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הניסיון לסתום פיות באמצעות חוק ודחיית פינוי
ח'אן אל-אחמר  -שני צדיה של מדיניות הימין
הקבינט המדיני-ביטחוני אישר השבוע ) (21.10את
החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו לדחות את פינוי הכפר
הערבי-פלסטיני ח'אן אל-אחמר
שבשטחים הכבושים "כדי לנסות
למצות את המו"מ".
"דחיית הפינוי היא הישג של
מאבק תושבי הכפר הקטן ח'אן
אל-אחמר .אנחנו רואים שגם כפר
קטן יכול לעמוד מול דחפורי
ההרס כשהוא מצליח לגייס
מכל
אנושית
סולידריות
הכיוונים :מהציבור הפלסטיני,
מהציבור הדמוקרטי בישראל
ומהקהילה הבינלאומית .בימין
הקיצוני יש כאלה שלא ינוחו עד
שיראו את ילדי הכפר עומדים בין
הריסות בית הספר האקולוגי
שלהם ,ולכן אני קורא להמשיך
בלחץ על הממשלה כדי למנוע
את מהלך נורא ,מסוכן ומיותר
זה" – הדגיש ח"כ דב חנין
)חד"ש ,הרשימה המשותפת( בהתייחסו להחלטת הפינוי.
בחששה מפני התגייסות הכוחות הדמוקרטיים למאבק
נגד הכיבוש ,האפליה והפשיזם ,לה קרא ח"כ חנין ,אישרה
ועדת השרים לחקיקה עוד באותו יום את החוק שיאפשר
לשרת התרבות לשלול תקציבים ממוסדות תרבות ,נוסף
לסמכות הקיימת של משרד האוצר לעשות כן.
התיקון המדובר ,המכונה "נאמנות בתרבות" ושזכה
בתמיכתו של שר האוצר "החברתי" משה כחלון ,יאפשר
למשרד התרבות להפחית תקצוב ממוסדות או לשלול אותו
כליל בהתאם לתכנים .אגב ,בהצעת החוק נכתב כי היועץ
המשפטי לממשלה מוצא בה "קשיים משפטיים של ממש".
"הצעת החוק לסתימת פיות של אמנים ושל יוצרים תקים

כפועל גם במשטרת מחשבות של ממש בשירות האג׳נדה
הימנית הקיצונית של שרת התרבות וממשלתה" ,אמר ח"כ
יוסף ג'בארין )חד"ש ,הרשימה
המשותפת( בתגובתו ליוזמה,
והוסיף" :זה ניסיון מכוער של
השרה רגב להשתלט על התרבות
ועל היצירה בארץ .חוק 'נאמנות
בתרבות' הוא המשך ישיר לחוק
הלאום ,ומטרתה של שרת התרבות
להאיץ את צמצום המרחב
הדמוקרטי ולכפות על אנשי
התרבות בארץ את הנרטיב הגזעני
של הימין המתנחלי והלאומני".
הדחייה בהרס הכפר הערבי-
בדואי ואישור הצעת החוק
"נאמנות בתרבות" ,ממש באותו
יום ,הן ביטוי לסתירות המאפיינות
את ממשלת הימין של נתניהו .מצד
אחד ,מנסה הממשלה לקדם
תהליכים מואצים של פשיזציה;
ומצד שני ,כשאלה נתקלים
בהתנגדות מקומית ובינלאומית משולבת ונחושה ,נסוגה
הממשלה ולו זמנית.
הלקח הפוליטי המידי ברור :כדי לעצור את הממשלה ואת
מעשיה הנפשעים ,יש לקדם מאבק דמוקרטי רחב ועקבי ,גם
תוך פעילות נמרצת בזירה הבינלאומית .אפשר לציין את
מעשהו האמיץ של מנכ"ל בצלם ,חגי אלעד ,בהופיעו בסוף
השבוע ) (18.10במועצת הביטחון של האו"ם )בהזמנת
ממשלת בוליביה המתקדמת( ,ומפעילותו הכוללת לחשיפת
פשעי הכיבוש .אלעד לא התבלבל ,וחרף לחצים מבית קרא
להגביר את הלחץ על ישראל כדי למנוע פשעים נגד האנושות.
בניגוד לממשלה הנאמנה לכיבוש ,אנחנו נאמנים לצדק –
לתושבי ח'אן אל-אחמר ולמאבקם ,כמובן!

תגובות2/
טראמפ :עסקים הם עסקים
"נשיא ארצות הברית ,דונלד טראמפ ,התייחס להעלמות
העיתונאי הסעודי ג'מאל חאשוקג'י ואמר כי 'ארצות הברית
תעניש את עצמה אם תפסיק למכור נשק לסעודיה' .דברים
אלה נאמרו על רקע השמועות כי זו תהיה הסנקציה שתנקוט
ארה"ב כלפי סעודיה כעונש .טראמפ הוסיף כי בהתחלה קיוו
שהוא עדיין חי ,אבל עכשיו זה 'לא נראה טוב'".
)סוכנות הידיעות "רויטרס"(14.10 ,

דברים בשם אומרם
גלי צה"ל משדרים מחצי השטח
"פילוח הדוברים הערבים לפי גופי שידור מעלה כי בכל גופי
השידור המרכזיים ,למעט גלי צה"ל ,לפחות ארבעה אחוז
מכלל הדוברים היו ערבים .בתחנה הצבאית שיעור הדוברים
הערבים עמד על כ .0.2%-מתוך כ 500-דוברים שהופיעו
בשבוע שעבר בתוכניות החדשות והאקטואליה של התחנה
הצבאית רק אחד היה ערבי ,ח"כ איימן עודה ,יו"ר הרשימה
המשותפת ,שקולו נשמע ב'מה בוער' ,תכנית הבוקר בהגשת
רזי ברקאי ובעריכת נורית קנטי .ההתעלמות המתמשכת של
גלי צה"ל מהנעשה בחברה הערבית בישראל היא מחדל אתי
ומקצועי כאחד .לא ניתן לסקר כראוי מדינה בלי לתת ביטוי
הולם לכ 20%-מאזרחיה .השתקתם של הערבים בגלי צה"ל
חמורה במיוחד נוכח העובדה שמדובר בתחנה ציבורית,
הממומנת מכספי כל האזרחים ,יהודים וערבים כאחד".
)"העין השביעית"(10.10 ,

