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مقدمة

وصــل املواطــن وليــد عبــد العزيــز الدهينــي )30 عامــاً( مــن ســكان محافظــة رفــح، جثــًة هامــدًة إىل 

مستشــفى أبــو يوســف النجــار يف قطــاع غــزة، بتاريــخ 2018/6/20، إثــر اّدعــاء إقدامــه عــى االنتحــار 

ــر عليــه مشــنوقاً بواســطة  داخــل نظــارة مباحــث مركــز رشطــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة، حيــث ُع

حبــل )قيطــان( مربــوط بشــباك داخــل النظــارة.

وقــد أصــدرت الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان بيانــاً صحافيــاً بتاريــخ 2018/6/21 أشــارت فيــه إىل 
خطــورة الحادثــة، وأنهــا ســتقوم بإجــراء تحقيــق يف املوضــوع.1

ــد  ــن محم ــي املواط ــخ 2017/4/25 لق ــي تاري ــت األوىل، فف ــة ليس ــذه الحال ــارة إىل أن ه ــدر اإلش تج

عاشــور بربــخ مرصعــه إثــر انتحــاره داخــل مركــز تأهيــل وإصــاح املحافظــة الوســطى، بعــد العثــور 

عليــه داخــل غرفتــه التــي يتشــارك فيهــا مــع عــدد مــن النــزالء.  وبتاريــخ 2017/9/19، تــويف املواطــن 

خليــل إبراهيــم أبــو حــرب إثــر ســقوطه مــن الطابــق الرابــع ملبنــى نيابــة غــزة الجزئيــة أثنــاء التحقيــق 

ــويف  ــخ 2017/9/22، ت ــك يف تاري ــدم عــى االنتحــار، وكذل ــه أق ــة أن ــة العام ــت النياب ــد أعلن معــه، وق

الطفــل مصطفــى ســلامن يف نظــارة بيــت الهيــا، بعــد أن أقــدم عــى شــنق نفســه.

وضمــن اختصاصهــا يف متابعــة ضامنــات متطلبــات صيانــة حقــوق اإلنســان يف عمــل مختلــف الدوائــر 

ــة فلســطني، تلقــت الهيئــة شــكوى مــن ذوي املواطــن الدهينــي املتــوىف، وحصلــت  واألجهــزة يف دول

عــى توكيــل منهــم، وحــرت ترشيــح جثتــه، وانتدبــت طبيبــاً خاصــاً للمشــاركة يف الترشيــح، وتابعــت 

التحقيقــات التــي قامــت بهــا الجهــات الرســمية يف قطــاع غــزة، والتقــت بعــدد مــن الجهــات الرســمية 

كمراقــب عــام وزارة الداخليــة، والنائــب العــام يف قطــاع غــزة، كــام اطّلعــت عــى التحقيقــات التــي 

أجرتهــا النيابــة العامــة يف املوضــوع.

ويف هــذا التقريــر املوجــز، تعــرض الهيئــة نتائــج متابعاتهــا ملوضــوع وفــاة املواطــن وليــد الدهينــي، 

ــج  ــن نتائ ــه م ــت إلي ــا توصل ــتعرض م ــة، وتس ــات ذات العاق ــن الجه ــت م ــي مت ــات الت والتحقيق

ــات. وتوصي

1  بيان صحايف صادر عن الهيئة املستقلة بتاريخ 2018/6/21.
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أواًل. تفاصيل حول املواطن وليد الدهيني، وحادثة وفاته
املواطــن وليــد عبــد العزيــز الدهينــي، مــن مواليــد العــام 1989، ســكان رفــح – املــرشوع، متــزوج 	 

ولديــه طفــان، وهــو عاطــل عــن العمــل.

ــرة 	  ــدى دائ ــة ل ــة جنائي ــة قضي ــخ 2018/6/17 عــى خلفي ــي بتاري ــف املواطــن الدهين ــم توقي ت
ــح.2 ــدرات يف رف ــة املخ مكافح

بتاريــخ 2018/6/19، وحــوايل الســاعة 12:50، تــم عرضــه عــى النيابــة العامــة، فأبلــغ الدهينــي 	 

وكيــل نيابــة محافظــة رفــح، بأنــه تعــرض للتعذيــب.  بــدوره، قــام وكيــل النيابــة مبعاينتــه، وتبــني 

ــر  ــك يف مح ــات ذل ــم إثب ــى، وت ــدم اليمن ــع الق ــاق يف أصاب ــحجات وازرق ــدة س ــود ع ــه وج ل
النيابــة.3

بنــاء عــى قــرار مــن وكيــل نيابــة محافظــة رفــح، تــم نقــل النزيــل إىل مركــز رفــح الصحــي- قســم 	 

االســتقبال.  ويف حــوايل الســاعة 1:20 مســاًء، تــم الكشــف عليــه مــن خــال الطبيــب، الــذي وثـّـق، 

بالفحــص الظاهــري، وجــود ســحجات وجــرح ســطحي حــول الكاحــل األيــر، وازرقــاق يف أســفل 
القــدم اليمنــى.4  وأصــدرت النيابــة العامــة قــراراً باإلفــراج عنــه يف اليــوم ذاتــه.5

بتاريــخ 2018/6/19، وقبــل إخــاء ســبيله، وردت إشــارة مــن مباحــث رفــح إىل نظــارة مركــز رفــح، 	 

تفيــد بــأن املواطــن املذكــور مطلــوب ملباحــث محافظــة شــامل غــزة، بنــاًء عــى مذكــرة قبــض 

صــادرة عــن وكيــل نيابــة شــامل قطــاع غــزة بتاريــخ 2018/4/29، وأن قــوة مــن مباحــث رفــح 

ستســتلمه مــن النظــارة لحــني قــدوم مباحــث الشــامل الســتامه.

