
  

  מחרחר מלחמה בבית ובעולם
  נאצים בארה״ב-טראמפ מאיים על ונצואלה וצ׳ קוריאה, ובמקביל מעודד ניאו 

  
    

) על 12.8( שבתבא ארה"ב דונלד טראמפ איים נשי   
על רקע רצונו לערער את זאת  .ונצואלה בהתערבות צבאית

יציבות ממשלתו הסוציאליסטית של הנשיא ניקולס מדורו 
ימין ובעקבות הניסיונות הכושלים, החוזרים ונשנים, של ה

טראמפ "התפנה" בעת חופשת  .נוהמקומי להפיל את שלטו
לטפל בוונצואלה, לאחר שבועות ארוכים של שלו הגולף 

מול המשטר של קוריאה הצפונית. מסוכן סחרור מילולי 
ה גינויים רמים בכל העולם בגלל ספגאמנם קוריאה הצפונית 
מחרחרת ; אך תגובתו יה הגרעינייםידבקותה בהמשך ניסו

הנשיא הימני  :מלחמה של טראמפ אינה מותירה ספקה
רה"ב כמעצמה ה של אלשקם את מעמד חותר

(עוד על הסדר הקפיטליסטי הגלובאלי, ר'  אימפריאליסטית
 .)4-ו 3עמוד 

על הגורמים הימניים  בצורה חסרת תקדים נשען טראמפ     
אלה מחוצה לו. כדי על ביותר בממסד האמריקאי ואף 

 רבים ומרכזיים מהםו ,תומכיםר מלחמה הוא זקוק לחלחר
  ת.בחברה האמריקאינאצי והגזעני -וניצבים באגף הניא

במשך ארבעה  שיא הוסיף שמן למדורה לאחר שנמנעהנ    
נאצים בשרלוטסוויל, -מלגנות את הפורעים הניאוימים 

-) את הפעילה האנטי13.8וירג׳יניה, שאחד מהם דרס למוות (
מפגיני שמאל. טראמפ בחר  29פשיסטית הת׳ר הייר ופצע עוד 

 ,לפיגועדדים" "על כל הצבהטלת אחריות בתחילה  להסתפק
אחראי הורק אחרי לחץ ציבורי נרחב הוא גינה את הגזענים. 

שהפגין ימין הקיצוני, הוא הלאלימות הקשה בווירג'יניה 
נאצים וגזענים -קלן, ניאו-קלאקס-בהשתתפות אנשי קו
מאמצי "מחו על מה שהם מכנים אלה  .אחרים, חלקם חמושים

  ".השמאל למחוק את מורשת הדרום הלבן
בית, חרחור מלחמה במקומות שונים נאצים מ-תמיכה בניאו    

מסכים  אינובעולם והטלת סנקציות כלכליות על כל מי ש
הג כמו וטראמפ נ. זו דוקטרינת טארמפ לניהול העולם –  איתו

 נירון שהחישו את נפילת האימפריהו הקיסרים קליגולה
של טראמפ, התגובות בעולם מראות שארה"ב ואכן,  .הרומית

סדר באת מנהיגותה  , מאבדת במהירותיומרותיובניגוד ל
  לכולם. ניםמסוכ תככי טראמפ. העולמי הקפיטליסטי

 2017 אוגוסטב 16, 31 גיליון   



 2/תגובות

  

  

  דברים בשם אומרם
  

  מה? ... עוד צוללות?
מיליארד שקל  10"ועדת הכספים אישרה את העברה של 

ח"כים: יו"ר  2לתקציב הביטחון. העברה אושרה ברוב של 
הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), וח"כ מיכאל 
מלכיאלי (ש"ס). ח"כ מיקי רוזנטל (המחנה הציוני) שנכח 

לוועדה לא נמסרו הסברים לגבי  .בישיבה לא השתתף בהצבעה
  יעוד הכסף".

  )31.7("דה מרקר", 
  

  גילוי נאות: מאחורי 'זו הדרך' עומדת מק"י
"יושב ראש מפלגת ש"ס אריה דרעי השיק אתמול את ביטאון 
המפלגה החדש, 'הדרך'. העיתון מיועד למגזר הספרדי־חרדי 
ויפורסם בשלב ראשון פעם בשבועיים. זהות האנשים 

  שעומדים מאחורי העיתון החדש נותרה חסויה".
 ) 1.8("הארץ", 

  
  

  מכתבים  

    למערכת 
    

        

  על 'רשימות שחורות' של פעילים
יחד עם פעילי ופעילות זכויות האדם סהר ורדי, עופר ניימן,    

רחל גיורא וקובי סניץ, הוגשה בקשה לפי חוק חופש המידע 
למשרד הפנים ולרשות האוכלוסין וההגירה בעניין "הרשימות 

בעיתון "הארץ"     השחורות" של פעילי בי.די.אס. ואופן הכנתן.
פורסם כי מדינת ישראל העבירה "רשימות שחורות" של 
פעילי בי.די.אס, לחברות תעופה זרות. בתגובה משרד הפנים 

מדובר בפעילים בולטים שקידמו חרמות נגד מדובר בפעילים בולטים שקידמו חרמות נגד מדובר בפעילים בולטים שקידמו חרמות נגד מדובר בפעילים בולטים שקידמו חרמות נגד מסר כי "
        ".ישראלישראלישראלישראל

אמנם בהתאם לחוק הישראלי ישנה סמכות לרשויות     
ן שאלות אך ישנ ,בישראל למנוע כניסה של אזרחים זרים

כבדות משקל הן לגבי הליך קבלת ההחלטות להכנסת פעילים 
. קיימת סכנה של "מדרון "וארגונים ל"רשימות השחורות

-חלקלק" בעצם קיום "רשימות שחורות" של פעילים בין
לאומיים המממשים את זכותם לחופש הביטוי, אשר עודנה 
חוקית במדינות בהן הם אזרחים ואזרחיות, וכן במסירת 

ימות לגורמים זרים ללא שום שקיפות ומבלי שהאנשים הרש
        והארגונים המופיעים בהן יודעים על כך. 

