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נתניהו סבור שאפשר לשקר לכל האנשים כל הזמן
הנשיא האמריקאי אברהם לינקולן ,שנרצח ב 1865-בגלל
התנגדותו לעבדות ,אמר פעם" :אפשר לשקר לחלק
מהאנשים כל הזמן ,אפשר לשקר לכל האנשים חלק מהזמן,
אך אי אפשר לשקר לכל האנשים כל הזמן" .האזרח
האמריקאי בנג'מין ניתאי; סליחה ,ראש ממשלת ישראל
בנימין נתניהו בוודאי שמע פעם אמרה זו .אבל ביבי דווקא
סבור שניתן לשקר לכל האנשים כל הזמן.
נאומו הטלוויזיוני )בפעם המי-יודע-כמה( בטרם המריא
לוושינגטון יחד עם משפחתו היה מלאכת שקרים שספק אם
שכנעה ולו אזרח בודד.
ראש הממשלה המואשם בפלילים סיפר לנו שהסגר
שהוטל )לשבועיים? לשלושה שבועות? ואולי יותר?( הוא
מענה למנהלי בתי החולים ש"הניפו דגל אדום" .למיטב
ידיעתנו היחידים שמניפים כעת דגל אדום הם פעילי חד"ש
ומק"י במחאות הנערכות מדי סוף שבוע ברחבי הארץ.
פחות מיממה חלפה בטרם נודע שלא היו אלה המנהלים
שדרשו סגר ,ואף לא ראשי בתי חולים העמוסים בצפון
ובירושלים .המצוקה האמיתית של הצוותים הרפואיים היא
תולדה של מדיניות ניאו-ליברלית בת יותר מעשור הגורמת
למצוקה תקציבית – שעדיין נמשכת ,גם לאחר הסגר
הראשון! נתניה ו ,אגב ,היה שר הבריאות בשנים - 2015
...2019
ביבי סיפר גם שמצבה הכלכלי של ישראל "מצוין!" .לך
תסביר את זה למאות אלפי המובטלים ובעלי העסקים
הקטנים שנסגרו .במצגת שהכין הייתה טבלה ובה מדינות
שנבחרו בקפידה ,שמצבן אכן על הפנים .המדינות בהן
הפגיעה בכלכלה מועטה יותר לעומת ישראל "נפלו
בעריכה".
על פי ההערכות ,מספר המובטלים בישראל )כולל אלה
שהוצאו לחופשה ללא תשלום – חל"ת( יגיע בסוף הסגר
הקרוב לכמיליון ,כמספר מחוסרי העבודה בתום הסגר
הראשון .שום מדינה קפיטליסטית מפותחת לא מציגה
בימים אלה שיעורי אבטלה הנעים ,גם לפי הנתונים
האופטימיים של נתניהו ,סביב  13-12אחוזים .שום מדינה
גם לא הגיעה בשיא המשבר בגל הראשון ל 27.5%-שיעורי
אבטלה כמו שהייתה בישראל.

ביבי הצהיר בנאומו ש"בזכות ההחלטות הנכונות ,מספר
החולים הקשים בישראל הוא מהנמוכים בעולם יחסית
לגודל אוכלוסייה .גם מספר הנפטרים הוא בין הנמוכים
בעולם ביחס לגודל האוכלוסייה" .אך מבדיקה של הנתונים
העולמיים עולה כי ישראל נמצאת דווקא מעל הממוצע במספר
המתים יחסית לגודל האוכלוסייה.
הודות לנתניהו וממשלתו הימנית אין בריאות ,אין רווחה,
אין חינוך ואין עבודה .רק שקרים יש ויש .ישראל חייבת
להיפטר מנתניהו.

שנה חדשה
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תגובות 2/
שיטת השנור :למדו מביבי
"על רקע משבר הפעילות הדיפלומטית הישראלית והייבוש
התקציבי של משרד החוץ ,ממשלת ישראל החליטה לאשר
לשליחיה לגייס תרומות לצורך עריכת אירועי יום העצמאות.
)"דבר ראשון"(5.1 ,

הכל נשאר במפלגה

דברים בשם אומרם
 המיטב של תש"פ -איך אומרים? הגונב מגנב פטור
"ראש הממשלה בנימין נתניהו מינה את יו"ר צומת משה גרין
כיועץ לענייני חקלאות והתיישבות .גרין עצמו הוא עבריין
תכנון ובנייה".
)"כלכליסט"(1.6 ,

בקרוב :ילמדו מרקס ואנגלס בישיבות
" לא יזיק אם נאמץ את התעוזה של השמאל הרדיקלי ,ונטיל
ספק בדרך הטלת הספקות שלהם בכל מבנה מסורתי".
)הרב דרור אריה ,אתר "סרוגים"(28.5 ,

דף המסרים ועונשו
השב"כ ומשרד הבריאות בקנוניה נגב ביבי

"בזמן שראש הממשלה נתניהו מתמודד עם כתב אישום,
מתברר שגם רואה החשבון החיצוני של הליכוד מאור חמו,
המעניק למפלגה שירותי ראיית חשבון זה כמה שנים ,מסובך
בפרשה פלילית  -חשד לעבירות מס בהיקף כמיליון שקל".
)"כלכליסט"(16.3 ,

שר הבריאות יעקב ליצמן מצא פתרון לפנדמיה
"אנחנו מתפללים ומקווים שהמשיח יבוא עד פסח ,זמן
גאולתנו .אני בטוח שמשיח יבוא ויוציא אותנו כפי שהשם
הוציא אותנו ממצרים .בזמן לא רב כשאנחנו יוצאים לחירות
ומשיח כן יבוא ויגאל אותנו מכל הצרות שבעולם".
)אתר חמ"ל(19.3 ,

חדשות מהצבא הכי מוסרי בעולם
"בתדריך שמעביר לחיילים המפטרלים בדרום תל-אביב רב-
פקד יניב מילר ,הוא מזכיר להם את מגבלות הכוח .זה שטח
אזרחי ,לא שטחי הגדה המערבית ,הוא מבהיר' .אם מישהו
חושב להתערב במעצר ,להשחיל איזו בעיטה  -אין לכם
סמכות' ,הוא אומר' ,אני מזכיר לכם ,חבר'ה ,אנחנו לא
בשטחים ולא בגבול .עד ששוטר מוציא כדור לוקח הרבה-
הרבה זמן .שוטר יורה במוצא אחרון-אחרון אחרי שירו בו'".
)בר פלג" ,הארץ"(3.4 ,

בצרפתית זה נשמע טוב יותר :חפש את האישה

"אני מקווה שברור לכולם שהשב"כ ומשרד הבריאות
מסתירים את נתוני ההדבקה בקורונה בהפגנות השמאל".

"בני גנץ חיפש אישה דרוזית ,היה לנו משא ומתן של חודש
ובסוף הסכמתי להצטרך לרשימה .הראשון שהגיע אלי היה
חילי טרופר .הם עשו גוגל וחיפשו 'דרוזיות מצליחות' וכך
הגיעו אלי .יש לנו הרבה סיפורי הצלחה של נשים דרוזיות".

"לא היה מזיק להגביל גם התקהלויות פוליטיות .כשאין חוק
נגד  -לא חובה להתכנס באלפים ולהדביק".

)ח"כ ע'דיר כמאל מריח מסיעת יש עתיד" ,דה מרקר" (1.5

)טויט של יאיר נתניהו(3.9 ,

רגע ...הם לא היו חלק מהקנוניה? התבלבלו
)הודעה של שר הבריאות יולי אדלשטיין(3.9 ,

עכשיו הכל ברור :ההסבר של ד"ר זוהר
"כל עוד ההפגנות המטורפות הללו של אלפי אנשים
משולהבים ,צורחים ומזיעים יימשכו ,התחלואה תעלה פה
לממדים שלא חלמנו .יש מחיר לשנאה ולייפות הנפש של כל
אלו שתומכים בהפגנות הללו".
)טויט של יו"ר הקואליציה ,ח"כ מיקי זהור ,מהליכוד(3.9 ,

הטוען לכתר מסכים עם אדונו לשעבר
''אני לא הייתי ממליץ לחברים שלי ללכת להפגנות האלה כי
בסוף הנגיף לא יודע להבדיל אם זו הפגנה או אומן".
)טויט של יו"ר ימינה ,ח"כ נפתלי בנט(3.9 ,

אבל יש שלא נחשפו לדף המסרים של ביבי
"מיקי זוהר לא רוצה שתבואו במוצ"ש לבלפור .הוא יכעס אם
תבואו במוצ"ש לבלפור .הוא יטנף וימציא עליכם שקרים
מטורפים אם תבואו במוצ"ש לבלפור .הוא יסית ויקרא לפגוע
בכם אם תבואו במוצ"ש לבלפור .הוא מפחד ברמת הפיפי
במכנסיים שתבואו במוצ"ש לבלפור .אז נראה לי שהבנו איפה
חייבים להיות במוצ"ש".
)טויט של עורך "טיים אאוט" ,ירון טן ברינק(3.9 ,

היא דווקא קראה היטב
"אי אפשר להשלים יותר עם המשך ההפקרות ברחובות סביב
בלפור .אי אפשר לסגור אף אחד בבית בשעה שהמפגינים
ממשיכים להתגודד ולהצטופף".
)טויט של ח"כ אסנת מארק מהליכוד(3.9 ,

מה יש? הרי כולם טועים מדי פעם
" מלה של כחלון :שר האוצר היוצא הבטיח להוריד את מחירי
הדירות ב - 20%-זה נגמר בזינוק של ."17%
)כותרת ב"דה מרקר"(18.5 ,

אהבה התלויה בדבר
"הסתה גזענית ,סיפוח ,לינץ' במערכת המשפט ואיומים על
חוקרי המשטרה ,ומה מטריף את גנץ? שרגב אמרה שהוא לא
מתאים להיות ראש ממשלה .פעם ראשונה ואחרונה שאני
מסכים עם מירי רגב".
)ח"כ עופר כסיף בטוויטר(27.5 ,

ראש עיריית נצרת עלי בולסונרו
"אני לא מאמין בקורונה .מה שקורה זה שכל המדינות
הגדולות בעולם רוצות להוריד בין  30ל 40-אחוז
מהאוכלוסייה .תגידו שאני משוגע .עד עכשיו בישראל כל
הזמן אומרים  300מתים ,אבל המספר לא זז .איפה הם? אצלי
בנצרת אין תקלה אחת .אני בן  ,69הולך כל ערב לחמש
חתונות ,מחבק  70או  80אנשים .אז תגידו איפה הקורונה?".
)ראש העיר נצרת עלי סלאם ,המקום הכי חם בגיהנום(10.7 ,

ואיפה איוב קרא כשצריכים אותו?
"חזרתי .לא יכול לשתוק יותר".
)ח"כ לשעבר אורן חזן בטוויטר(16.7 ,

לא צריך חמש יחידות במתמטיקה
"יותר אנשים נכנסו לבידוד מפגישה עם השר רפי פרץ מאשר
בכל ההפגנות בבלפור".
)איתי אקנין בטוויטר(3.8 ,

שוויון 3/

מותושל המורה יעקוב אבו אל־קיעאן בידי המשטרה

הרצח באום אל-חיראן ולקחיו

חבר הכנסת איימן עודה אוחז בתמונותיהם של שני קורבנות אלימות
המשטרה :סלומון טקה ויעקוב אבו אל-קיעאן )צילום :זו הדרך(

אני עדיין זוכר את הרגע בו שמעתי את מטח הירי המתגלגל
באמצע הלילה .רצנו אל עבר ההמולה כדי לעזור למי שנפגע,
ולפתע שוטר ירה לי בראש ובגב קליעים עטופים בספוג .הדבר
הבא שאני זוכר הוא הנסיעה באמבולנס ודיווחים ברדיו על
עימותים באום אל־חיראן .כשהגעתי לבית החולים כבר
הספיקו השר לביטחון פנים גלעד ארדן והמפכ"ל רוני אלשיך
להפוך את המורה יעקוב אבו אל־קיעאן שנרצח בידי המשטרה
למחבל של דאעש.
מאז אותו יום מר אנחנו נאבקים לטיהור שמו של אבו אל־
קיעאן מול המשטרה ,הפרקליטות והמשרד לביטחון פנים.
בשבוע שעבר חשף העיתונאי עמית סגל ב"חדשות  "12את
המעורבות הישירה של פרקליט המדינה דאז ,שי ניצן ,בטיוח
הרצח.
כבר לא ניתן להתעלם מכך שאירועי אום אל־חיראן הם
כתם היסטורי שמוכיח כמה זולים חייהם של אזרחים ערבים.
פרקליט המדינה טייח את הרצח כדי להגן על אינטרסים של
מערכת אכיפת החוק ,וראש הממשלה ניצל את הטרגדיה של
המשפחה כדי לתקוף את הפרקליטות ואת המשטרה )ר' גיליון
"זו הדרך" הקודם ,עמ'  .(10בתגובה עושות מפלגות המרכז
את השיקול שעשה ניצן ,ושותקות כדי להגן על אלה שהגישו
כתבי אישום נגד נתניהו במקום על אלה שאיבדו את היקר להם
מכל .והשתיקה שלהם רועמת .באום אל־חיראן הם נכשלים
פעם אחר פעם בהצבת אלטרנטיבה.
נגמרו הימים בהם חייהם של ערבים היו מטבע עובר לסוחר
בשוק הפוליטי .אנחנו לא שותפים למאבק על דמוקרטיה שאף
פעם לא הגנה עלינו ― אנחנו נאבקים למען דמוקרטיה
שתשרת את כולנו .הצעד הראשון במאבק הזה הוא להחליף
את נתניהו .לא פחות חשוב מכך :לנקות את מערכות המשפט

ואכיפת החוק מפרקליטים ומשוטרים המפלים אותנו .כל
אלטרנטיבה אמיתית לשלטון הימין מוכרחה להפסיק את
ההערצה העיוורת לאלה המכונים "שומרי הסף" .ביקורת
ציבורית ללא משוא פנים כלפי בכירים שבוגדים באמון
הציבור כמו ארדן ,ניצן ואלשיך ,היא הערובה היחידה לכך
שיום אחד יפסיקו להרוג אזרחים בלי לשלם מחיר.
השתיקה של המרכז ,כמו ההתנצלות של הימין ,מוכיחות
עד כמה האובססיה לנתניהו שולטת בכל החלטה שלהם .לכן
נשקול לפעול עם המרכז כדי להחליף את נתניהו אם נצטרך.
בכל מקרה ,מי שרוצה להיות שותף לבניית אלטרנטיבה חייב
להיות שותף למאבק על צדק למשפחת אל־קיעאן .לא נתספק
בהתנצלות חלולה על הרצח של יעקוב ― אנו דורשים את
שינוי הנסיבות שהובילו אליו.
אום אל־חיראן היה כפר לא מוכר .עד היום ישנם עוד 40
כפרים בלתי מוכרים ,שבהם חיים  200אלף אזרחים שסובלים
מהזנחה ממסדית מאז  .1948הסירוב המתמשך לספק להם
תשתיות בסיסיות כמו מים ,חשמל ,כבישים וחינוך ראוי לשמו
הם פשע מתמשך של המדינה נגד הציבור הערבי .התיקון יגיע
לא במלים אלא במעשים.
החדשות הטובות הן שחלקים גדולים בציבור היהודי
אמיצים יותר מהפוליטיקאים להם הם מצביעים .ניתן לראות
זאת בקבלת הפנים בה אנחנו זוכים בכל פעם שאני וחברי
מהרשימה המשותפת מגיעים להפגנות בבלפור .בעוד מחנה
הימין תוקע אותנו עמוק יותר בהווה של הפרדה ושל שנאה,
ומחנה המרכז מנסה להחזיר אותנו אל עבר שבו לא היינו
אזרחים שווים ,הולך ומתגבש מחנה שלישי ,הדורש שותפות
אמיתית ואשר יוביל אותנו אל עתיד של שלום ושל שוויון.

