ממשלת הטרור ,הסירו ידיכם מ-אלאקצא!
גילוי דעת של הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונאליסטית
מאת יוסי שוורץ
ההתקוממות העממית החדשה של העם הפלסטיני אינה אלא תוצר ישיר של מדיניות "ניהול הסכסוך"
של ממשלת נתניהו .כותרת זו" ,ניהול הסכסוך" ,פירושה בשטח החרפת הדיכוי ,הטרור הציוני
האזרחי והצבאי והסלמת הפרובוקציות של הימין הציוני ,במיוחד בכל הנוגע לסוגיית אלאקצא.
הכתובת הייתה על הקיר .קצת יותר משנה עברה מאז מתנחלים ציונים שרפו למוות את מוחמד אבו
ח'דיר בן ה 16-משועאפט .מעשה זה הביא לשרשרת של פעולות התנגדות אותן ביצעו יחידים
פלסטינים שלא יכלו לשאת עוד בשקט את הדיכוי השיטתי .לשיטתנו ,ולמרבה הצער ,פעולות אלו לא
בוצעו תמיד בחוכמה וגם לא כנגד המטרה הנכונה .מעבר לכך ,קשה להצביע על הישג כלשהו שהושג
כתוצאה מפעולות של בודדים ,הפועלים מתוך ייאוש ,בעוד המרחק מצורת התנגדות זו להתקוממות
עממית רחבה ,עתירת הישגים ,עוד רב.
מה שאנו חווים בימים האחרונים זאת צורת מעבר אל האינתיפאדה השלישית .אך זה עדיין רק מרי
בעיקר של צעירים ולא "האינתיפאדה השלישית ".אולם מרי זה יכול להתפתח לאינתיפאדה השלישית
במובן של התקוממות עממית בדומה לראשונה .נכון ,אין זה כלל פשוט להתקומם התקוממות עממית.
ישראל עשתה הכול כדי לבודד שכונות פלסטיניות וכפרים וערים פלסטיניות דרך חומות הפרדה,
מחסומים ורשת של התנחלויות שנועדו למנוע הקמתה של מדינה פלסטינית ולו בגודל של קופסת
גפרורים .מה עוד ,שהרשות הפלסטינית עובדת עם ישראל כדי לסכל כל התנגדות המונית .זאת,
בעוד העולם הערבי עדין בתהליכי התפוררות ואין ההמונים הערבים מסוגלים לסייע ברגע זה
לפלסטינים .יחד עם זאת ,מי שערני מספיק ,יכול להבחין בסימנים לגל מהפכני חדש בעיראק ובלבנון.
במידה גדולה ,ההתנגדות אותה אנו חווים כיום היא כנגד החנק מצד המתנחלים ,אם זה בירושלים או
בגדה .המתנחלים – כוח המיליציות האזרחיות של המדינה הציונית  -חמושים בנשק שקיבלו
מממשלת ישראל ,תוקפים שכונות ,כפרים ומסגדים פלסטינים .לאחרונה התפרסמה פרשת הכפר
דומא ,ששם שלושה פלסטינים ,זוג הורים ותינוק ,מתו ממעשי טרור נפשעים ושוב משריפה .אירוניה
של ההיסטוריה היא שאלו שגדלו על הזיכרון של השמדת יהודים בשריפה ישתמשו באותה שיטה
כנגד מי שהם תופסים כנחות.
בירושלים המזרחית ,המתנחלים בסיוע ההגנה של המשטרה ,עולים בכוח למסגדי הר הבית
ומאיימים להרוס אותם בכדי לבנות את בית המקד ש השלישי ואין צעקה בישראל ,אפילו לא של
החרדים על כך שההלכה אוסרת על עליית יהודים להר הבית .כתגובה קמות ועדות להגנה עצמית
פלסטינית כנגד המתנחלים וי ש לקוות שרק יתחזקו וייצרו ארגון ארצי דמוקרטי עם הנהגה נבחרת,
כפי שעשו עמים אחרים שהצליחו להשתחרר מדיכוי לאומי וטרור קולוניאליסטי .התחושה של
פלסטינים רבים הינה כי לא ברור על מה נאבקים  -האם נגד המתנחלים ,הצבא ,המשטרה
הישראלית או הרשות הפלסטינית שעושה הכול כדי למנוע התקוממות עממית?
