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  بيان للمستشار اإلعالمي لرئيس احلكومة اإلسرائيلية
  يكشف فيه هويات أربعة من االستشهاديين

  يف االنفجارات األخيرة يف القدس
  .23/9/1997القدس، 

  
  

بمساعدة اخملتبر البيولوجي يف معهد الطب ، كشفت أجهزة األمن، 23/9/1997) الثالثاء(اليوم،   
الشرعي، واجليش اإلسرائيلي، وشرطة إسرائيل، عن هويات أربع من االنتحاريين اخلمسة الذين اقتحموا سوق 

إن تقويم األجهزة األمنية مبني على معطيات من جهاز . حمانيه يهودا ومتنزه بن يهودا للمشاة يف القدس
  :وهوياتهم هي. نات الوراثيةاالستخبارات وعلى فحوص اجلي

  .1974ـ معاوية حممود أحمد زرارعة، من مواليد سنة 1  
  .1973ـ بشار حممود أسعد صواحلة، من مواليد سنة 2  
  .1972ـ توفيق علي حممود ياسين، من مواليد 3  
  .تحقيق، فال تزال يف قيد ال1974ـ أمّا هوية االنتحاري الرابع، يوسف أحمد الشويل، من مواليد سنة 4  
  .وجميع هؤالء كانوا يسكنون قرية عصيرة الشمالية يف جوار نابلس  
وكان األربعة مطلوبين من قبل جهاز األمن العام للتحقيق بشأن تورطهم يف إطالق الرصاص على   

، حين أُصيب طبيب 1996ديسمبر / عربات اجليش اإلسرائيلي عند عين الباذان، يف جوار نابلس، يف كانون األول
  .اجليش وجندي بجروحيف 

وكـانت السلطة الفلسطينية اعتقلت هؤالء األربعة فـي أثنـاء االعتقـاالت التي تلت موجة الهجمـات   
  .1996مارس / فبراير ـ آذار/ اإلرهـابية يف شبـاط

، فرّ األربعة من السجن الفلسطيني يف نابلس، وصاروا هاربين مطلوبين منذ 1996سبتمبر / ويف أيلول  
  .حلينذلك ا

قُدّم إىل السلطة الفلسطينية طلب اعتقال الرجال األربعة بأسرع وقت ممكن بعد فرارهم من سجن نابلس   
وهنا يجب أن يُلحظ أن األسماء األربعة واردة يف الئحة من . بسبب التخوف من احتمال قيامهم بهجمات إضافية

وقد قُدمت هذه الالئحة إىل السلطة . تقالهمواجلهاد اإلسالمي، ممن طلبت إسرائيل اع" حماس"ناشطاً من  88
  .الفلسطينية خالل االجتماعات الثالثية التي عقدت بعد الهجمات يف سوق حمانيه يهودا

] لكتائب[ويجب التأكيد أن األجهزة األمنية تقوم بتحقيق متواصل بهدف الكشف عن كامل البنية التحتية   
لتي تقف وراء الهجمات اإلرهابية يف سوق حمانيه يهودا ومتنزه بن ، وهي ا"حماس"عز الدين القسام التابعة لـِ 

  .وقد أُبقيت تفصيالت التحقيق سرية بموجب قرار من احملكمة يقضي بمنع نشرها. يهودا للمشاة يف القدس
ووفقاً جلهاز األمن العام، فإن هذه البنية التحتية اإلرهابية خطرة بسبب قدرتها على القيام بهجمات   

  .يف املستقبل القريب إضافية
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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