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 ר'פאר היקר,-מר מגדי עבד אל
 

ידי -שנלקחו על ,צעירים פלסטינים מעזה ארבעהבעניינם של אני פונה אליך 
: 2015באוגוסט  19-ב  ,חמושים לאחר שעברו מעזה למצרים דרך מעבר רפיח

. יאסר זנוןו זבדה-דאים אבו ליבדה, חוסיין א-ג'ביין, עבד א-עבדאללה אבו אל
משפחותיהם סבורות כי הם מוחזקים אך לא נודע, הארבעה מקום הימצאם של 
על אף אודותיהם,  על לא סיפקו כל מידעהרשויות המצריות . במשמורת מצרים

כדי  ,2016בנובמבר  7-לגורמים מצריים בכירים ב משפחותיהםמכתב ששלחו 
 מה עלה בגורלם.לברר 

 

בכל יקבל ביטוי  ,באפריל 30יום ראשון, שתספק לנו עד רלוונטי כל מידע 
 שלנו בעניין. עתידי םפרסו

 
שמשרדו  ,הוא ארגון זכויות אדם בינלאומי Human Rights Watchארגון 

 תשעיםהראשי בניו יורק. אנו מפרסמים דו"חות על מצב זכויות האדם ביותר מ
המשפט מדינות ברחבי העולם, במטרה להגן על זכויות האדם ולקדם את כיבוד 

 ההומניטארי הבינלאומי. 
 

טים ג'באליא, אבו , ממחנה הפלי23ג'ביין, בן -אלאבו לדברי המשפחות, 
, תושב שכונת שיח' 29זבדה, בן -אבוריג', -, ממחנה הפליטים אל26ליבדה, בן 

באופן במעבר רפיח , תושב העיר רפיח, עברו 26רדוואן בעיר עזה וזנון, בן 
 Human Rights. משפחותיהם אמרו לארגון 2015באוגוסט  19-חוקי ב

Watch  דו המצרי של הגבול וכי הצעירים התקשרו אליהן באותו ערב מצכי
מאוחר יותר באותו לילה הם עלו על אוטובוס לשדה התעופה של קהיר, דרך 

 חצי האי סיני. 
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להמשיך את  במטרהג'ביין ואבו ליבדה -אל -יה קורטהמשפחות אמרו כי הצעירים היו בדרכם ל
זבדה וזנון לצורך טיפול רפואי. נוסעים אחרים באוטובוס מסרו למשפחות כי לאחר -לימודיהם וא

שישה גברים חמושים בלבוש אזרחי ירו לעברו מטרים,  300-שהאוטובוס יצא מרפיח והתקדם כ
 והורידו ממנו בכוח את ארבעת הצעירים. מאז לא שמעו מהם המשפחות דבר.

 
כך נטען, נראים אבו  שבו, תצלום 2016בחודש אוגוסט  פרסמהג'זירה -אלסוכנות החדשות 

 קטע וידיאוכשהם יושבים במתקן מעצר בקהיר. כמה סוכנויות תקשורת פרסמו גם  ליבדה וזנון
שבו, לדבריהן, נראים שני הגברים באותו מתקן מעצר. משפחותיהם של השניים אישרו כי הם 

 המצולמים.אכן 
 
, למחרת חטיפתם של הארבעה, אמרו גורמי ביטחון רשמיים במצרים 2015באוגוסט  20-ב

שהארבעה היו חברים בזרוע הצבאית של  רויטרסהחדשות סוכנות ומקורות המקורבים לחמאס ל
 Humanאמר ר'אזי חמד, אז סגן שר החוץ של חמאס, לארגון  2016חמאס. בחודש ספטמבר 

Rights Watchה היו חברי חמאס אולם הם לא מילאו תפקידים רשמיים בכירים. , כי כל הארבע
סוכנות הידיעות תפקיד רשמי בחמאס, ל בעל, סלאח ברדאווילאמר  2016בחודש אוגוסט 

 , כי מצרים הציבה תנאים לשחרור הארבעה. שאמס
 

או את המידע  את הדיווחים הללולא הצליח לאמת באופן עצמאי  Human Rights Watchארגון 
 שמסרו המשפחות.

 
מי מארבעת הצעירים מוחזק במשמורת הרשויות המצריות, אנו קוראים לך להכיר בכך אם 

פי המשפט -לעשות על הרשויות מדינשנדרשות , ולציין מה הבסיס למעצרם, כפי לאלתר
בכך שרשויות חמאס בעזה ימלאו  לתלותההבינלאומי. חובה זו אינה מותנית בדבר ולא ניתן 

באופן  םהעמידעל הרשויות המצריות לאם הארבעה חשודים בפעילות פלילית דרישות כלשהן. 
 חשודים יש לשחררם לאלתר. בגדר די לדין, ואם אינם ימי
 

הן  שמקנים דיני העונשין של מצריםהיסוד הגנות נוגד למ ןמעצר ללא קשר עם העולם החיצו
תובע בפני את הרשויות להביא חשודים פליליים  יםמחייב. דינים אלה לאזרחים והן ללוחמים

או לשחררם לאלתר.  ,על סמך ראיות ,לדין באופן מיידיואת התובעים להעמידם  שעות 24תוך ב
יהיה מעמדם אשר יהיה, , יםעצורהשכל  הקובעהבינלאומי, מעצר כזה מפר גם את המשפט 

לצורך  ,אדם בעל תפקיד מקבילפני קצין שיפוט או בימים( כמה )כלומר, בתוך ידי ייובאו באופן מ
 המעצר ונחיצותו.  חוקיות ה שלחינב
 

 לחשוףאו  במשמורתהמוחזק מדינה להכיר בכך שאדם של  פי המשפט הבינלאומי, סירוב-על
אותו ללא המותיר  באופן, יהידי כוחותבמעצר כליאה או גורלו לאחר עלה ב מהו היכן הוא נמצא א

אמנה מפרה זכויות רבות המעוגנות בכפויה העלמה כפויה.  העלמהבגדר  הוא, הגנת החוק
, ובכלל זה את 1982מצרים בשנת  אשררהמדיניות שאותה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ו

העצירים את ותירות כפויות מ העלמות. בפני שופטדי יבאופן מיהחובה להביא את העצורים 
מדינות לחקור מחובתן של פי המשפט הבינלאומי, -התעללות. עללעינויים ולבמיוחד חשופים 
 .באופן הולםולפצות את הקורבנות  מצות את הדין אם האחראים להןכפויות, ל העלמות

 
גישה לעורך דין לעם בני משפחותיהם,  שמירה על קשרלאנושי,  יחסלעצירים עומדות גם הזכויות ל

 הוועד הבינלאומי של הצלב האדום.אנשי ביקור של למעצר, וכן לבסיס הלערער על לאפשרות ו
 

 פרטי הקשר שלי מפורטים להלן, מתחת לחתימה. 

 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/8/22/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/8/22/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/8/22/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=7UL9rSX5Vo4
https://www.youtube.com/watch?v=7UL9rSX5Vo4
http://www.reuters.com/article/us-egypt-palestinians-kidnapping-idUSKCN0QP1DS20150820
http://shms.ps/ar/mobile.php?act=post&id=43765
http://shms.ps/ar/mobile.php?act=post&id=43765
http://shms.ps/ar/mobile.php?act=post&id=43765


 

 

 אני מודה לך מראש על תשומת לבך,

 

 ,בכבוד רב

 
 שרה לאה ויטסון, 

 מנהלת חטיבת המזרח התיכון וצפון אפריקה

 Human Rights Watchבארגון 


