الهيئــة المستقلــة لحقــوق اإلنســان
"ديوان المظالم" -فلسطين
The Independent Commission for Human Rights

التقرير الشهري حول
االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في فلسطين خالل شهر حزيران 5102
استمرت االتنتااكات اداالية لالل شار حزيران من ادعام  5102بوتيرة متفاوت  ،يبرز هذا ادتقرير أهمم االتنتااكمات
ادتي رصاتاا ادايئ  ،وقا ليصت ادايئ من مجمل ما رصاته من اتنتااكات إدى ما ييي:
 استمرار حاالت ادوفاة غير ادطبةعة  01حاد  8 ،متناا في ادضف ادغربة و 6في قطاع غزة.
 استمرار حاالت ادتعذيب وسوء ادمعامي في مراكز االحتجاز .تيقت ادايئ  48شكوى 05 .متناا في
ادضف ادغربة و 36شكاوى في قطاع غزة.
 استمرار حاالت االعتقال ادتعسفي .رصات ادايئ  25حاد اعتقال تعسفي  88متناا في قطاع غزة 01
في ادضف ادغربة .
 استمرار االتنتااكات بحق حري

ادرأي وادتعبير وادتجمع ادسيمي واستمرار حاالت االعتااء عيى

األشلاص وادمؤسسات ادعام واألمالك ادلاص وادعام .
 ادتألير في تتنفيذ قرار واحا صاار عن ادمحاكم ادفيسطيتنة إدى جاتنب ق اررات سابق .

تفاصيل االنتهاكات:
أوالً :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.
رصات ادايئ  01حاد وفاة لالل شار حزيران .متناا  8حاالت في ادضف ادغربة و  6حاالت في قطاع غزة.
توزعت تيك ادحاالت عيى ادتنحو ادتادي :حالتا وفاة في ادسجون وأماكن ادتوقيف حالة متناما وقعت في ادضف
ادغربة واألخرى وقعت في قطاع غزة ،حاد واحدة وقعت في ظروف غامض في ادضف ادغربة  1 .حاالت وفاة
وقعت تنتيج عام اتلاذ احتةاطات ادسالم ادعام وقعت  2متناا في ادضف ادغربة و 1في قطاع غزة ،حالتا وفاة
وقعت تنتيج ادشجارات وادقتل ادلطأ ،وقعت حاد واحدة في ادضف ادغربة واألخرى وقعت في قطاع غزة.

أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بموجب مرسوم رئاسي رقم()95عام  ،3551والمادة ( )13من القانون األساسي المعدل الفلسطيني لعام 3001
المقر الرئيسي – مكتب الوسط -رام هللا  :هاتف ، 878 8 8827996 / 8860892 / 8826892 :ص.ب، 8869 .فاكس878 8 8827822 :

مكتب الشمال :هاتف 878 8 8999662 :فاكس87888966902 :

مكتب الجنوب  :هاتف 0087888889999 ، 878 8 8790998 :فاكس00878888796229 / 0087888822280 :
مكتب غزة :هاتف 0087828289992 :فاكس0087828299028 :
Web Page: www.ichr.ps

