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المقدمة
ّ

تقوم الهيئة برصد أوضاع أماكن االحتجاز يف الضفة الغربية وقطاع غزة للتأكد من التزام الجهات
الرسمية مبعايري حقوق اإلنسان يف تلك املراكز ،ويف هذا املجال ،وعىل ضوء وفاة املواطن محمود
تقص حقائق
الحمالوي يف مركز إصالح وتأهيل رام هللا -بيتونيا ،قررت الهيئة القيام بإعداد تقرير ّ
حول حالة الوفاة.
قامت الهيئة ،ومنذ إعالن خرب الوفاة ،بعدد من اإلجراءات التمهيدية لتقيص حقائق وأسباب وفاة
املواطن املذكور ،حيث قامت بانتداب طبيب من طرفها ،وميثل العائلة ،شارك يف عملية الترشيح
التي متت يف اليوم التايل  ،2019/3/28داخل معهد الطب العديل يف أبو ديس .إىل جانب ذلك،
قامت الهيئة بعدد من اإلجراءات ملتابعة هذه الحادثة تخللتها مراسلة الجهات الرسمية املختلفة
مثل قيادة الرشطة ،والنيابة العامة ،والخدمات الطبية العسكرية ،ووزارة الداخلية ،ووزارة الصحة،
للوقوف عىل األسباب الحقيقية للوفاة ،وتتبع اإلجراءات القانونية يف عملية توقيفه وعملية
احتجازه داخل مركز إصالح وتأهيل رام هللا ،إضافة إىل متابعة الحالة الصحية له أثناء توقيفه يف
نظارات رشطة رام هللا ،ومركز إصالح وتأهيل رام هللا .كام استمعت الهيئة إىل شهود عيان عىل
حادثة اختطافه من بيته ،وشهود كانوا معه يف مركز إصالح وتأهيل بيتونيا يف األيام التي سبقت
وفاته ،ويف لحظة وفاته .واستمعت إىل شهادة أطباء وممرضني وضباط يف الرشطة عىل اطّالع
عىل حالته.
يعالج هذا التقرير اإلجراءات التي اتّبعت يف عملية التوقيف لدى رشطة رام هللا ،وبعد ذلك
توقيفه لدى مركز إصالح وتأهيل رام هللا .كذلك تت ُّبع اإلجراءات الرسمية يف هذا املجال ،والوضح
الصحي للمواطن قبل وفاته وأثناء احتجازه يف مركز إصالح وتأهيل رام هللا .ويقدم مجموعة من
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديـوان المظالم»
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االستنتاجات والتوصيات بهذا الشأن.
وتؤكد الهيئة املستقلة أن هذا التقرير ليس ،بأي حال من األحوال ،بديالً عن أي تحقيقات جنائية
أو قضائية تقوم بها النيابة املدنية أو العسكرية ،كام إنه ليس بديالً عن أي تحقيقات إدارية
داخلية تقوم بها الجهات ذات العالقة ،وتأمل أن يساهم التقرير يف تسليط الضوء عىل مواطن
الخلل ،بغرض استخالص العرب ،وتطوير أداء العمل الرسمي ،وأيضاً لكشف الحقيقة للمواطنني
وعائلة املتوىف.
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ً
أوال
نبذة عن الحالة

محمود رشاد محمود الحمالوي ،يبلغ من العمر  32عاماً من مدينة غزة ،ومقيم يف مدينة رام
هللا منذ العام  .2015يف العام  ،2014غادر محمود الحمالوي قطاع غزة ،حيث تسلل عرب السلك
الشائك رشق محافظة الوسطى ،وتم يف حينه إلقاء القبض عليه من قبل قوات االحتالل اإلرسائييل،
وتم سجنه مدة عام ،تنقل خالله يف سجون عدة ،ومن ثم أفرج عنه يف العام  ،2015وانتقل إىل
السكن يف رام هللا يف بيوتينا ،كون أن هويته تحمل عنوان الضفة (نابلس/مخيم عسكر) ،حيث
إنه يف سنوات التسعينيات ،كان محمود برفقة والده يف نابلس ،ويف حينه قام والده بتغيري مكان
السكن إىل نابلس ،والحقاً عاد إىل قطاع غزة.
ويف العام  ،2015وبعد اإلفراج عنه ،سكن باإليجار يف أماكن عدة يف الضفة الغربية ،وأخريا ً استقر
للسكن يف بيوتينا ،واستمر بالتواصل مع عائلته يف قطاع غزة ،حيث إنه يساهم يف إعالة أرسته يف
قطاع غزة ،وكان يعمل يف بيوتينا عامالً يف مصنع أعالف ،ويف بعض األحيان كان يعمل يف محل
سيارات.
أفاد شقيقه عامد الحمالوي واملقيم يف قطاع غزة ،بأن محمود عىل تواصل مستمر مع عائلته يف
غزة ،وأنه ليست له عداوة مع أحد ،وال ينتمي ألي فصيل سيايس ،وأن شقيقه املرحوم قد تواصل
معه قبل االعتداء عليه واحتجازه بأربعة أيام بتاريخ  2019/3/12يف حوايل الساعة  8:00مسا ًء،
وأفاد «تحدثنا بشكل اعتيادي كعادتنا ،ومل يخربين أن لديه مشاكل مع أحد ،أو مالحق من قبل
أي جهاز أمني أو أي جامعة» .وأضاف أيضاً «أنه بتاريخ  ،2019/3/16ويف حوايل الساعة 5:00
مسا ًء ،اتصل يب صديق محمود ويدعى (أ.ه ،).وكان شاهدا ً عىل حادث االعتداء الذي تعرض له
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديـوان المظالم»
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أخي محمود ،حيث أخربين أن مجموعة من األشخاص اقتحمت منزل أخي محمود أول من أمس
أي بتاريخ ( 2019/3/14حوايل الساعة  4مسا ًء) ،وكان عددهم  5أفراد ،يستقلون سيارة جيب من
نوع توسان بيضاء اللون ،وقد قام هذا الشاهد بتصوير الجيب وإرساله يل بعد املحادثة» ،وأضاف
«أن األفراد قاموا باالعتداء عليه بالرضب املربح أثناء إخراجه بالقوة من املنزل ،وقد شاهده مقيد
اليدين ،ويلبس فقط بوكرس داخيل ،وعارياً من أعىل الجسم ،وكان مقيد اليدين بسلك ،وقاموا
بحمله ووضعه يف صندوق الجيب وانرصفوا مرسعني ،دون معرفة إىل أين توجهوا به ،ومل يخربين
عن أي معلومات أخرى».
ويضيف عامد شقيق محمود أنه «بتاريخ  ،2019/3/20اتصل بنا أخي محمود الساعة 2:00
ظهرا ً ،وأخربين أنه موجود يف سجن بيتونيا ،وأن وضعه الصحي سيئ للغاية ،ويتأمل ويتوجع نتيجة
االعتداء عليه ،ومل يتلق أي عالج أو فحوصات ،وأخربين أيضاً أنه كان يتقيأ دماً (يعلم السجن
بذلك ألنه كان يتحدث من السجن وبوجود أحد ضباط السجن عند استخدامه الهاتف) ،وأخربين
أنه طالب بنقله إىل املستشفى ،لكن مل تستجب إدارة السجن له ،وهذه املعلومات منه شخصياً
حدثني بها أثناء محادثتي له بالجوال ،وأخربين أن وضعه الصحي تعبان كثريا ً ،حتى قال يل «أنا
مبوت يخو» .وأيضا مل نعرف أو نستطع عمل يشء له لعدم وجود أحد من طرفه يف رام هللا سوى
عمي».
ويضيف عامد الحمالوي «وبتاريخ  ،2019/3/27ويف حوايل الساعة  9:30صباحاً ،اتصل يب أحد
العاملني يف السجن مل يعرف بهويته ،وأخربين بوفاة أخي (أخوك محمود أصابته جلطة يف السجن
وتويف) ،وانتهت املحادثة وأغلق الجوال ،صدمت من الخرب واتصلت بعمي املوجود هناك وأخربته
عن املحادثة التي متت مع ضابط السجن ،فتفاجأ هو اآلخر بالخرب وأخربين أنه سيتابع املوضوع».
«يف اليوم نفسه ،ويف حوايل الساعة  4:00مسا ًء اتصل يب مدير السجن ،وعرف عن نفسه ،ولكن
نسيت اسمه ،وأخربين أنه تعب حتى حصل عىل الرقم ،وقال« :عظم هللا أجركم ،هللا يرحمه»،
أخوك تويف بجلطة دماغية ،انفعلت عليه ورصخت عىل الجوال ،ورديت كان أخي بصحة جيدة
يل أن السجن ال مسؤولية عليه .طالبنا من عمي
زي األسد ،وبعمل عتال كيف مات؟ فرد ع َّ
املوجود هناك أن يطالب بتحويله إىل قسم الطب الرشعي ،والبدء بعمل اإلجراءات التي تكشف
الحقيقة ،واملطالبة بالتحقيق يف الحادث ،وبالفعل تم نقله إىل الطب الرشعي يف رام هللا ،وأجربت
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له عملية ترشيح للجثة ملعرفة أسباب الوفاة ،وبعدها أخربنا عمي أن النتائج األولية لتقرير
الطب الرشعي تفيد أن سبب الوفاة كان نتيجة نزيف داخيل حاد عند الرئتني ،تسبب يف حدوث
التهابات قوية ،وتجمع دم يف أكرث من منطقة يف جسمه ،وبعدها تم إمتام مراسم نقل الجثامن إىل
غزة ،ودفن يف غزة بتاريخ .»2019/3/30
«ومن بعدها مل تتواصل معنا أي جهة رسمية من رام هللا بغرض التحقيق أو معرفة أي معلومات،
سوى الهيئة املستقلة ،ولكن علمنا من وسائل اإلعالم والبيانات والترصيحات ،أنه تم فتح تحقيق
بالحادث ،ولكن مل نعرف حتى اآلن إىل أين وصلت مجريات التحقيق».
«ويف غزة ،حرض ممثلون من القوى الوطنية واإلسالمية للتضامن والتعاطف ،وليس إجراء تحقيق
أو جمع معلومات حول الحادث .املوضوع حالياً موكل إىل الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان ،هي
تكفلت بالتحقيق يف الحادث ومعرفة املالبسات التي واكبت الحدث».
ووفقاً إلفادة أحد شهود العيان (رفض ذكر اسمه يف التقرير ،لكن االسم محفوظ لدى الهيئة) :أنا
أعرف محمود الحمالوي بحكم الجرية ،وبتاريخ  ،2019/3/14يوم وقوع الحادث ،ويف ساعات بعد
الظهر يف يوم شتاء بارد ،جاءت سيارة جيب توسان لون أبيض ،ونزل منها خمسة أشخاص ،وبعد
سؤالهم عن محمود ،قام أحدهم (االسم محفوظ لدى الهيئة) بسؤايل عن مكان سكن محمود،
وطلب مني مرافقته إىل مكان سكن محمود ،وبعد نزويل معه إىل املنزل ،بدأوا بالتفتيش ،وبعد
العثور عليه يف غرفة النوم ،وكان يبدو عليهم ترصفات أشخاص من األجهزة األمنية ،وملا سألتهم
من هم ،وكان بحوزتهم جوال عليه صور فيديو ملحمود ،وبعدها عرثوا عليه يف غرفة نومه ،وكان
نامئاً ،كونه كان يأخذ كمية كبرية من الدواء ،وقلت له حرام عليك األدوية .وبعد أن قام الخمسة
بسحبه يف غرفة النوم بدأوا برضبه يف أماكن متفرقة من جسده ،وقال له أحدهم شاطر يعربد
عىل الناس وين التلفونات .وبعدها خرجت أنا لتصوير السيارة ،كونها ليست حكومية ،وبعدها
تم إخراج محمود من املنزل باملالبس الداخلية ،وقاموا بوضعه يف صندوق السيارة الخلفي بعد أن
قاموا برتبيط يديه ،وكانوا يحملونه بني أيديهم ،وتم وضعه يف صندوق السيارة الخلفي وانطلقوا،
وهذا ما أعرفه عن الحادث».
ووفقاً إلفادة املواطن (ح .ر ).من منطقة رام هللا ،أنه يف بداية شهر شباط  ،2019تقدم هو وأفراد
من عائلته (األسامء محفوظة لدى الهيئة) بشكوى حول رسقة نقود وجهاز خلوي من ابنهم يف
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديـوان المظالم»
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مدينة رام هللا ،قيدت يف وقتها ضد مجهول .وبتاريخ  ،2019/3/14وبعد تحريات العائلة ،تبني أن
الذي رسق هو محمود الحمالوي ،وفق ادعائهم ،وبعد استفسار العائلة وصلوا إىل اسمه ومكان
سكنه.
وبتاريخ  ،2019/3/14قام والد الشخص الذي رسقت منه النقود بالذهاب إىل منزل محمود
الحمالوي الكائن يف مدينة بيتونيا بالقرب من دوار الفواكه ،ووفقاً إلفادة املواطن (ح .ر ).فإنه:
«قام بطرق الباب فخرج محمود وقال له من أنت؟ فقال له «بدي إياك مبوضوع» ،وعندما خرج
محمود وصل إىل سيارة الشخص وهي من نوع «توسان أبيض» ،سأله مرة أخرى ماذا تريد؟
فقال له أنت رسقت من ابني  500شيكل وجهاز جوال ،عندها رفض محمود الدخول يف السيارة،
وبعد ذلك حرض ابن شقيق املواطن صاحب السيارة ،ويعمل يف جهاز األمن الوقايئ وقاما بإدخال
محمود يف السيارة عنوة ،وذهبا به مبارشة إىل مركز رشطة البالوع ،وسلموه إىل الرشطة ،وأبلغوا
الرشطة أن هذا الشخص هو الذي رسق النقود من ابننا».
وبناء عىل إفادة مدير رشطة رام هللا بأنه بتاريخ  ،2019/3/14تم تسليم املواطن املذكور للرشطة
من قبل مجموعة من األشخاص الذين كانوا قد تقدموا بشكوى ضده يف شباط  .2019وقد
أخذت إفادته يف قسم التحقيق ،وعرض عىل الخدمات الطبية يف حي عني منجد يف مدينة رام هللا،
حيث أبلغهم بتعرضه للرضب من مجهولني ،وقامت الخدمات الطبية بتثبيت وجود كدمات عىل
الجسد ،ويف اليوم نفسه تحفظت عليه الرشطة  24ساعة ،حيث أشارت الخدمات الطبية إىل عدم
وجود أسباب صحية متنع عملية التوقيف .ويف يوم الجمعة املوافق  ،2019/3/15مددت النيابة
العامة توقيفه  24ساعة .وثم يف يوم السبت املوافق  16آذار  ،2019مددت النيابة توقيفه 24
ساعة أخرى ،ويف يوم األحد املوافق  17آذار  ،2019جرى متديد توقيفه بقرار من محكمة صلح
رام هللا بتهم مختلفة ،وبتاريخ  2019/3/18نقل إىل مركز اإلصالح والتأهيل.
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ثانيا
اإلجراءات التي قامت بها الهيئة لمتابعة الحالة

