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בעולם מציינים  200שנה להולדתו של הוגה
הסוציאליזם :זיכרון היסטורי או מדריך לפעולה?
ברחבי העולם מציינים השבוע מלאות  200שנה להולדתו
של קרל מרקס בעיר טרייר שבגרמניה ב 5-במאי .1818
בסוף השבוע נערכו אירועים רבים :כנס רב משתתפים
ביוזמת קרן רוזה לוקסמבורג בברלין )בו
השתתפו אף חברי מק"י( ואירועים בניו-
יורק ,בפאריס ,בבואנוס איירס
וביוהנסבורג .בסוף החודש ייערך אירוע
בינלאומי בבייג'ין בהשתתפות עסאם
מח'ול ,חבר הלשכה הפוליטית של מק"י.
בתל-אביב ,יתקיים כנס מרקס השנתי
בגדה השמאלית בחודש נובמבר ויוקדש
לציון מורשתו של מרקס.
עניין כה רב במי שנחשב "נחלת
העבר" בעידן הקפיטליזם העדכני שכנע
את היומון הצרפתי "לה מונד" להכתיר
לאחרונה את מרקס כ"הוגה המשפיע
ביותר בקרב החוגים האינטלקטואליים"
דווקא במעצמה הקפיטליסטית הגדולה
בתבל ,ארצות הברית.
היומון "הארץ" הקדיש ) (4.5מאמר
ארוך למדי לציון  200שנה להולדתו של
מרקס ,פרי עטו של פרופ' שלמה אבינרי.
האחרון בא לברך ,אך יצא מקלל את
מייסד הסוציאליזם המהפכני.
"במבט לאחור ברור ,כי למרות כל זאת ,תרומתו של
מרקס חורגת מן התחום הפוליטי גרידא .אין היום אף לא
תחום אחד במדעי הרוח ,החברה והמשפטים שחותמו של
מרקס אינו טבוע בו :התפישה כי מה שמכונה 'חוקי
הכלכלה' הם תוצר אנושי ,ולא חוקי טבע; כי האדם הוא
בראש ובראשונה יצור היוצר את האמצעים לסיפוק צרכיו
כמו גם את הצרכים המשתנים עצמם ,וזאת בניגוד לבעלי
חיים אחרים ,הניזונים באופן פסיבי מן הטבע; העובדה
שהמהפכה התעשייתית פתחה לראשונה בפני האנושות
אפשרויות לשפע שלא היה בהישג ידה קודם לכן; הסכנה כי

תנאי ייצור תעשייתיים המבוססים על קניין פרטי יביאו לניכור
אנושי ,שרק מדיניות חברתית תוכל להתגבר עליו; ההבנה
שיש קשר בין אירועים היסטוריים פוליטיים דרמטיים לבין
התשתיות הכלכליות והחברתיות
שחוללו אותם; ההבנה שהדת גם היא
תוצר אנושי המבטא מצוקות אמתיות ,גם
אם הפתרונות שהיא מציעה הם
אשלייתיים; ההבנה שעקרונות המשפט,
כולל מה שמכונה 'זכויות טבעיות' ,גם
הם תוצר אנושי ולא תורה מסיני או
עקרונות נצחיים – כל אלה והיבטים
רבים אחרים בכל תחומי החיים הם עדות
לרישום העמוק שהותיר מרקס על דמות
עולמנו" ,כתב אבינרי ובצדק.
אך לדידו של אבנרי" ,האירוניה היא
שמבחינה זו מרקס תרם תרומה
משמעותית לשימור הקפיטליזם תוך
שינויו ההדרגתי" .מסקנה זו חושפת את
חוסר הבנתו של הכותב את הדינמיקה
של המאבק המעמדי במאה השנים
האחרונות .התיאוריה המרקסיסטית
מבהירה כי הקפיטליזם שינה כמה
מדפוסי פעולתו לא הודות להתפתחותו
הטבעית ,כי אם נאלץ לשנותם
ולהשתנות עקב כך בגלל מאבקיהם של
המעמדות המדוכאים ,ובראש ובראשונה מעמד הפועלים.
המאבק המעמדי ,או "מלחמת המעמדות" כפי שזו כונתה
בתרגומיו של מרקס בשנות ה 40-וה 50-של המאה שעברה,
הוא לב לבה של החשיבה המרקסיסטית.
הרוחב והרבגוניות של המאבק המעמדי-חברתי הם
ההוכחה ,כי מרקס אינו שייך רק לעבר הרחוק .כתביו הרבים,
הזוכים לאחרונה שוב בפופולריות ברחבי העולם ,הם מדריך
לפעולה ולחשיבה גם במאה ה ,21-בדרך ליצירת אלטרנטיבה
סוציאליסטית מהפכנית לקפיטליזם הטוטאלי.

תגובות2/
הבנק העולמי מנחה כיצד לנצל עובדים

דברים בשם אומרם
הילולה או עבודת אלילים?
"התחרות על לבם של המאמינים המוזמנים להילולות השונות
עולה מדרגה .חצרו של הרב נתנאל שריקי מנתיבות פרסמה
הזמנה יוצאת דופן להילולה הקרובה שתתקיים בסוף חודש
יוני הקרוב ובה מובטח רכב חדש לאחד מהמשתתפים' .השנה
השקענו באופן חסר תקדים בהילולה' ,אמר אריאל משה ,עוזר
הרב' .בכל שנה הביקוש עולה ובכל שנה עלינו לעמוד בביקוש
ובצפיות – אני מבטיח לכל באי ההילולה כי היא צפויה להיות
אירוע רוחני ומעצים שטרם חווינו' ,הוסיף".
)הודעה לעיתונות של הרב נתנאל שריקי(29.4 ,

"הבנק העולמי מציע לקצץ בשכר המינימום ולהעניק
למעסיקים סמכות גדולה יותר לגייס ולפטר עובדים ,וזאת
כחלק מתהליך מקיף של דה-רגולציה של שוקי העבודה.
בטיוטה של דו"ח הפיתוח העולמי של הבנק ,הצפוי להתפרסם
בסתיו ,נכתב כי יש צורך בפחות רגולציות המהוות נטל כדי
שחברות יוכלו לגייס עובדים בעלות נמוכה יותר .לפי טיוטת
הדו"ח' ,שכר מינימום גבוה ,הגבלות על גיוס ופיטורי עובדים,
חוזים נוקשים – כל אלה הופכים את העובדים ליקרים יותר'.
לפני חמש שנים דו"ח הפיתוח העולמי ל 2013-הסיק כי
לרגולציות בשוק העבודה אין כמעט השפעה על רמת
התעסוקה ,אך בטיוטה החדשה של  2019נכתב כי אם
העובדים יקרים מדי מכדי לפטר ,פחות עובדים יגויסו".
)"הגרדיאן" הבריטי(23.4 ,

