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שנה לאחר שדות הקטל שזרע המשטר הישראלי בלבנון, בנוסף לשדות הקטל היומיומיים אותם הוא זורע 

בגדה המערבית וברצועת עזה. 

נכסי צאן הברזל, אוסף שירי העם שהמציאה הציונות בתהליך  נדמו פזמוני השלום ־  בשנה שעברה 

הקולוניזציה של פלסטין ובמיוחד לאחר כל מלחמה מ–1948 ואילך. היתה זו המלחמה הראשונה בה מצאו 

עצמם המשוררים–מטעם ללא חרוזים ומלודיות קליטות. הציבור בישראל כבר התרגל להקזות דם עונתיות, 

במחזוריות  בוחר  הישראלי  שהממסד  נראה  המשטר.  על–ידי  הקונפליקט  של  מכוונות  מהסלמות  הנובעות 

ועוצר  בתים  והריסת  אדמה  והפקעות  ממוקדים  חיסולים  של  המתמשכת  לשגרה  מעבר  הקטל  הרחבת  של 

ומחסומים לא רק נגד הפלסטינים, אלא גם כדי להשתיק את תקתוק הפצצה החברתית התוך–ישראלית; שהרי 

מוסכם וידוע לאליטה השלטת שפצצה זו מסוכנת בהרבה לשלומם של תיקי ההשקעות שלה מאשר הפצצה 

האירנית. ובינתיים הקזות הדם הללו נעשות באמצעות קבלן המשנה המזרח תיכוני של ריבון הסדר העולמי 

ית.  לּבַ החדש; הן מאפשרות לבריון האמריקאי להמשיך ולשדר לעולם, דרך הכיבוש של עירק, מי כאן הּבַ

בשנה שעברה היתה זו המלחמה הראשונה בה פולחן המוות של סקירת הנופלים בעיתונות לווה גם בציון 

ריבונית  יוצאת למלחמה במדינה  מובלט של שיוכם הגאוגרפי. רצתה כאן התקשורת להדגיש שכשישראל 

וגמרנו", מיטב האשכנזים של המיעוט השליט ־ אנשי ההתיישבות  ב"זבנג  כלבנון, כשהמלחמה מתחילה 

העובדת הוותיקה ושכונות היוקרה ־ הם עדיין אלה הפורעים את שטר הדמים. זאת בניגוד לשגרת החללים 

המזרחים, הדרוזים, הבדואים והאתיופים המבצעים את מה שמתקרא על–ידי המשטר "ביטחון שוטף" בגדה 

ובעזה. חיילי חי"ר אלה נשלחו אל הקרבות בלבנון כשהסתבר שהעסק הסתבך ומתמשך. התקשורת בישראל 

שנה למלחמת לבנון-עזה:
מורה נבוכים מזרחי, עם חזון
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היא ברובה פרטית. היא מהווה את מדורת השבט של הזירה הציונית המתקראת פרוגרסיבית. קרוב לוודאי 

שעקב שמותיהם וחזותם של החיילים המתים בפעולות הביטחון השוטף וכשנתארכה המלחמה, הבין ציבור 

צרכני התקשורת את מוצאם מבלי שייזדקק לאיזכור מיוחד של העניין על–ידי ברוני המידע. רק עקב החזות 

גם  ועזה באים מהרוב הכהה הנמצא בשוליים.  והמיקום הגאוגרפי מבין הציבור, שחיילי הדיכוי של הגדה 

כאשר נעדר האמון האזרחי בצבא, שרירי התותחים עדיין מהלכים קסם על הציבור היהודי בישראל.

בשנה האחרונה לא הפסיקה התקשורת לפמפם סיפורים על צמיחה כלכלית וירידת אחוזי המובטלים/ות; 

האליטה  למעט  בישראל,  הציבור  למרבית  אבל  כלכלית.  צמיחה  עמן  מביאות  שמלחמות  ברור  היה  שהרי 

הלבנה החוגגת, אין את ההון הדרוש כדי להיכנס לעסקי פוסט–מלחמה ־ שיקום בניינים שנפגעו בהפגזות 

החיזבאללה, סחר–מכר של מיגון מחודש ומשוכלל יותר של מכונת המלחמה, מכונה המפטרלת לאורך מה 

טרם  גם  העימות.  באזורי  הנשים  יותר  עוד  נפגעו  וכמה  כמה  אחת  על  כגבול.  הגדירו  המשטר  שקברניטי 

המשטר  כעת  שם.  האזרחית  התעסוקה  מקורות  של  דלילותם  עקב  רע,  בכי  מצבן  היה  האחרונה  המלחמה 

מתחמש ומתבצר לקראת הקזת הדם הבאה. הקזה זו אמורה להשיב את אמון האזרחים בצבא לאחר המפלה 

של הקיץ שעבר. התעסוקות הנילוות להכנות לסיבוב הבא דורשות בעיקר כוח עבודה גברי. 

בשנה שעברה נראה שאמיתות רבות באשר למשטר, שהיו חבויות זה שנים מתחת לפני השטח של הזירה 

הציבורית, עלו אל אור השיח הפומבי. בישראל נערך שיח זה בעיקר דרך התקשורת ההגמונית. בדחילו ורחימו 

היא מדווחת לנו על ירידה של אמון הציבור במערכת המשפט, משענתו של השלטון למען יצירת מראית עין 

הומנית. מדורת השבט, הטלוויזיה והעיתונות המודפסת, מאירה גם את העדר האמון הציבורי במשטרה. לכן 

פונות האליטות הלבנות לחברות שמירה פרטיות, הקשורות לפרקים אל משפחות המאפיה. צילומי הפפראצ'י 

ובאירועים סלבריטאיים  זמנן בשמחות  חולקות תדירֹות את  בתקשורת מתעדים משפחות פשע אלה כשהן 

יחדיו עם משפחות האליטה השלטת. כמובן שהתקשורת, המוזמנת גם היא לשמחות, מדווחת. 