מה שדרוש זאת הנהגה עם חזון ברור  -למען מדינה דמוקרטית של פועלים ,בברית עם הפלאחים
מהים ועד הנהר .המאבק זקוק להנהגה שתוכל לגייס גם יהודים למען חזון זה .הנהגה זו בהחלט
יכולה לקום מתוך ארגון הגנה ארצי של פועלים בברית עם הפלאחים .אמנם כיום ,אין מספיק
פלסטינים השותפים לחזון זה ,אך מה שברור לרוב הפלסטינים הוא שתפקידה של הרשות
הפלסטינית הוא הפוך לחלוטין ,כלומר לבלום מאבקים התקפיים ואפילו התארגנות לצורך הגנה
עצמית .במילים אחרות ,הרשות הפלסטינית מגנה על הכיבוש במקום על העם הפלסטיני.
אלא שבניגוד לעבר ,לרשות הפלסטינית יש פחות אפשרות לבלום את האינתיפאדה משום שרוב
העם הפלסטיני התנסה במה שנקרא "הסכמי השלום" של אוסלו והגיע להבנה כי הסכם זה שירת רק

את ישראל וטיפח את השחיתות של הרשות המשתפת פעולה עם ישראל במסגרת מה שמכונה
"התיאום הביטחוני".
גם כיום מודיעה הרשות הפלסטינית שהיא מוכנה להמשיך בשיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל
אבל מבקשת שנניהו יחזק אותה .אנו צופים כי כל עוד הנהגה זו אינה מסולקת ומוחלפת בהנהגה
הנאמנה לעם הפלסטיני ,המצב הזה רק יימשך.
יש סיבות ברורות להתפרצות הנוכחית .מרבית הפלסטינים מבינים שאם זה לקח לישראל יומיים
למצוא את החוליה שהוציאה להורג את זוג המתנחלים הנקין ,אך לא העמידה למשפט את הרוצחים
הנאצים ששרפו למוות ב 31-ביולי  2015את הפעוט הפלסטיני בן  18החודשים עלי דוואבשה ,זה
משום שמדינת ישראל לא פועלת בכדי למנוע מעשים אלו ולמעשה מאפשרת אותם למרות דמעות
התנין .כמובן שאלו בישראל שעוברים בשתיקה ואף תומכים ,למרות גינוי מהפה לחוץ ,בפשעים אלו,
לא יכולים להאמין שהחוליה הפלסטינית השאירה את הילדים היהודים ,שלא אשמים בפשעי
ההתנחלות ,בחיים  -פשוט משום שאלו ילדים .מי שיעלה "הרהור כפירה" זה ,ייצלב בעודו בחיים
בחברה הישראלית.
אין גם ספק שהאירועים סביב מה שהישראלים מכנים "הר הבית" והמוסלמים מכנים "אל-חַ ַרם אל-
קֻ דְ סי א-שַ ריף" ,במסגרתם מתנחלים פשיסטים ,בחסות המשטרה ,נכנסים למסגדים עם המסר שיש
להרוס את המסגדים כדי לבנות את בית המקדש השלישי ,מבעירים את האש.
זה לא ברור אם נתניהו עצמו רוצה או לא רוצה באינתיפאדה שלישית .אך ברור שהוא נמצא בלחצים
כבדים להפעיל יד קשה כנגד בני העם הפלסטיני וההחלטות שקיבל הקבינט שלו ביממה האחרונה
רק מלבות את השנאה של בני העם הפלסטיני ודוחפים להתקוממות יותר נרחבת.
דוגמא לכך היא ההחלטה של ממשלת נתניהו לבנות  300בתים חדשים בהתנחלות בית-אל .זה אותו
ראש ממשלה המנסה להעמיד פנים שהוא מעוניין בשיחות שלום עם הרשות אך בבחירות התחייב
שלא תקום מדינה פלסטינית .בצביעות האופיינית למזכיר האו"ם בן קי מון ולממשל של אובמה הם
גינו את ההחלטה להרחיב את ההתנחלויות ,אבל כמובן שלא יעשו שום דבר כדי למנוע אותה.