איימן עודה

פורום דו-קיום בנגב :נותר
להעמיד לדין את האחראים
פעילי הפורום לדו-קיום לקחו ולוקחים חלק במאבקם של
תושבי הכפרים הערבים-בדואים הלא-מוכרים ברחבי הנגב.
יחד עם יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש(,
ואחרים הם השתתפו במחאה בניסיון לעצור את הרס אום אל-
חיראן ,ביום בו נרצח יעקוב אבו אל־קיעאן .במקום נפצע גם
ח"כ עודה מירי כדורי ספוג בידי שוטרים.
לדברי הפורום" ,אחרי שלוש שנים ארוכות של הכפשת
כבוד המת והשפלת משפחה מתאבלת ,בנימין נתניהו התנצל
בפני משפחת אבו אל-קיעאן על האשמתו השקרית של יעקוב
אבו אל-קיעאן בביצוע פיגוע .אך עדיין נותר להעמיד לדין את
הגורמים המעורבים בחוסר צדק זה .צריך למצות את דינם של
המעורבים ,בין אם במישרין או בעקיפין :אלה שירו ,אלה
שטייחו ,אלה ששיבשו מתן מענה רפואי לאדם שדימם למוות
– כולם צריכים לתת את הדין .מיותר לציין שהתנצלות נתניהו
גרוטסקית ומתקרבנת .במקום לקחת אחריות ,נתניהו זרק
אותה לכל עבר .וזאת במקום להבטיח שמדיניות שמאפשרת
אלימות שכזו תחדל".

פוליטי 4/

סגר ללא הפסקה
לאחר ישיבת ממשלה שנמשכה כשמונה שעות ,אישרו
השרים הטלת סגר החל מערב ראש השנה ) (18.9למשך
שלושה שבועות .השרים זאב אלקין ,עמיר פרץ ואסף זמיר
התנגדו .על כך הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם
המראתו לארה"ב .יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה
)חד"ש( הגיב" :נראה שממשלת הימין עשתה הכל כדי
להימנע מסגר חוץ מלבנות מערך חקירות אפידמיולוגי,
להכשיר אנשי רפואה נוספים ,לתקצב עוד מיטות בבתי חולים,
ולקבל החלטות מקצועיות המבוססות על נתונים שקופים
לציבור".
ח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת( מסר:
"הרשלנות הפושעת של הממשלה הובילה למותם של יותר
מאלף אזרחים ולהדבקה של עשרות אלפים עד כה .ובכל זאת
– היא ממשיכה לפעול מכל הסיבות הלא נכונות ונגד ההיגיון
הרפואי .לא סתם מתנגדים מנהלי בתי החולים ויו"ר איגוד
רופאי בריאות הציבור להטלת הסגר"" .במקום סגר ,גם אם
'מרוכך' ,יש להתיר שהייה מרווחת באוויר הפתוח .יש להגביר
את כמות הבדיקות ולהגדיל את מספר המלוניות לחולים
ומבודדים כדי לקטוע הדבקה במשפחות .יש להציג נתונים,
לנמק החלטות ולענות ביושרה לשאלות הציבור .ללא אמון –
הציבור לא יציית להנחיות והמגפה תמשיך להשתולל .אסור
להגיע למצב בו אזרחים מן השורה יחליטו לקיים מפגשים
גדולים בסתר ובמרחבים סגורים .אם הממשלה לא תתיר
מפגשים בחוץ – הסכנה עלולה להתממש" ,הדגיש.
"מעבר לכל אלה ,יש להציג פתרון כלכלי מקיף ומעשי
למיליוני אזרחים השוקעים במהירות לעבר עוני ורעב .אי
אפשר להמשיך להעמיד הורים במצב בו עליהם לבחור בין
שמירה על החוק לבין פרנסת ילדיהם .על כל מגבלה שמטילה
הממשלה ,חובה להציג מראש תוכנית פיצויים ברורה ומקיפה.
כל מצב אחר יוביל בהכרח להפרות חוק נרחבות ולאי–ציות
לכללי הבטיחות .ולבסוף ,חשוב להדגיש :הפגנות עדיין
חוקיות ומותרות על פי חוקי הקורונה .למרות זאת ,נתניהו
ואנשיו מנסים כבר זמן רב לנצל את המשטרה כדי לסכל את
המחאות ולהרתיע מפגינים .אני קורא לציבור להמשיך להפגין
בבלפור ובגשרים מדי שבוע .אני אמשיך להגיע .ממשלת
הקורונה היא סכנה בריאותית ,סכנה חברתית ואסון למרחב
הדמוקרטי .נאבק בה עד שנפיל אותה ,למען העתיד של
כולנו" ,סיכם ח"כ כסיף.

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

יו"ר ועדת הקורונה בכנסת ,ח"כ יפעת שאשא–ביטון
)הליכוד( ,תקפה אף היא את החלטת הממשלה להטיל סגר
לשלושה שבועות" .מנהלי בתי החולים אומרים שאסור
שיהיה סגר ,זו פגיעה אנושה בבריאות הציבור" ,אמרה ח"כ
שאשא–ביטון בוועדת הקורונה בכנסת" .היה מי שאמר ששום
שיקול בריאותי לא עומד מאחורי ההחלטה לצאת לסגר.
משאלת הלב שלי היא שמישהו כאן יתעשת ויבין שאנחנו
צריכים להשקיע במערכת הבריאות ולא לסגור את הציבור".

הפגינו נגד הנורמליזציה
על חשבון הפלסטינים
שרשרת אנושית "נגד הסכם הכניעה ולמען הקמת מדינה
פלסטינית לצידה של ישראל" נערכה השבוע ) (15.9בכניסה
לעיר אום אל-פחם בכביש  65החוצה את ואדי עארה .ההפגנה
התקיימה ביוזמת ועדת המעקב העליונה של האזרחים
הערבים בישראל .בהפגנה לקחו חלק יו"ר ועדת המעקב,
מוחמד ברכה; יו"ר חד"ש ,ד"ר עפו אגברייה; מזכ"ל מק"י,
עאדל עאמר וח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת(.
ח"כ יוסף ג'בארין )חד"ש – הרשימה המשותפת( ,שלקח
חלק אף הוא במחאה ,מסר " :אנו מפגינים בוואדי עארה למען
סיום הכיבוש ולשלום צודק ואמיתי ,שביסודו ההכרה בזכויות
העם הפלסטיני .אנחנו מפגינים נגד הסכמים מושחתים של
טראמפ ונתניהו עם מדינות המפרץ שביניהם לבין שלום אין
דבר או חצי דבר .מדיניות הרחבת ההתנחלויות והעמקת
הכיבוש נוגדת כל היגיון של שלום אמיתי".
לקראת חתימת ההסכם מסרה ח"כ עאידה תומא–סלימאן
)חד"ש – הרשימה המשותפת(" :נתניהו עושה שרירים
ומנרמל יחסים דווקא עם מי שהיחסים איתם היו מאז ומתמיד
יחסי בעלי ברית .שום שלום היסטורי .זהו חבל הצלה לנתניהו
וטראמפ שהקרקע מתחת לרגליהם רועדת .אבל זה לא יעזור:
הכיבוש עוד יסתיים ומדינה פלסטינית עצמאית בגבולות '67
ובירתה ירושלים המזרחית עוד תקום .אל תתנו לו לעבוד
עליכם .החגיגות בבית הלבן לא ישנו במאומה את המציאות
כאן".
יצוין שגם ההנהגה הפלסטינית הכריזה על יום התנגדות
עממית .הפגנות ומחאות נגד ההסכם נערכו אתמול בגדה
המערבית וברצועת עזה" .הדגל הפלסטיני בכל הערים ומחנות
הפליטים בארץ ובחו"ל כדי להדגיש את ההתנגדות להנפת
דגל ישראל באבו דאבי ומנאמה" ,נכתב בהצהרה" .האסירים
המשוחררים ,משפחות האסירים ומשפחות השהידים
שגופותיהם מוחזקות בישראל נדרשים לקיים עצרות גינוי בכל
הנפות ,עוד נקראים התושבים לקיים הפגנות מול שגרירויות
ארצות הברית ,ישראל ,האמירויות ובחריין".

צדק למשפחת דוואבשה
בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר השבוע ) (14.9שלושה
מאסרי עולם על רוצח משפחת דוואבשה ,עמירם בן אוליאל.
בנוסף נגזרו עליו  17שנות מאסר בגין ניסיון לרצוח את אחמד
דוואבשה ,שהיה בן חמש בעת הפיגוע ,ועשר שנות מאסר בגין
הצתת בית המשפחה.
גזר דינו של הקטין הנוסף המעורב ברצח יינתן ביום רביעי.
יצוין כי לבית המשפט הגיעה קבוצה של פעילי מק"י וחד"ש,
בהם מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית עאדל עאמר וח"כ יוסף
ג'בארין )הרשימה המשותפת( .ח"כ ג'בארין מסר" :כל עוד
נמשך הכיבוש ,פשעי שנאה יתרחשו".

מ

חברה 5/

הקורונה והערבים :סיכום ארעי
בהמשך למאמרו של פאתן ג'טאס על הקורונה בחברה
הערבית שראה אור בגיליון האחרון של "זו הדרך" ,אבקש
לערוך סיכום ארעי – כמעט חצי שנה חלפה מאז פרוץ המגפה.
לפי נתוני מחקר שערכה חברת המידע העסקי "דן אנד
ברדסטריט" ,נזקיה הכלכליים של המגיפה הם כבדים :יותר
מ 30-אלף עסקים בישראל נסגרו מתחילת השנה ,וכ 70-אלף
עסקים נמצאים בסכנת שייסגרו עד סופה .כל עסק שנסגר הוא
מקור מצוקה כלכלית לבעליו ולעובדיו .אבל אני מעוניין
להקדיש מאמר זה למציאות הקשה במיוחד של המשבר
הכלכלי והחברתי בחברה הערבית ,עליו טרם נכתב ודובר
מספיק.
כעשירית מכלל העסקים במדינה הם בבעלות ערבית )לפי
נתוני עמותת אינג'אז( ,ורובם המוחלט ) - (96%עסקים קטנים
ובינוניים .אלפי עסקים נסגרו בחברה הערבית בחודשים
האחרונים בהיעדר סיוע מספיק מהמדינה .בנצרת הפסיקו
לפעול  1,046עסקים )שהם  13.5%מהעסקים ביישוב(; באום
אל פחם ,עיר הולדתי ומגוריי ,נסגרו  446עסקים );(13.1%
בטירה נסגרו  ;(16%) 392ברהט  ;(21.6%) 358 -בשפרעם -
 ;(12.3%) 330בטמרה  ,(15.7%) 304 -בכפר קאסם 276 -
) (15.3%ובסכנין .(17.2%) 214
הרשימה עוד ארוכה .אפשר רק לדמיין מהי המציאות
החברתית הקשה בכל יישוב שבו אחד מכל חמישה או שישה
עסקים נסגר ולא ייפתח שוב .אלה לא רק מספרים יבשים.
מאחורי כל עסק יש פנים ושם ,אדם שהעסק היה כל חייו.
מאחורי כל אדם כזה ישנה משפחה במצוקה .מאחורי כל
משפחה במצוקה צריכה הייתה להיות מדינה שתתמוך ותסייע,
אך הממשלה מתכחשת לאחריותה.

