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  اقتحامها لقريته أم الحيران ، أثناء  ا(عام    47)   أبو القيعانيعقوب  ربي  الم  قتلت الشرطة اإلسرائيلية برصاصها  

ومنذ اليوم األول وبدون الستناد إلى  .2017/ 1/ 18  منشآت زراعية في  8 ومنزل   12، وهدمت في النقب 

اإلسرائيلية    للسلطاتكان يريد تنفيذ عملية مناهضة    أبو القيعان  الشهيد معطيات حقيقية، قررت الشرطة أن  

القيعان برصاص الشرطة اإلسرائيلية، ومقتل    لمقتأسفرت الحادثة عن  شرطي، حيث  وقصد دهس   أبو 

 ا. الشرطي إيرز ليفي دهس  

 

 الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان 

 

د أن أحد أفراد الشرطة أطلق النار  "ماحاش" أك  قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة   أجراه  ا شامل  إل أن تحقيق  

إطلق أفراد شرطة كيلومتر في الساعة، وتل ذلك    10باتجاه سيارة أبو القيعان عندما كانت تسير بسرعة  

ى إلى استشهاد أبو القيعان، وفقدان السيطرة على سيارته آخرين عشرات األعيرة النارية باتجاه السيارة ما أد  

 ."ليفي "التي أصابت الشرطي 
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من الوصول إلى الحقيقة بما    "ماحاش " كذلك اتهم مسؤولون في )ماحاش( الشرطة بأنها شوشت ومنعت  

خللها يعقوب أبو القيعان بنيران الشرطة. ومنع قرار المدعي   قتليتعلق بأحداث قرية أم الحيران، والتي  

ا حول أداء الشرطة وعرقلة  العام في حينه، شاي نيتسان، بإغلق ملف إطلق النار على أبو القيعان، تحقيق  

    التحقيق.

القيعان خرج من منزله وقاد سيارته باتجاه مدخل القرية، أبو  يعقوب    د الشهيفي حينه، إن  قالوا  سكان القرية،  

إذ تجمهر األهالي هناك بمسعى لمنع قوات الشرطة والجرافات من اقتحام القرية، وقتل برصاص الشرطة 

لف بالمطاط على المتجمهرين، وقامت باقتحام  التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والرصاص المغ

 القرية وتوفير الحماية للجرافات تمهيدا لهدم المنازل.

 

 سيارة الشهيد يعقوب أبو القيعان )أ ف ب( 

 

وزعمت الشرطة اإلسرائيلية أن الشهيد أبو القيعان "حاول تنفيذ عملية دهس ألفراد الشرطة الذين  

لتهامات وزعمت أن  تواجدوا في المكان"، وعملت ماكنة التحريض في اإلعلم اإلسرائيلي على تلفيق ا
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متبنية أكاذيب الحكومة اإلسرائيلية وشرطتها، فيما أكدت شهادات   "داعش"أبو القيعان كان ينتمي لتنظيم 

 . األهالي أنه قتل بدم بارد 

وأوضحت أنها ربي الراحل الشهيد يعقوب  الم  ابنها أنها لن تتنازل عن حق  شددت عائلة أبو القيعان 

  ية وطبية متورطين في الجريمة.ستواصل "معركتها القانونية" ضد مسؤولين إسرائيليين وعناصر شرط 

مؤسسات حقوقية أخرى من   -بارز معالدور ال اكان له، ناصرةمؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان في ال

 قيعان. بو الربي يعقوب أفي متابعة ملف استشهاد الم   -الداخل الفلسطيني

في أعقاب استشهاد يعقوب أبو القيعان وحجز جثته، طالبت مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان مع مؤسسات 

  حتىأبو القيعان جثمان الشهيد ا في القدس، بتحرير حقوقية أخرى في رسالة بعثتها إلى محكمة العدل العلي

   يتمكن أفراد أسرته من إحضاره لدفنه وفق ا لتقاليدهم ومعتقداتهم.

