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 2102נובמבר  -ניתוח הצהרות ארגונים לא ממשלתיים פוליטיים בנוגע ללחימה בעזה

 
 

 ידי ארגונים לא ממשלתיים מאז חיסולו של רמטכ"ל החמאס, אחמד ג'אעברי-ההצהרות הבאות על
ומטח הטילים המאסיבי שנורה לעבר ישראל. אף אחד מן הארגונים הללו לא  2142בנובמבר  41 -ב

המכוון כלפי אזרחים  -שכל אחד מהווה בפני עצמו פשע מלחמה  -גינה את ירי הטילים מעזה
 ישראליים, אשר החריף בשבוע שלפני המבצע וגרר תגובה ישראלית.

 
 

ות משותפות של ארגונים לא הצהר
 ממשלתיים

 סביל

 (MAPסיוע רפואי לפלסטינים ) אוקספם אינטרנשיונל
 עדאלה חק-אל

 (JVPקול יהודי לשלום ) זאןימ-אל
 קריטס אמנסטי אינטרנשיונל

 קרן אמוס בצלם

 (MSFרופאים ללא גבולות ) גישה
ההתאחדות הערבית לזכויות האדם 

(HRA) 
 ישראל -רופאים למען זכויות אדם 

 (ISMתנועת הסולידריות הבינלאומית ) הוועד הישראלי נגד הריסת בתים
המרכז הפלסטיני לזכויות אדם 

(PCHR) 
 BDS-תנועת ה

המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית 

(AIC) 
n Rights WatchHuma 

 (CPJהקרן להגנת העיתונאים )
Independent Jewish Voices 

(Canada) 

 Save the Children כריסטיאן אייד

 War on Want (RWBכתבים ללא גבולות )

 (MADREמדרה )
World Council of Churches 

(WCC) 
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 ממשלתיים-הצהרות משותפות של ארגונים לא
 

לא למלחמת המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית/קואליציית נשים לשלום/יש גבול/פרופיל חדש, "
 2102בנובמבר,  01מודעה שהופיעה בעיתון הארץ,  -"הבחירות!

"לא למלחמת הבחירות! אנו מסרבות למלחמה ושפיכות דמים, אנו מסרבות לגל שנאה והסתה כנגד 
ות עזה, אנו מסרבות להפקרת הדרום בשביל ספין פוליטי. הצטרפ/י אלינו להפגנות תושבי ותושב

 ופעולות מחאה ברחבי הארץ".
 

(/ PCATI(/ הועד הציבורי נגד עינויים בישראל )PCHRהמרכז הפלסטיני לזכויות אדם )
ת מזרח תיכונית למען זכויו-(/ הרשת האירופיתFIDHהפדרציה הבינלאומית למען זכויות אדם )

קריאה למושב מיוחד של מועצת זכויות (, CCRתיות )משפט(/ המרכז לזכויות EMHRNאדם )
בנובמבר  41", האדם של האו"ם בנושא רצועת עזה: הפרות של המשפט הבינלאומי חייבות להפסק

2142 
אדם הלאומיים, האזוריים והבינלאומיים החתומים מטה, קוראים לקהילה "ארגוני זכויות ה

הבינלאומית לכנס באופן דחוף מושב מיוחד של מועצת זכויות האדם כדי להתייחס להסלמה במצב 
ברצועת עזה. התוצאה של התגברות מעשי האיבה בימים האחרונים ובשעות האחרונות היא הרס 

מוצקות המצביעות על פשעי מלחמה שבוצעו על ידי שני הצדדים. ומוות בהיקף נרחב, וישנן ראיות 
לאור המצב, לא ניתן להגיע למספר מדויק של נפגעים, מכיוון שעובדי שטח ממשיכים לחקור 
התקפות מתמשכות והתקפות קודמות... במהלך המתקפה רחבת ההיקף הקודמת על רצועת עזה 

 לנו לאפשר להיסטוריה לחזור על עצמה".אזרחים שילמו את מחיר הפוליטיקה המשותקת. אל 
 

: למעשה אין ביכולתם של ארגונים אלה לספק כל ראייה שתתמוך בטענתם כי ישראל מבצעת ניתוח
", הם פונים למועצת זכויות האדם מ"אסטרטגיית דרבן"פשעי מלחמה". במקום זאת, כחלק 

המוטה, שנשלטת על ידי דיקטטורות אכזריות, בתקווה שמסגרת לא מוסרית זו תוכל לספק גינויים 
 וועדת חקירה חדשה נוסח וועדת גולדסטון.

 
 IKV Paxנוביב, -(, קורדאייד, אוקספםICCOכנסייתי לפיתוח ולשיתוף פעולה )-הארגון הבין

Christie" ,2102בנובמבר,  01", עצרו את האלימות בעזה ובישראל 
בנובמבר, הגיע לסיומה הפסקת האש הקצרה  41"עם חיסולו של המנהיג הפלסטיני ביום שלישי 

לחודש. לאחר הירי החוזר ונשנה שהתבצע בחודש אוקטובר,  42-עליה  ביום שני הכם שהוסשנדמה 
ארגונים פלסטיניים היו מוכנים להפסקת אש. באוקטובר החלה הפעילות האלימה שבעה ימים 

 . "לאחר תחילת ההתקפות מהצד הישראלי
 

  ניתוח:
ם את הרטוריקה ממשלתיים הללו מקדמי-והארגונים הלא ,ישראל לבדה מואשמת בהסלמה

 עברתנהל מיכול להמשבר הומניטארי". לעזה יש מעבר גבול עם מצרים בו "ו "מצור"השקרית של 
נוספים  אמצעי לחימההברחות של נשק לטווח ארוך ומתקיימות  , בנוסףתקין של כל הסחורות

לעזה אלפי טונות של  מעבירהבמכוון באזרחים ישראליים. ישראל  לפגועתוצרת איראן המיועדים 
אך מידע זה נעדר מהצהרת הארגונים. ההצהרה גם  -כך בסחורות בכל שבוע, על אף שאינה מחויבת 

מתעלמת מכך שמחסור בחשמל או בציוד רפואי המתרחשים לעיתים, נגרמים כתוצאה מכך שבכירי 
 פלסטינית.וממאבקים פוליטיים פנימיים בין החמאס והרשות ה ,לעצמם סחורות אוגריםחמאס 

 
התוכנית הקהילתית לבריאות דמיר, -זאן, אלימ-(, אלPCHRהמרכז הפלסטיני לזכויות אדם )

ארגוני חברה אזרחית פלסטינים קוראים לקהילה הבינלאומית לעצור את המתקפה , "הנפש בעזה
 2102בנובמבר,  01", על עזה

"בניגוד לטענות הממשל הישראלי שהכוחות הישראלים לא תוקפים אזרחים, תוצאות המתקפה 
מראות עד כה שרק אזרחים משלמים את המחיר... אנו, ארגוני חברה אזרחית פלסטינים ברצועת 

השפעה מהנוספת במצב ו תהידרדרומעזה, מגנים את המתקפה הישראלית המתמשכת, ומזהירים 
, אם לפנינוהם של אזרחים פלסטינים. אנו מודאגים שהגרוע מכל עדיין על חיי תהקטסטרופלי

תתערב לעצור את המתקפה, רק אזרחים פלסטינים ישלמו את המחיר של לא הקהילה הבינלאומית 
 ההסלמה."

