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 مقدمة

سياسة منظمة تنتهجها هم بحق لقوة المفرطة والمميتةااستخدام في قطاع غزة و  شكل استهداف المدنيين العزل
وظهر ذلك  .السنوات الماضية خاللفي تعاملها مع السكان الفلسطينيين  ،قوات االحتالل اإلسرائيلي

  .السلمية االحتجاجية المشاركين في التظاهرات في التعامل معبوضوح 
 

الرصاص الحي والرصاص  موتستخد .أو ضرورة أعمال القتل وإطالق النار دون تمييزتلك القوات  وتواصل
 اباتوالشمجموعات األطفال والشبان لمباشر  في استهداف ،المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع

صل الشرقية والشمالية وخاصة تلك التي تحدث بالقرب من حدود الف ،المشاركين في الفعاليات الشعبية
 بالقرب من الحدود الشرقية ،7/12/2017االحتجاجات بدأت بتاريخ آخر سلسلة من  تلقطاع غزة. وكان

االعتراف  جاجًا علىغزة، فيما اصطلح على تسميته انتفاضة العاصمة، احت قطاع والشمالية لمحافظات
 القاضي بنقل سفارة الواليات المتحدة األمريكية إلى القدسوقرار ترامب  األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل

 .6/12/2017بتاريخ 
والجدير ذكره أن المظاهرات والمسيرات تحدث في مناطق مفتوحة ومكشوفة لقوات االحتالل، ويقوم بها 

فيما الجنود يتحصنون في مواقع  ،ة أو يقذفون حجارة من مسافة بعيدةمدنيون عزل يشعلون إطارات مطاطي
 عسكرية أو آليات عسكرية ويملكون كل الوسائل التي تمكنهم من التحقق من أهدافهم ومن سلمية الفعاليات.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يتابعها المركز في قطاع غزة، إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت 
 استهدفوا( 7)من بينهم ( مواطنين، 10، وحتى اآلن )7/12/2017منذ اندالع انتفاضة العاصمة بتاريخ 

مساء الجمعة الموافق  وفي هذا السياق قتل .خالل المظاهرات التي جرت بالقرب من الحدود
ر ناري ، بعد حوالي ساعة من إصابته بعياًا(عام 29)محمود عبد المجيد المصري ، المواطن 8/12/2017

مساء الجمعة التالي قتل . و في الفخذ األيمن، أثناء تواجده شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس
عيار ناري في ب جراء اصابتهعامًا(،  23) ياسر ناجي ابراهيم سكر، كل من 15/12/2017الموافق 

 خالل، وذلك ري في الرأسعيار ناعامًا(، وأصيب ب 29ثريا )براهيم أبو إبراهيم نايف ، والمقعد إالرأس
في مجمل أحداث انتفاضة  كما أصيب .التي اندلعت شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة المظاهرات
( 267( نساء، و)2طفاًل(، و) 99، في مختلف مناطق القطاع، من بينهم )( فلسطينياً 612) العاصمة

بأعيرة مطاطية وبقنابل الغاز التي  أصيبوا بأعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم، فيما أصيب البقية
 بشكل مباشر تجاه المتظاهرين. تطلقكانت 

هذا وشكل استهداف المقعد إبراهيم أبو ثريا بالقتل شرق حي الشجاعية على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي 
لقواعد القانون في انتهاك جسيم  ،دلياًل واضحًا وجليًا على تعمد تلك القوات استهداف المدنيين الفلسطينيين

إعادة رسم عليه يحاول مركز الميزان الدولي اإلنساني وال سيما مبدأ التناسب والتمييز والضرورة الحربية. 
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، للكشف عن ظروف ومالبسات مقتله، وللوقوف على سلوك قوات االحتالل في معرض تعاملها األحداث
دولي اإلنساني، وكذا االجراءات التي اتخذها قواعد القانون الانتهاكها لمع المدنيين الفلسطينيين، ومدى 

 المركز.
 