Email: ichr@ichr.ps

توضيح لحاالت الوفاة:
 .0حاالت الوفاة في السجون وأماكن االحتجاز .بتاريخ  5102/6/52توفي ادمواطن حازم ياسين محمود
عدوان  51عاماً من بياة ادعيزري بمحافظ ادقاس أثتناء وجواه في تنظارة توقيف مايري شرط بيت دحم،
ووفقاً ديمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ  ،فقا تم توقيف ادمواطن ادمذكور ،بموجب مذكرتي توقيف ،األودى في
ادقضة رقم  5101/84صاارة من محكم بااة بيت دحم بتام ادشروع بادقتل ،وادثاتنة في ادقضة رقم
 5114/038صاارة من محكم بااة رام هللا بتام تشكيل جمعة أشرار وتجارة وحةازة سالح ،ووفقاً إلفااة
رئةس ادتنةاب ادعام في بيت دحم ،فإن وفاة ادمواطن ادمذكور تناتج عن اتنتحاره من لالل قةام ادموقوف
بشتنق تنفسه بواسط شبر ادبطاتنة (ادحرام /غطاء ادتنوم) وذدك من لالل تعييق تنفسه عيى بواب حاياة
االل ادزتنزاتن  ،وقا عيمت ادايئ أن ادمواطن كان دوحاه في ادزتنزاتن  ،كوتنه عاواتني ،وأفاا تقرير طبيب
ادلامات اتنه ةعاتني من ضيق في ادتتنفس ويتعاطى ادملارات وتنصح بمراجع عةااة األعصاب ،ال ماتنع
من احتجازه ،وبعا تشريح ادجث بحضور ممثيين عن ادايئ تبين أن ادوفاة تناتج عن شتنق ادمتوفى دتنفسه
ما أاى إدى اتنقطاع األكسجين عن اداماغ أثتناء ادحةاة وفارق ادحةاة ،وقا فتحت ادتنةاب ادعام تحقةقاً في
ادحااث ،عيماً أتنه توفي في ذات اديوم ادذي تم توقةفه فةه.
 بتاريخ  5102/6/54توفي ادمواطن خالد حماد البلبيسي  65عاماً من مايتن ادتنصيرات أثتناء توقةفهفي تنظارة مركز شرط ادمايتن  ،ووفقاً ديمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ فإن ادمواطن ادمذكور قا تم توقةفه
بتاريخ  5102/6/52في مركز شرط ادتنصيرات ،وذدك عيى ليفة شكوى تقامت باا زوجته تاعي فياا
أتنه اعتاى عيياا بادضرب واهاتن ادشعور ادايتني ،وبتاريخ  5102/6/54تعرض ادمذكور دوعك صحة
جرى تنقيه إدى مستوصف ادتنصيرات ادحكومي وتوفي قبل وصوده .وفتحت ادشرط تحقةقاً في ادحااث.
 .5حاالت الوفاة ظروف غامضة .بتاريخ  5102/6/00توفي ادمواطن أحمد ماهر محمود ادعيس  06عاماً
من مايتن ادلييل جراء إصابته بجروح تنتيج تعرضه ديضرب من قبل واداه وأحا أعمامه ،ووفقاً ديمعيومات
ادمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ فقا حضرت ادشرط وادتنةاب ادعام إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث ،وتم
تحويل ادجث دمعاا ادطب ادشرعي ،ادذي أكا أن ادوفاة تناتج عن ادصام ادتنفسة تنتيج ادضرب ،وقا قامت
ادتنةاب ادعام بتوقيف وادا ادطفل وأحا أعمامه الستكمال ادتحقيق معام.
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 .8حاالت الوفاة على خلفية الشجارات أو الخالفات العائلية والقتل الخطأ .بتاريخ  5102/6/3توفي ادمواطن
مصباح حربي شلحة  81عاماً من ملةم جبادةا بمحافظ شمال غزة ،جراء إصابته بعاة طعتنات في ادظار
وادبطن بآده حااة ،ووفقاً ديمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ فإن ادمذكور قا أصيب لالل شجار عائيي وقع في
ادحي ،وقا حضرت ادشرط إدى ادمكان ،وتم تنقيه إدى مستشفى ادعواة في جبادةا ثم إدى مستشفى كمال عاوان
حيث توفي هتناك ،وقا فتحت ادشرط تحقةقاً في ادحااث.
 بتاريخ  5102/6/00توفي ادمواطن عماد الدين أحمد حسان رباع  51عاماً من ماتنة ادظاهري بمحافظادلييل ،جراء إصابته بعةار تناري أطيق عيةه في شجار عائيي وقع في ادمايتن  ،ووفقاً ديمعيومات ادمتوفرة داى
ادايئ فقا حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث ،حيث تم بتاريخ  5102/6/02توقيف متام
