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ידי  על  המתפרסם  אנרכיסטי  כתב-עת  הוא  "אלטרנטיבה" 
לתוכן  במה  להיות  מטרתו  אנרכו-קומוניסטי.  ארגון   – אחדות 
אנרכיסטי, אנטי-סמכותני ורדיקלי ולעורר שיח ביקורתי בסוגיות 

וחברתיות. פוליטיות 

אנרכיזם
רעיון  הוא  אנרכיזם  שלנו.  החברתית-ארגונית  התפיסה  היא 
אנרכיסטים  החברה.  של  מהפכני  לארגון-מחדש  השואף  חברתי 
החברה  לניהול  והיררכיים  סמכותניים  למנגנונים  מתנגדים 
ההשפעה  כוח  את  ומקבוצות  מפרטים  המפקיעה  המדינה,  כגון 
חברה  לניהול  ופדרטיבית  חירותנית  גישה  ומציעים  החברתי, 
בניהול-עצמי  מאופיינת  אנרכיסטית  חברה  וחופשית.  משגשגת 
שליטה  מבוזרים,  דמוקרטיים  ארגונים  באמצעות  החברה  של 
של  בהעצמה  תומכים  אנרכיסטים  ישירה.  ודמוקרטיה  קהילתית 
הקהילה ושל היחיד, ותהליך קבלת החלטות דמוקרטי על ידי אלו 
האנרכיזם  של  הבסיסיים  העקרונות  מתוצאותיהן.  המושפעים 

וניהול-עצמי. סולידריות  שוויון,  חירות,  הם 

קומוניזם
כלכלית  שיטה  היא  קומוניזם  שלנו.  הכלכלית  התפיסה  היא 
ובעלות  הכלכליים-חברתיים  המעמדות  בביטול  המתאפיינת 
מוחלטת של החברה בכללותה על אמצעי הייצור וההפצה ומשאבי 
הטבע, תוך שמירה על שוויון כלכלי וחברתי ניכר וללא קיומם של 
אנרכו-קומוניסטית  גישה  סמכותניים.  שלטון  מוסדות  או  מדינה 
הנייר,  על  רק  ולא  בפועל  שיוויוניות  של  חשיבותם  את  מדגישה 
בכלכלה  ושימוש  הכסף(,  )ביטול  והמטבע  השוק  מערכת  ביטול 
המתוכננת באופן דמוקרטי ומבוזר על ידי העובדים לשם סיפוק 
אחד  »מכל  הוא  הקומוניזם  של  הבסיסי  העקרון  החברה.  צרכי 

צרכיו«. לפי  לכל אחד  יכולתו,  לפי 

עקרונות ומטרות
של  בנייה  הוא  פעילותנו  את  שמנחה  הפוליטי-חברתי  החזון 
ארגון  עצמי,  ניהול  חופש,  של  עקרונות  על  המבוססת  חברה 
בנאמנות  לנהוג  שואפים  אנו  ופדרליזם.  סולידריות  עצמי, 
לעקרונות שאנו מפיצים: שוויון, אחווה, העדר שלטון, חופש מכל 
כפייה, חופש אמונה, עזרה הדדית, חופש בחירה וגיוון. בהתאם 
לעקרונות אלה, אנו קוראים למאבק בסדר הקפיטליסטי והמדיני, 
בכיבוש  להטבא“ק,  באפליית  בסקסיזם,  בגזענות,  בפשיזם, 

באלו.  וכיוצא  הסביבה  בהרס  במלחמות,  ובאימפריאליזם, 

דבר המערכתמי אנחנו?
של  הקודם  בגיליון  להבטחתנו  בהמשך 
של  מעצרו  על  )ברשומה  אלטרנטיבה  
בנושא  להרחיב  כיאל(  מג'ד  העיתונאי 
שמדינת  והשימוש  הפוליטיים  האסירים 
להקדיש  החלטנו  בכליאה,  עושה  ישראל 
והביקורת  הכליאה  לנושא  זה  גיליון  את 

עליה. האנרכיסטית 
כשבוע לפני פרסום הגיליון, הושק קמפיין 
האתרים  ביוזמת  פיתרון"  לא  זה  "כליאה 
קפה גיברלטר והעוקץ, שמטרתו לעורר דיון 
ציבורי בשיטת הכליאה ולחשוף את הבעיות 
זו  יוזמה  על  מברכים  אנו  בה.  הטבועות 
להצביע  ברצוננו  זאת,  עם  בה.  ותומכים 
הכליאה  שיטת  אופי  בין  ההדוק  הקשר  על 
מדינה  ישראל  של  היותה  לבין  בישראל 
ומעצמה  מחד,  ומעמדית,  קפיטליסטית 
את  להבין  חשוב  לטעמנו,  מאידך.  כובשת 
של  דיכוי  מנגנון  בתור  הן  הכליאה  שיטת 
אוכלוסייה מוחלשת בתוך ישראל – בעיקר 
מזרחים, רוסים, אתיופים ופלסטינים תחת 
כיבוש 48', רובם מרקע סוציו-אקונומי נמוך 
– והן ככלי ראשון במעלה במנגנון הכיבוש 
בשטחי 67' שמטרתו לדכא את ההתנגדות 
משפחה  כמעט  אין  כיום,  הפלסטינית. 
רב  ספק  בכלא.  קרוב  לה  שאין  פלסטינית 
משמעותי  באופן  לשנות  ניתן  אם  כן,  אם 
את שיטת הכליאה ללא הפלת הקפיטליזם 
ומשטר הכיבוש בשטחי 67' ו-48' והחלפתם 

ושיוויונית. חופשית  בחברה 
שמפורסמים  הטקסטים  כי  מקווים  אנו 
כאן, וקמפיין "כליאה זה לא פיתרון", יוכלו 
הכליאה  מערכת  אודות  רציני  דיון  לייצר 
הכלא  בתי  ביטול  למען  קריאה  ולהעלות 
בתי  אותם  המערכתיים  בגורמים  ומאבק 

משרתים. הכלא 
האסירים  בנושא  סקירה  כתבת  כי  נציין 
שתוכננה  בישראל  הכלואים  הפלסטיניים 
להופיע בגיליון זה טרם הושלמה ותפורסם 

הבא. בגיליון 
זה  "כליאה  קמפיין  של  הפייסבוק  לעמוד 

פיתרון": לא 
www.facebook.com/StopPrison 
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כיצד  ילדותך?  על  מעט  לנו  לספר  תוכל  האם 
למעגלים  הצטרפת  ומתי  פוליטית  מעורב  נעשית 

האנרכיסטיים?

אני בטוח שלגישה של הדור שלי כלפי הפוליטיקה, החברה 
והצדק היה חלק בלתי-נפרד ממה שהתרחש באותה תקופה. 
אני מתייחס לשנות החמישים ולתחילת שנות השישים. היה זה 
ומוליכי- עלובים  פוליטיקאים  בידי  שהובל  אפוקליפטי  עולם 
וההתלהבות  הכוח  האישיים.  מאוויהם  מימוש  לצורך  שולל 
חדשה  חברה  ליצור  התחלנו  באוויר.  בהחלט  היו  שינוי  למען 
לתחום  מעבר  נמצאנו  בידינו.  היה  העתיד  בלית-ברירה. 
השליטה וההסתה של המפלגות הפוליטית – ובכללן המפלגה 
דרך  בזה  להבחין  יכולת  תרבותית,  מבחינה  הקומוניסטית. 
 Skiffle – ששמענו המוזיקה  שלנו,  והתסרוקות  התלבושות 
)סגנון עממי בריטי(, שירי-עם ורוק'נ'רול, הטלוויזיה, הקולנוע 
עם  היה  כך  הסמכות.  בפני  עוד  התכופפנו  לא  והסאטירה. 
 That Was The Week"ו־  2"Private Eye" ּפרֹופיּומֹו1,  פרשת 
היא  בכך.  רב  משקל  היה  שלטלוויזיה  מניח  אני   .3"That Was
הייתה הגורם המשפיע ביותר במקרה שלי בכך שהיא סיפקה 
לי מודלים לחיקוי שהראו לי כיצד העולם פועל: כיצד דברים 

1 פרשת פרופיומו  )Profumo( הייתה שערוריה פוליטית בבריטניה של שנות 
השישים המוקדמות. שר המלחמה ג'ון פרופיומו נאלץ להתפטר לאחר שנודע כי 

ניהל רומן עם נערה בת 19 בשם קריסטין קילר.
2 דו-שבועון סאטירי בריטי שיצא לאור לראשונה ב-1961. כתב העת מתח 

ביקורת נוקבת על פוליטיקאים ועל פרשיות שחיתות.
 .BBC-3 תוכנית טלוויזיה סאטירית של ה

"זורו",  תיקון,  הדרוש  את  לתקן  יש  וכיצד  להיעשות  אמורים 
היתר. בין  החתרני,  בילקו"  "סמל  וכן  הבודד"...  "הפרש 

בטלוויזיה,  ונפלאים  ישנים  סרטים  מאוד  בהרבה  גם  צפינו 
היו  לחלקם  הקולנוע.  בבתי  לראות  יכולנו  לא  אשר  סרטים 
אנשים  כיצד  לגבי  תובנה  של  ומרגשים  עילאיים  ממש  רגעים 
מתשוקה  שהונעו  אנשים  אלה  היו  צריכים – ויכולים – לנהוג. 
אני  אך  לזכור,  מכדי  מדי  יותר  יש  והוגנות.  כבוד  של  וערכים 
קאפרה  פרנק  של  סרטו  מתוך  סטיוארט  בג'ימי  במיוחד  נזכר 
 Pimpernel" בסרט  הווארד  ובלזלי   "It's a Wonderful Life"
סמית',  הורשיו  הפרופסור  בתפקיד  משחק  הוא  שבו   ,"Smith
השחקן  שהיה  )כפי  מובהק  כאנטי-נאצי  במציאות  שמתגלה 
שבה  הסיום,  בסצנת  הווארד  של  המונולוג  האמיתיים(.  בחייו 
הוא מתעמת עם ראש הגסטאפו בתחנת הרכבת, ערב הפלישה 
הגרמנית לפולין בספטמבר 1939, גרם לשערות שעל גבי לסמור, 
באותה  המשמעותיים  הסרטים  עצמם  הקולנוע  בבתי  כך.  ממש 
תקופה היו, לדעתי: "בצהרי היום", "ליל הצייד", "הגשר על הנהר 
קוואי", "הפרא", "זרע הפורענות" שהציג לראשונה את ביל האלי 
"המועמד  המושבעים",   12" התהילה",  "שבילי  והרוק'נ'רול, 
ובל  במאי"...  ימים  "שבעה  סטריינג'לאב",  "ד"ר  ממנצ'וריה", 
רבות  עזר  הוא  גם   Mad מגזין  "ספרטקוס".  את  כמובן,  נשכח, 
לקבל  מגלזגו,  הקטנים  הסקוטים  לנו,  במיוחד  דרכים,  במספר 
יכולים  שהאמריקאים  ולהיווכח  האמריקנית,  לתרבות  גישה 
להיות בקיאים ובעלי ביקורת עצמית, וכן גם רדנקים גסים, אנשי-
ימין מגלומנים ואימפריאליסטים. המשפט הפולמוסי שנערך עקב 
פרסום הספר ליידי צ'טרלי היה גם-כן נקודת-מפנה בכל הקשור 
מותר  שהיה  מה  על  בשליטתו  הממסדי  המקארת'יזם  להחלשת 

במסגרת נושא הגיליון על כליאה ואסירים 
פוליטיים, היה לנו הכבוד לראיין את 

האנרכיסט הסקוטי סטיוארט כריסטי. 
כריסטי )68(, שנולד בגלזגו, נודע בעיקר 

בשל נסיון ההתנקשות ברודן הספרדי 
פרנקו בשנת 1964, כאשר היה בן 18. 
כריסטי נתפס כשברשותו חומרי-נפץ, 

ונידון, למרבה ההפתעה, לעשרים שנות 
מאסר. לאחר ששוחרר מן הכלא בעקבות 
לחצים בינלאומיים ושב לבריטניה, נעצר 

שוב והואשם על חברות בארגון האנרכיסטי 
 .)Angry Brigade( "הבריגדה הזועמת"

שאלנו אותו על החיים בכלא תחת משטר 
פרנקו, על התנועה האנרכיסטית העולמית 

ועל האסירים הפוליטיים בפלסטין.

ראיון עם סטיוארט כריסטי
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 Sundayה־ של  בצבע  המגזין  הופעת  לקרוא4.  לנו  אסור  או  לנו 
Times בתחילת שנות השישים גם הראה על התקדמות כלשהי, 
לפוטו-ז'ורנליזם  הקשור  בכל  חדש  עידן  פתח  הדבר  מניח.  אני 
כולנו. של  הפוליטית  למודעות  השאר,  בין  תרם,  אשר  בינלאומי, 

כאשר הייתי די בוגר על מנת להבין ולו במעט על מה שמתרחש 
לנוער  הצטרפתי  ל־17,   15 גיל  בין  בערך  כלומר  בעולם, 
המזימות  לי  התחוורו  כאשר  הלייבור.  מפלגת  של  הסוציאליסטי 
ומאבקי הכוח בתוך התא של מפלגת הלייבור בגלזגו, הדבר הפנה 
עד  שלי.  החירותניים  היצרים  את  בי  ועורר  המפלגה,  נגד  אותי 
והוגנות  צדק  אידיאליזם,  של  החזקים  שהחושים  הבנתי  מהרה 
שהובילו אותי אל הסוציאליזם ואשר בלבלתי בטעות עם מפלגת 
הלייבור, כפי שמדגימה הפסקה הרביעית בחוקתה5, נוצלו לצורך 
מפלגות,  בניית  בחירות,  תעמולות  גסים:  פוליטיים  כוח  משחקי 
תפיסת משרות ניהוליות ותחרות על תפקידי מזכיר רבי-עוצמה. 
פוליטיקת  המפלגות.  בין  הבדל  שום  היה  לא  התחתונה  בשורה 
עוד  לרכוש  המנסות  האליטות  שלטון  אלא  הייתה  לא  פרלמנט 
כוח או למשיך להחזיק בו. אז, כפי שאתה רואה, מפלגת הלייבור 
יותר  להתעמק  אותי  הניע  זה  דבר  כמוני.  לאנשים  נועדה  לא 
הפעולה  ובתנועת  "סולידריות",  הסוציאליסטי-חירותני,  בחוג 
הפוליטי  לביתי  ומשם  הסקוטית6,  המאה”  “וועדת  הישירה 

הטבעי – האנרכיזם.
ההצבה  לעצירת  בקמפיין  מוקדם  די  בשלב  מעורב  נעשיתי 
צי   .)Holy Loch( לוך  בהולי  האמריקניים  הפולאריס  טילי  של 
בהחלט  הייתה  לוך – זו  בהולי  פולאריס  צוללות  של  אמריקני 
ראשי  למוקד  למעשה,  גלזגו,  את  הפך  הדבר  רצינית.  התפתחות 
למתקפה מניעתית פוטנציאלית של הכוחות הסובייטיים. באותה 
המדיניות  עקב  בייחוד  האנטי-אמריקאיים,  הרגשות  רבו  תקופה 
בעיקר  נזכר  אני  קנדי.  של  שלטונו  תחת  האימפריאליסטית 
אפריל  בחודש  החזירים  למפרץ   CIAה־ של  המתוכננת  בפלישה 
קובה  קסטרו,  של  הסמכותני-מרקסיסטי  משטרו  חרף   .71961
המדינה  הייתה  ולמעשה  מהפכני,  מגדלור  אלו  בשנים  היוותה 

האמריקנים. בפני  לעמוד  האומץ  עם  היחידה 
בכל מקרה, היצרים החירותניים שלי החלו להתפתח בסביבות 
האנמית  מהתנועה  התייאשתי  מהרה  ועד  הזאת  התקופה 
בידי  שנשלטה   ,)CNDה־( הגרעיני  הנשק  לפירוק  שקראה 
מפלגת  על  להשפיע  בעיקר  חיפשו  אשר  ופוליטיקאים,  ידוענים 
הלייבור. מסיבה זו נעשיתי פעיל יותר ב"וועדת המא" החירותנית 
ונטלתי  בגלזגו,  גם  שהתקבצה  לאחר  יותר,  והפעלתנית  יותר 
הצוללות  של  הגיען  מרגע  מיד  כמעט  ההפגנות,  במרבית  חלק 

לאזור. האמריקניות 
או  אזרחי  אי-ציות  במעשי  ממש  של  חלק  נטלתי  לא  מעולם 
שביתה בישיבה. טקטיקה זו של "וועדת המאה" מעולם לא יושמה 
רבים,  אנשים  שהיו  אף  מקרה,  בכל  שלי  בדור  לא  בגלזגו,  ממש 
ולאחר  עקרון,  מתוך  במחאה  ברחובות  שישבו  ואמיצים,  טובים 
מעורבים  נעשינו  מעשיהם.  על  קנסות  וקיבלו  לכלא  נשלחו  מכן 

4 מדובר במשפט מתוקשר שנערך בשנת 1960, בו הואשמה הוצאת ספרי פינגווין 
תחת חוק הפרסומים הפוגעניים, בטענה שספרו של ד. ה. לורנס, מאהבה של ליידי 

צ'טרלי, שפורסם בהוצאה, מכיל תכנים מיניים בלתי הולמים.
5 "להבטיח לעובדים בכוח הזרוע או בכוח השכל את מלוא התנובה של פועלם 

וכן את התפוצה ההוגנת והשוויונית ביותר שלה, אשר תהא אפשרית על בסיס רעיון 
הבעלות משותפת על אמצעי-הייצור, ההפצה והחליפין, ועל המערכת הטובה ביותר 

בנמצא לצורך ניהול המוני ושליטה על כל תעשייה או שירות"
6 וועדת המאה  )Committee of 100( הייתה קבוצה בריטית שקמה במטרה להה

תנגד למלחמה גרעינית ולהפצתם של נשקים להשמדה המונית. לקבוצה היו משויכות 
קבוצות מקוימות כגון וועדת המאה הסקוטית.

7 הפלישה למפרץ החזירים הייתה פלישה כושלת של גולים קובנים לקובה בשנת 
1961, בארגון וסיוע של ה-CIA, במטרה להפיל את המשטר של קסטרו.

מקלטים  מציאת  כגון  ישירה,  לפעולה  דרכים  אחר  בחיפוש  יותר 
ממשלתיים סודיים ומתקנים צבאיים במרכז סקוטלנד ופרסומם 

וכדומה. ברבים 

בחודש  הקובני  הטילים  משבר  לאחר  בייחוד  דבר,  הוליד  דבר 
אוקטובר 1962 אשר השפיע עמוקות על בני דורי, והתחלתי להבין 
המדינות  אלא  הבעיה,  היה  כשלעצמו  הנשק  שלא  בהירות  ביתר 
שאיפותיהן  הגשמת  למען  בו  להשתמש  וחפצו  בו  החזיקו  אשר 
בלי להתחשב בהשלכות או  האסטרטגיות בתחום הגיאו-פוליטי, 
במחיר הכרוכים בכך. לאחר משבר הטילים הקובני נעשיתי הרבה 
אנרכיסטית  מבט  נקודת  מתוך  השונות  בסוגיות  ממוקד  יותר 

מובהקת.

