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

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

האנרכיזם הם חירות, שוויון, סולידריות וניהול עצמי.

קומוניזם
כלכלית  שיטה  הוא  קומוניזם  שלנו.  הכלכלית  התפישה  הוא 
ובבעלות  הכלכליים-חברתיים  המעמדות  בביטול  המתאפיינת 
מוחלטת של החברה בכללותה על אמצעי הייצור, ההפצה ומשאבי 
של  קיומם  ללא  ניכר,  וחברתי  כלכלי  שוויון  על  שמירה  תוך  הטבע, 
אנרכו-קומוניסטית  גישה  סמכותניים.  שלטון  מוסדות  או  מדינה 
ביטול  הנייר,  על  רק  ולא  בפועל  השוויוניות  חשיבות  את  מדגישה 
מערכת השוק והמטבע )ביטול הכסף(, ושימוש בכלכלה המתוכננת 
באופן דמוקרטי ומבוזר על ידי העובדים לשם סיפוק צורכי החברה. 
העיקרון הבסיסי של הקומוניזם הוא »מכל אחד לפי יכולתו, לכל אחד 

צרכיו«. לפי 

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

באלו.  וכיוצא  הסביבה 

דבר המערכתמי אנחנו?
בגליון זה של אלטרנטיבה, שמיני במספר, אנו 
מביאים לכן/ם זה בצד זה שני נושאים; מאבק 
המערבית  כורדיסטן   – ברוז׳אבה  לעצמאות 
בידי   - סוריה(  מדינת  מכונה  שעדיין  )במה 
הכורדים ותומכיהם )בעיקר נגד ארגון המדינה 
בפלסטין  לעצמאות  ומאבק  האסלאמית( 
מדינת  מכונה  שעדיין  )במה  ישראל  ארץ   –
ישראל( - בידי הפלסטינים ותומכיהם )בעיקר 
מובן שהבחירה לשלב  נגד המדינה הציונית(. 
איננה  אחד  בגליון  האלה  הנושאים  שני  את 
מדוקדקת  השוואה  עורכים  איננו  מקרית. 
)למעט  דפי הגיליון  של המאבקים הללו מעל 
משאירים  למעשה  אלא  זה(,  במבוא  הרמיזה 

הקורא/ת. לך  כך  על  התהיות  את 
בעל  שמאבק  בכך  חשיבות  רואים  אנחנו 
במזרח  כאן  מתרחש  כל-כך  חירותני  אופי 
אנחנו  ואנרכיסטיות  כאנרכיסטים  התיכון. 
לעתים נשאלים, ואולי תוהות על כך בעצמנו, 
או  באזור  בריתנו  בעלי  להיות  עשויים  מי 
לקבל  יכולים  מקדמים  שאנו  הרעיונות  האם 
המדינה  מדיכוי  הסובל  ההמון  בקרב  תהודה 
הראשונים  המאמרים  שלושת  והקפיטליזם. 
בשטח  שמתרחש  מה  את  הן  מציגים  בגיליון 
ברוז׳אבה והן את התשתית הרעיונית תוך כדי 
ברוז׳אבה  כעת  מתרחש  שמה  להוכיח  ניסיון 
כאן  ומה  חברתית.  מהפכה  להיקרא  ראוי 
בפלסטין? המאמרים על המאבק שלנו מנסים 
לתת תיאור מכמה נקודות-מבט, ותוך כדי כך 
לחשוף את המתח המעמדי שעדיין לא מצליח 

שלו. הניגודיות  במלוא  כאן  להתפרץ 
האלה  הנושאים  שני  את  לקשור  בחירתנו 
והן  התקווה  את  הן  מייצגת  אחד  בגיליון 
ברוז׳אבה  המהפכה  כי  שלנו  ההערכה  את 
המאבק  בתולדות  מכונן  אירוע  להיות  עשויה 
לשחרור באזור, על הבטיו החברתיים, האנטי-

והאנטי-סמכותניים. קולוניאליסטים 

לתנועה  דובר  ב"אלטרנטיבה"  רואים  אנחנו 
והאנטי-סמכותנית  האנרכיסטית-קומוניסטית 
לכתוב  כולן  את  מזמינים  אנו  בישראל-פלסטין. 

"אלטרנטיבה". בשביל  ולתרגם 
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יגאל לוין

המהפכה החברתית הגדולה ברוז'אבה  

 חלפה מעל לשנה מאז שחיברתי את הסקירה 
כל-כך  הכורדית"(.  )"האוטופיה  שלי  הקודמת 
הרבה השתנה מאז, קרבות נועזים עם הח'ליפות 
פנימיים,  ריאקציונרים  נגד  מאבק   – דאע"ש   –
אבל  לא?  ומה  הטורקית,  המדינה  מול   מאבק 
מה שכן, המהפכה צוברת תאוצה ברוז'אבה ויש 
החברתית  "המהפכה  להיקרא  הסיכויים  כל  לה 
שזכו  מהפכות  הרבה  היו  לא  ומדוע?  הגדולה". 
להתקרא "גדולות". המהפכה הצרפתית הגדולה? 
נכון. גם המהפכה החברתית הגדולה הספרדית 
להיקרא  כדי  הרבה.  היו  לא  כן,  בזכרוני.  עולה 
חברתית,  לא-רק  להיות  מהפכה  על  "גדולה", 
אלא  ואנטי-קפיטליסטית,  אנטי-מדינית  לאמור 
המהפכה  האדם.  של  תחומי-החיים  בכל  לגעת 
שכזו.  למציאות  מתקרבת  בהחלט  ברוז'אבה 
התחומים,  בכל  לגעת  אשתדל  הבאה  בסקירה 
מדוע  בסופה  ולסכם  החברה,  או  הכלכלה  כמו 
מבין  הם  ברוז'אבה  המתרחשים  האירועים 
חווה  שעולמנו  והמרתקים  החשובים  הדברים 

.21 ה-  המאה  תחילת  של  אלו  בימים 

מקורות
לפני שאגיע לעיקר הדברים, אני רוצה לגעת בנושא 

את  משיג  אני  מאין  אותי  שואלים  תמיד  המקורות. 
המידע? יש די חומר תיעודי ברשת. אני יכול להמליץ 
על אתרים כגון www.kurdishquestion.com.  כמו-
כן ישנם גם לא-מעט אנשים שביקרו שם, אקטיביסטים 
מאסכולות סוציאליסטיות שונות - בכללן אנרכיסטים 
שם,  ביקרו  מחבריי-שלי  לא-מעט  מרקסיסטים.  וגם 
השטח.  מן  ישירות  עדויות  לשמוע  הזכות  לי  והייתה 
 PKK ה-  של  הרשמי  הנציג  עם  בקשר  נמצא  גם  אני 
במוסקבה. וכמובן, ישנם גם הרבה דיווחים מהכורדים 
עצמם, בין אם הללו מהפכנים ובין אם תושבים רגילים 
והנתונים  המידע  שכל  לכך  מתחייב  אני  השורה.  מן 

לבדיקה. וניתנים  אמינים 

איפה בכלל נמצאת רוז'אבה?
השוכנת  ארץ  היא  בכורדית(  "מערב"  )או  רוז'אבה 
בצפון המדינה הסורית השסועה ממלחמת האזרחים 
שמתחוללת שם בימינו. תחת השפעה חזקה מדעותיו 
הכורדית,  הפועלים  ומפלגת  אוג'לאן  עבדוללה  של 
ה- PKK, התנתקה ארץ זו באופן חד-צדדי מן המדינה 
של  רשת  לכדי  והתארגנה   ,2012 בשנת  הסורית 
מאבק  עם  חברתי-דמוקרטי,  מבנה  בעלות  מועצות 
והפטריארכיה.  הקפיטליזם  המדינה,  במוסד  ניכר 
מהפכה  שם  שמתרחשים  ויותר  שנים  שלוש  כבר  זה 
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בימינו.  למצוא  שאפשר  המרתקים  מבין  חברתי  וניסוי 
מספר האנשים שגרים שם נע בין 2.5 ל- 4 מיליון איש. 
בני  של  גדולות  מסות  ותנועת  האזרחים  מלחמת  בגלל 
אמין  שיהיה  מספר  ולהביא  לעקוב  מאוד  קשה  אדם, 
קנטונים,  או  מחוזות,  לשלושה  מחולקת  הארץ  ומדויק. 
כפי שהכורדים קוראים להם – אפרין, קובני וג'זירה. אין 
הארץ,  חבלי  ושאר  אפרין  קנטון  בין  טריטוריאלי  חיבור 
לרוז'אבה  צפונית  הכיוונים.  מכל  ומכותר  מנותק  והוא 
שוכנת  לה  ודרומית  למהפכה,  העוינת  טורקיה  שוכנת 
והקטלנית של דאע"ש, העוינת את  הח'ליפות האלימה 
רוז'אבה גם-כן, לא-פחות מן הטורקים. ישנם גם גבולות 
טריטוריאליים עם אזורים שנשלטים בידי צבא אסד או 
בידי המורדים. עם הצבא הסורי יש הסכם אי-התערבות 
משני הצדדים. אסד, שמנסה לשרוד במלחמת האזרחים 
הזאת, כלל לא רואה לנכון לעצבן ולצאת נגד המהפכה, 

מדינתו. בשטח  היא מתרחשת  אם  גם 

עבדוללה אוג'לאן
אוג'לאן, המכונה "אפו" בקרב תומכיו, החל את דרכו 
גם  וכך  דוגמטי,  כמרקסיסט-לניניסט   70 ה-  בשנות 
המפלגה שהקים. אך בשנות ה- 90, בד בבד עם קריסת 
מאסה  הסובייטי,  הגוש  והתפרקות  המועצות  ברית 
המפלגה ברעיונות המרקסיזם והחלה לחפש דרך חדשה 
לשינוי חברתי. בשנת 1999 נתפס אוג'לאן בידי הממשלה 
נחשף  כליאתו  בזמן  עולם.  למאסר  ונידון  הטורקית, 
מהאסכולות  אחרים  להוגי-דעות  הדוגמטי  המרקסיסט 
אף  אוג'לאן  אנרכיסטים.  ובכללם  הסוציאליסטיות, 
החל להתכתב אישית עם מוריי בוקצ'ין, אנרכיסט יהודי 
ממוצא אמריקאי, ולאחר שנה של התכתבות עמו נטש 
לטפח  והחל  המרקסיזם  של  המיושנים  הרעיונות  את 
האנרכיזם  בהשראת  חדשה  סוציאליסטית  תיאוריה 
או  פוקו  כמישל  הוגי-דעות  בהשראת  גם  אך  החברתי, 
התחיל  אף  אוג'לאן  דבר,  של  בסופו  ניצשה.  פרידריך 
לבקר את המרקסיזם מנקודת-ראות אנרכיסטית. למשל, 
»חשוב   - כותב  הוא  הדמוקרטית"  החברה  ב"מניפסט 
מעמדות  דווקא  המודרני  הקפיטליזם  את  לבקר  מאוד 
»תפישותיהם  או  והאקולוגיה«  הפמיניזם  האנרכיזם, 
עמוקים  הם  והשלטון  המדינה  כלפי  האנרכיסטים  של 
ורציניים יותר מאשר אלו של המרקסיסטים«. אני, בתור 
אנרכיסט ותיק, יכול אך רק להסכים עמו. ואמנם, בצד כל 
הטוב שהמרקסיזם תרם לחשיבה הסוציאליסטית, הוא 
והמנגנונים  יחסי-הכוח  את  בביקורתו  חלש  היה  תמיד 
האוטוריטריים כמו המדינה. בסופו של דבר, "אפו" מצליח 
לפתח תיאוריה חדשה, והוא מכנה אותה "הקונפדרליזם 
מפלג  הזה,  השינוי  את  עברה  גם  מפלגתו  הדמוקרטי". 
המדיני  הקורפוס  בתוך  פוליטית  להשתלטות  השואף 
לארגון  והפכה  סוציאליסטית(,  למדינה  שאיפה  )תוך 
הכורדיות".  הקומונות  "ברית  כיום  הקרוי  ורחב  אופקי 
גרילה של מהפכנים.  גוף  לנטו  נהפכה  המפלגה עצמה 
"מפלגה"?  עצמם  לכנות  ממשיכים  הם  מדוע  כך,  אם 
שכבר  שם  זהו  העולם.  ברחבי  ידועים  הם  שכך  מאחר 

"מיתוג  לבצע  אין טעם  ולטענתם  ומוכר,  היסטורי  הפך 
הקיימת. לזהות  מחדש" 

עקב השפעתו הגדולה של  אוג'לאן, שמוכר בכורדיסטן 
כגיבור עממי ומנהיג ישר, רעיון הקונפדרליזם הדמוקרטי 
בכורדיסטן  הפופולריות  התפישות  מן  לאחת  נעשה 
גם  והטורקי.  הסורי  בחלקים  ובמיוחד  הגדולה, 
המחתרת הכורדית שנמצאת באיראן נאחזת בדעות של 
בדומה  ארץ  לבנות  ושואפת  הדמוקרטי  הקונפדרליזם 

לרוז'אבה.

הקונפדרליזם הדמוקרטי
מהו בכלל הקונפדרליזם הדמוקרטי? ראשית חשוב לציין 
סוציאליזם.  הוא  כאן  פירושה  "דמוקרטיה",  המילה  כי 
ריאקציונרי,  כביטוי  נתפשת  "סוציאליזם"  המילה 
סוציאליסטי,  רשמית  נקרא  אסד  של  שמשטרו  מאחר 
גם מפלגתו, מפלגת הבעת'. כתוצאה מכך, המילה  וכן 
ויש  הסורית  בכורדיסטן  פופולרית  איננה  "סוציאליזם" 

אסד. של  והמדכא  הרודני  למשטר  שיוך  לה 
לפי תפישתו של "אפו", על האנשים להתארגן לקבוצות 
מאבק  לנשים,  זכויות  מתן  תוך  ישיר,  דמוקרטי  בניהול 
הטבע.  עם  הרמוניים  לחיים  ושאיפה  בקפיטליזם 
המאבק בקפיטליזם חייב תמיד להיות גם מאבק אקולוגי 
מאורגנות  הללו  הדמוקרטיות  הקבוצות  מגדרי.  ומאבק 
במועצות ובאספות-עם, ועליהן לדרוש או ליצור אזורים 
עצמאי  דמוקרטי  ממשל  כולל  מוחלטת,  אוטונומיה  עם 
וכוחות מזוינים לצורכי הגנה עצמית – המיליציות – ללא 
גוף מדיני, וכן התארגנות כלכלית על בסיס קואופרטיבים 
אשר  הנכסים  של  להצברה  שאיפה  תוך  וקומונות 
בבעלותם. כך, על כל קבוצה של אנשים, וכן על כל ארץ 
דמוקרטיות  קונפדרציות  של  לברית  יחדיו  לחבור  וארץ, 
הנמצאות בקשר עם ארצות אחרות בעלות אג'נדה דומה, 
ולהתפשט ברחבי העולם עד שלמדינות ולקפיטליזם לא 
ייוותר מקום והם ייעלמו. האם הדבר נשמע אוטופי? ובכן, 
לא בשונה מן האוטופיות הדוגמטיות של הטרוצקיסטים, 
הדוגמטיים  הסוציאליסטים  שאר  או  הסטליניסטים 
בתקופתנו. בסופו של דבר רוז'אבה קיימת ומוכיחה לנו 
ניתן  ועוד,  זאת  ריאלית.  אכן  היא  זו  מעין  שהתארגנות 
לראות השפעה חזקה מאוד של האנרכיזם החברתי על 
התפישה הרווחת שם. אף אם קיים פה ושם שוני קטן בין 

התפישות, שתי אלה קרובות מאוד זו לזו ברוחן.

החברה
"קמין"  )או  לקומונות  מאורגנת  ברוז'אבה  החברה 
בכורדית(. חברי הקומונה יכולים להיות משפחה אחת, 
כמה משפחות או קבוצה של אנשים שחיים ביחד בבית 
אחד או בכמה בתים שכנים. אין שום הגדרה שרירותית 
אך  תלוי  הדבר  להיראות.  צריכה  הקומונה  שבו  לאופן 
גם מספר הקומונות  ורק בהחלטה של חברי הקומונה. 
קומונות,   100 או   10 להיות  אלה  יכולות  מוגבל.  אינו 
תלוי בגודל המושבה או העיר. קומונות ברמת המושבה 
או העיר מאורגנות לבתי-עם )או "מלה גלים" בכורדית(. 
בתי-העם האלה מורכבים מצירים שבאים מכל קומונה 
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ברמת  אזורית.  מועצה  יחדיו  יוצרים  ואשר  וקומונה 
הקומונות ישנן קבוצות הנקראות "קבוצות השירות", וכן 
ישנן "קבוצת השלום" או "קבוצת האחזקה". כל קבוצה 
כזאת אחראית לתחום הניהולי ברמת הקומונה. קבוצת 
חברי  בין  סכסוכים  לפתרון  אחראית  לדוגמה,  השלום, 
ובנייה.  וקבוצת האחזקה אחראית לשיפוצים  הקומונה, 
לבדם את השותפים בקבוצות,  בוחרים  חברי הקומונה 
ישנו  בית-העם  מנגנון מנהלי מלמעלה. ברמת  כל  בלא 
כמו  חמורות,  בעבירות  לטפל  שאחראי  אזורי  בית-דין 
אונס. הביזור המשמעותי שהחברה הכורדית עברה תוך 
יישום של מבנה פדרטיבי קומונלי מאפשר גמישות  כדי 
מבנה  בעלת  קפיטליסטית,  לחברה  יחסית  רחב  וחופש 

גמיש. ולא  מדיני-היררכי 

התנועה הנשית
נושא שחרור האישה ברוז'אבה הוא אחד מן המעניינים 
ישנם  כי  ציינתי  כבר  הקודמת  בסקירתי  שבסיפור. 
הכול.  זה  אין  אך  לתנועה,  ביותר  משמעותיים  הישגים 
מלבד איסורים על פרקטיקות ברבריות כמילת נשים או 
נישואי-חובה נגד רצון הבחורה, ברוז'אבה הוקם אף כוח 
לוחם המורכב מנשים בלבד. וגוף זה אינו מזכיר במעשה 
את צה"ל בכלל. אם בצה"ל ישנם במסגרת כל הצבא רק 
שני גדודים המורכבים מגברים ונשים, לוחמות ברוז'אבה 
הקימו מיליציה שלמה וייחודית שהיא נשית לחלוטין, ה- 

YPJ. הכוח הלוחם הזה כולל כ- 15 אלף לוחמות, ואין 
אפשרות ללוחמים גברים לשרת בו. גם במיליציה הרחבה 
יש לוחמות, אך   ,)YPG )ה-  יותר, המגינה על המהפכה 
היא מורכבת בעיקר מגברים. בשתי המיליציות האלה יש 
כ- 50 אלף לוחמים ולוחמות. ביחידות אלה אישה יכולה 
להיות מפקדת על גברים, אך גבר לא יכול להיות מפקד 
בצה"ל.  שמתקיים  ממה  משמעותי  שוני  וזהו  נשים,  על 
המלחמה  במסגרת  חשובה  היא  מתקנת  אפליה  והרי, 
השינויים  גם  הלוחמת,  המסגרת  מלבד  בפטריארכיה. 
בעיה  כל  למשל,  האישה.  לטובת  הם  החברתי  בניהול 
נשית יכולה להיפתר בידי נשים בלבד. והיה אם נאנסת 
לנציגה  מופנית  היא  המקומי,  הביטחון  לשירות  פונה 
מורכבת  וזאת  האונס,  מקרי  של  החקירות  ממחלקת 
רק  הללו  המשמעותיים  ההישגים  כל  בלבד.  מנשים 
מחזקים את החברה והופכים את שחרור הנשים לחלק 

ברוז'אבה. האוכלוסיה  כלל  משחרור  אינטגרלי 

הכלכלה
אין  שברוז'אבה  לציין  יכול  אני  הכלכלה  בתחום 
יש  לאנשים  המילה.  של  הקלאסי  במובן  קפיטליזם 
בית,  בדירה,  בקניין, במקרה שמדובר  אפשרות להחזיק 
וניהול  בעלות  על  איסור  יש  אך  קטן,  שדה  או  סדנה 
המשק  כל  ושעבודם.  עובדים  ניצול  על  גם  וכן  עסקים, 
מאורגן בקואופרטיבים במסגרת הקומונות, בין אם אלו 
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אין  חברים.  קבוצות  של  או  משפחתיים  קואופרטיבים 
התעסוקה  משיעור   80% וכ-  ברוז'אבה,  כבדה  תעשיה 
לא  משלמים  לא  והאנשים  מסים,  אין  בחקלאות.  הם 
בשוק  שנע  הכסף  חשמל.  או  מס-מים  ולא  שכר-דירה 
הוא המטבע הסורי של משטר אסד, והמחירים נקבעים 
בכל עיר או קומונה לפי כוח-הקנייה של תושבי האזור. 
המוצרים.  מחיר  על  מחליטים  לבדם  המוכרים  כלומר, 
רבות לשיפור רמת החיים  ביזור כלכלי שכזה אף תרם 
ברוז'אבה, ומזכיר מאוד את המודל של האנרכיסט פייר-

המוטואליזם. פרודון,  ז'וזף 

המיליציות
ואולי  דמוקרטית,  בצורה  מאורגנות  הן  גם  המיליציות 
והיא  "צוות",  נקראת  קטנה  יחידה  אנרכיסטית.  אף 
השניה  הרמה  אנשים.  חמישה  עד  משלושה  מורכבת 
נקראת "טקסים" והיא מורכבת משני "צוותים". הרמה 
"טקסימים".   3 מ  מורכבת  והיא  "בלוק"  היא  השלישית 
הרמה הרביעית היא "תאבור", שהוא סוג של גדוד, אף 
מרכיבים  "תאבורים"  איש.   150 ל-   100 בין  כולל  שזה 
שלושה  יש  בסך-הכול  הקנטון.  את  או  המחוז  את 
יחידה  ולכל  אין חטיבות או אוגדות,  מחוזות ברוז'אבה. 
את  בוחרים  הלוחמים  מאוד.  רחבה  אוטונומיה  יש 
מעל  המחוז.  לרמת  ועד  הקטנה  הרמה  למן  מפקדם 
מורכבת  וזו  הצבאית,  המועצה  ישנה  ברוז'אבה  לכול, 
מעשרות המפקדים המוכשרים ביותר, אך אין כל יכולת-
פיקוד למועצה זו אלא רק יכולת תכנון כללי למשך ימות 
השנה. המועצה מתכנסת פעמיים בשנה ובונה תוכנית 
ישנה  רמת-יחידות  בכל  חודשים-קדימה.  עבור  לחימה 
הצבאית  בפעילות  דנות  המועצות  לוחמים.  מועצת  גם 
בתפקידו,  מצליח  שאינו  מפקד  ישנו  ואם  ובמפקדים, 
כך  חדש.  מפקד  תחתיו  ובוחרת  אותו  מדיחה  המועצה 
מתרחש בכל רמה ובכל קרב. ישנה גם הוועידה הכללית 
וייצוג ברמה  זו הנותנת שירותי דוברות  הצבאית, שהיא 
אין  בהתנדבות.  ורק  אך  הוא  למיליציות  גיוס  הארצית. 

