
 

 مأساة أربع ساعات: أدلة من االجتياح العسكري لنابلس تثير تساؤالت حول رواية الجيش اإلسرائيلي والشرطة

 عميرة هس/ هآرتس 

 مصطفى إبراهيم  :ترجمة

اب ييييياو ياييييج ريييييوع الاراجيييية النار يييية  ييييياو يعميييي  مااسيييي اك ميييين  26علييييي عنتييييرب أعييييلع ر ليييي  ميييين العميييير  عامييييك
ا أمييييين  35مسيييياعاة  فسييييع علييييى الفيييييش  حميييياي  يييير ب ال ييييال  ميييين العميييير  ا وأع لطفلييييينب ييييياو أي ييييك عامييييك

يليين فييييي مكت يييية  لييييم يكو ييييوا مسييييلاين أو مييييرت طين بييييي  عيييير ن ادسييييود ب و تيييي  ي همييييا علييييى رييييا جنييييود إسييييرائ
تشييييير ن ادول بأ(تيييييوبرم عنييييياما  امييييي   يييييوة  25-24مكيييييا ين منتلفيييييين  حييييياتم: ييييييا وا فيييييي الشيييييار  فيييييي ليلييييية 

مشييييترية ميييين الجيييييش اإلسييييرائيلي والمييييوات النا يييية باليمييييانم والشييييا او  ا تاييييان  ييييابلس وا تشييييرت المييييوات حييييول 
 وداخ  ال لاة المايمة 

عييين اال تايييانب ميييا رليييي: يييياو هييياف ا الرئيسيييي هيييو اسيييم وجييياي فيييي إعييي و المتايييا   اسيييم الجييييش اإلسيييرائيلي  
سيييينةب الييي ي  اتيييي  أ نيييياي إ امتييييع مييييع  عييي  أ ييييا ائع فييييي م نييييى حجييييري فييييي  31 ييينا واحييييا: وديييييع الاييييوحب 

 ال لاة المايمة 

وذييييرت  عييي  التميييار ر الصيييايية فيييي إسيييرائي  أ يييع  اتييي  ومعيييع أربعييية فلسيييطينيين  خييير ن فيييي  ت يييادل إلطييي    
ا ل شييي ود نيييياوب ليييم رييياخ  عنتييير و ييير  ت يييادالك متميييا  ك إلطييي   النيييار عليييى اإلطييي   عنييياما النيييار   لوييين وفميييك

 أطلق  نا ة إسرائيليوو النار علي م فأردوهما  تلى 

لميييا ميييرت    ييية أسيييابيع منييي  تليييه الليلييية  تيييار ال  ييي ع منسييييب مييين من يييور اإلعييي ن اإلسيييرائيلي  لوييين مثييي  هييي ا 
ا ميييين الاييييياة اليومييييية الفلسييييطينية التييييي تسييييتاق الوتا يييية اال تاييييان العسييييكري رتييييرو  صييييمة عميميييية و   مييييى جييييليك

عن يييا  اإلعييي و المصيييير عييين المتايييا ين  اسيييم الجييييش اإلسيييرائيلي والشيييرطة والتسييير  ات التيييي  اشيييرت  عيييا فتيييرة 
وجييييلة مييين اال تايييان  ال تانسيييج ب تيييم إ  ات يييا فيييي إسيييرائي  عليييى أ  يييا  روايييية اليييراوي العيييار    الجييييش اإلسيييرائيلي 

ا  أولايييه الييي رن رر يياوو إعطييياي  يييورة أ(ثييير ا(تمييياالك هييم  الفعييي  فيييي و يييع  ييير مييي ات  يييي  ميييا عليييي م يفييو  ز دائميييك
 فعلع هو إ افة   ود نياو وو ع  ع  ع مات االستف ان  لن اأ مع م 

 

 



 

   مة منيية  

ع وباسييييج النيييياطق بلسيييياو الجيييييش اإلسييييرائيليب فمييييا عثييييرت المييييوات علييييى الاييييوح وهاجمت ييييا فييييي مييييا أسييييمو    ييييمت
 فناي    -منيية للمن ئ   والشمة التي  ات  في ا تعود لعائلة الاوح الوا عة داخ  خوش العطوط 

