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 2الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
 

  :مقدمة

 عام 52ناصر سليمان أبو عبيد، املواطن  فاةو حادثة  "ديوان املظالم" الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان تابعت
ً
دير مدينة من  ،ا

 للمستشفى بتاريخ بعد نقله ،أنصار -في مقر توقيف الشرطة العسكريةثناء احتجازه أ، في قطاع غزة املحافظة الوسطىب البلح

 و ، إثر تدهور حالته الصحية 14/10/2022
 
 .من ذلك التاريخ بعد يومين علن عن وفاتهأ

 اإلجراءاتهي وفاة محل اشتباه، تقتض ي فتح تحقيق جنائي يطال لنزيل أثناء االحتجاز تعتبر الهيئة أن أي حالة وفاة تحدث و  

بعت بحقة التي
ّ
تعرضه للتعذيب أو  إمكانيةالتوقيف والتحقيق، ومدى مراعاة هذه اإلجراءات للقانون، وخاصة  عملية في ات

 إلى تحديد ظروف املهينة، أو اإلهمال الصحي أثناء احتجازه، ملع وأأي من ضروب املعاملة القاسية 
ً
رفة حقيقة ما جرى وصوال

  الوفاة وأسبابها.

في متابعة ضمانات ها وضمن اختصاص، تطالب فيها بالتحقيق في ظروف وفاتهة النزيل املتوفى تلقت الهيئة شكوى من عائلقد و 

وفي إطار الوصول للحقيقة قامت الهيئة متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في عمل مختلف الدوائر واألجهزة في دولة فلسطين، 

 وفاة. لابإعداد هذا التقرير لتقص ي مالبسات حادثة 

الصحية خالل ، وحالته ظروف التحقيق معه و ، وظروف توقيفه ،معلومات حول املواطن ناصر أبو عبيديستعرض التقرير 

أبرز النتائج التي توصلت إليها الهيئة، وموقف الجهات الرسمية، و اقعة الوفاة و ومتابعات الهيئة ل ،فترة احتجازه

  وتوصياتها.

 

 :
ً
 وظروف توقيفه ناصر أبو عبيداملواطن معلومات حول أوال

برتبة رائد دير البلح، وهو ضابط  -، من املحافظة الوسطى2/5/1970املواطن ناصر سليمان أبو عبيد، من مواليد  -

 2ذكور و 3أفراد منهم  7يعيل أسرة مكونة من وكان ، متزوج،  من جهاز األمن الوطني بغزة  4/2022تقاعد في شهر 

 .1إناث

وفي نفس  البلح،شرطة دير  بموجب استدعاء بالحضور من قبل، 3/9/2022بتاريخ  املخدرات جهاز مكافحةاحتجزه  -

وذلك على خلفية تهمة التستر على مطلوبين  ،اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات في الجوازات بغزة إلى مقراليوم تم نقله 

  .2وإيوائهم

 احتجاز مقرفي يداعه إتم و  ،القضاء العسكري هيئة على  رضع  _أيام من احتجازه  4أي بعد _ 7/9/2022وبتاريخ  -

بغزة في الجوازات املخدرات مكافحة شرطة  مقرتم نقله إلى ، باملقر دقيقة من تواجده 30بعد و ، ةالشرطة العسكري

 مقر توقيف الشرطة العسكرية بغزةإلى ، 11/9/2022بتاريخ  نقله املقر إلى حين ومكث في ،الستكمال التحقيق معه

 . مرة أخرى 

أعلن عن و  ،ونقل إلى قسم العناية املكثفة بمجمع الشفاء الطبي،  14/10/2022بتاريخ  تدهورت حالته الصحية -

 .16/10/20223بتاريخ وفاته 

 و و  -
ً
لى مقر القضاء العسكري إنا وناصر أ"نقلوني بالفعل  قال الذي احتجز معه حول ذات التهمة )أ، س( إلفادة فقا

 يوم 15 ملدة وتقرر توقيفي ...نيابة ال، وعرضت على وكيل 7/9/2022وكان التاريخ 
ً
، وبعدها عرض ناصر وتقرر توقيفه ا
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 3الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
 

دارة الحجز التوقيع على استالمنا، إلى مقر الحجز في الشرطة العسكرية، حيث طلبوا من إبنفس املدة، ومن ثم نقلونا 

دارة السجن أن يأخذونا مرة أخرى للجوازات مدة نصف إاملكافحة من  امحققو وبعد التوقيع على استالمنا طلب 

 .4ساعة ويرجعونا"

للمعايير الدولية الخاصة بضمانات  مخالفةالعسكري  القضاء لدىاملواطن أبو عبيد  توقيفيعتبر  سبق،ما وبناء على 

النيابة العامة هي  أن تكون  صلواأل  ،أنه مدنيرغم جهة قضائية عسكرية  موتوقيفه أما هاحتجاز  حيث تم املحاكمة العادلة،

 .في حال ارتكب أي مخالفة قانونية صاحبة االختصاص األصيل في تحريك الدعوى الجزائية ضده

 للقانون عتحويل ملفه إلى النيابة العسكرية لالرتباط بقضية يختص بها القضاء الالجهات األمنية في  واستندت
ً
سكري وفقا

 النافذة في قطاع غزة.

