
                                                                                                                                                
   

  
  נסקי'תמר גוזמאת 

    
ואילו ניתוחיו ,  שנה חלפו מאז מותו של קרל מרקס130    

לגבי סתירותיו הפנימיות , פורצי הדרך לגבי הקפיטליזם
ולגבי הפוטנציאל המהפכני , הומני-המעמיקות ואופיו האנטי

אלא , רק שלא התיישנו לא –של מעמד העובדים השכירים 
  .זוכים באישור מחדש מדי יום

לרבות , מאמצים רבים משקיעים חוגי ההון והשלטון    
כדי להציב תיאוריות בדבר נצחיות , תומכיהם באקדמיה

 םובדבר היות, "השוק החופשי"הקפיטליזם ו
אך המשברים העולמיים . ם במהותיםדמוקרטי

הפערים המעמדיים המעמיקים , והמקומיים
הפערים המעצימים בין ו, בתוך כל מדינה

יתר העולם נות העשירות לבין קומץ המדי
 את ההתערערות הפנימית ממחישים –

  . ואת אופיו המדכאשחווה משטר זה
שישראל היא , מה דמוקרטי בעובדה    

היצואנית מספר אחת של מטוסים ללא 
המשמשים כלי מלחמה , )טים"מל(טייס 
המדינות והיא גם נמנית עם , חדיש

המפותחות שבהן שיעור העוני הוא הגבוה 
שעוד ועוד , מה צודק בעובדה? ביותר

שבנו את האימפריות , טייקונים ישראלים
אינם פורעים את ,  על כסף ציבוריםהכלכליות שלה

  ?חובותיהם ובכך שוחקים את חסכונות העובדים לפנסיה
  

, הפנימית של הקפיטליזםאשר חשף את הדינמיקה , מרקס    
הדוחפת גם ליישום המצאות טכנולוגיות וגם להתפשטות 

אילו היה מתוודע היום , לא היה מופתע, עולמית
אולם יכול להיות . לטכנולוגיית המידע והתקשורת המודרנית

אפילו הוא לא העריך הוא היה מודה כי  ,חי היוםהיה שאילו 
, הקפיטליזם על הטבע עלולה להיות כה הרסנית שהשפעת

  . את עצם החיים של בני האדם על פני כדור הארץשתסכןעד 
  

בו ניתח את מהות של האופן , מרקסלימוד של כתבי     
, הניצול הקפיטליסטי ואת שיטות ריכוז ההון בידי מעטים

 הם גם –פוליטיים - וקריאה מעמיקה בחיבוריו ההיסטוריים
חברתית והפוליטית -היום תנאי להבנת המציאות הכלכלית

שנת גם ב, הודות למרקס.  ובעולם בכלל, ומדינהבכל מדינה
להבין את , אם נשקיע את המאמץ הדרוש,  אנו מסוגלים2013

, משברים כלכליים, התהליכים העמוקים שמאחורי אבטלה
, מיסחור התרבות, חילופי ממשלות, התקוממויות, מלחמות

    .אשליה עצמית וזעם עממי, הונאה פוליטית
הכרחי לשם בניית כוח  ת היא תנאיואילו הבנה כזא        

, בקפיטליזםשהצדק -זעם על איהמתגבש מתוך ה, מהפכני
 .לאומיהדיכוי המגדרי והקיפוח העל , על הרס הסביבה

של הקפיטליזם עצמית מרקס לא צפה מין התבקעות 
אלא את צמיחתו וגיבושו של , מתוך סתירותיו

מעמד , מעמד הפועלים, מעמד חברתי
הוא - על עצמו את שחרורושייטול, השכירים

 ואת בנייתה של חברה ,מהניצול המעמדי
  .שלום ושוויון, של צדק חברתי

, בנתחו את התמורות והמהפכות בימיו    
מרקס את הפרטים ובנה תמונה חקר 

סיכוייו , כוללת של מורכבות השינוי
, 2013הקומוניסטים של , גם אנו. וכשליו

ו המאפשר לנ,  כזהכוללנדרשים לניתוח 
להבין את התהליכים המורכבים המובילים 

בדרך הארוכה , אך גם לנסיגות, להצלחות
-חברתית-להבסת הקפיטליזם כשיטה כלכלית

עלינו ללמוד בכלי הניתוח שסיפקו לנו מרקס  .מדינית
והוגי הדעות המתקדמים שבאו בעקבותיו גם את הניסיון 

 סטייםסוציאליהמשטרים ה בהן הובסו הקשה באותן מדינות
את השפעתו יש ללמוד גם . והוקם מחדש משטר קפיטליסטי

  .של שינוי זה על הזירה הבינלאומיתהשלילית 
ל קרל מרקס חיה ובועטת מורשתו הרעיונית והתרבותית ש    

עמים מיעוטים ו ,"?למה"עובדים שואלים בכל מקום בו 
ונשים וסטודנטים שואלים , "?מדוע"מדוכאים שואלים 

ם בחום את מורשתו ההומנית אנו מאמצי". ?איך"
מניפסט המפלגה "אשר קרא בסיום , והמהפכנית של מרקס

  !". התאחדו–פועלי כל הארצות ": "הקומוניסטית
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  )1(כוכב אדום נולד 
נהיה בראש מחנה האופוזיציה בכנסת נגד הכיבוש "

   ."הקפיטליסטי הדורסני בישראל
  )8.3', רשת ב, יהדות התורה, כ ישראל אייכלר"ח(

  

  )2 (כוכב אדום נולד
אשר מורכבת , לנגד עיננו מכוננת ממשלה בורגנית"

 ממשלה אשר מבין .ןהעליו לראשונה כל כולה מבני המעמד
הם  , ואם לא די בכך.ראשיה אין מי שיודעים מצוקה מה היא
לבצע את הקיצוצים , גם אלה שאמורים לחתוך בבשר החי

  ".הקשים המתוכננים
   )10.3, "ישראל היום ",ס"מנהיג ש ,כ אריה דרעי"ח(

  

