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 التقرير الشهري حول
 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

 5102 نيسانفي  فلسطين خالل شهر 
أهوم االتنتااكوات هواا ادترررور ربور   ،بوتترر  متااتتو  5102من ادعام  تنةسانشار لالل  تنتااكات اداالية االاستمرت 

 ريي: من اتنتااكات إدى ما من مجمل ما رصاتهادارئ  ليصت قا ، ت ادتي رصاتاا ادارئ 
 في ادضا  ادغربة . 6قطاع غ   ت  في 8 .حاد  تفا  01 رر ادطبةعة استمرار حاالت ادتفا  غ 
 غ   تفي قطاع  14متناا شكتى  21 ادارئ  تيرت .حاالت ادتعارب تستء ادمعامي  في مراك  االحتجا  استمرا 

 في ادضا  ادغربة . 4
 في ادضا  ادغربة  حاد  51حاد  في قطاع غ   ت  25 رصات ادارئ  .عسايادت استمرار حاالت االعترال.  
 حرر  ادرأي تادتعبرر تاإلعالم تادتجمع ادسيمي. استمرار االتنتااكات بحق 
 ادلاص  تادعام . تاألمالكشلاص تادمؤسسات ادعام  استمرار حاالت االعتااء عيى األ 
 كااةمة  في ادجامعات ادايسطرتنة .بحق ادحررات األتنتااك الحاالت ا استمرار 
 .استمرت حاالت االستةالء عيى أمتال ادمتاطتنرن اتن حكم قضائي 
  تعام تتنارا قرارات  .من االتنتااكات مثل ادتفا  في مراك  االحتجا  فرا تثرت ادارئ  ادعاراإضاف  إدى ادك

صاب  عاا من ادمتاطتنرن تنترج  ستء تفتضى استلاام  .تعرض ادماتنرن عيى ادرضاء ادعسكري  .اكمادمح تا 
 تادتتقرف عيى ام  ادمحافظ. .ادسالح تاالتناجارات اداالية 

 
 تفاصيل االنتهاكات: 

 لالل شارغرر طبةعة   تفا   حاد 01رصات ادارئ   أواًل: انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.
 عيى ادتنحت ادتادي:تيك ادحاالت . تت عت في قطاع غ   تحاال 8ت ادضا  ادغربة في  حاالت 6 امتنا .نيسان

حاالت  2 .في ادضا  تقعت ف غامض في ظرت  واحدة  تفا  حادت ، في ادضا  في مرك  تتقرف ةواحدحاد  تفا  
في تفا   حالتا ادرطاع.في  اثنتانتفي ادضا  متناا  3 احتةاطات ادسالم  ادعام  تنترج  عام اتلااتقعت  تفا 
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تنترج  فتضى ادسالح في  تفا  حالتا .ادرطاعفي  ادضا  تاأللرى في متناا  واحدة، تادرتل ادلطأحتااث ادشجارات 
 عيى ادحاتا ادمصرر  ادايسطرتنة  في مارتن  رفح.حاالت تفا  في حتااث األتنااق  3 قطاع غ  .

 :توضيح لحاالت الوفاة
 34ربيع محمود موسى الجمل تتفي ادمتاطن  8/4/5102بتاررخ . مراكز االحتجاز والتوقيف. الوفاة داخل 0

من مارتن  ادليرل، جراء إصابته بحرتق لطرر  بسبب اشتعال ادتنار في مرك  تتقرف االستلبارات ادعسكرر   اً عام
حرتق بعا اشتعال ادتنرران في ب را تتفي ادمتاطن تنترج  إصابتهفي ادليرل. تتفرًا ديمعيتمات ادمتتفر  داى ادارئ  ف

ائي، تكان ةرضي عرتب  دما  أسبتع. ادماكتر من أفراا جاا  األمن ادتق. تادمتاطن ادمرك  حرث كان متقتفاً تنظار  
غا  أتل سبب ادتفا  تناتج عن االلتتناق ب ترررر ادتشررح فإنحضرت ادارئ  تشررح ادجث  تحسب ادتنتائج األتدة  د

 دمعرف  أسباب ادحررق تادحااث . تنةاب  ادعسكرر  تحرةراً ، تقا فتحت ادعن ادحررقج كسرا ادكربتن ادتناتأ

قصرى كمال الحج ياسين  شهندة تتفرت ادمتاطتن   20/4/2015بتاررخ  .حاالت الوفاة ظروف غامضة. 5
ادكائن في من سكان مارتن  رام هللا جراء إصابتاا بجرتح لطرر  تناتج  عن سرتطاا من تنافا  متن داا عامًا  01

