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 التقرير الشهري حول
 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

 4102 فلسطين خالل شهر آذار في 
وقد  ،4102للعام  آذارخالل شهر  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسانيبين هذا التقرير أبرز االنتهاكات التي رصدتها 

 :خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية
 في قطاع  منها 01وفاة غير طبيعية  لةحا 44سجلت الهيئة وقوع فقد  ،الوفاة غير الطبيعيةحاالت  ارتفاعًا ملحوظًا في

والوفاة  ،استخدام السالح والفلتان األمنيالوفاة نتيجة فوضى وسوء وتتمثل هذه الحاالت في . في الضفة الغربية 7غزة و
والوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة، والوفاة في  ،(حالتان من أصل ثالث لنساء) في ظروف غامضة

 .والوفاة في األنفاق ،والوفاة داخل أماكن االحتجاز ،والقتل على خلفية الثأر ،والقتل الخطأ ،شجارات عائلية
 في قطاع غزة حكمين باإلعدام إصدار المحاكم. 
 ارتفاع حاالت اإلصابة جراء فوضى السالح والمتفجرات في قطاع غزة. 
 منها  77 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة 77تلقت الهيئة  ،معاملة أثناء االحتجازاستمرار حاالت التعذيب وسوء ال

حيث بلغت  في قطاع غزة تعذيب وسوء المعاملة لألحداثخاصة ارتفاع حاالت ال .في الضفة الغربية 01في قطاع غزة و 
 .شكوى 41

  واالحتجاز دون توفير الضمانات ودون عادلة جراءات قانونية إاستمرت الهيئة في تلقي الشكاوى حول انتهاك الحق في
ذمة حاالت توقيف على  3 ، ووثقت الهيئةتوفير ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها القانون األساسي

 .المحافظين
 التأخير والمماطلة في تنفيذهاوالمدنية تمتنع عن تنفيذ األحكام القضائية أو  بعض الجهات الرسمية األمنية ال زالت، 

كانت قد صدرت منذ فترة  اً قرار  04إضافة إلى منها في حين بقيت شكويان دون تنفيذ،  1نفذ شكاوى  7سجلت الهيئة 
 .نهاء مدة محكوميتهإم اإلفراج عن أحد المواطنين رغم لم يت كذلك. طويلة ولم تنفذ حتى اآلن

 دون حكم قضائي األجهزة األمنية في الضفةشكاوى حول االستيالء على أموال المواطنين من قبل ال استمرار. 
 مع السلمي تلقت الهيئة عددًا من الشكاوى حول انتهاك بعض الحقوق كاالعتداء على حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتج

 .عددًا آخر حول االعتداء على األشخاص والممتلكات العامة والخاصة كما تلقتوالحريات األكاديمية، 
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 تفاصيل االنتهاكات 
 ةحال 44 ،4102من العام  آذار رصدت الهيئة خالل شهر .انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية: أوالً 
أماكن  فيوقعت  واحدةوفاة  حالة :توزعت على النحو التالي الضفة الغربيةفي   7و   منها في قطاع غزة 01 وفاة

لنساء  حالتانالضفة الغربية،  في امنه واحدةالة حفي ظروف غامضة  وقعت وفاة تحاال 3 .قطاع غزة االحتجاز
في  3و في قطاع غزةمنها  2 نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامةوقعت  وفاة تحاال 7. قطاع غزة في

قطاع  حاالت وفاة وقعت في 7. العائليةالشجارات نتيجة في الضفة الغربية  قعتو  وفاة حاالت 3 .الضفة الغربية
  .قطاع غزةفي حوادث األنفاق بواحدة حالة وفاة و  نفجارات الداخلية،غزة نتيجة فوضى السالح واال

 .توضيح لحاالت الوفاة
محمد عبد القادر أبو عمرة توفي المواطن  21/3/1122بتاريخ . التوقيفحاالت الوفاة داخل السجون ومراكز . 3

ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فإن المذكور قد . والموقوف في مركز شرطة خانيونس من دير البلحعامًا  27
من منزله في دير البلح في نظارة مركز شرطة دير البلح على ذمة قضية مالية، وكان لديه  5/3/1122أوقف بتاريخ 

تم تحويله إلى مركز شرطة  21/3/1122وبتاريخ . تقارير طبية تفيد بإصابته بعدة أمراض من بينها مرض القلب
خانيونس للتحقيق معه على خلفية تهمة جنائية، غير أنه وفي مساء نفس اليوم وأثناء عملية نقل المحتجزين إلى 
مركز اإلصالح والتأهيل بخانيونس وقع المواطن المذكور مغشيًا عليه، وتم نقله بواسطة سيارة اإلسعاف إلى مستشفى 

 .ي قبل وصوله إلى المستشفىناصر بالمدينة حيث توف
  .حاالت الوفاة ظروف غامضة. 4
من منطقة الكرامة  عاماً  14سالم سالمة أبو صهيبان عثرت الشرطة على جثة المواطن  9/3/1122بتاريخ  -