 الشهيد إبراهيم أبو ثريا:

عامًا(،  29شاب فلسطيني يبلغ من العمر )إبراهيم نايف إبراهيم أبو ثريا، 
( أفراد في منزل العائلة بالقرب من 10أعزب، ويقطن مع أسرته المكونة من )

من إعاقة حركية، أبو ثريا اني ويع شرطة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. مركز
جنوب شرق مدينة  2008في العام  قوات االحتاللجراء تعرضه لقصف من 

 .، حيث فقد كلتا ساقيه في ذلك الحادثغزة

عاماً(، وهو أخو الشهيد إبراهيم بالتالي:  19هذا السياق أفاد محمد نايف إبراهيم أبو ثريا ) وفي
من أبراج  2ي في شقة في الطابق األول من البرج بي أسكن حاليا مع والدي ووالدتي وإخوان

القسطل في مدينة دير البلح، وذلك منذ سبعة أشهر بعد حصولنا على منحة قطرية مكنتنا من الحصول على هذه الشقة، وكنا في السابق نسكن 
( منهم من اإلناث، 7أفراد هم أفراد أسرتي، ) (10في منزل باإليجار بالقرب من مركز شرطة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ويقيم في المنزل )

وأنا أصغر إخواني، وأخي إبراهيم هو أكبر إخواني، وهو ة، باإلضافة إلى والدي ووالدتي، ( من الذكور، ومن بينهم أختي المطلقة وابنتها الطفل4و)
ورغم إعاقة أخي إبراهيم الحركية المتمثلة في المعيل ألسرتي ألن والدي عاطل عن العمل ويعاني من أمراض الضغط والسكر وضعف النظر، 

الشرقية لمخيم البريج منطقة ال، عندما كان مع مجموعة من أصدقائه في 11/4/2008بتاريخ  قبل قوات االحتاللفقدانه لساقيه جراء قصف من 
يع الحاجيات البسيطة مثل الحلويات وغيرها، ، إال أنه كان المعيل الوحيد ألسرتنا، فعمل في تنظيف وغسيل السيارات وبشرق محافظة دير البلح

قي وذلك ليلبي احتياجات أسرتنا من مأكل ومشرب ولسداد إيجار المنزل الذي كنا نقطن فيه في السابق، وعلى الرغم من إصابة شقيقي إال أنه ب
لتضامن مع أبناء شعبه في االحتجاجات التي محافظًا على المشاركة في الفعاليات السلمية التي كانت تحدث كل فترة وأخرى مثل هبات القدس ل

 كانت تحدث ضد االنتهاكات اإلسرائيلية، حيث كان دائمًا يذهب إلى تلك الفعاليات ويقوم بحمل العلم الفلسطيني ولم يكن ينتمي ألي فصيل،
ارك أخي في معظم أيام االحتجاج على إثر إعالن الرئيس تراب القدس عاصمة لدولة إسرائيل، حيث ش اندلعتوشارك في االحتجاجات التي 

التي بدأت بعد اإلعالن األمريكي في منطقة نحال عوز شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وكان يذهب إلى تلك المنطقة في كثير من 
أجرة، وكان يارة ي أحيان أخرى كان يستقل ساألحيان بدون مواصالت، كان يسير بكرسيه المتحرك من مدينة دير البلح إلى شرق الشجاعية، وف

دائما يعبر عن احتجاجه في المظاهرات حسبما كان يخبرني هو وأصدقاءه من خالل رفع األعالم الفلسطينية وترديد الشعارات، وكان يعود 
صدقاء ، اتصااًل هاتفيًا من أحد األ17:00، تلقيت عند حوالي الساعة 15/12/2017للمنزل بعد انتهاء الفعالية، وفي يوم الجمعة الموافق 

التي اندلعت بالقرب من موقع نحال عوز شرقي حي الشجاعية، وأنه  المظاهراتأخبرني فيه أن شقيقي إبراهيم أصيب بعيار ناري في الرأس في 
استشهد، في ذلك الوقت خرجت من المنزل أنا وأسرتي، وتوجهنا إلى مجمع الشفاء الطبي فوجدت جثة شقيقي داخل ثالجة الموتى في المستشفى 