צעירים מאבדים את עתידם
את עוצמת ההתכחשות לצרכי החברה הערבית ניתן לראות
למשל בנושא דמי האבטלה לצעירים בני  .20-18לפני
כחמישה חודשים פניתי לשר העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים דאז )אופיר אקוניס( בדרישה שיתקן את האפליה
במתן דמי אבטלה .חוק דמי אבטלה אינו מאפשר לצעירים
בגילאי  20-18לקבל קצבת דמי אבטלה .צעירים ערבים רבים,
העובדים מגיל  ,18איבדו את פרנסתם וקורסים תחת המשבר,
בהיעדר סיוע כלשהו .האם הם צריכים להיות מופלים לרעה
כי לא שירתו בצבא ,או משום שאינם יהודים? למה סטודנט
ערבי בן  19צריך לשבור את כל חסכונותיו ,אם היו ,ואף לעזוב
את לימודיו ולוותר על עתידו?
מצוקה נוספת ,כואבת ואקטואלית ביותר הם  144אלף
תלמידים לפחות שלא פתחו שנת הלימודים מפני שאין להם
היכולת ללמוד מרחוק .אותם תלמידים בפועל לא למדו מאז
חודש מארס – רובם מהחברה הערבית .ארבעה חודשים
"ממשלת החירום" בתפקידה ,ולפניה כחודשיים ממשלת
מעבר ,ובכל זאת ליותר מ 140-אלף תלמידים אין עדיין פתרון.
במתווה משרד החינוך לחזרה ללימודים ,מדובר על כיסוי של
 50%בלבד מאמצעי הקצה והתקשוב החסרים עד לחודש
ינואר  .2021סביר להניח שיימצא חיסון לנגיף הקורונה לפני
שמשרד החינוך יחלק מחשב לכל ילד כפי ששב והבטיח!
תחומי תעסוקה שלמים קרסו ,האבטלה גואה והעוני רב.
אחת ההשלכות המסוכנות היא התרחבות האלימות והפשיעה
בחברה הערבית בחודשים האחרונים ,כאשר אנו שומעים על
עוד ועוד מקרי ירי ורציחות ברחובות .בהיעדר תמיכה

מהבנקים פונים אנשים ,למרבה הצער ,לשוק האפור כדי
ללוות כספים .התוצאות ידועות מראש...

אזרחי ישראל השקופים
התחושה היא שממשלת הימין התעלמה מהאזרחים
הערבים מהרגע הראשון; והתעלמה מאיתנו ,נציגי הציבור
הערבי בכנסת ,כשהתרענו כבר בחודש מארס על האסון
האורב לפתחנו .בין המצוקות השונות בחברה הערבית בצל
המשבר )העסקים שנסגרו ,השכירים שפוטרו ,הצעירים שאינם
זכאים לקצבת אבטלה ,הרשויות המקומיות שקיבלו שיפוי
מזערי ,התלמידים המנותקים ממערכת החינוך ,וגם
התפרצויות התחלואה( – מחבר קו אחד של הפקרה ,הזנחה,
אפליה והדרה.
אנו נמצאים בתקופה שהיא ,מטבעה ,חסרת יציבות .אבל
מאז פרוץ המשבר ועד היום נותר דבר אחד קבוע למדי:
התעלמות הממשלה מהאזרחים הערבים .אם לא יינתן סיוע
דחוף וייחודי לחברה הערבית – לרשויות המקומיות,
לשכירים ולעצמאים ,לאנשי התרבות ,התיירות והמסעדנים,
לתלמידים ולסטודנטים – החברה הערבית לא תתאושש ולא
תשתקם מהמשבר הזה ,גם שנים רבות לאחר שנגיף הקורונה
יהיה זיכרון רחוק עבור רבים.

יוסף ג'בארין

לכסיקון סוציולוגי לעת קורונה
בקרוב יתפרסם פרויקט חדש של מרכז אדוה וכתב העת
"סוציולוגיה ישראלית"" :הלכסיקון הסוציולוגי לעת
קורונה"" .מגיפת הקורונה והפרת שגרת החיים והמשבר
וההתנהלות מולו מעמיקים אי-שוויון ואי-צדק קיימים ואף
מוסיפים עליהם" ,נמסר.
הכותבים בלכסיקון ,בעריכת פרופ' אורי רם ,ד"ר שלמה
סבירסקי ופרופ' ניצה ברקוביץ ,יציעו "התבוננות ראשונית
בתופעות החברתיות העכשוויות – על המפגש בין מגיפה,
חברה ומדינה ותוצאותיו" .ערכים מתוך הלכסיקון יפורסמו
בשבועות הקרובים בעמוד הפייסבוק של מרכז אדוה.
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בעקבות ספרו של אמיר בן פורת "אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר"

נפילתו של הפרויקט הציוני-סוציאליסטי
ספרו של פרופ' אמיר בן פורת "אמרו שפעם היה כאן חלום
נהדר ,אבל כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר – הפרויקט
הציוני הסוציאליסטי" ,פורסם לאחרונה בהוצאת פרדס
החיפאית .אורך הכותרת יוצא הדופן אינו מעיד על מספר
העמודים שבספר 134 :בלבד .אך מאחר שתהא זו משימה
בלתי אפשרית לשוב ולצטט את הכותרת במלואה במהלך
המאמר ,נסתפק בהמשך בקיצור "אמרו שפעם."...
בן פורת כבר עסק בנושא בספר שראה אור לפני כעשור,
באותה הוצאה ,תחת הכותרת" :כיצד נעשתה ישראל
קפיטליסטית" .אולם הרעיונות והמסרים בכרך הנוכחי חדים
יותר.
המחבר מנסה להתמודד עם השאלה מדוע לא הפכה ישראל
סוציאליסטית ,חרף ההגמוניה הפוליטית של "תנועת
העבודה" – מפא"י ומפ"ם – אך בייחוד הראשונה.

חברה מעמדית בשנות ה50-
"ישראל הייתה חברה מעמדית בשנות החמישים בדומה
לחברות קפיטליסטיות אחרות במן ההוא .חלוקה מעמדית זו
נולדה והתעצבה עוד קודם להקמת המדינה ,והיא התארגנה
והתייצבה בעת שהעולים החדשים ש'בלבלו' אותה בתחילה,
נדחקו ונחלקו לקטגוריות של החלוקה הקיימת ,וממילא עיבו
את הגבולות של המעמדות הקיימים.
בהתבסס על מפקד האוכלוסין משנת  ,1961תמונת
החלוקה המעמדית הייתה כדלהלן 1.6 :אחוזים בורגנות
)בעלי הון עצמי רב(;  22.1אחוזים בורגנות זעירה; 15.5
אחוזים מנהלים ופרופסיונאלים )בעלי מגוון מקצועות
חופשיים(;  18.4אחוזים עובדים-שכירים בעלי מיומנות
שהקנו להם מעמד סמי-אוטונומי;  42אחוזים פרולטריון –
שכירים שהנכס היחידי שלהם הוא 'כוח העבודה'".
)מתוך הספר "אמרו שפעם , "...עמ' (46

שאלה זו כבר העסיקה חוקרים )לא רבים( ,בהם ברוך
קימרלינג וזאב שטרנהל המנוחים .לעומתם ,לבן פורת גישה
ייחודית לפיה העשור הראשון של המדינה קבע את גורלה עד
ימינו .זו שאלה האם בכוחו של "עשור ראשון" להכתיב את
גורלה של מדינה במשך למעלה מ 70-שנה ,במין גרסה
פרוידיאנית של מחקר היסטורי .לדברי בן פורת" ,תקופת
העשור הראשון זכתה לשימת לב רבה בספרות המחקר
ההיסטורי והסוציולוגי .הדעות עודן חלוקות באשר
לחשיבותה בנוגע לעיצוב החברה הישראלית גם כיום –
למעלה משביעים שנים מאוחר יותר" )עמ' .(11
אכן ,הדעות חלוקות .כלום האם העשור השני )שנות ה(60-
אינו חשוב בכל הנוגע בעיצוב החברה הישראלית? כיבוש
השטחים הפלסטיניים והערביים ב ,1967-למשל? לכן,
להשקפתי ,קביעת "העשור המעצב" היא נכונה רק במידה
מסוימת .העשור הראשון תרם כמובן רבות לעיצוב החברה,
אבל ישראל היום שונה לחלוטין )חברתית ,כלכלית ופוליטית(
מזו שעוצבה בעשור הראשון.

שאלת התיקוף
התיקוף )החלוקה לתקופות( תלוי לאו דווקא בחלוקה
לעשורים ,ויותר בשינויים מבניים עמוקים בקפיטליזם
הישראלי מ 1948-ועד היום .צודק המחבר בהדגישו שמדינת
ישראל הייתה קפיטליסטית מראשית דרכה )ר' ציטוט במסגרת
בעמוד זה( .זאת בניגוד לנוהג ,שסיגלו לעצמם בשנים
האחרונות פוליטיקאים מן הימין ,לתקוף את "ישראל
הסוציאליסטית של פעם".
אבל איזה מין קפיטליזם היה בישראל בתחילת דרכה?
לדידו של בן פורת ,זה היה "משק מעורב" )בלשון התקופה(
בו דרו בכפיפה אחת משק בבעלות ציבורית )המדינה,
ההסתדרות ,התנועה הקיבוצית( ומשק בבעלות פרטית.
משקלו של הפרטי היה גדול יותר ,ולפי בן פורת תחת הנהגת
מפא"י וראש הממשלה דוד בן גוריון " -כבר בעשור הראשון
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ניתן היה להבחין 'בעין בלתי מזוינת' שמודל
'המשק המעורב' לא רק שלא יעצים את כוחו של
המשק ההסתדרותי ,אלא דווקא יצמצם ויקטין
אותו .בתוך שלושה עשורים לערך ,הוא חוסל
לגמרי" )עמ'  .(116הוא "חוסל לגמרי" אגב,
תחת הנהגת אותה מפלגה בשמה החדש
"העבודה".
ניתן לאפיין את המשטר הכלכלי והחברתי
שהנהיגה מפא"י באותן השנים כקפיטליזם
ממלכתי ,בו המפלגה השלטת )שאכן שלטה
בכלכלה ,בחברה ובפוליטיקה ,כפי שמתאר
המחבר היטב( לא הנהיגה משטר סוציאליסטי
במדינה הצעירה שזה עתה קמה ,אלא דווקא
משטר קפיטליסטי .בהיעדר מעמד בורגני חזק,
כפי שקיים בישראל היום ,המדינה ומנגנוניה הם
שבנו את החברה המעמדית .בשנות ה ,80-אותה
מפלגה חידדה את תפיסותיה ,זנחה את
הרטוריקה הסוציאליסטית ועברה ,כמו מפלגות
סוציאל-דמוקרטיות נוספות ברחבי העולם,
לטיפוח קפיטליזם ניאו-ליברלי.
אך בניגוד למפלגות סוציאל-דמוקרטיות באירופה ,מפא"י
לא השליטה משטר רווחה מתקדם .סירובה ,למשל ,להנהיג
דמי אבטלה וקצבאות שונות ,דיור לכל ועוד ,הבדיל אותה
מאחיותיה שמעבר לים.

ציונות ,קולוניאליזם ,אימפריאליזם
בן פורת תולה בצדק את האחריות לכך שתנועת העבודה
לגווניה לא קידמה שינוי סוציאליסטי בישראל בקשר הבעייתי
בין סוציאליזם לציונות .לדבריו "הגסיסה של הרוח ,קרי ,של
האידיאה הסוציאליסטית ,החלה זמן רב בטרם התפורר הגוף
הנושא אותה .כבר בעשור הראשון היא הייתה לרוח רפאים"
)עמ'  .(122לדבריו ,התפקיד "הלאומי" )הציוני( קדם בעיני
התנועה לתפקידה המעמדי )הסוציאליזם(.
אבל בדומה לחוקרים רבים וטובים מתעלם בן פורת מרוחה
האמיתית של "תנועת העבודה" :המהות הקולוניאלית של
הפרויקט הציוני .קרי :לא ייתכן פרויקט שוויוני וסוציאליסטי
על בסיס שלילת זכויותיו של עם אחר ונישולו מאדמתו ,כפי
שעשתה התנועה הציונית לעם הערבי-הפלסטיני .הממשל
הצבאי על האוכלוסייה הערבית ,שהונהג עוד בטרם הוקמה
המדינה ,נמשך ללא הפסקה עד .1966
חרף הרטוריקה הסוציאליסטית של מפא"י ומפ"ם ,ביסוד
תפיסותיהן עמד פירוק מעמד העובדים לגורמים ,כאשר
ההגמוניה נשארה תמיד בידי אלה שקידמו במעשיהם פרויקט
קפיטליסטי .כך ניתן להבין את התעקשותם של ראשי מפא"י
לא לקבל עובדים ערבים לחיקה של "הסתדרות העובדים
העבריים בארץ ישראל" עד לשנות ה ,60-ואף לשלול הנהגת
משטר רווחה מתקדם פן "ינוצל" בידי הערבים והעולים,
שרובם באו ממדינות ערביות.
בניגוד למה שטוען בן פורת ,בן גוריון לא נאלץ לפנות
לארה"ב כדי שתסייע לישראל בעת צרה )עמ'  .(114פנייה זו
לא הייתה השיקול שאילץ את בן גוריון "לדחות את הפעימה
הסוציאליסטית" .זו לא הייתה טעות – זו הייתה המדיניות.
למרות חולשותיו" ,אמרו שפעם "...הוא ספר מומלץ
לקריאה .בייחוד למי שעדיין מטפח תקוות בדבר תחיית
"הרוח הסוציאל-דמוקרטית של פעם" .נוסטלגיה לא ממש
תעזור לנו כעת.

