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  לכבוד 

  חברי ועדת החקירה לבדיקת אירועי המשט לעזה

  

  על אירועי המשט לעזה NGO Monitorהמחקר של : הנדון

ואירועי המשט בעזה סדרת מחקרים ' רוחות השמיים'פרסם לאחר מבצע  NGO Monitorארגון 

ובהשתתפות הפעילה של החברה האזרחית , טאשר עסקה במעורבות הארגונים הלא ממשלתיים בארגון המש

  .לגיטימציה נגד ישראל לאחר סיומו-בקידום דה

', לוחמה משפטית' –ל "ל בחו"התביעות נגד קציני צה, בדומה לתחום מחקר אחר בו אנו מתמחים

, התמונות ששודרו בכל העולם. נגד ישראל' עצמה רכה'גם אירועי המשט מהווים דוגמה מאלפת לשימוש ב

בעוד , והצהרות חבריהם נועדו מראש למתקפה תקשורתית והסברתית נגד ישראל, ת הפעילים ההרוגיםגופו

במקביל ' הומניטארית'השימוש בשפה . ל"בקרב את לוחמי צה' לנצח'לפעילים עצמם לא הייתה כוונה 

ל שולפים את נשקם נגד 'לפנייה לאמצעי התקשורת העולמיים שמה לה למטרה להציג את חיילי צה

  . ואת תקיפת המשט כעברה על החוק הבינלאומי' פושעי מלחמה'בתקווה לצייר אותם כ', אזרחים'

ל פתחו "בו בזמן ארגוני החברה האזרחית וארגונים שטוענים לקידום זכויות האדם בארץ ובחו

ועוותו את ' פשעיה'גינו את ישראל על , בו דרשו ועדת חקירה בינלאומית, בקמפיין תקשורתי אגרסיבי

על קמפיין זה ניצחו אותם הארגונים גם לאחר . 'פיראטית'המשפט הבינלאומי בכדי להציג את ישראל כ

  .נין ועוד'והמבצע בג' חומת מגן'מבצע , מלחמת לבנון השניה, ח גולדסטון'ופרסום דו' עופרת יצוקה'מבצע 

בחקירת ומקווה שהם יוכלו להיות לכם לעזר  NGO Monitorאני מצרף את פירות המחקר של 

  .אשמח גם לשוחח איתכם באופן פרטי ולענות על כל שאלה שתעלה. אירועי המשט

  

  ,בברכה              

  ראלד שטיינברג'ג' פרופ              

  NGO Monitor, נשיא              
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 תורכיה $) IHH(קר� הסיוע ההומאניטרי 

  

 .h.org.trwww.ih:  אינטרנט אתר •

 .$1995הארגו� נוצר באיסטנבול ב •

', וכו, אסו�, מלחמה קורבנות, במצוקה, מצויי� היא או שהוא מקו� בכל: "עיקרית מטרה •

 סיוע לספק הוא IHH של העיקרי היעד, ומדוכא מרעב סובל, בית$חסר, נכה, פצוע

 הבסיסיות בזכויותיה� פגיעה כל למניעת הכרחיי� בצעדי� ולנקוט, אד� לכל יהומניטאר

 ."ובחירות�

 כס)...תרומות ידי על כולו ממומ� הארגו�): "2010, ביוני 1( טיימס יורק ניו המגזי� פי$על •

 את שהביא הטורקית החברה של עשיר פלח, בטורקיה הדתיי� הסוחרי� מדממע שמגיע

של המגזי� הרחיבה  כתבה אחרת" .לשלטו� ארדוא� טאיפ פ'רג הממשלה ראש מפלגת

וציטטה מאמר מערכת " ,יטית של תורכיהע� האליטה הפול IHHהקשרי� העניפי� של "

-Governmental( ”ממשלתי לא ממשלתי"כארגו�  IHH$של עיתו� תורכי אשר התייחס ל

nongovernmental-organization(. 

• IHH הצדקה תקואליצי בארגו� חבר )Union of Good( ,ארגוני� $50מ יותר עבור גג ארגו� 

 לש� החמאס הנהגת ידי על שנוצר ארגו�"כ ב"ארה ממשלת ידי על שהוגדר, אסלאמי�

 ."טרור לארגוני כספי� העברת

 בשנת ל"צה של' מג� חומת' מבצע במהל(, )ITIC( ורולטר למודיעי� המידע מרכז פי$על •

 למשפחות, החמאס של הצדקה קרנות דר(, כס) הצדקה קואליציית העבירה, 2002

 .מתאבדי� מחבלי�

 IHH$חברי .המשט ממובילי והיה, "עזה את לשחרר" המשט מאניות שלוש רכש הארגו� •

 להכי� לחמאס ג� סייע IHH. דולר מיליו� $10כ של בשווי מצרכי� נשאו האניות כי סיפרו

 .הספינות את לקבל בעזה הנמל את

 לכנות כמבח� ישמש המשט" כי הצהיר דרי�יל בולנט IHH מנהל, 2010 באפריל $7ב •

 ."שלנו הארצות על מלחמה כהכרזת יתפרש הדבר, שלנו האניות על תירה היא א�. ישראל
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  )ISM(תנועת הסולידאריות הבינלאומית 

  

 .www.palsolidarity.org: אתר אינטרנט •

• ISM המחויבת להתנגדות לכיבוש הישראלי של  ,תנועה בהנהגה פלסטינית"כ מתארת את עצמה

 ."אלימים- פעולה ועקרונות ישירים ולא-האדמה הפלסטינית תוך שימוש בשיטות

ובעימות , שלעיתים קרובות מציבה אותם בסכנה" פעולה ישירה"פעילים לנקוט  מעודדתהתנועה  •

