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סתימת פיות ,הפרטה ,סיפוח וניצול :אלה עיקרי
המדיניות של שר החינוך כלפי ההשכלה הגבוהה
עם בוא חג הפסח ,המכונה גם חג החירות ,נחתו על
ההשכלה הגבוהה בישראל ארבע מכות מבית היוצר של
מנהיג הבית היהודי ,שר החינוך נפתלי בנט .ואלה הן
המכות :סתימת פיות למרצים המתנגדים לכיבוש באמצעות
"הקוד האתי"; הפרטה של ההשכלה הגבוהה באמצעות
הענקת התואר "אוניברסיטה" למכללה הבינתחומית
בהרצליה שבבעלות משפחת רייכמן; סיפוח מוסדות
ההשכלה הגבוהה הפועלים בהתנחלויות; והמשך מדיניות
היד הקמוצה כלפי אחד המגזרים המנוצלים ביותר במוסדות
להשכלה הגבוהה ,עמיתי ההוראה )"מרצים מן החוץ" וסגל
זוטר(.
השבוע ) (25.3פורסם כי ועדת משנה של המועצה
להשכלה גבוהה )מל"ג( דחתה ,לכאורה ,את הקוד האתי
שניסח פרופ' אסא כשר לבקשת השר בנט .בפועל ,המל"ג
אישרה חמישה "עקרונות אתיים" ברוח מסמך כשר,
שניסחה ועדת המשנה ,והמליצה למוסדות האקדמיים
לאמץ אותם בתקנוני המשמעת שלהם .בין העקרונות  -זה
האוסר על מרצים לקרוא לחרם אקדמי על ישראל או לפעול
לקידומו.
לפי הנוסח המוצע ,המל"ג תקרא למוסדות לאסור "על
קריאה לחרם אקדמי על ישראל ומוסדותיה האקדמיים ו/או
פעילות לקידום חרם שכזה" ,וכן "לאסור על תעמולה
מפלגתית במסגרת ההוראה" .העיקרון החמישי מחייב
"איסור על הצגה או פרסום מטעים של דעה פוליטית או
אישית כאילו היא עמדה מוסדית".
בנוסח המוצע לא נזכרת שום קריאה ביקורתית לגבי
מוסדות אקדמיים בהתנחלויות .כזכור ,בחודש שעבר
אישרה הכנסת את ההצעה להחלת החוק הישראלי על
המוסדות בהתנחלויות שבשטחים הכבושים ,ובהם
האוניברסיטה באריאל .אנשי אקדמיה רבים הזהירו כי החוק
עלול לפגוע במעמדה של מערכת ההשכלה הגבוהה
הישראלית ולהרחיב את החרם כלפיה בקרב מתנגדי
ההתנחלויות .נוסף לכך ,לפני חודשים מספר הכריזו מאות

מרצים באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ שהם אינם
מוכנים לקבל כל הגבלה על חופש הביטוי ,כולל על קריאה
ברורה להחרים את הכיבוש הישראלי.
לשר בנט עמדה עקבית בעניין החינוך בכלל ,וההשכלה
הגבוהה בפרט :הוא מקדם מדיניות ניאו-ליברלית להכשרת
כוח אדם עבור התאגידים הגדולים ובעלי ההון ,בצד המשך
מדיניות הכיבוש והעמקת מפעל ההתנחלויות .אלה שני צדדים
של אותו המטבע :קפיטליזם וכיבוש .על מנת להמשיך
ולקדמם יש צורך בכוח עבודה צייתני ושאינו שואל שאלות.
ומבית ,בנט והפרופסורים הבכירים המשתפים עמו פעולה
באצטלה של "א-פוליטיות" אינם מוכנים להיענות
לדרישותיהם הצודקות של אלפי אנשי הסגל הזוטר :ביטחון
תעסוקתי והעלאת שכר.
אנשי הסגל הזוטר פתחו בצעדים ארגוניים לפני החג
וצפויים להמשיך בהם לאחריו.

תגובות 2/
דיסנילנד והחלום האמריקאי

דברים בשם אומרם
חג החירות בהפוך על הפוך
"אוטוטו חג החירות ,ואומר לכם שופטים נכבדים :יש פה
פצע מדמם שצריך לטפל בו ,לא רק למשפחה שלי וקרוביי
אלא לכל עם ישראל .אני מבקש מכם ,שחררו אותי עוד
היום".
)הסמל הרוצח אלאור אזריה לשופטיו" ,ישראל היום"(15.3 ,

לבני-טורס או מי בכלל זקוק לפגרה?
"ח"כ ציפי לבני )המחנה הציוני( לא הופיעה ולו לדיון אחד
בכל מושב הכנסת האחרון ,נכחה רק בשלוש ישיבות ועדה,
לא הגישה שום שאילתא וקידמה הצעת חוק אחת בלבד.
ח"כ לבני שיאנית של מגיפת הטיסות עם שיא של  28טיסות
שהביאו אותה לשהות לא פחות מ 100-ימים בחו"ל במהלך
הכנסת ה .20-אפילו בזמן כתיבת שורות אלו ,ימי עבודת
כנסת טרום-פגרה ,שוהה חברת הכנסת לבני בחו"ל".
)תומר אביטל ,בבלוג באתר "הארץ"(11.3 ,

האיש מדבר תחת השפעת ס ...קרים
"שמעתי שיש גורם בכיר בקואליציה שמחנך עצמו להיות
ראש הממשלה ושר ביטחון בו זמנית מתדרך בעילום שם .זה
מלמד על תכנים ועל נוסח .שמעתי שבאותו משקל סמורטיץ'
יעבור למלא מקום של איימן עודה".
)שר הביטחון אביגדור ליברמן" ,ישראל היום"(12.3 ,

"דיסנילנד ריזורט ,המתחם הכולל את פארק דיסנילנד,
קליפורניה אדוונצ'ר והמלונות הסמוכים אליהם ,מעסיק כ-
 30אלף עובדים .זהו המעסיק הגדול ביותר במחוז אורנג'
ואחד המעסיקים הגדולים ביותר בקליפורניה .כ 85%-מבין
 17אלף עובדי דיסנילנד שחברים באיגוד משתכרים פחות מ-
 15דולר בשעה ,לפי נתוני איגוד העובדים .שכר המינימום
בקליפורניה כיום הוא  10.50דולר בשעה ,והוא צפוי לעלות
ל 15-דולר ב.2022-
יוקר המחיה הוא אחד האתגרים הקשים למי שחיים במחוז
אורנג' ,שבו אדם בוגר צריך להשתכר כ 33-אלף דולר בשנה
כדי לעמוד בתקציב חודשי בסיסי ,לפי מרכז התקציב
והמדיניות של קליפורניה 38% .מתוך  1.5מיליון העובדים
במדינה משתכרים פחות מכך .זו הסוגיה שעמה נאלצים
להתמודד עובדים רבים בשכר נמוך ברחבי המדינה:
קליפורניה סובלת כיום משיעור העוני הגבוה ביותר
בארה"ב ,20.6% ,כשנלקחים בחשבון מסים ,דיור והוצאות
רפואיות ,לפי נתוני מפקד האוכלוסין .בסקר שנערך בקרב
אלפי עובדים בשכר נמוך בדיסנילנד ,כמעט שלושה רבעים
מהם אמרו כי הם לא משתכרים מספיק כדי לממן את
ההוצאות החודשיות הבסיסיות שלהם ,ואחד מכל עשרה
אמר כי היה חסר בית בשלב מסוים בשנתיים האחרונות.
דוברת מטעם תאגיד דיסני אמרה כי 'הסקר הופק בידי איגוד
עובדים בעל מניעים פוליטיים'".
)"ניו יורק טיימס"(27.2 ,

סוף עונת החמוצים
"בתקופה האחרונה הזדמן לי לפגוש אזרחים במקומות רבים
בארץ ,וגיליתי בני אדם שמחים ואופטימיים ,האוהבים את
המדינה וחשים תעצומות נפש נוכח היותה מעצמה מובילה,
כולל בתחומי המדע והטכנולוגיה המתקדמים ביותר".
)חיים שיין" ,ישראל היום"(13.3 ,

סופרמן והשאלה היהודית
"סגן יו״ר הכנסת ח"כ חיליק בר מזמין אתכם למפגש ושיח
עם השחקן ההוליוודי דין קיין )סופרמן ,לואיס וקלארק
ועוד( .ח"כ חיליק בר יארח אותו בכנסת לשיחה על ישראל,
ירושלים ,והקשר שלו לעם היהודי".

מכתבים
למערכת
מרתון בירושלים בצלו של הכיבוש
יש לנו חג המרתון בירושלים .מאוד כיף לראות את כולם
רצים .אך מה שכמעט כל המשתתפים והצופים לא יודעים זה
משהו שקרה סמוך למסלול .קבוצת פעילים הגיעה עם
שלטים ודגלים כדי להביע מחאה על נושא שבעיניהם,
ובעיניי ,הוא חשוב מאוד :להזכיר לחוגגים שעדיין יש
כיבוש ,גם בירושלים.
המשטרה התנפלה באלימות על הפעילים ,עצרה
בברוטליות שניים מהם ,החרימה את הדגלים ,הכריחה את
המשתתפים להוריד את החולצות ,החרימה טרנזיט )!( ולא
אפשרה את חופש הביטוי והמחאה המינימליים.
העצורים הובאו להארכת מעצר ,ואני תוהה אם יואשמו
בכך שניסו לארגן מחאה ,או אולי שהם נולדו לאם
פלסטינית .אגב ,המחאה הייתה ליד עיסאוויה והיו שם
ערבים ויהודים .צר לי להרוס את החגיגה ,אבל אי אפשר
לחגוג בירושלים כל עוד הכיבוש בה נמשך.