בדומה ,האיחוד האירופאי הודיע שהחלטה זו מעמידה בסימן שאלה את רצונה של ישראל בפתרון
שתי המדינות .כאילו שמישהו יכול כיום להאמין ברצינות שלמדינת ישראל הייתה אי פעם נכונות
לאפשר הקמתה של מדינה פלסטינית לצדה.
נתניהו וממשלתו מדברים על טרור פלסטיני בעוד שישראל יורה בנשק חם פוצעת והורגת מפגינים
פלסטינים המשליכים אבנים .יש כאן אכן טרור ,אך זהו הטרור של המדינה הציונית .באותו זמן כוחות
הצבא והמשטרה מאפשרים גם למתנחלים לעשות טרור כנגד הפלסטינים .מאז יום חמישי הימין
הציוני עוסק בטרור .האספסוף הימני נכנס לירושלים המזרחית כדי לפגוע בפלסטינים אשר סגרו את
החנויות ונעלו עצמם בתוך הבתים .המתנחלים צעקו "מוות לערבים" והיכו באלות על הדלתות .בזמן
שהייתה אמורה לבלום אותם ,המשטרה הייתה עסוקה מדי ברציחתו של פאדי עלון בן ה 19-בטענה
שניסה לדקור נער יהודי.
האם זה מזכיר לנו משהו? כן ,את הפוגרומים שעשו אנשי המאות השחורות ברוסיה .ההבדל הוא
שפועלים רוסיים יצאו להגן על היהודים ,מה שאין רואים בארץ זו .המתנחלים תקפו במעשי וונדליזם
לפחות  130פעם מטרות פלסטיניות בין אם בני אדם או רכוש כמכוניות או עצי פרי .ביום שני,
פלסטינים הגיעו לבית חולים לאחר שהותקפו על ידי המתנחלים .המתנחלים חסמו כבישים מבלי
שהצבא הציוני מנע זאת מהם.
בדו"ח שפורסם על ידי "יש דין" בנובמבר  2014פורסם כי  85%מההתקפות של המתנחלים
שבעקבותיהם נפתחו תיקי משטרה נסגרו ללא כל חקירה.

שרי הממשלה כישראל כץ לוחצים על נתניהו לפתוח במה שהוא מכנה "חומת מגן  ,"2דהיינו טרור
עוד יותר נרחב של המדינה הציונית .בנט דוחף לפעולות עוד יותר קשות .האוכלוסייה היהודית ברוב
רובה בעד הרג של פלסטינים ופוליטיקאים ככץ ובנט ,אראל ודומיהם מבטאים הלכי רוחות אלו.
זה יימשך כל עוד שהמדינה הציונית תתקיים שכן ההיגיון שלה הוא יצירת מדינת אפרטהייד מהים עד
הנהר ואם תוכל גם מעבר לכך ,תוך שאיפה לייצר תנאים קשים שיובילו פלסטינים רבים ככל האפשר
לעזוב את מולדתם .כאשר הם שרים במצודת זאב "שתי גדות לירדן ,זו שלנו זו גם כן ,הם מתכוונים
לכך ולו במחיר של תבערה שתעלה במעשי טבח קשים ונוראים בפלסטינים ובסופו של דבר גם
הישראלים ישלמו מחיר כבד .מדיניות הממשלה הפושעת משתמשת בישראלים הפשוטים כבשר
תותחים ,מה שקל לה לעשות שכן האסון של חברת אפרטהייד הוא שאין בתוכה כוחות המסוגלים
להביא לשינוי .את הפתרון יביאו הפלסטינים כאשר היהודים שלא איבדו צלם אנוש יצטרפו אליהם.
למען פלסטין דמוקרטית ואדומה מהים עד הנהר!
למען ארגון כלל ארצי ודמוקרטי של הגנה עצמית של העם הפלסטיני!

