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التقرير الشهري حول
االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في فلسطين خالل شهر كانون ثاني 4102
يبين هذا التقرير أبرز االنتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان خالل شهر كانون ثاني للعام ،4102
وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية:
 استمرار حاالت الوفاة غير الطبيعية بنفس الوتيرة ،سجلت الهيئة وقوع  01حاالت وفاة غير طبيعية  7منها في
قطاع غزة و 3حاالت في الضفة الغربية وقد توزعت حاالت الوفاة حول الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح
والفلتان األمني والوفاة في ظروف غامضة والوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة ،والوفاة في شجارات
عائلية والقتل الخطأ والقتل على خلفية الثأر والوفاة في األنفاق.
 استمرار حاالت التعذيب وسوء المعاملة أثناء االحتجاز وارتفاعها في الضفة الغربية وخاصة لدى جهاز األمن
الوقائي ،تلقت الهيئة  65شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة  35منها في قطاع غزة و  09في الضفة الغربية.
 استمرت الهيئة في تلقي الشكاوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة واالحتجاز دون توفير الضمانات
ودون توفير ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها القانون األساسي.
 ال زالت بعض الجهات الرسمية األمنية منها والمدنية تمتنع عن تنفيذ األحكام القضائية أو التأخير والمماطلة في
ار كانت قد صدرت منذ فترة طويلة ولم تنفذ حتى اآلن.
تنفيذها حيث سجلت الهيئة  8شكاوى إضافة إلى  05قر ا
كذلك لم يتم اإلفراج عن أحد المواطنين رغم انهاء مدة محكوميته منذ فترة طويلة.
 استمرت الهيئة في تلقي الشكاوى حول االستيالء على أموال المواطنين من قبل األجهزة األمنية في الضفة الغربية
دون حكم قضائي.
 تلقت الهيئة عددا من الشكاوى حول انتهاك بعض الحقوق كاالعتداء على حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع
السلمي والحريات األكاديمية ،إضافىة إلى تلقيها عددا آخر حول االعتداء على األشخاص والممتلكات العامة
والخاصة.
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تفاصيل االنتهاكات.
أوالا :انتهاكات الحق في الحياة.
رصدت الهيئة  01حاالت وفاة غير طبيعية خالل شهر كانون ثاني من العام  7 ،4102منها حاالت في قطاع غزة
منها و 3في الضفة الغربية ،توزعت حاالت الوفاة على النحو التالي :حالة وفاة واحدة وقعت نتيجة فوضى وسوء
إستخدام السالح والفلتان األمني في قطاع غزة .حالة وفاة واحدة في ظروف غامضة في القطاع .حالتا وفاة وقعتا نتيجة
عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة ،واحدة في الضفة وواحدة في قطاع غزة 6 .حاالت وفاة وقعت نتيجة الشجارات
العائلية منها  3في قطاع غزة وحالتان في الضفة الغربية ،إضافة إلى حالة وفاة وقعت في األنفاق في قطاع غزة.
توضيح لحاالت الوفاة.
 .3حاالت الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح والفلتان األمني .بتاريخ  4102/0/42توفي المواطن أشرف
ظاهر فرج اهلل  08عام ا من مخيم البريج بمحافظة الوسطى في قطاع غزة ،إثر سقوطه على رأسه عقب إصابته
بشظايا جراء إنفجار جسم مشبوه (كوع متفجر محلي الصنع) .ووفقا للمعلومات المتوفرة للهيئة ،فإن المذكور كان يعبث
بالجسم المتفجر على سطح المنزل وقد أصيب في يده اليمنى جراء االنفجار ،ولدى محاولته النزول على الدرج سقط
على رأسه ،وتم نقله إلى مشفى شهداء األقصى بمدينة دير البلح ،ونظ ار لخطورة حالته تم نقله إلى مشفى الشفاء بمدينة
غزة ،حيث أعلن عن وفاته بعد ساعات متأث ار بإصابته ،وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.
 .4حاالت الوفاة في ظروف غامضة .بتاريخ  4012/0/3توفيت المواطنة وسام عاطف عاشور  03عاما من مدينة
خانيونس نتيجة تعرضها للشنق .ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكورة توفيت بعد قيامها بشنق نفسها بحبل
داخل منزل العائلة إثر مشاكل عائلية ،وتم نقلها إلى مشفى ناصر بالمدينة ،حيث أعلن عن وفاتها وقد حضرت الشرطة
إلى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة مالبسات الحادث.
 .3حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة.
 بتاريخ  4102/0/01توفي الطفل بكر عبد ربه أبو حشيش  7أعوام من بلدة بيت حانون شمال مدينة غزة جراءسقوطه في بركة تتجمع فيها مياه األمطار والصرف الصحي .ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفل
المذكور قد غرق في البركة إثر سقوطه من أعلى وادي بيت حانون حيث كان يلعب مع رفاقه .هذا الوادي غير
محمي بسور أو سياج ،ويخلو من أي يافطة للتحذير بمنع االقتراب ،وقد انتشلت فرق الدفاع المدني جثة الطفل وتم

