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David Finkel:
Förfall till blodbad: Israels senaste angrepp på Gaza
[Ur Against the Current, den amerikanska socialistiska organisationen Solidaritys tidning, 10 juli
2014. Här översatt från International Viewpoint. Översättning från engelska, Göran Källqvist.]
Det borde aldrig ha funnits några tvivel om att Israel skulle angripa Gaza igen, med oundvikliga
åtföljande enorma ohyggligheter. Inte nödvändigtvis för att det gynnar någons strategiska intressen
– utan helt enkelt därför att Israels brutalitet på de ockuperade palestinska territorierna, dess
strypning av Gaza, den nya militärt dominerade regimen i Egypten och det senaste sammanbrottet
för den absurda ”fredsprocessen” på ett eller annat sätt oundvikligen skulle skapa en utlösande
händelse.
Den utlösande faktorn visade sig bli kidnappningen och morden på tre israeliska tonåriga bosättare.
Men till och med för de av oss som nästan inte tycker att någonting är chockerande längre, var den
israeliska regeringens uppträdande bland det mest cyniska vi har upplevt. Hela det tre veckor långa
”sökandet” efter de saknade barnen var en bluff: regeringen visste direkt att de hade blivit dödade.
Den låtsades leta efter dem som förevändning för att krossa Hamas på Västbanken, på nytt arrestera
fångar som tidigare släppts fria i utbyte mot Gilad Chalit och lamslå den nya enade palestinska
regeringen.
Historien rapporteras av J J Goldberg i den amerikanska judiska dagstidningen Forward1 – i sig
själv en talande händelse eftersom denna tidning en gång i tiden i grund och botten var ett neokonservativt husorgan, där det nu publiceras en alltmer öppen kritik av Israel. Artikeln är viktig att
läsa, både för sin egen skull och för den våldsamma rasismen i många av de läsarkommentarer som
kommer efter den.
De politiska fördelar som Netanjahus regim drog av morden på de israeliska tonåringarna upphävdes – även om det känns fruktansvärt att beskriva det i sådana termer – av tortyren och mordet
på den unge palestiniern Mohammed Abu Kheidr i Jerusalem, som utfördes av ett gäng på sex
israeler, och videon på polisens brutala misshandel av hans amerikanska kusin Tareq som besökte
honom vid den tiden.
Den israeliska underrättelsetjänstens tidigare chef Yuval Diskin beskrev bakgrunden till den
pågående katastrofen i ett långt inlägg på Facebook, som citeras av J J Goldberg:
Urartningen är först och främst resultatet av illusionen att om regeringen är inaktiv på alla
områden så kan den faktiskt frysa situationen, illusionen att ”prislappen” [syftar på plundrande
gäng av israeliska bosättare – DF] bara är några paroller på en mur och inte ren rasism, illusionen att allt kan lösas med lite våld till, illusionen att palestinierna kommer att acceptera allt som
har gjorts på Västbanken och trots raseriet och frustrationen och den allt sämre ekonomiska
situationen inte kommer att besvara det, illusionen att det internationella samfundet inte
kommer att införa sanktioner mot oss, att de arabiska medborgarna i Israel till slut inte kommer
att gå ut på gatorna på grund av att ingen bryr sig om deras problem, och att den israeliska allmänheten fogligt kommer att fortsätta att godta regeringens oförmåga att ta itu med de sociala
klyftor som dess politik har skapat och förvärrar, samtidigt som korruptionen fortsätter att
förgifta allt som är gott, och så vidare i all oändlighet. 2

Under sken av att stoppa raketbeskjutningarna från Hamas, som hittills inte dödat en enda israelisk
medborgare och sannolikt inte kommer att göra det – och kanske som svar på att en allt större del av
den israeliska allmänheten öppet uttrycker folkmordsuppfattningar3 – har Netanjahu beordrat en
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flygoffensiv som helt förutsägbart kräver civila liv, varje dag.4 Om den inte visar sig bli tillräckligt
blodig är en markoffensiv överhängande.5
Obamaadministrationen förstår mycket väl att de senaste beklämmande förhandlingarna rasade
samman på grund av Israels utvidgning av bosättningarna och Netanjahus krav att Israel ska
”erkännas som det judiska folkets stat”, men pladdrar nu om Israels rätt att försvara sig.6 Om
palestiniernas rätt till självförsvar håller den tyst.
Med tanke på att det nuvarande förfallet till blodbad varken är den första eller sista gången, så är det
viktigaste nu att berätta sanningen om Israels angrepp och göra det politiskt mer kostsamt, i synnerhet via den mäktiga globala gräsrotsrörelsen BDS (Bojkott/Desinvesteringar/Sanktioner).7

4
5
6
7

För ett typiskt exempel läs om denna händelse: Defence for Children International Palestine.
CNN, 10 juli 2014.
New York Times, 10 juli 2014.
Against the Current, 20 november 2012. [Se även Wikipedia – öa.]