دى ئ ، فرا تنريت ادمتاطتن  ادماكتر  إمتنطر  ادمصارف في مارتن  رام هللا. تتفرًا ديمعيتمات ادمتتفر  داى ادار
معرفه د، تحضرت ادشرط  إدى ادمكان تفتحت تحرةرًا في ادحااث  مجمع فيسطرن ادطبي، حرث فارقت ادحةا

 سباب ادتفا .تادتقتف عيى أادجث  دمعاا ادطب ادعادي ديتشررح  ه تقررت إحاد تااصري

تتفي ادمتاطن  3/4/5102بتاررخ . . حاالت الوفاة على خلفية الشجارات أو الخالفات العائلية والقتل الخطأ3
من بيا  بتني تنعةم بمحافظ  ادليرل، جراء إصابته بجرتح لطرر  تنترج   اً عام 15رائد محمد سليمان زيدات 

  داى ادارئ  فرا تقع ادحااث في شجار عائيي، تقا حضرت ادشرط  طعتنه بسكرن. تتفرًا ديمعيتمات ادمتتفر 
، تقا أتقات ادشرط  عااًا من ادتنةاب  ادعام  ادتحررق أةضاً إدى ادمكان تفتحت تحرةرًا في ادحااث، كما باشرت 

 ادمتامرن بادحااث  تمن ضمتنام ادمتام ادرئةسي.

محافظ  شمال من بيا  جبادةا ادتن د  ب عاماً  54أحمد محمد شحادة تتفي ادمتاطن  58/4/5102بتاررخ  -
ادتنار   أشلاص ثالث تمات ادمتتفر  داى ادارئ  فرا أطيقغ  ، جراء إصابته بأعرر  تنارر  في ادصار. تتفرًا ديمعي

باتجاه ادماكتر ما أاى إدى إصابته بأعرر  تنارر  أات إدى تفاته، تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان تفتحت 
تم ، تتبرن أن ادحااث تم عيى لياة  ثأر عائيي، تقامت ادشرط  بتتقرف األشلاص ادثالث  ت تحرةرًا في ادحااث

 .ديجاات ادرضائة  ادملتص تحتريام 
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نظمي حمدان تتفي ادمتاطن  8/4/5102بتاررخ . حاالت الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح. 1
أعرر  تنارر  في أماكن متارق  من جساه. تتفرًا بجراء إصابته  حي اد رتتن بمارتن  غ   منعامًا  21ملكة 

ق ادتنار عيى ادماكتر، تقا حضرت شلصًا ميثمًا مسيحًا برشاش أطيديمعيتمات ادمتتفر  داى ادارئ  فإن 
 تقات مشتبه به عيى ام  ادتحررق.كان تفتحت تحرةرًا في ادحااث تأادشرط  إدى ادم

جراء  من حي ادشجاعة  بمارتن  غ   عاماً  56سكران  جبر ناهض أبوتتفي ادمتاطن  54/4/5102بتاررخ  -
إصابته بعةار تناري. تتفرًا ديمعيتمات ادمتتفر  داى ادارئ  فإن ادماكتر قا أصرب في أثتناء ادعبث بسالح رشاش 

 . تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان تفتحت تحرةرًا دمعرف  مالبسات ادحااث. متن ده"كالشرتنكتف" في 

صهيب نصر تتفي ادطال  4/4/5102بتاررخ  .دم اتخاذ احتياطات السالمة العامةع حاالت الوفاة بسبب. 2
جراء إصابته بكسر في ادرقب  تادرأس تنترج  سرتطه من عيى ارج متن ل  من مارتن  لاتنرتتنسالمصري عامان 
 ادعائي .  ق ادثادث من ادعمار  حرث تسكنادطاب ادعائي  ادتاقع في

 محافظ  رام هللاببرت درةا بيا  من  أعوام 1 يقين محمد حسن أحمد نمرتتفي ادطال  05/4/5102بتاررخ  -
جراء إصابته بجرتح تنترج  سرتط تياا  كبرر عيةه في متن ل ادعائي ، بسبب عام اتلاا احتةاطات ادسالم   تادبرر 
 ادعام .