התקופה?  באותה  בבריטניה  הפוליטי  האקלים  היה  מה 
מה גרם לך ליטול את התפקיד במשימה להתנקש בחייו 

פרנקו? של 

ישיר  באופן  נבעה   1964 בשנת  לספרד  נסעתי  שבגינה  הסיבה 
מהרצח של שני צעירים אנרכיסטים, חואקין דלגאדו ופרנסיסקו 
מעשים  על  שחלפה,  השנה  של  אוגוסט  בחודש  גראנאדו, 
שבהם לא נטלו השניים כל חלק ואשר לא הביאו למותו של אף 
וכן  פרנקו  של  החשאית  המשטרה  של  המפקדה  אחד – הפצצת 
מפקדת האיחוד הפאשיסטי. כמו כן, למלחמת האזרחים בספרד 
ולמהפכה היה תפקיד חשוב בעיצוב הלך הרוח התרבותי-פוליטי 
האזור – למעשה,  מן  רבים  אנשים  סקוטלנד.  במערב  וההיסטורי 
מכל סקוטלנד – נסעו בזמנו ללחום בפאשיזם במסגרת הבריגדות 
אנרכיסטית  מסורת  גם  הייתה  המיליציה.  וגייסות  הבינלאומיות 
הסקוטיים,  התעשייה  באזורי  פועלים  מעמד  בקרב  חזקה 
וההקרבה וההישגים במהפכה החברתית בספרד המהפכנית של 
שנים 1936 עד 1939 נעשו לאגדה בשנות התפתחותי שלי. בשנים 
והחריף,  הלך  הדיכוי  שאת.  ביתר  לדכא  חזר  פרנקו   ,1963-64
פעילים באיגודים מקצועיים נעצרו, הוכו, עונו, נכלאו, ובמקרים 
לא  אירופית-דמוקרטית  מדינה  אף  ונרצחו.  נורו  אף  מסוימים 
נקפה אצבע נגד זה, ולא הייתה בנמצא מן דוקטרינת בלייר-בוש 
של פלישה מונעת באותן שנים. ולכן, פעלתי בדומה לג'ורג' אורוול 
בשנת 1936, מאחר שזה היה הדבר המכובד היחיד לעשות במצב 

שנוצר.

ספר לנו בבקשה על תכנית ההתנקשות ועל המעצר שבא 
בעקבותיה.

התפקיד שלי היה בסך הכול להיות שליח – להעביר את ההוראות 
פרננדו  במדריד,  לחבר  הפלסטיים  הנפץ  חומרי  ואת  האחרונות 
בפרנקו  להתנקש  הייתה  בבסיסה,  התוכנית,  בלאנקו.  קרבאלו 
הגביע.  גמר  במהלך  ברנבאו,  סנטיאגו  הכדורגל  אצטדיון  בתוך 
לא הייתה לי ידיעה על כך באותו זמן. רק לאחר מכן גיליתי זאת, 
עם  סוכלה,  התכנית  עצמו.  קרבאלו  מפי  בכלא,  שהותי  במהלך 
זאת, ונעצרתי כשהגעתי למדריד, מאחר שלארגון הספרדי הגולה 
שעבדתי עימו הסתננה המשטרה החשאית של פרנקו, זו שאומנה 
הגסטפו – Brigada Politico Social)BPS(  – וכן  בידי  בשעתו 
למשטר  כגמול  הצרפתיים,  הביטחון  שירותי  אחרינו  ריגלו 
הצרפתי  המתנחלים  ארגון  נגד  החריפה  פעולתו  על  פרנקו 
בסך  הגעתי   .)Organisation armée secrète)OAS – באלג'יריה
לאפשרות  מודע  להיות  עלי  והיה  הקודם  בחודש   18 לגיל  הכול 
נמנע – אבל,  בלתי  מצב  אם  כי  אפשרות  לא  זו – למעשה,  מעין 
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בתמימותי הטהורה, המחשבה על בגידה כזאת מבפנים פשוט לא 
בראשי. עלתה 

תבעו  אשר  העולם,  ברחבי  להפגנות  הביא  שלך  המעצר 
כמו  שונות,  מארצות  מוכרות  דמויות  שחרורך.  את 
כיצד  בך.  תמיכה  גילו  ראסל  וברטרנד  סארטר  ז'אן-פול 
הסולידריות הבינלאומית השפיעה עליך במהלך שהותך 
המכרעת  הסיבה  הייתה  שהיא  חושב  אתה  האם  בכלא? 

במאסר? וחצי  שנים  שלוש  לאחר  שהגיע  לשחרור 
מעצרי עורר גל מחאות ברחבי העולם, והעלה תמיכה מסארטר 
שעברתי  ומהמאסר  הצבאי  מהמשפט  אחד  חיובי  דבר  ומראסל. 
הוא העלאת תשומת לבו של העולם לאופי המשטר הפרנקיסטי. 
ג'נטלמן מזדקן  דוד  ליצור לעצמו תדמית של  ניסה  שהרי פרנקו 
הדיקטטור  אותו  היה  שהוא  בשעה  לבן,  מלחמה  סוס  על  ורכוב 
ובמהלך  בטרם  וסלזאר  מוסוליני  היטלר,  עם  פעולה  ששיתף 
מלחמת העולם השנייה – ושהיה הראש של משטר ברוטלי שרצח 
ולאחר  במהלך  ספרדים  אנטי-פאשיסטים  אלפי  מאות  ועינה 
פוליטיים.  אסירים  באלפי  עדיין  ושהחזיק  האזרחים,  מלחמת 

משנתה. התעוררה  שוב  המפלצת 
אחד מהתומכים הלא צפויים שלי היה מלקולם מגרידג' המנוח, 
שאל  אנרכיזם?"  "למה  שבמשדר  טלוויזיונית,  ודמות  עיתונאי 
להתנקש  מוצדק  לדעתי  האם  לספרד,  עזיבתי  בטרם  קצת  אותי, 
בחייו של פרנקו. כבר ידעתי אז כי פני לספרד, ובתכנית הצגתי את 
עצמי כמהפכן אנרכיסטי רדיקלי, אז לא יכולתי אלא לענות "כן". 
מאז, לכל שארית חייו, מגרידג' שלח אלי כרטיס ברכה לחג המולד 

בכל שנה ושנה.
שלמדתי  בשעה  רפואי,  סניטר  הייתי  וכן  בדפוס  עבדתי  בכלא 
לאחר  וספרדית.  אנגלית  בהיסטוריה,   A-Levelה־ למבחני 
שהותי  כי  פרנקו  של  משטרו  החליט  שנים,  משלוש  יותר  מעט 
הגידול  לאור  במיוחד  בושה,  והותר  די  לו  הסבה  במכלאותיו 
של  לגורלה  באשר  שהתנהלו  הדיונים  בספרד,  התיירות  במגמת 
ספרד  של  צירופה  על  ומתן  יותר – המשא  אף  וחשוב  גיברלטר, 
בקשת  לפרנקו  לנסח  נתבקשה  אמי  האירופאי.  המשותף  לשוק 
פרנקו  לשחרורי.  אמתלה  למשטרו  לספק  עבורי – כלומר,  חנינה 
האמהית  "דאגתה  כינו  שהם  למה  נענו  שלו  השרים  ומועצת 
מאסר. של  וחצי  שנים  שלוש  לאחר  אותי  ושחררו  והמכובדת" 

והואשמת  בבריטניה  נעצרת  שחרורך,  לאחר  מעט 
בחברות במסגרת "הבריגדה הזועמת", ארגון אנרכיסטי 
בריטי שהיה אחראי למספר הפצצות. האם תוכל לספר 
לנו על אודות "הבריגדה הזועמת" ועל מעצרך בעקבות 
הקשר האישי שלך אליה, וכן על זיכויך בסופו של דבר?
ארגון  הייתה  לא  הזועמת  שהבריגדה  לציין  יש  כל,  ראשית 
אנרכיסטי. היא הייתה איחוד מעורפל של סוציאליסטים חירותניים 
הקבוצה  אנרכיסטים.  עצמם  כינו  חלקם  לרעיון,  שותפים  שהיו 
הזאת, בין השנים 1970 ל-1972, השתמשה באקדחים ובפצצות 
בשרשרת של מתקפות סמליות נגד רכוש. הצהרות שונות ליוו את 
הפעולות האלה, והסבירו את הגורם המניע לבחירה במטרות וכן 
את משנתה הפילוסופית של הבריגדה הזועמת: ארגון אוטונומי 
העוסק בתקיפת רכוש ובפעולות מיליטנטיות אחרות בשם מעמד 
העובדים. מטרות נוספות כללו שגרירויות של משטרים דכאניים, 
משרדי  ומפעלים,  חנויות  צבאיים,  וקסרקטינים  משטרה  תחנות 
הדין  עורכי  לשכת  יו"ר  הקבינט,  חברי  שרים  של  ובתים  ממשלה 

העירונית. המשטרה  ומפקד 
למעצרי  ועד  הפרנקיסטי  מהכלא  משחרורי  שנים  שלוש  עברו 
תחת שלטון הימין של השמרנים בראשות אדווארד הית'. באשר 

היוותה בבסיסו של דבר המשך לקבוצת  לבריגדה הזועמת, היא 
היסטוריה  הייתה  שלה   ,)First of May Group( במאי  הראשון 
אשר  מחתרתית  פעילות  שונים – של  שמות  ארוכה – תחת 
שורשיה נעוצים בתנועת ההתנגדות האנטי-פרנקיסטית. קבוצות 
בשנים  אירופה,  ברחבי  תקופה  באותה  פרחו  אחרות  רבות 
בשנת  או   ,Tupamaros West Berlinה־ כגון  לערך,   1968-69
 The 2 June Group(, The Weather( 1970 – קבוצת השני ביוני
האדומות,  הבריגדות  באדר-מיינהוף,  קבוצת   ,Underground
מרביתן  הזועמת.  הבריגדה  הפרטיזנית – וכן  הפעולה  קבוצת 
צמחו לאחר מאורעות מאי 1968, בעקבות הדיכוי בידי המדינה, 
אבל  האנשים,  חיי  של  המוסרית  והאיכות  המורל  מן  האכזבה 
בעיקר כתגובה בשל האמונה כי אלו ניצניה של מלחמת מעמדות 
בוויטנאם  המלחמה  של  ההחמרה  עקב  התעצמה  אשר  כוללת, 
מאותן  חבר  שאף  בטוח  אני  לקמבודיה.  והפלישה  ניקסון,  בידי 
חפים  אנשים  של  לפציעה  או  להרג  כיוון  לא  שציינתי  הקבוצות 

הזועמת. הבריגדה  אצל  לא  וכמה  כמה  אחת  מפשע – על 

הפנאופטיקון  מודל  אחר  מבוסס  כריסטי  הוחזק  בו  קרבנצ'ל  כלא 
היא  הפנאופטיקון   .1787 בשנת  בנת'ם  ג'רמי  שהגה   )panopticon(
אותה  החברה,  את  ולמשטר  לארגן  שתפקידה  ארכיטקטונית  מערכת 
ניתן ליישם על בתי סוהר, מפעלים, בתי ספר ועוד. מטרתה היא להעניק 
הנשלטים.  על  למפקחים  ומירביים  תמידיים  ומעקב  בידוד  שליטה, 
מנוקב  מגדל  שבמרכזו  טבעת,  בצורת  היקפי  בניין  הוא  הפנאופטיקון 
ניתן להציב מפקחים. המבנה החיצוני מחולק לתאים בעלי  חלונות בו 
פונה כלפי החוץ  והשני  שני חלונות, אחד שפונה פנימה כלפי המגדל 
בבניין  למפקח  מאפשר  השמש  אור  להיכנס.  השמש  לאור  ומאפשר 
לעקוב אחר תנועותיהם של כל הנשלטים הנמצאים בתאים. הנשלטים 
אינם יכולים להבחין האם צופים בהם או לא ברגע נתון, ולפיכך על אף 
צופים  כאילו  להתנהג  מוכרחים  הם  במקביל  בכולם  לצפות  ניתן  שלא 

רגע. בכל  בהם 

במאי.  האחד  של  האנרכיסטית  הקבוצה  לגבי  אמור  דבר  אותו 
באו  הם  בנקים.  כבזיזת  פשע,  במעשי  יד  שלחו  לא  חבריהם 
או  הרג  כלל  לא  לעשות – והדבר  עליהם  שהיה  מה  את  לעשות 
עד  היומית,  לעבודתם  שבו  הם  מכן  באנשים – ולאחר  פגיעה 
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לפעם הבאה. הבעיה עם קבוצות כמו קבוצת השני ביוני, קבוצת 
באדר-מיינהוף, הבריגדות האדומות והשאר החלה כאשר הן ירדו 
או  בבנקים  כושלות  פעולות  במהלך  ירי  תקריות  עקב  למחתרת 
שלא  הנראה  ככל  מההפצצות,  כתוצאה  שהתרחשו  מוות  מקרי 
במתכוון, לפחות בהתחלה. אבל דברים מעין אלו נוטים להתפתח 

בדרכם.

חלק – זאת  בה  נטלו  וכמה  הזועמת  הבריגדה  היו  בדיוק  מי 
לומר. מה שאני  דרך  אין  לי, בכל מקרה,  נדע.  לא  לעולם  כנראה 
עשוי לשער הוא שהמעורבים היו לרוב קבוצה של אנשים מרקע די 
שונה, בגילי העשרים המוקדמים עד לאמצעם, שהגיעו עד לגבול 
האפשרי של צורת המחאה. הכעס, התסכול והזעם שכל אחד חש 

בזמנו לא היו ייחודיים לבריטניה לבדה.

מרדיקלים  שהורכבה  הזאת  הרשת  אתנה,  האלה  כמו  שלא 
בפתאומיות  לה  צצה  לא  הזועמת,  כבריגדה  שנודעו  צעירים 
ובשיא הכוח מראשו של זאוס כלשהו. הבריגדה הזועמת הייתה 
במידה רבה תוצר של זמנה, קבוצה מאולתרת של אנשים צעירים, 
שבהשפעת הלוחמה האמריקאית בווייטנאם, הגישה האגרסיבית 
של  המקצועיים  האיגודים  נגד  והגזרות  העובדים  מעמד  נגד 
הממשל השמרני בראשות טד הית', חשו שכשלון הפרלמנט ושיטת 
להעלות  אפשרות  שום  להם  הותיר  לא  הפוליטיות  המפלגות 
ישירה.  פעולה  דרכי  באמצעות  דוגמה  מתן  מלבד  דבריהם,  את 
האסטרטגיה לא הייתה נסיון מנע למנוע שינוי אופי המשטר. היא 
הייתה אות לכך שקווים נחצו, ושלכל הפחות מספר אנשים זעמו 
על המתרחש ברחבי תבל, והיו מוכנים להבליט את העוולות ואי 
סמליות  מתקפות  של  הפסיכולוגית  ההשפעה  באמצעות  הצדק 
ללא קורבן. המטרה המיידית לא הייתה מהפכה – אף שהחברים 
ולהגביל  האחרים  את  לדרבן  מהפכנים – אלא  עצמם  ראו  כולם 
באמצעות  חוקי  לא  באופן  לעצמה  נטלה  שהמדינה  הכוח  את 
דרכי מחאה לוחמניות יותר. חוץ מלשאוף ליותר אחריות פוליטית 
בשמם  שבוצעו  המעשים  ועל  חייהם  על  דמוקרטית  ושליטה 
בידי הממשלה, הם ראו בעיניהם את מלוא החולשות והליקויים 
מעמד  נגד  החקיקה  הטורף,  הקפיטליזם  ובכללם  בחברה, 
הצרכנית,  החברה  קולוניאליזם,  סקסיזם,  גזענות,  העובדים, 
ארצות  של  האימפריאליסטית  והשליטה  המגורענת  המדינה 

הקרחון. קצה  אלא  אינם  אלו  המועצות – וכל  וברית  הברית 

מפני  הייתה   1971 אוגוסט  בחודש  נעצרתי  שבגינה  הסיבה 
החזיקה  הבריטית,  הפוליטית  המשטרה   ,Special Branchשה־
בכרטיס על שמי ובו צוין כי אני "מועמד אפשרי" במסגרת חקירת 
הייתי  ולכן  והקשרים,  הנסיון  הידע,  לי  היה  הזועמת:  הבריגדה 
באותו  במקרה  אותי  שמצאו  העובדה  בה.  חבר  להיות  מוכרח 
להם  העיקריים – עזרה  החשודים  ארבעת  התגוררו  שבו  הבית 
גם כן. המשטרה והתביעה קיוו שהרשעתי הקודמת בספרד תטה 
את הכף לטובתם, אך חבר המושבעים חשב אחרת. למעשה, אני 
חושב שהרשעתי הקודמת היא זו שהיטתה את הכף לצד הנגדי, 
לזכות אותי. הם האזינו לראיות  וככל הנראה סייעה למושבעים 
רבות על מידת ההשגחה וההטרדה שחוויתי מאז שחזרתי מספרד. 
הבלש-מפקח הברסון, האחראי הראשי במסגרת חקירת הבריגדה 
בנקמת  מדובר  היה  כאילו  כמעט  לפרשה  התייחס  הזועמת, 
ההאשמות,  מכל  אותי  לכך – וזיכו  ליבם  שמו  והמושבעים  דם, 
מכוניתי.  בתוך  שתלה  שהמשטרה  נפצים  בשני  החזקה  כולל 
הזועמת  הבריגדה  פרשת  מתוך  שצץ  והחיובי  החשוב  הדבר 
פלטפורמה  הנאשמים,  לנו,  סיפק  שהמשפט  לכך  היה – מעבר 

ציבורית – העובדה שמערכת המושבעים הבהיקה כמגן האחרון 
עלינו... תלך – ילך  שהיא  ברגע  אך  החוק.  מפני  לצדק 

הצלב  את  מחדש  לגבש  עזרת  לבריטניה  ששבת  לאחר 
השחור האנרכיסטי. האם תוכל נא לספר לנו על אודותיו 

פוליטיים? לאסירים  שלו  הקשר  ועל 
במהלך   1967 בסתיו  מחדש  הוקם  האנרכיסטי  השחור  הצלב 
מפגש של הפדרציה האנרכיסטית הבריטית. במקור היה זה ארגון 
בסוף  הצארית  ברוסיה  לראשונה  נוסד  אשר  באסירים  תמיכה 
פעילויות  ביצוע  על  שנכלאו  חברים  למען  עשרה,  התשע  המאה 