חגית עופרן
ירושלים
אפשר לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

)הזמנה ששיגר ח"כ בר לחברי מפלגת העבודה(15.3 ,

סיכום מושב החורף ,גרסת הימין הניאו-ליברלי
"חברי הכנסת של הליכוד הם המובילים בפעילות חקיקה
למען חופש הפרט והשוק החופשי בישראל ,בעוד יהדות
התורה הגיעה למקום הראשון בדירוג המפלגות .כך עולה
מ'מדד החירות' של התנועה הליברלית החדשה המדרג את
הח"כים לפי תרומתם לחקיקה בנושאים אלה .ח"כ איציק
שמולי מהמחנה הציוני הוא נבחר הציבור שפעילותו במושב
האחרון פגעה באופן הרחב ביותר בחופש הפרט של אזרחי
ישראל .אחריו ,ח"כ דב חנין מהרשימה המשותפת".
)הודעה לעיתונות של התנועה הליברלית החדשה(15.3 ,

מרצ :הבולשיט הרגיל
"מעולם לא הצבעתי למרצ .לא חשבתי להצביע לה .לא
חלמתי להצביע לה .האופציה אפילו לא עלתה על השולחן,
ואם הייתה עולה ,הייתי אומר – נו באמת .תעזבו אותי באמא
שלכם .שאחרים יצביעו .אני נשאר עם חד"ש והרשימה
המשותפת .כך זה היה מאז שעמדתי על דעתי .אם אחליט
להצביע למרצ בבחירות הקרובות והיא לא תשנה את המצע
הציוני דרדל'ה שלה ולא תעשה מהפך אמתי ברשימה שלה,
אני מאוד אתאכזב מעצמי .זו תהיה הצבעה סקטוריאלית,
משעממת ונטולת תקווה .בקיצור ,הבולשיט הרגיל".
)ניסן שור ,מוסף "הארץ"(16.3 ,

פוליטי3/

המשותפת  -גם בציבור היהודי
המשבר הקואליציוני האחרון ,שחלף כפי שבא ,הוביל את
המערכת הפוליטית לנקודה הקרובה ביותר לבחירות מאז
כינון הממשלה הנוכחית .לדברי גורמים בתקשורת ובממסד,
בחירות מוקדמות עדיין נשקלות .מציאות זו מעלה שאלות
לגבי אסטרטגיית הבחירות של חד״ש לכנסת ה.21-
לפי הערכות ,גם בבחירות הקרובות תרוץ חד"ש כחלק
מהרשימה המשותפת בפורמציה הנוכחית .כלומר ,יחד עם
בל״ד ,רע״מ ותע״ל ,ובראשות איש חד״ש .ברשימה זו לא
אדון בשאלות העקרוניות בנוגע למשותפת .זה דיון חשוב,
המתנהל לא אחת על גבי דפי עיתון זה ,אך הוא לא הדיון
היחיד שיש לנהל .יש לחשוב גם על הפרקסיס הפוליטי.

הרשימה .וגם אם ימשיך להיות מועמד יהודי אחד במקום
ריאלי ,יש להדגיש את הרכב הפעילים של המשותפת כערבי-
יהודי;  .2קול למשותפת – קול לשכבות המוחלשות :ניצור
זיהוי בין המשותפת לבין המעמדות המוחלשים ,״השקופים״
לפי אריה דרעי .הסוגיות בהן עוסקת הרשימה המשותפת הן
סוגיות רלוונטיות למעמד העובדים בארץ כולו – ערבים
ויהודים .עלינו להדגיש שבייצוגה את הציבור הערבי ,מייצגת
הרשימה המשותפת גם את האינטרסים של כלל השכבות
המוחלשות;  .3המחנה הדמוקרטי :נמצב את הרשימה
המשותפת כמפלגה הגדולה ביותר במחנה הדמוקרטי
בישראל .נתמיד בקו המסמן את המאבק הפוליטי בישראל
כמשולש :המחנה הלאומני )בראשות הליכוד( ,המחנה הציוני
)כשמו כן הוא( ,והמחנה הדמוקרטי בהובלת המשותפת; .4
המפלגה היחידה שלא תשב עם ליברמן :פנייתה של זנדברג
יו"ר מרצ ל״מיינסטרים״ הישראלי היא בפועל לגיטימציה
לכוחות גזעניים כמו ליברמן .נדגיש שרק המשותפת לא
תשתתף בממשלות גזעניות ,ותהיה אופוזיציה עקבית להן.
אלה הם רק כמה רעיונות לקווי בסיס עבור הקמפיין הקרוב.
אני מציע לפתחם ולחשוב על עוד כיווני פעולה .מטרתנו -
להשיג תמיכה רחבה לכנסת בקרב הציבור הדמוקרטי
והשמאלי בארץ ,ערבים ויהודים .כרגע זה אומר תמיכה
ברשימה המשותפת .אלה התנאים .כעת יש לפעול.

נמרוד פלשנברג

מועצת חד"ש :שינויים
בתקנון למען ייצוג נשים
טיפ :לא לשכור את משה קלוגהפט כיועץ )צילום" :זו הדרך"(

מציאות אלקטורלית זו מקשה ביותר על יכולת חד״ש
להתחרות על קולות בציבור היהודי ,כפי שלימדה אותנו
מערכת הבחירות של  .2015מעבר לעובדה המובנית שבעיני
מרבית הציבור היהודי נתפשת הרשימה המשותפת בראש
ובראשונה כמייצגת אלקטורלית של הציבור הערבי ,ולכן אינה
נשקלת כאפשרות מידית לאנשי שמאל יהודים ,קיים גם
האתגר של הצבעה אסטרטגית.
התחרות שלנו על קולות שמאל יהודיים היא כמעט באופן
בלעדי עם מרצ .אך מרצ עצמה קרובה בסקרים לאחוז
החסימה )ותחילת הכהונה המקרטעת של תמר זנדברג
בראשות המפלגה לא מבשרת טובות עבורה( .בבחירות ,2015
כאשר אי-אלה מתומכי חד״ש בעבר שקלו להצביע למשותפת
אך חששו שמרצ לא תעבור את אחוז החסימה ,היה קשה מאוד
לשכנעם כי המשותפת היא הבחירה הנכונה.
לכן עלינו להתחיל לחשוב ,כבר היום ,איך פונים לציבור
היהודי עם הרשימה המשותפת כאפשרות הנכונה עבור אנשי
שמאל עקבי .איננו יכולים להסתפק בהדגשה של ״חד״ש בתוך
הרשימה המשותפת״ ,מפני שבפועל אי אפשר להבחין בין
המפלגות בקמפיין בחירות .עלינו לחשוב כיצד פונה
״המשותפת״ לציבור היהודי.
כדי להגיע לקהל רחב של יהודים שוחרי דמוקרטיה ,שלום
ושוויון ,אני מציע כמה הדגשים אפשריים .1 :רשימה ערבית-
יהודית :הקמפיין ידגיש את הרכבה היהודי-ערבי של

במושב השני של מועצת חד"ש התכנסו ) (24.3מאות
המשתתפים באולמי "אלעואדיה" בשפרעם .לאחר ברכות של
עאדל עאמר ,מזכ"ל מק"י ,מנצור דהאמשה ,מזכיר חד"ש,
ועפו אגברייה ,יו"ר חד"ש ,דנה המועצה בשינויים בתקנון,
בהיערכות לבחירות המקומיות והכלליות ובהתארגנות לקראת
הפגנות יום האדמה הארציות.
השינוי המשמעותי ביותר שאושר בתקנון חד"ש הוא
הרחבת הייצוג לנשים בכל מוסדות חד"ש וברשימות החזית
לבחירות השונות :הבטחת ייצוג נשי בשיעור של ,25%
ובמקומות הריאליים ,ברשימות לכנסת ,להסתדרות ולרשויות
המקומיות .כמו כן ,בבחירות למזכירות חד"ש הובטחה
הגדלת השריון לנשים ל 10-מושבים ,כך שייצוג הנשים בקרב
חברי המזכירות יגיע עד לרמה של כשליש לפחות.
כמו כן ,נקבע סף עליון של  12שנים לכהונה עבור ח"כ
מטעם חד"ש ,וזאת על מנת לדאוג לריענון השורות .בשל
סמיכות ההחלטה לבחירות הקרובות ,תחול ההחלטה רק
מהבחירות לכנסת ה.22-
שינוי תקנוני נוסף שאושר הוא פסילת פתקי הצבעה
למוסדות חד"ש השונים בהם לא מסומנים שלושה רבעים
ממספר המועמדים שנדרש לסמן .למשל ,אם למזכירות חד"ש
נבחרים  28צירים ,כל פתק שיכיל פחות מ 21-סימנים )(75%
– ייפסל .הצעה זו יזמו חברי ועדת הביקורת בהדגישם כי יש
למגר תופעה של "בלוקים" ,כלומר למנוע מצב של רשימות
מוכנות מראש ושל תופעות של הצבעות הדדיות במסגרת
עסקות ממין זה.