•

•تلقت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان فور وقوع حالة الوفاة اتصاالً هاتفياً من النيابة
العامة ،ومن مركز إصالح وتأهيل رام هللا ،جاء فيه أن هناك حالة وفاة وقعت يف املركز ،وذلك
بتاريخ  .2019/3/27وفورا ً ،قامت الهيئة بالتواصل مع عائلة املرحوم الذين طلبوا من الهيئة
أن تنتدب طبيباً رشعياً للمشاركة يف الترشيح ،والوقوف عىل سبب الوفاة .وبعد أخذ موافقة
عطوفة النائب العام ،انتدبت الهيئة الدكتور سمري أبو زعرور ،ليشارك يف عملية الترشيح
ممثالً عن الهيئة ،وعن عائلة الحمالوي.
لكن لصعوبة وصول الطبيب الرشعي الدكتور سمري أبو زعرور يوم  2019/3/27إىل مكان
الترشيح يف أبو ديس ،قامت الهيئة بالتواصل مع النيابة العامة ،وطالبت بتأجيل الترشيح
لليوم التايل  ،2019/3/28لضامن حضور الدكتور سمري أبو زعرور ،وبالفعل تم ذلك ،وتم
إجراء عملية الترشيح يوم  ،2019/3/28وقد استمرت عملية الترشيح حتى ساعات متأخرة.

•

•بتاريخ  ،2019/4/2قامت الهيئة مبراسلة النيابة العامة برسالة تطالب فيها بالتحقيق يف
ظروف االحتجاز واإلجراءات القانونية املتخذة بحقه ،والظروف الصحية التي مر بها املواطن،
ودور الخدمات الطبية يف متابعة وضعه الصحي ،وطلبت الهيئة اطّالعها عىل امللف التحقيقي
الذي تجريه النيابة العامة حول ظروف الوفاة.

•

•بتاريخ  ،2019/4/2قامت الهيئة مبراسلة اللواء حازم عطا هللا برسالة تطالب فيها باإليعاز
ملن يلزم بتسهيل مهمة طاقم الهيئة للقاء مدير مركز إصالح وتأهيل رام هللا ،والنزالء يف
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الغرفة التي كان فيها محمود الحمالوي .وبالفعل متت عملية املقابلة يوم االثنني املوافق
 ،2019/4/8حيث متت مقابلة مدير مركز إصالح وتأهيل رام هللا املقدم نائل جمعة ،ويف
التاريخ ذاته ،تم لقاء النزيل (م .ب .ا) الذي كان موجودا ً لحظة انتكاسة النزيل محمود
الحمالوي الصحية ووفاته.
•

•وبتاريخ  ،2019/4/9وصلت إىل الهيئة نسخة عن تقرير لجنة التحقيق الخاصة املشكلة من
إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل حول وفاة املواطن محمود الحمالوي .وذكر التقرير اإلجراءات
التي اتّخذتها إدارة مركز اإلصالح واألقسام املختلفة يف حالة املواطن محمود الحمالوي.

•

•بتاريخ  ،2019/4/9وجهت الهيئة املستقلة رسالة إىل اللواء طبيب ميسون البنا ،مدير عام
الخدمات الطبية العسكرية ،طالبت فيها برضورة لقاء الطبيب املرشف عىل حالة محمود
الحمالوي ،واالطالع عىل امللف الطبي له ،واملوجود يف مركز إصالح وتأهيل رام هللا ،وقد
أوعزت باملوافقة.

•

•بتاريخ  ،2019/4/11قام طاقم الهيئة بلقاء طبيب الخدمات الطبية العسكرية املتابع لحالة
محمود الحمالوي ،وتم االطالع عىل ملفه الطبي ،وتم تسجيل عدد من املالحظات ،سيتم
التطرق إليها عند الحديث عن الحالة الصحية للنزيل محمود الحمالوي.

•

•قامت الهيئة باالستامع إىل شهادات عدد من شهود العيان ،وأيضاً من عائلة محمود الحمالوي،
حيث تم االستامع إىل شهادة شقيقه عامد وعمه حسن.

•

•بتاريخ  ،2019/4/24قامت الهيئة مبخاطبة النائب العام ،لغرض اإليعاز ملن يلزم وتحديدا ً
مدير مجمع فلسطني الطبي ،إلطالع طاقم الهيئة عىل امللف الطبي الخاص باملواطن
الحمالوي .وبتاريخ  ،2019/5/14تلقت الهيئة ردا ً من مدير وحدة الشؤون القانونية يف
وزارة الصحة ،جاء فيه إرفاق امللف الطبي الخاص باملواطن املذكور .وقد قامت الهيئة
بإرسال امللف الطبي لطبيب مختص لدراسته وإرسال نتيجة الدراسة للهيئة لتضمينها يف
هذا التقرير.
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ً
ثالثا
ظروف التوقيف واالحتجاز