בשנה שעברה תכיפות הדיווחים הביקורתיים על שרותי הרווחה והבריאות עלתה. בפעם הראשונה יודע 

אנושית  בהנדסה  המתמשך  הציוני  הניסוי  אודות  על  ובפריים–טיים  רציפה  בצורה  התקשורת  צרכני  ציבור 

כפויה  להשמה  מהבית  ילדים  הוצאת  השלושים:  שנות  מאז  בהסתר  שנערך  המנוחשלות,  האוכלוסיות  של 

במוסדות; מתן הגנה משפטית להורים פדופילים ואלימים, והענשת ההורים המגוננים; ניסויים רפואיים ללא 

יידוע האוכלוסייה המהווה שפן ניסיונות; מתן תרופות נרקוטיות ממכרות לנשים וילדים )ראו "ריטלין" או 

מדור ואליום ושות'( כדרך לפתרון בעיות חברתיות. אמנם מתעלמת התקשורת בניחותא מן העובדה שמרבית 

ומהתצלומים  מִמבטאם/ן,  משמותיהם/ן,  זאת  ומבין  טמבל,  לא  הציבור  אבל  מזרחים/ות.  הם  הנפגעים/ות 

ממשיכים  רבים  החשיפה,  ולמרות  הפשע,  עוצמת  עקב  אבל  שלהם/ן;  הפיגמנטים  צפיפות  על  המעידים 

להכחיש ולהדחיק את הקשר בין צבע העור, המוצא, והמנוחשלּות.

כי  תחושתה  עקב  ופלסטינית,  מזרחית  ברובה  בצפון,  האזרחית  האוכלוסייה  בקרב  הצטבר  רב  זעם 

הארגונים  לגבי  חברתיים.  ארגונים  כחמישים  של  קואליציה  ־  הצפון"  "כוכב  אל  נותב  הזעם  הופקרה. 

המתקראים "חברתיים", ה"חברתיּות" היא מצג שווא הבא לחפות על הגזענות נגד ערבים, בין אם הם מזרחים 

או פלסטינים. "כוכב הצפון" ערכה ועדות לשימועים ציבוריים, בהן העידו כמאתיים נפגעים אזרחיים של 

המלחמה. ראשי "כוכב הצפון" התירו לפלסטינים שבעדים לדבר על מוצאם הערבי. מאידך, הם תייגו את 

להיותם  הקשורה  שלהם,  הערבית  להיסטוריה  שהתייחסו  מבלי  סתם,  עניים  כישראלים  שהעידו  המזרחים 

תושבי הפריפריה. השימועים נערכו בחיפה, צפת, נצרת וקריית שמונה.

קואליציית "כוכב הצפון", כמו גם הארגונים המרכיבים אותה, ממומנת על–ידי "הקרן החדשה לישראל". 

הקרן משקפת סוג של ציונות כאילו–נאורה, כאילו–אלטרנטיבית. היא יוסדה בתקופת האינתפאדה הראשונה 

על–ידי יורשי אימפריית הג'ינס ליווי'ס בחוף המערבי של ארצות הברית. האליטה השלטת בישראל נתנה את 

ברכתה. בהעדר מדיניות רווחה ממלכתית, החלה הקרן להכתיב בהדרגה את האג'נדה החברתית, התרבותית 

אחראים  שתי"ל,  שלה,  הבת  וחברת  הקרן  בישראל.  האזרחית  למחאה  המתלווה  הסעד  של  והמדינית 

אבטלה.  של  במציאות  תעסוקה  לנותני  שהפכו  החברתיים,  הארגונים  של  ולדה–פוליטיזציה  להתמקצעות 

כשמתמקצעים, חייבים ליישר קו כדי לקבל משכורת, במיוחד אם את/ה מנכ"ל עמותה החפץ בסגנון חיים. 

כלל  בדרך  בהן  משרות  ושמיניות  ורבעי  לחצאי  מחולקים  הקרן  כספי  אשכנזים,  ברובם  המנכ"לים,  למעט 

נטולי  חלקיקי משכורת  אל  פעילי/ות שטח  שיותר  כמה  לכבול  כדי  זאת,  ־  ופלסטינים  מזרחים  מועסקים 

זכויות עובדים. לקרן אידאולוגיה ופרקטיקה של חלוקת עבודת–המחאה תוך כדי הכלתה: האשכנזים מהאליטה 

הליברלית–פרוגרסיבית רשאים להיות "פוסט" ציוניים ולמחות על הפרת זכויות אנוש ואזרח של הפלסטינים 

בגדה המערבית ובעזה, או אפילו בתחומי המשטר הישראלי. הפלסטינים אזרחי ישראל הם על תקן הילידים 

לוחמי החופש האקזוטיים, הבאים להוכיח את נאורות המדינה והקרן התומכת בה. לכן הם נדרשים להשתיק 

את גישתם אל הציונות כגזענות. הארגונים המזרחיים הנתמכים על–ידי הקרן ־ במידה שהם מסרבים להפוך 

לבית תמחוי וים של דמעות ־ פשוט מנוטרלים. 

את שימועי "כוכב הצפון" ריכזו דמויות הנחשבות "שמאל", וממוצבות במעבה ההגמוניה: יוסי שריד, 

נעמי חזן, עוזי דיין, ובוטרוס אבו מאנה. את הדו"ח אודות השימועים כתבה שופרו האנגלו–סקסי של הפמיניזם 

הלבן הִממסדי, הפרופסור למשפטים פרנסיס רדאי. אולי לכן התמצתה מחאת האזרחים בכנסים דלי נוכחות, 

שתוצאתם ניירות עמדה מסעירים בעיקר לציבור קוראי האנגלית התורמים לקרן. זהו סוג פעילות המוכר לנו 

מזה כעשור ־ תחכום "פוסט" ציוני, המייחצן את המאבק המזרחי תוך כדי ִנטרולו. 

החתחתים  דרך  את  עברו  ישראל  מאזרחי  למיליון  קרוב  העיתונות,  לנו  בישרה  האחרונה,  בשנה 

הביורוקרטית וקיבלו דרכון של האיחוד האירופי. רובם דור שני ושלישי של ניצולי שואה, הרואים את אירופה 

כאפיק מילוט. אפילו יושב–הראש–לשעבר של הכנסת והסוכנות היהודית אברום בורג, בנו של יוסף בורג, 

מאושיות הציונות הדתית–לאומית, הודיע קבל עם ועדה בעיתון האליטה "הארץ" שלישראל אין עתיד בתור 

מדינה יהודית. לכן הצטייד בדרכון צרפתי של האיחוד האירופי. למרבית החברים/ות בקהילותינו אין אפיק 

שכזה. לעומת היחסים הפוריים בין הציונות לבין המדינות שאזרחיהן השתתפו בשואת יהודי אירופה, הציונות 

השאירה מאחוריה בארצות ערב אדמה חרוכה. אדמה חרוכה זו שוללת מקהילותינו את זכות השיבה. בשנה 

האחרונה קיימת בציבור המזרחי, הרוב הדומם של אזרחי ישראל, תחושה קיומית שהמדינה מתכלה ושאין 

לה אלטרנטיבה. לאורך שנים ציבור זה חרק שיניים, והתאמץ יומיומית להשתלב, ללא הצלחה, בהגמוניה 

האשכנזית של המשטר. בשנה האחרונה, פנטזיית ההשתלבות של ציבור זה טפחה על פניו.