جراء  برت دحممارتن  من  عاما 30عبد هللا حسين حسن محارمة تتفي ادمتاطن  04/4/5102بتاررخ  -
في ترش  قطع ديسةارات ادتي ةعمل باا في متنطر  تاا ادرف  إصابته بجرتح لطرر ، تنترج  سرتطه عن عيت  

 بمارتن  ادليرل، تقا حضرت ادشرط  تادتنةاب  ادعام  إدى ادمكان تباشرتا ادتحررق في ادحااث.

من حي ادتااح بمارتن  غ   جراء إصابتاا  ريماس علي عاصي عامًا واحداً ادطاي  تتفرت  08/4/5102بتاررخ  -
داى ادارئ   . تتفرًا ديمعيتمات ادمتتفر تنترج  إشعال شمع  دإلتنار  ادعائي  لبجرتح لطرر  تنترج  حررق تقع في متن  

غ   مارتن  ا تم تنرياا إدى مستشاى ادشااء بأصربت بحرتق بادغ  في ادرتم ادسابق ديتفا  تق فإن ادطاي  ادماكتر 
 هتناك. تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان تفتحت تحرةرًا دمعرف  مالبسات ادحااث. حرث تتفرت

ادليرل، جراء إصابته  من مارتن  عاماً  16 دريسبالل عزمي حسين إ تتفي ادمتاطن 53/4/5102بتاررخ  -
عام  ، تنترج أثتناء عميه تنشاء في متنطر  كار عربمن ادطابق ادتاسع دعمار  قرا اإلبجرتح لطرر  تنترج  سرتطه 
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تنرل ادمتاطن اتلاا اشتراطات ادصح  تادسالم  ادماتنة  في مكان ادعمل، تتفرًا ديمعيتمات ادمتتفر  داى ادارئ  فرا 
 دى مجمع فيسطرن ادطبي حرث فارق ادحةا ، تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان تفتحت تحرةرًا في ادحااث.إ

من مارتن   عاماً  50صليح إبراهيم فتحي ااطن تتفي ادمت  00/4/5102بتاررخ . . حاالت الوفاة في األنفاق6
عيى ادحاتا ادايسطرتنة  تنااق في مارتن  رفح لاتنرتتنس متأثرًا بإصابته بصعر  كاربائة  أثتناء عميه االل أحا األ

 ادمصرر .

متأثرًا بإصابته بصعر   من مارتن  لاتنرتتنس عاماً  08أحمد ماجد السقا تتفي ادمتاطن  50/4/5102بتاررخ  -
 ادمصرر . ح ادتاقع  عيى ادحاتا ادايسطرتنة كاربائة  أثتناء عميه االل أحا األتنااق في مارتن  رف

تنترج  تعرضه التناةار  اتنرتتنسمن مارتن  ل عاماً  56محمد خالد النجار تتفي ادمتاطن  52/4/5102بتاررخ  -
 ادمصرر . تاقع  عيى ادحاتا ادايسطرتنة ح ادترابي أثتناء عميه االل أحا األتنااق في مارتن  رف

ادمتاطتنان أصرب  4/4/5102بتاررخ  .انفجارات داخلية -. اإلصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السالح4
متارق  من بأعرر  تنارر  في أتنحاء  من مارتن  رفح عاماً  08تأحما محمتا عري   عاماً  08فضل لضر عري  

، تتم تنرياما إدى مستشاى ادتنجار بادمارتن . تقا لالده األسيح  ادتنارر  ثتناء شجار عائيي استلامتتادك أ ادجسا
 حضرت ادشرط  إدى ادمكان تفتحت تحرةرًا في ادحااث، تأتقات عااًا من ادمشتبه بام عيى ام  ادتحررق.

عامًا من حي ادشجاعة  بمارتن   34أصرب ادمتاطن عبا ادرحمن عبا ادراار محةسن  2/4/5102بتاررخ  -
عمل في جاا  ادشرط  ادايسطرتنة ، بأعرر  تنارر  في ادساقرن. تتفرًا ديمعيتمات ادمتتفر  داى ادارئ  فإن غ  ، ة

بسبب لالفات عائية ، تتم تنريه إدى مستشاى ادشااء  لاص بإطالق ادتنار عيةهادماكتر أصرب تنترج  قةام أش
 تقات ادمشتبه بام عيى ام  ادتحررق.بادمارتن ، تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان تفتحت تحرةرًا في ادحااث، تأ

حي ادشجاعة  بمارتن  غ  ، عامًا من  52أصرب ادمتاطن تنظرر حكمت أبت ادعطا  2/4/5102بتاررخ  -
تناجار جسم مشبته. تتفرًا ديمعيتمات ادمتتفر  داى ادارئ  فإن ادماكتر أصرب أثتناء عبثه بجسم مشبته بشظاةا ا

دى اتناجاره تبتر أصابع راه ادةمتنى، تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان عثر عيةه بادررب من متن ده، ما أاى إ
 تفتحت تحرةرًا في ادحااث.

