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Cuvânt înainte
Broșura de față este un rezultat al muncii depuse de stafful
StandWithUs. Aceștia au analizat, din punct de vedere critic, cele
mai comune acuzații împotriva Israelului, după care au ajuns la
răspunsuri faptice, directe și concise.
Fiind o organizație educațională independentă, reprezentăm
și luăm în considerare perspective politice diverse. Metoda
noastră de lucru poate fi descompusă în următorii pași, pe care vă
încurajăm să îi folosiți pentru a analiza critic:

1. Autoeducați-vă: învățați esențialul despre Israel și conflictul
în care este implicat.
2. Înțelegeți întrebarea: identificați sensul exact al
întrebării folosind cunoștințele anterioare sau, dacă este cazul,
documentându-vă.
3. Faceți cercetări: verificați surse de încredere aparținând
diverselor perspective pentru a vă crea o imagine de ansamblu.
4. Răspundeți: analizați informațiile acumulate și oferiți un
răspuns cât mai direct posibil, argumentând cu faptele exacte
laolaltă cu aspectele privitoare la conjunctură.
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Sunt evreii din Israel coloniști europeni albi?
Evreii sunt originari din Israel, locul de proveniență al identității și a culturii
lor unice. Prezența lor acolo este atestată documentar și însumează o perioadă de
peste 3 000 de ani. Majoritatea familiilor evreiești israeliene au trăit în Orientul
Mijlociu, Africa și Asia înainte de a se întoarce în țara de baștină, Israel. Evreii
care au venit din Europa nu au fost coloniști. Nu reprezentau o putere străină. Pe
deasupra, au respins orice identificare cu țările europene. Erau idealiști care aveau
drept scop restabilirea și conservarea patrimoniului în unicitatea lui. Ei luptau
pentru drepturile garantate tuturor oamenilor: autodeterminare și independență,
de care să beneficieze în tărâmul strămoșesc. Cu peste 150 de ani în urmă, evreii
au început să se întoarcă într-un număr din ce în ce mai mare. Au devenit iarăși
majoritari în Ierusalim, în anii 1860, și au înființat orașul Tel Aviv în anul 1909. În
1920, comunitatea internațională a recunoscut în mod oficial evreii drept populație
indigenă. Între drepturile aferente s-a numărat dreptul de a înființa un nou stat
independent pe locurile străbune.

Înființarea Statului Israel: o nedreptate la adresa
palestinienilor?
Printr-un act de justiție care a intrat în istorie, comunitatea internațională
a recunoscut că, după milenii de expulzii și persecuții, evreii aveau dreptul la
autodeterminare în străvechiul lor teritoriu. La rândul lor, evreii au acceptat
faptul că acum nu erau singurii care locuiau acolo. Liderii israelieni au sprijinit
recomandarea de partiție din 1947, prin care Națiunile Unite prevedeau împărțirea
vechiului Israel în două state independente. Astfel, arabii palestinieni puteau
întemeia primul stat palestinian din istorie. Israelul a garantat drepturi egale pentru
toți arabii aflați în interiorul granițelor sale. În mod regretabil, liderii arabi au refuzat
să aprobe existența unui stat evreiesc, oricât de mic, respingând orice compromis
care le-ar fi îngăduit atât evreilor, cât și arabilor palestinieni să-și împlinească
aspirațiile privind autodeterminarea. În schimb, au declanșat un război care s-a
dovedit a fi un eșec: dorind să acapareze întregul teritoriu, au eșuat, consecințele
fiind dezastruoase pentru majoritatea palestinienilor. Recuzarea violentă din
partea autorităților arabe și palestiniene a fost și continuă să fie o nedreptate la
adresa israelienilor fiind, în același timp, o inechitate față de palestinieni.
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Este statul evreu, prin definiție, un stat rasist și
nedemocratic?
Evreii, atât cei laici, cât și cei religioși, sunt oameni care au dreptul la
autodeterminare. Rasistă este negarea unui drept, de altfel, acordat tuturor
oamenilor legați între ei prin identitate și moștenire comune. Evreii au înființat
un guvern democratic pentru statul lor în anul 1948. Când Națiunile Unite au
recomandat fondarea unui stat evreiesc în 1947 și când, în 1949, au acceptat
Israelul ca membru, nu au văzut nicio contradicție între identitatea evreiască și cea
democratică. Israelul acordă persoanelor de etnie evreiască cetățenie în ritm rapid,
în același mod în care Polonia, Finlanda, Grecia și alte țări acordă cetățenie pe baza
ius sangvinis. Israelul, singurul stat democratic din Orientul Mijlociu, este una
dintre cele mai diverse și mai progresiste țări. Israelienii ne-evrei, reprezentând 24
de procente din totalul populației, beneficiază de drepturi egale în baza legii. Sunt
recunoscute peste 15 religii, femeile și persoanele LGBTQ sunt protejate prin lege
împotriva discriminării și există programe de acțiune pentru a ajuta minoritățile să
facă față dezavantajelor pe care le întâlnesc.