מכתבים
למערכת
שרת המשפטים אינה מכירה את החוק
שרת המשפטים ,איילת שקד ,איימה לאחרונה על החוק
במדינת ישראל ,בזו הלשון" :אם בג"ץ יקבל את הערעורים
על חוק הלאום ,תתרחש 'רעידת אדמה' משפטית במדינה".
בבדיקה מדוקדקת של תפקידי וסמכויות "בית המשפט
הגבוה לצדק" כתוב בחוק" :בית המשפט העליון ,בשבתו
כבית משפט גבוה לצדק ,ידון בעניינים אשר הוא רואה צורך
לתת בהם סעד למען הצדק ,ואשר אינם בסמכותו של בית
משפט או בית דין אחר".
כל זאת לפי סעיף ) 7א'( בחוק בתי המשפט ,תשי"ז – .1957
כך ,רשאי לפנות לבג"ץ כל אדם ,הרואה עצמו כמי שנפגע
אישית או כמי שנפגע בהיותו שייך לציבור מסוים .הדבר נכון
גם לגבי מי שאיננו אזרח המדינה!
מעצם העובדה שבג"ץ עצמו שוקל את שפיטות העניין
המובא בפניו ,אפשר לצפות שבג"ץ גם ימצא לנכון לדון
במקרים שקודם נמנע מלדון בהם ,כמו בעתירות נגד החלטות
הכנסת ובוודאי כאלה שלא נתקבלו ברוב קולות מוחלט
)למשל "חוק הלאום" ,שנתקבל ברוב של  52לעומת .(48
בניגוד לדברי השרה ,לא תתחולל כל רעידת אדמה
שיפוטית .ההיפך הוא הנכון .החלטת בג"ץ נגד חוק גזעני רק
תחזק את שלטון החוק ואת הדמוקרטיה.

דן יהב ,ת"א-יפו
אפשר לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

טראמפ :כנופיות רוצחים פועלות בשגרירות
"נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ כי שוחח עם מלך סעודיה
סלמאן על העיתונאי שנעלם בקונסוליה הסעודית באיסטנבול.
לדברי טראמפ ,המלך הכחיש כי הוא יודע מה קרה לג'מאל
חאשוקג'י ,שלפי טורקיה נרצח בקונסוליה לפני כשבועיים.
לאחר השיחה אמר טראמפ כי ייתכן שרוצחים שפעלו על דעת
עצמם עומדים מאחורי ההיעלמות של חאשוקג'י".
)"ניו-יורק טיימס"(16.10 ,

בלי ערבים וקומוניסטים ,כמובן
"יו"ר מרצ ,ח"כ תמר זנדברג ,קראה לאנשי השמאל ביש עתיד
ובמחנה הציוני להצטרף למרצ' .אני קוראת לכל אלה במחנה
הציוני וביש עתיד שמתכווצים בכיסא נוכח השתיקה
האידאולוגית של ראשי מפלגותיהם לחבור אלינו למרצ
ולהקים גוש שמאל גדול' ,אמרה זנדברג".
)"מעריב"(14.10 ,

פעם הנציב העליון היה בריטי
"נתניהו מתחבר בכל תחום לאנשים שעשו כברת דרך
בארה"ב ,המקום שבו רכש את השכלתו והחל את הקריירה
הפוליטית שלו כשגריר באו"ם .הוא מכיר את מערכת ההפעלה
האמריקאית ,את המוסדות ,את האקדמיה ואת התוצרים שלה
והוא סומך עליהם יותר מעל כל שחקן מקומי".
)סמי פרץ" ,דה מרקר"(12.10 ,

פעם שלטו כאן הבריטים ,אבל הדברים השתנו
"משקיעים אמריקאים קובעים מי ישלוט בבנקים הישראליים
– האם זה תקין? גרעיני השליטה התפרקו ,מניות הבנקים
נמצאות בידי הציבור ,ובעלי תפקידים בכירים ממונים בידי
ועדה ציבורית .בפועל מתברר כי חברות אמריקאיות הן אלה
שהחליטו על זהות היו"רים בדיסקונט ובלאומי – בעוד
המוסדיים פחדו לקבל החלטות .דרוש הליך שקוף ומקצועי".
)איתן אבריאל" ,דה מרקר"(14.10 ,

שר התיירות צודק!
"אין ספק שלו היה השר רחבעם זאבי איתנו היום ,הוא היה
תומך נלהב בחוק הלאום".
)שר התיירות ,יריב לוין(16.10 ,

גם יו"ר הכנסת צודק!
"רוחו של רחבעם זאבי ,גנדי ,עודנה איתנו".
)יו"ר הכנסת ,יולי אדלשטיין(16.10 ,

יצא לו הביבי
"ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את דבריה של תושבת
קריית שמונה ,שביקרה אותו על העברת חדר המיון מהעיר,
ואמר לה' :את לא מעניינת ,את משעממת אותנו' .אורנה פרץ,
האישה שהתעמתה עם ראש הממשלה מסרה' :כל השנים
הצבעתי לנתניהו ,אבל אחרי מה שקרה היום ,לא אצביע
עבורם יותר .נתניהו אמר עליי שאני משעממת .כשעבדתי
עבור הליכוד בבחירות לא הייתי משעממת'".
)אתר וואלה(16.10 ,