אפרים דוידי

העשור הראשון:
מבט מכלא דמון
לערבים-הפלסטינים אזרחי ישראל הבנה אחרת של העשור
הראשון למדינה .להלן קטע מתוך מכתב ששיגרו שני אסירים
קומוניסטים ,עות'מאן אבו-ראס ומוחמד שריידי ,מבית הכלא
דמון אל משתתפי הוועידה ה 13-של מק"י שנערכה ביוני
:1957
"הננו שולחים אליכם ברכותינו המהפכניות הלוהטות
מאחורי סורגי בית הסוהר המרכזי בדמון .בברכתנו זו רוצים
אנו לבטא את הרגשתנו העזה ,כי למרות גדרי התיל המקיפים
את בית הסוהר ,אנחנו אתכם בעבודת ועידתנו החשובה,
בדיוניה ,ותומכים תמיכה מלאה בהחלטותיה...
אנו מעלים על נס את עמידת מפלגתנו נגד התוקפנות
האימפריאליסטית הבריטית-צרפתית על מצרים ,אשר שליטי
ישראל ,חוגי בן גוריון בשלטון ,שימשו לה חיל חלוץ .עמידה
זו של התנגדות למלחמה בימים הקשים והעכורים ביותר –
מקנה למפלגתנו כבוד רב ,כיאה למפלגה העומדת על בסיס
האינטרנציונליזם הפרולטרי…
מאבקה העקבי של מפלגתנו לשוויון זכויות לתושבים
הערבים בישראל ,נגד חרפת הממשל הצבאי ,אשר כתוצאה
של שיטות הדיכוי שלו הננו יושבים בבית הסוהר המגודר הזה
)וכל בני עמנו יושבים בבית סוהר גדול יותר במשך  9שנים
רצופות ,בתנאים אכזריים ומשפילים( – מאבק עקבי זה נגד
הדיכוי מוסיף למפלגתנו כבוד והערכה בקרב התושבים
הערבים ,והוא גם לטובתו של העם היהודי בארץ ,לטיהור שמו
ולהשגת הדמוקרטיה גם עבורו…
אתם יכולים לתאר לעצמכם ,מה רב צערנו על כך שלא
יכולנו להיות נוכחים בוועידתנו .הממשל הצבאי ביים את
מזימתו נגדנו וכלא אותנו לתקופה של שנתיים ו 15-חודשים.
צעד זה הוא חוליה בהתקפה הכללית על מפלגתנו ,התקפה
שמטרתה להחליש את פעולתה ומאבקה בכפרים שלנו .אולם
להפתעתם של אנשי הממשל הצבאי – מאבק מפלגתנו
בכפרים אלה גבר עוד ...נצעד יחד קדימה לקראת החופש,
העצמאות והסוציאליזם!".
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כוחות שמאל הקימו בוונצואלה את האלטרנטיבה העממית המהפכנית

קרע בין הנשיא מדורו לקומוניסטים
הקומוניסטים וכוחות שמאל נוספים הקימו חזית משותפת
שתתמודד בבחירות לפרלמנט של וונצואלה ב 6-בדצמבר
הקרוב .ב"אלטרנטיבה העממית המהפכנית" ישתתפו ,נוסף
לקומוניסטים ,פעילי "מולדת לכולנו"" ,השמאל המאוחד",
"מפלגת העובדים המהפכנית"" ,התנועה הבוליבריאנית
המהפכנית"" ,טופמארו" ועוד כעשר תנועות שמאל.
המכנה המשותף של מערך הכוחות השמאלי :תמיכה
ביקורתית בממשלתו של הנשיא ניקולס מדורו .עד עתה
השתתפו הקומוניסטים בבחירות כחלק מרשימת "המפלגה
הסוציאליסטית המאוחדת" השלטת ,שנוסדה בידי הנשיא
המנוח הוגו צ'אבס .שניים מראשי המפלגה הקומוניסטית,
המזכ"ל אוסקר פיגרואה והדובר ז'ול ג'אבור ,אף מכהנים
כחברי פרלמנט מטעם רשימתו של מדורו .אולם בשנתיים
האחרונות גברה הביקורת מצד הקומוניסטים על הממשלה
ועתה הם דורשים ,יחד עם כוחות שמאל נוספים" ,להגן על
הישגי ממשלת צ'אבס ,להיאבק בבעלי ההון ולשמור על רמת
החיים של העם העובד".

הסיפור המופלא של הנשיא
שלא היה והשגריר שלא קיים
הפוליטיקאי הימני חואן גואידו הכתיר עצמו "נשיא
ונצואלה" ב 23-בינואר אשתקד ,במסגרת קומבינה שרקחה
וושינגטון בניסיון להפיל את הנשיא המכהן ניקולס מדורו.
ארה"ב לחצה ,האיחוד האירופי הצטרף וכחמישים ממשלות,
רובן פרו-אמריקאיות ,הכירו בו כ"נשיא" .ממשלת נתניהו,
כהרגלה ,הזדנבה מיד אחרי הבית הלבן והכירה אף היא
בגואידו .זהו צעד דיפלומטי ללא תקדים :הכרה במנהיג
אופוזיציה שלא נבחר בידי איש )פרט לפקידי מחלקת המדינה
של ארה"ב( כנשיא ,במדינה בה מכהן נשיא נבחר.
שנה וחצי עברו מאז ...וכלום! גואידו עדיין פוליטיקאי ימני
המסתובב חופשי בחוצות קראקס ובייחוד בחוצות ניו יורק,
לונדון ופריז ,אבל נשיא – הוא לא .פארסת גואידו ,חומר
מצוין לטלנובלה דרום-אמריקאית ,מתפוררת .אבל גואידו
מסרב להכיר בכך וממנה "שגרירים" .אחד מהם הוא רבה
הראשי לשעבר של קראקס ,פנחס ברנר .ברנר הפר את
החלטות מוסדות הקהילה היהודית שלא להתערב במחלוקת
הפוליטית הקורעת את ונצואלה ,וגם את היהודים המתגוררים
בה.
ברנר ממתין למימוש המינוי .כי ישראל אמנם הכירה
בגואידו ,אבל לא הכירה בשגרירו .בריאיון לאתר הימני
"מידה" ) (26.8הצהיר ברנר כי "השגרירות צריכה להיות
בירושלים" .עוד הוא מודה" :בינתיים הקמנו שגרירות
וירטואלית" ,מה שללא ספק הולם את מעמדו של גואידו.
הרב ברנר מטיל ספק רב בעקרונות דמוקרטיים .לדבריו,
"אני לא חושב שהעם יכול לפתור את המצב לבדו ,מכיוון
שאנחנו מתמודדים מול כוחות גדולים שיש להם הרבה
אינטרסים" .עוד הוא סבור "שהעם עצמו לא מסוגל לשנות את
המצב אם לא יקבל תמיכה מבחוץ ממדינות כמו ארה"ב,
קולומביה או ברזיל .וושינגטון אמנם הטילה סנקציות על
משטר מדורו אבל זה לא מספיק" .לא נותר לרב אלא להתפלל
לאלוהי טראמפ ובולסונרו ,שהאינטרסים של העם הוונצואלי
עומדים בוודאי בראש מעייניהם.

מנהיגי "האלטרנטיבה העממית המהפכנית" בעת הגשת רשימת
המועמדים בוועדת הבחירות המרכזית ,קראקס) 26.8 ,צילום :טריבונה
פופולר(

הקומוניסטים אינם שותפים להגדרה שמגדירה את החברה
הוונצואלית כסוציאליסטית .לדעתם החברה בוונצואלה היא
"קפיטליסטית שטרם השתחררה מהתלות בהכנסות הנפט".
הם מנהלים ויכוח עם עמדותיה של מפלגת השלטון,
שלדבריהם אינן סוציאליסטיות עקביות .בהצהרה שפרסמה
הרשימה החדשה עם השקתה ,תקפו דובריה את "יוקר המחיה
הבלתי נסבל" ואת "הספסרות ,השכר הנמוך ,השחיתות
ומדיניות הממשלה הפוגעת במה שהושג בעת ממשלת
צ'אבס".
יצוין שלא רק בשמאל נרשם פילוג לקראת הבחירות
הקרובות .גם הימין הפרו-אמריקאי התפצל וחלקו ,בראשות
"הנשיא" חואן גואידו ,קורא להחרים את הבחירות .מנהיג
אחר ,הנריקה קפרילס ,הצהיר בשבוע שעבר )" :(9.9אני לא
יודע האם יש להשתתף בבחירות .אני גם לא יודע האם אצביע.
אני לא קורא להשתתף בבחירות או להחרימן" .קבוצה ימנית
שלישית כבר הצהירה שתשתתף בבחירות.
מדורו ומפלגתו לא קיבלו בהשלמה את הקמת המערך
השמאלי החדש .אנשיו של מדורו בוועדת הבחירות ביטלו את
מעמדן החוקי של כמה תנועות ומפלגות שמאל ,שאחת מהן
אף שותפה בממשלה .לכן ,לא היה מנוס מלרשום את
"האלטרנטיבה העממית" כרשימה-בת של המפלגה
הקומוניסטית ,הוותיקה במפלגות ונצואלה )הוקמה ב.(1931-
במכתב ששוגר בשבוע שעבר ) (10.9לכל המפלגות
הקומוניסטיות בעולם הסבירו הקומוניסטים בקראקס את
מהות חילוקי הדעות שהלכו והעמיקו עם ממשלת מדורו.
המפלגה נקלעה למצב מורכב למדי :מצד אחד ביקורת גוברת
כלפי ממשלת מדורו ,ומצד שני – המשך המערכה נגד המצור
שמטיל האימפריאליזם האמריקאי על המדינה.
לדברי המפלגה הקומוניסטית ,בצד השמאלי של המפה
הפוליטית מתמודדות שתי השקפות :האחת "זעיר בורגנית
המדברת גבוהה-גבוהה על סוציאליזם אך נכנעת לבורגנות",
והשנייה – של השמאל העקבי הדורש שינוי חברתי מן היסוד.

נ"ע
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החרפה במאבק בין תורכיה ,יוון וקפריסין על משאבי הגז

מים סוערים בים התיכון
קפריסין היוונית ,תוך הפרה של מדיניות הניטרליות של
נשיא תורכיה רג'פ טאיפ ארדואן ונשיא צרפת עמנואל
ארה"ב לגבי הסכסוך בקפריסין.
מקרון החליפו איומים הדדיים לאורך השבוע האחרון ,על רקע
על רקע המתח הגובר במזרח הים התיכון ,הצהיר סגן הנשיא
הסלמת המאבק על גבולות המים הכלכליים במזרח הים
התורכי פואט אוקטאי כי ניסיונותיה של יוון להרחיב את
התיכון .בנאום מול קברניטי האיחוד האירופי קרא מקרון
הטריטוריאליים
מימיה
לצעדים "ברורים וקשוחים" מול
באמצעות הסכמים עם צד
"ממשלתו של הנשיא ארדואן,
שלישי הם "עילה למלחמה",
שנקטה צעדים בלתי-קבילים".
והוסיף" :תורכיה תגן על זכותה
להמחשת כוונתו שיגר מקרון
בכל מטר מעוקב במזרח הים
למזרח הים התיכון כמה ספינות
התיכון ,ויהי מה" .הכוחות
מלחמה צרפתיות ,לרבות נושאת
המזוינים של תורכיה ושל יוון
מטוסים .ארדואן מצדו איים
קיימו תרגילים צבאיים מקבילים
)" :(12.9אל תתעסק עם העם
בים האגאי ,ויוון אף שלחה
התורכי .אל תתעסק עם
כוחות לאי הקטן קסטלוריזו
תורכיה"" .מר מקרון ,עוד יהיו
הסמוך לחוף התורכי ומפורז
לך בעיות איתי" ,הוסיף.
מאז  1947לפי הסכם בין
במוקד המחלוקת עומדת
המדינות .ספינת חיפושי הגז
מדיניות חיפושי גז אגרסיבית
ספינה לחיפושי גז בליווי משחתות במי המריבה במזרח ים התיכון
התורכי( התורכית "אורוצ' ראיס" שבה
בחודשים
בה נוקטת אנקרה
)צילום :תאגיד השידור
וחדרה בשבוע שעבר לשטח
האחרונים במזרח הים התיכון
הימי היווני – הפעם בליווי ספינות מלחמה תורכיות .בינתיים
ובים האגאי .טווח החיפושים כולל שטחים שיוון וקפריסין
חזרה ) (12.9הספינה לעגון לחופי תורכיה ,אולם שר החוץ
היוונית תופסות כחלק ממימיהן הכלכליים .הרקע לחיפושים
התורכי צ'אבושאולו הצהיר כי היא תשוב בקרוב לפעילות.
אלה הוא תגליות הגז הגדולות בשנים האחרונות בשטחן הימי
ומה אומרים הקומוניסטים ביוון ובתורכיה על הסכסוך?
של ישראל ,קפריסין ומצרים .לפי סקרים גיאולוגיים שנערכו
המפלגות הקומוניסטיות בשתי הארצות פרסמו הודעה
באזור ,מרבצי הגז הבלתי-מנוצלים באגן הלבנט גדולים יותר
משותפת תחת הכותרת" :לא לעימות צבאי בשם האינטרסים
מאלה שנתגלו עד כה.
של הבורגנות והבריתות האימפריאליסטיות" .בהודעה
בסוף  2019חתמה תורכיה על הסכם לתיחום הגבול הימי
מציינות המפלגות כי "היחסים בין המדינות סובלים מתחרות
עם הממשלה האיסלאמיסטית בלוב ,בה תומכת אנקרה
בין הבורגנות התורכית והיוונית על השליטה במקורות
במלחמת האזרחים במדינה .ישראל ,יוון וקפריסין היוונית
האנרגיה באזור .לאינטרסים הללו אין שום קשר לאינטרסים
הגיבו בחתימה על הסכם להסדרת גבולות המים הכלכליים
של העמים!"
שלהן בינואר השנה ,ובחודש שעבר חתמו יוון וקפריסין על
המפלגות הדגישו" :המצב הוחמר אף יותר בשל מעורבות
הסכמים דומים עם מצרים.
הברית האימפריאליסטית נאט"ו ,הפועלת בשירות
תורכיה תובעת כעת בעלות על מים כלכליים בהיקף של
האינטרסים של ארה"ב והאיחוד האירופי .העמים היווני
 189אלף קמ"ר בים התיכון ,בעוד שלפי התביעה היוונית
והתורכי אינם יכולים לצפות לשום תועלת מהתערבות
והקפריסאית מצטמצם חלקה של תורכיה ל 41-אלף קמ"ר
המעצמות ,הבאה על רקע החרפת המשבר הכלכלי הגלובלי
בלבד .הפער נובע ממחלוקת על מימי האיים היווניים בים
ומאבקי הכוחות בין המדינות האימפריאליסטיות".
האגאי השוכנים סמוך לחוף התורכי ,ומשום שיוון וקפריסין
בהודעה קראו שתי המפלגות להימנע מעימות צבאי,
היוונית אינן מכירות בקפריסין התורכית כמדינה ריבונית
מפגיעה בריבונות ומהפרת הסכמים .כמו כן הביעו התנגדות
בעלת מים כלכליים .ממשלת קפריסין היוונית אף העניקה
להוצאות הצבאיות הגדולות של שתי המדינות ,לנוכחות
לחברות בינלאומיות זיכיונות לחיפושי גז בשטח הסמוך
הצבאית הזרה במזרח הים התיכון ולניצול משאבי האנרגיה
לחופי קפריסין התורכית.
של האזור בידי תאגידים בינלאומיים ,תוך פגיעה בסביבה.
בחודש שעבר הצהיר האיחוד האירופי כי הוא מגבה באופן
"אנו מכריזים שוב שלעמים היווני והתורכי אינטרס משותף
מלא את תביעותיהן של חברותיו יוון וקפריסין ,והטיל
בשלום ובמאבק נגד רדיפת הרווחים הקפיטליסטית ,אשר
סנקציות קלות על שורה של גופים כלכליים בתורכיה .צרפת,
מובילה למתחים ולעימותים צבאיים .יש לחסל את הגורמים
המובילה את המדיניות הניצית של האיחוד האירופי ,מנהלת
שמבקשים לגרור את העמים אל 'מטחנת הבשר' של המלחמה
אף היא מדיניות חוץ אימפריאליסטית אגרסיבית ,ונאבקת עם
האימפריאליסטית .הערובה הטובה ביותר לשיתוף הפעולה
תורכיה על השפעה גם בלוב ובלבנון )בה ביקר מקרון פעמיים
ולאחווה בין שני העמים היא העמדה הסולידרית ,הפטריוטית,
בחודש האחרון( .יצוין כי חברת הנפט הצרפתית "טוטאל"
של
והאנטי-אימפריאליסטית
האינטרנציונליסטית
מחזיקה במניות בשדות הגז החדשים של קפריסין היוונית,
הקומוניסטים בשתי הארצות" ,נמסר.
כמו גם באלה של לוב .ארצות הברית מצדה הסירה בשבוע
שעבר באופן חלקי אמברגו נשק בן  33שנה שהוטל על

