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  ةـــــمقدم
  

ى من عائلة الشافعي تفيد بأن المواطن عز شكو 7/2/2008بتاريخ  اإلنسانالهيئة المستقلة لحقوق تلقت 
علـى  " فلكـة "و ،، من سكان مخيم المغازي، تعرض لالعتداء عليه بالضرب)عاماً 22( مصطفى الشافعي

في وجوده ، وذلك أثناء 16/12/2007من قبل شرطة مركز شرطة المعسكرات الوسطى بتاريخ  ،القدمين
سقط من الطابق الثالث في المركز، ما أدى إلى إصابته  المركز للتحقيق معه على خلفية بالغ سرقة، حيث

طلبت عائلة الشـافعي  قد و  .15/1/2008بتاريخ  بشلل في األطراف، ثم ما لبث أن توفي بعد ثالثين يوماً
  .التحقيق في قضية ولدهم الهيئةمن 

  
هزة الرسمية، متابعة متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في عمل مختلف الدوائر واألجفي  هاوضمن اختصاص

من ذوي المواطن المتـوفى كوالـده    اًعدد التقتوفي سبيل ذلك،   .بتقصي مالبسات الحادثة الهيئةقامت 
ووالدته، والمسؤولين من ذوي العالقة في شرطة ونيابة السلطة القائمة في قطاع غزة، واستمعت إلفاداتهم 

  .حول هذه الحادثة
  

التي توفرت لديها حول الحادثة محـل التحقيـق عـن سـقوط     المعطيات  الهيئة، تعرض في هذا التقرير
المواطن عز الشافعي من نافذة مركز شرطة المعسكرات الوسطى في محافظة الوسطى في قطاع غـزة،  

حد المستشفيات اإلسرائيلية، واإلجراءات الرسمية المتخـذة  أوأدت إلى إصابته إصابة بالغة، قبل وفاته في 
واإلجراءات القانونية المتخذة والالزمة لمالحقة مخالفي القانون في الحـادث   ،في التحقيق في هذه القضية

  .المذكور
  

في هذه الحادثة وتوصـياتها بالخصـوص، وذلـك بغـرض      الهيئةبعرض نتائج تحقيقات  ينتهي التقرير
 .استخالص العبر من الحادث وتحقيق مبدأ سيادة القانون
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  ةــــة الشخصيـــي الحريـق فــالح  .أوالً
  

يعتبر الحق في الحرية الشخصية من الحقوق األساسية لإلنسان التي كفلتها العديد من االتفاقيات الدوليـة،  
ويشـمل   . ومن أبرزها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

قه في إجراءات قانونية عادلة في حـال  هذا الحق مجموعة من الحقوق المترابطة، التي تضمن للمواطن ح
قيام السلطة الحاكمة بأي عمل من شأنه أن يقيد حريته الشخصية، بدءاً من إجراءات التحـري والتفتـيش،   
ومروراً بالقبض والتوقيف والتحقيق والمحاكمة، والحبس أو السجن في حال اإلدانـة، وانتهـاء بوجـوب    

  .دة محكوميتهاإلفراج عن المحكوم عليه بعد انتهاء م
  

، الحق في الحرية الشخصية وعدم المساس بهـا،  2003لقد حمى القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 
وذلك من خالل مجموعة من النصوص التي تضمنت مجموعة من المبادئ تتفق والمعايير الدولية لحمايـة  

  :، وذلك على النحو التاليتهوصيان هذا الحق
  

ون، وبراءة المتهم حتى ثبوت إدانته أمام محكمة مختصة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن المساواة أمام القان •
  .نفسه

إال بـأمر   ،أو منعه من التنقـل  ،أو تقييد حريته بأي قيد ،أو حبسه ،أو تفتيشه ،عدم جواز القبض على أحد •
 .قضائي وفقاً ألحكام القانون

 .من حرياتهم معاملة الئقة منع التعذيب، ومعاملة المتهمين وسائر المحرومين •

 .حرمة المساكن، وعدم جواز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب وفقاً ألحكام القانون •

 .عدم جواز الحجز أو الحبس في غير األماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون •

  
ضمانات المتهم في مرحلـة التحقيـق    ،2004لسنة  3وقد نظّم بالتفصيل قانون اإلجراءات الجزائية رقم 

 ،التفتيش أو االستجواب واالختصاص القانوني لجهة التوقيـف  ماالبتدائي، سواء خالل التوقيف والتحقيق أ
ال يجوز القبض على "قانون على أنّه هذا ال من 29تنص المادة وقواعد وإجراءات المحاكمة العادلة، حيث 