מאחר שההגדרה מהו "חרם" בחוק למניעת פגיעה במדינת     
, עמומה ביותר, קיים 2011-ישראל באמצעות חרם, תשע"א

חשש כי ה"רשימות השחורות" יורחבו וינוצלו לרעה לצרכים 
ופוליטיקאים ישראלים, המעוניינים  פוליטיים של גורמים

        לחסל בישראל ובחו"ל את ההתנגדות לכיבוש.
    ירושלים עו"ד איתי מק,

    

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
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  יומֹו  יִּביג'ּכּול ָּכלּב 
"נחשו לרגל מה מתכנסת הכנסת מחר לדיון פגרה מיוחד? מהו 
הנושא הבוער שנמצא על סדר יומה של ממשלת ישראל ולא 

ההשוואה שהובטחה  –סובל דיחוי של שלושה חודשי פגרה 
של קצבת הנכים המעליבה לשכר המינימום? פרשות 
השחיתות? האירועים הקשים של השבועיים האחרונים? אולי 

 ...מצוקות הדיור הציבורי או הפינויים בגבעת עמל? לא ממש
נשמע  .הכלבה קאיה –התשובה היא, ואני מדבר ברצינות 

ת כינוס הזוי? אבל זה מה שקורה במציאות: הממשלה עורכ
פגרה מיוחד רק כדי להעביר חוק, טוב כשלעצמו, שנכתב 

ן הליכוד, ואשר לאחר שהכלבה קאיה נשכה ח״כית בגיבושו
עכשיו, שלא תבינו . ימנע הסגר אוטומטי של כלבים שנשכו

אני לגמרי בעד חוק שימנע סבל מכלבים. אבל מה  –לא נכון 
משיכו עם האנשים שחיים כאן? מה עם עשרות אלפי נכים שי

שקל? אי אפשר  2,342לנסות ולהתקיים מקצבה זעומה של 
כנראה לא מספיק חשוב  ?להוסיף עוד סעיף לסדר היום

  .לבעלים של קאיה"
  )2.8(פוסט של ח"כ דב חנין בפייסבוק, 

  

        

  תמיד אפשר לנסות בירי חי, כמו בשטחים
"המשטרה מחפשת זה זמן רב אמצעים לפיזור הפגנות 

עם התחזקות הקשרים הביטחוניים  קשמיר.ומהומות בחבל 
עם ישראל, אך טבעי היה להודו לפנות לישראל ולבקש ממנה 

 ,לייבא אמצעים לפיזור הפגנות. 'השתמשנו ברימוני צ'ילי
בעשן מדמיע, ברימוני הלם, ברימוני עשן צבע, בכדורי גומי, 

שכבתי  אך הם -ברימוני צבע עם ריסוס לעור ובגז מדמיע רב
אז  הסבירו במשרד הפנים.  את התוצאה הרצויה', לא הניבו

פיתוח ישראלי, של חומר מסריח  -לנסות את 'בואש'  והחליט
במיוחד בריח ביוב ורקב המפוזר באמצעות 'מתזית'. למעשה 
החומר כל כך מסריח, שהוא אינו יורד מהגוף גם לאחר מספר 

כדי לפזר  2008-מקלחות. בישראל משתמשים ב'בואש' מ
בהצלחה מרובה. כוחות הביטחון  של פלסטינים,הפגנות 

ההודים החליטו לנסות את החומר הדוחה כאמצעי לפיזור 
הפגנות. אלא שהניסוי הוכרז ככישלון קולוסלי: כוח המשטרה 
ההודי התיז את החומר על מפגינים בבירה דלהי, ללא תוצאות. 
 'הם לא זזו סנטימטר', הודה פקיד במשרד לביטחון פנים.

שהסירחון הישראלי פשוט אינו מסריח מספיק בשביל מתברר 
  הודו".

  )1.8("הינדוסטאן טיימס", 

  
  על שלושה דברים עומד השלטון בישראל

חלק עמי נתניהו כמה  1999-"אחרי שאיבד את השלטון ב
מלקחיו. וכך אמר: 'כדי לשלוט בישראל אתה צריך ששלושה 

ראש השב"כ, ראש אגף החקירות  –אנשים יהיו שלך 
במשטרה ונציב מס הכנסה'. עשר שנים אחר כך, תובנותיו 

  לגבי שומרי הסף התחזקו והסתעפו".
  )28.7(פרופ' עוזי ארד, לשעבר ראש המל"ל, "דה מרקר", 

  
  חפץ חשוד 

 "מצעד הגאווה סותר את קדושת ירושלים בה אנו חפצים".
  )3.8(הרב הראשי של ירושלים, אריה שטרן, "וואלה", 

   
  טובה כדי לקיים את הבחירות בהקדםעוד סיבה 

"אם הולכים לבחירות כל זה נהרס, ושוב אף אחד לא יטפל 
  בבדואים בנגב".

  )YNET ,2.8-(שרת המשפטים איילת שקד בריאיון ל



 3 /  חברה וכלכלה  
 

  עשור לתחילת המשבר הקפיטליסטי העולמי

   ביקורתי המרקסיסטי ההניתוח 
  

  אפרים דוידימאת 
        

ארצות הברית שחור ל היה ,2007, בקיץ של לפני עשור     
, אחרי יום חמישי השחור – בעיניים בפעם השנייה בתולדותיה

  . 1929-ב קריסת הבורסה של ניו יורק
שפקד (שוק המשכנתאות המשני) "סאב פריים" המשבר       

 .2007החל בקיץ  ,ליסטית הגדולה בעולםטאת המעצמה הקפי
-ליהמן"נפילת הבנק כעבור שנה עם הגיע  עומק השפל

נפילה דרסטית של שוק הנדל"ן האמריקאי  וזה חוללברדרס", 
ראי והבנקאות. המשבר הותיר ופגיעה אנושה בענף האש

עולמית. במלאות  חסרי כל וגרם לתגובת שרשרתמיליונים 
: האם המשבר שתי שאלות חשובות , נשאלותכעשור למשבר

