
  

  

 למלחמה. איראןצפון קוריאה וומנסה לגרור את  אייםמ ממשל טראמפ

  לטובת חברות הנשק הגדולות החימושמירוץ  מאיצה אתתוקפנותו 
  

  

, ניקי היילי, באו"םשגרירת ארצות הברית     
קוריאה הצפונית תושמד ): "18.9הצהירה (

אם תמשיך בהתנהלות חסרת האחריות ותוסיף 
זו ". לפתח נשק גרעיני וטילים בליסטיים

בימי המלחמה  התבטאות קיצונית. אפילו
בפי של יריבים  הקרה לא נזכרה "השמדה"

. השגרירה, דוברים רשמיים של ארצות הברית
, הפרטיתאת את עמדתה כמובן, אינה מבט

. בתקשורת טראמפ ממשל ו שלאלא את עמדת
 האמריקאית, וכן בזו הישראלית, כבר צוטטו

המדברים יועצים ביטחוניים בכירים לממשל 
אופציות צבאיות להתמודדות עם " בשבח

  ."המשבר בחצי האי הקוריאני
 לביועלול לה צפון קוריאהסביב המשבר     

ובכל מקרה הוא , למלחמה גרעינית איומה
מזרח -כבר מאיץ את מירוץ החימוש בדרום

  . אסיה
גם באשר לאיראן, ממשל טראמפ אינו יודע     

עוד לפני היבחרו לנשיאות, וגם מאז  מנוחה.
טראמפ ביקורת חוזרת ונשנית על הסכם  דונלדמתח  נבחר,

ברק  ,בתפקיד קודמובידי  2015-, שנחתם בהגרעין עם איראן
לחץ על המודיעין  טראמפ, מפעיל ואובמה. מאז נכנס לתפקיד

הפרות ההסכם מצדה של  שישיג נתונים בדברהאמריקאי 
, למרות שבביקורות של הסוכנות הבינלאומית לנשק איראן

מטרת טראמפ  . אטומי (סבא"א) באיראן לא נמצאו הפרות
ותומכיו, לרבות ראש הממשלה נתניהו, היא להכין את הרקע 

   . באיראןצבאית ה תקיפלאפילו או  ,הסכם הגרעין ביטולל
כדאי לזכור בהקשר זה את התנהגות ארה"ב ובעלות ברית     

לא מצאו כל ראיות  סבא"אפקחי שעל אף . לובלגבי עיראק ו
פלש צבא ארה"ב  בעיראק, נשק להשמדה המוניתקיומו של ל
   .יהלא

במקרה של קדאפי בלוב, פירוק הנשק הגרעיני התברר גם     
כצורה נוספת של תוקפנות. ממשל אובמה שידל את קדאפי 

אך הבטחה "לשפר את היחסים", להתפרק מנשקו תמורת 
   משלטונו בכוח.קדאפי הופל  בפועל

  
  

 האחרוניםמדיניות החוץ של ארצות הברית בעשורים     
למעשה "המלצה" לממשלות עם היסטוריה של  משמשת

מנת לשמור -נשק גרעיני עלבלהחזיק עוינות עם ארצות הברית 
  ממשל טראמפ מקצין זאת. על מאזן הכוחות.

התשובה לתכניות ומזימות טראמפ ונתניהו היא תביעה     
ממשל  התיכון בפרט.-לפירוק נשק גרעיני בכלל, ובמזרח

ושל  גרעינימנשק טראמפ הוא האויב הגדול ביותר של הפירוז 
  על הסביבה ועל עצם קיום האנושות.השמירה 

  

  שנים  100לרגל   מורחבגיליון 

  למהפכת אוקטובר

  2017, בספטמבר  20,   36ליון יג
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 2תגובות /

    
  

   דברים בשם אומרם

  של תשע"ז המיטב
  

  טראמפ ביילין קורא להתגייס למען
ובוודאי לא להמתנה "זו אינה השעה לשיקולים קטנוניים, 

. העולם אינו יכול להרשות זאת 'אמרתי לכם'לאפשרות לומר 
לעצמו. גם מי שלא רצה בטראמפ, גם מי שלא האמין כי 

  ".חתובחירתו אפשרית, יצטרך עכשיו לתרום להצל
  )20.1 (מנהיג מרצ לשעבר יוסי ביילין, "ישראל היום",

   

  אלוהים הקשיב לקריאתו של ביילין
לעשות  :יש עבודה מרובה    ,לנשיא ארה"ב החדש, טראמפ""""

שלום בעולם. הנשיא היוצא עשה הרבה תקלות וקלקולים 
כדי להכשיל אותו. הילארי ואובמה קיבלו את שוק חייהם 

ת, אב שלא יעזוב אותם שנים רבוכשטראמפ עלה, יש להם כ
יד ה' בדבר. לנשיא החדש טראמפ יהיה קשה בחצי השנה 

ואחר כך הכל יזרום. הפלא הגדול שהוא מאמין , הראשונה
 - הוא בעיניים עצומות! כל מה שישר ואמיתי - ברוך-בקדוש

  .הוא עושה"
  )20.1(הרב ניר בן ארצי, "כיכר השבת",

  

  משא האדם הלבן
ראש ממשלת בלגיה, שארל מישל, בפתח פגישתו עם "

בירושלים אמר נתניהו כי ישראל נמצאת בחוד החנית של 
המדינות הנלחמות באסלאם הקיצוני וכי היא חולקת מידע 

חשוב להכיר בכך שישראל היא הכוח 'שיש לה על טרור. 
החזק ביותר במזרח התיכון המונע את התמוטטות המזרח 

מונעת סבל נורא  . הוא ציין כי ישראל'התיכון המערבי
למיליונים רבים של תושבי האזור והזרם שלהם לאירופה 

אני חושב שבמובן זה ישראל עושה שירות 'היה מתגבר. 
   ה'".חשוב לעמי אירופה, כולל בלגי

  )7.2(רשת ב', 
  

  חלום בלהות
  "פגישת טראמפ ונתניהו היא פסגת חלומות".

  )12.2(השר צחי הנגבי, קול ישראל, 
  

  וזיציהֵאיָכה האופ
"מרצ עסוקה בעיקר בעצמה. יש עתיד עושה הכל כדי 
להצטייר כימין. המחנה הציוני עושה הכל כדי לא להרגיז את 
הימין. שותפות גורל ואינטרסים עם הרשימה המשותפת 

  אינם באים בחשבון באקלים הפחדני והחנפני הזה". 
  )23.3(אורי משגב, "הארץ", 

  

  "ישראל היום"קורא רק , הוא למזלו
אני אגיד לכם מה אני רואה בתקשורת. היא לא מספיק "

היא לא משקפת את התחושות של הציבור. יש פה . מגוונת
תעשייה של דכדוך. במקום שהם רואים אבטלה, אני רואה 
תעסוקה מלאה, במקום שהם רואים כלכלה הרוסה, אני רואה 
כלכלה פורחת. במקום שהם רואים פקקים, אני רואה 

   ".ת, גשריםמחלפים, רכבו
  

  )3.4(ראש הממשלה בנימין נתניהו, "הארץ",  

  למלחמה בסוריה נמצאה הסיבה
לו האו"ם לא היה  -המלחמה בסוריה כבר הייתה מסתיימת "

  .מתעסק כל העת באובססיביות בישראל"

 )5.4הליכוד, רשת ב', מ (ח"כ ענת ברקו
  

  זו חונטה צבאית – אלטרנטיבהזו לא 
ם להקים גוש מרכז חזק. אני מקווה "אני מאמין שאנו צריכי

  יצטרפו'".נץ בני גו שבוגי יעלון, גבי אשכנזי, אהוד ברק
  )7.5", ג'רוזלם פוסט"יצחק הרצוג בכנס (

  ?האם טראמפ שייך לליכוד או לבית היהודי
י מקדם בברכה 'אנ :"שר המדע אופיר אקוניס (הליכוד) אמר

הליכוד. בשום חלק של הביקור של  תאת החבר החדש בתנוע
הנשיא דונלד טראמפ לא נשמע צמד המילים מדינה 

המשפטים, איילת שקד (הבית היהודי)  תפלסטינית'. שר
  הגדירה את טראמפ כציוני".

  )24.5("מעריב", 
  

  גם מתנחלים סובלים מהכיבוש
"מאות אלפי יהודים נמצאים תחת שלטון צה"ל רק מעצם 

  חי יהודה ושמרון".היותם מתיישבים בשט
  ) 6.6(ח"כ יואב בן צור מש"ס בעת דיון בכנסת, 

  

  הומניסטית גדולה היא לא
  .""אני מניחה שאפשר לאחל הצלחה לשני הצדדים באיראן

  )7.6סער בעקבות הפיגוע של דאעש בטהרן, "כאן", -(גאולה אבן
  

  אוי ווי: השב"חים נוהרים ליהדות
עפ"י החוק  ,טה"חוק הגיור נועד לתקן בעיה אחת פשו

מתגייר זכאי אוטומטית לקבל אזרחות. מה נעשה , בישראל
  חים?"."אם יקום בי"ד ויגייר מסתננים? או שב

  )5.7(הודעה בטוויטר של שר הפנים ומנהיג ש"ס, אריה דרעי, 
  

  ביזנס -שואה
"החלטת אונסק"ו בדבר הפיכת העיר חברון לאתר מורשת 

  .אה"עולמית פלסטיני היא סוג של הכחשת שו
  )9.7(השר יובל שטייניץ, יומן הבוקר של רשת ב', 

   מבין בפוליטיקהאיש העסקים 
הייתי באגף התקציבים באוצר. הייתי  מה זה פוליטיקה?"