חוק ומשפט4/

הפללה היא
מדיניות
איך יכולה המדינה ליישם
במהירות את פסיקת בג"ץ?
מאת ענת מטר
לפני ארבע שנים ,במארס  ,2014הגישו האגודה לזכויות
האזרח ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ועמותת רופאים
לזכויות אדם עתירה לבג"ץ בעניין הצפיפות בבתי הסוהר
והמעצר בישראל .בסטטיסטיקות העולמיות נמצאת ישראל
במקום גרוע מאוד במדד יחסה לאסירים ולעצירים .הדבר נוגע
בין היתר לשטח המחייה המוקצה למרבית האסירים
והעצירים :זה נמוך מ 3-מ"ר לאסיר .מספר זה כולל את שטח
מיטתו ,השירותים והמקלחת .ב"נמוך מ" הכוונה ,למשל ,לכך
שבשני אגפים בבית הסוהר קציעות עומד לרשותו של כל אסיר
שטח כולל של  2.4מ"ר; ובתאי כלא עופר – 2.1מ"ר בלבד!
השנים חלפו ,דיונים התקיימו ,התחייבויות הושמעו.
בינתיים ,ובלי קשר לעתירה זו ,הגישה ועדת דורנר לבחינת
מדיניות הענישה את הדו"ח שלה ,ובו בין היתר המלצה להקל
באופן שיטתי בענישה ,להפחית במאסרים ממושכים ולקדם
פרויקט של שיקום בקהילה .המדינה שמחה להודיע על
תכניתה ליישם את ההמלצות ,אולם לא התייחסה באופן
קונקרטי לעניין הצפיפות .ביוני  2017פסק בג"ץ שתוך תשעה
חודשים על המדינה להבטיח לכל אסיר ועציר שטח מחיה של
 3מ"ר – לא כולל שטח השירותים והמקלחת .בתוך שנה וחצי,
הוסיף בג"ץ ,על השטח לגדול עוד .דבר לא קרה.
וכך הגענו לדיון שהתקיים בבג"ץ בשבוע שעבר ).(19.3
המדינה ביקשה ,שבוע לפני שצריכה הייתה לסיים את יישום
השלב הראשון של פסה"ד ,לדחותו ב 10-שנים .השופטים,
שציינו כי החלטתם איננה בגדר המלצה גרידא ,הורו למדינה
להגיש תוך שבוע את פירוט תכניתה לביצוע המטלה במהרה.
כפי שהעירו גם שופטי בג"ץ ,בניית מתקני כליאה חדשים
ומרוּוחים יותר איננה המהלך היחיד שעשוי לענות לדרישה.
ובכן ,מה יכולה המדינה לעשות?
ראשית ,להקטין באופן דרסטי את מספר הכלואים .כפי
שעולה מדו"ח ועדת דורנר ,מספרה של חגית לרנאו )עבריינות
ואכיפת חוק( ,מדו"חות של הסנגוריה הציבורית ,ממאות
מחקרים שפורסמו ברחבי העולם בעניין זה ובפרט מניתוחיה
המבריקים של הפילוסופית והאקטיביסטית המרקסיסטית
אנג'לה דיוויס ,הקטנה מסיבית בשיעור הכליאה אינה רק
אפשרית ,אלא גם מומלצת :העבריינות החוזרת )רצידיביזם(
פוחתת בשיעור ניכר כאשר נבחרות חלופות למאסר )כמו
הליכי צדק מאחה ,פיקוח של שירות מבחן ,עבודות שירות,
אזיקים אלקטרוניים וכו'( .אלה מאפשרות את המשך החיים
בקהילה ומגנות מפני הישמטות לדרך שאין ממנה חזרה.
אבל גם אם נניח לרגע למהלך דרמטי ומוצדק כזה ,הרי

)אילוסטרציה :פליקר(

שחרור מוקדם רחב יותר מהנהוג כיום – הן מבחינת מספר
המשתחררים והן מבחינת אורך התקופה – עשוי להקטין את
האוכלוסייה בבתי הכלא ברגע .כמו כן ,כפי שציינו העותרים
במקרה הנוכחי ,עצורים מהווים כיום כמעט שליש מכלל
הכלואים .הפחתת מספר המעצרים בכלל ,והמעצרים עד תום
ההליכים בפרט ,תשפר באחת את מצב הכלואים.
ברור שביצוע החלטות אלה אינו מוטל לפתחו של שירות
בתי הסוהר בלבד .הפללה היא מדיניות; מעצר וכליאה הם
נגזרת שלה .לשאלות מיהו עבריין ,מהו פשע וכיצד נכון
להתמודד עמו מספקת המדינה תשובות ,והחברה האזרחית
היא שצריכה לאתגר אותן .תפישת העולם השמאלית מחייבת
אותנו לנקוט ,גם כאן ,בעמדה הומניסטית נחרצת .העובדות
והניתוחים כבר ישנם .צריך רק לפעול.
וישנו ,כמובן ,הפיל הגדול שבחדר .בתשובת המדינה
לבג"ץ חוזר ונשנה האיום בדבר מסת האסירים המסווגים
כ"ביטחוניים" ,המאכלסת את בתי הסוהר הישראליים ,בעיה
שהמדינה אינה רוצה לגעת בה ,ואפילו לא לדון בה .עוה"ד רן
רוזנברג ,שייצג את המדינה בבג"ץ ,חשב שהוא מספק נימוק
מוחץ למדי כשציין כי האסירים מקטגוריה זו הם שליש
מאוכלוסיית בתי-הסוהר ,וכן כי התנאים החמורים ביותר
מבחינת הצפיפות )כמו בשתי הדוגמאות שנתתי לעיל( נוגעים
בעיקר לאוכלוסייה זו .שופטי בג"ץ לא בלעו את הפיתיון ,אבל
התעקשותם על כך שהמדינה צריכה ליישם את ההחלטה
לוותה בנפנוף "האסירים הביטחוניים" מעל פניהם כאילו היו
אלה זבוב טורדני .רווחתם תגיע רק כתוצאה משחרור של
אסירים אחרים .בהם עצמם אין מה לדון.
ובכן ,אנחנו כן רוצים לדון בהם ,באסירים הפוליטיים,
שהמדינה מכנה "ביטחוניים" .בסוף פברואר ,היו בבתי הסוהר
 6,119אסירים כאלה .מתוכם רק אלף ,בערך ,מרצים עונש של
 20שנה ויותר )כולל מאסר עולם( .האסירים האחרים נשפטו
על עבירות קלות יחסית ,ואין שום סיבה שמדיניות שחרורים
כללית תפסח עליהם .בצד השני של הסקלה ,חשוב להזכיר את
 30האסירים הוותיקים ,הכלואים עוד מהתקופה שלפני הסכמי
אוסלו – ואותם יש לשחרר לאלתר .שתי אוכלוסיות ענקיות
ראויות אף הן לשחרור מידי :קודם כל 450 ,העצירים
המנהליים ,הכלואים ללא משפט לתקופות הנקבעות באופן
שרירותי ואינן ידועות אלא בדיעבד ,לאחר השחרור; וכן
 1,763העצירים הכלואים עד תום משפטם.
כולנו מכירים את שמותיהן של עהד ונארימאן תמימי,
שההחלטה בדבר מעצרן עד תום ההליכים והבאת עשרות
עדים שיבטיחו את התארכות המשפט דחפו אותן להסכים
לעסקת טיעון .אבל כמותן מצויים בכלא עוד מאות רבות של
עצירים ,שמעצרם עד תום ההליכים אינו אלא מדיניות של
נקמנות ,סחטנות ,דיכוי בוטה וצייתנות מוחלטת של שופטי
בתי המשפט הצבאיים לשב"כ.

מוניציפלי5/

לדמוקרטיזציה של הרשויות המקומיות
בסוף אוקטובר הקרוב יתקיימו הבחירות לרשויות
המקומיות .בגיליון "זו הדרך" מס'  (14.3) 11ראו אור קטעים
מתוך מסמך שפרסם הוועד המרכזי של מק"י בנושא.
למק"י כמעט  70שנות פעילות ברשויות המקומיות :נציגי
המפלגה במועצת העיר ת"א-יפו בשנות ה 50-וראשי ועדי
המעברות ברחבי הארץ; הניצחון ההיסטורי בעיריית נצרת
) (1975וההצלחות בבחירות ברשויות המקומיות בעקבות יום
האדמה; ניסיונות מקומיים כגון הרשימה " "02בירושלים
בשנות ה 80-והרשימה "עיר לכולנו" בבחירות לעיריית ת"א-
יפו ) 2008ו .(2013-הקומוניסטיות והקומוניסטים צברו ניסיון
עשיר בהתמודדות בבחירות ברשויות המקומיות.
הקומוניסטים בכל הארצות הקפיטליסטיות היו ועודם
פעילים במישור המקומי .בצרפת ,למשל ,ישנן עיריות אותן
מובילה המפלגה הקומוניסטית מאז הקמתה בשנות ה 20-של
המאה שעברה ועד היום בלא הפסקה )פרט לשנות הכיבוש
הנאצי.(1945-1940 ,
הפעילות המקומית היא הזדמנות מצוינת להפריך את
הטענה שעמדותיהם של הקומוניסטים הן אוטופיות ,או
נכונות רק על הנייר .נכון ,אי אפשר לבצע מהפכה
סוציאליסטית באמצעות כיבושן של אי-אלו ערים .אבל ניסיון
השמאל העקבי בעולם בעשרות השנים האחרונות מלמד
שאפשר לקדם מדיניות שוויונית המאתגרת את העמדות
הניאו-ליברליות של ההון שבשלטון.
מטרת מאמר קצר זה היא להציע חמישה קווי פעולה של
הפעילות הקומוניסטית במישור המקומי .מדובר בחמישה
קווים כלליים ,מפני שהמציאות המקומית בערים הגדולות,
בערים המעורבות ובכפרים מגוונת מאוד.

העיר כשדה מערכה מעמדי והזכות על העיר
העיר הופכת שדה קרב מעמדי ,כאשר ההון משתלט והולך
על כל חלקה טובה למען מקסום רווחיו .השקפתנו גורסת
שלתושביה יש "זכות על העיר" .קרי ,יש להעדיף את
האינטרסים של הרוב על פני האינטרסים של ההון .לפיכך
העיר )או הרשות המקומית( היא מרחב השייך לתושביה,
ולהם הזכות והאפשרות להגשים במסגרתה את זכויותיהם
הפוליטיות ,החברתיות והסביבתיות על בסיס עקרונות
השוויון והסולידריות.
לפיכך ,על ראשי העיר לקדם ערכים אלה על בסיס פיתוח
בר-קיימא ,איכות חיים וכיבוד הזולת .תכנון העיר אמור לשלב
דאגה לחיי התושבים ושמירה על הזכויות למגורים ,לעבודה,
לפנאי ,לחינוך ולתרבות.

