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مقدمة
بلغــت انتهــاكات الحريــات االعالميــة يف فلســطني ذروة جديــدة خــال العــام  2015مقارنــة مبــا تــم رصــده
وتوثيقــه خــال الســنوات املاضيــة .ولعــل اشــد هــذه االعتــداءات قســوة كانــت مقتــل صحــايف فلســطيني يف
قطــاع غــزة عــى ايــدي مجهولــن يف جرميــة مل يتــم الكشــف عــن مقرتفيهــا حتــى لحظــة صــدور هــذا التقريــر،
باالضافــة اىل مقتــل طالــب اعــام برصــاص جيــش االحتــال خــال اقتحامــه مخيــم قلنديــا يف الضفــة الغربيــة.
لقــد رصــد املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات االعالميــة «مــدى» مــا مجموعــه  599اعتــداء وانتهــاكا ضــد
الحريــات االعالميــة والصحافيــن عــام  ،2015بينــا كان شــهد العــام  2014مــا مجموعــه  465اعتــداء وانتهــاكا
(ارتكبهــا االحتــال وجهــات فلســطينية يف الضفــة والقطــاع).
ويعتــر عــدد االنتهــاكات املســجلة عــام  2015االكــر عــى االطــاق التــي يتــم رصدهــا يف فلســطني منــذ بــدأ
مركــز «مــدى» توثيــق االنتهــاكات ضــد الحريــات الصحافيــة قبــل نحــو عقــد مــن الزمــان.
وارتكــب االحتــال االرسائيــي الجــزء االكــر واالشــد خطــورة مــن مجمــل االنتهــاكات املســجلة حيــث تــم رصــد
وتوثيــق  407جرائــم وانتهــاكات ارتكبهــا االحتــال االرسائيــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة او مــا يعــادل
 % 68مــن مجمــل االنتهــاكات ،يف حــن ارتكبــت جهــات فلســطينية مختلفــة يف الضفــة والقطــاع مــا مجموعــه
 192انتهــاكا او مــا نســبته  % 32مــن مجمــل االنتهــاكات.
وتعرضــت الحريــات االعالميــة والصحافيــن لعمليــات قمــع رشســة وواســعة مــن قبــل االحتــال االرسائيــي
خــال الشــهور الثالثــة االخــرة مــن عــام  2015وذلــك بالتزامــن مــع الهبــة الشــعبية الفلســطينية التــي
اندلعــت ضــد االحتــال االرسائيــي مطلــع ترشيــن اول.
ومقارنــة بالعــام  2014فقــد ارتفــع مجمــل االنتهــاكات (االرسائيليــة والفلســطينية) ضــد الحريــات االعالميــة
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــال العــام  2015مبقــدار  134نقطــة او مــا يعــادل نحــو  % 29علــا ان
عــام  2014كان شــهد اعنــف واكــر عــدد مــن االنتهــاكات عــى االطــاق مبــا فيهــا مقتــل  17صحفيــا وعامــا
يف االعــام خــال العــدوان االرسائيــي عــى غــزة (منــذ بــدأ مركــز مــدى توثيــق االنتهــاكات قبــل نحــو عــر
ســنوات).
وعنــد مقارنــة مجمــل االعتــداءات واالنتهــاكات (االرسائيليــة والفلســطينية) التــي ســجلت ضــد الحريــات
االعالميــة يف الضفــة وقطــاع غــزة عــام  2015مــع تلــك التــي ســجلت عــام  2013فاننــا ســنجد انهــا ارتفعــت
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مبقــدار  370نقطــة او مــا يعــادل  % 162اي مبعــدل زيــادة ســنوي بلغــت نســبته .% 81
عــى صعيــد اخــر فــان االنقســام الداخــي الفلســطيني مــا زال يشــكل احــد االســباب الرئيســة التــي تغــذي
االنتهــاكات الفلســطينية ضــد الحريــات االعالميــة والصحافيــن يف الضفــة وقطــاع غــزة والتــي يحــدث قســم
منهــا (االنتهــاكات) كنتيجــة للتجاذبــات السياســية الداخليــة او تعبـرا عنهــا ال ســيام مــا يتصــل بحريــة عمــل
املؤسســات االعالميــة املحســوبة عــى هــذا الطــرف او ذاك حيــث.
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البيئة القانونية
مل يشــهد العــام املــايض اي تطــور ايجــايب فيــا يتعلــق بالبيئــة القانونيــة املتعلقــة باإلعــام الفلســطيني
بــل ميكــن القــول انــه حدثــت خطــوة للــوراء حيــث تــم اق ـرار مــروع قانــون املجلــس االعــى لإلعــام يف
 2015/12/29مــن قبــل الرئيــس محمــود عبــاس «كق ـرار بقانــون» بعــد اق ـراره وتنســيبه للرئيــس مــن قبــل
مجلــس الــوزراء بتاريــخ  ،2015/12/15وهــو قانــون يسء بــكل املقاييــس واملعايــر ويعــزز ســيطرة الســلطة
التنفيذيــة عــى االعــام ،وقــد جــاء اق ـراره يف خطــوة «مفاجئــة ومســتعجلة» أثــارة املخــاوف والقلــق لدينــا
ولــدى مختلــف األوســاط اإلعالميــة والقانونيــة مــا تضمنــه القانــون ارتباطــا باســتقاللية مجلــس االعــام
عــن الحكومــة والســلطة التنفيذيــة عــى وجــه الخصــوص ،وقــد تــم وقــف نــر القانــون بعــد جهــود قادهــا
مركــز «مــدى» بالرشاكــة مــع الكثــر مــن املؤسســات االهليــة والصحفيــن ورئيســة دائــرة الثقافــة واالعــام يف
منظمــة التحريــر الفلســطينية الدكتــورة حنــان ع ـراوي.
ويف نفــس الســياق ال يـزال مــروع قانــون الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات عالقــا منــذ اكــر مــن عامــن
(نهايــة عــام  )2013يف مجلــس الــوزراء رغــم اســتكامل مختلــف مراحــل نقاشــه وتعديلــه وصــوال اىل نــره
عــى موقــع رئاســة الــوزراء ،وكذلــك االمــر بخصــوص مســودة قانــون املــريئ واملســموع ،يف حــن اعلنــت نقابــة
الصحافيــن الفلســطينيني عــن بــدء التحضــر النتخــاب مجلــس ادارة جديــد للنقابــة علــا ان هــذه االنتخابــات
كان يفــرض ان تتــم قبــل نحــو عــام (يف اذار مــن العــام  )2015نظـرا النتهــاء املــدة القانونيــة ملجلــس النقابــة
الحايل.
عامليــا ،فــان املنظــات املدافعــة عــن الحريــات الصحافيــة يف العــامل( ،رغــم بعــض تبايــن يف االرقــام بســبب
معايــر الرصــد والتوثيــق التــي تعتمدهــا كل منظمــة) تُجمــع عــى ان العــام  2015كان االشــد قســوة عــى
الصحافيــن والحريــات االعالميــة يف العــامل بشــكل عــام.
وقالــت منظمــة «مراســلون بــا حــدود» انهــا احصــت خــال العــام  2015مقتــل  110صحافيــن محرتفــن يف
انحــاء العــامل باالضافــة اىل  54صحافيــا محرتفــا (بينهــم صحافيــة واحــدة) آخريــن مــا يزالــوا (مــع نهايــة العــام
 )2015يف عــداد الرهائــن ،فيــا رصــدت حملــة «الشــارة الدوليــة لحاميــة الصحافيــن» مقتــل  128صحافيــا.
ووصــف ســكرتري عــام «الشــارة الدوليــة لحاميــة الصحافيــن» بليــز ليمبــان عــام  2015بانــه «مــن اســوأ
االعــوام للصحافيــن» مش ـرا اىل انــه «بــدأ مبذبحــة تشــاريل ابيــدو يف باريــس ثــم اعــدام الصحــايف اليابــاين
كينجــو جوتــو يف ســوريا مــن قبــل داعــش».
وقــال ليمبــان» العنــف ضــد الصحافيــن مل ينخفــض والســنوات االربــع االخــرة كانــت االســوأ للصحافيــن
واالكــر دمويــة».
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ورأت «مراســلون بــا حــدود» ان مقتــل هــذا العــدد الضخــم مــن الصحافيــن يعــزى اىل « تنامــي ظاهــرة
العنــف املتعمــد ضــد الصحافيــن بوتــرة متســارعة مــن جهــة ،كــا ويعكــس فشــل املبــادرات لحاميــة
الصحافيــن مــن جهــة اخــرى».
وقال كريســتوف ديلــوار األمــن العــام ملنظمــة «مراســلون بــا حــدود» بهــذا الخصــوص ان «مقتــل 110
صحافيــن هــذا العــام يجــب أن يُقابلــه رد فعــل دويل يرقــى إىل مســتوى هــذا الوضــع الطــارئ» ،موضحــا
أن ذلــك يتمثــل يف «تعيــن ممثــل خــاص بشــأن مســألة حاميــة الصحفيــن لــدى األمــن العــام لألمــم
املتحدة بــأرسع وقــت ممكــن».
وقــال ديلــوار «ال بــد مــن وضــع آلية ملموســة لتطبيــق القانــون الــدويل عــى أرض الواقــع فيــا يتعلق مبســألة
حاميــة الصحفيــن» مؤكــدا أن «عــدة جامعــات غــر حكوميــة ترتكــب انتهــاكات موجهــة ضــد الصحافيــن
عمــدا ً ،يف حــن أن الكثــر مــن الــدول ال تفــي بالتزاماتهــا».
واشــارت «مراســلون بــا حــدود» اىل انهــا الحظــت «تغ ـرا يف االتجاهــات املتصلــة بعمليــات القتــل التــي
تطــال الصحافيــن متثــل بــان ثلــث عــدد الصحافيــن القتــى خــال العــام  2015لقــوا مرصعهــم يف وقت الســلم
وليــس يف اماكــن النزاعــات او يف البلــدان التــي تشــهد حروبــا» وان «فرنســا كانــت البلــد الرابــع بعــد العـراق
وســوريا والهنــد يف الرتتيــب عــى املناطــق االكــر فتــكا بحيــاة الصحافيــن خــال عــام  ،2015وذلــك بســبب
الهجهــوم الــذي اســتهدف مقــر شــاريل ايبــدو يف باريــس».
وحســب حملــة «الشــارة الدوليــة لحاميــة الصحافيــن» ومقرهــا جنيــف فــان العــام  2015شــهد مقتــل 128
صحافيــا 1نصفهــم قتلــوا يف بلــدان متــر بحــروب او بنزاعــات مســلحة بينــا قتــل النصــف االخــر منهــم عــى
ايــدي جامعــات خارجــة عــن القانــون او مــن قبــل عنــارص او مجموعــات ارهابيــة منظمــة.
وحســب تقريــر «الشــارة الدوليــة لحاميــة الصحافيــن» فــان ثلثــي الضحايــا مــن الصحافيــن الــذي قتلــوا
عــام  2015قتلــوا يف عــر دول كانــت اخطرهــا :ســوريا وقتــل فيهــا  11صحافيــا ،تلتهــا الع ـراق واملكســيك
( 10صحافيــن قتلــوا يف كل منهــا) و 8قتلــوا يف كل مــن فرنســا وليبيــا والفلبــن و 7قتلــوا يف كل مــن
الربازيــل والهنــد وجنــوب الســودان وجنــوب اليمــن ،حيــث ظهــرت جنــوب الســودان وجنــوب اليمــن للمــرة
االوىل كمناطــق خطــرة عــى العمــل الصحــايف كــا وقتــل  6صحافيــن يف كل مــن باكســتان والصومــال و 5يف
هنــدوراس و 4يف كل مــن كولومبيــا واوكرانيــا و 3يف غواتيــاال و 2يف افغانســتان و 2يف امــركا وقتــل صحــايف
واحــد يف عــدة دول اخــرى (  13بلــدا) مــن بينهــا الســعودية وغــزة.
وحســب ذات التقريــر فــان منطقــة الــرق االوســط مــا تـزال هــي االخطــر مبقتــل  37صحافيــا ،تلتهــا امــركا
الالتينيــة  31صحافيــا ،واســيا  26صحافيــا ،وافريقيــا  18واوروبــا  13صحافيــا ،اضافــة اىل مقتــل صحافيــن
امريكيــن اثنــن وهــا يبثــان برنامجهــا عــى الهــواء.
 -هذه االحصائية تشمل الضحايا حتى تاريخ صدور تقرير «الشارة الدولية» منتصف كانون اول .2015
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واكــدت منظمــة «مراســلون بــا حــدود» التــي قالــت انهــا احصــت خــال العــام  2015مقتــل  110صحافيــن
محرتفــن ان مقتــل  67مــن هــؤالء الصحافيــن «راجــع اىل طبيعــة عملهــم االعالمــي او انهــم لقــوا مرصعهــم
اثنــاء قيامهــم بنشــاطهم املهنــي» امــا الحــاالت االخــرى فــان «اســبابها تبقــى موضــع شــك» بســبب غيــاب
التحقيقــات.
واوضحــت «مراســلون بــا حــدود» يف تقريرهــا الســنوي ان  49مــن بــن الصحافيــن الـــ  110الذيــن قتلــوا عــام
« 2015كانــوا ضحايــا عمليــات اغتيــال او اســتهدافوا بشــكل متعمــد ،وان  43قتلــوا بــدون ســبب ،يف حــن قتــل
 18صحافيــا منهــم اثنــاء قيامهــم بنشــاطهم املهنــي».
ويضــاف اىل هــذا العــدد مقتــل  27صحافيــا مواطنــا وســبعة معاونــن اعالميــن وفقــا ملنظمــة «مراســلون
بــا حــدود» التــي اشــارت بخصــوص الصحافيــن الرهائــن اىل ان»  54صحافيــا محرتفــا (مــن بينهــم صحافيــة
واحــدة) مــا يزالــون يف عــداد الرهائــن حتــى االن 2يف مناطــق مختلفــة يف انحــاء العــامل اي بزيــادة نســبتها
 %.35مقارنــة مبــا كان عليــه الحــال عــام .»2014
ويوضــح تقريــر «مراســلون بــا حــدود» ان «ســوريا مــا تـزال يف صــدارة البلــدان التــي يوجــد فيهــا اكــر عــدد
مــن االعالميــن املحتجزيــن يف ايــدي جامعــات غــر حكوميــة مبــا مجموعــه  26إعالميــا ،علــا ان  18منهــم مــا
زالــوا يف قبضــة تنظيــم الدولــة االســامية «داعــش» وحــده يف ســوريا والعـراق عــى وجــه التحديــد».
وبهــذا الصــدد تحــدث امــن عــام منظمــة «مراســلون بالحــدود» كريســتوف ديلــوار عــا اســاه « تجــارة
الرهائــن التــي اصبحــت تعتمــد بشــكل كبــر يف بعــض مناطــق النـزاع» معربــا عــن قلقــه مــن «تزايــد اعــداد
الصحافيــن املحتجزيــن عــر العــامل يف عــام .»2015
وبينــا ســجلت اعــداد الرهائــن مــن الصحافيــن ارتفاعــا خــال العــام املــايض فــان اعــداد الصحافيــن املحرتفني
املســجونني تراجعــت حــول العــامل بنســبة  % 14مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه  2014كــا تقــول «مراســلون
بــا حــدود» التــي اشــارت يف تقريرهــا اىل وجــود مــا مجموعــه  153صحافيــا محرتفــا يف الســجون حــول العــامل
اضافــة اىل  161صحافيــا مواطنــا و 13معاونــا اعالميــا وراء القضبــان بســبب عملهــم االعالمــي ،موضحــة ان
الصــن تتصــدر البلــدان التــي تعتقــل صحافيــن بفــارق ضئيــل عــن مــر التــي يقبــع يف ســجونها حتــى لحظــة
صــدور تقريــر «مراســلون بــا حــدود» مــا مجموعــه  22اعالميــا.
كــا واعتــر مــا ال يقــل عــن  8صحافيــن اخريــن يف عــداد املفقوديــن حســب «مراســلون بــا حــدود» التــي
اوضحــت ان ليبيــا هــي البلــد الــذي شــهد اكــر عــدد مــن حــاالت االختفــاء العــام املــايض حيــث انقطعــت
اخبــار اربعــة صحافيــن ليبيــن ومصــور صحفــي مــري خــال العــام .2015
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انتهاكات الحريات االعالمية في فلسطين 2015
شــهدت الحريــات االعالميــة يف فلســطني مزيــدا مــن الرتاجــع خــال العــام  2015حيــث ســجل ارتفــاع
ملحــوظ يف عــدد االعتــداءات التــي اســتهدفت الصحافيــن والحريــات االعالميــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،فضــا عــن اتســاع دائــرة واســاليب القمــع التــي اتخــذت يف العديــد مــن الحــاالت طابعــا اكــر شــمولية
يرمــي اىل اقصــاء وســائل االعــام والصحافيــن عــن اماكــن االحــداث.
وارتفــع مجمــل عــدد االعتــداءات واالنتهــاكات (االرسائيليــة والفلســطينية) التــي اســتهدفت الحريــات
االعالميــة يف فلســطني خــال عــام  2015مبقــدار  134نقطــة او مــا نســبته  % 29مقارنــة بتلــك التــي كانــت
ســجلت يف العــام الــذي ســبقه .2014
ورصــد املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات االعالميــة «مــدى» عــام  2015مــا مجموعــه  599اعتــداء
وانتهــاكا ضــد الحريــات االعالميــة والصحافيــن ،بينــا كان شــهد العــام  2014مــا مجموعــه  465اعتــداء
وانتهــاكا (ارتكبهــا االحتــال وجهــات فلســطينية يف الضفــة والقطــاع).
ويعتــر عــدد االنتهــاكات املســجلة عــام  2015االكــر عــى االطــاق التــي يتــم رصدهــا يف فلســطني منــذ بــدأ
مركــز «مــدى» توثيــق االنتهــاكات ضــد الحريــات الصحافيــة قبــل نحــو عقــد مــن الزمــان.
ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
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وارتكــب االحتــال االرسائيــي الجــزء االكــر واالشــد خطــورة مــن مجمــل االنتهــاكات املســجلة حيــث تــم رصــد
وتوثيــق  407جرائــم وانتهــاكات ارتكبهــا االحتــال االرسائيــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة او مــا يعــادل
 % 68مــن مجمــل االنتهــاكات ،يف حــن ارتكبــت جهــات فلســطينية مختلفــة يف الضفــة والقطــاع مــا مجموعــه
 192انتهــاكا او مــا نســبته  % 32مــن مجمــل االنتهــاكات.

ﺇﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ  2015ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺭﺗﻜﺒﺘﻬﺎ

ﺟﻬﺎﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
%32

ﺍﻹﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
%68

وتعرضــت الحريــات االعالميــة والصحافيــن لعمليــات قمــع رشســة وواســعة مــن قبــل االحتــال االرسائيــي
خــال الشــهور الثالثــة االخــرة مــن عــام  2015وذلــك بالتزامــن مــع الهبــة الشــعبية الفلســطينية التــي
اندلعــت ضــد االحتــال االرسائيــي مطلــع ترشيــن اول.
وبلــغ مجمــل مــا ارتكــب مــن اعتــداءات وانتهــاكات ضــد الحريــات االعالميــة خــال الشــهور الثالثــة االخــرة
مــن عــام ( 2015ترشيــن اول وترشيــن ثــاين وكانــون اول)  252اعتــداء وانتهــاكا او اكــر مــن  % 42مــن
مجمــل مــا ســجل مــن انتهــاكات طــوال العــام  2015باكملــه ،علــا ان االحتــال االرسائيــي ارتكــب معظــم
هــذه االعتــداءات ( 210اعتــداءات او مــا يفــوق  % 83منهــا) االمــر الــذي يظهــر جانبــا مــن مســاعي االحتــال
ومحاوالتــه املعهــودة البعــاد وســائل االعــام والصحافيــن عــن اماكــن االحــداث ،بغيــة حجــب صــورة مــا
يجــري ،وقطــع الطريــق عــى تقديــم أي روايــة أخــرى غــر روايتــه ازاء مــا ينفــذه الجيــش واملســتوطنون
االرسائيليــون مــن جرائــم وانتهــاكات ضــد املواطنــن الفلســطينيني وارضهــم وومتلكاتهــم .3
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 تــم توثيــق العديــد مــن عمليــات القمــع التــي تعــرض لهــا صحافيــون ووســائل اعــام مــن قبــل جيــش االحتــال االرسائيــي البعــاد الصحافيــنعــن اماكــن الحــدث دون أي مــرر منطقــي غــر حجــب الصــورة – مــا حــدث مــع فريــق وكالــة االنبــاء الفرنســية (عبــاس املومنــي واندريــا
برنــاردي وهــو صحفــي ايطــايل) يــوم  25/9/2015اثنــاء تغطيتهــم احداثــا يف بيــت فــورك مثــال عــى ذلــك انظــر الرابــط https://goo.gl/ :
suRqfR
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ويالحــظ ان مجمــل مــا ارتكــب مــن اعتــداءات ضــد الصحافيــن ووســائل االعــام خــال العامــن املاضيــن
( 2014و )2015ارتفــع بصــورة كبــرة حيــث بلــغ مجمــل مــا ارتكــب يف هذيــن العامــن نحــو نصــف ()% 47
مــن مجمــل مــا رصــده ووثقــه مركــز «مــدى» مــن انتهــاكات يف ســتة اعــوام ســبقت ذلــك ،وتحديــدا منــذ
بدايــة عــام  2008وحتــى نهايــة عــام ( 2013انظــر الجــدول رقــم .)-1
(جــدول رقــم  1-االعتــداءات واالنتهــاكات ضــد الصحافيــن والحريــات االعالميــة يف فلســطني
عــام  2015ويف االعــوام املاضيــة)
العام

انتهاكات االحتالل

االنتهاكات الفلسطينية

املجموع

2008

147

110

257

2009

97

76

173

2010

139

79

218

2011

100

106

206

2012

164

74

238

2013

151

78

229

2014

351

114

465

2015

407

192

599

املجموع

1556

829

2285

وبالنظــر اىل املعــدل الســنوي لالنتهــاكات فــان هــذا املعــدل بلــغ خــال الســنوات الســت ســالفة الذكــر اقــل
مــن  204اعتــداءات يف كل ســنة ،ولكنــه قفــز يف العامــن االخرييــن ( 2014و )2015اىل  532اعتــداءا اي ان
وتــرة قمــع الصحافــة واملســاس بالحريــات االعالميــة تضاعفــت اكــر مــن مــرة ونصــف حيــث انهــا ارتفعــت
بنســبة  % 162عــا كانــت عليــه.
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االنتهاكات االسرائيلية
يلحــظ املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات االعالميــة «مــدى» ان وتــرة القمــع واســتهداف الصحافــة
ارتفعــت بشــدة خــال عــام  2015واصبحــت اكــر ســفورا ،بــل اصبحــت أحــد املكونــات الرئيســة لسياســة
االحتــال االرسائيــي يف مواجهــة الفلســطينني واســكات وســائل االعــام املختلفــة ،مــرورا باقصــاء بعضهــا
واجبارهــا عــى التوقــف جزئيــا او كليــا عــن العمــل مــن اجــل تحريــر الجيــش االرسائيــي مــن التغطيــة
االعالميــة ألفعالــه وملامرســاته القمعيــة.
ومــن ابــرز التطــورات التــي ميكــن مالحظتهــا ان العديــد مــن االعتــداءات االرسائيليــة اتســمت بطابعهــا
الســافر واملكشــوف او الرصيــح الــذي ينــم عــن سياســة احتالليــة ارسائيليــة متعمــدة تجــاه وســائل االعــام
والصحافيــن .وليــس ادل عــى ذلــك مــن تواطــؤ الجيــش االرسائيــي حتــى مــع بعــض حــوادث االعتــداء
التــي تــم فضحهــا وهــذا نجــده عــى ســبيل املثــال يف خــر نرشتــه «هارتــس» اثنــاء اعــداد هــذا التقريــر
حــول اعتــداء كان تعــرض لــه مصــور وكالــة الصحافــة الفرنســية عبــاس املومنــي عــام  ،2014حيــث ذكــرت
الصحيفــة االرسائيليــة ان الناطــق باســم الجيــش االرسائيــي رفــض تســليم رشيطــا يظهــر اعتــداء مســتوطنني
مــن مســتوطنة «بيــت ايــل» املقامــة عــى ارايض محافظــة رام اللــه يف الســابع مــن اذار عــام  2014موضحــة
ان الطلــب جــاء بعــد ق ـرار توجيــه لوائــح اتهــام ضــد املســتوطنني املتهمــن باالعتــداء علــا ان االعتــداء
كان تــم تصويــره مــن قبــل جنــدي مــن طاقــم الناطــق باســم الجيــش االرسائيــي مــا يظهــر كيــف يتعاطــى
الجيــش مــع الصحافــة والحريــات االعالميــة ومــا يســتهدفها مــن اعتــداءات.
«كنــت أصــور اعتــداء القــوات االرسائيليــة الخاصــة عــى زميــي أميــن أبــو رمــوز وصحافيــن ومواطنــن
اخريــن يف القــدس فــا كان مــن الرشطــي إال ان بــدأ فــورا بــريب بطريقــة وحشــية بالعصــا ومــن
ثــم اقتــادين ملركــز رشطــة بيــت الياهــو ،وهنــاك قامــوا بتكبيــل يــداي بقــوة وواصلــوا االعتــداء عــي
بالــرب بــن فــرة وأخــرى ،كــا أخــذوا كامـرات التصويــر خاصتــي وحذفــوا كل املــواد عنهــا .بعــد
ذلــك تــم نقــي اىل مركــز تحقيــق القشــلة حيــث بقيــت هنــاك حــوايل ســت ســاعات يف ظــروف ســيئة
حتــى عرضــت عــى املحقــق الــذي اخــرين بأننــي متهــم باالعتــداء عــى رشطــي وعرقلــة عملــه».
(املصور يف وكالة «كيوبرس» مصطفى يارس الخاروف عن االعتداء عليه يوم  9/14اثناء عمله يف القدس)

وبعيــدا عــن االرقــام ،فقــد تجســد ذلــك يف التأســيس الخــاء امليــدان مــن وســائل االعــام عــر عمليــات
قمــع جامعيــة للصحافــة أصبــح جيــش االحتــال االرسائيــي يلجــأ لهــا بصــورة شــبه دامئــة ،وذلــك مــن خــال
13

عمليــات اســتهداف مبــارش للصحافيــن لبــث الخــوف يف نفوســهم ولدفعهــم ملغــادرة اماكــن الحــدث او
االبتعــاد عنهــا كــا يتضــح مــن شــهادات الصحافيــن ومــن الظــروف املحيطــة بالعديــد مــن االعتــداءات التــي
تعــرض لهــا ع ـرات الصحافيــن اثنــاء عملهــم.
ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2008
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وارتفعــت اعتــداءات االحتــال االرسائيــي ضــد الصحافيــن والحريــات االعالميــة عــام  2015مبقــدار  56نقطــة
او مــا يــوازي  % 16عــا كانــت عليــه عــام  ،2014امــا عنــد مقارنــة ذلــك بالعــام  2013فســنجد انهــا ارتفعــت
مبقــدار  256نقطــة او مــا يــوازي  % 170اي ان معــدل الزيــادة الســنوي يف االنتهــاكات االرسائيليــة خــال
العامــن املاضيــن بلــغ ( % 85انظــر الجــدول رقــم.)2 -
(جدول رقم  2-االنتهاكات االرسائيلية خالل السنوات املاضية)
العام

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

املجموع

العدد

147

97

139

100

164

151

351

407

1556

وتركــز اكــر مــن نصــف االعتــداءات االرسائيليــة ضــد الحريــات االعالميــة يف الضفــة والقطــاع خــال الشــهور
الثالثــة االخــرة مــن العــام  2015التــي شــهدت هبــة شــعبية فلســطينية تخللتهــا مســرات وتظاهــرات
احتجاجيــة اثــارت اهتاممــا وتغطيــة ميدانيــة واســعة مــن قبــل وســائل االعــام الفلســطينية والعربيــة
والدوليــة (انظــر الجــدول رقــم.)3 -
14

وبلــغ مجمــوع االعتــداءات االرسائيليــة ضــد الحريــات االعالميــة والصحافيــن خــال هــذه املــدة (الشــهور
الثالثــة االخــرة مــن العــام  210 )2015اعتــداءات او مــا نســبته  % 52مــن مجمــل مــا ارتكبــه االحتــال مــن
اعتــداءات ضــد الحريــات االعالميــة عــى مــدار العــام ،مــا يظهــر التصعيــد الواضــح يف منســوب العنــف الــذي
تعرضــت وتتعــرض لــه وســائل االعــام والصحافيــن.
وعــى ســبيل املثــال فــان مــا ارتكبــه االحتــال االرسائيــي مــن اعتــداءات ضــد الصحافيــن ووســائل االعــام
خــال الشــهر االول مــن الهبــة الشــعبية مياثــل تقريبــا مجمــل مــا ارتكبــه خــال النصــف االول مــن العــام
.2015
وســجل خــال ترشيــن اول ( 2015الشــهر االول مــن الهبــة الشــعبية الفلســطينية)  112اعتــداءا ارسائيليــا
ضــد الحريــات االعالميــة ،علــا ان مجمــل مــا ســجل مــن انتهــاكات ارسائيليــة خــال النصــف االول مــن ذات
العــام بلغــت  114اعتــداء.
(جدول رقم  3-االنتهاكات ضد الحريات االعالمية عام  2015حسب الشهر والجهة التي ارتكبتها)
الشهر

االحتالل االرسائييل

جهات فلسطينية

املجموع

كانون ثاين

8

23

31

شباط

16

10

26

اذار

36

21

57

نيسان

16

15

31

ايار

18

13

31

حزيران

20

27

47

متوز

5

13

18

آب

37

13

50

ايلول

41

15

56

ترشين 1

112

19

131

ترشين 2

52

6

58

كانون 1

46

17

63

املجموع

407

192

599
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واذا مــا نظرنــا اىل املعــدل الشــهري لوقــوع االنتهــاكات االرسائيليــة فاننــا ســنجد ان االحتــال االرسائيــي كان
يرتكــب خــال الشــهور التســعة االوىل مــن العــام  2015مــا معدلــه  22اعتــداء كل شــهر تقريبــا ،ولكــن هــذا
الرقــم قفــز خــال الشــهور الثالثــة االخــرة مــن ذات العــام اىل مــا معدلــه  70اعتــداء يف كل شــهر ،اي ان
معــدالت منســوب العنــف واالعتــداءات االرسائيليــة تضاعفــت اكــر مــن ثــاث م ـرات.

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻤﺠﻤﻞ ﺇﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2015
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االعتداءات الجسدية
وبالتــوازي مــع اتســاع دائــرة االعتــداءات االرسائيليــة للحريــات االعالميــة والصحافيــن يف فلســطني مــن حيــث
عددهــا ،فــان معظــم هــذه االعتــداءت وكــا يف الســنوات الســابقة بقيــت ترتكــز ضمــن االعتــداءات الخطــرة
عــى حيــاة الصحافيــن وعــى قدرتهــم عــى اداء واجباتهــم املهنيــة ،مــا يفضــح مســاع ارسائيليــة غــر معلنــة
رســميا البعــاد الصحافيــن ووســائل االعــام عــن اماكــن الحــدث بغيــة التعتيــم عــى جرامئهــا ومامرســاتها.
وليــس أدل عــى ذلــك مــن االشــارة اىل ان االعتــداءات الجســدية (قتــل واصابــات ودروع برشيــة) التــي طالــت
الصحافيــن عــام  2015تشــكل مــا نســبته  % 41مــن مجمــل االنتهــاكات االرسائيليــة التــي جــاءت ضمــن 20
نوعــا علــا ان معظــم هــذه االنــواع تنــدرج ضمــن االنتهــاكات الخطــرة (انظــر الجــدول رقــم.)-4
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(جدول رقم  -)4االنتهاكات االرسائيلية خالل  2015حسب نوع االنتهاك
الرقم

نوع االنتهاك

العدد

1

االعتداءات الجسدية-االصابات

165

2

منع من التغطية

77

3

اعتقال وتحويل اداري

20

4

احتجاز واستجواب

37

5

مصادرة معدات-احتجاز

17

6

عقوبات -غرامات

6

7

اتالف معدات/سيارات

19

8

اقتحام/دهم مؤسسة او بيت

2

9

استدعاء وتحقيق

13

10

منع سفر للخارج

5

11

قرصنة موقع وتشويش

2

12

تهديد

8

13

منع سفر للضفة

( 2احدها شمل  28صحايف/ة)

14

ابعاد عن القدس ومنع دخولها للعالج

2

15

حذف مواد

3

16

استهداف ملنع التغطية

21

17

دروع برشية

3

18

تحريض وتشهري

1

19

اغالق مؤسسات اعالمية

3

20

قتل

1

املجموع

407
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ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ % 82
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
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وبلــغ عــدد االعتــداءات الجســدية االرسائيليــة التــي رصدهــا ووثقهــا مركــز «مــدى» خــال العــام املــايض 166
جرميــة واعتــداء (منهــا حالــة قتــل واحــدة) ،وهــو رقــم قريــب مــا ســجل العــام املــايض  2014رغــم تراجــع
طفيــف ،مــع التذكــر ان عــام  2014شــهد مقتــل  17صحفيــا وعامــا يف االعــام خــال العــدوان االرسائيــي
عــى قطــاع غــزة ،علــا ان مــا ســجل عــام  2014مــن انتهــاكات جســدية يعتــر االعــى عــى امتــداد ســنوات
طويلــة ســابقة.
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ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2008
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وتســببت العـرات مــن هــذه االعتــداءات باصابــات جســدية للصحافيــن ،ال ســيام وان قســا منهــا نجــم عــن
اعتــداءات واســتهداف مبــارش برصــاص الجيــش االرسائيــي الحــي واملطاطــي او بقنابــل الغــاز والصــوت ،فضــا
عــن االعتــداءات بالــرب وبوســائل أخــرى تعــرض لهــا العديــد مــن الصحافيــن اثنــاء تأديتهــم اعاملهــم كــا
جــرى يف حادثــن منفصلــن يف رام اللــه اقــدم جنــود ارسائيليــون فيهــا عــى رش وجــوه عــدد مــن الصحفيــن
بــرذاذ الفلفــل الحــارق مــا تســبب لهــم باصابــات شــديدة وهــو اعتــداء تكــرر أكــر مــن مــرة ضــد عــدد مــن
الصحافيــن يف مدينــة القــدس ايضــا.
«خــال املواجهــات التــي وقعــت يــوم  10/30عنــد مدخــل مدينــة البــرة ،الحــق جيــب عســكري
إرسائيــي أحــد الشــبان الفلســطينيني ودهســه بصــورة متعمــدة ومنــع الجنــود طواقــم اإلســعاف مــن
الوصــول اىل الشــاب الــذي تعــرض للدهــس الســعافه ،واثنــاء محاولتنــا نحــن الصحافيــن تغطيــة هــذا
الحــدث ،اقــدم جنــود عــى رش رذاذ الفلفــل عــى وجــوه املســعفني والصحفيــن بصــورة مبــارشة ،وقــد
تعرضــت أنــا لــرش غــاز الفلفــل يف وجهــي مــن مســافة صفــر مــا أدى النعــدام مقــدريت عــى الرؤيــة
وتــم نقــي اىل مستشــفى الهــال األحمــر امليــداين».
(مصور وكالة «وفا» اياد فتحي جاد الله)
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(االعتداءات االرسائيلية الجسدية ضد الصحافيني عام  2015ويف االعوام املاضية ونسبتها من
مجمل االنتهاكات االرسائيلية)

عام

اجاميل االنتهاكات
االرسائيلية

االعتداءات الجسدية

نسبتها من االنتهاكات
االرسائيلية

2008

147

23

% 15.6

2009

97

34

% 35

2010

139

89

% 64

2011

100

55

% 55

2012

164

80

% 48.7

2013

151

87

% 58

2014

351

( 175منها  17جرمية قتل)

% 49.8

2015

407

( 166منها حالة قتل واحدة)

% 42

املجموع

1556

709

% 46

االعتداءات األشد خطورة
مــن بــن الـــ  20نوعــا ســالفة الذكــر فــان معظــم االنتهــاكات االرسائيليــة ترتكــز ضمــن  8انــواع تعتــر االكــر
جســامة وخطــورة وتاثـرا عــى وســائل االعــام والصحافيــن وعــى قدرتهــم عــى االســتمرار يف العمــل والقيــام
بواجباتهــم املهنيــة وهــي :القتــل ،االعتــداءات الجســدية واالصابــات ،االعتقــال والتحويــل لالعتقــال االداري،
مصــادرة او اتــاف املعــدات ،قرصنــة املواقــع او التشــويش ،اســتخدام صحافيــن كــدروع برشيــة واغــاق
مؤسســات اعالميــة.
20

وبلــغ عــدد االنتهــاكات التــي تنــدرج ضمــن مجموعــة االنــواع الثامنيــة االشــد خطــورة وجســامة ســالفة الذكــر
 230اعتــداء اي مــا نســبته  % 57مــن مجمــل االعتــداءات االرسائلييــة التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا (انظــر
الجــدول رقــم.)6 -
(جدول رقم  6-الجرائم واالعتداءات االرسائيلية االشد خطورة وجسامة ضد الصحافيني
الحريات االعالمية يف فلسطني عام )2015
نوع
االنتهاك

قتل

اصابات/
اعتداءت
جسدية

اتالف/
مصادرة
معدات

اغالق
مؤسسات

قرصنة
مواقع/
تشويش

العدد

1

165

36

3

2

اعتقال
دروع
وتحويل
برشية
لالداري
20

3

املجموع
230

حجب الصورة  ..الهدف االول لالعتداءات االسرائيلية
تظهــر نظــرة متفحصــة النــواع االعتــداءات االرسائيليــة التــي تســتهدف الصحافيــن ووســائل االعــام الغايــة او
الهــدف الرئيــي الــذي يتوخــاه الجيــش واملســوطنني وســلطات االحتــال االرسائيليــة مــن هــذه االعتــداءات
وهــو حجــب صــورة مــا يجــري مــن مامرســات ارسائيليــة ضــد الفلســطينيني ،حيــث يســعى الجيــش ومختلــف
االجهــزة االرسائيليــة االخــرى لتحقيــق ذلــك بصــورة مبــارشة او غــر مبــارشة مــن خــال انــواع االنتهــاكات
العرشيــن التــي تــم توثيقهــا.
« بعــد ظهــر يــوم الجمعــة (  )10 / 30كنــت متواجــدا ً رشق خانيونــس قــرب املنطقــة الحدوديــة
لتغطيــة األحــداث ،وبينــا كنــت اصــور وانــا بعيــد نســبيا عــن املتظاهريــن وال يوجــد احــد منهــم
حــويل تــم اســتهدايف مــن قبــل احــد الجنــود حيــث اصبــت بعيــار نــاري (حــي) يف صــدري».
املصور يف وكالة «ايلياء بيت املقدس» ابراهيم احمد ريده

وهنــا نتحــدث عــى وجــه الخصــوص عــن مثانيــة انــواع مــن االعتــداءات واالنتهــاكات التــي تهــدف بصــورة
مبــارشة وســافرة منــع الصحافيــن مــن تغطيــة مــا يجــري وهــي :املنــع مــن التغطيــة ،االســتهداف املبــارش
لبعــض الصحفيــن بقنابــل الغــاز او الصــوت او الرصــاص املطاطــي البعادهــم عــن امليــدان ،مصــادرة واحتجاز
املعــدات اثنــاء العمــل ،اتــاف املعــدات ،احتجــاز واســتجواب الصحافيــن (معظمهــا متــت اثنــاء التغطيــة)،
حــذف مــواد مصــورة او مســجلة ،قرصنــة مواقــع وتشــويش ،واغــاق مؤسســات اعالميــة.

21

وبلــغ مجمــوع مــا ارتكبــه جيــش وســلطات االحتــال االرسائيــي مــن انتهــاكات ضمــن االنــواع الثامنيــة هــذه
 179اعتــداء وانتهــاكا ،مــا يظهــر بوضــوح ســعي االحتــال لحجــب الصــورة كهــدف أول او رئيــي لهــذه
االنتهــاكات.
ورصــد مركــز «مــدى» عــام  2015مــا مجموعــه  77حادثــة منــع مبــارش مــن التغطيــة ،و 21حادثــة اســتهداف
مبــارش ومتعمــد لصحافيــن/ت (بالرصــاص اوبقنابــل الغــاز والصــوت) هدفــت يف جوهرهــا ابعادهــم ومنعهــم
مــن التغطيــة وفقــا الفــادات الصحافيــن ،و 37حالــة احتجــاز واســتجواب لصحافيــن/ت حدثــت معظمهــا
اثنــاء عملهــم يف امليــدان ( حدوثهــا يفشــل امكانيــة التغطيــة بالطبــع) و 19عمليــة اتــاف ملعــدات صحافيــن
و 17حادثــة مصــادرة واحتجــاز ملعــدات ،فضــا عــن توثيــق ثــاث حــاالت تــم فيــه حــذف مــواد وصــور بعــد
التقاطهــا اضافــة اىل اغــاق ثــاث اذاعــات فلســطينية وحادثتــي قرصنــة وتشــويش عــى بــث اثنتــن مــن
املؤسســات االعالميــة.
بكلــات اخــرى فاننــا نتحــدث عــا مجموعــه  179حادثــة هدفــت بصــورة مبــارشة او شــبه مبــارشة منــع
التغطيــة او ابعــاد الكامـرا ووســائل االعــام عــن اماكــن الحــدث او احبــاط قــدرة الصحافيــن عــى التغطيــة
ونقــل االحــداث ،علــا ان بقيــة انــواع االعتــداءات االخــرى تهــدف يف جوهرهــا تحقيــق ذات الغايــة مــن
خــال تحييــد الصحــايف/ة عــر اصابتــه او مــن خــال املســاس بقــدرة وســيلة االعــام مبــا يســد الطريــق كامــا
امــام مجموعــات مــن الصحافيــن ،كــا هــو الحــال يف عمليــات اغــاق عــدد مــن املؤسســات االعالميــة.

قتل الصحافيين
قتــل جيــش االحتــال االرسائيــي عــام  2015طالــب االعــام يف الكليــة العرصيــة احمــد حســن عــي جحاجحــة
( 22عامــا) يف مخيــم قلنديــا وذلــك اثنــاء اقتحــام قــوة مــن جيــش االحتــال املخيــم فجــر يــوم .12/16
ووفقــا الفــادة ابــن خالــه وزميلــه يف الكليــة العرصيــة رامــي جحاجحــة ،فــان أحمــد « استشــهد الســاعة
الواحــدة والنصــف مــن فجــر يــوم األربعــاء ( )12/16برصــاص جنــود االحتــال الذيــن اقتحمــوا مخيــم قلنديــا
يف هــذا الوقــت ،علــا انــه مل تكــن وقعــت يف تلــك االثنــاء اي مواجهــات «.
وقــال رامــي جحاجــة ويعمــل مصــورا يف «بــال ميديــا» ايضــا « :اعتــاد الشــهيد احمــد تصويــر مختلــف
االحــداث التــي تقــع يف مخيــم قلنديــا ويف رام اللــه ،وكان يــزود مركــز قلنديــا االعالمــي مبــا يلتقطــه مــن صــور
تطوعــا» موضحــا انــه «اســتنادا لروايــات تناقلهــا ســكان املخيــم فــان احمــد كان لحظــة استشــهاده يحــاول
وكــا اعتــاد تصويــر وتغطيــة اقتحــام الجنــود للمخيــم فجــر ذلــك اليــوم».
وتظهــر عمليــات القتــل واالصابــات الخطــرة التــي ترافــق عمليــات جيــش االحتــال االرسائيــي اســتهتار
الجيــش بحيــاة الصحافيــن وغيــاب ادىن درجــات االهتــام بالحفــاظ عــى حريــة االعــام وحصانــة الصحافــة.
وكان قتل  17صحافيا خالل العدوان االرسائييل عىل قطاع غزة عام . 2014
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ومبقتــل طالــب الصحافــة جحاجحــة عــى ايــدي جنــود االحتــال فــان عــدد ضحايــا الصحافــة الذيــن قتلــوا
عــى ايــدي قــوات االحتــال االرسائيــي يرتفــع اىل مــا مجموعــه  40صحافيــا وعامــا يف االعــام لقــوا مرصعهــم
يف فلســطني منــذ عــام ( 2000انظــر ملحــق رقــم  1صفحــة .)40

دروع بشرية
للعــام الثــاين عــى التــوايل يتــم رصــد وتوثيــق عــدد مــن الحــاالت التــي تــم فيهــا اســتخدام صحافيــن كــدروع
برشيــة مــن قبــل جيــش االحتــال االرسائيــي كواحــدة مــن اشــد االنتهــاكات خطــورة عــى حيــاة الصحافيــن
وعــى قــدرة وســائل االعــام عــى العمــل.
وبينــا تــم عــام  2014رصــد حادثتــن تــم فيهــا اســتخدام صحافيــن كــدروع برشيــة ،فقــد ســجلت عــام
 2015ثــاث حــاالت تعــرض فيهــا صحافيــون اثنــاء عملهــم يف امليــدان لهــذا االعتــداء الخطــر ،وتم اســتخدامهم
كــدروع برشيــة مــن قبــل جنــود االحتــال االرسائيــي.
وطــال هــذا االعتــداء طاقمــي فضائيتــي «الحــرة» و«فلســطني اليــوم» يف حادثــن منفصلــن وقعــا عــى التــوايل
يومي  2015/10/16و.2015/10/23
واوضحــت مراســلة قنــاة «الحــرة» الصحافيــة فاتــن عــارف علــوان يف افــادة ادلــت بهــا يف حينهــا ملركــز «مدى»
بانهــا وبينــا كانــت تغطــي تظاهـرات عنــد مدخــل مدينــة البــرة برفقــة زميلهــا مصــور الفيديــو وســام ابــو
الــرب فــان عــددا مــن الجنــود عمــدوا اىل االق ـراب منهــا و»بــدأوا باطــاق النــار (نحــو املتظاهريــن) مــن
جانبــي مبــارشة ،وهنــا اســتخدمونا كــدرع بــري ضــد حجــارة الشــبان (الذيــن كانــوا يرشــقون الحجــارة نحــو
الجنــود) مــا عرضنــا للخطــر حيــث علقنــا يف هــذا الوضــع نحــو  10دقائــق قبــل ان نتمكــن مــن مغــادرة
املــكان ونبتعــد عنــه».
مــن جانبهــا ويف حادثــة منفصلــة واكــر خطــورة ،قالــت مراســلة قنــاة «فلســطني اليــوم» ســراء غســان
رسحــان ،انهــا وبينــا كانــت برفقــة زميلهــا مصــور القنــاة هــادي الدبــس يف قريــة نعلــن مبحافظــة رام اللــه
يــوم  2015/10/23لتغطيــة مســرة هنــاك فــان جنــود االحتــال االرسائيــي الذيــن كانــوا متواجديــن عنــد
البوابــة «اوقفونــا ومنعونــا مــن الحركــة واخــذوا مفتــاح الســيارة منــا واخربونــا بــأن نطلــب مــن مجموعــة
شــبان كانــوا يف املــكان بــان ال يتظاهــروا يك يطلقــوا رساحنــا .لقــد احتجزونــا واســتخدمونا كــدروع برشيــة مــن
الســاعة الواحــدة حتــى الثالثــة والنصــف عـرا ،حيــث كنــا محتجزيــن بــن حجــارة املتظاهريــن وقنابــل غــاز
الجيــش ،حتــى أن حجـرا أصابنــي إصابــة بســيطة يف يــدي ،وتــم عنــد حــوايل الثالثــة والنصــف اخــاء ســبيلنا
بعــد تدخــل الصليــب األحمــر والنقابــة -نقابــة الصحافيــن.»-
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اعتقال الصحافيين
ســجل خــال العــام  2015ارتفــاع يف عــدد حــاالت االعتقــال وتحويــل صحافيــن لالعتقــال االدراي مــن قبــل
جيــش وســلطات االحتــال االرسائيليــة (انظــر جــدول رقــم  )7حيــث رصــد مركــز «مــدى» مــا مجوعــه 20
حالــة اعتقــال وتحويــل بعضهــم لالعتقــال االداري التعســفي الــذي يتــم (االعتقــال االداري) دون تقديــم اي
الئحــة اتهــام ضــد املعتقــل ويجــري احيانــا متديــد اعتقالــه اكــر مــن مــرة.
(جدول رقم  7-االعتقاالت االرسائيلية يف اوساط الصحافيني عام  2015ويف االعوام السابقة)
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ومقارنــة بالســنوات االربــع املاضيــة فــان حــاالت االعتقــال ارتفعــت خــال عــام  2015بنحــو  % 54هــذا فضــا
عــن انــه تــم خــال العــام املــايض  2015رصــد توجــه جديــد لــدى جيــش وســلطات االحتــال متثــل باتســاع
دائــرة مالحقــة واعتقــال النشــطاء عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي عــى خلفيــة كتاباتهــم او تعليقاتــه عــى
فيســبوك او غــره مــن املنصــات حيــث ســجلت العديــد مــن حــاالت االعتقــال والتوقيــف واالســتجواب ضــد
مواطنــن فلســطينيني ونشــطاء بســبب تعليقاتهــم او بســبب صــور نرشوهــا عــى فيســبوك 4وذلــك بحجــج
تتعلــق غالبــا بـــ «التحريــض» كــا يصفــه جيــش وســلطات االحتــال االرسائيليــة لتربيــر هــذه االعتقــاالت
وعمليــات املالحقــة التــي متــس حريــة التعبــر.
وكان هــذا النــوع مــن االنتهــاكات وعمليــات املالحقــة االرسائيليــة التــي متــس حريــة التعبــر بــرزت صيــف
عــام  2014حيــث ســجلت اول حالــة اعتقــال عــى خلفيــة الكتابــة عــى موقــع «فيســبوك» وتحديــدا حــن
تــم اعتقــال الناشــط عــى وســائل التواصــل االجتامعــي صهيــب زاهــدة مــن الخليــل يــوم  2014/8/28لتنطلــق
بعدهــا سلســلة مــن عمليــات املالحقــة واالعتقــاالت التــي تســارعت خــال العــام  2015وطالــت ع ـرات
الفلســطينيني خاصــة يف مدينــة القــدس.

اغالق مؤسسات اعالمية
شــهد عــام  2015تطــورا جديــدا /قدميــا ،ينقــل اعتــداءات االحتــال االرسائيــي التــي تســتهدف الصحافــة
ووســائل االعــام اىل مســتويات أشــد خطــورة وأعمــق أث ـراً عــى الحريــات االعالميــة والعمــل الصحــايف يف
فلســطني.
ويف سلســلة خطــوات تنــذر بسياســة ارسائيليــة جديــدة يف التعاطــي مــع املؤسســات االعالميــة الفلســطينية،
أقــدم جيــش االحتــال عــى اغــاق ثــاث محطــات اذاعــة فلســطينية خــال أقــل مــن شــهر (خــال ترشيــن
اول تحديــدا) كــا وهــدد عــددا اخــر مــن املؤسســات االعالميــة باجـراء مامثــل بزعــم انهــا متــارس التحريــض
ضــد االحتــال او تحــض عــى مقاومتــه مــن خــال مــا تبثــه مــن برامــج واخبــار وأغــان حتــى.
«عنــد الســاعة الثانيــة اال عــر دقائــق مــن فجــر اليــوم الثالثــاء ( )2015/11/3اقتحــم عــرات
الجنــود مقــر االذاعــة الكائــن يف بنايــة حريـزات مبدينــة الخليــل وســارعوا لفصــل ووقــف بــث االذاعة،
وصــادروا اجهــزة البــث ،ونفــذوا عمليــة تفتيــش وتدمــر وتخريــب طالــت مختلــف محتويــات االذاعة
مــن اجهــزة حاســوب وصــوت وميكريفونــات ومكـرات وأثــاث وديكــور وغريهــا.»..
امين القواسمي رئيس مجلس ادارة اذاعة «منرب الحرية»
4

مركــز مــدى ال يوثــق غــر االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحافيــون او العاملــون يف االعــام ولهــذا ال ارقــام محــددة لــدى املركــز فيــا يتعلــق
بهــذه الفئــة.
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وطالــت عمليــات االغــاق هــذه اذاعــات «منــر الحريــة» و«صــوت الخليــل» واذاعــة «دريــم» وجميعهــا
تبــث مــن مدينــة الخليــل فيــا تلقــى راديو»نــاس» الــذي يبــث مــن مدينــة جنــن اخطــارا يهــدد االذاعــة
باالغــاق ومبصــادرة معداتهــا بذريعــة «التحريــض» هــذا فضــا عــن تهديــد اذاعــة «ون» وتلفزيــون «وطــن»
باالغــاق نظـرا النهــا اتاحتــا الذاعــة «منــر الحريــة» التــي تــم اغالقهــا مســاحة للبــث مــن خــال ترددهــا
ومقريهــا واجهزتهــا.
وتــم اغــاق االذاعــات الثــاث (منــر الحريــة وصــوت الخليــل ودريــم) بعــد ان اقتحمــت قــوات مــن جيــش
االحتــال مقـرات هــذه االذاعــات وصــادرت أجهــزة البــث والعديــد مــن اجهــزة الحاســوب وبعــض معداتهــا
وارشــيفها ونفــذت عمليــات تخريــب شــاملة ملــا احتوتــه مقراتهــا مــن معــدات واثــاث مــا الحــق بهــا
(االذاعــات) خســائر ماديــة جســيمة تجعــل فرصهــا يف اســتئناف العمــل مجــددا أم ـرا بالــغ الصعوبــة.
ويعيــد هــذا النــوع مــن االعتــداءات االرسائيليــة الصارخــة ضــد الصحافــة اىل االذهــان سلســلة عمليــات
التدمــر واالســتهداف التــي تعرضــت لهــا ع ـرات املؤسســات االعالميــة يف فلســطني بغيــة اســكاتها ،فضــا
عــن عمليــات االغــاق ومصــادرة اجهــزة البــث واملعــدات ،حيــث كان جيــش االحتــال قصــف ودمــر مقـرات
 20مؤسســة اعالميــة يف قطــاع غــزة عــام  2014عــى ســبيل املثــال.
ونــرى يف مركــز «مــدى» ان عمليــات االغــاق التــي وان حددهــا الجيــش االرسائيــي بســتة شــهور اال انهــا
هدفــت بصــورة غــر مبــارشة اخ ـراج هــذه املؤسســات واقصائهــا عــن ميــدان العمــل الصحــايف مــا يشــكل
رضبــة شــديدة وبعيــدة االثــر للحريــات االعالميــة ال ســيام واننــا نتحــدث عــن نحــو  100اعالمــي وموظــف
يعملــون يف االذاعــات الثــاث فضــا عــا يبثــه هــذا االعتــداء مــن مخــاوف مرشوعــة لــدى مختلــف
املؤسســات االعالميــة الفلســطينية االخــرى خاصــة وانــه ترافــق مــع تهديــدات وجهــت مبــارشة لبعــض
املؤسســات كــا حــدث مــع اذاعــة «ون».

التوصيات:
•رضورة تدخل املجتمع الدويل لوضع حد لالنتهاكات االرسائيلية لحرية الصحافة.
•محاسبة املسؤولني عن االعتداءات عىل الصحفيني.
•وقــف اوامــر اغــاق االذاعــات الفلســطينية الثــاث وإعــادة املعــدات املصــادرة منهــا وتعويضهــا
عــن املعــدات واالثــاث الــذي جــرى تخريبــه.
•اطالق رساح الصحفيني املعتقلني ووقف سياسة االعتقال والتحويل لالعتقال االداري.
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االنتهاكات الفلسطينية
ارتفــع عــدد االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا جهــات فلســطينية ضــد الصحافيــن والحريــات االعالميــة يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة خــال العــام  2015بصــورة مقلقــة ،وقفــزت مبقــدار  78نقطــة او مــا يــوازي % 68
مقارنــة مبــا كانــت عليــه عــام  2014يف حــن ارتفــع عددهــا باملقارنــة مــع عــام  2013مبقــدار  114نقطــة او
مــا يعــادل  % 146اي ان معــدل الزيــادة الســنوية لالنتهــاكات الفلســطينية خــال العامــن املاضيــن (2014
و )2015بلــغ  % 73مــا يثــر قلقــا جديــا ازاء الطريقــة التــي تتعامــل فيهــا الجهــات الرســمية يف الضفــة وقطــاع
غــزة مــع حريــة الصحافــة والتعبــر (انظــر الجــدول .)8
(جدول  8-االنتهاكات الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة عام  2015وخالل االعوام السابقة)
العام

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

املجموع

العدد

110

76

79

106

74

78

114

192

829

وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة ازديــاد ملحــوظ يف عــدد االنتهــاكات املســجلة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة عــى حــد ســواء رغــم تفــاوت االعــداد بــن املنطقتــن.

ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  2015ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ
ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
%40

ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
%60
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وقــع القســم االكــر مــن االنتهــاكات الفلســطينية التــي تــم رصدهــا عــام  2015يف الضفــة الغربيــة حيــث
ســجل  116انتهــاكا (نحــو  )% 60مقابــل  76انتهــاكا ارتكبتهــا جهــات فلســطينية يف قطــاع غــزة او مــا يعــادل
 % 40مــن مجمــل االنتهــاكات الفلســطينية البالغــة  192انتهــاكا.
ورغــم التفــاوت يف عــدد االنتهــاكات الفلســطينية التــي ســجلت يف كل مــن الضفــة والقطــاع اال ان االنتهــاكات
الفلســطينية مقارنــة بالعــام  2014ارتفعــت يف كال املنطقتــن.

ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2008
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وتظهــر القـراءة املتانيــة ملجمــل االنتهــاكات الفلســطينية ضــد الحريــات االعالميــة ان معظمهــا تتــم ويســتمر
تكرارهــا لســببني رئيســيني :اولهــا يتمثــل يف عــدم اميــان املســؤولني واملؤسســة الرســمية الفلســطينية يف
الضفــة والقطــاع (ال ســيام املؤسســة االمنيــة) بحريــة الصحافــة والتعبــر ،ورفضهــم فكــرة االنتقــاد او التعبــر
عــن االراء االخــرى (املغايــرة او املناقضــة) والتعاطــي معهــا كافعــال تهــدد االمــن .امــا القســم االخــر مــن
االنتهــاكات فانــه جــاء يف ســياق او كنتــاج للمناكفــات السياســية الناجمــة عــن اســتمرار االنقســام يف الســاحة
الفلســطينية ومــا يفــرزه ذلــك مــن تداعيــات وافعــال وردود افعــال يســدد الصحافيــون والحريــات االعالميــة
جــزءا مــن فاتورتهــا يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
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االنتهاكات الفلسطينية في الضفة
ارتفــع عــدد االنتهــاكات الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة خــال العــام  2015بنســبة  % 29وذلــك باملقارنــة
مــع مــا ســجل مــن انتهــاكات فلســطينية يف الضفــة خــال العــام الــذي ســبقه ( 2014انظــر جــدول رقــم.)9 -
(جدول رقم  9-االنتهاكات الفلسطينية يف الضفة الغربية خالل عام  2015وخالل االعوام املاضية)
العام

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

املجموع

العدد

66

49

46

44

37

28

90

116

476

وتركــزت االنتهــاكات الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة ضمــن اربعــة انــواع وهــي :عمليــات االســتدعاء
واالســتجواب ( ،)23واالعتقــاالت والتوقيــف ( ،)18واالحتجــاز ( ،)18واالعتــداءات الجســدية (.)15
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﻋﺎﻡ  2015ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
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وتشــكل مجموعــة االنتهــاكات االربــع هــذه مــا نســبته  % 64مــن مجمــل االنتهــاكات الفلســطينية املســجلة
يف الضفــة ( 74انتهــاكا مــن بــن  116انتهــاكا) امــا االعتقــاالت واالعتــداءات الجســدية فــان هذيــن االنتهاكــن
الخطرييــن يشــكالن نحــو ثلــث مجمــوع االنتهــاكات الفلســطينية املســجلة يف الضفــة ( % 31منهــا).
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االنتهاكات الفلسطينية في قطاع غزة
رغــم ان عــدد االنتهــاكات الفلســطينية التــي ســجلت يف قطــاع غــزة جــاءت اقــل مــن مثيلتهــا يف الضفــة
الغربيــة اال ان عــدد االنتهــاكات املســجلة يف قطــاع غــزة ارتفــع بصــورة حــادة حيــث قفــزت مبــا معدلــه
 %.217عــا كانــت عليــه خــال العــام ( 2014انظــر جــدول رقــم .)-10
(جدول رقم  10-االنتهاكات الفلسطينية يف قطاع غزة عام  2015وخالل االعوام املاضية)
العام

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

املجموع

العدد

44

27

33

62

37

50

24

76

353

وتركــزت االنتهــاكات الفلســطينية ضــد الحريــات االعالميــة يف قطــاع غــزة ضمــن اربعــة انــواع هــي عــى
التــوايل :االعتــداءات الجســدية ( ،)16عمليــات االســتدعاء واالســتجواب ( ،)15االعتقــاالت ( ،)13وعمليــات
احتجــاز صحافيــن (.)7

ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ
ﻋﺎﻡ  2015ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
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وتشــكل االنتهــاكات االربــع ســالفة الذكــر مــا نســبته  % 67مــن مجمــوع االنتهــاكات الفلســطينية التــي
ســجلت يف العــام  2015ضــد الحريــات االعالميــة يف قطــاع غــزة ( 51مــن اصــل  76انتهــاكا فلســطينيا
ســجلت يف القطــاع) امــا عمليــات االعتقــال واالعتــداءات الجســدية التــي ســجلت ضــد الصحافيــن يف قطــاع
غــزة فقــد بلغــت نســبتها  % 38مــن مجمــل االنتهــاكات الفلســطينية املســجلة يف قطــاع غــزة ،مــا يظهــر
وكــا هــو الحــال يف الضفــة الغربيــة ان هنــاك نزوعــا نحــو ارتــكاب االنتهــاكات الشــديدة او االكــر جســامة
ضــد الصحافيــن.

انواع االنتهاكات الفلسطينية
جــاءت االنتهــاكات الفلســطينية ضمــن  17نوعــا لكــن القســم االكــر منهــا تركــزت ضمــن خمســة انــواع هــي:
عمليــات االســتدعاء والتحقيــق ،االعتقــاالت ،االعتــداءات الجســدية واالحتجــاز واملنــع مــن التغطيــة.
وبلــغ اجــايل االنتهــاكات التــي ارتكبــت ضمــن مجموعــة االنــواع الخمســة ســالفة الذكــر  148انتهــاكا او مــا
يعــادل  % 77مــن مجمــل االنتهــاكات الفلســطينية التــي بلغــت  192انتهــاكا.
ويتضــح ان منــع التغطيــات التــي ال تــروق للجهــات الفلســطينية املســؤولة يف كل مــن الضفــة وقطــاع غــزة
هــو املحــرك الرئيــي ملجمــل هــذه االنتهــاكات التــي تهــدف بصــورة او باخــرى خلــق اجــواء مــن الخــوف
والــردع ازاء كل مــا يزعــج بعــض الجهــات الرســمية املســؤولة يف الضفــة والقطــاع.
وتظهــر خارطــة االنتهــاكات الفلســطينية اســتنادا النواعهــا والعدادهــا عــى حــد ســواء ،منطقيــة او صحــة
االســتنتاج الــذي متــت االشــارة لــه يف الســطور الســابقة ،املتمثــل بــأن معظــم االنتهــاكات التــي تــم رصدهــا
وتوثيقهــا تتمحــور (مــن حيــث نوعهــا) حــول فكــرة منــع التغطيــة او احباطهــا او اشــاعة الخــوف والقلــق بــن
الصحفيــن ملنعهــم مــن االقـراب مــن احــداث او مــن عناويــن وقضايــا معينــة.
ونشــر هنــا عــى وجــه التحديــد لعمليــات املنــع املبــارش مــن التغطيــة ( ،)23وحــذف املــواد الصحافيــة حــن
ال تنجــح عمليــات املنــع احيانــا ( ،)6ومصــادرة واحتجــاز بعــض معــدات الصحافيــن الهادفــة جوهريــا ويف
غالــب االحيــان منــع التغطيــة او احباطهــا ( ،)13واالعتــداءات الجســدية ( ،)31وعمليــات االحتجــاز ()25
التــي ســجلت معظمهــا يف امليــدان ،واالســتدعاء واالســتجواب ( ،)38واالعتقــاالت ( )31التــي ترتبــط معظمهــا
بعمليــات تغطيــة مل تــرق لهــذه او لتلــك مــن الجهــات الفلســطينية الرســمية يف الضفــة وقطــاع غــزة ،ناهيــك
عــن عمليــات التهديــد ( )11التــي ترتبــط اساســا بتغطيــة احــداث او بنــر مــواد معينــة.
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(جدول )-11االنتهاكات الفلسطينية خالل  2015حسب نوع االنتهاك ومكان وقوعها
الضفة

غزة

الرقم نوع االنتهاك
1

اعتداءات جسدية

15

16

31

2

احتجاز

18

7

25

3

استدعاء /استجواب وتحقيق

23

15

38

4

منع تغطية

17

6

23

5

اعتقال

18

13

31

6

مصادرة معدات -احتجاز

8

5

13

7

تهديد

7

4

11

8

اقتحام

3

2

5

9

قتل

-

1

1

10

اتالف معدات

1

1

2

11

منع من السفر

-

1

1

12

فصل من جامعة

-

1

1

13

احتجاز حوالة بنكية

1

-

1

14

حذف مواد

2

4

6

15

تشهري -تحريض

1

-

1

16

تجميد عمل مؤسسة -اغالق

1

-

1

17

احتجاز بطاقة شخصية

1

-

1

18

املجموع

116

76

192
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القتل
تعتــر جرميــة قتــل املصــور الصحــايف يف تلفزيــون فلســطني بقطــاع غــزة كــال محمــد عــي ابــو نحــل (40
عامــا) االخطــر واالشــد جســامة بــن مجمــل االنتهــاكات الفلســطينية عــام .2015
وقتــل الصحــايف ابــو نحــل يف ظــروف مــا يـزال يلفهــا الغمــوض ،وأوقفــت الجهــات املختصــة يف قطــاع غــزة
التحقيــق يف هــذه الحادثــة بعــد ايــام مــن وقوعهــا ،واعتــرت ذلــك وفــاة طبيعيــة نجمــت عــن امـراض كان
يعانيهــا الصحفــي ابــو نحــل الــذي كان عــر عــى جثتــه قــرب منزلــه يف حــي النــر مبدينــة غــزة وفقــا ملــا
ذكرتــه عائلتــه.5
وجــاء وقــف التحقيــق يف حادثــة وفــاة الصحــايف ابــو نحــل البالــغ  40عامــا وهــو اب لثالثــة ابنــاء والتعامــل
معهــا كحادثــة وفــاة ناجمــة عــن املــرض رغــم ان تقريــر الطبيــب الرشعــى اشــار اىل اصابــات يف جســد
الصحفــي ابــو نحــل.
وقــال عمــر ابــو نحــل ،وهــو شــقيق الصحفــي كــال يف افــادة ملركــز مــدى بــان «التقريــر الطبــي والترشيــح
اظهــر  6أن وفــاة اخــي نتجــت عــن ثــاث طعنــات تعــرض لهــا بواســطة مفــك يف أنحــاء متفرقــة مــن جســمه».
واشــار تقريــر الطبيــب الرشعــي الــذي صــدر يــوم  18نيســان (بعــد  4ايــام مــن الحادثــة) اىل كدمــات
مختلفــة وثالثــة جــروح وخزيــة عــى شــكل ( )Xبطــول  4ملــم ناتجــة عــى أداة ذات رأس مدبــب (احدهــا يف
الجمجمــة واالخــر اســفل الشــفة الســفلية والثالــث اعــى الشــفة العلويــة) كــا واشــار اىل ان نتائــج الفحــوص
املخربيــة اظهــرت ان الصحفــي ابــو نحــل كان يعــاين مــن تشــمع يف الكبــد.
ورغــم ان تقريــر الطبيــب الرشعــي يشــر بوضــوح اىل ان» االصابــات املوصوفــة يف منطقــة الــرأس والوجــه
والظهــر ال تتنــاىف وكونهــا ســارعت يف حــدوث الوفــاة ،خصوصــا وان املذكــور يعــاين مــن ام ـراض يف غايــة
الخطــورة وقــد تــؤدي اىل توقــف القلــب وحــدوث الوفــاة فجــأة» اال ان التقريــر يعــزو ســبب الوفــاة اىل
مســألتني هــا :اوال :تشــمع الكبــد وثانيــا :انضغــاط الرشيــان التاجــي االيــر النــازل بعضــات القلــب.
وتعقيبــا عــى مــا جــاء يف تقريــر الطبيــب الرشعــي مــن ضبابيــة ترقــى اىل حــد التناقــض بشــأن اســباب وفــاة
الصحفــي ابــو نحــل فقــد اوضــح محامــي مركــز «مــدى» االســتاذ رائــد عبــد الحميــد التــايل:
1.1ان االمراض املستعصية تستوجب معاملة خاصة للمرىض.
 2.2التقريــر تجاهــل مــا يطلــق عليــه يف القانــون الجنــايئ (عالقــة الســببية) أي انــه ينظــر اىل العالقــة
بــن الفعــل وبــن النتيجــة التــي حدثــت لغايــات تقريــر املســؤولية .وانــه يف حالتنــا هــذه فــان
الــرب املثبــت يف التقريــر ادى اىل مضاعفــات قــادت اىل النتيجــة ولكــن ولالســف فــان التقريــر
5
6

اكــد تقريــر الطبيــب الرشعــي ان الصحفــي ابــو نحــل تعــرض للــرب واالصابــة ولكنــه (التقريــر) خلــص اىل ان الصحفــي ابــو نحــل تــويف نتيجــة
اصابتــه مبــرض خطــر (تشــمع الكبــد) لالطــاع عــى تفاصيــل تقريــر الطبيــب الرشعــي انظــر امللحــق رقــم  2صفحــة  42مــن هــذا التقريــر.
تقريــر ترشيــح الصحــايف الراحــل ابــو نحــل ســالف الذكــر يشــر بوضــوح اىل اصابــات لكنــه (التقريــر) يعــزو الوفــاة الســباب طبيعيــة (نتجــت
عــن ســكتة قلبيــة) وعليــه فانــه تــم كــا يبــدو اغــاق ملــف التحقيــق يف هــذه الجرميــة.
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(تقريــر الطبيــب الرشعــي) قــد حمــل مــرض الكبــد املســؤولية عــن حــدوث الوفــاة يف حــن انــه
ذكــر وجــود الجــروح والكدمــات وتجاهــل ان لهــا دورا يف مضاعفــة املســؤولية التــي ادت اىل
الوفــاة يف النهايــة.
 3.3يف البنــد  7مــن التقريــر توصــل اىل النتائــج الســابقة حيــث ذكــر ان «االصابات املوصوفــة يف منطقة
الــرأس والوجــه والظهــر ال تتنــاىف وكونهــا ســارعت يف حــدوث الوفــاة ،خصوصــا وان املذكــور يعــاين
مــن امــراض يف غايــة الخطورة...الــخ» وبالتــايل كان عــى التقريــر ان يصــل اىل نتيجــة واضحــة
وقاطعــة بــأن ســبب الوفــاة هــو الــرب املفــي اىل املــوت مــع وجــود مــرض مزمــن.
ومبقتــل الصحــايف ابــو نحــل يرتفــع اىل اثنــن عــدد الصحافيــن الذيــن قتلــوا عــى ايــدي جهــات فلســطينية
منــذ بــدأ عــام  2008حيــث كان الصحــايف االيطــايل فيتوريــو اريغــوين اختطــف يــوم  14نيســان 2011
الصحــايف االيطــايل عــى ايــدي مجموعــة فلســطينية ســلفية يف غــزة وعــر عــى جثامنــه مقتــوال يف بيــت
مهجــور بعــد اقــل مــن  30ســاعة مــن مهلــة اعلنهــا الخاطفــون إلخــاء ســبيل افـراد مــن مجموعتهــم كانــت
تعتقلهــم حكومــة حــاس يف غــزة.7

االعتقال
لوحــظ خــال العــام  2015اتســاع دائــرة اللجــوء العتقــال وتوقيــف الصحافيــن واالعالميــن مــن قبــل اجهــزة
االمــن الفلســطينية حيــث ارتفــع عــدد االعتقــاالت التــي ســجلت اىل  31حالــة اعتقــال ،أي بزيــادة تضاعفــت
أكــر مــن مــرة مقارنــة بالعــام ( 2014عــام  2014ســجلت  15حالــة اعتقــال يف الضفــة وغــزة).
وجــاءت عمليــات التوقيــف واالعتقــاالت التــي ارتكبتهــا جهــات فلســطينية موزعــة عــى  18حالــة ســجلت
يف الضفــة الغربيــة و 13حالــة يف قطــاع غــزة.
ووقعــت معظــم حــاالت االعتقــال والتوقيــف يف ســياق التجاذبــات الفلســطينية الداخليــة الناجمــة عــن
االنقســام الســيايس وغالبــا مــا كانــت ترتافــق مــع انتهــاكات اخــرى مثــل مصــادرة معــدات واجبــار املوقوفــن
عــى كشــف حســاباتهم االلكرتونيــة الخاصــة الجهــزة االمــن فضــا عــن التهديــد وتعــرض بعــض مــن طالتهــم
االعتقــاالت هــذه لضغــوط مختلفــة.
ومــن الهــام االشــارة هنــا اىل ان احــدا مــن جميــع هــؤالء الصحافيــن مل يصــدر بحقــه اي ُحكــم يدينــه مــن
القضــاء الفلســطيني ،مــا يظهــر ان كل ذلــك تــم يف نطــاق ايقــاع عقوبــات معينــة بهــؤالء الصحافيــن عــر
بوابــة توقيفهــم او احتجازهــم لفـرات معينــة بعيــدا عــن االســباب القانونيــة او املنطقيــة املوجبــة لحــدوث
مثــل هــذا االمــر.

7

عام  2008بدأ مركز مدى إصدار تقارير سنوية حول إنتهاكات الحريات االعالمية ،علامً أنه كان بارش عمله قبل ذلك بنحو عامني.
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وبجانــب ازديــاد حــاالت االعتقــال فقــد لوحــظ هــذا العــام اتســاع لجــوء اجهــزة االمــن الفلســطينية للعنــف
مــع الصحافيــن الذيــن يتــم اعتقالهــم او توقيفهــم حيــث ُســجلت العديــد مــن حــاالت التعذيــب او الــرب
واالعتــداءات يف الضفــة وقطــاع غــزة اثنــاء عمليــات اســتجواب واحتجــاز بعــض هــؤالء الصحافيــن.
«اقتحمــت قــوة مــن جهــاز املخاب ـرات الفلســطينية مكونــة مــن ســتة جيبــات منزلنــا يف الخليــل
الســاعة الحاديــة عــرة ليــا (يــوم  )3/17وكان معهــم أمــر مــن النيابــة العامــة بتفتيــش املنــزل
واعتقــايل ،حيــث اخــذوين اىل مركــز املخابـرات .كانــت معاملتهــم ســيئة للغايــة حيــث قامــوا بشــتمي
وركلنــي أحدهــم بقدمــه ،وتــم صلبــي (الوقــوف ويديــه لالعــى) مــدة ثــاث ســاعات بــدون نــوم».
« تــم التحقيــق معــي -مــع توجيــه الشــتائم يل وإطــاق األلفــاظ البذيئــة ووصفــي بالحيــوان والحامر-
بتهمــة إثــارة النعـرات الطائفيــة والتطــاول عــى الرئيــس وشــتم مقامــات عليا».
(مقدم الربامج يف راديو الحرية مبدينة الخليل رايض احمد كرامة)

وعــى ســبيل املثــال فقــد اخضــع جهــاز االمــن الداخــي يف خانيونــس بقطــاع غــزة يــوم  8متــوز  2015طــارق
مــوىس عبــد العزيــز الف ـرا ( 28عامــا) وهــو صحفــي حــر يعمــل يف «انرتنيــوز» وطالــب يف جامعــة فلســطني
لعمليــة اســتجواب تخللهــا رضب وتعذيــب ،بعــد ان اســتدعاه عــى خلفيــة كتابتــه عــى «فيســبوك» ونــره
طلــب االســتدعاء عــى صفحتــه الخاصــة ،حيــث افــاد الفـرا مركــز مــدى« :بتاريــخ  7/8ذهبــت يــوم األربعــاء
املوافــق  7/8الســاعة التاســعة صباحــا ملقابلــة جهــاز األمــن الداخــي بخانيونــس ،بنــاء عــى طلــب منهــم».
وقــال« :يف غرفــة االنتظــار توجــد ماســورة أفقيــة ،وبعــد ان تــم تغطيــة عيــوين طلبــوا منــي أن أمســك
باملاســورة ،ومنعــوين وحــذروين مــن افالتهــا أو الجلــوس ،حيــث ان هنــاك كامـرا بالغرفــة .عنــد قرابة الســاعة
 11أخــذوين للتحقيــق ،وتــم التحقيــق معــي بدايــة وأنــا معصــوب العينــن ،وقــد تــم خــال اســتجوايب رضيب
عــى الظهــر وعــى منطقــة الخــارصة ،وكان موضــوع التحقيــق معــي حــول كتابــايت عــى الفيســبوك ،وتحديــدا
حــول التــايل :ملــاذا انتقــدت قـرار النائــب العــام باغــاق رشكــة جــوال؟ وملــاذا كتبــت عــى الفيــس» /رشكــة
حــاس كــول/؟ وملــاذا كتبــت أن /حــاس تديــر قطــاع غــزه كرشكــة»/؟
وقــال الفـرا «خــال التحقيــق معــي أخــذوا منــي أســاء حســابايت عــى الفيــس واالمييــل وكلمــة الــر ،وبعــد
قرابــة ســاعة مــن التحقيــق أعــادوين اىل غرفــة االنتظــار مــرة أخــرى معصــوب العينــن المســك املاســورة
وأُمنــع مــن الجلــوس» (لالطــاع عــى االفــادة انظــر انتهــاكات متــوز).
ومــن االمثلــة االخــرى عــى ذلــك ،فقــد ترافــق اعتقــال جهــاز املخاب ـرات الفلســطينية يــوم  17اذار مقــدم
الربامــج يف راديــو الحريــة مبدينــة الخليــل رايض احمــد كرامــة ( 26عامــا) بعــد اقتحــام منزلــه باالعتــداء
عليــه اثنــاء عمليــة االعتقــال وخــال توقيفــه الــذي تــم بتهمــة «اثــارة النع ـرات والتطــاول عــى الرئيــس
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الفلســطيني وشــتم مقامــات عليــا» .وافــاد رايض كرامــة مركــز مــدى« :قامــت قــوة مــن جهــاز املخاب ـرات
الفلســطينية مكونــة مــن  6جيبــات باقتحــام منزلنــا يف مدينــة الخليــل الســاعة الحاديــة عــرة مســاء ،وكان
معهــم أمـراً مــن النيابــة العامــة بتفتيــش املنــزل واعتقــايل .خرجــت معهــم اىل مركــز املخابـرات وقــد كانــت
معاملتهــم ســيئة للغايــة حيــث قامــوا بشــتمي وركلنــي أحدهــم بقدمــه ،وبعــد أن وصلنــا ســلمت األمانــات
املوجــودة لــدي وتــم عــريض عــى الخدمــات الطبيــة /ألُصلب(/أجــر عــى الوقــوف ويديــه لالعــى) بعدهــا
مــدة ثــاث ســاعات».
واضــاف « تــم التحقيــق معــي  -مــع توجيــه الشــتائم يل وإطــاق األلفــاظ البذيئــة ووصفــي بالحيــوان
والحــار -بتهمــة /إثــارة النع ـرات الطائفيــة والتطــاول عــى الرئيــس وشــتم مقامــات عليــا .وبعــد أن متــت
مواجهتــي بتقاريــر حــول ذلــك ،أنكــرت مــا ُوجــه يل مــن تهــم ،حيــث أن الصفحــة املزعومــة مل تكــن يل
رغــم أنهــا تحمــل صــوريت ،ويف اليــوم التــايل وبعــد صــاة الفجــر تــم التحقيــق معــي مــرة ثانيــة حــول نفــس
املوضــوع ملــدة خمــس ســاعات ،ويف هــذا اليــوم تــم إطــاق رساحــي حــوايل الســاعة الثامنــة والنصــف مســاء
بعــد التوقيــع عــى أقــوايل ،كــا تــم تحديــد يــوم االثنــن  3/23موعــدا ملقابلــة أخــرى يف نفــس املــكان».
«بعــد قرابــة ســاعة مــن التحقيــق الــذي تخللــه رضب عــى الظهــر والخــارصة (كان موضوعــه حــول
كتابــايت عــى فيســبوك) أعــادوين اىل غرفــة االنتظــار مــرة أخــرى معصــوب العينــن المســك املاســورة
وامنــع مــن الجلــوس».
«طلــب منــي املحقــق رفــع العصبــة عــن عيــوين وحــذف بعــض البوســتات عــن صفحتــي فقمــت
بحذفهــا ،ثــم ســألني / :ملــاذا نــرت طلــب االســتدعاء عــى صفحتــك عــى الفيــس فهــذا ممنــوع،/
وخــرين مــا بــن كتابــة اعتــذار عــن قيامــي بنــر طلــب االســتدعاء عــى الفيســبوك ومــا بــن
احتجــازي ،فوافقــت عــى كتابــة االعتــذار ،وأن ادعــو يف االعتــذار ايضــا لعــدم نــر االســتدعاءات
الحكوميــة /ألن ذلــك ممنــوع.»/
(طارق موىس الفرا -صحفي حر ويعمل يف «انرتنيوز» وهو طالب بجامعة فلسطني متحدثا عن استدعائه واستجوابه
من قبل جهاز االمن الداخيل يف خانيونس يوم .)7/8

وتتــم عمليــات التوقيــف واالعتقــال عــادة يف اجــواء توحــي بــأن الصحفــي او االعالمــي املعنــي ارتكــب
جرميــة كــرى ،وغالبــا مــا تحــاول اجهــزة االمــن اطالــة احتجــازه قــدر مــا تســتطيع ،االمــر الــذي ينتهــي غالبــا
بعــد ايــام (احيانــا بعــد ســاعات) حيــث يخــرج الصحفــي وكان شــيئا مل يكــن وذلــك باســتثناء مــا يرتكــه مثــل
هــذا الســلوك (العقــاب الخــارج عــن اي جــرم او مخالفــة) مــن اثــار عــى حريــة التعبــر ومــا يضيفــه ضمــن
محاولــة ردع الصحافيــن واشــاعة الخــوف يف نفوســهم.
ومــن االمثلــة عــى ذلــك نشــر بهــذا الصــدد اىل قضيــة الصحــايف جــورج قنــوايت الــذي أصــدر القضــاء
الفلســطيني بتاريــخ  2015/12/14قــرارا برباءتــه ارتباطــا بقضيــة كان رفعهــا ضــده محافــظ بيــت لحــم
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عــى خلفيــة تعليــق كتبــه قنــوايت عــى فيســبوك ينتقــد فيــه عــدم الت ـزام مديريــة الصحــة يف بيــت لحــم
مبــا كانــت أعلنتــه الحكومــة حــول أفضليــة املنتجــات الفلســطينية وتقدميهــا يف احــد اللقــاءات عصـراً مــن
انتــاج ارسائيــي.
وجــاء قــرار بــراءة قنــوايت بعــد اربــع ســنوات كاملــة 8مــن املالحقــة القضائيــة تخللهــا عقــد  27جلســة
محاكمــة كان قنــوايت ملزمــا بالطبــع فيهــا بتعطيــل عملــه لحضــور هــذه الجلســات فضــا عــن العــبء
النفــي والضغــط غــر املبــارش الــذي ظــل يالحقــه وأُرستــه طــوال هــذه املــدة ،علــا انــه (الصحفــي قنــوايت)
كان تعــرض ايضــا خــال هــذه املــدة (قبــل نحــو عامــن) لالعتقــال بطريقــة عنيفــة ترافقــت مــع رضبــه بعــد
اقتحــام رجــال االمــن منزلــه ولكــن رسعــان مــا تــم اســقاط القضيــة ضــده يف هــذه الحادثــة (ال تهمــة)!!...
والســؤال الــذي يطــرح نفســه يف مثــل هــذه القضيــة هــو :امل يكــن مسلســل مالحقــة ومحاكمــة قنــوايت
نوعــا غــر مبــارش مــن العقــاب؟ ومــن يتحمــل مســؤولية ذلــك؟ ومــن يتحمــل مســؤولية اعتقــال او توقيــف
عـرات الصحافيــن االخريــن مــن قبــل اجهــزة االمــن يف الضفــة وغــزة اليــام واخضاعهــم وأرسهــم لضغــوط
دون ان يحاكــم احــد منهــم ودون ان يثبــت (قضائيــا) تــورط أيـاً منهــم يف اي جــرم او مخالفــة؟!

