
  
  

    השנה הייתה2014 כי ,ם עולה" האוםמנתונים שפרס

    1967הקטלנית ביותר עבור הפלסטינים מאז החל הכיבוש ביוני 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בגדה ל "צה מספר האזרחים הפלסטינים שנהרגו מירי    
 הוא הגבוה ביותר מאז 2014-בוברצועת עזה  המערבית

 חיי גם. 1,500-יותר מ: 1967-תחילת הכיבוש ב
 ,הפכו בלתי נסבליםהפלסטינים תחת הכיבוש הישראלי 

עומת השנתיים שקדמו והרעה ל החמרהנרשמו אשתקד ו
 ם לתיאום"ח מסכם של משרד האו"דומ עולה ךכ – לה

בשבוע שעבר שפורסם  ,)ה"אוצ(עניינים הומניטאריים 
מבטא , "מפוצלים חיים "כותרתוש, ח"הדו .)26.3(

מורה במצב הביטחון במספרים תחושה של התערערות ח
   . בשטחים הכבושיםוהקהילתי של הפלסטינים האישי

תה עלייה במספר יהי החלפש כי בשנה ,מציין ח"הדו    
 הורחב השימוש באש חיה בדיכוי הפגנות בגדה, הפצועים
ן ה (עלה מספר הפלסטינים שנעקרו מבתיהם, המערבית

גדל מספר הכלואים בבתי , )בעזה והן בגדה המערבית
 בהן פגעו וחל גידול במספר התקריות ,ר ישראלייםסוה

  . מתנחלים בפלסטינים
בשנה חיילים ושוטרים ישראלים הרגו  ,לובסך הכ    

תושבי רצועת עזה  2,256 מתוכם,  פלסטינים2,312שעברה 
 שני. ה המערבית וירושלים המזרחית תושבי הגד56-ו

ר וכך מגיע מספ ,מתנחליםנהרגו בידי נוספים פלסטינים 
 מלחמתב. 2,314- לבשנה שעברה ההרוגים הפלסטינים

 .פלסטינים 2,200 הברצוענהרגו , 2014בקיץ " עמוד ענן"
 1,492 –ם "ח המשימה לענייני הגנה של האולפי נתוני כו

  .  נשים299-  ילדים ו551בהם , היו אזרחים מהם
גם ישראלים משלמים מחיר יקר בעקבות מדיניות     

 חיילים 66 – ישראלים 85, ח"לפי הדו. ממשלת הימין
הלחימה   במהלך נהרגו – בהם ילד אחד, וארבעה אזרחים

 ישראלים 15ת ובירושלים נהרגו  בגדה המערבי.בעזה בקיץ
אך לא מצוין כמה מהם היו אזרחים וכמה , פלסטינים ידיב

  . חיילים או שוטרים
 17,125שעברה נפצעו  בשנה כי ,ח"עוד עולה מהדו    

מניין .  אלף ברצועת עזה11-מ ביניהם למעלה –ינים פלסט

 בגדה. ים אינו כולל נפגעי חרדה וטראומההפצועים הפלסטינ
 6,028הצבא והמשטרה ובירושלים המזרחית פצעו  המערבית

זה גידול ניכר . חיהבאש ) 18%(מהם  1,112 –פלסטינים 
  .לעומת שנים קודמות באש חיהנעשה בשימוש ש

בהן אזרחים ישראלים  תקריות 105ועדו ת    בשנה שעברה 
-  ב98- ו2013-ב 92 לעומת ,פגעו בפלסטינים וברכושם

 פלסטינים 5,258היו כלואים בישראל  2014- ב. 2012
ידי ישראל -שהוגדרו על שנחשדו או הורשעו בביצוע עבירות

 שנה קודם 4,451- ו2013- ב4,227לעומת , "ביטחוניות"-כ
ניכרת במספר המעצרים   חלה גם עלייה2014-ב. לכן

 327 היה של 2014- הממוצע החודשי ב:המינהליים
 כלומר מי שנכלאו ללא משפט -עצירים מינהליים  פלסטינים

  . 2013- ב132לעומת  – משפטית וללא מימוש זכותם להגנה
  

ן הקודמת בראשות  המציאות שיצרה ממשלת הימי היאזו    
יאלצו לחיות בה שהעמים יגם המציאות זו ו ,בנימין נתניהו

כדי להפסיק את שפיכות . הבאה ממשלת הימין  תחתגם
 ולגשת לפתרון מצוקות הפגיעה בחפים מפשעאת הדמים ו
  . נחוץ לשים סוף לכיבוש ולהתקדם לשלום צודק– חברתיות

  2015  באפריל1, 13    גיליון



  

 2/ובות תג
        
        

        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  ניצחון היסטורי
היה בו משהו . תה יכולת ראיית העתידיליגאל אלון הי"

כאשר . וא העביר לנווראוי שנלמד את השיעור שה, נבואי
, תקפו אותו מכל עבר,  הידועה'תוכנית אלון'הוא הציג את 

על התוכנית הזו בדיוק יחתמו , היום. כולל בתנועה הקיבוצית
  ". גם הפוליטיקאים מהימין הקיצוני ידייםשתיב

  , ל התנועה הקיבוצית"מזכ, איתן ברושי(

  ) 18.3, אביב- לבסינמטק תחניכי שנת שירות כנס ב
  

  

  כ נוסף" ח?הישגמהו ההבדל בין מפלה ל
 אלא שאחרי ,לא רק שמרצ נכנסה לכנסתגילינו אתמול "

כמו . ספירת המעטפות הכפולות זכינו גם במנדט החמישי
אם היינו נשארים , לפני פרסום התוצאות המלאותשאמרתי 

על ארבעה מנדטים הייתי מפנה את מקומי כדי שתמר זנדברג 
ולשמחתי חמשת המנדטים שקיבלנו , תוכל להמשיך לכהן

במציאות הזאת ההצלחה של מרצ . מייתרים את ההחלטה
  ".היא הצלחה כנגד כל הסיכויים 

  )20.3, צמרבמכתב שנשלח לפעילי , זהבה גלאוןכ "ח(
  

  אוריינטליזם
כמה מחברי הטובים ביותר הם יהודים שהצביעו מתוך "

או , או רגשי אשם, התפנקות או, או אופנתיות, שעמום
, והערבית הלא־ציונית, לרשימה המשותפת, ארבעתם כאחד

אללה . שגרפה מספר מנדטים נאה, בראשותו של איימן עודה
קטן הזה של התרחיש שדמיין לו הקהל הלא  לבדו יודע מה

ם הפלסטיני בע יהודים שניסו להתערות באופן סמלי
שעודה יהיה שר הפנים ובתוקף זה   –ולהתמזג עם שאיפותיו 

שכל , החשד שלי הוא ?באבי-  לרמת1948את פליטי  יחזיר
 מערכת בחירות בישראל מוכרחה שיהיה בה אלמנט ביזארי

  ."כלשהו
  )20.3, "הארץ ", פובליציסט וטרחן,בני ציפר(

  

  ופשה נעימהח
 המטה ללוחמה בטרור פרסם אזהרת מסע ,החגיםלקראת "
האיומים הפוטנציאליים  שנועדה להתריע על , מדינות72-ל
מדים בפני עשרות אלפי הישראלים הצפויים לנסוע ועה

  ".ל"לחו
  )23.3, "ידיעות אחרונות"-פורסם ב(

  

  אבולוציה
ה כולל ויש להניח שז, ל מי שמאמין בתיאורית האבולוציהכ"

אורגניזם שאינו מותאם : צריך לדעת, את כל מצביעי מרצ
סופו  ,ולא מגלה כישורים חדשים, לנסיבות המשתנות

סיים  –מרצ  –האורגניזם הזה , במתכונת הנוכחית. להיכחד
מול הרוח העזה והרעה צריך להעמיד תכנית  .את תפקידו

 שיתוף פעולה בין יהודים וערבים למען מדינה של: אתגרית
  . "מדינת אזרחים; וכפירה בעליונות של הלאום, שוויון אמת

  )21.3, "וואלה ",מרצלשעבר מטעם כ " ח,דדי צוקר (
  

  סדר היום וסדר העדיפויות
,  פגישות עם שר הביטחון53 :סדר העדיפויות של נתניהו"

לאחר התדיינות ארוכה עם . אפס פגישות עם שר הרווחה
הסכימה לשכת ראש הממשלה לפרסם , התנועה לחופש מידע