כך  ,ועבדנו מול המערכת הפוליטית כל הזמן ת בזקבחבר
  ".שרי האוצראת כל שהכרתי את כל שרי התקשורת, 

  )YNET ,9.7(אבי גבאי, 
  

  פלאק-יקפלמבצע ביבי 
"אחרי שכלי התקשורת פרסמו את דבר החשד המתעורר 
לגבי הקשר בין ההטבות שהעניק משרד התקשורת לבזק, 
לבין החברות בין בעל השליטה בחברה שאול אלוביץ' לבין 

'עוד פייק  יצא בנימין נתניהו למתקפת נגד.  ראש הממשלה,
יה יש מאין נגד ראש ניוז, עוד ניסיון סרק לייצר פרשי

'רה"מ לא הסתיר שום דבר. [...] ביחס לאלוביץ'  .שלה'הממ
היו לו יחסי ידידות ולא מעבר לזה'. אבל בחודש נובמבר 

כוחו -האחרון הגיש נתניהו תשובה לעתירה. באמצעות בא
טען  .עו"ד דוד שמרון (שנחקר בימים אלה בפרשת הצוללות)

אז ראש הממשלה כי בינו לבין אלוביץ' קיימת 'חברות 
  שנים, השוררת בין השניים ובנות זוגם'".ארוכת 

  )15.7("העין השביעית", 
  

  תשובה ציונית הולמתהנגבי מציע: 
כשתרצו לעצור זה כבר יהיה  .67-תיזכרו ב .48-"תיזכרו ב

אחרי האסון.  .זה כבר יהיה אחרי 'הנכבה' השלישית .אבוד
פעמיים כבר שילמתם את מחיר הטירוף של  .אחרי הטרגדיה

 .אל תנסו אותנו שוב כי התוצאה לא תהיה שונה מנהיגיכם.
  .ראו הוזהרתם!"

  

  )22.7(השר צחי הנגבי בפוסט שפרסם בפייסבוק, 



  

 3/חברה
 

  כשאבסורד הופך גרוטסקה
  

. לאחרונה, לשגרה יתההי"חילוניות"  שכונותלומחוץ לערים אל דחיקת חרדים 

"צביון" עריהם, ומנהלים מכנים הם מה שון על תושבי ערד ורמת השרנאבקים 

  ם קמפיין גזעני נגד התושבים החרדי
  

  

  יעל ערבה שולדמן מאת
  

, צרפת, בארה"בנסה לקנות בית במ דתי יהודישתארו לכם     
מחשיבה את עצמה ה חרתאו בכל מדינה אבאנגליה, 

בשל  ענה בסירובנ. תארו לכם שהוא דמוקרטית ומתוקנת
: אנטישמיות! רדיפת בישראל ישמע מידיהדותו. קול זעקה י

  יהודים! אפליה! 
מדינת ישראל מבקשת כתנאי מוקדם מהפלסטינים     

ם בחלקים רחבים וממדינות ערב להכיר בה כמדינה יהודית. ג
בעוד ישראל ומהאופוזיציה נמצאים שותפים לדרישה זו. 

וילה בג'ונגל" או כ"דמוקרטיה היחידה ומתייחסת לעצמה כ"
במזרח התיכון", חרדים ודתיים מוקצים בעריה של המדינה 

  היהודית.
בשיח הציבורי נמצאים החרדים תמיד אשמים. הם     

ת. לחילונים תמיד נמצאים אשמים עוד לפני בדיקת העובדו
יש הסברים בעד דחיקת החרדים מחוץ לערים: החרדים 
מביאים עמם כפייה דתית, הם מורידים את ערך הדירות, הם 
משתלטים על בתי כנסת, הם רועשים ומקימים ישיבות בלב 
השכונות. לפעמים הטיעונים הללו מתחלפים בביטויים 

טפילים", "טאליבן", " ממש , שלא לומר אנטישמיים,גזעניים
  וכן הלאה. "פינגווינים", "פרזיטים"

מהומות ברמת השרון נגד ל היינו עדיםבשבוע שעבר     
מכירת בתים לחרדים והרחבת בית הכנסת בעיר. כשהעיר 

), חלק ניכר מתושביה היו דתיים. 1923המפונקת הזו קמה (
עימותים אלימים בין מפגינים  באותם ימים גם בערד פרצו

 . העימותיםלבין מפגינים חילוניםגור  מחסידותחרדים 
מאבקים פוליטיים בין ראש העיר ניסן בן חמו (מטעם  שיקפו

באשר למגורי חרדים  "יש עתיד"), לבין שר הבריאות ליצמן
  . בעיר ולימוד חרדים בבתי הספר בעיר

 .לא תהיה פה כניעה"יאיר לפיד ביקר בערד, והצהיר: "    
גדו בעמותה בשם "התנועה תושביה החילוניים של ערד התא

) כי 13.9לשמירה על צביון ערד", ודוברת העמותה מסרה (
. בינתיים, תושבים חילונים על העיר" לנו "מנסים להשתלט

בערד מאיימים בפרובוקציה: הדפסת תמונת הרבי מגור על 
   שלטים וחולצות, תוך ביזוי דמותו של האדמו"ר.

ת מתקיימות דרך במאה שערים ובשכונות חרדיות נוספו    
קבע פרקטיקות המיושמות בלילות בכפרים הפלסטינים. 
שוטרים וחיילים מחופשים לחיילים חרדים, "מסתחרדים" 
(מלשון "מסתערבים"), מעוררים פרובוקציות כדי שיוכלו 

  לעצור חרדים שתוקפים אותם בשל התנגדותם לגיוס.
נגד מכירת של תושבים חילונים לא פעם, מובילות הפגנות     

פתיחת ישיבות לעימותים אלימים. נגד בתים לחרדים ו
ההפגנות החילוניות עושות שימוש בטרמינולוגיה מסיתה 
ובדמוניזציה. הסתה זו מגיעה דווקא מקבוצות אוכלוסייה 
הנתפשות כ"נאורות", כלומר חילוניות, בעלות השכלה 
 אקדמית, כאלה שיזדעקו אולי נגד אפליית ערבים, או ידרשו

  להכיר בזכויות פליטים ומהגרי עבודה אפריקאים. 

יאיר לפיד מתחבר ליהדות, מתוך סרטו של יעקב גולדווסר, "מעבר 

  (תמונה: ויקימדיה) 1991לים", 
  

-כמורשת תרבותיתנתפסת היהדות אצל מרבית החילונים     
הוקמה בפועל מדינת ישראל אך  .היסטורית בלבד (ולא כדת)

פי כל הגדרה מקובלת. ובתוך המדינה , לדתי-אתנו בסיסעל 
אוכלוסייה,  אפליה נגד מתקיימת הלכה למעשה אתהז

תחזק את ל ת מדינת ישראל כדינופפמ שבאמונתה
   .עצמה הלגיטימיות של

המהפכה את  ציין, אבנושא לא כאן המקום להרחיבגם אם     
הציונות כשהפכה דת ללאום, בעוד לה חולהתודעתית ש

הוא מי ש, ךנה מציית לחוקי ההלכה. כמשטר האזרחות במדי
חוק לבן לאם יהודייה זכאי לאזרחות בהתאם חוק השבות ו

האזרחות. המדינה הציונית היא זו שמתעקשת לא להפריד 
  מדינה.לדת בין 
מתושביה היהודים של המדינה מגדירים את  80%- כ    

 ,עצמם כמאמינים באלוהים (לפי סקר עדכני של מכון גוטמן)
יה היא חרדית. לפי סקר של הלמ"ס, ימהאוכלוס 9%רק אך 

דתיים טוענים כי הם מאמינים -לפחות מחצית מהלא
מיליון.  14.5- באלוהים. מניין היהודים בעולם עומד על כ

מיליונים חיים בישראל, והיתר מפוזרים בעולם.  7-מתוכם כ
חלק מהיהודים מקיימים אורח חיים דתי או חרדי, 

דתם לא משנה את  .דינותיהםומתקיימים בהרמוניה במ
הסטטוס האזרחי שלהם או את הלאום שלהם. החרדים על פי 

ה דתית, והשאר נטמעים רוב חיים במובלעות עם אוטונומי
  .באוכלוסייה

לעומת זאת, "הפוליטיקה החדשה" בישראל מבקשת     
לשנות סטטוס קוו, ולהפוך את החרדים לישראלים לפני 

היא אינה בוחלת בפופוליזם זול, . על פי דרכם היותם יהודים
כשלמעשה ברור שהחרדים לא יזוזו מדרכם, ואילו 

  הפוליטיקאים, בראשם יאיר לפיד, יגרפו קולות על גבם. 
בני לאומים שונים  זכאיםבמדינה דמוקרטית וחופשית     

שווי זכויות ושווים בפני החוק.  להיות אזרחים ודתות שונות
היא אוקסימרון, אזי כשמדינת אם מדינה יהודית ודמוקרטית 

   .האבסורד לגרוטסקההופך לה חרדים היהודים מפ
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השנים הראשונות של 