א .בן יאיר
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 100שנה לקונגרס עמי המזרח
החודש לפני  100שנה ,בין ה 1-ל 8-בספטמבר  ,1920נערך
בעיר באקו אירוע היסטורי מיוחד במינו .בירת אזרבייג'ן
הסובייטית אירחה באותם ימים את "הקונגרס הראשון של עמי
המזרח" ,שהתכנס ביוזמת הקומינטרן במטרה להפיץ את דבר
מהפכת אוקטובר לעמי אסיה .קונגרס באקו ,כפי שמכונה
אירוע זה על פי רוב ,הוא ציון דרך חשוב בתולדות התנועה
הקומוניסטית העולמית :הייתה זו הפעם הראשונה בה נערך
כינוס קומוניסטי בינלאומי מחוץ לאירופה ,ולמעשה הפעם
הראשונה בה ניסתה התנועה הקומוניסטית לפנות באופן
מאורגן לעמים שמחוץ לגבולות המערב.
בשני הגופים הבינלאומיים של התנועה הקומוניסטית
שקדמו לקומינטרן – האינטרנציונל הראשון )(1876-1864
והאינטרנציונל השני ) – (1916-1889היו חברים נציגים
מאירופה ומיבשת אמריקה בלבד .מבחינת גופים אלה ,הם
ייצגו את הפרולטריון של הארצות המתועשות ,ולכן לא עשו
שום ניסיון לפנות לעובדים באסיה או באפריקה .מארגני
הקונגרס השני של הקומינטרן )מוסקבה ,יולי-אוגוסט (1920
החליטו לשנות מצב עניינים זה.
ההתפתחות התיאורטית שעמדה מאחורי כינוס "הקונגרס
הראשון של עמי המזרח" מצויה בחיבורו החשוב של לנין
"האימפריאליזם – השלב העליון של הקפיטליזם" .חיבור זה
הצביע על הקשר העמוק בין הקפיטליזם בתצורתו המפותחת
לבין המדיניות האימפריאליסטית של המעצמות .התובנה כי
הקפיטליזם והאימפריאליזם שלובים זה בזה הצביעה גם על
שותפות האינטרסים בין הפרולטריון בארצות הליבה
המתועשות של הקפיטליזם לבין העמים הנאבקים בעול
האימפריאליזם האירופי והאמריקאי .קונגרס באקו היה
הניסיון הראשון לכונן ברית כזו הלכה למעשה.
במילותיו של גריגורי זינובייב ,מזכיר הקומניטרן שעמד
בראש הקונגרס" :אנו מודעים לכך שבעולם חיים לא רק
אנשים בעלי עור לבן ,לא רק האירופים שאותם הביא בחשבון
האינטרנציונל השני; בנוסף ,ישנם בעולם מאות מיליוני
אנשים שחיים באסיה ובאפריקה .אנחנו רוצים לשים סוף
לשלטון ההון בכל מקום בעולם .זה ייעשה אפשרי רק כאשר
נצית את אש המהפכה לא רק באירופה ובאמריקה אלא ברחבי
העולם כולו ,וכאשר מאחורינו יצעדו כל העובדים של אסיה
ואפריקה".
בקונגרס השתתפו כ 1,900-צירים בני  37עמים וקבוצות
אתניות שונות – רובם הגדול מאסיה ומיעוטם נציגי מפלגות
קומוניסטיות מאירופה ומארה"ב .משום שבקרב רוב העמים
שאותם ייצגו המשלחות בקונגרס טרם פעלו אז מפלגות
קומוניסטיות ,רבים מהמשתתפים לא היו קומוניסטים
בהשתייכותם הארגונית או אפילו בהשקפתם .כמה מן
המשתתפים היו מנהיגים לאומיים אנטי-קולוניאליים ,וחלקם
אף השתייכו למעמד בעלי האדמות או לבורגנות בארצותיהם.

קונגרס כל-מוסלמי
על אף שהשתתפו בו צירים מכל ארצות אסיה כמעט,
בפועל היו הרכבו ואופיו של הקונגרס מוסלמיים באופן בולט.
מבחינה של ארצות המוצא של הנציגים עולה כי כ 70%-מהם
נמנו עם עמים מוסלמיים ,ובמיוחד עמים דוברי שפות תורכיות
ודוברי פרסית .הקבוצה הגדולה ביותר בקרב משתתפי
הקונגרס הייתה זו של התורכים ) 235צירים מאנטוליה
ומאזרבייג'ן( ,ולאחריהם הפרסים ) 192צירים( .בקרב הלא-

מוסלמים בלטו הארמנים ) ,(157הרוסים ) ,(104הגיאורגים
) (100והיהודים ) .(41רוב מוחלט בקרב  1,000הצירים
הנותרים היו מוסלמים ,שכן העמים המזרח-אסיאתיים שיגרו
לקונגרס נציגויות מצומצמות מאוד .מבחינות מסוימות היה
למעשה קונגרס באקו קונגרס כלל-עולמי של מוסלמים ,וכך
היה גם בעיני משתתפיו ומארגניו.

תזמורת מזרחית מנגנת לכבוד הצירים בקונגרס )צילום :ויקיפדיה(

כוונתו של הקומינטרן לכנס קונגרס בעל צביון מוסלמי
עולה בבירור מהזימון שפרסם לקונגרס ,מבחירת המיקום
ומההכנות שנערכו .לאחר שהוחלט על כינוס הקונגרס ,זימן
הקומינטרן למוסקבה את מיכאיל פבלוביץ' )ולטמן( ,בכיר
המזרחנים הרוסים שתמכו במהפכה ,שעבד באותה עת כתת-
קומיסר לענייני חינוך באוקראינה .פבלוביץ' צורף מיד
לוועדה שהופקדה על הכנת הקונגרס בתור יועץ .בתפקידו זה
טבע פבלוביץ' את הסיסמא "למוסקבה ,לא למכה!" ,שקראה
לעמי האסלאם לפנות לרוסיה הסובייטית לסיוע במאבק
לשחרור מהאימפריאליזם .גם הבחירה לכנס את הקונגרס
בבאקו – עיר בעלת רוב מוסלמי ברור ,השוכנת סמוך לגבולות
תורכיה ופרס – נעשתה ככל הנראה במטרה להקל על צירים
מהמזרח התיכון ,מהקווקז וממרכז אסיה להגיע לקונגרס.
משום שהקונגרס התכנס בהתראה קצרה של כחודש וחצי,
סביר להניח שמארגניו לא ציפו להשתתפות רחבה של נציגים
מארצות רחוקות יותר .מכשול נוסף שעמד בפני צירים
שביקשו להגיע לקונגרס מארצות שמעבר לים היה מאמצי
האימפריה הבריטית למנוע זאת ,כולל באמצעים צבאיים :חיל
האוויר הבריטי הפציץ את הספינה שהובילה את הקומוניסטים
הפרסים בים הכספי ,ושניים מחברי המשלחת נהרגו.
הקומוניסטים התורכים נאלצו להפליג בים השחור בתנאיי
סערה כדי לחמוק מספינות המלחמה של הצי הבריטי.
יתר על כן ,לבחירה בבאקו הייתה משמעות סמלית :ב-
 1920הייתה באקו העיר היחידה בעולם המוסלמי כולו,
ממרוקו ועד אינדונזיה ,בה היה פרולטריון תעשייתי גדול
ובעל תודעה מעמדית ,בזכות היותה של העיר בירת הנפט של
האימפריה הרוסית .לפי הערכות ,ב 1913-כבר חיו בעיר כ-
 100,000פועלים מוסלמים מרקעים אתניים שונים – תורכים-
אזרבייג'נים ,מהגרי עבודה פרסים ,צ'רקסים ומשאר עמי
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הקווקז .ב 1920-כבר הייתה לעיר היסטוריה מכובדת של
מאבק מעמדי ופעילות סוציאליסטית ,אפילו בהשוואה לערים
גדולות ברוסיה האירופית .עוד בשנת  1904קמה בעיר מפלגה
בשם "הימת" )פירוש השם הוא "התלהבות" או "קנאות"
בתורכית( ,שהייתה מפלגה סוציאליסטית המאורגנת על בסיס
זהות דתית מוסלמית ,בדומה ל"בונד" היהודי .הזהות
המוסלמית של המפלגה התגבשה על רקע המאבק המעמדי
שניהלו פועלי באקו ,שהיו ברובם מוסלמים ,נגד בעלי ההון
שהיו ברובם נוצרים ממוצא ארמני או רוסי .כבר בשנת ,1918
שנתיים טרם הגיע הצבא האדום לקווקז ,התקוממו הפועלים
בבאקו והכריזו על הקמת קומונה סובייטית בעיר ,אך זו נפלה
זמן קצר לאחר מכן בשל פלישת הצבא העות'מאני
לאזרבייג'ן.
מלבד ההרכב הדמוגרפי ,ניכר אופיו המוסלמי של הקונגרס
בזהות הנואמים ובשפות הרשמיות של הקונגרס .למעט חברי
מזכירות הקומינטרן האירופים ,כל הנואמים בקונגרס היו
מוסלמים .הנואמים דיברו כל אחד בשפה המועדפת עליו,
אולם התרגום הרשמי נערך לשלוש שפות בלבד :תורכית
)בניב האזרבייג'ני ,שהייתה מובנת דיה גם לתורכים
מאנטוליה( ,פרסית ורוסית )שנוסף להיותה שפתם של בכירי
הקומינטרן ,הייתה גם שפה משותפת למשכילים בקרב
המיעוטים המוסלמיים הרבים שאכלסו את האימפריה
הצארית לשעבר( .כל המשתתפים שלא הבינו אף לא אחת מן
השפות הללו התבקשו לשבת בסמיכות לחבר שיוכל לתרגם
להם תרגום בלתי-רשמי לשפתם .עניין השפות נשמר גם
בהחלטת הקונגרס בדבר הקמת מועצת תעמולה שתפעל
מבאקו באופן קבוע להפצת רעיונות המהפכה בארצות
המזרח ,ותפרסם כתב עת ברוסית ,בתורכית ובפרסית.

הקומוניזם ועולם האסלאם
בהתאם להרכבו ,שימש הקונגרס במה לקיום דיונים פנים-
מוסלמיים על המצב הפוליטי והחברתי בארצות האסלאם ,על
ההתנגדות לאימפריאליזם ועל העמדה שצריכים העמים
המוסלמיים לנקוט ביחס לרוסיה הסובייטית.
חלק מרכזי בדיונים נגע בשאלת היחס למהפכת אוקטובר
ולקומוניזם .כמעט מחצית הצירים בקונגרס לא היו
קומוניסטים ,אולם נשיאות הקונגרס החליטה לתת להם זכות
דיבור שווה .לכן חולקו הצירים לשתי קבוצות ,מפלגתיים
)קומוניסטים( ובלתי-מפלגתיים ,כאשר לשתיהן הוקצו
דוברים מטעמן בכל מושב ממושבי הקונגרס .ניתן לזהות
שלוש קבוצות עיקריות בקרב הצירים המוסלמים מבחינת
היחס לרוסיה הסובייטית ולקומוניזם :בקצה אחד היו
התומכים הנלהבים במהפכת אוקטובר ,שהיו בעצמם
קומוניסטים וביקשו להביא את המהפכה לארצותיהם; בקצה
השני היו נציגי כוחות פוליטיים אנטי-קולוניאליים אך
שמרנים מבחינה חברתית ומעמדית ,שביקשו תמיכה רוסית
בפרויקט השחרור הלאומי אך סירבו לקבל השפעה
קומוניסטית בארצותיהם; ובתווך היו אלה שקידמו בברכה את
הקומוניזם ,אך שאפו לאמצו באופן חלקי או להתאימו
לתנאים המקומיים של מולדתם.
הנלהבים ביותר היו חברות וחברי המפלגה הקומוניסטית
של אזרבייג'ן ונציגים קווקזיים אחרים ,שביקשו להפיץ את
המהפכה לכל עולם האסלאם .נציגים אלה שאפו להקנות
לארצם תפקיד חשוב בעולם האסלאם ,בתור "סף הדלת ממנו
תתפשט המדיניות הסובייטית במזרח" ,במילותיו של מזכיר
המפלגה באזרבייג'ן נרימאן נרימאנוב .בקוטב השני התייצבו
הצירים התורכים הבלתי-מפלגתיים )במיוחד אנוור פאשא
ואבראהים טליע ,השליח מטעם הממשלה הלאומנית
באנקרה( וכן הצירים ההודים .הללו קראו לרוסיה הסובייטית