מוניציפלי3/

יפו שחולדאי לא מכיר
מאת אמיר בדראן
פחות משבועיים לבחירות המקומיות .אני מסתכל על
הברית הייחודית שיצרנו בתל
אביב-יפו ומתמלא גאווה .הריצה
המשותפת של חד"ש בתל אביב
וביפו יחד עם אסף הראל ,שולה
קשת ועוד שורה ארוכה של נשים
וגברים מדהימים ,היא אמירה
ברורה :אנחנו העיר ,והגיע הזמן
להפוך אותה לעיר שהיא אנחנו.
הרשימה הזאת היא ההזדמנות
שלנו לעמוד באופן מוחלט
מאחורי סל הערכים שלנו .ערבים
ויהודים ,תושבי דרום תל אביב,
מרכזה ויפו ,גברים ונשים,
צעירים ומבוגרים – כולנו יחד
דורשים שוויון.
החיבור בין יפו לבין דרום תל
אביב הוא חיבור אותנטי ואמיץ
של האוכלוסיות והקהילות
שנרמסות ושנשכחות בעיר ,תחת
רגליה הגסות של עיריית ת"א-
יפו .אלה קבוצות המתמודדות בצורה הקשה ביותר עם
ההזנחה העירונית ועם מערכת מפלה וגזענית .שיתוף הפעולה
ביניהן מעורר השראה ומשמש דגם למאבקים משותפים.
אלה זמנים קשים .רק לאחרונה גילינו שרוח "חוק הלאום",
רוח עכורה ואפלה ,הגיעה גם לתל אביב-יפו בדמות קמפיין
גזעני של הליכוד )"אנחנו או הם"( .זה המשך ישיר למתקפה
המגיעה הישר משולחן וממסדרונות הממשלה .מול מתקפה
זו  ,רשימת ״אנחנו העיר״ היא גילוי של תקווה נדירה.
אם נצליח לבנות כוח מרשים במועצת העיר ,יישלח מסר
ברור לממשלה ולציבור בישראל כולו :התשובה לחוק הלאום
היא ברית יהודית-ערבית רחבה ,תנועה של יהודים וערבים
הפועלים והנאבקים יחד למען עתיד משותף.
אני מגיע לבחירות אלה למוד ניסיון .בשנתיים וחצי
האחרונות ייצגתי את יפו במועצת העיר תל אביב-יפו.
במועצת העיר ישבו  30חברי מועצה יהודים ואני .הייתי חבר
המועצה הערבי היחיד וחבר המועצה היפואי היחיד .נדרשתי
להתמודד עם האתגרים המיוחדים של יפו :אלימות במרחב
הציבורי ובבתים ,המצב הבעייתי במערכת החינוך ,הזנחה
עירונית ותשתיות מתפרקות .מעל לכל ,יפו מתמודדת עם
מצוקת הדיור הקשה של הציבור הערבי.
בשנתיים וחצי במועצה ,כאחד מול  ,30רשמתי )יחד עם
שותפיי ביפו ובתל אביב מחוץ למועצה( הישגים מרשימים:
כך למשל הובלנו פרויקט דיור בשכונת עג'מי-ג'בליה ,פרויקט
התחדשות עירונית ראשון מסוגו עבור ערביי יפו ,שהוסיף כ-
 200דירות חדשות ושיפר את תנאיהן של כ 100-קיימות.
מולנו עמד ראש העירייה ,רון חולדאי .חולדאי אוהב
להתהדר בשוק הפשפשים ובנמל היפה שלנו ,אולם הוא אינו

מתעניין בדבר הנמצא דרומית לרחוב יהודה הימית )בו שוכנת
חומוסיית אבו חסן המוכרת לכל( .הוא אינו מכיר את הבעיות
האמתיות של יפו .וגם אם הוא מכיר כמה מהן ,לא אכפת לו.

אסף הראל )מימין( ,גבי עאבד ,יו"ר האגודה למען ערביי יפו ,ועו"ד
אמיר בדראן ,חבר מועצת העיר )צילום :שירז גרינבאום(

כשחולדאי מתפנה להתעסק ביפו ,הוא פועל לטובת התיירים,
אך לא לטובת היפואים.
אני מעוניין לייצג במועצה יפו אחרת .אני אייצג את יפו
שלנו ,תושביה ותושבותיה .יפו שבה גדלתי ,העיר שאני אוהב
יותר מכל מקום אחר בעולם ,היא עיר שבה נרצחו יותר
מעשרה צעירים בשנה האחרונה .יפו שהעירייה אינה רואה
היא יפו שבה מערכת החינוך העירונית קורסת ,שבה העוני
מושל ,שבה לצעירים אין אופק ואין עתיד.
יפו קיימת כעיר ערבית-פלסטינית עוד לפני קום המדינה,
אלא שהיום הערבים שחיים בה נדחקים החוצה מפני אילי
נדל"ן .אם המצב ימשיך ככה ,תוך עשור כמעט שלא ייוותרו
ערבים ביפו .זה מה שממשלת הימין רוצה :להעלים את
הערבים ,למחוק את השפה הערבית ולדחוק אותנו לפינה.
ב 30-באוקטובר ,בעלי זכות הצבעה בת"א-יפו ,שימו ע'
בקלפי לרשימת "אנחנו העיר" ,והצביעו לאסף הראל לראשות
העיר .כשמסתכלים על המגוון האנושי ועל האיחוד המרגש
שטומנת בחובה רשימה זו ,אי אפשר שלא להתמלא תקווה.
ב 31-באוקטובר אחזור למועצה ,והפעם – בסיעה גדולה
ומשמעותית ,שתהא ברית רחבה המייצגת את כל העיר
ומחויבת לכולה" .אנחנו העיר" היא רשימה שתביא בשורה
אמתית ליפו ולתל אביב ,ואולי אף תניע את רוחות השינוי
שכל כך נחוצות והכרחיות למדינה כולה.

