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بعد يومين    2014في السجون اإلسرائيلية في العام  استشهد    ،مصطفىمحمود  وائل سليم  الشاب األردني  

ردن وهناك  لى األإبو كبير، وبعد ذلك تم نقل الجثة  ألمعهد الطب العدلي في    جثتهنقل  ، وجرى  من اعتقاله

العام األ المدعي  األ إردني  قرر  الوطني  المعهد  للجثة في  للتشريح في عمان، وقد  جراء تشريح  ردني 

على تقرير أولي من المعهد الوطني  لحقوق اإلنسان التي تابعت ملف القضية،  حصلت مؤسسة ميزان  

ماكن في  تعرض للضرب واإلصابة في رأسه وفي عدد من األ  الشهيد ن  أي للتشريح، والذي يؤكد  ردناأل

 لى وفاته. إدى أجسده، األمر الذي 

 

 الزرقاء/ األردن  -الشهيد وائل سليم محمود مصطفى

 

ا( من سكان محافظة الزرقاء،  عام    39)  مصطفىمحمود    األردني وائل سليم  المواطنتعود قضية استشهاد  

بحجة المكوث في البالد  على يد الشرطة اإلسرائيلية    الشاب سليم   ، حيث اعتقل 29/7/2014إلى يوم  

في    " دافيد يفتاح"محطة شرطة علنت الشرطة وفاته داخل جدران  أ بدون التصاريح الالزمة، وبعد يومين  

 ، بحسب العائلة ومختصين بشؤون األسرى.  عقب تعرضه لتعذيب مميت   تل أبيب 
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  بغرض العمل في إسرائيل،   2013قد غادر األردن في الربع األول من العام    وائل سليم مصطفى كان  

تواجده بطريقة غير شرعية في  الشرطة اإلسرائيلية بادعاء  اعتقلته  ،  2014وفي شهر تموز من العام  

 زة التي كانت تتعرض إلى عدوان إسرائيلي في حينه. خالل مشاركته في تظاهرة تضامنية مع غ البالد 

 

 في األردن  تشييع جثمان الشهيد وائل سليم في محافظة الزرقاء

 

ن السلطات اإلسرائيلية اتصلت بالعائلة وطلبت منها  إ  ، قالالمقيم في عمانسليم شقيق الشهيد وائل،  قتيبة

جراحية، لكن والدته فوجئت بأنه متوفى، وشاهدت  الحضور لتوقيع أوراق من أجل إخضاع شقيقه لعملية 

آثار التعذيب بادية واضحة على جثته في مشرحة معهد 'أبو كبير" في تل أبيب، وكانت أضالعه  

 مكسورة وعيناه منتفختين وآثار التكبيل والجروح واضحة على جسده. 

ا الجثة في عمان، فجر يوم  وأضاف  أنه لم يعرف تفاصيل إضافية حول وفاة أخيه وظروفها، وأنهم تسلمو

، وتم تشكيل لجنة أطباء بإيعاز من الحكومة إلعادة تشريح الجثة في مشرحة مستشفى  6/8/2014األربعاء  

 البشير الحكومية األردنية لبيان أسباب الوفاة الحقيقية. 
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ع الناصرة، حصلت  في  اإلنسان  لحقوق  ميزان  سليم مؤسسة  وائل  الشهيد  عائلة  من  رسمي  توكيل    لى 

ردني وائل  للتحقيق في ظروف استشهاد الشاب األت مؤسسة ميزان  انضمو،  مصطفى بمتابعة قضية ابنهم 

 .  بو كبير أسليم في معتقل 
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 وثيقة انضمام مؤسسة ميزان للتحقيق في ظروف استشهاد الشاب األردني وائل سليم

 

ا  وحصلت   ردن  لمشرحة المركز الوطني للطب الشرعي في األمؤسسة ميزان على نسخة تقرير أولي  أيض 

طباء الشرعيين د. منذر لطفي و د. عدنان عباس و د. محمود زريقات و د.  بأن لجنة طبية مكونة من األ 

  عمر اسماعيل، قاموا بالكشف على جثة المرحوم وائل سليم وبيان سبب الوفاة. وتبين لهم وجود جروح 
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ماكن مختلفة في الجسم وخاصة في منطقة الرأس. وقد توصلوا لنتيجة أولية  أواصابات وكدمات كثيرة في  

   نحاء جسمه.أ ن سبب الوفاة المباشر هو نتيجة تعرض المرحوم لعنف وضرب في كافة أ

 

  األسير المحرر، المختص بشؤون األسرى، ، دعا  2015في مطلع شهر كانون الثاني/يناير من العام    -

إلى تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن المالبسات الحقيقية والكاملة لوفاة المواطن األردني  ،  عبد الناصر فروانة

بوفاته  المتسببين  ومحاسبة  الرسمية،  النتائج  وإعالن  اإلسرائيلية  السجون  في  مصطفى  بالتعذيب    وائل 

 المميت، كما قال.  