  הקומוניסטים בארץ
  

והקמת המפלגה הקומוניסטים בארץ השפעת מהפכת אוקטובר על התארגנות
 

  אפרים דוידימאת 
  

פעילי האגף ביפו התכנסו  1919אוקטובר ב 19-ל 17-בין ה   
גת הפועלים והקימו את מפלפועלי ציון, ארגון בהרדיקלי 

המפלגה בפי עד מהרה כונתה . הסוציאליסטית (מפ"ס)
מפלגות  ."מופסים"כונו וחבריה  ,"מופס"היהודים בארץ 

   לקומוניסטים. יציוניות השתמשו בו ככינוי שליל
 קומוניסטים מראשיתכהגדירו עצמם  מייסדי המפלגה    

 ,ניתקו את קשריהם עם ההסתדרות הציונית העולמית דרכם,
קראו למגר את השלטון הקולוניאלי הבריטי, הוקיעו את 

ופעלו  ,מאדמותיהם םדיניות הנישול של הפלאחים הערבימ
מקצועי באיגוד  הפועלים היהודים והערביםאת  לארגן

מפלגתי סביב היחס - נהל מאבק פניםתהבמקביל . משותף
אפשר בשאלה הבסיסית אם , ודנו לפלגי השמאל בציונות

 עצמםאת חברים המגדירים המפלגה  שורותלבכלל לקלוט 
מפלגתי גרם לפילוגים בארבע -הפניםהפולמוס  כציונים.

  . שנות קיומה של המפלגה
, 1942, ועד )הקולוניאליהוצאה אל מחוץ לחוק ( מפ"ס    

חבריה  .נאלצה לפעול בתנאי מחתרתבגלגוליה השונים, 
 ,עונו בידי אנשי הבולשת הבריטיתלעיתים קרובות, ו נעצר

 בתגובה לרדיפות הייתה מהארץ.לעתים קרובות גורשו ו
  בריטית הראשונה בארץ.- האנטיפ"ס המחתרת מ

בוועידת היסוד של ההסתדרות הכללית של  יוצגהמפ"ס     
פרקציית הפועלים  1920- ב רץ ישראלהעובדים העבריים בא

בבחירות  כדי להתמודד 1923-ב הוקמההקומוניסטית 
החליטה  1924-ך באההסתדרות.  של  וועידה השנייהל

פרקציית צירי את ותיה משורמועצת ההסתדרות להוציא 
  הבריטית  שיתפו  פעולה   והמשטרה  ההסתדרות    הפועלים.

 
  

  
  

  ניתן לקבל את

 זו הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

לום מתבקשים לשלוח ללא 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, 

   

 . הקומוניסטים הקימו20-תחנת הרכבת בירושלים בתחילת שנות ה
  ד עובדי הרכבת (צילום: מוזיאון הרכבת)בקרבה סניף של איגו

  
כולל שלילת הזכות לקבל  – נגד הקומוניסטים רדיפה במסע 

שירותי להינות מעבודה בלשכות העבודה ההסתדרותיות, 
שנה, לאחר מאבק ממושך  20-כקופת חולים ועוד. כעבור 

במסגרת  , שבו הקומוניסטים לפעולההחרמהנגד 
   ההסתדרות.

  

שינתה המפלגה את , )1923( שית של מפ"סהחמיה בוועיד    
ביידיש, פק"פ (, יתמפלגה הקומוניסטית הפלשתינה-לשמה 

התקבלה  פַאלעסטינישע קומוניסטישע פרטַײ). כעבור שנה
הקומינטרן. לאחר קום , המפלגה לאינטרנציונל הקומוניסטי

מפלגה הקומוניסטית ה-ה לשינתה שמ, 1948-המדינה, ב
   הישראלית (מק"י).

  

  וטובר: דור, דור ודורשיפכת אוקמה
  

"המפלגה  :נכתב של מפ"סהחלטות הוועידה הראשונה ב    
ואינה משתתפת בכל מתנגדת ניגוד גמור לציונות הכללית 

ביקורת  ההמפלגה החדשה, שמתחיחד עם זאת, מוסדותיה". 
המפלגות המוסד הבינלאומי של ( על האינטרנציונל השני

מיד שה להצטרף לא ביק ,דמוקרטיות)-הסוציאל
יש סבורים  אינטרנציונל השלישי הקומוניסטי (הקומינטרן).ל

מחילוקי דעות נבעה ההחלטה שלא להצטרף לקומינטרן כי 
לגה ביחס לציונות ולמוסדות הציוניים. המפבין חבריה, 

  חברים. 120מנתה עם ייסודה 
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: לוקמןלדברי ההיסטוריון האמריקאי זּכארי     
, בהן 1921-1919"בקוניונקטורה המיוחדת של אותן השנים, 

זכה מעבר לפינה, ניצבת מהפכה סוציאליסטית כי נדמה היה 
המשטר הסובייטי הצעיר לתמיכה רחבה בקרב היהודים בכל 

 /א"י,נהישתכולל הפועלים היהודים בפל –העולם 
דיאלוג עם השמאל הציוני. יש שראו ין עכים והקומינטרן קי

כדי  שתינהפלבעיני רוחם את הצבא האדום צועד לעבר 
האימפריאליזם הבריטי ומחולל בה את עול לשחררה מ

  הקמתה של רפובליקה סובייטית יהודית". ,השינוי המיוחל
המהגרים מהפכת אוקטובר עוררה התרגשות בקרב     

והיא  מת העולם הראשונה,י מלחהיהודים שהגיעו לארץ אחר
, . על פי ההיסטוריוגרפיה הציוניתהרעיוניעולמם עיצבה את 

שנות אמצע ועד  1918- "העלייה השלישית" (מבתקופת 
מרוסיה,  מחציתכ ,אלף צעירים 30- הגיעו לארץ כ ,)העשרים

אירופה במזרח  אחרות מארצות –והשאר שליש מפולין 
בניגוד . מרכזהבו

 ת,הציונילמיתולוגיה 
פנו למשקים מהם מעטים 
ים. אלה שפנו החקלאי

לעבודה חקלאית, היו 
, פועלים עונתייםבחלקם  

רוב . בענף ההדריםבעיקר 
המהגרים הצעירים 

. שיעור התיישבו בערים
 היה גבוה,האבטלה 

פועלים רבים נזקקו ו
לשירותי רווחה. רבים 
מהם נפגשו ב"מטבחי 

  .הפועלים"
אחוזים מהמהגרים  63    

באותן השנים  םהיהודי
היו וכמחציתם  ,היו גברים

אפשר רווקות ורווקים. 
פרופיל זה תאם להניח כי 

   .את הרכב חברי מפ"סגם 
רוב חברי מפ"ס היו יוצאי רוסיה ומזרח       

אלה שהגיעו מארצות אחרות (גרמניה, גם אירופה. 
אוסטריה או ארה"ב) היו ילידי רוסיה או פולין. חלק לא 

בתנועות הציונות  יםפעילהיו ילדיהם מהם או ממבוטל 
ביניהם פעילים במפלגת ה"בונד" לא היו שכמעט בחו"ל. 

 לכאו במפלגה הבולשביקית.  ,היהודיתהסוציאליסטית 
הגדירו , ולתנועה הציוניתהתנגדו מפלגות השמאל ברוסיה 

לשער שרוב לכן אפשר בורגנית". - אותה "תנועה לאומנית
בואם רק לאחר הקומוניסטית הצטרפו לתנועה פעילי המפ"ס 

  . לארץ
שפתם של המוני הפועלים  ,ידיששפת המפלגה הייתה י      

רוב ח אירופה, בארה"ב (ובדרום אמריקה). היהודים במזר
הרוב הבאים לארץ גדלו והתחנכו על ברכי שפה זו, בעוד 

"שלילת מהשפה, כחלק תמך במחיקת הנהגה הציונית ב
  הגלות".

גם המפלגה מנשרים וכרוזים מה פרס, בצד היידיש    
בעברית ובערבית. בכל הקשור לפעילות בתוך ההסתדרות, 

פק"פ הקפידו לפרסם את עמדותיהן בעברית. אחר כך מפ"ס ו
, עשריםהכרוזים להפצה המונית שפורסמו בשנות הואולם, 

חות "ידיש. בדויבמאי, ראו אור ב 1-כגון גילויי דעת לכבוד ה
, אנגליתבמפ"ס ל כרוזים ש הבריטית נזכריםהמשטרה 

להשפיע על החיילים והשוטרים הבריטים  כנראה במטרה
  ששירתו בארץ. 