عيى ذم ادتحقيق.
 .8حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة .بتاريخ  5102/6/9توفي الطفل محمود أحمد
كريم الجعبة  01عاماً من مايتن ادلييل جراء إصابته بجروح تناتج عن سقوطه من ادطابق ادلامس ،أثتناء عميه
مع واداه في إحاى ادبتناةات في متنطق شارع ادسالم بمايتن ادلييل ،حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً
في ادحااث.
 بتاريخ  5102/6/01توفي ادمواطن رائد محمد طالب طباخي  12عاماً من مايتن ادلييل جراء إصابته بجروحتنتيج سقوطه من عيى رافع دمواا ادبتناء وتبين من ادتحقةقات أن ادرافع تادف  ،ما تسبب في ادحااث وقا حضرت
ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث.
 بتاريخ  5102/6/08توفي ادمواطن حاتم حمدي شقورة  2أعوام من مايتن لاتنيوتنس وذدك تنتيج سقوطه منادطابق ادثادث في متنزل جاه ادواقع في معسكر جبادةا أثتناء زيارة عائية وقا تنقل ادطفل جث هاماة إدى مستشفى
ادشفاء بغزة ،حيث أعين عن وفاته ،وقا حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً دمعرف مالبسات ادحااث.
 بتاريخ  5102/6/02توفي ادمواطن محمد ياسر أبو القمبز  08عاماً من حي ادشجاعة بمايتن غزة ،جراءالتتناقه غرقاً في مسبح مةاه لاص في تنااي ادصااق بغزة ،ووفقاً إلفااة عم ادمتوفى ،فأتنه قا توجه إدى ادتنااي
برفق عاا من أصاقائه ،حيث غرق أثتناء ادسباح وقا حاول أصاقاؤه إتنقاذه دكن اون جاوى ،وقا تم تنقيه إدى
مستشفى ادشفاء بادمايتن  ،حيث أعين عن وفاته ،وقا حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث.
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 بتاريخ  5102/6/06توفي ادطفل يزن ناصر قديح  8أعوام من عبسان ادكبيرة بمحافظ لاتنيوتنس جراءالتتناقه االل سةارة واداه ،حيث تم تركه فياا أثتناء توقف ادسةارة في كراج ادمتنزل اون فتح ادتنوافذ ،وقا تنقل ادطفل
جث هاماة إدى مستشفى غزة األوروبي ،حيث أعين عن وفاته ،وقا حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً
في ادحااث.
 بتاريخ  5102/6/04توفي ادمواطن فوازي سليمان سليم النجار  12عاماً من مايتن ادلييل جراء إصابتهبجروح تنتيج سقوط جاار استتنااي عيةه في متنطق بير حرم ادرام في ادلييل ،وقا حضرت ادشرط إدى ادمكان
وفتحت تحقةقاً في ادحااث.
 بتاريخ  5102/6/59توفي ادمواطن داوود إبراهيم دردونة  58عاماً من ملةم جبادةا بمحافظ شمال غزة،جراء إصابته بجروح تناتج عن سقوط سةارة تنقل عيةه بيتنما كان ةقوم بإصالحاا في كراج سةارات يتبع دبياة
جبادةا ،حيث أتنه ةعمل في ادبياة .وقا حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث.
 بتاريخ  5102/6/59توفي ادمواطن ياسر خليل شريتح  51عاماً من ماتنة ةطا بمحافظ ادلييل ،جراءإصابته بجروح تنتيج سقوطه من ادطابق ادثاتني أثتناء عميه في ورش ديبتناء ،وقا حضرت ادشرط إدى ادمكان
وفتحت تحقةقاً في ادحااث.
 بتاريخ  5102/6/59توفي ادمواطن محمد عبد الحميد سعد فهيدات  81عاماً من مايتن أريحا جراء التتناقهإثر غرقه في برك زراعة كان ةسبح فياا في مايتن أريحا ،ووفقاً ديمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ فقا حضرت
ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث ،وتم اتنتشال ادجث من ادبرك وتحويياا إدى مشفى أريحا ادحكومي.
 .2اإلصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السالح -انفجارات داخلية .بتاريخ  5102/6/5أصيب ادمواطن
عبا ادقاار صبحي ادمزين  52عاماً من مايتن لاتنيوتنس ،ةعمل في محل تجاري ةميكه واداه ،بعةارين تناريين في