نقله إلى مشفى بيت حانون حيث أعلن عن وفاته ،وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.

 بتاريخ  4102/0/01توفي الطفل سليمان غسان سليمان المحتسب عام ونصف العام من مدينة الخليل ،جراءغرقه في حفرة امتصاص ،ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد سقط الطفل المذكور في حفرة االمتصاص غير
المسقوفة والموجودة أمام منزل ذويه ،وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث وقامت النيابة
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بتحويل الجثة للتشريح للوقوف على أسباب الوفاة ،وجاءت نتيجة التشريح أن الوفاة بسبب الغرق وعدم اتخاذ
إجراءات السالمة العامة ،تم الدفن بعد تسليم الجثة للعائلة.

 .2حاالت الوفاة في شجارات عائلية والقتل الخطأ والقتل على خلفية الثأر.
 -بتاريخ  4102/0/1توفيت المواطنة سهير فؤاد أبو الخير  32عام ا ،والطفل مصعب مازن عزام  01أعوام

وكالهما من حي الزيتون بمدينة غزة ،ج ارء إصابتهما بأعيرة نارية .ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن
المذكورين قد أصيبا خالل شجار عائلي وقع بين عائلتي (قاسم وأبو الخير) في حي الزيتون ،حيث تم خالله إطالق

العيارات النارية بإستخدام سالح رشاش تجاه منزل عائلة أبو الخير ،أصيبت المواطنة المذكورة بعيار ناري في الكتف
توفيت على إ ثره ،فيما أصيب الطفل المذكور بعيار ناري في الصدر خالل تواجده بالقرب من المنطقة برفقة والده
الذي يعمل بائعا متجوال ،وقد حضرت الشرطة إلى المكان وأوقفت عددا من المشتبه بهم ،وفتحت تحقيقا في الحادث.

 بتاريخ  4102/0/1توفي الطفل سليم عبد الحي أبو عيطة  02عام ا من مدينة الزهراء بمحافظة غزة جراء إصابتهبعيار ناري في الفم .ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفل المذكور كان في زيارة إلى منزل جده في مخيم

جباليا ،حينما وقع شجار عائلي بين عائلتي (صافي وغريب) ،أطلقت خالله األعيرة النارية باستخدام سالح رشاش
ما أدى إلى إصابة الطفل المذكور ،وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث وأوقفت عددا من
المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

 بتاريخ  8029/2/20توفيت المواطنة سهى صالح الديك  13عام ا من قرية بديا بمحافظة سلفيت جراء إصابتها بعدةطعنات بواسطة سكين .ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد أصيبت المواطنة المذكورة نتيجة خالفات عائلية
بينها وبين زوجها ،وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث ،وتم إلقاء القبض على الجاني وتم

تحويله إلى الجهات القضائية المختصة التخاذ المقتضى القانوني بحقه.
 بتاريخ  4102/0/03توفي المواطن خالد حسن أبو حماد  42عاما من سكان مدينة أريحا ،جراء إصابته بعيارناري في الرأس أثناء وجوده وسط مدينة أريحا .ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد وقع الحادث على خلفية

الثأر ،وقد حضرت الشرطة إلى المكان وألقت القبض على الجاني وفتحت تحقيقا في الحاث ،وتم إحالة الجاني إلى
الجهات القضائية إلتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

 .6حاالت الوفاة في األنفاق على الحدود بين قطاع غزة ومصر .بتاريخ  4102/0/04توفي المواطن بسام إسماعيل
الفرماوي  31عاما ،من مدينة رفح ،جراء إصابته بصعقة كهربائية أثناء عمله في أحد األنفاق الواقعة على الحدود

الفلسطينية المصرية جنوبي مدينة رفح.