ميييع مجميييع مييين ال ييييوت الاجر ييية المموسييية التيييي رل يييا عمرهيييا عييين  يييرو  يييي   ييييي معيييرو  أو الشيييمة تنتميييي ل ييي   
ممييي  منييي  و ييي  لييييس ب عييييا عليييى أمييي  أو رتيييلو  ودييييع  ر  ييي  اك  عليييى ادرس أسيييف  العائليييةب والييي ع  يعييير  أ  يييا را

 ه   الشمة توجا  رفة االجتماعات بدرواوم لعائلة العطوطب حيث تمان المناس ات العائلية واالجتماعي 

وفيمييييا رتعلييييق  التفا ييييي  الييييواردة فييييي الممييييالب أحييييال المتاييييا   اسييييم الجيييييش اإلسييييرائيلي  ييييايفة  هييييآرتس  إلييييى 
ن سيييي ج تمييييايم الشييييمة علييييى أ  ييييا   ييييمة منيييييية   المتاا يييية  اسييييم الشييييرطة  ولييييم تجييييج الشييييرطة علييييى السيييي ال عيييي 

وا(تفييي   يييالمول إو  ممييياتلي الجييييش اإلسيييرائيلي واليميييان و الشيييا او  و يييوات أخييير  مييين حييير  الاييياود عملييي  عليييى 
إح ييياط بنيييية تاتيييية إرهابيييية عنيفييية فيييي  يييابلسب و فييي ت ادج يييلة ادمنيييية يييي  التنسييييق المطليييوع للنشييياطب وبالتيييالي 

 لى مسلاين عر وا  واتنا للنطر   تم إط   أعيرة  ار ة ع

 معم  متفجرات

و ييييرح المتاييييا   اسييييم الجيييييش اإلسييييرائيلي أو   ييييمة االخت يييياي  اسييييتانام  يمنت يييير لتا ييييير المتفجييييرات و   اميييي  
تشييير ن ادول بأ(تيييوبرمب تامييي   الفعييي  ع ميييات وا ييياة عليييى هجيييون  30 واتنيييا بتفجيرهيييا ب والشيييمةب يميييا رأرنيييا فيييي 

ارييييا ميييين  ييييوار ال ماتييييادور يمييييا ورد:  وافيييي  وأ ييييا  مكسييييورب ومفصيييي ت معا ييييية وحاراييييية ميييين النييييار ب مييييع الع
مفوكييية وملمييياةب و ا يييات تلفل يييوو وأج يييلة يم ييييوتر مكسيييورةب ومفرو يييات أر يييية ممل يييةب وع ميييات طلميييات  ار ييية 

 على الجاراوب وبمايا طائرة باوو طيارب وماريات يم يوتر   

إو لييييم يكيييين فييييي جيييياراو المنييييلل -يا يييي  سييييتلاق أ ييييراركا أ( يييير  كثييييير ولويييين ميييين المفتييييرس أو الع ييييوات الناسييييفة 
السيييميكةب  يييم داخييي  الشيييمةب وربميييا تيييرو   يييار النيييار التيييي ليييم توييين موجيييودة  فيييي الايييوش  فسيييعب فيييي مجميييع الم يييا ي 

لييييم تا حييييا أي ع مييييات تييييال علييييى وجييييود ع ييييوة  اسييييفة  هيييي  ييييياو هنيييياو  -الاجر ييية المجيييياورة حيييييث تمييييع الشييييمة 
 فجيرها  معم  متفجرات  وال يعلم ج لة المله ب ا؟ مة أخر  تم ت



 

 دخول الجنود 

 -ولويييين ليييييس  اسييييج تصيييير ل النيييياطق بلسيييياو الجيييييش اإلسييييرائيلي  -وباسيييج  عيييي  وسييييائ  اإلعيييي ن اإلسييييرائيلية 
 -دخلييي   يييوات المشييياة   يييمة االخت ييياي   يييم فجيييرت الع يييوات الناسيييفة فيييي  المعمييي     اسيييج فلسيييطينيين فيييي الايييي 

