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 التقرير الشهري حول
 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

 5102 أيارفلسطين خالل شهر في 
امع الاي م  خلهما قم  ، و 5102خمل  همار أرمار امع ال ما   أهم  انتتااكماا التمص رهم تاا الاي م هذا التقرير يبرز 

 يلص: اع اتتااكاا إلى اا اجال اا ره ته
   فص الضف  الغربر . 11فص قطاع غزة و  7حال  وفاة  18استارار حانا الوفاة غير الطبر ر 
 فص قطاع غزة و  34هكوى اتاا  48حانا الت ذيب وسوء الا اال  فص اراكز انحتجاز. تلقا الاي    راستارا

 فص الضف  الغربر . 14
 فص الضف  الغربر .  18فص قطاع غزة و 46 حال   64ره ا الاي    ر حانا انعتقا  الت سفص.استارا 
 .استارار انتتااكاا بحق حري  الرأي والت بير واإلعل  والتجاع السلاص 
 . استارار حانا انعت اء على األهخاص والاؤسساا ال اا  واألالك الخاه  وال اا 
 الحرياا األكا رار  فص الجاا اا الفلسطيتر . استارار حانا انتتااك بحق 
 ع ا  فص قطاع غزةه ور حك  باإل. 

 
 تفاصيل االنتهاكات 

 أواًل: انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.
. فص قطاع غزة احان 7و الضف  الغربر فص   حال 00 ااتا .أرار خل  هار وفاة  حال 01ره ا الاي   

وحال   فص الضف  الغربر اتاا  4ف غااض  فص ظرو وق ا  احان 2 على التحو التالص:تلك الحانا توزعا 
فص الضف   جار اا احتراطاا السلا  ال اا  وق ا تتيج  ع   اتخاذوق ا  وفاةحانا  3 .واح ة فص قطاع غزة

فص  2الغربر  و الضف فص  واحدة ، وق ا حال والقتل الخطأوق ا فص حوا ث الهجاراا وفاة حانا  6 .الغربر 
وفاة وق تا فص الضف  الغربر   حالتا .تتيج  فوضى السلح فص الضف  الغربر وق ا  واحدة وفاة حال  .قطاع غزة

على الح و  الاهري  الفلسطيتر  فص ا يت   وق ا فص حوا ث األتفاق واحدةوفاة  تتيج  األخطاء الطبر . حال 
 رفح.
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 :توضيح لحاالت الوفاة

 عااا   01 محمود ربحي صبحي الشيختوفص الاواطع  01/2/5102بتاريخ . ظروف غامضة في حاالت الوفاة .0
احافظ  طولكر ، جراء إهابته ب  ة ط تاا بواسط  آل  حا ة. ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ب اع بل ة كفر جاا 

س  اخل هقته فص ل ى الاي   فق  عثر على جث  الاواطع الاذكور اتوفرا  ب   ط ته فص البطع وضرباا فص الرأ
. وق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا  فص الحا ث، حيث تقلا والبيرة احافظ  را  هللاب ا يت  بيتوترا

ا ا  الطب الهرعص، واا زالا الهرط  تحقق فص  إلىاجاع فلسطيع الطبص وب  ها  إلىجث  الاواطع 
 البساا الجريا . 

 عااا  اع قري   واا 01 خضرة محمود محمد مليحاتعثر على جث  الاواطت   52/2/5102بتاريخ  -
أح  أعضاء الاجلس تابلس جراء هرباا اا ة ساا . ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي   اع إفا ة  باحافظ 

الغور القريب  اع  قري   واا، وق  ، فإع الفتاة الاذكورة، وج ا اتوفاة فص اتطق  الاضارب الب ور  فص قروي ال
بانتتحار عع طريق هرب جرعاا اع  أق اا علىوتبيع بأتاا  ت  تهريح الجث  وتاب ا التراب  ال اا  األار،

 الس . 
جراء اختتاقه  غزة ا يت  عااا  اع 51 أحمد عبد الحكيم أبو ندىتوفص الاواطع  51/2/5102بتاريخ  -

اا الاتوفرة ل ى الاي  ، فق  وج  الاذكور جث  هاا ة فص وضع الهتق فص اكاع بواسط  الهتق. ووفقا  للا لوا
 سكتاه فص ظروف غااض ، وق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا  فص الحا ث.