  דב חנין בין בין נתניהו ל
ין לזה של הדיבור המתון והמשכיל של דב חנ תשווה בין"

והראשון ניכר שיצא לו , האחרון פועל על אוטומט. נתניהו
  ".לברר, לבדוק, לשאול את עצמו שאלות, לשבת עם עצמו
  )Ynet ,12.3, לרמן- בילי מוסקונההעיתונאית (

  

  הקפיטליזם יסדר
בפני מדינות המזרח התיכון ומדינות מתפתחות עומדים "

רעב ,  קשהביניהם אבטלה, משמעותיים אתגרים כלכליים
בינלאומיות  באמצעות היכולת העסקית של חברות. ועוני

ניתן , כולל הטכנולוגיה הישראלית, וטכנולוגיות חדישות
 ."נולוגיהטק וטכ-מדינה שזקוקה לכך מוקדי היי ליצור בכל
  )9.3, ל"גלי צה,  בפאריסנאום, פרסשמעון  הנשיא(

  

  אימפריאליזם פמיניסטי
כדי להגן על זכויות , ין היתרב, כוחותינו נלחמים במאלי"

  ".הנשים במדינה אפריקאית זו
  , הבינלאומישהיביום האנאום  , נשיא צרפת,פרנסואה הולנד(

  )8.3, "לה מונד "
  

  לחנך כשהם קטנים
 בחרו לערוך סדנה לחברי הכנסת החדשים ,מכל המקומות"

שמסמל את המעבר , דווקא במרכז הבינתחומי בהרצליה
שאינה נגישה , מופרטת, רכת פרטיתמערכת ציבורית למעמ

  ".לכלל הציבור
  ,ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית"יו, יעל סיני(

  )12.3, "ידיעות אחרונות "
  

  גאוות יחידה
 ויחד עם בנק ישראל ,אין ספק שהכלכלה היא פוליטית"

, למרות רחשי הציבור – הובלנו כלל פיסקאלי שלא נפרץ
  ".ך מאודואני גאה בכ, למרות מחאות

  )13.3 ,"גלובס",מ "היועץ הכלכלי לרה, ין קנדל'יוג' פרופ(

  
  מכתבים למערכת

  

 פסק דין שמתיר עבדות
ץ שלא להחיל את חוק עבודה ומנוחה על "בגהכרעת     

 היא פסק הדין הכי פחות צודק –) 19.3(עובדת סיעוד זרה 
כדי להסביר מדוע ההחלטה הזו היא . והכי מכעיס שקראתי

  . ספריה שלמה–ואולי ,  צריך לכתוב ספר שלם–רעה 
היו צריכים לבטל בתיק זה אין מדובר במצב בו השופטים     

,  כדי להגן על זכויות העובדות הסיעודיות,חוק של הכנסת
בשאלה בתיק זה לא נדרשה גם התלבטות  .להיפךאלא 

   . שאלה כזו לא הייתהשכן, מורכבתופורמלית 
חליטו שעובדת סיעוד יכולה לעבוד וה, ץ"ישבו שופטי בג    
ולקבל שכר מינימום ,  ימים בשבועשבעה , שעות ביממה24

 .17 עד 8-מ, ימים בשבוע חמישהשעובד הזהה לשכר של מי 
 .זה כי זה מה שזה, אם זה נשמע כמו עבדות

  אביב- תל, אור שי
  

 אין שוויון
  

 כי נטען נגדו, עמיר פרץ לתפקיד שר הביטחוןמונה כאשר     
ם  חוסר ניסיונו בנושאיבשל, מתאים לתפקידוא אינו ה

 –הטענות שהושמעו נגדו לוו בלעג בלתי פוסק  .צבאיים
  . לצורת דיבורו ולרמת השכלתו, למראהו

מינויו של לפיד לתפקיד שר האוצר כמעט ,     בשונה מכך
מילא שום לפיד לא חרף העובדה כי , ביקורתלווה בולא 

עסק בעיקר בכתיבה פובליציסטית אלא , תפקיד ציבורי בחייו
 כלי התקשורת לא –בניגוד אולי למצופה . ובהגשת חדשות

  .נמלאים בדברי לעג בדבר חוסר השכלתו
    האם ההתייחסות השונה יסודה במוצאם העדתי של שני 

ישנן דוגמאות , אך גם אם לא. ייתכן? של פרץ ולפיד, השרים
. קיימתשהאפליה העדתית בישראל עדיין , רבות לכך

שלושה שרים מזרחיים מכהנים , למשל, חדשהממשלה הב
 למרות ,  התמונה ברורה.כולם בתיקים זוטריםו ,בלבד

 .הניסיונות הרבים לייפות אותה
,     אחת ממטרותיה המוצהרות של ממשלת נתניהו השלישית

. מילים יפות. היא עידוד השתלבות חרדים בשוק העבודה
יות שוויון אמיתי יכול לה ש,ניתן להתעלם מכךאולם לא 

לא , מושג רק תוך התחשבות בצרכים ותוך ניהול שיח מכבד
כל עוד ממשלות ישראל ימשיכו לקפח . מתוך קיפוח

הפיכת ישראל השגת המטרה של  ,אוכלוסיות נרחבות
  .  רק תלך ותרחק–למדינה שוויונית 

  ס"י
  

  
  

  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,עמדי שבו

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

            – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק

     61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת



  

 3/מדיניות 
 

  

  ל"ביקור המנכ
  

  אורי וולטמןמאת 
  
  

    בכל אחד מהפרקים 
של תכנית הטלוויזיה 

, "בחזרה לתחתית"
נשלח , 8המשודרת בערוץ 

ל של חברה עסקית גדולה לעבוד במשך שבוע באחת "מנכ
כדי להיחשף לנקודת מבטם , המשרות נמוכות הדרג בחברה

ל ולהרגיש על בשרו את קשייהם ש, של העובדים מן השורה
  .העובדים

בשבוע , ברק אובמה, ב"    ביקורו בישראל של נשיא ארה
-הנה מגיע בעל. ניתפרק בתכ, במובן מסוים, הזכיר, שעבר
ולמשך זמן קצר הוא מבקר בקומת הייצור של , הבית