E Israelul vinovat de epurare etnică și genocid?
Acestea sunt injurii dezumanizatoare și care incită la ură împotriva isreaelienilor.
Potrivit spuselor lui Benny Morris, cel mai proeminent istoric al crizei refugiaților
palestinieni, în cursul războiului din 1948 „nu s-a efectuat niciun fel de epurare
etnică”. În ceea ce privește problema părții care a creat refugiații, „responsabilitatea
este divizată între [Israel], palestinieni și țările arabe, cu o enormă răspundere de
partea palestinenilor, care au dat naștere conflictului”, după cum aflăm din scrierile
lui Benny Morris. Când Israel și-a declarat independența, a oferit cetățenie tuturor
arabilor din țară. O mie șase sute de persoane au acceptat, iar, la momentul de față,
populația arabă din Israel se ridică la cifra de 1,8 milioane. În mod similar, numărul
palestinienilor din Cisiordania și din Gaza a crescut masiv după momentul
începerii conflictului. Atât israelienii, cât și palestinienii au suferit grozav; acuzând
oricare dintre părți de genocid sau purificare etnică este o dovadă de ignoranță și
constituie o ofensă la adresa victimelor acestor crime. În cinci ani de război, în Siria
au fost omorâți de patru ori mai mulți oameni decât au murit în toiul întregului
conflict arabo-israelian cu începere din anul 1920. Termenul „genocid” a fost creat
în urma exterminării a șase milioane de evrei. Cei care îl folosesc acum pentru a
defăima statul Israel nu fac altceva decât să-și dea pe față propria ură.
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Fură Israelul apă de la palestinieni?
Israelul se află în fruntea inovațiilor privind dezvoltarea durabilă a apei și e un
lider în căutarea soluțiilor regionale complete pentru a administra această resursă
vitală, dar insuficientă. Israelul împarte, nu fură apa. Oferă palestinienilor propria
apă în cantități semnificativ mai mari decât au convenit în urma Acordurilor de
la Oslo (cu 40 % mai mult în fiecare an între 2009 și 2012). Israelul nu folosește
nici apa Cisiordaniei. Sursele de azi sunt cele folosite înainte de 1967 și coloniile
sunt aprovizionate de sistemul național de alimentare cu apă al Israelului. În plus,
Israelul a ajutat palestinienii să modernizeze sistemele de aprovizionare cu apă cu
275% și să mărească numărul orașelor palestiniene conectate la apă curentă de la 4
la 309. Unele comunități palestiniene se confruntă azi cu deficit de apă, dar motivul
principal este acela că liderii palestinieni au eșuat să mențină infrastructura de apă
în mod corespunzător, nu din pricina Israelului.

Sunt palestinienii din estul Ierusalimului evacuați din
casele lor?
Nimeni nu ar trebui să fie evacuat pe nedrept din propria casă. În Israel, o
democrație liberală guvernată prin lege, evacuările apar numai în cazurile în
care locatarii nu plătesc chiria sau când casele sunt construite în mod ilegal, iar
evreii și arabii sunt supuși acelorași reguli. Dacă evacuările sunt îndeplinite în
mod nedrept, locatarii se pot înfățișa la curtea de judecată israeliană, respectată
pentru independența și disponibilitatea de a pune la încercare politica guvernului.
Rezidenții arabi din estul Ierusalimului pot închiria sau cumpăra locuințe în orice
parte a orașului, iar municipalitatea Ierusalimului a rezervat destul teren pentru a
împlini nevoile lor până în anul 2030.
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Ar trebui Israelul să dividă Ierusalimul astfel încât
palestinienii să aibă propria capitală în estul orașului?
Israelul a făcut oferte asemănătoare în 2000 și în 2008, însă liderii palestinieni
au refuzat. Divizarea Ierusalimului nu este un proces simplu. Evreii sunt profund
legați de acest oraș care a fost capitala lor spirituală și fizică timp de 3000 de ani. Nu
a fost niciodată capitala altui popor sau a altei națiuni. Mai mult, evreii au devenit
majoritari cu peste 150 de ani în urmă și au locuit în Ierusalim secole întregi, cu
excepția perioadei dintre anii 1948 și 1967, când Iordania a controlat zona în mod
ilegal, expulzând toți evreii și desacralizând toate locurile sfinte. Doar Israelul a
asigurat libertatea de închinare și protejarea tuturor locurilor sfinte pentru toate
grupurile religioase. Potrivit unui sondaj realizat în 2011, numai 30 de procente din
rezidenții arabi din Ierusalim doresc să devină cetățenii unui viitor stat palestinian.
Aceste probleme complexe necesită soluții creative la care se poate ajunge doar în
urma negocierilor directe.