 .ל"ישיר עם צה

ההתנגדות ", כתבו עראף ידהיהוואדם שפירו ו ISMהמייסדים השותפים של , 2002-במאמר מ •

אנשים , אכן...אלימים- והן שאינםהן אלימים , הפלסטינית צריכה להיות מורכבת ממגוון מאפיינים

ואנו בטוחים . לא פחות אציליות מביצוע פיגוע התאבדות"אך מיתות אלו הינן " ,ייהרגו וייפצעו

 ." ההם ייחשבו שאהידים עבור אלל, שאם אנשים אלה ייהרגו במהלך פעולה כזו

-שמעניק חסות ל, A.J. Musteדרך מכון  ISMלארגון $ 55,856.20הועברו  ,2007-ו 2006-ב •

ISM  בשיטת'Sponsor Fiscal'  .ברית ילדי המזרח התיכון )MECA (גם משמשת כ-Fiscal 

Sponsor  עבורISM ב"בארה. 

 ."או אגודה, ממשלה, מקבל כל מימון משום מדינה"הארגון טוען כי אינו  •

מאי " (המשט לשחרור עזה"גרטה ברלין הם בין המארגנים והדוברים של  ISMומתנדבת   עראף •

 .ושגרם להתנגשויות אלימות עם חיל הים הישראלי, אשר ניסה לפרוץ את הסגר על עזה, )2010

כמה זמן עוד עליהם לשלם את המחיר . שנה הפלסטינים המתינו לצדק 60במשך ", הצהירהברלין  •

 "?עבור מה שעשתה אירופה ליהודים

• ISM והאזרח  ל קורי'רייצביניהם האזרחית האמריקנית , אחראית לסיכון שלום אזרחים זרים רבים

 .ISMשניהם נהרגו בזמן שהשתתפו בפעילות של . טום הורנדלהבריטי 

 טריסטן אנדרסון. בנילעיןהארגון מעורב בפעילויות המחאה האלימות נגד גדר הביטחון  •

 . ך אירוע כזהבמהל 2009מקליפורניה נפצע במרץ 

 .2002-הארגון ניסה לסייע למחבלים אשר תפסו מחסה בכנסיית המולד בבית לחם ב •

. ורצחו שלושה אנשים, בתל אביב  פלייס מייקסהתקיפו טרוריסטים מבריטניה את הבר , 2003-ב •

באמצעות יצירת קשר עם פעילי "הראה כיצד המפגעים העלימו את עקבותיהם  ח ישראלי רשמי"דו

  ISM-חברים ב", ח זה"על פי דו)." ISM(וחברים בתנועת הסולידאריות הבינלאומית שמאל זרים 
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נעשית ...פעילותם, לעיתים. ל"לוקחים חלק פעיל בפעולות אלימות המנוגדות לחוק נגד חיילי צה •

  ".בחסות ארגוני טרור פלסטינים

 ISMבעודו מסתתר במשרדי  נעצר, יהאד האסלאמי'טרוריסט בכיר בג, שהאדי סוקיה 2003במרץ  •

 . ISMבסיוע שני פעילי , נין'בג
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  המשט תקרית לאור ממשלתיים לא ארגונים של משפטיים עיוותים: ים בלב אבודים

NGO Monitor  

  2010, ביוני 3

  

מספר ארגונים לא , במאי 31-מאז ההתנגשות האלימה בין המשט לשחרור עזה וכוחות חיל הים הישראלי ב

רבות מההצהרות . צדדיים של פעולות ישראל-פרסמו גינויים חריפים וחד" ארגוני זכויות אדם"ממשלתיים ו

טענות אלה אינן נכונות מבחינה , הניתוח להלן כפי שמדגים, עם זאת. עוגנו במינוח של החוק הבינלאומי

  .הן מייצגות את הניצול המתמשך של המשפט הבינלאומי למטרות פוליטיות. חוקית או מפוקפקות

  

בולטים יותר למעשה בזכות הרטוריקה המוגזמת מאשר " ארגונים לא ממשלתייםלמידע נוסף על הדרך שבה 

 Israel’s naval blockade pitches and", אמרו של אד מורגןראה מ, "בזכות הידע שלהם במשפט הבינלאומי

rolls with the Law of the Sea, "ailhe Globe and MT ,3 2010, ביוני.  

  

  : הטענות

  .מידתי- לא/ישראל השתמשה בכוח מופרז .1

 .ומהווה סוג של ענישה קולקטיבית, הסגר על עזה אינו חוקי .2

 .עזה עודנה תחת כיבוש ישראלי, 2005-של ישראל ב" התנתקות"למרות ה .3

 .פעולות ישראל מהוות מעשה פיראטי .4

  

  מידתי-לא/וח מופרזבכ השתמשהישראל : טענה) 1

  

  :ציטוטים של ארגונים לא ממשלתיים

ההתקפה הצבאית של ישראל מפרה את המשפט הבינלאומי כיון שהיא מכוונת כלפי אזרחים " - עדאלה

  ."מידתי-ועירבה שימוש בכוח לא, ומטרות אזרחיות

  

ישראל אומרת כי ...נראה שהכוחות הישראלים השתמשו בבירור בכוח מופרז" -  אינטרנשיונל אמנסטי

אך האמינות של היכולת להצדיק , שהם הותקפו על ידי מפגיניםוטוענת , כוחותיה פעלו מתוך הגנה עצמית