شيعت جماهير غفيرة من مختلف أنحاء المجتمع العربي جثمان الشهيد المربي ، 2017/ 1/ 24في  -

  في مقبرة السقاطي بالنقب.إلى مثواه  يعقوب أبو القيعان 

 

 جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان 
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وانطلقت مراسم جنازة الشهيد أبو القيعان بعد أن ألقت عليه عائلته النظرة األخيرة في قرية أم الحيران،  

وحمل المشيعون جثمان الشهيد على األكتاف ورفعوا العلم    ائزي إلى مقبرة السقاطي.وتوجه الموكب الجن

نتنياهو "، وأخرى سياسية مثل  "ل إله إل هللا والشهيد حبيب هللا"الفلسطيني، ورددوا هتافات تمجد الشهيد  

 ، بعد أن أدوا الصلة عليه، ثم ووري جثمانه الثرى."يا جبان أرض النقب ما بتنهان

 

 رسالة مؤسسة "ميزان "  ومؤسسات حقوقية أخرى للمحكمة العليا  لتحرير جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان 
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بعثتها إلى محكمة الصلح في بئر السبع بفتح تحقيق حول  رسالة  ب"  لحقوق اإلنسان  سسة "ميزانمؤ  طالبت و

 .  1958من قانون التحقيق في أسباب الوفاة لعام  19بموجب البند   و القيعانبيعقوب أظروف مقتل  

يعقوب أبو    هيد الشناك أساس معقول للخوف من أن سبب وفاة  أن ه"ميزان" في رسالتها  دت مؤسسة  وأك  

سماع إفادات شهود  تم المباشرة بعقب الحادث  أنه  التي اقترفتها الشرطة بحقه، و   القيان كان بسبب جريمة

بأن    التيعيان   أبأفادت  العقيان  الشهيد  على و  النار  بإطلق  بدأوا  الشرطة عن قصد عندما  يد  على  قتل 

   لم يشكل ذلك أي خطر على الشرطة.، في حين السيارة

، نشرت الشرطة اإلسرائيلية في وسائل اإلعلم  في أعقاب هذا الحادث وذكرت "ميزان" في رسالتها أنه  

ا تسير ببطء بعيد    الشهيد أبو القيعان، ومن الصور التي تم التقاطها يتبين أن سيارة ا من صورة جويةشريط  

، ثم  الشهيد ، وفي نقطة معينة كان أحد أفراد الشرطة أطلق الضباط النار على سيارة  عن قوات الشرطة

   لصورة أن السيارة بدأت تتدهور في الوادي وتوقفت بعد عشرات األمتار.في ا تظهر

وفاة  بفتح تحقيق في أسباب  محكمة الصلح في بئر السبع  من    "ميزان"في ختام رسالتها، طالبت مؤسسة  و

بعد  إصدار تعليمات  وكذلك    ،الشهيد وفاة  وظروف  التحقيق في ملبسات  وطالبت  الشهيد يعقوب أبو القيعان،  

المدعي العام   ، فإننتجت عن جريمة  الشهيد وإذا ثبت أن وفاة  القيعان،    أبوالتحقيق مع الضالعين بمقتل  

 سيتهم ذلك الشخص في محكمة لتلك الجريمة.
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 رسالة مؤسسة  "ميزان" إلى محكمة الصلح ببئر السبع تطالب فيها بفتح تحقيق بظ روف استشهاد يعقوب  أبو القيعان 
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 رسالة مؤسسة "ميزان" إلى محكمة الصلح ببئر السبع تطالب فيها بفتح تحقيق بظروف استشهاد يعقوب أبو القيعان 
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 رسالة مؤسسة "ميزان" إلى محكمة الصلح ببئر السبع تطالب فيها بفتح تحقيق بظروف استشهاد يعقوب أبو القيعان 
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 رسالة مؤسسة "ميزان" إلى محكمة الصلح ببئر السبع تطالب فيها بفتح تحقيق بظروف استشهاد يعقوب أبو القيعان 
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 ا بفتح تحقيق بظروف استشهاد يعقوب أبو القيعان رسالة مؤسسة "ميزان" إلى محكمة الصلح ببئر السبع تطالب فيه

 

العليا تجاهل تقرير  2021في مطلع شهر آب من العام    - النيابة العامة اإلسرائيلية من المحكمة  ، طلبت 

د أن أحداث قرية أم الحيران، لم تكن  الرئيس السابق لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة )ماحاش( والذي أك  

 . المغدور أبو القيعانعملية هجومية من جانب 

 

يعقوب أبو القيعان، إعادة فتح    الشهيد رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية طلب عائلة  ،  21/10/2021في    -

 . ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الضالعين في إطلق النار عليه
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 ن يعقوب أبو القيعا  الشهيد 

، في قراره أنه ل مجال للتدخل في قرار نيتسان. وكتب  من المحكمة العليا واعتبر القاضي يتسحاق َعميت 

أن "قضية أم الحيران ليست الفترة الجميلة للشرطة. وينبغي األسف على الواقعة التي أدت إلى وفاة  