جراء  احافظ  الق سبعااا  اع بل ة عتاتا  01وليد عبد الجبار حمدان توفص الاواطع  52/2/5102بتاريخ  -
 ل رار تاري ي فص البطع، ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي   فق  ت رض الاواطع الاذكور إهابته ب رار تار 

أته فارق الحراة هتاك، وق  حضرا الهرط   إناستهفى ه اسا الطبص  إلىتقل  إثرهااع قبل اجاوليع، وعلى 
 . اآلعحتى  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا  فص الحا ث، واا زالا الهرط  تحقق فص البساا الجريا 

جراء اختتاقه  اع ا يت  أريحاعااا   51 نشأت عبد الفتاح المقيطيتوفص الاواطع  01/2/5102بتاريخ  -
  اهتوقا   اخل غرفالاذكور  عبواسط  الهتق، ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي  ، فق  عثر على جث  الاواط

 وق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا  فص الحا ث. ا يت الفص ازرع  كاع ر ال باا فص 

توفص الاواطع  1/2/5102بتاريخ . حاالت الوفاة على خلفية الشجارات أو الخالفات العائلية والقتل الخطأ .5
ط ته بآل   بسببجراء إهابته بجروح خطيرة فص اله ر  عااا  اع ا يت  خاتيوتس 51 خالد نزار أبو حدايد
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قرب اع اكاع للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي   فإع الاذكور أهيب خل  هجار عا لص وقع بالحا ة. ووفقا  
بآل  حا ة "اوس" اا أ ى إلى وفاته، وق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا  فص ط ت  ت رض لسكتاه، 

 الحا ث وأوقفا اهتباا  به على ذا  التحقيق.

جراء إهابته بجروح خطيرة  عااا  اع ا يت  رفح 25 محمد خليفة جهادتوفص الاواطع  02/2/5102بتاريخ  -
 لص ع الاذكور أهيب خل  هجار عافإتتيج  ط ته فص أتحاء الجس . ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي   

ط ته بآل  حا ة "سكيع" وت  تقله إلى استهفى التجار بالا يت  حيث توفص ت رض لوقع بالقرب اع اكاع سكته، 
ك، وق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا  فص الحا ث، وت  فص وقا نحق توقيف اهتبه به على هتا

 ذا  التحقيق.
جراء إهابته بجروح خطيرة  عااا  اع ا يت  رفح 01 رأفت محمد خليفةتوفص الاواطع  02/2/5102بتاريخ  -

اي   فإع الاذكور أهيب خل  هجار عا لص تتيج  ط ته فص أتحاء الجس . ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ل ى ال
ط ته بآل  حا ة "سكيع" وت  تقله إلى استهفى التجار بالا يت  حيث توفص ت رض له، اوقع بالقرب اع اكاع سكت

هتاك، وق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا  فص الحا ث، وت  فص وقا نحق توقيف اهتبه به على 
 ذا  التحقيق.

تابلس، جراء  باحافظ  عااا  اع قري  طلوزة 02 أحمد محمد براهمةتوفص الاواطع  52/2/5102بتاريخ  -
وفاته ب   ع ة ساعاا، ووفقا  للا لوااا  إلىهجار عا لص، اا أ ى  خل  إهابته ب  ة ط تاا بواسط  سكيع،

الاتوفرة ل ى الاي   فق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا  فص الحا ث، وق  ت  إلقاء القبض على 
 الجتاة.

اتأثرا  بإهابته  عااا  اع ا يت  خاتيوتس 01 محمد عارف الفقعاوي توفص الاواطع  51/2/5102بتاريخ  -
فص ه ره. ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي  ، فإع الاذكور أهيب خل  هجار تتيج  ط ته بآل  حا ة 

وت  تقله إلى استهفى غزة  ط ته بآل  حا ة "سكيع" فص اله ر،ل ت رضص فص اليو  السابق للوفاة، عا ل
األوروبص حيث توفص هتاك، وق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا  فص الحا ث، وقااا بتوقيف 

 خهيع اهتبه بااا على ذا  التحقيق فص الحا ث.ه
غزة، جراء ا يت  عااا  اع حص الهجاعر  ب 52 محمد ربحي عابدتوفص الاواطع  00/2/5102بتاريخ  -

إهابته بجروح خطيرة تتيج  ضربه على الرأس بآل  حا ة، ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي   فإع الاذكور 
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بآل  حا ة على رأسه، وت  تقله إلى  ضربلل ت رض، هفص الحص الذي رسكتعا لص وقع  أهيب خل  هجار
 استهفى الهفاء بالا يت  حيث توفص هتاك. وق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا  فص الحا ث.