ووفقًا للمعلومات التي وصلت للهيئة من الشرطة أنه تم نقل . شمال غزة، وهو في حالة شنق بشجرة داخل منزله
لدى مستشفى الطب النفسي، وقد فتحت الشرطة  اً طبي اً مذكور ملفللمستشفى الشفاء بغزة، وتبين أن  الجثة إلى

 .تحقيقًا لمعرفة مالبسات الحادث
صاحبة  (لتركية األص)من مدينة غزة  عاماً  21دريجول حسن السعدي توفيت المواطنة  23/3/1122بتاريخ  -

ووفق . ابتالعها كمية من األدويةمحل صالون تجميل، ومتزوجة من طبيب من غزة، متأثرة بإصابتها نتيجة 
دينة غزة في حالة حرجة لمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المواطنة المذكورة وصلت إلى مستشفى الشفاء بما

وقد حضرت الشرطة إلى ، حياتها ، حيث لم ينجح األطباء في إنقاذناجمة عن تعاطيها كمية كبيرة من األدوية
 .المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث
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من قرية كوبر بمحافظة رام اهلل،  عاماً  01بو عليا أضحى وليد  المواطنةعثر على جثة  31/3/1122بتاريخ  -
ن تحت شجرة بالقرب من منزلها، ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة ولبيان العالقات العامة في الشرطة أملقاة 

وبناء عليه  ،ثار حبلأعمليات الشرطة تلقت بالغا حول وجود جثة لفتاة ملقاة تحت شجرة قرب منزلها وعلى رقبتها 
بالغ وكيل النيابة والطبيب إكما تم  ،ى المكانلإتحركت قوة من شرطة مباحث رام اهلل ومركز شرطة بيرزيت 

 .بالتحفظ على الجثة للتحقيق في مالبسات وفاتها ةمرت النيابأو  ،الشرعي
 .دم اتخاذ احتياطات السالمة العامةحاالت الوفاة بسبب ع. 3
ناجمة بشظايا إصابته  جراءمن مدينة رفح  عاماً  31إبراهيم محمد الغول توفي المواطن  8/3/1122بتاريخ  -

ن المذكور أصيب مع آخرين فإالمتوفرة لدى الهيئة  لمعلوماتل اً ووفق. عن انفجار أنبوبة أوكسجين في ورشة لحام
تم نقله إلى قد أثناء قيامهم بلحام أنبوبة األوكسجين في الورشة التي تقع أسفل أحد المنازل شمال محافظة رفح، و 

 .في الحادث اً تحقيق وفتحت الشرطة ،فور وصوله تهوفا تحيث أعلن ،مستشفى أبو يوسف النجار بالمدينة
من مدينة يطا بمحافظة الخليل، جراء سقوط باب  اً عام 33رائد أحمد ادعيس توفي الطفل  29/9/8029اريخ بت -

وذلك أثناء وجوده في منزل العائلة، ووفقًا للمعلومات المتوفرة  لكسور ورضوض في الجمجمة حديدي عليه أدى
وتبين  امة بالتحقيقشرعت النيابة العلمكان وفتحت تحقيقًا في الحادث، كما لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى ا
 .عدم وجود شبهات جنائية في الحادثة

من قرية عابود بمحافظة رام اهلل،  عاماً  10هيام عبد القادر دار صالح المواطنة  توفيت 28/3/1122بتاريخ  -
ن المتوفرة لدى الهيئة من الشرطة فإ ووفقًا للمعلومات .ةقريالالكائن في ا لصعقة كهربائية في منزلها تعرضه جراء

 .، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث توفيت جراء صعقة كهربائيةالمواطنة المذكورة 
محافظة خانيونس، بمن بلدة بني سهيال  عاماً  24بسام محمد أبو طيبة توفي المواطن  12/3/1122بتاريخ   -

ن المذكور أصيب خالل تشغيله سخان مياه فإلمعلومات المتوفرة لدى الهيئة ل اً ووفق. تعرضه لصعقة كهربائية جراء
 .في الحادث تحقيقاً إلى المكان وفتحت الشرطة حضرت في منزله، وقد 

 أعوام، وغنى فتحي شيخ العيد 2خ العيد فتحي شيملك الشقيقتان توفيت الطفلتان  12/3/1122بتاريخ  -
لمعلومات المتوفرة لدى ل اً ووفق. العائلة اندالع حريق بمنزلإصابتهما بحروق نتيجة رفح، جراء مدينة ، من عامان
استخدام شمعة لإلنارة من قبل العائلة خالل فترة  نتيجةن الطفلتين احترقتا بعد اشتعال النار بالغرفة فإالهيئة 

 .، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادثانقطاع التيار الكهربائي
الخليل جراء من مدينة دورا بمحافظة أعوام  3يمنى خالد محمد الشحاتيت  توفيت الطفلة 19/3/1122بتاريخ  -

، حيث مكثت بالعناية المركزة في المستشفى األهلي حتى 15/3/1122بتاريخ  سقوطها عن سطح منزل العائلة



 

9 

 

وفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث، وقد . فارقت الحياة
 . باشرت النيابة العامة التحقيق بالحادثة وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية

 
 .والقتل على خلفية الثأر شجارات عائلية والقتل الخطأفي ة حاالت الوفا. 2
من مدينة الخليل، جراء إصابته  عاماً  64عبد الغني عبد الخالق الهيموني توفي المواطن  8/9/8029بتاريخ  -

بعدة طعنات بآلة حادة في أماكن مختلفة من جسمه، وذلك في شجار عائلي وقع في منطقة حارة الشيخ بمدينة 
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد تعرض المواطن لعدة طعنات . عائلتي الهيموني والجعبري الخليل بين

عبد  وقد أصيب في المشاجرة نجل المتوفىأولها في الصدر والثانية باليد اليسرى والثالثة أسفل اإلبط األيسر، 
، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت عاماً  28عامًا وابن أخيه أيمن يوسف الهيموني  27الخالق الهيموني 

 . تحقيقًا في الحادث وباشرت النيابة العامة أيضًا التحقيق وتم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين
جراء تعرضها للطعن بآلة  ،من مدينة رام اهلل عاماً  31سماح حسن بدر المواطنة  توفيت 2/3/1122 بتاريخ -

ثر خالف إ للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة من الشرطة فقد تعرضت المذكورة للطعنووفقًا  .من قبل زوجها حادة
، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث، كما نشب بينهما وبين زوجها في شقتهما برام اهلل

 .بعد أن سلم القاتل نفسه وتم توقيف الجاني مسرح الجريمة ةعاينالنيابة بم قامت
من مخيم البريج بمحافظة الوسطى  عاماً  21عالء الدين محمد العواودة ، توفي المواطن 21/3/1122 بتاريخ -

ووفقًا للمعلومات المتوفرة . في قطاع غزة، جراء إصابته بأعيرة نارية في البطن والصدر أطلقت خالل شجار عائلي
له استخدام األسلحة النارية، وقد لدى الهيئة فإن المذكور أصيب خالل شجار عائلي وقع في المخيم تم خال

من المشتبه بهم وضبط مسدس  إلى المكان، وقامت بتوقيف عدد حضرت الشرطة، وشرطة التدخل وحفظ النظام
 .وبندقية آلية، وتم فتح تحقيق في الحادث

 .حاالت الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح. 1
من مدينة دير البلح  بمحافظة الوسطى  عاماً  44سمرة مصعب موسى أبو توفي المواطن  2/3/1122بتاريخ  -

ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب . في قطاع غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الرقبة
خالل تواجده في حفل زفاف أحد أفراد العائلة، حين قام أحد األقارب من المشاركين بإطالق النار احتفااًل، وقد تم 
نقله إلى مستشفى شهداء األقصى بالمدينة لتلقي العالج، وبعد ذلك تم تحويله إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة 
لخطورة حالته، إال أن المصادر الطبية أعلنت عن وفاته بعد حوالي ساعة من وصوله إلى المستشفى، وقد حضرت 

 .تحت تحقيقًا في الحادثالشرطة إلى المكان وقامت بتوقيف المشتبه به بإطالق النار، وف
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عامًا،  44عامًا، وجعفر حمزة عدوان  41محمد تيسير إسماعيل  :ثالثة مواطنينتوفي  22/3/1122بتاريخ  -
وجميعهم من سكان بلدة بيت حانون بمحافظة شمال غزة، جراء انفجار جسم متفجر عامًا  44وكريم علي حمد 

ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن االنفجار وقع في . طوابق في البلدة 3داخل أحد المنازل المكون من 
وقد حضرت . الطابق الثالث للمنزل المأهول بالسكان ناجم عن عبث أشخاص بجسم المتفجر داخل الطابق

 .الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث
من بلدة بيت حانون بمحافظة شمال  عاماً  14عائشة عطية محمدين توفيت المواطنة  23/3/1122بتاريخ  -

ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد سقط صاروخ . غزة، جراء سقوط صاروخ محلي الصنع على منزل العائلة
الواقع في بلدة بيت حانون، وانفجر الصاروخ داخل المنزل ما أدى إلى  ةالمذكور  ةمحلي الصنع على منزل المواطن

وقد حضرت . رة وآخرين، وقد تم نقلها إلى مستشفى الشفاء بغزة حيث أعلن عن وفاتهاإصابة المواطنة المذكو 
 .الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقًا لمعرفة مالبسات الحادث

من بلدة بيت حانون بمحافظة شمال غزة، متأثرًا  أعوام 3محمد بالل حمدين توفي الطفل  22/3/1122بتاريخ  -
في البناية السكنية في بيت  22/3/1122جار الجسم المتفجر الذي وقع بتاريخ بجراحه التي أصيب بها في انف

 .فارق الحياةي مستشفى الشفاء بغزة إلى أن حانون، حيث كان قد أصيب في الحادث المذكور ومكث ف
من بلدة القرارة بمحافظة خانيونس، جراء  عاماً  41حمزة أيمن أبو عيد توفي المواطن  18/3/1122بتاريخ  -
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب أثناء قيامه بتنظيف . صابته بعيار ناري في الرأسإ

 .سالحه الشخص داخل منزل العائلة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث
نضال توفي المواطن  22/3/1122بتاريخ . حاالت الوفاة في األنفاق على الحدود بين قطاع غزة ومصر .1