לשגר סיוע חומרי לתנועות הנאבקות באימפריאליזם הבריטי,
אך מבלי להתערב בענייניהן הפנימיים של החברות
המוסלמיות ותוך הימנעות מניסיונות לחולל בהן מהפכה
חברתית .הקבוצה המעניינת ביותר בקונגרס הייתה הבלתי-
מפלגתיים שיחסם למהפכה היה חיובי.
הנואם רב-הרושם ביותר מקבוצה זו היה נרבוטבקוב ,ציר
אוזבקי בלתי-מפלגתי מטשקנט .נרבוטבקוב שיבח את
הבולשביקים על תמיכתם בזכות ההגדרה העצמית של העמים
המוסלמיים והביע את תמיכתו הנלהבת במשטר הסובייטי
ובעקרונות הקומוניזם ,שבכוחם לשחרר את המזרח מהרודנות
ששלטה בו "מג'ינגיס חאן ועד ]הסולטאן העות'מאני[ עבד
אלחמיד" .עם זאת הזהיר נרבוטבקוב מפני ניסיון ליישם מהר
ומיד את עקרונות המהפכה במלואם בקרב העמים
המוסלמיים ,תוך התעלמות מן הרגישויות התרבותיות
המקומיות]" :עם פרוץ המהפכה הרוסית הגדולה[ לא היה
ביכולתנו להתאים מייד את כל הרגלינו ואורחות חיינו
למסגרת הקומוניסטית ] [...הכל יודעים שהמזרח שונה
לחלוטין מהמערב ושהרעיונות שלו שונים – ולכן יישום
קשיח של עקרונות הקומוניזם ייתקל שם בהתנגדות .בהתאם,
אם אנחנו מעוניינים ש 400-מיליון תושבי העולם המוסלמי
יצטרפו לכוח הסובייטי ,עלינו למדוד אותם בסרגל מיוחד.
ההצהרה שהחברים הלא-מפלגתיים מעוניינים להצהיר היא
זו :האינטרסים המגוונים והמאפיינים הייחודיים של הקווקז,
תורכסתאן וכל אזורי הגבול של המדינה הרוסית לשעבר יוכרו
ויוגנו בנחישות .זו חובתו של קונגרס זה להגן עליהם ולהגיד
לממשלתנו :חברים ,המוסלמים לא ינטשו את הכוח
הסובייטי ,אבל זאת בתנאי שתוכר הייחודיות של עמי המזרח,
והצעדים שתאמץ הממשלה הסובייטית בכיוון הזה ייושמו
בפועל ולא רק על הנייר".
נרבוטבקוב אמר עוד שהמערב מאשים את רוסיה
הסובייטית ב"אימפריאליזם אדום" .כדי להדוף טענה זו חובה
על ההנהגה הסובייטית לתקן את המדיניות שיוצרת ניכור בין
ההמונים בתורכסתאן לבין המהפכה – בראש ובראשונה
ההגבלות שמונעות מהמוסלמים להתפלל ולקבור את מתיהם
בהתאם לדתם ולמנהגם .לדבריו" ,איסורים אלה אינם אלא
זריעת זרעי המהפכה הנגדית בקרב ההמונים העמלים".
נרבוטבקוב לא האשים את ההנהגה הסובייטית במדיניות זו,
והדגיש כי לנין והממשלה הסובייטית הם ידידי העמים.
לטענתו ,במדיניות האנטי-אסלאמית שאימצו השלטונות

מלחמת קודש נגד האימפריאליזם
במהלך נאומו קרא ג'לאל א-דין קורקמאסוב ,שייצג את
העם הקומיקי היושב בצפון הקווקז ,לצאת למלחמת קודש
אסלאמית נגד האימפריאליזם .קורקמאסוב דיווח כי "עניי
רמות הקווקז" כבר ערכו כינוס משלהם כחודש לפני הקונגרס,
ובו הכריזו ,בתמיכת אנשי הדת ,על מלחמת קודש נגד "אויבי
העניים והאנשים העובדים בכל העולם" – האימפריאליסטים
של בריטניה ,צרפת וארה"ב .המונח בו השתמש קורקמאסוב,
"ע'זאואת" )גזאבאת( הוא הצורה המקובלת ברוסית למונח
האסלאמי ע'אזה ,המציין מלחמת קודש התקפית נגד הכופרים
להרחבת תחום האסלאם .בהחלטותיו אימץ הקונגרס את
קריאתו של קורקמאסוב ,והכריז על מלחמת קודש כלל-
עולמית נגד האימפריאליזם .יצוין כי בדבריו העלה
קורקמאסוב על נס את דמותו של האימאם הגדול שאמל ,אשר
הוביל את ההתנגדות המוסלמית בקווקז לכיבוש הרוסי במאה
ה 19-ולדבריו של קורקמאסוב "הגן על העניים".
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פוטנציאל להתפתח להתארגנות פוליטית
אנטי-קולוניאלית של כוחות רחבים בעולם
האסלאם .בכוחו היה להיות אלטרנטיבה
לזרמים אחרים שנאבקו על הבכורה בעולם
זה בסוף המאה ה 19-ובראשית המאה ה-
 :20הליברליזם שביקש לחקות את המערב,
והמודרניזם האסלאמי מבית מדרשם של
הוגים דתיים כג'מאל אלדין אלאפגאני
ועבד אלרחמן אלכואכבי.
הברית הרחבה שביקש הקונגרס לכונן
בין קומוניסטים במערב ובמזרח לבין
כוחות מתקדמים בקרב עמי האסלאם ,ואף
עם כוחות אנטי-אימפריאליסטיים שהיו
עוינים לקומוניזם ,עשויה גם היא להיות
לקח פוליטי רלוונטי לימינו אנו.

הסובייטיים במרכז אסיה אשמים
"פרובוקטורים ודמגוגים" הפועלים
במחשכים נגד המהפכה .נאומו של
נרבוטבקוב התקבל בתשואות רועמות
ובקריאות הידד .לדבריו הצטרף גם הציר
הקזחי הבלתי-מפלגתי מוטושב ,שטען כי
על הקומוניסטים במזרח להתחשב לא רק
בתנאים המטריאליים השונים של המזרח
)תוך הסתמכות על האיכרות במקום על
הפרולטריון המצומצם( ,אלא גם ב"מצבור
האידיאולוגי העצום של התרבות,
שהתגבשה על הבסיס הכלכלי".
עמדה קיצונית אף יותר בהסתייגותה
ממהפכה קומוניסטית הביע הדובר מטעם
נג'יה סומאן )צילום" :אומוט"(
"ארגון שחרור הודו" ,פאזיל קדיר" :ארגון
שחרור הודו מבקש ,בשם שלוש מאות
אסף טלגם
מיליון המדוכאים בהודו ,שצירי הקונגרס ונציגי רוסיה
הסובייטית המכונסים כאן במטרה לשחרר את האנושות
יסייעו להודו ,הזקוקה כל כך לעזרתם .כל החותרים לשחרור
מקווים שעזרה זו תינתן ללא שום התערבות בחיים הפנימיים
תחום נוסף שנידון בקונגרס היה שחרור האישה המוסלמית.
והדתיים של אלה הממתינים לשחרור מעול הקפיטליזם
מתוך  1,891הצירים שהשתתפו בקונגרס 55 ,בלבד היו נשים.
והאימפריאליזם".
עם זאת ,במושב החמישי של הקונגרס החליטה הנשיאות
עם זאת ,כמה מהצירים המוסלמים הביעו התנגדות לעמדות
להעביר מסר בדבר חשיבות השוויון המגדרי והציעה לצרף
אלה .מיד לאחר נרבוטבקוב נאם קורקמאסוב ,קומוניסט
לשורות הנשיאות שלוש נשים .צירופן אושר במחיאות כפיים
קומיקי מדאגסתאן שבצפון הקווקז .קורקמאסוב טען
ובקריאות רמות בתורכית" :תחיינה הנשים החופשיות של
שהנקודה העיקרית על סדר היום היא הגשמת המהפכה
המזרח".
העולמית והבסת המעצמות האימפריאליסטיות ,ולכן אין
במושב השביעי של הקונגרס נאמה הנציגה התורכיה נג'יה
לעמים המוסלמיים פנאי לעסוק ב"עניינים פנימיים" מהסוג
סומאן ,אחת משלוש הנשים שצורפו לנשיאות הקונגרס.
עליו דיבר נרבוטבקוב.
בנאומה אמרה" :אל לנו להסתכל על תנועת הנשים במזרח
מנקודת המבט של אותן פמיניסטיות קלות דעת שרואות
מורשתו של הקונגרס
בנשים צמח עדין או בובה אלגנטית .עלינו להבין שתנועה זו
על אף ראשוניותו ,קונגרס באקו נשכח במידה רבה
היא תולדה הכרחית ורצינית של התנועה המהפכנית בעולם
מהזיכרון ההיסטורי ,ולא תופס כיום מקום בולט בתולדות
כולו .נשות המזרח נאבקות לא רק למען הזכות ללכת ברחוב
התנועה הקומוניסטית .סיבה מרכזית לכך היא התפיסה
בלי ללבוש צ'אדרה )הלבוש האסלאמי המסורתי לנשים
הרווחת לפיה נחל הקונגרס כישלון .קשה לערער על מסקנה
באזרבייג'ן ,בדומה לצ'אדור האיראני – א"ט( ,כפי שסבורים
זו :בשנים שלאחר הקונגרס לא פרצה מהפכה אנטי-
לא מעט אנשים .עבור נשות המזרח ,שאלת הצ'אדרה היא
קולוניאלית משמעותית בשום ארץ ,והקומוניזם לא הצליח
השאלה הפחותה ביותר .אם לנשים ,שהן מחצית החברה ,אין
לכבוש מאחזים משמעותיים באסיה שמחוץ לגבולות
אותן זכויות כמו לגברים ,החברה אינה יכולה להתקדם.
בריה"מ .ההישגים המועטים שהצליחו קומוניסטים להשיג
פיגורה של החברה המזרחית היא הוכחה ברורה לכך .כל
בשני העשורים הראשונים של המאה ה 20-בארצות אסיאתיות
מאמצינו לשינוי החברה ,יהיו נמרצים ככל שיהיו ,לא יישאו
מסוימות נמחו עד מהרה בידי שלטונות קולוניאליים או
פרי אם לא נגייס את הנשים לקחת בהם חלק שווה".
משטרים שמרניים .חמור מכך ,מאמצע שנות ה 20-ועד אחרי
סומאן הוסיפה כי לקומוניסטים במזרח מצפה מאבק קשה
מלחמת העולם השנייה נסוגה בריה"מ בפועל ממחויבותה
נגד הסדר המעמדי ,אך לקומוניסטיות במזרח מצפה מאבק
למהפכה גלובלית לטובת אימוץ העיקרון הסטליניסטי של
קשה כפליים :נוסף למאבק בדיכוי המעמדי עליהן להיאבק גם
"סוציאליזם במדינה אחת" .לבסוף" ,הקונגרס הראשון של
ברודנותם של הגברים.
עמי המזרח" היה גם הקונגרס האחרון מסוגו ,ופעילותם של
לאחר מכן הציבה סומאן בפני הקונגרס חמש דרישות בשם
המוסדות שהוקמו בו פסקה סופית ב.1925-
הנשים המוסלמיות :שוויון זכויות מלא לנשים; מתן גישה
מהי אם כן מורשתו החיובית של קונגרס באקו? ההיענות
מלאה וללא-תנאי לנשים למוסדות חינוך והכשרה מקצועית
הרחבה בה זכה הקונגרס מראה כי מהפכת אוקטובר עוררה
שהוקמו עבור גברים; שוויון זכויות מוחלט לבני-זוג נשואים
תקווה ולעתים אף התלהבות של ממש בחלקים של העולם
ואיסור מוחלט על פוליגמיה; התרת כהונה של נשים במוסדות
המוסלמי; לא רק בשטחיה לשעבר של האימפריה הצארית,
מחוקקים ומבצעים; והקמת מועצות מקומיות לזכויות נשים
אליהם נכנס הצבא האדום כצבא משחרר ,אלא גם באזורים
ולהגנת נשים בכל עיר ,עיירה וכפר.
שגבלו ברוסיה כתורכיה ופרס ,ואף בהודו הרחוקה.
סומאן סיימה את נאומה בהצהרה כי הקומוניסטים היו
הדיונים שהתקיימו במסגרתו מעידים כי בקונגרס זה
הראשונים להכיר בזכותן של הנשים במזרח לשוויון ולהושיט
התכנסו נציגים מחלקים שונים של עולם האסלאם ודנו
להן יד ,ולכן הנשים יהיו בנות בריתם הנאמנות ביותר.
בחופשיות רבה בנושאים שהעסיקו אותם ,ולא חששו גם
בעקבות נאומה הוחלט לשריין מקום לנשים המוסלמיות
לבקר את רוסיה הסובייטית או להסתייג מהקומוניזם .הקונגרס
במועצת הפעולה והתעמולה שהרכיב הקונגרס ,אשר נועדה
נולד אמנם כיוזמה של הקומניטרן ,אך הדיונים הפנים-
להיות הזרוע המבצעת של החלטותיו.
מוסלמיים הערים שהתקיימו בו הוכיחו כי היה טמון בו

קונגרס באקו ושחרור האישה

מ
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ריאיון עם הבמאי והשחקן מוחמד בכרי ,מתוך הפודקאסט "גל חד"ש"

אמנות ושינוי פוליטי בישראל
"מאז שיצא 'ג'נין ג'נין' לפני  18שנה ,אני והסרט נמצאים
תחת מתקפה בלתי-פוסקת" ,אמר הבמאי מוחמד בכרי בשיחה
עם צוות הפודקאסט "גל חד"ש" .הריאיון עם בכרי עסק
בתפקיד שממלאת האמנות בחברה ובפוליטיקה ,בדיכוי של
התרבות הפלסטינית בישראל ,ובמחיר הכבד שנאלצים לשלם
אלה שלא מפסיקים להילחם עבור חברה צודקת יותר עבור
שני העמים .הריאיון המלא זמין להאזנה ביוטיוב.

