
 

  

תכנית מובנית  צביעה עלמהחקיקה של ממשלת הימין יוזמת 

  ישראלהערבים אזרחי להמשך נישול הפלסטינים בשטחים ו
  

  

  

המציאות בירושלים 
שבה ומוכיחה את 
תוקפה של האמירה, 
לפיה כל כיבוש מוליד 
התנגדות, וכל כובש 
בטוח, כי אם יפעיל 

 –כוח רב יותר 
הנכבשים ישלימו עם 

  הכיבוש.
החלטת הקבינט     

ביטחוני -המדיני
) ליזום חקיקה, 24.9(

אשר תטיל עונשי 
מינימום של ארבע 
שנות מאסר על מיידי 

בוקי אבנים ובק
תבערה ולהקל 
בהוראות הפתיחה 
באש עליהם, היא 
המשך מדיניות הכוח 
והדיכוי כלפי 

  התושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית. 
החלטה זו היא המשך ישיר למדיניות ההפקעות ובניית     

ההתנחלויות; למניעת הבנייה של פלסטינים בירושלים 
מתפללים המזרחית; לניסיונות להגביל את זכויותיהם של ה

המוסלמים במסגד אל אקצה; ולהקמת חומת ההפרדה, 
שנועדה לנתק אותה משאר השטחים בגדה המערבית. כן 
החליטה הממשלה לפעול להטלת קנסות על  הורי  קטינים 

  ייתפסו מיידי אבנים ולשלול מהם קיצבות ביטוח לאומי.ש
  

אולם מאחר שירושלים המזרחית סופחה לישראל עוד     
, החלטות הממשלה משבוע שעבר נוגעות ישירות 1967-ב

לכללי הפתיחה באש והענישה בעצם לגבי אזרחי ישראל 
  לגבי האזרחים הערבים. –בתחומי הקו הירוק, ובמיוחד 

  
) הוא איים 16.9בסיור מתוקשר שערך נתניהו בירושלים (    

צעדים זהים לאלה הננקטים בירושלים במפורש בנקיטת 
  המזרחית גם נגד "ערבים בנגב שמיידים אבנים".

הממשלה הנערכת, בגיבוי מערכת המשפט, לעקירת 
חיראן בנגב ולהקמתו במקומו של -בדואי אום-היישוב הערבי

-ישוב יהודי, ואשר ממשיכה בהריסת בתים ביישובים לא
פה התנגדות צו –מוכרים בנגב וביישובים ערביים אחרים

עממית גוברת, ולכן מכינה צעדי דיכוי מחריפים. בדרך זו 
משלבת הממשלה צעדים לשבירת ההתנגדות הפלסטינית 

  לכיבוש בצעדים מחסלי דמוקרטיה וזכויות בישראל עצמה. 
  

  עמארה בתמונה: מעצר מפגין  פלסטיני בירושלים. צילום: עפיף

 2015 בספטמבר 30, 36 גיליון   



  

 2תגובות /

 
 
  

  
  

  דברים בשם אומרם
  

  שוקל להפסיק את העלייה? ביביהאם 
ישראל היא מדינה קטנה, קטנה מאוד. אין לה עומק "

  ".דמוגרפי ואין לה עומק גיאוגרפי
)6.9נימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה, ב(ראש הממשלה   

 

  הגנרל המעופף
הגיע הסנטור והמועמד לנשיאות, ברק אובמה,  2008ביולי "

בביקור הייתה הסיור הקורבני הקבוע  תחנה מרכזית לישראל.
לאהוד ברק ו, טחון. לפני שהמריאיבמסוק יחד עם שר הב

קודם מעל מגדלי  טוס בבקשה. תהייתה בקשה יוצאת דופן
אקירוב, הוא ביקש מהטייס. שהסנטור מאילינוי יראה כמה 

בחיים. אין ספק שהנשיא לעתיד התפעל מהמגדל  הצליח
  ".רה״בה באאבוודאי לא ר המהודר, שכמותו

)6.9(רביב דרוקר, "הארץ",   
  

  עוד קטע אחד על ביבי
, שעה שעמדנו לפרסם תחקיר על 2008- אני עוד זוכר איך ב"

האופוזיציה, התקשרה רעייתו לאחד מבעלי  נתניהו, אז יו״ר
בעלה יכול להציל את  וצרחה עליו שרק 10המניות של ערוץ 

כולים קירים כאלו יעם ישראל מהשואה האיראנית ותח
  ס הכול".להרו

)6.9(רביב דרוקר, "הארץ",   
  

  ...הדמוקרטיה הגדולה בעולם
, הסביר לי אתמול ח"כ בעל עבר דיפלומטי 'האמריקאים'״

בדמוקרטיה הישראלית. לשגריר  לא באמת מאמינים'עשיר, 
אין שום  לנובל אנרג'י האמריקאי ולאנשי הממשל שמקורבים

אלה לכל ח"כ שהם מכירים ולא  בעיה להתקשר גם בימים
עליו להצביע בעד מתווה הגז, כדי לקדם את  מכירים וללחוץ

  ״'האמריקאית האינטרסים של נובל. זאת השיטה
)4.9, "דה מרקר"(גיא רולניק,   

  
   התיכון-רחוהדמוקרטיה היחידה במז... 

: ראש הממשלה 2015הכלכלה הפוליטית בישראל מודל "
אנרגיה מפלצתי בהסכם ארוך הקמתו של מונופול  מקדם

אמריקאית־ישראלית שתהיה פטורה  טווח עם שותפות
ה מרגולציה ומחקיקה. הממשל בארה"ב, המדינה שב

הומצאו ההגבלים העסקיים, מפעיל על ישראל לחץ לנטוש 
 .ולהתכופף מול האינטרסים האמריקאיים שיקולים כלכליים

ו שעתידים לרשום שיעורי רווחיות כפולים א היזמים
התערבות  משולשים מהמקובל בעולם מקוננים על

ממשלתית, אך בה בעת הצבא מזכיר לנו לא רק שכל עלויות 
   עבור המסים.  משלם   על יגולגלו  המתקנים   של   האבטחה

  
  

אוניות חדשות.  הצבא זאת הזדמנות לצאת למסע קניות של
עוד אוניות, עוד גנרלים, עוד מפקדות, עוד פנסיות, עוד 