În contextul propriilor probleme economice, ar trebui
SUA să continue susținerea financiară a Israelului?
SUA oferă ajutor Israelului fiindcă Israelul este util din punct de vedere
economic și are o importanță strategică critică, fiind singurul aliat democrat
din Orientul Mijlociu. Israelul și SUA au valori fundamentale comune, relația
dintre cele două oferind beneficii reciproce în diverse domenii precum comerțul,
interesele strategice, cercetările tehnologice și medicale de top. Ajutorul financiar
acordat Israelului este în beneficiul economiei Statelor Unite. Acesta contribuie
la protejarea afacerilor deținute de israelieni, afaceri care au creat nenumărate
locuri de muncă în America începând din anul 2000, prin investiția a peste 60 de
miliarde de dolari în SUA. De asemenea, Israelul trebuie să cheltuie ajutorul primit
în SUA, încheind contracte în valoare de miliarde de dolari și punând la dispoziție
locuri de muncă pentru sute de mii de americani din 47 de state. SUA cheltuie sute
de miliarde în alte regiuni și guverne din întreaga lume: din Egipt la Autoritățile
Palestiniene, din Europa în Coreea de Sud – furnizând ajutor economic, asistență
militară și apărare. În acest context, Israelul este una dintre cele mai bune investiții.
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ONU a condamnat în repetate rânduri acțiunile
Israelului. De ce continuă Statele Unite să apere Israelul
în fața ONU?
Ban Ki-Moon, Secretarul General al ONU, a recunoscut că „Israel a suferit din
cauza politicilor tendențioase, fiind uneori obiectul discriminărilor” la ONU. ONU
a fost înființată în 1945 cu principalul obiectiv de a menține pacea și de a promova
drepturile omului pretutindeni în lume. În mod regretabil, deși activitatea ONU
este importantă, a devenit un forum dictatorial care subminează justiția globală și
drepturile omului, context în care Israelul devine țapul ispășitor. În consecință, SUA
se opune în mod regulat rezoluțiilor anti-Israel cu scopul de a menține principiile
care au stat la baza fondării ONU.

Au palestinienii dreptul de a înainta ONU o cerere
pentru înființarea unui stat palestinian independent?
Solicitarea unilaterală a palestinienilor pentru stataliate adresată ONU
continuă să fie un efort de a eluda negocierile cu Israel și de a evita compromisurile
dure necesare păcii, printre care se numără recunoașterea drepturilor evreilor
la autodeterminare. Mișcarea lor unilaterală încalcă de asemenea tratatele
internaționale pe care Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP) le-a semnat
împreună cu Israelul, precum și Rezoluțiile ONU 242 si 338, care impun negocieri
pentru stabilirea frontierelor. Singura modalitate de înființare a unui stat palestinian
este un acord de pace negociat împreună cu Israelul, care să recunoască drepturile
ambelor popoare la suveranitate și autodeterminare.
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E intransigența Israelului principalul obstacol în calea
„soluției celor două state”?
Soluția celor două state presupune recunoaștere mutuală și respect reciproc. În
ultimii 80 de ani, Israelul a dovedit în mod repetat dorința de a face compromisuri
importante și de a accepta soluția celor două state. A aprobat propunerile pentru
cele două state în 1937 și 1947 și a oferit pământ palestinienilor în numele păcii
în 2000 și în 2008. Din nefericire, liderii arabi și cei palestinieni au respins toate
aceste planuri și au refuzat să încuviințeze existența unui stat israelian, indiferent
de teritoriul în care s-ar afla. Israel face investiții pentru încheierea păcii, dar are
nevoie de asigurare că autoritățile palestiniene vor controla grupările teroriste
precum Hamas, vor pune capăt urii și violenței și vor menține un acord autentic
și de durată. Când palestinienii vor răspunde afirmativ unei păci juste, bazate pe
recunoaștere și respect mutuale, aspirațiile ambelor popoare vor putea fi împlinite.

De ce nu vrea Israelul să părăsească Cisiordania?
Israelul s-a oferit în repetate rânduri să ajungă la un compromis teritorial, însă
autoritățile arabe și palestiniene s-au opus înființării primul stat palestinian din
istorie. Au spus „nu” în 1937, în 1947, în 2000 și apoi în 2008, fiindcă un răspuns
afirmativ ar fi însemnat acceptarea dreptului evreilor la autodeterminare. Israelul
se află în Cisiordania fiindcă liderii palestinieni au refuzat oferta de pace, teroriștii
din zonă continuă să pună în pericol civilii israleieni, iar Israelul nu se poate baza
pe competența liderilor palestinieni de a asigura legea și ordinea. Pe deasupra,
Israelul prezintă un interes legitim asupra teritoriului care este localizat în inima
pământului strămoșesc al poporului evreu. În ziua în care liderii palestinieni vor
decide să facă, din fondarea unui stat al lor, o prioritate mai mare decât distrugerea
Israelului, se va putea ajunge la compromisuri care să conducă la o coexistență
pașnică.
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De ce nu conștientizează Israelul că prezența sa în
Cisiordania este ilegală?
Prezența acestuia nu este ilegală. Israelul a intrat în Cisiordania numai în urma
atacului venit din partea Iordaniei în 1967. În conformitate cu dreptul cutumiar
și în urma Convenției de la Haga, Israelul a fost obligat să administreze teritoriul
până la ajungerea la un acord de pace. Rezoluția ONU cu numărul 242 (1967) a
avut drept consecință administrarea israeliană a zonei până când țările arabe vor
fi fost dispuse să negocieze granițe noi și mai sigure, cum a făcut Egiptul în 1979,
iar Iordania în 1994. Din nefericire, liderii palestinieni au respins fiecare ofertă
israeliană de pace și de compromis teritorial și au amânat continuarea negocierilor
pentru stabilirea viitoarelor frontiere. Deocamdată, teroriștii din regiune continuă
să amenințe civilii din Israel, forțând statul să mențină activitatea de securitate așa
cum s-a convenit în urma Acordului de la Oslo. Când liderii palestinieni vor spune,
în cele din urmă, „Da” păcii, problemele acestea se vor putea rezolva.