االعتداءات الجسدية
احتلــت االعتــداءات الجســدية موقعــا متقدمــا بــن مختلــف انــواع االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا جهــات
فلســطينة ضــد الحريــات االعالميــة يف الضفــة وقطــاع غــزة خــال العــام املــايض.
وبلــغ عــدد االعتــداءات الجســدية الفلســطينية  31اعتــداء وهــو رقــم مامثــل تقريبــا ملــا كان ســجل يف العــام
الــذي ســبقه (ســجل  32اعتــداء عــام  )2014علــا ان عــدد االعتــداءات الجســدية يف تلــك الســنة شــكل قفــزة
غــر مســبوقة منــذ ســنوات ،وهــو مســتوى مرتفــع تــم الحفــاظ عليــه عــام  2015مــا يظهــر ازديــادا يف حــدة
العنــف املــارس ضــد الصحافيــن والحريــات االعالميــة.
(مجمل االنتهاكات الفلسطينية للحريات االعالمية يف الضفة وغزة عام  2014حسب النوع)
نوع

اعتداء

االنتهاك

واصابة

العدد

32

احتجاز

تهديد

اقتحام

ومنع

ومنع

منازل

تغطية

تغطية

وتفتيش

7

20

5

اعتقال
15

استدعاء منع من
وتحقيق

السفر

31

1

فصل
من
العمل
1

فرض
عقوبات
2

املجموع
114

وحلــت مجموعــة االعتــداءات الجســدية (ومثلهــا االعتقــاالت ايضــا) يف املركــز الثــاين بــن مجموعــة االنتهاكات
التــي توزعــت عــى  17نوعــا.
8

عقــدت اول جلســة ضمــن مالحقــة الصحــايف قنــوايت يف هــذه القضيــة يــوم  13/9/2011بينــا عقــدت الجلســة االخــرة التــي تــم فيهــا تربئتــه
يــوم .14/12/2015
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التوصيات:
•رضورة احرتام حرية التعبري املكفولة يف القانون االسايس الفلسطيني.
•محاسبة املسؤولني عن االعتداءات عىل الصحفيني.
•وقف سياسة اعتقال الصحفيني واحتجازهم.
•التوقف عن منع الصحفيني من تغطية االحداث.
•اقرار قانون الحق يف الحصول عىل املعلومات.
•استبدال قانون املجلس االعىل لالعالم بقانون عرصي يتوائم مع املعايري الدولية.
•وقــف انتهــاك خصوصيــة الصحافيــن والنشــطاء عــر اجبارهــم عــى الكشــف عــن كلــات الــر
الخاصــة بربيدهــم االلكــروين او بحســاباتهم عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي.
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ملحق ()1
(قامئة بشهداء الصحافة الذين قتلوا عىل أيدي قوات االحتالل االرسائييل منذ مطلع العام )2000
#

اسم الصحفي

تاريخ االستشهاد

1

عزيز يوسف التنح

2000/10/28

2

محمد البيشاوي

2001/7/31

3

عثامن القطناين

2001/7/31

4

رفائيل تشرييللو

2002/3/13

5

جميل نوارة

2002/3/14

6

احمد نعامن

2002/3/14

7

امجد العالمي

2002/3/19

8

عامد ابو زهرة

2002/7/16

9

عصام مثقال التالوي

2002/6/22

10

فادي نشأت

2003/4/12

11

نزيه عادل دروزة

2003/4/19

12

جيمس ميللر

2003/5/2

13

محمد ابو حليمة

2004/3/22

14

حسن شقورة

2008/3/15

15

فضل شناعة

2008/4/16

16

عمر عبد الحافظ السيالوي

2009/1/3

17

باسل ابراهيم فرج

2009/1/6

18

ايهاب جامل الوحيدي

2009/1/8

19

عالء حامد مرتجى

2009/1/9
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#

اسم الصحفي

تاريخ االستشهاد

20

محمود الكومي

2012/11/20

21

حسام سالمة

2012/11/20

22

محمد موىس ابو عيشة

2012/11/20

23

حامد عبد الله شهاب

2014/7/9

24

نجالء محمود الحاج

2014/7/10

25

خالد رياض حمد

2014/7/20

26

عبد الرحمن زياد ابو هني

2014/7/23

27

بهاء كامل الغريب

2014/7/29

28

عزت سالمة ضهري

2014/7/29

29

عاهد عفيف زقوت

2014/7/30

30

رامي فتحي ريان

2014/7/30

31

سامح محمد العريان

2014/7/30

32

محمد ماجد ضاهر

2014/7/31

33

عبد الله نرص فحجان

2014/8/1

34

محمود نور الدين الديري

2014/8/2

35

شادي حمدي عياد

2014/8/2

36

حامدة خالد مقاط

2014/8/4

37

سيمون كامييل (ايطايل)

2014/8/13

38

عيل شحتة ابو عفش

2014/8/13

39

عبد الله فضل مرتجى

2014/8/25

40

احمد حسن عيل جحاجحة (طالب اعالم ومصور متطوع)

2015/12/16

41

ملحق ()2
صورة عن تقرير ترشيح الصحفي كامل ابو نحل
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تفاصيل االنتهاكات2015 -
كانون ثاني
( )1/1منــع جنــود االحتــال مجموعــة مــن الصحفيــن مــن اســتكامل تغطيتهم ملســرة النبــي صالح االســبوعية
شــال غــرب مدينــة رام اللــه ،حيــث افــاد املصــور الصحفــي يف جريــدة الحيــاة الجديــدة عصــام الرميــاوي
مركــز مــدى« :أثنــاء تواجدنــا يف قريــة النبــي صالــح (مبحافظــة رام اللــه) مــن أجــل تغطيــة مســرة لنشــطاء
ضــد االســتيطان ،اطلــق جيــش االحتــال قنابــل صــوت وغــاز بشــكل كثيــف عــى الجميــع ومــن ضمنهــم
الصحفيــن ،ومل تحــدث أي إصابــات ،وقــد أجربونــا عــى مغــادرة املــكان .وممــن تواجــدوا يف املــكان ،مصــوري
شــبكة رايــة شــادي حاتــم (21عامــا) وســامر نـزال ( 28عامــا) ،ومصــور قنــاة رؤيــا الفضائيــة محمــد شوشــة،
ومصــور القنــاة اإليرانيــة خالــد صبارنــة ،ومديــر تحريــر موقــع مفوضيــة العالقــات العامــة زاهــر أبــو حســن
 46/عامــا.»/
( )1/3تعــرض الصحــايف محمــد أحمــد عثــان (28عامــا) املراســل يف موقــع «املونيتــور» يف غــزة لالســتجواب
والتحقيــق والتهديــد عــى خلفيــة نــره تقري ـرا حــول «اعــدام متهمــن بالتخابــر مــع االحتــال االرسائيــي»
تــم انجــازه اســتنادا ملــا جــاء يف مقابلــة بهــذا الخصــوص اجراهــا مــع املتحــدث باســم لجــان املقاومــة حيــث
افــاد عثــان مركــز مــدى »:بتاريــخ  3نوفمــر  2014اجريــت مقابلــة مقابلــة مــع عــي الششــنية املتحــدث
باســم لجــان املقاومــة يف إطــار تحقيــق اســتقصايئ ،حــول إعــدام متهمــن بالتخابــر مــع االحتــال يف العــدوان
األخــر عــى قطــاع غــزه ،وكانــت املقابلــة مــن خــال تســجيل فيديــو بالكامـرا .ويــوم الخميــس ()2015/1/1
تــم نــر التقريــر يف شــبكة اخباريــات االلكرتونيــة ،ويــوم الجمعــة املوافــق ( )1/2وزعــت لجــان املقاومــة
بيانــا عــر رســالة smsتدحــض عــره مــا جــاء يف التقريــر ،وتقــول بــان أمينهــا العــام مل يطلــع عــى أي مــن
ملفــات املتهمــن بالتخابــر مــع ارسائيــل قبــل إعدامهــم .مــع العلــم أن املتحــدث باســم لجــان املقاومــة أكــد
يف مقابلتــي معــه عــى أن االمــن العــام اطلــع عــى ملفــات املتهمــن بالتخابــر قبــل إعدامهــم».
واضــاف« :يــوم الســبت املوافــق  2015/1/3اتصــل يب املتحــدث باســم لجــان املقاومــة عــى الششــنية عــى
جــوايل قرابــة الســاعة  10:30صباحــا ،وأبلغنــي أنــه مل يذكــر خــال مقابلتــي لــه بعــض مــا جــاء يف التحقيــق
االســتقصايئ الــذي نرشتــه حــول إعــدام متهمــن بالتخابــر مــع االحتــال االرسائيــي يف العــدوان األخــر عــى
قطــاع غــزه ،فذكرتــه بــأن املقابلــة معــه مســجله (فيديــو) ومبوافقتــه وأن التســجيل موجــود لــدي .فقــال يل:
/لــو أنــا حكيــت كالم غــر دقيــق ،كان يجــب عليــك أن تذكــرين( /يف محاولــه منــه لتحميــي املســؤولية عــن
اقوالــه) ..ويف نهايــة املكاملــة طلــب منــي أن أجلــس معــه ،فاتقنــا عــى أن نتقابــل يــوم األحــد املوافــق ،1/4
ولكنــه اتصــل يــوم األحــد وأجــل املوعــد اىل يــوم االثنــن ألنــه مشــغول وقــد كان قــال خــال اتصالــه معــي
بــأن لجــان املقاومــة غاضبــه منــي وبعتــويل (ارســلوا يل) مجموعــة اىل منــزيل» يف محاولــة لتهديــدي  .علــا أن
ايــة مجموعــة منهــم مل تــأت ملنــزيل».
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واضــاف عثــان« :يــوم االثنــن ( )2015/1/5اتصــل يب صباحــا ليؤكــد عــى املوعــد الســاعة  12:15يف مكتبهــم
(مكتــب اللجــان) الكائــن يف غــزة /الرمــال – بــرج الشــوا وحــري– الــدور الخامــس .وهــو نفــس املــكان
الــذي اجريــت فيــه املقابلــة مــع املتحــدث باســم لجــان املقاومــة (عــي الششــنية) .وهــو مكتــب يحمــل اســم
مؤسســة بيســان ،ويوجــد بهــا إذاعــة فجــر التابعــة لهــم .وحــن وصلــت املــكان يف املوعــد املحــدد ،وبــدأت
الجلســة معهــم الســاعة  ،12:35بوجــود ثالثــة أشــخاص مــن طرفهــم (اللجــان) عرفــت منهــم عــي الششــنية
الــذي أجريــت املقابلــة معــه ،وعبــد الباســط عبــد الهــادي ،وشــخص ثالــث ال أعــرف اســمه ،وعندمــا جلســت
أغلقــوا بــاب وشــباك الغرفــة التــي نجلــس بهــا».
وقــال« :ابلغــوين أن كالم املتحــدث باســم لجــان املقاومــة عــي الششــنية غــر صحيــح ،وأنــه مل يكــن متأكــدا
منــه ،فكيــف تقــوم بنــر مــا قالــه؟؟ وكيــف تنــر معلومــات أمنيــة؟ ومــا عالقتــك بالنــر عــن اإلعدامــات؟.
فقلــت لهــم أننــي نــرت مــا قالــه املتحــدث كــا هــو ،واننــي ال أتحمــل مســؤولية أخطائــه ،ومــن حقــي أن
أتحــدث وأعمــل تقاريــر يف كل املواضيــع».
واضــاف« :ابلغنــي عبــد الباســط عبــد الهــادي بــأن أخــرج مــن املكتــب ،وقــال يل افعــل مــا شــئت  ..وعندمــا
حاولــت الخــروج كان البــاب الخارجــي مغلقــا ،فلحقنــي الثالثــة ،وشــدين أحدهــم مــن شــعري وخرمشــني
مــن يــدي وهــددوين بقولهــم/ :بنفرجيــك /فشــعرت عندهــا بالخطــر وقلــت لهــم يك ال يتــادوا بــأن هنــاك
اشــخاص ينتظــروين ويعرفــون أيــن اتواجــد أنــا اآلن فقــال أحدهــم صارخــا :مــن هــؤالء النــاس؟؟ أنــت مرتبــط
مــع االحتــال .ثــم تركتهــم وخرجــت».
( )1/4اســتدعى جهــاز االمــن الوقــايئ مســاء مراســل فضائيــة االقــى عــاء جــر الطيطــي ( 32عامــا) مــن
الخليــل حيــث افــاد الطيطــي مركــز مــدى« :قــام أحــد ضبــاط األمــن الوقــايئ مســاء هــذا اليــوم ()1/4
بتســليمي تبليغــا بالقــرب مــن منــزيل يقتــي مراجعتــي مقــر األمــن الوقــايئ يف مدينــة الخليــل صبــاح اليــوم
التــايل .ووافــق عــى تأجيــل املوعــد لحــن عــوديت مــن زيــارة شــقيقي األســر يف ســجن النقــب املقــررة بنفــس
اليــوم أي  1/5وذلــك لصعوبــة إجـراءات الحصــول عــى إذن آخــر مــن الجانــب اإلرسائيــي لزيــارة االرسى .كــا
وطلــب منــي عــدم نــر خــر االســتدعاء عــن أي طريــق كان إال أننــي قمــت بنــره عــر صفحتــي الشــخصية
يف الفيســبوك».
وكام أفاد شقيقه عبد القادر الحقا مركز مدى فإن األمن الوقايئ مل يعاود طلب عالء أو االتصال به.
( )1/10منعــت الرشطــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة املصــور يف فضائيــة «فلســطني اليــوم» بهــاء ســامي ربيــع
(27عامــا) ومصــور تلفزيــون فلســطني ابراهيــم العطلــة ( 27عامــا) مــن تصويــر اعتصــام احتجاجــي يف بيــت
الهيــا وصــادرت املــواد التــي صوروهــا بعــد ان اســتدعتهم ملقــر الرشطــة حيــث افــاد بهــاء ربيــع مركــز مــدى:
«توجهــت لتغطيــة فعاليــة نٌظمــت مــن قبــل املواطنــن عنــد دوار الشــيخ زايــد قــرب رشكــة الكهربــاء يف بيــت
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الهيــا احتجاجــا عــى االنقطــاع املســتمر للتيــار الكهربــايئ الــذي ال يصلهــم أكــر مــن نصــف ســاعة مــن أصــل
ســت ســاعات كــا يقولــون .وقــد جــاءت الرشطــة ومنعتنــا مــن التصويــر بحجــة عــدم وجــود قـرار رســمي
إلقامــة هــذه الفعاليــة ،وقامــت مبصــادرة الكام ـرات منــي ومــن زميــي مصــور تلفزيــون فلســطني إبراهيــم
العطلــة ( 27عامــا) ،وطلبــوا منــا الذهــاب ملركــز رشطــة بيــت الهيــا ،وعندمــا ذهبنــا أخربونــا بــأن الوقفــة غــر
مرخصــة وتثــر الشــغب وطلبــوا منــا بطاقــات الذاكــرة املوجــودة يف الكامـرات مــن أجــل إزالــة الصــور عنهــا،
وأنــه ميكننــا اســتعادتها صبــاح اليــوم التــايل .قمنــا بتســليم بطاقــات الذاكــرة الخاصــة بالكامـرات وتســلمناها
منهــم بعــد يومــن».
( )1/11اســتدعت رشطــة االحتــال ومخابراتــه مســؤول االعــام والعالقــات العامــة يف دائــرة االوقاف االســامية
يف القــدس فـراس يوســف الدبــس ( 29عامــا) وحققــت معــه حــول عملــه االعالمــي ومــا يكتبــه حيــث افــاد
الدبــس مركــز مــدى« :حــرت الرشطــة االرسائيليــة يــوم األحــد 1/11العتقــايل وعندمــا رفضــت الذهــاب
قامــوا بتســليمي بالغــا ملراجعــة مركــز القشــلة للتحقيــق ،وقــد توجهــت يف نفــس اليــوم اىل املركــز وهنــاك
حققــوا معــي ملــدة ســاعة حــول عمــي اإلعالمــي وتغطيتــي ألخبــار املســجد األقــى ،وتــم إخــاء ســبييل عــى
أن أعــود يف اليــوم التــايل .ويف يــوم االثنــن خضعــت للتحقيــق مــن قبــل املخاب ـرات االرسائيليــة حــول نفــس
املوضــوع ولكنــه اتخــذ شــكل التحذيــر حيــث أننــي أقــوم بنــر أخبــارا تثريهــم ولكنــي أجبــت عــى ذلــك
بأننــي صحفــي وال يوجــد تجــاوز للقانــون فيــا أعملــه ،وبعــد ســاعة ونصــف مــن التحقيــق تــم إخــاء ســبييل
دون أي ضامنــات».
( )1/14احتجــزت املخاب ـرات الفلســطينية حوالــة بنكيــة ملراســلة وكالــة «االناضــول» يف نابلــس الصحافيــة
لبابــة غســان ذوقــان ( 29عامــا) واســتدعتها ملقــر املخاب ـرات حيــث افــادت ذوقــان مــدى« :حــن توجهــت
يــوم  1/14للـراف املعتمــد مــن قبــل /الويســرن يونيــون /لســحب حوالتــي فوجئــت بــأن الـراف يرفــض
إعطــايئ املبلــغ املــايل بعــد أن وقعنــي عــى ورقــة تفيــد باســتالمي الحوالــة وابلغنــي بأنهــا محجــوزة بأمــر مــن
املخاب ـرات الفلســطينية العامــة .وبعــد أن راجعــت مكتــب /الويســرن يونيــون /ذاتــه عرفــت أنــه قــد تــم
ســحبها مــن قبــل ال ـراف .ورغــم مطالبتــي بورقــة تثبــت حقــي باملبلــغ امل ٌحــول إال أنــه رفــض إعطــايئ اي
اثبــات».
واضافــت« :يف اليــوم التــايل أي الخميــس  1/15ذهبــت ملكتــب الرصافــة بحضــور جعفــر اشــتية ممثــا عــن
نقابــة الصحفيــن ،والنقيــب رائــد أبــو خالــد مــن املخابــرات الفلســطينية الــذي أخــرين بأنهــم يريــدون
منــي مراجعــة مقــر املخابــرات بشــكل ودي وقــال /اننــا نعرفــك ونعــرف والــدك ومل تكــن الحوالــة هــي
الهــدف ،/وعندمــا أخربتــه بأننــي صحفيــة منــذ ســبع ســنوات قــال يل بأنــه ال يعلــم ســوى مــا أكتبــه عــى
صفحــة الفيســبوك ،وطلــب منــي الحضــور ملقــر املخاب ـرات يــوم الســبت  1/17مــع إثبــات مكتــوب مــن
وكالــة األناضــول مبصــدر املبلــغ املرســل إيل وكشــف بنــي لحســايب الخــاص ،ويف يــوم الســبت وبعــد أن راجــع
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زميــي جعفــر مقــر املخاب ـرات طلــب منــي الذهــاب ملكتــب ال ـراف الســتالم مبلــغ الحوالــة وقــال أنهــم
أرادوا معرفــة مصــدر الحــواالت الســابقة أيضــا وهــم يطلبــون مراجعتــي للمقــر بخصوصهــا ولكنــي ال انــوي
الذهــاب».
( )1/15منــع عنــارص مــن املخابـرات الفلســطينية الصحفــي الحــر مصعــب ابراهيــم ســعيد ( 24عامــا) وعــددا
اخــر مــن الصحافيــن مــن تغطيــة اعتصــام يف بريزيــت واقتــادوه وصحــايف اخــر وطالــب يف االعــام اىل مركــز
الرشطــة يف رام اللــه واحتجزوهــم حيــث افــاد ســعيد مركــز مــدى« :يــوم الخميــس توجهنــا لتغطيــة فعاليــة
احتجاجيــة متثلــت باعتصــام نظمــه أهــايل طــاب جامعــة بريزيــت ضــد مــا يتعــرض لــه أبناءهــم مــن اعتقــال
ســيايس ،وهنــاك جــاء ثالثــة أفـراد مــن عنــارص جهــاز املخابـرات ومنعونــا مــن التصويــر أنــا وزميــي املصــور
الصحفــي جهــاد القــايض إضافــة ملعــاذ مخامــرة وهــو طالــب يف كليــة اإلعــام بجامعــة القــدس يبلــغ مــن
العمــر ( 22عامــا) كان جــاء إلعطــايئ كامريتــه فقــط ،واقتادونــا اىل مركــز الرشطــة وســط مدينــة رام اللــه،
وهنــاك تــم احتجازنــا ثلــث ســاعة فقــط دون أن نتعــرض ألي تحقيــق كان ،وأٌطلــق رساحنــا بعــد أخــذ أرقــام
هواتفنــا النقالــة يف حــن اســتمر احتجــاز معــاذ حتــى الســاعة التاســعة مســاء بعــد ان تــم تســليمه لقســم
املخاب ـرات».
وأفــاد معــاذ محمــود مخامــرة ملركــز مــدى « بــدأ التحقيــق معــي عــى دوار املنــارة مــن قبــل شــخص عــرف
عــن نفســه بأنــه مــن جهــاز املخاب ـرات وســألني/ :مــن أنــت ،ملــن تصــور ،هــل أنــت حــاس /وقــد أجبتــه
بأننــي صحفــي وأقــوم بتغطيــة إعالميــة ومســاعدة زميــي فقــط ،وبعدهــا بــدأ بتوجيــه أســئلة شــخصية عنــي
وعــن وعائلتــي .اقتــادين بعدهــا ملقــر املخاب ـرات العــام يف مدينــة رام اللــه وكانــت الســاعة حــوايل الرابعــة
عــرا ،وهنــاك حقــق ضابــط معــي وعــى فــرات متباعــدة عــن ســبب تواجــدي يف املــكان وملــن أقــوم
بالتصويــر ومــن ســيدفع يل وكــم ســتدفع يل حــاس ،عائلتــي ،اتصــااليت يف غــزة وجميعهــا أســئلة غــر منطقيــة
كــا قــام بالدخــول عــى محادثــايت عــى الفيســبوك وحتــى الخاصــة منهــا ،وأخـرا تــم توقيعــي عــى إفــاديت
وإطــاق رساحــي الســاعة التاســعة مســاء».
وحســب الصحفــي مصعــب ســعيد فانــه «كان يتواجــد يف مــكان االعتصــام أيضــا مصــور قنــاة فلســطني اليــوم
ســاهر صعايــدة البالــغ مــن العمــر وقــد غــادر املــكان فــور منعــه مــن تغطيــة الفعاليــة دون أي مقاومــة
إضافــة لطاقــم قنــاة الجزيــرة».
( )1/16اصيــب املصــور الصحــايف يف وكالــة االنبــاء الفلســطينية «وفــا» اميــن امــن نوبــاين ( 29عامــا) يف ركبتــه
جـراء قنبلــة غــاز اطلقهــا جنــود االحتــال الذيــن اعتــدوا عــى عــدد مــن الصحافيــن اثنــاء تغطيتهــم مســرة
يف قريــة كفــر قــدوم مبحافظــة قلقيليــة حيــث افــاد النوبــاين مركــز مــدى« :تــم اســتهداف جميــع املصوريــن
الصحفيــن املتواجديــن أثنــاء تغطيــة مســرة كفــر قــدوم األســبوعية بقنابــل الغــاز منهــم نضــال اشــيتة ،جعفــر
اشــتية ،عــاء بدارنــة ،عبــد الرحيــم قوصينــي ،طاقــم تلفزيــون فلســطني املراســل أنــال الجــدع واملصــور محمــد
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عنايــة ،عــى الرغــم مــن وقوفنــا بركــن بعيــد نوعــا مــا عــن املتظاهريــن مــا أدى إلصابتــي بقنبلــة غــاز
بركبتــي اليــرى إصابــة طفيفــة ،توجهــت عــى إثرهــا ملستشــفى رفيديــا حيــث تلقيــت العــاج الــازم هنــاك
وغــادرت»( .هــل هــذا االســم صحيــح انــال)...
( )1/19اعتقلــت قــوات االحتــال االرسائيــي الصحفــي واملحــرر يف شــبكة «هنــا القــدس» لالعــام املجتمعــي
مجاهــد محمــد بنــي مفلــح مــن منزلــه يف بيتونيــا مبحافظــة رام اللــه حيــث افــاد مديــر الشــبكة الصحفــي
مــازن عــواد مــدى وقــال« :اقتحمــت قــوات االحتــال منــزل الصحفــي املحــرر يف شــبكة /هنــا القــدس لالعــام
املجتمعــي /مجاهــد بنــي مفلــح ( 24عامــا) الكائــن يف بلــدة بيتونيــا غــرب مدينــة رام اللــه حــوايل الســاعة
الرابعــة مــن فجــر هــذا اليــوم ( )1/19وقامــت بتفتيشــه بدقــة قبــل أن يتــم اعتقالــه واقتيــاده إىل جهــة غــر
معلومــة ،وكــا أفادتنــا والــدة أم مجاهــد فقــد متــت مصــادرة جهــازي كمبيوتــر احدهــا جهــاز كمبيوتــر
محمــول إضافــة لجهــازي هاتــف نقــال أثنــاء التفتيــش».
وأفــاد املحامــي نســيم أبــو غــوش بــأن الصحفــي مفلــح قــد ٌعــرض بتاريــخ  1/21عــى املحكمــة يف بيتــح تكفــا
وتــم التمديــد لــه  12يومــا عــى ذمــة التحقيــق لحــن موعــد الجلســة القادمــة يف االول مــن شــباط ،كــا أنــه
مل يتــم تقديــم الئحــة اتهــام ضــده وإمنــا هنــاك شــبهات مقدمــة ضــده مــن قبــل الرشطــة اإلرسائيليــة حــول
«عضويــة وتقديــم خدمــة لتنظيــم غــر قانــوين».
ويف جلســة املحكمــة بتاريــخ  2/1تــم متديــد توقيفــه الســتكامل التحقيــق وتحويــل امللــف للنيابــة العســكرية،
كــا ٌحــدد يــوم الخميــس املوافــق  2/5موعــدا للجلســة القادمــة يف محكمــة ســامل العســكرية حيــث يفــرض
تقديــم الئحــة اتهــام ضــده ،كــا قــال املحامــي نســيم أبــو غــوش يف افــادة اخــرى ملركــز مدى(قــررت املحكمــة
اطــاق رساحــه).
( )1/19تعرضــت مراســلة صحيفــة «الريــاض» الســعودية يف غــزة الصحفيــة مهــا فائــق مســلم ابــو عوميــر (38
عامــا) مســاء االثنــن لالعتــداء بالــرب مــن قبــل شــخص مجهــول بينــا كانــت يف احــد شــوارع مدينــة غــزة
حيــث افــادت ابــو عوميــر مركــز مــدى« :مســاء أمــس ( )1/19أثنــاء ســري يف شــارع الجــاء بحــي الرمــال
يف غــزة الســاعة الـــ  6:40مســاء حيــث كنــت متجهــة اىل مختــر تحاليــل طبيــة ،الحظــت أن شــابا يتبعنــي
(يالحقنــي) ،وبعــد أن أنهيــت التحليــل يف املختــر ونزلــت عــن ســلم العــارة الحظــت أنــه الزال خلفــي،
وقبــل وصــويل الشــارع أســفل البنايــة رأيــت خيالــه (ظلــه) وهــو يرفــع يــده ليرضبنــي .حاولــت تــدارك األمــر
لكــن رضبتــه األوىل اصابتنــي يف الجانــب األميــن مــن رأيس .وعندمــا رصخــت ســارع ووضــع يــده عــى وجهــي
وفمــي يف محاولــة إلســكايت وخنقــي وهــو يــرخ /اخــريس وال ترصخــي ،/حاولــت إعطائــه حقيبــة يــدي ظنــا
منــي أنــه لــص لكنــه مل يســتجب لطلبــي واســتمر بــريب بالهـراوة مســتهدفا رأيس حتــى أعاقتــه ســريت التــي
أرتديهــا ووقــع عــى األرض وفــر هاربــا برسعــة».
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واضافــت ابــو عوميــر« :ركضــت مرسعــة باتجــاه الســوبرماركت القريــب مــن املــكان وأنــا أرصخ ،وقــام أحــد
األطبــاء املتواجديــن بالصدفــة يف الشــارع مبعاينتــي .أنــا حاليــا بصــدد الحصــول عــى تقريــر طبــي مــن
املستشــفى يوثــق نتائــج هــذا االعتــداء ،كــا حصلــت عــى تســجيل فيديــو للكام ـرات املنتــرة يف املــكان
وقمــت بتقدميــه للمباحــث العامــة».
واكــدت ابــو عوميــر ان هــذا االعتــداء مل يكــن بدافــع الرسقــة حيــث ان «امل ُعتــدي مل يقبــل أن يأخــذ حقيبتــي،
ومل يكــن هــذا تحرشــا أيضــا ،وال أجــزم إذا كان بهــدف تكميــم األفــواه ،حيــث أننــي ورغــم انتــايئ الســيايس
لحركــة فتــح فــإن كل كتابتــي بشــكل عــام وعــى صفحــة الفيســبوك بشــكل خــاص ال متــس أحــدا بســوء»
كــا قالــت.
( )1/20اســتدعت املباحــث الفلســطينية العامــة الصحفــي الحــر معــاذ مــوىس عملــة (24عامــا مــن قبــان-
عمــل يف الســابق مراســا لشــبكة إخباريــات يف نابلــس ومــزود تقاريــر لبيــاالرا -وحققــت معــه واحتجزتــه
بتهمــة شــتم رئيــس بلديــة قبــان حيــث افــاد معــاذ العملــة مركــز مــدى« :تلقيــت طلــب اســتدعاء رســمي
مكتــوب مــن مباحــث مدينــة نابلــس صبــاح هــذا اليــوم الثالثــاء ( )1/20للمثــول لديهــم يف نفــس اليــوم،
وحســب املوعــد كنــت أتواجــد يف املقــر حــوايل الســاعة الواحــدة ظه ـرا ،وأخــروين أن ســبب وجــودي هــو
شــكوى ٌمقدمــة ضــدي مــن قبــل رئيــس بلديــة قبــان بـــ /الســب والشــتم والتهديــد والتشــهري ،/ومــن جانبــي
فقــد قمــت بنفــي التهمــة املوجهــة يل وقمــت بــرح األســباب التــي جعلــت رئيــس البلديــة يتقــدم بهــذه
الشــكوى ضــدي ،وهــو مــا كنــت قــد كتبتــه ســابقا عــى صفحــة الفيســبوك الخاصــة يب بتاريــخ .»12/29
واضــاف« :تــم إيقــايف (احتجــازي) يف غرفــة منفــردة حتــى الســاعة التاســعة مســاء حيــث طلبنــي مديــر
الرشطــة ورشحــت لــه قصتــي كاملــة وأُطلــق رساحــي حــوايل الســاعة العــارشة والنصــف مســاء عــى أن أعــرض
يف اليــوم التــايل عــى النيابــة ،ويف اليــوم التــايل وبعــد ان قدمــت رشحــا للنائــب العامــة حــول القصــة تــم
عــريض عــى قــايض صلــح نابلــس الــذي قــرر وبعــد أن اســتمع لل ُمشــتيك –أي رئيــس بلديــة قبــان -اإلفـراج
عنــي دون أي ضامنــات وحــدد موعــد الجلســة القادمــة بتاريــخ /25شــباط».
( )1/21اســتدعى جهــاز االمــن الوقــايئ الفلســطيني املحــرر واملذيــع يف راديــو «علــم» يف الخليــل الصحفــي
منتــر باللــه محمــد عبــد الكريــم نصــار (26عامــا) وحقــق معــه حــول عملــه ومــا يكتبــه حيــث افــاد نصــار
مركــز مــدى« :ذهبــت ملقــر األمــن الوقــايئ يف مدينــة الخليــل حــوايل الســاعة العــارشة بنــاء عــى اســتدعاء
رســمي ُوجــه يل يف اليــوم الســابق ( ،)1/20وكنــت قــد تلقيــت ثالثــة تهديــدات غــر مبــارشة مــن األمــن الوقايئ
عــن طريــق أصدقــاء ومعــارف ،ومنــذ دخــويل للمقــر ٌمنعــت مــن التحــدث مــع مــن هــم حــويل ،وعندمــا
طالبــت باســتعجال التحقيــق معــي حيــث أنــه لــدي برنامــج عنــد الســاعة الثانيــة عــر ظهــرا رد عــي
الضابــط بلهجــة اســتفزازية بأننــي لــن أعمــل باإلعــام بعــد اآلن».
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واضــاف نصــار« :دخلــت اىل غرفــة التحقيــق ملــدة نصــف ســاعة تقريبــا وكانــت موضوعــات التحقيــق تخــص
اعتقــااليت الســابقة –حيــث اعتقلــت مرتــن لــدى األمــن الوقــايئ ومرتــن لــدى جهــاز املخابـرات خــال األربــع
ســنوات الســابقة -بتهمــة اإلســاءة للرئيــس ،كــا تطــرق ملوضــوع كتابــايت عــى الفيســبوك بعــد أن طلــب
كلمــة الــر الخاصــة بحســايب وقــام بالدخــول عليــه ،وباألخــص منشــور كنــت قــد كتبتــه عــى هيئــة كتــاب
موجــه لرئيــس الــوزراء طالبــت فيــه بإقالــة الناطقــن باســم الحكومــة لعــدم تعاونهــم مــع الصحفيــن ،وهــو
مــا كان أثــار غضــب الناطــق باســم الحكومــة يف الضفــة رغــم أننــي أوجــه نقــدي للحكومــة كسياســة وليــس
لهــم كأشــخاص».
وقــال نصــار« :كتــب الضابــط اإلفــادة وبعــد التوقيــع عليهــا انتظــرت ســاعتني ليتــم بعدهــا إعــاديت للتحقيــق
مــرة أخــرى ملــدة ثلــث ســاعة تــم ســؤايل خاللهــا عــن مــكان عمــي ،الراتــب الــذي أتقاضــاه ،أســاء زمــايئ
وانتامءاتهــم السياســية ،مصــادر متويــل اإلذاعــة ومــن مديرهــا .وقعــت عــى اإلفــادة وبعــد انتظــار ســاعة تــم
إعــادة بطاقتــي الشــخصية وإخــاء ســبييل حــوايل الســاعة الثالثــة والنصــف ع ـرا بعــد تدخــل مــن نقابــة
الصحفيــن والهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان كــا علمــت الحقــا ،وقــد طلــب منــي الضابــط (كنصيحــة) ان
اتــرك الكتابــة عــى الفيســبوك وان اخفــف مــن نقــد الحكومــة يف برامجــي اإلذاعيــة».
( )1/22اعتقلــت قــوات االحتــال االرسائيــي مراســل فضائيــة االقــى يف الخليــل الصحفــي عــاء جــر الطيطي
( 32عامــا) مــن منزلــه حيــث أفــاد عبــد القــادر الطيطــي شــقيق عــاء مــدى« :تــم اعتقــال عــاء مــن منزلــه
يف مخيــم العــروب مبدينــة الخليــل فجــر اليــوم األربعــاء 1/22 -حــوايل الســاعة  ،3:15بعــد ان اقتحمــت قــوة
مــن جيــش االحتــال املنــزل بشــكل همجــي وكــرت أحــد األبــواب وزجــاج نافــذة غرفــة املعيشــة .تــم اقتيــاد
عــاء اىل مــكان ال نعلمــه وقــد قمنــا بإبــاغ الصليــب األحمــر ومكتــب الشــكاوي ملعرفــة مكانــه حاليــا».
وقــال شــقيق الصحفــي عــاء يف افــادة اخــرىُ « :عقــدت جلســة محكمــة يــوم  1/26لعــاء يف محكمــة عوفــر
وقــد ٌوجهــت لــه تهمــة /العمــل يف قنــاة األقــى التابعــة لحركــة حــاس اإلرهابيــة /وكذلــك تهمــة /تقديــم
خدمــات لقنــاة األقــى التابعــة لحركــة حــاس »/مش ـرا اىل ان املحامــي إيهــاب الغليــظ الــذي حــر بــدل
املحامــي فــادي القواســمي طالــب بإخــاء ســبيل عــاء بكفالــة ماليــة ،إال أن النيابــة يف هــذه الحالــة ســتكون
مخولــة ولديهــا الصالحيــات العتقالــه إداريــا .وبنــاء عليــه تــم تأجيــل املحكمة ليــوم الخميــس املوافــق .»1/29
هــذا و ٌعقــدت جلســة محكمــة يــوم الخميــس ( )1/29للصحفــي الطيطــي واعيــد التأجيــل حتــى الخميــس
الالحــق (  )2/5دون ان يتــم تــداول اي يشء يف قضيــة اعتقالــه.
( )1/23اعتقلــت املخابـرات الفلســطينية الطالــب يف قســم االعــام ورئيــس نــادي االعــام يف جامعــة بريزيــت
بــراء محمــود القــايض ( 22عامــا) بتهمــة «شــتم موظــف عــام» حيــث افــادت شــقيقته تســنيم القــايض
ومحامــي مؤسســة الضمــر مهنــد كراجــة مركــز مــدى حيــث قالــت شــقيقته« :اســتلم ب ـراء يــوم الجمعــة
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املوافــق  1/23تبليغــا للحضــور اىل مقــر املخابـرات يف مدينــة رام اللــه يــوم االثنــن ( ،)1/26وحســب املوعــد
املقــرر كان يف املقــر إال أننــا انتظرنــا حتــى املســاء ولكنــه مل يعــد ،وقــام باالتصــال يب مــن رقــم خــاص يطلــب
منــي أن أرســل لــه مالبــس».
وأفــاد املحامــي مهنــد كراجــة بــأن ب ـراء « ُعــرض عــى نيابــة رام اللــه ظهــر اليــوم (الثالثــاء  )1/27ومنهــا
للمحكمــة ،وتــم توجيــه تهمــة /شــتم موظــف عــام /لــه ومتديــد اعتقالــه  48ســاعة عــى ذمــة التحقيــق».
وأفــاد بـراء القــايض بعــد ان اخــي ســبيله « :تــم عــريض عــى النيابــة العامــة منــذ اليــوم الثــاين العتقــايل ،وتــم
التحقيــق معــي حــول العبــارة التــي قمــت بكتابتهــا عــى صفحــة فيســبوك حيــث ٌوجــه يل اتهــام باالســتهزاء
مبديــر املخابـرات العامــة الفلســطينية ماجــد فــرج ،كــا حققــوا معــي ايضــا حــول نــدوة اقيمــت يف جامعــة
بريزيــت وكنــت أنــا امل ُيــر فيهــا حيــت اتهمــوين بأننــي مثلــت حــاس خــال هــذه النــدوة كــا تــم ســؤايل
أيضــا عــن انتــايئ الســيايس .اســتمر التحقيــق معــي لثالثــة أيــام حيــث أٌقفــل ملــف القضيــة وصــدر ق ـرار
بإخــاء ســبييل بــدون أيــة ضامنــات».
( )1/24اعتــدى جنــود االحتــال عــى املصــور الصحفــي واملخــرج يف مركــز إعــام املســتقبل وموقــع اخبــار
القــدس امــن حســن عالويــة املعــروف باســم «رامــي عالريــة» (42عامــا) اثنــاء تغطيتــه تظاهــرة يف العيزريــة
يف القــدس واقتــادوه اىل مســتوطنة معــايل ادوميــم ووجهــوا لــه تهمــة تعطيــل عمــل الجيــش حيــث افــاد
عالويــة مركــز مــدى« :أثنــاء تغطيــة مظاهــرة يف بلــدة العيزريــة تخللهــا اعتقــال شــبان ،وأثنــاء تواجــدي بــن
الشــبان وجنــود جيــش االحتــال ،طلــب الجنــود منــي مغــادرة املــكان ،غــادرت باتجــاه منــزيل الــذي يقــع عىل
بعــد 200م فقــط مــن مــكان املظاهــرة ،وعندمــا وصلــت كان هنــاك جيــب عســكري يقــف يف املــكان وفــورا
بــدأ إطــاق الرصــاص باتجاهــي ،وســمعت جنديــا وهــو ينادينــي باســمي ويطلــب منــي االقـراب منهــم ،ومــا
إن اقرتبــت حتــى انهــال عــي ســبعة جنــود بالــرب بالشــاليط والبوكســات (باقدامهــم وبقبضــات ايديهــم)
وقامــوا بالدعــس عــي بأرجلهــم حتــى أن أحدهــم قــال يل /املخابـرات موصيــة عليــك ./وبعــد ذلــك نٌقلــت اىل
معــايل أدوميــم (مســتوطنة) وهنــاك وجهــوا يل تهمــة تعطيــل عمــل الجيــش ،وتــم إخــاء ســبييل بعــد دفــع
كفالــة مقدارهــا ( )2000شــيقل لحــن انعقــاد جلســة املحكمــة بتاريــخ .»2015/8/22
( )1/26اســتدعى جهــاز االمــن الوقــايئ الفلســطيني الصحفــي املســتقل خالــد عبــد الفتــاح معــايل ( 48عامــا)
مــن ســلفيت والتحقيــق معــه حيــث افــاد معــايل مركــز مــدى« :تــم إرســال بــاغ رســمي مــن قبــل جهــاز
األمــن الوقــايئ ملنــزيل عنــد حــوايل الســاعة الخامســة مــن مســاء يــوم أمــس ( )1/25يقــي بحضــوري اىل
مقــر الجهــاز يف ليــوم التــايل عنــد الســاعة العــارشة صباحــا .وعندمــا ذهبــت انتظــرت ســاعة حتــى دخلــت
للتحقيــق ،ومل يتنــاول التحقيــق أي يش جديــد عــن امل ـرات التــي تــم فيهــا التحقيــق معــي ســابقا حيــث ان
جميــع األســئلة تعلقــت بعمــي الصحفــي وكتابــايت ومقــااليت التــي أنرشهــا .تــم إطــاق رساحــي بعــد ســاعة
مــن التحقيــق أي حــوايل الســاعة الثانيــة عــرة والنصــف ظه ـرا».
52

شباط 2015
( -)2/1اعتقلــت رشطــة االحتــال االرسائيــي املراســلة واملحــررة يف موقــع كيــو بــرس االلكــروين الصحافيــة
صابريــن اســعد عبيــدات ( 24عامــا) مــن القــدس وحققــت معهــا وحكمــت عليهــا بعــدم التواجــد يف املســجد
االقــى ملــدة شــهر وفرضــت عليهــا غرامــة ماليــة حيــث افــادت عبيــدات مركــز مــدى« :بعــد خروجــي مــن
بــاب املجلــس (احــد ابــواب مدينــة القــدس القدميــة) يــوم  2/ 1ذهبــت ألخــذ هويتــي فأخــرين الرشطــي
بأننــي موقوفــة وتــم اقتيــادي ملركــز رشطــة بيــت الياهــو يف بــاب السلســلة (بــاب اخــر يف القــدس املحتلــة)،
وتــم إيقــايف هنــاك ملــدة  24ســاعة وبعدهــا تــم تحويــي اىل مركــز تحقيــق القشــلة يف بــاب الخليــل حيــث
تــم التحقيــق معــي حــول الجهــة التــي أصــور لهــا وســبب التصويــر ،وبعــد ذلــك تــم نقــي اىل ســجن الرملــة
حــوايل الســاعة الثانيــة فجـرا ً حيــث شــكلوا يل محكمــة حكمــت بإبعــادي عــن املســجد األقــى مــدة  30يومــا
ودفــع غرامــة ماليــة قدرهــا  500شــيقل وتــم اإلفـراج عنــي ظهــر يــوم االثنــن .»2/2
( -)2/3منعــت اجهــزة االمــن يف قطــاع غــزة رئيــس تحريــر مجلــة سياســات الدكتــور عاطــف طــال ابراهيــم
ابــو ســيف ( 42عامــا) مــن الســفر اىل املغــرب للمشــاركة يف معــرض للكتــاب حيــث افــاد ابــو ســيف مركــز
مــدى« :يــوم الثالثــاء املوافــق  2015/2/3قرابــة الســاعة  11ظه ـرا توجهــت ملعــر بيــت حانــون للســفر اىل
الضفــة يك اســافر مــن هنــاك اىل الــدار البيضــاء باملغــرب ،لحضــور معــرض الكتــاب ،خاصــة وأن روايتــي
(حيــاة معلقــة) مرشــحة للجائــزة العامليــة للروايــة العربيــة ،وهــي الروايــة الفلســطينية الوحيــدة التــي
دخلــت القامئــة الطويلــة للروايــات املرشــحة للجائــزة ،وعندمــا وصلــت معــر بيــت حانــون وقدمــت بطاقتــي
الشــخصية للرشطــة تــم اســتدعايئ ملســؤول األمــن الداخــي يف معــر بيــت حانــون حيــث ســألني بعــض
األســئلة التــي تتعلــق بجهــة الســفر وســببه ومــن ثــم طلــب منــي االنتظــار».
واضــاف »:بعــد قرابــة ســاعة مــن املقابلــة تــم ابالغــي مــن مســؤول االمــن الداخــي يف املعــر بأننــي ممنــوع
مــن مغــادرة قطــاع غــزه ،وحــن ســألته عــن الجهــة التــي اتخــذت الق ـرار قــال /املنــع مــن جهــات عليــا/
فاضطــررت للعــودة اىل غــزه».
وقــال« :عندمــا عــدت اجريــت اكــر مــن اتصــال وحديــث مــع اكــر مــن شــخص مــن القيــادات السياســية،
ولكــن دون جــدوى».
( -)2/4اســتجوب احــد ضبــاط الرشطــة االرسائيليــة مراســلة «مركــز اعــام القــدس» الصحافيــة بيــان راغــب
الجعبــة ( 21عامــا) حيــث افــادت الجعبــة مــدى « :بينــا كنــت يف هــذا اليــوم  2/4يف طريــق عــوديت للمنــزل
وعندمــا وصلــت بــاب املجلــس (احــد ابــواب القــدس القدميــة) ومل أكــن أنــوي حينهــا الدخــول اىل املســجد
األقــى إذ كان يســود األوضــاع هــدوء نســبي ،اســتوقفني أحــد أف ـراد الرشطــة اإلرسائيليــة وبــدأ باســتجوايب
حــول معلومــات شــخصية كاســمي وعمــي وقــد أخــرين بأنــه يعلــم أننــي صحفيــة ولكنــه يريــد أن يعــرف
أيــن أعمــل ،كــا ســألني عــن األحــداث التــي أصورهــا وإذا عملــت عــى تغطيــة اقتحــام األقــى يف اليــوم
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الســابق .اســتمر اســتجوايب ملــدة ربــع ســاعة قــام بعدهــا بتســجيل بيانــات بطاقتــي الشــخصية وإعادتهــا يل
وإطــاق رساحــي».
( -)2/6اصيــب املصــور الفوتوغـرايف يف وكالــة رويــرز عبــد الرحيــم قوصينــي ( 46عامــا) بقنبلتــي غــاز اطلقهام
الجنــود نحــو مجموعــة مــن الصحافيــن اثنــاء تغطيتهــم مســرة يف قريــة كفــر قــدوم حيــث افــاد القوصينــي
مــدى« :أثنــاء تغطيتنــا للمســرة األســبوعية يف قريــة كفــر قــدوم يــوم  2/6قــام عنــارص مــا يســمى حــرس
الحــدود اإلرسائيــي باســتهداف الجميــع وخصوصــا املصوريــن الصحفيــن .كنــا نقــف يف الزوايــا وقــرب أبــواب
املنــازل حــن أطلقــوا علينــا مــا ال يقــل عــن  20قنبلــة غــاز مــرة واحــدة ،مــا أدى إلصابتــي بقنبلتــي غــاز يف
ســاقي اليمنــى وســاقي اليــرى ،وكانــت اإلصابــة يف الســاق اليــرى أقــوى حيــث أحدثــت متزقــا يف الجلــد ،يف
حــن تســببت اصابــة ســاقي اليمنــى بحــرق بســيط».
واضــاف »:تــم نقــي بواســطة ســيارة إســعاف اىل منطقــة بعيــدة عــن موقــع املواجهــات وتلقيــت عالجــا
ميدانيــا .تواجــد يف املــكان مــن الصحفيــن مراســل ( 24إف إم) عــاء بدارنــة ،أميــن النوبــاين مصــور وكالــة وفــا،
جعفــر اشــتية مصــور وكالــة الصحافــة الفرنســية ،ونضــال اشــتية مصــور وكالــة األنبــاء الصينيــة».
( -)2/6اصيــب املصــور يف وكالــة االنبــاء الفلســطينية «وفــا» محمــد حلمــي نــارص ( 34عامــا) بقنبلــة غــاز
اطلقهــا جنــود ارسائيليــون خــال تغطيتــه مســرة يف قريــة كفــر قــدوم حيــث افــاد نــارص مركــز مــدى « :أثنــاء
تواجــدي يف قريــة كفــر قــدوم يــوم  2/6مــن أجــل تغطيــة املســرة األســبوعية هنــاك ،أٌصبــت إصابــة طفيفــة
بقنبلــة غــاز يف ســاقي اليمنــى بالقــرب مــن الركبــة .كانــت اإلصابــة طفيفــة حيــث مل أشــعر بهــا إال بعــد
عــوديت للمنــزل ومل أتلــق أي عــاج».
( -)2/9اعتــدى جنــود االحتــال عــى مديــرة ومراســلة فضائيــة قنــاة رؤيــا االردنيــة الصحافيــة نبــال خالــد
فرســخ ( 25عامــا) بينــا كانــت تجــري مقابلــة صحافيــة مــع احــد املواطنــن اثنــاء تغطيتهــا قيــام اهــايل ســلواد
بزراعــة اشــجار يف ارايض متكنــوا مــن اســرجاعها بق ـرار مــن محكمــة ارسائيليــة حيــث افــادت فرســخ مركــز
مــدى« :كنــا نغطــي فعاليــة يف بلــدة ســلواد رشق رام اللــه ،مخصصــة لزراعــة أشــجار زيتــون يف األرايض التــي
اســرجعها أهــايل البلــدة بق ـرار مــن محكمــة االحتــال ،والتــي رفــض التنســيق االرسائيــي تســليمها لالهــايل
مــا اضطرهــم (األهــايل) للنــزول واالحتجــاج .وأثنــاء إجـراء مقابلــة مــع أحــد املواطنــن يف املــكان هاجمتنــي
مجنــدة إرسائيليــة بشــكل همجــي ودفعتنــي بقــوة ورضبتنــي وحــاول أحــد الجنــود إغــاق عدســة الكامـرا
إال أننــي واصلــت إكــال حديثــي حــول مــا يتعــرض لــه األهــايل مــن ظلــم االحتــال فعــادت نفــس املجنــدة
وهجمــت عــي مــرة أخــرى ورصخــت عليهــا ،كــا جــاء أحــد املســتوطنني وهجــم عــى زميــي مصــور الفيديــو
يف قنــاة رؤيــا جهــاد املحتســب ( 25عامــا) وحــاول انتـزاع الكامـرا منــه مــا أدى لالحتــكاك بينهــا بالــكالم».
واضافــت فرســخ« :حــاول الجنــود تغطيــة عدســات جميــع املصوريــن املتواجديــن يف املــكان ومنعهــم مــن
التصويــر وأذكــر منهــم مصــور جريــدة الحيــاة الجديــدة عصــام الرميــاوي ،عــاد اســعيد مصــور رويــرز،
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وإســاعيل خــر مصــور الـــ .»AP
( )2/13اصيــب املصــور يف وكالــة رويــرز محمــد عــي تركــان ( 47عامــا) بضيــق تنفــس جـراء اعتــداء جنــود
االحتــال عــى مجموعــة مــن الصحافيــن بغــاز الفلفــل اثنــاء تغطيتهــم املســرة الســلمية يف بلعــن حيــث
افــاد تركــان مركــز مــدى« :ذهبنــا لتغطيــة املســرة األســبوعية الســلمية يف قريــة بلعــن (يــوم  ،)2/13وكان
جنــود جيــش االحتــال قــرب الجــدار الفاصــل وكانــوا بعيديــن عنــا نوعــا مــا ولكنهــم يف حالــة تأهــب ،وعندمــا
اقــرب املتظاهــرون مــن الجنــود قامــوا بإطــاق قنابــل الغــاز بشــكل مكثــف ،إال أن أحدهــم اســتخدم غــاز
الفلفــل (الخــردل) األمــر الــذي ادى إلصابــة أغلــب املتواجديــن يف املــكان ومنهــم أنــا ،حيــث وقعــت عــى
األرض ومل أســتطيع الرؤيــة وال التنفــس لعــدة دقائــق إذ يؤثــر هــذا الغــاز عــى الرؤيــة وإمكانيــة التنفــس.
ممــن تواجــد يف املــكان أيضــا املصــور الصحفــي عصــام الرميــاوي الــذي أصيــب هــو االخــر بغــاز الفلفــل،
وكذلــك مصــور الوكالــة الفرنســية عبــاس مومنــي ومصــور الوكالــة األمريكيــة مجــدي اشــتية».
( -)2/15جــددت محكمــة ارسائيليــة عســكرية االعتقــال اإلداري للمصــور يف قنــاة االقــى الفضائيــة الصحــايف
أحمــد الخطيــب ( 28عامــا) ملــدة أربــع شــهور إضافيــة وللمــرة الثالثــة عــى التــوايل وفقــا ملــا افــادت بــه
زوجتــه ارســال الخطيــب مركــز مــدى.
يذكــر ان قــوات االحتــال كانــت اعتقلــت املصــور الصحــايف الخطيــب بتاريــخ  2014/7/7وقــد حــول لالعتقــال
االداري يف حينــه.
( -)2/16اعتــدى جنــدى مــن جيــش االحتــال عــى املصــور يف تلفزيــون القــدس الرتبــوي ســامي عمــر الفقيــه
( 31عامــا) ورش مــادة الفلفــل يف عيونــه اثنــاء تصويــره احداثــا يف بلــدة ابــو ديــس غــرب القــدس مــا ادى
إلصابتــه بحالــة اغــاء حيــث افــاد الفقيــه مركــز مــدى « :أثنــاء عودتنــا يــوم  2/16أنــا وزميــي املصــور
أحمــد أبــو عــرة مــن مدينــة بيــت لحــم مــرورا ببلــدة أبــو ديــس حيــث اســتوقفتنا مواجهــات كانــت تــدور
هنــاك بــن املواطنــن وجنــود االحتــال بعــد اقتحــام الجيــش (لقريــة بوابــة الشــمس املقامــة) عــى أرايض
البلــدة .نزلــت مــن ســياريت لتغطيــة املواجهــات هنــاك وكنــت أضــع بطاقتــي الصحفيــة عــى صــدري ،وبــدأت
أصــور مــا يجــري بواســطة هاتفــي النقــال حــن اعتــدى جنــود مــن القــوات الخاصــة عــى أحــد املتظاهريــن
بوحشــية علــا أننــي كنــت بجانــب مجموعــة مــن الصحفيــن الــذي يقومــون أيضــا بالتصويــر (منهــم مصــور
قنــاة رؤيــا ارشف النبــايل ومصــور تلفزيــون فلســطني) ،وفوجئــت بأحــد الجنــود يأتينــي مــن الخلــف ويقــوم
بــرش مــادة الفلفــل يف عيــوين ،األمــر الــذي أدى إلصابتــي بحالــة إغــاء عــى الفــور ،وقــد قــام زميــي ممــدوح
حاممــرة بنقــي بواســطة ســيارة اإلســعاف إىل مركــز الطــوارئ يف بلــدة أبــو ديــس ألتلقــى العــاج الــازم هنــاك
ملــدة ســاعتني».
( -)2/19اســتدعى جهــاز االمــن الداخــي يف غــزة املصــور الصحفــي يف الشــبكة الفلســطينية للصحافــة واالعــام
رمضــان جــال ابــو ســكران ( 21عامــا – مــن ســكان الشــجاعية بغــزة) وحقــق معــه مرتــن عــى خلفيــة عملــه
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الصحفــي حيــث افــاد ابــو ســكران مركــز مــدى »:يــوم االحــد (بتاريــخ  )2/16وصلنــي بــاغ اســتدعاء عــى
املنــزل مــن األمــن الداخــي عــى أن أقابلهــم يــوم االربعــاء املوافــق ( )2/19الســاعة التاســعة صباحــا يف مقــر
االمــن الداخــي بالشــيخ رضــوان وقــد توجهــت يف املوعــد املحــدد للمقابلــة ،هنــاك تــم التحقيــق معــي حــول
الجهــة التــي اعمــل معهــا ومــن ميولهــا ،وحــول فيديــو كوميــدي عملتــه حــول املجهولــن يتعــرض للتفجـرات
بغــزه» .واضــاف »:ادعــوا خــال التحقيــق معــي أن الفيديــو يثــر الفتنــه وانــه مســيئ وبــه تشــويه ،علــا
بأنــه مل يتطــرق للحكومــة .مكثــت عندهــم حتــى الســاعة الواحــدة والنصــف ظه ـرا ،حيــث اخلــوا ســبييل،
وأخــذوا منــي جوالــن وجهــاز الــاب تــوب ،وفالشــات وذاكــرة الجــوال والبطاقــات الشــخصية وأبلغــوين أن
أعــود ملقابلتهــم مجــددا يــوم الخميــس ( )2/26الســاعة الثامنــة صباحــا».
وقــال ابــو ســكران »:توجهــت يــوم الخميــس املوافــق  2015/2/22الســاعة الثامنــة صباحــا للمقابلــة ،وانتظرت
مــن الســاعة الثامنــة صباحــا حتــى الواحــدة ظهــرا ومل يحقــق معــي أو يســألني أحــد ،حيــث تدخلــت
وســاطات لحــل املوضــوع ،وتــم االف ـراج عنــي الســاعة الواحــدة ،وأعــادوا يل األغ ـراض».
( -)2/22اعتــدى احــد جنــود االحتــال عــى املصــور الصحفــي يف شــبكة فلســطني االخباريــة ،مديــر وحــدة
االعــام يف مركــز «الجــيء» محمــد وليــد العــزة ( 24عامــا) وســدد لــه رضبــة عــى فمــه مبقدمــة بندقيتــه مــا
ادى إلصابتــه بنزيــف كــا وحطــم الكامـرا خاصتــه حيــث افــاد العــزة مــدى« :عنــد حــوايل الســاعة الســابعة
مــن مســاء  2/22اقتحــم جيــش االحتــال مخيــم عايــدة يف مدينــة بيــت لحــم العتقــال أحــد الشــبان ،واندلعت
مواجهــات بــن شــبان املخيــم والجيــش تخللهــا إطــاق الجنــود الرصــاص املطاطــي والحــي .توجهــت لتغطيــة
املواجهــات هنــاك ،وبعــد حــوايل عــر دقائــق جــاء أحــد الجنــود ورضبنــي مبقدمــة بندقيــة الـــ  M16عــى
فمــي مــا أحــدث نزفــا بســيطا ،وقــام بكــر الكامـرا ودفعنــي عــى األرض ،كــا حــاول أن يصــادر الكامـرا
إال أننــي منعتــه مــن ذلــك ،وتلقيــت اإلســعاف يف امليــدان .وممــن تواجــدوا يف املــكان زميــي املصــور عبــد
الرحمــن يونــس مراســل «القــدس» دوت كــوم ولكنــه مل يصــب بــأذى».
( -)2/23اعتقــل جهــاز االمــن الوقــايئ يف بيــت لحــم املصــور الصحــايف الحــر اســيد عبــد املجيــد عامرنــة (30
عامــا) بعــد ان تــم اســتدعاؤه اىل مقــر الجهــاز يف بيــت لحــم حيــث كان اســيد عامرنــة افــاد قبــل توجهــه
ملقابلــة جهــاز االمــن الوقــايئ مركــز مــدى وقــال »:تلقيــت اتصــاال هاتفيــا عــر يــوم ( )2/22مــن جهــاز
األمــن الوقــايئ يف مدينــة بيــت لحــم مــن أجــل مراجعــة الجهــاز ،ولكنــي مل أوافــق عــى الذهــاب حتــى أُبلــغ
النقابــة بذلــك .ولكنهــم عــاودوا االتصــال صبــاح اليــوم التــايل ( )2/23حــوايل الســاعة العــارشة والنصــف
وأخــروين بــرورة التوجــه فــورا ملقــر املركــز .إال أننــي أجبتهــم بأننــي مصــور صحفــي وهنــاك جهــة متثلنــي
(أي النقابــة) وهــي مــن تقــرر أن أذهــب أم ال ..لكنهــم أخــروين بــأن اســتدعايئ ليــس عــى خلفيــة عمــي
الصحفــي وهــو األمــر الــذي تكــرر أكــر مــن مــرة يف الســابق ليتبــن العكــس أثنــاء املقابلــة والتحقيــق».
وافــاد والــد اســيد عامرنــة ان ابنــه اســيد  »:توجــه يــوم  2/23الســاعة الرابعــة ع ـرا ملقــر جهــاز األمــن
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الوقــايئ يف بيــت لحــم مــن تلقــاء نفســه وتــم احتجــازه والتحقيــق معــه حــول عملــه الصحفــي ،و ُعــرض عــى
النيابــة يف اليــوم التــايل ،وتــم متديــد اعتقالــه ملــدة  48ســاعة بتهمــة إثــارة النع ـرات الطائفيــة».
وافــادت املحاميــة تهــاين العامرنــة (محاميــة اســيد) انــه «تــم بتاريــخ  2/26عــرض أســيد عــى النيابــة العامــة
وتــم إيقافــه مــدة  15يومــا عــى ذمــة التحقيــق» موضحــة انهــا (املحاميــة) تقدمــت املحاميــة يــوم األحــد (
 )3/1بطلــب إخــاء ســبيل لكــن النيابــة مل توافــق عليــه مشــرة اىل انــه ســتكرر املطالبــة باخــاء ســبيل اســيد
يــوم حيــث أن «كل مواضيــع التحقيــق تخــص عملــه الصحفــي» حســب قولهــا.
( -)2/23جــددت ســلطات االحتــال االرسائيــي اعتقــال مديــر قنــاة االقــى يف الضفــة الغربيــة عزيــز هــارون
كايــد( 50عامــا) وذلــك ملــدة اربعــة شــهور حيــث افــادت ابنتــه مريــم مركــز مــدى« :جــددت محكمــة
االحتــال العســكرية يف النقــب قـرار االعتقــال اإلداري بصــورة تلقائيــة وللمــرة الثالثــة عــى التــوايل ملــدة أربــع
شــهور بحــق والــدي مديــر مكتــب فضائيــة األقــى الصحــايف عزيــز كايــد .جــاء هــذا التجديــد قبــل انتهــاء
االعتقــال اإلداري الثــاين بيومــن رقــم وجــود /قـرار جوهــري /بــأن يكــون متديــد االعتقــال الثــاين هــو األخــر».
يُذكــر أن قــوات االحتــال قــد اعتقلــت مديــر فضائيــة األقــى معتقــل يف  2014/6/17منزلــه يف مدينــة رام
اللــه.
( -)2/25اســتدعى «امــن املؤسســات» املحــرر ومعــد الربامــج واملذيــع يف راديــو «علــم» يف الخليــل الصحــايف
منتــر باللــه محمــد نصــار ( 26عامــا) وحقــق معــه وهــدده باغــاق االذاعــة وذلــك عــى خلفيــة مــا يتناولــه
مــن مواضيــع سياســية يف برامجــه حيــث افــاد نصــار مركــز مــدى« :تلقيــت يــوم  2/22اتصــاال مــن شــخص
عــرف عــن نفســه بأنــه مــن /أمــن املؤسســات /مــن أجــل الذهــاب للمقــر يف الخليــل يــوم الثالثــاء وعندمــا
رفضــت االمتثــال لالتصــال تلفــوين تــم إرســال اســتدعاء رســمي يل .لكــن املقابلــة تأجلــت مــن يــوم الثالثــاء
اىل اليــوم التــايل .2/25ذهبــت حســب املوعــد املحــدد الســاعة العــارشة والنصــف صباحــا وخضعــت للتحقيــق
عــى جلســتني حيــث طٌرحــت عــي نفــس األســئلة التــي كانــوا ســألوين عنهــا يف تحقيــق ســابق جــرى معــي
يف شــهر كانــون ثــاين ،مــع الرتكيــز عــى برنامــج أقدمــه عــى اإلذاعــة بعنــوان /القانــون يف هالبلــد /حيــث
كنــت قــد تطرقــت مــن خاللــه ملوضــوع االعتقــال الســيايس .وقعــت عــى إفــاديت وقبــل أن أغــادر طلبنــي
مديــر الجهــاز الــذي عاملنــي بطريقــة فظــة وســيئة جــدا حيــث ســألني :مــن خولــك للحديــث عــن االعتقــال
الســيايس؟ وقــال بأنــه يجــب عــي ان ال انتقــد املؤسســات األمنيــة حتــى لــو كانــت مقــرة ،وهــددين بإغــاق
اإلذاعــة وباالعتقــال يف حــال اســتمراري بطــرح موضــوع االعتقــال الســيايس يف برامجــي ،كــا طلــب منــي
إلغــاء الربنامــج .وتــم توقيعــي عــى تعهــد (بعــد أكــر مــن ســاعتني يف التحقيــق) بــأن التــزم بق ـرارات وزارة
اإلعــام وبـــعدم اســتخدام برامجــي اإلذاعيــة للتحريــض ضــد املؤسســات األمنيــة والعــودة ملقــر الجهــاز يف
حــال طلبــوين .تــم إطــاق رساحــي الســاعة الواحــدة ظهـرا».
( -)2/25اعتقلــت قــوة مــن املخاب ـرات الفلســطينية يــوم  2/25املصــور الصحفــي الحــر ســفيان محمــد أبــو
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راس ( 24عامــا) مــن منزلــه الكائــن يف مدينــة دورا  -محافظــة الخليــل ،بعــد أن صــادروا بطاقتــه الشــخصية
وقامــوا بتفتيــش غرفتــه بشــكل دقيــق حيــث افــاد ابــو راس مركــز مــدى « :تــم اعتقــايل مــدة ثالثــة ايــام
وقــد افــرج عنــي يــوم االحــد ( )3/1الســاعة السادســة صباحــا بعــد أن خضعــت للتحقيــق خــال يومــن مــن
مــدة االعتقــال الكاملــة وهــي ثالثــة أيــام ،وتركــز التحقيــق حــول انتــايئ الســيايس لحركــة حــاس ونشــاطي
الطــايب خــال فــرة دراســتي الجامعيــة ( )2012ونوعيــة التقاريــر التــي أنجزهــا يف عمــي ،كــا تــم اســتجوايب
عــن عالقتــي بصفحــة عــى الفيســبوك تحمــل اسم /مســاجد دورا /وإذا مــا كنــت قــد عملــت معهــا والتــي
كانــت قــد نــرت إحــدى الصــور التــي صورتهــا مــن مســرة للتضامــن مــع غــزة إبــان الحــرب عــى غــزة،
كــا طلبــوا منــي كلمــة الــر الخاصــة بحســايب عــى فيســبوك أكــر مــن مــرة إال أننــي مل اوافــق .بشــكل عــام
كانــت املعاملــة ســيئة جــدا ويف ظــروف ســيئة جــدا حيــث بقيــت يف زنزانــة طــوال فــرة االعتقــال إال أننــي مل
أتعــرض للــرب أبــدا .تــم اإلفـراج عنــي بعــد التوقيــع عــى إفــاديت عــى أن أعــود للمراجعــة يف نفــس املقــر
يــوم االثنــن املقبــل .»3/2
( -)2/27اصيــب املصــور الفوتوغ ـرايف يف وكالــة «رويــرز» عبــد الرحيــم قوصينــي ( 46عامــا) بقنبلــة غــاز يف
الرقبــة اطلقهــا جنــود االحتــال نحــوه بينــا كان يغطــي احداثــا يف قريــة كفــر قــدوم حيــث افــاد القوصينــي
مــدى« :أثنــاء تغطيتــي للمواجهــات األســبوعية يف قريــة كفــر قــدوم رشق مدينــة قلقيليــة يــوم  2/27تعرضــت
إلصابــة بقنبلــة غــاز يف الرقبــة مــن الخلــف رغــم أننــي وكالعــادة كنــت أرتــدي الخــوذة والــدرع الخاصــة
بالصحفيــن مــا أدى لوقوعــي عــى األرض .كانــت إصابتــي مبــارشة علــا أننــي كنــت أقــف وزميــي نضــال
اشــتية (مصــور وكالــة األنبــاء الصينيــة) الــذي تعــرض هــو االخــر لإلصابــة .لقــد كنــا بعيديــن عــن املتظاهريــن
إال أن جيــش االحتــال تعمــد وتقصــد اســتهدافنا بقنابــل الغــاز التــي أطلقهــا عــن طريــق القــاذف بعــد
تخفيضــه لألســفل ليصيبنــا بشــكل مبــارش .وقــد قــام زميــي نضــال اشــتية بنقــي بعيــدا عــن املــكان الــذي
انتــرت فيــه رائحــة الغــاز بواســطة ســيارة اإلســعاف حيــث تلقيــت العــاج فيهــا بوضــع مكعبــات الثلــج
مــكان اإلصابــة التــي تســببت يل بحــرق بســيط وادت الحم ـرار الجلــد».
( )2/27اصيــب املصــور الصحــايف يف وكالــة االنبــاء الصينيــة «شــينخوا» نضــال شــفيق اشــتية ( 45عامــا) بثــاث
قنابــل غــاز وبرصاصــة مطاطيــة اطلقهــا جنــود االحتــال نحــوه بينــا كان يغطــي احداثــا يف قريــة كفــر قــدوم
حيــث افــاد اشــتية مــدى « :خــال املســرة الشــعبية التــي نظمــت يف كفــر قــدوم يــوم  2/27اصبــت بعــدة
قنابــل غــاز وبرصاصــة مطاطيــة ،عندمــا قــام الجيــش بإطــاق قنابــل الغــاز عــى جميــع املتواجديــن يف املســرة
دون تفريــق بــن صحفيــن ومتظاهريــن ،حيــث اننــي وأثنــاء هــرويب مــن اطــاق القنابــل أصابتنــي ثالثــا مــن
قنابــل غــاز ،واحــدة يف الــدرع والثانيــة أصابــت كعــب قدمــي اليمنــى فيــا أصابــت الثالثــة ســاقي اليــرى
مــن الخلــف ،أمــا الرصاصــة املطاطيــة فقــد أصابــت فخــدي األيــر محدثــة آالمــا وبقعــه زرقــاء .تلقيــت
اإلســعاف يف مستشــفى رفيديــا حيــث توجهــت اىل هنــاك بعــد انتهــاء املســرة».
( -)2/27اصيــب املصــور واملخــرج يف مركــز «اعــام املســتقبل» وموقــع «اخبــار القــدس» امــن حســن عالويــة
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املعــروف باســم رامــي عالريــة ( 42عامــا) بكســور وجــروح بالغــة يف جبينــه جـراء رصاصــة مطاطيــة اطلقهــا
نحــوه جنــود االحتــال االرسائيــي بينــا كان يغطــي مســرة بلعــن االســبوعية حيــث افــاد عالويــة مركــز
مــدى« :أثنــاء تغطيتــي لألحــداث األســبوعية يف قريــة بلعــن ،كنــت أصــور بالقــرب مــن جيــش االحتــال .كان
آخــر مــا ســمعته هــو صــوت طلقــة ناريــة وبعدهــا ســقطت عــى األرض .مل أســتيقظ إال يف ســيارة اإلســعاف
حيــث أخــروين بــأن إصابتــي خطــرة حيــث تبــن ان رصاصــة مطاطيــة اصابتنــي يف الجهــة اليــرى مــن
جبينــي فــوق العــن ،مــا أدى إلحــداث كــر ونزيــف وارتجــاج يف الجمجمــة .وال زلــت أرقــد يف مجمــع
فلســطني الطبــي بانتظــار اج ـراء فحوصــات أخــرى يــوم غــد االثنــن .»3/2
( -)2/27اعتــدى عنــارص مــن الرشطــة يف غــزة بالــرب عــى املحــرر الصحفــي يف اذاعــة صــوت القــدس خالــد
اســاعيل ابــو مغصيــب ( 38عامــا مــن ســكان حــي الشــجاعية بغــزة) بعــد ان اقتــادوه اىل مركــز الرشطــة
واحتجــزوه حتــى منتصــف الليــل حيــث افــاد ابــو مغصيــب مركــز مــدى »:يــوم الخميــس ( )2/27الســاعة
 7:45كنــت عائــدا مــن عمــي إىل املنــزل الكائــن يف غــزه (الزيتــون /شــارع فتــوح) ،وتزامنــت عــوديت إىل املنــزل
مــع وجــود فعاليــة احتجاجيــة حــول ســوء األوضــاع املعشــية».
واضــاف « :يف االثنــاء جــاءت الرشطــة إىل املــكان (مــكان االحتجــاج) وقــد كان بعضهــم بلبــاس رســمي والبعض
األخــر بلبــاس مــدين ،وســألوا عنــي باالســم ،وقالــوا  :نريــدك يف املركــز فســألتهم أين البــاغ أو طلب االســتدعاء،
فذهــب أحدهــم باتجــاه الجيــب ثــم عــاد ،وقــال :هــا هــو البــاغ ،وقبــل أن أرى البــاغ أو أتحقــق منــه أخــذوا
منــي الجــوال وســحبوين بالقــوة اىل الجيــب ،فأبلغتهــم باننــي صحفــي ،ويجــب أن أرى البــاغ ،ولكــن دون
جــدوى ،ونقلــوين اىل مركــز رشطــة الزيتــون».
وقــال ابومغصيــب  »:عندمــا وصلــت ملركــز رشطــة الزيتــون تــم االعتــداء عــي بالــرب مبــارشة /كفــوف-
صفعــات -عــى الوجــه /وطلبــوا منــي الحصــول عــى مــا قمــت بتصويــره ،فقلــت لهــم بــاين مل أصــور شــيئا.
عندهــا قــال أحدهــم :خــذوه اىل الداخــل واشــبحوه فقلــت لهــم  :أنــا صحفــي ،وحتــى لــو صــورت فانــه ال
يجــوز لكــم أخــذه منــي ،فاعتــدوا عــى بالــرب مــرة أخــرى /كفــوف بشــكل متواصــل ،وثبتــوين عــى الحائط/
وطلبــوا منــي رفــع يــداي اىل األعــى ،أبلغتهــم اننــي صحفــي ،واحمــل بطاقــة النقابــة وبطاقــة مــن عمــى يف
صــوت القــدس فــكان ردهــم عــى ذلــك  :بلهــم وأرشب ميتهــم».
واضــاف ابــو مغصيــب يف افادتــه« :اســتمروا يف احتجــازي حتــى الســاعة  12ليــا ،حيــث تــم االفـراج عنــي بنــاء
عــى تدخــل وســطاء ،واعطــوين هاتفــي النقال».