ר ו ז א ב   ֿ ה  ר ב ע ש ה  נ ש ה

בשנה שעברה המשיך העולם הערבי, כולל הפלסטינים באשר הם, לדבר דרך הדואליזם של פלסטין/ישראל. 

היתה כאן החמצה גדולה של העולם הערבי בכלל, ושל הפלסטינים והלבנונים בפרט. כמה חבל ששוב חזרו 

השבלונות הלאומיות הישנות והנוחות, הקושרות את היהדות באשר היא ־ מזרחית ואירופית כאחד ־ עם 

הציונות כאויב הלאומיות הערבית. אמנם מצרים, ישראל וירדן הן קבלניות המשנה של ארצות הברית באזור, 

המזרחים, מעבר  נפגעי המלחמה  עם  ולדבר  להעיז  לנסות  והלבנונים  הסורים  הפלסטינים,  היו  יכולים  אך 

לקטגוריות המוחלטות של הכיבוש הישראלי. היה אפשר להושיט למזרחי הפריפריה יד. היה אפשר להסביר 

לחיזוק  המשטר  אינטרס  את  משרתים  למעשה  בדרום  והקסאמים  בצפון  שההפגזות  מבינים  הם  שהפעם, 

נגד  המזרחי  הציבור  התקוממות  את  שמונע  הוא  הוא  זה  קונפליקט  לפלסטינים.  מזרחים  בין  הקונפליקט 

הנאו–קולוניאליזם הכלכלי, אשר רושש אותו סופית ולחלוטין. יכלו לוחמי החיזבאללה והחמאס להצביע על 
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כך שהמשטר הפקיר את המזרחים המנוחשלים הן בשדה הקרב והן במקלטים. 

בניסיון לחבוש את פצעי העומק של המלחמה ולטפל בסבל של אוכלוסיית הפריפריה, על הרכבה האתני 

והלאומי, היו יכולים הפלסטינים והלבנונים לתת יד למאבק המזרחי. זאת, כדי לבקע איזה סדק בסולידריות 

המזרחית הסיסמאתית עם הממסד הלבן, ובשגרת הקריאות הפבלוביות של "מוות לערבים". קריאות אלה 

נובעות הן מהסוציאליזציה המוצלחת–מדי של קהילותינו, אותה כפה עלינו ההגמון והן מההשתקה האלימה 

של אלה שהעזו לקרוא עליו תיגר ־ ראו מרדכי וענונו, טלי פחימה, עוזי משולם ואחרים. הממסד הישראלי 

הלוחם הפקיר אוכלוסייה זו, בהצדיקו את המחיר ששילמה ־ הרוגי שדרות והצפון ־ כמחיר דמים בר–סבל, 

למען תיושם האידאולוגיה שלו שוב ושוב. כמה חבל שבתודעת העולם הערבי, והשמאל המערבי התומך בה, 

לערבים"  ה"מוות  וצווחני  המתנחלים,  השב"כ,  חוקרי  מהמחסומים,  הכהים  החיילים  רק  להישאר  המשכנו 

־ כפי שמציירת אותנו התקשורת האשכנזית בעקביות מכוונת. מדוע, אם כן, לא מטילים בה השכנים ספק? 

שהרי המטרה של כולנו היא להחליש את מרכז הכוח האשכנזי ההגמוני, שכפה את עצמו על האזור. האם אין 

זו מטרה משותפת לכל אי–מי בעל כל שיוך אתני שהוא, שאינו רוצה לחיות בווילה הנטועה בג'ונגל, המוקף 

חברות שמירה, אלא מעדיף להיות חלק מהוויית המרחב המזרח תיכוני? 

קל וחומר: טקטיקה של דיבור, הנובע מן העולם הערבי אל הציבור המזרחי פגוע המלחמה היתה יכולה 

להתחיל ולהציע אלטרנטיבות. יתכן, אמנם, שהיו התבטאויות כלשהן בנושא המזרחי בעולם הערבי לאחר 

ומנעה  הערבית  הלשון  את  קהילותינו  מפי  כרתה  בעובדה שהציונות  בהתחשב  האחרון;  הקיץ  קרבות  שוך 

מאיתנו את בתי הספר האליטיסטיים בהם לומדים אנגלית על בוריה, היה כדאי לתרגם התבטאויות אלה 

מערבית ואנגלית לעברית. בכוחותינו הדלים אין לנו גישה לכלים שיאפשרו לנו קריאה, תרגום והפצה של 

התבטאויות שכאלה. כמו כן, כפעילים חברתיים מזרחים אנטי–ציונים בלי משכורת אמריקאית, אין לנו ולו 

תקציבים, אפילו דלים, כדי לתרגם את האקטיביזם שלנו לערבית.

לדחות  ממשיכה  ערב,  מדינות  של  הפוליטיות  המערכות  גם  כמו  הפלסטינית,  הפוליטית  המערכת 

ארגוני  גם  עושים  כך  פומבית.  הידברות  ליוזמות  לא–ציוני/ת  מזרחי/ת  קהילתי/ת  מנהיג/ה  ניסיון של  כל 

 המרחב הציבורי הנאבקים על צדק תרבותי, מגדרי, חברתי, ופוליטי בעולם הערבי. היות שמנהיגים/ות אלה 

אינתפאדת אלאקצא.  לפני  גם  גורפת,  בצורה  אותם/ן  זו החרימה  מנורה, מערכת  ועליו  דרכון  נושאים/ות 

משום מה, המערכות הפוליטיות והעמותות הערביות לא מדקדקות במנורה על דרכוני האשכנזים העולים 

לרגל לרמאללה, או המקיימים מפגשים עם פוליטיקאים ופעילים חברתיים ערביים במטרופולינים במערב. 