 ומשוחח עם מי שאחראי לכך שהמכונות ממשיכות, המפעל
 .   בטרם ימשיך הלאה, והגלגלים ממשיכים להסתובבפעול ל

לא מפגש : זה היה המובן מאחורי ביקורו של אובמה בארץ
אלא ביקור בו , "ידידות אסטרטגיות"בין שתי , בין שווים

  .הבוס הגדול מנחית הוראות והנחיות
  

  שלוםמליצות של 
 היו ,)21.3(בנאום שנשא ? אובמהמפי  הציבור     מה שמע

אך נעדרה ממנו לגמרי תכנית . מליצות רבות אודות השלום
, הקו הירוק, 1967 ביוני 4-אובמה לא דיבר על קווי ה: לוםש

על הצורך לא דיבר ;  גבול של שלום בין שתי המדינותכעל
לא דיבר על הצורך לפתור את בעיית ו; לחלק את ירושלים

   .ם"הפליטים הפלסטינים בהתאם להחלטות האו
כי דרישתה של הרשות הפלסטינית ,     עוד קבע אובמה

-תנאי מוקדם למשא" בהתנחלויות מהווה הבנייתלהפסקת 
אימץ את התנאי המוקדם , לעומת זאת.  פסולה–ולכן , "ומתן

יישר , בכך". מדינה יהודית"של נתניהו להכרה פלסטינית ב
  .מ של ממשלת נתניהו"קו עם עמדות הפתיחה במו

  

  התנצלות המבשרת רעות
אך מה שמע . הישראליםעד כאן דבריו של אובמה לאוזני     

תשובה לכך ? כשנועדו בארבע עיניים,  מאובמהנתניהו
 כאשר , התקבלה זמן לא רב לאחר שסיים אובמה את ביקורו

כי ישראל מתנצלת רשמית בפני , נתניהו הודיע במפתיע
  .אירע בעת ההשתלטות על המרמרה שמהעל , טורקיה

    מדוע החליט נתניהו דווקא כעת לסיים את המשבר 
ל בש, בין היתר?  טורקיההדיפלומטי המתמשך עם

ירד "-זה ש,  של הבוס שמעבר ליםהשיקולים והאינטרסים
  .וביקר את הכפופים לו בישראל" לתחתית

סוריה "כי ) 24.3(כתב בדף הפייסבוק שלו נתניהו     
ומאגרי הנשק העצומים והמתקדמים בתוכה , מתפוררת

חשוב שטורקיה ... מתחילים ליפול לידי גורמים שונים
והדבר , יוכלו לתקשר זו עם זו, שגובלות עם סוריה, וישראל

באותו יום אמר ראש ". רצוי גם מול אתגרים אזוריים נוספים
בעת ששוחח עם , פ טייפ ארדואן'רג, ממשלת טורקיה

כי סיום המשבר עם ישראל עשוי להביא להאצת , כתבים
  .נפילתו של המשטר בסוריה

, בהוראת אובמה, נתניהו בפני ארדואן התנצלות, אם כך    
, טורקיה-ישראל-ב"נועדה להדק את הציר האסטרטגי ארה

 תקיפת סוריהכאשר המטרה המיידית שעל הכוונת היא 
, ב"ארה). גם איראן, כך רומזים דבריו של נתניהו, ובהמשך(

ת בשירות האינטרסים "המעוניינת לארגן מחדש את המזה
לה להרשות לעצמה ששתי אינה יכו, האימפריאליים שלה

  .בעלות ברית מרכזיות שלה באזור תהיינה מסוכסכות ביניהן
עניין הקמת בקושי שילם מס שפתיים לשאובמה פלא אין     

בא הנה כדי לקדם תכנית , הרי, הוא. המדינה הפלסטינית
כפי שקבעה בשבוע שעבר הלשכה , לכן. אחרת לגמרי

סיום הכיבוש האינטרס של המאבק ל, י"הפוליטית של מק
ב ובעלות בריתה "מחייב את כשלון המעורבות של ארה

ל "טה מאזן הכוחות לרעת הכובש ולרעת המנכיכך י. בסוריה
  . לטובת עמי האזור–ולכן גם , שלו

  

  להיערך לאתגרים שבדרך
  

    הלשכה הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
מה גילוי פרס,  במארס15', אשר התכנסה ביום ו, )י"מק(

אודות הקמת , "זו הדרך"שהופיע בגיליון הקודם של , דעת
, ברק אובמה, ב"הממשלה החדשה ואודות ביקור נשיא ארה

  .להלן המשך גילוי הדעת. בישראל

  
  אחדות מאבקבסימן יום האדמה 

י קוראת להתגייסות רחבה "    הלשכה הפוליטית של מק
 יום ,מארס ב30-להצלחת ההפגנות ופעולות המחאה לציון ה

ביום זה נציין את אחדותה הלוחמת של האוכלוסייה . האדמה
כמיעוט לאומי הנאבק על זכותו לחיים , הערבית בישראל
  . לשוויון זכויות לאומי ואזרחי בישראל, בכבוד במולדתו

    הלשכה הפוליטית מציינת את התפקיד המכריע שמילאה 
שר יזם א, י בהקמת הוועד להגנה על האדמות הערביות"מק

וכן , 1976 במארס 30-את שביתת יום האדמה הראשונה ב
את תפקידה בגיוס המוני הציבור הערבי והכוחות 

  .הדמוקרטיים היהודים להשתתפות ביום מאבק זה
  

  י"ברכות לוועידת בנק
י שולחת ברכה לברית הנוער "לשכה הפוליטית של מקה    

 19-  ההתקיים את ועידתאשר , )י"בנק(הקומוניסטי הישראלי 
הלשכה שיבחה את המאמצים שהשקיעה .  באפריל6-5-ב

י הארצית והמקומית למען הפיכת הוועידה "הנהגת בנק
להגביר את , למנוע שיסייע להניע את עבודת התנועה

