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 ,שלום רב

 

 חיזמה שבנפת אל קודסהכפר  תושבי ענישה קולקטיבית כלפיצעדי  : הנדון

  030307פנייתנו מיום : סימוכין          

  

במהלך השבוע סובלים חיזמה  אשר ממנו עולה כי תושבי הכפר, נואנו פונים אליך עקב מידע שהגיע לידיעת

חיפושים ו חסימות חוזרות ונשנות של דרכי הכניסה לכפרלרבות , פעולות שונות צבאיות שונותמהאחרון 

 ;ומתמשך בשגרת חייהם ובזכויות האדם הבסיסיות שלהםאשר פוגעות באופן קשה  ,בבתי התושבים

 :והכל כפי שיפורט להלן, ענישה קולקטיבית אסורהלעלות חשש כבד אשר מ פעולות

הכפר סמוך לשכונת פסגת זאב . איש 7222-מתגוררים כ, Cשרוב שטחו מוגדר כשטח , בכפר .0

ומעבר בין שטחי יהודה  המשמש כנקודת ביקורת" חיזמה"בסמוך לכפר נמצא מחסום . בירושלים

משרת הן את המתנחלים והן את תושבי והוא , 777כביש נמצא בסמוך להכפר . ושומרון לבין ישראל

 .הכפרים באזור ואת תושבי מזרח ירושלים שנוסעים לכיוון רמאללה

חלק  במהלך. לכפרוהיציאות הכניסות מספר פעמים את ל "חסם צה במהלך השבוע האחרון .0

  .חיפושים בבתי חלק מהתושבים ואף נעצרו קטינים באישון לילההחסימות נערכו מ

כי החסימות בוצעו , פורסמה בתקשורת בעקבות חשיפת האירועים עולהכפי של "מתגובת דובר צה

שבוצעו לכאורה על ידי כמה , כתגובה לזריקות אבנים ובקבוקי תעברה לעבר הציר הראשי הסמוך

כתבתם של  'ר)בענישה קולקטיבית של כל תושבי הכפר  הכחיש כי המדובר הדובר. מתושבי הכפר

פורסמה אשר , "אסר כניסה ויציאה מהכפר חיזמהל "צה, בעקבות יידוי אבנים", ניר חסון וגילי כהן

 (. 02.7.02ביום " הארץ"באתר 

 שחסמו הבטון קוביות על חיילים הציבו, הכפר של הראשונה החסימה שהוצבה בעת, 07.7.02ביום  .7

 :נכתבכניסה הצפונית שלט שבו ה את

מעטים מכם אחראים לביצוע מהומות והפרות סדר ובגללם : האזוראל תושבי "

עיצרו את הפעולות הללו ! אל לכם לשתף עימם פעולה. הוקם המחסום הזה

, למען שלומכם ולהשבת השקט והביטחון לאזורכם. שפוגעות במהלך חייכם

-270: ותיהם באזורכם למספר זהשילחו לנו כל מידע על מפרי הסדר ופעול
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  ."מפקדת צבא ההגנה הישראלי, אבו סלאם

על כלל התושבים בכפר את האחריות לפעול להפסקת יידוי האבנים ולמעשה  בבירורהשלט מטיל 

  .מבהיר להם כי הם נענשים על עבירות שלא ביצעו

 כענישה קולקטיבית של תושביהם על רקע ידויי אבנים אינה תופעת חסימת כפרים פלסטיניים  .7

כגון וקט בפעולות ל נ"במכתבנו שבסימוכין פנינו אליך על רקע חשש כבד כי צה. תופעה חדשה

ית שנראה שכל מטרתן הינה ענישה קולקטיבית של דיר איסתיא שבנפת סלפ חסימת הכניסות לכפר

לנסיבות בניגוד , כפי שתואר לעיל 3 עד למועד כתיבת מכתב זה טרם התקבל מענה לפנייתנו. תושביו

כאמור השלט תוכן שלאור הרי , מהספק" ליהנות"יכולנו שלגביהן  יאתדיר איסהכפר  שלהחסימות 

ל מכלל תושבי הכפר "הינן המחיר שגובה צההכפר חיזמה חסימות אין מנוס מן המסקנה כי  ,לעיל

 .על פעולותיהם של אחרים

-הצבתן של חסימות כגון אלה גורמת לפגיעה בלתי, כפי שפורט בהרחבה במכתבנו שבסימוכין .2

 .ני מוצאת מקום לחזור עליהן שובואינ, יםמוצדקת ובלתי מידתית בזכויות האדם של תושבי הכפר

או להרתיע את אוכלוסיית " לחנך", כי ככל שחסימת הדרך נעשית על מנת להעניש, בקצרה ייאמר

נבה 'האסורה בתכלית האיסור באמנת ג, הרי שהיא מהווה ענישה קולקטיבית, הכפר בכללותה

  3פח אפנייתנו שבסימוכין מצורפת למכתב זה ומסומנת כנס  (.77' ס)הרביעית 

וקיימת סבירות רבה שמקרים כגון אלה שתוארו , בשל העובדה כי המדובר בתופעה חוזרת ונשנית .9

בנוגע  לפנייתנו הקודמת תשובה בהולהנבקש לקבל , בפנייתנו זו ובפנייתנו הקודמת יישנו בעתיד

  .לכפר דיר איסתיא

אם הוצא צו )חיזמה לקבל את ההסמכה החוקית להצבת החסימות האחרונות בכפר  נבקש, בנוסף

 . ואת השיקולים והנימוקים שעמדו בבסיס ההחלטה על החסימות, (נבקש לקבלו -המורה על כך

כן נבקשך להורות באופן מיידי לכוחות הפועלים בשטח להימנע מפעולות אשר פוגעות באופן 

 .  לרבות הצבת מחסומים וכניסות ליליות לכפר, קולקטיבי בתושבי הכפר

לפתוח בבירור מיידי אודות הפעולות הצבאיות שפורטו בפנייתנו זו לרבות נסיבות נבקשך , לבסוף

אותם פרטנו לעיל והטעמים העומדים ביסוד , החיפושים ומעצרי הקטינים באישון לילה, החסימות

   . ההחלטה לבצען

 ,ובברכה בכבוד רב                      

 ד"עו ,שרונה אליהו חי          

 

 : העתק

 ש"ל באיו"מפקד כוחות צה, האלוף ניצן אלון

     ש"מפקד אוגדת איו, ל תמיר ידעי"תא
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