המזוינים. לכוחות  גיוס-חובה 

הריאקציה
במצב  שנמצאת  ארץ  ברוז'אבה.  מושלם  דבר  כל  לא 
לבנותם  שקשה-עד-מאוד  מנגנונים  דורשת  מלחמה 
לא-מעט  היו  לדוגמה,  דמוקרטית.  בצורה  ולבקרם 
"העלמת"  כמו   ,)Asayish( השיטורי  הכוח  על  תלונות 
או  חברים  שהם  מחשש  וכליאתם  מעצרם  או  אנשים 
פרו-אמריקניים  גורמים  גם  ישנם  בדאע"ש.  פעילים 
קפיטליסטיים המעוניינים להחדיר יחסי-שוק לרוז'אבה 
 KRG -למשל, כורדים לאומניים התומכים בממשלת ה –

העיראקית. כורדיסטן  של 

הביקורת
ישנה לא-מעט ביקורת על רוז'אבה, במיוחד מצד שמאל. 
הרבה מהביקורת נובעת כתוצאה מחוסר-ידיעה או מתוך 
מגורמים  מידע  השואבים  ולמקורות  לערוצים  אמונה 
עוינים, כמו הטורקים או דאע"ש. גם הכורדים העיראקים 

רואים ברוז'אבה במה לחיזוק האינטרסים שלהם וחשוב 
היו  האמיצים.  המהפכנים  של  בתדמיתם  לפגוע  להם 
מבוססים  שהיו  הבין-לאומית,  באמנסטי  פרסומים  אף 
על מידע שקרי ולא-בדוק. אנו שומעים כל הזמן על כך 
בעיקר  נובעת  זו  שמועה  ברוז'אבה.  גיוס-חובה  שחל 
מעצם קיומו של גיוס בכפיה המופעל לעתים במיליציה 
האשורית, שהיא כוח קטן במסגרת המיליציות הפועלות 
רוז'אבה. מאחר שאנשי המיליציה האשורית לובשים את 
אותם המדים כמו כל היתר, המתבוננים מן הצד עשויים 
לחשוב שהמהפכנים הכורדים הם אלו שמגייסים אנשים 
כלל  חימוש  היא  הזאת  לשמועה  השניה  הסיבה  בכוח. 
חמושה.  שאיננה  משפחה  שום  אין  ברוז'אבה.  העם 
השמאל  של  בתיאוריות  מושג  של  שמץ  ללא  ליברלים 
גיוס-חובה  אינו  הדבר  שפירוש  מבינים  אינם  הרדיקלי 

בורגניות. זה שקיים במדינות-לאום  כמו 

לדוגמה,  במקום.  אכן  הוא  מהביקורות  חלק  אמנם, 
לא  שהשוק  העובדה  את  לרוב  מבקרים  המרקסיסטים 
חוסל ברוז'אבה בצורה מוחלטת ושקיים שימוש בכסף, 
לחזקה  הזכות  כגון  קניין,  של  מסוימים  סוגים  נוסף-על 
על אדמות. מרקסיסטים דורשים להלאים את הנכסים 
לא  ברוז'אבה.  קיימת  שעודנה  הבורגנות  את  ולחסל 
יותר מדי ממנה, מאחר שרוב הבורגנים ואנשי העסקים 
עוד  מהמהפכה  נמלטו  אסד(  משטר  של  אלו  )במיוחד 
בשנת 2012, עם תחילתה. האנרכיסטים מבקרים לרוב 
את העובדה שישנו חוסר בביזור בחלק מן המוסדות )כמו 
בסיס  על  מלמטה  התארגנות  ושאין  למשל(  השיטור, 
מעמדי לסינדיקטים של פועלים. אך עם כל הצדק שקיים 
יש  וגם לאנרכיסטים  בביקורות אלה, גם למרקסיסטים 
בה.  ולתמוך  הזאת,  המהפכה  מן  ללמוד  דברים  הרבה 
לתמוך מפני שזהו המאורע המרתק והמדהים שמתרחש 
הגדולה  הספרדית  המהפכה  של  בסדר-גודל  בימינו, 

.20 במאה ה- 

סיכום
לאחר שרבים מחבריי ביקרו ברוז'אבה, גם אני מתכוון 
החברים  עם  ביחד  אלא  כמובן,  לבדי  לא  לשם.  להגיע 
שלי למאבק. המקום הזה דורש את עזרתנו. על כל איש 
לטובת  חברתי  בשינוי  מאמין  שבאמת  רדיקלי  שמאל 
לרוז'אבה  סיוע  להושיט  יותר  וצודקת  שוויונית  חברה 
שלנו  העולם  האמיצות.  והמהפכניות  ולמהפכנים 
ואנשי  לקפיטליזם  הודות  פי-תהום,  אל-עבר  מתדרדר 
השררה רודפי-הבצע. אם לא נתאחד ביחד לחזית רחבה 
שמתנגדת לפולחן המנגנון המדיני והקפיטליזם, אנו נגיע 
לנו,  רומזים  ברוז'אבה  חברינו  במהרה.  הזאת  לתהום 
וליתר-דיוק צועקים לנו, שקיימת דרך אחרת להתנהלות 
חברתית. צודקת, שוויונית וחירותנית יותר. השאלה היא 

בהם. ונתמוך  להם  נקשיב  האם 
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מדינת הלאום
עבדוללה אוג'לאן

)טורקית:  "אפו"  המכונה  אוג'לאן,  עבדוללה 
Abdullah "Apo" Öcalan; נולד ב-4 באפריל 1948(, 
של  הפועלים  "מפלגת  המחתרת  ארגון  מנהיג  הוא 

 .PKK  - כורדיסטן" 
ונחשף  כמרקסיסט-לניניסט  דרכו  את  התחיל 
גם  כלוא  )הוא  הטורקי  בצינוק  היכלאו  במהלך 
אנרכו-קומוניסט  בוקצ'ין,   מוריי  של  לכתביו  כיום( 
ואימץ  תפישתו  את  אט-אט  שינה  הוא  אמריקני. 
מאוד   הקרובים  אוטוריטריים,  לא  חדשים,  רעיונות 

האנרכיסטיות. לתפישות 
דעותיו  הגדולה.  בכורדיסטן  אגדית  דמות  הוא 
בכורדיסטן  העממיות  התנועות  על  רבות  השפיעו 
מכנה  הוא  תפישותיו  את  והטורקית.  הסורית 
עם  חברתי  לשינוי  גישה  דמוקרטי".  "קונפדרליזם 
קריאה לביטול המדינה, הקפיטליזם והפטריארכיה.

את  אליה  לרכז  בשביל  במקור  נועדה  הלאום  מדינת 
יש  ריבוי-דעות  ועל  גיוון  על  כל התהליכים החברתיים. 
להילחם, וזוהי גישה שהובילה הן להיטמעות והן לרצח-
תנועות  של  הפוטנציאל  את  מנצלת  רק  לא  היא  עם. 
האנשים  של  מוחותיהם  את  וכובשת  בחברה  הפועלים 
של  שונים  סוגים  מטמיעה  גם  היא  הקפיטליזם.  בשם 
רעיונות רוחניים ואינטלקטואליים, וכן תרבויות, במטרה 
לשמור על קיומה. מטרתה ליצור תרבות לאומית אחת, 
זהות לאומית אחת וקהילה דתית מאוחדת אחת. על-כן, 
היא גם אוכפת אזרחות הגמונית. מושג האזרחות נוצר 
האזרחות  שכזאת.  הגמוניה  אחר  מהחיפוש  כתוצאה 
מעבדות  המעבר  מלבד  דבר  איננה  היא  המודרנית 
אינו  הקפיטליזם  ממוסדת-מדינית.  לעבדות  פרטית 
מודרניים  צבאות-עבדים  בהיעדר  רווחים  להפיק  יכול 
החברה  היא  ההגמונית  הלאומית  החברה  שכאלה. 
תוצאה  והיא  התקיימה,  שאי-פעם  ביותר  המלאכותית 
האלה  המטרות  חברתית".  הנדסה  "פרוייקט  של 
תמריצים  דרך  או  בכוח  שימוש  דרך  לרוב  מתגשמות 
פיזית  להשמדה  גרמו  הללו  רבות  ובפעמים  פיננסיים, 
כפויה.  להיטמעות  או   - ושפות  תרבויות  מיעוטים,  של 
מלאה  האחרונים  העשורים  שני  של  ההיסטוריה 
ליצור  האלימים  הנסיונות  את  שממחישות  בדוגמאות 
 אומה התואמת למציאות הדמיונית של מדינת הלאום.
של  מגורלם  אכפת  הלאום  למדינת  כי  רבות  נטען 
האנשים הפשוטים. דבר זה אינו נכון. למעשה, המדינה 
הקפיטליסטית  המערכת  של  הלאומית  המושלת  היא 
הקפיטליסטית,  המודרניות  של  הצמיתה  העולמית, 
הסבוכה במבנה הדומיננטי של ההון, באופן עמוק יותר 
של  בקולוניה  למעשה  מדובר  לחשוב:  שנוטים  ממה 
מדינת  עצמה  תציג  לאומנית  כמה  לעד  בניגוד  ההון. 
הלאום, הכול משרת את אותה המטרה: תהליך הניצול 
הקפיטליסטי. אין שום הסבר אחר לחלוקת המלחמות 
מדינת  על-כן  הקפיטליסטית.  המודרניות  של  הנוראית 
היא   - הפשוטים  האנשים  לצד  עומדת  אינה  הלאום 

שלהם.  האויבת 
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ברוז'אבה.  חברתית  מהפכה  מתרחשת  אלו  בימים 
הרוח  עם  מלהזדהות  נרתעת  אינה  הזאת  המהפכה 
שלה  ולחיבור  לירושה  ואף  האנרכיסטית,  והתיאוריה 
עם המהפכה הספרדית הגדולה והתנועה האנרכיסטית 
הזאת  ההכרזה  חשוב.  תפקיד  ששיחקה  הספרדית, 
פורסמה במקור באנגלית, באתר הרשמי של מיליציית ה- 
YPG הכורדית המגינה על המהפכה והחברה ברוז'אבה, 
קשר  ליצור  המהפכנים  שאיפת  את  רואים  אנו  ובה 
היסטורי בין המהפכה הספרדית הגדולה לבין האירועים 

כיום. )ברוז'אבה(  שם  המתרחשים 

19 ביולי הוא היום שמסמל את תחילת המהפכה  ה- 
קובאני  את  כבשו  כוחות המחתרת  זה  ביום  ברוז'אבה. 
ואת דריק ולמעשה החלו ניסוי היסטורי בשליטה עצמית, 
שחרור נשים, כלכלה מקומית והרמוניה אקולוגית. באותו 
1936, הוא היום שבו פרצה  19 ביולי של שנת  יום, ה- 
הלאומית  העבודה  קונפדרציית  הקטלונית.  המהפכה 
עובדים  מועצות  קונפדרטיבית,  מערכת  ארגנה   )CNT(

ונשים אורגנו ביחידות לחימה. הוקמו 

העצמאית:  תרבותם  את  משקמים  החלו  הקטלונים 
הקטלונית.  בשפה  ספרים  והודפסו  בתי–ספר  נפתחו 
ניסוי  החלו  הם  גם  הפשיסטיים,  בכוחות  מלחמה  תוך 
ברוז'אבה. עכשיו  שמתרחש  מה  כמו  בדיוק  שאפתני, 

לכל–כך  הקטלונית  המהפכה  את  שהופך  מה 
לצורך  נטלו  שהנשים  החיוני  התפקיד  הוא  משמעותית 
בתנועה  הנשים  אצל   30 ה-  בשנות  האווירה  שחרורן. 
בתגובה,  הדיכוי.  כלפי  כעס  אווירת  הייתה  המהפכנית 

נשים החלו לחמש את עצמן, מתוך האמונה שרק כוח 
חירויותיהן. ועל  זכויותיהן  על  לגן  יכול  נשי  לחימה 

שנקרא  מנשים,  כולו  שמורכב  לחימה  כוח  הקימו  הן 
נפרד  שהיה  כוח   ,)Mujeres Libres( חופשיות"  "נשים 
לגמרי משאר הארגונים. הן לא קראו לעצמן פמיניסטיות, 
שאי–אפשר  כבעיות  הנשיות  הבעיות  את  ראו  אלא 

החברתיות. הבעיות  מיתר  להפריד 

לפני המהפכה, היה דיכוי עז של נשים. נשים הוכרחו 
יכלו  לא  נשואות  שאינן  ונשים  לרצונן,  בניגוד  להתחתן 
רבות  נשים  כך,  על  נוסף  גבר.  ללא  ביתן  את  לעזוב 
היה  התקופה  באותה  הנשים  ששכר  מאחר  עבדו,  לא 
המעמד  מן  לנשים  אמנם  הגברים.  של  מזה  כמחצית 
הגבוה והבינוני היו זכויות מוגבלות, אך לנשים ממעמד 

כלל. זכויות  היו  ולא  כמעט  הפועלים 

עכשיו ברוז'אבה מתרחשת גם כן מהפכה שבה ארגוני 
היא  ממטרותיהם  ואחת  משמעותי,  חלק  נוטלים  נשים 
לשים אותן בחוד החנית של ההנהגה. אחד העקרונות 
הבסיסיים של המהפכה ברוז'אבה הוא שהחברה יכולה 
להיות חופשיה רק כאשר הנשים תהיינה חופשיות. לפני 
לנשים,  חברתיות  הזדמנויות  מאוד  מעט  היו  המהפכה 

והאווירה כלפיהן הייתה מגבילה מאוד.

המהפכה הקטלונית החזיקה מעמד במשך זמן מועט, 
נותרה  הקטלונית  החברה  על  שלה  ההשפעה  אך 
אפילו עד היום. היום, רוח המהפכה הקטלונית נישאת 
יישאר.  שכך  לדאוג  מנת  על  מאבק  ומתנהל  ברוז'אבה 
אחיות. הן  ברוז'אבה  והמהפכה  הקטלונית  המהפכה 

רוז'אבה וקטלוניה מחוברות היסטורית
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בגדה המערבית
דייויד גרייבר

תבונה עוינת: הרהורים מתוך ביקור

הקדמה
ה-  באתר  התפרסם  שעבר  החודש  בסוף 
’International Times’ )דו-שבועון אלטרנטיבי בריטי( 
והאנרכיסט  האנתרופולוג  של  פרי-עטו  ארוך  טור 
בגדה  ביקורו  בעקבות  גרייבר  דיוויד  האמריקני 
דבריו  של  תרגום  מביאים  אנו  שבפלסטין.  המערבית 
להלן – אך לא רק משום שיש בטור דברי טעם, אלא 
גם מן הסיבה ההפוכה. גרייבר הוא אנתרופולוג מוערך, 
בחברות  והכסף  החוב  התפתחות  בנושא  וכתיבתו 
אנושיות )ספר משנת 2011( היא מאלפת; אך התמליל 

מאוד. פגום  ידו  מתחת  שיצא 

הטענה  גסות:  לעתים  עובדתיות,  שגיאות  ראשית, 
שלישראל  התנחלויות;  קומץ  רק  היו   1990 בשנת  כי 
יש תלות קריטית במסחר בנשק; ששוק הייצוא הגדול 
ביותר של ישראל הוא שטחי 1967, ועוד. גרייבר הוא 
איש אקדמיה, חוקר אשר אמור להיות מורגל בהקפדה 
בעניינים כאלו – גם אם מדובר בכתיבה פובליציסטית. 

מנין ההנחות הללו, אם כך?

פגם משמעותי לא-פחות בטור הוא היותו של גרייבר 
בקרב  הניכר  כזה  קדומות,  דעות  של  במערך  לכוד 

יהודים  בעולם,  רבים  והוגי-דעה  אינטלקטואלים 
ושאינם-יהודים. ביניהן נמצאות ההנחות כי ישנו זרם 
‘רע’ בציונות; שבכל ציר שיפוט, ה’שמאל’  וזרם  ‘טוב’ 
הציוני- הסכסוך  שעיקר  ה’ימין’;  על  עדיף  הציוני 
הגדה  מכיבוש   ,1967 ממלחמת  כתוצאה  נובע  ערבי 
המערבית ורצועת עזה; וכי הדבר שראוי לחתור אליו 
ו/או חלוקה  ישראל לשכנותיה  בין מדינת  הוא שלום 
של הארץ על בסיס קווי 1967. גישה כזו היא השארית, 
לתנועה  הרבה  והאהדה  התמיכה  של  ההד,  או 
הציונית בקרב גורמים מתקדמים בארה”ב ובאירופה, 
בשנות ה- 40, ה- 50 וה- 60 – אשר החלה להישחק 
השראה  גם  בה  יש  אולי   ;1967 מלחמת  לאחר  רק 
בהוגים  מדובר  כאשר  משפחתית/חברתית/עדתית, 
מבית יהודי. גרייבר עצמו כותב על הדימוי של ישראל 
אידיאליסטים,  שואה  שורדי  של  כ”קבוצה  בעולם 
נתפסת  היא  עתה  כאשר  המדבר”,  את  המפריחים 
כ”אוסף של צרי-מוחין” אשר נוהגים להתעלל בילדים; 
בפלסטינים  וההתעללות  ההרג  הגירוש,  שרוב  אלא 
קרו ב-1948 ולקראתה, וכן כמות משמעותית נוספת 
לא  בנותרים,  מתעמרת  רק  ישראל  ומאז  ב-1967; 
הרכב  שכן  סוד,  גם  זה  אין  מארצם.  אותם  מסלקת 
לא  אם  )גם  בעולם  ידוע  היה  בפלסטין  האוכלוסיה 
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מושרש בתודעה הציבורית(; והעוול המובנה בתכנית 
מאות-אלפי  והפיכת  מיד;  ניכר  האו”ם  של  החלוקה 
מי  ולכל  לאו”ם  ידועה  הייתה  לפליטים  פלסטינים 
שפקח עיניו כדי לראות. אלא שברה”מ תמכה, וארה”ב 
בהצבעה  נמנעה  )בריטניה  תמכה  ואירופה  תמכה, 
מסיבות שלא זה המקום לפרטן( – וכך נחרת ונתקדש 
כדי  עד  הדומיננטית.  העולמית  ההיסטורית  בתודעה 
כך עמוק הדבר, שאנרכיסט כמו גרייבר יכול לכתוב על 
את  לכוון  ובמקום  ממלכתי,  מנגנון-כיבוש  מצד  דיכוי 
האצבע המאשימה למוסדות הגורם הכובש, לפסול 
את מדינת ישראל כגוף – החצים מכוונים למדיניות 
הישראלית )הווה אומר, מדוע פעלה ישראל כך כאשר 

ראוי היה לפעול אחרת וכולי(.
הטור של גרייבר כתוב בכישרון, ומתאר בכאב מרגש 
התנועה  הגבלות  של  השילוב  תחושת  את  אפילו 
כתושב/ת  עליך,  פוסקים  בלתי  ותצפות  ריגול  עם 
את  יכוון  הוא  אך  המערבית.  הגדה  של  פלסטיני/ת 
מוטעה  פוליטי  בכיוון   – האנגלית  קוראי   – קוראיו 
שיועיל. מכפי  יותר  להזיק  בהחלט  עלול  וכך  מיסודו, 

פנינו לגרייבר עם ההערות וההסתייגויות שלנו 
התקבלו  שלנו  שהדברים  נראה  לטור.  בקשר 
את  מביאים  אנחנו  בכובד-ראש.  ונענו  בהבנה 

כאן: תגובתו  סיכום 
מדבר  שאני  להבהיר  וניסיתי  בנושא  מומחה  אינני 
בעיקר  שלו,  ההתרשמויות  על  שכותב  מבחוץ  כמישהו 
הרושם  על  בשטחים  ערבים  תושבים  עם  משיחות 
מקיף  מחקר  על  התבססות  ללא  כמובן  שלהם-עצמם, 
משום סוג שהוא. נכון שהרקע של משפחתי הוא ב”שומר 
הצעיר” וגדלתי על ההבחנה של ציונות “רעה” ו”טובה”, 
אך לבטח אינני חושב כך היום. די הבנתי שזוהי שטות 
כשבמהלך האינתיפדה הראשונה רבין הכריז על “שבירת 
הציוני  הפרוייקט  שכל  להבנה  והגעתי  וידיים”,  רגליים 
עודני  האישית  ברמה  מלכתחילה.  קולוניאליסטי  הוא 
כועס על האינדוקטרינציה שעברתי כילד ואשר גרמה לי 
הייתי  אני-עצמי  שנים  הרבה  במשך  כי  אחרת,  לחשוב 
שבעצם  בארה"ב  נלהבים  תומכי-ישראל  מאותם  אחד 

רבים. כה  והשחתה  עינוי  גזל,  מעשי-רצח,  אפשרו 
אינני תומך בפתרון שתי המדינות בכלל ולמעשה טענתי 
מפורשות במאמר שהוא בוודאי בלתי-אפשרי ומפוקפק 
בצומת-הדרכים ההיסטורית שבה אנחנו נמצאים. מצד 
פוליטי,  ארגון  או  פוליטית  מפלגה  שאינני  מאחר  שני, 
אני  ספציפי.  פוליטי  פתרון  להציע  מחוייבות  חש  אינני 
לראות  מעדיף  הייתי  קסמים  שרביט  לי  היה  שלו  מניח 
על-בסיס  למשל  המאורגנת  פלסטין,  בשם  אחת  ישות 
 TEV-DEM ש-  הדמוקרטי  הקונפדרליזם  כמו  משהו 
אחת.  מדינית  סמכות  ללא  )רוז’אבה(,  בסוריה  הציעו 
אבל זה היפותטי לגמרי, אינני חושב שזהו ענייני לכפות 

אחרים. על  פתרונות 
שלום  הסדר  עם  לצאת  יכלה  ישראל  שממשלת  לומר 
זה  אין   - שלא  החליטה  אך  השיבה  בזכות  הכרה  ללא 
לומר כי זהו דבר טוב או שאף אחד לא ביקש את זכות 
ואפילו  בעולם  עיקריות  שמעצמות  ציינתי  רק  השיבה. 