 21 لالل اداتر  ادتي ةغطراا ادتررررتيرت ادارئ  . المعاملة القاسية والمهينة –. التعذيب أثناء التوقيف 8
تقا  ادغربة ،في ادضا   وى اشك 4 ت في قطاع غ   شكوى  14 تتعيق بادتعارب تستء ادمعامي  متناا شكوى 
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شكتى ضا جاا  ادشرط ، شكتةان ضا إاار  مراك   43 عيى ادتنحت ادتادي: قطاع غ  ادشكاتى في  ترات
اإلصالح تادتأهرل، تشكتةان ضا جاا  األمن ادااليي. أما في ادضا  ادغربة  فرا تت عت ادشكاتى عيى ادتنحت 

تقا  .تشكتى ضا جاا  االستلبارات األمن ادتقائيضا جاا   ، شكتى ضا جاا  ادشرط شكاتى  2 ادتادي:
تسائل متعاا  في تعارب ادمشتكرن تفرًا ديشكاتى ادمرام ، فرا استلامت تسري  ادشبح تادضرب  استلامت

  بتاسط  األراي تاألرجل، تاستلاام ادعصي، إدى جاتنب ادشتم تادتحررر تادحرمان من ادتنتم.

تةشمل هاا ادحق االعترال ادتعساي تاالعترال عيى لياة   قانونية عادلةك الحق في إجراءات ثانيًا: انتها
 .تادعرض عيى ادرضاء ادعسكري  تادتتقرف عيى ام  ادمحافظرن سةاسة 

 51 في ادضا  ادغربة  اداتر  ادتي ةغطراا ادتررررتيرت ادارئ  لالل  .حتجاز التعسفي وألسباب سياسيةاال
ادتتقرف، كتن تتقرف ادمشتكرن كان إما ألسباب سةاسة  أت تتقةاًا حتل عام صح  إجراءات  ترك ت شكوى 
 حتل االتنتااك ادماكتر. شكوى  25 ادارئ  لالل اات ادشار تتيرفرا في قطاع غ   أما  تعساةًا.

مراا تناصر أحما متنصتر متنا تاررخ ادمتاطن جرى تتقرف  نيسانفلالل شار  .التوقيف على ذمة المحافظ
، تقا اتنرضى شار تنابيس، تادك عيى ام  محافظ محافظ  إصالح تتأهرل تنابيسمرك  داى  04/4/5102

 اتن أن رتم اإلفراج عتنه.  5102 تنةسان

ادمتاطن  من شكتى  اداتر  ادتي ةغطراا ادتررررتيرت ادارئ  لالل عرض المدنيين على القضاء العسكري: 
من  04/5/5102أتنه جرى تتقةاه بتاررخ  رام هللا أفاا فراامارتن  مصطاى عبا ادكررم مصطاى تري، من سكان 

قبل جاا  االستلبارات ادعسكرر  في مارتن  رام هللا تتم عرضه عيى هرئ  ادرضاء ادعسكري، حرث قررت 
تتمارا تتقةاه أكثر من مر ، عيى لياة  اتاامه  50/4/5102ادمحكم  ادعسكرر  في رام هللا تتقةاه حتى تاررخ 

 ماتني.بحرق سةار  حكتمة ، عيمًا اتنه 

أتقاووت قووت  موون جاووا   52/4/5102بتواررخ  .نتهاكااات حريااة الاارأي والتعبياار واإلعااالم والتجمااع الساالمي: اثالثاااً 
ادملووابرات ادعاموو  ادصووحافي أحمووا عيووي سووعرا هرجوواتي لووالل تتاجوواه فووي اسووتراح  أررحووا، موون أجوول ادسووار إدووى 

يمسوواءد  ادمجتمعةوو ، باوواف تروواةم بحووث بعتنووتان األران، ديمشووارك  فووي ادمووؤتمر اإلقيةمووي ادثوواتني ديشووبك  ادعربةوو  د
مأسس  ادمساءد  ادمجتمعة  في فيسطرن، تقا أفاا في ادشكتى ادتي قاماا داى ادارئ ، أن سبب تتقةاه تاحتجوا ه 
دوواى جاووا  ادملووابرات ادعاموو  هووت ادمشووارك  فووي ادمووؤتمر، تقووا توو امن ادووك مووع اقتحووام متن دووه فووي قرروو  ادةووامتن 
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بل قت  من جاا  ادملابرات ادعام  تتاتةشه بشكل اقرق، تقا عيوم ادمواكتر أتنوه رتجوا قورار بمحافظ  جتنرن، من ق
 بمتنعه من ادسار صاار عن جاا  ادملابرات ادعام  تادك تفرًا إلفااته داى ادارئ  ادمستري . 