 – 2014- ו2013-מידע חלקי על יומן הפגישות של נתניהו ב
  מסרה כיהתנועה לחופש המידע. אך רק לאחר הבחירות

למסור לציבור דין להימנע מבלשכה עושים ככל שניתן כדי '
  ".'וחשבון

  )23.3, "דה מרקר"-ידיעה ב(
  

  בימין העובדים תמיד משלמים את המחיר
חוב 'הודה כי מפלגתו נותרה עם , אלי ישי, ר מפלגת יחד"יו"

אשר מקשה עלינו לשלם מיידית משכורת , גדול מאוד
יחד נטלה הלוואות על בסיס מפלגת ישי הסביר כי . 'לפעילים

  ". כי תיכנס לכנסת'הערכה בדוקה'
  )24.3, "ישראל היום"-ידיעה ב(

  

  תדהמה בשחקים
, ראש ממשלת יוון ומנהיג סיריזה, בניגוד בולט לקודמיו"

ביקור רשמי לגרמניה כדי נסע השבוע ל,  ציפראסיסאלכס
טיסה מסחרית אמצעות  ב, הקנצלרית אנגלה מרקללפגוש את

סעים נו. פמלייתו הסתכמה בעוזר אחד. ובמחלקת תיירים
שעמדו בתור בדלפק חברת התעופה נדהמו כאשר ציפראס 

משקל מזוודותיו אינו  ובדק היטב ש,ניגש אל נציג השירות
  ".כדי להימנע מתשלום נוסף,  קילו20עולה על 

  )23.3, הצרפתי" לה מונד"-ידיעה ב(
        

  תדהמה בקלפי
הרשימה הערבית המאוחדת היוותה איום על סיכויי , כן"

לא במקרה הסיעו . לנו היסטוריה יש; רותהימין לנצח בבחי
על  השמאל בנה. עמותות השמאל את המצביעים הערבים
אף שלא התכוון , גוש חוסם הכולל את המפלגות הערביות

אז . להשתמש ולזרוק. בממשלה שיקים לשתף את נבחריהן
  ".?מי פה הגזען

  )22.3 ,"ישראל היום" פרשן ,דרור אידר(
  

  מבצע תות עשן
 לא היה .'יום הנכבה של מחנה השלום'- כסרא במ17-יוכרז ה

בחר שוב במי  העם. אלא מהפח אל הפחת, פה שום מהפך
בגזען שביום . שהשלטון שלו מבוסס על להפחיד את העם

הערבים נוהרים בכמויות עצומות ': לתקשורת הבחירות אמר
בגרמניה בבחירות היו  מה הייתם אומרים אם. 'לקלפי

תעשו לי  ?'עכברים הולכים לקלפיהיהודים כמו 'אומרים 
ימותו במבצע המטופש  אל תבכו כשהילדים שלכם: טובה
 אתם בחרתם במנהיג. 'תות עשן'שאולי יקראו לו , הבא

  . "פחד ולא תקווה, לא חיים, שמבטיח לכם מוות
  , הבחירותלמחרת  בהופעה דברים, יהונתן גפןהזמר (

  )22.3, "ידיעות אחרונות"



  

 3/חברה 
 

  

מאחורי 
  התחזקות נתניהו

  
  

- ים כלכלימבט על תהליכים

  ליברלי- במשטר הניאויםחברתי
  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  

ליברליזם כתפיסה וכפרקטיקה שולט בישראל מאז -הניאו    
, כל הממשלות ששלטו בישראל מאז. 80-מחצית שנות ה
 חברות ממשלתיות ושירותים שלפרטה השל אימצו מדיניות 

 ריסוקל ל ל ל ש    ; רשת הביטחון הסוציאליצמצוםשל ; ציבוריים
והעסקה , בראשן הקביעות בעבודהו ,זכויות עובדים

  .באמצעות חוזים אישיים וחברות כוח אדםמתרחבת 
גובה מחיר רות הטייקונים ישבליברלית -המדיניות הניאו    

הכולל התרוששות של שכבות רחבות של , חברתי כבד
עם השכבות . נייםעהמספר גידול ב, מצוקת דיור, שכירים

הצעירים , הנשים, הנפגעות נמנים האוכלוסייה הערבית
  . שרבים מהם מזרחים,ותושבי הפריפריה

מצליחים התאגידים , למרות המחיר החברתי הכבד, כיצד    
 ראש הממשלה נתניהו –ולאחרונה , השלטוןהכלכליים ו

 להשיג בפועל תמיכה ציבורית רחבה ,ומפלגות הימין
   ?ליברלית-ניאוהם במדיניות

, המשך הכיבוש מבלי להפחית בחשיבות גורמים כמו    
, צדדי של הממשל האמריקאי- הכלסיועה, מלחמות תכופות

המחנה ("והתמיכה בפועל של מפלגות כמו העבודה 
אני מבקשת להצביע , ליברליזם ובמלחמות-בניאו") הציוני

כמה השלכות חברתיות של המשטר ההשפעה של על 
 . ברתי הנוכחיח-הכלכלי

ליברליזם אינה רק עניין של -צלחתו הפוליטית של הניאוה    
 בסופו . יעילה ושל הפחדה באמצעות הסתה גזעניתהסברה 
 את הגה החזיק אינם יכולים לממשלההתאגידים וה, של דבר

לשכבה זקוקים הם . ליםיחברתית רק במ- המדיניות הכלכלית
 בסיס חברתי פקשתס, ליברליזם-של נהנים קטנים מהניאו

עמה נמנים רק כמה אלפי , שבלעדיו הבורגנות התאגידית
 .אינה יכולה לקדם את עסקיה, אנשים

  

 חברתי-ריבוד תעסוקתי
 נשענההבסיס החברתי שעליו , 1977שלפני בעידן     

, הבורגנות היו עובדים בחברות הממשלתיות וההסתדרותיות
ודתם עם תנאי עבודה משופרים וזיהו את מקום עבבכו שז

ולכן גם את טובתם עם , )העבודה- י"מפא(מפלגת השלטון 
אנשי קיבוצים , היו גם חברי הקואופרטיבים. טובת השלטון

ההשתייכות . צדדית מהמדינה-שזכו בתמיכה רב, בעיקר
תה יולכן הכניסה אליהן הי, לקבוצות אלה נחשבה זכות יתר

 אוםמוגבלת בעיקר לנמנים עם קבוצות הגמוניות מבחינת הל
 . ועוד,הוותק בארץ, )אשכנזים (המוצא העדתי, )יהודים(

ליברלית - המדיניות הניאומצמצמת  ,באמצעות ההפרטה    
. על זכויותיהן הייחודיות, בהדרגה קבוצות עובדים אלה

 שכבות ניהול  למלא את השורות שלוקבוצות ההגמוניה עבר
מים יזשל ; בינוניות וגבוהות בתאגידים הפרטיים והמופרטים

, קטנים ובינוניים אשר מנהלים שירותים פרטיים ומופרטים
 גביית כמו ,ומעסיקים בהם עובדים זמניים ועובדי קבלן

ניהול סניפי דואר ורשתות גני ,  ואיסוף אשפהמסים עירוניים
בעלי תפקידים של  ;הספקה של שירותים סוציאליים, ילדים

אשר מתיימרות למלא את , בעמותות פרטיות וציבוריות
בעלי תפקידים של ; תפקיד המדינה באספקת שירותים

-במכונים ובבתי, במכללות הפרטיות, בתקשורת הפרטית
בעלי מקצועות חופשיים המעניקים של ו; החולים הפרטיים

  . ולממשלהשירותים עסקיים ואחרים לתאגידים
הקבוצות ההגמוניות לעיסוקים החדשים הנדידה של     

הותירה במקומות עבודה כמו , ליברלית- בכלכלה הניאו
ובחברות שבהן עדיין קיימים , עיריותהמנגנון המדינה ו

או שנחתמו בהם הסכמים כאלה בשנים (הסכמי עבודה 
ל "בהפגנות של עובדי כי. דווקא עובדים מזרחים, )האחרונות

 . ין ההרכב העדתי שלהםבמהלך מערכת הבחירות בלט לע
שבעבר ראו , תהליך ההתפכחות של שכבות עובדים אלה    

בהעסקתם במנגנון הציבורי ובחברות הגדולות ביטוי 
. מכאיב וסתירתי, הוא ממושך, להתקדמות בסולם החברתי