بنا ًء عىل مقابلة مدير مركز إصالح وتأهيل بيتونيا «سجن رام الله» املقدم نائل جمعة يف مكتبه
يوم االثنني املوافق  ،2019/04/08فقد تم بتاريخ  2019/03/18الساعة الرابعة عرصا ً ،إحضار
املواطن الحمالوي من قبل رشطة البالوع (نظارة البالوع) .وباالطالع عىل ملف املواطن املذكور،
تبني أن املذكور تم توقيفه من قبل النيابة بتاريخ  2019/03/16ملدة  24ساعة بتهمة انتحال صفة
موظف ،والرسقة ،خالفاً ألحكام قانون العقوبات رقم  16لسنة  .1960وبتاريخ ،2019/03/17
تم عرضه عىل محكمة صلح رام هللا التي قررت متديد توقيفه حتى انتهاء اإلجراءات ،وبتاريخ
 ،2019/03/18تم إدخاله إىل سجن رام هللا ،وكان بدون أمانات وفقاً لتوقيفه عىل النموذج الخاص
بذلك.
بتاريخ  ،2019/03/18وقبل وصول املواطن إىل سجن رام هللا ،تم عرضه عىل الخدمات الطبية
العسكرية يف عني منجد ،وهذا مثبت يف ملفه الطبي الذي يقع تحت مسؤولية الخدمات الطبية
العسكرية .وكانت توصية الخدمات الطبية العسكرية بأنه ال مانع من احتجازه يف السجن ،وبناء
عليه ،تم قبول إيداعه يف مركز إصالح وتأهيل بيتونيا.
بتاريخ  ،2019/03/18وعند دخوله إىل مركز إصالح وتأهيل رام هللا ،تحدث مع عدد من أفراد
الرشطة يف املركز ،وأخربهم أنه تعرض للرضب بالخارج من أشخاص ال يعرفهم .وكان أثناء وجوده
يف السجن يخرج إىل العيادة بشكل يومي ،وهذا مثبت يف امللف الطبي وسجل األحوال يف قسم
(أ) ،الذي كان موجودا ً فيه املواطن املذكور.
وفور إدخاله املركز ،تم إيداعه يف غرفة رقم  ،5وكان معه حوايل  26نزيالً يف الغرفة .وبتاريخ
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديـوان المظالم»
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 ،2019/03/27الساعة  3:45فجرا ً ،أثناء تفقد الرشطة للغرف ،أبلغهم املواطن أنه تعبان ،فتم
إخراجه فورا ً إىل عيادة السجن ،وتم إعطاؤه تبخرية ،ويف متام الساعة الرابعة من اليوم نفسه ،متت
إعادته إىل غرفته يف السجن.
بتاريخ  ،2019/03/27الساعة  9:35صباحاً ،تم إخراج املواطن محمود الحمالوي إىل عيادة املركز،
حيث قام املمرض املناوب بعمل قياس الضغط وفحص رسيري ،ومتت إعادته إىل الغرفة .وبعد
عودة املواطن إىل الغرفة ،طلب منه زمالؤه االستحامم وغيار مالبسه بسبب وجود رائحة كريهة
تصدر عنه ،وقام باالستحامم والجلوس عىل الرسير ،وبعدها سقط عن الرسير وقام النزالء بإبالغ
الرشطة ،وعىل الفور فتحت الرشطة الغرفة وتم إخراج النزيل إىل الساحة ،ونزل املمرض برسعة
وأحرض أوكسجني وتم وضع األكسجني له ،وبعدها تم استدعاء اإلسعاف ،وخالل  9دقائق كانت
سيارة اإلسعاف أمام باب املركز ،وحني وصول سيارة اإلسعاف وصل طبيب الخدمات الذي أفاد
بأن النزيل َّ
متوف ،وبعدها تم نقل املواطن إىل مستشفى رام هللا الحكومي الذي أكد وفاته.
ووفقاً إلفادة النزيل (ه .ب ).بأنه ومنذ دخول محمود الحمالوي السجن بتاريخ ،2019/03/18
كان يخرج إىل العيادة بشكل شبه يومي وأكرث من مرة يف اليوم ،وكان دامئاً يشكو من أمل يف الصدر،
وعند الشكوى من األمل يف الصدر كان يتم إخراجه إىل العيادة ليتلقى العالج ،وعند عودته إىل
الغرفة كان يبدو مستقرا ً صحياً .وبعد ذلك يعود النزيل الحمالوي للشكوى مرة أخرى من أمل يف
الصدر ،ويتم إخراجه إىل العيادة ،وهكذا استمر حاله حتى وفاته.
ويقول النزيل إنه «ويوم الوفاه بتاريخ  ،2019/03/27وتحديدا ً يف حوايل الساعة الرابعة فجرا ً،
وأذكر أنه وقت آذان الفجر األول خرج من الغرفة إىل العيادة ،وبعدها أكمل نومه بعد عودته
إىل الغرفة بشكل عادي ،وبعد العدد الذي يتم حوايل الساعة الثامنة ،تم إخراجه إىل العيادة مرة
أخرى ،وبعد عودته من العيادة دخل إىل الغرفة ،وقام باالستحامم وغيار مالبسه ،ومتدد عىل
الرسير عىل الفرشة حتى يرتاح ،وبعدها فقد الوعي ،وعندها قمت أنا باملناداة عىل الرشطة،
وقامت الرشطة بفتح الباب خالل أقل من  15ثانية ،وتم إخراجه إىل الساحة وحرض طبيب
الخدمات ،وبعدها قال الطبيب إنه تويف».
ويكمل املواطن (ه.ن ).إفادته «بأن املواطن محمود أغلب وقته كان نامئاً ،وأكله خفيف ومنط ٍو
عىل نفسه ،وكان يأخذ دواء صباحاً ومسا ًء ال أعرفه ،وكان ال يزوره أحد من خارج السجن ،غري أنه
كان يتواصل عرب الهاتف مع أهله يف غزة.
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ً
رابعا
الوضع الصحي للمواطن الحمالوي

يف مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن العناين ،طبيب الخدمات الطبية العسكرية بتاريخ 2019/4/11
داخل مركز إصالح وتأهيل رام هللا ،حيث جاء يف املقابلة ما ييل:
بتاريخ  2019/3/18تم إدخال النزيل إىل السجن .وقبل ذلك ،وتحديدا ً بتاريخ ،2019/3/14
تم إدخاله إىل نظارة رشطة البالوع ،حيث تم عرضه عىل الخدمات الطبية العسكرية يف رام هللا
الكائنة يف عني منجد ،وبعد ذلك متت إعادته إىل نظارة البالوع .وبالعادة ،يتم عرضه يف حال
حدوث أي عارض عىل العيادة يف الخدمات يف عني منجد ،حيث ال يوجد عيادة يف نظارة رشطة
البالوع.
وأضاف الدكتور العناين أنه ورد يف تقرير إدخاله نظارة البالوع ،ووفقاً إلفادة النزيل أنه يعاين من
رسطان العظم ويأخذ مسكنات له.
ووفقاً لرأي الطبيب بعد الكشف الرسيري ،تبني وجود كدمة يف الرأس والرجل اليمنى ،و 4عالمات
عىل الرجل اليمنى والصدر والظهر والبطن والرقبة جراء االعتداء عليه من آخرين غري معروفني
لديه.
وبتاريخ  ،2019/3/14تم تحويله من الخدمات الطبية العسكرية إىل مستشفى رام هللا الحكومي،
وبعد إجراء الالزم ،تم إخراجه يف اليوم ذاته من املستشفى وإعادته إىل نظارة رشطة البالوع.
ووفقاً للتقرير أو امللف الطبي املوجود يف مركز إصالح وتأهيل رام هللا ،كتب الطبيب «ال مانع
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديـوان المظالم»
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من االحتجاز ،واملراجعة يف حال أي طارئ ،وإحضار تقاريره الطبية لتقييم وضعه الصحي ،حيث
تم تحويله إىل مستشفى رام هللا الحكومي ،وعرضه عىل الطبيب محمد خالف الذي كتب« :تم
فحص املريض ،وتم عمل الصور الالزمة له ،وعرض عىل طبيب العظام ،وقدم له العالج الالزم»».
وبعد اطالع الهيئة عىل امللف الطبي يف مستشفى رام هللا الحكومي ،يظهر أنه يشري إىل أنه تم
عمل الفحوصات الالزمة ،غري أن نتائج هذه الفحوصات مل يتم إرسالها إىل الخدمات الطبية
العسكرية التي لديها امللف الطبي للنزيل منذ احتجازه ،فقد تويف الحمالوي يف مركز إصالح
وتأهيل رام هللا ،دون اطالع الخدمات الطبية العسكرية عىل نتائج الفحوصات التي أجريت يف
مستشفى رام هللا الحكومي ،أو معرفة ما هي هذه الفحوصات ،وفقط ذكرت عبارة تم عمل صور
أشعة وعرض عىل طبيب العظام ،ومنح العالج الالزم .ومل تعرف الخدمات الطبية ما هو العالج
الالزم.
بتاريخ  2019/3/18تم تحويل النزيل الحمالوي من النظارة إىل مديرية الخدمات الطبية
العسكرية يف رام هللا-عني منجد ،حيث شاهده الدكتور القزاز الذي كتب يف منوذج اإلدخال «ال
مانع طبياً من االستمرار يف احتجازه».
تم إدخاله بتاريخ  ،2019/3/18وبسبب عدم وجود مناوبة طبيب -حيث إن إدخاله إىل مركز
إصالح وتأهيل رام هللا كان بعد الساعة الثانية من بعد الظهر -مل يتم عرضه عىل طبيب الخدمات
يف السجن ،وإمنا تم عرضه صباح اليوم التايل .2019/3/19
وبتاريخ  ،2019/3/19تم فحصه من قبل الطبيب املناوب يف سجن رام هللا ،ووفقاً للفحص ،ذكر
الطبيب أن املريض ي ّدعي أنه يعاين من مرض رسطان العظم ،وعليه يرى الطبيب رضورة إحضار
التقارير الطبية ،وبعد ذلك ،متت كتابة مجموعة أدوية نفسية للنزيل بالتنسيق مع الطبيب
النفيس التابع لوزارة الصحة.
بتاريخ ( 2019/3/21يوم الخميس) ،حرض النزيل إىل عيادة السجن وعاينه الطبيب ،حيث كان
يعاين من آالم يف الجهة اليمنى من القفص الصدري ،وبعد الكشف ،قام الطبيب بإعطاء إبرة
مسكن (ديكورت +ديكلوفني) يف العضل ،ووصف له عالجاً مسكناً (تريكوكس) ،حبة يف اليوم إىل
حني عرضه يوم األحد  2019/3/24عىل أخصايئ العظام التابع للخدمات الطبية العسكرية.
18

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديـوان المظالم»

حول وفاة المواطن محمود رشاد الحمالوي في مركز إصالح وتأهيل رام اهلل

ويف اليوم ذاته  ،2019/3/21تم عرضه عىل أخصايئ األمراض النفسية الذي أكد عىل العالج
املوصوف له سابقاً وهي املهدئات.
ويوم األحد  ،2019/3/24تم عرضه عىل أخصايئ العظام يف مديرية الخدمات الطبية العسكرية،
حيث كتب الطبيب أنه تم عمل تخطيط قلب وعمل الالزم وعالجه ،وبعد عودته من عيادة
املديرية ،وصف له دواء «ريالكسون +أتامول» .وهي مسكنات ومرخي عضالت ،ومتت إعادته إىل
مكان احتجازه يف مركز إصالح وتأهيل رام هللا.
ويوم الثالثاء  ،2019/3/26تم عرضه عىل عيادة السجن بعد أن عاىن من آالم يف الصدر الجهة
اليمنى وطلب من الطبيب أن يكتب له دواء «تريكوكس» ،وقال له الطبيب إنه آخر مرة ستتم
كتابة هذا الدواء.
وعند الحديث مع الطبيب العناين (طبيب الخدمات) من قبل ممثيل الهيئة فيام إذا كانت هناك
أي فحوصات دم وغريه ،أفاد الطبيب بأنه يفرتض بأن مستشفى رام هللا «مجمع فلسطني الطبي»،
قد عمل الفحوصات الالزمة والصور الالزمة ،ومل يصل إىل العيادة أي نتائج فحوصات يف هذا
املجال.
وبتاريخ  ،2019/3/26حرض النزيل يف متام الساعة الثامنة مسا ًء إىل العيادة الطبية ،وعاينه املمرض
املناوب ،حيث أعطاه إبرة يف الوريد (ديكورت +سليكوت كرتيزون) ،وهي تعطى بالعادة عند
وجود ضيق يف النفس ،حيث تعمل عىل فتح مجاري النفس.
وفجر يوم  ،2019/3/27حرض النزيل إىل العيادة مرة أخرى يعاين من ضيق يف النفس ،وتم عمل
تبخرية «فينتولني» له من قبل املمرض ذاته ،وطلب املمرض منه مراجعة العيادة الساعة الثامنة
صباحاً.
ويف متام الساعة الثامنة صباحاً من اليوم ذاته قام املمرض ذاته بعمل تبخرية له «فينتولني» ،حيث
مل يحرض الطبيب املناوب إال بعد الساعة التاسعة أثناء محاولة إنعاش النزيل ،وبعد ذلك نزل
إىل غرفة الحجز .وبعد حوايل ساعة ،تم استدعاء املمرض من أجل املعاينة ،حيث انتكس النزيل
الحمالوي صحياً ،حيث قام املمرض بإنعاش القلب والنفس ( )R P Cوأثناء عملية اإلنعاش حرض
طبيب العيادة املناوب وقرر حالة الوفاة.
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديـوان المظالم»
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ً
خامسا
تحليل التقرير الوراد من وزارة الصحة