מהאחריות  להתחמק  לישראל  מאפשרים  היו  באזור 
לטיהור האתני הראשוני, ועדיין ישראל החליטה שזה לא 

יותר. ורצתה  מספיק  טוב 

של  סבירותם  את  הערכת-יתר  הערכתי  ספק  ללא 
על  אסמוך  אני  הישראלי,  בציבור  מסוימים  חלקים 
אני  הכול, מה באמת  הזה. אחרי  בעניין  המילה שלכם 
מעולם  השנים?  במשך  הישראלי  דעת-הקהל  על  יודע 
לא הייתי בישראל של 48' למעט שדה-התעופה, אחה"צ 
אחד בערד ורחוב אחד בירושלים המערבית למשך שעות 
ספורות, ביליתי את כל הזמן בשטחים. נכון שדיברתי עם 
מדגם  בוודאי  זהו  אבל  לישראל,  מחוץ  ישראלים  הרבה 
מוטה. בעצם ניחשתי, אבל אני כן חושב שלא משנה מה 
הייתה הדינמיקה שהובילה ליצירה של ההתנחלויות - הן 
היוצרות  פוליטיות  באסטרטגיות  למרכיב-מפתח  הפכו 
התגברות של תודעה פשיסטית בציבור וזה משהו שחשוב 

עליו. להתייחס 

תבונה עוינת: הרהורים מתוך 
ביקור בגדה המערבית

מספרה  יש  רחוב  שבכל  נראה  )שכם(  נבלוס  בעיר 
לגברים. יש ממש אלפים מהן. רובן פתוחות לפחות עד 
לשעה 2 בלילה – ובמקרים רבים אלו המקומות היחידים 
נראה  מהמסגדים.  חוץ  כזו,  בשעה  ופתוחים  שמוארים 
יש  ליד אחת המספרות האלה,  כשעוברים  פעם  שבכל 
ארבעה-חמישה  של  קבוצה  בפנים  למצוא  טוב  סיכוי 
מביטים  אשר  מעוצבת,  בבלורית  המתהדרים  בחורים 
באחד אחר שיושב ומסתפר. הדבר המוזר הוא שמספרות 
לראות  תוכלו  ושם  פה  הנוף.  מן  כליל  נעדרות  לנשים 
ומוצרי- לנשים  למוצרי-קוסמטיקה  מרשימות  כרזות 
בלונדיניות  נשים  עליהן  למצוא  ושכיח  לשיער;  טיפוח 

דייויד גרייבר 
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בנבלוס;  יש  בלונדינים  פלסטינים  של  מפתיעה  )כמות 
שאלתי  בנמצא.  אינן  החנויות  אבל   – ילדים(  אפילו 
שהחברה  בשעה  כי  הסביר  הוא  העניין.  לפשר  חבר 
הערבית  לחברה  להיחשב  הייתה  נהוגה  הפלסטינית 
לעולם  צעירות  ונשים  לביירות,  מחוץ  ביותר  הליברלית 
לא היו מכסות את שערן, המצב החל להשתנות בשנות 
ה- 90, עם התחזקותה הפוליטית של תנועת חמאס. אך 
להיעלמות המספרות לנשים היה גורם נוסף ומיידי יותר: 
בשנות ה- 80, סוכני ביון ישראלים החלו לנצל את קיומן 
הרדמה,  בסמי  בהן  שהוגש  המתוק  התה  של  ל’תיבול’ 
ולאחר היו מצלמים תמונות-עירום של נשים כדי לסחוט 
את בעליהן להסכים להיות משתפי-פעולה או מודיעים. 
לכן מספרות לנשים קיימות כעת, אך אינן גלויות לעובר 

מזרים. לקבל תה  עוד  לא תסכמנה  ונשים  ברחוב, 
באמת  האם  בשאלה:  מיד  הגבתי  הדברים  למשמע 
בדיה  של  מובהק  כמקרה  הרי  נשמע  הדבר  קרה?  כך 
פרנואידית. אך הפלסטינים בנבלוס חיים בסביבה שבה 
דברים מטורפים אכן מתרחשים; אכן ישנם בה אנשים 
הזוממים מזימות נגדם; מרגלים, מודיעים, כוחות-ביטחון 
מתקדמים  תארים  בעלי  רבים  בכללם  סוגים,  מתריסר 
בפסיכולוגיה ותיאוריות חברתיות – כל אלה קיימים, והם 
והחברתי,  מנסים לפתח דרכים להרס הביטחון ההדדי 
ולפורר את מרקם החברה. אינספור סיפורים מסתובבים 
בכלל  לקוות  אפשר  ואיך  אמת.  הוא  חלקם  רק  להם, 

והמוטעים? הנכונים  בין  להבחין 
מובן שזהו חלק מבני מכל העניין במצבים כאלו. השטאזי 
– המשטרה החשאית של מזרח גרמניה – פיתחה פעם 
מתנגדי-משטר  של  לבתים  פורצים  היו  שבה  טכניקה 
כזו  פעולה  בדירה.  הרהיטים  סידור  את  ומשנים  בלילה 
שתספר  או  בלתי-אפשרי:  במצב  הקורבן  את  הותירה 
את  אחרת  וסידרו  לדירתך  פרצו  שמרגלים  לאנשים 
הרהיטים – וכך רבים יחשבו שאיבדת את שפיות-דעתך 
בעצמך  תתחיל  ובהדרגה  תספר,  ולא  שתחריש  או   –
אתה  בפלסטין  שפיות-הדעת.  את  מאבד  שאתה  לחוש 
חש לפעמים שהגעת לארץ שכל מי שחי בה עובר טיפול 

שכזה.
לפחות  נכונה  שהשמועה  מסתבר  המספרות,  בעניין 
בחלקה. מישהו העלה עמוד אינטרנט שבו יכולים סוכני-
מוסד שמצפונם מעיק עליהם לכתוב וידויים אנונימיים. 
מזכיר  הוא  בדבריו  כאשר  זאת,  עשה  אכן  אחד  ואיש 

לנשים. במספרות  לתה  סמים  הוספת 
לשמרנות  שהפניה  הרגשתי  “תמיד  אמר:  אמין  ידידי 
רק  איננה   – בבד  להתעטפות  הראש,  לכיסויי  דתית, 
אני   .90 וה-   80 ה-  בשנות  החמאס  להתחזקות  ביטוי 
שמתבוננים  המתמדת  הידיעה  הוא  מזה  שחלק  חושב 
יש  גבעה  כל  על  כמעט  מסביב:  הבט  אומרת,  זאת  בך. 
התנחלות יהודית. אבל אתה מביט מעלה, ומולך יש רק 
פלונית  קהילה  של  מחוסרי-ההבעה  הפנים  אדריכלות, 
ואינך  מוקדם,  תכנון  על-פי  שנבנתה  בחומה  מסוגרת 
יכול לראות את האנשים. ולידה תמיד ישנו בסיס צבאי 
כלשהו, מגודר, עם מגדלי-שמירה שבהם אולי יש ואולי 
אין מישהו שמביט בך ממרחק. וישנה כמובן גם החומה 

עצמה. הכול מדברים על החומה כעל מכשול לתנועה. 
עוד  - אך  לאין שיעור  והיא מעצבנת  והיא אכן מכשול, 
מהות של החומה היא מכשול לראיה. לעולם אינך יכול 
לראות מה קורה ממש לידך. להם )ליהודים( יש כבישים 
ישנם  יש להם שתי מערכות-דרכים:  משלהם. למעשה, 
יכול  אינך  הצבאיות.  הדרכים  וישנן  המתנחלים  כבישי 
מן  בהביטך  הסוגים,  משני  האלה,  הדרכים  את  לראות 
רק  להשתמש.  הערבים,  לנו,  מותר  שבהם  הכבישים 
חוצה  נקודות שבהן אתה  שישנן  או  ושם,  פה  הבלחות 
את הכביש להתנחלות כלשהי, ושם יש שומרים וכרזות 
של פוליטיקאים מן הימין הישראלי, וילדים חובשי-כיפות 
שעוצרים טרמפים. חוץ מן המצבים האלה – אינך רואה 
אותם לעולם. אבל אתה יודע שהם יכולים לראות אותך 
כשאתה נוהג או הולך ברגל, או מה שלא תעשה – הם 
בוהים בך מאלף זוויות שונות, ממקומות שעליהם אינך 
אנשים  שבהם  הללו,  בכיסים  תקוע  אתה  אפילו.  יודע 
יכולים לראות האחד את השני, אבל לעולם נמנע ממך 
המבט הפאן-אופטי. יש פיסה קטנה של עיר שבה אתה 
חי, פיסה קטנה של ארץ שאליה אתה לוקח את כבשיך, 
מפה  אפילו  לך  אין  שכאלה;  בלתי-רציפים  איים  מעין 
או  הן  להשיג  מסוגל  שאתה  המפות   - לשמה  ראויה 
מוטעות או בלתי-עדכניות; לעולם לא מזדמן לך להביט 
להתכסות.  מתחיל  אתה   – אז  הנישא.  הגובה  מן  מטה 
נשים אפילו מסתירות את  כמו פעם.  יוצא הרבה  אינך 
עיצוב-השיעור שלהן. זוהי אמנם רק מחווה, אבל זוהי גם 

דרך אחת קטנה לבסס מידה של שליטה.”
המתמדת  המודעות  בפלסטין.  לחיות  ההרגשה  כזו 
תנאי- את  שמארגן  עוין  ביון  של  תבונה,  של  לקיומה 
בטובתך.  רוצה  אינו  חשבון  של  בסופו  אשר  אך  קיומך, 
אין הם נגלים לעין, אך ידוע מה טיבם, בוודאי: תאגיד-
ובתחכום,  בהשכלה  מעולים  ונשים  גברים  מוחות, 
ב-  מצגות  מעבירים  ממוזגים,  במשרדים  הנועדים 
ומפתחים  בטבלאות  מחקרים  מסכמים   ,PowerPoint
תכניות ותרחישים מתוחכמים; אלא שאינך יודע עליהם 
דבר, זולת היות האנשים הללו עוינים לחלוטין את קיומך, 
ואין לך שום מושג מה הם אומרים ומה הם עושים. אתה 

ובהיקשים. בשמועות  רק  להיאחז  יכול 
סדרת  פיתח   50 ה-  בשנות  קוריאני  הצפון  המשטר 
למעשה,  הכלל.  מן  יוצא  באופן  יעילות  שיטות-עינוי 
שיטות אלה היו כה יעילות עד כי הצליחו לגרום לאנשי 
מעשי- מיני  בכל  להודות  שנשבו  אמריקנים  צוות-אוויר 
איבה שלא ביצעו בפועל – בעודם משוכנעים כי למעשה 
לא עברו עינויים כלל. הטכניקות היו למעשה די פשוטות: 
לאי- הגורם  במצב  להיות  הקורבן  את  להכריח  פשוט 
למשל,  הכיסא,  קצה-מושב  על  לשבת   – קלה  נעימות 
או להישען על קיר בתנוחה לא מאוד נוחה – אך למשך 
הקורבן  שעות,  שמונה  לאחר  מאוד.  ממושך  פרק-זמן 
מוכן לעשות כל דבר כמעט כדי לגרום לזה להיפסק. אך 
ולספר  בהאג  לצדק  הבין-לאומי  לבית-הדין  לפנות  נסו 
במשך  קצה-הכיסא  על  לשבת  אתכם  שהכריחו  להם 
את  לאפיין  מוכנים  היו  לא  הקורבנות  אפילו  היום.  כל 
החוויה כעינוי מצד שוביהם. אגב, ידידים קוריאנים שלי 
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גורסים כי מדובר למעשה בגרסאות סאדיסטיות במיוחד 
של עונשים קוריאניים מסורתיים לילדים קטנים. על כל 
פנים, כאשר נודע ל- CIA על השיטות הללו, הן גירו את 
סקרנותם, והם ערכו ככל הנראה מחקרים מקיפים לגבי 

שלה. למתקני-המעצר  להתאימן  האפשרות 
כולה  הארץ  שכל  לעתים  מרגישים  בפלסטין   – ושוב 
ממש,  של  עינויים  גם  שישנם  מובן  כזה.  יחס  מקבלת 
פגיעות  סופגים  או  מעונים  מוכים,  שנורים,  אנשים 
שאינם  מי  על  אף  כאן  מדבר  אני  אך  אחרות;  אלימות 
נפגעים בגופם. לרוב האנשים דומה שעצם מרקמם של 
חיי היומיום תוכנן להיות בלתי-נסבל – אך בדרך שבה 
אינך יכול לומר ממש שזוהי הפרה של זכויות-אדם. אף 
פעם אין מספיק מים. מקלחת מצריכה משמעת צבאית 
עומד  תמיד  אתה  היתרים.  להשיג  אי-אפשר  כמעט. 
בתור. אם משהו מתקלקל, בלתי-אפשרי להשיג אישור 
ארבעה  יש  חילוף.  חלקי  להשיג  יכול  שאינך  או  לתקנו 
משפטי  מצב  בכל  לחול  שעשויים  שונים  גופי-חקיקה 
)עות’מאני, בריטי, ירדני, ישראלי(, ואיזה מהם חל באיזה 
מצב, או איזה מסמך צריך להשיג, ואיזה מסמך יתקבל 
להיות  אמורים  אינם  אפילו  הכללים  רוב  ידע.  מי   –
הגיוניים. מסע כדי לראות את החברה שלך, שמתגוררת 
שעות,  שמונה  לארוך  עלול  מיישובך,  ק”מ   20 במרחק 
מכונות- של  קניהן  מול  לעמוד  בוודאות  כמעט  ופירושו 
יריה שבהן מנופפים לעומתך, לאחר שאנשים שחושבים 
חצי-מבין.  שאתה  בשפה  עליך  צרחו  תת-אדם  שאתה 
אתה  אם  לטלפון,  הפלירטים  מרבית  את  שומרים  וכך 
פקקים  ישנם  דקות-השיחה.  את  לעצמך  להרשות  יכול 
אינסופיים לפני ואחרי המחסומים, והנהגים מתקוטטים 
ומקללים, ומנסים שלא להוציא את התסכול האחד על 
20 או 25 קילומטר לכל  גרים במרחק של  חברו. הכול 
היותר מן הים התיכון, אבל אפילו ביום החם ביותר בקיץ 
אין כל אפשרות להגיע אליו, אלא אם אתה מטפס על 
זאת;  לעשות  אפשר  שבהם  מקומות  וישנם   - החומה 
אבל אז תוכל לצפות למצוד אחריך בכל רגע מצד סיורי-
אבטחה. מובן שהצעירים בגיל העשרה עושים זאת בכל 
מקרה, אך פירוש הדבר הוא שהשחיה מלווה תמיד בפחד 
שיירו בך. אם אתה סוחר, עובד-כפיים, נהג, חקלאי טבק 
או פקיד – עצם תהליך העבודה היומית לפרנסתך הריהו 
שלך  העגבניות  קטנות.  השפלות  של  בלתי-פוסק  שטף 
מגחך  מישהו  בעוד  מרקיבות,  יומיים,  במשך  מעוכבות 
לעומתך. אתה נאלץ להתחנן לשחרר את ילדך ממעצר, 
עשויים  מהם  כמה  השומרים,  לב  על  לדבר  תיגש  ואם 
עליו  ללחוץ  כדי  במעצר,  אותך  גם  להחזיק  להחליט 
להודות בזריקת אבנים. ופתאום אתה מוצא את עצמך 
בתא בטון ללא סיגריות, השירותים סתומים ועולים על 
גדותיהם. ואז אתה מבין: אתה עתיד לחיות ככה לנצח. 
זולת  יסתיים,  לא  לעולם  זה  פוליטי”.  “תהליך  שום  אין 
יכול  אתה  כלשהי.  על-אנושית  מעורבות  של  במקרה 
ושל אבסורד  לצפות לעמוד בדיוק באותו סוג של טרור 

שארית-חייך. למשך 
ודוקר, למשל,  אבל לפעמים מישהו קורס תחת הלחץ 
חייל במחסום, או מצטרף לתא כדי לירות במתיישבים – 

ואין שום מעשה מסוים שעליו ניתן להצביע ולמצוא בו 
כל  כמו מעשה-טירוף חסר  את ההצדקה למה שנראה 

מידתיות.

את  שהצמיחה  הארץ  היא  פלסטין  הכול,  אחרי 
הגנוסטיציזם – האמונה שבני האדם חיים ביקום שנוצר 
בתקנות-מוסר  מלא  עוין,  חצי-אל  ‘דמיורגוס’,  בידי 
את  ולהפיל  אותנו  לבלבל  כדי  רק  הקיימות  שרירותיות 
רוחנו – שכן אלוהים האמיתי נמצא במעין ‘מקום אחר’ 
תיתכן  סיבה  איזו  אך  להכירו.  ניתן  לא  אשר  מוחלט, 
מערכת-חוקים  במודע  ליצור  לנסות  פוליטי  למשטר 
וחסר- מעוות  כזה,  יקום  של  דגם  בפועל  שמכוננת 

משמעות?

שאפילו  משום  במיוחד,  מתמיהה  הזו  האסטרטגיה 
את  לפענח  אפשרות  אין  הישראלית  המבט  מנקודת 
90 הייתה לישראל האפשרות  ההיגיון שבה. בשנות ה- 
היו  לה  שהוצעו  התנאים  שכנותיה.  עם  שלום  להשיג 
מפליגים לטובתה, הן כלכלית והן פוליטית. אף איש לא 
ציפה מישראל לאפשר חזרה לתוכה של מספר משמעותי 

;11948 פליטי  מקרב  כלשהו 

כל שנדרש אז היה פינוי של מה שהיו באותה עת קומץ 
אזרחי  שרוב  אוכלוסיה  מתגוררת  שבהן  התנחלויות 
ולתת  אלימים2,  דתיים  למטורפים  אז  החשיבו  ישראל 
לאש”ף מעין מדינונת חסרת-שיניים. תחת זאת השתמשו 
הממשלות הישראליות בכסות הדיפלומטית של “פתרון 
שתי המדינות”, שאיש לא מאמין כעת כי יוכל להתממש, 
נוצרו  מכניסות  ביורוקרטיות  קריירות  שמאות  הגם 
לאור העמדת הפנים שיש לו היתכנות – להפיכת הגדה 
המערבית לסבך של בסיסים צבאיים וקהילות מתוכננות 
ליהודים בלבד, מושא לגינוי מצד כמעט כל ארץ בעולם 
מאוד  קשה  הבין-לאומי.  לחוק  מנוגדות  היותן  מעצם 
לדמיין כיצד תוביל תכנית שכזו, בסופו של דבר, למשהו 
אחר זולת אסון. כבר עתה היא שינתה את תדמית הארץ 
אידיאליסטים,  שואה  שורדי  של  מקבוצה  העולם  ברוב 
המפריחים את המדבר – לאוסף של צרי-מוחין שפיתחו 
את ההתעללות בילדים בני 12 לדרגת שיטה מדעית. הם 
הבטיחו את המשך קיומם כאומה מוקפת אויבים מרים, 
ובה-בעת נעשו תלויים בצורה כמעט-מוחלטת בתמיכה 

והפלסטינים? גרייבר יכול היה לכל הפחות לציין שב”איש”   1
התומכות  ולמעצמות  מסביב  דכאניים  למשטרים  היא  הכוונה 

בישראל.

מנתה   90 ה-  שנות  בתחילת  נכונה.  אינה  זו  טענה   2
אוכלוסיית המתיישבים בשטחי 67' מעל ל- 200,000 איש, ובשנת 
1992 התקרבה כבר ל- 300,000; רוב ההתנחלויות בשטחי 1967 
הוקמו לפני 1990, ובכללן רוב הגדולות )ביתר עילית, מעלה אדומים, 
אריאל, גבעת זאב( וכל השכונות היהודיות החדשות במזרח ירושלים; 
רק חלק קטן מן הישראלים החשיבו את כלל המתיישבים בשטחי 
ורק חלק מן הישראלים החשיבו  1967 למטורפים דתים אלימים; 
חלק ניכר מן המתיישבים בשטחי 1967 למטורפים דתיים אלימים.



אלטרנטיבה14
גיליון 8 אביב 2016

הדועכת  אימפריאלית  מעצמה  מצד  הבלתי-מסויגת 
במהירות. כיצד ייתכן שיהיה לזה סוף טוב כלשהו?

ומכאן גם: מהי, בעצם, האסטרטגיה של מדינת ישראל 
לטווח הארוך?

אם ישנה תשובה בכלל, דומה שהיא: אין לה. לממשל 
באזור  מקומם  עם  להתמודד  כיצד  מושג  יש  הישראלי 
בערך באותה מידה שחברות הנפט האמריקאיות יודעות 
כיצד להתמודד עם ההתחממות הגלובלית. נראה שהם 
חושבים שאם הכוח האמריקני יתמוטט, או יוותר עליהם 
– משהו אחר יבוא ויסדר את העניינים, איכשהו. יש להם 
שמפיקים  סיעור-מוחות,  של  בקבוצות  אנשים  בוודאי 
הרהורים  רק  אלו  אבל  אפשריים,  ותרחישים  דו”חות 
ההתיישבות  הקולוניזציה,  את  המניע  הכוח  שוליים. 
67' בפלסטין, איננו אסטרטגיה נשגבת כלשהי,  בשטחי 
קצרי- וכלכליים  פוליטיים  יתרונות  של  התלכדות  אלא 

מועד.

