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 صىرة قديمت لجاكلين وإياد أبى شباك

  

ؼاضػد تاٌظؼٛز إٌٝ اٌطٛاتك اٌؼ٠ٍٛح ألضٜ ِا حسز، ٚواْ والّ٘ا ػٍٝ . ؼّؼد أطٛاخ إطالق ٌٍٕاض ِٚٓ شُ ططاذا  "
اؼرسػٝ اٌج١طاْ ؼ١اضج إؼؼاف ٚلّٕا تٕمٍٗ إٌٝ اٌّؽرشفٝ، . ي ح١ا  وأد جاو١ٍٓ ١ِرح، ٌٚىٓ إ٠از واْ ال ٠عا. األضع

 ." ٌٚىٕٗ ذٛفٟ تّجطز ٚطٌٕٛا إٌٝ اٌّؽرشفٝ

  

ًّّ شطق تٍسج جثا١ٌا فٟ شّاي لطاع غعج ٚطأج اٌرٛغً اإلؼطائ١ٍٟ ِؤذطا  فٟ غعج ٚلس اؼرّطّ ٘صا اٌرٛغً اٌصٞ . ذح

ٚذالي ذٍه اٌفرطج، لرٍد لٛاخ . ط، ٌّسج أضتؼح أ٠اَ ت١ٍا١ٌٙافثطا٠ 82تسأ فٟ اٌؽاػاخ األٌٚٝ ِٓ فجط ٠َٛ اٌر١ّػ، 
ٌمس ػأٝ اٌفٍؽط١ٕ١ْٛ اٌص٠ٓ ٠ؼ١شْٛ  .طفال   82ِس١ٔا  أػعال ، واْ ِٓ ت١ُٕٙ  45فٍؽط١١ٕ١ٓ، ِٓ ت١ُٕٙ  802االحرالي 

ائطاخ اٌّطٚح١ح، ٚاٌط F-16فٟ ػعتح ػثس ضتٗ ٚجٛاض٘ا فٟ شطق جثا١ٌا ِٓ اٌغاضاخ اٌج٠ٛح اٌّىصفح اٌرٟ شٕرٙا طائطاخ 

ٚلظف اٌستاتاخ، ١ٔٚطاْ اٌمٕاطح، ٚذؼطضد ِٕاظٌُٙ ٌٍّساّ٘ح ٚاٌررط٠ة ػٍٝ أ٠سٞ جٕٛز االحرالي اٌص٠ٓ ل١سٚا اٌثاٌغ١ٓ، 
أٚ احرجعٚا ػائالخ تأوٍّٙا فٟ غطفح ٚاحسج ِٓ أجً اؼررساَ ذٍه إٌّاظي وّٕظاخ ٌٍمٕض ذؽرٙسف اٌّما١ِٚٓ 

ػاِا ، فٟ ػعتح ػثس ضتٗ ِغ ٚاٌسذّٙا ٚشالشح ِٓ األشماء  85، ٚشم١مٙا إ٠از، ػاِا   82ذؼ١ش جاو١ٍٓ، . اٌفٍؽط١١ٕ١ٓ
ٚلس ػصط ػّّٙا حاذُ حؽٕٟ أتٛ شثان ػٍٝ جصر١ّٙا فٟ اٌؽاػاخ األٌٟٚ ِٓ فجط ٠َٛ . ٚاٌشم١ماخ أطغط ِّٕٙا

 . اٌظطاخِاضغ، ػٕسِا طؼس إٌٝ اٌطٛاتك اٌؼ٠ٍٛح تؼس ؼّاػٗ ألطٛاخ إطالق إٌاض ِٚٓ شُ  8اٌؽثد اٌّٛافك 

  

 :٠مٛي اٌؼُ

ػٕسِا طؼسخ إٌٝ اٌطٛاتك اٌؼ٠ٍٛح، ذٛاطً إطالق إٌاض ٚواْ وال اٌطف١ٍٓ . ؼّؼد أطٛاخ إطالق إٌاض ٚواْ إ٠از ٠ظطخ"
حاٌح زذٍٕا اٌغطفح اٌٍّطرح تاٌسِاء ح١س وأد جاو١ٍٓ ١ِرح، ف١ّا واْ إ٠از ِظاتا  ٚفٟ . ػٍٝ أضض١ح غطفح اٌّؼ١شح

واْ . حاٌٚد إٔؼاشّٙا، ٌٚىٓ جاو١ٍٓ وأد ١ِرح، ِٚغ أْ إ٠از واْ ح١ا  ٠ٚظسض أطٛاذا  إال إٔٔا ٌُ ٔرّىٓ ِٓ إٔماشٖ. حطجح



 ." ػ١ٍٕا أرظاض ؼ١اضج اإلؼؼاف ألْ ؼ١اضذٟ وأد لس ذؼطضد ٌٍمظف ِٓ زتاتح إؼطائ١ٍ١ح

  