بتاريــخ 2018/6/20، وحــوايل الســاعة 9:30 صباحــاً، قامــت القــوة املســؤولة عــن نقــل املحتجزين 	 

إىل املحكمــة، بنقــل املواطــن الدهينــي إىل محكمــة رفــح عــن طريــق الخطــأ، ومكــث يف نظــارة 

املحكمــة حتــى تــم إرجاعــه إىل نظــارة مركــز رشطــة رفــح الســاعة الواحــدة تقريبــاً، وجــاءت قــوة 
املباحــث واســتلمته مــا بــني الســاعة 1:30 إىل 2:00 بعــد الظهــر.6

2  وفقاً إلفادة شقيقه محمد التي أدىل بها للهيئة، ومحر التحقيق يف النيابة العامة.

3  إفادة األستاذ عاء أبو رومية وكيل نيابة رفح، واملوجهة إىل السيد النائب العام.

4  تقرير طبي للحوادث القضائية صادر بتاريخ 2018/6/19، مركز رفح الصحي، قسم االستقبال.

5  وفقاً ألمر اإلفراج الصادر عن النيابة العامة، واملوجه إىل مدير نظارة رفح، ومحر االستجواب.

6  إفادة املواطن عوين الدهيني )ر. أ.(، )ع. ق.( إىل الهيئة املستقلة بتاريخ 2018/6/26.
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الســاعة 11:30 صباحــاً، أفــاد الســيد )ك. ع.( مســؤول قــوة املباحــث يف محــر التحقيــق الداخيل 	 

الــذي أجرتــه الرشطــة، بأنــه اســتلم املواطــن وليــد الدهينــي مــن نظــارة رفــح، وتــم تفتيشــه مــن 

قبــل املســاعد )ح. ش.(، وتــم إدخــال الطعــام والــدواء لــه الســاعة 2:30 بعــد الظهــر.  ويف الســاعة 

3:40 عــرصاً، طــرق املواطــن الدهينــي بــاب النظــارة، واســتفر مــا إذا كان ســيتم اســتامه مــن 

مباحــث الشــامل، فتــم إخبــاره أنهــم يف الطريــق إليــه.

الســاعة 4:15 عــرصاً، ووفقــاً إلفــادة املواطــن )ح. ح.( صديــق وليــد: »تواصلــت مــع شــخص مــن 	 

الرشطــة لتمكينــي مــن زيارتــه وإدخــال شــاورما ودواء لــه، وتوجهــت إىل نظــارة املركــز، فأفــادوين 

بــأن وليــد تــم تحويلــة إىل املباحــث، فتوجهــت إىل املباحــث وطلبــت مــن الرشطــي الــذي يجلــس 

ــاد  ــد، وع ــا ولي ــة املحتجــز فيه ــم توجــه الرشطــي نحــو الغرف ــق، ث ــه فواف عــى املدخــل مقابلت

يــرصخ برعــة ويقــول إنــه معلــق بحبــل يف شــباك الغرفــة، فهرعنــا، ووجدنــا وليــد معلقــاً مــن 

ــم،  ــن األرض 20 س ــة ع ــه مرتفع ــوس، ومؤخرت ــة الجل ــر بوضعي ــه أصف ــع لون ــل رفي ــه بحب رقبت
ورأســه إىل األعــى«.7

ــاء نقــل الدهينــي إىل قســم املباحــث 	  ووفقــاً إلفــادة )ع. د.( املحتجــز يف مركــز رشطــة رفــح أثن

الجنائيــة يف املركــز نفســه، فإنــه قــد شــاهد الدهينــي يرتــدي بنطلــون ريــايض )ترينــغ( بــه قيطان 

طويــل، وهــو الحبــل نفســه املذكــور يف اإلفــادة أعــاه.

ــت جالســاً يف املنامــة الخاصــة، 	  ــا كن ــه »عندم ــات املباحــث( بأن ــادة )س. ش.( )عملي ــاً إلف ووفق

ــد  ــارة ولي ــوا زي ــة، وطلب ــة أشــخاص، مــن ضمنهــم نقيــب يعمــل يف الخدمــات الطبي حــر ثاث

ــا  ــة، وعندم ــا إىل الغرف ــب به ــم، وذه ــا منه ــم أخذه ــاورما، فت ــم دواء وش ــي، وكان معه الدهين

ــر  ــغ« أصف ــل »ترين ــه حب ــن األرض، ويف رقبت ــاً ع ــاً قلي ــاً ومرتفع ــد معلق ــاب وجــد ولي ــح الب فت

اللــون، فقــام باالتصــال بالنقيــب -الــذي جــاء ملشــاهدته- يف الخدمــات الطبيــة، وحــرت ســيارة 
اإلســعاف عــى الفــور.8

7  إفادة املواطن )ح. ح.( للهيئة بتاريخ 2018/6/20.