תיווך, עוד מולטי־מיליונרים הצומחים ממערכת  ותעמל
אם לא נתעשת, אם לא ננצל את התגלית המצרית ... הביטחון

יהיה לבוא בטענות לאותם  כדי לרדת מהעץ, אזי קשה יותר
א ציטט הדיפלומט שעמו פתחנו. זאת לאמריקאים ש

דמוקרטיה, אלא אוסף של קבוצות אינטרס אלימות שאוחזות 
ישראלים מפוזרים, מבוזרים, לא  כמה מיליוני אזרחים

   ".ולא מרפות -מאורגנים, לא מיודעים בגרונם 
)4.9, "דה מרקר"(גיא רולניק,   

  

  ומי עומד בראש הדמוקרטיה היחידה במזה"ת?
ל מדינת בעיני נתניהו הוא הסכנה הגדולה ביותר לקיומה ש"

ישראל, וזה כיוון שהוא כל כך מתעתע. העניין הוא שהוא 
כשדיברתי עם יובל דיסקין על ו... חושב שזה עוד עובד ל

ההחלטות  החוויות שלו מהחדרים הסגורים הללו של מקבלי
  ".כאן במדינה, זה היה מפחיד, פשוט מפחיד

)4.9, "הארץ"(דוד מורה, במאי "שומרי הסף", מוסף   
  

  בחשבון את ועידת מק"י, כמובן הביאבלי ל
אני גאה בתהליך שמרצ עוברת מאז הבחירות. אנחנו "

המפלגה היחידה שכינסה ועידה בעקבות הבחירות, היחידה 
שערכה כינוס ערכי ודיון מעמיק בתוצאותיה, דיון שהוא גם 

  ."ל גם חשבון נפש וגם מה הלאהערכי וגם פרגמטי וכול
)11.9חברי תנועתה, ל (יו"ר מרצ, זהבה גלאון, במסר  

  

  צעירות לחיזוק ההתנחלות שליד ים המלח
קיבוץ מצפה שלם הסמוך לים המלח מתמודד בשנים "

האחרונות עם לא מעט קשיים. בין היתר תושבי הקיבוץ 
נאלצים להתמודד עם תופעת הבולענים שפוקדת את אזור ים 
המלח וכן עם החרם הבינלאומי נגד ישראל, שפוגע במותג 

. השבוע נחנכה בקיבוץ מכינה קדם AHAVAקה הקוסמטי
צבאית חדשה לבנות, הנותנת זריקת עידוד רצינית למרקם 

  ."החברתי בקיבוץ
)11.9 ,דובר התנועה הקיבוצית, שי אלט(  

  

  גוזרים עוד קופון על חשבון הציבור
מיליון שקל ליועצים בהפרטת חברות  34המדינה תשלם "

רז לחברות הייעוץ הסכום ישולם בפטור ממכ -ממשלתיות 
  ".2020גיזה ומקינזי שילוו את הפרטתן של עשר חברות עד 

)6.9(כותרת ב"דה מרקר",   
  

   אופורטוניזםקוראים לזה 
יתה פוגעת במטרות יהיצמדות לעמדתי במתווה הגז ה"'

ח"כ רחל עזריה ממפלגת כולנו התנגדה למתווה '. חשובות לי
ת. בשיחה יעתיהגז, אך הצביעה בעדו בכנסת בגלל משמעת ס

ניהלתי שיחות ארוכות עם עם כלכליסט היא מספרת: '
ם כדי להשפיע על שינוי המתווה, אך יהגורמים הרלבנטי

  ."'נאלצתי להתיישר עם עמדת הקואליציה
)9.9(כותרת ב"כלכליסט",   

  

  תנו לדונלד טראמפ לנצח
זה פשוט מאוד. לוקחים להם [דאעש] את הנפט. הייתי "

 אחד לא ייקחאיים ישמרו על הנפט. אף רוצה שכוחות אמריק
  אותו מהם בלי האישור שלנו"

)3.9, "אקונומיסט", פטראמ דונאלד(  



  

 3/ מדייות
 

  המסע מדמשק לברלין
הוא תוצאה  בסוריההמצב  :הדיון המוסרי סביב שאלת הפליטים מחטיא את הנקודה

  יפתור אותויציב  הפסקתן בהסדר פוליטישל התערבויות אימפריאליסטיות, ורק 
  
  

  נמרוד פלשנברג –מאת 
  

יה, בין תיירים קורטל הסמוךאי היווני קוס בליד הנמל     
ים שבאו לחופשת קיץ מאוחרת בריטים, גרמנים וישראל

מחנה  שוכןיאכטות חדשות ולבנות של עשירי העולם, מול ו
ומקומות פליטים מסוריה, אפגניסטן, בנגלדש  אוהלים עלוב.

 עד אשר ממתינים יה,טורקסירות רעועות מב, שהגיעו אחרים
את מקווים להתחיל  משם הם אותם לאתונה. עבירויהרשויות 

וכמותה אפשר ייחודית לקוס  ינה. תמונה זו אמסעם צפונה
, בחופי איטליה, במדינות נוספים באיים יווניים לראות

 במסעםהפליטים מנסים כל דרך אפשרית  :הבלקן ובהונגריה
  . למדינות העשירות בצפון אירופה

רבת  המורכבת, כ ההיא כ הנוכחיתבעיית הפליטים     
בלתי אפשרי לגבש עמדה משתתפים וצדדים, שנראה 

בין דמשק לברלין מחייב  בריחהנטית לגביה. נתיב הקוהר
. שהכרנו יםהבינלאומייחסי הכוחות  אתמחדש  בחוןאותנו ל

הצעד הראשון בניתוח המצב הוא בירור היסטורי  ובכל זאת,
   וצרותו.דרך היושל ופוליטי 

      

  הפרד ומשול –סוריה 
בעידן הגלובלי  הדינמיקה הבינלאומית של האימפריאליזם    
עמיקה את הניצול הקפיטליסטי ואת הפערים בין מדינות מ

מעשה ידי  אקלים ישינוי יחד עםו ואזורים שונים בעולם,
אדם, המשבר הולך ומעמיק. כרגע, המוקד של המשבר נמצא 