אולי באמת צריך להעלות את המס לרמת ארה"ב?
"מדברים בציבור על הפחתת מס חברות ,בעקבות קיצוצו
הדרסטי בארה"ב .שם ,הוא הורד משיעור מרבי של  35%ל-
 .21%אצלנו ,מס החברות המרבי עומד על  23%ב.2018-
חברות מייצאות וחברות בפריפריה משלמות משמעותית
פחות ,במסגרת הטבות החוק לעידוד השקעות הון .פער המס,
אם בכלל נותר פער לטובת ארה"ב".
)הכלכלנית תמר בן יוסף בבלוג "עידן השוק החופשי"(24.4 ,

מכתבים
למערכת

עוד על הימין המתקרבן

רצועת עזה :לכל הרוג יש שם
ואלה שמות המפגינים הפלסטינים ברצועת עזה ,שנורו
למוות בידי חיילי צה"ל במהלך שלושה שבועות ,בין 30
במארס ל 20-באפריל  .1 :2018עבד אלקאדר מרדא
אלחוואג'רי;  .2נאג'י אבו חג'יר;  .3אמין מנצור אבו מעמר;
 .4מחמוד סעדי רחמי;  .5ווחיד נצראללה אבו סמור;  .6מחמד
נעים אבו עמרו;  .7אחמד אבראהים עאשור עודה;  .8ג'יהאד
אחמד פרינה;  .9מוחמד כמאל אל-נג'אר;  .10סארי ווליד אבו
עודה;  .11עבד אלפתאח עבד אלנבי;  .12אבראהים צלאח
אבו שער;  .13באדר פאיק אלצבארע';  .14חמדאן אסמאעיל
אבו עמשה;  .15ג'יהאד זהיר אבו ג'אמוס;  .16עומר ווחיד
סמור;  .17פארס מחמוד אל-רקב;  .18אחמד עומר ערפה; .19
שאדי חמדאן אל-קאשף;  .20מוגאהד נביל מרואן אל-
ח'דארי;  .21ת'אר מוחמד רבאע;  .22חוסיין מחמד עדנאן
מאדי;  .23עלא אל-דין יחיא אלזמאלי;  .24מג׳די רמדאן
שבאת;  .25חמזה עבדלעל;  .26מחמד סעיד מוסא אל-חאג'
סאלח;  .27סידקי פרג' אבו עטיווי;  .28איברהים אל-ער; .29
אוסמה קדיח;  .30יאסר מרטאג׳י;  .31מרואן עודה קודיח;
 .32עבד אל-שיח' אל-שהרעי;  .33אסאלם שאדי מחמוד
חרזאללה;  .34עתאמנה אחמד ראשד;  .35מוחמד איבראהים
איוב;  .36סעדעבד אלמגיד אבו טאהא;  .37אחמד נביל אבו
עקל .יהי זכרם ברוך!

"בימים האחרונים נודע שאתר 'מידה' ,המביא כתבות,
תחקירים ומידע ברוח ציונית ושמרנית ,עלול להיסגר בקרוב
עקב הפסקת הסיוע שקיבל עד כה מקרן 'תקווה' .המשבר
שאליו נקלע אתר זה הוא הדגמה כואבת לתופעה רחבה
בהרבה :דלות המשאבים העומדים לרשות המחזיקים
בהשקפות ציוניות במסגרת המאבק התרבותי והרעיוני
בישראל .לכאורה ,המצב אמור להיות הפוך ,שכן הימין
הפוליטי נמצא בשלטון שנים רבות ,וכן קיימות ההסתדרות
הציונית וקק"ל האמורות לשמור ולהפיץ את המורשת
הציונית ,ורוב הציבור שותף להשקפה זו .אך בפועל אנו עדים
לדיון ציבורי ,שבסוגיות כמו עתיד המסתננים או תפקיד
ביהמ"ש העליון בדמוקרטיה מנוהל במושגים שבמקרה הטוב
אין להם קשר לציונות ,ובמקרה הרע מתנגדים לה במפורש".
)אופיר העברי" ,ישראל היום"(26.4 ,

לא צריך למסור מידע
"בסוף השבוע פורסם צו אלוף המאפשר קידום תכניות בנייה
בהתיישבות ביהודה ושומרון ,העוקף את החיוב לפרסם אותן
בעיתונים ערבים בשפה הערבית .החוק הירדני קובע כי כאשר
רוצה המנהל האזרחי לפרסם תכניות בנייה או הקמת יישוב
חדש ביהודה ושומרון ,עליו לפרסם זאת בשני עיתונים בשפה
הערבית .כך למעשה הערבים אינם מאפשרים את קידום הליך
מתן התוקף לתכניות בנייה בהתיישבות ביהודה ובשומרון.
כדי להתגבר על בעיה זו ,הוגש לסגן שר הביטחון אלי בן דהן
בסוף השבוע ,צו אלוף המאפשר פרסום באמצעים חליפיים
גם בשפה העברית ,כמו אתרי אינטרנט של המנהל האזרחי".
)אתר (29.4 ,0404

עמוס גבירץ
קיבוץ שפיים
הערת המערכת :נכון ליום שלישי 8 ,במאי ,מספרם העדכני
של ההרוגים הפלסטינים מירי חיילי צה"ל בעזה עלה ל.47-
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

אוניברסיטה לקקנית
”אוניברסיטת חיפה תעניק ליו"ר הכנסת יולי )יואל(
אדלשטיין את אות המנהיגות ,בהוקרה על פעולותיו
הציבוריות לאורך השנים ,על תרומתו ופעילותו למען העולים
ועל פעילותו למען שמירת צביונה של מדינת ישראל כמדינה
יהודית ,דמוקרטית ושומרת חוק".
)הודעה לעיתונות של אוניברסיטת חיפה(30.4 ,

פוליטי3/

שקד ,כחלון וריבלין .זאת שבאה ואלה שהולכים )צילום :מארק
ניימן/לע"מ(

פסקת
הפחד
אף שלא היסס להכשיר רבות
מהעוולות החברתיות והפוליטיות ,סימן
הימין החדש מטרה על גבו של ביהמ"ש
מאת יוסף לאור
נגמרו בנראה הימים שיכול היה להתקיים בישראל מעין
ימין ממלכתי .לא עוד .כחלון מצייר קווים אדומים דמיוניים,
אלא שאפילו יד ימינו ,יואב גלנט ,פזל ימינה והצביע בעד חוק
עוקף בג"ץ בוועדת השרים .שר האוצר )חסיד ארץ ישראל
השלמה ,לא לשכוח( מנסה למלא תפקיד כמעט בלתי-אפשרי
במציאות הפוליטית העכשווית ,ולשחק את איש "הליכוד של
פעם" או את איש "הימין השפוי" .אך הימין של השרה איילת
שקד אינו מסתפק בימין "נוסח בגין" )שרבים בשמאל נוטים
להתגעגע אליו( וחותר לפשיזם לא מרומז ולא מתנחמד.
בית המשפט העליון מסמן מכשול עבור הימין החדש,
המבקש להכפיף את שאריות המרחב הדמוקרטי לאדנות
ולעליונות גזעית בוטות ,ואת מעט שלטון החוק לשלטון
משיחי ומושחת .בית המשפט העליון חי בשלום עם משטר