 00 آالء األعرجتوفيا الطفل   00/2/5102بتاريخ . حاالت الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح. 3
 رأس أثتاء وجو ها على سطح اتزلهجراء إهابتاا ب رار تاري فص ال تابلسباحافظ   عااا  اع اخر  بلط 

 برهاه  فص الرأس فص الاخر ، ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي  ، فق  أهيبا الاواطت  الاذكورة ذوياا
الاهتبه به اع أجل اتخاذ  اعتقلا، و اكاعاللى إاألجازة األاتر  هلا ، و زف  عريس طلق الرهاص فصإأثتاء 

  الاقتضى القاتوتص بحقه.
محمد عبد توفص الاواطع  51/2/5102بتاريخ  .دم اتخاذ احتياطات السالمة العامةحاالت الوفاة بسبب ع. 2

الق س، جراء إهابته بجروح خطيرة تتيج  سقوطه  باحافظ  عااا  اع سكاع بل ة بير تبان 00 هللا فارس عيسى
. ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي   فق  با يت  را  هللا اإلرسا فص اتطق   اإلتهاءاع الطابق الرابع ل اارة قي  

. وق  حضرا الهرط  إلى ته فارق الحراةاجاع فلسطيع الطبص لتلقص ال لج إن أ إلىتقل الاواطع الاذكور 
الاكاع وفتحا تحقرقا  فص الحا ث، وتبيع أع السقوط كاع بسبب ع   اتخاذ اهتراطاا الهح  والسلا  الااتر  

 فص اكاع ال ال. 
جتيع  باحافظ  ستواا، اع السيل  الحارثر  2 حمد حسين محمد عبيديأتوفص الطفل  55/2/5102بتاريخ  -

تهاط رياضص فص ساح   أثتاءساسر  علره، السيل  األ وط بواب  ا رس  ذكورسقلجراء إهابته بجروح خطيرة 
الا رس . ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي   فق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا  فص الحا ث، وتبيع 

 أع سبب الحا ث هو ع   اتخاذ احتراطاا السلا  ال اا . 
اع سكاع ا يت  والبالغ اع ال ار هاريع  تامر شادي عزات الوعري  رضرعتوفص ال 51/2/5102بتاريخ  - 

، ووفقا  ا يت الالخليل، جراء إهابته بحروق ه ي ة تتيج  حريق هب فص اتز  وال ه فص  باحافظ  الظاهري 
 ال فاع الا تص أخا و احتراق الاكيف الاوجو  فص غرف  الطفل،  السبب رة ل ى الاي   فق  كاعللا لوااا الاتوف

فص   اخل سريره، وق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا   ا  الحريق حيث ت  ال ثور على جث  الطفل احترق
 الحا ث كاا فتحا التراب  ال اا  أرضا  تحقرقا  فص الحا ث.

عااا   00 ميساء أحمد عيسى جاد هللاتوفيا الاواطت   55/2/5102بتاريخ . الوفاة نتيجة األخطاء الطبية. 2
اع ا يت  بيا لح  تتيج  اإلهاا  الطبص وع   التهخرص الهحرح فص استهفى بيا جان الحكواص والذي 

 أفضى إلى وفاتاا كاا أفا  وال ها الاواطع أحا  عرسى يوتس ال زة.
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أ خلا إلى استهفى الخليل الحكواص الاواطت  ترايع أبو هرخ وذلك اع أجل وضع  52/2/5102بتاريخ  -
ق  فارق الحراة تتيج  اتفها  رأسه عع جس ه حيث أفا   الاولو اولو ها، وب   وض اا، اكتهفا األ  وال ا ل  أع 

اع رهرف على عالر  الون ة، قااا أهل الاواطت  أع السبب ر و  لخطأ طبص تاتج عع إهاا  الطبيب الذي ك
وأحالا جث  الطفل إلى التهريح ول  ره ر ب   تقرر التهريح لا رف   اب  ال اا  بفتح تحقيق فص الحا ثالتر

األسباب الحقرق  اع وراء الوفاة، وق  علاا الاي   أع وزارة الهح  قااا بتهكيل لجت  تحقيق وخرجا بقرار 
 لحا ث .رقضص بفهل الطبيب تتيج  تلك ا

عااا  اع حص الاواهص  50 محمد وليد اللحامتوفص الاواطع  0/2/5102بتاريخ . . حاالت الوفاة في األنفاق6
الاهري   –خاتيوتس، تتيج  اتارار ترابص علره أثتاء عاله فص أح  األتفاق الواق   على الح و  الفلسطيتر   با يت 

