التقرير الشهري حول

االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في فلسطين خالل شهر شباط من العام 2022

استمرت االنتهاكات الداخلية خالل شهر شباط من العام  2022بوتيرة متفاوتة ،يبرز هذا التقرير أهم االنتهاكات

التي رصدتها الهيئة.
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تفاصيل االنتهاكات

أوالً :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية
رصدت الهيئة  11حالة وفاة خالل شهر شباط من العام  .2022حالتان وقعتا في الضفة الغربية ،و 9في قطاع
غزة ،موزعة كالتالي ،حالتان وقعتا نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة واحدة في الضفة ،والثانية في

القطاع .و 7حاالت وفاة وقعت في ظروف غامضة ،حالة واحدة منها وقعت في الضفة ،و 6حاالت في القطاع.
حالة وفاة واحدة وقعت في شجارات عائلية في القطاع .وحالة وفاة واحدة وقعت في أماكن االحتجاز في قطاع

غزة.

* عصام يونس
* عصام عاروري

أمجد الشوا
* سالمة بسيسو

* شوقي العيسة
فاتح عزام

جورج جقمان
طالل عوكل

زياد عمرو
* عاصم خليل

لبنى كاتبة

ميرفت رشماوي

* فيحاء عبد الهادي

كايرو عرفات

هامة زيدان
عمار الدويك المدير العام

+
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" هي المؤسسة الوطنية الدستورية لحقوق اإلنسان التي تم تشكيلها
بموجب قرار رئاسي رقم ( )59عام  ،1994والمادة ( )31من القانون األساسي المعدل للعام 2003

توضيح لحاالت الوفاة

 .1حاالت الوفاة في ظروف غامضة

 -بتاريخ  2022/2/2توفيت المواطنة (م .ع)  19عاماً من قرية حتا قرب بلدة نوبا غرب مدينة الخليل جراء

اختناقها شنقاً .ووصلت للمستشفى األهلي متوفية .حضرت الشرطة والنيابة العامة وتم فتح تحقيق بالحادثة وتقرر
تحول الجثة للتشريح لوجود آثار حبل على رقبتها ،وما زالت التحقيقات جارية.

 -بتاريخ  2022/2/3توفيت الطفلة (ر .ا)  7سنوات من بني سهيال شرق مدينة خانيونس ،نتيجة اختناقها بحبل

ارجوحة كانت تلعب بها .ومن خالل التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والشرطة ،تبين أن الطفلة كانت تلعب
برفقة أطفال في حديقة منزل عائلتها وخالل اللعب سقطت الطفلة والتف الحبل حول رقبتها ،وبعد فك الحبل تم

نقلها للمستشفى األوروبي ،وصلت في حالة غيبوبة وفارقت الحياة ،وتم عرض الجثمان على دائرة الطب الشرعي

لمعرفة أسباب الوفاة.

 بتاريخ  2022/2/5توفي المواطن (أ .ق)  45عاماً من مدينة بيت الهيا في قطاع غزة ،فقد وصل جثة هامدةوأثار احتباس دموي حول عنقه ،نتيجة قيامه بشنق نفسه حيث تفاجأ شقيقه معلق في بيت الدرج وقد فارق الحياة،
وقام بإبالغ العائلة والتي بدورها أبلغت الشرطة .تبين بأن المواطن خالل ساعات الليل قام بشنق نفسه باستخدام

سلك كهربائي.
 -بتاريخ  2022/2/6توفي المواطن (م .أ)  32عاماً من مدينة غزة ،نتيجة سقوطه من علو في برج ) (A3مدينة

األسري جنوب مدينة الزهراء ،وتوجهت قوة من الشرطة للمكان وباشرت الشرطة والنيابة التحقيق بالحادث ،وتم
نقل المواطن إلى مستشفى شهداء األقصى ومن ثم إلى الطب الشرعي ،وقد تبين نتيجة التحقيق األولي انها قد

تكون حالة انتحار ،ومازلت التحقيقات جارية.

 -بتاريخ  2022/2/7توفيت الطفلة (ك .ب)  12عاماً من مدينة خانيونس ،ومن خالل التحقيقات التي أجرتها

النيابة العامة والشرطة تبين أنه الطفلة بعد االستحمام وكانت مبللة بالمياه قامت باستخدام قرص كهربائي (منصب)
مما أدي لتعرضها لصعقة كهربائية تسببت في وفاتها على الفور ،وتم نقلها إلى مجمع ناصر الطبي ،وتم عرض
جثمانها على دائرة الطب الشرعي في المستشفى ،وتبين أن سبب الوفاة نتيجة صدمة كهربائية.

