
  
  
  

  

 פצצה מתקתקת
לך ביותר כוחייינת טראמפ ברורה: מה שלא הולך בכוח , דוקטר

 של ארה"ב האיומים לתקיפה בדברעל רקע הדיווחים     
בעקבות מה שהוגדר כ"הכנות צפון קוריאה לניסוי גרעיני 

מתקפת מנע אמריקאית, הזהירה מ חששנוסף בשטחה" וה
כי המתיחות בחצי האי הקוריאני עלולה לצאת ) 14.4( סין

אמר שר החוץ הסיני וואנג יי בבייג'ין לסוכנות כך   משליטה.
  .ן החדשהיהידיעות ס

בשבוע שעבר צייץ נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ      
לעבר פיונגיאנג: "צפון קוריאה ששיגר  איום התוקפנותאת 

מחפשת צרות. אם סין תחליט לעזור לנו, זה יהיה נהדר. אם 
  לא, אנחנו נפתור את הבעיה הזו בלעדיהם!".

לאיומים על קוריאה הצפונית, קדמה ההפצצה      
מה שצבא ארה"ב מכנה "אם כל  באמצעותבאפגניסטן 

הפצצות" (ר' צילום): הפצצה הקונבנציונאלית הקטלנית 
שבוע ועוד . נותטו 11-ביותר הנושאת מטען חומר נפץ של כ

וויר בשטחה חיל האשל ארה"ב בסיס הפציצה כן,  לפני
  . )6(ר' מאמר בעמוד  הריבוני של סוריה

ופיו המלוכלך הפכו פצצה  הבריון טראמפ, הנשיא    
מתקתקת. פרשנים עוסקים באובססיה אחר מדיניות החוץ 

התבטאויות האם  בנוכחית בניסיון לקבוע, האמריקאית
 במהלך מערכת הבחירות.  הבטחותיותואמת את  טראמפ

אבל דוקטרינת טראמפ במעשים ברורה למדי: מה שלא     
נחוש יצוני הקלך ביותר כוח. הנשיא הימני יי –הולך בכוח 

בדעתו להעצים את תפקידה של המעצמה האימפריאליסטית 
בהצעת נרשמה  ,הגדולה בתבל כשוטר של העולם. לשם כך

 – צבאייםה םהתקציב הראשונה שהציג עלייה גדולה בתקציבי
 יחד עם פגיעה קשה בתחומי הרווחה והחינוך (נשמע מוכר?

  ).ע"ע התקציבים של ממשלות נתניהו
לשקם את הכלכלה הקפיטליסטית בארצו על  חותרטראמפ     

 ינו מהלךביטחונית. זה א-ידי חיזוק התשלובת התעשייתית
מנהיג מהפכת הדגיש , עוד בתחילת המאה הקודמת חדש

שמעצמות במשבר משתדלות "לייצא" אוקטובר, ו.א. לנין, 
   ל מדינות שלישיות.אבאמצעות המלחמה,  ןאת ניגודיה
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 2תגובות /

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

        

  דילמה: להיות בורג או מסמר בלי ראשה
"הוגשה עתירה לבג"ץ בנושא ביטול חוק הצינון שמונע 
כניסתם של קצינים בכירים במילואים בדרגות הגבוהות 

כי מסר הכהן     גרשוןמלהיכנס לפוליטיקה. האלוף במילואים 
הוא סבור שהחוק מונע מקצינים בעלי ניסיון שיש להם יכולת 

  ".".".".לתרום לחברה מלהתברג לתפקידי מפתח בפוליטיקה
  )30.3ישראל, קול ( 

 

  למה נוספת: פוליטיקאי או סוחר מוותדי
אם לא יבוטל חוק הצינון של הקצינים הבכירים, במקום "

אותם למכור נשק להפוך לפוליטיקאים, אנו שולחים 
  ״.באפריקה

  )30.3השר לשעבר אבי גבאי, הטוען לכתר במפלגת העבודה, (
  

  גם בעל הוןגנרל וגם אחד שפתר את הדילמה: 
ת, תשתיו  שנים בעסקי 15-שנות עשייה בצה"ל ו 30"אחרי 

החלטתי  למען הקהילה: אנרגיה ותעשייה, ולצד פעילות
  לעבור לשלב ההשתלבות בהנהגת המדינה".

מפקד אוגדת עזה באינתיפאדה , יום טוב סמיה(האלוף במיל' 

 )30.3הראשונה, בוועידת מפלגת העבודה, 
  

  
  

  שנה חמישים 

 לכיבוש: הקולות
  

  

  המשפחה בעזה וההורים בגדה
      

ותושבת רצועת ותושבת רצועת ותושבת רצועת ותושבת רצועת  , אם לשלושה, אם לשלושה, אם לשלושה, אם לשלושה31313131נימס, בת נימס, בת נימס, בת נימס, בת ----ויאאם אויאאם אויאאם אויאאם א    
        בעדות לבצלם:בעדות לבצלם:בעדות לבצלם:בעדות לבצלם:    ,,,,עזהעזהעזהעזה

״אני כל הזמן מדמיינת איך היו נראים החיים שלי אם הייתי     
יכולה לפגוש את אבא ואמא שלי פעם בחודש או אפילו פעם 
בשנה. זה קשה לי מאוד. עברו שלוש שנים מאז הביקור 
האחרון ומאז לא פגשתי את ההורים שלי. אני נאלצת להסתפק 

  .בשיחות טלפון
התחתנתי וכאן  2007 עברנו לגור בעזה ובשנת 1998בשנת "    

עברו ההורים שלי ושאר  2008נולדו הילדים שלי. בשנת 
האחים והאחיות שלי לעיר ג'נין בגדה המערבית, לאחר 

  .שהמצב ברצועה החמיר והאחים שלי לא מצאו עבודה
אני כל הזמן מגישה בקשות להיתר מעבר אבל הצד "    

כים אמא שלי חלתה וצרפתי מסמהישראלי דוחה אותן. גם כש
קבלתי היתר  2013לא אפשרו לי לבקר אותה. בשנת  -רפואיים 

ביקור לחתונה של אחותי. נסעתי עם הבנים שלי וזאת הייתה 
עברו  .הפעם הראשונה שהם פגשו את הסבים והדודים שלהם

פחה שלי לא יכלה כך הרבה חגים ואירועים שבהם המש-כל
 2014-בהניתוק הזה מעציב אותי מאוד. י. להגיע ולבקר אות

אחי התחתן אבל הרשויות הישראליות לא אישרו לי להגיע 
  . "לחתונה שלו. נולדו לי אחיינים שלא זכיתי בכלל לראות

  

  

  ארה"ב: ההון שבשלטון ושלטון ההון
"הבית הלבן פרסם את הדוחות הפיננסיים של אנשי הצוות של 
הנשיא דונלד טראמפ, בהם בתו איוונקה טראמפ וחתנו ג'ארד 