מאבק באפליה ועיקרון השוויון
לכל תושב "הזכות על העיר" – ללא הבדל דת ,לאום ,עדה,
נטייה מינית ,מגדר ,שפה ,עמדה פוליטית או רמת הכנסה.
כל המתגורר בעיר והמשלם ארנונה יהיה "אזרח עירוני"
לאחר שנתיים תושבות – גם טרם קבלת אזרחות המדינה; הוא
רשאי לבחור או להיבחר .רשויות העיר יפעלו כדי להבטיח את
חופש הדת ,אך העירייה לא תממן פעילות דתית מכל סוג.
מימון הפעילות הדתית הוא עניינם של המאמינים ולא של כלל
הציבור .העירייה תפעל כדי למגר כל צורה של אפליה – גם
על רקע דתי .מוסדות העיר יפעלו על מנת לשמור על מורשתם
התרבותית ,הלאומית והלשונית של הקבוצות השונות.
כמו כן ,מוסדות העיר יפעלו להקמתם ו/או למימונם של
הארגונים ,בתי הספר או עמותות הפועלים לשמירת מורשתן

של הקבוצות השונות המתגוררת בתחומה.

סולידריות וערבות הדדית
מתפקידה של העירייה לקדם את הסולידריות והערבות
ההדדית בין תושביה .העירייה לא תעסיק עובדי קבלן ,עובדים
שעתיים או בכל צורה אחרת של העסקה פוגענית .עובדי
העירייה יועסקו אך ורק בהעסקה הישירה ובאמצעות הסכמים
קיבוציים – מהמנכ"ל ועד לאחרון עובדי מחלקת התברואה.
גם העסקה במפעלים ,בחברות )כגון "החברה הכלכלית"(,
בתאגידי המים או בכל צורה אחרת של פעולה משקית
שבבעלות – חלקית או מלאה – של העירייה תהא ישירה.
העירייה תפעל לשמירת זכויות העובדים בתחומה ולמניעת
הפגיעה בסביבה .פקחים עירוניים יקבלו הדרכה וסמכויות כדי
לאכוף את חוקי העבודה ואת איכות הסביבה .העירייה תקדם
מדיניות פעילה למאבק בעוני ולתמיכה באנשים עם
מוגבלויות )בייחוד בנכים( .כל המבנים העירוניים יהיו
נגישים .מחלקות הרווחה יתוגברו כדי לתת מענה לאוכלוסייה
החיה בעוני .כמו כן ,תדאג העירייה לצרכיהם של נשים וילדים
במצבי סיכון :ממקלטים ,דרך הדרכה ועד לתמיכה פעילה.
העירייה תקדם הקמתם של ארגונים התנדבותיים ,שכונתיים
ותרבותיים היכולים לסייע בקידום מדיניות השוויון והערבות
ההדדית .כמו כן ,תקדם העירייה מיזמים בבעלות
קואופרטיבית או שיתופית במסחר ,שירותים ,תחבורה ,בנייה,
אמנות ,תרבות וייצור .בעדיפות יזכו נשים ,בעלי מוגבלויות,
מובטלים ואקדמאים ללא עבודה ההולמת את כישוריהם.
העירייה תפעל בכל התחומים בהתאם לעקרונות שנקבעו
באמנות הבינלאומיות הרבות ,כגון האמנה לזכויות הילד,
לזכויות האישה ,לזכויות העובד ,להגנת הסביבה וכן הלאה.

דמוקרטיה עירונית
לכל תושבי העיר )כולל אלה שאינם אזרחי ישראל אך הם
תושבי העיר בעלי ותק של שנתיים( ,לרבות פליטים ומהגרים,
הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות העיר ,ראשות העיר ,מועצת
העיר ,ועדי שכונות וכדומה .אך מעבר לבחירות הנערכות מדי
חמש שנים ,על העירייה לקדם צורות חדשות של דמוקרטיה
ישירה ,ובראש ובראשונה :התקציב השיתופי או השתפני.
קרי ,עיקרי תקציב העיר ייקבעו באמצעות אספות שכונתיות
שיתכנסו מדי שנה כדי לדון על חלוקת משאבי העיר .זאת לפי
העיקרון – יותר משאבים יינתנו לשכונות או לקבוצות
האוכלוסייה העניות יותר .אפשר לאמץ את רעיון "המשאל
העירוני" כדי לקבוע את מדיניות העירייה בשאלות מרכזיות
בענייני סביבה ,תכנון ועוד.

חירויות במרחב העירוני
העירייה תבטיח את החירויות של כלל תושבי העיר :הזכות
להפגין ,הזכות להביע דעה ,חופש העיתונות ,חופש
ההתאגדות של העובדים וההתארגנות החברתית ועוד.
העירייה לא תטיל הגבלות על חירויות התושבים ,לא
תדרוש תשלום אגרות ותסייע באופן פעיל למימוש זכויות
התושב והעובד .היא תיאבק בכל ביטוי של גזענות ואפליה על
רקע דתי ,לאומי או מגדרי .כמו כן ,העירייה תפעל בצורה
שקופה באמצעות האינטרנט ,הרשתות החברתיות ,ובהודעות
אל הציבור .תקציב העיר יהא שקוף ונגיש לכל תושב .העירייה
תקדם נגישות לרשתות החברתיות כאמצעי למתן מידע
לתושבים ועל מנת לקבל היזון חוזר לפעילותה.

אפרים דוידי

בעולם6/

סוריה :מי נלחם במי והיכן
המלחמה נמשכת ומסתבכת :עוד אלפי הרוגים ומאות אלפי פליטים
מה קורה בסוריה? בתחילת השנה דומה היה כי
המלחמה מתקרבת לסיומה .ההתערבות הרוסית
והתמיכה האיראנית ייצבו זמנית את צבא אסד ,ונראה
היה שגורלו של דאעש נחרץ אחרי מפלתו בעיראק
ונפילת הערים תדמור ורקה .ואולם ,נכון לעכשיו,
המלחמה רחוקה מסיום ואף משנה את פניה
ומסתעפת .כדי להבין כיצד ,יש לרדת לפרטים
ולהיעזר במפה.
בגבול הצפוני תפסו צבא טורקיה והמיליציות
הנשענות עליו ) (SFAשטחים נרחבים מידי
הקואליציה הכורדית ) :(YPGמעפרין בצפון-מערב
ועד ג'רבלוס שעל גדות נהר הפרת .הטורקים חותרים
ליצור מחיצה בין האזורים הכורדיים בסוריה
ובשכנותיה .טורקיה נוהגת כמעצמה אזורית בעלת
אינטרסים אסטרטגיים והשליטה בטריטוריה סורית
מקנה לה מעמד בכל מו"מ על עתיד האזור .עד לפני
שנה התנגד ארדואן להמשך שלטון אסד ,והוא עדיין
תומך במיליציות סלפיסטיות-אסלאמיסטיות סוניות.
באמצעות שליטה בעפרין ,יצרו הטורקים רצף
מטורקיה למובלעת הגדולה באידליב ,בה מתרכזים,
בתנאי מצור ,למעלה מ 2-מיליוני סונים .באידליב שולטת
קואליציית מיליציות סלפיסטיות בתמיכה סעודית ,שהחזקה
ביניהן – "הארגון לשחרור הלבנט" ) ,(HTSהיא מיליציה
שיסודותיה באל-קעאידה .את אידליב מפציצים הצבאות
הרוסי והסורי.
הקואליציה הכורדית ,הנהנית מתמיכה אמריקאית ומאי-
התקפה רוסית ,שולטת בצפון-מזרח המדינה .באזור הכורדי
ישנם למעלה מ 10-שדות תעופה ובסיסים של צבא ארה"ב,
וכ 2,000-חיילי עילית .בשטח זה נמצאים מרבית שדות הנפט
והגז של סוריה .לפני כחודש נלחמו באזור כוחות אסד בגיבוי
חברה צבאית פרטית רוסית בחיילים אמריקאים וכורדים.
בקרב נהרגו מאות שכירי חרב רוסים .גורל הכורדים תלוי
בהכרעת טראמפ אם להמשיך ולתמוך בהם במחיר החרפת
היחסים עם ארדואן .ארה"ב ,שלפי דוקטרינת אובמה הייתה
מעורבת בסוריה רק כדי להלחם בדאעש )לכאורה( ,נוטה עתה
למעורבות גלויה ובלתי-מוגבלת למען בעלות בריתה
האזוריות :ישראל ,ירדן ,איחוד האמירויות וסעודיה.
בסוריה מוצבים גם כוחות משמרות המהפכה האיראנית
שתמכו באסד מראשית המלחמה .בצדן פועלות גם מיליציות
פרו-איראניות )זיינביון ופטמאיון( שבשורותיהן לוחמים
פליטים שיעים מפקיסטן ומאפגניסטן .אלה המקבילות
האיראניות לחברות הצבאיות הפרטיות המערביות והרוסיות.
גם כוחות החיזבאללה והצבא האיראני הסדיר שותפים
ללחימה ,ובסיסיהם ממוקמים במערב המדינה ובדמשק רבתי.
בקצה הדרום-מזרחי של סוריה מחזיק עדיין דאעש
במובלעות גדולות .הארגון אמנם איבד את יכולתו לשלוט
בשטח רחב )"המדינה האסלאמית"( ,אך חידש את מלחמת
הגרילה בה הצטיין בעבר .בדרום סוריה ,בקרבת מפגש
הגבולות של סוריה ,עיראק וירדן )א-טנף( ,ישנו שטח
בשליטת חיילים אמריקאים .גם שם נערך לפני כמה חודשים
קרב שבו הפציצו האמריקאים כוחות סוריים שהתקדמו לעבר

אזורי שליטה לפי צבעים :אדום – המשטר הסורי ,שחור – דאעש; צהוב
– הכורדים; ירוק – מורדים; טורקיז – טורקיה )אילוסטרציה :אל-ג'זירה(

