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 أواًل( المقدمة والخمفية

 

 مقدمة .1

والتلي وقلض يلحيتها خم لة  6102 يعالج هذا التقرير حوادث القتلل التلي وقعلت فلي نلابلس  فلي شلهر آب
ونتيجلة لخطلورة هلذ  أحلداث منصصللة لينهلا مترابطلة   وملدنيين  فلي ثلالث ملواطنين فل لطينيين سك ليريين

 الهيئللة ارتلتت  بلين اههلالي والجهللات الر لمية الروايلاتاألحلداث  وملا رافقهلا مللن تجلاوزات  وملض اخللتال  
 حول األحداث  الحقائق لتقصي تقرير بإكداد القيام

كيللان واه للتماع إلللد  لتقللاش بشللهودوقللد ا للتند التقريللر إلللد كمللل ميللداني قللام بللم بللاحثو الهيئللة تللم خاللللم اه
م ؤولين  واهطالع كللد تقلارير الطلب الشلركي  ورصلد تصلريحات الم لؤولين فلي و لائل األكلالم  يقلدم 

اجات والتوصلليات بشلللتن هللذ  األحللداث  وتطاللللب الهيئللة الحيومللة والجهلللات التقريللر مجموكللة ملللن اه للتنت
  المعنية العمل كلد تبني هذ  التوصيات والعمل بموجبها  
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  خمفية .2

التي وقعت في مدينة نابلس والتي نتج كنها كدد من حاهت الوفلاة  تيرار اهشتبايات الم لحة في أكقاب
لللد  توجللم هنللا    يللان واصللابة العديللد مللن المللواطنين بجللراح نتيجللة لتللل  اهشللتبايات نيلمللدنيين وك لليري
لوقلل  تللل  اهحللداث واكتقلللال الم لللحين ووقلل  المظلللاهر  فللي مدينللة نلللابلسبنشللاط أمنلللي الحيومللة للقيللام 

  نتقادات الشعبية لهذ  الظاهرة   خاصة مض تنامي اهالم لحة في المدينة

 فللي نللابلس مشللاجرة فللي البلللدة القديمللةحيللث وقعللت  6102-06-62اهحللداث بتللاري  وقللد  بللدأت  ل لللة 
قتل  همتطورت المشاجرة و حصل اشتبا  م لح بين   كائلتي حمامة وحالوة افراد من تتعلق بب طات بين

واللذ  للم يعلر     نة  من مخيم كلين بيلت الملاش 62كلد اثر ذل  المواطن اشر  محمد ح ين البيعة س
كائللللة حللالوة ا لللتمرت المحللاوهت والتلللدخالت  مللن وح لللب روايللة افلللراد  قلللد قتللل  فيملللا بعللد برصللاص مللن

بت ليم كدد ملن افلراد   "اذ قام احمد حالوة "ابو العز  6102هحتواش اهزمة منذ الحادث حتد شهر تموز 
وهللم شللقيقم   فللي ميتبللم فللي رام اه   قوائللد قللوات األمللن الللوطني كائلتللم المطلللوبين للللواش نيللال ابللو دخللان

وبللدر ابللن كللم احمللد ابللو العللز   ويللان ذللل    احمللد ابللو العللز كللالش ونصللر واوهد  هللاني وابللن هللاني نصللر
كلد ا اس ان يلتم كريلهم بعلد ت لليمهم مباشلرة كللد القيلاش المخلتص بحيلث يصلرج كلن اللذين ه يثبلت 

  اللجنلة اهمنيلة المشلترية وهلذا للم يلتم بلل تلم تحلويلهم اللد ال لجن فلي اريحلا بعهلدة  تورطهم في اهحداث
 بان ابنهم نصر المريض بالقلب قد توفي فلي 01/1/6102بتاري  وصلت اشاكة لعائلة حالوة بعد ذل  و 

ونتيجلة   اريحا مض ان العائلة يانت قد طالبت ايثر من مرة اهفراج كنم لويلعم الصلحي  جنم في مدينة
لهللذ  ااشللاكة قللام م لللحون مللن البلللدة القديمللة بللإطالق النللار فللي الهللواش  وبللدأت أحللداث شللهر آب التللي 

    يغطيها هذا التقرير  

 بتلاري في حادثة أخر  منصصلة كن قيية البلدة القديمة  لينها مرتبطة بحاللة الصلتلان فلي مدينلة نلابلس  و 
    اللللوطني جهلللاز األملللن ملللنس  كاملللا   62 لصللليصيا أشلللر  كلللد  الع لللير  ملللن يلللل قتلللل 62/2/6102

 فللي ييونللا ولللم محافظللة نللابلس  مللن ويالهمللا   جهللاز المخللابرات مللنس كامللا   62 الطبللوق كنللان والع للير 
 منطقلللة فلللي األمنيلللة األجهلللزة ملللن وأفلللراد ملللدنيين م للللحين بلللين اشلللتبا  أثنلللاش   مقتلهملللا وقلللت فلللي الخدملللة
   للقياش وتقديمهم المشتبهين كلي القبض القاش بعد فيما تم وقد  نابلس مدينة في الياحية

 كاملا   01 نجملي محملود كللي كلالش الع لير  قتلل حيلث 2/1/6102 بتلاري  فيانلت الثانية الحادثة وأما
 بالطلة مخليم ملدخل كللد الحلادث وقلض وقلد القللب  تصجيلر إللد أد  الصلدر فلي نلار  بعيلار إصلابتم جلراش
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 المشللتبهين كلللد القللبض القللاش وتللم الع لليرية اه للتخبارات مرتبللات مللن هللو كللالش أن يللذير نللابلس  بمدينللة
  للمحايمة ويخيعون

وا لتمر حتلد  بمقتلل الملواطن اشلر  البيعلة 6102-06-62بتاري   وكليم فان ت ل ل اهحداث الذ  بدأ
نلتج كنهلا  لقوط كلدد  واللذ   في مدينة نلابلسحيث بدأ النشاط األمني   6102بداية شهر اب من العام 

النحللو كلللد  فقللط 6102الحللاهت التللي وقعللت فللي شللهر آب   لليتناولو   مللن القتلللد مللن مللدنيين وك لليرين
  التالي3 

قتلللل الع للليريين شللبيلي بنلللي شم لللة ملللن مرتبللات الشلللرطة الخاصلللة و محملللود م 6102-1-01بتللاري   0
 الطرايرة من مرتبات اهمن الوطني 

 فارس حالوة وخالد اهغبر  المواطنين قتلم 6102-1-02بتاري   6

  وهو اييا منتم إلد جهاز المباحث الجنائية مقتل احمد كز حالوة 6102-1-60بتاري   -0

 : المنهجية .3

 حصللت التلي  يتم في هلذا التقريلر ا لتعراض ل ل للة اهحلداث وتوصليصها ملن خلالل الروايلات والتوثيقلات
مللن المللواطنين  ايللافة اللد  الوثللائق الر للمية وخاصللة تقللارير او  الر للمية الجهلات مللن  للواش الهيئللة كليهلا

الطللب الشللركي التللي حصلللت كليهللا الهيئللة مللن خللالل النيابللة العامللة المدنيللة  يللذل   يشللير التقريللر الللد 
هذا وقد التقت الهيئة في معرض  بعض التصريحات الصحصية الصادرة كن م ؤولين في اهجهزة اهمنية 

وشهود  نم ؤوليالوبعض  مدنية والنيابة الع يرية ومحافظة نابلسلين كن النيابة الإكداد هذا التقرير بممث
وقد تم ترميز بعض األ ماش التي كيان  بعيهم طلب كدم ذير ا مم وبعيهم لم يمانض من ذير ا مم  

طلللللب اصلللللحابها كللللدم ذيلللللر ا لللللمائهم أو اه للللماش التلللللي رأت الهيئللللة كلللللدم يلللللرورة ذيرهللللا حصاظلللللا كللللللد 
رصلللدت الهيئلللة تصلللريحات بعللللض  الهيئلللة  يملللاالخصوصلللية  كلملللا بلللتن اه لللماش يامللللة محصوظلللة لللللد  

  بالخطوات التي قامت بها الهيئة  0سملحق رقم الم ؤولين  
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 األحداث استعراض :ثانيا(

 11/1/2016 بتاريخ شبمي بني شمسة ومحمود الطرايرة العسكريين وفاة كل من . أ

 3وهي رواية من ايثر فهنا  وطرايرة شم م بني الع يريين بوفاة يتعلق فيما

اثناش مقابلتم في  الحاج طارق العقيدالتي يانت كلد ل ان مدير شرطة محافظة نابلس و اهمن  رواية اوه  
 3يلي يماوهي  6102-1-62ميتب محافظ  نابلس بتاري  

