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זה לא פשע לצעוד למען השלוםהימין מסית והתקשורת מתקרנפת, אבלפרשנות || 
שהיה בהפגנה יודע שלבה היה רבבות יהודים וערבים שצעדו ביחד בהתרגשות ובתקווהמי שמשתף פעולה עם הספין של דגלי פלסטין מקדם את הרס ישראל והפיכתה למקום נורא. מי

 אמש (שבת) היתה נהדרת, מלאת שאר רוח ותקווה. מי שהיה שם יודע. מינגד חוק הלאוםההפגנה 
שהיה שם יודע שלא ספירת דגלי פלסטין או קומץ ששר שירי הסתה היה לב העניין, אלא רבבות

יהודים וערבים שרוצים שלום, שוויון ודמוקרטיה, שצעדו ביחד בהתרגשות, בתקווה ובמאור פנים.
מי שהיה שם - באחת ההפגנות הכי עדינות, מכובדות ושקטות שנראו כאן - ופותח היום את העיתונים

הנפוצים בישראל, רואה את השקר מרוח בכותרות ענק. את השקר שמהדהדת למרבה הבושה
. הכותרותשרי ממשלת ישראלהתקשורת הישראלית, החוזרת על קריקטורות הפאשיזם, שהן 

מזדעזעות "מדגלי פלסטין בתל אביב" - אז מה אם היו מי שהניפו דגלי פלסטין? היו שם גם דגלי
ישראל ודגלי גאווה ודגלים אדומים.

גם במעון ראש הממשלה בבלפור הוצב בעבר דגל פלסטין בעת ביקור הנשיא הפלסטיני. אין בכך כל
רע. הכותרות צורחות סיסמאות מגונות, שצעקו כמה קיצונים. בראי ההיסטוריה יונצח קלונם של אותם

שרים ושל אותה "עיתונות", קלונם של המסיתים חסרי הבושה ומשרתיהם הנאמנים פחדני העדר.
איפה המשפחות שהלכו שם ביחד, הורים וילדים, יד ביד? איפה ניצולי השואה שצעדו, הנשים שעמדו

עם השלטים בדממה, הלהט"בים עם הדגלים, להקת המתופפים, בני הנוער? איפה כל אלו, שהיו
הרוב המוחלט והשפוי, רוב רודף שלום, שמנסה להימלט בכוחותיו אחרונים מסד הגזענות שהטילה

עליו הממשלה הזו. והרי הייתי שם, ראיתי אותם במו עיניי. ראיתי ושמעתי אותם, ולא את אלו שצעקו
"בדם ואש נפדה את פלסטין". לכל הפחות גם אותם צריך היה להזכיר, אם בעיתונות ובדיווחי אמת

עסקינן (ממצחצחי הנעליים של נתניהו כבר מזמן אין ציפייה כלשהי).
אלא שבאווירת ההתקרנפות והפחד העכשווית, זה פשע לצעוד למען שלום. פשע לראות בערבים בני
אדם. אפילו עיריית תל אביב הוציאה הודעה מבוהלת שלא צבעה את בניין העיר בדגלי פלסטין. כמה

פחד השליט כאן הימין. איזה טרור תודעתי אלים מופעל כאן נגד אנשים.
, שמפקירים את חבריהם שבאו בכל זאת, באומץ לב. הביטו ביאירבראשי האופוזיציה הנבוכיםהביטו 

לפיד, שצייץ "מעניין מה קורה למי שהיה מנסה לצעוד במרכז רמאללה עם דגלי ישראל". דמויות כאלו,
מעבר לפתטיות שלהן - הרי אף ימני לא יצביע לדמות כה גרוטסקית - נרשמות בימי ההיסטוריה

כמחריבי הדמוקרטיה. תרומתו של לפיד להרס הדמוקרטיה הישראלית אינה פחותה משל נתניהו,
איילת שקד ו"הצל".

מתי הם יבינו, כל מלקקי סוליות הימין, שהסמוטריצ'ים והנתניהוז לעולם לא יחדלו להשחית את
דמותם. לא משנה מה יעשו, לא משנה עד כמה יתרחקו מקצה צלו של ערבי ברחוב. מתי הם יבינו

שהימין תמיד יידע טוב יותר להסית, לסמן, לדקור במסרים קצרים, שאינם נושאים מורכבות או אמת,
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אלא רק פגיון בסופם.
הנושא על המדוכה הוא חוק הלאום - חוק גזע מתועב שמשחית את הדמוקרטיה הישראלית, מפלח
את החברה הישראלית ומוציא את ישראל ממשפחת העמים הדמוקרטיים. זה הנושא וזה הדיון. מי

שמשתף פעולה עם הסטת המבט מאלו משתף פעולה עם הרס ישראל והפיכתה למקום נורא.
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