سيييرائيلية ليييم رييياخ  ال ييي اط الشيييمة عليييى اإلطييي    وليييم ت ييييا المتاا ييية  اسيييم الشيييرطة وليييم تنييي  جنيييود و يييرطة إ
 وجود جنود ورجال  رطة في الشمة 

  مة أخر  

وباسيييج الجييييراوب ا تامييي   يييوة مييين المشييياة فيييي تليييه الليلييية  يييمة سيييكنية أخييير  فيييي ال لييياة المايميييةب فيييي  يييار  
وباسيييييج أحيييييا التميييييار ر فييييينو هييييي   الشيييييمة خاليييييية مييييين  النصيييييرب  يييييمال  يييييمة عائلييييية الايييييوحب واسيييييتول  علي يييييا 

المسيييتأجر ن  الشيييمة ن يييارة عييين إ يييافة خليييييةب أي جارييياة وأ ييي  متا ييية مييين المنيييازل الاجر ييية المايمييية  وميييع ذليييهب 
ا  ويييياو  -ال ت  ييير في يييا أي ع ميييات خارجيييية ال فجيييار  لييي له مييين الماتمييي  أو  معمييي  المتفجيييرات  ليييم يكييين موجيييودك

 يييأو الميييوات العسيييكر ة والشيييرطة أ امييي  هنييياوب يميييا ليييم تجيييج المتاا ييية  اسيييم الشيييرطة عليييى ليييا  الجييييراو ا ط يييا  
 س ال حول ه   الشمة 

 ط   النار على الشرطةإ

وباسيييج وسيييائ  إعييي ن إسيييرائيليةب أبلييي  الجييييش اإلسيييرائيلي ادج يييلة ادمنيييية الفلسيييطينية  ا تايييان  واتيييع  فيييي باايييية 
أطلمييي  الميييوات النا ييية النيييار عليييى عنا ييير ادمييين الفلسيييطينيينب الييي رن  العمليييية ب لوييين اإلخطيييار ليييم يكييين  يييرور ا:

ا فيييي سييياحة الشييي ااي أميييان المييياخ  الشيييمالي لل لييياة المايمييية  أ ييييج  (يييا وا متمرييييل ن فيييي المكييياو وأ يييابت م  دائميييك
 -ا نيييياو ميييين ج يييياز ادميييين الييييوطني وا نيييياو ميييين المنييييابرات العسييييكر ة  -خمسيييية علييييى اد يييي  بنيييييراو إسييييرائيلية 

 يييافة إليييى رجييي  هييير  إل مييياذهم   يييا    يييرطة خيييار  النامييية يييياو فيييي مكييياو الاييياد م  يييياو إطييي   النيييار هييي ا  اإل
(افييييياك لةج ييييلة ادمنييييية الفلسييييطينية إلدراو أ ييييع يجييييج علييييي م التراجييييع  سييييرعة إلييييى الممييييرات والمرا(ييييل فييييي جميييييع 

 أ ااي المارنةب لا  رتعر وا لةذ  

ادميييين الفلسييييطينيين المتمريييييل ن فييييي موا ييييع متفييييق علي ييييا معروفيييية للجيييييش  إطيييي   النييييار اإلسييييرائيلي علييييى أفييييراد
اإلسيييرائيلي رتعيييارس ميييع ترتي يييات التنسييييق ادمنيييي بيييين الطيييرفين  هييي   يييرر الجييييش اإلسيييرائيلي والشيييرطة والشيييا او 
 مسييي ما تعييير   حيييياة أفيييراد ادمييين الفلسيييطيني للنطييير بوبعييي  المواعيييا ادساسيييية إلبييي   الفلسيييطينيين   ييي  دخيييول

  المنطمة أم



 

الييي رن أطلميييوا النيييار عليييي م ليييم يعرفيييوا أ يييع ليييم ريييتم إطييي   النيييار عليييى أفيييراد السيييلطة الفلسيييطينيةب أو أو المسيييتعربين 
أو أ  يييم ليييم يعرفيييوا أ  يييم ييييا وا عليييى  ييييا الايييياة  شيييك  دائيييم يميييا أو السييي ال الموجيييع للمتاا ييية  اسيييم الشيييرطة ب ييي ا 