 :
ً
 واالستجوابالتحقيق  ظروفثانيا

أنها قت تمكنت من الحصول على  اال ،لهالم تقابل الهيئة املواطن ناصر ملعرفة ظروف التحقيق معه واملعاملة التي تعرض 

 أيام 8التي بلغت  في مقر اإلدارة العامة ملكافحة املخدراتخالل فترة احتجازه إفادات قد تشير إلى تعرضه لظروف صعبة، 

 ملصادرها: ،_ (11/9/2022حتى  3/9/2022)من 
ً
 وفيما يلي تفاصيل تلك اإلفادات استنادا

 :)أ، س(النزيل  إفادة  ،املصدر األول 

  )أ، س(كان النزيل 
ً
في اإلدارة  حققينمعلى أيدي  للتعذيب األخيرتعرض  تهتضمنت إفاد، و حول ذات التهمة مع ناصرمحتجزا

كان ناصر معي في نفس املقر ويتعرض لنفس أساليب : "، ومما جاء في إفادتهخالل مدة احتجازه لديهم للمخدرات العامة

 وه
ً
و يصرخ من التعذيب، وشاهدته مرتين أثناء التحقيق مرة أثناء نقلنا إلى النيابة التعذيب التي تعرضت لها، سمعته كثيرا

 ادته أساليب التعذيبإفورد في  .5به لتطابق االعترافات أو مواجتهي باعترافات معينة ون العسكرية، ومرة أخرى جمعني املحقق

غرفة لى إ، تم نقلي إلى شرطة مكافحة املخدرات بالجوازات، وعند وصولي سلموني 4/9/2022بتاريخ " حيث أفاد:لها التي تعرض 

سون حول املكتب، يجلضباط تحقيق  3التحقيق، وأجلسوني على كرس ي، وكان ضابط تحقيق يجلس على كرس ي املكتب، و

حقيق األولي الذي استمر حوالي نصف ساعة عدم عالقتي بالحادث، وبعد الت كدتوأسألني أحدهم عن حادث سليمان األقرع، 

، وطلب من أحد املحققين الجالسين إحضار اللثام، واستجاب املحقق وأحضر كيس "أنت كذاب"صرخ علي أحدهم وقال 

أمتار عن مكان املكتب، وفور  10أقدر أنه يبعد حوالي  ،ضعه على رأس ي، ونقلني إلى مكان تحقيق آخرو أسود من القماش و 

بدأو بتقييد يدي من خلف اسفل رجلي بطريقة الشواية )مد يدي لألمام بين رجلي مع القرفصاء وإدخال ، كاناملوصولي إلى 

ساعات  5ماسورة معدنية تحت ركبتي، ومن ثم رفعها حتى تعلقت بالهواء وبدأت باللف وكأنها شواية( واستمر هذا الوضع املؤلم 

 
ً
 من اليوم التالي،  4:00حتى  مساءً  11:00من حوالي الساعة  تقريبا

ً
كهرباء تسري في جسدي وبدأت  شعرت كأنوقد صباحا

حد املحققين يجلس بجواري ويحقق معي أأرتجف وأرتعش من شدة األلم ولم أشعر بأعصابي، وأثناء شبحي بالشواية، كان 

عمد إهانتي بتوجيه السباب عن الحادث وعن الشباب من آل األقرع، وكان املحقق يضع رجله على رأس ي ليحركني بالدوران، ويت

ثناء احتجازي وبعد حوالي ساعتين من الشبح طلبت من املحقق أن أشرب ماء فأحضر وأ ،ذا لم اعترفإوالشتائم والتهديد 

 )افتح تمك وأخرج لسانك عشان تشرب زي الكلب( 
ً
قارورة ورفع اللثام وطلب مني أن أفتح فمي وأخرج لساني وقال لي حرفيا

باملاء  للةلساني وعلى وجهي، وبعد حوالي نصف ساعة بدأت بالصراخ من األلم، فأحضر قطعة قماش مب وسكب املياه على
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ساعات ،  5حوالي ومرفوعا عن األرض بطريقة ما يسمى الشواية  امشبوحوبقيت ووضعها على فمي محاوال خنقي واسكاتي، 

ء تمس كل جسمي ارتعش وارتجف، ومن ثم نقلوني إلى بعدها أنزلني واغمي علي، فسكبوا علي جردل ماء وشعرت كأن الكهربا

وال يوجد بها فراش وال حمام، بها نافذة في أعلى الحائط  2م 1.5×1إلقائي بها وهي زنزانة يقدر مساحتها  تم زنزانة مجاورة حيث