  .פעילותה ולהרחיב את הפצת עמדותיה
י בפעילות "    הלשכה מעריכה את תפקידה החשוב של בנק

, בקרב התלמידים,  והערביםבקרב הנוער והצעירים היהודים
הלשכה קראה . הסטודנטים ותנועות השלום והמחאה

לחבריה ולאוהדיה לסייע בהכנות לקראת הוועידה , לסניפיה
  .חגיגי ההתיחהפולהבטיח השתתפות המונית באירוע 



 4/כנסת 
  

  ממשלה מסוכנת מכל הבחינות
  

      
, שהציג ראש הממשלה נתניהו בפני הכנסתהממשלה     "

נתח נאבל אם . שזה רוב נאה, כים" ח68נשענת על תמיכת 
- את בעלי–את הקבוצות שהממשלה הזאת מייצגת בפועל 

 נגלה שהיא מייצגת מיעוט קטן בלבד –ההון ואת המתנחלים 
ר "יו, מוחמד ברכהכ "אמר ח, "של החברה הישראלית

  ).18.3(בדיון שקיימה הכנסת ביום השבעת הממשלה , ש"חד
מיוצגים  אינם –הפריפריה , מעוטי היכולת, העניים    "

 זו ממשלת מסוכנת מהבחינה –ולכן , בממשלה הזאת
שר האוצר , לדבריו. כ ברכה"אמר ח, "כלכלית-החברתית

יזדרז , "יש עתיד"העומד בראש מפלגת , יאיר לפיד, החדש
חלק ניכר .  מיליארד שקל מתקציב הממשלה19לקצץ 

מהקיצוצים יהיו מאותם משרדי ממשלה הנמצאים בשליטת 
  . דוגמת משרד הרווחה ומשרד הבריאות, "יש עתיד"

 –אנחנו נשיב ', אין ברירה אלא לקצץ'-למי שטוען ש    "
לבטל את , ניתן לקבוע סדר עדיפויות אחר. שיש ברירה

את הפטורים ו, את שיפוי המעסיקים, ן הגדולההטבות להו
  .אמר ברכה, "אלפיון העליוןללחברות והניתנים ממס 

אמר , כלכלי-     אך הממשלה מסוכנת לא רק בתחום החברתי
מה פירוש הדיבור . "כי אם גם בנושא הדמוקרטיה, ברכה

מתכוונת , בהשתמשה בסיסמא זו'? משילות'אודות 
להבטיח ,  הפתוחרטיהממשלה לחסל את הדיון הדמוק

. שהכול יסתדר לפי המנגינה של ראש הממשלה ושל השלטון
 אשר יפריעו ,ציוציםאפילו  למנוע –בכוונת נתניהו 

 להרמוניה שהוא מעוניין לייצר סביב האמירה הפוליטית
  ". המסוכנת שלווהכלכלית

כ ברכה התייחס גם למדיניותה המסוכנת של הממשלה "    ח
ממשלה יש ב לגה השנייה בגודלהפלמ: "בנושא המדיני

 אינה 'יש עתיד'אבל . אמירה כללית על קידום תהליך השלום
במיוחד , כזההיא יכולה לקדם תהליך עמדה בה נמצאת ב

הדברים  –בסופו של דבר . לאור עמדות יתר שותפי הממשלה
  ".ליברמן ויעלון, דרכם של נתניהוביתנהלו 

 שביתת הרעב של עלכ ברכה " חהצביע,  לדבריוהמחשה    כ
אולם , אשר נמשכת חודשים רבים, האסירים הפלסטינים

משום  שובתים רעב האסירים. " אינה עוסקת בזה–הממשלה 
מבלי שהפרו אף , הם נכלאו לאחר שחרורם בעסקת שליטש

  ".תנאי השחרורתנאי מ
החדשה זו הסיסמא של הממשלה אך גולת הכותרת     "

יש פוליטיקאים שהפכו את . 'שוויון בנטל'בדבר מה שמכונה 
ובהתאם לו , פיו יישק דבר-שעל, ערך עליוןלשירות הצבאי ה

  .אמר, "זכאי לזכויות אזרח-ייקבע האם אדם זכאי או לא
, מדוע הממשלה? מדוע לא נדבר על שוויון בנטל העוני    "

לא מדברת על , שהיא ממשלה של מתנחלים ושל שבעים
-על משפחות חדכלכלי המוטל -השוויון בנטל החברתי

שאינם , על יישובי הפריפריה, על האזרחים הערבים, הוריות
  ".?מתוקצבים ואינם נמצאים בראש סדר העדיפויות

אשר , כי האוכלוסייה הערבית בישראל, כ ברכה הדגיש"    ח
מהווה את , "שוויון בנטל"-גם ביחס אליה מופנית התביעה ל

האדמות : "אחת האוכלוסיות המוחלשות ביותר בישראל
שהופקעו זה הנטל העיקרי שרובץ על כתפינו מאז קום 

הממשלה ? מדברים איתנו על שוויון בנטל. המדינה ועד היום
ואת , ניטיה מחלקים למקורביהם את משאבי החברהוקבר

  ."'שוויון בנטל'-המחיר משלמים אלה שנתבעים ל

  
  

  
  
  
  
  

  :כנס חירום של האופוזיציה בכנסת

  דמוקרטית-לבלום חקיקה אנטי
  
  

, בשיתוף פעולה ראשון בין סיעות האופוזיציה החדשה    
כינוס חירום להגנת ) 19.3(בשבוע שעבר התקיים 

 ,נגד חבילת החוקים לשינוי שיטת הממשלוהדמוקרטיה 
פגרת האביב שמתכוונת הממשלה החדשה להעביר עם תום 

 .של הכנסת

משה , )ש"חד( דב חניןאת הכינוס יזמו חברי הכנסת     

בו  והשתתפו ,)העבודה (ונחמן שי) יהדות התורה (גפני
חינוך , צד אנשי אקדמיהב, חברי כנסת מסיעות שונות בבית