 

http://www.thedailybeast.com/articles/2012/11/16/refusing-the-elections-war.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2012/11/16/refusing-the-elections-war.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2012/11/16/refusing-the-elections-war.html
http://www.fidh.org/Call-for-Special-Session-of-the-12459
http://www.fidh.org/Call-for-Special-Session-of-the-12459
http://www.fidh.org/Call-for-Special-Session-of-the-12459
http://www.ngo-monitor.org/article/_the_centrality_of_ngos_in_the_durban_strategy_
http://icco.nl/nl/nieuws/nieuws/ucp-maak-onmiddellijk-einde-aan-het-geweld-in-gaza-en-israel/
http://www.map-uk.org/news/view/-/id/1290/
http://www.map-uk.org/news/view/-/id/1290/
http://www.map-uk.org/news/view/-/id/1290/
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(, MAPרפואי לפלסטינים ) סיועצרפת, -, רופאי העולםDanChurchAidאוקספם, דיאקוניה, 
 Save(, NPA, קרן הסיוע של אנשי נורבגיה )Norwegian Church Aidמדיקו אינטרנשיונל, 

the Childrenוארגונים נוספים מ ,-AIDA" ,81 יטרי בעזה סוכנויות סיוע מזהירות ממשבר הומנ
 .2102בנובמבר,  01", אם העימות הצבאי לא יופסק

"הסוכנויות אמרו שהקהילה הבינלאומית חייבת ללחוץ באופן מידי על הממשלה הישראלית 
וללחוץ על כל  חיוניפקה של סיוע הומניטרי סלהשאיר את המעברים לעזה פתוחים ולאפשר א

 .הבינלאומי" במסגרת המשפטתם סכסוך לסיים את האלימות ולעמוד במחויבום בצדדיה
 

Broederlijk Delen, CAFOD, CCFD, Cordaid, Misereor, Trocaire, Pax Christi and 

APRODEV " , קבוצות פיתוח ושלום נוצריות קוראות לאירופה לפעול בדחיפות נגד ההסלמה
 .2102בנובמבר,  01", הנוכחית בעזה

, אנשי עזה מנסים להשתקם ולבנות 2112-2112"בין הטראומה והנזק שנגרמו במלחמה בשנים 
ם מהגדה המערבית ומבודד אותם מהעולם... עזה מחדש, אפילו שהסגר הישראלי ממשיך לנתק

עדיין נחשבת לשטח כבוש, ועודנה תחת סגר ישראלי כבר חמש שנים, שמשפיע בעיקר על אזרחים 
 ההומניטארי הבינלאומי"משפט ומנוגד ל

 
 

 אוקספם אינטרנשיונל
 
 2102בנובמבר,  01", בהסלמה המהירה באלימות בין עזה לישראל מידילאיפוק  תאוקספם קורא"

ישראל, סוכנות הסיוע והפיתוח  "בהקשר של ההסלמה המהירה של האלימות בעזה ובדרום
התערבות סיום הול ,של ירי הטילים לעבר ישראל מידית להשהיההבינלאומית אוקספם קוראת 

הנתונה תחת מצור  -הצבאית הישראלית בעזה... 'הכישלון של מנהיגי עולם למצוא פתרון עבור עזה
הצדדים המעורבים,  יוצרת אווירה בה אין השלכות למעשיהם של -במשך יותר מחמש שנים כעת

והאזרחים הם אלו שמשלמים את המחיר הכבד. ביטחון אמיתי לאנשים בעזה ובדרום ישראל יגיע 
 במסגרת המשפטכאשר הצדדים בסכסוך ישימו אנשים לפני פוליטיקה ויצייתו למחויבויותיהם 

 הבינלאומי'".
 

 ניתוח:
 במסגרת המשפטבויותיה  אוקספם מאשימה את ישראל ב"הפרות" ובכך שאינה עומדת "במחוי

הבינלאומי" ללא מתן הוכחות התומכות בטענות אלו. בנוסף, אוקספם מציגה באופן בלתי הולם את 
עניין ה"מצור". ראשית, הארגון לא מזכיר את העובדה שאין מצור ישראלי על סחורה אזרחית לתוך 

מועברות בכל שבוע עזה באף אחד ממעברי הגבול היבשתיים. למעשה, אלפי טונות של סחורות 
מישראל לעזה. חשוב מכך, אוקספם אינה מיידעת את קהל היעד שלה כי לעזה מעבר גבול נוסף עם 

בנוגע  2141במאי  14 -של מזכ"ל האו"ם מה החקירוועדת ה, אוקספם מתעלמת מועודמצרים. 
פה לתקרית המשט בראשות סר ג'פרי פאלמר, שמצאה כי "המצור הימי ]של ישראל על עזה[ נכ

כאמצעי ביטחון לגיטימי בכדי למנוע כניסת כלי נשק לעזה דרך הים, ויישומו עומד בדרישות 
         הבינלאומי".        משפטה
 
 Ahram", דינה עזאת, מצרים חוששת ממשבר הומניטארי בעזה בעקבות התקיפות הישראליות"

Online ,01  ,2102בנובמבר 
אוקספם ומוצב כרגע במובלעת החוף הצרה  הבינלאומי"קארל שמברי, המשתייך לארגון הצדקה 

טוען כי כבר ביומה השלישי של ההתקפה הישראלית, עזה סובלת באופן משמעותי. 'אנשים 
שילדיהן מתעוררים מבוהלים באמצע הלילה... המצור הוא הבעיה  ותמפוחדים. אימהות אומר

שיקום הוא  -יופסקו האמיתית אליה יש להתייחס... משמעות המצור היא שאפילו כאשר ההתקפות
 בלתי אפשרי; משמעותו אבטלה וקיפאון כלכלי". 

 
 המימון של אוקספם:

מיליון יורו מהאיחוד  41, אוקספם קיבלה 2142במרץ  14-ועד ה 2144באפריל,  4-בתקופה שבין ה
 4.2.4 -מיליון יורו מממשלות נוספות ו 14.2של האיחוד האירופי;  יםהאירופי וממוסדות נוספ

 מיליון יורו ממוסדות 'פנים ממשלתיים'.
 

http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2012-11-19/38-aid-agencies-warn-humanitarian-disaster-gaza
http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2012-11-19/38-aid-agencies-warn-humanitarian-disaster-gaza
http://paxchristiusa.org/2012/11/20/israel-palestine-christian-development-and-peace-groups-call-on-europe-to-act-urgently-against-new-escalation-of-gaza-violence/
http://paxchristiusa.org/2012/11/20/israel-palestine-christian-development-and-peace-groups-call-on-europe-to-act-urgently-against-new-escalation-of-gaza-violence/
http://paxchristiusa.org/2012/11/20/israel-palestine-christian-development-and-peace-groups-call-on-europe-to-act-urgently-against-new-escalation-of-gaza-violence/
http://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/oxfam-calls-immediate-restraint-gaza-israel-violence-rapidly-escalates
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/58337/Egypt/Politics-/Egypt-fears-humanitarian-crisis-in-Gaza-following-.aspx
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-international-annual-report-2011-2012.pdf
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 חק-אל
 
 2102בנובמבר,  01", נמשכת  קיפות בלתי מבחינות נגד רצועת עזהההסלמה בת"

כלא אשר יותר מ לא, היא כרגע רק 2114י מאז יוני משפטרצועת עזה, הנתונה תחת סגר ישראלי לא 
ר מעונש... העובדה שישראל הביאה ופתוח.. בימים אלו, הקהילה הבינלאומית מעניקה לישראל פט

לסבב האלימות הנוכחי חותר גם תחת טענותיו של הכוח הכובש כי הוא פועל בהגנה עצמית טרור... 
וצות פלסטיניות חמושות מחויבות גם הן לא לפגוע סימטרי הברור של הסכסוך, קב-למרות טבעו הא

 במכוון באזרחים".
 

 זאןימ-אל
 
מגנה את ההסלמה של צבא  מיזאן-הרוגים ופצועים בסדרת תקיפות ישראליות על עזה, אל 11"

 2102בנובמבר,  01", הישראלי וקורא להתערבות בינלאומית דחופה הכיבוש
( הגביר את תקיפותיו על רצועת עזה היום... רוב תקיפות צבא הכיבוש IOFצבא הכיבוש הישראלי )"

התבצעו באזורים אזרחיים; על כן, רוב האבדות והפציעות היו  אנשי ואתרי ההתנגדותהישראלי נגד 
 בקרב אזרחים".