 

ردني  ولى للبت في طلب عائلة الشاب األأ جلسة    بيب أعقدت محكمة الصلح في تل  ،  25/3/2015في    -

محطة شرطة  في    31.7.2014وائل سليم بتعيين قاٍض محقق، للتحقيق في ظروف استشهاده يوم    الشهيد 

دم الطلب من قبل مؤسسة ميزان لحقوق االنسان بواسطة المحامي محمد  وقد ق  . “دافيد يفتاح” في تل أبيب 

ن اغبارية. وخالل المداولة طلب ممثل الشرطة من هيئة المحكمة اعطاءه فرصة أخرى الستكمال  سليما

واستنفاذ التحقيق الجاري حول أسباب وظروف وفاة المرحوم وائل سليم. وقد وافقت القاضية على هذا  

محكمة على  شهر للشرطة لتقديم نتائج التحقيق في هذا الملف. كما وافقت الأ عطت مهلة ثالثة  أالطلب و

الطبيب   تقرير  بالحصول على نسخة من  اغبارية  المحامي محمد سليمان  ميزان  طلب محامي مؤسسة 

سبوع،  ألزمت الشرطة تسليم التقرير للمحامي خالل  أبو كبير. وأالشرعي في معهد التشريح العدلي في  

 مر. رغم معارضة الشرطة الشديدة لهذا األ
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 سليمان اغبارية محمد مؤسسة ميزان،  محامي 

الذي تابع هذا الملف بعد الحصول على توكيل    محامي مؤسسة ميزان المحامي محمد سليمان اغبارية

برسالتين إلى معهد أبو كبير    في وقت سابق رسمي من والدة الشهيد بمتابعة قضية ابنهم، كان قد بعث  

بيب وأسباب الوفاة وصورا،  للحصول على تقرير الطبيب الشرعي اإلسرائيلي بكامله يشمل تقرير الط

طالب فيها بالحصول على المستندات والوثائق  ،  محطة شرطة “دافيد يفتاح” في تل أبيب ورسالة أخرى إلى  

بشأن    اوتقرير    ه ومحضر جلسة تمديد اعتقال  الشهيد الخاصة بوفاة وائل سليم، مثل مذكرة االعتقال بحق  

سبب الوفاة. كما توجه المحامي محمد سليمان اغبارية بطلب إلى محكمة الصلح في تل أبيب بانضمام  

قاض   وتعيين  المرحوم  وفاة  التحقيق في ظروف  وائل سليم إلجراءات  المرحوم  ميزان ووالدة  مؤسسة 

صلح تل  محقق في أسباب وظروف الوفاة حسب طلب الشرطة بتعيين قاض محقق، حيث استجاب قاضي  

 بيب لطلب مؤسسة ميزان هذا ووافقت على انضمامها لهذا الغرض.أ

ا،  عام    39ا،  ا عازب  وجاء في الطلب المقدم للمحكمة من قبل المحامي اغبارية ما يلي: “المرحوم كان اردني  

ون  لالشتباه فيه بالمكوث داخل البالد بد   29.7.2014وحسب المعلومات المتوفرة لعائلته فانه اعتقل يوم  

بيب، وبعد مرور يومين فقط،  أتصريح رسمي، وتم التحقيق معه في محطة شرطة “دافيد يفتاح” في تل  
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المعتقل. وهذا سبب كاف لفحص ظروف وفاته. هذا  وجد ميت    31.7.2014أي يوم   ا في داخل غرفة 

بو كبير بموافقة  ألى معهد  إردني، جثة المرحوم نقلت  سرائيلي واألا على المستوى اإلثير اعالمي  الحادث أ  

ردني، وحسب  والدة المرحوم، وبعد نقل الجثة لألردن تم تشريح الجثة ثانية في معهد التشريح العدلي األ

 صابات مختلفة في رأسه وكسور في أضالعه”. إتوفي نتيجة    الشهيد   ولي فإن المرحوم ردني األالتقرير األ

 

 

 الزرقاء في األردن من تشييع جثمان الشهيد وائل سليم في محافظة 
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 رسالة ميزان إلى معتقل أبو كبير، للحصول على المستندات والوثائق الخاصة بوفاة الشهيد وائل سليم 
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 رد وجواب معهد أبو كبير على رسالة ميزان 
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 رسالة ميزان إلى شرطة إسرائيل للحصول على المستندات والوثائق الخاصة بوفاة الشهيد وائل سليم 
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 رسالة ميزان إلى شرطة إسرائيل للحصول على نتائج التحقيقات في أسباب وفاة الشهيد وائل سليم 
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،  إفادات الشرطةمطولة وتم فيها سماع  في تل أبيب جلسة  محكمة الصلح    ت عقد   ، 13/7/2017في    -