آذار 2015
( )3/1اســتدعى جهــاز املخابــرات الفلســطينية يف طوبــاس مراســل «قــدس بــرس انرتناشــيونال لالنبــاء»
الصحــايف زيــد مصطفــى ابــو عــرة ( 28عامــا) وهــو مــن قريــة عقابــا ،وحقــق معــه حــول كتاباتــه عــى
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فيســبوك واحتجــزه كــا وتــم احتجــاز وتفتيــش جهــاز الحاســوب الخــاص بــه حيــث افــاد ابــو عــرة مركــز
مــدى « :وصلنــي طلــب اســتدعاء مــن مخاب ـرات طوبــاس يــوم أمــس ( )2/28يقــي حضــوري يف األول مــن
آذار الســاعة العــارشة صباحــا اىل مقــر املخابـرات يف طوبــاس ،ويف الســاعة العــارشة مــن صبــاح اليــوم التــايل
( )3/1كنــت أتواجــد يف املقــر وخضعــت للتحقيــق ملــدة طويلــة حيــث تــم إطــاق رساحــي حــوايل الســاعة
الخامســة مســاء بعــد التوقيــع عــى إفــاديت ،وعــى تعهــد يقــي بعــدم التعــرض بالكتابــة ألي كان مــن
موظفــي الســلطة أو املؤسســات األمنيــة».
واضــاف ابــو عــرة  »:تــم اســتجوايب حــول كتابــايت عــى الفيســبوك ومــا هــي عالقتــي بصفحــة تابعــة لحــاس
كانــت قــد نــرت بعضــا مــن الصــور التــي أصورهــا ،وتــم طلــب كلمــة الــر للدخــول لحســايب ،ولكــن
االطــاع عــى حســايب مل ينجــح إال بعــد تــم إحضــار جهــاز الكمبيوتــر خاصتــي وجهــاز الهاتــف النقــال مــن
املنــزل .وتــم كذلــك التحقيــق معــي حــول عمــي وتدريبــي مــع قنــاة األقــى الفضائيــة وبعــض األنشــطة
التــي قمــت بهــا .أيضــا تــم اســتجوايب حــول نــر خــر محاولــة اختطــاف نــادر صوافطــة وهــو مــن قيــادي
حــاس يف طوبــاس عــى الشــبكة مــن قبــل مجهولــن وكيــف أنــر شــيئا مل اتحقــق منــه .وقــد تــم إحتجــاز
جهــاز الكمبيوتــر خاصتــي للفحــص ،عــى أن اســرجعه يــوم األحــد املقبــل  3/8حيــث ذهبــت يف املوعــد
املحــدد ملقــر مخاب ـرات طوبــاس وهنــاك تــم مجــددا التحقيــق معــي ملــدة أربــع ســاعات حــول عمــي يف
مجــال التصويــر واملناطــق األثريــة التــي أصورهــا كــا طلبــوا منــي فتــح الفيســبوك والربيــد االلكــروين قبــل
إعــادة جهــاز الكمبيوتــر يل وإطــاق رساحــي».
( )3/1اســتدعى جهــاز االمــن الوقــايئ يف حلحــول الصحــايف واملنتــج التلفزيــوين يونــس ابراهيــم الحساســنة
( 37عامــا) وحقــق معــه مرتــن حيــث افــاد الحساســنة مركــز مــدى« :توجهــت يــوم األحــد  3/1ملقابلــة
جهــاز األمــن الوقــايئ يف حلحــول الســاعة التاســعة صباحــا بنــاء عــى تبليــغ تــم تســلميه لألهــل بتاريــخ 2/25
 .وهنــاك انتظــرت مــدة ســاعتني يف غرفــة بــاردة قبــل أن أدخــل للتحقيــق ،وعندمــا بــدأ التحقيــق تفاجــأت
باملعلومــات الشــخصية التــي واجهنــي بهــا املحقــق حيــث كانــت كلهــا مغلوطــة وال متــت لواقعــي بصلــة
ومنهــا مثــا أننــي أعمــل طوبرجــي (عامــل بنــاء) وأن ابنــي لديــه مــن العمــر  17عــام يف حــن أننــي صحفــي
وعمــر ابنــي ال يتجــاوز  3ســنوات .اســتمرت املقابلــة حتــى الســاعة الثالثــة عـرا حيــث تركــوين أذهــب عــى
أن أعــود يــوم األربعــاء أي بعــد يومــن .ويف مقابلــة يــوم األربعــاء ( )3/4تــم إعــادة نفــس الحديــث الســابق
ولكــن مــن قبــل مديــر االســتدعاءات كــا عــرف عــن نفســه ومــن قبــل كنــت أكــدت أننــي صحفــي وأعمــل يف
مجــال اإلعــام فقــط وليــس يف أي يش آخــر وغــادرت حــوايل الســاعة الثانيــة عــرة ظهـرا .وقــد علمــت منهــم
بــأن اســتدعايئ جــاء عــى خلفيــة تقريــر مرفــوع ضــدي إال أـــن كل مــا بــه مــن معلومــات كانــت مغلوطــة.
كانــت املعاملــة لطيفــة وهادئــة وحســنة يف املرتــن».
( )3/2اعتقــل جهــاز االمــن الوقــايئ الطالــب يف كليــة االعــام بجامعــة القــدس معتصــم روحــي قرمــش
( 26عامــا -طالــب ســنة رابعــة» مــن منزلــه وحقــق معــه حــول كتاباتــه عــى فيســبوك حيــث افــاد قرمــش
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مركــز مدى»:تــم اعتقــايل ومصــادرة جهــاز الكمبيوتــر الخــاص يب يــوم االثنــن ( )3/2الســاعة الحاديــة عــرة
والنصــف مســاء مــن منــزيل ببلــدة بيتيلــو غــرب مدينــة رام اللــه مــن قبــل جهــاز األمــن الوقــايئ .وتــم
احتجــازي يف مقــر الجهــاز حتــى عــر اليــوم التــايل (الثالثــاء  )3/3بعــد أن خضعــت للتحقيــق مــن الســاعة
العــارشة صباحــا حتــى الثالثــة والنصــف عـرا حــول أنشــطتي الجامعيــة وكتابــايت عــى موقــع الفيســبوك».
وأضــاف  »:اخــي ســبييل بعــد احتجــاز هويتــي وإبقــاء كمبيوتــري محتجـزا حتــى أعــود مجــددا (كــا طلــب
منــي) ملقابلــة أخــرى يف نفــس املــكان يــوم األحــد بتاريــخ  3/8ولكــن تــم تأجيــل مقابلتــي مــن يــوم األحــد
اىل اليــوم الــذي يليــه (االثنــن) بواســطة ابــن عمتــي بســبب انشــغايل يف االمتحانــات .ذهبــت يــوم االثنــن اىل
مقــر االمــن الوقــايئ حــوايل الســاعة التاســعة صباحــا وهنــاك متــت مراجعــة اإلفــادة الســابقة التــي كنــت قــد
أدليــت بهــا ،وكانــت املعاملــة جيــدة بشــكل عــام ومل يتــم توقيعــي عــى أيــة وثائــق وأُطلــق رساحــي حــوايل
الســاعة الواحــد ظهـرا بعــد إعــادة جهــازي الكمبيوتــر يل».
( )3/3منــع جيــش االحتــال االرسائيــي مجموعــة مــن الصحافيــن الفلســطينيني مــن دخــول الحــرم االبراهيمي
يف الخليــل مشــرطا عليهــم التخــي عــن كامرياتهــم للدخــول اىل الحــرم حيــث افــاد املحــرر يف جريــدة «الحيــاة
الجديــدة» محمــود فتحــي الفــروخ ( 35عامــا) مركــز مــدى« :توجــه وفــد يضــم مجموعــة كبرية مــن الصحفيني
اىل مدينــة الخليــل وتحديــدا اىل لبلــدة القدميــة لتصويــر مــا يعانيــه املواطنــون مــن اعتــداءات املســتوطنني
املتكــررة .ضــم الوفــد أعضــاء املكتــب الحــريك للصحفيــن يف مدينــة الخليــل ومجموعــة مــن اإلعالميــن مــن
أعضــاء مجلــس إداري وأعضــاء أمانــة عامــة يف نقابــة الصحفيــن مــن مختلــف املناطــق يف الضفــة الغربيــة
(مــن بينهــم اإلعالمــي معــن شــديد مــن مدينــة طولكــرم ،محمــد اللحــام مــن بيــت لحــم ،جهــاد القواســمي
مــن الخليــل واخريــن) ،وعندمــا ذهبنــا اىل الحــرم اإلبراهيمــي منعنــا جنــود االحتــال مــن الدخــول بســبب
وجــود الكام ـرات معنــا (التــي تبــن أننــا صحفيــن) ،وبحجــة ان بعضنــا كان يضــع الكوفيــة الفلســطينية
عــى عنقــه ،حيــث طلبــوا منــا خلــع الكوفيــة وعــدم ادخــال الكام ـرات ولكننــا رفضنــا ذلــك بشــدة ،وقمنــا
باالعتصــام عــى مدخــل الحــرم كخطــوة احتجاجيــة ملــدة ســاعة تقريبــا ،وغادرنــا بعــد أن تعرضنــا للدفــع
وبعــد أن شــعرنا بنيتهــم قمعنــا وإطــاق قنابــل الصــوت او الغــاز باتجاهنــا».
( )3/3تعرضــت الكاتبــة الصحافيــة اســاء عــوض الغــول ( 31عامــا) مراســلة موقــع «املونيتــور» ومؤسســة
«ســمري قصــر» يف غــزة للتهديــد عــى خلفيــة تعليــق كتبتــه عــى فيســبوك حــول االعتــداء الــذي كان تعــرض
لــه الصحــايف ابــو مغصيــب حيــث افــادت الغــول مركــز مــدى« :كتبــت بوســت عــى الفيــس بــوك حــول
اإلعتــداء بالــرب عــى الصحفــي أبــو مغصيــب ،وبتاريــخ  2015 /3/3وصلتنــي رســالة تهديــد عــى الفيــس
بــوك الخــاص يب نصهــا/ :معــك  12ســاعة تشــييل البوســت ،واال حياتــك يف خطــر ..وهــذا ليــس تهديــد بــل
نصيحــة.»/
واضافــت الغــول « :مل أرفــع البوســت ،وبعــد  12ســاعة بعــث يل برســالة أخــرى عــى الخــاص مكتــوب فيهــا
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عنــوان منــزيل بالتفصيــل ،وذلــك يف تأكيــد منــه (مــن مرســل التهديــد) أنــه يعــرف عنــوان منــزيل ،فعملــت لــه
بلــوك وانتهــي الحــدث».
( )3/5منــع جنــود االحتــال االرسائيــي طاقــم فضائيــة الجزيــرة مــن تغطيــة اعتــداء نفــذه مســتوطنون
يف قريــة املغــر مبحافظــة رام اللــه وصــادروا ذاكــرة الكامــرا واحتجزوهــا وحذفــوا املــادة املصــورة عنهــا
حيــث افــاد املصــور الصحــايف رمضــان رجــا عفانــة ( 40عامــا) مركــز مــدى« :حــوايل الســاعة الثامنــة صباحــا
كنــا نتواجــد نحــن طاقــم الجزيــرة ،انــا وزميــي فنــي الصــوت عبــد اللــه فواضلــة البالــغ ( 36عامــا) مــن
أجــل تغطيــة اعتــداءات املســتوطنني عــى أهــايل قريــة املغــر شــال رشق مدينــة رام اللــه ،حيــث قامــوا
(املســتوطنني) بحــرق ســيارتني وكتابــة شــعارات عنرصيــة يف القريــة .حــر الجيــش ومنعنــا مــن التصويــر
وأخــذ منــا (تشــيبات الكام ـرات -رشائــح الذاكــرة التــي تحــوي املــواد املصــورة) وقالــوا اننــا قمنــا بتصويــر
ضبــاط املخابـرات .متــت اســتعادة التشــيبات بعــد الظهــر مــن مســتوطنة معــايل أدوميــم مبســاعدة موظــف
مــن االرتبــاط الفلســطيني بعــد أن اطلعــوا عليهــا وقامــوا مبســح محتواهــا».
( )3/5احتجــزت رشطــة االحتــال مراســل برنامــج «عــن القــدس» يف التلفزيــون االردين الصحــايف رامــي
الخطيــب ( 35عامــا) واعاقــت انجــازه تقري ـرا كان يعــده يف مدينــة القــدس حيــث افــاد الخطيــب مــدى:
«كنــت أتواجــد عنــد حائــط الـراق مــن أجــل انجــاز تقريــر صحــايف حــن قــام أحــد الحـراس باالتصــال عــى
الرشطــة االرسائيليــة واتهمنــي بأننــي أصــور الحـراس أنفســهم وأركــز عــى وجوههــم .جــاء الرشطــي وســألني
مــاذا أفعــل فأجبــت بأننــي أعــد تقريـرا صحافيــا وهــذا غــر ممنــوع إال أنــه احتجــزين نحــو ســاعة مــن الزمــن
قبــل أن يطلــق رساحــي ويهــددين باالعتقــال والخضــوع للتحقيــق».
( )3/6اصيــب مصــور جريــدة «القــدس» محمــود ابراهيــم عليــان ( 40عامــا) بعيــار مطاطــي اطلقــه عليــه
احــد الجنــود بينــا كان يغطــي احداثــا قــرب قريــة ابــو ديــس حيــث افــاد عليــان مركــز مــدى« :أثنــاء تغطيــة
اعتــداء االحتــال عــى نشــطاء قريــة /بوابــة القــدس /قــرب أبــو ديــس شــال مدينــة القــدس املحتلــة ،ورغــم
تواجدنــا أنــا وزمــايئ عصــام الرميــاوي وعبــاس املومنــي بعيــدا عــن املتظاهريــن فقــد تــم اســتهدافنا بقنابــل
الغــاز وبالرصــاص املطاطــي مــن قبــل الجنــود مــا أدى إلصابتــي برصاصــة مطاطيــة يف بطــة ســاقي اليــرى
(عضلــة الســاق مــن الخلــف) وقــد تلقيــت العــاج امليــداين ومل يســتدع األمــر نقــي للمستشــفى».
( )3/10اصيــب املصــور يف جريــدة الحيــاة الجديــدة عصــام الرميــاوي بحجــر اثنــاء تغطيتــه احداثــا (مواجهــات
بالحجــارة بــن شــبان فلســطينني وجنــود االحتــال) قــرب ســجن عوفــر مــا ادى اىل تحطــم الكامـرا الخاصــة به
حيــث افــاد الرميــاوي مركــز مــدى« :أثنــاء تغطيــة املواجهــات بــن طــاب جامعــة بريزيــت وجيــش االحتــال
عنــد ســجن عوفــر أصابنــي حجــر بيــدي اليــرى عنــد الكــوع وارتــد ليكــر كامـرايت التــي تحطمــت بشــكل
كيل .تلقيــت العــاج امليــداين بعــد أن اصبــت بجــروح يف يــدي».
( )3/13اعتــدى جنــود االحتــال عــى مراســل تلفزيــون فلســطني يف بيــت لحــم هــاين احمــد فنــون ( 32عامــا)
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بينــا كان متواجــدا يف قريــة كيســان ،لتغطيــة اعتصــام ضــد مصــادرة االرايض حيــث افــاد فنــون مركــز مــدى:
«توجهــت أنــا وزميــي املصــور الصحفــي محمــد صبيــح ( 25عامــا) لتغطيــة اعتصــام احتجاجــي ألهــايل قريــة
كيســان جنــوب رشق مدينــة بيــت لحــم ضــد تجريــف أرايض القريــة .وصلــت الســاعة الثانيــة عــر حيــث
فوجئنــا بــأن جيــش االحتــال قــد أعلنهــا منطقــة عســكرية مغلقــة ،وأثنــاء تأديــة الصــاة ،ومــن بــن جمــوع
املصلــن قــام الجيــش بســحبي أنــا تحديــدا بطريقــة وحشــية  -رغــم تعريفــي عــن نفــي بأننــي صحفــي-
وقامــوا بربــط يــداي واالعتــداء عــي بالــرب عــى مختلــف أنحــاء جســمي وباألخــص رأيس ويــداي».
واضــاف« :بينــا حــاول املواطنــن مســاعديت وتخليــي مــن أيديهــم تعرضــت للشــد مــن الطرفــن ،وبعــد أن
ألقــى الجيــش قنابــل الصــوت عــى املواطنــن أيضــا أصابتنــي شــظايا منهــا بســبب قــريب منهــم .أصابنــي هـزال
عــام وشــعرت بهبــوط ضغطــي ووقعــت عــى األرض ونقلنــي مواطنــون اىل منطقــة أبعــد قليــا عــن املــكان
إال أن الجيــش عــاد مــرة أخــرى وحــاول اعتقــايل لكنــه مل يســتطع بفضــل تصــدي املواطنــن لهــم ومنعهــم مــن
ذلــك .ســأذهب للمستشــفى وأعمــل الفحوصــات الالزمــة».
وممــن تواجــد يف املــكان مراســلة تلفزيــون فلســطني اليــوم فــداء نــر ،مصــور بامليديــا ســامر حمــد ،مصــور
القــدس دوت كــوم عبــد الرحمــن يونــس ،لــؤي صبابــا مصــور وكالــة شــينخوا الصينيــة ،وأحمــد مزهــر مصــور
وكالــة «وفــا» الذيــن تــم االعتــداء عليهــم بالدفــع ومنعهــم مــن التغطيــة.
( )3/13منعــت رشطــة االحتــال طاقــم قنــاة «فلســطني اليــوم» مــن اعــداد تقريــر حــول مــوارد البحــر امليــت
واخضعتهــم للتفتيــش وطردتهــم مــن املــكان ،حيــث افــاد مراســل القنــاة عــي محمــد مــوىس ( 30عامــا) مركــز
مــدى« :توجهــت برفقــة زميــي املصــور هــادي نــري الدبــس (32عامــا) لشــاطئ غاليــا مــن أجــل إعــداد
تقريــر عــن مــوارد البحــر امليــت ،وعندمــا وصلنــا طلــب منــا األمــن االنتظــار لحــن أن يأذنــوا لنــا بالدخــول.
وبعــد انتظــار  10دقائــق أخربنــا األمــن بأننــا ممنوعــن مــن الدخــول ويجــب أن نغــادر .وأثنــاء مغادرتنــا عــى
البوابــة الرئيســية قابلنــا عنــارص مــا يســمى حــرس الحــدود وقامــوا بتفتيشــنا وتفتيــش ســيارتنا وفحصــوا
هوياتنــا .وأحدهــم قــال لنــا /ال ترجعــوا هــون - /التعــودوا اىل هــذا املــكان».
( )3/15اســتدعى جهــاز االمــن الداخــي يف غــزة املصــور الصحــايف يف الشــبكة الفلســطينية للصحافــة واالعــام
رمضــان جــال ابــو ســكران ( 21عامــا) ،وحقــق معــه عــى خلفيــة كتاباتــه عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي
حيــث افــاد ابــو ســكران مركــز مــدى « :يــوم األحــد بتاريــخ املوافــق  2015/3/15وصلنــي طلــب اســتدعاء
عــى املنــزل قرابــة الســاعة الواحــدة والنصــف ظهـرا ً ملقابلــة األمــن الداخــي فــورا ً يف مقــره بالشــيخ رضــوان،
ومل اكــن يف املنــزل حــن وصــول طلــب االســتدعاء ،بــل كنــت يف العمــل».
واضــاف  »:قرابــة الســاعة الرابعــة عـرا ً توجهــت ملقــر األمــن الداخــي بالشــيخ رضــوان ،فأبلغــوين بــأن أعــود
غــدا االثنــن املوافــق  2015/3/16الســاعة التاســعة صباحـاً ،وقــد توجهــت حســب املوعــد اىل املقــر وهنــاك
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تــم التحقيــق معــي حــول كتابــايت عــى صفحــة التواصــل االجتامعــي ،وملــاذا تغلــط (تشــتم) عــى الحكومــة
وتشــهر بهــا؟ وكان ردي عليهــم بأننــي مل أشــهر بالحكومــة وتــم إخــاء ســبييل ظهـرا».
( )3/16اعتقــل جهــاز االمــن الوقــايئ يف بيــت لحــم املصــور الصحفــي الحــر هشــام كامــل خالــد ابــو شــقرة
مــن منزلــه حيــث افــاد والــده مركــز مــدى« :اقتحمــت قــوة مــن األمــن الوقــايئ منزلنــا الكائــن يف قريــة /مـراح
معــا /محافظــة بيــت لحــم حــوايل الســاعة الواحــدة مــن ظهــر هــذا اليــوم ( ،)3/16وقامــوا بتفتيــش املنــزل
بدقــة ملــدة ســاعة ونصــف مــا تســبب بتخريــب بعــض األثــاث ،واعتقلــوا ابنــي هشــام (وهــو مصــور صحفــي
حــر يبلــغ  26عامــا) ونقلــوه اىل مقــر االمــن الوقــايئ يف مدينــة بيــت لحــم بعــد مصــادرة جهــاز الكمبيوتــر
املحمــول الخــاص بــه باإلضافــة ملصــادرة بعــض الكتــب واألوراق».
واضــاف والــد هشــام بــأن ابنــه كان عــاد اىل الضفــة قبــل ثالثــة شــهور فقــط حيــث كان يعمــل يف دولــة
الكويــت (مكــث هنــاك نحــو ثــاث ســنوات) كــان أنــه ليــس لديــه أي نشــاط أو انتــاء ســيايس».
والحقــا تــم متديــد توقيــف هشــام ملــدة  15يومــا عــى ذمــة التحقيــق بطلــب مــن النيابــة وذلــك بتهمــة
«إثــارة النع ـرات الطافيــة» ألنــه يقــوم بنــر صــور ومقــاالت عــن أنشــطة الحركــة اإلســامية يف بيــت لحــم
وفقــا ملــا افــاد بــه محاميــه مجــدي الوحــش ،الــذي اوضــح انــه «تــم رفــض طلــب إخــاء ســبيل هشــام مرتــن
وكانــت املــرة الثانيــة اليــوم .« 3/25
وأفــاد والــد هشــام بــأن جهــاز األمــن الوقــايئ اقتحــم منزلهــم يــوم  3/24وقــام مبصــادرة كام ـرات تصويــر
عــدد  2خاصــة بابنــه هشــام».
( )3/16اعتقــل جيــش االحتــال االرسائيــي طالــب االعــام يف معهــد االعــام العــري ومراســل شــبكة بيــت
لحــم االخباريــة اســام زعــل ســامل ( 23عامــا) بعــد ان دهــم منزلــه حيــث افــادت زوجتــه ياســمني بداونــة
مركــز مــدى »:اقتحمــت قــوة مــن جيــش االحتــال االرسائيــي منزلنــا يف قريــة الشــواورة /قضــاء بيــت لحــم
خــال الليــل وطلبــت مــن إســام أن يســلم نفســه حيــث مل يكــن متواجــدا يف املنــزل ،لــذا طلــب الضابــط
االرسائيــي أن يتحــدث معــه بالهاتــف وفعــا تــم االتصــال بــه وطلــب منــه أن يســلم نفســه عــى حاجــز الـــ
 300شــال مدينــة بيــت لحــم ،أو عــى حاجــز عتصيــون ،أو عــى حاجــز الـــ DCOوتــم االتفــاق معــه عــى أن
يســلم نفســه الســاعة التاســعة مــن صبــاح اليــوم التــايل ( )3/16عــى حاجــز عتصيــون وهــذا مــا تــم فعــا».
واضافــت يــوم األربعــاء بتاريــخ  3/18اتصــل اســام بنــا وأخربنــا بحاجتــه ملحامــي وعقــدت لــه محكمــة يف
اليــوم التــايل (  )3/19وتــم تأجيلهــا حتــى يــوم الثالثــاء  3/24وأعيــد مجــددا تأجيلهــا اىل يــوم .»5/27
( )3/17اعتقلــت قــوة مــن جهــاز املخاب ـرات الفلســطينية مقــدم الربامــج يف راديــو الحريــة مبدينــة الخليــل
رايض احمــد كرامــة ( 26عامــا) بعــد ان اقتحمــت منزلــه واعتــدوا عليــه اثنــاء اعتقالــه وخــال توقيفــه بتهمــة
اثــارة النع ـرات والتطــاول عــى الرئيــس الفلســطيني وشــتم مقامــات عليــا حيــث افــاد رايض كرامــة مركــز
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مــدى« :قامــت قــوة مــن جهــاز املخابـرات الفلســطينية مكونــة مــن ســت جيبــات باقتحــام منزلنــا يف مدينــة
الخليــل الســاعة الحاديــة عــرة مســاء ،وكان معهــم أم ـرا مــن النيابــة العامــة بتفتيــش املنــزل واعتقــايل.
خرجــت معهــم اىل مركــز املخاب ـرات وقــد كانــت معاملتهــم ســيئة للغايــة حيــث قامــوا بشــتمي وركلنــي
أحدهــم بقدمــه ،وبعــد أن وصلنــا ســلمت األمانــات املوجــودة لــدي وتــم عــريض عــى الخدمــات الطبيــة
«ألُصلب»(الوقــوف ويديــه لالعــى) بعدهــا مــدة ثــاث ســاعات بــدون نــوم».
واضــاف « :تــم التحقيــق معــي  -مــع توجيــه الشــتائم يل وإطــاق األلفــاظ البذيئــة ووصفــي بالحيــوان
والحــار -بتهمــة «إثــارة النع ـرات الطائفيــة والتطــاول عــى الرئيــس وشــتم مقامــات عليــا .وبعــد أن متــت
مواجهتــي بتقاريــر ت ُبـ ُن ذلــك ،أنكــرت مــا ُوجــه يل مــن تهــم ،حيــث أن الصفحــة املزعومــة مل تكــن يل رغــم
أنهــا تحمــل صــوريت ،ويف اليــوم التــايل وبعــد صــاة الفجــر تــم التحقيــق معــي مــرة ثانيــة حــول نفــس
املوضــوع ملــدة خمــس ســاعات ،ويف هــذا اليــوم تــم إطــاق رساحــي حــوايل الســاعة الثامنــة والنصــف مســاء
بعــد التوقيــع عــى أقــوايل كــا تــم تحديــد يــوم االثنــن  3/23موعــدا ملقابلــة أخــرى يف نفــس املــكان».
وقــال« :ذهبــت يف املوعــد املحــدد بتاريــخ  3/23الســاعة العــارشة صباحــا ملقــر الجهــاز واســتمرت املقابلــة
مــع مســؤول الجهــاز لثــاث ســاعات وقــد اتخــذت طابــع الدردشــة ،وقــد ركــز خاللهــا عــى رضورة أن يكــون
خطــايب اإلعالمــي وطنــي خــايل مــن االنتقــاد للرئيــس والحكومــة ،كــا طلــب منــي عــدم تغطيــة أنشــطة
حركــة حــاس أو مس ـراتها .غــادرت املــكان دون تحديــد مواعيــد أخــرى».
( )3/21اعتقلــت قــوة مــن الرشطــة واالجهــزة االمنيــة يف غــزة الصحفــي ســاهر خليــل االقــرع ( 33عامــا)
الــذي يعمــل يف صحيفــة الشــعلة لالعــام مــن منزلــه وبقــي محتجـزا مــدة  6ايــام حيــث افــاد االقــرع مركــز
مــدى « :يــوم الســبت املوافــق  2015/3/21وقرابــة الســاعة السادســة والنصــف صباحــا قامــت قــوة مــن
الرشطــة واألجهــزة األمنيــة /بعضهــم يرتــدون لبــاس رشطــة وآخــرون لباســا مدنيــا /مبحــارصة منــزيل الكائــن
يف ديــر البلــح املعســكر وكانــوا جميعــا يحملــون الســاح .ومــع حركتهــم حــول املنــزل اســتيقظت مــن النــوم
وصعــدت اىل ســطح املنــزل ألرى مــاذا يجــري ،وعندمــا شــاهدوين عــى الســطح طلبــوا منــي النــزول عندهــم.
حــن نزلــت قالــوا ســنأخذك معنــا ،فســألت عــن مذكــرة توقيــف أو اســتدعاء مــن النيابــة أو اذن تفتيــش،
فقالــوا :ال نريــد تفتيــش املنــزل ،ونريــدك أنــت وال يوجــد مذكــرة إحضــار ،وقــد أخــذوين اىل مركــز رشطــة ديــر
البلــح».
واضــاف االقــرع« :مكثــت يف الحجــز مــن يــوم الســبت وحتــى يــوم الخميــس ومل يســألني أحــد  ..ومل يحقــق
معــي أحــد ،وطــوال مــدة احتجــازي كنــت أســأل :ملــاذا أنــا معتقــل؟ ومــن هــي الجهــة التــي اعتقلتنــي؟
ولكــن دون جــدوى.
يــوم الخميــس املوافــق  2015 /2/26قرابــة الســاعة الرابعــة عـرا تــم اإلفـراج عنــي ،دون أن أعــرف أي ســبب
العتقايل».
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( )3/28منعــت قــوات االحتــال االرسائيــي مجموعــة مــن الصحافيــن مــن تغطيــة ملســرة االســبوعية يف قريــة
النبــي صالــح مبحافظــة رام اللــه وحاولــت ابعادهــم عــن املنطقــة حيــث افــاد الصحــايف الحــر هيثــم الخطيــب
(38عاما)مركــز مــدى« :قــام جنــود االحتــال االرسائيــي مبنعنــا مــن تغطيــة مســرة النبــي صالــح األســبوعية
حيــث أعلنهــا منطقــة عســكرية مغلقــة ،وقامــوا بتســليمنا ورقــة تفيــد بذلــك إال أننــا أرصينــا عــى البقــاء يف
املــكان ونجحنــا يف ذلــك رغــم مــا تعرضنــا لــه مــن الدفــع و»الدفــش» أثنــاء القيــام بالتغطيــة ،ممــن تواجــدوا
يف املــكان شــادي حاتــم مصــور اذاعــة رايــة إف إم ،عصــام الرميــاوي مصــور الحيــاة الجديــدة ،عبــاس املومنــي
مصــور وكالــة الصحافــة الفرنســية ومحمــد تركــان».
( )3/29اعتــدى موظفــون مــن دائــرة التحويــات الطبيــة يف وزارة الصحــة الفلســطينية عــى طاقــم اذاعــة
رايــة اف ام ومنعوهــم مــن بــث برنامــج يتعلــق بشــكاوى مواطنــن حــول اداء الدائــرة وموظفيهــا حيــث
افــاد الصحــايف محمــد يونــس نصــار ( 27عامــا) مقــدم برنامــج «مــع النــاس» الــذي تبثــه اذاعــة رايــة مركــز
مــدى  »:توجهــت أنــا وزمييل أمجــد باســم حســن (24عامــا) معــد برنامــج مــع النــاس يف بــث مبــارش مــن
دائــرة التحويــات الطبيــة يف مدينــة رام اللــه الســاعة الثامنــة صباحــا ،حيــث كان برنامــج /مــع النــاس /تلقــى
العديــد مــن الشــكاوى مــن قبــل املواطنــن بخصــوص التحويــات الطبيــة واملعاملــة الســيئة التــي يتلقونهــا
مــن موظفــي الدائــرة .وقــد الحظنــا هنــاك ان املوظفــن تأخــروا عــن موعــد الحضــور لعملهــم حتــى الثامنــة
والنصــف .ويف االثنــاء قامــت مديــرة التحويــات أمــرة الهنــدي باســتدعائنا والـراخ علينــا ووبختنــا ومنعتنــا
مــن البــث قائلــة /غصــب عنــك بــدك تقعــد ،ممنــوع تطلــع عالهــوا /بحجــة عــدم الحصــول عــى إذن لبــث
الربنامــج مــن هنــاك ،وحــن هممنــا باالنســحاب كانــت مجموعــة مــن املوظفــن يف املــكان حيــث قامــوا
بدفشــنا ودفعنــا بأيديهــم».
واضــاف « :لقــد ســبق وقمنــا ببــث حلقــة مــن مكتــب الرئيــس مبــارشة ولكننــا مل نتعــرض لنفــس املوقــف
الــذي تعرضنــا لــه يف هــذه الدائــرة».
( )3/29اعتقلــت قــوة مــن جيــش االحتــال مقــدم الربامــج يف اذاعــة «الرابعــة» يف الخليــل الصحــايف عــي عبــد
الكريــم العويــوي ( 26عامــا) بعــد ان دهمــت وفتشــت منزلــه وصــادرت بعــض املعــدات حيــث افــاد والــد
الصحــايف عــي مركــز مــدى «قامــت قــوة كبــرة مــن جيــش االحتــال عنــد حــوايل الســاعة الثانيــة مــن فجــر
يــوم ( 3/29حــوايل مثــان دوريــات) باقتحــام منزلنــا يف مدينــة الخليــل .مل ينتظــر الجنــود حتــى نفتــح لهــم
البــاب وقامــوا بكــر البــاب الرئيــي وفتشــوا البيــت وكــروا بعــض األثــاث كــدوالب املالبــس ،كــا صــادروا
أجهــزة اتصــال نقالــة عــدد  3باإلضافــة لهــارد ديســك خــاص بالكمبيوتــر قبــل أن يتلفــوه (أي الكمبيوتــر).
وحســب مــا أفادنــا مكتــب الشــكاوي فــإن عــي نقــل اىل ســجن عســقالن ومل يتــم توجيــه أي تهمــة لــه حتــى
اآلن».
( )3/29اعتــدى رشطــي ارسائيــي عــى املصــور الحــر عبــد العفــو بســام زغــر ( 22عامــا) اثنــاء تغطيتــه
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احداثــا يف مدينــة القــدس حيــث افــاد زغــر مركــز مــدى« :كنــت أنــا وزميــي املصــور الحــر مصطفــى إيــاد
الخــاروف (26عامــا) نغطــي االعتــداء مــن قبــل الرشطــة االرسائيليــة عــى النســاء املبعــدات عــن األقــى يف
بــاب السلســلة .حــن جــاء أحــد أفـراد الرشطــة واعتــدى علينــا لفظيــا بالســب وجســديا بالدفــع بحجــة أننــا
نعرقــل عملهــم كا هــددين باالعتقــال إن مل أتــرك املــكان.
( )3/30اعتقــل عنــارص مــن جهــاز االســتخبارات الفلســطينية املصــور يف رشكــة «رمســات» حــازم عــاد نــارص
( 25عامــا) واعتــدوا عليــه اثنــاء تغطيتــه تظاهــرة ملناســبة يــوم االرض يف طولكــرم ومنعــوه مــن التغطيــة
واحتجــزوه يف مقــر الجهــاز وحذفــوا املــادة املصــورة وحققــوا معــه ونقلــوه اىل مقــر جهــاز االمن الوقــايئ حيث
خضــع مجــددا للتحقيــق وبقــي محتجـزا حتــى العــارشة ليــا واحتجــز كامريتــه وطلــب منــه مراجعــة الجهــاز
مجــددا يــوم  4 /1الســرداد الكامـرا خاصتــه حيــث افــاد نــارص مركــز مــدى»« :كنــت أتواجــد ومجموعــة مــن
الصحفيــن عنــد بوابــة نتانيــا غــرب مدينــة طولكــرم لتغطيــة مواجهــات وقعــت هنــاك مبناســبة يــوم األرض
(يــوم  ،)3/30دخلــت األجهــزة األمنيــة الفلســطينية يف محاولــة لقمــع املتظاهريــن ورغــم هجومهــم عــى
الصحفيــن ككل إال أن أحدهــم تعمــد دفعــي أكــر مــن مــرة وقــال يل بأنــه ممنــوع التصويــر وطلــب منــي
إنـزال كامــريت ،وعندمــا رفضــت جــاء عنــر آخــر واعتقلنــي مــن املــكان».
واضــاف نــارص« :حــن وصلــت اىل مقــر الجهــاز أدخلــوين اىل غرفــة التحقيــق وبــدأوا بســؤايل حــول تنظيمــي
الســيايس وعمــي ..فأجبــت بأننــي موظــف يف رشكــة /رمســات /التــي تقــدم خدماتهــا ألكــر مــن جهــة
صحافيــة وليــس لــدي تنظيــم ســيايس وال أي عالقــة بــأي فضائيــة .قــام مديــر الجهــاز باإلطــاع عــى تســجيل
الكامـرا الــذي كان يظهــر لحظــة وصــول األجهــزة األمنيــة الفلســطينية للمــكان وقــام بحذفــه وطلــب منــي
كتابــة إفــادة لكنــي رفضــت كــوين أتواجــد يف جهــاز االســتخبارات العســكرية وأنــا لســت عســكرياً (جهــاز
االســتخبارات العســكرية مختــص رســميا بقضايــا عنــارص االمــن وليــس املدنيــن) .بعــد الظهــر تــم نقــي اىل
مقــر األمــن الوقــايئ وهنــاك تــم التحقيــق معــي ملــدة ســاعتني حــول تنظيمــي الســيايس ،عمــي وراتبــي وكيف
أســتلمه ،وإذا مــا كنــت أمتلــك أيــة حســابات بنكيــة ومــن ثــم تــم نقــي اىل زنزانــة مكثــت فيهــا حتــى الســاعة
العــارشة حيــث جــاء الحــارس وأعــاد يل أمانــايت وأخــرين بــأن أعــود يــوم األربعــاء ( )4/1الســرداد الكامـرا».
واوضــح نــارص ان «جهــاز الوقــايئ اخــر نقابــة لصحفيــن بأننــي كنــت مطلوبــا لهــم (لجهــاز االمــن الوقــايئ)
وانــه كان أرســل يل بالغــا ملقابلتهــم لكننــي مل أذهــب وهــذا كالم غــر صحيــح حيــث انــه مل يكــن وصلنــي أي
تبليــغ مــن جهــاز االمــن الوقــايئ».
( )3/30اعتــدى جنــود االحتــال عــى مجموعــة مــن الصحافيــن اثنــاء تغطيتهــم مســرة نظمــت يف بلــدة
حــوارة جنــوب مدينــة نابلــس يــوم  3/30وحاولــوا منعهــم مــن التغطيــة حيــث افــادت مراســلة ومديــرة
فضائيــة قنــاة رؤيــا االردنيــة يف فلســطني الصحافيــة نبــال خالــد فرســخ ( 25عامــا) مركــز مــدى« :أثنــاء تغطيتنا
لتظاهــرة نظمــت يف الشــارع الرئيــي لبلــدة حــوارة إحيــاء لذكــرى يــوم األرض ،قــام جيــش االحتــال بقمــع
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املتظاهريــن ككل عــن طريــق إلقــاء قنابــل الصــوت والغــاز ورشــهم بــرذاذ الفلفــل .وقــد بــدا االســتهداف
واضحــا للصحفيــن بعدمــا فشــل الجنــود يف تفريــق املتظاهريــن حيــث تعمــد الجنــود إلقــاء قنابــل الغــاز
تحــت أرجلنــا يف حــن تعــرض أغلــب الصحفيــن للدفــع واملنــع مــن التغطيــة حيــث كان الجنــود يرصخــون
عــى جميــع الصحافيــن /هــون ممنــوع التصويــر.»/
واشــارت فرســخ اىل ان عمليــة املنــع واالعتــداء طالــت معظــم الصحافيــن الذيــن تواجــدوا يف املــكان (اكــر
مــن عــرة صحافيــن) والذيــن عــرف مــن بينهــم «الصحــايف عــاء بدارنــة مصــور  24إف إم ووكالــة االنبــاء
االوروبيــة ،صالــح حمــد مصــور وكالــة األناضــول الرتكيــة ،محمــد شوشــة مصــور قنــاة رؤيــا الفضائيــة االردنيــة،
عصــام الرميــاوي مصــور صحيفــة الحيــاة الجديــدة».
وحــول ذات حادثــة االعتــداء اوضــح املصــور واملنتــج يف رشكــة «بامليديــا» احمــد حمــزة زيــد الكيــاين (33
عامــا) يف افــادة ملركــز مــدى« :أثنــاء تغطيــة املهرجــان املركــزي مبناســبة يــوم األرض يف بلــدة حــوارة واملســرة
التــي جــرت بعــده يــوم  ،3/30حــدث احتــكاك بــن املتظاهريــن وجنــود االحتــال االرسائيــي الذيــن منعــوا
املتظاهريــن مــن اســتخدام الشــارع الرئيــي (املــرور او الســر عــى الشــارع) ،وتخلــل ذلــك إطــاق قنابــل
صوتيــة لتفريــق املتظاهريــن اعقبهــا اطــاق قنابــل الغــاز ،وقــد أصابتنــي إحــدى قنابــل الغــاز بشــكل مبــارش
مــا ادى الصابتــي بحالــة اختنــاق حيــث انفجــرت القنبلــة بــن أرجــي .تلقيــت عالجــا ميدانيــا يف ســوبرماركت
قريــب حيــث مل تكــن ســيارة االســعاف متواجــدة يف املــكان».
واضــاف« :تعــرض ايضــا الزميــل املصــور أحمــد طلعــت حســن للدفــع أكــر مــن مــرة مــن قبــل الجنــود كــا
تــم االعتــداء عــى الزميــل عــاء بدارنــة مصــور  24إف إم (وهــو مصــور وكالــة االنبــاء االوروبيــة ايضــا) بالدفــع
والشــتم ،كــا أصيــب الزميــل مصــور رويــرز حســن التيتــي بقنبلــة صــوت يف قدمــه اليمنــى ،يف حــن أصيــب
جعفــر اشــتية مصــور الوكالــة الفرنســية باالختنــاق جـراء استنشــاق الغــاز الــذي اطلــق نحونــا».
مــن جانبــه أفــاد املثنــى ســمري ديــك ( 25عامــا) املصــور يف «رامســات» بأنــه قــد تعــرض إلصابتــن يف نفــس
اليــوم ( 3/30أثنــاء تغطيــة فعاليــات يــوم األرض يف حــوارة) ،األوىل كانــت بقنبلــة صــوت يف صــدره وأثــرت
عليــه بشــكل بســيط وقــد اســتطاع ان يواصــل عملــه بعدهــا ،واإلصابــة الثانيــة كانــت باســتهدافه بقنبلــة
صــوت أصابــت ركبتــه اليمنــى مــا دفــع أحــد زمالئــه الصحفيــن لحملــه وتقديــم اإلســعاف لــه يف ســيارة
إســعاف كانــت يف املنطقــة كــا قــال يف افــادة ادىل بهــا ملركــز «مــدى».
( )3/30اصيــب مراســل ومصــور قنــاة «فلســطني اليــوم» واذاعــة القــدس يف غــزة مثنــى النجــار ( 30عامــا)
بحالــة اختنــاق ج ـراء اســتهداف جنــود االحتــال مســرة نظمــت قــرب حــدود غــزة بقنابــل الغــاز املســيل
للدمــوع حيــث افــاد النجــار مركــز مــدى« :ذهبنــا نحــن طاقــم قنــاة فلســطني اليــوم (أكــرم دلــول ويعمــل
مراســا ،محمــد أبــو طاعــة ويعمــل مصــورا صحفيــا ،حســن غربيــة وهــو موظــف يف القنــاة) لتغطيــة الفعاليــة
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التــي دعــت لهــا اللجنــة الوطنيــة لكــر الحصــار إحيــاء لذكــرى ليــوم األرض رشق مدينــة خانيونــس جنــوب
قطــاع غــزة .وكان الشــبان يرفعــون االعــام الفلســطينية ويشــعلون اإلطــارات يف املــكان مــا أدى لتكون ســحابة
ســوداء يف املــكان مــا أدى الســتفزاز الجنــود اإلرسائيليــن الذيــن قامــوا بإطــاق قنابــل الغــاز بشــكل متقطــع
عــى الجميــع مــا أدى إلصابتــي بقنبلــة غــاز أدت الختناقــي وأحدثــت حرقــة يف عيــوين ،تلقيــت العــاج يف
نفــس املــكان».
( )3/30اصيبــت مراســلة شــبكة «هنــا القــدس» الصحافيــة شــذى عبــد الرحمــن حــاد ( 26عامــا) بقنبلــة
غــاز يف ســاقها جـراء اطــاق جنــود االحتــال اكــر مــن قنبلــة غــاز بشــكل مبــارش نحوهــا بينــا كانــت تغطــي
احداثــا يف بلــدة ســلواد مبدينــة القــدس حيــث افــادت حــاد مركــز مــدى« :أثنــاء تغطيــة املواجهــات يف بلــدة
ســلواد مبناســبة يــوم األرض قــام الجنــود اإلرسائيليــن بإطــاق قنبلــة غــاز بشــكل مبــارش باتجاهــي مــا أدى
الختناقــي برائحــة الغــاز ،وبعــد أن وقفــت ألرتــدي الكاممــة تــم اســتهدايف بقنبلــة أخــرى أصابــت ســاقي
اليــرى إصابــة بســيطة تركــت أثـرا بســيطا عــى قدمــي .تلقيــت العــاج امليــداين يف ســيارة اإلســعاف».
واضافــت حــاد « :كان يتواجــد يف املــكان عــدد آخــر مــن الصحفيــن منهــم املصــور شــادي حاتــم ،املصــور
عبــاس مومنــي ،طاقــم وكالــة وفــا املصــور بهــاء نــر واملراســلة رشــا حــرز اللــه وأيضــا املصــور عصــام الرمياوي
الــذي تعــرض للدفــع مــن قبــل أحــد الجنــود».
( )3/30اســتدعى جهــاز االمــن الوقــايئ الفلســطيني يف بيــت لحــم املصــور الصحــايف املســتقل اســيد عبــد
املجيــد عامرنــة ( 30عامــا) وذلــك بعــد خمســة ايــام مــن اخــاء ســبيله اثــر اعتقــال لــدى جهــاز االمــن الوقــايئ
اســتمر شــهرا ً .ومل يذهــب عامرنــة ملقابلــة االمــن الوقــايئ يف املوعــد املذكــور.
وكان جهــاز االمــن الوقــايئ اعتقــل عامرنــة بتاريــخ  2015/2/24وابقــاه محتجـزا حتــى يــوم ( 2015/3/25تــم
خــال هــذه الفــرة متديــد توقيفــه اكــر مــن مــرة دون ان تقــدم ضــده الئحــة اتهــام).
وقــال عامرنــة يف افــادة ادىل بهــا ملركــز مــدى يــوم الخميــس ( 2015/3/26أي بعــد يــوم واحــد مــن االف ـراج
عنــه) عــا تعــرض لــه خــال ذلــك  »:مل أخضــع للتحقيــق إال يف أول عــرة أيــام مــن فــرة االعتقــال وبقيــة
األيــام كنــت أتواجــد يف الزنزانــة وحــدي ،وكان التحقيــق يف الغالــب يتمحــور حــول عمــي الصحفــي باإلضافــة
لســؤايل عــن عالقتــي بتنظيــم حــاس رغــم أننــي اوضحــت لهــم بأنــه ليــس يل أي عالقــة بــأي تنظيــم منــذ
ســنة  ،2005كــا حققــوا معــي حــول اآلليــة التــي أتلقــى مــن خاللهــا راتبــي الشــهري (وهــي عــن طريــق
البنــك) ،ووجهــوا إيل أســئلة عــن شــخص كان قــد ســألني عــن كيفيــة إدخــال األمــوال للبــاد إال أننــي كنــت قــد
أجبتــه يف وقتهــا بأننــي ال أعلــم ،وال أتلقــى مــن الخــارج ســوى راتبــي .كنــت خــال االعتقــال أهــدد بــاإلرضاب
عــن الطعــام بــن فــرة وأخــرى حســب مواضيــع التحقيــق (حيــث حققــوا معــي حــول أنشــطتي املدرســية
أحيانــا) إال أننــي أرضبــت فعــا آخــر خمســة أيــام ومل أكــن أتنــاول ســوى كأس مــن اللــن مســاء كل يــوم،
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مــا أدى لفقــداين  14كيلوغرامــا مــن وزين .يــوم األربعــاء  3/25الســاعة الثالثــة تــم إعــادة أمانــايت مــن أجــل
اإلفـراج عنــي ولكنهــم طلبــوا منــي التوقيــع عــى ورقــة تبــن يل بعــد قراءتهــا بأنــه كُتــب فيهــا بأننــي أتلقــى
أمــواال مــن حــاس وأعمــل معهــم ،فطالبــت بتغيــر بعــض مــا جــاء فيهــا مبــا يتناســب مــع الحقيقــة وهــي
أننــي أعمــل مــع قنــاة تابعــة لحــاس كصحفــي .وقعــت عــى الورقــة بعــد الضغــط إذ أن إخــاء الســبيل
مرتبــط بتوقيعهــا».
واضــاف عامرنــة« :بشــكل عــام كانــت املعاملــة ســيئة وفيهــا تهديــد وشــتم ولكــن مل يتخللهــا أي تعذيــب
جســدي أو رضب .أطلــق رساحــي يــوم األربعــاء  3/25عــى أن أعــود ملقابلــة جهــاز االمــن الوقــايئ مجــددا
يــوم االثنــن القــادم .»3/30
واشــار عامرنــة يف افــادة الحقــة اىل انــه مل يتوجــه بتاريــخ  3/30اىل مقــر االمــن الوقــايئ كــا طلــب منــه قبيــل
االفـراج عنــه.

نيسان 2015
( )4/2اعتــدى مجهولــون يعتقــد انهــم مــن عنــارص االمــن الفلســطيني عــى الطالــب يف قســم
االعــام ورئيــس نــادي االعــام يف جامعــة بريزيــت بــراء محمــود القــايض ( 22عامــا) وشــقيقته
واختطفــوه اىل احــد احيــاء مدينــة رام اللــه واوســعوه رضبــا بعــد تهديــدات تلقاهــا اثــر
نــره انتقــادات ســاخرة للرئيــس الفلســطيني ابــو مــازن حيــث افــاد القــايض مركــز مــدى:
« أثنــاء خروجنــا الســاعة الســابعة مســاء أنــا وشــق ٌيقتي تســنيم مــن مطعــم /كســتنا /يف مدينــة رام اللــه
التحتــا هاجمنــا أربعــة أشــخاص ملثمــن واعتــدوا علينــا نحــن االثنــن بالــرب بقــوة ،ولكنهــم تركــوا شــقيقتي
يف مكانهــا وقامــوا باختطفــايف -بعــد أن أغمضــوا عيــوين -إىل منطقــة الطــرة (حــي يف رام اللــه) وهنــاك اعتــدوا
عــي بالــرب بطريقــة عنيفــة جدا بقبضــات ايديهــم وارجلهــم عــى يــداي وعــى أرجــي ورأيس ،وتركــوين يف
نفــس املــكان وانســحبوا».
واضــاف القــايض »:لقــد كانــوا ملثمــن والنهــم أغمضــوا عيــوين فاننــي مل امتكــن مــن التعــرف عــى أي منهــم
حتــى لــو كان عــن طريــق الصــوت ،ولكــن أظــن انهــم مــن أف ـراد الســلطة أو األجهــزة األمنية الفلســطينية
حيــث انني كنــت قبــل اســبوعني تلقيــت مكاملتــن مــن أشــخاص مجهولــن (مــن أرقــام ارسائيليــة) تهــددين
بالخطــف والــرب والقتــل وذلــك بعــد أن قمــت بنــر بوســت عــى صفحتــي عــى الفيســبوك ينتقــد بشــكل
ســاخر الرئيــس أبــو مــازن».9
9

التعليــق الــذي نــره الطالــب بـراء القــايض عــى فيســبوك والــذي يعتقــد انــه كان ســببا يف تعرضــه لالعتــداء هــو التــايل« :عــى ســرة انتخابــات
الكنيســت أبــو مــازن ليــش مــش مرشــح حالــه؟؟ يعنــي الزملــة مــا قــر خــال الفــرة املاضيــة (خصوص ـاً بالجانــب األمنــي) وواضــح انــه
برنامجــه وخطتــه باملســتقبل مبنيــة عــى بقــاء دولــة ارسائيــل وأمنهــا وأمانهــا ،والزملــة خــرة وجــرأة ورصاحــة وحنكــة سياســية ولســا صغــر
والــو مســتقبل واعــد ،وعنــده فريــق األحــام بقيــادة الدكتــور صائــب وغــره مــن األســاء الالمعــة ..يــا خســارة كل االجتامعــات والرتبيــط يف
مقــر املقاطعــة وكل االن ـزاالت االكس ـراتيجية خلــف خطــوط اليمــن االرسائيــي!»
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وقــال« :تلقيــت العــاج الــازم يف مستشــفى رام اللــه وبــن التقريــر الطبــي اصابتــي برضــوض يف مختلــف
أنحــاء جســمي».
( )4/2احتجــز جهــاز االمــن الوقــايئ يف طولكــرم مراســل بوابــة فلســطني االقتصاديــة الصحفــي الحــر بكــر
ابراهيــم عتيــي (29عامــا) واخضعــه للتحقيــق واعــاد التحقيــق معــه بعــد ذلــك بيومــن حيــث افــاد عتيــي
مركــز مــدى «يف هــذا اليــوم الــذي تلقيــت فيــه اســتدعاء ملقابلــة جهــاز األمــن الوقــايئ ذهبــت اىل مقــر
الجهــاز يف مدينــة طولكــرم ،وهنــاك بقيــت يف االنتظــار يف غرفــة صغــرة يف ظــروف ســيئة حتــى اليــوم التــايل،
وخضعــت للتحقيــق الــذي تــم أيضــا يف ظــروف ســيئة مــن حيــث ال ـراخ والتهديــد حــول أســباب اعتقــايل
عنــد اإلرسائيليــن ســابقا (كنــت اعتقلــت عنــد االرسائيليــن حــول أنشــطتي الجامعيــة ســنة  ،)2008وتــم
بعــد ذلــك توقيعــي عــى أقــوايل وإطــاق رساحــي عــى أن أعــود بعــد يومــن .عــدت بتاريــخ  4/4اىل مقــر
جهــاز االمــن الوقــايئ وخضعــت لتحقيــق آخــر ملــدة ثــاث ســاعات يف نطــاق نفــس املوضــوع الســابق وأطلــق
رساحــي بعدهــا».
()4/3حــاول جنــود االحتــال منــع مراســلة شــبكة «هنــا القــدس» الصحفيــة شــذى عبــد الرحمــن حــاد
( 26عامــا) مــن تغطيــة مواجهــات يف قريــة ســلواد كــا حاولــوا مصــادرة كامرياتهــا حيــث افــادت حــاد
مركــز مــدى «حــاول الجنــود وبصــورة مبــارشة منعــي مــن تغطيــة املواجهــات األســبوعية التــي وقعــت اليــوم
الجمعــة ( )4/3يف بلــدة ســلواد ،حيــث خضعــت بدايــة للتحقيــق مــن قبــل جنــود االحتــال عنــد املدخــل
الغــريب للبلــدة ووجهــوا يل أســئلة حــول عمــي الصحفــي ولصالــح أي جهــة أعمــل كــا حاولــوا بعــد ذلــك
وحــن قمــت بتصويــر احــد الجنــود وهــو يطلــق النــار نحــو املتظاهريــن مصــادرة كامـرايت ولكننــي قاومــت
ذلــك ومنعتهــم بالقــوة».
( )4/9منعــت قــوات االحتــال مجموعــة مــن الصحافيــن مــن تغطيــة احتجــاج نظــم ضــد اغــاق شــوارع
رئيســية امــام حركــة املواطنــن الفلســطينيني مــن اجــل متكــن املســتوطنني مــن تنفيــذ مارثــون ريــايض حيــث
افــاد املصــور يف قنــاة «رؤيــا» الفضائيــة محمــد رايض شوشــة ( 32عامــا) مركــز مــدى «ذهبنــا اىل قريــة
ترمســعيا لتغطيــة املســرة االحتجاجيــة التــي نظمــت رفضــا إلقامــة املســتوطنني ماراثــون ريــايض وإغــاق
الطــرق أمــا حركــة املواطنــن الفلســطينيني ،حيــث كانــت كل الطــرق مغلقــة ،وأثنــاء تغطيــة املســرة منعتنــا
الرشطــة اإلرسائيليــة مــن الوقــوف عــى الشــارع (كنــت أنــا وزميلتــي مراســلة قنــاة رؤيــا نيبــال فرســخ،
ومراســلة تلفزيــون فلســطني ســارة العــدرا ،واملصــور الصحفــي زاهــر أبــو حســن مديــر تحريــر موقــع مفوضية
العالقــات الوطنيــة) كــا منعتنــا مــن الوقــوف عــى رصيــف الشــارع بعــد أن حــر الجيــش النظامــي الــذي
اجربنــا عــى االبتعــاد عــن املــكان ،وأخ ـرا حــرت وحــدة /مكافحــة الشــغب /التــي عملــت عــى دفعنــا
بالقــوة ومنعتنــا مــن التغطيــة عــن طريــق إغــاق عدســات الكام ـرات بأيديهــم».
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( )4/10اطلــق احــد جنــود االحتــال قنبلتــي صــوت باتجــاه مراســلة شــبكة هنــا «القــدس» شــذى عبــد
الرحمــن حــاد ( 26عامــا) وطاقــم تلفزيــون فلســطني اثنــاء تغطيتهــم مواجهــات يف بلــدة ســلواد حيــث
افــادت حــاد مركــز مــدى» أثنــا تواجدنــا عــى مدخــل بلــدة ســلواد مــن أجــل تغطيــة املواجهــات األســبوعية
(أنــا شــذى حــاد وزمــايئ مــن تلفزيــون فلســطني املراســل الصحفــي عــي دار عــي واملصــور شــامخ
الجاغــوب) ،وعــى الرغــم مــن بقائنــا كاملعتــاد يف منطقــة بعيــدة عــن الجنــود وعــن حجــارة املتظاهريــن إال
أن هــذا مل مينــع أحــد الجنــود مــن االقـراب منــا وإعالمنــا بأنهــم ال يســمحون بالتصويــر إال أنــه سيســمح لنــا
هــذه املــرة بذلــك ،ورغــم هــذا اال ان احــد الجنــود القــى قنبلتــي صــوت باتجاهنــا لكنهــا مل تســفرا عــن أي
اصابــة او أذى».
( )4/14قتــل املصــور الصحفــي يف تلفزيــون فلســطني كــال محمــد عــي ابــو نحــل ( 40عامــا وهــو اب لثالثــة
ابنــاء) يف ظــروف غامضــة ج ـراء اعتــداء بــأداة حــادة تعــرض لــه الليلــة املاضيــة وفقــا ملــا اظهــره تقريــر
الطبيــب الرشعــي كــا ذكــرت عائلــة الزميــل ابــو نحــل حيــث قــال عمــر ابــو نحــل ،وهــو شــقيق الصحفــي
كــال يف افــادة ملركــز مــدى  »:تلقيــت اتصــاال فجــر هــذا اليــوم (الثالثــاء  14 /نيســان  )2015مــن شــقيقي
الثالــث يخــرين بــأن املصلــن عــروا بعــد صــاة فجــر هــذا اليــوم عــى جثــة شــقيقي كــال ملقــاة بالقــرب
مــن منزلــه يف حــي النــر يف غــزة».
واضــاف « :تبــن مــن التقريــر الطبــي والترشيــح أن وفــاة اخــي نتجــت عــن ثــاث طعنــات تعــرض لهــا
بواســطة مفــك يف أنحــاء متفرقــة مــن جســمه ،واحــدة يف رقبتــه والثانيــة يف حلقــه والثالثــة يف أســفل ظهــره
قــرب الــكىل».
واشــار اىل ان شــقيقه كــال «كان قــد خــرج مــن منــزيل حــوايل الســاعة  12:30مــن بعــد منتصــف ليلــة أمــس
متجهــا لبيتــه وكان يرتــدي بدلــة رســمية ولكنــه حــن وجــد مقتــوال كان يرتــدي زيــا آخــر مــا يــدل عــى أنــه
حــن عــاد ملنزلــه خــرج مــرة أخــرى يف وقــت يصعــب تحديــده ألن زوجتــه كانــت نامئــة ومل تســتطع تحديــد
وقــت عودتــه للمنــزل».
وقــال« :نحــن ال نتهــم أحــدا معينــا بارتــكاب هــذه الجرميــة حيــث أن أخــي كــال كان مســاملا وليــس لــه أي
أعــداء او خالفــات مــع احــد».10
( )4/15فصلــت جامعــة االقــى يف قطــاع غــزة الطالــب يف كليــة االعــام بالجامعــة محمــد خليــل اســاعيل
األســمر ( 19عامــا) وهــو مــن ســكان رفــح بعــد ان حققــت معــه اثــر نــره عــى فيســبوك صــورة الحــد
موظفــي الجامعــة وهــو يلهــو بالعــاب الكرتونيــة اثنــاء عملــه يف الجامعــة حيــث افــاد االســمر مركــز مــدى
«توجــه ثالثــة طــاب يف نهايــة شــهر اذار/مــارس النجــاز معامــات إداريــة ،وكان املوظــف املختــص يلعــب /
10

مل يعــرف الجــاين او دوافــع جرميــة قتــل الصحــايف كــال ابــو نحــل حتــى لحظــة صــدور هــذا التقريــر وسنشــر لذلــك يف تقاريرنــا الالحقــة حــال
تبــن أي يشء يهــذا الخصــوص.
72

جيمــز /عــى جهــاز الكمبيوتــر ،وبينــا كان الطلبــة ينتظــرون منــه أن ينجــز معامالتهــم قــام احدهــم (الطالب
محمــد عزيــز) بالتقــاط صــورة للموظــف وهــو يلعــب وقــد حصلــت انــا عــى هــذه الصــورة وقمــت بنرشهــا
عــى صفحتــي عــى الفيــس بــوك ،وأرشت اىل أن املوظــف مهمــل وال يوجــد رقابــة يف الجامعــة».
واضــاف الطالــب االســمر« :بتاريــخ  2015/4/1خضعــت للجنــة تحقيــق تضــم عميــد شــؤون الطلبــة واثنــن
مــن زمالئــه حيــث حققــوا معــي حــول مجلــس الطلبــة واملوظــف الــذي يلعــب جيمــز .واعتــرت اللجنــة
كتابــايت بانهــا تشــهري بالجامعــة ،وان الصــورة مفربكــة ،ولكــن انــا اعتــر ذلــك توضيحــا وحريــة رأي وتعبــر
عــن الــرأي».
وقــال« :بتاريــخ  2015/4/15تــم فصــي مــن الجامعــة بشــكل نهــايئ ،ويف اليــوم التــايل ( )4/16فصلــت الجامعة
ثالثــة طــاب اخريــن وهــم :غديــر ابــو مشــعل ومحمــد عزيــز وشــاب ثالث ال أعــرف اســمه» .11
( )4/15اعتقلــت قــوات االحتــال االرسائيــي مديــر مكتــب اصــداء للصحافــة واالعــام الصحفــي امــن عبــد
العزيــز ابــو وردة ( 48عامــا) بعــد ان دهمــت منزلــه يف نابلــس وصــادرت اجهــزة حاســوب وهاتــف حيــث
افــادت زوجتــه مركــز مــدى « :اقتحمــت قــوة مــن جيــش االحتــال منزلنــا الكائــن يف مدينــة نابلــس قــرب
مخيــم بالطــة مــا بــن الســاعة الثانيــة والثانيــة والنصــف مــن فجــر هــذا اليــوم ( ،)4/15وقــام الجنــود بتفتيش
املنــزل بشــكل غــر دقيــق بعــد أن احتجــزوا أمــن يف غرفــة منفــردة حيــث تــم التحقيــق معــه ملــدة ســاعة
كاملــة قبــل أن يودعنــا ويخربنــا بأنــه رهــن االعتقــال».
واضافــت « :صــادر الجنــود أثنــاء عمليــة التفتيــش ثالثــة أجهــزة كمبيوتــر محمــول كــا صــادروا ايضــا هاتــف
أمــن النقــال .حتــى اآلن ال أعلــم إىل أي جهــة تــم اقتيــاده وســاتصل بالجهــات املعنيــة كالصليــب األحمــر
ونــادي األســر ملعرفــة ذلــك».
ويف افــادة اخــرى قالــت زوجــة الصحفــي ابــو وردة «بتاريــخ  4/21عقــدت جلســة محاكمــة يف محكمــة ســامل
وتــم تثبيــت الحكــم اإلداري ضــد امــن بالحبــس ملــدة  6أشــهر ،إال أننــا تقدمنــا بطلــب اســتئناف بتاريــخ 4/27
وتــم تأجيــل النظــر فيــه حتــى تاريــخ »6/5
( )4/17اصيــب صحافيــان برصــاص جنــود االحتــال ج ـراء االعتــداء عــى مجموعــة مــن الصحافيــن اثنــاء
تغطيتهــم احداثــا يف قريــة كفــر قــدوم مبحافظــة قلقيليــة حيــث افــاد املصــور يف «بامليديــا» ارشف محمــود
ابــو شــاويش ( 37عامــا) مركــز مــدى« :تعرضــت لإلصابــة برصاصــة مطاطيــة يف قدمــي اليمنــى حينــا كنــت
فــارا ً مــع الشــباب املتظاهريــن باتجــاه قريــة كفــر قــدوم بعــد أن قــام الجيــش بنصــب كمــن للمشــاركني
كاملعتــاد حيــث خروجــوا فجــأة مــن مخبئهــم وهجمــوا علينــا برسعــة وقــام الجنــود بإلقــاء قنابــل الغــاز
واألعــرة املطاطيــة عــى جميــع املتواجديــن بكثافــة .إال أن إصابتــي كانــت طفيفــة ومل تســتدع أن أتلقــى
العــاج يف أي مــكان».
11

انظر فيديو -مقابلة مع الطالب محمد االسمر يتحدث فيها عن قرار فصله من الجامعة https://goo.gl/o7jA9D
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وافــاد نضــال شــفيق اشــتية ( 45عامــا) املصــور يف وكالــة االنبــاء الصينيــة شــينخوا «تــم اســتهداف الطواقــم
الصحفيــة مــن قبــل جنــود االحتــال أثنــاء تغطيتنــا للمســرة األســبوعية يف قريــة كفــر قــدوم بقنابــل الغــاز
والرصــاص املطاطــي ،مــا أدى إلصابــة زميــي أرشف أبــو شــاويش مصــور بامليديــا برصاصــة مطاطيــة يف حــن
أصيــب صحــايف أجنبــي أجهــل اســمه بشــظايا رصاصــة توتــو (رصــاص متفجــر) يف رأســة .ممــن تواجــد يف
امليــدان جعفــر اشــتية ،عــاء بدارنــة ،مصعــب الخطيــب ،طاقــم تلفزيــون فلســطني املراســل أحمــد شــاور
واملصــور بشــار ن ـزال وأحمــد طلعــت مصــور وكالــة إيطاليــة.
( )4/17اصيبــت مراســلة قنــاة القــدس الفضائيــة الصحافيــة لنــدا شــكري شــلش ( 27عامــا) بحالــة اختنــاق
شــديدة ج ـراء اطــاق جنــود االحتــال قنبلــة غــاز خانــق عليهــا بينــا كانــت تجــري مقابلــة مــع رئيــس
املبــادرة الفلســطينية الدكتــور مصطفــى الربغــويث عــى هامــش مســرة يف قريــة بلعــن حيــث افــادت شــلش
مركــز مــدى «كنــا نتواجــد يف بلعــن مــن أجــل تغطيــة تظاهــرة مبناســبة يــوم األســر الفلســطيني ،وقــد اطلــق
الجيــش قنابــل غــاز عــى املتظاهريــن ،كنــت أبعــد حــوايل 200م عــن املتظاهريــن وعــن جنــود االحتــال
اإلرسائيــي عــى حــد ســواء ،وبينــا كنــت أجــري مقابلــة عــى الهــواء مبــارشة مــع الدكتــور مصطفــى الربغــويث
رئيــس املبــادرة الوطنيــة الفلســطينية الحظــت تقــدم مجموعــة مــن الجنــود باتجاهنــا حيــث اطلقــوا قنبلــة
غــاز باتجاهنــا مبــارشة مــا أدى إلصابتــي بحالــة اختنــاق شــديدة (أكاد أجــزم بأنهــا أصعــب حالــة اختنــاق
مــررت بهــا طيلــة مســريت اإلعالميــة) ،وقــد افقــت بعــد ربــع ســاعة تقريبــا حيــث بــادر بعــض مــن كانــوا يف
املــكان وقامــوا بإســعايف ميدانيــا بعيــدا عــن مــكان الحــادث».
( )4/24اعتــدى مجموعــة مــن الجنــود بالــرب عــى صحافيــن اثنــن احدهــا ارسائيــي يف محاولــة منهــم
ملنعهــا وملنــع زمالئهــم مــن تغطيــة تظاهــرة يف قريــة النبــي صالــح حيــث افــاد املصــور الصحــايف يف وكالــة
االنبــاء الفرنســية عبــاس عبــد الوهــاب مومنــي ( 40عامــا) مركــز مــدى« :كنــا نتواجــد يف قريــة النبــي صالــح
مــن أجــل تغطيــة املظاهــرة األســبوعية هنــاك كاملعتــاد ،وكان يتضــح أن الجيــش بعــث بفرقــة مــن أجــل
مالحقــة الصحفيــن أو تشــتيت انتباههــم عــى الرغــم مــن تواجدنــا بعيــدا عــن املتظاهريــن .وقــد بــدأوا
بإلقــاء قنابــل الصــوت والغــاز علينــا إضافــة لنعتنــا بألفــاظ نابيــة .جــاءت هــذه الفرقــة واعتــدت بوحشــية
علينــا حيــث انهــال افرادهــا علينــا مبــارشة بالــرب –أنــا ومصــور إرسائيــي يدعــى حاييــم -ورضبونــا عــى
أيدينــا وأرجلنــا بأيديهــم وبأعقــاب البنــادق يف حــن اســتطاع زميــي عصــام الرميــاوي مصــور صحيفــة /الحيــاة
الجديــدة /الفـرار منهــم ،واســتطاع زميــي محمــد تركــان ،أن يلتقــط عــدة صــور فوتوغرافيــة توثــق االعتــداء.
تلقينــا العــاج امليــداين حيــث كانــت إصاباتنــا بســيطة ومتثلــت بظهــور بعــض البقــع ذات اللــون األزرق عــى
أجســامنا نتيجــة الــرب».
( )4/27اقتحمــت قــوة مــن جهــاز االمــن الوقــايئ منــزل عائلــة الصحفــي الحــر مصعــب ابراهيــم ســعيد (وهــو
طالــب جامعــي) الكائــن يف بلــدة بريزيــت وفتشــته وصــادرت مجموعــة مــن املتعلقــات الخاصــة بنشــاطه
االعالمــي والــدرايس لكنــه متكــن مــن الفـرار حيــث افــاد ســعيد مركــز مدى»:اقتحمــت قــوة كبــرة مــن جهــاز
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االمــن الوقــايئ (كــا عرفــوا عــى انفســهم) ،تضــم أربــع ســيارات وحــوايل  50عنـرا مســلحني منزلنــا يف بلــدة
بريزيــت عنــد حــوايل الســاعة العــارشة مســاء ،وأرعبــوا جميــع املوجديــن ومنهــم ضيوفنــا الذيــن حــروا
لتهنئتــي بإنهــاء مســاق حلقــة البحــث مــن الجامعــة .وبعــد أن دخــل  25مســلحا منهــم اىل البيــت –وكنــت
أنــا قــد لــذت بالفـرار خــارج املنــزل -قامــوا بتفتيــش املنــزل بطريقــة دقيقــة وهمجيــة ،كــا قامــوا بتفتيــش
غرفتــي بطريقــة دقيقــة وصــادروا كل مــا يتعلــق يب ،حيــث صــادروا فالشــة تخــص عمــي مــع شــبكة أنــن
القيــد ،ذاكــرة للكام ـرات عــدد  ،4كل مــا هــو موجــود مــن أوراق مبــا فيهــا نســخة مــن مــروع التخــرج،
هويتــي ورخصــة القيــادة مــن داخــل محفظتــي ،إال أنهــم مل يصــادروا جهــاز الكمبيوتــر ،فيــا قامــت والــديت
مبنعهــم مــن مصــادرة أـــجهزة الهاتــف النقــال الخاصــة يب وكامـرات التصويــر».
واضــاف »:بعــد االنتهــاء مــن التفتيــش قالــوا لعائلتــي بأنــه يتوجــب عــي الذهــاب اىل مقــر الجهــاز (االمــن
الوقــايئ) ملــدة ســاعة كاجـراء روتينــي علــا انــه مل يكــن معهــم أي تبليــغ رســمي ،كــا أنهــم مل يــرزوا إذنــا
رســميا بتفتيــش املنــزل .أنــا اآلن أتواجــد يف بلــدة أبــو ديــس ولــن أذهــب للجهــاز حتــى انتهــاء امتحانــايت يف
الجامعــة».
( )4/28اصيــب مصــور وكالــة االنبــاء الصينيــة «شــينخوا» نضــال شــفيق اشــتية ( 45عامــا) برصاصتــن
مطاطيتــن اطلقهــا جنــود االحتــال نحــوه بصــورة متعمــدة بينــا كان يغطــي تظاهــرة احتجاجيــة عــى مــا
تســببه مصانــع كيميائيــة ارسائيليــة قــرب طولكــرم مــن ارضار حيــث افــاد اشــتية مــدى «ذهبــت لتصويــر
فعاليــة احتجاجيــة نظمــت يف طولكــرم ضــد مصانــع جيشــوري االرسائيليــة الكيميائيــة ،وكانــت تفصلنــي
عــن املتظاهريــن مســافة ال تقــل عــن  25م ـرا ،وبينــا كان املتظاهــرون يلقــون حجــارة نحــو بــرج املراقبــة
اإلرسائيــي املوجــود يف موقــع التظاهــرة والــذي يبلــغ ارتفاعــه نحــو  7أمتــار داخــل جــدار الفصــل ،وبينــا
كان الجنــود يطلقــون ايضــا قنابــل الصــوت والغــاز ،تــم اســتهدايف بعــدة رصاصــات مطاطيــة علــا انــه مل
يكــن يتواجــد يف املحيــط ســواي ومصــور وكالــة رويــرز حســن التيتــي ،مــا أدى إلصابتــي برصاصتــن واحــدة
اصابتنــي يف يــدي اليــرى قــرب العضــل والثانيــة يف بطنــي .تلقيــت عالجــا ميدانيــا بكــادات الثلــج والحقــا
باملطهــر واملعقــم مــن مســتوصف الرحمــة».
( )4/28اعتــدى عنــارص مــن الرشطــة الفلســطينية بالــرب عــى مراســل «القــدس» دوت كــوم وراديــو البلــد
يف بيــت لحــم الصحــايف عبــد الرحمــن يونــس ( 28عامــا) بينــا كان يحــاول التقــاط صــور لحــادث ســر وقــع يف
املدينــة حيــث افــاد يونــس مركــز مــدى« :بــن الســاعة الرابعــة والنصــف والخامســة مــن هــذا اليــوم ()4/28
ذهبــت لتغطيــة حــادث ســر عــى مفــرق عــارة مــرة عــى طريــق القــدس الخليــل ،وأثنــاء التقــاط الصــور
تبــن وجــود ســيدة يف الســيارة حيــث رفعــت رأســها وبــدأت بالـراخ عــي حتــى ال أصورهــا ،فعرفــت عــن
نفــي بــأين مصــور وبــأن الكامـرا مل يكــن فيهــا ذاكــرة لــذا ال وجــود للصــور .يف هــذه اللحظــة جــاء رشطــي
اســمه منــذر أبــو عليــان وبــدأ يتهجــم عــي وحــاول أخــذ الكام ـرا منــي بطريقــة فظــة حتــى بعــد أن رأى
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بطاقتــي الصحفيــة ،كــا أنــه استشــاط غضبــا عندمــا قلــت لــه أنــا مل أتدخــل بعملــك فــا تتدخــل بعمــي».
واضــاف يونــس« :أثنــاء مغــادريت للمــكان جــاءت ســيارة أخــرى للرشطــة وقامــوا جميعــا بالتهجــم عــي حيــث
مســكني أحدهــم مــن رقبتــي محــاوال خنقــي واآلخــر كان يســحبني مــن يــدي كــا كانــوا يشــتمونني بألفــاظ
بذيئــة وحاولــوا أخــذي بســيارتهم ،ولكــن ارتطــام عمــودي الفقــري بالســيارة أثنــا إجبــاري عــى الصعــود
جعلنــي أرفــض وبقــوة الصعــود ومرافقتهــم .والحقــا قامــوا بــريك (اخلــوا ســبييل) بعــد أن حــر شــقيق
الفتــاة وتهجــم عــي هــو االخــر لكنــه رسعــان مــا تفهــم بأننــي صحفــي وأننــي مل ألتقــط أي صــورة بســبب
عــدم وجــود ذاكــرة يف الكام ـرا .ذهبــت ملستشــفى الياممــة وتبــن وجــود  15كدمــة يف أنحــاء متفرقــة مــن
جســمي إضافــة لجــرح أســفل رقبتــي ويف ظهــري وعالمــة زرقــاء عــى عمــودي الفقــري».
( )4/29واصلــت ســلطات االحتــال االرسائيــي اعتقــال مراســلة شــبكة انــن القيــد االعالميــة بــرى الطويــل
رغــم انتهــاء مــدة اعتقالهــا حيــث افــادت والدتهــا مركــز مــدى» يف هــذا اليــوم انتهــت فــرة اعتقــال الناطقــة
اإلعالميــة باســم شــبكة أنــن القيــد بــرى الطويــل ومدتهــا عــرة شــهور ،ولكــن مل يُطلــق رساحهــا ،وعلمنــا
ان ادارة الســجون االرسائيليــة اعتــادت أن تبعــث كل يــوم بقامئــة األرسى امل ُنتهيــة فــرة اعتقالهــم واحيانــا ال
يتــم االفـراج عنهــم يف نفــس اليــوم ،ومــن املمكــن أن متتــد هــذه الفــرة لعــرة أيــام».
وذكــرت والــدة االســرة الطويــل يف افــادة اخــرى ادلــت بهــا ملركــز مــدى يــوم  5/5أنــه «مل يتــم بعــد االفـراج
عــن بــرى رغــم مــرور ســبعة ايــام عــى انتهــاء مــدة اعتقالهــا».
( )4/29نفــذ رجــال امــن فلســطينيون معظمهــم كانــوا يرتــدون زيــا مدنيــا واخــرون مــن انصــار حركــة حــاس
يف قطــاع غــزة اعتــداءات بالجملــة وواســعة ضــد الصحافيــن الذيــن كانــوا يحاولــون تغطيــة مســرة ســلمية
ضــد االنقســام كان اعلــن عــن تنظيمهــا مســبقا.
وتباينــت هــذه االعتــداءات مــا بــن الــرب واالحتجــاز وتحطيــم معــدات التصويــر فضــا عــن املالحقــة
واملنــع مــن التغطيــة .وطالــت هــذه االعتــداءات معظــم الصحافيــن الذيــن تواجــدوا يف املــكان علــا ان مــدى
متكــن مــن توثيــق عــدد منهــا فقــط شــمل  8حــاالت.
وطالــت هــذه االعتــداءات طاقــم رشكــة «عــامل نيــوز لالنتــاج االعالمــي» وشــملت الــرب واالعتقــال وتحطيــم
اثنتــن مــن كامـرات التصويــر الخاصــة بالرشكــة حيــث افــاد مديــر الرشكــة الــذي يعمــل ايضــا مراســا لوكالــة
االنبــاء الكويتيــة وتلفزيــون الجزائــر ،الصحــايف وســام مفيــد ابــو زيــد مركــز مــدى« »:توجهــت العديــد مــن
الطواقــم الصحافيــة لتغطيــة مســرة ســلمية ضــد االنقســام كان اعلــن عنهــا مســبقا ،وبعــد أن تــم صدهــا عنــد
مفــرق الرسايــا توجــه املشــاركون فيهــا اىل منطقــة الشــجاعية وهنــاك احــاط بهــم عنــارص مــن األمــن الداخــي
كان أغلبهــم بالــزي املــدين ودخــل أنصــار حركــة حــاس وســط املســرة وبــدأت عمليــة مالحقــة الصحافيــن
مــن قبــل عنــارص األمــن الداخــي ،ووصلــت هــذه املالحقــة حــد االعتــداء عليهــم بالــرب باأليــدي وبالعيص».
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وقــال « تــم خــال ذلــك اعتقــال خالــد أبــو حصــرة وهــو أحــد مصــوري الفيديــو التابعــن للرشكــة (عــامل نيوز)
بعــد أن تــم االعتــداء عليــه بالــرب بشــكل همجــي حيــث تعــرض للصفــع والــرب بالعــي قبــل نقلــه
ملركــز الرشطــة ،وحتــى بعــد أن وصــل للمركــز تــم االعتــداء عليــه هنــاك بالــرب باأليــدي واللكــات التــي
ال تـزال آثاراهــا باديــة عــى فمــه حتــى األن .اســتطعنا التواصــل مــع إيهــاب الغصــن املتحــدث باســم وزارة
الداخليــة يف غــزة وقــد تجــاوب معنــا بطريقــة جيــدة وتــم إطــاق رساح خالــد بعــد ســاعات مــن احتجــازه».
واضــاف ابــو زيــد» اســتطاع اف ـراد طاقــم رشكــة عــامل نيــوز لالنتــاج واالعــام كريــم عاشــور (22عامــا) وهــو
مصــور فيديو ،ويونــس أبــو جبــل ( 26عامــا) وهــو مصــور فيديــو ايضا ،وإبراهيــم مســعود وهو مســاعد
مصــور فيديــو ،ويوســف الســويطي ( 23عامــا) ويعمــل مراســا لتلفزيــون اورينــت نيــوز الســوري ،ان يفلتــوا
مــن محــاوالت اعتقالهــم مــن قبــل عنــارص األمــن الداخــي إال أن كامرياتهــم وعددهــا  2قــد تكــرت».
وافــاد الصحــايف عامــر يحيــى الفـرا ( 28عامــا) وهــو مراســل موقــع «العــرب اإلخبــاري» ويعمــل منتجــا لبعــض
الفضائيــات التابعــة لرشكــة العــرب اآلن «أثنــاء تغطيــة املســرة كان املشــاركون يرفعــون الفتــات مــن الخشــب،
وقــد تلقيــت رضبتــن مــن عنــارص األمــن الداخــي بعــد أن أخــذوا هــذه الالفتــات مــن املتظاهريــن ،الرضبــة
األوىل كانــت عــى مقدمــة رأيس (عــى جبهتــي) والثانيــة بعــد أن أخــذت كام ـرايت وانســحبت مــن املــكان
حيــث فوجئــت برضبــة اخــرى بواحــدة مــن يافطــات الخشــب عــى أنفــي مــا تســبب باصابتــي بنزيــف».
وطالــت هــذه االعتــداءات االصحافيــان نبيــل ســميح ابــو ديــة ( 43عامــا) واحمــد محمــد ابــو كميــل (28
عامــا) اللــذان يعمــان يف رشكــة «الواحــة لالنتــاج االعالمــي» ونقــل احدهــا اىل مركــز الرشطــة.
وافــاد ابــو ديــة مركــز مــدى «توجهــت أنــا وزميــي املصــور أحمــد أبــو كميــل قرابــة الســاعة العــارشة صبــاح
هــذا اليــوم  4/29لتغطبــة التجمــع الســلمي إلنهــاء االنقســام الــذي اقيــم يف منطقــة الشــجاعية ،وقــد كان
هنــاك عــدد مــن االعالميــن والصحافيــن للتغطيــة ومــن ضمنهــم اعالميــون مــن املكتــب االعالمــي التابــع
للحكومــة ،وكنــا نقــوم بعملنــا الصحفــي ونجــري مقابــات ونصــور .وبعــد انتهــاء الفعاليــة تلقيــت رضبــة
بعصــا عــى وجهــي وبــدأ االعتــداء عــى آخريــن».
واضــاف »:ذهبــت فــورا الحضــار زميــي أحمــد بالســيارة ،حيــث كان عــى مقربــة منــي ،ودخلنــا يف شــارع
فرعــي ،وكانــت هنــاك مجموعــة مــن الشــبان يهتفــون ضــد االنقســام ،فنــزل الزميــل أحمــد للتصويــر وقــد تــم
القبــض عليــه ووضعــه يف ســيارة لألمــن ونقلــه ملركــز رشطــة الشــجاعية».
وافاد ابو كميل مركز مدى »:بعد انتهاء الفعالية تلقيت رضبة يف عيني وعىل وجهي بعصا».
واضــاف« :عندمــا انتهــت الفعاليــة قرابــة الســاعة الثانيــة عــر والنصــف غادرنــا أنــا وزميــي نبيــل أبــو ديــة
مــن شــارع فرعــي وهنــاك شــاهدنا مجموعــة مــن الشــبان يهتفــون ضــد االنقســام ،فنزلــت مــن الســيارة
للتصويــر ،فقالــوا يل مــاذا تصــور ،فعرفــت عــى نفــي بأننــي صحفــي ،فأخــذوا بالزعيــق (ال ـراخ) حيــث
77

تبــن انهــم مــن جهــاز املباحــث وحملــوين يف بــاص املباحــث ونقلــوين ملركــز الشــجاعية .وكنــت أقــول لهــم
بأننــي صحفــي ،وكان ردهــم/ :مــا تظــل تقــول صحفــي ./وعندمــا وصلــت املركــز تلقيــت نفــس املعاملــة مــن
حيــث الزعيــق ،وكنــت أقــول اننــي صحفــي ،فمســكني أحدهــم مــن بلــوزيت (قميــي) وقــال اذا مل تســكت
ســأخنقك».
واضــاف ابــو كميــل» أخــذوا منــي الجــواالت (عــدد  ،)2وأخــذوا الرشيــط والذاكــرة مــن الكامـرا ،وقالــوا بانهــم
ســيقومون بفحصهــا ،فقلــت لهــم بــأين صــورت الفعاليــة ،فطلــب منــي احدهــم التوقيــع عــى تعهــد بعــدم
نــر أي صــور عــن الفعاليــة ،فقلــت لــه بــاين ســأنرش مثــي مثــل الصحفيــن .واســتمريت يف الحجــز ملــدة 45
دقيقــة تقريبــا ثــم تــم االفـراج عنــي وبقيــت املــواد اإلعالميــة يف حوزتهــم».
وقــال« :عــدت للمركــز مــرة أخــرى عــر وســاطة بعــض األصدقــاء ،وعرضــت عليهــم املــادة اإلعالميــة ،فأعطــوين
اياهــا ،وغــادرت املركز».