  صوت إطالق نار في البلدة القديمة ضوفي تمام ال اكة الرابعة كصرا   م 01/1/6102بتاري   -
وكند   وال بب مصدراللمعرفة ميان ااطالق لتوجم الد فما يان من األجهزة األمنية إه ا
ما أد  إلد مقتل   بدأ إطالق النار بشيل يثي  مذيورة وصول أفراد األمن إلد المنطقة ال

 ةمحمود الطراير والع ير    من مرتبات الشرطة الخاصة ،عاماً  34شبمي بني شمسة الع ير  
إيافة إلد ذل  أصيب كدد  بالز  الع ير  يانا ذينلالو   من مرتبات األمن الوطني ،عاماً  25
المتمريزين في منطقة  الم لحين ح نتيجة إطالق النار اليثي  من األشخاصان بجر يالع يريمن 

وايا  بانم تم  حب جثة الع ير  بني شم ة وتجريد  من لبا م الع ير   إطالق النار 
    العلو  واخذ  الحم وكدتم

 والذ  صّرح بل ان األجهزة األمنية المتحدث  اللواش كدنان اليمير  وقد تم تتييد هذ  الرواية من قبل
"بدأ م لحون في البلدة القديمة بإطالق نار في الهواش  وكلد الصور تحريت األجهزة األمنية  بما يلي3

ه تطالع األمر  وهنا أطلقت النيران كلد أفراد األمن  ا تشهد كلد إثرها كنصران من األمن 
ة  ثم بدأت كملية مالحقة الخارجين كلد القانون في الصل طيني هما شبلي بني شم ة  ومحمود الطراير 

البلدة القديمة  وقد بادر المجرمون بإطالق النيران كلد قوة األمن  فاشتبيت معهم ما أد  لمقتل اثنين 
 1 من المطلوبين للعدالة والخارجين كلد القانون

يان قد صدرت مذيرة أنم افاد  فقد النقيب يو   الزريقي رئيس النيابة الع يرية  روايةأما  -
  شرطيات ترافقهاتوقي  بحق احمد حالوة سابو العز  وتوجهت قوة ك يرية لتنصيذ المذيرة 

 وهذا اهكلد من مباشرة بإصابة الع يريين واصيب النار بإطالق جوبهت القوة وصول وبمجرد
   الشركي الطب تقرير ايد  ما

                                                           
نشرت تصرٌحات اللواء الضمٌري على العنوان االلكترونً التالً:    1

http://watan.ps/ar/?Action=Details&ID=11189 

 

http://watan.ps/ar/?Action=Details&ID=11189
http://watan.ps/ar/?Action=Details&ID=11189
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 :العائالت رواية

كائلة حالوة تصيد بان  بب اطالق النار من قبل الم لحين هو وصول اخبار كن وفاة  رواية -
شهر تموز  من  يان البلدة القديمة نابلس ومحتجز لد  األمن الوقائي في أريحا منذنصر حالوة 

  ماع اثر كلد اهمنية القوة وصلت وقد  غير صحيحنم هحقا أساهمر الذ  تبين  6102
   الم لحين من وكدد اهمن بين اشتبا  وحصل النار اطالق

المواطنة كال ب ام كزت حالوة أنم وفي كصر يوم الخميس الموافق فقد جاش في إفادة  -
عقبة بالبلدة القديمة وأثناش تواجدها في منزل ابو العز حالوة في حارة ال   01/1/6102س

في البيت بدأ اطالق نار يثي  في المنطقة  فخرج كلد اثر ذل  من تواجد من الرجال   2بنابلس
ابو العز حالوة الذ  يان نائما قبل اطالق النار واخوتها جمال و ي  وكماد حالوة  وهم

   وهو ك ير  يعمل في رام اه وهو صديق ابو العز حالوة س أ  م وييصهم
الرجال من البيت لمعرفة ما يحصل في الحارة  خرجت مجموكة من دت انم بعد ان نزل يما وافا

العز حالوة والذ  تعود ملييتم لهاني شقيق أبو الشرطة بز  مدني من الصرن الموجود تحت منزل 
سح ب ادكائها  ابو العز حالوة  وبعد ذل  اندلعت النار في الصرن  حيث قامت الشرطة بإحراقم

هنا  شخصان قد قتال ولين لم تين تعلم بانهما من الشرطة    وكلموا بتناقل اهحاديث ان 
  وكلد إثر ذل  ذهبت هي وابنة خالتها مل  الد الم جد سح ب ادكائها  هنهما يانا بز  مدني

وذل  في شارع كجعج كند درج العقبة لتناد  ب ماكات الم جد ان البلد تحترق والناس تقتل  
ي كزت حالوة  والتي يانت موجودة منذ بداية اهحداث زوجة هانبناش كلد طلب خالتها وفاش س

ا من دخول الم جد ماكتريتها مجموكة من افراد الشرطة ومنعوه   لينفي منزل ابو العز حالوة
وقالوا لها ساذا ناديتي ب ماكات الم جد بنقتل  هون  وحجزوها هي وابنة خالتها لصترة نص  

  اكة في  احة الم جد ثم كادت الد البيت 

اش ان اطالق النار ا تمر في المنطقة لغاية ال اكة الحادية كشرة من م اييا وافادت المواطنة 
األجهزة األمنية الد المنزل وقاموا بتصتيشم بحثا كن اشخاص  وبعد الخميس  حيث دخلت قوة من 

الد المنزل وقامت بتي ير  وتدمير يل شيش بم  من اهمن الوطني   010خروجهم دخلت القوة س
وا تولوا كلد ما بم من نقود  وأنم كند دخول القوة الد المنزل حاولت اجراش اتصال مض زوجها فقام 

                                                           
2
 . هً ابنه بسام المتوفً وتربت فً كنف احمد ابو العز منذ الصغر وتعرف بانها ابنة احمد الو العز  
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احد كناصر القوة ب حب الجوال من يدها ورما  في اهرض وقال لها سا  وحدة بتحيي تلصون معي 
ث خرجن امر بقتلها  وارغموا الن اش كلد الخروج من المنزل دون اكطائهن فرصة للبس مالب هن حي

 بمالبس المنزل 

أن زوجها "  نة  وهي زوجة أحمد كز حالوة  05ال يدة نهد يو   حالوة وكمرها  ووفقا  افادة -
وقت األحداث وفي حوالي ال اكة الخام ة م اش  يان يتواجد في المنزل حيث يان نائما   

   م  أس  وفي هذا الوقت حير لمنزلهم الع ير  اوأوهدها  ي  وكماد وجمال أييا  يانوا معه
نم كلد أبنائم المحتجزين في تيطمن يعمل في رام اه  وهو صديق زوجها وأراد أيابط وهو 
وخاصة نصر يونم مريض بالقلب  وكندها جلس زوجها واليي  في غرفة اه تقبال أريحا 

كندها قام . ماع إطالق النار بيثافة  وفجتة بدأ عهالوحدهما  واألبناش يانوا في غرفة أخر  م
لال تص ار كما   دخان ابو نيال اللواشس قائد جهاز األمن الوطني زوجها باهتصال الهاتصي مض

يجر   ولين ه تعلم ما نتيجة يل اهتصاهت التي أجراها ألنها يانت في الغرفة الداخلية مض 
جتي أبنائها اهثنتين  وخالة زوجها القادمة اهثنتين  وزو  الن اش واألطصال  حيث يانت هي وبناتها

وهو شقيق أبو هاني  يون زوجها امن الداخل الصل طيني  وأختها وأبنائها األربعة المتواجدة كنده
 .العز محتجز في أريحا

ها ويل رجال الحارة وخرجوا ؤ حوالي ال اكة ال اد ة م اش  هرب زوجها وأبناوافادت انم يما 
حوالي ال اكة التا عة وفي  .وخرجت يل الن اش للحارة لرؤية ما حصل خارج البلدة القديمة 

يانت يل الن اش واألطصال فقط في البيوت فحير لمنزل أبو العز كدد يبير من رجال  م اش  
بشرا ة  وقاموا بتحطيم وتخريب يل  ا تاذان و األمن  وقاموا بي ر الباب ودخلوا كليهم دون

 .وا يل الن اش المتواجداتمحتويات المنزل  وأهانوا وشتم
  010خرجت من منزلهم وا تدكوا بالال ليي كلد  ماع األ رة القوة س وافادت اييا ان القوة

  بالحيور للمنزل  فحير كدد هائل منهم وأيملوا كلد ما تبقد في المنزل من تخريب وتدمير
هن أو أخذ الهويات وطلبوا من الجميض إخالش المنزل فورا  دون أن ي محوا لهن بتغيير مالب 

  .واألموال
الهيئة التي ير الحاصل في كدد من المنازل بعد ان تمين الطاقم من زيارة  باحثووقد شاهد 

وفي زيارة اخر  في اه بوع الثالث شاهد الطاقم قيام اهمن   البيوت بعد ا بوكين من اهحداث
 الوطني   يق بين المحافظة واهمنالوطني بإصالح البيوت وطالئها بالتن
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قام كدد من أفراد األمن ب حب كال ابنتها كنوة كلد الدرج ألنها رفيت  وتصيد الشاهدة أييا أنم
الحريق الذ   الناتج كنلدخان اليثي  المحيط بالميان ثم أغمي كليها ب بب ا  النزول من البيت
أموال ابنها  أل  شييل وهي 00يان يتواجد في خزانة أم العز حقيبة فيها و  .اندلض في المخبز

دينار  611شييل و  211وشييل كلد حد    0611والمعتقل لد  اهحتالل منذ ت ض  نوات  
ألم العز  ويذل  مبلغ من المال خاص ألبو العز ه تعلم قيمتم  وحتد اآلن ه تعر  مصير يل 

 .3المبالغهذ  
التي ير حصل نتيجة اما الرواية الر مية  والتي جاشت مقتيبة في مويوع دخول منازل أن 

  مقاومة أصحاب البيوت لألمن اثناش التصتيش

 11/1/2016ن فارس حالوة وخالد األغبر بتاريخ يوفاة المواطن ب.