כיבוש על עם אחר ועם הפצצת אוכלוסייה
אזרחית בעזה ,אך לא עם סיפוח ואי-
הענקת אזרחות הגוזרים משטר אפרטהייד
מוצהר ורשמי .ביהמ"ש העליון ,למרות
קהות שיניו ,הוא אחד המכשולים
האחרונים המונחים בפני החותרים לכונן
בישראל עריצות רוב מוחלטת ולחסל את
מה שנותר מזכויות האדם והאזרח
ומזכויות המיעוטים.
עלינו להתגייס להגנה על הרשות
השופטת .בג"ץ ,על אף מגבלותיו ,הוא
גורם מרכזי בניסיון לבלום את השתוללות
הימין .ואולם ,אסור לחשוב לרגע
שההגנה על בג"ץ לבדה מספיקה .בג"ץ
הוא אבן בניין חשובה של הסדר
המשפטי-פוליטי בישראל כפי שהכרנו
אותו ,לטוב ולרע .שקד ,ליברמן ובנט
חותרים לחסל את עצם הסדר הזה,
במסגרתו יכולה הממשלה להיתלות
באילנות גבוהים של זכויות אדם ושל
מדיניות
קיום
תוך
ליברליות
קולוניאליסטית מובהקת .בית המשפט,
שהצטיין במתן לגיטימציה לדיקטטורה
הצבאית הישראלית בשטחים הכבושים ,אין די בו למידותיו
של הימין החדש .לפיכך ,אין לראות במאבק להגנה על בית
המשפט העליון תחליף למאבק בכיבוש ,למען שוויון מהותי
ולמען דמוקרטיה אמתית בישראל; הוא רק מרכיב אחד.
יש המבקשים לראות בעקיפת בג"ץ ובגלי החקיקה האנטי-
דמוקרטית פופוליזם ותו לא .ברשת נפוץ קמפיין לפיו "בג"ץ
פסל מעודו רק  18חוקים" ,פרי עטם של הקופירייטרים
המוכשרים בשמאל הציוני .לדידם ,הימין הקיצוני עסוק
בזריית חול בעיני הציבור ומסמן יריב נוח כדי לכסות על
כישלונותיו ,ולהנהיג מדיניות ריקה של הפחדה והסתה.
ואולם ,המאמצים לחיסול בג"ץ גובים קרבנות ממשיים ,לא
מדומיינים .רובם אינם יהודים ,וחלקם אף אינם אזרחי ישראל,
אך הם כולם חיים וקיימים .עיוורון זה הוא צדה השני של
הקריאה להגן על בג"ץ תוך התעלמות מחלקו של האחרון
בהכשרת הכיבוש .חשוב תמיד לזכור כי פגיעה בבג"ץ תסב
נזק מידי לשכבות המוחלשות ביותר בחברה הישראלית,
למבקשי המקלט ובייחוד לפלסטינים משני צדי הקו הירוק.
ונתניהו? הוא נגרר אחרי הימין הקיצוני והאלים ביותר.
ייתכן שהעדיף לשמר את הסדר החוקי-משפטי הקיים ,אך לא
מוכן היה ראש הממשלה לוותר על מצביעיו בימין הקיצוני.
נתניהו מסתגל .הוא שואף להמשיך לשלוט בכל מחיר ,ולכן
מתמרן בין הנשיאה אסתר חיות לבין שפי פז.
השר כחלון אמנם הכריז ) (7.5כי סיעתו תצביע נגד "פסקת
ההתגברות" ,אך כבר למדנו שגם הוא טיפוס מסתגל :תחילה
הבטיח שיעמוד על ההסכמים הקואליציוניים ,אך בהמשך
אמר שיחרוג מהם כדי להקל על גירוש מבקשי המקלט .גם עם
מיטוט בג"ץ הוא עשוי להשלים ,לבטח אם ינבאו עבורו
הסקרים מפלה בבחירות.
כפי שלמדנו מהרשעתה של המשוררת דארין טאטור
ומההחלטה לא לחקור את ההריגה באום אל-חיראן ,מדיניות
ההפחדה של הימין הקיצוני משפיעה על החוקרים ואפילו על
השופטים .גם אם לא יופעל חוק עוקף בג"ץ אפילו פעם אחת,
וגם אם תחליט הקואליציה בסופו של דבר לדחות את הליכי
החקיקה )"בשל לחצים"( ,בפעם הבאה שתעתור עמותת
זכויות אדם לבג"ץ ,צפוי שפסיקת האחרון תהא "זהירה" יותר.
וזו בדיוק אחת ממטרות האיום בחקיקה פשיסטית.

כנסת4/

פייק ּבּוז :הפוסט
הגנוז של נתניהו
במכתב ששלח יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה
)חד"ש( ,בחתימת  45חברי כנסת מכל סיעות האופוזיציה
)נוסף לח"כ אכרם חסון מסיעת כולנו( ,נדרש מראש הממשלה
להתנצל על פוסט גזעני ומסית שהוסר לאחר ארבעה ימים.
בפוסט שפרסם בדף הפייסבוק שלו ) ,(3.5גינה נתניהו את
אוהדי קבוצת הכדורגל בני סכנין .בגינויו התבסס ראש
הממשלה על דיווחים שקריים בערוץ  ,7לפיהם אוהדי בני
סכנין לא כיבדו את דקת הדומייה לזכר הרוגי אסון השיטפון
בנחל צפית בפתיחת המשחק בין קבוצתם לבין הפועל רעננה,
ואף קראו קריאות בוז" .בושה וחרפה .אני מצפה מכל מנהיגי
הציבור ,יהודים ולא-יהודים כאחד ,לגנות בכל תוקף התנהגות
מבישה זו" ,כתב נתניהו בפרסום המסית.
קבוצת בני סכנין דחתה את ההשמצה ,וברשתות החברתיות
הופץ סרטון מתוך שידור המשחק בטלוויזיה שהוכיח כי לא
נשמעו שום קריאות במהלך דקת הדומייה" .קהל האוהדים
התייחס בכבוד לנספים ועמד בלב כאוב לזכרם" ,אמרו בבני
סכנין בתגובה לטענות .התאחדות הכדורגל גיבתה את גרסת
בני סכנין ,ומסרה כי משקיף המשחק לא ציין בדו"ח השיפוט
קריאות בוז כלשהן.
עם פרסום הפוסט המגונה ,דרשו חברי כנסת מהרשימה
המשותפת את הסרתו ואת התנצלותו של ראש הממשלה.
לאחר הסרת הפוסט ,מסר יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן
עודה )חד"ש(" :זו אינה חכמה גדולה להסית בקול גדול ואז
בשקט-בשקט להתקפל ולמחוק .ראש הממשלה אינו סתם
צייצן פופולרי .השקרים שהוא מפיץ הופכים ברגע לאלימות.
ראש הממשלה רומס את אחריותו לייצג את כלל האזרחים".
ח"כ דב חנין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( הוסיף" :שוב
ושוב נתניהו משקר ומסית בפריים טיים ,ומתקן רק באיחור
ובקול דממה דקה .הסרת הפוסט המסית נגד אוהדי בני סכנין
ממש לא מספקת .הנזק כבר נגרם לציבור שלם של אזרחים.
מראש הממשלה דרושה התנצלות ברורה".