 وكانت الدماء تغطي كامل وجهه، وشاهدت ثقب في جبهته. 
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 استهداف أبو ثريا:

في أبراج المراقبة وفي محيطها بالقرب من موقع نحال عوز من الناحية  المتمركزة ،االحتالل اإلسرائيليقوات  تفتح
 الجمعةمساء يوم  من 16:30الشرقية للسياج الفاصل شرقي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، عند حوالي الساعة 

فعاليات ضمن الموقع الشبان واألطفال الذين تظاهروا قرب  مجموعة منتجاه النار ، 15/12/2017الموافق 
بنقل السفارة األميركية  القاضي التي جرت في تلك المنطقة للتعبير عن استنكارهم لقرار الرئيس األميركي االحتجاج

عامًا( بعيار ناري في  28المقعد إبراهيم نايف إبراهيم أبو ثريا ) في إصابة إطالق النار اإلسرائيليتسبب و  .إلى القدس
الرأس، حيث نقل بواسطة سيارة إسعاف تتبع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة 

 وهناك أعلن عن وفاته.

 الميزان لحقوق اإلنسان جاء فيها: بإفادة مشفوعة بالقسم لمركز تقدم أحد المواطنين وفي هذا السياق

توجه بشكل يومي إلى منطقة نحال عوز شرق حي قدس عاصمة دولة االحتالل، أصبحت أمنذ إعالن الرئيس األميركي تراب أن ال
الشهيد  هناك وكان من بينهم اتالمشاركين في االحتجاج أشاهدالشجاعية للتظاهر أمام جنود االحتالل احتجاجًا على هذا القرار، وكنت 

 عليهإبراهيم أبو ثريا، إذ لفت انتباهي بأنه مبتور الساقين ومع ذلك كان يأتي على كرسي متحرك للمشاركة في االحتجاجات، فتعرفت 
وأصبحنا أصدقاء خالل عدة أيام من التظاهر، حيث كان يأتي بشكل يومي تقريبًا لالحتجاج، وكان معروفًا لدى الجميع بسبب إعاقته، 

، كنت أنا وإبراهيم بالقرب من الحدود نتظاهر، وإذ 13/12/2017ففي مساء يوم األربعاء الموافق  ،االحتالل كانوا يعرفونهحتى جنود 
يقول "على الصوت  مكبرعبر صوت  سمعتو  الفاصل من الناحية الشرقية للحدود مع غزة، يتوقف خلف السياج إسرائيلي بجيب عسكري 

من مساء يوم الجمعة الموافق  15:30أما بالنسبة ليوم استشهاد إبراهيم، فعند حوالي الساعة  ."وراً هيم أبو ثريا اخالء المكان فإبرا 
، توجهت أنا وعدد من أصدقائي إلى موقع ناحل عوز شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة للتظاهر، وعندما وصلت رأيت 15/12/2017

عالم الفلسطينية ويرددوا الهتافات، وكان بعضهم يلقي الحجارة تجاه جنود المئات من الشبان واألطفال يتظاهرون وكانوا يحملون األ
االحتالل الذين كانوا متمركزين إلى الشرق من السياج الفاصل، وكانوا على شكل مجموعات منهم من يبعد عن الحدود أو السياج الفاصل 

دقائق من وصولي للمكان رأيت إبراهيم أبو ثريا وهو  5حوالي  متر، وبعد 100مترًا ومنهم من كان يبعد لمسافة تقدر بأكثر من  20مسافة 
ددون الشعارات وكان أحدهم يقرع يجلس على كرسيه المتحرك ويحمل علم فلسطين وبجانبه مجموعة كبيرة من المواطنين وكانوا يهتفون وير 