 .5حاالت اإلصابة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح والفلتان األمني .بتاريخ  4102/0/42أصيب المواطن
محمد جمعة أبو عاصي  43عاما من قرية بني سهيال بمحافظة خانيوس ،بعيار ناري في الكتف .ووفقا للمعلومات
المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب بعد حضور أفراد من جهاز الشرطة إلى منزل العائلة بغرض توقيف "شقيقه"
المطلوب للشرطة ،وبعد مشادة كالمية بينه وبين أفراد الشرطة قام أحد أفرادها بإطالق النار من سالحه نحو المواطن
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المذكور ما أدى إلى إصابته في الكتف األيسر ،وقد تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المشفى األوروبي بخانيونس
لتلقي العالج ،وتم التحفظ عليه الحقا في النظارة الشرقية.

ثانيا :السالمة الجسدية (إدعاءات التعذيب أثناء التوقيف والمعاملة القاسية والمهينة) .تلقت الهيئة خالل الفترة التي
يغطيها التقرير  65شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة  35منها في قطاع غزة و  09في الضفة الغربية ،وقد توزعت
الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي 2 :شكاوى ضد جهاز الشرطة 00 ،شكوى ضد جهاز األمن الوقائي2 ،

شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة .أما في قطاع غزة فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي  32شكوى ضد جهاز
الشرطة وشكوى واحدة ضد جهاز األمن الداخلي وشكويان ضد أمن مديرية اإلصالح والتأهيل.
ثانيا :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة .ويشمل هذا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية سياسية ،فقد
تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية  25شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف،
كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفا تعسفيا .وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خالل ذات الشهر 39
شكوى يدعي المواطنون من خاللها انتهاك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة (عدم صحة إجراءات التوقيف ،وعدم
الفصل بين السجناء ،واالعتقال على خلفية سياسية).

رابعا :انتهاكات حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

 بتاريخ  4102/0/04عند الساعة الساابعة والنصاف صاباحا قامات مجموعاة مان الشابان فاي مخايم الجلازون بمحافظاةرام اهلل ،بإغالق الشارع العام المؤدي إلى بلدة بيرزيت في منطقة سردا شمال مديناة رام اهلل ،هاذه األحاداث جااءت علاى
خلفيااة إضاراب العاااملين فااي وكالااة الغااوث ،حيااث تاادخل جهاااز الشاارطة الفلسااطيني لفااض المتظاااهرين وانتقلات المواجهااة
إلى المنطقة الجبلياة باين أفا ارد الشارطة واألمان الفلساطيني ،حياث إساتخدم المتظااهرون الحجاارة فاي مواجهاة األمان وقاام
أف اراد األماان بإسااتخدام القناباال الصااوتية وقناباال الغاااز المساايل الاادموع ،وحسااب المعلومااات المتااوفرة لاادى الهيئااة فقااد تاام
تسجيل  42إصابة في صفوف أفراد األمن ،كان بينها إصاابات بالكساور نتيجاة إللقااء الحجاارة مان قبال المحتجاين ،أماا
اإلصابات بين المتظاهرين فقد تراوحت من ( )01 - 21إصابة تراوحات باين الضارب بالعصاي علاى الارؤوس واألرجال
وأنحاء الجسم إلى اإلصابة بالقنابل التي أطلقها أفراد األمن.
 بتاااريخ  4102/0/41وعلااى خلفيااة تشااييع جثمااان الشااهيد محمااد مبااارك ماان مخاايم الجلاازون وسااط مدينااة رام اهلل تجمااععاادد ماان المشاااركين الااذين حاااولوا إغااالق المحاال التجاريااة ،وفااي تلااك األثناااء جاارت اشااتباكات بااين أفا ارد األماان وبعااض
المحتجااين الااذين رشااقوا أف اراد األماان بالحجااارة ،أف اراد األماان أطلق اوا عيااارات ناريااة وسااط مدينااة رام اهلل بااالقرب ماان دوار
المنااارة ،وحسااب معلومااات الهيئااة لاام يكاان هناااك داع إلطااالق عيااارات ناريااة ماان النااوع الحااي ،وقااد أصاايب  2م اواطنين
نتيجااة تعرضااهم للضاارب باااله اروات علااى أنحاااء مختلفااة ماان الجساام ،ولاام تسااجل أيااة إصااابة بالعيااارات الناريااة .وقااد نقاال
المصابون إلى مجمع فلسطين الطبي وغادروه بعد تلقي العالج.
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 بت اااريخ  4102/0/42قام اات عناص اار م اان جه اااز الش اارطة وأم اان الجامع ااات بف ااض اعتص ااام س االمي ب ااالقوة واالعت ااداءبالضرب ومصادرة البطاقات الجامعياة لعادد مان الطلباة المشااركين فاي االعتصاام الاذي نظام فاي جامعاة األقصاى بغازة.
ووفق اا للمعلومااات المتااوفرة لاادى الهيئااة فإنااه وبتاااريخ  4102/0/42نظماات األطاار الطالبيااة فااي جامعااة األقصااى بغ ازة
اعتصاما سلميا في ساحة الجامعة وفق األنظمة الداخلية للجامعة ،وذلاك احتجاجاا علاى قا اررات إدارياة اتخاذتها الجامعاة
والمتعلقااة بالرسااوم الفصاالية والخاادمات اإللكترونيااة ،مطااالبين بااالتراجع عنهااا ،وبالتااريخ المشااار إليااه تاام تفريااق االعتصااام
بالقوة واالعتداء باله اروات على عدد من المشاركين ،وقد تقدم بعضهم بشكاوى لدى الهيئة حول الحادثة.
خامس ا :إنتهاكات الحرية األكاديميةة .تلقات الهيئاة ثالثاة شاكاوى حاول اإلعتاداء علاى الحرياات األكاديمياة شاكويان بحاق
جهاز األمن الوقائي حاول قياماه باساتدعاء طاالبين مان طلباة جامعاة الخليال علاى خلفياة نشااطهما الطالباي والسياساي فاي
الجامعااة أمااا الشااكوى الثالثااة فكاناات حااول قيااام جامعااة اإلسااتقالل فااي مدينااة أريحااا بفصاال أحااد طلبتهااا بناااء علااى قارار ماان
اللجنة األمنية في الجامعة بحجة إنتماء شقيقه وأحد أبناء عمومته إلى حركة حماس.