עולם ב רואים המרקסיסטים את התמורות וכיצדהסתיים? 
  ?קפיטליסטיה

לא היו סיבות לדאגה,  ,לכאורה ?הסיבות למשבר מה היו      
היו מצוינים: הבורסה  2007-בכל האינדיקטורים הכלכליים 

קרי  –השכר "היה מרוסן"  ,עלתה, רווחיות התאגידים גאתה
לא עלה ריאלית במשך שנים רבות. כלכלנים, פוליטיקאים 

  ליברלי.-ובעלי הון שיבחו את נפלאות העידן הניאו
המשבר פרץ שלאחר מעשה,  "הכלכלנית"ברה על פי הס     

גרם והיצע האשראי בארצות הברית גדל שלאחר  2007-ב
לעלייה במחירי הדירות. במקביל, שוק ההלוואות היה פרוץ 
למודלים מסוכנים של ניהול סיכונים. הבנקים הגדולים נתנו 

ללא והלוואות ענק מבלי לבדוק את המצב הפיננסי של הלווים 
סכום ההלוואה אף על ערכו עלה לעתים  .כל ביטחונות

הלווים העדיפו  ,כאשר מחירי הדיור ירדו .האמיתי של הנכס
 –להחזיר את הנכסים לבנק במקום לשלם את המשכנתא 

 הענק ליהמן ברדרסהבנק והותירו את הבנקים ללא נזילות. כש
תגובת  -ובעקבותיה שלג  מפולת ה, נוצר2008קרס, בספטמבר 
  .שרשרת עולמית

עד כאן הגרסה "הכלכלנית" של המשבר. הניתוח      
העובדים משפחות זה מקרי שמשקי המרקסיסטי גורס שאין 

המשכנתאות.  פרעוןביניהן  –לא עמדו בעומס ההוצאות 
ליברלי -השאיפה הקפיטליסטית למקסם רווחים בעידן הניאו

ה להעמקת הניצול ולפגיעה בשכר (אותו "ריסון" גרמ
קיצוצים ברמת ללנטישת בתים ומכאן הדרך מפורסם). 

  הייתה קצרה מאוד. ההוצאה של משפחות העובדים 
  

  של הכלכלנים קצרזיכרונם ה
סוגה לי ליבר-דרכו של העידן הניאו ,כרון הכלכלניםיזלפי     

ב, נרשמו בשנים שקדמו לפרוץ המשבר בארה"אך בשושנים. 
: גלובליות ותכלמשברים מקומיים בעלי השבפועל כמה 

), המשבר בדרום מזרח 1993צצות הבועה היפנית" (ו"התפ
חברתי ברוסיה -המשבר המשולב הכלכלי ,)1997אסיה (

שהגיע עד ישראל  –טק העולמי -), משבר תעשיות ההיי1998(
היו . אלה 2001-והתמוטטות המשק הארגנטיני ב 2000-ב

אבל יוחסו  ,2007-ו לפני המשבר בקלנורות אזהרה שנד
 של חוסר הבנהלאו  מעשי שחיתותלם, לתנאים מקומיי

עידן של הקפיטליזם ב כללי המשחק המקומיות את הממשלות
המשק מינו ויצוין שהמשבר היפני נמשך עד י הגלובלי.

  שנה. 25-מזה כ צומחהקפיטליסטי היפני אינו 

שברים שקדמו למשבר שניתנו בעת המהסברים אותם     
שוכפלו לאחר מכן. עיתונאים ופוליטיקאים  ,2007-שפרץ ב

 האשימו את "השחיתות הממשלתית" (או התאגידית), את
"פעלו בצורה בלתי שאו המשכנתאות טלי ההלוואות ונ

יותר מדי כסף  העניקו"שמוסדות הפיננסים או את ה ,אחראית"
ליברלית -הניאו בניגוד לתורהכן, -על-. יתרחונות"בלי ביט

הם לפיה יש לצמצם את תפקיד המדינה בכלכלה ובחברה, 
שיבחו את התמיכה הגוברת של המדינה הקפיטליסטית 

השעה", "הוראת שעה" או  "צוכבמעמד הקפיטליסטי 
במהרה.  חלוףל יםאמורהשוק"  יכשלית לטמגר"תשובה פ

רגולציה תית הקיינסיאנית שמה דגש בהיעדר רוביקהה ישהג
  מקור למשבר הממושך. המגזר הפיננסי כעל 

  

כרזה של המחאה  -התעוררו!"  - %99-ה גורם לדימום"וול סטריט 

2011 ,ית בניו יורקתהחבר  
  

        

  

ליברלים, הכלכלנים -אבל בניגוד לכלכלנים הניאו     
הקיינסיאנים רואים בשחיקת כוח הקנייה של משפחות 

לי, ליבר-הניאושחיקת השכר בעידן של העובדים תולדה 
שיש בו ון נשזה מנג בחיניםאינם מגם הם כיסוד למשבר. אבל 

סתירה שלא ניתנת לאיחוי: הקפיטליזם נזקק לשווקים הולכים 
ופך הכל לסחורה ומקדם את וגדלים כדי למקסם רווחים, ה

בו זמנית הוא מחפש לקצץ בשכר העובדים בשם ה. הצריכ
לכלנים). הסתירה אותו מקסום רווחים ("יעילות" בלשון הכ

ר הם נעוצה בכך שאותם בני אדם האמורים לצרוך יות
  !העובדים ששכרם נשחק

  

  הסכמות ומחלוקות בניתוח המרקסיסטי
בעשור האחרון פורסמו ניתוחים מרקסיסטיים רבים על     

  הסיבות למשבר הקפיטליסטי.                    
>>> 4המשך בעמ'   
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  >>> 3 מעמ׳ המשך
  

ישנם הבדלי ם השונים ייסיסטהניתוחים המרק מכלולב    
אך המשותף דת), ראויים לרשימה נפרהחשובים (גישות 

לכל  ותהמשותפ הבנותלהלן . מפרידביניהם עולה על ה
חלק הוא כהמשבר . 1הניתוחים המרקסיסטיים של המשבר: 