إلى الناحية الشرقية يصل يب عسكري إسرائيلي ج شاهدتمن مساء اليوم نفسه  16:30وعند حوالي الساعة  .األغاني الوطنية رددوي طبال
 ما يزيد عن عشرة جنود يقفون خلف ساتر ترابي بمحاذاة برج المراقبة أشاهد تنإلى الشمال من بوابة المعبر، وك وتمركزمن سياج الفصل 

از قنابل الغ يقذفون  أ هؤالء الجنودن على سقف نقطة المراقبة اإلسمنتية، وبدينبطحو منهم  اً عدداإلسمنتي من الناحية الجنوبية، شاهدت 
تحمل الغاز فرجعنا للخلف ولم نستطيع إخراج إبراهيم من المكان وبعد أن خفت ولم نستطع اتجاهنا، المسيلة للدموع بكميات كبيرة في 

حية الي خمسة أمتار لناإبراهيم في المكان هو ومجموعة من الشبان، وكنت أبعد عن إبراهيم حو  وشاهدترائحة الغاز، رجعنا إلى أماكننا 
وكان مقابل الجنود المتمركزين بجانب برج المراقبة، ورأيت أحد مترًا باتجاه الغرب،  15حدود الفصل حوالي  الغرب، وكان إبراهيم يبعد عن

معت أحد سواحد، بعدها مباشرة  وفجأة سمعت صوت عيار ناري هؤالء الجنود يحمل بندقيته ويضعها موضع االستعداد إلطالق النار، 
الشباب يقول أخوي وأبو شريك استشهد، فتقدمت إلى المكان الذي كان يتواجد فيه إبراهيم ألجد أنه هو المصاب، ورأيت إبراهيم جالس على 

الكرسي المتحرك ناحية الشرق  ون دفعًا من الشبان يعدد شاهدتالكرسي المتحرك ومصاب في رأسه والدماء تنزف من جبينه، عندها 
إلى سيارة  وامتر إلى الشرق حتى وصل 100مسافة تقدر بـ  يحملونه وينقلونه من الشبان وشاهدت عدداً ى سيارة اإلسعاف، ليوصلوه إل

ه، وكنت أعلم بأنه استشهد نظرًا لغزارة الدماء ومكان االصابة، وتأكدت المعلومة بعد حوالي نصف تنقلإلسعاف التي كانت تتوقف هناك و ا
 .(في مستشفى دار الشفاءساعة من خالل األصدقاء 
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 محاولة إسعاف أبو ثريا ونقله إلى المستشفى:

، عملت الطواقم الطبية واإلسعاف على إسعاف المصابين جراء 7/12/2017منذ اندالع انتفاضة العاصمة بتاريخ 
لمظاهرات بالقرب من مناطق اتتواجد سيارات اإلسعاف . وكانت استهدافهم من قبل قوات االحتالل في مناطق التماس

 منبالقرب من حدود الفصل وخاصة بعد صالة الظهر من كل يوم جمعة الذي يشهد في الغالب العدد األكبر 
وتتعامل الطواقم الطبية مع االصابات حسب كل حالة على حدة، إذ تعالج المصابين جراء  .الشهداء والمصابين

صابات التي تحتاج ميدانيًا، في حين تنقل اإل صابات األخرى البسيطةشاق الغاز المسيل للدموع وبعض اإلاستن
 صابة باألعيرة النارية، ومنهم حالة الشهيد إبراهيم أبو ثريا.إلى المستشفيات، وخاصة حاالت اإل لرعاية طبية مكثفة

 أحد العامين في طواقم االسعاف وفضل عدم ذكر اسمه:وفي هذا السياق صّرح 

شرق حي الشجاعية شرق  إلى، توجهت 15/12/2017جمعة الموافق من مساء يوم ال 12:45عند حوالي الساعة 
 شاهدتوعند وصولي إلى المنطقة  ، أين تدور مظاهرات بالقرب من الحدود،مدينة غزة بالقرب من موقع ناحل عوز