, על נתניהונגד הפיטורים זעמו ל בהפגנותיהם "עובדי כי, כך
מידו בהתנגדותם כדי שיתדי לא היה הכואבת מחאתם באך 
  .ערבית-כאשר הוא שלף את קלף ההסתה האנטילו 

  
  לשלם ביוקר, לקנות בזול

את מקום , ליברליזם- בשלב המשברי הנוכחי של הניאו    
האינפלציה ככלי מדיניות ראשי בהוזלת כוח העבודה 

שחיקת השכר הממוצע באמצעות , גם בישראל, תופסת
ודה של הצטרפות לשוק העבהקפאת שכר ובאמצעות 

 50מפוטרים בני , מהגרי עבודה, שכירים מקבוצות מודרות
  .יחד עם קיצוצים בגימלאות הביטוח הלאומי, ויותר

הישג כלכלי ואידיאולוגי חשוב של התאגידים , על רקע זה    
והשלטון טמון בהפיכת המחירים על מוצרים ושירותים 

תגובת עובדים , בעוד שבעבר. כנושא עיקרי על סדר היום
מאורגנים לשחיקת כוח הקנייה של שכרם הייתה במערכה 

הרי כאשר על סדר , לפיצוי על היוקר ולהעלאת שכר ריאלית
, כלל השכירים,  כולנו–' היום מציבים את מחיר הקוטג

המחפשים את המוצר הזול , נדחפים למעמד של צרכנים
  ). גם בטיבו–ולעיתים קרובות (במחירו 

מולידה של התפיסה בדבר -שהוא אביה, הקפיטליזם    
ואשר הוליד את מערכת , הרחבת הצריכה כערך עליון

שבמקום ,  נהנה מכך–הפרסום ושטיפת המוח הצרכנית 
השכירים בולעים את הפיתיון , לעסוק בשכר במול רווחים

  . שכרם הריאלי נשחקבעוד ש, מוזלותשל רשתות 
חיר ליברליזם גובה מ- כי הניאו, כיום מתברר יותר ויותר    

הוצאות גידול מואץ של ב, ביוקר הדיורמכל השכירים 
 אך רוב. באובדן הביטחון הפנסיוני, החינוך והבריאות

  .  זהגם במשטר" להסתדר" מאמינים עדיין ביכולתם העובדים
שלבניית , אי    מסקנה אפשרית מהניתוח שהובא לעיל ה

 הוקעתנוסף ל, חיונימחנה דמוקרטי וחברתי מתקדם 
גם הפצה בקרב העובדים של ההבנה , והכיבושהלאומנות 

   .ליברליזם- הניאובדבר מהותו הנצלנית והדכאנית של  
 םערבים ויהודישל עובדים שותפות  בנותבדרך זו ניתן ל    

גם  אלא  ,מוסרית מגזענות-על בסיס סלידה פוליטיתרק לא 
  . לתמורות עמוקותתהחותרשל מחאה  על בסיס משתף רחב



 4/בחירות 

  

  לחזק את השותפות ולבנות מחנה דמוקרטי
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  ...לפני השבוע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

        """"זיקיתזיקיתזיקיתזיקית""""כיצד ניצחו שובתי כיצד ניצחו שובתי כיצד ניצחו שובתי כיצד ניצחו שובתי 
  

האמיצים מאזור תעשייה סלע " זיקית"ארבעים פועלי 
 שבועות 3אחרי . חגגו השבוע את ניצחונם, חייל-ברמת

תשלום משכורת : קשים של שביתה השיגו את תביעותיהם
תשלום בגדי , תשלום למבטחים, תשלום מס מקביל, זמןב

  .והסדר פרמיות, עבודה
 –נגדם ;  מעביד בעל יד קשה–נגדם . לא קל היה המאבק

שבמקום לאשר את שביתתם ולתמוך , יפו-א"מועצת פועלי ת
הצטרפה לדרישת : עשתה את ההיפך, בהם נגד המעביד

חצה המעביד שהפועלים יחזרו לעבודה ללא תנאים ואף ל
נציגי ההסתדרות לחצו גם , כן- על- יתר. עליהם לעשות זאת

, "זיקית"על ועדי פועלים שהביעו סולידריות עם שובתי 
ככה ממלאת ההסתדרות את . שייסוגו בהם מתמיכתם

  !תפקידה לגבי הפועלים
הם ידעו שאם יחזרו לעבודה . לא נכנעו" זיקית"אך פועלי 

ם המעביד יותר ישבור אות, ללא תנאים והסכמים חתומים
. חת לימין הוועד הלוחם שלהם-לכן הם ניצבו ללא. ויותר

-הוא ניהל את המאבק ללא. ואכן ראוי ועד זה לאמון ולכבוד
הפיץ את האמת על השביתה בכרוזים באזורי תעשייה , לאות

פנה לוועדים לשלוח מכתבים להסתדרות המביעים , שונים
לתמוך סולידריות עם השובתים ודרישה מההסתדרות 

, "אלקו" של ואמנם ועדי העובדים. הצודקתבשביתה 
ועוד " שביט", "הבורג", "קו", "סברינה", "קשת", "ארגמן"

  .עשו זאת
" זיקית"הודות להבנה ולתמיכה שהצליח הוועד של 

השבוע בו השתתפו ועדי ' נערך כנס ועדים ביום א, לגייס
  .ועוד" קו", "פלאלום" "קשת", "ארגמן", "אלקו"

שכבר שעה וחצי , למשתתפים" זיקית" בישר ועד בכנס
לכן פנה המעביד אליהם וקיבל את כל התנאים שהציגו -קודם

  .לו הפועלים
  !זהו שכרם של מאבק פועלים וסולידריות פועלית, אכן

  

   27.3.1968 ,"זו הדרך"
  

  

  

  

  

  

  

  

  : ת המערכתהער

 של המפלגה הקומוניסטית אביב-לחברת סניף ת, רחל בכר

כיהנה שנים רבות כחברת ועד עובדי מפעל , הישראלית

  .והנהיגה את מאבק עובדיו, "זיקית"הטקסטיל 
  

 

הלשכה הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית הישראלית     
ים כוחות הדמוקרטים היהודלציבור הערבי וקוראת ל) י"מק(

סכנות העלולות להתרגש על זכויות להיערך לבישראל 
 . בצל ממשלת נתניהו החדשה,םאזרחיההציבור הערבי וכלל 

ודנה בתוצאות ) 18.3(הלשכה הפוליטית התכנסה בחיפה     
הלשכה העריכה את ההישג . הבחירות ובהשלכות הפוליטיות

ד "בל, מ"רע, ש"חד(החשוב של הרשימה המשותפת 
וקראה לשמור על מיזם ,  אלף קולות444-בדמות כ, )ל"ותע

מאבק של הציבור הבהיותו מסגרת של אחדות , חשוב זה
י בירכה את כל מי "מק. םישל כל הכוחות הדמוקרטיהערבי ו

תוך עמידה על חשיבות חיזוק , שנטל חלק במערכת הבחירות
 .  באופן שיהלום את הצפיות הציבוריות,השותפות

מסע ההסתה סכנה שבעל ה הצביעהכה הפוליטית הלש    
אשי יחד עם ר,  נתניהו בעצמואש הממשלההגזעני שהוביל ר

כדי לאסוף קולות על גבי ציבור , נגד הציבור הערבי, הימין
 תהווהשמשקף את האתגר ש, הלשכה גינתה מסע זה. זה

העמקת לוהגזענות  גברתהאשר תוביל ל, ממשלת הימין
הלשכה התריעה מפני . היסודות הפשיסטיים בחברה ובמדינה

 .שיסטיים בכנסת הבאהאחקיקת חוקים גזעניים ופ
 לא אשר, "המחנה הציוני"יחסה גם לקמפיין של י התי"מק    

המושתתת על עקרונות השלום הצודק , הציג חלופה אמיתית
מלא למיעוט שוויון על ו, ההכרה בזכויות העם הפלסטיניו

אלא הסתפק באמירות ריקות , פלסטיני בישראל-הערבי
הלשכה התייחסה גם לבסיס ". ומתן-משאהנעת ה"מתוכן על 

אופייה היהודי של בעניין " הציוניהמחנה "הגזעני של 
 . וההתכחשות לזכויות העם הפלסטיניהמדינה

הלשכה הפוליטית הדגישה כי צו השעה הינו בניית מחנה     
שמרכזו הרשימה , שיזםאדמוקרטי רחב למאבק בגזענות ובפ

  .המשותפת על כל גווניה
        
        
        