ة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامتـه، وال يجـوز   أحد أو حبسه إال بأمر من الجه
ولم يجز القانون القبض على أي شخص دون مذكرة قانونية إال في حاالت محددة  ". إيذاؤه بدنياً أو معنوياً
ويعتبر من قبيل القبض تقييد حرية اإلنسان والتعـرض لـه     .بالجريمةكحالة التلبس  ؛على سبيل الحصر
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إمساكه وحجزه، ولو لفترة قصيرة، تمهيداً التخاذ بعض اإلجراءات ضده، ويجب أن يكون هذا الحجز في ب
  .األمكنة التي يحددها القانون

 
حقوق النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل،  1998لسنة  6ولقد نظم قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم 
كما نظم آلية  . م مع الكرامة اإلنسانيةءتتال ،املة الئقة لهمووضع العديد من الضمانات التي تكفل وجود مع

  .إنشاء السجون واإلشراف عليها وتنظيمها وتفتيشها ورعاية النزالء فيها وظروفها المختلفة
 

التعـذيب   2003وفيما يتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة، فقد حظر القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 
ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشـخص مـا، بقصـد     أي عمل"الذي هو 

الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمـل ارتكبـه، أو   
يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه، هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحـق  

كان نوعه، أو يحـرض عليـه، أو    أياً ،هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب، يقوم على التمييزمثل 
وال يتضـمن   . يوافق عليه، أو يسكت عنه، موظف رسمي، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية

كـون نتيجـة   ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية، أو المالزم لهذه العقوبـة، أو الـذي ي  
  1".عرضية لها

 
 

  ةــــة المستهدفـــالحال  .ثانياً
  

قطـاع غـزة،   في ، من سكان مخيم المغازي )عاماً 22( المواطن المتوفى هو عز مصطفى حسن الشافعي
 :حصان، وهو متزوج وأب لثالثـة أطفـال   "كارة"درس حتى الصف السادس االبتدائي، وكان يعمل على 

قامت شرطة المعسكرات الوسطى بتـاريخ   ). أشهر 8(، رزان )نواتس 3(، مصعب )سنوات 4(مصطفى 
وخالل  . باستدعائه للحضور طرف المباحث بالمركز للتحقيق معه على خلفية بالغ سرقة 16/12/2007

الطابق الثالث في المركز، سقط من نافذة الغرفة، وتم إسعافه ونقله من قبل الشرطة في احتجازه في غرفة 
وفقدان للحركة واإلحسـاس   ،األيمن الفخذحيث تبين إصابته بكسر في عظم  ،ء األقصىإلى مستشفى شهدا

ل إلى مستشفى الشفاء في الجسم فيما تحت مستوى الرقبة، وحوعـدم تـوفر    ،ولخطورة حالته  .غزةفي و
                                                        

  .1987للعام " مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة"المادة األولى من اتفاقية  1
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ك داخل إسرائيل، حيث مكث هنـا " إيخيلوف"العالج المناسب في المستشفى، تم تحويله للعالج في مستشفى 
  .حيث توفي متأثراً باإلصابة ،15/1/2008إلى تاريخ  19/12/2007من تاريخ 

  
 

  أسباب استدعاء المواطن عز الشافعي من قبل شرطة المعسكرات الوسطى  .ثالثاً
  

والعاملين في مركز شرطة المعسكرات  2،من أهل المواطن عز الشافعي الهيئةحسب اإلفادات التي تلقتها 
ستدعاء المواطن عز الشافعي من قبل شرطة المعسكرات الوسطى تمت على خلفية فإن أسباب ا 3،الوسطى

الذي يملك مزرعة دواجـن فـي مدينـة المغـازي بتـاريخ       ،)م س(شكوى قدمت للمركز من المواطن 
بسرقة أعـالف دواجـن مـن     هاالذي يعمل في المزرعة نفس) م ب(، ويتهم فيها المواطن 13/12/2007

بإرسال بالغ للمواطن عـز للحضـور    16/12/2007قد قامت الشرطة بتاريخ و  .مزرعته في المغازي
اشترى العلف المسروق من عز ) ح ع(بعد أن تبين بالبحث والتحري أن التاجر -للمركز طرف المباحث 