8  إفادة )س. ش.( )عمليات املباحث( لقسم التحقيق يف مركز رشطة رفح بتاريخ 2018/6/20 الساعة 8:30 صباحاً.
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ثانيًا. متابعات الهيئة حلادثة وفاة املواطن وليد الدهيني 
بتاريــخ 2018/6/20، وفــور علــم الهيئــة بالحــادث، توجــه محامــو الهيئــة إىل محافظــة رفــح، والتقــوا 

بــذوي املواطــن املتــوىف، وتــم الحصــول منهــم عــى وكالــة ملتابعــة الحادثــة والتحقيــق فيهــا.  وبنــاء 

ــة باالطــاع  ــة العامــة ووزارة العــدل يف قطــاع غــزة، للمطالب ــة مــع النياب ــت الهيئ ــك، تواصل عــى ذل

عــى مجريــات التحقيــق، وحضــور ترشيــح جثــة املواطــن وليــد الدهينــي، حيــث أبــدت النيابــة العامــة 

ووزارة العــدل تجاوبــاً بهــذا الخصــوص.  كــام توجــه باحثــو الهيئــة إىل مــكان وقــوع حادثــة الوفــاة، 

وعاينــوا مــكان الحــادث، وحــر أحــد محامــي الهيئــة ترشيــح جثــة املواطــن، كــام انتدبــت الهيئــة 

طبيبــاً خاصــاً لحضــور الترشيــح، وتقديــم رأي طبــي مســتقل للهيئــة.  كذلــك اجتمــع ممثلــو الهيئــة 

ــدد  ــع ع ــي، وم ــن الدهين ــع ذوي املواط ــدة م ــرات ع ــوا م ــة، والتق ــام وزارة الداخلي ــب ع ــع مراق م

مــن النــزالء يف نظــارة رفــح، وحصلــت الهيئــة عــى نســخة مــن ملــف التحقيقــات يف النيابــة العامــة، 

واجتمعــت مــع النائــب العــام يف قطــاع غــزة املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون.

ويف ما ييل عرض مفصل ملتابعات الهيئة:

زيــارة العائلــة: بتاريــخ 2017/6/20، أي يــوم الحادثــة، حصلــت الهيئــة عــى شــكوى مــن ذوي . 1
املواطــن وليــد الدهينــي، والتقــت بعــدد مــن وجهــاء العائلــة، الذيــن أكــدوا اســتحالة أن يقــدم 

ابنهــم عــى االنتحــار، وحصلــت الهيئــة عــى عــدد مــن اإلفــادات، وكانــت عــى النحــو التــايل:

ــاعة 10:00 	  ــوايل الس ــي: »يف ح ــا ي ــد مب ــقيق ولي ــي ش ــز الدهين ــد العزي ــد عب ــاد محم أف

مــن صبــاح يــوم األحــد املوافــق 2018/6/17، حــرت إىل منــزل وليــد قــوة مــن الرشطــة، 

ــروا أن  ــزل وذك ــن قســم مكافحــة املخــدرات والرشطــة الخاصــة، وفتشــوا املن ــداً م وتحدي

معهــم إذن نيابــة دون أن يتــم إبــرازه، ثــم قامــوا باحتجــاز وليــد، وتوجهــوا بــه نحــو قســم 

ــم  ــق 2018/6/19، ت ــاء املواف ــوم الثاث ــه.  ويف ي ــق مع ــح للتحقي ــدرات برف ــة املخ مكافح

عرضــه عــى النيابــة العامــة برفــح، ومنهــا تــم عرضــه عــى عيــادة شــهداء رفــح املركزيــة، 

وذلــك لوجــود بعــض الكدمــات يف جســده«.  وقــد اتصــل وليــد بشــقيقه محمــد بتاريــخ 

2018/6/20 ليبلغــه أن النيابــة قــررت اإلفــراج عنــه.  ولــدى وصولــه إىل نظــارة رفــح إلمتــام 

ــوب ملباحــث شــامل غــزة  ــه مطل ــراد الرشطــة بأن ــه، أخــره أحــد أف ــراج عن إجــراءات اإلف

للتحقيــق يف قضيــة معينــة، فاســتمر احتجــازه يف النظــارة، ويف حــوايل الســاعة التاســعة مــن 

صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 2018/6/20، قــام وليــد باالتصــال بشــقيقه محمــد، وأبلغــه 

أنــه موجــود يف محكمــة صلــح رفــح، وقــد مكــث يف املحكمــة حتــى الســاعة 12:00 ظهــراً، 
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ثــم أُعيــد إىل نظــارة مركــز رشطــة رفــح، قبــل أن يتــم نقلــه مــن جديــد إىل قســم املباحــث 

برفــح يف حــوايل الســاعة 3:00 عرصاً«.أفــاد املواطــن )ح. ح.(، وهــو صديــق وليــد )وشــاهد 

