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ا( من مدينة رهط في النقب، قتل على يد أحد أفراد الشرطة اإلسرائيلية عام    22الشاب سامي الجعار )

بإصابات خطيرة برصاص الشرطة خالل مواجهات معها وقعت في تلك الليلة،   2015/ 14/1مساء يوم  

ا بإصابته.   وعلى أثر ذلك، وتم نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، إال أنه فارق الحياة متأثر 

من عائلة الشهيد الجعار بمتابعة ملف  على توكيل    في الناصرة،  حصلت مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان

"ميزان" بالتحقيق في ظروف   حيث طالبتوحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحش"    مع  ها الشهيدابن

  .لمحكمةيم الضالعين بالجريمة لوتقد مقتل سامي الجعار

 

 الشهيد سامي الجعار 

الشرطة  وصلت    ،التفاصيل  في من  وقعت  قوات  رهط،  بلدة  في  تفتيش  إجراء  بداعي  رهط،  مدينة  إلى 

بينهم وبين عدد من الشبان. وأك   أنه كان أعزل حين تعرض مواجهات  د ذوو الشاب سامي الجعار على 

ي   ولم  الشرطة،  عناصر  أحد  قِبل  النار من  اد  إلطالق  بعكس  أحد،  أي خطر على  النياشكل  العامة عاء  بة 
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الجعار دخل في مواجهة مع الشرطي عندما حاول األخير اعتقاله،    الشهيد والمستشار القضائي للحكومة أن  

   وعندها أطلق عليه النار.

" في رهط في إطار نشاط لمكافحة المخدرات، وأن 25وزعمت الشرطة في حينه أنها وصلت حي " 

أفرادها تعرضوا للرشق بالحجارة. كما زعمت في حينه أن الشهيد الجعار قد أصيب بعيارات نارية  

 مصدرها غير واضح. 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه خالل تشييع جثمان الشهيد الجعار وقعت مواجهات مع قوات الشرطة، استشهد  

الشرطة هي التي استفزت المشاركين في   فإنرواية األهالي  وبحسب  سامي الزيادنة. خاللها شاب ثان،

ترب من المكان  الجنازة ودفعت بقواتها إلى المقبرة على الرغم من االتفاق المسبق مع بلدية رهط بأن ال تق 

 خالل تشييع جثمان الشهيد، منعا لتوتير األجواء والتصعيد.

الجعارة،   الشهيد سامي  جثمان  تشييع  يوم  في  أنه  الخط    ت شهد يذكر  داخل  الفلسطينية  والتجمعات  المدن 

شامالً   اضراباً  احتجاجً األخضر  للشاب    اوذلك  االحتالل  شرطة  قتل  .الجعارعلى 

 

 ( 18/1/2015تشييع جثمان الشهيد سامي الجعار ) 
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عدم محاسبة  ن  أا أك دت فيه أصدرت مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان في الناصرة، بيانً  2015/ 1/ 15في  -

ثبتت الشرطة  ، وجاء في البيان: أرائمدفع أفراد الشرطة للمزيد من الجلسابقة يعتبر الجناة في حاالت القتل 

وكسجين  أبل أفرادها لمواطن عربي في هذه الدولة، هو بمثابة ضخ كل حادث قتل من قِ  سرائيلية أن  اإل

ألفراد شرطة وأمن آخرين بأن يقوموا بهذا العمل مرة أخرى، وتكرار حوادث القتل، دون وازع من  

السابقة من قبل المستشار   غالق الملفات إو محاسبة من مسؤول، بل إن أو رادع من قانون أضمير 

القضائي للحكومة والمدعي العام في الدولة يحث هؤالء على تكرار فعلتهم النكراء تلك بقتل األبرياء،  

مواطني الدولة العرب، وقنصهم وكأنهم في ميدان يتدربون على إصابة الهدف. وإال، ماذا نسمي حادث 

ليلة الخميس   – رهط في النقب الليلة الماضية  من مدينة  –عاما  20 –قتل الشهيد سامي خالد جعار 

عاء  طلقت النار على الشهيد باد  أمن قبل أفراد قوة شرطية داهمت مدينة رهط  و - 15.1.2015الموافق 