האנרכיסטי. הרעיון  וקידום  מהפכניות 
שבהודו,  מבומביי  נוסף  ואנרכיסט  מלצר  אלברט  החבר  ידידי 
בינלאומית  ועדה  שנים  מספר  במשך  הפעילו  אצ'אריה,  מ.פ.ט 
למען אסירים פוליטיים ברחבי אסיה. אך מותו של אצ'אריה לא 
איפשר עוד לאלברט להמשיך בפרויקט. כעת הופעתי אני, משוחרר 
טרי מן הכלא הספרדי, והייתי האחד שאלברט חש כי יכול לעבוד 
של  בחנותו  עבודתי  תחילת  לאחר  מעט  כן,  כמו  עימו.  בצוותא 
אלברט ברחוב קופטיק, בוריס ילנסקי, אחד מן המהגרים הרוסים 
בחנות  הופיע  האנרכיסטי,  השחור  בצלב  חבר  שהיה  הוותיקים 
לשיוויון" – זכרונות  "המאבק  מספרו  עותק  עם  ביחד  במפתיע, 
מהאנרכיסטים בשנות שלטון הצאר והמהפכה הרוסית – והרעיון 

הוצת מחדש בעקבות המפגש המקרי הזה.
תמיכה  לרשת  יהיה  האנרכיסטי  השחור  שהצלב  לכך  שאפנו 
עקב  שנכלאו  לאלו  לסייע  שנוכל  מנת  על  לאסירים,  בינלאומית 
התנגדותם למדינות פאשיסטיות וסמכותניות, בלא תלות באופי 

הורשעו. שבגינם  או  הואשמו  שבהם  הפשעים 
בוצעה  כלשהי  פעולה  שאם  האמנו  שונה:  היה  שלנו  האתוס 
היה  מה  משנה  זה  אין  האנרכיסטיים,  הרעיונות  קידום  לשם 
אך  תמיכתנו.  את  שדרש  פוליטי  אקט  הייתה  אופייה – היא 
הקריטריונים העיקריים שלנו היו חירות וכבוד לבני אדם. בשום 
או  תמיכה  מציע  היה  לא  האנרכיסטי  השחור  הצלב  מקרה 
סולידריות לפסיכופת שהרג או פצע חפים מפשע על סמך טענה 

אנרכיסט. להיותו 
תמיד  הוא  הקריטריון  הבורגניים  והפוליטיקאי  לתקשורת 
שבו  הרקע  לא  "אלימות",  השולל  ומוליכת  המופשטת  המילה 
במוסוליני  לפגוע  שניסו  האנרכיסטים  האירועים.  מתרחשים 
והשלושים, למשל, הוקעו  מספר פעמים במהלך שנות העשרים 
העולם,  בשאר  בהם  ראו  כך  ולא  כ"טרוריסטים",  באיטליה 
חרף  בהווה.  כיום,  האנשים  כך  אותם  מתארים  היו  שלא  ובטח 
ומעצבי  המקצועיים  הפוליטיקאים  הפציפיסטים,  של  הציניות 
לבין  אנרכיסטית  אלימות  בין  ברורה  הבחנה  ישנה  דעת-הקהל, 
תמכו  אנרכיסטים  לעתים,  המדינה.  בידי  שמופעלת  אלימות 
מוסוליני,  כמו  דבריהם,  ועושי  רודנים  נגד  אלימות  בפעולות 
היטלר ופרנקו. או שהם הציעו תמיכה לקבוצות איגודי העובדים 
לרוצחים  שהתנגדו   Los Solidarios כמו  בספרד,  המאוחדות 
השכירים – ה־Pistoleros – אשר נשכרו בידי כוחות ריאקציוניים 
תוך העלמת עין מוחלטת של השלטונות, ואשר רצחו בשיטתיות 
ל-1923.   1917 השנים  בין  איגודים  פעילי  של  מפתח  דמויות 
בהריגת  ממסדית  אלימות  של  זו  לצורה  ענו  האנרכיסטים 
הרוצחים השכירים, שולחיהם והאישים הפוליטיים שתמכו בהם. 
ניתן להבין את פעולותיו של אדם יחיד או פעולותיה של קבוצה 
כל  לראות  ניתן  לא  זאת,  פוליטי. עם  רודן  נגד  קטנה של אנשים 
המדינה:  שמבצעת  אלימות  לבין  זו  מעין  התנגדות  בין  הקבלה 
האיטי  המוות  הריכוז,  במחנות  ההשפלה  העינויים,  הרציחות, 
והמייסר בסיביר, השימוש ביחידות מוות פאשיסטיות כדי להעלים 
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מתנגדים פוליטיים, המוות ההמוני בלא כל הבחנה עקב הפגזות 
וכפרים  ערים  של  פיזית  והחרבה   ,B-52 מפציצי  של  "שטיח" 

ובולדוזרים. חמושים  הליקופטרים  טנקים,  באמצעות 
במרבית המקרים, אלימות אנרכיסטית כוונה כלפי מבנים ורכוש, 
ולא כלפי בני אדם, בשעה שהאלימות של המדינה הייתה מאוד 
מאוד מכוונת נגד פרטים – מעצרים, כליאה ומלקות )ובספרד גם 
עצמה,  שלה  האזרחים  כלפי  ועינויים(  השפלות  להורג,  הוצאות 

הפגזות שטיח, התנקשויות ופלישות נגד אזרחי מדינות אחרות.
הרעיון העיקרי שלנו היה להקים מזכירות בינלאומית, סוכנות ידע 
ברחבי העולם אשר תרכז מידע על אסירים, בחסות הצלב השחור 
ואינדיבידואלים  קבוצות  עם  קשרים  ליצור  תכננו  האנרכיסטי. 
אשר יקחו כל אחד מהם חסות על אסיר שעימו הם ישמרו על קשר 
ויספקו לו חבילות מזון – או כל דבר אחר שלו הוא יזדקק. באותה 
היו  שבה  היחידה  האירופית  המדינה  הייתה  ספרד  התקופה, 
אסירים פוליטיים רבים ללא כל תמיכה מארגוני צדקה בינלאומיים 
ליברליים, כגון אמנסטי. זה קרה מפני שאמנסטי פעלה רק למען 
אלו אשר נכלאו בגין פעולות בלתי אלימות. למשל, אמנסטי סירבה 
לסייע לי או לכל אחד מן האנרכיסטים האחרים בכלא קרבנצ'ל 
באלימות".  שימוש  "כללו  שפעילויותינו  מאחר   ,)Carabanchel(
היא סיפקה, עם זאת, תמיכה לעדי יהוה שנכלאו תחת המשטר 
בשלב  זנחה  הבינלאומית  אמנסטי  אמונותיהם.  בגלל  הספרדי 
מאוחר יותר את העמדה הזאת, מתוך הכרה בעובדה שבהימנעות 
ממתן תמיכה באסיר על סמך קריטריון זה, כל משטר יכול )וכך 

היה, פעמים רבות( להאשים קורבן בפעילות אלימה בכל מצב.
למען  שפעלו  בינלאומיים  ארגונים  היו  לא  תקופה  באותה 
פעולתו  ההתנגדות.  מתנועת  ואסירים  ספרדים  אנרכיסטים 
מיגל  את  להוציא  הייתה  מחדש  שהקמנו  הארגון  של  הראשונה 
מחוץ  בכלא,  שהותי  במהלך  פגשתי  אשר  אחר  אסיר  גרסיה, 
לגבולות ספרד בתום שחרורו. הוא נהפך למזכיר הבינלאומי שלנו, 

הזה. בתפקיד  מוצלחת  מאוד  עבודה  ועשה 
אמריקה.  וצפון  אירופה  ברחבי  ונפוץ  לגדול  המשיך  הארגון 
בשנת 1995, סניפי הצלב השחור האנרכיסטי בארה"ב התאחדו 
לכדי פדרציה – פדרציית הצלב השחור האנרכיסטי. בשעה שנעשו 
בסביבות  הארוך.  לטווח  נכשלו  אלו  כל  לגיבוש,  אחרים  נסיונות 
השחור,  הצלב  של  האנרכיסטית  הרשת  חדש,  ארגון   ,2001 שנת 
החלה וניסתה להציג את עצמה כחלופה לפדרציית הצלב השחור 
משני  חברים  אשר  עד  השתיים  בין  נוצרה  מחלוקת  האנרכיסטי. 
הארגונים נועדו ביניהם במהלך ועידת Break the Chains )"לנתץ 
את השלשלאות"(. לאחר מכן, החלו השניים לנסות לפתח יחסי 

משותפים. עבודה 

מהי דעתך בנוגע למצב הנוכחי של התנועה האנרכיסטית 
המחאה  תנועות  בזרם  מבחין  אתה  האם  הבינלאומית? 
יחסי-כוח  תחת  מתאגדות  אשר  תנועות  לאחרונה,  שצץ 
המאה  לרוח  שתואם  לאנרכיזם  חדשה  כצורה  מאוזנים, 

ה־21?
יכולים  ואינם  מתיישנים  אינם  האנרכיזם  של  והרוח  הרעיונות 
להיות תחת שליטתה של תרבות מסוימת או להימצא תחת גבול 
להתפתח  עצמם,  את  להתאים  דרך  תמיד  ימצאו  הם  כלשהו. 
חדש  דור  כל  של  והשאיפות  הצורך  את  לספק  מנת  על  ולהופיע 

היכן. משנה  לא  יבשת,  או  מקום  בכל 

בכתיבה  עסקת  שבהן  שנים  של  רב  מספר  כבר  זה 
ההוצאה  בית  את  וייסדת  פרילאנסר,  בתור  ובהוצאה 

 .ChristieBooks את  מכן  ולאחר   ,Cienfuegos לאור 
הפדרציה  על  וספר  אוטוביוגרפיה  היתר,  בין  כתבת, 
לאור  ההוצאה  של  עתידה  מהו  האיברית.  האנרכיסטית 

לדעתך? האנרכיסטית, 
 Simian, Cienfuegosמ־ החל  עצמית,  בהוצאה  פעלתי  תמיד 
במהלך   Refract Publications דרך  ה־70,  שנות  בתחילת   Press
שנות ה־The Meltzer     Press ,80 במהלך שנות ה־90 וכיום דרך 
את  לאחרונה  פרסמה   Kate Sharpley ספריית   .ChristieBooks
המכלול הביבליוגרפי של ג'ון פאטן )John Patten( על כתבינו בין 
)"איים   Islands of Anarchy השם  תחת  ל־1987,   1969 השנים 
מה  שדבר  רוצה  אתה  שאם  תמיד  הייתה  דעתי  אנרכיה"(.  של 
או  אנרכיסטית  להיסטוריה  הקשור  בכל  במיוחד  ויופץ,  יפורסם 
לעשות  אחר – עליך  דבר  כל  או  ביוגרפיה  חירותנית – פרשנות, 
זאת בעצמך. מעטים, אם בכלל, המוציאים לאור המסחריים אשר 
יציצו בספרים אשר אנו כותבים, ובכנות, אינני מוכן להיות שוטה 
להתווכח  מכן  ולאחר  שלי,  הרעיונות  את  להם  למכור  בנסיוני 
איתם על התוכן שכבר נכתב, על מה ניתן ומה לא ניתן לומר, על 

אורך הספר או על צורת עימודו.

פרסום ספרים על אנרכיזם אינו עיסוק מסחרי, לפחות לא כרגע. 
ב־ChristieBooks אני מפיץ לזמן מוגבל מהדורות מודפסות, לכל 
ראויים  הם  כי  חש  שאני  ספרים  של  עותקים,  במאתיים  היותר 
את  לממן  מסוגל  אני  כאשר  וזאת  יוודעו,  למען  בציבור  להימצא 
אך  ליש"ט,  ה־30  באזור  ונע  בקמעונאות  יקר  מחירם  הדפסתם. 
מחיר ההדפסה והכריכה עצמן נע באזור ה־10 ליש"ט, וזאת מבלי 

לקחת בחשבון את העלויות טרם הפצה.

עם זאת, בשבילי, אחת ההמצאות המהפכניות בתחום ההוצאה 
לאור הייתה ההופעה של ה־eBook )ספר דיגיטלי(. העברתי את 
ושל   Kindle של  לפורמטים  פרסמתי  פעם  שאי  הכותרים  מלוא 
מיותרות  מהוצאות  כעת  חופשיים  כמוני  לאור  מוציאים   .Kobo
כעת  יכולים  והקוראים  והפצה,  דואר  משלוחי  של  זמן  ומגבלות 
לעיין בכתבינו מהאינטרנט ולהורידם מיידית מכל מקום בעולם, 
הספרים  מחירי  את  לשמור  מנסים  אנו  מינימלי.  תשלום  תמורת 
הדיגיטליים שלנו נמוכים ככל הניתן, אך אנו עדיין נתונים לחוקי 

.Kobo וגם של )Amazon מבית( Kindle התמחור גם של

בשיטת  רב  שימוש  עושה  השלטון  הכבושה  בפלסטין 
לדכא  מנת  על  ובכליאה  בלא-משפט  המנהלי  המעצר 
יש  פלסטיני  לכל  כמעט  הפלסטינים.  של  המחאה  את 
אסירים  במאסר.  בעבר  שהיה  או  במאסר  משפחה  קרוב 
ועל  כליאתם  תנאי  על  במחאה  רעב  שבתו  פלסטינים 
העינויים שחוו, אך המדינה דיכאה את המחאות האלה. 
מה ניתן לעשות ברמה הבינלאומית על מנת להעלות את 
הפלסטינים? הפוליטיים  באסירים  והתמיכה  המודעות 
ים  ׁשִ ִעּקְ אינני מסוגל לספק ללוחמים המתנגדים הכה אמיצים, 
לאסטרטגיה  בנוגע  שלי"  "המלצה  או  גסה  עצה  שום  ורבי-דמיון 
לעשות  שניתן  מה  כל  אך  נדוש,  נשמע  זה  פעולה.  טקטיקת  או 
התודעה  על  וגם  ישראל  מדינת  על  גם  הלחץ  את  להגביר  הוא 
הפילוסוף  את  לצטט  הוא  לי  שמתאפשר  כל  הבינלאומית. 
של  נפסקת  הבלתי  "לחישתם  ג'יימס:  ויליאם  והפסיכולוג 
האידיאלים התמידיים, משיכתם העיקשת של האמת והצדק – תנו 

בכיוונם". העולם  את  ישנו  והם  זמן,  רק  להם 
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דמוקרטים, ש הומניסטים,  אדם,  זכויות  פעילי  מאלנים, 
ופשיסטים  לאומנים  על  ביקורת  יש  אלה  לכל  ליברלים. 
באוכלוסייה.  קבוצות  של  אזרחותם  את  לשלול  הקוראים 
לעיתים קרובות הקריאות הן לאומניות, ואז מדובר על שלילת 

גזעני. רקע  על  אדם  בני  של  אזרחותם 
מוטב שיזכרו כי רובם המוחלט תומך בשלילת אזרחותם של מי 
שהוסללו על ידי המערכת לפשע, ושלעיתים קרובות האוכלוסיות 
שהלאומנים  האוכלוסיות  אותן  בדיוק  הן  לפשע  המוסללות 
סולידריות  לגלות  מוכנים  יהיו  הם  אזרחותן.  את  לשלול  קוראים 
בתי  אל  כניסתן  טרם  האלה  האוכלוסיות  עם  משתנות  ברמות 
מרגע  לחלוטין  ותיעלם  כמעט  סולידריות  אותה  אבל  הסוהר, 
שאותן אוכלוסיות יכנסו לכלא. תישאר מאותה סולידריות קריאה 
המאסר  תקופת  את  להפוך  מנת  על  הכליאה  בתנאי  לרפורמה 

ארחיב. עוד  שבה  הס-כנות  על  אשר  קריאה  יותר,  לנסבלת 
למעשה, האסירים היחידים שזוכים לסולידריות מלאה ולקריאה 
לשחרור בקרב אותן קבוצות הקוראות לעצמן “מתקדמות“ הם 
אסירים הנחשבים בעיניהן לאסירים פוליטיים. אבל אני טוען שכל 

אסיר הוא אסיר פוליטי. למעשה, הכל פוליטי.
פוליטיקה במובן הרחב היא מה שמעצב את החברה בהתייחס 
לכל  לכן  החברתיים.  המבנים  כל  בה.  הפועלים  הכוחות  לכל 
פעילות יש הקשר פוליטי. הרי כל פעולה שלנו מושפעת מסיבות 
מבנים  ועל  החברה  על  ומשפיעה  חברתיים  וממבנים  חברתיות 
חברתיים. כלומר, כל פעולה שלנו מושפעת מאלמנטים פוליטיים, 
ומשפיעה על אלמנטים פוליטיים. האוכל שאת אוכלת, הבגדים 
שאתה קונה, המוזיקה שאת שומעת. הכל פוליטי, כי הכל מושפע 
'פוליטיקה' בא  מהפוליטיקה והכל משפיע עליה, כאשר המושג 
לייצג את המושג “פוליטיקה במובן הרחב“, שבשונה מפוליטיקה 
במובן הצר – שמתעסקת רק עם עצם השליטה והשלטון – נוגעת 
הוא  אסיר  כל  ומתקיימים.  הפועלים  החברתיים  הכוחות  לכל 
ומשפיע  כיוון שהמאסר מושפע מסיבות פוליטיות  אסיר פוליטי 

הפוליטיקה. על 
שעצם  כיוון  ראשית,  פוליטיות?  מסיבות  מושפע  הוא  למה 
ההגדרה של “פשע“ מוכתבת על ידי המדינה ונובעת מסיבות שהן 
חברתיות, כלומר פוליטיות. הסיבות יכולות להיות אינטרסים של 
האליטה, אינטרסים של הרוב, נורמות חברתיות, מבנים חברתיים, 
מתנאים  נובע  בחברה  הפשע  של  המוחלט  רובו  שנית,  וכו'. 
יותר,  נמוך  האדם  של  הסוציו-אקונומי  שהמעמד  ככל  חברתיים. 
להרשעה,  הסיכוי  לבסוף,  יותר.  גבוה  פשע  שיבצע  הסיכוי  כך 
הנאשם.  של  החברתי  למעמד  בהתאם  משתנים  המאסר,  ואורך 
ככל שהוא מגיע מרקע חלש יותר, כך הסיכוי שיורשע ושייגזר עליו 
עונש מאסר ממושך, גדול יותר. הסיבות הן גזענות מצד הממסד, 

דין. עורך  ויכולת אישית לממן 
ולמה המאסר משפיע על הפוליטיקה? עצם הכליאה משפיעה 
ועל  זוגו  בת  או  בן  על  משפיע  זה  נכלא  הורה  אם  החברה.  על 
ילדיו, ועלול להעמיק את הקושי שלהם להתמודד, למשל מבחינה 
כלכלית. במובן רחב יותר, מדובר על הרס של קהילות, כלומר על 

