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כן, ח"כ אוחנה, ייהוד הוא גזענות
שש עם עודד בן עמי, אפיקים 12 ו-13

טעתה ח"כ ציפי לבני (המחנה הציוני) כשהגדירה את ח"כ אבי דיכטר (הליכוד), יוזם חוק הלאום,
כ"אידיוט שימושי של קבוצה קיצונית שמבקשת לפגוע בדמוקרטיה הישראלית". ישראל איננה

דמוקרטיה. בפועל, היא ריבונית על מיליוני פלסטינים ביהודה ושומרון. לחייליה יש את הזכות לבעוט
בדלתות בתיהם של פלסטינים באישון ליל ולפקוד על כל הדיירים לצאת המהמיטות ולהתאסף בסלון

עם הידיים מאחורי הראש. ולדיירים האלה אין זכויות אדם בסיסיות, וכך זה כבר 51 שנה.
מיליוני פלסטינים נוספים, בעזה, מחזיקה ישראל בכלא צפוף עם תנאי מחייה תת-אנושיים. ולפיכך

ישראל היא מדינת אפרטהייד. ואילו הפלסטינים אזרחי ישראל מודרים בפועל מהממשלה, ויישוביהם
סובלים מקיפוח שיטתי בתשתיות ובחינוך. לכן (מעבר לגזענות) אף משפחה יהודית לא תרצה

להתגורר בישוב ערבי. כשמשפחה ערבית מבקשת לשפר את רמת חייה, היא יכולה לעשות זאת רק
באמצעות מעבר לישוב יהודי. למשל, עפולה.

כשניסה דיכטר להגן בדיון באולפן על הסעיף שיאפשר הקמת יישובים ליהודים בלבד - קרי, לתלות
בכניסה לעפולה שלט שמכריז שאין כניסה לערבים - טען כי "גם ליהודים בישראל מגיעות מעט

זכויות". כושרו הטיעוני של הנימוק הזה כה ירוד ועילג עד כי קשה לכנות את האידיוטיזם שגלום בו
שימושי. דיכטר שואף להפוך את האפרטהייד לחוק יסוד בתוך גבולות הקו הירוק. כתשתיאלץ המדינה

להגן בבג"ץ על הסעיף הנ"ל, לא תוכל לצטט את אמרת השפר מפי אביו הרוחני של החוק. זה יהיה
סתם אידיוטי ולא שימושי בכלל.

יו"ר הוועדה הדנה בחוק, ח"כ אמיר אוחנה (הליכוד), היה מעט מהורהר ומתחבט יותר, ואמר כי "גם לי
הסעיף הזה לא נשמע טוב. אבל נשאלת השאלה, האם הרעיון הציוני והיכולת שלנו לייהד את הגליל
פסו מהעולם? מי שטוען שהחוק הזה הוא גזעני כמוהו כמי שטוען שציונות היא גזענות". החוק הוא

גזעני. נתחיל מזה. בלי ספק. לייהד את הגליל? מה זה, טיהור אתני? לבוא למיעוט שמהווה יותר
מ-20% מאזרחי המדינה ולומר לו שנוכחותו בגליל איננה רצויה, או שהוא נחשב שם אזרח סוג ב', רק
בשל מוצאו הלאומי והאתני - ברור גם שזו גזענות, מה השאלה בכלל. גזענות פר-אקסלנס. טוב יהיה
אם יכולתנו לייהד את הגליל תעבור מן העולם. מבחינה מוסרית היא פסולה. לערבים יש זכות לגליל

לא פחות מליהודים.
שמא לבני היא האידיוטית השימושית? האם טחו עיניה מראות כי "יהודית ודמוקרטית", בבת עינה, לא

הולכות ביחד? על ישראל להיות דמוקרטית. פירוש הדבר שכל אזרחיה, בלי הבדל לאום ודת, שווי
זכויות. ואם הם שווי זכויות, ישראל איננה יכולה להיות מדינת הלאום אך ורק של היהודים בה. היא

צריכה להיות מדינת הלאום הישראלי.
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