נראה שהוא היה הרבה מעבר לכל אמת . את רמת הכוח הקטלני שהפעילו החיילים הישראלים מעורערת

  ]."לחיילים[מידה ביחס לכל איום שנשקף 
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  :ניתוח

על פי . אלות ושרשראות, סכינים, רוביםכוחות חיל הים הישראלי נתקלו בפעילים אלימים שהחזיקו ב

כוח קטלני .  חיילים ניסו בתחילה להפעיל כוח שאינו קטלני, ל שחרר"שצה וקלטות השמע והוידיאתצלומי 

חיילים ישראלים . ולאחר שנורתה עליהם אש חיה, החיילים התעמתו עם המון חמוש היטבאושר רק לאחר ש

אין עוררין במשפט הבינלאומי על זכות ההגנה עצמית לאור . רבים סבלו מפגיעות של ירי ודקירות סכין

  .איום מיידי וברור לחיי אדם

  

  הסגר על עזה אינו חוקי ומהווה סוג של ענישה קולקטיבית: טענה) 2

  

  :ציטוטים של ארגונים לא ממשלתיים

הפעילים בספינות הבהירו שמטרתם העיקרית הייתה להפגין נגד הסגר הישראלי '" -  אינטרנשיונל אמנסטי

  ."אמר מלקולם סמארט', ובכך הפרה של המשפט הבינלאומי, שמהווה סוג של ענישה קולקטיבית, משךהמת

חוקית של - ה לכדי ענישה קולקטיבית בלתישעול, הסגר" - ) Human Rights Watch( משמר זכויות האדם

  ..."האוכלוסייה האזרחית של עזה

לפני כמעט , מאז הקמתו" -) CCR - Center for Constitutional Rights( המרכז לזכויות חוקתיות

  ."גינה את הסגר כסוג של ענישה קולקטיבית CCR, שלוש שנים

War on Want - "יידי ללחוץ על ישראל לסיים את הסגר הבלתיעל הממשלה הבריטית לפעול באופן מ-

  ."חוקי על עזה והכיבוש הצבאי של האדמה הפלסטינית

  

  :ניתוח

  ?האם הסגר הוא סוג של ענישה קולקטיבית

  

. על פי המשפט הבינלאומי" ביתענישה קולקטי"הגבלות על מעבר של טובין באזור לחימה אינה מהווה 

אכיפת של ואינה מתייחסת לפעולה החוקית , עונשים פלילייםמתייחסת להשטת " ענישה קולקטיבית"

המציבה (נבה 'באמנת ג 23בהתאם לסעיף , למעשה). סגרים, כגון סנקציות) (Retorsion(הגבלות כלכליות 

אפילו מצרכים , לספק טובין כלל כל מחויבותלישראל אין , )מידה לאספקת סיוע הומאניטרי מוגבל-אמות

ן מעין זו תסייע למאמץ או שאספקת טובי, שהטובין יוסטו" מסופקת"אם היא , הומאניטרי מינימאלים

החמאס הסיט מצרכים מן האוכלוסייה האזרחית , אמינים רבים בתיאוריםכפי שדווח . המלחמתי של חמאס

של אספקה  לספק מאות טונותהיא ממשיכה , למרות שלישראל אין כל חיוב חוקי לעשות כן. זהשל ע

ט לעזה היה שווה ערך בקירוב לכמות הסיוע המטען שנשא המש. הומאניטרית לעזה על בסיס שבועי

  .ההומאניטרי שעובר מישראל לעזה ביום אחד
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  ?חוקי- האם הסגר עצמו הוא בלתי

ספר ההוראות של חילות . המשפט הבינלאומי מכיר בסגר ימי כצעד לגיטימי וחוקי בהקשר של סכסוך מזוין

  .אים לשמירה על סגר בים או באווירמציבות את התנ, ב ובריטניה"כולל ארה, הים במדינות מערביות

בעוד שהזכות הלוחמתית לבקר ולערוך ", מצהיר ב בנוגע לחוקי מבצעים ימיים"המדריך למפקד בצבא ארה

, שיט וטיס-הזכות הלוחמתית לסגר נועדה למנוע מכלי, ר זרם של טובין מוברחיםחיפוש עוצבה בכדי לאסו

או /מלחצות חגורה מבוססת ומפורסמת שמפרידה את האויב מהמים הבינלאומיים ו, ללא קשר למטענם

שיט - נסיון לפרוץ את הסגר מתרחש משעה שכלי"המדריך מוסיף ומצהיר כי ." הבינלאומי יהמרחב האוויר

-בספר ההוראות סאן) א(67סעיף ." התעופה בכוונה לחמוק מהסגר-עוזבים את הנמל או נמל טיס-או כלי

שיט של סוחרים ניטראלים -מתיר תקיפה של כלי רמו על המשפט הבינלאומי ביחס לסכסוך ימי מזוין

  ."ן שהם נושאים טובין מוברחים או שהם פורצים סגרכאשר יש בסיס סביר להאמי"

החלטה . פעולות ישראל נעשו גם בהתאם למחויבות המשפט הבינלאומי של מניעת תמיכה בטרוריסטים

להמנע מאספקת כל צורה של ", VIIמתוקף סמכות פרק , של מועצת הביטחון דורשת כי כל המדינות 1373

חיסול אספקת נשק ...לרבות על ידי, נשים המעורבים בפעולות טרורלישויות או א, פעילה או סבילה, תמיכה

