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في تل أبيب يوم األربعاء    "تل هشومير" القضية إلى قيام عناصر األمن في مستشفى  هذه  تعود حيثيات  

عاًما( من قرية عارة    26، بإطالق الرصاص على الشاب مصطفى محمود يونس )2020/ 5/ 13الموافق  

في منطقة المثلث )مركز البالد(، برصاص بينما كان برفقة والدته في طريقه إلى الخروج من المستشفى  

ا عليه النار من جميع االتجاهات  من المركبة وأطلقواإلسرائيلي  في سيارة خاصة، حيث أخرجه رجال األمن  

 ولم يتركوا له فرصة للحياة. 

 

 الشهيد مصطفى يونس 

الشاب مصطفى يونس مريض بالصرع ولعدة سنوات وهو يتردد على مستشفى "تل هشومير" في تل أبيب  

يفضح شريط مصور وثّق الجريمة نيّة رجال األمن بقتل يونس، حيث أحاطوا به و  لتقلي العالج النفسي،

رصاصات عليه من مسافة قريبة ما أدى إلى  7كل الجهات وثبتوه على األرض ومن ثم قاموا بإطالق  من

وبعد أيام من قتله، نشرت قناة "كان" اإلسرائيلية تقريًرا كذّبت فيه ادعاء إدارة مستشفى "تل هشومير"  ،  مقتله

  بأن رجال األمن قتلوا مصطفى يونس وفق ضوابط إطالق النار.



 

 مام والدة الشاب مصطفى يونس أصور توضح اطالق الرصاص   

 

 

 والدة مصطفى يونس بجانب ابنها لحظة استشهاده 



قدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني جلسة  اليوم التالي من هذه الجريمة، عفي  

عارة في  المحلي  المجلس  في  بحضور  عرعرة  -طارئة  السياسية قيادات  ،  التيارات  مختلف  من    أحزاب 

في  وممثلين عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسات حقوقية وناشطين، حيث تم  

عدة نشاطات وفعاليات احتجاجية ضد اإلعدام الميداني بدم بارد للشاب مصطفى يونس.  إقرار  االجتماع  

ا وكذلك توثيق  ا ودوليً ن تترافع في القضية محليً أب  )الناصرة(   سانمؤسسة ميزان لحقوق اإلنكما واقترحت  

 . الحدث 

 

 عرعرة التخاذ خطوات عملية ردا على قتل مصطفى يونس -اجتماع طارئ في مجلس عارة 

 

هالي عارة وعرعرة والمنطقة، جثمان الشاب مصطفى  أشيّع المئات من في مساء نفس اليوم )الخميس(، 

اتهم األهالي الشرطة بتعّمد إرسال جثمان الّشهيد إلى قرية عرعرة النقب، بدال  أن  بعد جاء ذلك يونس، و

  من عرعرة، في محاولة لتأخير التشييع ومنع المشاركة الحاشدة فيه.



 

 تشييع جثمان الشهيد مصطفى يونس 

رعرة في وادي عارة، مما يذكر في السياق، أن الشرطة اإلسرائيليّة اعتدت على متظاهرين في مدخل ع

ومنعت الشرطة منعت  منهم على األقّل. 20خرجوا غضبًا على إعدام الشاب يونس، واعتقلت 

 .  المتظاهرين، كذلك، من التوّجه إلى منزل الشهيد، ورّشت عليهم المياه العادمة لتفريقهم

 

 على متظاهرين في مدخل عرعرة في وادي عارة  اعتداء الشرطة 



 على يد المتظاهرين وألقت الشرطة قنابل الغاز مسيل الدموع عليهم.   65- وجرى إغالق شارع وادي عارة

 

 على يد المتظاهرين 65-إغالق شارع وادي عارة

 

على تفويض من عائلة الشهيد   مؤسسة ميزان لحقوق االنسانمصطفى يونس، حصلت بعد دفن الشهيد 

  مؤسسة ميزانباشرت  وعليه   ،بشكل رسمي لتقديم دعوى جنائية باسمهم لمالحقة قاتلي ابنهم يونس

عليه تم تعيين جلسة للنظر  بيب يافا، و أبتحضير وتقديم الدعوى بتعيين قاض محقق للمحكمة في مدينة تل 

