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נתניהו ,בדרכו לביצור שלטונו ,מפזר רמזים על
מלחמה בלבנון תוך פגיעה בזכויות הדמוקרטיות
ראש הממשלה בנימין נתניהו הקדיש את נאומו המקוון
בעצרת הכללית של האו"ם השבוע ) ,(29.9כדי לספר
שארגון חיזבאללה הלבנוני מחזיק
מחסן טילים סודי בשכונת ג'נאח
בביירות .נתניהו יכול היה להקדיש
את נאומו למאבק בקורונה או
לקידום השלום .תחת זאת ,הוא
ציין כי הטילים )האמיתיים או
המדומיינים( מוחזקים כמה מטרים
מחברת גז ומתחנת דלק במקום.
נתניהו קרא לתושבי השכונה
לפעול נגד חיזבאללה ,ואמר
לתושבי לבנון" :ישראל לא
מתכוונת להזיק לכם ,אבל איראן
כן .איראן וחיזבאללה שמות
בכוונה אתכם ואת משפחותיכם
בסכנה גדולה" .אך נתניהו לא שכח
לקבוע ביהירות שלישראל שמורה
"הזכות למכה ראשונה" כדי לסכל
את ייצור הטילים .הוא לא התייחס
לשאלה המתבקשת :ומי ייתן את "המכה השנייה"? ומה
מחירה בחיי אדם?
במילים אחרות ,נתניהו המואשם בפלילים ,הממתין
לתחילת משפטו ,מאיים בפתיחת מלחמה נגד לבנון העלולה
לגבות אלפי קורבנות משני צדי הגבול .פרשנים בעיתונות
הממסדית ראו בדברי נתניהו "אזהרה לאיראן
ולחיזבאללה" .לא כך הדבר :זו אזהרה לישראל – בעת
שממשלתו הימנית של נתניהו מתגלה בשיא אפסיותה,
ומספר מתי המגיפה וחוליה הקשים גדל מדי יום.
המסר של נתניהו ,ששודר בכל ערוצי הטלוויזיה בסרטון
המלווה בתרגום לעברית ,הוא ברור :ברצותי ,מלחמה
תפרוץ בכל רגע .בד בבד הוא מנסה בכל כוחו לפגוע
בזכויות הדמוקרטיות – ובראש ובראשונה בזכות להפגין
)ר' ידיעות בעמ'  3ו 10-בגיליון(.

אין מקריות בדבריו של ראש ממשלת הימין ובמעשיו :הוא
מחפש כל אמצעי ,חוקי או בלתי חוקי ,כדי לבצר את שלטונו
הרעוע.
המחאות שנערכו בימים
האחרונים ברחבי הארץ ,בייחוד
סביב משכן הכנסת ,מוכיחות
שציבור גדול אינו מוכן לקבל את
ההפחדות מבית היוצר של נתניהו.
ציבור זה מפגין ,תוך הקפדת על
כללי הזהירות המתבקשים
בעקבות הפנדמיה.
כך יצאו בשבוע האחרון רבבות
לרחובות ,לגשרים ולצמתים.
שלטי המוחים רבים ומגוונים ,אך
המסר אחיד וברור :דורשים את
התפטרותו של נתניהו .פעילות
ופעילי חד"ש ומק"י הם חלק בלתי
נפרד מהמחאות ,ועל כך מעידים
הדגלים האדומים המתנופפים
ברוח בכל הפגנה .לכל ברור שחרף
המגבלות החדשות שהטילה ממשלת נתניהו ,המחאות לא
יפסקו.

שנה חדשה,

אתר חדש
מ 1-באוקטובר
אתר "זו הדרך"

כל יום ,כל היום
www.zoha.org.il

תגובות 2/
מהליכוד למשותפת – ללא תחנת ביניים

דברים בשם אומרם
אפליה ללא הפסקה
"במהדורה המרכזית של חדשות  13הציגו הערב סקר מנדטים
עדכני .כמקובל ,תוצאות הסקר הוצגו לפי מפלגות ,מהגדולה
לקטנה .אלא שבסדר הזה היה חריג אחד :הרשימה המשותפת.
הרשימה עבורה מצביעים מרבית אזרחי ישראל הערבים
השיגה לפי הסקר  13מנדטים ,אך כשמגיש המהדורה
המרכזית אודי סגל הציג את הנתונים נדחקה הרשימה
המשותפת אחורנית והופיעה רק אחרי כחול-לבן ,אף שזו
השיגה בסקר  11מנדטים בלבד .זו אינה הפעם הראשונה
שהרשימה המשותפת ,על המפלגות המרכיבות אותה ,מופלית
לרעה בידי כלי התקשורת בישראל".
)אורן פרסיקו" ,העין השביעית"(7.9 ,

"המשך הפגנות בלפור מלמד על שתי תופעות מסקרנות.
הראשונה היא ההתמדה :שבוע אחר שבוע מתייצבים עשרת
אלפים איש ,לפעמים יותר ,בירושלים ,בקיסריה ועל גשרים
בכל הארץ .השנייה היא מעורבות הצעירים .נוכחותם שינתה
את אופי ההפגנות .אחת המפגינות היא אמה מגן .36 ,היא
ילידת ליכוד .ההורים – אמא שנולדה באיטליה ואב שנולד
בלוב היו בליכוד ,בחוג הפנימי ,חברים של גאולה כהן .היא
הלכה לבני עקיבא .המהפך היה לאחר רצח רבין' .עברנו צד',
היא אומרת' .קודם אמי ואני ,ובשנה שעברה אבי' .בסבב
הבחירות האחרון היא הצביעה למשותפת' .כמו שאמר מיקי
זוהר ,הערכים שלהם הם כוח ,כבוד וכסף :אלה ערכים של
ארגון פשע .אני לא מוכנה להיות חלק מזה' ,היא אומרת".
)נחום ברנע" ,ידיעות אחרונות"(11.9 ,

מי שפוגע במשותפת ,פוגע בביטחון המדינה
"לשכת עורכי הדין הוכיחה בוועדה למינוי שופטים שהיא
בחרה את האיש הכי טוב .עו"ד מוחמד נעאמנה ,יו"ר מחוז
צפון ,ערבי מנצרת שלמד באוניברסיטה העברית ועוסק כבר
 17שנים במקצוע .ל־ 20%מהאוכלוסייה מגיע ייצוג במוסדות
השלטון ,וכל המפלגות שטענו שאי אפשר לעשות קואליציה
עם הרשימה המשותפת ,הן לדעתי אלה שפגעו בביטחון
המדינה .צריך שוויון ולא רק מילולי ,אלא אמיתי .אין מורמים
מעם ובלבד שיהיו להם הכישורים המתאימים".
)ראש לשכת עורכי הדין ,עו"ד אבי חימי" ,מעריב"(12.9 ,

מה עדיף :קוקה קולה או פפסי קולה?

מכתבים
למערכת

"אני אייפון  12מול נתניהו שהוא נוקיה .ההנהגה הנוכחית
עייפה".
)יו"ר ימינה ,ח"כ נפלתי בנט" ,ישראל היום"(18.9 ,

הישגי "השלום" הנכסף
בגיליון "זו הדרך" האחרון נכתב לא מעט על אודות
"הסכמי השלום" עם מדינת האמירויות .אבל מאחורי
ההצהרות "ההיסטוריות" יש לא מעט "פייק ניוז" שהשלטון
בישראל מנסה להסתיר והמפלגות הציוניות אומרות אמן
אחריו .המדינה עמה נחתמה ההסכמים מורכבת משבע
נסיכויות שערכי הדמוקרטיה רחוקים מהן.
האוכלוסייה המקומית היא רק חלק קטן מתושבי
האמירויות ,שרובם עובדים מהגרים ממדינות דרום אסיה
)פקיסטן ,הודו ,בנגלדש וכו'( ,חסרי אזרחות וזכויות של
תושבות.
חשוב לציין כי למשלחת הישראלית הצטרפו עשרות נציגים
של חברות מסחריות ציבוריות ופרטיות ,אשר חתימתן על
עסקות שונות לא תועיל לציבור הישראלי הרחב ולא תביא
שום רווחה לאזרחי ישראל .ההסכמים שמאחורי הקלעים בין
ישראל לאמירויות עוסקים בעיקר באספקת נשק וידע ביטחוני
מסווג .כל זאת למען ברית עם מדינות קטנות ,לא יציבות ולא
דמוקרטיות ,אשר שותפות לוויתור על שלום ישראלי-פלסטיני
ומקבלות את הכיבוש כעובדה מוגמרת.
ההשוואה בין הסכמי השלום עם מצרים וירדן לבין
ההסכמים המסחריים עם האמירויות הוא נואל ושקרי ,שכן
האמירויות ובחריין לא נלחמו מעולם בישראל" .השלום
המיוחל" שלכאורה הושג הוא שלום פיקטיבי ,המבוסס על
אדנים רעועים :ארה"ב והאינטרסים שלה באזור.