 الشأو لم رلق إجا ة 

 خمس ساحات

عيييا حيييوالي أربيييع سييياعاتب منلفييية ورايهيييا خمسييية  تليييى و ايييو    يييين الميييوة التيييي داهمييي   يييابلس  يييادرت المارنييية  
ا أ يييي وا فيييي خميييس سييياحات منتلفييية  لوييي  مشييي ا  ييي ود نيييياو خيييا   يييع  أولايييه الييي رن ليييم ريييتم العثيييور  -جر ايييك

علييييي م واليييي رن تييييم تاارييييا مييييو ع م و تاييييا ووب وبع يييي م د يييييق وبع يييي م علييييى مييييا ر يييياو ينلطييييوو فييييي  يييي ادت م 
اآلخييير ن أو يكمليييوو ميييا  سييييو   التمييميييات والتفسييييرات  هييي   هيييي الصيييورة الميييأخوذة  التفا يييي  التيييي سيييمعوها مييين

 من   ادات م:

علييييى سييييطل  -الشييييرطة النا يييية المسييييتعربين و / أو الجنييييود  -  يييي  منتصيييي  اللييييي ب يا يييي  المييييوات اإلسييييرائيلية 
تأجر نب أب إلييييى بنييييارتين: م نييييى الر ييييت وم نييييى بيييييروت علييييى  الج يييي  الشييييمالي  بج يييي  عي ييييالم  عيييياد أحييييا المسيييي 

المنيييلل   ييي  منتصييي  الليييي   ايييوالي خميييس د يييائق   يييال لصيييايفة  هيييآرتس  إ يييع عنييياما أو يييت سييييارتعب وج يييوا ليييي 
اب لوننيييي ميييا  اللييييلر بم  ييير لييييلر عليييى ال نا ييييةم ووج يييوا  ايييوي  طيييائرة بييياوو طييييار  ف مييي  أو هييي الي ييييا وا جنيييودك

ار حلمييي  أي يييا بيييين الم نيييى والمارنييية المايمييية  أدرو بأم زلييي  ال أعييير  أرييين  يييا ييييا وا   و يييال إو الطيييائرة بييياوو طيييي 
والمسييييتأجروو اآلخييييروو أو المييييوة اإلسييييرائيلية يا يييي  علييييى سييييطل بنييييارت م وسييييطل الم نييييى المجيييياور فميييي  عنيييياما 
أطليييق رجيييال الشيييرطة أو الجنيييود النيييار فيييي اتجيييا  ال لييياة المايمييية والشيييوار  المايطييية ب يييا  فيييي تميييارر ب المسيييافة مييين 

يميييية إلييييى سييييطل منللييييع حييييوالي ييلييييومتر و صيييي  هييييوائي  ودار حييييارث فييييي  ييييابلس عيييين عيييياة بنايييييات المارنيييية الما
 أخر  تسل  إلي ا متسللوو وتاول  إلى موا ع إط    ار  أحاها مريل تجاري ي ير في ميااو الش ااي 

الو ييي   فيييي الم يييا ي المايطييية  سييياحة الشييي اايب يا ييي   عييي  الماييي ت والمطييياعم ال تيييلال مفتوحييية عليييى الييير م مييين
ا  30و 18المتييييأخر  ييييياو  هيييييي  ميييين بيييييين حييييوالي مائييييية  يييياع تتييييراوح أعميييييارهم بييييين  ميييين رواد الافييييي ت  -عاميييييك

ا فييييي الارد يييية وتيييياخين الشيشيييية وتنيييياول وج يييية خييفيييية لييييي ك أو ترتيييييج  -والعيييياملين  اليييي رن مييييا زالييييوا يم ييييوو و تييييك
و يييييت عييييياد مييييين رجيييييال ادمييييين  وتن ييييييت المكييييياو فيييييي الييييييون التيييييالي  وفيييييي المييييييااوب وتاييييي  أ يييييجار الننيييييي ب

  الفلسطينيين المسلاين



 