 . طاص، ٚاٌصمٛب فٟ اٌجسضاْ ٚزِاء اٌطف١ٍٓ ػٍٝ األشازٚأذص حاذُ أتٛ شثان ٠ط٠ٕا اٌّطا٠ا ٚإٌٛافص اٌرٟ حطّٙا اٌط

  

واْ اٌجٕٛز اإلؼطائ١ٍ١ْٛ اٌص٠ٓ لرٍٛا جاو١ٍٓ ٚإ٠از لس احرٍٛا إٌّعي اٌّماتً، ٚلس أذصٚا ضاِع طث١ً ٚػائٍرٗ وط٘ائٓ ٌىٟ 
فصج ِطثد ِٕعي أطٍك اٌجٕٛز اإلؼطائ١ٍ١ْٛ إٌاض ِثاشطج ػثط ٔا. ٠رّىٕٛا ِٓ إطالق إٌاض ػٍٝ ِماذٍٟ حطوح حّاغ

وأد ٚاٌسذّٙا فٟ غطفح . ػائٍح أتٛ شثان، ٚ٘ٛ ِا أزٜ إٌٝ إطاتح جاو١ٍٓ ٚإ٠از اٌٍص٠ٓ اضذىٕا إٌٝ اٌعا٠ٚح فٟ حاٌح ضػة
 . ِٔٛٙا ذحاٚي حّا٠ح طفٍٙا األطغط ِٓ ط١ٍاخ اٌططاص

  

هللا ِٕص ؼ١ططج حطوح ٠ؼًّ ٚاٌس اٌطف١ٍٓ، ِحّس حؽٕٟ أتٛ شثان، وحاضغ إِٟٔ فٟ ضاَ هللا، ٚ٘ٛ ِٛجٛز فٟ ضاَ 
ذُ ذمس٠ّٕا إٌٝ ٚاٌسج جاو١ٍٓ ٚإ٠از، ٌٚىٕٙا ٌُ ذؽرطغ إٌطك فمس وأد . 8002حّاغ ػٍٝ لطاع غعج فٟ شٙط ١ٔٛ٠ٛ 

 .فٟ حاٌح طسِح ِٓ اٌحعْ

  

، ٌٚىٓ ٔٛا٠ا لٛاخ االحرالي اذضحد لثً تسء اٌرٛغً، "ضٚذ١ٕ١ح"ٚطفد إؼطائ١ً اٌرٛغً فٟ غعج تأٔٗ ػ١ٍّح ػؽىط٠ح 

ططح ٚظ٠ط األِٓ اٌساذٍٟ آفٟ ز٠ررط تأٔٗ ٠جة ٚلف إطالق اٌظٛضا٠د غ١ط اٌما١ٔٛٔح ِٓ لثً اٌّؽٍح١ٓ  ػٕسِا

 ." تظطف إٌظط ػٓ اٌرىٍفح اٌرٟ ؼ١رىثس٘ا اٌفٍؽط١ٕ١ْٛ"اٌفٍؽط١١ٕ١ٓ 

  

سٌٟٚ ٠ؼرثط االؼررساَ اٌّفطط ٌٍمٛج ا١ٌّّرح، ٚاؼرٙساف اٌّس١١ٔٓ ذالي اٌؼ١ٍّاخ اٌؼؽىط٠ح أرٙاوا  ٌٍمأْٛ اٌ

ٚذؼرثط جثا١ٌا ٚاحسج ِٓ أػٍٝ ِٕاطك اٌؼاٌُ وصافح ؼىا١ٔح، ٚ٘ٛ ِا ٠جؼً ِٓ . اإلٔؽأٟ، ذاطح اذفال١ح ج١ٕف اٌطاتؼح
ٌمس أؼفط اؼرّطاض اؼررساَ إؼطائ١ً . اٌّؽرح١ً ػٍٝ لٛاخ االحرالي أْ ذ١ّع ت١ٓ األ٘ساف اٌؼؽىط٠ح ٚاٌّس١١ٔٓ

 882فٍؽط١ٕ١ا ، ِٓ ت١ُٕٙ  832تاٌؽىاْ فٟ لطاع غعج ػٓ ِمرً  اٌّفطط ٌٍمٛج ا١ٌّّرح فٟ زاذً إٌّاطك اٌّىرظح
 .ِس١ٔا ، ِٕص تسا٠ح ٘صا اٌؼاَ

  

٠ؼ١ش ِاجس أتٛ جٍَٙٛ فٟ ِٕطمح طغ١طج ٘ازئح 

فٟ طثاح ٠َٛ . ذمغ تاٌمطب ِٓ ػعتح ػثس ضتٗ
اٌؽثد، واْ ِاجس ٚظٚجرٗ زاذً إٌّعي، ت١ّٕا 