אברהם ' שלמה אבינרי ופרופ' ביניהם פרופו ,תוחברה אזרחי
  .דיסקין

 4%-העלאת אחוז החסימה ל"כ חנין כי "    בכנס אמר ח
לא המפלגות הקטנות מסכנות את . מסכנת את הדמוקרטיה

לא בהן נמצאים ', יציבותה של המערכת הפוליטית'
לא הן מכניסות לפוליטיקה אנשים . הפריימריז המושחתים

מפלגות קטנות תרמו : הוא-נהפוך. נותנטולי דרך ועקרו
, אורי אבנרי, לפרלמנטריזם הישראלי אישים כמו תופיק טובי

  . "חיים אורוןונסקי 'תמר גוז
דחיקת המפלגות הקטנות מהכנסת תפגע במיעוטים     "

ביכולת של כוחות חדשים , בציבור הערבי, אידאולוגיים
של דשה הפוליטיקה הח. להתארגן ולהיכנס לזירה הפוליטית

 .אמר, "בנט ולפיד היא פוליטיקה כוחנית של דריסת המיעוט
כינוס החירום מסמל יריית פתיחה במאבק ",     לדבריו

ות האופוזיציה לפעולה לכדהת. האופוזיציה לממשלה הזאת
 היא סימן חיובי , כבר ביומה הראשון של הממשלה,משותפת

ליכולת שלנו ליצור סדר יום משותף ולהיאבק להגנת 
 ".הדמוקרטיה והחברה בישראל

הממשלה החדשה מתחילה את : "נכתבלכנס בהזמנה     
: דמוקרטיים מסוכנים- דרכה ברצף של מהלכים אנטי

המיעוטים הפוליטיים יסולקו מהכנסת באמצעות הכפלת 
אולוגיות תאלצנה ליצור ימפלגות איד; אחוז החסימה

נה  הממשלה תבצר את שלטו;חיבורים מלאכותיים או לחדול
ידרש י חברי כנסת ש65באמצעות דרישת רוב מיוחס של 

- ויוזמות חקיקה אנטי;אמון-להפלת הממשלה באי
דמוקרטיות שנבלמו בכנסת הקודמת מאיימות לחזור 

  ".בתמיכת הממשלה
הגיע ש ,ר הכנסת היוצא" יו,)ליכוד (כ ראובן ריבלין"ח    

 התבטא בחריפות נגד העלאת אחוז ,לכנס האופוזיציה
עלינו לאפשר לכוחות : " ונגד חוק ההסדריםהמהחסי

 כדי למנוע ,פוליטיים שונים לבוא לידי ביטוי בכנסת
". עימותים חוץ פרלמנטרים שיביאו אותנו למקומות קשים

  .דמוקרטי- אנטיה חוק ההסדרים הוא קרא לביטול
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  קלפי ומהפכה, אוהל
  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  למרקסיזם במערב הזדמנות גם –משבר השיטה הקפיטליסטית 

  
  היקו קומאת 

  
    אחת התעלומות הגדולות הקשורות במשבר המתמשך של 

של הרעיונות המועטה זו השפעתם , הקפיטליזם העולמי
המרקסיסטיים ושל התנועות השמאליות המהפכניות 

כי , ניתן היה להניח. באירופה ובצפון אמריקה
הביקורת הנבואית של מרקס על השיטה 

 בתנאי –הקפיטליסטית הייתה אמורה להוביל 
 לקבלה ציבורית נרחבת של המרקסיזם –המשבר 

  .ולחיזוק הכוחות המאתגרים את המשטר הקיים
  

:  מהווה דוגמא נגדית בולטתיוון,     אמת
-זכתה ב" סיריזה"קואליציית השמאל הרדיקלי 

 מהקולות בבחירות שהתקיימו בשנה 27%
והיא עשויה לנצח בבחירות , שעברה
אם ממשלת הימין הנוכחית , הבאות
המחאה , אך ברחובות הערים. תקרוס

, המאורגנת של מעמד העובדים פחתה
ואילו צמיחתה המטאורית של מפלגת 

הפאשיסטית " השחר הזהוב"
  . היא סימן מדאיג–והאלימה 

  

.  לאופטימיות יש סיבותבצרפת    גם 
בבחירות הנשיאותיות שהתקיימו בשנה 

 –לוק מלנשון -אן'הצליח ז, שעברה
הכוללת גם את המפלגה הקומוניסטית , מועמד חזית השמאל

שגילו , צרפתים זועמים רבים סביב מועמדותו לאחד –
רטוריקה האזין לבעצרות המוניות ולנכונות להשתתף 

 שלמגייסת הו קהלים עצומים נענו לקריאת. מהפכנית
 כוחו – אולם בחשבון סופי ."מהפכה אזרחית"-מלנשון ל

  .האלקטוראלי של השמאל הרדיקלי אינו רב
  

כבשה את כיכרותיהן של מדינות  תנועת האוהלים    
סטריט -מספרד ועד וול, 2011מערביות רבות במהלך 

, תנועה זו השתלטה על המרחב הציבורי בערים. ב"שבארה
,  מאחורי השיטה הקפיטליסטיתפקפקה בהיגיון העומד

ובו , בו פרחה תחושת קהילה" שטח משוחרר"ויצרה 
  .התקיימו דיונים סביב רעיונות חתרניים

  

 על מנגנוני קבלת ההחלטות –    אך נראה כי תנועה זו 
העדפת הסכמה , הכוללים דיונים ארוכים, המסורבלים שלה

-את תפקדה יותר כקרי–' וכו, פני הצבעות-בקונצנזוס על
מאשר , השכמה שנועדה להטיל ספק בדרכי החשיבה הישנות

  . כבסיס לפעולות המשנות את פני החברה
  

  רח אירופההנסיגה לאחור במז
    בכל המדינות המערביות ישנן תנועות מרקסיסטיות 
הרואות עצמן כממשיכות המסורת הפוליטית שצמחה במזרח 

בידי , בראשית המאה העשרים, אשר פותחה, אירופה
  . מנהיגה של התנועה המהפכנית ברוסיה, ולדימיר לנין