  

  השלטונות הבריטים ומפ"ס
  

 מדינות" מהפכת אוקטובר, החליטובתגובה ל     
לפלוש לרוסיה  ,וצרפת), יפן בריטניהוביתר שאת ( "ההסכמה

ולהתערב במלחמת האזרחים הרוסית, לצדם של הכוחות 
  נים.הלב

רדיפת מפ"ס בידי המשטרה הבריטית הייתה חלק     
קומוניסטית העולמית, כמו גם מלחמה נגד - מהמערכה האנטי

העריכה  1922-ב קולוניאלי מקומי.-כוח פוליטי אנטי
חתרנים קומוניסטים פועלים " 400- ככי המשטרה 

זכורים כתביו של מי שכונה לחלק מאיתנו ". שתינהבפל
ן", דוד תדהר. בין היתר, עסק תדהר "הבלש העברי הראשו

במעקב אחר הקומוניסטים (או אלה שנחשדו כקומוניסטים) 
ועד לפרישתו מן  1921-מ
-במשטרה הבריטית ה

1927 .  
המחלקה לחקירות     

שכונתה , CID)(פליליות 
-הוקמה בגם "הבולשת", 

מלחמתה . נוסף ל1921
  ,בפשיעה המאורגנת

עסקה הבולשת במעקב 
פוליטיות  אחר קבוצות

עוינות לשלטונות 
הבריטיים בקולוניות, 

  קומוניסטים. ה בללןוב
 ,בספרו, אלדד חרובי     

-ה –הבולשת חוקרת "
CID ישראל, -בארץ

כתב בין  "1920-1948
"בארץ ישראל  :היתר

נחשד ציבור רחב 
, בפעילות קומוניסטית

ובכלל זה גברים ונשים, 
מוסלמים ונוצרים.  יהודים,

, חקירה, הטרדה ומעצר. היהודים בקעמהם היו תחת 
ועל ידי גיסא הקומוניסטים נרדפו על ידי השלטונות מחד 

  ."גיסא מוסדות היישוב היהודי, מאידך
  

  הקומוניסטיתהפעילות 
  

סיפר צבי  ,)20.2.80"זו הדרך" (בבכתבה שפורסמה     
עם קבוצת צעירים,  1919- : "בהגיעי לארץ מפולין בהורוביץ

בארץ שררו  .ירושלים. המצב הכלכלי היה איוםהלכתי לגור ב
מרוצים ומאוכזבים - אבטלה קשה ורעב. פועלים בלתי

התווכחו בקולי קולות ברחובות העיר. הקשבתי לוויכוחים 
על מהות הציונות ומעשיה העוינים כלפי הערבים. לא  ,הללו

עבר זמן רב והבינותי כי טעיתי וכי האידיאולוגיה הציונית 
  נן תואמות את השקפותיי.ומדיניותה אי

"בזמן קצר יחסית מצאתי את הקומוניסטים והתקרבתי      
כביטוי של איבה ... אליהם. בימים ההם קראו להם 'מופסים'

 לקומוניסטים. איבה זו טיפחו הבורגנות ומנהיגי ההסתדרות.
באותו זמן התארגנה ליד פתח תקווה קבוצה קואופרטיבית 

ה זו קבוצה קואופרטיבית בשם 'חבורת בורוכוב'. היית
  קומוניסטים  והעסיקה   ואחרות    בניין    עבודות   שקיבלה 

<<<<<<<<<<<<<<<<    

אביב, תחילת -קבוצת פועלים סוללים כבישים בתל 

(תמונה: מכון לבון)  20-שנות ה  
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   1920שוטרים בריטים בשער יפו, ירושלים, אפריל 

  (צילום: מוזיאון המלחמה הבריטי)

  
אחר שהקומוניסטים הוחרמו על ידי הסוכנות מואוהדיהם. 

וההסתדרות, וכמובן על ידי המעבידים למיניהם, עזר 
הקואופרטיב לחברים רבים, כולל חברי הנהגת המפלגה, 

' סניף של בת בורוכויתה 'חבורילעבוד ולהתקיים. למעשה, ה
המפלגה, שהיה פעיל מבחינה פוליטית ורכש לעצמו יחס 
כבוד מצד הפועלים. מאוחר יותר, עם גבור האבטלה, לא 
יכלו החברים לקבל עבודה כלשהי. הם התהלכו רעבים ממש 

זהב ותפוחי עץ -תפוחי –ומזון היחיד שבא אל פיהם היו 
  אותם 'סחבו' מהפרדסים. 

בורוכוב' התפרקה (בהיעדר עבודה)  "לאחר ש'חבורת    
מנהיגי מ כמהעברו חלק מחבריה לירושלים, ביניהם 

המפלגה. באותו הזמן הייתי מזכיר סניף המפלגה בירושלים 
  . 1922-אותו בוועידת המפלגה ב לייצגונבחרתי 

של "זו הייתה הוועידה בה נוסדה המפלגה הקומוניסטית     
ועידה היה הוועידה פק"פ, אך מספורה של הו – פלשתינה

 1919-הרביעית של המפלגה, באשר ייסודה ההיסטורי חל ב
עם הקמת מפ"ס. הוועידה נמשכה יומיים. ביום הראשון 
התנהלה הוועידה מטעם מפ"ס. בסיום המושב התקבלה 

  ההחלטה החגיגית לפרק את מפ"ס ולייסד את פק"פ.   
 .ונה"מהוועידה יצאנו מאוד אופטימיים, מלאי מרץ ואמ    

כך גם חזרתי לירושלים והמשכתי את פעילותי בסניף וגם 
בקרב פועלי הרכבת, מקום עבודתי... פעילותי בקרב פועלי 

ידי הבולשת -, לאחר שנרדפתי על1924-הרכבת נפסקה ב
לי כי עומדים לאסרני. מסרו ונאלצתי להסתתר. יום אחד 

בהתייעצות עם חברים הוחלט שעלי לברוח מן הארץ. עליתי, 
  משא טורקית".- אם כן, על סיפונה של אוניית

עוד בתחילת דרכה, מפ"ס, סיגלה את צורת ההתארגנות      
דמוקרטית הרוסית -וסגנון העבודה של המפלגה הסוציאל

שפעלה  ,בולשביקית)ההמפלגה לימים שבהנהגת לנין (
     ת המשטר הצארי ברוסיה. שנובתנאי מחתרת ב

בריכוזי בעיקר  מקומית, פעילי מפ"ס עסקו בפעילות    
  :העשרים      שנות        בתחילת     היהודית       האוכלוסייה

 

   אביב, יפו, ירושלים, -תל 
  פי   על   מושבות. הו   חיפה
פשיטת משטרתית   על   דו"ח 

פעל מועדון,  ,בירושלים
בו  מסווה של מועדון ספורט,ב

, נפגשו ילדים וצעירים ספרדים
, בוכריצא רבים מהם ממו

  באותן  הדרכה קומוניסטית. ב
ניסיונות להקים   נעשו    שנים

תנועת נוער, תנועת נשים 
בהם שיגודים מקצועיים וא

. יהודים וערביםיפעלו יחדיו 
קרב האוכלוסייה הערבית גם ב

 הצלחה עםאך , פעלה מפ"ס
התמידו הם  .מוגבלת

העובדים  בקרבבעבודתם 
עובדי התעשייה : השכירים

(מפעל הטקסטיל לודז'יה 
אביב היה אחד הגדולים -בתל

 200 ומנה שבמפעלי התעשייה
 עובדי הפרדסיםעובדות), 
עובדי ערבים, ההיהודים ו

כבישים) סוללי התשתיות (
  רכבת. עובדי הו

  

היה  תמספר הפועלים בתעשייה המקומיחשוב לציין כי      
בתחילת המאה כבר  משקלו של הענף החקלאי. יותר מ נמוך

 א"י לחלוקת/שתינהפלצירף את ו ענף ההדריםהעשרים צמח 
העבודה בפרדסים . העבודה הקפיטליסטית הבינלאומית

התבססה ברובה על עבודה עונתית של פועלים חקלאים, 
עם כינונו של המנדט הבריטי חל גידול מואץ ברובם.  ערבים

  בשטחי הפרדסים. 
  

 רכבת כתב בספרו האוטוביוגרפיב המאורגנתעל העבודה       
בולוס פרח, שהצטרף כנער לפק"פ: "התקבלתי לעבודה 

עשר גרוש ליום, עבודה של שמונה -ברכבת בשכר של שנים
שעות, עם שבוע חופשה בשנה, טיפול רפואי חינם וזכויות 
אחרות שהפועלים מחוץ לרכבת לא יכלו אלא לחלום 

יו ערבוב של עליהן... בתי המלאכה של הרכבת (בחיפה) ה
  לאומים, אבל הפועלים הערבים והיהודים היו הרוב המכריע. 

  

שררה ביניהם הבנה למרות השוני בשפה, במנהגים, "    
במסורת ובדרגת המודרניות. רוב הפועלים היהודים היו 
מהגרים ממזרח אירופה, רובם מפולין. הפועלים היהודים 

השפה ניסו ללמוד ערבית מחבריהם הפועלים הערבים. 
פועלים אירופים מארצות  המשותפת הייתה ערבית. היו שם 

שונות. חלקם היו חברים בתנועת הפועלים והסוציאליזם, 
למרות המעורבות של הציונים באמצעות סוכניה בקרב 
הפועלים היהודים. בין שהיה זה השמאל הבולשביקי, 

דמוקרטי או זה השייך לאינטרנציונל השני. -הסוציאל
התנהל בחלל ריק, בין השקפות כאלה או הוויכוח לא 

  ."אחרות

  
  ותומוניסטים הראשונים וברית המועצהק

  

השנים שלאחר מהפכת אוקטובר היו שנים של מהפכות,      
אירופית לא פרצה (חרף -שינויים וגם אכזבות. מהפכה כלל

 יחד .ם" בגרמניה ובהונגריה)יהקמתם של "שלטונות סובייטי
למדו היטב ברחבי העולם וגרמו עם זאת, לקחי המהפכה נ

  שהתכנסו    חדשים      פוליטיים      כוחות    של    להופעתם



  

 7/דפי עבר
 

 

  

  
באינטרנציונל הקומוניסטי ולשקיעתם של כוחות שמאל 

 דמוקרטיים והאנרכיסטים. האפשרות-אחרים, כגון הסוציאל
מהפכה חברתית מן היסוד ועוד במדינה כה רחבה כמו ל

שבער רוסיה, הציתה ניצוץ (ולפעמים תבערה של ממש) 
  העשרים.המאה  במשך מרבית

רה, לעומת לארץ הייתה זעיהיהודית אמנם ההגירה     
ארה"ב, למערבה, למיליוני היהודים שהיגרו ממזרח אירופה 

רוב המהגרים  ורבעאבל  ,אוסטרליהלארגנטינה או לקנדה, ל
תפנית היסטורית. הקשרים בגדר של מהפכת אוקטובר הייתה 

באמצעות העיתונות, והמהפכה, בין ציבורים יהודים אלה 
ישים רק א-וביןקשרים משפחתיים ואף  ,מפלגות ותנועות

לאתגר את המציאות שאפשר חיזקו את התחושה 
רוב , מה גם שהקיימת והאימפריאליסטית הקפיטליסטית

  המהגרים נפלו קרבן לניצול מחפיר, אבטלה ואפליה.
  