 فص ا يت  رفح.
أهيب الاواطع  2/2/5102بتاريخ  .انفجارات داخلية -دام السالح. اإلصابة نتيجة سوء وفوضى استخ7

عااا  اع غزة، بهظارا جس  اهبوه. ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي  ، فإع الاذكور  52ت ر  س ي  ج رور 
إلى  تقل الجس  الاهبوه اع الخارج إلى اتزله وتتيج  ال بث به ح ث انتفجار اا أ ى إلى إهابته، وق  ت  تقله

استهفى الهفاء بالا يت  حيث أجريا له عالر  جراحر  ت  خللاا بتر ع   اع أهابع الي يع، وق  فتحا 
 الهرط  تحقرقا  فص الحا ث.

بهظارا جس  اهبوه. ووفقا   غزة ا يت  أعوا  اع  2 عاء علء راسيع أهيبا الاواطت   0/2/5102بتاريخ  -
لطفل  أهيبا أثتاء عبثاا بجس  اهبوه أاا  اتزلاا اا أ ى إلى اتفجاره للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي  ، فإع ا

هابتاا بجروح اتفرق ، وق  ت  تقلاا إلى استهفى الهفاء بالا يت  حيث أجريا لاا عالر  جراحر  ت  خللاا  وا 
هرط  تحقرقا  بتر ع   اع أهابع الي يع، وتظرا  لخطورة حالتاا ت  تحويلاا لتلقص ال لج بالخارج. وق  فتحا ال

 فص الحا ث.
فص  ا  عااا  اع اخر  خاتيوتس، ور ال ا ير  00أهيب الاواطع علص احا  أبو كاهف  50/2/5102بتاريخ  -

ب رار تاري فص الفخذ. ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي   فإع الاذكور أهيب تتيج   إح ى ا ارس األوتروا
هاب توجاه لهلة الفجر فص أح  الاساج  بالقرب اع اتزله، وق   أثتاءته قرا  هخص بتوجره اس س تحوه وا 

 حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا  فص الحا ث، وأوقفا اهتباا  به على ذا  التحقيق.
أه را احكا  ب ار  غزة حكاا  باإلع ا  بحق الاواطع ارسرة زيا   52/2/5102بتاريخ . الحكم باإلعدام .1

 0200   إ اتته بتاا  القتل قه ا ، خلفا  ألحكا  قاتوع ال قوباا الفلسطيتص لل ا  عااا  اع غزة، ب 50حلس 
   الساري فص قطاع غزة، حكاا  قابل  للست تاف بقوة القاتوع.
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 41 خل  الفترة التص رغطياا التقريرتلقا الاي   . المعاملة القاسية والمهينة –. التعذيب أثناء التوقيف 1
وق   ،فص قطاع غزة وى شك 34و الغربر فص الضف   وى اشك 04 اتاا ،تت لق بالت ذيب وسوء الا اال  شكوى 
ض  جااز  وى اهك 2، ض  جااز الهرط هكاوى  9على التحو التالص: الهكاوى فص الضف  الغربر   ور ا

 4 ،جااز الهرط  ض هكوى  51 على التحو التالص: الهكاوى  وزعافق  ت غزة قطاعفص أاا  .الاخابراا ال اا 
وسا ل ات   ة  وق  استخ اا ض  جااز األاع ال اخلص. شكويان، إ ارة اراكز اإلهلح والتأهيلض   وى هكا

فص ت ذيب الاهتكيع وفقا  للهكاوى الاق ا ، فق  استخ اا وسيل  الهبح والضرب بواسط  األي ي واألرجل، 
  التو . واستخ ا  ال هص، إلى جاتب الهت  والتحقير والحرااع اع

ورهال هذا الحق انعتقا  الت سفص وانعتقا  على خلفر   ك الحق في إجراءات قانونية عادلةثانيًا: انتها
 .وال رض على القضاء ال سكري  والتوقيف على ذا  الاحافظيع سراسر 

 01 الغربر فص الضف   الفترة التص رغطياا التقريرتلقا الاي   خل   .حتجاز التعسفي وألسباب سياسيةاال
حو  ع   هح  إجراءاا التوقيف، كوع توقيف الاهتكيع كاع إاا ألسباب سراسر  أو توقرفا   تركزا شكوى 
 حو  انتتااك الاذكور. شكوى  20 الاي   خل  ذاا الهار اتلقفق  فص قطاع غزة أاا  ت سفرا .