ن الحين واآلخر ويوجهوا لي بي ون يمر املحقق، وكان طيلة نهار اليوم التالي، ومكثت بها 2سم 20×20املقابل للباب فتحتها حوالي 

ساعات(  3-2عرف الساعة ولكن بعد اذان العشاء من أ) ال الليلإهانات وشتائم )انتو جواسيس انتو بتخربوا البلد( وفي 

ساعات،  3أخذوني مرة أخرى لنفس املكان املوجود به الشواية، وتكرر أسلوب التعذيب بالشبح بالشواية واستمر ملدة حوالي

األسلوب كان أحد املحققين يجلس أمامي ويضع رجليه على جسمي ويمرجح بالشواية، وكان يسأل أثناء التعذيب عن وبنفس 

نقلوني إلى نفس الزنزانة مرة أخرى، ولليوم التالي لم يحضروا لي أي طعام، وفي الصباح نقلوني  )وسيم وقيس األقرع(، وبعدها

عام عبارة عن رغيفين بهم جبنة، وخضعت لجولة تحقيق أخرى وكان عدد إلى غرفة التحقيق األولى)املكتب( واحضروا ط

عالقة  هم، وأسئلة أخرى تخص أشخاص آخرين ليس لشباب عائلة األقرعنفس األسئلة عن تكررت أفراد و  4املحققين 

خبرت أعذيب اذا ني بالتو لى النيابة العسكرية وهددإاستمر التحقيق ساعتين، وبعدها أخبروني انهم سينقلوني و ، تهمقضيب

تاريخ بلى مقر القضاء العسكري إنا وناصر أسأموت تحت التعذيب، ونقلوني بالفعل  وأننيتعرضت له،  بماالنيابة بالتعذيب 

عادونا الى الجوازات ووضعونا في الزنزانة، وفي نفس الليلة نقلونا الى غرفة التعذيب وقاموا بشبحي بنفس أ، وفعال ..، 7/9/2022

والشبح والتعذيب املدة ما بين  ، مع استمرار وتكرارخرينآساعات، واستمر الحال ليومين  3يقة الشواية حوالي سلوب بطر األ 

  .6(ةلفظيوإهانة بالشواية وشتائم )شبح أيام متتالية   8 وبقيت على هذا الحاللى ثالث ساعات، إساعتين 

املتوفى ناصر أبو عبيد ما يتشابه ويتطابق بالضبط مع نفس صور  متعددة من وأوقاتفي مرات  قد استمعأ.س( انه )أكد وقد 

التعذيب التي تعرض لها، وأن السحجات والكدمات املوجودة على جسدهما تتشابه على وجه التحديد عالمات معصم اليدين 

 الركبة.وخلف 

 

 :املتوفى( النزيل  شقيق) راجح أبو عبيد إفادة املصدر الثاني،

يام تعرض خاللها أ 8مكث في اإلدارة العامة للجوازات حوالي أنه علمنا من خالل متابعتنا الحتجاز أخي ناصر وجاء في إفادته: "

مكوثه وأكده مرة أخرى أثناء  ،في مقر الشرطة العسكرية 18/9/2022للتعذيب الشديد وهذا ما أكده لنا خالل زيارتنا له بتاريخ 

 أنه تعرض للشبح بطريقة الشواية  وأخبرنا، 14/10/2022مستشفى الشفاء بعدما ساءت حالته الصحية بتاريخ  في

عدة مرات على مدار أيام  سفل ركبتيه من الخلف ووضع ماسورة معدنية بينهما ورفعه بطريقة التعليق(أ)تقييد اليدين 

 لنا معرفة تفاصيل دقيقة حول التعذيب ىب والشتائم، ولم يتسنمختلفة، وتعرضه لإلهانة أثناء التحقيق معه بتوجيه السبا

الشديد بطريقة  للتعذيبنه تعرض أ، ولكنه أكد لنا ...  ، ففي املرتين لم يتح لنا الحديث عن تفاصيل التعذيبتعرض له ذيال

 .7"الشبح املذكورة
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 :)ر، أ(النزيل  إفادةاملصدر الثالث،  

بأنه تم احتجازه  ناصر " أبلغني :في إفادته لباحث الهيئة ، وجاءالشرطة العسكرية مركز احتجازالغرفة في  هشارك )ر، أ(النزيل 

الجوزات، و خالل التحقيق معه تعرض للشبح بنظام الشواية مقيد  - من قبل اإلدارة العامة لشرطة مكافحة املخدرات في غزة

 .8"اليدين والقدمين بحبال ووضع عصا بين الساقين

 

 :)ب، ص(النزيل إفادة  ،املصدر الرابع

  :حيث ذكرالذي شاركه الغرفة في مقر الشرطة العسكرية في إفادته لباحث الهيئة تعرضه للتعذيب  )ب، ص(النزيل  أكد

الجوزات،  -أبلغني أنه مكث مدة أسبوع رهن التحقيق لدى اإلدارة العامة لشرطة مكافحة املخدرات في غزة ناصر بمجرد وصول "

وشاهدت جروح  ،عن ساقيه يوأبلغني أنه قد تعرض للتعذيب الجسدي خالل التحقيق )الشبح مقيد القدمين( وكشف ل... 