  סוריה. ב
במנותק וריה סבהממושכת המלחמה  אי אפשר להבין את    
 שהייתה התערבות ,2003-פלישה האמריקאית לעיראק בהמ

 .ניות ניצולבעל שקרים ות מבוססתפריאליסטית בוטה, מאי
 רבותבהתפוררות החלה את תהליך ההפלישה לעיראק 

  אזור.המדינות מ
שנים מאוחר יותר,  כמהמלחמת האזרחים הסורית פרצה     

 היא ממשיכה אותה דינמיקה שנוצרה בעיראק אבל למעשה
סים פירוקה של מדינה חזקה שאינה מתיישרת עם האינטר –

 עושה שימושה ,ומלחמת חורמה רבת משתתפים ,המערביים
ובסיסמאות שווא של  אתניים-הבדלים דתייםב

  . דמוקרטיזציה
רוסיה, איראן, סעודיה, גם  – הברית- רצותזו לא רק א    

מתערבות במלחמת  ומדינות אחרות ישראל ,יהקורטקטאר, 
השתתפות באימון, ב, בין אם במימון, האזרחים בסוריה

לכולן יש אינטרסים במלחמה  .הפצצות מהאווירבפעילה או 
של  םעובדת לתועלתהתפוררותה של המדינה הסורית  .זו

  . יםאחרשל השחקנים ולרעתם מ כמה
לציין לרעה את מדינות המפרץ, בנות  כדאי בכל זאת    

 ןכספ .הציני ביותר בסוריה הגורםהן שהברית של ארה"ב, 
נוסרה, אך בניגוד לירדן, -ג'בהת אל את דעא"ש ואת מממן

 ,ישראל גם .פליטים סורים קלטולא  ןהתורכיה, ללבנון ול

מתחשק לה, לא מתחילה אפילו לחשוב כשפציצה בסוריה המ
  פליטים. אירוח על 
כל  –אין כאן אימפריאליזם טוב ואימפריאליזם רע     

ההתערבויות הללו מדרדרות את המצב כל עוד הן לא חלק 
המלחמה על אדמת סוריה מתנהלת כבר  .הסדרת ממציא

למעלה מארבע שנים ולא רואים את סופה. אלפים מתו 
להמשך היחידה החלופה במהלכה ומיליונים נעקרו מבתיהם. 

שימנע את פיצול סוריה  יפוליטהסכם  שפיכות הדמים הוא
   ויכונן בה משטר דמוקרטי. 

  פליטות מגיעות לחופי קוס
  

  ענימערב  –עשיר  מערב
אירופה אם  איננהפשוט. השאלה  ינוהסיפור א באירופהגם    

השאלה היא . היא תקלוט – שהגיעואת הפליטים תקלוט 
את  ההאינטגרציה האירופית (גוש האירו) החליש. כיצד

את מדינות המרכז  המדינות הפריפריה הדרומית וחיזק
שוודיה, אך להפליטים רוצים להגיע לגרמניה ו והצפון.
של יוון,  מכבידים על הכלכלות המוחלשות שלהם  בינתיים

  .מדינות הבלקןשל איטליה ו
ארצות הברית, שהתערבויותיה החוזרות ונשנות באזור     

באמת מעסיקה עיראק, לא בבסוריה ו הקשהלמצב אחראיות 
, הגיאוגרפי בדילמת הפליטים בגלל ריחוקה את עצמה

  ומניטרית. קבל מספר סמלי של סורים כמחווה הל מתכוונתו
ר מנגנון כלל אירופי לקליטת הפליטים. האתגר ויצל חיוני    
 מנגנון עומד בפני השמאל האירופי הוא לקדם מצד אחדש

יבטיח קליטה יצרנית וחברתית ויתמודד בהחלטיות כזה, ש
, ומצד שני לא להתעלם בגילויים של גזענות ושנאת זרים

מיות שכבות העמל עלולה לגרוםמהקשיים שקליטה זו 
ביותר היא והדחופה אך המשימה החשובה . האירופיות

 לעשות כל מה שאפשר כדי לשקם את מדינות המוצא של
  ובראש ובראשונה להפסיק את המלחמה בסוריה.  –ם פליטיה



  

 בעולם  /4

  סיריזה זכתה בבחירות ביוון
  �אחרי שניצח את מפלגת הימין  הממשלהאלכסיס ציפראס יישאר ראש 

  'אחדות עממית' המפלגה שהקימו פורשי סיריזה לא עברה את אחוז החסימה 
  

אחרי בחירות בזק ישנוניות למדי, סיריזה, מפלגת השמאל 
שעלתה לשלטון ביוון בינואר האחרון, שמרה על מקומה 

מהקולות, שהעניקו לה  35%ה הגדולה ביותר, עם כמפלג
בפרלמנט היווני (ביוון המפלגה  300מושבים מתוך  145

מושבים). היא גברה על  50הגדולה ביותר זוכה ב'בונוס' של 
 75בלבד ( 28%- מפלגת הימין 'דמוקרטיה חדשה', שזכתה ב

מושבים), למרות שנראה בשבועות האחרונים כי הקרב 
שמור על המבנה הקואליציוני הקודם צמוד. סיריזה ת

) ANELבממשלה יחד עם מפלגת היוונים החופשיים (
  מושבים.  10פופוליסטית, שהשיגה - הימנית

אחוז ההצבעה בבחירות היה נמוך במיוחד ביחס למערכות 
), וניכר כי צעירים רבים שאוכזבו 56%בחירות קודמות (

ביע. מהתנהלותה של סיריזה מאז שנבחרה, לא יצאו להצ
נאצית 'השחר הזהוב' התחזקה מעט וזכתה - המפלגה הניאו

) KKEמושבים). המפלגה הקומוניסטית היוונית ( 18( 7%-ב
  .  כוחהמושבים) ושמרה על  15קולות (המ 5.5%השיגה 

  

ראש סיריזה,  אלכסיס ציפראסישנה: - ראשי הקואליציה החדשה
Aפאנוס קמאנוס, מנהיג היוונים החופשיים (ו N E L (.  

  
הבחירות תוארו בתקשורת כהצבעת אמון בציפראס, 

 –שחתם ביולי על הסכם צנע חדש מול הנושים של יוון 
הטרויקה  (האיחוד האירופי, הבנק האירופי וקרן המטבע 

ביולי  5- הבינלאומית). זאת למרות שבמשאל עם שנערך ב
  על הצעת צנע די דומה, ההתנגדות להצעה זכתה ברוב אדיר.  