Sunt ilegale coloniile evreiești din Cisiordania?
Coloniile sunt litigioase din punct de vedere politic atât în interiorul, cât și în
afara Israelului, dar sunt legale potrivit unui număr mare de specialiști în drept.
Israelul revendică Cisiordania invocând motive legale, istorice și de securitate
asupra acestui leagăn al istoriei evreiești pe care palestinienii îl doresc pentru
viitorul lor stat. Acești factori, împreună cu trecutul legal al zonei, au determinat
mulți intelectuali, inclusiv pe Eugene Rostow, fostul Decan al Yale Law School, să
considere coloniile deplin legale și Cisiordania, disputată, nu ocupată. Așezările
nu încalcă Rezoluția ONU cu numărul 242 și nici convențiile israelianopalestiniene semnate cu ocazia Acordurilor de la Oslo. Chiar și așa, Israelul nu
a autorizat noi colonii după Acordurile de la Oslo, din 1993, acceptând chiar să
oprească construcțiile în așezările deja existente în timpul negocierilor din 2010.
Coloniile, care acoperă sub 1,7 procente din teritoriul Cisiordaniei, reprezintă una
dintre multele chestiuni ce trebuie rezolvate în discuțiile pentru pace. Oferta de
pace a Israelului reflectă acceptarea aspirațiilor palestiniene pentru suveranitate
statală. Când liderii palestinieni vor recunoaște, la rândul lor, dreptul evreilor la
suveranitate, conflictul se va putea rezolva.
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Sunt coloniile din Cisiordania principalul obstacol în
calea păcii?
Coloniile sunt un simptom, nu o cauză a conflictului. Nu exista nicio colonie
când liderii palestinieni au dat startul violenței împotriva evreilor în 1920, și
nici când liderii arabi și cei palestinieni au declanșat războaie și atacuri teroriste
împotriva Israelului între anii 1948 și 1967. Israelul dorea pace și compromis
teritorial în 2005, când a evacuat toate coloniile din Gaza și patru așezări de mari
dimensiuni din Cisiordania, însă, în ciuda tuturor faptelor, terorismul și ostilitatea
au crescut în intensitate. Israelul s-a oferit să demoleze, în numele păcii, multe
dintre coloniile din Cisiordania în anii 2000 și 2008, dar autoritățile palestiniene
s-au opus. Când liderii palestinieni vor fi de bună credință și se vor întoarce la masa
negocierilor, subiectul coloniilor, - care însumează mai puțin de două procente din
teritoriul Cisiordaniei – precum și alte probleme însemnate vor putea fi soluționate.

De ce menține Israelul blocada ilegală din Gaza,
impunând sancțiuni colective asupra civililor din zonă?
Hamas, organizația teroristă și rasistă care deține controlul asupra Gazei,
încalcă legea internațională și este cauza sancțiunilor colective asupra civililor
palestinieni, cât și israelieni. Cert este că Hamas (care face apeluri pentru moartea
evreilor și „distrugerea” Israelului) este angajat într-un război pentru genocidul
Israelului și a lansat peste 17 000 de rachete și obuze de mortier asupra civililor
israelieni începând cu anul 2005, când Israelul s-a retras complet din zonă. Raportul
Palmer, elaborat de Națiunile Unite, a confirmat că blocada Israelului pentru
prevenirea transferurilor de arme este legală și adecvată din perspectiva dreptului
internațional. În ultimii ani, Crucea Roșie a raportat că nu există criză umanitară
în Gaza deoarece Israelul facilitează transporturi săptămânale constând în tone
de ajutoare umanitare. Blocada impune numai controlul israelian al încărcăturilor
navelor pentru a se asigura că grupările teroriste nu importă armament. Gaza a
avut parte de o creștere economică semnificativă în ultimul timp în ciuda blocadei,
dar palestinienii nu vor putea prospera deplin până când Hamas nu pune capăt
războiului împotriva Israelului.