ראשית, ההתנחלויות. תחילה הן היו יוזמה של אסופת 
רחבה.  ביד  למימון  שזכו  הגם  מבודדים,  דתיים  קנאים 
שופכת  הממשלה  סביבן.  מאורגן  שהכול  נדמה  כעת 
לתוכן משאבים ללא סוף. מדוע? דומה שמאז שנות ה- 
90 פוליטיקאים ימנים בישראל הבינו שההתנחלויות הן 
פונה  כך  כסף,  אליהן  ככל שמזרימים  פוליטי:  כשף  מין 
פשוטה:  לכך  הסיבה  לימין.3  היהודי  הבוחרים  ציבור 
ישראל יקרה. מחירי הדיור בשטחי 48' מרקיעי-שחקים. 
לרשותך,  כספיים  חסר-אמצעים  צעיר,  אדם  אתה  אם 
נותרות בפניך בהדרגה שתי אפשרויות: לחיות עם ההורים 
בהתנחלות,  מקום  למצוא  או  לחייך,   30 ה-  לשנות  עד 
שליש  אולי  הוא  הדירות  ערך  שם  בלתי-חוקי,  ביישוב 
מאשר ערכן בחיפה או בתל אביב4, וזה עוד מבלי להזכיר 
בתי- הכבישים,  תשתית  של  יותר  הגבוהה  הרמה  את 
רוב  הזו,  בעת  השונים.  הציבוריים  והשירותים  הספר 
המתנחלים מתגוררים בגדה המערבית מסיבות כלכליות, 
לא אידיאולוגיות )וכך במיוחד באזור סובב ירושלים(. אך 
צעירים במצב  בעבר,  אותם אנשים:  מיהם  לרגע  חשבו 

זוהי טענה מוטעית לחלוטין, ומוזר שגרייבר מעלה אותה,   3
שבנו  הן  הציוני  ה’שמאל’  ממשלות  דווקא  כי  לראות  נקל  כאשר 
רוב הבנייה התרחשה לפני שנת   – וכן   ,1967 יותר בשטחי  הרבה 

.2000

כשני- בערך  היא  המערבית  בגדה  הממוצעת  השכירות   4
שלישים מן השכירות בחיפה ואולי כשליש מערך השכירות בתל אביב, 
אך לא גבוהה יותר משכירות בעיירות וערים משניות. באשר לעלות 
אחרים.   במקומות  העלות  מן  משמעותית  נמוכה  לא  זו   – הבתים 
מאידך גיסא, גודלי הדירות או הבתים ואיכותם עדיפים משמעותית 
ועוד,  באשראי  במיסוי,  שונות  הטבות  ישנן   ,'48 בשטחי  ערים  על 
בגליל  בהתנחלויות  גם  גיסא,  מחד  שוב  עדיפה.  הרווחה  ותשתית 
ובמקומות נוספים ישנן הטבות משמעותיות והתנאים אינם עדיפים 

.'67 בהרבה, אם בכלל, על שטחי 

 – בעלי השכלה  צעירים  הורים  תלמידים,  כלכלי קשה, 
ציבור המצביעים המסורתי של השמאל.5  היו  הללו 

שימו אותם בהתנחלות, ואין מנוס מכך שיתחילו לחשוב 
כמו פשיסטים, אפילו בלי לשים לב לכך. ההתנחלויות הן 
קשה  ימנית.  תודעה  ליצירת  מנועי-ענק  של  מיוחד  סוג 
מאוד למי שהוצב בשטח עוין, עבר אימון בנשק אוטומטי 
האוכלוסיה  מפני  רגע  בכל  ערני  להיות  אזהרה  וקיבל 
שממול  מהדלת  ששכניה  כך  על  הרותחת   – המקומית 
הרגו בעדריהם וקיצצו במטעי הזית שלהם – לא למצוא 
בכל  מכך,  כתוצאה  אתנית.  בלאומנות  מתבקש  היגיון 
השמאל  של  הישן  המצביעים  ציבור  מערכת-בחירות, 
מתפוגג עוד ועוד, וצבר של מפלגות דתיות ופשיסטיות או 
הקולות.  מן  וגדל  הולך  בחלק  זוכה  פשיסטיות-למחצה 
שמעבר  מה  כל  על  לחשוב  שמתקשים  פוליטיקאים, 

יכולים לעמוד בפיתוי כזה. לבחירות הבאות, אינם 

ומה לגבי המדיניות כלפי הפלסטינים? איזה היגיון ניתן 
למצוא בה?

הישראלית  המדיניות  מתכנני  כי  להדגיש  יש  שוב, 
נבונים ביותר.  בגדה המערבית אינם מטומטמים. רובם 
לרבים מהם תארים מתקדמים, והם בקיאים בהיסטוריה 
ובמדע-הממשל  צבאיים  משטרים  של  ובסוציולוגיה 
האזרחי. הם מודעים היטב לטכניקות שיושמו בהצלחה 
קו- ולבצע  לפייס  במטרה  בעבר,  כובשים  כוחות  בידי 
בפסגת  מדובר  אין  הכבושה.  לאוכלוסיה  אופטציה 
יש ספר-כללים תקני: קו-אופטציה של  האתגר המדעי; 
ומשול, מאזן מעודן  וקבוצות באוכלוסיה, הפרד  גורמים 
מסוימות  אסטרטגיות  הפעלת  וגזר,  מקל  של  ומאופנן 
ליצירת תלויות ונאמנויות חצויות… ואין לטעות, מפתחי 
האסטרטגיה הישראלית בהחלט מפעילים את השיטות 
ככל  קטן  גזר  להציע  נחושים  שהם  נראה  אך  הללו. 
האפשר, ולאיים במקל עבה ככל האפשר, מבלי להצית 
התלקחות רבתי. הנהגת אש”ף הוותיקה, שכבת-השמנת 
ניתנה  קו-אופטציה:  עברה  אכן  הפלסטינית,  שבפזורה 
לה זכות-שיבה משלה, בזעיר אנפין, מבסיסיה הקודמים 
בלבנון ובצפון אפריקה, והוענקו לה זכויות-יתר מיוחדות, 
לעזור בשיטור האוכלוסיה הערבית.  בתמורה להסכמה 
הנכנסים  כספי-הסיוע  את  ההנהגה  ארגנה  בתמורה 
באופן שיקלוט פעילי שמאל רדיקלי לשעבר בתוך ארגוני 
אכן  עשירים  ערבים  עסקים  אנשי  וכמה  שלישי’.  ‘מגזר 
עסקאות-דיור  וסוגרים  במחסומים  בחופשיות  עוברים 
הכסף  כאשר  קטנה,  נדל”ן  בועת  אפילו  ישנה  רווחיות. 
בני- אל  בחו”ל  שעובדים  ועורכי-דין  מרופאים  זורם 
משפחה שאין להם על מה להוציא אותו – והתוצאה היא 
גדולות עולות כפורחות, מעוטרות בגגות- אחוזות-בטון 
שבשליטת  באזורים  ואלפים  במאות   – אדומים  רעפים 
הרשות הפלסטינית. אלא שבאחוזות הללו האסלה עדיין 
המים,  )כל  למים  חיבור  בהיעדר  כשורה  פועלת  אינה 

מהי  ברור  לא  בישראל,  אחרות.  בארצות  נכון  זה  דבר   5
הגדרת השמאל, והאם מפלגות כגון המחנה הציוני/העבודה/מפא”י 
ופועלי ציון שמאל/מפ”ם מהוות שמאל, אך בין אם כך ובין אם כך, 

מצביעיהן.  ציבור  זה  היה  לא 



15 אלטרנטיבה
גיליון 8 אביב 2016

המתנחלים6(.  של  השחיה  לבריכות  מגיעים  כמובן, 
הישראלי  שוק-הייצוא  הם  שהשטחים  היא  האירוניה 
תעשיית  את  הרסו  שהישראלים  ומשום  ביותר7,  הגדול 
בהם  הקלה שהתקיימה  והתעשיה  החקלאות, המסחר 
הוא  הדבר  פירוש   – עוינת  רגולציה  באמצעות  בעבר, 
לקיחת בצע מתוך כספי התשלום לקרובים הפלסטינים, 
דופן  שיוצא  מה  פנים,  כל  על  אפשרית.8  דרך  בכל 
באסטרטגיות ההפרד ומשול האלה, הוא עד כמה מעט 
מעמד  ליצור  ביותר  קל  היה  כלכלית  מבחינה  יש.  מהן 
בשיתוף  כלכלי  בעל-אינטרס  משמעותי,  בגודל  בינוני 
פעולה עם רשויות הכיבוש9; דומה שהרשויות הישראליות 

כן. לעשות  שלא  במכוון  בחרו 

תחת זאת, אני סבור שעלינו לשאול את אותה השאלה 
הם  ההתנחלות  יישובי  ההתנחלויות.  לגבי  ששאלנו 
אתנית-לאומית,  תודעה  של  מסוים  סוג  לייצור  מנוע 
פוליטית.  תועלת  למען  דבר,  של  ביסודו  ממומנות,  והן 
איזה סוג של פלסטינים מנסות רשויות הכיבוש ליצור? 
מן הסתם, לא את הסוג הכנוע והצייתן. אין שום היגיון 
סוף  ללא  והשפלה  אימה  קושי,  של  בהנדסת-חיים 
פלסטיניים  ואב  אם  כל  שכמעט  למשל,  להבטיח,   –
צריכים לדאוג האם יצליח ילדם בן ה- 12 לחזור בשלום 
מבית הספר, או שמא הוא יהיה כבול כבר בשלשלאות 
לפייס  היא  המטרה  אם   – מבטון  בתא  ובכיסוי-עיניים 
רצון  היא  המסתברת  היחידה  התשובה  לשעבר.  אויב 
של הכוחות הישראליים בתסיסה של הפלסטינים; הם 
רוצים שתהיה התנגדות; אך הם רוצים גם להבטיח כי 
רוצים  הם  השפעה.  כל  תחסר  הפוליטית  להתנגדות 
אוכלוסיה כנועה בחיי היומיום, אך אשר מתפרצת מדי 
זמן-מה, באופן אישי או קיבוצי, בלתי-אסטרטגי ובלתי-
מתואם, שאותו ניתן להציג לשאר העולם כשגעון שטני 

היגיון. כל  נטול 

פוליטי  פרשן  כל  כמעט  זאת?  לעשות  להם  ולשם מה 
הברור  דבר  לכך  בתשובה  ראה  שוחחתי  שעמו  ערבי 
של  רבה  מידה  פיתחה  ישראל  כלכלת  כמעט.  מאליו 

מאפשרת  ישראל  נכונה.  שאינה  טענה  זו  כהגזמה  גם   6
לפלסטינים להשתמש בכמויות קטנות מאוד של מים, ואפשר לומר 
סכום-אפס  במשחק  מדובר  לא  אך   – בצמא  אותם  חונקת  שהיא 
אינם  לפלסטינים  החסרים  שהמים  אומר  הווה  ההתנחלויות,  עם 

הציונים. המתנחלים  של  השחיה  בבריכות  נמצאים 

זוהי טעות גסה. בשנת 2014 ייצאה ישראל לארה”ב בערך   7
כולל של כ- 18.56 מיליארדי דולרים; ובניכוי יהלומים וכיו”ב, מעל 
ל- 9 מיליארד. לפי נתוני הלמ”ס, הייצוא לשטחי הרשות הפלסטינית 
רצועת  כולל  לא  הנראה  ככל  דולרים,  מיליארדי   5.05 כ-  על  עמד 
ייתכן  היעד,  גודל  לפי  היקף-הייצוא  בחישוב  זאת,  לעומת  עזה(. 

המובילים. אכן  הם   1967 ששטחי 

היו  ישראליים,  הון  ובעלי  ישראל,  דרך אפשרית.  בכל  לא   8
יכולים לנגוס עוד יותר, לפחות מבחינה טכנית. כאשר ישראל רוצה 

בנקים. לשדוד  גם  יכולה  היא 

להרחיב משמעותית  מבלי  אפשרי  היה  ברור שהדבר  לא   9
את יכולת-הפעולה של אותו מעמד בינוני, חופש התנועה שלו וכיו”ב, 
דבר שהיה קשה לביצוע ביחד עם רמת הדיכוי של יתר-האוכלוסיה.

מערכות  ואספקת  טכנולוגי10,  בנשק  במסחר  תלות 
‘אבטחה’ אלקטרוניות שונות. ישראל היא כיום יצואנית 
ובריטניה  רוסיה  בעולם, אחרי ארה”ב,  הנשק הרביעית 
)לאחרונה עקפה את צרפת, שירדה למקום החמישי(11 
זהו הישג די משמעותי לארץ כה קטנה. אך כפי שהכול 
ישראליות  ואבטחה  למערכות-נשק  להוסיף,  מזדרזים 
יתרון עצום על מתחרותיהן, שהחברות הישראליות  יש 
עברו  הן  המכירות:  בפרסומי  גם  להדגיש  מקפידות 
להשמדת  שימש  זה  חדש  "פגז  בשדה.  נרחבים  ניסויים 
מנהרות בעזה! מטול גז מדמיע זה, מטיפוס חדש שמבצע 
הפליטים  מחנה  נגד  בהצלחה  הופעל  מקרי,  פיזור 
בלאטה. התקן זה לזיהוי באמצעות לייזר מנע כבר כמה 
הערבית  ההתנגדות  מתיישבים.”  על  מתקפות  פעמים 
ישראלים,  לניצולם של בעלי-הון  הפכה למשאב כלכלי 
הישראלית  תעשיית-הייצור  כליל,  דועכת  זו  הייתה  ולו 

קשות. נפגעת  הייתה 

תוקפנות  כדרך  דבר,  של  ביסודו  בריונות,  נגדיר  אם 
שבדיעבד  כהצדקה  המשמשת  תגובה  לחולל  שנועדה 
הישראלי  שהכיבוש  הרי  המקורי,  למעשה-התוקפנות 
מתוכנן  דבר  כל  משילותי:  לעיקרון  הבריונות  את  הפך 
להיות פרובוקציה. הפרובוקציות הן יומיות; הן מכוערות 
לסף- מתחת  להיחשב  גם  מיועדות  הן  אך  ומשפילות. 
התוקפנות הבוטה שלא ניתנת להכחשה, כך שניתן אף 
לטעון שלא היו בדיוק “מתקפה”; כמו התנהגויות הבריון 
בבית הספר, שלנצח יקניט וידחף וימרפק ויבעט, בתקווה 
שפרץ-זעם בלתי-מתוכנן יהפוך את זהות הקורבן והנפגע 
במצב הזה, והפלסטינים הם אלו שייגררו לחדר-המנהל.

לא הגעתי להבנה מלאה של הייסורים במצב הפלסטיני 
הפלסטינית  בחברה  החיים  טעם  שכל  שהבנתי  עד 
המסורתית הוא לשים את עצמך במצב שבו תוכל להיות 
כאשר  הכול.  היא  הכנסת-אורחים  זרים.12  כלפי  נדיב 
צוות  גם  נכח  שבו  בטנדר  לנבלוס,  לראשונה  נכנסתי 
נכנסנו  שאליה  בשכונה  האנשים  כל  אמריקאי,  צילום 
)כפי שנודע לי מאוחר יותר( החלו מיד לשלוף טלפונים 
סלולריים כדי להבין מה קורה. מיהם הזרים? ואיזה מין 
ציוד נמצא בידיהם? למה באו לכאן? ברגע שבו נכנסנו 
הרכיבה  ועדת-שכונה  שונה:  היה  הכול  מקומי,  לבית 
במהירות 30 או 40 מתנדבים צעירים שהתחייבו להתערב 
או  הפלסטינית,  ברשות  מושחתים  גורמים  אם  פיזית 
כלשהן.  בעיות  לנו  יגרמו  הישראליים,  הבטחון  כוחות 

פשוטו  טעות  הרע  ובמקרה  הגזמה,  זו  הטוב  במקרה   10
מיליארדי   5.66 כ-  על  עמד  מישראל  הבטחוני  הייצוא  כמשמעו. 
זו  60 מיליארד דולרים בסה”כ. לא  2014, מתוך כ-  דולרים בשנת 
בלבד, אלא שב- 2014 צנח הייצוא הבטחוני בכמיליארד דולר, ולא 
בישראל,  הורגש משבר תעשייתי/מסחרי משמעותי בשיח הציבורי 

גדולות. בטחוניות  חברות  קרסו  ולא 

מנין הסטטיסטיקות האלה? סין היא יצואנית נשק גדולה   11
הבין-לאומי  המכון  נתוני  לפי  למעשה,  גרמניה,  גם  וכך  מישראל, 
כל  לגבי  בנתונים  מדובר  זאת  עם  בשטוקהולם;  שלום  למחקרי 

לבדה.  2014 שנת  לגבי  ולא   )2010-2014( מתחילתו  העשור 

הגזמה סטריאוטיפית.  12
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אחרי הכול, עתה היינו אורחי הבית של מישהו, ובטחון 
כבודו של מארחו. חוב  הוא  האורח 

מתרחש  כזה  דבר  כי  מושג  שום  לנו  היה  שלא  מובן 
באותה העת. הדבר נודע לנו רק שבוע לאחר מכן, כאשר 

כהערת-אגב. אמין  של  באוזנו  זאת  ציין  מישהו 

אחד הסיורים הראשונים של צוות הצילום היה לעראבה, 
שחורים  ודגלים  כרזות  מלא  שמרכזה  חקלאית  עיירה 
ומצודות  ושרידים של מסגדים  הג’יהאד האסלאמי,  של 
מנסים  שאנשים  היה  נדמה  בתחילה  הביניים.  מימי 
להתחמק מאיתנו, והבתים היו מוגפים ברובם, אך לאחר 
זמן-מה התחוור לנו שהיה זה רק משום שהשמש עדיין 
התביישו  ואנשים  הרמדאן,  חודש  זה  היה  שקעה:  לא 
לקבל פני אורחים כל עוד הם אינם יכולים להציע להם 
דבר-מזון. מעת שקיעת החמה נדמה היה שבכל מקום 
שאליו נשאו אותנו רגלינו קיבלו אותנו בסבר פנים יפות, 
מרווה.  ומתה  ממאפים  מבשר-טלה,  ליהנות  בהזמנה 
נשים זקנות בצעיפי-ראש מילאו שוב ושוב את כוסותינו, 
גילוי  ומספרות סיפורים על-אודות  יושבות על מרפסות 
ארכיאולוגי של קבר מנהיגים יהודים עתיקים כלשהם – 
לא קלטתי את השמות, אולי היו אלו מכבים – ואשר מאז 
הוכרזו כמקומות עליה לרגל. כמובן, במצב-עניינים רגיל, 
גילוי כזה פירושו תועלת כלכלית בלתי-צפויה לקהילה. 
בפלסטין, ייתכן שפירושו יהיה גירוש, פשוט כך, של כפר 
יהיה; לכן במקרה  גדולה מדי מכדי שכך  שלם. עראבה 
חיילים  יסרקו  לעת  שמעת  היה  התגלית  פירוש  הזה 

ישראלים את הכפר – במאותיהם, באפוד קרבי מלא, עם 
צלפים המתמקמים על גגות הבתים – ויוכרז עוצר בן 12 
שעות בשעה שמתיישבים יהודים צועדים בדרך לעריכת 

טקסי אזכרה, ולאחר מכן הולכים לעניינם.

ילדי  לנו את סיפורי-הילדים מקרב  ואז התחילו לספר 
הכפר ששוהים כרגע בכלא באשמת קשירת קשר לארוב 

למתיישבים ולתקוף אותם.

למשפחה  שנולד  כמישהו   – לי  התבהר  רגע  באותו 
יהודית בניו-יורק ושהואכל בכפית התעמולה הציונית – 
בכל  מן הצד השני.  בוודאי הדברים  נראים  כיצד  בדיוק 
האנשים  על  לנו  סיפרו  פלסטינים  הלכנו,  שאליו  מקום 
ההיסטוריה,  לאורך  בברכה,  קידמו  הם  אשר  השונים 
בארץ הקודש: ארמנים, יוונים, פרסים, רוסים, אפריקאים, 
יהודים… הם ראו תחילה בציונים  כאורחים שנטו ללון. 
אלא שהיו אלה האורחים הנוראים ביותר שאפשר לבקש 
פנים  סבר  של  אורחים,  הכנסת  של  מחווה  כל  לביתך. 
זינקו  התועמלנים  וטובי  לניכוס,  לרישיון  הפכה  יפות, 
לפעולה במטרה לשכנע את כל העולם כי מארחיהם הם 
מפלצות בלתי-אנושיות, חסרות כל זכות על בתיהן שלהן. 
במצב כזה, מה הם היו יכולים לעשות? להפסיק להיות 
נדיבים? אך אז הם הובסו תבוסה מוחלטת, קיומית. לכך 
התכוונו אנשים בדברם על חיים של שחיקה מחושבת. 
הפיזיות,  האופציות  מאנשים  נשללות  שיטתי  באופן 
האמצעים  וקיפוח  לב.  לרוחב  והפוליטיות  הכלכליות 

כזו הוא מעין חיי-מוות. למחווה נפלאה 

מקור באנגלית:
http://internationaltimes.it/hostile-intelligence-reflections-from-a-visit-to-the-west-bank
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ברק יעלון

אל-חליל - מתח מעמדי ולא מתח 
לאומני

ילד כבן חמש צועד ברחוב ריק מאדם וגורר אחריו עגלה 
אומר  הוא  אחרים.  ומוצרי-יסוד  עדשים  בקמח,  מלאה 
לנו לבוא אחריו, ואני, שהסיטואציה הזאת רחוקה ממני 
ומכל מה שאני מכיר, מהסס ואז מסכים. אני מציע לילד 
הוא  אבל  רימוני-הגז;  מעשן  בעיניים  השריפה  נגד  בצל 
יש לו מטפחת קבועה בשביל  לא צריך, הוא כבר רגיל, 
מצבים כאלו. דקות ספורות לפני-כן עוד התקהלו בערך 
באזור הזה עשרות צעירים וצפו בחיילים הציונים זורקים 

והלם מחרישי-אוזניים. רימוני-גז 

הילד הוביל אותנו לביתו, הכין לנו קפה ומכר לנו דברים 
הם  עובדים  שילדים  להבין  חשוב  משפחתו.  מתוצרת 
תופעה היסטורית ועדכנית שמתרחשת באופן קבוע אצל 
שאפשר  דבר  זה  אין  באוכלוסיה,  הנמוכים  המעמדות 

לתקן באמצעות חוק האוסר על עבודת-ילדים.