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

שמולי מודה :מדיניות הרווחה פשטה רגל
"שר העבודה והרווחה איציק שמולי ארז בערב החג סלי מזון
למשפחות מעוטי יכולת במפעל של 'כולל חב"ד' בירושלים.
'רגע לפני ערב החג עצרתי הכל והגעתי לארוז מזון למשפחות
נזקקות' ,אמר השר".
)אתר "כיכר השבת"(18.9 ,

הגל השני של המגפה הניאו-ליברלית
"בשעה שבתי החולים חדלים לקבל חולי קורונה ומפסיקים
פעילויות לא דחופות ,נחשפים הנתונים המדאיגים
והמקוממים הבאים :מתוך  700-650תקני רופאים שהובטחו
לבתי החולים מתחילת המשבר ,פחות ממחצית אוישו בפועל.
בסך הכל ,היו אמורים להיקלט בבתי החולים ,כאמור650- ,
 700רופאים מתחילת המשבר .בגל התחלואה הראשון,
בחודש מארס ,ניתנה לבתי החולים תוספת של כ־300-250
תקנים; ב־ 20ביולי הודיע שר הבריאות ,יואל )יולי(
אדלשטיין ,על תוספת של  400תקני רופאים נוספים ,לאחר
שביתה שקיימו האחים והאחיות".
)"ישראל היום"(22.9 ,

אכן ,חיילים בצבא של טראמפ
"חיילים בצבא של טראמפ? הסכמי הנשק שמאחורי 'השלום
ההיסטורי' .ראש הממשלה בנימין נתניהו לא מפסיק להתפאר
בהישגיו המדיניים .אבל ההסכמים הם פרי פעילות של דונלד
טראמפ והם חלק ממסע דילוגים שעושה נשיא ארה"ב לצורך
קידום מכירות של ענקיות הנשק האמריקאיות".
)כותרת וכותרת המשנה בכתבה של חגי עמית" ,דה מרקר"(15.9 ,

רוצים אמריקה?
"על אף עושרה העצום ,כוחה הצבאי והשפעתה התרבותית,
רשמה ארה"ב את הירידה החדה ביותר במדד הקדמה
החברתית העולמי – והקורונה רק תחריף את המצב"
)ניקולס קריסטוף" ,ניו יורק טיימס"(19.9 ,

מחאה בסגר 3 /

נאבקים בהשתלטות הפשיסטית
מצודת זאב ,מטה הליכוד ברחוב המלך ג'ורג' ,וקראו
סיסמאות נגד הפשיזם ונגד נתניהו.
המפגינים המשיכו בדרכם לעבר כיכר הבימה .באותה שעה
הוצבה בכיכר עמדת שידור של ערוץ  20הימני-קיצוני בה
ישבו יריב אופנהיימר ,איש מפלגת העבודה ולשעבר מזכ"ל
"שלום עכשיו" ,וח"כ לשעבר עידית סילמן מ"ימינה" ,שנטלו
חלק בשידור שיצא מאולפני הערוץ .במקום התפתח עימות
קולני בין נציגי ערוץ התקשורת של נתניהו לבין המפגינים,
במהלכו ניסה אחד מעיתונאי הערוץ לפזר את המפגינים
באלימות .הוא לא נעצר ,אך המשטרה עצרה ארבעה מפגינים.

ע"צ

מפגינים מול הכנסת מצביעים לעבר שוטר יס"מ עבד נערני המצטיין
באלימות כלפי המוחים נגד נתניהו )צילום :קריים מיניסטר(

מאות נהגי שיירות המחאה שהתאספו בקרבת הכנסת ביום
שלישי ) (29.9נתקלו בחיילים סדירים מחטיבת הצנחנים,
שהוצבו במחסומים יחד השוטרים האחראים לאכיפת הסגר.
החיילים איישו מחסומים שהקימה המשטרה סביב
משכן הכנסת ותשאלו נהגים .זאת במטרה להגביל את התנועה
של שיירת המחאה נגד אישור התיקונים לחוק סמכויות
הקורונה ,שיאפשרו לממשלת הימין להגביל הפגנות.
רק למעטים ממאות כלי הרכב )אלף מכוניות ,לדברי
"הדגלים השחורים"( הותר להגיע סמוך לקריית הממשלה.
בסביבות השעה  12:00הפסיקו שוטרים וחיילים את התנועה
בצירים המרכזיים בירושלים על מנת למנוע את הגעתם של
כלי רכב נוספים ,מה שגרם לפקקי ענק ברחבי העיר .מול
הכנסת הפגינו באותן שעות מאות אזרחים ,בהם פעילי חד"ש
ומק"י רבים .ח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת(
יצא מהמשכן במספר הזדמנויות כדי לנאום ולעדכן את
המפגינים על הנעשה בוועדת החוקה ובמליאה )ר' ידיעה
בעמוד זה( .כך היה מהבוקר עד אחרי חצות.
עשרות כלי הרכב שהצליחו להגיע לקריה הורשו להקיף
במשך שעות את אזור הכנסת .פעילי מחאה פתחו בוויכוחים
עם החיילים שהוצבו במחסומים ואשר ניסו למנוע הצטרפות
למחאה .במקרה אחד תיעדו שתי מפגינות חייל שניגש
למכוניתן והורה להן לאן לנסוע .השתיים אמרו לו "תתבייש
לך" ,האשימו אותו בהשתתפות בהפיכה צבאית וקראו לו
לסרב פקודה .יצוין שבהפגנה שהחלה בשעות הבוקר מול
הכנסת נעצרו שלושה מהמפגינים ,אולם הם שוחררו בהמשך
היום.
בשעות הערב מחו מאות מפגינים גם בתל אביב .ההפגנה
החלה מול מטה המשטרה ביפו בעת ביקור של השר לביטחון
פנים אמיר אוחנה ושל שר הבריאות יולי אדלשטיין ,יחד עם
ממלא מקום מפכ"ל המשטרה ניצב מוטי כהן.
המפגינים חסמו את רחוב סלמה וקראו לחברי הכנסת לא
לאשר את התיקונים לחוק הקורונה שימנעו מחאות בזמן
הסגר .בהמשך צעדו המפגינים לאורך סלמה בדרכם למרכז
העיר .כעבור כחצי שעה התכנסו מאות המפגינים שוב מול

ח"כ עופר כסיף הגיש
 3,900הסתייגות לחוק
מליאת הכנסת אישרה בשעות הבוקר המוקדמות של יום
רביעי ) ,(30.9לאחר דיון סוער במיוחד ,את התיקונים "לחוק
הקורונה הגדול" ,ובהם הגבלות לקיום הפגנות במרחב
הציבורי בזמן סגר כללי .התיקונים עברו ברוב של  46תומכים
מול  38מתנגדים .לפי ההצעה שאושרה ,לא יתקיימו הפגנות
בזמן של סגר כללי אלא בקבוצות של  20איש בלבד ובמרחק
של עד קילומטר ממקום המגורים.
הסעיף המרכזי בהצעת החוק מקנה לממשלה סמכות
להכריז על מצב חירום מיוחד ובמסגרתו להטיל מגבלות
נוספות על הציבור ,בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.
במהלך הדיון במליאה תקף ח"כ עופר כסיף )חד"ש -
הרשימה המשותפת( את ראש הממשלה בנימין נתניהו
המואשם בפלילים ,העומד מאחורי היוזמה להפסיק את
המחאה" .אותו אדם שהרס כל שבב של סולידריות ,העדיף
השקעה בצוללות מיותרות במקום בבריאות ,תפנוקים
להתנחלויות במקום חינוך ,מנסה כעת לדרוש סולידריות .כמה
ציניות וכמה עזות מצח .מפיצים דיכוטומיה כוזבת שמטרתה
שיסוי ופיצול בין המתפללים למפגינים .אבל זה לא אלה נגד
אלה" ,אמר כסיף" .האזרחים והבריאות שלהם לא מעניינים
את נתניהו ,וגם לא הפרנסה שלהם .נתניהו דואג רק להישאר
בשלטון ושלא יגיע לכלא .המטרה היחידה שלו היא למנוע
הפגנות ,ומבחינתו כל האמצעים כשרים".
יצוין שטרם האישור במליאה התכנסה ועדת חוקה ,חוק
ומשפט בנקודה בה הפסיקה שעות ספורות לפני כניסת שבת,
לדיון בתיקון ל"חוק הקורונה הגדול" .הוועדה דחתה 4,000
הסתייגויות לחוק ,ובהן  3,900שהגיש ח"כ כסיף )עוד בנושא:
ר' עמ' .(10
לאחר אישור התיקונים ,ציינה ח"כ עאידה תומא-סלימאן
)חד"ש  -הרשימה המשותפת(" :הדיקטטורה והפשיזם אצל
נתניהו זוחלים בדיוק כמו שהכיבוש וההתנחלויות זוחלים,
לאט-לאט .מטרת החוק אחת בלבד :להשתיק את קולות
מתנגדיו" .ח"כ כסיף הוסיף" :בזמן שוועדת החוקה מאשרת
חוק נגד הפגנות ,מחוץ לכנסת מפגינים חוטפים מכות
משוטרים .בדיוק מזה הזהרנו .זה חוק פשיסטי למהדרין .כל
הדיקטטורות החלו במצב חירום חוקי".