د وأ. واْ أطفاٌُٙ األضتؼح ٠ٍؼثْٛ فٟ اٌحس٠مح

ٌُ ذىٓ ٕ٘اٌه  –٠مٛي ِاجس  –إٌّطمح ٘ازئح 
أ٠ح اشرثاواخ تاٌمطب ِٓ إٌّعي، ٚاػرمس تأْ 

ٚفٟ . أطفاٌٗ ؼ١ىْٛٔٛ آ١ِٕٓ فٟ اٌحس٠مح
طثاحا ، ؼّغ طٛخ أفجاض  2:30حٛاٌٟ اٌؽاػح 

ضوضد . "ٚؼّغ ططاخ اتٕٗ اٌظغ١ط طاٌثا  إٌجسج

إٌٝ اٌحس٠مح، ٚوأد ؼٍؽث١ً ػٍٝ األضع 
." ، فمس أط١ثد تظاضٚخ طغ١طغائثح ػٓ اٌٛػٟ

ٚأط١ثد شم١مرا ؼٍؽث١ً اٌظغط٠اْ ٚشم١مٙا 
ٔمً . اٌصٞ ططخ طاٌثا  إٌجسج تشظا٠ا اٌظاضٚخ

األطفاي األضتؼح إٌٝ ِؽرشفٝ اٌشفاء تّس٠ٕح 

غعج، اٌصٞ واْ ِىرظا  تاٌمرٍٝ ٚاٌجطحٝ طٛاي 
ذٛف١د ؼٍؽث١ً . فرطج اٌرٛغً اإلؼطائ١ٍٟ

  

 



س ٔظف ؼاػح اٌثاٌغح ِٓ اٌؼّط ػا١ِٓ فمظ تؼ
  . ِٓ ٚطٌٛٙا إٌٝ اٌّؽرشفٝ

 

 األب المكلىم ماجد أبى جلهىم

  

." ضٚذ١ٕ١ح"ٕ٘اٌه حاالخ ِط٠ؼح ِشاتٙح وص١طج ألطفاي ٌمٛا حرفُٙ ذالي ٘صا اٌؼ١ٍّح اٌؼؽىط٠ح اٌرٟ ِٓ اٌّفرطع أٔٙا 

فثطا٠ط، لرً أضتؼح أطفاي تظٛاض٠د إؼطائ١ٍ١ح ت١ّٕا وأٛا ٠ٍؼثْٛ وطج اٌمسَ فٟ ِٕطمح ِفرٛحح تجٛاض  82ففٟ ٠َٛ 
: ٚاألطفاي ُ٘. از األطفاي األضتؼح إٌٝ أشالء تفؼً اٌظٛضا٠دٚذحٌٛد أجؽ. ِٕاظٌُٙ فٟ شاضع اٌمطَ، شطق جثا١ٌا

. ػاِا   85ػاِا ؛ ٚػّط حؽ١ٓ زضزٚٔح،  88أػٛاَ؛ زضزٚٔح ز٠ة زضزٚٔح،  2أػٛاَ؛ ػٍٝ ١ِٕط زضزٚٔح،  9ِحّس ٔؼ١ُ حّٛزج، 

ٟٔ تأٔٗ ػٕسِا ٚلس أفاز ٚاٌس اٌطفً ِحّس، ٔؼ١ُ حّٛزج، ٌّحاِٟ اٌّطوع اٌفٍؽط١ٕٟ ٌحمٛق اإلٔؽاْ إتطا١ُ٘ اٌظٛضا
 . فمس ذحٌٛد اٌجصس إٌٝ أشالء ِّعلح. ٚجس جصس األطفاي األضتؼح، ٌُ ٠رّىٓ ِٓ ذحس٠س أ٠ٙا ٟ٘ ٌطفٍٗ

  

ِٗ، تً ذُ ذؼ١ٍمٙا فمظ ػٍٝ أْ ذؽرأٔف  ٌمس ّ٘سز ضئ١ػ اٌٛظضاء اإلؼطائ١ٍٟ إ٘ٛز أٌّٚطخ تأْ اٌؼ١ٍّح اٌؼؽىط٠ح ٌُ ذٕر
غعج، ِٚٓ ت١ُٕٙ ؼىاْ ػعتح ػثس ضتٗ اٌّى١ٍِٛٓ، ١ٌطٚا ِا إشا وأد ٠ٕرظط اٌؽىاْ اٌّس١ْٔٛ فٟ لطاع . ف١ّا تؼس

 . إؼطائ١ً ؼرشٓ اٌّع٠س ِٓ االػرساءاخ ػ١ٍُٙ، ٠ٚأٍِْٛ تأْ ٠ؼٍٟ اٌؼاٌُ اٌراضجٟ طٛذٗ أذ١طا  تا١ٌٕاتح ػُٕٙ

  

    

 