האם זה בגלל העובדה שלהרבה מהאשכנזים הללו יש דרכונים גם זרים? או האם נובעת הדחייה מכך שהעולם 

הערבי מצפה לשמוע מאיתנו כשאנו מתווכים על–ידי ה"שמאל" האשכנזי?

של  לערבית  תרגומים  לקרוא  ניתן  מקסימום,  האנטי–ציונית,  המזרחית  והפעולה  ההגות  סוגיית  על 

אמריקאית  האירופאית–צפון  הפוסטקולוניאלית  האקדמית  בהוויה  נטועים  רובם  מזרחים,  אינטלקטואלים 

ומתבטאים מעל לראשיהן של קהילותינו. אלה מהם השייכים לאקדמיה הישראלית מדירים את עצמם בנוחיות 

מן העבודה הסיזיפית הקהילתית היומיומית באמצעות כתיבה מנותקת, המתמצה ב"גזור, צנזר והדבק" של 

תאוריות פוסטקולוניאליות–פוסטמודרניות מארצות הברית. לטענתם, הגזענות האנטי–ערבית של הקהילה 

המזרחית מביכה אותם, ומהווה אבן ריחיים על צווארם. 

ה ר ע ש ה ט  ו ח ל  ע ם  ז י ב י ט ק א

הייבוא שאינו ביקורתי של תאוריה פוסטקולוניאלית אל האקדמיה הישראלית, ואחר כך התרגום שלו לערבית, 

לפחות:  שפות  בשתי  לדבר  צריך  האקטיביזם  לאקטיביזם.  מתורגמים  להיות  היכולים  כלים  מייצרים  לא 

שפה אחת היא השפה הרעיונית הפמיניסיטית האנטי–גזענית, השואפת ליצור אפשרויות אינטלקטואליות 

להתחברות של המזרחים למרחב הערבי; שפה שנייה היא השפה הפרקטית, בה מדבר האקטיביזם כשהוא 

עוזר לא/נשים ולקהילות להתמודד מול רשויות המשטר כדי לקבל פתרונות מעשיים לבעיות היומיום, כמו 

להתקומם נגד הרס בתי כפר שלם במסגרת "פינוי–בינוי". תוך כדי האקטיביזם שלנו אנו מעלים את מודעות 

הקהילה לכך שלא במקרה השליך המשטר את משפחותיה לארעיות ממושכת בסלמה–של–לפני–הנכבה )קרי, 

כפר שלם דהיום( ־ עד שערכה הנדל"ני של הקרקע יעלה, אז תובע מהם המשטר להתפנות. כמו כן אנו 

מעלים בפני הקהילות, פנים אל פנים, את המציאות בה הקיבוצים ושכונות היוקרה האשכנזיים, שהוקמו על 

כפרי הנכבה, לא חווים ארעיות מתמשכת של סלאמס, וחייהם אינם מוטלים על הכף כשהסלאמס הופך לחלק 

מבועת הנדל"ן עם תהליכי הג'נטריפיקציה. אף אחד לא דורש מהלבנים הדרים על חורבות פלסטין להתפנות 

למען לבנים אחרים. גם לא הארגונים האשכנזים העוסקים בהנצחת הנכבה ועורכים סיורי–זיכרון בגטאות 

שלנו, אך ממעיטים לבקר בבוננזות הנדל"ן האשכנזיות שנבנו על חורבות הנכבה.

והיא  מנועה מתעסוקה  האנטי–ציונית  המזרחית  הקהילתית  רק שהמנהיגות  לא  גבוהים.  המחירים  אך 

חיה  היא  שבתוכה  המזרחית  מהקהילה  נוקבת  לביקורת  חשופה  גם  היא  המשטר;  על–ידי  בקביעות  מודרת 

־ זאת למרות שהקהילה נעזרת בה ובארגז כליה. כשאנו מדברים עם קהילותינו, אנו מדברים עם הא/נשים 

הפוסט/אנטי–ציוני  האשכנזי  השמאל  להבדיל,  הציונות.  בנו  הגזענות שפצעה  פצעי  של  ההיסטוריה  מתוך 

עוסק רק בפצעי הנכסה )1967( והנכבה )1948(, אותן הוא מנכס לעצמו כמנגנון גיוס כספים לארגוניו בעולם 

המערבי. בקהילותינו, הטיפול בפצעי הנכבה ־ למרות הקשר שלו לפצעי הגזענות שלנו ־ הוא בגדר מותרות 

כאשר הקהילות עסוקות בשרידה יומיומית. הפצע שלנו יכול אולי לשלשל לכיסי ראשי הערים בהן נמצאים 

הגטאות שלנו כסף מהלובי הפרו–ישראלי במערב: הם לוקחים את נדבני הלובי לטיולי דיכאון פותח כיסים 

בשכונות שלנו. כסף זה אינו מגיע לקהילותינו או לפעילויותינו.

בעבודתנו עם הקהילה המזרחית המנוחשלת טמון פרדוקס: מחד, מלוות אותנו הקריאות המוכרות של 

"מוות לערבים". מאידך, אנו מופתעים שוב ושוב לטובה מכך שבשנה האחרונה מרבית הציבור המזרחי, מכל 

המעמדות הכלכליים וכל גווני הקשת הפוליטית )למעט, אולי, הסמול הליברלי–פרוגרסיבי(, מוכן להודות בפה 

מלא שהמשטר בישראל, גזעני כלפי יהודים לא–אשכנזים. תוך כדי פעולותינו, מתחילים בעדינות להיווצר 

הבקיעים בזיהוי האוטומטי של ההתנגדות לציונות כפריבילגיה של האשכנזי השבע. אולי קיים שיח ערבי 

למרבה  אך  פעולה;  גם  אלא  המזרחי,  בנושא  כתובים  טקסטים  רק  לא  הכולל  אלטרנטיבי  חברתי–תרבותי 

הצער אין שיח זה יכול לתמוך בניצני התעוררות התודעה הזו בקהילותינו: אירוני שהשיח הזה מגיע לישראל 

דרך ירחונים מדעיים או פורטלי אינטרנט כשהוא מתורגם מערבית לאנגלית. הוא זמין ל"שמאל" האשכנזי 

והאקדמיה, שלגביהם פלסטין, העולם הערבי ואף התאוריה של המזרחיות, קיימים גם הם בעיקר באנגלית, 

ומגיעים לכאן דרך הברית האשכנזית עם השמאל המערב–אירופאי–צפון אמריקאי. וגם אם היה שיח ערבי 

אלטרנטיבי בנושא המזרחיות מופץ בקהילותינו, כל עוד לא חקרנו את הפצע שלנו באמצעות ההיסטוריה 

שלנו, לא תוכלנה קהילותינו להתבונן בעצמן דרכו. כתוצאה מבועת התקשורת, ומהכאב הגדול של הפצע, 

קהילותינו מתנחמות בסדרות טלוויזיה דוברות ספרדית ואנגלית עם כתוביות בעברית. בשנה האחרונה יש 

זיהוי והכרה זהירים של קהילותינו בפצע, בהשוואה להכחשה שאפיינה את העדר הטיפול בו קודם לכן. 