. הדוחות אישרו את ההערכה לגבי הנשיא, שלפיה, הוא קושנר
הקיף את עצמו ביועצים אמידים למדי. לפי המסמכים, הונם 
של קושנר ורעייתו איוונקה, המשמשים יועצים של הנשיא, 

איש הצוות העשיר ביותר . מיליון דולרים 741-שווה יחד כ
 ,לשעבר 'גולדמן זקס'הוא גארי קון, נשיא בנק ההשקעות 

ומד כעת בראש המועצה הלאומית לכלכלה. שווי נכסיו שע
נה מיליון. שכרו בש 611-מיליון דולרים ל 253נאמד בין 

  ".מיליון דולר 77-שעברה הסתכם ב
  )1.4"ניו יורק טיימס", (

  
  

        

  מכתבים  
    למערכת 

 
  

   פברוארמהפכת על פוטין ו
  

ב לכתבה המגמתית "מה שהנשיא פוטין לא יגמבקש לה    
  ).22.3 ,"זו הדרך"מאה שנה למהפכת פברואר" ( - סובל

התקשורת המערבית "החופשית" מציגה את רוסיה של     
את המונח "קשרים עם רוסיה" והיום כסמל הרוע העולמי, 

כל ציוץ של פוליטיקאי מערבי המציע  .כפשע החמור ביותר
שפיותו של אותו -עדות לאיהוא  –נרמול יחסים עם רוסיה 

  זה יעודה של תקשורת "חופשית" זו. ,מה לעשות פוליטיקאי.
 יורק-ניו""זו הדרך" למקהלה זו? ממתי מצטרף אבל מדוע      

אורים ותומים בענייני מהפיכות, עד כדי כך הפך  "טיימס
סמכת, שמזדרזת נ הכ ?עיתונות קומוניסטית מסתמכת עליוש

  .קסטים אפילו מבלי לבדוק את תוכנםלהעתיק ממנו ט
מה הקשר של פוטין למהפכת פברואר? מהפכה זו מעולם     

לא צוינה בברה"מ! בספרי הלימוד הסובייטיים, בסרטים 
סובייטיים, הזכירו אותה, אבל עם ביקורת חריפה על 

כהסבר מתבקש וזאת  –י הממשלה הזמנית בראשות קרנסק
, ה"מסביר" "טיימס יורק-ניו"נחמד ש .למהפכת אוקטובר
. ל כך תומך במהפכותה מהפכה ברוסיה, כמדוע פוטין לא רוצ

מהפכות בארה"ב או בגרורותיה, לא בסעודיה או בכמובן, לא 
 , לפיה ובאוקראינה. באוקראינהבבחריין, אבל בהחלט בסורי

ות רק אלה "בחירות דמוקרטיות" נחשב ,תקשורת המערביתה
רוסי" -ואם נבחר נשיא "פר .אמריקאי-נבחר שלטון פרו שבהן

שיסטיים, אליצלן, אז הדחתו האלימה בידי לאומנים פרחמנא 
"מהפיכה ארה"ב וגרורותיה, מוגדרת כישירות  ושארגנ

  דמוקרטית"!
המהפכן, ראוי  "טיימס יורק-ניו"לפני שמסתמכים על     

סובייטיזציה" הקיצונית -לבדוק איך הוא מתייחס ל"דה
מרשל הל היום, לביטול אזרחות הכבוד של באוקראינה ש

רוקוסובסקי בפולין, להזמנת נשיא אוקראינה הבנדראית 
"כי האוקראינים (החזית  ,לטקס יום השנה לשחרור אושוויץ

האוקראינית הראשונה) הם אלה ששחררו את אושוויץ", יחד 
קטנטנה: לוח עובדתית הזמנת פוטין הרשע. והערה -עם אי

הלוח הגרגוריאני, אלא השנה היוליאני אינו "מקדים" את 
  .ר אחריומפג

  

  טלמון סילבר 
      

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 

zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 



 3/מדיניות  
 

   עומדים ביחד תנועתמבט אישי בתום שנת פעילות של 

יש להיאבק ויש על מה להיאבק
  

  אור שי מאת

באופן אישי חג של הוא עבורי  , שחגגנו לאחרונה,חג הפסח    
תקווה. אני מדמיין את משה עומד מול פרעה, מנהיג עם 

        "שלח את עמי".  :עבדים מול האיש החזק בתבל, ואומר לו
כמה אופטימי ההבנה, לפעמים נראה לי שאנחנו פוסחים על     

צריך היה להיות הבחור הזה כדי להאמין שהוא יצליח להוציא 
היום, את העם שלו משעבוד לחירות. לנו, בישראל של 

דרושות לא פחות תקווה ואופטימיות כדי לדעת שנצליח 
 .הכבושים להוציא את ישראל מהשטחים

בירושלים שנערכה גנת השלום הגדולה הפ קראתל    
הובילה , באפריל (ר' גיליון "זו הדרך" הקודם) 1 ,במוצ"ש

תנועת עומדים ביחד את קמפיין הגיוס להפגנה ברשתות 
יפה שיש מאבק יש תקווה". "א :החברתיות תחת הסיסמה

פר שהתחושה העיקרית יואכן, כל מי שהשתתף בהפגנה ס
תחושה של תקווה. לראות את כל האלפים הייתה שחש שם 

לסיים את  המקדישים מאמץשבאו להיאבק למען השלום, 
צד במאמינים שישראל ופלסטין יכולות לחיות זו ההכיבוש, 

   פטימיות.ככה מרגישה או –זו כשתי מדינות עצמאיות 
התחושה הזאת היא פרדוקסלית. במצבה הנוכחי של      

המדינה, דווקא הייאוש נראה לנו לפעמים כמו אופציה 
חדשות מדי ערב, מכיר היטב את הרגעים ל מאזיןטבעית. מי ש

פרדוקס בהם הייאוש מאיים להתגנב אל הלב. אלא שדווקא ב
אות רקס מלמדנו כי המצימקרל הזה טמון היסוד לתקווה. 

אילו ו ;סביב הסתירות מתפתחים מאבקים ;רוויה סתירות
  המאבקים הם היסוד לחברה טובה יותר.

ההסתה כאשר  וגם מצב הדמוקרטיה אינו מבשר טובות.     
 לע גובר הלחץהגזענית נגד האוכלוסייה הערבית מתגברת, 

אנשי שמאל להיכנע לייאוש. קל להצטנף בפינה שלנו, 
המכבידה יש מי מנותקים מהחברה. "מול סכנת הפשיזם" 

צריך להסתגר, או לנעול את עצמנו באחד החדרים שסבור ש
רק את מי שנשבע בהן  נהל שיחול ,של מגדל השן האקדמי

צדק שהוא נגד הקולוניאליזם, הפוזיטיביזם וכל איזם אחר 
פותחים את הדלת, מגלים  שראכהאמת היא ש שנרצה. אבל

רוצים להיאבק על האפשרות בשיש המוני יהודים וערבים 
  לחיות יחד.