 في منطقة الساقين من الخلف "التجويف خلف الركبة" في كلتا الساقين، وكان التعذيب اسطحية على الجلد و 
ً
زرقاق وتحديدا

  .9"من عائلة األقرع كانوا في ضيافتهالشرطة  فارين منبالتستر على متهمين  يعترفمستمر حتى 

 

 :من خالل اإلفادت السابقة يتضح أن 

هناك شبهات قد تشير لتعرض املتوفى أبو عبيد إلى انتهاك الحق في السالمة الجسدية، األمر الذي يستوجب فتح تحقيق في  

 .اإلدارة العامة لشرطة مكافحة املخدرات في غزة من قبلظروف التحقيق معه 

 

 :
ً
 فترة احتجازه حتى وفاتهالحالة الصحية خالل ثالثا

وقابلت املمرض املسؤول عن خالل فترة احتجازه لدى الشرطة العسكرية  امللف الصحي للمواطن ناصرعلى  طلعت الهيئةا 

  ومما قيد في امللف: ة التي تواجد فيها،العياد

 ة.أنه ال يعاني من أمراض سابق -

 اليسرى عند استالمه.وجود سحجة في ساقه  -

 أنه لم يكن يعاني من أمراض مزمنة أو يتلقى عالج العائلة للهيئة في شكوى  راجح أبو عبيدذكر شقيقه قد و  
ً
بشكل مستمر،  ا

وبلغم يصاحبه أيام كان ناصر يعاني من آالم في الصدر، ومن ضيق التنفس وسعال  10"قبل وفاته بحوالي في إفادته:  وأضاف 

 
ً
، وطلب من إدارة املركز عدة مرات نقله إلى املستشفى، ولكن لم تتم االستجابة، وكان واضحا

ً
اإلهمال الطبي مستوى دم أحيانا

 عليه، وكان يتم عرضه على طبيب العيادة وبدوره كان يعطيه مسكن في حالته حيث أن اإلعياء والتعب
ً
 كان واضحا

ً
ويقول له  ا

 خلف ركبتيه من آثار الشبح، وعلى  ،ي مستشفى"حالتك ال تستدع
ً
 دمويا

ً
وأثناء مرافقة شقيقه له في املستشفى الحظ تجمعا

  .10"معصمي يديه من أثر القيود
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   التالية: فاداتاإل قد وثقت الهيئة معلومات حول ظروف ناصر الصحية من و 

 وبعد انتهاء التحقيق معنا قاموا بنقلي أنا وناصر  10:00وفي حوالي الساعة  11/9/2022بتاريخ " :)أ، س( إفادة النزيل -1
ً
صباحا

 الى الزنازنين كل  أيديناز الشرطة العسكرية وقيدوا اجتحاإلى مركز 
ً
على بنفس الكلبشات الحديدية، وعند وصولنا أدخلونا فورا

بعد مكوثنا ، و نت في حالة إعياء شديدة، ورغم ذلك لم يفحصنا أي طبيب، وكالروتيني ، دون أن يجري لنا الفحص الطبيحدة

، مكثت حوالي أسبوع، ومن ثم نقلوا ناصر 2 رقم ، وناصر في الغرفة11 رقم يومين في الزنازين، نقلونا إلى الغرف كنت في الغرفة

 حوالي 
ً
جن وكان الطبيب يعطينا مسكنات فقط، وطلبت كان يتم نقلنا إلى عيادة السوأضاف: " ، "أيام 5إلى غرفتي، ومكثنا سويا

أن حالته ال تستدعي نقله إلى املستشفى، وبدأت حالة  الطبيب أخبرنيفمن طبيب العيادة ضرورة نقل ناصر إلى املستشفى، 

 ناصر تسوء وتتفاقم ويشعر باالختناق وضيق النفس، وكان يطلب من جميع النزالء في الغرفة عدم التدخين وعدم الطبخ في

تم نقل ناصر إلى املستشفى حيث أخبرني  14/10/2022(، وبتاريخ 8الغرفة، وكنت أشاهده بشكل يومي حتى نقله إلى غرفة )

 مع ابنه كريم، وأخبرني ب الغرفة شاويش
ً
حالته أن أنه لم يستطع التنفس وحالته ساءت، وكنت أتابع حالته باالتصال هاتفيا

، حتى توف
ً
 .11"16/10/2022بتاريخ ي صعبة جدا

بألم في املعدة،  همرات بسبب شعور  3خرج إلى عيادة املركز  غرفتيخالل الفترة التي أمضاها في " :)ب، ص( النزيلإفادة  -2

