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אלף מתים ,רבבות נדבקים וממשלה שאינה מתפקדת
"התוכנית של הממשלה למאבק בנגיף הקורונה לא
ברורה ,לא שקופה ולא מציעה פתרונות"  -אמר השבוע
) (7.9ח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת( בדיון
הסוער שנערך בוועדת החוקה של הכנסת בהשתתפות
הממונה על המאבק בנגיף הקורונה ,פרופסור רוני גמזו.
דברים אלה נאמרו עוד בטרם ביצע ראש הממשלה בנימין
נתניהו את "הפליק-פלאק לאחור" – ביטול הסגר על שמונה
ערים ואימוץ תוכנית העוצר הלילי ב 40-יישובים ושכונות.
אין להתפלא שסקר שפורסם בחדשות  (5.9) 12הראה כי
 64%מאזרחי ישראל מעניקים לנתניהו ציון שלילי ביותר
בניהול המשבר .באותו יום פורסם שמאז תחילת המגיפה
נפטרו אלף חולים ושישראל היא שיאנית הנדבקים בנגיף
יחסית לגודל האוכלוסייה .שיעור התמותה הוא כה גבוה עד
שבקרוב ימותו כמאה חולים מדי שבוע ,חלקם צעירים.
לדברי פרופסור רן בליצר ,מבכירי מטה המאבק בקורונה,

"את המוות של רובם ניתן היה למנוע" )"הארץ" .(7.9 ,היקף
המחדל של ממשלת הימין כולה ,ושל נתניהו בפרט ,מתבהר
עם עליית מספר הקורבנות.
הממשלה מפיצה את המסר לפיו "כולנו אשמים" .כך היא
מנסה להסתיר את אחריותה לאסון ואת דבקותה במדיניות
הניאו-ליברלית )ר' מאמר בעמ'  (5המעמיקה את המשבר
הבריאותי ,הכלכלי והחברתי שהפך גם למשבר פוליטי .לא
מדובר רק בהפגנות ההמוניות נגד השלטון המושחת הנערכות
בסופי שבוע.
"המצב שנוצר הוא ביטוי של חוסר האמון במערכות
הממסדיות ,ואנחנו נקראים להגן על עצמנו ועל משפחותינו",
הדגישה ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש – הרשימה
המשותפת( .אכן ,מול המחדל הקטלני והמתמשך הכרחי
לקחת אחריות אישית וחברתית – וזה כולל התגייסות למחאה
להפלת שלטון הימין.

תגובות 2/
מכתבים
למערכת

אוניברסיטת אריאל לכיבוש

דברים בשם אומרם
מתבכיין כל הדרך אל הבנק
"המדינה שילמה לעובדי פוקס בחל"ת  40מיליון שקל,
והרווח זינק לשיא .קבוצת האופנה פוקס שבשליטת
המשפחות ויזל ופוקס ,הציגה ברבעון השני של  2020רווחי
שיא של  90מיליון שקל – עלייה של  55%לעומת הרבעון
המקביל ב .2019-העלייה נרשמה למרות משבר הקורונה,
ולאחר שמנכ"ל הקבוצה ,הראל ויזל ,פקד את אולפני
הטלוויזיה בתחינה לקבלת סיוע ממשלתי".
)"דה מרקר"(26.8 ,

הגנרל ממרצ מאיים לכבוש את ביירות
"צריך להבהיר לנסראללה חד משמעית שאם ייהרג חייל שלנו
בגבול זה יגמר בביירות! העם הלבנוני כולו צריך להבין שהוא
ישלם מחיר על פעולותיו של נסראללה".
)האלוף במיל' ,ח"כ יאיר גולן ממרצ 103 ,אף.אם(.

מי שומר על השוטרים?
"משטרת ישראל .המטה הארצי  /תמיכה לוגיסטית .מוזמנות
בזה הצעות מחיר לאספקת הטובין ו/או השירותים :מכרז
 – 115/2020אבטחת מתקני המשטרה".
)מכרז של משטרת ישראל(31.8 ,

חוש-חש הבלש
"הרגע שנפקחו לי העיניים בנוגע לנתניהו היה כשלמדתי
שכבר  15שנה אין להם כרטיס אשראי .בסוף אתה שואל את
עצמך ,אז איך זה נראה היומיום? איך זה מתנהל? יש דברים
שצריך לשלם עליהם .וזה עוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור
קטן וחלקם באו לידי ביטוי גם באיזו חקירה כזאת וחקירה
כזאת – והתמונה הכוללת נראית מעוותת".
)המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך" ,ידיעות אחרונות"(28.8 ,

ומדוע ביבי לא מחזיק כרטיס אשראי?
"העיתון 'ישראל היום' הפסיד למעלה ממיליארד שקל בתוך
עשור ונזקק להזרמה קבועה של כסף מהבעלים שלדון ומרים
אדלסון – כך טוען מיקי רוזנטל ,שמתבסס לדבריו על נתונים
פיננסיים של החינמון .לפי הנתונים שפרסם רוזנטל ,גם 13
שנים לאחר הקמת "ישראל היום" ,הכנסותיו מכסות רק
כמחצית מתקציבו השוטף".
)"העין השביעית"(30.8 ,

העצות של האיש שוות זהב
"אגף החשב הכללי במשרד האוצר אישר לשרת התחבורה
מירי רגב להעסיק את היועץ הפוליטי מאיר סוויסה בעלות של
 308אלף שקל ללא מכרז .באוצר נימקו את האישור להעסיק
את סוויסה ללא מכרז בכך ש'לאחר בחינת חלופות שונות
מדובר בהתקשרות אשר דורשת יחסי אמון'".
)"כלכליסט"(1.9 ,

השתקה ששווה זהב
"צופיה גרנט זעמה על עורכי מהדורת חדשות  13שהשאירו
על רצפת חדר העריכה מרכיבים ביקורתיים על ראש הממשלה
בנימין נתניהו".
)"וואלה"(1.9 ,

ב 5-באוגוסט התבשרנו שנציגה מ"אוניברסיטת אריאל"
מונתה בידי המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( לכהן בוועדה
לתכנון ולתקצוב )ות"ת( .מינוי זה הוא תוצאה של הלחץ
הגדול שהפעיל השר הממונה על ההשכלה הגבוהה ,זאב
אלקין .זו הפעולה האחרונה בסדרה ארוכה של פעולות
שקידמו שרי חינוך בממשלות הימין בעשור האחרון במטרה
לטפח ככל הניתן את ההתנחלות אריאל.
במכתבו ב 20-ביולי כתב אלקין" :מקובל היה לדאוג שבין
הנציגים בות"ת יכהנו נציגי האוניברסיטאות הצעירות יותר
כגון אוניברסיטת בן-גוריון או אוניברסיטת חיפה .אך המפה
האוניברסיטאית השתנתה בעשור האחרון ומי שהיום מחזיקה
בתואר האוניברסיטה הצעירה היא אוניברסיטת אריאל ,וגם
לה ,כמו שבזמנו לבאר שבע ולחיפה ,מגיע להיות מיוצגת
סביב השולחן בות"ת".
אך "אוניברסיטת אריאל" איננה ככל שאר המוסדות
להשכלה גבוהה בישראל ,משום שאיננה ממוקמת בשטחה
הריבוני של מדינת ישראל – אלא בלב הגדה המערבית ,כחלק
מהתנחלות .זהו שטח בו כופה ישראל שלטון צבאי על
התושבים הפלסטינים .ההתנחלויות בשטחים הכבושים
נחשבות בעיני הרוב המוחלט של הקהילה הבינלאומית הפרה
של אמנת ז'נבה ,האוסרת על המדינה הכובשת ליישב את
אוכלוסייתה בשטח הכבוש .אי-חוקיות ההתנחלויות אושרה
מחדש בהחלטת מועצת הביטחון  2334ב.2016-
התושבים הפלסטינים הגרים בקרבת ההתנחלות מנועים
מלהיכנס לאריאל ,ובוודאי שלא ל"אוניברסיטה" .זאת בניגוד
למצב בישראל – היכן שכל המוסדות האקדמיים פתוחים
באופן חופשי ושוויוני לכל התושבים ,כבכל מדינה
דמוקרטית.
אין לשכוח :זה עשרות שנים שולל השלטון הצבאי
מהפלסטינים זכויות אדם בסיסיות .בין היתר נשללת מהם
זכות התנועה החופשית באדמתם .הגבלות התנועה פוגעות
קשה ביכולת של סטודנטים ואנשי סגל להגיע למוסדות
הפלסטיניים להשכלה הגבוהה .ישראל מטילה כמו כן מגבלות
קשות נוספות על מוסדות אלה ,כולל על נסיעת סטודנטים
ואנשי סגל לחו"ל ועל הגעת אורחים מחו"ל הבאים לצורכי
הוראה ומחקר.
יצוין שקידומה של אריאל למעמד של "אוניברסיטה" לא
עבר את תהליך האישור הרגיל בגוף האמור לעסוק בעניין זה
– המל"ג ,אלא באמצעות גוף קיקיוני בשם "מל"ג-יו"ש",
כאשר את האישור הסופי נתן בשם המדינה אלוף פיקוד מרכז.
בדומה לכך קודמה הקמת בית הספר לרפואה באריאל בתהליך
פסול שדרש התערבות של בג"ץ.
ב 2018-תוקן חוק המל"ג כך שסמכות המל"ג הורחבה אל
מעבר לגבולות המדינה ,והיא נפרשת מאז על כל הישראלים
הנמצאים בשטחים הכבושים .כלומר חוק המל"ג הפך את
האקדמיה הישראלית שותפה פעילה בחוקי ההפרדה האתנית
המתקיימים בשטחים .מאז חקיקת התיקון" ,אוניברסיטת
אריאל" חברה במל"ג – ועכשיו גם בות"ת.