האופי  .2 ;מאז ומעולם בלתי נפרד מיסודות הקפיטליזם
 הממד .3 ;ליברלי בימינו-לי של הקפיטליזם הניאובוהגל

משבר ה  .4 ;ואיך , איפהמי מנצל את מי, מדוע –המעמדי 
הוא חרג וספרה הכלכלית או הפיננסית באיננו מתוחם רק 

פוליטי  ממד יש .5 ;לעבר משבר פוליטי, סביבתי וחברתי
השלכות פוליטיות ישירות של המשבר ותוצאותיו בכל מדינה ו

פוליטיקאים הכריזו שוב ושוב על "יציאה מן  .6 ;ומדינה
 ;המשבר", אך העולם הקפיטליסטי טרם התגבר על המשבר

 –העולמי  הקפיטליזםשל  במבנהשינוי עומק  חל .7
צמיחתם של משקים אחרים  -ובמקביל חלשותה של ארה"ב יה

אינם מסוגלים לעת עתה לאתגר את ש ,כגון סין וגרמניה
  ההגמוניה האימפריאליסטית האמריקאית. 

  

  ?קוטבי-לקראת עולם רב
אחת בין נקודה שנויה במחלוקת אי להתעכב בדכ     

-שהניאורחבה הסכמה ב .השונים יםיהניתוחים המרקסיסט
 נשאלת, 2007-רליזם ניזוק או נפגע מהמשבר שהחל בליב

  ידה של הגלובליזציה הקפיטליסטית?מהו עת :השאלה
של האימפריאליזם  במילים אחרות: האם היחלשותו     

קוטבי, בו ארה"ב תהיה אחת -עולם רבל ההאמריקאי מוביל
   ?ו ורוסיהסין, הודצד ב –השחקניות אך לא היחידה 

 למשל, סבור הכלכלן המרקסיסטי המצרי סמיר אמין,    
יחד עם מדינות  –שהתעצמותן הכלכלית של סין, הודו ורוסיה 
תוביל בהכרח  ,נוספות כגון דרום אפריקה או ברזיל

להיחלשות המערכת הכלכלית הגלובלית כולה. "הדרום" 
"הפריפריה"  ,או במילים של אמין –מאתגר את "הצפון" 

רק בשינוי יחס כוחות בתוך לא מדובר  .מאתגרת את "מרכז"
אלא בשינוי יסודי עד מאוד לאחר מאות  ,המערכת הגלובלית

שנים של הגמוניה קפיטליסטית ואימפריאליסטית של המרכז 
  על הפריפריה.

 קלאודיו הארגנטיני המרקסיסטי הכלכלן ביניהם אחרים,     
 את לאתגר מסוגלת "הדרום" נותמדיש שייתכן סבורים כץ,

 של היסוד ומן המיוחל בשינוי מדובר לא אבל "הצפון",
 אמנם,   חשוב   שינוי   זה    לדידו    הקפיטליסטית.     המערכת

 
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   זו הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח  לוםללא תש המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני,

  zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 
 

מתבקשים לכסות את הוצאות  המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

 
 יסוציאליסט-המהפכני העומק נטול אבל בעולם הכוחות ביחס

  .הגלובליזציה של הגובר הריקבון מול הדרוש
  

   ומחאות מעמד על
 רבות מחאות בשקט. חולף לא 2007-ב שהחל המשבר     

 אפריקה דרום ועד ואיסלנד מארה"ב - בעולם התחוללו
 הגדולה המרוויחה (לכאורה סין שלטונות .הלטינית ואמריקה

 אירועים אלף 35-כ על מדווחים למשל, הכלכלי), המשבר של
 שביתות הפגנות, מאהכ כלומר ,שנה מדי חברתי" סדר-אי״ של

 כגון מדינות, יש סביבתי. או מעמדי רקע על יום מדי ומחאות
 כתגובה שהוקמו המוניותה מחאהה תנועות בהן ספרד,

  רב. משקל בעלי פוליטיים וחותכ הפכו למשבר
 רבןוהק הוא-הוא העובדים שמעמד העובדה חרף אך    

 הוא הגלובלי, ליסטיהקפיט הכלכלי הסדר של האולטימטיבי
 אחד זה המעמדי. המאבק של לזירה כוחו בכל נכנס טרם

   האחרון. בעשור החברתית המחאה של הברורים הגבולות
 הפיכת לאחר תקםהש טרם הסוציאליסטי שהאופק נדמה    
 התדהיר רקע עלו הקפיטליסטית לרוסיה המועצות יתבר

   הקפיטליזם. לעבר סין של המואצת
 נגד המאבק של ההיסטוריה שלא. כמובן ההיסטוריה? סוף     

 המאבק יתפתח איך נכתבה. טרם 21-ה במאה הקפיטליזם
 אכן שהמאבק לקבוע רק אפשר לחזות. מאוד עד קשה הזה?
    מקום. לשום הולך לא הקפיטליסטי ושהמשבר קיים

  
        

  נכון גם לישראל: 

  על פריון העבודה וניצול
  

 ויעובדבארה"ב כושל בניסיונו להפוך את  המגזר העסקי"     
בארצות לבעלי פריון עבודה גבוה יותר. צמיחת פריון העבודה 

רק  ― המוקדמות 80-היא הנמוכה ביותר מאז שנות ההברית 
בממוצע  2.3%האחרונים, לעומת  לשנה בעשור וחצי 0.8%

. זה הגורם העיקרי להאטה בצמיחת התמ"ג 2007-ל 1947ין ב
ומה אם  כך סבורים כעת רוב הכלכלנים.ובשכר העובדים... 