 ا بدم بارد.  في ملف إعدام مصطفى يونس ميدانيً 

  منمستعجلة وال حاجة لها،  ألنهاعي العام بالمطالبة برد ورفض الدعوى د قام الم ،ديم الدعوىبعد تق

بتحقيق المدعي العام ومماطلته في   تثقال   ألنهاالهدف تعيين قاض محقق   ردّت مؤسسة ميزان أن جهتها

ة تعيين جلسة  مثل هذه القضايا وعدم مهنية وجدية التحقيق، وعليه قررت القاضية التي تنظر في القضي

استجابت محكمة الصلح في تل أبيب، لطلب بالرقابة على  ، و27.5.2020بحضور جميع األطراف ليوم 

وأمهلت المحكمة جهات التحقيق )شرطة والنيابة  ، مجريات التحقيق في استشهاد الشاب مصطفى يونس



كم المشتبه بهم بارتكاب العامة(، أسبوعين للرد على مسألة التحقيق مع الحراس قتلة الشهيد يونس، بح

 جريمة قتل. 

 

 في "صلح تل أبيب"  والدة الشهيد قبل جلسة المحكمة أسرة واقم المحامين مع ط

 

نظرت المحكمة، في طلب أسرة الشهيد يونس، تعيين قاض للتحقيق في ظروف ومالبسات جريمة قتله،  

وحضر إلى قاعة المحكمة العشرات من أقارب يونس وعدد من قيادات . في مستشفى "تل هشومير"

 المجتمع العربي، بينهم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات 

وقُدم الطلب باسم والدي الشهيد،   .عرعرة المحلي، مضر يونس  -المحلية العربية ورئيس مجلس عارة

وتضمن طلب العائلة تعيين   ا أن الوالدة كانت شاهدة على جريمة إعدامه ميدانيا.محمود وعبير يونس، علمً 

ين أطلقوا النار، إذا ما قاض للتحقيق الفوري في أسباب الجريمة ومالبساتها، ومعاقبة أفراد األمن الذ 

وقدم الطلب كل من المحامي أحمد حمزة  اتضح أن هناك جريمة ومخالفة قانونية قد وقعت من طرفهم.



لحقوق اإلنسان" عمر خمايسي ومصطفى سهيل وضرغام سيف   -يونس ومحامي مؤسسة "ميزان

 ورمزي كتيالت.

 

 في قاعة محكمة الصلح في تل أبيب قبيل عقد الجلسة 

أن  مدير مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان، المحامي عمر خمايسي، حول تفاصيل جلسة المحكمة، أوضح 

قاضية المحكمة استجابت لطلب المحامين باإلشراف والرقابة على مجريات التحقيق، ممهلة النيابة العامة  

فى تل هشومير، اإلسرائيلية والشرطة أسبوعين للرد فيما إذا كانت ستحقق مع عناصر األمن في مستش

أنذرت جهات التحقيق في ملف الشهيد أنه في حال عدم  ا أن المحكمة مضيفً ،  كمشتبه بهم في الملف أم ال

التحقيق مع عناصر األمن كمشتبه بهم، فإنها ستشرف بنفسها على التحقيق بالملف وتحدد موقفها بهذا 

 الخصوص في جلسة قادمة يتم تحديدها الحقا. 

مايسي أنه "كان من المهم لنا تقديم طلب تعيين قاض في الملف في هذه المرحلة خالمحامي عمر وبيّن 

لمراقبة جهات التحقيق، كي ال يتم التالعب في البيانات واألدلة في ملف الشهيد يونس، كما جرى في 

ا منذ  ا عربيً شابً  55معظم ملفات القتل التي مارستها الشرطة بحق العرب والتي راح ضحيتها أكثر من  

حتى اليوم، حيث لم تقدم للمحاكم سوى الئحتي اتهام فقط في هذه الملفات وجرى تبرئة   2000  عام



عتبر أن قرار المحكمة "تطور مهم مع بداية النظر . في حين اعناصر الشرطة الذين ارتكبوا هذه الجرائم

اب الثقة من قبلنا  ا لغيفي ملف الشهيد يونس، عبر انخراط المحكمة في عملية التحقيق بقتل الشهيد، نظرً 

ا ننظر بعين الريبة إلى نزاهة القضاء اإلسرائيلي  بجهات التحقيق التي تعتبر متهمة أصال. علما بأننا عمومً 

 وال نعول عليه كثيرا". 