קבלו את

זו הדרך
מדי שבוע
בדואר אלקטרוני
או בדואר רגיל
המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני ,ללא תשלום ,מתבקשים לשלוח
כתובת דוא"ל אלzohaderekh@gmail.com :
המעוניינים לקבל בדואר רגיל ,מתבקשים לכסות את הוצאות
המשלוח באמצעות תרומה של  150שקל בשיק לפקודת המפלגה
הקומוניסטית הישראלית ,ת"ד  26205תל-אביב 6126102

חוק הלאום אושר
בקריאה ראשונה
בתום דיון שנמשך אל תוך הלילה אישרה ) (1.5מליאת
הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק-יסוד" ,ישראל –
מדינת הלאום של העם היהודי" )"חוק הלאום"( 64 .חברי
כנסת תמכו בהצעה מול  50ח"כים שהתנגדו .ההצעה הועברה
לוועדה המיוחדת להכנת החוק בראשות ח"כ אמיר אוחנה
)הליכוד(.
יוזם הצעת החוק ,ח"כ אבי דיכטר )הליכוד( ,הציג את
ההצעה בפתח הדיון ואמר" :חוק הלאום הוא תעודת הביטוח
שאנחנו משאירים אחרינו לדור העתיד .מדינת ישראל היא
מדינת הלאום של העם היהודי".
ח"כ יוסף ג'בארין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( פנה ליוזם
בנאומו במהלך הדיון במליאה" :חבר הכנסת דיכטר ,איני
מוכן לקבל מצב שבו אני מוגדר – לפי חוק – כאזרח סוג ב'
או ג' .אני יוסף ג'בארין ,תושב העיר אום אל-פחם ,אזרחי ערבי
ילידי של הארץ הזאת ,שולל מצב עניינים שבו הזכויות שלי
פחותות מאלה שלך .חבר הכנסת דיכטר ,תסתכל לי בעיניים
ותסביר לי מדוע מגיעות לך זכויות יתר במעמד השפה שלך,
במעמד הסמלים שלך ,בהגדרת המדינה ובזירות נוספות
הנזכרות בהצעת החוק שלך .להצעתך יש רק פרשנות אחת:
גזענות".

ח"כ דב חנין ב"הארץ"
נתניהו מוביל אותנו למצדה
"אנחנו עומדים בפני תהום ,ונתניהו מוביל אותנו צעד אחד
קדימה .חימום העימות עם איראן משרת את נתניהו גם מול
חקירות השחיתות שלו ,אך הבעיה היא עמוקה ואידיאולוגית
יותר .נתניהו באמת מאמין שהדרך היחידה להתנהל במזרח
התיכון היא באמצעות כוח .זו גישתו ביחס לסכסוך הישראלי־
פלסטיני והישראלי־ערבי .הוא לא מאמין בהסדר ולא מנסה
לקדם הסדר .נתניהו מאמין שהסכסוך הוא חסר פתרון ,עמוק
והיסטורי ,עימות טקטוני בין האסלאם למערב .הדבר היחיד
שישראל צריכה לעשות במציאות כזו ,לדעתו ,הוא לגייס
מאחוריה את המערב כולו למערכה ,שבמהותה בלתי-נמנעת",
כך פתח את טורו ח"כ דב חנין )חד"ש ,הרשימה המשותפת(
במהדורת סוף השבוע של "הארץ" ).(4.5
חנין הוסיף" :נתניהו מתנגד להסכם ]הגרעין[ לא מפני שיש
בו חולשות ,אלא כיוון שהוא הסכם .הוא משוכנע כי הדרך
הנכונה היחידה היא הכנעתה בכוח של איראן .לצורך כך הוא
עושה הכול כדי למוטט את ההסכם שהושג ,וכדי להוביל את
המערב בהנהגת ארה"ב לעימות צבאי עם איראן ,שישראל
תיטול בו חלק פעיל.
"זה הזמן לצאת למאבק למען דרך הפוכה .רק חתירה
עקבית להסדר עם השכנים תבטיח לישראל חיים ,קיום
וביטחון .זו הדרך מול הפלסטינים והעולם הערבי .זו גם הדרך
בסוגיה האיראנית .מדיניות נתניהו היא סכנה קיומית לישראל.
מי שאינו מעוניין לסיים בהתאבדות לאומית בסגנון מצדה,
חייב להיאבק על האלטרנטיבה .אין מקום לגמגם ולזגזג .יש
כאן רק שתי דרכים הפוכות :בואו נבחר בהתרחקות מהתהום.
נבחר בחיים".

במזה"ת5/

על סף עימות ישראלי-איראני
בשבוע שעבר ,ביום בו צנחו שערי הבורסה מרוב
פאניקה בעקבות שמועות מלחמה; ביום בו פרסם נתניהו
את "גילוייו" על היסטוריית פרויקט הגרעין של איראן -
העבירה הקואליציה בהצבעה חפוזה ,כמעט בלא דיון
מוקדם ,תיקון לחוק יסוד :הממשלה .לפיו ,רשאים נתניהו
וליברמן לבדם להחליט על פתיחה במלחמה.
המשפטן הידוע קרל שמידט )שהפך נאצי בערוב ימיו(
לימד אותנו כי השליט האמתי במדינה הוא בעל הסמכות
להכריז על מצב חרום .מעתה ,ביום פקודה ,ישראל איננה
נשלטת עוד בידי הכנסת והממשלה ,אלא בידי רה"מ
בנימין נתניהו ושר הביטחון אביגדור ליברמן .החקיקה
מבטלת את הליך קבלת ההחלטות המסודר בעניין הקריטי
ביותר ,פתיחת מלחמה ,ומבטל אפשרות של מחלוקת או
ויכוח לפני יציאה אליה .חקיקה אנטי-דמוקרטית זו ,שהיא
חלק מהמגמה לחיסול הפיקוח הציבורי על הממשלה,
יצרה מצב מסוכן מאין כמוהו ,בייחוד בעת הזו.

