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    28מספר ההרוגים בכפר קנא עומד על : לבנון/ישראל

  דרושה חקירה בינלאומית של התקיפה האווירית הישראלית
 
 Human Rights חקירה ראשונית שערך ארגון –) 2006 באוגוסט 2, ביירות (

Watchביולי העלתה שעד 30- בעניין התקיפה האווירית הישראלית בכפר קנא ב 
 כך נמסר היום בהודעה – ילדים 16מתוכם ,  בני אדם28עתה נקבע מותם של 

  .Human Rights Watchמטעם ארגון 
 
ההרוגים בכפר קנא הם תוצאתן הצפויה של ההפצצות חסרות ההבחנה שמבצעת "

מנהלת חטיבת המזרח התיכון וצפון , אמרה שרה לאה וויטסון, "ישראל בלבנון
פניות -רק חקירה בינלאומית חסרת. "Human Rights Watchאפריקה בארגון

  ".יכולה לברר מה באמת התרחש
 

 בני 63 הרוגים התבססו על רישום של 54ההערכות הראשונות שנקבו במספר של 
ועל כך שצוותי ההצלה אתרו רק , אדם שמצאו מקלט במרתף הבניין שהופצץ

 בני אדם 28- ו בני אדם נמלטו מהמרתף22עתה מתברר כי לפחות . תשעה ניצולים
זאת על פי רישומי הצלב האדום הלבנוני ובית החולים הממשלתי , נהרגו בהפצצה

  .בצור
 

ואחדים מתושבי כפר קנא חוששים שהם , שלושה עשר בני אדם עדיין נעדרים
  .על אף שהמאמצים למציאת הגופות הופסקו, קבורים מתחת להריסות

 
ונות מפורטים עם שני עדי ראייה  ערכו ראיHuman Rights Watchתחקירני ארגון 

שאחד מהם היה בבניין בעת ההפצצה והשני מתגורר באותה , למתקפה בכפר קנא
  .שכונה וסייע במאמצי החילוץ

 
 מבני 63,  שהיה במרתף בזמן המתקפה61חקלאי בן , לדברי מוחמד מחמוד שלהוב

ל המשפחות המורחבות שלהוב והאשם הסתתרו בשלושה חדרים בקומת הקרקע ש
מטוסים . בעת שהפצצות הראשונות פגעו בכפר, בניין גדול בן שלוש קומות

ולדבריו ,  ליולי29- ישראלים החלו לתקוף את האזור בשעות הערב המוקדמות של ה
פגעה , בסביבות אחת אחר חצות,  ביולי30- הוא תיאר איך ב.  פעם50-תקפו יותר מ

  : פצצה ישראלית בקומת הקרקע של הבניין
 

קומת הקרקע של הבית . ייתה כאילו מישהו הרים את הביתההרגשה ה
היא פגעה מתחתינו , כשהפצצה הראשונה פגעה.  מטר2.5היא בגובה של 

 –אני ישבתי ליד הדלת . הרקטה פגעה מתחת לבית, וכל הבית התרומם
אני לא נפצעתי ומצאתי את .  וכולנו היינו בהלם–הכל התמלא אבק ועשן 

, כשניסיתי לחזור פנימה. מבפנים נשמעו צרחות. יןמחוץ לבני] נזרק[עצמי 
את כל מי ; התחלתי לדחוף אנשים החוצה. לא יכולתי לראות בגלל העשן

  .שיכולתי למצוא
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, אחרי חמש דקות הייתה עוד תקיפה אווירית שפגעה בצדו השני של הבניין
היו . לוםבקושי יכולנו לנשום ולא יכולנו לראות כ, אחרי ההתקפה השנייה. מאחורינו

אחרי ההתקפה ]. בקומת הקרקע[שלושה חדרים בבית שבהם הסתתרו אנשים 
הצלחנו למצוא רק כמה אנשים בחדר . המון אדמה נדחפה לתוך החדרים, הראשונה
  .הראשון

 
כל ארבע . שלהוב הכחיש נמרצות שבבניין או בסביבתו נכחו לוחמי חיזבאללה כלשהם בעת ההתקפה

וכתוצאה מכך היה קשה , הוא סיפר, א נותקו בהפצצות הישראליותהדרכים המובילות לכפר קנ
 .ללוחמי חיזבאללה להכניס משגרי רקטות אל תוך הכפר, אם לא בלתי אפשרי, מאוד

 
אנחנו הראינו . "אמר שלהוב? "לאן הוא נעלם, באמת ראו את משגר הרקטות] ל"צה[אם הם "

  ?"נו את משגרי הרקטותלמה הישראלים לא מראים ל; לישראל את ההרוגים שלנו
 

אף הוא תושב כפר קנא שמיהר לעבר הבניין לאחר שהופצץ בהתקפה של אחת אחר , עדיבי-גאזי אל
הוא ואנשים נוספים הוציאו מספר אנשים . מסר גרסה שעולה בקנה אחד עם זו של שלהוב, חצות

י ההתקפה השנייה אבל לא יכלו להוציא אף אדם נוסף אחר, סיפר, מהבניין אחרי ההתקפה הראשונה
 50- האם משפחה של למעלה מ, אם חיזבאללה ירו מסביבת הבית. "שאירעה חמש דקות מאוחר יותר
  .Human Rights Watchאמר לתחקירני ? "בני אדם הייתה פשוט יושבת שם

 
. ממשלת ישראל טענה בתחילה שהצבא ירה על הבניין בגלל שלוחמי חיזבאללה ירו רקטות מהאזור

לא מצאו ציוד , יום לאחר ההתקפה,  ביולי31- שביקרו בכפר קנא בHuman Rights Watchתחקירני 
אנשי , אף אחד מבין עשרות העיתונאים הבינלאומיים, בנוסף. צבאי הרוס כלשהו בבניין או בקרבתו

 ביולי לא דיווח שראה סימנים 31- וב30- צוותי ההצלה והמשקיפים הבינלאומיים שביקרו בכפר קנא ב
צוותי ההצלה לא חילצו גופות כלשהם של .  לנוכחות צבאית של חיזבאללה בבניין או בסביבתוכלשהן

  .מי שידועים כאנשי חיזבאללה מתוך הבניין או מקרבתו
 

 1- אחד מבכירי הכתבים הצבאיים בישראל דיווח ב. ל את גרסתו"בשלב מאוחר יותר שינה צה
או על , על רקטות ששוגרו מהאתר של הבנייןעתה נראה שלא היה לצבא מידע כלשהו "באוגוסט כי 

  ".נוכחות של אנשי חיזבאללה במקום באותה עת
 
הכוחות הישראלים יורים לעבר מטרות צבאיות מפוקפקות וגובים מחיר גבוה בחיי , שוב ושוב"

  ".ההתנהלות המזלזלת שלהם עלתה בחיי מאות בני אדם. "אמרה וויטסון, "אזרחים
 

  :פי רישומי הצלב האדום הלבנוני ובית החולים בצורלהלן שמות ההרוגים על 
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