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הודעה לעיתונות
אמברגו :רביעי  40דצמבר 44:40 ,

'אני מסרב לכוון רובה לעבר אדם אחר'
מאז היותו ילד ידע עומר סעד ,ערבי ישראלי ,שעם ההגעה לגיל  01החיים לא יהפכו לקלים.
כמה ימים אחרי יום ההולדת שלו שחל ב 01-לנובמבר ,צה"ל יצר קשר עם אביו ועדכן אותו שעומר אמור
להתחיל בתהליך הגיוס לצבא ב  0-בדצמבר .
השיחה לא הייתה מפתיעה ,אבל מה שעשוי לקרות היום צפוי להשפיע עליו רבות.
היום עומר יביע את התנגדותו העזה להשתתפות בהפרות זכויות אדם על ידי צה"ל נגד פלסטינים
בשטחים הכבושים.
כאות מחאה ,הוא ,אחותו ושני אחיו ,שיחד מהווים את "רביעיית הגליל" ,ינגנו ביצוע של
" " We wish you a Merry Christmasמול לשכת הגיוס בה עליו להתיצב ,וצפוי להודיע על סירבו להתגייס.
בתגובה ,סביר מאוד שהוא יעצר ויגזר עליו מאסר של מינימום  31ימים ,הניתן לחידוש כל עוד עומר עומד
בסירובו.
"אני מסרב לכוון רובה לעבר אדם אחר .אני מתעב את האלימות הזאת וכל מה שקשור לה .אני מתעב
ושונא את האלימות באשר היא" ,אמר עומר לאמנסטי אינטרנשיונל .
"אני לא רוצה להיות חלק מצה"ל ,מאחר שממשלת ישראל אחראית לכיבוש בשטחים הפלסטינים .כערבי
דרוזי ,אני רואה בעצמי חלק מהעם הפלסטיני  -אז איך אני יכול להיות חלק מצבא שכובש את בני העם
שלי? אני לא מוכן לוותר על האמונות והזהות שלי עבור אף אחד".
עומר תושב הכפר מע'אר בצפון הארץ ,כבר בילדותו נאבק בידיעה שעם היותו בן  01הוא ייאלץ להפוך
לחייל.
בשנה שעברה ,הוא הוזמן לביצוע בדיקות רפואית בכדי לבדוק את כשרותו לשירות הצבאי.
כאות מחאה ,הוא כתב מכתב פתוח לראש הממשלה ולשר הביטחון ,בו כתב" :אני מסרב לשרת בצבא
בגלל שאני איש של שלום ואני שונא את האלימות בכל צורותיה ,עבורי המוסד הצבאי מייצג את שיא
האלימות הפיזית והפסיכולוגית".
מאז ,איום המעצר מרחף מעל ראשו של עומר.
שאלה של מצפון
בדומה לעומר צעירים דרוזיים רבים סרבו לשרת בצבא הישראלי ,בטענה ששירות צבאי עלול להביא
אותם למצב של מלחמה נגד בני עמם .בשל כך ,בכל שנה ,נשלחים מספר בני נוער לכלא ,פשוט משום שהם
מסרבים לשרת בצבא מטעמי מצפון.
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בעוד שהחוק הישראלי מאפשר פטור מטעמי מצפון ,פטורים אלו ניתנים בד"כ מטעמי דת ,ובקשות לפטור
על רקע פציפיזם נדחות לרוב.ארגוני זכויות אדם ,ובהם אמנסטי אינטרנשיונל ,מלינים מזה זמן רב בפני
הרשויות הישראליות על אופן הטיפול בסרבני מהצפון.
הזכות להתנגד לשירות צבאי מטעמי מצפון מוגנת תחת סעיף  01של ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות
אדם וסעיף  01של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות ,שישראל צד לה.
הוועדה לזכויות אדם של האו"ם קראו לממשלת ישראל בשנת  ,3442לבחון מחדש את את החקיקה שלה,
ולהעמיד אותה בקנה אחד עם החוק הבינלאומי לזכויות אדם.
"עומר סעד לא צריך להיכלא .אם הרשויות בישראל יחליטו לעצור אותו ,הוא יהיה אסיר מצפון ואנו נפעל
למען שחרורו המיידי" אמר פיליפ לותר ,מנהל תכנית מזרח התיכון וצפון אפריקה באמנסטי אינטרנשיונל
"במקום לרדוף את אלה שיש להם התנגדות מוסרית לשרת בצבא ,הרשויות בישראל צריכות להקים גוף
עצמאי ובלתי תלוי שיעריך בקשות של סרבנות מצפון באופן הוגן ושקוף".
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