צעדנו בשוק הריק מאדם בצהרי היום, בהחלט מחזה 
לא-טבעי לעיר בגודל הזה; זהו מחזה שיכול לקרות רק 
פרוסה  השוק  לאותו  מעל  קבוע.   שלטון-טרור  תחת 
ה"קומות".  שתי  בין  המפרידה  סורגי-מתכת,  רשת 
בקומה התחתונה, מתחת לסורגים, מצויים הפלסטינים, 

ובקומה שמעליה מצויים המתנחלים הציונים. למסתכל 
מן הצד עם עיניים ניטרליות ברור החל מהמבט הראשון: 
גם  כאן  נוכחים  שונים, אלא  עמים  שני  לא-רק  כאן  יש 
שני מעמדות שונים. המציאות, שאלו הם שני מעמדות 
שונים, והמתח בין שתי הקבוצות הוא מתח מעמדי ולא 
לחלקים  שנחשפים  ככל  בהירה  נעשית  לאומני,  מתח 
אל- תושבי  של  היום-יומית  מהמציאות  יותר  נרחבים 
האנשים  עשרות  מתוך  יותר.   איתם  ומדברים  חליל 
שדיברתי איתם ברחובות אל-חליל, לא מצאתי אף אדם 
אחד שהגיב בשלילה לכך שאני ישראלי. רק עניין אותם 
יגורש מאל-חליל  לדעת האם אני רוצה שהצבא הציוני 
או שיישאר בה. וזה מה שמעסיק את התושבים של אל-
חליל: האם הם תחת שלטון צבאי, או לא. האם נזרקים 
לעברם זבל ואבנים מידי מתנחלים ציונים, האם יש להם 

שלהם-עצמם. בעיר  חופש-תנועה 

במבט מפוכח המציאות ברורה, המתח בין הפלסטינים 
ליהודים הוא מתח מעמדי גרידא.

No war but a class war
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יגאל לוין / תרגום מרוסית – גבי ויינרוט

לא מפני שאתם יהודים אלא מפני 
שאתם כובשים

שאתם  מפני  לא  אתכם  שונאים  ״הפלסטינים 
פירש  כך   – כובשים״  שאתם  מפני  אלא  יהודים 
שהתרחש  מה  את  טיבי  אחמד  הכנסת  חבר 
אין  ממצה,  די  המשפט  אוקטובר.  חודש  במהלך 
מה להוסיף לו או להחסיר ממנו, אף שהוא נאמר 
מפי ליברל-לאומי-בורגני כמו טיבי. זה כה מפחיד 
כאשר שונאים אותך. שונאים מפני שכמעט שני 
קולקטיבית  מענישה  סובלים  ואישה  איש  מיליון 
משום  רק  בעולם,  ביותר  הגדול  בגטו  וכלואים 
שבאזור שלהם ניצחה ההתארגנות ״הלא נכונה״. 
התושבים  נאלצים  יום  שבכל  משום  שונאים 
המערבית.  בגדה  צה"ל  מחיילי  השפלות  לסבול 
שונאים משום שבזמן החגים והמועדים היהודיים 
השלטון הישראלי מטיל עוצר ומחסומים נסגרים 
בשביל שהאדונים יוכלו לקיים בנוחות את הפולחן 
הדתי שלהם. שונאים משום שפשיסטים צעירים 
משפחה  לשרוף  עלולים  יהודיות  מהתנחלויות 
משום  שונאים  מעונש.  ולחמוק  בביתה  שלמה 
שמרבית מקורות-המים בגדה המערבית מובלים 
שאלה  אף-על-פי  היהודיות,  ההתנחלויות  אל 
הילידית  לאוכלוסיה  יחסית  קטן  מיעוט  מהוות 
בת שני מיליון איש. שונאים משום שכמעט מיליון 

מאבותיהם גורשו בשנת 1948 מן האדמה שעליה 
דורות. ועבדו במשך  חיו 

אך  הרשימה,  את  עוד  ולהרחיב  להמשיך  אפשר 
שהתקשורת   ,2015 אוקטובר  מאורעות  אופן  בכל 
הישראלית כינתה ״אנתיפאדת הסכינים״, הכריעו את 
דו-קיום  שום  יהיה  לא  ה״דו-קיום״.  לגבי  הוויכוחים 
כל עוד מתקיים אי-שוויון בוטה כל-כך בין הישראלים 
בחופש  לפחות  שוויון,  אין  עוד  כל  לפלסטינים. 
התנועה. למרות העובדה הלכאורה כה ברורה הזאת 
תומכי  )קודם-כול  בישראל  השמאל  השמאל,  לאנשי 
מפלגות חד״ש, מרצ והמחנה הציוני, וכן אינלקטואלים 
שמאליים רבים בישראל ובחו״ל( מגנה במקהלה את 
שיטות ההתנגדות של הפלסטינים, ולא את הגורמים 
המונח  את  ברצון  אימצו  שאף  מרצ,  להן.  שהביאו 
״אנתיפאדה״, שהשלטון הישראלי משתשמש בו לצורכי 
שלהם:  המחאה  קמפיין  את  כך  כינו  ממש  הפחדה, 
״ממשלת אנתיפאדה, נכשלת״. משמע שאילו ממשלה 
לפי מרצ הייתה ממשיכה לנצל את הפלסטינים, אזי 
לא הייתה מתרחשת אנתיפאדה. מכל מקום נשמעות 
הוראות להתקוממות/אי-התקוממות "נכונה", ביקורת 
יוצאת מתל אביב בד בבד עם  על שיטות ההתנגדות 
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הטפות מוסר רבות: לדקור, להשליך אבנים או בקבוקי 
מולוטוב – זה לא אתי. אך להביא את האנשים לייאוש 

– זה כן אתי?

כפי שכתב ברטולט ברכט במחזה "אופרה בגרוש":

 »ַאֶּתם ַהִּמְתַחְּסִדים ְּבֵׁשם ָׁשַמִים
 ַאֶּתם ַהַּמִּטיִפים ָּתִמיד מּוָסר

 ֵראִׁשית ָחְכָמה ְּתנּו ֶלֶחם ַלֵּמַעִים
ִּכי ֶזהּו ֵּכן ַרק ֶזהּו ָהִעָּקר

 ֹלא ַעל ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָאָדם
 ֲאָבל ֲהֵרי ָּברּור ְלָכל ָּבָׂשר

 ִּכי סֹוף ָּכל סֹוף ֲאַנְחנּו ַרק ָּבָׂשר ָוָדם
 ַעל ֵּכן ַהֶּלֶחם – קֹוֵדם ַלּמּוָסר

 ֵראִׁשית יּוְכלּו ַּגם ֵהם ָּכל ְּבֵני ָהֹעִני
ִמַּפת ַהֶּלֶחם ֶאת ְּפרּוָסָתם ָלַקַחת«

הגישה  יותר  הוא  הנושא  הפלסטינים  של  במקרה 
אפשר  עזה  של  )במקרה  ללחם  מאשר  מים  למקורות 

הלחם(  על  גם  לדבר 

 »ִּכי ֵאיְך ִיְחֶיה ָאָדם?
 ֲהֵרי ְּבִלי ַּפַחד

 ִיְגֹזל ַיְחֹמס ִיְגֹנב ִיְׁשֹּדד ְּבִלי ֶהֶרף ִיְטֹרף
 ַעל ֵּכן ִיְחֶיה ָאָדם

 ִּכי ְמֻסָּגל הּוא
ִלְׁשֹּכַח ְּכָלל ֶׁשהּוא ָאָדם סֹוף סֹוף«

דקר  גם  האלה  השורות  את  השר  ברכט  של  גיבורו 
אינטלקטואלים  סכינאי.  מקי  הכינוי  את  וקיבל  אנשים 
שמאליים אוהבים לקרוא את ברכט אך לא אוהבים מקי 

אמיתיים. סכינאי 

אגב, מדוע התקשורת המגוייסת מתעקשת כל-כך על 
המפחידה  התוספת  בצירוף  ועוד  ״אנתיפאדה״,  המילה 
״סכינים״, בזמן שפלסטינים רבים כלל לא מחשיבים את 
הישראלית  נראה שלממשלה  כאנתיפאדה?  המאורעות 
ככל  מפחיד  דימוי  דרוש  מייצגת  היא  שאותן  ולאליטות 
שעמן  את הססמאות  להצדיק  עליהן  למחאה.  האפשר 
מפלגת השלטון של נתניהו הלכה לבחירות )קודם-כול 

שבה  מטחנת-בשר  דרושה  בטרור(.  ומלחמה  ביטחון 
החברה  את  ושתלכד  המובילים  הפלסטינים  נקטלים 
לחברה  אין  פחד  מלבד  הרי  הפחד.  סביב  הישראלית 

להתבסס. מה  על  הזאת 

להתגרות  מנת  על  הכול  עשה  בישראל  השלטון 
בפלסטינים. נשרפה משפחה? לא נעניש את המציתים. 
במשך  כבר  אבנים  זורקים  )והם  אבנים  זורקים  נערים 
לא  שנים!  לעשר  לכלא  אותם  נכניס  שנים(?  עשרות 
עוזר? הבה ניתן פקודה לצלפים לירות על מנת להרוג! 
החיילים הרגו בחורה לא חמושה במחסום? נשתוק ולא 
נעניש את החיילים. נמלא את מתחם הר הבית הנפיץ 
בפרובוקטורים – שוטרים, חיילים ומתנחלים. נראה בכל 
האנתיפאדה  ועדיין,  הכול!  מותר  הבית  שלבעלי  הכוח 
הקיצוניים  האסלאמיים  הארגונים  תנופה.  צוברת  לא 
למדורה  שמן  מוסיפים  האסלאמי(  הג׳יהאד  )החמאס, 
למות.  רוצים  אינם  הפלסטינים  תנופה.  אין  ועדיין   –
פלסטינים מעולם לא היו לוחמים, זהו עם של איכרים – 
פלאחים. עבודת האדמה היא מה שקיים את הפלסטינים 
עד לבוא הפרוייקט הציוני הקולוניאליסטי בסוף המאה 
ה- 19. הם קיימו עצמם, ואפילו לא נגעו במיעוט היהודי 
שחי כאן – הרי זהו עם הספר, או בני-שם, למצער. אז 
)אפילו  התקוממות  כל  רפות,  מתקוממים  הפלסטינים 
מקרבם.  רבים  וקורבנות  בטבח  מסתיימת  מוצדקת( 

בכבוד. לחיות  לחיות,  פשוט  רוצים  אנשים 

טרור  מפעולות  בעיקרו  מורכב  אשר  הנוכחי  המרד 
הביטחון  כוחות  בידי  שייכתש  עד  יימשך  יחידים,  של 
את  להשיג  סיכוי  שום  לו  להשאיר  מבלי  הישראליים 
מטרותיו. מטרות אשר במקרים רבים הן משניות מאחר 
אליו,   יחסנו  יהא  מה  משנה  לא  ייאוש.  של  מרד  שזהו 
בו.  להתערב  מוסרית  זכות  שום  לנו  ואין  יכולים  איננו 
אנחנו מהווים את אותו חלק מאזרחי ישראל אשר אינו 
סוף-סוף  בפלסטין  העם  שבו  עתיד  העתיד.  לגבי  אדיש 
דעת-הקהל  על  להשפיע  עלינו  הזו  בעת  לחירות.  יזכה 
חברתיים  בפרוייקטים  להשתתף  וגם  ובחו״ל,  בישראל 
ותקשורתיים במטרה למנוע נפילת קורבנות חפים מפשע 

המתרס. צדי  משני 
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אילן שליף

בלעין - עשר שנים של מאבק בלתי 
נלאה

ממארג  אחד  חלק  רק  הוא  בבלעין  המאבק 
מפעל  בין  שנה   120 ל-  מעל  הנמשך  מאבק  של 
תושבי  לבין  בפלסטין  הציונית  ההתנחלות 

המקום.

המאבק בבלעין הוא גם שיאו של המאבק העממי 
המשותף של פלסטינים וצעירי הקהילה היהודית 
הרתומה  המקומית  היהודית  בקהילה  ש”בגדו” 

למפעל ההיתנחלות הנשלנית הציונית.

המקומיים,  לפעילים  בחשיבותם  משניים  כשותפים 
חושלה ביננו ברית יוצאת-דופן בתוך המאבק בן חצי-
האלף שמתנהל בין הקולוניאליזם האירופי לבין שאר 

תושבי העולם. 

בבלעין  הברית  כי השורשים של  יודעים  רק מעטים 
שבמקסיקו. בצ’יאפס  דווקא  הם 

ה- PGA שהתהווה במפגש העולמי השני של תנועת 
 ההזדהות עם המאבק בצ’יאפס )שהתקיים בשנת 1997
המאבק  למוקד  והיה  התפתח  בספרד( 
הניאו-ליברלית.  הגלובליזציה  נגד  העולמי 
ואך בישראל  התפתחה  שלו   שלוחה 
  PGA -טבעי היה שסדנה פלסטינית-ישראלית בכנס ה

 בליידן )בשנת 2002( תצמיח מאבק משותף נגד הכיבוש
הישראלי בפלסטין.

המאבק  של  תחילתו  מעת  שנה  כחצי  לקח  הדבר 
ביישוב  גדר ההפרדה עד שקם המחנה המשותף  נגד 
מסחה כדי להיאבק נגד גדר-ההפרדה - שנועדה לספח 
לישראל שטחים מכיבושי 1967 של הגדה המערבית - 

בעיקר של כפרים הניצבים לאורך גבולות 1948. 

שהמאבק  עד  חודשים  כמה  עוד  לקח  זה 
והתקשורתית,  הציבורית  לתודעה  פרץ  המשותף 
עשרות כמה  נחתכו  משותפת  בהפגנה   כאשר 
מטרים של גדר ההפרדה ליד הכפר זבובה, וכן כאשר זמן 
 לא ארוך לאחר-מכן נורה ברגלו מאש חיה ליד מסחה
בפעולה  הישראלים  מהמשתתפים  אחד 
תחת  שהתנהלה  גדר-ההפרדה,   נגד 
הגדר”. נגד  “אנרכיסטים   הכותרת 
כך  כדי  עד  ולסקנדל  נרחב  לכיסוי  זכה  האירוע 
 שהמפקד העליון של הצבא הישראלי בא לבית החולים
שונו  באש  הפתיחה  והוראות  הפצוע,  בפני  להתנצל 
בשטחים מפגינים  על  חיה  באש  לירות  שנאסר   כך 
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)יהודים(  בה  שמשתתפים  חשש  ישנו  כאשר  הכבושים 
ישראלים.

- שבה השתתפו  יוזמת המאבק המשותף הזאת  מאז, 
 חברים מהארגון האנרכיסטי "מאבק אחד", אנרכיסטים
ישיר,  ופעילים אחרים שדגלו במאבק  אחרים מהסצנה 
השם את  לעצמה  אימצה   - לכן  קודם  יחודי  שם   ללא 
אשר  שהפעילים  אף  וזאת  הגדר”.  נגד  “אנרכיסטים 
 הגדירו את עצמם כאנרכיסטים היוו רק חלק מבין כלל

המשתתפים.
זמן-מה לאחר מכן, המחנה המשותף התפרק. בחודשים 
גדר-ההפרדה נגד  משותפים  מאבקים  היו   שאחרי 
גם  כאשר  שלה,  התוואי  לאורך  שונים  בכפרים 
לפעול ניסו  יותר  רחב  פוליטי  ממנעד   פעילים 

דרך יוזמותיהם שלהם, שלרוב נבלמו באמצע הדרך.
מן  אחד  בכל   ,2005 פברואר  לחודש  עד 
ההפרדה,  גדר  נגד  מאבק  התנהל  שבהם  הכפרים 
שבוע של  בהתמדה  בקביעות,  נמשך  לא   הוא 

אחר שבוע, חודש אחר חודש.
 - המאבק  תחילת  לאחר  כשנה  החל  בבלעין  המאבק 
של הפעילות  תחומו.  אל  הגיעה  הגדר  שבניית   לאחר 
האזור,  תושבי  הפעילים  עם  הגדר  נגד  האנרכיסטים 
להשתתפות הביאה  גדר-ההפרדה,  בניית   נגד 
בהפגנה הראשונה בבלעין בשלהי הקיץ של שנת 2004, 
 ולהפגנה ביום השישי ה- 20 בפברואר 2005 - הראשונה
השישי  יום  הפגנות  של  מאז,  נפסקה  שלא  בשרשרת 

בבלעין.
כולל   -  A-Infos באתר  אינטנסיבית  פעילות  עקב 
 תחזוקת השרת שלנו )שבמהלכה גם דיווחתי על המאבק
להשתתף  תחילה  ממני  נבצר   - המשותף( 
ההפרדה  גדר  נגד  במאבק  סדיר  כפעיל 
לראשונה השתתפי  בבלעין.  במאבק   או 
בהפגנת יום השישי בבלעין במהלך בחודש מרץ 2005, 
 ורק לאחר שהשתחררתי מחלק ממחויבותיי בפעילות של
באופן  להשתתף  התחלתי  מאי,  בחודש  האתר 
בבלעין הגדר  נגד  האנרכיסטים  של  בפעילות   סדיר 

ובמקומות אחרים.

תמונה מהמאבק בבלעין
למנוע  שנועדו  נסיונות  של  לא-מעטים  חודשים  לאחר 
 את השתתפות הישראלים בהפגנות יום השישי אך כשלו, 
מהמכשולים  שחמקנו  לאחר  שגרה.  מעין  התפתחה 
הצהריים, תפילת  שהסתיימה  ולאחר  לבלעין,   בדרך 
התוואי  מן  רב  לא  במרחק  תוואי-הגדר.  לכיוון  צעדנו 
ישראל מדינת  של  המזויינים  הכוחות   התפרסו 
בשורה וחסמו בגופם את התקדמותנו. לא פעם, בטרם 
התחילה יותר,  חמורים  באמצעים  החיילים   נקטו 
שפלסטינים  קלטתי  ולפתע  דחיפות.  של  התמודדות 
ישראל מדינת  של  מזויינים  קלגסים  לדחוף   יכולים 

ובתגובה כל מה שקורה הוא שדוחפים אותם בחזרה.
הייתה  לא-פעם,  שחזרה  אחרת  תמונה 
מרחבי  פעילים  ומשלחות-  פעילים  של 

להפגנת שהגיעו  המערבית,   הגדה 
זה  היה  המקרים  מן  בחלק  בבלעין.  השישי  יום 
“שיעור” זה  היה  לעתים,  אך  ביקור-הזדהות,   “רק” 
שהוביל למאבק בכפרים אחרים )לא-פעם בהשתתפות 

פעילים מבלעין כדי להניע את התהליך(.

מפגשים
פגישות  התקיימו  המאבק  של  הראשונות  בשנים 
 סדירות במהלך השבוע כדי לתכנן את “המופע” השבועי.
הנראות  את  להעצים  מהמאמצים  כחלק  אלה,  בשנים 
לכל ייחודי   - יצירתי  מיצג  גם  בהן  נכלל  המאבק,   של 
התיעוד  כמו  אלה,  מיצגים  של  התיעוד  הפגנה. 
בבלעין, המאבק  על  אחרים  ווידאו  ובקטעי   בצילומים 
מצאו את דרכם לתקשורת הישראלית והזרה. לא-פעם, 
עם סיומה של הפגנה או של פעילות אחרת, הופק קטע-
רשתות- למשרדי  הביתה  בדרכנו  הבאנו  שאותו  וידאו 
למחרת או  הערב  שבאותו  היה  ולא-נדיר   הטלוויזיה, 
מוחזרו  ואף  השבוע,  סוף  בתכניות  קטנים  ממנו  שודרו 

מכן. לאחר 

במערב אין כל חדש
יום  להפגנות  התקשורתי  הכיסוי  הראשונות,  בשנים 
 השישי במדיה המסחרית והציבורית - לעיתים במהלכם
שבועית.  לשגרה  הפך   - מכן  שלאחר  בשעות  ולעיתים 
כמו אך  האמת,  מן  רחוק  לעתים  היה  הדיווח   אמנם 
מימי  באחד  התרחשותו.  בעצם  היתה  תרומתו  שנאמר 
לא “השבוע,  הידיעה:  לתוכן  להאמין  התקשיתי   השישי 

היו  התנגשויות במהלך ההפגנה השבועית בבלעין”.

ותרומתו  בבילעין  המאבק  של  התקשורתי  הכיסוי 
 למאבק הועצם באמצעות עבודה מתמשכת ויצירתית של
גם  וכן    עצמו.  במאבק  שהשתתפו  פעילים 
הבין- הכנס  כמו  מיוחדים  אירועים  באמצעות 
עמדו הכפר  פעילי  שבו  השנתי,    לאומי 
נראות.  בו  תהיה  גדרות  נגד  לאנרכיסטים  שגם  כך  על 
עם והלא-פורמליים  הפורמליים  המפגשים   גם 
מאוד  תרמו  בבלעין  עצמאיים  ופעילים  משלחות 
 להפצת רעיון המאבק ברחבי העולם כאשר הללו חזרו
לארצותיהם. ל”יחסי הציבור” במאבק הפלסטיני בכללותו 
מסעות-הסברה גם  תרמו  ברחבי-העולם   ובמאבק 
של פעילים מבלעין ומיוזמת האנרכיסטים נגד  גדרות. גם 
“בלעין הסרטים  של  בעיקר   - ברחבי-העולם   ההקרנות 
חביבתי” ו”חמש מצלמות שבורות”, שבהם השתתפו לא-

פעם פעילים מהמאבק בבלעין - תרמו את חלקם.