ايار 2015
( -)5/1اعتــدى عنــارص مــن الرشطــة يف غــزة عــى املصــور يف موقــع «بــال جــول لالعــام الريــايض» ســعيد
احمــد الكيــاين ( 31عامــا وهــو مــن بيــت الهيــا) بينــا كان يغطــي مبــارة رياضيــة ودهمــوا منزلــه الحقــا
حيــث افــاد الكيــاين مــدى «كنــت يــوم الجمعــة املوافــق  2015/5/1متواجــدا يف ملعــب بيــت الهيــا لتغطيــة
مبــاراة كــرة قــدم بــن نــادي بيــت حانــون ونــادي بيــت الهيــا الريــايض مــن الســاعة الثالثــة والنصــف عـرا
وحتــى الســاعة السادســة مســاء.بعد انتهــاء املبــاراة ،تــم القــاء كاســة بــراد وشبشــب (حــذاء) ،فقامــت
مجموعــة مــن الرشطــة باالعتــداء بالــرب عــى النــاس إلخراجهــم مــن املدرجــات .وأنــا كصحفــي حاولــت
التقــاط بعــض الصــور لالعتــداء عــى النــاس ،فقــام رشطيــان باللبــاس الرســمي مبنعــي مــن ذلــك ،فتدخلــت
إدارة النــادي وقالــت للرشطــة :هــذا صحفــي اتركــوه وقــام بعــض املواطنــن بتخليــي مــن الرشطــة .وكان
الضابــط يقــول ألفــراد الرشطــة /كرسوهــم /فقلــت لــه :ال داعــي للتوتــر ،واألمــور تحــل باالتفــاق فقــال
الضابــط  :اتفقــوا بعيــدا عنــي  ..جامهريكــم وســخة وغــر محرتمــة ..قلــت لــه مــن يتــم رضبــه مــن الرشطــة
أطفــال  ..فقــال ألفـراد الرشطــة :خــذوه للجيب..فقلــت لــه :مــن أنــت حتــى تأخــذين للجيــب؟ فانهالــت عــي
هــروات الرشطــة مــن كل حــدب وصــوب عــى كافــة أج ـزاء جســمي».
واضــاف «شــارك يف االعتــداء عــي  6مــن أف ـراد الرشطــة وال زالــت آثــار الــرب بائنــه عــى رجــي اليــرى
عنــد الفخــد ،ويــدي اليــرى عنــد الكتــف» وقــد «خلصنــي النــاس مــن الرشطــة  ..وانســحبت مــن املــكان».
وقــال الكيــاين «أعــددت تقريـرا عــن املبــاراة للموقــع الــذي أعمــل بــه ومل أتطــرق يف التقريــر للمشــكلة ومل
أعــرض بــه صــورا ً لالعتــداء عــى الجمهــور ولكنــي تفاجئــت يــوم الســبت ( )2015/5/2قرابــة الســاعة العــارشة
صباحــا بحضــور قرابــة  15عنـرا مــن رشطــة بيــت الهيــا اىل منــزيل دون احضــار مذكــرة اســتدعاء أو اعتقــال،
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ومل أكــن أنــا أو أي مــن أف ـراد أرسيت يف املنــزل ،حيــث أبلغنــي الج ـران بذلــك علــا اننــي ويف نفــس اليــوم
(الســبت) كان عنــدي لقــاء عــى راديــو القــدس ومبشــاركة الســيد /ايهــاب البطنيجــي الناطــق باســم الرشطــة
حيــث اعتــذر البطنيجــي عــى الهــواء عــن االعتــداء الــذي تعرضــت لــه وقــال بــأن الرشطــة ســتزورين يف املنــزل
ولكــن بعــد اعتــذار الناطــق باســم الرشطــة ،حــرت قــوة مــن رشطــة بيــت الهيــا ملنــزيل الســاعة الخامســة
العتقــايل ،ومل أكــن أو أحــد مــن أف ـراد أرسيت يف املنــزل  ..وأبلغــوا أهــل املنطقــة  :بأنهــم ســيعتقلوين مــن أي
مــكان ،علــا ان كل املداهــات ملنــزيل متــت دون مذكــرة احضــار أو بــاغ ،لــذا رفضــت الذهــاب للمركــز لعــدم
وجــود مذكــرة احضــار».
( -)5/2قمــع جنــود االحتــال مســرة ســلمية نظمتهــا نقابــة الصحافيــن ملناســبة اليــوم العاملــي لحريــة
الصحافــة واعتــدوا عــى الصحافيــن املشــاركني بالرصــاص املطاطــي وقنابــل الغــاز مــا اســفر عــن اصابــة عــدد
مــن الصحافيــن بينهــم نقيــب الصحافيــن.
ونظمــت هــذه املســرة عنــد حــوايل الســاعة الحاديــة عــرة مــن ظهــر يــوم  5/2وانطلقــت باتجــاه الحاجــز
العســكري املقــام عــى املدخــل الشــايل ملدينــة بيــت لحــم املعــروف بـــ (حاجــز الـــ )300وهنــاك تــم االعتداء
عــى املشــاركني يف املســرة الســلمية التــي تخللهــا هتافــات ورفــع أعــام والفتــات تطالــب بحريــة التنقــل
وإزالــة الحواجــز االحتالليــة غــر الرشعيــة حيــث افــاد نقيــب الصحافيــن عبــد النــارص محمــود النجــار (53
عامــا) الــذي اصيــب بجــروح وحــروق يف ســاقه مركــز مــدى» كان مــن الواضــح أننــا صحافيــون حيــث حملنــا
جميعــا الكامـرات إال أن قــوات االحتــال واجهــت املســرة بــرب مكثــف لقنابــل الغــاز والصــوت مــا أـــدى
إلصابــة العديــد مــن الصحافيــن»
واضــاف النجــار «تــم اســتهدايف بقنبلتــي غــاز انفجرتــا بــن أقدامــي وتســببت يل بجــروح وحــروق يف أنســجة
ســاق قدمــي اليــرى وبعــض الحــروق البســيطة يف قدمــي اليمنــى ،وتــم نقــي لتلقــي العــاج يف املستشــفى
حيــث مكثــت هنــاك مــدة ســاعتني وخرجــت بعــد التأكــد مــن عــدم وجــود كســور لكــن االوجــاع الزمتنــي
بســبب االصابــة خــال عــدة ايــام الحقــة».
أمــا محمــد اللحــام عضــو األمانــة العامــة يف النقابــة ورئيــس لجنــة الحريــات والبالــغ مــن العمــر ( 48عامــا)
فقــد أفــاد «أُصبــت بقنبلــة صــوت يف قدمــي اليــرى والتــي ســببت رضــوض بأصابــع قدمــي عــى الرغــم مــن
ارتــدايئ لحــذاء متــن ،وعــى مــا يبــدو أنهــا نــوع مــن قنابــل الصــوت إذ أنهــا أشــد قــوة ،واســتدعت إصابتــي
تلقــي العــاج يف مستشــفى بيــت جــاال الحكومــي حيــث تبــن رضــوض وازرقــاق وتورمــات يف أصابــع قدمــي».
كــا أفــاد محمــد زيك أبــو غنيــة ( 42عامــا) ويعمــل مصــور فيديــو لــدى وكالــة رويــرز « خــال تغطيتــي
للمســرة انفجــرت قنبلــة صــوت تحــت قدمــي اليمنــى إال أنهــا كانــت إصابــة طفيفــة مل تســتدع العــاج
الطبــي يف املستشــفى ،حيــث عولجــت ميدانيــا».
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ممــن تواجــد يف املســرة منجــد جــادو رئيــس تحريــر شــبكة فلســطني االخباريــة ،نــارص أبــو بكــر وهــو
نائــب النقيــب ،نبهــان خريشــة،عمر نــزال ،حســن عبــد الجــواد (أعضــاء أمانــة عامــة يف النقابــة) ،مرينــا
األطــرش مراســلة معــا ومحمــد فــوزي مديــر الربامــج ،طاقــم تلفزيــون فلســطني ،ممــدوح حاممــرة مراســل
هنــا القــدس ،مراســلة قنــاة رؤيــا ،إيــاد حمــد ،ومصــور نــارص الشــيوخي مصــور االسوشــيتدبرس.
( -)5/3اســتدعت الرشطــة الفلســطينية واحتجــزت الصحافيــة يف موقــع «شــبكة القــدس االخباريــة» وموقــع
«رساج لالعــام» اميــان رشــدي طاهــر مصطفــى بنــاء عــى شــكوى مــن جهــاز االمــن الوقــايئ ارتباطــا بكتابتهــا
عــى فيســبوك حيــث تــم احتجازهــا طــوال النهــار وعرضهــا امــام املحكمــة التــي اخلــت ســبيلها لحــن عقــد
جلســة محاكمــة اخــرى لهــا حيــث افــادت اميــان مركــز مدى»مســاء يــوم االحــد ( )5/3ويف متــام التاســعة
والنصــف حــر ضابــط رشطــة وطلــب حضــوري ألهميــة بالغــة صبــاح اليــوم التــايل لــدى املقــر يف عرابــة،
ومل يــرح بــيء عــن اســباب ذلــك ســوى انــه قــال بانــه مجــرد اســتدعاء  .يوم االثنــن ( )5/4الســاعة
7:30صباحــا توجهــت للمقــر وقلــت للضابــط اريــد أن اعــرف مــاذا يحــدث؟ فاخــرين بــان معــه أمــرا
باحتجــازي االن وتســليمي ملقــر رشطــة جنــن فســألته :هــل هــي شــكوى؟ أجــاب  :جهــاز األمــن الوقــايئ
أرســل طلــب اعتقــال لــك وتحويلــك للمحكمــة فــورا وذلــك ضمــن شــكوى مقدمــة مــن قيــادة الوقــايئ بحقــك
وهــذا امللــف بإمكانــك رؤيته .قــرأت عــدة صفحــات ،نــص الشــكوى واالمــر باالعتقــال وصفحــة فيهــا تهــم
موجهــة مــن أهمهــا ســب وقــذف وقــدح مقامــات وضبــاط أمــن وقــايئ ،والصفحــة االخــرة فيهــا دليــل ادانــة
كــا يدعــون لصــورة بوســت مــن الفيســبوك الخــاص يب ،ويظهــر عــى البوســت أننــي بشــكل عــام أقــول /ان
اللــه انتقــم يل مــن عــدد مــن الضبــاط بعــد افرتائهــم يف الشــكوى الكيديــة قبــل أشــهر ضــدي بســبب ارايئ
الخاصــة ومقــااليت وحضــوري للمؤمت ـرات ومــا كنــت أقــول .. /ويظهــر يف البوســت كلمــة حقــدي للتنســيق
وقيادتــه  .ولكــن البوســت يؤكــد ألي خبــر برمجــة أنــه محــذوف مــن أول ثــواين ولكــن الــذي التقطــه وصــوره
اســتطاع أن يأخــذه مــن نــت جهــازه وهــو محــذوف ويوجــد عــى البوســت دليــل واضــح انــه محــذوف وال
ميكــن الوصــول اليــه وكــا انــه يظهــر بانــه مخصــص لألصدقــاء وليــس للعامــة عــى صفحتــي «.
واضافت «أكــد الضابــط أن هــذه الصــورة ليســت ادانــة كافيــة للضبــاط يف املقطــع االول ولكنهــا يف الجــزء
االخــر فيهــا ادانــة وشــتم للمقامــات حتــى لــو كان محذوفــا وتصبــح الشــكوى مــن شــخصية اىل قضيــة حــق
عــام ويحــق للجهــاز اعتقالــك ومحاســبتك  ،بعــد ذلــك تــم تحويــي اىل مركــز رشطــة جنــن مــع احتجــاز
كامــل وقــال /هــي موقوفــة وممنــوع الحديــث معهــا /ثــم تــم نقــي وبرفقتــي رشطيــة اىل مقــر الخدمــات
ليتــم التأكــد أننــي اخلــو مــن االمـراض ،و بعــد ذلــك توجهنــا اىل مقــر رشطــة تابعــة للمحكمــة وهنــاك تــم
احتجــازي يف النظــارة ،وهــي حقيقــة زنزانــة تخلــو مــن أي مظهــر يناســب الحيــاة االدميــة حيــث مكثــت فيهــا
حتــى الســاعة الثانيــة والنصــف مــن بعــد الظهــر ،قضيــت فيهــا وقتــا صعبــا ،ورغــم رصاخــي اال انهــم رفضــوا
الحديــث معــي وكانــوا يقولــون دعوهــا تقــول مــا تشــاء ألنهــا صحافيــة وطلــب مــن الرشطيــة االهتــام يب
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مــن خلــف نافــذة صغــرة أعــى بــاب الزنزانــة ،ثــم عرضــت عــى القــايض ومل يتحــدث كث ـرا ،حيــث وجــه
عــددا مــن التهــم وقــال :اميــان رشــدي أنــت اعالميــة حــرة وباحثــة يف شــؤون االرسة ،رصخــت وقلــت األرسى
وليــس األرسة ،فقــال :أنــت مذنبــة والتهــم مــن عــام  2012حتــى اليــوم تدينــك مبــا تشــتمني بــه جهــاز األمــن
الوقــايئ ،فاجبــت بــاين لســت مذنبــة وهــذه شــكوى كيديــة ومــن حقــي التعبــر دون ذكــر اســاء بأعينهــم
 .فقــال :معــك محامــي؟ أجبــت  :لقــد ســحبوا جهــاز الجــوال ومل يعــرف املحامــي أيــن أنــا النهــم نقلــوين اىل
عــدة مراكــز للرشطة  .فقــال  :يفــرج عنهــا ويتــم تأجيــل املحكمــة اىل  6/14ثــم نقلــوين اىل الزنزانــة ســاعتني
اخريــن وبعــد ذلــك نقلــت اىل مركــز رشطــة املدينــة إلنهــاء االج ـراءات التــي اســتمرت أكــر مــن ســاعة
ونصــف حتــى اخــي ســبييل الســاعة الرابعــة».
( -)5/5اعتقلــت قــوة مــن جهــاز املخابـرات الفلســطينية يــوم الثالثــاء ( )2015/5/5الصحــايف يف وكالــة «وطــن
لالنبــاء» محمــد شــكري عــوض ( 27عامــا) مــن أمــام مقــر الوكالــة يف مدينــة رام اللــه 12وتــم متديــد توقيفــه
مرتــن ( 15يومــا يف كل مــرة) ،حيــث افــاد شــقيقه احمــد مركــز مــدى »:اعتقلــت املخابـرات محمــد مــن امــام
وكالــة وطــن لالنبــاء وحتــى اللحظــة ال نعلــم أي معلومــات عنــه ســوى أنــه بخــر حســب مــا قــال -أي محمــد-
يف اتصــال هاتفــي صبــاح اليــوم ( .)5/5وكان محمــد قــد تلقــى اتصــاال هاتفيــا يــوم االثنــن املــايض  4/4مــن
شــخص عــرف عــن نفســه يف البدايــة بأنــه مــن مصلحــة امليــاه ويطالبــه بدفــع فواتــر امليــاه املتأخــرة ،ولكــن
هــذا الشــخص أخــره الحقــا (أثنــاء املكاملــة) بأنــه ضابــط يف املخاب ـرات الفلســطينية إال أنــه رفــض الكشــف
عــن هويتــه وطلــب منــه مراجعتــه يف مقــر الجهــاز مبدينــة رام اللــه ولكــن محمــد رفــض الذهــاب ،ويف اليــوم
التــايل أي يــوم  4/5جــاء شــخصان مــن املخابـرات ملنزلنــا يف قريــة بــدرس مــن أجــل اعتقــال محمــد إال أنــه مل
يكــن يف املنــزل» وبعــد ذلــك تــم اعتقالــه مــن امــام وكالــة وطــن حيــث يعمــل.
يــوم الخميــس  5/7تــم عــرض الصحفــي محمــد عــوض عــى نيابــة رام اللــه العامة وقــد تأجــل النظــر يف
القضيــة مــدة  15يومــا ،كــا أنــه أخــر والدتــه يــوم األحــد  5/10أثنــاء الزيــارة بأنــه مــرب عــن الطعــام منــذ
اليــوم األول العتقالــه كــا ذكــر شــقيقه الــذي اوضــح يف افــادة اخــرى بــأن املحامــي عــاء فريجــات (محامــي
نقابــة الصحافيــن) تقــدم اليــوم (االثنــن  )5/11للنيابــة بطلــب إلخــاء ســبيله بكفالــة ولكنــه قوبــل بالرفــض.
ويــوم الخميــس )2015-5-21 -تــم متديــد توقيــف الصحــايف عــوض مجــددا مــن قبــل قــايض الصلــح ملــدة 15
يومــا اخــرى.
وحســب الناطــق باســم االجهــزة االمنيــة الفلســطينية فقــد تــم اعتقــال عــوض كونــه «تلقــى امــواال مــن جهــة
غــر مرشوعــة وقــام بتحويلهــا اىل قيــادة حركــة حــاس وليــس لكونــه صحافيــا».
12

الرابــط االول-فيديــو يظهــر اعتقــال الصحــايف محمــد عــوض مــن امــام مقــر تلفزيــون وطــن امــا الرابــط الثــاين فيظهــر الناطــق باســم االجهــزة
االمنيــة الفلســطينية اللــواء عدنــان الضمــري يتحــدث يف مؤمتــر صحــايف حــول اســباب اعتقــال الصحــايف عــوض
https://youtu.be/zBe0D6loDQg
https://youtu.be/Ug8_AMKfHTE
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( -)5/5اســتدعت النيابــة العامــة يف غــزة مديــر تحريــر «دنيــا الوطــن» الصحــايف غــازي ممــدوح مرتجــى وهــو
مــن ســكان غــزة عقــب تقــدم وزارة الصحــة يف غــزة واحــدى الطبيبــات العامــات يف الــوزارة بشــكويني ضــده
عــى خلفيــة مقــال نــره ارتباطــا مبــا واجهــه وشــاهده اثنــاء عــاج ابنتــه حيــث افــاد مركــز مــدى « يــوم
الثالثــاء املوافــق  2015/5/5تــم االتصــال عــى جــوايل مــن نيابــة املؤسســات وطلبــوا منــي الحضــور اىل مقــر
النيابــة العامــة مبدينــة غــزه – مقابــل جامعــة االزهــر يف اليــوم التــايل (االربعــاء /5/6الســاعة العــارشة صباحـاً،
وقــد أبلغــت املستشــار القانــوين ملركــز مــدى االســتاذ كارم نشــوان وقــد حــر معــي اضافــة للمحامــي الخــاص
يب االســتاذ عصــام عريــف».
واضــاف» قبــل الــروع بأخــذ أقــوايل ،تــم إبالغنــا بــأن شــكويني رفعتــا ضــدي ،االوىل  :مــن الدكتــورة التــي
قدمــت ضدهــا شــكوى لوزيــر الصحــة ،والثانيــة مــن وزارة الصحــة بغــزه ،ومضمــون الشــكويني هــو االســاءة
والتشــهري عــى وســائل اإلعــام فأوضحــت أين قدمــت شــكوى ســابقة ،وأن وزيــر الصحــة شــكل لجنــة تحقيــق
للدكتــورة وأبــرزت الق ـرار فأجــرى وكيــل النيابــة االتصــال بوكيــل الــوزارة يف غــزه ،فأبلغــه أنــه مل يبلــغ مــن
وزيــر الصحــة بالتحقيــق مــع الدكتــورة .مــا يعنــي أن حالــة االنقســام وعــدم وحــدة الــوزارات لــه عالقــة
باملوضــوع وأنــا صحفــي ال دخــل يل بالسياســة».
وقال» خالل أخذ إفاديت بوجود املحامي الخاص يب ومحامي مركز مدى وجهت يل االتهامات التالية:
اوال :نــر تقريــر عــى موقــع دنيــا الوطــن وموقــع التواصــل االجتامعــي فيــس بــوك يتضمــن إســاءة للطبيبــة،
وإســاءة لألطبــاء العاملــن يف مستشــفى العيــون ،وأننــي هــددت الطبيبــة بالقــول  :بأننــي صحفــي وســأرفع
شــكوى لوزيــر الصحــة  ..وأبهدلكــم ،فــكان ردي عــى ذلــك :أنــا مل أيسء للطبيبــة وال لألطبــاء .فأنــا مل أذكــر
الطبيبــة باالســم ،ومــا كتبتــه ال يعتــر تقري ـرا بــل مقــال رأي ،وهــذا مــن حقــي كصحفــي .وأنــا مل أهــدد
الطبيبــة ،وان الســائق الــذي أقلنــي وابنتــي للمستشــفي ،ورشطــي كانــوا موجوديــن هنــاك ولــو صــح أننــي
هددتهــا لتدخــل الرشطــي،وكل مــا يف األمــر أننــي وصلــت املستشــفي الســاعة الثالثــة صباحــا ،وكانــت عــن
ابنتــي تنــزف ،وبعــد ربــع ســاعة جــاءت الطبيبــة ،وبــدت عليهــا عالمــات النــوم والنعــاس ..ففحصــت عــن
ابنتــي يدويـاً وبالنظــر وقالــت بــان حالتهــا غــر طارئــة ومبقــدوري أال أعالجهــا امــا الشــكوى الثانيــة املقدمــة
مــن وزارة الصحــة ضــدي والتــي تقــول باننــي اســأت لالطبــاء يف الــوزارة فــكان ردي عليهــا بــأن هــذا االتهــام
غــر صحيــح ،وإننــي مل اســيئ لألطبــاء ،واألصــل أن تتابــع الــوزارة بغــزه الشــكوى املقدمــة منــي ،خاصــة وأن
الوزيــر شــكل لجنــة تحقيــق ،واالتهــام غــر صحيــح والدليــل عــى ذلــك أن الدكتــور أرشف القــدرة مديــر
عــام العالقــات العامــة واإلعــام بالــوزارة والناطــق الرســمي باســم وزارة الصحــة بغــزه اتصــل يب وأبلغنــي أن
األخطــاء الطبيــة تحصــل ،واعتــذر وعاتبنــي لعــدم اتصــايل بــه ،وقــال يل الحــاالت التــي تواجــه مشــاكل تحولهــا
لنــا ونعمــل الــازم».
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( -)5/12اســتدعت ادارة جامعــة النجــاح الوطنيــة طالــب االعــام اكــرم كامــل جــروان ( 23عامــا) ملجلــس
ضبــط عــى خلفيــة مقــال نــره وينتقــد فيــه اداء طبيــب الجامعــة ونظــام التأمــن الصحــي الخــاص بالطلبــة
يف الجامعــة حيــث افــاد جــروان مركــز مــدى «يــوم الثالثــاء ( )5/12الســاعة الحاديــة عــرة ظه ـرا تلقيــت
اتصــاال مــن مكتــب عميــد كليــة االقتصــاد يف الجامعــة يخــرين بانعقــاد مجلــس ضبــط يف اليــوم التــايل يف
الســاعة الواحــدة إال ربعــا ،دون ذكــر أســباب هــذا القـرار .وكنــت قــد نــرت مقــاال بعنــوان /عيــادة جامعــة
النجــاح أم حوفيتــش هشــارون /عــى صفحتــي الشــخصية وعــى صفحــة طــاب جامعــة النجــاح يف اليــوم
الســابق فتوقعــت أن يكــون قـرار الجامعــة بســبب هــذا املقــال ،الــذي انتقــدت فيــه أســلوب تعامــل طبيــب
الجامعــة ومجانيــة عــاج الطــاب يف مستشــفى الجامعــة».
واضــاف« :ذهبــت يف اليــوم التــايل أنــا وزميــل آخــر ملكتــب نائــب رئيــس الجامعــة ســائد الكــوين يف محاولــة
منــا إلنهــاء هــذا القـرار مــن قبــل الجامعــة ولكــن نائــب الرئيــس أخربنــا بــأن هــذا املقــال هــو تهجــم عــى
الجامعــة وأن الجامعــة ســتقوم برفــع شــكوى قضائيــة يف املحكمــة ضــدي األمــر الــذي أكــد يل بــأن املقــال هــو
ســبب تشــكيل مجلــس الضبــط .قــام زمــايئ يف الجامعــة بعــد ذلــك باالعتصــام يف حــرم الجامعــة ضــد قـرار
الجامعــة الــذي اعتــروه مجحفــا بحقــي مــا جعــل رئيــس الجامعــة ماهــر النتشــة يســتدعيني أنــا ومجموعــة
مــن الطــاب ليخربنــا بــأن مجلــس الضبــط ليــس لــه عالقــة باملقــال املذكــور وإمنــا بســبب شــكوى مقدمــة
ضــدي -مل أتأكــد مــن املتقــدم بهــا حتــى هــذه اللحظــة -والتــي حســب مــا أدركــت رمبــا تكــون مــن دكتــور
العيــادة املقصــود يف املقــال (علــا بأننــي مل أرصح بــأي معلومــة تــدل عليــه يف مقــايل) ورمبــا تكــون مــن
موظــف املستشــفى الجامعــي الــذي دار نقــاش بينــي وبينــه حــول مجانيــة عــاج الطلبــة يف وقــت ســابق،
ويف جميــع األحــوال فاملقــال هــو الســبب .ذهبــت حســب املوعــد ملجلــس الضبــط ليخــروين بأنــه قــد تأجــل
ملوعــد يتــم إعالمــي بــه الحقــا».
( -)5/15اصيــب الصحــايف يف «الشــبكة الفلســطينية للصحافــة واالعــام» محمــد يــري الحطــاب ( 21عامــا
وهــو مــن حــي الشــجاعية بغــزة) بعيــار نــاري اطلقــه جنــود االحتــال وذلــك اثنــاء تغطيتــه تظاهــرة قــرب
معــر الشــجاعية حيــث افــاد مركــز مــدى «يــوم الجمعيــة املوافــق  5/15قرابــة الســاعة الواحــدة والنصــف
(بعــد صــاة الجمعــة) توجهنــا اىل معــر الشــجاعية /ناحــل عــوز /لتغطيــة فعاليــة ذكــرى النكبــة ،وهنــاك
اقــدم جنــود االحتــال عــى إطــاق النــار /رصــاص حــي /عــى املتظاهريــن ،وبعــد مناوشــات مــع الجنــود
بالهتافــات والحجــارة وحــرق إطــارات قرابــة الســاعة الثانيــة والنصــف ،وأثنــاء قيامــي بتصويــر وتغطيــة
مايجــري ،ســقطت فجــأة عــى األرض بســبب طلقــة ناريــة (رصاصــة حيــة) اخرتقــت رجــي اليمنــي يف منطقــة
الفخــد /مدخــل ومخــرج /وقــد تــم نقــي اىل مستشــفى الشــفاء يف غــزه بســيارة وهنــاك تــم اخــذ صــور اشــعة
بينــت أن العظــم ســليم ثــم تعامــل األطبــاء مــع الجــرح الكبــر الــذي نتــج عــن اإلصابــة».
( -)5/16اصيــب املصــور الصحــايف يف وكالــة االنبــاء الصينيــة «شــينخوا» نضــال شــفيق اشــتية ( 45عامــا) مــن
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نابلــس بجــروح خطــرة يف عينــه كادت تفقــده بــره ج ـراء عيــار مطاطــي أطلقــه جنــدي ارسائيــي نحــوه
بينــا كان يغطــي مســرة عنــد حاجــز حــوارة جنــوب نابلــس حيــث افــاد اشــتية مــدى «توجهــت يــوم 5/16
لتغطيــة مســرة انطلقــت عــى حاجــز حــوارة إحيــاء لذكــرى النكبــة ،ومــا إن بــدأت املســرة حتــى بــدأ الجنــود
االرسائيليــون بإطــاق قنابــل الصــوت عــى املتظاهريــن بهــدف تفريقهــم ،وبعــد ذلــك بــدأوا بإطــاق األعــرة
املطاطيــة مســتهدفني بهــا الطواقــم الصحفيــة مــا أدى ٌإلصابتــي برصاصــة مطاطيــة يف عينــي اليــرى والتــي
كادت أن تذهــب (كــدت افقــد عينــي) كــا أخــرين الطبيــب الحقــا ،لــوال أننــي كنــت أرتــدي كاممــة عــى
وجهــي مــا خفــف مــن شــدة االصابــة».
واضــاف اشــتية «تــم نقــي اىل مستشــفى رفيديــا وهنــاك تبــن أن بعــض شــظايا الكاممــة قــد دخلــت يف
عينــي ،األمــر الــذي اســتدعى نقــي اىل مستشــفى الجامعــة ملعاينتــي مــن قبــل طبيــب عيــون والخــذ صــورة
لعينــي ،وهنــاك تبــن اننــي اصبــت بنزيــف داخــي يحتــاج عالجــه  48ســاعة وراحــة تامــة كــا قــال الطبيــب
ومــن ثــم ســيقوم الطبيــب بإعــادة تصويرهــا بعــد يومــن حتــى يتأكــد أن شــبكية العــن مل تصــب بــأذى».
( -)5/16اصيبــت مصــورة الفيديــو اإليطاليــة الحــرة ســانثا كوميــزويل (  ) Samantha Comizzoliبرصاصتني
مطاطيتــن يف الصــدر واليــد اليــرى اطلقهــا نحوهــا جنــود االحتــال االرسائيــي خــال تغطيتهــا مســرة
ملناســبة يــوم النكبــة نظمــت يف حــوارة جنــوب نابلــس يــوم  5/16حيــث افــادت كوميــزويل مركــز مــدى
«تعرضــت لإلصابــة عــى حاجــز حــوارة أثنــاء تغطيتــي للمســرة التــي نظمــت مبناســبة ذكــرى النكبــة ،حيــث
ان أحــد الجنــود االرسائيليــن اســتهدفني برصاصتــن مطاطيتــن واحــدة اصابتنــي يف ذراعــي األيــر واألخــرى
يف صــدري .تلقيــت االســعاف يف مستشــفى رفيديــا مبدينــة نابلــس حيــث قامــوا بعمــل تصويــر إشــعاعي
لصــدري وتأكــدت بــأن اإلصابــة بســيطة».
( -)5/17اعتــدى عنــارص مــن الرشطــة الفلســطينية يف غــزة بالــرب عــى مراســل موقــع «الجزيــرة نــت»
الصحفــي احمــد مــوىس ابــو فيــاض ( 41عامــا) وهــو مــن ســكان خانيونــس وذلــك اثنــاء تغطيتــه زيــارة
وزيــر االوقــاف الــريك لقطــاع غــزة واحتجــزوه يف احــد مراكــز االمــن حيــث افــاد ابــو فيــاض مركــز مــدى:
« اليــوم األحــد املوافــق  2015/5/17قرابــة الســاعة  11وعــر دقائــق ظه ـرا ،توجهــت ملقــر وزارة االوقــاف
بغــزه ،بنــاء عــى دعــوة رســمية لتغطيــة مراســم اســتقبال وزيــر االوقــاف الــريك والوفــد املرافــق لــه ،وحســب
جــدول الزيــارة الــذي أُبلغنــا بــه مــن الــوزارة عــن طريــق الســيد /رمــزي النواجحــة مســؤول العالقــات العامــة
بالــوزارة ،وبنــاء عــى اتصالــه املســبق ،أبلغنــا فإنــه ســيكون ضمــن الربنامــج مؤمتــر صحفــي يف مقــر الــوزارة،
وبامكاننــا تغطيتــه» .
واضــاف» لــدى وصولنــا اىل الطابــق االريض بالــوزارة ،الحظنــا ان الوزيــر الــريك لــن يعقــد مؤمت ـرا صحفيــا،
بدليــل انــه كان يقــف عــى الجهــة اليمنــي مــن القاعــة ،وليــس يف املــكان املخصــص للمؤمتــر ،وعوضــا عــن
املؤمتــر ألقــى الوزيــر كلمــة شــفهية ارتجاليــة (غــر مكتوبــة) ،ومل يتطــرق لخلفيــة الزيــارة واهدافهــا ،وبقيــت
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لدينــا عالمــات اســتفهام حــول الزيــارة مــن املفــرض أن نســأل عنهــا».
وقــال« :توجــه الوزيــر للــدور الرابــع يف مبنــي وزارة االوقــاف دون االجابــة عــى أســئلة الصحفيــن ،فذهبنــا
للــدور الرابــع (مجموعــة قليلــة مــن الصحفيــن) ،وكان يجلــس الوزيــر والســفري الــريك وعــدد مــن الضيــوف
واملضيفــن ،فحاولــت التقــاط صــورة للوزيــر ولكــن وقبــل أن آخــذ الصــورة ،وإذ برجــل يلبــس زيــا مدنيــا
يقــول يل :اطلــع بـرا (اخــرج) فقلــت لــه :لحظــة حتــى آخــذ صــورة ..وفجــأة كبشــني (امســك) مــن صــدري
مــن الجهــة اليمنــى بقــوة ،ودفعنــي للخلــف باتجــاه بــاب القاعــة فســألته ملــاذا تدفعنــي :فقــال ..اســكت ..
اعــدت عليــه الســؤال ،فتحلــق حــويل مجموعــة منهــم بلبــاس مــدين ،وبــدأوا بدفعــي بالقــوة خــارج القاعــة،
وعنــد وصــويل بــاب القاعــة قــام أحدهــم بــريب عــى رأيس مــن الجهــة اليمنــي ،وكانــت الرضبــة موجعــه،
وال أعــرف مبــاذا رضبنــي حيــث تــورم رأيس مــكان الرضبــة ،ومــن شــدة األمل كنــت أســأل بشــكل هســتريي :
ملــاذا ترضبــوين؟ واســتمروا يف دفعــي حتــى الــدور االريض ،تخللهــا الشــد مــن القميــص والدفــع والــرب».
واضــاف »:يف الــدور األريض كان يتواجــد رشطــي بلبــاس الرشطــة ،حيــث قــال لــه أحــد الذيــن انزلــوين بالقــوة:
اتصــل عــى الدوريــة ( بقصــد اعتقــايل)  .وقبــل أن تصــل الدوريــة ســمعت أحدهــم يقــول ســنأخذه عــى
مقــر الرقابــة ،فســألته مــن أنــت  ..ولــن أذهــب معــك ألين ال أعرفــك  ..فقــال معــك الرشطــة  ..قلــت لــه أي
رشطــة  ..فأخــرج بطاقــة ومــا شــاهدته مكتــوب فيهــا  :مقــدم وعســكري ،وال أعــرف مــن أي جهــة ..ثــم قــال
يل  :الرشطــة ســتأخذك وقــدم شــكوى  ..وطلــب منــي ان اركــب يف ســيارة الرشطــة فرفضــت الذهــاب بســيارة
الرشطــة ،وقلــت لهــم معــي دراجــة ناريــة ســأذهب بهــا  ..وركــب خلفــي رشطــي ،وتوجهنــا إىل مركــز رشطــة
العبــاس وعندمــا وصلــت كان قــد اشــتد عــي األمل والصــداع يف رأيس فطلبــت الذهــاب للمستشــفى ،فنقلــوين
اىل مستشــفى الشــفاء ،وأعطــوين حقنــة وأعــادوين ملركــز الرشطــة (كان العــاج عــى نفقتــي) ،وعندمــا عــدت
للمركــز أبلغــوين أننــي موقــوف بتهمــة االعتــداء عــى جهــاز األمــن والحاميــة وقالــوا يل ســتدخل النظــارة
(قســم الحجــز) ويف هــذه االثنــاء حــر الســيد بــدر بــدر وهــو مســؤول يف مكتــب االعــام بالحكومــة،
وابلغنــي أنــه مرســل مــن الســيد ايــاد البــزم الناطــق باســم وزارة الداخليــة ،وطلــب منــي كتابــة تعهــد
بااللت ـزام بق ـرارات وزارة الداخليــة ،فقلــت لــه لــن أوقــع وأنــا مل أعتــدي عــى أحــد فقــال :أنــت دفعــت
الرشطــي ،فقلــت لــه هــذا غــر صحيــح ،وبعــد ذلــك كلمنــي (اتصــل يب) االســيد /ايــاد البــزم ،وطلــب منــي
كتابــة تعهــد واالعتــذار فرفضــت».
واضــاف «قرابــة الســاعة الثالثــة ظه ـرا أدخلــوين للحجــز يف النظــارة ،وبعــد قرابــة نصــف ســاعة ،جــاء امــر
باإلفـراج عنــي بكفالــة ،وقــد تبــن الحقــا أن الســيد بــدر بــدر مــن املكتــب االعالمــي كفلنــي ،وعندمــا ابلغــوين
باإلفـراج ابلغتهــم باننــي ســأقدم شــكوى فرفضــوا ذلــك ،فقلــت لهــم بأننــي ســأقدم الشــكوى للنائــب العــام،
وهــذا حــق يل ألنــه تــم توقيفــي دون أذن مــن النائــب العــام وقــد اتصــل يب الســيد ابــو حســن الرشفــا مــن
الرشطــة ،وقــال يل /يوجــد فــرق بــن الشــكوى واإلفــادة ،ويجــب أن يتــم أخــذ إفــادة منــك وتعــرض اإلفــادة
عــى النيابــة /وقــد اعطيــت إفــادة مبــا حصــل معــي ووقعــت عليهــا».
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( -)5/17قامــت ســلطات االحتــال االرسائيــي بتأخــر اخــاء ســبيل الناطقــة االعالميــة باســم شــبكة انــن
القيــد الصحافيــة بــرى جــال الطويــل ( 22عامــا) ملــدة  18يومــا عــن املوعــد املفــرض الخــاء ســبيليها
حيــث افــادت الطويــل مركــز مــدى» تــم إطــاق رساحــي اليــوم ( )5/17مــن ســجون االحتــال بعــد عــرة
شــهور ونصــف قضيتهــا معتقلــة ،اســتكامال للحكــم الصــادر عــي ســابقا حيــث كان قــد أُطلــق رساحــي ضمــن
صفقــة التبــادل عــام  2011بعــد ان كنــت قضيــت خمســة أشــهر مــن الحكــم البالــغ  16شــهرا».
واضافــت «رغــم صــدور قــرار باالفــراج عنــي بتاريــخ  4/29إال أننــي خرجــت فعليــا بتاريــخ  5/17وذلــك
بحجــة كــرة األرسى كــا يقولــون وتأخــر قوائــم امل ُفــرج عنهــم يف الوصــول مــن إدارة مصلحــة الســجون إىل
الســجن نفســه».
( )5/17تعــرض معظــم الصحافيــن الذيــن شــاركوا يف تغطيــة مســرة للمســتوطنني مبدينــة القــدس لسلســلة
واســعة مــن االعتــداءات مــا اســفر عــن اصابــة عــدد منهــم فضــا عــن اعاقتهــم ومنعهــم مــن التغطيــة مــن
قبــل املســتوطنني والرشطــة االرسائيليــة.
وطالــت هــذه االعتــداءات مراســل برنامــج «عــن عــى القــدس» يف التلفزيــون األردين الصحــايف رامــي الخطيب
( 35عامــا) الــذي اصيــب بجــروح بعــد تعرضــه العتــداء حشــد مــن املســتوطنني حيــث افــاد مــدى «انطلقنــا يف
الســاعة السادســة يف هــذا اليــوم ( )5/17لتغطيــة وقائــع مســرة املســتوطنني االســتفزازية يف مدينــة القــدس
التــي انطلقــت مبناســبة الذكــرى  48الحتــال املدينــة املســمى إرسائيليــا /يــوم توحيــد القــدس ،/وعــى الرغــم
مــن وجــود الرشطــة اإلرسائيليــة يف املــكان إال أن املســتوطنني اعتــدوا عــى الجميــع مبــن فيهــم الطواقــم
الصحفيــة ،مــا يبــن أن الرشطــة ســهلت اعتــداءات املســتوطنني علينــا ،حيــث قامــوا بإغــاق عدســات
الكام ـرات بواســطة األعــام التــي يحملونهــا كــا اســتعملوا عــي األعــام لرضبنــا ،كــا رضبونــا بالكراتــن
والزجاجــات الفارغــة املوجــودة يف املــكان ،ونتيجــة لذلــك ونتيجــة لالعتــداء املبــارش عــي فقــد انشــقت شــفتي
وســالت الدمــاء منهــا كــا تســبب تعــريض للــرب بالعــي لحــدوث بعــض الرضــوض يف أنحــاء مختلفــة
مــن جســمي وذلــك رغــم محــاواليت للدفــاع عــن نفــي وابعــاد املســتوطنني عنــي بواســطة الرتايبــود .وممــن
تواجــد معــي مــن الصحفيــن يف املــكان املصــور الحــر ســعيد ركــن ،مصــور قنــاة رؤيــا جهــاد املحتســب،
مصــور تلفزيــون فلســطني عــي ياســن ومحمــد الصــادق مصــور تلفزيــون القــدس ،إال أنهــم مل يصابــوا بــأذى.
كــا اعتــدى املســتوطنون عــى مراســلة وكالــة «بيــت املقــدس» و«همــة نيــوز» لــواء ابــو رميلــة ( 23عامــا)
وزميلتهــا بيــان الجعبــة وحاولــوا اســقاطهام مــن مــكان كانتــا تقفــان فيــه كــا حاولــوا تحطيــم الكامــرا
الخاصــة باملصــورة الجعبــة حيــث قالــت بيــان ابــو رميلــة يف افــادة ادلــت بهــا ملركــز مــدى «أثنــاء تغطيتنــا
ملســرة للمســتوطنني يف مدينــة القــدس ،ســمحت لنــا الرشطــة يف البدايــة بحريــة التصويــر عــن طريــق عمــل
الســواتر الحديديــة التــي تعطينــا مســاحة معينــة للتغطيــة ،ولكــن بعــد أن بــدأت املســرة هاجم املســتوطنون
مجموعــة مــن املصوريــن أثنــاء التغطيــة يف بــاب العامــود ومنهــم املصــور رامــي الخطيــب واملصــور محمــد
صــادق».
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واضافــت» لقــد هاجــم املســتوطنون الصحافيــن بعــي األعــام التــي كانــوا (املســتوطنني) يرفعونهــا كــا
شــتمونا بألفــاظ نابيــة وقامــوا بــأداء حــركات اســتفزازية تحــت حاميــة الرشطــة اإلرسائيليــة .لقــد تقــدم أحــد
املســتوطنني وحــاول دفعنــا أنــا وزميلتــي بيــان الجعبــة ( 21عامــا) وتعمــل مراســلة يف مركــز اعــام القــدس،
عــن مــكان يرتفــع نحــو أربعــة أمتــار وعندمــا فشــلوا قامــوا برضبنــا بالحجــارة والعــي ،مــا أدى إلصابتــي
يف كتفــي إصابــة بســيطة ،كــا تــم االعتــداء عــى زميلتــي بيــان الجعبــة بصفعــة قويــة مــن أحــد املســتوطنني
ومحاولــة لكــر كامرياتهــا عــن طريــق دفعهــا».
كــا طالــت اعتــداءات املســتوطنني يف هــذا اليــوم املصــور الصحــايف الحــر امجــد ابــو عرفــة ( 33عامــا)
وكذلــك زميليــه مصطفــى الخــاروف وفــادي الجعبــة حيــث افــاد ابــو عرفــة مــدى «لقــد تعــرض أغلــب
الصحفيــن املتواجديــن لالعتــداء ،وقــد تعرضــت أنــا للعديــد مــن االحتــكاكات مــع الرشطــة كالدفــع والــرب
ومنــع الدخــول اىل بعــض األماكــن واملنــع مــن التغطيــة ،وأثنــاء محاولتــي رفــع زميــي املصــور الحــر مصطفــى
الخــاروف بعــد ان ســقط عــى األرض إثــر دفعــه عــن الــدرج مــن قبــل عنــارص الرشطــة االرسائيليــة حيــث وقع
عــى يــده ،بــدأ عنــارص الرشطــة بشــتمي باأللفــاظ نابيــة ،كــا وتعمــدت الرشطــة طردنــا مــن كل مــكان كنــا
نذهــب لــه لتغطيــة مســرة املســتوطنني رغــم أنهــم (عنــارص الرشطــة) كانــوا منــذ البدايــة حــددوا لنــا املــكان
الــذي ميكننــا أن نغطــي منــه األحــداث».
واضــاف ابــو عرفــة» أيضــا تعــرض زميــي املصــور الصحفــي فــادي الجعبــة لالعتــداء مــن قبــل مجموعــة
مســتوطنني قامــوا مبهاجمتــه أثنــاء قيامــه بتصويــره املســرة» .طالــت اعتــداءات الرشطــة واملســتوطنني ايضــا
طاقــم قنــاة «روســيا اليــوم» حيــث افــادت مراســلة قنــاة «روســيا اليــوم» داليــا عصــام النمــري( 32عامــا) مركز
مــدى «لقــد تعرضنــا لعرقلــة عمــل منــذ البدايــة حيــث مل يســمح لنــا باملــرور مــن نقــاط التفتيــش بســياراتنا
للوصــول اىل البلــدة القدميــة يف القــدس رغــم أننــا نحمــل بطاقــة الصحافــة اإلرسائيليــة إال بعــد عنــاء طويــل».
واضافــت النمــري» لقــد تعرضــت للدفــع وبقــوة مــن قبــل إحــدى الرشطيــات اإلرسائيليــة أثنــاء تغطيــة عملية
إبعــاد املقدســيني عــن مــكان تواجــد املســتوطنني حيــث أمرتنــي الرشطيــة باالبتعــاد وعندمــا رفضــت جــاء
رشطــي آخــر وقــام بكــر امليكرفــون الخــاص بالكام ـرا .وعندمــا حاولــت البــدء ببــث مبــارش مــن داخــل
الســواتر الحديديــة التــي منعونــا اجتيازهــا أنــا واملنتجــة يف القنــاة دانــا غــازي أبــو شمســية (22عامــا) جــاء
املتحــدث بلســان الرشطــة وطلــب منــي االبتعــاد عــن املــكان وعندمــا مل أســتجب قــام بخلــع الســاعات عــن
أذين ومــع ذلــك واصلــت البــث فقــام بتهديــدي باســتخدام القــوة عــى الرغــم مــن أن الصحافــة اإلرسائيليــة
واألجنبيــة كانــت تتنقــل يف املــكان بحريــة».
( -)5/18منــع االمــن الفلســطيني مراســل فضائيــة «القــدس» ممــدوح حاممــرة مــن الدخــول اىل مقــر الرئيــس
عبــاس يف بيــت لحــم لتغطيــة لقــاء مــع وزيــر االوقــاف الــريك حيــث افــاد حاممــرة مــدى «توجهــت يــوم
 5/18اىل مقــر قــر الرئيــس محمــود عبــاس يف مدينــة بيــت لحــم بعــد أن قمــت بتســجيل اســمي عــر الربيــد
87

االلكــروين للمكتــب اإلعالمــي الحكومــي مــن أجــل تغطيــة جلســة الحكومــة مــع وزيــر األوقــاف الــريك،
وعــى املدخــل بحــث عنــارص األمــن عــن اســمي ضمــن القوائــم الخاصــة بالصحفيــن وأخــروين أنــه ال ميكننــي
الدخــول ،وقــد رأيــت اســمي مشــطوباً ،وعندمــا ســألت عــن الســبب اكتفــى الرشطــي باالعتــذار منــي فقــط».
واضــاف حاممــرة» لقــد قمــت بالتواصــل مــع النقابــة حيــث قالــت بأنهــا ســتتواصل مــن األمــن إذ أن املوضوع
ال يخصنــي بشــكل أســايس إمنــا جــاء املنــع للقناة».
( -)5/19اقتحمــت قــوة مــن جيــش االحتــال منــزل املصــور يف تلفزيــون فلســطني ايــاد عبــد الحفيــظ
الهشــلمون ( 25عامــا) يف مدينــة الخليــل وســلمته بالغــا مبراجعــة املخابــرات االرسائيليــة حيــث افــاد
الهشــلمون مركــز مدى»اقتحمــت قــوة مــن جيــش االحتــال منزلنــا يف مدينــة الخليــل يف الســاعة الرابعــة مــن
فجــر هــذا اليــوم ( ،)5/19حيــث دخــل املنــزل  5جنــود بعــد أن اقتحمــوا البوابــة الخارجيــة للمنــزل .وبعــد
أن تحققــوا مــن هويــة والــدي قامــوا بتفتيــش املنــزل ودخلــوا غرفــة نومــي وأيقظــوين وطلبــوا منــي الهويــة
وبعــد أن تأكــدوا مــن شــخيص قامــوا بتســليمي بالغــا ملراجعــة مركــز تحقيــق عتصيــون عنــد الســاعة الثامنــة
مــن صبــاح نفــس اليــوم ،وقــام أحــد الجنــود بالتقــاط صــورة يل وأنــا أحمــل البــاغ بيــدي».
واضــاف» ذهبــت حســب املوعــد املحــدد ملركــز التحقيــق وانتظــرت حتــى الســاعة الحاديــة عــرة حتــى
نــاداين املحقــق وألقــى نظــرة عــى هويتــي وأمــرين باالنتظــار ،ليتكــرر نفــس املوقــف ولكــن مــع محقــق آخــر
لكنــه أعــاد يل هويتــي قائــا /ســنطلبك إذا أردنــاك /وتركنــي أغــادر حــوايل الســاعة الثانيــة عــرة ظهـرا».
( )5/19اعتــدى املقــدم ابراهيــم ابــو غربيــة (هــو مقــدم يف االمــن الوطنــي ومنتــدب عــى هيئــة التوجيــه
الســيايس وهــو مرافــق اللــواء عثــان ابــو غربيــة وشــخصني كانــا برفقتــه عــى مراســل تلفزيــون فلســطني
خالــد ســلامن مطــاوع ( 27عامــا) وزميلــه املصــور احمــد باســم منــارصة ( 27عامــا) حــن وصــا لتغطيــة
املؤمتــر الوطنــي الشــعبي للقــدس الــذي نظــم يف مدينــة بيــت لحــم وطلبــا اجـراء مقابلــة مــع نائــب رئيــس
املؤمتــر يونــس العمــوري حيــث افــاد مطــاوع مركــز مــدى «توجهــت أنــا وزميــي مصــور الفيديــو أحمــد باســم
منــارصة ( 27عامــا) اىل مقــر املؤمتــر الوطنــي الشــعبي للقــدس يف مدينــة بيــت لحــم حــوايل الســاعة 1:25
ظهـرا مــن أجــل إجـراء مقابلــة مــع نائــب رئيــس املجلــس التنفيــذي يف املؤمتــر (يونــس العمــوري) .كان عــى
مدخــل البنايــة ثالثــة أشــخاص (أحدهــم هــو املقــدم إبراهيــم أبوغربيــة) حيــث بــدأوا بعدمــا عرفــت عــن
نفــي وأننــي أريــد عمــل مقابلــة مــع يونــس العمــوري بســبه وشــتمه (أي العمــوري) ،وطلبــوا منــي مغــادرة
املــكان فــورا وأخــروين بأننــي ممنــوع مــن التواجــد والتصويــر».
واضــاف «خرجــت مــن املبنــى وقمــت باالتصــال عــى يونــس العمــوري وأخربتــه مبــا حــدث حتــى نجــري
املقابلــة معــه خــارج املبنــى ،ويف هــذه اللحظــة قــام املقــدم ابــو غربيــة وبرفقتــه شــخصان آخـران بالهجــوم
علينــا يف الشــارع حيــث قــام أحدهــا بــريب عــى رقبتــي ومنعونــا مــن الوقــوف يف املــكان .عندهــا اتصلــت
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عــى الرشطــة التــي حــرت بعــد نحــو  5دقائــق ولكــن املقــدم( ابــو غربيــة) قــام أيضــا بشــتمهم وطالبهــم
مبغــادرة املــكان .تقدمــت بشــكوى للرشطــة ومــن بعدهــا لالســتخبارات العســكرية ضد هــؤالء الثالثــة ولكــن
حتــى هــذه اللحظــة  5/21مل يُتخــذ أي إجـراء قانــوين بحقهــم».
( -)5/22اصيــب املصــور يف تلفزيــون فلســطني شــامخ جاغــوب بحالــة اختنــاق شــديدة جــراء اطــاق
جنــود االحتــال قنابــل الغــاز نحــو مجموعــة مــن الصحافيــن اثنــاء تغطيتهــم مســرة يف ســلود مبحافظــة
رام اللــه حيــث افــاد مراســل تلفزيــون فلســطني يف رام اللــه عــي دار عــي مدى»أثنــاء تغطيتنــا املعتــادة
للمســرة األســبوعية يف بلــدة ســلواد قضــاء مدينــة رام اللــه ،اطلــق جنــود االحتــال قنابــل صــوت وغــاز عــى
املتظاهريــن ومبــن فيهــم الصحفيــن حيــث تعــرض الزميــل شــامخ الجاغــوب مصــور تلفزيــون فلســطني لحالــة
مــن االختنــاق لكنــي أنــا وزميلتــي شــذى حــاد مراســلة شــبكة هنــا القــدس مل نتأثــر كث ـرا».
( -)5/31اســتدعى جهــاز املخابـرات الفلســطينية يف طوبــاس مراســل «قــدس بــرس انرتناشــيونال لالنبــاء» زيــد
مصطفــى ابــو عــرة ( 28عامــا) مــن قريــة عقابــا ،وذلــك عــى خلفيــة نــره نصـاً عــى فيســبوك حــول اعتقــال
املخابـرات لوالــده حيــث افــاد مــدى «تلقيــت عنــد الســاعة العــارشة مــن صبــاح اليــوم ( )5/31اتصــاال هاتفيــا
مــن املخابـرات الفلســطينية يف طوبــاس يخربوننــي فيــه بــرورة أن أذهــب ملديــر الجهــاز وأنــه مــن املمكــن
أن يتــم اعتقــايل يف حــال تخلفــي عــن ذلــك (اذا مل اذهــب) .ذهبــت بعــد االتصــال مبــارشة وحــن وصلــت املقر
رأيــت مديــر الجهــاز بالصدفــة عنــد املدخــل فقــال يل /ملــاذا تكتــب عنــا يف الفيســبوك؟ /وكان يقصــد املنشــور
الــذي كتبتــه حــول اعتقــال والــدي لديهــم ليلــة أمــس».
واضــاف» بعــد ذلــك بقيــت انتظــر يف مقــر املخاب ـرات حــوايل أربــع ســاعات دون أن يتــم التحقيــق معــي
ولكــن قبــل ذلــك طلــب املســؤول عــن ملفــي أن أحــذف املنشــور الــذي كتبتــه عــى الفيســبوك (كنــت نرشتــه
عــى صفحــة والــدي) والــذي كان والــدي قــد حذفــه أثنــاء التحقيــق معــه ،وخرجــت أنــا ووالــدي عنــد حــوايل
الســاعة الواحــدة والنصــف ظهـرا».

حزيران 2015
( -)6/1اعتقلــت قــوة مــن جيــش االحتــال االرسائيــي املحــرر يف وكالــة «قــدس بــرس انرتناشــونال لالنبــاء» يف
الضفــة الغربيــة احمــد حامــد خضــر البيتــاوي مــن منزلــه حيــث افــاد شــقيقه فضــل مركــز مــدى «اقتحمــت
قــوة مــن جيــش االحتــال منــزل شــقيقي أحمــد الكائــن يف حــي الضاحيــة رشق مدينــة نابلــس الســاعة
الثانيــة والنصــف مــن فجــر هــذا اليــوم ( ،)6/1وبعــد أن دخلــوا املنــزل قامــوا بإدخــال زوجتــه وبناتــه يف غرفه،
ووجهــوا لــه اســئلة وهــو يف غرفــه منفصلــة (اســتمرت عــدة دقائــق) ويف هــذه األثنــاء قــام عنــارص منهــم
بتفتيــش املنــزل وصــادروا جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بأحمــد».
واضــاف « لقــد كان شــقيقي رهــن االعتقــال املنــزيل منــذ مثانيــة اشــهر ومل يكــن يُســمح لــه بالخــروج مــن
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املنــزل ســوى لســاعة واحــدة يوميــا .حيــث كان قــد أُفــرج عنــه بعــد أربعــة أشــهر مــن االعتقــال رشيطــة
االعتقــال املنــزيل ولديــه جلســة يف املحكمــة يف الســابع مــن الشــهر الجــاري».
والحقــا ُعقــدت محكمــة ألحمــد البيتــاوي بتاريــخ  6/20يف بيتــاح تكفــا للمــرة الرابعــة منــذ أن تــم اعتقالــه
وقــد تقــرر متديــد احتجــازه خمســة أيــام أخــرى ،وتــم عرضــه عــى محكمــة أخــرى وهنــاك تــم توجيــه
االتهــام لــه باإلخــال بــروط الحبــس املنــزيل وتلقيــه أمــواال مــن جهــات غــر مرشوعــة (وكالــة قــدس بــرس)،
وســيكون موعــد جلســة املحكمــة القادمــة يــوم األربعــاء املقبــل املوافــق .7/1
( )6/1رفــض الجيــش االرسائيــي منــح مصــور وكالــة االنبــاء الصينيــة «شــينخوا» نضــال شــفيق اشــتية (45
عامــا) ترصيحــا للعــاج يف مستشــفى للعيــون مبدينــة القــدس اثــر اصابتــه بجــروح يف عينــه نتيجــة رصاصــة
مطاطيــة اطلقهــا عليــه جنــود االحتــال اثنــاء تغطيتــه مســرة يف بلــدة كفــر قــدوم حيــث افــاد اشــتية مــدى
«تلقيــت هــذا اليــوم خــر رفــض الســلطات االرسائيليــة منحــي ترصيحــا مــن أجــل العــاج يف مستشــفى ســان
جــون كــا ابلغنــي بذلــك املحامــي االرسائيــي /إيتــاي مــاك /الــذي أخــرين أنهــم يف /الشــباك /يرفضــون بشــدة
منحــي ترصيــح دخــول وذلــك ألن اإلرسائيليــن هــم مــن تســببوا بإصابتــي وال يريــدون تقديــم العــاج يل».
واوضــح اشــتية «كنــت يــوم أمــس تقدمــت بطلــب يف االرتبــاط املــدين مــن أجــل الحصــول عــى ترصيــح
للدخــول اىل القــدس بهــدف العــاج مــن اصابتــي يف عينــي الناجمــة عــن رصاصــة مطاطيــة اطلقهــا احــد
الجنــود االرسائيليــن عــي اثنــاء تغطيتــي مســرة يف كفــر قــدوم وقــد أرفقــت بطلــب الحصــول عــى ترصيــح
الورقــة الخاصــة بذلــك (التحويلــة) مــن فــرع مستشــفى ســان جــون الكائــن يف بلــدة عنبتــا حســب قوانــن
املستشــفى».
واضاف»يــوم الثالثــاء ( )6/2زارين الصليــب األحمــر يف املنــزل حيــت يتابــع قصــة االعتــداء عــي وقامــوا
باالتصــال عــى االرتبــاط اإلرسائيــي يف محاولــة منهــم ملنحــي الترصيــح إال أنهــم رفضــوا ذلــك أيضــا .األمــر
الــذي اضطــرين للســفر اىل األردن للعــاج حيــث أننــي أعــاين مــن نزيــف داخــي يف عينــي إضافــة الرتفــاع
الضغــط فيهــا وعــدم وضــوح يف الرؤيــة ,واضــاف «تابعــت العــاج الــازم يف األردن حيــث خــف النزيــف
الداخــي يف العــن رغــم أنــه يعــود مــع الحركــة ،كــا أن ضغــط الــدم يف العــن ال يـزال مرتفعــا وغــر مســتقر،
كــا أخــرين الطبيــب بوجــود متــزق يف بؤبــؤ العــن كــا أننــي فقــدت مــا نســبته  % 40مــن الرؤيــة اإلجامليــة
فيــا شــبكية العــن مل تصــب بــأذى .لــدي مراجعــة بتاريــخ  7/28وســأراجع ملــدة ثــاث مـرات كل شــهر مــرة».
( )6/2منــع جنــود االحتــال مراســل «القــدس» دوت كــوم محمــد اســاعيل العــدم ( 28عامــا) ومصــور
تلفزيــون فلســطني شــامخ جــارح الجاغــوب (34عامــا) مــن تغطيــة حادثــة اســتيالء املســتوطنني عــى بيــت
الربكــة يف مخيــم العــروب مبحافظــة الخليــل حيــث افــاد العــدم مركــز مــدى «ذهبــت أنــا مراســل «القــدس»
دوت كــوم ،وزميــي مصــور تلفزيــون فلســطني شــامخ جــارح الجاغــوب ( 34عامــا) مــن أجــل إعــداد تقريــر
عــن بيــت الربكــة يف مخيــم العــروب الــذي يحــاول املســتوطنون االســتيالء عليــه ،ومــا ان وصلنــا حتــى جــاء
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جيــش االحتــال وأخربونــا بأنــه ُينــع التصويــر يف هــذه املنطقــة وقــد أرصوا عــى رأيهــم حتــى بعــد أن تأكــدوا
مــن أننــا صحفيــن عــن طريــق بطاقاتنــا الصحفيــة .وســمحوا لنــا بالتصويــر مــن مــكان بعيــد فقــط أو مغــادرة
املــكان فــورا ،مــا اضطرنــا للمغــادرة».
( )6/8اعتقــل جهــاز االمــن الوقــايئ واســتدعى واحتجــز طالــب الصحافــة يف الكليــة العرصيــة محمــد عــي
عتيــق عــدة مـرات متتاليــة وذلــك بدعــوى اتهامــه االجهــزة االمنيــة الفلســطينية بالخيانــة ،وذلــك بنــاء عــى
مشــاركته صــورة خاصــة بــه نرشتهــا احــدى صفحــات الفيســبوك تظهــره اثنــاء مشــاركته يف معســكر نظمــه
االمــن الوطنــي الفلســطيني للصحافيــن وتنتقــد التنســيق االمنــي ،حيــث افــاد عتيــق مــدى «تلقيــت ظهــر
اليــوم ( )6/8اتصــاال مــن مقــر األمــن الوقــايئ يف مدينــة جنــن يخــرين بــرورة مراجعــة املقــر يف اليــوم التــايل
الســاعة التاســعة .وعندمــا ذهبــت حســب املوعــد تــم التحقيــق معــي بدعــوى أننــي أتهــم األجهــزة األمنيــة
الفلســطينية بالخيانــة ،وذلــك اســتنادا اىل مشــاركتي صــورة يل نــرت عــى صفحــة باســم «أنــا بـزاود» عــى
موقــع الفيســبوك ،حيــث كانــت هــذه الصفحــة نــرت صــور جميــع الصحفيــن الذيــن شــاركوا يف معســكر
التعايــش لألمــن الوطنــي ،وكتبــت تعليقــا عــى الصــور /اختبــار األجهــزة األمنيــة للتنســيق مــع االحتــال./
إضافــة ملــا ســبق فقــد تــم التحقيــق معــي حــول القضايــا التــي اعتقــل عليهــا أيب وأخــي يف فـرات ســابقة».
واضــاف «يف صبــاح اليــوم التــايل تــم تحويــي إىل النيابــة ومل يتــم التحقيــق معــي هنــاك حتــى أفــرج عنــي
حــوايل الســاعة العــارشة مــن يــوم األربعــاء ( )6/10بعــد التوقيــع عــى إفــاديت عــى أن أعــود يــوم الســبت
املقبــل ( )6/13ملراجعــة جهــاز االمــن الوقــايئ حيــث بقيــت هويتــي محجــوزة لديهــم».
وقــال» ذهبــت يــوم الســبت ( )6/13حســب املوعــد وبقيــت يف غرفــة االنتظــار مــن الســاعة العــارشة صباحــا
حتــى الثالثــة عـرا دون أن يتــم التحقيــق معــي وأخلــوا ســبييل عــى أن أعــود يــوم االثنــن ( )6/15الســاعة
العــارشة صباحــا ،حيــث بقيــت هويتــي محتجــزة لديهــم ،ويف املوعــد الجديــد املحــدد اي يــوم االثنــن ذهبــت
وبقيــت أنتظــر نحــو خمــس ســاعات قبــل أن يُطلــق رساحــي عــى أن أعــود يف اليــوم التــايل وقــد عــدت يف
اليــوم التــايل وبعــد االنتظــار مــن الســاعة الحاديــة عــرة والنصــف حتــى الثانيــة ودون تحقيــق قامــوا بإعــادة
بطاقــة هويتــي يف حــن فقــدت رخصــة الســياقة املوجــودة بداخلهــا وأُطلــق رساحــي».
( )6/9تعــرض موقــع شــبكة «مــاي ارينــا االعالميــة» لهجــوم الكــروين وعمليــة قرصنــة مصدرهــا ارسائيــل
االمــر الــذي ادى لتعطيــل املوقــع وذلــك بعــد وقــت قصــر مــن نــره تقريـرا حــول تجربــة اجرتهــا ارسائيــل
عــى» قنبلــة قــذرة» حيــث افــاد مديــر الشــبكة بهــاء مــروان دعيبــس مركــز مــدى »:مســاء يــوم  6/9وعنــد
حــوايل الســاعد الرابعــة عـرا تعــرض املوقــع لهجــوم الكــروين مــا ادى الختفائــه علــا ان املوقــع مســتضاف
مــن قبــل رشكــة يف امــركا».
واضــاف دعيبــس» تبــن الحقــا ان املوقــع تعــرض خــال ربــع ســاعة لنحــو  14الــف هــت ،وقــد بــدأ هــذا
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الهجــوم مبشــاركة  486شــخص وهــذا يعتــر رقــا ضخــا وكان مصــدره الرئيــي ارسائيــل (اكــر مــن % 70
منــه) وقــد اســتمر نحــو  8ســاعات اي حتــى حــوايل الثانيــة عــرة مــن منتصــف الليــل بــذات الوتــرة»
وقــال» الهجــوم بــدأ بعــد دقائــق مــن نرشنــا موضوعــا حــول تجربــة ارسائيليــة لقنبلــة قــذرة ،ونعتقــد انــه
مرتبــط بذلــك .الهجــوم مــا ي ـزال مســتمرا حتــى االن ( 2015/6/11يــوم ادىل بهــذه االفــادة) لكــن القراصنــة
مل يتمكنــوا مــن الوصــول اىل ارشــيف ومعلومــات املوقــع بســبب تدخــل الرشكــة املســتضيفة للموقــع لكنهــم
ورغــم ذلــك (القراصنــة) نجحــوا يف تعطيــل املوقــع وهــم مســتمرون يف مهاجمتــه مــا يعيــق عملــه».
( )6/12منعــت قــوات االحتــال اربعــة صحافيــن مــن تغطيــة مواجهــات وقعــت قــرب مخيــم الجلــزون
مبحافظــة رام اللــه واعتــدت عليهــم والقــت قنابــل غــاز وصــوت نحوهــم البعادهــم عــن املــكان حيــث افــاد
مراســل تلفزيــون فلســطني عــي دار عــي مــدى «توجهنــا يــوم الجمعــة لتغطيــة مواجهــات وقعــت عنــد
مدخــل مخيــم الجلــزون .كنــا مجموعــة مــن الصحفيــن (املصــور الصحفــي جهــاد القــايض ،مصــور الوكالــة
الفرنســية عبــاس مومنــي ،ومحمــد تركــان) حيــث كان الجيــش اإلرسائيــي يتواجــد عــى مدخــل املخيــم
متهيــدا للوصــول اىل اطرافــه ،وعــى الرغــم مــن اننــا اتخذنــا موقعــا بعيــدا نوعــا مــا عــن موقــع املواجهــات
إال أن الجيــش منعنــا مــن التغطيــة مــن هــذا املــكان وأمرنــا باالبتعــاد ،وإثــر ذلــك انتقلنــا لزاويــة أخــرى
بعيــدة ولكــن جــاء الجنــود مــرة أخــرى اىل عندنــا وقامــوا بدفشــنا بالقــوة إلبعادنــا عــن املــكان ومنعنــا
مــن التغطيــة ،كــا أنهــم حاولــوا كــر كامرياتنــا رغــم أننــا نرتــدي كنــا نرتــدي اللبــاس الخــاص بالصحفيــن.
ومجــددا انتقلنــا اىل موقــع آخــر فقامــوا بإلقــاء قنابــل الصــوت والغــاز علينــا .لقــد تــم االعتــداء علينــا جميعــا
بالــرب و»الدفــش» واملنــع مــن التغطيــة».
( )6/12اصيــب مصــور تلفزيــون فلســطني شــامخ جــارح الجاغــوب ( 34عامــا) بحجــر يف راســه اثنــاء تغطيتــه
مواجهــات مــع الجيــش االرسائيــي يف ســلواد رشق رام اللــه حيــث افــاد مــدى «بعــد أن قــام جيــش االحتــال
مبنــع جميــع الصحفيــن املتواجديــن يف بلــدة ســلواد رشق مدينــة رام اللــه مــن تغطيــة مواجهــات الشــبان
بالجيــش ،تعرضــت لإلصابــة بحجــر يف رأيس إصابــة طفيفــة جــدا تلقيــت عــى أثرهــا العــاج امليــداين بواســطة
كــادات الثلــج يف ســيارة اإلســعاف».
( )6/15منــع عنــارص امــن فلســطينيون الصحــايف ممــدوح حاممــرة مراســل فضائيــة» القــدس» مــن الدخــول
اىل قاعــة مؤمتــر الســياحة الــدويل الــذي نظــم يف بيــت لحــم ومنعــوه مــن تغطيتــه واعتــدوا عليــه واقتــادوه
اىل مقــر جهــاز االمــن الوقــايئ بعــد ان احتــج عــى ذلــك بصــورة ســلمية علــا انــه كان اســتصدر قبــل ذلــك
بطاقــة للتمكــن مــن دخــول قاعــة املؤمتــر وتغطيتــه حيــث افــاد حاممــرة مركــز مــدى «قمنــا كصحفيــن يــوم
أمــس( )6/14باســتصدار بطاقــات خاصــة بالتغطيــة مــن أجــل الدخــول لقــر املؤمت ـرات يف مدينــة بيــت
لحــم وتغطيــة وقائــع مؤمتــر الســياحة الــدويل .وعندمــا ذهبــت يف املوعــد تفاجــأت مبنعــي أنــا تحديــدا مــن
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الدخــول للمؤمتــر دون إبــداء أي ســبب ،وذلــك مــن قبــل احــد عنــارص األمــن الذيــن كانــوا يرتــدون الــزي
املــدين حيــث رفــض االفصــاح عــن الجهــاز الــذي يعمــل لصالحــه».
ـت مــن دخــول املؤمتــر
واضــاف حاممــرة «اثــر منعــي قمــت برفــع الفتــة كرتونيــة تبــن أننــي كصحفــي ُمنعـ ُ
وتغطيــة فعالياتــه ووقفــت بصــورة احتجاجيــة أمــام قــر املؤمتـرات األمــر الــذي أعقبــه مهاجمتــي مــن قبــل
عنــارص مــن األمــن الوقــايئ حيــث اعتــدوا عــي بالدفــع والســحب بقــوة والتهديــد يف حــال مل أبتعــد عــن
املــكان .وعندمــا رفضــت االبتعــاد تــم اعتقــايل واقتيــادي اىل مقــر األمــن الوقــايئ وهنــاك قــال يل الضابــط
بأننــي قمــت بإيصــال رســالتي حتــى أن الــوزراء علمــوا بقصتــي ،وأنــه ســيحاول أن يخــرين بأســباب منعــي
مــن التغطيــة مــن قبــل حــرس الرئاســة» .يذكــر ان حاممــرة منــع مــن الدخــول اىل مقــر الرئيــس عبــاس يف
بيــت لحــم لتغطيــة لقــاء مــع وزيــر االوقــاف الــريك الشــهر املــايض.
( )6/15منــع حــراس مؤمتــر حــول الســياحة نظــم يف بيــت لحــم مجموعــة مــن الصحافيــن مــن تغطيــة
املؤمتــر وتصويــره وأعاقــوا عملهــم وطــردوا مراســل موقــع «الجزيــرة نــت» الصحــايف عــوض ابراهيــم الرجــوب
(39عامــا) مــن القاعــة الحتجاجــه عــى منعهــم مــن التغطيــة حيــث افــاد الرجــوب مركــز مــدى» حــن
دخلنــا قاعــة املؤمتر تــم توجيــه الصحفيــن إىل مــدرج يعلــو القاعــة الرئيســية ،فاحتــج الصحفيــون الن
املســافة بعيــدة ومــن الصعــب التصويــر مــن ذلــك املــكان .بعــد ذلــك ســمحوا لصحافيــي التصويــر التلفزيــوين
بالنــزول وأخــذوا مواقعهــم ثــم مصــوري الــوكاالت ورفضــوا الســاح يل مبرافقتهــم االمــر الــذي اعقبــه الســاح
للمراســلني الصحافيــن لكنهــم رفضــوا الســاح يل مبرافقتهــم بحجــة أننــي احمــل كام ـرا».
واضــاف الرجــوب» طلبــوا االنتظــار وبقيــت أنــا وثالثــة مــن مراســي اإلذاعــات املحليــة يف املــكان قرابــة
ســاعة ،وكلــا كنــا نطلــب النــزول كان الحـراس يطلبــون منــا االنتظــار ومينعونــا مــن مغــادرة املــدرج املرتفــع
أو حتــى مغــادرة املــكان ،وعندمــا طلبــت مــن أحــد أفـراد الحراســات التحــدث مــع املســؤول اإلعالمــي رفــض
ذلــك ،ويف أهــم توقيــت وبعــد البــدء بإلقــاء كلــات االفتتــاح ســمحوا لنــا بالنــزول ،ولكــن عنــد بــاب القاعــة
جــرت مشــادة بــن اثنــن مــن أمــن املؤمتــر (أحدهــم كان يريــد إدخــايل مــع زمــاء آخريــن واألخــر رفــض
ذلــك) ،ثــم طلــب أحدهــم بطاقتــي الصحفيــة ودقــق فيهــا ،فقلــت لهــم /ملــاذا ســمحتم لنــا بالوصــول إذا
كنتــم متنعــون الدخــول ،فإمــا أن تســمحوا لنــا بالدخــول أوترتكونــا نغــادر املــكان فــا ميكــن أن نبقــى هنــا،/
فقــال الــذي عــارض دخولنــا اخــرج ،وأرســل معــي أحــد األف ـراد حتــى مدخــل قــر املؤمت ـرات».
( )6/16اســتدعى جهــاز االمــن الداخــي يف غــزة مديــر شــبكة «وكالــة النهــار االخباريــة الفلســطينية» الصحفي
هــاين األغــا ( 38عامــا) وهــو مــن خانيونــس اربــع م ـرات متتاليــة وحققــوا معــه ودهمــوا منزلــه وصــادروا
عــدة اجهــزة خاصــة بــه حيــث افــاد االغــا مركــز مــدى «مســاء يــوم الثالثــاء املوافــق  2015/6/16وصلنــي
اســتدعاء مــن األمــن الداخــي بخانيونــس لــي أراجــع املقــر يــوم الخميــس املوافــق  6/18الســاعة التاســعة
صباحــا .توجهــت يف املوعــد املحــدد اىل مقــر االمــن الداخــي وعنــد وصــويل أخــذوا منــي الجــوال والبطاقــة
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الشــخصية ،وأدخلــوين اىل غرفــة الحجــز ،وأجلســوين عــى كــريس يف زاويــة الغرفــة ووجهــي للحائــط ومنعــوين
مــن االلتفــاف او النظــر حــويل ،وبعــد ثــاث ســاعات تقريبــا أخــذوين اىل غرفــة التحقيــق».
واضــاف االغــا «قــام شــخصان مــن األمــن الداخــي بالتحقيــق معــي ،وكان وجهــي للحائــط يف زاويــة الغرفــة،
ومنعــوين مــن النظــر لهــم أو االلتفــات نحوهــم ،وبعــد ذلــك وضعــوا عصبــة (غطــاء) عــى عيــوين أثنــاء
التحقيــق .كان التحقيــق معــي حــول طبيعــة عمــي الصحفــي ،ومــع مــن نتواصــل (كصحافيــن) يف رام اللــه
ومــن هــم أصدقــايئ عــى الفيــس بــوك ،وعالقتــي بحركــة فتــح .وقــد اســتمر التحقيــق نحــو ثــاث ســاعات
دون أن يوجــه يل اتهــام.
قرابــة الســاعة الثالثــة ع ـرا أعطــوين الجــوال والبطاقــة الشــخصية وأخلــوا ســبييل عــى أن أعــود لهــم يــوم
الخميــس  6/26الســاعة التاســعة صباحــا».
واوضــح االغــا انــه توجــه يــوم الخميــس  6/26الســاعة التاســعة صباحــا اىل مقــر األمــن الداخــي بخانيونــس
كــا طلــب منــه وقــال «اخــذوا منــي الهويــة والجــوال ،وأدخلــوين لغرفــة الحجــز ووجهــي للحائــط كــا حصــل
يف املــرة الســابقة ،وبقيــت يف غرفــة الحجــز حتــى الســاعة الواحــدة ظه ـرا ،ثــم أخــذوين للتحقيــق حيــث
ســألوين /مــا هــو الجديــد لديــك /فقلــت لهــم بــان ال جديــد عنــدي فطلبــوا منــي أن أتصــل عــى البيــت وأبلــغ
عائلتــي بــأن عنــارص األمــن الداخــي ســيأتون اىل البيــت وقدعلمــت الحقــا مــن أهــي أنهــم (عنــاص االمــن)
وبعــد االتصــال بدقائــق كانــوا يف منــزيل ،وأخــذوا جهــاز الــاب تــوب ،وصنــدوق كمبيوتــر /البوكــس /والجوال..
وال أعــرف أن كانــوا قــد أخــذوا أيــة أوراق .عنــد الســاعة الرابعــة والنصــف عـرا أخلــوا ســبييل وطلبــوا منــي
مجــددا أن أعــود لهــم يــوم االثنــن املوافــق .»6/29
وقــال الصحفــي هــاين األغــا يف افــادة منفصلــة ادىل بهــا ملركــز مــدى بتاريــخ  « 6/29صبــاح اليــوم االثنــن
املوافــق  6/29الســاعة ،توجهــت مجــددا اىل مقــر األمــن الداخــي بخانيونــس ،حســبام طلبــوا منــي يف املقابلــة
الســابقة ،وعندمــا وصلــت املقــر تــم وضعــي يف غرفــة الحجــز كاملــرة الســابقة حتــى قرابــة الســاعة  12ظهـرا،
وبعدهــا نقلــوين إىل زنزانــة انفراديــة ،وقرابــة الســاعة  12ونصــف أخــذوين للتحقيــق».
واضــاف «حقــق معــي شــخص واحــد وســألني عــن الصــور املوجــودة عــى جهــاز الكمبيوتــر خاصتــي الــذي
كانــوا أخــذوه مــن منــزيل يف املــرة الســابقة كــا ســألوين عــن العمــل الــذي نقــوم بــه عــى الكمبيوتــر ،ثــم
أعــادوين للزنزانــة.
قرابــة الســاعة  5مســاء أخــذوين للتحقيــق مــرة أخــرى ،وكان يتواجــد  3أشــخاص ،وأبلغــوين أن وســائل االعــام
تتحــدث عــن احتجــازي ،وأوصلــوا يل رســالة مفادهــا بــان يكــون عمــي يف الصحافــة واالعــام /دون مخالفــات/
دون ان يوضحــوا مقصدهــم باملخالفــات .عنــد قرابــة الســاعة  5والنصــف أخلــوا ســبييل ،وأعطــوين بطاقــة
الهويــة ،ولكــن بقــي جهــاز الجــوال « سامســونج» وكذلــك الــاب تــوب والكمبيوتــر محتجــزة عندهــم حيــث
وابلغــوين بأنهــم سريســلون يل الجــوال ،أمــا الــاب تــوب والكمبيوتــر فقالــوا بانــه ســيتم إعادتهــا يل بعــد
فحصهــا.
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ومل يطلبــوا منــي العــودة للمقابلــة مــرة أخــرى ،ولكــن املعاملــة خــال املقابلــة اتســمت بالعنــف اللفظــي
والنــرة الحــادة والزعيــق (ال ـراخ)».
( )6/16تعــرض مراســل صحيفــة االخبــار اللبنانيــة الصحفــي أمجــد اميــن ياغــي ( 24عامــا) وهــو مــن ســكان
مدينــة غــزة لعمليــة تهديــد مــن قبــل ذوي احــدى النســاء اللــوايت قتلــن يف غــزة عــى خلفيــة تحقيــق نــره
حــول جرائــم قتــل النســاء حيــث افــاد ياغــي مركــز مــدى « أنجــزت تحقيقــا اســتقصائيا تحــت عنــوان /ال
عـزاء للنســاء املقتــوالت يف غــزه /وقــد عملــت عــى التقريــر ملــدة ســنة ،وهــو موثــق يف كل مــا جــاء فيــه مــن
معلومــات بالصــورة والصــوت .التقريــر يتنــاول موضــوع قتــل النســاء يف غــزه يف ظــروف غامضــة ،ويحمــل
املســؤولية لحكومــة غــزه يف عــدم إجـراء التحقيقــات واملالحقــات الالزمــة وبعلــم أهــايل النســاء  ..وتقدمــت
باستشــارة ملؤسســة أريــج للصحافــة االســتقصائية يف األردن حــول أي مســؤوليات قــد ترتتــب عــى عــرض
ونــر التقريــر فأفــادوين بــأن التقريــر ســليم».
واضــاف ياغــي «يــوم االثنــن املوافــق  6/15تــم نــر التقريــر يف صحيفــة األخبــار اللبنانيــة ،ويف اليــوم التــايل
(الثالثــاء  )6/16تلقيــت اتصــاال الســاعة الرابعــة فجـرا مــن شــقيق احــدى النســاء 13اللــوايت قتلــن يف ظــروف
غامضــة ،وطلــب منــي إزالــة التقريــر مــن موقــع الصحيفــة وهــددين باللجــوء للمباحــث العامــة والنيابــة.
ويف ذات اليــوم (الثالثــاء) وقرابــة الســاعة الواحــدة والنصــف ظه ـرا وصلتنــي رســالة مــن الشــقيق االخــر
للقتيلــة يطلــب منــي فيهــا حــذف التحقيــق كــا وطلــب منــي أن أقابلــه «.
وقــال ياغــي «ذهبــت بعــد نصــف ســاعة مــن ذلــك (قرابــة الســاعة الثانيــة ظهـرا ) ملقابلتــه عنــد دوار حيــدر
عبــد الشــايف يف غــزه ،وكان معــه جيــب وشــخص آخــر .وطلــب منــي احــد الشــقيقني بــكل ود واحـرام حــذف
التحقيــق ولكنــي فوجئــت بــأن زوج املقتولــة كان يجلــس بجــواره يف ســيارة الجيــب أي كان بداخليــه شــقيق
القتيلــة وزوجهــا معــا ،وطلــب منــي زوج املقتولــة باســلوب اجبــاري وعصبــي حــذف التحقيــق».
وقــال ياغــي « غادرتهــا ونزلــت مــن الســيارة عــى أســاس أن أحــذف التحقيــق ،ثــم أرســلت رســالة لشــقيق
القتيلــة ابلغتــه فيهــا بــأين ســأقوم بإخفــاء البوســت املنشــور عــى الفيــس بــوك حــول التحقيــق ،خاصــة وأننــي
ال أســتطيع حــذف التحقيــق مــن الصحيفــة».
( )6/17اعتــدى عنــارص الرشطــة الفلســطينية يف غــزة عــى مراســل صحيفــة الجارديــان الربيطانيــة حــازم
خليــل بعلوشــة (36عامــا) واثنــن مــن زمالئــه ومنعوهــم مــن التغطيــة واحتجزوهــم وصــادروا معداتهــم كــا
اوقفــوا بعلوشــة بعــد ان نقلــوه اىل احــد مراكــز الرشطــة حيــث افــاد بعلوشــة مركــز مــدى «انــه يــوم األربعــاء
املوافــق  2015/6/17وقرابــة الســاعة الواحــدة والنصــف كنــت وبرفقتــي الســيد /ماســيو مصــور الفيديــو يف
جريــدة الجارديــان ،والســيدة  /فيــدي مذيعــة تلفزيــون أون اليــن يف الجريــدة ،كنــا يف جولــة إلعــداد فيلــم
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عــن تغطيــة الصحفيــن املحليــن للعــدوان االخــر عــى قطــاع غــزه .وأثنــاء تواجدنــا مقابــل مدرســة الزيتــون
يف تــل الهــوى مبدينــة غــزه وهــي واحــدة مــن مــدارس وكالــة الغــوث األربــع التــي تــؤوى النازحــن داخلهــا
(تحولــت ملراكــز ايــواء) 14كان بعــض النــاس يخرجــون مــن املدرســة وهــم يقولــون/ :لقــد اخرجونــا بالقــوة/
فيــا قــال احدهــم /حاولــت حــرق نفــي ومنعــوين.»/
واضــاف بعلوشــة « عندهــا بدأنــا بالتصويــر بشــكل اعتيــادي ونحــن خــارج املدرســة ودون أن ندخلهــا،
فجــاء شــخص بلبــاس مــدين ومعــه اشــخاص آخــرون ومــن دون أن يكلمنــا وضــع يــده عــى الكامـرا ،وأخــذ
يشــدها وطلــب الحصــول عــى الذاكــرة  ..كان يعتقــد أننــا نصورهــم .فســألته  :مــن أنــت ؟ ومــاذا تريــد؟ قــال:
رشطــة ،ثــم جــاء شــخص آخــر وشــدنا اىل داخــل املدرســة وهنــاك أخــذوا الكامـرا ،ومكثنــا يف املدرســة قرابــة
ســاعة ونصــف دون أن يســألنا أحــد عــن يشء لكــن تخلــل ذلــك ســب وشــتم وشــد وســوء معاملــة  /انــت ال
تســتحي؟ مــن تعتقــد نفســك؟ وشــد مــن اليــد والصــدر بطريقــة غريبــة ../كان التعامــل أرعــن».
وقــال» يف داخــل املدرســة كان أفـراد الرشطــة يحملــون هــروات ويخرجــون النــاس مــن املدرســة ،ومنعــوين من
االتصــال بالجــوال ،ولكنــي متكنــت مــن ارســال مســجات لصحفيــن ولبعــض قيــادات الحكومــة بغــزه لالبــاغ
عــا حصــل معنــا .قرابــة الســاعة الثالثــة ع ـرا انتهــى دوام الدوريــة املوجــودة يف املدرســة ،وابلغــوين أنــه
ســيتم اخــاء ســبيل االجانــب ،وأنــا ســيتم تحويــي لقســم رشطــة العبــاس ،فطلبــت ســيارة لنقــل الصحفيــن
االجانــب اىل الفنــدق وأنــا أخــذوين لقســم العبــاس يف ســيارة الرشطــة وســياريت بقيــت عنــد املدرســة» .
واضــاف»:يف قســم العبــاس نقلــوين مــن غرفــة اىل اخــرى ،وســأل أحدهــم الرشطــة التــي نقلتنــي للعبــاس :مــن
هــذا؟ ومــا موضوعــه ؟ فــرد عليــه أحــد أفـراد الرشطــة الذيــن نقلــوين اىل هنــاك  /انــه صحفــي ،وحصــل خــاف
بينــه وبــن الضابــط /ثــم أخــذوا أغـرايض وأدخلــوين للزنزانــة (رغــم أن الســيد /ايــاد البــزم الناطــق باســم وزارة
الداخليــة أبلغنــي بأنــه ســيتم اخــاء ســبييل) وتــم احتجــازي يف الزنزانــة قرابــة  45دقيقــة دون أن يكلمنــي أو
يســألني أحــد ..ســواء كان عــن اســمي أو عــن ســبب احتجــازي ،وبعــد ذلــك أعطــوين أغـرايض وقالــوا  :افـراج».
واضــاف «عندمــا خرجــت نــاداين شــخص وقــال يريدونــك يف اإلدارة ،فذهبــت لــإدارة وكان موجــودا عنــد
اإلدارة الســيد /فــوزي برهــوم الناطــق باســم حركــة حــاس ،وســمع منــي ماحصــل دون تفاصيــل ،وحــاول أن
يــرر وأرص أن يوصلنــي بســيارته ،وعندمــا رسنــا بســياراته ســألته عــن الكامـرا  ..فكلــم إدارة العبــاس وعــدت
وأخــذت الكامـرا».
( )6/19اعتــدى جنــود االحتــال عــى مصــور التلفزيــون يف وكالــة االنبــاء االمريكيــة ( )APعــاد محمــد ســعيد
( 47عامــا) واحتجــزوه وحققــوا معــه اثنــاء تغطيتــه حادثــة قتــل احــد املســتوطنني حيــث افــاد «ذهبــت عنــد
حــوايل الســاعة الرابعــة مــن عــر يــوم  6/19لتغطيــة مــا جــرى عقــب حادثــة قتــل مســتوطن يف بلــدة ديــر
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املــدارس وبخصــوص املدرســة املذكــورة يف االفــادة فــان االمــن التابــع لحركــة حــاس كان يعمــل عــى اخــاء املقيمــن يف هــذه املدرســة بالقــوة.
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بزيــع يف منطقــة /عــن بوتــن /التــي تبعــد 200م فقــط عــن منــزيل ،وبعــد أن وصلــت بســياريت قــام عــرة
جنــود بالهجــوم عــي وأخرجــوين مــن الســيارة وألقــوا يب عــى األرض وفتشــوين بوحشــية وقــام أحدهــم بوضــع
بندقية الـــ  M16يف رأيس».
واضــاف« :بقيــت ملقــى عــى األرض ملــدة ســاعة وأحدهــم يصــور يب واآلخــر يســتجوبني عــن نفــي وعــن
عمــي وأيــن أســكن ومــاذا جئــت أصــور .جــاء بعــد ذلــك ضابــط مخابـرات وبعــد أن رأى هويتــي وكــرر نفــس
األســئلة عــي أخــذ رقــم ســياريت ولونهــا وأمــرين بعــدم التصويــر وأطلــق رساحــي».
( )6/19اعتــدى عنــارص مــن الرشطــة الفلســطينية عــى عضــو االمانــة العامــة يف نقابــة الصحافيــن واملصــور يف
وكالــة االنبــاء الفرنســية مــوىس احمــد الشــاعر ( 56عامــا) وتــم احتجــازه بعــد مشــادة كالميــة وقعــت بينهــم
اثنــاء محاولتــه ركــن ســيارته بينــا كان متجهــا اىل مدينــة القــدس حيــث افــاد الشــاعر «خرجــت بســياريت
حــوايل الســاعة الحاديــة عــرة صباحــا مــن مدينــة بيــت لحــم متجهــا للصــاة يف األقــى ،وعنــد اق ـرايب
نقطــة أردت أن أصــف (اركــن) ســياريت جــاء احــد عنــارص الرشطــة الفلســطينية ومنعنــي مــن ذلــك فيــا جــاء
رشطــي اخــر وأمــرين بــأن ابتعــد بســياريت مــن املــكان نهائيــا .بعدهــا جــاء الرشطــي األول وقــال يل /بإمكانــك
ان تصــف ســيارتك ولكــن عــى جهــة اليمــن أكــر ،ولكــن الرشطــي الثــاين جــاء مــرة أخــرى وقــال يل بانــه
ممنــوع وهــددين مبخالفتــي ســر يف حــال مل أســتجب لذلــك».
واضــاف الشــاعر « ذهبــت اىل مــكان بعيــد ،وبعــد أن عــدت لنفــس املــكان الــذي ُمنعــت مــن االصطفــاف بــه،
وجــدت اربــع ســيارات تــم ركنهــا فيــه فصــورت الســيارات وصــورت الرشطــي الــذي كان هــددين باملخالفــة،
وعندمــا رآين قــال يل /صــور وانــر زي مــا بــدك /فقلــت لــه /أنــت شــخص مــا بتســتحي /وهنــا حدثــت
مشــادة كالميــة بيننــا ،وبــدأ يتهجــم عــي لفظيــا بالشــتائم وجســديا حيــث قــام مبســي مــن قميــي وتقطيــع
جميــع أزراره كــا قــام بــركيل بأقدامــه .وبعــد ذلــك جــاء أحــد الضبــاط (والــذي قــال بأنهــا ليســت املــرة األوىل
التــي أعمــل فيهــا مشــاكل عــى الرغــم مــن أننــي أراه لــأول مــرة) وطلــب هويتــي واقتــادين ملركــز مديريــة
بيــت لحــم وقــد كانــت الســاعة اصبحــت حــوايل الحاديــة عــرة والنصــف ،وهنــاك تــم إن ـزايل للتحقيــق
وقمــت باالتصــال باملقــدم لــؤي زريقــات ،كــا حــر العقيــد عــاء الشــلبي مديــر رشطــة محافظــة بيــت
لحــم ،وبعــد ســاعه لروايتــي طلــب منــي تقديــم شــكوى رســمية ،فقمــت بتقديــم شــكوى ضــد الرشطــي
امل ُعتــدي وضــد الضابــط .كــا ســاقوم بإرســال رســالة للــواء حــازم عطــا اللــه قائــد الرشطــة الفلســطينية مــن
أجــل التحقيــق فيــا جــرى».
( )6/20منــع جيــش االحتــال االرسائيــي طاقــم فضائيــة «فلســطني اليــوم» مــن تغطيــة تداعيــات مقتــل
مســتوطن يف قريــة ديــر ابزيــغ مبحافظــة رام اللــه واحتجزهــم وحقــق معهــم ،حيــث افــادت مراســلة تلفزيــون
فلســطني اليــوم الصحفيــة رغــدة نضــال نــور الديــن عتمــة مركــز مــدى «خرجنــا يف هــذا اليــوم ( )6/20أنــا
وزميــي املصــور عطــا عــوض (33عامــا) مــن أجــل إعــداد تقريــر تلفزيــوين حــول تطــورات وتداعيــات الوضــع
األمنــي يف قريــة ديــر ابزيــع التــي كان قُتــل فيهــا يف اليــوم الســابق ( )9/19مســتوطن .بدايــة قــام الجيــش
االرسائيــي مبضايقتنــا أثنــاء اجرائنــا مقابــات مــع أهــايل القريــة حيــث تعمــدوا االقــراب منــا بالجيبــات
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العســكرية أثنــاء التصويــر محدثــن تشويشــا عــى التســجيل وإلرهابنــا».
واضافــت «أثنــاء تصويرنــا لعمليــة قيــام الجنــود االرسائيليــن بجمــع كام ـرات املراقبــة املنتــرة يف البلــدة
اقــرب منــا جنديــان ومجنــدة وطلبــوا منــا التوقــف عــن التصويــر وأمرونــا مبرافقتهــم رغــم أن ســياراتنا
مكتــوب عليهــا كلمــة ( ،)pressوبعــد ســرنا نحــو  200مــر برفقتهــم وصلنــا اىل البنايــة التــي يتواجــد فيهــا
الضابــط يف أول القريــة ،وبعــد أن رفضنــا الصعــود لــه نــزل هــو وقــام بالتحقيــق معنــا ملــدة ربــع ســاعة تقريبــا
حــول عملنــا والجهــة التــي نعمــل لصالحهــا وملــاذا نصــور ،وبعــد أن اطلــع عــى بطاقاتنــا الصحفيــة وتأكــد
منهــا أمرنــا بعــدم التصويــر وباالن ـراف».
( )6/21منعــت ســلطات االحتــال االرسائيــي (الجيــش) نائــب نقيــب الصحافيــن ومديــر تحريــر صحيفــة
الحيــاة الجديــدة يف غــزة الصحــايف تحســن االســطل (43عامــا) مــن الســفر اىل الضفــة للمشــاركة يف اجتــاع
االمانــة العامــة لنقابــة الصحافيــن حيــث افــاد االســطل مركــز مــدى «توجهــت للســفر للضفــة الغربيــة عــر
معــر بيــت حانــون لحضــور اجتــاع األمانــة العامــة لنقابــة الصحفيــن يف الضفــة ،وكان اســمي ضمــن كشــف
الوفــد املســافر ،وبعــد ســاعتني مــن الوصــول للمعــر أبلغنــي االرتبــاط الفلســطيني بأننــي ممنــوع مــن الســفر
بنــاء عــى أوامــر االحتــال وعــدت لغــزة».
( )6/22اقــدم اشــخاص (تــم الحقــا التعــرف عــى هوياتهــم) عــى تهديــد الصحفــي فـراس احمــد طنينــة (38
عامــا) بصــورة مبــارشة فضــا عــن اتهامــه بالكفــر مــن خــال تعليــق نــروه عــى موقــع /طقــس فلســطني/
حيــث افــاد طنينــة مدى»قبــل حــوايل شــهر ونصــف ،وبينــا كنــت أجلــس يف مقهــى مــع مجموعــة مــن
الزمــاء واالصدقــاء دار نقــاش بيننــا حــول بعــض األمــور الدينيــة ،وتناولنــا فيــه بشــكل خــاص موضــوع الســنة
والشــيعة والخالفــات بينهــا كمذهبــن والحــروب التــي دارت عــى ارتباطــا باملذاهــب .وقــد اســتمع لهــذا
النقــاش بالصدفــة ميــان بســام ج ـرار والتقــط بعــض مــا قيــل يف النقــاش وقــام ببنــاء أفــكاره الخاصــة حــول
املوضــوع والنقــاش .وبعدهــا أحــر (اي ميــان جـرار) مــا يقــارب  150شــخصا وقامــوا بالتهجــم عــي واتهمــوين
بالكفــر ،ولكــن وبعــد ان تــم اســتدعاء الرشطــة للمــكان يف نفــس اللحظــة انتهــى املوضــوع».
واضــاف طنينــة «ال أعلــم مــا الــذي أعــاد إحيــاء هــذه القصــة مــن جديــد اليــوم ،حيــث قــام شــخص بنــر
بوســت (تعليــق) عــى صفحــة الفيســبوك الخاصــة مبوقــع /طقــس فلســطني 15/يتهمنــي فيــه بالكفــر ويهــددين
وبشــكل مبــارش بــأن يكــون الــرد ضــدي قاســيا .16وقــد قمــت بتقديــم شــكوى رســمية لــدى كافــة الجهــات
املعنيــة حــول هــذا االمــر والتهديــد».
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التعليق نرش عىل موقع «ينتحل» اسم موقع»طقس فلسطني» ويهتم بنرش اخبار وتعليقات مختلفة.
تــم الحقــا حــذف التعليــق املذكــور الــذي جــاء حرفيــا عــى النحــو التــايل« :فـراس طنينــة احــد منابــر االعــام يف وكالــة معــا ،شــتم الرســول صــل
اللــه عليــه وســلم واتهمــه يف عرضــه امــام النــاس جميعــا ،فوقفنــا وقفــة رجــل مســلم واحــد وردعنــاه بالكلمــة الحســنة وحاولنــا ضــده بالتــي
هــي احســن كــا وصانــا رســولنا عليــه افضــل الســام ان تكــون الكلمــة الحســنة ردنــا عــى كل حاقــد جاهــل اتجــاه ديننــا الحنيــف ،اال انــه
اعــاد الكــرة مــرة اخــرى ،وشــتم الديــن ومل يتعــط امــام النــاس جميعــا ،كنــا قــد حذرنــاه مــن قبــل وحاولنــا صــده بالكلمــة الحســنة ،اال ان هــذا
الخنزيــر وامثالــه ال يردعــه اال االذاء والحــاق الــرر بــه ،فســيكون ردنــا عــى هــذا الخنزيــر امللحــد قاســيا ،كــا وندعــو وكالــة معــا انهــاء عقــد
عمــل هــذا االمعــة الكافــر الن منصــب كهــذا يف مجــال االعــام يعتــر منـرا وال يرشفنــا كمســلمني ان يكــون هــذا منـرا لنــا».
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واشــار اىل انــه تــم الحقــا التعــرف عــى االشــخاص الذيــن قامــوا بذلــك وان ُمحا ِفظ ـ ُة رام اللــه تدخلــت يف
هــذه القضيــة واســتدعتهم وأنبتهــم وقامــوا بإزالــة التعليــق.
وقــال يف افــادة اخــرى يــوم « 6/30لقــد قمــت بســحب جميــع الشــكاوي التــي كنــت قــد قدمتهــا بخصــوص
هــذا املوضــوع حيــث أن عقوبــة مثــل هــذه الجرائــم ال تتعــدى الســجن  24ســاعة كــا أفــادوين يف قســم
املخاب ـرات والرشطــة فــا وجــود للقوانــن الرادعــة ملثــل هــذه الجرائــم».
( )6/25اوقفــت رشطــة االحتــال مراســلة وكالــة قــدس بــرس انرتناشــونال لالنبــاء يف القــدس فاطمــة محمــد
ابــو ســبيتان( 27عامــا) واحتجزوهــا يف مركــز الرشطــة واخضعوهــا للتحقيــق وابعدوهــا عــن املســجد االقــى
ملــدة  15يومــا حيــث افــادت ابــو ســبيتان مركــز مــدى »:كنــت أغطــي حــوادث االعتــداءات واالقتحامــات
شــبه اليوميــة التــي يقــوم بهــا املســتوطنون يف املســجد األقــى ،وأثنــاء خروجــي الســاعة الحاديــة إال ربعــا
مل يعيــدوا يل هويتنــي وأخــروين بأننــي موقوفــة .وقــد تــم تحويــي مــن بــاب حطــة اىل مركــز بــاب األســباط
ملــدة نصــف ســاعة وبعدهــا تــم نقــي ملركــز رشطــة القشــلة وبقيــت هنــاك أربــع ســاعات وخضعــت للتحقيق
حــول مــا كنــت أعملــه يف األقــى فقلــت لهــم بــأين صحفيــة وهــذا عمــي».
واضافــت ابــو ســبيتان» وجهــوا يل تهمــة /اإلخــال بزيــارات املســتوطنني /وحكمــوا بإبعــادي عــن املســجد
األقــى ومحيطــه ملــدة  15يومــا بــدون أي غرامــات».
( )6/29احتجــز جنــود االحتــال طاقــم تلفزيــون «وطــن» ومنعوهــم مــن اعــداد تقريــر حــول منطقــة اثريــة
بــن بلــديت بيــت ايلــو وديــر عــار شــا غــرب رام اللــه واحتجزهــم حيــث افــاد مراســل تلفزيــون وطــن ايــر
الربغــويث ( 28عامــا) مركــز مــدى «حــوايل الســاعة العــارشة صبــاح يــوم  6/29توجهــت أنــا وزميــي املراســل
حمــزة الســامية (27عامــا) وزميــي املصــور أمجــد شــومان ( 32عامــا) باإلضافــة اىل عضويــن مــن بلديــة
االتحــاد وآخــر مــن معهــد امليــاه ملنطقــة أثريــة بــن بلــديت بيتلــو وديــر عــار تســمى/مقام النبــي عمــر/
مــن أجــل إعــداد تقريــر عــن هــذه املنطقــة وينابيــع امليــاه فيهــا .يف منتصــف الطريــق تفاجأنــا مبجموعــة
مــن الجنــود اإلرسائيليــن الذيــن أوقفونــا ومنعونــا مــن التصويــر كــا احتجــزوا هوياتنــا جميعــا وبقينــا يف
املــكان محتجزيــن ملــدة ثــاث ســاعات ،وبعــد أن ســألنا عــن الســبب قــال أحــد الجنــود بــأن مجموعــة
مــن املســتوطنني تتواجــد يف املــكان ولهــذا لــن يُســمح لنــا بدخولــه .وبعــد أن خــرج املســتوطنون ســمح
لنــا الجنــود بالتصويــر ولكــن ملــدة مل تتجــاوز العــر دقائــق وبحراســة منهــم وتــم إطــاق رساحنــا الســاعة
الواحــدة والنصــف ظه ـرا».
( )6/29اســتدعى جهــاز االمــن الداخــي يف خانيونــس نائــب االمــن العــام لشــبكة كتــاب الرأي العــريب املحارض
الجامعــي هشــام صدقــي ابــو يونــس ( 50عامــا مــن خانيونــس) وحقــق معــه حــول كتاباتــه عــى بعــض
املواقــع االلكرتونيــة والفيســبوك حيــث افــاد ابــو يونــس مــدى «يــوم الجمعــة املوافــق  6/26وقرابــة الســاعة
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العــارشة والنصــف صباحــا وصلنــي طلــب اســتدعاء عــى املنــزل تســلمه ابنــي احمــد ،يقــي بحضــوري لالمــن
الداخــي يف خانيونــس -مقــر البحــر يــوم االثنــن املوافــق  6/29الســاعة  9صباحــا حيــث توجهــت للمقــر يف
املوعــد والســاعة املذكــورة يف االســتدعاء ،وعنــد وصــويل اخــذوا منــي الهاتــف املحمــول واملحفظــة والبطاقــة
الشــخصية ،وادخلــوين غرفــة االنتظــار حيــث بقيــت حتــى قرابــة الســاعة  12ونصــف ظه ـرا ،وحينهــا طلبــوا
منــي كلمــة الــر للجــوال ،فقلــت لهــم ال اعــرف  ..اطلبوهــا مــن رشكــة جــوال ،وقامــوا بتصويــري خــارج
غرفــة االنتظــار ..ثــم اعــادوين اىل غرفــة االنتظــار وهنــاك مكثــت حتــى الســاعة الرابعــة والنصــف عـرا حيــث
اخــذوين للتحقيــق».
واضــاف «كان عددهــم (املحققــون) ثالثــة وقــد ســألوين عــن حالتــي االجتامعيــة ،وعــن نفســيتي فقلــت /
زفــت  ..انــا دكتــور جامعــي ..فلــاذا تســتدعوين؟»/
وقــال »:قالــوا يل اتنــاء التحقيــق اننــي أفضحهــم عــى موقــع الفيــس بــوك وعــى املواقــع االلكرتونيــة مــن
خــال كتابــايت واننــي اؤلــب الــرأي العــام عليهــم ،كــا ســألوين عــن عمــي داخــل حركــة فتــح  .يف النهايــة
قالــو يل :ال نريــد فــن وشــورشات وعنــد حــوايل الســاعة السادســة أخلــوا ســبييل واعطــوين الهاتــف املحمــول
وبطاقــة الهويــة ومل يطلبــوا التوقيــع عــى تعهــدات او الحضــور لهــم مــرة اخــرى».