טעינו, וזאת אינה הדרך הנכונה לנתח את המצב? מה אם 
צמיחת פריון העבודה אינה כוח חיצוני שמתקדם בקפיצות 

לוגיות, אלא משולב באופן אקראיות בגלל המצאות טכנו
הצמיחה  ?שוק העבודהשל מצב הכללי של הכלכלה ובעמוק 

החלשה בפריון אינה משקפת מחסור מצער בשיפורים 
טכנולוגיים, אלא היא תוצאה של הביקוש הדל למוצרים 

כך כתב  - "מדכא את השכרהשירותים ושל שוק עבודה לו
הפרשן הכלכלי הבכיר של העיתון,  )25.7" (ניו יורק טיימסב"

  . ניל אירווין
  

ומה אם הוא טועה? או במילים אחרות: הייתכן ש"שוק     
העבודה" (קרי: המעסיקים) "מדכא את השכר" (קרי: השכר 

) בגלל ש"המגזר העסקי" (קרי: בעלי ההון) רוצה אינו עולה
-לשחזר את שיעורי הרווח שנרשמו עד למשבר הכלכלי ב

  ואינו מצליח?  ופגיעה בשכר,באמצעות העמקת הניצול  2007
  

אמנם המשק הקפיטליסטי האמריקאי אינו דומה למשק     
מדי כמה חודשים דנים הקפיטליסטי הישראלי, אבל גם אצלנו 

שבממסד והמעסיקים בשאלת "הפריון הנמוך הכלכלנים 
במשק". אבל ייתכן שמה שטוב לפועל האמריקאי טוב לפועל 

 וההיפך.  ,הישראלי
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  הלשכה הפוליטית של מק״י: 

נתניהו צריך 

  ללכת
  

"ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא סמל לשחיתות השלטון     
בשירות חמדנותם של בעלי ההון, המבצע מדיניות 

באשר  קפיטליסטית חזירית. ניסיון העבר מעורר חששות
לתקינות הליכי החקירה, אבל ברור לכולם שנתניהו המושחת 
עומד בראש ממשלה מושחתת שצריכה ללכת הביתה יחד 

כך נאמר בהחלטות שקיבלה הלשכה הפוליטית של  - עמו"
נערכה המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) בישיבה ש

 ).5.8לאחרונה (
"חילופי  פרויקטמק"י גינתה גם את של הלשכה הפוליטית     

לל טרנספר של תושבי העיר וכהנתניהו,  , שהציגהשטחים"
 תחומילהיישובים פחם ואזור ואדי עארה והעברת -אום אל

"הצעה גזענית זו היא חלק  :הרשות הלאומית הפלסטינית
-פלסטיני בישראל והדה-ממסע ההסתה נגד הציבור הערבי

הנהגתם. לגיטימציה של האזרחים הערבים, של אזרחותם ושל 
מגמת ההידרדרות הפשיסטית היומיומית ב מרכיבזהו גם 

  מגמה שמולה נדרשת אחדות שורות מול   .בחברה הישראלית
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)לע"מ(צילום:  נתניהו ועמיתו ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן  

  
במאבק של הציבור הערבי ושל כל הכוחות הדמוקרטיים, 

  החשדות    החקירות,      התגברות   עם     להחריף    ושצפויה 

והאישומים נגד נתניהו בפרשיות השחיתות הרבות", נאמר 
 .בהחלטה

הלשכה שבה וקבעה שיסודות השלום הצודק הם סיום     
, והקמת מדינה 1967הכיבוש בשטחים הכבושים משנת 

צד מדינת בפלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים המזרחית, 
 , והוסיפה:ופתרון צודק לסוגיית הפליטים הפלסטיניםישראל, 

פחם וואדי -"מק"י דוחה את ההשוואה בין אזרחי אום אל
עארה, שהם בני המקום מימים ימימה, לבין מתנחלים 

 .בשטחים כבושים, שגורלם לסגת יחד עם הכיבוש"
שחרור  –התפתחויות האחרונות בסוריה ובלבנון ה לגבי    

 סיכמה: ,נוסרה-י דאעש וג'בהת אלשטחים משליטת ארגונ
"הן מבטאות את כישלון המיזם של האימפריאליזם 

ם הפועלים בשירותם, יוהריאקציה ושל הכוחות הסלפיסטי
ומוכיחות כי מאבקם של העמים הערביים נגד תכניות הריסוק 
והפירור נושא פרי. בקרוב יקרוס ההימור של ארה"ב ובעלי 

האזור כדי להבטיח את בריתה: להתיש את מדינות ועמי 
אינטרסים הכלכליים שלה. מק"י הההגמוניה הביטחונית ו

מזהירה מפני הרפתקה מלחמתית של קברניטי ישראל, 
 .עלולה לדחוק את האזור למלחמה הרסנית עקובה מדם"ה

הלשכה הפוליטית מעריכה את הודעתו של החבר ח"כ ד"ר     
לפי את זהתפטרותו מהכנסת, ו בדברעבדאללה אבו מערוף 

יישום מלא של התחייבות חד"ש צורך החלטות המוסדות ל
 .הסכם הרוטציה ברשימה המשותפתבמסגרת 

הלשכה הפוליטית בירכה את עשרות מחנות הקיץ של     
זה מפעל חינוך ייחודי  –בשבועות אלה  מתקיימיםבבנק"י, 

מטפח השבו פעילים מדי שנה מאות צעירים ואלפי ילדים, 
ות הצעירים. הלשכה קוראת רבקרב הדוערכים מהפכניים 

  .למחוזות ולסניפי המפלגה לתמוך במפעל חשוב זה



 6בעולם/

  דרום אפריקה על פרשת דרכים
    

  ריקהפאום מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית של דרבלייד נזימאנדה, ריאיון עם 

      

'ייקוב זומה, ניצל גנשיא דרום אפריקה,        
) מהדחה בהצבעת אי אמון 8.8שעבר ( בשבוע

בפרלמנט. ההצבעה נערכה באופן חשאי בעקבות 
  .החלטה מפתיעה של יו"ר הפרלמנט

ואשם בשחיתות, אמר המ, 75-הנשיא בן ה    
בחודש יוני שהצבעת אי אמון חשאית תהיה לא 

הפרלמנט ָבֶלקה מֶבֶטה  שבת ראשיו ולםאהוגנת. 
מפלגתו של הנשיא, הקונגרס עם ית נמנ(ה