مسكن لأللم، وكان يقدم طلبات للحصول على العالج خالل فترة و كان يحصل على أدوية للمعدة و والجروح التي على الساقين، 

 .12"املركز( وفي صباح اليوم التالي يتم عرضه على طبيب املركزالليل )حسب نظام 

 يقوم  :)ر، أ(النزيل إفادة  -3
ً
"عندما دخل الغرفة في اليوم األول كان يشكو من ألم في الصدر وصعوبة في التنفس، وكان دائما

بالضغط بيده على صدره بحركة دائرية، وكان في أوقات الليل يبكي بشكل متقطع، وخالل هذه املدة نزل إلى عيادة املركز مرتين، 

دوية يتناولها في ذات اليوم، ولم يطرأ أي تحسن على حالته الصحية بعد تناول وفي كل مرة كان يعود فيها من العيادة يكون معه أ

 بعد يوم، وعندما الحظ النزالء وشاويش الغرفة محمود عرفات أن حالة النزيل 
ً
العالج، وكانت حالته الصحية تزداد سوء يوما

ة، وحينها كان يتم إخراجه من الغرفة إلى قاموا بإبالغ شاويش املردوان بذلك مرتين خالل هذه املد سوءناصر أبو عبيد ت

 
ً
 .13)الفورة(، ويمكث فيها ملدة ساعة أو ساعين ثم يعود مجددا

 يقول أنه يشكو من ضيق في التنفس وألم  3"حسب ذاكرتي أنه راجع العيادة حوالي  :)ع، ش(إفادة النزيل  -4
ً
مرات وكان أحيانا

 
ً
 .14لحرارة العالية في الغرفةلرطوبة والفي الصدر، وقد وفرنا له مروحة نظرا

ومكث فيها ملدة يومين،  5/10/2022بها يوم األربعاء املوافق  أتواجدناصر إلى الغرفة التي تم إحضار ": )م، ع(إفادة النزيل  -5

وحضر إلى هذه الغرفة كونها من الغرف املميزة وال يوجد فيها اكتظاظ، وغادر منها بعد يومين بناًء على طلبه، حيث طلب تحويله 

دة، وفي إحدى املرات نزلت معه إلى غرفة مخصصة لكبار السن، وخالل تواجده معي الحظت أنه يعاني من ألم في الصدر واملع

، وسمعت أنه طلب من العيادة الخروج لتسكين األلموبعد خروجه كان معه حبتين ، عيادةالإلى عيادة املركز ودخل بمفرد إلى 

 بعد يوم، ولم 
ً
إلى عيادة خاصة للعالج على نفقته كونه لم يطرأ أي تحسن على حالته الصحية، وكانت حالته تزداد سوء يوما

 .15"طع النوم طوال الليليست
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خالل هذه املدة حالة إعياء  ناوالحظ 9/10/2022بتاريخ (، 8النزيل ناصر إلى الغرفة رقم )تم نقل  "  :)أ، س(النزيل إفادة  -6

 شاهد 3:00وفي حوالي الساعة  14/10/2022وتعب عام تظهر على ناصر، وبتاريخ 
ً
 الناصر وهو يتمش ى بالغرفة و  ناصباحا

 يده على صدره من  يستطيع
ً
اليسرى، وبعد ذلك جلس على سريره وأشار بيده إلى باب الغرفة ولم يستطع  الناحيةالنوم، واضعا

 ،حضر بسرعة وفتح الباب وأخرجه إلى العيادةف)أبو عمار(،  ىبالنداء على ضابط األمن املناوب ويدع ) أحد النزالء الكالم، فقام 

تم نقله بواسطة سيارة الشرطة إلى )مجمع دار الشفاء الطبي( قسم القلب والشرايين تحت دقائق  7-5وخالل فترة تتراوح من 

 .16حراسة الشرطة العسكرية

من قبل الشرطة العسكرية بنقل ناصر  14/10/2022أبلغانا صبيحة يوم الجمعة ": عبيد خليل أبو  عائلةال فادة مختار إ -7

ه يعاني منذ أنخبرنا أملستشفى الشفاء، وقد توجهنا للمستشفى على الفور، وتمكنا من مقابلة ناصر ملدة خمس دقائق، حيث 

 ."لم حاد في الصدر، وطلب نقله للمستشفى دون استجابةأعشرة أيام من 

الشرطة العسكرية بتسليم مهمة  قامت  14/10/2022مساء يوم  5:40ي حوالي الساعة "ف راجح أبو عبيد:شقيقه إفادة   -8

 عندما أعلن  6:00، الساعة 16/10/2022مرضية، ومكث في القسم حتى تاريخ  -مرافقة املواطن ألسرته ومنحه إجازة
ً
صباحا