ניתן לטעון כי החלטה זו של מועצת הביטחון , על פי המלומד במשפט הבינלאומי אברהם בל." למחבלים

  ."שהוא ארגון טרור, דורשת ממדינות לחסום מעבר של סיוע לחמאס"

  

  ישראלי כיבושודנה תחת עזה ע, 2005-של ישראל ב" התנתקות"למרות ה: טענה) 3

  

  :ציטוטים של ארגונים לא ממשלתיים

  

, מרצועת עזה" התנתקה"ישראל מעולם לא , תקרית זו היא הוכחה לכך שלמרות הטענות שמנגד" -  גישה

  ."ובים, באוויר, ביבשה –לותיה אלא ממשיכה לשלוט בגבו

  

הפרצופיות שבטענות ישראל - הפשע של היום מאשש את דו" -) PCHR(  המרכז הפלסטיני לזכויות האדם

ומוכיחה אף יותר כי רצועת עזה תיוותר שטח כבוש כל עוד , אית ברצועת עזהביחס לסיום שליטתה הצב

  ."בים וביבשה, נמשכת השליטה של הצבא הישראלי באוויר

  

  :ניתוח

ארגונים לא ממשלתיים אלה טוענים כי עזה כבושה משום שישראל ממשיכה לשלוט בגבולות היבשתיים 

 ובמידה רבה , זב הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטיתטיעון זה כו.  והימיים ובמרחב האווירי של שטחה

 

על . 2005-זמן קצר לפני ההתנתקות של ישראל ב ף"שהופצה על ידי אש" משפטית"דעה חזרה כתוכי על 

שליטה "אמת המידה של , וכמו גם על פי פרשנות שיפטות של הוראות אלה, נבה'זו האגפי אמנות 
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, על כן. ולא לשליטה על גבולות –על ידי צבא זר בלבד  סמכות ממשלתיתמתייחסת להפעלת " אפקטיבית

לפי ההיגיון של הארגונים הלא , אכן. לא ניתן בשום אופן לטעון שישראל מפעילה סמכות ממשלתית בעזה

-1948ועל בסיס כיבוש עזה על ידי מצרים בין , דרומי של עזההיות ומצרים שולטת בגבול ה, ממשלתיים

  . גם היא תחשב כובשת של עזה, 1967

  

  פיראטי מעשהפעולות ישראל מהוות : טענה) 4

  

  :ציטוטים של ארגונים לא ממשלתיים

קוראים לקהילה הבינלאומית ולחברה האזרחית להפעיל ...ואנ" - "החברה האזרחית של עזה"הצהרה של 

ולפתוח בתגובה עולמית בכדי שישראל ...לחץ על ממשלותיהם ועל ישראל בכדי לעצור את החטיפות וההרג

תוחזק אחראית לרצח אזרחים זרים בים ופיראטיות בלתי חוקית נגד כלי שיט אזרחיים הנושאים סיוע 

  ."הומאניטארי לעזה

  

  :ניתוח

  :מגדיר פיראטיות כ ם על המשפט הימי"באמנת האו 101עיף ס

שמבוצע למטרות אישיות על ידי הצוות , או כל מעשה ביזה, כל מעשה בלתי חוקי של אלימות או מעצר) א(

  :ומכוון, רטי או בכלי טייס פרטיאו הנוסעים בכלי שייט פ

  )i (או נגד אנשים או רכוש הנמצאים בכלי שייט או טייס זה, נגד כלי שייט או טייס אחר, בלב ים;  

  )ii (אנשים או רכוש שנמצאים במקום שהוא מחוץ לתחום השיפוט של , כלי טייס, נגד כלי שייט

  ;מדינה כלשהיא  

  

ל בפירוש לא בוצעה "הפשיטה של צה, וליאן קו מבית הספר למשפטים הופסטרא'כמו שהסביר פרופסור ג

אלא  ,לא ניתן לבצע פיראטיות  על ידי ספינה בבעלות לאומית, באופן כללי", הוא מוסיף." מטרות אישיות"ל

 ."רק על ידי ספינות פרטיות או ספינות בבעלות לאומית שצוותן השתלט עליהן
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  "המשט לשחרור עזה"קמפיינים של ארגונים לא ממשלתיים ו

NGO Monitor  

  2010, ביוני 1

  )2010, ביוני 10-עודכן ב(

  

  :תקציר

 NGOשנבחנו על ידי " םארגוני זכויות אד"ו" החברה האזרחית"קבוצות  35התגובות הבאות של  •

Monitor  המתעדות פעילים אלימים שמתקיפים חיילים  ומעדויות סרטי הוידיאמתעלמים

אודות אלימות קיצונית [המידע "הטענה של ארגון בצלם כי , בהקשר זה. ישראלים בסכינים ואלות

  .מטעה לחלוטין" סס על הצהרות של חיילים בלבדמבו] נגד חיילים

מכיוון שיירטה את ספינות " פיראטיות"מספר ארגונים לא ממשלתיים מאשימים את ישראל ב •

אית לאכוף ישראל רש, רובי סיבל' פרופכפי שציין . עזה היא בסיס להתקפות נגד ישראלים. המשט

במידה והן מנסות להפר , וספינות במים הבינלאומים נתונות לאפשרות בדיקה, את הסגר על עזה

 .את החרם

, IHHמסתירות את חלקו של הארגון הטורקי האסלאמי הקיצוני " פעילי זכויות אדם"התייחסויות ל •