تموز
( -)7/2اعتــدى جنــود االحتــال عــى مراســلة ومديــرة فضائيــة «رؤيــا» نبــال خالــد فرســخ (25عامــا) وعــى
مصــور القنــاة محمــد شوشــة ( 32عامــا) ورشــتهام عــى وجهيهــا مبــارشة بغــاز الفلفــل مــا اســفر عــن
اصابتهــا بحالــة اختنــاق شــديدة كــا اعتــدت عــى صحافيــن اخريــن ومنعتهــم مــن تغطيــة اعتصــام
احتجاجــي نظــم قــرب مفــرق بلــدة جبــع مبحافظــة رام اللــه حيــث افــادت فرســخ مركــز مــدى «خرجنــا
لتغطيــة فعاليــة إحيــاء ذكــرى استشــهاد الفتــى محمــد أبــو خضــر التــي نظمتهــا لجــان املقاومــة الشــعبية
ومتضامنــن أجانــب ومجموعــات شــبابية عنــد دوار بلــدة جبع(شــال رام اللــه) مقبــل املســتوطنة التــي
يقطنهــا قاتــل الفتــى أبــو خضــر .الفعاليــة كانــت عبــارة عــن رفــع أعــام والفتــات وصــور للشــهيد ابــو خضــر
لكــن الجيــش (االرسائيــي) جــاء وبــدأ بــرب قنابــل الصــوت كــا جــاء بعــض املســتوطنني املعرتضــن عــى
الفعاليــة .بــدأوا ودون ســابق إنــذار بدفــع جميــع الصحفيــن بقــوة مــا اضطــرين للـراخ أثنــاء دفعهــم بقــوة
لزميــي مصــور الفيديــو محمــد شوشــة (32عامــا) الــذي يعمــل مصــور فيديــو ومونيتــر يف القنــاة (فضائيــة
رؤيــا) فــا كان مــن ثــاث جنــود اال ان اقدمــوا عــى دفعنــا نحــن االثنــن بقــوة ورشــوا غــاز الفلفــل بدايــة يف
عيــون زميــي محمــد وبعدهــا يف داخــل فمــي وعيــوين مــا ادى الصابتنــا بحالــة اختنــاق شــديدة وتــم نقلنــا
اثرهــا بواســطة ســيارة خاصــة ملجمــع الســام الطبــي يف بلــدة الـرام ومنــه اىل مستشــفى رام اللــه حيــث بقينــا
هنــاك ثــاث ســاعات نتلقــي العــاج الــازم».
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مــن جانبهــا أفــادت الصحافيــة واملحــررة يف فضائيــة «فلســطني اليــوم» الصحافيــة سـراء غســان رسحــان (31
عامــا) التــي كانــت تغطــي ذات الفعاليــة يــوم  7/2وطالتهــا كزمالئهــا عمليــة املنــع مــن التغطيــة واعتــداءت
الجنــود واملســتوطنني «حــاول الجيــش منعنــا مــن البقــاء عــى دوار بلــدة جبــع وقامــوا بدفعنــا وهددونــا
بالســاح وطردونــا ملدخــل البلــدة واســتمروا يف إلقــاء قنابــل الصــوت وهددنــا بــرش غــاز الفلفــل حيــث
تعــرض زميلتــي نيبــال فرســخ مراســلة قنــاة رؤيــا مبــارشة للــرش بغــاز الفلفــل هــي واملصــور محمــد أبــو
شوشــة بعــد أن هــب للدفــاع عنهــا وتــم نقلهــا اىل مركــز الســام الطبــي يف بلــدة ال ـرام للعــاج».
واضافــت رسحــان «مــن الصحافيــن الذيــن تواجــدوا يف املــكان مراســلة تلفزيــون فلســطني ســارة العــدرا،
املصــور أرشف كتكــت مــن شــبكة معــا ،مصــور صحيفــة الحيــاة الجديــدة عصــام الرميــاوي».
( -)7/3اعتقــل جهــاز املخاب ـرات الفلســطينية مراســل وكالــة «قــدس بــرس انرتناشــونال لالنبــاء» خلــدون
زكريــا مظلــوم ( 31عامــا) مــن منزلــه يف مدينــة نابلــس ،حيــث افــادت زوجتــه ابتهــال جــال مظلــوم مركــز
مــدى« :حــوايل الســاعة الواحــدة إال عــر دقائــق فجـرا قــام ثالثــة مــن عنــارص أجهــزة املخابـرات الفلســطينة
بــدق جــرس منزلنــا الكائــن يف منطقــة رفيديــا مبدينــة نابلــس وطلبــوا مــن خلــدون التوجــه معهــم ملقــر مركــز
املخابـرات يف املدينــة بنــاء عــى طلــب رئيــس الجهــاز شــخصيا وذلــك بعــد أن أبــرزوا بطاقاتهــم التعريفيــة .يف
البدايــة رفــض خلــدون الذهــاب معهــم حيــث أنــه صحفــي وعضــو يف نقابــة الصحفيــن وال يجــوز معاملتــه
بهــذه الطريقــة ،إال أنهــم قامــوا باالتصــال مبديــر املركــز مــرة أخــرى والــذي شــدد عــى رضورة اعتقالــه».
واضافــت» تــم اعتقــال خلــدون دون تفتيــش أو مصــادرة أي يش مــن املنــزل ولكــن بعــد مصــادرة بطاقتــه
الصحفيــة وهويتــه وبعــد جــدال اســتمر حــوايل نصــف ســاعة».
وقــال املظلــوم يف افــادة ملركــز مــدى بعــد اخــاء ســبيله بأنــه قــد أفــرج عنــه يــوم االثنــن املوافــق  7/6وخــال
فــرة احتجــازه التــي اســتمرت ثالثــة ايــام مل يتــم التحقيــق معــه حــول تهمــة معينــة ولكــن « تــم التحقيــق
معــي حــول موضــوع اعتقــااليت الســابقة لــدى الجهــات اإلرسائيليــة واألجهــزة األمنيــة ملــدة مل تتجــاوز 15
دقيقــة ،كــا حقــق معــي أيضــا املستشــار القانــوين للمخاب ـرات الفلســطينية حــول نشــاطي اإلعالمــي عــى
الفيســبوك وســألني إذا مــا كنــت قمــت بتغطيــة فعاليــات ضــد الســلطة أو الرشعيــة وطبعــا نفيــت كل ذلــك».
واضــاف «يــوم األحــد صباحــا تــم عــريض عــى النيابــة العامــة وتوجيــه تهمــة إثــارة النع ـرات الطائفيــة يل
والتحريــض عــى الســلطة مــن خــال عمــي اإلعالمــي ،دون ان يتــم تقديــم أي دليــل ضــدي ،وبعــد تدخــل
مــن نقابــة الصحفيــن ومكتــب الرئيــس (كــا علمــت الحقــا) تــم إطــاق رساحــي مــن عنــد املخاب ـرات،
ولكنــي عــدت اىل النيابــة بعــد  24ســاعة مــن مــدة التمديــد التــي حــددت بـــ  48ســاعة وأفــرج عنــي بكفاليــة
ماليــة غــر مدفوعــة مقدارهــا  500دينــار أردين».
( -)7/8اخضــع جهــاز االمــن الداخــي يف خانيونــس بقطــاع غــزة طــارق مــوىس عبــد العزيــز الفـرا ( 28عامــا)
وهــو صحفــي حــر ويعمــل يف «انرتنيــوز» وهــو طالــب يف جامعــة فلســطني لعمليــة اســتجواب تخللهــا اعتــداء
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بالــرب وتعذيــب بعــد ان اســتدعاه عــى خلفيــة كتابتــه عــى فيســبوك ونــره طلــب االســتدعاء عــى
صفحتــه الخاصــة حيــث افــاد الف ـرا مركــز مــدى« :بتاريــخ  7/8ذهبــت يــوم األربعــاء املوافــق  7/8الســاعة
التاســعة صباحــا ملقابلــة جهــاز األمــن الداخــي بخانيونــس ،بنــاء عــى طلــب اســتدعاء وصلنــي منهــم يــوم
االثنــن املوافــق 7/6ـ وحــن وصلــت املقــر عنــد أخــذوا منــي بطاقــة الهويــة والجــوال ،وأدخلــوين اىل غرفــة
انتظــار».
واضــاف « يف غرفــة االنتظــار توجــد ماســورة أفقيــة ،وبعــد ان تــم تغطيــة عيــوين طلبــوا منــي أن أمســك
باملاســورة ،ومنعــوين وحــذروين مــن افالتهــا أو الجلــوس ،حيــث انــه هنــاك كامــرا بالغرفــة .عنــد قرابــة
الســاعة  11أخــذوين للتحقيــق ،وتــم التحقيــق معــي بدايــة وأنــا معصــوب العينــن ،وقــد تــم خــال اســتجوايب
رضيب عــى الظهــر وعــى منطقــة الخــارصة ،وكان موضــوع التحقيــق معــي حــول كتابــايت عــى الفيــس بــوك،
وتحديــدا حــول التــايل :ملــاذا انتقــدت قـرار النائــب العــام باغــاق رشكــة جــوال؟ وملــاذا كتبــت عــى الفيــس»
/رشكــة حــاس كــول/؟ وملــاذا كتبــت أن /حــاس تديــر قطــاع غــزه كرشكــة»/؟
وقــال الفـرا» خــال التحقيــق معــي أخــذوا منــي اســاء حســابايت عــى الفيــس واالمييــل وكلمــة الــر ،وبعــد
قرابــة ســاعة مــن التحقيــق أعــادوين اىل غرفــة االنتظــار مــرة أخــرى معصــوب العينــن المســك املاســورة وامنــع
من الجلــوس».
واضــاف «بعــد أذان الظهــر (حــوايل الســاعة الواحــدة ظهــرا) أخــذوين عــى غرفــة تحقيــق أخــرى ،وكان
املحقــق يجلــس وأمامــه جهــاز حاســوب (الب تــوب) وحســايب مفتــوح أمامــه ،وبــدأ يســألني عــن البوســتات
(التعليقــات) التــي أكتبهــا عــى الفيــس بــوك ،وقــال يل/ :انتقــد مبوضوعيــة /فقلــت لــه أنــا انتقــدت النائــب
العــام كمنصــب وليــس كشــخص ،وقــد كنــت يف تلــك االثنــاء معصــوب العينــن ،فطلبــت مــن املحقــق أن
أتوضــأ وأصــي ،وطلــب منــي رفــع العصبــة عــن عيــوين وحــذف بعــض البوســتات عــن صفحتــي فقمــت
بحذفهــا ،ثــم ســألني / :ملــاذا نــرت طلــب االســتدعاء عــى صفحتــك عــى الفيــس فهــذا ممنــوع ،/وخــرين مــا
بــن كتابــة اعتــذار عــن قيامــي بنــر طلــب االســتدعاء عــى الفيــس بــوك ومــا بــن احتجــازي ،فوافقــت عــى
كتابــة اعتــذار عــن نــر طلــب االســتدعاء ،وأن اشــر أيضــا يف االعتــذار لعــدم نــر االســتدعاءات الحكوميــة
/ألن ذلــك ممنــوع ./وبعــد أن كتبــت االعتــذار جــاء مديــر االمــن الداخــي بخانيونــس ونائبــه ،ودار حديــث
ودي اســتمر قرابــة ســاعة ،مضمونــه أن اكتــب مبوضوعيــة وأن اكــون يف الصــف الوطنــي».
واضــاف « عنــد حــوايل الســاعة  4ع ـرا أعطــوين األمانــات (الجــوال والهويــة) الخــاء ســبييل ،وطلبــوا منــي
عــدم تغيــر كلمــة الــر ،وأن أعــود ملقابلتهــم يــوم االثنــن القــادم املوافــق  ،2015/7/13وقــد أوصلنــي مديــر
األمــن الداخــي اىل املنــزل بســيارته».
وقــال الفـرا يف افــادة اخــرى ملركــز مــدى ادىل بهــا يــوم  7/29انــه توجــه يــوم االثنــن املوافــق  7/13اىل مقــر
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جهــاز االمــن الداخــي يف خانيونــس وانــه احتجــز هنــاك نحــو ســاعة واحــدة (مــا بــن الســاعة العــارشة
والحاديــة عــرة) وانــه اخضــع مجــددا لعمليــة تحقيــق حــول كتاباتــه عــى فيســبوك وطلبــوا منــه عــدم
الكتابــة ضــد الحكومــة.
(- )7/8اعتقلــت املخابـرات الفلســطينية املصــور واملونيتــور يف رشكــة «رؤيــا ميديــا» عمــرو حجــازي حاليقــة
( 24عامــا) مــن الخليــل حيــث افــاد حاليقــة مركــز مــدى بعــد اخــاء ســبيله »17تــم اعتقــايل مــن أمــام منــزيل
يف مدينــة الخليــل فجــر يــوم األربعــاء ( )2015/7/8مــن قبــل جهــاز مخابــرات مدينــة الخليــل ،واســتمر
اعتقــايل أنــا وزميــي هيثــم وراســنة ملــدة خمســة ايــام حيــث تــم اإلف ـراج عنــا بتاريــخ .»7/13
واضــاف «خــال فــرة اعتقــايل هــذه تــم التحقيــق معــي عــى جلســتني تضمنتــا أســئلة عــن حيــايت الشــخصية
ومــكان عمــي وطبيعتــه ،ويف اليــوم التــايل لالعتقــال مــددت لنــا النيابــة العامــة اعتقالنــا ملــدة  48ســاعة عــى
ذمــة التحقيــق .ويــوم األحــد ( )7/12فقــد عقــدت لنــا محكمــة ووجهــت لنــا تهمــة التحريــض عــى الســلطة
علــا ان هــذ االمــر (التحريــض عــى الســلطة) مل يتــم التطــرق لــه يف التحقيــق بتاتــا ،فأجبنــا القــايض بأننــا
صحفيــون وال نخالــف القانــون ،ومل نتعــرض يف أي وقــت لألجهــزة األمنيــة ،كــا أننــا مســتقلني وحياديــن،
وقــد تــم اإلفـراج عنــا بعــد حكــم املحكمــة بالـراءة ولكــن مل يُطلــق رساحنــا إال بعــد أن تــم تجهيــز الكفالــة
العدليــة ومقدارهــا  2000دينــار حيــث اســتطعنا التوجــه ملنازلنــا فجــر يــوم االثنــن .»7/13
( -)7/8اعتقلــت املخاب ـرات الفلســطينية املصــور يف رشكــة «جنــى ميديــا لالنتــاج االعالمــي» هيثــم يوســف
وراســنة ( 23عامــا) مــن الخليــل فجــر يــوم  7/8حيــث افــاد مــدى « :تــم اعتقــايل مــن املنــزل فجــر يــوم
األربعــاء ( .)7/8بعــد أن صــادرت عنــارص املخاب ـرات هويتــي وهاتفــي النقــال ،أدخلــوين الزنازيــن .وحــوايل
الســاعة الثانيــة ظهـرا خضعــت لجلســة تحقيــق ملــدة ربــع ســاعة حــول عمــي الصحفــي والجهــة التــي أعمــل
لديهــا وبعدهــا بقيــت حتــى الســاعة الثامنــة مســاء جالســا عــى كــريس بوضــع متعــب جــدا ،حيــث أغمــي
عــي ومل أفــق مــن حالــة االغــاء إال عــى ركلــة مــن أحدهــم وهــو يــرش امليــاه عــي ،مــا أدى إلصابتــي بحالــة
تشــنج وتــم نقــي للمستشــفى حيــث تقليــت العــاج».
واضاف»:يــوم الخميــس ( )7/9وبعــد عرضنــا عــى النيابــة تــم التمديــد يل ولزميــي عمــرو حاليقــة ملــدة 48
ســاعة ،وبعدهــا خضعــت لجلســتي تحقيــق يومــي الجمعــة والســبت تراوحــت كل جلســة منهــا مــا بــن
نصــف الســاعة والســاعة ،وكانتــا حــول عمــي الصحفــي وألي جهــة أصــور وحــول انتــايئ الســيايس وعالقتــي
ببعــض األشــخاص ومنهــم ابــن عمتــي».
وقــال »:يــوم االحــد (ُ )7/12عقــدت لنــا جلســة محكمــة وأفــرج عنــا القــايض بكفالــة عدليــة مقدارهــا ()2000
دينــار وقــد تــم إطــاق رساحنــا عنــد حــوايل الواحــدة والنصــف مــن فجــر يــوم االثنــن».
17
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واضــاف« :بنــاء عــى طلبهــم (املخابـرات) فقــد عــدت للمراجعــة بتاريــخ  7/23وتــم يف ذلــك اليــوم احتجــازي
ملــدة أربــع ســاعات دون تحقيــق وبعدهــا متــت إعــادة هويتــي الشــخصية وبقــي هاتفــي النقــال محتج ـزا
لديهــم حتــى هــذه اللحظــة.»18
( )7/8احتجــز جنــود االحتــال املصــور الصحفــي الحــر اســيد عبــد املجيــد عامرنــة ( 30عامــا) ومصــور الفيديو
يف رشكــة ترانــس ميديــا معــاذ عامرنــة اثنــاء تصويرهــم حالــة اختنــاق مــروري وازمــة ســر عنــد حاجــز زعــرة
العســكري جنــوب نابلــس حيــث افــاد اســيد عامرنــة «كنــت أنــا وزميــي مصــور الفيديــو يف رشكــة ترانــس
ميديــا معــاذ عامرنــة يــوم  7/8يف مدينــة نابلــس مــن أجــل تصويــر حلقــة لقنــاة القــدس ،وعندمــا وصلنــا
حاجــز زعــرة كانــت هنــاك أزمــة كبــرة وبدأنــا بتصويرهــا ،األمــر الــذي أدى الحتجازنــا ســاعتني مــن الزمــن
وقبــل أن يطلــق رساحنــا طلبــوا منــا التوقيــع عــى ورقــة تفيــد أنــه تــم احتجازنــا ألننــا كنــا نصــور ولكننــا
رفضنــا ذلــك ولكننــا وقعنــا عــى ورقــة تفيــد أن أحــدا مل يتعــرض لنــا بالــرب أو خالفــه».
( )7/10اعتــدى عنــارص مــن «رسايــا القــدس» الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد االســامي يف غــزة عــى
محمــود نــارص ابــو حصــرة ( 27عامــا) املصــور يف «مؤسســة الرســالة لالعــام» (مؤسســة تضــم موقعــا الكرتونيا
واذاعــة وجريــدة نصــف اســبوعية) ،وارغمــوه عــى حــذف صــور التقطهــا خــال مهرجــان كان نظــم يف غــزة
حيــث افــاد ابــو حصــرة مــدى« :ظهــر الجمعــة  2015/7/10كنــت أصــور فعاليــة /يــوم القــدس العاملــي /يف
مدينــة غــزة وبالتحديــد قــرب بــرج شــوا وحــري .كان يتواجــد عــدد مــن قــادة العمــل الوطنــي واإلســامي يف
قطــاع غــزة قــرب منصــة املهرجــان الــذي تــم تجهيــزه .قمنــا بالتقــاط الصــور لقــادة الفصائــل .بعدهــا وصــل
 4مســلحني مــن رسايــا القــدس للمــكان ،فطلــب القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي خــر حبيــب باالبتعــاد
عــن املــكان ألن االتفــاق بــن الفصائــل كان يقــي بــان ال يُرفــع غــر العلــم الفلســطيني وقــد اســتجابوا
لقائدهــم حبيــب».
واضــاف ابــو حصــرة «بــدأ املهرجــان وتــوىل الناطــق اإلعالمــي للجــان املقاومــة أبــو مجاهــد عرافــة الحفــل ثــم
انتقلــت الكلمــة ألحــد أعضــاء املكتــب الســيايس للجبهــة الشــعبية (ال أذكــر اســمه) ويف بدايــة كلمتــه وصــل
حشــد مــن انصــار ومســلحي حركــة الجهــاد اإلســامي للمــكان مخرتقــن األماكــن التــي تواجــد فيها املصــورون،
وخاصــة مصــوري القنــوات التلفزيونيــة املبــارشة ،يف محاولــة للوصــول إىل املنصــة وهــم يرفعــون يافطــة خاصة
بهــم ،فطالبهــم الســيد زيك دبابــش (احــد القامئــن عــى الفعاليــة) عــر امليكروفــون بإنـزال الرايــات الخاصــة
تنفيــذا ملــا اتفقــت عليــه الفصائــل فيــا بينهــا قبــل الفعاليــة مــا أثــار حفيظــة أحدهــم والــذي ســارع ألخــذ
الســاعة منــه وبــدأ يُطالــب أعضــاء تنظيمــه برفــع الرايــات أكــر ،وعــدم إنزالهــا ،فتعالــت أصــوات أنصــار
الحركــة (الجهــاد االســامي) أكــر وبــدأ البعــض منهــم يصعــدون نحــو املنصــة».
وقــال» كنــت أقــوم بعمــي كغــري مــن املصوريــن (مثــل مصــور وكالــة صفــا محمــد محيســن واملصــور
محمــد البابــا) ،فهجــم عــي أحــد عنــارص األمــن التابعــن لرسايــا القــدس حيــث كنــت قريبــا مــن املنصــة،
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وأمســك بكامــريت يف محاولــة لكرسهــا ..وتــم ج ـ ّري (ســحبوين) خلــف املنصــة وهــددوين وطالبــوين بحــذف
الصــور فــورا أو تكســر الكامـرا ،فهمــس أحدهــم لآلخــر طالبــا منــه ان يأخــذوين اىل بــاص األمــن التابــع لهــم
مــا أثــار غضبــي .يف البدايــة رفضــت التجــاوب معهــم واالنصيــاع المرهــم بحــذف الصــور ،فقــام أحدهــم
بــريب بقبضــة يــده عــى صــدري مــا اســتفزين جــدا ،وبقيــت واقفــا بــن  4أشــخاص مــن أمــن الرسايــا ملتابعــة
أمــر الصــور حتــى قمــت بحذفهــا تحــت التهديــد وبأســلوب مســتفز جــدا».
واضــاف « مل نكــن انــا وزمــايئ نصــور يف مــكان أمنــي أو خــاص حتــى يتــم معاملتنــا بهــذه الطريقــة ،وال
اعــرف ملــاذا طالبــوين وطالبــوا غــري مــن الزمــاء املصوريــن بحــذف الصــور».
وقــال ابــو حصــرة يف افــادة اخــرى ادىل بهــا ملركــز مــدى يــوم « : 7/21جــاء وفــد قيــادي مــن الجهــاد اإلســامي
اىل مقــر املؤسســة ،وتــم اللقــاء معهــم بوجــود الســيد /رامــي خريــس مديــر التحريــر ،والســيد  /وســام عفيفــه
املديــر العــام ،وبحضــوري ،وقدمــوا اعتــذارا حــول االعتــداء الــذي تعرضــت له».
( -)7/13اعتقلــت املخاب ـرات الفلســطينية مقــدم الربامــج يف راديــو «الحريــة» الصحــايف رائــد محمــد ســمري
الرشيــف ( 26عامــا) مــن الخليــل وحققــت معــه واحتجزتــه نحــو  13ســاعة عــى خلفيــة تعليــق كتبــه عــى
فيســبوك وعــادت واســتدعته بعــد ان اخلــت ســبيليه حيــث افــاد الرشيــف مــدى« :تلقىــت اتصــاال هاتفيــا
مــن مقــر مخاب ـرات مدينــة الخليــل يطالبنــي بالحضــور اىل املقــر فــورا ،وقــد توجهــت بنــاء عــى ذلــك اىل
املقــر ،كانــت الســاعة الثانيــة ظهـرا ،وهنــاك قامــوا باحتجــاز هويتــي الشــخصية وأجهــزة االتصــال الخاصــة يب
وبقيــت بالقــرب مــن الزنازيــن لفــرة بســيطة حتــى تــم نقــي لغرفــة التحقيــق التــي بقيــت فيهــا مــن الســاعة
الثانيــة والنصــف حتــى السادســة والنصــف مســاء دون أن يتكلــم أحــد معــي ،وعندمــا حــر ضايــط التحقيــق
ســألني حــول منشــور كنــت قــد نرشتــه عــى الفيســبوك قبــل  20يومــا حــول مناديــب املخابـرات (املخربيــن)
وعملهــم ،وملــاذا كتبتــه».
واضــاف «جــاء يف املنشــور موضــع الســؤال ان /املنــدوب يف حركــة وشــغل هاأليــام وكيــف شــغلك عالعيــد،/
فقلــت لــه بأنهــم (اي املناديــب) يقومــون بنقــل معلومــات خاطئــة ،وان العديــد مــن الصحفيــن يتــم
اســتدعاؤهم بنــاء عــى معلومــات خاطئــة ،فســألني عــن عــدة أمــور ليــس ليــس فيهــا مــا يخصنــي ،مثــل
أين أقــوم بتأجــر مــكان معــن للمخاب ـرات ،فقلــت لــه بأنهــا هــذه املعلومــات خاطئــة .متــت إعــاديت بعــد
ســاعة مــن التحقيــق للزنزانــة بعــد أن ســلمت األمانــات التــي بحــوزيت ،وتــم نقــي للخدمــات الطبيــة متهيــدا
الحتجــازي ،ولكــن بعــد تدخــل مــن نقابــة الصحفيــن وتنظيــم حركــة فتــح (نظـرا النتــاء مديــري يف اإلذاعــة
لحركــة فتــح) فقــد أُفــرج عنــي الســاعة الواحــدة بعــد التوقيــع عــى إفــاديت عــى أن أراجــع املقــر بتاريــخ
.»7/22
واضاف «ولكــن بعــد تدخــل مــن مديــر نــادي األســر يف الخليــل ،وعمــي ،وهــا أصدقــاء الضابــط املســؤول
يف املقــر تــم إبــاغ مديــر اإلذاعــة بالغــاء االســتدعاء».
105

( -)7/21هــدد الناطــق باســم الرشطــة يف قطــاع غــزة الصحفــي يف اذاعــة صــوت الشــعب احمــد ســعيد ابــو
دقــة ولــوح وذلــك ارتباطــا مبــا يقدمــه يف برنامجــه االذاعــي بعــد ان متــت دعــوة الناطــق باســم الرشطــة
للمشــاركة يف احــدى حلقــات الربنامــج ،حيــث افــاد ابــو دقــة مركــز مــدى« :اليــوم الثالثــاء املوافــق ،7/21
كنــت ســأقدم برنامــج /نبــض البلــد ،/وكانــت حلقــة اليــوم حــول جرائــم القتــل ،وكنــت قــد رتبــت مســبقا
مــع ضيــوف الحلقــة وهــم  :جميــل الطه ـراوي وهــو اخصــايئ اجتامعــي ،ومحمــد أبــو ع ـزام ،وهــو مختــار/
وأميــن البطنيجــي الناطــق باســم الرشطــة ،وقــد وصــل اىل االســتدويو جميــل الطه ـراوي ومحمــد ع ـزام ،ومل
يصــل الناطــق باســم الرشطــة».
واضــاف »:اتصلــت عــى الناطــق باســم الرشطــة مــن جــوال الراديــو ألبلغــه بأننــا ســنأخذ منــه مداخلــة حــول
موضــوع الحلقــة ،فــرد عــي بعصبيــة قائــا /يوجــد عليــك شــكاوى مــن النــاس ..مــا بــدك تبطــل مشــاكل ..
وسأشــنقك شــنقا وســأعرف كيــف أتــرف معــك /فقلــت لــه أنــت تتحــدث مــع صحفــي واســلوبك هــذا ال
يليــق للحديــث مــع صحفــي ،فــرد بالقــول / :أنــا غلطــت (اخطــأت) الــي حكيــت معــك (اين تحدثــت معــك)/
وأغلــق الهاتــف».
وقــال الصحفــي ابــو دقــة »:خــال الحديــث بينــي وبينــه كان يجلــس زمــايئ يف العمــل حــويل وقــد ســمعوا
الــكالم وقــد تحــدث معــه مديــر اذاعــة صــوت الشــعب الصحــايف حســن جــر حيــث قــال الناطــق باســم
الرشطــة بانــه ســيأيت لــي يعتــذر ،وعندمــا بــدأت برنامــج عــى الهــواء أرشت لتهديــد الناطــق باســم الرشطــة
يل عــر الهاتــف مــا اســتفزه كــا يبــدو  ..ومل يــأت لالعتــذار ،واالن فــان ادارة صــوت الشــعب تتابــع املوضــوع
مــع الرشكــة بشــكل رســمي».
( -)7/21اســتدعت االســتخبارات العســكرية يف طولكــرم واســتجوبت الصحفــي واملحــرر يف تلفزيــون الفجــر
الجديــد ســامي ســعيد الســاعي ( 36عامــا) عقــب نــره تعليقــا حــول قيــام رجــال رشطــة ببيــع كوبونــات
البنزيــن املخصصــة إلغـراض العمــل الرســمي حيــث افــاد الســاعي مــدى« :تلقيــت مســاء يــوم  7/21اتصــاال
هاتفيــا يطالبنــي مبراجعــة مقــر االســتخبارات العســكرية يف مدينــة طولكــرم .االتصــال جــاء بعــد أن نــرت
بوســت (تعليــق) عــى الفيســبوك حــول قيــام بعــض العســاكر (رجــال االمــن) ببيــع كوبونــات البنزيــن
املخصصــة ألغ ـراض العمــل الرســمي».
واضــاف الســاعي «توجهــت اىل مقــر االســتخبارات يف اليــوم التــايل ( )7/22الســاعة الحاديــة عــرة ظه ـرا،
وهنــاك قابلنــي مديــر أمــن الرشطــة الــذي أراد بطريقــة وديــة أن يتعــرف منــي عــى الرشطــي الــذي قــام
ببيــع الكوبــون ،والســائق الــذي اش ـراه بطريقــة وديــة .فقلــت لــه بــأين قمــت ب ـراء الكوبــون مببلــغ 100
شــيكل مــن شــخص اشـراه مــن الســائق –(لــذي يعمــل عــى خــط نابلــس رام اللــه) ونحــن ال نعلــم مــن هــو،
فطلــب منــي أن نتوجــه لنابلــس مــن أجــل التعــرف عــى الســائق شــكال ولكنــي رفضــت ،وبعــد ذلــك عرضــت
عليهــم أن أعطيهــم الكوبــون وأذهــب بعــد أن ضغطــوا عــي بشــقيقي الــذي مــن املمكــن أن يتــأذى بســببي
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حيــث انــه يعمــل يف الرشطــة ولديــه رتبــة عاليــة وهــذا مــا كان بعــد ســاعة مــن النقــاش».
وقــال »:يف مســاء نفــس اليــوم عنــد حــوايل الســاعة الثامنــة تلقيــت اتصــاال مــن مديــر املباحــث الجنائيــة
يف طولكــرم ،والــذي تربطنــي بــه عالقــة صداقــة يطلــب منــي ان اخــره عــن اســم الســائق الــذي باعنــي
الكوبــون ،يف محاولــة للتعــاون الــودي مــن أجــل إنهــاء القصــة ،ورغــم أننــي مل اســتجب لطلبــه إال أن أحــدا
مل يتعــرض يل مــن األجهــزة األمنيــة .بعدهــا علمــت بأنهــم اســتطاعوا الوصــول للرشطــي البائــع والســائق
امل ُشــري الحقــا».

آب
( -)8/1اصيــب املصــور يف رشكــة بامليديــا ارشف محمــود ابــو شــاويش ( 37عامــا) بحالــة اختنــاق شــديدة
واغــاء جـراء اطــاق الجنــود قنبلــة غــاز نحــوه بينــا كان يغطــي مســرة يف قريــة دومــا مبحافظــة نابلــس،
حيــث افــاد مركــز «مــدى»« :توجهنــا عنــد حــوايل الســاعة الخامســة مســاء  8/1اىل قريــة دومــا قضــاء مدينــة
نابلــس مــن أجــل تغطيــة املســرة املنــددة بحادثــة حــرق الطفــل عــي دوابشــة ،وبعــد انطــاق املســرة عنــد
حــوايل الخامســة مســاء هاجمهــا جنــود االحتــال اإلرسائيــي وأطلقــوا قنابــل صــوت وغــاز عــى املتظاهريــن.
كنــت أغطــي هــذه األحــداث مــن منطقــة بعيــدة عــن املســرة التــي انطلقــت نحــو مدخــل القريــة حينــا
أطلــق الجنــود قنبلــة غــاز ســقطت بالقــرب منــي مــا ادى إلصابتــي بحالــة اختنــاق شــديدة وغيــايب عــن
الوعــي بشــكل كامــل ،ومل أســتيقظ إال يف داخــل القريــة حيــث تــم نقــي بعيــدا عــن رائحــة الغــاز حــوايل
الســاعة السادســة مســاء».
( -)8/1اصيــب املصــور الصحفــي الحــر احمــد طلعــت حســن ( 22عامــا) يف عينيــه جـراء اللهيــب املنبعــث من
راجمــة لقنابــل الغــاز اثنــاء تغطيتــه مســرة قمعهــا جنــود االحتــال يف قريــة دومــا حيــث افــاد حســن مركــز
«مــدى»« :أثنــاء تغطيتــي للمســرة املنــددة بحــرق الطفــل عــي دوابشــة التــي نظمــت يف قريــة دومــا يف
هــذا اليــوم ( )8/1وصلــت قــوة مــن جيــش االحتــال بالجيبــات وبــدأت بإطــاق قنابــل الصــوت والغــاز نحــو
املتظاهريــن وجميــع املتواجديــن يف املــكان .وعندمــا قــام الجيــش باســتخدام الراجمــة (آلــة عســكرية تطلــق
حــوايل  20قنبلــة يف آن واحــد) تعرضــت لإلصابــة باللهيــب املنطلــق منهــا يف عيــوين مــا أدى النعــدام الرؤيــة
لــدي بصــورة مؤقتــة وتســبب يل باالحمـرار يف عيــوين .تلقيــت عالجــا ميدانيــا يف نفــس الليلــة وتوجهــت الحقــا
اىل عيــادة طبيــب عيــون خــاص قــدم يل العــاج الــازم».
( )8/3اقتحمــت قــوة مــن رشطــة االحتــال مكتــب مســؤول اإلعــام والعالقــات العامــة يف دائــرة األوقــاف
اإلســامية يف القــدس فـراس يوســف الدبــس ( 30عامــا) حيــث افــاد الدبــس «اقتحمــت الرشطــة اإلرسائيليــة
مكتبــي الكائــن عنــد بــاب املجلــس مبدينــة القــدس املحتلــة يــوم  8/3مــن أجــل اعتقــايل ولكــن حـراس األمــن
منعوهــم مــن ذلــك بدايــة ،لكنهــم مل يرتاجعــوا عــن قـرار االعتقــال إال بعــد أن تدخــل الســفري األردين ومديــر
عــام األوقــاف اإلســامية».
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( -)8/4اعتقلــت رشطــة االحتــال مســؤول االعــام والعالقــات العامــة يف دائــرة االوقــاف االســامية يف القــدس
فـراس الدبــس ( 30عامــا) واحتجــزت الكامـرا الخاصــة بهــا حــن توجــه (برفقــة زميلــة عبــد الكريــم درويــش)
اىل مركــز الرشطــة عقــب اعتقــال خمســة مــن زمالئــه حيــث افــاد الدبــس مركــز «مــدى»« :توجهــت ملركــز
القشــلة بعــد أن تــم اعتقــال خمســة مــن حـراس املســجد األقــى ،بعــد االشــتباك الــذي جــرى بــن حـراس
املســجد وأحــد األشــخاص الفرنســيني الــذي قــام برفــع علــم إرسائيــل يف األقــى ،وأثنــاء تواجــدي أمــا مركــز
الرشطــة جــاء رشطــي ورجــل مخاب ـرات وكان تعاملهــا معــي ســيئا جــدا حيــث اعتقلــوين أنــا وزميــي عبــد
الكريــم درويــش املصــور يف رشكــة /البشــر بروميديــا /وصــادروا كامــريت الفوتوغرافيــة وكامــرا الفيديــو
الخاصــة بزميــي عبــد الكريــم ،وقامــوا بتفتيشــنا بدقــة ،وحاولــوا إجبارنــا عــى خلــع مالبســنا بالكامــل ألغـراض
التفتيــش إال أننــا رفضنــا ذلــك .تــم احتجــازي بعدهــا مــدة نصــف ســاعة تحــت أشــعة الشــمس ،ليوقفــوين
بعدهــا يف داخــل املركــز عــى أرجــي ملــدة ثــاث ســاعات».
واضــاف «تــم التحقيــق معــي عــى ثــاث جلســات حــول نفــس املوضــوع ،وهــو عمــي يف دائــرة األوقــاف،
وملــاذا كنــت أتواجــد أمــام مركــز الرشطــة ،وملــاذا أحمــل كامـرا .ويف جلســة التحقيــق األخــرة تقــرر حبــي
منزليــا حتــى الســاعة التاســعة والنصــف مــن صبــاح يــوم الخميــس  8/6عــى أن أعــاود مراجعــة املركــز عنــد
الســاعة العــارشة مــن نفــس اليــوم ،قبــل أن يتــم اإلف ـراج عنــي تقريبــا الســاعة التاســعة مســاء ،مــع بقــاء
كامــريت محتجــزة لديهــم».
( -)8/4احتجــزت رشطــة االحتــال مصــور ومونتــر يف رشكــة «البشــر بروميديــا» عبــد الكريــم عمــر درويــش
( 23عامــا) مــن القــدس وحققــت معــه واحتجــزت الكامـرا الخاصــة بــه بينــا كان يغطــي اعتقــال الرشطــة
عــددا مــن ح ـراس املســجد االقــى حيــث افــاد درويــش مركــز «مــدى» « :توجهــت يف هــذا اليــوم ()8/4
لتغطيــة اعتقــال عــدد مــن حـراس املســجد األقــى يف مركــز القشــلة ،وأثنــاء اجـرايئ لبعــض املقابــات جــاءت
الرشطــة وطلبــت منــي الدخــول اىل املركــز (مركــز القشــلة) وهنــاك شــاهدت وجــود زميــي ف ـراس الدبــس،
وتــم التحقيــق معــي عــن أســباب قيامــي بالتصويــر وألي جهــة أصــور /عــى الرغــم مــن عــدم وجود إي إشــارة
متنــع التصويــر يف املــكان ،وعــدم وجــود أي قانــون مينــع ذلــك .بعــد حــوايل ســاعتني مــن التحقيــق أُطلــق
رساحــي مــع احتجــاز كامـرا تصويــر الفيديــو الخاصــة يب كــا وبقــي زميــي فـراس محتجـزا».
( -)8/4اســتدعت رشطــة االحتــال املصــور الصحفــي الحــر امجــد طاهــر عرفــة ( 34عامــا) واحتجــزت جــواز
ســفره وســلمته قـرارا مبنعــه مــن الســفر ملــدة ثالثــة شــهور حيــث افــاد عرفــة مركــز «مــدى»« :تــم اســتدعايئ
يــوم الثالثــاء املوافــق  8/4للمراجعــة يف قســم رشطــة املســكوبية يف القــدس ،وعندمــا ســألت عــن ســبب
اســتدعايئ هنــاك ،أخــرين الرشطــي بأننــي ممنــوع مــن الســفر ألســباب أمنيــة وقــد حقــق معــي بهــذا
الخصــوص .بعدهــا أعطــاين (الرشطــي) ورقــة تفيــد بأننــي ممنــوع مــن الســفر ملــدة ثالثــة شــهور وأن جــواز
ســفري محتجــز لديهــم».
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( -)8/5اعتقــل جهــاز االمــن الوقــايئ الفلســطيني الصحفــي الحــر واملحــرر يف «شــبكة قــدس» االخباريــة
يوســف عبــد اللطيــف شــلبي ( 25عامــا) اثنــاء مغادرتــه منــزل صديــق لــه يف طولكــرم حيــث أفــاد يوســف
مركــز «مــدى»« :كنــت يف زيــارة لصديــق يف مدينــة طولكــرم وبعــد أن خرجــت عنــد حــوايل الســاعة العــارشة
مســاء ذلــك اليــوم ( )8/5اعرتضــت ســيارة مدنيــة طريقــي وتــم اعتقــايل ونقــي اىل مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ
يف طولكــرم ،وهنــاك احتجــزوين يف زنزانــة دون أن يتــم توجيــه أي تهمــة يل ،ودون ان يتــم التحقيــق معــي
باســتثناء توجيــه بعــض األســئلة البســيطة يل مثــل أيــن ذهبــت؟ مــع مــن كنــت؟ واعــادوين بعدهــا اىل نفــس
الزنزانــة حيــث مكثــت فيهــا حتــى الســاعة التاســعة مــن مســاء اليــوم التــايل ( )8/6حيــث أُفــرج عنــي».
واضــاف « لقــد إدعــوا بــأن اعتقــايل كان بســبب إج ـراءات أمنيــة .لقــد كنــت تعرضــت لالعتقــال مــن قبــل
نفــس الجهــاز بتاريــخ  2015/7/5ملــدة  12يومــا ،وبنفــس الطريقــة ،وتــم توجيــه تهمــة إثــارة النعــرات
الطائفيــة يل دون االســتناد اىل أي وثائــق أو إثباتــات ،وهــا أنــا أنتظــر موعــد عقــد جلســة املحكمــة بتاريــخ
 2015/10/6التــي كانــت حــددت بعــد اعتقــايل الســابق».
( -)8/5اعتقــال الصحافيــة يف «بوابــة الهــدف» االلكرتونيــة وعضــو مجلــس ادارة اذاعــة «صــوت الشــعب»
مشــرة توفيــق الحــاج ( 27عامــا) عــى خلفيــة تعليــق كانــت كتبتــه قبــل نحــو عــام تنتقــد فيــه بحــدة اداء
وزارة الصحــة يف القطــاع عقــب وفــاة طفلــة يف مستشــفى شــهداء االقــى ،حيــث افــادت مشــرة الحــاج
مركــز «مــدى»« :منــذ بدايــة العــام اســتدعتني النيابــة العامــة مرتــن (ال أذكــر تاريخهــا بالتحديــد) ،وأبلغــوين
يف املــرة األوىل أن االســتدعاء جــاء بنــاء عــى شــكوى مــن وزارة الصحــة ،وتحديــدا مــن مستشــفى شــهداء
األقــى يف ديــر البلــح ،وأخــذ وكيــل النيابــة اقــوايل حــول الشــكوى املقدمــة بالســب والقــذف عــى الــوزارة،
وذلــك حــول بوســت كتبتــه عــى الفيــس بــوك عقــب وفــاة الطفلــة ســوار مســمح نتيجــة خطــأ طبــي .ويف
املــرة الثانيــة أعــادوا التحقيــق معــي مــن خــال وكيــل نيابــة آخــر ،وأعطــاين مســاحة للتواصــل مــع مقدمــي
الشــكوى للتنــازل عــن الشــكوى».
واضافــت «يف بدايــة هــذا األســبوع تــم االتصــال عــى زوجــي مــن رقــم خــاص وإبالغــه أن أحــر أنــا وهــو
ملقــر النيابــة العامــة املقابــل لجامعــة األزهــر يــوم األربعــاء املوافــق  .2015/8/5توجهــت اليــوم (األربعــاء
 )2015/8/5أنــا وزوجــي ملقــر النيابــة قرابــة الســاعة العــارشة ،وحقــق معــي وكيــل النيابــة مؤنــس حمــودة،
وســألني عــا اذا كنــت قــد اعتــذرت ،فقلــت لــه /أنــا أرفــض االعتــذار مــن األســاس وان الوســاطة مــع مقدمــي
الشــكوى فشــلت.»/
وقالــت« :عــاود وكيــل النيابــة توجيــه أســئلة اســتفزازية يل (اعــاد تك ـرار نفــس األســئلة التــي وجهــت يل يف
املــرة األوىل والثانيــة) ،فقلــت لــه بأننــي أجبــت عــى جميــع هــذه األســئلة ســابقا ،فقــال يل :اعتــري نفســك
موقوفــة».
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واضافــت «كانــت مــدة التحقيــق دقائــق ،فقلــت لــه (للمحقــق) ســأكلم املحامــي ،فــرد بــأن أكلمــه مــن خــال
مكتبــه ،ومبــارشة تــم نقــي اىل مركــز انصــار دون توجيــه اي اتهــام يل ،علــا ان زوجــي كان معــي خــال
التحقيــق الرسيــع» موضحــة « يف انصــار (الســجن) أخــذوا أمانــايت وجــوايل وتــم تفتيــي ،وحجــزوين مــع نســاء
متهــات بالرسقــة ،ونســاء مشــبوهات بالعاملــة ،والحقــا جــاءين عــى مركــز انصــار وفــد مــن الهيئــة املســتقلة
لحقــوق املواطــن وصحفيــن ،وبعــد ذلــك تــم نقــي اىل مقــر النائــب العــام».
وقالــت مشــرة الحــاج « ابلغنــي النائــب العــام أننــي أســأت التــرف ،فقلــت لــه أنــا أم ويل بنــت ،وكتبــت
تحــت تأثــر النزعــة االنســانية ،وحتــى لــو اســتخدمت ألفاظــا قويــة ،فــا كان يجــب تفتيــي بهــذه الطريقــة،
ووضعــي مــع نســاء معتقــات عــى خلفيــة جنائيــة ،فســألني مــا الحــل  :فقلــت لــه ان الحــل يكمــن يف فتــح
تحقيــق بوفــاة الطفلــة ســوار مســمح ،وهــذا املوضــوع األســاس ،ورفضــت مجــددا االعتــذار وتــم إغــاق
امللــف ،وتــم إخــاء ســبييل ،مــع االشــارة اىل أننــي كتبــت توضيحــا بأننــي كتبــت حــول حادثــة قتــل  ..ومــن
الطبيعــي أن يكــون يف كتابتــي شــيئ مــن االنفعــال».
( -)8/7رفضــت ســلطات االحتــال االرسائيــي منــح عضــو االمانــة العامــة لنقابــة الصحافيــن ومديــر مؤسســة
كالكيــت لالعــام الصحــايف عمــر ناجــي ن ـزال ( 58عامــا) ترصيحــا للدخــول اىل مدينــة القــدس مــن اجــل
العــاج حيــث افــاد ن ـزال مركــز «مــدى»« :حاولــت الحصــول عــى إذن للدخــول إىل إرسائيــل حيــث أننــي
بحاجــة لعمليــة جراحيــة يف املستشــفى الفرنســاوي يف القــدس إال أن اإلدارة املدنيــة اإلرسائيليــة مل توافــق
عــى ذلــك لــدواع أمنيــة ،وذلــك رغــم ان طلبــي للحصــول عــى ترصيــح دخــول اىل القــدس كان مرفقــا مــع
الفحوصــات الطبيــة والتحويلــة الطبيــة مــن املستشــفى التــي تثبــت حاجتــي الجـراء عمليــة ،ولكنهــا رفضــت
منحــي ترصيــح دخــول للعــاج علــا أن االحتــال مينعنــي مــن الســفر اىل الخــارج ايضــا وذلــك منــذ شــهر
كانــون أول.« 2014/
( )8/13منعــت ســلطات االحتــال امــن رس املجلــس االداري لنقابــة الصحافيــن الصحفــي يف مجلــة «امجــاد
(مجلــة خاصــة) عبــد الكريــم حســن ابــو عرقــوب ( 52عامــا) مــن الســفر اىل الخــارج ،حيــث افــاد ابــو
عرقــوب مركــز «مــدى»« :توجهــت مســاء يــوم الخميــس اىل معــر الكرامــة مــن أجــل الســفر وبعــد أن وصلــت
الجانــب اإلرسائيــي وســلمت جــواز ســفري ،قامــوا باحتجــازه ،وبعــد نحــو ســاعة ونصــف اعــادوه يل واخــروين
بأننــي ممنــوع مــن الســفر بق ـرار مــن املخاب ـرات اإلرسائيليــة دون ان يخضعــوين ألي تحقيــق او اســتجواب،
علــا أننــي كنــت قــد ســافرت اىل الخــارج عــر معــر الكرامــة قبــل هــذا التاريــخ باســبوعني فقــط».
( -)8/14اعتــدى اثنــان مــن اعضــاء بعثــة غــزة االعالميــة (معلــق ريــايض وصحــايف مــن بعثــة غــزة الرياضيــة)
بالــرب عــى املحــرر ومصــور الفيديــو يف رشكــة بــال ميديــا يوســف عيــى شــاهني ( 26عامــا) مــن الخليــل
حــن طلــب مــن احدهــا اجـراء مقابلــة بعــد انتهــاء مبــاراة رياضيــة نظمــت يف الخليــل حيــث افــاد شــاهني
مركــز «مــدى»« :بعــد انتهــاء مبــاراة كــرة القــدم النهائيــة لــدوري كأس فلســطني بــن فريــق أهــي الخليــل
110

مــن الضفــة وفريــق الشــجاعية مــن قطــاع غــزة حاولــت اج ـراء مقابلــة مــع املعلــق الريــايض مــن بعثــة
غــزة هشــام معمــر ،إال أنــه تخطــى حــدود األدب معــي وقــام بدفعــي أنــا وكامــريت رافضــا إج ـراء املقابلــة،
وعندمــا طلبــت منــه عــدم دفعــي وأنــه ال داعــي لذلــك جــاء مصــور صحفــي مــن نفــس البعثــة واســمه /
محمــد الدلــو /حيــث قــام االثنــان (الدلــو ومعمــر) بالهجــوم عــي ورضبــاين عــى رأيس وعــى وجهــي مــا
أدى إلصابتــي بجــروح ونزيــف مــن وجهــي وقــد فقــدت الوعــي ج ـراء ذلــك ومل أســتيقظ إال يف املستشــفى
األهــي يف الخليــل حيــث تــم نقــي».
واضــاف شــاهني « يف املستشــفى تبــن اصابتــي بارتجــاج يف الدمــاغ إضافــة لجــروح يف شــفتي العليــا اســتدعت
«تغريزهــا» شــفتي مــن الداخــل بـــ  6غــرز .بقيــت يف املستشــفى تحــت املراقبــة ملــدة  24ســاعة ،حتــى صبــاح
يوم الســبت».
( -)8/15منــع عنــارص مــن املخابــرات الفلســطينية مراســل قنــاة القــدس الفضائيــة يف نابلــس مصعــب
فتحــي الخطيــب ( 31عامــا) مــن تصويــر مســرة نظمــت يف املدينــة واحتجــزوا هاتفــه النقــال وحذفــوا مــا
قــام بتصويــره بعــد ان اســتدعوه اىل مقــر املخابـرات يف املدينــة حيــث افــاد الخطيــب مركــز «مــدى»« :عنــد
حــوايل الســاعة الثانيــة عــرة مــن ظهــر يــوم  8/15كنــت أتواجــد وســط مدينــة نابلــس مــن اجــل تغطيــة
مســرة هنــاك ألهــايل املعتقلــن السياســيني ،ويف نهايــة املســرة تقريبــا قــام أحــد عنــارص اﻷمــن بإطــاق اﻷعريه
الناريــة يف الهــواء ،وأثنــاء توثيقــي لذالــك بواســطة هاتفــي النقــال انقــض عــي مجموعــة مــن عنــارص األمــن،
وشــدوين وأخــذوا هاتفــي بالقــوة ،واحتجــزوين بالقــرب مــن املســرة ملــدة  10دقائــق .بعــد ذلــك أعــادوا يل
هويتــي وصــادروا هاتفــي واملايــك الخــاص بالقنــاة وطلبــوا منــي مراجعــة مقــر املخاب ـرات يف املدينــة مــن
أجــل اســتعادة مــا متــت مصادرتــه».
واضــاف الخطيــب «توجهــت يف صبــاح اليــوم التــايل ( )8/16عنــد حــوايل الســاعة العــارشة بصحبــة الزميلــة
رميــا العملــة عضــو نقابــة الصحفيــن اىل مقــر مركــز املخاب ـرات ،وهنــاك اســتقبلنا الضابــط املســؤول بشــكل
جيــد ،وقمــت بفتــح جهــازي –حيــث أنــه مغلــق -ومســح الفيديــو الــذي تــم تصويــره ســابقا بنــاء عــى
طلبهــم ،واســتعدت مــا كان تــم مصادرتــه وغــادرت».
( -)8/16اعتــدى متطرفــون يهــود عــى مراســلة تلفزيــون فلســطني كريســتني رينــاوي ( 26عامــا) وعــى عــدد
اخــر مــن الصحافيــن اثنــاء متابعتهــم وتغطيتهــم تطــورات الحالــة الصحيــة لالســر محمــد عــان مــن امــام
مستشــفى بــرزالي االرسائيــي يف مدينــة عســقالن ،حيــث افــادت رينــاوي مركــز «مــدى»« :عــر يــوم 8/16
ولليــوم الثالــث عــى التــوايل كنــت أمــام مستشــفى برزيــاي يف مدينــة عســقالن وذلــك مــن اجــل متابعــة
وتغطيــة تطــورات الحالــة الصحيــة لألســر الفلســطيني محمــد عــان املــرب عــن الطعــام منــذ شــهرين.
وكان يتواجــد يف نفــس املــكان مســتوطنون مــن عســقالن أغلبهــم مــن اح ـزاب اليمــن االرسائيــي املتطــرف
حيــث كانــوا يشــتمون املوجوديــن بألفــاظ نابيــة( ،مــن بــن مــن تعرضــوا لشــتامئهم عضــو الكنيســت أحمــد
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الطيبــي والطبيــب الــذي كان برفقتــه) ،كــا كانــوا يشــتمون املتظاهريــن امــام املستشــفى دعــا لالســر عليــان
وتعمــدوا شــتم النبــي محمــد بأقبــح األلفــاظ».
واضافــت رينــاوي «بعــد االنتهــاء مــن التغطيــة املبــارشة ملــا كان يجــري هنــاك انتقلــت جميــع الطواقــم
الصحفيــة اىل ســاحة واحــدة ،فلحــق بهــم املســتوطنون ،وهنــاك تــم االعتــداء عــى ســيارة البــث الخاصــة بقناة
تلفزيــون فلســطني ،حيــث اقــدم املســتوطنون عــى ركلهــا بأقدامهــم بقــوة ،كــا ألقــى أحــد املســتوطنني حجرا
عــى زجــاج نافــذة املقعــد األمامــي أثنــاء جلــويس هنــاك متعمــدا إيــذايئ مــا أدى لتحطيــم الزجــاج وتناثــره
علينــا» مؤكــدة ان «كل هــذه االعتــداءات جــرت بوجــود قــوات الرشطــة اإلرسائيليــة التــي كانــت تشــكل
حاميــة للمســتوطنني ضدنــا».
( -)8/17منــع جنــود االحتــال االرسائيــي مراســل تلفزيــون املهــد املحــي يف بيــت لحــم عامــر عمــر حجــازي
( 27عامــا) مــن تصويــر وتغطيــة عمليــات تجريــف اســتيطاين يف بيــت جــاال وقيــدوه واحتجــزوه حيــث افــاد
حجــازي مركــز «مــدى»« :كنــت أتواجــد يــوم  8/17يف منطقــة /بــر عــودة /يف مدينــة بيــت جــاال ،وهــي
منطقــة مهــددة باملصــادرة مــن أجــل اســتكامل بنــاء الجــدار الفاصــل بهــدف فصــل بيــت جــاال عــن مدينــة
القــدس ،كان هنــاك خمــس دوريــات إضافــة لجنــود مــا يســمى حــرس الحــدود اإلرسائيليــن وأربــع جرافــات
قامــت بتجريــف نحــو أربعــة دمنــات مــن األرايض املزروعــة بالزيتــون الــذي يعــود للعهــد الرومــاين .وقفــت
عــى ســور بالقــرب مــن مــكان التجريــف مــن أجــل التصويــر فجــاء ضابــط وأمــرين بالنــزول ولكننــي مل
أســتجب فقــام بشــدي مــن عــى الســور وتقييــد يــداي بالكلبشــات بقــوة وألقــاين يف الجيــب العســكري ،وبعــد
ذلــك جــاء ضابــط آخــر وقــام بتصويــر هويتــي ومــن ثــم أطلــق رساحــي».
( -)8/17اعتقــل جهــاز االمــن الوقــايئ الفلســطيني مراســل وكالــة «شــهاب» يف الضفــة الغربيــة الصحفــي
عامــر عبــد الحليــم ابــو عرفــة ( 31عامــا) مــن منزلــه يف الخليــل واحتجــزه نحــو اربعــة ايــام حيــث افــاد
عامــر مركــز «مــدى» « :اقتحمــت قــوة مــن األمــن الوقــايئ منزلنــا يف مدينــة الخليــل الســاعة العــارشة مســاء
اليــوم (االثنــن  )8/17دون إذن رســمي وقامــوا بتفتيــش املنــزل ،كــا صــادروا جهــاز الكمبيوتــر الخــاص يب
وكامـرا التصويــر الفوتوغـرايف نــوع /كانــون /واقتــادوين اىل مقــر الجهــاز .تــم عــريض عــى املحقــق عنــد حــوايل
الســاعة الثانيــة عــرة والنصــف بعــد منتصــف الليــل ،وكان التحقيــق معــي حــول عمــي لــدى وكالــة شــهاب
وطبيعتــه ،ومــن أيــن احصــل عــى األخبــار ،كــا تــم اتهامــي بإهانــة الســلطة بعــد أن علقــت عــى بوســت
كانــت قــد نرشتــه وكالــة «معــا» قبــل ســنة بعنــوان /اجتــاع الكابينــت الفلســطيني /وألننــي علقــت عــى
كلمــة /الكاببينت(/يســتخدم االرسائيليــون مصطلــح الكابنيــت لالشــارة للمجلــس الــوزاري املصغــر) فقلــت
لهــم بأننــي اســتنكرت مــا متــت كتابتــه ومل أتوافــق معــه وإذا كان هنــاك اع ـراض مــن جانبكــم فيجــب أن
يكــون عــى وكالــة «معــا» وليــس عــي انــا».
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واضــاف «تــم التحقيــق معــي حــوايل ســاعة وبقيــت يف الزنزانــة حتــى أُفــرج عنــي يــوم الجمعــة رغــم أن
قـرار اإلفـراج كان صــدر يــوم األربعــاء بكفالــة عدليــة مقدارهــا  500دينــار علــا ان اجـراءات االفـراج كانــت
اســتكملت يــوم الخميــس».
واضــاف «يــوم الجمعــة مســاء وصلنــي تهديــد عــى الفيســبوك مــن حســاب مجهــول تــم إيقافــه الحقــا وقــد
جــاء يف هــذا التهديــد /لســة ..وال إيش هــذا ،انتظــر األكــر يــا صحفــي.»/
( )8/17منعــت ســلطات االحتــال االرسائيــي املصــور الصحفــي يف تلفزيــون فلســطني خالــد جــال كامــل
بلبــل ( 38عامــا) وهــو مــن غــزة مــن الســفر اىل الضفــة الغربيــة بعــد ان تــم منحتــه ترصيحــا يتيــح لــه
الســفر اىل الضفــة حيــث افــاد بلبــل مركــز «مــدى» « :تــم يومــي االثنــن والثالثــاء ( 17و )2009/8/18إبالغــي
مــن قبــل وزارة الشــؤون املدنيــة واالرتبــاط االرسائيــي (اتصلــوا معــي) ،بوجــود ترصيــح يل للســفر اىل الضفــة
الغربيــة يــوم االربعــاء املوافــق  ،8/19وعليــه فقــد توجهــت عــن الســاعة الثامنــة مــن صبــاح يــوم االربعــاء
( )8/18الســاعة الثامنــة اىل معــر بيــت حانــون /ايــرز ،/وحــن وصلــت الجنــدي االرسائيــي الــذي يســلم
التصاريــح ،طلــب منــي البطاقــة الشــخصية وجــواز الســفر ،فســلمتهن لــه ،وعندمــا َهــم بتســليمي الترصيــح،
طلــب منــي االنتظــار فانتظــرت مــا يزيــد عــن ســاعتني ونصــف .بعــد ذلــك جــاء شــخصان بلبــاس مــدين،
وطلبــا منــي مرافقتهــا ،وســألوين :هــل انــت خالــد بلبــل؟ فقلــت نعــم ،ثــم ســألني احدهــم ان كنــت اعــرف
اللغــة العربيــة ،فقلــت ال».
واضــاف بلبــل «أخــذا منــي الجــوال والســاعة وكل املــواد املعدنيــة ،وطلبــا منــي خلــع القميــص والحــذاء ،ومن
ثــم فتــح أزرار البنطلــون وتنزيلــه لالســفل ،واســتمروا يف تفتيــي نحــو  20دقيقــة ،ثــم طلبــوا منــي احضــار
حقيبتــي ،فاحرضتهــا وادخلوهــا لغرفــة أشــبه باملخــزن ،وأخــذوين بعــد ذلــك عــر رسداب تحــت األرض اىل
مــكان اخــر داخــل املعــر ،وحجــزوين يف غرفــة قرابــة ســاعة ،بعــد ذلــك أخــذوين ملقابلــة ضابــط مخابـرات».
وقــال »:قابلــت ضابــط املخابـرات ملــدة  20دقيقــة تقريبــا ،وســألني :مــاذا لديــك مــن معلومــات؟ احــي مــا
لديــك ؟ لديــك أشــياء تخفيهــا ؟ وملــاذا أنــت مســافر ؟ وأيــن ستســافر؟ وشــعرت أنــه ال يوجــد أســئلة جديــة،
وال يوجــد أي اتهامــات يل .بعــد املقابلــة تــم إعــاديت مــرة أخــرى مــن قبــل الشــخصني اللــذان نقــاين عــر
الــرداب ،وســلامين هويتــي وجــوازي وترصيحــي وأغـرايض ،وطلبــا منــي العــودة اىل غــزه ،وكان ذلــك قرابــة
الســاعة الثانيــة والنصــف ظه ـرا».
( -)8/18اعتــدت عنــارص مــن الرشطــة االرسائيليــة بالــرب عــى املصــور الصحفــي يف وكالــة «كيوبــرس» عبــد
العفــو بســام الزغــر ( 23عامــا) بعــد ان اقتــاده عن ـران مــا يســمى حــرس الحــدود االرسائيــي اىل مركــز
الرشطــة يف البلــدة القدميــة مــن القــدس ،حيــث افــاد الزغــر مركــز «مــدى»« :بينــا كنــت أتواجــد يف البلــدة
القدميــة مــن القــدس ،وتحديــدا عنــد بــاب السلســة ،ومعــي كام ـرايت للتصويــر (وهــو مــا يحــدث بشــكل
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اعتيــادي) أوقفنــي جنديــان مــن حــرس الحــدود االرسائيــي وطلبــا منــي بطاقتــي الشــخصية ،وبعــد نقــاش
بيننــا اقتــاداين اىل مركــز رشطــة بــاب السلســة وهنــاك قامــوا بتفتيــي واالعتــداء عــي بالــرب (لكــات
باأليــدي وباألرجــل) وبعدهــا أعــادوا يل بطاقتــي الشــخصية وأطلقــوا رساحــي دون أي اســتجواب أو تحقيــق».
( )8/18اعتقلــت قــوة مــن رشطــة االحتــال االرسائيــي الصحفــي الحــر ســامر حســام ابــو عيشــة ( 29عامــا)
صاحــب رشكــة «حيفــا ارت برودكشــن» حيــث يعمــل ايضــا يف انتــاج واخـراج االفــام الوثائقيــة وذلــك بعــد
دهــم وتفتيــش منزلــه يف القــدس ومصــادرة عــدد مــن االجهــزة واملعــدات خاصتــه حيــث افــادت زوجتــه روان
ابــو غــوش مركــز مــدى « اقتحمــت قــوة مــن االحتــال منزلنــا الكائــن يف حــي وادي الجــوز مبدينــة القــدس
يــوم  8/18واعتقلــت ســامر بعــد ان قامــوا بتفتيــش املنــزل ومصــادرة أجهــزة خاصــة لســامر مثــل كمبيوتـرات
عــدد ،2كامـرا للتصويــر الفوتغـرايف ،فالشــات عــدد ،3هــارد ديســك خارجــي عــدد .»2
واشــارت روان ابــو غــوش «تــم التمديــد لــه (لســامر) ثــاث م ـرات كل مــرة حــوايل  4أيــام( ،آخرهــا كان
بتاريــخ 2015/9/1وتــم متديــد اعتقاله لخمســة أيــام) ،وال يوجــد لــه ملــف ومل يتــم توجيــه أي تهــم لــه حتــى
اآلن وهــو موجــود األن يف ســجن املســكوبية ونحــن بانتظــار موعــد املحكمــة املقــرر يــوم األحــد املوافــق
.»9/6
( -)8/19تعــرض مراســل تلفزيــون املهــد املحــي عامــر عمــر حجــازي ( 27عامــا) مــن بيــت لحــم ،للتهديــد
مــن قبــل احــد عنــارص املباحــث يف الرشطــة الفلســطينية (حــازم خليــف) ،كــا ومتــت مالحقتــه اثــر شــكوى
قدمــت ضــده مــن قبــل املواطــن ناجــي خليــف خليــف وزوجتــه (ناجــي هــو عــم حــازم) ألنــه اعــاد نــر
مقطــع فيديــو يظهــر تعــدي مجموعــة اشــخاص عــى متجــر يف بيــت ســاحور ،حيــث افــاد حجــازي مركــز
«مــدى»« :نــرت يــوم األربعــاء ( )8/19مقطــع فيديــو عــى صفحــة الفييســبوك الخاصــة بالتلفزيــون يظهــر
اعتداء وتهجــم مجموعــة مــن األشــخاص وبينهــم امــرأة عــى أحــد املحــات التجاريــة وتكســره يف مدينــة
بيــت ســاحور ،وذلــك نقــا عــن صفحــة للصديقــة ماهــرة الجمــل وهــي موظفــة يف وزارة الشــباب والرياضــة.
ويف نفــس اليــوم الســاعة الحاديــة عــرة مســاء تلقيــت اتصــاال مــن أحــد األشــخاص الــذي عــرف عــن نفســه
باســم /أبــو خليــف /وســألني عــن مصــدر الفيديــو ،وهــددين قائــا /أنــا بورجيــك يف املباحــث.»/
واضــاف حجــازي « توجــه مديــري يف التلفزيــون اىل منــزل أبــو خليــف الســاعة الثانيــة عــرة ليــا يف محاولــة
منــه لتهدئــة األمــور ،إال أنهــم كانــوا قــد تقدمــوا بشــكوى لــدى مركــز رشطــة بيــت لحــم يتهموننــي فيهــا
بالقــدح والــذم .ذهبــت اىل مركــز الرشطــة يف يــوم الخميــس  8/20وقدمــت إفــاديت لهــم ولكــن مديــر املركــز
وبعــد ســاع اإلفــادة قــال يل /بــأي حــق تقــوم بنــر الفيديــو؟ /مــا أثــار اســتغرايب ،وقــد تــم إحتجــاز هويتــي
وإطــاق رساحــي بكفالــة مديــري عــى أن أعــود مجــددا اىل مركــز الرشطــة يــوم األحــد ( )8/23الســاعة
الثامنــة صباحــا ومــن هنــاك أتوجــه للنيابــة».
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وقــال الصحفــي حجــازي «يــوم األحــد تــم تحويــل ملفــي مــن النيابــة اىل محكمــة بيــت لحــم ،وبعــد ســاع
كل األط ـراف (املشــتيك ناجــي أبــو خليــف ،املشــتىك عليــه األول أنــا واملشــتىك عليــه الثــاين ماهــرة الجمــل)
تــم تأجيــل القضيــة اىل يــوم .»10/12
( -)8/20تعــرض الصحفــي واملحــرر يف تلفزيــون «الفجــر الجديــد» ســامي ســعيد الســاعي ( 36عامــا) للتهديــد
عــى خلفيــة تعليــق كان كتبــه عــى فيســبوك حيــث افــاد الســاعي مركــز «مــدى»« :تلقيــت عنــد الســاعة
التاســعة والنصــف مــن مســاء يــوم  8/20اتصــاال هاتفيــا مــن شــخص عــرف عــن نفســه بـــ /زاهــر أبــو حســن/
والــذي يعمــل مصــورا لهيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان مــن هاتــف نقــال( رقمــه محفــوظ لديــه) ،وســألني
إذا مــا كنــت ســامي الســاعي فأجبــت :نعــم .عندهــا طلــب منــي تســجيل املكاملــة ،وبــدأ بتهديــدي واتهامــي
باالرتبــاط مــع االحتــال وأننــي متــورط أيضــا بقضايــا أخالقيــة تتعلــق بالتحــرش بالفتيــات اللــوايت أصادفهــن
يف املواصــات العامــة ،كــا أخــرين بأننــي ســاكون مســتهدفا مــن طرفــه وأن /ملفــي /بحوزتــه وأنــه ســيقوم
بكشــفه قريبــا».
واضــاف الســاعي «توجهــت اثــر هــذه املكاملــة إىل رشطــة مدينــة طولكــرم وتقدمــت بشــكوى رســمية خطيــة
حــول هــذا التهديــد ،كــا تقدمــت بشــكوى مامثلــة لنقابــة الصحفيــن مرفقــة باملكاملــة مســجلة ،وشــكوى
أخــرى لهيئــة حقــوق اإلنســان ،إضافــة اىل اننــي توجهــت أيضــا ملكتــب النائــب العــام يف مدينــة رام اللــه
بنفــس الشــكوى ،حيــث اننــي اعتــر أن هــذا التهديــد يشــكل خطـرا عــى أمنــي الشــخيص ويــيء لســمعتي
وطنيــا وأخالقيــا».
واوضــح الســاعي «كان تهديــده يل عــى خلفيــة كتابــايت املنتقــدة ألداء الســلطة ولألمــن الفلســطيني بشــكل
عــام ،وعــى وجــه التحديــد عقــب تعليــق كتبتــه عــى فيســبوك بوحــي مــن تعليقــات كانــت نــرت تلمــح
اىل عملــه كمنــدوب لــدى اجهــزة االمــن الفلســطينية حيــث كتبــت عــى صفحتــي  /ملــاذا يزعــل البعــض مــن
القــول انــه منــدوب فانــا ايضـاً اعمــل مندوبــا ملرشوبــات الســاعي ،كــا أنــه ســبق وهــددين هاتفيــا قبــل نحــو
عــام».
( -)8/21اعتقــل جيــش االحتــال االرسائيــي املصــور الحــر بــال حســن متيمــي ( 49عامــا) وهــو مــن قريــة
النبــي صالــح مبحافظــة رام اللــه ،وذلــك اثنــاء تغطيتــه مســرة يف قريــة النبــي صالــح مبحافظــة رام اللــه ،حيــث
افــاد التميمــي مركــز «مــدى»« :أثنــاء تغطيتــي املســرة األســبوعية يف قريــة النبــي صالــح يــوم  8/21حيــث
كنــت اتواجــد أنــا والناطــق الرســمي باســم بتســيلم «ســريت» والناشــط واملتضامــن اإلرسائيــي ديفيــد يف
منطقــة جبليــة قــرب القريــة ،جــاء جنــود ارسائيليــون وأمرونــا مبغــادرة املــكان بحجــة أنهــا منطقــة عســكرية
مغلقــة ولكنهــم مل يســمحوا لنــا مبشــاهدة األمــر العســكري القــايض باغالقهــا عندمــا طلبنــا منهــم ذلــك ،وبدأوا
يدفعوننــا بقــوة وهــم يرصخــون علينــا ،وبعدهــا جــاء ضابــط وطلــب مــن الجنــود اعتقــايل حيــث أبعــدوين
مســافة 500م عــن الجبــل وجــاء جيــب عســكري ونقلنــي اىل مركــز بنيامــن املقــام قــرب قريــة جبــع .كانــت
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الســاعة اصبحــت الثالثــة ع ـرا وبقيــت محتج ـزا حتــى الســاعة التاســعة ليــا عندمــا حقــق الضابــط معــي
موجهــا يل ثــاث تهــم وهــي :وجــودي يف منطقــة عســكرية مغلقــة ،مقاومــة الجنــود أثنــاء االعتقــال ،رضب
قنابــل غــاز وصــوت عــى الجنــود ،وقــد نفيتهــا جميعــا».
واضــاف متيمــي »:بعــد ذلــك تــم نقــي عنــد حــوايل الســاعة الثانيــة فجـرا اىل معتقــل عوفــر وبقيــت هنــاك
حتــى يــوم األحــد حيــث عقــدت يل محكمــة وتــم اإلف ـراج عنــي الســاعة الواحــدة مــن ظهــر يــوم األحــد
( )8/23بعــد عــرض فيديــو مصــور مــن قبــل ناشــطة اســبانية ينفــي ويُكــذب التهــم التــي وجهوهــا ضــدي».
( )8/24منعــت ســلطات االحتــال االرسائيــي  28صحافيــا واعالميــا مــن قطــاع غــزة مــن الســفر اىل الضفــة
للمشــاركة يف مؤمتــر ســنوي نظمــه مركــز تطويــر اإلعــام بجامعــة بــرزت حــول عــدد مــن قضايــا االعــام
وابلغتهــم يــوم  8/24رفضهــا منحهــم تصاريــح مــرور حيــث أفــاد الصحفــي فتحــي صبــاح مراســل صحيفــة
الحيــاة ومستشــار مركــز تطويــر اإلعــام بجامعــة بــرزت مركــز مــدى «يف إطــار الرتتيبــات لعقــد املؤمتــر
الســنوي ملبــادرة تطويــر اإلعــام يف فلســطني ،طلــب املركــز مــن الصحفيــن واالعالميــن واالكادميــن الراغبــن
يف املشــاركة باملؤمتــر ،ابــاغ املركــز بغــزه بذلــك ،وتزويــد املركــز بصــورة عــن بطاقــة هويتــه مــن اجــل ترتيــب
عمليــة الحصــول عــى تصاريــح لهــم للســفر اىل الضفــة بغايــة املشــاركة يف اعــال املؤمتــر».
واضــاف الصبــاح «بلــغ عــدد الراغبــن باملشــاركة يف املؤمتــر 48غالبيتهــم العظمــى مــن الصحفيــن ( 28منهــم)
وبعضهــم مــن مؤسســات املجتمــع املــدين وأكادمييــن ،وقــد وصلــت كل واحــد منهــم دعــوة رســمية للمشــاركة
يف املؤمتــر .وبتاريــخ  ،2105/8/12قمنــا بتزويــد وزارة الشــؤون املدنيــة بكشــفني بأســائهم معــززة بالدعــوات
وبصــور عــن هوياتهــم الشــخصية ،وقــد كان الكشــف األول يحتــوي عــى  43اســم للفــرة مــن  .. 8 /-27 25أي
ملــدة  3أيــام ،وكان يشــمل قرابــة  10أكادمييــن ،و 5مــن العاملــن يف مؤسســات املجتمــع املــدين ،و 5محامــن
وحقوقيــن ،والباقــي صحفيــن وصحفيــات ،امــا الكشــف الثــاين فــكان يضــم  5أســاء للفــرة مــن  8/30-25أي
للحصــول عــى تصاريــح لهــم تتيــح لهــم املكــوث يف الضفــة ملــدة  5أيــام».
واوضــح الصبــاح يف افادتــه «تــم إبالغنــا مــن وزارة الداخليــة أن الكشــف الــذي يحتــوي عــى ( )43اس ـاً
رفــض كليـاً ،أي رفــض عــام للكشــف ،أمــا الكشــف الــذي يحتــوي عــى  5أســاء فقــد متــت املوافقــة عــى 3
أســاء منهــا فقــط وهــم الزمــاء زكريــا التلمــس ومنــى خــر وأرشف الهــور ،بينــا ُرفــض الســاح لــكل مــن
 :د.تحســن األســطل « نائــب نقيــب الصحفيــن « ود .نبيــل الطه ـراوي املحــارض يف جامعــة األقــى  /كليــة
االعــام».
وأفــاد د .تحســن األســطل نائــب نقيــب الصحافيــن أنــه تلقــى دعــوة مــن جامعــة بريزيــت للمشــاركة يف
املؤمتــر الســنوي ملبــادرة تطويــر االعــام يف فلســطني ،وتــم تقديــم اســمي ضمــن كشــف مــن ( )5أســاء،
ولكــن تــم رفــض منحــي ترصيحــا».
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وأضــاف االســطل يف افادتــه ملركــز مــدى «وصلتنــي دعــوة اخــرى مــن مركــز الدراســات الفلســطينية يف نفــس
األســبوع ،وتــم رفــض إعطــايئ ترصيحــا للســفر».
( -)8/26اســتدعت املباحــث العامــة يف ديــر البلــح بقطــاع غــزة الصحفــي يف راديــو «صــوت الشــعب» احمــد
ســعيد ابــو دقــة وهــو مــن خانيونــس عقــب حلقــة اذاعيــة تناولــت قضيــة شــاب حــاول االنتحــار بعــد اعتــداء
مظفــي بلديــة غــزة عــى بســطته حيــث افــاد ابــو دقــة مركــز «مــدى» « :عنــد حــوال الســابعة مــن مســاء
يــوم االحــد ( )8/26وصلنــي اســتدعاء اىل املنــزل يقــي بــان اراجــع مقــر املباحــث العامــة يف ديــر البلــح فــورا،
ومل يكــن الســبب يف ذلــك موضحــا يف طلــب االســتدعاء ،علــا أن االســتدعاء جــاء بعــد حلقــة اذاعيــة قمــت
بإعدادهــا وبثهــا حــول مستشــفى األقــى ،وقضيــة الشــاب محمــد أبــو عــايص الــذي حــاول االنتحــار بعــد
اعتــداء بلديــة غــزه عــى بســطته».
واضــاف ابــو دقــة «مل أذهــب للمقابلــة وأبلغــت اإلذاعــة مبــا حصــل معــي ،وقامــت اإلذاعــة مــن خــال
اتصــاالت اجرتهــا بحــل املوضــوع».
( -)8/26فرضــت بلديــة القــدس مخالفتــن ماليتــن عــى املصــور يف تلفزيــون فلســطني عــي ســامي ياســن
( 23عامــا) ومصــور قنــاة «روســيا اليــوم» محمــد شــكري عشــو ( 30عامــا) بأمــر مــن احــد عنــارص الرشطــة
االرسائيليــة وذلــك بحجــة انهــا كانــا يعيقــان الحركــة اثنــاء تغطيتهــا منــع الرشطــة املصلــن مــن دخــول
املســجد االقــى حيــث افــاد ياســن مركــز مــدى « كنــت أنــا وزميــي مصــور قنــاة روســيا اليــوم محمــد شــكري
عشــو يــوم  8/26عنــد طريــق بــاب السلســة املــؤدي للمســجد األقــى مــن أجــل تغطيــة أحــداث منــع املصلني
مــن دخــول األقــى لليــوم الثالــث عــى التــوايل .كانــت الرشطــة اإلرسائيليــة تغلــق املــكان بالكامــل ،وفجــأة
جــاء أحــد عنــارص الرشطــة وطلــب منــا هوياتنــا الشــخصية ليســلمها ملوظــف البلديــة حيــث قــام االخــر
بتحريــر /مخالفــات عرقلــة /بســبب تغطيتنــا اإلعالميــة».
واضــاف « تبلــغ قيمــة املخالفــة الواحــدة ( )475شــيكال لــكل واحــد منــا ،علــا انــه تــم إمهالنــا  15يومــا فقــط
لدفــع هــذه املخالفــات» موضحــا انهــا توصــا الحقــا لتســوية مــع البلديــة « بعــد تدخــل إعــام البلديــة
واإلعــام العــري إللغــاء هــذه املخالفــة إذ أن الرشطــة هــي مــن يتوجــب عليهــا تحريــر املخالفــات وليــس
البلديــة ،إضافــة اىل أننــا كنــا نــؤدي عملنــا كصحفيــن وبالتــايل ال يجــوز مخالفتنــا».
( -)8/27ابلغــت ســلطات االحتــال االرسائيــي االرتبــاط العســكري الفلســطيني بأنهــا تعتــزم وقــف بــث
اذاعــة الريــف التــي تعمــل انطالقــا مــن مدينــة دوار مبحافظــة الخليــل بزعــم انهــا تشــوش عــى االذاعــة
العســكرية االرسائيليــة ومطــار بــن غوريــون حيــث افــاد مديــر عــام اذاعــة الريــف محمــود مــوىس ذيــاب
مركــز «مــدى»« :ابلغتنــا مديريــة رشطــة الخليــل واالرتبــاط العســكري الفلســطيني وبنــاء عــى بــاغ مــن
الجانــب االرسائيــي ان جيــش االحتــال االرسائيــي ينــوي اغــاق إذاعــة الريــف التــي تبــث مــن دورا أو
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اقتحامهــا بحجــة أن بثهــا يشــوش عــى مطــار بــن غوريــون واإلذاعــة العســكرية االرسائيليــة ،وقــد ابلغنــا بأنــه
يتوجــب علينــا قطــع بــث اإلذاعــة خــال أســبوع وإال فــان الجيــش االرسائيــي ســيقتحم االذاعــة».
واشــار اىل ان اذاعــة «الريــف» بــدأت العمــل والبــث مــن مدينــة دورا مبحافظــة الخليــل منــذ عــام 2007
وانهــا ملتزمــة بكافــة الرتاخيــص ومــن جميــع الجهــات الرســمية الفلســطينية عازيــا «الســبب الحقيقــي»
لق ـرار االحتــال هــذا هــو «اهتاممنــا كإذاعــة بشــؤون الفلســطينيني داخــل الخــط االخــر ويف غــزة وقــال
«تلقيــت قبــل ثالثــة شــهور اســتدعاء مــن املخاب ـرات اإلرسائيليــة وهنــاك تــم اســتجوايب حــول بــث اإلذاعــة
ملنطقــة النقــب وحاولــوا تقديــم بعــض املغريــات املاديــة يل مقابــل /وقــف تحريــض العــرب هنــاك ضــد
اإلرسائيليــن.»/
( -)8/28اصيــب املصــور الحــر محمــد بســان ياســن ( 21عامــا) بعيــار مطاطــي اطلقــه نحــوه جنــدي
ارسائيــي اثنــاء تغطيتــه مســرة يف بلعــن ،حيــث افــاد ياســن مركــز «مــدى»« :كنــت اغطــي احــداث املســرة
األســبوعية ببلــدة بلعــن يــوم  ،8/28وأثنــاء انتظــاري انتهــاء التظاهــرة ،وبينــا كان الجيــش اإلرسائيــي
ينصــب كمينــا للمتظاهريــن حيــث خــرج الجنــود فجــأة مــن داخــل حفــرة ،هربــت وابتعــدت مرسعــا عــن
املــكان خشــية ان اتعــرض مجــددا لالعتــداء او االصابــة مجــددا حيــث اننــي أعــاين مــن إصابــات ســابقة (مــا
تـزال بعــض الشــظايا مســتقرة يف كبــدي كــا أن كليتــي مجروحــة) ،لكــن الجنــود ســارعوا باطــاق الرصــاص
باتجاهــي مــا أدى إلصابتــي برصاصــة مطاطيــة يف ســاقي األيــر ،كــا أُصبــت ب ُجــرح يف ســاقي األميــن وبخلــع
يف كتفــي األميــن ،وقــد تلقيــت العــاج الــازم يف مستشــفى رام اللــه الحكومــي».
( -)8/28اعتقــل جنــود االحتــال املصــور املتطــوع يف منظمــة «بيتســيلم» االرسائيليــة حمــزة ســليامن ياســن-
برنــاط ( 23عامــا) بعــد ان اعتــدوا عليــه بالــرب وحطمــوا الكامـرا خاصتــه اثنــاء تصويــره احــداث مســرة
بلعــن يــوم  ،8/28حيــث افــاد حمــزة ياســن مركــز «مــدى»« :كنــت أوثــق بكامــريت الشــخصية املســرة التــي
خرجــت يف بلعــن يــوم  8/28وبعــد أن خــرج الجيــش مــن حفــرة اقــام فيهــا كمينــا للمتظاهريــن ،قامــوا
باعتقــال ابــن عمــي إيــاد محمــد ياســن البالــغ مــن العمــر (42عامــا) وبــدأوا برضبــه رضبــا مربحــا بأيديهــم
وبأرجلهــم وبالعــي الحديديــة ،وكنــت انــا يف هــذه االثنــاء أوثــق مــا يجــري فبــدأوا بإلقــاء قنابــل الصــوت
عــي فانســحبت اىل الخلــف ،وأثنــاء ذلــك أمــر الضابــط باعتقــايل وقــام الجنــود بــريب (كفــوف) عــى وجهــي
وبــركيل بأرجلهــم ،كــا قامــوا مبســح الصــور التــي كنــت صورتهــا وكــروا الذاكــرة املوجــودة فيهــا الكام ـرا
كــا حطمــوا الكامـرا كليــا».
واضــاف « تــم نقلنــا (أنــا وابــن عمــي) اىل مركــز رشطــة /بنيامــن ،/وهنــاك مكثنــا حتــى الســاعة الثانيــة عــرة
مــن منتصــف تلــك الليلــة حتــى أُفــرج عنــا ،وقمنــا باالتصــال عــى ســيارة اإلســعاف والتقينــا بهــا يف جبــع
ونقلتنــا اىل مستشــفى رام اللــه حيــث تلقينــا العــاج هنــاك».
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( -)8/29منعــت ســلطات االحتــال االرسائيــي مراســل موقــع «الجزيــرة نــت» عــوض ابراهيــم الرجــوب (39
عامــا) مــن الســفر بينــا كان يف طريقــه اىل دولــة قطــر ،حيــث افــاد الرجــوب مركــز «مــدى»« :ســافرت عــر
الجــر (معــر الكرامــة) يــوم  8/29متجهــا اىل دولــة قطــر يك أعمــل ملــدة شــهرين مــن مقــر قنــاة الجزيــرة،
وبعــد ان ســلمت جــواز ســفري لالرسائيليــن عــى الجــر أخــروين بعــد نحــو ســاعتني مــن االنتظــار بأننــي
ممنــوع مــن الســفر ،وإن أردت أن أعــرف ســبب منعــي مــن الســفر عــي مراجعــة املخاب ـرات اإلرسائيليــة
واالرتبــاط اإلرسائيــي ،وتبــن بعــد املراجعــة بأننــي ممنــوع مــن الســفر ألســباب /أمنيــة /حتــى تاريــخ
.»2015/10/24
( -)8/30اعتــدى جنــود االحتــال االرسائيــي بالــرب وبقنابــل الغــاز والصــوت عــى معظــم الصحافيــن
الذيــن كانــوا يغطــون املســرة التــي نظمــت ظهــر يــوم االربعــاء ( )8/30ضــد اســتكامل بنــاء جــدار الفصــل
العنــري يف مدينــة بيــت جــاال حيــث افــاد عبــد الغنــي محمــد النتشــة ( 33عامــا) وهــو مصــور فيديــو
يعمــل لــدى رشكــة بامليديــا مركــز «مــدى» « :لقــد منعــوين مــن التغطيــة كــا تــم دفعــي أكــر مــن مــرة
لالبتعــاد عــن املــكان ،وتعرضــت للتهديــد باالعتقــال مــن قبــل بعــض الجنــود».
واضــاف النتشــة» أُصبــت بثــاث قنابــل صــوت يف قدمــي القاهــا الجنــود نحونــا ،إضافــة اىل القائهــم قنبلــة
غــاز مــن نــوع جديــد كبــرة الحجــم وفيهــا غــاز مركــز يســتقر يف الجــو مــا ادى اىل اصابتــي بحالــة اختنــاق
رغــم أننــي كنــت أرتــدي الكاممــة الواقيــة ،وقــد مــى نصــف ســاعة مل أســتطع خاللهــا الــكالم حتــى تلقيــت
العــاج امليــداين يف ســيارة اإلســعاف».
وقــال مراســل فضائيــة «القــدس» ممــدوح محمــود حاممــرة ( 31عامــا) يف افــادة ملركــز مــدى حــول ذات
الحادثــة «أغلــب الصحفيــن الذيــن كانــوا يغطــون مســرة بيــت جــاال يف هــذا اليــوم ( )8/30تعرضــوا
العتــداءات الجيــش اإلرسائيــي ،بعــد أن قمــع الجنــود املتظاهريــن املشــاركني يف املســرة وفرقوهــم ،حيــث
تعرضنــا للتهديــد يف حــال مل نغــادر نحــن الصحافيــن املــكان كــا أننــي اصبــت انــا كــا غــري بحالــة اختنــاق
ج ـراء اطــاق الجنــود قنابــل الصــوت والغــاز نحونــا».
قــال مراســل صحفــي موقــع «القــدس» دوت كــوم وراديــو البلــد عبــد الرحمــن يونــس ( 28عامــا) يف افــادة
ملركــز «مــدى»« :تعرضــت للدفــع والتهديــد مــن قبــل جنــدي قــام مبنعنــا نحــن الصحفيــن مــن الصعــود اىل
تلــه قريبــة مــن املــكان».
مــن جانبــه أفــاد مصــور التلفزيــون اليابــاين ،ووكالــة األنبــاء الفرنســية مــوىس أحمــد الشــاعر ( 56عامــا) «
منعونــا مــن التواجــد يف املــكان مــن خــال الدفــع ورضب قنابــل الصــوت نحونــا حيــث أصابتنــي قنبلــة صــوت
يف قدمــي اليــرى ،إال أن آثارهــا كانــت بســيطة ومل تســتدع تلقــي العــاج».
واوضــح الشــاعر «ممــن تواجــدوا يف املــكان وتعرضــوا للتهديــد والدفــع واستشــاق الغــاز ايضــا الصحافيــن
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مــوىس القواســمي مصــور وكالــة رويــرز ،يوســف عيــى شــاهني وهــو محــرر ومصــور فيديــو يف رشكــة بامليديــا
( 26عامــا) ،ونــارص الشــيوخي مصــور الـــ  - APوكالــة االسوشــيتد بــرس».
( )8/31احتجــز احــد مــدراء وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة الصحفــي الحــر محمــد احمــد عثــان نحــو ثلــث
ســاعة ،ومنعــه مــن اعــداد تحقيــق لشــبكة تلفزيــون العــريب كان تــم ترتيــب اجرائــه مــع الــوزارة حيــث افــاد
عثــان مركــز مــدى «قبــل  10أيــام حصلــت عــى موعــد مــن احــد مــدراء اإلدارات بــوزارة الصحــة الســاعة
الواحــدة ظهـرا النجــاز تحقيــق تلفزيــوين ،وعندمــا ذهبــت وبدأنــا نصــور ،أخــرين بعــد دقائــق بأننــي ممنــوع
مــن التعامــل مــع وزارة الصحــة ،وأن عــي إحضــار ورقــة مــن التلفزيــون الــذي أعمــل فيــه مــن أجــل الســاح
يل بعمــل التحقيــق».
واوضــح عثــان «كانــت زوجتــي حصلــت يــوم األربعــاء ( )8/26وهــي رشيكتــي يف اعــداد هــذا التحقيــق عــى
ورقتــن مــن أجــل عمــل التحقيقــات التلفزيونيــة (عــدد التحقيقــات  )2مــن طبيــن يف الــوزارة ،وبنــاء عليــه
قمــت باجـراء اللقــاء مــع الطبيــب األول الــذي منعنــي يف البدايــة مــن التنفيــذ يــوم األحــد ( ،)8/30وذهبــت
ملوعــد اللقــاء الثــاين يــوم االثنــن ( )8/31صباحــا .ذهــب الطاقــم املرافــق يل مــن أجــل االســتعداد للتصويــر
اىل مكتــب املتحــدث باســم الــوزارة يف هــذا اليــوم ( ،)8/31وعندمــا عــرف أننــي أنــا مــن ســيقوم بالتحقيــق
طردهــم وقــال لهــم /ممنــوع أن يعمــل محمــد عثــان معنــا /وعمــم ذلــك عــى جميــع املــدراء املوجوديــن
يف املبنــى .بعدهــا جــاء أحــد املــدراء وشــكك يف الورقــة التــي حصلــت عليهــا مــن التلفزيــون الــذي أعمــل فيــه
وقــال يل بأنهــا مــزورة ،وتــم احتجــاز افـراد طاقــم العمــل يف الغرفــة ملــدة ثلــث ســاعة عنــده ،لحــن اطــاع
املتحــدث باســم الــوزارة عــى هــذه الورقــة ،وبعــد أن تأكــدوا مــن أن الورقــة ليســت مــزورة تركونــا نذهــب
ولكننــا مل نقــم بعمــل التحقيــق التلفزيــوين الثــاين».