رتمرييييييلوو هنييييياو  شيييييك  دائيييييمب ليييييي  و  يييييارا  عنييييياما ال يكو يييييوو هنييييياوب يسيييييتنتجوو فيييييي  يييييابلس أو الجييييييش 
 اإلسرائيلي أبل   ليات ادمن الفلسطينية  ا تاان متو عب وأ ع يجج علي م إ    ممارهم 

 هيييآرتس :  ربميييا يا ييي  السييياعة الثا يييية عشيييرة والنصييي  أو الثا يييية عشيييرة والربيييع   وتيييا ع   يييال هيييي فيييي مااد ييية ميييع
 فيييييي ال اايييييية سيييييمعنا دوي ا فجيييييار  يييييم سيييييمعنا دوي إطييييي    يييييار      يييييرت مييييين النافييييي ة ورأرييييي  رجيييييال ادمييييين 

   النيييار الفلسيييطينيين يطلميييوو النيييار فيييي ال يييواي  دوو التصيييو ج عليييى مكييياو معيييينب د  يييم ليييم يعرفيييوا أرييين ريييتم إطييي 
عليييي م   والحيييا إ يييا ة عييياد مييين اد ييينا   جيييروح جيييراي إطييي   النيييار مييين   ييي   يييوات االحيييت ل  هيييرع أحييياهم 
إليييى المتجييير حييييث يييياو  ح  فيييي ذليييه الو ييي ب وسييياعا فيييي  مليييع إليييى سييييارة إسيييعا  تمكنييي  مييين اال تيييراع  و ميييار ح  

 ي أو جنود االحت ل أو رجال الشرطة أطلموا النار من المريل التجار 

 ع  متطييييو  فييييي إحييييا  فيييير  اإل ميييياذ الط ييييية الفلسييييطينية التييييي عمليييي  فييييي تلييييه الليلييييةب و يييي يمع هييييو أحييييا أفييييراد 
ج ييياز ادمييين الفلسيييطيني ادربعييية الييي رن أ يييي وا  وبنييياي عليييى ميييا سيييمعع مييين  ييي يمع الييي ي أ ييييج  جيييروح طييفيييةب 

سييييطيني لتايييي ررهم ميييين أو   ييييوات  ييييال ع لييييي  هييييآرتس  إو سيييييارة ما ييييية فلسييييطينية ا تربيييي  ميييين عنا يييير ادميييين الفل
خا ييية  إسيييرائيلية يا ييي  تتجيييول   يييال ع   ليييم يكييين ليييا  السيييائق الو ييي  إل(ميييال الجمليييةب و يييا أطلميييوا النيييار عليييى 
أفييييراد ادميييين الفلسييييطينيين فييييي ال ييييوايب فييييي تلييييه اللا يييية لييييم يعرفييييوا أريييين رييييتم إطيييي   النييييار علييييي م   ييييم هربييييوا    

مريييييل التجيييياري والموا ييييع الم  تيييية فييييي الم ييييا ي الوا عيييية فييييي الج يييي  وباسييييج ع ب فيييينو إطيييي   النييييار جيييياي ميييين ال
 الشمالي 

يميييول ع  إو أول ا فجيييار  يييوي سيييمعع و   يييع والفييير  الط يييية جيييايت مييين حيييي رأ  العيييين جنيييوع ال لييياة المايمييية  
وت يييين أو ا فجيييارا و يييع فيييي سييييارة حمييياي يييييان الييي ي ورد فيميييا  عيييا  أ يييع ع يييو فيييي حميييا  وع يييو فيييي  عييير ن 

  أفيييياد المسييييعفوو أ  ييييم ا تشييييلوا جثتييييع المتفاميييية ميييين السيييييارة  هيييي  ييييياو فييييي طر مييييع إلييييى  لييييج المارنيييية ادسييييود 
المايمييية؟ هييي  ا فجيييرت  ن لييية يا ييي  فيييي السييييارة مييين تلمييياي  فسييي ا أن مييين الر ا ييية التيييي أ ييياب  السييييارة؟  يييير 