ساقةه ،ووفقاً ديمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ فإن ادمذكور قا أصيب تنتيج قةام شلصين ةستقالن اراج تناري
بتوجةه مساس تنحوه واصابته أثتناء تواجاه أمام ادمحل ،وقا حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في
ادحااث.
 بتاريخ  5102/6/05وأثتناء فض شجار عائيي وقع في مايتن ادظاهري  ،أطيق أحا أفراا جااز األمن ادوطتنيفي ادلييل ادتنار عيى ادمواطن محما محما سادم تنصر هللا  51عاماً ،ما أاى إدى إصابته في فلذه األةسر ،وقا
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تم تنقيه إدى مشفى ادلييل ادحكومي ،ادذي رفض تقاةم ادعالج ادمجاتني ده ألتنه اعتبر إصابته حااث ،وتنقل
بعاها إدى ادمستشفى األهيي في ادلييل من أجل تيقي ادعالج.
 بتاريخ  5102/6/04أصيب ادمواطن رأفت توفيق جبر 32عاماً من ملةم ادبريج بمحافظ وسط غزة ،وةعملرئةساً دقسم األرشيف وادلامات بو ازرة ادتربة وادتعيةم بمحافظ ادوسطى ،بعةار تناري في ساقه ادةمتنى تنتيج
إطالق شلص ادتنار عيةه ،وبحسب إفااة ادمذكور فإن مطيق ادتنار موظف في ادو ازرة ،صار قرار بحقه بادتنقل
من مقر عميه إدى مكان آلر ،وفقاً دقرار دجتن كان "جبر" أحا أعضائاا ،وقا قامت ادشرط باعتقال ادمشتبه
به وفتحت ادشرط تحقةقاً في ادحااث.
 بتاريخ  5102/6/51أصيب  00مواطتناً بإصابات طفةف جراء إدقاء قتنبي ياوة من قبل أحا ادمواطتنين عيىحشا ديمواطتنين دحضور مراسم صيح بين عائيتي أبو االل ورضوان في حي ادشيخ رضوان بغزة ،وقا تنقل
ادمصابون إدى مستشفى ادشفاء بغزة دتيقي ادعالج ،وقا حضرت ادشرط إدى ادمكان وقامت بتوقيف ادمشتبه به
وفتحت تحقةقاً في ادحااث.
 .6الحكم باإلعدام .بتاريخ  5102/6/4أصارت محكم االستئتناف بغزة حكماً باإلعاام شتنقاً ،بحق ادمواطن
بالل إسماعيل األسطل  30عاماً من غزة ،بعا إااتنته بتام ادقتل قصااً باالشتراك ،وفقاً ألحكام قاتنون ادعقوبات
ادفيسطيتني ديعام  0936ادساري في قطاع غزة ،حكماً قابالً ديتنقض بقوة ادقاتنون.
 .5التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة .تيقت ادايئ لالل ادفترة ادتي ةغطياا ادتقرير 18
شكوى تتعيق بادتعذيب وسوء ادمعامي  ،متناا  86شكوى في قطاع غزة و 05شكوى في ادضف ادغربة  ،وقا
ورات ادشكاوى في ادضف ادغربة عيى ادتنحو ادتادي 5 :شكاوى ضا جااز ادشرط  1 ،شكاوى ضا جااز
األمن ادوقائي ،شكوى واحدة ضا جااز ادملابرات ادعام  .أما في قطاع غزة فقا توزعت ادشكاوى عيى ادتنحو
ادتادي 81 :شكوى ضا جااز ادشرط  ،وشكويان ضا جااز األمن ادااليي .وقا استلامت وسائل متعااة في
تعذيب ادمشتكين ووفقاً ديشكاوى ادمقام فقا استلامت وسيي ادشبح وادضرب بواسط األياي واألرجل،
واستلاام ادعصي إدى جاتنب ادشتم وادتحقير وادحرمان من ادتنوم.
ثانياً :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة وةشمل هذا ادحق االعتقال ادتعسفي واالعتقال عيى ليفة
سةاسة وادتوقيف عيى ذم ادمحافظين وادعرض عيى ادقضاء ادعسكري.
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االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية .تيقت ادايئ لالل ادفترة ادتي ةغطياا ادتقرير في قطاع غزة  88شكوى
تركزت حول عام صح إجراءات ادتوقيف ،كون توقيف ادمشتكين كان إما ألسباب سةاسة أو توقةفاً تعسفةاً أما
في ادضف ادغربة فقا تيقت ادايئ ولالل ذات ادشار  01شكوى حول االتنتااك ادمذكور.
أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ ،فلالل شار حزيران جرى ادتوقيف وفق اآلتي:
الرقم