פוליטי 4/

רדיפה נגד עקורי
אל-עראקיב
בית משפט השלום בבאר שבע גזר בשבוע שעבר )(21.9
עונשי מאסר נגד ארבעה פעילים במאבק על אדמות היישוב
הערבי-בדואי אל-עראקיב ,שפונה יותר ממאה פעם .אל–
עראקיב נהרס לראשונה לפני כעשור ,ומאז מנהלים תושביו
מאבק מול הרשויות המונעות מהם ליישב אותו מחדש.
הפעילים הורשעו בכניסה לאדמות היישוב ובהצבת מבנים לא
חוקיים .העבירות המיוחסות להם הן ,בין היתר ,הסגת גבול
וכניסה למקרקעין ציבורי שלא כדין .עונשי המאסר נעים בין
שלושה חודשים לחצי שנה.
הארבעה הם השייח' סייאח אבו מדיעם ,בן  ,71בניו עזיז
וסיף ,וקרוב משפחתם סלים .עבור השייח' סייאח זו הפעם
השנייה שהוא מקבל עונש מאסר בגלל דבקותו במאבק.
בהחלטתו קבע השופט כי "לפנים משורת הדין" הוא יאשר
לשייח' לרצות את העונש במסגרת עבודות שירות .כל
הארבעה הודו כי הם מנהלים מאבק מול הרשויות ,פרט לסיף,
שטען כי אינו חלק מהמאבק וכי נקלע למקום.
עורכת הדין מיכל פומרנץ ,שייצגה את הארבעה ,מסרה
בתגובה" :בית המשפט מבקש לשלוח אנשים שאינם
עבריינים לרצות מאסר ,ללא כל הצדקה ,ואף בניגוד לעמדת
המדינה ,שהסכימה לגזירת עונש על דרך עבודות שירות .בית
משפט הטיל על המשפחה הרחקה מהשטח ,אף שהמדינה כלל
לא ביקשה זאת ,ואף שבית המשפט המחוזי כבר קבע שמדובר
בתנאי לא חוקי .אנו נערער על ההחלטה השערורייתית".
מפורום דו-קיום בנגב נמסר" :תושבים מאל-עראקיב
מואשמים בהסגת גבול ובכניסה למקרקעי ציבור באדמותיהם
שלהם .כך שב והעניש בית המשפט אקטיביסטים המנהלים
מאבק בלתי אלים כבר שנים רבות ,ללא מענה .הם חיים על
אדמותיהם ההיסטוריות ,עם ראיות המוכיחות זאת עוד
מהתקופה העות'מאנית .אך המדינה מזהה אדמה זו כאדמתם
אך ורק בבואה לקנות אתה מהם ובדרך זו לנשלם ממנה .אנו
תומכות בתושבי ובתושבות הכפר אל-עראקיב .אנו יוצאות
נגד עיוות מערכת החוק בענישת אזרחים ערבים על שהותם
באדמתם שלהם" .יצוין שהפורום פתח במסע גיוס כספים
למען מימון הגשת הערעור על פסק הדין המפלה.

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

הכנסת חתמה על הסכם
עם ממשל בולסונארו
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בראשות ח"כ צבי האוזר
)דרך ארץ( וועדת החוץ והביטחון של בית הנבחרים הברזילאי
בראשות אדוארדו בולסונרו ,בנו של שליט ברזיל הימני
הקיצוני ,חתמו בשבוע שעבר ) (22.9על הצהרה משותפת
לשיתוף פעולה .זהו ההסכם הראשון הנחתם בין בית הנבחרים
הברזילאי לבין כנסת ישראל .טקס החתימה התקיים במקביל
בכנסת ובשגרירות ישראל בברזיל.
יו"ר הכנסת ,יריב לוין ,פנה לבולוסנרו במהלך הטקס ואמר:
"לפני פחות משנה הובלת ביקור של הוועדה שלך לישראל
ועשית דבר חשוב – פתחת לשכת סחר ברזילאית בירושלים.
לא ניתן להתעלם מהכרה זו בירושלים כבירתם הנצחית של
מדינת ישראל והעם היהודי ,ואני מקווה שבביקורך הבא תהיה
לנו הזכות לחנוך את שגרירות ברזיל כאן בירושלים" .עוד
שיבח לוין את ההסכמים הביטחוניים שנחתמו בין שלטונות
הימין הקיצוני בשתי המדינות.

חד"ש חיפה דורשת למנות
את שלבי לסגנית ראש העיר
סיעת חד"ש במועצת העיר חיפה פנתה לראש העיר ,עינת
קליש רותם ,בבקשה להקדים את כניסתה של חברת הסיעה
שהירה שלבי לתפקיד סגנית ראש העיר ולמנותה לתפקיד
באופן מידי .הסיבה לפנייה :ההתפתחויות בקואליציה
העירונית לאחר שנציג מרצ במועצת העיר ,הרב דובי חיון,
התפטר מתפקידיו כסגן ראש העיר וכמחזיק תיק התרבות.
במסגרת ההסכמים הקואליציוניים בין חד"ש לסיעת חיים
בחיפה של קליש רותם ,אמורה שלבי להחליף את חיון
ולהתמנות לסגנית ראש עיר במחצית הקדנציה.
הרקע למשבר הקואליציוני הוא חילוקי הדעות הקשים בין
חברי הקואליציה שנחשפו בהצבעה על אישור תקציב
העירייה לשנת  .2021חברי הקואליציה חיון ,שלבי ,שרית גולן
שטיינברג ויעקב פינגולד נעדרו מההצבעה ויו"ר סיעת חד"ש
רג'א זעאתרה נמנע .מנגד ,חבר האופוזיציה הרב אורי אוזן
מסיעת ש"ס הצביע בעד התקציב .הצעד הראשון של קליש
רותם בעקבות ההצבעה היה הדחתו של חיון ,אך בסביבתה
של ראש העיר טוענים כי היא שוקלת להדיח גם את שלבי.
חד"ש מסרה למקומון "כלבו – חיפה והקריות"" :אנחנו
מאמינים שראש העיר לא תפר את ההסכם ותשמור על
המסורת של שיתוף הציבור הערבי בהנהלת העיר .זו זכות ולא
חסד .לגבי התקציב ,כבר ב 20-באוגוסט שלחנו רשימת
דרישות בנושאי חינוך ,תרבות ,תשתיות ועוד .לצערנו,
ההיענות הייתה חלקית ומאוחרת ,ולכן נאלצנו להימנע,
והודענו על כך מראש .לא ייתכן שמתוך  96מיליון שקל
לפרויקטים במימון של מפעל הפיס ,אין תקצוב אפילו לאולם
ספורט או לאולם תרבות אחד בשכונה ערבית .לא ייתכן
שבתוך  32מיליון שקל לבינוי מוסדות חינוך ,אין בית ספר או
גן ערבי אחד .לא ייתכן שתקציב התרבות הערבית עומד על
 200אלף או  300אלף שקל לעומת  1.6מיליון שקל לתרבות
התורנית .אלה דרישותינו מזה שנתיים וציפינו שהן יבואו לידי
ביטוי בתקציב .לא יכולנו לתמוך בתקציב המתעלם בגסות
מצרכים ומזכויות אלמנטריות של הציבור ששלח אותנו
למועצה".