 -بتاريخ  2022/2/18توفيت المواطنة (ن .ي)  31عاماً من محافظة غزة ،ووصلت جثة إلى طوارئ مجمع

الشفاء الطبي جثة هامدة وعليها آثار كدمات متعددة في الجسم نقلت على إثرها الي دائرة الطب الشرعي للشريح،
وتبين أن سبب الوفاة نزيف دموي حاد الناتج عن تهتك أحشاء الصدر والبطن الناتج عن كسور متعددة في عظام
الصدر .وتم فتح تحقيق بالحادث والقاء القبض على المشتبه به وهو زوجها ،الذي أقر باالعتداء على زوجته وتم

تدوين افادته وعرضه على النيابة العامة وتوقيفه ومن ثم نقله للسجن المركزي ،ومازلت التحقيقات جارية.

 -بتاريخ  2022/2/23توفي المواطن (م .ه)  20عاماً من جباليا البلد ،أثناء عبثه بسالح رشاش داخل غرفته،

خرج عيار ناري بالخطأ واخترق صدره وتم نقله مباشرة إلى المستشفى االندونيسي في بيت الهيا لتعلن الطواقم
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الطبية وفاته ،تم عرضه على الطب الشرعي .حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ،ومازلت

التحقيقات جارية.

 .2الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ

 -بتاريخ  2022/2/12توفي المواطن (ه .ا)  29عاماً من مدينة غزة ،ووصل جثة هامدة لمجمع الشفاء الطبي

إثر إصابته بالطعن بالسكين خالل شجار عائلي وقع في الشجاعية ،وتم عرض الجثة على الطب الشرعي وتبين

أن سبب الوفاة نزيف دموي شديد ناتج عن تمزق عضلة القلب نتيجة جرح نافذ باستخدام أداة حادة ،ومازلت

التحقيقات جارية.

 .3الوفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة

 -بتاريخ  2022/2/24توفي المواطن (ع .ف)  41عاماً من بلدة اذنا بمحافظة الخليل ،نتيجة سقوطه عن علو

ثالث أمتار في ورشة كان يعمل بها في منطقة سكناه .تم نقله لمستشفى الخليل الحكومي ومن ثم المستشفى

األهلي ومكث فيها  8أيام وبعدها فارق الحياة .حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

 بتاريخ  2022/2/25توفي المواطن (م .ا)  28عاماً من مدينة رفح ،عثر عليه ملقى على األرض بجوارعامود كهرباء ضغط عالي وعليه آثر حروق في الرأس ،وبمعاينة الجثة تبين أن الحروق ناتجة عن صعقة
كهربائية وهي المسبب للوفاة ،وقد تم ابالغ النيابة العامة التي أصدرت تعليماتها بنقل الجثة لمستشفى أبو يوسف

النجار وبعد معاينة الجثة طبياً ،فإن سبب الوفاة ناتج عن صعقة كهربائية ،وما زالت التحقيقات جارية.
 .4الوفاة داخل مراكز االحتجاز والتوقيف التابعة للسلطة الوطنية

 -بتاريخ  2022/2/22توفي المواطن (ف .ا)  19عاماً من مدينة خانيونس .ووفقاً لمعلومات الهيئة فإنه وفي

حوالي الساعة  11:40صباح يوم الوفاة ،تم نقل النزيل إلى غرفة حجز انفرادي في مركز إصالح وتأهيل خانيونس

مساء حضر الشاويش إلدخال الطعام للنزيل فوجده
المركزي إثر مشاجرة مع نزيل آخر .نحو الساعة 12:40
ً
معلقاً في شباك الغرفة بواسطة حبل قام النزيل بقطعه من البطانية .وقد تم نقله بواسطة سيارة إسعاف تابعة للخدمة

لمستشفى ناصر الطبي في خانيونس ،مكث هناك لمدة ساعة بعد أن فشلت جهود األطباء بإنقاذ حياته .وكان
جرى إحضاره للمركز بتاريخ  2022/1/10من مركز شرطة غرب خانيونس بعد الحكم عليه .حضرت النيابة

العامة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ،وتم تشكيل لجنة تحقيق من و ازرة الداخلية ،وتم تشريح الجثة من قبل
دائرة الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي بحضور طبيب الهيئة ،وما زالت التحقيقات جارية.

 .5أحكام اإلعدام

 بتاريخ  2022/2/24اصدرت هيئة الجنايات الكبرى في محكمة بداية غزة حكماً باإلعدام شنقاً حتى الموتبحق المواطن (ص .إ)  35عاماً من مدينة خانيونس بتهمة القتل قصداً ،وحمل سالح ناري في مناسبة غير

مشروعة ،وحيازة سالح بدون ترخيص ،واطالق نار في منطقة مأهولة بالسكان ،وحيازة مفرقعات ،وذلك خالفاً
لمواد القانون الفلسطيني العقوبات رقم  74لسنة  1936المطبق في قطاع غزة.
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 .6التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة .تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير  23شكوى
تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة 14 ،منها في الضفة الغربية ،سجلت  13منها ضد جهاز الشرطة ،وشكوى واحدة

ضد جهاز المخابرات العامة .أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة  9شكاوى حول التعذيب ،سجلت منها  4ضد

جهاز الشرطة و 5شكاوى ضد جهاز األمن الداخلي.