االسم

تاريخ التوقيف

مكان التوقيف

الجهة

0

صايب عبا ادمتنعم محما أقرع

5102/5/06

ادسجن ادماتني تنابيس

محافظ تنابيس

5

محموا مصطفى أحما عصياة

5102/6/02

ملابرات بيت دحم

محافظ بيت دحم

ثالثاااً :انتهاكااات حريااة الاارأي والتعبياار واإلعااالم والتجماا الساالمي .بتمماريخ  5102/6/8اسممتاعى جامماز األمممن
ماير دوكاد ادتناار اإللباري
ادااليي في لاتنيوتنس ادصحافي هاتني تنبيل األغا  34عاماً ،من لاتنيوتنس ،وةعمل
اً
(موقممع ادكتروتنممي) ،جممرى ادتحقيممق معممه حممول أشمملاص يرتممااون متنزدممه وطبةع م عميممه ادصممحافي ،وحممول عالقتممه
بتةارات فتح ادملتيفم  ،وقما تمم إبالغمه بادحضمور ممرة ألمرى بتماريخ  5102/6/52وكمذدك بتماريخ 5102/6/59
دتنفس األسباب ،حيث تمت مصاارة جاازي كمبيوتر ،وال تزال محتجزه حتى تاريخ إعااا هذا ادتقرير.
 بتمماريخ  5102/6/08متنممع جامماز األمممن ادممااليي بلمماتنيوتنس أعضمماء مممن حركم فممتح مممن تتنظممةم حفممل تكريمميديطالب ادمتفوقين وأسر ادشاااء كان مقر اًر إقامته في صاد باريس بلاتنيوتنس ،ووفقاً إلفااة محمموا ادعقماا أممين
سر متنطق في حرك فمتح ،أن أفمراا األممن ادمااليي حضمروا إدمى ادصماد  ،وطيبموا ممن صماحباا عمام عقما ادحفمل
وذدك بسبب عام حصول متنظمياا عيى تصريح من ادشرط .
 بتاريخ  5102/6/02متنعت األجازة األمتنة في مايتن بيمت دحمم ادصمحافي ممماوح محمموا حممامرة  35عامماًممن تغطةم فعادةمات ادمممؤتمر ادمماودي ديسمةاح ادممذي عقمما فمي قصممر ادممؤتمرات بادمايتنم  ،وأفمماا ادممواطن أتنممه رفممع
ةافط مكتوب بلط اديا احتجاجاً عيى متنعه من ادتغطة أمام مقر اتنعقاا ادمؤتمر ،إال أن أحا أفراا ادشرط قام
بتااياه ،وطيب متنه أحا أفراا جااز االستلبارات ادعسكري مغاارة ادمكان ،وفي ادتنااة قام جااز األمن ادوقائي
بتوقةفه وتنقيه إدى مقره في بيت دحم ،وادتحقيق معه دماة عشر اقائق عن عميه ادصحافي ومن ثم اليي سبييه.
 بتمماريخ  5102/6/06أوقممف جامماز األمممن ادوقممائي فممي مايتنم ادلييممل ادممواطن عبمما ادحيممةم تنصممار عبمما ادحيممةمادطل  52عاماً من مايتنم ادظاهريم بمحافظم ادلييمل ،وذدمك عيمى ليفةم كتابتمه متنشمورات فمي ادفةسمبوك وتعبيمره
عممن أرةممه فممي سةاسم بياةم ادظاهريم  ،وقمما تممم تنقيممه بتمماريخ  5102/6/02إدممى ادمباحممث ادعامم فممي ادلييممل ،وتممم
6