ــاف:  ــارة.  وأض ــه يف النظ ــن زيارت ــه م ــة لتمكين ــن الرشط ــخص م ــل بش ــه اتص ــان( بأن عي

»عندمــا وصلــت إىل النظــارة ومعــي طعــام ودواء حــوايل الســاعة 4:15 عــرص يــوم األربعــاء 

ــم  ــو قس ــه نح ــاعة، فتوج ــوايل س ــل ح ــد قب ــت ولي ــح طلب ــث رف ــوين أن مباح 6/20، أبلغ

ــس يف املدخــل  ــن رشطــي يجل ــب م ــه طل ــد وصول ــز الرشطــة، وعن املباحــث املجــاور ملرك

مقابلــة وليــد، فوافــق الرشطــي عــى ذلــك، وقــال: ســوف ترونــه، ولكــن عــن بعــد، فوافقــت 

ــح  ــام بفت ــد وق ــا ولي ــق املحتجــز فيه ــة التحقي ــم توجــه الرشطــي نحــو غرف ــك، ث عــى ذل

ــا  ــة، فهرعن ــل يف شــباك الغرف ــق بحب ــه معل ــاً وهــو يــرصخ ويقــول إن ــاب، فعــاد مرع الب

ــه  ــه أن ــه بحبــل رفيــع، ويبــدو علي ــاه معلقــاً مــن رقبت برعــة نحــو الغرفــة، حيــث وجدن

فــارق الحيــاة، وقــد شــاهدته معلقــاً مــن رقبتــه بحبــل وارتفــاع مؤخرتــه عــن األرض بحــوايل 

20 ســم، ورأســه إىل األعــى، وعــى رقبتــه حبــل لونــه أصفــر، وكان وحــده يف الغرفــة، حيــث 

كان عــدد املناوبــني يف املباحــث 3 أفــراد، وقــد ســمعت مــن الرشطــي أنــه أدخــل لــه طعامــاً 

قبــل حــوايل 20 دقيقــة مــن اكتشــاف وفاتــه«.

أفــاد غســان الدهينــي شــقيق املتــوىف بأنــه توجــه بتاريــخ 2018/6/20 برفقــة وكيــل النيابــة 	 

ــام  ــو يوســف النجــار برفــح، وق األســتاذ محمــد رضــوان إىل ثاجــة املــوىت يف مستشــفى أب

مبعاينــة جثــة شــقيقه، حيــث شــاهد آثــار كدمتــني )كشــط ســطحي دائــري( بعــرض 1 ســم 

عــى جبــني شــقيقه وليــد، وآثــار حبــل عــى رقبتــه، وآثــار قيــود خفيفــة عــى يديــه، كــام 

الحــظ وجــود لــون أزرق عــى الظهــر، وكذلــك كشــط يف مقدمــة الســاق اليمنــى.

 بتاريــخ 2018/6/20، تواصلــت الهيئــة مــع النيابــة العامــة ووزارة العــدل، وطالبــت 2. 
بالســامح لهــا بحضــور ترشيــح الجثــة، وإحضــار طبيــب مختــص تحــدده الهيئــة، واالطــاع عــى 

التحقيقــات التــي ســتجريها النيابــة العامــة، وقــد أبــدت كل مــن النيابــة العامــة ووزارة العــدل يف 

قطــاع غــزة اســتجابة واضحــة لطلــب الهيئــة.

ــم . 3 ــة لقس ــة تابع ــي يف غرف ــد الدهين ــن ولي ــاز املواط ــم احتج ــادث: ت ــكان الح ــة م معاين
ــة،  ــار، ياصقهــا حــامم، بهــا بــاب خشــبي يطــل عــى الجهــة الغربي املباحــث مبســاحة 3×3 أمت

ولهــا شــباك يطــل عــى الناحيــة الرشقيــة )وصــف الشــباك: طولــه 150ســم بعــرض 130ســم يف 

ارتفــاع 120ســم، ولــه حاميــة خارجيــة مــن الحديــد، وهــي عبــارة عــن 12 ســيخاً بشــكل طــويل، 

تقرير تقيص حقائق بشان وفاة املواطن وليد الدهيني يف نظارة مركز رشطة رفح
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ــط كل ســيخ باآلخــر.9  ــة ترب ــا ثوابــت حديدي وبينه

       )مرفق تقرير معاينة صادر عن إدارة األدلة الجنائية يف الرشطة(.

حضــور ترشيــح الجثــة: بتاريــخ 2018/6/21 الســاعة 10:35 صباحــاً، يف مجمــع الشــفاء الطبــي . 4
- قســم الطــب الرشعــي، حــر كل مــن الدكتــور بكــر أبــو صفيــة10 ممثــًا عــن الهيئــة، وعائلــة 

الدهينــي، واملحامــي بكــر الرتكــامين منســق التحقيقــات يف الهيئــة، ترشيــح جثــة املواطــن وليــد 

الدهينــي، وعــى إثــر ذلــك، أصــدر الطبيــب أبــو صفيــة تقريــراً طبيــاً حــول الترشيــح، وخلــص 

إىل نتيجــة مفادهــا:

ال يوجد عى الجثة كدمات عنف أو كسور يف العظام أو الضلوع أو الجمجمة.	 