הייתה מפלגה ,  לניןאותה הנהיג, המפלגה הבולשביקית    
  בין  ויכוח מתמיד  התקיים  במסגרתה  , וגמישה      פלורליסטית 

כשהפכה , 1917- לאחר מהפכת אוקטובר ב. עמדות שונות
  –הדיון הציבורי , המפלגה הבולשביקית למפלגת לשלטון

והוא ,  לא פסק לרגע–בחברה בכלל הן בתוך המפלגה והן 
  .התרחב והתפתח

הוביל ,     אך סילופו של הלניניזם בידי יוסף סטאלין
לאיסור על מחלוקות אידיאולוגיות ולחיסולה של 

מפלגת סבלה , כתוצאה מכך. ופוזיציההא
זה היה ו, מקיפאוןהמועצות -השלטון בברית
על . אירופה- אחיותיה במזרחהמצב גם אצל

, מ נראתה מדינה מאוחדת וחזקה"ברה, פניו
אולם מבנה זה נחשף בחולשתו כאשר קרס 

, בשל סתירותיו הפנימיות, במהירות
שהבולטות בהן היו שלטונה הנוקשה של 

וחוסר היכולת להתמודד עם , ההבירוקרטי
  .דיון פתוח

 מרביתנקלעו ,     לאחר הקריסה
הארגונים המרקסיסטיים במערב 

חלק קיוו כי . למשבר גם הם
מ "התהפוכות הפוליטיות בברה

, ובמזרח אירופה יולידו צורה חדשה
כזו , של חברה, גבוהה יותר

המבוססת על ניהול דמוקרטי של 
ברוח ימיה , המדינה והכלכלה

אך . הראשונים של המדינה הסובייטית
הנגד -לאחר שכוחות מהפכת, חלומות אלו נגוזו במהירות

  .הפריט בנחישות את הקניין הציבורימיהרו לבארצות אלה 
  

  לא לוותר על השינוי העמוק
 קריסת גוש –מהן המשימות נוכח התנאים שנוצרו     

והמשבר אליו , הארצות הסוציאליסטיות לפני כעשרים שנה
  ?נקלעה הכלכלה הקפיטליסטית העולמית בשנים האחרונות

להתגבר על : ניצבת המשימה המרקסיסטים במערב בפני    
 לבנות כוח פוליטי ביקורתי –ובמקביל , בידודם מההמונים

המסוגל להנחות ולהנהיג את המאבקים הכלכליים , ומהפכני
,  משימה זו קשה במיוחד.והפוליטיים של העת בה אנו חיים

ן למפלגות השמאל הרפורמיסטיות עדיין יש אחיזה בקרב שכ
המתבטאת גם אחיזה ,  של מעמד העובדים נרחביםחלקים

  . הפוליטיתבהגבלת תודעתם
    משימתם של המהפכנים היא לסייע להמונים לכוון את 

, ולהעמיד לא רק את שאלת תיקונה של החברה, מבטם מעלה
הטווח -עד ארוךהי.  את שאלת שינויה מן היסוד–אלא גם 

תובע , של הפלת הקפיטליזם והנחת היסודות לקומוניזם
; חשיבה אסטרטגית אודות טבעה של החברה בה אנו חיים

 יתוהערכה ביקורת; אחדות בינלאומית של תנועת העובדים
 השנים 130-של הניסיון שצברה התנועה הקומוניסטית ב

  .שחלפו מאז מותו של קרל מרקס
  

פורסם שמאמר מ קטעים. פובליציסטהכותב הוא עיתונאי ו

 china.org.cn: באתרבמקור 
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 ארבע הערות על המרקסיזם בישראל
  אפרים דוידימאת 

    
 מועד מתאים הוא שנה למותו של קרל מרקס 130מלאות     

 מילים על ראין להכבי. לבדיקת מצבו של המרקסיזם בישראל
 שנה על כל 160-מ למעלהכבר השפעת התיאוריה המרקסיסטית 

 הערות ננסה להשיב לשאלה ארבעבאמצעות ? ובישראל. העולם
קווה שניתן גם להסיק כמה  בת,"?איכה, מרקסיזם בישראל"

אני מקווה . סיכום ארעי ופולמוסי, כמובן, זה. מסקנות לגבי עתידו
" זו הדרך" לעורר את הדיון בקרב קוראי ובאמצעות

  . וכותביו
  

: לבחינת המרקסיזם בישראל שתי פנים    
חשיבה ככפרקטיקה פוליטית וכעשייה ו

קל למדי לסכם את הנקודה . תיאורטית
רק מפלגה כעת ראל ישנה ביש. הראשונה

אחת המגדירה את עצמה מרקסיסטית 
: על פי עקרונותיומנסה לפעול הו

  הישראליתהמפלגה הקומוניסטית
 של 70- וה60-עד לשנות ה). י"מק(

נות שומפלגות ניסו  ,המאה שעברה
. לשלב בין ציונות לבין מרקסיזם

של מפלגות הן גלגולי ו,הניסיון לא צלח
 בעלות ,וניותנותרו מפלגות ציאלו 

גם . השקפות פחות או יותר מתקדמות
י "רק מק, בקרב הציבור הערבי בישראל

 מול ,מגדירה את עצמה מרקסיסטיתהיא ש
ם אשל האסלזרמים ים ויזרמים לאומנ

  .הפוליטי
  

כחשיבה בישראל אך מצבו של המרקסיזם     
מעבר . הוא מורכב יותרתיאורטית או ביקורתית 

, )ועל כך בהמשך (י" מקשלהדל ליבול הרעיוני 
הושפעו או ר שאישנם חוגים רחבים יחסית 

בייחוד במוסדות להשכלה , מושפעים מהמרקסיזם
  . גבוהה

  

הכרך הראשון של הצלחת הפרסום המחודש של     
של , שאזלו כולן, או המהדורות הרבות) 11עמוד ' ר" (קפיטל"ה

נה  ש150וועד הישראלי לציון ה"ידי בשני ספרים שפורסמו 
" טי במבחן הזמןסהמניפסט הקומוני"": למניפסט הקומוניסטי