عصراً، وعندما رجع عز إلى البيت أعلمه والده بـالبالغ،   3استلمه أخوه حسن الشافعي الساعة  -الشافعي
  .للمركز همساء في يوم التبليغ نفس 5:30حوالي الساعة وذهب وحده 

  
الطابق الثالث حيـث   وبخاصة ،من خالل زيارتها لمقر مركز شرطة المعسكرات الوسطى الهيئةوتسجل 

وال تتوفر فيه شروط السالمة  ،أن المكان غير مهيأ الستقبال المواطنين للتحقيق معهم ،مقر المباحث العامة
المخصصة الحتجاز المواطن الذي يتم التحفظ عليه من قبل المحققين في قسم المباحـث  والحماية، فالغرفة 

 5×م 8ومساحتها تقريباً  ،قريبة من الدرج -وهي ذات الغرفة التي سقط من نافذتها المواطن عز الشافعي-
زجـاج،  شبابيك من األلمنيـوم وال  4م، مسقوفة باإلسبستوس، ويوجد لها باب خشب، وبها  2.7م بارتفاع 

ويوجـد أسـفل     .ودون حماية من الحديد ،م على ارتفاع متر من أرضية الغرفة 1×م 1مساحة كل منها 
سم فوق شباك الطابق الثـاني،   30الشباك الجنوبي الذي سقط منه المواطن عز من الخارج بروز بعرض 

ي الغرفة وقت الحادثـة،  وكان ف  .م 7.5بين حافة شباك الطابق الثالث واألرض بحوالي  وتقدر المسافة ما
كما ذكر مدير قسم المباحث في مركز المعسكرات الوسطى، سريران ومطـبخ صـغير إلعـداد الشـاي     

  .أي أنها أيضاً تستعمل منامة ومطبخ ؛والقهوة
 
  

                                                        
 .ومختار العائلة ،شقيقه، وزوجتهووالدته، والذي يتضمن إفادات والد المتوفى،  1نظر الملحق رقم ا 2
مع الرائد عماد عبد الحميد أبو الحاج، مدير مركز شرطة المعسكرات الوسطى، والمالزم زيدان  13/2/2008بتاريخ  الهيئةمقابلة باحث  3

  .في مركز المعسكرات الوسطىمحمد نجم، مدير قسم المباحث 
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حول مالبسات الحادثة التي وقعت للموطن عز الشافعي في مركز شرطة المعسكرات :رابعاً
 الوسطى

  
من أهل المواطن عز الشافعي، والعاملين في مركز شرطة المعسكرات  الهيئةمعتها تشير اإلفادات التي ج

حول مالبسات الحادثة التي وقعت للمواطن عز الشافعي في مركـز شـرطة    اًالوسطى، أن هناك تضارب
مساء إلى السابعة مساء على  5.30المعسكرات الوسطى خالل مدة تواجده في المركز، التي امتدت ما بين 

 ،فمن جهـة  . جح تقدير، حيث سقط من نافذة غرفة احتجز فيها تقع في الطابق الثالث من مبنى المركزأر
أن المواطن عز الشافعي عندما وصل إلـى  إلى المركز في تشير رواية مدير المركز ومدير قسم المباحث 

ضعه في غرفة تستخدم المركز توجه إلى قسم المباحث الموجود في الطابق الثالث من بناية المركز، وتم و
تمهيداً للتحقيق معه، وحضرت قضية أخرى فقام المحقق بمتابعة  ه،نفس كمنامة وراحة للعاملين في الطابق

القضية الجديدة، بعد ذلك عاد للغرفة فتبين له أن عز غير موجود فيها، وأن الشباك الجنوبي الموجود فـي  
توجه لطرفه مباشرة، فتبين أنه ف ،اً ملقى على األرضوجد شخصف ،الغرفة مفتوح، فنظر المحقق من النافذة

وأكدوا أنه لم   .لنقله إلى مستشفى شهداء األقصى) سيارة إسعاف الهالل(المواطن عز، واستدعى اإلسعاف 
  .يتعرض للتعذيب أو الضرب

 
معـه   ا حصلعندما سأله عم 4المواطن عز نقالً عنه يتشير إفادة حسن الشافعي أخ ،بينما من جهة أخرى

: أنه قـال إلى بعد نقل عز مصاباً من مستشفى شهداء األقصى إلى  مستشفى الشفاء،  ه،نفس في يوم الحادثة
من حد ما خشيت المركز سألوني بعد ما شاهدوا البالغ وقالوا أنت عز الشافعي، طلعوني على المباحـث  "