عن وفاته بسبب )جلطة قلبية حادة، ونزيف رئوي وفشل في جهاز التنفس( بعد أن مكث في قسم العناية املكثفة ملدة يومين 

 . "ن وفاتهحيث أعلن ع

 

 :من اإلفادات السابقة يتضح مايليو 

 .وذلك وفقا لإلفادات التي حصلت عليها الهيئةالعيادة عدة مرات،  ناصر النزيلزار  •

، وكان يقوم واإلعياء والتعب من حالة إعياء وتعب عام وكان يشكو من ألم في الصدر وصعوبة في التنفسالنزيل عانى  •

 باستمرار. دائريةبالضغط بيده على صدره بحركة 

 وجود سحجة في باطن ساقه اليسرى.قيد في ملفه الطبي   •

ولم تقدم له العناية الطبية  احتجازه لديها،خالل فترة  بجدية مع شكاوى النزيل ناصرالشرطة العسكرية تتعامل  لم  •

ولم تجرى له الفحوصات الطبية الكافية، وكان هناك حاجة لعرضه على طبيب مختص باألمراض الصدرية  الئمة،امل

 .والتنفسية خارج عيادة املركز

وعدم لبكاء اعلى ذلك  ، ومما كان يدلالذين كانوا معه فاد بعض النزالءأكانت سيئة حسب ما  للنزيل النفسية الحالة  •

 
ً
 .ائموالقلق والتوتر الد النوم ليال

 

: الرواية الرسمية: 
ً
 رابعا

 إدارة مركز توقيف الشرطة العسكرية: •

ن النزيل املذكور أاجتمع باحثو الهيئة مع مدير األمن بمركز توقيف الشرطة العسكرية والذي أفاد  16/10/2022بتاريخ 

توقيفه من هيئة القضاء العسكري على خلفية تهمة و  7/9/2022تم استالمه من قبل جهاز مكافحة املخدرات بتاريخ 

اتصاالت مع عائلته بشكل يومي باستثناء يوم الجمعة، وقد زاره ذووه مرتين زيارة خاصة  يجري إيواء هاربين، وأنه كان 

 إضافة لعدة زيارات عبر الشبك. وأنه ال يعاني من أمراض مزمنة ولم يسجل في سجله الطبي أنه طلب مقابلة طبيب.
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 وزارة الداخلية:  •

 على لسان الناطق باسمها إياد البزم مفاده أن النزيل  16/10/2022بتاريخ أصدرت وزارة الداخلية بقطاع غزة 
ً
تصريحا

 من سكان دير البلح توفي صباح يوم األحد املوافق  52)ن، ع( 
ً
بعد أن نقل فجر يوم الجمعة املوافق  16/10/2022عاما

وبحسب إفادة التقرير الطبي فإن الوفاة بسبب مضاعفات  ،بغزة بعد شعوره باإلعياء ملستشفى الشفاء 14/10/2022

 لدى الشرطة العسكرية 
ً
 بأن املذكور، وهو عسكري متقاعد من األمن الوطني بغزة، كان موقوفا

ً
إصابته بجلطة قلبية علما

ارة الداخلية واألمن الوطني فتح تحقيق سبتمبر( املاض ي، بتهمة التستر على مطلوب هارب وإيوائه، وقد قررت وز  7منذ )

 في ظروف الوفاة.

  :لجنة التحقيق •

أعضاء لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية من موظفي مكتب املراقب العام لوزارة الداخلية  التقى طاقم الهيئة مع

على نتائج التحقيق الذي أجرته الوزارة، والتي خلصت إلى صحة اإلجراءات القانونية التي  همالطالع 20/11/2022بتاريخ 

وذلك  ،تمت خالل توقيف املواطن ناصر، كما تبين أنه لم يتم الضغط عليه أو املساس بسالمة جسده خالل التحقيق

عتبار الوفاة طبيعية وناتجة عن من خالل اإلفادات وشهادات الشهود وامللف الطبي لناصر، وأنه تم حفظ امللف با

 . وفشل في الجهاز التنفس يكسجين نقص حاد في األو يف ز احتشاء حاد في عضلة القلب ون
 

 
ً
 : متابعات الهيئةخامسا

 :املتابعات الطبية -1

املتوفى  النزيل عائلة وتمت مقابلة ،الشفاء الطبي جمعتوجه فريق الهيئة مل 16/10/2022بتاريخ  خبر الوفاةب علمهافور  -

، ووقع العائلة قررت عدم تشريح الجثة إال أن ،في املشاركة في تشريح الجثة برغبة الهيئةإبالغهم و أبو عبيد ناصر 

استلمت و تشريح في مستشفى الشفاء بغزة بناء على قرار العائلة وعلى مسؤوليتها، الشقيقه راجح على إقرار بعدم 

 مراسم الدفن مساء نفس اليوم.  وشرعوا ب 16/10/2022بتاريخ  الجثة العائلة

  هموأطلع 16/10/2022بتاريخ في مقر احتجاز الشرطة العسكرية املمرض املسؤول عن العيادة  قابل ممثلو الهيئة -