أثناء عمله باالختناق  8/3/1122متأثرًا بإصابته بتاريخ رفح، محافظة من حي النصر بعامًا  47رياض أبو لولي 
المصرية، وتم نقله إلى المستشفى األوروبي بخانيونس لتلقي  –في أحد األنفاق الواقعة على الحدود الفلسطينية 

، وقد حضرت حد المستشفيات داخل الخط األخضر حيث أعلن عن وفاتهأورة حالته تم نقله إلى نظرًا لخطالعالج، و 
 .الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث

عالء :ينأصدرت محكمة بداية خانيونس حكمًا باإلعدام بحق المواطن   11/3/1122بتاريخ . الحكم باإلعدام. 7
 .عامًا، من حي تل السلطان برفح 18 مهند محمود أبو شمالةو  .السلطان برفحعامًا، من حي تل  18نبيل نصر 

حكام قانون العقوبات الفلسطيني طف بقصد القتل والسلب، خالفًا ألبعد أن أدانتهما بتهم القتل قصدًا باالشتراك والخ
 .حكمًا قاباًل للطعن باالستئناف والنقض بقوة القانون. 2932للعام 
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 :انفجارات داخلية -سوء وفوضى استخدام السالح اإلصابة نتيجة. 1

رواء  :ناتجة عن شظايا انفجار جسم متفجر وهمالتالية أسماؤهم بجروح أصيب المواطنون  22/3/1122بتاريخ  -
عامًا، خالد  12، محمد عودة العام أعوام، لما إسماعيل عام ونصف 3عامًا، محمد إسماعيل  15إسماعيل 
ووفقًا للمعلومات محافظة شمال غزة، بجميعهم من بلدة بيت حانون و  ،عاماً  53وبدرية حمدين عامًا،  29الحمادين 

، مأهول بالسكانلاالعائلة في الطابق الثالث من منزل وقع انفجار  المتوفرة لدى الهيئة فقد أصيب المواطنون نتيجة
قد و . اخل المنزل والمنازل المجاورةعن عبث مسلحين بجسم متفجر، أسفر عنه قتلى ومصابين داالنفجار نجم  وقد

تم نقل المصابين إلى مستشفى كمال عدوان ومستشفى بيت حانون لتلقي العالج، وقد حضرت الشرطة إلى المكان 
 .وفتحت تحقيقًا في الحادث

عامًا، عتاب محمدين  21عامًا، عائشة محمدين  33إسماعيل محمدين أصيب المواطنون  23/3/1122تاريخ ب -
بشظايا صاروخ محلي  أعوام 5عوام، وشفيقة عبد الفتاح أ 2أعوام، رنين محمدين  3ًا، وسام محمدين عام 12

نه قد سقط صاروخ محلي الصنع داخل منزل عائلة المواطن فإلمعلومات المتوفرة لدى الهيئة ل اً ووفق. الصنع
دى إلى إصابة المذكورين أه، ما محافظة شمال غزة، وانفجر داخلبإسماعيل محمدين الواقع في بلدة بيت حانون 

وقد حضرت الشرطة إلى المكان . وتم نقلهم إلى مستشفى بيت حانون الحكومي ومستشفى الشفاء بغزة لتلقي العالج
 .الحادث فيوفتحت تحقيقًا 

محافظة خانيونس، بعامًا من بلدة القرارة  39أصيب المواطن صالح عبد الشفوق العبادلة  12/3/1122بتاريخ  -
صالة داء ن المذكور أصيب أثناء توجهه ألفإلمعلومات المتوفرة لدى الهيئة ل اً ووفق. بعدة أعيرة نارية في فخديه

حيث تم إطالق النار باتجاهه من قبل أشخاص مجهولين، وتم نقله إلى  ،الفجر في المسجد الواقع بالقرب من منزله
 .في الحادث اً تحقيق الشرطة إلى المكان وفتحت قد حضرتمستشفى ناصر بمدينة خانيونس لتلقي العالج ، و 

خانيونس، محافظة عامًا من حي األمل ب 28أصيب المواطن باسم يوسف أبو الخير  19/3/1122بتاريخ  -
ن المذكور تعرض خالل نومه في منزل فإلمعلومات المتوفرة لدى الهيئة ل اً ووفق. بعيارين ناريين في ساقه األيمن

قبل أن يلوذ " كالشينكوف"نتيجة خالفات عائلية، واستخدم األخير سالح آلي " ابنه"ر من قبل العائلة إلطالق النا
حضرت الشرطة إلى المكان بالفرار، وتم نقل المصاب إلى مستشفى غزة األوروبي وادخل قسم العناية المكثفة، وقد 

 . فتحت تحقيقًا في الحادثو 
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عامًا،  23أعوام، محمد عماد أبو محسن  21بو محسن أمين عماد أ أصيب األطفال 31/3/1122بتاريخ  -
ام، ومحمود وائل النيرب أعو  5أعوام، مؤمن وائل النيرب  9عامًا، رجب محمد المغاري  22أحمد عماد أبو محسن 