בשנה האחרונה, נראה לנו, גם בציבור הפלסטיני יש גורמים המושפעים מהסדר העולמי החדש המוכתב 

מוושינגטון לאזור. האם גם ברשות הפלסטינית, כמו אצלנו, קיימת דלת מסתובבת בין האקדמיה לשלטון? 

האם אותם תהליכי אקדמיזציה ופרופסיונליזציה שעברו על הארגונים והעמותות החברתיים–לכאורה שלנו, 

עברו בשנה האחרונה גם על הארגונים והעמותות ברשות הפלסטינית? מסעות העלייה לרגל המתוקשרים של 

הסמול שלנו אל המאיון הליברלי–פרוגרסיבי ברמאללה לא מעוררים אצלנו תמיהה. הגמוניות קוסמופוליטיות, 
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באשר הן, דרכן להסתנכרן. אבל מה בנוגע לארגוני השטח של המנוחשלים? אנו משערים שכשם שאנו מנסים 

להתנגד להגמוניה ולפתח שיח משחרר, למרות שהמשטר כל הזמן מקצץ את כנפינו על–ידי העוני שהוא כופה 

עלינו, כך גם אצל מנוחשלי פלסטין. אך אנו סובלים מנכות לשונית בערבית, למעט ערבית–יהודית מדוברת 

שחלקנו זוכרים מבית הורינו. אין ברשותנו את תשלומי שכר הלימוד כדי להיות מיומנים בה. קל וחומר, אין 

לנו את הפנאי הדרוש כדי ללמוד שפה כתובה. אנו חיים על חוט השערה. 

מרבית הדיכוי הישראלי של פלסטין לא מתבצע באמצעים של הרג, אלא באמצעות ביורוקרטיה כל כך 

מסורבלת בכוונה תחילה, שהורגת לאט לאט. כי איך אפשר להבין ולעכל ולפעול על–פי כל החוקים והתקנות 

וחוקי העזר והסגרים והפתחים המתחלפים והשטחים ־ א', ב', ג' וכו', ומה לא, אותם מנחית הכיבוש על 

הגדה ועזה. את הרג הנפש ־ המוליך גם לתחלואי הגוף ־ הנעשה באמצעות הביורוקרטיה, ִתרגל המשטר על 

המזרחים והפלסטינים אזרחי ישראל בשנות החמישים, בתקופת הממשל הצבאי והמעברות.

קהילותינו מותשות מהעיסוק מסביב לשעון בצליחה יומיומית של הביורוקרטיה הזו, הממשיכה לעשות 

בנו שמות, למרות שאינה אכזרית ופנטזמגורית כמו זו המופעלת על–ידי משטר הכיבוש בגדה ובעזה. התורים 

בביטוח הלאומי עבור המעות של הבטחת הכנסה; התורים לנדבות אוכל וביגוד מעמותות; התורים בלשכת 

העבודה; חרדות הדפיקה על הדלת של שוטרי ההוצאה לפועל; התורים בסיוע המשפטי הבלתי יעיל, בנסותנו 

למנוע את פינוינו מבתינו עקב אי עמידה בתשלום שכר דירה; הפקידים הרומסים והמחלישים עד שהא/נשים 

כבר מוותרים. בד בבד, עקב מחסום האנגלית אין לנו מנגנון מתוקצב משלנו היכול לאתגר את פנטזיית השלום 

והדו–קיום אותה מבקשים לייצר האשכנזים. עקב מחסום הערבית, אין לנו את האופציה לחבור לארגונים 

מיומנותם  בעזרת  הללו  מהארגונים  לחלק  לחבור  יכולים  האשכנזיים  הארגונים  הערבי.  בעולם  חברתיים 

באנגלית. מדוע נכנעים הארגונים הללו, הממוקמים בעולם הערבי, לסדר ההגמוני הפלסטיני–לאומי, הגורס 

שיש להמשיך ולדבר על השלום עם האשכנזים ־ או להחרים את כולנו כאחד? 
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בשנה האחרונה "תנועת ה'פיוט'" המזרחית מקבלת לגיטימציה אפילו במרחב הציבורי, המוגדר אצלנו כלבן–

על–לבן. הפיוטים המסורתיים הנם פואטיקה ליטורגית גברית של יהדות ערב, המושרת למלודיות של מלחינים 

ערבים קלאסיים ־ ריאד סנבטתי, בליכ חאמדי, עבד אל וואהב, פירוז, פריד ואחרים. פיוטים אלה מושרים 

בבתי הכנסת ובבתים של קהילותינו מזה שנים. כעת מושרים בנוסף אליהם גם פיוטים להם נכתבו מלודיות 

חדשות שאיכותם המוזיקלית ירודה יותר, על–ידי גברים ונשים במתנ"סים של מפעל הפיס, ואפילו במכוני 

מחקר אקדמיים, שם הם מהווים תכשיט אקזוטי נוסף בהכלה שלנו. הרבנים והחזנים שלנו מסרבים לקשר 

בין מקור המוזיקה, תור הזהב של המודרניזם הערבי, לבין היהדות. הפעילות הזאת לא נחשבת כמאתגרת את 

הציונות, ולכן היא מסובסדת על–ידי עמותות ומוסדות הסמוכים על שולחנות המשטר. גם אשכנזים מגיעים 

לפעילות זו. חלקם אף משתמש בידע שרכשו כדי לקדם את הקריירה האקדמית שלהם. זאת מבלי לתגמל 

כיאות את הפייטנים המתפרנסים בדוחק, וקל וחומר ־ ללא תגמול לקהילות על הזכויות התרבותיות שלהן.