نظرا ً للطبيعة الفنية للتقرير الوارد من وزارة الصحة حول الحالة املرضية للنزيل املتوىف ،قامت
الهيئة بالطلب من الدكتور سمري أبو زعرور ،وهو أخصايئ طب رشعي متقاعد ،وقد شارك يف
عملية ترشيح النزيل املتوىف ،االطالع عىل امللف الطبي الخاص باملواطن الحمالوي ،وقد قام
1
بتاريخ  2019/5/27بإعداد املوقف أو الرأي الطبي التايل:
«بنا ًء عىل طلبكم يف إبداء الرأي واملشورة بخصوص امللف الطبي الذي يعود إىل املواطن محمود
رشاد محمود الحمالوي ،والبالغ من العمر ( 31عاماً) ،والذي تويف يف مركز إصالح وتأهيل رام
هللا الكائن يف بيتونيا ،بتاريخ  ،2019/3/27ومتت عملية الترشيح له بتاريخ  2019/3/28يف معهد
الطب العديل يف جامعة القدس.
وعليه ،تم االطالع عىل امللف الطبي املرسل من قبل وزارة الصحة بتاريخ  ،2019/5/14وتحت
الرتقيم (ه م .)1831
تبني بعد مراجعة امللف الطبي املذكور أنه مقتضب وغري منظم ،وفيه رسد للمعلومات بشكل غري
ٍ
كاف وغري دقيق ،حيث يفيد بأن املذكور يأخذ املهدئات ،ويعالج يف عيادة الصحة النفسية يف رام
هللا ،وأنه عاود املستشفى يف عدة تواريخ منها  ،2019/1/25حيث حرض بعد تعرضه لحادث رضب
واعتداء من قبل آخرين ،وأنه كان يف وضع صحي جيد ،وقد رفض إجراء تصوير شعاعي ،وأنه قد
حرض إىل املستشفى يف تواريخ مختلفة دون ذكر ما حدث له من متابعة طبية ،ومن أرشف عليه
خالل معاودته املستشفى.
1

مرفق كتاب الطبيب سمري أبو زعرور حول حالة الوفاة .انظر امللحق رقم (.)1
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واملهم فيام ذكر أن حضوره إىل املستشفى كان بتواريخ  ،2019/3/13و ،2019/3/14و،2019/3/15
حيث كان يشكو من آالم يف الصدر ،وأجري له تصوير شعاعي للبطن ،وهو يف حالة وقوف .كام
أجري له بتاريخ  2019/3/14تصوير شعاعي للرأس والرسغ والساق والساعد األمين .وبتاريخ
 ،3/13و 3/15أيضاً ،عاود املستشفى وأجري له تصوير شعاعي للصدر .ويف كل هذه التواريخ،
والسابقة ،مل يذكر امللف الطبي نتائج صور األشعة ،وهل هؤالء األطباء الوارد ذكرهم يف هذه
التواريخ هم أطباء عامون أم أصحاب اختصاص ،وبالتحديد جراحة عامة وعظام أو باطني .كام
مل يذكر التقرير الطبي ما هي وجهة نظرهم ،وما هي نتائج املتابعة .وهل تم إدخاله املستشفى
ملتابعة العالج أم ال .كام مل يذكر يف حال مغادرته املستشفى هل هو بنا ًء عىل رغبته أم بتوصية
من األطباء.
أما باقي التقرير ،فهو عبارة عن نتائج فحوصات تحليل دم وبول روتينية ،ويقع عىل أكرث من
صفحة.
لذا ،فإنني أعيد وأوضح ،بأن املذكور يوم وفاته كان يشكو من آالم يف الصدر ،وقيل إنه عاود عيادة
مركز التوقيف أكرث من مرة .وعند إجراء الترشيح تبني أن املذكور يعاين من الصدمة اإلنتانية التي
تعني (تسمم بكتريي يف الدم) ،والناتجة عن تجمع صديدي يف الرئة اليمنى بكمية تقدر من لرت
ونصف إىل لرتين ،وهذا التجمع يسمى الذبيلة البلورية ( ،)empyema pluralوأن هذه الذبيلة
حتى تتكون بهذا الحجم ،وهذه الكمية من السائل الصديدي ،تحتاج إىل أسابيع عدة .وقد ذكرت
يف تقرير الترشيح بأن اكتشافها ال يحتاج إىل تعقيدات طبية كسامعة طبية عىل الصدر ،وصورة
أشعة كفيلة باكتشافها ،وعالجها يف مركز طبي ،وبنسبة عالية جدا ً يتم الشفاء منها .هذا مع العلم
أن سبب الوفاة حدوث الصدمة اإلنتانية الناتجة عن الذبيلة البلورية .وعليه ،فإن وجهة نظري
كطبيب بهذا امللف تتمثل يف التايل:
ال يوجد أي تقرير طبي يبني حالة هذا الشخص ،وال يوجد أي نتيجة للتصوير الشعاعي املتعدد
الذي أجري له ومل يتم ذكر هل أدخل املستشفى يف أي من الحاالت السابقة أم ال ،ومل يتم عرض
رأي أصحاب االختصاص يف املوضوع ،هل تم استدعاؤهم أم ال ،وبالتايل ال توجد وجهة نظر
ألصحاب الشأن».
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ً
سادسا
سبب الوفاة حسب تقارير التشريح

كام ذكرنا سالفاً ،فقد شاركت الهيئة يف عملية الترشيح من خالل الدكتور سمري أو زعرور ،وقد
أشار تقرير الترشيح 2إىل أن سبب الوفاة «تجمع صديدي يف الرئة اليمنى ،ويحتوي عىل كمية
كبرية تقدر بـ 1.5إىل  2لرت من السائل الصديدي ،وأن هذا السائل بهذه الكمية يحتاج إىل
وقت زمني ال يقل عن  6-4أسابيع بأقل تقدير ،وأن وجود احتقان وتوذم يف األعضاء الداخلية،
وبالتحديد الدماغ ،ما أدى إىل الوفاة ،وأن سبب الوفاة يعود إىل الصدمة اإلنتانية .وحدوث هذه
الصدمة التي أدت إىل الوفاة عادة ما يكون مصحوباً بضعف عام للجسم ،وشحوب ،وارتفاع درجة
الحرارة ،وبعض األوقات تعرق ،وعند وجود توذم يف املادة الدماغية ،فإن هذا يكون مصحوباً
بصديد شديد .وكذلك التجمع الصديدي يف الرئة بهذه الكمية عادة ما يؤدي إىل ضيق نفس،
وثقل يف الصدر ،وارتفاع درجة الحرارة ،ويستدل عليه عند فحص الرئتني بسامعة طبية ،وبإجراء
إشعاعي ،وبهذه الحالة كان يجب عىل هذا املريض تلقي العالج يف مركز صحي ،وبالتايل ،فإن
سبب الوفاة يعود إىل الصدمة اإلنتانية الناجمة عن الدبيلة البلورية (plural due check Septic
 .)empyemaومبراجعة تقرير الترشيح الصادر عن اللجنة الطبية الرسمية من األطباء الرشعيني
الرسميني (الدكتور أرشف القايض ،دكتور مؤيد بدر ،دكتور مهند شوييك) نجد أن هناك تطابقاً يف
االستنتاجات حول سبب الوفاة بني الطبيب الرشعي املنتدب من الهيئة وبني تقرير اللجنة» (انظر
ملحق رقم 1و .)2

2

انظر التقرير الطبي القضايئ األويل ملحق رقم (.)2
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ً
سابعا
االستنتاجات

من الحقائق المسرودة أعاله ،يمكن استخالص عدد من النتائج ،منها:

1.1تم اختطاف املواطن واالعتداء عليه من قبل أشخاص ترصفوا خارج إطار القانون ،ومن
ضمنهم ضابط يف األمن الوقايئ ،ما أعطى انطباعاً بأن من قام باالعتقال هم أفراد من جهاز
األمن الوقايئ .ومبراجعة جهاز األمن الوقايئ ،تبني أن الضابط املذكور ترصف بصفته الشخصية
والعائلية ،ومل يكن مكلفاً من قبل الجهاز باعتقال املواطن.
2.2قام جهاز الرشطة باستالم املواطن من األشخاص الذين قاموا باختطافه وتسليمه إىل الرشطة،
دون أن يتخذ أي إجراء بحقهم عىل الرغم من علم الجهاز بأنه تم االعتداء عىل املواطن
الحمالوي أثناء عملية اعتقاله ،وهذا ،أيضاً ،يضع عالمات استفهام عىل مدى قانونية احتجاز
املواطن من قبل الرشطة حال استالمه ،وأيضاً يؤرش إىل وجود تساهل من قبل الرشطة يف
التعامل مع املواطنني الذين أخذوا القانون بيدهم.
3.3عىل الرغم من أن املواطن ذكر للرشطة أنه تعرض لالعتداء أثناء عملية اختطافه ،فإن الرشطة
والنيابة مل يحركوا أي إجراء بهذا الشأن.
4.4أظهرت حالة املواطن الحمالوي وجود نقص يف عدد األطباء لدى الخدمات الطبية العسكرية،
األمر الذي أدى إىل ضعف وجود املناوبات التي تغطي فرتة  24ساعة ،واالستعاضة عن
األطباء باملمرضني.
5.5بسبب قلة الطواقم الطبية يف الخدمات الطبية العسكرية ،وعدم تفريغ أطباء ملراكز اإلصالح
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والتأهيل ،يتم تأخر األطباء عن االلتحاق بعملهم بصورة منتظمة ،فلم يحرض الطبيب إال عند
الساعة التاسعة والنصف صباحاً لحظة محاولة اإلنعاش.
6.6ضعف املأسسة وغياب تبادل املعلومات والتقارير الطبية بني وزارة الصحة والخدمات الطبية
العسكرية ،حيث مل يصل للخدمات الطبية العسكرية أي نتائج للفحوصات التي أجريت يف
مجمع فلسطني الطبي ،ومل يتم إطالع أطباء الخدمات عىل أي تقارير طبية أو إجراءات طبية
جرت للمريض.
7.7غياب امللفات الطبية املوحدة وامللف الطبي املذكور مقتضب وغري منظم ،وفيه رسد
للمعلومات بشكل غري ٍ
كاف وغري دقيق ،فضالً عن عدم اكتامل املعلومات.
8.8يستدل من تقارير الترشيح وجود قصور يف تقديم العالج الالزم للنزيل ،حيث إن السائل
الصديدي بهذه الكمية  2-1,3لرت ،يحتاج إىل وقت حتى يتكون وما يرافقه من أعراض
وآالم عاىن منها املتوىف وتتمثل يف ارتفاع درجات الحرارة ،وثقل وآالم يف الصدر ،مع ضيق يف
التنفس ،وضعف عام يف الجسم ،وهذا إن مل يعالج يف مركز طبي مناسب يؤدي إىل قصور
يف التنفس ،ويتضاعف األمر لقصور يف جميع أعضاء الجسم ،ومن ثم حدوث الوفاة .وهنا
ال بد من اإلشارة إىل أنه ذكر يف التقرير أن سائالً صديدياً بهذه الكمية يحتاج من 6-4
أسابيع يك يتكون ،ولكن يف ظروف استثنائية من املمكن أن تتجمع هذه الكمية من السائل
الصديدي يف وقت أقل من ذلك كالتعرض لظروف اعتقال صعبة ،تضعف من استجابة
الجسم لاللتهابات ،وترسع يف تك ُّون السائل الصديدي.
9.9آثار الرضب عىل الجسم ال تؤدي إىل الوفاة ،حيث إنها سطحية ،وال يوجد أي نزف داخيل
عىل إثرها.
1010حسب ما أظهرت نتائج الترشيح واستنتاجات الطبيب الرشعي املنتدب من قبل الهيئة ،كان
يفرتض تقديم العالج للمواطن يف مؤسسة طبية ،وأن االلتهاب وعالماته كانت واضحة جدا ً
وسهلة االكتشاف ،ومل يتم التعامل معها بشكل صحيح عىل ما يبدو.
1111سبب وفاة املواطن كام أظهرت نتائج الترشيح يعود إىل الصدمة اإلنتانية الناجمة عن الدبيلة
البلورية (.)empyema plural due check Septic
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ً
ثامنا
التوصيات