הגבול והסבו להם מאות אבדות .באזור דמשק השתלט הצבא
הסורי לפני כשבוע ,באמצעות הפצצות אוויריות כבדות
רוסיות ,על מובלעת ג'אוטה המזרחית בה החזיקו מיליציות
עוינות למשטר הסורי.
באזור הדרום-מערבי של סוריה )החורן( ,הגובל בירדן
ובירמוכ ,מצויה מובלעת מורדים נוספת במחוז דרעה .אזור
זה ,בו החלה המחאה נגד אסד ב ,2011-נחרב ברובו .ב2017-
כבשוהו מיליציות  .HTSלמרות התקפות חוזרות של צבא
אסד ומסייעיו ,מחזיקים המורדים מעמד .במוקדם או במאוחר
ינסו כוחות אסד להחזיר לעצמם שליטה באזור.
ישראל ,ירדן וארה"ב חוששות מכניסת כוחות איראניים או
שלוחיהם לאזור .באזור צפון הגולן תומכת ישראל ומחמשת
כוחות סלפיסטיים במובלעת ליד קוניטרה .אף שישראל
טוענת שאינה מתערבת בסוריה ,היא עומדת מאחורי מאות
הפצצות אוויריות בטענה של סיכול העברות נשק מאיראן
לחיזבאללה .ככל שכוחות אסד מרגישים חזקים יותר ,הם
מעזים ומגנים על השטח האווירי של סוריה בפני חדירות
שישראל מגדירה כ"זכותה הטבעית" .בחודש שעבר התפתחה
תקרית כזאת לפגיעה ישראלית בבסיסי הגנה אווירית של צבא
סוריה ובבסיסים איראניים .התקרית איימה להתרחב ,אך אז
דרשה רוסיה מישראל להפסיק את ההסלמה.
דומה כי בסוריה מתחוללות כעת מספר מלחמות אזוריות:
מלחמה בין רוסיה לארה"ב שבכמה מקרים הייתה כפסע
מהתנגשות ישירה; מלחמה בין איראן לישראל שבחודש
שעבר הגיעה לשלב הפצצות ישראליות של בסיסים איראניים
בסוריה; ומלחמה בין טורקיה לכורדים העלולה להפוך
מלחמה בין כוחות טורקיים לכוחות סוריים .אחרי שבע שנות
לחימה ,הקדרה הסורית עדיין מבעבעת.

אבישי ארליך

דמוקרטיה7/
האוכלוסייה בנעשה בעולם ,האיש ברחוב אינו
סומך עוד על השלטונות .הוא חש כי הפוליטיקאים
אינם מייצגים אותו ,והוא נאלץ לעבוד קשה יותר
תמורת שכר נמוך יותר .התוצאה היא שילוב של
זעם ,פחד מהבאות ורצון לברוח .הוא אף אינו יכול
להאמין למידע לו הוא חשוף בעיתונות או
בטלוויזיה .יש המגדירים את התהליך כפופוליזם,
אך מדובר באובדן אמון חסר תקדים בממסד.

כך נולדו ה"פייק ניוז"?
חוסר האמון במבנים הממסדיים גדול כל כך,
שהאנשים כבר אינם מאמינים שאירועים מסוימים
אכן התחוללו .אתה כבר לא מאמין לאיש ,אז מדוע
יש להאמין למה שאנשים מדברים או מדווחים?

אנשים הפסיקו להאמין לתקשורת?
ואמצעי התקשורת משרתים ,בסופו של דבר ,את
האינטרסים של טראמפ.
חומסקי .נכנס לעשור העשירי לחייו )צילום :ז'אן בפטיסט/פליקר(

הבלשן והפעיל נועם חומסקי בן 90

טראמפ הוא
סכנה גדולה
פרופ' נועם חומסקי נולד בפילדלפיה ב .1928-הוא נחוש
להמשיך בדרכו הפוליטית ,מסרב לדבר על חייו הפרטיים ואין
ברשותו טלפון נייד .הוא לא פספס שום מערכה פוליטית מקומית
ועולמית במשך  60שנות פעילותו הפוליטית ,וכעת פעיל חומסקי
נגד ההתחממות הגלובלית ולמען הכורדים הנלחמים בהתערבות
הצבאית הטורקית בצפון סוריה .כמו כן ,הוא ממשיך לחקור
ולפרסם :ספרו האחרון" ,רקוויאם לחלום האמריקאי" ,כבר תורגם
לשפות מספר.
לאחר כמעט  60שנות מחקר והוראה במכון הטכנולוגי של
מסצוסטס ) ,(MITנדד חומסקי  4,200ק"מ דרומה אל מדברות
סונורה ,ובימים האחרונים עוסק בסידור חדרו החדש במחלקה
לבלשנות באוניברסיטת אריזונה .האוניברסיטה היא אחד האיים
הירוקים הבודדים בעיר טוסון הצחיחה .משרדו החדש של
חומסקי ממוקם בבניין לבנים אדומות שנבנה ב ,1904-ולשכתו
החדשה רחוקה עד מאוד מהחדר הגדול בו עבד בבוסטון.
כתב העיתון הספרדי "אל פאיס" פגש את חומסקי .לבוש
בג'ינס ועם שערו הלבן המאריך ,דומה כי הבלשן הנודע התרגל
למשכנו החדש ,ומספר שאחת הסיבות לנדידתו דרומה היא האור
הבוהק ומזג האוויר החם של טוסון ,אריזונה.

האם אנו חיים בעידן בו לא ניתן עוד לתת אמון
באדם ,ברעיון או בידיעה עיתונאית?
לפני  40שנה השתלט הניאו-ליברליזם על העולם בסיועם
של ]נשיא ארה"ב[ רונלד רייגן ושל ]ראש ממשלת בריטניה[
מרגרט תאצ'ר .השנים לא עבדו לחינם ,וניכר הריכוז הגובר
של העושר בידיים מעטות ,בצד אובדן השליטה של רוב

אבל בארה"ב ישנם אמצעי תקשורת ביקורתיים,
ה"ניו יורק טיימס" ,ה"וושינגטון פוסט" ועוד...
תסתכל על שערי העיתונים ועל מהדורות החדשות
בטלוויזיה .ישנו רק טראמפ ,טראמפ ועוד טראמפ .כלי
התקשורת ,כולם ,משרתים את סדר היום שקובע הנשיא דונלד
טראמפ .כל יום הוא זורק להם עצם ,פרובוקציה או שקר.
לאחר מכן עטים כולם על השטויות שהוא אומר או כותב.
בינתיים האגף הימני ביותר במפלגה הרפובליקנית ממשיך
בעבודת החבלה שלו :קיצוץ בזכויות האדם העובד ,הפסקת
המאבק בשינויי האקלים .כך הם גורפים עוד רווחים.

טראמפ הוא סכנה לדמוקרטיה?
דונלד טראמפ מהווה סכנה גדולה לרעיון הדמוקרטי .הוא
עושה שימוש מניפולטיבי ומודע ברעיוניות הגזענות,
הקסנופוביה והסקסיזם הקיימים חברה האמריקאית ,ומעניק
להם לגיטימציה שלטונית.

והוא עלול להיבחר שוב לנשיאות?
ייתכן .טראמפ הוא דמגוג מוכשר ואיש טלוויזיה המסוגל
ללבות את האש ,פעם אחר פעם ,בקרב תומכיו .חשוב לציין
שהבלבול הקיים בקרב ראשי המפלגה הדמוקרטית משחק
לידיו .הדמוקרטים לא מסוגלים להציב אלטרנטיבה ראויה
ומצע משכנע בפני הציבור.

אז אפשר להסיק שהניאו-ליברלים ניצח?
הניאו-ליברליזם קיים ,אבל רק עבור העניים .השוק
החופשי קיים עבור אלה שאין ברשותם אמצעים ,ואילו בעלי
ההון סומכים בבטחה על מנגנוני המדינה .אלה תולדות
הקפיטליזם על רגל אחת .התאגידים הגדולים פתחו בעידן
הניאו-ליברלי במלחמת מעמדות חסרת תקדים – זה מרקסיזם
הפוך על הפוך .התאגידים הפכו 'גדולים מכדי ליפול' והמסים
שמשלמים האזרחים מוצאים את דרכם לקופותיהם.
ומהקופות של התאגידים כספים אלה מוצאים את דרכם
לכיסם של בעלי התאגידים ,של בעלי ההון .אז מסבירים
לעובדים ולאזרחים ש"המדינה היא הבעיה" ,כלומר שאינה
מתפקדת ושאותה יש להחליף בתאגידים גדולים ו"יעילים".
כך השלטון הרודני של ההון מבסס את מרותו .יחד עם זאת,
בכל העולם קיימות תנועות עממיות ,חלקן עוצמתיות .אין
סיבה לאבד תקווה .המערכה טרם הוכרעה.

בעולם8/

חמש סיבות מדוע על השמאל
לתמוך בפרישה מהאיחוד האירופי
מאת פרייזר וואט
אחרי שנאומו האחרון ) (26.2של ג'רמי קורבין בעניין
הברקזיט זכה בשבחים לא-צפויים מאיחוד התעשיינים
הבריטי ,הבהיר קורבין כי יתמוך בכל סחר עתידי של בריטניה
עם האיחוד האירופי רק לאחר עזיבת השוק האירופי המאוחד,
המבנה המשפטי המבטיח תנועה חופשית של הון ,שירותים,
סחורות ובני אדם ברחבי היבשת .זו התפתחות חיובית ,שכן
את מצעה של מפלגת הלייבור הבריטית אי אפשר יהיה ליישם
בתוך גוש הסחר הפנימי של האיחוד האירופי.
הנה חמש סיבות מדוע צריכים סוציאליסטים לתמוך
בעזיבת השוק האירופי:

"השקעות בלתי-חוקיות"
כדי להתמודד עם חוסר האיזון הכלכלי של בריטניה ,אי
השוויון הגיאוגרפי כמו גם ההסתמכות על המגזר הפיננסי,
תצטרך ממשלת הלייבור העתידית לצאת למבצע אסטרטגי
תעשייתי עצום :מבנקים להשקעות לאומיות ואזוריות ,ועד
לפרויקטים שאפתניים כמו ההתחייבות להעביר את רשת
האנרגיה ל 65-מקורות מתחדשים עד שנת .2030
כל צורה שהשקעה זו תקבל – מענקים ,הקלות במס או
חוזים ממשלתיים – תציב במהרה את ממשלת קורבין
העתידית בסכסוך מול חוקי הסיוע המדינתיים של האיחוד
האירופי .מטרת חוקים אלה  -למנוע סיוע ממשלתי ש"בכוחו
לעוות את התחרות" .אלא שזו בדיוק המטרה שפרויקטים
סוציאליסטיים אלה שואפים להשיג .הבטחות הבחירות של
מפלגת הלייבור אינן חוקיות לפי האיחוד האירופי .וזאת ,לא
בהחלטת הבוחרים ,הפרלמנט המקומי או אפילו זה האירופי,
כי אם בהחלטת פקידים לא-נבחרים היושבים בבריסל.