פרופ' ניר גוב ,מכון ויצמן למדע
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

בריאות 3 /

מה צריך לעשות כדי להתמודד עם הקורונה המשתוללת

בלימת המגפה בציבור הערבי
העלייה בשיעור התחלואה בקרב האוכלוסייה הערבית
הגיע לכותרות הראשיות .אך במהלך הגל הראשון של מגפת
הקורונה היה חלקה של החברה הערבית בקרב החולים קטן,
עם  1,064מקרים מאומתים בסך הכל עד תחילת חודש יוני.
היום יש בקרב הציבור הערבי יותר מ 15,000-חולים
מאומתים ,עם עליה של יותר מ  2,500חולים חדשים בשבוע.
מתוך  13ישובים אדומים ,תשעה הם ישובים ערביים.
בגל הראשון התנהלה הנהגת הציבור הערבי באחריות :ועד
ראשי הרשויות המקומיות ,ועדת המעקב של הציבור הערבי
וחברי הכנסת מהרשימה המשותפת עבדו יחד ובנו מערך שלם
למעקב אחר ההתפתחויות ולטיפול בצרכי האוכלוסייה
הערבית .בצד המקצועי של ניהול המשבר בלטה ועדת
הבריאות בחברה הערבית ,אשר הוקמה ביוזמת ועדת המעקב
לפני כשנתיים .בוועדת הבריאות חברים עשרות רופאים,
מדענים ומומחים בנושאי בריאות הציבור מרחבי הארץ.
כגורם מקצועי זוכה הוועדה באמון רב מצד הציבור הערבי,
והיא מילאה חלק חשוב במאבק בגל הראשון של הקורונה.
הגיע הזמן שגם משרד הבריאות יראה בה כתובת בנושא
הבריאות בחברה הערבית ,ויתייעץ עמה בנושאי תכנון
ומדיניות – כוועדה ולא רק כמומחים בודדים.

דרושה תוכנית
המצב כיום מצריך תוכנית מסודרת אשר תבנה בשיתוף
הנהגת החברה הערבית ,ושתתאים עצמה למאפייניה
הייחודיים .על תוכנית שכזו לקחת בחשבון את הנקודות
הבאות :א .לא יתכן שבגוף שמקבל ההחלטות בנושא המאבק
בקורונה לא יהיו חברים רופאים ,אפידמיולוגים ,ומומחים
ערבים ,בזמן שהערבים מהווים כ 40%מהסקטור הרפואי
בארץ; ב .הגדרת המועדים בחברה הערבית ובחברה היהודית
שונה מאד – החל בהגדרת "סוף השבוע" וכלה בחגים .הדבר
צריך להשתקף בהחלטות ובצעדים שנוקטת הממשלה; ג .אין
אמון ציבורי בהחלטות הממשלה בנושא הקורונה ,הן משום
שהפוליטיקה הובילה אותן לכל אורך הדרך ,והן בגלל חוסר
עקביותן והסתירות הרבות בהן; ד .כמעט אין חקירה
אפידמיולוגית בחברה הערבית .הציבור מקבל דיווחים על
חולים ,אך לא מתפרסם שום מידע על מקומות בהם שהו
החולים .מצב זה מעלה את אי-הוודאות וגורם ללחץ מיותר
ולהיסטריה ציבורית .כך לא מפסיקים שרשרת הדבקה.
ועדת הבריאות בחברה הערבית מעוניינת להיות שותפה
מלאה במאבק זה .כדי למלא את תפקידנו ביעילות אנחנו
זקוקים למידע ונתונים מדויקים יותר על התחלואה בחברה
הערבית .אין בידנו מידע על הערבים בערים מעורבות ,או על
כמה ערבים נפטרו מהקורונה .אנו חייבים לקבל המידע כדי
לתת דעה מקצועית בכל שלב.
הבעיה בחברה הערבית נובעת בחלקה הגדול מפערי ידע
והסברה ,לדוגמא בהיעדר ההבחנה בין חולה בקורונה עם
סימפטומים לבין נשא של ווירוס הקורונה ללא סימפטומים.
בלבול זה מטשטש את הסכנה במחלה עצמה ,שכן קל יותר
לראות את השיעור הגבוה של המאומתים הלא-סימפטומטיים
מאשר את החולים הקשים.
מצב החברה הערבית ,בכל התחומים ,היה קשה עוד לפני
הקורונה; כעת הוא מתפוצץ לנו בפנים .זו תוצאה של מדיניות

אפליה אשר הובילה לפערים מדאיגים בכל התחומים:
האבטלה חוגגת ,אין יציבות כלכלית ,כמחצית החברה
הערבית מתחת לקו העוני ,הרשויות המקומיות מתקיימות
מתקציבים דלים ,ובעיות הדיור והקרקעות בלתי-פתורות .כל
אלה מביאים את האנשים "לזלזל" במחלה זיהומית שרב בה
הנסתר על הגלוי .כאשר הקשיים האחרים בחיים נראים גדולים
יותר מהקורונה ,האנשים לא רוצים ללכת להיבדק – הפחד
מכניסה לבידוד ואובדן ההכנסה הנלווה לה הוא גדול בהרבה
מהפחד מפני הקורונה.
על הפתרונות להימצא בפעילות משותפת בין משרד
הבריאות ויתר הזרועות הממשלתיות המטפלות במשבר
הקורונה לבין השותפים בחברה הערבית :ראשי הרשויות,
ועדת המעקב ,ועדת הבריאות ,ועדת החינוך וועד ההורים .על
הממשלה לדבר עם נציגי החברה הערבית בגובה העיניים ,לא
לחלק הוראות ואיומים .יש לעבוד לפי שיטת "הרמזור"
המוצעת ,ולתקצב פרויקטור אחראי על בריאות הציבור בכל
ישוב.
במקום להיות חלק מהפתרון ,המשטרה תורמת בינתיים
להחמרת הבעיה .מתפקידה של המשטרה למנוע התקהלויות,
אולם היא מחלקת אישורים לחתונות עד  300איש ,לרבות
במקומות סגורים! כל החתונות ההמוניות שמשכו ביקורת
ציבורית מוצדקת נערכו תחת עינה הפקוחה של המשטרה
ובאישורה .המשטרה לא אוכפת את ההוראות ,ומספקת בכך
לגיטימציה לאזרחים להפר אותן .וזאת מבלי להזכיר את
האכיפה הבררנית ,שהיא לרוב בלתי-מוצדקת ,כמו מתן קנס
למי שנמצא לבד ברחוב או ברכב ללא מסיכה .לעומת זאת לא
עושים שום מאמץ לווסת התקהלויות במרכזי קניות ,למשל.
המשטרה לא פועלת לפי ההיגיון של החוק.
אשר לחתונות ,יש ליישם את המתווה המוצע :עד  150איש
במקום פתוח .יחד עם זאת חיוני למנוע את ההפרות הגסות של
ההנחיות הקיימות בחברה הערבית ,כלומר לדאוג לביצוע
ההחלטה" .דרך הזהב" היא הסברה נכונה ואכיפה אמיתית,
ולא אכיפה עוינת ובררנית .הפחדת הציבור והאיום בסגר
)שבסופו של דבר אינו ממומש( אינם מועילים.