 פוליטית פצצההטילה ANC) הלאומי האפריקאי 
   .כשאפשרה הצבעה אנונימית בבית הנבחרים

לץ מניסיונות הדחה רבים הצליח להיחזומה    
טענות  ,. ואולם2009-לנשיא ב נבחרמאז 

שחיתות, נפוטיזם וניצול השררה  בדברעקשניות 
ם יריבי .את מעמדולערער כנראה הצליחו 

 איהצבעת  הגישוהאופוזיציה ומפלגות  תנועתוב
 177, לעומת להדחהחברי פרלמנט   198התנגדו , בהאמון

לחוסר הפופולריות של זומה היה משקל רב . התמכו בש
בהצבעה, אך גם למצבה הכלכלי ההולך ומחמיר של דרום 

האבטלה גדלה ושיעורה על פי נתונים לא רשמיים,  .אפריקה
ה, בעוד שאבטלת הצעירים גאתה יהאוכלוסימכלל  27%כעת 

   .53% עד
, פייר שליח העיתון הקומוניסטי הצרפתי "הומניטה"    

 שר ההשכלה הגבוהה, בלייד נזימאנדהברבנסי, שוחח עם 
מזכ"ל המפלגה אשר שב ונבחר ל ),GCISצילום: , בתמונה(

בוועידת המפלגה שנערכה  האפריק-דרוםשל הקומוניסטית 
לקראת נערך  נזימאנדהעם  הריאיון בסוף יולי ביוהנסבורג. 

  ההצבעה בפרלמנט.
  

  מה מצבה של דרום אפריקה כעת?
ודרום אפריקה ניצבת על פרשת דרכים.  מצב מאתגרה    

קיימת האטה בכלכלה ונרשמו פיטורים בענפים רבים. למשל: 
ה כלהש –פיטורים  בענף המסחר והשירותים אנו עדים לגל

ישירה של המעבר לקניות מקוונות, כמו בכל העולם. מחצית 
הרהיטים שנמכרו במדינה לפני כשני עשורים היו מתוצרת 

. מהרהיטים 90%-מקומית. כעת דרום אפריקה מייבאת כ
ההאטה פוגעת גם בענף הייצוא מספר אחת: מינרליים. סין, 

לפני  םה את יבואשהייתה יעד חשוב לייצוא המינרלים, הפחית
  כשנתיים. 

  

  ומהן ההשלכות על החיים הפוליטיים?
להאטה יש השלכות על תנועת האיגודים המקצועיים      

החזקה ועל הפוליטיקה המקומית. במסגרת הקונפדרציה של 
 א, שהיCOSATU)( דרום אפריקההאיגודים המקצועיים של 

קונגרס הלאומי ובת ברית של הקומוניסטים, התגלעו ב מרכיב
איגודים מקצועיים  כמהחילוקי דעות חריפים ביחס לממשלה. 

  .הפנו לה עורף
רס הלאומי ולגלות נחישות לחזק את שורות הקונג נדרשנו    

היינו צריכים להתמודד עם אבל במקום זאת ו, במאבק
ים השחיתות הגוברת בתוכו ועם הפרת כללים דמוקרטי

ו מצדדים בקבוצות מסוימות בתוך הקונגרס לאהבסיסיים. יש 
ם, אלא על מנת יים או פוליטיידווקא בגלל עקרונות אידיאולוג

   מדי   מחמיר.   רק    המצב  המדינה.   שאבי מ  על   יד   לשים 

  

  
יום, זה חודשים, מתפרסמות ידיעות על השחיתות הפושה 

את זרועות מגייסות במנגנון המדינה. רשתות פרזיטיות 
האישית. עקב כך, ובמישור הפוליטי,  ןהשלטון לטובת

הקונגרס את איבד בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות 
שלוש הערים הגדולות. יצוין שרוב תומכי הקונגרס הלאומי 

לא הצביעו עבור האופוזיציה הימנית, הם לא הפכו את עורם. 
   אלא פשוט נשארו בבית. לא הלכו לבחור.

  

  אבל המואשם העיקרי בשחיתות הוא דווקא הנשיא זומה...
נכון. הוא קשור במשפחה של בעלי הון, משפחת גופטה,     

ון והקונגרס שיצרה קשרים הדוקים עם חברים בצמרת השלט
, יותר משני מיליארד דולר יצאו החשיפותהלאומי. על פי 

לחילוקי מקופת המדינה והגיעו לידי אותן רשתות. זו הסיבה 
בי הקונגרס הלאומי. לנו, ית הגוברת בין מרכקהדעות ולמחלו

כי רבים מפעילי  ,בולקומוניסטים, יש אחריות גדולה לנעשה 
הקונגרס סמכו על המפלגה הקומוניסטית שתעמוד על 
המשמר על מנת למנוע שחיתות, להגן על הדמוקרטיה בתוך 

תכנית התנועה, לאחד את הכוחות המתקדמים ביותר ולהציב 
חדש את תוכך  ,ברורה שתוכל להוציא את הקונגרס מן הסבך

וא סימל במשך דורות עבור התקווה שהאת ובו התמיכה 
  אזרחים. מיליוני

 

, מה עתידו של נשיאמון באה-מעבר לתוצאות הצבעת אי

  הקונגרס הלאומי האפריקאי?
מצבו של הקונגרס בכי רע. בשלב הזה לא קיים בתוכו זרם     

ות והסתיר ..המסוגל לתת מענה לבעיותיו הקשות.המוני 
קומוניסטים נעשה את הכל על מנת כבתוכו רק מתגברות. 

 לשקם את הקונגרס וכדי לעזור לו להתגבר על בעיותיו
  . הקשות

שללא ספק נושא טרם קבענו מי יהיה נשיא הקונגרס הבא,      
הדבר  ,לנשיאות המדינה. עבורנוהקרבות ישפיע על הבחירות 

החשוב ביותר הוא לבחור באישיות ובהנהגה המסוגלות לאחד 
צריך  לשם כךאת השורות ולהיאבק בשחיתות עד למיגורה. 