ترابي يطلق عليه  على شارع وقفت ،ن في المكان، وجزء آخر من الشبان يتوافدون إلى المكانو تواجديمئات الشبان 
متر إلى الغرب من السياج الشرقي الفاصل، وبقيت منتظرًا وعلى أهبة  100الذي يبعد حوالي جكر،  اسم شارع
 إصابةأما المصابين بقنابل الغاز  ًا،تعامل مع المصابين بالغاز ميدانين نابأن علماً  ...نقل المصابين ل االستعداد
 15:30وعند حوالي الساعة  ... إلى مجمع الشفاء الطبي فنقوم بنقلهاالحي واألعيرة المطاطية  والرصاصمباشرة 

حيث وضعوه من مساء اليوم نفسه، شاهدت زمالئي المسعفين يسعفون شاب مصاب برصاص االحتالل في الرأس 
الذي شاب ال أخبروني بأن، وبعد عودة الزمالء الطبي إلى مجمع الشفاء في إحدى سيارات اإلسعاف وانطلقوا به

من مساء اليوم نفسه  16:30وعند حوالي الساعة  فارق الحياة ...قد و من عائلة سكر رى نقله أصيب في رأسه وج
وكنت جالسًا وقتها في سيارة اإلسعاف، شهيد شهيد طلق ناري، وسمعت الشبان يقولون من بعيد سمعت صوت 

الدم ينزف من كان و مصاب في رأسه و  مبتور الساقين،الشباب يحملون شاب عددًا من سيارة ورأيت الفنزلت من 
ألني كنت أراه في أغلب األيام السابقة خالل ، وعندما رأيته عرفت بأنه إبراهيم أبو ثريانيه، ذفمه وأمن جبينه و 

وعندما أدخلوه في سيارة االسعاف، لم تكن تظهر  وكان اسمه معروف بين المتظاهرين، المظاهرات على الحدود،
 عليه عالمات الحياة.
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 توضيحية:صور ورسوم 

استطاع مركز الميزان لحقوق اإلنسان ومن خالل متابعته الميدانية للحادث الحصول على صورة لبعض جنود 
عسكري وأعلى سقفه وهو من أبراج المراقبة العسكرية التي تقع بالقرب من موقع نحال  برج حولاالحتالل المتمركزين 

 اإلفادات والمعلومات المختلفة، التي جمعها مركز الميزان،ويرجح تحليل  عوز شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
 الشهيد أبو ثريا، حيث  علىهو من أطلق النار أعلى أو في محيط برج المراقبة أن أحد الجنود المتمركزين 

 

 ود العيان قبل الحادث بشكل مباشرصورة ملتقطة من أحد شه
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 رسم كروكي توضيحي:

الرسم التالي يوضح مكان الحادث، وموقع الشهيد أبو ثريا عند استهدافه من قبل جنود االحتالل، حيث كان يبعد 
 مترًا إلى الغرب من السياج الفاصل وخط الهدنة، ويقابل تمامًا جنود قوات االحتالل لحظة استهدافه. 15حوالي 

 

 ركز:االجراءات التي اتخذها الم

 نالذي، المؤهلين وذوي الخبرة نطاقم من الباحثين الميدانيين والمحاميالميزان لحقوق اإلنسان مركز يتوافر لدى 
ويتخذون كل اإلجراءات للتحقق من مدى دقة  لحظة بلحظةاالنتهاكات الموجهة ضد المدنيين ويرصدون يواكبون 

 إلى نتيجة حول حقيقة ما يحدث من انتهاكات.  وسالمة المعلومات التي يجمعونها ومدى تقاطعها للوصول
ومنذ بدء أحداث انتفاضة  .على محافظات القطاع الخمسيعملون مع المركز انيين يتوزع خمسة باحثين ميدو 

 ميدانية منظمة ألماكن التظاهرمن خالل زيارة وضحاياها، االنتهاكات  باحثو مركز الميزانالعاصمة، رصد 
 القطاع والتي كانت تستقبل المصابين. والمستشفيات المنتشرة في