 " אסופת מאמרים–רה אל מרקס זבח"ו) 1998, הקיבוץ המאוחד(
 בנימין כהן המנוח' בעריכת פרופשניהם  ,)2001, הקיבוץ המאוחד(

  .  על העניין הרב במרקסיזםיםמעיד –
  

ינה שא, "קפיטל"קיים הבדל גדול בין המהדורה החדשה של ה    
 הכתובה 50- שכפול של המהדורה הקודמת של שנות האלא

ועד "בין פרסומי ל, שאינה כבר בשימושמסורבלת בעברית 
. אנשי אקדמיה פוליטיים ו שמאחוריו עמדו פעילים,"המניפסט

 ,חדש של המניפסטמתרגום ל 1998-בגו  דא"ועד המניפסט"אנשי 
 ביניהם .90-  מאמרים שנכתבו בסוף שנות היחד עמו פורסמוו

 שנפטר ,אריק הובסבאוםהנודע הקדמה של ההיסטוריון הבריטי 
  . נכתבה במיוחד עבור המהדורה העברית אשר, אשתקד

, אסופה ובה מאמרים רבים העוסקים בחברהספר השני הוא ה
  . גלובליזציה ועודב, פמיניזםב, עובדיםב, בכלכלה

  
  "המערבי"על ברכי המרקסיזם 

  

, למרקסיזם השפעה מסוימתראלית יש באקדמיה היש, כאמור    
יסוק אך לרוב מדובר במרקסיזם המתרחק מע. ואף מתגברת

.  ואף מנותק מהמאבק המעמדי,בפוליטיקה ובמציאות המעמדית
פרי  הבריטי המרקסיסטעל פי הגדרתו של " מרקסיזם מערבי"זהו 

', לוקאץ' רגו' ג,בין היתר, לו שותפים ,אנדרסון
לטר וו ,משיאו גראנטוני, תאודור אדורנו

לואי אלתוסר ואסכולת , הרברט מרקוזה, בנימין
היבטים גישה העוסקת בזו . פרנקפורט

אך מרחיקה אותו , הפילוסופיים של המרקסיזם
מהביקורת על הכלכלה , מהמאבק המעמדי

   . ובייחוד מהפוליטיקההקפיטליסטית
  

אם " (יזם המזרחיסמרק"לעומת ה, זאת    
או  ,)רסוןאנדהבחנה של להמשיך ב
דריך יפר, קרל מרקס: סיאהקלהמרקסיזם 

רוזה לוקסמבורג , ולדימיר לנין, אנגלס
: אין כאן טעות, כן. משיאואנטוניו גר

שמו של גראמשי מופיע בשתי 
גראמשי הפך לדמת ידועה . הרשימות

באירופה וגם , ב"בארה(באקדמיה 
-ניאו"רסה גאבל מדובר ב, )בישראל

  .שבתושל גראמשי ומח" מרקסיסטית
אחד ממייסדי המפלגה , משיאגר    

ל דבקותו עשילם בחייו ר שא, הקומוניסטית האיטלקית
וגם הפך באקדמיה המערבית , שיזםאבמאבק נגד הפ

 ."מרקסיסטי-פילוסוף ניאו"-באקדמיה הישראלית ל
  המעמדיםמתוכנגראמשי  ו כתבי הופשט,לרוב

 כגון , מספר מושגי יסודהם ונותרו מ,הפכנימוה
  ". מוניההג"

מקום לא נמצא כלל " מרקסיזם מן הדרום"- ל    
,  הסיניטונג- טסה-מאו.  הישראליתבאקדמיה

, ולטר רודני האפריקאיו, קובני-יא הארגנטינגווארה" ה'צ"ארנסטו 
 –חוסה קרלוס מריאטגי הפרואני ו ,כלכלן המצרי סמיר אמיןה

, "דרוםה"-הרי הם מ. מרקסיזם האקדמי המקומימה כולם נעדרים
 להוגי דעות מרקסיסטיים מערביים אפילו ,למרבה הצער? לא כן

 הסוציולוג עמנואל ולרשטיין או הגיאוגרף דוגמת, זמננו-בני
הם שוללים את הרי .  אין מקום באקדמיה,יוויד הארווייד

  ...הקפיטליזם מן היסוד
        

  אקדמיה של קונצנזוס קפיטליסטי
, קבוצות ותנולדמקום בו בארצות רבות בעולם ה – האקדמיה    

היא  –ם המאתגרים את הסדר החברתי הקיים תנועות וזרמי
 גם האקדמיה, כמו המדינה. קולוניאלי ומוסד שמרניבישראל 

- במזרח מתעוררת כשהיאאפילו , "חלק מאמריקה"חולמת להיות 
  . במציאות הסבוכה של פריפריה קפיטליסטית, התיכון

כפי חזקה והחברה אינה  ההגמוניה הציונית במדעי הרוח ,נכון    
. שהייתה בשלושה העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל

שלמה סבירסקי ר "ד, למשל,  פוטר70-באמצע שנות ה
לאתגר את הסוציולוגיה " העז" בגלל ש,מאוניברסיטת חיפה

 בעלי זיקה לשאלות ,הציונית ולהשתמש במונחים מעמדיים
  . נה החברתי של ישראלתח את המבינבעת ש ,תולאומיהת וועדתיה

 וכמעט ,"סוציולוגים חדשים"ו" היסטוריונים חדשים"מאז קמו     
איים  ,אחרונהל .בכל תחום קיימת תסיסה רעיונית מורגשת

לסגור את המחלקה לפוליטיקה וממשל הממסד הישראלי 
 מבריחת"-ו" מטרד" שהפכה בטענה, גוריון-באוניברסיטת בן

האקדמיה בישראל , שינוייםאבל חרף האתגרים וה". תרומות
 כאן המקום לא. קפיטליסטי נרחב- פרונשענת על קונצנזוס 

כיצד השליטה של בעלי ההון הזרים והמקומיים במנגנוני להסביר 
  . הוא קיים אבל –ניהול האוניברסיטאות יוצרת קונצנזוס זה 