 ع  إو اال فجييييار وا ييييل  وفييييي  فييييس الو يييي  تمر  ييييا سييييمع دوي ا فجييييارات ميييين  لييييج المارنيييية المايميييية  يمييييول اليييي 
مع ياو  ال    ا فجار الصاروخ ال ي أطلق على  مة الاوح   ادول ال ي سا

عليييى أي حيييالب حتيييى فيييي ادحيييياي ال عيييياةب اسيييتيما النيييا   الفعييي  مييين اال فجيييار ومييين ت عيييعب أو ليييم رتمكنيييوا مييين 
لوميييياتب وت يييياعف  النييييون: مييييع ا ييييتااد إطيييي   النييييارب ارتفعيييي  أ ييييوات  ييييفارات سيييييارات اإلسييييعا ب وترا(ميييي  المع

 الشائعات  زادت المناو    

ب بيييياأت عشييييرات السيييييارات 11سيييياعة  اإل ييييافة إلييييى ا مطييييا  التيييييار الو ربييييائي فييييي  عيييي  أجييييلاي المارنيييية   را يييية ال
العسييييكر ة والشييييرطة  التييييافق  اتجييييا  المارنيييية المايمييييةب تيييياخ  ميييين أربعيييية مييييااخ  للمارنيييية: تيييي ب الطييييورب حفييييارةب 
عصيييييرة الشييييمالية  واسييييتجاع الشييييجعاو والشيييي اع ليييياعوات  عيييير ن ادسييييود  ل  تييييراع ميييين المارنيييية المايميييية لتعطييييي  



 

و يييال أحيييا سيييكاو حيييي  ربيييي ال لييياة المايمييية لصيييايفة  هيييآرتس :   يييعر ا لمييياة أربيييع سييياعات ويأ  يييا حيييرعب وينيييا 
 خائفين  ياو ادمر يما لو ينا في أيان اال تفا ة الثا ية  

ب بيييياأت عشييييرات السيييييارات 11 اإل ييييافة إلييييى ا مطييييا  التيييييار الو ربييييائي فييييي  عيييي  أجييييلاي المارنيييية   را يييية السيييياعة 
الشييييرطة  التييييافق  اتجييييا  المارنيييية المايمييييةب تيييياخ  ميييين أربعيييية مييييااخ  للمارنيييية: تيييي ب الطييييورب حفييييارةب العسييييكر ة و 

عصيييييرة الشييييمالية  واسييييتجاع الشييييجعاو والشيييي اع ليييياعوات  عيييير ن ادسييييود  ل  تييييراع ميييين المارنيييية المايميييية لتعطييييي  
الجنيييودب وييييم مييين الجرحيييى ييييا وا مجييير  ال يييلو  نلمييياي الاجيييارة وتحيييرا  اإلطيييارات  وال  ييياري ييييم مييين م أ يييي وا بنييييراو 

 مسلاين فلسطينيين أطلموا النار ودخلوا في ت ادل إلط   النار مع  وات االحت ل 

 ال روجا مكاو  من 

 عيييا أربعييية أييييان مييين الجنيييازة الجمانيييية للمتليييى النمسيييةب بييياأ أ يييارع الايييوح التايييا  إليييى وسيييائ  اإلعييي ن   يييالوا إ  يييم 
 وا معيييع فيييي الشيييمة تليييه الليليييةب وبنيييايك عليييى المااد يييات أعيييادوا  ييييا ة مسيييار تايييا وا إليييى أ يييا اي ودييييع الييي رن ييييا

ا فيييي عمليييية إعيييادة ال نييياي هييي    ميييا ينييير  منيييع ومييين إفيييادات أخييير   ال جيييون الييي ي  اتييي  فييييع  لييييس يييي   ييييي وا ييياك
ا ائعب أ يييع ليييم ريييتم ال ييييان  يييأي مااولييية إللمييياي ال ييي   عليييى الايييوح ورفا يييع  جيييايت الميييوات ممييياما لتمتييي   وفميييا د ييي 

تيييم إطييي   عييياة طيييائرات اسيييتط   بييياوو طييييار إليييى الشيييمة  فاجيييأهم ادول الييي ي ا يييتام النافييي ة الشيييمالية بينميييا يييياو 
الايييوح وبعييي  أ يييا ائع جالسيييين عليييى يرسيييي بييي راعين أماميييع   يييال أ يييارع ادسيييرة إ يييع  يييي  ل يييم إو الايييوح أطليييق 