ופעילי  גדרות  נגד  המאבק המשותף של האנרכיסטים 
)ולא-רק בין-לאומית  להכרה  גם  זכה  בבלעין   הכפר 
במועמדות  שבורות  מצלמות  חמש  הסרט  בהצבת 
 לאוסקר(. בשנת 2008 הוענקה מדלית קרל פון אוסצקי
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ולוועדה העממית של המאבק  גדרות  נגד  לאנרכיסטים 
לזכויות אדם. מידי הליגה העולמית  בבלעין 

תמונת מצב
ישראלים  שבו  היחיד  המקום  איננה  מזמן  כבר  בלעין 
מאבקים השנים.  לאורך  שבועית  בפעילות   מתמידים 
או  גדר-ההפרדה  נגד  למאבק  מוגבלים  אינם  גם  כאלו 
 בלעדיים לכאלו שבהם משתתפים פעילי האנרכיסטים
לפעילויות-הפגנות  הגבלות  אף  אין  הגדר.  נגד 
ישראלים. משתתפים  שבהן  לכאלה  ונשנות   החוזרות 
של  העיקריות  התרומות  אחת  אבל, 
הגדר  נגד  האנרכיסטים  השתתפות 
הפתיחה הוראות  הגבלת  היה   בהפגנות 
באש על מפגינים בשטחי הגדה המערבית הכבושה, גם 
 כשלא היו צפויים משתתפים ישראלים בהפגנות. אמנם
אך  מפגינים,  כמה  למוות  נורו  השנים  לאורך 
הריגה תוך   - הפגנות  לפיזור  חי  ירי  של   השגרה 
לפני  נהוגה  שהייתה  פלסטינים  מפגינים  של  מכוונת 

חזרה. לא   - המשותף  המאבק 

צומוד
כבר  הכבושים  השטחים  בשולי  גדר-ההפרדה 
פלסטינים  פועלים  חציית  של  השגרה  גם   הושלמה. 
עשרות- בצד  התבססה.  פרצותיה  דרך  “לא-חוקיים” 
בתחומי  לשהות  המורשים  הפלסטינים  אלפי 
בלתי-חוקיים, שוהים  של  דומה  מספר  מגיע   ,'48 
שגדר ההפרדה אמנם מקשה עליהם אך לא ממש מונעת 
והישראלים הפלסטינים  הפעילים  כמות  לעבור.   מהם 
המשותף  במאבק  עקבי  באופן  המשתתפים 
הפסיקו  הצדדים  משני  פעילים  ירד. 
את לתעל  שהחליטו  או  בכלל,   להשתתף 
פעילותם אל אפיקים אחרים. אך ישנם גם לא מעטים 
 מבינינו שאינם מרפים. גם חלק מן הפעילים הפלסטינים
ומתקופות-מאסר  מהגבלות  נרתעים  לא 
פיזית.  אלימות  הכוללות  מתמשכות 
במאבק נאחזים  ישראלים  פעילים   וכן 
המשותף גם אם הועם זוהרו בתקשורת ובחוגי השמאל 
יש ועדיין  חדשים  מצטרפים  ישנם  כיום  גם   הרדיקלי. 

תמיכה מורלית מפעילים שכבר פרשו.

כמו דגים שלא ממש מודעים 
למים

נגד  למאבק  בבלעין  המשותף  המאבק  של  התרומה 
 הכיבוש והנישול אינה מוטלת בספק, אך עד כמה היא
משמעותית? הרי רק פחות ממחצית הקרקעות שנשדדו 
 מן הכפר הושבו לתושביו, וכרגע לא נראה בעין כל סיכוי
ברחבי- שהתפשט  המאבק  גם  נוסף.  לשיפור 
הישגים  של  סימנים  מראה  אינו  הגדה 
הנישול תהליך  האטת  מלבד   שבדרך, 

חלק  רק  הוא  בבלעין  המאבק  אך  “החמים”.  במקומות 
לשים יכולים  איננו  אם  גם  עולמי.   ממאבק-איתנים 
הבלחות  כמה  יש  ההישגים,  את  ולכמת  האצבע  את 
עבר בתקשורת  בלעין  של  האזכורים  מספר  אור.   של 
המאבק  על  שני  תיעודי  סרט  המיליון.  את  מזמן  כבר 
זכה כמעט  ואפילו  עולמית  לחשיפה  זכה   בבלעין 
העממי  שהמאבק  מכך  האכזבה  גם  באוסקר. 
הכוחות  את  לאחור  להסיג  עומד  אינו 
תרומתו על  בהשתאות  התחלפה   הצה"ליים 
הכיבוש  נגד  העולמי    BDS ה-  של  למאבק 
עמנו שהיו  הבין-לאומיים  הפעילים  אלפי   הישראלי. 
ברחבי-העולם,  רשמיהם  על  דיווחו  קצרים  לפרקי-זמן 
קברניטי את  לאחוז  מתחילה  שהחלחלה  כך  כדי   עד 

הכיבוש הישראלי.

התרומה
הפרפר  כנפי  משק  בין  הקשר  על  המימרה 
הציקלון  סופת  לבין  ההימאלאיה  הרי  שלרגלי 
רק העולם  של  השני  בקצה   שמתעוררת 
ממקדת את ההבנה שאנו מהווים חלק ממערכת כלל-
לזעזע  כביכול  שולי  אירוע  של  יכולתו  על  וכן  עולמית 
PGA דעכה אמנם בעולם  את כל המערכת. תנועת ה- 
נקטע.  לא  הלפיד  עם  השליחים”  “מרוץ  אך  ובישראל, 
לרוח צ’יאפס )שבשולי מקסיקו( הייתה עדנה ברוז’אבה 
 שבמרכז מאבק האיתנים המתנהל במזרח התיכון. את
קבוצות ה- PGA בישראל המשיך הלפיד של האנרכיסטים 
במאבק לרוב  לפידים  הצית  מזמן  כבר  וזה  הגדר,   נגד 
הבין לאומי של ה- BDS. גם בישראל וגם בעולם הרחב, 
כפורעי-חוק, הנמרצים  הפעילים  את  משמיצים   כאשר 
”קומוניסטים”  אותם   מכנים  אין  כבר   מזמן 
הלא- ההתארגנות  וצורת  ”אנרכיסטים”,   אלא 
זה  חדלה  החברתיים  במאבקים  היררכית 
הקוויקרים של  אקסצנטרי  סממן  להיות   כבר 
כל  של  נחלתם  גם  להיות  ומתחילה  והאנרכיסטים 

החברתיים. המאבקים 

וכתוספת
עם  גדרות  נגד  האנרכיסטים  של  המשותף  המאבק 
עזר למקד את ובכפרים אחרים   פעילי המאבק בבלעין 
כך  על  העולם  ברחבי  אנרכיסטים  של  העמדה 
 שמאבקיהם של קהילות ועמי-ילידים נגד מתיישבים זרים
כמאבק  עוד  נתפש  אינו  אחרים  דכאניים  ומשטרים 
לאומי” ל”שחרור  ילידית  קפיטליסטית  עילית   של 
השגת  היא  העיקרית  שמטרתה  עצמית"  ול”הגדרה 
ולנצל את בני-עמם. מאבקים אלו  זכויות-היתר לשלוט 
מאבקים  של  נוספת  כצורה  ויותר  יותר  נתפשים 
להצטרף  לאנרכיסטים  שמוטב  מגזריים 
המוני של  לחינוכם  לתרום  מנת  על   אליהם 

העמלים וכדי להגדיל את היוקרה של האנרכיזם. 
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אם התנועה לא מהווה איום, היא אינה יכולה לשנות את המערכת המבוססת על כפייה ריכוזית 
ואלימות. ואם התנועה אינה מודעת לכוחה אשר הופך אותה לאיום ואינה עושה בו שימוש, אין היא  
יכולה לחסל את המערכת הזאת. בעולם של היום יש לממשלות ותאגידים מונופול שלטוני כמעט- 
מוחלט, ואחד המרכיבים החשובים שבו הוא האלימות. אם לא נשנה את מערכת היחסים הבנויה 
על היררכיה )ורצוי גם להרוס את התשתית והתרבות של שלטון ריכוזי על מנת להפוך את המרות 
של יחיד על רבים לבלתי-אפשרית(, אז הללו שמרוויחים מן האלימות המובנית החודרת לכל מקום, 
שאר  על  מרותם  להטיל  ימשיכו  ובתאגידים,  בביורוקרטיה  בבנקים,  בצבא,  כעת  ששולטים  אלה 
האנשים. אי-אפשר לשכנע את האליטות דרך פניה למצפונן. את האנשים הבודדים מביניהן שכן 

מוכנים לחשוב על חתירה למערכת ערכים טובה יותר - יפטרו, ידיחו, יחליפו או יהרגו.

מצבים מסוימים מחייבים החלת צורות מסוימות של מנהיגות, כי ישנם אנשים בעלי נסיון וידע, 
או שהם נוטים ליתר-כריזמטיות. מבנים של פוליטיקה שוויונית ברורה מגיבים לתופעה הזאת לא 
בכך שמכונן תפקיד רם-דרג למנהיג, או מתן פריבילגיות שאין לשאר האנשים, אלא בכך שמפתחים 
 – לכך  מעבר  אחרת.  פריבילגית  עמדה  כל  או  שלטון  ליטול  נסיון  של  צורה  כל  השוללת  תרבות 
את מקום המנהיג עשוי לתפוס כל אחד בהתאם לנסיבות ובהתאם ליכולתו להתמודד עם בעיות 
ספציפיות שמתגלות. מנהיג בציד אינו דומה למנהיג בבניית בית או למנהיג בהתארגנות פוליטית. 
במקרה שאדם הנוטל את תפקיד המנהיג מנסה להשתלט על מוקדי הכוח ולתפוס את השלטון כדי 
לדכא את השאר, על הקולקטיב להפעיל את "מנגנון השוויוניות במוקדי-הכוח": מבחר של כללים 

ונורמות שאמורים להוריד את המנהיג מהעץ שעליו ניסה לטפס – בחזרה אל פני הארץ.

שולטים בך – מהו פירושו של דבר? מפקחים עליך מקרוב, בולשים אחריך, מנהלים אותך, מסייגים 
אותך בחוקים, מתקנים תקנות להצר צעדיך, כולאים אותך, מורים לך את הדרך ללכת בה, מטיפים 
לך, בודקים אותך, אומדים אותך, מחשבים את ערכך, נוזפים בך, מפקדים עליך. ואת כל אלה עושים 

יצורים אשר אין להם זכות לעשות כך, יצורים ללא דעת וללא מידות טובות.
שולטים בך – הווה אומר: בכל מעשה שאתה עושה, בכל עסק מעסקיך, על כל צעד ושעל שלך 
רואים ורושמים אותך, פוקדים אותך, סובבים אותך בתעריפים ובחותמות, מודדים אותך, ממספרים 
אותך  תובעים  עליך,  הערות  מעירים  ורשות,  היתר  תעודה,  לך  נותנים  מס,  עליך  ומטילים  אותך 
לדין ומטילים עליך איסורים, מתקנים אותך, מייסרים אותך ומענישים אותך. באמתלה של תועלת 
הציבור ובשם עניינו של הכלל מטילים עליך ארנונות, מאמנים אותך, גובים ממך כופר-נפש, מנצלים 

אותך, שמים עליך מונופולים, מועלים בך ומוצצים את דמך, מאחזים את עיניך וגוזלים אותך.
ואם גילית שמץ של מרי והשמעת הגה של קובלנה, מרסנים אותך, מחזירים אותך למוטב, גוערים 
בך ומציקים לך, עורכים עליך ציד ומתעללים בך, מכים אותך, משקיטים אותך, כובלים את ידיך ואת 
רגליך, שמים אותך בכלא, יורים בך, מפציצים אותך, שופטים אותך, קונסים אותך, מגרשים אותך 
ומקריבים אותך, מוכרים אותך ובוגדים בך, ובשביל שתתמלא סאתך עושים אותך לצחוק ולועגים 

לך, מגדפים אותך ומחללים את כבודך.
זוהי הממשלה, זהו הצדק שלה וזהו המוסר שלה! וכמה משונה הדבר, שיש עוד דמוקרטים בקרבנו 
בשם  הזו,  בתועבה  לתמוך  הבאים  סוציאליסטים  עוד  ויש  הממשלה,  על  זכות  ללמד  המבקשים 

החירות, השוויון והאחווה. איזו צביעות.
התרגום לעברית פורסם בראשונה בחוברת "אלטרנטיבה" שראתה אור בשנת 1974.

כששולטים בך 
פייר-ז'וזף פרודון

אנרכיזם ומנהיגות

כיצד אי-אלימות מגינה על המדינה 
פיטר גלדרלואוס

טקסטים מובחרים מהתיאוריה האנרכיסטית
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פשיסטים – כלי-שרת של המדינה

פיטר גלדרלואוס / תרגום מאנגלית – גבי ויינרוט

מבוא מאת המתרגם
של  פרי-עטו  שלפניכן/ם,  המתורגם  המאמר 
האנרכיסט פיטר גלדרלואוס, מציג ניתוח של תופעת 
שני  זיהוי  במרכזו  מעמדית.  מנקודת-מבט  הפשיזם 
מרכיבים מעמדיים עיקריים בפשיזם: החלק השמרני 
קבוצה  של  המנושל  וחלקה  החברתית,  האליטה  של 
הראשונים  כאשר  הנמוך,  המעמד  מן  פריבילגית 
מנת  על  הנמוך  המעמד  מן  בפשיסטים  משתמשים 
המחבר  במדינה.  סמכותם  ואת  מעמדם  את  לשמר 
ולאכזבה  להחלשה  כתגובה  הפשיזם  את  מתאר 
בזכויות-היתר  הגלומה  הלא-ממומשת,  מההבטחה 
)פריבילגיות(, אשר ניתנה לבני המעמד הנמוך מתוקף 
תפיסת-עולם  )על-פי  יותר  נעלה  לגזע  השתייכותם 
מידי  להם  מונחלת  בעצמה  אשר  הבטחה  גזענית(. 
הפשיסטים שמגיעים מן האליטה השמרנית, וזאת על 
האחראים  האליטה,  מאנשי  זעמם  את  להטות  מנת 
מציע  הזה  הניתוח  על-סמך  להחלשתם.  בפועל 

בפשיזם. למאבק  דרכי-פעולה  כמה  המחבר 
משתמש  המאמר  ההיסטוריות,  הדוגמאות  מלבד 
החברתית  המציאות  את  המשקפת  בטרמינולוגיה 
הפריבילגית  הקבוצה  באירופה(.  )ולעתים  בארה״ב 

בהקשר הזה היא הלבנים )white people(, והקבוצות 
לא- אנשים  של  הן  הגזענית  לשנאה  מושא  שמהוות 
לבנים )people of color(, מהגרים מאמריקה הלטינית 
אף  ההיסטוריות  ובדוגמאות   ,)latino immigrants(
יהודים. יש עניין בלראות את ההקשר הישראלי לנאמר 
בטקסט. למעשה, האנלוגיה הזאת הניעה אותי לתרגם 
את המאמר לעברית, מפני שאני מוצא אפשרות להחיל 
את הגישה המוצגת על המציאות החברתית בישראל. 
הקבוצה  הבא:  ההקשר  את  לתת  ניתן  כך  לצורך 
ההגדרה  על-פי  היהודים.  היא  בישראל  הפריבילגית 
העצמית שלה, מדינת ישראל היא מדינה יהודית, דבר 
הטומן בחובו הבטחה לזכויות-יתר לתושבים היהודים. 
מן  חלק  אצל  פשיסטיות  מגמות  מוצאים  אנו  והנה, 
האוכלוסיה היהודית המוחלשת, בדיוק על-פי החיזוי 
שמציג המאמר, כאשר המושא לשנאה הגזענית הוא 
ושוהים/מהגרים לא- הקבוצות הלא-יהודיות: ערבים 
חוקיים )שאינם יהודים, מטבע הדברים(. על המגמות 
הפשיסטיות של האליטה הישראלית אין צורך להרחיב 
הגזענות  בין  היא  נוספת  נקודת-הקבלה  זה.  במבוא 
במאמר,  המוצגת  לבנה(  )עליונות  ״הקלאסית״ 
הפשיסטים  של  היהודית  העליונות  תפישת  לבין 
אלא  לאומנות,  על  לא-רק  המבוססת  הישראלים, 
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אינו  ההקשר  אנלוגיה,  בכל  כמו  דתית.  תפישה  על  גם 
היהודים  בקבוצת  למשל,  ככזה.  לראותו  ואין  מושלם 
הפרדה  המשמרת  פנימית  גזענות  מתקיימת  בישראל 
מעמדית בין האליטה האשכנזית לבין פריפריה חברתית 
מזרחית. אני מציע להתייחס לאנלוגיה באופן צר ומבוקר. 
הנקודה המעניינת בעיניי היא עצם האפשרות ליצור את 
האנלוגיה. לא ידוע לי על היכרות כלשהי של המחבר עם 
אחת  מתבטאת  לא  וכן  בישראל,  החברתית  המציאות 
כזאת מן המאמר - ולכן האפשרות להחיל את הניתוח 
המוצע בשדה חדש, וההצלחה בזאת,  מהווה מעין ראיה 
אמפירית לנכונותה של הגישה התאורטית. אם כן, אני 
מזמין אתכם לקרוא את המאמר תוך החלפת המושגים 
החברה  על  גם  ולחשוב  המוצעת,  האנלוגיה  על-פי 

לירדן. הים  בין  הקטנה שמתגוררת 

פשיסטים – כלי-שרת של 
המדינה

ופוסט- תעשייתיות  במדינות  נפוץ  הפשיזם 
ניאו- לאומנות,  הם  ביטוייו  רבות.  קולוניאליסטיות 
בכל  כמעט  אחרת.  קיצונית  סמכותנות  או  נאציזם 
בעיקר  מורכבות  הפשיסטיות  התנועות  המקרים, 
)למשל,  זכויות-יתר  מחברים מנושלים בקבוצות בעלות 
בגרמניה  ג"ו[(.  עניים.  יהודים  ]ובישראל,  עניים  לבנים 
שלפני מלחה״ע השניה, רוב הגרמנים ממעמד הפועלים 
עמד  והדבר   - הכלכלי  כתוצאה מהשפל  מרוששים  היו 
בניגוד לדימוי-העצמי שלהם כעם חזק ועשיר. בגרמניה 
זוכות  הניאו-נאציות  הפוליטיות  המפלגות  המודרנית, 
10 אחוזים  ל-  במרבית הקולות, המהווים לעתים מעל 
מן הכלל, במחוזות שבהם שיעור האבטלה הוא הגבוה 
אינם  אשר  בארה״ב,  העניים  הדרומיים  הלבנים  ביותר. 
באומה  שחי  הלבן  לאדם  המובטח  העושר  מן  נהנים 
לקו-קלוקס-קלאן.  מצטרפים  בעולם,  ביותר  העשירה 
ברואנדה  וחסרי-האדמה  המרוששים  ההוטו  אנשי 
ביטאו את כמיהתם לעושר ולכוח רב יותר דרך הזדהות 
של  למפלגות הפשיסטיות  והצטרפות  הרוב האתני  עם 
דומה  פשיסטית  תנועה  לרצח-עם.  שאחריות  ההוטו, 
הייתה בהודו אצל ההינדים, וביססה את כוחה על הרוב 
האתני. לכן ניתן לתאר את הפשיזם כתגובה להחלשה 
בזכויות- הגלומה  הלא-ממומשת  מההבטחה  ולאכזבה 

)פריבילגיות(. היתר 
אליטיסטית,  כתופעה  גם  הפשיזם  את  לתאר  ניתן 
המפלגה  מעודנים(.  )אנשים  ג׳נטלמנים  של  כתנועה 
התעשיינים  מן  הרבה  הכילה  הגרמנית  הנאצית 
העשירים ביותר, הפשיסטים הספרדים שמאחורי פרנקו 
וראשי- בעלת-אדמות  אצולה  גנרלים,  של  ברית  היו 
הפשיזם  את  לכנות  יותר  שנכון  אמר  מוסוליני  כנסייה. 
מהווה  שהלה  מאחר  )״תאגידיזם״(,  ״קורפורטיזם״ 
הקו- בארה״ב,  התאגידי.  הכוח  לבין  המדינה  בין  מיזוג 
בוא  ועד  ג׳נטלמנים,  מועדון  במקור  היה  קלוקס-קלאן 

העשירים  התעשיינים  תמכו  השניה  העולם  מלחמת 
ביותר )הירסט, רוקפלר, פורד, דופונט, מורגן( בפשיסטים 
האליטה  מן  רבים  תמכו  הזו  בעת  בארה"ב  האירופים. 
השמרנית בקבוצת מינוטמן )Minutemen( נגד מהגרים 
נקשר  פשיזם  אחרות.  קריפטו-פשיסטיות  ובקבוצות 
במיוחד לחלקים השמרניים של האליטה, אשר חוששים 
שמגמות-ההתפשטות של האליטה הפרוגרסיבית יחזרו 
ויערערו את כל המערכת. גילויי פשיזם כאלה  כבומרנג 
הם דרכה של האליטה לשמר ערכים מסורתיים, לחזק 
היררכיה חברתית ולהתגונן מפני פעילות מהפכנית אצל 

הנמוכים. המעמדות 

הפשיזם  של  הנפוצים  הבסיסים  הרעיונות  כל 
עליונות   .3 הגזע;  טוהר   .2 למהגרים;  התנגדות   .1(
רעיונות   .5 לאומנות;  דרך  פוליטית  העצמה   .4 לבנה; 
״הישרדות  השואבים מן הדרוויניזם חברתי של תפישת 
ומוטעים. ריקים  אנטישמיות(   .6  המותאמים"; 

1. התנגדות למהגרים היא צביעות. המפלגות המתנגדות 
למהגרים באירופה ובארה״ב תמכו בדרך-כלל בהסכמי-
סחר חופשי ומלחמות )כמו: NAFTA, מלחמת האזרחים 
ההגירה,  למרבית  גורם  מהווים  אשר  באל-סלבדור(, 
המהגרים  בעבודת  תלויות  במדינותיהן  הכלכלות  וכן 
בין- יתמוטטו  בארה״ב  הבנייה  וענף  )החקלאות 
ג"ו[(.  בישראל.  ]גם  המהגרים  של  עבודתם  בלא  לילה 
על  להגנה  דואגות  שכביכול  האירופיות,  הממשלות 
תרבותן מפני המהגרים, הן לרוב אותן הממשלות אשר 
הקימו קולוניות בארצות שמהן באו המהגרים; לא הייתה 
להן שום בעיה להביא את התרבות שלהן לארצותיהם 
של אחרים, והן כמובן אינן עושות דבר על מנת לעצור 
.MTV וה-  מקדונלד׳ס  של  התרבותי״  ״הזיהום   את 