כיבוש 5/

חיילים ישראלים במרכז עיר פלסטינית
)תמונה :יום בהיסטוריה הסוציאליסטית(

 20שנה

לאינתיפאדת

אל-אקצא
השבוע לפני עשרים שנים פרצה אינתיפאדת אל-אקצא,
האינתיפאדה השנייה .את הניצוץ להתפרצות חולל ביקורו
הפרובוקטיבי של יו"ר האופוזיציה אריאל שרון במתחם הר
הבית באישור ממשלתו של אהוד ברק .למחרת ביקור זה ירה
שוטר ישראלי למוות בשמונה פלסטינים בעימות שהתפתח
בחצר המסגדים .למחאה העממית שפרצה בעקבות מעשה
רצח זה הגיבה ממשלת ברק בדיכוי אלים במיוחד ,שכלל ירי
טילים ממסוקים וכיתור מלא של הערים הפלסטיניות.
אולם חשוב לזכור גם כי האינתיפאדה השנייה פרצה לאחר
כישלון שיחות קמפ דיוויד ,שהתרחשו חודשיים קודם לכן בין
ה 11-ל 25-ביולי .השיחות התנהלו בין ראש ממשלת ישראל
אהוד ברק ליו"ר אש"ף ויו"ר הרשות הפלסטינית יאסר
ערפאת ,בתיווך נשיא ארה"ב ביל קלינטון .כששב ברק
לישראל ,בתום משא ומתן אגרסיבי אותו ניהל ללא שום כוונה
לשלום אמיתי ובעודו מסרב להתייחס לסוגיות החשובות –
ירושלים ,פליטים וגבולות – הכריז" :אין פרטנר" .בכך מוטט
ברק את תהליך השלום שבנה השמאל הציוני לאחר מלחמת
יום יום הכיפורים.
האינתיפאדה השנייה גבתה את חייהם של בין  4,210ל-
 4,269פלסטינים ,ופצעה מעל  32,000פלסטינים נוספים.
בישראל גבתה האינתיפאדה את חייהם של  1,056ישראלים

ופצעה  8,022נוספים .נוסף על כך נרצחו באינתיפאדה 50
אזרחים זרים ששהו בארץ.
בסיכומי ועידתה ה 24-של מק"י )אוקטובר  (2002נכתב:
"הכיבוש הממושך ,אשר שב והתגלגל למלחמה נוראה ,גובה
מהעם בישראל מחיר כבד .הוא מדרדר אותו למשבר כלכלי-
חברתי חריף ,מחניק את החירויות הדמוקרטיות ,מחזק את
התופעות הגזעניות ומגביר את תחושת החרדה ...ככל
שהמציאות הנוראה של קורבנות פלסטינים וישראלים חשפה
את הכזב שבהבטחת שרון להביא שלום וביטחון ,גברו קולות
הביקורת על מדיניות הממשלה ".כמו כן ציינה הוועידה:
"ברק ,אשר התחמק מביצוע התחייבות כלשהי לפלסטינים,
אשר הרחיב התנחלויות ,ואשר העניק יד חופשית לרמטכ"ל
ולצבא בדיכוי העם הפלסטיני – הכשיל בסופו-של-דבר את
הסיכוי ,שהיה קיים ,להשגת הסדר קבע ישראלי-פלסטיני".
בעקבות הדיכוי של האינתיפאדה השנייה נרשמה עלייה
בדיכוי המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל :במסגרת "אירועי
אוקטובר"  2000נרצחו  13אזרחים ערבים בישראל ועשרות
נפצעו )ר' מסגרת בעמוד זה( .ממשלת ברק נפלה בשנת 2001
ואריאל שרון נבחר לראשות הממשלה .בשנת  2002פתחה
ממשלתו הימנית במלחמת "חומת מגן" לכיבושן מחדש של
הערים הפלסטיניות ,במקביל לבניית גדר ההפרדה מזרחית
לקו הירוק .ערפאת ככל הנראה הורעל למוות בשנת .2004
מאז עברו  20שנים נוספות של מלחמה וחוסר ביטחון:
המשא ומתן שוב נכשל; הימין הקיצוני בישראל עלה והתחזק;
תקציב הביטחון של ישראל תפח במיליארדי שקלים נוספים;
חמאס השתלט על עזה וישראל תקפה את הרצועה עשרות
פעמים; ההתנחלויות בגדה המערבית התרחבו; ונפלו הרוגים
רבים בשני הצדדים .לכל אלה גררה אותנו הנהגתם הכושלת
של אהוד ברק ואריאל שרון.

זוהר אלון

אירועי אוקטובר 2000
ב 1-בספטמבר  2003פרסמה את מסקנותיה ועדת אור,
ששמה הרשמי היה "ועדת החקירה הממלכתית לבירור
ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים
באוקטובר  ."2000הוועדה הוקמה בעקבות דיכויו הקטלני של
גל מחאה של הערבים-הפלסטינים אזרחי ישראל שהתעורר
לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה .במסקנותיה מתחה הוועדה
ביקורת קשה על שרים בממשלה ,על קצינים במשטרת ישראל
וגם על מנהיגים בציבור הערבי בישראל.
על מסקנות הוועדה נמתחה ביקורת ,הן בממשלה ובכנסת
והן בקרב הציבור הערבי והנהגתו .בין מסקנותיה של הוועדה:
מסקנות אישיות נגד השר לביטחון פנים ,פרופ' שלמה בן עמי,
נגד מפכ"ל המשטרה יהודה וילק ,ונגד הניצב אליק רון ,מפקד
המחוז הצפוני של המשטרה .כמו כן נמתחה ביקורת נוקבת
על ראש הממשלה דאז ,אהוד ברק.
המחאות התרחשו בשני גלים 1 :עד  3באוקטובר ,ו 7-עד
 10באוקטובר .במהלכם הרגו חיילים ושוטרים  12מפגינים
ערבים אזרחי ישראל ,ופלסטיני אחד תושב השטחים .כמו כן
נהרג אזרח יהודי כתוצאה מיידוי אבנים.
לפני כשנה ,בעיצומו של קמפיין בחירות צולע של רשימת
"המחנה הדמוקרטי" ,נזכר אהוד ברק ליטול אחריות
לאירועים אך לא פרסם הודעת התנצלות על חלקו ברצח
המפגינים ,למרות שח"כ לשעבר עיסאווי פריג' ממרצ דרש
ממנו לעשות זאת .בהודעה כתב באופן לקוני" :אני נושא
באחריות לכל מה שהתרחש בתקופת כהונתי כראש ממשלה,
בתוך זה גם אירועי אוקטובר".

חינוך 6/

האופנה המקארתיסטית החדשה בוושינגטון עלולה להגיע גם לישראל

טראמפ נגד הוראת ההיסטוריה
ועידת הבית הלבן להיסטוריה אמריקאית ,יוזמה חדשה
שיושמה לראשונה בוושינגטון ב 17-בספטמבר ,נועדה
לכאורה לדון במצב הוראת ההיסטוריה האמריקאית
באוניברסיטאות ובבתי הספר בארה"ב .אולם בפועל ניצל
נשיא ארה"ב ,דונאלד טראמפ ,את הבמה למתקפה על השמאל
ועל יריביו במערכת הבחירות .מזה תקופה מגשים טראמפ את
הממרה הישנה לפיה פטריוטיות היא מפלטו האחרון של
הנבל ,וכעת הוא פותח בקמפיין הפחדה בדבר "מהפכת תרבות
שמאלנית החותרת לדחוק את המהפכה האמריקאית" .בנאומו
ב 4-ביולי הכריז" :בבתי הספר מלמדים את הילדים שלנו
לשנוא את המדינה שלהם".
את הוועידה פתח בן קרסון ,שר השיכון והפיתוח העירוני
בממשל טראמפ ,בהאשמת השמאל ומחלקות ההיסטוריה
באוניברסיטאות בסילוף ההיסטוריה האמריקאית ,תוך פילוג
האומה והסתת ציבורים שונים נגד ארה"ב .התוצאה של
ההסתה המיוחסת לאוניברסיטאות היא "אלימות כנופיות" –
כפי שהסבירו קרסון ,ואחריו יתר המשתתפים ,את גל המחאות
ששטף את ארצות הברית בעקבות רצח האזרח ג'ורג' פלויד
בידי שוטר .ההאשמות בדבר עיוות ההיסטוריה האמריקאית
באוניברסיטאות היו שזורות כחוט השני בדברי המשתתפים.
מנחה הדיון ,לארי ארן ,האשים את המערכת הריכוזית,
לטענתו ,בה האוניברסיטאות ובתי הספר להוראה משפיעים
על מחברי תוכניות הלימוד ברמה הפדרלית וברמת המדינות.
חלק ניכר מהביקורת בוועידה הופנתה לעבר הווארד זין
המנוח ,שספרו "היסטוריה עממית של ארה"ב" מוסיף להיות
פופולארי בקרב מורים ותלמידים אמריקאיים .מרי גרייבר,
מחברת הספר "להפריך את הווארד זין" ,טענה בכנס כי דבריו
של זין על גזענות ממסדית בארה"ב הן "קריאה להפיכה ,שאת
תוצאותיה ניתן לראות ברחבי ארה"ב" .באותו קו המשיך
טראמפ ,שהציג את המחאות בעקבות רצח ג'ורג' פלויד
כתוצאה של אינדוקטרינציה בבתי הספר" :ילדינו מודרכים
מכלי תעמולה כמו אלו של הווארד זין שמנסים לגרום
לתלמידים להתבייש בהיסטוריה שלהם" .טראמפ ודוברים
אחרים בכנס האשימו את זין בהצגת היסטוריה אשר אינה
מכבדת את ארצות הברית ואת התלמידים האמריקאים כבעלי
מחשבה עצמאית .אך טראמפ ועמיתיו מהימין הקיצוני
לוחמים בראיית העולם הביקורתית דווקא משום שזו מכבדת
יותר את התלמידים ,ומשוכנעת שהם מסוגלים להכיל ולהבין
תמונת עולם מורכבת.