שבירת המבנה החברתי של קהילות שגם ככה חוות דיכוי. כאשר 
המבנה  נהרסות,  משפחות  בכלוב,  נמצא  מהקהילה  גבוה  אחוז 
הקהילתי מתפורר. בכלל, יש שיגידו, ואני בתוכם, שעצם הכליאה 
שככל  רק  לא  כלומר,  רחבה.  בהסתכלות  החברה  על  משפיעה 
שהחברות ממושטרות יותר הן כולאות יותר, אלא שעצם הכליאה 

יותר. הופכת את החברה לממושטרת 

שההתייחסות  חברתיים,  מבנים  עם  הדוק  קשר  יש  אלו  לכל 
הרחב. במובן  הפוליטיקה  היא  החברה  מעצבי  כאל  אליהם 

האלה,  ההקשרים  את  לעשות  מסרבים  שהליברלים  כמובן  אך 
של  אוכלוסייה  הסוהר  בתי  באוכלוסיית  יראו  הם  אין  כן  ועל 
אסירים פוליטים, אלא אוכלוסייה של אנשים רעים. לליברלים יש 
לב רחום, אז הם מוכנים לנסות לפעול למען שיפור תנאי השבי של 

רפורמות. באמצעות  רעים“,  “אנשים  אותם 

עם  פעולה  לשתף  הכליאה – צריכים  אנחנו – מתנגדי  האם 
המחשבה  הכליאה?  במערכת  לרפורמה  הליברלי  המאמץ 
מניעה  ושאין  המאבקים,  בין  סתירה  שאין  היא  לרוב,  הראשונה, 
מערכות  לפירוק  עד  יותר  סבירים  כליאה  תנאי  למען  מלהיאבק 
הכליאה ולניתוץ החומות והכלובים, אך למעשה מדובר בשאלה 

יותר. מורכבת 

התנגדות  של  בהקשר  רק  הרפורמיסטי – לא  הליברלי  בשיח 
כל  שורשי.  לשינוי  השואפים  לרדיקלים  סכנה  לכליאה – טמונה 
לעצם  לגיטימציה  עמה  מביאה  ומתבצעת  שמאושרת  רפורמה 
המערכת  את  מחזקת  שבה,  הטוב  לצד  הרפורמה,  המערכת. 
בעצם כך שהיא משרה את התחושה שהמערכת היא לגיטימית, 
רק שיש צורך לשפר אותה במקצת. רפורמה בבתי הסוהר מסווה 
את האכזריות שבעצם הכליאה. אך אין פירוש הדבר שעלינו לצאת 
נגד כל רפורמה במערך הכליאה. כמה מהרפורמות עשויות – ככל 
הכליאה.  מתנגדי  של  החזון  את  מפתיע – לקדם  ישמע  שהדבר 
לתמוך  מוטב  כי  נדמה  אך  אחת,  תשובה  אין  דבר  של  בסופו 
מאשר  המערכת  את  ותגביל  תרסן  שיותר  סביר  אשר  ברפורמה 

ולגיטימציה. חיזוק  לה  תעניק 

ופירוק  הסוהר  בתי  לביטול  לחזון  בסתירה  עומד  אינו  הדבר 
הוא  הכליאה  מערכת  ביטול  להפך.  בדיוק  הכליאה.  מערכות  כל 
מאבק ארוך טווח כיוון שאין פירושו רק ביטול מוסד הכליאה, אלא 
פיתוחן של דרכי חשיבה ופרקטיקות אלטרנטיביות לאלו הקיימות 
ועוסקות בדרכים בהן החברה מתמודדת עם תופעות פוגעניות, 
טבען.  ומה  הפוגעניות – מהן  התופעות  של  מחדש  הגדרה  לצד 
גם בדרכים שיביאו להחלשת המערכת  אין מניעה לפעול  כן  על 
ולריסונה קודם לתהליך התפוררותה הסופי, שגם הוא יהיה ארוך 
טווח. סביר אפילו כי השלב בו נוכל להגיד כי המלאכה הושלמה 
את  שמרסנות  רפורמות  באותן  נראה  עוד  כל  יגיע.  לא  לעולם 
אין  המערכת,  פירוק  שמטרתו  מתמשך  מתהליך  חלק  המערכת 

ספק כי נצעד בכיוון הנכון.

על הצביעות הליברלית ועל הסכנה 
 חן לירז

שבשיח רפורמיסטי
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חופשית נ חברה  בחיי  כליאה  באמצעות  העונשין  ושא 
חירותני  קומוניזם  למדי.  ברור  נושא  הוא  ושוויונית 
חירות.  שלילת  של  סוג  בכל  לתמוך  או  להזדהות  יכול  לא 
אנרכיסטים מאמינים כי חירות היא אחת מזכויות היסוד, 
ואין  האחר,  של  חירותו  את  לשלול  זכות  אין  אדם  ולאף 
)אנרכו- ּפּוֶאְנֶטה  איסאק  לכך.  הסיבות  מהן  משנה  זה 
הספרדית  האנרכיסטית  התנועה  ממובילי  סינדיקליסט, 
יסרב  “הקולקטיב  כתב:  ה־20(  המאה  ה30 – של  בשנות 
השופט  לאדם  אפשרי  זה  אין  כי  הפושעים,  את  לשפוט 
לראות את זוית הראיה של הנשפט, והוא לעולם לא יהיה 
חסין מפני האשמה של חף מפשע או מזיכויו של אשם, כפי 
שקורה לרוב כאשר הביורוקרטיה מתחילה לעסוק בצדק. 
שעונש  מאחר  הנאשם  את  להעניש  גם  יסרב  הקולקטיב 
הפשע  בעקבות  שנגרם  הנזק  את  “מתקן“  שלא  אקט  הוא 
ולא מלמד אותנו שום דבר חיוני. העונש רק מדרבן למרד 
ולשנאה, ולא לחמלה או שיפור. בתי מאסר ובתי משפט הם 
ואי- האנטגוניזם  אי-המוסר,  בהם  שולטים  אשר  מוסדות 
לאסונות  בדומה  לפשעים  להתייחס  האדם  בני  על  הצדק. 
טבע. אף אחד לא הולך להעניש סלעים שנפלו מהר,  ריסקו 
בתים וקיפחו חיי אדם.“ אנו רואים כאן יחס מוסרי ואחראי 
אינדיבידואל  רק  מעשיו.  בכל  חופשי  להיות  האדם  לזכות 
וחשבון  דין  שנותן  היחיד  להיות  יכול  חופשית  בחברה 
בידי  ונרצח  נכלא  עצמו  פואנטה  אגב,  כהערת  למעשיו. 
פאשיסטים פרנקיסטים בשנת 1936. אנרכיסטים סבורים 
הפשעים  מן   95% חירותנית,  קומוניסטית  שבחברה 
כל  יהיה  שלא  מפני  יתקיימו,  לא  כלל  בימינו  המתבצעים 
בסיס חברתי – כלכלי לקיומם. מרבית העבירות הן עבירות 
)שהוא  הפרטי  הרכוש  עקרון  על  שמבוססת  בחברה  רכוש 
סיבות  תהיינה  לא  ביטולו  ועם  כשלעצמו(  נפשע  עקרון 
בשאר  מדובר  ואם  זה.  רקע  על  באחרים  לפגוע  או  לגנוב 
מחלות  או  שנאה  קנאה,  של  רקע  על  המתבצעים  פשעים 
נפשיות, יהוו אלו מיעוט זניח ולא-משמעותי של נזק ביחס 
למצב של מלחמות ורצח המונים הנגרמים כיום עקב שלטון 

והקפיטליזם. המדינה 
השאלה  עולה  מובן,  די  חופשית  בחברה  העונשין  מצב  אם 
)מהפכה  מהפכנית  בתקופה  לעשות  יש  הבעייתית – מה 
)מלחמת  ומלחמה  מאבק  היא  מהפכה  חברתית(? 
ישנם  מלחמה  ובכל  הריאקציה(,  נגד  מעמדות – מלחמה 
פושעי מלחמה. בתקופה מהפכנית, כל עוד השלטון לא הובס 
לחלוטין, יש מקום להתייחס לכיצד מהפכנים יכולים להגביל 
את חירותם של הפושעים המסוכנים )כרוצחים, אנסים וכד‹( 
יותר  בלי לשלול את חירותם בצורה מוחלטת, ובלי להתרחק 

Aעונשין בחברה החופשית  יגאל לוין

מדי מהאידיאל האנרכיסטי )שהרי תיאוריה ופרקטיקה לא תמיד 
צועדות יחדיו(. אלטרנטיבה למערכת של כליאה ובתי סוהר יכולה 
הנמצאים  לחלק  בדומה  פתוחים  בתי-מעצר  של  דוגמה  להיות 
בהודו )בהודו קיימים כ־27 בתי מעצר מסוג זה(. בית מעצר פתוח 
הוא מכלאה שבה אסירים מעבירים שם רק את הלילה, ומגיעים 
הם  הזמן  ביתר  הערב.  ובשעות  הבוקר  בשעות  נוכחות  לבדיקת 
רשאים לעשות ככל העולה על רוחם, להסתובב בחופשיות בעיר, 
להיות בחברת משפחה או חברים, ואף לעבוד ולהתפרנס. חשוב 
מוגבל,  שלהם  התנועה  חופש  חירות.  שלילת  עדיין  שזוהי  לציין 
הם אינם רשאים לעזוב את שטח העיר. אך בכל זאת, פרקטיקה 
כזו יכולה לשמש את כוחות המהפכה. הרעיון המרכזי כאן הוא 
השליטה והמעקב על אותם האנשים שיכולים לסכן את התהליך 
המהפכני ולפגוע באחרים, ויותר מכך, במקרה שיהיה אדם שיבקש 
יהיו חייבים כל  להיכנס לקולקטיב כשווה בין שווים. המהפכנים 
הדק  מהקו  לסטות  שלא  מנת  על  הדופק  על  יד  עם  להיות  העת 
שמפריד בין שלילת החירות המוחלטת לבין מעקב אחרי האנשים 
עם  לעשות  יש  ומה  באחרים.  לפגוע  חד-משמעית  המחפשים 
שמא  או  ולאנוס,  לחמוס  לבזוז,  לפגוע,  ממשיכים  שכן  האנשים 
אחת  תשובה  רק  כאן  הריאקציה?  לכוחות  להצטרף  שואפים 
ומהחברה  המהפכנית  הקהילה  מן  אותם  להדיח  תתקבל – יש 
ֶנה. אנשים  ִיּבָ שבה מתרחשים השינויים החברתיים – עולם חדש 
וסופם  לכוחות הריאקציה  יצטרפו  לכך,  אלו, אם מצפונם שואף 

הריאקציונרים. שאר  של  לסופם  דומה  יהיה 
לסיכום הנאמר – ניתן לחלק את רעיון העונשין לשני שלבים – או 
דיכוי  ללא  החירותנית,  החברה  )בניית  הסופי  בשלב  תקופות. 
לשום  מקום  אין  כי  מוצאים  אנו  אחר(  אדם  בידי  אדם  ושעבוד 
עונש המגביל את חופש התנועה, הביטוי, או את מעשיו של האדם. 
לו )השלב  יש להבדיל את השלב הזה מן השלב הקודם  בו-בזמן 
החברתית  ה  ִנּיָ והּבְ מעמדות  מלחמת  מתרחשת  שבו  המהפכני, 
של העולם החדש, ובו גם נכלל המאבק נגד הריאקציה השואפת 
וקפיטליזם(,  הישן – מדינה  העולם  את  חזרה  להשיב  או  לשמר 
שלב שבו ישנה הזכות למהפכנים להגביל את חופש התנועה של 
בייסוד החברה החדשה. להגביל את  לפגוע  בודדים המעוניינים 
תנועתם ולהיות במעקב אחר מעשיהם. ברור לנו, לאנרכיסטים, 
שמהפכה לא תתרחש לפי מתכונת אחידה. עם זאת, אנו חייבים 
להיות מודעים לכל מצב שאליו נגיע בתקופה המהפכנית, על מנת 
שבכל מקרה שבו ניאלץ לשלול ולו במקצת את חירותו של האחר, 
לא יקרה הדבר עקב טעות-אנוש או בלא סיבה מוצדקת. כי כפי 
שבאקונין נהג לומר – “אי אפשר לשלול רק חלק מהחירות, אפשר 
שאינה  או  מתקיימת  שהיא  החירות – או  כולה.  את  לשלול  רק 

כלל“. מתקיימת 
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מרבית  כי  סבורה  הביקורתית  האנרכיסטית  התיאוריה  כידוע 
כלכליים-חברתיים  בתנאים  מקורה  המודרנית  בחברה  הפשיעה 
המוליכים  הם  וייאוש  רעב  עוני,  אותה.  שמולידים  מסוימים 
ווילקינסון,  ריצ'רד  )של  אמפירי   מחקר  ופשע.  שוד  אל  אחדים 
למשל( הראה כי בחברות בלתי שיוויוניות רמות הפשיעה גבוהות 
יותר משמעותית. ניתן לצפות כי בחברה קומוניסטית בה בוטלו 
חלק  הכלל,  למען  פועל  החברתי  והייצור  הכלכליים  המעמדות 
ניכר מהפשיעה החברתית שאנו מכירים יפסיק להתקיים. מעבר 
אחרות,  על  אחת  קבוצה  של  החברתית  והשליטה  העוני  לביטול 
האינטרס  את  יחסל  קומוניסטית  לשיטה  ומעבר  הכסף  ביטול 

התעשרות. שמטרתה  בפשיעה  הכלכלי 
הסוגיה.  את  פתרנו  בכך  כי  בחושבנו  נאיבים  להיות  לנו  אל  אך 
חופשית  בחברה  אנטי-חברתית  התנהגות  עם  ההתמודדות 
שעברה  בחברה  גם  כי  לצפות  לנו  ואל  טריוויאלית,  שאלה  אינה 
מהפכה חברתית מוצלחת ייפתרו לפתע כל הבעיות החברתיות. 
קריאת התיגר האנרכיסטית היא כנגד כל הצורות של סמכותנות 
"מהפכה  דורש  האנרכיזם  ולפיכך  יהיו,  אשר  יהיו  והיררכיה, 

דיכוי. ושל  כוח  של  מערכות  כנגד  מתמדת" 
אם נסתכל על פשיעה מנקודת מבט אנרכיסטית, כעשיית מעשים 
המבט  מנקודת  ולא  ובחירותו,  בזולת  שפוגעים  אנטי-חברתיים 
ומאפשרת  מצדיקה  קרובות  שלעיתים  המדינתנית-משפטית, 
מעשים כאלה תוך הפללת מעשים שאינם כאלה, כמו חלק ניכר 
מ"פשעי הרכוש" – אין ספק שיש גורמים שונים ומגוונים למעשים 
למנוע,  ניתן  שלא  תשוקה  פשעי  אולי  חלקם  אנטי-חברתיים. 

כמה הערות על התמודדות עם התנהגות 
אנטי־חברתית בחברה אנרכיסטית— ש. מ. בדוי

מעשים שנעשים בלהט הרגע. חלק גדול מהם מושפע מנורמות 
עמן  להתמודד  שניאלץ  ייתכן  שבהחלט  סמכותניות  תרבותיות 
גם לאחר מהפכה חברתית. סביר, למשל, שפשעים מיניים רבים 
מהטרדות ועד אונס יסודם בתרבות המינית הקלוקלת שמחפיצה 
נשים ומעניקה לגיטימציה לאונס. האתגר האנרכיסטי הוא לזהות 
מערכות דיכוי אלה ולהיאבק בהן, גם עכשיו וגם לאחר מהפכה 

חברתית.

את  פוטרת  אינה  לפשיעה  בנוגע  סבירה  אנרכיסטית  תפיסה 
המקרבן מאחריות, אלא מטרתה להבין את הגורמים המערכתיים 
אותם – להיאבק  ולאתגר  אנטי-חברתיים  למעשים  שגורמים 
בפני  תתגונן  אנרכיסטית  שחברה  כפי  בפושעים.  ולא  בפשיעה 
מי שינסה לכפות מחדש מבנים חברתיים סמכותניים והיררכיים, 

באחרים. לפגוע  שינסו  אלימים  פרטים  בפני  להתגונן  גם  עליה 

התפיסה המנחה את המשפט הפלילי במדינות הקפיטליסטיות 
רואה בפשיעה כפשע כנגד המדינה. תפיסות ביקורתיות שרואות 
ולא במדינה, מדגישות את  או בקהילה,  בפשיעה כפגיעה בפרט 
צרכי  וגם  וסביבתו,  משפחתו  הקרבן,  בצרכי  להתחשב  הצורך 
לטעמי,  אנטי-חברתית.  התנהגות  עם  בהתמודדות  המקרבן, 
תפיסה אנרכיסטית לגבי התמודדות עם התנהגות אנטי-חברתית 
והשיקום – והדבר  המאחה  הצדק  רעיונות  על  להתבסס  צריכה 
גם להתנהלות  רק לחברה אנרכיסטית עתידית אלא  לא  רלוונטי 
מאלימות  חפים  שאינם  ותנועות  ארגונים  במסגרת  כיום  שלנו 

ומפגיעה.