ــا 0.5ســم، وهــي ناتجــة بعــد حــدوث 	  توجــد ســحجة يف الجبهــة 2×2ســم، وأخــرى فوقه

ــد مبســاحة 2×1، وهــي  ــاق تحــت الجل ــة اليرى.ازرق ــرة أســفل الركب الوفاة.ســحجة صغ

ــاً. ــل الوفــاة يف الجهــة اليــرى مــن الصــدر جانبي قب

توجــد آثــار شــنق يف الرقبــة تبــدأ مــن أعــى الحنجــرة متجهــًة إىل الجهتــني اليــرى واليمنــى 	 

مــن الرقبــة حتــى نهايتهــا مــن الخلــف باتجــاه األعــى.

لوحظ أن آثار الشنق من األمام أعمق من الجانبني والخلف.	 

ال يوجد نزيف داخيل يف البطن أو الصدر، وال يوجد اسرتواح هوايئ يف الصدر.	 

الكليتــان، 	  البنكريــاس،  الطحــال،  الكبــد،  القلــب،  الدمــاغ،  الرئتــان،  جميــع األجهــزة: 

والخصيتــان ال يوجــد فيهــا أي آثــار لتهتــك قبــل الوفــاة.

وبنــاء عــى ذلــك، التقديــر والــرأي: أن املتــوىف تــويف نتيجــة توقــف القلــب بســبب الضغــط 	 
عــى العصــب العــارش النــازل مــن الدمــاغ مغذيــاً القلــب.11

زيــارة بيــت العــزاء لعائلــة الدهينــي بتاريــخ 2018/6/21، ووضعهــم يف صــورة املتابعــات التــي . 5

أجرتهــا الهيئــة. االلتقــاء مــع عــدد مــن النــزالء الذيــن رافقــوا املتــوىف وليــد الدهينــي.

9  تقرير معاينة أعدته الهيئة بحضور مدير املباحث لرشطة رفح بتاريخ 2018/6/21.

10  الدكتـور بكـر حسـني حسـن أبـو صفيـة؛ استشـاري جراحـة عامـة ملـدة خمـس سـنوات، مسـؤول برنامـج تدريـب أطبـاء االمتيـاز 1998-2003، مسـئول 

الطـوارئ يف قطـاع غـزة 2006، رئيـس قسـم الطـوارئ يف مستشـفى الشـفاء 2002- 2007.

11   تقرير الطبيب بكر أبو صفية بتاريخ 2018/6/21.
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ــة مــن  ــارة ثاث ــة إىل نظــارة مركــز رشطــة رفــح، ومتــت زي ــخ 2018/6/26، توجهــت الهيئ وبتاري

ــة: ــزالء، والحصــول عــى املعلومــات التالي الن

املحتجز )ع. د.( ابن عم املتوىف أفاد مبا يي:

 أنــه تــم احتجــازه  مــع وليــد الدهينــي بتاريــخ 2018/6/17.»عندمــا تــم نقل وليــد الدهيني 	 

ــه  ــه ســكني، ول ــايض لون ــغ« ري ــدي »ترين ــخ 2018/6/20، كان يرت ــر املباحــث بتاري إىل مق

غطــاء رأس، وبــه حبــل لونــه )أصفــر فوســفوري( حصــل عليــه منــي«.

»خال مكوثه يف نظارة مركز رشطة رفح، مل يحاول االنتحار، ومل يهدد بذلك«.	 

ــث 	  ــب، حي ــد للتعذي ــرض ولي ــدرات، تع ــة املخ ــم مكافح ــه يف قس ــازي مع ــال احتج »خ

ــع مــن القــدم اليمنــى،  ــار ازرقــاق عــى 3 أصاب ســمعت صــوت رصاخــه، ثــم شــاهدت آث

ــرى«. ــاقه الي ــة س ــحجة يف مقدم ــك س وكذل

ــارة 	  ــث )ك. ع.( إىل نظ ــراد املباح ــد أف ــر أح ــاعة، ح ــف س ــه بنص ــي بوفات ــل معرفت »قب

رفــح، وطلــب دواء )مســكن( لوليــد، حيــث أرســلته لــه، إضافــة إىل مبلــغ 16 شــيكاً، ألننــي 

علمــت أنــه قــد يتــم نقلــه إىل مباحــث الشــامل.

»خــال وجــودي مــع وليــد يف محكمــة رفــح بتاريــخ 6/20، وقبــل نقلــه إىل مقــر املباحــث، 	 

شــعر بدوخــة، حيــث قمــت بــرش امليــاه عــى وجهــه«.

ــث )ك. ع.( 	  ــدوب املباح ــر من ــداء( ح ــد الغ ــر )بع ــد الظه ــاعة 2:00 بع ــوايل الس »يف ح

ونقلــه مــن نظــارة مركــز رشطــة رفــح إىل مقــر املباحــث العامــة يف املركــز نفســه، وال أعــرف 

مــا جــرى معــه بعــد ذلــك«.