والشرطي... وتدخل في قرار سلطات التحقيق وإنفاذ القانون بعدم فتح تحقيق أو محاكمة يتم في   المغدور

خللها أبو القيعان من جراء نيران أطلقها أفراد  قتلاألحداث التي . وقال إن "حالت استثنائية للغاية

لنار في الظلم شعر الشرطة، جرت في "أجواء انعدام يقين"، وأنه "من الجائز أن الشرطي الذي أطلق ا

 . أو سعى إلى منع خطر على حياته أو حياة زملئه، يخطئ في أدائه

اإلسرائيلية   د الرئيس السابق لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاءأك  ، 2022/ 8/ 12في  -

)"ماحاش"(، أوري كرمل، الذي قاد التحقيق في استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة  
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في قريته أم الحيران، بريء من التهامات التي ل يزال المفتش العام للشرطة في حينه، روني ألشيخ، 

 .يوجهها ألبو القيعان ويزعم فيها أنه "مخرب" وأنه "تعمد دهس" شرطي

إلى أن الشاباك "كونه الجهة المسؤولة في دولة  وأشار كرمل في مقال نشره في صحيفة "هآرتس" 

إسرائيل عن تقصي حقائق في أحداث ذات طابع أمني، أجرى تحقيقا في الموقع بعد الحدث مباشرة. وبعد 

ية معادية، خرج الشاباك من الصورة  أن ساد انطباع لدى أفراد الشاباك بأن الحديث ل يدور أبدا عن عمل 

 ونقل المواد التي بحوزته إلى ماحاش". 

ا لكرمل، أن "جميع الوثائق والمواد المتعلقة بظروف الحدث نفسه وبأبو القيعان  وأضاف الشاباك، وفق  

ن قلت إليكم )إلى "ماحاش"(، ول توجد بحوزتنا مواد أخرى". كذلك لفت كرمل إلى أقوال المسؤول عن  

حقيق الذي أجراه الشاباك أمام محققي "ماحاش"، وجاء فيها أنه "وفق حكمي على األمر وخبرتي  الت

 المهنية، وإثر القرائن الميدانية، فإن هذه كانت بالمجمل حادثة أو خلل عملياتي وليست عملية عدائية". 

ات التي بحوزته إلى وشدد كرمل على أن الشاباك لم يكن سيفقد الهتمام بالواقعة وينقل جميع المعلوم

"ماحاش" لو لم يعتقد قادته أنه ل يوجد أساس معقول للشتباه بأن هذه "عملية إرهابية". وأضاف أن 

 القانونية الوحيدة المخولة التي تقصت الحقائق حتى النهاية".  –"ماحاش بقي جهة التحقيق  

وتابع كرمل أنه األدلة أشارت في نهاية تحقيق جذري إلى األحداث التالية: "جلس أبو القيعان في سيارته  

حركها يعمل، نوافذها  قرب بيته، عند أعلى التلة، وفيما السيارة محملة بأغراض أخرجها من بيته، م

مغطاة وأضوائها مطفأة. وبعد أن أضاء ضابط شرطة بفانوس باتجاه السيارة، أضاء أبو القيعان أضواء 

السيارة وبدأ بقيادتها ببطء في منحدر سبيل ترابي باتجاه الخروج من بيته، الذي تحرك فيه أفراد شرطة  

بو القيعان بأن يتوقف، وحتى أن أحدهم ضرب  في الوقت نفسه. وفي هذه المرحلة طالب أفراد الشرطة أ

بفوهة سلحه على السيارة". وبعد ذلك أطلق أفراد الشرطة النار على إطارات السيارة، "لكن أبو القيعان 

 استمر بقيادة السيارة ببطء لمسافة قصيرة أخرى، لم يشكل فيها أيضا خطرا على أفراد الشرطة".
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لنار الذي ثقب إطارات سيارته، إذ وأشار كرمل إلى أن "الستنتاج هو أن أبو القيعان لم يشعر بإطلق ا

 أنه ليس معقول أن بقيادة سيارته ببطء وكأن شيئا لم يحدث".

 

 قيعان من أم الحيران )أ.ب.( نقل سيارة أبو ال

 

 

 سيارة الشهيد أبو القيعان )الشرطة اإلسرائيلية( 
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 (48تدشين دوار الشهيد يعقوب أبو القيعان، اليوم )عرب 

 

 

 

 مركبة الشهيد يعقوب أبو القيعان  