פראס לתכתיבי הנושים גרמה לפיצול הכניעה של צי
במפלגתו. הפלג השמאלי שפרש התמודד בבחירות תחת 
השם "אחדות עממית", על בסיס מצע של התנגדות לצנע 
בכל מחיר. אך הוא לא הצליח לחצות את אחוז החסימה, 

. תוצאה זו תותיר מחוץ לפרלמנט דמויות 3%העומד על 
לשעבר ומי מרכזיות בשמאל היווני כמו שר האנרגיה 

, פאנגיוטיס לפאזניסשהנהיג את האגף השמאלי בסיריזה 
זואי וראשת הפרלמנט לשעבר מטעם סיריזה, 

  . קונסטנטופולו
בנאומו בליל הבחירות שיבח ציפראס את עצמו ואת 
מדיניותו: "בנסיבות קשות, העם היווני נתן לנו מנדט ברור 

המאבק שהתחלנו לפני שבעה  –להמשיך במאבקנו היפה 
חודשים, כדי לשמור על ההוגנות בראש סדר העדיפויות, מול 

 –אויבים וכוחות אדירים... היום יוון והעם היווני הם סמל 
מילה נרדפת לכבוד ומהפכה. נמשיך את המהפכה הזו יחד 

  בארבע השנים הקרובות. זה המנדט שלנו."
גורמים רבים בשמאל ספקניים בנוגע ליכולת של סיריזה 
לקדם חזון שמאלי בתנאים של תכנית הצנע החדשה, 
הכוללת הפרטות וקיצוצים רבים וכואבים. אחרים בשמאל 
טוענים כי ניצחון מובהק זה של ציפראס יחייב את נושיה של 
יוון, ובראשם את מנהיגי מדינות האיחוד, ובמיוחד את 

ניה אנגלה מרקל, לפרוס מחדש את החוב קנצלרית גרמ
הלאומי של יוון, דבר שיאפשר בנסיבות מסוימות צמיחה 

  כלכלית וקידום מדיניות שמאלית.  

  

  רואים בך שותף למאבק
חברי הכנסת של חד"ש ברשימה המשותפת שלחו את      

מכתב הברכה הבא לג'רמי קורבין, איש השמאל שזכה ברוב 
  לגת הלייבור הבריטית:גדול בבחירות לראשות מפ

  

  ,למר ג'רמי קורבין"
בחירתך לראשות מפלגת הלייבור היא הישג יוצא דופן     

לכל הכוחות הדמוקרטיים והסוציאליסטים ברחבי העולם 
ליברליות, להפרות זכויות -מתנגדים לתכניות הצנע הניאוה

הצדק המתרחב. ניצחונך המרשים הוא ניצחון -אדם ולאי
ש, והוא מעורר אופטימיות גדולה, לאופק דמוקרטי חד

במיוחד לאור התמיכה הרחבה של צעירים בריטים בדרכך, 
בעידן בו רבים אומרים שאין אלטרנטיבה לפוליטיקה הישנה 

 .והמקובעת
כמוך, אנחנו בחד"ש, חזית דמוקרטית לשלום ושוויון,     

 אנו .מחויבים עמוקות לפוליטיקה שוויונית ודמוקרטית
-שלת ישראל המובילה חקיקה אנטינאבקים נגד ממ

המנסה לפגוע בפלסטינים אזרחי ישראל, אל מול  ,דמוקרטית
אי השוויון הכלכלי המתרחב, נגד הריסות בתים מסיביות 

  .עקירה של קהילות שלמותנגד ו
אנו רואים בך שותף למאבקנו לסיום הכיבוש ולהקמת     

מדינה פלסטינית עצמאית וריבונית, שבירתה ירושלים 
צד מדינת ישראל, ולמען שלום צודק באזור בהמזרחית, 

  .המתבסס על החלטות האו"ם
אדם שעומד באומץ נגד דיכוי  –אנחנו גאים לקרוא לך     

 .ברית וחבר עלב –העם הפלסטיני, ותומך בצדק חברתי 
אנחנו מברכים אותך על זכייתך ומחכים לעבוד יחד אתך ועם 

  ".מפלגתך
  

- כ עאידה תומא, ח"ודהח"כ איימן ע על החתום:
ח"כ ו ח"כ יוסף ג'בארין, ח"כ דב חנין, סלימאן

  ףעבדאללה אבו מערו



  

 5/ מדייות
 

  

  עצמאות מתובלת במתנחלים
  שנות כיבוש צרפתי באלג'יריה 130-תחייתם של רעיונות שהוצעו כפתרון ל

  

  

  תמר גוז'נסקימאת 
  

, העיתונאי והסופר הצרפתי זוכה פרס נובל, אלבר קאמי
) לעורר את דעת 1960-1913ניסה לאורך חייו הקצרים (

הקהל לסבלם של הערבים בארץ מולדתו, אלג'יריה, אותה 
. בכך אפשר להיווכח בקריאת קובץ 1830כבשה צרפת בשנת 

, רשימות III"הזמן הזה  –מאמריו שראה אור לאחרונה 
" בתרגומה הקולח של שושנה כרם 1958-1939אלג'יריות 

  ).2015(הוצאת כרמל, 

ספרותית בלבד, -עיון בקובץ אינו חוויה אינטלקטואלית
רפת שכן בהמשך להוקעתם של הניצול והדיכוי מצד צ

ולתיאורים של חיי העוני והסבל של התושבים הערבים של 
אלג'יריה, קאמי גם טרח לגבש הצעה לפתרון מדיני לשאלת 

שנה מאז, נמצאו לאחרונה  60אלג'יריה. ואף שחלפו כבר 
בישראל שוחרי שלום שאימצו את עקרונות הצעתו ומנסים 

ליישם אותה לגבי פתרון הסכסוך 
  פלסטיני.-הישראלי

  

  , חופש וצדק''פיוס
, כאשר החזית לשחרור לאומי 1954-ב    

)FLN פתחה במלחמה לסיום הכיבוש ,(
הצרפתי, חיו באלג'יריה כעשרה מיליון 
ערבים (נטולי זכויות אדם ואזרח) 
וכמיליון צרפתים. האחרונים, שבמונחים 
ישראליים היו מתנחלים דור ראשון, שני 
ואפילו שלישי, יושבו על קרקע 

התושבים הערבים, ואילו שהופקעה מ
  הטריטוריה כולה סופחה לצרפת.