השווקים האירופיים לעומת בעלות ציבורית
בצד ההשקעה הציבורית ,מתרחב השיח של מפלגת
הלייבור סביב הלאמה ובעלות ציבורית .האיחוד האירופי,
לעומת זאת ,פועל בגלוי לעידוד תחרות באמצעות הכפפת
השווקים לחוקי האיחוד האירופי ,ובייחוד בכל הנוגע
לשירותים ציבוריים ואזרחיים.
כיוון התנועה ביבשת כולה בעניין הפרטות נכסי ציבור –
ברור לחלוטין .תקנות האיחוד האירופי האחרונות בנושא
התחבורה הציבורית קובעות כי השימוש במסילות ,למשל,
כמו גם הקצאת שירותי ההסעה ,מחויבים בהליך של מכרז.

ללמוד מכישלונות השמאל באירופה
הסכסוך בין ממשלות השמאל לבין הקפיטליזם האירופי
איננו היפותטי ואיננו חדש .פרנסואה מיטראן נבחר לנשיאות
צרפת ב 1981-בשם הלאמות נרחבות של תעשיות ,צמצום
שבוע העבודה והגדלת שכר המינימום .התכנית של מיטראן
נתקלה בהתנגדות של חברות פרטיות ובבריחה גדולה של הון.
אם ממשלת שמאל תעמוד כיום בפני תרחיש זה ,מובטחת
התנועה החופשית של ההון באמצעות השוק האירופי שיעודד
את בריחת ההון ,וחוקי הסיוע של האיחוד יקטעו את ניסיונות

הממשלה להחליף את ההשקעה האבודה.
מקרה עדכני יותר הוא יוון :האיחוד האירופי השיב מלחמה
לממשלת השמאל היוונית בהובלת סיריזה ולמשאל העם ב-
 2015שאמר "לא!" לתנאי הכניעה לו .אחרי עשור של צנע
כלכלי,
ומשבר
הפסיק האיחוד את
הכספים
הזרמת
לבנקים היווניים עד
שתסכים הממשלה
לקיצוצים נרחבים
הלאומי
בביטוח
ולשורה של הפרטות של נכסי המדינה .ההתעלמות האירופית
ממנדטים דמוקרטיים דומים באירלנד ,בפורטוגל ובאיטליה,
מעידים על כך שבריסל לא תהא מעוניינת לשתף פעולה עם
שום מדיניות שתיישם ממשלת השמאל הבאה.

לשים סוף למדיניות סחר אימפריאליסטית
מועצת האיחוד האירופי מכתיבה כמו כן גם את מדיניות
הסחר של מדינות אירופה עם המדינות שמחוץ לאירופה.
למרות הרטוריקה האינטרנציונליסטית של חלק מתומכי
האיחוד ,מדיניות הסחר שלו במאה ה 21-עם כמה מהאומות
העניות ביותר בעולם היא בבסיסה קולוניאליזם מודרני ,תוך
כפיית הדוֹגמה של השוק החופשי ושדידת משאבי טבע
מאותם עמים שהיו תחת כיבוש קולוניאלי עד המאה ה.20-
ההיסטוריה הקולוניאלית הבריטית לא נותנת לנו שום בסיס
מוסרי לעשות כן .לעומת זאת ,תפקידים בכירים של אנטי-
אימפריאליסטים עקביים הם הזדמנות בלתי-חוזרת לתקן את
העבר הקולוניאלי של אירופה.

הבטחות השווא "לשנות מבפנים"
רפורמה יסודית באיחוד האירופי ,במטרה להתגבר על
המכשולים שיעמדו בפני תכנית סוציאליסטית ,תחייב קיומן
של ממשלות שמאל ברבות מ 28-המדינות החברות ,וזאת
כתנאי מוקדם למשא ומתן לשכתוב הסכם רומא ,המסמך
המייסד של האיחוד האירופי .נוכח קריסת המרכז-שמאל
בגרמניה ,המדיניות הניאו-ליברלית שמאיץ עמנואל מקרון
בצרפת והניצחונות של הימין הקיצוני באוסטריה ובפולין,
נראה תרחיש זה פחות ופחות הגיוני.
עזיבה של האיחוד האירופי משמעה הפסקה של מיקור
החוץ של דיונים פנימיים על החברה שלנו לפקידים בבריסל
שלא נבחרו בידי איש .צעד זה עדיף על ציפייה לשינוי
שיתחולל בכל רחבי אירופה ,שאולי לא יגיע לעולם ,או על
הסתמכות על האיחוד האירופי כדי למתוח ביקורת על
המגמות הריאקציונריות ביותר של ממשלותינו.
אפשר לשאוב עידוד מהצהרות הנהגת הלייבור ,שהן צעדים
מבורכים בכיוון הנכון .אך אם ישנה כוונה רצינית ליישם את
המצע הסוציאליסטי בעתיד – הנקודות המפורטות מעלה
יצטרכו להיות קווים אדומים .אחרת ,הדרך לסוציאליזם
בבריטניה ,ובאירופה כולה ,בסכנה.
פורסם בנובארה מדיה

דפי עבר9/

התזת גז כעונש לאסירות
למעלה מ 20-שנה ייצגה עו"ד פליציה לנגר במסירות כלואות וכלואים
פלסטינים מהשטחים הכבושים וקורבנות של נישול ,הרס בתים והגליה

פליציה לנגר )ילידת פולין ,(1930 ,היא משפטנית שהקדישה
את עבודתה להגנה על פלסטינים מפני פשעי הכיבוש .לנגר )ר'
צילום( סיימה את לימודיה באוניברסיטה העברית ב 1965-ופתחה
משרד בירושלים .באותה תקופה הצטרפה למפלגה הקומוניסטית
הישראלית ,ובהמשך נבחרה למוסדותיה )ועדת הביקורת
המרכזית ;1976-1972 ,הוועד המרכזי .(1986-1981 ,ב1990-
הגיעה למסקנה שבשיטת המשפט הקיימת בישראל ,המתעלמת
מהוראות המשפט הבינלאומי ,היא אינה יכולה להמשיך בעבודתה,
סגרה את משרדה והגרה עם בן זוגה משה לגרמניה .פעילותה
המקצועית והציבורית רבת השנים זיכתה אותה באותות הוקרה
רבים ,לרבות אות הוקרה של הרשות הפלסטינית ).(2012
להלן מובא )בקיצורים קלים( תצהירה בעקבות ביקור אצל
אסירות פלסטיניות בכלא נווה תרצה .במסמך ,הנמצא בארכיון
הכנסת ,הושחרו שמות האסירות ,ובכל זאת נותר במקום אחד
שמה של אחת משתי האסירות.

אני החתומה מטה ,עו"ד פליציה לנגר ,מצהירה בזה
כדלקמן:
היום ,8.11.83 ,ביקרתי בכלא נווה תרצה ,בו ראיינתי שתיים
ממרשותי .הריאיון התקיים בנוכחות סוהרת.
האסירה א' הגיעה אלי כאשר עיניה דומעות עד כדי כך
שהתקשתה לפוקחן ולהביט סביבה .היא התאוששה לאחר
כעשר דקות ולאחר שטפטפתי לעיניה טיפות כחולות
)סטילה( .פניה של מרשתי זו היו אדומים והיא התלוננה כי
היא חשה בעירה בפניה.
מרשתי סיפרה לי כי הרגשתה הרעה נובעת מהתזת גז לתוך
התאים ב 31.10.83-בשעות הערב .כשלושים אנשי ביטחון,
ביניהם אחד בשם ג'בארין מרמלה ,התיזו גז שאופיו אינו ידוע
אך הוא חריף מאוד לתוך התאים ,וזאת תחילה מתוך שפופרות

ולאחר מכן באמצעות רובה גז .הדבר נעשה תוך
סגירת החלונות .כאשר האסירות ביקשו
לפותחם כדי שיוכלו לנשום קצת אוויר ,אנשי
הביטחון היו מרססים או יורים גז גם דרך כל
פתח .האסירות חשו
כי הן נחנקות פשוטו
כמשמעו ללא אוויר
לנשימה ,תוך מצור
של עשן סמוק שמילא
את תאיהן ואין ממנו
מפלט .המתיזים עשו
את מלאכתם תוך השמעת קללות וצעקות
"תמותו!" והתגרו באסירות חסרות הישע ,אשר
היו נעולות באותה עת בתאיהן.
האסירות הפלסטיניות וביניהן מרשתי נתונות
לסנקציות חמורות מאז  ,14.6.83כשהן סרבו
לשרת את הסוהרות מטעמי מצפון .הן סגורות
בתאיהן  23שעות ביממה ומנותקות מהעולם
החיצוני על ידי הגבלת ביקורים לפעם
בחודשיים ואיסור על קריאת ספרים ועיתונים
והאזנה לרדיו .התזת הגז באה לאחר שהאסירות
מחו בקולניות )כשהן נעולות בתאיהן( על הוצאתה של
הספרייה מאגפן כמעשה התגרות ונקמנות נוסף נגדן.
האסירה ב' הראתה לי על בגדיה כתמים צהובים כתוצאה
מהתזת הגז הנ"ל ,כאשר היא מדגישה את אכזריותם של
המתיזים .שתי האסירות סיפרו לי שהיו רגעים בהם חשו כי
ִקצן קרב.
במהלך ביקורי ישבתי בקרבת השתיים ,לחצתי את ידיהן.
בסיום הריאיון והתנשקתי עם סהאם ברגותי לפני שנפרדתי
ממנה .בעת הריאיון חשתי גירוי באפי ובגרוני ,ולאחר
שהתנשקתי עם סהאם ,כאמור ,חשתי בעירה בפניי ועל שפתיי
וכן בעיניי .אמרתי לסוהרת שנכחה בעת הריאיון ,שאני
מתכוונות לפנות לרופא שכן אני חשה את השפעת הגז עלי.
בשעה  11:30של אותו בוקר בדק אותי הרופא דר" אלן לוי,
שהבחין באודם וברגישות סביב עין שמאל אשר דמעה ובערה.
נקל לתאר מה הייתה עוצמת הגז והשפעתו על האסירות בעת
התזתו ,בהתחשב בהשפעתו עלי כעשרה ימים מאוחר יותר.
מכל האמור לעיל הסקתי מסקנה ברורה וחד-משמעית.
פעולתם של שלטונות הכלא ואחרים נגד האסירות לא הייתה
אלא מעשה נקמה ופגיעה מכוונת ללא כל הצדקה .אין ספק
שיש בפעולה זו פגיעה חמורה בזכויות האדם של האסירות,
תוך הפגנת אכזריות לשמה שלא היה לה אח ודוגמא בכלא זה.
האסירות ביקשו ממני לא רק לגרום לכך שהאשמים בפגיעה
בהן ייענשו ושהאסירות החולות יקבלו טיפול רפואי ,אלא גם
שמעשים מעין אלה לא יישנו.
העצורות בקשוני לפנות לאנשי המצפון בארץ ובעולם
ולבקש מהם להגן על שלומן .הן חשות בעקבות המקרה
המתואר בתצהיר זה כי חייהן הפכו הפקר בין כותלי כלא זה.