املوقوف )ر. أ.( أفاد مبا يي:

أنــه قابــل وليــد الدهينــي عندمــا تــم إحضــاره مــن قســم مكافحــة املخــدرات إىل نظــارة 	 

ــراراً  ــدرت ق ــة أص ــم أن النياب ــث أخره ــاء 2018/6/19، حي ــوم الثاث ــح ي ــة رف ــز رشط مرك

ــف  ــاء مل ــه جــاري إنه ــزالء أن ــه، وأخــر الن ــع عائلت ــام باالتصــال م ــد ق ــه، وق ــراج عن باإلف

ــا، وهــي حــرق ســيارة ملواطــن. ــم به ــة األخــرى املته القضي

الســاعة 9:30 مــن صبــاح األربعــاء 2018/6/20، تــم نقلــه إىل قســم مباحــث رفــح، وقــال 	 

ــن  ــن م ــيارة مواط ــرق س ــده بح ــة ض ــكوى املقدم ــف الش ــاء مل ــب إلنه ــه ذاه ــزالء إن للن
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ــم عــاد إىل النظــارة. ــاك ملــدة نصــف ســاعة، ث محافظــة شــامل قطــاع غــزة، حيــث مكــث هن

ــه 	  ــى وجه ــن ع ــاء 2018/6/20، ومل يك ــر األربع ــد ظه ــت بع ــا كان ــاهده فيه ــرة ش آخــر م

ــه  ــل وصــول خــر وفات ــه رصايص.قب ــغ« لون ــس »ترين ــب، وكان يلب ــار تعذي ــه أي آث يف حين

ــد. ــب عــاج مســكن لولي ــن املباحــث وطل بنصــف ســاعة حــر )ك. ع.( م

املوقوف )ب. ق.( أفاد مبا يي:

تــم نقــل الدهينــي إىل نظــارة مباحــث رفــح يف حــوايل الســاعة 1:30 ظهــراً، أي بعــد تنــاول 	 

الغــداء بتاريــخ 2018/6/20.

ــن 	  ــرى م ــاقه الي ــة يف س ــاهدت إصاب ــدرات، ش ــة املخ ــم مكافح ــن قس ــر م ــا ح »عندم

ــى«. ــه اليمن ــن قدم ــع م ــون أزرق يف 3 أصاب ــود ل ــة إىل وج ــحجات(، إضاف ــام )س األم

»مل أشاهد أي آثار رضب عى وجهه عند حضوره من قسم املكافحة«.	 

ــواء . 6 ــة يف قطــاع غــزة الل ــل وزارة الداخلي ــاً مــع وكي ــة اجتامع ــت الهيئ ــخ 2018/6/26، طلب بتاري

توفيــق أبــو نعيــم، وطلبــت إطاعهــا عــى مجريــات التحقيــق الخــاص بــوزارة الداخليــة، وذلــك 

ــذي يتضمــن متكــني  ــخ 2018/6/21، وال ــة بتاري ــه وزارة الداخلي ــذي أصدرت ــان ال ــاء عــى البي بن

وزارة الداخليــة املؤسســات الحقوقيــة مــن االطــاع عــى مجريــات التحقيق.بتاريــخ 2018/7/4، 

خاطبــت الهيئــة النيابــة العامــة لتزويدهــا بنســخة عــن ملــف التحقيقــات التــي أجرتهــا النيابــة 

العامــة، ونســخة عــن التقريــر الطبــي.

ــة يف . 7 ــد محمــد اليف مراقــب عــام وزارة الداخلي ــة مــع العمي ــخ 2018/7/4، اجتمعــت الهيئ بتاري

قطــاع غــزة، مكلفــاً بالنيابــة عــن وكيــل وزارة الداخليــة، حيــث أفــاد: »إن وزارة الداخليــة شــكلت 

لجنــة تحقيــق، وأجــرت تحقيقــاً فوريــاً بالحــادث، وتأكــدت أن إجــراءات التوقيــف جاءت ســليمة، 

وأن الحــدث هــو عمليــة انتحــار، ومل يكــن هنــاك فعــل جنــايئ مقصــود باملطلــق«.

بتاريــخ 2018/7/11، تســلمت الهيئــة نســخة مــن ملــف التحقيقــات التــي أجرتهــا النيابــة . 8

ــف. ــواردة يف املل ــل ال ــي بالتفاصي ــة الدهين ــة عائل ــت الهيئ ــد ناقش ــة،12 وق العام

بتاريــخ 2018/7/16، وبحضــور الدكتــور بكــر أبــو صفيــة، راجعــت الهيئــة تقريــر الطــب الرشعــي . 9

12  رسالة من النيابة العامة حول حادثة املواطن وليد الدهيني 2018/7/11.
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ــوزارة العــدل، الــذي قــام بترشيــح الجثــة،13 ووضعــت  الصــادر عــن الطبيــب الرشعــي التابــع ل

ــأِت التقريــر عــى فحــص نتائــج العينــات التــي أخــذت  بعــض املاحظــات، ومــن أهمهــا:14 مل ي

مــن املعــدة وغرهــا.  ومبراجعــة النيابــة العامــة حــول ذلــك، رد املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون 

النائــب العــام يف قطــاع غــزة بــأن تلــك الفحوصــات غــر ممكنــة يف قطــاع غــزة، ويتــم االحتفــاظ 

 ،2018/7/22 العربية.15بتاريــخ  مــرص  مســتقباً يف جمهوريــة  الفحوصــات  إلجــراء  بالعينــة 

اجتمعــت الهيئــة مــع املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون النائــب العــام يف قطــاع غــزة، للنقــاش يف 

ماحظــات الهيئــة حــول حادثــة الوفــاة.