عرض ممه بت مماريخ  5102/6/04عي ممى ادتنةابم م ادعامم م ادت ممي قام ممت بتماي مما توقةفم مه  84س مماع وأف ممرج عتن ممه بت مماريخ
.5102/6/50
 بت مماريخ  5102/6/02احتج ممزت ق مموة حف ممظ ادتنظ ممام وادت ممالل ط مماقم ص ممحةف ادجاراة ممان ادبريطاتنةم م (ص ممحافةاس ممترادة وص ممحافي بريط مماتني وادص ممحافي ح ممازم بعيوشم م م ممن غم مزة) ،أثتن مماء تواج مماهم ف ممي مح ممةط مارسم م ادزيت ممون
االبتاائة ادتابع دوكاد ادغوث .وبعا حوادي ساع  ،تم إطالق سراح ادصحافيين األجتنبيين ،فةما تم تنقل بعيوشم
إدممى مقممر شممرط ادعبمماس حيممث جممرى احتجممازه دممماة  82اقةق م  ،وتمممت مصمماارة ادكممامي ار وبعمما تممالل مممن بعممض
األطراف أفرج عتنه وتم إعااة ادكامي ار ده.
 بتماريخ  5102/6/59اسممتاعى جاماز األمممن ادمااليي بلمماتنيوتنس ادممواطن هشممام صماقي أبممو يموتنس  84عامماًمر جامعة ماً ،حيممث جممرى ادتحقيممق معممه حممول بعممض ادمقمماالت
مممن بيمماة عبسممان بمحافظ م لمماتنيوتنس ،ةعمممل محاضم اً
ادتي يتنشرها عبر مواقع ادتواصل االجتماعي ،وعن آرائه لالل محاضراته ديطيب  ،حيث طيب متنه "ادرقم ادسري"
ادلاص بصفحاته اإلدكتروتنة  ،قبل أن يتم إلالء سبييه بعا احتجاز استمر حوادي  9ساعات.
جااز ادشرط ادلاص واألمن ادوطتني دعاا من ادتنساء من عائي أبو حايا فمي
ا
 بتاريخ  5102/6/59تعرضمايتن ادلييل ،وذدك بعا احتجاجان بشكل سيمي عيى اوار ادمتنارة وسط ادمايتن ديمطادب باإلفراج عمن ادممواطن
محممما أبممو حايمما ادموقمموف دمماى جامماز ادملممابرات ادعامم فممي أريحمما ،ووفق ماً ديمعيومممات ادمتمموفرة دمماى ادايئم  ،فقمما
قامممت ادمحتجممات بممإغالق ادش موارع ممما تسممبب فممي أزم م سممير كبي مرة واحتكمماك مممع بعممض ادم مواطتنين ادممذين حمماودوا
ادمرور رغماً عن ادمتظاهرات ،تم كسر زجماج إحماى ادمركبمات ،بعما محاودم ادسمائق اهمس ادمحتجمات ممن أجمل
ادمرور.
واستمر ادوضع هاائماً عيمى ادمرغم ممن تواجما أجامزة أمتنةم بمزي مماتني .حضمرت مركبتمان تابعتمان دجاماز ادشمرط
ادلاص كما شوها في محمةط ادماوار أفمراا ممن جاماز األممن ادموطتني ،وقبمل وصمول األممن إدمى ادماوار أدقمى أحما
أفراا ادشرط قتنبي صوت باتجماه ادممواطتنين ادمتواجماين عيمى ادماوار وادمذين كماتنوا ةشماهاون ويراقبمون مما ةحماث،
اون أن ةكوتنوا مشاركين في االحتجاج ،حيث تعاممل األممن ممع ادممواطتنين بشمكل تعسمفي وتمم اعتقمال عماا ممتنام
بصممورة تعسممفة ولاصم ادشممرط ادلاصم ادتممي اعتممات بادضممرب بادعصممي عيممى أحمما ادممواطتنين ادمتواجمماين فممي
اداوار دمجرا أتنه رفض ادمغاارة ،وقاموا باعتقال واالعتااء بادضرب عيى ادموجواين االل ادماوار ،ممع ادعيمم أن