נהנה  ובית המלוכה, הוא  לוק הירושלמי מופיע בשירת הפיוט בפני הפרלמנט המרוקאי  חיים  כשרבי 

מהתשואות המלוות את ערביותו. לנשים הוקצתה השירה בערבית או בתרגום לעברית של קלאסיקת הזמר 

הערבי הפופולרי. הדיווה ריימונד אבוקסיס האשדודית, או זהבה בן הבאר–שבעית, זכו לתשואות בקזבלנקה 

ובעזה. גם היום, בשוק הערבי של הקלטות הפירטיות, מתנגנות ונסחרות הְקלטות שלהן בן הן שרות בשפת 

חששם  עקב  בפרהסיה,  הערביות  אותה  עם  להזדהות  מסרבים  אלה  כל  כאן,  מגוריהם  במקומות  אך  אמן. 

מהתגובה הפבלובית של הקהילה ־ זאת למרות שבאירועים פרטיים לא רק שישירו וירקדו בערבית, אלא גם 

ישכרו נגנים פלסטינים. הפרדוקס טמון בכך שהציבור המזרחי חושב ששירתו הערבית בערבית או בתרגום 

לעברית יכולה להתקיים בתוככי המשטר ה"ישראלי" בצורה אוטונומית, ללא יצירת קשר בינה לבין עוולות 

הציונות, בהן תומך מרבית ציבור זה בכל פה.

היא  ההופעה  שפת  בהם  עצמאיים  בתאטראות  גם  המתרחשת  מזרחית,  תרבותית  תחייה  היום  קיימת 

ערבית–יהודית עירקית, מרוקאית, פרסית או תימנית. המופעים עמוסי קהל מזרחי. כמו כן אנו עדים לפריחה 

של סרטי מחתרת מזרחיים, הדומים במבניהם לדרמות הקולנועיות המצריות והמופצים באופן דומה להפצת 

גברים  הפועל  אל  מוציאים  הזו  התחייה  את  הצער,  למרבה  הערביות.  הערים  בשווקי  הפירטיות  הקלטות 

מזרחים. לנשים המזרחיות יש שליטה מועטה יותר על אמצעי ייצור וצריכה, וקל וחומר על תהליך ההעצמה 

החדשה  "הקרן  כמו  בקרנות  התלוי  המזרחי,  הפמיניזם  הציבורית.  בזירה  קולן  השמעת  על–ידי  הפוליטית 

הוא מקבל כסף  כצו האופנה,  גם אם,  לישראל" הפך לקבלן משנה של הפמיניזם האשכנזי המיינסטרימי. 

לפרויקט העוסק בלימוד הפמיניזם הִאסלאמיסטי, הלימוד נעשה בדרך כלל דרך טקסטים המתווכים על–ידי 

האנגלית והמערב האסלאמופובי. 

עקב  המזרחית.  בחברה  אלה  לזרמים  מוביליזציה  לעשות  יכולים  אנו  אין  כיום  שלרשותנו  באמצעים 

הפיקוח השוטף של המשטר עלינו, מעולם לא היו לנו אמצעים מסודרים להראות את הקשרים העמוקים של 

התחייה התרבותית הזו אל העולם הערבי מחד גיסא, ומאידך גיסא אל הצנזורה הציונית, הגורמת לגורמים 

הפועלים בתחיית התרבות הערבית–מזרחית לשורר מלודיות בשבחי הקלגס. אנו יכולים לקרוא השכם והערב 

לירידה מן הבמה הציונית, כי אינה שלנו, אבל האם תהיה לאמנים הללו במה אחרת? במה כזו צריכה להיווצר 

בשיתוף עם יוצרים תרבותיים בעולם הערבי. אך בעולם הערבי, היוצרים הללו הם אותם אלה שאינם מוכנים 

לשתף פעולה עם מוזיקאים ואמנים מזרחים התומכים בפומבי במפעל הציוני. כל עוד לא תיווצר במה כזו, 

קל יהיה למזרחים/יות לחיות את הפרדוקסים: לשחק על הבמה הציונית; לדווח לסוקרי דעת הקהל, העובדים 

עבור התקשורת ההגמונית, שהאשכנזים הם גזענים; לשיר ביהודית–ערבית; ולצווח "מוות לערבים". עדיין 

לא נוצרה הסיטואציה המראה לציבור המזרחי שמשתלם לו לערוק משורות הציונות. נהפוך הוא: המשטר 

האשכנזי מנפנף בסיפורי ההצלחה הבודדים של מזרחים/יות רפוסים/ות במנגנון השלטון והאקדמיה. 

בשנה האחרונה נחשפו לחלוטין הגשרים נטולי היסודות שניסה המשטר לבנות בישראל במהלך תהליך 

של  א–פוליטית  פרשנות  על  התבססו  אלה  גשרים  בעקבותיו.  שבאה  אלאקצא  אינתפאדת  ובמשך  אוסלו 

פוליטיקת הזהויות שמקורה במערב אירופה ובארצות הברית. הפרשנות המקומית של קרנבל הזהויות הזה 

התיימרה לחבר בצורה פוסטמודרנית את שואת מלחמת העולם השנייה למזרח התיכון החדש. פסטיבל השלום 

של אוסלו הביא עמו גל של טיולי שואה מתוקשרים: טיילנים מזרחים ופלסטינים, כמו האשכנזים, מומנו 

על–ידי הלובי הפרו–ישראלי ומערכת החינוך הממלכתית בישראל. הם טסו לביקורים במחנות הריכוז במזרח 

אירופה ובמרכזה לצלילי ההמנון הלאומי, "התקווה" שמקורו, בעצם, בשיר עם מבוהמיה, ושהגיע אלינו ־ 

"גזור והדבק" ־ דרך היצירה "מולדאו" של המלחין הקלאסי בדריץ' סמטנה, הבנויה על שיר עם זה. בשנה 

האחרונה העיסוק בטיולי השואה המזרחיים והפלסטיניים תפש מקום נכבד מן הרגיל מסביב למדורת השבט.