بتاريــخ 2018/8/2، اجتمعــت الهيئــة مــع وجهــاء عائلــة املتــوىف الســتعراض التوصيــات والنتائــج . 10

التــي توصلــت إليهــا.

13  تقرير الطب الرشعي للحوادث القضائية للمواطن وليد الدهيني 2018/6/29.

14  تقرير ماحظات حول تقرير الطب الرشعي لترشيح جثة املواطن وليد الدهيني بتاريخ 2018/7/16.

15  خال اجتامع الهيئة مع النائب العام.
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ثالثًا. الرواية الرسمية:
بتاريــخ 2018/6/20، وفقــاً لترصيــح صحــايف للمتحــدث باســم الرشطــة الفلســطينية املقــدم أميــن 	 

ــخ 2018/6/21،  ــة انتحار«.16بتاري ــاة املواطــن الدهينــي هــي عملي ــة وف البطنيجــي، فــإن »حاث

أصــدرت وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي بيانــاً، جــاء فيــه أنهــا أجــرت تحقيقاتهــا بقضيــة وفــاة 

املواطــن وليــد الدهينــي داخــل نظــارة مباحــث رفــح، وأن ســبب وفاتــه هــو االنتحــار شــنقاً.17

بتاريــخ 2018/7/11، ووفقــاً للــرد الــذي حصلــت عليــه الهيئــة مــن النيابــة العامــة -بنــاء عــى 	 

ــة انتحــار،  ــارة عــن حال ــة رفــح- فــإن الواقعــة هــي عب ــر نياب املذكــرة املرفقــة مــن الســيد مدي

وعــدم وجــود أي أســباب أخــرى للوفاة.بتاريــخ 2018/7/22، اجتمعــت الهيئــة مــع النائــب العــام 

وأطلعتــه عــى عــدد مــن املاحظــات الخاصــة بتحقيــق النيابــة العامــة، وأكــد النائــب العــام أن 

النيابــة العامــة وصلــت إىل قناعــة تامــة أن العمليــة هــي عمليــة انتحــار.

رابعًا. النتائج والتوصيات:

النتائج
مل يثبــت للهيئــة أي دالالت تشــر إىل نيــة الدهينــي االنتحــار، وال توجــد أســباب أو دوافــع التّخــاذ . 1

قــرار حــول ذلــك.

مل يثبــت للهيئــة أي أدلــة تناقــض الروايــة الرســمية حــول أن ســبب الوفــاة هــو االنتحــار، حيــث . 2

ال توجــد أي مــؤرشات أو أدلــة تشــر إىل خــاف ذلــك.

ــام املواطــن . 3 ــد تكــون ناجمــة عــن قي ــاة املواطــن ق ــإن التفســر املحتمــل هــو أن وف ــه، ف وعلي

ــد أن كان  ــه، بع ــتمرار يف توقيف ــى االس ــاج ع ــوه، أو االحتج ــار نح ــت األنظ ــرض لف ــرصف بغ بت

ــذه  ــن ه ــار، لك ــاول االنتح ــه يح ــجانيه أن ــر لس ــث أراد أن يظه ــراج، بحي ــياً لإلف ــأ نفس ــد تهي ق

املحاولــة أدت بالفعــل إىل وفاتــه، حيــث كــام أشــار الطبيــب املشــارك يف ترشيــح الجثــة أن الوفــاة 

كانــت رسيعــة جــداً بســبب الضغــط الــذي أثــاره الحبــل عــى العصــب العــارش )منطقــة خلــف 

16  نسخة عن ترصيح الناطق باسم جهاز الرشطة أمين البطنيجي 2018/6/20.

17  نسخة عن بيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 2018/6/21.
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األذن( النــازل مــن الدمــاغ مغذيــاً القلــب، األمــر الــذي تســبب يف توقــف القلــب مبــارشة ووفــاة 

املواطــن؛ أي مــن املحتمــل أن املواطــن قــد أقــدم عــى إنهــاء حياتــه عــن غــر قصــد.

تــرى الهيئــة أن التقصــر واإلهــامل عــن اتّخــاذ التدابــر الواجبــة للحاميــة والســامة والتفتيــش . 4

ــه. والرقابــة عــى املحتجــز الدهينــي، أســهم بشــكل كبــر يف متكينــه مــن إنهــاء حيات

عــدم قيــام النيابــة العامــة باتّخــاذ إجــراءات بعــد أن ظهــر لهــا تعــرض املواطــن وليــد الدهينــي . 5

للتعذيــب أثنــاء التحقيــق معــه لــدى مكافحــة املخــدرات.

إن غيــاب املســاءلة واملحاســبة للقــادة واملســؤولني يف جهــات إنفــاذ القانــون يف الحوادث الســابقة . 6

املشــابهة، وعــدم اســتخاص العــر الكافيــة منهــا، شــّكل أحــد األســباب الرئيســة لتكــرار مثــل تلــك 

الحوادث.