اقتحمت قلوة فجرا    6وحوالي ال اكة   02/1/6102 بتاري ح ب ما افادت بم الرواية الر مية فانم 
بللين اشللتبا  ودار  وطرايللرة شم للةقتللل الع لليريين مك لليرية يبيللرة منطقللة البلللدة القديمللة كلللد خلصيللة 

فاارس ن وهملا3 يثنلان يم لحين وأفراد من األجهزة األمنية  األمر الذ  نتج كنم مقتلل ملواطناشخاص 
خالاد عباد الناصار أغبار نتيجة إصلابتم بعيلار نلار  فلي الصلدر  والملواطن  ،عاماً  25عبداهلل حالوة 

وقللد ا للتمرت ااجللراشات األمنيللة فللي مدينللة   ريللة فللي الصللدرأكيللرة ناعللدة نتيجللة إصللابتم ب ،عاماااً  23
ارة العقبللة ميللان يثيلل  فللي حللبشلليل التواجللد األمنللي بقللي وخصوصللا  فللي البلللدة القديمللة حيللث   نللابلس

   وكلد المداخل أييا وشارع خالد بن الوليد ومنطقة راس العين  ين كائلة حالوة

"بدأ  أنمجاش في تصريحات للواش كدنان اليمير  الناطق بل ان األجهزة األمنية  3رواية األجهزة األمنية 
م لحون في البلدة القديمة بإطالق نار في الهواش  وكلد الصور تحريت األجهزة األمنية ه تطالع األمر  

ي بني وهنا أطلقت النيران كلد أفراد األمن  ا تشهد كلد إثرها كنصران من األمن الصل طيني هما شبل
شم ة  ومحمود الطرايرة  ثم بدأت كملية مالحقة الخارجين كلد القانون في البلدة القديمة  وقد بادر 
المجرمون بإطالق النيران كلد قوة األمن  فاشتبيت معهم ما أد  لمقتل اثنين من المطلوبين للعدالة 

 ".والخارجين كلد القانون

األمنية  وقال3 تتمتض قواتنا بانيباط كال وأخالق  وفند اليمير  الدكايات المغرية بحق األجهزة
وطنية  والتزام بتنصيذ القانون"  مشيرا إلد أن القانون الع ير  الصل طيني ه ي مح ألفراد األمن بإطالق 

 .النار كلد العزل  حتد لو يانوا خارجين كلد القانون
                                                           

3
 مع التعامل ترفض العز ابو عائلة) المحافظة امام بها المطالبة ٌتم لم كما المبالغ هذه بخصوص شكوى اي تقدٌم ٌتم لم النٌابة مراجعة بعد  

 ( الرسمٌة الجهات
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ويات وجهود األجهزة األمنية وأيا 3 "يل ما قيل كن كملية إكدام  القصد منم التتثير كلد معن
خالصها في تنصيذ المهمات الميلصة بها   وا 

ويش  كن اكتقال األجهزة األمنية ألخطر شخصين من المطلوبين للعدالة في العملية األمنية في نابلس  
 .والطرايرة ةشم  بنيشاريا بعملية إطالق النيران كلد كنصر  األمن 

منية ك يرية كلد م تو  العالم ه ترد بالمثل كلد مصادر وشدد اليمير  كلد أنم ه توجد قوة أ
النيران كندما تصبح في دائرة الخطر  ا تناد ا الد أ س وقواكد اهشتبا  في القانون الع ير  في 

 4.مواجهة الخارجين كلد القانون

ما لد يوش ال تماع الد رواية المواطنين كلالميان الذ  وقعت بم اهحداث  وقد توجم طاقم الهيئة الد
وفي الميان قام طاقم الهيئة   األغبر وحالوة توارد من اخبار حول قيام اهجهزة اهمنية بتصصية المواطنين

  إذ أن يل الحارة 02/1/6102وأيدوا بتن يل الجيران شاهدوا ما حصل في ليلة بلقاش ثالثة مواطنين 
األغبر خالد كندما دخل  حيث افادوا بتنم يانت تعج برجال األمن في الشارع وكلد أ طح المنازل 

بعد أن هربا من  حالوة لمنزل المواطن راغب شهاب حوالي ال اكة العاشرة والنص  م اش  فارس و 
مض زوجتم اليائن في حي الحبلة المواطن شهاب يعيش في المنزل سفي  اكات الهدوش   احارتهم
ن ان وي تخدماا حوالي  اكة ويانا مرتبير موا ت مان بيتم كنوة ب الحهادخل الم لححيث    وطصليم

ن ا  وكند حوالي ال اكة الثانية فجرا  صعد الم لح5هوات   يليوم لالتصال لمعرفة الويض في الخارج
هحظهما  مال طح منزل شهاب وتريا  الحهما في المنزل  وقصزا منم لمنزل الجيران المالصق  وكند

المتواجدة في الشارع  اهمنية القوة بإخبار كلد الصور قاموا منتشرين كلد األ طح المقابلة ال ألمنرجال 
 الدكلد الصور  وبالصعل نزه من درج أحد المنازل  اهميبتن ي لما نص  قامت بالطلب منهمابدورها والتي 

 اوأجل وهم تهماهويبحرص بعد أن كلموا  االشارع الخلصي لمنزل راغب شهاب  وأم   رجال األمن بهم
من رجال األمن الذين يانوا  يبيرةبتكداد ان كلد طر  الشارع لمدة ربض  اكة تقريبا  ويانا محاط

رصاصات في الهواش الكلد األ طح بالدخول للمنازل  وأطلقوا بعض  المتواجدينيصرخون كلد الجيران 
بعادهم كن النوافذ    اخافة المواطنين وا 

رأوا بتم أكينهم األغبر وحالوة يمشيان بين القوة بشيل طبيعي ولم ييونا  أيد الشهود الثالثة بتنهم
حيث     وفقا  للشهود الثالثةلم يشاهدوا أ  آثار دماش كلد األرض بعد ذهابهماانهم مصابين  ودليل ذل  

                                                           
نشرت تصرٌحات اللواء الضمٌري على العنوان االلكترونً التالً:    4

http://watan.ps/ar/?Action=Details&ID=11189 

  
5
 المشار إلٌه، حٌث تمت مقابلته أثناء توقٌفه لدى جهاز المخابرات فً نابلس.اٌة من المواطن شهاب تم تأكٌد هذه الرو  

http://watan.ps/ar/?Action=Details&ID=11189
http://watan.ps/ar/?Action=Details&ID=11189
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مشت القوة بهما م افة طويلة حتد خرجا من الحارة  وشاهدهما يل من يان يق  كلد نافذة منزلم 
 ب الويض يراقو 

عائلة في حي الفي زيارة الد البيت المؤقت الذ  ت ينم   كبد اه كزت أحمد حالوةووفقا  افادة المواطن 
وفي حوالي  01/1/6102أفاد أنم في يوم الخميس الموافق حيث   رأس العين من قبل طاقم الهيئة

القديمة في حي درج العقبة هو ال اكة الخام ة م اش  وأثناش تواجدهم في منزلهم اليائن في البلدة 
وكائلتم ونجلم فارس  معوا اطالق نار يثي  في الحي  وكلد أثر ذل  خرجوا من المنزل الد الحي 

وقد  معوا من المارة أن هنا  اشتبا  م لح بين كناصر من األجهزة   ويان الناس يهربون من المنطقة
لدة القديمة قبل دخول األمن اليها يانت هادئة وه األمنية ومجموكة من الم لحين  يما أفاد أييا بتن الب

النار  وأيد أييا بتن  بإطالقا تو يوجد أية مشايل ولم ي مض كن اشيالية بالبلدة  وأن  يان الحي تصاج
مقتل الع اير في اهشتبا  نجلم فارس الذ  تم تصصيتم من قبل األجهزة األمنية بدكو  أن لم كالقة ب

محض يذب وافتراش  حيث أن نجلم لحظة حصول اهشتبا  بين الم لحين ة في حي درج العقب الم لح
 وكناصر األجهزة األمنية يان يتواجد بالمنزل 

21/1/2016 بتاريخ( العز أبو) حالوة عز أحمد وفاة المواطن ج.  