 
בנובמבר,  01", איש נפצעו ביומו השני של התקיפות הישראליות בעזה 021-פלסטינים נהרגו ו 08"

2102 
ה הבינלאומית של צבא הכיבוש הישראלי ברצועת עזה וקורא לקהיל תוקפנותמיזאן מגנה את ה-"אל

על מנת להביא להשהיה מידית של הלחימה. על הקהילה הבינלאומית לגנות ף דחובאופן ערב הלת
הבינלאומי; בהם החיסולים והפגיעה המכוונת באזרחים וברכוש  משפטאת הפרות זכויות האדם וה

 אזרחי". 
 
קורא לקהילה הבינלאומית  מיזאן-נפצעו בתוך שלושה ימים, אל 211-פלסטינים נהרגו ומעל ל 01"

 2102בנובמבר,  01", להתערב ללא דיחוי; לכנס מושב חירום של מועצת זכויות האדם
ש הישראלי של צבא הכיבו התוקפנותמיזאן מגנה שוב בחריפות את -"מרכז זכויות האדם אל

ברצועת עזה וקורא לקהילה הבינלאומית להתערב בדחיפות על מנת להביא להשהיית התוקפנות 
 ן עולות בקנה אחד עםאינאשר הישראלית; בייחוד התקיפות המכוונות על מטרות אזרחיות 

 הבינלאומי; כולל תקיפות באזורים אזרחיים וחיסולים ממוקדים". משפטעקרונות ה
 
-נפצעו בתקיפות המתמשכות של צבא הכיבוש הישראלי בעזה, אל 212-פלסטינים נהרגו ו 21"

 2102בנובמבר,  01", קורא לכינוס מושב חירום של מועצת זכויות האדם בדחיפות מיזאן
הכיבוש הישראלי בעזה המשיכו גם במהלך יומה השלישי של ההסלמה... בעוד "התקיפות של צבא 

קורא להתערבות  מיזאן-שתקיפות צבא הכיבוש הישראלי ממשיכות והופכות עוד יותר אלימות, אל
בינלאומית; כולל כינוס מושב חירום מיוחד של מועצת זכויות האדם, בכדי להביא לסיומן של 

 הבינלאומי". משפטיות לתקיפות אלו ובכדי להבטיח צ
 
פצועים  811הרוגים,  83ביום הרביעי לתוקפנות צבא הכיבוש הישראלי, מניין הנפגעים עולה: "

 2102בנובמבר,  03", ותקיפות ישירות על בתים
קפנות המסלימה ברצועת עזה, צבא הכיבוש הישראלי פתח בתקיפה אווירית על בית... "כחלק מהתו

ידי פגיעה -הבינלאומי, על משפטבעוד שצבא הכיבוש הישראלי ממשיך את התוקפנות וחוסר הציות ל
מיזאן טוען כי צבא הכיבוש הישראלי מבצע הפרות חמורות -אל ,מכוונת באזרחים וברכוש אזרחי

 אומי היכולות להיחשב כפשעי מלחמה".הבינל משפטשל ה
 
 111-; מעל ל11-בעזה, מניין ההרוגים מגיע ל הקשות בגגצבא הכיבוש הישראלי שוב ביצע "

 2102בנובמבר,  03", פצועים לפני סיומו של היום הרביעי לתוקפנות
' בתקיפות הבתים בעזה. קשה בגג"היום, אושר כי צבא הכיבוש הישראלי החל בטקטיקת 'ה

משמעות טקטיקה זו היא שמטוסי קרב ישראליים יורים טיל אחד או יותר בכדי לפלח את גג הבית, 
ם של ולאחר מספר דקות מטילים פצצות גדולות או טילים אל תוך הבית. טקטיקה זו גרמה למות

ידי הקהילה -וגונתה על 2112/2112עשרות פלסטינים במהלך התוקפנות הישראלית בעזה בחורך 
מיזאן מגנה את ההפרות המתמשכות של זכויות אדם ושל -הבינלאומית... המרכז לזכויות אדם אל

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/641-indiscriminate-attacks-continue-to-escalate-against-the-gaza-strip
http://www.mezan.org/en/details.php?id=15656&ddname=IOF&id2=9&id_dept=9&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=15656&ddname=IOF&id2=9&id_dept=9&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=15659&ddname=IOF&id2=9&id_dept=9&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=15664&ddname=IOF&id2=9&id_dept=9&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=15664&ddname=IOF&id2=9&id_dept=9&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=15666&ddname=IOF&id2=9&id_dept=9&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=15666&ddname=IOF&id2=9&id_dept=9&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=15668&ddname=IOF&id2=9&id_dept=9&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=15668&ddname=IOF&id2=9&id_dept=9&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=15670&ddname=IOF&id2=9&id_dept=9&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=15670&ddname=IOF&id2=9&id_dept=9&p=center
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ידי צבא הכיבוש הישראלי; בייחוד תקיפות המכוונות ישירות כלפי אזרחים -הבינלאומי על משפטה
 כוש אזרחי, או תקיפות המתבצעות בשימוש בכוח לא מידתי.ור
 

  ניתוח:
מרחיקת  תה, שלמעשה מבטאת את מחויבו"הקש בגג"זוהי הצגה מסולפת ומכוונת של טכניקת 

פצצה מיזאן, ה-אזרחים. בניגוד לטענות אל הגנה עלהבינלאומי ול משפטשל ישראל להלכת 
כאזהרה מראש לאזרחים  תמשמש פצצהכלל בבניין; ה תפוגע האת הגג ואינ תמפלח אינה הראשונה

 צבאית.המטרה התקיפה של הלעזוב את האזור לפני 
 

  :מיזאן-המימון של אל
נמרק : שווייץ, שבדיה, דNDCהמרכז לפיתוח ארגונים לא ממשלתיים ) :(2112תורמים עיקריים )

 והאיחוד האירופי.   ;טרוקרה )אירלנד( ;והולנד(, נורבגיה, דיאקוניה )שבדיה(
 

 אמנסטי אינטרנשיונל
 
 2102בנובמבר,  01", על מנת להגן על האזרחים לאחורעל כל הצדדים בישראל ובעזה לקחת צעד "
ההתנקשות שביצעה ישראל בחייו של אחמד ג'עברי, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מציבה את "

מחדש של העימות המזוין, אמר אמנסטי -האזרחים בעזה ובדרום ישראל בסיכון גבוה עקב ההצתה
אמנסטי אינטרנשיונל אסף ראיות המצביעות על כך, שלפחות שתיים מהתקפות אלו, .. אינטרנשיונל.

 "., ולפיכך מהוות הפרה של המשפט ההומניטארי הבינלאומימבחינות-בלתיבנובמבר, היו  41-וב 2-ב
 

 :ניתוח
", וכפי שכבר הודגם מבחינהאמנסטי אינה מביאה שום עדות לכך שתגובתה של ישראל היא "בלתי 

לארגון , ומוכרתמחקר  אין לאמנסטי כל מתודולוגייתמספר פעמים בהתייחס לסכסוכים קודמים, 
מידע על המודיעין בנתונים ומומחיות הנדרשים על מנת לטעון טענות אלו, כולל חוסר גישה לאין 

של אמנסטי חותרים  ההטיה, המוסר הכפול וךהצבאי הישראלי ועל הוראות פתיחה באש. בנוסף לכ
 תחת היסודות המוסריים של זכויות האדם הבינלאומיות.