لمعلومات المتوفرة لدى الهيئة ل اً ووفق. جسم مشبوهانفجار شظايا  نتيجةرفح، بجراح مدينة وجميعهم من  ،عاماً  21
يلعبون كرة القدم حينما حينما كانوا ن المذكورين قد أصيبوا أثناء تواجدهم في محيط الحي السعودي غرب رفح فإ

توجه نحوهم أحد األطفال بعد أن عثر على أنبوب حديدي قرب مكب للنفايات وألقى به بالقرب من األطفال حيث 
اف إلى مستشفى أبو يوسف النجار بالمدينة لتلقي هم، وقد تم نقلهم بواسطة سيارات اإلسعتصابما أدى إلى إانفجر 

 .الحادث فيفتحت تحقيقًا قد حضرت الشرطة إلى المكان و العالج، و 

عامًا، خطاب  23عامًا، ضياء الدين شاهين  28مصطفى المجايدة  :أصيب المواطنون 31/3/1122تاريخ ب -
وجميعهم من سكان المواصي غرب مدينة  ماً عا 22عامًا، وعمر الزقزوق  13عامًا، هيثم الزقزوق  11الزقزوق 

ن المذكورين أصيبوا أثناء فإلمعلومات المتوفرة لدى الهيئة ل اً ووفق. اح ناجمة عن انفجار قذيفةر خانيونس، أصيبوا بج
عملهم في أرضهم الزراعية حيث عبث أحد المواطنين بقذيفة عثر عليها في أرض حكومية بالمنطقة، ما أدى إلى 

تم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر بالمدينة لتلقي العالج، وحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت قد انفجارها، و 
 .الحادث في تحقيقاً 

 شكوى 77 خالل الفترة التي يغطيها التقريرتلقت الهيئة  .المعاملة القاسية والمهينة –قيف التعذيب أثناء التو . 7
ت توزعوقد  ، الغربيةفي الضفة  وىاشك 01 و في قطاع غزة شكوى 77 تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها

 3، األمن الوقائيجهاز ضد  شكاوى 3 ،ضد جهاز الشرطة 04 :على النحو التاليالشكاوى في الضفة الغربية 
ضد جهاز  شكوى 71جلت س   وىاشك 77 الهيئةفقد تلقت غزة  أما في قطاع. ضد جهاز المخابرات العامة شكاوى
وقد تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح واللكم والضرب إلى جانب . ضد جهاز األمن الداخلي شكاوى 7و الشرطة

شكوى  15كما برز في قطاع غزة تعرض األحداث للتعذيب، حيث سجلت الهيئة في هذا الصدد  .سوء المعاملة
 .تراوحت بين التعذيب وسوء المعاملة

 ويشمل هذا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية سياسية: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ثانياً 
 .والتوقيف على ذمة المحافظين

 23 في الضفة الغربية الفترة التي يغطيها التقريرتلقت الهيئة خالل  :االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية – 2
 .إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفًا تعسفياً  حول عدم صحة تركزت شكوى

انتهاك الحق في ضمانات  يدعي المواطنون من خاللها شكوى 71 وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خالل ذات الشهر
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استمرت  ".فية سياسيةعدم صحة إجراءات التوقيف، وعدم الفصل بين السجناء، واالعتقال على خل"المحاكم العادلة 
ترى الهيئة أنه من . الضفة الغربيةفي  بسيط انخفاضعمليات االعتقال بنفس الوتيرة كما في الشهر الماضي مع 

تباع اإلالضروري قيام الجهات الرسمية بااللتزام بالقانون   .جراءات القانونية السليمة في عمليات االعتقال واالحتجازوا 
متتتن الشتتتتكاوى حتتتتول  اً تلقتتتت الهيئتتتتة ختتتالل الفتتتتترة التتتتي يغطيهتتتتا التقريتتتر عتتتتدد :المحففففافظينالتوقيفففف بقففففرار مففففن  -1

توقيتتتتف المشتتتتتكين فيهتتتتا علتتتتى ذمتتتتة المحتتتتافظين، أخلتتتتي ستتتتبيل عتتتتدد متتتتنهم فتتتتي حتتتتين بقتتتتي التاليتتتتة أستتتتماؤهم موقتتتتوفين 
متتتتتن مدينتتتتتة أريحتتتتتا، جتتتتترى توقيفتتتتته بقتتتتترار صتتتتتادر عتتتتتن محتتتتتافظ  فتتتتتادي احمتتتتتد عطتتتتتا عواطلتتتتتة : علتتتتتى ذمتتتتتة المحتتتتتافظ

تبتتتتتتتتتاع إتصتتتتتتتتتة ودون خعلتتتتتتتتتى الجهتتتتتتتتتات القضتتتتتتتتتائية الم دون عرضتتتتتتتتته 23/3/1122حافظتتتتتتتتتة أريحتتتتتتتتتا منتتتتتتتتتذ تتتتتتتتتتاريخ م
حمتتتتد رميلتتتتة أخليتتتتل علتتتتي  .، وحتتتتتى تتتتتاريخ إعتتتتداد هتتتتذا التقريتتتر لتتتتم يتتتتتم اإلفتتتتراج عنتتتتهجتتتراءات القانونيتتتتة فتتتتي توقيفتتتتهاإل