، بالتزامن مع تواجد باحث 15/12/2017قتل المقعد إبراهيم أبو ثريا مساء الجمعة الموافق عن بعد ورود أنباء 
صابات واالطالع على أوضاع المصابين، الطبي حيث كان يقوم بتسجيل اإلالمركز لمدينة غزة في مجمع الشفاء 

 :رة من اإلجراءات يجمل التقرير أبرزها على النحو اآلتيبمجموعة كبيقام المركز 
 سجل باحث المركز اسم الشهيد من ذوي الشهيد الذي وصلوا إلى المستشفى بعد علمهم بمقتل ابنهم. •
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 عاين الباحث جثة الشهيد عند وصوله للمستشفى واطلع على مكان اصابته. •
الشهيد لجلب بعض البيانات ، إلى منزل 16/12/2017توجه باحث المركز صباح اليوم التالي السبت الموافق  •

 والتفاصيل حول الشهيد أبو ثريا.
 مكان الحادث شرق حي الشجاعية لالطالع على طبيعة المنطقة وحيثيات االستهداف. ون الميداني ون زار الباحث •
ثريا، وحصلوا  توجه باحث ومحامي المركز إلى منازل شهود العيان الذين كانوا متواجدين لحظة استهداف أبو •

 على عدد من اإلفادات المشفوعة بالقسم.
الواقع  توجه باحث ومحامي المركز رفقة شهود العيان إلى مكان الحادث لشرح تفاصيل االستهداف على أرض •

  الحادث.تقرير كشف ومعاينة لمكان  والظروف المصاحبة للحادث، وأعد المركز
 أعد المركز رسم كروكي لمكان الحادث. •
 مركز بالغ لدى قسم الدعاوى والتأمين لدى وزارة الدفاع اإلسرائيلية.قدم ال •
طلب فتح تحقيق فوري حول اشتباه محتمل بتنفيذ جريمة جنائية )قتل عمد( بحق أبو ثريا للمدعي ب تقدم المركز •

 العسكري اإلسرائيلي.
 .األوراق الثبوتيةبناء ملف قانوني حول جريمة قتل أبراهيم ابو ثريا بما يشمل الحصول على كافة  •
 

في سياق سعيه الدائم لتعزيز الحماية  اإلنسانوتأتي هذه اإلجراءات والجهود، التي يبذلها مركز الميزان لحقوق 
القانونية لضحايا االعتداءات اإلسرائيلية، ومجابهه سياسة االفالت من العقوبة )الحصانة( ولتعزيز تمتع المدنيين 

 الفلسطينيين بالحماية.
 نتائج:ال

يظهر التقرير وإعادة رسم الحادث وما تضمنه من إفادات لشهود العيان أن قوات االحتالل اإلسرائيلي استخدمت  •
القوة المفرطة وغير المناسبة في التعامل مع المحتجين المدنيين ومن ضمنهم الشهيد أبو ثريا من خالل إطالق 

الفقرة أ  في حظرت والتي 1949 لعام الرابعة جنيف تفاقيةا من( 3) النار عليه بشكل مباشر، خالفًا لنص المادة
 ....(.أشكاله بجميع القتل وبخاصة البدنية والسالمة الحياة على االعتداء)
تظهر إفادات شهود العيان التي تقاطعت حول رواية استهداف أبو ثريا، وبالتحديد في سماع صوت إطالق عيار  •

 المادةأبو ثريا من بين جميع المتظاهرين وقت الحادث، خالفًا لنص  ناري واحد أن قوات االحتالل تعمدت قتل
 أو البدنية بالسالمة الخطير واإلضرار العمد القتل اعتبرت والتي ،1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية من( 147)

 .جسيمة مخالفة تشكل أخرى  أفعال بين من بالصحة
، خالفًا لنص المادة تههو إنهاء حيا النار ف من وراء إطالقتظهر إصابة أبو ثريا في جبهته في الرأس، أن الهد •

