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كان يعمل في  ، متزوج وله خمسة أبناء، من محافظة الخليل ا(عام   35) الشهيد رائد عبد السالم الجعبري

 دهس مستوطن. بتهمة ، 26/7/2014 اعتقل من قبل سلطات االحتالل في ،السيارات مجال صيانة 

شيقل إال أن مدعي    8000ا باإلفراج عنه بكفالة مالية قدرها  قد أصدرت قرار  اإلسرائيلية  محكمة  الوكانت  

وفاته  اريخ  حتى تفي العزل االنفرادي  ا  ا على الحكم وبقي موقوف  رفض القرار وقدم استئناف  اإلسرائيلي  عام  ال

 .  9/2014/ 9في 

 .  3/9/2014  فترة في سجن "عوفر" ونقل لبئر السبع وسجن "ايشل" في تاريخالشهيد رائد الجعبري  مكث  

 

 

 الشهيد رائد الجعبري 

 

الجعبري في سجن "إيشيل  النقب في  استشهد رائد  أمراض،    9/9/2024" في  أية  يعاني من  يكن  ولم 

بحسب هيئة شؤون األسرى والمحررين، ونقل على أثر استشهاده إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر  

استشهاد  هيئات حقوقية    ت وطالبالسبع.   الكاملة وراء  للوقوف على األسباب  دولية  تحقيق  لجنة  بتشكيل 

ارتقى شهيدا جراء تعرضه  رائد الجعبري  ، ال سيما وأن هناك روايات فلسطينية تقول إن  األسير الجعبري

تقرير الطب  خاصة وأن    .سرىالمتخصصة بقمع األ  " الناحشون" لضربة قاتله على الرأس من قبل قوات  

غ  بعد تشريح جثمان الشهيد بوجود ضربه قاتلة على الرأس تسببت بنزيف وارتجاج في الدماأظهر  العدلي  

   الى جانب العديد من الضربات األخرى في نفس المنطقة.
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بحيث اّدعت  أقدم على االنتحار داخل السجن،  في المقابل، تدعي السلطات اإلسرائيلية أن الشهيد الجعبري  

قدم على شنق نفسه في حمامات سجن  أسير  األلوسائل إعالم أجنبية أن  المتحدثة باسم مصلحة السجون  

ا، فإنوبحسب  ر السبع.في مدينة بئ  "ايشل " لكن تم  الشهيد  سير  نعاش األإ عادة  إا حاول  ا طبي  فريق    ها أيض 

   .بئر السبع لى مستشفى سوروكا في غعالن وفاته عند وصوله  إ

االدّ  إنها  هذه  وتقول  الفلسطينية  الجهات  ترفضها  وتريد  عاءات  اإلسرائيلية  كاذبه  من  السلطات  التهرب 

قمع االسرى وقتلهم داخل المعتقالت   اإلسرائيلية حكومة الالمسؤوليات القضائية والدولية في ظل مواصلة 

 ثابة جريمة حرب.  بم ، معتبرة ذلك اإلسرائيلية

بمشاركة رسمية    الشهيد رائد عبد السالم الجعبري،  شيع اآلالف في محافظة الخليل  12/9/2014وفي  

 .  وشعبية 

 

 رسمية وشعبية  تشييع جثمان الشهيد رائد الجعبري بمشاركة

 

األسير رائد الجعبري في  استشهاد مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان في الناصرة، تولت متابعة ملف 

"ميزان  اتخذت على مدار أشهر طويلة، و  ن عائلة الشهيد الجعبري،سجن "إيشيل" بالنقب، وبتوكيل م
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تقديم الضالعين في قتله  تحقيق في مقتل األسير رائد الجعبري وقانونية من أجل فتح ملف  إجراءات  عدة  

 العدالة لنيل العقاب.  

 

طلب موافقة خطية الستالم تقرير التشريح ورأي خبير  لقة الجنوب للشرطة في منط إلى مكتب المدعي العام " نيزام"رسالة 
 الجعبري رائد  الشهيدبخصوص 
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 ئد الجعبري تشريح جثة الشهيد رانتائج الستالم مواد  المركز الوطني للطب الشرعيإلى  لة "ميزان" رسا
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راءات القانونية  اإلجاتخاذ كافة بذل جهودها في الناصرة، لحقوق اإلنسان في واصلت مؤسسة ميزان 

رائد الجعبري في سجن "إيشيل" بالنقب،  ألسير ريمة قتل ا ستالم مواد التشريح وفتح ملف تحقيق في جال

يقدم على  م ول  في السجنح واالعتداء عليه بالضرب المبر وأن التقارير الطبية تؤكد أنه قتل   ما ال سيّ 

 .  عي السلطات اإلسرائيلية االنتحار كما تدّ 

 

 بسبب الضرب توفي في السجن جّراء تعرضه الرتجاج دماغي الجعبري أن الشهيد  يُبينالتقرير الطبي الذي جانب من 
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 " التداول في ملف استشهاد رائد الجعبري في محكمة الصلح في بئر السبع ميزان "مواصلة مؤسسة 
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 لسجنرسالة ميزان إلى المركز الوطني الطبي للتعجيل بتسليم مواد التحقيق في مقتل رائد الجعبري في ا
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، وبعد سلسلة من اإلجراءات القانونية التي اتخذتها مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان في  في نهاية المطاف

أغلق قسم  ، الناصرة لمتابعة ملف استشهاد رائد الجعبري من الخليل في سجن "إيشيل" في النقب 

األسير رائد الجعبري بذرائع  ملف التحقيق بظروف وفاة ، "ماحاش "التحقيقات مع عناصر الشرطة  

الجريمة التي   من قوات "الناحشون" المتخصصة بقمع األسرىوحجج مختلفة كلها تصب في تبرئة 

 بحق األسير الجعبري.    اقترفتها

نسان في  لى مجلس حقوق اإل إشكوى رسمية ملف، أن مؤسسة ميزان تقدمت بسياق هذا الوفيما يذكر في 

قتلها للعديد من  سرائيل حول ظروف إمم المتحدة، للتحقيق ومساءلة شرطة جنيف والمنبثق عن هيئة األ 

 الفلسطينيين ومنهم الشهيد رائد الجعبري من الخليل.  الشباب 

 

 

 