איננו באים להקל ערך בהתוודעות–שטח של המזרחים והפלסטינים לזוועות המפלצת הנאצית; מאידך, 

לגבי בני נוער מזרחים טיולים אלה החליפו את טיולי תנועות הנוער האשכנזיות. כמו טיולי תנועות הנוער, גם 

טיולי השואה הם חוויה מכוננת של סוציאליזציה מזרחית אל "ליבת הישראליות". חוויה זו מבוססת על שכחה 

היסטורית של פלסטין וחיבור מוטעה של התנ"ך לכאן ועכשיו הציוני. לדידנו, מסעות אלה הם ליבת הנאורות 

בה מאמין המשטר. תנאי הכרחי לקיומה של נאורות זו הוא מה שמכנה המשטר "פלורליזם אזרחי". פלורליזם 

זה מותנה בפרשנות לשואה, במסגרתה עוברים האנדרטאות ומחנות הריכוז תהליך של ציוניזציה. התהליך 

מסתיר את הערך המוסף של מסחור השואה. אסטרטגיה זו מסייעת בידי המשטר לתחזק את האימפריאליזם 
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חלקן  על  ואירופה  אמריקה  צפון  משטרי  אצל  אשמה  של  תמידי  בטיפוח  שוטף  טיפול  על–ידי  זאת  שלו. 

בהשמדת יהדות אירופה, יען כי לא עשו כמעט דבר לעצרה. לטענתנו, טיולים אלה מנרמלים את השואה 

כסיבה האתית–לכאורה של האגרסיה הישראלית. בין השאר מתבטאת נורמליזציה זו בסדר יום תיירותי הכולל 

סיורים במחנות ריכוז ביום, והשתתפות במופעי קברט של עובדות מין בערב. מה הפלא שאחרי טיפול שורשים 

שכזה בטראומת השואה מתאפשר לאשכנזים לפתוח דף חדש באירופה, המתבטא בדרכון של האיחוד?

האיחוד האירופי יצר סיטואציה בה משתלם לאשכנזים לערוק מהמציאות העדתית אותה טיפחו בעמל 

רב ־ מציאות שבה, עקב הפריבילגיות המוגזעות שלהם, ישראל נתפשת בעיניהם כדמוקרטיה היחידה במזרח 

התיכון. למרבה הצער, לא נתאפשרה סיטואציה ערבית בה משתלם למזרחים לערוק מן ה"דמוקרטיה" הזו. 

נהפוך הוא: שיח'ים סעודים נמנים על התורמים למרכז פרס לשלום. אולי יאשימו אותנו קוראינו בפנטזיונריות, 

אבל מדוע לא תאפשרנה סוריה, לבנון, עירק, לוב, מצרים, אירן, ומדינות אחרות טיולי שורשים מאורגנים 

ומתוקשרים למזרחים? מדוע לא מאפשרים המשטרים הערביים אופציה של דרכונים לעת צרה לקהילותינו 

זה  יחרוג רעיון  ואם  גם הם לנצל את ההזדמנות(?  )בהנחה שיצליחו לסנן את המזרחים מהשב"כ שישמחו 

מדמיונינו הקודח, ברצוננו להעיר את תשומת לבם של המשטרים הערביים לכך שהאשכנזים, בתור הבלבתים 

סניף של  בתור  לעולם הערבי,  הנסיעות המזרחית  סוכנות  לנהל את  לוודאי שירצו  קרוב  על שיח השלום, 

"המזרח התיכון החדש". 

התנועות  שמציעות  הטרנס–לאומית  האג'נדה  אחרי  נסחפת  הערבי  בעולם  החילוניות  גם  כיום, 

הזירה  אל  המחלחל  מודרניסטי  פונדמנטליזם  מציגים  אלה  תנועות  של  ספיחים  מאידך,  האסלאמיסטיות. 

הציבורית ומקרין גם אלינו: נקעה נפשנו מסיסמאות "ח'ייבר ח'ייבר יא יאהוד, ג'ש מוחמד סאיאעוד" )ח'ייבר 

ח'ייבר יא יאהוד, צבא מוחמד עוד ישוב(; אמנם המנהיגות האסלאמיסטית הפוליטית מקפידה להשתמש במונח 

"ציונות", אבל לא כך בהפגנות ההמוניות נגד ישראל. נמאס לנו לשמוע את הצווחות הללו שוב ושוב בהפגנות 

בהן השתתפנו. ישראל אינה יאהוד. נקעה נפשנו מהיותם של "יאהוד", ישראל והציונות מילים נרדפות, אותן 

שומעים שוב ושוב בקלטות פירטיות בעלות תפוצה עממית רחבה, בהן נואמים אנשי דת ־ קלטות המתנגנות 

להן באוטובוסים הבין–עירוניים, בשווקים, ובהרבה חללים ציבוריים בעולם הערבי על פזורותיו. אין מקומן 

של סיסמאות אלה בביקורת הלגיטימית על המשטר בישראל. סיסמאות אלה כמוהן כצווחות "מוות לערבים" 

ומכל  ח'ייבר,  יום שישי במסגדים(  )=נאומי  ח'ייבר2, מח'וטבות  ח'ייבר1,  נפשנו מטילי  נקעה  בקהילותינו. 

העלאה באוב של קרב ח'ייבר שקרה ב–628 לספירה בדרום חצי האי ערב, אפילו בקונטקסט של הישראליות 

והציונות, וקל וחומר, בקונטקסט של ה"יאהוד". 

המשטר  האשכנזי:  המשטר  בנו  כפי שהתעלל  בקהילותינו  התעלל  לא  ערבי  משטר  אף  זאת,  כל  ועם 

חטף את תינוקותינו ומכרם לאימוץ; המשטר עיקר את נשותינו מבלי ליידען, יען כי לא נחשבו לאימהות 

ילדינו בחסות  המשביחות את המאגר הגנטי של הגניוס היהודי; המשטר ביצע הקרנות רדיואקטיביות על 

ארצות הברית תחת מסווה של טיפול רפואי; המשטר שבר את המבנה המשפחתי שלנו; המשטר מנע מאיתנו 

השכלה ראויה, וכך נמנעה מאיתנו עבודה מפרנסת; המשטר מנע כל פתרון אפשרי של חזרת הפליטים, למען 

יונצח הקונפליקט הצבאי בין ישראל למדינות ערב, וכך תימנע מאיתנו גם זכות השיבה למקורותינו.

י  ח ר ז מ ה ב  צ מ ה ו  , ן י ט ס ל פ / ל א ר ש י  , ת ח א ה  נ י ד מ

בשנה האחרונה, המילה "ישראיל" מופיעה תדירות בתקשורת הערבית כתחליף למונח הישן, "הישות הציונית". 