 اإلسالمة ،بعرن ديكتي  عتناصر من األجا   األمتنة  بغ  ، تعاا من األشلاص ادتا اعتاى 52/4/5102بتاررخ  -
ديمطادبو  بإتناواء  مارتنو  غو  تنةسان" في حي ادشجاعة  ب 52عيى ادمشاركرن في تجمع سيمي دما ةعرف بو "حراك 

ن عتناصور مون من ادمشاركرن في ادتجمع ديارئو ، فوإ. تتفرًا إلفاا  عاا تعا إلجراء االتنتلاباتاالتنرسام تتحارا م
تادرضوبان ادحاراةو ،  باستلاام ادعصوي تاررق ادمشاركرن بادرت ادمباحث تأفراا من ادكتي  قامتا بتحطةم ادمتنص  ت 

ما أاى إدى إصاب  كل من )حكةم شةال، تتااتني تنصر، تر ق ادمواهتن، تحتنورن ادراضوي، تمررفوت عبوا ادرواار، 
تحسوون مرتجووى، تتنوواةم ادموواهتن، تكووررم قوواتر أ بكووامات فووي أتنحوواء ملتياوو  موون ادجسووم، كمووا تووم لووالل تاوورررام 

 مساسات ةحمياا أشلاص بمالبس ماتنة . إطالق تنار من
مون ادرةوام  فررن تمتنعتاماعيى عاا من ادصح ن األجا   األمتنة  بغ   عتناصر م اعتاى 52/4/5102بتاررخ  -

تنةسوانأ ديمطادبو  بإتناواء االتنرسوام، تتفروًا  52بعميام في تغطة  تجمع سيمي في ادشجاعة  فةموا عورف بوو )حوراك 
براهةم اهمان، تأحموا أبوت كمرولأ ديارئو  أن فررن )فااي شتناعاإلفاا  ادصح  ، تأحما ادارتمي، أحما أبت هاشم، تا 

عتناصر من األجا   األمتنة  بمالبس ماتنة  قامت بمتنعام من ادتصوترر، تقاموت بتكسورر كوامررات بعضوام، فةموا 
 في أبت كمرل في مرك  شرط  ادشجاعة ، تأفرج عتنه في تقت الحق.اتم احتجا  ادصح

 ادمتاطن عبا ادرحمن محما متسى روتتنس، تادواي ةعمول مراسوالً  من تيرت ادارئ  شكتى  52/4/5102بتاررخ  -
برت دحم، حرث جاء فوي  دمتقع جررا  ادراس اإلدكترتتنة ، باإلضاف  إدى كتتنه ةعمل في إااع  بياتنا في اً تمصتر 

اتنتوو اع بافعووه تمحاتدوو   أحووا أفووراا شوورط  ادموورتر فووي شووكتاه أتنووه تأثتنوواء قةامووه بعميووه فووي تصووترر حووااث سوورر، قووام
مسواك بوه مون رقبتوه لتنروًا، مون أجول سوحب ادكوامررا مون رواه، تحضور شورطي ادكامررا متنه، تقام شرطي آلر باإل

تادوتياظ بأداوان تنابةو  بادصورا  تادشوتم تادسوباب  أعوراض ادتنواس تادتشوارر باوم. تبواءتاثادث تقام باتاامه بتصترر 
رت  باتجووواه مركبووو  ادشووورط ، عيموووًا أتنوووه عووورف عووون تناسوووه بأتنوووه ةعمووول لوووالق، تقوووامتا بجوووره تسوووحبه بوووادتملاداووو  دأ

جرروووا  ادرووواس قبووول االعتوووااء عيةوووه، تأن صووواحب  ادمركبووو  دوووم تروووام شوووكتى تأتناوووا تااموووت أن د فةًا تمراسوووالً اصوووح
 ال أن أفراا ادشرط  أصرتا عيى االعتااء عيةه.إ ،فياادمتاطن هت صح