        
        
        

  על ארגזים
  

אני . ר דירהאני נמצא על ארגזים לקראת מעב, בימים אלו    
, בה התגוררתי קרוב לעשרים שנה, עוזב את עיירת הפיתוח

עזבתי את מרכז הארץ לטובת , בזמנו. סמוךועובר לקיבוץ 
עכשיו אני עובר למקום ואילו . מקטיושות שסבלה ספרעיירת 

בהתחשב בדימוי ,  דבר מפתיע– שיש בו ועדת קבלה
  .הסוציאליסטי שמקובל לייחס לקיבוצים

מספר .  הבחירות גרמו לייאוש גדול אצל רביםתוצאות    
תקשורת ב, בתרבות, ניכר של אישים בכירים בכלכלה

לא הסתירו את סלידתם מנתניהו ואת  –ובמערכת הביטחון 
הניצחון . חוסר האמון ביכולתו לבצע את השינויים הנדרשים

. עבורו שהצביעו ,תושבי הפריפריהר ביקורת על שלו גר
עיירות הפיתוח קם בין יבוצים להמאבק הנושן בין הק

  . מו בימי מנחם בגיןכממש  ,לתחייה
 , בממשלתואת דוד לוי לשר 1977-במינה היה זה שבגין     

. ממשלהלעיירות הפיתוח  לשראשון הנציג הכניס את הובכך 
כיום  היא ,)ישראל ביתנו(אבוקסיס -אורלי לוי, תו של לויב

 . חברת הכנסת היחידה המתגוררת בקיבוץ
אבל .     המצב הפוליטי החדש אינו נראה מזהיר במיוחד

 הוחלף 80- וה70-ששלטון הליכוד של שנות ה, נזכור
  . שינוי שדרוש גם כעת–בממשלה שקידמה שלום ושוויון 

  
  
  
  

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  

 5/מדיניות 
 

  

  לבנות מחנה דמוקרטי
  

על המציאות הפוליטית בעקבות הבחירות והצורך בגיבוש 

  ערבית לאיומים של הימין-תשובה שמאלית יהודית
  

  
  

  

  

  

  

  דב חניןכ "מאת ח

  

הייתה רוויה מערכת הבחירות     
בגילויי גזענות והסתה נגד האזרחים 

המסע להדרתם . הערבים בישראל
שהעלאת , מהכנסת ומהפוליטיקה

, חוז החסימה הייתה חלק ממנוא
נמשך במלוא עוזו לכל אורך מערכת 

ניסיון חוזר ונשנה זה  .הבחירות
לערער על הלגיטימיות של ציבור זה 
ועל זכותו הדמוקרטית להשמיע קול 

  . ולהשפיע על החיים כאן
, היינו עדים לניסיונות פסילה    

ולשימוש , לאמירות מכוערות של מנהיגים
במטרה לקושש מסוכן בהפחדות 

בו ,  מהלך ששיאו הגיע ביום הבחירות עצמו–קולות נוספים 
הזהיר ראש הממשלה עצמו מפני עליית אחוז ההצבעה 

כאילו לציבור זה לא שמורה הזכות לצאת , בציבור הערבי
 .ולהצביע

אנו התמודדנו במסגרת הרשימה , אל מול כל אלו    
ויכוחים והוא לווה בו, לא היה זה מסע פשוט. המשותפת

תוצאות האמת מלמדות כי הרשימה הפכה , אולם. ובקשיים
 כוח שלא ניתן להתעלם –לכוח השלישי בגודלו בכנסת 

מעוררת , בציבור הערבי. אין זה עניין של מה בכך. ממנו
הרשימה המשותפת ציפיות רבות וגם תקווה ואמונה ביכולת 

עומד בפני הרשימה , בכנסת. לקחת חלק ולהשפיע
כדי , האתגר של הושטת היד לכוחות נוספיםהמשותפת 

. הרשימה המשותפת היא התחלה. ליצור שיתוף פעולה רחב
 .בוודאי לא סוף הדרך

תוצאות הבחירות מלמדות כי גם אנחנו , בשורה התחתונה    
 נכשלנו בהחלפת שלטון –חייבים לחשב מסלול מחדש 

התוצאות מצביעות על מגבלותיהם של כל . נתניהו והימין
 .כוחות הפוליטיים הקיימיםה

. לקפל את הערכים ולברוח, אבל אין זה הזמן לומר נואש    
ראש ממשלה שנבחר בעזרת הסתה פרועה ומסוכנת נגד 
האזרחים הערבים הוא לא מי שנכון להתקפל מולו אלא 
פוליטיקאי שחייבים להיערך למאבק בו בצורה טובה 

ותר על המקום  אין לנו את הפריבילגיה לו.ואפקטיבית יותר
. ואת השינוי נוכל לעשות רק עם האנשים שחיים בו, הזה

 .וממש אין לנו שום כוונה כזו
האמת היא שבבחירות האלה הייתה חסרה אלטרנטיבה     

חלופה כזו דרושה . אמיתית שתוכל להחליף את השלטון

-נה דמוקרטי יהודידרוש כאן מח. עכשיו יותר מאשר בעבר
דרושים לנו חיבורים אמיצים של כל בני האדם . ערבי רחב

 בין –שחיים כאן ומעוניינים בשינוי 
בין מזרחים , יהודים לערבים

בין נשים וגברים ממסגרות , לאשכנזים
דרוש לנו . שונות ומחוץ למסגרות

מחנה שלא יתעלם מהזהויות 
החברתיות הקיימות ולא יתיימר 

כי רק מתוך כיבוד השוני . למחוק אותן
נוכל ליצור כאן שותפות אפקטיבית למען 

 .שוויון וצדק, דמוקרטיה אמיתית, שלום
. בניית המחנה הדמוקרטי לא תהיה קלה    

היא תדרוש להתגבר על מחסומים והפרדות 
. עמוקות שמנעו מאיתנו עד היום ללכת יחד

יותר , יותר נכונות, היא מחייבת יותר הקשבה
זה לא הולך , אכן.  פעם-יותר אומץ מאיגמישות ו

אך זו , להיות מסע פשוט והדרך לא תהיה קלה
זה הזמן לצאת : אני פונה אליכם כעת. הדרך בה עלינו ללכת

  .למען כולנו. יחד. לדרך
  
  
  
  
  
  
  

        להגן על זכויות העמיםלהגן על זכויות העמיםלהגן על זכויות העמיםלהגן על זכויות העמים
  
  
  

הלשכה הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית הישראלית     
 במארס בהתפתחויות בארץ 27- דנה בישיבתה ב) י"מק(

  .התיכון-ובמזרח
גינתה הלשכה ,     בגילוי הדעת שפרסמה בתום הישיבה

מבצעת  ברית ש, המתקפה נגד העם התימניהפוליטית את 
ואת הקנוניות של משטרי הריאקציה , אותה מובילה סעודיה

הערבית והאימפריאליזם העולמי נגד האינטרסים של עמי 
מציאת פתרונות פוליטיים אשר דגישה כי הי "מק. האזור

מכבדים את זכויות העמים הערביים ושחרורם מכוחות 
 הערובה ליציבות םה –האימפריאליזם וממשטרי הריאקציה 

,  משרתת רק את אויבי עמי האזורעל תימןמתקפה ה. האזור
 .ובראשם הממשל האמריקאי וממשלת ישראל

י צודק גזר הדין הבלת    עוד הוקיעה הלשכה הפוליטית את 
- חלק ממסע הדההמהווה , ראאד סלאח' נגד השייח

ופוגע בחופש הביטוי , לגיטימציה של האוכלוסייה הערבית
  .ובחירויות הדמוקרטיות

קראה לחברי המפלגה י "מק    הלשכה הפוליטית של 
תהלוכת וכן ב, ולאוהדיה להשתתף בהפגנות יום האדמה

 רהבמט, ה'חדת- אשר מתקיימת השנה בכפר אל, השיבה
  הפנימייםלהעלות על סדר היום את סוגיית העקורים

 .ולהדגיש את העמידה על זכויותיהם



   6/בעולם 

  
        
        
        
  

  :בתוניסיה שהתכנסהפורום החברתי העולמי 
  

  גוברת המחאה במזרח ובמערב
  

של הפורום החברתי העולמי  13-ההמפגש הבינלאומי     
מפגשים . יהבירת תוניס, בתוניס) 24.3(נפתח בשבוע שעבר 