הנחות מוטעות לגבי מלחמה בסוריה
הצהרות נתניהו וליברמן בדבר נחישות ישראל לסלק
את איראן מסוריה ,אפילו במחיר עימות ישיר ,אינן נובעות
מהסכם הגרעין שחתמו המעצמות עם איראן .הן גם לא
נובעות ,כרגע ,מפיתוח טילים בליסטיים ארוכי טווח .נושאים
אלה מטרידים מדינות רבות לבד מישראל.
עם התעצמות ההשפעה האיראנית במזה"ת ,נוצר רצף
יבשתי פרו-איראני מאיראן דרך עיראק ,סוריה ולבנון .נתניהו
ושות' חוששים כעת בעיקר מהמאמץ האיראני הנחוש
להגבלת פעילותה הצבאית של ישראל בסוריה וגם בלבנון.
המאמץ האיראני מבוצע באמצעים קונבנציונליים :הצבת
כמויות גדולות של טילים מדויקים בעלי טווח בינוני ובניית
כוחות "פרוקסי" )מיליציות פרו-איראניות( קרוב לגבולות
ישראל.
האשליה שאפשר לסלק את כוחות איראן מסוריה בפעולה
צבאית עלולה להידרדר במהירות לעימות גדול והרה אסון.
קשה ,ואולי בלתי-אפשרי ,לבדל פגיעה בכוחות האיראניים
מפגיעה במשטר אסד ובצבאו .הכוחות הפרו-איראניים
בסוריה הם חלק מהצבא ומהמשטר הסוריים .הם שותפים
בלחימה וחולקים בסיסים ,פיקוד וכלי נשק .מלחמה נגד
האיראנים תהפוך מלחמה בכוחות הסוריים.
הממשל הרוסי אינו רואה חלופה לקיום סוריה כיחידה
טריטוריאלית מאוחדת אלא בשלטון הקיים .ייצוב משטר אסד
הוא חלק מתכניתו לסיום המלחמה .מעמדה העתידי של רוסיה
בסוריה קשור במשטרה .ההנחה שהרוסים יעמדו מנגד ללא
תגובה כשישראל מכה בצבא הסורי ובכוחות האיראניים שהם
חיל הרגלים שלו ,אינה סבירה .התערבות רוסית במלחמה
תטרוף בבת אחת את כל הקלפים ,תגרום להסלמה ועלולה
לחולל עימות רוסי-ישראלי-אמריקאי.
במשחקי סימולציה אפשר להפריד אנליטית בין האינטרסים
של סוריה ,רוסיה ,איראן וחיזבאללה .בלהט הקרב – הרבה
פחות .ההנחה שרוסיה תישאר בשקט ולא תגיב ,או
שחיזבאללה ולבנון לא יתערבו נוכח המלחמה שתתפתח ,הן
נטיית לב שאין לה על מה להסתמך .אם ייגרר גם חיזבאללה
למערכה ,תיפתח חזית נוספת נגד ישראל .ערי ישראל יהיו
תחת התקפות טילים מתמשכות וצה"ל יצטרך לפלוש,
"מגפיים על הקרקע" ,ללבנון.

מי נלחם במי ואיפה? )מפה :אל-ג'זירה(

מעורבות אמריקאית במלחמה בסוריה
בספטמבר  2014חדרו כוחות מיוחדים אמריקאים )כאלפיים
חיילים( לסוריה בלא הזמנת המשטר ,לכאורה כדי להשתתף
במלחמה נגד דאעש .לפי "הטיימס" ) ,(6.4הוציאה ארה"ב עד
 2018כ 30-מיליארד דולר על מעורבותה בסוריה .האמריקאים
חברו ל"כוחות הסוריים הדמוקרטיים" ) (SDFשל הכוחות
הכורדיים ) (YPGוהערביים בצפון ובמזרח סוריה )כ30,000-
לוחמים ולוחמות( .הכורדים בסוריה דוגלים בסוריה חילונית
ופדרטיבית ,ומתמרנים בין משטר אסד לבין האמריקאים.
כיום שולטים כוחות אלה בכל אזור הגדה המזרחית של נהר
הפרת ,מקיימים חיץ בין עיראק לסוריה ומונעים רצף פרו-
איראני .כוחות אוויר וארטילריה אמריקאיים ,בריטיים
וצרפתיים מעניקים סיוע ל SDF-ומצניחים נשק ואספקה.
 SDFשולטים עכשיו ב 20%-משטח סוריה ומחזיקים גם ברוב
שדות הגז והנפט של סוריה ,שההכנסות מהם היוו לפני
המלחמה כרבע מהכנסות הממשלה .טורקיה רואה בSDF-
ארגון טרור ,תנועה אחות של המפלגת הפועלים הכורדית
בטורקיה ) ,(PKKוצבא טורקי פלש לאזור עפרין במערב
המובלעת הכורדית.
לפי הכרזותיו ,שואף טראמפ לסיים את נוכחות ארה"ב
בסוריה עם סיום המלחמה בדאעש .בפועל ,הנוכחות
האמריקאית רק מתחזקת .נבנו עוד בסיסים ועוד שדות תעופה
)כיום יותר מ .(10-העזרה לכורדים בסוריה מתוקצבת גם ל-
 .2019בפברואר השנה נהרגו מאות שכירי חרב רוסים וסורים
מאש כוחות אמריקאים במחוז דיר א-זור.
בשבועיים האחרונים היו כוחות אמריקאים פעילים
בבלימת הניסיון של כוחות המשטר לחצות את הפרת מזרחה,
בכוון אזורי שדות הגז ונפט במחוז דיר א-זור .עם התגברות
המתיחות בין ישראל לאיראן הודיעה ארה"ב על דחיית הוצאת
כוחותיה מסוריה .נוכח התיאום ההדוק של ישראל לארה"ב,
יש להניח שלנוכחות האמריקאית שמור תפקיד מרכזי
בתכניות התוקפניות כלי סוריה.