הצהרות הארגונים הלא . בהובלת המשט, ולארגוני טרור אחריםאשר לו קשרים נרחבים לחמאס 

-מארגנת, )ISM( לידריות הבינלאומיתתנועת הסוממשלתיים משמיטות גם את המעורבות של 

אשר ידועה בשל האסטרטגיה של גירוי עימותים אלימים עם הצבא הישראלי , שותפה של המשט

 .שבה היא נוקטת

סיוע "הצהרות הארגונים הלא ממשלתיים מוחקות את סירוב הפעילים להעביר את ה •

או לנהל , טוף גלעד שליטולהביא מכתבים לחייל הח, באמצעות הרשויות בישראל" ההומאניטארי

 . קמפיין אחר לטובתו

ארגונים לא . ומזמורים אנטישמיים" אינתפאדה"מזמורי פעילים שרו , לפני שיגור המשט •

 .ממשלתיים כשלו גם לציין את המרכיב הזה

- לא"משיכים לעשות שימוש בטענת השקר שתגובת ישראל בעזה היא ארגונים לא ממשלתיים מ •

הגבלות על , NGO Monitorכפי שמדגים הניתוח של ". ענישה קולקטיבית"ומהווה " חוקית

  .או הפרה של המשפט הבינלאומי" ,ענישה קולקטיבית"עבר טובין בסכסוך מזוין איננו מ

  
  :הצהרות הארגונים

  
Human Rights Watch :2010, במאי 31( וא פנים של ההרג במשטנחוצה חקירה מלאה ללא מש :(

"Human Rights Watch  עדיין לא יכול היה לנהל חקירות משלו בכדי לקבוע איזה תיאור של הנסיבות
הסב נזק , אשר עולה לכדי ענישה קולקטיבית לא חוקית של האוכלוסיה האזרחית בעזה, המצור...מדויק

  ."חמור לכלכלה
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  ): ממומן בידי ממשלות אירופיות, PCHR( דםהמרכז הפלסטיני לזכויות הא

 PCHR Condemns Israeli Attack on Gaza Freedom Flotilla (May 31, 2010) “Israeli Occupation 

Forces (IOF) used excessive and lethal force in its attack on the ships... Today’s crime is 

hideous, and it is a shame for the international community to remain silent while IOF 

commits systematic war crimes against civilians… Today’s attack is characteristic of a long 
series of war crimes and grave violations carried out by IOF against civilians...attempts have 

been ongoing to foil the report of the UN Fact-Finding Mission on Gaza Conflict (i.e. the 
Goldstone Report), which provided for the first time practical mechanisms to prosecute 

Israeli war crimes” 
  

 War on Want  )בריטניה:(  
 Israeli killing of human rights activists condemned (May 31, 2010) “For too long the international 

community has ignored international law over Israel's crimes against Palestinians and 
allowed its government to act with complete impunity. Now Israel has turned its fire on 

international human rights activists, the world must finally say enough is enough.” 
 

Call on the UK government to hold Israel to account for the Gaza Freedom Flotilla attack  “This form 

sends a letter to both William Hague MP, Foreign Secretary, and Nick Clegg MP, Deputy 
Prime Minister, to demand the UK government hold Israel to account for this brutal attack...I 

call on the UK government to: Immediately withdraw the British Ambassador from Tel 

Aviv...Press for the immediate suspension of the EU-Israel Association Agreement on human 

rights grounds; Institute an immediate two-way arms embargo between the UK and Israel. 
Such an embargo would send a clear message to Israel that its actions are unacceptable.” 

  

  :אמנסטי אינטרנשיונאל
 ISRAELI KILLINGS OF GAZA SHIP ACTIVISTS MUST BE INVESTIGATED (May 31, 2010) 

“Amnesty International has called for Israel to launch an immediate, credible and 

independent investigation into the killing by its armed forces... “The activists on the ships 

made it clear that their primary purpose was to protest against the continuing Israeli 

blockade, which constitutes a form of collective punishment and so a breach of international 

law,” said Malcolm Smart.” 

 

Israeli authorities urged to commission international inquiry (June 1, 2010) “Beyond this tragedy, 

however, it is imperative that Israel lifts the blockade of Gaza without delay, as it is a form 

of collective punishment in contravention of international law and primarily affects the most 

vulnerable among the population.” 

 

Gaza: International investigation of flotilla deaths needed (June 4, 2010) 

 

Amnesty welcomes Assembly debate on Gaza blockade (June 4, 2010) 

  

תנועת הסולידאריות , אשר כוללת את הפורום התרבותי הערבי" החברה האזרחית בעזה"הצהרה של 
התוכנית הקהילתית לבריאות הנפש , ת של ארגונים לא ממשלתייםהרשת הפלסטיני, הבינלאומית

  :אגודת הסהר האדום ברצועת עזה, בעזה
Call from Gaza for global response to killings on the Freedom Flotilla (May 31, 2010) “...begin a 

global response to hold Israel accountable for the murder of foreign civilians at sea and 

illegal piracy of civilian vessels carrying humanitarian aid for Gaza... the flotilla is exercising 

international law and upholding article 33 of the Geneva Convention which clearly states that 

collective punishment is a crime against humanity... We insist on severance of diplomatic ties 

with Israel, trials for war crimes and the International protection of the civilians of Gaza. We 

call on you to join the growing international boycott, divestment and sanction campaign of a 

country proving again to be so violent and yet so unchallenged.” 
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בצלם ): "2010, במאי 31( ט לעזהיש לפתוח בחקירה מיידית לבירור נסיבות ההשתלטות על המש :בצלם
דורש כי תיערך לאלתר חקירה עצמאית ואפקטיבית לבירור נסיבות ההשתלטות הצבאית על משט הספינות 