הכותב הוא חבר מועצה העיר ת"א-יפו מטעם סיעת
חד"ש ומוצב במקום השני ברשימה "אנחנו העיר"

כנסת4/
ומסרבת לשתף פעולה איתנו .שעה שהחברה הערבית מדממת
ומבקשת ביטחון .במקום לייצר שותפות ולבנות תכניות
מסודרות – אלשיך מנסה לזקוף לזכות עצמו הישגים".
כדי להוסיף חטא על פשע ,באותה ישיבה דיווח המפכ"ל
על קיצוץ בסך  400מיליון שקל בתכנית למיגור הפשיעה
בחברה הערבית .ח"כ דב חנין )חד"ש ,הרשימה המשותפת(
הגיב לקיצוץ המדובר ,באומרו כי "הדבר מעיד שאין קשר בין
המילים הגבוהות של נתניהו ושריו לבין המציאות בשטח .על
המשטרה לגלות נחישות נגד תופעת ארגוני הפשיעה במקום
להמשיך בהסדרי דו-קיום עם הפשע המאורגן".

"בחברה הערבית
נאבקים בגזענות
"
ירי
בלי
יום
אין
בבחירות המקומיות

בעקבות ריבוי מקרי הרצח בחברה הערבית )יותר מ40-
מתחילת השנה( ,קיימה ועדת הכנסת לביקורת המדינה דיון
דחוף בעניין .זאת ,בהמשך לדוח מבקר המדינה מחודש
אוגוסט שהצביע על כשלים חמורים בתיאום בין המשטרה
לצה"ל ולשב"כ בחקירת העברת אמצעי לחימה בחברה
הערבית .בישיבה ,התפאר המפכ"ל ,רוני אלשיך ,בהקמת
תחנות המשטרה החדשות ביישובים הערביים ,ואף אמר בדיון
כי ב 2018-חלה ירידה ניכרת במקרי הרצח בחברה הערבית:
"יש ירידה משמעותית ,אבל איש אינו מבטיח שהיא תימשך".
בתגובה הטיחה בו ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש,
הרשימה המשותפת(" :לאנשים נמאס שאתם לא עושים דבר.
האוכלוסייה שלנו לא סבלה בממדים כאלה לפני עשר שנים,
והבעיה היא במנטליות המשטרתית .אנשים באים להתלונן,
ואינכם נוקפים אצבע".
ח"כ תומא-סלימאן מסרה ל"זו הדרך" לאחר הישיבה:
"מביך שאלשיך מתעלם מהכשלים המזעזעים שעלו בדוח
המבקר .פעם אחר פעם הוא מתייחס להקמת תחנות משטרה
ביישובים הערביים כפעולה שתשים קץ לפשיעה המאורגנת
בחברה הערבית ,אך מתעלם מהברחות הנשק ,מהיעדר אכיפת
החוק ומהצורך לפרק את ארגוני הפשע המבססים את מעמדם
ומשליטים אימה בערים ובכפרים".
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( ,אמר
בסיכום הישיבה" :תשעה מחברי הרשימה המשותפת הגיעו
הבוקר לוועדה לביקורת המדינה .אנחנו במצב חירום ואין
כמעט יום שעובר בלי רצח או ירי .המשטרה כושלת בתפקידה

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

בשבועות האחרונים נפוצה ביישובים שונים תעמולה
גזענית בדמות קמפיינים מסיתים בבחירות המקומיות :בתל
אביב-יפו הופץ הקמפיין "אנחנו או הם" של הליכוד )ר' גיליון
 38של "זו הדרך"(; ברמלה הציבה מפלגת הבית היהודי שלטי
חוצות הנושאים את הכיתוב "מחר זו הבת שלך" ,ולפיהם "רק
הבית היהודי ישמור על רמלה יהודית" ויילחם בתופעת
הנישואים בין יהודים לערבים בעיר; בחיפה גיבשו נציגי הבית
היהודי רשימה של סוחרים יהודים בשוק תלפיות )ר' גיליון 39
של "זו הדרך"( .גם בנצרת עלית נתלו מודעות גזעניות.
ח"כ יוסף ג'בארין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( פנה בעניין
ליועמ"ש מנדלבליט" .אנו עדים לתופעה מסוכנת לפיה
רשימות ומועמדים בבחירות לרשויות המקומיות מסיתים נגד
התושבים הערבים במסגרת תעמולת הבחירות" ,כתב.
ג'בארין הוסיף" :אני פונה בדרישה להנחות את הגורמים
האחראיים בבחירות המקומיות לפעול באופן מידי נגד הפצת
מודעות גזעניות ומסיתות ,ולמצות את הדין עם הרשימות
המפיצות מודעות אלו ,לרבות פסילתן מהתמודדות".