פל"ן לעצמאות -מול הדרישה של ה
מלאה של העם של אלג'יריה (בה תמכו 
הקומוניסטים ואנשי שמאל צרפתים), 
ומול ההתעקשות של ממשלת צרפת 
להמשיך בכיבוש ולדכא את המרד בכוח 

הצעה אחרת: לתת  1955-הציג קאמי במאמרים שפרסם ב –
 –בים זכויות מלאות וייצוג כאזרחים צרפתים, ובמקביל לער

לא לעקור את המתנחלים הצרפתים שלטענתו היכו שורשים 
  באלג'יריה.

הצעתו של קאמי ל'פיוס באווירה של חופש וצדק', לא 
. 1960-זכתה בתמיכה ציבורית ובפועל נקברה במותו ב

 שנתיים לאחר כן נאלצה צרפת להכיר בעצמאות אלג'יריה.
, עם כל ההבדלים 1967-יבוש הישראלי שהחל בהכ

המתבקשים בהשוואה לכיבוש הצרפתי של אלג'יריה, נמשך 
כבר קרוב ליובל שנים. ממשלת נתניהו השלישית מתעקשת 
להמשיך בכיבוש ובהרחבת הנישול וההתנחלויות, ובשבוע 
שעבר החריפה שוב את האמצעים שנועדו לדיכוי כל 

הריקות מתוכן של נתניהו  התנגדות פלסטינית. הקריאות
  ומתן" הן אבזרי תפאורה ותו לא. -ל"חידוש המשא

הפתרון המדיני של סיום הכיבוש הישראלי וכינון מדינה 
פלסטינית, שבירתה ירושלים המזרחית, בצד ישראל, זוכה 

 אמנם בתמיכה מצד מרבית מדינות העולם, אך יישומו נדחה
 -המציעה פתרון שכותרתו ונדחה. בתנאים אלה, צצה יוזמה 

  "שתי מדינות, מולדת אחת".
  

  

  לכאורהעם גבול שתי מדינות 

, אחד היוזמים, הסביר במאמר אורן יפתחאלפרופ' 
), כי הוא מתנגד להצעה של "מדינה אחת", 21.8ב"הארץ" (

אשר תנציח את הכיבוש, אך גם סבור שהרעיון של שתי 
יהיו  1967מדינות נפרדות, ישראל ופלסטין, שקווי 

גבולותיהן, הוא אשליה בתנאים הקיימים. במקום אלה מציע 
יפתחאל מין פתרון היברידי: גם שתי מדינות, ישראל 
ופלסטין, וגם מוסדות משותפים במסגרת של קונפדרציה, 

  שתבטיח חופש תנועה ומגורים בכל השטח.

, מירון רפפורטהמרצע יצא מהשק ההיברידי הזה כאשר 
בכנס השקה של המסגרת  יוזם נוסף, הבהיר

), כי 11.6החדשה (האתר "שיחה מקומית", 
מתנחלים לא יפונו מהמדינה הפלסטינית. 
בניסוחו של רפפורט: "הארץ הזו בין הירדן 
לים היא ארץ אחת... ושני העמים מרגישים 
קשר עז לכל חלקי הארץ", ולכן "גם 
מתנחלים יוכלו לחיות באזרחים ישראלים 

נית, בלי עקירה כפויה, תחת ריבונות פלסטי
ויוכלו לשמור על הזיקה של העם היהודי 

  אל מקומות כמו חברון ושכם".
דבריו של רפפורט מעתיקים את נימוקיו 

שנה, כי אין  60של אלבר קאמי מלפני 
לעקור את המתנחלים הצרפתים, שכן הם 
הכו שורשים עמוקים באדמת אלג'יריה. אך 
אין בסיס להנחה, כי מה שדחה העם 
האלג'ירי אז יתקבל על דעתו של העם 
הפלסטיני היום, ולא רק מנימוקים 

  מוסריים.
השארת ההתנחלויות פירושה גם השארת הנישול 

וזו הצעה שכל פלסטיני ידחה בשתי  –וההפקעה על תילם 
ידיים, בין שמדובר בקרקע פרטית ובין שמדובר בקרקעות 

ולת קיום מדינה. פינוי ההתנחלויות, שהוא תנאי מוקדם ליכ
של מדינה פלסטינית, לא יהיה "עקירה", שכן למתנחלים אין 

  זכויות בקרקע שהפקיע עבורם הכיבוש הישראלי.
ההצעה של היוזמים לבטל בפועל את הגבולות בין ישראל 
לפלסטין גם תדון את העם הפלסטיני להמשיך ולהיות ספק 
של כוח עבודה זול למעבידים ישראלים, בעוד שההון 

יוכל לבצר את שליטתו הכלכלית המוחלטת  הישראלי
בפלסטין. שליטה זו תגובה גם הלאה בידי הצבא הישראלי, 
שינציח לא רק את ההתנחלויות, אלא גם את כפיפותם של 
  מנגנוני הביטחון הפלסטינים, גם אם יקבלו תואר של "צבא".

לכן, בלי להטיל ספק בכוונות הטובות של יוזמי התנועה 
לפקפק בכוונות הטובות שהיו לקאמי),  החדשה (כמו שאין

  תכניתם תנציח את הכיבוש הישראלי באדרת אחרת.  