11

Cum poate Israelul să afirme că nu mai ocupă Gaza când
controlează spațiul aerian, apele și granițele acesteia?
Israelul nu mai este prezent în Gaza din anul 2005. Gaza este condusă exclusiv
de palestinieni și are granițe comune cu Egiptul, unde Israelul nu are niciun fel de
control. Organizația Hamas, care controlează Gaza, se află într-o continuă stare de
război cu Israelul, vizând continuu israelieni inocenți asupra cărora aruncă rachete.
Israelul controlează propriile granițe cu Gaza împreună cu spațiul aerian și litoralul
acesteia în scopul apărării civililor și pentru a împiedica Hamas și grupările afiliate
să importe arme pe care să le folosească apoi în acțiuni teroriste. Când guvernul
Gazei nu se va mai afla în război cu Israelul, aceste măsuri nu vor mai fi necesare,
iar Fâșia Gaza, aflată pe aceeași coastă a Mediteranei unde este și Tel Aviv, va putea
prospera.

Când va elimina Israelul punctele de control care
îngreunează accesul palestinienilor?
Punctele de control salvează vieți. Au fost un răspuns direct la valurile brutale
de violență declanșate de grupurile teroriste împotriva israelienilor în a doua
intifadă. Pe măsură ce terorismul a scăzut în ultimii ani, au fost eliminate puncte
de control. Până în anul 2012 doar 10 au rămas, iar grupul B’Tselem, care militează
pentru drepturile omului, a informat că palestinienii s-au putut mișca relativ liber
în Cisiordania. Punctele de control care există în acest moment sunt vitale pentru
siguranța civililor israelieni din pricina încercărilor de a îi ataca și de a introduce
ilegal arme în Israel. Israelul nu își dorește să forțeze palestinienii inocenți să
treacă prin punctele de control, așa cum nici SUA nu vrea să incomodeze călătorii
în aeroporturi, însă atât timp cât teroriștii se ascund în rândul populației civile,
Israelul nu poate face altceva decât să mențină măsurile de siguranță. Punctele de
control nu vor mai fi necesare odată ce terorismul ia sfârșit și o pace autentică se
stabilește între israelieni și palestinieni. Acesta este motivul pentru care negocierile
pentru pace sunt cruciale.
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De ce crede Israelul că are dreptul de a poseda arme
nucleare, însă Iranul nu are acest drept?
Israelul e singura țară din lume pe care vecinii au amenințat-o direct cu
extincția încă din momentul renașterii sale în 1948. Discuțiile despre armele
nucleare ale Israelului ar trebui să înceapă numai când existența Israelului va fi
acceptată în zonă. Orice armă nucleară pe care Israelul ar deține-o, va fi folosită în
cazul extrem, când va trebui să se apere împotriva unei amenințări iminente care îi
pune în pericol supraviețuirea. Pe de altă parte, regimul din Iran amenință Israelul
de ani de zile că va fi anihilat. Există o deosebire între cele două situații. Israelul nu
își amenință vecinii cu genocidul. Iranul, da.

Folosește Israelul forță disproporționată în timpul
operațiunilor militare?
Termenul legal „forță disproporționată” nu se referă la echivalența de arme sau
de pierderi, ci la acțiunile militare care cauzează mai mult rău civililor decât se
justifică prin câștigul militar. Știind că civilii suferă mereu de pe urma războaielor,
Israelul are o practică de limitare a intervențiilor, în ciuda atacurilor asidue pe care
Hamas le îndreaptă împotriva cetățenilor israelieni. Cu toate că majoritatea țărilor
nu ar tolera nici măcar un singur atac cu rachete. Israelul a primit nenumărate
laude pentru încercarea de a reduce la minimum daunele suferite de civilii
palestinieni, în timpul operațiunilor militare, avertizând despre atacurile iminente,
abandonând intervențiile, dacă în zonele-țintă se află civili, și asigurând livrarea
de ajutoare umanitare. Tacticile Israelului l-au determinat pe expertul militar
britanic, colonelul (în retragere) Richard Kemp, să declare că Israelul face mai mult
„pentru a proteja drepturile civililor dintr-o zonă de conflict decât oricare altă
armată din istoria războaielor”. Dimpotrivă, inamicii teroriști ai Israelului folosesc
palestinienii drept scuturi umane, luptă din centre civile și iau drept țintă civilii
israelieni, crescând în mod tragic numărul victimelor civile.
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Este zidul Israelului ilegal potrivit Curții Internaționale
de Justiție (CIJ) și o încălcare a drepturilor omului?
Decizia Curții Internaționale de Justiție a fost un aviz consultativ non-obligatoriu,
fără impact practic asupra dreptului internațional. Mai mult, legitimitatea deciziei
a fost foarte discutabilă, fiindcă Israelul nu a depus mărturie pentru a se afla cum
se văd lucrurile din partea sa. Apoi, aproape fiecare democrație liberală a obiectat
împotriva audierii cazului la CIJ. De exemplu, Congresul Statelor Unite a declarat
că CIJ a fost folosit pentru a promova o agendă politică îngustă și anti-Israel.
Bariera de securitate a fost construită pentru a asigura drepturile israelienilor de
orice religie și etnie și pentru a separa grupurile teroriste rasiste de persoanele
vizate. Acesta este motivul pentru care experții în dreptul internațional au stabilit
că bariera este o măsură legală de apărare. Multe alte țări, printre care Coreea de
Sud, India, Cipru, Kuwait și Irlanda de Nord folosesc bariere similare în scopul
protejării cetățenilor.