אחריות הדדית
כל האמור לעיל אינו מעניק לגיטימציה להתנהלות חסרת
האחריות בתוך החברה הערבית .אין צורך בחתונות עם מאות
משתתפים או בפתיחת "בית תנחומים" ליקרים שהולכים
מאתנו .אפשר לחיות עם מסיכות וריחוק פיסי ,שאינו בהכרח
ריחוק חברתי .הקורונה לא תיעלם מעצמה ועלינו לפעול
בנחישות להורדת שיעור התחלואה .יש לפעול בהתאם
לסיסמא" :אחריות הדדית – למענך ולמען כל האהובים
עליך".
דבר אחרון :כדי לא לחזור בכל פעם "לכבות שריפות" ,יש
לתקצב באופן מיידי את תוכנית הבריאות הרב שנתית לחברה
הערבית .תוכנית זו נבנתה במשרד הבריאות בשיתוף צוות רב
תחומי מהחברה הערבית ,אך נתקעה בתהליך האישור
במשרדי הממשלה .תכנון ארוך טווח הוא חלק בלתי-נפרד
מהפתרון.

פאתן ג'טאס

פוליטי 4/

קמפיין נרחב
נגד הקורונה
נוכח אזלת ידה של ממשלת הימין בהתמודדות עם משבר
הקורונה ועליית שיעור התחלואה בקרב האוכלוסייה הערבית,
פתחו חד"ש ומק"י ) (3.9בקמפיין נגד המגיפה הקורא לציבור
להישמע להנחיות משרד הבריאות .במסגרת הקמפיין מופצים
מסרים ברשתות החברתיות תחת הכותרת "ביתך ,שכונתך,
עירך – אחריותך" .כמו כן ,פעילי חד"ש ומק"י נוסעים
ברחובות הערים והכפרים הערביים בכלי רכב המצוידים
במערכות כריזה וקוראים לציבור להקפיד על כללי הבטיחות.
מחד"ש נמסר" :בימים האחרונים אנו עדים לעומק המחדל
הבריאותי לו אחראית 'ממשלת החירום לטיפול בקורונה' .זו
עוסקת בכל דבר פרט למשבר הבריאותי והחברתי המשתולל
בישראל – עם אלפי נדבקים ביום ומאות מתים ,ומאות אלפי
אזרחים שלא מצליחים לסגור את החודש" .עוד הדגישו כי
"החמרת המגיפה היא סוגיה חברתית–כלכלית בעלת השלכות
קשות – במיוחד עבור שכבות מוחלשות החיות ב'ערים
אדומות' .בעקבות כישלונה של הממשלה בטיפול בקורונה,
גובר הצורך בסגר ממושך ,ואילו זה יפגע בעסקים ויוביל
להשבתת מוסדות חינוך .חשוב לזכור שתלמידים רבים אינם
מסוגלים להשתתף בלמידה מרחוק בשל מחסור בציוד
ובתשתיות".
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש(,
התייחס לגידול בתחלואה ואמר" :נכון להיום משקל האזרחים
הערבים בקרב חולי הקורונה בישראל הוא  .28%הסיבה
העיקרית לכך שאנו דוהרים לעבר סגר היא צפיפות יתר של
שרים כושלים בממשלה שאיבדה את השליטה במשבר .אנחנו
נכנסים לסגר באשמתם ונצא ממנו בזכות האחריות שכל אחד
יגלה כלפי משפחתו וכלפי הציבור".
ח"כ עאידה תומא–סלימאן )חד"ש – הרשימה המשותפת(
התייחסה אף היא להחרפת משבר הקורונה והאשימה את
הממשלה בכישלון בבלימת התחלואה" .הבית ,השכונה ,העיר
– באחריותך .זה המסר שהוצאנו עכשיו בחד"ש .המצב חמור.
הממשלה נחלה כישלון חרוץ בהתמודדות עם המגיפה בחברה
הערבית ,כישלון שנובע מאפליה ומיוהרה".

קבלו את

זו הדרך
מדי שבוע בדוא"ל
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

הישג חלקי לשביתת
עובדי המעבדות
שביתת עובדי המעבדות הסתיימה השבוע ) (7.9בתום
שמונה ימים .ההסכמה בדבר סיום השביתה הושגה בעקבות
פגישה שנערכה בלשכת יו"ר ההסתדרות ארנון בר–דוד,
בהשתתפות נציגי משרד האוצר ומשרד הבריאות .המתווה
יגובש סופית בתקופה הקרובה ויכלול עלייה בשכרם של
עובדות ועובדי המעבדות.
עם ההסכמה על המתווה ,מסרה יו"ר הסתדרות עובדי
המעבדות ,אסתר אדמון" :אחרי  30שנות הזנחה ,ההישג
המרכזי מבחינתנו הוא קבלת המתווה עליו התעקשנו לאורך
הדרך :תוספות שכר לכל עובדי המעבדות .למה? כיוון
שעובדי המעבדות משתכרים שכר מעליב .אך לא מדובר
בהישג מלא ,אלא בצמצום פערים בשכר עובדי המעבדות
לעומת שאר המשק ומקצועות הבריאות" .אדמון דיווחה כמו
כן כי הוחלט על פיילוט בן חודשיים לדיגום בדיקות הקורונה
במעבדות הממשלתיות ,במקום מה שקורה כעת בפועל –
הפרטת הבדיקות וביצוען במעבדות פרטיות.
"יחד עם זאת" ,הדגישה אדמון" ,צר לי על הגישה של
משרד הבריאות במהלך התקופה האחרונה המכוונת להפרטת
שירותי המעבדות בישראל .זה מעיד על חוסר הבנה לגבי
חשיבות ניהול המעבדות במערכת הציבורית מבחינת
השיקולים הרפואיים .בסופו של יום ,אני מודה לעובדי
המעבדות ,שלראשונה אי פעם התייצבו מלוכדים למלחמה על
זכויותיהם .התרגלנו עם השנים להיות כנועים ,שקופים
ושקטים .החודשים האחרונים ,ובמיוחד השבוע האחרון,
הוכיחו את חשיבות המעבדות הרפואיות במערכת הבריאות
ואת עוצמת העובדים שלנו".
יצוין שבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב התערב וצמצם
) (5.9משמעותית את היקף השביתה במעבדות הציבוריות.
שישה ימים לאחר תחילתה ,אסרה השופטת אריאלה גילצר
כ"ץ על עובדי שירותי בריאות כללית – כשני שלישים
מהעובדים השובתים – להמשיך בשביתה.

החינוך בנגב בצל הנגיף:
הרשויות צריכות להתבייש
יו"ר הוועדה לזכויות הילד ,ח"כ יוסף ג'בארין )חד"ש –
הרשימה המשותפת( סייר השבוע ) (7.9בכפרים הערבים–
בדואים הבלתי מוכרים בנגב .את היום פתח בליווי תלמידים
במסעם הקשה מהכפר הלא–מוכר סואוין עד לבית הספר
באבו תלול .בבית הספר נפגש עם צוותי ההוראה יחד עם ח"כ
סעיד חרומי )רע"מ – הרשימה המשותפת(.
ג'בארין התלווה לנסיעה בת כ 20-ק"מ בכבישי עפר
מסוכנים – אחת המצוקות הקשות ביותר של תלמידים
ערבים–בדואים רבים .בסיור נחשפו היעדר תשתיות אינטרנט,
חשמל ומים בבתי הספר והגנים ,המחסור הקשה בכיתות
ומחסור במיזוג אוויר בחום הכבד .ח"כ ג'בארין מסר" :אני
גאה בתלמידים שעושים את הדרך המפרכת כל בוקר לממש
את זכותם ללמוד אפילו בתנאים מחפירים של עומס חום
ותברואה .רשויות המדינה צריכות להתבייש בהתעמרותן
בעשרות אלפי ילדים אותם הן דנות לסכנה ולמצוקה .אמשיך
להיאבק למען זכויות התלמידים".