"אינתיפאדת הסכינים", דווקא בשיא מה שמכונה במהלך      
אווירת האלימות וההסתה, התקיימו ההפגנות הראשונות של 

. רצינו לתת מקום לקול ציבורי ״עומדים ביחד״ התנועה
היענות ה את הקףיין בחיים משותפים, והופתענו לגלות שמעונ

לגיבושה של  פההיא שדח וציבורית לקול הזה. היענות זה
פרלמנטרית משותפת של -תנועה חוץ – ״עומדים ביחד״

פועלת למען שלום, צדק חברתי ושוויון. היהודים וערבים 
הפגנת האלפים  בהובלת התנועה שתתפהכשנה לאחר מכן, ה

נגד חיראן ו-בתל אביב נגד הירי והרס הבתים באום אל
המדיניות המפלה כלפי המיעוט הערבי. מי שנכח במקום 

הייתה שם, כשאלפי יהודים וערבים שתקווה ה משמר את
נגד הגזענות והכריחו את שר המשטרה יחד הגיעו להפגין 

ין גלעד ארדן להתפתל בתגובתו לתקשורת, ולומר שהוא "עדי
קיעאן נהרג כשניסה לבצע פיגוע דריסה -מאמין" שיעקוב אל

   (מאז, הספיק ארדן לחזור בו מהשקר הזה).

    

  
  

  

חברתי. השנים שאחרי המחאה -הוא הדין גם במצב הכלכלי   
לא היטיבו עם מרבית אזרחי ישראל. אחרי  )2011( החברתית

"כישלון  בדברקיץ של מחאה ברחובות קיבלנו שנים של שיח 
 אתים בוחנהמחאה" והרהורי הגירה לרחבי תבל. אבל כש

המאבקים שעדיין מתנהלים, אפשר להבין שהמלה האחרונה 
לא נאמרה. מיד לאחר המחאה, נדחקה הממשלה ונאלצה 
ליישם את חוק חינוך חינם מגיל שלוש, שיזמה ח"כ תמר 
גוז'נסקי בסוף שנות השמונים ונדחה מאז שנה אחר שנה. 

שנים לאחר מכן, נכנעה הממשלה גם לדרישה של מספר 
" שיזם ח"כ דב חנין, והעלתה את שכר 30קמפיין "מינימום ה

" 5,000ר שקמפיין "מינימום ברו ההמינימום. בנסיבות אל
הגדלת התמיכה הממשלתית  ןעלמ ״ מנהלתעומדים ביחד״ש

הוא פתח אמיתי לגיוס, למאבק ולשינוי.  ובנכים בקשישים
לי פתוח למסר הסוציאליסטי הדורש הציבור הישרא

מהממשלה להבטיח את הזכות לחיות ולהזדקן בכבוד. כדי 
להיזכר  כדאילראות עד כמה הפתיחות למסר הזה גדולה, 

 :שר הרווחה חיים כץ בראיון לגל"צ לדבריבתגובה הציבורית 
"מה לעשות, גם אני הייתי רוצה שבמדינת ישראל יפעילו 

ישהו חשב כמה זה עולה?". מאז שקל כקצבת זקנה. מ 5,000
  הוא לא חזר על זה.

השוויון והצדק החברתי, כך גם במאבק  מעןוכמו במאבק ל     
קל לאיש שמאל בישראל להידרדר לייאוש. בבחירות  ,שלוםל

שני מחנות פוליטיים: האחד במיינסטרים  התמודדוהאחרונות 
תומך בסיפוח השטחים, והשני מבקר את רעיית ראש 

  הממשלה על בקבוקים שהיא מחזרה. 
רוב המצביעים בחרו במחנה הראשון. קל להאשים אותם      

בזה. אולי גם לזרוק קלישאה שמאלנית על זה ש"הלכה 
המדינה" או לאמץ פסאדה חתרנית ולומר שהישראלים בעצם 

ם מדי ילא מסוגלים באמת להיות נגד הכיבוש כי הם פריבילגי
. אפשר גם, במקום זה, ברים את הנרטיב הפלסטיניולא מד

נאבקת כדי להשמיע בזירה הפעילות בתנועה להצטרף ל
הציבורית את הקול שתומך בשלום ומתנגד לכיבוש. זה מה 
שעשו יותר מאלפיים מפגינים בירושלים, וזאת הסיבה שהם 
יצאו משם אופטימיים. כי במקום לשבת בבית ולקטר מול 
הטלוויזיה או המחשב, הם יצאו להיאבק. ואיפה שיש מאבק, 

 יש תקווה.
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  והדמוקרטיה השלום כוחות לאחדות
  של חד"ש 9-ה הועידהוהחלטות 

  
הועידה התשיעית של החזית הדמוקרטית     

תום התכנסותה בלשלום ושוויון שולחת 
, ברכות מאבק 2017באפריל  8-בשפרעם ב

הארץ על  רחביחד"ש ב פעיליחמות ל
חייה הפוליטיים פעילותם הרבה התורמת ל

והארגוניים של החזית, וקוראת להם להתייצב 
במאי  1-ציון ה -למערכות הבאות, ובראשיתן 

  במאי הקרוב.  הסתדרות ולנעמתוהבחירות ל
דה, וסישנה לי 40מציינת השנה ה חד"ש,    

עם רוח מאבק יוקדת ועידה זו ויוצאת מ
נגד  מערכותמצפן להמונים, וממשיכה בוכ

 יההפליה הגזענית והדיכו, מדיניות הכיבוש
דמוקרטי, למען זכויותיו הצודקות של -האנטי

צדק ושלום העם הערבי פלסטיני ולמען 
  חברתי. 

ועדים והאת ועידה מברכת את כל הכוחות הפוליטיים ווה    
ועידה; ום שהשתתפו כאורחים בערב פתיחת היהעממי

כי החזית ניצבת  זו השתתפות בנוכחותה המסיבית מלמדת 
קודה בארץ וזקוף ששורשיו מגיעים לכל נ מלא חיותכעץ אלון 

  זו.
  

  ההחלטות הבאות:  אישרה הוועידה את הדיונים יוםבס    
  

  הסוגיה הפלסטינית בראש סדר העדיפויות שמירת
ם המתמשכים יהמאמצים הישראליפני מזהירה מ ועידהוה    

עם גורמים בינלאומיים ובמיוחד  בשיתוף פעולהמזה שנים, 
 ר את הסוגיה הפלסטינית מראש סדרסי, להצות הבריתארעם 

והישראלית. הערבית  היום הציבורי בזירה הבינלאומית,
 אפשרות חיסול םשעניינ יםצעדהישראלית מזרזת  ההממשל

ובירתה  1967 הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות
מגמה זו והבטחת זכות השיבה לפליטים.  ,ירושלים המזרחית

ת לפרויקטים בהכנוו תחלובהעמקת ההתנ מקבלת ביטוי
של המשך הדיכוי  יחד עם , הקיימיםנים עוד יותר מאלה כומס

  חירותו ונישולו מחיים בכבוד על אדמתו.  שלילתעם שלם, 
  מלאות, ו1967למלחמת  שנה 50 מלאותעם התקרבות ציון     

להצהרת בלפור האומללה, שהעם הפלסטיני עדיין  שנה100
את היאחזותה בפתרון שתי  חד"ש משלם את מחירה, מדגישה

הקמת מדינה פלסטינית  יאהמשימה העיקרית ה .המדינות
מה שישראל מנסה למנוע. דרישת השעה בדיוק וזה  - ריבונית

ד את כל כוחות השלום המתנגדים לכיבוש חלא יאה
ולהתנחלויות כדי להעלות את רמת המאבק נגד הכיבוש ולמען 

  הקמת המדינה הפלסטינית.  באמצעותשלום 
ני ה שולחת ברכות לסרבני השירות הצבאי ולסרבדועיוה    

על הגנה , וקוראת ל1967ושים מאז השירות בשטחים הכב
   שרת מטעמי מצפון.לסרב זכותם ללהכרה בזכויותיהם ו

המשך הפילוג בזירה נוכח חד"ש מביעה את דאגתה     
סביב הפרויקט  פלסטינית הפנימית, וקוראת לאחדותה

  הלאומי הפלסטיני של אש"ף. 
ועידה שולחת את ברכותיה לאסירים הפלסטינים בבתי וה    

   אמצעותב  היום   שנאבקים   ולאסירים   הכיבוש    של  הכלא 
נגד שלטונות הכלא, ובמיוחד שביתת האסירים  שביתות רעב

  בהנהגתו של האסיר מרואן ברגותי.  לבאפרי 17-שתחל ב

  

 

  

  

   הגזענותהודפים את 
ת ימדיניות הגזענההעמקת פני ה מתריעועידה מוה    

הרשמית, שהשלכותיה החמורות ביותר מופנות נגד הציבור 
שכבות נוספות לפגוע גם בבשנים האחרונות החלה הערבי, אך 

אנו שלטון. של ה הביע עמדות שונות מאלמי שמ ובכל
חלה הש גזענותה –כבר שנים  המתהווהמזהירים מפני מצב 

בקול לכל מי ששר  אצלם, אלא תגיע תיעצרערבים לא נגד ה
בשרשרת החוקים  סכנה זו מתבטאתממקהלת הגזענים.  אחר

י זכויות אדם רק ארגוננגד עמותות ו יםהמכוונחוק ההצעות ו
 יםבית ומתנגדנים על זכויות האוכלוסייה הערימג משום שהם

  ללות בעם הפלסטיני. לכיבוש הנפשע ולהתע
עניים נגד חוקים מדירים וגזהכנסת מחוקקת שנים  69מזה     

עליית כוחו של  , בעקבותשנים האחרונות 11-אלא שב .ערבים
אנו עדים , בכנסת משתפי הפעולה עמובשל ו הימין הקיצוני

תומכים בכיבוש ובהתנחלויות. החוקים גזעניים  לשיטפון של
בחקיקת חוקים מסוג  חסר תקדיםרושמת שיא  20-הכנסת ה

, לה הנוכחיתזה הוא ביטוי לאג'נדה של הממששיטפון זה. 
"יש עתיד"  – השפלה של שתי סיעות מהאופוזיציה ןבתמיכת

  "המחנה הציוני". -ו
במקביל, הממשלה הנוכחית בהנהגת בנימין נתניהו      

ו חרגלא  המלחמה על כלי התקשורת, למרות שאל הכריזה
מלחמה כן מקרים חריגים; ובמלבד השלטוני מגבולות השיח 

לחיסול נקודות האור שנותרו בה, שנועדה מערכת המשפט  נגד
של בית המשפט בתי המשפט, ו ם שלסמכות צמצם את וכדי ל
יישום המדיניות  מול התייצבעשויה להבמיוחד,  העליון

  הגזענית. 
הכוחות רחבה ביותר של קוראת להקמת ברית  חד"ש    

יהודי משותף נגד -מאבק ערביב עקבייםטיים הרהדמוק
של  9-עידה הודיכוי החירויות. הושל  ההגזענות וכל צור

של המפלגה  27-מאמצת את החלטות הועידה ה חד"ש
, שקראו לפעול להקמת מחנה הישראלית הקומוניסטית

דמוקרטי להובלת המאבק בשטח נגד סכנות הפשיזם 
  העמקתן.  לעשממשלת נתניהו על כלל מרכיביה שוקדת 

  
>>>5המשך בעמוד   
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  לאוכלוסייה הערבית הנשקפות ת הסכנות פרחה
היום באחד  עומדתהאוכלוסייה הערבית פלסטינית      

בהיותה מטרה  ,1948המסוכנים ביותר מאז  הצמתים
בנימין נתניהו  מתמשכות מצד ראש הממשלהלמתקפות 

כמו גם מצד כל הגורמים בממשלתו. מתקפות באופן אישי 
יישום מדיניות  סקת,והסתה גזענית בלתי פ אלה כוללות

גזענית קשה וחקיקת חוקי עריצות והתעללות, שהאחרון בהם 
"חוק קמיניץ", שמטרתו  המכונההיה חוק התכנון והבנייה, 

"בנייה בלתי של ם בתירוץ ילהאיץ את הריסת הבתים הערבי
של  י נמנעתתבל היא תוצאה ללא רישיון בנייה .חוקית"

המחסור , מדיניות המצור על הערים והכפרים הערביים
נוסף לכך בקרקעות לבנייה ואי הרחבת שטחי השיפוט שלהם. 

האוסר על השמעת הקריאה לתפילה מהמסגדים  דכאניחוק הה
את  מייצגהרק קצה הקרחון,  הם הכל אלחוק המואזין.  –

  המנטליות הגזענית המושלת בשלטון הישראלי. 
  

מזימותיה לחנוק את האוכלוסייה בהממשלה ממשיכה      
. מגמה זו ניכרת דיורהאדמה וה תחומיהערבית עוד יותר ב

של עשרות כפרים ו, בו מתגבר איום הפינוי על בנגבבמיוחד 
של מאות  םוהשלמת הפקעת ,עשרות אלפי אזרחים ערבים

ים דבמטרה להקים יישובים או חוות בוד ,םאלפי דונמי
  ליהודים בלבד על אדמות גזולות מבעליהן החוקיים. 

  

אקונומי ירוד, -האוכלוסייה הערבית סובלת ממצב סוציו    
לכך  גורמתה ,שהוא ביטוי ישיר למדיניות האפליה הגזענית
 יהימבאוכלוס 5ששיעורי האבטלה בקרב הערבים גדולים פי 

. האפליה בתקציבים לחינוך העוני שיעוריהיהודית, וכך גם 
  דור הצעיר.סיכויי עתידו של הב חבלתמ

 

מחזקת את העמדה העקרונית של חד"ש נגד  9-עידה הוהו    
שירות בצבא הכיבוש, ה לש"השירות האזרחי", שהוא חלופה 

ת להחדיר "שירות" זה תחת כותרות נוהניסיומומזהירה 
 לכל הניסיונות להפיץ את תרבותכמו כן ים דאחרות. אנו מתנג

שייכותו , שמטרתה לגדוע את הדור הצעיר מ״ביותה״
כי המאבק נגד מדיניות האפליה  הלאומית. אנו מציינים כאן,

מהמאבק נגד מדיניות  אופןבשום  אינו ניתן להפרדהענית זגה
  המלחמה והכיבוש ונגד הגזענות בכל צורותיה. 

 

של  מאבקהאת נחיצותה של אחדות  מדגישההחזית     
ים ימוסדות העממואת חשיבות ה האוכלוסייה הערבית

ראשי של ועד הארצי והעליונה וה ועדת המעקב בראשות
הרשימה כמו כן, מדגישה הוועידה כי הקמת רשויות ערביות. ה

היא עם הכלים המקדמים את אחדות המשותפת נמנית גם 
ם הכוחות המאבק של האוכלוסייה הערבית, יחד ע

 םאנו מציינים לחיוב את הפעלת הדמוקרטיים האמיתיים.
יים כמו ועד ההורים הערבים הארצי, ממחדש של מוסדות עמ

של ועד הארצי ושל הקמה מחדש את המאמצים הנוכחיים להו
  ם.יערבהתיכון התלמידי 

  

 ותהכנבחד"ש קוראת לבריתות פוליטיות חברתיות     
, 2018בנובמבר שייערכו לבחירות לרשויות המקומיות 

את הפעילות בתחום הרשויות המקומיות  עלותבמטרה לה
שבפתח. בתוך כך ת המתאימה לאתגרים ולסכנות לרמת מוכנו

על  תלהתלכדומתעלים מעל לכונן פורמטים חברתיים היש 
  בסיס ההשתייכות המשפחתית או הדתית. 

  
  מעמד האישה והתגברות האלימות נגדה 

ה החברתית משפיעה על ציבור הנשים ימדיניות האפל    
קשיים ב תמתבטא וז .בכל תחומי החייםובכלל בשוק העבודה 

כאשר  ,השכר רמתבו ן של נשים בשוק העבודההשתלבותב
 משכרו של גבר.  70%אישה משתכרת בממוצע 

 
פעם כאישה ופעם  :לוכפמהאפליה אישה הערבייה הסבל     

מהזכות להשתלב מהנשים הערביות מנושלות  66%.כערבייה
מבעלות תואר אקדמי או מקצועי אינן  30%בשוק העבודה; 

מהנשים הערביות מועסקות במשרות  50% בנוסף; ומועסקות
  שאינן תואמות את השכלתן. 

ובעיקר נגד נשים  ,תופעת האלימות נגד נשים מתעצמת    
מהנשים הנרצחות בכל שנה.  ניכר שיעורמהוות ה ,ערביות

 יםמות בכלל בחברה הערבית, גם במקרבדומה למעגל האלי
  של רצח נשים ערביות בולטת התרשלות מערכת אכיפת החוק. 

מהמשטרה דרישות ההמלצות והעידה מאמצת את והו    
שוויון מגדרי, ללקידום מעמד האישה ו שנוסחו בוועדה

השנתיים במהלך סלימאן, -בראשות החברה עאידה תומא
האלימות הנפשעת נגד האחרונות, במטרה לעקור את תופעת 

דרישתה ממערכת החוק למצוא את הרוצחים את ו ,נשים
  ולמצות את הדין איתם. 

        

  הבחירות להסתדרות 
 חד"ש להתגייס פעיליל של החזית קוראת 9-ועידה הוה    

למועצות לוועידת ההסתדרות, בבחירות  הלמען הצלחת
ובמיוחד במועצות  ,המוריםהסתדרות הפועלים, לנעמת ול

עידה מברכת ונעמת בנצרת ובמשולש הדרומי. הובהפועלים ו
נעמת  סניףאת החברה ח'תאם ואכד, שתמשיך לעמוד בראש 

יחידה הרשימה היו"ר לאחר שהיא בגליל המרכזי (שפרעם), 
  זה.  רחבבבחירות במהמתמודדת 

מערכת בחירות זו במטרה לחזק את בים משתתפאנו     
להגן על זכויות אלה יוכלו כדי ש ,ועייםהאיגודים המקצ

צית של כל יהעובדים והשכירים מול המדיניות הכלכלית הנ
ונות ממשלות ישראל, ובמיוחד שלוש הממשלות האחר

בתקציבים  קצצתזו מבראשותו של בנימין נתניהו. מדיניות 
ישראל מוציאה הכי  ,OECDלמרות שבמסגרת החברתיים, 

כמו בריאות, רווחה וחינוך, פחות על תחומים חברתיים 
  המדרג החברתי במספר תחומים. תחתיתונמצאת ב

בהדמנות זו, אנו קוראים להשתתפות רחבה של הציבור     
במאי בכל מקום ובמיוחד  1-הפגנות לציון הבבתהלוכות ו

  בנצרת ובתל אביב. 
  

  סוריה והמצב האזורי 
מגנה של החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון  9-עידה הוהו    

, לגביה נטען כי מתקפה האמריקאית הנפשעת על סוריהאת ה
ח'אן שייח'ון -תגובה לפשע השימוש בנשק כימי בהיא 

, שכבר מדגישה כי אין שום הצדקה שארה"ב ועידהובסוריה. ה
השתמשה בנשק שתוצאותיו הרס ורצח המוני נגד מדינות 

תומכת בכיבוש הישראלי הנפשע, תעמיד אשר רבות בעולם, ו
  את עצמה כשופט במקרים של פשעים נגד האנושות. 

ועידה בחריפות כל שימוש בנשק כימי וה, מגנה במקביל    
וכל סוג של פשע נגד האנושות בסוריה ובכל מקום אחר 

 השאלהאת  ציבמהח'ון ובמיוחד את הפשע בח'אן שיי ,בעולם
  ."מי מרוויח?"

על סוריה מגנה את המתקפה הבינלאומית ועידה וה    
שמטרתה פגיעה במדינה הסורית שמובילה ארה"ב, 

חדותה הגיאוגרפית. אנו קוראים לפתרון הסכסוך הסורי ובא
כל פתרון חייב להתבסס על ומציינים שעל בסיס פתרון מדיני; 

  אחדות סוריה כמדינה ועל רצון העם הערבי הסורי. 
במאבקם מול ם הלובי והתימני החזית מתייצבת לצד העמי    

אמריקאי והכוחות ה זםהאימפריאלית, הריאקציה הערבי
. העם העירקי עודו לפירוק שתי המדינות יםהחשוכים שפועל

 .זו מזימה ארוכת שניםהשלכות נכווה יום יום מ
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פיל משתולל 

  בעולם שברירי
  

נשיא ארה״ב מאמץ קו אגרסיבי ומסתכן 

  בדרדור העולם עמוק עוד יותר למלחמות
  

  אבישי ארליך מאת
  

בקוריאה  טראמפ מחזיר את העולם לימי המלחמה הקרה.    
תלוי כרגע שלום העולם על חוט השערה. צפון קוריאה היא 
מדינת חיץ בין סין וארה"ב (שדרום קוריאה היא בת חסותה) 

מלחמת עולם.  משמעותהשתי מעצמות שמלחמה ביניהן  –
בחר  שכן –טראמפ מעלה את סכנות העימות המעצמתי 

. הוא )BRINKMANSHIP('הליכה על הסף' של במדיניות 
אולטימטום לסין שאם לא תעשה את רצון ארה"ב כלפי שולח 

ים יתקפו אהוא יעשה זאת בעצמו. אם האמריק ,צפון קוריאה
בירת  ,קרוב לוודאי שזו תגיב בהרס סיאול ,את צפון קוריאה

למלחמה  לביוית תאדרום קוריאה. תגובה חוזרת אמריק
 קונבנציונלית או גרעינית, וסין לא תוכל להיות שוות נפש נוכח

  גבולה. בי אאמריק-כינון משטר פרושל אפשרות ה
כוחות ר שאכ ,1950העולם כבר היה בסיפור הזה בסוף     

ים התקרבו לנהר יאלו, הגבול הארוך בין  צפון איאמריק
וכוחות סיניים הגיבו בפלישה לחצי האי. אין  ,קוריאה לסין

סיבה לחשוב שסין, החזקה היום לאין שעור משהייתה אז, 
 2.5-) נהרגו כ1950-53ום אחרת. במלחמת קוריאה (תנהג הי

מיליון בני אדם. המשטר בצפון קוריאה אינו הסוציאליזם שלי, 
אבל זה משטר מתגונן המצוי במצור. ככל שילחצו אותו כך 
ירגיש מאוים יותר ויאלץ להסתמך על הרתעה גרעינית. שני 

ם מקורות ההכנסה העיקריים של צפון קוריאה, לצד יצוא טילי
ת ופחם לסין ויצוא כוח יצוא עפרות מתכ יוידע גרעיני, היו

עבודה זול לדרום קוריאה במיזם התעשייתי המשותף 
בקרבת  שטח השכנה הצפונית,שהקימה דרום קוריאה ב

-הגבול. דרום קוריאה סגרה את המיזם המשותף עם הצפון ב
, ולאחרונה הפסיקה סין את יבוא העפרות והפחם מצפון 2013

קוריאה. צחצוח החרבות של צפון קוריאה הוא סימן 
  לא לכוחה.  –לחולשתה 

  

 20-קוריאה לא העלתה את רמת החיים שלה למעלה מצפון 
למדינה  ותאפשר במתןשבר טמון שנה. הפתרון של המ

לא לבודד אותה עוד יותר. ו –המבודדת להתחבר לעולם 
שא מבהסינים דורשים מארצות הברית שימוש בדיפלומטיה ו

ולא באיומים. הם מכירים את הקליינט שלהם. טראמפ  ומתן
  משחק באש.

ים על שדה איטילי השיוט האמריק 59 ספק רב אם מטח     
ל היו תגובה על השימוש בגז באפרי 6-בליל ה התעופה הסורי

רק תירוץ. שזה או  –שייח'ון יומיים קודם -נגד אזרחים בח'אן
ית באה בטרם התבררו הפרטים על הגז אהתגובה האמריק

והנפגעים ובטרם נערכה חקירה באשר לנסיבות ולזהותם של 
המפעילים. מול הטענה על שימוש בגז בידי הצבא הסורי 

צה מצבורי גז שהיו בידי טענה לפיה נפגעו בהפצהעומדת 
ית הייתה אשהפעולה האמריק ,המורדים. יותר סביר להניח

הצגת כוח שנעשתה בסוריה, שם המשטר אינו יכול להגיב, 
כדי לאיים בעקיפין על צפון קוריאה מבלי להסתכן בפעולה 

צפון קוריאה יכולה להיות תגובה. גם  ה, שכן מצדישירה נגד
באפגניסטן  נגד דאעש באפריל 13-ב השימוש שעשתה ארה"ב

הפצצה הלא גרעינית הגדולה  ,)MOAB(טון  11בפצצה של 
ק"מ,  1.5, פצצה שמשמידה הכול ברדיוס של הביותר שבידי

לא נדרש בגלל התפתחות חריגה כלשהי באפגניסטן אלא היה, 
כלפי קוריאה. טראמפ מאותת שהוא מרגיש נוסף כנראה, איום 

הוא עושה זאת  :אחרות כאוות נפשו חופשי להפציץ מדינות
ומי יעשה לו משהו? זו חזרה  ,כי הוא יכול לעשות זאת

ארה"ב כשוטר העולמי. משטר טראמפ  -למדיניות בוש 
יוביל מאותת בדרך זו גם לאיראן, שהיא הבאה בתור. באיראן 

זה כנראה להתחזקות השמרנים (אחמדינג'אד) מהלך 
  .התיכון-רחבמזבבחירות הקרובות ולהחרפת העימות 

יגזר מהחלטתו של טראמפ האם לשתף ילאן פני העולם? זה     
פעולה עם סין ורוסיה, או מיכולתו להפריד בין סין ורוסיה, או 
מהחלטתו למצב את ארה"ב בסתירה מול שתי המעצמות 

מירוץ החימוש העולמי, היחסים עם  ויגזריהללו. מאלה 
אירופה שארה"ב אירופה, והיחסים עם בעלות ברית מחוץ ל

כנראה תזדקק להן. נראה שטראמפ נסוג, או לא התכוון באמת, 
להצהרותיו הבדלניות ומוסר את הנהגת מדיניות החוץ של 

  ארה"ב לגנרלים שלו. 
  

  

  :בעקבות מתקפת הגז בסוריה

  לא מוסריים, צבועים
מי שמזדעזע מפשעי מלחמה של צד אחד ותומך בפשעי     

מלחמה של צד אחר אינו מוסרי אלא צבוע. הוא מנצל 
לשימוש פוליטי ציני רגשות של אנשים ישרים נוכח הזוועות 

 יששלא מעשיםשבמלחמות העכשוויות. 'פשעי מלחמה' הם 
  בשום מקרה! ו –אחד לא לאף  –אסור לעשותם 

זה פשע מלחמה.  –להשתמש בנשק כימי נגד אזרחים     
לשלוח מתאבדים נושאי מטעני נפץ כדי להרוג פליטים הנסים 

זה פשע מלחמה. להפציץ מהאוויר אזרחים  –למקומות מקלט 
זה  –לב אהמוחזקים כבני ערובה שלא מרצונם במוסול או בח

פשע מלחמה. אותם מעשים הם פשעי מלחמה בין אם הם 
ובו, בסודן, בסוריה, בעיראק, בתימן, באפגניסטן, נעשים בקוס

  בלוב, בירושלים או בעזה. 
אצל רוב הישראלים ארצות הברית (או ישראל) לעולם לא     

יכולה לעשות רע, כי היא (במהותה) 'טובה׳ ואילו רוסיה או 
איראן תמיד עושות רק רע, כי הן (במהותן) 'רעות'. כך 

שטנית ומטמטמת של טובים ממציאים תפיסת עולם בינארית פ
  .ובעצם מצדיקים פשעים נגד רשעים
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  ניאל בלייק׳: אני ד׳

מאבק לשמירה 

  על הכבוד
  

   הבריטיסרטו החדש של הבמאי 

הבורות הנפערים מתאר את , קן לואץ׳

של עובדים מבוגרים  בדרך להישרדותם

  ליברלי-בעידן הניאו
  

  אבישי ארליךמאת 
  

קסל שבצפון מזרח בלייק הוא נגר בניין מבוגר מניו דניאל    
על בעודו אנגליה. הוא עבר לאחרונה התקף לב רציני 

לכן הוא בא לבקש  .ורופאיו אסרו עליו לעבוד ,הפיגומים
 העובדת הסוציאלית שואלת אותו על הכנסה.הבטחת קצבת 

 13פעולות שהוא יכול לעשות בעצמו ומחליטה לתת לו ה
הדרושות לקבלת הקצבה. דניאל  15קום נקודות זכות במ

הבירוקרטיה דורשת שלפני 'ערעור' , מבקש לערער אך מסתבך
קול דעת מחדש'. את הבקשה ל'שיקול יש'ל חכותצריך ל

שיודע לבנות בית , מחדש' צריך למלא בטופס אינטרנטי ודן
ולתקן כל מכשיר, אינו יודע להשתמש במחשב. כיוון שלא 

הוא נאלץ לפנות  ,ו שום מקור הכנסהואין ל הקצבהאושרה לו 
 רשם כמובטל,יאבטלה, אבל לשם כך עליו לה דמילקבלת 

רק אם חיפש באופן אקטיבי ו להוכיח שהוא מחפש עבודה,
   . אבטלה דמיזכאי ליהיה הוא  – ולא מצא ומוכח

הוא נשלח לסדנא  כדי לחפש עבודה, שרופאיו אסרו עליו,     
אותו אינו  – הפיץ באינטרנטשעליו ל – לכתיבת קורות חיים

יודע להפעיל. בדרך הוא עוזר לקטי, אם חד הורית צעירה 
לשני ילדים. קטי הגיעה לניוקסל מלונדון אחרי ששהתה 

מדי  יקרהדיור בלונדון ש מאחר .שנתיים באכסניה לחסרי בית
צפון המרושש ומוכה ב , מצאו לה דירהלמוסדות הסעד

האבטלה. קטי, שהתחילה לימודים באוניברסיטה הפתוחה, 
כי לא מועד הפגישה שנקבע לה, מגיעה ללשכת הסעד אחרי 

נשללת ממנה ו ראיינהמסרבים להפקידים . עירהכירה את ה

היא נשארת חסרת  .לה היא זכאיתצבה הק
בדירה בתיקונים פרוטה. דניאל עוזר לה 

 ,נותקת מחשמלהמ ,בלהיהמוזנחת שק
קור למרות הלא יכלה לשלם עבורו ש

דניאל מתקן הכל ומתחבב, כסבא,  המקפיא.
  על ילדיה.

הוא  )81האנגלי הוותיק (, הבמאי קן לואץ' 
שלו  קולנועית כל העשייה  ה. חברתי יוצר

, של חייהם 1965היא תיעוד מתמשך, מאז 
מאבקם של המעמדות העובדים, של ו

לואץ' מאמין . ממסדהמרוששים, נגד ה
שהקריטריונים והתקנות , ומוכיח שוב ושוב

ואנחנו , סעד בבריטניה במערכתהמסובכות 
. הם נוצרו יםיודעים שגם אצלנו, הם קפקאי

כדי לתסכל ולהשפיל את הנזקקים במידה 
מהמערכת  שלבסוף הם נושרים ,כזאת

   ומפסיקים לדרוש את העזרה המגיעה להם.
את , 1966-ב ,לואץ׳ שיצרלמעלה מחמישים שנה לאחר     

הבעיות רק  ,יתה'קטי חזרי הבהגדולה ' יזיוניתווהדרמה הטל
יותר זדונית וחסרת  אפילוהמערכת  ,ליברליזם-בניאו. החריפו

 דיכויהשל קן לואץ' הוא גם מבקר גדול של הכיבוש ו .לב
  הישראלי.

ויטוריו בהשפעתם של סגנונו הריאליסטי  גיבש אתלואץ'     
אהבותיה של "), מילוש פורמן ("םיפניוגונבי הא"דה סיקה (
כשנשאל  .)"הקרב על אלג'יר") וג'ילו פונטקורבו ("בלונדינית

"הם חיים את  אמר: ,פעם מדוע הוא מצלם חיי אנשים עובדים
סף הסיכון שלך בחיים הוא גבוה, אם  חייהם בחיוניות רבה:

העובדים הם רכך את חייך. לאין לך הרבה כסף לרפד בו ו
 אםהמאבק המעמדי,  לו שאנחנו קוראים ל מהבחזית ש

בהיותם  מובטלים מעבודה, או  בהיותם מנוצלים  במקומות 
שבהם הם עובדים. וישנה כמובן גם הסיבה הפוליטית, אנחנו 

נוי הוא יבוא מלמטה. הוא ימרגישים וחושבים שאם יבוא ש
לא יבוא מאלה שיש להם הרבה לאבד, הוא יבוא מאנשים שיש 

  .נוי"ים הכל לזכות בו בבוא השלה
ב'אני דניאל בלייק' מתאר לואץ' גם את השפעת המחשוב     

 מוש מקווןי. במעבר לשבמעמד העובדים על הפערים הדוריים
נשארים העובדים המבוגרים  ,באינטרנט ובטלפונים חכמים

חסרי אונים ותלויים בכל באחרים. הדורות הצעירים גמישים 
כך  :גלובליזציהבתוצאות ה – חוקי לתיהבגם  – בשימושיותר 

אנחנו רואים בסרט צעירים מובטלים 'עושים עסקים' עם פועל 
נעליים גנובות מהמפעל  ם בסין השולח להםיבמפעל נעלי

את  לואץ' מציגהם מוכרים בחצי מחיר באנגליה.  ן, אותשלו
הקריטריונים הנוקשים וחסרי הלב של 'עמידה במשימות' 

 בידימנסה לעזור לדניאל ננזפת ה כשעובדת סוציאלית
בתוך כל המערכת האכזרית ישנם אנשים  הממונה עליה.

בני אדם לבני אדם. וישנם 'הטורפים', כ, זה לזההעוזרים 
הסרסורים המוכנים לנצל את מצבן הנואש של המתדרדרות 

פור הפרטי של דניאל ידרך הס. ולהדיח אותן לזנותלעוני עמוק 
, בה לואץ' תמונה קשה של המצב באנגליהמצייר לנו  ,ומאבקו

אנשים קשי יום מתקשים לשמור על כבודם לקראת סוף 
מדוע סרט כזה אפשר להבין יותר טוב ה ביצפי אחרי .חייהם

  .בה לאי אימון מוחלט כה רבים מביאה המערכת הסוציאלית
סרט אנושי גדול. המשחק המצוין  אהו"אני דניאל בלייק"     

(דניאל) ושל היילי סקווירס (קטי)  ג'ונס יבישל הקומיקאי ד
 חשוב. ךא ,לצפייה קל ינוסרט אהשווה נפש.  ישלא משאיר א

  אני ראיתי אותו כבר פעמיים.
  

  

  , במאי: קן לואץ׳, 2016״אני דניאל בלייק״, בריטניה, 

  זוכה פרס דקל הזהב בפסטיבל קאן



    במאבק
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) את הקומוניסט הוותיק כמאל גטאס 13.4( מאות ליוו        
למנוחות בבית העלמין בכפר ראמה בגליל. גטאס נולד בכפר 

במשפחה עמלה והיה מראשוני  1925בשנת  בענה
הקומוניסטים בגליל. במהלך מלחמת העולם השנייה החל 
לעבוד כפועל בבתי הזיקוק בחיפה, ושם הצטרף לליגה 

ארגון הקומוניסטים הערבים באותן שנים.  –לשחרור לאומי 
, איימו עליו 1944-כאשר הפיץ כרוז של הליגה בשוק בעכו ב

על ארגז וקרא את הכרוז בקול רם באזני בריונים. בתגובה עלה 
 העוברים ושבים. 

 כמאל גטאס למנוחות בבית העלמין בכפר ראמהחברי בנק״י בהלווייתו של 
 (צילום: אל אתיחאד)

        

נאבק, יחד עם חבריו בליגה לשחרור לאומי,  1948בשנת     
למען הישארות בני העם הערבי הפלסטיני במולדתו. בשל 
פעילותו זו, הוציא נגדו צבא מתנדבים ערבים בפיקודו של 

ר ראמה קאוקג'י גזר דין מוות. לאחר שצה"ל כבש את כפ
צעירים נוספים  40יחד עם  , כלאו אותו1948באוקטובר 

  מהכפר. בכלא הוביל שביתת רעב והתעמת עם הסוהרים.
כמו קומוניסטים ערבים רבים, גטאס נרדף בתקופת הממשל     

), פוטר מעבודתו בבתי הזיקוק ונכלא 1966-1948הצבאי (
נטל חלק פעיל במערכה נגד הנפקת  1949-עשרות פעמים. ב

דומה, לאזרחים הערבים, תעודות זיהוי מיוחדות, בכריכה א
  שכונתה "מאבק תעודות הזיהוי האדומות". הוביל בכפרו את 

 

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י)
 

  מודיעה בצער רב על מותו של
 

 גטאס כאמל
יה ימנהיג קומוניסט ותיק ורב זכויות במאבקים לשוויון האוכלוס

  הערבית, לזכויות העובדים ולשלום צודק
 

  של אלמנתו נג׳יבה, הכבד ומשתתפת באבלם 

 של בניו ושל כל המשפחה

המאבק העממי נגד ניסיון הממשלה לאלץ  –"מאבק הזית" 
את המגדלים למכור להם את שמן הזית במחיר נמוך במיוחד. 
כן הדריך את המאבק לשכר הוגן שניהלו פועלים חקלאיים 

  ערבים מול בעלי האדמות.
נבחר לראשונה לחברות במועצה המקומית  1959בשנת     

עמד  1973. בשנת 1981ראמה, והמשיך לכהן בה עד שנת 
בראש סיעת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי 

לאחר יום האדמה הראשון  – 1978מפלגתיים. בבחירות בשנת 
חזית ראמה  תו הקומוניסטים ובעלי בריתם ברשימהשיג –

מועצה המקומית. לראש המועצה לראשונה את ראשות ה
  מטעם חזית ראמה נבחר חנא מויס, וגטאס כיהן כסגנו.

בדברי ההספד בלווייתו, הדגיש הסופר מוחמד נפאע,     
מזכ"ל מק"י לשעבר, את תפקידו המכריע של גטאס בהקמת 
סניפי המפלגה הקומוניסטית בגליל, בהפצת ביטאון המפלגה 

של קומוניסטים בדרך  אתיחאד" ובחינוך דורות רבים-"אל
  האינטרנציונליזם, אחוות העמים והפטריוטיזם האמיתי.

שנים.  12שכל את בכורו, במאי התיאטרון מאזן גטאס, לפני    
 אלוו –הותיר אחריו את שותפתו לדרך, נג'יבה, שני בנים 

  ופאתן, ושמונה נכדים ונכדות.
  

  רג׳א זעאתרה
  
  

  

  כפרים לא מוכרים בדיזינגוף סנטר
תערוכת  )19.4( השבועתפתח בתל אביב בדיזנגוף סנטר     

. . . . לכפרים הבדואיים הלא מוכרים בגליל תצילומים המוקדש
התערוכה היא פרי שיתוף הפעולה בין הצלמת עדי סגל לאתר 

התערוכה הוצגה באיגוד ערים לאיכות הסביבה  ....דוגרינט""
  . במאי 3עד בת"א בסחנין.  התערוכה תוצג 

משמונה יישובים לא    מביקורים תמונות  22 - בתערוכה     
לכל תמונה טקסט  .2016שצולמו במהלך  מוכרים בגליל

בערבית ועברית המציג את המקום או את הסיפור האישי של 
 ד',יום (אביב -בתלשל התערוכה הפתיחה  אירועבהמצולם. 

 ,בדיזנגוף סנטר, מתחם הגלריה 19:00באפריל, בשעה  19
על מצב התכנון בהתיישבות הלא   וןידייערך  )-1קומה 

סל פתרונות תכנון אפשריים. בדיון יוצג מוסדרת בגליל ו
מתכנן מעמותת  -ישתתפו הצלמת עדי סגל, סזאר יהודקין 

  במקום ונציגת עמותת דוגרינט. הכניסה ללא תשלום.

  
  

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

  יואכים טרייר – באוגוסט 31אוסלו,  
  

  )עם תרגום לאנגלית גיתבנור( גיהבנור, 2011
 

  נדב לפידעם אחרי ההקרנה תתקיים שיחה 
  

 , תל אביב70, אחד העם 20:00, באפריל 22ש, מוצ"