صّرحت النيابة العامة اإلسرائيلية، لمحكمة الصلح في تل أبيب، أنها ستقوم بالتحقيق  ، 10.6.2020في 

في اإلعدام الميداني الذي نفذ بحق الشاب  متورطين   "تل هشومير " حراس أمن في مستشفى 3مع 

بالتزامن مع تقرير صدر عن هيئة البث وذلك  .2020من أيار/ مايو   13مصطفى يونس من عارة في الـ

اإلسرائيلية )"كان"(، وأكد أن عناصر األمن الثالثة الذين تورطوا بإعدام الشهيد يونس، تصرفوا خالفا  

 لتعليمات "أوامر إطالق النار" التي تنص عليها لوائح األمن في المستشفيات اإلسرائيلية.

 

 (48والدة الشهيد مصطفى يونس خالل مظاهرة احتجاجية على سياسة اإلعدامات الميدانية )تصوير: عرب 

 



حامي عمر  أبلغت محكمة الصلح في تل أبيب، عائلة الشهيد يونس، عبر إخطار لمحامي العائلة، الم

يزان لحقوق اإلنسان، أن النيابة العامة قررت التحقيق مع القتلة الثالثة لالشتباه  ، مدير مؤسسة مخمايسي

كما وافقت النيابة اإلسرائيلية على التحقيق مع والدة الشهيد يونس   بـ"التسبب بموت مصطفى يونس".

 إلى المحكمة.  باللغة العربية، وليس بالعبرية، وذلك استجابة لطلب الملتمسين

إلى أن التحقيق سيتم تحت طائلة التحذير بواسطة جهاز الشرطة، الجدير ذكره، أن المحكمة لفتت 

 وأشارت إلى أن مواد التحقيق ستسلم الحقًا إلى النيابة العامة اإلسرائيلية التخاذ القرارات في هذا الملف. 

 

 والد ووالدة مصطفى يونس في مكان استشهاده 

 



ملف التحقيق مع ثالثة تخطر طاقم المحايين باغالق النيابة العامة اإلسرائيلية، ، 13.10.2021في  -

عناصر أمن في مستشفى "تل هشومير"، متورطين في اإلعدام الميداني الذي نفذ بحق الشاب مصطفى  

  .يونس

العائلة بمتابعة ملف إعدام الشهيد أخطرت النيابة العامة اإلسرائيلية، طاقم المحامين الموكل من قبل و

يونس؛ وذلك في أعقاب انعقاد جلسة للتداول في الملف مع النيابة العامة اإلسرائيلية في تل أبيب، حضرها  

   والد الشهيد مصطفى، محمود يونس، وعم الشهيد، عبد السالم يونس، إلى جانب طاقم المحامين.

ق ملف التحقيق جاء في أعقاب أخذها بتقارير مختصين تبين  وتذرعت النيابة العامة اإلسرائيلية أن إغال

أن "حراس األمن تصرفوا وفقًا للتعليمات الموجودة من قِبل الشرطة ولم يتجاوزها وعليه تم إغالق  

الملف، وذلك خالفا للتقارير التي صدرة غداة إعدام يونس والتي أكدت أن عناصر األمن تصرفوا خالفا  

   النار" التي تنص عليها اللوائح األمنية في المستشفيات اإلسرائيلية. لتعليمات "أوامر إطالق

وكانت الشرطة اإلسرائيلية قد استدعت القتلة الثالثة لالستماع إلفاداتهم في أعقاب الجريمة، في ظل 

ا بأن أشرطة الفيديو وثقت الجريمة وأظهرت المماطلة في إخضاعهم لتحقيق األجهزة األمنية المعنية، علمً 

ا، ما أدى إلى رصاصات وتساهلوا بالضغط على الزناد من مسافة قريبة جدً   6يف سارعوا إلى إطالق ك

 استشهاد يونس. 

