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 חאלד משעל 

 ראש הלשכה המדינית של חמאס
 
 זהאר-ר מחמוד א"ד

 מית בעזהאראש תנועת ההתנגדות האסל
 

 איסמעיל הנייה
ראש רשימת מועמדי תנועת ההתנגדות האסלאמית 

 בבחירות לפרלמנט
 

 
 ,זהאר ומר הנייה-ר א"ד, ה מר משעל"ה
 

 אנו הפלסטיני לפרלמנט בבחירות) חמאס (האסלאמית ההתנגדות תנועת של ניצחונה לרגל
 שימוש עוד יעשה לא שארגונכם בפומבי להכריז, זה מכתב באמצעות, בכם להפציר מבקשים
 לחמאס זאת המלצנו בעבר. ן/בהם אבחנה-חסרת לפגיעה יגרום או אזרחים נגד קטלני בנשק

  . הזדמנויות במספר
  

 ,החדשה לסטיניתהפ המחוקקת במועצה ברוב החמאס תנועת של זכייתה שלאור סבורים אנו
 את לנצל חיוני, הפלסטינית הרשות של הבאה ממשלתה את להקים לכם שניתן המנדט ולאור

 החמאס הכריז שעליה אזרחים נגדשל פעולות  ההשהיה את ולהרחיב להאריך ההזדמנות
 תהיינהמסוג זה  תקפותה יבצע לא שהארגון תנאי-ללא להכריז כמו גם שעברה השנה בתחילת
 החובה מוטלת חמאס ידי על שתוקם ממשלה כל על,  זאת ועוד. אשר תהיינהדבעתי הנסיבות
 ולנקוט אזרחים נגדפעולות ה כל את להפסיק אחרות חמושות פלסטיניות לקבוצות לקרוא

 .ולכיבודו זה בסיסי הומניטארי עיקרוןלהבטחתו של  צעדיםב
   

עולות  לפועל בעבר פהוציא', קסאם-דין אל-עז א' או הזרוע הצבאית שלו ,ארגון חמאס
רבים ,  נהרגו עשרות רבות של אזרחים בישראל ומאות נפצעוןאחרות שבהפעולות התאבדות ו
כשזוג מתאבדים  2004 באוגוסט 31-האחרונה מסוג זה אירעה בפעולה ה. מהם קשה

 נהרגו ששה השבעולה פ ,התפוצצו בשני אוטובוסים עירוניים ברחובה הראשי של באר שבע
 .  וכמאה נפצעועשר בני אדם

 
. הרג או פציעה של אזרחים מהוות הפרה של העיקרון האנושי הבסיסי ביותרייעודן ת שפעולו

מסוג זה עומד בתוקפו ללא תלות בשאלה אם המבצעים הם פעולות האיסור האוניברסלי על 
לרבות , מעשי הרג מכוון של אזרחים. שליחים של ממשלה או של קבוצת אופוזיציה חמושה

מהווים פשעי מלחמה ונחשבים לפשעים נגד האנושות אם הם , ת פעולות תגמולבמסגר
כמו גם  – מי שמבצעים פשעים נגד האנושות. מבוצעים בצורה נרחבת או באופן שיטתי

 נושאים באחריות פלילית – הממונים עליהם שמורים על פעולות כאלה או מעלימים מהן עין
העולם כל מדינות , במילים אחרות; וניברסליתאישית למעשיהם ונתונים לסמכות שיפוט א

ללא תלות בשאלה היכן בוצע הפשע וללא קשר לזהות , נושאות באחריות להביא אותם לדין
 .הלאומית של הקורבן או המבצע

 
 –טילים מתוצרת עצמית חמאס או הזרוע הצבאית שלו נטלו אחריות גם לירי של הארגון 

 גרמו להרוגים הםאחדים מ וים וערים בישראללעבר ישוב – טילי קסאםהידועים בשם 
עובדה זו הופכת .  במידה כלשהי של דיוקנםכלי נשק שלא ניתן לכווטילים אלו הינם . ולפצועים

 להפרה של המשפט , או בקרבת אזורים אזרחיים,את השימוש בהם נגד אוכלוסייה אזרחית
לכוונם לעבר יעדים צבאיים שאוסר על שימוש בכלי נשק שלא ניתן , ההומניטארי הבינלאומי

 . ספציפיים
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חמאס שההתקפות שמבצע הארגון הן תגובה להתקפות ישראליות נגד אזרחים הדוברים של לעיתים קרובות טוענים 

 או ,התקפות שמופנות נגד אזרחים, על פי המשפט הבינלאומי. פלסטינים ושזוהי דרך התנגדות לגיטימית לכיבוש צבאי
האיסור המוחלט על התקפות נגד אזרחים .  מהוות פשעים מהסוג החמור ביותר,חנה באזרחיםאב-גורמות לפגיעה ללא

כמו גם על פעולות שלטענת , חל גם על פעולות תגמול שמבוצעות בתגובה להתקפות נגד אזרחים של מי מהצדדים
 לא יכול להתעלמות בוטה כל כך מעקרונות הומניטאריים בסיסיים אלה. להתנגד לכיבושהקבוצה החמושה מיועדות 

 . להיות שום צידוק
 

 על להודיע כמו גם –  המשפט הבינלאומייו שלמסיבות אלו אנו שבים וקוראים לחמאס לאמץ מדיניות של כיבוד עקרונות
. אבחנה-כוונות נגד אזרחים או שגורמות לפגיעה ללאהמפעולות מותנה ל-סוף בלתי ובכלל זה – דיחוי- בפומבי וללאכך

לחדול  ,םאגדודי קס, בלתי משתמע לשתי פנים לזרוע הצבאית של ארגונכםמכם לקרוא בפומבי ובאופן אנו מבקשים 
את הקריאה . מהתקפות או מפעולות תגמול שמופנות במכוון נגד אזרחים או גורמות להם לפגיעה חסרת פרופורציה

  .לכל הקבוצות או היחידים הפועלים מטעם החמאס כמו גם לכל הקבוצות הפלסטיניות החמושותות הזאת יש להפנ
 

 ,בכבוד רבבציפיה לתשובתכם ו
 
 
 

 שרה לאה וויטסון
 החטיבה למזרח התיכון וצפון אפריקה, לית"מנכ

 
 

 

 