לא ם לבחור מנהיגות מאחדת שתפעל ללא פחד וללא מורא. א
  , ימיו של הקונגרס הלאומי האפריקאי ספורים.ןנעשה כ
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  תוף ההתנגדות
  שנה לראשית הופעתו של "קול העם", ביטאון המפלגה הקומוניסטית 70

  
  
  
  
  

  מר גוז'נסקית מאת
  

  

הקומוניסטית "קול העם", הביטאון בעברית של המפלגה     
, 1937בארץ במשך עשרות שנים, החל דרכו כירחון באוגוסט 

בעת שהקומוניסטים פעלו בתנאיי מחתרת. הדפסתו, החזקתו 
והפצתו של "קול העם" היו מעשה הקרבה של קומוניסטים, 

  שהסתכנו במעצרים, בעינויים ובגירוש מהארץ.
מבחינת תכניו, "ביטא "קול העם" את עמדות המפלגה     

הקומוניסטית, שעמדו בניגוד לאידיאולוגיה ולעמדות 
הפוליטיות של המפלגות הציוניות וגם של מפלגות ממסדיות 
ערביות. בתקופת המנדט, תפסו מקום מרכזי ב"קול העם" 

א"י, -מאמרים נגד השלטון הבריטי, לעצמאות פלשתינה
לדמוקרטיזציה של המשטר, לשותפות 

  ערבית ולאחדות פועלים. -יהודית
בשנות מלחמת האזרחים בספרד     

) ובתקופת מלחמת העולם 1939-1936(
), הקדיש הירחון 1945-1939השנייה (

"קול העם" מקום רב למערכה בפאשיזם 
המועצות -ובנאציזם. על רקע הפלישה של הצבא הנאצי לברית

ונוכח השינוי בהלכי הרוח בבריטניה וגם בציבור היהודי 
של מפיצי "קול העם". אולם  המעצרים 1942-בארץ, פסקו ב

. 1944רישיון מנדטורי להוצאת העיתון ניתן רק בדצמבר 
באותה שנה שונתה מתכונת "קול העם" לשבועון והוחל 

  בפרסום שמות כותבי המאמרים והרשימות. 
התרחבות התמיכה בעמדות המפלגה הקומוניסטית על רקע     
עם" על הוצאת "קול ה 1946הוועד המרכזי בסוף  חליטה

כיומון והטיל את ריכוז ההכנות הארגוניות על אליהו 
 ההחל 1947בפברואר  14-. ב, חבר ההנהגה(אליושה) גוז'נסקי

 8-6עמודים בימי חול ובן  4"קול העם" כיומון בן הופעת 
 עמודים בימי שישי. 

  

  לצד העובדים והמקופחים, לשוויון האישה
"קול העם" ליווה באהדה רבה את המאבקים השונים     

שניהלו פועלי ייצור ושאר העובדים השכירים, יהודים 
וערבים. נוסף לרשימות עיתונאיות, פרסם היומון בקביעות 
רשימות שכתבו חברי מק"י על המצב במקומות עבודתם 
ובשכונותיהם. תמיכתו הנלהבת של "קול העם" בשביתת 

ה במעקב יומי אחר השביתה וגילויי ) התבטא1951הימאים (
  הסולידריות עמה וכן באוסף תרומות עבורה. 

הקדיש "קול העם" מקום נרחב למצוקות  50-בשנות ה    
ולמאבקים של תושבי המעברות ושכונות העוני. ב"קול העם" 

חברתית הייחודית של מק"י -בוטאה עמדתה המעמדית
) נגד הדרתם בתמיכתה במחאה של תושבי ואדי סאליב (חיפה

  העדתית ובגינוי השימוש של שוטרים בנשק חם כלפי המוחים. 
"קול העם" נתן כיסוי נרחב לוועידת הנשים בישראל     

נשים יהודיות וערביות  400), בה נטלו חלק 1954(אפריל 
  ביוזמתו של ארגון נשים דמוקרטיות בישראל. 

 "קול העם" התייצב מן הרגע הראשון בהחלטיות נגד    
הממשל הצבאי באזורים שבהם חיה האוכלוסייה הערבית 

ותבע את ביטולו. בהמשך יצא העיתון חוצץ נגד הפקעות 
), 1952הקרקעות של אזרחים ערבים ונגד חוק האזרחות (

ותבע להיענות לדרישת הפועלים הערבים לחברות מלאה 
        בהסתדרות הכללית. 

שהוקיע את היה "קול העם" היומון היחיד בעברית  1956-ב    
סואץ ותבע את הסגתם המידית של כוחות צה"ל -מלחמת סיני

 מסיני ומהרצועה.
  

  תשתית חופש הביטוי
לא כיבדו זכויות אזרח בסיסיות,  1948ממשלות ישראל מאז     

ובכלל זאת את חופש הביטוי. ביטאוני מק"י, היומון "קול 
" בערבית, נרדפו בשיטתיות העם" בעברית ו"אל אתיחאד

בשל העמדות הפוליטיות השמאליות 
הרדיקליות שביטאו. לעיתים תכופות 
הופיע העיתון עם כתמים לבנים, 
שהעידו על ידיעות ומאמרים ואפילו 
מכתבים למערכת שפסלה הצנזורה. 

גוריון" -בן –"משפט קול העם 
), המשפט הפוליטי הראשון בתולדות ישראל, נסוב 1949(

ב חופש העיתונות: האחראים להוצאת היומון הורשעו סבי
בשל מאמר מערכת שמתח ביקורת פוליטית על ראש 

    הממשלה. 
בתגובה לאחד מצווי הסגירה, הגישו הנהגת מק"י וחברת     

"קול העם" עתירה לבג"ץ נגד שר הפנים. פסק הדין של בית 
המשפט העליון בראשות השופט שמעון אגרנט (אוקטובר 

, שקיבל את העתירה, הפך תשתית של חופש הביטוי, )1953
  ובמיוחד חופש העיתונות, בישראל. 