אל-קאסם תישאר בארץ
הסטודנטית האמריקאית בת ה 22-לארה אל-קאסם
הורשתה להיכנס לישראל – כך הכריע בשבוע שעבר )(18.10
בית המשפט העליון .האחרון קיבל את ערעורה של אל-קאסם
על ההחלטה למנוע ממנה את הכניסה לישראל )ר' גיליון 39
של "זו הדרך"( ,ובכך הפך את החלטת בית המשפט המחוזי.
אל-קאסם ,שהמדינה טענה כי היא פעילת  ,BDSהוחזקה
משך יותר משבועיים במתקן המעוכבים בנתב"ג .זאת ,למרות
שקיבלה אשרת לימודים טרם הגעתה .השופטת ענת ברון
קבעה כי "שלילת האשרה הייתה בשל דעותיה הפוליטיות של
אל-קאסם" .ראש ההרכב ניר הנדל קבל" :משרד הפנים הודה
כי אין בידיו אסמכתה לפעילות חרם".
ח"כ יוסף ג'בארין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( בירך על
החלטת בית המשפט העליון ומסר ל"זו הדרך" :״ההחלטה
מוכיחה ש׳חוק החרם׳ נתקבל מלכתחילה ממניעים פוליטיים
פסולים כדי לשרת את האג׳נדה הימנית הקיצונית של
הממשלה ,וכי כל מטרתו היא למנוע כניסתם של פעילים
תומכי שלום המתנגדים לכיבוש הישראלי בשטחים״ .חברו
לסיעה ,ח"כ דב חנין הוסיף" :שרת המשפטים איילת שקד
אמנם עושה הכל כדי לשנות מצב זה ,אולם בכל זאת יש
שופטים בירושלים .החלטת הגירוש הייתה מטופשת ,כוחנית,
פסולה ובלתי-חוקית .טוב שהיא נפסלה".

פוליטי5/

נתניהו בביקורו בקריית שמונה) 16.10 ,צילום :לע"מ(

משעמם? הוא מתנשא
לשמאל המאמין בזכויות אדם דרוש שמאל עממי המאמין בבני אדם
מאת אורי וולטמן
בביקורו בשבוע שעבר בקריית שמונה ) ,(16.10הטיח
נתניהו באוזניה של פעילת הדיור הציבורי ותושבת העיר
אורנה פרץ" :את משעממת .את לא מעניינת אותנו".
זאת ,לאחר שפרץ שאלה את נתניהו לגבי חדר המיון
בקריית שמונה שהבטיחה הממשלה אך לא קיימה .בעקבות
כך ,נשמעו מצד אנשים המזדהים כשמאל לא מעט
התבטאויות ברוח זו" :המזרחים הטיפשים בפריפריה
מצביעים ליכוד למרות שהוא דופק אותם ,והם ימשיכו תמיד
לעשות את זה".
דומה כי יותר משקביעות אלה הן כתב אישום נגד
הפריפריה ,קביעות אלה הן למעשה כתב אישום נגד המחנה
שבישראל מקובל לכנותו בשם "שמאל" .אך שמאל ליברלי
כזה ,המאמין בזכויות אדם אך לא בבני אדם ,הוא שמאל כושל
שכנראה ימשיך להיכשל במאמציו להחליף את השלטון.
אם כל שנותר למחזיקים בגישה זו – להתפלל שהעם ייעלם
ויוחלף כבמעשה קסם בעם אחר ,אזי אותו מחנה פוליטי נקלע
לבעיה עמוקה .איש אינו הולך להיעלם .לפיכך ,אם אנו רוצים
לראות כאן שינוי חברתי ופוליטי של ממש – אין תחליף ואין
קיצורי דרך במאבק זה .אין חלופה ,אלא לשוחח ולשכנע את
החברה שאנחנו חיים בה .יש להבחין בין שני דגמים של
שמאל .אני מבקש להבדיל בין שמאל ליברלי ,שברובו כושל,
לבין השמאל שאני חושב שצריך להיבנות בישראל – שמאל

אנטי-ליברלי ,שמאל עממי וסוציאליסטי.
כל עוד השמאל הליברלי בישראל ,ברובו לפחות ,נוקט
בהתנשאות עדתית ,לוקה בפטרונות ולפעמים מתבטא "סתם"
בגזענות ,אפשר להבין לגמרי מדוע רוב האנשים אינם מזדרזים
לזהות את עצמם עמו.
שמאל ליברלי מדגיש כי עלינו לקדם לגליזציה של טופו-
גייז-בשבת ,במקום לזעוק שהשכר במשק נמוך מדי ושהכל
יקר מדי .במקום לעסוק באי השוויון העמוק במערכת החינוך,
במקום להציע פתרונות של דיור ציבורי ודיור בר השגה,
במקום לעסוק בעצירת ההפרטה הזוחלת של מערכת
הבריאות ,ממשיך אותו שמאל להתבצר במרחב שבין כיכר
הבימה לכיכר רבין.
נחוץ מאוד כעת לא לעשות עוד ממה שכבר כשל ,אלא
לעשות את מה שטרם נעשה:
עלינו לבנות שמאל עממי ,המאמץ ערכים סוציאליסטיים.
עלינו לבנות שמאל הרואה לנגד עיניו גם את רהט ,גם את
חיפה ,גם את כרמיאל וגם את לוד .עלינו לבנות שמאל המדבר
עם אנשים ,הסבור שתפקידו לשכנע ולייצר רוב חדש בחברה
הישראלית המגובש סביב הרעיונות שלו.
יש לבסס שמאל הדואג לחיים עצמם :לרווחה ,לחינוך,
לדיור ,לבריאות ,לתחבורה ציבורית וגם לשלום ישראלי-
פלסטיני צודק ,שהוא הדרך היחידה להבטיח לכולנו חיים
בביטחון .בואו נבנה שמאל שאוהב את המוני העם שחיים כאן
ושואף להשיג עמם חיים טובים יותר.
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כרזה של המפלגה הס"ד הגרמנית לקראת הבחירות לפרלמנט
האירופי :מוכנים לנהל את אירופה המאוחדת ...והקפיטליסטית