وزارة الصحة:

1.1تشكيل لجنة تحقيق حول اإلجراءات التي اتّخذت مع املواطن يف مجمع فلسطني الطبي،
ومدى انسجامها مع الربوتوكوالت واألعراف الطبية املرعية واملعتمدة.
2.2إيجاد وسائل عملية لتبادل املعلومات يف امللفات الطبية للنزالء الذين يتم عرضهم عىل
عيادات ومستشفيات وزارة الصحة مع الخدمات الطبية العسكرية ،حتى يكون التشخيص
صحيحاً ،وميكن البناء عليه لحامية حياة وصحة النزالء.
3.3إصدار تقارير طبية واضحة تبني حالة املريض واألدوية التي رصفت له وصور األشعة
والعمليات التي أجريت له ،وكافة اإلجراءات التي قام بها الطبيب أو املستشفى.
النيابة العسكرية:

1.1التحقيق مع األشخاص العسكريني الذين شاركوا يف عملية االعتداء عىل املواطن الحمالوي،
واختطافه ،وتسليمه إىل الرشطة يوم  ،2019/3/13وإحالة من يثبت تورطه إىل املحاكمة.
الخدمات الطبية العسكرية:

1.1توفري الكوادر الطبية الكافية من أطباء وممرضني للعمل عىل مدار الساعة يف مراكز اإلصالح
والتأهيل.
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2.2يف حال تحويل أي نزيل إىل أي مركز طبي خارج السجن ،يجب أن تتم متابعة اإلجراءات
الطبية املتخذة بحقه ،وطلب وجود تقرير طبي مفصل قبل إعادته إىل السجن.
النيابة المدنية:

1.1ات ّخاذ املقتىض القانوين بحق األشخاص الذين قاموا باالعتداء عىل املواطن الحمالوي،
واختطافه ،وتسليمه للرشطة.
الشرطة الفلسطينية:

1.1رضورة اتباع اإلجراءات القانونية السليمة عند القبض عىل أي مواطن.
2.2فتح تحقيق ومساءلة ومحاسبة أفراد الرشطة الذين استلموا املواطن الحمالوي من أشخاص
مدنيني ،وعدم قيامهم بأي إجراء قانوين بحق من قام باالعتداء عليه بالرضب.
3.3تشكيل لجنة طبية وطنية ملراجعة الرعاية الصحية يف مراكز اإلصالح والتأهيل ،وأيضاً يف
مراكز االحتجاز بشكل عام ،مبا يف ذلك النظارات.
التعويض للعائلة:

ترى الهيئة أنه كان هناك تقصري يف أوج ٍه عدة ،من ضمنها إجراءات توقيفه ،وأيضاً الرعاية الصحية
أثناء وجوده يف أماكن االحتجاز ،وأن هذا يرتب مسؤولية عىل الجهات الرسمية ،وعليه تويص
الهيئة بأن تنظر الجهات املختصة يف الحكومة الفلسطينية يف تعويض عائلة الحمالوي مالياً،
واتخاذ ما يلزم من أي إجراءات أخرى لإلنصاف وجرب الرضر الذي لحق بالعائلة.
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ملحق رقم ()2
تقرير طبي قضائي اولي

اسم املتوىف :محمود رشاد محمود حمالوي

رقم الهوية801824384 :

العمر 31 :سنة

تاريخ امليالد1987/12/7 :

الجنس :ذكر

عنوان املتويف :غزة

مــكان الترشيــح :معهــد الطــب العديل/جامعــة القــدس -أبــو ديــس
بيتونيــا
تاريخ الترشيح 2019/3/28 :

مــكان الوفــاة :ســجن

تاريخ قرار الترشيح2019/3/27 :

اإلشــارة :بنــاءا ً عــى طلــب الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان «ديــوان املظــامل» وبالتنســيق مــع
عطوفــة النائــب العــام األســتاذ أكــرم الخطيــب ،قمــت أنــا الدكتــور ســمري أبــو زعــرور ومــن
خــال لجنــة طبيــة مكونــة مــن زمــايئ يف الطــب الرشعــي وهــم :
 دكتور أرشف القايض دكتور مؤيد بدر دكتور مهند شوييكوجميعهــم اختصاصيــن يف الطــب الرشعــي  ،قمنــا بإجـراء الكشــف الظاهــري والترشيــح لجثــة
املتــوىف وذلــك يف معهــد الطــب العــديل -أبــو ديــس  .وبعــد أداء القســم القانــوين قمنــا بــأداء
املهمــة املوكلــة إلينــا.
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديـوان المظالم»
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الكشف الظاهري:
الجثة :لذكر

يبلغ من العمر 31 :سنة.

وزن الجثة102،8 :

طول الجثة 185:سم

شعر الرأس :أسود متوسط الطول
الجثة كانت ذو بنية عضلية  :جيدة

الذقن :خفيفة.
أثناء الحياة.

املالبــس :بنطــال فوتــر كحــي مخطــط مــن الجانبــن بخطــن بلــون أبيــض (بنطلــون رياضــة)،
بلــوز فوتــر كــم طويــل رماديــة اللــون  ،كلــوت كحــي وفانيــا قطنيــة بيضــاء.
الصقات طبية ألغراض تخطيط القلب عدد ثالثة عىل الصدر.
التغ ـرات الرميــة :تيبــس رمــي كامــل  ،الزرقــة الرميــة تظهــر بشــكل طفيــف عــى مؤخــرة
الجســم بلــون بنفســجي فاتــح.
عموم أنحاء الجثة:
1.1آثار زرق إبر يف الناحية الداخلية للمرفق األيرس.
2.2سائل زيتي يخرج من فتحتي الفم واألنف (خوارج معدة) وكان ذو رائحة نتنة.
3.3تلــون قديــم عــى شــكل ســكة حديــد يف الناحيــة الخارجيــة لإلليــة اليمنــى بطــول  12ســم،
واملســافة بــن الخطــن  1ســم .
4.4تلــون دمــوي يف الجــزء األســفل مــن مؤخــرة الــرأس بأبعــاد  4*6ســم (بالغالــب ناتــج عــن
الزرقــة الرميــة).
5.5ندبة لجرح قديم وشايف .
6.6تجمــع دمــوي أعــى الناحيــة اليــرى مــن الصــدر بشــكل حــرف  8بالعــريب ويقــع أعــى
حلمــة الثــدي األيــر بحــدود  10ســم ،وكان بأبعــاد  1*4ســم لــكل طــرف .
7.7ثالثة كدمات قدمية تقع يف منتصف الناحية األمامية للساق األمين.
8.8كدمــة قدميــة عــى شــكل ســكة قطــار يف أعــى الناحيــة الوحشــية الخلفيــة للفخــد األميــن
بأبعــاد  1*12ســم.
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الصفة الترشيحية:
الرأس:
فروة الرأس :سليمة وخالية من اإلصابات والكدمات ،مبا يف ذلك أسفل مؤخرة الرأس.
عظام الجمجمة :سليمة وخالية من الكسور.
الدماغ وأغشيته :يزن الدماغ 1780 :غم
شاهدنا توذم شديد يف مادة الدماغ وال يوجد أية تجمعات دموية أو نزوف .
العنق:
العضالت العنقية :سليمة وتخلو من أية كدمات.
العظم الالمي والغرضوف الدرقي والحنجرة :سليمة وتخلو من أية كسور وتكدمات.
املجاري التنفسية العلوية والسفلية :سليمة وسالكة وتخلو من أية أجسام غريبة.
الصدر:
العضالت الصدرية :سليمة وتخلو من أية إصابات أو كدمات.
األضالع الصدرية :سليمة وتخلو من أية كسور.
التجويف الصدري :التصاقات بشكل ملحوظ بني جدران الصدر والرئتني.
الرئتــن :انتفــاخ شــديد يف الرئــة اليمنــى مــع وجــود تجمــع صديــدي ذو رائحــة عفنــة ،يُقــدر
بحــوايل  2 -1,30لــر.
الرئة اليمنى :تزن  1520غم ،وكان بها التهاب شديد أثر عىل تركيب النسيج الرئوي.
الرئة اليرسى :تزن  1095غم  ،وكان بها توذم شديد مع وجود بؤر دموية.
مــع وجــود التصاقــات  ،وكذلــك التصاقــات للغشــاء البلــوري وكان بشــكل انتفــاخ بداخلــه املــادة
الصديديـ�ة .وهـ�و مـ�ا يسـ�مى باللغـ�ة العربيـ�ة ُدبيلـ�ة Epiema .
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديـوان المظالم»
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وشــاهدنا كذلــك التصــاق شــديد ذو لــون أصفريقــع يف الناحيــة الخلفيــة اليمنــى مــن التجويــف
الصــدري ،بأبعــاد حــوايل  10* 15ســم تقريبـاً.
القلب:
القلــب :يــزن  490غــم ،تضخــم واصــح يف القلــب ،ومل نشــاهد أيــة احتشــاءات قدميــة أو حديثــة
(مل نشــاهد جلطــات وال تغـرات مرضيــة مــن شــأنها أن تــؤدي إىل الوفــاة).
الرشايــن التاجيــة :ترســبات مبــادة األثريومــا تغلــق ملعــة الرشايــن التاجيــة بنســبة  30%للرشيان
التاجــي األيــر و 10%للرشيــان التاجــي األميــن والدائري
البطن والحوض :
عضالت البطن :سليمة وتخلو من أي إصابات.
تجويف البطن :سليم وخايل من أي تجمعات دموية أو مصلية.
الكبــد :يــزن  3585غــم  ،أي تضخــم واضــح بنســبة الضعــف مــع االحتقــان .وكان يخلــو مــن أي
تجمعــات أو حويصــات.
الطحال  :يزن  295غم،مع تضخم بسيط.
الكليتــان :تــزن اليمنــى  285غــم وتــزن اليــرى  265غــم ،مــع وجــود صديــد يف الكليتــن عنــد
فتحهــا .
املعدة :بقايا مواد طعامية سائلة بدون روائح مثرية للشبهة.
عضالت الحوض :سليمة
عظام الحوض :سليمة
الخصيتني (لحاالت الذكر):
غشاء البكارة:
الرحم:
العينــات :تــم أخــذ عينــات مــن الــدم والســائل الصديــدي ومــن الصــدر (بقايــا الكيــس الــذي
يحتــوي املــدةُ /دبيلــة) والقلــب والرئتــن.
36