"בתי כלא אינם מעלימים בעיות 
חברתיות, הם מעלימים בני אדם. היעדר 

קורת גג, אבטלה, התמכרות לסמים, 
מחלה נפשית ואנלפבתיות הם רק כמה 
מהבעיות שנעלמות מעין הציבור כאשר 

בני האדם שמתמודדים עמן נדחסים 
לכלובים" — אנג'לה דיוויס
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בבית־ תאו  קיר  על  פיאודור דוסטוייבסקי  כתב   1849  בשנת 
הסוהר את הסיפור הבא אודות הכומר והשטן:

„שלום לך, אב מתועב!” אמר השטן לכומר. „מה גרם לך שתשקר 
גיהנום  עינויי  אילו  והמרומים?”  האומללים  האלה,  לאנשים 
הזה  העולם  בחיי  כבר  כי  תדע  לא  כלום  להם?  בפניהם  הצגת 
הם סובלים עינויי גיהנום? כלום לא תדע כי הרשויות המדינה 
הן נציגותי עלי אדמות? אתה הוא המענה אותם באותם ייסורי 
בוא  זאת?  לא תדע  שיהיו מנת חלקם.  הגיהנום שאתה מאיים 

איתי!
אל  אותו  ונשא  על  אל  הרימו  הכומר,  בצווארון  תפס  השטן 
בית־חרושת ליציקת ברזל. הוא ראה שם פועלים רצים ונחפזים 
אנה ואנה ועמלים תחת החום הצורב. עד מהרה האוויר הכבד 
והסמיך והחום היו לבלתי־נשוא לכומר. בעיניים דומעות התחנן 

אל השטן: „תן לי ללכת! תן לי לעזוב את הגיהנום הזה!”.
„הו, ידידי היקר, עלי להראות לך עוד מקומות רבים נוספים.” 
פועלים  ראה  הוא  שם  חווה.  אל  וגררו  שנית  השטן  בו  החזיק 
המפקח  בלתי־נסבלים.  היו  והחום  האבק  התבואה.  את  דשים 
העבודה  תחת  שכרע  מי  בכל  לבלתי־רחם  והיכה  בשוט  אחז 

הרעב. או  הקשה 
לאחר מכן לקח השטן את הכומר אל הצריפים שבהם העובדים 
ומצחינים.  מלאי־עשן  קרים,  משפחותיהם – מטונפים,  עם  חיו 

השטן חייך, מצביע על העוני והמצוקה, שהיוו בני־בית שם.
הוא,  אפילו  כי  נדמה,  שואל.  הוא  מספיק?”  זה  האין  „טוב, 
אך  האדוק  האלוהים  עבד  האלה.  האנשים  על  מרחם  השטן, 
בקושי יכול היה לסבול זאת עוד. בידיים נשואות אל־על התחנן: 

אדמות!” עלי  גיהנום  זהו  אכן!  אכן,  מכאן.  ללכת  לי  „תן 
גיהנום  להם  מבטיח  אתה  ועדיין  רואה;  אתה  כן,  אם  „טוב, 
נוסף. אתה מייסר אותם, מענה את רוחם למוות! בוא! אראה לך 

מכולם.” נוסף – הגרוע  אחד  גיהנום 
אוויר  ובו  צינוק  בפניו  והציג  בית־הסוהר  אל  אותו  לקח  הוא 
והן  מהן  נגזלו  ואונן  בריאותן  לרוב,  ודמויות־אדם  מבאיש 

והכחוש. העירום  הדל,  בגופן  שאכלו  בטפילים  מכוסות 
„הסר מעליך את בגדיך המשיים,” אמר השטן אל הכומר, „ותן 
על קרסוליך עבותות כבדים כמו אלה שעל חסרי־המזל האלה; 
שכב על הרצפה הקרה והמטונפת – ואז דבר איתם על הגיהנום 

שעוד ממתין להם.”
נורא  דבר  על  לחשוב  מסוגל  לא  „אני  הכומר,  ענה  לא!”  „לא, 

מכאן!” ללכת  לי  תן  בך,  מפציר  אני  מזה. 
„כן, זהו הגיהנום. לא יכול להיות גיהנום גרוע מזה. כלום לא 
ידעת זאת? כלום לא ידעת שאנשים ונשים אלה, שאתה מפחיד 
ידעת שהם  אותם בתמונת הגיהנום שבעולם הבא – כלום לא 

 בתי־הסוהר :  פשע חברתי וכשלון חברתי
אמה גולדמן מאנגלית:  יודה רונן

החיבור הבא מאת האנרכיסטית האמריקאית 
אמה גולדמן התפרסם כחלק מאסופת מאמרים 

בשם אנרכיזם וחיבורים אחרים שיצאה לאור 
בשנת 1910. אמה גולדמן )1869-1940( הייתה 

פעילה אנרכיסטית חשובה בארצות הברית, 
ונודעה בשל כתיבתה והרצאותיה בנושאי 

אנרכיזם, סוגיות חברתיות וזכויות נשים. גולדמן 
נכלאה מספר פעמים בחייה בגין “הסתה 

למרד“ והפצת מידע על אמצעים למניעת הריון. 
בשנת 1917 גולדמן ובן זוגה אלכסנדר ברקמן 

נאסרו לשנתיים לאחר שקראו להתנגדות לגיוס 
למלחמת העולם הראשונה. לאחר שחרורם הם 

נעצרו שוב וגורשו לרוסיה, שם חזתה גולדמן 
בהידרדרות המהפכה הבולשביקית ובדיכוי מרד 

קרונשטט. נציין כי לא ברור מה מקורו של הסיפור 
שגולדמן מייחסת לדוסטוייבסקי ושלפיכך הוא 

תורגם מהאנגלית.
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בגיהנום כאן ועכשיו, עוד בטרם מותם?”

קירו  על  שנה,  חמישים  לפני  האפלה  ברוסיה  נכתב  זה  קטע 
יוכל  מי  זאת,  ולמרות  ביותר.  הנוראיים  מבתי־הסוהר  אחד  של 
להכחיש כי הדברים תקפים באותה המידה גם לזמננו אנו, ואפילו 

אמריקניים? לבתי־סוהר 

השינויים  כל  בהן,  להתרברב  שמרבים  הרפורמות  כל  למרות 
להשלח  ממשיכים  בני־אדם  תגליותנו,  כל  הגדולים,  החברתיים 
אל הגרוע בשמדורי הגיהנום, שם הם מבוזים, מושפלים ומעונים, 

שלה. ידיה  מעשה  השדים  מפני  „מוגנת”  תהיה  שהחברה  בכדי 

וכי בתי־סוהר מגנים על החברה? איזה מוח מפלצתי יכול היה 
להגות רעיון שכזה? הדבר דומה לשיפור בריאות החברה על־ידי 

הפצת מחלה מדבקת.

לאחר שמונה עשר חודשים בכלא האנגלי, אוסקר ויילד העניק 
לעולם את יצירתו הגדולה, הבלדה מכלא רדינג:

ֵבי־ֶאֶרס, ִעׂשְ ים, ּכְ ֲעׂשִ ּמַ ְפָסִדים ּבַ ַהּנִ
ית־ָהֲאסּוִרים; ֲאִויר ּבֵ ּפֹוְרִחים ּבַ

ָאָדם ּבָ ַאְך ִזיִקים טֹוִבים ׁשֶ
ם ְועֹוְבִרים. ֵמִלים ׁשָ ּקְ ֵהם ׁשֶ

ֵבד, ַער ַהּכָ ַ ּסּוִרים – ׁשֹוְמֵרי ַהּשׁ ַהּיִ
אּוׁש – רֹאׁש ַלּנֹוְטִרים. ְוַהּיֵ

החברה ממשיכה ומנציחה את האוויר הארסי הזה, מבלי להכיר 
בכך שלא יכולות לצמוח ממנו אלא התוצאות הארסיות ביותר.

אנו מבזבזים בימינו $3,500,000 ליום—$1,000,095,000 
אמורים  הדברים  וכאן  בתי־הסוהר,  מוסדות  תחזוק  לשנה—על 
עוד במדינה דמוקרטית; סכום זה משתווה כמעט לכלל התפוקה 
מגידול חיטה )מוערכת ב־$750,000,000( וכריית פחם )מוערכת 
מוושינגטון   )Bushnell( בושנל  פרופ׳  ביחד.  ב־$350,000,000( 
מעריך את הוצאות בתי־הסוהר ב־$6,000,000,000 לשנה, וד״ר 
ג׳ פרנק לידסטון )Lydston(, מחבר בולט בנושא הפשיעה, מציג 
את המספר $5,000,000,000 לשנה כאומדן המתקבל על הדעת. 
הוצאות חסרות־תקדים כאלה למטרה של תחזוקת המוני־המונים 

של בני־אדם כלואים כחיות־בר!1

למדים  אנו  כך  עליה.  במגמת  נמצאת  הפשיעה  זאת  כל  ועם 
לגודל  ביחס  פשע  מקרי  וחצי  ארבע  פי  באמריקה  יש  שבימינו 

שנה. עשרים  לפני  למצב  בהשוואה  האוכלוסיה 

הוא  שלנו  הלאומי  שהפשע  הוא  זה  בכל  ביותר  הנורא  ההיבט 
חמש  פי  גדולה  לונדון  כבדרום.  אונס,  או  מעילה  שוד,  לא  רצח, 
משיקגו, אך בעוד שבה מתבצעים רק עשרים מקרי־רצח בשנה, 
בשיקגו המספר עומד על מאה ושמונה עשר. וכל זאת כששיקגו 
אינה העיר המובילה בפשיעה, שהרי היא רק השביעית ברשימה, 
סן  ארצות־הברית,  מדרום  ערים  ארבע  עומדות  בראשה  כאשר 
פרנסיסקו ולוס אנג׳לס. לאור מצב־עניינים איום זה, הדבר נראה 
החברה. על  שמגינים  הם  שבתי־הסוהר  ולטעון  לקשקש  מגוכח 

כאשר  אך  האמת,  את  לתפוס  אולי  מתקשה  הממוצע  השכל 
הוצאה  על־ידי  המתוחזק  ביותר,  והריכוזי  המאורגן  המוסד 
אפילו  גמור,  חברתי  ככשלון  עצמו  את  הוכיח  מופרזת,  לאומית 
זה  של  זכותו  על  לתהות  אלא  ברירה  לו  אין  ביותר  הרפה  השכל 
להתקיים. חלף הזמן שבו היינו יכולים להיות שבעי־רצון מהמבנה 
1 Crime and Criminals. W. C. Owen

החברתי שלנו משום שהוא „מונה בזכות אלוהית” או בגלל הודו 
החוק. של 

וגוף־הידע  המחקר  וכן  בתי־הסוהר  כנגד  הציבורית  התסיסה 
ניצחת  הוכחה  הם  האחרונות  מהשנים  אודותיהם  המצטבר 
לכך שבני־אדם לומדים לחפור לעומק תחתיתה של החברה, עד 
לגורמיה של ההתנגשות הנוראה בין החיים החברתיים והפרטיים.

מדוע, אם כן, בתי־סוהר הם פשע חברתי וכשלון חברתי? בכדי 
לענות על שאלה חיונית זו, חובה עלינו לחקור את טבעו וגורמיו 
איתו,  בהתמודדות  שימוש  נעשה  שבהן  השיטות  הפשע,  של 
והשפעותיהן של שיטות אלה בשחרור החברה מקללתו ואימתו.

ראשית, באשר לטבעו של הפשע:

מן  הפוליטי,  לארבע:  הפשע  את  מחלק   )Ellis( אליס  הבלוק 
הלהט, הבלתי־שפוי והמזדמן. הוא אומר שהפושע הפוליטי הוא 
לשמר  פחות  עריצי  או  יותר  עריצי  משטר  של  נסיונו  של  קורבן 
הוא  החברה;  נגד  בעבירה  אשם  בהכרח  הוא  אין  יציבותו.  את 
בפשטות מנסה להפוך סדר פוליטי מסויים שבעצמו עשוי להיות 
אנטי־חברתי. אמת זו מקובלת בכל העולם, מלבד באמריקה, בה 
מקום  אין  בדמוקרטיה  לפיה  המטופשת  התפיסה  רווחת  עדיין 
לפושעים פוליטיים. ואף־על־פי־כן, ג׳ון בראון2 היה פושע פוליטי, 
כמו גם האנרכיסטים משיקגו3 או כל אדם ששובת. כתוצאה מכך, 
אומר הבלוק אליס, הפושע הפוליטי של זמן או מקום מסויימים 
לומברוזו  אחרת.  בתקופה  קדוש  או  מרטיר  גיבור,  להחשב  יכול 
של  האמיתי  „החלוץ  הפוליטי  הפושע  את  מכנה   )Lombroso(

קדימה”. האנושות  תנועת 

שנדחק  היישוב  מן  הגון  אדם  בדרך־כלל  הוא  הלהט  מן  „הפושע 
באשמתו.”4 שלא  עוולה  עקב  לעצמו  צדק  לעשות 

)Weir( מביא ב„אימת המשטרה” את המקרה של  מר יּו ק. וייר 
ג׳ים פלהרטי )Flaherty(, פושע מן הלהט שבמקום להנצל על־ידי 
משפחתו  מכך  וכתוצאה  מועד,  ולפושע  לשיכור  הפך  החברה 

מרודה. לעניה  והפכה  נהרסה 

ברומן  הקורבן  ארצ׳י,  הוא  יותר  עוד  רחמים  מעורר  טיפוס 
המאזניים”  „היפוך  בהתהוות,  הפשע  אודות  הגדול  האמריקני 
משל  יותר  אפילו  קיצונית  בדרגה   .)Whitlock( ויטלוק  לברנד 
המוות,  אל  דבר  של  ובסופו  הפשע,  אל  נדחק  ארצ׳י  פלהרטי, 
הרדיפה  ועל־ידי  סביבתו  של  האכזרי  חוסר־האנושיות  על־ידי 
אלא  אינם  ופלהרטי  ארצ׳י  החוק.  מנגנון  של  חסרת־המצפון 
ההיבטים  איך  המראות  דוגמאות  אלפים,  של  למצבם  דוגמאות 

2 פעיל לביטול העבדות בארצותההברית. הוביל פשיטה על מחסן הנשק בהרפרס 
פרי, בנסיון להתחיל מרד עבדים חמוש. הפשיטה לא צלחה, ובראון נתפס והוצא 

להורג בה1859, כשהוא בן 59. י.ר.
3 במסגרת מלחמת חורמה שניהלו ארצותההברית נגד קבוצות אנרכיסטיות ורדיקה

ליות בדיכוי המאבק לקיצור יום העבודה, שמונה פעילים אנרכיסטים נעצרו והואשמו 
ללא בסיס בכך שהטילו פצצה על שוטרים; חלקם הוצאו להורג בתליה. לשרשרת 

אירועים אלה— שהתחילה בה1 במאי 1886 בהכרזת הקואליציה של איגודי העובדים 
בארצותההברית על שביתה כללית  )דבר שהיה אסור בחוק(, לאחר שתביעתם משנת 

1884 לקיצור יום העבודה לשמונה שעות לא נענתה— מקום מרכזי בקביעת יום 
הפועלים בה1 במאי. י.ר.

ההפגנות ושביתות העובדים, שהיו אסורות על פי החוק בארצות הברית,   
הדוכאו באלימות, ושני מפגינים נהרגו עלהידי שוטרים. בעיר שיקגו התקיימה התכנ

סות במחאה על כך. ההתכנסות היתה שקטה, עד שדוכאה באלימות עלהידי המשטרה. 
במהומות שפרצו 

בה1 במאי 1886 הכריזה הקואליציה של איגודי העובדים בארצות הברית   
על שביתה כללית, לאחר שתביעתם משנת 1884, לקיצור יום העבודה לשמונה שעות, 

לא נענתה. ההפגנות ושביתות העובדים, שהיו אסורות על פי החוק בארצות הברית, 
דוכאו באלימות, ושני מפגינים נהרגו. במחאה על ההרג התכנסו בכיכר היימרקט 

שבשיקגו.
4 The Criminal, Havelock Ellis.
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החוקיים של הפשע והדרכים להתמודדות איתו מסייעים ביצירת 
החברתיים. חיינו  מכלול  תחת  שחותרת  מחלה 

„אל הפושע הבלתי־שפוי לא ניתן להתייחס כאל פושע אלא כאל 
ילד, שהרי מבחינה נפשית הוא באותו מצב של עולל או בעל־חיים.”5
במיוחד,  ובוטים  נדירים  במקרים  רק  אך  מכיר,  כבר  החוק  בכך 
להחשב  המותרות  את  לו  מעניק  הנאשם  של  עושרו  כאשר  או 
כפושע בלתי־שפוי. נראה שהדבר נעשה די אופנתי להיות קורבן 
ממשיכה  עדיין  הצדק”  „ריבונות  ככלל  אך  מחלת־הרדיפה.  של 
מצטט  אליס  מר  כך  עוזה.  במלוא  הבלתי־שפויים  את  להעניש 
שבגרמניה  המראה   )Richter( ריכטר  ד״ר  מידי  סטטיסטי  נתון 
פושעים  וארבעה  ארבעים  מאה  מתוך  חולי־נפש,  ושישה  מאה 

חמורים. לעונשים  נידונו  בלתי־שפויים, 
מבין  ביותר  הגדולה  הקבוצה  את  „מייצג  המזדמן  הפושע 
על  ביותר  הגדול  האיום  הוא  ולכן  בתי־הסוהר,  את  המאכלסים 
ממשפחת  המונים  המאלץ  הגורם  מהו  החברתית”.  הרווחה 
האדם להגיע לידי פשע, להעדיף את החיים המבעיתים בין קירות 
אדון  להיות  זה  חייב  ודאי  בחוץ?  החיים  על־פני  בית־הסוהר 
ברזל, שאינו מותיר לקורבנותיו שום נתיב המלטות, שהרי אפילו 

החירות. את  אוהבים  שבבני־האדם  המושחתים 
והכלכלי  החברתי  המבנה  של  יוצא  פועל  הוא  זה  נורא  כח 
הביולוגיים,  הגורמים  את  לבטל  בכוונתי  אין  שלנו.  האכזרי 
כמעט  אין  אך  הפשע;  של  ביצירתו  והפסיכולוגיים  הגופניים 
בנמצא קרימינולוג שלא יודה שההשפעות החברתיות והכלכליות 
הן הנבטים העיקשים והארסיים ביותר של הפשע. אפילו אם אכן 
ישנן נטיות מולדות לפשיעה, אין הדבר גורע מאום מכך שנטיות 

שלנו. החברתית  בסביבה  ועשירה  פוריה  לקרקע  זוכות  כאלה 
ישנו קשר הדוק, אומר הבלוק אליס, בין פשעים בין אדם וחברו 
החיטה.  מחיר  ובין  רכוש  נגד  פשעים  בין  האלכוהול,  מחיר  ובין 
 :)Lacassagne( ואת לקסנייה )Quetelet( הוא מצטט את קטלה
הראשון מתבונן על החברה כמי שמכינה את הפשע ועל הפושעים 
היא  החברתית  „הסביבה  כי  מוצא  השני  אותו;  שמבצעים  כמי 
מצע התרבית של הפשיעה; הפושע הוא המיקרוב, גורם שנעשה 
בעל־משמעות רק כאשר הוא מוצא מצע הגורם לו לתסוס; לכל 

חברה הפושעים להם היא ראויה.”6
בתקופת „שגשוג” מתועשת זו אין ידו של הפועל משגת מספיק 
כסף לשמירה על הבריאות והכח. ומאחר ששגשוג הוא, לכל היותר, 
מצב דמיוני, אלפים מתווספים דרך־קבע להמון המובטל. ממזרח 
ועד למערב, מדרום ועד לצפון, המון עצום זה פושט יד בחיפוש 
בית־העבודה7  הוא  מוצאים  שהם  מה  וכל  מזון,  או  עבודה  אחר 
או שכונות־העוני. מי שנותר בהם שמץ של כבוד עצמי מעדיפים 
הכחושה  הדלות  על־פני  הפשע  את  מעדיפים  גלויה,  התרסה 

והבזויה.
מכלל  שישיות  חמש  כי  מעריך   )Carpenter( קרפנטר  אדווארד 
לדין מהוות הפרה כלשהי של חוקי  הפשעים הניתנים להעמדה 
יראה כי תשעה  זה נמוך מדי. מחקר מעמיק  הקניין, אבל מספר 
מתוך עשרה פשעים מקורם, במישרין או בעקיפין, בחוסר־הצדק 
הכלכלי והחברתי שלנו, במערכת של ניצול חסר־רחמים ושל שוד. 
אין בנמצא פושע טיפש מכדי להכיר בעובדה איומה זו, גם אם אין 

ביכולתו לנמק זאת במילים.
לומברוזו  אליס,  שהבלוק  הפשיעה  של  פילוסופיה  של  אסופה 
חד  באופן  חש  שהפושע  מראה  קיבצו  אחרים  בולטים  ואישים 
5 The Criminal
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7 במקור workhouse, מוסד המספק מגורים בתמורה לעבודה. י.ר.