 عب  السل  اأاوع أحا  تج الاواطع جرى توقيف  أيارفخل  هار  في مجال التوقيف على ذمة المحافظأما 
، وق  جتيعوذلك على ذا  احافظ احافظ   توقيف األاع الوقا ص فص جتيعاركز ل ى  00/2/5102اتذ تاريخ 

  وع أع يت  اإلفراج عته. 5102 أراراتقضى هار 
األاع  جااز است عى 2/2/5102 بتاريخ .نتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع السلمي: اثالثاً 

عااا ، اع ا يت  خاتيوتس، احرر هحافص فص وكال   20الهحافص احا  خليل فراض  ال اخلص بخاتيوتس
". ووفقا  إلفا ة الهحافص للاي   أته ل ى وهوله اقر الجااز، ت  احتجازه الفلسطيتر  "وفاوالا لوااا األتباء 

كتاباته على هفح  التواهل انجتااعص، وت  ساعاا، وت  التحقيق ا ه حو   2 اخل إح ى الاكاتب حوالص 
إجباره على تزوي  الاحقق بكلا  السر "باسوور " لهفحته، كاا ت  تا ي ه فص حا  كتاباا أو اتهوراا سيت  

 است عا ه، وطلب اته التوقرع على ت ا  ب    الكتاب  ض  حرك  حااس.

امع جاماز  ا  فرا أع فا  فياا: أأقل  اع قبل ا ير تحرير الوكال  تق اا وكال  وطع لألتباء بهكوى للاي   الاست -
فص احا  عوض اع أاا  اقر تلفزيموع وطمع، حيمث اقااوا باعتقا  الهح 2/2/5102الاخابراا ال اا  بتاريخ 

فص الاذكور جاء على خلفر  عاله الهحافص، وأهار ا ير التحرير أع هذا انعتقا  راس ااعتقا  الهح أع أفا 
اركمز توقيمف جاماز الاخمابراا  إلمىلهحافص احا  فص حري  ال ال الهحافص، وق  تقل الهمحافص احام  بحق ا
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، وعمرض ب م  ذلمك علمى احكامم  أريحمااركمز توقيمف جامماز الاخمابراا فمص  إلمىال اام  فمص ا يتم  را  هللا، ونحقما 
 هلح را  هللا التص قررا توقرفه.

امم خل فتمم ق األااتمم  فممص  رط  الخاهمم  واألاممع المموطتص الهمماألجاممزة األاترمم    أغلقمما 0/2/5102بتمماريخ  -  
الخليل، وذلك ب   أع قرر حزب التحرير إقاا  ت وة فياا حو  أرض الاسكوب فص الخليل، حيث ات ا األجامزة 
األاتر  أفرا  الحزب اع إقاا  اللقاء فمص فتم ق األااتم ، ويمذكر أع الحمزب أقما  التم وة  اخمل اسمج  الحسميع علمى 

 ه اع إقااتاا فص فت ق األاات .خلفر  ات 
حزب التحرير ب ال ت وة تسور  فص قاع  اغلق ، وذلك جااز األاع الوقا ص فص  ورا  اتع 0/2/5102بتاريخ  -

بحجممم  عممم   وجمممو  إذع اسمممبق هممما ر عمممع جاممماا انختهممماص، وقممم  أفممما  أوس احاممم  اسمممل  أبمممو عرقممموب، أع 
اتر  فص حما  قما  بتتفيمذ التم وة سميت  فمض التم وة بمالقوة، وقم  هاحب القاع  أبلغه أته تلقى تا ي  اع األجازة األ

ورارمماا  5قما  جامماز األاممع الوقمما ص باهمما رة اتهمم  خطابرمم  خاهمم  بممالاواطع أوس أبممو عرقمموب، ورافطمم  عمم   
 ، وت  اها رة بطاقته الهخهر  وق  أعي ا له بطاقته الهخهر  نحقا .00ع   

عااما   02الامواطع زكريما احام  أحام  أبمو سمارة لوقا ص فص الخليمل األاع ا جااز أوقف 01/2/5102بتاريخ  -
امع ا يتم  رطما، أثتماء وجمو ه أاما  اقممر البل رم ، وقم  أفما  والم ه أع تجلمه تمم  توقرفمه علمى خلفرم  تهماطه فمص حممزب 

عتمه التحرير، وأته قا  بإع ا  األجازة الهوتر  فص قاعم  البل رم  امع أجمل تم وة عقم ها حمزب التحريمر، وقم  أفمرج 
 .01/2/5102بتاريخ 