 النار على الطائرات المسيرة 

ر ال ماتيييادور عليييى الشيييمة مييين الجنيييوعب يميييا تيييم اسيييتناان طيييائرة مسييييرة أطلمييي  وفيييي الو ييي   فسيييعب تيييم إطييي    يييوا
ال يييياز المسييييي  للييييامو   و مييييول مسييييعفوو فلسييييطينيوو إو الاييييوح  تيييي   نمييييس ر ا ييييات أ يييياب   طنييييع و ييييار ب 
والتيييي تيييم إط   يييا عليييى ميييا ر ييياو مييين مو يييع خيييار  الشيييمة  يميييا  يييال أ يييارع الايييوح إ يييع أ ييير عليييى هيييروع أ يييا ائع 

مييين الشيييمة وت مييياذ أ فسييي مب وأ ييييج أحييياهمب مشيييع    يييااديب  جيييروح خطييييرة وتيييوفي  - يييي وا بييياورهم الييي رن أ -
يميييول إ يييع سيييمع  -الييي ي و ييي   الفعييي  ميييع فر يييق ط يييي إليييى المييييااو  يييالمرع مييين مسيييجا النصييير  -فيييي الطر يييق  

 عن ستة ا فجارات ي يرة 

لييييج اال تييييراع ميييين  عيييي  الجرحييييى   ييييال  ييييال ع  إو اإلسييييرائيليين أطلمييييوا النييييار علييييى سيييييارة اإلسييييعا  عنيييياما ط
  ا طرر ا أ ا والسائق إلى ال رع من سيارة اإلسعا  واالخت اي حتى ال  تأذ   



 

(ميييا أفيييادت فييير  ط يييية أخييير  بنييييراو إسيييرائيلية عليييي مب مميييا أج يييرهم عليييى السيييير فيييي الطييير  االلتفافيييية وأد  إليييى 
اب يييياو فيييي  35ر إ مييياذ الجرحيييى  وليييم تيييرد الشيييرطة عليييى هييي ا  حمييياي  ييير ب الاييي   ال يييال  مييين العمييير تيييأخي عاميييك

ذليييه الو ييي  فيييي منيييلل عائلييية زوجتيييع مع يييا وطفلي ميييا  المنيييلل فيييي ال لييياة المايمييية  يييرع حلو يييات اد صيييى من يييل 
ا فيييي المارنييية ب طليييج  ييير  و ر يييج  خييير  الونافييية المعيييرو   شيييار  النصييير  عنييياما و يييل   يييائعة  أو هنييياو جيشيييك

لوييين ادسيييرة أ نعيييت م  عيييان ال ييييان بييي له   يييم سيييمع دوي ا فجيييارب وأ يييروا عليييى النيييرو   تجيييول  -معرفييية ميييا يجيييري 
 اال ناو  لي كب و ادرا المارنة المايمةب ولم رروا رجاالك مسلاين أو منت اين و رروا العودة 

هميييا  يييير مسيييلاين  ليييم يكييين هنييياو ت يييادل إلطييي   تيييم إطييي   النيييار عليييي م  يييالمرع مييين منيييلل عائلييية زوجتيييعب وي 
النيييار د يييع ليييم يكييين أحيييا يعليييم أرييين تنت يييئ الميييوة اإلسيييرائيلية  وباسيييج الشييي ادات التيييي و يييل  إليييى  هيييآرتس ب تيييم 

 إط   النار  كاتم للصوت   عا الساعة الواحاة   احا  ملي  أعلن  وزارة الصاة الفلسطينية وفاتع 