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديـوان المظالم»

حول وفاة المواطن محمود رشاد الحمالوي في مركز إصالح وتأهيل رام اهلل

الصــور الشــعاعية :الصــور الشــعاعية للــرأس والصــدر مل تُظهــر وجــود أي كســور  ،فقط شــاهدنا
الرئــة اليمنــى التــي ظهــرت بلــون أبيــض  ،وهــذا يعنــي عــدم دخــول هــواء للنســيج الرئــوي.
وهــذه مــا يحــدث عنــد وجــد التهابــات شــديدة أو ســوائل صديــدة أو دمويــة .ويف حالتنــا كان
هنــاك تجمــع صديــدي.

النتيجة:
 الجثة :ذكر يبلغ من العمر 31سنة.الجثة كانت ذو بنية عضلية  :جيدة. عمــوم أنحــاء الجثــة :تخلــو مــن أيــة آثــار لشــدة خارجيــة أو عنــف حديــث ،وعنــد فتــحالجثــة فقــد شــاهدنا تجمــع صديــدي يف الرئــة اليمنــى ويحتــوي عــى كميــة كبــرة ت ُقــدر ب
 2 – 1،30لــر مــن الســائل الصديــدي .وإن هــذا الســائل بهــذه الكميــة يحتــاج إىل وقــت زمنــي
ال يقــل عــن  6 -4أســابيع بأقــل تعديــل ،وأن وجــوده أدى إىل احتقــان وتــوذم يف األعضــاء
الدخليــة وبالتحديــد الدمــاغ .مــا أدى إىل الوفــاة ،وأن ســبب الوفــاة يعــود إىل الصدمــة
اإلنتانيــة .وحــدوث هــذه الصدمــة التــي أدت إىل الوفــاة عــادة مــا يكــون مصحــوب بضعــف
عــام للجســم وشــحوب وارتفــاع درجــة الحـرارة ،وبعــض األوقــات تعـ ّرق .وعنــد وجــود تــوذم يف
املــادة الدماغيــة فــإن هــذا يكــون مصحــوب بصــداع شــديد.
وكذلــك وجــود التجمــع الصديــدي يف الرئــة بهــذه الكميــات عــادة مــا يــؤدي إىل ضيــق نفــس
وثقــل يف الصــدر وارتفــاع درجــة الحـراراة .ويُســتدل عليــه عنــد فحــص الرئتــن بســاعة طبيــة
وبإجـراء تصويــر شــعاعي .وبهــذه الحالــة كان يجــب عــى هــذا املريــض تلقــي العــاج يف مركــز
صحــي.

سبب الوفاة:
اننا نعزو سبب الوفاة إىل الصدمة اإلنتانية الناجمة عن الدُ بيلة البلورية.
empiema plural due check Septic
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منشورات الهيئة