תמר גוז'נסקי

שירה10/
תעודת זהות )בקיצור נמרץ(
העיתון 'הדור' ,חלוץ ההסתה האנטי-קומוניסטית בישראל,
מרעיל את קוראיו בהפצת שקרים ודיבות על מק"י וברית
המועצות )מתוך עובדות(

הוּא ִמ ְשּׁעוֹת-צָ הֲרַ יִם
קָ ם-נִצָּ ב ֱאלֵי ְקרָ ב:
לְ לַקֵּ ק פְּ תִ יתִ -שׁירַ יִם
שֶׁ ל אַדוֹן מַ עֲרָ ב.
בִּ ְמסִ ירוּת עֶ בֶ ד-פֶּ לֶא,
עֵ ת י ְַדגִּ ים לִ ישׁ אוֹנוֹ– ,
ִמלִּ ְקלוּק עַ ד יַבֶּ לֶת
שׁפְ ְשׁפָ ה לְ שׁוֹנוֹ.

אלכסנדר פן :ספרים חדשים
ב 19-באפריל ימלאו  46שנים למות המשורר אלכסנדר פן.
במהלך חייו הסוערים כתב שירי אהבה רבים ושירים
פוליטיים ,השיג שליטה וירטואוזית בעברית אותה למד בארץ
והיה העורך הספרותי של "קול העם" ,ביטאון מק"י.
בחייו ,בשל פעילותו הקומוניסטית ,היו שיריו מעין "אהבה
אסורה" לקוראי השירה .אבל שנים לאחר מותו מופיעים עוד
ועוד כרכים של שיריו ,כולם בהוצאת הקיבוץ המאוחד .ב-
 2005ראה אור מכלול שירתו בשני כרכים בעריכת חגית
הלפרין.
לאחרונה ראה אור כרך שלישי ,בעיצוב דומה ,שהוא
מהדורה מוערת של שיריו הפוליטיים שנכתבו לעיתונות
המפלגתית .כל שיר מלווה ברשימה פרשנית ובהסברים על
הרקע לכתיבתו ,שהרי מדובר בשירי תגובה לאירועים
פוליטיים בשנים .1967-1947
במקביל לכרך מרתק זה ,ראה אור בסדרה הקטנה של
הקיבוץ המאוחד ,מבחר משיריו המוכרים והפחות מוכרים
של פן .בספר זה ,הקרוי על שם אחד משיריו המפורסמים
ביותר של פן ,הציבה ההוצאה את המשורר הנערץ זה מכבר
בשורת הקלסיקונים של השירה העברית :אלתרמן ,שלונסקי,
אבידן ,לאה גולדברג ודליה רביקוביץ ,כשווה בין שווים ,חלק
בעבר התרבותי של ישראל ,חלק בהווה שלה.

י"ל
ובכל זאת...
בָּ לָה וּ ֻמפְ קֶ רֶ ת ,כַּשֶּׁ מֶ שׁ הַ זֹּאת,
ִמיִ ,מי הִ ְמצִ יאֵ  לְ חָ ְר ֵכנִי בְּ חֶ נֶק?...
אָרוּר ,שֶׁ הִ סְ גִּ יר לְ אָזְ נִי אֶ ת הַ סּוֹד,
כִּ י רַ ק בִּ ְדרָ כַיּ שֶׁ לָ אֶ בָּ חֵ נָה!
צָ רַ ְרתִ י בַּ שֶּׁ לֶג ִמזְ גֵּ הַ לּוֹהֵ ט,
קַ ְרחוֹן הֶ ֱעלֵיתִ י עַ ל פְּ נֵי ְשׂרֵ פוֹתַ יּ,
וְ אַ תְּ א נ ְִרתַּ עַ ת מִ כֹּ בֶ ד הַ חֵ ְטא –
ֲאנִי הַ נָּמֵ ס בְּ ִחשּׁוּק זְ רוֹעוֹתַ יּ.
וּפַ עַ ם-בְּ פַ עַ ם ,תְּ פוּחָ ה כְּ אֶ ְשׁכּוֹל,
תִּ פְּ לִ י עַ ל אָבְ נִים פְּ לָאַיָ לל ֶֶדת.
וְ אָז ,בִּ בְ לִ יַ -דעַ ת ,רוֹעֵ ם בִּ י הַ קּוֹל:
"בָּ לָה וּ ֻמפְ קֶ רֶ ת ,וּבְ כָל זֹאת – מ ֹול ֶֶדת!"...
)(1930

מתוך בכל פגישה מקרית שראה אור זה עתה

מוּל ווֹל-סְ ְט ִריט יְרַ קֵּ ד הוּא
ִמתְ בַּ עֵ לִ -מתְ פַּ עֵ ל.
בֵּ ין עוֹבְ ִדים – הַ בּ ֹוגֵד הוּא,
בֵּ ין בּוֹגְ ִדים הוּא – פּוֹעֵ ל.
לְ זִ יו-שֶׁ מֶ שׁ זָרוּעַ
הוּא שׂ ֹונֵא רַ ק עַ ל-כַּ,
שֶׁ קַּ ְרנָיוַ ,כּיָּדוּעַ
ל ֵָדתָ ם בַּ ִמזְ רָ ח.
הוּא ִראשׁוֹן לִ ְדבַ ר-חֹ שֶׁ 
וְ אַחֲר ֹון לִ ְדבַ ר-אוֹר...
תַּ כִּ ירוּהוּ בְּ לִ י קֹ ִשי
בֵ ין ְשׁחוֹרָ יו שֶׁ ל הַ דוֹר!
"קול העם"2.12.1949 ,

מתוך הטור האדום :שירי העת והעיתון שראה אור זה עתה

אלכסנדר פן ,הטור האדום ,שירי העת והעיתון ,הוצאת
הוצאת הקיבוץ המאוחד 560 ,עמודים
אלכסנדר פן ,בכל פגישה מקרית ,מבחר ,עורך עוזי שביט,
הוצאת הקיבוץ המאוחד 126 ,עמודים

זלזול שהפך כרך שירים
סמוך לפרסומם ב 2005-של שני הכרכים של שירת
אלכסנדר פן ,פגשתי באירוע חברתי את פרופ' חגית הלפרין,
עורכת האוסף .בירכתי אותה על עבודתה החשובה ,ותהיתי
באוזניה" :כאשר החלטתם לפרסם אוסף של כל שירי פן,
מדוע לא כללתם בו גם את השירים האקטואליים הרבים
שפרסם תחת הפסבדונים יוד חית?" .הלפרין השיבה כלאחר
יד" :כי אלה לא שירים".
לא המשכתי בשיחתי עמה .אך כשחזרתי הביתה פתחתי
שוב את הכרך הראשון באוסף וקראתי בעיון את "בפתח
הספר" שפרסמו העורכים )כלומר ,הלפרין( .ושם אכן נוסח
ההסבר" :הספר כולל את כל השירים של פן שהגיעו לידינו
)למעט רוב הטורים העיתונאיים המחורזים ,שעליהם לא חתם
בשמו אלא בפסבדונים בלבד ,שהתפרסמו ב'דבר' ב1932-
וב'קול העם' ."(1968-1947
והנה ,ב ,2018-אותם "טורים עיתונאיים מחורזים" בכל
זאת נאספו והעורכת אפילו העלתה אותם לדרגת שירים בשמו
של הכרך החדש" :שירי העת והעיתון".

תמר גוז'נסקי

תרבות11/
"אין לו לשון ,גברת שלווי .הלשון חתוכה .אולי הוא רצה
שתראו שאין לו.
)שתיקה(
"עבדתי באפריקה ,גברת שלווי .אני חושב שאני מכיר את
השתיקה הזאת .יש מי שיגיד שזו מין קבלת הדין ,או שתיקה
שמאפשרת להתאחד עם כוחות גדולים מהאדם .אבל אני
חושב שזה חוסר אונים מחורבן!
"אני לא מאשים אותם .אני אחראי פה לטפל בשחורים,
אבל הם כמעט לא מגיעים .הצללים האלה מעדיפים רפואה
של מחתרת כדי שלא יתפסו אותם ,ובדרך כלל גברת שלווי,
יש לי זמן לעשן בחוץ בשמש .גם אני שותק ] [...חוסר אונים.
"אולי כדאי להניח לדברים? לתת להם להתקיים בלי
להרים את כל האבנים שבדרך? ואם לא תדעי למה אבו סמיר
הסתכל בכם? ואם ההתעקשות שלך לדעת מה היה ...אם היא
תוביל אותך לאסון?
)שתיקה(

המחזאי והסופר גלעד עברון )צילום :ויקימדיה(

מונולוג
הרופא
מאת גלעד עברון
את מונולוג הרופא ,מתוך "נורא אנושי" ,מחזה מאת גלעד עברון,
העלה על הבמה השחקן יגאל נאור באירוע השקת הספר "רק
השפה נשארה" ,אוסף ממחזותיו של עברון שראו אור לראשונה
בעברית .עברון נפטר באוקטובר  ,2016והאירוע לזכרו נערך ב9-
בפברואר בתיאטרון יפו בהשתתפות אופירה הניג ,רם לוי ,רוני
תורן ,סלווה נקארה ושחקנים נוספים.