سادسا :االعتداء على األشخاص والممتلكات العامة والخاصة .بتاريخ  8029/2/22وعند الساعة الخامسة مساء،
وأثناء انعقاد جلسة للمجلس البلدي لمدينة يطا بمحافظة الخليل ،قامت مجموعة مؤلفة من حوالي  200شخص،حسب

إفادة رئيس بلدية يطا المحامي موسى مخامرة للهيئة ،بمهاجمة مبنى البلدية المؤلف من  1طوابق والواقع في وسط
مدينة يطا ،حيث قاموا بتحطيم نوافذه وأبوابه الزجاجية مع األلمنيوم وذلك باستخدام الحجارة ،كما حاولوا خلع البوابة
ار جسيمة ،وقد
الرئيسية للبلدية بوساطة تراكتور وبعد ذلك هاجموا السيارات المتوقفة في فناء البلدية حيث ألحقوا بها أضر ا
حضرت الشرطة إلى المكان وفرقت المهاجمين وفتحت تحقيقا في الحادث ،ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة ،وحسب
إفادة رئيس البلدية ،فإن هذا االعتداء جاء على خلفية منع عضو مجلس بلدي مستنكف عن العمل من دخول مبنى
البلدية لحضور الجلسات المنعقدة داخل مبنى البلدية ،وذلك بسبب فصله حسب األصول والقانون .ووفقا لرئيس البلدية
فإنه قام بإبالغ شرطة يطا مسبقا حول احتمالية وقوع اإلعتداء وذلك لوصول تهديد له بذلك من عضو المجلس
المستنكف بأنه إذا لم يسمح له بدخول البلدية سوف يقوم بدخول المبنى عنوة ،وبالرغم من ذلك لم تحضر الشرطة مسبقا
وحضرت بعد حوالي ساعة من وقوع اإلعتداء .وتقدر الخسائر بحوالي  80ألف شيكل ،وقد تم رفع شكوى لو ازرة الحكم
المحلي ولمديرية الشرطة ولو ازرة الداخلية ،وتم توجيه كتاب لقائد المنطقة وذلك من أجل إتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة ومحاسبة المتسببين بهذا اإلعتداء والزامهم بتعويض البلدية عن الخسائر التي لحقت بالمبنى والممتلكات ،وكما
أفاد رئيس البلدية بأنه لم يتم توقيف أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضد العضو المستنكف أو أي أحد من الذين قاموا بهذا
اإلعتداء.
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سابع ا :االستيالء على أموال المواطنين دون حكم قضائي .تلقت الهيئة خالل شهر كانون األول  9شكاوى حول
مصادرة األجهزة األمنية أمواال وأجهزة كمبيوتر محمولة وغير محمولة وكاميرات وفالشات ولم يتم إرجاع تلك األموال
والممتلكات المصادرة رغم المطالبة المتكررة بإعادتها.
ثامن ا :التأخير والمماطلة في تنفيذ ق اررات المحاكم الفلسطينية .تلقت الهيئة  9شكاوى خالل شهر كانون ثاني من العام
 4102حول عدم تنفيذ ق اررات المحاكم ،تم تنفيذ  4منها خالل ذات الشهر ،في حين بقيت  7منها دون تنفيذ ،وقد كانت
تلك الشكاوى على النحو التالي:
الرقم