בסיס  שום  הזה  לרעיון  אין  הגזע,  טוהר  בעניין   .2
כל  אין  שרירותית.  הכללה  הוא  גזע  ולמעשה  מדעי 
בריא  מגוון  גנטי  מאגר  ולמעשה  גזעי,  בעירוב  סכנה 
שום  קיימת  ולא  אחיד,  מאגר  לעומת  יותר  הרבה 
אותם  של  צאצאים  כולנו  ״טהורה״.  אתנית  קבוצה 
ומתמיד. מאז  בזה  זה  והתערבבנו  קדמונים,   אבות 
בסיס  כל  נטול  שקר  היא  גם  לבנה  עליונות   .3
של  ומלאכותי  גס  פסידו-מדע  מלבד  עובדתי 
.19 ה-  המאה  במהלך  בגולגולות  שנעשו   מדידות 
4. לאומנות היא שקר גס: האליטה הכלכלית והפוליטית 
הן  ללא הפסקה.  מדינות אחרות  עם  מבצעת עסקאות 
חסידיהן  את  מלמדות  שהן  בשעה  עצמן  את  מעשירות 
למעשה  וכך  זרות,  ממדינות  אנשים  לשנוא  העיוורים 
מפלגות את המעמדות הנמוכים. נפנוף בדגל ואהבת העם 
מעצימים את הממשלה, וזהו ההפך מהעצמה של האנשים. 
דבר זה מגוחך, אך הלאומנים מאמינים שהם יהיו חופשיים 
 אם סוהריהם ייראו כמותם וידברו באותה שפה כמותם.
המותאמים״  ״הישרדות  לרעיון   – חברתי  דרוויניזם   .5
המעוגן במערכת פוליטית אין כל קשר לדרוויניזם מדעי. 
״הישרדות  בביטוי  השתמש  לא  מעולם  דרווין  למעשה, 
המותאמים״, והוא מצא שהזנים שורדים דרך התאמתם 
לתנאי-הטבע, לא דרך מלחמה בו. לאמיתו של דבר, בני-
 – ביותר  הגדול  האבולוציוני  יתרונם  את  מבזבזים  אדם 
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היכולת לתקשר ולחשוב באופן יצירתי – כשהם מצייתים 
 להיררכיות חברתיות נוקשות שאין להן שום בסיס טבעי.
יהודים  שהרגו  אנשים  אותם  האנטישמיות,  בעניין   .6
מלווי-הכספים  בתפקיד  אותם  הציבו  גם  בימי-הביניים 
הקפיטליסטים  טענו   20 ה-  במאה  בהם.  תלויים  והיו 
בולשביקית  האנטישמים שהיהודים הם חלק מ״מזימה 
בין-לאומית״, בזמן שאנטי-קפיטליסטים אנטישמים אמרו 
שהיהודים הם חלק ממזימה של בנקאים וקפיטליסטים. 
צריכים  כשהם  ביהודים  משתמשים  שפשיסטים  ברור 

מישהו. להאשים 
לא ייתכן שכל-כך הרבה פשיסטים וניאו-נאצים יחזיקו 
שנאתם  אילולא  וחסרות-בסיס  טפשיות  כל-כך  בדעות 
לקחת  יכולים  שאיננו  ברור  חשובה.  מטרה  שירתה 
צריכים  כן  אנחנו  אבל  פשיסטים,  רעיונות  ברצינות 
הרצח,  בגלל  עצמם,  הפשיסטים  את  ברצינות  לקחת 
להם.  אחראים  שהם  וההפחדה  חברתית  האלימות 
עבור  לשאול:  עלינו  שימושיים,  הם  הפשיסטים  אם  אז 
מציעה  האנטישמיות  של  הדוגמה  שימושיים?  הם  מי 
מעודד  הפשיזם  לעזאזל.  שעיר  מספק  פשיזם  רמז.  לנו 
או  עניים  לבנים  )למשל,  השלטת  בקבוצה  העניים  את 
לשנוא  ג"ו[(  בישראל.  עניים  יהודים  ]או  עניים  נוצרים 
האמיתיים  אויביהם  ודרך-כך  בחברה,  אחרת   קבוצה 
יהיו מוגנים. לעניים יש סיבות טובות לשנוא עשירים. אם 
יכולים להוות תחליף לעשירים )כחלק ממזימה  יהודים 
בין-לאומית של בנקאים(, אזי העניים ישנאו יהודים ואת 
היהדות במקום את העשירים ואת הקפיטליזם. כאשר כך 
מתרחש, האליטה יכולה לחייך ולנוח, אין לה מה לחשוש 
מכעסם של אלה שהיא מנצלת. השנאה של הפשיסטים 
מכוונת גם נגד אנשים מדוכאים. בארה״ב אלו שחורים, 
עמים ילידים ומהגרים מאמריקה הלטינית. לבנים עניים 
צריכים לקחת חלק בניצול של המעמדות הנמוכים ביותר 
)בימי-העבדות הם לעתים קרובות היו אלו שהחזיקו את 
כל  הלבנה,  העליונות  של  למיתולוגיה  בהתאם  השוט(. 
במובנים  )גם  עליונים  להיות  אמורים  הלבנים  האנשים 
העניים  הלבנים  את  מלמד  הפשיזם  וכוח(.  עושר  של 
והמהגרים  השחורים  את  ולשנוא  להאשים  והמנושלים 
)מאחר שאלה ״גורמים לפשע״ או ״גונבים את המשרות״( 
הזאת  השנאה  האליטה.  האמיתי,  אויבם  את  במקום 
לדכא  עליהם  מקל  אשר  פסיכולוגי  מרחק  גם  יוצרת 
ומקשה   )people of color( הלא-לבנים  האנשים  את 
עליהם להתאחד. אלו העשירים הלבנים, הקפיטליסטים 
והאליטה השלטת, שמתעשרים מהעבדות, עבודתם של 
מהגרים ושאר צורות ניצול, אך אלו הם הלבנים ממעמד 
הפועלים אשר נאלצים לתפקד כשוטרים. הם מקבלים 
מעט רווח חומרי אך בעיקר משטים בהם באמצעות רווח 
פסיכולוגי, כאשר הם מדמיינים את עצמם כחלק מגזע 
לבן מיתולגי. העשירים הלבנים יכולים לצחוק כל הדרך 
אל הבנק על כך שהם גרמו לכה הרבה אנשים ממעמד 
הפועלים להיות כלי-שרת בידיהם באופן זול וקל כל-כך.
אם נכון הדבר שהאליטה מרוויחה מפשיזם, כי-אז עלינו 
האליטה  של  לתמיכה  ראיות  למצוא  מסוגלים  להיות 
בפשיזם. ובפועל אנחנו אכן מוצאים. רבות מן הממשלות 

ה״טוהר  ברעיון  כספית  תומכות  האירופי  שבאיחוד 
הנעלה  האירופית  התרבות  על  ומגינות  התרבותי״ 
המהגרים  חיוב   באמצעות  ההגירה,  של  מה״זיהום״ 
לעבור מבחני-תרבות. התקשורת התאגידית )שבבעלות 
האליטה( באיחוד האירופי ובארה״ב מסקרת את נושא 
ההגירה באופן שבוודאי אמור לעודד בורות ופחד. למשל, 
רק לעתים נדירות מדברים בהקשר של הגורמים להגירה, 
למי שייכים התאגידים ושל מי הן המלחמות שהורסות 
מזכירים את  את ארצם של המהגרים. לעתים רחוקות 
העובדה שכלכלות האיחוד האירופי וארה״ב תתמוטטנה 
בלא העבודה של המהגרים, וכי הצרכנים הלבנים תלויים 
מחשבים,  בגדים,  )פירות,  הזול  והייבוא  הזולה  בעבודה 
טלפונים ניידים, וכו׳( של המהגרים ושל הארצות שמהן 
כספית  תמיכה  מעניקים  האליטה  חברי  בארה״ב,  באו. 
היותר-מכובדות  הפשיסטיות  לקבוצות  משמעותית 
אף  בוש  ו.  ג׳ורג׳  הנוצרים(.  הפונדמנטליסטים  )בייחוד 
הצליח )בדומה לרייגן( להעביר כסף ממשלתי לקבוצות 
ורוסיה,  אוקראינה  פולין,  איטליה,  כמו  במדינות  כאלה. 
של  וחומרית  אידיאולוגית  לתמיכה  ראיות  למצוא  קל 
הממשלה והכנסייה בפשיסטים. ברור שהאליטה מזינה 

לפשיזם. בסיס  והפחד המהווים  הבורות  את 
מה מקבלת האליטה מהפשיסטים? הרבה. כלי-השרת 
באליטה.  בעליהם  את  מאכזבים  אינם  הפשיסטים 
המעמדות  של  דעתם  את  להסיח  עוזרים  הפשיסטים 
החלשה,  )עוני,  האליטה  של  הבעיות  מן  הנמוכים 
כמו  לעזאזל,  שעירים  עבר  אל  תאגידית(  גלובליזציה 
דוגמה  הן   2006 בשנת  בהונגריה  המהומות  המהגרים. 
טובה לכך. האנשים כה כעסו על התנאים האיומים עד-כי 
הם יצאו לרחובות, נאבקו במשטרה והשתלטו על תחנת 
טלוויזיה, ואף-על-פי-כן זאת לא הייתה מהפכה! ההמון 
הניצול  לנוכח  ולכן  אידאולוגיות פשיסטיות,  בידי  נשלט 
הצטרפה  שהממשלה  לאחר  )שהחמיר  הקפיטליסטי 
לאיחוד היארופי( הם בחרו במקום זאת להאשים אנשים 
עניים יותר מהם – המהגרים. הם תקפו בית כנסת ושקעו 
מלפני  האידילית  ההונגרית  ההיסטוריה  על  בפנטזיה 
מאות שנים, אף שרוב האנשים שהיו אחראיים ישירות 
הונגרים. פשיסטים מפלגים את  גם-כן  היו  לבעיותיהם 
המעמדות הנמוכים, גורמים להם להילחם האחד בשני, 
והנוצרים  הלבנים  על  שמקילים  וריחוק  שנאה  יוצרים 
כך הם  וכד׳.  מוסלמים  לא-לבנים,  ולנצל אנשים  לדכא 

המהפכה. מפני  האליטה  על  מגינים 
ישנם פשיסטים מסוימים )בהשראת הנציונל-סוציאליזם 
או  אנטי-קפיטליסטית  מודעות  בעלי  שהם  היטלר(  של 
שימושיים  גם  האלה  הקיצונים  כאלה.  שהם  חושבים 
את  שונאים  הם  קרובות  לעתים  כי  אף  האליטה  עבור 
כל  הופכים  הם  ראשית,  בהם.  שמשתמשת  הממשלה 
מהפכה אנטי-קפיטליסטית פוטנציאלית לפחות-יעילה, 
הגזע.  והדגשת  הנמוכים  המעמדות  של  הפילוג  דרך 
מאחר שהם אינם מבינים את מהותו של הקפיטליזם הם 
תומכים בסופו של דבר בקפיטליזם לאומי )שכולל בעיקר 
ל״סוציאליזם״  בדומה  יותר,  נרחבת  ממשלתית  שליטה 
המחופשים  כקיצונים  שנית,  לנין(.  של  או  היטלר  של 



27 אלטרנטיבה
גיליון 8 אביב 2016

למהפכנים, הם מקדישים את מרב שנאתם לקומוניסטים, 
סמכותנים  קומוניסטים  ואנרכיסטים.  אנטי-פשיסטים 
הם למעשה פלג מתחרה של פשיזם, וכשהללו מגיעים 
לשלטון הם מראים נכונות להשתמש באותן שיטות על 
ימניים  פשיסטים  מדינתם.  את  לטהר  או  לנקות  מנת 
ושמאליים עשויים להתקוטט ביניהם, אך בסופו של דבר 
בהסכם  שראינו  )כפי  משותף  בסיס  למצוא  יכולים  הם 
ריבנטרופ- בהסכם  או  אוסטרו-הונגריה,  עם  לנין  של 
מולוטוב, ולאחרונה כאשר הופיעו ״בולשביקים לאומיים״ 
פשיסטים, ותמיכת המפלגה הקומוניסטית של הפדרציה 
הרוסית בתנועה הקסנופובית נגד הגירה בלתי-חוקית(. 
כוח  כל  לביטול  שואפים  זאת,  לעומת  האנרכיסטים, 
פוליטי ולכן מהווים איום בלתי-מתפשר על האליטה. אין 
זה מקרה שהפשיסטים אינם מתפשרים בהתקפותיהם 
על אנרכיסטים. הפשיסטים תקפו ואף רצחו אנרכיסטים 
באירופה ובארה״ב. בחלקים מסויימים של מזרח אירופה 
עקב  מופעי-התרמה  לארגן  מתקשים  אף  אנרכיסטים 
פועלים  כך  הפשיסטים.  של  תקיפה  תהיה  כי  הוודאות 
 FBI ה-  המדינה.  של  מעין-צבאי  ככוח  הפשיסטים 
בארה״ב הסתנן מזמן אל תוך שורות הקו-קלוקס-קלאן 
ומשתמשים  לבנה,  בעליונות  הדוגלות  אחרות  וקבוצות 
בהן להתקפות על רדיקלים שחורים, כמו למשל בטבח 
המתיחות״  ״אסטרטגיית  במהלך  באיטליה,  גרינסבורו. 
בקבוצות  השתמשו  שירותי-הביון   ,70 ה-  בשנות 
להפציץ  או  פעילי-שמאל  לרצוח  מנת  על  פשיסטיות 
הבריגדות  על  האשמה  הטלת  תוך  הומים  אזורים 
ניאו-נאצים  תקפו  במוסקבה,   2006 בשנת  האדומות. 

הגאווה. עם המשטרה את מצעד  ביחד 
שימושיים  הפשיסטים  הזה,  הקבוע  השירות  מלבד 
לאליטה ולבורגנות בצורה נוספת. הם יכולים להשתמש 
של  אמיתית  ממהפכה  להינצל  כדי  פשיסטית  בהפיכה 
ממשלה  להפיל  יכול  הפשיזם  הנמוכים.  המעמדות 
מסויימת, אבל הממשלה היא רק כלי-השרת של האליטה. 
לאחר שבעלי האדמות, ראשי-הכנסייה ובעלי-המפעלים 
תחת  טוב  להם  היה  כמה  עד  לראות  נוכחו  באיטליה 
שלטון מוסוליני, הבורגנות בכל מקום הבינה שהפשיזם 
יכול להציל אותה ממהפכה. ההבנה הזאת הובילה את 
האליטה בספרד לתמוך בהפיכה הפשיסטית של פרנקו 
ולהציל את עצמה מהתנועה האנרכיסטית המתחזקת.
אנטי-קפיטליסטי,  ואיננו  אנטי-סמכותני  איננו  פשיזם 
באמצעותו.  מוגנת  תהיה  הקפיטליסטית  האליטה  ולכן 
ונגד  עשירים  נגד  מדברים  שכן  הפשיסטים  אפילו 
גלובליזציה, וחושבים עצמם ל״סוציאליסטים לאומיים״ 
אנטי-קפיטליסטים, שמים את הלאומנות שלהם בראש 
יהיה  בני-עמם  לקפיטליסטים  כלומר  סדר-העדיפויות, 
קל לשלוט בהם. הם שוללים מעצמם נשק-הסולידריות 
כשהם מנתקים את עצמם מאנשים בני לאומים אחרים. 
ממשלות לאומניות שזכו בתמיכת הפשיסטים משמרות 
בתהליכי  וממשיכות  הקפיטליסטי  אי-השוויון  את 
מאותן  הכול  של  דעתם  את  מסיחות  הן   – גלובליזציה 
בעיות ישנות באמצעות נפנוף בדגל, חרחור-מלחמה נגד 
כלשהו.  מיעוט  על  אשמה  הטלת  או  יותר  חלשה  ארץ 

בעיות העוני וההחלשה נשארות בעינן. וכך הפשיסטים, 
את  ״מחזקים  או  העם״  על  ״מגינים  הם  כי  שחושבים 
הם  כך.  פשוט  המגף,  את  מלקקים  בפועל  בני-עמם״, 
מבקשים להיות נשלטים בידי מנהיגים בני אותו הלאום, 
את  שתספק  לאליטה  עיוור  באופן  אמונים  נשבעים 
הדעות הקדומות העלובות שלהם, ומבטיחים כי ניצולם 

יימשכו. שלהם  וחוסר-האונים 
הרבה פשיסטים )ובפרט הניאו-נאצים( מבססים חלק 
בתורת  החברתיות  הבעיות  שלהם  הביקורת  מן  גדול 
אינו  גזע  מדעית  שמבחינה  להבין  חשוב  אולם  הגזע. 
קיים. אנשים מסויימים בהירים או כהים יותר מאחרים 
יש עבר מעורב. מבחינה  ולכול  אך אין קו מפריד ברור, 
גנטית ישנו גיוון רב יותר בתוך ״הגזע״ לעומת השונות בין 
הממוצעים של הגזעים )כלומר, אתה עשוי להיות דומה-
גנטית יותר למישהו מ״גזע״ אחר מאשר למישהו מה״גזע״ 
היה  לא  הוא המצאה חברתית. המושג הזה  גזע  שלך(. 
שלה.  הקולוניאלי  לשלב  הגיעה  לא  שאירופה  עד  קיים 
לכבוש  אפריקאים,  לשעבד  התחילו  שהאירופים  ברגע 
האליטה  או-אז  באמריקה,  ילידים  ולחסל  אסיאתים 
מנת  על  גזע  של  במושגים  לדבר  החלה  האירופית 
להפריד ולהוליך שולל אירופים ממעמדות נמוכים, וזאת 
של  הניצול  עם  פעולה  וישתפו  כשוטרים  שישמשו  כדי 
הראשונות,  האמריקאיות  במושבות  ביותר.  המדוכאים 
נגד  חוקים  במהרה  לכפות  צריך  היה  השליט  המעמד 
בצוותא  שחיו  או  אפריקאים  עם  שהתחתנו  הלבנים 
מסוימים  שבמקרים  מאחר  האמריקאים,  הילידים  עם 
האירופים מן המעמדות הנמוכים הצטרפו למרד העמים 
כי  שגילו  )מפני  עמם  לחיות  בשביל  ברחו  או  הכבושים 

חופש(. יותר  ישנו  האלה  בחברות 
התמרמרות  ומתמיד  מאז  יצרו  והמדינה  הקפיטליזם 
ומרד. אנשים אינם אוהבים להיות נשלטים או מנוצלים. 
מן  לחלק  תגרומנה  המדינה  של  והסמכותנות  הגזענות 
ולדבוק  לעזאזל  השעירים  את  להאשים  הממורמרים 
בצורות פשיסטיות של מרד. תעמולה ישירה של המדינה 
אוכלוסיית  בתוך  הפשיזם  התפתחות  את  מבטיחה 
הוא  הפשיזם  קיימת,  המדינה  עוד  כל  ולכן  המנושלים. 
במהפכה  לתמוך  לפשיזם  המתנגד  כל  על  בלתי-נמנע. 
תשובה  איננה  סמכותנית  מהפכה  אנטי-סמכותנית. 
נוטלים  אם  וגם  מכשיר-שליטה,  היא  שהמדינה  מאחר 
אותה מידיו של מעמד קפיטליסטי מסוים, היא תהפוך את 
אלה המפעילים אותה למעמד-שליט חדש כדומה. אחרי 
הכול, המהפכות של השמאל הסמכותני הניעו ממשלות 
במובנים  דומות  היו  שהן  לכך  המועצות  בברית  כמו 
פשיסטית  תנועה  ישנה  ואם  הפשיסטיות.  לאלה  רבים 
חזקה, המהפכה הופכת לקשה או לבלתי-אפשרית עקב 
הנמוכים  המעמדות  את  לפלג  הפשיסטים  של  היכולת 

מהפכנים. ולתקוף 
את  לתקוף  לפשיזם  שמתנגדים  האנשים  על  לכן, 
בפשיזם  ולטפל  כגורמים,  והקפיטליזם  הממשלה 
שאינם  אנטי-פשיסטים  ומשבית.  אלים  כבסימפטום 
נלחמים  המדינה  את  או  הקפיטליזם  את  מבקרים 
תוצאה.  עם  סיבה  מבלבלים  שהם  מאחר  אבוד,  בקרב 
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מעודדת  המדינה  משום-מקום.  באים  אינם  פשיסטים 
אותם והם שואבים את הכעס שמייצר הקפיטליזם. לא 
ניתן לנצח את הפשיזם רק דרך מכות לפשיסטים )אם-
כי לטווח הקצר ההגנה העצמית היא בהחלט הכרחית(. 
מתוך  קרובות  לעתים  מגוייסים  פשיסטים  הכול,  אחרי 
אנטי- במהפכה  לתמוך  שיכולה  ענייה  אוכלוסיה 
קפיטליסטית אמיתית רק אם ניתן יהיה להדריך אותה 

וגזענות. לשנאת-זרים  מעבר  להתבונן 
תנועה  ליצור  עלינו  הפשיזם  את  להביס  כדי  ועל-כן, 
אנטי-קפיטליסטית שתהיה גם אנטי-סמכותנית. תנועה 
הצבעים  מכל  לאנשים  שייכת  להיות  צריכה  שכזאת 
אולם  בין-לאומית.  לסולידריות  מסוגלים  אשר  והעמים 
אין  הפשיסטיות  הלאומיות/אתניות  ההפרדות  נטישת 
משמעותה התעלמות מהפרדות כאלה אשר מתקיימות 
בחברה. הליברלים הם הללו אשר נוקטים בגישה הצבועה 
בין  פנימיים  הבדלים  אין  לגזענות.  צבעים״  ״עוורון  של 
האנשים עם צבע עור שונה – במובן הזה כולנו שווים. אך 
ישנם הבדלים בתרבויות שלנו ובהיסטוריה שלנו. הדבר 
מאוד משנה אם החברה מתייחסת אליך ואל אבותיך כאל 
ממשיכות  ופריבילגיה  דיכוי  של  מערכות  תת-אנושיים. 
לעתים  טובות.  כוונות  לנו  יש  כאשר  גם  אותנו  לפלג 
קרובות אנטי-פשיסטים לבנים מתעלמים מן ההפרדות 
האלה ואינם מצליחים לעבוד ביחד עם אנשים לא-לבנים, 
עיוורים  או  שלהם  בפריבילגיות  מחזיקים  הם  כאשר 
ובהשלכות- בהיסטוריה  בצרכים,  אמיתיים  להבדלים 
הפעולה )למשל, באיזו תקיפות תגיב המשטרה לאנשים 
שונים בהתבסס על צבע עורם(. זוהי הסיבה אפוא לכך 
הן  ובארה״ב  באירופה  האנטי-פשיסטיות  שהתנועות 
לא-לבנים  אנשים  חסרות  ובפועל  כמעט-לגמרי  לבנות 