אבישי ארליך

בעולם6/

מהפכת קטיפה בארמניה
הפגנות אזרחיות המוניות הביאו להתפטרותו של רה"מ; היורש כבר בדלת
בשלום עם אזרבייג'ן ,אך אין לה דרישה קונקרטית .העובדה
מאת מאיה אדיבי )ירוואן(
כי פשיניאן לא היה בשלטון משחקת לטובתו.
בהפגנות ההמוניות אפשר להבחין בנוכחות בולטת של
סרג' סרגסיאן ,ראש ממשלת ארמניה היוצא ,התפטר ב-
דגלי ארמניה .הן נבנות ,בין היתר ,על רגשות לאומניים .גם
 23.4לאחר שבועות של הפגנות המוניות נגדו .מאות אלפי
בתפישה הכלכלית ,ההפגנות אינן משויכות בהכרח לשמאל
אנשים ,יום אחרי יום ,צעדו ברחובות ערי ארמניה ודרשו
או לימין .הלאמה ,למשל לא על הפרק ,אך חרם צרכני על
לסלקו מהשלטון .התקשורת הארמנית דיווחה על כך ש7%-
עם
המזוהים
עסקים
מאזרחי ארמניה פקדו את
האוליגרכיה – כן.
הרחובות .בשבוע שעבר )(30.4
המפגינים מגיעים מכל
התקיימו בחירות בפרלמנט
נובורישים,
המעמדות:
הארמני כדי להכריע בדבר זהות
מהגרים ששבו מהפזורה,
היחיד
המועמד
מחליפו.
סטודנטים ,עניים ,זעיר-
להחלפתו היה ניקול פשיניאן
בורגנים ,מובטלים .כולם
)מטעם מפלגת יילק( שזקוק היה
מאוחדים סביב הקריאה "סרג'
לתמיכת הרוב בפרלמנט .בניגוד
למעט
ללכת!".
צריך
לתחזיות ,לא בחר הפרלמנט
האוליגרכיה ,כולם מתנגדים
בפשיניאן .כדי להסביר את
לממשלה ולשחיתות הפושה
השתלשלות האירועים ,עלינו
בכל מקום .למשל ,החברות
לחזור אחורה בזמן.
המחזיקות במכרות בארמניה
מאירועי הפרקים הקודמים
)כריית זהב ,יהלומים ומתכות
בוא
כמעט בסוף כל חורף ועם
כ5%-
תורמת
אחרות
הפגנות
האביב ,פורצות בארמניה
מהתמ"ג( ברובן אינן מזרימות
המוניות נגד השלטון.
כסף למדינה .הן קונות אדמות
10
לפני
כאשר
ההפגנות החלו
בזול ,מפיקות רווחי ענק
נבחר
,
2008
שנים ,באפריל
מפגינים פוקדים את כיכרות ירוואן )צילום :דיה הוביניסיאן( משדידת אוצרות הטבע של
ית
א
הרפובליק
המפלגה
)מטעם
סרגסיאן
ארמניה ,אך אינן משלמות
קודמו.
פטרוסיאן,
לבונטר
של
במקומו
לנשיאות
הארמנית(
מסים או מכריזות על רווח כלשהו .ברור כי הממשלה מתירה
המשטרה התפרעה ברחובות .שמונה מפגינים ,חייל ושוטר
לחברות הענק לעשות ככל העולה על רוחן.
נהרגו ,וההפגנות דוכאו ולא הניבו הצלחות 10 .שנים כיהן
מה צופן העתיד?
סרגסיאן כנשיא .בסמוך לתום הקדנציה השנייה שלו ,שעה
מרבית חבריי בארמניה נמנים עם המעגלים החברתיים
שלא יכול היה להיבחר שוב לפי החוק ,הכריז סרגסיאן על
המזוהים עם תמיכה בפשיניאן :משכילים ,דוברי אנגלית,
משאל עם בשאיפה לשנות את שיטת הממשל מרפובליקה
המחוברים יותר למערב ,מהגרים שחזרו לארמניה מארה"ב או
נשיאותית לרפובליקה פרלמנטרית .העם צידד בסרגסיאן,
מאירופה; קהל ליברלי השולל בחריפות את עברה הסובייטי
שיטת הממשל שונתה ,והאיש החזק במדינה זכה בכהונת ראש
של ארמניה .השמאל בארמניה ,לעומת זאת ,נמצא במצב לא
הממשלה .לתפקיד זה אין הגבלה בזמן.
פשוט .ישנם כמה ארגונים אנרכיסטיים ,חסרי השפעה כמעט
הרפובליקאים ניצחו בבחירות לפרלמנט השנה ,וסרגסיאן
לגמרי .המפלגה הקומוניסטית בארמניה היא מפלגת לוויין
מונה לתפקיד רה"מ .לשם הרכבת הממשלה ,הכריזו
רוסית ,דומה מאוד בכך למפלגה הקומוניסטית של הפדרציה
הרפובליקאים על הקמת קואליציה עם הפדרציה המהפכנית
הרוסית .זה מצב מצער עבור הסוציאליסטים בארמניה
הארמנית ,בעברה מפלגה סוציאליסטית ועד אפריל שותפה
המבקשים להציע אלטרנטיבה שמאלית אמתית.
קואליציונית של המפלגה הימנית .בכל הסיפור ניכר כי אין בו
זמן רב מאוד דומה היה כי אזרחי ארמניה לא האמינו
הרבה אידאולוגיה .כך בקרב הימין הארמני ,וכך גם בקרב
ששינוי בכלל אפשרי .השינוי הפרסונלי ,כמה שנוח לזלזל בו,
המפגינים נגדו.
עשוי לשנות דברים באופן משמעותי .מהר מאוד אנשים יאבדו
היורש כבר סומן
גם את אמונם בפשיניאן ,אם וכאשר ייבחר .השבוע יתכנס
ניקול פשיניאן ,חבר פרלמנט מטעם מפלגת יילק ,הוא
הפרלמנט שוב ,והמועמד יזדקק לתמיכתם של שישה מחברי
המוביל את ההפגנות נגד הממשלה .פשיניאן מגיע מהמעגלים
הקואליציה לאחר שכל חברי האופוזיציה הודיעו על תמיכה
הפנימיים של הנשיא הקודם פטרוסיאן ,אך פרש ממפלגתו
בו .אחרת ,ייקבע מועד לבחירות כלליות תוך חודשיים.
והקים אחת חדשה .פשיניאן אינו אוליגרך ,בשונה מסרגסיאן:
קשה להאמין כי פשיניאן אכן יכול להפוך את ארמניה
הוא הגיע "משום מקום" ,בלא מטען באשר לעברו או
למשהו אחר :לא לחלום ליברלי )לא שיש דבר כזה( ולא
להשתייכותו הפוליטית-חברתית-כלכלית .מפלגת יילק נמנעת
למדינה סוציאליסטית .הוא חלק מאותו דבר; וברגע שהתקוות
מלנקוט בעמדות .יחסית ,היא תומכת יותר מהמפלגה הימנית
שתלו בו יתבדו ,יימשך הקרב ברחובות.

