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בדוא״ל ובפקס

לכבוד
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בדוא״ל ובפקס

לכבוד
מר רסאן עליאן
מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בדוא״ל

שלום רב,

 דחוף ביותר -הנדון :הפסקה מיידית של התקפת האוכלוסייה האזרחית ומטרות אזרחיות ברצועת עזה
ופתיחה מיידית של המעברים לצרכים הומניטריים
בשם הארגונים מרכז אלימזאן לזכויות אדם ,עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי
בישראל ,רופאים לזכויות אדם – ישראל ,וגישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע ,הרינו לפנות אליכם
בדחיפות בדרישה לפעול באופן מיידי למען הפסקת הפגיעה וההרג בקרב האוכלוסייה האזרחית
ותקיפה של מטרות אזרחיות ברצועת עזה ולמען פתיחה של המעברים ארז וכרם שלום כך שיתאפשר,
לכל הפחות ,כניסה ויציאה של אנשים ואספקת חומרים ,מוצרים וציוד לצרכים הומניטריים ,הכל
כמפורט כדלקמן:
 .1על פי דיווחים של משרד הבריאות ברצועת עזה ,מאז שהחלה ישראל את מתקפתה על רצועת עזה
ביום  ,5.8.2022נהרגו  31בני אדם ,ביניהם ששה ילדים וארבע נשים ,ונפצעו לפחות  265אי ש
ביניהם ילדים רבים .בנוסף ,בוצעו התקפות ישירות על בתי מגורים וקיים חשש כבד לפגיעה גם
בתשתיות האזרחיות.
 .2בנוסף על כך ,מאז יום  ,2.8.2022סגרה ישראל את המעברים של רצועת עזה באופן מוחלט ,כך
שלא מתאפשרת כניסת מוצרים חיוניים ,כולל דלק וגז ,ולא מתאפשרת יציאת אנשים ,אף לא
לצרכים רפואיים והומניטריים דחופים ומצילי חיים.
 .3כתוצאה מסגירתו של כרם שלום ,תחנת הכוח ברצועת עזה הפסיקה לעבוד ולייצר חשמל בצורה
מוחלטת וקיים מחסור של לפחות  80%בחשמל .אספקת החשמל נכון לעכשיו מספיקה לכל היותר
ל 6-שעות ביום בלבד ,ובחלק מהמקומות אנשים מדווחים אף על פחות שעות חשמל ביום .הדבר
מוביל ,בין היתר ,לפגיעה קשה במערכות המים והתברואה ובמערכות הבריאות ובתי החולים,
הנאלצים להתמודד בימים אלה עם מספר גבוה של פצועים כתוצאה מהתקיפות על רצועת עזה.
תושבים רבים חיים באימה כתוצאה מההתקפות וחיים בחושך מוחלט כתוצאה מהניתוק
מהחשמל.

 .4ההתקפות על אזרחים ומטרות אזרחיות ,ומניעת מעבר אנשים ,כולל פינויים של פצועים ,וכן
מניעת אספקה סדירה של מוצרים חיוניים ,מהווים מעשה אסור על פי המשפט הבינלאומי
ההומניטרי.
 .5התקפות אלה מנוגדות לעקרון ההבחנה של דיני המלחמה האוסרים התקפות על אזרחים ועל
מטרות אזרחיות )סעיפים  (2)51 ,48ו 52-לפרוטוקול הראשון לאמנות ג׳נבה( ,ומהווים חלק
מהמשפט הבינלאומי המנהגי .התקפות אלה אינן מב חינות בין מטרות צבאיות לאזרחיות
ומובילות להרג רב של אזרחים שאינם מעורבים בלחימה ,ביניהם ילדים.
 .6בנוסף ,התקפות אלה והפגיעה באוכלוסייה האזרחית ,מעידות על הפרת עקרון המידתיות )סעיף
 51לפרוטוקול הראשון( ,והפרת החובה לנקוט באמצעי זהירות )סעיפים  57ו 58-לפרוטוקול
הראשון( ,המהווים גם הם חלק מהמשפט הבינלאומי המנהגי.
 .7זאת ועוד .מניעת כניסת מצרכים חיוניים ומניעת כניסה ויציאה של אנשים לצרכים הומניטריים
ורפואיים דחופים ,היא בעלת השלכות קשות ביותר ומסכנת עוד יותר את חייהם של האזרחים
ברצועת עזה ,כולל חולים ופצועים שנדרש פינויים אל מחוץ לרצועה לצורך קבלת טיפולים מציל י
חיים.
 .8סעיף  27לאמנת ג׳נבה הרביעית ,החל על מצב לחימה ועל מצב של כיבוש כאחד ,מחייב את ישראל
לנהוג בתושבי עזה ב״דרך-ארץ לגופם ,לכבודם ,לזכויותיהם המשפחתיות ,לאמונתם ולפולחנם,
לנימוסיהם ולמנהגיהם .היחס אליהם יהא תמיד אנושי ,והם יוגנו במיוחד מפני כל מעשי אלימות
או איומי אלימות....״ )ר׳ גם סעיף  46לאמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה משנת
 .(1907סעיף  38לאמנה מעגן את החובה לספק לתושבים מוגנים ,הזקוקים לטיפול רפואי,
שירותם המשתווים לאלה שמקבלים אזרחים.
 .9על מדינת ישראל מוטלת החובה לדאוג לצרכיהם של תושבי רצועת עזה ולתפקוד המערכות
האזרחיות ברצועה ולאפשר את המעבר החופשי של ציוד הומניטרי )ר׳ סעיפים ,19 ,18 ,16 ,13 ,3
 23ו 30-לאמנת ג׳נבה( .נדגיש כי קשיים ביטחוניים ,לרבות סכנות הנשקפות בעת הלחימה ,אינם
פוטרים את ישראל מחובותיה ההומניטריות כלפי תושבי רצועת עזה.
 .10הפרתם של כללים אלה מעלה חשד רציני להפרה בוטה של דיני הלחימה שעלולה להגיע לכדי
פשעי מלחמה ,והינכם נדרשים להפסיקם באופן מיידי.
 .11על יסוד האמור לעיל ,הנכם מתבקשים להורות לכוחות הצבא להימנע מפגיעה באוכלוסייה
האזרחיות ומתקיפת מטרות אזרחיות .בנוסף ,נבקשכם להורות על פתיחה מיידית של המעברים
בכדי לאפשר תנועה של מקרים הומניטריים והכנסת מצרכים ,כולל דלק ,שהינם חיוניים
לייצור החשמל ולהפעלת מערכות חיוניות ברצועת עזה.

בברכה,
מונא חדאד ,עו"ד

סוהאד בשארה ,עו"ד
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