כאמן פוליטי ,מהו עבורך התפקיד החברתי של
הקולנוע והתיאטרון?
אמנות מתרבתת את האדם .היא
עוזרת לו להתגבר על יצר הרע שבו
ולרסן את האלימות שהוא רוכש
מהסביבה .כמו שאמרו חכמים ממני,
בכל אדם יש שני כוחות – טוב ורע.
איך גורמים לטוב לנצח? מזינים את
הטוב ומזניחים את הרע .זה תפקידה
של האמנות .כאשר מצליחים להביס
את הרע ,אפשר להגיע אל האחר.
מדוע עשיתי את הסרטים
שעשיתי? כדי לפתוח חלון ליהודי,
כאחר שחי איתי ,להבין את הנפש
שלי; כדי לחסל את הפחד שיש בכם,
כי אתם פחדנים! לא בגלל שאלוהים
ברא אתכם כאלה ,אלא משום
שהציונות והמדיניות של ממשלות ישראל מאז ומתמיד הזינו
את הפחד שבכם .סיפרו לכם שאני רוצה לזרוק אתכם לים .אני
מנסה ,דרך האמנות ,להראות שזה שקר עלוב .אני לא רוצה
לזרוק שום דבר לים! לכן עשיתי סרטים כדי להראות
שמוליכים אתכם שולל .מפחידים אתכם מפני ,בעוד שלמעשה
אני הסיכוי שלכם לחיים בשלום.
לדוגמא ,הסרט "מאחורי הסורגים" מנסה להעביר מסר של
סולידריות .רציתי להראות שניתן להאמין לערבי ו"יש עם מי
לדבר" .לא רציתי לעשות ממוחמד בכרי גיבור – רציתי לעשות
ממוחמד בכרי בן אדם שאפשר לחיות איתו ,ולא סתם סמל
שתולים על הקיר.

"מאחורי הסורגים" התקבל באהדה בישראל.
סרטים ביקורתיים מאוחרים יותר ,כמו "ג'נין ג'נין",
נתקלו בתגובה קשה .מדוע?
"מאחורי הסורגים" יצא בסמיכות לטבח בסברה ובשתילה.
בהפגנות של השמאל הישראלי השתתפו אז המונים .היו ארבע
מאות אלף מפגינים בכיכר רבין .הייתה אז קרקע פורייה
לאמנות ביקורתית בגלל הזעזוע הציבורי .תמונות הטבח
שהגיעו בכלי התקשורת ,ההתפטרות של בגין ,והעובדה
ששרון עמד מאחורי הטבח שביצעו הפלנגות – עוררו את
הישראלי המצוי ,האדם הטוב .המצפון הישראלי לא יכול היה
לסבול את זה .הסרט "מאחורי הסורגים" יצא בדיוק בעיתוי
הזה .הסוף של הסרט נתן תקווה שיש אור בקצה המנהרה .גם
מבחינה אמנותית הסרט היה ,פחות או יותר ,עשוי טוב .ועוד
דבר – הסרט "מאחורי הסורגים" נשאר ישראלי :היוצר
ישראלי ,הכותב ישראלי ,ההפקה ישראלית והגיבורים –

ישראלי אבל גם פלסטיני .הסרט הדגיש את האור החיובי
בדמות שגילמתי ,שיש בן אדם בצד השני שאפשר לשאת
ולתת איתו.
"ג'נין ג'נין" יצא עשרים שנה מאוחר יותר .כל המצב היה
שונה" :ג'נין ג'נין" יצא בזמן האינתיפאדה השנייה ,כאשר
התפוצצו אנשים ברחובות ,במסעדות ,בבתי קפה
ובאוטובוסים .הרבה מאוד אנשים נהרגו – ישראלים חפים
מפשע שאין להם שום חלק במדיניות הכיבוש .הפחד בציבור
הישראלי גבר ,והפעולות של
השהידים הזינו את הפחד שלהם.
הנסיבות הפוליטית הקשו לקבל את
האחר ב"ג'נין ג'נין".

כלומר ,בגלל שהסרט הציג את
הנרטיב הפלסטיני?
לנרטיב הציוני יש במה בכל
מקום ,ולפלסטינים לא הייתה במה.
נתתי להם במה בסרט המסכן הזה,
"ג'נין ג'נין" ,שאף אחד לא ראה אבל
כולם שמעו עליו .מעטים מאוד ראו
אותו בגלל שחנקו אותו באיבו ,כדי
להזין את השקר שמצדיק את
הכיבוש .אבל אין שום הצדקה לשום
כיבוש בעולם – אין ולא תהיה.

בשנים האחרונות גוברים
הפיקוח והצנזורה הממשלתיים על יוצרים
פלסטינים .איך אתה רואה את זה כיוצר פלסטיני?
תיאטרון אל-מידאן נסגר בהוראה של מירי רגב .סגרו את
התקציב של התיאטרון הלאומי הערבי היחיד בארץ .מהנגב
ועד מטולה – אין לפלסטינים בישראל תיאטרון ,בזכות הגברת
מירי רגב המופלאה .תאר לעצמך שהיו סוגרים את תיאטרון
הבימה בגלל הצגה עם תכנים פוליטיים .איך היה הציבור
הישראלי מגיב? כמו שאמרתי בתחילת הריאיון – תפקידה של
האמנות הוא לפתוח לך חלון כדי לראות מה יש בתוכי ,כדי
שלא תפחד ממני .כדי שתבין את רחשי ליבי .את החלון הזה
סגרו לי! מה ,אני אעשה תיאטרון רחוב? לא רוצה לעשות
תיאטרון רחוב.

איזה מחיר שילמת על עמדותיך הפוליטיות?
מאז שיצא "ג'נין ג'נין" לפני  18שנה ,אני והסרט נמצאים
תחת מתקפה בלתי-פוסקת .זה ניסיון להרוס לי את החיים
מבחינה מקצועית ,שהצליח במידה רבה .מזה  18שנים אני לא
מוצא עבודה בארץ .המחיר שאני משלם הוא כבד ,אבל תודה
לאל יש לי מה לאכול .המתקפה עלי נועדה לאותת לאחרים,
אם תעזו להביע עמדות כאלה ,זה מה שיקרה לכם .זו סתימת
פיות ,שהיא דבר לא אנושי ולא דמוקרטי.
לדוגמא ,ביימתי הצגה בתיאטרון הבימה ב2005-2004-
בשם "סיפור אהבה יהודי-ערבי" .ההצגה זכתה בפרס ראשון
בתיאטרון "פיקולו תיאטרו" באיטליה ,במסגרת פסטיבל
"מחזות אהבה" .אחרי שחזרנו מאיטליה עם פרס – הורידו את
ההצגה .ביטלו הצגה שהייתה הצלחת השנה ,בגלל שהשתתף
בה מוחמד בכרי" ,עוכר ישראל".
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ריאיון עם הסופר עודה בשאראת ,מתוך הפודקאסט "גל חד"ש"

הספרות הפלסטינית אחרי 1948
"הפוליטיקה והספרות שזורות זו בזו" אמר הסופר עודה
בשאראת ,בריאיון שקיים עם צוות הפודקאסט "גל חד"ש" על
בנייתה מחדש של הספרות הפלסטינית בישראל אחרי הנכבה.
הריאיון המלא זמין להאזנה ביוטיוב.

מה היה מצבה של החברה הפלסטינית אחרי ?'48
תוהו ובוהו .הכל נהרס .אנשים היו צריכים לשרוד במובן
הבסיסי ביותר של המילה .ההכרח המיידי היה לבנות בתים
ולהיצמד לקרקע ,כי ניסיונות הגירוש נמשכו גם בשנות ה.50-
ניסיונות אלה נכשלו כתוצאה מהמאבק
של האוכלוסייה הערבית ,אליה הצטרפו
כוחות דמוקרטיים בתוך החברה
היהודית .המאבק לא היה תמיד עימות
ישיר; גם לבנות בתים ולהערים על
השלטונות היה חלק מה"סומוד",
העמידה האיתנה .הקומוניסטים עשו אז
מאמצים לחשוף את ניסיונות הגירוש
בפני הציבור היהודי המתקדם ,שהתנגד
לגירושים המוניים.

מה קרה לשכבת המשכילים
הפלסטינית?
בכל הכפרים הערביים היה קשה
בתקופה זו למצוא רופא .הרופאים ,המשכילים ,כל בעלי
המקצועות החופשיים ובוודאי המשוררים והסופרים גורשו או
ברחו .היה פחד גדול בקרב האוכלוסייה והיה צורך דחוף
לארגן את האנשים כדי שיעמדו על זכויותיהם.
הכוח העיקרי שהנהיג את האוכלוסייה הערבית באותם
ימים היה המפלגה הקומוניסטית ,שעשתה דברים אמיצים
בניסיון לעורר את העם נגד מדיניות הממשלה .הקומוניסטים
ארגנו המונים להיאבק למען לחם ועבודה ונגד השלטון
הצבאי שהוטל על האוכלוסייה הערבית .היה אסור לנוע מכפר
לכפר או אפילו למקומות עבודה בחיפה ובתל אביב .היו
הגבלות רבות – אפילו עבור קו אוטובוס היה צריך להקים קול
זעקה.
גם מבחינה תרבותית ,כל האליטה הספרותית נמחקה ב-
 ,'48כלומר גורשה או ברחה .לכן היצירה נאלצה להתחיל
מחדש – יש מאין .המפלגה הקומוניסטית עודדה יצירה
תרבותית ואירחה כותבים בעיתונים ובכתבי העת שהוציאה:
העיתון "אל-אתיחאד" ובמיוחד הירחון "אל-ג'דיד" ,שהיה
הבמה הספרותית החשובה ביותר והבית של האינטליגנציה
הערבית .כל הכותבים והסופרים החשובים פרסמו בבמות
אלה בראשית דרכם.

מה אפיין את דור היוצרים החדש?
משוררים וסופרים כמו מחמוד דרוויש ,סמיח אלקאסם,
ראשד חוסיין ,סאלם ג'ובראן ,חנא אבראהים ,אמיל חביבי,
ומאוחר יותר מוחמד עלי טאהא ,פרצו את המצור על התרבות
הערבית בישראל באמצעות המפלגה ,והמפלגה אימצה אותם
לחיקה .היוצרים הגדולים האלה צמחו בעיתונים המפלגתיים,
שהיו עמודי התווך של התרבות הערבית הלוחמת .השירה
והפרוזה שהם יצרו השפיעו על הלוך הרוח של ההמונים
הערבים ,ועודדו אותם להתארגן למאבק נגד עוולות
הממשלה.

את הדור ההוא אפיין הרצון להישאר והמאבק להישארות
במולדת .כאשר מדיניות הממשלה היא לגרש ,להישאר זה
הישג .הכוונה היא לא רק לנוכחות הפיסית ,אלא גם לשיפור
תנאי החיים במולדת :שהילדים יזכו לחינוך ולהשכלה,
ושיהיו בתים ומקומות עבודה.
במקביל התחולל תהליך חברתי מהיר ,בעקבות הפקעת
הקרקעות והצורך של המדינה בידיים עובדות ,של מעבר מחיי
פלאחים לחיי פרולטריון .הרבה ערבים בתקופה זו החלו
לעבוד בבניין ,כי המדינה הייתה צריכה
לבנות הרבה כדי לקלוט מהגרים יהודים.
מעבר זה חיזק את המפלגה
הקומוניסטית ,שארגנה את הפועלים
ונלחמה למען זכויותיהם – לדוגמא,
שיוכלו להתקבל כחברי הסתדרות )מה
שקרה ב ,(1966-ולהנות משירותי
הבריאות שהיו לחברי הסתדרות.
הפרולטריזציה איפשרה גם בנייה של
מוסדות ושל חיי תרבות מודרניים.
הפוליטיקה והספרות שזורות זו בזו.
המציאות הפוליטית השפיעה מאד על
ההווי הספרותי של התקופה .הספרות
שיקפה את התהליכים החברתיים ואת
תלאות הערבים בימים ההם .היא ניסתה להפיח בהמונים רוח
אופטימית של תקווה ,שנצליח להתגבר על הממשל הצבאי
ועל שאר הקשיים .המשימה של הספרות הייתה לתת לאנשים
את הכלים הרוחניים להיחלץ מהמציאות הפוליטית הקשה.

זו הייתה למעשה ספרות של מאבק...
מאבק דורש רוח ,שאותה מייצגים משוררים וסופרים.
תאופיק זיאד אמר" :טמנו את המתים שלכם והמשיכו הלאה".
זו קריאה שמשקפת את המצב אחרי הנכבה :כאב עצום ,אבל
גם רוח התנגדות והבנה כי גורלנו בידנו .זו לא ספרות
שמופיעה בתקופות של רווחה.
בדור שאחרי  1948קמו לנו הרבה סופרים ומשוררים
שהצליחו לעודד את הציבור הערבי ולחזק את ידיו במאבק.
אנחנו מעוצבים בידי הדור ההוא ,דור הגיבורים שקם
מהחורבן .הם היו לוחמים עם ראיה מהפכנית אחראית ,כזו
שלא תשחק לידי השליטים .לדוגמא ,ההתעקשות של
המפלגה על השותפות היהודית-ערבית .הממשלה רצתה
להוציא כל גורם ערבי עצמאי אל מחוץ לחוק .הקומוניסטים
הצליחו לשרוד כי הם היו יהודים וערבים יחד ,מה שפעל נגד
הבידול שהשלטון רצה לכפות על הערבים .חוכמת המנהיגים
הערבים הייתה שהם חיפשו כל הזמן בעלי ברית יהודים ,כדי
שהמאבק יהיה ערבי-יהודי ולא יצטייר כלאומני וכסגור.
אחרי מלחמת  '67המצב השתנה .ממשלות ישראל
והציבוריות היהודית ברובה חשו ביטחון רב יותר בקיום
המדינה והקלו מעט את הדיכוי כלפי האוכלוסייה הערבית.
ביטול הממשל הצבאי וכיבוש עזה והגדה המערבית פתחו
בפני האזרחים הערבים-הפלסטינים בישראל צוהר
להתפתחויות התרבותיות בעולם הערבי הרחב .אנשים
התחילו להביא ספרים ועיתונים מהגדה ומעזה .במקביל גברה
ההבנה בקרב הערבים שישראל אינה תופעה חולפת ,והבנה זו
התבטאה בספרות שעסקה במאבק.