ايلول
( -)9/4اعتــدى جنــود االحتــال عــى مراســل تلفزيــون فلســطني عــي دار عــي ( 31عامــا) واحتجــزوه ومنعــوه
وزمالئــه مــن التغطيــة يف قريــة النبــي صالــح شــال غــرب رام اللــه ،حيــث افــاد دار عــي مركــز مــدى «كنــت
انــا وزمــاء طاقــم املصوريــن يف تلفزيــون فلســطني ،فــادي الجيــويس( 32عامــا) ،وشــامخ الجاغــوب ( 33عامــا)
ورأفــت أبــو عــواد ( 26عامــا) يف قريــة النبــي صالــح مــن أجــل إعــداد تقريــر ،ويف االثنــاء جــاء جنــدي وســألني
مــاذا تفعــل؟ فقلــت لــه :هــذا واضــح أننــي أعــد تقريـرا ،فســألني ملــاذا؟ فطلبــت منــه عــدم ســؤايل الين اجبته،
فجــاء ضابــط آخــر وقــال يل عندمــا يســألك الضابــط عليــك أن تجيبــه ،فقلــت لــه لــن أجيبــك ال أنــت وال هــو،
فقــام بدفعــي وجــاء جنــدي آخــر ورضبنــي وتــم اعتقــايل ونقــي للــرج الــذي يبعــد عــن املــكان حــوايل 150م
وهنــاك تعرضــت للشــبح والــرب إضافــة للشــتائم وبقيــت محتجـزا هنــاك حــوايل الســاعتني قبــل أن يتدخــل
االرتبــاط الفلســطيني باملوضــوع ويتــم اإلفـراج عنــي» .
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( -)9/5منعــت قــوات االحتــال مجموعــة مــن الصحافيــن مــن تغطيــة مســرة ســلمية نظمــت احتجاجــا
عــى انقطــاع امليــاه مــن منطقــة الجبعــة جنــوب بيــت لحــم ،حيــث افــاد مصــور تلفزيــون فلســطني يف
بيــت لحــم هــاين احمــد فنــون( 32عامــا) مركــز مــدى «  « :كنــا مدعويــن لتغطيــة مســرة احتجاجيــة ســلمية
يف الســاعة العــارشة يف منطقــة الجبعــة جنــوب غــرب بيــت لحــم بســبب أزمــة ميــاه يف تلــك املنطقــة،
وحــن خــرج املواطنــن لالحتجــاج عــى هــذا الوضــع قــام جيــش االحتــال بحشــد قواتــه رغــم قلــة املواطنــن
املتواجديــن .يف البدايــة مل يتــم منعنــا مــن التصويــر أو التغطيــة ولكــن تــم منعنــا مــن التغطيــة بعــد أن جــاء
ضابــط اإلدارة املدنيــة االرسائيليــة وهــو مــن قــام بقمعنــا وطلــب البطاقــات الصحفيــة لبعــض الصحفيــن،
وأثنــاء اجـرايئ مقابلــة مــع أحــد املواطنــن اقرتبــت مجنــدة مــن أجــل إعطــاء أحــد األطفــال املــاء (يف محاولــة
منهــم إلظهــار صــورة إنســانية) ،ويف هــذه اللحظــة قمــت أنــا بإيقــاف التصويــر فانزعــج الضابــط مــن ذلــك
وجــاء يســألني ملــاذا أوقفــت التصويــر وإذا مــا كنــت عطشــان ،فانســحبت بعــد جــدل بيننــا مــن املــكان»
وقــال مصــور الفيديــو يف شــبكة «معــا» يف بيــت لحــم محمــد خليــل حاممــرة ( 25عامــا) يف افــادة ملركــز
مــدى «كنــت انــا وزميلتــي مرينــا جــال االطــرش ( 30عامــا) مراســلة شــبكة معــا نغطــي مســرة ســلمية
ملواطنــن يف منطقــة الجبعــة (يــوم  )2015/9/5احتجاجــا عــى اســتمرار قطــع امليــاه ،وعندمــا جــاء الجيــش
اإلرسائيــي حــاول عرقلــة عملنــا ملــدة عــر دقائــق حتــى تأكــد مــن بطاقاتنــا الصحفيــة ومــن ثــم ســمح لنــا
مجــددا بالتغطيــة».
( -)9/7منعــت رشطــة االحتــال املصــورة الحــرة واملتطوعــة يف مؤسســة «همــة نيــوز» ســاح عــاء الديــن
دويــك ( 24عامــا) مــن الدخــول اىل املســجد االقــى إلعــداد تقريــر صحــايف حيــث افــادت دويــك مركــز
مــدى« :توجهــت الســاعة الواحــدة والنصــف مــن ظهــر يــوم االثنــن ( )9/7اىل املســجد االقــى إلعــداد تقريــر
صحفــي حــول املضايقــات التــي يتعــرض لهــا املواطنــن باســتمرار ،حيــث أوقفنــي رشطــي ارسائيــي قــرب بــاب
حطــة وطلــب منــي هويتــي وبعــد أن قــام بفحصهــا تبــن لــه أن اســمي مــدرج عــى قامئــة املمنوعــن مــن
دخــول األقــى ،فطلــب منــي االبتعــاد عــن املــكان ،وحــن علمــت ان اســمي مــدرج عــى قامئــة املمنوعــن
عــدت ودخلــت مــن بــاب آخــر بعــد ربــع ســاعة».
واضافــت «علمــت ايضــا ان زمياليت صابريــن عبيــدات وتعمــل مصــورة يف شــبكة قــدس ( 25عامــا) ،وبيــان
راغــب الجعبــة وهــي مراســلة يف مركــز إعــام القدس (21عامــا) بأنهــن ممنوعــات ايضــا مــن الدخــول اىل
املســجد األقــى حيــث حاولــن الدخــول يف اليــوم التــايل وتــم منعهــن ،علــا ان هــذا املنــع عــادة مــا يكــون
محــددا ً مــن الســاعة الســابعة صباحــا حتــى الســاعة الثانيــة والنصــف ظهـرا ولكنــه ال يحــدد او غــر محصــور
بعــدد معــن مــن االيــام».
( -)9/8احتجــزت رشطــة االحتــال مراســلة وكالــة «بيــت املقــدس» ومؤسســة «همــة نيــوز» الصحافيــة لــواء
وائــل ابــو رميلــة ( 23عامــا) واعاقــت دخولهــا اىل املســجد االقــى حيــث افــادت ابــو رميلــة مركــز مــدى:
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«أثنــاء محاولتــي تغطيــة اقتحامــات املســتوطنني للمســجد األقــى يف هــذا اليــوم ( ،)9/8وعندمــا وصلــت
بــاب القطانــن منعــوين مــن الدخــول فتوجهــت اىل بــاب املجلــس 19حيــث ســلمت هويتــي ودخلــت .أوقفنــي
أول حاجــز لرشطــة االحتــال ملــدة  15دقيقــة ومــن ثــم ســمح يل بالدخــول ،وعــى الحاجــز الثــاين للرشطــة
املوجــود عــى مدخــل األقــى تــم إيقــايف ومنعــي مــن الدخــول ولكــن وبعــد مشــادة كالميــة فيــا بيننــا
اســتمرت نحــو  5دقائــق ســمحوا يل بالدخــول».
واضافــت «يف كل مــرة أريــد الدخــول اىل املســجد األقــى او الخــروج منــه يتــم ايقــايف مــن الرشطــة ويعيــدون
طــرح نفــس األســئلة عــي ويحاولــون مضايقتــي ومنعــي مــن التغطيــة حتــى أن الرشطــي أخــرين يف احــدى
املـرات أن أعمــم عــى جميــع الصحفيــن بــأن أي صحفــي ســيصور املســتوطنني يف األقــى ســيتم اعتقالــه».
( -)9/10احتجــزت قــوة مــن جيــش االحتــال طاقــم تلفزيــون فلســطني يف اريحــا اثنــاء محاولتهــم اعــداد
تقريــر حــول قريــة العرينــات املدمــرة ومنعتهــم مــن ذلــك حيــث افــاد مديــر مكتــب تلفزيــون فلســطني يف
اريحــا فتحــي خليــل براهمــة ( 53عامــا) مركــز مــدى « :يــوم  9/10توجهــت ومصــور تلفزيــون فلســطني يف
أريحــا عمــر أحمــد أبــو عــوض ( 29عامــا) ،وبعــض أصحــاب أرايض قريــة العرينــات وهــي قريــة مدمــرة عــى
الحــدود األردنيــة الفلســطينية شــال العوجــا يف أريحــا إضافــة لضابــط مــن االرتبــاط العســكري الفلســطيني،
لعمــل تقريــر عــن أرايض الغــور حيــث كانــت اإلدارة املدنيــة االرسائيليــة قــد أعلنــت نيتهــا إعادتهــا ألصحابهــا
الــذي ميلكــون وثائــق طابــو بهــا علــا أن املســتوطنني يزرعونهــا بالنخيــل .أثنــاء تواجدنــا هنــاك جــاء الجيــش
اإلرسائيــي وســألنا عــن ســبب وجودنــا يف املــكان ،وقــال لنــا أنهــا منطقــة عســكرية مغلقــة ومينــع عــى
الصحافــة دخولهــا ،وقــد احتجزونــا يف املــكان مــدة ســاعتني وونصــف (مــن العــارشة والنصــف حتــى الواحــد
ظه ـرا) ،كــا حاولــوا مصــادرة كام ـرا التصويــر لــوال تدخــل االرتبــاط الفلســطيني .وتــم اإلف ـراج عنــا بعــد
تدخــل االرتبــاط العســكري – مكتــب اللــواء جهــاد الجيــويس -ومكتــب وارتبــاط أريحــا وقمنــا باســتكامل
تقريرنــا يف منطقــة أخــرى رشق أريحــا» .
( -)9/10جــددت ســلطات االحتــال االرسائيــي اعتقــال الصحفــي نضــال نعيــم ابــو عكر(47عامــا) معــد
ومقــدم برامــج عــن االرسى يف اذاعــة الوحــدة ،ويســكن يف مخيــم الدهيشــة جنــوب بيــت لحــم ،حيــث افــاد
ابنــه محمــد ابــو عكــر« :تــم يــوم الخميــس  2015/9/10تجديــد االعتقــال اإلداري لوالــدي الصحفــي نضــال
أبــو عكــر ملــدة ثالثــة شــهور وذلــك للمــرة الخامســة عــى التــوايل ،وقــد علمنــا أن وضعــه الصحــي يسء
حيــث انــه فقــد مــن وزنــه مــا ال يقــل عــن  10كيلوغرامــات» ،يذكــر ان ابــو عكــر كان اعتقــل اخــر مــرة يف
 ،2014/6/28وقــد اعتقــل قبــل ذلــك التاريــخ عــدة م ـرات اداريــا.
( -)9/13تعرضــت مجموعــة مــن الصحافيــن (مــا ال يقــل عــن  10صحافيــن) يف القــدس لسلســلة مــن
االعتــداءات العنيفــة نفذتهــا ضدهــم رشطــة االحتــال ورجــال االمــن االرسائيليــون اثنــاء تغطيتهــم عمليــات
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اقتحــام مســتوطنني يهــود للمســجد االقــى حيــث افــادت املصــورة ديــاال جويحــان مركــز مــدى« :كنــا عنــد
بــاب السلســلة مــن أجــل تغطيــة اقتحامــات املســتوطنني للمســجد األقــى ومــا يرافقها عــادة مــن احتجاجات
ومواجهــات مــن قبــل املقدســيني والتــي متيــزت هــذا اليــوم بحدتهــا .وقــد منعتنــا الرشطــة االرسائيليــة مــن
الدخــول مــن هنــاك بعــد ان اغلقــت الطريــق بحواجــز معدنيــة ،كــا وتعمــد رجــال الرشطــة مهاجمتنــا نحــن
الصحفيــن أكــر مــن مــرة واعتــدوا عــى بعضنــا بالــرب والــركل باألرجــل والدفــع باأليــدي ،كــا تعمــدوا
منعنــا مــن التواجــد يف كل األماكــن القريبــة حتــى ال نغطــي األحــداث»
واضافــت « تلقيــت انــا رضبــة يف قدمــي اليمنــى وعــى ظهــري ،بينــا تعــرض زمييل أحمــد غرابــي وهــو
مصــور الوكالــة الفرنســية للركل أكــر مــن مــرة عــى رجلــه ،كــا تلقى مؤمــن شــبانة وهــو مصــور قنــاة معــا
الفضائيــة ( 30عامــا) رضبــه عــى رقبتــه مــن قبــل الرشطــة اال انهــا جميعهــا كانــت بســيطة ومل تســتدعي
العــاج».
وقالــت جويحــان «بعــد هــذا االعتــداء بنحــو نصــف ســاعة تعرضــت العتــداء آخــر ،كان اعتــداء وحشــيا
مخيفــا ،حيــث كنــت أتواجــد داخــل محــل يف البلــدة القدميــة يف منطقــة طريــق الــواد ،حيــث كنــت أصــور
هــروب املواطنــن مــن اعتــداءات الرشطــة ،فتفاجــأت بالجنــود يركضــون باتجاهــي ويهجمــون عــي حيــث
رضبــوين عــى يــدي اليــرى وقامــوا بليهــا عــى ظهــري ،كــا تلقيــت رضبــات عــى رقبتــي وظهــري وكتفــي،
وقــد أصبــت بخــدوش يف يــدي اليــرى ،كــا تعــرض زمييل جهــاد املحتســب مصــور قنــاة «رؤيا» للــرش
بالغــاز الخانــق عــى وجهــه مــن قبــل الجنــود ،تلقينــا نحــن االثنــن اإلســعاف امليــداين يف املــكان مــن قبــل
طاقــم اإلغاثــة الطبيــة حيــث تبــن وجــود رضــوض خفيفــة يف رقبتــي».
وافــاد مراســل فضائيــة «الغــد العــريب» التــي تبــث مــن لندن ضيــاء حوشــية التــي تعــرض هــو االخــر العتــداء
مــن قبــل الجنــود « كنــت أتواجــد أـــنا ومنــذر الخطيــب ،إيثــار أبــو غربيــة ،جهــاد املحتســب ،ديــاال جويحــان
ومحفــوظ أبــو تــرك ،عنــد بــاب السلســة لتغطيــة األحــداث حيــث اقــرب منــي عنــارص مــن الوحــدات
االرسائيليــة الخاصــة بشــكل مفاجــئ وبــدأوا بــريب وهــم يرصخــون /انــرف مــن هنــا /وبعــد ذلــك بقليــل
عــاد احدهــم مــرة أخــرى وبــدأ يهــددين بانهــم ســيقومون /بتكســر أرجــي لــو عــادوا للمــكان ووجــدين
فيــه.»/
وأفاد جهــاد عــاء الديــن املحتســب ( 26عامــا) وهــو مصــور فيديــو لقنــاة «رؤيــا» الفضائيــة مركــز
مدى «كنــت أقــف يف بــاب السلســلة قــرب مركــز رشطــة /بيــت الياهــو /ألصــور احــداث منــع املصلــن مــن
الدخــول اىل املســجد األقــى حيــث جــاء ضابــط إرسائيــي وأمهلنــا خمــس دقائــق إلخــاء املــكان ،وبعــد
دقيقــة واحــدة تقريبــا بــدأوا بدفــع الجميــع وإبعادهــم عــن املــكان .وكان بالقــرب منــي زمييل إيثــار إبراهيــم
أبــو غربيــة ( 33عاما) مصــور تلفزيــون /الغــد العريب /وقــد رضبــوه بوحشــية ،امــا انــا فقــد ابتعــدت عنهــم
ووقفــت يف مــكان بعيــد ألصــور مــا يجــري مــن أحــداث فجــاءوا وبــدأوا بدفعــي ورضيب بقبضاتهــم ،وقامــوا
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بســحبي مــن بــاب السلســلة حتــى بــاب املجلــس وهــم يرضبــوين ويركلــوين باقدامهــم خــال ذلــك كــا قامــوا
بــرش الغــاز الخانــق عــى وجهــي (رذاذ الفلفــل) واســتمر ذلــك حتــى وصلــت بــاب املجلــس اســتطع فتــح
عيــوين ،وهنــاك تلقيــت اإلســعاف امليــداين ومل يتحســن وضعــي إال بعــد نحــو ســاعتني».
وأفــاد عــي ســامي مــوىس ياســن ( 23عاما) ويعمــل مصــور فيديــو لتلفزيــون فلســطني « كنــت أتواجــد
عنــد بــاب السلســلة يف وقــت مبكــر مــن صبــاح يوم أمــس ( 9/13حــوايل الســاعة الســابعة) مــن أجــل تغطيــة
اقتحامــات املســتوطنني للمســجد األقــى ،وقــد هاجــم عنــارص رشطــة االحتــال االرسائيــي جميــع املتواجديــن
واســتهدفوا الصحفيــن وكامرياتهــم بشــكل خــاص حيــث تــم االعتــداء عــي بالــرب والدفــع كــا وكُــر
املايكرفــون املوجــود عــى كام ـرايت».
مــن جانبهــا افــادت مراســلة شــبكة «قــدس» االخباريــة ليــايل زيــاد خالــد عيــد ( 27عامــا) ان قــوة مــن رشطــة
االحتــال منعتهــا مــن التصويــر يف القــدس القدميــة واحتجــزت بطاقتهــا الشــخصية يــوم  9/13وقالــت «عنــد
حــوايل الســاعة الثامنــة صباحــا كنــت عنــد بــاب املجلــس يف القــدس القدميــة اجــري بعــض املقابــات وكان
يف املحيــط ضابــط إرسائيــي يعمــل عــى اســتفزاز املواطنــن ،فجــاء ومنعنــي مــن التصويــر ،وقــام بســحب
هويتــي وأعطــاين اســتدعاء ملراجعــة مركــز الرشطــة (القشــلة) حــاال ،ولكنــي اســتطعت اســتعادة هويتــي
منــه .وبعــد استشــارة محامــي موجــود يف املــكان نصحنــي بعــدم الذهــاب للمقابلــة مبــا أن هويتــي بحــوزيت».
( -)9/14اعتــدت رشطــة االحتــال عــى املصــور يف رشكــة االرز لالنتــاج اميــن حســن ابــو رمــوز( 25عامــا)
اثنــاء تغطيتــه احداثــا يف القــدس وحطمــت بعــض معــدات التصويــر الخاصــة بــه حيــث افــاد ابــو رمــوز مركــز
مــدى «كنــت حــوايل الســاعد التاســعة صباحــا أصــور عنــد بــاب السلســلة بالقــدس القدميــة ،فجــاء رشطــي
وهــددين بفــرض مخالفــة عــي بألــف شــيكل بتهمــة أننــي /أعرقــل عمــل الرشطــة ،/فلــم أكــرث لذلــك ،فقــال
يل بأنــه ليــس معــي بطاقــة صحافــة وعــي الذهــاب مــن املــكان فقلــت لــه بــأن بطاقتــي إرسائيليــة وهــي
صــادرة مــن حكومتــه وهــذا اعتــداء عــي فأعــاد يل هويتــي وأمــرين باالنـراف .واثــر ذلــك جــاء احــد افـراد
القــوات االرسائيليــة الخاصــة وامســك بـــ (الرتايبــود -حامــل الكامـرا) الخــاص بكامــريت وبــدأ برضبــة بــاالرض
حتــى كــره».
واضــاف ابــو رمــوز « بعدهــا دخلــت اىل احــد املحــال التجاريــة ألرشب مــاء فلحــق يب ضابــط درزي مــن رشطــة
االحتــال اىل املحــل وبــدأ يوجــه يل اللكــات عــى صــدري وكتفــي وقــام بتحطيــم الرتايبــود بشــكل كامــل
وكذلــك حطــم املايكريفــون».
( -)9/14اصيبــت مراســلة تلفزيــون فلســطني كريســتني خالــد رينــاوي ( 26عامــا) بقنبلــة صــوت القاهــا احــد
عنــارص رشطــة االحتــال اثنــاء تغطيــة مواجهــات بــن املواطنــن يف القــدس وقــوات االحتــال حيــث افــادت
رينــاوي مركــز مــدى« :أثنــاء تغطيــة املواجهــات املســتمرة مــن يــوم أمــس عنــد بــاب السلســلة ،تم عنــد
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حــوايل الســاعة العــارشة والنصــف صباحــا االعتــداء عــى املتواجديــن بشــكل عــام وعــى الصحفيــن بشــكل
مبــارش مــن قبــل رشطــة االحتــال االرسائيــي حيــث اصابتنــي قنبلــة صــوت يف عينــي اليــرى».
( -)9/14اعتــدت رشطــة االحتــال عــى املصــور يف وكالــة «كيوبــرس» مصطفــى يــارس الخــاروف ( 28عامــا)
واحتجزتــه وحذفــت املــواد عــن كامريتــه بعــد ان اقتادتــه ملركــز الرشطــة كــا واعتــدت عــى مجموعــة مــن
زمالئــه اثنــاء تغطيتهــم احداثــا يف مدينــة القــدس حيــث افــاد الخــاروف مــدى« :كنــت ومجموعــة مــن
الصحفيــن (أميــن أبــو رمــوز مصــور رشكــة األرز ،ســنان أبــو ميــزر مصــور رويــرز ،عبــد الكريــم درويــش مــن
قنــاة القــدس) عنــد الســاعة الثامنــة صباحــا متواجديــن عنــد السلســة بــاب يف القــدس القدميــة اســتعدادا
لتصويــر منــع املصلــن مــن دخــول األقــى ،وقــد وقفنــا يف ركــن مــن الطريــق بعــد أن بــدأ املواطنــون بالتجمع
والتكبــر .عندهــا جــاءت مجموعــة مــن القــوات الخاصــة االرسائيليــة وبــدأوا مبهاجمــة ورضب الصحفيــن قبــل
املواطنــن املحتجــن ،مــا دفعنــا للهــرب ومغــادرة املــكان».
واضــاف «كنــت أصــور هــذا االعتــداء الهمجــي عــى املصوريــن وخصوصــا زميــي أميــن أبــو رمــوز ،وبعــد أن
الحظنــي احــد عنــارص الرشطــة حاولــت الهــروب منــه ولكنــه ركــض خلفــي وســمعت الضابــط وهــو يقــول
للرشطــي /اذبحــوه ثــم اعتقلــوه ،/فاستســلمت لالعتقــال فــا كان مــن الرشطــي إال ان بــدأ فــورا بــريب
بطريقــة وحشــية بالعصــا ومــن ثــم اقتــادين ملركــز رشطــة بيــت الياهــو ،وهنــاك كان التفتيــش واملعاملــة
ســيئة جــدا ،وقامــوا بتكبيــل يــداي بقــوة كــا وواصلــوا االعتــداء عــي بالــرب بــن فــرة وأخــرى ،كــا أخــذوا
كامـرات التصويــر خاصتــي (الفيديــو والفوتوغـرايف) وقامــوا بعمــل فورمــات لهــا (حذفــوا كل املــواد عنهــا)،
ومــن ثــم تــم نقــي بعدهــا ملركــز تحقيــق القشــلة حيــث بقيــت هنــاك حــوايل ســت ســاعات يف ظــروف ســيئة
حتــى عرضــت عــى املحقــق الــذي اخــرين بأننــي متهــم باالعتــداء عــى رشطــي وعرقلــة عملــه وســبه ،ولكنــي
طلبــت اســتعادة املــادة املحذوفــة مــن الكامـرا ألنهــا توثــق كل مــا جــرى وتبــن كــذب التهــم املنســوبة إيل،
كــا طلبــت منهــم مشــاهدة تصويــر كامرياتهــم املنتــرة يف املــكان ليتأكــدوا مــن صــدق أقــوايل .تــم اإلفـراج
عنــي الســاعة الرابعــة عـرا أي بعــد احتجــاز دام  8ســاعات تقريبــا».
( -)9/15منعــت قــوات امــن فلســطينية طاقــم فضائيــة «فلســطني اليــوم» مــن تغطيــة احــداث وقعــت يف
مدينــة جنــن كــا واحتجزتهــم وقطعــت بثهــم املبــارش مــن امليــدان واحتجزتهــم يف مركــز الرشطــة واطلعــت
عــى املــواد التــي قــام الطاقــم بتصويرهــا حيــث افــاد مراســل «فلســطني اليــوم» جهــاد ابراهيــم بــركات (26
عامــا) مركــز مــدى« :كنــا عنــد الســاعة العــارشة مســاء نتواجــد يف مدينــة جنــن لتغطيــة مؤمتــر صحفــي
للمجموعــات العســكرية تدخــل مــن قبــل قــوات االمــن الفلســطينية تخللتــه عمليــات اطــاق نــار متبــادل.
كنــت انــا ضمــن طاقــم التلفزيــون يف تغطيــة مبــارشة ملــا يجــري حيــث أجــر األمــن ســيارة البــث عــى قطــع
البــث املبــارش ،وأثنــاء خروجنــا مــن مدينــة جنــن تــم اعتقالنــا أنــا وزمييل إبراهيــم ج ـرادات ( 29عامــا)
ويعمــل منســقا إداريــا يف مكتــب «فلســطني اليــوم» يف رام اللــه ،عنــد حاجــز اقامــه االمــن الفلســطيني
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عنــد مدخــل املدينــة ،حيــث اقتادونــا اىل مركــز رشطــة جنــن مــن أجــل مشــاهدة املــواد املصــورة ،وبعــد أن
شــاهدوا املــواد يف املباحــث الجنائيــة وبعــد أن أجرينــا اتصاالتنــا باملحافــظ وبأكــر مــن جهــة رســمية تــم
اإلف ـراج عنــا بعــد ســاعة مــن االحتجــاز».
( -)9/16اعتقلــت املخابــرات الفلســطينية املصــور يف قنــاة «االقــى» احمــد فتحــي الخطيــب ( 28عامــا)
ملــدة  16يومــا حيــث افــادت زوجتــه ارســال الخطيــب مركــز مــدى «تــم اعتقــال أحمــد يــوم األربعــاء الســاعة
التاســعة والنصــف صباحــا بعــد ان تلقــى اتصــاال مــن املخابـرات الفلســطينية يف رام اللــه حيــث طلبــوا منــه
(عــر االتصــال) بــأن يتوجــه اىل املخابـرات للحديــث ملــدة خمــس دقائــق وبعــد أن وصــل قامــوا باعتقالــه».
واضافــت « علمنــا عــن طريــق املحامــي مهنــد كراجــه بــأن تهمتــه هــي /إثــارة النع ـرات والتواصــل مــع
شــخصيات /مــن غــزة رغــم عــدم وجــود اي دليــل عــى ذلــك».
وقــال أحمــد الخطيــب يف افــادة ملركــز مــدى بعــد ان اخــي ســبيله «تــم اإلفـراج عنــي بتاريــخ  10/1بكفالــة
قدرهــا  300دينــار مدفوعــة لحــن عقــد جلســة للمحاكمــة علــا انــه مل يحــدد اي موعــد لذلــك او للمراجعة».
واوضــح «تــم التحقيــق معــي  13مــرة كانــت آخرهــا يــوم الثالثــاء  9/22وتركــز التحقيــق بتهمــة /اســتالمي
أمــواال مــن جهــة إرسائيليــة قيمتهــا  11ألــف شــيكل /ولكنــي نفيــت ذلــك حيــث أننــي مل أســتلم اي مبلــغ
مــن أي جهــة ،كــا حققــوا معــي بخصــوص عمــي الصحفــي مــع قنــاة األقــى وملــن أقــوم بالتغطيــة .أرضبــت
خــال اعتقــايل ملــدة ثالثــة أيــام عــن الطعــام والـراب (مــن  .) 9/19-16ظــروف اعتقــايل كانــت ســيئة جــدا
مــن حيــث املــكان ونوعيــة الطعــام ومســتوى النظافــة ،كــا وتــم يف آخــر يــوم تهديــدي مــن قبــل املحقــق
بأننــي إذا مل اعــرف باســتالم املبلــغ فانــه ســوف يعيــدين إىل الزنازيــن».
( -)9/18دهــم عنــارص مــن االمــن الوقــايئ مكتــب وكالــة «رامســات» للخدمــات االنتاجيــة يف مدينــة نابلــس
واقتــادوا ثالثــة صحافيــن مــن فضائيــة االقــى والوكالــة اىل مقــر الجهــاز واحتجزوهــم نحــو  6ســاعات وحققوا
معهــم حــول تغطيتهــم مســرة كانــت نظمــت يف نابلــس يف ذلــك اليــوم ،حيــث افــاد مجاهــد محمــد الســعدي
( 27عامــا) مراســل فضائيــة االقــى يف جنــن مركــز مــدى« :بعــد انتهــاء املســرة التــي نظمــت منــارصة
لألقــى يــوم الجمعــة ( )9/18عــى الــدوار الرئيــي يف مدينــة نابلــس ،وبعــد ان انتهينــا مــن اج ـراء بعــض
املقابــات الخاصــة باملوضــوع توجهنــا انــا وزمــايئ طــارق أبــو زيــد واملثنــى ســمري ديــك ملكتــب رامســات
للخدمــات اإلنتاجيــة ،وبعــد  15دقيقــة تــم اقتحــام املكتــب مــن قبــل أفـراد مــن جهــاز األمــن الوقــايئ وطلبــوا
بطاقاتنــا الشــخصية ،ورغــم أننــا أخربناهــم بأننــا صحفيــن إال أنهــم طلبــوا منهــا إغــاق هواتفنــا النقالــة ،وتــم
اقتيادنــا اىل مقــر األمــن الوقــايئ يف مدينــة نابلــس ،وهنــاك تــم التحقيــق مــع كل واحــد منــا بشــكل منفصــل».
واضــاف « كان التحقيــق معــي يتمحــور حــول اتهامــي بتصويــر عنــارص األجهــزة األمنيــة أثنــاء املســرة،
ووجهــوا يل اســئلة /ملــن تصــور ومــن تصــور ،هــل اعتقلــت عنــد األجهــزة األمنيــة؟ /بعــد نحــو  6ســاعات مــن
االحتجــاز تــم اإلف ـراج عنــا».
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وافــاد املثنــى ســمري ديــك ( 25عامــا) وهــو مصــور ومونيتــر يف وكالــة «رامســات» بأن األمــن الوقــايئ اشــتبه
بأننــا كنــا نصــور عمليــة اعتقــال األجهــزة األمنيــة لبعــض الشــبان يف املســرة وبعــد أن قامــوا بتفتيــش الهواتف
النقالــة حملــوين املســؤولية الكاملــة يف حــال انتــرت صــور تثبــت ذلــك كــوين مصــور ومونتــر يف الوكالــة،
وقــد تــم اإلفـراج عنــي وزمــايئ بعــد  6ســاعات».
وافــاد طــارق عبــد الــرزاق أبــو زيــد ( 39عامــا) مراســل «األقــى» يف شــال الضفــة أن «التحقيــق معــي كان
حــول عمــي الصحفــي ،راتبــي الشــهري ،عالقــايت االجتامعيــة ،عالقــايت الصحفيــة ،مــن يــزودين باألخبــار ،ومــع
مــن أتواصــل للحصــول عــى االخبــار ،وكذلــك حــول السياســة التحريريــة يف الفضائيــة ،كــا قامــوا بتفتيــش
الصــور املوجــودة عــى هاتفــي النقــال باإلضافــة لتفتيــش الرســائل املوجــودة عــى الهاتــف».
( -)9/20احتجــز االمــن الوقــايئ املصــور يف رشكــة ترانــس ميديــا معــاذ ابراهيــم العامرنــة ( 28عامــا) واملصــور
الحــر محيســن العامريــن يف مقــر الجهــاز مبدينــة بيــت لحــم لعدة ســاعات بعــد ان اوقفوهــا اثنــاء تغطيتهام
مســرة يف بيــت لحــم واحتجــزوا رشائــح الذاكــرة الخاصــة بكامرياتهــا وفتشــوها حيــث افــاد معــاذ العامرنــة
مركــز مــدى« :عنــد حــوايل الســاعة السادســة مــن مســاء هــذا اليــوم ( )9/20كنــت اغطــي مســرة انطلقــت
يف مدينــة بيــت لحــم وذلــك احتجاجــا عــى اعتــداءات أجهــزة األمــن عــى املواطنــن واملطالبــة بتغيريهــم،
وحــن وصلــت مقــر املقاطعــة وبعــد أن بــدأ بعــض املواطنــن بالقــاء الحجــارة جــاءت عنــارص مــن األمــن
الوقــايئ واعتقلــوين أنــا وزمييل محيســن العامريــن (30عامــا) وهــو مصــور مســتقل حيث كنــا األقــرب ملقــر
املقاطعــة».
واضــاف «تــم اقتيادنــا ملقــر جهــاز األمــن الوقــايئ يف مدينــة بيــت لحــم وتعاملــوا معنــا بــكل احـرام وهنــاك
تــم اســتجوابنا حــول عملنا الصحفــي وانتامءنــا الســيايس وبقينــا يف غرفــة االنتظــار ومل يتــم احتجازنــا يف
الزنازيــن ،قامــوا بأخــذ رشائــح الذاكــرة مــن الكامـرات قبــل أن يتــم اإلفـراج عنــا الســاعة الحاديــة عــرة ،كــا
وأعيــدت ذاكـرات الكامـرات لنــا يف اليــوم التــايل دون أن يتــم حــذف أي يش مــن املــواد املوجــودة عليهــا».
( -)9/20اعتــدى عنــارص مــن الرشطــة يف غــزة ومواطنــون عــى مصــور صحيفــة «الرياضيــة» صائــب تيســر
عيــد ( 20عامــا) عــدة م ـرات واصابــوه بجــروح واعتقلــوه وذلــك ارتباطــا بتغطيتــه مبــاراة رياضيــة حيــث
افــاد عيــد مركــز مــدى« :يف مبــاراة نهــايئ كــرة الســلة بــن فريقــي خدمــات املغــازي وخدمــات الربيــج يــوم
األحــد املوافــق  ،9/20تعــرض أحــد الالعبــن إلصابــة وبعــد أن تــم إســعافه مــن قبــل ممــرض ذهبــت لتصويــره
يف محاولــة لعمــل تقريــر حــول االهتــام باملالعــب حيــث ال تتواجــد يف امللعــب طواقــم طبيــة وال إســعاف
أوليــة».
واضــاف «أثنــاء تصويــري لالعــب الــذي اصيــب تــم االعتــداء عــي مــن قبــل والــده حيــث قــام بأخــذ الكامـرا
منــي وبــدأ بتكســرها كــا هجــم عــي أفـراد آخريــن مــن طــرف الالعــب ورضبــوين رضبــا مربحــا وشــتموين
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لفظيــا ،رغــم وجــود الرشطــة التــي مــن املفــرض أن تقــوم بحاميتــي لكــن واحــدا مــن عنــارص الرشطــة قــام
بإبعــادي دون أن يحــاول حاميتــي ،فــا كان أمامــي ســوى الهــروب مــن املــكان ،وأثنــاء محاولتــي الهــروب
هاجمنــي نحــو  20عن ـرا مــن عنــارص الرشطــة واعتــدوا عــي بالعــي وبالــركل باألرجــل مــا أدى إلصابتــي
بنزيــف يف الــرأس كــا وجــاء شــخص بثيــاب مدنيــة ســوداء ورضبنــي عــى وجهــي».
وقــال» تــم بعــد ذلــك تــم احتجــازي يف مقــر الدفــاع املــدين وهنــاك اســتمر رضيب قبــل ان ينقلــوين اىل مركــز
الرشطــة ،ويف الرشطــة بقيــت يف النظــارة (الحجــز) انــزف نحــو ثــاث ســاعات دون ان يتــم نقــي للمستشــفى
إال بعــد أن حــر والــدي وبعــض أصدقائــه مــن أصحــاب النفــوذ ،وحــن نقلــت اىل املستشــفى تحــت الحراســة
تــم تغريــز رأيس (خمــس غــرز اثنتــان يف مقدمــة رأيس وثالثــة أســفل رأيس مــن الخلــف) ومتــت إعــاديت
للزنزانــة مــرة اخــرى واســتمر احتجــازي حتــى اليــوم التــايل حيــث وقــع والــدي عــى كفالــة شــخصية غــر
ماليــة ملــدة أســبوع وتــم اإلفـراج عنــي بعــد  18ســاعة احتجــاز».
(  -) 9/21اقدمــت جهــة مجهولــة عــى انشــاء صفحــة عــى فيســبوك يــوم  9/21هاجمــت مــن خاللهــا
املصــور يف وكالــة االنبــاء الصينيــة «شــينخوا» فــادي العــاروري ونــرت صــورا لعائلتــه اثــر انتقــادات وجههــا
لربنامــج بثتــه قنــاة تلفزيــون مســاواة حيــث افــاد العــاروري مركــز مــدى «قبــل يومــن نــرت عــى صفحتــي
عــى الفيســبوك مقطــع فيديــو مــن حلقــة تلفزيونيــة بثتهــا قنــاة تلفزيــون «مســاواة» (هــي ذاتهــا قنــاة
«فلســطني »48ســابقا) ،حيــث كانــت تســتضيف يف هــذه الحلقــة مغــنٍ إرسائيــي».
واضــاف «بعــد نــري الفيديــو النقــدي بخمــس ســاعات ظهــرت صفحــة عــى الفيســبوك تحمــل اســم /
كفــى لتحريــض فــادي العــاروري /تــم مــن خاللهــا مهاجمتــي النتقــادي القنــاة ،حيــث تــم مــن خــال هــذه
الصفحــة التــي أُنشــئت نــر ثــاث صــور تخصنــي وزوجتــي وأوالدي وكتبــت تحتهــا عبــارة «يــا هــا (اســم
زوجتــي) ضبــي جــوزك املوضــوع لــه عالقــة بالتبــي عــى األرزاق».
( -)9/25اعتــدى جنــود االحتــال اإلرسائيــي بالــرب عــى الصحافيــن يف وكالــة االنبــاء الفرنســية اندريــا
برنــاردي (وهــو ايطــايل الجنســية) واملصــور عبــاس عبــد الوهــاب املومنــي ( 40عامــا) وحطمــوا بصــورة
متعمــدة كام ـرات التصويــر الخاصــة بهــا واصابوهــا بجــروح ورضــوض متفاوتــة ،وقــد فضحــت مقاطــع
فيديــو صورهــا صحــايف ثالــث كان يف املــكان االعتــداء الــذي تعرضــا لهــا اثنــاء تغطيتهــا احداثــا يف بلــدة
بيــت فوريــك رشق نابلــس حيــث افــاد املومنــي مركــز مــدى «توجهنــا يــوم أمــس ( )9/25أنــا وزمييل املصــور
التلفزيــوين اإليطــايل أندريــا برنــاردي ( 34عامــا) اىل بلــدة بيــت فوريــك مــن أجــل تغطيــة املواجهــات عقــب
جنــازة شــاب استشــهد متأث ـرا بجــروح كان اصيــب بهــا قبــل تســعة أيــام ،ومبجــرد أن وصلنــا البلــدة وعــى
مدخلهــا قامــت دوريــة موجــودة هنــاك بالتأكــد مــن هوياتنــا رغــم ارتدائنــا ملالبســنا الخاصــة كصحفيــن».
واضــاف املومنــي» بعــد أن رسنــا اىل االمــام بضعــة امتــار (للوصــول اىل موقــع املواجهــات) ،كانــت هنــاك أي
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عــى مدخــل البلــدة دوريــة أخــرى يف املــكان وحــوايل  10جنــود حيــث انهالــوا علينــا رضبــا دون توجيــه أي
ســؤال أو أي كلمــة ،كــا قامــوا بتكســر كامرياتنــا ورضبونــا بشــكل عنيــف ،وقــد اصيــب أندريــا مــا اســتدعى
عالجــه بعــد الحادثــة يف مستشــفى رفيديــا ملــدة ســاعتني حيــث تعــرض العتــداء شــديد يف الوقــت الــذي
عــدت فيــه أنــا اىل الســيارة إلحضــار هاتفــي النقــال ،كــا أصبــت أنــا بجــروح ورضــوض يف مختلــف أنحــاء
جســمي».
وقــال «ليــس هــذا فحســب بــل ان الناطــق الرســمي باســم الجيــش االرسائيــي اتهمنــا الحقــا بأننــا كنــا
كصحفيــن نلقــي الحجــارة عليهــم ،رغــم أن هنــاك فيديــو مصــور يثبــت أننــا تعرضنــا للــرب بعنــف مــا
جعلهــم صبــاح اليــوم التــايل يعلنــون عــن مســؤولية أحــد الجنــود عــن هــذا االعتــداء وأنــه متــورط يف ذلــك».20
( -)9/29اصيــب مقــدم الربامــج يف اذاعــة الياممــة مبدينــة الخليــل انــس جهــاد ابــو رميلــة ( 28عامــا) بحالــة
اختنــاق شــديدة جـراء القــاء جنــود االحتــال عــدة قنابــل غــاز نحــوه بينــا كان يغطــي احداثــا يف املدينــة،
حيــث افــاد ابــو رميلــة مركــز مــدى« :الســاعة التاســعة والنصــف مســاء ذهبــت لتغطيــة املواجهــات قــرب
مفــرق طــارق بــن زيــاد جنــوب مدينــة الخليــل بــن املواطنــن وجيــش االحتــال ،ومــا إن قمــت بتجهيــز
كامــريت للتصويــر حتــى تــم إلقــاء  6قنابــل غــاز بقــريب مــا ادى إلصابتــي بحالــة اختنــاق شــديدة حيــث
ذهبــت اىل مستشــفى محمــد عــي عــى بعــد 300م عــن املــكان بنفــي نظـرا ألنــه مل يكــن يف املــكان حيــث
اصبــت أي إســعافات ،ويف املستشــفى تلقيــت اإلســعافات الالزمــة ملــدة ســاعة».
( -)9/29اعتــدى جنــود االحتــال عــى ثالثــة صحافيــن اثنــاء تغطيتهــم احداثــا يف القــدس حيــث افــاد مراســل
فضائيــة «معــا» يف القــدس محمــد عيــى صيــاد ( 27عامــا) مركــز مــدى« :أثنــاء تغطيتــي أحداثــا وقعــت
عنــد بــاب املجلــس يف القــدس ،تــم االعتــداء عــى احــد النســاء املرابطــات هنــاك ،وأثنــاء توثيقــي مــا يجــري
تــم االعتــداء علينــا كصحفيــن حيــث انهــال أفـراد مــن الوحــدة الخاصــة علينــا رضبــا باأليــدي وركال باألرجــل
وأجربونــا عــى مغــادرة املــكان ،كــا وتــم إلقــاء قنابــل الصــوت باتجاهنــا مــا أدى إلصابــة زمــايئ املصــور
الصحفــي رامــي الخطيــب ومحمــد عشــو مصــور روســيا اليــوم ،بإصابــات طفيفــة».

تشرين اول
( )10/2اصيــب املصــور الصحفــي الحــر احمــد طلعــت حســن ( 22عامــا) بعيــار نــاري يف الفخــذ اطلقــه
جنــدي ارسائيــي نحــوه اثنــاء تغطيتــه مســرة كفــر قــدوم االســبوعية حيــث افــاد حســن مركــز مــدى «اثنــاء
تغطيتــي للمســرة الســلمية االســبوعية يف قريــة كفــر قــدوم قضــاء قلقيليــة ،يــوم الجمعــة ( )10/2بــدأ
الجنــود االرسائيليــون فجــأة بإطــاق الرصــاص مــن مســافة بعيــدة رغــم انــه مل يكــن يف تلــك االثنــاء اي
عمليــات رشــق بالحجــاة او مواجهــات مــا بــن املتظاهريــن والجيــش ،فاصابتنــي رصاصــة مــن نــوع /توتــو-
20