ל טוען לאלימות קשה שהופעלה מצד "ובר צהד ...שהביאה להריגתם ופציעתם של עשרות ממשתתפיו, לעזה
  ."ים בלבדמידע זה מתבסס על דיווחי החייל. הפעילים על הספינה

הועד הציבורי , דאלהע: ישראל-הועד הציבורי נגד עינויים בישראל ורופאים לזכויות אדם, עדאלה
ץ בדרישה לקבל מידע לגבי הנפגעים והעצורים "נגד עינויים ורופאים לזכויות אדם עתרו הערב לבג

  )2010, במאי 31( ל משט החירות ולאפשר לעורכי הדין לפגוש את העצוריםש

  
אירוע זה הוא הוכחה שלמרות  ): "2010, במאי 31( תגובת גישה לעצירת הספינות לרצועת עזה :גישה

אויר , ים –היא מעולם לא התנתקה מהשליטה על רצועת עזה ומוסיפה לשלוט בגבולותיה , טענות ישראל
  ".ויבשה

  
, במאי 31( לא לפגוע במפגינים, לאפשר מחאה: האגודה בפנייה דחופה :האגודה לזכויות האזרח בישראל

לשר הביטחון , י המשט לעזה פנתה היום האגודה במכתב דחוף לראש הממשלהבעקבות אירוע): "2010
בישראל או , האגודה קוראת לאפשר מחאה ולהימנע מהפעלת כוח מיותר נגד מפגינים. ולשר לביטחון פנים

על ) ראה למטה(עול באיפוק ובהתאם למסכנות ועדת אור לכוחות הביטחון לפ האגודה קוראת. בשטחים
אשר דחקו בהם להימנע משימוש בכח מופרז ולאפשר להפגנות להתקיים בשלום , 2000אירועי אוקטובר 
  ."ובהתאם לחוק

  
אסור היה ): "2010, במאי 31( יסודית ועצמאיתקוראת לחקירה ; האגודה מזועזעת מאירועי המשט לעזה

, י ישראל על רצועת עזה"שמשט שתכליתו המוצהרת העברת ציוד הומניטרי ומחאה נגד המצור המוטל ע
האגודה לזכויות האזרח שבה וקוראת לממשלת ישראל ...יסתיים בהריגתם ופציעתם של עשרות ממשתתפיו

  ."הפוגע באורח אנוש באוכלוסייה האזרחית בעזה להסיר את המצור הבלתי מוסרי והבלתי חוקי
  

  ):NIF( הקרן החדשה לישראל
“In light of the violent events that occurred on Sunday when the IDF forces took control of 
the flotilla boats on their way to Gaza, and in light of past experience,  the New Israel Fund 

calls for Israel's government authorities to act responsibly and with restraint and to to allow 
legitimate and legal protest of citizens across the country. The events at sea were serious 

and tragic enough, and it is important that they not escalate to  further violence.” 
  

  
  :מיר'צ- אל

A Brutal Israeli Crime “Sky Winds Operation” ; Al Dameer Demands to Investigate Israel’s Attack on 

Freedom Fleet and Bring Those Who Ordered or Committed Violations to Justice (May 31, 2010) “Al 

Dameer calls on states around the world to uphold their legal and moral obligations and to 

prosecute Israeli war criminals  who commit war crimes.” 
  

  :מיזאן- אל
 Israel Violently Attacks the Freedom Fleet in International Waters; Al Mezan Calls on International 

Community to Investigate and Protect Solidarity Activists (May 31, 2010) “Al Mezan emphasizes 

that the Israeli excessive use of force against the fleet constitutes a grave violation of 
international law and international human rights law... the illegality of Israel’s collective 

punishment on the Gaza Strip’s population....” 
  

  : תנועת החרם העולמית
Violent attack on the Gaza Freedom Flotilla - Israel cannot be allowed to act with impunity (May 31, 

2010) “The Israeli violent attack on the Gaza Freedom Flotilla this morning is an act of 
international piracy...We reaffirm our unwavering determination to build support for and 

continue to grow the worldwide BDS campaign until Israel ends its occupation, its system of 

apartheid and its denial of the right of return for the Palestinian refugees.” 
 

Oxfam:  
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Oxfam response to Gaza flotilla interception [and Oxfam UK] (May 31, 2010) “While Oxfam has no 

connection to the Gaza flotilla, as an international humanitarian and development 

organization, we condemn any use of violence and the loss of civilian life which occurred 
when the Israeli navy intercepted it at sea... The blockade of Gaza has widely been 

condemned as collective punishment, which is illegal under international law.” 
Monday's tragedy is a direct result of the Israeli blockade on Gaza (June 2, 2010) “‘The Israeli 

operation appears to have violated a number of basic rules of International Law. This comes 
on top of the blockade that inflicts collective punishment on the population, which is illegal 

under International Humanitarian Law.’ said Hobbs.” 
 

  :המרכז לזכויות חוקתיות
CCR Condemns Israel Killing of Freedom Flotilla Participants (May 31, 2010) “The Center for 

Constitutional Rights strongly condemns the killings of human rights activists aboard the 

Gaza Freedom Flotilla... Since its inception nearly three years ago, CCR has condemned the 

blockade as a form of collective punishment.” 
 

