שלום רב,
ב– 1בנובמבר נלך לבחירות בפעם החמישית בפחות מארבע שנים .בחירות
גורליות .ובעת הזאת יש בישראל מחנה ליברלי שיוצא לקרב בלימה על שימור
הקיים ומנגד מחנה ריאקציונרי־מהפכני ,שמנסה לטלטל את המציאות הפוליטית
כולה .הריאקציונרים מעדיפים לקרוא לעצמם שמרנים ,כי השם הזה מהוגן יותר,
אך אין שום דבר שמרני במה שהם רוצים :הם רוצים למחוק  60שנים של קדמה.
ב– 15השנים האחרונות קיבץ בנימין נתניהו סביבו ארגונים ואנשים שמתהדרים
בתואר "שמרני"  פורום קהלת ,אם תרצו ואחרים  שמעוניינים לשנות את ישראל
מן היסוד.
פורום קהלת מנסה לייבא לישראל ,בעזרת כסף של אוליגרך שהשתתף בניסיון
ההפיכה של  6בינואר בארה"ב ,תפישות שמטרתן קידום עליונות יהודית ,סדר
חברתי מסורתי ודחיקת מיעוטים ונשים אל שנות ה– 50של המאה ה–.20
הסיבה פשוטה :המחנה הריאקציונרי מעוניין ,בראש ובראשונה ,להשלים את
הכיבוש בגדה ולגרש את הפלסטינים על ידי הפיכת חייהם לבלתי נסבלים.
המחנה הריאקציונרי הקים בהתנחלויות מדינת רווחה בכספי הציבור הישראלי;
ובה בעת הוא נלחם למנוע מדינת רווחה בישראל.

הבעיה של הריאקציונרים היא שבישראל עדיין יש כוחות שמתנגדים למשטר
האפרטהייד שהם הקימו בשטחים .בבתי המשפט ,שעוצרים פה ושם תפיסה
של רכוש פלסטיני פרטי ,הם רואים בעיה מיוחדת .בתי המשפט ומה שנשאר

הבעיה של הריאקציונרים היא שבישראל עדיין יש כוחות שמתנגדים למשטר
האפרטהייד שהם הקימו בשטחים .בבתי המשפט ,שעוצרים פה ושם תפיסה
של רכוש פלסטיני פרטי ,הם רואים בעיה מיוחדת .בתי המשפט ומה שנשאר
מהמחנה הליברלי כאן הם האויב האמיתי :הם מעכבים ,לפעמים ,את התפשטות
הכיבוש ומעיזים להנחיל לישראל ערכים שאינם מושתתים על שנאה.
על כן הם צריכים להביס את הליברלים .הריאקציונרים שלנו צריכים להשיג
ניצחונות מוחצים כדי להפעיל עלינו את השיטה שהם נוקטים נגד הפלסטינים:
ייאוש .ספק אם נתניהו עצמו ריאקציונר במידה כזאת ,אבל אין לכך חשיבות.
הליכוד ,לשעבר תנועה ליברלית ,עבר השתלטות עוינת של ריאקציונרים.
אם יצליח נתניהו להיבחר שוב ,הוא יהיה תלוי בריאקציונרים .מאחר שאין לו
מחויבות של ממש למשהו חוץ ממילוט עצמו מאימת הדין ,ומכיוון שהוא שואף
לנקום במחנה הליברלי על שהעז להרחיק אותו מהשלטון ,בכנסת הבאה — אם
הוא ינצח — יירדף כל מי שאינו ריאקציונר.
הצלחת הריאקציונרים בארה"ב בסוגיית ההפלות תגרור ניסיונות חיקוי גם
בישראל .הליברטריאניות הדתית שלנו ,העתק־הדבק מארה"ב ,מנותבת על פי
ריאקציונרים אמריקאים .הם יקדמו חוק שבו שופטים נבחרים מטעם הכנסת ,כדי
שהם יהיו "משלהם" ,וימלאו את מערכות השלטון בגורמי ימין אולטרה־שמרנים
כדי לחוקק חוקים שישנו את שיטת המשטר ויתחזקו את הכיבוש.
המודל יהיה איילת שקדִ .חשבו על ממשלה שלמה של העתקי־שקד .שמחה
רוטמן מהציונות הדתית כבר הבטיח שאת מה שעשו הריאקציונרים בארה"ב
ב– 50שנה ,הוא וחבריו יעשו מהר יותר.
אבל זה עדיין בידינו ,והם עדיין מיעוט .זכות ההצבעה שלנו עדיין קיימת .ב1
בנובמבר ייערך הקרב האחרון על הדמוקרטיה שלנו ,שמעולם לא הייתה מופת
של דמוקרטיה ליברלית ,כפי שחושף דו"ח שפורסם השבוע ע"י מכון זולת.
פגומה ,רעועה ,נוטה לסמכותנות אבל עדיין דמוקרטיה .איש בל ייעדר.
)פורסם לראשונה בהארץ(4.72022 ,

לקריאת הדוח המלא" ,דמוקרטיה לכאורה :מצב המשטר בישראל" לחצו על
התמונה:

את הדוח כתב עו"ד איתי מק בהתבסס על חוות דעת מייעצת של ד"ר תמיר
מגל .צוות ההיגוי של הדוח כולל את פרופ׳ דניאל ברטל ,פרופ׳ אייל גרוס,
פרופ׳ נעמי חזן ,ד״ר מהא כרכבי סבאח ופרופ׳ אורית קדר.

פספסתם את אחד הניוזלטרים הקודמים? כולם כאן

אנחנו צריכים אותך כדי להמשיך!
אנחנו בתקופת בחירות ועכשיו יותר מתמיד חשוב להנגיש את הדוח החדש
לכמה שיותר שחקנים פוליטים .נשקיע מאמצים לפעול מול ראשי מפלגות,
להפנות את תשומת לבם לדוח ולאמץ את ההצעות האופרטיביות שלנו לחיזוק
הדמוקרטיה.
תרמו לנו כדי שנוכל להמשיך לקדם מדיניות ולפרסם עוד דוחות ,ניירות מדיניות
וניירות עמדה שחיוניים כל כך בתקופה הזו.

שלכן ושלכם,
זהבה גלאון
נשיאת זולת

נשיאת זולת

הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו !
לעדכונים שוטפים על פעילויות זולת בקרו בפייסבוק ,בטוויטר ,בערוץ היוטיוב וכמובן באתר שלנו