سود مجدول، وصار يصرخ أاج في الطابق الثالث، وقال يا اخوي لبسوني كيس أسود وضربوني فلكة بكرب
وما سرقت ) م ب(ليش بتضربوني، فقالوا له أنت سارق علف، قال يا عمي ما سرقت العلف أنا أخذته من 

وإحنا بدنا إياك من  ،أنت اللي أخذت العلف والزم تعترف وإال حتموت) م ب(شيء، قالوا ما تجيب سيرة 
س بصورة سميح المـدهون، وسـكروا البـاب    وبترقص في األعرا "حماس"ستة شهور، أنت بتغلط على 

وقالوا إلك ربع ساعة عشان تعترف بأنك أخذت العلف وإال حنرجع نضربك وأنـا مـن شـدة     ،وتركوني
 5،كذلك نقلت عنه زوجته إنصـاف الشـافعي    ".الضرب رميت حالي من الشباك القبلي في الطابق الثالث

 -وصفت حالته بأنه صار يهلـوس -ا حصل معه اء عمعندما سألته ثاني يوم بعد الحادثة في مستشفى الشف
                                                        

  .1نظر الملحق رقم ا 4
 .1نظر الملحق رقم ا 5



 8

وكان لما يفوق من الغيبوبـة يهلـوس   "وأضافت   ".ضربوني على رجلي ورقبتي ووجهي وجسمي: "وقال
  ".رموني ضربوني كسروني: بكالم وإيش حصل معه من ضرب، ويقول

 
باشرة بعد سقوط المواطن عز أنها لم تتطلع على أي إجراءات قامت بها الشرطة أو النيابة م الهيئةوتسجل 

للتأكد من عدم تعرضه ألي نوع من التعذيب الجسدي أو  ،أو عرضه على الطبيب الشرعي ،لسماع أقواله
  .اإلكراه النفسي

 
 

التحقيقات الرسمية في حادثة سقوط المواطن عز الشافعي من نافذة غرفة مركـز  : خامساً
  شرطة المعسكرات الوسطى

  
جراءات التي قام بها جهاز الشرطة والنيابة العامة في السلطة القائمة في قطـاع  في إطار الوقوف على اإل

مـن   وعـدداً  ،ورئيس مركز شرطة المعسكرات ،النائب العام المساعد في قطاع غزةالهيئة غزة، التقت 
  .أفراد الشرطة في المركز

  
تحقيق في الحادثة المذكورة بتاريخ ومن مجمل المعطيات التي أفادت بها النيابة العامة، تبين أنها تحركت لل

، وذلك بعد تلقيها شكوى في الموضوع من والد المرحوم عز الشافعي، ادعى فيها أن ابنـه  29/12/2007
تعرض للضرب وتكسير األطراف من قبل أفراد الشرطة الموجودين فـي مركـز شـرطة المعسـكرات     

ولده من نافذة إحـدى غـرف المركـز،    قطاع غزة، وطالب النيابة بالتحقيق في ظروف سقوط  -الوسطى
  6.وفاته فيوكانت السبب الرئيسي 

  
شكوى المواطن المذكور إلى مدير عـام   31/12/2007في أعقاب ذلك، أحال النائب العام المساعد بتاريخ 

الشرطة في السلطة القائمة في قطاع غزة، وطلب منه فتح تحقيق في الحادث المذكور وموافاتـه بنتـائج   
  7.التحقيق

  

                                                        
  .2نظر الملحق رقم ا 6
 .3نظر كذلك الملحق رقم او . 14/2/2008مع النائب العام المساعد في السلطة القائمة في قطاع غزة بتاريخ  الهيئةمقابلة باحث  7
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فـي الحادثـة    الخاص بنتـائج التحقيـق   ، وصل النيابة العامة تقرير جهاز الشرطة15/3/2008بتاريخ 
بأنـه   9،حيث أفاد مدير الشؤون القانونية بالمديرية العامة للشرطة الرائد حقوقي ناصر سليمان 8المذكورة،

بشأن طلب النائـب العـام    ،7/1/2008بناء على كتاب مدير عام الشرطة الوارد للشؤون القانونية بتاريخ 
المساعد بفتح تحقيق في شكوى المواطن مصطفى الشافعي، قامت لجنة تتكون من المقدم محمد عاشـور،  
والرائد حقوقي ناصر سليمان، والشرطي حقوقي محمد الكحلوت، بزيارة مكان الحادث في مركز شـرطة  