الحق في الحياة حق ) أن والتي نصت على 1966( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 6)
 .يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا( مالزم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق وال

ومطالبته اسمه ب مناداته، من خالل باسمه أبو ثريا تعرفلعيان أن قوات االحتالل كانت تظهر إفادات شهود ا •
يدحض أية رواية أو زعم بأن قوات االحتالل اشتبهت في  وهذالمكان قبل يومين من تاريخ الحادث، ا ةغادر بم

 هويته.
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مكان تواجد أبو ثريا مقابل جنود  يظهر الرسم الكروكي وفقًا إلفادات شهود العيان والزيارة الميدانية للمنطقة •
 مترًا وبالتالي كان ظاهرًا لهم بالعين المجردة، وكانت تظهر إعاقته، 15االحتالل بحيث كان يبعد عنهم حوالي 

 .ومع ذلك تم استهدافه ويظهر أنه أعزل،
جنود أو أمن ، فلم يكن يشكل أي خطر على حياة وكونه مدني أعزل نظرًا لإلعاقة التي يعاني منها أبو ثريا •

 االحتالل.
تظهر األحداث منذ بداية انتفاضة العاصمة حتى اآلن، وأرقام الشهداء والمصابين أن قوات االحتالل تعمدت  •

( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 3)ر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، خالفًا لنص المادة إيقاع الخسائ
 : " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه".على والذي نص 1948ديسمبر/ /10المؤرخ في 

 
 :الخالصة

 ،يظهر التقرير استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة
االحتالل مع  ويؤكد المركز على أن سياق تعامل قوات .المدنيين الفلسطينيينواستمرار االعتداءات الموجهة ضد 

الخسائر في قدر من ال يدع مجااًل للشك أن قوات االحتالل تسعى إلى إيقاع أكبر  ،المتظاهرين المدنيين العزل
ق حركيًا إبراهيم أبو ثرياهم، األمر الذي شكل قتل صفوف ويسهم هذا التقرير في دحض . دلياًل فاضحًا عليه المعوَّ

ها سلطات االحتالل من أنها ليست مسئولة عن قتل أبو ثريا وهذا يخالف االفتراءات واألكاذيب التي بدأت تروج ل
استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق إذ يستنكر  مركز الميزان لحقوق اإلنسانكافة الوقائع واألدلة على األرض. 

الدولي،  في ظل صمت المجتمع سقوط المزيد من الضحاياتصاعد االنتهاكات و يحذر من فإنه  المدنيين العزل،
 وعليه يطالب المركز بالتالي:

 

ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة للتحقيق في حادث قتل أبو ثريا وفي االنتهاكات األخرى المشابهة، وفي  •
 مدى التزام قوات االحتالل بقواعد القانون الدولي.

األراضي الفلسطينية المحتلة المحميين المجتمع الدولي بالوفاء بواجباته القانونية واألخالقية تجاه السكان في  •
بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان عدم إفالت قادة دولة االحتالل من العقاب والمسائلة عما ارتكبوه أو أمروا 

 بارتكابه من جرائم.
ء االحتالل لمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتل، تمهيدًا إلنهاا •

العسكري اإلسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه األصيل وغير القابل لالنتقاص في تقرير مصيره 
 .بنفسه

إخضاع االدعاءات اإلسرائيلية بالتحلل من المسئولية عن قتل أبو ثريا كما يدعو مركز الميزان المجتمع الدولي ب
تحاول فيها سلطات االحتالل الهروب من المسئولية للتخفيف من الخسائر  فهي ليست المرة األولى التيللتحقيق، 

الناجمة عن ارتكاب جريمة فاضحة كهذه، وربما كانت االدعاءات بشأن مقتل الطفل الدرة وغيره الكثير من الحاالت 
 ب وتزوير الحقائق.شاهدًا على التحلل من المسئولية وااللتزام بالتحقيق ومعاقبة المسئولين واللجوء إلى األكاذي

 
 انتهى