  ילדים ערבים בקטיף הדרים ליד יפו בתחילת 

  (צילום: אוסף פרטי) 20-שנות ה

   
היו שותפים  לה –ההוויה זו יצרה את התודעה המהפכנית      

, נוסחהעד כדי יצירת  ,המוני עובדים יהודים ברחבי העולם
בקפידה על ידי העיתונות הממסדית  השבמדינות רבות טופח

שערי ארה"ב בפני כך נסגרו "יהודי = רוסי = בולשביק".  –
מהגרים יהודים, ולשנים רבות. מהגרים אלה גילמו את 

נהגו בארץ ארה"ב, כפי שמ"הסכנה האדומה". יש שגורשו 
  השלטונות הקולוניאליים. 

הייתה לעורף, מקור הסמכות ברית המועצות     
האידיאולוגית, העזרה בעת רדיפות ומקום המפגש של 

לאחר גירושם מהארץ (ובמקרים  ,הנרדפים. פעילי מפ"ס
לפני הגירוש), שימשו שליחים של הקומינטרן עוד מסוימים 

פלגות קומוניסטיות ומילאו תפקידים מרכזיים בהקמתן של מ
ו נפללברה"מ מפלשתינה במגורשים הבולטים כמה מ באזור. 

  .לטרור הסטליניסטי ןקרב
ה פק"פ היו תעבור אלה שנשארו בארץ, מפ"ס וממשיכ     

 כליאהבית ספר מהפכני בתנאים קשים במיוחד: אבטלה, 
  הציוני. הבריטי והממסד  ה פוליטית מצדורדיפ

  

  מאבקכרונולוגיה של שבע שנות 
  

לדימיר , ו1917בנובמבר)  9-8באוקטובר ( 27-ו 26
  לראש מועצת הקומיסרים של רוסיה.התמנה לנין  איליץ'

העיתונים הבולשביקים "פרבדה"  :1917בנובמבר  23
הסכם . ּפיקוֹ -הסכם ַסייְקסתוכן טיה" מפרסמים את סבזו"אי

הרפובליקה לבין  בריטניה שנחתם בין נציגיזה, סודי 
שתי  שלהמזרח התיכון לאזורי שליטה לק את יח, הצרפתית
  .האימפריאליסטיות המעצמות

האינטרנציונל  קם בפטרוגרד :1919במארס  6עד  2
גריגורי יבסייביץ' הקומוניסטי. המנהיג המהפכני הבולשביקי 

  .שב בראשונובייב (הירש אפלבאום) נבחר ליוזי

כנס היסוד של מפלגת  :1919באוקטובר  19עד  17
  .הפועלים הסוציאליסטית (מפ"ס)

נייה של איגוד פועלי הוועידה הש: 1920במארס  7עד  6
הסיעה שמונה צירים, והיא הייתה למפ"ס . הרכבת ביפו

  ביותר בוועידה. הגדולה

הוועידה השנייה של מפ"ס  :1920באוקטובר  4עד  2
מאורגנים ה מפלגחברי  300-כייצגו צירים  18בחיפה.  הנערכ

  פתח תקווה. בחיפה ובירושלים, ביפו, ב םבתאים ובסניפי

ועלים מפלגת פלנה ושם המפלגה ש :1920בנובמבר  2
 ).סוציאליסטית עברית (מפס"ע

וד של ההסתדרות בחיפה. ועידת היס :1920בדצמבר  20
לפתוח את שורות ארגון העובדים החדש  קראו "סצירי מפ

         .ערבי-בדים משותף יהודימאבק עולחברים ערבים ולקדם 

 הוועידה השלישית של המפלגה :1921באפריל  22- ו 21
וצע להוסיף את השם "קומוניסטית" הביפו.  התקיימה

בוועידה מסניפי יפו, חיפה, השתתפו צירים  26למפלגה. 
ירושלים, רחובות, זכרון יעקב, פתח תקווה, יבנה, סרפנד, 

  צמח וכנרת. 

עובד הבינלאומי ביוזמת ם ההפגנת יו :1921במאי  1
אביב. -תלויפו רים עהגבול בין . ההפגנה התקיימה בהמפלגה

המפגינים, והמשטרה פיזרה  תקפו את אנשי אחדות העבודה
בין ערבים אלימות תקריות פרצו . מאוחר יותר ההפגנה את

מנהיג הימין, זאב . ו, שני חברי מפלגה נהרגליהודים
  .אשים את מפ"ס בבגידהה ,ז'בוטינסקי

 15-כ הבריטיים גירשוהשלטונות הקולוניאליים : 1921יוני 
הפכו יעד מפ"ס חברי מפעיליה המרכזיים של המפלגה. 
  לרדיפות, למעצרים ולגירוש מהארץ.

ילים את גירוש הפעגינה האינטרנציונל הקומוניסטי  :1922
  ידי שלטונות המנדט. /א"ישתינהלהקומוניסטים מפ

 נערכהסתדרות השנייה ועידת הה: 1923בינואר  20-7
צירים אשר נבחרו על  130בתל אביב. בוועידה זו השתתפו 

"פרקציית הפועלים" צירי . חברי הסתדרות 6,581ידי 
  .בדיונים והשתתפ

, ולדימיר מנהיג מהפכת אוקטובר נפטר :1924בינואר  21
  .לנין איליץ'

"פרקציית הפועלים" הקומוניסטית  :1924באפריל  8
. צה שנערכה בירושליםעהסתדרות במומשורות ה ההוצא

  בעקבות ההחלטה גורשו מהסתדרות הפעילים הקומוניסטים. 

מפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית ה הקמוה :1924יולי 
  בקומינטרן.מלאה  כחברה התקבלהש ),פק"פ(



  

  8הגות/

  מהפכה סוציאליסטית בעידן אימפריאליסטי
  

את ספרו ולדימיר איליץ' לנין, המהפכן הרוסי , פרסם יותר ממאה שנה חלפו מאז 

  השלב העליון של הקפיטליזם" –"האימפריאליזם 
  

 

, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, 1917בשנת       

 התחוללה מהפכת אוקטובר. ולדימיר איליץ' לנין הגדיר את

- מלחמת העולם הראשונה "מלחמה אינטר

אימפריאליסטית". במילים אחרות, מלחמה עקובה מדם בין 

המעצמות הקפיטליסטיות הגדולות בניסיונן לחלק מחדש 

את מפת השליטה בעולם.  ערב המהפכה ברוסיה פרסם 

השלב העליון של  –לנין את ספרו, "האימפריאליזם 

חויות בנות זמנו. הקפיטליזם", בו ניתח לעומק את ההתפת

ניתוח טענותיו של לנין יכול לעזור לנו להבין מגמות 

אימפריאליסטיות של הגלובליזציה הקפיטליסטית, 

אנו. להלן קטע קצר מתוך פרק הסיכום -ת בעולמנווקיימה

  : ")זו הדרך(בתרגום מערכת " של הספר
האימפריאליזם לפי מהותו הכלכלית הנו קפיטליזם     

צם הדבר הזה קובע את מקומו של מונופוליסטי. ע
האימפריאליזם בהיסטוריה, לפי שהמונופולין, העולה על 
קרקע של תחרות חופשית, ובפירוש מתוך התחרות 
החופשית, הוא מעבר מהווי קפיטליסטי אל הווי כלכלי 

מונופולין -חברתי גבוה יותר. יש לציין בייחוד ארבע צורות
של קפיטליזם עיקריות או ארבעה גילויים עיקריים 

 מונופוליסטי, האופייניים לתקופה הנדונה.
הייצור בדרגת -המונופול עלה מתוך ריכוז ראשית,    

הבריתות המונופוליסטיות  -התפתחות גבוהה מאוד. אלו הם 
של הקפיטליסטים, הקרטלים, הסינדיקטים, התאגידים. ראינו 

סמוך מה ערך עצום להם בחיים הכלכליים של ימינו. 
המאה העשרים הם תופסים מקום מכריע בארצות  לראשית

הקרטלים -המתקדמות, ואם כי הצעדים הראשונים בדרך
מגן גבוהים - ידי ארצות שהנהיגו מכסי-נעשו תחילה על