في الحادثة مع كل من له عالقة وتواجد  تحقيقاً 3/2/2008-1المعسكرات الوسطى، وأجرت في الفترة من 
، واستمعت لجنة التحقيق إلى عدد من أفراد الشرطة في المركـز،  16/12/2007في مكان الحادث بتاريخ 
  10:وذلك على النحو التالي

  
أفاد الشـرطي أن المـواطن عـز     :مباحث مركز شرطة المعسكرات الوسطى/ الشرطي أشرف أبو كويك -

بعد المغرب، وأنه لم يحقق معه رسمياً انتظاراً لحضور الشرطي  5:30الساعة  الشافعي حضر إلى المركز
اآلخر المناوب، إال أنه قام باالستفسار منه بشكل شفهي عن حادثة سرقة العلف، واعترف عـز بأنـه لـم    
يسرق، وإنما كان يوصل األكياس دون علمه أنها مسروقة، ولم يقم الشرطي بضربه ولـم يشـاهد أحـداً    

 .وغادر الشرطي المكان قبل أن تحدث واقعة السقوط يضربه،

أفاد الضابط أن المواطن عز حضر : مباحث مركز شرطة المعسكرات الوسطى/ الضابط محسن أبو هويشل -
حـول   عاديـاً  وجلس معه الشرطي أشرف أبو كويك، وتحدث معه حديثاً ،مساء 5:30إلى المركز الساعة 

وطلب منه أن يقوم بالتحقيق مع عز بشكل رسمي، فرد  ،لضابطثم حضر الشرطي إلى ا . حضوره وسببه
وظل المواطن عز ينتظـر فـي    ". انتظر لحين حضور المحقق محمد النمنم ألنك حتروح"الضابط بالقول 

                                                        
 4نظر كذلك الملحق رقم او . 18/3/2008بتاريخ السلطة القائمة في قطاع غزة في مع النائب العام المساعد  الهيئة مقابلة باحث 8

 .قامت به المديرية العامة للشرطةالخاص بنتائج التحقيق الذي 
وعضو  ،المديرية العامة للشرطةفي  مدير الشؤون القانونية ،الرائد حقوقي ناصر سليمانمع  17/2/2008بتاريخ  الهيئةمقابلة باحث  9

 .تحقيق في الحادثة التي أدت إلى وفاة المواطن عز الشافعيلجنة ال
ضابط شرطة في -محسن سلمان عودة أبو هويشل : وتبين أن من شملهم التحقيق هم ،على محاضر التحقيق الهيئةاطلع باحث  10

: خ المحضرتاري -ضابط شرطة في مباحث الوسطى -، محمد زهير محمد النمنم 1/2/2008: تاريخ المحضر -مباحث الوسطى
، محمد ماجد عمر شاهين 3/2/2008: تاريخ المحضر -شرطي في مباحث الوسطى-، أشرف حمادة مصطفى أبو كويك 3/2/2008
مستشفى شهداء  - قاويالسل ، الطبيب عبد الكريم محمد3/2/2008: تاريخ المحضر -ضابط شرطة في مركز شرطة الوسطى-

 .األقصى
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وكان  الغرفة الموجود فيها إلى أن يتم التبديل، وحضر مشتكون، وأثناء تفقد عز في الغرفة لم يكن موجوداً
 .ولم يقم أحد بضربه ،، ولم يتم التحقيق معهعلى األرض ساقطاً

أفاد الضابط أنه حضر إلى المركز الساعة : مباحث مركز شرطة المعسكرات الوسطى/ الضابط محمد النمنم -
مساء، وشاهد أثناء صعوده الضابط محسن أبو هويشل يتحدث مع عز ويقول له قف علـى جنـب،    6:30

التحقيق، وطلب منه تفقد المواطن عز للتأكد من وجوده في  وذهب الستقبال شكوى من مواطنين في غرفة
الغرفة الموجود فيها انتظاراً للتحقيق، ألن الغرفة كانت غير مغلقة بمفتاح وهي بجوار السلم، إال أنـه لـم   

نظراً للعتمة، فنزل إلى األسفل وشاهد عز  إال أنه لم يشاهد شيئاً ،يجده وسمع صوت أنين، فنظر من الشباك
على األرض أسفل الشباك، وتم استدعاء اإلسعاف ونقله إلى مستشفى شهداء األقصى، ولم يحقق معه ملقى 
 .أحد