ملشــاهدة مقاطــع الفيديــو التــي تظهــر بجــاء كيــف اعتــدى الجنــود عــى الصحافيــن عبــاس املومنــي وزميلــه اندريــا انظــر الرابــط التــايل
(صفحــة عبــاس املومنــي عــى الفيســبوك) https://www.facebook.com/momani.abbas?fref=ts
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متفجــر /يف فخــذي االميــن علــا اننــي كنــت احمــل الكامـرات التــي تبــن طبيعــة عمــي وارتــدي زيــا يبــن
عمــي كصحفــي .تــم نقــي اثــر ذلــك اىل مستشــفى رفيديــا ومل يخــرج االطبــاء الرصاصــة مــن جســمي بســبب
خطــورة اســتخراجها».
( )10/3اصيــب مــا ال يقــل عــن ســبعة صحافيــن بحــاالت اختنــاق شــديدة جــراء اطــاق الجنــود قنابــل
الغــاز بكثافــة نحوهــم اثنــاء تغطيتهــم اقتحامــا للمســتوطنني اســتهدف منــزال يف رام اللــه حيــث افــادت
مراســلة فضائيــة «فلســطني اليــوم» امــون صالــح الشــيخ ( 26عامــا) مــدى «يف هــذا اليــوم اقتحــم مســتوطنون
منــزل عائلــة الهرينــي القريــب مــن الحاجــز املعــروف باســم الـ  DCOبالقــرب مــن مســتوطنة بيــت إيــل
عنــد مدخــل البــرة الشــايل ،فتوجهــت أنــا وزمــايئ :أنــا وزميــي مصــور الفيديــو لــدى قنــاة /فلســطني
اليــوم /حســني عبــد الجليــل ،وزميــي هشــام كامــل أبــو شــقرة (26ســنة) الــذي يعمــل مصــور فيديــو لوكالــة
األناضــول الرتكيــة يف مدينــة بيــت لحــم ،لتغطيــة مــا يجــري خاصــة وان العائلــة اطلقــت نــداء اســتغاثة،
واثنــاء تواجدنــا يف ســاحة املنــزل (حيــث كان يتواجــد ايضــا عــدد مــن املواطنــن) وبــدون أن تكــون هنــاك اي
مواجهــات ،وبينــا كنــت احــاول احــر الجـراء مقابلــة مــع ابــن صاحــب املنــزل حــول مــا حــدث بــدأ الجيــش
(بعــد خــروج املســتوطنني مــن املنــزل الــذي اقتحمــوه) بالقــاء قنابــل الغــاز والصــوت بشــكل مكثــف ،مــا ادى
الصابتــي وزمــايئ واالخريــن بحــاالت اختنــاق شــديدة».
وقــال مراســل ومقــدم الربامــج يف قنــاة «عــودة» الفضائيــة احمــد كــال براهمــة ( 26عامــا) يف افــادة ملركــز
مــدى «أثنــاء تواجــدي يف ســاحة منــزل عائلــة الهرينــي إلج ـراء مقابلــة مــع مالــك املنــزل ،هاجمنــا الجنــود
االرسائيليــون بقنابــل الغــاز بشــكل جنــوين ودون ســبب ،فدخلــت اىل املنــزل لالحتــاء مــن قنابــل الغــاز لكــن
الحــال داخــل املنــزل كان اشــد ســوءا ً فخرجــت مجــددا وحينهــا أصابتنــي قنبلــة غــاز يف قدمــي اليمنــى مــا
اضطــرين لدخــول املنــزل مــن جديــد .تــم نقــي بســيارة اســعاف اىل مستشــفى الهــال األحمــر ولكــن الجيــش
عطــل مرورهــا نحــو عــر دقائــق محــاوال اعتقــايل .مكثــت يف املستشــفى نحــو ســاعة تلقيــت خاللهــا العــاج
وخرجــت».
واشــار اىل انــه كان يتواجــد يف املــكان طاقــم قنــاة «الفلســطينية» ،املصــورون خالــد الديــك ،وســامر هــواري،
وعــوين اشــتيوي الذيــن اصيبــوا هــم ايضــا بحــاالت اختنــاق جـراء هــذا االعتــداء.
( )10/5اصيــب مصــور ومراســل اذاعتــي «رايــة» و»الرابعــة» وموقعهــا االلكــروين داوود ابــو حســن (27
عامــا) بعيــار معــدين مغلــف باملطــاط اثنــاء تغطيتــه احداثــا يف الخليــل حيــث افــاد ابــو حســن مركــز مــدى
«خرجــت يــوم  10/5لتغطيــة املواجهــات يف منطقــة بــاب الزاويــة مبدينــة الخليــل ،وتحديــدا عنــد طلعــة بــر
الحمــص ،وبعــد أن التقطــت بعــض الصــور قــررت االنســحاب مــن املــكان بعــد ان ملحــت جنديــا يصــوب
ســاحه باتجاهــي مــن بعيــد ،وأثنــاء ذلــك كانــت األصــوات تتعــاىل ج ـراء إطــاق جيــش االحتــال قنابــل
الصــوت والغــاز عــى املتظاهريــن ،وقــد أُصبــت برصاصــة معدنيــة مغلفــة باملطــاط يف رأيس (فــوق العــن)
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رغــم ان نحــو  200مــر كانــت تفصلنــي عــن الجيــش .نقلــت اىل مستشــفى الخليــل الحكومــي حيــث تلقيــت
العــاج ملــدة نصــف ســاعة حيــث متــت خياطــة الجــرح غرزتــن».
( )10/6اصيــب الصحفــي صــاح زيــاد مصــور الفيديــو يف «بــال ميديــا» بعيــار نــاري يف بطنــه اطلقــه جنــود
االحتــال بينــا كان يغطــي تظاهــرة عنــد معــر قلنديــا حيــث افــاد زيــاد مركــز مــدى» أصبــت يــوم الثالثــاء
( )10/6أثنــاء تغطيــة املواجهــات عــى حاجــز قلنديــا حيــث تــم اســتهدايف مبــارشة برصاصــة يف بطنــي وقــد
نقلــت ملستشــفى رام اللــه بســيارة اإلســعاف وتــم إجـراء عمليــة جراحيــة يل حيــث اســتخرجت الرصاصــة مــن
بطنــي وخرجــت يــوم عــر الجمعــة ( )10/9مــن املستشــفى».
( )10/6اصيــب املتــدرب يف وكالــة الصحافــة االمريكيــة  APطالــب الصحافــة يف جامعــة ابــو ديــس عــاء
محمــد دراغمــة ( 23عامــا) بعيــار مطاطــي اطلقــه جنــدي ارسائيــي خــال تواجــده برفقــة فريــق صحــايف
كان يغطــي احــداث عنــد قلنديــا حيــث افــاد دراغمــة مركــز مــدى «الســاعة الواحــدة ظه ـرا كنــت أتواجــد
مــع زميــايت الصحفيــة إيليــا أبــو غربيــة والصحفيــة الدمناركيــة لينــا أودجــارد كمرتجــم الجــراء مقابــات
عــى حاجــز قلنديــا ،وكنــا نختبــئ أمــام بــاب مبنــى ســكني حيــث أرادت زميلتــي أخــذ أصــوات تعــر عــن
املواجهــات وأثنــاء ذلــك رأينــا جنــودا يختبئــون أمامنــا داخــل مبنــى ســكني ،فصورناهــم بواســطة هواتفنــا،
ورأينــا الجنــدي وهــو يــؤرش باتجاهنــا وقــام بعدهــا باطــاق قنبلــة غــاز باتجاهنــا فدخلنــا اىل البنايــة».
واضــاف « بعــد ان هــدأت األوضــاع قليــا خرجنــا ،وأثنــاء وقــويف بجانــب بــاب املبنــى أصابتنــي رصاصــة
مطاطيــة يف مقدمــة رأيس .نقلتنــي ســيارة إســعاف اىل مستشــفى رام اللــه وهنــاك ادخلــت اىل غرفــة اإلنعــاش
حيــث تــم تنظيــف الجــرح وعمــل اإلســعاف الــازم».
( )10/8اعتــدى مســتوطنون عــى مــا ال يقــل عــن  6صحافيــن اثنــاء محاولتهــم تغطيــة حادثــة الطعــن
التــي وقعــت قــرب مســتوطنة «كريــات اربــع» املقامــة يف مدينــة الخليــل حيــث افــاد مصــور وكالــة االنبــاء
الصينيــة مأمــون اســاعيل وزوز ( 39عامــا) مركــز مــدى« :أثنــاء تغطيــة حادثــة الطعــن التــي وقعــت قــرب
مســتوطنة كريــات أربــع املقامــة يف الخليــل ،تجمــع عــدد مــن املســتوطنني باإلضافــة ألعــداد ضخمــة مــن
الجنــود ،وبــدأوا (املســتوطنون) باطــاق الشــتائم واعتــدوا عــى بعضنــا بالــرب حيــث متكنــوا مــن الوصــول
اىل مصــور بــال ميديــا عامــر عابديــن واعتــدوا عليــه بالــرب والقــوا كامريتــه عــى األرض ،مــا أدى لفقــدان
بطاريتهــا باإلضافــة لرسقــة جهــاز الوايرلــس الخــاص بالصــوت».
واضــاف «تواجــد يف املــكان عــدد مــن الصحفيــن منهــم نــارص الشــيوخي مصــور الـــ  ،APحــازم بــدر مصــور
وكالــة األنبــاء الفرنســية ،م ـراد الجعــري ،عامــر الجعــري رئيــس مجلــس إدارة رشكــة ترانــس ميديــا ،مــوىس
القواســمي مصــور رويــرز»
( )10/8اعتــدى افـراد الوحــدات الخاصــة عــى مراســلة ومصــورة وكالــة فلســطني االن ومركــز اعــام القــدس
بيــان راغــب الجعبــة ( 22عامــا) بالــرب كــا واقــدم مســتوطن عــى نــر صورتهــا مرفقــة بتعليــق يتهمهــا
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بانهــا نفــذت عمليــة طعــن يف القــدس حيــث افــادت الجعبــة مركــز مــدى «بعــد عمليــة الطعــن التــي
حدثت ظهــر امــس ( )10/8يف البلــدة القدميــة بالقــدس خرجــت للتصويــر ،وأثناء ذلــك اعتــدى عــي
عنــارص مــن القــوات الخاصــة االرسائيليــة بالــرب و بتمزيــق جلبــايب .اثــر ذلــك انترش خــر االعتــداء (عــى
صحفية مقدســية الكرتونيــة) وعــى بعــض مواقــع التواصــل االجتامعــي ،ولكنــي فوجئــت صبــاح اليــوم التــايل
بأحــد أصدقــايئ يخــرين بــان صــوريت قــد نــرت عــى مواقــع عربيــة مرفقــة باإلشــارة اىل /أننــي أنــا مــن
نفــذ عمليــة الطعــن ،/وبعــد البحــث تبــن يل ان مســتوطنا هــو مــن قــام بإنشــاء مجموعــة عــى فيســبوك
تضــم نحــو  22ألــف متابــع الهــداف تحريضيــة وقــام بنــر صــوريت عــى تلــك الصفحــة وكتــب عليهــا /هــذه
املخربــة هــي التــي طعنــت اليهــودي يــوم أمــس بالبلــدة القدميــة ،/وأالن (لحظــة ادالئهــا باالفــادة بعــد نحــو
 24ســاعة مــن االعتــداء عليهــا) يوجــد عــى الصــورة مــا يقــارب  ١٠٠تعليــق يدعــو لالنتقــام و ٣٠٠إعجــاب».
واضافــت الجعبــة «اتصلــت مبحــام الستشــارته فاخــرين بــرورة تقديــم شــكوى مــن اجــل محاكمة املســتوطن
بتهمــة التشــهري والتحريــض ،وفعــا قدمــت الشــكوى يف مركــز الرشطــة االرسائيــي بعــد انتظــار ســاعتني يك
امتكــن مــن الدخــول اىل املحقــق ،واخربتــه (املحقــق) بأننــي احمــل هــذا املســتوطن املســؤولية الكاملــة عــن
حيــايت ســواء هــو أو أي كان مــن ضمــن تلــك املجموعــة املوجــودة عــى الفيســبوك يف حــال تعرضــت ألي
أذى».
وقالت «يــوم األحــد ســنطالب بجلســة محكمــة ومــن خاللهــا نســتطيع الحصول عــى الورقــة التــي تخــول
الرشطة التعامــل بشــكل قانــوين مــع هــذا املســتوطن يك تدخــل اىل صفحــة الفيســبوك الخاصــة بــه للتأكــد
مــن شــخصيته ومتابعــة القضيــة» .
( )10/9اصيــب املصــور يف وكالــة «قــدس بــرس انرتناشــونال لالنبــاء» فــادي وحيــد ثابــت مــن غــزة بقنبلــة
غــاز يف الفخــذ بينــا كان يغطــي مســرة شــعبية نظمــت عنــد حــدود القطــاع حيــث افــاد ثابــت مركــز مــدى
« اليــوم الجمعــة ( )10 / 9قرابــة الســاعة  12:30ظه ـرا توجهــت اىل رشق الشــجاعية /ناحــل عــوز /لتغطيــة
مســرة تضامنــا مــع اهــايل الضفــة والقــدس ،وقرابــة الســاعة  3:50عـرا واثنــاء تصويــري االحــداث اصابتنــي
قنبلــة صــوت بصــورة مبــارشة يف الفخــد األميــن ،وبعــد ان اصابتنــي ارتــدت القنبلــة مســافة مــر ونصــف
تقريبــا وانفجــرت».
واضــاف « :نتيجــة اصابتــي فقــدت القــدرة عــى الســمع والرؤيــة لنحــو ســاعتني حيــث نقلنــي مســعفون
كانــوا يف املــكان اىل موقــع آمــن وقامــوا بعمليــة غســيل لعيــوين واســعفوين فــورا حتــى اســتعدت ســمعي
وبــري».
( )10/10اصيــب مصــور الفيديــو يف «بامليديــا» عــي محمــد دواين ( 25عامــا) بعيــار مطاطــي اطلقتــه رشطــة
االحتــال نحــوه خــال تغطيتــه احداثــا يف مدينــة القــدس حيــث افــاد دواين مــدى «يــوم الســبت ()10/10
بــن الســاعة الرابعــة والنصــف والخامســة مســاء ،وبعــد استشــهاد شــاب قيــل انــه نفــذ عمليــة طعــن ،كنــت
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أتواجــد يف بــاب العامــود بالقــدس مــن أجــل التغطيــة اإلعالميــة ،ومل أكــد أنتهــي مــن ارتــداء الــدرع الواقــي
حتــى اصابتنــي رصاصــة مطاطيــة يف صــدري حيــث كانــت الرشطــة تطلــق قنابــل الغــاز والصــوت والرصــاص
املطاطــي نحــو املتواجديــن يف املــكان».
واضــاف « بقيــت يف مــكاين نحــو نصــف ســاعة حيــث ُمنعــت ســيارة اإلســعاف مــن دخــول املــكان ،حتــى جــاء
صديقــي ونقلنــي بواســطة دراجتــه ومنهــا اىل ســيارة زميلنــا املصــور نــادر بيــرس الــذي نقلنــي اىل مستشــفى
املقاصــد الــذي كان محاطــا بالقــوات الخاصــة فلــم أمتكــن مــن الدخــول اىل هنــاك فتــم نقــي إىل مركــز أبــو
عصــب الطبــي يف حــي الشــيخ جـراح ،وهنــاك تــم تصويــري باألشــعة وتبــن وجــود بعــض الرضــوض بالقفــص
الصــدري ،وبقيــت يف املركــز نحــو ثــاث ســاعات حتــى أنهيــت العــاج».
( )10/10اصيبــت مراســلة ومصــورة جريــدة القــدس وموقــع «كيــو بــرس» الصحافيــة منــى عزمــي القواســمي
( 47عامــا) برصاصــة معدنيــة يف ذراعهــا اطلقهــا نحوهــا قنــاص ارسائيــي اثنــاء تغطيتهــا تظاهــرة يف مخيــم
شــعفاط بالقــدس حيــث افــادة القواســمي مــدى« :يــوم  10/10كنــت أمــام املعــر العســكري املقــام عنــد
مدخــل مخيــم شــعفاط أغطــي مواجهــات اندلعــت عقــب تشــييع الشــهيد أحمــد صــاح ،وخــال ذلــك
قمعــت الرشطــة االرسائيليــة املتظاهريــن بإطــاق الرصــاص وقنابــل الغــاز ،وبينــا كنــت ارفــع يــدي اللتقــاط
صــورة بواســطة هاتفــي النقــال شــعرت بــيء يدخــل يــدي تبــن انهــا رصاصــة معدنيــة اطلقهــا احــد القناصــة
االرسائيليــن املتواجديــن يف بــرج املراقبــة القريــب واخرتقــت ذراعــي األميــن ولكنهــا مل تصــب العظــم».
واضافــت «تــم نقــي بســيارة اســعاف اىل مركــز التميــز الطبــي يف مخيــم شــعفاط حيث تلقيــت العــاج
الــازم هنــاك ومطعــوم الق ـزاز ،وغــادرت املركــز بعــد حــوايل نصــف ســاعة».
( )10/10اصيــب مهنــدس البــث يف رشكــة «ترانــس ميديــا لالنتــاج» جــودي ناجــح ابــو نجمــة ( 30عامــا)
برصاصــة مطاطيــة يف يــده اطلقهــا جنــود االحتــال الذيــن اســتهدفوا صحافيــن اخريــن بينــا كانــوا يغطــون
احداثــا يف بلــدة يطــا مبحافظــة الخليــل حيــث افــاد ابــو نجمــة «الســاعة الثالثــة مــن يــوم  10/10كنــت أغطــي
مواجهــات يف منطقــة ريــف رشق مدينــة يطــا ،وبــدأ الجنــود يطلقــون قنابــل الغــاز واألعــرة املطاطيــة نحــو
املتظاهريــن ،فذهبــت اىل ســيارة البــث (ابتعــدت) وهنــاك أصابنــي عيــار مطاطــي يف كفــي االميــن علــا
اننــي كنــت اعــاين يف تلــك اللحظــة مــن حالــة اختنــاق جـراء الغــاز ،وقــد تلقيــت عالجــا ميدانيــا مــن طواقــم
اإلســعاف الــذي كانــت يف املــكان».
وأفــادت مراســلة قنــاة «فلســطني اليــوم» فــداء عبــد الفتــاح نــر 27( عــام) أنــه وأثنــاء تغطيتيهــا املبــارشة
لألحــداث عــى الهــواء «هاجــم الجنــود الجميــع وبــدأوا بإطــاق الرصــاص املطاطــي وقنابــل الغــاز بشــكل
عشــوايئ مــا اضطرنــا للفـرار بصــورة رسيعــة مــن فــوق تلــة كنــا نتواجــد عليهــا هربــا مــن االعــرة املطاطيــة».
( )10/10اســتهدف جنــود االحتــال طاقــم قنــاة «فلســطني اليــوم» واصابــوا ســيارتهم بالرصــاص بينــا كان
اثنــان مــن الطاقــم بداخلهــا كــا واصيــب مصــور الفيديــو يف القنــاة املثنــى ســمري ديــك بعيــار مطاطــي
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يف رقبتــه ،اطلقــه نحــوه احــد الجنــود بعــد الحادثــة االوىل بنحــو نصــف ســاعة ،حيــث افــاد ديــك مركــز
مــدى» نحــن ،طاقــم قنــاة فلســطني اليــوم ،كنــا يــوم  10/10نتواجــد عــى حاجــز الجلمــة يف جنــن ،وهنــاك
تــم اســتهدافنا مــن قبــل جنــود االحتــال مرتــن بفــارق زمنــي ال يزيــد عــن ربــع ســاعة ،حيــث اطلقــوا يف
املــرة األوىل األعــرة املطاطيــة عــى ســيارة القنــاة وأصابــت الزجــاج الخلفــي وحطمتــه علــا اننــي كنــت أنــا
ومراســل القنــاة مجاهــد محمــد الســعدي (27عامــا) بداخلهــا لكــن احــدا منــا مل يصــب بــأذى».
واضــاف « يف املــرة الثانيــة كنــت أنــا واملصــور الصحفــي عــي الســمودي ومصــور بامليديــا أحمــد الكيــاين نقف
معــا بعــد قمــع جنــود االحتــال للمتظاهريــن يف نفــس املــكان ،ويف هــذه األثنــاء بــدأ الجيــش باســتهداف
الطواقــم الطبيــة وكنــت أصــور عمليــة منــع اقــراب خمــس ســيارات إســعاف مــن املــكان ،وإذ بقنــاص
يســتهدفني برصاصــة مطاطيــة أصابــت العظمــة بــن العمــود الفقــري والرقبــة ،فوقعــت عــى األرض ونُقلــت
اىل املستشــفى الحكومــي يف مدينــة جنــن وهنــاك تلقيــت العــاج ملــدة ســاعة حيــث أن الرصاصــة مل تخــرق
اللحــم».
( )10/10اصيــب مصــور صحيفــة «الحيــاة الجديــدة « عصــام الرميــاوي بعيــار مطاطــي اطلقــه جنــدي ارسائييل
نحــوه بينــا كان يغطــي احداثــا عنــد مدخــل مدينــة البــرة حيــث افــاد الرميــاوي مــدى« :يــوم أمــس ()10/10
وأثنــاء تغطيتــي مواجهــات عنــد مدخــل مدينــة البــرة ،قــرب مســتوطنة بيــت إيــل ،حــوايل الســاعة الواحــدة
ظهـرا اصبــت بعيــار مطاطــي يف قدمــي اليــرى اطلقــه الجنــود .إصابتــي كانــت بســيطة نســبيا ومل تســتدع
أكــر مــن عــاج ميــداين قدمتــه يل طواقــم االســعاف الفلســطينية التــي كانــت موجــودة يف املــكان».
( )10/10اســتهدف جنــود االحتــال مجموعــة مــن الصحافيــن اثنــاء تغطيتهــم احداثــا يف بيــت لحــم والقــوا
قنابــل صــوت نحوهــم حيــث افــاد مراســل «القــدس» دوت كــوم ومراســل راديــو البلــد عبــد الرحمــن
يونــس( 28عامــا) مركــز مــدى »:يــوم أمــس ( )10/10كنــت أنــا والزمــاء مــوىس الشــاعر مصــور الوكالــة
الفرنســية ،ولــؤي صبابــا مصــور وكالــة األنبــاء الصينيــة ،وأحمــد مزهــر مصــور وكالــة وفــا ،عنــد املدخــل
الشــايل ملدينــة بيــت لحــم لتغطيــة املواجهــات هنــاك ،وقــد اســتهدفنا الجنــود االرسائيليــون والقــوا قنابــل
صــوت نحونــا لكــن احــدا منــا مل يصــب بــاي اذى .أمــا اليــوم (  ) 10/11فقــد منعنــا الجيــش مــن التصويــر يف
منطقــة /بــر عــودة /حيــث كنــت أتواجــد أنــا وطاقــم تلفزيــون فلســطني مــا اضطرنــا لالبتعــاد عــن املــكان».
( )10/11اصيــب مصــور الفيديــو يف شــبكة «معــا» رامــي روحــي ســويدان ( 35عامــا) برصاصــة معدنيــة
خــال تغطيتــه تظاهــرة عنــد مدخــل نابلــس الجنــويب حيــث افــاد مديــر مكتــب شــبكة معــا يف شــال
الضفــة محمــود برهــم مركــز مــدى «أُصيــب اليــوم ( )10/11مصــور الفيديــو يف وكالــة معــا رامــي ســويدان
برصاصــة معدنيــة يف ســاقه اليــرى أثنــاء تغطيتــه املواجهــات التــي اندلعــت بــن املواطنــن وجنــود االحتــال
عنــد حاجــز حــوارة املقــام عــى مدخــل مدينــة نابلــس الجنــويب ،وقــد نقــل اىل مستشــفى رفيديــا ومنــه
إىل املستشــفى العــريب التخصــي يف مدينــة نابلــس ،وأفــاد األطبــاء انــه مصــاب يف العضــل وهنــاك شــظايا
معدنيــة داخــل ســاقه».
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( )10/13اصيــب مصــور قنــاة «الجزيــرة» القطريــة يف غــزة محمــود محمــد عــوض بقنبلــة غــاز يف فخــذه
اطلقهــا احــد جنــود االحتــال بينــا كان يعكــف وزميلــه وائــل الدحــدوح عــى اعــداد تقريــر قــرب الحــدود
حيــث افــاد عــوض مركــز مدى»اليــوم الثالثــاء املوافــق  10 / 13قرابــة الســاعة  2:00ظهــرا توجهــت انــا
والزميــل وائــل الدحــدوح مراســل قنــاة الجزيــرة اىل معــر بيــت حانــون  /ايــرز /إلعــداد تقريــر للقنــاة ،وكنــا
نرتــدي الــدروع والخــوذ والشــارات التــي تــدل عــى أننــا صحفيــون ،وكان الجنــود االرسائيليــون يرونــا بالعــن
املجــردة ،حيــث مل نكــن نبعــد عنهــم ســوى  100مــر تقريبــا».
واضــاف «فوجئــت بقنبلــة غــاز تطلــق نحــوي وتصيبنــي يف فخــدي األميــن مــن الجهــة األماميــة ،مــا ادى
لســقوطي عــى األرض مبــارشة ،وقــد تــم نقــي اىل ســيارة اســعاف كانــت تبعــد عنــا نحــو  700م وهنــاك
قدمــت يل اســعافات اوليــة .االصابــة ادت النتفــاخ ورضــوض وزرقــه يف الفخــد .بعــد اســعايف ميدانيــا نقلــت
إىل مستشــفى كــال عــدوان يف بيــت الهيــا وهنــا تلقيــت العــاج ومكثــت نحــو ســاعة وغــادرت املستشــفى».
( )10/14اعتــدى مســتوطنون عــى الصحفيتــن مــي فيصــل ابــو عصــب ( 35عامــا) – وهــي معــدة ومقدمــة
برنامــج يف تلفزيــون فلســطني ،ورامــا يوســف صــاح بينــا كانتــا برفــق مجموعــة مــن الصحافيــن االوروبيــن
يف جولــة مبدينــة الخليــل حيــث افــادت ابــو عصــب مركــز مــدى «كنــت أنــا وزميلتــي رامــا يوســف صــاح
( 24عامــا) برفقــة صحفيــن أوروبيــن يف جولــة يف شــارع الشــهداء مبدينــة الخليــل لإلطــاع عــى مــا شــهدته
وتشــهده املدينــة مــن اعتــداءات حيــث اعتــدى علينــا مســتوطن ومســتوطنة».
واضافــت» يف البدايــة كان االعتــداء لفظيــا بال ـراخ وتوجيــه الشــتائم لنــا لكنــه رسعــان مــا تحــول العتــداء
جســدي بعــد ان تــم اعتقــال الباحــث امليــداين يف مؤسســة كــر الصمــت عيــى (ال تعــرف االســم الثــاين لــه)
الــذي كان يــرح لنــا عــن املســتوطنني ،حيــث قــام املســتوطنون باللحــاق بنــا بغــرض االعتــداء علينــا ،وفعــا
اســتطاعت مســتوطنة ارسائيليــة أن تصــل ايل وترضبنــي يف بطنــي مبفتــاح كان يف يدهــا مــا تســبب بإصابتــي
بجــرح بســيط يف بطنــي ،ولكنــي شــعرت بخــوف كبــر حيــث ظننــت للوهلــة األوىل أنهــا كانــت تحمــل يف
يدهــا ســكينا».
واكــدت الصحافيــة ابــو عصــب ان «الرشطــة االرسائيليــة التــي كانــت متواجــدة يف املــكان مل تقــم بحاميتنــا
واســتطعنا ان ننجــو بأعجوبــة نحــن ومجموعــة األوروبيــن الذيــن كانــوا برفقتنــا».
( )10/15منعــت قــوات االحتــال املصــور يف رشكــة «بــال ميديــا» احمــد حمــزة زيــد الكيــاين ( 34عامــا) مــن
تصويــر عمليــة قطــاف الزيتــون يف قريــة كفــر قــدوم وطردتــه مــن املــكان حيــث افــاد الكيــاين مــدى « يــوم
الخميــس ( )5/15توجهنــا الســاعة الثانيــة عــرة ظهـرا اىل قريــة كفــر قــدوم العــداد قصــة تلفزيونيــة لقنــاة
روســيا اليــوم حــول قطــف املزارعــن الفلســطينيني للزيتــون يف املناطــق القريبــة مــن املســتوطنات .توجهنــا
تحديــدا اىل مدخــل البلــدة مــن جهــة املســتوطنة وهــو ذات املــكان الــذي عــادة مــا كان يشــهد تظاه ـرات
ومواجهــات ،وحــن شــاهدين احــد الجنــود املرابطــن قــرب البوابــة املقامــة هنــاك اتصــل كــا يبــدو عــى
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الدوريــة واخربهــم بــان مصــور فيديــو يتواجــد يف املــكان ،وبعــد ان وصلــت اىل املزارعــن واســتطعت التقــاط
خمــس لقطــات (شــوتات) جــاء الجنــود واخــذوا هويتــي ومنعــوين مــن اســتكامل التصويــر وابعدونــا عــن
املــكان بحجــة ان التنســيق (للتواجــد يف املــكان) محصــور بأهــايل القريــة املزارعني وليــس للصحافــة».
( )10/16اصيــب املصــور يف رشكــة «بــال ميديــا» احمــد حمــزة زيــد الكيــاين ( 34عامــا) ومصــور الفيديــو
يف وكالــة رويــرز ومراســل جريــدة القــدس عــي الســمودي باالختنــاق كــا وتحطمــت كامــرا الصحفــي
الســمودي اثنــاء تغطيتهــا تظاهــرة عنــد حاجــز الجلمــة مبحافظــة جنــن حيــث افــاد الكيــاين مركــز مــدى
« اصبــت انــا وزميــي عــي الســمودي (مراســل ومصــور فيديــو لرويــرز) ومراســل صحيفــة القــدس بحالــة
اختنــاق كــا وتحطمــت الكام ـرا الخاصــة بالزميــل ســمودي بعــد ان اســتهدفتنا قــوات االحتــال باطــاق
كثيــف لقنابــل الغــاز نحونــا حيــث اصابــت قنبلــة غــاز كامـرا الزميــل الســمودي مبــارشة بينــا كنــا نغطــي
مواجهــات وقعــت عنــد حاجــز الجلمــة حــوايل الســاعة الخامســة والنصــف مســاء ،وقــد تلقينــا العــاج مــن
احــد طواقــم االســعاف يف املــكان».
( )10/16اصيــب مصــور تلفزيــون فلســطني يف غــزة نبيــل ســميح ابــو ريــه بعيــار مطاطــي يف الفخــذ اثنــاء
تغطيتــه تظاهــرة قــرب معــر بيــت حانــون يف القطــاع حيــث افــاد ابــو ريــه مركــز مدى»اليــوم الجمعــة
املوافــق  10 / 16قرابــة الســاعة الواحــده ظهـرا توجهــت اىل معــر بيــت حانــون  /ايــرز  /لتغطيــة األحــداث،
وكنــت أرتــدي الــدرع والخــوذة وشــارة الصحافــة مكتوبــة عــى الصــدر والظهــر ،وكانــت املســافة الفاصلــة
بينــي وبــن الجنــود االرسائيليــن قرابــة  30مـرا ً .وعنــد حــوايل الســاعة  2:30وأثنــاء قيامــي بالتصويــر ،شــعرت
بأننــي تعرضــت إلصابــة يف فخــدي األميــن مــن الجهــة األماميــة».
واضــاف « نقلنــي بعــض الشــبان لعــدة أمتــار ،ثــم وصــل مســعفون ،وحملــوين قرابــة  700مــر حتــى وصلنــا
ســيارة االســعاف ،وهنــاك تفقــد املســعفون اإلصابــة وأبلغــوين أن اإلصابــة ناتجــة عــن رصاصــة مطاطيــة
تســببت يل بجــرح خفيــف وانتفــاخ وزرقــه وأالم حــادة ،وقدمــويل االســعاف االويل ثــم نقلــوين اىل مستشــفي
كــال عــدوان ببيــت الهيــا ،وبعــد ســاعة غــادرت املستشــفى».
( )10/16اصيــب مراســل اذاعــة «الحريــة» يف غــزة عــاء منــار الدواهيــد ( 27عامــا) بقنبلــة غــاز يف رأســه
اطلقهــا نحــوه احــد جنــود االحتــال بينــا كان يغطــي احداثــا رشق الشــجاعية حيــث افــاد الدواهيــد مركــز
مــدى «يــوم الجمعــة ( )10/16كنــت رشق الشــجاعية عنــد معــر /ناحــل عــوز /لتغطيــة االحــداث هنــاك،
وقرابــة الســاعة  5:30ع ـرا تعرضــت الصابــة مبــارشة بقنبلــة غــاز يف رأيس ،وتحديــدا يف منتصــف الــرأس
وقــد ادت اصابتــي اىل وقوعــي عــى االرض ودخــويل يف حالــة إغــاء .لحظتهــا كان بجــواري زميــي املصــور
الصحفــي /جمعــة أبــو شــومر ،حيــث كان يصــور األحــداث وكنــت ســأخرج انــا يف بــث مبــارش عــى الهــواء».
واضــاف «أفقــت عــى نفــي يف مستشــفى الشــفاء بغــزه ،وهنــاك تــم عمــل صــور أشــعة لالطمئنــان عــى
الجمجمــة التــي تبــن أنهــا ســليمة ،لكــن االصابــة تســببت بــورم وآالم شــديدة ،اســتمرت حتــى بعــد مغــادريت
املستشــفى مســاء ذات اليــوم».
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( )10/16اصيــب الصحفــي الحــر يوســف بشــر حــاد ( 26عامــا) بقنبلــة غــاز يف البطــن وبحالــة اختنــاق
شــديدة بينــا كان يغطــي احداثــا عنــد معــر بيــت حانــون حيــث افــاد مركــز مــدى « ظهــر يــوم الجمعــة
( )10/16كنــت اتواجــد عنــد معــر بيــت حانــون (ايــرز) لتغطيــة االحــداث التــي وقعــت هنــاك ،وكنــت اقــف
بعيــدا عــن الحاجــز قرابــة  .300وقرابــة الســاعة  4:23عـرا تعرضــت الصابــة مبــارشة بقنبلــة غــاز يف بطنــي
مــن جهــة الكليــة اليمنــي ،كــا وســقطت قنبلــة اخــرى بجــواري حيــث شــعرت باختنــاق شــديد واغمــي عــي
مبــارشة ومل اســتيقظ ســوى يف مستشــفى العــودة بجباليــا حيــث تــم نقــي وعالجــي».
واضــاف « بخصــوص القنبلــة التــي اصابتنــي يف بطنــي فــان تأثريهــا كان محــدودا نظـرا الننــي كنــت ارتــدي
الــدرع الواقــي ،ولكــن يف اليــوم الثــاين اســتمر تأثــر الغــاز حيــث اصابتنــي حكــة يف عيــوين مــا اضطــرين
ملراجعــة طبيــب عيــون».
( )10/16منــع جنــود االحتــال طاقــم قنــاة «الحــرة» مــن التغطيــة واســتخدموهم كــدرع بــري اثنــاء
تغطيتهــم مواجهــات يف مدينــة البــرة حيــث افــادة مراســلة قنــاة الحــرة يف رام اللــه الصحافيــة فاتــن عــارف
علــوان ( 36عامــا) مركــز مــدى «عنــد حــوايل الســاعة السادســة مــن مســاء يــوم  10/16كنــا يف منطقــة البالــوع
قــرب محطــة محروقــات الهــدى (يف مدينــة البــرة) يف بــث مبــارش عــى الهــواء للمواجهــات التــي كانــت
تجــري هنــاك ،وفجــأة بــدأ الجنــود بدفــع زميــي مصــور الفيديــو وســام أبــو الــرب ( 24عامــا) ،وقــام احدهــم
بتغطيــة عدســة كامــريت بيــده يف محاولــة ملنعنــا مــن التصويــر وذلــك مــع إطــاق الشــتائم واأللفــاظ النابيــة
بالعربيــة .عندمــا طلبــت مــن الجنــدي أن يتحــدث معــي باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة تعمــد إطــاق النــار
مــن جانبــي مبــارشة ،وهنــا اســتخدمونا كــدرع بــري ضــد حجــارة الشــبان (الذيــن كانــوا يرشــقون الحجــارة
نحــو الجنــود) مــا عرضنــا للخطــر حيــث علقنــا يف هــذا الوضــع ملــدة  10دقائــق قبــل أن نتمكــن مــن مغــادرة
املــكان ونبتعــد عنــه».
( )10/16اســتهدف جنــود االحتــال مجموعــة مــن الصحافيــن الذيــن كانــوا يغطــون مواجهــات يف مدينــة
الخليــل واطلقــوا الرصــاص وقنابــل الصــوت نحوهــم وابعدوهــم عــن املــكان حيــث افــاد مصــور ومراســل
اذاعتــي «رايــة» و»الرابعــة» طــه داوود ابــو حســن ( 27عامــا) مركــز مــدى «بعــد استشــهاد الشــاب إيــاد
العــواودة كنــت يف منطقــة جــر حلحــول (راس الجــورة) حيــث وقعــت الحادثــة ومل أكــن أبعــد ســوى 20
تقريبــا عــن مــكان العمليــة .حــدث اســتهداف واضــح لجميــع الصحفيــن مــن قبــل الجنــود حيــث أطلقــت
نحــوي أنــا تحديــدا قنابــل صــوت دون تصبنــي بــأذى ،يف حــن أُطلــق رصــاص حــي نحــو بعــض الزمــاء ،حيــث
مــرت رصاصــة مــا بــن وجــه مصــور رويــر يــري الجمــل والكام ـرا التــي كان يصــور فيهــا ولحســن الحــظ
انهــا مل تصبــه ،كــا اصيــب مصــور بــال ميديــا بعيــار مطاطــي يف ظهــره واصيــب معظــم الصحفيــن الذيــن
تواجــدوا يف املــكان بحــاالت اختنــاق جـراء الغــاز املســيل للدمــوع منهــم مصــور بــال ميديــا يوســف شــاهني.
وأفــاد مصــور ومراســل راديــو مــرح ســامر يوســف متيمــي ( 33عامــا) بأنــه وبينــا كان يف منطقــة «راس
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الجــورة» (جــر حلحــول) لتغطيــة حادثــة استشــهاد الشــاب العــواودة ومــا تبعهــا مــن مواجهــات اطلــق
الجنــود خاللهــا الرصــاص الحــي واملطــاط «أصابــت رصاصــة كامــريت وكرستهــا كــا أصابــت رصاصــة اخــرى
الزجــاج الخلفــي لســياريت وكرستــه».
واضــاف «بعــد استشــهاد الشــاب العــواودة امســك يب الجنــود انــا وزميــي مراســل إذاعــة /الســنابل /املصــور
ومعــد الربامــج يف شــبكة /قــدس /مصعــب عبــد الصمــد التميمــي ( 25عامــا) واحتجزونــا يف غرفــة التحقيــق
املقامــة يف نفــس املــكان ملــدة خمــس ســاعات( ،يف حــن أطلــق رساح زميــي مصــور الجزيــرة وائــل الشــيوخي
بعــد ان علمــوا انــه ضمــن طاقــم الجزيــرة وحقــق معــي عــدد مــن الضبــاط ملــدة ســاعة ونصــف تقريبــا حــول
مــا اذا كان لــدي معلومــات مســبقة عــن عمليــة الطعــن التــي وقعــت هنــاك وموعدهــا او ان كنــت أعــرف
منفذهــا ،وقامــوا بعــرض تصويــر فيديــو يوثــق العمليــة وأننــي أظهــر فيــه».
وافــاد التميمــي «ســألوين ملــاذا أصــور ومــاذا ،واتهمونــا بأننــا نحــن الصحفيــن نشــكل خطـرا عليهــم ،وســجلوا
أرقــام هوياتنــا مــن أجــل اعتقالنــا إذا ثبــت بــأن لنــا أي معرفــة مســبقة بالعمليــة ،وتــم إطــاق رساحــي بعــد
انتهــاء التحقيــق واالحتجــاز الــذي اســتمر نحــو خمــس ســاعات -الســاعة السادســة والنصــف مســاء»
( )10/16حــاول جنــود االحتــال منــع مجموعــة مــن الصحافيــن مــن تغطيــة احــداث يف بيــت لحــم ويف
حادثــة منفصلــة وبقصــد منــع التغطيــة اقــدم جنــدي عــى القــاء قنبلــة صــوت نحــو عبــد الرحمــن يونــس
مراســل ومصــور موقــع «القــدس» دوت كــوم ،ومصــور وكالــة االنبــاء الفرنســية مــوىس الشــاعر حيــث افــاد
يونــس مركــز مــدى «يــوم الجمعــة ( )10/16أثنــاء تواجدنــا يف منطقــة القبــة شــال بيــت لحــم لتغطيــة
املواجهــات التــي اندلعــت هنــاك أثــر استشــهاد الفتــى معتــز زواهــرة يف اليــوم الســابق ،اقــدم الجنــود عــى
تفتيشــنا وفحصــوا بطاقــات الهويــة ،وقــام الجنــود أكــر مــن مــرة بتصويــب الســاح نحونــا إلرهابنــا ومنعنــا
مــن التصويــر .كان يف املــكان مجموعــة مــن الصحافيــن مــن بينهــم :إيــاد حمــد ،ســامر حمــد ،مــوىس الشــاعر،
طاقــم الجزيــرة ،طاقــم الـــ  BBCإضافــة لطاقــم رويــرز».
وقــال عبــد الرحمــن يونــس يف افــادة اخــرى انــه تعــرض وزميلــه مــوىس الشــاعر مصــور الوكالــة الفرنســية
العتــداء مامثــل يف اليــوم التــايل بهــدف منعهــا مــن تغطيــة االحــداث يف بيــت لحــم حيــث قــال «يــوم
الســبت ( )10/17ويف نفــس املــكان ايضــا تــم إلقــاء قنبلــة صــوت باتجاهنــا أنــا وزميــي مــوىس الشــاعر،
علــا ان املــكان مل يكــن يشــهد يف تلــك االثنــاء اي مواجهــات وذلــك بهــدف ابعادنــا عــن املــكان ومنعنــا مــن
التغطيــة».
( )10/17اصيــب املصــور يف قنــاة «الجزيــرة» راجــي رايض عصفــور ( 34عامــا) برصاصــة مطاطيــة يف يــده
اطلقهــا نحــوه احــد الجنــود بينــا كان يغطــي احداثــا يف مدينــة الخليــل حيــث افــاد عصفــور مركــز مــدى»
يف متــام الســاعة الحاديــة عــر وبينــا كنــت أنــا وزميــي مراســل القنــاة ســمري أبــو شــالة (42عامــا) يف
منطقــة بــاب الزاويــة مبدينــة الخليــل ،مــن أجــل التغطيــة االعتياديــة لالحــداث ،وقــد كنــا بعيديــن نســبيا
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عــن الجيــش ،فوجئنــا بجنديــن اثنــن يخرجــان لنــا ويطلقــان نحونــا رصاصتــن مطاطيــن علــا أننــا نرتــدي
الــزي الخــاص بالصحفيــن».
واضــاف «أصابتنــي الرصاصــة يف كــف يــدي اليــرى وتحديــدا يف أصابعــي ،وقــد تلقيــت عالجــا ميدانيــا
يف البدايــة ،واضطــررت لعــدم اكــايل العمــل ،وبعــد تصويــر يــدي باألشــعة تبــن وجــود كــر يف أصبعــي
الوســطى».
( )10/18اصيــب مصــور الفيديــو يف وكالــة «بامليديــا» ارشف محمــود ابــو شــاويش ( 37عامــا) بعيــار مطاطــي
اطلقــه الجنــود بينــا كان يغطــي مواجهــات يف طولكــرم حيــث افــاد ابــو شــاويش مركــز مــدى «بينــا كنــت
اغطــي املواجهــات التــي وقعــت عنــد جامعــة خضــوري بعــد ان اقتحمهــا الجنــود مــن الجهــة الغربيــة ،والتــي
اطلــق خاللهــا الجنــود االعــرة املطاطيــة وقنابــل الغــاز ،اصابتنــي رصاصــة مطاطيــة يف فخــدي االميــن مــن
الخلــف».
( )10/18اصيبــت مراســلة ومديــرة قنــاة «رؤيــا» االردنيــة يف فلســطني نبــال خالــد فرســخ ( 25عامــا) بعيــار
مطاطــي يف يدهــا بينــا كانــت تســجل تقريـرا امــام الكامـرا خــال تغطيتهــا املواجهات مــع الجيــش االرسائييل
عنــد مدخــل مدينــة البــرة حيــث افــادت فرســخ مركــز مــدى « يــوم االحــد ( )10/18وبينــا كنــت أتحــدث
امــام الكامـرا حيــث كان الجنــود يتواجــدون يف موقــع خلفنــا ،فوجئــت بهــم يهاجمــون الشــبان املتظاهريــن
ويبــدأون باطلــق قنابــل الصــوت والغــاز ،حيــث اصابتنــي رصاصــة مطاطيــة بصــورة مبــارشة ومــن مســافة
قريبــة يف كــف يــدي اليمنــى مــا تســبب بكــر أصبعــي (البنــر) إضافــة اىل اصابتــي بنزيــف وازرقــاق .وقــد
أخــرين الطبيــب الــذي عالجنــي يف مستشــفى رام اللــه اننــي بحاجــة نحــو شــهر حتــى أشــفى متامــا».
( )10/21اعتقلــت قــوات االحتــال مقــدم الربامــج يف اذاعــة الرابعــة عــي عبــد الكريــم احمــد العويــوي (26
عامــا) مــن منزلــه حيــث افــاد والــده مركــز مدى»عنــد حــوايل الرابعــة والنصــف مــن فجــر اليــوم ( )10/21تــم
اقتحــام منزلنــا مــن جيــش االحتــال حيــث قامــوا بتفجــر املداخــل وكــر األبــواب ،وفتشــوا املنــزل بالكامــل
وعاثــوا فيــه فســادا واعتقلــوا ابنــي عــي (وهــو مقــدم برامــج يف اذاعــة الرابعــة يف الخليــل) دون أن نعــرف
اســباب ذلــك ،وال نعلــم حتــى اللحظــة إىل أيــن تــم اقتيــاده علــا اننــا أبلغنــا نــادي األســر والصليــب األحمــر
بذلك».
( )10/21اصيــب املذيــع واملصــور يف موقــع الحريــة االخبــاري واذاعــة صــوت الحريــة حســن عبــد الجــواد
كرســوع ( 40عامــا) وهــو مــن غــزة بعيــار مطاطــي يف ســاعده وبحالــة اختنــاق شــديدة اثنــاء تغطيتــه احــداث
عنــد معــر بيــت حانــون حيــث افــاد كرســوع مركــز مدى»كنــت يــوم الثالثــاء  10/21كنــت متواجــدا عنــد
معــر بيــت حانــون « ايــرز « لتغطيــة االحــداث ،وقرابــة الســاعة  2ظهـرا تعرضــت الصابــة بعيــار مطاطــي يف
اليــد اليمنــى (الســاعد بالقــرب مــن الكــوع) مــن الجهــة االماميــة ،وبعدهــا مبــارشة الطلقــوا مبــارشة قنبلــة
غــاز بجــواري».
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واضــاف «ترتــب عــى ذلــك اصابتــي بجــرح يف يــدي اضافــة الصابتــي بحالــة اختنــاق شــديدة ،وســقوط
الكام ـرا ارضــا مــا ادى لتحطــم العدســة .لقــد تــم نقــي بســيارة اســعاف مستشــفى كــال عــدوان بجباليــا
وهنــاك متــت تقطيــب الجــرح  3غــرز ،وغــادرت املستشــفى الســاعة ( )4عـرا» مؤكــدا « حــن اصبــت كنــت
ارتــدي الــدرع والخــوذة والشــارة الصحفيــة».
( )10/21اصيــب مراســل اذاعــة الحريــة ومصــور وكالــة «االحــداث الدوليــة» يف غــزة جمعــة عدنــان ابــو
شــومر ( 34عامــا) بقنبلــة غــاز يف الفخــذ اطلقــت نحــوه مبــارشة بينــا كان يغطــي احداثــا عنــد معــر بيــت
حانــون حيــث افــاد ابــو شــومر « بعــد ظهــر يــوم الثالثــاء ( )10/21كنــت عنــد معــر بيــت حانــون /ايــرز
لتغطيــة االحــداث هنــاك .قرابــة الســاعة  5مســاء تعرضــت الصابــة مبــارشة بقنبلــة غــاز يف الجهــة اليمنــي
مــن الفخــد االيــر ،ونتيجــة اصابتــي وقعــت عــى االرض ووقعــت الكامـرا وشــعرت بــاالم حــادة ،وباالختنــاق
ج ـراء الغــاز».
واضــاف « تــم نقــي اىل ســيارة اســعاف ،وقــد تورمــت منطقــة االصابــة وبــدى تحبيــس الــدم ظاه ـرا  .تــم
عالجــي ميدانيــا ومل اذهــب للمستشــفى» مؤكــدا « كنــت عنــد االصابــة ارتــدي شــارة الصحافــة ،وكنــت بعيــدا
نســبيا عــن املتظاهريــن ،وتــم قــذف عــدة قنابــل غــاز باتجاهــي ،مــا يعنــي ان االســتهداف للصحافيــن كان
متعمــدا».
( )10/23اصيــب مصــور فضائيــة القنــاة الرتكيــة يف غــزة عامــر ســميح الخطيــب (25عامــا) وهــو مــن خانيونس
بعيــار نــاري اطلقــه نحــوه جنــود االحتــال بينــا كان يغطــي احداثــا رشق خانيونــس حيــث افــاد الخطيــب
مركــز مــدى «كنــت يــوم الجمعــة ( )10/23املوافــق اتواجــد رشق خانيونــس لتغطيــة االحــداث هنــاك ،وقرابــة
الســاعة  4عـرا تعرضــت الصابــة بعيــار نــاري (رصــاص حــي) يف ذراعــي اليمنــى تحــت الكــوع مــن الجهــة
األماميــة .ادت اصابتــي لنزيــف وســقوط الكامـرا مــن يــدي وقــد تــم نقــي اىل املستشــفى االورويب بخانيونــس
حيــث تبــن وجــود  3شــظايا يف ذراعــي ،ومل يتمكــن االطبــاء مــن اخراجهــا ،وال زالــت موجــودة بيــدي».
واضــاف « كنــت لحظــة اصابتــي ارتــدي الخــوذة والــدرع وشــارة الصحافــة وكنــت بعيــدا نســبيا عــن
املتظاهريــن ،لــذا أعتــد ان االســتهداف كان متعمــدا».
( )10/23احتجــز جنــود االحتــال سـراء غســان رسحــان ( 31عامــا) مراســلة قنــاة «فلســطني اليــوم» ومصــور
القنــاة هــادي الدبــس ( 33عامــا) واســتخدموهام كــدروع برشيــة بينــا كانــا بصــدد تغطيــة مســرة يف
نعلــن مبحافظــة رام اللــه حيــث افــادت رسحــان مركــز مــدى «توجهــت يــوم الجمعــة ( )10/23انــا وزميــي
مصــور الفيديــو هــادي الدبــس ( 33عامــا) لتغطيــة مســرة يف نعلــن ولكــن املســرة مل تنطلــق وبينــا كنــا
نســتعد ملغــادرة املــكان ،ظهــرت مجموعــة شــبان يســتعدون للتظاهــر كــا يبــدو فقــام الجنــود املتواجــدون
عــى البوابــة الرئيســة بإيقافنــا ومنعونــا مــن الحركــة (رغــم اننــا ابرزنــا لهــم بطاقاتنــا الصحفيــة) وأخــذوا
مفتــاح الســيارة منــا ،وأخربونــا بــأن نطلــب مــن الشــبان أال يتظاهــروا حتــى يتــم إطــاق رساحنــا ،واحتجزونــا
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مســتخدمينا كــدروع برشيــة مــن الســاعة الواحــد حتــى الثالثــة والنصــف عـرا ،حيــث كنــا محتجزيــن بــن
حجــارة املتظاهريــن وقنابــل غــاز الجيــش حتــى أن حجـرا أصابنــي إصابــة بســيطة يف يــدي ،وتــم عنــد حــوايل
الثالثــة والنصــف اخــاء ســبيلنا بعــد تدخــل الصليــب األحمــر والنقابــة».
( )10/23اصيــب مصــور الفيديــو يف الوكالــة الوطنيــة لالعــام جيفــارا طــال الصفــدي ( 30عامــا) بحالــة
اختنــاق شــديدة ج ـراء اطــاق االحتــال عــدة قنابــل غــاز نحــوه بينــا كان يغطــي تظاه ـرات رشق مخيــم
الربيــج حيــث افــاد الصفــدي مركــز مــدى «بينــا كنــت يــوم  10/23اغطــي تظاهــرة ومواجهــات مــع االحتــال
رشق الربيــج اطلــق الجنــود مــا يقــارب ســت قنابــل غــاز باتجاهــي مــا أدى الصابتــي باالختنــاق ومل امتكــن
مــن الحركــة وبقيــت متكئــا عــى كامــريت حتــى تــم إســعايف ميدانيــا مــن قبــل فريــق اســعاف كان يف املــكان».
( )10/23اصيــب املصــور يف وكالــة فلســطني اليــوم االخباريــة داوود منــر ابــو الــكاس ( 23عامــا) وهــو مــن
حــي الشــجاعية يف غــزة بعيــار مطاطــي اطلقــه الجنــود خــال تغطيتــه تظاهــرة رشق الشــجاعية حيــث
افــاد ابــو الــكاس مركــز مــدى «يــوم الجمعــة املوافــق  10/23كنــت متواجــدا ً رشق الشــجاعية يف منطقــة
معــر /ناحــل عــوز /لتغطيــة تظاهـرات ضــد االحتــال ،قرابــة الســاعة  3:30عـرا وأثنــاء تصويــري لألحــداث
اصابتنــي رصاصــة مطاطيــة يف الفخــد األميــن مــن الجهــة األماميــة اطلقهــا جنــود االحتــال ،حيــث تــم نقــي
اىل مستشــفى الشــفاء بســيارة إســعاف ،علــا اننــي اثنــاء تغطيتــي لألحــداث كنــت أرتــدي الــدرع والخــوذة
وشــارة الصحافــة».
( )10/23اصيــب املصــور يف وكالــة «الهــدف االخباريــة» طــارق اســامة ابــو الخــر ( 19عامــا) وهــو مــن جباليــا
البلــد بعيــار نــاري اطلقــه جنــود االحتــال بينــا كان يغطــي احداثــا قــرب معــر بيــت حانــون يف قطــاع غــزة
حيــث افــاد ابــو الخــر مركــز مــدى «يــوم الجمعــة ( )10/23كنــت متواجــدا ً عنــد معــر بيــت حانــون /ايــرز/
لتغطيــة تظاهــرة ضــد االحتــال ،وقرابــة الســاعة  4ع ـرا ً وأثنــاء تصويــري لألحــداث اصابنــى عيــار نــاري
(حــي) يف الفخــد األميــن مــن األمــام ،حيــث نقلتنــي ســيارة اســعاف اىل مستشــفى العــودة يف جباليــا وهنــاك
تبــن وجــود رصاصــة يف الفخــد تســببت يل بجــروح وتهشــم يف العظــام».
واضــاف ابــو الخــر «أجريــت يل عمليــة جراحيــة يف مستشــفى العــودة ،وتــم إخـراج الرصاصــة وعــاج العظــم
وتنظيــف الجــرح ،ومــا ازال يف املستشــفى» مشـرا اىل انــه كان حــن اصابــه الرصــاص يرتــدي زيــا عليــه شــارة
الصحافة.
( )10/23اصيبــت مراســلة تلفزيــون فلســطني الصحافيــة ســايل محمــود الســكني ( 28عامــا) بحالــة اختنــاق
شــديدة اثنــاء تغطيتهــا تظاهــرة رشق مخيــم الربيــج يف قطــاع غــزة حيــث افــادت الســكني مركــز مــدى «ظهــر
يــوم الجمعــة املوافــق  10/23كنــت متواجــدة رشق الربيــج لتغطيــة تظاهــرة ضــد االحتــال ،وقرابــة الســاعة
 2:30اطلــق جنــود االحتــال ثــاث قنابــل غــاز نحــو املــكان الــذي كنــت اتواجــد فيــه مــا ادى الصابتــي
بحالــة اختنــاق شــديدة ادت لســقوطي عــى االرض ،حيــث تــم نقــي بســيارة اســعاف اىل مــكان بعيــد نســبيا
وقدمــت يل االســعافات».
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( )10/23اصيــب املصــور الصحفــي الحــر نهــاد زاهــر بديــر ( 23عامــا) بعيــار مطاطــي يف قدمــه اطلقــه جنــود
االحتــال وذلــك خــال تغطيتــه احداثــا رشق الشــجاعية يف قطــاع غــزة حيــث افــاد بديــر مركــز مــدى « يــوم
الجمعــة املوافــق  10/23وبينــا كنــت اغطــي تظاهــرة ومواجهــات مــع جنــود االحتــال رشق الشــجاعية
اصابتنــي رصاصــة مطاطيــة يف القــدم اليــرى اطلقهــا الجنــود نحــوي .شــعرت بــاالم حــادة ،ووقعــت عــى
االرض ،ووقعــت الكام ـرا وكــرت عدســتها» .
واضــاف بديــر «نقلنــي عــدد مــن الزمــاء اىل ســيارة االســعاف ،ومــن ثــم اىل مستشــفى الشــفاء بغــزه وهنــاك
ابلغــوين ان قدمــي بحاجــة ملشــد وعــاج ،وغــادرت املستشــفي قرابــة الســاعة  7:30مســاء ،وقــد تورمــت
رجــي ومل اســتطع املــي اال بعــكاز» .
( )10/23اصيــب مصــور مجلــة «عــكاظ» (وهــي مجلــة تصــدر يف غــزة) ايهــاب عمــر الفســفوس ( 42عامــا)
بعيــار مطاطــي اثنــاء تغطيتــه مواجهــات رشق الشــجاعية حيــث افــاد مركــز مــدى «يــوم الجمعــة املوافــق
 10/23وبينــا كنــت متواجــدا رشق الشــجاعية عنــد معــر /ناحــل عــوز /لتغطيــة احــداث وقعــت هنــاك
اصابتنــي رصاصــة مطاطيــة يف الفخــد االميــن اطلقهــا جنــود االحتــال نحــوي ،ووقعــت عــى االرض ووقعــت
منــي الكام ـرا وتــررت علــا اننــي كنــت ارتــدي الخــوذة واضــع شــارة الصحافــة».
واضــاف فســفوس «فــور اصابتــي نقلنــي عــدد مــن الزمــاء اىل ســيارة االســعاف ،ومــن ثــم اىل مستشــفى
الشــفاء بغــزه ،وهنــاك قدمــوا يل االســعاف وغــادرت املستشــفى قرابــة الســاعة  6مســاء».
( )10/24اصيــب مراســل «القــدس» دوت كــوم عبــد الرحمــن يونــس برصاصتــن مطاطيــن فيــا اصابــت
رصاصــة ثالثــة مصــور الوكالــة الفرنســية مــوىس الشــاعر بينــا كانــا يغطيــان احداثــا يف بيــت لحــم حيــث
افــاد يونــس مركــز مــدى «أصبــت يــوم ( )10/24برصاصــة مطاطيــة يف الفخــذ االميــن اطلقهــا جنــود االحتــال
وذلــك أثنــاء تغطيتــي مواجهــات وقعــت يف هــذا اليــوم يف منطقــة القبــة مبدينــة بيــت لحــم ،حيــث هاجــم
الجنــود جميــع املتواجديــن بعمليــة اطــاق رصــاص وقنابــل غــاز بكثافــة ،مــا اســفر ايضــا عــن اصابــة هاتفــي
برصاصــة اخــرى ادت لتحطمــه ،يف حــن اصيــب زميــي مــوىس الشــاعر مصــور وكالــة األنبــاء الفرنســية برصاصة
مطاطيــة لكنهــا مل تســبب لــه أي أذى النــه كان يرتــدي الــدرع الواقــي واصابتــه فــوق الــدرع».
( )10/26اســتهدف جنــود االحتــال مجموعــة مــن الصحافيــن بقنابــل الغــاز والصــوت واحتجــزوا طاقــم
تلفزيــون فلســطني اثنــاء تغطيتــه حادثــة استشــهاد شــاب فلســطيني يف الخليــل حيــث افــاد املصــور يف
تلفزيــون فلســطني ايــاد عبــد الحفيــظ الهشــلمون ( 25عامــا) مركــز مــدى «توجهنــا يــوم  10/26أنــا وزمــايئ
مراســلة تلفزيــون فلســطني يف الخليل عريــن العملة ،وســائق الســيارة فــادي خــاف ( 26عامــا) لتغطيــة
األحــداث يف مفــرق /بيــت عينــون /شــال مدينــة الخليــل حيــث كان قــد أُصيــب (استشــهد) هنــاك احــد
الشــبان برصــاص جيــش االحتــال ،وعندمــا وصلنــا املــكان منعنــا الجنــود مــن تصويــر الشــهيد الــذي كان
ملقــى عــى األرض وبقينــا بعيديــن عنهــم مســافة  200مــر تقريبــا وبعــد نحــو نصــف ســاعة وبصــورة فجائيــة
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بــدأ الجنــود باطــاق قنابــل الصــوت والغــاز نحونــا .بقينــا بالقــرب مــن ســيارة التلفزيــون وهــم يســتهدفوها
بقنابــل الصــوت والغــاز وأمرونــا بالصعــود للســيارة بعــد أن أشــهر أحــد الجنــود ســاحه يف وجــه الســائق
فــادي ،وقــام بســحب مفاتيــح الســيارة مــن داخلهــا وأمرنــا باملكــوث بداخلهــا».
واضــاف « بقينــا محتجزيــن داخــل الســيارة نحــو ســاعة والجنــود يرفضــون إعــادة املفاتيــح ،حتــى أن جميــع
الصحفيــن املوجوديــن يف املنطقــة ذهبــوا مــن املــكان وبقينــا نحــن .وبعــد أن اســتطعنا االتصــال مبديرنــا قــام
بــدوره بالتواصــل مــع االرتبــاط العســكري الــذي اســتطاع تأمــن اإلفـراج عنــا».
( )10/27احتجــزت مخابـرات االحتــال االرسائيــي نقيــب الصحافيــن الفلســطينني عبــد النــارص النجــار عــى
معــر الكرامــة ملــدة ســاعتني وذلــك اثنــاء عودتــه بعــد مشــاركته يف اجتــاع لالتحــاد الــدويل للصحافيــن حيــث
تــم تفتيــش هاتفــه وجهــاز الحاســوب الشــخصيني واالطــاع واســتجوابه حــول طبيعــة رحلتــه االخــرة وعــدد
مــن القضايــا املتصلــة بنشــاطه النقــايب ومشــاركات النقابــة ودورهــا عــى الســاحة اقليميــا ودوليــا.
( )10/27اصيــب مصــور موقــع «رايــة اف ام» ســامر هشــام نـزال ( 28عامــا) بعيــار مطاطــي يف ســاقه اطلقــه
جنــود االحتــال وذلــك بينــا كان يغطــي تظاه ـرات عنــد مدخــل مدينــة البــرة حيــث افــاد ن ـزال مركــز
مدى»أثنــاء تغطيتــي املواجهــات عنــد مدخــل مدينــة البــرة (قبالــة مســتوطنة بيــت إيــل) عــر يــوم 10/27
وبينــا كنــت أتواجــد بالقــرب مــن املتظاهريــن وكان الجيــش بعيــد عنــا ،هاجــم الجنــود فجــأة الجميــع
بقنابــل الغــاز واألعــرة املطاطيــة مــا اســفر عــن اصابتــي برصاصــة مطاطيــة يف ســاقي اليــرى (أســفل الركبــة)،
تــم نقــي ملستشــفى رام اللــه بواســطة ســيارة اإلســعاف حيــث تلقيــت اإلســعاف الــازم وتــم تغريــز الجــرح».
( )10/30اصيــب املصــور يف وكالــة «ايليــاء بيــت املقــدس» ابراهيــم احمــد ريــده وهــو مــن ســكان خزاعــة
بعيــار نــاري يف الصــدر اطلقــه نحــوه احــد جنــود االحتــال بينــا كان يغطــي تظاهــرة رشق خانيونــس حيــث
افــاد ابــو ريــده مركــز مــدى « كنــت بعــد ظهــر يــوم الجمعــة (  )10 / 30متواجــدا ً رشق خانيونــس قــرب
املنطقــة الحدوديــة لتغطيــة األحــداث ،وبينــا كنــت اصــور وانــا بعيــد نســبيا عــن املتظاهريــن وال يوجــد
احــد منهــم حــويل تــم اســتهدايف مــن قبــل احــد الجنــود حيــث اصبــت بعيــار نــاري (حــي) يف الصــدر ،وكانــت
مؤخــرة الرصاصــة ظاهــرة للعــن وهــي مســتقرة خــارج القفــص الصــدري ،وادت اصابتــي اىل وقوعــي عــى
األرض ووقــوع الكام ـرا» .
واضــاف» تــم نقــي اىل املستشــفى االورويب بخانيونــس حيــث ادخلــت غرفــة العنايــة املركــزة ،وهنــاك تــم
اســتخراج الرصاصــة وتنظيــف الجــرح».
( )10/30اصيــب مراســل صحيفــة الــرق «االوســط الجديــد» واذاعــة «الــراق» يف غــزة ماجــد محمــد
ابراهيــم زريــد وهــو مــن النصـرات بحالــة اختنــاق شــديدة بينــا كان يغطــي مواجهــات رشق مخيــم الربيــج
بقطــاع غــزة حيــث افــاد زريــد مركــز مــدى» قرابــة الســاعة الخامســة مــن مســاء يــوم الجمعــة ()10 / 30
وبينــا كنــت متواجــدا ً رشق منطقــة الربيــج (املنطقــة الحدوديــة) لتغطيــة األحــداث اصيــب احــد الشــبان،
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وحــر االســعاف لنقلــه ويف تلــك االثنــاء كنــت أغطــي الحــدث عــى الهــواء مبــارشة لراديــو ال ـراق مــن
جانــب األســعاف ،علــا انــه مل يكــن متواجــدا هنــا اال أفــراد طاقــم االســعاف واملصــاب وأنــا ،ويف هــذه
اللحظــة اطلــق الجنــود  5-4قنابــل غــاز بجــوار ســيارة االســعاف ،مــا اغرقنــا بدخــان الغــاز الخانــق فدخلنــا
للســيارة ،لكــن الجنــود اطلقــوا قنبلــة اخــرى عــى بــاب ســيارة االســعاف ،فامتــأت االســعاف بالغــاز ،مــا ادى
الصابتــي وطاقــم االســعاف بحالــة اختنــاق شــديدة دفعــت ســائق لالبتعــاد عــن املــكان نحــو  100مــر».
( )10/30اعتــدى احــد ضبــاط االحتــال عــى الصحفيــن مراســل قنــاة «الغــد العــريب» التــي تبــث مــن لنــدن
ضيــاء احمــد حوشــية ( 33عامــا) ومصــور القنــاة منــذر محمــد الخطيــب ( 30عامــا) حيــث افــاد حوشــية
مركــز مــدى «يــوم الجمعــة ( )10/30أثنــاء تغطيتنــا املبــارشة للمواجهــات واالشــتباكات عنــد مدخــل مدينــة
البــرة ،وبينــا كان يفصلنــا عــن عــن الجيــش نحــو 100م ،وبــدون أي مقدمــات جــاء أحــد ضبــاط مــا يســمى
حــرس الحــدود االرسائيــي وبــدأ برضبنــا أنــا وزميــي املصــور منــذر محمــد الخطيــب ،بــدأ برضبنــا بيديــه
وركلنــا بأرجلــه ومبــارشة قــام بــرش رذاذ الفلفــل مــن مســافة صفــر عــى وجوهنــا ،وحســب مــا يُقــال فهــو
ليــس مجــرد غــاز فلفــل إمنــا ممــزوج بغــاز اعصــاب حيــث تســبب بإصابتــي بحالــة مــن اغــاء فــورا ،وتــم
نقــي اىل مستشــفى الهــال األحمــر وهنــاك تلقيــت العــاج ،أمــا زميــي منــذر فلــم يتأثــر بــذات الدرجــة
بســبب إرتدائــه كاممــة واقيــة حمتــه مــن اثــر رذاذ الفلفــل ولكنــه تعــرض للــرب املــرح بعــد أن أغمــى
عــي».
( )10/30اقــدم جنــود االحتــال عــى رش رذاذ الفلفــل الحــارق عــى وجــه مصــور وكالــة «وفــا» ايــاد فتحــي
جــاد اللــه ( 31عامــا) بينــا كان يغطــي تظاهــرة عنــد مدخــل مدينــة البــرة حيــث افــاد جــاد اللــه مركــز
مــدى «خــال املواجهــات التــي وقعــت يــوم  10/30عنــد مدخــل مدينــة البــرة ،الحــق جيــب عســكري
إرسائيــي أحــد الشــبان الفلســطينيني ودهســه بصــورة متعمــدة ومنــع الجنــود طواقــم اإلســعاف مــن الوصــول
اىل الشــاب الــذي تعــرض للدهــس الســعافه ،واثنــاء محاولتنــا نحــن الصحافيــن تغطيــة هــذا الحــدث ،اقــدم
جنــود عــى رش رذاذ الفلفــل عــى وجــوه املســعفني والصحفيــن بصــورة مبــارشة ،وقــد تعرضــت أنــا لــرش
غــاز الفلفــل يف وجهــي مــن مســافة صفــر مــا أدى النعــدام مقــدريت عــى الرؤيــة وتــم نقــي اىل مستشــفى
الهــال األحمــر امليــداين وهنــاك تلقيــت العــاج ملــدة ســاعة ونصــف تقريبــا».
( )10/30اصيــب منتــج ومصــور الفيديــو يف وكالــة «ســكاي نيــوز» عربيــة عبــد الرحمــن مصطفــى خبيصــة
( 46عامــا) بقنبلــة غــاز وبحالــة اختنــاق شــديدة خــال تغطيتــه مواجهــات عنــد مدخــل مدينــة البــرة حيــث
افــاد خبيصــة مركــز مــدى «يف هــذا اليــوم ( )10/30وبينــا كنــا نغطــي التظاهــرة عنــد مدخــل مدينــة البــرة
تعمــد عــدد مــن عنــارص مــا يســمى حــرس الحــدود االرسائيــي الوقــوف بجانــب الصحفيــن ملضايقتهــم مــع
أننــا نحــن الصحفيــن دامئــا نتعمــد الوقــوف بعيــد عــن الجيــش وعــن املتظاهريــن .وأثنــاء تغطيتنــا وصــل
جيــب عســكري للجيــش وتوســط ســيارات البــث وعددهــا حــوايل ســبع ســيارات بــث ملختلــف املحطــات
والــوكاالت ،وبعــد أن رشــق بعــض الشــبان حجــارة عليهــم ابتعــد الجيــب عنــا قليــا وبــدأوا بإطــاق قنابــل
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الغــاز بــن الصحفيــن حيــث اصابتنــي قنبلــة غــاز يف ســاقي اليــرى ،كــا وســقطتت قنبلــة أخــرى أســفل
«الرتايبــود» الخــاص بكامــريت مــا أدى الصابتــي بحالــة اختنــاق شــديدة حيــث فقــدت تــوازين ومل أســتطع
الســيطرة عــى نفــي بســبب رائحــة الغــاز وحاولــت الوصــول لســيارة البــث لالحتــاء ولكنــي مل أنجــح بذلــك
حتــى ســاعدين بعــض الشــبان وهنــاك تلقيــت اســعافا ميدانيــا حتــى عــدت لوضعــي الطبيعــي».
( )10/31اصيــب مصــور الفيديــو يف «بــال ميديــا» عبــد الغنــي محمــد النتشــة (  33عامــا) بعيــار مطاطــي
يف ســاقه خــال تغطيتــه احداثــا يف الخليــل حيــث افــاد النتشــة مــدى «كنــا نغطــي األحــداث واملواجهــات يف
منطقــة بــاب الزاويــة مبدينــة الخليــل وذلــك عقــب تشــييع جنــازة الشــهداء الخمســة ،ويف االثنــاء تعرضــت
إلطــاق الرصــاص مبــارشة مــن قبــل جنــود جيــش االحتــال حيــث أصابتنــي رصاصــة مطاطيــة يف ســاقي
اليــرى ،ومل أتلقــى العــاج لــدى أي جهــة».
واشــار اىل انــه كان اصيــب قبــل نحــو اســبوعني (يــوم  )10/16ايضــا برصاصــة مطاطيــة يف الظهــر اطلقهــا
نحــوه جنــود االحتــال بينــا كان يغطــي االحــداث التــي وقعــت عقــب عمليــة الطعــن التــي نفذهــا الشــهيد
إيــاد العــواودة يف منطقــة جــر حلحــول وذلــك اثنــاء تغطيتــه املبــارشة لتلــك االحــداث لصالــح قنــاة القــدس
الفضائيــة.

تفاصيل االنتهاكات الفلسطينية خالل تشرين اول
( )10/1اســتدعت املخابـرات الفلســطينية يف الخليــل مديــر الربامــج يف اذاعــة الســنابل منتــر باللــه محمــد
نصــار ( 26عامــا) واحتجزتــه وحققــت معــه حيــث افــاد نصــار مركــز مــدى «توجهــت يــوم  10/1ملراجعــة
املخابـرات الفلســطينية بنــاء عــى اســتدعاء وصلنــي بهــذا الخصــوص وهنــاك تــم التحقيــق معــي بتهمــة اننــي
تقاضيــت مبلــغ الــف شــيكل مــن قبــل أحــد الشــبان يف مدينــة رام اللــه مقابــل تقاريــر وأخبــار كنــت قــد
أعدتتهــا طوعيــا لشــبكة أنــن القيــد اإلعالميــة املختصــة بقضايــا األرسى».
واضــاف «طبعــا أنكــرت ذلــك حيــث أننــي مل أتلقــى أي أمــوال مــن الرجــل املذكــور كــا أن ذلــك لــو حــدث
فانــه ال يعــد تهمــة .اســتمر التحقيــق معــي حــول نفــس املوضــوع ملعرفــة مصــدر الـــ (ألــف شــيكل) .بقيــت
محتج ـزا نحــو أربــع ســاعات يف غرفــه التحقيــق دون تحقيــق ،وعــاد الضابــط بعدهــا ألوقــع عــى إفــاديت،
وأخــرين بأننــي رهــن االعتقــال .عنــد الســاعة الثامنــة مســاء تقريبــا أطلــق رساحــي بعــد تدخــل مــن نقابــة
الصحفيــن عــى أن أراجعهــم يــوم األحــد  11/4إال أننــي مل أعــد بســبب األحــداث الجاريــة منــذ أول نوفمــر
وقمــت بإبالغهــم بأننــي لــن أذهــب للموعــد عــن طريــق نقابــة الصحفيــن وحتــى اآلن مل يتصــل يب أحــد».
( )10/5اعتقلــت املباحــث العامــة يف غــزة  9صحافيــن ( 3منهــم يعملــون يف فضائيــة الغــد العــريب ،و5
منهــم يعملــون يف رشكــة ســكرين وتاســع هــو مراســل فضائيــة النيــل املرصيــة) بينــا كانــوا يغطــون وضــع
اكاليــل مــن الزهــور عــى ارضحــة الجنــود املرصيــن والعــرب الــذي استشــهدوا خــال الحــروب مــع ارسائيــل
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يف غــزة ،كــا واحتجــزت املباحــث جواالتهــم واقتادتهــم اىل مقــر رشطــة الشــجاعية وهنــاك تــم احتجازهــم
واســتجوابهم ومــن ثــم تــم نقلهــم اىل مقــر وزارة الداخليــة كــا وتــم حــذف املــواد التــي قامــوا بتصويرهــا
حيــث افــاد املصــور التلفزيــون يف فضائيــة « الغــد العــريب» احمــد عبــد ربــه أحمــد ســلامن وهــو مــن ديــر
البلــح مركــز مــدى قائــا  »:اليــوم االثنــن املوافــق  10 / 5وقرابــة الســاعة التاســعة والنصــف صباحـاً توجهــت
مــن مكتــب /الغــد العــريب /وبرفقتــي زمــايئ يف طاقــم العمــل :أحمــد الفيومــي وهــو صحفــي ومنتــج أخبــار،
وعائــد حســن ( 29ســنة) مــن ســكان النــر وهــو فنــي صــوت ،اىل مقــرة بــن مــروان رشق الشــجاعية
لتغطيــة فعاليــة وضــع أكاليــل زهــور عــى ارضحــة الجنــود املرصيــن والعــرب الذيــن استشــهدوا يف غــزه
خــال الحــروب مــع ارسائيــل ،وكانــت الفعاليــة تحــت رعايــة حركــة فتــح».
واضــاف « وصلنــا مــكان الفعاليــة قرابــة الســاعة  ،9:55وقمنــا بتغطيتهــا ،حيــث اســتمرت نحــو نصــف ســاعة،
وعندمــا توجهنــا اىل الســيارة للعــودة للمكتــب تفاجئنــا بوجــود ميكــرو بــاص بلــون أبيــض وعليــه لوحــة
حكوميــة ،وبجــواره نحــو  7أفـراد بلبــاس مــدين ويحملــون الســاح (وهــم مــن جهــاز املباحــث) ،حيــث تقــدم
أحدهــم وشــد الزميــل احمــد الفيومــي ودفعــوه للبــاص وســحبوا منــه الجــوال كــا وســحبوا جــوايل .كان
عددنــا االجــايل  9صحفيــن ،وطلبــوا منــا أن نركــب البــاص فرفضنــا ،وقلنــا لهــم  :ســنتبعكم للمركــز بســياراتنا
وقــد توجهنــا فعــا اىل مقــر رشطــة الشــجاعية وكان عددنــا  9صحفيــن وهــم :انــا احمــد ســلامن ،وأحمــد
الفيومــي ،وعائــد حســن مــن /الغــد العــريب ،/ورامــي عبيــد وعــى حجــوج وعــدي أبــو شــحمة ومحمــد أبــو
نحــل وحســن الهمــص وجميعهــم يعملــون مــع رشكــة /ســكرين ،/وعمــر بشــر الــذي يعمــل مــع فضائيــة
النيــل املرصيــة».
واضــاف «يف مركــز الرشطــة جلســنا مــع مديــر املركــز أبــو جعفــر حيــث أبلغنــا أن الفعاليــة غــر ُمرخصــة ..
ثــم جــاء شــخص مــن املباحــث وقــال ألبــو جعفــر :هــؤالء /مطلوبــن للتحقيــق ،/وخرجنــا مــن مكتــب أبــو
جعفــر اىل غرفــة التحقيــق ،ومل يكــن فيهــا كـرايس والغرفــة غــر مناســبة وال تتســع لنــا جميعــا ،وكان بالغرفــة
محققــن  ..أخــذوا منــا بيانــات اجتامعيــة ،وســحبوا منــا الجــواالت والكام ـرات ،وقرابــة الســاعة الواحــدة
ظهــرا طلبــوا منــا مغــادرة املركــز دون أن يعيــدوا لنــا الجــواالت والكامــرات املحتجــزة ،وقــد بقينــا عنــد
مدخــل مركــز الرشطــة ،واجرينــا اتصــاالت مــع وســائل االعــام ومؤسســات حقوقيــة ،وعنــد قرابــة الســاعة
 1:30ظهـرا وصــل اىل املركــز بــدر بــدر مــن العالقــات العامــة يف وزارة الداخليــة ،واســتلم مــن مركــز الرشطــة
الجــواالت والكام ـرات ،وطلــب منــا أن نتبعــه اىل مقــر وزارة الداخليــة يف أب ـراج املقــويس غــرب غــزه ،ويف
الــوزارة جلســنا يف غرفــة انتظــار ،وعندمــا دخلــت غرفــة التحقيــق ،كان هنــاك محقــق ســألني أيــن جوالــك،
فــأرشت اىل جــوايل ،فطلــب منــي أن افتحــه فقلــت لــه  :ملــاذا أفتــح الجــوال ؟ فقــال ســرى اذا كان فيــه صــور
فقلــت لــه أن معــي كام ـرا ،وهــذا جــوال خــاص ثــم أعطــوين الكام ـرا والجــوال ،وتــم اإلف ـراج عنــا».
واضاف «عندما تفقدت الكامريا تبني يل أنهم مسحوا منها تغطية الفعالية».
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وأفــاد املصــور واملنتــج يف رشكــة «ســكرين» رامــي عبيــد مــن النصـرات مركــز مــدى «يــوم االثنــن املوافــق / 5
 10توجهــت أنــا وزمــايئ مــن رشكــة ســكرين :عــي حجــوج ،وعــدي أبــو شــحمة ،ومحمــد أبــو نحــل ،وحســن
الهمــص ،لتغطيــة فعاليــة وضــع أكاليــل زهــور عــى ارضحــة الجنــود املرصيــن والعــرب الذيــن استشــهدوا
يف غــزه يف الحــروب مــع ارسائيــل يف مقــرة بــن مــروان بالشــجاعية ،وقــد قمنــا بتغطيــة الفعاليــة دون أيــة
مشــاكل أو مضايقــات ،وعندمــا بدأنــا مبغــادرة املقــرة ،توجــه لنــا قرابــة  7أف ـراد مــن املباحــث وأبلغونــا أن
الفعاليــة غــر مرخصــة  ..وطلبــوا منــا الركــوب يف ســيارتهم /ميكــرو بــاص /للتوجــه اىل املركــز لكننــا رفضنــا
الذهــاب بســياراتهم ،وقلنــا لدينــا ســياراتنا وســنذهب معكــم بســياراتنا وكان عددنــا االجــايل ( )9صحفيــن».
واضــاف «توجهنــا اىل مقــر رشطــة الشــجاعية وكان عددنــا ( )9صحفيــن وهــم :أنــا وزمــايئ مــن /ســكرين/
عــى حجــوج وعــدي أبــو شــحمة ومحمــد أبــو نحــل وحســن الهمــص ،وعمــر بشــر الــذي يعمــل مــع فضائيــة
النيــل املرصيــة ،وأحمــد الفيومــي وعائــد حســن وأحمــد ســلامن مــن الغــد العــريب .يف مركــز الرشطــة ،نقلونــا
اىل مديــر املركــز أبــو جعفــر وقــد تعامــل معنــا بصــورة جيــدة ،ثــم جــاء أفـراد املباحــث وأخذونــا مــن عنــد
مديــر املركــز .عنــد املباحــث طلبــوا منــا الجــواالت فرفضنــا  ..فأبلغونــا أنهــم ســيأخذون الجــواالت بالقــوة،
وبعــد مشــادات ســلمناهم اياهــا خشــية اســتخدام العنــف ضدنــا وابلغناهــم ان الجــواالت بهــا امــور خاصــة،
فابلغونــا ـــأن نضــع كلمــة رس» بــاس وورد» ونغلقهــا ،وصــادروا منــا أيضــا (  )3كام ـرات وهــي :الكام ـرا
الخاصــة يب ،وكامـرا لزميــي يف ســكرين محمــد أبــو نحــل ،وكامـرا احمــد ســلامن مــن الغــد العــريب ،ثــم طلبــوا
منــا املغــادرة ،فرفضنــا مغــادرة بــاب مركــز الرشطــة لعــدم تســليمنا الجــواالت والكامـرات ،وتواصلنــا مــع إيــاد
البــزم وبــدر بــدر مــن العالقــات العامــة يف وزارة الداخليــة ،وبعــد ربــع ســاعة جــاء بــدر بــدر وأخــذ الجــواالت
والكامـرات ،وطلــب منــا ان نتبعــه اىل وزارة الداخليــة يف ابـراج املقــويس غــرب غــزه».
واضــاف «يف وزارة الداخليــة بأبـراج املقــويس أعطونــا الجــواالت والكامـرات وتــم اإلفـراج عنــا ولكــن عندمــا
تفقدنــا الكامـرا تبــن لنــا أنهــم مســحوا منهــا تغطيــة الفعاليــة».
وقــال الصحفــي ومنتــج االخبــار يف «الغــد العــريب» احمــد محمــد الفيومــي وهــو مــن ســكان حــي التفــاح
بغــزة يف افــادة ملركــز مــدى « اليــوم االثنــن املوافــق  10 / 5توجهــت مــن مكتــب الغــد العــريب وبرفقتــي
زمــايئ يف طاقــم العمــل  :أحمــد ســلامن مــن ســكان ديــر البلــح  32ســنة وهــو مصــور صحفــي ،والزميــل
عائــد حســن  29ســنة مــن ســكان النــر وهــو فنــي صــوت ،توجهنــا اىل مقــرة بــن مــروان رشق الشــجاعية
لتغطيــة فعاليــة وضــع أكاليــل زهــور عــى ارضحــة الجنــود املرصيــن والعــرب وهــو نشــاط يتــم تحــت رعايــة
حركــة فتــح».
واضــاف « عندمــا انتهــت الفعاليــة توجهنــا للســيارة لكــن فوجئنــا بوجــود ميكــرو بــاص أبيــض اللــون وعليــه
لوحــة حكوميــة ،وبجــواره قرابــة  7أف ـراد بلبــاس مــدين ويحملــون الســاح ( وهــم مــن جهــاز املباحــث)،
حيــث جــاء أحدهــم وشــدين مــن يــدي ودفعنــي باتجــاه البــاص ،وطلــب منــي الصعــود اىل البــاص فرفضــت
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وقلــت لــه باننــي صحفــي فــرد عــي بالقــول :هــذا ال يعنينــي ثــم ســحب الجــوال مــن يــدي بالقــوة ووضعــه
بجيبــه ،وجــاء عنــر آخــر مــن جهــاز املباحــث ودفعنــي اىل داخــل البــاص بالقــوة وأغلقــوا بــاب البــاص ..ثــم
توجهــوا لزمــايئ بالطاقــم ولصحفيــن آخريــن لجلبهــم اىل البــاص ،فرفضــوا الصعــود اىل البــاص وتــم بعــد ذلــك
االتفــاق مــع املباحــث عــى أن نتبعهــم بســياراتنا اىل مركــز رشطــة الشــجاعية .وهنــاك كان التعامــل معنــا غــر
الئــق  :دفــع  ..وشــد  ..واســكت  ..تهديــد ..ال أريــد أن أســمع صوتــك».
واضــاف «كنــا تســعة صحافيــن حــن توجهنــا للمركــز وهنــاك جلســنا مــع مديــر املركــز /أبــو جعفــر ،/وأبلغنــا
أن الفعاليــة غــر ُمرخصــة  ..فابلغتــه  :نحــن الصحفيــن نغطــي الفعاليــات للجميــع ،وليــس وظيفتنــا أن
نبحــث يف كل فعاليــة هــل هــي مرخصــة أم ال  .مكثنــا عنــد مديــر املركــز قرابــة نصــف ســاعة ،وكان تعاملــه
معنــا جيــدا .ثــم جــاء شــخص مــن املباحــث ونقلنــا اىل غرفــة التحقيــق وهنــاك ســألوين عــن مــكان عمــي
وطبيعتــه وطلبــوا رقــم جــوال احــد املعــارف فاعطيتهــم رقــم الصحــايف فتحــي صبــاح».
«قرابــة الســاعة  1ظه ـرا طلبــوا منــا مغــادرة املركــز ،فتســألنا عــن الجــواالت والكام ـرات املصــادرة ،فقالــوا
بانهــم ســيتصلون علينــا الحقــا لكننــا رفضنــا ذلــك وبقينــا عــى بــاب مركــز الرشطــة .قرابــة الســاعة 1:30
ظهـرا وصــل للمركــز بــدر بــدر مــن العالقــات العامــة بــوزارة الداخليــة ،واســتلم مــن مركــز الرشطــة الجــواالت
والكامـرات ،وطلــب منــا أن نتبعــه ملقــر وزارة الداخليــة يف أبـراج املقــويس غــرب غــزه ،وعندمــا دخلــت غرفــة
التحقيــق ،كان يوجــد فيهــا محقــق  ..طلــب منــي أن افتــح ملــف الصــور عــى جــوايل ،فقلــت لــه هــذا جــوال
خــاص وبــه صــور عائليــة ،لكنــه ارص عــى ذلــك فقــام بفحصــه ثــم أعطــاين الجــوال وحــن انتهــى جميــع
الزمــاء مــن ذلــك غادرنــا املركــز».
وقــال مراســل قنــاة النيــل ،وعضــو مجلــس اإلدارة يف نقابــة الصحفيــن عمــر يوســف ســلامن بشــر يف افــادة
ملركــز مــدى بانــه «تــم يف مركــز الشــجاعية احتجــاز جواالتنــا وعددهــا تســعة والكام ـرات وعددهــا ثالثــة
وعندمــا رفضنــا تســليم جواالتنــا يف البدايــة ،كان الــرد :ستســلموها بالخاطــر  ..او بالقــوة (برضاكــم ام رغــا
عنكــم) ثــم طلبــوا منــا مغــادرة املركــز»
واشــار اىل انــه وبعــد ان متــت اعــادة الكامـرات لنــا «تبــن لنــا حــن تفقدنــا الكامـرات أنهــم مســحوا منهــا
تغطيتنــا للفعاليــة».
( )10/16اصيــب مصــور تلفزيــون فلســطني وموقــع صحيفــة «القــدس» دوت كــوم شــادي محمــد زماعــرة
( 29عامــا) بحجــر اثنــاء تغطيتــه تظاهـرات عنــد مدخــل مدينــة البــرة حيــث افــاد مــدى «اصبــت يــوم امــس
( )10/16بحجــر يف ذراعــي اليمنــى اثنــاء تغطيــة املواجهــات بــن الشــبان الفلســطيني وجيــش االحتــال.
اصابنــي الحجــر الــذي القــاه احــد املتظاهريــن بواســطة مقــاع اثنــاء وقــويف للتغطيــة وتــم نقيل اىل مستشــفى
رام اللــه حيــث بقيــت هنــاك نحــو ســاعة تلقيــت خاللهــا االســعاف الــازم».
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( )10/21اصيــب الصحافيــان املصــور يف وكالــة ( APAمؤسســة تعمــل يف غــزة) الصحفــي ارشف محمــد ابــو
عمــره وهــو مــن ديــر البلــح ،واملصــور الحــر مجــدي فتحــي ســليامن قريقــع (يعمــل اساســا مــع نــور فوتــو)
برصــاص مســلحني فلســطينيني اثنــاء تغطيتهــا مراســم تشــييع احــد الشــهداء يف غــزة حيــث افــاد ابــو عمــره
مركــز مــدى «االيــوم االربعــاء ( )10 / 21قرابــة الســاعة  11:30صباح ـاً توجهــت اىل منــزل الشــهيد أحمــد
الرسحــي يف ديــر البلــح لتغطيــة مراســم تشــييعه حيــث صعــدت أنــا وزميــي املصــور مجــدي قريقــع اىل
ســطح املنــزل لتصويــر اخ ـراج جثــان الشــهيد مــن املنــزل وأثنــاء تصورينــا أٌطلقــت رشــقات مــن الرصــاص
يف الهــواء ،فأصابتنــي رصاصــة يف يــدي اليــرى عنــد منتصــف اليــد واســتقرت يف الكــف وقــد نقلــت اىل
مستشــفى شــهداء األقــى يف ديــر البلــح ،وهنــاك تبــن وجــود رصاصــة مســتقرة يف ظهــر كــف اليــد ،وأبلغــوين
أن وضعــي جيــد وســليم ،ولفــوا يــدي بالجبــس ،وغــادرت املستشــفى بعــد ســاعة ونصــف ،لكــن االمل اســتمر
فتوجهــت اىل طبيــب خــاص اخضعنــي لعمليــة جراحيــة وتــم اســتخراج الرصاصــة والشــظايا ،حتــى االن ال
اشــعر باصابعــي وال اســتطيع تحريــك يــدي».
وقــال قريقــع يف افــادة منفصلــة « يف هــذا اليــوم (االربعــاء  )10/21صعــدت أنــا وزميــي املصــور أرشف
أبــو عمــره اىل ســطح املنــزل لتصويــر اخــراج جثــان الشــهيد واثنــاء تصويرنــا الجنــازة اطلقــت رشــقات
مــن الرصــاص يف الهــواء حيــث اصابتنــي رصاصــة يف يــدي اليمنــى لكنهــا مل تخــرق اليــد بــل جرحتنــي مــن
الخــارج ،ونتيجــة لذلــك ســقطت الكام ـرا منــي عــى ســور الســطح واصابنــي نزيــف حيــث تلقيــت العــاج
يف مستشــفى االقــى».
مالحظــة :مل تعــرف هويــة املتســببني باصابــة الصحفيــن (مطلقــي النــار) ،ولكــن الشــهيد تبنتــه حركــة
املرابطــون ،وهــم القامئــون عــى التشــييع».
( )10/22دهمــت قــوة مــن عنــارص االمــن الفلســطيني البنايــة التــي يتواجــد فيهــا مقــر صحيفــة «العــريب
الجديــد» التــي تصــدر يف لنــدن ثــاث مـرات متتاليــة ،حيــث تبــن ان هنــاك قـرارا بـــ» تجميــد عمــل مكتــب
الصحيفــة يف الضفــة الغربيــة» بســبب مقــال رأي كانــت الصحيفــة نرشتــه لكاتبــة مــن مــر واعتــر «مســيئا
للســلطة الفلســطينية» كــا اوضحــت مديــرة مكتــب صحيفــة «العــريب الجديــد» ومديــرة موقعهــا االلكــروين
يف الضفــة الغربيــة نائلــة حســني خليــل ( 37عامــا) حيــث افــادت خليــل مركــز مــدى «وصلــت الســاعة
الرابعــة مــن عــر يــوم الخميــس ( )10/22قــوة كبــرة (مل تعــرف عــن نفســها) اىل مكتــب صحيفــة /العــريب
الجديــد /يف رام اللــه ،وحــارصت البنايــة وطلبــوا مفتــاح املكتــب مــن حــارس البنايــة ولكنــه أخربهــم بأنــه ال
ميلــك مفتاحــا للمكتــب .وظهــر اليــوم التــايل (الجمعــة  )10/23عــادوا مجــددا لكنهــم مل يســتطيعوا الدخــول،
فعــادوا للمــرة الثالثــة يــوم الســبت ( ،)10/24وحســب مــا أخــرين حــارس البنايــة فإنهــم كانــوا يرتــدون الــزي
املــدين وعرفــوا عــن أنفســهم فقــط بأنهــم عنــارص أمــن دون ان يذكــروا ألي جهــة (اي جهــاز امنــي) ينتمــون».
واوضحــت خليــل التــي مل تكــن متواجــدة يف رام اللــه يف ذلــك اليــوم ان حــارس البنايــة اتصــل بهــا هاتفيــا
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بينــا كان رجــال االمــن يف البنايــة وطلــب منهــم محادثتهــا لكنهــم رفضــوا ذلــك ،فعمــد اىل فتــح مكــر صــوت
الهاتــف بنــاء عــى طلبهــا يك يســمعوها حيــث قالــت « :قمــت عــر تلــك املكاملــة بالتعريــف عــن نفــي اال
أنهــم أيضــا رفضــوا التعريــف عــن أنفســهم ،وطلبــت منهــم التواصــل مــع محامــي الصحيفــة محمــد كميــل
حيــث أننــا مل نُبلــغ بــأي وســيلة عــن وجــود أي مخالفــة تخــص املكتــب ،وســمعت خــال محادثتــي تلــك عــر
الهاتــف أحدهــم يطلــب منــي الحضــور مســاء ذات اليــوم ( )10/24الســاعة الســابعة اىل مركــز تحقيــق رام
اللــه ،فتوجهــت يــوم األحــد ( )10/25بعــد التواصــل مــع نائــب نقيــب الصحفيــن الفلســطينيني الــذي نصحني
بالتواصــل مــع القائــم بأعــال وكيــل وزارة اإلعــام محمــود خليفــة الــذي أكــد يل هاتفيــا (أي محمــود خليفــة)
عــن وجــود إج ـراء بحــق مكتبنــا ،فطلبــت منــه ان التقيــه ،وتوجهــت يــوم األحــد اىل مكتــب وكيــل وزارة
االعــام محمــود خليفــة بصحبــة عضــو نقابــة الصحفيــن منتــر حمــدان ،وابلغنــي خليفــة ان هنــاك قـرارا بـــ
/تجميــد عمــل مكتــب صحيفــة العــريب الجديــد بســبب مقــال يســئ للســلطة ومؤسســاتها.»/
وقالــت بــان الحديــث يــدور حــول «مقــال رأي كان قــد نــر يف ملحــق رأي اســمه /جيــل /وهــو ملحــق
مســتقل إداريــا وماليــا عــن الصحيفــة ومكتــوب عليــه أن اآلراء الــواردة يف هــذا امللحــق ال تعــر عــن آراء
العــريب الجديــد».
واضافــت «طلبــت منــه (محمــود خليفــة) ُمراســلة الصحيفــة نفســها وابلغتــه بعــدم وجــود مــرر ملحــارصة
املكتــب» موضحــة ان محامــي الصحيفــة يف رام اللــه «توجــه يــوم األحــد واالثنــن اىل مقــر النيابــة العامــة
يف محاولــة للحصــول عــى أي ق ـرار رســمي يفيــد بتجميــد عمــل الصحيفــة ولكنــه مل يســتطيع ،ولكنــه يــوم
الثالثــاء اســتطاع أن يعــرف أن القـرار موجــود لــدى النائــب العــام لكنــه (النائــب العــام) رفــض إعطائــه نســخة
منــه .فقمنــا بإرســال كتــاب رســمي اىل النائــب العــام نــرح فيــه كل مــا جــرى ابتــداء مــن يــوم  10/22وحتــى
اليــوم (الثالثــاء  )10/27ألننــا وبــدون قـرار رســمي مكتــوب لــن نســتطيع االمتثــال ألوامــر شــفوية وعــى هــذا
األســاس فاننــا نتواجــد اليــوم األربعــاء ( )10/28يف مقــر الصحيفــة».
ترشين ثاين
( -)....ابلغــت املخابـرات الفلســطينية (شــفهيا) الرشكــة التــي تقــدم خدمــات البــث املبــارش لقنــاة «االقــى»
بوقــف تعاملهــا مــع هــذه القنــاة كــا ونقلــت بصــورة غــر مبــارشة ذات الرســالة لــركات اخــرى تقــدم
خدمــات اعالميــة لهــذه القنــاة مــا ادى اىل تعطــل تغطيــة القنــاة والنقــل املبــارش مــن انحــاء الضفــة منــذ
مطلــع ترشيــن ثــاين حيــث افــاد مديــر عــام االخبــار والربامــج يف قنــاة االقــى عــاد زقــوت مركــز مــدى  »:يف
نهايــة الشــهر املــايض تــم احتجــاز ســيارة البــث الخاصــة برشكــة ســوبر فجــن التــي تقــدم لنــا خدمــات البــث
املبــارش ملــدة يومــن مــن قبــل املخاب ـرات الفلســطينية يف مدينــة الخليــل اثنــاء توجههــا لتغطيــة احــداث
هنــاك ،وذلــك بحجــة ان هنــاك اشــكاليات قانونيــة مــع الرشكــة ،ولكــن وبعــد نحــو اســبوعني مــن هــذه
الحادثــة وبعــد التواصــل مــع عــدة جهــات تبــن انــه تــم ابــاغ الرشكــة (شــفهيا) مــن قبــل املخابـرات الحقــا
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بالتوقــف عــن العمــل مــع قنــاة االقــى ومنــذ ذلــك الوقــت توقفــت تغطيتنــا املبــارشة لالحــداث يف الضفــة».
واضــاف زقــوت « تواصلنــا مــع رشكات اخــرى ملواصلــة عملنــا لكنهــم رفضــوا ذلــك ايضــا ،وعلمنــا انــه تــم تــم
ابالغهــم (بصــورة رســمية مبــارشة) بعــدم العمــل مــع االقىص..وقــد تواصلنــا مــع محمــود خليفــة (وكيــل وزارة
االعــام الفلســطينية) وجهــات سياســية اخــرى لحــل هــذه االشــكالية لكنهــا مل تحــل بعــد».
(مالحظــة :ال يوجــد تاريــخ محــدد لالج ـراء الــذي اتخــذ ضــد فضائيــة االقــى ومنــع بثهــا مــن الضفــة الن
العمليــة متــت بصــورة تدريجيــة وغــر مبــارشة قبــل ان تتضــح الصــورة).
( -)11/2اصيــب مصــور تلفزيــون فلســطني نبيــل عــي قنديــل ( 25عامــا) بقنبلــة غــاز يف وجهــه اطلقهــا احــد
جنــود االحتــال نحــوه بينــا كان يغطــي احداثــا عنــد معــر الجيــب شــال غــرب القــدس حيــث افــاد قنديــل
مركــز مــدى« :توجهــت مســاء يــوم االثنــن (الســاعة السادســة اال ربعــا مســاء) مــن قريــة قطنــة اىل معــر
الجيــب شــال غــرب القــدس لتغطيــة مراســم تســليم جثامــن الشــهداء وهنــاك وقعــت مواجهــات وعمليــات
رشــق بالحجــارة نحــو الجنــود تخللهــا اطــاق الجنــود قنابــل الغــاز باتجــاه الجميــع ،واثنــاء تغطيتــي املبــارشة
اطلقــت العديــد مــن القنابــل باتجاهــي حيــث ارتطمــت احــدى هــذه القنابــل بكام ـرا التصويــر وكرستهــا
جزئيــا ( بصــورة بســيطة) ومــن ثــم ارتــدت وأصابتنــي يف الجهــة اليــرى مــن وجهــي محدثــة جرحــا واحمـرارا
وانتفاخــا يف وجهــي وعينــي ،حيــث توجهــت ملستشــفى رام اللــه الحكومــي وهنــاك تلقيــت العــاج ملــدة
ســاعة.
( -)11/3اقتحمــت قــوة مــن جيــش االحتــال االرسائيــي فجــر يــوم الثالثــاء ( )11/3مقــر اذاعــة «منــر
الحريــة» مبدينــة الخليــل وصــادروا وحطمــوا معظــم محتوياتهــا وابلغــوا طاقــم االذاعــة بإغالقهــا وذلــك بزعــم
انهــا متــارس التحريــض مــن خــال برامجهــا حيــث افــاد رئيــس مجلــس ادارة اذاعــة «منــر الحريــة» اميــن
القواســمي مركــز مــدى «حــارصت قــوة مــن جيــش االحتــال االرسائيــي تتالــف مــن  13دوريــة مقــر االذاعــة
الكائــن يف بنايــة حريـزات قــرب دائــرة الســر مبدينــة الخليــل عنــد الســاعة الثانيــة إال عــر دقائــق مــن فجــر
اليــوم الثالثــاء ( )2015/11/3واقتحــم عـرات الجنــود املقــر وســارعوا لوقــف بــث االذاعــة ،وصــادروا اجهــزة
البــث ،ونفــذوا عمليــة تفتيــش وتدمــر وتخريــب طالــت مختلــف محتويــات االذاعــة مــن اجهــزة حاســوب
وصــوت ومايكروفونــات و ِمك ـرات وأثــاث وديكــور وغريهــا.»..
واشــار القواســمي اىل ان اثنــن مــن العاملــن يف االذاعــة كانــا يف املقــر يف تلــك االثنــاء وهــا :مقــدم الربامــج
محمــود اقنيبــي وموظــف الهندســة الصوتيــة محمــد عبيــدو موضحــا ان «جنــود االحتــال ســلموهام بالغــات
تقــي مبراجعــة مخاب ـرات االحتــال نهــار اليــوم الثالثــاء ( ،)2015/11/3كــا وســلموا االذاعــة بالغــا يقــي
باغالقهــا ملــدة  6شــهور بزعــم انهــا متــارس الـــتحرض».
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وقــال مقــدم الربامــج يف اذاعــة «منــر الحريــة» محمــود عثــان قنيبــي ( 45عامــا) يف افــادة حــول اســتدعائه
واســتجوابه مــن قبــل مخابـرات االحتــال االرسائيليــة «ذهبــت يف متــام الســاعة العــارشة مــن صبــاح يــوم 11/3
اىل مقــر املخابـرات االرسائيليــة بنــاء عــى بــاغ تســلمته حيــث خــال اقتحــام مقــر االذاعــة ،وبقيــت انتظــر
حتــى الســاعة الثانيــة ظهـرا ،وعندهــا تــم نقــي اىل غرفــة أشــبه بالزنزانــة مكثــت فيهــا مــدة ســاعتني ،وبعــد
ذلــك ادخلــت اىل غرفــة التحقيــق حــوايل الســاعه الرابعــة عـرا حيــث اســتمر التحقيــق معــي نحــو ســاعتني
ونصــف ،وقــد متحــور حــول /قيــام اإلذاعــة بالتحريــض ضــد االرسائيليــن ،/إضافــة التهامــي أنــا تحديــدا بـــ /
نقــل املعركــة -املواجهــات -مــن مدينــة القــدس اىل مدينــة الخليــل /وبــأن اإلذاعــة قامــت بالتحريــض عــى
عمليــات الطعــن التــي حدثــت وقــد اتخــذ التحقيــق مبجملــه اســلوب التهديــد .تــم إخــاء ســبييل الســاعه
السادســة والنصــف مســاء».
وقــال مهنــدس الصــوت يف «منــر الحريــة» محمــد فرحــات ســليامن عبيــدو ( 19عامــا) يف افادتــه « اثنــاء
اقتحــام االذاعــة وزميــي محمــود قنيبــي تــم تســليمي بالغــا ملراجعــة مقــر املخاب ـرات االرسائيليــة الســاعة
الثانيــة عــر ظهـرا ،وقــد توجهــت قبــل املوعــد بســاعتني وبقيــت يف االنتظــار حتــى الســاعة الرابعــة عـرا،
حــن ادخلــوين لقســم التحقيــق والــذي متحــور مبجملــه حــول عمــل اإلذاعــة ومــا هــي برامجهــا ومــن هــم
املذيعــون الذيــن يعملــون فيهــا ..وملــاذا /نقــوم بالتحريــض ضــد االرسائيليــن عــر برامجنــا ،/وقــد ســألني
الضابــط عــا اذا كان مديــر اإلذاعــة تعــرض ســابقا لالعتقــال ،كــا اســتفرس عــن مصــدر معلومــات زميــي
محمــود قنيبــي يف برامجــه .إضافــة لبعــض األســئلة الشــخصية حــول اســمي ومــكان ســكني وأيــن أنــوي
العمــل بعــد إغــاق اإلذاعــة .اســتمر التحقيــق معــي ملــدة ســاعة ونصــف تقريبــا وتــم إطــاق رساحــي حــوايل
الســاعة الخامســة مســاء».
يذكر ان االذاعة يعمل فيها اكرث من  30صحافيا وموظفا.
( -)11/3منعــت مخابــرات االحتــال الكاتبــة الصحافيــة يف موقــع «رساج لالعــام» اميــان رشــدي طاهــر
املــري ( 33عامــا وهــي مــن جنــن) مــن الســفر حيــث افــادت مصطفــى مركــز مــدى «توجهــت صبــاح
اليــوم ( )11/3للســفر عــر معــر الكرامــة ،وهنــاك تــم احتجــاز بطاقتــي الشــخصية مــن الســاعة التاســعة
وحتــى الســاعه الرابعــة عـرا ،حيــث تــم إبالغــي بأننــي ممنوعــة مــن الســفر بأمــر مــن مخابـرات االحتــال
اإلرسائيــي».
واضافــت» خــال فــرة االحتجــاز تعرضــت ألســئلة مختلفــة وتافهــة مثــل الســؤال عــن اســم أمــي ومــكان
ســكني مــن قبــل الجنــود واملجنــدات وعــى ف ـرات مختلفــة ،حتــى أن أحــد الجنــود قــام بتصويــري فيديــو
ملــدة دقيقتــن ،وأخـرا تــم اقتيــادي اىل البــاب الخارجــي حيــث طلــب الجنــدي نقــي اىل االرتبــاط الفلســطيني
وهنــاك ســألوين بعــض األســئلة ونصحــوين برفــع قضيــة عــى الجانــب االرسائيــي كــوين احمــل الجنســية
االردنيــة».
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( -)11/4احتجــز جنــود االحتــال مراســل تلفزيــون فلســطني يف جنــن محمــد عمــر بدارنــة ( 24عاما)ومصــور
التلفزيــون صخــر زواتيــة ( 28عامــا) وســائق ســيارة التلفزيــون مهنــد حــادة ( 32عامــا) واعتــدوا عليهــم
وصــادروا بعــض املعــدات بينــا كانــوا متجهــن العــداد تقريــر حــول اغــاق حاجــز الجلمــة حيــث افــاد بدارنة
مركــز مــدى «توجهــت أنــا وزمــايئ مــن طاقــم تلفزيــون فلســطني املصــور صخــر زوايتــة والســائق مهنــد
حــادة ،إلعــداد تقريــر حــول إغــاق حاجــز الجلمــة واعتبــاره منطقــة عســكرية مغلقــة ،وبينــا كنــا يف مــكان
يبعــد حــوايل كيلــو ونصــف الكيلومــر عــن الحاجــز ،تفاجأنــا بدوريــة للجيــش تتجــه إلينــا مبــارشة وتعــرض
طريــق الســيارة الخاصــة بالتلفزيــون رغــم وجــود شــعار القنــاة عليهــا وارتدائنــا الــزي الخــاص بالصحافيــن،
حيــث احتجزنــا الجنــود نحــو نصــف ســاعة واعتــدوا عــي وعــى املصــور بالدفــع والــرب ،بحجــة أننــا نتواجد
يف منطقــة مينــع التواجــد فيهــا دون ان يســمح لنــا بإكــال التقريــر ،كــا وصــادروا اثنــن مــن أرشطــة التصويــر
وقاعــدة الكامــرا (الرتايبــود) وقــد تــم الحقــا (بعــد خمســة ايــام) اعــادة االدوات املصــادرة عــن طريــق
االرتبــاط العســكري الفلســطيني».
( -)11/6اصيــب املصــور الصحفــي الحــر حمــدي فتحــي ابــو رحمــة ( 28عامــا) برصاصــة (مل يعــرف نوعهــا)
اطلقهــا نحــوه الجنــود بينــا كان يغطــي مســرة يف بلعــن حيــث افــاد ابــو رحمــة مركــز مــدى «أثنــاء تغطيتــي
للمســرة األســبوعية يف قريــة بلعــن يــوم 11/6تــم إطــاق رصاصــة باتجاهــي أجهــل نوعهــا حيــث أنهــا أصابت
الســرة الواقيــة التــي كنــت ارتديهــا وارتــدت الرصاصــة بعيــدا دون ان تتســبب يل بــأي أذى جســدي .لقــد بــدا
اطــاق الرصاصــة نحــوي يف اســتهداف واضــح حيــث مل يكــن يتواجــد أي صحفــي اخــر يف املــكان كــا أننــي
كنــت بعيــدا عــن الشــبان املتظاهريــن».
( -)11/6هــددت االدارة املدنيــة االرسائيليــة تلفزيــون «وطــن» بإغــاق مقــره يف الخليــل بســبب ســاحه
إلذاعــة «منــر الحريــة» بالبــث مــن مقــر التلفزيــون بعــد ان اغلــق االحتــال مقرهــا (مقــر االذاعــة) ودمــر
وصــادر محتوياتهــا حيــث افــاد مديــر مكتــب تلفزيــون وطــن يف الخليــل م ـراد الجعــري ( 37عامــا) مركــز
مــدى« :بعــد ان تــم اغــاق مقــر إذاعــة منــر الحريــة وتدمــر محتوياتــه مــن قبــل االحتــال فــان اذاعــة منــر
الحريــة ممثلــة برئيــس مجلــس ادارتهــا أميــن القواســمي وجميــع اف ـراد طاقمهــا قامــت بالبــث ملــدة ثــاث
ســاعات مــن اســتوديو خــاص بتلفزيــون وطــن (مــن الســاعة  )3:30 12:30-مــن عــر يــوم  ،11/6وأثنــاء
البــث اتصلــت مــا تســمى /اإلدارة املدنيــة االرسائيليــة /باالصحفــي عبــد الغنــي النتشــة (يعمــل مصــورا لــدى
وكالــة بامليديــا) مرتــن وطلبــوا منــه إيصــال رســالة تهديــد منهــم (مــن االدارة املدنيــة االرسائيليــة) لتلفزيــون
وطــن بأنهــم ســيقومون بإغــاق مقــر تلفزيــون وطــن بالشــمع االحمــر اعتبــارا مــن هــذه الليلــة (الليلــة
املقبلــة) بســبب بــث إذاعــة منــر الحريــة مــن هنــاك».
واضــاف  « :نتيجــة هــذا التهديــد اضطــر طاقــم منــر الحريــة لقطــع البــث حتــى ال يتســبب بــأي رضر
لتلفزيــون وطــن ورغــم إرصاري عــى يواصلــوا البــث اال انهــم رفضــوا ذلــك».
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( -)11/6احتجــز جنــود االحتــال مراســل فضائيــة «الكوثــر» مــازن عــواد ومصــور الفيديــو يف وكالــة «بــال
ميديــا» احمــد ســمري البــظ ( 22عامــا) بعــد ان فتشــوهام وهددوهــا اثــر انتهائهــا مــن اعــداد تقريــر حــول
مســرة قريــة كفــر قــدوم االســبوعية حيــث افــاد البــظ مركــز مــدى « حــوايل الســاعة العــارشة والنصــف
ذهبــت أنــا وزميــي مــازن عــواد مراســل فضائيــة قنــاة الكوثــر مــن أجــل إعــداد تقريــر حــول مســرة كفــر
قــدوم األســبوعية ،وأثنــاء خروجنــا مــن القريــة اوقفتنــا دوريــة لجنــود االحتــال كانــوا يقيمــون مــا يشــبه
حاج ـزا طيــارا حيــث صــادروا هوياتنــا ،وطلبــوا منــا هواتفنــا النقالــة واحتجزونــا عــى جانــب الشــارع ،ومل
يســمحوا لنــا باالستفســار عــن ســبب احتجازنــا ،وقــام أحدهــم بتصويرنــا وتصويــر الســيارة وكل مافيهــا .بقينــا
محتجزيــن ملــدة  45دقيقــة حيــث جــاء الجنــدي وأعــاد مفتــاح الســيارة لنــا عــى أن نذهــب باتجــاه مدينــة
نابلــس وهددنــا أال نعــود لنفــس املــكان».
( -)11/10اصيبــت ســيارة املصــور الفوتوغـرايف يف وكالــة الصحافــة االمريكيــة  APمجــدي محمــد اشــتية (33
عامــا) برصاصتــن مطاطيتــن بينــا كان يغطــي مواجهــات عنــد مدخــل مدينــة البــرة حيــث افــاد اشــتية
مركــز مدى»أثنــاء تغطيتــي للمواجهــات قــرب مســتوطنة بيــت إيــل ،عنــد مدخــل مدينــة البــرة ،يــوم 11/10
أُصيبــت ســياريت برصاصتــن مطاطيتــن اطلقهــا جنــود االحتــال حيــث اصابــت احداهــا مقدمــة الســيارة فيام
اصابــت االخــرى رقــم الســيارة (تســببت بــرر مــادي طفيــف جــدا) علــا ان هنــاك لوحــة عــى الســيارة
مكتــوب عليهــا صحافــة».
()11/13اصيــب مراســل قــدس «بــرس انرتناشــونال» فــادي وحيــد ثابــت ( 27عامــا) بقنبلــة غــاز اطلقهــا جنــود
االحتــال بصــورة مبــارشة نحــوه بينــا كان يغطــي مواجهــات بــن الشــبان وقــوات االحتــال رشق مخيــم
الربيــج مــا تســبب لــه بجــروح وحــروق وتحطــم عدســة الكامـرا حيــث افــاد ثابــت مركــز مــدى «بعــد ظهــر
يــوم الجمعــة ( )11/13عنــد حــوايل الثانيــة والربــع وبينــا كنــت متواجــدا ً رشق الربيــج يف قطــاع غــزة لتغطيــة
مواجهــات مــع جنــود االحتــال هنــاك اصابتنــي وبصــورة مبــارشة قنبلــة غــاز يف الركبــة اليمنــى اطلقهــا جنــود
االحتــال نحــوي ،علــا اننــي كنــت اضــع شــارة الصحافــة مــا ادى لوقوعــي عــى االرض وتحطــم عدســة
الكامـرا وقــد تســببت يل االصابــة بحــروق وجــروح وتــم نقــي اىل مستشــفى شــهداء االقــى حيــث مكثــت
 4ســاعات تلقيــت فيهــا العــاج الــازم».
( -)11/15اصيــب املصــور الفوتوغـرايف يف وكالــة الصحافــة الفرنســية جعفــر زاهــد اشــتية ( 47عامــا) برصاصــة
معدنيــة مغلفــة باملطــاط اطلقهــا نحــوه جنــود االحتــال اثنــاء تغطيتــه احداثــا يف قلقيليــة حيــث افــاد اشــتية
مــدى «أثنــاء تغطيتــي مواجهــات مبدينــة قلقيليــة وقعــت تحديــدا يف حــي النقــار قــرب الجــدار الفاصــل يــوم
 ،11/15أصبــت برصاصــة معدنيــة مغلفــة باملطــاط يف كتفــي األميــن ،وتــم نقــي ملستشــفى الهــال األحمــر
حيــث تلقيــت هنــاك اســعافا وعالجــا ملــدة ســاعة تقريبــا وبعدهــا غــادرت املستشــفى».
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( -)11/16اصيــب املصــور يف شــبكة «رايــة اف ام» شــادي حاتــم كراكــرة ( 21عامــا) واملصــور يف وكالــة «وفــا»
بهــاء محمــد نــر ( 31عامــا) برصــاص جيــش االحتــال املطاطــي بينــا اصيــب مراســل قنــاة «الغــد العــريب»
ضيــاء احمــد حوشــية ( 33عامــا) بحالــة اختنــاق شــديدة وذلــك اثنــاء تغطيتهــم مواجهــات عنــد مدخــل
مدينــة البــرة يــوم  11/16حيــث افــاد كراكــرة مركــز مــدى « :اصابتنــي رصاصــة معدنيــة مغلفــة باملطــاط
اطلقهــا جنــود االحتــال يف ســاقي اليــرى أثنــاء تغطيتــي املواجهــات التــي وقعــت يــوم  11/16عنــد مدخــل
مدينــة البــرة قــرب مســتوطنة بيــت إيــل ،وقــد وتــم عالجــي ميدانيــا يف نفــس املــكان».
وأفــاد املصــور يف وكالــة «وفــا بهــاء محمــد نــر «بينــا كنــت وزمــايئ نغطــي املواجهــات وكنــا يف حينهــا
بعيديــن نســبيا عــن الشــبان (املتظاهريــن) مبســافة ال تقــل عــن  15مـرا اصابتنــي رصاصــة معدنيــة مغلفــة
باملطــاط يف قدمــي اليمنــى اطلقهــا نحــوي احــد الجنــود مــا تســبب يل بــاالم حــادة وقــد تلقيــت اســعافا
وعالجــا ميدانيــا يف نفــس املــكان».
مــن جانبــه أفــاد مراســل فضائيــة «الغــد العــريب» ضيــاء أحمــد حوشــية « كنــت اغطــي األحــداث مبــارشة
التــي شــهدها مدخــل مدينــة البــرة برفقــة زميــي مصــور الفيديــو إيــاد عــايص البالــغ مــن العمــر ( 40عامــا)
حيــث أطلــق جنــود االحتــال نحونــا ونحــو املتظاهريــن عــددا كب ـرا مــن قنابــل الغــاز ،ونظ ـرا ألننــي يف
تلــك اللحظــة كنــت نزعــت الكاممــة يك انقــل تقريــري عــى الهــواء فقــد استنشــقت كميــة كبــرة مــن الغــاز
املســيل للدمــوع بينــا كان زميــي إيــاد يرتــدي كاممتــه مــا خفــف عنــه األذى ،ولكننــا مل نتلقــى العــاج».
( )11/16اســتدعت رشطــة رام اللــه مديــرة مكتــب وموقــع صحيفــة «العــريب الجديــد» موقعهــا االلكــروين
يف الضفــة الغربيــة نائلــة حســني خليــل ( 37عامــا) وحققــت معهــا واحتجــزت بطاقتهــا الشــخصية ضمــن
سلســلة مــن عمليــات املالحقــة بــدأت ضــد الصحيفــة ومديــرة مكتبهــا يف رام اللــه يف الثــاين والعرشيــن
مــن ترشيــن اول املــايض حيــث افــادت خليــل مركــز مــدى «منــذ  11-12وأنــا أتلقــى اتصــاالت مــن رشطــة
تحقيــق رام اللــه للحضــور (مراجعتهــم) دون ان يرســلوا يل كتابــا رســميا بذلــك ،واثــر ذلــك ذهــب محامــي
العــريب الجديــد محمــد كميــل وممثــل (محامــي) نقابــة الصحفيــن عــاء فريجــات اىل مقــر الرشطــة واســتطاع
الحصــول عــى تبليــغ رســمي».
واضافــت «بتاريــخ  11/16ذهبــت اىل مركــز التحقيــق (يف رشطــة رام اللــه) ،وهنــاك منعــوا محامــي العــريب
الجديــد ،مــن حضــور التحقيــق معــي وبقــي األســتاذ عــاء فريجــات ،بصفتــه ممثــا عــن نقابــة الصحافيــن،
وتــم توجيــه تهمــة مزاولــة العمــل بــدون ترخيــص يل ،وســألوا عــن مكتــب الصحيفــة ومــا إذا كان مفتوحــا
أو انــه مغلــق فقلــت لهــم بأنــه مغلــق منــذ  11/4بنــاء عــى مراســلة بــن النائــب العــام والدكتــور محمــود
خليفــة وكيــل وزارة االعــام ودون قـرار مــن النيابــة ،وعندهــا ســألني املحقــق وكــرر الســؤال أكــر مــن مــرة
عــا إذا مــا كنــت ال أزال أعمــل مــع الصحيفــة مــن منــزيل فقلــت نعــم اننــي اعمــل ،فابلغنــي عندهــا بأننــي
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موقوفــة ويجــب أن يكفلنــي أحــد األشــخاص ،فقــال ممثــل النقابــة فريجــات بأنــه يكفلنــي (وهــي كفالــة
شــخصية غــر مدفوعــة قيمتهــا 1000دينــار) ووقعــت عــى الكفالــة ،وتــم حجــز بطاقــة هويتــي الشــخصية
ليتــم يف اليــوم التــايل ( )11/17تحويــي للنيابــة العامــة».
وقالــت «بعــد أن خرجــت مــن هنــاك الســاعه  3:30عـرا وبعــد أن علــم معظــم الصحافيــن مبــا جــرى وتــم
تــداول املوضــوع عــى نطــاق واســع يف وســائل التواصــل االجتامعــي ،وبعــد ان اطلقــت دعــوة لتنظيــم وقفــة
احتجاجيــة مــن قبــل الصحفيــن ردا عــى مــا تعرضــت لــه ،تلقيــت اتصــاال مــن نقيــب الصحفيــن اخــرين
فيــه بــأن ال أذهــب يف اليــوم التــايل اىل النيابــة ،كــا واخــرين بانــه ال يوجــد أي ملــف رســمي ضــدي انــا
نائلــة خليــل بخصــوص هــذا املوضــوع عنــد النيابــة وانــه ســيقوم هــو (النقيــب) بإحضــار هويتــي املحتجــزة،
وعندهــا طلبــت منــه أن يتــم تســليمي هويتــي أمــام الصحفيــن يف مقــر النقابــة وفعــا هــذا مــا جــرى يف
اليــوم التــايل ( ،)11/17كــا وتعهــد نقيــب الصحفيــن باملــي قدمــا يف إجـراءات الرتخيــص الخاصــة مبكتــب
صحيفــة العــريب الجديــد واســتكاملها ،واثــر ذلــك عدنــا اىل مكتــب الصحيفــة الــذي كان اغلــق ونحــن نـزاول
عملنــا الصحفــي مــن املكتــب منــذ يــوم الخميــس .»11/19
( -)11/17احتجــزت رشطــة االحتــال االرسائيــي املصوريــن ال ُحريــن مصطفــى يــارس الخــاروف ( 28عامــا)
وايــاد ســلامن الطويــل ( 26عامــا) بينــا كانــا يصــوران يف البلــدة القدميــة مــن القــدس ،واقتادوهــا اىل
مركــز الرشطــة حيــث اخضعــا للتحقيــق وبقيــا محتجزيــن حتــى العــارشة والنصــف ليــا ،كــا وتــم احتجــاز
كامرياتهــا وابلغــا بالعــودة مرتــن إلعادتهــا لهــا لكــن الرشطــة واصلــت احتجازهــا ومل تعيدهــا لهــا حيــث
افــاد الخــاروف مركــز مــدى «عنــد حــوايل الســاعة الخامســة مســاء يــوم  11/17كنــت أنــا وزميــي املصــور
الحــر إيــاد الطويــل يف البلــدة القدميــة يف القــدس مــن أجــل التصويــر بشــكل عــام ،وكنــت أتواجــد عنــد بــاب
املغاربــة ،وبعــد تصويــر  5لقطــات تفاجأنــا برشطــي برفقــة احــد حـراس حائــط الـراق قــادم باتجاهنــا وحــن
وصلنــا ســألنا مــاذا تصــورون ومــاذا تفعلــون ،وقــام بتفتيشــنا وتفتيــش ومصــادرة هوياتنــا واحتجزنــا نحــو 45
دقيقــة ثــم تــم اقتيادنــا اىل مركــز توقيــف حائــط الـراق وهنــاك احتجزونــا نحــو ســاعتني دون تحقيــق بعــد
ان صــادروا هواتفنــا النقالــة ومــن ثــم تــم تحويلنــا مــن هنــاك اىل مركــز القشــلة».
واضــاف» يف مركــز القشــلة وأثنــاء انتظارنــا ســألت احــد الضبــاط عــن ســبب احتجازنــا فقــال :انتــم مشــتبه
بكــم بالتخطيــط لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة .بعــد ذلــك عــاد الضابــط وأدخلنــا اىل غرفــة التحقيــق وأخربنــا بأنــه
مجــرد اشــتباه وال داعــي للقلــق ..كانــت الســاعه حينهــا حــوايل التاســعة مســاء عندمــا بــدأوا التحقيــق معنــا
حــول طبيعــة عملنــا ومــاذا كنــا نصــور ،وبعــد االنتهــاء مــن التحقيــق الســاعه التاســعة والنصــف ليــا صــادروا
الكامـرات والهواتــف النقالــة منــا وتركونــا نغــادر ،وســلمونا تبليغــا بالعــودة يف اليــوم التــايل ملراجعــة قســم
التحقيــق يك نســتلم معداتنــا .يف اليــوم التــايل ( )11/18توجهنــا اىل مركــز التحقيــق حيــث مكثنــا هنــاك مــن
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الســاعه العــارشة حتــى الثانيــة عــرة حيــث أخربنــا الضابــط بأننــا لــن نســتلم اليــوم كامرياتنــا ومعداتنــا (حتى
يتــم اســتكامل التحقيــق) ،وســلموا زميــي إيــاد تبليغــا للذهــاب اىل مركــز تحقيــق الربيــد يــوم الخميــس
 11/19وقــد ذهــب اىل ذلــك املركــز يف املوعــد املحــدد وبعــد ســاعتني رفضــوا إعــادة الكامـرات لــه عــى أن
نعــود يــوم األحــد  11/22الســتالمها وعندمــا ذهبنــا رفضــوا مجــددا إعــادة املصــادرات لنــا لحــن يتــم االتصــال
بنــا مــن قبلهــم».
(مالحظــة  :حتــى يــوم الخميــس  2015/12/3كانــت معــدات الصحافيــن الخــاروف والطويــل مــا تــزال
محتجــزة ومل تتــم اعادتهــا لهــا).
( -)11/20اصيــب املصــور يف راديــو منــر الحريــة مهنــد هشــام الرشيــف ( 26عامــا) بعيــار نــاري مــن نــوع
«تؤتــؤ» يف ســاقه ،اطلقــه نحــوه احــد جنــود االحتــال االرسائيــي بينــا كان يغطــي تظاهــرة يف الخليــل حيــث
افــاد الرشيــف مــدى« :أثنــاء تغطيتــي مواجهــات يف منطقــة راس الجــورة مبدينــة الخليــل يــوم  11/20تــم
اســتهدايف برصاصــة مــن (نــوع دمــدم) اطلقهــا احــد جنــود االحتــال االرسائيــي ،أصابــت ســاقي اليــرى
محدثــة تفتتــا يف العظــم بنســبة  ،% 85كــا تبــن الحقــا علــا اننــي كنــت ارتــدي الســرة الواقيــة وقــد كتــب
عليهــا اســم االذاعــة ،كــا كنــت اقــف بعيــدا عــن املتظاهريــن».
واضــاف  »:بعــد اصابتــي نقلــت اىل املستشــفى األهــي يف الخليــل وهنــاك تــم عالجــي وتجبــر كامــل الســاق
مــن القــدم وحتــى اعــى الركبــة وقــد مكثــت يومــن يف املستشــفى حيــث خرجــت يــوم األحــد 11/22
علــا ان الطبيــب طلــب منــي أن أبقــى يف املستشــفى ملــدة ثالثــة شــهور ولكنــي غــادرت املستشــفى عــى
مســؤوليتي الخاصــة عــى أن التــزم املنــزل للمــدة املطلوبــة إلمتــام العــاج بصــورة صحيحــة».
( -)11/20اصيــب الصحفــي الحــر عــي حيــدر عاشــور ( 25عامــا) وهــو مــن تــل الهــوى بغــزة بعيــار نــاري
اطلقــه نحــوه احــد جنــود االحتــال بينــا كان يغطــي تظاهــرة رشق الربيــج يف قطــاع غــزة حيــث افــاد عاشــور
مركــز مــدى« :بينــا كنــت اتواجــد عــر يــوم الجمعــة ( )11/20رشق الربيــج لتغطيــة األحــداث اصبــت بعيــار
نــاري يف رجــي اليــرى (تحــت بطــة الرجــل مــن الخلــف) اطلقــه الجنــود نحــوي (علــا اننــي كنــت احمــل
كام ـرا واضــع شــارة الصحافــة) مــا تســبب يل بنزيــف وادى لوقوعــي عــى االرض حيــث تــم نقــي بســيارة
اســعاف اىل مستشــفى شــهداء األقــى يف ديــر البلــح ،وتــم إخـراج الرصاصــة يف مستشــفى االقــى وتحويــي
اىل مستشــفى الشــفاء يف غــزه حيــث أجريــت يل عمليــة جراحيــة يف الشــفاء لربــط الرشيــان املقطــوع ووضــع
بالتــن يف الرجــل  ..والزلــت يف مستشــفى الشــفاء ،ومــن املتوقــع أن اخــرج بعــد ( )3أيــام».
( )11/20اصيــب املصــور يف تلفزيــون الكوفيــة محمــد احمــد صبــح ( 27عامــا) بشــظايا رصاصــة اطلقهــا جنــود
االحتــال اثنــاء تغطيتــه مواجهــات رشق حــي الشــجاعية بغــزة حيــث افــاد صبــح مركــز مــدى» عنــد حــوايل
الســاعة الثالثــة مــن عــر يــوم الجمعــة املوافــق  11/20وفــور وصــويل رشق الشــجاعية لتغطيــة األحــداث
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(مواجهــات بــن الشــبان وجنــود االحتــال) واثنــاء وضــع التجهيـزات للتغطيــة اصابتنــي شــظيتان مــن رصاصــة
(ســكرتما -اي ارتطمــت بجســم صلــب وارتــدت شــظاياها) االوىل يف الصــدر وكنــت ارتــدي الــدرع الواقــي ومل
تســبب يل اي اذى امــا الثانيــة فقــد اصابتنــي بجــوار العــن اليمنــى مــا تســبب يل بجــرح خفيــف حيــث تــم
نقــي لســيارة اســعاف كانــت يف املــكان وقدمــت يل العــاج ومل اذهــب للمستشــفى».
( )11/21اعتــدى جنــود االحتــال االرسائيــي عــى مراســل شــبكة الحريــة االعالميــة رايض احمــد كرامــة (26
عامــا) واملصــور يف ذات الشــبكة حلمــي الجعبــة ( 27عامــا) بعــد ان اوقفهــا عــى حاجــز جنــوب مدينــة دورا
واحتجزهــا نحــو ســاعة وصــادر بعــض معداتهــا حيــث افــاد كرامــة مركــز مــدى «أوقفنــا جنــود االحتــال
االرسائيــي أنــا وزميــي حلمــي الجعبــة ،يف منطقــة ديــر ســامت غــرب مدينــة دورا مبحافظــة الخليــل عنــد
حــوايل الســاعة الثانيــة والنصــف مــن ظهــر يــوم  11/21وذلــك أثنــاء عودتنــا مــن منطقــة بيــت عــوا حيــث
كنــا نغطــي حدثــا هنــاك .بعــد ان اوقفنــا الجنــود اخــذوا مفتــاح الســيارة وهوياتنــا وفتشــوا الســيارة وصــادروا
كاممتــن لنــا ،وتــم االعتــداء علينــا بالــرب والــركل باألرجــل وبالدفــع ورضبنــا بكعــب الســاح ،كــا وصــوروا
بطاقتــي الهويــة ثــوم اطلقــوا رساحنــا عنــد حــوايل الثالثــة والربــع ،دون ان يســمحوا لنــا مبواصلــة الســفر عــر
طريــق الخليــل مــا اضطرنــا لســلوك طريــق آخــر أطــول بكثــر».
( -)11/21اعتقلــت قــوة مــن جيــش االحتــال مراســل قنــاة املجــد االخباريــة الســعودية محمــد اديــب احمــد
القيــق ( 32عامــا) بعــد ان دهمــت منزلــه يف قريــة ابــو قــش حيــث افــادت زوجتــه فيحــاء شــلش (وهــي
صحافيــة تعمــل مراســلة الذاعــة صــوت االقــى) مركــز مــدى «اقتحمــت قــوة مــن جيــش االحتــال االرسائيــي
عنــد حــوايل الســاعة الثالثــة مــن فجــر يــوم  11/21منزلنــا الكائــن يف قريــة أبــو قــش مبحافظــة رام اللــه ،وقــد
حطــم الجنــود زجــاج الشــبابيك وفجــروا البــاب الرئيــي ،وبعــد ان تجولــوا يف غــرف املنــزل وبــدون تفتيــش
قامــوا مبصــادرة بطاقــة محمــد الشــخصية وهواتفنــا النقالــة نحــن االثنــن وجهــاز كمبيوتــر محمــول».
واضافــت «ســأل الضابــط محمــد حــول املنــزل ومــن ميلكــه كــا ســأله عــن أماكــن عملنــا أنــا وهــو ومــن ثــم
تــم تقييــد يديــه وتعصيــب عينيــه واعتقالــه».
واوضحــت «يــوم أمــس  11/23علمنــا عــن طريــق مكتــب الشــكاوي أن محمــد معتقــل يف مركــز تحقيــق
الجلمــة كــا علمنــا اليــوم ( )11/24أنــه تــم متديــد اعتقالــه ملــدة  15يومــا وحتــى اآلن ال نعلــم التهمــة التــي
وجهــت لــه.
( -)11/21اقتحمــت قــوة مــن جيــش االحتــال االرسائيــي مقــر اذاعــة «صــوت الخليــل» وصــادرت ودمــرت
معظــم اجهزتهــا ومحتوياتهــا وســلمت ادارتهــا قــرارا باغالقهــا ملــدة  6شــهور حيــث افــاد مديــر االذاعــة
ومقــدم الربامــج فيهــا أمجــد صبحــي شــاور (41عامــا) مركــز مــدى« :يف متــام الســاعة الثانيــة مــن فجــر هــذا
اليــوم ( )11/21اقتحمــت قــوة كبــرة مــن جيــش االحتــال اإلرسائيــي (نحــو  50جنــدي) مقــر إذاعــة الخليــل
الكائــن يف عــارة القواســمي يف منطقــة دائــرة الســر مبدينــة الخليــل ،حيــث أمرتنــا بإغــاق كامـرات املراقبــة
158