 
 2102בנובמבר,  01, על האו"ם להטיל אמברגו נשק, ולשלוח פקחים בינלאומיים באופן מידי

אינטרנשיונל קורא  "עם הסלמת הסכסוך בין ישראל לארגונים פלסטינים חמושים בעזה, אמנסטי
להטלת אמברגו נשק בינלאומי ולשליחה המידית של פקחים בינלאומיים... הצבא הישראלי מדווח 

בנובמבר. כוחות צבאיים ישראליים ירו  41-מטרות ברצועת עזה מאז ה 4,1.1-כי הוא תקף יותר מ
ופצעו אזרחים  רגוארטילריה לתוך אזורים מאוכלסים בצפיפות, תקפו בנייני ממשל ותקשורת, וה

אנשי הארגונים הפלסטינים החמושים...'מספר האזרחים בתיהם של  פלסטינים בהפצצות על
ההרוגים בעזה מעלה שאלות קשות לגבי עד כמה הכוחות הישראליים ממלאים את מחויבותם להגן 
על חיי אזרחים', אמרה אן הריסון. 'יש לנו חששות כבדים שחלק מהאזרחים שנהרגו או נפצעו 

 עזה, נפגעו בהתקפות בלתי מידתיות או בלתי מבחינות של כוחות ישראליים'."ב
   

 המימון של אמנסטי:
מממשלות או מפלגות פוליטיות,  אי קבלת תרומותעל אף טענותיו של אמנסטי אינטרנשיונל בדבר 

( מענק הנפרס על גבי ארבע DFIDקיבל הארגון ממחלקת הפיתוח הבינלאומי הבריטית ) 2112 -ב
לירות  212,111נסטי אינטרנשיונל קיבל אמ 2141-. בלירות שטרלינג 1,412,111על סך שנים, 

אירופית ה נציבותמה קיבלו מימון. כמו כן, אמנסטי אינטרנשיונל ושלוחותיו DFID -שטרלינג מ
 הולנד, ארצות הברית ונורבגיה.

 
 בצלם

 
", בעזה באזרחים פגיעה למנוע כדי יצוקה' 'עופרת לקחי את ליישם המדיניות לקובעי קורא בצלם"

  2142בנובמבר  .4
 באזרחים הפגיעה את ישראלים רשמיים גורמים מצדיקים, שנים ארבע לפני כמו, היום "גם

 לצמצם כדי יכולתו ככל עושה שהוא התחייב הצבא, אמנם. הפלסטיניים הארגונים של זו בהתנהלות
. מיסודה מוטעית זו עמדה .עליו מוטלת אינה באזרחים לפגיעה האחריות כי הדגיש אולם, זו פגיעה

 פגיעה אוטומטי באופן מצדיקה אינה לחוק בניגוד פועלים אחרים וארגונים חמאס שאנשי העובדה

http://www.mezan.org/en/messege.php?view=messageen
http://www.amnesty.org.il/?CategoryID=183&ArticleID=1320
http://www.amnesty.org/en/news/israelgaza-un-must-send-monitors-2012-11-19
http://www.amnesty.org/en/news/israelgaza-un-must-send-monitors-2012-11-19
http://www.amnesty.org/en/who-we-are/faq#how-ai-works
http://www.amnesty.org/en/library/asset/FIN40/013/2010/en/1efe033e-9922-4495-b4f7-36198a545a0f/fin400132010en.pdf
http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/documents/AI-Ltd-and-AI-Charity-Ltd-Report-and-Financial-Statements.pdf
http://www.btselem.org/gaza_strip/20121115_gaza_operation
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 גם אותו להפר זכות השני לצד מעניקה לא החוק את מפר אחד שצד והעובדה באזרחים ישראל של
 העומדים האמצעים כל את לנקוט – והמוסרית המשפטית – החובה מוטלת עדיין ישראל על. הוא

 ".חמאס של זו אסורה התנהלות למרות, באזרחים הפגיעה את הניתן ככל לצמצם כדי לרשותה
 

: היחס בין מספר ההרוגים המעורבים בלחימה לבין הנפגעים הבלתי מעורבים במהלך סבב ניתוח
הלחימה הנוכחי בעזה הוא נמוך ביותר בהשוואה לכל מלחמה אחרת. כתוצאה מכך, וכדי לשמר את 

של הפרות פוטנציאליות של דיני המלחמה הנרטיב הפוליטי של הארגון, בצלם מנסה לצייר תמונה 
 והמוסרית המשפטית – החובה מוטלת עדיין ישראל גם כאשר אין כאלה בנמצא. בצלם טוען כי " על

באזרחים"" ואכן  הפגיעה את הניתן ככל לצמצם כדי לרשותה העומדים האמצעים כל את לנקוט –
 ישראל עושה זאת.

 
בנובמבר,  01", אזרחים ישראלים נהרגו מירי רקטות של ארגונים פלסטיניים מרצועת עזה 3"

2102  .   
אזרחיים בצלם מגנה את ירי הרקטות של ארגונים פלסטיניים חמושים מרצועת עזה על אזורים " 

בישראל, ממנו נהרגו היום שלושה אזרחים ישראלים בקרית מלאכי ונפצעו אנשים נוספים, בהם שני 
תינוקות וילד. הארגונים הפלסטיניים המשגרים את הרקטות והמרגמות מצהירים בגלוי על כוונתם 

שפט לפגוע באזרחים ישראלים. התקפות מכוונות נגד אזרחים חותרות תחת כל כללי המוסר והמ
 ומוגדרות כפשע מלחמה".

 גישה
 
 2102בנובמבר,  01", עדכון פעילות המעברים לרצועת עזה וממנה בצל ההסלמה"
אנו עוקבים בדאגה כיצד ההסלמה ברצועת עזה ובדרומה של ישראל גורמת לפציעתם ולמותם של "

 ."ולפגיעה ברכוש אזרחים
 

 2142בנובמבר  Open Zion ,41", שרי בשי, בעזה לא לעונש קולקטיבי
, היא .211-ב"למרות שישראל הסיגה את המתנחלים ואת המתקנים הצבאיים הקבועים מעזה 

ממשיכה לשלוט במעברים לעזה. שליטה זו מולידה חובות במסגרת דיני הכיבוש, לאפשר לאנשים 
בעזה את חופש התנועה ההכרחי ליצירת חיים נורמליים, כולל היכולת לשווק סחורות בגדה 
המערבית ובישראל, ולנסוע לגדה המערבית. המשפט הבינלאומי מתיר ללוחמים להילחם בלוחמים. 

 הוא אינו מתיר לצבאות להעניש אזרחים בתגובה לפעולותיהם של חמושים".
 

בהתאם לפרסומים רבים של גישה, בשי ממשיכה לטעון באופן כוזב כי עזה עדיין כבושה,  :ניתוח
ושכל המעברים לעזה נשלטים על ידי ישראל, למרות הגבול המשותף של עזה עם מצרים. כי גם 

נישה קולקטיבית" שמתייחס לאמצעי ענישה קולקטיביים נגד מעוותת את המושג המשפטי "ע
אוכלוסיות ואינו קשור למדיניות של הכנסת סחורות או מסחר. בשי גם אינה מציעה פתרון כדי 
להתמודד עם ההתקפות המכוונות נגד אזרחים ישראלים מעזה )כל שיגור הוא פשע מלחמה(, 

 ובמקום נשענת על סיסמאות ריקות ושטחיות.
 