Bariera de securitate a Indiei în Kashmir.

E bariera Israelului asemănătoare cu cea folosită pentru
a îndepărta imigranții de la granița SUA cu Mexicul?
Comparația de față este una imprecisă faptic și ofensatoare. Israelul a ridicat bariera
în scopul protejării tuturor israelienilor împotriva violenței rasiste. Asemenea măsuri
există pentru a preveni uciderea și măcelărirea oamenilor inocenți de către grupurile
teroriste. Greutățile îndurate de palestinienii inocenți sunt un produs colateral al
atacurilor continue pe care Israelul le are de înfruntat, și nu un rezultat al cruzimii,
xenofobiei sau grijilor israelienilor în privința imigrației. Spre deosebire de Israel,
bariera americană există în principal pentru a restricționa accesul în țară al valului de
imigranți. Oricare ar fi poziția adoptată în această chestiune, este imposibilă comparația
între politica americană și cea israeliană. Încercarea de a preveni violența împotriva
civililor nu este aceeași cu încercarea de a limita procesul de imigrare. Comparația
ar trebui să fie ofensivă nu numai pentru israelieni, dar și pentru nenumăratele
persoane care doresc să intre în Statele Unite având intenții bune și care nu reprezintă
o amenințare pentru viața nimănui.
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Dacă „zidul apartheidului” există numai pentru
a proteja civilii israelieni, de ce trece prin orașele
palestiniene, anexând teritoriu palestinian?
Bariera a fost construită din pricina campaniei violente ținute de grupurile
teroriste împotriva israelienilor și care a început în anul 2000. Persoane
inocente de orice religie sau etnie au fost vizate în școli, autobuze, restaurante
și cluburi de dans. Israelul a trebuit să acționeze pentru protejarea lor. Zidul
a redus fatalitățile cauzate de terorism cu aproape 100 de procente, iar liderii
teroriștilor palestinieni au recunoscut că a obstrucționat operațiunile de
sinucidere cu bomba. Bariera trece prin Cisiordania numai pentru a proteja
comunitățile israeliene, nu pentru a anexa teritoriu. Când anumite secțiuni
sunt localizate pe un teren deținut de persoane fizice palestiniene, acestora li se
oferă despăgubire și pot întocmi procese pentru a fi redirecționate, lucru pe care
multe persoane l-au făcut cu succes. Bariera afectează un număr de palestinieni
inocenți – o consecință nedorită de Israel -, însă dacă terorismul nu ia sfârșit și
nu se încheie un acord de pace, Israelul nu dispune de altă modalitate pentru
a garanta siguranța cetățenilor săi. Când se va încheia un acord de pace, ruta
barierei va putea fi ajustată conform granițelor nou stabilite.

E Israelul vinovat de practicarea apartheidului?
Israelul este opusul unui stat de tip apartheid. E o democrație multiculturală și
singura țară liberă din Orientul Mijlociu, conform organizației pentru supravegherea
drepturilor omului, Freedom House. Etichetarea Israelului drept un „stat al
apartheidului” este o ofensă directă la adresa israelienilor și a victimelor regimurilor
care practică într-adevăr apartheidul. Legea israeliană tratează cu sfințenie
drepturile egale ale tuturor cetățenilor, minoritățile având o participare completă
la viața publică. Cu toate că Israelul, precum multe alte democrații multietnice,
încearcă să întâmpine dezavantajele întâlnite de minorități, legea încearcă să
eradicheze inegalitatea. Israelul nu practică apartheidul nici în Cisiordania, nici în
Gaza. Palestinienii nu sunt cetățenii statului evreiesc și majoritatea nici nu doresc
să fie. Sunt guvernați de liderii lor – Hamas și Autoritatea Națională Palestiniană
– și țintesc spre autodeterminare în propriul lor stat. Măsurile israeliene, precum
punctele de control și bariera de securitate, nu există pentru a separa oamenii pe
baza religiei sau a etniei, ci pentru a proteja civilii israelieni din orice mediu de
grupurile teroriste rasiste. Când liderii palestinieni vor răspunde în favoarea păcii,
asemenea măsuri nu vor mai fi necesare.
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De ce are Israelul politici rasiste îndreptate împotriva
migranților africani?
Rasa nu este problema principală în ceea ce privește imigranții africani din
Israel. Este posibil ca Israelul să fie singura națiune din Istorie care a adus africani
din Africa tratându-i ca cetățeni egali (a adus circa 100 000 de evrei etiopieni în
Israel între anii 1970 și 2014). Problema centrală este imigrarea ilegală – un fenomen
global cu care Israel și multe alte democrații liberale se confruntă. Provocarea
Israelului este să determine cine a pătruns ilegal în țară pentru motive economice
și cine e un refugiat care merită azil, toate în timp ce aplică legile imigrației și
tratează îngrijorările cetățenilor legali. Politicile Israelului, departe de a fi perfecte,
sunt mult mai umane decât cele ale democrațiilor liberale precum SUA, Marea
Britanie, Australia, Franța, Italia, Elveția și altele.