וברור שהחברה היא זו הדוחקת בו אל הפשע. גנב ממילנו אמר 
ללומברוזו: „אני לא שודד, אני רק לוקח מהעשירים את המותרות 
גונבים?”.  לא  וסוחרים  עורכי־דין  האם  מזה,  וחוץ  העודפות; 
רוצח כתב: „מתוך הידיעה ששלושה רבעים מהמעלות החברתיות 
הן למעשה מידות־רעות של פחדנות, חשבתי שתקיפה גלויה של 
איש עשיר תהיה פחות מבישה מאשר מעשה תרמית זהיר”. אחר 
כתב: „אני כלוא בעוון גניבת חצי תריסר ביצים. שליטים שגונבים 
מיליונים נחשבים מכובדים. הו, איטליה המסכנה!”. אסיר מלומד 
למען  בנויים  החברה  „חוקי   :)Davitt( דוויט  למר  אמר  אחד 
המטרה של הבטחת עושרו של העולם לבעלי השררה ובכך למנוע 
מחלק הארי של האנושות את זכויותיהם והזדמנויותיהם. מדוע 
יותר ממה שהיתה להם  שיענישו אותי על שלקחתי ממי שלקחו 
ואמר:  המשיך  אדם  אותו  לשלהם?”.  הדומים  ובאמצעים  זכות, 
גוזלת מן הרוח את עצמאותה; הפטריוטיות היא הסגידה  „הדת 
המטופשת לעולם, בעבורה רווחתם ושלומם של יושביו מועלים 
לקורבן בידי מי שמפיקים מכך רווח, בעוד שחוקי הארץ עורכים 
מאוויינו  במניעת  טבענו,  חוק  של  הגלויה  רוחו  כנגד  מלחמה 
הטבעיים מאיתנו. בהשוואה לזאת,” סיים, „גניבה היא משלח־יד 

מכובד.”8
אכן, בפילוסופיה הזאת גדולה האמת  מאשר בכל ספרי החוקים 

והמוסר של החברה.
מאחר והגורמים הכלכליים, הפוליטיים, המוסריים והחומריים 

הם חיידקי הפשיעה, איך החברה מתמודדת עם מצב זה?
השיטות להתמודדות עם הפשיעה עברו ללא ספק כמה שינויים, 
החברה  המעשית,  ברמה  העיונית.  ברמה  בעיקר  היו  אלו  אך 
העבריין – דהיינו  עם  להתמודדות  הקדמוני  המניע  על  שמרה 
רעיון תיאולוגי מתאים – דהיינו  סיגלה לעצמה  גם  נקמה – והיא 
מורכבות  וה„מתורבתות”  החוקיות  שהשיטות  עונש – בעוד 
כל  מיד,  שנראה  כפי  למוטב.  והשבה  אימה  הטלת  מהרתעה, 
ארבעת האופנים האלה נכשלו כשלון חרוץ, וכיום אין אנו קרובים 

בימי־הביניים. מאשר  יותר  לפתרון 
עוול,  לנקום  מכה,  להשיב  הקדמוני  האדם  של  הטבעי  הדחף 
הוא מיושן. במקומו, האדם המתורבת, משולל האומץ והתעוזה, 
מתוך  מאורגן,  למנגנון  העוול  נקמת  של  התפקיד  את  האציל 
יש הצדקה לעשות את מה שלו כבר  אמונה מטופשת שלמדינה 
אין את הגבורה או העקביות לעשות. „הודו של החוק” הוא עניין 
של הגיון; הוא לא ישתופף לדרגת הדחפים הקדמוניים, משימתו 
התיאולוגית,  בביצה  מדשדש  עדיין  הוא  אמת,  מכך.  „נשגבת” 
המפארת את העונש כאמצעי להטהרות, או כתחליף המכפר על 
החטא, אך מבחינה חוקית וחברתית החוק מטיל עונשים לא רק 
המפחידה  ההשפעה  למען  גם  אלא  לעבריין,  כאב  להסב  כדרך 

אחרים. אנשים  על  להם  שיש 
הבחירה  מושג  מקום?  מכל  לענישה,  האמיתי  הבסיס  מה  אך 
טוב  בין  לבחור  חופשי  זמן  בכל  אדם  שכל  הרעיון  החופשית, 
ורע; אם הוא בוחר בזה האחרון, עליו לשלם את המחיר. למרות 
שהתיאוריה הזאת התנפצה כבר מזמן לרסיסים והושלכה לצבור 
יום־יום על־ידי מנגנון  אבק, היא עדיין ממשיכה להיות מיושמת 
המשטר כולו, והיא הופכת אותו למענה האכזר והאלים ביותר של 
חיי בני־האדם. הסיבה היחידה לכך שהיא ממשיכה להתקיים היא 
התפיסה האכזרית עוד יותר, לפיה ככל שהאימה שמטיל העונש 

יותר. יותר, כך השפעתו המונעת גדולה  גדולה 
עם  בהתמודדות  ביותר  הקיצוניות  בשיטות  משתמשת  החברה 
שבאמריקה  למרות  מרתיעות?  הן  אין  למה  חברתית.  עבריינות 
8 The Criminal
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אדם אמור להיות בחזקת זכאי עד שהוכחה אשמתו, הכלי שבידי 
מעצרים  מבצע  אימים,  שלטון  החוק – המשטרה – משליט 
בשיטה  ומשתמש  בבריונות,  מתנהג  מלקה,  מכה,  הבחנה,  ללא 
הברברית של „חקירת שתי וערב”, בחשיפת הקורבנות האומללים 
עוד  המבאישה  ולשפה  המשטרה  תחנת  של  המבאיש  לאוויר 
במהירות  מתרבים  הפשעים  ואף־על־פי־כן,  השומרים.  של  יותר 
שכאשר  הוא,  גלוי  סוד  שני,  מצד  המחיר.  את  משלמת  והחברה 
ולמען  החוק,  של  המלאים  ל„חסדיו”  נתון  האומלל  האזרח 
יסוריו  או־אז  הגיהנום,  שבמדורי  בגרוע  מוחבא  הוא  הבטיחות 
לדרגת  מושפל  כאדם,  מזכויותיו  משולל  מתחילים.  האמיתיים 
לחסדיהם  לחלוטין  ותלוי  רגש  או  רצון  הנטולה  פשוטה  מכונה 
של  מתמשך  תהליך  עובר  הוא  יום  מדי  האלימים,  הסוהרים  של 
שלילת צלם אנוש, תהליך שבהשוואה אליו הנקמה הפראית היתה 

היותר. לכל  משחק־ילדים 
או  להעניש  שמטרתו  בארצות־הברית  אחד  מוסד  אפילו  אין 
לטובים”,  להפוך  „כדי  מעונים  לא  אנשים  ובו  למוטב9  להשיב 
בכפיה,  השקיה  כותנות־משוגעים,  מקלות,  אלות,  בעזרת 
„יונק־הדבש” )מכשיר המעביר זרם חשמלי על־גבי הגוף(, בידוד, 
האדם  של  רוחו  האלה  במוסדות  והרעבה.  „מלחמת־שוורים” 
החדגוניות  על־ידי  מדוכאת  ונשמתו  מושפלת,  נפשו  נשברת, 
המתה ושגרת חיי בית־הסוהר. באוהיו, אילינוי, פנסילבניה, מיזורי 
ובדרום הזוועות האלה נעשו כל־כך בוטות עד שהן הגיעו לתחום 
ידיעתו של העולם שבחוץ, בעוד שבמרבית בתי־הסוהר האחרים 
בית־הסוהר  קירות  אבל  לשרור,  ממשיכות  נוצריות  שיטות  אותן 
מאפשרים רק לעיתים מרוחקות לצרחות הייסורים של הקורבנות 
את  מעמעמים  והם  עבים,  בית־הסוהר  החוצה – קירות  לחמוק 
יותר לבטל את כל בתי־הסוהר  יכולה בבטחון רב  הקול. החברה 
בן־רגע מאשר לקוות להגנה מפני חדרי־האימים האלה מהמאה 

העשרים.
לעולם  מחזירים  בית־הסוהר  גיהנום  שערי  שנה  אחר  שנה 
למצחם,  אות־קין  ורצוצי־רוח,  מעוותים  כחושים,  טרופי־ספינה 
תקוותיהם מחוצות וכל נטיותיהם הטבעיות מסוכלות. כאשר את 
פניהם מקבלים רק רעב וחוסר־אנושיות, קורבנות אלה שוקעים 
זה  אין  להתקיים.  היחידה  כאפשרות  הפשע,  אל  שוב  במהרה 
חייהם – לא,  מחצית  את  שכילו  ונשים  אנשים  למצוא  כלל  חריג 
מהאי  אשה  מכירה  אני  קיומם – בבית־הסוהר.  כל  את  כמעט 
משערי  ויצאה  שנכנסה   10)Blackwell’s Island( בלקוול  של 
נער  על  מחבר  שמעתי  פעמים.  ושמונה  שלושים  בית־הסוהר 
לו בבית־הסוהר  ודאג  בו  צעיר בן שבע־עשרה שאותו חבר טיפל 
בפיטסבורג, נער שמעולם לא ידע משמעותה של חירות. מהמוסד 
לעבריינים צעירים אל בית־הסוהר היתה דרכו של נער זה בחייו, 
אישיות  חוויות  החברתית.  לנקמה  קורבן  גוף,  שבור  שמת,  עד 
אלה מאוששות על־ידי גוף־הידע המקיף המספק הוכחה מכרעת 
או  להרתעה  כאמצעי  בתי־סוהר  של  הגמור  לחוסר־התועלת 

למוטב. להשבה 
ישנם אנשים בעלי כוונה טובה שעובדים עכשיו על הסתעפות 
יכולתו  את  לאסיר  להשיב  בתי־הסוהר – שיקום,  בשאלת  חדשה 
להפוך לאדם. מבורך ככל שיהיה הדבר, אני חוששת שאין לקוות 
מלבד  דבר  מעופשים.  לנאדות  טוב  יין  ממזיגת  טובות  לתוצאות 
בניה מחדש של החברה מן היסוד לא ישחרר את האנושות מהסרטן 
הקרוי פשיעה. ועדיין, אם יתחדד מצפוננו החברתי הקהה, יתכן 

9 במקור reformatory, מוסד שמטרתו המוצהרת היא להשיב עבריינים למוטב, 
בדרךהכלל צעירים או מי שזו עבירתם הראשונה. י.ר.

10 גולדמן נכלאה בביתההסוהר באי בעוון תמיכה באנרכיזם ובשימוש 
באמצעיהמניעה והתנגדות לגיוס למלחמתההעולם הראשונה. י.ר.

שמוסדות הענישה יעטו מלבוש חדש. הצעד הראשון הוא שיקום 
המצפון החברתי, שנמצא במצב מעורער למדי. לצערי יש להעירו 
את  נושאים  דרגה – שכולנו  של  עניין  הוא  שפשע  העובדה  בפני 
הנפשית,  הסביבה  לפי  יותר,  מי  פחות  מי  איתנו,  הפשע  ניצני 
החומרית והחברתית שבה אנו חיים – ובפני כך שהפושע הפרטי 

אינו אלא תוצר של סך נטיות אלה.
לסרב  ילמד  הממוצע  האדם  החברתי,  המצפון  יקיץ  כאשר 
לרדוף,  יחדל  הוא  החוק.  של  כלב־הציד  שבלהיות  ל„כבוד” 
ויתן לו הזדמות לחיות ולנשום  לתעב ולחשוד בעבריין החברתי, 
קרים,  הם  לשנות.  יותר  קשה  יהיה  המוסדות  את  האדם.  כאחד 
בלתי־חדירים ואכזריים; ועדיין, כאשר יתעורר המצפון החברתי, 
מאכזריות  בית־הסוהר  קורבנות  את  לשחרר  ניתן  שיהיה  יתכן 
רב־עוצמה,  כלי  היא  דעת־קהל  והסוהרים.  השומרים  הקצינים, 
ואפילו מי שעבודתם לשמור על הטרף האנושי של החברה יראים 
ממנה. ניתן ללמדם מעט אנושיות, במיוחד אם הם יבינו שהמשרה 

בכך. תלויה  שלהם 
בעבודה  יעבוד  שהאסיר  לדרוש  הוא  מכל  החשוב  הצעד  ברם, 
תמורה  כך  על  ויקבל  בבית־הסוהר  שהותו  במהלך  המתאימה 
חייו  התחלת  לשם  שחרורו  ליום  לחסוך  לו  שתאפשר  כספית 

מחדש.
כמעט,  גיחוך  מעלה  הנוכחית  בצורתה  בחברה  תקוות  תליית 
לקבלת  מתנגדים  בעצמם,  עבדים־בשכר  פועלים,  בה  חברה 
אסירים לעבודה. לא ארחיב בעניין האכזריות של התנגדות זו, אך 
אתייחס אל היותה בלתי ניתנת ליישום. נתחיל בכך שההתנגדות 
כמלחמה  היתה  המקצועיים  האיגודים  בידי  אורגנה  עתה  שעד 
בתחנות־רוח. אסירים תמיד עובדים, אלא שהמדינה היא שמנצלת 
אותם, ממש כמו שהמעסיק הפרטי הוא ששודד את כח־העבודה 
עבור  לעבודה  נשלחים  אסירים  בארצות־הברית  המאוגד. 
המשטר או לעבודה עבור אנשים פרטיים. עשרים ותשע מדינות 
בארצות־הברית בחרו באפשרות השניה מבין השתיים. הממשלה 
גם  נהגו  וכך  מכך,  להמנע  בחרו  מדינות  עשרה  ושבע  הפדרלית 
האומות המובילות באירופה, מאחר והדבר מוביל להעבדת־יתר 

סוף. לו  שאין  ושוחד  באסירים  התעללות  מבעיתה, 
"רוד איילנד )Rhode Island(, מדינה הנשלטת בידי אולדריץ׳ 
)Aldrich(11 מציגה אולי את הדוגמה הגרועה ביותר. בחוזה בן חמש 
שנים שנחתם בשביעי ביולי 1906, עם אפשרות להארכה לחמש שנים 
נוספות עבור קבלנים פרטיים, מלאכתם של הכלואים בבית־הסוהר 
נמכרה   )Providence( פרובידנס  מחוז  של  ובכלא  איילנד  רוד  של 
 )Reliance-Sterling Mfg. Co( לייצור  חברה  לרליאנס־סטרלינג 
הזאת  החברה  לאדם.  ליום  סנטים  מ־25  פחות  מעט  של  בתעריף 
היא משכירה את  לעבודת אסירים, שכן  עצומה  היא חברת־נאמנות 
עבודת האסירים בבתי־הוסהר בקונטיקט, מישיגן, אינדיאנה, נברסקה 
אינדיאנה,  ג׳רסי,  בניו  למוטב  להשבה  ובמוסדות  הדרומית  ודקוטה 

בסך־הכל. מוסדות  אחד־עשר  וויסקונסין:  אילינוי 
 „את גודל השוחד העצום שנתון תחת החוזה של רוד איילנד ניתן

 62½ משלמת  החברה  שאותה  העובדה  בעזרת  להעריך   
שמדינת  או  אסיר,  של  עבודתו  עבור  בנברסקה  ליום  סנט 
של  הכלים  מחברת  ליום   $1.10 מקבלת  לדוגמה,  טנסי, 
של  עבודתו  עבור   )Gray-Dudley Hardware Co( גריי־דדלי 
אוברול  מסטר  ליום  סנטים   70 מדינת מיזורי  מקבלת  אסיר; 
המערבית  וירג׳יניה   ;)Star Overall Mfg. Co( לייצור  חברה 
 ,)Kraft Mfg. Co( לייצור  חברה  מקרפט  ליום  סנטים   65 מקבלת 

11 נלסון אולדריץ׳,  פוליטיקאי ואיש עסקים אמריקני בולט בתחילת המאה הה20. 
י.ר.
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אוברדורף  אופנהיים,  החולצות  מייצרנית  ליום  סנטים   55 ומרילנד 
במחירים  ההבדל  עצם   .)Oppenheim, Oberndorf & Co( ושות׳ 
מצביע על היקפים אדירי־מימדים של שוחד. לדוגמה, רליאנס־סטרלינג 
חברה לייצור מייצרת חולצות; בעוד שהמחיר עבור תריסר חולצות 
המיוצרות בעבודה חופשית הוא לא פחות מ- $1.20 החברה משלמת 
לרוד איילנד 30 סנטים בעבור ייצור של תריסר חולצות. יתר על כן, 
בעבור  דמי־שכירות  הזאת  מחברת־הנאמנות  גובה  לא  המדינה 
החשמל,  בעבור  תשלום  דורשת  לא  שלה,  הענק  במפעל  השימוש 
ממנה  גובה  לא  וכן  הביוב,  מערכת  אפילו  או  התאורה  החימום, 

שוחד!”12 איזה  מיסים. 
במדינה  מיוצרים  לפועלים  וסרבלים  שחולצות  היא  ההערכה 
יותר מ־12 מיליון דולרים. זהו  זו על־ידי אסירים בשווי כולל של 
מקצוע שעובדות בו נשים, וההרהור הראשון שעולה הוא הכמות 
מתאפשרת  שלא  בשכר  נשים  עבודת  של  העבודה  של  העצומה 
בשל כך. המחשבה השניה היא היא שאסירים גברים, שצריכים היו 
כלכלית  בעצמם  לתמוך  הזדמנות  להם  שיתנו  מקצועות  ללמוד 
להרוויח  יוכלו  לא  שממנה  זו  בעבודה  מוחזקים  שחרורם,  אחרי 
אפילו דולר בודד. הדבר חמור עוד יותר כאשר לוקחים בחשבון את 
העובדה שחלק ניכר מהעבודה מבוצע במוסדות להשבה למוטב, 
אשר מצהירים בקול רם כל־כך שהם מכשירים את הכלואים בהם 

להפוך לאזרחים מועילים.
המחשבה השלישית והחשובה מכולן היא שהרווחים העצומים 
עבור  מתמיד  תמריץ  מהווים  האסירים  של  מעמלם  הנסחטים 
אשר  משימות  לבצע  האומללים  מקורבנותיהם  לדרוש  הקבלנים 
באכזריות  אותם  ולהעניש  יכולתם  לגבול  מעבר  הרחק  נמצאות 