منشورات الهيئة
سلسلة التقارير السنوية
1.1التقرير السنوي األول ،شباط  - 1994حزيران .1995 ،1995
2.2التقرير السنوي الثاين 1 ،متوز  31 - 1995كانون األول .1997 ،1996
3.3التقرير السنوي الثالث 1 ،كانون الثاين  31 - 1997كانون األول .1998 ،1997
4.4التقرير السنوي الرابع 1 ،كانون الثاين  31 - 1998كانون األول .1999 ،1998
5.5التقرير السنوي الخامس 1 ،كانون الثاين  31 - 1999كانون األول .2000 ،1999
6.6التقرير السنوي السادس 1 ،كانون الثاين  31 - 2000كانون األول .2001 ،2000
7.7التقرير السنوي السابع 1 ،كانون الثاين  31 – 2001كانون األول .2002 ،2001
8.8التقرير السنوي الثامن 1 ،كانون الثاين  31 – 2002كانون األول .2003 ،2002
9.9التقرير السنوي التاسع 1 ،كانون الثاين  31 – 2003كانون األول .2004 ،2003
1010التقرير السنوي العارش 1 ،كانون الثاين  31 – 2004كانون األول .2005 ،2004
1111التقرير السنوي الحادي عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2005كانون األول .2006 ،2005
1212التقرير السنوي الثاين عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2006كانون األول .2007 ،2006
1313التقرير السنوي الثالث عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2007كانون األول .2008 ،2007
1414التقرير السنوي الرابع عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2008كانون األول .2009 ،2008
1515التقرير السنوي الخامس عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2009كانون األول .2010 ،2009
1616التقرير السنوي السادس عرش 1 ،كانون الثاين  31 -2010كانون األول .2011 ،2010
1717التقرير السنوي السابع عرش 1 ،كانون الثاين  31 -2011كانون األول .2012 ،2011
1818التقرير السنوي الثامن عرش 1 ،كانون الثاين  31 -2012كانون األول .2013 ،2012
1919التقرير السنوي التاسع عرش 1 ،كانون الثاين  31 -2013كانون األول .2014 ،2013
2020التقرير السنوي العرشون 1 ،كانون الثاين  31 -2014كانون األول .2015 ،2014
2121التقرير السنوي الواحد والعرشون 1 ،كانون الثاين  31 -2015كانون األول .2016 ،2015
2222التقرير السنوي الثاين والعرشون 1 ،كانون الثاين  31- 2016كانون األول .2017 ،2016
2323التقرير السنوي الثالث والعرشون 1 ،كانون الثاين  31- 2016كانون األول .2018 ،2017
2424التقرير السنوي الرابع والعرشون 1 ،كانون الثاين  31-2018كانون األول .2019 ،2018
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سلسلــة التقاريــر القانونيــة
1.1محمود شاهني .تقرير حول لجان التحقيق الفلسطينية.1998 ،
2.2أريان الفاصد .تقرير حول آليات املساءلة وسيادة القانون يف فلسطني.1998 ،
3.3حسني أبو هنود .تقرير حول الترشيعات وآلية س ّنها يف السلطة الوطنيــة الفلسطينيـة «دراسـة تحليليـة».1998 ،
4.4جربيل محمد .دراسة حول فاقدي الهوية.1998 ،
5.5عامر الدويك .الحركة عرب الحواجز ،تقرير حول تقييد حرية حركة الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة،
.1998
6.6قيس جبارين .تقرير حول جنوح األحداث يف الترشيعات الفلسطينية.1998 ،
7.7عيىس أبو رشار (وآخرون) .مرشوع قانون السلطة القضائية :دراسات ومالحظات نقدية.1998 ،
8.8زياد عريف (وآخرون) .قوانني الرشطة يف فلسطني :دراسات ومالحظات نقدية.1998 ،
9.9عزمي الشعيبي (وآخرون) .قانون املطبوعات والنرش« :دراسات ومالحظات نقديّة».1999 ،
1010محمود شاهني .تقرير حول النيابة العامة الفلسطينية.1999 ،
.Gil Friedman, The Palestinian Draft Basic Law: Prospects and Potentials, 19991111
1212أريان الفاصد .أصوات الصمت :تقرير حول حرية التعبري يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.1999 ،
1313عزيز كايد .تقرير حول تداخل الصالحيات يف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.1999 ،
	-بيري شلسرتوم .تقرير حول مرشوع قانون األحزاب السياسية الفلسطيني.1999 ،
1414مصطفى مرعي .الحق يف جمع شمل وإقامة األطفال الفلسطينيني ،املامرسة اإلرسائيلية يف ضوء معايري حقوق
اإلنسان الدولية.1999 .
1515حسني أبو هنود .محاكم العدل العليا الفلسطينية ،التطورات واإلشكاليات ،واألداء يف مجال حامية الحقوق
والحريّات.1999 ،
1616أ .د .محمد علوان ود .معتصم مشعشع .حقوق اإلنسان يف قانوين العقوبات الفلسطيني واألردين.1999 ،
1717فراس ملحم (وآخرون) .اإلطار القانوين للضامن االجتامعي يف فلسطني.1999 ،
1818أ .د .محمد علوان (وآخرون) .حقوق اإلنسان يف قوانني العقوبات السارية يف فلسطني «دراسات ومالحظات
نقدية».1999 ،
1919عامر الدويك .عقوبة اإلعدام يف فلسطني بني الترشيعات السارية واملعايري الدولية.1999 ،
2020أمينة سلطان .تقرير حول مامرسة التعذيب يف التحقيق.2000 ،
2121معتز قفيشة .تقرير حول الجنسية الفلسطينية.2000 ،
2222مصطفى مرعي .تقرير حول عملية الترشيع يف فلسطني ،اآلليات واألهداف واألولويات.2000 ،
2323مصطفى مرعي .الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن ،يف ضوء املعايري الدولية بشأن الهيئات الوطنية
لحقوق اإلنسان.2000 ،
2424موىس أبو دهيم .تقرير حول تفتيش املساكن.2000 ،
2525حسني أبو هنود .تقرير حول نقابة املحامني الفلسطينيني.2000 ،
2626عزيز كايد .تقرير حول إشكالية العالقة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف السلطة الوطنية الفلسطينية.2000 ،
2727جهاد حرب .تأثري النظام االنتخايب عىل األداء الرقايب للمجلس الترشيعي.2000 ،
2828أ .د .نضال صربي .الجوانب املالية والقانونية للموازنة الفلسطينية.2000 ،
2929عزيز كايد .قراءة يف مرشوع الدستور الفلسطيني املؤقت.2000 ،
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3030فاتن بوليفة .تشغيل األطفال بني القانون والواقع.2000 ،
3131عبد الرحيم طه .تعويـض املترضريـن مادياً جراء األعامل العدائية خالل انتفاضة األقىص.2001 ،
3232طارق طوقان .الالمركزية والحكم املحيل يف فلسطني.2001 ،
3333أ .د .عدنان عمرو .إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد واملوظفني.2001 ،
3434باسم بشناق .الرقابة املالية عىل األجهزة الحكومية يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية (هيئة الرقابة العامة)،
.2001
3535داود درعاوي .جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية :مسؤولية إرسائيل الدولية عن الجرائم خالل انتفاضة األقىص،
.2001
3636زياد عمرو ،حقوق ذوي االحتياجات الخاصة يف الترشيعات السارية يف فلسطني.2001 ،
3737عزيز كايد .السلطة الترشيعية بني نظام املجلس الواحد ونظام املجلسني.2001 ،
3838حسني أبو هنود .مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية.2001 ،
3939موىس أبو دهيم .التأمينات االجتامعية.2001 ،
4040عزيز كايد ،الرقابة الربملانية عىل املعاهدات التي تربمها السلطة التنفيذية.2002 ،
4141لؤي عمر .األوقاف اإلسالمية يف الضفة الغربية.2002 ،
4242باسم بشناق .الوظيفة العامة يف فلسطني بني القانون واملامرسة.2002 ،
4343عيىس أبو رشار ،محمود شاهني ،داود درعاوي .مرشوع قانون العقوبات الفلسطيني- ،أوراق ومالحظات نقدية
 .20014444مازن سيسامل ،أمين بشناق ،سعد شحيرب .دليل املحاكم النظامية يف فلسطني – عىل ضوء صدور قانون تشكيل
املحاكم النظامية وقانون اإلجراءات الجزائية.2001 ،
4545معن ادعيس ،فاتن بوليفة ،ربحي قطامش ،رشا عامرنة .حول قانون العمل الفلسطيني الجديد – أوراق عمل –
.2002
4646خالد محمد السباتني .الحامية القانونية للمستهلك.2002 ،
4747معن ادعيس .اللوائح التنفيذية للقوانني.2002 ،
4848نزار أيوب .القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.2003 ،
4949معن ادعيس .املؤسسات العامة والسلطة التنفيذية الفلسطينية – اإلشكاليات والحلول.2003 ،
5050باسم بشناق .التنظيم اإلداري للمحافظات يف فلسطني.2003 ،
حمد ،عامر الدويك ،محمود شاهني .مرشوع قانون العقوبات الفلسطيني – أوراق عمل،
5151نارص الريّس ،محمود ّ
.2003
الحق يف التنظيم النقايب.2004 ،
5252محمود شاهني .حول ّ
5353مصطفى عبد الباقي .العدالة الجنائية يف مجال األحداث ،الواقع والطموح.2004 ،
5454بالل الربغويث .الحق يف االطالع ،أو (حرية الحصول عىل املعلومات).2004 ،
5555معني الربغويث .عقود االمتياز (حالة رشكة االتصاالت الفلسطينية).2004 ،
5656معتز قفيشة .تحديد عالقة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بنظام األمم املتحدة لحقوق اإلنسان،2004 ،
باللغتني (العربية واإلنجليزية).
5757معن ادعيس .حول صالحيات جهاز الرشطة.2004 ،
5858كلودي بارات .تحليل قانوين للرأي االستشاري ملحكمة العدل الدولية حول بناء الجدار الفاصل يف األرايض
الفلسطينية املحتلة( ،2004 .باللغتني العربية واإلنجليزية).
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5959معني الربغويث .حول املفهوم القانوين للرسم (تحليل للمبادئ الدستورية والسياسات الترشيعية).2005 ،
6060د .فتحي الوحيدي .حول املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية يف مرشوع القانون الخاص بها.2005 ،
6161ثائر أبو بكر .ضامنات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدايئ.2005 ،
6262بهاء الدين السعدي ،الرقابة الربملانية عىل أداء األجهزة األمنية.2005 ،
6363إبراهيم شعبان ،أحمد قنديل ،معن ادعيس ،سامي جبارين ،ماجد العاروري .أوراق قانونية( ،االنسحاب من قطاع
غزة ،مراجعة القوانني ،والحريات األكادميية).2006 ،
6464معني الربغويث .حول حالة السلطة القضائية ومنظومة العدالة يف العام .2006 ،2005
6565أحمد الغول .حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية والترشيعات املحلية.2006 ،
6666معن ادعيس ،معني الربغويث ،باسم بشناق ،سامي جبارين ،أحمد الغول .صالحيات رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية باملقارنة مع صالحيات مجلس الوزراء واملجلس الترشيعي يف القانون األسايس (أوراق عمل).2006 ،
6767سامي جبارين .حول استغالل النفوذ الوظيفي.2006 ،
6868خديجة حسني نرص .نظم التأمني الصحي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2007 ،
6969معن شحدة ادعيس .مراجعة قانونية ألحكام التعذيب يف النظام القانوين الفلسطيني.2009 ،
7070صالح موىس ،يارس عالونة ،مراجعة قانونية ملرشوع القانون الصحي الوطني.2009 ،
7171آية عمران .النيابة العامة الفلسطينية وفقاً لقانون اإلجراءات الجزائية رقم  3لسنة  ،2001وقانون السلطة القضائية
رقم  1لسنة .2009 ،2002
7272معن شحدة ادعيس .مراجعة قانونية لعقوبة اإلعدام يف النظام القانوين الفلسطيني.2010 ،
7373يارس غازي عالونة .املدافعون عن حقوق اإلنسان -الضامنات القانونية الدولية والوطنية.2010 ،
7474معن شحدة ادعيس .التوازن بني حقوق امللكية الفكرية والحق يف الصحة.2010 ،
7575غاندي الربعي .جهاز املخابرات الفلسطيني وفقاً ألحكام القانون.2010 ،
7676يارس غازي عالونة .فلسطني وعضويتها يف األمم املتحدة.2011 ،
7777معن شحدة ادعيس .األخطاء الطبية :نحو حامية قانونية متوازنة ألطراف األخطاء الطبية.2012 ،
7878خديجة حسني نرص .السفاح «قتل الروح».2012 ،
7979يارس غازي عالونة .االستحقاقات القانونية املرتتبة عىل حصول فلسطني عىل دولة مراقب يف األمم املتحدة.2013 ،
8080أحمد األشقر .الحامية القضائية للحقوق والحريات العامة يف فلسطني.2013 ،
8181غاندي الربعي .سياسة التجريم والعقاب يف فلسطني.2013 ،
8282خديجة حسني نرص .تبعات مصادقة دولة فلسطني عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
(سيداو) .2013 ،1979
8383إسالم التميمي .مراجعة حقوقية لحق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل الالئق يف فلسطني.2013 ،
8484معن شحدة دعيس .نحو نظام قانوين شامل للتحقيق اإلداري يف قضايا األخطاء الطبية.2014 ،
8585معن شحدة دعيس .العالقة بني حقوق اإلنسان والفساد.2016 ،
8686معن شحدة ادعيس .حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني.2017 ،
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سلسلــة تقارير خاصـة
1.1ال لعدالة الشارع ،تقرير خاص حول قضايا محالة إىل محاكم أمن الدولة واملحاكم العسكرية بسبب ضغط الرأي
العام.2000 ،
2.2السكن املشرتك ،مشاكل وحلول مقرتحة.2000 ،
3.3االعتقال السيايس من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام .2000 ،2000
4.4الجاهزية الطبية الفلسطينية لحاالت الطوارئ.2000 ،
5.5الدفاع املدين الفلسطيني يف ظل االنتفاضة ،املضمون والتشكيل واألداء.2001 ،
6.6الجاهزية املجتمعية لتأهيل معوقي االنتفاضة.2001 ،
7.7أداء املحاكم النظامية الفلسطينية خالل انتفاضة األقىص.2001 ،
8.8التأثريات الصحية والبيئية الناتجة عن التلوث بالنفايات الصلبة واملياه العادمة يف األرايض الفلسطينية.2001 ،
9.9السالمة العامة عىل الطرق الفلسطينية.2001 ،
1010حول التحقيق والترشيح  -حاالت الوفاة يف السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية.2001 ،