אז התכנס , 2001אלה מתקיימים באופן סדיר מאז שנת 
  . הפורום לראשונה בפורטו אלגרה שבברזיל

המארגנים הודיעו כי בכוונתם לפתוח את מפגש הפורום     
 םל או.שבמרכז העיר, בתוניס בצעדה בשדרות בורגיבה

שאירע מיקום ההפגנה הוחלף בעקבות פיגוע טרור נפשע 
און כאשר חמושים התקיפו את המוזי, שבוע קודם לכן

    החמושים.תיירים ואזרחוהרגו עשרים , הלאומי של תוניסיה
    

        
        

        : : : :  חממי חממי חממי חממיחמאחמאחמאחמא
        מאוחדים נגד הטרור מאוחדים נגד הטרור מאוחדים נגד הטרור מאוחדים נגד הטרור """"

        """"ונגד האימפריאליזם המממן אותוונגד האימפריאליזם המממן אותוונגד האימפריאליזם המממן אותוונגד האימפריאליזם המממן אותו
  
  
  
  
  

ין אלפי המפגינים שלקחו חלק במצעד הפתיחה של ב    
מנהיג היה גם ,  בעיר תוניסהפורום החברתי העולמי

 שאמר לעיתונאים ,חמא חממי, הקומוניסטים התוניסאים
הרבים שבאו לתוניסיה כדי לסקר את ההתכנסות 

ה של זו התשוב.  עד מאודההפגנה זו חשוב: "הבינלאומית
נוסיף . האנושות המתקדמת המגיבה על תופעת הטרור

.  ונגד האימפריאליזם המממן אותו,ד נגד הטרורלהיאבק יח
  ". אפשריהוא אנו מפגינים כאן כדי להוכיח שעולם אחר 

  

  
  

לשעבר (ל מפלגת העובדים התוניסאית "    חממי מכהן כמזכ
שהיא מרכיב , )וניסטית של העובדים המפלגה הקומ–

, "החזית העממית"בקואליציה של מפלגות שמאליות בשם 
 צירים בבחירות 15-שהוקמה לפני שלוש שנים וזכתה ב

חממי הגיע למקום השלישי בבחירות לנשיאות  .לפרלמנט
 9%-בלאחר שזכה , שהתקיימו בדצמבר האחרון, תוניסיה

  . מקולות הבוחרים
חמושים בפתח התייצבה קבוצת ץ שעבר בקי    יצוין כי 

 .ונמלטה רק לאחר שכוחות המשטרה הגיעו למקום, ביתו
 מנהיגי שנינרצחו , 2011בשנת , מאז המהפכה בתוניסיה

  . של חממיעמיתיו ,מפלגות שמאל

, ים אירופבהם תיירים,  בני ערובהבשבי מספרלקחו 
 שוטרים כיתרו את המוזיאון והרגו שניים. והתבצרו במקום

כל . בהם נהרג גם שוטר, מהחוטפים במהלך חילופי אש
אך אחד התוקפים הצליח להימלט , השבויים שוחררו בשלום
  .ומאז מתנהל מצוד אחריו

 119-ובהם אזרחים מ,     משתתפי הפורום החברתי העולמי
פתיחה של הפורום ליד המוזיאון הקיימו את הפגנת , מדינות

תוניס , תוניס": וקראו סיסמאות כגון, בו אירע מעשה הטרור
 שלטונות תוניסיה ניסו להשתלט ".הלאה הטרור;  חירות–

של נציגי " הפגנה משותפת"- ואף קראו ל,על ניהול ההפגנה
אולם מארגני הפורום החברתי . הממשלה ומשתתפי הפורום

, משום כך". הנדיבה"צעה העולמי דחו בתוקף את הה
יממה לאחר נעילת , לקיים הפגנה משלההממשלה החליטה 

 הפגנת הנעילה של הפורוםאת " לאזן"כדי , )29.3 (הפורום
שנערכה ,  בני אדםהשתתפו רבבות בה ,החברתי העולמי

למען הצדק , עמי העולם נגד הטרור": תחת הסיסמא
  ". רות והשלוםיהח, החברתי

צמד הם הבהירו כי , מארגניםהשערכו ים עיתונא    במסיבת 
אינו מתייחס רק לטרור של קבוצות " נגד הטרור"המילים 

  .ממלכתיאלא גם לטרור , של יחידיםו

  
        דומות הפועלות בתנאים שוניםדומות הפועלות בתנאים שוניםדומות הפועלות בתנאים שוניםדומות הפועלות בתנאים שוניםת ת ת ת וווותנועתנועתנועתנוע

קמפוס ב    במסגרת ארבעת ימי הדיונים שנערכו 
,  דיונים והרצאות1079התקיימו  ,מנאר-אלב האוניברסיטה

, תוניסאים- אלפים לא10- כ–ביניהם , פו רבבותבהם השתת
מאירופה המערבית , שהגיעו ברובם מצפון אפריקה

  . ומאמריקה הלטינית
המשבר     הנושא שעמד במרכז הדיונים השנה היה 
 בצפון הקפיטליסטי והמערכה למען צדק חברתי וסביבתי

הכינוס הנוכחי של הפורום התקיים . אפריקה ובמזרח התיכון
נאבקים למען , הערבי בייחוד בעולם, עמים רבים שבזמן

פעילותן של תנועות במוקד , קבילבמ. דמוקרטיה וחירות
נמצאת , בארצות הקפיטליסטיות המפותחות חברתיות

יש קווי דמיון ברורים . המשבר הקפיטליסטיההתמודדות עם 
ברור נגד מה המשתתפים בהן לרבים : בין שתי מחאות אלה

  . חלופותהצגת ב קושי םאך קיי, הם נאבקים
    חזר והוזכר ברבים מהדיונים הניסיון של קואליציית 

שזכתה בבחירות שנערכו , ביוון" סיריזה"השמאל הרדיקלי 
 הואניצחון זה האם , הועלתה השאלה. לפני כחודשיים

 יוון אליו נקלעהקולוניאלי -המשך או שינוי למצב הניאו
  .במסגרת האיחוד האירופי

אף ,  ציפראסיסאלכס, ת יוון ומנהיג סיריזהראש ממשל    
הנאבק מזה "שיגר ברכה למתכנסים והוקרה לפורום החברתי 

   ".ליברליזם והשלכותיו הקשות- שנים רבות נגד הניאו
  

  
  
  
  
  

        ))))8888המשך בעמוד המשך בעמוד המשך בעמוד המשך בעמוד ((((



  

 7/מדיניות 
 

  

  "חברתי"-התחפש ל
  

סוחב , משה כחלון, שר האוצר המיועד

  חברתית-מאחוריו עבר של עשייה אנטי
  

  

 התיקים חלוקת,     בדרך כלל
 השרים נעשית רק לאחר בין

בתהליך הרכבת , הבחירות
אולם עוד בטרם . הממשלה

הסתובב בארץ , הבחירות
אדם אחד שידע 

על סמך , בוודאות
התחייבות פומבית 

כי אם , בתקשורת
נתניהו ירכיב את 

,  ממשלתו הבאה
מובטח לו תפקיד 

והוא גם ידע , שר
ר "יו, הכוונה היא למשה כחלון. בראש איזה משרד יעמוד

שנתניהו התחייב פומבית כי ימנה אותו לשר , "כולנו"מפלגת 
  !ולא משנה בכמה מנדטים תזכה מפלגתו, האוצר בממשלתו

, 2011 ביוני ?עמדו. "חברתי"הדימוי למשה כחלון הודבק     
אמר נתניהו לשרי , רגע לפני פרוץ המחאה החברתית

שר התקשורת לאחר שוזאת , "תהיו כחלונים"ממשלתו 
   . חשבונות הטלפון הניידהוביל להפחתתכחלון 

בתפקידו , כחצי שנה, כיהן כבר אז" החברתי"    אבל כחלון 
מה היה פועלו בראש משרד .  שר הרווחה–השני והמשני 

 התייצב –כאשר פרצה שביתת העובדות הסוציאליות ? הז
מערך שירותי המשבר בעל באוזניו כאשר התריעו . נגדה

.  לא פעל לשנות את המצב–הרווחה ועל נזקי ההפרטה 
וכאשר הממשלה סירבה להיענות לדרישות המחאה 

  . לא ראה בכך סיבה להתפטר ממנה–החברתית 
הצבעותיו בכנסת על " המשמר החברתי"    מבדיקה שערך 