عاا  حضر 5/4/5102بتاررخ  .العامة واألمالك العامة والخاصة: االعتداء على األشخاص والمؤسسات رابعاً 
جاا  األمن ادااليي بغ   إدى مرر مكتب ماتض ادعالقات اداتدة  بمتنظم  ادتحررر د عتناصر رتنتمتن  من

ادايسطرتنة ، ادتاقع بادررب من مرتناء غ  ، تطادبت ادمتظارن ادمتتاجارن في ادمكتب بمغاارته، تصاارت جاا ي 
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ادرت  أغيرت ادمرر اتن إبرا  أة   فإنامت بإغالق ادمكتب، تتفق إفاا  مارر ادمكتب ديارئ  حاستب، تق
 مستتناات رسمة  أت أة  أسباب.

عاما من بيا  بتني تنعةم  45عالن عن تفا  ادمتاطن رائا محما سيةمان  راات تبعا اإل 3/4/5102بتاررخ  -
متناا  00متن اًل  19فعل أهل ادمغاتر، أن تم إحراق  تنترج  دطعتنه بادسكرن، حرث كاتنت را ادليرل بمحافظ  

 صابات.حتتةاته بادكامل، تدم ةسجل إحرق بادكامل، تتم تكسرر متن ل بم
في مرك  تتقرف  عاماً  34ربيع محمود موسى الجمل عالن عن تفا  ادمتاطن تبعا اإل 8/4/5102بتاررخ  -

ادليرل، تنترج  حررق في تنظار  مرك  تتقرف تتحررق االستلبارات، قامت مارتن  االستلبارات ادعسكرر  في 
مجمتع  من ادغاضبرن بحرق إطارات ادسةارات في متنطر  ادحاتت  ادثاتني تمارق ادعجتري تشارع تاا ادارر  في 

ألمن قام مجمتع  من ادشباب ادغاضبرن باالعتااء عيى سةار  تابع  درتات ا 8/4/5102مارتن  ادليرل. تبتاررخ 
ل تقتع رتسجرتم ادتطتني أثتناء تتاجاها قرب مستشاى عادة  ادحكتمي، حرث قام ادشباب برشق ادحجار  تدم 

حاتت  من تفي ساعات اديرل تقع إطالق تنار عيى مرر شرط  اد 2/4/5102ت 8ألفراا، تبتاررخ إصابات برن ا
 طالق تنار في اداتاء تدم تسجل إصابات.قبل مسيحرن تعا  حاالت إ

عيى مالل ملةم بالط ، قامت  عاماً  54محما جمع  ادطرراتي ثتناء تتاجا ادمتاطن تأ 04/4/5102اررخ بت -
صابته برصاصترن ادتنار عيةه بشكل مباشر، ما أاى إدى إ طالقتا   مجمتع  من ادمسيحرن ادمرتنعرن بمطاراته

دى مستشاى أررحا تنريه إتقامت بإدراء ادربض عيةه ت  عا  كستر بادرام ادةسرى، إدىبادرامرن، تأاى ادك 
 ادحكتمي دتيري ادعالج، تتبرن فةما بعا أن ادمجمتع  ادمسيح  تابع  دجاا  ادملابرات ادعام ، تهت حادةاً 

تدم ةرم بمراتم  عتناصر ادرت ،  بأن ادمتاطن ادماكتر دم ةكن مسيحاً  محتج  عيى ام  محافظ تنابيس. عيماً 
 راتي ادتي تمكتنت من  رارته في ادمستشاى.تادك حسب إفاا  شرةرته ادمتاطتن  سااا ادطر

إلطالق تنار من قبل مجاتدرن، تتفرًا  تعرض محل صراف  تسط مارتن  تنابيس 53/4/5102بتاررخ  -
ديمعيتمات ادمتتفر  داى ادارئ  فإن محل ادصراف  ادماكتر تعتا ميكرته ديسرا طارل ادحتاري، تهت من رجال 

عةار تناري من  51 ار  تصتناع  تنابيس، أطيرت صتب ادمحل تنحتسر غرف  تج األعمال في ادمارتن  تأمرن
حضرت ادشرط  إدى  دمحل تدم ترع إصابات بشرر .سالح اتتماتةكي، تقا أاى ادك إدى إدحاق أضرار بسةط  با

 ادمكان تفتحت تحرةرًا في ادحااث. 
 عاماً  38بت شر  متاطتنرن بادضرب عيى ادطبرب محما سادم أادمجمتع  من  اعتات 52/4/5102بتاررخ  -

