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נשללה גרסת הצבא שלא נעשה שימוש באש חיה באירוע

באירוע שהתרחש ביום חמישי, 15.5.2014, נורו ארבעה פלסטינים בעיירה ביתוניא, בסמוך לכלא עופר, במהלך הפגנה
לרגל יום הנכבה. שניים מהנפגעים, שניהם קטינים, מתו מפצעיהם: נדים סיאם נווארה, בן 17, תושב הכפר מזרעה

אל-קיבלייה, ומוחמד מחמוד סלאמה (אבו דאהר), בן 17, תושב רמאללה. קטין נוסף, מוחמד עזה בן ה-15, נפגע גם הוא
ואושפז במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים ברמאללה, שם הוא מתאושש מפצעיו. צעיר בן 23 שאינו מעוניין בפרסום שמו

נפצע קל. כולם נפגעו בפלג הגוף העליון: נדים נווארה ומוחמד עזה נפגעו בחזה, מוחמד סלאמה נפגע בגבו, והפצוע
הרביעי נפגע בזרוע שמאל שלו, מתחת למרפק.

רצף האירועים לפני ואחרי הירי בנדים נווארה, משתי מצלמות:

רצף האירועים לפני ואחרי הירי מוחמד סלאמה, משתי מצלמות:

בעקבות האירוע מסר דובר צה"ל כי כוחות הצבא שפעלו באיזור השתמשו רק באמצעים לפיזור הפגנות, ולא ירו אש חיה.
תחקיר בצלם שולל את גרסת הצבא ועולה ממנו בבירור כי נורתה תחמושת חיה וכי הכדורים פגעו בפלג הגוף העליון של

הנפגעים. מהתחקיר ומתיעוד האירוע במצלמות האבטחה עולה כי הנסיבות ששררו באיזור בזמן הירי לא הצדיקו בשום אופן
שימוש באש חיה. ממצאים אלה מעוררים חשד כבד לירי קטלני מכוון.

התחקיר מסתמך על חוות הדעת הרפואיות על פצעי הכניסה והיציאה שהיו בגופות ההרוגים והפצועים, התואמים לחלוטין
פגיעות אש חיה ולא היו יכולים להיגרם על ידי כדורי מתכת מצופים גומי, בוודאי לא ירי מטווח ארוך יחסית, כפי שהיה

בביתוניא. כמו כן, עדי הראייה לאירוע מסרו כי קול הירי היה של אש חיה, השונה מירי של כדורי גומי.

הוראות הפתיחה באש של הצבא קובעות במפורש שאין לירות אש חיה לעבר מיידי אבנים, אלא כאשר נשקפת סכנת חיים
ממשית ומיידית. צילומי מצלמות האבטחה מוכיחים כי בשום שלב לא נשקפה לאנשי כוחות הביטחון סכנה כלשהי מצד שני
ההרוגים ושני הפצועים, או מצד אדם כלשהו שהיה בסמיכות אליהם בעת הירי. בתיעוד הווידיאו ניתן לראות כי נדים נווארה
נורה שעה שהלך ברחוב לכיוון האיזור בו התקיימו עימותים בין צעירים לצבא, ואילו מוחמד סלאמה נורה כשהפנה את גבו

לאנשי כוחות הביטחון.

בצלם קיבל הבוקר לידיו את חומר הגלם המלא של תיעוד הווידיאו מארבע מצלמות אבטחה המותקנות סביב הבניין שמולו
עמדו הקטינים שנהרגו. החומר זמין לתקשורת, במשרדי בצלם. בצלם יעביר את כל החומר שברשותו לידי המשטרה

הצבאית החוקרת, בצירוף דרישה לחקור לא רק את פעולתם של החיילים באירוע אלא גם את אחריותם הפיקודית של
קצינים בכירים שהיו בשטח למעשי ההרג ולשימוש בירי הקטלני. כמו כן ידרוש בצלם לחקור מדוע מסר הצבא לתקשורת

מידע שאינו משקף את המציאות.
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