 

والمعللرو  بلللسأبو أحمااد عااز حااالوة تللوفي المللواطن فجللرا   6وحللوالي ال للاكة  60/1/6102بتلاري   -
جنيلد فلي  مقلراألجهلزة األمنيلة كليلم فلي  لاحة العز حالوة  حيث يانت الوفاة نتيجة اكتداش أفلراد 

 قلرر 60/1/6102 بتلاري   اكقاب اكتقالم من منزل فلي منطقلة نلابلس الجديلدة فلي مدينلة نلابلس
 النيابللة ويةوكيلل العللدل وزيللر برئا للة تحقيللق لجنللة تشللييل  002س رقللم جل للتم فللي الللوزراش مجلللس

 حقيقلة كللد وللوقلو  نلابلس  فلي وقعلت التلي األحلداث يافة بخصوص العامة والنيابة الع يرية 
 وتج للليد الحقلللوق ويلللمان الجزائيلللة العداللللة بتحقيلللق الحيوملللة التلللزام مؤيلللدا   حلللدث  ملللا ومالب لللات

  للجميض العادلة والمحايمة والنظام القانون  يادة
 

 الرواية الرسمية:

اللواش  أكلن محافظ نابلسوبعد كدة  اكات من مقتل المواطن  حالوة   60/1/6102في صبيحة يوم 
أبو “قوات اهمن الصل طيني اكتقلت احمد كز حالوة المعرو  رجوب كلد ااذاكات المحلية بتن الأيرم 

الجديدة  بعد دقائق  خالل كملية امنية دقيقة في منطقة نابلسل الع يريين تقالرأس المدبر لم” العز حالوة
  .من دخولم احد المنازل فيها
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من الصل طيني  حيث الجنيد وهو تجمض لقو  األ مقرإلد وأيا  الرجوب أن قوات اهمن نقلت المعتقل 
بدش المعتقل بتوجيم شتائم والتلصظ بالصاظ نابية كلد رجال اهمن ما دفعهم لالكتداش كليم باليرب  اه أن 

 صر كن مقتلم متتثرا باصابتم باليرب أاولوا منض يربم لين دون جدو  ما حكددا من رجال اهمن 
وأيا  المحافظ أن ارداة اه يانت مقتل أبو حالوة كلد يد رجال اهمن رغم أن كددا  .وليس بالرصاص

 .يبيرا من رجال اهمن حاولوا حمايتم لين دون جدو 
 

 3يلي ما فيم جاش بيانا   رجوبال أيرم اللواش نابلس محافظ أصدر 62/1/6102 بتاري و 

 كللد النلار اطلالق حادثلة فلي الرئي لي المشلتبم حالوة احمد المواطن بوفاة ت ببت التي الحادثة بخصوص
 من مواربة ودون بويوح ادانتم تم شاذ و لو  مقبول غير خطت نعتبرها ايام  كدة قبل اهمن قو  شهيد 
 ان ومعلللوم الحادثللة  هللذ  مللن والعبللر الللدروس ن للتخلص ان ويجللب واهمنيللة  ال يا للية الم للتويات اكلللد
  لليتم اللجنللة اليهللا  تصللل نتللائج وايللة الللوزراش مجلللس رئلليس قبللل مللن تشللييلها تللم قللد ر للمية تحقيللق لجنللة

 حصلت التي الحقيقة هو يان اهكالم لو ائل الحادثة كن رويتم ما ان الد اهشارة مض وتنصيذها  احترامها
 ملض بهلا نتخاطلب التلي اللغلة هلي تيلون ان يجلب والصدق الشصافية ان مقتنض ألنني نقصان  او زيادة دون
 .تصاصيلها في صادمة احيانا الحقيقة بدت وان حتد ومواطنينا اهلنا

 رواية شهود العيان:

 فللي أنللم فيهللا جللاش  كامللا 62   اشللتيةس الللرحمن كبللد جمللال إيللاد المللواطن مللض الهيئللة أجرتهللا لمقابلللة وفقللا  
 منطقلة فلي منزلم في نائما   يان حيث  02/1/6102 الجمعة يوم من فجرا   والنص  الثانية ال اكة حوالي
 األمنية األجهزة ألن ي تيقظ أن منم وطلبت حالوة  أحمد كز زوجة و ام شقيقتم حيرت الجديدة  نابلس
 خيلراش بلزات يلب لون أنهلم يلانوا ويعتقلد مقنعلين  األملن رجلال من يبيرة أكدادا شاهد وبالصعل  المنزل في

 وأصلليب المنللزل  محتويللات وتحطلليم بتي للير قللد قللاموا ويللانوا  وأخللذوها الصللور كلللد هويتللم وطلبللوا اللللون 
 وأصللليب بوجلللود   يعللللم ييلللن للللم ألنلللم اليلللدين ومقيلللد األرض كللللد ملقلللد العلللز أبلللو شلللاهد كنلللدما بالدهشلللة
 وأكقللاب بللترجلهم  البيللت فللي المتواجللدين األمللن رجللال ِقبللل مللن العللز ألبللو اليللرب شللاهد ألنللم بالصللدمة
 العلز أبلو لهلم قلال اليلرب وأثنلاش  للم البذيئة والم بات للشتم باايافة وبطنم  ورقبتم رأ م كلد البنادق 

 مللن3 ويللانوا ي للتلو  بقللوة  رقبتللم كلللد البندقيللة بويللض بخنقللم أحللدهم وقللام يللربا   فتو للعو   "ميليشلليا انتللوا"
 تعلرض بدور  هو " وييي  المواطن اشتيم أنم الحيومة أنتوا لهم قال حتد كليم الشد في وا تمروا نحن؟

 العللز ألبللو ينظللر ويلمللا شلليش  بللت  لللم كالقللة وه مظلللوم أنللا لهللم قللال ألنللم األمللن قبللل مللن أييللا   لليللرب
 .كليم اليرب يزداد كلييم حرام لهم ويقول يتلقا  الذ  واليرب
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 وهو ال يارة أرض كلد وألقو  بمدركة  األشبم األمن ب يارة ورميم وحملم بقوة العز أبو بشد قاموا ذل  بعد
 06 – 01 بحللوالي محللاطين ويللانوا  العللز أبللو جانللب إلللد سإيللاد اشللتية  ورمللو  أييللا هللو دفعللو  ثللم مقيللد 
وكنلدما   متتيلدوغيلر لينلم  األملن اللوطني ملنسوقلد رجلح الملواطن  أنهلم   اللوطني األمن قوات من م لحا

   ينللا نطلللب منللم تويلليح بعللض المعلومللات يللان يقللول بانللم ومللن هللول الموقلل  لللم ييللن مريللز بالتصاصلليل
 أن العلللم مللض أخللر   أمللن  لليارات مويللب مللض جللدا   م للركة ويانللت تحريللت وييللي  اشللتيم بللتن ال لليارة

 أملامهم  أملن  ليارة فلي وموجلود معهلم البيلت من اكتقالم تم أحمد جمال كبد الرحمن ساشتية   يان شقيقم
 ييلربون األملن رجلال يلان الطريلق  فلي  ليرهم وأثنلاش  العلز أبلو نصلصي هزم خللص يقول بعيهم و مض
 فلي يلان ألنلم نهائيلا   يلتيلم ييلن لم وهو والم بات  الشتائم مض وبطنم  ووجهم رأ م كلد ببنادقهم العز أبو
 أيلن يعللم ييلن وللم ال ليارة  توقصلت وكنلدما  وال ليارة المنزل في يرب من لم تعرض ما ب بب  يئة حالة

   وجهلم كلن القنلاع بخللض ملناأل رجلال أحلد قلام هم ستبين للم فيملا بعلد انهلا  لاحة مريلز احتجلاز الجنيلد  
 الثالثلة حلوالي ال لاكة ويانلت ال ليارة بلاب فُلتح ثلم  تشوفوا واه    هون نصصييم بدنا هال خلص3 لهم قال

 ه الللوطني األمللن رجللال مللن وحشللد جمللوع بوجللود وتصاجللت ال لليارة  مللن جللرا كلللد اهرض  وأخرجللو  فجللرا  
 يللل ومللن الجهللات يللل مللن يللربا   وأو للعوهم العللز وأبللو هللو الجمللوع تناولتللم الصللور وكلللد   حصللرهم يميللن