חיל הים , 2010במאי  31, הבוקר): "2010, במאי 31( טבח בלב ים: ז לאינפורמציה אלטרנטיביתהמרכ
זהו פשע ופעולה פיראטית  ...הישראלי ביצע פשע חדש נגד האנושות בעת שתקף את משט החירות בלב ים

ברגעים אלה ממש ישראל ביצעה מרחץ דמים  ...זוהי הפרת ברורה של החוק הבינלאומי וההסכמים. בלב ים
  ".בעת שנתניהו מתקבל בברכה בבית הלבן, כנגד אזרחים בספינות שנשאו מאות אנשים ממדינות שונות

  
  ): ICG( קבוצת המשבר הבינלאומי

OPT: Flotilla Attack the Deadly Symptom of a Failed Policy (May 31, 2010) “The International Crisis 

Group condemns Israel's assault on a flotilla of humanitarian aid bound for Gaza, which 

resulted in a tragic loss of life. At the same time, the incident is an indictment of a much 

broader policy toward Gaza for which Israel does not bear sole responsibility.” 

  
רה את המשפט הבינלאומי מכיוון שכוונה נגד אזרחים ונגד מטרות המתקפה הצבאית הישראלית מפ :עדאלה

עדאלה קורא לפתוח ללא דיחוי בחקירה : " )2010, במאי 31( אזרחיות וכללה שימוש בכוח מופרז
 –שגרמה לעשרות נפגעים , בינלאומית עצמאית של ההתקפה הישראלית על נוסעים אזרחים במשט לעזה

  ."הרוגים ופצועים
  

מועצת זכויות האדם הפלסטינית מגנה את ההתקפה על : של ארגונים לא ממשלתיים פלסטיניםקואליציה 
אגודת , מיר לתמיכה באסירים ולזכויות האדם'צ-אגודת א: רשימת החותמים) 2010, ביוני 1( משט החירות

 Defence for Children, עזה –מיזאן לזכויות האדם -מרכז אל, חאק- אל, מיר לזכויות האדם'צ- לא

International - Palestine Section ,מרכז סיוע משפטי ירושלים, מרכז אנסאן לזכויות האדם ודמוקרטיה ,
  .מרכז הנשים לסיוע משפטי וייעוץ, מרכז ראמאללה למדעי זכויות האדם

  
פתחו קו חירום לעדכון משפחות : א למשרד החוץ ומשרד הבריאות"רל :ישראל- ות אדםרופאים לזכוי

  )2010, במאי 31( הפצועים וההרוגים מהמשט לעזה
  

FIDH ואחרים :  

UNHRC debate on Israeli raid on a humanitarian aid flotilla bound for Gaza (June 2, 2010) “…The 

tragedy was the result of the prolonged impunity granted to Israel, despite Israel’s 

documented and persistent disregard for international and humanitarian law in the Occupied 

Palestinian Territories.” 

 

MADRE:  

MADRE Condemns Israel's Killing of Activists Bringing Humanitarian Aid to Gaza (May 31, 2010) 

“MADRE strongly condemns Israel’s killing of as many as 19 international activists early this 

morning and the wounding of dozens of others aboard the ‘Gaza Freedom Flotilla,’ a convoy 

of ships attempting to deliver urgently-needed humanitarian aid to Gaza... Today’s deadly 

attack is part of a pattern of Israeli war crimes and other grave human rights abuses against 
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civilians, including a mounting crackdown on peaceful activists opposing Israel’s siege of 

Gaza and occupation of the West Bank.” 

 

  :הועד הישראלי נגד הריסת בתים
An Open Letter to the Israeli Jewish Public: Support the Gaza Flotilla!, Jeff Halper, Canadian 

Dimension (May 31, 2010) “... how the ‘light unto the nations’ has become one of the most 

oppressive states on earth, subject to international protests like this one... civilians cannot 

be the object of military and political attacks, as is the case in Gaza (which the Goldstone 

Report roundly criticized), nor can they be collectively punished for the policies of their 

political leaders... The Palestinians are not our enemies; our own political leaders are. The 

very fact that I, an Israeli Jew, was welcomed by the people of Gaza makes that very point, 

and it is the message they asked me to convey to you.” 

 

ICAHD-USA condemns Israeli attack on the Freedom Flotilla (May 31, 2010) 

 

  :סביל

Palestinian Christians urge protests after Israeli assault on flotilla (May 31, 2010) “Palestinian 

Christian organizations have urged protests by church groups around the world against an 

Israeli assault on ships bringing aid to Gaza, which Israel says has led to the deaths of at 

least 10 activists on board the convoy... ‘Our prayer very clearly is for all checkpoints and 

the wall to be eliminated. That's the focus of our prayer,’ said the Rev. Naim Ateek, a retired 

Anglican cleric and founder of Sabeel, the Ecumenical Liberation Theology Center.” 

 

Kairos: 

 KAIROS condemns the assault and killing of people aboard the Freedom Flotilla to Gaza (June 2, 2010) 

“KAIROS joins churches and concerned people from around world in condemning the assault 

and killing of innocent people aboard the humanitarian convoy headed to the Gaza Strip.” 

 

  : בדיל

Independent Catholic News (June 2, 2010) “Referring to the highjacking of the aid convoy on 

Monday, in which ten people were killed, Jamjoun, communications officer of the BADIL 

Resource Centre for Palestinian Residency and Refugee Rights, said:  ‘Why can Israel get 

away with committing murder, as it did this morning?’” 

 

Christian Aid:  

 Gaza flotilla raid – partners respond “Christian Aid condemns this attack, which has resulted in 

tragic loss of life, and while it was not involved in the aid convoy, our partner organisation 

Adalah has been providing legal counsel to detainees and has been trying to gain access to 

the wounded. Together with our partner Physicians for Human Rights Israel, they submitted 

a petition to the Israeli Supreme Court for information on those detained and on casualties.” 