אין משמעותו של דבר נורמליזציה של היחסים עם ישראל בלב העולם הערבי. אז מה אם שמעון פרס חתן 

השלום מבקר ומרצה בנסיכויות הנפט של המפרץ? דווקא בשנה האחרונה יש עדנה טרנס–לאומית לפתרון 

חומת האפרטהייד.  העגומה של  למציאות  הפוך  חזון  פלסטין/ישראל,  מדינה אחת,  על–ידי  פלסטין  שאלת 

חומה זו בונה המשטר כדי להפריד בין הגדה המערבית ורצועת עזה לבין ה"ישראיל" נטולת הגבולות מ–1948 

־ אותה "ישראיל" שהוא מרחיב לצרכיו כאשר הוא מואיל בטובו לצמצם את שאיפותיו בנושא "ארץ ישראל 

השלמה". עדנה זו גם אינה עולה בקנה אחד עם הקו הרשמי האופרטיבי של הרשות הפלסטינית בגדה ובעזה, 

שגם הוא גורס שתי מדינות לשני עמים. מנקודת המבט המזרחית, המתנגדת לפיקציה הבינארית של "יהודים 

מול ערבים" שיצרה הציונות ־ אין כאן שני עמים. 

בשנה האחרונה ראינו שבעקבות פרסום הסטטיסטיקות על ההתפלגות האתנית של ההרוגים ב"שטחים", 

קיימת מגמה בקרב אמהות מזרחיות לעודד את ילדיהן להצטרף אל מסלול "הסירוב האפור". כמו כן, בתי הכלא 

הצבאיים מלאים בעריקים מזרחים. מאידך, כמו שכתבנו בשנה שעברה, הסרבנות האפורה של האשכנזים 

אינה סוד יותר, אלא שיחת היום בין אמהות למתבגרים. לכן, בצורה פרדוקסלית, צה"ל, "צבא הפלנגות", 

הוא אפיק הקידום המזרחי אל לב הקונצנזוס ה"ישראלי". הסרבנות האפורה, אשכנזית ומזרחית כאחד, שונה 

מן הסרבנות האשכנזית המיוחצנת בכך שאין להורי הסרבנים האפורים כסף, כוח וקשרים, שיכתירו הילה 

משפטית ותקשורתית סביב ילדיהם. לא בכדי לא ידוע לנו על עריקים אשכנזים בכלא הצה"לי ־ הפריבילגיה 

של הלובן חוסכת מהם את חוויית הכלא. פתרון "שתי המדינות לשני עמים" ייצטרך להיות מתוחזק על–ידי 

טקסי מלחמה והקזת דם מחזוריים. לא נראה לנו שטקסים אלה יחזיקו מעמד לאורך זמן. 

אנו תומכים בחזון המדינה האחת. אבל למרבה הצער, בתסריטים אותם אנו מעלים לא נראה שיהיה מקום 

של שוויון זכויות בר מימוש לאזרחי המדינה המזרחים. זאת עקב החורבן אותו זרעה הציונות בקהילותינו. 

האיחוד  של  הדרכונים  בעלי  של  מסיבית  הגירה  ממנה  תהיה  אחת,  מדינה  של  כינונה  שעם  מניחים  אנו 

האירופי, בעיקרם אשכנזים פרופסיונליים. אנו מניחים כי גם השכבה הדקה של המזרחים שהשתלבו במעמד 

הפרופסיונלי ולהם מקצועות נדרשים, יהגרו אל מדינות כמו קנדה, אוסטרליה, ורפובליקות אמריקה הלטינית 

המעודדות הגירה של בעלי מקצועות וממון. אנו משערים כי כך יעשו גם הרבה מן הפלסטינים הנוצרים, שכבר 

עכשיו מהגרים מהגדה ועזה אל קרוביהם בפזורה הפלסטינית באמריקה הצפונית, הלטינית, ובאירופה.

האם תיווצר כאן מדינה פטריארכלית אסלאמיסטית, בה יהיו המזרחים שיישארו על תקן של מיעוט דתי? 

האם תהיה כאן מדינה פטריארכלית חילונית, בה תשלוט עלינו האליטה האשכנזית שלא ישתלם לה להגר 

לחו"ל יחדיו עם אליטת הממון וההשכלה הפלסטינית? האם תדרנה אליטות אלה שוב את הרוב הדומם של 

הפלסטינים והמזרחים מגישה אל צדק חלוקתי של משאבים, קשרים ומוניטין? 

הקהילות שלנו חפצות חיים באזור הזה. עקב האסונות אותם המיטה הציונות על העולם הערבי ועלינו, 

ולעשות את שיעורי הבית  בישראל להתחיל  לכן על הרוב הדומם המזרחי  לאן ללכת.  אין  לקהילות שלנו 

המזרח–תיכוני, הבית אותו הכריחה אותנו הציונות האשכנזית לשכוח, לשנוא, ולהתבייש בו מאז הגיעו לכאן 

הפועלים התימנים שלה ב–1882. עלינו להציע לקהילותינו את האומץ להשתקם מפצעי הטראומה לא רק 

דרך שרידה יומיומית, אלא גם עם חזון לטווח הארוך. על המזרחים לשחזר את הקשר ההיסטורי היהודי–ערבי 

שוויון  לתבוע  המזרחים  על  שלו.  הדכאנית  מהפטריארכיה  האפשר  ככל  לנתקו  וככזה,  תרפיוטי,  כתהליך 

ושותפות אמת במדינה האחת, ישראל/פלסטין, שתהיה לכולנו בית של קבע. על כולנו, הרוב הדומם המזרחי 

והפלסטיני, לדובב את השתיקות שכפו עלינו האליטות שלנו, בין אם אלה חילוניות, מסורתיות, או דתיות. כדי 

להתחיל תהליך בונה אמון זה, על הפלסטינים להפסיק ולתלות את יהבם בשמאל האשכנזי. בד בבד, עם כל 

הקושי, על קהילותינו לזהות את עצמן, כאן ועכשיו, כרוב הדמוגרפי עליו נשענת הציונות האשכנזית במדינת 

ישראל. באמצעות רוב זה ביכולתנו להביא למהפך, שישחרר את האזור כולו מן האימפריאליזם והפטרונות 

האמריקאית, על קבלן המשנה הישראלי שלה. אבל על הרוב הערבי באזור להבטיח לציבור המזרחי במעשים, 

ולא רק במילים, שכשתהיה כאן מדינה אחת לא נידחק שוב לשוליים. )מאי-יולי 2007(