נפילתה של הסוציאל-

דמוקרטיה האירופית
הכותרת שבה על עצמה מדי כמה חודשים בעיתונות
האירופית" :מפלה אלקטוראלית למפלגה הסוציאל-
דמוקרטית" .לא חשוב באיזו מדינה מדובר ,ובאילו בחירות
עסקינן )אירופיות ,לראשות הממשלה ,לפרלמנט ,לרשויות
המקומיות וכן הלאה( .ההפסדים בקלפי של המפלגות
הסוציאל-דמוקרטיות הפכו תופעת קבע בזירה הפוליטית
האירופית .אגב ,כזה גם מצבה של נציגת הסוציאל-דמוקרטית
הישראלית ,מפלגת העבודה )עתה בתחפושת "המחנה
הציוני"( ,מדי כמה שנים בבחירות לכנסת.
הפיתוי להרחיב את היריעה לעבר כל העולם הוא גדול
למדי ,אך פעם נעסוק בסוציאל-דמוקרטיה באירופה
המערבית .זו הייתה משך עשורים לב לבה של מדיניות
כלכלית וחברתית שכונתה "מדינת הרווחה" או ה"דגם
החברתי האירופי" .דגם זה עמד בניגוד ל"דגם החברתי
האמריקאי" של ארצות הברית של אמריקה.
שתי הדוגמאות האחרונות למפלה הבלתי-נגמרת של
הסוציאל-דמוקרטיה האירופית  -הבחירות במחוז בוואריה
בגרמניה והבחירות לרשויות המקומיות בבלגיה שנערכו
באותו יום ) .(14.10בבוואריה ,צללו הסוציאל-דמוקרטים
)יחד עם השותפה בממשלה הפדרלית ,המפלגה השמרנית
הבווארית( לשפל שאינו זכור מאז תום מלחמת העולם
השנייה :פחות מ 10%-מקולות הבוחרים ,לעומת יותר מ-
 20%בבחירות שקדמו להן.
בבלגיה )ר' ידיעה בעמוד זה( המפלגה הסוציאל-דמוקרטית
השלימה תהליך דעיכה הנמשך שלושה עשורים .את הדעיכה
האיצה חשיפתן אשתקד של שערוריות כלכליות של ראשיה.
מפלגת השלטון השמרנית נחלשה אף היא.

פרדוקס טמון בשחיקת כוחן של מפלגות אלה .הן אמורות
היו להציג אלטרנטיבה ראויה מול גל הלאומנות והניאו-
פשיזם השוטף את אירופה .אולם עשרות שנים של ממשלות
"אחדות לאומית" בשותפות עם הכוחות השמרניים ,פירוק
מנגנוני הרווחה ,הפרטת הרכוש הציבורי ,כמו גם אימוץ
האידיאולוגיה הניאו-ליברלית ,טשטשו את עמדותיהם
הערכיות של הסוציאל-דמוקרטים והפכו חלקים ממעמד
העובדים לאויביהם .כך משוודיה בצפון ועד איטליה בדרום.
כל דמיון למפלגת העבודה הישראלית ,כאמור ,איננו מקרי.
רק בשלוש מדינות אירופיות הצליחו מפלגות סוציאל-
דמוקרטיות להימלט בשנים האחרונות מגורלן המר של
אחיותיהן :מפלגת הלייבור הבריטית בהנהגת ג'רמי קורבין
והמפלגות הסוציאליסטיות שבשלטון בספרד ובפורטוגל.
קורבין ,מיותר לציין ,איננו תוצר טיפוסי של מפלגת הלייבור,
אלא מנהיג האגף השמאלי העקבי הכובש את לבבותיהם של
מיליוני צעירים בארצו בשל עמדותיו הרדיקליות .אולם הוא
טרם נבחר ותרגם את הצהרותיו לשפת המציאות.
בחצי האי האיברי נשענות שתי המפלגות על ברית )רופפת
למדי ,יש לציין( עם הכוחות שמשמאל לסוציאל-דמוקרטיה:
בספרד ,התמיכה הביקורתית בפרלמנט של פודמוס ואיחוד
השמאל של המפלגה הקומוניסטית ,ובפורטוגל תמיכתם של
הקומוניסטים ומערך השמאל )"בלוקו"( – מאפשרות לקדם
מדיניות כלכלית וחברתית יחסית מתקדמת העומדת בניגוד
למדיניות ברוב מדינות היבשת ,שמכתיבים ככלל מוסדות
האיחוד האירופי הניאו-ליברליים שבבריסל.

אפרים דוידי

כוחה העולה של מפלגת
העובדים השמאלית הבלגית
הבחירות המוניציפליות שנערכו לאחרונה ) (14.10בבלגיה
הן נקודת ציון בתולדות הממלכה" .הגל האדום והגל הירוק
שטפו את הקלפיות בערים הגדולות" ,כתב הפרשן של העיתון
רב התפוצה "לה סואר" היוצא לאור בבריסל .בבלגיה )ואף
בבחירות האחרונות בבוואריה( ,התעצם כוחם של הירוקים
הליברלים-סביבתיים כתוצאה משחיקתן של המפלגות
הבורגניות הגדולות ,בייחוד השמרנית והסוציאל-דמוקרטית.
ואולם ,פחות צפויה הייתה ההתחזקות של מפלגת
העובדים ,המגדירה עצמה מרקסיסטית-לניניסטית .המפלגה
פעילה מאוד באיגודים המקצועיים וגרפה קולות רבים בערים
הגדולות )בייחוד במחוז ולוניה ,הדובר צרפתית ,ובמחוז
בריסל הכולל  19ערים לרבות הבירה( .יש לציין כי מפלגת
העובדים היא המפלגה הכלל-לאומית היחידה בממלכה,
לעומת יתר המפלגות הנמנות עם אחת משתי הקהילות –
הקהילה דוברת הצרפתית או הקהילה דוברת הפלמית.
ב"בירת אירופה" ,בריסל ,השיגה המפלגה כ11%-
מהקולות ובאנטוורפן )בה שוכן הנמל השני בגודלו ביבשת(
–  .9%בשתי הערים הגדולות בוולוניה ,ליאז' )(17%
ושרלרואה ) (16%התחזקה המפלגה משמעותית .בגנט ,העיר
השנייה בגודלה בפלנדריה ,זכתה המפלגה ב 7%-מהקולות.
בשרלרואה הפכה המפלגה הכוח הפוליטי השני בעצמתו.
ב"חגורה האדומה" של ליאז' ,בפרברי הפועלים בערים
הרסטאל ושרינג זכתה המפלגה בכרבע מהקולות.
כעת מתכוננים במפלגה להתמודדות בבחירות לפרלמנט
האירופי ולפרלמנט הבלגי .לפי "לה סואר" ,מפלגת העובדים
עשויה להיות "ההפתעה הגדולה בבחירות אלה".