מעמדי 5/

שר האוצר כ"ץ מאיים לכופף את ההסתדרות והעובדים

המבחן של השרים ניסנקורן ופרץ
"לממשלת הימין יש בעיה .ליתר דיוק ,יש לה המון בעיות.
אחת מהן היא  -איך להטיל את העול של שיקום המשק
הקפיטליסטי בעקבות משבר הקורונה על כתפי העובדים,
הגמלאים והמובטלים" .כך
נפתח מאמר שפורסם בגיליון
 31של "זו הדרך" ).(5.8
בחודש שחלף מאז,
המשבר הבריאותי ,הכלכלי,
החברתי והפוליטי רק העמיק.
ממשלת הימין מצידה
מחפשת "הישגים פוליטיים"
כדי לנסות ולשקם את
תדמיתה השחוקה .בינתיים
גובר בקרב הציבור הזעם על
אוזלת ידה ועל השיתוק שאחז
בראשיה ,שאחד מביטויו הן
ההפגנות במוצ"ש בבלפור
וברחבי הארץ.
שר האוצר ישראל כ"ץ
)"הורדוס הקטן" ,ר' בגיליון
הקודם של "זו הדרך"(
מעוניין כעת ב"הישג פוליטי"
שיירשם על שמו בדמות פגיעה בשכרם של עובדי המגזר
הציבורי .כ"ץ שאף ליישם מהלכים אלה בדרכי נועם ,אבל
הדבר לא ממש צלח .פגישה ) (30.8בין נציגי ההסתדרות
ומשרד האוצר לדיון בנושא קיצוץ השכר במגזר הציבורי
נסתיימה בפיצוץ .בפגישה נכחו יו"ר ההסתדרות ארנון בר-
דוד ,הממונה על השכר באוצר קובי בר נתן וכן צוותי המשא
ומתן המורחבים ,אך אלה "לא מצאו פתרונות לסוגיות
שבמחלוקת" ,כפי שמסר דובר האוצר .כעבור יומיים הכריזה
ההסתדרות על סכסוך עבודה במגזר הציבורי ,המקיף כ700-
אלף עובדות ועובדים.

מה שלא הולך בכוח
אך כ"ץ לא ממש קלט את המסר .נאמן לדרכו הפוליטית
)"כמו נתניהו אבל חזק יותר" ו"מה שלא הולך בכוח – הולך
ביותר כוח"( ,איים שר האוצר כי אם לא יימצא פתרון
)לטעמו( ,יכריע במחלוקת באמצעות חקיקה" .בכוונתי
להמשיך ולפעול להשגת הסכמות עם יו"ר ההסתדרות,
שיאפשרו לוודא את תרומת המגזר הציבורי למאבק בקורונה.
אך אם לא יושגו ההסכמות – אביא את הצעת המחליטים
בנושא לאישור הממשלה ולחקיקה בכנסת" ,הצהיר.
בשבוע שחלף מאז הכרזתו ,לא חלה תזוזה בעמדת
ההסתדרות .מעמדו של כ"ץ עצמו נחלש עוד יותר עם
התפטרותו של הממונה על התקציבים באוצר ,שאול מרידור,
שלטענתו אינו יכול לבצע את תפקידו ,ואינו יכול לתת יד
למדיניות השגויה שמוביל השר .עוד טען מרידור )שאינו צדיק
גדול ואשר קידם במשך שנים מדיניות ניאו-ליברלית קשוחה(,
כי השר מושפע ומניע תהליכים מ"אינטרסים שאינם
מקצועיים" .הקש ששבר את גב הממונה הייתה דרישתו של
השר לקצץ בשכר עובדי המגזר הציבורי.
על רקע כשלונותיו המצטברים ,חידש כ"ץ את איומיו כלפי
העבודה המאורגנת .בחשבון הפייסבוק שלו כתב" :יו"ר

הסתדרות שמכריז על סכסוכי עבודה ומשתוקק לשביתות
בשיא מגפת הקורונה – יקבל את המענה המתאים .קראתי
להידברות ,כדי לגבש תוכנית משותפת שתבטיח את תרומת
המגזר הציבורי לנפגעי
הקורונה – ונעניתי באיומי
שביתות".
עוד הוסיף שר האוצר:
"מקבלי השכר והפנסיות
הגבוהות של  50 ,30 ,20וגם
 100אלף שקלים חייבים
לתרום את חלקם לטובת
המובטלים ,העצמאים ,בעלי
העסקים ,הנכים ויתר נפגעי
הקורונה .בכוונתי להוביל
בתקופה הקרובה מאבק חד
וברור מול יו״ר ההסתדרות
ולטובת הציבור ,כפי
שעשיתי בהצלחה מול
וראשיה
ההסתדרות
ברפורמות השמים הפתוחים,
התחרות בנמלים ,פיתוח
צילום :הסתדרות עובדי המעבדות
הרכבות ,תשתיות הכבישים
ורפורמות נוספות".

מגבלות הכוח
בהתפארותו חשף שר האוצר את סדר היום הפוליטי שהוא
מקדם תודות לגיבוי )הזמני?( שמעניק לו ראש הממשלה
הנאשם בפלילים בנימין נתניהו .לדידו של כ"ץ ,אין במגזר
הציבורי רופאים ,אחיות ,עובדים סוציאליים ופקידים
העומדים בחזית המאבק בקורונה .אותם הוא מכנה "מקבלי
שכר ופנסיות של רבבות שקלים" .ייתכן שזה המצב בקרב
קצינים בדרגות הגבוהות הפורשים מהצבא .אבל תיאור זה
אינו משקף כלל את הפנסיות שמקבלים עובדי ציבור שפרשו
מעבודתם .לטענת כ"ץ ,אותם "פנסיונרים עשירים" אמורים
לסבסד את המעסיקים ואף למלא את קופת האוצר של ממשלת
הימין .ומי לא נקרא לתרום? בעלי ההון כמובן! כ"ץ מנופף
ברקורד שצבר במשך שנים בקידום ההפרטה ובפגיעה
בעבודה המאורגנת – בסיועה הפעיל של ההסתדרות ,אגב.
השאלה הנשאלת היא :איך בכלל מתכוון כ"ץ להסדיר יחסי
עבודה בישראל באמצעות חקיקה? הרי ממשלת הימין
משותקת .ישיבות הממשלה הן נדירות וגם ועדת השרים
לענייני חקיקה בראשות שר המשפטים אבי ניסנקורן לא
מתכנסת .יצוין שניסנקורן ,מבכירי כחול-לבן שכיהן כיו"ר
ההסתדרות בין  2013ל ,2019-לא התייחס עד עתה להצעותיו
של כ"ץ .בצירוף מקרים ,בממשלת הימין מכהן גם יו"ר
הסתדרות לשעבר נוסף  -יו"ר מפלגת העבודה ושר הכלכלה
עמיר פרץ ,שכיהן בראשות ההסתדרות כעשור ).(2005-1995
אף הוא טרם התייחס לגחמותיו של כ"ץ .שתיקתם של
נינסקורן ושל פרץ רועמת במיוחד על רקע התעלמותם
משביתתם הממושכת של עובדי המעבדות נגד ההפרטה
ולמען שיפור שכרם .ניסנקורן ופרץ לא לבד – גם השר כ"ץ
לא התייחס לשביתה הצודקת .איזה צירוף מקרים!

אפרים דוידי

מחאה 6/
דח'יל חאמד על המתקפה של ממשלת הימין נגד העבודה המאורגנת

ועדת המעקב דנה במצבם של העובדים
מזכירות ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי
בישראל דנה בישיבתה שנערכה בסוף השבוע ) (5.9במצבם
של העובדים והמובטלים בחברה הערבית בעקבות משבר
הקורונה .יו"ר סיעת חד"ש בהסתדרות ,דח'יל חאמד ,העומד
בראש האגף לקידום השוויון בארגון העובדים ,הציג במהלכה
סקירה מקיפה על מצב העובדים והשכבות המוחלשות בצלו
של נגיף הקורונה.
חאמד התייחס גם "למתקפה מצד ממשלת הימין

ציבור דוברי הרוסית
והמחאה נגד נתניהו
קבוצות רבות ושונות בציבור הישראלי משתתפות
בהפגנות נגד מדיניות ממשלת הימין ונגד יחסה המזלזל כלפי
הציבור .כל המשתתף בהפגנות הנערכות מדי מוצאי שבת
סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים יכול להעיד על כך.
אין זה מפתיע ,לפיכך ,שאחד הציבורים שהצטרפו
באחרונה למחאה הוא ציבור העולים דוברי הרוסית וילדיהם
ילידי הארץ .דוברי הרוסית אף ארגנו הפגנה מגזרית בגן צ'רלס
קלור בתל-אביב ב 22-באוגוסט .לא רבים הגיעו לעצרת שאת
דבר קיומה פרסמו ברשתות החברתיות ארבעה פעילים
מוכרים בציבור הרוסי ,ובהם תומכי ישראל ביתנו ומרצ.
הקבוצה אימצה את השם "זמן לשינוי" ,הלקוח משירו
המפורסם של ויקטור צוי ,שהיה מוסיקאי רוק סובייטי ,מייסד
וסולן להקת קינו.
הקבוצה קראה להפגנה בתל אביב ובהמשך  -להצטרפות
להפגנות בבלפור .אך היא נחלה כישלון חרוץ בגיוס הציבור
הרוסי הרחב למחאה .להערכתי ,אחת הסיבות לכישלון היא
הניסיון לצבוע את המחאה בצבעי כחול-לבן כדי לזכות
בלגיטימציה ציבורית .בהפגנה הונפו עשרות דגלי ישראל
ושלטים בהם נאמר" :אנחנו רוסים ישראלים" ,ונקראו
סיסמאות המדגישות את "ישראליותם" של המפגינים.
בין הבאים להפגנה בתל אביב היה חבר הכנסת אלכס
קושניר )ישראל ביתנו( ,הנמנה עם הבריונים שניסו לפוצץ
אסיפת בחירות של חד"ש במועדון הגדה השמאלית בתל-
אביב באפריל אשתקד .קושניר השתתף בהפגנה בשליחותה
של מפלגתו ,על מנת שהמסרים לא יחרגו מעמדותיה .כך
פועלת ישראל ביתנו על מנת לדכא כל יוזמה פוליטית מתחרה
בקרב הציבור הרוסי.
לצערנו ,יוזמי המחאה בתל-אביב נכנעו לתכתיבי מפלגתו
של איווט )אביגדור( ליברמן ואסרו על משתתפי העצרת
להציב כרזות בעלות תוכן פוליטי-מפלגתי .במקום לתת במה
לאבטלה השוררת בקרב דוברי הרוסית בעקבות משבר
הקורונה ,הנאומים עסקו בנפלאות "השוק החופשי" .מניסיון
נפל זה ניתן להסיק כמה מסקנות :חיוני לפעול להגנת
זכויותיהם של דוברי הרוסית ,עובדים וגמלאים ,הסובלים
מאפליה ומניצול; חיוני לקרוא לצדק חברתי-כלכלי; ולבסוף
– חיוני לנתץ את ההגמוניה של ישראל ביתנו בציבור הרוסי,
על מנת לחולל שינוי פוליטי בישראל.

עידן סלוצקר

הקפיטליסטית הניאו-ליברלית על הישגי העובדים בשנים
קודמות" ,ולניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר
האוצר ישראל כ"ץ לפגוע בהסכמים הקיבוציים ובמרכיבי
השכר והתוספות )דמי ההבראה והביגוד ,קרנות ההשתלמות
וקרנות הפנסיה ,ובמיוחד הפנסיה התקציבית לגמלאים שעבדו
במגזר הציבורי( .לדברי חאמד ,ממשלת הימין הכושלת
"מנסה להטיל את האשם לכישלון מדיניותה על ציבור
העובדים ,ובמיוחד על עובדי המגזר הציבורי .נתניהו וכ"ץ
מחפשים שעיר לעזאזל בעיצומו של המשבר".
מהסקירה עולה כי במגזר הציבורי מועסקים כ 700-אלף
עובדים ,ששכר רובם נמוך ובינוני 63% .מהם  -נשים.
"במסגרת המתקפה נגד העבודה המאורגנת ,חותרת ממשלת
הימין לפגוע דווקא בזכויות מוקנות תוך הצגת העובדים
כ'טפילים החיים על חשבון הציבור' או כ'מיותרים' – כפי
שעולה מדברי בכירים באוצר שהשתתפו בשיחות שנערכו עם
נציגי ההסתדרות בחודשים האחרונים" .לדברי חאמד,
עמדותיה הבלתי מתפשרות והפוגעניות של הממשלה ,בייחוד
של השר כ"ץ ,גרמו לפיצוץ השיחות שניהלו נציגי האוצר עם
ההסתדרות ולהכרזה על סכסוך עבודה .כל זאת בסמיכות
לשורה ארוכה של מאבקי עובדים ובהם המורים ,העובדים
הסוציאליים ,האחיות ועובדי המעבדות ,ובעת שפג התוקף
של רוב ההסכמים הקיבוציים במגזר הציבורי.
מול דרישות העובדים "אין לממשלה שום תוכנית כלכלית
וחברתית מקיפה ובת-קיימא שבכוחה להוציא את ישראל מן
המשבר .ההיפך הוא הנכון – בפועלה מעמיקה הממשלה את
המשבר הקשה בלאו הכי" .יצוין שחאמד הציג בפני
המתכנסים את התוכנית הכלכלית-חברתית שפרסמה מק"י.

פעילי בנק"י בהפגנות בבלפור
חברי ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי )בנק"י( מרחבי
הארץ לוקחים חלק פעיל בהפגנות הנערכות מדי מוצ"ש ליד
מעון ראש הממשלה בירושלים .בהפגנה שנערכה בשבת
האחרונה ) (5.9אף נעצר פעיל התנועה תושב נצרת.
פעילי בנק"י סיכמו את פעילותם הענפה ברחבי הארץ
בחודש אוגוסט האחרון ,לקראת תחילת שנת הלימודים.
מהסיכום עולה כי חרף הקשיים שמציב נגיף הקורונה ,נערכו
עשרות אירועים ונרשמה השתתפות פוליטית פעילה של מאות
בני נוער.
חברי התנועה נטלו חלק בהפגנות נגד אלימות כלפי נשים,
והצטרפו לאימהות שצעדו מחיפה עד לבית הנשיא במחאה
על אוזלת ידה של המשטרה בטיפול בפשע בחברה הערבית.
הנוער הקומוניסטי בתל אביב קיים אירוע תחת הכותרת
"המדינה האידיאלית" ,במהלכו "הציבו החברים את היעדים
הבסיסיים להקמת מדינה נקייה מגזענות ובהם צדק חברתי
וחירות" .בשל אילוצי מגפת הקורונה ,הנוער הקומוניסטי
בירושלים עורך את ההכנות להפגנות נגד נתניהו ומקיים את
ישיבותיו בחללים פתוחים.
מחנות התנדבותיים שיזמה בנק"י נערכו בחופשת הקיץ
בבתי הספר בכפר יאסיף ,בסכנין ,בעין מאהל ,בנחף ,בנצרת,
בטמרה ובעראבה .לקראת תחילת שנת הלימודים נערכו
מבצעים לחלוקת ספרי לימוד משומשים ,מכשירי כתיבה
ותיקים למשפחות החיות בעוני באום אל-פחם ,בעין מאהל,
בעראבה ,ביפיע ,בנצרת ,בכפר יאסיף ,בסכנין ובאעבלין.

בעולם 7/

משטר אסד מסלק את הפלסטינים מדמשק

סופו של מחנה אל-ירמוכ
לפני מלחמת האזרחים בסוריה נודע מחנה הפליטים אל-
ירמוכ בפאתיה הדרומיים של דמשק בתור "בירת הפזורה
הפלסטינית" .במהלך המלחמה נחרב חלק גדול מהמחנה.
כיום ,יותר משנתיים לאחר תום הלחימה ,הוא נותר
בהריסותיו .תושביו סולקו בכוח ולרובם לא הותר לשוב .כעת
מאיימת תוכנית לשיקום המחנה לקבע את עקירתם.
מחנה אל-ירמוכ הוקם בשנת  1957כדי לקלוט את הפליטים
שנמלטו מהנכבה של  .1948למרות שלא הוענק לאל-ירמוכ
מעמד רשמי של מחנה פליטים ,הוא היה הריכוז הגדול ביותר
של פליטים פלסטינים מחוץ למולדתם ,ומרכז תרבותי ,פוליטי
ואינטלקטואלי עבור הפליטים הפלסטינים .ערב מלחמת
האזרחים חיו בו כ 160-אלף פלסטינים.

