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  התייחסות לסוגיית מוחמד אל דורה

  

מעוררים ספק , ARDובפרט התחקיר של ערוץ הטלוויזיה הגרמני , הממצאים בפרשת מוחמד אל דורה .1

ולפיהן , 2000בספטמבר  30 - כפי ששודרו ב, FRANCE 2רב במהימנות הטענות של תחנת הטלביזיה 

  .מאל'ל בצומת נצרים לעברו ולעבר אביו ג"הילד נפגע ומת מירי שבוצע מעמדת צה

 

ת כי מאז האירוע נחשפו השיטות שבאמצעותן יצרו וביימו הפלסטינים אירועי תקשורת בשירו, יצוין .2

גם הכתב שדיווח על האירוע מודה בסרט כי הוא מודע לכך שזוהי מדיניות . מטרות תעמולתיות

וגם , שלא היה ולא נברא, נין'בג" טבח"שייחסה לישראל , זכורה במיוחד תעמולת הזוועה. פלסטינית

מית יש מקום לצפות  מהתקשורת הבינלאו, לנוכח כל זאת. נפל מאלונקתו והחל ללכת" מת"אירוע שבו 

  . ולהימנע מפרסום מידע המכיל טענות לא בדוקות, לבדוק היטב דיווחים כאלה

, כי במהלך השנים שימשה פרשת אל דורה גורמים מסוימים לליבוי שנאה, בהקשר זה, יש להדגיש

 .  אנטישמיות והסתה לפגיעה בישראלים
  

ראל את האחריות בפרשת מחמד ל ועל מדינת יש"כיום ברור כי לא היה זה נכון להטיל על צה, מכל מקום .3

טענות שלא זכו בזמנן לבדיקה , הממצאים מפריכים את הטענות שהוטחו בזמנו בצד הישראלי. אל דורה

, עובדה היא. FRANCE 2ובראשם תחנת הטלוויזיה , מעמיקה על ידי כלי תקשורת בינלאומיים

מאל 'לירי ישראלי לעבר ג, רתמצולמת או אח, אין כל ראיה נוספת, שלמרות שהיו במקום עשרות צלמים

מלמדות כי הירי לעבר האב ובנו לא ) סימנים בשטח, זווית, מרחק(וגם נסיבות הירי , ומוחמד אל דורה

 .  הגיע מהעמדה הישראלית
  

שכלל בדיקות קווי , גם בעקבות תחקור האירוע. ל"האירוע תוחקר בזמנו באופן יסודי על ידי צה, כזכור .4

משמעי על זהות - לא ניתן היה להצביע באופן חד, ב"ניתוח של תיעוד האירוע וכיו, ניסויים בליסטיים, ירי

והועלתה בסבירות , ל"כבר אז התעורר ספק של ממש בכך שהנער נפגע מירי של צה.  הגורם שפגע בנער

, שהוא נפגע דווקא מהאש הפלסטינית העזה שנורתה באותה עת ממוקדים אחדים, גבוהה האפשרות

 .        מקום בו היו הילד ואביוחלקם בסמוך ל

  
 

  
 
  


