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ﻋﮭد ﺗﻌﻣﯾﻣﯽ دﺧﺗر ﺟوان ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﭘرﭼم دار ﻣﺑﺎرزه ﺟواﻧﺎن ﻓﻠﺳطﯾن ﺑر ﺿد ﻗوای
اﺷﻐﺎﻟﮕر اﺳراﺋﯾل اﺳت .اوﮐﮫ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧوادۀ ﻣطﻠﻊ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑدﻧﯾﺎ آﻣد ﻣﺑﺎرزات ﺧود را از ﺳﻧﯾن ﮐودﮐﯽ
اﻏﺎز ﮐرد .در دو ﻋﮑس ﺑﺎﻻ او را در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزان اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﻣﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در ﺻدد دﺳﺗﮕﯾری ﺑرادر
ھم ﺳن او ﺑودﻧد .اﯾن واﻗﻌﮫ ﮐﮫ در ﻣﺎه اوت ﺳﺎل  2012اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﺑﺎﻋث ﺷورش اھﺎﻟﯽ ﺳﺎﺣل ﻏرﺑﯽ در
ﻓﻠﺳطﯾن ﮔردﯾد .ﻋﮭد در اﯾن زﻣﺎن  10ﺳﺎﻟﮫ ﺑود.

ﻋﮭد در ﯾﮑﯽ از ﺗظﺎھرات.
در دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل  ،2017در ﭘﯽ ﺣﻣﻠﮥ ارﺗش اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺑﮫ دھﮑدۀ ﻧﺑﯽ ﺻﺎﻟﮫ ﮐﮫ زادﮔﺎۀ ﺧﺎﻧوادۀ ﺗﻌﻣﯾﻣﯽ ﺑود
ﭘﺳر ﻋﻣوی  15ﺳﺎﻟﮥ ﻋﮭد ﺑﻧﺎم ﻣﺣﻣد ﺗﻌﻣﯾﻣﯽ در ﺗظﺎھراﺗﯽ ﻣورد اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮥ ﺳرﺑﺎزان اﺳراﺋﯾﻠﯽ واﻗﻊ
ﺷد .ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﺳر او اﺻﺎﺑت ﮐرد و ﻣﺣﻣد ﺑﻌد از ﺟراﺣﯽ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺟﻣﺟﻣﮥ ﺳر ﺧود را در ﻧﺎﺣﯾﮥ ﭼپ از
دﺳت داده و ﺑﮫ ﭼﺷم ﭼپ وی ھم ﺧﺳﺎراﺗﯽ وارد ﺷد .اﻟﺑﺗﮫ ارﺗش اﺷﻐﺎﻟﮕر،ﺑﺎ وﺟود ﻣدارک دﮐﺗر و ﺟراﺣﯽ
ﺑدﻧﯽ ﻣﺣﻣد در ﯾﮏ " ﺗﺻﺎدف دوﭼرﺧﮫ ﺳواری"
و ﺷواھد ﻣوﺟود ،در اﺧﺑﺎر ﺧود اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺧﺳﺎرت
ِ
ﺑوده اﺳت .ﺑﻔﺎﺻﻠﮥ ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﻌد از اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ،و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺗظﺎھرات ﮐﮫ ﻋﮭد ﺗﻌﻣﯾﻣﯽ
ﻧﻘش ﺑزرﮔﯽ در اﻧﮭﺎ داﺷت ،ارﺗش اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺑدون ﻣﺟوز ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺑرای اﯾﺟﺎ ِد رﻋب وارد ﺧﺎﻧﮥ ﻋﮭد
ﺗﻌﻣﯾﻣﯽ ﺷدﻧد .زﻧﺎن اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺳرﺑﺎزان را از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﮐرده و در ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای اﻓﺷﺎ ﮔری
ﺷروع ﺑﮫ ﭘرﺧﺎش ﺑﺎﯾن ﺳرﺑﺎزان ﮐرده و ﻋﮭد ﺑﺎ ﺳﯾﻠﯽ و ﻣﺷت ﺑﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺳرﺑﺎزان ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .اﯾن
ﻋﮑس و ﻓﯾﻠم ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺧﺑرﮔزاری ھﺎی ﻣﺗﻌددی ﭘﺧش ﮔردﯾد .در ﭘﯽ اﯾن ﺟرﯾﺎن ،ارﺗش اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺑرای ﻋﮭد
ﺣﮑم ﺗوﻗﯾف ﺻﺎدر ﮐرده و او را ﺑزﻧدان اﻧداﺧﺗﻧد.

اﺧﺑﺎر دروﻏﯾن ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮥ ارﺗش اﺷﻐﺎﻟﮕر اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ،ﻣﻘﺎﻟﮥ زﯾر ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ را ﻣورد ﺑررﺳﯽ
در ﻣورد
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