בעין הסערה
בשל מעמדם השברירי כפליטים ,החליטו הארגונים
הפלסטיניים באל-ירמוכ לשמור על ניטרליות כאשר פרצה
ההתקוממות ב .2011-תחילה נותר המחנה אזור שקט שסיפק
מחסה לסורים שנמלטו מאלימות באזורים אחרים .אולם במאי
 2011חלה תפנית ,כאשר המשטר הסורי עודד צעירים
פלסטינים להפגין לציון הנכבה בגבול עם רמת הגולן שתחת
כיבוש ישראלי .חיילים ישראלים ירו גז מדמיע ואש חיה לעבר
המפגינים .כתוצאה מכך נהרגו  17פלסטינים ומאות נפצעו.
חיילי הצבא הסורי עמדו מנגד ולא התערבו ,ואף מנעו
מאמבולנסים להגיע לפצועים .פלסטינים רבים סברו
שהמשטר ניצל אותם כדי להסיט את תשומת הלב
מההתקוממות .לוויות החללים הפכו להפגנות נגד השלטון.
בדצמבר  2012הפציצו מטוסי קרב את מסגד עבד אל-קאדר
אל-חוסייני בלב המחנה ,בו הסתתרו עקורים משכונות
אחרות .עשרות נהרגו .בעקבות אירוע זה הצטרפו תושבים
מאל-ירמוכ להתקוממות החמושה .פלגים פלסטיניים חברו
לשני הצדדים .כ 80%-מאוכלוסיית המחנה נמלטה .כוחות
המשטר בסיוע "החזית העממית לשחרור פלסטין – המפקדה
הכללית" )פלג אחמד ג'בריל( ,הטילו מצור על המחנה.
המצב ההומניטרי במחנה החמיר באופן דרמטי ביולי
 ,2013כאשר השלטונות עצרו לחלוטין את כניסת המזון
והסיוע ל 18,000-התושבים שנותרו לכודים במחנה .אנשי
הדת פרסמו אז פתוות המכשירות אכילת כלבים וחתולים כדי
למנוע גוויעה ברעב .המחסור בציוד רפואי והשמדת מוסדות
הבריאות היו גזר-דין מוות לחולים במחלות כרוניות
ולפצועים בהפצצות הבלתי-פוסקות .כאשר התירו השלטונות
לבסוף לאונר"א להיכנס בינואר  ,2014התמונות של תושבים
כחושים ורעבים העומדים בתור למזון על רקע חורבות של
בניינים מופצצים זעזעו את העולם.
המשטר הסורי הציג עצמו כמגן הסוגייה הפלסטינית .אולם
כלפי תושבי אל-ירמוכ לא גילה רחמים ,והם ספגו עונש
קולקטיבי בשל פשעם :מתן מחסה לעקורים והצטרפות
למאבק של העם הסורי לחירות ולצדק חברתי .קבוצת הפעולה
למען הפלסטינים בסוריה תיעדה  1,458פלסטינים מאל-ירמוכ
שנהרגו מאז  ,2011בהם  496שנהרגו בהפצצות על המחנה,
 208שמתו ברעב או בשל הזנחה רפואית ,ו 215-שעונו למוות
במתקני המעצר של שלטון אסד.

באפריל  ,2015למרות המצור ,השתלט ארגון הטרור
"המדינה האסלאמית" על יותר מ 60%-משטח המחנה ,היכן
שהיו נצורים כ 3,000-תושבים" .המדינה האסלאמית" הטיל
על התושבים משטר טרור ,לרבות עינויים והוצאות להורג של
אקטיביסטים ושל אנשי ארגונים אזרחיים.
באפריל  2018פתחו המשטר ובעלי בריתו במתקפה כללית
על המחנה במטרה לסלק את "המדינה האסלאמית" .במהלך
חודש של הפגזה אינטנסיבית נהרסו כ 80%-מהמבנים
במחנה .לאחר מכן חתם המשטר על עסקה עם הטרוריסטים,
לפיה יפונו הלוחמים ומשפחותיהם למדבר מזרחית לסווידא.
האוכלוסייה האזרחית שנותרה נעקרה מהמחנה בכוח.

שיקום ונישול
בעקבות הפסקת האש ניסו משפחות פלסטיניות רבות לשוב
לאל-ירמוכ ,אך כוחות הביטחון עצרו בעדן .לאחר שעברו
תחקור בטחוני ושילמו שוחד ,הותר לחלקן להיכנס למחנה
לזמן קצר לבקר בבתיהן .מיליציות התומכות במשטר ניצלו
את המצב ובזזו את שרידי המחנה .רבים חוששים כעת
שהעקירה בלתי הפיכה ושזהותו של המחנה משתנה מהיסוד.
אל-ירמוכ ,שנוהל בעבר בידי מועצה מקומית תחת המשרד
לשלטון מקומי ,סופח לאחרונה באופן רשמי למחוז דמשק.
ביוני פרסם מושל המחוז תוכניות שיקום למחנה .לתושבים
ניתנו  30יום להוכיח בעלות על רכושם ולהגיש התנגדויות.
בשל היותו של אל-ירמוכ מחנה פליטים ,לתושבים רבים לא
היו מסמכי בעלות רשמיים מלכתחילה .אחרים איבדו את
המסמכים במהלך הלחימה ,או שוהים כעת מחוץ לסוריה .גם
אלה המצוידים במסמכים חוששים להגיש בקשה בשל הסכנה
להיעצר או משום שאינם יכולים לממן את השוחד המצופה.
במסגרת תוכנית השיקום ,יורשו תושבים לשוב רק ל40%-
משטח המחנה 60% .הנותרים מיועדים לפיתוח ,והחוזים
יוענקו כנראה לאנשי עסקים המקורבים למשטר – כפי שקרה
במקומות אחרים .לתושבי אזור זה לא מוצעים דיור חלופי או
פיצוי ,למעט למעטים המסוגלים להוכיח בעלות.
כפי שקרה במקומות אחרים בסוריה" ,שיקום" הוא כלי
המשמש להעברת רכוש מהבעלים הקודמים לידי אנשי עסקים
מושחתים הקשורים במשטר ,ולהנצחת עקירתן של קהילות
שתמכו בהתקוממות .עם זאת ,בשל מעמדו החשוב של אל-
ירמוכ עבור הפליטים הפלסטינים ,לעקירה יש השלכות
רחבות יותר .האינטלקטואל הסורי-הפלסטיני הבולט סלאמה
כאילה טוען כי מה שקרה באל-ירמוכ הוא פרי אסטרטגיה
מחושבת היטב ,שנועדה לשים קץ ל"בעיית הפליטים"
ולנוכחות הפלסטינית בסוריה.
לטענתו ,המשטר הקל על הכנסת כלי נשק למחנה במטרה
לגרור אותו למעגל הלחימה ,ואיפשר לקבוצות הטרור לחדור
אליו על מנת להשתמש בנוכחותן כתירוץ להפגזות ולמצור
שיהרסו את המחנה וירוקנו אותו מיושביו בשיטתיות .לדעת
כאילה ,הפלסטינים שהתייצבו לצד המשטר בגדו בסוגיה
הפלסטינית.

לילה א-שאמי" ,אל-ערבי אל-ג'דיד"

בעולם 8 /

ריאיון עם מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הלבנונית

למען מדינה חילונית ודמוקרטית
אלפים הפגינו שוב בשבוע שעבר ) (1.9ברחובות ביירות
נגד מינויו של ראש הממשלה החדש – מוסטפא אדיב ,לשעבר
שגריר לבנון בגרמניה .ההפגנה ,שהחלה בשקט בכיכר
השהידים שבמרכז הבירה עם מפגינים שהניפו כרזות
בצרפתית בגנות ביקורו של נשיא צרפת עמנואל מקרון ,הפכה
סוערת כאשר מאות צעירים החלו ליידות אבנים לעבר
הפרלמנט ,תוך ניסיון לפרוץ את החומה המקיפה אותו.
המפגינים ,שהיו חמושים בקלעים ובאבנים ,התקרבו לעבר
מחסומי המשטרה וחומות הפרלמנט ,אך כוחות המשטרה
רססו לעברם גז מדמיע ונקטו צעדים אלימים על מנת לפזרם.
יצוין שעקב הזעם העממי הגובר ,הוחלט להוציא צווי מעצר
נגד הקצינים האחראים לביטחון בנמל ביירות :דאוד פיאד,
אנטואן סלום ,ג'וזף א-נאדף ושרבל פאווז .אך שום גורם
רשמי ,שר או פקיד בכיר ,לא לקח אחריות לאסון שגבה כמעט
 200קורבנות בנפש ונזקים כבדים ברכוש .השליח המיוחד של
העיתון "הומניטה" בביירות ,פייר ברבנסי ,פרסם ביום
ההפגנה ריאיון עם מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הלבנונית,
חנא גאריב ,לשעבר יו"ר הסתדרות המורים .להלן חלקים
מתוך הריאיון שפורסם ביומון הקומוניסטי הצרפתי.