أفاد الضابط أنه كان يعمل في الـدوريات فـي   : مركز شرطة المعسكرات الوسطى/ الضابط محمد شاهين -
وقع  فراد بأن شاباًالمركز ويتواجد على البوابة، وفي وقت الحادثة كان في إخالء وسمع زعيق من أحد األ

وشاهد المواطن عز وبجانبه محمد النمنم ومحسن أبو هويشـل، وسـأل    ،خلف المركز، فتوجه إلى المكان
أنا بدي أموت، "فأجاب أبو هويشل بأنه سقط من فوق، وكان عز يزعق ويقول  ،الضابط عن سبب سقوطه
ن عامل اإلسـعاف أن يكـون   عند حضور اإلسعاف طلب محمد شاهين م ". ارحموني، هاتولي اإلسعاف

أنا نطيت مـن  "، وكان عز يقول "ماشي ماشي"شاهداً على الحادثة وعلى ما يقوله عز، ورد المسعف قائالً 
 .، وتم إسعافه"فوق

وبـالفحص الكامـل لجسـم     ،أنهبأفاد الدكتور ): مستشفى شهداء األقصـى (الدكتور عبد الكريم السلقاوي  -
ي آثار للضرب أو كدمات، وأنه سأل المريض عن سبب وضعه، ولكنه لم يشاهد أ ،)عز الشافعي(المريض 

  11.معه، وعرف من المرافقين له أنه سقط من علو لم يكن متجاوباً
  12:إلى ما يلي توصلت لجنة التحقيقوقد 

  
لم تقم الشرطة في المركز الذي احتجز فيه المواطن عز الشافعي بالتحقيق رسمياً معه لحظة وصوله وقبـل   •

  .علو سقوطه من
                                                        

، حيث أكد أنه قام بفحص جسم المريض السلقاوي محمد مع الدكتور عبد الكريم 17/3/2008يخ بتار الهيئةمقابلة أجراها باحث  11
وأكد أنه لم يشاهد أي آثار  . عز الشافعي كامالً عند وصوله إلى مستشفى شهداء األقصى وفقاً لما هو متبع في حاالت الطوارئ

وقام بتسجيل الفحص اإلكلينيكي في التقرير الطبي للحوادث للضرب أو االعتداء أو الكدمات من قبل آخرين على جسم المواطن، 
 .5ق رقم لحنظر إفادة الطبيب في الما، "سقوط من علو"ص الحالة على أنها وشخّ ،القضائية

  .4ق رقم لحنظر الما 12
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 .لم يتم ضرب المواطن عز قبل حادثة سقوطه من مقر الشرطة •

أفاد الطبيب الذي استقبل المواطن عز الشافعي في مستشفى األقصى أنه لم يشـاهد أي آثـار للضـرب أو     •
فقـدان  (االعتداء أو الكدمات من قبل آخرين على جسم المواطن، وأن حالته لحظة دخوله المستشفى كانت 

، وينتج هذا إما عن حادث طرق أو سقوط من علو فقـط، وأكـد   )تحت مستوى الرقبة اإلحساس والحركة
 ).سقوط من علو(الطبيب على أنه 

السـقوط مـن   (حصلت الوفاة بتاريخ الحق في مستشفى داخل الخط األخضر نتيجة الحقة للحادثة األولـى   •
 ).علو

نه حسب أقوال الشـهود  ألمباحث، حيث سقط المواطن عز من الطابق الثالث أثناء محاولته الهرب من مقر ا •
 ".نه يريد االنتحار والموتإ"العاملين في المركز كان يقول 

 
ال توجد شبهة جنائية حول حادثة سـقوط  "، انتهت لجنة التحقيق في رأيها القانوني إلى أنه ختام التقريرفي 

الوسطى، وأن السـقوط   المواطن عز الشافعي من الطابق الثالث من مقر المباحث في شرطة المعسكرات
 13".نتج أثناء محاولته الهرب

  
 

  إجراءات النيابة العامة بعد تقرير لجنة التحقيق: سادساً
  

، وحيث أن 15/3/2008في أعقاب ورود تقرير لجنة التحقيق في جهاز الشرطة إلى النيابة العامة بتاريخ 
فقـد قـررت النيابـة    طن عز الشافعي، في حادثة سقوط الموا" عدم وجود شبهة جنائية"التقرير أشار إلى 

وإغالق ملف القضية ما لم تظهر "العامة االكتفاء بما ورد في التقرير، وعدم إجراء أية تحقيقات أخرى، 
  14".وقائع جديدة