"במסגרת "קול העם" פורסמו באופן סדיר מוספים,     
וביניהם: מוסף לספרות, אמנות וביקורת והפינה לילד. בשנות 

ערך המשורר אלכסנדר פן את המוסף הספרותי,  60-וה 50-ה
וסף לספרות פרסמו, בין היתר, וגם פרסם בו מיצירותיו. במ

שאול, אביגדור המאירי, -הסופרים והמשוררים מרדכי אבי
 ברזילי.-ין, שמעון בלס ומשה נוף, רות לועמוס לוין

  

  הפסקת ההופעה
טאון קומוניסטי בעקבות י"קול העם" הפסיק להיות ב    

, כאשר נותר בחזקת הקבוצה 1965הפילוג במפלגה באוגוסט 
שבראשה עמדו משה סנה ושמואל מיקוניס. בעריכתו של סנה, 

 1967"קול העם" נותק מהעמדות האינטרנציונליסטיות וביוני 
. אחרי כעשור מה ובכיבושיההובעה מעל דפיו תמיכה במלח

לטת קבוצה זו להפסיק את של פעילות פלגנית, הובילה הח
  .1975ביוני  30-קיומה העצמאי לסגירת "קול העם" ב

היה זה סוף עצוב לעיתון שהושקעו בהוצאתו ובהפצתו     
זעתם וכספם של עורכיו וכותביו, של חברי המפלגה וידידיה. 
אך מק"י לא הותירה את הציבור דובר העברית ללא עיתון 

יע בסדירות "זו הדרך", משלה, ומזה למעלה מיובל שנים מופ
  של "קול העם" הקומוניסטי.תוף ההתנגדות הממשיך במסורת 

 "קול העם" זמיניםידע משמח למתעניינים: כל גיליונות מו    
  של הספרייה הלאומית. 'עיתונות יהודית היסטורית'באתר 



    במאבק
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תקיים  של ההסתדרות יפו-סיעת חד"ש במרחב תל אביב    

רו באתרי בנייה ברחבי העיר תחת י"משמרות בטיחות" שייס
סולידריות עם עובדי  -"בטיחות היא זכות יסור  :הכותרת

באוגוסט, נקיים  18הבניין". נמסר כי "ביום שישי הקרוב, 
הפצת חומרי לתמיכה בעובדים, בביקורים באתרי בנייה 

הסברה בעברית ובערבית ובקריאה להקפדה על חוקי 
". . ת"א1. נפגשים ליד מגדל האופרה אלנבי הבטיחות

חיל חמאד, יו"ר סיעת חד"ש בהשתתפות ד -המשמרות 
        בהסתדרות. 

        

          
 תאונת עבודה (צילום: הקבוצה למאבק בתאונות בנין)

        
בשבוע שעבר נרשמה תאונה קטלנית נוספת באתר בנייה     

נהרג  30: פועל סיני בן בביצוע חברת 'אל הר' מקבוצת קרדן
מתבנית שנפלה עליו באתר החברה בהוד השרון. זה העובד 

שנהרג באתרי בנייה מתחילת השנה. שני פועלים נפצעו  18-ה
באותו יום באורח בינוני באתרי בנייה באזור התעשייה שילת 

 .האחרון גם הוא עובד סיני –ובהתנחלות הר חומה 
  

  יש גבול
  

הדס ו ,ימים 44נכלאה בפעם השנייה וכלואה כבר  נועה גור גולן

ימים, בגין סירובן להתגייס  20-נידונה בפעם הראשונה ל טל

  ולקחת חלק בדיכוי העם הפלסטיני.
  

  משמרת תמיכה בסרבניות תתקיים 

  6על ההר שמעל כלא 
  

  18:00, בשעה 19.8שבת, 
  

  בנייני האומה בירושלים;  ,16:00הסעות: 

  על דרך נמיר ליד רכבת מרכז בתל אביב ,17:00
 
 
 

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

 נוקטורמה – ברטראנד בונלו
  

  עם תרגום לאנגלית) צרפתית( בלגיה, גרמניה ,צרפת, 2016
 

  תום שובלתתקיים שיחה עם  אחרי ההקרנה
  

  , תל אביב70, אחד העם 20:00באוגוסט,  19"ש, מוצ

  
        

  

   חנין דב עם בית חוגי

   הכנסת בפגרת
  

הרשימה , הכנסת בפגרה. אבל ח"כ דב חנין (חד"ש    
המשותפת) אינו נח והוא פתח השבוע במרתון מפגשים וחוגי 
בית ברחבי הארץ ובמרכזם השאלות הפוליטיות הבוערות 

  כעת בישראל.
"אפשר כבר להרגיש את הקרקע רועדת  :ח"כ חנין מסר    

איך נתמודד עם  מתחת לשלטון המושחת של נתניהו. אבל
הסכנות שהוא עוד עלול ליצור? ומה יהיה ביום שאחרי? איך 
נשנה באמת את הכיוון? כדי לבנות כאן חברה צודקת, 

צריך לעשות יותר מאשר  -שוויונית, שחיה בשלום באזור הזה 
אני מזמין אתכם ואתכן להיפגש איתי כדי לחשוב . סתם לחכות

את הפוליטיקה ואת  על כך ביחד. איך נתארגן לכוח שישנה
  .החברה. איך נפעל כדי שהמקום הזה יהיה מקום לכולנו"

"אם נסתכל טוב, נראה שמול שלטון נתניהו  חנין ציין:    
אני רואה את . נוצרה כאן התנגדות רבה מלמטה, בזירות שונות

ההפגנות האמיצות של הנכים, שחוסמים כבישים בדרישה 
אני רואה את  .בכבודלאפשר להם לחיות  –כך -הבסיסית כל

הפעילים הסביבתיים ואת התושבים, שלא מוכנים שחופי הים 
אני רואה  יהפכו נדל"ן ויכוסו בבטון לטובת רווחי הקבלנים.

מפגינות נגד מדיניות ממשלתית מפלה האת קהילות הלהט"ב, 
   .ונגד פשעי שנאה"

"אבל מאבקים נפרדים לא מספיקים. הם צריכים להתכנס     
  לבנות כוח גדול. זה האתגר הגדול שלפנינו", הדגיש. יחד, כדי

 
ברחבי עם ח"כ חנין מפגשים שיתקיימו ניתן להירשם ל

  http://tinyurl.com/talkwithdov הארץ:


