
  

  

  התקוממות עממית:  על סדר היום● ומתן-במשאנתניהו ממשיך לחבל 

  
) 31.3 (שבתב התייחס ,דני איילוןסגן שר החוץ     

בגדה קיימו יום קודם לכן שהת, יום האדמההפגנות לציון ל
 וכמצוות ,כדרכו בקודש, איילון. המערבית וברצועת עזה

 ואמר ,את הפלסטיניםליברמן השמיץ  אביגדור  ורבומורו
 נגד אירועי יום האדמה הם המשך הטרור המדיני"כי 

 אבו , שבו נוקט יושב ראש הרשות הפלסטינית,ישראל
  ".בפורומים בינלאומיים, מאזן
סיונות יננמשיך להתמודד בהצלחה מול     "

 - הפלסטינים לכפות עלינו מהלכים חד
אמר , "ן בשטחהם ו"הן באו, צדדיים
 סגנו של ליברמן אף. איילון

הפליג למרחקים ודיבר בזכות 
 –החדש של הדיפלומטיה זן ה
 שמחליפה את ,זו האלקטרונית"

 התייחס בכך איילון. "המסורתית
למאמציה של ממשלת ישראל 

באמצעות האינטרנט , לנהל
תעמולה , והרשתות החברתיות

   .המצדיקה את מדיניותה
 כיוון ,אנחנו מובילים לכיוון הזה"    
.  שתעניק לישראל יתרון, סוג הדיפלומטיההשז

שיווקית ורעיונית על , דיפלומטיה כזו תפצה טכנולוגית
. אמר איילון, "הרוב האוטומטי של העולם הערבי

 של ממשלת "תשובה" ה זו-" דיפלומטיה אלקטרונית"
כינון לורוב מדינות העולם הימין לדרישת העם הפלסטיני 

  .1967 ביוני 4-המדינה עצמאית בגבולות 
בקע , מציאותאת ה כוףהמתעקשים ל,  איילון ודומיומול    

קול של היגיון ושל , מתוך הכלא הישראלי, בשבוע שעבר
, מרואן ברגותיקולו של המנהיג הפלסטיני  :תקווה

  . הכלוא בישראל מזה כעשור
בשבוע רסם פ , 'תנועת פתחאחד ממנהיגי , ברגותי    

צאת קרא לציבור הפלסטיני לבה , הודעה) 26.3(שעבר 
 נפץקרא לעוד .  נגד ישראל,עממית, לאינתיפאדה שלישית

 ת ישראלומתן עם ממשל- כאילו משא,האשליה את
ברגותי  . יקדם את סיום הכיבוש,בראשות נתניהו, הנוכחית

ל לבין "התיאומים הביטחוניים בין צהלהפסקת קרא 
  .המשטרה הפלסטיניתכוחות 

 איגרתו ב.כלאה מששיגר, איגרתב נכללוברגותי עמדות     
פתיחתה של התנגדות עממית נרחבת " כי , בין השאר,כתב

 הגידול העצום בהתנחלויות ".בני עמנו  תשרת את,בשלב זה
 ,בשל מדיניותן, שהממשלות בישראל, כתב ברגותי, מוכיח

ק על הרשות הפלסטינית להפסי", לדבריו. אינן פרטנר לשלום
לי וביטחוני  תיאום כלכ– את כל צורות התיאום עם ישראל

  ". פלסטיני-ולפעול למען פיוס פנים –כאחד 
לשלב בין ההתנגדות העממית  יש כי ,    ברגותי ציין

יחס התיהוא . הדיפלומטיבמישור פעולה בין הל
זכות גם למאמצי הרשות הפלסטינית ל

, ם"ת מועצת הביטחון של האוכרבה
 פלסטין כחברה תקבלהביא לול

אם , לדבריו .מלאה בארגון
יש ", שאו פרייצים אלו לא ימאמ

ם "לפנות לעצרת הכללית של האו
  . "ם"האוולשאר סוכנויות 

בעת שהובא , חודשייםכלפני יצוין ש
למתן עדות בבית משפט השלום 

עם עיתונאים ברגותי דיבר , בירושלים
 כי נסיגה , והדגיש,שנכחו במקום
 והקמת מדינה 1967 ישראלית לקווי

  .וך תביא לסיום הסכס,פלסטינית
להנציח  נחושה  בישראל ממשלת הימין    

ומעדיפה להתכונן למלחמה , את הכיבוש          
בעוד . ומתן אמיתי לשלום-פני ניהול משא-אזורית על
 מחנה ,"דיפלומטיה אלקטרונית"על מקשקשת הממשלה 

 'השלום בישראל חייב להתייצב לצידו של העם הפלסטיני
ומתן העקר והריק -  המשא.במאבקו למען מדינה עצמאית

לא , ף" הממשלה עם נציגי אשניהלהש,  בחסות ירדןמתוכן
  . צודק ויציבלהסכם שלוםנועד ולא יביא 

,     רבים כבר מבינים מה דרוש כדי להבטיח שלום צודק
-נסיגה מהשטחים שנכבשו ב: שיימנע אלפי קורבנות נוספים

 פתרון בעיית,  וחומת ההפרדהההתנחלויותכל פירוק , 1967
שחרור האסירים , ם"הפליטים בהתאם להחלטות האו

 ,והקמת מדינה פלסטינית עצמאית, והעצירים הפלסטינים
טובת שני  . בצד מדינת ישראל,שבירתה ירושלים המזרחית

  . להקשיב לברגותי:העמים תובעת

  2012 באפריל 4, 14   גיליון 



  

 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

        
  המטוסים הם אותם מטוסים 

ניקולא סרקוזי יזם את תעודת ההכשר של , צרפתנשיא "
. הצרפתים הזמינו את קדאפי לארמון האליזה. מר קדאפיעומ

בסופו . ות ולמכור לקדאפי מטוסיםאסרקוזי רצה לעשות עסק
 וסרקוזי הלך לפוצץ , קדאפי לא קנה את המטוסים,של דבר
   ". אותם מטוסים שהוא רצה למכור לואותו עם

  )23.3, "דה מרקר", מומחה לאירופה ולנפט, ר עמנואל נבון"ד(

        
  !פויה? זכויות אדם

- ככסות מסווה למאבק לאומני אנטיותזכויות האדם משמש"
-פלסטיני ואנטי-מתנהל מאבק לאומי פרו, בפועל. ישראלי

  ".ישראלי במסווה של ויכוח על זכויות אדם
באוניברסיטת " אם תרצו"פעיל בתנועת , שראליגלעד י( 

  )2012 גיליון אביב –" הציוני"פורסם בעלון , העברית

        
  ?מי יותר ציוני

 –בתנועה הציונית יש לבני העדה הדרוזית חלק משמעותי "
דרוזית - ילים בתנועה הציוניתחברים רבים מבני העדה פע

ומקיימים פעילויות רבות בשיתוף , ובהסתדרות הציונית
יש .  במטרה להטמיע את ערכי הציונות,קונגרס הנוער הציוני

  ".אומרים שהדרוזים מממשים את הציונות יותר מהיהודים
  )"הציוני", מנהל לשכת השר לפיתוח הנגב והגליל, מנדי ספדי(

  
   ?ומי יותר שמאלי

לפעמים אפילו , מפלגת קדימה מייצגת ערכי שמאל ברורים"
אימצה את , פלגת מרכזלבני בתחפושת של מ. קיצוניים

עכשיו הציבור ייחשף לפרצופו . עמדות השמאל הקיצוני
  ".שממשיך את דרך השמאל של לבני, האמיתי של מופז

  )28.3 ,"וואלה" אתר , ליכוד-כ דני דנון "ח(
  

        info@maki.org.il    :שלחו לנו דברים בשם אומרם
  

  
  

    

   לקבלת/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

          – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק

             61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת

  

  מכתבים למערכת
  

  על הבעייתיות שבביקורת הציונות
הופיעה במאמרו של עופר     אני תמים דעים עם הקביעה ש

, "י לחדד את הביקורת" על מק–מול ונגד הציונות ("כסיף 
וגם עצרת ,  לפיה הציונות היא גזענית,)14.3, "זו הדרך"

  .ם אימצה בעבר החלטה ברוח זו"האו
טוב היא עושה בכך שהיא , י רוצה להתחזק"    אבל אם מק

 וגם ,בעבר הקרוב. נמנעת מלצאת באופן נחרץ נגד הציונות
י משתפת פעולה עם ארגונים ציוניים בכל מיני "מק, כיום

  .ואין מנוס מלתקוף פחות את הציונות, תחומים
,     בשכונות העוני קיים פוטנציאל גדול לחיזוק המפלגה

אך שימת , כלכלי הקשה השורר שם-בשל המצב החברתי
 העלול, דגש רב מדי על המערכה הרעיונית מול הציונות

  .לפגוע במאמצינו להרחיב את השורות
  מזכרת בתיה, ברוך ברנע

        

והן ברוך ברנע ,  הן עופר כסיף במאמרו:הערת המערכת
י כלפי " לפיה ביקורתה של מק,שותפים להערכה, במכתבו

לתקן מצב מציע אך בעוד כסיף . הציונות אינה מחודדת דיה
  .ברנע מבקש להותירו על כנו, זה

, י" של מק26-ועד המרכזי לוועידה הח הו"דוב ש,    יצוין
פרק מיוחד העוסק בביקורת  כלול, אשר אושר ברוב גדול

ההיסטוריה , האידיאולוגיה שלהיסודות , התנועה הציונית
  אין רגליים, לכן .בעבר ובהווה, ופעולותיה ההרסניות, שלה

י נמנעת מלצאת באופן נחרץ נגד "מק" לפיה ,קביעהל
 שיתוף כי, י מעולם לא סברה"מק, באותה עת". הציונות

עלי  עם אישים ותנועות ב,נושאים מוסכמיםב, פעולה
עומד בסתירה לניהול ויכוח רעיוני עם , השקפות ציוניות

, ויודעת גם כיום, י ידעה בעבר"מק. תהאידיאולוגיה הציוני
, על בסיס הסכמות פוליטיות, לחתור לשיתופי פעולה רחבים

      .הערביר ן בציבוהבציבור היהודי והן 
        

  חופש ביטוי אינו מצדיק הסתה לרצח
ידיעה  )30.3(מה התפרס "וואלה"החדשות באתר     

, לא". ות שיא לקראת הצעדה היוםכהיער" :שכותרתה
שבגללה נחסמו , אביב-הכוונה לא  הייתה לריצת מרתון תל

בידיעה  .א להפגנות יום האדמהלא, צירי תנועה רבים בעיר
הפרות "על משטרה אין מידע קונקרטי למרות שלכי , נכתב
היא עדיין נערכת בכוננות ,  הצפויות במהלך ההפגנות,"סדר
  . מהדרום ועד לצפון, שיא

, רגיז האופן בו מסוקרות הפגנות יום האדמהמשיותר מאך     
אשר אחת , מקוממות ומפחידות התגובות שהתפרסמו באתר

  ."להרוג כמה מהם בשביל השבת בחייכם" מהן קראה
הקוראת בגלוי  ,לפרסם תגובה" וואלה"באתר יכולים איך     

 אינו מצדיק מתן במה ביטויהחופש עקרון ? להרוג אנשים
  . המסיתים לרצח,לפאשיסטים

  אביב-תל, רבקה ויטנברג
  

 , בעת עריכתו לפרסום של המכתב למערכת:בהרהה
אשר , נפלה טעות) 21.3, "זו הדרך("דואק ) זוזו(ששלח יוסף 

 ,כל שיקול: "צריך היה להיכתב.  את כוונת הכותבעיוותה
חולשתו הדמוקרטית של אשר נקודת המוצא שלו היא 

או אופיו של השלטון שעשוי לצמוח , השלטון שעשוי לקום
  ".הוא שיקול שיש לדחותו, כתוצאה מהתקוממות העם



  

 3/עובדים 
 

  

   הזדמנות למהפך– החברתיתחזית ה
  

  להסתדרות ולנעמתהקרובות ש חלק מגוש האופוזיציה בבחירות "חד

  
 חזית -" הבית החברתי"ם הוק) 27.3(    בשבוע שעבר 

בבחירות הקרובות להסתדרות ולנעמת אשר , חברתית רחבה
עיני  .עופר עיני, ר ההסתדרות המכהן" אלטרנטיבה ליוציבת

ובידי , י בידי מפלגות העבודה והליכודנתמך באופן רשמ
בין . ובנימין נתניהו' שלי יחימוביץ –הראש שלהן -יושבי

כ איתן " חו שלתנועת, ש"חד: "בית החברתי"השותפים ל
כ עמיר "של ח" עוצמה"תנועת , קדימה, מרצ, )עבודה(כבל 
  . ופורשים מסיעת הליכוד,)עבודה(פרץ 

ל בככ " כי ח, נמסר,כם בין כל השותפיםעם חתימת ההס    
 22- בבחירות שיתקיימו ב,יהיה המועמד לראשות ההסתדרות

שני המועמדים האחרים  ו הודיע,בעקבות ההסכם. במאי
ר "ויופרץ עמיר כ "ח, לראשות ההסתדרות

 על ,יהאד עקל'ג, ש בהסתדרות"סיעת חד
  .הסרת מועמדותם

הצדדים הסכימו לפעול : "פי ההסכם על    
לקדם ערכים של צדק ביחד מתוך כוונה 

סולידריות בין , התנגדות להפרטה, חברתי
הגנה על זכויות העובדות , עובדים

לאומי , אזרחי, שוויון חברתי, והעובדים
           ". שלוםלמען  ו,ומגדרי

יף את שתחל בנינו קואליציה חברתית"    
כ "אמר ח, "עופר עיני בראשות ההסתדרות

 הבשנים האחרונות הפכ. "איתן כבל
רלוונטית עבור רוב הציבור  ההסתדרות ללא

בשעה שהפערים החברתיים . בישראל
וידו של ציבור העובדים , הולכים וגדלים

ההסתדרות , אינה משגת שירותים בסיסיים
   .אמר, "ואינה עושה דבר נאלמת דום

אני  ,מאז אושרה מועמדותי ",לדבריו    
ר שא ,תהקשת הפוליטירחבי  מ,מרגיש סחף גדול של אנשים

שיתוף הפעולה בין הסיעות . צמאים לראות הסתדרות אחרת
  שכן מדובר, הוא דבר טבעי,בחזית החברתית החדשה

 ומבינה כי ,בקבוצה הגדולה שתמכה במחאה החברתית
  ".הפוליטי הראשון שלה ההסתדרות חייבת להיות היעד

מדובר בבחירה בין העולם הישן "כי ,     עוד הוסיף כבל
עם   כי,אני משוכנע. מדבר בשפה חדשהר שא ,לעולם החדש

 נצליח להביא את ,כל הכוחות החדשים שהצטרפו אליי
 ולהחזיר אותה להיות ,ההסתדרות העולם החדש אל תוך

תחזור   במאי22-ב. כלכלי החשוב בישראל-הגוף החברתי
  ".ההסתדרות להיות הבית של ציבור העובדים

  
  מועמדים בכל המרחבים

מועמדים ומועמדות העמידה  ,מההוקשרחבה החזית     ה
אשר בעבר (מרחבי ההסתדרות לכל התפקידים הנבחרים ב

  . וכן בנעמת, ברחבי הארץ) 'מועצות הפועלים'נקראו 
, חיפה, ירושלים, יפו-א"ת: רשימות הוגשו למרחבים    

, גליל עליון, גבעתיים, מרכזי וגליל מערבי, אשדוד, אשקלון
, נגב מרכזי, נגב, רמלה-לוד, אלכרמי, כנרת, חולון, השרון

עמקים , נצרת, עמקים, נתניה, צפוני ומשולש דרומי, נצרת
  . חדרהרמת גן ו, רחובות, צ"לראש, פתח תקווה, צפוני

מאבקים ובילו  שה,צעירות וצעירים    בין המועמדים ישנם 
 פעילות לרבות, חברתיים ומעמדיים בשנים האחרונות

לוועידת ההסתדרות  .בשביתת העובדים הסוציאליים הארוכה
,  פעילים מכל מרכיבי הרשימה2000- הוגשה רשימה של כ

  . מן עודהייאש "ובכלל זה מזכיר חד
  

 דב חניןכ "הביע ח, השבוע, "זו הדרך"בשיחה עם     
מדובר בהתלכדות  ",לדבריו. שביעות רצון מהיוזמה) ש"חד(

, לשלטונו של עיניבהסתדרות פוזיציה של כל גורמי האו
המשרת היטב את האינטרסים של ממשלת הימין ובעלי 

 כדי לקדם את מאבקי , ואף הכרחי,זהו צעד חיובי. ההון
ש בהסתדרות "חד. אך זו גם מערכה פוליטית. העובדים

בתוך , שותפה ברשימה רחבה הנאבקת
  ." נציג ממשלת הימיןמול, ארגון העובדים

  

שכוח ששרי הליכוד קוראים אין ל    "
, להצביע עבור עיני ואף שר התחבורה

, תהמקדם את הפרטת הרכב, ישראל כץ
למרות , קרא פומבית להצביע עבור עיני

בעת , הם היו משני צידי המתרס, שלכאורה
הוסיף , "מאבק עובדי הרכבת נגד ההפרטה

 שחתם עיני ,ההסכם המביש. "כ חנין"ח
כיח עד כמה מו, ערב שביתת עובדי הרכבת

הוא הלך רחוק לכיוון הממשלה ובעלי 
זהו הסכם הנותן הכשר לתחילת . ההון

  ".הפרטת הרכבתשל הליך ה
  

 אלפי בקרב", כ חנין"וד אמר ח    ע
 שרצים ברשימות ,המועמדות והמועמדים

, לוועידת ההסתדרותהחזית החברתית 
,  יהודים וערביםישנם, תלמרחבים ולנעמ

, גמלאיםוים ירצע, פעילים ותיקים
כגון , שהצטיינו בשנים האחרונות במערכות ציבוריות רחבות

,  ספקאין.  החברתית גקיץ האחרוןמאבקי עובדים והמחאה
  ."היא רשימת המחאה החברתית- הרשימה החדשה היאכי

  

  לחיזוק הדמוקרטיה וזכויות העובדים
  

 נאמר ,"הבית החברתי" בין מרכיבי בהסכם שנחתם    
הסכימו , 2011ר המחאה החברתית בקיץ לאח ":מפורשות
לפעול ברשימה משותפת בבחירות להסתדרות הצדדים 

להתנגדות , לפעול למען עבודה לכל דורשו, תולנעמ
למעבר להעסקה ישירה של עובדי חברות כוח , להפרטה

  ".עובדי קבלן ונותני שירותים, אדם
  

במסגרת פעילותם המשותפת  " כי,נאמר בהסכם, כמו כן    
 מתכוונים הצדדים לפעול ,וסדות ההסתדרות ונעמתבמ

בתקנוני , להרחבת ולהעמקת הדמוקרטיה בחוקת ההסתדרות
מול המצוקות . ועדי העובדים ובחברה הישראלית בכלל

, החריפות וממדי העוני והאבטלה בקרב הציבור הערבי
והפגיעה , היהגידול ביוקר המחי, שחיקת השכר במשק

מתכוונים הצדדים לפעול , המתמשכת בעבודה המאורגנת
לחיזוק , נשים וגברים, יהודים וערבים, לשוויון בין העובדים

,  וההשכלה הגבוהההחינוך, הבריאות, מערכות הרווחה
  ."הות בעבודהולבטיחות וג



  4/ במערכה הרעיונית

  

תקופתנו היא תקופת 

  המעבר לסוציאליזם
  

  רינוסאגיורגוס ממאת 
  

יש כי ,  סבורים)KKE(במפלגה הקומוניסטית היוונית ,     אנו
, בתנועה הקומוניסטית הבינלאומיתלהעמיד במרכז הדיון 

כוחות שאלת האת ו, את שאלת אופייה של התקופה שלנו
את גורמים אלו הם הקובעים . המרכזיים המעצבים אותה

  .היסודות לפעילותן של המפלגות הקומוניסטיות
אשר אם , להדגיש מספר גורמים אובייקטיבייםהכרחי     

שפיע באופן שלילי על אסטרטגיית מ הדבר –מתעלמים מהם 
הביאה מפלגות , לא אחת, זו טעות אשר. המאבק

 אשר אינה עולה בקנה אחד ,קומוניסטיות לאימוץ מדיניות
  .תפקידן ההיסטוריעם צרכי התקופה ועם 

לומדים את , הקומוניסטים,     אנו
את החלפתו של , ההתפתחות החברתית

על , כלכלי אחד במשנהו-משטר חברתי
בסיס העיקרון לפיו הסתירות ביחסי 

כאשר . הייצור מתבטאות במאבק המעמדי
יחסי הייצור מעכבים את התפתחותם של 

נוצר הכרח במהפכה , כוחות הייצור

 האם –ל קשר לשאלה ללא כ, חברתית
 כדי להוציא ,הגורם הסובייקטיבי בוגר דיו

  .מהפכה זו אל הפועל
    הסתירה בין יחסי הייצור לבין כוחות הייצור היא שהביאה 

והיא מתבטאת , להחלפת משטר העבדות והמשטר הפיאודלי
  .ביחסים בין העובדים לבין ההון, תחת הקפיטליזם, כיום

בבטלו את , תפקיד מתקדם בה ההון מילא ,    התקופה
הגורמים האובייקטיביים הם . הסתיימה, השיטה הפיאודלית

תקופת המעבר שקובעים את אופייה של תקופתנו להיות 

הבשילו התנאים . מהקפיטליזם אל הסוציאליזם
המקדימים לבנייתם של משטרים חברתיים החומריים 

  .של משטר סוציאליסטי ושל משטר קומוניסטי, חדשים
ידי גורם -על, לפיכך, פייה של התקופה נקבע    או

הבשלתם של התנאים החומריים המאפשרים ,  זהאובייקטיבי
ידי יחסי הכוחות הפוליטיים - ולא על–מהפכה סוציאליסטית 

  .שהם ברי שינוי, הקיימים
    מגמת הבשלתם של התנאים החומריים עשויה ללבוש 

- הבלתיכתוצאה מההתפתחות, צורות שונות בארצות שונות
, אולם אובייקטיבית. שווה של הקפיטליזם ברחבי העולם

כתקופת מעבר מהקפיטליזם , אופייה של התקופה הנוכחית
ותקף בכל הארצות , לבש ממדים עולמיים, לסוציאליזם

הן בארצות : בהן התפתח קפיטליזם מונופוליסטי
שלהן , והן בארצות דוגמת יוון, האימפריאליסטיות החזקות

  .ף ונחות במערכת האימפריאליסטית העולמיתתפקיד מוכפ
, בארצות שונות שוררים תנאים לאומיים ייחודיים,     אומנם

רק הבנת אופייה היסודי של תקופה " כי ,אך כבר לנין קבע
יוכל להוביל להבנת המאפיינים הספציפיים של , היסטורית

  ".ארץ זו או אחרת
המועצות ובארצות -    הפלת הסוציאליזם בברית

, נגד-באמצעות מהפכות, הסוציאליסטיות האחרות באירופה
  לא  שינתה  את אופייה של התקופה  ולא  ביטלה את ההכרח

  
הכרח זה היה .  המחייב שינוי מהפכני של החברה,ההיסטורי

והתבטא כבר בקומונה , קיים עוד לפני מהפכת אוקטובר
  .1871בשנת , הפריסאית

 ,לא רק באופן תיאורטי,  ואחרות ממחישות    דוגמאות אלו
כי תנאי מקדים לביטולו , אלא באמצעות הניסיון ההיסטורי

כיבוש השלטון בידי אדם הוא -בידי- של ניצול של אדם

העברת אמצעי הייצור העיקריים לידי , מעמד העובדים
והרחבה מתמדת של יחסי הייצור באמצעות , כלל החברה

  .תכנון מרכזי וניהול פועלי
אנו . מוניסטית היוונית פועלת ברוח זו    המפלגה הקו

 שהתקיימו ,תומכים בעקרונות הבנייה הסוציאליסטית
בהישגים חסרי , מ ובארצות הסוציאליסטיות האחרות"בברה

 שגדולתם אינה מתבטלת, התקדים שהושגו בעמל רב
  . שאכן אירעו,נוכח השגיאות והסטיות

ה דוחים את מה שמכונ, הקומוניסטים היוונים,     אנו
מצויים בעימות פוליטי אנו . "כלכלת שוק סוציאליסטית"

, "21-סוציאליזם במאה ה"ואידיאולוגי עם הזרם המכונה 
', קפיטליזם בעל פני אנוש'-המתבסס על חתירה אוטופית ל

המהווה , פרלמנטרית-והמייפה את הדמוקרטיה הבורגנית
  .כסות לשלטון הרודני של ההון

- רתיתלא תיתכן שיטת ביניים חב    

העומדת בתווך בין הקפיטליזם , כלכלית
 לא תיתכן גם –ולפיכך , לבין הסוציאליזם

אופיו של . צורת שלטון העומדת בתווך
העובדים או מעמד  בידי –השלטון יהיה 

  .ההוןבעלי בידי 
,     כפי שראינו במהפכת אוקטובר ברוסיה

היה זה שלטונו המהפכני של מעמד 
" ון בינייםשלט" ולא איזשהו –העובדים 

 אשר הוביל לפתרון –הנמצא בין העובדים לבין ההון 
אדמה , השגת השלום: הבעיות היסודיות של החברה

  .ועוד, ביטול הדיכוי הלאומי, שוויון לנשים, לאיכרים
הוא תנאי הכרחי ,     אומנם הבנת אופייה היסודי של התקופה

 לצורך גיבושו של אך אין זה מספיק, לתמורות מהפכניות
לשם כך דרוש .  המסוגל לשנות מן היסוד את המשטר,כוח

עמד העובדים ואת כדי להכין את מ, מאמץ ארוך ומתמשך
הפרספקטיבה . השכבות העממיות למאבק נגד הקפיטליזם

האסטרטגית של שלטון מעמד העובדים צריכה לקבוע את 
ואת מדיניות , את הסיסמאות, את מטרות המאבק: הטקטיקה

  .ציותהבריתות והקואלי
תהפוך ,     מפלגה קומוניסטית אשר תתמיד בעקרונות אלו

 על להשפיע באופן מכריע אשר ביכולתו ,לכוח מניע
על התגבשות התודעה , התפתחות המאבק המעמדי

כך ניתן יהיה . ידיאולוגית של המוני העםהפוליטית והא
ל להתמודד עם כבאופן שיו, לחשל את הגורם הסובייקטיבי

  .טיבייםהקשיים האובייק
והפיכת המאבק למען סוציאליזם ,     זלזול בעקרונות אלו

, שאינה יותר מאשר הצהרה גרידא, לסיסמא ריקה מתוכן
 את מעמד העובדים למבוי סתום של קבלת הברבריות ויוביל

  .פרלמנטריים" פתרונות"הקפיטליסטית והמתנה ל
  

רינוס הוא חבר הלשכה הפוליטית של אגיורגוס מ(
. וחבר פרלמנט מטעמה, מוניסטית היווניתהמפלגה הקו

 המפלגה נהשארג ,הדברים נאמרו בסמינר בינלאומי
בנושא ,  במארס24-23- ברזיל בהקומוניסטית של 

 ")השאלה הלאומית והמאבק לסוציאליזם כיום"



  

  5 /חברה
 

  

  עדות אישית: ת בהולנדהפרטת הרכב
  

  אי השירותים ל תוטי ב עדוהגיעו  בפיצול חברת הרכבותוליחהת
  

בדיוק , הייתי בביקור משפחתי בהולנד,     בחודש שעבר
ועד . בזמן שבישראל פרץ סכסוך העבודה המתוקשר ברכבת

לא , שניהל מערכה עקרונית נגד ההפרטה, עובדי הרכבת
ת נוהל מסע הסתה פראי נגד גילה גם כשבתקשור, נרתע

לא , אומנם בהיותי בביקור בהולנד. ר הוועד"יו, אדרעי
, יכולתי לעקוב מקרוב אחר התפתחות המאבק ברכבת ישראל

 ממערכת הרכבות – בגוף ראשון –אך כן יכולתי להתרשם 
  .ומהשפעתה של הפרטה על הנוסעים, המופרטת של הולנד

פעלו כל הרכבות , 1986-ב,     בביקורי הראשון בהולנד
כיצד לי היטב  זכור. במסגרת חברת רכבות ממשלתית

   .תפקוד המעולההמ...) גם קצת קינאתי, וכישראלי(התפעלתי 
גם , עוד בישראל עיקר התחבורה כי ב,ראוי לציין    

הולנד הרי שב, נעשית באמצעות אוטובוסים, הבינעירונית
נסיעה באוטובוס מוגבלת בדרך 

 או ,בתוך העירכלל לנסיעה 
נסיעות . לפרבריה המיידיים

נעשות כמעט   גדוליםמרחקיםל
  .ומכאן חשיבותה, תמיד ברכבת

בשנות התשעים של המאה     
החליטה ממשלת הולנד , שעברה

, "רפורמה ברכבת"להנהיג 
, קית חלההפרטשהתבטאה ב

בת -  לכמה חברות החברהפיצולב
 ,"להגביר את התחרות"במטרה 

 לבין ן צעדים אלהביהדמיון . 'וכו
 ו אינ– של שר התחבורה ישראל כץ  האחרונותהצעותיו

יונקת , כמו גם בהולנד,  הפרטת הרכבת בישראל.מקרי
 המקדשים את כלכלת השוק, מאותם שורשים רעיוניים

   .ומתנגדים עקרונית לבעלות ציבורית
וחלקן בוטל , לא בוצעו במלואןהתכניות , בהולנד, שם    

 ,אבל מה שכן בוצע. איגודים המקצועייםלאחר מאבק של ה
  . לרעה–הרכבת שירותי שנות מהותית את הספיק כדי ל

החליטה החברה המנהלת את הרכבות  ,פני זמן מה    ל
כדי לחסוך ,  לבטל את תאי השירותים בקרונות,המאספות

מדובר ברכבות כי  ,הייתהטענת ההנהלה . בהוצאות תפעול
 ,מרחקים קצרים זה מזהעוצרות בתחנות בר שא ,מאספות

טענה לא ה. ולכן הנוסעים יכולים להתאפק עד שיגיעו לתחנה
המנהלים סביר כי אבל , עומדת במבחן המציאותממש 

  . נוסעים בעצמם ברכבתלאכלל  ,שקיבלו את ההחלטה
.  היה יום של שלג כבד בכל רחבי הולנד,    בחודש שעבר

רה מספר הוא קושכן , למרות שלא מדובר במאורע מפתיע
  .הרכבות בהפתעהמזג האוויר תפס את חברות , פעמים בשנה

אשר , זמן בעיר דוונטרהיינו בדיוק באותו  ואני האשתי    
בדיוק שעה מרחק הנסיעה ממנה לאמסטרדם ברכבת הוא 

שם גילינו כי שרר  ,אבל כאשר הגענו לתחנה. ועשרים דקות
   .צותמאות אנשים הסתובבו אובדי עו, ו מוחלטתוהו ובוה

 ,ההודעות ברמקול לבין הרכבות בפועל לא היה כל קשרבין 
גם לעובדי . ואיש לא ידע אם ומתי תצא רכבת לאמסטרדם

 סיבת התקלה ימה, הרכבת עצמם לא היה מושג מה קורה
 והנהג ,ממה ברציףרכבת אחת עמדה דו. תתוקןהיא ומתי 

רק חזר  ,הוצף בפניות של נוסעים נזעמיםושישב ליד ההגה 
  ". אני מחכה להוראות, גם אני לא יודע כלום, מצטער"ואמר 

מאות אנשים הסתערו , הגיעה רכבת ברציף השני    כאשר 
אנחנו  .שכבר הייתה דחוסה כקופסת סרדינים למרות ,עליה

אחר כך נודע לנו שגם היא נתקעה ו, לא הצלחנו לעלות
  .  ולא הצליחה להגיע עד אמסטרדם,בהמשך הדרך

ההולנדים הופכים פתוחים לשיחות , ים כאלהבמצב    
הם פתאום נראו , למעשה. גם עם זרים גמורים, יותספונטנ

הנוסעים ברציף קיטרו יחד על חברת . קצת כמו ישראלים
,  השונותעל שלוש חברות הרכבות –וליתר דיוק , הרכבות

  . "לעודד את התחרות"כדי , אשר פועלות ללא תיאום מלא
נו על הרציף נתן בסופו של דבר עצה טובה אחד משכני    

משם יוצאת רכבת . נה רחוקהלתח, לנסוע צפונה: ומועילה
נפגשת עם רכבת אשר  ,מאספת

 המגיעאשר בסוף , מאספת אחרת
לאחר , ואכן. לאמסטרדם

 נידחות בין תחנותשהיטלטלנו 
 יותר –הגענו  ,ערים קטנותב

 –משש שעות לאחר שיצאנו 
  .לאזור העיר אמסטרדם

 את כבר יכולנו לראות מסביב    
 הרכבת –כשלפתע , אורות העיר

וברמקול הודיעו על , נעצרה
כעבור רבע שעה של  .עיכוב

 –הרכבת החלה לנסוע , המתנה
הגענו לפני ש, כך חלפו שלושת רבעי שעה. ונעצרה שוב

 תאי בלי, רכבת מאספתזו הייתה , כזכור. לתחנה המרכזית
מה משמעותה של , וש על גופםחהנוסעים יכלו ל. שירותים
  .של מערכת רכבות – פיצול ורפורמה במסווה של –הפרטה 

,     התנהלותן השערורייתית של חברות הרכבת הפרטיות
, למרבה הצער.  ההולנדיתבעיתונותעוררה דיון ציבורי נוקב 

כמו . על סדר היוםשם ביטול ההפרטה ברכבת טרם עומד 
חית היא הימנית ביותר גם בהולנד הממשלה הנוכ, בישראל

  .וגם היא מקדשת את מדיניות ההפרטה, בתולדות המדינה
 אדם קלר
 
 

  בישראל המערכה נגד ההפרטה נמשכת
  

לא לנטוש את המאבק שי קראו בשבוע שעבר "מקעילי פ    
סוכם בין נציגי מה שלמרות , זאת. בהפרטת רכבת ישראל

תמיכה  :עופר עיני, ר ההסתדרות"יובין ממשלה לה
      . צעד ראשון לקראת ההפרטה, "רפורמה ברכבת"העקרונות ב

 כפי שנמשך המאבק בנמלים נגד –המאבק יימשך "    
 וכפי שיש לפתוח במערכה בכל מקום בו ממשלת ,ההפרטה

   ".הימין מעוניינת להעביר משאבים ציבוריים לידי בעלי ההון
ההסכם משאיר "כי  ,מסר נמטה הציבורי נגד ההפרטה    מה

, ן ומטענים"ל הפרק את הקמת שתי חברות הבת לנדלע
. ואנחנו נחושים שלא לאפשר למחטף ההפרטה הזה לעבור

הכנסת . אעד עכשיו לא התקיים שום דיון ציבורי רציני בנוש
   ."על ההפרטהדיון אחד אפילו לא קיימה 
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המשטרה בעיראק פשטה על 

  משרדי היומון הקומוניסטי 

  "טאריק אלשעב"
        

ופש גינויים מרחבי העולם על הפגיעה בח
" אלאתיחאד"-ו" זו הדרך" ●העיתונות 
, חרף הדיכוי": "טאריק אלשעב"-באיגרת ל

  "גן על טובת העםהעיתונות הקומוניסטית ת
  

שירותי פשטו , בשעת לילה מאוחרת, )26.3(    בשבוע שעבר 
" טאריק אלשעב"הביטחון העיראקיים על משרדי היומון 

ביטאון הוועד המרכזי של המפלגה , ")נתיב העם("
  .הקומוניסטית העיראקית

ממוקם ה,     כוחות משטרה גדולים נכנסו לבניין המערכת
פעולות "הם ביצעו , לטענתם. נוואס בלב בגדאד-ברחוב אבו

  על רקע כינוס  ,נשק אחר חיפושים וערכו "ביטחון על לשמירה
  

  )מאזן-אבו(ברכת מחמוד עבאס 
  ר הרשות הפלסטינית"נשיא מדינת פלסטין ויו

  

 של המפלגה הקומוניסטית 26- לוועידה ה
   במארס17-15-שהתקיימה ב, הישראלית

  

  , 26-לצירי הוועידה ה, י"ל מק"    למזכ
  ,    חברות וחברים

והנהגתו     אני שמח לברך אתכם בשם העם הפלסטיני 
ברכותינו הלבביות לכל הפעילים ולחברי . ובשמי אישית

  .ולכל אלה הסולידריים עמנו, השורה
 תהיה שלב 26- שוועידתכם ה,     אנו מביעים את תקוותנו

 –ובראשן , נוסף בפיתוח תפיסתכם ובגיבוש מטרותיכם
השגת השלום הצודק באזורנו על בסיס כיבוד זכותו של העם 

עצמית ולהקמת מדינתו החופשית הפלסטיני להגדרה 
והשגת פתרון צודק ומוסכם , שבירתה ירושלים המזרחית

  .194ם "המבוסס על החלטת עצרת האו, לעניין הפליטים
אנו מעלים על נס את היחסים ההדוקים ,     בהזדמנות זו

המתקיימים כבר שנים , ף"בין מפלגתכם לבין אש, בינינו
, מדות של מפלגתכםיחסים אלה מושתתים על הע. ארוכות

ועל תמיכתכם , על מאבקה העקבי למען השלום הצודק
במאבק עמנו הפלסטיני לסיום הכיבוש הישראלי ולהשגת 

  .זכויותיו הלגיטימיות
    אנו זקוקים בימים אלה לעמדותיכם העקרוניות ולאמונה 

זה נכון במיוחד נוכח . הן מקור לאופטימיות שלנוש, שלכם
ת היומיומית של הכיבוש המשך המדיניות המקוממ

, נוכח המשך ההתנחלויות בירושלים המזרחית, הישראלי
עמנו חותר להקמת . בירת המדינה הפלסטינית החופשית

כדי להבטיח בדרך זו שלום , בצד מדינת ישראל, מדינתו
  .לעם הישראלי ולכלל עמי האזור, וביטחון לעמנו

וחות כי הודות לסולידריות שמגלים כ,     אנו משוכנעים
  .אלהות מטרנוכל להשיג ,  מפלגתכם–ובראשם , השלום

    אני שב ומברך אתכם ומאחל להם הצלחה בוועידתכם 
, במימוש תוכניותיכם לקידום הדמוקרטיה, ובהחלטותיה

  .השוויון והשלום

, השוטרים. שהתקיים באותו השבוע, הליגה הערבית בעיר
מצאו שם כלי נשק , שבמהלך חיפושיהם הגיעו גם לגג הבניין

  . גרוטאה שנותרה מתקופת המשטר הקודם, ישן
 עובדים שעבדו אותה 12השוטרים עצרו ,     בעקבות זאת

, וערכו חיפוש במשרדיהם של מנהיגי המפלגה, שעה בבניין
העובדים שנעצרו שוחררו רק .  רכושבמהלכו השחיתו

בעת , "הודאה באשמה"לאחר שאולצו לחתום על , למחרת
  .שהיו כפותים ומכוסי עיניים

  

  
  

    המפלגה הקומוניסטית העיראקית גינתה בחריפות את 
-שאירעה ערב ציון יום השנה ה, המתקפה על עיתונה היומי

המפלגה דרשה .  במארס31- שחל ב,  לייסוד המפלגה78
שחולצו " ההודאות"לבטל את , להפסיק את ההתנכלויות

השוטרים את ד לדין יהעמלו, בכפייה מהעובדים העצורים
  .דמוקרטית- האחראים למתקפה האנטי

המתקפות של שירותי הביטחון לא ימנעו מהיומון     "
היסודיות של העם  זכויותהמלהגן על ' טאריק אלשעב'

משיך להיאבק למען העיתון י. העיראקי ושל מעמד העובדים
 שפרסמו ,נכתב בגילוי הדעת, "עיראק חופשית ודמוקרטית

  .הקומוניסטים העיראקים
    מרחבי העולם נשמעו גינויים לפעולות הדיכוי של 

עשרות מפלגות ועיתונים קומוניסטיים . המשטרה העיראקית
   ".טאריק אלשעב"חו מסרים של תמיכה למערכת של
ריות עם היומון הקומוניסטי  סולידשהביעו ,בין אלו    

, "אלאתיחאד"- ו"זו הדרך"מערכות העיתונים  -העיראקי 
המתקפה על משרדי היומון : " נכתבושבאיגרת ששלח

מהווה פגיעה חמורה בחופש העיתונות ' טאריק אלשעב'
  ".ובחופש ההתארגנות הפוליטית

המפלגה הקומוניסטית העיראקית : "    עוד נכתב באיגרת
מפוארים בהיסטוריה של מעמד העובדים ושל רשמה פרקים 

במאבקו לעצמאות לאומית ולקידמה , כלל העם העיראקי
מילאה העיתונות הקומוניסטית , במאבקים אלה. חברתית

  ".תפקיד חשוב
היה העיתון הראשון ' טאריק אלשעב'כי , זכור לנו היטב    "

גם . ב"לאחר כיבושה בידי צבא ארה, שיצא לאור בבגדאד
ידע העיתון להיות שופר נאמן של ,  לא פשוטיםבתנאים

ואנו , האינטרסים הלאומיים האמיתיים של העם בעיראק
 העיתונות הקומוניסטית תמשיך –כי חרף הדיכוי , בטוחים

  ".להגן על טובת העם
  

  "בדרכו"תופיק טובי  מאמרים של  קובץ
,     לאחרונה התפרסמה אסופת מאמרים בעברית ובערבית

המוקירה את זכרו ופועלו של , ת טוביבהוצאת משפח
  .שנפטר לפני שנה, המנהיג והפרלמנטר הקומוניסט הוותיק

ל "מוזמנים לפנות בדוא, עותק מן הספר    המעוניינים לקבל 
info@maki.org.il ,61261א "ת, 26205ד "או לת.  
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  ש"סים משהו חד"עו
  
    מדוע צריכה קבוצת עובדות ועובדים סוציאליים  

ה  זו  נידונה  בפגישה  שאל?  ש"להתארגן במסגרת  חד
שהתקיימה , סים יהודים וערבים"קבוצת עו שלהראשונה 

בפגישה השתתפו גברים ). 24.3(ש בחיפה "במשרדי חד
 ולחלקם ,אשר חלקם פעילים ותיקים, יהודים וערבים, ונשים

  .ש"בה התארגנו במסגרת חד, הייתה זו הפעם הראשונה
    חלק מהמשתתפים בפגישה דנו בדרכים בהן ניתן להיעזר 

כדי לחזק את שירותי העבודה , ש בכנסת"בסיעת חד
  . הסוציאלית ואת מעמדם של העוסקים במקצוע

   
  

  סלע איתן
  

  עמיקם יסעורמאת 
  

שנים שהיה , בשבוע שעבר נפטר אברהם רורליך

. י"רבות חבר בהנהגת מחוז חיפה של מק

  .הדברים הבאים נכתבו לזכרו
  

צב מול הגלים המסתערים הני, הקסם הזה של הסלע האיתן    
, ואני חושב עליך, ואני חושב על הגל. ו נכנעעליו ואינ

שיש , של העקשנותואני חושב על הכוח הזה . אברהם
  .ובית בלי להבין את משמעותה החי,לגנותההנוהגים 

או בכיכר סולל , במרכז חורב,     ושוב לנגד עיניי אתה עומד
. לא רחוק מן המועדון המפלגתי ברחוב המרוניטים, בונה

כפוף , כסוף שיער. אביב-ממתין לאוטובוס להפגנה בתל
  .ינסופיתאבל ניחן בסבלנות א, מעט

, תמיד החלטי ומשוכנע. כמו חייל ותיק.     תמיד נכון לדגל
 לנגד עיניי מרצדים אותם .ר הנכון לעשותוכי זה הדב

אני לא . פוליטיקה זה לא בשבילי: " אשר אומרים,פרצופים
 והם אומרים זאת ."מאמין שהפגנות יכולות להזיז משהו

והם יושבים . כמהו כאילו בלעו את כל הח,בארשת ביטחון
  וצופים בעצלתיים, הדומים כל כך זה לזהבסלונים, בבתיהם
, כמה אני משתוקק לטלטלם עד לכאן. יםומקטר, בחדשות

  .ואולי יתביישו, יראו. כדי שייראו אותך מצפה להפגנה
עומד בטבורו של חדר ,     באוזניי מהדהד קולך הצלול

תקיפה על  מגן בבהירות. חטיבה העליונההמורים ב
מאבק של  באותם ימים של עיצומים ו,זכויותיהם של המורים
ז על זכויות ועל תקנות הסברת א. נגד הרשות המקומית

,  בצמא את דבריךשתו, וכל המורים הביטו בך, ואפשרויות
.  הקומוניסטית השתייכותך למפלגה"עוון"לך על " סולחים"

  .אשרי בית הספר שאלה נציגיו: ואני אומר בליבי
 בביתך ,אשתי ואני, התארחנו לראשונה ,1976    באביב 

ברנו על יוד, חבריםריכזת שם כמה . סמוך לשכונת זיו, הצנוע
 אברהם ,כן: "פעם אחד מחבריי אמר. פוליטיקה ועל השמאל

".     וד נפשותרוצים לצ. ה שלו הם כמו מיסיונרים'והחבר
 זכור .אבל שנינו התייחסנו בחיבה רבה לאותה מיסיונריות

, 1977לפני בחירות , כיצד ורה ואתה הגעתם אלינו, לי
  .י"ש ולא לרשימת של"לשכנע אותנו שנצביע לחד

אך , שהיה יבש מעט,     באוזניי מהדהד עדיין קולך הענייני
ולנגד עיניי . מאחוריו הסתתרו הרבה רגש והרבה אמפתיה

  .מרצד חיוכך האבהי והטוב

  
הקיימת בחברה  קהמצוה את סקרההמשתתפות  אחת    

והעלתה את הצורך להיאבק לשיפור המצב , הערבית
אין להפריד בין המאבק להשגת זכויות . "ביישובים הערביים

  .אמרה, "חברתיות לבין המאבק להשגת שוויון לאומי ואזרחי

        
 סוציאליתה עבודהמקצוע ה האם ,שאלההתייחסות לב    

 את לרתום שיכי  ,כללית הסכמה ייתהה, הוא מקצוע פוליטי
 וחברתי פוליטי שינוישם הגשמת ל הסוציאלית העבודה כלי

ש צריכה " כי חד, חלק מהמשתתפים בפגישה הדגישו.כולל
בעוד אחרים הציגו את , להיות שדה הפעולה העיקרי

  .פרלמנטריים-האפשרות של מיקוד הפעילות בארגונים חוץ
ימשיכו לעמוד ,  כי שאלה זו ושאלות נוספות,    הוסכם

פגישה זו . ה הבאהגם בפגיש, סים" קבוצת העובמרכז דיוני
הגדה "במועדון , 17:00בשעה , )24.3(' תתקיים ביום ב

  .אביב-תל, 70אחד העם ' ברח, "השמאלית
  אבישי- ליאור קיי

  

  לכל ילד יש שם
  

  יוסי סגולמאת 
  

התקשורת והציבור עסקו ללא , לאחר פיגוע הטרור בצרפת    
, ילדים הפכו שגורים בפי רביםשמות ה. הרף בנפגעים

 ילדי, באותה עת. נפגעים זכו לחיבוק ממלכתיומשפחות ה
  .נותרו אנונימיים,  האלימות האחרוןבבעזה שנהרגו בס

    ישראל לא אחראית לשלומם ולביטחונם של הילדים 
, הגם שחוקיה מאפשרים להם, היהודים המתגוררים בצרפת

ילדי . יהם לישראללהעתיק את מקום מגור, בכל רגע נתון
תחת שלטון , ניגוד לרצונםב,  כיוםחיים, לעומת זאת, עזה

הגנה מפני כי עובדה זו לא מקנה להם , אולם מתברר. ישראלי
  .כובש אותםש, הצבא

רבה בה ירמדינת ישראל ממשיכה להרגיש ק ש,    עולה מכך
מאשר לחלק מהילדים החיים , ל"יותר ליהודים החיים בחו

כאשר השלטונות בישראל . א שולטתבאזורים בהם הי
, מתקבל בהבנה הדבר –מחבקים את נפגעי האסון בטולוז 
מבכים את מות אחיהם אולם כאשר חברי כנסת ערבים 

  .מואשמים בבגידה הם –ברצועת עזה 
" הרגיע"שר הביטחון . ציה הגזענית הזו גובה מחירסלק    ה

 שריון והוא יקבל( כי אם איראן תותקף  ואמר,את המודאגים
שכן , ישראל לא תסבול שום אסון, ) לכנסתליכודרשימת הב

  ... הרוגים500" רק"יהיו לנו 
אין , ת רגישותה לחיי אדםכאשר הממשלה מאבדת א    

רך חיי האדם נמצא ושע, שמעות נלהתפלא שהצהרות כאלה
וכל עוד , ההרוגים הולכת ומתארכתרשימת שמות . בירידה

  .הטירוף לא ייפסק, יניותןהממשלות בישראל ימשיכו במד



    במאבק
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 -אלדיר לציון יום האדמה ב) 30.3(אלפים רבים הפגינו     

 בטייבה , ודיר חנא שבגליל,כפר כנא, עראבה, ניןחס, אסד
 חברי –בין המפגינים . נעם בנגב- וכן בוואדי אל,שבמשולש

  . שהניפו דגלים אדומים ודגלי פלסטין, י רבים"בנק
לשביתה שנה  36 מלאות    אלפי המפגינים ציינו את 

 המפלגה ביוזמת, 1976 במארס 30-שהתקיימה ב, הכללית
 היה שלב גבוה יותרהשביתה .  הישראליתהקומוניסטית

  .מאבקה של האוכלוסייה הערבית נגד הפקעת הקרקעותב
, ש"ר חד" יוהוקיע, בדיר חנאשנערכה , המרכזיתבעצרת     
מקדמת את ה"הימין את ממשלת , מוחמד ברכהכ "ח

 ".ב ובחלק מהיישובים הערביםטרנספר בנגהתוכניות 
פיצוץ אדיר עם האזרחים "הממשלה עלולה להביא ל, לדבריו

בהתייחסו ". הערבים בעקבות מצוקת הדיור וקרקעות
בדבר סכנת התלקחות , ד שהביעו דוברי הממס,לחששות

 זרעי הפיצוץ נזרעו , ״מאז ומתמיד:אמר ברכה, ביום האדמה
רבים הוא מאבק המאבק של האזרחים הע. על ידי הממשלה

  .״יהםזכויותמען השגת לגיטימי לודמוקרטי 
י את יום האדמה בשני אירועים "ציינה בנק,     יום קודם לכן

בהשתתפות מאות בני , צעדת לפידים בעראבה: מרכזיים
בהשתתפות , אמנותי שהתקיים בחיפה-ואירוע פוליטי, נוער

 . ולהקתהתרז סלימאןהזמרת 
  

  "יהודיםרע גם ל, מה שרע לערבים"
מחוץ לקניון מלחה ) 29.3 ( בני אדם הפגינו200- כ    

עובדים ערבים  של יתגזענבמחאה על התקיפה ה, בירושלים
  . שאירעה כמה ימים קודם לכן, אלימיםר"אוהדי ביתבידי 

שאמר כי , זוהיר בהלולבהפגנה נאם שדרן הספורט     
יחד שיהודים וערבים יוכלו לחיות , ההפגנה נוסכת בו תקווה

באנו לומר דבר : "אמר, ממארגני האירוע, אבי מאיר. בארץ
.  לא זו דרכנו–שהתקרית המכוערת מהשבוע שעבר . פשוט

, אכרם".  יהודים וערבים–ירושלים שייכת לכל תושביה 
טוב שאנשים בעולם : "אמר, אחד מעובדי הניקיון שהותקפו

  ".ליהודיםרע גם ,  לערביםרעמה ש. ידעו על מה שקרה פהי
  

  שביתה שנסתיימה תוך שעתיים
עובדי האגף לשירותים להגנת הצומח והביקורת במשרד     

אולם לאחר שעתיים , )28.2(החקלאות פתחו בשביתה 
בעקבות תוצאות פגישת חירום עם , הודיעו על הפסקתה

  .בהשתתפות נציגי ההסתדרות, ל משרד החקלאות"מנכ
  

  

  חבר הוותיקהי בחיפה נפרד בצער מ"סניף מק
  

  אברהם רורליך
  

, ידי חבריו בעבודה-הכרנו אותו כמורה המוערך על

  .מפרץ חיפהבמפעלי וכפעיל בהפצת עיתונים וכרוזים 
  

  תנחומינו לוורה ולמשפחה

  

  

 200-ו קרוב לאנ: "מסרה, עופרה עברון, ר ועד עובדים"יו
נמצאים מזה כשנה בסכסוך עבודה עם הנהלת ה, עובדים
 שנעשה ללא תיאום על רקע שינוי מבנה ארגוני, המשרד

  ".  הכוח שלנווהחלטנו שאנחנו רוצים להראות מה. עמנו
לא בוצעו בדיקות וביקורת של סחורה , עקב השביתה    

גוריון ובנמלי -הממתינה בשדה התעופה בן, חקלאית ארוזה
 לא חתמו העובדים על ,כתוצאה מכך. הים של ישראל
  .ל"תה לצאת לחויורה לא יכולה הי והסח,תעודות הביקורת

  

  ת"דורשים הסכם עבודה ברש
ועד האקדמאים     

ברשות שדות 
) ת"רש(התעופה 

פתח בעיצומים 
בשל סירוב , )27.3(

ההנהלה לנהל עימם 
מ ולחתום על "מו

  .הסכם קיבוצי
האקדמאים     

 הולכים בעקבות
ועד הטכנאים 

 שהשיג, והמהנדסים
הסכם עבודה 

  .משופר
. ת להגיע להסכם דומה"קשים האקדמאים של רשמב, כעת

למרות שסכסוך עבודה : "לאה גנות, ר הוועד"לדברי יו
, אחריות וסבלנותועד הוגילה , הוכרז כבר בחודש נובמבר

 כי ההנהלה תשכיל ,אנו מקווים. ונמנע מלנקוט עיצומים
כדי למנוע את הצורך בהרחבת , מ מזורז"להיכנס עמנו למו

  ".החזיר את יחסי העבודה לפסים תקיניםוכדי ל, העיצומים
  

  א" בתיוקר המחייהצעדת 
) 31.3(צעדו , ש"י וחד"ביניהם פעילי מק,     מאות מפגינים

במחאה על יוקר , אביב-מכיכר רבין לרחבת מוזיאון תל
המפגינים ביטאו . המחייה והעלייה במחירי הדלק והחשמל

את זעמם על כך שחודשים ארוכים לאחר פרוץ מחאת 
  .הממשלה לא שינתה את מדיניותה החברתית, האוהלים

אשר ,     בהפגנה השתתפו גם עשרות פעילים חברתיים
והכריזו על , העמידו במהלך סוף השבוע אוהלים בכיכר רבין

  ".חזרתה של מחאת האוהלים"
אך ,     מספר חברי כנסת מסיעת קדימה הגיעו להפגנה

כת הבחירות במער. "התקבלו בוויכוחים ובקריאות גנאי
כל הפוליטיקאים הולכים להכריז על עצמם כעל , הקרובה

אבל הם נבחנים לפי מדיניותם ולפי ', חברי כנסת חברתיים'
יוסף אמר , "ולא לפי הצהרותיהם, החוקים עליהם הצביעו

  .מפעילי המחאה החברתית בחיפה, ברוך) יוס(
, ש"י וחד"    בהפגנה נעשה ניסיון להסית נגד פעילי מק

  .אפילו הציתו דגל אדום, צעד פרובוקטיביוב