תוכניותיו של הממשל
במהלך הוועידה ציין טראמפ ,כי הקרן הלאומית למדעי
הרוח העניקה לאחרונה מענקים לפיתוח תוכנית לימודים
"פרו-אמריקאית שחוגגת את האמיתות על ההיסטוריה
המפוארת של ארצנו" .מנכ"ל החברה שזכתה במענק ,טד
רברבר ,ביקר בכנס את תוכנית הלימוד בקורס ההשמה
המתקדמת בהיסטוריה אמריקאית ,הנחשבת תו התקן של
לימודי ההיסטוריה בתיכונים בארה"ב .כדוגמה בחר רברבר
בערך "רכוש" ,אשר מוזכר בתוכנית זו חמש פעמים בלבד,
מתוכן ארבע פעמים בהקשר שלילי" .אם רכוש מוצג כשלילי,
מה זה מלמד על הצורך בשמירה על רכושו של הזולת?" -
שאל .הוועידה קראה ללחץ על בתי הספר והמורים
המשתמשים בחומרי לימוד ביקורתיים .טראמפ ,מצדו ,איים

בגלוי כי "אימהות ואבות פטריוטיים עומדים לדרוש שילדיהם
לא יוזנו עוד בשקרים שטופי שנאה על ארצם .ההורים
האמריקאים לא יסכימו לאינדוקטרינציה בבתי הספר שלנו".
האמירות הריקות לאורך הוועידה בדבר אחדות לאומית
פינו את דרכן בהמשך לקמפיין בחירות מפורש .נאומו של
טראמפ היה מתקפה ישירה על השמאל האמריקאי ועל
"תרבות היחס המבטל" כלפי ההיסטוריה והגיבורים
האמריקאיים .לטענתו ,אלה הובילו לכך ש"כנופיות שמאל
עוקרות את פסלי מייסדינו ,מחללות את אתרי ההנצחה שלנו
ומנהלות קמפיין של אלימות ואנרכיה" .טראמפ הודיע עוד כי
יחתום על צו נשיאותי "לקידום חינוך פטריוטי".

אלקין ו'אם תרצו' מחכים לתורם
בעוד שבישראל לא זכתה הוועידה בהד תקשורתי ,למגמות
שהוצגו בה עלולים להיות גלי הדף שישפיעו גם עלינו.
התקפות על האקדמיה מצד אנשי ימין אינן נדירות במציאות
הישראלית .המייצגת הבולטת של תופעה זו היא התנועה "אם
תרצו" ,אשר זכתה מראשית דרכה בתמיכת זאב אלקין ,ח"כ
דאז והשר להשכלה גבוהה דהיום .אלקין עודד את ציד
המכשפות של "אם תרצו" נגד "עייפות הפוסט-ציונות
שהפכה לזרם המרכזי בעולם האקדמי בישראל" ,כפי שאמר
בוועידת התנועה ב .2014-על השימוש בטרמינולוגיה
שמטרתה למסגר מחאות כ"אנרכיסטיות" ו"אלימות" אין
צורך להרחיב .מעניינת דווקא השפעת ההתקפה על הוראת
ההיסטוריה ,שכן מערכת החינוך הישראלית שואבת השראה
רבה מארה"ב ומארצות המערב הניאו-ליברליות ,ונוטה לאמץ
משם מגמות הרסניות .כך למשל הסטנדרטיזציה בבתי הספר
הישראליים ,שיושמה בהשראת התוכנית  NCLBשל ממשל
בוש הבן ,צמחה לממדים מפלצתיים בתקופתם של שרי
החינוך לימור לבנת וגדעון סער .גם אובססיית המתמטיקה של
נפתלי בנט משקפת הלכי רוח דומים במערב.
יש יסוד לחשש שהרוח הנושבת מוושינגטון תגיע כהוריקן
מקארתיסטי לישראל ,בה קיימים כמובן תקדימים לרדיפה
פוליטית של אנשי חינוך .ההתקפה על ספרי הלימוד של דני
יעקבי ושל אייל נווה בראשית שנות האלפיים ,סערת הנכבה
ופרשת פיטורי מפמ"ר האזרחות בתקופת סער המחישו את
נכונותם של פוליטיקאים מהימין להסית ולקושש תמיכה
באמצעות מצגי-שווא פטריוטיים .רק בשנה שעברה פורסמה
ב"ידיעות אחרונות" כתבה של בן דרור ימיני שהציגה טענות
בדבר תוכנית לימודים סלקטיבית ומגמתית בהיסטוריה.
מחלקן נאלץ ימיני להתנער לאחר שהוכחו כלא מבוססות.
ההסתה נגד השמאל הישראלי והדה-לגיטימציה שלו הפכו
בשנים האחרונות את כל מי שמביע עמדות ביקורתיות
למוקצה .עובדי הוראה ואנשי חינוך אינם שונים מבחינה זו,
כפי שיוכלו להעיד בין היתר המורים אדם ורטה ,הרצל
שוברט ,טלי מזרחי ,שרה אברהמי סולומון ומאיר ברוכין.
כולם היו בשנים האחרונות קורבנות של הכפשות ,נזיפות,
סערות תקשורתיות ואף פיטורים בשל הבעת עמדות שמאליות
או ביקורתיות .רוח גבית לרדיפה מסוג זה ,כפי שמספק עכשיו
הממשל האמריקאי ,דוחפת להקצנה העלולה להמשך גם
לאחר שטראמפ יעזוב ,במהרה בימינו ,את הבית הלבן.

