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הודעה לעיתונות
אמנסטי אינטרנשיונל :כל הצדדים מחויבים לשמור על אזרחי
עזה וישראל בעקבות ההכרזה על הפסקת האש
בעקבות הודעה על הפסקת אש לאחר ארבעה ימים של התקפות ,שהעמידו בסכנה אזרחים ברחבי רצועת עזה וחלק גדול מישראל,
אמנסטי אינטרנשיונל קרא שוב לכוחות הישראלים ולקבוצות הפלסטיניות החמושות לכבד את החוק ההומניטארי הבינלאומי ולהימנע
מהתקפות לא-מבחינות ולא -מידתיות.
הפסקת אש ,שהושגה בתיווך מצרי בין ישראל ,מצד אחד ,לבין החמאס ופלגים פלסטינים אחרים ,מצד שני ,נכנסה לתוקף היום
בשעה  00:00והובילה לירידה ניכרת באלימות.
במתקפה אווירית של ישראל ב 9-במרץ  2002נהרג זוהיר אל-קייסי ,מזכ"ל ועדות ההתנגדות העממיות ,קבוצה חמושה ברצועת
עזה ,ומחמוד חנני ,גם הוא ככל הנראה פעיל בארגון .דוברי הצבא הישראלי טענו ,כי זוהיר אל -קייסי היה אחראי לתכנון התקפות
קודמות על ישראל ושוועדות ההתנגדות העממיות תכננו התקפה גדולה נוספת בימים הקרובים.
בעקבות מתקפה זו ,קבוצות פלסטיניות חמושות שיגרו ללא הבחנה רקטות לכיוון ערים ויישובים בישראל; לפי צבא ההגנה לישראל,
עד היום שוגרו למעלה מ 200-רקטות .חיל האוויר הישראלי ירה למעלה מ 00-טילים על מטרות בעזה ,לרבות אזורים אחדים של
אוכלוסייה אזרחית צפופה .גם כוחות הרגלים הישראלים ירו על פלסטינים ב"אזורי החיץ" שכפתה ישראל ,הסמוכים לגדר המקיפה
את רצועת עזה ,לרבות לעבר אנשים שהשתתפו בתהלוכות הלוויה.
לפי דיווחים ,ירי הרקטות הביא לפציעתם של לפחות שמונה אזרחים ישראלים ולנזק לרכוש .בעזה ,נהרגו לפחות  22פלסטינים,
לרבות ארבעה אזרחים .לפחות שני ילדים נהרגו :איוב מוחמד עסאלייה ב 00-במרץ ונאיף שע'אבן קרמוט ב 02-במרץ .לפי ארגוני
זכויות אדם מקומיים ,עשרות אזרחים פלסטינים נפצעו ,חלקם באורח קשה.
בתי ספר בדרום ישראל סגורים מאז ה 00-במרץ ותושבים תופסים מחסה במקלטים ,כאשר מערכות האזהרה מופעלות .בתי ספר
נסגרו גם לפחות בחלקים מסוימים ברצועת עזה ,בעקבות שתי מתקפות אוויריות של ישראל על או בסמוך לבתי ספר .אין מקלטים
בטוחים או אזעקות התרעה מראש לאזרחים בעזה.
בארבעת הימים האחרונים ,רופאים ונותני שירותי חירום בעזה מתקשים לטפל בפצועים .מתקנים רפואיים בעזה כבר פעלו תחת
מאמץ בשל מחסורים חמורים בדלק לחשמל ,והגבלות על ייבוא ציוד במהלך חמש שנות הסגר של ישראל על עזה .מינהל החמאס
בפועל דיווח ,כי כ 020-יחידות דיור ניזוקו במהלך ההתקפות האוויריות האחרונות ,מה שהוסיף לבעיות הדיור החמורות ,שכבר
קיימות ברצועה.
שלוש שנים לאחר מבצע "עופרת יצוקה" של הצבא הישראלי ,במהלכו נהרגו מאות אזרחים פלסטינים ושלושה אזרחים ישראליים,
לא ניתן דין וחשבון על פשעי מלחמה ופשעים אפשריים נגד האנושות ,שבוצעו על ידי כוחות ישראליים וקבוצות פלסטיניות
חמושות .פטור זה מעונש תרם להסלמה האחרונה באלימות.
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האוכלוסייה האזרחית בעזה ובישראל סבלה שוב מהשלכות הסכסוך המזוין המתמשך בארבעת הימים האחרונים .אמנסטי
אינטרנשיונל קורא לכל הצדדים לכבד באופן מלא את החוק ההומניטארי הבינלאומי .הקבוצות הפלסטיניות החמושות חייבות
להפסיק לשגר רקטות ללא-הבחנה .ישראל חייבת לחדול מהתקפות לא-מבחינות ולא-מידתיות .הקורבנות של סבבי אלימות קודמים
יודעים היטב ,כי מחיר הפרות החוק ההומניטארי הבינלאומי משולם בחיי אדם .סביר להניח ,כי אזרחים ישלמו את המחיר פעם
נוספת ,אם הפסקת האש השברירית לא תישמר.
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