 (HRAאחדות הערבית לזכויות אדם )ההת
 
 2102בנובמבר,  01", ההתאחדות הערבית לזכויות אדם מגנה את התוקפנות הישראלית כלפי עזה"

 משפט( מבקשת להדגיש כי ישראל אינה נמצאת מעל לHRA"ההתאחדות הערבית לזכויות אדם )
הבינלאומי, וכי התוקפנות הישראלית שהסלימה בעזה, הכוללות תקיפות בלתי מבחינות מתמשכות 

זורים המאוכלסים בצפיפות רבה מהווים פשע מלחמה... התוקפנות הזו לא הייתה נגד אזרחים וא
המלחמה  לפשעיהקהילה הבינלאומית הייתה נוקטת עמדה מחמירה יותר בנוגע  אילומתרחשת 

לאור הכישלון בנקיטת אמצעים נגד ישראל על פשעיה, בייחוד בעניין ...2112-2112-שביצעה ישראל ב
 מתיר לישראל להמשיך בפשעיה כנגד הפלסטינים וכנגד האנושות". דו"ח גולדסטון, העולם

 
  ניתוח:

ההתאחדות הערבית לזכויות אדם אינה מציגה )ואין בידיה( שום עדות לכך שישראל מבצעות 
 "תקיפות בלתי מבחינות על אזרחים" או "פשעים כנגד הפלסטינים וכנגד האנושות".

 
 

http://www.btselem.org/hebrew/israeli_civilians/20121115_israeli_civilians_killed_by_palestinian_rocket_fire
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=he&p_id=1736
http://www.thedailybeast.com/articles/2012/11/16/no-to-collective-punishment-in-gaza.html
http://www.arabhra.org/Hra/SecondaryArticles/SecondaryArticlePage.aspx?Language=2&SecondaryArticle=2052http://www.arabhra.org/Hra/SecondaryArticles/SecondaryArticlePage.aspx?Language=2&SecondaryArticle=2052
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 (ICAHDהוועד הישראלי נגד הריסת בתים )
 
 2102נובמבר,  01", הוועד הישראלי נגד הריסת בתים מגנה את המתקפות הישראליות על עזה"

"למרות שהדוברים הישראלים מעולם לא מזכירים את המילה 'כיבוש' )למעשה, בכירים ישראלים 
רועים צריכים להיות מובנים. ישראל מציגה מכחישים שיש בכלל כיבוש(, זהו הקונטקסט בו האי

שלום המותקפת על ידי כוחות -הגנה עצמית ותו לא, כאילו זו מדינה תמימה אוהבתכאת התקפותיה 
עוינים; היא משתמשת לעיתים בדוגמה של טילים הנורים על ארה"ב מקנדה. למעשה ישראל 

זה, שבאופן עולל את תושבי שנה האחרונות, כ .1-החזיקה את הפלסטינים תחת כיבוש אלים ב
 –שיטתי רוששו, נכלאו, נחסמו, גורשו מאדמותיהם החקלאיות, חוסלו מהאוויר ונהרגו ביבשה 

שלמה שמדינה עוצמתית מטילה עליה טרור באמצעות כלי הנשק הצבאיים המתקדמים  האוכלוסיי
 ביותר"

 
 (PCHRהמרכז הפלסטיני לזכויות אדם )

 
הסלמה צבאית ישראלית נגד רצועת עזה; הוצאתם להורג של מפקד הזרוע הצבאית של החמאס "

 2102בנובמבר,  01", 08-ושומר ראשו העלתה את מניין ההרוגים ל
"צבא הכיבוש הישראלי גרם להסלמה במצב למרות האווירה השקטה ששררה לאחר גל ההסלמה  

 הקודם".
 
, מתוכם 01-בא הכיבוש הישראלי ממשיך בתקיפות ברצועת עזה: מניין ההרוגים האזרחי עלה לצ"
 2102בנובמבר,  01", ילדים 12אנשים, בהם  218ילדים, ומספר הפצועים עומד על  1

( ממשיך את התקיפות ברצועת עזה. במהלך היממה האחרונה, צבא IOF"צבא הכיבוש הישראלי )
 רצועת עזה אווירית, ימית וקרקעית". הכיבוש הישראלי תקף את

 
, בהם שתי נשים 03-תקיפות ישראליות מתמשכות על עזה: מניין ההרוגים הפלסטיניים עלה ל"

בנובמבר,  03", נשים 11-ילדים ו 013אנשים, מתוכם  810ושישה ילדים, ומספר הפצועים עומד על 
2102 

 
", ראג'י סוראני, אל ההיסטוריה חוזרת על עצמה בעוד שהקהילה הבינלאומית מפנה גבה לעזה"

 2102בנובמבר,  03ג'זירה, 
רחמים. שוב  "היום, אותם הקורבנות יחד עם שאר אוכלוסיית עזה, שוב חשופים לתקיפה חסרת

 נרשמת התעלמות בעוד ישראל תוקפת את רצועת עזה בגלים חוזרים ונשנים".
 

 (AICהמרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית )
 
 :2102בנובמבר,  01", ישראלית מתוכננת מראש בעזהתוקפנות "

"המבצע "עמוד ענן" לא היה תגובה לחמשת ימי ההסלמה הצבאית בגבול עזה, אלא תוקפנות 
 ידי הצבא הישראלי ושירות הביטחון הכללי )שב"כ(".-שתוכננה מספר חודשים מראש על

 
#ישראלים נהרגו  AIC 1"חדשות  :2102בנובמבר,  01ציוץ של המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית, 

 מפגיעת טיל #עזה #תמכו בעזה".
 

 מימון המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית:
 דיאקוניה )שבדיה(, כריסטיאן אייד )בריטניה( וספרד.

 
 (CPJ) הקרן  להגנת העיתונאים

 
 2102בנובמבר,  01", בסכסוך על ישראל לכבד את התקשורת"

הבינלאומי בסכסוך צבאי', אמר סגן מנהל  משפטה במסגרת"עיתונאים הם אזרחים ומוגנים 
הארגון, רוברט מהוני. 'ישראל יודעת זאת ועליה להפסיק באופן מידי לתקוף מבנים המאכלסים 

 ארגוני תקשורת ועיתונאים"
 
 

http://www.icahd.org/node/451
http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=8991:new-israeli-military-escalation-against-the-gaza-strip-leader-of-hamas-armed-wing-and-his-bodyguard-extra-judicially-executed-and-death-toll-in-rises-to-13-including-two-c
http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=8991:new-israeli-military-escalation-against-the-gaza-strip-leader-of-hamas-armed-wing-and-his-bodyguard-extra-judicially-executed-and-death-toll-in-rises-to-13-including-two-c
http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=8991:new-israeli-military-escalation-against-the-gaza-strip-leader-of-hamas-armed-wing-and-his-bodyguard-extra-judicially-executed-and-death-toll-in-rises-to-13-including-two-c
http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=8997:iof-continue-the-offensive-on-the-gaza-strip-civilian-deaths-rise-to-10-including-6-children-and-253-others-including-62-children-wounded-&catid=36:pchrpressreleases&Itemid
http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=8997:iof-continue-the-offensive-on-the-gaza-strip-civilian-deaths-rise-to-10-including-6-children-and-253-others-including-62-children-wounded-&catid=36:pchrpressreleases&Itemid
http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=9001:ongoing-israeli-offensive-on-gaza-palestinian-civilian-deaths-rise-to-17-including-2-women-and-6-children-and-381-wounded-including-107-children-and-64-women-&catid=145:in-
http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=9001:ongoing-israeli-offensive-on-gaza-palestinian-civilian-deaths-rise-to-17-including-2-women-and-6-children-and-381-wounded-including-107-children-and-64-women-&catid=145:in-
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/profile/raji-sourani.html
http://www.alternativenews.org/english/index.php/news/news/5640-israeli-premeditated-offensive-against-gaza.html
http://cpj.org/2012/11/in-conflict-israel-must-respect-media.php
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 כריסטיאן אייד
 
 2102בנובמבר,  01", קריאה לאיפוק במשבר בעזה"

ות בשבוע מהאיום לחיי אזרחים באזור בעקבות ההסלמה באלימ ביותר"כריסטיאן אייד מודאג 
רצועת עזה שנמצאת תחת שלטון החמאס, וקוראת לכל הצדדים לפעול האחרון בין ישראל לבין 

 באיפוק מרבי ולהגן על חיי האזרחים".
 