 6בעולם /

  
  בגואטמלה התקוממות והתפטרות

  

   כך סיים כהונתו
  הבטיחשנשיא עוד 

  'מאבק בשחיתות'
     

תחילת נעצר ב אוטו פרס מולינהשיא גואטמלה נ    
מעצרו על התפטרותו.  הודיעשאחר  זמן קצר ,החודש
 6-שנערכו ב ,יומיים בלבד לפני הבחירות לנשיאות התבצע

  . בספטמבר
ועמד את הרוב הדרוש כדי בבחירות לא קיבל שום מ    

שחקן הוא בין המועמדים להתמנות לנשיא. המוביל 
מוראלס, שמעולם לא  הטלוויזיה והקומיקאי לשעבר, ג'ימי

גם כקודמו, מהקולות.  23.9%כיהן בתפקיד ציבורי וקיבל 
 בנישואים  ולתמוך  בשחיתות    להילחם   הבטיח   מוראלס 

סנדרה טורס  ני הגיעהשל בני אותו מין ובהפלות. למקום הש
של הנשיא לשעבר אלבארו  אשתו, 59. טורס, בת 19.8%עם 

הבחירות הקודמות במדינה  קולום, התגרשה ממנו לקראת
 מונעים מקרובי משפחות שלהבניסיון לעקוף את החוקים 

עלו הראשונים מועמדים השני בבחירות. נשיאים לרוץ 
  .באוקטובר 25-בשייערך  ,השני לסיבוב

      
אחרי   2011  בסוף  הנשיא לתפקיד  נבחר   מולינה פרס     

שהבטיח להילחם בפשע ובשחיתות. ממשלתו, שהורכבה 
גדול מהשנה  , התמודדה חלקליברלים-ניאו משמרנים

שחיתות, ובחודש מאי הוא פיטר בדבר הנוכחית בהאשמות 
  . טיהור נרחב במצג שלשלו  כמה מחברי הקבינט

לא היה רשאי  פרס מולינהה, גואטמל בהתאם לחוקת    
, אך שנערכו החודש בבחירות לנשיאות התמודד שובל

  . הציבור שידע זאת, לא היה מודע לחקירה

כי הנשיא  ,אמרה תלמה אלדנההתובעת הכללית     
  מכך  וכתוצאה  כספים  להלבנת בחשד  גם   נחקר שהתפטר 

  
 האשמבמולינה נעצר פרס מאחר ייתכן שיוקפאו כל נכסיו. 

היו מעורבים, בין השאר, גם  פרשת שחיתות גדולה, בהשל 
כדי לא ליצור ואקום שלטוני,  .סגניתו ושרים בכירים נוספים

לנשיא זמני  ,מלדונאדו סגן הנשיא לשעבר, אלחנדרוהושבע 
 כנשיאמולינה פרס כהונת הרשמי של עד לסיום  ןיכההוא ו

  בחודש ינואר. 

  בחירות? לא, תודה
את של גואטמלה ס אישר הקונגר הבחירות יומיים לפני    

פשר לשופטים להוציא ישא צעד – הנשיאו של חסינותהסרת 
יעילותם של מנגנוני המשפט במדינה  .נגדו את צו המעצר

(שאף הם  מושחתיםה פוליטיקאיםוהבידי בעלי ההון  נבזזתה
אבל  הדהימה רבים. - נמנים עם אותה שכבה חברתית) 

היא מהר כל כך הפעם טחנו הסיבה לכך שטחנות הצדק 
רחובות הבירה גואטמלה את הציפו שמפגינים העשרות אלפי 

פרס קראו להמוחים  ם.האחרוני חודשיםסיטי וערים אחרות ב
עם כס. ר בשל החשד שהיה מעורב בהונאת ממולינה להתפט

 חגיגות פרצו במרכז עירפרצו היוודע דבר התפטרותו, 
   .הבירה

לדחות את הבחירות מלכתחילה דרשו ברובם המפגינים     
משיך להם כי יכולת ומשום שחשש, במועדןלקיימן  ולא

תהיה מוגבלת  ינההמערכת המושחתת במד במערכה לשינוי
אותה אליטה פוליטית, הכוללת את הנשיא הזמני החדש, אם 

דחתה את  מועצת הבחירות הלאומיתבשלטון. תישאר 
את  גיבתה האמריקאית במדינה השגרירותו, הדרישה

  . ההחלטה
צמחו  הנוכחיים לנשיאותהמועמדים  ,בעיני המפגינים    

יצרה כמה ממשלות לא  שכבר ,כולם מאותה ביצה פוליטית
למלא משימות בסיסיות ולספק שלא הצליחו  ,מתפקדות

כי  ,ושירותים לתושבי המדינה. מסקרים שונים עולהן ביטחו
וונו התכהמצביעים אמרו כי  מיליון 7.5–מ 30%לפחות 

    .הבחירות להחרים את

 

  ובינתיים בהונדורס
 השכנה פרצההונדורס בגם מחאה בגואטמלה, לבמקביל     

 מאז שמפלגת השלטוןמחאה פוליטית המונית ללא תקדים. 
נקשרה בפרשת שוחד והונאות שכמעט ייבשה  הנוכחית

, יוצאים ציבוריתה לחלוטין את תקציב מערכת הבריאות
  רחובות.לשוב ושוב המפגינים 

: הם מתאספים מול סמלי צועדים המפגיניםתיב שבו נה    
ובכירים ו של כ"לשהמנ, המוסד לביטוח לאומי של הונדורס

מיליון דולר באמצעות  200-כממנו אחרים שעבדו בו גנבו 
לבניין המפגינים עד צועדים מהביטוח הלאומי קש. חברות 

את  מד לדין העיתונאי שחשףע בית המשפט העליון, שבו
לפרשת השחיתות. נשיא השלטת הקשר בין המפלגה 

(הידוע בראשי התיבות  חואן אורלנדו הרננדס הונדורס
תובעים את המפגינים  אךאינו מעורב בפרשה,  רא"ה)

המפגינים,  התפטרותו. "הלאה חא"ה!" הפכה סיסמת
  .בגואטמלה השכנה חבריהם למחאהאה מהשואבים השר

פרס של מושחתות הממשלותיהם מחפה על ארה"ב    
בשווי  סיוע ביטחוני להןהעניקה ו הרננדסשל ומולינה 

בשבועות . "שיילחמו בסחר בסמים"מיליוני דולרים כדי 
קונגרס בארה"ב בבקשה של ממשל החברי דנים  האחרונים

אובמה להגדיל באופן משמעותי את הסיוע למדינות 
  דור. בהונדורס ואל סלגואטמלה,  -הצפוני"  "המשולש
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  ועדיין אוטופיה – 125אוטופיה בת 

  

  19-בחזונות עתידיים מסוף המאה ה הקשר האמיץ בין סוציאליזם לאיכות סביבה
  

  דן יהב מאת

  
  הוגד לי כי יש דרך

 ...אל ארץ מבוא השמש

 

  ואל נכון לא הוגד לי

  אכן מליבי בדיתי

  כי בארץ מבוא השמש

  יהיה לי שלום עד עולם...

