 22באוקטובר 2015

ארגון  BNCבראמאללה ,גוף המציג עצמו כהנהגה של
קמפיין  ,BDSמאשים את ישראל בדיכוי הפלסטינים
וב"הוצאות להורג" של מפגינים חפים מפשע תוך התעלמות
מוחלטת מגל הטרור השוטף את ישראל

גל הטרור והאלימות השוטף את ישראל מוצג ע"י  BNCכ"התנגדות עממית" נגד הדיכוי הישראלי BNC .פונה לפעילי
 BDSברחבי העולם לגלות סולידאריות עם ה"התנגדות העממית" הפלסטינית ומתעלם לחלוטין מגל האלימות והטרור
השוטף את ישראל ) 21 ,bdsmovement.netבאוקטובר .(2015

כללי
 .1על רקע גל הטרור המתמשך בישראל הוציא ארגון  ,BNCמסמך הקורא לפעילי קמפיין  BDSלגלות
סולידאריות עם "ההתנגדות העממית" המתבצעת ע"י הפלסטינים .1המסמך ,שכותרתו" :שאלות
ותשובות אודות ההתנגדות העממית הפלסטינית" ,פותח בשאלה כיצד יש לתאר את המצב הנוכחי
בשטח .התשובה לשאלה ,המפורטת במסמך ,מתעלמת לחלוטין מגל הטרור השוטף את ישראל,
הכולל פיגועי דקירה ,דריסה וירי )במשתמע תומך המסמך "זכותם" של הפלסטינים לנקוט באלימות
נגד ישראל אולם הוא נמנע מלפרט(" .המצב בשטח" מוצג במסמך כ"התקוממות עממית" של הדור
הפלסטיני החדש נגד צעדי הדיכוי של ישראל כלפי הפלסטינים.
 .2ישראל מצידה ,נאמר במסמך של  ,BNCהגיבה על ההתקוממות העממית בדיכוי אכזרי של ההפגנות
הפלסטיניות .תגובתה של ישראל ,על פי  ,BNCכללה "הוצאות להורג של ילדים וצעירים ברחובות"
בגיבוי מלא של מערכת החוק הישראלית המשמשת כ"חותמת גומי" למדיניות הישראלית .המסמך
מפרט את צעדי הדיכוי של ישראל נגד "ההפגנות העממיות" הכוללים בידוד שכונות וכפרים במזרח

 1פרטים על  BNCומקומו בקמפיין  BDSנגד ישראל ראו מסמך מרכז המידע מה 29-ביולי " :2015מקומם של הפלסטינים
בקמפיין ה."BDS-
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ירושלים והטלת הגבלות תנועה על תושביהם )במסמך לא נאמרה מילה על כך שמשכונות מזרח
ירושלים יצאו מחבלים לביצוע פיגועי טרור בישראל(.
 .3לפעילות ההסברתית של  BNCאין השפעה בזירה הפנים-פלסטינית אולם מסרי ההסברה שלה
מגיעים לפעילי  BDSברחבי העולם .במסרים השקריים של  BNCנעשה שימוש בהפגנות תמיכה
בפלסטינים ,שמקיימים פעילי  BDSברחבי העולם .לטענת  BNCהתקיימו עד כה יותר משבעים פעולות
מחאה ביותר מעשרים מדינות .בהפגנות התמיכה הללו אין בנמצא אזכור לגל הטרור השוטף את
ישראל ,המוצגת )כרגיל( כישות טרוריסטית וכמדינת טרור ,שיש להחרימה ולהפעיל עליה לחצים עד
ל"שחרורה של פלסטין" )קרי ,לחיסולה של ישראל(.