سمللض العلللم ان ابللو العللز يللان ملقللد كلللد اهرض بينمللا .والبنللادق واألرجللل باأليللد  اليللرب ويللان الجمللوع 
 هو واقصا بين الجموع  يان 

سللم يلتم تلوقيصهم  المخلابرات تحقيق لمريز المؤد  الدرج كلد موجودا   يان أحمد شقيقم" ان إياد اييا وافاد
 أبللو مللض لليللرب تعريللي وهحللظ لللد  جهللاز المخللابرات بللل تللم ادخللالهم حمايللم لهللم مللن التعللرض للقتللل  

 ملدير قلام الصور وكلد  العز بتبو كالقة يل وليس شقيقي مبتن ت المخابرا رجال من معم من فتخبر العز 
 اللللوطني  اهملللن قللوات بلللين مللن بقلللوة ب لللحبي معللم الرجلللال وبعللضالرائللد ايملللن صلللوان  المخلللابرات تحقيللق

 ويلان  الع يرية الخدمات وطبيب المخابرات تحقيق مدير قبل من الالزمة اا عافات لي وقدموا وأخذوني
 ".ُييرب الجموع بين العز أبو زال ه

 المشلي أ لتطيض أيلن للم ألننلي المخلابرات ملن األملن رجلال قبل نم حملي تم ذل  بعدوجاش في إفادتم أنم 
  ملللنهم أحلللدا   اكلللر  ه ليلللن الم لللئولين ملللن األشلللخاص بعلللض فيهلللا يتواجلللد يلللان يبيلللرة اجتماكلللات لقاكلللة
 فللي الم للئولين أحللد هللددني افقللت وكنللدما  يللرب مللن لللم تعريللت ممللا كلللي مغمللد أريللا   وقعللت وكنللدها

  لحبي وتلم الوقلو  كللد قلدرتي لعدم م يي وتم  لإلكالم معيم حصل كما تتحدث أن إيا  القاكة وقال
 اليلرب شلدة ملن باديلة غيلر وجهلم ومعلالم األرض كللد ملقلد العلز أبلو رأيت  ير  وأثناش القاكة  لخارج

 يشلخر العلز أبلو  لمعت ألنني وبييت المنظر أتحمل ولم  يرب آثار وكليم ميشوفا   بطنم ويان والدماش 
  نهائيا   يتحر  وه
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 انلا فقلد أملا للمنلزل  أحمد شقيقي باصطحاب  اكات كدة بعد المخابرات تحقيق مدير قاموييي  اشتية "
 لمعرفلة التحقيلق ملض الج ليمة التلي تعريلت لهلا اليلربات ملن العلالج لتلقلد يلومين المخلابرات للد  بقيت
 بعلد والديلم ملن كللمانلم فيملا بعلد البيعلة  وييلي   أشلر  قتلل وملن العقبلة حلارة فلي األملن رجلال قتلل من

 بتكملال القلائم طبيللة اللوزير لمنلزل ذهبلا حيلث المنلزل فلي ييونلا للم والديلم الحادثة أثناش بتنم للمنزل كودتم
 ."الليلة تل  في لنص م العز أبو لت ليم مصاويات لوجود البلدية رئيس

 

س افللاد المللواطن ان والديللم اخبللرا  بعللد ان كللاد الللد المنللزل ان حيللور ابللو العللز الللد المنللزل جللاش بعللد ان  
حصلت مصاويات انتهت الد ان يحير ابو العز الد منزل كائلة شتية ثم يتم ت ليمم اللد اللوزير طبيللة 

يحصللل حيللث داهللم اهمللن والللذ  يقللوم بللدور  بت للليمم الللد اهمللن مللض التعهللد بعللدم التعللرض لللم وهللذا مللا لللم 
 المنزل قبل ان ينقل الد منزل طبيلة  

 

 الجهات الرسميةاإلجراءات التي قامت بها : اً ثالث

 النيابة العامة المدنية:  .1

في ميتبم وأفاد بتن النيابة  اه تاذ مجد  شركب  تمت مقابلة رئيس النيابة العامة 0/2/6102بتاري  
بني شم ة  وم بالتحقيق في حادثة مقتل رجلي األمنقت انهاقامت بصتح مل  تحقيقي بتحداث نابلس  و 

يون المت بب في الحادثة والمتهم فيها مدنيين  أما مل  مقتل أبو العز حالوة ومل  مقتل  والطرايرة
تم تحويلهما للنيابة الع يرية يجهة اختصاص فقد غبر المواطنين اهثنين الم لحين فارس حالوة وخالد األ
الذ  يعتمدون كليم في تحديد من هي النيابة  عياريون المت بب والمتهم بالقتل ك يريين  وأن الم

  طبيعة الجاني سوليس المجني كليم  اذا يان مدنيا او ك يرياهو معيار المختصة 

ي  فرقة البحث الجنائي التابعة للشرطة لمعاينة م رح أثناش أحداث البلدة القديمة تم تيلوافاد انم و 
أول من وصلت لميان األحداث  حيث لم تتمين النيابة من دخول الميان الشرطة ويانت   األحداث

باليش  كلد المدنية لخطورة الويض األمني في تل  ال اكات ب بب اهشتبايات  وفيما بعد قامت النيابة 
 عا   جثث المدنيين والع يريين جمي

مض أداة الجريمة التي تم احيارها  مواطنين مدنيينشركب بتنم تم توقي   بعة مجد  وأفادنا األ تاذ 
اللجنة اهمنية المشترية   من قبل أريحاالوقائي في  لألمنمريز التوقي  التابض  إلدفيما بعد  وتم تحويلهم 

 بعد ا تجوابهم في نابلس 
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 لألشخاص الشركي الطب تقارير وصلت 00/1/6102 بتاري  أنم افاد الشركي الطب تقرير وبخصوص
 أيد  ما ح ب األغبر خالد وفاة  بب أن هو نظر  لصت ما أيثر وأن  األحداث في قتلوا الذ  الخم ة
  "قريبة م افة من كليم أطلقت رصاصة هو التقرير

 

 

 : النيابة العامة لعسكرية .2
 

افاد رئيس النيابة الع يرية اه بق في نابلس النقيب يو   الزريقي ان النيابة الع يرية لم تقم بالدور 
التحقيقي المطلوب منها في حادثة مقتل المواطنين فارس حالوة وخالد األغبر  أو باألحر   لم يتح لها 

هي لم تتمين من اليش  كلد م رح المجال للقيام بالدور المطلوب منها وفقا  للقانون في هذ  الحادثة  ف
فارس حالوة وخالد األغبر  ب بب كدم قيام األجهزة األمنية بإخبارها بميان مقتل مقتل س حداثاأل

دها بتية أدلة أو أدوات أو ا لحة يمين ان تيون قد ا تخدمت يالمواطنين كلد وجم التحديد  ولم يتم تزو 
مقابلة مض رئيس النيابة الع يرية  األمنية في نابلس  وفي في الحادثة   ولم يتعاون معها أ  من الجهات 

أيد كلد "انم ه يوجد قيية م جلة لد  النيابة الع يرية محمد حمارشة الحالي في نابلس النقيب 
بخصوص مقتل المواطنين فارس حالوة وخالد األغبر  وبان لجنة التحقيق الحيومية لم تتواصل مض 

ص وبانم ه يوجد شيو  من ا  جهة بهذا الخصوص " يما أشار الد ان النيابة الع يرية بهذا الخصو 
النيابة الع يرية قامت بمخاطبة الجهات اهمنية من اجل الحصول منها كلد معلومات حول ميان 

واه لحة التي اطلقت منها قوات اهمن الرصاص واه لحة التي تم يبطها في ميان   وم رح الجريمة
اهمنية لم تتعاون مض النيابة الع يرية ولم تزودها با  معلومات  وكليم فان الجهات  إه أن  الحدث

النيابة الع يرية لم تتمين من القيام بدورها في التحقيق في الحادث ولم تقدم لها المعلومات من قبل 
 الجهات اهمنية "

يام النيابة شم ة والطرايرة  فرغم قبني أما بخصوص األحداث األخر  وخصوصا مقتل الع يريين 
النيابة  الع يرية بدورها ح ب القانون  إه أنها لم تصدر أ  نتائج تحقيقية في هذا الشتن  ولم تتعاون

مض الهيئة الم تقلة لحقوق اهن ان في العديد من الر ائل التي ار لت إليها  فصي  الع يرية في رام اه 
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بتقارير التشريح الخاصة بالمدنيين الثالث  امتنعت النيابة الوقت الذ  زودت النيابة العامة المدنية الهيئة 
 الع يرية كن التعاون في تزويد الهيئة بتقارير التشريح الخاصة بالع يريين 