   (דליה רביקוביץ',
     )אהבת תפוח הזהב

 
-הספרותית ת הכתיבהסוג    

אוטופית היא יצירה אינטגרטיבית 
המצויה בגבול שבין הספרות 

הפילוסופיה  ןהדמיונית לבי
החברתית. הסופר בורא אידיאות, 
הסוללות את דרכן של  תנועות 
חברתיות מהפכניות ומפלגות 

  פוליטיות. 
הסופר אוסקר וויילד שרטט את     

האוטופיה בתרבות:  מקומה של
"לא ראוי כלל להתבונן במפת 

הארץ  –העולם שאינה כוללת את 'אוטופיה' ('לא מקום') 
  שאליה חוזרת האנושות תמיד".

שביעות רצון -איכתיבת הספרות האוטופית נובעת מ    
מהמצב העכשווי, כביקורת על מבנה החברה הקיימת, 

רבים ערכיה, משטרה וארגונה. ספרות זו היא במקרים 
ים אותה מבנים עוקצנית, סאטירית או הומוריסטית ומאפיינ

 המחבר הצטיין , בין היתר,בכך –משותפים עם אמנות 
  . ויליאם מוריס

 – כבר בנערותם בתחום זהבני דורי התוודעו לספרות     
ליצירה הקלאסית של תומס מור "אוטופיה" (ספרית 

 ); לספרו של הרברט מרקוזה "סוף1946הפועלים, 
וליצירות נוספות. בעשורים  ;)1970האוטופיה" (עם עובד, 

האחרונים ראו אור ספרים על ההגות האוטופית, כמו "המחר 
צבי, - דרור (יד יצחק בן-של האתמול" של רחל אלבוים

); "הסוציאליזם בין פוליטיקה לאוטופיה" מאת יפתח 1993
); והספר שערכו אברהם יסעור ונגה 2008גולדמן (דביר, 

  ).2011ף "מבוא לאנתולוגיה של  האוטופיה" (רסלינג, וול
  

ויליאם מוריס פרסם את הרומן האוטופי "חדשות משום     
קים ספרותיים בעיתון "קומונוול". כפר, 1890-במקום" 

ספר שנתיים מאוחר יותר. פרקי הרומן ב והפרקים אוגד
ואת פגישותיו עם  19-מתארים מסעו של תייר מהמאה ה

אוטופית) סוציאליסטית והומאנית באנגליה של חברת עתיד (
שנה לאחר מהפכה שהתרחשה בה, לפי הספר,  150 – 2102

 . 1952בשנת 

טייל ויליאם גסט, העורך מסע -את המחבר מייצג התייר    
בלונדון ובסביבותיה. המסע הראשון נעשה בכרכרה, בעוד 

בסירת משוטים במעלה התמזה. בדרך זו עלה בידי  -שהשני 
וריס לתאר את התפתחות העיר האוטופית מנקודות מבט מ

מחברה מעמדית ששולט בה דיכוי  -שונות ובחתך היסטורי 
לחברה סוציאליסטית, חופשית ופורחת. 
"האוטופיה" של ויליאם מוריס מתנהלת 
ללא מוסדות שלטון והעבודה בה 

  וולונטרית כיצירת אמנות. 
מוריס עסק בעיקר בספרות, בשירה     

ובאמנות דקורטיבית (ויטראז'ים, עיצוב 
טקסטיל ורהיטים וארכיטקטורה). 
במקביל הוא הקים ארגון בשם החברה 
הסוציאליסטית ("הליגה"). בשלהי 

כתב מוריס מאמרים  19-המאה ה
ם רדיקליים ואנרכיסטיים יסוציאליסטי

במקביל לפרקים ברומן "חדשות משום 
   מקום".

ספרו ומאמריו הרבים עמדו במרכז     
פולמוסים נרחבים. שני עמודי התווך 
בהגותו היו: שוויון וקהילתיות, 

בבעלות משותפת על רכוש המתממשים 
ונכסים ובקהילה המקיימת את החזון 

"לכל אחד בהתאם המרקסיסטי הנודע: 
 אחד בהתאם ליכולותיו". לצרכיו, ומכל 

ר מוריס בין הסוציאליזם ב"חדשות משום מקום" מקש    
הוא מדגיש, . כחברה מאיכות חדשה לסביבת חיים איכותית

כי במקום שהסביבה הפיסית פגומה ומזוהמת, לא תיתכן 
חברה שוויונית וצודקת. מבחינה זו, הקדים בשנים רבות את 

  ). 1962ספרה האלמותי של רחל קרסון "האביב הדומם" (
ות אחדות. עמן נמנות נכתבו יצירות אוטופיגם בעברית     

); "מסע 1898"אנטי גויות בציון" של יעקב בכר ("וועלט", 
לא"י בשנת ת"ת" של אלחנן ליב לוינסקי ("פרדס" כרך א', 
תרנ"ב); "אלטנוילנד" של בנימין זאב הרצל (לייפציג, 

  ). 1901); ו"משוגעים" של שלום עליכם ("וועלט", 1920
אוטופיסטיים, -נות נבואייםיצירות אלה כולן, הכוללות חזו    

. הן 20- ובתחילת המאה ה 19-יצאו לאור בשלהי המאה ה
ביטאו ניסיון של בריחה רוחנית לעתיד כתגובה לתהליכי 

  עיור מהירים, למלחמות ולמאבקים מעמדיים מחריפים. 
אביב תירגם את -ד"ר משה אלחנתי מאוניברסיטת תל    

ל תיאורי "חדשות משום מקום" בשפה בהירה וזורמת ש
 העוסקהוסיף מבוא מפורט כן הנוף, החברה והאדם. 

אישיותו של ויליאם מוריס, ברקע ההיסטורי והחברתי ב
קשר בין סוציאליזם בהתפתחות עירונית וכפרית ובלכתיבתו, 

  לאמנות דקורטיבית. 
  

