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  אל תאלצו אזרחים לבצע את עבודת הצבא:ישראל

 
 לסייע לו בפעולותיו הצבאיות באופן פלשתיניםל מאלץ " צה–) 2002 באפריל 18, ירושלים(

 .ח חדש אשר התפרסם היום" בדוHuman Rights Watchכך טוען , קבוע
 

, ל"השימוש באזרחים במהלך פעולות מעצר של צה: זמנים קשים,  העמודים24ח בן "הדו
, לפתוח חבילות חשודות, באופן קבוע ובאיומי אקדח, ל מאלץ אזרחים"ד כיצד צהמתע

במהלך " מבוקשים"ולערוך חיפושים בבתי פלשתינים , לדפוק על דלתות של חשודים
 .פעולותיו הצבאיות

 
-מנהל חטיבת המזרח התיכון וצפון אפריקה ב, אומר האני מגאלי, "זהו מנהג מדאיג מאוד"

Human Rights Watch" .ל מוביל אזרחים באיומי אקדח לבצע את העבודה "בכך שצה
הוא למעשה בוגד בעקרונות המשפטיים שכל צבא מחויב , שהחיילים שלו אמורים לבצע

 ".לקיים
 

ל לביצוע מעצרים "ח מבוסס על תחקירים מעמיקים שבוצעו לגבי ארבע פשיטות של צה"הדו
; "מבצע חומת מגן" ממשיכה היום בדרך הפעולה הזו. 2002 ובתחילת 2001 שנת בסוף

לעזור לחיילים , באיומי אקדח, רופאים ואזרחים אחרים דיווחו שנתבקשו, עיתונאים
 . ל בגדה המערבית"בפשיטות האחרונות של צה

 
ולמחנות פליטים בשטחים שנמצאים , לכפרים, ל לעיירות"ממשלת ישראל טענה שחדירת צה

שמטרתם אזרחים , מנוע גל פיגועי התאבדותבשליטת הרשות הפלשתינית נחוצה כדי ל
 .ישראלים

 
Human Rights Watchשהנם אסורים ,  גינה שוב ושוב את פיגועי ההתאבדות נגד אזרחים

אולם אסור שיעשה שימוש בפיגועים אלה ,  ההומניטרי הבינלאומיהמשפטפי - עלמפורשות
 .ל"כדי לתרץ את ההפרות החמורות של צה

 
ממשלת ישראל . "אמר מגאלי, "ח זה"ל המתועדת בדו"לות של צהאין כל צידוק להתעל"

-הוא הוסיף ש". לאלתר את הפעולות האלה הפסיקצריכה לעמוד בהתחייבויות שלה ול
Human Rights Watchלארגן פגישה עם בכירים , על אף בקשות חוזרות ונשנות,  לא הצליח

 .ל כדי לדון בתחקיר ובממצאיו"בצה
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ח מתעד גם הפרות חמורות אחרות במהלך פשיטות "הדו, ית המופעלת על אזרחיםבנוסף לכפייה השיטת
. גרימת נזק רב לרכוש אזרחי וענישה קולקטיבית בדמות הריסת בתים, אזרחיםהתעללות בלרבות , ל"צה
שבו חיילים החזיקו באזרח וירו במתכוון ברגלו כדי , ערובה-ח מתעד גם מקרה אחד של לקיחת בן"הדו

והיא אסורה בהתאם , לקיחת בני ערובה הנה פשע מלחמה. להיכנע, "מבוקש"פלשתיני , אחיולהכריח את 
 . הבינלאומילמשפט

 
ל "ח מתעד גם שני מקרים שבהם פלשתינים חמושים סיכנו אזרחים פלשתינים על ידי ירי לעבר חיילי צה"הדו

 .ל"ממקומות שחשפו את האזרחים לירי התגובה של צה
 

 .הקהילה הבינלאומית והרשות הפלשתינית, מפורטות לפעולה על ידי ממשלת ישראלח מכיל המלצות "הדו
 

:בכתובת, ח יפורסם באינטרנט"הדו, 3:01 בשעה 2002 באפריל 18-ה, יום חמישיעד 
http://docs.hrw.org/embargo/israel2/ .ניתן יהיה להיכנס באמצעות שם המשתמש :occupation 

 .shield2002 :והסיסמה
 

 .http://hrw.org/reports/2002/israel2 :ח יופיע בכתובת"הדו,  באפריל18-ה, יום חמישיהחל מ
 
 
 