رشق القوة بالحجارة، وذلك بعد شهر واحد فقط من قتل الشهيد خير حمدان في كفر كنا، والذي لم يجف 

نه لم يكن أالشهيد وكيف تم قتله بسهولة الضغط على الزناد، رغم  بعد حبر التقرير الذي يعد حول هذا

إننا في مؤسسة ميزان البيان:  وأضافا. عدمته ميدانيً أا على حياة أي من أفراد القوة التي يشكل خطرً 

ولى  نسان نستنكر عملية القتل البشعة هذه بحق المرحوم سامي جعار من رهط، والتي لم تكن األلحقوق اإل 

بحق المواطنين العرب في هذه الدولة، فهي ظاهرة تتنقل في كل مرة  –ما يبدو   على  –ولن تكون األخيرة 

من بلد الى بلد، ومن منطقة الى أخرى، ما دام هذا القاتل لم يوقفه القانون، خاصة أن حاالت القتل هذه  

 سرائيلية الرسمية. لى جانبها من طرف المؤسسة اإل إتجد من يدعمها ويقف 

يوم  نسان بعثت مؤسسة ميزان لحقوق اإل  ،تهمن قِبل عائل  الشهيد سامي الجعار قضيةبعد توكيلها بمتابعة  -

لى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحش" تطالب فيها الوحدة بالتحقيق في إبرسالة   2015/ 1/ 18

 .  سامي خالد الجعار من مدينة رهط  الشهيد حادث مقتل 

ننا نقدم بهذا شكوى ضد  إوجاء في الرسالة التي بعث بها المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان: "

ن يقترف  أوحدة الشرطة التي كان أفرادها ضالعين في مقتل المرحوم سامي الجعار دون وجه حق ودون 
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عليه النار خالل نشاط للوحدة  طلقت أن أبعد   1/2015/ 14 ربعاء الموافقأي ذنب، وذلك مساء األ

 في مدينة رهط".  26المذكورة في الحارة 

 

  الجعارإلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحش" تطالب فيها الوحدة بالتحقيق في حادث مقتل الشهيد سامي  "ميزان" رسالة 
(18/1/2015) 
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الجعار  رسالة "ميزان" إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحش" تطالب فيها الوحدة بالتحقيق في حادث مقتل الشهيد سامي 
(18/1/2015) 

 

وأضاف المحامي خمايسي في رسالته: "بعد الحادث مباشرة وجثة المرحوم ما زالت راقدة في محطة  

اإلسعاف في مدينة رهط، وصلت قوات من الشرطة لمكان الحادث واعتقلوا والد المرحوم وقريبًا له وتم  

ر السبع، وهناك تم االعتداء عليهما بشكل وحشي لمدة طويلة وتسببوا لهم بكدمات  نقلهما لمحطة شرطة بئ

وإصابات، وبعدها تم نقل االثنين للمستشفى لتلقي العالج وهم يعانون من الضربات الموجعة في كل أنحاء  

 جسديهما". 
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ى ما ذكر فإننا نطلب بهذا فتح ملف تحقيق عاجل ضد وختم المحامي خمايسي رسالته بالقول: "بناء عل

أفراد الوحدة المتورطة في حادث القتل المذكور، باإلضافة الى طلب إبعاد وتجميد أفراد الوحدة المذكورة  

عن عملها حتى ال يؤثر ذلك على سير التحقيق. كذلك األمر فإننا نطالبكم بالتحقيق في حادث االعتداء 

يبه، واللذين تم االعتداء عليهما بصورة عنيفة جدًا في محطة الشرطة رغم أنهما  على والد الشهيد وقر

 كانوا مقيدين ولم يشكال أي تهديد أو خطر على أفراد الشرطة". 