 الع يرية للنيابة أن حالوة يان مطلوبا  رئيس النيابة   حالوة  فقد أفاد أحمد اما في قيية مقتل المواطن
طالق  الح قيايا خلصية كلد  حمامة كائلة بين كائلي شجار أثناش البيعة  كائلة من مواطن كلد نار وا 

 المواطن كلد النار إطالق قيية في حالوة أحمد كلد شهدسن  ح   المدكو ويان حالوة  وكائلة والبيعة
 شيو  لتقديم للنيابة الذهاب من خا  أنم لدرجة بتهديد  قام وأن أحمد حالوة ومقتلم  البيعة كائلة من

 بتقديم وقامن ح  المواطن تجرأ األمن  من حالوة أحمد وهروب 01/1/6102 تاري  بعد ولين  يد 
 أحمد بإحيار قانونية مذيرة صدرت وكليم  60/1/6102 بتاري  الع يرية النيابة لد  ر مية شيو 
  جنيد مقر في فيم قتل الذ  اليوم ذات وهو حالوة 

 ومالب ات ظرو  في األدلة بجمض تقوم النيابة زالت فال إليها  المشار الع يرية النيابة افادة ووفقا  
 من 010 القوة تورط تؤيد واألدلة  التحقيقات ه تيمال اآلن حتد ك ير  أ  توقي  يتم ولم الوفاة 
 المنزل من أحيرتم التي ال يارة من ونزولم جنيد لمقر حالوة وصول حال إذ الحادثة  في الوطني األمن
 أحد من لديهم المصتوحة الموجم كلد  معوا أن بعد 010 القوة من غصير كدد حير فيم  يقيم الذ 

أن  إه اليتيبة أفراد من يان فما  جنيد مقر بوابة في حاليا   وهو حالوة أحمد كلد القبض تم أنم زمالئهم
 واألمن المخابرات من يباط وحاول  ج مم أنحاش يل كلد واألرجل باأليد  يربا   وأو عو  كليم هجموا
  فائدة دون من خالل إطالق النيران بشيل يثي  في  الهواش لين كنم إبعادهم الوقائي

    

 : الرسميةتحقيق اللجنة   0

تشييل لجنة تحقيق برئا ة  23/1/6102  المنعقدة بتاري  002قرر مجلس الوزراش في جل تم رقم س
وزير العدل وكيوية النيابة الع يرية  والنيابة العامة بخصوص يافة األحداث التي وقعت في نابلس  
للوقو  كلد حقيقة ومالب ات ما حدث  مؤيدا  التزام الحيومة بتحقيق العدالة الجزائية ويمان الحقوق 

  للجميضوتج يد  يادة القانون والنظام والمحايمة العادلة 
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وقد قامت اللجنة بعمل العديد من اللقاشات واه تماع إلد شهود  وما زالت اللجنة م تمرة في كملها 
حيث تنتظر نتائج التحقيقات مض بعض اهشخاص الذين تم توقيصهم مؤخرا كلد خلصية اهحداث  قبل أن 

       6ت تخلص نتائجها النهائية وتقديم تقريرها

 . محافظ نابمس4

 مجريات كلد تؤثر معلومات بت  اهدهش يمين ه وبالتالي جاريا   يزال ه التحقيق بتن نابلس افاد محافظ
 وأنم حالوة  أحمد وفاة خلصية كلد جنيد مقر في م تمرا   زال ه الع يريين مض التحقيق بتن وأفاد  القيية
المحافظة  في يبار لم ئولين إقاهت طالت لو حتد يانت مهما المحايم قرارات يافة تنصيذ  يتم

                                                           
6
  2/2/2107بناء على مقابلة مع معالً وزٌر العدل رئٌس اللجنة بتارٌخ  
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 . الطب الشرعي5

شاريت الهيئة من خالل طبيب خاص منتدب من طرفها  وبعد موافقة النائب العام  بتشريح جثة المواطن 
أحمد حالوة  يما اطلعت الهيئة من خالل النيابة العامة كلد تقارير الطب الشركي الخاصة بتشريح جثة 

 األغبر والمواطن فارس حالوة المواطن خالد 

 الوفاة كلد النحو التالي3  وا بابنتائج  التشريح  ونظرا لحجمها اليبير فقد تم اقتباس تقارير إلد وبالرجوع

 حالوة:  فارسالمواطن  .1

 :النتيجة

 تبين الظاهر  باليش  الحياة أثناش جيدة وغذائية كيلية بنية ذو كام 60 العمر من يبلغ لذير الجثة"
 ومخارج مداخل جروح كن كبارة وهي  اهصابات بند في  ابقا والموصوفة المتعددة اهصابات وجود
 منطقة في يتمريز اهصابات لهذ  األيبر العدد حيث  الج م من متصرقة أماين في متعددة نارية ألكيرة
 م ار أن تبين حيث الظهر  منطقة من خرجت والتي المدخل جروح يانت حيث  لوالبطن الصدر مقدم

 بشيل وبعيها قليال أل صل أكلد ومن للخل  األمام من يان قد والبطن الصدر إصابات في ااطالق
 جروح حدوث إلد أد  مما الظهر كلد ومرتيزة األرض كلد م تلقية يانت اليحية أن حيث أفقي

 أ صل بين ما المنطقة في مدخل جرح هنال  ويان  (Shored Exit Wounds)  المدكمة المخارج
 اصابات في األكيرة م ار ويان  7البارود  بالوشم محاط الي ر  الناحية من البطن وأكلد الصدر
 وجود اه تراتيجية الصصة واثبتت اليمين  إلد الي ار ومن األمام إلد الخل  من األي ر الصخذ منطقة

 وتهت  الي ر  الرئة من العلو  الصص أ صل في تمزق وبالتحديد الداخلية األكياش في المتعددة التمزقات
 نهاية في األبهر  الشريان في يامل تهت  مض وال صلية الخلصية الجهة وبالتحديد القلب جدار في يامل
 وتهت  اليبد  من الداخلي الجزش في وتهت  المنطقة تل  في األجو  الوريد في ويذل  الصدر  األبهر
 الصدرية الصقرات في متصتتم وي ور واألمعاش المعدة في وتمزقات يامل بشيل الي ر  واليلية الطحال

 .نارية بتكيرة ااصابة كن ناجمة ااصابات هذ  جميض أن حيث الشويي  للنخاع تهت  مض  00 01 2س

 :الوفاة  بب        

                                                           
7
 النار من مسافة قرٌبة.اطالق الجرح بالوشم البارودي ٌنتج عن أحاطة   
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 ااصابة نتيجة الداخلية األكياش في تمزق كن الناجمة النزفية الصدمة الوفاة  بب نعلل إننا
 " والبطن الصدر تجوي  إلد نافذة نارية باألكيرة

 المواطن خالد األغبر: .2
 
 :النتيجة "

 الظاهر  باليش  الحياة أثناش بدينم وغذائية كيلية بنية ذو كام 62 العمر من يبلغ لذير الجثة
 األكيرة إصابات وبالتحديد اهصابات  بند في  ابقا والموصوفة المتعددة اهصابات وجود تبين

 كند الرغامي في تهت  وجود التشريحية الصصة واثبتت المختلصة  الم ارات وذات المتعددة النارية
 من العلو  للصص الخلصية الناحية أكلد في تمزق ويذل  والي ر  اليمند الشعبتين إلد تصركم
 للقلب والداخلة الخارجة الرئي ية الدموية واألوكية القلب حجيرات جميض في وتهت  اليمند الرئة
 من والثالثة الثانية الصدرية الصقرات في وي ور الثالث األي ر الصدر  اليلض في ي ور مض

 ناجمة اهصابات هذ  وجميض الخشائي الحرقصي العظم في متصتتة ي ور ويذل  الصقر   العمود
 الحويي  البيريتون خل  ومنطقة الصدر  للتجوي  ومخترقة نافذة نارية بتكيرة ااصابة كن

 وأوكيتم القلب تهت  كن الناجمة النزفية بالصدمة الوفاة  بب نعلل فتننا  بق ما يوش وكلد
 ".نار  بعيار ااصابة نتيجة اليمند والرئة الرغامي وتمزق الدموية

 :الوفاة سبب

 بتكيرة ااصابة نتيجة اليمند والرئة القلب في تهت  كن الناجمة النزفية الصدمة إلد الوفاة  بب نعلل أننا
  نافذة نارية

  :حالوة أحمد المواطن .3    

 النتيجة

 تبين الظاهر  باليش  الحياة أثناش جيدة وغذائية كيلية بنية ذو كام 21 العمر من يبلغ لذير الجثة
 تقض والتي الريية الجروح إلد وصوه وال حجات باليدمات والمتمثلة المتعددة الريية ااصابات وجود
 اليرب كن والناجمة ااصابات بند في  ابقا مصصل بشيل والموصوفة الج م من متصرقة أماين في