(גרמניה, אמריקה), הנה גס באנגליה, שנהגה בשיטת המסחר 
החופשי, נתגלתה רק כעבור זמן מועט אותה העובדה 

 הייצור.-ולים מתוך ריכוזהיסודית: צמיחתם של מונופ
המונופולים הביאו לידי תפיסה מוגברת של  שנית,    

הגלם החשובים ביותר, בייחוד בשביל התעשייה -מקורות
היסודית של החברה הקפיטליסטית, התעשייה המאוגדת 
ביותר בקרטלים: תעשיית הפחם וחרושת הברזל. הבעלות 

הגדילה  הגלם החשובים ביותר-המונופוליסטית על מקורות
להחריד את שלטון הקפיטל הגדול והחריפה את הניגוד בין 

 התעשייה המאוגדת בקרטלים לבין זו שאינה בקרטלים.
המונופול צמח ועלה מתוך הבנקים. הללו, שהיו  שלישית,    

תיווך צנועים, נהפכו למונופוליסטים של -תחילה עסקי
חמישה בנקים גדולים ביותר בכל -הקפיטל הפיננסי. שלושה

אחת מן הארצות הקפיטליסטיות הגשימו "ברית אישית" בין 
הקפיטל התעשייתי והבנקאי, ריכזו בידיהם את השליטה 

הממת של -, במרבית הקפיטלים והכנסותבמיליארדים רבים
כל הארץ. האוליגרכיה הפיננסית, הפורשת רשת צפופה של 

של יחסי תלות על כל המוסדית הכלכליים והפוליטיים 
הביטוי הבולט ביותר של  זה –החברה הבורגנית של זמננו 

   מונופול זה.
המונופול עלה מתוך הפוליטיקה הקולוניאלית.  רביעית,    

 ישנים" של הפוליטיקה הקולוניאלית"ה הנימוקים   המון על 
   הגלם, על-על מקורות המאבק  את  הפיננסי  הקפיטל   הוסיף

  (תמונה: ויקימדיה)  ולדימיר איליץ' לנין
  

כלומר, תחומים של  -השפעה" -יצוא הקפיטל, על "תחומי
חים מונופוליסטיים זיכיונות, של רוו של  מכניסים,  הסכמים 

מאבק על שטח משקי בכלל. בזמן  סוףולב –וכו' 
 בעשיריתמושבות  שהמעצמות האירופיות החזיקו בידן

, אותה שעה 1876אדמת אפריקה, כפי שהיה הדבר בשנת מ
-לא לפעול בצורהיכולה הייתה הפוליטיקה הקולוניאלית 

ידי "תפיסה - , בדרך של היאחזות בקרקעות עלתמונופוליסטי
ם לאחר שתשע עשיריות חופשית", אם ניתן לומר כך. אול

), לאחר 1900של אפריקה נמצאו תפוסות (סמוך לשנת 
הגיעה בהכרח  -בין המעצמות מחולק  שהעולם כולו נמצא
מונופולין במושבות, וממילא גם של -תקופה של בעלות

 מאבק מחריף מאוד על חלוקת העולם ועל חלוקתו מחדש.
סטי את ידוע, באיזו מידה החריף הקפיטליזם המונופולי    

המחיה -כל הניגודים שבתוך הקפיטליזם. די לציין את יוקר
זו היא הכוח  ניגודים-ואת לחצם של הקרטלים. החרפת
הביניים ההיסטורית, -המניע האדיר ביותר בתקופת

שראשיתה חלה לאחר ניצחונו הגמור של הקפיטל הפיננסי 
 העולמי.

המונופולים, האוליגרכיה, השאיפות לשלטון במקום     
השאיפות לחירות, הניצול שקומץ מועט של אומות עשירות 

אומות  או חזקות ביותר מנצלות מספר רב, הולך ורב, של
אלה חוללו אותם הקווים  כל –קטנטנות או חלשות 

המיוחדים לאימפריאליזם, המציינים אותו כקפיטליזם טפילי 
או מרקיב. הולכת ומתבלטת יותר ויותר, כאחת ממגמות 

ם, "המדינה הרנטאית" הנוצרת, מדינה מלווה האימפריאליז
ונה מעתה מיצוא קפיטל זבריבית, אשר הבורגנות שלה ני

ומ"גזירת הקופונים". תהא זו טעות לחשוב, שהתנוונות זו 
 ענפי תעשייה בודדיםממונעת גידול מהיר של הקפיטליזם ו

לא זו בלבד שהוא נעשה יותר ויותר  ,אלא שגידול זה ]...[
שווה זו מתבטאת -ה, אלא שהתפתחות בלתיללא קצב שוו

  ר.הון ביות-נותן של ארצות אדירותבין השאר גם בהתנוו
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                 לוחמות כורדיות בסוריה (תמונה: עמוד הפייסבוק 'אריות רוג'בה)

  מדינה, צבא, מיליציות
  .הרבות ליציותיבין המ להשכין שלוםות לשטחים שאיבדו ומנסות שבעיראק וסוריה 

  ובסיס הלגיטימציה שלה 'המדינה' ותהמ יםברורלא ואולם,  
  

  

  

  אבישי ארליךמאת 
  

דומה כי לאחר שנים של מאמץ בינלאומי, דאעש עומד     
סיון הג'יהדיסטי לכונן . הניק ובסוריהאבעיר בפני תבוסה

קורס.  ,תפסונמדינה, חליפות אסלאמית בשטחים ש-מעין
שטחים נרחבים, את מקורות שליטתו בדאעש מאבד את 

מעוזיו בערים הגדולות. המימון הכלכלי לפעולותיו ואת 
ל והשתמש כבמגן בזז, הרס ובאוכלוסייתן התעל להאערים 

חבי העולם, ש, ביניהם מתנדבים רבים מראנושי. לוחמי דאע
מתפזרים ומחפשים מסתור. תופעת הטרור כשלעצמה אמנם 
אינה נעלמת ואפילו מפתחת גרורות, אך מבחינה ארגונית, 

  דאעש לשלוט בשטח ובאוכלוסייה. מתקשה 
  

  )Militiaficationתהליכי מיליציפיקציה (
דמוקרטית, יש בדרך -במדינה יציבה, דמוקרטית או לא    

ת השלטון, או המחזיק בשלטון כלל צבא אחד הסר למרו
בעצמו. ריבוי כוחות מזוינים שאינם כפופים לשלטון מרכזי 

תוצאה של  את התערערות המדינה, או שהואמבשר 
פוליטיים  גופיםכפופים להחמושים כוחות ה. ההתפוררות

ת, עדות, שבטים, שונים במדינה או מחוצה לה: מפלגו
לרוב  היאופעה זו מדינות ותנועות זרות. ת תנועות דתיות או

תוצאה ממרידות, ממהפכות או ממפלה במלחמה. מיליציות 
בסוריה  ;2003-הופיעו בעיראק אחרי הפלישה האמריקאית ב

מדינות נוספות בתימן ובלוב, כן בו ;2011- עם המרד ב -
ל וסיחב מותנה בין היתרבאפריקה. שיקום עיראק וסוריה 

  החמושות. המיליציות הפוליטיות
בראשות ארה"ב שכבשו מית מדינות הקואליציה הבינלאו    

בעת'יזציה: כוחות הכיבוש -דהו מדיניות ניהלואת עיראק, 
 מחוץ לחוק, פיטרו את רוב בעליאל הוציאו את הבעת' 

התפקידים במערכות האדמיניסטרטיביות של המוסדות 
המדינתיים ופירקו עד היסוד את הצבא שמנה כחצי מיליון 

  חיילים.
בניית מדינה מחדש. בכוחות הקואליציה מקביל החלו ב    

ליצור מערכת מפלגות  פעלו) ו2005הם ניסחו חוקה חדשה (
חדשה, לקיים בחירות ולייצר בסיס לגיטימציה חדש 

  לשלטונם ולכלכלת השוק. 
צבא חדש , לעיראק חברות פרטיות נשכרו במטרה לבנות     

רכה. תוך זמן וגם הייצוא הביטחוני האמריקאי "גויס" למע
קצר פרצה התקוממות עממית עזה והכיבוש האמריקאי הפך 

יותר ויותר. ההתנגדות לכיבוש לא נמצאה תחת הנהגה רצחני 
-דתי-פוליטית מאוחדת, אלא נשענה על הפסיפס החברתי

שיעי, מרכז -שבטי המורכב של עיראק: דרום ערבי-עדתי
  . נוספיםסוני ומיעוטים -סוני, צפון כורדי-ערבי

  

  מדינות בתוך מדינות
, בדרך רבות זו צמחו תנועות התנגדותפוליטית בקלחת     

 ים, נוריאהאמריקשהמליכו  השליטכלל על בסיס מקומי. 
ל אף שהשיעים הערבים הם העדה עאך י, היה שיעי. כאלמלי

י לא הצליח כמלידולה ביותר בעיראק, ממשל נורי אלהג
החליטה  2011- להפסיק את ההתקוממות העממית בעיראק. ב

  ארצות הברית לסגת מעיראק. 
הדומיננטיות השיעית גרמה להתקוממות סונית, ששימשה     

מכנה משותף לתומכי סדאם חוסיין ולתומכי הארגונים 
על הקמת החליפות בעיראק  2014-הסלפיים, שהכריזו ב