שהוצבו. המוגזמות  בדרישות  עומדת  לא  העבודה  כאשר 
אוסיף מילה בדבר העובדה שאסירים נידנים לעבודות אשר אין 
לדוגמה,  אינדיאנה,  שחרורם.  אחרי  מהן  להתקיים  תקווה  להם 
הראשונה  בשורה  נמצאת  שהיא  בכך  שהתרברבה  מדינה  היא 
המודרנית.  תורת־הענישה  בתחום  בשיפורים  האמור  בכל 
ועדיין, לפי דו״ח שהוגש ב־1908 על־ידי בית־הספר להדרכה של 
המוסד ל„החזרה למוטב” במדינה, 135 אסירים הועסקו בייצור 
שרשראות, 207 בייצור חולצות, ו־255 ביציקת מתכת – בסך־הכל 
597 אסירים בשלושה מקצועות; אך במוסד זה, המתקרא „מוסד 
ב־59 מקצועות  לפני שנכלאו  להחזרה למוטב”, הכלואים עסקו 
נפוצים באותה המדינה.  שונים, אשר 39 מתוכם היו משלחי־יד 
הכלואים  את  להכשיר  מתיימרת  אחרת,  מדינה  ככל  אינדיאנה, 
במוסד ההחזרה למוטב שבה במקצועות אשר באמצעותם יוכלו 
להתקיים עם שחרורם. בפועל היא משבצת אותם לעבוד בייצור 
של  לרווחתה  האחרונים  אלו  ומטאטאים,  חולצות  שרשראות, 
 .)Louisville Fancy Grocery Co( ”חברת „לואיוויל פנסי גרוסרי
עיוורים,  הם  בו  העובדים  שעיקר  מקצוע  הוא  מטאטאים  יצור 
לייצור  אחד  מפעל  רק  וקיים  נשים,  על־ידי  נעשה  חולצות  יצור 
לאסיר  אין  ובו  בית־הסוהר,  לכותלי  מחוץ  במדינה  שרשראות 
משוחרר תקווה למצוא עבודה. כל העניין הוא פארסה אכזרית.
לאור האמור לעיל, אם ארצות־הברית יכולות להוות כלי בגזילת 
האם  שלהן,  חסרי־הישע  מהקורבנות  כל־כך  עצומים  רווחים 
שלו  מיללת־הסרק  יחדל  המאוגד  שכח־העבודה  העת  הגיע  לא 
וידרוש תשלום הוגן לאסירים, ממש כשם שהאיגודים המקצועיים 
דורשים לעצמם? בדרך זו הפועלים ישמידו את הנבט אשר גורם 
כבר,  אמרתי  עצמם.  שלהם  לאינטרסים  כאוייב  להיות  לאסיר 
המארג  אל  מוחזרים  אסירים  אלפי  שנה  שבכל  אחר,  במקום 
את  לכלכל  אמצעים  וללא  מקצוע  או  הכשרה  ללא  החברתי 

12 ציטוטים מתוך פרסומי הוועדה הלאומית בעניין עבודת אסירים.

שהרי  מדבר־מה,  להתקיים  חייבים  אלה  ונשים  אנשים  העצמם. 
אפילו לאסיר־לשעבר יש צרכים. החיים בבית־הסוהר הפכו אותם 
לבריות אנטי־חברתיות, והדלתות הנעולות המקבלות את פניהם 
הבלתי־נמנעת  התוצאה  ממרירותם.  מפחיתות  לא  שחרורם  עם 
מכך היא שהם מהווים את החומר ממנו מקורצים שוברי־שביתה, 
לקיים  כל־כך  חפצים  תמיד  ושוטרים,  בלשים  מבית,  בוגדים 
נגד  פועלים  המקצועיים  האיגודים  בכך  האדון.  של  מצוותו  את 
לעבודה  מטופש  באופן  מתנגדים  הם  כאשר  מטרותיהם־הם, 
הרעילים  האדים  ביצירת  מסייעת  זו  התנהלות  בבתי־הסוהר. 
להמנע  רוצה  הפועל  אם  כלכלי.  לשיפור  נסיון  כל  החונקים 
מהשפעות אלה, עליו להתעקש על זכותו של האסיר לעבוד, עליו 
ובעזרתו  ארגוניו  לשורות  אותו  לקבל  אח,  כאל  יד  לו  להושיט 

שניהם. את  הרומסת  המערכת  נגד  לפעול 
בברבריות  ההכרה  היא  בחשיבות,  אחרונה  לא  אך  אחרונה, 
בשינוי  שמאמינים  מי  מראש.  קצוב  לזמן  הכליאה  של  ובעקרות 
שאדם  שבכדי  למסקנה  מהרה  עד  מגיעים  אליו  חותרים  ובכנות 
יוכל להשתנות, עליו לקבל את ההזדמנות להצליח בכך. אך איך 
של  שנים  עשרים  או  חמש־עשרה  עשר,  כאשר  כן  לעשות  יוכל 
כליאה ניצבות לפניו? התקווה לחירות ולהזדמנויות עתידיות היא 
התמריץ היחיד לחיים, במיוחד לחייו של האסיר; החברה חטאה 
לו זמן רב כל־כך – לפחות עליה להשאיר לו את התקווה הזאת. 
אך אני לא תולה תקוות רבות בכך שהחברה תנהג כך, או ששינוי 
אמיתי כלשהו יכול להתרחש בכיוון זה בטרם התנאים היוצרים הן 

יבוטלו לנצח. את האסיר והן את הסוהר 

ִני ָאדֹם! ן ׁשָ יו ׁשֹוׁשָ ִמּפִ   
ָלָבן ִמּתֹוְך ֵלָבב!   

יַצד יר ּכֵ ִמי ַיּכִ   
ר ָאַהב? ָהֵאל ַמְרֶאה ֲאׁשֶ   
ה ַצְלָין ָצִחיַח — ֲהֵרי ַמּטֶ   

ֵמֵנץ ָרָאה ָהָאב13.   

13 מתוך הבלדה מכלא רדינג, אוסקר ויילד. י.ר.
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המהפכה הכורדית
 יגאל לוין

אז שחיברתי את הסקירה שלי על המהפכה הכורדית  )שפורסמה ברשת( לא מ
מעט דברים השתנו בשטח. כן, המהפכה עדיין בעיצומה, אבל פרצופה המכוער 
של הריאקציה כבר מזמן לא נתון רק באופק הרחוק. ואין מדובר פה רק על המתקפה 

הבלתי פוסקת של יחידות המדינה האסלאמית  )שכבשה חלקים ניכרים מאחד המחוזות 
של רוז'אבה – קובאני(, אלא גם על חוסר יציבות פוליטי וחוסר עקביות בעמדות 

המנהיגים של כורדיסטן הסורית. שיתוף הפעולה בין הלאומנים הכורדים מכורדיסטן 
העירקית והכוחות המגינים על קובאני מבשר לנו על מציאות חדשה לגמרי. נכון, ללא 
עזרת הפשמרגה  )צבא כורדיסטן העירקית, הפרו־אמריקאי( והפצצות חיל האוויר של 

ארה"ב בקובאני לא היו שורדים את הסתערות לוחמי המדינה האסלאמית. מצד שני, 
די ברור שארה"ב איננה מעוניינת לראות את המהפכה החברתית מתרחשת ברוז'אבה 
והיא איננה ולא יכולה להיות פרטנר בכל העניין הזה. גם המדינה האסלאמית הולכת 

ומתעצמת, ונהפכת לאימפריה של ממש עם מאות לוחמים ואמל"ח כבדים. ברור שניצחון 
בקובאני הוא רק ההפוגה לפני המתקפות המחודשות  )ישנם עוד שני מחוזות ברוז'אבה 

שהפונדמנטליסטים רוצים תחת שלטונם, מחוזות ג'זירה ואפרין(, וכלל לא בטוח 
שיהיה למיליציות כוח לעצור ולהדוף את האויב מפני כיבושה המלא של רוז'אבה. לכן, 
אני מאמין שהתנועה האנרכיסטית העולמית חייבת להימצא לצד המהפכנים הכורדים 
ולתמוך בשינויים החברתיים שמתרחשים בכורדיסטן הסורית. יש לנו לא מעט ללמוד 

מהם וליישם את הניסיון שלהם כאן בפלסטין הכבושה.
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י־שם, לא הרחק מארצנו, שוכנת א
הרוז’בה  ארץ  סוריה  בצפון 
בתרגום  המערב,  או   )Rojava(
נקרעת  שסוריה  בזמן  מכורדית. 
האזרחים  במלחמת  ומשוסעת 
הנוראית וההרסנית, התארגנו תושבי 
הרוז’בה, הכורדים הסורים, לפדרציה 
מאורגנת  מדיני,  גוף  נטולת  עממית 
בצורה מבוזרת והדוגלת בניהול עצמי 
הקרבות  במסע  ישירה.  ובדמוקרטיה 
האסאדיסטי  הסורי  הממשל  נגד  גם 
אסלאמיסטיות  תנועות  נגד  וגם 
או  לעזרה  מצפים  הם  אין  אחרות, 
חפצים בעזרה מאף אחד בעולם, והם 
הלאה. ארצם  את  לבנות  ממשיכים 

מאכנו הכורדי
אג'לאן   עבדוללה  כאשר  התחיל  הכל 
הכורדים  מנהיג  "אפו"(,  )המכונה 
בצינוק   היכלאו  במהלך  נחשף  האגדי, 
לכתביו  הטורקי  כיום(  גם  כלוא  )הוא 
אנרכו־קומוניסט  בוקצ'ין,  מארי  של 
לא־פחות.  אגדי  אדם  אמריקני, 
אג'לאן, שהיה מרקסיסט משכיל, שינה 

אוטוריטריים,  לא  חדשים,  רעיונות  ואימץ  תפיסתו  את  אט־אט 
החדשה  התפיסה  את  האנרכיסטיות.  לתפיסות  מאוד  הקרובים 
 Democratic( הדמוקרטי"   ב־"קונפדרליזם  לראות  אפשר  שלו 
"משמעותו  בוקצ'ין  של  עבודתו  על  שמבוסס   ,)Confederalism

.)The Meaning of Confederalism( הקונפדרליזם"   של 
כתביו ותפיסתו החדשה של אג'לאן השפיעו רבות על הכורדים 
והכורדים   )PKK – כורדיסטן של  הפועלים  )מפלגת  הטורקים  
נטשו  שגם   ,)PYD – המאוחדת הדמוקרטית  )המפלגה  הסורים  
"הקונפדרליזם  לתפיסת  ועברו  המרקסיסטיות  התפיסות  את 
נמצאת  כורדיסטן  של  הפועלים  מפלגת  ואם  הדמוקרטי". 
הדמוקרטית  למפלגה  הטורקי,  המשטר  נגד  ובלחימה  במחתרת 
"אפו"  של  תפיסותיו  את  לממש  פז  הזדמנות  היתה  המאוחדת 

במציאות.

התנועה למען חברה דמוקרטית – 
TEV-DEM

לאחר התמוטטות משטר אסאד בכורדיסטן הסורית, התארגנה 
הדמוקרטית  המפלגה  עצמי.  באופן  המנוהלת  אופקית  רשת 
במדינה  המקובל  באופן  בשלטון  נמצאת  לא   PYD – המאוחדת
עם שלטון ריכוזי, אלא משחקת תפקיד של נציגה פוליטית ברשת 
רחבה הנקראת "התנועה למען חברה דמוקרטית"  )או בכורדית 
לניהול  האחראית   ,)DEM־Tevgera Civaka Demokratîk – TEV

האזור. של  מוחלט 
ארגונים  וגם  פוליטים  ארגונים  גם  כוללת   DEM־TEV רשת 
נשים  תנועות  ספר,  בתי  עובדים,  איגודי  וכלכליים,  תרבותיים 
כל  ובראש  עירוניות,  קומונות  דרך  מאורגן  העצמי  הניהול  ועוד. 
קומונה ישנה מועצה עממית  )או בכורדית mala gel – בתי עם(, 
המורכבת מנציגי המועצות שנבחרו בהצבעת תושבי הקומונות. 
מועצות אלה משמשות גם כבתי דין ובוררות. כל מועצה בוחרת 
של  העממי  הקומונות – "הקונגרס  של  המאחד  לגוף  ציר  גם 

את  למדי  מזכירה   DEM־TEV שרשת  אף  המערבית".  כורדיסטן 
האלטרנטיבות שמציע הרעיון האנרכיסטי, היא עדיין אינה נעדרת 

שלטון בצורה מוחלטת.
אחת הלוחמות מציינת: "איננו מעוניינים במדינה כורדית, אף 
אינו  הלאום  מדינת  רעיון  כי  מאמינים  אנו  כך.  חושבים  שהכול 
של  וההיסטוריה  ובזמננו,  בימינו  אנטי־דמוקרטית  דרישה  אלא 
העת האחרונה מעידה על כך", כך אמרה. "לחלופין, אנו קוראים 
לאוטונומיה דמוקרטית, בה העם הכורדי מנהל את ענייניו בעצמו, 
באופן דמוקרטי וקולקטיבי, בלי כל קשר למדינה הסורית או לכל 

מי שיתפוס את עמדות הכוח שלה בעתיד הקרוב".
השני  בחלקו  זו  רשת  של  מרכזיים  עקרונות  לראות  יכולים  אנו 
 Governance־The Project for Democratic Self« של המסמך
עבדוללה  של  רעיונותיו  על  המבוסס   ,»in Western Kurdistan
אג'לאן  )ומארי בוקצ'ין אשר ממנו הושפע(. החלק הראשון של 
המסמך מבקר בחריפות את הלאומנות הערבית בפרט ואת רעיון 
מדינת הלאום בכלל. לטענת ה־PYD הרעיון הזה כבר נכשל אפילו 
ביבשת שבה נהגה במקור – אירופה, ואילו בסוריה אין כל אפשרות 
הקמת  של  אפשרות   PYDה־ זונחת  לכן  לאומית.  מדינה  להקים 
מדינה לאומית כורדית לטובת הרעיון של פדרציה עממית רחבה 
המבוססת על "הקונפדרליזם הדמוקרטי" של אג'לאן. מעניין גם 
 ,)8 לציין שלמרות הגישה הדיאלקטית כלפי ההיסטוריה  )סעיף 

אנשי ה־PYD אינם מטריאליסטים או פוזיטיביסטים  )סעיף 7(.
אחת הפסקאות של המסמך אומרת, "אנו, האנשים מהאזורים 
אשורים,  ערבים,  כורדים,  המנוהלים־עצמאית,  הדמוקרטיים 
על  החופשי,  מרצוננו  מכריזים  וצ'צ'נים,  ארמנים  טורקמנים, 
בהתאם  וילדים,  נשים  וזכויות  דמוקרטיה  חירות,  צדק,  הבטחת 
ללא ושוויון  והאמונה,  הדת  חירות  האקולוגי,  האיזון  לעקרונות 
אפליה על רקע גזע, דת, אמונה או מגדר, מתוך מטרה להכשיר 
את הקרקע הפוליטית והמוסרית לחברה דמוקרטית, כדי לתפקד 
עקרון  וכיבוד  הקהילתי,  הגיוון  מתוך  הדדיים  וקיום  הבנה  תוך 
בהמשכה,  כולם."  של  עצמית  להגנה  והזכות  העצמית  ההגדרה 
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"האזורים האוטונומיים שנמצאים תחת הניהול העצמי הדמוקרטי 
אינם מכירים ברעיון מדינת הלאום או המדינה המבססת מרותה 

על סמך כוחות צבאיים, דתות ושלטון ריכוזי".

מבין העקרונות ש TEV־DEM מכריז אנו רואים:
1. הפרדת החברה מהדת.

2. איסור על נישואין מתחת לגיל 18.
3. זכויות נשים וילדים חייבים להיות מוכרים, מוגנים ומוחלים.

4. איסור על מילת נשים.
5. איסור על ריבוי נישואין  )פוליגמיה(.

6. על המהפכה להתחיל מלמטה, ולהיות בת־קיימא.
7. חופש, שוויון, שוויון הזדמנויות ואי־אפליה.

8. שוויון בין גברים לנשים.
מוכרות,  להיות  צריכות  העם  בידי  המדוברות  השפות  כל   .9

הרשמיות. השפות  הן  וסורית  כורדית  וערבית, 
הכלא  בתי  את  ולהסב  לאסירים  הוגנים  תנאים  להעניק   .10

ושינוי. שיקום  שמטרתו  למוסד 
יושבו בלא  לא  ופליטים  יש הזכות לחפש מקלט,  11. לכל אדם 

הסכמתם.

