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  לפרסום מיידי
 
 
 
 
 
 
 
 

 : השטחים הפלסטינים הכבושים
 החמאס חייב להורות על קץ מוחלט להתקפות נגד אזרחים 

 
 על תנועת חמאס להכריז ללא דיחוי ובפומבי שהיא לא תוציא לפועל –) 2006 בינואר 30, ירושלים(

 Humanכך אומר היום ארגון  –אבחנה באזרחים -פעולות המכוונות כלפי אזרחים ולא תגרום לפגיעות ללא
Rights Watchבמכתב המופנה אל מנהיגי התנועה  . 

 
הזרוע .  בינואר25-טיני שנערכו בסזכתה בבחירות לפרלמנט הפל, תנועת ההתנגדות האסלאמית, חמאס

הצבאית של התנועה הוציאה לפועל פעולות התאבדות והתקפות אחרות שבהן נהרגו עשרות רבות של 
בתחילת השנה שעברה הכריזה התנועה על השהייה של התקפות מסוג . אחרים נפצעו קשהורבים , אזרחים

  . תנועת החמאס לא התחייבה אף פעם לשים להן קץ, עם זאת; זה והתמידה בה
 

במהלך השנה האחרונה היה החמאס אחראי גם לשיגור טילי קסאם מתוצרת עצמית לעבר ישובים 
ניטארי הבינלאומי על שימוש בנשק שלא ניתן לכוונו אל עבר בניגוד לאיסור במשפט ההומ, ישראליים

 .בתוך אזורים אזרחיים או בסמוך אליהם, מטרות צבאיות ספציפיות
 
חיוני שהתנועה תנצל את ההזדמנות , לאור תפקידה החדש של תנועת החמאס בפוליטיקה הפלסטינית"

סגן מנהל , ו סטורק'אמר ג, "אשר תהיינהתהיינה הנסיבות , להתחייב בפומבי להימנע מהתקפות נגד אזרחים
ללא תלות במה שיקרה . "Human Rights Watchהחטיבה לענייני המזרח התיכון וצפון אפריקה בארגון

  ". תנועת החמאס חייבת להבהיר שיותר לא תבצע פעולות נגד אזרחים, ביחסי התנועה עם ישראל
 

החמאס טענו שהתקפות מסוג זה נעשות בתגובה דוברים שונים של , Human Rights Watchלדברי ארגון 
אולם האיסור המוחלט על התקפות נגד אזרחים חל . להתקפות ישראליות שבהן נהרגים אזרחים פלסטינים

 .גם על פעולות תגמול שמבוצעות בתגובה להתקפות נגד אזרחים של מי מהצדדים
 
, "נות ההומניטאריים הבסיסיים ביותרפעולות שמטרתן הרג ופציעה של אזרחים הן הפרה בוטה של העקרו"

 ועל – פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות –ניתן למנות אותן בין הפשעים החמורים ביותר . "אמר סטורק
 ".כל מדינות העולם חלה חובה להביא את מבצעיהן לדין

 
לים עין או מע/ו, מי שמורה על ביצוע פשעי מלחמה או פשעים נגד האנושות, על פי המשפט הבינלאומי

 . מסתכן בנשיאת אחריות פלילית למעשיו, ומי שמבצעם ישירות, מהם
 

 :ניתן לעיין בעותק של המכתב המופנה אל מנהיגי חמאס בקישור הבא
pdf.012906hamas/pdfs/hebrew/gor.hrw://http

  
  :נא לפנות אל, לקבלת מידע נוסף

  
     + 1-202-299-4925  ו סטורק'ג ,.סי. בוושינגטון די

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