ה Elders-דורשים שישראל תכבד את החוק הבינלאומי ותפסיק את רצח המפגינים בעזה
לונדון 10 ,במאי 2018
ארגון ה Elders -קרא היום לממשלת ישראל לציית באופן מלא לחוק ההומניטארי הבינלאומי ולכבד את הזכות למחאה
שקטה של פלסטינים החיים ברצועת עזה .קריאתם באה בעקבות הריגתם של  48מפגינים ופציעתם של כ 7,000-
נוספים ,רבים מהם ילדים ,על ידי הצבא הישראלי בחודש האחרון.
הם הזהירו מפני הסכנה של נפגעים נוספים בימים המובילים ל 15-במאי ,היום בו פלסטינים מציינים את מה שהם
מכנים "הנכבה" ,או שואה  -יום אחרי שישראל תנציח את יום השנה ה  70-לעצמאותה .שני שלישים מתושבי עזה
מסווגים על ידי האו"ם כפליטים ,לאחר שגורשו או נמלטו מערים וכפרים ערביים בקרבת מקום בשנים  1947ו,1948-
או שהם צאצאים של מגורשים/נמלטים.
קופי אנאן ,יו"ר ה Elders-ומזכיר האו"ם לשעבר ,אמר:
"זהו יום שנה בעל חשיבות ורגישות לישראלים ולפלסטינים כאחד .אך הטקטיקות הצבאוית התקיפות של ישראל מבעירות
את המצב ללא צורך .ממשלתו של ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,צריכה לפעול באיפוק ובזהירות המרביים בשבועות
הקרובים ,כדי למנוע מקרי מוות נוספים".
מרי רובינסון ,חברה ב Elders-ונציבה עליונה לשעבר של האו"ם לזכויות אדם ,הוסיפה:
"החוק ההומניטרי הבינלאומי אוסר על שימוש בכוח קטלני נגד מפגינים לא חמושים .יש לזכור כי למרות ההתנתקות של
ישראל מרצועת עזה ב  ,2005-לפי החוק הבינלאומי ,עזה נותרה שטח כבוש ,ולכוח הכובש יש חובה משפטית להגן על
אוכלוסייתו  -לא לסכן את חייהם".
לחדר ברהימי חבר ב Elders-ושר החוץ לשעבר של אלג'יריה ,אמר:
"לפלסטינים יש זכות להילחם על זכויותיהם בכל האמצעים הלגיטימיים העומדים לרשותם .אמצעים אלו כוללים גם מחאה
שקטה; הפלסטינים בעזה זכאים לממש את הזכות הזו כמו הישראלים בתל אביב או האמריקאים בוושינגטון".
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