 وتبين أنه ال يعاني  ،على ملف ناصر الطبي
ً
ومقيد في ملفه الطبي وجود سحجة في ساقه اليسرى  ،أمراضأي من سابقا

، مع العلم أنه حسب وحسب السجل الطبي لناصر في مقر التوقيف فإنه ال يعاني من أمراض مزمنة ،عند استالمه

 أي رصد لحركة مقابالت لطبيب العيادة.ه ال يوجد في ملف ،وتوثيقاتها إطالع الهيئة

، الجهاز التنفس يفشل في و نزيف في الرئتين، و جلطة قلبية،  ومن خالل االطالع على تقرير الوفاة تبين أن سبب الوفاة -

وجود تخثر دموي في الساق ولكن من غير الواضح هل هي وريدية أم تبين  في النيابة العسكرية وحسب إفادة عضو 

شريانية، أفضت النتقالها للصدر ومن غير الواضح عند انتقالها للصدر هل كانت الجلطة قلبية أم رئوية. مع العلم 

 . 17املمكن حدوثه في حال وجود جلطة قلبية أو رئوية، أن النزيف الرئوي وفشل جهاز التنفس من
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 الرسميةملتابعات مع الجهات ا -2

قابلة اإلدارة وعدد من النزالء للحصول ملقر توقيف الشرطة العسكرية إلى م 16/10/2022بتاريخ  توجه ممثلو الهيئة -

 .ناصر أبو عبيدالنزيل على إفادات حول أوضاع 

 موقوفه كان العسكرية أنأفادت إدارة مركز توقيف الشرطة  -
ً
،  وملفه وإيوائهبتهمة التستر على هارب بقرار قضائي  ا

من األمراض املزمنة والعادية، وقد كان يسمح له باالتصال اليومي عدا يوم الجمعة، وسمح لذويه بزيارته  الطبي خال  

لم يطلب طوال فترة احتجازه زيارة خاصة مرتين خالل فترة احتجازه، وزيارات أخرى على الشبك، كما أن النزيل 

 . 18من أي أمراض أو أعراض مرضية العرض على طبيب، ولم يشتك  

بتاريخ بقطاع غزة  صحةووكيل وزارة ال والنائب العام العسكري  للنائب العام مخاطباتتوجهت الهيئة ب -

 بالوفاة. ةاملتعلق الطبي للمواطن أبو عبيد وتقارير الطب الشرعيلف املبنسخة عن  دهابشأن تزوي، 17/10/2022

بشأن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ظروف  17/10/2022بتاريخ توجهت الهيئة بخطاب لوكيل وزارة الداخلية  -

 وفاة املواطن ناصر أبو عبيد ونشر نتائج التحقيق على املأل.

 أشارت فيه إلى 18/10/2022بتاريخ أصدرت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان  -
ً
 صحفيا

ً
خطورة الحادثة وأنها تصريحا

النيابة العامة بمباشرة تحقيقها في الحادثة، خاصة بعد توثيقها معلومات  ستقوم بإجراء تحقيق في املوضوع، وطالبت

تشير إلى تعرض املواطن أبو عبيد للتعذيب واإلهمال الطبي منذ احتجازه حتى نقله إلى املستشفى. كما أكدت على 

 .19ق مستقلة تكون العائلة ممثلة فيها، وإعالن النتائج على املألمطلب عائلته بتشكيل لجنة تحقي

 هابشأن تزويد ،19/10/2022بتاريخ توجهت الهيئة بمخاطبات للنائب العام بقطاع غزة ومراقب عام وزارة الداخلية  -

بنسخة عن ملف إجراءات ونتائج لجنة التحقيق في مالبسات وفاة املواطن أبو عبيد املوقوف لدى مركز توقيف 

 .بالوفاة ةالشرطة العسكرية وتقارير الطب الشرعي املتعلق

 من النيابة العامة بغزة  -
ً
فيد أن امللف الخاص بقضية املواطن ناصر من ي 23/10/2022بتاريخ تلقت الهية ردا

 ص القضاء العسكري وليس النيابة العامة.اختصا

 من وزارة الصحة بغزة  -
ً
وسرية ويتم تصويرها مفاده أن ملفات املرض ى خاصة  1/11/2022بتاريخ تلقت الهيئة ردا

 لحكم من املحكمة املختصة أو بناًء على كتاب من النائب العام، وبخصوص تقرير الطب الشرعي فهو من 
ً
استنادا

 كون دائرة الطب الشرعي تتبع لها. اختصاص وزارة العدل

للمطالبة بتزويدها بنسخة عن ملف  2022 /6/11بتاريخ توجهت الهيئة بمخاطبة لوكيل وزارة الداخلية بغزة  -

، وتم اطالع الهيئة على نتائج التحقيق من قبل إجراءات ونتائج لجنة التحقيق في مالبسات وفاة املواطن أبو عبيد

 .20/11/2022يخ مكتب املراقب العام بتار 
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ً
 : النتائج والتوصياتسادسا

 النتائج 

على الرغم من أنه مدني  ،في مقر توقيف الشرطة العسكرية واحتجزته أبو عبيداملواطن هيئة القضاء العسكري أوقفت  .1

 ه جنائية ومن اختصاص النيابة العامة.إليوالتهمة املوجهة  ،بحكم القانون 

أيام  4حيث تم احتجازه في مقر اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات ملدة أبو عبيد تم مراعاة املدد القانونية في توقيف يلم  .2

 قبل عرضه على النيابة العسكرية.