היסטוריה7/
יומן התקוממות העובדים והסטודנטים

 50שנה
למאי '68
ההפגנות ההמוניות הגיעו לשיאן כעבור כמה חודשים,
בחודש מאי .אך המהלך החל ב 22-במארס  .1968בערבו של
אותו יום ,חבורה קטנה למדי של פעילי שמאל רדיקלי ו150-
סטודנטים פלשו לבניין המנהלה של אוניברסיטת נאנטר
בפרבריה הפועליים של פאריס.
הקבוצה התבצרה בבניין וקיימה דיון
בשסעים המעמדיים בקפיטליזם
על
ובהשלכותיהם
הצרפתי
האוניברסיטה .בין היתר ,דרשה
הקבוצה חופש ביטוי ,דמוקרטיזציה
בחיים האוניברסיטאיים ואף את ביטול
האיסור על סטודנטים לבקר במעונות
של המין השני.
הנהלת האוניברסיטה הזמינה את
המשטרה ,וההרצאות בוטלו למשך
שבוע .דומה היה כי האירוע הסתיים
כשהתפנו הסטודנטים מהבניין וכמה
ממנהיגיהם עמדו לדין בפני ועדת
משמעת פנימית.
אלא שכדור השלג החל מתגלגל:
עימותים נוספים בין הסטודנטים
לממסד הובילו לסגירת האוניברסיטה
בנאנטר ב 2-במאי .סטודנטים
מאוניברסיטת סורבון היוקרתית שבמרכז פאריס התכנסו
למחרת לאות הזדהות ,ועם הגעת המשטרה למקום פרצו בין
המפגינים לשוטרים עימותים שפשטו ברובע הלטיני כולו.
כמאה בני אדם נפצעו ו 596-נעצרו .כל הקורסים
באוניברסיטת סורבון בוטלו.
ב 6-במאי הפגינו התאחדות הסטודנטים הארצית ואיגודי
המרצים נגד פלישת המשטרה לסורבון .רבבות צעדו לעבר
בניין הסורבון והשוטרים ,שהמתינו להם במקום ,תקפו אותם
באלות .כמה מהמפגינים החלו להקים בריקדות וליידות
אבנים על השוטרים שנאלצו לסגת זמנית .כאשר שבו לזירה,
פיזרה המשטרה את ההמון בגז מדמיע 422 .בני אדם נעצרו;
 354שוטרים ו 600-סטודנטים נפצעו.
האלימות המשטרתית דווקא הגבירה את התמיכה במוחים.
סטודנטים ותלמידי תיכון מרחבי צרפת יצאו לרחובות הערים
כדי לתמוך במאבק .אמנים ואנשי רוח אף הם הצטרפו ,והוועד
המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הצרפתית הביע תמיכתו
בסטודנטים.
לאחר לילה סוער נוסף ברובע הלטיני ,במהלכו נעצרו 468
בני אדם ,מעל לאלף נפצעו וכמאתיים מכוניות הועלו באש,
החליטו ב 11-במאי גם איגודי העובדים המקצועיים הגדולים,
בייחוד הקונפדרציה הכללית של העובדים ) ,(CGTלהצטרף

למאבק והכריזו על שביתה כללית ב 13-במאי.
ביום השביתה ,יצאו לרחובות הבירה כ 2-מיליון
סטודנטים ופועלים ,תוך קריאות" :רוץ חבר ,העולם הישן
מאחוריך!"" ,שחרור האנושות – מוחלט או כלל לא",
"עובדים וסטודנטים מאוחדים"" ,אל תישא ותיתן עם הבוס;
מגר אותו"" ,הבוס זקוק לך ,אתה לא זקוק לו!" ועוד .ראש
הממשלה ז'ורז' פומפידו הגיב בשחרור העצורים ובפתיחת
הסורבון ,אך ההפגנות לא שככו .הסטודנטים הזועמים
השתלטו על הסורבון והכריזו עליה כ"אוניברסיטה עממית".
בימים הבאים החליטו פועלים ברחבי צרפת ,על דעתם
ולפעמים בניגוד לעמדת נציגיהם ,להשתלט על מאות מפעלים
ברחבי המדינה ,בהם מפעל "רנו" .הם הביאו להפסקת פעילות
בתי הדפוס ,וכך גם העיתונים נעלמו מהדוכנים.
ב 17-במאי פתחו  200אלף פועלים בשביתה .במהירות עלה
מספרם לשני מיליון ול 10-מיליון ב 20-במאי .בנקודה זו
הייתה צרפת כבר משותקת :השביתה התפשטה כאש בשדה
קוצים לבתי החולים ,למספנות ,לנמלים ולשדות התעופה.
בספר שפרסם באחרונה ההיסטוריון הקומוניסטי רוז'ה
מרטלי ,כתב המחבר כי בניגוד
לסטודנטים ,הציגו הפועלים
במאבקם אג'נדה מעמדית-
פוליטית רחבה ורדיקלית יותר:
הם דרשו את הפלת ממשלת
הימין ואת התפטרותו של הנשיא
שארל דה גול ,בצד העלאת
שכרם ושיפור תנאי הפנסיה.
ב 24-במאי הופיע דה גול
בטלוויזיה בנאום כושל לאומה.
בעיני רבים הוא נחשב מנהיג זקן.
גיבור מלחמת העולם השנייה
נתפש כנציג של העולם הישן
ושל המשטר הקפיטליסטי
הכושל .לילה נוסף של בריקדות
פקד את הבירה ,ובמהלכו מת
צעיר בן  26מרסיסי רימון
שהשליך לעברו שוטר .זה היה
מקרה המוות הראשון באירועי
מאי  .1968באותו לילה הגיעו המחאות לשיאן ,כאשר
השתלטו המפגינים על מרכז פאריס והעלו את בניין הבורסה
באש .לדברי מרטלי ,עם הנהגה נחושה יותר ומאוחדת יותר,
יכולים היו המפגינים להשתלט אפילו על ארמון האליזה
הנשיאותי.
בסוף מאי פתחו איגודי העובדים במו"מ עם הממשלה.
לאחר יומיים של דיונים הושגה הסכמה :העלאה של 7%
בשכר הפועלים ,העלאה של כ 30%-בשכר המינימום ותשלום
עבור ימי השביתה .בעוד שדומה היה כי הממשלה מתפקדת
על כרעי תרנגולת ,דה גול עצמו נותר ללא פגע .לאחר
שהבטיח את תמיכת הצבא במידת הצורך ,הודיע הנשיא ב30-
במאי על פיזור האסיפה הלאומית ,וקבע בחירות חדשות ב-
 23ביוני .הוא הורה לעובדים לחזור לעבודה ואיים להכריז על
מצב חירום במדינה ו"להציף את הערים בחיילים חמושים".
לבסוף נאלץ דה גול להתפטר באפריל  ,1969בעקבות כישלון
במשאל עם שיזם.
בשבועות האחרונים ,ועל רקע מחאות של העובדים
והסטודנטים ברחבי פאריס ובערים הגדולות בצרפת ,הוצבו
כרזות ענק" :זה היה ב ,1968-כך יהיה גם ב."2018-

