מודעה

מבצע צוק איתן :עצרו את הטבח!
אנו ,החתומות/ים מטה ,מאוחדים בקריאה לסיום המתקפה הישראלית מעוררת הסלידה על עזה.
שלושה נערים ישראלים נחטפו לאחרונה ונרצחו על ידי חמושים פלסטינים בגדה המערבית .זמן קצר לאחר מכן ,צעירים ישראלים חטפו ורצחו נער פלסטיני בירושלים .הצבא הישראלי החל כביכול
לחפש אחר הנערים הישראלים ,אך למעשה הוא פלש לגדה המערבית ,השליט טרור על האוכלוסיה המקומית ,פשט וזרע הרס במאות בתים ,עצר  500בני אדם ,שלרובם לא היה כל קשר לפשע ,והרג
שבעה אזרחים פלסטינים .עשרות גברים ,נשים וילדים נפגעו פגיעות קשות.
בתגובה ,חמאס וקבוצות חמושות אחרות בעזה שיגרו מטחי רקטות על ישראל .בעת כתיבת שורות אלו 15 ,ביולי ,נרשם הרוג אחד בצד הישראלי.
לפני ימים אחדים ,ישראל החלה במבצע צוק איתן בעזה .חיל האוויר ביצע מעל אלף גיחות ,והפציץ הן מטרות צבאיות והן אזרחיות כמעט ללא הבחנה .הוא הפציץ בתים פרטיים רבים שהיו מלאים
באזרחים עזתיים ,וטען שמדובר בהרס בתים של מנהיגי חמאס כביכול (גם אם הדבר נכון ,הפעולה פסולה מכל וכל ,ומהווה הוצאה להורג ללא משפט) לפחות שלוש משפחות שלמות נהרגו בהתקפות
כאלה באירועים נפרדים.
פעולות פלישה קרקעית כבר החלו וישראל אישרה את גיוסם של  40אלף חיילי מילואים .טנקים מקיפים את המובלעת ומוכנים לפעולה .נכון לרגע זה 185 ,תושבי עזה נהרגו ,מחציתם נשים וילדים,
לפי דוח של האו"ם ,כמעט  80%מהם הינם אזרחים.
גם לפני מתקפה זו ,עזה הייתה מכלאה תחת כיפת השמיים ,שבה חיו  1.8מיליון תושבים תחת מצור ישראלי ומצרי ,ודרך הגבולות לא הותר למעשה להעביר דבר מלבד פריטים חיוניים .עצם המצור על
עזה מהווה הפרה חמורה של הדין הבינלאומי .מבצע צוק איתן ,שמשפיע בעיקר על אוכלוסייה אזרחית ,מהווה הפרה בוטה אף יותר.
ישראל טוענת שהרקטות שנורות על ידי חמאס מהוות התקפה יזומה על האוכלוסייה האזרחית בישראל .הדבר אינו נכון .מתקפת הטילים באה בתגובה ישירה לטרור שהשליטה ישראל על כל אוכלוסית
הגדה המערבית .המתקפה הישראלית קדמה לרקטות מעזה.
חטיפה ורצח של אזרחים ישראלים ופלסטינים ,השלטת טרור על הפלסטינים בגדה המערבית וירי טילים על מטרות אזרחיות כולם בלתי קבילים .הענישה הישראלית הקולקטיבית כלפי האוכלוסייה
הפלסטינית וירי החמאס לעבר אזרחים מהווים פשעי מלחמה .פעולותיה של ישראל ,בעלת הצבא הרביעי בכוחו בעולם ,היו בבירור קטלניות בהרבה מהתגובה הפלסטינית .המתקפה האווירית
המאסיבית הייתה חסרת פרופורציה באופן קיצוני באופיה ובתוצאותיה.
יחד עם זאת ,אין די במסגרת המשפטית הזו כדי להגיע להבנה מלאה של המתרחש .יש להבין את כל אירועי החודש האחרון בהקשר הכיבוש הישראלי בן ה 47-של השטחים הפלסטיניים ודיכויו
והשפלתו היומיומיים של עם שלם ,גזל אדמתו ומקורות המים שלו ,הרס בתיו ,ושלילת זכותו הלאומית להגדרה עצמית .שלילת זכויותיו של העם הפלסטיני היא מרכיב אורגני של המפעל הציוני,
שזוכה בתמיכתם של כוחות האימפריאליזם המערבי מאז שנת .1917
 91%מהישראלים שהשתתפו בסקר הצהירו על תמיכתם בהתנהלות ממשלתם במלחמה .ואולם ,אנו יודעים שיש ישראלים שמתנגדים לה בנחרצות או שיש להם ספקות קשים בנוגע לתבונת המדיניות
הזו .בימים הקרובים ,בעוד המלחמה נגררת ומניבה מעט מאד פרט להרג נוסף ,אנו מקווים שקולות ישראליים נוספים יישמעו .אנו מסירים את הכובע בפני אלו שנוקטים עמדה למען כבוד האדם ונגד
מדיניות המלחמה של ממשלתם ,אל מול סבל בהיקף כזה .אנו יודעים עד כמה הדבר קשה לנוכח להט פטריוטי בלתי מרוסן שכזה.
ארה"ב והקהילה הבינלאומית עומדות מן הצד ומסתכלות בעוד עזה בוערת .ממשל אובמה גינה את ירי הרקטות על ישראל בהצהרה פומבית ,אך לא הזכיר כלל את התקיפות האוויריות המאסיביות של
ישראל בעזה .הדבר מעיד על קהות חושים מוסרית מקוממת .ההצהרה היחידה שכללה ביקורת מתונה של ישראל הייתה ההתנגדות לפלישה קרקעית .תגובה חלשה ובלתי אפקטיבית זו לא תסייע כלל
בהפסקת ההרג.
על הקהילה העולמית להתנגד בתקיפות למלחמה הנוכחית ,ובפרט לפלישה קרקעית שתסלים אותה .אם ישראל תמשיך במתקפתה הזו ,יש לאיים עליה בעיצומים .על מועצת הבטחון לנקוט צעדים
כדי לקרוא למתקפה על עזה בשמה :טבח המוני של אוכלוסייה אזרחית.
יש קונצנזוס בינלאומי בדבר הצעדים ההכרחיים הראשונים לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני :חזרה לגבולות  ,1967ירושלים כבירתם המשותפת של שני עמים ,וזכותם של פליטים פלסטינים
שגורשו במהלך הנכבה לשוב לישראל .כל מאמץ לכונן שלום שלא על יסוד עקרונות אלו ייכשל במבחן הצדק ולא יאריך ימים .התנגשויות בין צבאות וקבוצות חמושות לעולם לא יפתרו את הסכסוך.
פתרון פוליטי הוא המוצא היחיד .אם הצדדים אינם יכולים להסכים לכך בעצמם ,על הקהילה הבינלאומית להתערב ולכפות פתרון.
הנסיון לפתור את הבעיות באמצעים צבאיים הופך את תנועת ה BDS-לכלי רב עוצמה במיוחד להטלת אחריות על ישראל בגין הפרות זכויות האדם והדין הבינלאומי שהיא מבצעת .תנועת הBDS-
תומכת בעקרונות שהוזכרו לעיל ,כמו גם בקריאה לישראל להיות מדינה שמעניקה זכויות מלאות ושוות לאזרחיה הפלסטינים .תנועה בינלאומית וציבורית רחבה זו מהווה אמצעי הולם לגילום
ההתנגדות למדיניות הישראלית.
לסיוע במימון מודעה זו ,אנא היכנסו לבלוג "תיקון עולם" ( )www.richardsilverstein.comכדי לתרום.
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