אדם אלי

בעולם 7/

אין שלום ללא פלסטין
"לא ניתן להבטיח שלום ויציבות במזרח התיכון מבלי
להתייחס לסוגיית המפתח בסכסוך שנמשך כבר עשרות שנים:
צדק לעם הפלסטיני" .מסר זה חתם את ההצהרה המשותפת
של המפלגה הקומוניסטית הישראלית ומפלגת העם הפלסטיני
שפורסמה בתום כנס המפלגות הקומוניסטיות שנערך באופן
מקוון ב 19-בספטמבר.
בכנס ייצגה את מק"י ח"כ עאידה תומא-סלימאן ,חברת
הלשכה הפוליטית .את מפלגת העם הפלסטיני ייצג ד"ר עקל
טקז ,האחראי מטעמה על קשרי החוץ .שני הדוברים נאמו
בפני כנס בינלאומי שארגנה המועצה המתאמת של המפלגות
הקומוניסטיות שמושבה בבריטניה .מועצה זו מאגדת מפלגות
פועלים ומפלגות קומוניסטיות מרחבי העולם המקיימות
פעילות בבריטניה ,ומארגנת יוזמות משותפות דרך קבע .עם
חברות המועצה נמנות ,בין היתר ,המפלגות הקומוניסטיות של
בנגלדש ,בריטניה ,צ'ילה ,קפריסין ,יוון ,גיאנה ,הודו ,איראן,
עיראק ,לבנון ,פלסטין ,ספרד וסודאן.
ליז פיין ,יו"ר המפלגה הקומוניסטית של בריטניה ויו"ר
הכנס ,מסרה" :הכנס הפגיש נציגים מעשר מפלגות מאירופה,
מהמזרח התיכון ומאסיה כדי לדון יחד בהשלכות של 'הסכמי
השלום' כביכול בין איחוד האמירויות ,בחריין וממשלת
ישראל" .עוד הוסיפה" :הטקס בוושינגטון נערך בדיוק ביום
השנה ה 50-לספטמבר השחור – המלחמה הרת-האסון
שניהלו כוחות הביטחון של ממלכת ירדן במשך  11יום נגד
אש"ף בספטמבר ."1970
תומא-סלימאן וטקז הדגישו כי ההסכמים שנחתמו בתיווך
ארה"ב אינם הסכמי שלום ,שכן בחרין ואיחוד האמירויות
מעולם לא היו במלחמה עם ישראל .תומא-סלימאן אמרה:
"ישראל ,איחוד האמירויות ובחרין הן בעלות ברית כבר שנים
ארוכות .העסקה רק תעמיק את שיתוף הפעולה הכלכלי
והאסטרטגי בין המדינות ותסייע להשלטת האג'נדה
האימפריאליסטית של ארצות הברית באזור" .לדבריה ,ההסכם
שנחתם בוושינגטון הוא ההפך מהסכם שלום ,שכן מטרתו היא
למוסס את הלחץ הבינלאומי על ישראל לסיים את הכיבוש
ולאפשר הקמת מדינה פלסטינית עצמאית.
בדבריו התייחס ד"ר טקז לדרך הבוטה שבה מפרה העסקה
הסכמים בינלאומיים .העסקה ,ציין טקז" ,מנוגדת להחלטות
האו"ם ,לעמדת הליגה הערבית וליוזמה הערבית ,אשר מציבה
את פתרון הסוגיה הפלסטינית כתנאי לנורמליזציה" .עוד טען
טקז כי העסקה שנחתמה היא חלק מניסיון לשנות את מאזן
הכוחות במזרח התיכון לטובת ארה"ב ,וזאת באמצעות חיזוק
מעמדה של ישראל ככוח אזורי דומיננטי והידוק הקואליציה
נגד איראן .שינוי המשוואה המדינית במזרח התיכון יאפשר
לארה"ב לרכז את מאמציה באזור האוקיינוס השקט במסגרת
התחרות עם יריבתה המסחרית הגדולה ,סין .תזמונה של
העסקה נועד לשפר את תדמיתם של דונלד טראמפ ובנימין
נתניהו בקרב קהל בוחריהם כקברניטי "עסקת המאה" .ד"ר
טקז הוסיף שהעסקה יצאה לפועל שעה שנשיא ארה"ב חווה
משברים חסרי-תקדים בארצו בשל התמודדות כושלת מול
מגפת הקורונה והודות להפגנות ההמוניות נגד אפליה גזענית.
בקרב נציגי המפלגות הקומוניסטיות שהשתתפו בכנס
נרשמה הסכמה מקיר לקיר לגבי ההכרח בהקמת מדינה
פלסטינית בגבולות ה 4-ביוני  1967שבירתה ירושלים

המזרחית ,וכן לגבי מימוש זכות השיבה לפליטים הפלסטינים.
"הפארסה בוושינגטון היא הסחת דעת במקרה הטוב ,ואיום
חמור על השלום במקרה הרע".
סלאם עלי ,האחראי ליחסי החוץ של המפלגה
הקומוניסטית העיראקית ,קרא בשם מפלגתו להגברת
הסולידריות עם העם הפלסטיני כדי להביס את "הסכמי
הנורמליזציה המבישים שחתמו משטרים ערביים ריאקציוניים
עם ישראל" .כמו כן קרא עלי לארגון כנס סולידריות בינלאומי
מקוון לתמיכה במאבק הפלסטיני וביוזמות עממיות לסיום
הכיבוש הישראלי .נביד שומאלי ,האחראי ליחסי החוץ של
מפלגת טודה האיראנית ,אמר שכל סכסוך או מלחמה באזור
הם הזדמנות עבור ארה"ב לחזק את ההגמוניה שלה במזרח
התיכון .שומאלי קרא לחיזוק תנועות השלום בארצות האזור
ולהתנגדות גורפת למלחמות ולהתערבות בינלאומית בכל
אצטלה שהיא.
תומא-סלימאן אמרה למשתתפים כי על הכוחות המתנגדים
לכיבוש ברחבי העולם ,ועל הקומוניסטים במיוחד ,לפעול
בסולידריות עם הפלסטינים במאבקם להגדרה עצמית
ולהקמת מדינה עצמאית בצד ישראל .יו"ר הכנס חתמה את
הדיון בברכה סולידרית ,בשם כלל המפלגות המשתתפות,
למפלגה הקומוניסטית הישראלית ולמפלגת העם הפלסטיני.

י"א

סין :תמיכה איתנה
בהקמת מדינה פלסטינית
פגישה מקוונת בין נציגי המפלגה הקומוניסטית הסינית
לבין נציגי המפלגה הקומוניסטית הישראלית נערכה בסוף
השבוע ) (25.9באמצעות האפליקציה "זום" – כך מסר העיתון
"אל-איתיחאד" .מטעם מק"י השתתפו בפגישה המזכ"ל עאדל
עאמר ומתאמת קשרי החוץ של המפלגה ,רים חזאן .לשניים
הצטרפה נציגה בנק"י ליאנא ח'ורי .את המפלגה הקומוניסטית
הסינית ייצג ז'ו רוי ,סגן-שר במחלקה לקשרי החוץ של הוועד
המרכזי של המפלגה.
במהלך הפגישה סיפר ז'ו על התמודדותה של סין עם וירוס
הקורונה ,והדגיש את הצורך בסולידריות בינלאומית בעת
המאבק בהתפשטות המגיפה .עוד אמר ז'ו שמתקפת
התעמולה של ארצות הברית נגד סין מעידה על צדקת דרכה
של האחרונה ועל התפתחותה בשנים האחרונות .קיצוניותה
של המתקפה האימפריאליסטית מעידה על עמדת החולשה
אליה נקלעה ארה"ב.
ז'ו בירך את מק"י על מאבקה בממשלה הקפיטליסטית
הניאו-ליברלית השולטת בישראל ,והביע את עמדתה האיתנה
של המפלגה הקומוניסטית הסינית לגבי הסוגיה הפלסטינית –
בעד הקמת מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים
המזרחית .ז'ו הדגיש שסין לא שינתה ולא תשנה את עמדותיה
ביחס לסוגיה הפלסטינית ,וכי ארצו מתנגדת ל"עסקת המאה"
ותומכת בזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ולבניית
מדינתו העצמאית .כמו כן הדגיש הנציג הסיני את חשיבות
חיזוק הקשר בין המפלגות הקומוניסטיות הסינית והישראלית.

בעולם 8/

ראובן קמינר

הפגנה במרכז העיר מקסיקו של קרובי  43החטופים באיגואלה
)צילום :לוצ'ה פופולר(

מקסיקו :שש שנים
לרצח  43הסטודנטים
לפני שש שנים ,ב 26-בספטמבר  ,2014נחטפו 43
סטודנטים להוראה בעיר איגואלה שבמחוז גררו במקסיקו.
הסטודנטים נסעו באותו יום לאיגואלה כדי להשתתף בהפגנה
נגד המדיניות הכלכלית הניאו-ליברלית של ממשלת מקסיקו
דאז ,ובתמיכה במחאת איגוד המורים שדרש תוספות
משמעותיות לתקציב החינוך.
במהלך הנסיעה עצרה המשטרה המקומית את האוטובוס
שהוביל את הסטודנטים והתפתח עימות .הפרטים על
האירועים בזמן המעצר ואחריו עדיין אינם ברורים דיים ,אך
לפי החקירה הרשמית הועברו הסטודנטים העצורים לידי
ארגון הפשע "הלוחמים המאוחדים" ,העוסק בין היתר בסחר
בסמים ולו קשרים הדוקים עם גורמי אכיפת החוק .ככל הנראה
עונו הסטודנטים ונרצחו .עד היום לא ידוע היכן הוטמנו
גופותיהם.
נשיא מקסיקו אנדרס מנואל לופס אוברדור אמר לפני
שבועיים )" :(15.9ישראל לא צריכה להגן על פקיד בכיר
בממשל המקסיקני לשעבר" ,המתגורר לטענתו בארץ .במהלך
מסיבת עיתונאים שנערכה בארמון הנשיאות הוסיף הנשיא ,כי
מקסיקו מסרה לישראל צו מעצר נגד תומס זרון ,אשר מבוקש
בגין שיבוש חקירה בפרשת היעלמותם של  43הסטודנטים.
לדברי הנשיא ,זרון ברח לקנדה ומשם עבר לישראל .לפי
העיתונות המקסיקנית "זו ידיעה מצערת עבור משפחות
הנעדרים .בין מקסיקו לישראל אין הסכמי הסגרה" .יצוין שלא
פורסמו הוכחות שהפקיד הבכיר הזה ברח לקנדה ,ולא נמסר
מידע רשמי על הימצאותו בישראל.
לפי חקירת הרשויות במקסיקו ,את החטיפה תכננו כנראה
ראש עיריית איגואלה ,חוסה לואיס אברקה ולאסקס ,ואשתו
מריה דה לוס אנחלס פינדה וייה .שניהם נמלטו לאחר האירוע,
יחד עם מפקד המשטרה של העיר ,פליפה פלורס ולאסקס .בני
הזוג נעצרו כעבור כחודש בבירה מקסיקו .בעקבות החטיפה
ההמונית פרץ גל מחאות הנמשך עד היום ,בהובלת קרובי
המשפחה של הסטודנטים .סיסמתם" :הם נעצרו חיים ,ואנו
תובעים אותם בחזרה" .בשבת שעברה ,כבכל שנה ,נערכו
ברחבי מקסיקו הפגנות המוניות בתביעה זו.