במפלגה7/

שותפות שעמדה במבחן
גילוי דעת המפלגה הקומוניסטית הישראלית במלאות 70
שנה לכנס האיחוד של הקומוניסטים היהודים והערבים
מאמץ להגן על המשך הניצול המעמדי באמצעות טיפוח
שנאה בין העמים וגזענות.
המפלגה הקומוניסטית ,שתציין בשנה הבאה מלאות 100
שנה לייסודה בארץ ,תמשיך לשלב את מאבקיה היומיומיים
מול אויבי השלום ,הדמוקרטיה והעובדים עם המערכה
ההיסטורית למען משטר של צדק חברתי ,שלום ושוויון ,למען
הסוציאליזם.

אלכסנדר פן
חג האיחוד )של קומוניסטים יהודים וערבים(
לכל פועל ,השואל "איך זה עבר?"

זֶה א עָ בַ ר! ז ֹו ַרק אַתְ חַ לְ תָּ א –
וּמ ִטּיט.
זִ נּוּק ִמפֶּ ֶרִ 
זֶה נִצְ ח ֹונְ ,אֲשֶ ר נָחַ לְ תָּ
הַ יּוֹם לְ מַ עַ ן הֶ עָ תִ יד!

סמל זה הודפס על התג שענדו המשתתפים בכינוס

לפני  70שנה ,ב 22-באוקטובר  ,1948בתנאים הקשים של
ימי המלחמה והנכבה ,מילאו קומוניסטים יהודים וערבים את
אולם קולנוע מאי בחיפה בכינוס חגיגי ארצי לציון שיקום
האחדות במסגרת המפלגה הקומוניסטית הישראלית.
הוועד המרכזי של המפלגה ,שהתכנס למחרת במועדון
ברחוב מדרגות המרוניטים ,פרסם קריאה לפועלים בעיר
ובכפר ,לנשים העובדות ,לנוער ולכל שוחרי החופש ובה הוא
הדגיש את המשמעות הגלומה בשיקום ההרכב היהודי-ערבי
של המפלגה הקומוניסטית :חיזוק המערכה למען שלום יציב
ולעצמאות העמים ,להגנת האינטרסים של העובדים ,נגד
השוביניות והגזענות ולמען משטר דמוקרטי עממי.
בשבעת העשורים שחלפו מאז ,עמדה האחדות
האינטרנציונליסטית של המפלגה הקומוניסטית הישראלית
בהצלחה במבחנים רבים של מלחמות תוקפניות ,של רדיפות
פוליטיות ושל מזימות להוציאה אל מחוץ לחוק ,של מאבקים
חברתיים ופוליטיים מגוונים ,של מערכות בחירות ושל ניסיון
פילוג על בסיס לאומי.
למדנו מהניסיון ,כי הבסיס לחלופה אמתית לאסון הכיבוש
הנמשך מאז  ,1967למלחמות ולמצור על עזה ,לקיטוב
החברתי ולסגידה להון ,לדיכוי הלאומי ול"חוק הלאום",
לאפליית הנשים ולדיכוי מגדרי ,לחקיקה האנטי-דמוקרטית
ולשחיתות הוא – שותפות מאבק יהודית-ערבית.
אנו מודעים לכך שעל שותפות בין קומוניסטים ובין עובדים
בני שני העמים חייבים להגן באופן פעיל ,שכן בתנאים של
משטר קפיטליסטי ,משקיעים ההון ושליחיו בשלטון כל

זֶה א עָ בַ ר! בְּ אֹ ֶדם אוֹר-אֵ שׁ,
ִדּגְ לֵי לְ אֹ ם וּמַ עֲמָ ד
אַחוַת-עַ ִמּים הִ ְשׁקוּ ַלשּׁ ֶֹרשׁ –
ְ
בֱּצִ ְמאוֹנ ֹו שָׁ נִים עָ מַ ד!
זֶה א עָ בַ ר! תָּ אֵ י-הַ מֹּ חַ ,
הַ לֵּב ,הַ גּוּףִ ,מרוֹץ הַ ָדּם –
אֶ ל הַ בָּ מָ ה הָ ְרסוּ לִ צְ מֹ ח,
בְּ הִ תְ קַ ֵדּשׁ בָּ הּ הָ אָדם!
עדן או ֶֹדמֶ ת
זֶה א עָ בַ ר! – ֶ
אַחוָה ,גָּאֹ ה אֶ ל עָ ל,
אַחדוּת ְ
ְ
בְּ הִ תְ נוֹצֵ ץ ִשׂ ְ ַמחת הַ ֶדּמַ ע
עִ ם פְּ רֹץ הָ אִ ינְטֶ ְרנַצְ י ֹונַל!
זֶה א עָ בַ ר! זְ מַ נִּים יָסֹ בּוּ
וְ ִיזָכְ רוּ ,בְּ בוֹא עִ תְּ ;
וּשׁ ַניִם בְּ או ְֹקטוֹבֶּ ר
עֶ ְש ִרים ְ
הוּא תַּ א ֲִריך שֶׁ ל תְּ ִחיָּתְ !
זֶה א עָ בַ ר! כִּ י תִּ ְשׁאָ ֵלנִי
בְּ כֹ חַ ִמי הַ נֵּס נ ְִשׁלַם –
אַחַ ת אֹ מַ ר :אַ תָּ ה וְ ֶלנִין
מוּדים הוֹפַ עְ תֶּ ם בָּ אוּלָם!
צְ ִ
29.10.1948
מתוך השירים ,כרך ב'

במאבק

המדינה הרסה את הכפר הבדואי הבלתי-מוכר אל-
עראקיב  134פעם מאז  .2010כעת שוב נתון הכפר בסכנת
הריסה .ממשלת ישראל מבקשת להרוס את הכפר,
שתושביו מסרבים להתפנות ,ולהחליפו ביישוב יהודי .על
אל-טורי נגזרו עשרה חודשי מאסר בגין  19עבירות "הסגת
גבול" .ערעורו נדחה באוגוסט ,והוא צפוי להתחיל בריצוי
עונשו השבוע.