 
  
  
  
  

                                                        
 .4ق رقم لحنظر الما 13
  .18/3/2008مع النائب العام المساعد بتاريخ  الهيئةلقاء  14
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  اتــــاالستنتاج: سابعاً

 
، والـده،  شـقيقه (سواء من ذوي المواطن المتوفى عز الشـافعي   ؛الهيئةمن مجمل اإلفادات التي استقتها 

من أفراد الشرطة الموجودين في مركز شرطة المعسكرات الوسطى، ومـن   م، أ)والدته، زوجته، ابن عمه
قراءتها لتقرير لجنة التحقيق المشكلة من جهاز الشرطة في السلطة القائمة في قطاع غزة ووثائق أخـرى،  

  :نتائج التاليةولقاءاتها العديدة مع مساعد النائب العام في قطاع غزة، نخلص إلى ال
  

لم يقم جهاز الشرطة بإبالغ النيابة العامة بسقوط أحد المواطنين من نافذة أحد مراكز الشـرطة، وإصـابته    .1
أن هذه الحادثة كان من الممكن أن تشكل جريمة، تستدعي التحقيق مـن  من رغم على البإصابات خطيرة، 

  .النيابة العامة
مـن  رغم على الحد مراكزه أحد المواطنين من نافذة أفي سقوط  لم يقم جهاز الشرطة بتشكيل لجنة للتحقيق .2

، إال بعد طلب التحقيق في هذه الحادثة من قبـل النيابـة العامـة    16/12/2007وقوع هذه الحادثة بتاريخ 
 .31/12/2007بتاريخ 

ستجواب رسمي لم تقم النيابة العامة باإلجراءات الواجب عليها القيام بها كنيابة عامة، حيث لم تفتح محضر ا .3
عز الشافعي إثر الحادثة، وعندما كان في المستشـفى،   ىفي الشكوى، ولم تحاول أخذ إفادة المواطن المتوف

ولم تعمل بنفسها على التحقيق مع ذوي المتوفى بشأن شكوى والد المواطن ومـا ورد فيهـا مـن إدعـاء     
قة بما حدث له في مركز الشرطة، ولم بتعرض ولده للتعذيب، أو مع األفراد الذين يحتمل أن يكون لهم عال

تقم بعرضه على الطبيب الشرعي للتأكد من طبيعة إصابته والتحقق من عدم تعرضه ألي ضرر أو تعذيب 
 .من قبل أفراد الشرطة أو المباحث

عدو أن تكون أحد معطيات التحقيق التخـاذ  تاكتفت النيابة العامة بنتائج تحقيق الشرطة في الحادثة، التي ال  .4
إغالقها  مسواء باستمرار فتح القضية وتقديم المسؤولين عنها للقضاء، أ ؛لنيابة قرارها النهائي بشأن الحادثةا

 .لعدم وجود شبهة جنائية

خبرهم أثناء وجـود فـي   أعلى لسان بعض ذوي المتوفى، أنه  الهيئةتضمنت بعض اإلفادات التي سجلتها  .5
وقبل نقله للعالج في إسرائيل، بأنه تـم وضـع    ،الشرطة من نافذة مركز" وقوعه"المستشفى في غزة، بعد 
وهذا األمر فيه اتهام صريح ألفـراد الشـرطة     .بكرباج مجدول" فلكة"وتم ضربه  ،كيس أسود على رأسه

بممارسة شكل من أشكال التعذيب وإساءة المعاملة ضد المواطن المذكور، ما ألجأه إلى القفز مـن نافـذة   
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فيها بحسب االدعاء الوارد في تلك اإلفادات، كان يجب أن يؤخذ باهتمام من قبل  الغرفة التي كان محجوزاً
لتكوين قناعتها عن حقيقة  ،النيابة العامة، وأن ال تكتفي بتقرير لجنة التحقيق المشكلة من جهاز الشرطة فقط

 .ما حدث بشأن المواطن عز الشافعي

مهما كـان مـن    في حقيقة األمر، يثير تساؤالً إن افتراض عدم تعرض المواطن الشافعي للتعذيب الجسدي .6
المفترض أن يساهم في توضيح حقيقة ما حدث بشأن المواطن المذكور، وهو مـا إذا اسـتخدم معـه أي    

