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  לפרסום מיידי
 
 
 
 
 
 

 ישראל חייבת לאפשר מעבר בטוח לאזרחים: ישראל/לבנון
  מהחובה להימנע מאבידות בנפש בקרב אזרחיםות פוטראזהרות אינן

 
 ישראל חייבת לאפשר לאזרחים מעבר בטוח אל מחוץ לאזור הקרבות של –) 2006 ביולי 21, ביירות (

, אזרחיםמפיץ בקרב ל "האזהרות שצה. Human Rights Watch כך מסר היום ארגון –דרום לבנון 
אינן פוטרות את ישראל מהחובה להימנע מהתקפות שיכולות ,  שעות24להתפנות מדרום לבנון בתוך 

  .בסבירות גבוהה לגרום להרג חסר הבחנה או חסר פרופורציה של אזרחים
 

שלמען ביטחונם עליהם , בנוןים מדרום לנהר הליטני בדרום לל לכל האזרחים הגר"מול הודיע צהאת
שידורי רדיו והודעה מוקלטת , באמצעות כרוזים שהוטלו ממטוס.  שעות24להתפנות מהאזור בתוך 

נאמר לתושבים להימנע מלנסוע באופנועים או במכוניות מסחריות או , שנשלחה לטלפונים ניידים
 ". למטרה פוטנציאלית"ויהפכו כך " ייחשדו בהעברת כלי נשק ורקטות"על מנת שלא , במשאיות

 
אך לא ניתן להשתמש באזהרות אלה כצידוק לפגיעה , ישראל צריכה להזהיר אנשים מפני מתקפות"

מנהלת החטיבה למזרח התיכון וצפון אפריקה , אמרה שרה לאה וויטסון, "באזרחים שנשארים
 מלאה על פי אזרחים שאינם יכולים להתפנות זכאים עדיין להגנה. "Human Rights Watchבארגון 

  ".המשפט הבינלאומי
 

, ימים האחרונים בהפציצו גשריםההרס הנרחב שחולל הצבא הישראלי במהלך ה, עבור רבים
 שעות למשימה בלתי 24הפכו את הפינוי בתוך , כמו גם המחסור במזון ובדלק, ים וכלי רכבכביש

מ מצפון " ק32- שעובר כ, חיים מדרום לנהר הליטני בני אדם300,000-כ, על פי ההערכות. אפשרית
 אזרחים כבר נמלטו מהאזור במהלך 60,000-כ, הארץ על פי דיווח בעיתון. שראללגבול בין לבנון לי
 .השבוע האחרון

 
לפני " אזהרה מוקדמת אפקטיבית"המשפט ההומניטארי הבינלאומי מחייב כוחות חמושים לתת 

על כוחות , י שניתנו אזהרותגם אחר, יחד עם זאת. כאשר הנסיבות מאפשרות זאת, התקפות
מוטלת חובה לנקוט את כל אמצעי הזהירות האפשריים על מנת להימנע עדיין חמושים אלה 

חובה זו כוללת ביטול של התקפה כאשר מתברר שהמטרה היא יעד . מאבידות בנפש בקרב אזרחים
הישג הצבאי או כשמספר האבידות בנפש הצפוי בקרב אזרחים הוא חסר פרופורציה ביחס ל, אזרחי
 .הצפוי

 
שגרמו ,  הביע דאגה מיוחדת בעקבות ההתקפות האוויריות הנמשכותHuman Rights Watchארגון 

בהתקפה אווירית על מכוניתם , על פי הדיווחים. להריגתם ולפציעתם של אזרחים שניסו להימלט
, סאסעד חב; 71בת , יד נאמיל אבו זלילה עק; 31בן , אן פקיהסר: נהרגו ביום רביעי ארבעה אזרחים

  .רון לכיוון העיר צורבעת שנסעו מכפרם עית, ת שלא זוהתהואשה רביעי; 42בן 
 

 מספר – בני אדם ברחבי המדינה 50- באותו יום נהרגו בהתקפות אוויריות של ישראל למעלה מ
התקפות אוויריות פגעו במשאיות .  ביולי12- היומי הגבוה ביותר מאז פרוץ הסכסוך בההרוגים
, בהתקפות אחרות נהרסו תשתיות ציבוריות. קמח ואורז, לרבות במשאיות שהובילו סוכר, יותאזרח

 . להם כדי להימלטהקוזק שהאוכלוסייה האזרחית כבישיםובעיקר גשרים ו
 
, דרכיםדות בנפש שנגרמו בהתקפות שלו באבל בגלל האבי, הצבא הישראלי מורה לאזרחים לעזוב"

 .אמרה וויטסון, "די לנסועם מכיאנשים רבים פוחד
 



 

 

כשמינית מאוכלוסיית ,  תושבים לבנונים500,000המבצע הצבאי הישראלי כבר הביא לעקירתם מביתם של , ם"לדברי האו
בה לכודים על פי , שנמצאת קילומטרים אחדים מדרום לנהר הליטני, המצב ההומניטארי מעורר חשש מיוחד בעיר צור. המדינה

 .עם אספקה מתדלדלת של תרופות ומזון, כמו גם אנשים שנעקרו מהכפרים הסמוכים, יים תושבים מקומ60,000-ההערכות כ
 
, אך בה בעת". פועל מתוך זהירות רבה על מנת למנוע פגיעה כלשהי באזרחים שאינם מעורבים"ל כי הוא " ביולי הודיע צה19-ב

של חיזבאללה שפועלים נגד אזרחי ישראל עושים זאת מתוך דרום לבנון היא אזור קרבות שבו הטרוריסטים "הצבא הודיע כי 
  ".ועושים בה שימוש כמגן אנושי, האוכלוסייה האזרחית הלבנונית

 
אולם אין בכך כדי לפטור את , פריסת כוחות צבאיים בתוך אזורים מיושבים היא הפרה של המשפט ההומניטארי הבינלאומי

ריים על מנת למזער את הפגיעה באזרחים וברכושם של אזרחים במהלך ישראל מחובתה לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפש
 .פעולות צבאיות

 
 Humanארגון . נצרתישראלים ב- והרג שני ילדים ערבים,  רקטות לתוך שטח ישראל100-  ביולי שיגר חיזבאללה יותר מ19-ב

Rights Watchמכוונות לפגוע –במקרה הרע ו, שבמקרה הטוב הן חסרות הבחנה,  גינה את חיזבאללה על התקפות אלה 
  .באזרחים

 
 15כולל , עשרים ותשעה ישראלים נהרגו. מרביתם אזרחים,  ביולי12- בני אדם נהרגו בלבנון מאז תחילת הלחימה ב300-יותר מ
 .אזרחים

 
  :בקרו באתר, Human Rights Watch השוטף של הסכסוך בין ישראל ללבנון על ידי ארגון סיקורכדי לעיין ב

/lebanon_israel/campaigns/org.hrw://http  
 
 
 