 والرأس  العنق منطقة في يتمريز ااصابات هذ  من األيبر العدد يان حيث راض صلب بج م واهرتطام
 التشريحية الصصة وأثبتت طعنية  جروح أو نارية بتكيرة إصابات أية من خالية الجثة أنحاش كموم ويانت
 في وا عة تيدمات وجود مض النزو  من التجاوي  وخلو ااصابات من الداخلية األكياش يافة خلو
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 الناحية في أو ض وبشيل الناحيتين يال من ال باتي الغمد منطقة وحول والصغيرة اليبيرة العنق كيالت
 الالمي والعظم والحلقي الدرقي الغيرو  في بي ور متمثلة الحنجرة في يامل تهت  وجود مض اليمند
 اليغط أو العنق وجانبي مقدم كلد راض صلب بج م اليرب مض تتماشد خارجية لشدة تعريها نتيجة
 مباشرة إصابات بها تيون التي الحاهت هذ  مثل في المعرو  لمن وأنم العنق  مقدم منطقة كلد بشدة
 ي مد ما إحداث إلد تؤد  أن العنق جانبي كلد الموجودة ال باتي الغمد منطقة أو العنق مقدم كلد

 من والذ  (vagus nerve) لتائم للعصب تحصيز كن الناجم (vagal inhibition) العصبي بالنهي
 .مصاجئ بشيل القلب توق  إلد يؤد  أن شتنم

 :الوفاة سبب

 وجانبي مقدم كلد اليرب كن والناجم  vagal inhibitionس العصبي النهي إلد الوفاة  بب نعلل أننا
  راض صلب بج م العنق
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 االستخالصات رابعًا(

 
هنلللا  انتشلللار لل لللالح بلللين أيلللد  ملللواطنين فلللي مدينلللة نلللابلس  وبعيلللهم منتملللي لألجهلللزة األمنيلللة   0

   والللذ  يعمللل فللي جهللاز الشللرطة ويحمللل ال للالح خللارج نطللاق العمللل الر للمي سمثللال أبللو العللز
فلتح  وهلذا التلداخل وبعيهم للم ارتباطلات ملض شخصليات متنصلذة فلي ال للطة أو فلي تنظليم حريلة 

 أكاق ويعيق كملية يبط األ لحة غير المرخصة من أيد  المواطنين 
 كمليلللات شلللتت اللللذ  اهملللر والمدنيلللة فلللي التحقيلللق الع للليرية النيلللابتين يلللع  تن للليق بلللين هنلللا   6

 كمللل خللالل مللن اهحللداث ملصللات توحيللد لعللدم نتيجللة  التحقيللق كمليللة تعطللل الللد واد  التحقيللق
 الع ليرية القيلائية للجهلات المتهمين احالة التحقيق من اهنتهاش بعد يتم بحيث  للنيابتين مشتر 

  ك يريا او مدنيا المتهم لمعايير وفقا المدنية او
هنا  دهئل قوية سشهود كيان وتقارير طلب شلركي  تنلاقض الروايلة الر لمية ألجهلزة األملن حلول   0

الللللذ  ي للللتدكي أن تقللللوم النيابللللة   األمللللر خالللللد األغبللللر وفللللارس حللللالوةظللللرو  مقتللللل المللللواطنين 
 الع يرية بواجبها في التحقيق الجنائي في ظرو  مقتلهما 

 ملللن اللللرغم كللللد العلللز ابلللو الملللواطن مقتلللل قيلللية فلللي المطللللوب بلللدورها الع للليرية النيابلللة تقلللم للللم  2
 م قد قتل نتيجة اهكتداش كليم باليرب من قبل قوة اهمن اللوطني فلي جنيلدبان الر مي اهكترا 

 حيث لم يتم اليش  كن المشاريين في الحادثة أو تقديم أ  منهم إلد المحايمة  
 ه يوجد تعاون يا  من األجهزة األمنية مض النيابة الع يرية في كملها   2
 بشليل اثلر المدنيلة والنيابلة الع ليرية النيابلة كيلويتها فلي شلملت اللذ  الر مية اللجنة تشييل ان  2

اهصلليل  ويللان األولللد ان ه تتيللمن لجنللة التحقيللق الر للمية  رهمابللدو  النيابتللان قيللام كلللد يبيللر
نملا يتريلا للعمللل وفقلا لالختصاصللات الممنوحلة لهملا فللي القلانون  وأن يللتم  ممثللين كلن النيللابتين وا 

  بشيل منصصل  ال لطة التنصيذيةللحيومة سالتحقيق الر مي 
ت عللم للتمرة فللي التحقيللق  وقللد قط مللا زالللت اللجنللة الر للمية التللي تللم تشللييلها برئا للة وزيللر العللدل  1

شللوطا مهمللا لينهللا مللا زالللت بانتظللار نتللائج التحقيللق مللض بعللض اهشللخاص الللذين تللم القللاش القللبض 
 كليهم مؤخرا كلد تهم مرتبطة بتحداث القتل في شهر آب في نابلس 

  الع ليريين ملنيبيلر  كلدد ايلد  كللدنتيجلة تعريلم لليلرب  العلز ابلو المواطن وفاة حالة تشير  1
انيباط والتزام بعلض منت لبي أجهلزة اهملن  بيع  الد اليدين مقيد وهو الرواية الر مية  ح ب

فقلد يلان يقتيلي بلتجهزة ا لتخدام القلوة  والعملل بلردات فعلل بعيلدا كلن  ليادة القلانون   بتعليمات 
 وليس اهكتداش كليم اهمن توفير الحماية لم فور توقيصم 
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 بالقواكلللد اهلتلللزام وكلللدم فلللي بعلللض الحلللاهت  اهمنيلللة اهجهلللزة قبلللل ملللن للقلللوة المصلللرط اه لللتخدام  2
 القلوة وا لتخدام القلانون كليهلا نلص التلي لإلجلراشات اتبلاع دون اللدخول خالل من وذل  اهجرائية
ليلن تجلدر ااشلارة هنلا    بالممتليات اليرر المواطنين بشيل مبالغ فيم أحيانا والحاق مض والشدة

 وأ  أيرار أ  كن األ ر يل بتعويض المحافظة  تتيصل"للهيئة بتنم  إلد أن محافظ نابلس أفاد
 لمنلازل طللب 61 للمحافظلة تقلدم فقلد األحلداث  منطقلة فلي ديلان أو منلزل أ  فلي حصل تخريب
 ومعاينللة لدرا للة المحافظللة فللي األيللرار للجنللة تحويلهللا وتللم  62/1/6102 تللاري  حتللد متيللررة

 بالصعل شاهد طاقم الهيئة كملية اهصالح  و س تيرر" ما أثمان وتقدير المنازل تل 
تصريحات بعض قادة األجهزة األمنية فلي أكقلاب مقتلل الع ليريين ابلو شم لة والطرايلرة    01

وخاصة ما ورد كلد ل ان اللبعض ملن ا لتخدام كبلارة الثلتر واهنتقلام  لاهمت فلي تعبئلة منت لبي 
 األجهزة األمنية  
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 التوصيات: (خامسا

األمن محمود الطرايرة وشبلي أبو شم ة وتقديمهم  المتورطين بقتل رجليورة يش  يافة ير   0
 للمحايمة العادلة  

  فارس حالوة وخالد اهغبرأن تقوم النيابة العامة بصتح تحقيق جنائي في ظرو  مقتل المواطنين   6
  بقتلهما ا تجواب افراد القوة التي قامت ب الجريمة وت تمض إلد الشهود وتقوم وأن تعاين م رح

في تقديم يافة المعلومات والمدنية أن تقوم األجهزة األمنية بالتعاون مض النيابة الع يرية   0
 والشهادات المطلوبة 

المواطنين الذين تدكم بعض أو في التنظيم في ال لطة الصل طينية  واش جهات أية يرورة يش    2
 يحملون ال الح خالفا للقانون  وتقديمهم للمحايمة العادلة 

بتوحيد ملصات التحقيق في اهحداث المذيور هشترا  المدنية والع يرية يرورة قيام النيابتين   2
 العناصر المدنية في تل  اهحداث واحالة المتهمين للجهات القيائية وفقا لالختصاص 

وكدم اهنتظار الد حين تقديم شياو  من من تلقاش نص ها يرورة قيام النيابة الع يرين بدورها   2
الميلصة ة الر مية الي ودون انتظار تقديم المعلومات من أ  جهة يانت يرورة قيام اللجناهه

 التحقيق   نشر نتائجبا تيمال كملها با رع وقت و بالتحقيق في أحداث نابلس 
اكتدوا كلد المواطن أحمد حالوة   لعبر حول  لو  أفراد اهمن الذينا تخالص ا يرورة  1