على بغزة كافحة املخدرات اإلدارة العامة ملللتعذيب خالل فترة احتجازه لدى  املواطن أبو عبيد تعرضهناك مؤشرات على  .3

 يشير إلى شبهة جريمة التعذيب. قد ، مما أيام 8مدار 

 على سجالت الشرطة العسكرية.مقيد إعادته للتحقيق لدى جهاز املكافحة بالرغم من أنه  تاملوقوف ناصر تم .4

ه طلب عرضه على طبيب  أكثر من مرة لكن لم أنتبين وجود تقصير في التعامل مع الحالة الصحية للنزيل املذكور حيث  .5

 بجدية مع طلبه. يتم التعامل

ال يشتمل على جميع التفاصيل الفعلية الشاملة لوضع النزيل الصحي، في مقر احتجاز الشرطة العسكرية امللف الطبي للنزيل  .6

 املركز ال يوجد به مختص نفس ي ملتابعة الحالة النفسية للنزالء.و 

وحتى تاريخ  2015منذ العام في قطاع غزة بوقوع حادثة وفاة املواطن أبو عبيد ترتفع عدد حاالت الوفاة داخل مراكز االحتجاز  .7

خالل   داخل مقر توقيف الشرطة العسكرية( حاالت وفاة، من بينها حالتان حدثتا 9إلى ) 2022صدور هذا التحقيق ديسمبر/

 .2022العام 

 

  :التوصيات

عزز شفافية التحقيقعلى املأل التحقيقات التي أجرتها الجهات الرسمية نشر نتائج .1 الحق في الحصول  إعمال ويضمن ، بما ي 

ؤسس لنظام املساءلة الفاعلة.  على املعلومات، وي 

 .تعذيب النزيل أبو عبيد خالل فترة التحقيق معهشتبه بممارستهم أفراد مكافحة املخدرات املفتح تحقيق جنائي مع  .2

وتوفير كل اإلمكانات من ، واعتبار ذلك أولوية ،للنزالء املتابعة الطبية الفاعلةبوزارة الداخلية في قطاع غزة  التزام ضرورة .3

 وضبط سجالت النزالء الطبية. ،مستلزمات طبية وكادر مؤهل وتواجد طبيب طوارئ 

قاضيهم الطبيعي وتوقيفهم من قبل النيابة العامة صاحبة االختصاص األصيل في القضايا  أمامضرورة عرض املدنيين  .4

  املدنية وتحريك الدعوى الجزائية.

  . صحية للنزيل ناصر أبو عبيدمتابعة الحالة ال التقصير فيحول  االحتجاز مركز ولين فيؤ املسلة ومحاسبة ءمسا .5

الكادر الطبي على مدار الساعة  إشرافحتجاز من خالل داخل مراكز اال  والتدابير الطبية عمل مراجعة شاملة للواقع الطبي .6

 نفسيين. ومختصينر أطباء ي، وتوففي كل مركز احتجاز

إعادة النظر في الظروف املعيشية والصحية و كرار حاالت الوفاة داخل مقر توقيف الشرطة العسكرية، لتبجدية  النظر .7

 .تأهيله الستيعاب األعداد املتزايدة التي يتم احتجازهم فيهداخل املركز، ومدى 

، الضرر الناجم عن الواقعةتناسب وحجم تتحمل وزارة الداخلية املسئولية التقصيرية، وتعويض ذوي الضحية بما ي .8

 وتتوازى مع التعويضات املتعارف عليها في مثل تلك الحاالت. 



 تقرير تقصي حقائق

 11الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
 

لية، بما يضمن عكلفة بالرقابة على مراكز االحتجاز بدورها الرقابي بفاالتشديد على ضرورة قيام الجهات الرقابية امل .9

 السالمة واألمن واحترام القانون. 

الداخلية في قطاع غزة عرض املدنيين على القضاء العسكري ملخالفته لالتفاقيات واملعايير الدولية املتعلقة  وقف وزارة .10

دالة الواردة في القانون األساس ي الفلسطيني، ومخالفته ملا تنص عليه بضمانات املحاكمة العادلة، وتعارضه مع مبادئ الع

 ( منه.30املادة )
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