االسم

مكان التوقيف

تاريخ التوقيف

تاريخ صدور الحكم

عدي فيصل العواودة

األمن الوقائي /الخليل

3031/33

3

محمد بهجت أبو هليل

األمن الوقائي /الخليل

3031/33

1

أويس هاشم تيم الرجوب

األمن الوقائي /الخليل

3031/33

2

محمد عيسى أبوعرقوب

األمن الوقائي /الخليل

3031/33

9

عالء محمد الترياقي

األمن الوقائي /نابلس

3031/5/33

3

توفيق أبو عرقوب

المخابرات العامة /رام اهلل

 3031/33/31بتاريخ  3032/3/35صدر قرار من محكمة صلح رام
اهلل باإلفراج عنه غير أن القرار لم ينفذ لغاية اآلن.
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بتاريخ  3032/3/32صدر قرار عن محكمة صلح دو ار
وتقرر إخالء سبيله بكفالة نقدية قيمتها  900دينار

أردني ،وبالرغم من دفع قيمة الكفالة اال أنه لم ينفذ

القرار ولم يتم اإلفراج عنه.
بتاريخ  3032/3/32صدر قرار عن محكمة صلح دو ار

وتقرر إخالء سبيله بكفالة نقدية قيمتها  900دينار

أردني وبالرغم من دفع قيمة الكفالة اال أنه لم ينفذ

القرار ولم يتم اإلفراج عنه.

بتاريخ  3032/3/32صدر قرار عن محكمة صلح دو ار
وتقرر إخالء سبيله بكفالة نقدية قيمتها  900دينار

أردني وبالرغم من دفع قيمة الكفالة اال أنه لم ينفذ

القرار ولم يتم اإلفراج عنه.
بتاريخ  3032/3/32صدر قرار عن محكمة صلح دو ار
وتقرر إخالء سبيله بكفالة نقدية قيمتها  900دينار

أردني وبالرغم من دفع قيمة الكفالة اال أنه لم ينفذ
القرار ولم يتم اإلفراج عنه.
بتاريخ  3032/3/33صدر قرار من محكمة بداية
نابلس باإلفراج عنه غير أن القرار لم ينفذ لغاية
اآلن.

أما الشكوى السابعة فتتمثل في صدور قرار عن محكمة صلح حلحول بتاريخ  ،4103/0/1يقضي بإعادة مضبوطات
محرزة تعود للمواطن محمود محمد محمود الحميدات ،وبالرغم من تسلم جهاز المخابرات العامة نسخة من القرار إال أنه
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لم يتم تنفيذه لغاية اآلن ،وتلك المحرزات هي (جهاز كمبيوتر محمول من نوع سامسنج وشاحنه والفأرة ،وفالشات عدد
( ،)2وسيديهات عدد ( )4ومبلغ مالي وقيمته  0111دوالر و 211دينار (قسطه الجامعي) و 22شيكال ،وأوراق خاصة
وبطاقة الصراف اآللي الخاصة بالمواطن المذكور).
إضافة إلى ذلك ال زال جهاز األمن الوقائي يحتجز المواطن أيوب أحمد القواسمي والذي حكم عليه من قبل المحكمة
العسكرية في الخليل بالسجن لمدة ثمانية شهور علما بأنه مدني ،وقد انتهت مدة الحكم في شهر  8022/2وما زال لغاية
اآلن لم يتم اإلفراج عنه .وقد أرسلت الهيئة رسالة إلى رئيس جهاز األمن الوقائي تطالبه باإلفراج عنه غير أن الجهاز لم
يقم بذلك حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
كذلك ال زال هناك  05قرار لم تنفذ في الضفة الغربية منذ فترات طويلة تتعلق بالشأن اإلداري.
انتهى
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