 

  ניתוח:
את האידיאולוגיות הדתיות והפוליטיות של  משקפתהקריאה של כריסטיאן אייד ל"איפוק מירבי" 

 הבינלאומי. משפטמשקפת את האינה הארגון, אך היא 
 

  :המימון של כריסטיאן אייד
 בריטניה, אירלנד, נורבגיה והאיחוד האירופי.

 
 (RWBכתבים ללא גבולות )

 
בנובמבר,  01", כתבים ללא גבולות מגנים את התקיפות האוויריות על כלי תקשורת בעיר עזה"

2102 
אנו מזכירים לרשויות ר. 'וא"תקיפות אלו מחבלות בחופש המידע', אמר מזכיר הארגון כריסטוף דל

ההומניטארי, כלי התקשורת נהנים מאותה הגנה כמו אזרחים ולא  משפטה במסגרתבישראל ש
מקנה  אין זהיכולים להוות מטרות צבאיות...אפילו אם כלי התקשורת המותקף תומך בחמאס, 

ת בשום פנים ואופן נותן לגיטימציה למתקפות. אנו קוראים לחקירה שקופה של נסיבות תקיפו
יש פשעי מלחמה והפרות חמורות של אמנת ז'נבה.  ןאוויריות אלו. מתקפות על מטרות אזרחיות ה

גם אחד מהקורבנות של המבצע הישראלי עופרת יצוקה נגד  יהים לכך...המידע האהאחרלזהות את 
בזמנו, כתבים ללא גבולות גינו את החלטת ישראל להכריז ...2112וינואר  2112רצועת עזה בדצמבר 

על רצועת עזה שטח צבאי סגור ולמנוע כניסה של עיתונאים העובדים בתקשורת הבינלאומית. צה"ל 
 תקף גם כלי תקשורת תומכי חמאס במהלך מבצע עופרת יצוקה"

 
 (MADREמדרה )

 
 2102בנובמבר,  01", נשים פעילות לשלום דורשות את סיומן של התקיפות בעזה ובישראל" 

את האפשרות לשלום על ידי חיסולו של אדם ששיחק תפקיד מרכזי "המנהיגים בישראל מרחיקים 
הפסקות אש. זוהי למעשה תמצית אסטרטגיית הבחירות של נתניהו.  עלקודמים  ניםומת יםבמשא

 משפחות בעזה משלמות בחייהן למען המניפולציה הפוליטית שלו". 
 
 ", ללא תאריךתמכו בסיוע חירום לעזה"

"בעודי כותב/ת זאת, מצב מפחיד מתחיל, ומלחמה חדשה מתנהלת בעזה...חייהם של רבים נוספים 
עם  הרגע שוחחתי -נמצאים תחת סיכון בזמן שהצבא הישראלי מאיים להחריף תקיפותיו...דרך אגב

אביב. גם שם אנשים מפחדים, מפני שטילים נחתו באזור. אבל הם יודעים שהפצצת -אחי בתל
אזרחים בעזה היא אינה התשובה. הנה מה שאמר אחי: 'ילדינו פוחדים מהאזעקות, אבל לפחות יש 

 לנו מקלט. לילדים בעזה אין כל הגנה מול כוחה הצבאי הגדול של ישראל'".
 

 סביל
 
 2102בנובמבר,  22", גל של תפילה"

"ישו הנוצרי, פעם קיננת 'אלוהים, אלוהים, למה זנחתני?', כאשר האלימות גואה יום אחרי יום 
. אתה עצמך חווית חשכה שכזאת; באותה צורהישראל, במיוחד בתוך עזה, אנו בוכים ובבפלסטין 

הגן עליהם מפני אלימות, וזה הנשכחים עפניך לכיוון אנשי  טהאותנו בצער שלנו. אלוהים, ה לווה
 אמרויתן והמדיניות הישראלית של מצור וסגר נגד עזה תסתיים, ושמנהיגיה ייפחד, רעב וקור. מי 
עצמית. אלוהים, למד אותנו תקווה ולא ייאוש בעוד אנו מתאבלים על החיים האמת בנושא ההגנה 

בדו. שהכאוס הנוכחי יפסק, ושפיוס יקודם בקרוב על ידי עושי שלום אמיצים שיתייחסו לבעיות שא
 היסוד של המצב במקום רק לנהל את הסכסוך. אלוהים, ברחמייך..."

http://www.christianaid.org.uk/emergencies/areas-of-concern/call-for-maximum-restraint-in-escalating-Gaza-crisis.aspx
http://www.christianaid.org.uk/resources/corporate_reports/annual-reports.aspx
http://www.christianaid.org.uk/resources/corporate_reports/annual-reports.aspx
http://en.rsf.org/palestinian-terr-rwb-condemns-air-strikes-on-news-18-11-2012,43690.html
http://www.madre.org/index/resources-12/madre-statements-57/news/women-peace-activists-demand-an-end-to-attacks-in-gaza-and-israel-844.html
http://www.madre.org/index/get-involved-3/current-campaigns-9/support-emergency-aid-for-gaza-382.html
http://www.sabeel.org/waveofprayer.php
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 (MAPסיוע רפואי לפלסטינים )

 
 2102בנובמבר,  01", עזהתגובה דחופה להתקפות ב"

-"העולם עומד מנגד וצופה בהתקפות הישראליות האינטנסיביות ביותר על עזה מאז המלחמה ב
פלסטינים, בהם  44. על פי מקורות, מאז החלה ישראל במבצע ביום רביעי אחר הצהריים נהרגו 2112

 שלושה ילדים". 
 

  ניתוח:
 הטילים על דרום ישראל. אין אזכור לאבדות מן הצד הישראלי או למתקפות

 
 2102בנובמבר,  01", מגיב באופן מידי למשבר בעזה ארגון צדקה בריטי"
בנובמבר כאשר חיילים ישראלים פלשו  2-ההידרדרות המהירה של המצב הביטחוני בעזה החלה ב 

ים של הפוגה באלימות... הקהילה הבינלאומית חייבת לנקוט בפעולה שתביא לעזה לאחר שבועי
 ".התיהרסנלסיומה של ההסלמה באלימות, לפני שחייהן של עוד משפחות פלסטיניות 

 
וע רפואי לפלסטינים ", פיקר שלטוט, מנהל התוכניות בעזה של סילילה ללא שינה בעזה"
(MAP ,)01  ,2102בנובמבר 

"קשה מאד לתאר מה קורה ואת ההשפעה הפסיכולוגית עלינו... לא ניתן להצדיק את מה שקורה 
 עם התוקפנות". בטראומה ואינם מסוגלים להתמודדכאן. אנשים עדיין נמצאים 

 
 2102בנובמבר,  03", ון במצבעדכ"

ר כבד י"ההפצצות הבלתי פוסקות של ישראל על אחד מהאזורים הצפופים ביותר בעולם גובה מח
מהאזרחים הפלסטינים, החיים תחת מצור למעלה מחמש שנים, אשר עדיין לא התאוששו מן 

 המלחמה הקודמת בעזה". 
 