תרבות 15/

סיפור מאת הישאם נפאע

הנעל
בכניסה לבניין הייתה נעל שחורה .ירדתי לקנות חפיסת
סיגריות וכמה עגבניות .נעל שחורה אחת ,על המרצפת השנייה
שאחרי המפתן של דלת הכניסה ,ליד המדרגות שרצפתן הייתה
לא לבנה ולא צבעונית ,אלא משהו שבין בהיר לכהה מרוב
הזמן שעבר עליה ומרוב הנעליים של העולים והיורדים
מעבודתם ואליה ולבתי הספר שלהם ,ויוצאים לביקורים אצל
משפחותיהם וחבריהם ,או יוצאים סתם ,לפוש באוויר הערב
הטוב או בבקרים של סופי השבוע ,ואולי לבית קפה סמוך ,או
לקולנוע ,או לפגישה בעניין כלשהו .אולי הם הולכים לחנות
או למרפאה או לשוק או לשלם חשבונות חשמל ומים בבנק,
או לשלוח מכתב בדואר ,או שהם נאלצים לרדת אל הכניסה
מן הקומות העליונות שבהן הם גרים ,כדי להראות למחלק
בלוני הגז ,שרק לאחרונה החל לעבוד בחברת הגז ,היכן
נמצאים הבלונים שלהם שהתרוקנו וצריך להחליפם ,כי הרי
יש פיות ובטנים רעבים ,וידיים ונשמות שמייחלות לשעה של
התעסקות איטית ונעימה בהכנת תבשיל ,והינתקות מכל
הדאגות הנובעות ,אולי ,מתלאות העבודה ,או מבעיות
במשפחה ,או ממריבות חולפות עם בני משפחה או חברים ,או
מחששות לנוכח היוקר ,או דאגה מפני מה שיקרה מחר לאימא
שעדיין חשה כאב מוזר במותניים ,או תשובה שלא נתקבלה
ממקום עבודה שנשלחו אליו קורות חיים לפני שבועיים.
מוזר שנעל אחת יחידה נוכחת פה בצורה הזאת .העקב שלה
פונה החוצה וחרטומה המחודד פונה פנימה .היא עדיין ראויה
לשימוש .ניתן אפילו להתייחס אליה כאל נעל חדשה כי עדיין
יש בה ברק מסוים ,ודי במעט משחת נעליים שחורה ושלוש-

ארבע משיחות אלגנטיות ,או אפילו גסות ,ושוב היא תהיה
ממש כמו חדשה ,בדיוק כפי שאדם מתרענן בעזרת אמבטיה
חמה ואיטית אחרי שעתיים של תנומת צהריים ,לפני שהוא
יוצא למסעדה בערב עם חברים או אפילו לבד לבית קפה קרוב
צנוע ,בתקווה לפגוש מכרים וידידים ,או סתם נשאר בבית
ונהנה ממוזיקה ,או מקריאת רומן או עמודי המאמרים או
החדשות הקלילות בעיתון של היום ,או אפילו כמה עמודים
מהמוסף של השבוע שעבר ,או יושב באפס מעשה ולוגם
כוסית במרפסת המאווררת.
נעל שאינה בלויה בכניסה לבניין גדול אינה עניין יומיומי.
זה יכול לקרות למישהו פעם בשנה ,או פעם בחמש שנים
לאחרים ,ויכול לא לקרות להם בכלל ,גם אם יאריכו ימים .אני
למשל ,זו פעם ראשונה שדבר כזה קורה לי ,כאילו הוא אירוע
נדיר ,אפילו נס שרק בני מזל זוכים בו ,לטוב או לרע ,כמו
אהבה מרטיטה שמופיעה בהפתעה ומהדהדת בדופק המואץ
של הלב מאחורי סורגי כלוב החזה ,ואינך יודע כבר איך לנהוג
בה ,משום שאתה שמח בה כמו ילד ,אבל פוחד ממנה כמו ילד
גם כן ,שמא תפר את בדידותך ,שגם היא תמשיך תמיד
לעורר בך פחד .ואולי כמו שמיעת ידיעה פתאומית על תאונת
דרכים שנהרג בה חבר ותיק שלא ראית זה שנה וחצי ,ולא
חשבת עליו לעתים קרובות ,ולא התקשרת אליו ,וכשהוא
התקשר פעם ,התעלמת ולא ענית לו ,ואתה עצמך לא ניסית
להתקשר אליו ,והעצב שלך מהול ברגשי אשם ובושה ,משום
שעכשיו אתה אדם העומד חסר אונים נוכח מותו הבלתי-צפוי
של אדם קרוב אליו מאוד ,והוא בא כדפיקה חזקה על דלת
ביתך בשעות השחורות משחור של טרם שחר ,ושולף אותך
ממיטתך החמימה ,ומחלומותיך התמימים ,ואתה קם בחשש
לפתוח את הדלת ומוחך זועק "אלוהים ישמור" ,וכשאתה
פותח ונוכח שאין איש בפתח ,הדבר רק מעצים את חששותיך
ואת תחושת המוזרות .ואולי עניין הנעל הבודדת החדשה
בפתח הבניין דומה לגילוי שרידי בגדים מקומטים בתוך חול
חום-צהוב על החוף ,השייכים לאדם שנכנס לים ומת בטביעה,
והגלים החזירו אותם כאות לאנשי היבשה וכראיה לכך שאחד
מבניהם או אחת מבנותיהם נבלעו בבית הקברות שלו.
מפחיד להתקרב אל הנעל .האם ייתכן שהיא חפץ ממולכד
שנועד לאחד הדיירים ,והדבר מחייב להזעיק חבלן ,ואולי יש
כאן עניין מוזר שבשלו נחתה כאן הנעל ,כסמל לריקנות – נעל
ריקה מרֶ גל בסמוך למעלה מדרגות או מורד מדרגות,
וריקה מהמצב הטבעי שבו יש בדרך כלל זוג נעליים? האם
הנעל האחת ,היחידה הזאת מתחת לחמש קומות שבהן דרים
עשרות אנשים היא זעקת אזהרה לכולם" :שימו לב לחיים?".
האם היא רוצה לומר לנו" :אני כמו החיים ,וביום מן הימים
תעזבו אותם בכל הפשטות והשגרתיות והשקט שבהם עוזבות
אותי רגליכם בכל יום לפני שאתם שוכבים לישון?" .האם היא
מעמידה את עצמה כמצבת זיכרון שמסמלת את המשמעות של
המוות והריקנות שהוא טומן בחובו ,כתזכורת" :הַ זכֵּר כאשר
יש בזיכרון כדי להועיל?" או שמא הימצאותה כאן ,שחורה
משחור ,אינה אלא מקרה אקראי רגיל ,מאותם מקרים
אקראיים יומיומיים שבהם מתים בני אדם שאין להם לא שם
ולא פנים ולא תולדות חיים ,בלי שעשו מעשה שבגללו מגיע
להם להיענש ככה בכל המוות הזה.
המשכתי בדרכי אל החנות .לא מצאתי בה סיגריות .הלכתי
לחנות ברחוב השני ,חזרתי עם הסיגריות שלי ,ואף הִ צַּ תִּ י אחת
בדרך ,ושכחתי את העגבניות .כשהגעתי אל פתח הבניין כבר
נעלמה הנעל ,וצמרמורת קרה חלפה בי .המקום נראה לי כחלל
ריק – ריק כפי שלא נראה לי מעולם.

תרגום :איציק שניבוים

במאבק

שר החוץ של איחוד האמירויות עבדאללה בן-זאיד ,מקבילו
הבחרייני עבד אל-לטיף אל-זיאני ,ראש הממשלה בנימין
נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתמו השבוע
) (15.9על ההסכמים בין המדינות בבית הלבן בוושינגטון.
ההסכמים יכללו שיתופי פעולה בתחומים שונים ,ונורמליזציה
של הקשרים בין ישראל לבחריין ואיחוד האמירויות.
שר החוץ של איחוד האמירויות עבדאללה בן-זאיד הודה
במהלך הטכס לראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שבחר
לעצור את "סיפוח האדמות הפלסטיניות" .לאחר מכן אמר
במעמד טקס החתימה על ההסכם בוושינגטון כי "ההסכם
מאפשר לנו להמשיך לעמוד לצד הפלסטינים כדי להגשים את
שאיפותיהם" .בעת דבריו נורו רקטות מרצועת עזה לעבר
אשקלון ואשדוד .שני גברים כבני  30נפצעו באורח קל משברי
זכוכיות ,כתוצאה מפגיעת רקטה באשדוד .בנוסף ,דווח על
ארבעה נפגעי חרדה מהאירוע.
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש(,
התייחס להסכמים שנחתמו" :עוד יגיע היום שבו נחגוג את
השלום  -אבל היום הזה עוד לא הגיע .הכיבוש ימשיך גם מחר,
פלסטינים יחיו תחת משטר צבאי ,מתנחלים ימשיכו לגזול
מהם אדמות וחיילים ימשיכו לעמוד במחסומים ולהיכנס
לבתיהם .הטקס המפואר בוושינגטון הוא לא הסכם שלום
היסטורי אלא עסקת נשק היסטרית".
לדברי ח״כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש  -הרשימה
המשותפת(" :תסתכלו על שני המנהיגים הרעים האלה:
חוגגים עסקת נשק פיננסית עם רודנויות בזמן שהעמים שלהם
נמקים תחת המגיפה .סדרי העדיפויות של נתניהו מעוותים.
הוא חוגג על המדשאות בזמן שהכלכלה והבריאות בארץ
קורסות  -באשמתו הבלעדית .שלום לא יהיה בלי הפלסטינים
ובריאות לא נקבל עם ניהול פושע כזה".
ח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת( תקף את
חתימת ההסכמים בבית הלבן" ,הטקס בבית הלבן הנו קנקן
מקושט מבחוץ אך ריק מכל תוכן .כל עוד העם הפלסטיני
מוחזק תחת מגף הכיבוש הישראלי ,לא יהיו לא שלום ולא
ביטחון".
מאות הפגינו השבוע ) (13.9בכניסות לנמל התעופה בן
גוריון נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ,לקראת נסיעתו
לוושינגטון לטקס החתימה .כמו כן ,לאחר נחיתתו ,ישראלים
תושבי ארה"ב הפגינו ) (15.9נגד נתניהו בשדרות לפאייט
בוושינגטון .ממארגני ההפגנה בנתב"ג נמסר" :רגע לפני 'סגר
נתניהו' ,הנאשם מרים ידיים ובורח לארבעה ימי קמפיין
וקוקטייל בארצות הברית"" .בזמן שעם ישראל נמצא באי–
וודאות בשל ההנחיות המבולבלות ,עם כלכלה קורסת – ביבי
ושרה טסים לשבוע של טקסים ושמפניות" ,הוסיפו .על אחדים
מהשלטים שהונפו בהפגנה נכתב "הרסת לבד?".
יצוין כי נתניהו נאלץ לוותר על כוונתו לטוס לטקס בארה"ב
במטוס פרטי ,בשל הביקורת הציבורית על בחירתו זו בעוד
המדינה נתונה בקשיים כלכליים בשל הקורונה .התרעומת
הציבורית התעוררה בעקבות הפרסום בחדשות  ,13לפיו
החליטה לשכת ראש הממשלה להטיס את נתניהו ומשפחתו

בנפרד מכל הפמליה "מתוך כוונה לשמור על בריאותו" ,ולשם
כך הוחלט לשכור מטוס פרטי נוסף בעלות של כרבע מיליון
דולר ובפועל להטיס לוושינגטון שני מטוסים.

האו"ם :שיא בהריסת
בתי פלסטינים בשטחים
בעת משבר הקורונה נרשם שיא בהריסת בתי פלסטינים
בשטחים הכבשים .כך מסר המשרד לעניינים הומניטריים של
האו"ם בשטחים .מהנתונים שמסר המשרד עולה שבין מארס
לאוגוסט  2020נהרסו או נתפסו  389מבנים בבעלות
פלסטינית ,שהם בממוצע  65מבנים בחודש – שיעור ההריסות
הממוצע הגבוה ביותר זה ארבע שנים.
"מסרים שהתקבלו מהרשויות הישראליות זמן קצר לאחר
פרוץ מגפת הקורונה הצביעו על כך שהן ירסנו את מדיניותן
ארוכת השנים להרוס בתי פלסטינים מאוכלסים .למרבה
הצער ,הריסות שבוצעו בין מרס לאוגוסט  2020הותירו 442
פלסטינים מחוסרי בית ,ומצב זה חושף רבים לסכנות הנלוות
למגפה .בחודש אוגוסט לבדו נעקרו מבתיהם  205בני אדם,
יותר מאשר בכל חודש יחיד מאז ינואר  ,"2017נמסר.
במיוחד מעורר דאגה השימוש הגובר שעושות הרשויות
הישראליות בהליך מזורז )צו  (1797לפינויים של מבנים תוך
 96שעות ממתן ההודעה על כך .הליך זה שולל מבעלי הנכס
את האפשרות לשטוח טענות בפני גוף שיפוטי .כשהרשויות
הישראליות הורסות בתים או מאלצות את בעלי המבנים
להרוס אותם בעצמם ,הן מנמקות זאת לרוב בהיעדר היתרי
בנייה ישראליים ,שפלסטינים כמעט לעולם אינם יכולים
להשיגם בשל משטר התכנון המגביל והמפלה .יצוין כי
המשפט ההומניטרי הבינלאומי אוסר על הרס של רכוש בשטח
כבוש ,אלא אם כן פעולות צבאיות מחייבות זאת לחלוטין.

הודעה לקוראים ולמפיצים
כמדי שנה מתפרסם גיליון מורחב זה לרגל החגים;
הגיליון הבא יראה אור ביום ד'30.9 ,
"זו הדרך" ימשיך להופיע גם במהלך הסגר .אנו ממליצים
לקוראים לעקוב באינטרנט – החל מ 1.10-באתר החדש:

www.zoha.org.il

גל חד"ש – הפודקאסט של חד"ש תל אביב
פרק " – 21רעש במשכן" על מטאל ,אמנות
אוטונומית ומאבק מעמדי ,בהשתתפות ח"כ

עופר כסיף
הפודקאסט זמין להאזנה ביוטיוב ,בספוטיפיי ,באפל מיוזיק,
בגוגל פודקאסט ,בטיון אין ובמיקס קלאוד

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 :