تادياان ةعمالن بمحافظ  ادليرل ادسمتع بيا  من  عاماً  38من ادظاهرر ، تادممرض جعار إبراهةم عةسى لالري  
 بت ادحسن ادراسم في ةطا، تقا تم حج  ادمتاطتنرن ادمعتارن تتراةمام ديرضاء.في مستشاى أ
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دارئ  شكتى ادمتاطن أسام  هاشم أارب تيرت ا 2/4/5102بتاررخ  .: انتهاك الحريات األكاديميةخامساً 

عيى لياة  سةاسة ، تعيى  2/3/5102ادجتنراي جاء فراا قةام جاا  األمن ادتقائي في ادليرل بتتقةاه بتاررخ 
 .30/3/5102لياة  تنشاطه ادطالبي في جامع  بتدرتكتنك فيسطرن، تقا أفرج عتنه بتاررخ 

ر  تناف  فار  جابر من مارتن  ادليرل، جاء فراا أتنه تم تيرت ادارئ  شكتى من ادمتاطن فا 8/4/5102بتاررخ 
استاعاؤه تمالحرته من قبل جاا  األمن ادتقائي في ادليرل، عيى لياة  اتنتمائه ادسةاسي تتنشاطه ادطالبي عيمًا 

 أتنه أحا طالب جامع  ادليرل.
برت دحم جاء فراا مارتن  براهةم عبا اداتاح سياب من ادمتاطن إ من تيرت ادارئ  شكتى  51/4/5102بتاررخ  -

 طه ادطالبي، عيمًا أتنه طادبأتنه تم تتقةاه من قبل جاا  األمن ادتقائي في برت دحم عيى لياة  سةاسة  تتنشا
 .52/4/5102فراج عتنه بتاررخ مع  ادبتدرتكتنك ستن  رابع  تتم اإلفي جا

ة  من مارتن  ادليرل جاء ادمتاطن رتحي محما مرتان ابت شمس من تيرت ادارئ  شكتى  52/4/5102بتاررخ  -
عيمًا فراا أتنه تم تتقةاه من قبل جاا  األمن ادتقائي في ادليرل، عيى لياة  اتنتمائه ادسةاسي تتنشاطه ادطالبي، 

 .52/4/5102تأفرج عتنه بتاررخ  أتنه أحا طالب جامع  ادليرل
ر رت تاستاعاء من طيب  جامع  بر قام جاا  األمن ادتقائي بتتقرف مجمتع  5102لالل شار تنةسان  -
غيبة  مراعا مجيس بأ امع  بعا فت  هاه ادكتي سالمة  ادطالبة  في ادجرن عيى لياة  اتنتمائام ديكتي  اإللر آ

 تقا كاتنت تيك االتنتااكات عيى ادتنحت ادتادي: ادطيب 
كثر ادتحضرر التنتلابات جامع  برر رت جرى تتقةاه إل سالمة  في دجتن ادطادب جااا سيةم ممثل ادكتي  اإل*  

 من قبل جاا  األمن ادتقائي. 52/4/5102من عشررن ساع  بتاررخ 
تم ادمتحاث باسم ادكتي  اإلسالمة  لالل االتنتلابات، أفاا أن متن ده ةمن عبا ادرا ق  دادطادب مصعب أ* 

 جامع  برر رت. في  ياة  تنشاطه ادطالبي في ادكتي عتراده عيى لا محاتد  ت ثتناء غةابه تعرض ديتاتةش أ
تعيى لياة  فت  ادكتي  اإلسالمة  بأغيبة  مراعا مجيس ادطيب   اتنه فاا ادطادب مصعب أةمن عبا ادرا ق أ* 

مجمتع  من ادطيب  تهم: عبا ادع ر  ادعجتدي، فضل ادعجتدي، محمتا عتاشر ، األمن ادتقائي جاا  استاعى 
 براهةم ادغاري. إ حسام متنصتر،

 58/4/5102بتاررخ  االمن ادتقائي جاا أتقاه    برر رتحا طيب  جامعادطادب محما سيةمان صرر أ* 
 سالمة  في جامع  برر رت.ياة  تنشاطه ادطالبي في ادكتي  اإلتعرضه عيى ادجاات ادرضائة  دتتقةاه عيى ل
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تيرت ادارئ  شكتى من  2/4/5102بتاررخ . على أموال المواطنين دون حكم قضائي االستيالء: سادساً 
ادمتاطن أسام  هاشم أارب ادجتنراي أفاا فراا برةام جاا  األمن ادتقائي في مارتن  ادليرل بتتقةاه عيى لياة  
سةاسة  تعيى لياة  تنشاطه ادطالبي في جامع  بتدرتكتنك فيسطرن، كما أفاا بمصاار  أفراا ادجاا  جاا  جتال 