دون  23/3/1122متتتتتتن مدينتتتتتتة أريحتتتتتتا، جتتتتتترى توقيفتتتتتته بقتتتتتترار صتتتتتتادر عتتتتتتن محتتتتتتافظ محافظتتتتتتة أريحتتتتتتا منتتتتتتذ تتتتتتتاريخ 
، وحتتتتتتى تتتتتتاريخ إعتتتتتداد جتتتتتراءات القانونيتتتتتة فتتتتتي توقيفتتتتتهتبتتتتتاع اإلإتصتتتتتة ودون خعلتتتتتى الجهتتتتتات القضتتتتتائية الم عرضتتتتته

تلقتتتتت الهيئتتتتة شتتتتكوى متتتتن ذوي المتتتتواطن عتتتتوفي رحتتتتيم أحمتتتتد عتتتتوفي، أفتتتتادوا كمتتتتا  .هتتتتذا التقريتتتتر لتتتتم يتتتتتم اإلفتتتتراج عنتتتته
دون  ، حيتتتتث تتتتتم اعتقالتتتته متتتتن منزلتتتته82/8/8029فيهتتتتا أن نجلهتتتتم معتقتتتتل علتتتتى ذمتتتتة محتتتتافظ طتتتتولكرم منتتتتذ تتتتتاريخ 

 .قضائية، وما زل المواطن المذكور معتقاًل ولم يتم اإلفراج عنه حتى لحظة إعداد هذا التقرير مذكرة
 .التعبير واإلعالم والتجمع السلميانتهاكات حرية الرأي و : ثالثاً 
نظمته حركة فتح  المدينةين لشهداء بلدة خزاعة شرق خانيونس بفض حفل تأبقامت شرطة  8/3/1122 بتاريخ -

ل حصلوا على ن القائمين على الحففإلمعلومات المتوفرة لدى الهيئة ل اً ووفق. وعائلة القصاص في ديوان العائلة
غير أن قوة من الشرطة حضرت إلى ديوان العائلة في حي الشيخ  لشرطةولة وتم إبرازه لؤ ترخيص من الجهة المس

وبعد مشادات كالمية بين الشرطة  ،وطالبت الحضور بإخالء المكان ،نيونس حيث كان يقام الحفلناصر بخا
تم إطالق األعيرة قد والحضور تم تعزيز القوات التي قامت بفض الحفل بالقوة واالعتداء على المشاركين بالضرب، و 

شخصًا من الحضور  011، وتم اعتقال حوالي بإلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة وننارية في الهواء، ورد المشاركال
ونقلهم إلى مركز شرطة خانيونس، وتم التحقيق معهم حول حفل التأبين، وتم إخالء سبيل عدد منهم في وقت الحق 

 7منهم وبقي  01 ، وفي اليوم التالي تم إخالء سبيلقيد التوقيفشخصًا  43 على إلبقاءمن نفس اليوم فيما تم ا
وأحمد القصاص، ومحمد القصاص، وخضر القصاص،  سفيان القصاص، وياسر القصاص،)وهم مواطنين موقوفين 

وبعد أيام تم تقديمهم للمحاكمة لدى محكمة صلح خانيونس وتم الحكم عليهم  ،(وشفيق القصاص، وعماد القصاص
 (.التجمع غير المشروع)لكل منهم بعد إدانتهم بتهمة ( شيكل 111)بغرامة مالية مقدارها 



 

8 

 

تنظيم وقفة تضامنية مع من محافظة خانيونس بمنعت الشرطة في مركز شرطة الشرقية  21/3/1122بتاريخ  -
والتي كان من المقرر تنظيمها من قبل أفراد عائلته أمام  ير في سجون االحتالل اإلسرائيلي عمار فؤاد الدغمةاألس

فؤاد الدغمة، : وهملد األسير وعدد من الحضور جهاز المباحث باحتجاز وامن ديوان عائلة الدغمة، وقد قام عناصر 
وتم إخالء سبيلهم مساء نفس اليوم بعد أن اجبروا  ،و جامع، وشريف عرفات، ومحمد بركةوجهاد أبو عنزة، ونايف أب

القوة كما قامت " و إقامة وقفات احتجاجية وعدم اإلخالل بالنظام العامأبعدم التجمع "على التوقيع على تعهد يقضي 
 .عالم الفلسطينية والرايات الخاصة بحركة فتح ومصادرة مكبرات الصوتلة الصور واألبإزا
قام أفراد من جهاز الشرطة واألمن الداخلي بمنع عقد تجمع سلمي في حديقة الجندي  25/3/1122بتاريخ  -

طة الفلسطينية، وقبل كانت قد دعت إليه حركة فتح والحملة الشعبية لدعم وتأييد رئيس السل ،المجهول في مدينة غزة
عضو اللجنة المركزية لحركة  فادة آمال حمدإل اً واحتجاز عدد منهم، ووفق متحدثينالمحددة للتجمع تم تفريق الالساعة 

قد أبلغت األجهزة األمنية بالفعالية بواسطة ممثل القوى الوطنية ولم تتلق أي رد، في حين كانت ن الحركة فإ ،فتح
  .ات من نقل المشاركينقامت الشرطة بمنع السيار 

أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بغزة كان المشاركون فيه  تم تفريق تجمع سلمي 21/3/1122 بتاريخ -
هدى اللوح،  ن المشاركين من بينهم المواطنونيتحضرون للتوجه إلى حديقة الجندي المجهول، وتم احتجاز عدد م

براهيم أبو طه، وعبد الرحمن شاهين، وحسان أوأكرم الديري، وعمر األسود، وخالد  بو الجديلي، ووسام عوض، وا 
 .وتم إخالء سبيلهم في وقت الحق من نفس اليوم سيف، وصالح سمعان

على سياسة وقرارات وزارة الصحة  حتجاجياً اعتصامًا اوأثناء تنظيم مجموعة من األطباء  13/3/1122بتاريخ  -
قامت قوة من جهاز الشرطة  ،في مدينة رام اهلل قر المجلس الطبي الفلسطينيأمام م ،الفلسطيني والمجلس الطبي

بعد عودة المعتصمين و عتصام السلمي، مطالبهم وحقهم باال مناقشةقتيادهم إلى المحافظة و اعتصام، وجرى بفض اال
حيث تم النقاش  قتياد المعتصمين إلى مقر شرطة المدينةاعتصام و عتصام قامت قوات الشرطة بفض االإلى مكان اال

ى إغالق مبنى إلبشرط عدم قيامهم بأي نشاط يؤدي  عتصام وأخلي سبيلهم فيما بعدمعهم في مطالبهم وحقهم باال
 .المجلس الطبي الفلسطيني

لياّل حضر شخصان إلى مكان  1:00لى إ 12:30بين الساعة ما عتصامهم ابعد عودة األطباء إلى مكان 
نهال عليهم بالتهديد اعتصام حيث اال إنهاء بأنة من المباحث العامة وطلب منهم هأحدهم عرف على نفس ،عتصاماال

عتداء بالضرب على أحد األطباء المعتصمين والوعيد والتلفظ بألفاظ نابية وخارج عن اآلداب العامة وبعد ها تم اال
 .إلى مقر الشرطة هقتيادتم اويدعى ناهض عبيدي و 
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 23 رطة محافظة غزة باستدعاء الصحفي أيمن غازي العالولالعامة في ش قام جهاز المباحث 12/3/1122بتاريخ 
لمعلومات ل اً ووفق. فضائية الفرات العراقية، وتم احتجازه في مقر شرطة المحافظةل مراسالً ويعمل عامًا من غزة، 

عن الحالة الفلسطينية على موقع جاء على خلفية نشره فيديوهات ساخرة  ن استدعاء العالولفإالمتوفرة لدى الهيئة 
وقد تم إخالء سبيله في . 13/3/1122يوتيوب، كان آخرها عقب مهرجان الشهداء الذي نظمته حركة حماس بتاريخ 

 .وقت الحق من نفس اليوم
تلقت الهيئة شكوى من الصحفي أحمد عبد العفو صادق ملحم من رام اهلل، أفاد فيها أنه  19/3/1122بتاريخ  -

تغطيته لدرس ديني لحزب التحرير داخل مسجد البيرة الكبير في مدينة رام اهلل جرى عرقلة عمله الصحفي من وأثناء 
 11لمدة  هس كما جرى احتجازه مع زميلأحدهم على الر أوتعرض للضرب من قبل . لزي المدنيبعض رجال األمن با

 .هخالء سبيلإدقيقة قبل 
 .ةالعامة والخاص شخاص والممتلكاتاأل االعتداء على: رابعاً 
محافظة بعامًا من الحي السعودي  29تم االعتداء على المواطن مجدي عبد اهلل المغربي  2/3/1122بتاريخ  -

لمعلومات المتوفرة لدى الهيئة ل اً ووفق. ول اإلعالمي فيهاؤ دارة جمعية بن باز الخيرية والمسرفح، عضو مجلس إ
لقريب من منزله ألداء صالة الفجر، قام مسلحون ملثمون باختطافه أثناء توجه المذكور إلى مسجد طيبة او نه فإ

ونقله إلى منطقة مجهولة، وتم االعتداء عليه بالضرب المبرح باستخدام العصي وأعقاب البنادق، ثم ألقي به بالقرب 
مستشفى  من منطقة المواصي برفح، حيث تمكن من االتصال بذويه بمساعدة المارة وتم نقله بسيارة اإلسعاف إلى

حضرت رضوض في أنحاء متفرقة من الجسم، وقد  أبو يوسف النجار بالمدينة وتبين إصابته بكسور في الساق و
 .الحادث فيفتحت تحقيقًا الشرطة إلى المكان و 

مواطنًا باالعتداء على مدرسة  90كثر من المواطنين في بلدة حوسان وعددهم أقام عدد من  2/9/8029بتاريخ  -
طالع على حقوق القراءة والمعرفة واإلذكور حوسان الثانوية وذلك احتجاجا منهم على تنفيذ نشاط تربوي حول 