או מהגרים. התגברות על עליונות לבנה חשובה באותה 
מידה כמו ההתגברות על הקפיטליזם, והבחירה להיות 
כלכליים  לנושאים  שימת-לב  כדי  עד  עיוורי-צבעים, 
לא-לבנים  אנשים  )הרבה  התנועה  את  מפלגת  בלבד, 
לא יעבדו עם הלבנים אשר ממעיטים בחשיבות הבעיות 
גם  למצוא  הלבנים  על  הלבנה(.  העליונות  מן  הנובעות 
את סיבותיהם-שלהם כדי להילחם נגד מערכת העליונות 
ממנה,  להתעלם  במקום  והמחלישה.  המנכרת  לבנה 
זהותם,  את  ומגבילה  פוגעת  היא  כיצד  לראות  עליהם 
עם  יותר  טובים  לבעלי-ברית  להפוך  להם  יעזור  והדבר 
גלויה  האנשים הלא-לבנים שנפגעים מהגזענות בצורה 
אירוני  באופן  אשר  ההפרדה,  על  ההתגברות  בהרבה. 
שהאנטי- משמעותה  אין  אנטי-פשיסטים,  הדביקה 
לא-לבנים  ואנשים  מהגרים  יזמינו  הלבנים  פשיסטים 
המשמעות  להפך,  תנועותיהם.  לשורות  אקטיביסטים 
הם  כיצד  להבין  הלבנים  האנטי-פשיסטים  שעל  היא 
יכולים להיות בעלי-ברית טובים יותר עם אלו שסובלים 
מהפשיזם באופן ישיר, ופירוש הדבר הוא שהם צריכים 
ליטול אחריות ולא להתכחש לאותם הלבנים אשר הוטעו 
מידי הגזענות והפכו לבסיס פשיסטי, אלא לחנכם. לכן, 
המסוגלת  תנועה  של  בנייה  לקראת  המיידיים  הצעדים 
להרוס את הפשיזם בצורתו המקורית, הם ההבנות כיצד 
את  שונה  באופן  חווים  ומדוכאים  פריבילגיים  אנשים 
הפשיזם ואת ההתנגדות, וקיבוץ הבנות אלה ביחד, ברוח 
של עזרה הדדית, תוך כיוון זעמם של אלו הסובלים באופן 
יומיומי מניצול וסמכות הלאה מן השעירים לעזאזל, אל 

והמדינה. הקפיטליזם  הראויות:  המטרות  עבר 

מקור באנגלית:
http://theanarchistlibrary.org/library/peter-gelderloos-fascists-are-the-tools-of-the-state
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האחד בא ללמדנו כי הקניין הוא זכות אזרחית, שלידתה 
בחזקה, וקידושה בחוק. האחר טוען כי הקניין הוא זכות 
היותן  על-אף  אלו,  ותורות  בעבודה.  ומקורו  טבעית, 
ותמיכה.  עידוד  שתיהן  להן  מוצאות  זו,  את  זו  סותרות 
ואני טוען כי לא העבודה ולא החזקה ואף לא החוק, אי-
מסובב  הוא  הקניין  כי  פרטי;  קניין  שיולידו  להם  אפשר 

ללא סיבה. האומנם ראוי אני לנזיפה?
גזלה!  אוזניי שומעות! הקניין הוא  ומה רב הרטן אשר 
הלוא זאת הייתה קריאת האזעקה מ- 1793! זו הדחיפה 

הראשונה של המהפכות!
הקורא, תנוח דעתך: אין אני מחרחר מדנים, ולא מסית 
את  לראות  במעט  מקדים  אלא  אינני  אנוכי,  למרידה 
הנולד ההיסטורי; אינני אלא מנסח את האמת אשר אך 
לשווא מנסים אנו לעכב את התגלותה. הריני כותב את 
ההקדמה לחוקתנו העתידה. "הקניין הוא גזלה" – הגדרה 
זו אשר באוזניכם כמוהה כחילול-קודשים היא, הרי אם 
לשמש  היא  עשויה  ממנה,  למשתמע  להאזין  נאבה  אך 
מעין כלי המרחיק את הרעם. אך מה רבים האינטרסים 
לכך!  מכשול  המהווים  הקדומות  והדעות  הפרטיים 
לצערנו, לא תשנה הפילוסופיה את מהלך-ההיסטוריה: 

דבר-נבואה. ללא תלות בשום  יתקיימו  גזרותיה 
האם נכחת אי-פעם, הקורא, בעת חקירתו של נאשם? 
האם שמת לב לתחבולות שלו, להתחמקויותיו, לתירוצים 
לשתי  המשתמעות  לתשובותיו  האיש,  של  ולאמתלות 
פנים? השופט, שאינו יודע רחמים, הולם בו ומבלבל עליו 
השקרים  את  ומגלה  לרגליו  פח  טומן  טענותיו,  כל  את 
שבפיו – וההוא, כחיית-ציד שנלכדה בפח, מסתבך ומנסה 
לברוח, אומר וחוזר בו, נסוג וסותר את עצמו ומנצל את 
כל תכסיסי-הפלפול בערמומיות שנונה פי אלף מכל מה 
גם  נוהג  כך  להמציא החריף שבסופיסטים.  היה  שיכול 
מסרב  תחילה  זכותו:  את  להוכיח  הנתבע  בעל-הרכוש 
ואיומים, צועק חמס;  הוא להשיב, משמיע דברי מחאה 
בטענות  הוא  משתריין  לוויכוח,  להיכנס  נאלץ  אחר-כך 
האימתניים  התותחים  בכל  מזדיין  עיניים,  אוחזות 
אחד-אחד,  מגייס  סביבותיו,  על  יריות  צולף  שברשותו, 
זכות  התפיסה,  זכות  כלי-המגן:  כל  את  במשותף,  וגם 
מימי- נוהג  זכות החזקה, הסכמים מפורשים,  האחיזה, 
שבור  זה  מוויכוח  שיצא  ולאחר  כללית.  הסכמה  קדם, 
בטענות  שנפצע  כחזיר-בר  בעל-הרכוש  נאחז  ומנוצח, 
"אני  "לא, לא!", צועק הוא בחימה שפוכה,  מסוג אחר: 
לא רק נהנה מן הרכוש בזכות התפיסה, אני גם עבדתי, 
גם הוצאתי תוצרת, גם שיפרתי מוצרים, גם שיניתי את 
צורת רכושי – אני יצרתי בית זה, שדות אלו, עצים אלו, 
כל אלה מעשה ידיי הם; אני הוא שהחלפתי את הקוצים 
הקוצר  האיש  אני  בעצי-תאנה.  ואת השיחים  בעצי-גפן 
היום יבול תבואה מעל אדמות-שממה. אני אשר דישנתי 

את האדמה בזיעת אפי, אני אשר שילמתי את שכרם של 
היו  ימי העבודה שעשו בשיתוף עמי  ללא  אנשים, אשר 
גוועים ברעב. איש לא חלק את עמלי ואת כספי – איש 

לא יהיה לו חלק בפרות שלי".

בעל-רכוש! אתה עבדת – למה אפוא טענת בשם זכות 
התפיסה הקדומה? כלום לא היית בטוח בזכות שלך, או 
שמא קיווית להטעות את הבריות ולאחוז את עיני הצדק? 
היחפז נא ונשמע את אשר בפיך להגנת זכותך, כי פסק-
שמדובר  יודע  ואתה  ערעור,  לשום  ניתן  יהיה  לא  הדין 

בהשבת גזלה.

אתה עבדת! בוודאי, עבודה חובה היא גם לך. אך מה 
בין העבודה ובין משיכת רכוש שהוא קניין הכלל? כלום 
וכטבע,  כי נכסי האדמה, כמוהם כאוויר  יודע  אין אתה 

זכות ה"חזקה"? עליהם  אי-אפשר שתחול 

אם  אחרים?  העבדת  לא  מעולם  וכלום  עבדת?  אתה 
כן, איך קרה הדבר שהם בעובדם למענך אבד להם מה 

לעבוד למענו? לרכוש בלא  ידעת  שאתה 

פרי- את  נראה  הבה  אך  שפיר;  שפיר,  עבדת!  אתה 
עמלך; נלך לחשב, לשקול, למדוד. משפט בלשאצר יהיה 
ובפלס-מים  נשבע אני במאזניים אלה  כי-אכן  משפטך: 
זה ובמד-זווית זה, אשר אם גזלת את פרי עבודת זולתך 

הקניין מהו?
פייר-ז'וזף פרודון / תרגום – אברהם יסעור
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ועשית כאשר עשית את הדבר הזה, תחזיר את הגזלה עד 
שבידך. האחרונה  לפרוטה 

הקפיטליסט – אומרים – שילם את שכר ימי-עבודתם 
שהקפיטליסט  לומר  צריך  הדיוק  למען  הפועלים;  של 
שילם יום עבודה אחד כפול מספר האנשים שעבדו אצלו 
כל יום, ובשום פנים אין שני דברים אלה היינו הך. שכן לא 
שילם הקפיטליסט בשום פנים ואופן את מחירו של אותו 
הכוח העצום, שהיה פרי שילוב עבודתם של הפועלים, פרי 
ההרמוניה שבעבודתם, פרי המאמצים שעשו יחד ובעת 
ובעונה אחת. מאתיים גרינדירים הקימו בשעות ספורות 
את האובליסק של לוקסור על בסיסו; כלום אפשר לשער 
כי פועל יחיד היה עושה את אותו הדבר במאתיים יום? 
אבל מבחינת חשבונו של הקפיטליסט, שכר יום-עבודתם 
אחד  פועל  של  כשכרו  ממש  הוא  פועלים  מאתיים  של 
ולמד: הפרחתו של שדה  צא  יום. אתה  שעבד מאתיים 
שומם, בנייתו של בית, הפעלת מפעל – הרי כל מעשה 
הר  כהעתקת  אובליסק,  כהקמת  כמוהו  אלה  ממעשים 
הפעלתו  שבמפעלים,  הזעיר  שבנכסים,  הקטן  ממקומו. 
של עסק תעשייה העלוב ביותר – לא יקום דבר זה אלא 
בשילוב עבודתם וכישרונותיהם של רבים ושונים, ולעולם 
לא יספיק לכך מה שיכול לתת אדם אחד. תמיהה היא 

שלא שמו זאת אל לבם חכמי הכלכלה.
דעת- את  וגנוב  הפרד  והתעשר;  הפרד  ומשול!  הפרד 
הבריות ותאחז את עיניהם ותשים צדק ויושר ללעג וקלס. 
הפרד את הפועלים זה מזה, ושכר יום-העבודה שתהיה 
משלם לכל אחד ואחד מהם יהיה אולי גדול מערך פרי-
עבודתו של היחיד; אבל לא זה עיקרו של דבר. בעד כוח-
עבודתם של אלף איש שעבדו עשרים יום שילם מעבידם 
את השכר שהיה מקבל כל אחד ואחד מהם, אילו עבד 
אלה  אלף  של  כוח-עבודתם  אבל  שנה;  חמישים-וחמש 
עשה בעשרים יום מה שלא היה עושה היחיד אילו היה 
טורח ריבוא רבבה דורות: כלום מיקח וממכר כזה צחוק 
וטוען: לא! שילמת את מחיר-כוחם של  הוא? אני חוזר 
מחיר-הכוח  את  שילמת  לא  ועוד  לחוד,  היחידים  כל 
בעלות  זכות  בידך  תמיד משתיירת  הקולקטיבי; משמע, 
על קניין משותף אשר אתה בשום פנים לא רכשת אותו 

– ואתה נהנה ממנו שלא כדין.
אין שום אדם שאינו חי על פרי-עבודתם של אלפי יוצרים 
עובד שאינו מקבל את אמצעי-המחיה  אין שום  שונים; 
שלו מידי החברה כולה, ויחד עם אמצעים אלה גם את 
האמצעים לייצור חוזר. מי אפוא ירהיב עוז בנפשו ויאמר 
לאדם  זקוק  ואינני  צורך,  שאני  מה  את  יוצר  לבדי  "אני 
זולתי"? עובד-אדמה, אשר הכלכלנים מימים עברו ראוהו 
בית- את  עובד-האדמה המקבל  היחיד,  כיוצר האמיתי 
מגוריו, רהיטיו, בגדיו, מזונו, מידי הבנאי, הנגר, הנחתום, 
הקצב, מוכר המכולת, הנפח וכו' וכו' – עובד-אדמה זה, 

כלום יכול הוא להתיימר להיות יוצר הוא לבדו?
לו מכל-זולתו; משמע,  כל אדם, אמצעי-מחייתו באים 
ייצורו של כל אדם אין לו קיום אלא בייצורם של הכול. 
אין פרי בלי פירות אחרים; ענף תעשייה בודד הוא דבר 
שאינו בנמצא. מה היה קורה ליבולו של עובד-האדמה, 
עגלות,  אסמים,  למענו  עושים  האחרים  היו  אלמלא 

מחרשות, בגדים וכו' וכו'? מה היה עושה המלומד ללא 
מוכר הספרים והמדפיס, ללא היוצק והמכונאי, והללו – 
ללא עבודתם של עמלים רבים רבים אחרים? לא נמשיך 
ברשימה זו, אשר קל כל-כך להרחיב אותה, שמא יאמרו 

שאנו פותחים פתח פתוח.

שביניהן,  ביחסי-הגומלין  משתלבות  המלאכות  כל 
אלה  את  אלה  משרתים  ענפי-הייצור  כל  אחד;  לתוצר 
כושר המעשה  סוגי  כל  לגבי האמצעים;  לגבי המטרות, 
אינם אלא חוליות בשרשרת אחת, שעיקרה מן הפשוט 

הנעלה. אל  הנחות  מן  המורכב,  אל 

הווה אומר: השתתפותו של הכלל בייצורו של כל מוצר 
ומוצר היא הגורמת ללא עוררין שכל מוצר ומוצר נעשה 
מוצר  שכל  באופן   – הכלל  של  המשותף  קניינו  ממילא 
ומוצר, עם צאתו מידי עושהו, נמצא מלכתחילה משועבד 

למשכנתא של החברה.

אלא  זכות  פרי-עבודתו  לגבי  לו  אין  גופו  הוא  היוצר, 
כשיעור החלק אשר האחוז שלו שווה למספר היחידים 
שמהם מורכבת החברה. אמנם תמורת זאת יש לו ליוצר 
זה שיעור-של-זכות בכל המוצרים שאינם שלו – באותו 
אופן שאותו כלל משכנתא גופו, הפועל נגדו לטובת כלל 
החברה, הוא גם המקנה לו זכות כנגד כלל החברה. אך 
כלום לא ברור הדבר כי הדדיות זו של שעבוד משכנתא, 
לא זו בלבד שאין היא מתירה היתר קניין, אלא שבה גופא 
זכות  אפילו  לעובד  אין  הקניין.  זכות  על  הערעור  מקור 
אחיזה לגבי המוצר שלו; בו-ברגע שהוציא אותו מתחת 

ידו, באה החברה ותובעת אותו לעצמה.

… למען יוכל היוצר להתקיים, מן ההכרח הוא שבשכר-
עבודתו יהיה יכול לפדות את פרי-ייצורו. אין הכלכלנים 
מתיימרים  שהם  במה  זו  מהלכת-אב  להתעלם  יכולים 
לקרוא מדע שלהם; ואם כן, מדוע מתעקשים הם להגן 
על  גם  בשכר,  אי-שוויון  על  גם  הפרטי,  הקניין  על  גם 
כל   – הרווחים  של  ההוגן  אופיים  על  גם  הנשך,  צידוק 
אותם הדברים הסותרים את החוק הכלכלי והמשתקים 
את העסקים? אחד קבלן קונה חומרי-גלם במאה-אלף 
פרנק ומשלם חמישים-אלף פרנק שכר-עבודה, ואחר-כך 
מבקש הוא להוציא מאתיים-אלף פרנק מן המוצר – הווה 
אומר, הוא מבקש להרוויח גם על החומר הגולמי וגם על 
עבודת הפועלים. אבל אם ספק חומרי-הגלם והפועלים 
יכולים  אינם  שקיבלו,  השכר  כל  את  שצירפו  לאחר   ,
כיצד   – הקבלן  בשביל  יצרו  שהם  מה  תמורתו  לקנות 
ליהנות מכל אלה, מן  יכולים הם לחיות? … כדי  אפוא 
הדין שאפשר יהיה לקנותם במחיר-ייצורם, אך לא ניתן 
הדבר מחמת זכות הרווח ש"מידי שמיים". האדם העמל 
מתפעל במצוקתו משפע העושר שבחנויות-הפאר, אבל 
באותיות  הכתובים  הדברים  את  הוא  קורא  פתחן  מעל 

מאירות עיניים: "עמלך הוא – ולא לך הוא".



אנו גאים להציג תרגומים ראשונים של שירה מאת נסטור מאכנו. מאכנו ידוע לרוב מעצם היותו אנרכו-קומוניסט 
ומצביא בצבא השחור שנלחם בכל כוחות השלטון )בין אם במונרכיסטים, הלאומנים או הבולשביקים(, אך לא 
רבים יודעים כי מאכנו היה גם משורר. התרגום מרוסית נעשה בידי ישראל חינטייב, משורר ואנרכיסט מחיפה.

 ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ֵאיָנם ַקּיִמים: ַעְבדּות, ֶׁשֶקר, ּבּוָׁשה!
 ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ֵאין ֱאלֹוהּויֹות ְמַדְּכאֹות ְוֹלא ַׁשְלְׁשָלאֹות

 ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ֹלא ִּתְקנּו ֹלא ַאֲהָבה ְוֹלא ֹחֶפׁש
ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ֶישְָׁנּה ַרק ֱאֶמת ֶׁשל ִאיׁש ְוִאָּׁשה…

את השיר הזה מאכנו חיבר בזמן שהייתו בכלא בשנת 1915, והוא מתאר את תפישתו-שלו כיצד החברה 
האנרכיסטית תיראה.

 ַלְּקָרב ָהַלְכִּתי ְּבָחְכָמה,
 ֹלא ִּבַּקְׁשִּתי ַרֲחִמים ִמָּמֶות,
 ֹלא ַאשְַׁמִתי ִהיא ֶׁשִּמיָתה

ֹלא ָסֲחָפה אֹוִתי ִּבְמַעְרֹּבֶלת.

 ָׁשַפְכנּו ָּדם, ָׁשַפְכנּו ֶיַזע,
 ָלָעם ִסַּפְרנּו ַרק ֱאֶמת,
 ָאְמָנם ֻנַּצְחנּו ַאְך ָּבֶרַקע

ָהַרֲעיֹון ֵאיֶנּנּו ֵמת.

 אֹוָתנּו ִיְקְּברּו ַעָּתה,
 ַאְך ַהַּמהּות ִּתְחֶיה ָלֶנַצח,
 ִהיא ִּתְתעֹוֵרר ְּבבֹוא ַהְּזַמן

ֲאִני יֹוֵדַע ֹזאת ָלֶבַטח!

-—————————— 
 ַקְּללּו אֹוִתי ַקְּללּו,

 ִאם ִׁשַּקְרִּתי ָלֶכם ְולּו ְּבִמָּלה,
 ִזְכרּו אֹוִתי, ַרק ִזְכרּו,

ֲעבּור ָהֱאֶמת ָׁשַפְכִּתי ַהָּדם.

 ִּבְׁשִביֵלְך, ַאְחָוה ְמַדֵּכאת
 ֲעבּור ַעם ֶׁשִּׁשְלטֹון ַרק ִרָּמה,

 מּול ֶמְמָׁשָלה ְיִהיָרה, ִמְתַנֵּׂשאת
ָיָצאִתי ַלְּקָרב ְמֻצּיד ְּבִמְקָלע.

 ֶמְרָּכָבה ַהִּנֵּׂשאת ְּכָקִליַע
 ֲחָרבֹות ָזְרחּו ְּבֵכנּות,

 ַאְך ָהָעם ִהְפָנה ָעְרּפֹו ְּבַמְפִּתיַע,
ֲעבּור ִמי ָהַלְכִּתי ָלמּות?

 ֲאִני ֹלא ִמְתלֹוֵנן ַאף ְלֶרַגע,
 ֹלא ֵמֵעז ְלָהִלין ַעל ָהָעם

 ַאְך ְּכֶׁשְּבִדידּות ְמַמֵּלאת ֶאת ָהֶרַקע
ׁשּום ָּדָבר ֹלא מּוָבן ָלָאָדם.

 יֹום ֶאָחד ִיְסְלחּו ִלי ֵאֶּלה
 ֲאֶׁשר ָיְצאּו ִעִּמי ַלְּקָרב ְוִנְפְּגעּו

 ָרִציִתי ִלְבּכֹות ֲעבּוְרֶכם ַאְך ְּכֶפֶלא
ֵעיֵניֶכם ֵמֵעיַני ֶנֶעְלמּו.

 יֹום ֶאָחד עֹוד ִיְבּכּו ַּגם ֲעֵליֶכם,
 ְוֹלא ָיֵעּזו ְלַכּבֹות ֶאת ָהאֹור
 ֹלא ָיכֹול ֲאִביֶכם ַאֶחֶרת,
ֹלא ָיכֹול, ֶאָּלא ִלְנֹקם!

 ִזְכרּו אֹוִתי, ַרק ִזְכרּו,
ֲעבּור ָהֱאֶמת ָׁשַפְכִּתי ַהָּדם.

שני השירים הללו נכתבו לאחר שהבולשיביקים רמסו את הטריטוריה החופשית – הרפובליקה האנרכיסטית 
של המאכנוביסטים.
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