المتواجد به ووجدوه  لى القسم  إنما دخلوا  ، إو ايذاءهأنهم لم يقوموا بضرب المرحوم  أ وكانت شهادتهم على  

نفسه    بإيذاءن المرحوم قام  أ ومن شهادتهم يتضح حسب ادعاءهم وادعاء بقية المعتقلين في القسم    ،اميت  

 ودى بحياته. ألى كسور في رأسه ونزيف داخلي إدى أطفاء مما وضرب رأسه في الحائط وفي خزانة اإل

 

أ27/7/2017وفي    - تل  ،  في  الصلح  قاضية محكمة  في  بيب  أصدرت  التحقيق  ملف  بإغالق  قرارها 

األ الشاب  مقتل  معتقل  ظروف  في  مكوثه  سليم خالل  وائل  كبيرأردني  وذلك  بو  ثالثة  ،  من  أ بعد  عوام 

غالق الملف مع توضيحها من خالل  إ لى نتيجة إالمداوالت توصلت قاضية المحكمة بعد االستماع للشهود 

التحقيق من قبلإ خطاء في  أنه وقع  أالقرار   ن يتم  أ نه كان يجب  أدارة السجون وإالشرطة و  دارة ملف 

 شارة للغموض في حيثيات عديده من الصعب الوصول دونها للحقيقة. فضل مع اإلأبصورة 

ن المرحوم توفي نتيجة تعرضه لضربة في رأسه ما  أ نه وحسب تقرير الطب الشرعي أوجاء في القرار 

كان قد حصل قبل موت المرحوم بما يقارب   نه حسب التقرير فان النزيفألى نزيف داخلي حاد، وإدى أ

ن ساعة وفاة المرحوم غير معروفة بشكل دقيق، وعليه توصلت المحكمة في  أ ساعة، و 48لى  إ 36

نه حسب المعطيات وحسب مواد التحقيق من الصعب التوصل بشكل مؤكد ما هو المسبب  ا لى إقرارها 

  مؤسسة ميزانلى ادعاء  إتطرقت القاضية ا  يض  ألتلك الضربات في رأس المرحوم، وفي نفس القرار 

نحاء  أ ا عالمات ضرب عنيفة وجروح في بقية يض  أ ظهر نه حسب تقرير الطبيب الشرعي فانه ي  ألى إ

سباب  أن هذا الملف هو للتحقيق في قضية أ ن القاضية كتبت في قرارها أال إضالعه، أجسده وكسور في 

ن  أ تقرير الطبيب الشرعي هو تعرضه لضربة في الرأس، ون سبب الوفاة حسب  أوفاة المرحوم، وبما 

تحقق في   أن لوفاته، فان المحكمة ليس من صالحيتها  امسبب   بقية الضربات في جسده لم تكن عامال  

 سباب تلك الضربات ومن الذي قام بها. أ
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معالجة  جل اكمال أسرائيل من إلى ضابط مصلحة السجون في إوفي نهاية القرار وجهت القاضية رسالة 

ا  مر المتعلق بالشهيد وائل سليم وبشكل عام متابعة قوانين مصلحة السجون وتعديلها لتتماشى وفق  األ

جل الحفاظ على سالمة  أمرت بتجديد عمل لجنة التحقيق الداخلية في مصلحة السجون من أو  للقانون،

 المعتقلين.    

ن  أ ا قال: كان من الضروري والمهم جد  الذي تابع هذا الملف  من مؤسسة ميزانالمحامي محمد سليمان 

نعرف حيثيات مقتل المرحوم وائل سليم، والذي قتل في ظروف احيطت بالضبابية حينها من قبل  

حينما تسلمت العائلة جثمانه حيث تبين عليه كدمات وضربات في الرأس،   وباألخص مصلحة السجون، 

لى المحكمة بطلب لتعيين قاض محقق ليصل  إردني، وعليه فقد توجهنا كده معهد التشريح األأمر الذي األ

 لى الجهة التي تتحمل المسؤولية في وفاته. إ

ة في نهاية المطاف لم ي حمل شخص  ن قرار المحكمأ : صحيح بالقول  وحول قرار المحكمة عقب اغبارية 

هملت في القيام في  أن مصلحة السجون ألى إشار  أنه أ عينه المسؤولية، ولكن المهم في قرار المحكمة 

وصت المحكمة مصلحة السجون بتحسين الرقابة والمسؤولية للحفاظ على  أعملها تجاه المرحوم، وعليه 

 صحة وسالمة المعتقلين داخل السجون. 

 

 

 