איך ניתן לתאר את המצב בלבנון חודש לאחר
הפיצוץ בנמל ביירות?
במהלך שש השנים האחרונות כיהנו בלבנון ארבע ממשלות
והפרלמנט התחלף פעמיים .מאות כיהנו במשרות הרמות .אך
איש לא לקח אחריות על אחסנת חומרים כימיים מסוכנים
בנמל ואיש לא דאג להעבירם לשטח מרוחק ממגורי אדם .אלה
האחראים האמיתיים לאסון שגבה קורבנות כה רבים .בינתיים
נעצרו כמה פקידים זוטרים ,אך לא ננקט שום צעד כדי להעניש
את האשמים .איש מבין האליטות הפוליטיות אינו מוכן לקחת
אחריות ,חרף העובדה שמדובר במקרה של שחיתות שלטונית
בולטת.
ארבעה ימים לאחר הפיצוץ הנורא ,ב 8-באוגוסט ,נערכה
הפגנה המונית במרכז ביירות .גם אנחנו ,הקומוניסטים ,לקחנו
בה חלק .הפגנו יחד עם הרבבות שהתמודדו עם היד הקשה
של כוחות הביטחון ודרשו לשים קץ למשטר העדתי ולסלק
את האליטות מן השלטון .מחינו גם נגד התערבותו של נשיא
צרפת ,שהציע הקמת "ממשלת אחדות לאומית" בתמיכת
ארה"ב .מקרון מדבר בזכות "שינוי פוליטי" בלבנון ,אבל
צרפת תמכה בכל הממשלות הלבנוניות הכושלות במהלך 30
השנים האחרונות ואף מימנה אותן .אלה סכומים אדירים
שמצאו את דרכם לכיסיהם של השליטים.

מדוע ביקר מקרון בלבנון בפעם השנייה תוך חודש?
מקרון רוצה לשקם את מעמד ארצו במזרח התיכון.
בחודשים האחרונים אנו עדים להתגברות ההתערבות הזרה
בנעשה באזור בכלל ,ובלבנון בפרט .ארה"ב ,למשל ,אבל גם
איראן וטורקיה החלו להתערב בענייניה של לבנון .יחד עם
הכוחות שחוללו את מחאת  17באוקטובר  ,2019הכנו קבלת
פנים ממש לא חגיגית לנשיא צרפת – מחאה המונית כדי
להבהיר לו שאנו מתנגדים לתוכניותיו ולרצונו להשליט
"ממשלת אחדות" לשמירת הסדר הקיים.

מה מציעה המחאה?
אנו מציעים להרכיב ממשלה שתוכל להצעיד את לבנון
לעבר עידן חדש .תהיה זו ממשלה של אישים שאינם חברים

במפלגות העדתיות ושאינם קשורים באליטות הפוליטיות.
ממשלה זו תוכל למשול ואף לחוקק חוקי בחירות חדשים על
בסיס דמוקרטי ,שאינם מפלגים את המדינה על בסיס עדתי:
בחירות כלל-ארציות יחסיות .צריך גם להקים מן היסוד רשות
שופטת עצמאית .במקום משטר העדות – יש להקים מדינה
אזרחית ,חילונית ודמוקרטית .עוד יש לערוך שינויים מן היסוד
בכלכלה :במקום משק מבוסס על יבוא  -כלכלה המבוססת על
תעשייה וחקלאות מתקדמות המסוגלות לייצר מקומות עבודה
רבים .כעת מצבנו בכי רע ,העוני גדל וכוח הקנייה יורד,
ההגירה של הצעירים עולה בצורה מדאיגה .מגפת הקורונה
והפיצוץ בנמל רק מוסיפים שמן למדורת המשבר.

מיהם הכוחות המובילים את המחאה?
מאז החלו ההפגנות ההמוניות ב 17-באוקטובר אשתקד
הצענו הצעות אלה ,ובמרכזן  -לבנון חדשה ,אזרחית ,חילונית
ודמוקרטית .עכשיו השאלה היא :מי בעד ומי נגד? מי מצדד
במדינה המבוססת על צדק חברתי ומי מתנגד? מי סבור
שישראל היא אויבת של לבנון ומי מוכן לכרות ברית עמה? לא
תמיד קל לקדם את הדיון תוך כדי מחאה – היו מכשולים
רבים ,אבל גם התקדמו רבות.
כינסנו את "מפגש השינוי" יחד עם חמש מפלגות שאינן
עדתיות ועם מומחים רבים ,בהם כלכלנים ,סוציולוגים ואף
עיתונאים ושרים לשעבר .המחאה הצליחה לגבש קבוצה
מתאמת ובה כוחות רבים ,לרבות כ 50-התארגנויות של
צעירים – ובהם הקומוניסטים ,המארגנים הפגנות ברחובות.
אנו גם מקיימים קשרים קרובים עם האיגודים המקצועיים ,כי
השאלות החברתיות הן מרכזיות .התפקיד העיקרי שלנו הוא
לסייע לכל הכוחות השונים ,והם שונים מאוד ,להתאחד כדי
לפעול יחדיו.
יצוין שיחד עם שרבל נחאס ,מנהיג תנועת האזרחיות
והאזרחים ,ועם חבר הפרלמנט הנאצריסטי אוסאמה סעד ,אנו
עוסקים כעת בכתיבת מצע לכוח פוליטי חדש שביכולתו לקדם
תוכנית אלטרנטיבית – של המדינה הלא-עדתית שרבים כה
חפצים בה .בטרם נודיע ציבורית על הקמת הכוח הפוליטי
החדש ,אנו מגייסים ארגונים ואישים שיהיו שותפים ליוזמה.
אם וכאשר נצליח לגבש כוח פוליטי זה ,אין לנו ספק שהוא
יתרום תרומה משמעותית לתנועה המהפכנית .תהיה זו
האופציה האזרחית מול המפלגות העדתיות החותרות שוב
להסכמות כדי להמשיך להחזיק בשלטון.

תרבות 9/

הם ימכרו את הכל

הסרט התיעודי 'מדינת הגירה'

כתב אישום
נגד טראמפ
ממשלו של הנשיא דונלד טראמפ ניסה למנוע את הפצת
הסרט התיעודי החדש של נטפליקס" :מדינת הגירה" – לפחות
עד לאחר הבחירות שייערכו בנובמבר הקרוב .ישנה סיבה
טובה לרצונו של טראמפ למנוע מאזרחי ארצו לצפות בסדרה
החושפת את האכזריות השיטתית של גורמי האכיפה
האמריקאיים ממקור ראשון ובלי מתווכים.
סרטם התיעודי של הבמאים שאול שוורץ הישראלי
וכריסטינה קלוסיאו ,מספק הצצה נדירה לקרביים של מערכת
האכיפה של רשות ההגירה האמריקאית ,ובייחוד לסוכנות
האכיפה הפדרלית לענייני מכס והגירה )הידועה בראשי
התיבות  .(ICEהקולנוענים החמושים במצלמות התלוו לסוכני
הרשות במבצעי אכיפה קשים לצפייה ,ולאנשי משמר
הגבולות והסוהרים במתקני המעצר של הרשות.
כל אחד מששת הפרקים בני השעה עוסקים בסוגיה אחרת,
וכבר בפרק הראשון חושפת הסדרה את כוחה ,עם ליווי אילם
של סוכנים פדרליים שפשוט לא מסוגלים לסתום את הפה
ומתארים בפרוטרוט את פעילותם השוללת זכויות אדם
בסיסיות .הפרק הראשון גם עוסק באחת הסוגיות הקשות
ביותר – הפרדת הורים מילדיהם כחלק ממדיניות "אפס
סובלנות" שהנהיג הנשיא טראמפ מיד עם כניסתו לתפקיד.
מדיניות זו ,שעוררה מחאות גדולות ברחבי ארה"ב ובעולם,
מוצגת בהיבט רחב הן של אנשי הרשות ,והן מבעד לעיניהם
של כמה מהגרים עצורים שהופרדו מילדיהם ,הנותנים עדות
בזמן אמת על ההפרדה הבלתי אנושית.