 

EMHRN :  

EMHRN condemns the Israeli naval attack against “Gaza Freedom Flotilla” (May 31, 2010) “The 

Israeli military intercepted it in international waters; it acted illegally by violently and 

unjustifiably targeting civilians… It is especially evident that the blockade of the Gaza Strip, 

in place since 2007, constitutes the collective punishment of 1.5 million Palestinians, in 

violation of Article 33 of the Fourth Geneva Convention and therefore must be lifted 

immediately.” 

 

Pax Christi:  
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Call for Prayer and Solidarity for Peace in Palestine/Israel (June 1, 2010) “This current tragedy 

reflects the lack of rigourous political action towards the Israeli Government for the on-going 

siege of Gaza, for the lack of accountability following the war on Gaza in 2008/9 and for the 

continued illegal occupation by Israel of the Occupied Palestinian Territories.” 

 

North-South XXI :  

UNHRC debate on Israeli raid on a humanitarian aid flotilla bound for Gaza (June 2, 2010) “Israel's 

premeditated murder of unarmed civilians, human rights defenders, who were attempting to 

deliver humanitarian relief to the Palestinian people of Gaza, who had been subjected to 

conditions of life that appeared intended to destroy them in whole or in part as a people… 

Israel's acts threatened the peace and security of the entire international community… The 

international community must take urgent action in response to this flagrant flouting of 

international law and insist on the end of the blockade of Gaza.” 
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  מעורבות ארגונים לא ממשלתיים במשט לשחרור עזה

  

NGO Monitor  

  2010, ביוני 1

  

שמטרתם היא שמירה על זכויות אדם  וארגונים נוספים שטוענים, ארגונים לא ממשלתיים, ארגוני צדקה

מדגיש כסות מוסרית ' המשט לשחרור עזה'. וסיוע הומאניטארי היו מעורבים עמוקות בדמוניזציה של ישראל

  .זו אשר מנוצלת לשם לוחמה פוליטית

  

  :מציין NGO Monitor, במיוחד

אשר ממומן על ידי האיחוד ICAHD) ( הועד הישראלי נגד הריסת בתיםעל ידי  אומץהמשט  •

שזוכה לסיכוי כספי מממשלות אירופה ) PCHR( אדםההמרכז הפלסטיני לזכויות , האירופי

המרכז  ,אשר ממומנת על ידי הקרן החדשה לישראל קואליצית נשים לשלום, והאיחוד האירופי

בת , פרופיל חדשוהארגונים הישראלים , יאשר נהנה ממימון אירופ לאינפורמציה אלטרנטיבית

 .זוכרותו, יש גבול, שלום

 .מכהן בועד המייעץ של התנועה לשחרור עזה, הועד הישראלי נגד הריסת בתיםל "מנכ, ף הלפר'ג •

כולל את הספינה מאבי , רכש שלוש מספינות המשט) IHH( הקרן לסיוע הומניטריהארגון הטורקי  •

 .מרמריס

• IHH הצדקה קואליצית בארגון חבר )Union of Good(, גוניםאר 50-מ יותר עבור גג ארגון 

 להעביר בכדי חמאס הנהגת ידי על שנוצר ארגון"כ ב"ארה ממשלת ידי על שהוגדר, אסלאמים

, מגן חומת מבצע במהלך, )ITIC( ולטרור למודיעין המידע מרכז פי על ."טרור לארגוני כספים

 .מתאבדים מחבלים למשפחות, חמאסה של צדקהה ארגוני דרך, כסף הצדקה קואליציית העבירה

 ).ומשעל הניה את המחבקים IHH מנהיגי של תצלומים מכיל ITIC של הדיווח(

 שקיבלו לאחר ,1997- ב IHH של הריחקב פתחו בטורקיה הרשויות, מרקדנמ מחקר מכון לפי •

 הארגון משרדי על טורקית הבפשיט. אסלאמים מקיצונים נשק שרכשו ותבכיר דמויות אודות מידע

 . מאולתרים חבלה- מטעני הכנתל והוראות, נפץ חומרי, נשק-כלי ותגלנ

 במילאנו קאעדה-אל עם קשר על שמר IHH כי טען יריגובר לואי- אן'ז הטרור נגד הצרפתי השופט •

; ואפגניסטן, ניה'צ'צ, בבוסניה ללוחמה צבאיים פעילים גייס; באירופה ירים'אלג טרוריסטים ועם

 . לס'אנג- לוס של התעופה שדה את לפוצץ קאעדה-אל של מזימהב" מרכזי תפקיד" ושיחק

 כגון, )ISM( הבינלאומית הסולידאריות עתתנו השוליים-בארגון פעילים כוללים אחרים מארגנים •

 ).ISM  תממייסדו( עראף ידהיהווו, קלארק קווין, קיויקה'ג אווה
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 שפעל IHH של נציג .לחוק מחוץ IHH את שמוציא צו על ברק אהוד הביטחון שר חתם, 2008-ב •

 יםקשור אשר צדקה לארגוני כספים להעביר המשיך, לטורקיה שגורש עד 2009-ב המערבית בגדה

 .לחמאס

  

  למשט ממשלתיים לא ארגונים תגובות על NGO Monitor של בניתוח לצפות בכדי כאן להקיש ניתן

  

  talkgaza.com-ב לראות ניתן נוסף מידע

  

 

 