הסתבר כי רק בשליש מההצבעות בהן השתתף בכנסת , 18-ה
בין הצעות . כלכלית מתקדמת-תמך כחלון במדיניות חברתית

מ לזוגות צעירים "טור ממעפ: החוק להן כחלון התנגד
כפל קצבאות , העלאת קצבת הזקנה, בקניית דירה ראשונה

 על זיכוי וניכוי במס הכנסה, בקצבת זקנה וקצבת נכות
הקמת מקלטים לנשים מוכות , הוצאות טיפול בילדים

הקמת , הלוואות מסובסדות לזכאים לסיוע בדיור, ותקצובם
איסור חברות בדירקטוריון , מעונות יום במקומות העבודה

של בנק ושל חברה ציבורית נוספת כדי למנוע ניגודי 
  .מ על מים וביוב" ופטור ממע,אינטרסים

צמו בגורמים המחוברים לחוגי קיף עכחלון ה, כן- על-     יתר
בתחקיר . נעזר בהם במהלך קמפיין הבחירות שלוו ההון

לפני הבחירות " דה מרקר"שפרסם המוסף הכלכלי 
תוארה המפה המסועפת של מקורבים בהם , )14.12.2014(

עוד , אחד מחבריו הוותיקים של כחלון: "בחר להקיף עצמו
מימון מתגורר . ןהוא קובי מימו, בטרם הצטרף לפוליטיקה

ל ושולט באמצעות מבנה אחזקות מורכב בקבוצת "בחו
חברה הפועלת בתחום , ן הכוללת את ישראמקו "אנרגיה ונדל

בעבר נמנע כחלון . חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל
ר נוסף חב.. .מהשתתפות בהצבעות בנושא הגז הטבעי בכנסת

, ל בזק"ששימש בעבר כמנכ, הוא אבי גבאיהבחירות במטה 
  ".בעת שכחלון היה שר התקשורת

אחד מבין , אצל רשם המפלגות" כולנו"    כשנרשמה מפלגת 
לראשי ששימש בעבר כיועץ , צחי גבריאלי יהמייסדיה ה

חיים , אחיו". הממשלה אהוד אולמרט ואריאל שרון
ימינו של   והיה גם יד .בי.די.ל אי"הוא לשעבר מנכ, גבריאלי

בנם של , בין הפעילים של כחלון גם יריב מוזס.. .נוחי דנקנר
ל ידיעות "מו, מוזס) נוני(אחותו של ארנון  –תמי מוזס 

  ".מבעלי אל על',  ודדי בורוביץ- אחרונות 
הניצי וכרת - עם האגף הימניכחלון נמנה , בהיותו בליכוד    

שהיו ברית עם משה פייגלין והמתנחלים בפריימריז 
גם בממשלה הבאה הוא אינו צפוי , לכן. מפלגתו הקודמתב

לתמוך בהתקדמות להסדר מדיני עם הפלסטינים או להתנגד 
 דבר שמשמעותו לא רק תמיכה בהמשך מעגל –למלחמות 

  .קשות לחברה בישראלבעל השלכות אלא גם , הדמים

        וווו""""אאאא
  
  
  
  
  
  
  
  

        ????ל את הכרייה בארץל את הכרייה בארץל את הכרייה בארץל את הכרייה בארץ""""האומנם תפסיק כיהאומנם תפסיק כיהאומנם תפסיק כיהאומנם תפסיק כי
  
  
  

כי אם יוגדלו , טוענת) ל"כי(לישראל     חברת כימיקלים 
אז פעילות , התמלוגים שתהיה מחויבת לשלם למדינה

והיא תעביר את , הכרייה שלה תהפוך לבלתי משתלמת
, כדי להמחיש את רצינות איומיה. פעילותה לארצות אחרות

 140ל על פיטורי "הודיעה כי, וככלי של סחיטה כלפי הציבור
  .לאת התמלוגיםכביכול בשל הע, מעובדי החברה

נראה , )27.3" (כלכליסט"    אולם מנתונים שפורסמו בעיתון 
שאין ממש בטענות ההנהלה כי ישתלם לה יותר לעסוק 

עלות ההפקה : "בכתבה נכתב. ל מאשר בישראל"בכרייה בחו
,  דולר לטונה אשלג250ל בספרד עומדת כיום על "של כי

ישראל  ואילו ב, דולר לטונה290היא העלות בבריטניה 
,  דולר לטונה180עומדת עלות ההפקה על פי הערכות על 

". 2ששינסקי  סקנותכאשר עלות זו צפויה לגדול בעקבות מ
כאשר ,  דולר350- בשוק בה אשלג נמכרנהטוש, עוד נכתב

 .נות מיליון טו3-בשנה אחת מפיקה החברה בישראל בלבד כ
אם יועלו , ראשית:     לנתונים אלה שתי משמעויות

 אלא – הפסדים סבולהיא לא ת, ל"וגים שמשלמת כיהתמל
יועלו ש לאחרגם , ושנית;  במעט רווחיה הגדוליםנוקטירק 

 הכרייה בישראל עדיין תהיה רווחית יותר מאשר –התמלוגים 
איום של ההנהלה כי תעתיק את ל,  לכן.בארצות אחרות

  . אין שיניים–ל "פעילותה לחו



   8/בעולם 

  
        
        
        
  

הפורום החברתי על 

  המחאה במזרח ובמערב

        
        ))))6666המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד ((((

        
 כדי לשמש גוף 2001-  הוקם בהפורום החברתי העולמי    

מתאם של תנועות וארגונים חברתיים הנאבקים בגלובליזציה 
 , השלישיתתושנהוא קיבל חשיפה עולמית ב. הקפיטליסטית

        .ברזילדרום בעיר פורטו אלגרה ב, התכנסותב

נהג הפורום החברתי העולמי להתכנס , בעבר
 ,פורום הכלכלי העולמיבמקביל לכינוסי ה

-ב. ץנערך בעיירת הסקי דאבוס שבשוויה
לולה דה ,  נאם נשיא ברזיל2001

בפני קהל של מאה אלף איש , סילבה
אולם , שהשתתפו בפורום החברתי

, לדאבוס... מיד לאחר נאומו טס
 כדי לפגוש כאלפיים אנשי עסקים

  .וממשל בכירים
  
  

' פרופ:     עוד השתתפו בפורום
 אליידה ;ב"נועם חומסקי מארה

הגרילה  בתו של מנהיג, גווארה
 ;גווארה" ה'צ"האגדי ארנסטו 

, והכלכלן המצרי הנודע סמיר אמין
שהשתתף אף הוא בכינוס שנערך בתוניס 

,  אחד ממייסדי הפורום.בשבוע שעבר
-אביב ב-שנולד בתל(הברזילאי עודד גראייב 

כולנו ידענו על הפורום : "על הקמתואמר , )1944
? זהו' ושאלנו את עצמנו ,הכלכלי המתכנס מדי שנה בדאבוס

המייצג , האם לא ניתן להקים פורום אחר? ל גלובליזציהוהכ
 שבמרכזו ,בשוויץבניגוד לפורום , זאת. ?'את העמים

   ".הקפיטליזם והגלובליזציה
  
  

בה ,  התכנס השנה בתוניסיה    הפורום החברתי העולמי
תיות אשתקד לא נמצאו תנועות חבר. 2013-התארח כבר ב

 בעבר הוא נערך ואילו, היכולות לארח פורום כה גדול
 כולן –קניה וסנגל , פקיסטאן, ונצואלה, מאלי, הודו, ברזילב

ה הוא באבשנה ה. פריפריה הקפיטליסטיתמדינות המצויות ב
  . בקנדה, מפותחתטית יתכנס לראשונה במדינה קפיטליס

  
        ????לאןלאןלאןלאן, , , , הפורום החברתיהפורום החברתיהפורום החברתיהפורום החברתי

  

תחושה של מבאי הפורום ומשתתפיו קיימת בקרב רבים     
ללא , ללא מזכירות, ללא מרכז(האופי של הארגון . מיצוי

  טכנית,"ועדה מתאמת בינלאומית" רק עם –ההנהגה 
  הכספים הרבים שבידי עמותותכן הכוח שמקניםו) בעיקרה

מצד  גורמים לניכור –ובצפון אמריקה וארגונים באירופה 
  . חלק מהתנועות החברתיות שצמחו מהשטח

  

 שבשורותיו – של תוניסיה רגון האקדמאים המובטלים    א
ערב , פרסם הודעה לעיתונות –מאורגנים אלפי חברים 