A sterilizat Israelul femeile etiopiene din cauza atitudinii
rasiste împotriva negrilor?
Israelul nu a sterilizat niciodată femeile etiopiene. Această defăimare e rezultatul
unui scandal în care un ONG israelian a administrat unui mic număr de emigrante
etiopiene anticoncepționale temporare fără a le explica efectele în mod adecvat. Cu
toate că acesta poate fi un caz de practică medicală necorespunzătoare, nu a fost
nicidecum „sterilizare” sau o dovadă a rasismului instituționalizat din Israel. Fiind
întrebată, una dintre femeile etiopiene care a depus plângerea originală, a declarat
limpede că nimeni nu a împiedicat-o să aibă copii în Israel.
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De ce antrenează Israelul poliția americană să opreseze
persoanele de culoare?
Acuzația nu este numai falsă, dar amintește de istoria întunecată a rasismului în
care evreii au funcționat ca țapi ispășitori pentru nedreptățile cu care aveau a face
puțin sau chiar deloc. În primul rând, polițiștii americani de toate culorile merg în
Israel pentru a fi instruiți de experți în contraterorism, nu în metode de supraveghere
a comunităților sau în controlul mulțimilor. În al doilea rând, o mică fracțiune din
poliția americană a participat în aceste programe de schimb. Cei care merg, fac
parte din conducere, nu sunt ofițerii care patrulează pe străzi. Niciun ofițer vinovat
de brutalitate sau de împușcarea nejustificată a unei persoane de culoare nu a fost
antrenat anterior în Israel și orice antrenament pe care supervizorii lor l-au primit
a fost legat de un aspect total diferit al activității polițienești. Potrivit lui Kasim
Reed, primarul Atlantei și un remarcabil lider de culoare, a stopa aceste programe
ar însemna privarea americanilor de cunoștințe cruciale asupra contraterorismului
și ar pune astfel în pericol siguranța publică a tuturor. Cei care atacă Israelul în
acest mod, promovează ura, distrag atenția de la chestiunile referitoare la dreptatea
socială care sunt cu adevărat importante și lezează toți americanii.

De ce ține Israelul prizonierii politici palestinieni, dintre
care unii sunt copii, în condiții umilitoare?
Democrația israeliană nu ia prizonieri politici. Sunt închiși doar cei implicați
în violență împotriva israelienilor, după ce sunt declarați vinovați în urma unui
proces. Din nefericire, grupurile teroriste recrutează și plătesc copii palestinieni,
angrenându-i în acte violente și forțând Israelul să rețină minori în anumite cazuri.
Cu toate acestea, Israelul nu închide minori sub vârsta de 14 ani și reține foarte
puțini aflați sub vârsta de 16 ani. Condițiile închisorilor israeliene împlinesc sau
le depășesc pe cele ale altor democrații liberale, potrivit unui număr însemnat de
rapoarte. În timpul conflictului cu Hamas în Gaza, din luna iulie a anului 2014,
Israel a mutat prizonierii palestinieni dintr-o închisoare într-un loc aflat mai
departe de zona problematică, păzindu-i de atacurile cu rachete.
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E campania BDS cea mai bună cale de a promova pacea,
justiția și drepturile omului în Israel/Palestina?
Boicotare, sancționare și privațiune. Acestea sunt cele trei practici care au
dat numele englez al BDS („Boycott, Divestment and Sanctions”). Retorica
folosită de adepții BDS este una tipică justiției sociale și promovează ceea ce ar
constitui o mare nedreptate: eliminarea Israelului și încălcarea drepturilor evreilor
la autodeterminare. BDS este o campanie globală de propagandă ce folosește
defăimarea și dezinformarea în scopul izolării și invalidării statului Israel, toate
deghizate sub pretextul luptei pentru drepturile omului. O cerere esențială a BDS
este ca refugiaților palestinieni să li se acorde „dreptul de întoarcere” în Israel, care,
în exprimarea fostului președinte Barack Obama, „ar distruge Israelul ca stat”. Întradevăr, cofondatorul BDS, Omar Barghouti, a declarat următoarele: „Ne opunem
existenței unui stat evreiesc în oricare parte a Palestinei”. Oamenii cu conștiință
ar trebui să admită că palestinienii pot avea drepturile omului și justiție fără a
transforma iarăși evreii într-un popor fără stat.
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Cum poate BDS să fie rasistă când până și unii evrei o
susțin?
Cu toate că activiștii evrei ai BDS au tot dreptul să își exprime opiniile, nu au
dreptul de a vorbi pentru toți evreii sau de a pretinde că reprezintă „adevăratele”
valori evreiești. Evreii americani au vederi diferite în multe aspecte, totuși sunt
foarte uniți când vine vorba de BDS. Conform sondajelor, doar 4 procente susțin
BDS, în vreme ce 90 de procente cred că recunoașterea dreptului Israelului de
a exista ca stat este „necesară”, iar 94 de procente ar considera o „tragedie” dacă
Israel ar înceta să existe. Prin contrast, obiectivul BDS este eliminarea Israelului
și încălcarea drepturilor evreilor la autodeterminare. Sunt mai multe persoane
LGBTQ în America care se opun egalității în mariaj – 7 procente – decât numărul
evreilor care susțin BDS. Mai mult, odată a existat chiar un mic grup de femei
americane care s-a opus egalității dreptului la vot. Existența acestor opinii extreme
nu legitimează mai mult opoziția la sufragiul femeilor sau la egalitatea în privința
căsătoriei. În același mod, existența unor evrei pro-BDS nu face ca BDS să fie
mai puțin răuvoitoare. Când o mică minoritate, aparținând oricărei comunități,
e folosită pentru a mușamaliza ceva ce marea majoritate consideră ca fiind ofensiv,
starea se numește totemizare – o tactică folosită deseori de rasiști când încearcă să
obțină legitimitate.