ברטולד ברכט כינה אותם "הנחוצים :מהפכנים לכל חיים
ולא ליום אחד" .אחד מהם היה ראובן קמינר ,שנפטר בראש
השנה.
ראובן קמינר היה פעיל ותיק בשמאל העקבי .כיהן כחבר
מזכירות חד"ש במשך שנים רבות וחינך דורות של פעילות
ופעילים .קמינר נולד ב 1929-בארה"ב .בשל סירובו לשרת
בצבא ארה"ב במלחמת קוריאה ,הגיע לארץ ב 1951-במסגרת
גרעין של השומר הצעיר כדי להצטרף לקיבוץ סער ,יחד עם
שותפתו לחיים ולמאבקים ,דפנה .בני הזוג קמינר גורשו מסער
בתחילת שנות ה ,50-יחד עם מאות חברי מפלגת השמאל
הסוציאליסטי )בראשות משה סנה ויעקב ריפתין( שסולקו
מהקיבוצים .בני הזוג השתקעו בירושלים ,וקמינר למד
משפטים באוניברסיטה העברית .שם הצטרף לתא הסטודנטים
הקומוניסטים היהודי-ערבי .יחד עם רעייתו היה פעיל בסניף
המקומי של מק"י .בין היתר השתתף במאבקים של תושבי
המעברות בבית שמש ובירושלים ,ובייחוד במעברת קריית
היובל ,שהפכה מאוחר יותר לשכונה .בקרית יובל התגוררו בני
הזוג קמינר עשרות שנים.
ביתם של דפנה וראובן קמינר ברחוב בורוכוב בירושלים
היה מקום מפגש ,מועדון דיונים ,בית ספר למרקסיזם ואף
מערכת של הירחון "ישראלפט" שדיווח בשפה האנגלית על
הנעשה בישראל בעידן טרום-האינטרנט .בפילוג שאירע
במק"י ב ,1965-הצטרף ראובן לקבוצה בהנהגת משה סנה ,אך
כעבור זמן קצר נטש את שורותיה בגלל נטיותיה הציוניות
והלאומניות .בתחילת שנות ה 70-נמנה קמינר עם מנהיגי מה
שהוגדר אז "השמאל החדש" על גלגוליו :קודם בשי"ח
)שמאל ישראל חדש( ומאוחר יותר בשס"י )שמאל
סוציאליסטי ישראלי( .כנציג שס"י ,נמנה עם מייסדיה של
החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון )חד"ש( ב .1977-ובמשך
שנים רבות היה חבר מזכירות חד"ש ומראשי הסניף הירושלמי
של החזית .ב 1982-נמנה קמינר עם הפעילים המרכזיים של
הוועד נגד המלחמה בלבנון ,אשר הוקם ביום בו פלשו כוחות
צה"ל למדינה השכנה.
בנובמבר  1986היה ראובן קמינר אחד מראשי משלחת
השלום בת כ 20-החברים שנפגשה ברומניה עם נציגי אש"ף.
בשל כך הועמד לדין יחד עם העיתונאית יעל לוטן ,פעיל
השלום לטיף דורי ואליעזר פיילר ,חבר הקיבוץ יד חנה ,.הם
הואשמו בהפרה של "חוק המפגשים" שאסר על מגע בין
ישראלים לבין נציגי אש"ף .הארבעה הורשעו בעבירה של
קיום מגע אסור ובעבירה של קשירת קשר לבצע עוון.
בערעורם לבית המשפט הומר העונש לקנס בסך אלף שקל לכל
אחד .בשל פעילותו במשלחת ובמאבק נגד הכיבוש ,ניסו אנשי
התנועה הגזענית כ"ך להצית את ביתה של משפחת קמינר.
קמינר היה פעיל עד מאוד במאבק נגד הכיבוש מאז סוף ה-
 60ושותף בהתארגנויות שונות .ב 1996-פרסם את הספר
החשוב ביותר שנכתב עד כה על המחאה בישראל בשנות
האינתיפאדה הראשונה" :הפוליטיקה של המחאה :תנועת
השלום הישראלית והאינתיפאדה הפלסטינית" ,שראה אור
בהוצאת אוניברסיטת סאסקס היוקרתית.
ראובן קמינר הותיר אחריו את שותפתו לחיים דפנה ,את
ילדיו מיכה וטלי וכן נכדים .בנו הבכור ,ד"ר נעם קמינר ,שהיה
אף הוא פעיל חד"ש ואחת הדמויות הבולטות בשמאל העקבי
במשך עשרות שנים ,נפטר ממחלת הסרטן לפני חמש שנים.

אפרים דוידי

תרבות 9/
אביו של אבראהים גורש מכפרו עמקה במלחמת ,1948
ואילו אמו היא ילידת הגדה המערבית הכבושה .אליאס נעקר
מאל-בצה והוריה של מרי  -ממעיליא .רק סלימאן ובת זוגו
ח'ולה הם תושבים לא עקורים בכפרם .אך גם להם לא חסרו
להם צרות :בנם החייל נפל בפלישת צה"ל לרצועת עזה בסוף
 2008ותחילת  – 2009מבצע "עופרת יצוקה".
גם מבלי שאפרט את עלילת הרומן ,תקוותי שבשורות אלה
הצלחתי לעורר את סקרנותם של הקוראים.
ספרה של ברבארה הוא פסיפס אבו-סנאני ,מיקרוקוסמוס
גלילי ,פני מציאות מקומית-ישראלית צרופה וכאובה.

נימר נימר

זיכרונות מהעבר
עם מבט לעתיד
לקראת הפרסום בעברית של הרומן

גלות או על
חופי הנדודים
הסופרת והחוקרת ד״ר ראויה ג'רג'ורה ברבארה ,שמכהנת
גם כמפקחת הבכירה על הוראת השפה הערבית בבתי הספר
הערביים במשרד החינוך ,היא אחת הכותבות הבולטות
בספרות הערבית-פלסטינית בארץ .ברבארה שולטת בחמש
שפות לפחות :ערבית ,עברית ,אנגלית ,גרמנית ובולגרית.
ריאיון מקיף עם ברבארה ראה אור בגיליון האחרון )יולי
 (2020של הרבעון התרבותי הערבי" :אל-רד אל-ג'דיד"
)"העתיד החדש"( ,בעריכת מוחיי א-דין ח'לאילה ועלי קאדרי.
הריאיון הוביל אותי לעיין שוב ברומן שפרסמה ברבארה לפני
שנים תחת הכותרת "עלא שוואטא אל-תרחאל" ,שניתן
לתרגמה כ"על חופי הנדודים" ,או במילה אחת" :גלות".
ספרה זה עומד לראות אור גם בעברית.
גיבורי הרומן הם אברהם ושרה התנ"כיים ,אך בגרסה
מודרנית :שרה ,היא יהודייה תל-אביבית ,בת לאם עיראקית
ולאב צפון-אפריקאי .אבראהים הוא עקור מכפר עמקה בגליל
– כיום מושב עמקה .הוא ומשפחתו המוסלמית גרים בכפר
אבו-סנאן על מגוון עדותיו הערביות :דרוזים ,מוסלמים
ונוצרים.
בין הגיבורים הנוספים :אבנר ,בן דודה של שרה ,ששמו
כשם הדמות המקראית – שר צבאו של שאול המלך והשר
הראשון בממלכה המאוחדת ,מחרחר ריב ומדון; מרי ואליאס,
פליטים מאל-בצה ,כיום מושב בצת שבגליל המערבי,
המתגוררים אף הם באבו-סנאן  ,ושכניהם הדרוזים ,בני הזוג
סולימאן וח'ולה .העלילה מתרחשת בימים הקודרים של
מלחמת המפרץ שפרצה באוגוסט  .1990ניכר שהסופרת לא
בחרה את שמותיהם של גיבורי ספרה באקראי .כל דמות -
כשמה כן היא.
כל גיבור בספר מתמודד עם שוטטותו ,גלותו והגלייתו .אצל
אחדים זו גלות כפויה; אצל אחרים זו הגירה הכרוכה באפליה,
זרות ,דיכוי ,אבטלה וחיי עוני במעברות.