النيابة العامة في تل أبيب التي حققت في ظروف جريمة قتل  "خمايسي إن المحامي قال ذلك، في أعقاب 

حراس أمن في   3 (، بإغالق ملف التحقيق مع10/2021/ 13  الشهيد يونس، أبلغتنا، اليوم )األربعاء

بذريعة أنها )النيابة( أخذت بتقارير مختصين التي تُبين أن حراس األمن تصرفوا  "تل هشومير"مستشفى  

طاقم المحامين مؤكدًا أن  وفقًا للتعليمات الموجودة من قِبل الشرطة ولم يتجاوزها وعليه تم إغالق الملف".



ئناف للجنة االستئنافات، وذلك بعد طلب مواد  الذي يمثل عائلة الشهيد يونس عازمون على تقديم است 

في هذه الطريق لسنوات طويلة   االستمرارعلى  مشدداالتحقيق في هذا الملف لتصويره واالطالع عليه، 

 حتى النهاية. 

 

،  أغلقت النيابة العامة اإلسرائيلية، ملف التحقيق في استشهاد الشاب مصطفى يونس، 20.12.2021في  -

النيابة إن "قرار إغالق الملف اتخذ بعد فحص األدلة وجميع مالبسات القضية"، وأن حراس األمن  وقالت 

تصرفوا وفقا لإلجراءات بعد تعرض أحدهم للطعن واعتقادهم أن ما جرى "هجوما إرهابيا"، على حد 

 تعبير النيابة اإلسرائيلية. 

ئنافات في مكتب النائب العام اإلسرائيلي،  وتقدّمت عائلة الشهيد باستئناف ضد القرار، إلى لجنة االست

مؤسسة ميزان التي تمثّل العائلة إلى جانب المحامي أحمد يونس، فإن  مدير ووفق المحامي عمر خمايسي 

قرار النيابة العامة بإغالق الملف ضد القتلة، يعطي شرعية لتنفيذ المزيد من االعدامات الميدانية من  

   منطلقات عنصرية.

ابة العامة تبنت مزاعم وادّعاءات الحراس بأنهم ظنوا أن الحدث عملية أمنية، على الرغم من  إن الني وقال 

،  أنها حادثة جنائية بحسب كل المعطيات، وانتهت هذه الواقعة مباشرة بعد أن وصل الحراس إلى الشهيد 

قد خرجا من   الحراس قتلة الشهيد مصطفى يونس تجاوزا صالحياتهم ألن الشهيد ووالدته كاناموضحا أن 

ا  ا أمنيً بوابة المستشفى بعد أن دفعا رسوم وقف السيارة. واضح أنه جرت هنا محاولة إللباس الحادثة طابعً 

 عن تنسيق الروايات وتغييرها بخصوص تفاصيل ما حدث والهدف بطبيعة الحال كان إنقاذ القتلة  فضاًل 

 من المساءلة القانونية. 

طريقة التي تصرف بها الحراس نابعة من منطلقات عنصرية،  أكد المحامي عمر خمايسي أن الكما و

وقرار النيابة بإغالق الملف تشرعن الرؤية العنصرية وتعطي رخصة لقتل أي عربي يقوم بفعل شيء 



ا من تصريحات وإفادات بعض الحراس بعد قتلهم الشهيد بناء على  يحمل صبغة جنائية. هذا كان واضحً 

   بأنه عملية أمينة. مالمحه العربية وحصرهم ما جرى

 

 تفاصيل االستئناف 

)أ( من قانون اإلجراءات الجنائية، يطالب فيه المستأنفون بتحميل   64جاء في مقدمة االستئناف وفقًا للمادة 

لكل من المدعو يوسي بير، وأنابيل دافيد  "تل هشومير" المسؤولية المباشرة لحراس األمن في مستشفى 

شافو، ويهوشوا يهنو، بمقتل الشهيد يونس، الرتكابهم جريمة التسبب بالقتل العمد على أقل تقدير. كما 

ويوضح أنه دون أدنى شك، أن الظروف واألحداث التي سبقت إطالق النار والقاتل تجاه الجزء العلوي 

أمني  "الثالثة. أنه ال يوجد أية احتمالية لإلشارة إلى أن الحادث من جسد الشهيد، على يد حراس األمن 

 وليس جنائي عادي، بل إن التفاصيل تبين عكس ذلك كما سيأتي.   "عدائي

صفحة، عند تفاصيل بنود وأسطر إفادات وادعاءات وروايات  14من جانب آخر، يقف االستئناف في 

عاءات وإظهار  تقرير على تفنيدها ودحض االدّ حراس األمن المتهمون بقتل الشهيد يونس ويعمل ال

الروايات الكاذبة باالعتماد على األدلة المنطقية والميدانية من مكان حادث القتل المتعمد للشهيد يونس على  

 خلفية هويته القومية. 