הפגנה אנטי-ישראלית של פעילי  BDSבסקרמנטו ,ארה"ב ) 19 ,bdsmovement.netבאוקטובר .(2015

הפגנה של  BDSב ,Kristianstad-שוודיה ) 19 ,bdsmovement.netבאוקטובר .(2015
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 .4הגרסא השקרית של  BNCאודות גל פיגועי הטרור מצאה ביטויה בראיון שהעניק עומר אלברע'ותי,
דמות המפתח בקרב הפעילים הפלסטינים הנוטלים חלק בקמפיין  ,BDSלערוץ אלג'זירה בשפה
האנגלית ) 20באוקטובר  .(2015אלברע'ותי טען כי "ההתקוממות העממית" הנוכחית המונהגת ע"י
צעירים ,הינה תגובה לאפרטהייד ,לכיבוש ,לגזענות ולקולוניאליזם של ישראל .גם בדבריו של
אלברע'ותי אין זכר לפיגועי הטרור המתבצעים בישראל וביהודה ושומרון )המראיין לא ניסה להקשות
עליו בנקודה זאת( .כדרכו צופה אלברע'ותי את התמוטטותו של "משטר האפרטהייד" הישראלי ,קרי-
את חיסולה של מדינת ישראל.

עמר אלברע'ות'י מתראיין מראמאללה לאלג'זירה באנגלית )אלג'זירה 20 ,באוקטובר (2015

המסרים השקריים של ה :BNC-הד חוזר לתגובות הרשות
הפלסטינית כלפי גל הטרור
 .5המסרים השקריים המופיעים באתר  ,BNCהמופצים לתומכי  BDSברחבי העולם ,אינם מקוריים אלא
מהווים הד-חוזר למסרים המדיניים וההסברתיים של הרשות הפלסטינית המלווים את גל האלימות
והטרור הנוכחי .מסרים אלו ,שמצאו ביטויים בהתבטאויות בכירי הרשות ובכלי התקשורת המזוהים
עימה,כוללים :הצגת מבצעי הפיגועים כקורבנות ,כביכול ,של "הוצאות להורג" ע"י ישראל;
התעלמות כמעט מוחלטת מגל פיגועי הטרור המתבצע נגד ישראל והצגת האלימות והטרור
כ"התנגדות עממית המתבצעת בדרכי שלום".
 .6דוגמא עדכנית למסרים שקריים אלו ניתן למצוא בהודעת הגינוי ממשלת הרשות הפלסטינית
מה 20-באוקטובר  2015בה נאמר" :ממשלת הרשות גינתה בישיבתה השבועית שנערכה בראמאללה
ב 20-באוקטובר  ,2015בראשות ראמי חמדאללה ,את מדיניות ההוצאות להורג בשטח אשר נוקטים
בה צה"ל וכנופיות המתנחלים נגד האזרחים הלא חמושים בטענה ,כי ניסו לבצע פיגועי דקירה.
ממשלת הרשות ציינה ,כי ההוצאות להורג של חמישה אזרחים בימים אלו ,שני צעירים ונערה ממחוז
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חברון ,ושני צעירים בירושלים באמצעות ירי לעבר מטווח אפס ...2מהווים פשעי המלחמה נגד
האנושות ,שעליהם שישראל צריכה לעמוד לדין" )דף הפייסבוק של ראמי חאמדאללה ,ראש ממשלת
הרשות הפלסטינית 20 ,באוקטובר  .(2015הודעת הממשלה הפלסטינית מרמזת ,כי לא בוצעו פיגועי
דקירה )המוצגים כטענה ישראלית( ,מכנה את הסכינאים "אזרחים לא חמושים" ומציגה את פעולות
ההגנה של ישראל כהוצאות להורג של אזרחים.

 2ה"הוצאות להורג" אליהם מתייחסת ממשלת הרשות הפלסטינית בהודעתה הינם חמישה פיגועי דקירה ,שאירעו ב17-
באוקטובר  :2015שלושה בחברון ,אחד בארמון הנציב בירושלים ואחד במעבר קלנדיה .הפלסטינים ,שנטען כי הם "הוצאו
להורג" הינם מחבלים ,שמצאו מותם במהלך סיכול ניסיונות לבצע פיגועי דקירה נגד חיילים ואזרחים ישראלים.
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