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 :שטחי הרשות הפלשתינית/ ורצועת עזההמערביתטחים הכבושים של הגדה הש/ישראל

  מתאבדים מבצעים פשעים נגד האנושותמפגעים
 
 האנשים הנושאים באחריות לתכנון ולהוצאה לפועל של פיגועי – )2002 בנובמבר 1, עזה (

, לדיןאשמים בפשעים נגד האנושות ויש להעמידם ,  נגד אזרחיםביודעיןהתאבדות שמכוונים 
 . חדש שהתפרסם היוםח"בדו Human Rights Watchכך טוען ארגון 

 
 של נושא האחריות הראשונה עמודים מהווה את הבדיקה השלמה 170 המחזיק ח"הדו

.  הכבושים על ידי ישראלובשטחיםהפלילית האישית לפיגועי התאבדות נגד אזרחים בישראל 
מהווה גם את ,  נגד אזרחים ישראליםותהתאבדפיגועי :  ברגע אחדנמחקושכותרתו , ח"הדו

,  פיגועי התאבדות שבוצעו על ידי החמאסבנושאהמחקר המקיף ביותר שנערך עד היום 
, )פ"חעש( העממית לשחרור פלשתין והחזיתאקצא -גדודי חללי אל, יהאד האיסלמי'הג

 .  ההתאבדות שבוצעו לאחרונהפיגועיהארגונים שנטלו אחריות על כמעט כל 
 
וכך גם ,  פושעי מלחמהאלא"  מעוניםקדושים" פיגועי התאבדות אינם לפועלציאים  שמומי"

. Human Rights Watch ארגון ל"מנכ', אמר קנת רות, " לתכנן פיגועים כאלהשמסייעיםמי 
 נפרדת ממעשים בקטגוריה של פיגועים אלה והאופי השיטתי שלהם מציבים אותם ההיקף"

 באופן ברור משתייכיםפיגועים אלה . של עימותאסורים אחרים שמבוצעים בתקופות 
 ".לקטגוריה של פשעים נגד האנושות

 
שגרמו למותם ,  חמישים ושניים פיגועי התאבדותפלשתינאים ביצעו 2001 חודש ינואר מאז
 . אזרחים נוספים2,000-כ אזרחים ולפציעתם של 250-של כ

 
 המוסמכת תישא שהרשות מבוססים היטב של המשפט הבינלאומי קובעים כללים

 פשעים נגד אובאחראיות במקרים בהם אנשים הנתונים בשליטתה מבצעים פשעי מלחמה 
 מניעה אמצעינמנעים מלנקוט , גם מנהיגים שמורים על ביצוע פשעים כאלה. האנושות

 .נושאים באחריות לפשעים אלה, סבירים או נמנעים מלהעניש את מבצעיהם
 

עידודם ,  באופן גלוי את תמיכתםביטאויהאד האיסלמי ' הבכירים של החמאס והגהמנהיגים
ואף ציינו שיש ביכולתם להפסיק את , ישראליםאו הסכמתם לפיגועי התאבדות נגד אזרחים 

וכן ,  אחמד יאסין וחאלד משאל מהחמאסשייחכגון , על מנהיגים אלה. הפיגועים האלה
לתפקיד שהם ממלאים  פלילית בקשר לחקירהלעמוד , יהאד האיסלאמי'רמאדן סאלח מהג

 אחריות בפומבי לפיגועי התאבדות נטלההחזית העממית לשחרור פלשתין . בפשעים אלה
 החזית שליטה על הוצאתם לפועל למנהיגינראה שיש . ולפיצוץ מכוניות תופת נגד אזרחים

-לגבי ארגון גדודי חללי אל.  פליליתלחקירהולפיכך גם עליהם לעמוד , של פיגועים אלה
וגם על האחראים בארגון ,  המקומייםבדרגיםאה שהשליטה והאחריות מתמקדת נר, אקצא

 . זה לעמוד לחקירה פלילית
 

HUMAN RIGHTS WATCH 



 את חלקם ואת אחריותם של הרשות הפלשתינית ושל הנשיא יאסר בוחן Human Rights Watch של ארגון ח"הדו
 מלנקוט אמצעים נעהנמ פ" מגיע למסקנה שהרשח"הדו.  בכל הקשור לפיגועי התאבדות נגד אזרחיםערפאת

ובכך תרמה ,  את האחראים להםלדיןשעומדים לרשותה על מנת להרתיע את מבצעי הפיגועים או להעמיד 
  .ליצירת אווירה של חסינות למבצעי פשעים אלה

 
 המשפט הוא בסירובם להפעיל את מערכת פ" ביותר של הנשיא ערפאת ושל הנהגת הרשהגדול הכישלון"

 פ" ביכולתה של הרשהיהכאשר , 2001במיוחד במהלך שנת ,  מבצעי פיגועי ההתאבדותהפלילי כדי להרתיע את
 .  'אמר רות, "לעשות זאת במידה רבה

 
 או להעניש את הפושעים שאינם נתונים אפקטיביות לנקוט פעולות מניעה פ"אמר שהימנעותה של הרש' רות

ל פי הכללים המקובלים היום במשפט  אחריות פיקודית עהמגדיריםאינה עומדת בקריטריונים , לשליטתה
, "שהתרחשו בהחלט נושאים בדרגה גבוהה של אחריות פוליטית לזוועות פ" והרשערפאת אולם. "הבינלאומי
 .'אמר רות

 
פגעו , פ" ומתקנים ביטחוניים של הרשמשטרהכגון הריסת מתקני , פעולותיה של ישראל, פ" הרשלטענת