الامواطع الهمحافص  علمىاز األاع والحاار  بغمزة بالضمرب ع   اع عتاهر جا اعت ى 01/2/5102بتاريخ  -
، اع بل ة القرارة فص احافظ  خاتيوتس، ور ال اراسل  لاوقع الجزيرة واحتجازه عااا   20أحا  اوسى أبو فراض 

ء قرااه ب اله فص تغطر  وقا ع زيارة وزيمر األوقماف التركمص لغمزة، تم  تا. ووفقا  إلفا ة الهحافص للاي   فإته وأثتا
ات ه اع القرما  ب المه امع قبمل أفمرا  األامع، وتم  إجبماره علمى التمزو  بمالقوة امع الطمابق الرابمع إلمى خمارج الابتمى 
، علمى امرأى امع زال مه الهممحافييع، وقم  ت مرض خمل  ذلممك للضمرب، وتم  تقلمه إلممى اركمز همرط  ال بماس بغممزة

سمماعاا ب مم  تمم خلا اممع الاكتممب اإلعلاممص لل اخلرمم ، وقمم  تقممل إلممى استهممفى  2وتمم  إخمملء سممبيله ب مم  حمموالص 
 الهفاء لتلقى ال لج اللز .

أفممرا  اممع حممزب التحريممر فممص ا يتمم   األاترمم ، وخاهمم  جامماز الهممرط ،األجاممزة  ات مما 51/2/5102بتمماريخ  -
الخليل، اع توزيع الهقاا ووضع رافطاا ت عو لحضور اؤتار الخلف  الذي كاع اع الافترض عق ه فص را  

، حيممث قمما  أفممرا  اممع الهممرط  بإزالمم  الالهممقاا واإلعلتمماا وحجممزوا ب ممض البطاقمماا 50/2/5102هللا بتمماريخ 
أفممرا  لمم ى جامماز األاممع الوقمما ص وأفممرج عممتا  فممص اليممو  التممالص  2 الهخهممر  ل مم   اممع أفممرا  الحممزب، وتمم  توقيممف
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وامتا  الاممواطع عامار ذرمماب عامراع أبممو همخي   والاممواطع أحامم  ذرماب عاممراع أبمو هممخي   والامواطع أتممس ذرمماب 
عاراع أبو هخي  ، حيث أفا  وال ه  ذرماب عامراع حسميع أبمو همخي   أتمه تم  توقيمف أبتا مه علمى خلفرم  تموزي ا  

 حضور اؤتار لحزب التحرير  اؤتار الخلف   وأته ت  اإلفراج عتا  نحقا . عواا ل
 عاامما  اممع 52الاممواطع الهممحافص سممال  فتحممص أبممو عاممرو  عتاهممر اممع الهممرط  احتجممز 52/2/5102بتمماريخ  -

اراسمل وكاتمب فمص ال  يم  امع الوكمانا الهمحافر ، وذلمك علمى خلفرم  عالمه غزة، ر ال فص إذاع  هموا الموطع، 
فص. ووفقا  إلفا ة الهحافص للاي   فق  ت  اختطافه اع قبل عتاهر اع الهرط  فص طريق عو ته لاتزله فص الهحا

حص الهمجاعر  بغمزة، وتم  احتجمازه فمص تظمارة اركمز همرط  الهمجاعر  ام ة يموايع علمى خلفرم  تهمره اقمان  يتتقم  فرمه 
هاتماا والا االم  الحاطم  لابمرح، وتوجرمه انء علره بالضمرب اعال الهرط  فص الاركز، وت  خل  احتجازه انعت ا

 بالكراا  وتا ي ه، وق  ت  إخلء سبيله ب وع توجره أي تاا .
اتمع جامماز األامع المم اخلص بغمزة إقاامم  ف الرم  لتكمري  عمما لا الهما اء،  عمما إلياما حركمم   01/2/5102بتماريخ  -

الحهمو  علمى تمرخرص. ووفقما  للا لواماا فتح، فص إح ى الهلا الاغلق  با يت  غزة "هال  الس  " بحجم  عم   
فإع عتاهر اع جااز األاع ال اخلص  خلوا إلمى القاعم  وقمااوا بتفريمق الاهماركيع، كاما قمااوا  ،الاي  الاتوفرة ل ى 

 فص وقا نحق. ابتازيق هور والهقاا خاه  بالف الر ، وت  احتجاز اثتيع اع الاتظايع قبل أع يخلى سبيلاا
 األجامزةجماء فياما أع  ااثل حزب التحريراع الاواطع باهر عساف  إفا ة 2/5102هار تلقا الاي   خل   -

