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 ניתוק החשמל בעזה יהווה הפרה של דיני המלחמה: ישראל
ענישה קולקטיבית אינן יכולות להצדיק חמושים  התקפות של

 
של גורמים רשמיים בממשלה , על פי הדיווחים,  ההצעה–) 2005 בדצמבר 23, ירושלים (

ת הטילים על ישראל לנתק את אספקת החשמל לרצועת עזה כפעולת תגמול על התקפו
חוקית של -על ידי קבוצות חמושות פלסטיניות תהווה ענישה קולקטיבית בלתי

 . Human Rights Watch כך נמסר אתמול על ידי ארגון –האוכלוסייה האזרחית בעזה 
 

 שגורמים בכירים בממשלת ישראל דנו הארץביום רביעי דווח בעיתון הישראלי 
 לרצועת עזה אם הקבוצות הפלסטיניות החמושות בתוכניות לנתק את אספקת החשמל

 .ימשיכו לירות טילי קאסם לתוך שטח ישראל
 

שהם נשק שנורה ללא ,  מגנה את השימוש בטילי קאסםHuman Rights Watchארגון 
וקורא , אבחנה אל אזורים אזרחיים בישראל בניגוד למשפט ההומניטארי הבינלאומי

האמצעים שישראל , מן הצד השני, אולם. לקבוצות החמושות לחדול מהתקפותיהם
נוקטת כדי להגן על אזרחיה מפני התקפות אלה חייבים לעלות בקנה אחד עם 

  .מחויבויותיה על פי המשפט ההומניטארי הבינלאומי
 

ניתוק אספקת החשמל לכלל אוכלוסיית עזה מהווה הפרה של עיקרון יסוד במשפט 
 של המדינה בעלת השליטה האפקטיבית שמגביל את יכולתה, ההומניטארי הבינלאומי

בשטח לתקוף או להימנע מלספק נכסים שהם חיוניים להישרדותה של האוכלוסייה 
צעד כזה יהווה גם הפרה של החובה של ישראל בתור הכוח הכובש להגן על . האזרחית

 . בריאותה ורווחתה של האוכלוסייה הכבושה
 

אחרונות, ראלבמהדורה המקוונת של העיתון היומי הנפוץ ביש נמסר שבפגישה , ידיעות
לצורך דיון בתגובות האפשריות לטילי , שאול מופז, עם שר הביטחון של ישראל

האחראי על הפעולות האוויריות  ,הביעו קצינים בכירים בפיקוד הדרום, הקאסם
 . התנגדות עזה לתוכנית, והקרקעיות בצפון רצועת עזה וסביבתה

 
סייה שהיא כבר מרוששת תהיינה השלכות שהן בגדר לניתוק אספקת החשמל לאוכלו"

מנהלת החטיבה למזרח התיכון וצפון , אמרה  שרה לאה וויטסון, "אסון הומניטארי
, הפסקת חשמל תגרום למצוקות קשות. "Human Rights Watchאפריקה של ארגון 

, תאלץ בעלי עסקים ומפעלים לסגור את עסקיהם, בכך שתפגע בשירותים הממשלתיים
  ".גרום להשחתה של מזון ותרופות ותשבש את עבודתם של בתי החוליםת
 

ישראל הסיגה את כוחות הצבא שלה ואת המתנחלים מרצועת עזה בחודשים אוגוסט 
ישראל ממשיכה לשאת באחריות להבטחת רווחתה של , אף על פי כן. וספטמבר

האפקטיבית וזאת כל עוד ובמידה שהיא שומרת בידיה את השליטה , אוכלוסיית עזה
ישראל עדיין שולטת שליטה מלאה במרחב האווירי והימי של עזה ובגבולות . באזור

, הביוב והתקשורת, המים, כמו גם ברשתות החשמל, היבשתיים של הרצועה עם ישראל
ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשוב , על פי תוכנית ההנתקות. ובמרשם האוכלוסין

 .ולהכניס בכל עת כוחות צבא לעזה
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ישראל הצהירה שהיא עשויה לנקוט אמצעים כאלה כדי להעניש את האוכלוסייה האזרחית בעזה על 
 נכתב הארץב. תמיכתה בקבוצות החמושות שמבצעות את התקפות הטילים ואת פיגועי ההתאבדות

הדעה השלטת הייתה שדעת הקהל הפלסטינית ", שבמהלך דיון בממשלה על ניתוק החשמל לעזה
אם מספר גדול של פלסטינים יתחילו להרגיש , ל ארגוני הטרור לרסן את התקפותיהםיכולה ללחוץ ע

 ". שהמחיר שהם משלמים בגלל התקפות אלה הוא גבוה מידי
 

האסורה במפורש על פי המשפט ההומניטארי , ניתוק החשמל לעזה יהווה ענישה קולקטיבית
הוועד הבינלאומי של . א ביצע בעצמולא ניתן להעניש אדם על פשע של, לפי עיקרון זה. הבינלאומי

את מושג "נווה הרביעית כי ' באמנת ז33ארגון הצלב האדום הבהיר בפרשנותו המוסמכת לסעיף 
הוא חל לא רק על גזרי דין משפטיים אלא גם : הענישה הקולקטיבית יש להבין במובנו הרחב ביותר

 ...".על סנקציות והטרדה מכל סוג שהוא
 
שראל יכולה לשקול ברצינות להתעלם בצורה כה בוטה ממחויבויותיה זה מטריד שממשלת י"

אמרה , "לנוכח ההשלכות האכזריות שיהיו לשימוש באמצעי זה על אזרחים פלסטיניים, המשפטיות
 .וויטסון

 
זו אינה הפעם הראשונה מאז הנסיגה מרצועת עזה שישראל מנסה להעניש את אוכלוסיית עזה באופן 

 בדצמבר 12- בספטמבר ל24- בין ה, לדוגמה. תיהן של הקבוצות החמושותקולקטיבי בגלל פעולו
בעקבות התקפות טילים , הטילה ישראל סגר מלא על כניסת עובדים פלסטיניים מעזה לישראל

בחודש דצמבר הטילה ישראל סגר על כניסת עובדים מעזה . פלסטיניות שגרמו לפציעת ששה ישראלים
בעקבות פיגוע התאבדות של פלסטיני מצפון הגדה , שה ימיםלישראל למשך ש) ומהגדה המערבית(

 .שבו נהרגו חמישה ישראלים, המערבית בנתניה
  

 עובדים פלסטיניים המחזיקים באישורי כניסה תקפים 5,000- במהלך תקופות אלה נמנע מיותר מ
יעור שבה ש, ההשפעה של הפסד ימי העבודה חמורה במיוחד בעזה. להגיע למקומות עבודתם בישראל

 אחוזים 68, ם"על פי נתוני המשרד לתיאום הפעולות ההומניטאריות של האו. העוני ממשיך לטפס
  .מאוכלוסיית עזה חיים מתחת לקו העוני

 
  

 :נא לפנות אל, למידע נוסף
 

  972-548-167-775+: לוסי מאיר, בירושלים
  20-12-135-9232+: קאדי-פאדי אל, בקהיר

  212-216-1230+ : וויטסוןישרה ל, בניו יורק
 
 
 