חדשות משום מקום או עידן של מנוחה: ויליאם מוריס, 

    עמודים. 314, 2015רסלינג,  רומנסה אוטופית,

  בתמונה: ויליאם מוריס



    במאבק
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  באוקטובר 20-בחירות ב -ועדה קרואה ניהלה את העיר בהן שנה ש 16חר לא
  

אלף תושבים, זכתה בתואר  40-טייבה, בה חיים כ
הניהול הישיר הממושך את  שספגההמפוקפק של העיר 

ביותר בידי משרד הפנים. בעקבות מאבק ממושך של 
  באוקטובר. 20-ייערכו בה בחירות מקומיות ב ,התושבים

ית טייבה, שכמו רשויות מקומיות ערביות אחרות עירי
סבלה מתקצוב ממשלתי נמוך ומבעיות פנימיות, שקעה 

עון תקציבי וצברה חובות כבדים. לפי החלטת משרד רבג
ומונתה ועדה  1999הפנים, פוזרה מועצת העיר בשנת 

בית המשפט שדן בחובות העירייה, מינה נאמן  קרואה.
  לטיפול בפרעונם.

ר משרד איש 2005-ב
הפנים עריכת בחירות 
לעיריית טייבה, אך כעבור 
שנה וחצי שוב פוזרה מועצת 
העיר. הוועדה הקרואה, 

, מנהלת את 2007-שמונתה ב
העירייה מאז, כאשר ראשיה 
התחלפו לפי קרבה פוליטית 

  לשר הפנים.
בשבוע שעבר הוגשו 
לבחירות הקרובות לעיריית 

ארבע רשימות טייבה 
שות ושלושה מועמדים לרא

בבחירות הקרובות במסגרת  יתמודדוחד"ש מק"י והעירייה. 
, בשותפות עם מפלגת 'הקואליציה של טייבה'רשימה בשם 

עם שהקימו פורשים מבל"ד ו 'אבק'מארגון הבל"ד, עם 
בראש רשימת הקואליציה עומד . 'די'תנועת צעירים בשם 

, מראשי חד"ש בטייבה ויו"ר ועד (בתמונה) סמי יאסין
  תיכון עמל בעיר.ההורים ב

ברשימה שלה, אך  בבחירות התנועה האיסלאמית תתמודד
הודיעה שתתמוך במועמד רשימת הקואליציה לראשות 

מציגות  שגם , העירייה. כן הוגשו שתי רשימות משפחתיות
 תנועה הערבית להתחדשותמועמדים לראשות העירייה. ה

  בראשות ח"כ אחמד טיבי לא תתמודד בבחירות לעירייה.
בחד"ש הדגישו בשיחה עמם, כי הבחירות  םליפעי

לעיריית טייבה הן ביטוי לזכותם הדמוקרטית של התושבים 
שלטון מקומי, וגם אתגר פוליטי וחברתי. עם בלבחור 

הבעיות העיקריות, שעמן תצטרך להתמודד העירייה 
שתבחר, מנו הפעילים את המצוקה הקשה בתחום התרי 

יר נבנו ללא התר, את הבנייה, שבגללה כמחצית הבתים בע
  המחסור בתשתיות ואת גילויי האלימות. 

  

  שביתת בתי הספר הכנסייתיים
מאז הכנסייתיים הספר  ילא הגיעו לבת אלף תלמידים 33

ממשיכים בשביתתם  בתי הספרפתיחת שנת הלימודים. 

בדרישה להשוואת תקציבם לפי מעמדם כבתי ספר מוכרים 
רשימה המשותפת של חד"ש וה שאינם רשמיים. חברי הכנסת

  עומדים בחזית המשא ומתן מול משרדי החינוך והאוצר. 

יזם ש(חד"ש)  איימן עודהיו"ר הרשימה המשותפת ח"כ 
  : בהציגו את הנושא אמר ,)21.9(דיון חירום בכנסת 

"מדוע יש סעיף מיוחד בתקציב לרשת החינוך החרדית 
ים? האם רשמי םוסעיף אחר לשאר בתי הספר המוכרים שאינ

זהו אפרטהייד? מדוע יש חוקים וסעיפים אחרים לקבוצות 
 שונות בחברה?

אין לי שום דבר נגד בתי הספר החרדיים. אני לא אתן 
שישסו מוחלשים במוחלשים.  אני לא רוצה לפגוע בחינוך 
החרדי, אבל אני רוצה שוויון, ושגם בתי הספר שלנו 

 יתוקצבו בהתאם.
בחרדים וכתופעת לוואי היא מפלגת יש עתיד רצתה לפגוע 

פגעה בבתי הספר הכנסייתיים. בהסכמים הקואליציוניים 
ורק בתי הספר  ,הוחזרו התקציבים למערכת החינוך החרדית

אפליה מקוממת זוהי הכנסייתיים הושארו מאחור. 
  ."ומכעיסה

  

  נבחרה מזכירות מק"י
  

) בחר במזכירות 5.9מושב הוועד המרכזי של מק"י (    
  ב'):-למוסד נבחרו (לפי סדר א'המפלגה. 

עוברה, ערפאת בדארנה, אלי -יונס, חסיין אל-פאדי אבו    
גוז'נסקי, אברהם חטיב, סברי חמדי, הנדיה סגייר, אמג'ד 

  שביטה. 
, חבר הלשכה בסאמח עיראקיהוועד המרכזי בחר   

  הפוליטית, לתפקיד מרכז המזכירות.
  .9.9ך" ר' "זו הדר –על בחירת הלשכה הפוליטית    
  

  פתח עמוד פייסבוק 'זו הדרך' 
  

הוחלט במערכת 'זו הדרך' להתקדם  ,לרגל חגיגות היובל    
סבוק. העמוד, בשם גם בפיי העיתוןעם רוח הזמן ולהפיץ את 

מהעיתון,  שוטפות במהלך השבוע כתבות 'זו הדרך', מעלה
  רלוונטיות לאירועים אקטואליים. הכמו גם כתבות עבר 

  

 "היובל של "זו הדרךהפצת גיליון 
 המעוניינים לקבל עותקים של גיליון היובל של "זו הדרך"     

 :אל בכתב יפנו - שונות בהזדמנויות פצההל
zohaderekh@gmail.com    

  ויציינו בפנייתם את הכמות הדרושה להם. 
, 5 הס ברחוב המערכת במשרדי גם עותקים לקבל ניתן    
  .03-6293944 בטלפון מוקדם תיאום לאחר ,אביב-תל