 

فراد الشرطة المشتبه  أحد  أن اعتقال  أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش"  أ،  2015/ 12/2في    -

النار على   الجعار من مدينة رهطفي اطالق  لـ  أعقاب توجه مؤسسة "ميزان"  ، وذلك في  الشهيد سامي 

محققي    مؤسسة ميزان رافق  يمحامطاقم  ن  أكما  . بالتحقيق في حادث مقتل الشهيد سامي الجعارماحش" "

قرباء الشهيد ومعاينة أ وحدة "ماحش" في مدينة رهط خالل عملية جمع االفادات والشهادات من قبل عائلة و

فراد الشرطة الذين قاموا باعتقال والد الشهيد  أا مع  يضً أالتحقيق    مكان الحادث. كما تقدمت ميزان بطلب 

رها  إثلى اصابتهما بإصابات بالغة نقلوا على  إى  د  أقربائه بصورة عنيفة مما  أحد  أواالعتداء عليه وعلى  

 للعالج في المستشفى. 

ية، تم الليلة الماضية  سابيع الماضجريت خالل األ أ وقالت وحدة "ماحش" في بيانها: "بعد تحقيقات سرية  

التحقيق مع الشرطي المشتبه بإطالق النار بصورة غير قانونية خالل حملة شرطية في مدينة رهط قتل  

"في نهاية التحقيق مع الشرطي المذكور وبعد انكار متواصل من : ضافت أخاللها الشاب سامي الجعار". و

النار ال بأنه قام بإطالق  القتل وتم اعتقاله إلكمال التحقيق معه في هذا  إى  د  أذي  طرفه اعترف  لى حادث 

 فراد الوحدة في لواء الجنوب". أدار من قبل ن التحقيق ي  أالشأن. و
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، أغلقت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة ملف الشرطي الضالع 2016في نهاية شهر آذار من العام  -

ا إلى حين تقدم عائلة المغدور  الد الشهيد بأن الملف سيبقى مفتوحً رغم إبالغ الشرطة و بقتل سامي الجعار،

 عاءاتها ضد إغالق الملف.اد  

وكانت وحدة قسم التحقيق مع الشرطة اإلسرائيلية قالت إن الشرطي الضالع بجريمة القتل، قام بإطالق 

أن الشرطي  النار على الشاب سامي الجعار دون أن يشكل المغدور أي خطورة على سالمته. وأضافت ب

أنكر في بداية التحقيق معه أن يكون أطلق النار، وحاول تغيير إفادته عدة مرات، ما يدل على أنه كذب في 

 جميع التحقيقات معه. 

تبين أن عقوبة الشرطي قاتل سامي الجعار كانت التوبيخ من قبل الشرطة، رغم ثبوت كذبه خالل التحقيق، 

عى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت أنه اقتنع بأنه ال  د  . واالشهيد وتأكيد إطالقه النار على  

يمكن تقديم الئحة اتهام ضد الشرطي، بزعم أنه ال يوجد أدلة تنفي روايته بأن "الضغط على الزناد كان غير  

إرادي". وجاء أن الشرطة، وبخت الشرطي بداعي أنه كذب لدى التحقيق معه من قبل الوحدة للتحقيق مع  

 الجعار. الشهيد اد الشرطة، وأخفى حقيقة أنه أطلق النار على أفر

 

عن غضبها واحتجاجها على ترقية الشرطي المشتبه  عبرت عائلة الشهيد سامي الجعار،  2015/ 3/ 4في    -

  ضمن طاقم مكتبه. في أعقاب قرار قائد شرطة إسرائيل في منطقة الجنوب، يورام هليفي، بتعيينه  بقتل ابنها،  

وعاد الشرطي المشتبه بقتل الجعار إلى عمله بعد شهر خضع خالله للتحقيق واالعتقال المنزلي، ولم يعد 

إلى وظيفته في مركز الشرطة في رهط وإنما إلى تم تعيينه قبل أسبوع في مكتب قائد الشرطة في منطقة  

 تحقيقات مع أفراد الشرطة.الجنوب، وذلك إلى حين انتهاء التحقيق الذي يجريه قسم ال

"والال" عن ضابط الشرطة في الجنوب قوله إن "الخطوة التي أقدم عليها يورام هليفي تمرر رسالة  مع  ونقل  

حادة وواضحة إلى جميع أفراد الشرطة بأنهم ليسوا وحدهم. وأظهر قائد المنطقة والضباط الكبار ألفراد 

 ودون هناك من أجل الحفاظ عليهم وحمايتهم". الشرطة أنهم إلى جانبهم في المعركة وأنهم موج 