أ مع شاحتنه، تدم ةسجل محضر ضبط بادك، MSII5ا  حاستب محمتل من تنتع )، تجاS3من تنتع جالكسي 
كما ترتجا ده مصاارات سابر  تهي جاا  جتال من تنتع تنتكةا كشاف تحررب  رتجا باا أتراق تتثائق لاص  
تصتر تكتب مارسة  قاةم  تجاا  كمبرتتر )صتناتقأ تدم ةسجل محضر ضبط بادك أةضًا، دم ُتسيم 

 اررخ إعااا هاا ادترررر. ادمصاارات حتى ت
تيرت ادارئ  شكتى من ادمتاطن فار  تناف  فار  جابر من ادليرل حتل استاعائه  8/4/5102بتاررخ  -

تمالحرته من قبل جاا  األمن ادتقائي في مارتن  ادليرل، عيى لياة  اتنتمائه ادسةاسي تتنشاطه ادطالبي، عيمًا 
قام جاا  األمن ادتقائي بمااهم  متن ده، تتاتةشه تادعبث  2/4/5102أتنه أحا طالب جامع  ادليرل، تبتاررخ 

 بمحتتةاته، تقامتا بمصاار  أجا   تابيت جارا  تصاارتا أجا   حاستب تجاا ي تابيت ديتصيةح.
تيرت ادارئ  شكتى ادمتاطن عتنان عبا ادحيةم محما أبت عرف  شررق ادمتاطن عامر  02/4/5102بتاررخ  - 

ف  تاداي ةعمل مراساًل دتكاد  شااب دأتنباء، حرث جاء في تيك ادشكتى أتنه تم تتقرف عبا ادحيةم محما أبت عر 
اتالر  5211شرةره من قبل جاا  ادملابرات ادعام  في ادليرل، تاشترط عيةه مرابل اإلفراج عتنه تسيةم مبيغ 
ادتي باعاا من  كان قا طيباا كسيا  من تكاد  شااب الستلااماا في أمتر شلصة ، متناا تسارا قسط مركبته

اداي تتفرت  تجته في مطيع ادعام ادماضي، تداةه كتاب رثبت أن ادمال ادمحتل هت عبار   أجل ت ترج شرةره،
عن سيا  مادة  من تكاد  شااب دأتنباء، كما أفاا بأن تتقرف شرةره تادمطادب  بتسيةم ادمبيغ، جاء ديضغط عيى 

 مررب  من حرك  حماس. األمتنة  ادايسطرتنة بتنظر ادمؤسسات  ادمتاطن بسبب عميه في تكاد  شااب، ادتي تعتبر
برت دحم أفاا فراا، أتنه مارتن  تيرت ادارئ  شكتى من ادمتاطن هشام كامل أبت شرر  من  51/4/5102بتاررخ  -

 02من قبل جاا  األمن ادتقائي في برت دحم تأفرج عتنه بعا  02/3/5102تتم تتقةاه بتاررخ  اً فةاةعمل صح
، جاا  حاستب محمتل 5ادتتقرف، حرث قامتا بمصاار  معاات لاص  به تهي: )كامررا كاتنتن عاا رتمًا من 
مرتني كاسرت عيرام تصترر متاا  03تصتر شلصة ، أفالم تثرائة ،  CD 54دتتنه لمري،  HPمن تنتع 

رن جامعة  لاص  به، كاسترن حجم كبرر تلص كامررا تصترر فرارت، ااكر  تشررح  جتال لاص  به تكتاب
محضر ضبط بتيك  دم رتم تسيةمهأحاهما مساق جامعي تادثاتني كتاب بعتنتان "هكاا أبعاتتني"أ. تأفاا أتنه 

 ادمصاارات، تدم رتم إعااتاا حتى تاررخ إعااا هاا ادترررر. 
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من ادعام  تنةسانتيرت ادارئ  لالل شار . التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية: سابعاً 
 03ادك هتناك إضاف  إدى  كم تتم تتناراها لالل ادشار ااته.حتل عام تتنارا قرارات ادمحا شكتى تاحا  5102

 صارت في األشار ادسابر  دم رتم تتناراها حتى اآلن. اً قرار 
 انتهى