1111تدمري املنازل واملنشآت الخاصة من قبل قوات االحتالل اإلرسائييل خالل انتفاضة األقىص ،الفرتة من - 2000/9/28
.2001 ،2001/8/31
1212األخطاء الطبية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2002 ،
1313سوء استخدام السالح من قبل العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية خالل العام .2002 ،2001
1414ظاهرة أخذ القانون باليد – أحداث رام هللا بتاريخ .2002 ،2002/1/31
1515تشكيل الجمعيات يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – بني القانون واملامرسة.2002 ،
1616تبعات االعتداءات اإلرسائيلية عىل السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية.2002 ،
1717لجان إدارة واإلرشاف عىل االنتخابات العامة.2002 ،
1818معاناة الفلسطينيني عىل معربي الكرامة ورفح.2002 ،
1919الترصف بأرايض الدولة وإدارتها بني القانون واملامرسة.2003 ،
2020حول تباين أسعار املياه يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
2121حول توزيع املساعدات عىل املترضرين جراء االعتداءات اإلرسائيلية (حالة محافظتي جنني ورفح).2003 ،
2222تلفزيون فلسطني وقناة فلسطني الفضائية  -اإلدارة ،التمويل ،والسياسات الربنامجية.2003 ،
Creeping Annexation – The Israeli Separation Wall and its Impact on the West Bank, June 20032323
2424حول إشغال املناصب العليا يف السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
2525حول تعيني املوظفني يف الهيئات املحلية (األسس ،اإلجراءات ،جهات االختصاص).2003 ،
2626حول رضيبة األمالك يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – قطاع غزة ،إشكاليات وحلول.2003 ،
2727حول معاناة مرىض الفشل الكلوي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
2828حول بؤس الرقابة عىل املستحرضات الصيدالنية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،
2929حول أزمة مياه الرشب يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،
3030حول االختفاء القرسي يف أعقاب االعتقال أو االختطاف يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ،2004 ،باللغتني
(العربية واإلنجليزية).
3131حول تباين أسعار الكهرباء يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،
3232حول إساءة معاملة املوقوفني يف نظارات املباحث الجنائية يف محافظات شامل الضفة الغربية.2004 ،
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3333حول دور الجهات األمنية يف مجال الوظيفة العامة.2004 ،
3434حول تحويالت العالج إىل خارج املؤسسات الطبية الحكومية.2004 ،
3535حول انتخابات الهيئات املحلية بالضفة الغربية بتاريخ  ،2004 ،2004/12/23باللغتني (العربية واإلنجليزية).
3636حول عملية انتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية التي جرت بتاريخ .2005 ،2005/1/9
3737حول جاهزية مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية.2005 ،
3838حـــول أداء اللجنة العليا لالنتخابات املحلية املرحلة الثانية من انتخابات الهيئات املحلية الفلسطينية بتاريخ
.2005 ،2005/5/5
3939قطــاع الزراعـــة الفلسطينــي خالل انتفاضة األقىص (األرضار ،واملساعدات ومعايري تقدميها).2005 ،
4040البيئة يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية (حالة دراسية :محافظة بيت لحم).2005 ،
4141إدارة انتخاب الهيئات املحلية يف املرحلة الثالثة بتاريخ .2005 ،2005/9/29
4242تقرير حول االنتخابات الفلسطينية يف العام ( 2005االنتخابات الرئاسية ،االنتخابات املحلية ،انتخابات مجلس نقابة
املحامني).2005 ،
4343حول حالة االنفالت األمني وضعف سيادة القانون يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية.2005 ،
4444حول عملية االنتخابات الترشيعية الثانية التي جرت يف تاريخ .2006 ،2006/1/25
4545بعد مرور عام عىل اإلخالء اإلرسائييل لقطاع غزة ،اآلثار القانونية لإلخالء ،إدارة األرايض املخالة ،املناطق املهمشة،
.2006
4646معن دعيس ،غاندي ربعي ،نجاح صبح ،إسالم التميمي ،وليد الشيخ ،صالح عبد العاطي ،يارس عالونة ،حسن حالسة،
خلود نجم .حقوق الطفل -الحق يف الحامية.2006 ،
4747بهاء السعدي .حقوق املعوقني يف املجتمع الفلسطيني.2006 ،
4848يارس عالونة .املسؤولية القانونية عن اقتحام سلطات االحتالل اإلرسائييل لسجن أريحا املركزي واختطاف املعتقلني
السياسيني بتاريخ .2006 ،2006/3/14
4949معني الربغويث ،نجاح صبح ،إسالم التميمي ،مأمون عتييل ،عالء نزال .أثر إرضاب املوظفني العموميني عىل القطاعات
الحيوية يف فلسطني.2006 ،
5050عائشة أحمد .االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني خالل العام  ،2006وأثرها عىل أداء السلطة
الوطنية الفلسطينية.2007 ،
5151معن دعيس ،أحمد الغول ،مأمون عتييل ،إسالم التميمي .أداء هيئة الحج والعمرة يف موسم الحج للعام 1427
هـ2006 /م.2007 ،
5252انتهاكات حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية عىل ضوء عمليات االقتتال التي اندلعت يف قطاع غزة منذ
تاريخ .2007 ،2007/6/7
5353قطاع غزة بعد االقتتال :الحريات والحقوق يف غياب سلطة القانون.2007 ،
5454االعتقاالت يف الضفة الغربية يف أعقاب اإلعالن عن حالة الطوارئ بتاريخ ( ،2007 ،2007/6/14باللغتني العربية
واإلنجليزية).
5555االعتداء عىل الجمعيات الخريية خالل حالة الطوارئ (.2007 ،)2007/7/13 – 6/14
5656حول بدء موسم الحج للعام  1428هـ يف قطاع غزة.2007 ،
5757األوضاع الصحية يف قطاع غزة يف شهر آب .2007 ،2007
5858االعتقاالت خارج نطاق القانون يف قطاع غزة.2007 ،
5959حول الحريات اإلعالمية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل الفرتة من .2007 ،2007/11/30 – 6/15
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6060الحق يف العمل وتويل الوظيفة العامة (قضية إنهاء عقود التشغيل املؤقت)( ،قضية وقف عقود توظيف وتعيينات
يف الوظيفة العمومية).2007 ،
6161يوسف وراسنة .حول أداء هيئة الحج والعمرة يف موسم الحج للعام 1428هـ2007/م.2008 ،
6262عائشة أحمد .حول أثر االنتهاكات اإلرسائيلية يف العام  2007عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية يف حامية
حقوق اإلنسان.2008 ،
6363معن دعيس ،أحمد الغول ،عائشة أحمد ،وليد الشيخ .حول واقع الحق يف الصحة يف أرايض السلطة الوطنية
الفلسطينية.2008 ،
6464غاندي ربعي .حول احتجاز املدنيني لدى األجهزة األمنية الفلسطينية بقرار من هيئة القضاء العسكري.2008 ،
6565صالح موىس ،يارس عالونة .حول واقع الحريات اإلعالمية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام ،2008
.2008
6666صالح موىس ،يارس عالونة .حول واقع الجمعيات الخريية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام ،2008
.2008
6767عائشة أحمد .أثر االنتهاكات اإلرسائيلية يف العام  2008عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عىل حامية حقوق
اإلنسان.2009 ،
6868العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة  -جرائم حرب وعقوبات جامعية غري مسبوقة يف ظل صمت عريب ودويل فاضح،
.2009
6969صالح موىس ،آية عمران ،وديانا بشري .حول واقع الجمعيات الخريية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل
العام .2009 ،2009
7070حازم هنية .الحق يف السكن وإعادة اإلعامر يف قطاع غزة.2010 ،
7171يارس غازي عالونة .حول واقع املستشفيات الحكومية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2009 ،
7272خديجة حسني .دور مفتيش العمل يف حامية الحقوق العاملية.2009 ،
7373يارس غازي عالونة .إعدام خارج نطاق القانون.2010 ،
7474عائشة أحمد .أثر االنتهاكات اإلرسائيلية عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عىل حامية حقوق اإلنسان.2010 ،
7575غاندي ربعي .فلسطينيون بال عدالة.2011 ،
7676يارس غازي عالونة .الحق يف التجمع السلمي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2012 ،
7777غاندي ربعي .ضامنات النساء يف خالفهن مع القانون يف فلسطني.2011 ،
7878حازم هنية .وفيات اإلنفاق -حقوق ضائعة.2012 ،
7979معن شحدة دعيس .االنتخابات املحلية يف العام .2013 ،2012
8080حازم هنية .جاهزية الدفاع املدين يف قطاع غزة ،الدور واألداء.2012 ،
8181إسالم التميمي ،وحازم هنية .حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل الالئق يف فلسطني (دراسة ميدانية).2013 ،
8282حازم هنية .األطفال العاملون ،أيا ٍد صغرية ،وحقوق مهدورة.2014 ،
8383عائشة أحمد .السياسات والقيود اإلرسائيلية يف املناطق املصنفة «ج» والحقوق األساسية للمواطن الفلسطيني
«الحياة عىل الهامش».2014 ،
8484روان فرحات .الحامية االجتامعية ،برنامج املساعدات النقدية يف وزارة الشؤون االجتامعية.2015 ،
8585عائشة أحمد .السياسات اإلرسائيلية يف املناطق املصنفة «ج»  ...معيقات التنمية فيها وتدخالت الحكومة
الفلسطينية يف مواجهتها «خطط وتحديات».2016 ،
8686عامر جاموس .تنظيم دور الحضانة والرقابة عليها.2016 ،
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8787حازم هنية ،أوضاع النزيالت يف مراكز اإلصالح والتأهيل يف فلسطني.2017،
8888عائشة أحمد .املؤسسات العاملة يف مجال رصد وتوثيق االنتهاكات اإلرسائيلية واستخدام اآلليات الدولية لحقوق
اإلنسان.2017 ،
8989طاهر املرصي .الحق يف التعليم واألزمة املالية يف الجامعات الفلسطينية العامة.2017 ،
الشطة العسكريَّة يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة.2017 ،
9090حازم هنية .تدخل ّ
9191معن ادعيس .الرقابة عىل االنتخابات املحلية.2017 ،
9292أ .حازم هنية .أ .عامر جاموس .أ .طاهر املرصي .أ .معن ادعيس .تحليل املوازنة العامة للعام من منظور حقوق
اإلنسان .2017
9393معن ادعيس ،قامئة أحكام اإلعدام يف فلسطني ()2018-1995
9494حازم هنية .تقرير تحلييل حول أحكام عقوبة اإلعدام الصادرة يف قطاع غزة (.)2017- 2014
9595أ .حازم هنية .أ .عامر جاموس .أ .طاهر املرصي .أ .معن ادعيس .تحليل املوازنة العامة للعام من منظور حقوق
اإلنسان .2018
9696أ .معن ادعيس ،كبار السن بني مظلة الحقوق ومطرقة اإلهامل .2018
9797أ .عائشة أحمد ،التلوث البيئي بفعل املناطق الصناعية ومكبات النفايات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة
«منطقة سلفيت منوذجاً»2019 ،
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سلسلة تقارير تقصي الحقائـق
1.1نتائج تقيص حقائق حادث مقتل الشاب حسام أبو عطية يف مدينة رام هللا بتاريخ .2006 ،2006/6/13
2.2التحقيق يف وفاة املواطنة منال صيدم بتاريخ  2006/9/21بعد إجراء عملية تنظيفات لها يف أحد املستشفيات،
.2007
3.3تقيص حقائق حول حادثة انفجار محطة النبايل للوقود بتاريخ .2007 ،2007/2/8
4.4تقيص حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل املواطن عزت رشيد حسن.2007 ،
5.5تقيص حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ .2007 ،2007/7/24
6.6تقيص حقائق حول وفاة املواطن مجد عبد العزيز الربغويث يف مقر تحقيق املخابرات العامة/رام هللا بتاريخ
.2008 ،2008/2/22
7.7تقيص حقائق حول وفاة املواطن عز مصطفى الشافعي بتاريخ .2008 ،2008/1/15
8.8تقيص حقائق حول األحداث التي وقعت يف قلقيلية بتاريخ  2009/5/30و.2009 ،2009/6/4
9.9تقيص حقائق حول حادثة غرق الطفلني دراغمة ومكاوي يف برك سليامن مبدينة بيت لحم خالل شهر نيسان من
العام .2009 ،2009
1010تقيص حقائق حول وفاة املواطن نهاد الدباكة أثناء احتجازه لدى جهاز األمن الداخيل.2010 ،
1111تقيص حقائق حول وفاة املواطن أسامة منصور يف مقر االستخبارات العسكرية.2013 ،
1212تقيص حقائق حول األحدث التي وقعت يف مدينة نابلس خالل شهر آب من العام 2017 ،2016
1313تقيص حقائق بشأن األحداث التي وقعت يف حي األمريكية شامل غزة بتاريخ  4نيسان 2017
1414تقرير تقيص حقائق حول حادثة وفاة املواطن وليد الدهيني يف مركز رشطة رفح بقطاع غزة 2018

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديـوان المظالم»

47

منشورات الهيئة

سلسلة أدلة تدريبية
1.1غاندي الربعي .دليل اإلجراءات الجزائية.2010 ،
2.2غاندي الربعي .دليل العدالة الجنائية لألحداث وفق القواعد الدولية والقوانني الوطنية.2010 ،
3.3صالح عبد العاطي وليىل مرعي .دليل املدرب لدورات تدريبية متخصصة يف مناهضة عقوبة اإلعدام.2011 ،
4.4غاندي ربعي .دليل رصد ضامنات املحاكمة العادلة وفق القواعد الدولية والقوانني الوطنية يف فلسطني.2012 ،

سلسلة أوراق سياسات عامة
1.1خديجة حسني .ورقة سياسات حول القرار بقانون رقم ( )6بشأن الضامن االجتامعي للعام .2016 ،2016

سلسلة تقارير الظل
.1.دائرة الرقابة عىل السياسات والترشيعات الوطنية .تقرير الظل املقدم للجنة األمم املتحدة للقضاء عىل كافة أشكال
التمييز ضد املرأة بخصوص التقرير االويل لدولة فلسطني .يوليو. 8102 .
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