הבסיס  בעת'יזציה הניחו את-תהליכי הדהמכאן שובסוריה. 
התפורר מול ה ארצות הברית ימלהופעת דאעש. הצבא שהק

דאעש, ולהצלת המדינה העיראקית נרתמו מיליציות שיעיות 
ירת מרד הגביר את קצב יצ-גורר-וכורדיות. מצב זה של מרד

  ן.המיליציות, והעצים את שלטונ
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מתפקדת, ארגונים אחרים מספקים  ינהכאשר הממשלה א    

את צרכי הקיום על פי עקרונות חלוקתיים אחרים. באזורי 
הקרבות, קיבלו על עצמם ארגוני ההתקוממות המזוינים, קרי 

סחורות ההמיליציות, את הצורך בהסדרת הביטחון ואספקת 
. הצטרפות למיליציות מקנה שייכות יםלאזרח שירותיםהו

יטחון אישי, הכנסה במצב אבטלה כללי, מזון, דלק, דיור, וב
  .ועה יחסיטיפול רפואי, סעד, רישיונות, תעודות וחופש תנ

ארגונים ממשלתיים יכולים להפוך בעצמם מיליציות.     
ובאמצעות טובות  ו,בחסות ותעלופהמיליציות באמצעות 

תמיכה עממית. המשטר הנאה המחולקות דרכן,  מגייס 
אנשי עסקים המממנים  בחסותגם לפעול  ת יכולותמיליציו

זרוע  ןהמיליציות בהיעדר אכיפת חוק, קורה ששכירי חרב. 
ות דרך לגיוס ילהיות עשו. מיליציות ארוכה של ארגוני פשע

ארגונים  על בסיסות קמהצבא. מיליציות כוח  אדם עבור 
 מתארגנותפוליטיים, דתיים, עדתיים או שבטיים. מיליציות 

לקדם את מדינות זרות המחפשות דרכים  ימוןמגם ב
יסות י. הן מגולהשפיע מעבר לגבולותיהןהאינטרסים שלהן 

ת אותם ומחמשואותם ת ומאמנ ,או זריםמקומיים אזרחים 
 . ןלמענלחם ית אותם להוושולח

בתקופות     
מלחמה, 

הישרדות אינה 
ת על תמושת

ה נאמנות למדינ
או למערכת 
החוק, אלא על 

השתייכות 
מקור סדר ל

. קונקרטי מקומי
תהליכי 

מיליציפיקציה 
טת ישלמשמעם 

חיי בת מליציו
 :האזרחים

מונופוליזציה 
של הכלכלה 
ושל הכוח, 

  דמי חסות ויחסי פטרונות.ות מיסים, קנסות גביי
  

  מיליציפיקציה בסוריה
-מהמרידה בגם בסוריה קמו מיליציות רבות כתוצאה     

יליציות. כדי להכיר את מאות מכיום פועלות . בסוריה 2011
שור התפלגויותיהן כולן ולהבין את שורשיהן ואת שר

יותר מומחיות מיוחדת. בסוריה,  , נחוצהוהתמזגויותיהן
נתמכים בידי מדינות זרות. רבים , כוחות מאשר בעיראק

המשטר בסוריה לא קרס, אך הוא נחלש ואיבד את שליטתו 
ת פנימית בחלקים ניכרים מהטריטוריה כתוצאה מהתקוממו

ין הקימו ומימנו התערבות חיצונית. כוחות זרים בעלי עניומ
  בשלטון הסורי. במטרה להילחם מיליציות 

בשלב הראשון, גייס השלטון בקרב תומכי הבעת' הסורי     
טחון בדיכוי מפגינים סורים. ישעזרו לכוחות הבמתנדבים 

 הדביקו מתנגדי משטר אסד אתאלה  יחידות מתנדביםל
על שם כנופיות   - ("שביחה") "רוחות הרפאים"כינוי ה

  . 80-שהקימו כמה מבני משפחת אסד בשנות ה
ייעצו אנשי משמרות המהפכה האיראניות  2012-ב    

למשטר הסורי כיצד לבנות כוחות עממיים לשבירת 
  גיוסההמודל של הבסיג' ( פי -על וזאת  לשלטון,  ההתנגדות 

  
 משמרות המהפכה, בשיתוף עממי) האיראני. המשטר הסוריה

בלבנון ובאיראן עשרות אלפי מתנדבים , אימן האיראניות
כוחות עזר לשירותי הביטחון הסוריים. במשך ב פעלוש

 מכוח   איבד הצבא הסורי חלק ניכר ,כשבע שנות לחימה
 להצטרף ערק, וחלק בחר חלק  נפגע,  חלק  שלו.  האדם 

ים או כלכליים. למיליציות אחרות מטעמים פוליטיים, עדתי
שגייס למענו המשטר  םבהמשך, נעזר המשטר הסורי בשכירי

שמצאו מקלט  ופקיסטנים יםם אפגנהאיראני (בעיקר פליטי
הטורקים תמכו, באיראן) ובארגון חיזבאללה. הסעודים ו

משטר אסד. גורמים מערביים, נגד לחמו מצדם, במיליציות ש
  ות.לרבות ארצות הברית, תמכו במיליציות הכורדי

  
  שיקום המדינה

גם בעיראק וגם בסוריה נעשים מאמצים מצד המשטר     
השליטה כנפי לתחת מאל  אותן ולהשיב מיליציותהלפקח על 

יסות מיוחדים ישלו. בשנה שעברה הקים צבא סוריה שני ג
. הרבות כדי לשלב בתוך המסגרת הצבאית את המיליציות

 יקותכו מאשמת ערוסות החדשים יזישיצטרפו לגי האל
  משכורת.  ויקבלו

לא ברור אם     
 המיליציות ימשיכו

, או להתקיים ככאלה
שלוחמיהן יעברו 
אינטגרציה וייכללו 
בסופו של דבר 

המדינה בצבא 
. עד כה אישיבאופן 

לא זוכה התכנית 
הצלחה מרובה. ב

טובות ההנאה 
במיליציות גבוהות 
  יותר והסיכון פחות. 

בעיראק, למשל,     
כי  קבע הפרלמנט

קואליציית 
המיליציות של 
כוחות ההתגייסות 
העממית (האשד 

צבא. למיליציות ב ייכללוש שעבי) שלחמו נגד דאעאל
שיעיות אלה, שרובן סרות למרות משמרות המהפכה 

משכורת ומקום במחנות הצבא  והאיראניות, הובטח
  העיראקי.

ייתכן שבעיראק נראה גם מסלול השתלבות נוסף     
 לגיטימיות.  מפלגות פוליטיות   והפכיקן למיליציות, וחל

  צבאית אינן   מפלגות פוליטיות שיש להן זרוע   ואולם, 
 צבא  בעיראק יש  במדינה. לכורדים  ליציבות   ערובה 

גם צבא זה מפולג אלא שחיילים וחיילות.  200,000-המונה כ
 מנהיגים פוליטייםפיקודם של שני  תחת לשני צבאות שונים

  שונים.
קיום מיליציות מזוינות מחליש את יציבות המדינה     

ומערער את סמכות הממשלה. קיומן של מפלגות בעלות זרוע 
צבאית מאפשר למאבקים פוליטיים להתדרדר בקלות למרחץ 

המבנה העדתי  בשל. מלחמת האזרחים בלבנון) ו(רא דמים
המיליציות כי  להניחאפשר המורכב של סוריה ועיראק, 

  חוקות מלהיעלם.בארצות אלה ר
הניצחון על דעאש הושג אמנם, אך לא ברור כיצד יתגברו     

  עיראק וסוריה על הביזור וישקמו את אחדותן המדינתית.

  2015לוחם במיליציה, תימן, 

 (צילום: רוד וודינגטון, פליקר)
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  גיורא פישר
  

 מצּוקים
 

  ָמה ֵהם ַהּקֹולֹות
  ָהעֹוִלים ִמּתֹוֵכ ַּבַּלְיָלה

  ְּכֶׁשֵעיַנִי ֲעצּומֹות
  ּוִפי ָחתּום.