يختتم االستئناف الموقع من المحامي أحمد حمزة يونس من أقرباء الشهيد، والمحاميين عمر خمايسي  

باستنتاجات تتلخص بأن حراس األمن أطلقوا النار على الشهيد  "ميزان "طفى السهيل من مؤسسة ومص

بقصد قتله دون أي مبرر قانوني، حيث كانت لديهم األدوات والوسائل التي تمكنهم من السيطرة عليه دون  

قدميه. كل هذا دون االضطرار إلى قتله، بما في ذلك تحذيره وإنذاره وفي أسوأ األحوال إطالق النار على 

عاء بأن رجال األمن تصرفوا في المقام األول خارج صالحياتهم عندما أوقفوا سيارة  التخلي عن االدّ 

 الشهيد ووالدته بعد أن خرجوا فعليا من منطقة سلطة حراس األمن. 



  من أجل تبرير "حادث أمني"يضاف إلى ذلك، فإن حراس األمن، قد حالوا أن يضعوا على الحادثة صفة 

ن اتضح أنه أأفعالهم، وذلك بعد أن علموا أنهم قد يحاكمون على مسؤوليتهم عن قتل الشهيد يونس، وبعد 

لم يكن من السهل إثبات من أشرطة الفيديو والشهادات أنهم أطلقوا النار بدون مبرر على الجزء العلوي 

 من جسد الشهيد وتسببوا في قتله. 

ل بقضية الشهيد مصطفى يونس في تقرير االستئناف هذا إلى وعلى ضوء ما سبق، يسعى الطاقم الموك

إعادة فحص جميع األدلة والشهادات والمواد في القضية، والتي تثير ترتيبًا مختلفًا لألحداث عما قدمه  

المختلفة، وإلى االستنتاج الوحيد الواضح وهو وجوب محاكمة حراس األمن   روايتهمحراس األمن في 

واطن على خلفيته القومية، هذا عدا أنه مصاب بمرض الصرع ويعالج في نفس  على جريمة اقتراف قتل م

 المستشفى التي قتل رميا بالرصاص على بوابتها.  

 

 ..  يد مصطفى يونسهجريمة قتل الشاحتجاجية مختلفة على موعة صور من نشاطات مج**

 

 14/5/2020  - رعرة بعد تشييع جثمان الشهيد مصطفى يونسمظاهرة غاضبة في ع



 

 14/5/2020  - مظاهرة غاضبة في عرعرة بعد تشييع جثمان الشهيد مصطفى يونس

 

 

 14/5/2020 - الشرطة تقمع المتظاهرين الغاضبين على إعدام الشاب يونسعرعرة: 



 

 14/5/2020 -اعتقال شبان على خلفية التظاهرة االحتجاجية 

 

 14/5/2020 - وقفة احتجاجية أمام مستشفى "تل هشومير" تنديدا بإعدام مصطفى يونس

 



 

 14/5/2020 - وقفة احتجاجية أمام مستشفى "تل هشومير" تنديدا بإعدام مصطفى يونس

 

   5/2020/ 18 - تظاهرة قبالة مستشفى "تل هشومير" احتجاجا على إعدام يونس



 

 18/5/2020 -ستشهاد ابنهاوالدة الشهيد مصطفى يونس تقبل مكان ا

 

 2/6/2020 -ى يونس تظاهرة في حيفا احتجاجا على إعدام مصطف



 

 27/5/2020 -أبيبفي قاعة محكمة الصلح في تل   حقوقيوننشطاء ومحامين ميزان مع  ةمؤسس مدير 

 

 

 27/5/2020 -قاعة محكمة الصلح في تل أبيب 