מדור התרבות של גיליון "זו הדרך" מס'  (24.6) 26עסק
בשניים משירי המחאה שיצאו בעקבות המשבר החברתי,
הכלכלי הבריאותי – שהפך פוליטי .כתבנו אז על "קו העוני
במאה העשרים ואחת" של מיקי גבריאלוב ) (71ועל
"דחלילים" של קובי אוז ).(50
בשבוע שעבר פורסם שיר חדש המחבר בין שני דורות ושני
אמנים :שלום חנוך הוותיק וטונה )איתי זבולון( .בשיר החדש,
"הטוב ,הרע ואחותך" )מילים :איתי זבולון .לחן :איתי זבולון
וניר דנן( ,לא חוסכים השניים בביקורת ובמילים קשות
ומציגים מראה אמיתית ,בוערת וכואבת של המסלול בו
הובילה ממשלת הימין את ישראל מאז פרוץ משבר הקורונה.
בוקר אחד כשקמתי הם סגרו לי את העסק
הכנסה היא אפס אבל הם גובים לי כסף
אווירת דם ,אווירת דמשק
לא תמצא אותי מוחא כפיים במרפסת
איך מתקנים את כל ההרס פה?
החלום שלי מתרחק ,תביא לי טלסקופ
אין דבר ,פשוט אמצא לי איזה ג׳וב
ערב טוב...
דפקתם ת'מדינה כל כך חזק שנשאר אבק
יש נורמליזציה של ואט דה פאק
על הקו הדק בין להיות הדג ששתק
בין להיות המאבק
סרק ,סרק מכל עבר
אין אמון בנדר
חוק עובר בסתר
מי מחסן ת׳עדר?
המלך הוא עירום גם בדצמבר
עד אז אין לי מה לאכול...
חיים בגדול
אבל כשיקבלו חשבון בסוף הארוחה
הם ימכרו את הכל
את הטוב ,הרע וגם את אחותך
זה לא שלפני זה קודם היה לי פשוט לחיות פה
בפרק הקודם שדדתי בנק בשביל קניות
בוא נגיד שההילוך עלה ,כדלקמן ,זו מלחמה
וניר דנן ,יקיר וקספר כבר הכינו פופקורן
מאז אותה סחרחורת אני לא מקשיב לדוקטור
אבא של המדינה פשוט שכח אותי באוטו
חושב שהוא מדהים כי הוא מפצה אותי עם שוקו
אז רגע בוא נבדוק טוב טוב מי עשיר?
מי עשיר?
מי שמוכר אותך בשביל איזה נזיד עדשים?
ומה הרעבים למטה ככה מרעישים?
ולא הושטתם יד אבל שלחתם פרשים
ככה שאני מוכן לכל התרחישים
ככה אני מרגיש ואיך אפשר להאשים?
אהא ,כשסוגרים לנו ת׳ספיקרס
ורוקדים שם בקומה החמישים
חיים בגדול
אבל כשיקבלו חשבון בסוף הארוחה
הם ימכרו את הכל
את הטוב ,הרע וגם את אחותך

במאבק

חד"ש דורשת הקמת ועדת חקירה בנושא התנהלות המשטרה
ונסיבות מותו של המורה יעקוב אבו אל-קיעאן ,שנורה למוות
בידי שוטרים ב 2017-בעת הריסת הכפר אום אל-חיראן .כך
נמסר מחד"ש בעקבות הפרסום בחדשות  (7.9) 12של הודעת
דוא"ל ששלח שי ניצן ,לשעבר פרקליט המדינה ,.בהודעה מנה
ניצן את שיקוליו בעד סגירת תיק החקירה נגד השוטרים
המעורבים בתקרית הקטלנית .ניצן כתב לראש המחלקה
לחקירות שוטרים דאז ,אורי כרמל ,כי "המפכ"ל פעל פה
באופן שערורייתי" .אף על פי כן נוטה ניצן שלא לנקוט צעדים
נגד המפכ"ל רוני אלשיך ,בגלל "אינטרסים של המדינה
שצריך לשקול".
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( שנפצע
באותו יום מכדור ספוג שירו שוטרים ,מסר" :אגיש דרישה
נוספת לכונן ועדת חקירה בעניין הטיוח של רצח יעקוב אבו
אל-קיעאן" .לדברי ח"כ יוסף ג'בארין )חד"ש – הרשימה
המשותפת(" ,יעקוב אבו אל-קיעאן נרצח בדם קר לפני יותר
משלוש שנים .המשטרה שיקרה ,מח"ש טייחה ,הפרקליטות
גיבתה והשרים הסיתו .זה כתב אישום נוסף נגד הממשלה
הגזענית בראשות בנימין נתניהו .בעקבות חשיפת התנהלות
שערורייתית זו ,פניתי לשר לביטחון הפנים שיכיר באבו אל-
קיעאן כנפגע פעולת איבה ובכך להבטיח למשפחה פיצוי
ומידה כלשהי מהצדק שמגיע לקורבן".
חברם לסיעה ,ח"כ עופר כסיף ,הוסיף" :נתניהו ,ארדן
ואלשיך ,יחד ולחוד ,ביזו את שמו של יעקוב אבו אל-קיעאן,
מורה חף מפשע שנרצח בידי שוטרים .שלושת השקרנים,
שרמסו את שמו וזכרו של אל-קיעאן כדי לטייח את הרצח –
צריכים לתת על כך את הדין .הוא הדין עם פרקליט המדינה
לשעבר שמנע הליכים נגד המפכ"ל".
מאז האירוע ב 2017-פורסמו כמה הערכות לפיהן אבו אל-
קיעאן נרצח .ב"הארץ" דווח ,כי רכז שב"כ שנכח בזירת
התקרית וחקר אותה סבר כי לא מדובר בפיגוע וכי התקרית
נבעה מכשל מבצעי של המשטרה .גם גורמים במח"ש העריכו
כי האירוע לא היה "דריסה ממניע לאומני" ,אך קביעה זו לא
פורסמה באופן רשמי .יצוין כי בתחילת השנה ,שנתיים לאחר
שהורה ניצן לסגור את תיק החקירה נגד השוטרים המעורבים,
החליטה משפחתו של אבו אל-קיעאן לעתור לבג"ץ בדרישה
לחקור את השוטרים ולהעמידם לדין.

יצוין שראש הממשלה בנימין נתניהו "התנצל" ) (8.9בפני
משפחתו של יעקוב אבו אל-קיעאן .נתניהו אמר כי אבו אל-
קיעאן "לא היה מחבל" ,בניגוד למה שטענה המשטרה ואף
הוא עצמו לאחר הפינוי .לדבריו" ,אמרו שהוא מחבל .אתמול
התברר שהוא לא מחבל .אתמול התברר שבכירי הפרקליטות
והמשטרה הפכו אותו למחבל כדי להגן על עצמם".
ח"כ עודה דחה את ההתנצלות של ראש הממשלה נתניהו.
"פעם אחר פעם מתגלה כמה החיים של אזרחים ערבים זולים
בעיני נתניהו" ,אמר עודה" ,הטרגדיה של משפחת אבו-
אלקיעאן היא לא יותר מספין תקשורתי שהוא מנצל לטובתו
האישית .כל חקירה אמתית תמצא שגם הוא והשר ארדן
שותפים לטיוח הרצח של יעקוב אבו אלקיעאן" ,הוסיף עודה.

מחאת בלפור נגד שלטון הימין
מוצ"ש ,12.9 ,בשעה  ,20:00כיכר פריס ,ירושלים
פרטים על הסעה של חד"ש מתל אביב  -בפייסבוק

התאחדות הסטודנטים הארצית
הפגנה למען סיוע ממשלתי לסטודנטים
יום חמישי ,10.9 ,בשעה  ,20:00כיכר הבימה ,תל אביב

חד"ש תל אביב – אקטיב פמיניזם
שיחה פתוחה בנושא המשבר הכלכלי בתנד"י –
תנועת נשים דמוקרטיות – ובדרכי סיוע לארגון
יום רביעי ,9.9 ,בשעה  ,20:00אפליקציית "זום" .לפרטים:
makifeminism@gmail.com

גל חד"ש – הפודקאסט של חד"ש תל אביב
פרק " – 20ימ"ר שחיתות" על המאבק בקשרי הון-
שלטון ,בהשתתפות חושף השחיתויות

רפי רותם
הפודקאסט זמין להאזנה ביוטיוב ,בספוטיפיי ,באפל מיוזיק,
בגוגל פודקאסט ,בטיון אין ובמיקס קלאוד

מק"י  -המפלגה הקומוניסטית הישראלית
משתתפים בכאבם של החבר סאמח עיראקי ובני
משפחתו על מות האב

אבראהים
חד"ש – החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון
משתתפת בצערם של חברנו סאמח עיראקי
ומשפחתו במות האב

אבראהים נג'יב עיראקי

בגיליון הקרוב – מיוחד לחגים :יוסף ג'בארין על
הקורונה בחברה הערבית;  100שנה לקונגרס עמי
המזרח; תרבות ערבית בישראל – מוחמד בכרי,
עודה בשאראת והישאם נפאע; הדילמה של
הקומוניסטים בוונצואלה; ועוד.
בקרוב – אתר "זו הדרך" היומי
לקבלת גיליונות להפצה נא לפנות לדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com

ת"ד  ,26205ת"א  ,6126102טל'  ,03-6293944פקס info@maki.org.il ,03-6297263
אתר מק"י  , www.maki.org.il :אתר חד"ש www.hadash.org.il :