وإيقــاف بــث اإلذاعــة ،وبعدهــا قامــت باحتجــاز فنــي الصــوت يف غرفــة اإلدارة ،وأخرجتنــي انــا خارجهــا،
وبــارشت بإخـراج كافــة املعــدات بعــد قطــع أســاكها بطريقــة همجيــة بقصــد تخريبهــا ونقلتهــا اىل شــاحنة
تابعــة لجيــش االحتــال».
واضــاف شــاور «مكثــت قــوات االحتــال نحــو ســاعتني داخــل مقــر اإلذاعــة وصــادر الجنــود كل يش يعمــل
بالكهربــاء ،ومنهــا معــدات حديثــة كنــا أحرضناهــا لإلذاعــة قبــل أيــام ،واقدمــوا عــى قطــع كافــة التمديــدات
والشــبكات الداخليــة حيــث اصبــح املقــر فارغــا (علــا أن إذاعــة الخليــل تعمــل منــذ عرشيــن عامــا ،وهــي
مرخصــة مــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ويعمــل فيهــا  30موظفــا) كــا وســلمني الجيــش قامئــة غــر
كاملــة مبــا متــت مصادرتــه ،وأمـرا ً عســكريا يقــي بإغــاق االذاعــة ملــدة  6أشــهر بحجــة مامرســتها التحريض».
( -)11/24احتجــزت قــوات االحتــال مراســل وكالــة «وفــا» جويــد فــاح التميمــي ( 37عاما) ومنعتــه واملوظفة
يف منظمــة بيتســيلم الحقوقيــة االرسائيليــة منــال دعنــا مــن التصويــر حيــث افــاد التميمــي مركــز مــدى «عنــد
حــوايل الســاعة العــارشة مــن صبــاح يــوم  11/24توجهــت انــا وزميلتــي منــال دعنــا مــن مؤسســة بتســليم
(مؤسســة حقوقيــة ارسائيليــة) إىل املدرســة اإلبراهيميــة قــرب الحــرم يف مدينــة الخليــل مــن أجــل تغطيــة
فعاليــة مبناســبة إبـرام اتفاقيــة حقــوق الطفــل هنــاك ،وأثنــاء عبورنــا مــن بوابــات التفتيــش (كونهــا منطقــة
مغلقــة) قــام جنــود االحتــال االرسائيــي بتفتيشــنا بدقــة كــا ودققــوا يف بطاقاتنــا الشــخصية ،وحاولــوا منــع
منــال مــن عبــور البوابــة ومنعوهــا مــن التصويــر كــا واحتجــزوين نحــو ربــع ســاعة قبــل أن يســمحوا يل
بالعبــور وبعــد أن دخلــت قــام أحــد الجنــود بإمســايك ودفعنــي عــدة مـرات ومنعــي مــن التصويــر بعــد أن
قمــت بالتقــاط صــورة واحــدة بهاتفــي النقــال.
( )11/26هــدد جيــش االحتــال االرسائيــي اذاعــة «ون» باالغــاق النهــا منحــت جــزءا مــن مســاحة بثهــا
الذاعــة منــر الحريــة التــي كان اغلقهــا الجيــش يف وقــت ســابق حيــث افــاد رئيــس مجلــس ادارة منــر الحريــة
اميــن نعيــم القواســمي مركــز مــدى «يــوم الخميــس ( )11/26الســاعة الثالثــة والربــع اســتلمنا عــر الفاكــس
تهديــدا مــن ســلطات االحتــال اإلرسائيليــة بإغالق /إذاعــة ون /الكائــن مقرهــا قــرب دائــرة الســر يف مدينــة
الخليــل ،وذلــك ألننــا وبعــد إغــاق راديــو /منــر الحريــة /بعــرة أيــام بدأنــا ببــث برامجنــا مــن خــال إذاعــة
/ون /بعــد ان وقعنــا اتفاقيــة بهــذا الخصــوص مــع وفــاء الطروي مديــرة إذاعــة ون ،متنحنــا مســاحة لبــث
برامــج /منــر الحريــة /وبالطبــع عــى تــردد /اذاعــة ون ./كانــت فحــوى اإلنــذار الــذي تــم توجيهــه باســم
مــدراء /اذاعــة ون( /وصــل التهديــد عــر فاكــس منــر الحريــة وليــس عــر فاكــس اذاعــة ون) يقــي بأنــه
يتوجــب علينــا ان نوقــف /التحريــض وإال ،/ ..لــذا قمنــا بإيقــاف بــث جميــع األغــاين الوطنيــة حيــث ال نريــد
أن يلحــق أي رضر بإذاعــة ون».
( )11/26هــدد جيــش االحتــال االرسائيــي اذاعــة «نــاس» التــي تبــث مــن مدينــة جنــن باالغــاق بزعــم انهــا
متــارس التحريــض مــن خــال االغــاين التــي تبثهــا عــر كتــاب ارســلته لإلذاعــة عــر الفاكــس حيــث افــاد مديــر
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عــام ورئيــس مجلــس ادارة «نــاس» طــارق ياســن ســويطات ( 30عامــا) مركــز مــدى «يف هــذا اليــوم ()11/26
وصلنــا عنــد حــوايل الســاعة الـــ  8:35دقيقــة عــى إذاعــة نــاس يف مدينــة جنــن ،انــذار وتهديــد صــادر عــن
جيــش االحتــال االرسائيــي ينــص عــى رضورة /وقــف بــث املــواد التحريضيــة عــر اإلذاعــة واال فانــه ســيتم
مصــادرة اجهــزة ومعــدات البــث وإغــاق املحطــة.»/
واضــاف ســويطات «قمنــا باالتصــال عــى الرقــم الــذي تلقينــا منــه كتــاب التهديــد ،واســتوضحنا منهــم مــاذا
يعنــون مبوضــوع التحريــض ،وبعــد جــدال دام نصــف ســاعه وجدنــا أنهــم يقصــدون األغــاين الوطنيــة التــي
نقــوم ببثهــا ويعتربونــا تحريضــا ضدهــم».
( -)11/27اصيــب املصــور الصحفــي الحــر حمــدي فتحــي ابــو رحمــة ( 28عامــا) برصاصــة مطاطيــة يف املؤخرة
اطلقهــا نحــوه احــد جنــود االحتــال بينــا كان يغطــي مســرة يف بلعــن مبحافظــة رام اللــه حيــث افــاد ابــو
رحمــة مركــز مــدى« :يــوم الحمعــة أثنــاء تغطيــة املســرة األســبوعية يف قريــة بلعــن تــم اســتهدايف برصاصــة
مطاطيــة اطلقهــا جنــود االحتــال ،حيــث أصابتنــي يف املؤخــرة .االصابــة كانــت طفيفــة وقــد تلقيــت عالجــا
ميدانيــا ومل أذهــب اىل املستشــفى».
( -)11/29اقتحمــت قــوة كبــرة مــن جيــش االحتــال االرسائيــي مقــر اذاعــة دريــم يف الخليــل وحطمــت
وصــادرت معظــم محتوياتهــا واجهــزة البــث وســلمت ادارتهــا ق ـرارا باغالقهــا ملــدة ســتة شــهور بزعــم انهــا
متــارس التحريــض مــن خــال مــا تبثــه مــن برامــج واخبــار حيــث افــاد مديــر عــام اذاعــة «دريــم» طلــب
عــودة الجعــري مركــز مــدى «اقتحمــت قــوة كبــرة مــن جيــش االحتــال (نحــو  200جنــدي بينهــم رجــال
رشطــة ومخابـرات ووحــدات خاصــة و 30اليــة عســكرية) مقــر إذاعــة دريــم الكائــن يف رأس الجــورة مقابــل
دائــرة الســر يف مدينــة الخليــل عنــد حــوايل الســاعة الثانيــة مــن فجــر اليــوم االحــد ( ،)2015-11-29حيــث
فجــر الجنــود البوابــة الرئيســية للمبنــى ،ومــن ثــم دخلــوا اىل مقــر االذاعــة (مل يكــن يف مقــر االذاعــة ســوى
مهنــدس البــث امــر ابــو غليــون) وصــادروا جهــاز البــث واملِكــرات والكمبيوتــرات وشاشــات التلفــاز
وكام ـرات التســجيل إضافــة لبعــض امللفــات ،كــا حطمــوا وخربــوا مختلــف محتويــات املقــر الــذي مكثــوا
فيهــا نحــو ســاعة مــن الزمــن ،وقامــوا بتســليمنا ق ـرارا ( يف نســختني باللغــة العربيــة والعربيــة) صــادر عــن
جيــش االحتــال االرسائيــي ينــص عــى اغــاق االذاعــة ملــدة ســتة شــهور ،وذلــك بزعــم انهــا /تحــرض ضــد
الجيــش االرسائيــي وعــى قتــل االبريــاء.»/

كانون اول
( -)12/3اســتدعى االمــن الداخــي يف غــزة الصحفــي عــز عبــد العزيــز ابــو شــنب ( 30عامــا) يف وكالــة «ســكاي
بــرس» االخباريــة التابعــة ملركــز عبــد العزيــز وادي للدراســات والبحــوث بنابلــس مرتــن وحقــق معــه ارتباطــا
بحملــة تطالــب حركــة حــاس بتســليم معــر رفــح حيــث افــاد ابــو شــنب مركــز مــدى «يــوم الخميــس (/3
 )12وصلنــي بــاغ عــى املنــزل ملقابلــة األمــن الداخــي عنــد الثامنــة والنصــف مــن صبــاح االحــد ( )12/6يف
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قــر الحاكــم بغــزه حيــث توجهــت يف املوعــد للمقابلــة وهنــاك أخــذوا منــي الجــوال والبطاقــة الشــخصية
وانتظــرت يف غرفــة االنتظــار ملــدة ســاعة ،ثــم أخــذوين لغرفــة التحقيــق وهنــاك كان يتواجــد ضابــط واحــد
فقــط «
واضــاف «ســألني الضابــط يف البدايــة عــن عمــي يف حركــة فتــح ويف الســلطة /أمــن الرئاســة ،/فأبلغتــه بأننــي
ال أعمــل يف الحركــة ،وبأننــي مــن تفريغــات  2005وليــس ىل عمــل يف أمــن الرئاســة ،ســوى أننــي اســتلم راتبــا
عــى تفريغــات  ،2005وطبيعــة عمــي اآلن محصــورة بالصحافــة ،وبعــد ذلــك بــدأ التحقيــق معــي حــول
هاشــتاغ /ســلموا املعــر /وعــن األشــخاص القامئــن عليــه ومــن تضــم الحملــة ،فأبلغتــه بأننــي كنــت اتســلم
طلبــات لالنضــام وأقــوم بنرشهــا فطلــب منــي أســاء مــن يرســلون الطلبــات لالنضــام ،فقلــت لــه بــاين
ال أعــرف  ..وال أذكــر ألنــه يوجــد نحــو  50000صديــق عــى صفحتــي فســألني عــن القامئــن عــى الهاشــتاغ
واملؤسســن لــه؟ فقلــت لــه ال أعــرف  ..ومــن الصعــب معرفــة القامئــن عليــه فطلــب الربيــد االلكــروين الخــاص
يب وكلمــة الــر فاعطيتهــا لــه وبعــد  20دقيقــة تقريبــا ســألني اذا مــا كنــت اعــرف اشــخاصا يف هــذه الحملــة
مــن رام اللــه فقلــت باننــي ال أعــرف أحــد ثــم عــاود التحقيــق معــي حــول أمــن الرئاســة ،وقرابــة الســاعة
 3:30عـرا أعطــوين بطاقــة الهويــة والجــوال وأفرجــوا عنــي».
ويــوم الثالثــاء ( )12/8تلقــى ابــو شــنب مكاملــة مــن رقــم كان قــد طلبــه وحــن اتصــل بــه علــم أنــه مــن
االمــن الداخــي حيــث طلبــوا منــه العــودة مجــددا ملقابلتهــم يف اليــوم التــايل ( )12/9وحــن ذهــب تعــرض
للتحقيــق حيــث قــال« :حــن وصلــت قــال يل احدهــم :انــت تكــذب وحــروح عاملســلخ (سرنســلك اىل املســلخ)
وقــد قيــدوا يــداي اىل الخلــف فــور وصــويل ووضعــوا نظــارة تحجــب الرؤيــة عــى عيــوين وحققــوا معــي حيــث
قــال يل املحقــق  :انــت تكــذب ويوجــد لــك تواصــل مــع رام اللــه ومــع القائــم عــى حملــة هاشــتاغ املعــر
واعــاد الســؤال عــن القامئــن عــى الحملــة وعــن الجمــع بــن العمــل يف الســلطة (امــن الرئاســة) والصحافــة ..
فاوضحــت لــه باننــي مــن تفريغــات  2005وانــه ليــس لنــا عمــل مــع الســلطة وان عمــي يف الصحافــة فقــط
و/نصحنــي /بعــدم التدخــل يف موضــوع املعــر واالمــور السياســية وأفرجــوا عنــي».
( -)12/4اصيبــت مراســلة شــبكة «هنــا القــدس» وشــبكة «قــدس االخباريــة» شــذى عبــد الرحمــن حــاد (26
عامــا) مرتــن برصــاص وقنابــل االحتــال االرسائيــي اثنــاء تغطيتهــا مواجهــات بــن الشــبان وقــوات االحتــال
يف قريــة ســلواد مبحافظــة رام اللــه حيــث افــادت حــاد مركــز مــدى «اصبــت برصاصــة معدنيــة يف ســاقي
اليمنــى وذلــك اثنــاء تغطيتــي املواجهــات التــي اندلعــت عنــد املدخــل الغــريب لبلــدة ســلواد رشق رام اللــه
عقــب استشــهاد الشــاب أنــس حــاد حيــث تــم اســتهدايف مــن قبــل احــد جنــود االحتــال بشــكل مبــارش
ومــن مســافة قريبــة رغــم اننــي كنــت ارتــدي الــزي الصحفــي الــذي يظهــر اننــي صحافيــة «.
واضافــت حــاد «تــم نقــي اىل مركــز الطــوارئ الطبــي يف نفــس البلــدة (ســلواد) حيــث تلقيــت العــاج ،ولكــن
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حتــى اليــوم (اخــذت االفــادة يــوم  )12/31مــا تـزال االصابــة تؤملنــي ومكانهــا منتفــخ» موضحــة انهــا كانــت
اصيبــت مــرة اخــرى بقنبلــة غــاز يف اليــوم التــايل الصابتهــا تلــك وقالــت « يف اليــوم التــايل  2015/12/5كنــت
اغطــي مواجهــات تجــددت يف نفــس املــكان (مدخــل ســلواد) حيــث تــم اســتهدايف مجــددا بقنبلــة غــاز مــن
قبــل احــد الجنــود رغــم اين كنــت بعيــدة عــن املتظاهريــن ،كــا وتعمــد الجنــود اطــاق الرصــاص بالقــرب
منــي لكــن مل اصــب بــاذى».
( -)12/6احتجــزت مخاب ـرات االحتــال مراســل جريــدة الحيــاة الجديــدة وعضــو االمانــة العامــة يف نقابــة
الصحافيــن منتــر محمــد حمــدان ( 45عامــا) مرتــن اثنــاء مغادرتــه وعودتــه مــن الخــارج عــر معــر الكرامــة
حيــث افــاد حمــدان مركــز مــدى «تــم يــوم  12/6اثنــاء عــوديت مــن الســفر احتجــازي عــى الجــر مــن
قبــل املخابــرات االرسائيليــة ملــدة  4ســاعات تقريبــا بعــد ان جــرى حجــز جــواز ســفري كــا قــام احــد
ضبــاط املخاب ـرات بتوجيــه بعــض االســئلة يل ملــدة عــر دقائــق خــال ذلــك دون ان تأخــذ العمليــة شــكل
التحقيــق حيــث تركــزت اســئلته عــن مــكان عمــي ومنــذ متــى اعمــل بالصحافــة ومــاذا اكتــب يف الجريــدة
كــا واخــذ رقــم هاتفــي وتركنــي بعدهــا اغــادر علــا ان املخابـرات االرسائيليــة واثنــاء ســفري مغــادرا االرايض
الفلســطينية يــوم  11/29تــم ايضــا احتجــازي مــن قبــل املخابـرات االرسائيليــة عــى الجــر ملــدة ســاعة دون
ان توجــه يل أي اســئلة».
( -)12/8اعتقــل جيــش االحتــال االرسائيــي طالــب االعــام يف جامعــة النجــاح الوطنيــة هــام عفيــف محمــد
رشــيد ( 23عامــا) مــن طولكــرم حيــث افــاد والــده مركــز مــدى « اقتحمــت قــوة مــن جيــش االحتــال
منزلنــا يف بلــدة عتيــل قضــاء طولكــرم الســاعة الثانيــة والنصــف مــن فجــر اليــوم ( )12/8كــا اخربنــا الجـران
حيــث كنــا نحــن يف رام اللــه ومل يكــن يتواجــد يف املنــزل ســوى هــام ،وقامــوا (الجنــود) بتفتيــش املنــزل
والعبــث مبحتوياتــه ،وصــادروا أجهــزة كمبيوتــر عــدد  2تخــص هــام وشــقيقه ،كــا صــادروا هاتفــه النقــال
وهارديســك خــاص يب قبــل أن يعتقلــوه ويرتكــوا املــكان حــوايل الســاعة الرابعــة إال ربــع فج ـرا .وحســب مــا
أفادتنــا بــه مؤسســة حقــوق اإلنســان فــإن هــام يتواجــد حاليــا يف ســجن الجلمــة وقــد تــم متديــد اعتقالــه
حتــى يــوم .»1/4
( -)12/11اصيبــت مراســلة فضائيــة «فلســطني اليــوم» رغــدة نــور الديــن عتمــة ( 27عامــا) برصاصــة معدنيــة
اطلقهــا جنــود االحتــال خــال تغطيتهــا مواجهــات بــن الشــبان وقــات االحتــال يف بلــدة ســلواد مبحافظــة
رام اللــه حيــث افــادت رغــدة مــدى «أثنــاء تغطيتــي مســرة يف بلــدة ســلواد شــال رشقــي مدينــة رام اللــه،
خرجــت هنــاك عقــب استشــهاد شــاب فلســطيني قبــل أســبوع ،اقتحــم الجيــش االرسائيــي البلــدة وبــدأ
بإطــاق قنابــل الغــاز والرصــاص حيــث اصابتنــي رصاصــة معدنيــة مغلفــة باملطــاط يف ســاقي اليــرى .تلقيــت
العــاج امليــداين يف ســيارة إســعاف كانــت هنــاك ومل أنقــل للمستشــفى».
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( -)12/11اصيــب مصــور الحركــة الشــعبية للمقاومــة الشــعبية يف بلــدة النبــي صالــح بــال عبــد الســام
التميمــي ( 50عامــا) برصاصــة معدنيــة اطلقهــا جنــود االحتــال اثنــاء تغطيتــه مســرة ســلمية يف البلــدة حيــث
افــاد التميمــي مــدى «كنــت أغطــي املســرة األســبوعية يف بلــدة النبــي صالــح يف هــذا اليــوم ( )12/11وبــدأ
الجيــش باطــاق الرصــاص املعــدين والحــي واملطــاط وقنابــل الغــاز بشــكل عشــوايئ نحــو جميــع املتواجديــن،
مــا أدى إلصابتــي برصاصــة معدنيــة مغلفــة باملطــاط يف ركبتــي اليــرى .كانــت اإلصابــة بســيطة وقــد تلقيــت
العــاج امليــداين يف نفــس املــكان لكــن آثــار اإلصابــة بقيــت لعــرة أيــام».
( -)12/11منعــت قــوات االحتــال مجموعــة مــن الصحافيــن مــن تغطيــة مواجهــات بــن الشــبا وقــوات
االحتــال وقعــت قــرب مدخــل بيــت لحــم الشــايل حيــث افــاد مصــور وكالــة الصحافــة الفرنســية مــوىس
احمــد الشــاعر ( 56عامــا) مركــز مــدى « أثنــاء تغطيتنــا املواجهــات التــي وقعــت يــوم  12/11عنــد قبــة راحيل
عــى مدخــل بيــت لحــم الشــايل ،تــم منــع الصحفيــن املتواجديــن مــن التغطيــة وتعرضنــا جميعنــا للدفــع
واالبعــاد مــن قبــل الجنــود .ممــن تواجــد يف املــكان وتعرضــوا للمنــع  :إيــاد حمــد مصــور وكالــة الزيتونــة
اإلخباريــة ،محمــد أبــو غنيــة مصــور رويــرز ،عبــد الرحمــن يونــس مراســل ومصــور «القــدس» دوت كــوم».
( -)12/11اســتهدف جنــود االحتــال ســيارة املصــور الحــر هيثــم محمــد الخطيــب ( 39عامــا) بالرصــاص
بينــا كان يغطــي املســرة االســبوعية يف قريــة بلعــن غــرب رام اللــه مــا ادى اىل تحطــم زجاجهــا حيــث افــاد
الخطيــب مــدى «كان االســتهداف مبــارشا مــن جيــش االحتــال للصحفيــن ،حــن قــال الضابــط للجنــود أن
يرجعــوا للخلــف ألنــه ســيرضب الغــاز ،وبعــد الغــاز بــدأ الجنــود بــرب الرصــاص االســفنجي وهــو نــوع
خطــر مــن الرصــاص ،وعندمــا اســتهدفني مبــارشة أصــاب ســياريت مــا أدى لتحطــم زجــاج الســيارة األمامــي».
( -)12/11اصيــب املصــور الصحفــي الحــر حمــدي ابــو رحمــة ( 28عامــا) بقنبلــة غــاز اطلقهــا نحــوه جنــود
االحتــال بينــا كان يغطــي املســرة االســبوعية يف قريــة بلعــن غــرب رام اللــه حيــث افــاد ابــو رحمــة مــدى
« تعرضــت يــوم الجمعــة  12/11لإلصابــة يف مؤخــريت بقنبلــة غــاز اطلقهــا الجنــود أثنــاء تغطيتــي املســرة
األســبوعية يف قريــة بلعــن .االصابــة كانــت قويــة ولكــن مل يســتدعي األمــر الذهــاب للمستشــفى وتلقيــت
العــاج ميدانيــا يف نفــس املــكان».
( -)12/11اصيــب املصــور يف «فلســطني اليــوم» اميــن عبــد الرحمــن منصــور ( 28عامــا) بقنبلــة غــاز يف ذراعــه
اطلقهــا جنــدي ارسائيــي نحــوه بصــورة مبــارشة بينــا كان يغطــي احداثــا رشق خانيونــس حيــث افــاد منصــور
مــدى «قرابــة الســاعة الثالثــة مــن عــر يــوم الجمعــة ( )12/11توجهــت اىل منطقــة الفراحــن الحدوديــة
رشق خانيونــس لتغطيــة االحــداث وبعــد نحــو نصــف ســاعة اصبــت يف ذراعــي اليــرى بالقــرب مــن الكتــف
بقنبلــة غــاز اطلقهــا احــد جنــود االحتــال بصــورة مبــارشة نحــوي علــا اننــي كنــت ارتــدي الــدرع وشــارة
الصحافــة مــا ادى لســقوطي عــى االرض وشــعوري باالختنــاق .تــم تقديــم االســعافات الالزمــة يل مــن قبــل
طاقــم االســعاف املتواجــد باملــكان ولكــن االالم تواصلــت أليــام وخاصــة خــال فـرات الــرد.
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( -)12/11اســتهدف جنــود االحتــال الصحفــي يف اذاعــة «صــوت الشــعب» محمــد ســامي العايــدي ( 23عامــا
مــن غــزة) بينــا كان يغطــي مواجهــات بــن الشــبان وقــوات االحتــال رشق جباليــا يف قطــاع غــزة باطــاق
النــار وبقنابــل الغــاز مــا اســفر عــن اصابتــه بحالــة اختنــاق شــديدة حيــث افــاد العايــدي مــدى «يــوم
الجمعــة  12/11قرابــة الســاعة الثالثــة ع ـرا توجهــت اىل منطقــة رشق الشــجاعية /ناحــل عــوز /لتغطيــة
االحــداث ،وقرابــة الســاعة  4ع ـرا تعرضــت لوابــل مــن قنابــل الغــاز ( 5قنابــل) ،وكنــت حينهــا بالقــرب
مــن معــر كارين ،ومل اســتطع مغــادرة املــكان ،حيــث اننــي وكلــا كنــت أحــاول مغــادرة املــكان ،كان الجنــود
يطلقــون الرصــاص الحــي باتجاهــي ،وكنــت طــوال الوقــت أشــم الغــاز املحيــط يب (علــا اننــي كنــت ارتــدي
الــدرع والشــارة التــي تظهــر اننــي صحــايف) فاتصلــت باإلذاعــة عــر الجــوال وابلغتهــم بالوضــع واملــكان الــذي
أتواجــد بــه وبأننــي محــارص وال اســتطيع مغــادرة املــكان بســبب إطــاق النــار .بعــد قرابــة ســاعة وصلنــي
الصليــب األحمــر ،وغــادرت املــكان ،وحصلــت عــى إســعافات أوليــة»
واضــاف «شــعرت بــاآلم يف الصــدر واختنــاق طــوال ليلــة اإلصابــة ويف اليــوم التــايل لإلصابــة توجهــت اىل
مستشــفى العــودة ،حيــث مكثــت هنــاك مــدة يــوم».
( -)12/11اصيــب مراســل اذاعــة صــوت الشــعب يف غــزة الصحفــي محمــود عمــر محمــود اللــوح ( 25عامــا)
بعيــار نــاري اطلقــه جنــود االحتــال نحــوه بينــا كان يغطــي مواجهــات بــن الشــبان وقــوات االحتــال رشق
مخيــم الربيــج يف قطــاع غــزة حيــث افــاد اللــوح مــدى « قرابــة الســاعة الواحــدة مــن ظهــر يــوم الجمعــة
املوافــق  12/11توجهــت اىل منطقــة رشق مخيــم الربيــج لتغطيــة االحــداث /وعنــد حــوايل الســاعة  4:30عـرا
تعرضــت إلصابــة بعيــار نــاري حــي اطلقــه جنــود االحتــال نحــوي (علــا اننــي كنــت اضــع شــارة الصحافــة)،
حيــث دخلــت الرصاصــة يف ســاقي اليمنــى اســفل الركبــة مــن الجهــة األماميــة ،وخرجــت مــن الجهــة الثانيــة-
مــن الخلــف».
واضــاف الصحفــي اللــوح « وقعــت عــى األرض فــور اصابتــي كان الــدم ينــزف بغـزارة وتــم نقيل اىل مستشــفى
شــهداء االقــى يف ديــر البلــح وهنــاك مكثــت قرابــة ســاعتني ،تــم خاللهــا لــف الجــرح فقــط ،ثــم أخرجــوين
مــن املستشــفى ،لكــن األوجــاع اســتمرت ومل اســتطع الوقــوف ،فتوجهــت اىل مستشــفى العــودة بجباليــا،
حيــث تــم إج ـراء عمليــة صغــرة يف مــكان االصابــة ،ومكثــت يف املستشــتفي يومــن ،ومــا ازال حتــى اليــوم
( )1/3أعــاين مــن صعوبــة يف املــي ،ومــن تــورم يف مــكان اإلصابــة ،وتأثــرت أعصــاب الرجــل مــن اإلصابــة ،وال
زلــت اتابــع العــاج».
( -)12/11اصيــب مصــور الفيديــو يف تلفزيــون وطــن امــر مصطفــى حاميــل ( 29عامــا) بعيــار معــدين اطلقــه
جنــود االحتــال نحــوه بينــا كان يغطــي مســرة يف قريــة ســلواد مبحافظــة رام اللــه حيــث افــاد حاميــل
مــدى «أثنــاء تغطيتــي انــا وزميــي مراســل تلفزيــون وطــن نـزار حبــش املســرة واملواجهــات التــي وقعــت يف
بلــدة ســلواد يــوم الجمعــة  12/11اســتهدفنا جنــود االحتــال بصــورة مبــارشة وأطلقــوا الرصــاص نحونــا حيــث
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ارتطمــت أول رصاصــة بالفتــة كانــت أمامنــا بينــا أصابتنــي الرصاصــة الثانيــة وهــي مــن نــوع معــدين مغلــف
باملطــاط يف قدمــي اليــرى ،وقــد تلقيــت العــاج يف مستشــفى رام اللــه ملــدة ثــاث ســاعات تقريبــا حيــث
تبــن وجــود خــدش بالعظــم نتيجــة االصابــة».
( -)12/12منــع جنــود االحتــال طاقــم تلفزيــون فلســطني مــن تغطيــة مســرة عنــد قريــة عابــود مبحافظــة رام
اللــه وهددوهــم بإطــاق النــار حيــث افــادت مراســلة تلفزيــون فلســطني يف رام اللــه ســارة محمــود العــدرا
( 28عامــا) مــدى «كنــت أنــا وزميــي مصــور الفيديــو يف التلفزيــون محمــد ســلامن رايض ( 31عامــا) نتواجــد
يف قريــة عابــود إلعــداد تقريــر حــول مطالبــة أهــايل القريــة بفتــح الطريــق الرئيســية التــي أغلقهــا جيــش
االحتــال قبــل أســبوع .منعنــا الجيــش مــن التصويــر ،وقــام عــدد مــن الجنــود باعاقــة عملنــا ومضايقتنــا
اثنــاء محاولتنــا التســجيل بالوقــوف خلفــي وانــا امــام الكامـرا وهــم يقومــون بحــركات ســاخرة واســتفزازية
ويطلقــون الشــتائم ،وكلــا ابتعــدت عنهــم للتمكــن مــن انجــاز التســجيل املصــور لحقــوا يب ،21كــا هددونــا،
انــا زميــي مصــور الفيديــو ،باطــاق النــار علينــا علــا ان اكــر مــن قنــاة تلفزيونيــة كانــت يف املــكان إال أنهــم
(مراســلو هــذه القنــوات) غــادروا قبــل أن يتعــرض الجيــش لنــا».
( -)12/14اعتقــل جهــاز االمــن الوقــايئ مراســل قنــاة القــدس مصعــب فتحــي الخطيــب ( 32عامــا) مــن منزلــه
يف نابلــس حيــث افــادت زوجتــه بيــان قشــوع مركــز مــدى « عنــد حــوايل الســاعة الثامنــة مســاء تــم اعتقــال
مصعــب مــن املنــزل حيــث كانــت قــوة مــن االمــن الوقــايئ بانتظــاره امــام منزلــه الكائــن يف شــارع االرصــاد
مبدينــة نابلــس بعــد عودتــه مــن زيــارة صديــق لــه .كانــت بحوزتهــم مذكــرة اعتقــال وتفتيــش مــن النائــب
العــام ومتــت مصــادرة هاتفــه النقــال مبــارشة».
وقــال الصحفــي الخطيــب بعــد اخــاء ســبيليه يف افــادة ملركــز مــدى «اســتمر التحقيــق معــي يف تلــك الليلــة
نحــو ثــاث ســاعات (مــن الســاعة  3 12-فجـرا) ودار حــول منشــور عــى الفيســبوك لشــخص اســمه مشــابه
الســمي (مصعــب صبحــي محمــد الخطيــب) وهــو (املنشــور) مــيء للرئيــس أبــو مــازن كــا قالــوا إال أننــي
مل اطلــع عليــه او أقــرأه انــا».
واضــاف «طلــب منــي املحقــق كلمــة املــرور لحســايب الخــاص عــى الفيســبوك وأخذهــا ،حيــث تبــن لــه أن
املنشــور غــر موجــود عــى صفحتــي .كــا حقــق الضابــط معــي حــول اســتالم مبلــغ مــن املــال ووجــه يل
بعــض األســئلة حــول آرايئ السياســية .ويف اليــوم التــايل ( )12/15وبعــد تدخــل مــن نقابــة الصحافيــن تــم
إطــاق رساحــي عنــد حــوايل الســاعة الثانيــة والنصــف ظه ـرا».
( -)12/16احتجــز جنــود االحتــال مراســل راديــو بلدنــا يف بيــت لحــم بـراء عبــد الرحمــن حمــدان ( 19عامــا)
وحذفــوا صــورا كانــت عــى هاتفــه النقــال حيــث افــاد حمــدان مــدى « عنــد مدخــل قــر حلــوة رشق بيــت
لحــم كان هنــاك حاجــز عســكري للجيــش االرسائيــي ،وبينــا كنــت اصــور لالذاعــة التــي اعمــل فيهــا ،اجــرين
21
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الجنــدي عــى النــزول مــن ســياريت وتــم تفتيــي واحتجــازي قــرب الحاجــز ،وبعدهــا طلــب هاتفــي النقــال
وقــام مبشــاهدة الصــور املوجــودة عليــه والتــي تتعلــق معظمهــا مبواجهــات قمــت بتغطيتهــا يف اليوم الســابق.
بعــد ذلــك تــم اقتيــادي مــن هنــاك اىل حاجــز الفرديــس رشق بيــت لحــم وهنــاك تــم احتجــازي ملــدة أربــع
ســاعات ،ومــن ثــم اطلــق رساحــي ولكــن بعــد ان تــم حــذف جميــع الصــور املوجــودة عــى الهاتــف».
( )12/16قتــل جنــود االحتــال االرسائيــي طالــب الصحافــة يف الكليــة العرصيــة احمــد حســن عــي جحاجحــة
( 22عامــا) مــن مخيــم قلنديــا حيــث افــاد ابــن خالــه وزميلــه يف الكليــة رامــي جحاجحــة مركــز مــدى «حــوايل
الســاعة الواحــدة والنصــف مــن فجــر يــوم األربعــاء ( )12/16استشــهد أحمــد برصــاص جنــود االحتــال الذيــن
اقتحمــوا مخيــم قلنديــا يف هــذا الوقــت ،علــا انــه مل تكــن يف وقعــت يف تلــك االثنــاء اي مواجهــات «.
واضــاف رامــي جحاجــة وهــو مصــور يف «بــال ميديــا» قائــا « اعتــاد الشــهيد احمــد تصويــر مختلــف االحداث
التــي تقــع يف مخيــم قلنديــا ويف رام اللــه وكان يــزود مركــز قلنديــا االعالمــي مبــا يلتقطــه مــن صــور تطوعــا»
موضحــا انــه «اســتنادا لروايــات تناقلهــا ســكان املخيــم فــان احمــد كان لحظــة استشــهاده كان يحــاول وكــا
اعتــاد تصويــر وتغطيــة اقتحــام الجنــود للمخيــم فجــر ذلــك اليــوم» موضحــا انــه «استشــهد برصــاص الجنــود
عنــد حــوايل الواحــدة والواحــدة والربــع فجـرا».
واكــدت الصحافيــة نجــود القاســم وهــي محــارضة يف الكليــة العرصيــة يف افــادة ملركــز مــدى ان «الشــهيد
احمــد جحاجحــة كان طالبــا يف الكليــة العرصيــة وقــد اعتــاد فعــا تصويــر مــا يســتطيع مــن احــداث يف قلنديــا
ورام اللــه بشــكل عــام (مبــا يف ذلــك املواجهــات عنــد مدخــل مدينــة البــرة) وانــه كان عــى وشــك انهــاء
تعليمــه حيــث مل يتبــق لــه غــر فصــل درايس واحــد».
( -)12/18منعــت قــوات االحتــال اكــر مــن  15صحافيــا/ة مــن تغطيــة مســرة مبناســبة احتفــاالت عيــد
امليــاد املجيــد نظمــت يف مدينــة بيــت لحــم حيــث افــاد مراســل وكالــة انبــاء  24االماراتيــة عــي نــر عبيدات
مــدى «كنــا مجموعــة كبــرة مــن الصحفيــن -بعــد صــاة الجمعــة -معظــم الفضائيــات املحليــة الفلســطينية
ووكاالت األنبــاء األجنبيــة مــن مصوريــن فوتوغرافيــن أو مصوريــن فيديــو ،يــوم الجمعــة عــى املدخــل
الشــايل ملدينــة بيــت لحــم ،حيــث كان مــن املقــرر االنطــاق يف مســرة بابــا نويــل احتفــاال بأعيــاد امليــاد
باتجــاه البوابــة العســكرية ملدخــل بيــت لحــم الشــايل ،وهنــاك تــم االعتــداء عــى الجميــع ،حيــث قــام
الجنــود بدفــع الصحافيــن واطلقــوا قنابــل الصــوت والغــاز والرصــاص املطاطــي باتجاههــم وبشــكل متعمــد
ملنعهــم مــن التغطيــة».
واضــاف «لقــد تجــاوز عــدد الصحفيــن املتواجديــن الـــ  15صحفيــا ومــن بــن مــن تواجــدوا هنــاك الصحفــي
محمــود عليــان مصــور القــدس ،نــارص الشــيوخي ،ممــدوح حاممــرة /نيبــال فرســخ ،عصــام الرميــاوي ،قيــس
أيــو ســمرة واخــرون».

166

( -)12/18اســتهدف جنــود االحتــال طاقــم تلفزيــون فلســطني مــا اســفر عــن اصابــة الســائق يــري الريــس
الــذي كان برفقتهــم حيــث افــادت مراســلة تلفزيــون فلســطني يف غــزة ســايل محمــود ابراهيــم الســكني
( 28عامــا) مــدى «يــوم الجمعــة املوافــق  12/18وبينــا كنــت واملصــور محمــد نصــار ،والســائق يــري
الريــس (ســائق ال يعمــل يف تلفزيــون فلســطني) ،رشق الربيــج العــداد تقريــر حــول االحــداث التــي كانــت
تــدور هنــاك ،وقــد كنــا نلبــس الــدروع ونضــع الشــارات الصحفيــة املميــزة ،لكــن الجنــود اســتهدفونا باطــاق
رصاصــة بشــكل مبــارش نحــو الســائق الــذي كان معنــا ،أصابتــه يف ســاقه اليــرى مــن الجهــة االماميــة مــا بــن
الكاحــل والركبــة ،مــا ادى لســقوطه عــى االرض وهــو ينــزف حيــث تــم نقلــه اىل مستشــفى االقــى يف ديــر
البلــح ومــن هنــاك نقــل اىل مستشــفى الشــفاء».
( -)12/20حولــت ســلطات االحتــال االرسائيــي مراســل قنــاة املجــد االخباريــة الســعودية الصحفــي محمــد
اديــب احمــد القيــق لالعتقــال االداري ملــدة ســتة شــهور دون ان توجــه لــه اي اتهــام ،حيــث افــادت زوجتــه
فيحــاء شــلش مركــز مــدى «تــم يــوم  12/20الحكــم عــى محمــد بالســجن اإلداري ملــدة ســتة أشــهر دون عقــد
جلســة محاكمــة ،حيــث تــم إبــاغ املحامــي محمــود جباريــن بذلــك حــوايل الســاعة الثانيــة عــرة ظهـرا».
واضافــت شــلش «كان محمــد حــن حكــم عليــه موجــودا يف مستشــفى الرملــة بعــد تــردي وضعــه الصحــي
نتيجــة إرضابــه عــن الطعــام لليــوم  27عــى التــوايل .يــوم الخميــس  12/24عقــدت لــه جلســة محكمــة اخــرى
وبحضــوره (بحضــور الصحفــي محمد) ولكــن تــم تأجيــل قـرار تثبيــت حكــم الســجن اإلداري اىل يــوم ،12/30
علــا ان محمــد مــا يـزال حتــى االن (اخــذت االفــادة يــوم  )12/27مرضبــا عــن الطعــام منــذ  33يومــا ونخــى
عــى وضعــه الصحــي وحــن احــر للمحكمــة كان شــخصان ميســكان بــه يف قاعــة املحكمــة».
يذكــر ان قــوة مــن جيــش االحتــال االرسائيــي كانــت اعتقلــت الصحفــي محمــد القيــق مــن منزلــه يف
قريــة ابــو قــش مبحافظــة رام اللــه فجــر  2015/11/21بعــد ان فجــرت البــاب الرئيــي ونوافــذ البيــت كــا
وصــادرت هاتفــه وهاتــف زوجتــه اضافــة لجهــاز الحاســوب خاصتــه».
( -)12/22منــع جنــود االحتــال مقــدم الربامــج ومراســل ومصــور «اذاعــة مــرح» عزمــي وليــد بنــات (25
عامــا) مــن تغطيــة املواجهــات بــن الشــبان وقــوات االحتــال يف مخيــم العــروب شــال الخليــل وحذفــوا مــا
صــوره واحتجــزوه وحققــوا معــه حيــث افــاد بنــات مــدى «كنــت صبــاح يــوم  12/22اغطــي املواجهــات عــى
مدخــل مخيــم العــروب لصفحــة الصــور والفيديوهــات الخاصــة باذاعتنــا ،واثنــاء ذلــك اســتدعاين جنــدي
ومســح الصــور عــن هاتفــي النقــال وصــادره ،كــا صــادر بطاقتــي الشــخصية وقــام بإشــهار الســاح يف وجهــي
دون إطــاق النــار».
واضــاف « اقتــادين بعــد ذلــك دوريــة وانــا مقيــد اليديــن اىل الــرج العســكري القريــب مــن املخيــم ،وهنــاك
حققــوا معــي بتهمــة القــاء الحجــارة وأشــارك يف مســرات تحريضيــة ضــد دولــة إرسائيــل كــا هــددوين
بالســجن .بعــد تدخــل مــن االرتبــاط العســكري الفلســطيني بنــاء عــى اتصــال معهــم اج ـراه معهــم مديــر
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اإلذاعــة فــوزي دعنــا تــم اخــاء ســبييل علــا اننــي بقيــت محتج ـزا مــن الســاعة العــارشة والنصــف صباحــا
حتــى الثالثــة ع ـرا».
( -)12/23ســلمت الرشطــة االرسائيليــة الصحفــي الحــر ســامر حســام ابــو عيشــة (28عامــا) وهــو مــن القــدس
ق ـرارا يقــي بابعــاده عــن مدينــة القــدس ملــدة خمســة شــهور حيــث افــاد ابــو عيشــة مــدى « بتاريــخ
 2015/12/23تســلمت قـرارا يقــي بإبعــادي عــن القــدس الكــرى (الرشقيــة والغربيــة) ملــدة خمســة شــهور
(حتــى تاريــخ  .)2016/5/15رفضــت االمتثــال لهــذا الق ـرار وأنــا اآلن ( )12/29اعتصــم لليــوم الخامــس عــى
التــوايل يف خيمــة للصليــب األحمــر يف منطقــة الشــيخ ج ـراح مبدينــة القــدس ومعــرض لالعتقــال مــن قبــل
الرشطــة االرسائيليــة يف أي وقــت لتنفيــذ ق ـرار اإلبعــاد».
واضــاف « القصــة بــدأت عندمــا تــم اعتقــايل بتاريــخ  2015/8/19بعــد عــوديت مــن لبنــان ،حيــث مكثــت يف
الســجن  44يومــا بتهمــة زيــارة دولــة معاديــة إلرسائيــل ،وعندمــا تــم اإلفـراج عنــي بتاريــخ  2015/10/1كان
ذلــك مرشوطــا بفــرض الحبــس املنــزيل حتــى تاريــخ  2015/12/21وبعــد ان انتهــى الحبــس املنــزيل فوجئــت
بقـرار ابعــادي عــن القــدس».
( -)12/25اعتــدى عنــارص امــن فلســطينيون تنكــروا بــزي مــدين (ارتــدوا زيــا رياضيــا وكان بعضهــم يحمــل
الهــروات) عــى عــدد مــن الصحافيــن (مــا ال يقــل عــن مثانيــة صحافيــن) اثنــاء تغطيتهــم مســرة نظمــت
عنــد مدخــل مدينــة البــرة واحتجــزوا بعضهــم ومنعوهــم مــن التغطيــة وصــادروا واحتجــزوا بعــض معداتهــم
وحذفــوا بعــض املــواد عنهــا.
وبهــذا الخصــوص افــاد مراســل قنــاة «فلســطني اليــوم» يف رام اللــه جهــاد ابراهيــم بــركات ( 26عامــا) مركــز
مــدى «بعــد صــاة الجمعــة ( )12/25توجهــت أنــا وزمييل مصــور الفيديــو يف قنــاة فلســطني اليــوم جميــل
هاشــم ســلهب ( 24عامــا) باتجــاه دوار املســتحرضات الطبيــة ،مــن أجــل تغطيــة املســرة املتجهــة اىل مدخــل
مســتوطنة بيــت إيــل (عنــد مدخــل مدينــة البــرة) وحــن وصلنــا برفقــة دوار املســتحرضات الطبيــة ،شــاهدنا
حاجـزا برشيــا مــن حــرس الرئاســة يعــرض املســرة ،وقــد بــدأت مشــادات بــن املتظاهريــن وعنــارص حــرس
الرئاســة لحظــة وصولنــا ،فرفــع زميــي جميــل الكام ـرا للتصويــر ومــا ان بــدأ بالتصويــر حتــى ســارع  5او 6
أشــخاص (بــزي مــدين) وأمســكوه بشــكل عنيــف مــا أدى لتمــزق قميصــه كــا وصــادروا الكامـرا».
واضــاف بــركات «عندمــا اســتفرست منهــم حــول ســبب منــع التصويــر ،قامــوا بســحبي مــع زميــي ســلهب
نحــو  20مــر عــن املســرة ،وحــن حاولــت االتصــال بهاتفــي طلــب أحــد عنــارص االمــن (كان بالزي العســكري)
اعتقــايل وطلــب منــي إغــاق الهاتــف ومتــت مصادرتــه منــي ،وطلبــوا منــا بطاقاتنــا الصحفيــة وبقينــا يف نفــس
املــكان محتجزيــن ملــدة ســاعة وثلــث الســاعة تــم بعدهــا اقتيادنــا س ـرا عــى األقــدام اىل مبنــى ســلطة
النقــد ،وهنــاك تــم تســليمنا مــع معداتنــا لســيارة اتضــح لنــا أنهــا تتبــع جهــاز املخابـرات حيــث قــام عنــارص
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املخابــرات بفحــص الهاتــف للتاكــد مــا اذا كان يحتــوي أيــة صــور كــا صــادروا ذاكــرة الكامــرا (بقيــت
محتجــزة حتــى اليــوم التــايل الســبت حيــث اســتعادتها القنــاة ولكــن بعــد ان تــم مســح مــا عليهــا مــن صــور
ومــواد) قبــل ان يتــم اخــاء ســبيلهام».
واكــد بــركات يف تعليــق نــره عــى صفحتــه عــر موقــع فيســبوك حــول هــذه الحادثــة» انــه وزميلــه شــاهدا
االشــخاص املتنكريــن بــزي ريــايض (وكان غالبيتهــم يحملــون الهــروات) يصعــدون يف ســيارات جهــاز حــرس
الرئاســة الفلســطيني حــن انســحبوا مــن املــكان».
وافــادت مراســلة تلفزيــون وطــن يف رام اللــه دعــاء محمــد الســيوري ( 24عامــا) مركــز مــدى « يــوم 12/25
عنــد حــوايل الســاعة الواحــدة إال ربعــا كنــت انــا وزميــي مصــور الفيديــو يف تلفزيــون وطــن امــر مصطفــى
حاميــل ( 29عامــا) نتواجــد عــى دوار املســتحرضات الطبيــة مــن أجــل تغطيــة املســرة املنطلقــة باتجــاه
بيــت إيــل للمطالبــة باســرداد جثامــن الشــهداء ،وكان هنــاك حاجــز بــري مــن األجهــزة األمنيــة (مل أســتطيع
التميــز مــن اي جهــاز النهــم كانــوا يرتــدون اللبــاس املــدين) ،وقــد تــم منــع الصحفيــن مــن التغطيــة ،وعندمــا
أخــذ زميــي املصــور لقطــة للمســرة مــن زاويــة بعيــدة شــاهدهم مينعــون مصــور الجزيــرة مجيــد الصفــدي
مــن التغطيــة (رفضــت الجزيــرة الــإدالء بإفــادة) ،وخــال التظاهــرة (اســتمرت حــوايل ســاعة) مل أســتطيع أن
أكمــل عمــي ومل أمتكــن مــن عمــل املقابــات خوفــا مــن مصــادرة كامــريت خاصــة وان عنــارص االمــن كانــوا
يــزي مــدين».
وأفــاد مصــور الفيديــو أمــر حاميــل «تــم منعــي مــن التغطيــة كباقــي املصوريــن مــع تهديــدي مــن قبــل أكــر
مــن شــخص مبــارشة بتكســر كامــريت».
وافــاد مراســل تلفزيــون الكويــت فالــح نصــر فالــح ( 24عامــا) مركــز مــدى «كنــت أتواجــد يف املــكان حــوايل
الســاعة الثانيــة عــرة إال ربعــا .مل يتــم احتجــازي ،إال أن شــخصا ممــن كانــوا يرتــدون الــزي املــدين حــاول
منعــي مــن التغطيــة ومصــادرة كامــريت ،ولكنــي طلبــت منــه التــرف بطريقــة أكــر احرتامــا معــي».
وافــاد مراســل قنــاة «االقــى» مصطفــى عبــد الـرازق الخواجــا مركــز مــدى «مل يتــم االعتــداء علينــا ولكــن تــم
منعنــا مــن التغطيــة حيــث جــاء احــد العســاكر وطلــب مــن زميــي مصــور الفيديــو خليــل خــر ( 28ســنة)
إطفــاء الكام ـرا والتوقــف عــن التصويــر فانســحبنا بطريقــة رسيعــة مــن املــكان خوفــا مــن خســارة املــادة
املوجــودة عــى الكامـرا».
( -)12/27تعــرض بــث اذاعــة «صــوت النقــب» التــي تبــث مــن مدينــة دورا مبحافظــة الخليــل للتشــويش
مــن قبــل اذاعــة ارسائيليــة بــدأت تبــث عــى موجــة قريبــة مــن موجتهــا حيــث افــاد مديــر اذاعــة صــوت
النقــب نــادر محمــود مقبــول ( 40عامــا) مركــز مــدى «تعرضــت موجــة إذاعتنــا (صــوت النقــب) التــي تبــث
عــى موجــة ( ( FM 94.9وهــي مرخصــة مــن وزارة اإلعــام ووزارة اإلتصــاالت للتشــويش ،وذلــك بعــد أن
بــدأت إذاعــة /ريشــيت بيــت /اإلرسائيليــة بالبــث عــى موجــة قريبــة مــن بثنــا ( )Fm 95يف منطقــة النقــب
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والجنــوب علــا انــه يجــب أن تبتعــد عــن بثنــا  3درجــات عــى األقــل يك ال يحــدث التشــويش حيــث ابلغنــا
العديــد مــن املســتمعني بــأن هنــاك تشويشــا باللغــة العربيــة عــى بــث إذاعــة النقــب ،مــا دفعنــا للبحــث
عــن موجــة بديلــة وهــي ( )FM 101للبــث».
( -)12/29تعــرض االعالمــي عبــد الســام عــارف حســن ابــو نــدى ( 57عامــا) وهو مديــر مــروع يف «انرتنيوز»
(وهــو مــن غــزة ويقيــم يف رام اللــه) لتهديــد باملســاس بــه وبعائلتــه عــر رســالة تلقاهــا عــى الربيــد الخــاص
بالعمــل وذلــك ارتباطــا بكتاباتــه ضــد حركــة حــاس واالســام الســيايس كــا قــال ،حيــث افــاد ابــو نــدى
مركــز مــدى «تلقيــت يــوم  12/29عــى الربيــد االلكــروين الخــاص بالعمــل تهديــدا بالقتــل ،وذك عــى خلفيــة
كتابــايت مؤخ ـرا ضــد حركــة حــاس ،وقــد قمــت بتقديــم بــاغ رســمي للرشطــة وللجهــات األمنيــة ،وهــذا
نــص التهديــد «بســم اللــه الرحمــن الرحيــم هــل ســمعت بالســيد نـزار بنــات ،مناضــل مــن منطقــة الخليــل
ليــس ومل يكــن يومــا مــن أبنــاء الحركــة ،هــل تعــرف أنــه معتقــل عنــد ســلطة عبــاس بتهمــة إطالــة اللســان
والســبب الحقيقــي هــو تعريتــه لســلطة عبــاس وهــي ليســت تعريــة بالكامــل ...نحــن ال نعامــل الوطنيــن
بهــذه الصــورة أمــا الجبنــاء والكذابــن أمثالــك فنعاملهــم بطريقــة مختلفــة ،مل يكــن للحركــة يومــا أي موقــف
منــك ومل نكــن نســمع عنــك أصــا ولكننــا نجــدك وقــد تخصصــت يف مهاجمتنــا وعــى قاعــدة املتأرجــح
واملشــبوه بــن دحــان وعبــاس وبــن اليهــود ونظــام االنقــاب الســييس ،نعــرف مــدى جبنــك ،وملفــك لدينــا
فأمــا زمــاءك يف تلفزيــون العهــر (حيــث كنــت ســابقا مديـرا عامــا يف تلفزيــون فلســطني) فلــم نجــد واحــدا
إال ذمــك ،وأخربونــا عــن تزويجهــم لــك مبومــس مــن التلفزيــون وعــن تآمــرك عليهــم رغــم أنهــم مــن أبنــاء
منظمــة التحريــر وال عالقــة لهــم بالحركــة ،نعــرف أنــك ال تســتحق أكــر مــن بصقــة تغمــرك وســتغرقك هــذه
البصقــة ،معــك حتــى نهايــة ربيــع األول مــن العــام الحــايل 1437ه لرتحــل مــن فلســطني وإال فســنقطعن
أبنــاءك وبناتــك وزوجاتــك وكل مــن ميــت لــك بصلــة وســنصلك لنقطعــن يديــك ولتبقــى طيلــة عمــرك بــا
يديــن لتكــف عــن الكتابــة ضــد الحركــة وأبنائهــا».
واضــاف «ســبق وتعرضــت لتهديــدات مــن حركــة حــاس عــر اتصــاالت هاتفيــة كــا ســبق وان تعرضــت
ملحاولــة اغتيــال مطلــع عــام  2006يف قطــاع غــزة تالهــا محاولــة للخطــف يف نفــس الفــرة» موضحــا «كتابــايت
ضدهــم واضحــة ورصيحــة وليــس ضدهــم بصفتهــم حــاس ولكننــي ضــد االســام الســيايس ككل ،لقــد
اعتــدت عــى تلقــي التهديــدات الهاتفيــة وعــر الفيســبوك إال أن هــذا التهديــد األكــر عنفــا ووحشــية».
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