מזכירות לממשלה
אל-טורי בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,אוגוסט )צילום :אורן
זיו/אקטיבסטילס(

עשרות ערבים ויהודים הפגינו בצומת להבים שבדרום
הארץ השבוע ) .(21.10זאת ,בעקבות כניסתו הצפויה לכלא
של שייח' סיאח אל-טורי ,ממנהיגי המאבק נגד הרס הכפר
הבדואי הבלתי-מוכר אל-עראקיב ,ובעקבות ניסיונותיה
החוזרים והנשנים של ממשלת ישראל לפנות את הכפר.
המפגינים קראו "כן להכרה" ו"לא לעקירה" ,ויצאו נגד
כליאתו של אחד ממנהיגי המאבק הפוליטי למען הכרה
בכפרים הבדואיים הבלתי-מוכרים בנגב .יעלה רענן ,פעילת
חד"ש ותושבת הקיבוץ כיסופים שבמערב הנגב ,מסרה:
"הפגנו כאן ,כולנו ,על מנת לדרוש מדינה ונגב המתייחסים
בשוויון לכל אזרח ולכל תושב .גם לתושבי אל-עראקיב מגיע
כפר מוכר וזכויות .ובאשר לשייח' סיאח ,לגזור על אדם מאסר
בשל מאבקו הצודק – זו אלימות שלטונית .שייח' סיאח,
אנחנו לצדך היום ובכל יום".

רשימת "אנחנו העיר" למועצת העיר ת"א-יפו

חוגי בית ואירועים ציבוריים
רשימת "אנחנו העיר" בראשות אסף הראל ,אליה חברו עו"ד
אמיר בדראן )חד"ש( והפעילה החברתית שולה קשת ,תקיים
אירועים ופעילויות ציבוריים הבאים בשבוע זה .להלן:
 יום ד' ) :(24.10חוג בית פמיניסטי בהשתתפות שולה קשת,מכי נאמן חכם ופרופ' איריס רחמימוב בחנות הבגדים "קום
איל-פו" בנמל תל אביב
יום ה' ) :(25.10אסף הראל במפגש ברח' פאת השולחן 13)קומה  (4בשכונת נחלת יצחק ,בשעה 20:00
 יום ה' ) :(25.10שולה קשת במפגש עם תושבי שכונת התקווהברח' הלבלוב  ,24בשעה 20:00
 מוצ"ש ) :(27.10אירוע סיום חגיגי לקמפיין והיערכות לקראתיום הבחירות ,במועדון "בסקולה" ,רח' הרכבת  ,72בשעה 21:00

שחייהן שווים
הקואליציה הימנית תתנגד להקמת ועדת חקירה
פרלמנטרית בעקבות ריבוי המקרים של רצח נשים .כך השבוע
) (23.10נודע ליוזמת ועדת החקירה ויו"ר הוועדה לקידום
מעמד האישה ולשוויון מגדרי ,ח"כ עאידה תומא-סלימאן
)חד"ש ,הרשימה המשותפת(.
תומא-סלימאן מסרה" :מתחילת השנה נרצחו  20נשים,
והשנה עוד לא הגיעה לסיומה .העלייה במקרי רצח נשים
מצביעה על היעדר מענה מספק מצד משרדי הממשלה ומצד
ועדת השרים האמונה על הנושא .לכן ,במוצ"ש הגשתי בקשה
להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא רצח נשים ,שאמורה
לעלות להצבעה במליאה ביום רביעי".
היא הוסיפה" :איננו מוכנות להמשיך ולשלם בחיינו בשל
חוסר המעש ומחדלי הרשויות .ועדת החקירה אמורה לחקור
את הכשלים בתפקוד הרשויות ולבחון מדוע לא נעשה כלום
עם התכניות הממשלתיות בנושא".
בשבוע שעבר ) (18.10התייצבו במקביל מפגינות ומפגינים
רבים מאחורי הסיסמה "שעת חירום! רק ביחד נציל אישה את
אחותה" .ההפגנות נערכו ב 20-מוקדים שונים ברחבי הארץ,
והגדולה שבהן בכיכר דיזנגוף בתל אביב.

משמרת תמיכה בהלל גרמי
ביוזמת 'יש גבול'
הלל גרמי כלוא כבר  77יום בגין סירובו להתגייס וליטול חלק
בכיבוש ובדיכוי העם הפלסטיני
הסעות 10:00 :בבנייני האומה בירושלים;  11:00בפינת
הרחובות בגין/הרכבת ,ת"א;  11:15בפינת הרחובות
נמיר/ארלוזורוב ,ת"א
שבת 27 ,באוקטובר ,12:30 ,ההר שמעל כלא 6

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
לולו – מוריס פיאלה
 ,1980צרפת )צרפתית; כתוביות באנגלית(
מוצ"ש 27 ,באוקטובר ,20:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

ת"ד  ,26205ת"א  ,6126102טל'  ,03-6293944פקס info@maki.org.il ,03-6297263
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