األمن دم ةقم باالعتااء عيى ادتنساء ادمحتجات بادضرب ،ودكتنه بعا فترة قام أحا عتناصره بإدقماء قتنبيم صموت مما
أاى دجرح طفي من ادمحتجين في عتنقاا ،وحضر اإلسعاف وتم تنقياا ديعالج.
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رابعاً :االعتداء على األشخاص والمؤسسات العامة واألمالك العامة والخاصة .بتاريخ  5102/6/3قام ثالث
أشلاص ميثمين ةستقيون مركب تحمل دوح صفراء ،بتكسير زجاج مركب اائرة ادجمارك وادضريب ادمضاف في
ادلييل ،وذدك لالل قةام ادموظفين بحمي توعة وارشاا بأهمة ادتسجيل ادضريبي ،وذدك ضمن حمي تقوم باا
اداائرة من أجل حث ادمحال ادتجاري غير ادمسجي في اداائرة بشكل رسمي وذدك في ادمتنطق ادجتنوبة من
مايتن ادلييل ،وقا حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث وتم توقيف مشتبه بام واحادتام
ديتنةاب ادعام .
 بتاريخ  5102/6/8فجر مجاودون عبوة تناسف في إحاى غرف ادصةااين ادماجورة في ميتناء غزة ،اونوقوع إصابات بشري  ،اقتصر عيى أضرار مااة  ،وقا حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث.
 بتاريخ  5102/6/4وقع اتنفجار استااف سةارة ماتنة من تنوع (كااي) أثتناء توقفاا أمام شرك ادميش دألجازةادكاربائة في ادشارع ادثادث بحي ادشيخ رضوان بمايتن غزة ،ما أاى إدى حاوث أضرار مااة في ادسةارة،
وتحطم ادزجاج األمامي ديشرك  ،دم تقع إصابات ،وقا حضرت ادشرط ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث.
 بتاريخ  5102/6/59وضع مجاودون عبوة تناسف أسفل سةارة جيب تعوا ميكيتاا دياكتور عيي رشيا ادتنجار 65عاماً من حي تل اداوا بمايتن غزة تنائب رئةس جامع األزهر ،ما أاى إدى اتنفجارها وتنشوب حريق في
ادسةارة ،ووفقاً ديمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ  ،فقا حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث.
 بتاريخ  5102/6/31وقع اتنفجار في محل دألحذة تعوا ميكيته دعائي ادمصري في متنطق اوار بيت الهةابمحافظ شمال غزة ،ما أاى إدى تامير ادمحل بادكامل واحااث أضرار في عاة محال مجاورة وأصيب سبع
مواطتنين بجراح ملتيف وصفت جراح أحاهم بادلطيرة ،تم تنقيام إدى مشفى كمال عاوان ،وقا حضرت ادشرط
إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث.
 بتاريخ  5102/6/31أغيقت ادشرط مقار شرك جوال بمايتن غزة تتنفيذا دقرار صاار عن ادتنائب ادعام بغزة،وتم تثبيت ميصقات عيى ادمقار تفيا بإغالقاا بأمر ادتنائب ادعام وتواجا أفراا ادشرط أمام ادمقار ،فةما اتلذت
مجموع االتصاالت ادفيسطيتنة وادتي تضم شرك جوال وشرك حضارة واالتصاالت ادفيسطيتنة ق ار اًر بتعييق
ادعمل واغالق جمةع ادمقار ادتابع داا احتجاجاً عيى ادقرار ،ومن لالل اتصال ادايئ مع ادتنةاب ادعام تبين أن
ادقرار جاء عيى ليفة رفض شرك جوال ادتعاون مع ادتنةاب بلصوص بعض ميفات ادتحقيق في ادقضاةا