נסים ברכה נולד בבולגריה ב 1939-בשם "ניסו" ,אך
בתעודת הזהות שלו כתוב "ניסן" .ברכה פרסם לאחרונה ספר
זיכרונות תחת הכותרת "לחיות ,לחוות ,לזכור ,לספר –
זיכרונות מהעבר עם מבט לעתיד" .בספר  155עמודים
בתוספת עשרה עמודי צילומים – לרוב משפחתיים.
ברוח של חגי תשרי ,ספר זה "מלא כרימון" ,גדוש אירועים
משפחתיים והיסטוריים ,מכאן ומשם )לרוב בבולגריה(,
תובנות פוליטיות ואידיאולוגיות ועדויות ממקור ראשון על
מאבקי עובדים והחיים בעשייה קומוניסטית נמרצת.
כמצופה מספר זיכרונות ,ישנם תיאורים משפחתיים ארוכים
אך לאו דווקא מיגעים .למשפחת ברכה הענפה שורשים
עמוקים בבולגריה ,והמתעניין בהיסטוריה של הבלקן ימצא
בכרך חומר רב על מדינה זו שנאנקה במשך שנים ארוכות תחת
העול העות'מאני ומאוחר יותר ,תחת השלטון המלוכני,
שיתפה פעולה עם גרמניה הנאצית .יהודי בולגריה היו חלק
בלתי-נפרד מהמאבקים למען שחרור מולדתם ,וגם במשפחת
ברכה הענפה היו שהצטרפו למאבק האנטי-נאצי .בספרו של
ברכה תיאור מפורט של פרק טרגי זה בהיסטוריה של בולגריה.
אך טועה מי שסבור שספר הזיכרונות עוסק רק בהיסטוריה.
טועה גם מי שסבור שמדובר בספר אחד .אכן זה כרך אחד,
אבל מדובר בכמה ספרים הדרים בכריכה אחת.
חייו של נסים ברכה קשורים בתולדות המפלגה
הקומוניסטית משנות ה 50-ועד היום .ברכה ,שהחל דרכו
כחניך בתנועת הנוער בנק"י ,מילא בהמשך שורה של תפקידים
בתנועה ובשורות המפלגה .הוא נמנה עם ראשי המפלגה
באזור ת"א-יפו וכיהן גם כחבר הוועד המרכזי .בספר מובא
מידע ממקור ראשון על מערכות המפלגה ב 70-השנים
האחרונות וניתוח שלהן .יש להצטער שלפרקים אלה לא
הוקדש מקום נרחב יותר .לטעמי לא הוקדש די מקום גם
לפעילותו האיגוד-מקצועית של המחבר ,שהיה יו"ר ועד
עובדים ופעיל במאבקי עובדים במשך עשרות שנים .בהקשר
זה חשוב היה להרחיב את הדיבור לגבי אחד מפרקי
ההיסטוריה של העובדים שטרם נחקרו :ההתארגנות בשנות
ה 60-של ועדי עובדים ,רובם באזור המרכז )תל-אביב הייתה
אז מרכז תעשייתי( נגד הנהגת מפא"י בהסתדרות.
ראוי לציון כמו-כן הפרק המוקדש למרקסיזם ,ובייחוד
לראיה האישית של הכותב את הסוציאליזם ואת המאבק
בקפיטליזם .מאבק זה גבה ממנו מחיר אישי לא קל – הוא
חווה אין ספור אירועים של רדיפות ושל פיטורים.

נמרוד עובד

במאבק

"כמו שהזהרנו מראש ,נתניהו מוכן לשרוף את המדינה רק
כדי להישאר בשלטון .בריאות הציבור ,פרנסתו וחירותו לא
יהיו הפקר להחלטות של אדם מטורף .אנחנו ניאבק בו לאורך
כל הדרך"  -מסר ח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה
המשותפת( לקראת הדיון שנערך בכנסת ) (24.9על תיקון
"חוק הקורונה" )חוק ההסמכה( הכרוך בהגבלות קשות על
המחאה נגד ממשלת הימין .ח"כ כסיף הצטרף למאות
המפגינים שהגיעו לשערי הכנסת כדי למחות נגד הפגיעה
בדמוקרטיה ולדרוש את התפטרותו של ראש הממשלה בנימין
נתניהו ,המואשם בפלילים .כסיף הגיש  3,900הסתייגויות
להצעת החוק בשם הרשימה המשותפת ,ובכך הצליח לדחות
את אישורו בכנסת )ר' ידיעה בעמ' .(3
לא רק חברי הכנסת של חד"ש – גם מארגני המחאות הגיבו
לגזרות שיגבילו באופן משמעותי את היקף ההפגנות .מתנועת
"קריים מיניסטר" נמסר" :כל מה שעניין את נתניהו היה לעצור
בכל מחיר את ההפגנות בבלפור .לא בריאות הציבור ,לא
מיליון המובטלים והעסקים הקורסים ולעזאזל הדמוקרטיה.
האובססיה שלו לראות את כיכר פריס ריקה מעידה על עוצמת
המחאה והלחץ האדיר שלו ממנה .בשבועיים האחרונים
הובלנו מאבק נחוש על חופש הביטוי מול מסע הסתה שקרי
חסר מעצורים .נתניהו ייזכר כמי שהמיט על ישראל אסון
בריאותי ,כלכלי וחברתי ,ודרדר את הדמוקרטיה שלה ואת
אמון הציבור לשפל שלא היה כמותו".

"החבר דב" ו"לאה צמל ,עורכת
דין" מועמדים לפרס אופיר
הסרטים "החבר דב" ו"לאה צמל ,עורכת דין" מועמדים
השנה לפרס אופיר בקטגוריית הסרט התיעודי .טקס פרסי
אופיר יתקיים השנה בסימן משבר הקורונה ,אשר השפעתו על
תעשיית הקולנוע המקומית קשה במיוחד :הפקות הוקפאו,
מימון בוטל ואלפי עובדי הענף נותרו מובטלים .לא ברור מתי
יתקיים הטקס ,אולם המועמדים כבר נבחרו.
הסרט "החבר דב" שביים ברק הימן ,סוקר את פעילותו
הפוליטית של אחד מראשי מק"י ,ד"ר דב חנין ,על פני תקופה
של  13שנים – החל בכניסתו לתפקיד חבר כנסת מטעם סיעת
חד"ש ועד לפרישתו מהכנסת בשנה שעברה.

מק"י – סניף תל אביב
קבוצת קריאה מקוונת" :המהפכה האקולוגית"
מאת ג'ון בלמי פוסטר
יום שלישי ,6.10 ,בשעה  ;20:00פרטים נוספים בפייסבוק

"אנחנו העיר" ותנועת "אחותי"
דיון מקוון בנושא המאבק לפינוי התחנה המרכזית

מק"י – המפלגה הקומוניסטית הישראלית

יום חמישי ;19:00 ,1.10 ,פרטים נוספים בפייסבוק

משתתפים בצערה של משפחת עיראקי על מות
האם

מערכת "זו הדרך"

עאישה

מברכת את החברה תמר גוז'נסקי
במלאת לה  80שנה

חד"ש – החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון

גל חד"ש – הפודקאסט של חד"ש תל אביב

משתתפת בצערם של החברים סאמח ואיהאב ובני
משפחתם במות האם

פרק " – 22סוף המוסר שמאלה" על אקדמיה,
פוליטיקה ומוסר ,בהשתתפות ד"ר ענת מטר

עאישה חסן עיראקי
המורה הראשונה של טירה

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

חד"ש – סניף ירושלים

חד"ש – החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון

משתתפים בכאבה של משפחת קמינר על מות

חברות וחברי חד"ש משתתפים בצערה של
חברתנו נועה לוי במות אמה

ראובן

ענת רייזמן-לוי
מק"י – המפלגה הקומוניסטית הישראלית

שנמנה עם מנהיגי הסניף במשך שנים רבות

חד"ש – החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון

משתתפת בצערה של החברה נועה לוי על מות אמה

חברות וחברי חד"ש משתתפים בצערם של דפנה,
מיכה ,טלי ,סמדר ,מתן וכל בני המשפחה במות

ענת

ראובן קמינר

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