بما ييمن كدم   والبرامج التدريبية و بل إنصاذها  اهنيباطية والتعليمات ومراجعة ااجراشات
 والتعليمات  واألنظمة بالقانون األمنية األجهزة أفراد التزامو   تيرار هذ  الحادثة في الم تقبل

  بواجبهم قيامهم أثناش الصل طيني  األ ا ي القانون أقرها التي والحريات الحقوق واحترام
 مض تتنا ب م ؤولة تصريحات الر مية األجهزة في الم ؤولين تصريحات تيون يرورة أن  1

 منت بي تعبئة شتنها من كبارات ا تخدام كن واهبتعاد دولة  يتجهزة األجهزة كمل طبيعة
  المشاكر تتجيج أو األمنية األجهزة

عدم معالجة ف ا مو مي كمال م تدامة وليسحالة النشاط األمني وفرض  يادة القانون ييون أن   2
القانون  وأن  يتمتتصاقم هو ا اس المشيلة  اهحداثحاهت اهنصالت اهمني حال وقوكها وتر  

 دون تمييز  كلد جميض الخارجين كلد القانون 
من واجب الجهات اهمنية ا تخدام قدر معقول ومتنا ب من القوة حيث ان ا تخدام   01

   يصاقم اهمورقد القوة المصرطة 
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 المالحق

  1ممحق رقم 

 قائمة بأسماء من تمت مقابلتهم لألحداث

 

 مالحظات تارٌخ المقابلة المسمى الوظٌفً/العالقة باالحداث االسم الرقم

 فً مكتب المحافظ 29/8/2016 محافظ نابلس اللواء أكرم رجوب 1

 فً مكتب المحافظ 29/8/2016 مدٌر الشرطة العقٌد طارق الحاج 2

المقابلة األولى، المقابلة الثانٌة فً  29/8/2016 رئٌس النٌابة العسكرٌة النقٌب ٌوسف زرٌقً 3

 .7/9/2016تارٌخ 

 والد فارس حالوة 31/8/2016 والد فارس وشقٌق أبو العز عبد هللا عزت أحمد حالوة 4

كانت تتواجد فً بٌت ابو العز  31/8/2016 زوجة ابن أبو العز وسام جمال اشتٌة 5

زوجة عز وقت األحداث هً 

حالوة وكان أبو العز فً بٌتها 

 حٌنما قبض علٌه.

 "  "  " 31/8/2016 ابنة أخ أبو العز عال بسام حالوة 6

 "  "  " 31/8/2016 زوجة أحمد حالوة نهى ٌوسف حالوة 7

 "  "  " 31/8/2016 زوجة هانً شقٌق أبو العز وفاء ٌوسف حالوة 8

"  "  ". وتم احتجازها عند  31/8/2016 ابنة هانً حالوة ملك هانً حالوة 9

 المخابرات لعدة ساعات

 فً مكتب رئٌس النٌابة 1/9/2016 رئٌس النٌابة المدنٌة مجدي شرعب 10

صاحب المنزل الذي اختبىء به  راغب ناٌف شهاب 11

 فارس حالوة وخالد األغبر
تمت مقابلته أثناء فترة احتجازه  1/9/2016

جنٌد،  مقر عند المخابرات فً

 وكان على ذمة المحافظ

 قرٌب أبو العز )ابن اخته(. ثائر محمد الباشا 12

كان مع ملك لحظة القبض علٌها 

من السٌارة ٌوم تشٌٌع جنازة 

 األغبر وحالوة.

تمت مقابلته أثناء فترة احتجازه  1/9/2016

جنٌد، مقر عند المخابرات فً 

 وكان على ذمة المحافظ

تمت مقابلته اثناء احتجازه لدى  1/9/2016 جار منزل أبو العز عبادة عمار طشطوش 13

 المخابرات جنٌد

إٌاد جمال عبد الرحمن  14

 اشتٌة

 شقٌق وسام 

كان شاهداً رئٌسٌاً على االعتداء 

على أبو العز فً البٌت والسٌارة 

 جنٌد حٌث كان معه.مقر وفً 

كان فً منزلهم فً نابلس الجدٌدة  4/9/2016

حٌث تم القبض على أبو العز من 

عندهم. وتم القبض علٌه معه 

 وفً نفس السٌارة. 

وزٌر العدل/ رئٌس اللجنة الرسمٌة  المستشار علً أبو دٌاك 15

للتحقٌق فً أحداث نابلس المشكلة 

تم االستماع إلى رد الحكومة على  2/2/2017

قرٌر تقصً الحقائق مسودة ت

الذي رفعته الهٌئة إلى رئٌس 
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 الوزراء بتارٌخ ... ، وتم  من مجلس الوزراء

 

 

 /2الملحق رقم 

 قائمة بالزيارت واالنشطة المتعلقة بتقصي الحقائق 

 

زٌارة البلدة القدٌمة )الزٌارة  0

 االولى (

 لم ٌسمح بالدخول الى الحً 20-8-2106

تم مخاطبة محافظ نابلس والمتابعة 

 مع مستشارة المحافظ لدخول الحً 

لقاء صحفً مع رادٌو راٌا  2

 حول االحداث

22-8-2106  

تم اخذ افادة من عائلة حالوة وعائلة  2106-8-22 زٌارة دٌوان عائلة عاشور  2

 االغبر

المشاركة فً تشرٌح جثة ابو  4

 العز حالوة 

منتدب من الهٌئة )د بحضور طبٌب  22-8-2106

 عبد الرحٌم كتانة

التوجه الى مركز احتجاز جنٌد  5

لتنفٌذ زٌارة مٌدانٌة )الزٌارة 

 االولى (

 لم ٌسمح لنا بالدخول  24-8-2106

التوجه الى مركز احتجاز جنٌد  6

لتنفٌذ زٌارة مٌدانٌة)الزٌارة 

 الثانٌة ( 

 محتجزٌن  6تم مقابلة  25-8-2106

بحث االحداث الجارٌة والٌات  2106-8-25 عقد لقاء مع المجتمع المدنً  7

 التدخل 

لم ٌكن هناك موقوفٌن على ذمة  2106-8-28 زٌارة االمن الوقائً فً الطور  8

 القضٌة 

  2106-8-28 المشاركة فً جنازة ابو العز  9

 زٌارة مركز اصالح نابلس  01

 

ذمة  لم ٌكن هناك موقوفٌن على 29-8-2106

 القضٌة

زٌارة مركز اصالح جنٌن  00

 )قسم النساء (

لم ٌكن هناك موقوفٌن على ذمة  29-8-2106

 القضٌة

زٌارة البلدة القدٌمة )الزٌارة  02

 الثانٌة (

الدخول الى الحً ولم ٌسمح الدخول  29-8-2106

 الى المنازل 

تم مقابلة المحافظ وفً مكتبه وتم  2106-8-29 زٌارة محافظ نابلس  02

 مقابلة نائبة المحافظ فً مكتبها 

 تمت المقابلة فً مكتب المحافظ 2106-8-29 مقابلة مدٌر الشرطة  04

مقابلة رئٌس النٌابة العسكرٌة  05

 )الزٌارة االولى (

 فً مكتب رئٌس النٌابة  29-8-2106
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اخذ افادات من النساء والرجال حول  2106-8-20 مقابلة افراد عائلة حالوة  06

 االحداث 

 فً مكتب رئٌس النٌابة  2106-9-0 مقابلة رئٌس النٌابة المدنٌة  07

مقر زٌارة جهاز المخابرات فً  08

 الجنٌد

مقابلة عدد من المحتجزٌن ومقابلة  0-9-2106

 مدٌر التحقٌق 

 كان فً المنزل والسٌارة مع ابو العز  2106-9-4 مقابلة احد ابناء عائلة شتٌة  09

زٌارة النٌابة العسكرٌة)المرة  21

 الثانٌة (

لم نتمكن من مقابلة رئٌس النٌابة  5-9-2106

 بسبب غٌابه 

زٌاراة الموقع الذي حدثت به  20

مقتل او القبض على خالد 

 االغبر وفارس حالوة 

تم مقابلة عدد من السكان ولم ٌرغبوا  5-9-2106

باعطاء اسمائهم وتم التجول فً 

 الحً 

زٌارة البلدة القدٌمة )الزٌارة  22

 الثالثة (

تم دخول المنازل ومشاهدة التكسٌر   5-9-2106

 الحاصل فٌها 

لم ٌكن هناك محتجزٌن على ذمة  6102-2-2 زٌارة األمن الوقائً فً ارٌحا 22

 القضٌة 

زٌارة النٌابة العسكرٌة )الزٌارة  22

 الرابعة ( 

مقابلة رئٌس النٌابة فً مكتبه   7-9-2106

وابالغه عن خوف المواطن تقدٌم 

 شهدات حول مقتل فارس وخالد

 