ضعــف الــدور الرقــايب مــن قبــل الجهــات املكلفــة قانونــاً بالرقابــة عــى مراكــز االحتجــاز )النيابــة . 7

والقضاء(.

امتنــاع وزارة الداخليــة عــن اإلفصــاح عــن مجريــات التحقيــق، واالكتفــاء باإلفصــاح عــن نتائــج . 8

ــع األوراق والتحقيقــات  ــة وســلمتها جمي ــة العامــة مــع الهيئ ــت النياب ــق، يف حــني تعاون التحقي

التــي أجرتهــا.

إهــامل أفــراد دائــرة املباحــث العامــة يف توفــر وســائل الحاميــة، وعــدم اتّبــاع التعليــامت الخاصة . 9

بإجــراءات التفتيــش الخاصــة باملوقوفني.

التوصيات:
نــرش نتائــج التحقيقــات التــي أجرتهــا الجهــات الرســمية، مبــا يُعــزز شــفافية التحقيــق، والحــق يف . 1

الحصــول عــى املعلومــات، ويُؤســس لنظــام املســاءلة الفاعلــة مبــا يضمــن محاســبة املقرصيــن.

وضــع جهــاز الرشطــة الفلســطينية األمــان الشــخيص للنــزالء عــى ســلم أولوياتــه، وتعزيــز وســائل . 2

الحاميــة للنظــارات -نظــراً ألنهــا تعتمــد عــى الوســائل التقليديــة يف الحراســة الشــخصية- والعمل 

ــا  ــة، ومعالجــة أوضاعه ــة التحتي ــث البني ــن حي ــك النظــارات م ــة تل ــل وصيان ــادة تأهي ــى إع ع
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الصحيــة والبيئيــة، وذلــك لحــني إنشــاء مراكــز لإلصــاح والتأهيــل تتوفــر فيهــا كل معايــر األمــان 

والســامة.

مســاءلة ومحاســبة عــدد مــن ضبــاط وقيــادة املباحــث العامــة حــول التقصــر واإلهــامل يف أداء . 3

الواجــب الوظيفــي، وعــدم توفــر الحاميــة الكافيــة للمواطــن الدهينــي.

عــى وزارة الداخليــة العمــل عــى رصف تعويــض مــايل لــذوي الضحية، تتناســب وحجــم الفاجعة، . 4

وتتــوازى مــع التعويضــات املتعــارف عليهــا يف مثــل تلــك الحاالت.

التشــديد عــى رضورة قيــام الجهــات الرقابيــة املكلفــة بالرقابــة عــى مراكــز االحتجــاز بدورهــا . 5

الرقــايب بفعاليــة، مبــا يضمــن الســامة واألمــن واحــرتام القانــون، وتحديــداً التفتيــش القضــايئ عــى 

تلــك النظــارات.

العمل عى تأهيل الطواقم اإلدارية املرشفة عى النظارات.. 6

إجــراء تحقيــق يف واقعــة تعــرض املواطــن وليــد الدهينــي للتعذيــب لــدى مكافحــة املخــدرات يف . 7

وقــت ســابق عــن نقلــه إىل دائــرة املباحــث، ومحاســبة مقــرتيف تلــك الجرميــة.

مواءمة أماكن االحتجاز مع متطلبات حامية املحتجزين.. 8

انتهى
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املالحق:
تقرير الطب الرشعي.	 

تقرير الدكتور بكر أبو صفية حول ترشيح جثة املواطن وليد الدهيني.	 

تقرير ماحظات عى تقرير الطب الرشعي.	 

محر تحقيق من نيابة رفح وأمر باإلفراج عن املواطن.	 

محر تحقيق أويل، نيابة رفح.	 

بيان وزارة الداخلية.	 

بيان صحايف للهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان.	 

صورة الجتامع الهيئة املستقلة مع سعادة املستشار ضياء الدين املدهون النائب العام.	 

أمر إفراج صادر عن النيابة العامة.تقرير معاينة صادر عن دائرة األدلة الجنائية.	 

كشف ومعاينة.	 

تقرير ضبط.	 
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اخلليل 

رأس اجلورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 2295443 2 +970
فاكس: 2211120 2 +970

بيت حلم
عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 2 +970
فاكس: 2746885 2 +970

مكتب الوسط
رام اهلل - رام اهلل التحتا

مقابل السفارة األملانية - عمارة راحة - ط6
هاتف: 2989838 2 +970
فاكس: 2989839 2 +970

مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل املجلس التشريعي

خلف بنك القدس
هاتف: 2824438 8 +970
فاكس: 2845019 8 +970

مكتب الشمال
نابلس

شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1
هاتف: 2335668 9 +970
فاكس: 2366408 9 +970

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط3

تلفاكس: 2687535 9 +970

مكتب الوسط وجنوب غزة
خانيونس - شارع جمال عبد الناصر

عمارة شبير - ط1
بجوار شركة جوال سابقاً
هاتف: 2060443 8 +970
فاكس: 2062103 8 +970