פעם קודמת לקחנו חלק  ":ובה נאמר, המפגש הבינלאומי
ורום משמש הפ יש לנו תחושה כי. 'די'אבל אמרנו . בפורום

במקום , זאת. פעילים ברחבי העולםיעד תיירותי זול ל
 מטרות חברתיות נאבקים למעןשיהווה מפגש של מי ש

ציאת פתרון למיליוני  מ–למשל , ופוליטיות ממשיות
  ". אירופהבמצרים וב, האקדמאים המובטלים בצפון אפריקה

החברתי העולמי היא הביקורת כלפי הפורום     ייתכן כי 
אולם יש סיבות רציניות להאמין שמדובר במסגרת , מוגזמת

, לפני תריסר שנים. שרגעי השיא שלה כבר מצויים מאחוריה
וקריאתו , הפורום החברתי היה בשיא השפעתו, 2003-ב

הוציאה מיליוני מפגינים לרחובות הערים ברחבי העולם עם 
  . אקבריטית נגד עיר-פרוץ המלחמה האמריקאית

בייחוד באירופה ,  עם העמקת המשבר הקפיטליסטי,    כיום
ר שאצמיחתן של תנועות מחאה מקומיות עם  ו,ב"ובארה

 סיריזה דוגמת(מפלגתיים -אפיקים פוליטייםבחלקן תורגמו ל
 איזו זכות קיום יש :יש השואלים ,)ביוון או פודמוס בספרד

 ?ם עולמי השולל השתתפות של מפלגותלפורו
וע המשבר הקפיטליסטי לא הצליח מד

  במקורהוקםאשר  ,להמריץ את הפורום
? כדי להיאבק בקפיטליזם הגלובלי

האם זה קרה בגלל האופי המקומי של 
נתק  היא ההשהסיב או ,המחאה

בין  הפורום העולמי להקיים בין
  ? תנועות החדשותה

שאלות אלה לא , כל מקוםמ    
נידונו בהתכנסויות הרשמיות של 

אלא , ום שנערך בתוניסיההפור
בקרב , באופן בלתי פורמאלי

 הפעילים הרבים שהשתתפו
האם יש להפסיק את . בדיוניו

רבים סבורים שאין לו ? ורוםפעילות הפ
על היעדר " צולע" שעדיף פורום ,תחליף

? האם יש לשנות את אופיו. ללפורום בכ
הצעה מגובשת העשויה לשנות את כיום אין 

. לה של הפורום החברתידפוסי החשיבה והפעו
 , וביתר שאת,ייתכן ששאלות אלה יעלו על סדר היום

  .   בקנדה2016-שתתקיים ב, בהתכנסות הבאה

        אפרים דוידי אפרים דוידי אפרים דוידי אפרים דוידי 
  

, צרפתיתב, באנגלית(נערך בתוניס שעוד על הפורום 

  http://fsm2015.org/en): פורטוגזיתבספרדית וב, ערביתב

 
        

        

חזית חזית חזית חזית : : : : בחירות מחוזיות בצרפתבחירות מחוזיות בצרפתבחירות מחוזיות בצרפתבחירות מחוזיות בצרפת
         מהקולות מהקולות מהקולות מהקולות10101010%%%%- - - - תה בתה בתה בתה בהשמאל זכהשמאל זכהשמאל זכהשמאל זכ

  
  
  
  

 אשר מורכבת ממספר מפלגות –" חזית השמאל    "
שהעיקרית בהן היא המפלגה הקומוניסטית , שמאליות

 מהקולות בבחירות 10%- זכתה בקרוב ל–הצרפתית 
המפלגה ).  22.3(המחוזיות שנערכו בשבוע שעבר בצרפת 

 13%- הסוציאליסטית של הנשיא פרנסואה הולנד זכתה ב
" החזית הלאומית"אחר ל, יעה למקום השלישיבלבד והג

-ומפלגת הימין) 25%(קיצונית של מארין לה פן - הימנית
  .30%ובילה עם הש, מרכז של הנשיא לשעבר ניקולא סרקוזי

    מדובר בבחירות הראשונות מאז שונתה מערכת המחוזות 
ובשיטה החדשה כל הצבעה , מספרם צומצם בחצי. בצרפת

 אשר ייצגו יחד את האזור –גבר ואישה  –היא לזוג מועמדים 
,  הובטח כי ייצוג הנשים במחוזותדרך זוב. במועצה המחוזית

  .50%-לא יפחת מ, 14%העומד כיום על 
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ם  שירי אסופת
דרוויש מחמוד  של

  עבריתבראתה אור 
  

פה המקיפה של אחרונה פורסמה בהוצאת קשב האסול    
שירי המשורר הלאומי הפלסטיני מחמוד דרוויש בשפה 

בתרגומו , " חמישים שנות שירה-מחמוד דרוויש : "העברית
 כולל מבחר מקיף ומייצג הספר. ראובן שניר' של פרופ

המשוררים הבולטים בלשון הערבית בעת אחד  מיצירתו של
  . ליצירותיו האחרונות למן שיריו המוקדמים ועד, החדשה

לראשונה בעברית זוכה הקורא גם למסת מבוא נרחבת     
פרופסור לספרות ערבית  – שבה מציג שניר ומעמיקה

טשרניחובסקי לתרגום לשנת  באוניברסיטת חיפה וחתן פרס
פניה  ייו ויצירתו על ריבויבאופן מרתק את מסכת ח – 2014

בין לבין נחשפת אישיותו . םהלאומיים והפואטיי, הקיומיים
מתלבט ותוהה , יש המתחבטוהמורכבת של מחמוד דרו

אבל בעצם , בעולמנו ביצירתו על תפקידה של השירה
אם  גם, כתיבתו מביע את אמונתו שלשירה יש תפקיד מכריע

ו לפני ך למותרחשויות כפי שביטא זאת סמובהת, לא מידי
  .שבע שנים

  
ַעל , ֲאִני ְמַדֵּבר ּוְמַדֵּבר ַעל ֶהְבֵּדל ַּדק ֵּבין ֵעִצים ְלָנִׁשים

, ַּבַּדְרּכֹוִנים ַעל ְמִדיָנה ֶׁשא ָמָצאִתי חֹוָתָמּה, ֲאָדָמה  ַמּדּוֵחי
ַהֻאְמָנם , ֶאֶרץ ָהָאָדם, ֲאִני ׁשֹוֵאל,  ַהּטֹוִבים ַרּבֹוַתי, ְּגִבירֹוַתי

ֵהיָכן ֵאפֹוא ִּבְקָּתִתי ? ְלָכל ָאָדם, ְּכִפי ֶׁשַאֶּתם אֹוְמִרים, ֶכת ִהיאַׁשּיֶ 
  ?ַהְּקַטָּנה ְוֵהיָכן ֲאִני

  
קובץ , "פחות ורדים" פותחות את אחד משירי  אלהשורות

ועוד טרם הראשונה לאחר מלחמת לבנון  ישודרושפרסם 
מספר . שטחים הכבושים בפרצה האינתיפאדה הראשונה

 מכן פרסם המשורר הלאומי הפלסטיני את שנים לאחר
שפתיחתה נותנת משנה תוקף לתהיות  "הדוכיפת"הפואמה 

ומיתולוגיים את  ֶאּפיים, דלעיל וצובעת בגוונים דרמטיים
  :הטרגדיה הפלסטינית

  
 /     ַהִּׁשיר אֹוֵחז ָּבנּו, ֶטֶרם ִהְתָקַרְבנּו ֶאל ַאְדַמת ּכֹוָכֵבנּו ָהָרחֹוק

/      ַמַחט ּגּוֵפנּו ִלְטוֹות ָלִריק ְּגִליַמת ֹאֶפק ֲחָדָׁשהִמַּבַעד ְלקּוף 
 ַּגם ִאם, ַּגם ִאם ְּתַדֵּלְגָנה ִׁשֳּבֵלינּו ֵמֵעֶבר ַלחֹומֹות, ֲאסּוִרים ֲאַנְחנּו

ֲאסּוִרים ֲאַנְחנּו , ָחֵלץ ַהְּסנּוִנית ִמַּכְבֵלנּו ַהָּׁשבּורּתֵ / 
ַא ּדּוִכיַפת ְּבִקְרֵּבנּו ְמַדְקֵלם , ְוֵיׁשּות/ ן ָרצוֹ , ַּבֲאִזֵּקי־ַאֲהָבה