 : MAPהמימון של 
 אירלנד, בריטניה, האיחוד האירופי, הולנד. כוללים אתהתורמים 

 
 מיזאן(-)בשיתוף אל עדאלה

 
לפרקליט הצבאי הראשי: הפצצת בניין התקשורת בעזה היא הפרה חמורה של  מיזאן-עדאלה ואל"

 .2102בנובמבר,  01, "המלחמה דיני
בעיר  'מגדל העיתונאים', המכונה גם 'מגדל אלשורוק'בעקבות תלונות על כוונת הצבא להרוס את "

לזכויות אדם בעזה מכתב דחוף לפרקליט הצבאי הראשי  מיזאן-עזה, שלחו עדאלה ומרכז אל
)הפצ"ר(, תת־אלוף דני עפרוני, שבו קראו לו להימנע מתקיפות נוספות של המבנה האזרחי... לפי 
המשפט הבינלאומי המנהגי, מבנים ומתקנים אזרחיים נהנים מהגנה מלאה מפני כל התקפה. מותר 

הן מתקנים ומבנים אשר טבעם, מיקומם, תכליתם  לתקוף אך ורק מטרות צבאיות. מטרות צבאיות
 –או השימוש בהם תורמים תרומה משמעותית לפעולה הצבאית ושהריסתם, תפיסתם או נטרולם 

בנסיבות השוררות באותו זמן, מעניקים יתרון צבאי משמעותי. לפי  –באופן מלא או חלקי 
 ""תקוף אותוקריטריונים אלה, מגדל אלשורוק הוא מבנה אזרחי ולכן אסור ל

 
 ניתוח: 

-עדאלה לא גינה את ירי הרקטות נגד אזרחי ישראל. ההודעה היחידה שעדאלה פרסם )יחד עם אל
 מיזאן, ארגון פלסטיני קיצוני(, משקפת טענות משפטיות מעוותות ואף כוזבות.

הוא  אין כל ראייה לכך שישראל התכוונה "להרוס את 'מגדל אלשורוק', או לכך ש"מגדל אלשורוק
מבנה אזרחי". למעשה, צה"ל הגביל את ההתקפה למתקני תקשורת של החמאס על גג הבניין. אחד 

אקצא, שמוגדרת כארגון טרור -המתקנים האלה היה מחובר לתחנת הטלוויזיה של החמאס אל
מיזאן טוענים באופן מוטעה כי "מבנים -גלובלי על ידי משרד האוצר האמריקאי. בנוסף, עדאלה ואל

ים אזרחיים נהנים מהגנה מלאה מפני כל התקפה". על פי המשפט הבינלאומי, אם מתקנים ומתקנ
. מטריד שארגונים אלה אינם לגיטימיתאזרחים משמשים למטרות צבאיות, הם מהווים מטרה 

מגנים את ההתקפות הרבות שחמאס משגר מתוך אזורים אזרחיים, ואת ההפקעה של תשתית 

http://www.map-uk.org/projects/view/-/id/106/
http://www.map-uk.org/regions/opt/news/view/-/id/1281/
http://www.map-uk.org/news/view/-/id/1285/
http://www.map-uk.org/news/view/-/id/1285/
http://www.map-uk.org/files/1121_annual_review_2012_final_for_web.pdf
http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1359
http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1359
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טרור אחרים כדי לשגר התקפות בלתי מבחינות נגד אזרחי ישראל.  אזרחית על ידי חמאס וארגוני
 הדיווחים הסלקטיביים האלה אינם מוסריים.

 
 (JVPקול יהודי לשלום )

 
 2102בנובמבר,  01", על המבצע הישראלי 'עמוד ענן' JVPהצהרת "

סיטמרי שלה אשר יחמיר את חוסר -"קול יהודי לשלום מפציר בישראל שלא לנצל את הכוח הא
היציבות של האזור... אין זה הולם לקורא למבצע זה על שם ההגנה שקיבלו בני ישראל בנדודיהם 

ר. קול יהודי לשלום דוחה את האפשרות במדבר בזמן שישראל היא המעצמה הדומיננטית באזו
 שמבצע צבאי שכזה וההסלמה של האלימות תתרום להגנה של ישראלים ופלסטינים".

 
 קריטס

 
 2102בנובמבר,  01", ריאההומניט הסיועהמשבר בעזה מאיים על מאמצי "
 

 קרן אמוס
 
 2102בנובמבר,  01", תפילה לעזה"

"בעוד הניסיונות לקדם הפסקת אש הופכות לאחוזות טירוף / ומנהיגי העולם מנסים להצדיק את 
 / זה הכול שגוי" כל זכותות / אין חוסר הצדק / לישראל יש את הזכ

 
 (MSFרופאים ללא גבולות )

 
 2102בנובמבר,  01", תגובת חירום של רופאים ללא גבולות למבצע עמוד ענן בעזה"

מת'יו,  ניוירגי' נהלגרוע יותר', צייהשביר "המתקפה החדשה הופכת את המצב ההומניטרי והרפואי 
ראש המשלחת של הארגון לשטחים הפלסטינים. 'הארגון מגנה באופן תדיר את הפוליטיזציה של 

הישראלי והפלסטיני, ובין קבוצות  –כפול המערכת הבריאות הפלסטינית ואת ההשפעה של הסכסוך 
סובלת משנים של סכסוך, מחוסר גישה לסוגים מסוימים של  ה. האוכלוסיי2111מאז  –יניות פלסט

 טיפול רפואי וממחסור בתרופות ובאספקה רפואית"
 

 ישראל )רל"א( -רופאים למען זכויות אדם
 
 –מתקפה צבאית ומתוך דאגה עמוקה לקורבנות רבים חפים מפשע  מתוך חשש כבד לתוצאות"

אנו קוראים לכם קריאה נחרצת: התעשתו בטרם יהיה מאוחר מדי, המנעו  -ברצועת עזה ובישראל 
 2102בנובמבר,  01", ...מאלימות נוספת, המנעו ממתקפה על תושבי רצועת עזה

והעמקת הכיבוש מובילים אותנו אל עברי פי שנים ארוכות של העדר עשיה לקידום שלום וביסוס "
פחת. תחת נקיטת צעדים אמיצים להסרת הסגר וההגבלות מעל תושבי רצועת עזה ולהבטחת 
חירותם של תושבי ותושבות הרצועה כמו גם שלומם של תושבי ותושבות הדרום, אנו עומדים בפתח 

ם החיים באיזור אינה עולה דאגה אמיתית וכנה לגורלם ועתידם של כל האנשי.. מלחמה נוספת.
בקנה אחד עם מתקפה זו, אשר העיתוי שלה, בתקופת בחירות, מעלה חשש כי חייהם של בני אדם 

 "ברצועת עזה ובדרום ישראל איבדו מערכם והפכו כלי ריק במגרש הציניות הפוליטי.
 

 ניתוח:
 אין קשר בין דעה פוליטית )ולגיטימית( זו לבין רפואה. .4

ל שומר על שתיקה נוכח מאות פשעי המלחמה של חמאס המכוונים נגד אזרחי ישרא-רל"א .2
ישראל, וההאשמות כי ישראל פועלת אך ורק ב"מגרש הציניות הפוליטי" ומפגינה "שרירים ללא 
תכלית" משקפת את ההטיה הפוליטית והסטנדרטים הכפולים שאינן עולים בקנה אחד עם 

 לי.קידומם של זכויות אדם באופן אוניברסא
 

: "קוראים ומעודדים את 2142בנובמבר  .4, )הוסר מחשבון הארגון( ישראל-ציוץ חוזר על יד רל"א
 מים."כל החיילים הישראלים לסרב פקודה ולא לציית. אל תיקחו חלק בטבח תמי

 
 .ישראל מכירים בכך שהודעה זו הייתה פוגענית ולא ראויה-: הסרת הציוץ מראה כי גם רל"אניתוח

http://jewishvoiceforpeace.org/blog/jvp-statement-on-israels-operation-pillar-of-defense
http://www.caritas.org/activities/emergencies/GazaCrisis.html
http://www.amostrust.org/news/index.php?editButton=features&tm=off&pageNo=1227&parent=1
http://www.doctorswithoutborders.org/news/article.cfm?id=6426&cat=field-news
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=60&ItemID=1637
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=60&ItemID=1637
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=60&ItemID=1637
http://www.ngo-monitor.org/data/images/Image/phr-i_tweet_soldier_refuse_order_red.png
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 2102בנובמבר,  03", עדויות מדאיגות על פגיעה בעבודתם של צוותי ההצלה והחירום ברצועת עזה"

"הפגיעה בתשתיות כגון כבישים, גורמת לקשיים ועיכובים בהגעה לפצועים. לעיתים בשל חסימת 
כבישים מפעירת בור של פצצה או הרס של בתים ברחובות, לא מאפשר מעבר אמבולנסים, מה 
שמחייב את הפרמדיקים ללכת ברגל ולסחוב פצועים תוך סיכון גובר לחייהם, וכמובן עיכוב בהגעה 

 זאת כאשר כל דקה יכולה להיות ההבדל בין חיים למוות".לפצועים ו
 

: ניתוח  
ישראל מלאה בטענות מעורפלות וכלליות, בלתי ניתנות לאימות וללא כל ראיות.-ההודעה של רל"א  

 
 המימון של רל"א:

כוללות את כריסטיאן אייד )בריטניה(, דיאקוניה )שבדיה(, ספרד,  2144התרומות שהתקבלו בשנת 
 האיחוד האירופי, הקרן החדשה לישראל ונורבגיה.