ا ميييع أ يييا ائع فيييي مم يييى زع يييوعب الوا يييع فيييي حيييي عنيييا منتصييي  الليييي ب يييياو الاييي     عليييي عنتييير ال ريييلال جالسيييك
ال سيييياتين خييييار  ال ليييياة المايمييييةب علييييى  عييييا عيييياة بنايييييات  ييييرع سيييياحة الشيييي ااي  فييييي المسييييايب عنيييياما يكييييوو 
اب ينيييير  اللبييييائن مييييع الوراسييييي إلييييى الر يييييت الممابيييي ب  جييييوار متجيييير م  ييييس م لييييق  ييييياو عنتيييير  المم ييييى ممتلاييييك

يميييا ي  ييير فيييي  -لسيييين هنييياو عنييياما سيييمع دوي اال فجيييار   يييرر الجمييييع التفييير   دفيييع عنتييير الفييياتورة ورفا يييع جا
فييييارو مييين يييياميرا المرا  ييية  يييالمم ى   عيييا    ييية أييييان مييين اال تايييانب أخ ييير  يييايمع الامييييم ر   هيييآرتس  عييين تطيييور 

تيييا إليييى ال يييرع مييين ال لييياة ادحييياا    أنييييش عليييى  عيييا مايييات ادمتيييار مييين المم يييىب فيييي  يييار  الفاطميييية بالييي ي يم
المايمييييةم   عييييا أو سييييمعنا دوي ا فجييييارب  رر ييييا أ ييييع سيييييكوو أ(ثيييير أما يييياك لة ييييا اي اليييي رن يفيشييييوو فييييي ادحييييياي 

 ال عياة أو يأتوا إلّي   

 اسييييج رب ييييياو عنتيييير و ييييارق  خيييير رري يييياو الاراجيييية النار يييية و ييييعا إلييييى سيييييارة  ييييارق  خيييير  و ييييال  تو فنييييا 
معنا ر ا يييية    لييييم  ويييين  عيييير  مييييا إذا ييييياو إطيييي   النييييار ميييين   يييي  الجيييييش أو  ييييالمرع ميييين المنييييلل وفجييييأة سيييي 

السييييلطة الفلسييييطينية  اخت ييييأت أ ييييا و ييييايمي خليييي  السيييييارةب جييييا مين علييييى ادرسب مييييع اسييييتمرار إطيييي   النييييار  
 ليييي  لنفسييييي: ال يمكيييين أو توييييوو السييييلطة الفلسييييطينية تر ييييا  تلييييي  فييييي هيييي   المرحليييية مييييا زليييي  ال أعيييير  أ ييييع 

أة ا يييطان  يييييي ميييا  مييي خرة السييييارة  لييييم  وييين  عييير  ميييا هييييوب وري ييينا إليييى  يييمة واليييياّي دوو أو الجييييش  فجييي 
 ن ييير إليييى اليييوراي  رأرييي  الميييوت أميييان عينيييي  بييياافع النيييو  زحفييي  إليييى السيييلم وأرتجييي   أ ييي    ا  ييييار عصييي يب 

ا في المستشفى     في اليون التالي للجنازةب ا ت ى بي المطا  أي ك

 

 



 

 

عب الييي ي يييياو يميييود السييييارة فيييي تليييه الليليييةب فيييي حالييية  فسيييية أسيييوأ  هيييو  يييير  يييادر عليييى يشيييير  ر  إليييى أو  يييايم 
الويييي ن  ات ييييل أو مييييا أ يييياع السيييييارة هييييو دراجيييية علييييى النار يييية  عييييا إ ييييابتع  يمييييا أ يييييج الصييييارق اليييي ي ييييياو 
يسيييافر معيييعب لونيييع تمكييين مييين االخت ييياي  وتيييا ع ر   ر هييييم  ييينا ميييا عليييى الجا يييج اآلخييير مييين الشيييار  ممييييادرن 
عليييى ادرس: بييياأ عليييي فيييي الن يييوسب  يييم أطليييق علييييع الر يييا  ميييرة أخييير     طليييج ذليييه الرجييي  ع يييور الطر يييق 
ا  أطلميييوا النيييار عليييى أي  ييييي رتايييرو  يييي  ميييا أرد يييا  هيييو  وت مييياذ علييييب لوييين اإلسيييرائيليين أطلميييوا النيييار علييييع أي يييك

 الو ول إلى مكاو  من  لون ات ل أ ع ال روجا مكاو  من  

 