"]  [...את מבינה ,גברת שלווי ,אני הייתי מניח שהוא בא
לעשות בדיוק מה שהוא עשה .להסתכל עליכם .לעמוד
מולכם לבדו ,גלוי ,בלי להתחבא ,חשוף למכות ] [...מישהו
כאן היכה אותו .בעטו בו .יש לו שטפי דם .יש לו סדק בעצם
השוק ,שלא לדבר על שברי ההליכה .כנראה שהוא הלך
מרחקים גדולים מאוד .המצב שלו לא טוב .הוא כנראה מאוד
התאמץ להגיע אליכם ולהסתכל בכם .דווקא עליכם.
)שתיקה(

"הוא דאג שיקעקעו את זה על הגב שלו .הוא כנראה היה
פועל .הוא עבד אצל ] [...וכאן השם .את יכולה לקרוא
בעצמך .זה הדבר היחידי בכתב באנגלית .אליאס שלווי.
בעלך .וזה ציור של בית .משהו קרה ,והשכר של אבו סמיר,
שכנראה היה צריך להישלח כל חודש למישהו ,לא נשלח.
תראי ,אלה ציורים של החודשים ] [...הכסף לא הגיע .כאן
הציור הזה של מכתב ועליו קו ] [...כמו ציור של ילדים.
"המשכורת שלו כנראה צריכה הייתה להגיע בסוף לקונגו,
למשפחה שלו שם ,ליד אגם ויקטוריה .את יכולה לראות על
הגב שלו את הציור – אגם ויקטוריה .אפילו הוסיפו שני דגים
קטנים .וכאן התחלת הנילוס .מכאן הנהר יוצא ,תראי אותו
עולה מהצלעות צפונה ] [...וזו ,יכול להיות שזו אשתו
ושלושת הילדים שלו .העיגולים הקטנים האלה .זו רק
פרשנות ,גברת שלווי .וכאן זה לא ברור לגמרי – הם כנראה
היו צריכים לשלם שם איזה כופר או משהו לאיזה אדון של
מכרה יהלומים ,או שאלה לא יהלומים ] [...מה יכולים להיות
העיגולים המאירים האלה על היד הזו?
"ואולי זו לא יד ,בקפל הזה של העור? אבל מה שכן
רואים ,שבגלל שהכסף מכאן לא הגיע ,אדון היהלומים או
מה שזה ,לא חיכה יותר .הוא שחט אותם ,את האישה ואת
שלושת הילדים של אבו סמיר .יש להם שם שיטה מיוחדת:
תולים את הגופות בצד אחד של הדרך ואת הראשים תולים
ממול .תראי את הציור הזה .כאן באמצע .בין השכמות .תראי
את הקווים בין העיניים של הראש שכרות לגוף שתלוי ממול
] [...עונש עם מסר :ככה הראשים יכולים להסתכל בגופות
של עצמם ולחשוב איפה טעו .כשהגיע לשם אבו סמיר ][...
טביעות הרגל האלה ,כמו של בלש על מפה ,הוא בטח ניסה
לברר מה קרה למשפחה שלו ,אז תפסו אותו וחתכו את
הלשון שלו .שישתוק! תראי כאן את הלשון ,כמו נחש
שנחתך ליד הסכין.
)שתיקה(
"את רואה את הצלקות האלה? אלה ברור שנעשו אחרי
הקעקוע .בטח בדרך לכאן ] [...כל הדרך מאגם ויקטוריה
לכאן .מדבר לוב .מצרים .סיני .אולי הבדואים תפסו אותו .עד
אליכם .הכול בעור הזה .אלה הם חייו .בעור הזה .אני לא
יודע ] [...אולי פשוט הוא לא יכול היה לשאת את זה יותר
] [...אבל במושגים שלנו ,יכול להיות שאת היית אומרת
שהוא פשוט רצה לשמוע ] [...סליחה".

במאבק

ב 30-במארס יציין הציבור הערבי-פלסטיני
בישראל מלאות  42שנה ליום האדמה בתהלוכה
מסורתית בעיר עראבה בגליל .למחרת ,בשבת,
 31במארס ,יתקיים אירוע מחאה באדמות א-
רוחה שליד העיר אום אל-פחם נגד העברת קו
מתח גבוה שבעטיו יופקעו אדמות ויימנע
השימוש בחלקן.
פעולות מחאה נוספות יתקיימו בנגב בסימן
ההתנגדות לעקירתן של אלפי משפחות
בדואיות ולזיהום האוויר בערד עקב הקמתו
המתוכננת של מכרה פוספטים בידי הקונצרן
המופרט כי"ל שבבעלות עידן עופר.
ב 30-במארס מתארגנות ברצועת עזה
תהלוכות שיבה שיימשכו עד  15במאי ,יום
הנכבה .הצעדות לעבר הגדרות וקו הגבול עם
ישראל נועדו לבטא אופק חדש במאבק
בכיבוש :עממי ,המוני ובלתי-אלים .מארגני התהלוכות
סבורים ,כך נמסר ,כי נוכחותם של אמצעי תקשורת
בינלאומיים תמנע ירי ללא הבחנה של חיילים ישראליים לעבר
רבבות הצועדים .צה"ל מצדו תגבר את נוכחותו ופיזר איומים
כלפי פלסטינים שיתקרבו אל הגדר.
יום האדמה  ,1976שהיוזמה לעריכתו הייתה של המפלגה
הקומוניסטית הישראלית )אז רק"ח( ועמד בסימן שביתה
כללית והפגנות נגד הפקעת קרקעות בגליל ,רשם דף חשוב
בהיסטוריה של המאבק הפלסטיני.
כחלוף  42שנה ,לא הרבה השתנה בתפישת המדינה
והרשויות את האזרחים הערבים ואת זכותם להחזיק בקרקע.
סיון יחיאלי ,ראש מועצת כפר ורדים ,הודיע ) (18.3על עצירת
מכרז לרכישת קרקעות לבנייה ביישוב כיוון שכמחצית
מהזוכים בסבב הראשון היו ערבים .פעולתו הגזענית של
יחיאלי ,כמו מקרים דומים ביישובים אחרים ,שואבת
לגיטימציה מ"חוק הלאום" ומחקיקת האפרטהייד שמובילה
ממשלת נתניהו-בנט-ליברמן .אך לא בזאת מסתכם הסיפור:
בבחירות האחרונות ,הצביעו  73%מתושבי כפר ורדים למחנה
הציוני ,ליש עתיד או למרצ .החתירה לייהוד המתמשך של
הארץ ,והפחד הקמאי מחיים משותפים של בני שני העמים,
הם נחלתם גם של רבים במרכז הפוליטי ובשמאל הציוני .כך,
בהרחבה של כפר ורדים על קרקעות שחלקן בבעלות תושבים
בתרשיחא השכנה ,מונעים מערבים לרכוש חלקות ולהקים
בהן את בתיהם.
מול גזענות זו ,המסתווה בנימוקים של "צביון" או של
"התאמה" ,עלינו להציב חזון דמוקרטי למדינת ישראל
שוויונית ומשותפת ,בה לא קיימים עוד מרחבים ליהודים
בלבד .הקריאה לסיום הכיבוש ולהקמת מדינה פלסטינית
עצמאית בצד ישראל ,הדרישה לשיבת הפליטים לפי החלטות
האו"ם ,והחתירה לשוויון לאומי ואזרחי במדינת ישראל הן
מרכיבים חיוניים של המערכה לצדק לאומי ולשוויון חברתי.

יוסף לאור

כיכר רבין התמלאה )צילום :אורן זיו/אקטיבסטילס(

רבבות הפגינו נגד הגירוש
 25אלף אזרחים ישראלים ומבקשי מקלט הפגינו במוצ"ש
) (24.3בכיכר רבין בת"א בקריאה לעצור את הגירוש .הם קראו
לממשלה להפסיק את הפינויים והנישול של תושבי השכונות
מבתיהם ואת הגירוש של מבקשי המקלט למדינות מסוכנות.
המפגינים שמילאו את הכיכר ,וביניהם פעילי חד"ש ומק"י
רבים ,קראו" :כסף לשכונות ולא לעוד מתקן חולות" ו"זכויות
אדם לכולם" .ח"כ דב חנין )חד"ש ,הרשימה המשותפת(,
שהשתתף בהפגנה ,מסר" :את תכנית הגירוש אפשר לעצור!
לא קונים את הספינים של הממשלה ,דורשים פתרונות
אמתיים למבקשי המקלט ולתושבים הוותיקים".

פסטיבל נוער לציון יום האדמה
ביוזמת בנק"י ,ובהשתתפות :עאדל עאמר ,מזכ"ל מק"י; עראפת
בדארנה ,מזכ"ל בנק"י; והסרבן סער יהלום
יום ה' 29 ,במארס ,18:30 ,אולמי פטרה ,סכנין

לבנימין שניצר,
ברכות לרגל יום הולדתך ה90-
חברות וחברים מת"א ,יפו ובת ים

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
המוטנטים – תרסה וילוורדה
 ,1998פורטוגל )פורטוגזית ,כתוביות באנגלית(
אחרי ההקרנה תתקיים שיחה עם תום שובל
מוצ"ש 31 ,במארס ,19:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

גיליון "זו הדרך" הקרוב יראה אור
לאחר החג ,ב 11-באפריל
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