ادجتنائة  ،وكذدك بسبب ادتارب ادضريبي .ومن ادمعيوم أن ادتنائب ادعام ال ةميك حق إصاار قرار بإغالق مقر
ادشرك حيث أن ذدك من التصاص ادقضاء فقط.
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 بتاريخ  5102/6/51أدقى مواطتنون ادحجارة عيى مركز شرط تفوح بمحافظ ادلييل ما تسبب في كسردوحي زجاج إحاى ادتنوافذ ادمطي عيى ادشارع ادرئةس ،وقع االعتااء عيى ليفة شجار عائيي في ادبياة.
خامساً :انتهاك الحريات األكاديمية .بتاريخ  5106/6/5أوقف جااز األمن ادوقائي في ادلييل ادمواطن أسام
محما أحما قةسة  51عاماً من مايتن ادظاهري بمحافظ ادلييل ،وأفاا ادمواطن ادمذكور في شكوى تقام باا
ديايئ  ،أتنه جرى توقةفه عيى ليفة تنشاطه في ادكتي اإلسالمة في جامع بودتكتنةك فيسطين ،وعيى ليفة
سةاسة  ،وقا أفرج عتنه بتاريخ .5102/6/06
 بتاريخ  5102/6/31أوقف جااز ادملابرات ادعام في ادلييل ادمواطن ريان ةاسر عواة ادتنتش  55عاماًمن مايتن ادلييل ،وأفاا وادا ادمواطن ادمذكور في شكوى تقام باا ديايئ  ،أن تنجيه موقوف عيى ليفة تنشاطه
ادطالبي في جامع بودتكتنةك فيسطين ،وعيى ليفة سةاسة وقا أفرج عتنه بتاريخ .5102/6/2
سادساً :اإلستيالء على أموال المواطنين دون حكم قضائي .بتاريخ  5102/5/56متنع جااز ادملابرات ادعام
في ادلييل ادصراف فضل عاباين من تسيةم ادمواطن عبا هللا عامر عبا هللا طةطي  86عاماً من ملةم ادفوار
حواد مادة وصيته من تنجل شقةقته في األران ،وأفاا عاباين أتنه طيب من ادمواطن مراجع جاازي ادملابرات
ادعام واألمن ادوقائي ،األمن ادوقائي ده باستالم ادمبيغ فةما رفض ذدك جااز ادملابرات ،وقا لاطبت ادايئ
بتاريخ  5102/6/55جااز ادملابرات ادعام  ،غير أتناا دم تتيق رااً حتى دحظ إعااا هذا ادتقرير.
 بتاريخ  5102/8/6فتش جااز األمن ادوقائي في مايتن ادلييل متنزل ادمواطن فايز تنافز جابر  53عاماً منادماتنة  ،وأفاات واداته في شكوى تقامت باا ديايئ  ،أتنه تمت مصاارة جااز حاسوب  ،pcوتابيت عاا 5
وأقراص مامج  ،وعاااً من ادااراةسك وهاتف تنقال ،وقا لاطبت ادايئ بتاريخ  5102/6/55جااز األمن
ادوقائي بإعااة ادمصاارات غير أتناا دم تتيق رااً حتى دحظ إعااا هذا ادتقرير.
سابعاً :التأخير والمماطلة في تنفيذ ق اررات المحاكم الفلسطينية .تيقت ادايئ لالل ادفترة ادتي ةغطياا ادتقرير
شكوى ادمواطن صايب عبا ادمتنعم محما أقرع من مايتن تنابيس ،وادتي جاء فياا أتنه ةطادب باإلفراج عتنه كوتنه
محتجز تعسفةاً متنذ  5102/5/06وبشكل ملادف ديتنظام وادقاتنون ،كما وةطادب بتتنفيذ قرار محكم بااة تنابيس
ادصاار بتاريخ  5102/2/54وادقاضي باإلفراج عتنه .يذكر أتنه محتجز بادسجن ادماتني في مايتن تنابيس.
ار صارت في األشار ادسابق دم يتم تتنفيذها حتى اآلن.
إدى جاتنب ذدك بقي هتناك  03قر اً
انتهى
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