  ַמְלָאִכים ֲאִני ׁשֹוֵמַע:
ֶאְרֶאִּלים ִנְלָחִמים 

  ַּבְּמצּוִקים
  

  ַוֲאִני ִמְתַּפֵּלל 
  ֶׁשַהּטֹוִבים ְיַנְּצחּו

  ְוָינּוַח ְצָבָאם
  

 ת ַעד ַהֹּבֶקרְלָפחוֹ 
  

  , שראה אור באחרונה  בהוצאת עם עובד"מה למדת מהסיפור"מתוך 

  

  

  

  

  
  דנה זינגר-גלי

  

*  
  

  ֶאְקָרא ְל ְרחֹוב ַהַּמְדֵרגֹות
  ַעל ֵׁשם ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשָּבְרחֹוב ַהֶּזה

  ֶאְקָרא ְל ְרחֹוב ַהַּמֲעלֹות
  ַעל ֵׁשם ַהֶּׁשֶלט ַעל ַהַּבִית ַהִּפָּנִתי

  א ְל ְרחֹוב עֹוֵלי ַהַּגְרּדֹוםֶאְקרָ 
  ַעל ֵׁשם ָהֲעִלָּיה ָהִראׁשֹוָנה

  ַעל ֵׁשם ָהֲעִלָּיה ַהְּשִנָּיה
  ַעל ֵׁשם ָהֲעִלָּיה ַהְּשִליִׁשית
  ַעל ֵׁשם ָהֲעִלָּיה ָהְרִביִעית

  ַעל ֵׁשם ָהֲעִלָּיה ַהֲחִמיִׁשית
  ָּכאן ָיד ַאַחת א ַּתְסִּפיק

  יּוְבָיד ְשִנָּיה ַאִּׂשיג לִ 
  ֵּפָאה ָנְכִרית ְּבֶצַבע ִסָּגִלּיֹות

  ֶאֱחֹבש ּכֹוַבע ֶטְמֶּבל ְוָאְזֵני ַאְרֶנֶבת ְוֻרּדֹות 
  ּוְבֹאֶזן ְׁשִליִׁשית ַאִּׂשיג ִלי ַקֶּלֶטת ְסָרִטים ְּכָחְלַחִּלים

  ַעְכָׁשו ֶאְזַּדֵּקק 
  ְּכמֹו ָּכל ֶּכֶלב טֹוב ַרק ְלֶרֶגל ֲחִמיִׁשית

  ב ֶאְלֶזהַאל ִּתְקָרא ִלי ְרחוֹ 
  

  אבן חושןבהוצאת זה עתה , שראה אור "שקופים למחצה"מתוך 

  איור: עירד לביא
  

  

  אמיר סומר

  חזון אמיר
  

  ִיְהיּו ֲאֶׁשר ִיְהיּו ֵּדעֹוֵתיֶכם
  ָהֲאָדָמה ֵּתָעֵלם ַּבֶּלָהבֹות

  ְלא ֶמְרָּכז, ְלא ְרחֹובֹות
  ַהָּבִּתים ִיְהיּו ְּכַמֵּצבֹות ְקַטּנֹות

  ַעת ָחָלב ּוְדַבׁש ִּתְתַּכֶּלהֶאֶרץ ְזוָ 
  לטֶ ַּתֲהֹפ ְלֵבית ִקְברֹות ְּבִצְבֵעי ַּפסְ 

  אֹוְיֵבינּו ְוָאנּו ִנְתמֹוֵסס ֶזה ְלתֹו ֶזה
  ּוְבִדּיּוק ְּכֶׁשַּנְתִחיל ְלִהָּׂשֵרף, ְלִהְתּפֹוֵגג

  ַנְפִנים ֲעֻמּקֹות ֶׁשִאם ָאָדם ִנְפָּגע 
  ֲחָזָרה ֵאין ֶזה ִמן ַהֶּצֶדק ֶׁשִּיְפַּגע

  ֲהֵרי ָּכל ְׁשטּות ִהיא ִעָּלה ְלִמְלָחָמה 
  ְוָכל ִמְלָחָמה ֵעיֻרָּמה ִמְתַּכֵּלית

  ּוִמְּבֵראִׁשית ָהִיינּו ְּכמֹו ָּבַאֲחִרית
  לֹוַמְנָיה ְמִׁשיִחיתגָ ְּכקֹוף ְּתבּוִני ַהִּנְתֶלה ַעל מֶ 

  ְּכָׂשָטן ַהְּמַצֵּטט ִמִּכְתֵבי ֹקֶדׁש ְלֹצֶר ֲהָגנֹות
  ְדנּו ְלַזֵּיף ְּפֵאר ְוהֹוד ַרק ִּבְׁשִביל ִלְׁשֹרדָלמַ 

  ְוִאם ֶזה ֲעַדִין א הּוַבן ַאְזִּכיר ְוֹאַמר 
  ִיְהיּו ֲאֶׁשר ִיְהיּו ֵּדעֹוֵתיֶכם 

  ֶאֶרץ ְזָוַעת ָחָלב ּוְדַבׁש ִּתְתַּכֶּלה.
  

  ָסחּו ִלי ַמְלֲאֵכי ָׁשַמִים ֶׁשִהְתַרְּסקּו ַאְרָצה: 
  ק ַהְּזַמן הּוא ֶזה ֶׁשהֹוֵרס ַהֹּכלִּתְרֶאה ֶׁשא רַ 

  ֶאָּלא ֶׁשא נֹוְתָרה ָּבֶכם ַיְלדּוִתּיּות ְוִתְקַות ָקִדים 
  יםּתִ ֶׁשְּיַכְּתתּו ֶאת ַחְרבֹוֵתיֶהם ְלאִ 

  ְוָהֲאָדָמה ַהְּפצּוָעה ַּתְפִסיק ְלִהָּפַתח
 ְוִלְבַע ַחִּיים.                                           

  
  , שיראה אור בקרוב בהוצאה עצמית"הארת שוליים" וךמת



    במאבק
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חבר הכנסת יוסף ג'בארין (חד"ש, הרשימה המשותפת)        

)16.9(בהפגנה ביפו   
  

ביפו בדרישה  להעמיד  ,16.9, במוצאי שבתמאות הפגינו     
, לדין את השוטרים שירו למוות במהדי אלסעדי, תושב העיר

  ביולי האחרון.
 איננו ,תושבי ותושבות יפו"אנו, : נכתב בהזמנה להפגנה    

רוצים בשירותי משטרה אנו מתנגדים למשטרה. להיפך, 
טובים יותר, שיוציאו את הפשע מהשכונות, שיורידו את מפלס 

ויאספו את הנשק החם. אך פעולות המשטרה בשנה האלימות 
האחרונה מסמלות את הכיוון ההפוך לגמרי. דווקא בשנה בה 
הממשלה מגדילה את תקציבי המשטרה על מנת שתפעל ביתר 
שאת בחברה הערבית, המשטרה עובדת קשה כדי להראות 
לערבים שלא אותם היא משרתת, שביטחונם אינו בראש 

  ."ר להמעיניה, ושדמם אינו יק
 

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

 מרוואן חאמד – בית יעקוּביאן
  

  מצרים (ערבית, כתוביות באנגלית), 2006

  ואיל-תאופיק אבותתקיים שיחה עם  אחרי ההקרנה

  , תל אביב70, אחד העם 20:00, בספטמבר 23"ש, מוצ
  

  תערוכה בגדה השמאלית

How Do You Like It  
  

  אלינה יקירביץ'ו איתמר הראלתערוכתם של 
   20:00, 28.9פתיחת התערוכה: יום ה', 

  19.10-התערוכה תוצג עד ה
  
  

   עקב החגים:

  באוקטובר 4-יפורסם ב הקרוב "זו הדרך"גיליון 

  

  
ודב חנין (חד"ש, הכנסת יוסף ג'בארין  יבהפגנה נאמו חבר    

ת ןאת משפחעו"ד נועה לוי, המייצגת והרשימה המשותפת), 
  אביב. -תלבומזכירת סניף חד"ש אלסעדי ואבו אלקיעאן 

פלילית נגד השוטרים בחקירה  לפתוחבנאומו, קרא ג'בארין     
דורשים צדק והוגנות להרוגים אנו : ", והדגישהיורים

דמם של האזרחים הערבים אינו הפקר. המשטרה . ולמשפחות
 תוקפנית ואלימה כשהיא עומדת מול אזרחי המדינה הערבים,
והיד של השוטרים קלה על ההדק. בחודשים האחרונים נהרגו 

 שוםאזרחים ערבים באום אלחיראן, בכפר קאסם וביפו, ו
  . "שוטר אינו משלם את המחיר

  

        חד"ש מועצת  של הראשון המושב
 9-לאחר הוועידה ה המושב הראשון של מועצת חד"ש    

אולמי אבו מאהר ב 10:30, בשעה 21.10יתקיים בשבת, 
 בחירת מוסדות חד"ש ושינויים בתקנון סדר היום:על בנצרת. 

-הצעות לתיקונים בתקנון יועברו לוועדת התקנון עד ה .חד"ש
  באוקטובר (פרטים באתר מק"י). 10
מספר . 15.10סניפי חד"ש לבחור את צירי המועצה עד על     
קולות לחד"ש  200לפי מפתח של  -של כל סניף צירים ה

  ). 2013( 19-ביישוב בבחירות לכנסת ה
  :לפנות למשרד חד"ש נאפרטים נוספים, לבירור שאלות וב     

04-8536504. 
  

  

  יפו - אקטיב העובדים של חד"ש בתל אביב

  

סולידריות עם עובדי ערב 

  חיפה כימיקלים

) המתאר שביתה במפעל 2005(ישראל,  הסרט "שביתה" באירוע יוקרן

  חיפה כימיקלים דרום בדימונה.

אפרים (יו"ר ועד עובדי חיפה כימיקלים),  יטטאלי לושתתפו: בדיון י

(כוח לעובדים).  ד"ר עמי וטורי(אקטיב העובדים של חד"ש),  דוידי

   תמר קצירימנחה: 
  

  מועדון הגדה השמאלית, , 20:00בספטמבר,  24יום א׳, 

  , תל אביב 70ם אחד הע
  

  

  ערב שירה בגדה השמאלית
  

ארישה, -יעל בירנבאום, אור פירסט, יאסר אבו בהשתתפות:

 ליאור יעיש, רומן אייזנברג,יוליה פריידין, יעל סופר סמסון, 

  אייל גרוס ועמי אסולין
  20:00, 70באוקטובר, אחד העם  4יום ד', 