  .ִאְּגרֹוָתיו ְּבֵצל ַזִית ֶׁשל ָּגלּות
  

הכולל חמישים שירים שבהם מתעד האני , "פחות ורדים"    
הפואמה ו, של העם הפלסטיני הדובר את מסכת ייסוריו

 המשתרעת על פני מאות טורים שבהם נמהלת, "הדוכיפת"
, המציאות בתכנים מיסטיים וממריאה לגבהים מטפיזיים

של מצבתו על .  שפורסם זה עתהמופיעים במלואם בספר
ֶאֶפְקט , ֶאֶפְקט ַהַּפְרַּפר ִּבְלִּתי ִנְרֶאה ": נכתבברמאללהדרוויש 

  ."ַהַּפְרַּפר ֵאינֹו חֹוֵלף

        עעעע""""ננננ

        
        
        
        

        ))))1941194119411941----2008200820082008((((ויש ויש ויש ויש וווומחמוד דרמחמוד דרמחמוד דרמחמוד דר
  
  
  
  
  

ממוקם מזרחית שהיה , רווהבי-נולד בכפר אלדרוויש     
 לאחר. נמלט עם משפחתו ללבנון 1948בזמן מלחמת . לעכו

אולם הכפר  ,כשנה החליט סבו לחזור עם המשפחה אל הכפר
, אסד- בכפר דיר אלבני המשפחה התיישבו. כלילנהרס 

   ." חוקייםמסתננים בלתי "50-נחשבו עד אמצע שנות הו
בבגרותו פילס . יםבגיל צעיר התחיל דרוויש לכתוב שיר    

המיעוט הזירה התרבותית של  את דרכו כמשורר אל לב
ם הוא עבר להתגורר בחיפה ונמנה ע. שראליהלאומי הערבי ב

 ביניהם אמיל חביבי וסמיח – וסופריםמשוררים  קבוצה של
 הקומוניסטית המפלגה היו חבריר ש א–קאסם -אל

-אל"- ו"דאחאתי- אל "העיתוניכתבו ב ו)י"מק (הישראלית
  . פורסמו שיריו הראשונים בהם ,"דיד'ג

הפכו המנוני מחאה של הציבור הערבי של דרוויש  שיריו    
עוררו מורת רוח , ראשית דרכובעוד , הטקסטים שכתב .בארץ
 וכתוצאה מכך הוטלו עליו מגבלות ,הממשל הצבאי אצל

 .מחיפה  הוטל עליו צו איסור יציאה19בגיל . שונותתנועה 
את ורבים ראו בו ,  בעולם הערבי הלך וגדלפרסומו, במקביל

  . "משורר המהפכה הפלסטינית"
 . ויתר על אזרחותו הישראלית,ל"בהיותו בחו, 1970    בשנת 

 שהה 1982בשנת . ף"מאז מילא שורת תפקידים באש
, ף"ר אש"ויחד עם י, מצור ישראליבשהייתה נתונה , בביירות

שנה לאחר . ים בקשרי ידידות קרובעימו היה ,אסר ערפאתי
, המועצות- לו בריתהקישהענ, ה בפרס לנין לשלוםכ ז–מכן 

  .ף" נבחר לכהן בוועד הפועל של אש1987-וב
את הצהרת העצמאות של העם דרוויש  ניסח 1988-ב    

  דרוויש קיבל,לאחר הסכמי אוסלו, 1995-ב. הפלסטיני
 ף ימים כדי להשתתארבעהאישור לשהות בישראל במשך 

  . ל אמיל חביביבהלווייתו ש
ובילה תקופות ממושכות ,  עבר להתגורר בעמאן1997-ב    

-אל"שם עסק בעריכת כתב העת הספרותי , גם ברמאללה
המישור  – תו של דרוויש נחלקת לשני מישוריםיציר". כרמל

והמישור ,  ברובם שיריו המוקדמיםעמו נמנים ,הלאומי
  .ת יותרהמאוחר  אליו נהוג לייחס את שירתו,האישי-הפרטי

והוא אחד ,  ספרים30-מכלול יצירתו כולל למעלה מ    
ספריו תורגמו . המוערכים ביותר בעולם הערבי היוצרים

  .למגוון שפות זרות



    במאבק
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  דוברות הרשימה המשותפות: צילום 

  
 26.3-שהחלה ב" צעדת ההכרה "התקיימה    בשבוע שעבר 

 ,בית הנשיא בירושליםב הסתיימהנגב ובנעים -וואדי אלב
שמטרתה לתבוע פתרונות הולמים למצוקותיהם של תושבי 

ר "וביל יוהאת הצעדה . מוכרים בנגב-  הכפרים הבלתי46
שהציג תכנית , )ש"חד(ודה כ איימן ע"ח, הרשימה המשותפת

 שתועיל לכלל התושבים דרךבלהכרה ולפיתוח הכפרים 
 .יהודים וערבים, בנגב

 כמאה  היוםחיים״בנגב : כ עודה"    בפתח הצעדה אמר ח
האם אתם יכולים . אלף אזרחים ללא תנאי מחייה בסיסיים

שהילדים ? ללא מים זורמים? לדמיין את חייכם ללא חשמל
בדרכים , לומטרים ארוכים כל בוקרסוע קינצריכים ל
מציאות החיים בכפרים ? להגיע לבית ספר כדירק , משובשות

 והחובה של כולנו היא ,הבלתי מוכרים היא בלתי נסבלת
  ".אבק יחד על מנת לייצר שינוי אמיתיילה

מוכרים בנגב -תושבי הכפרים הבלתי    בצעדה השתתפו 
  .יהודים וערבים, מאות פעילים חברתייםו
  

העיתונאים בערוץ הבינלאומי 
i24news התארגנו בהסתדרות  

  
  
  

 ארגון :ועד עובדים נוסף הוקם בגוף תקשורת ישראלי    
העיתונאים של ההסתדרות הודיע להנהלת ערוץ החדשות 

בצרפתית ,  המשדר באנגלית– i24news לאומיהבינ
שליש  כי למעלה מ– בנמל יפומאולפנים הנמצאים , ובערבית

  .הצטרפו לארגוןבערוץ מהעובדים 
נכתב , לעובדי הערוץ ועד העובדים הזמני שלחבמכתב ש    
 כדי לחתום ,ולתת עם ההנהלה-ולשאתהחלטנו להתאגד "כי 

  ".על הסכם קיבוצי ולשפר את תנאי העבודה שלנו
  

  
  
  

  "זו הדרך"לידיעת קוראי 
  

  לאחר חג הפסח,  באפריל15-הגיליון הבא יתפרסם ב

ץ החדשות הבינלאומי לעוד כעשרים גופי     בכך מצטרף ערו
,  גלובס–ובהם , תקשורת בישראל בהם פעילים ועדי עובדים

הכול -בסך. ועוד, 10חדשות , 2חדשות , אאוט-טיים
  . עובדים2,800-מאוגדים במסגרת ארגון העיתונאים כ

  

  פלסטיני- יום הזיכרון הישראלי
 ממשיכה במסורת טקס יום "לוחמים לשלום"תנועת     

במהלכו מועלה זכרם של , פלסטיני-הזיכרון הישראלי
', הטקס הקרוב ייערך ביום ו. קורבנות האלימות והמלחמות

 . במרכז הירידים בתל אביב,  באפריל24
כי ,  לקראת האירוע צוין"לוחמים לשלום"בהודעת     

המלחמה האחרונה בעזה ובדרומה של ישראל צירפה 
וכי מטרת , בות נוספות למעגל השכול והכאבמשפחות ר

האירוע היא לשלב כוחות במאמץ לשים קץ למעגל 
   .המלחמות ולמנוע את הקורבנות הבאים

 . בני אדם2,500-למעלה מבטקס בשנה שעברה השתתפו     
ושק ה, שגם הוא צפוי להיות המוני, לקראת האירוע הקרוב

  .Mimoonaקמפיין גיוס כספים באתר מימון ההמונים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 הגדה השמאלית
 אביב- לת, 70אחד העם 

 

 20:00בשעה ,  באפריל8', ביום ד

 הקרנה טרום בכורה של הסרט התיעודי

 "זו הארץ שלי"
  
  
 

  על לימוד ההיסטוריה של שני העמים 

 במערכות החינוך הישראלית והפלסטינית

  ארדההתמרמאית ודיון בהשתתפות הב
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, יסטית הישראליתהקומונ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 צעדת ההכרה מהנגב לירושלים