Având în vedere că israelienii sunt mult mai puternici
decât palestinienii, nu le revine responsabilitatea
primară de a pune capăt conflictului?
Azi, israelienii au mai multă putere decât palestinienii, dar încheierea conflictului
este responsabilitatea ambelor părți. Relativa putere nu determină moralitatea sau
responsabilitatea, în special atunci când liderii a ceea ce pare a fi partea mai slabă
respinge pacea și promovează terorismul. Și când a fost lipsit de putere, și când a
prins forță, Israel a dorit în mod consistent să renunțe la o parte din teritoriu și să
îl ofere palestinienilor pentru ca aceștia să își poate duce la îndeplinire aspirațiile
naționale. Din nefericire, liderii palestinieni, sprijiniți de o rețea globală, au refuzat
fiecare ofertă, refuzurile fiind deseori acompaniate de violență. Evreii, o minoritate
opresată de-a lungul istoriei, s-au eliberat și s-au emancipat pentru a-și putea
proteja propriul popor, drepturile și națiunea pe care au reînființat-o. Au folosit
puterea cu multă cumpătare și au căutat continuu pacea. Propria lor împuternicire
ar trebui celebrată, nu folosită împotriva lor ca o armă politică. Israel trebuie să fie
puternic fiindcă mulți dintre vecini, în special regimul iranian și grupurile teroriste
pe care acesta le sponsorizează, se angajează în activități violente și amenință în
mod deschis că urmăresc distrugerea statului evreiesc. Retorica „dinamicii puterii”
nu ar trebui folosită pentru a perpetua conflictul, distorsionarea faptelor sau pentru
a aboli autoritățile palestiniene de orice răspundere.
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ȘTIAȚI CĂ...?
Suprafața: Israelul acoperă un teritoriu mai mic decât cel al statului New Jersey.
În comparație cu suprafața lumii arabe, mărimea Israelului se poate exprima prin
procentajul de 1 la 800.
Originea: Evreii sunt populația indigenă a Israelului. Dovezile arheologice și
cele istorice atestă o prezență continuă de peste 3 000 de ani.
Sionismul: Sionismul reprezintă mișcarea națională de eliberare a evreilor care
au încercat să își restaureze libertatea și independența în străvechea patrie.
Numărul țărilor după religia majoritară: 67 de țări romano-catolice, 49 de țări
islamice, 49 de țări protestante, 14 țări ortodoxe de răsărit, 3 țări hinduse și 1 țară
mozaică.
Tel Aviv a fost întemeiat în 1909: Tel Avivul are aproape 110 ani. Acest fapt
demonstrează că evreii au avut în vedere înființarea statului cu mult timp înainte ca
Israelul să renască în anul 1948.
Amenințări la adresa securității: Amenințări la adresa securității: Liderii iranieni
depun eforturi deosebite pentru a construi rachete balistice în timp ce fac apeluri ca
Israelul să fie „șters de pe hartă”. Hamas și Hezbollah sunt grupări teroriste susținute
de Iran, Qatar și Turcia. Iranul este considerat a fi statul care sponsorizează cel mai
mult terorismul global. Extremismul violent, de la ISIS la Al Qaeda, destabilizează
regiunea.
Comunitățile palestiniene din Cisiordania: Peste 95 de procente din
populația palestiniană își au locuința într-o suprafață reprezentând 40 de procente
din Cisiordania, astfel că peste 50 de procente din teritoriu rămân practic nelocuite.
Comunitățile israeliene din Cisiordania: Zonele în care sunt construite coloniile
israeliene acoperă acum mai puțin de 1,7 procente din suprafața Cisiordaniei. Între
5 și 8 procente din teritoriul Cisiordaniei se află în vest, adică în „partea israeliană” a
barierei de securitate.
Refugiații evrei din teritoriile arabe/musulmane: În urma războiului din 1948,
peste 850 000 de evrei au fugit din fața persecuției sau au fost expulzați din țările
arabe și musulmane. Până în anul 2000 rămăseseră numai 50 000. Israelul a primit și
a oferit domiciliu unui număr de peste 600 000 dintre refugiații evrei.
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