بنفسه؟ ويقودنا هذا إلى التعرض للقصور فـي إجـراءات    أسلوب آخر أخافه فدفعه للهرب والسقوط نجاةً
المواطن عز لمعرفة أسباب الحادثة أثناء تواجده للعالج في مستشفى  وعدم القيام بأخذ أقوال ،النيابة العامة

الشفاء بغزة، السيما أنه ثبت من إفادات أهله أنه مكث هناك ثالثة أيام قبل نقله لتلقي العالج في إسـرائيل،  
 .وكان قادراً على الكالم

 
  

  اتــالتوصي  :ثامناً
 

بمـا   الهيئةقيقاتها في الحادثة موضوع التقرير، توصي بعد االطالع على النتائج التي توصلت إليها في تح
  :يلي
  

حقيقية وشـفافة ومعلنـة   ضرورة قيام النيابة العامة بإعادة فتح ملف قضية الشافعي، والقيام بإجراءات  .1
 .للتحقيق في هذه القضية حسب اإلجراءات واألصول القانونية السليمة ومكتملة

التي اتخذتها النيابة العامة في التحقيق في هذه الجريمـة، وفـي    ومن أجل إقناع الرأي العام باإلجراءات .2
اإلعالن عـن اإلجـراءات التـي    وقدرتها على حماية أمن المواطن وأمن المجتمع، فإنه من الضروري 

باإلجراءات القانونية التي تمنع من نشر أو اإلعالن عن تفاصـيل   ودون المس ،اتخذتها في هذه القضية
 .لمسؤولين عن الجريمة التي يتم التحقيق فيهامجريات التحقيق وا

إجراءات إدارية مناسبة بحق األفراد الذين أهملوا في حمايـة المحتجـز   ضرورة أن يتخذ جهاز الشرطة  .3
 ،نوافـذ المركـز   ىحدإالقفز من ما سمح له ب، محافظة الوسطى -في مركز شرطة المعسكرات الشافعي

 .ى وفاتهوإصابته إصابات بالغة، أدت بالنتيجة إل
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  :بما يلي الهيئة وفي اإلطار العام، توصي
 

التأكيد على ضرورة قيام جهاز الشرطة بإبالغ النيابة العامة في حال حدوث أي ظروف استثنائية لديه تمس  .1
بحقوق اإلنسان، والسيما حقه في الحياة وسالمته الشخصية، وحقه في حمايته من أي احتجاز غير قانوني 

  .صيةيمس بحريته الشخ
ضرورة أن تقوم النيابة العامة بزيارات دورية لمراكز التحقيق التابعة ألجهزة الشرطة، والتأكد من سـالمة   .2

 .اإلجراءات المعمول بها في هذه المراكز عند احتجاز األفراد وأخذ إفاداتهم والتحقيق معهم

مل أن يكون المواطن قد تعرض فيها التي يحت ،كافة ضرورة قيام النيابة العامة بواجبها في التحقيق بالحوادث .3
 .للتعذيب وبأسرع وقت ممكن

مة أماكن االحتجاز والتوقيف في جميع مقرات ومراكز التوقيف واالحتجاز للمعايير القانونيـة  ءضرورة موا .4
والدولية، التي تضمن توفير الحد األدنى من الشروط والظروف المناسبة للحماية والمحافظة علـى حيـاة   

 .ف والنزيل أثناء فترة التحقيقوحقوق الموقو
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  المـالحـق
  

  )1(ملحق رقم 
  إفادات عائلة المواطن عز الشافعي

  
  )2(ملحق رقم 

  شكوى أهل المواطن عز الشافعي 
  

  )3(ملحق رقم 
  كتاب النائب العام المساعد بإحالة شكوى المواطن مصطفى الشافعي 

  لمدير عام الشرطة للتحقيق 
  

  )4(ملحق رقم 
  قيق الذي قامت به الشرطةنتائج التح 

  
  )5(ملحق رقم 

  تقارير طبية وشهادة الوفاة 
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  )1(ملحق رقم 
 إفادات عائلة المواطن عز الشافعي
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 18

 



 19

 



 20

 
 
 
 
 
 



 21

 
  )2(ملحق رقم 

  شكوى أهل المواطن عز الشافعي
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  )3(ملحق رقم 

  عام الشرطة للتحقيقكتاب النائب العام المساعد بإحالة شكوى المواطن مصطفى الشافعي لمدير 
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  )4(ملحق رقم 
  نتائج التحقيق الذي قامت به الشرطة
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  )5(ملحق رقم 
 شهادة الوفاةتقارير طبية و
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