ثانياً :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة :ويش مممل هذا الحق االعتقال التعس ممفي واالعتقال على خلفية س ممياس ممية
والتوقيف على ذمة المحافظين.

االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية .تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية  12شكوى
تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف ،كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً .أما في
قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خالل ذات الشهر  10شكاوى حول االنتهاك المذكور.
التوقيف على ذمة المحافظ
الرقم

االسم

الجهة الموقوف على ذمتها

تاريخ التوقيف

1

(ر .ح)

محافظ قلقيلية

2022/2/20

2

(م .ي)

محافظ قلقيلية

2022/2/22

3

(م .ج)

محافظ قلقيلية

2022/2/22

مالحظات

ثالثاً :االعتداء على حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع السلمي

 -بتاريخ  2022/2/15وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وخالل حفل االستقبال الذي نظمه أهالي مخيم

عسكر الجديد لألسير المحرر (ع .ب) أطلقت قوة من األجهزة األمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين

دون سابق إنذار ،ما أدى إلصابة العديد منهم وخاصة األطفال وكبار السن ،األسير المحرر من أبناء حركة
المقاومة اإلسالمية حماس .إثر ذلك رشق المواطنون األجهزة األمنية بالحجارة كردة فعل على الهجوم غير المبرر
عليهم.

 بتاريخ  2022/2/27تم االتصال هاتفياً مع الشيخ ( خ .ع) والذي افاد أنه في يوم السبت الموافق 2022/2/26واثناء توجهه لزيارة عائالت الشهداء الثالثة (المبسلط والدخيل والشيشاني) والذين تم اغتيالهم من قبل قوات االحتالل
اإلسرائيلي للتضامن معهم وكان برفقته شقيق الشهيد الشيشاني ،تفاجأ بمجموعة من المسلحين الذين بدأوا بالصراخ

عليه واطالق الرصاص الحي من سالح ال  ،M16وكان من ضمنهم المدعو (خ .أ) الذي أطلق الرصاص الحي

بي ن قدمي شقيق الشيشاني الذي أصيب بشظايا وتم اتهامه بالعمالة والفتنة من قبلهم وكان ذلك ما بين الساعة
مساء في حارة القيسارية بالبلدة القديمة.
الثامنة والتاسعة
ً
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رابعاً :االعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة

 -بتاريخ  2022/2/5تجدد الشجار بين عائلتي (ج) و(أ) على خلفية ثأر عائلي قديم أدى لمقتل المواطنين (ع.

ا) في العام  ،2006ومن ثم مقتل المواطن (ب .ج) بتاريخ  .2021/7/27نتج عنه اشتباكات مسلحة باألسلحة

النارية والرشاشة وفي عدة محاور من مدينة الخليل ،رافقها احراق محال تجارية ومركبات ،واطالق نار على منازل

اآلمنين وترويعهم داخل المدينة وخارجها ،وتعود في ملكيتها للعائلتين وعوائل أخرى أيضاً ،كما وأصيب عدد من
المواطنين بإصابات مختلفة .بعد عدة أيام تم التوصل إلى هدنة بين العائلتين لعدة أشهر إلنهاء هذه القضية لما
لها من تهديد على السلم األهلي واالجتماعي وتعطل حياة المواطنين ومصالحهم في المدينة.

خامساً :الحق في التنقل والسفر

 بتاريخ  2022/2/6تلقت الهيئة شكوى المواطن (م .أ)  36عاماً من محافظة غزة ،جاء فيها أنه تقدم عدةمرات بطلب الحصول على جواز سفر من و ازرة الداخلية في رام هللا وكان اخرها بتاريخ  2022/1/5دون نتيجة

ودون إبداء األسباب.

 بتاريخ  2022/2/19تلقت الهيئة شكوى المواطن (م .ق)  67عاماً من محافظة رفح شكوى مفادها انه تقدمأكثر من مرة لو ازرة الداخلية برام هللا من أجل تجديد جواز سفره وكان آخرها بتاريخ  2022/1/15دون نتيجة

ودون إبداء األسباب.

سادساً :انتهاك عدم تنفيذ ق اررات المحاكم

تلقت الهيئة خالل شهر شباط  2022شكوى مقدمة من المواطن (ح .ب) عن والده وأعمامه وهم متهمين بتسريب

أرض في الخليل ،وهم جميعا موقوفين لدى جهاز المخابرات العامة ولم يتم تنفيذ القرار للمرة الثانية.
انتهى
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