نافي تالنشاط ي"ن لدفاع عن األطفال العتقادهم أمن قبل مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي والحركة العالمية لالطفل 
حيث  ،حسب ادعائهم". لى الفسادالنشاط هم من النساء وهذا يؤدي إ، وأن منفذو هذا واألخالقية القيم اإلسالميةو 

التربية والتعليم مديرية قاموا بالدخول إلى المدرسة وطرد منفذي ومنفذات النشاط خارج المدرسة، وعليه تقدمت 
م الحرية األكاديمية وضرورة بشكوى رسمية لدى محافظ محافظة بيت لحم تؤكد من خاللها على ضرورة احترا

 .عتداءالالحفاظ عليها، ولم يصب أحد بأذى إثر هذا ا
قامت مجموعة من المواطنين مجهولي الهوية باالعتداء على مقر جمعية سيدات بيت  28/9/8029بتاريخ  -

لذي أّدى النفجار مرسم الخيرية في مدينة دورا بمحافظة الخليل، وقد تم إحراق المكتب المكّون من غرفتين األمر ا
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ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد . شيقل 8000أنبوبة الغاز وتدمير مفرزة النحل التي يقّدر ثمنها ب
 . بالحادثتحقيقًا حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت 

ثمانية  مجهولي الهويةت مجموعة من األشخاص وعند الساعة الثانية والنصف فجرًا أطلق 82/9/8029بتاريخ  -
أبو  ةرصاصات باتجاه سيارة المواطن عطا أبو ارميلة وهو أمين سر حركة فتح في محافظة جنين، ووفقًا إلفاد

وقد حضرت . مؤخرة السيارة نار أدى إلى تحطم الزجاج الخلفي فيما أصابت رصاصتانارميلة للهيئة فإن إطالق ال
يشار في هذا . يقات، ومازالت إجراءات التحقيق مستمرةالشرطة وأجهزة األمن إلى المكان وباشرت بإجراء التحق

الصدد إلى أن المركبة كانت متوقفة أمام منزل المواطن أبو رميلة في حي الجابريات ولم يكن بداخلها أحد أثناء 
 .وقوع االعتداء

شكاوى حول مصادرة  1تلقت الهيئة خالل شهر آذار  .ستيالء على أموال المواطنين دون حكم قضائياال :ساً خام
األجهزة األمنية أموااًل وأجهزة حاسوب محمولة وغير محمولة وأوراق خاصة وهواتف نقالة وفالشات ولم تتم اعادة 

 .تلك األموال والممتلكات المصادرة رغم المطالبة المتكررة بإعادتها
 .نفيذ قرارات المحاكم الفلسطينيةالتأخير والمماطلة في ت: سادساً 

شكاوى في حين  1نفذ ، رارات المحاكمحول عدم تنفيذ قشكاوى  7 ،4102من العام  آذارتلقت الهيئة خالل شهر 
 : هي التاليةالشكاوى غير المنفذة و  تنفيذ شكويانلم يتم 

 
 تاريخ صدور الحكم تاريخ التوقيف مكان التوقيف االسم الرقم 

الرحمن نمر محمد  عبد 0
 الزير الحسيني 

 

/ المخابرات العامة
  الخليل

حصل على  21/3/1122بتاريخ  3/22/1123
قرار باالفراج صادر عن محكمة 

 3111بداية الخليل بكفالة عدلية 
دينار وبتاريخ  2111دينار ونقدية 

تم تقديم طلب  22/3/1122
استرحام للمحكمة لتخفيض الكفالة 
فقررت المحكمة أن تكون كفالة 

ر وعلى دينا 3111عدلية قيمتها 
الرغم من من إنجاز الكفالة 
والحصول على أمر إفراج من قبل 
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المحكمة ، إاّل أن جهاز المخابرات 
لم ينّفذ القرار لغاية اآلن وبالرغم من 
مخاطبة الهيئة لعطوفة النائب العام 

مخابرات العامة ورئيس جهاز ال
 .15/3/1122بتاريخ 

/ المخابرات العامة سالم حسن جميل حمادإ 4
 أريحا

المتتتتتتتتتتواطن إستتتتتتتتتتالم رغتتتتتتتتتتم عتتتتتتتتتترض  2/9/1123
صتتتتتتدار حكم  هتتتتتتاعلتتتتتتى المحكمتتتتتتة وا 

 2/9/1123بتتتتتتتتتتتتتتتتالحبس بتتتتتتتتتتتتتتتتتاريخ 
ستتتتتتتتتنوات، ورغتتتتتتتتتم انتهتتتتتتتتتاء  3لمتتتتتتتتتدة 

منتتتتتتذ تتتتتتتاريخ  تلتتتتتك متتتتتدة المحكوميتتتتتتة
إال أن جهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز  2/9/1123

متتتتا زال يحتجتتتتز  العامتتتتة المختتتتابرات
المتتتتتتتتتتتواطن حمتتتتتتتتتتتاد حتتتتتتتتتتتتى لحظتتتتتتتتتتتة 

  .إعداد هذا التقرير
  

 . تتعلق بالشأن اإلداري في الضفة الغربية منذ فترات طويلة يتم تنفيذهالم  قراراً  04 كذلك ال زال هناك
 

 انتهى