לא , מוגבלת כמעט- שבה יכולתה לפעול הייתה עדיין בלתיתקופהבאך אפילו . ביכולת הפעולה של הרשות
תכננו או סייעו לביצוע פיגועים והתקפות ,  מעשית כדי להביא לדין את מי שהסיתופעולה שום פ"נקטה הרש

כלל , נעצרואם וכאשר ,  התמידה במדיניות שלפיה החשודיםפ"הרש, תחת זאת.  אזרחים ישראליםנגדאחרות 
 .ממעצרםובדרך כלל שוחררו בתוך זמן קצר , ה ולא הועמדו לדיןלא הובאו לחקיר

 
 שנשקפה לעצורים כתוצאה מהפצצת הסכנה ניסתה להסביר את שחרור החשודים ממעצר בציינה את פ"הרש

 כל הסבר לכך שהחשודים מעולם לא נחקרו או הועמדו מסרהאולם הרשות לא . מתקני הכליאה על ידי ישראל
 . החשודים במתקני כליאהבהחזקתותנים צעדים שאינם מ, לדין

 
ובחן ,  ועם חברים בארגונים החמושיםפ"ברש ראיונות מעמיקים עם בכירים ערך Human Rights Watch ארגון

לא מצא , בהסתמך על המידע שפורסם עד עתה.  על ידי ישראלשפורסמו פ"מקרוב מסמכים פנימיים של הרש
 פיגועי לפועלהורו על ביצוע או הוציאו ,  תכננופ"ערפאת או הרש לכך שראיות Human Rights Watchארגון 

 אפקטיבי על באופןאו שהיה באפשרותם לשלוט , התאבדות או התקפות אחרות נגד אזרחים ישראלים
שהוא שלוחה של תנועת , אקצא- אלחללילרבות ארגון גדודי , פעולותיהם של הארגונים שביצעו את הפיגועים

 .הפתח של ערפאת
 

הצביעו הארגונים ,  ישראליםאזרחים להצדיק את פיגועי ההתאבדות והתקפות אחרות המכוונות נגד סיוןבני
שהביאו למותם ולפציעתם של ,  של ישראלונשנותהפלשתיניים החמושים ותומכיהם על התקפות חוזרות 

לות תגמול  שטיעונים אלה אינם מהווים בשום אופן הצדקה לפעוהיא ח"מסקנת הדו. אזרחים פלשתינאים
 .  אזרחיםחסרות הבחנה נגד 

 
 הפרות של לנוכח גם. "'אמר רות, " נגד אזרחים אינו מותנה בהתנהגותו של היריבפיגועים לבצע האיסור"

 להימנע מהתקפות שמכוונות החמושיםחובה על הארגונים הפלשתיניים , המשפט הבינלאומי מצדה של ישראל
 ".נגד אזרחים

 
כמו גם יתרונה ,  אלה טוענים שהמשך הכיבוש הצבאי הישראלילפיגועיםאים  החמושים האחרהארגונים

אין , שוב. הופכים את הפיגועים האלה לברירה היחידה שנותרה בידיהם,  לחימהבאמצעיהברור של ישראל 
 נגד שמכוונותשאוסר באופן מוחלט וללא תנאים על התקפות ,  אלה כל אחיזה במשפט הבינלאומילטיעונים
 .אזרחים

 
 יותר אם. "'אמר רות, " היריביםהצדדים חמושים מתאפיינים לעתים קרובות בהבדלים בכוחם של עימותים"

תיווצר פרצה ענקית בהגנות שקובע המשפט ההומניטרי ,  אזרחיםנגדלהבדלים אלה לשמש הצדקה להתקפות 
 ".הבינלאומי

 
 שכל"מכיוון ,  למעשה אזרחיםנםאיהארגונים הפלשתיניים החמושים טענו גם שיעדי הפיגועים , לבסוף

.  הישראלים בהתנחלויות איבדו את מעמדם האזרחישהתושביםוכן בגלל , "הישראלים משרתים במילואים
מי שמשרתים במילואים בכוחות :  המשפט ההומניטרי הבינלאומי ברורותשהוראות מצביע על כך ח"הדו



כל מקרה אחר הם זכאים להגנה המוקנית וב,  ללוחמים אך ורק בעת שהם בשירות פעילנחשביםצבאיים 
 עזה אינן וברצועתעל אף העובדה שההתנחלויות הישראליות האזרחיות בגדה המערבית , כמו כן. לאזרחים

 זכאים להגנה המוקנית בהןהרי שהאנשים המתגוררים , חוקיות על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי
 .איבהיר במעשי למעט במקרים בהם הם מעורבים באופן יש, לאזרחים

 
תנאי - קריאה לכל הארגונים הפלשתיניים החמושים לחדול מייד וללאהפנה Human Rights Watch ארגון

ארגון .  אלה יועמד לדיןלפיגועים לוודא שכל מי שאחראי באופן כלשהו פ"וכן קרא לרש,  נגד אזרחיםמפיגועים
Human Rights Watch אחרות ולהתקפותים קץ לפיגועי ההתאבדות  לפתוח במסע ציבורי שישפ" קרא לרשגם 

 שנהרגו תוך כדי ביצוע התקפות אנשים" מעונים קדושים" אינה מחשיבה כפ"ויבהיר שהרש, נגד אזרחים
 . מוות או לגרום סבל נורא בקרב אזרחיםלזרוע, במכוון וללא הבחנה, שמיועדות

 
 

 
 

In Arabic at http://www.hrw.org/arabic/press/2002/is-to-pa1101.htm 
In Hebrew at http://hrw.org/reports/2002/isrl-pa/sb_sumrec_hb.pdf (summary and 
recommendations) and http://hrw.org/reports/2002/isrl-pa/sb_ch3_hb.pdf
 