 
 (ISMתנועת הסולידריות הבינלאומית )

 
 2102בנובמבר,  ISM ,"01מכתב מפעיל  -תקיפה בעזה"

"יש ביכולתכם לעשות שינוי. צעד. עזרו עכשיו למנוע עוד מרחץ דמים בעזה. חוסר מעש מסביב 
 לעולם הביא אותנו לנקודה זו. פעלו עכשיו".

 
 :ISMהמימון של 

". בשל חוסר שקיפות, מידע אינו מקבל מימון משום מדינה, ממשלה או אגודהכי " הארגון טוען
 נוסף בנוגע למימון אינו זמין.

 
 )חרם, משיכת השקעות וסנקציות( BDS -תנועת ה

 
 2102בנובמבר,  01", עצרו את הטבח החדש בעזה: החרימו את ישראל עכשיו!"

שורת המערבית בעניין, ברור כי ישראל היא זו "למרות הדיווחים המשוחדים והמנוגדים של התק
שיזמה והסלימה את המצב, בהתקרב למועד הבחירות לכנסת ישראל, תוך דגש על הנוסחה 

מיליון הפלסטינים בעזה סבלו אלימות  4.1הישראלית שגופות פלסטיניים שוות פתקי הצבעה...
חוסר ביטחון תזונתי מכוון בנתונים מצור נוסח ימי הביניים, והם  כוללרבה פטורה מעונש,  תישראלי

הבינלאומי ובזכויות האדם  משפט. זוהי חובתם של כל אלו התומכים בותפעולות טרור ישראליבו
האוניברסליות לראות בישראל אחראית למעשיה תוך נקיטת אמצעים יעילים, כדוגמת אלו 

 הגה פלסטינית".( בינלאומיות בהנBDSהקוראים להפעלת חרמות, משיכת השקעות וסנקציות )
 

Human Rights Watch 
 
 2102בנובמבר,  01", ישראל/עזה: הימנעו מלפגוע באזרחים"
יני המלחמה מחייבים כוחות לנקוט את כל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להבטיח שהתקפות ד"

מבוצעות רק על מטרות צבאיות, ולא על אזרחים. הדינים מחייבים לבטל התקפה אם מתברר 
שהמטרה אינה צבאית. לא חוקי לבצע התקפה שבה הפגיעה שתיגרם לאזרחים אינה מידתית ביחס 

כוחות ישראליים התוקפים ארגונים פלסטיניים חמושים 'לדברי סטורק,  לתועלת הצבאית הצפויה.
התעלם מנוכחותם של אזרחים, לרבות אלה המנסים לעזור ללוחמים שנפצעו. מספרם אינם יכולים ל

בנובמבר מעורר גם חשש כי ההתקפה  41-הנגד הישראלית ב-הרב של האזרחים שנפצעו במתקפת
 ".'הייתה בלתי מידתית ולכן לא חוקית

 
 
 
 
 
 
 

http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=60&ItemID=1641
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=322&ItemID=1613
http://www.scoop.co.nz/stories/WO1211/S00213/assault-on-gaza-letter-from-ism-activist.htm
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/International_Solidarity_Movement
http://www.alternativenews.org/english/index.php/news/economy-of-the-occupation/5658-stop-new-massacre-in-gaza-boycott-israel-now.html
http://www.hrw.org/news/2012/11/15/israelgaza-avoid-harm-civilians
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Independent Jewish Voices )קנדה( 
 
 2102בנובמבר,  01'", התקיפה הישראלית על עזה היא 'עמוד של פשעי מלחמה"
"Independent Jewish Voices  נים הכלואים הישראלית האחרונה על הפלסטי ההתקפהמגנה את

... התקיפה הישראלית הנוכחית על עזה אינה 'עמוד ענן' כי חוקי-בעזה בשל המצור הישראלי הלא
גדולה עוד יותר , ולנו יש את החובה המוסרית להתנגד לכך...הזוועה הזו אם עמוד של פשעי מלחמה

 ן להימלט".זה, לאזרחי עזה אין לאעוהלא אנושי של ישראל על  חוקי-מצור הלאה כיוון שבגלל
 
 

Save the Children 
 
 2102בנובמבר,  01", ילדים מחריף בעוד האלימות מסלימה בעזה ובישראלהשל  החמורהמצב "
כמעט חצי מאוכלוסיית עזה'...'ההסלמה באלימות  המהווים –ומפחיד לילדים  ןמסוכ 'זהו זמן"

שביר מסוכנת לילדים' אמר אלכס שיין, המנהל הארצי של הארגון. 'הם  שכבר היהבנוסף למצב 
מושפעים עמוקות מהדברים שהם חווים, ורובם צריכים טיפול ותמיכה של מומחים. הפחד אצל 

 אתה יכול לדמיין איך זה יהיה אצל ילדים"מבוגרים הוא בלתי יאומן אז 
 

War on Want 
 
 2102בנובמבר,  01", על התקיפה הישראלית בעזה War on Wantהצהרת "
תמיכה ה אמצעותאזרחי עזה היא פשע מלחמה, המתאפשר רק ב התקיפה האחרונה של ישראל על"

מקבלת ממדינות המערב. ממשלת בריטניה שישראל הכלכלית, הצבאית והדיפלומטית המתמשכת 
ידי עדיפויות -וממשלות נוספות החברות באיחוד האירופי מתגמלות את התוקפנות הישראלית על

 במסחר הכלכלי". 
 

World Council of Churches 
 
 2102בנובמבר,  01", מזכ"ל מועצת הכנסיות העולמית מביע דאגה לגבי האלימות בעזה ובישראל"

ראים למועצת הביטחון של האו"ם והליגה הערבית לקבל החלטות וצעדים מידיים על מנת "אנו קו
שני הצדדים'...בהצהרתו, הוא גם חזר על הקריאה של  לטובתלסיים את הסלמת האלימות, 

המועצה לשים סוף למצור שישראל מטילה על עזה מזה שש שנים. 'המועצה מצהירה שהתקפות 
זרחיות בישראל, הראויות לגינוי ולא מוצדקות, הן בעלות השפעה הטילים מעזה לעבר קהילות א

שלילית בעוד הפלסטינים מחפשים תמיכה בינלאומית, והכרה על ידי הקהילה הבינלאומית למדינה 
 רציפה וברת קיימא..."עתידית 

 

 

 

http://ijvcanada.org/2012/israels-attack-on-gaza-is-a-pillar-of-war-crimes-says-jewish-human-rights-group/
http://www.savethechildren.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=8rKLIXMGIpI4E&b=7942609&ct=12500669%C2%ACoc=1
http://www.waronwant.org/news/latest-news/17738-war-on-want-statement-on-israels-assault-on-gaza-
http://eappi.org/en/news/eappi-news/news-wcc/sw.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=16593&tx_ttnews%5BbackPid%5D=4566&cHash=94dad683aad0b2c7178013b44431b354
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