" بالرغ  اع تق اا  بإه ار عل  وخبر اإلسلار ات ا عق  التجاع السلاص تحا عتواع "اؤتار الخلف   األاتر 
الهرط  لام  أتمه ن اماتع  إبلغاع عق ه، ورغ   أرا إلى ا ير هرط  را  هللا والبيرة، واحافظ  را  هللا قبل عهرة 

الرافطممماا  بإزالممم ، حيمممث بممم أ الاتمممع 50/2/5102امممع عقممم ه. حيمممث كممماع امممع الاقمممرر عقممم  التجامممع يمممو  السمممبا 
سمماعاا ال هممر، وفممص  إلممىاحجمموزوع  أتامم والالهممقاا، وتوقيممف عمم   اممع الاهمماركيع اممع اتممازلا  واخبممروه  

همب الحمواجز علمى ام اخل ا يتم  را  هللا، واخمارج بت األاترم  األجامزة، قااما 50/2/5102هباح يو  السمبا 
الاممؤتار،  إلممىقمما اوع  أتامم اثممل قلقيلرمم  وجتمميع وطممولكر  وبيمما لحمم ، واعتقلمما اممع اهممتباا بامم   األخممرى الامم ع 

سماح  بل رم   بمإغلقعمتا  اسماء ذلمك اليمو ، وقمااوا  أفرجماحيث بلغ ع   الا تقليع قراب  ال همريع هخهما . ثم  
 لع نت قا  الاؤتار للحيلول   وع عق  التجاع.البيرة الاكاع الا 

قا   0/2/5102بتاريخ  .: االعتداء على األشخاص والمؤسسات العامة واألمالك العامة والخاصةرابعاً 
عااا  اع اخر   20اجاولوع بوضع عبوة تاسف  أسفل سرارة جيب ت و  الكيتاا للاواطع أكر  احاو  أبو تحل 

ار ال بوة إلى تهوب حريق فص السرارة، وق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا الهاطئ بغزة. وق  أ ى اتفج
 تحقرقا  فص الحا ث.
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قا  اجاولوع بوضع عبوة تاسف  تحا الج ار الخارجص لاوقع تابع لقواا الضبط  2/2/5102بتاريخ  -
لحاق الضرر ب    الاي اتص التابع لوزارة ال اخلر  بغزة، وق  أ ى اتفجار ال بوة إلى ح وث أضرار فص ال اوقع وا 

اع الاتاز  الاجاورة، وق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا  فص الحا ث، كاا علاا الاي   أته ت  
 تهكيل لجت  تحقيق فص الحا ث اع قبل وزارة ال اخلر .

واح ة ست  أته وعت  الساع  ال 52 إبراهر ووفقا إلفا ة الاحااص هخر سااص جريس  00/2/5102بتاريخ  -
والتهف فجرا ، قا  اجاولوع بحرق اركبته اع توع سكو ا سو اء اللوع واركب  هقرقه سيف، وهص اع توع 

 جيب ساتتافره أبرض اللوع، وذلك أثتاء توقفاا الحا ث. 
عااا  اع ا يت   ير البلح فص  25وقع اتفجار أاا  اتز  الاواطع زيا  احا  البحرهص  02/2/5102بتاريخ  -

وسطى، ر ال فص جااز أاع الر اس  التابع للسلط  الفلسطيتر . ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي   احافظ  ال
فإع اجاو  قا  بوضع قتبل  أاا  اتز  الاذكور، وقا  بإه الاا قبل أع رفر اع الاكاع، وق  أ ى انتفجار إلى 

 بفتح تحقيق فص الحا ث.ح وث أضرار جز ر  فص الاتز ، وق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وقااا 
عااا  اع  51غترااا  إبراهر قا  اجاولوع بإطلق التار على الاواطع ا اذ فايز  01/2/5102بتاريخ  -

احافظ  الخليل، اا أ ى إلى إهابته فص كتفه وي ه اع ال ل  أع الاواطع اع األهخاص ذوي ب ا يت  هوريف
 التراب  ال اا  والهرط  تحقرقا  فص الحا ث.اإلعاق ، وق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وفتحا 

هاج  اقت وع ر رس تقاب  األطباء الفرعر  فص تابلس، ال كتور اج ي الجل ، وقااوا  52/2/5102بتاريخ  -
بانعت اء علره بالضرب الابرح، اا است عى تقله للاستهفى حيث أجريا له ب ض الفحوهاا الطبر ، وحالته 