א"ד

במאבק

ביקור סולידריות בנבי סאלח

טאטור )מימין( ועו"ד לסקי באולם בית המשפט )צילום :אקטיבסטילס(

בית משפט השלום בנצרת הרשיע ) (3.5את המשוררת
דארין טאטור ,תושבת הכפר ריינה ,בעבירות של הסתה ושל
תמיכה בארגון טרור .טאטור ) (35נעצרה באוקטובר 2015
לאחר שפרסמה שיר תחת הכותרת "התנגד עמי ,התנגד להם",
ובשל פרסומי שירים נוספים בחשבון הפייסבוק הפרטי שלה.
מאז ,למעלה משנתיים וחצי ,הוחזקה טאטור במעצר.
גבי לסקי ,עוה"ד מטעם ההגנה ,מסרה" :אף שבית משפט
דיבר גבוהה-גבוהה על חופש הביטוי ,זו פגיעה בזכויות
הפוליטיות של אזרחית .צר לי שבית המשפט נותן יד לסתימת
פיות והופך שירה לדבר פלילי".
המקרה של דארין טאטור מלמד שוב כי בישראל ,גם בתוך
תחומי הקו הירוק ,ישנו חוק אחד ליהודים וחוק אחר לערבים.
כפי שהיטיב לציין העיתונאי ג'ון בראון ,המדינה מגישה כתבי
אישום בעבירות הסתה נגד אזרחים ערבים בשיעור הגדול פי
 50מחלקם באוכלוסייה והם נכלאים לתקופות ארוכות ,בעוד
שיהודים מעולם לא נכלאו בשל עבירת הסתה בלבד.
משוררים אינם פושעים .שירתם איננה הסתה ,על כל
דימוייה המושחזים .אזרחים יהודים-ישראלים לא יוחזקו
במעצר יותר משנתיים וחצי ויורשעו בהסתה בעקבות שירה
או אמירות ברשת החברתית; השרים ממשיכים להתיר דם
פלסטיני ונותרים חפים מפשע; בתי המשפט שותפים
לתפישה ,לפיה כל קריאת תיגר על משטר הדיכוי ,הנישול
והכיבוש הישראלי תיחשב כהסתה לטרור .משוררת צעירה,
שכל חטאה היה לעמוד לצד בני ובנות עמה ,נעשתה ,בין
לילה ,איום קיומי על מדינה שלמה .תשוחרר דארין טאטור!

חברי מחוז השפלה של מק"י אבלים על מותה של

שרה פייגנבוים
קומוניסטית ותיקה ופעילת תנד"י
מסורה במערכה לשלום ולשוויון

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
אליה סולימאן – כרוניקה של היעלמות
 ,1996פלסטין וישראל )ערבית ועברית ,כתוביות באנגלית(
מוצ"ש 12 ,במאי ,19:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

פעילים ,ביניהם נציגי חד"ש ומק"י ,סיירו ) (3.5בכפר נבי
סאלח בגדה המערבית וביקרו בבית משפחת תמימי כאות
סולידריות עם תושבי הכפר ועם המחיר הכבד שמשלמת
משפחת תמימי על מאבקה.
במשלחת הסולידריות השתתפו ח"כ עאידה תומא-סלימאן
)חד"ש ,הרשימה המשותפת( ,חברי פורום המאבק בכיבוש
שקם לאחרונה ביוזמת סניף ת"א של חד"ש ומק"י ופעילים
נוספים .באסם תמימי ,אביה של עהד תמימי ובן זוגה של
נרימאן תמימי ,הכלואות כבר למעלה מחצי שנה בבית הכלא
של הכיבוש ,הודה למשתתפים" :העובדה שאתם כאן – זו
עדות לסירוב שלכם לקחת חלק בכיבוש .גם אתם נפגעים
מהכיבוש .כל עוד נראה את עצמנו כשני צדדים נפרדים,
הכיבוש ינצח .ברגע שנבין שאנחנו באותו צד – נוכל לנצח".

ניצחון למתנגדי הגירוש בנווה שאנן
בבחירות ראשונות לוועד שכונת נווה שאנן הוותיקה בדרום
תל-אביב ) ,(1.5הכריעו התושבים כי מתנגדים לגירוש
הפליטים ומבקשי המקלט יהיו רוב בקרב חברי ועד השכונה.
שבעת חברי הוועד הנבחרים :שולה קשת ,עברי באומגרטן,
אסף וייצן ,מוטי כץ ,ענת פרץ ,פזית רבינא ודפנה ליכטמן.
קשת ,שקיבלה את מספר הקולות הגדול ביותר ותכהן כיו"ר
ועד השכונה ,מנהלת זה שנים את הארגון "אחותי – למען
נשים בישראל" .וייצן היה בעבר היועץ המשפטי של המוקד
לפליטים ולמהגרים .רבינא היא עיתונאית ,תושבת השכונה זה
עשרות שנים ופעילה בתנועה "דרום ת"א נגד הגירוש".
ליכטמן מנהלת את ספריית לוינסקי.

תנועת הידידות עם העמים

יום הניצחון על גרמניה הנאצית
ביער הצבא האדום
הרי ירושלים

שבת 12 ,במאי

מועדון הגדה השמאלית
פתיחת התערוכה "אנשים ללא תכונות" של תמרה ריקמן:
הפתיחה ביום ה';20:00 ,10.5 ,
התערוכה תציג עד ה 31.5-בימי שני מ 14-עד 17
ובימי שישי ושבת מ 11-עד .14
ערב שירה להשקת כתב העת "מעין"  :14יום ב'21:00 ,14.5 ,

סאלח ,פה חיו פלסטינים
ערב לציון מלאות  70שנה לנכבה של העם הפלסטיני ייפתח בהרצאה
של החוקרת אילין ח'ורי ,ולאחריה יוקרן הסרט "נולד בדיר יאסין"
ותתקיים שיחה עם הבמאית נטע שושני.
יום ה' 17 ,במאי ,19:00 ,הגדה השמאלית ,אחד העם 70
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