ניתן לציין שכל העקרונות הללו הם האידיאלים של האנרכיסטים, 
התנועה  שבהן  הגדולות  במהפכות  אותם  למצוא  ואפשר 
מאוד  פרוגרסיביים  אלו  עקרונות  מעורבת.  הייתה  האנרכיסטית 

ספק. ללא 
סעיף 10 של המסמך מכריז על זכותן של הקומונות להגנה עצמית 
כחלק מחברה שוויונית ודמוקרטית. לפי סעיף זה, מוסדות ושיטות 
חברה  לקיום  ממשית  סכנה  מהווים  קפיטליזם  או  מדינה  כמו 
אינדיבידואליות  שזכויות  מצוין   6 בסעיף  אך  חופשית.  אזרחית 
אינן נוגדות זכויות הקולקטיב, ולכן אנשים שמכבדים את עצמם 
במציאות  מימושן  קולקטיבי.  באופן  זכויותיהם  על  להגן  חייבים 

.Asayishו־ YPG של עקרונות אלו הם המיליציות של

Asayishו־ YPG – הגנת המהפכה
 Yekîneyên Parastina )בכורדית:  העממיות   ההגנה  יחידות 
Gel, מוכרת בקצרה כ־YPG( הן מיליציה עממית רחבה הכוללת 
תושבי  מיליון  כארבעה  )מתוך  ולוחמות   לוחמים  כ־60,000 
רק  נעשה  למיליציה  שגיוס  להדגיש  חשוב  הסורית(.  כורדיסטן 
המפקדים  את  גם  חובה.  גיוס  הכופה  חוק  שום  ואין  בהתנדבות 
הלוחמים בוחרים בצורה דמוקרטית על ידי הצבעה. במיליציה ישנן 
 YPGגם הרבה לוחמות, ויחידות שלמות מורכבות רק מנשים. ה־
וכעת גם  נגד האופוזיציה,  וגם  נגד כוחות המשטר הסורי  נלחם 
נגד אסלאמיסטים מארגון דאע"ש. על האפקטיביות של המיליציה 
מצביעה העובדה שדאע"ש, שהצליח להביס צבאות סדירים של 
עירק  )המצויד בנשק חדיש מארה"ב( ושל סוריה  )המצויד בנשק 
חדיש מרוסיה(, לא מצליח להשתלט על כורדיסטן הסורית וחווה 
הצבא  את  מאוד  מזכיר  והדבר   .YPG עם  בקרבות  הפסדים  רק 
השחור של האנרכיסטים באוקראינה – המאכנוביסטים שנלחמו 
הלבנים,  אלו  היו  אם  בין  המשטר,  צורות  בכל  1917־22  בשנים 

האוקראינים. הלאומנים  או  הבולשביקים 
יותר  גם מיליציה קטנה  ישנה  יחידות ההגנה העממיות,  מלבד 
להדגיש  יש  הסדר.  על  לשמור  הוא  ותפקידה   ,Asayish הנקראת 

שבניגוד למשטרה  )גוף מקצועי הכפוף למעמד השולט במדינה(, 
Asayish הוא גוף התנדבותי שמורכב מהתושבים עצמם. משמרת 
התנדבות אורכת 12 שעות. לאחר ייסוד המיליציה, מידת הפשעים 
היחידות  זו.  בתקופה  בסוריה  מהנמוכות  לאחת  נעשתה  באזור 
על  כורדי  להיות  חייב  אינך  דבר,  לכל  אינטרנציונליסטיות  האלה 
ויזידים   עירקים  טורקים,  ערבים,  הרבה  גם  יש  להתנדב.  מנת 
שנלחמים  מדאע"ש(  האסלאמיסטים  של  מהדיכוי  )שנמלטו 

.Asayishו־  YPG בשורות 

DEM־TEVתנועות נשים ו־
אחד מן ההישגים המשמעותיים שיש לציין במהפכה הכורדית 
הסורית  מכורדיסטן  הנשים  הנשים.  של  והשחרור  המאבק  הוא 
שווה  מעמד  על  לשמירה  הדואג   Union Star בארגון  מאוגדות 
אחוז  ובקומונות,   DEM־TEV של  במועצות  לנשים.  גברים  בין 
הנשים חייב להיות 40% מול 40% גברים  )והיתר של אלו שנותרו, 
נשים או גברים(. מנהיגת הארגון אסיה עבדולה מציינת שלאחר 
המהפכה ושחרור האזור משליטתה של המדינה הסורית, מידת 
החופש ויכולת ההתבטאות של הנשים הכורדיות עלתה. חשוב גם 
לציין שזהו האזור היחיד שבו אישה שווה לגבר, בניגוד לתנועות 
אחרות  שמרניות  מדינות  או  אחרים  אסלאמיסטיים  ואזורים 
הנישואין,  ריבוי  בתופעת  גם  נלחמת  הנשית  התנועה  במרחב. 
מילת הנשים, נישואי קטינות וקטינים, וזוועות נוספות שרווחות 
כל אלו הם   ,)PYDחבר ב־( לפי מילותיו של אלדר חליל   בשטח. 
מאסלאמיסטים  נובע  המרכזי  והאיום  המהפכה,  של  הישגים 
בארגונים כמו דאע"ש  )שמנסה להשתלט על האזור(. הוא גם ציין 
שהמיליציות לא יתנו לשום כוח, בין אם כוח מדיני, דתי או אחר, 

האזרחים. של  חירותם  את  ולשלול  האזור  על  להשתלט 

לבד מול כל העולם
האם יש עתיד למהפכה הכורדית? מצד אחד אנו רואים מוסדות 
מדיניים או דתיים כמו הצבא הסורי או דאע"ש, המנסים להשתלט 
כורדיות  תנועות  גם  ישנן  שני  מצד  ולכובשה.  הרוז’בה  על 
אוטוריטריות שגם היו שמחות לראות את המהפכה נכשלת, כמו 
שלהם – הפשמרגה   הפרו־אמריקני  והצבא  העירקים  הכורדים 
)בכורדית: Pêşmerge( ששואפים להקים מדינה כורדית באזור. 
איגודי  של  ביורוקרטיה  הרי  מבפנים?  ריאקציה  תבוא  לא  האם 
אחד  ביום  לחסל  בקלות  יכולה  ומפלגות  נשים  תנועות  עובדים, 
את האוטופיה הכורדית ולהקים מדינה באזור, יחד עם כל הכרוך 
בה – דיכוי, שעבוד, חלוקה מעמדית, סקסיזם ודיכוי כלפי נשים.

לא קל לחזות מה יקרה. מה שכן בטוח, הוא שהנסיון המהפכני 
הכורדי הוא דוגמה למופת של נסיון לממש עקרונות ואידיאלים 
אנרכיסטיים במציאות, ויש לנו עוד לא מעט ללמוד מהם. במיוחד 
הגיאוגרפי(,  לאזור  היא  )וכוונתי  הכבושה   בפלסטין  באזורנו, 
אחת  מדינה  בסגנון  והפתרונות  הלאומי  הפולחן  טירוף  עם  יחד 
או שתי מדינות. האם הכורדים לא מנסים לרמוז לנו משהו? לא 
צריך מדינות בכלל! צאו מן המבוי הסתום הזה! השאלה היא האם 

נקשיב להם או לא.

carldrott.wordpress.com :17 'מקור הצילום בעמ *



אלטרנטיבה
20גיליון 7 חורף 2015

התופעה ה הרוסית.  בחברה  עמוק  נעוצה  הומופוביה 
יחסי  אנו.  ימינו  עד  ונמשכת  הצאר,  מימי  עוד  מוכרת 
הרוסית  בחברה  ללהט"בופוביה  הגורמים  שבין  הגומלין 
פוליטיים  וקשרים  דתית  שמרנות  בין  ונעים  סבוכים,  הם 
של  ההיסטוריה  את  בקצרה  אסקור  זה  במאמר  מושחתים. 
התופעה ברוסיה  )ובמדינות ברית המועצות לשעבר(, הן 

חברתית. מבחינה  והן  פוליטית  מבחינה 
התיעוד הראשון שמוכר לנו כיום להומוסקסואליות ברוסיה 
דיוק,  ליתר  ה-17.  במאה  קוטושקחין  גרגורי  של  זה  הוא 
הומוסקסואלים,  להורג  מוציאים  כיצד  תיאר  קוטושקחין 
מעשה  היה  זהו  כי  נראה  אך  לסביות.1  למוות  ושורפים 
)בקרב  לחוק   מחוץ  הוצאו  הומוסקסואלים  אקטים  קהילתי. 
הכוחות הצבאיים( לראשונה בשנת 1716. החוק הורחב לכלל 
הקרקע,  לפני  מתחת  אז,  וכבר   ,1835 בשנת  האוכלוסייה 
החלה להתפתח קהילה להט"בית.2 בתקופת הצאר המאוחרת, 
אך  קיצוני,  וחטא  כסטייה  החברה  בעיני  נראה  קרוס-דרסינג 
במעמד הבינוני והגבוה, תועדו "טום-בוי"  )Tomboy, נקבות 
שתחלוף  כפאזה  נתפס  הדבר  אך  גברית(,  תדמית  שאימצו 

הנישואים.3 לאחר 
תחת  נתונה  הייתה  הגאה  הקהילה  בהן  רבות  שנים  לאחר 
בראשם(  )ולנין  הבולשביקים   ביטלו   1917 בשנת  כבד,  דיכוי 
1 Homosexuality and Civilization, Louis Crompton, 2006
2 The Encyclopedia of Homosexuality, 2nd Edition. NY: Garland, 
1999.
3 http://www.glbtq.com/social-sciences/russia.html

את כל החוקים שנחקקו בתקופת הצאר. הדבר כלל הסרת העונש 
אך  מסוימת.  מינית  לפתיחות  שהוביל  מה  הומוסקסואליות,  על 
זה לא החזיק זמן רב - בשנת 1933, סטאלין הוציא מחוץ לחוק, 
היה חמש  דאז  כל האקטים ההומוסקסואליים. העונש  שוב, את 
לאחר  ששוחררו  הנתונים  ע"פ  פרך.  ועבודות  מאסר  של  שנים 
מדי  הורשעו  אדם  בני  כ-1300  כי  עולה  המועצות,  ברית  נפילת 
וגורמים  מתנגדים  לדיכוי  בעיקר  ששימש  זה,  חוק  בעזרת  שנה 
בעייתים אחרים עבור המשטר. את מהות היחס הסובייטי לקהילה 
הלהט"בית סיכם מרק סריסקי בפתיחת הערך "הומוסקסואליות" 
ב"אנציקלופדיה הסובייטית הגדולה": "אמנם אנו מכירים בחוסר-
התקינות שבהתפתחות ההומוסקסואלית, אך אנו נחושים לטפל 

הזו…"4 בבעיה 
כלשהו  קונספירטיבי  בקשר  רחבה  אמונה  נוצרה  כי  נראה 
כי  טען  אף  גורקי  מקסים  לפשיזם.  הומוסקסואליות  בין 
כלפי  היחס  בפשיזם.  מלחמה  היא  בהומוסקסואליות  מלחמה 
הומוסקסואליות לא השתנה לאחר מותו של סטלין, אך המניעים 
ליחס השתנו. חרושצ'וב, שעלה לשלטון בשנת 1953, טען כי בשל 
עז  חשש  קיים  סטלין,  מתקופת  האסירים  של  המסיבי  השחרור 
לזליגת תרבות בתי הכלא לציבור הכללי. תרבות זו, כך טען, כללה 
גברים, אך חרושצ'וב עצמו לא הצליח להסביר את  בין  יחסי מין 

שכזו. בזליגה  הבעיה 
המודרני  הניתוח  הנראה  ככל  ברוסיה  התבצע   1972 בשנת 
בו  הניתוח,  את  ביצע  קלנברז  ויקטור  ד"ר  מין.  לשינוי  הראשון 

4 סריסקי, "האנציקלופדיה הסובייטית הגדולה", מהדורת 1935' עמוד 571

הומופוביה ברוסיה: היסטוריה של רדיפה
אפי דריישנר
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כזכר,  שנולדה  טרנסקסואלית  של  הביולוגי  מינה  את  שינה  הוא 
אך חשה אישה כל חייה.5 מידע זה נשמר בסוד והתגלה רק לאחר 
כ-20 שנים, עם נפילת ברית המועצות, וגם כשהתגלה לא שינה 
במאומה את יחסה הנוקשה והאכזרי של החברה הרוסית לקהילה 

הטרנסית.
ברוסיה  להט"בי  ארגון  להקים  הראשון  הניסיון  הנראה  ככל 
מצד  קשה  מרדיפה  סבלו  חבריו  אך  בלנינגרד,  ב-1984  נעשה 
הק.ג.ב. בשנת 1989, לאחר עלייתו של גורבצ'וב לשלטון ותחילת 
רפורמת הגלסנוסט, הוקם איגוד ההומוסקסואלים והלסביות של 
השניים  קלינין.  ורומן  דבריאנסקאיה  יבגניה  בהנהגת  מוסקבה 
 ,"Тема" - נעשו לעורכים של העיתון הלהט"בי הרשום הראשון

להומוסקסואליות.  קוד  שם   - "הנושא"  או 
החוק   ,121 סעיף  לביטול  קריאות  עלו  השמונים  שנות  בסוף 
פירוק  לאחר  וכשנתיים  סטאלין,  מתקופת  הומוסקסואליות  נגד 
ילצין על החוק שמבטל את  ברית המועצות, בשנת 1993, חתם 
יחסים הומוסקסואליים. שש שנים  ללגליזציה של  והביא  הסעיף 
לאחר מכן הוסרה הומוסקסואליות מרשימת ההפרעות הנפשיות 
הרשמית ברוסיה. רפורמה נוספת הגיעה בשנת 1997 כשנקבעה 
זכותם של טרנסג'נדרים/ות לשנות את מינם המשפטי ברישומי 
משרד הפנים הרוסי. אמנם לאחר הרפורמות הללו חברי הקהילה 

הגאה לא יכנסו לכלא, אך כמות האתגרים רק גברה.
מאז העברת החוק שאוסר על "תעמולה של יחסים מיניים שאינם 
ברוסיה,  הגאה  הקהילה  של  מצבה  לכותרות  עלה  מסורתיים", 
זכויות  פעילי  של  האינטנסיבית  הפעילות  לאחר  מאוד  שהורע 
להט"בים  עומדים  מולה  באפליה  להכיר  מסרבת  המדינה  אדם. 
בכל הקשור לשוק העבודה ואף החברה. נראה כי אין כלל הכרה 
בפשעי שנאה על בסיס הומופובי, וכל פעיל נמצא בחשש מתמיד 

פעילותו. בעקבות  למאסר 
ע"פ  אסורה  להט"בית  פעילות  אלו,  מילים  כתיבת  לרגע  נכון 
החוק, זוגות חד מיניים אינם רשאים לאמץ ילדים, ואין כל הגנה 
מגיעה  להט"בים  נגד  אלימות  הלהט"בית.  הקהילה  על  חברתית 
לעיתים אף מצד המשפחה, שרואה בזה "תועבה", או כפי שראש 

"שטני". הגאווה:  מצעד  את  תיאר  מוסקבה  עיריית 
שיטתי  באופן  מתעללות  רבות  ניאו-נאציות  קבוצות 
מקסים  עומד  בראשם  מיני.  קשר  המחפשים  בהומוסקסואלים 
מרטסינקוויץ', שמשתמש ברטוריקה הומופובית בה הוא משווה 
פעילים  מאות  לגייס  לו  עזרה  זו  רטוריקה  לפדופיליה.  אותה 
וזוכה   ,"Occupy Pedophilia"-כ מוכרת  פעילותו  לארגוניו. 
בהוצאת  תמיכה  אף  יש  ברוסיה.  השמרנים  בקרב  לתמיכה 
מהסקרים(. בחלק   ,42.5%( לחוק   מחוץ  ההומוסקסואליות 

ההומופוביה כיום נטועה אף בקרב פסיכיאטרים. בסקר שנעשה 
במחוז רוסטוב,62.5% מתוך 450 הפסיכיאטרים שנשאלו, טענו 

שיטפלו בהומוסקסואליות כמחלה.6
בכל  אם  בין  ונוקשה,  שמרנית  חברה  הינה  הרוסית  החברה 
וצבא. בפטריוטיות  הקשור  בכל  אם  ובין  ומגדר,  במין  הקשור 
זו. נראה  האורתודוקסיה הנוצרית מעודדת ומחמירה שמרנות 
חלקה  את  מחדש  תופסת  הדת  הבולשביקי,  הדיכוי  לאחר  כי 
קיצונית  ראקציונריות  ומעודדת  מטוטלת,  תגובת  כמעין  בחברה 
בקרב חבריי הכנסייה. התפיסה השמרנית הזו, מלבד הומופוביה, 

5 http://rbth.co.uk/society/2014/01/20/a_soviet_doctor_pioneered_
the_first_sex_change_operation_33351.html
6 6 http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/06/why-
is-russia-so-homophobic/276817/

העיוורת  הנאמנות  ואת  האישה,  של  "מקומה"  את  גם  כוללת 
וללאום. למדינה  לכנסייה, 

המשטר  את  משרת  בהומוסקסואליות  העיסוק  מכל,  יותר 
ההומופובית  החקיקה  הסובייטי  השלטון  שבימי  בעוד  ברוסיה. 
אפשרה דיכוי ורדיפה של מתנגדים למשטר, כיום הנושא משמש 
והכלכליות  החברתיות  מהבעיות  דעת  כהסחת  המשטר  את 
הנאו-ליברליזם  אימוץ  לאחר  רוסיה  מתמודדת  שאתם  הקשות 
האחרון  מהזמן  החקיקה  מלאה.  קפיטליסטית  שוק  וכלכלת 
שאין  לכל  שברור  אף  על   - הומוסקסואלית  תעמולה  על  אוסרת 
קיים  רוח  הלך  מבטאת  זו  משחקיקה  יותר  שכזו.  תעמולה  כל 
ולחזק  האש  את  ללבות  מכוון  ניסיון  היא  ברוסיה  הציבור  בקרב 
הרוסית  החברה  כאויבי  בהומוסקוסאלים  הרואה  ההשקפה  את 
- ובכך, לחזק את תחושת הצורך בשלטון הסמכותני  המסורתית 

פוטין. של 

הדומה  מול  להט"ב  מפגיני  תוקף  ימין  פעיל  בתמונה:   *
Ilya Varlamov | zyalt. מקור:   25.05.2013 הממלכתית. 
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ואסיר  וקריקטוריסט  מאייר  הוא  סבאענה  מוחמד 
סבאענה,  ג'נין.  שליד  קבטייה  העיירה  יליד  פוליטי 
בעיתון  יומיות  קריקטורות  מפרסם   ,36 בן  כיום 
א-ג'דידה(  )אל-חיאת  החדשים'   'החיים  הפלסטיני 
של  הקריקטורות  הערבי.  בעולם  נוספים  ובעיתונים 
סבאענה מבקרות את הכיבוש הישראלי, את "תהליך 
והמפלגות  הפלסטינית  הרשות  את  וכן  השלום" 
הפלסטיניות בשטחי 1967. חלק גדול מאיוריו מביעים 
על-ידי  הכלואים  הפלסטיניים  האסירים  קול  את 
ישראל. בפברואר 2013 נעצר סבאענה עצמו והוחזק 
ההאשמות  על  מידע  ללא  מנהלי  במעצר  כחודשיים 
קריקטורות  איור  בגין  הואשם  לבסוף  לו.  שיוחסו 
שהופיעו בספר שכתב אחיו, פעיל בתנועת ההתנגדות 
פוליטיים.  אסירים  בנושא  )חמאס(,  האסלאמית  
בית המשפט הרשיע את סבאענה ב"יצירת קשר עם 
ארגונים עוינים" – אישום מגוחך מעיקרו, וכך במיוחד 
כאשר ה"גורם העוין" הוא הממשלה בישות המדינית 

בה אתה חי; התנועה הפוליטית הגדולה ביותר; ארגון ההתנגדות החמושה הגדול ביותר; והמסגרת הארגונית של אחיך… 
ניתן לומר, איפוא, כי סבאענה נענש בשל שתי סיבות: ראשית, היותו פלסטיני; ושנית, בולטותו כקריקטוריסט פוליטי. על 
סבאענה נגזרו חמישה חודשי מאסר וקנס בגובה 10,000 ₪. במהלך תקופת מאסרו המשיך סבאענה לאייר, וקריקטורות 

הכלא. שלטונות  על-ידי  משמעתית  מענישה  סבאענה  סבל  כך  בשל  בעיתונות.  התפרסמו  מכחולו  פרי 
אנו מביאים כמה מאיוריו הייחודיים של סבאענה בנושא אסירים פוליטיים פלסטינים. ניתן למצוא איורים נוספים פרי 

 http://www.cartoonmovement.com/p/148 :בקישור הבא ,Cartoon Movement עטו באתר
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