ا الاتوفرة ل ى الاي  ، فق  قا  ثلث  أهخاص اقت يع كاتوا باتتظاره  اخل البتار  التص استقرة. ووفقا  للا لواا
رسكع فياا فص اتطق  الجبل الهاالص اع ا يت  تابلس، وعت اا هّ  باستخ ا  الاه   هاجاوه ب هص كاتوا 

يتوا له سبب رحالوتاا، وق  كاع أح ه  رحال اس سا لكع ل  رست اله. أضاف الجل  أع اااجاره ل  يب
اااجاته، واكتفوا بتوجره الهتا   له قبل أع يلوذوا بالفرار استخ ايع سرارة كاتا تتتظره  بالخارج، وق  حضرا 

 الهرط  إلى الاكاع وفتحا تحقرقا  فص الحا ث.
ت  ت طيل ال ال فص كاف  الاؤسساا الاهرفر  فص قطاع غزة ب   قرا  ع   اع  50/2/5102بتاريخ  - 

الخيري  بالتا ي  بإغلق بتك فلسطيع. ووفقا  للا لوااا الاتوفرة ل ى الاي  ، فإع اجاوع  اع الجا راا 
الاواطتيع الاستفي يع اع حوانا االر  تخص كفال  لأليتا  وذوي الها اء والفقراء، وعلى إثر إ عاء بقرا  البتك 

خير إلى إغلقاا، وفص تهريحاا لبتك بتجاي  تلك الحوانا، قااوا بانعتها  أاا  فروع البتك اا اضطر األ
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فلسطيع أته رطبق الا ايير ال ولر  فص اجا  ال ال الاهرفص وفقا  للقواتيع التافذة فص فلسطيع، وق  أعلع تجاع 
 الجا راا الخيري  ت ليق انعتها  بغرض التوهل إلى حلو .

 05ل  عب  الرحر  سي  أحا  برقاع قا  ثلث  اجاوليع بإطلق التار على الاواطع خا 50/2/5102بتاريخ  -
عااا  اع ا يت  الخليل، حيث أهيب بخاس  رهاهاا فص أطرافه السفلر  وباإلضاف  إلى ضربه بواسط  عها 
على رأسه، وق  حضرا الهرط  إلى الاكاع وقااا والتراب  ال اا  والهرط  بفتح تحقيق فص الحا ث، ول  يت  

ال ل  أع الحا ث وقع فص افترق طارق بع زيا  الخاضع للسرطرة  توقيف أي اهتبه على خلفر  الحا ث اع
 األاتر  اإلسرا يلر .

عااا  اع ا يت  الخليل،  50أفا  الاواطع قاس  حجازي راضاع ج بري . : انتهاك الحريات األكاديميةخامساً 
اتتاا ه وتهاطه فص ل ى جااز الاخابراا على خلفر   0أته طالب فص جاا   الخليل حيث ت  توقرفه فص هار 

ت  است عا ه للاقابل   وع  52/2/5102الكتل  اإلسلار  فص جاا   الخليل، وت  اإلفراج عته نحقا ، وأته بتاريخ 
 لفر  تهاطه فص الكتل  اإلسلار .توقرفه ل ى جااز األاع الوقا ص على خلفر  سراسر  وخ

  الخليل بتوقيف الاواطع زي  احا  إسااعيل قا  جااز الاخابراا ال اا  فص ا يت 01/2/5102بتاريخ  -
، وق  أفا  هقرقه على خلفر  اتتاا ه السراسص وتهاطه الطلبص الخليلباحافظ   عااا  اع بل ة ترقوارا 02قباج  

طالب فص كلر  فلسطيع التقتر   ال روب  وأع انستارار فص حجز هقرقه يؤثر على تحهيله ال لاص وق   هبأت
 أفرج عته نحقا .

عااا  اع  52باح قا  جااز األاع الوقا ص فص را  هللا بتوقيف الاواطع احا  خلف اله 00/2/5102بتاريخ  -
بيا لح ، وق  أفا  وال ه أع تجله اوقوف على خلفر  سراسر  وتتيج  لتهاطه الطلبص باحافظ   سكاع بل ة تقوع

 ا .فص الجاا   حيث أته طالب فص جاا   بيرزيا، وق  أفرج عته نحق
اع ال ا   أرارالاي   خل  هار  ل  تتلق. التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية: سابعاً 
  ك .حو  ع   تتفيذ قراراا الاحاهكوى أي  5102

 ه را فص األهار السابق  ل  يت  تتفيذها حتى اآلع. ا  قرار  00هتاك غير أته بقص 
 انتهى