התיאוריות הביקורתיות  גם ,תו קולוניאליכאוניברסיטאות    
לפעמים הסחורה מגיעה . ב" יבוא מארהעצםבהן בהן הרווחות 

 בעשורים , כך.אבל היא תוצרת אמריקה,  פגומהפילובאיחור וא
תיאוריות ) ללא שובכמה מהן (בשמי האקדמיה  חלפו ,האחרונים

זו האחרונה עדיין . קולוניאליות-תרבותיות והפוסט- הרב, הזהות
 –ש "דאחד ממרכיבי חאצל  ויש לה אף ביטוי פוליטי ,מהדהדת

תרמו התיאוריות האלה כל  ".תראבוט-התחברות"אצל תנועת 
סתבר ה –באותו הזמן  אבל ,"שיח הביקורתי"תרומה נכבדה ל

  .הסדר החברתי הקייםשימושיות גם על מנת לשמר את ן שה
       

  ביקורת אקדמיה ו,כלכלה
התפתחותו , רל מרקס ניתח ביסודיות את הקפיטליזםק    

החברה בת זמנו אודות נות מהפכניות על  והגיע למסק,ומשבריו
, לפי מתנגדיו הרבים גם ,מרקס. ועל תפקידם של המעמדות בה

אבל מרקס אינו . תרם תרומה מרכזית להבנת הכלכלה המודרנית
. אוניברסיטאות ובמכללות בארץבחוגים לכלכלה בכלל  נלמד

 של חתן פרס נובל םמבית מדרש, ליברלי- הקפיטליזם הניאו
מזה עשרות  שולט ,מילטון פרידמן ואסכולת שיקגו' ופלכלכלה פר

  . מערכת ההשכלה הגבוהה בישראלבלימודי הכלכלה בשנים 
 ל ש)הסוציאליזציה(החיברות הסוציולוג תום פסח בדק את     

תהליך  , על פי ממצאיו.לימודיהםמהלך כלכלה בהסטודנטים ל
וד משום שעיקר הלימ, הסוציאליזציה מתרחש באפקטיביות רבה

 אשר מקפלות בתוכן את ,אופן שימוש פרקטי במשוואות הוא
 התיאוריה ,לימודיםהת בתחיל. ליברלית-הניאו האידיאולוגיה

שהלימודים  ככלאך . מוסברת ומצורף לה נרטיב סיפורי מסוים
  .  במהירותציגםאפשר להכך ש, נרטיביםמתקצרים ה ,מתקדמים

את  כרחים להטמיעמו, פסח הדגיש ,כדי לסיים תואר בכלכלה    
שימוש  במבחנים נשאלים הסטודנטים על. נלמדיםההמושגים 

גם בנושאים ") תפוקה שולית פוחתת"דוגמת ( כלכליים במושגים
היכולת של סטודנט ללמוד , אלדוגמ(בכלכלה  שאינם קשורים

משקפיים "להסתכל על העולם בהסטודנטים ים כך לומד). למבחן
  ". יםכלכלי

על הסטודנט , לכלכלה צליח במבחנים של החוגכדי להש, מכאן    
     . שמאחוריה נמצאת תפיסת עולם,להטמיע דרך חשיבה מסוימת

  חורגת מהפרשנות ה ,חרתא הסטודנט יפרש את המושגים בדרךאם 

  לימודיב. יכשל במבחןיאזי תשובתו תיפסל והוא , הסטנדרטית
 כמו .תשונוהכלכליות התיאוריות הג להנגיד בין ו נהלאהכלכלה 

 ,נלמדים בחוגים לכלכלה קורסים בהיסטוריה כלכליתאין לרוב , כן
  .  שמור למרקס מקום מרכזיאשר בה

. ה נפל דברל בחוגים לכלכאפילוהאחרונות בשנים , והנה    
 טלטלה  חולל,2008-שהחל ב ,המשבר הקפיטליסטי העולמי

 במרקסיזםדש את העניין י וח,ליברליות-תפיסות הניאובעמוקה 
סטודנטים לכלכלה . ביקורתיות נוספות תיאוריותבו

אביב וירושלים הקימו בשנים -תל, באוניברסיטאות חיפה
.  כדי להבין את הביקורת על הקפיטליזם,האחרונות קבוצות לימוד

חלקם יושבים אשר (הם ניסו ללמוד בעצמם את מה שמוריהם 
ם  להמסביריםאינם ) יםיבמועצות מנהלים של תאגידים קפיטליסט

  . במהלך הלימודים הפורמליים
המחשבה "על מנת להבין איך דורות של כלכלנים גדלו על ברכי     

-כפי שהגדיר זאת העיתונאי הספרדי" (האחידה הקפיטליסטית
בשיתוף פעולה , 2009בנובמבר  הוקמה, )רפתי איגנסיו רמונההצ

 קבוצת מחקר שעסקה ,בין התאחדות הסטודנטים ומכון ון ליר
 ובה לקחו חלק אנשי סגל ההוראה , הכלכלה בישראלבלימודי

בעולם  ":נכתב, ח הסופי שפורסם אשתקד"דובמבוא ל. וסטודנטים
נשמעה קריאה מחודשת של לימודי , ובישראל בפרט, בכלל

 ".2008- עולמי בהוץ המשבר הפיננסי והיא גברה עם פר, הכלכלה
ת  פושרו הןיהמלצות כי ה,אך מעיון במסקנות הקבוצה עולה

היכרות עם התפתחות המחשבה הכלכלית וביקורת  ":למדי
היכרות עם המחקר  "," (!)היכרות עם כלכלת ישראל", "הכלכלה
 שהמילה , לצייןותרימ". הכשרה והכנה לשוק העבודה"ו" הכלכלי

  .ח" העמודים של הדו60- לא מופיעה ב'קפיטליזם'
  

  מעמד העובדיםהקרע בין תיאוריה ביקורתית לבין 
א ית החולשות המרכזיות של המרקסיזם האקדמי בישראל האח    

 ,ראשי ההסתדרות לדורותיהם. ניתוקו המוחלט ממעמד העובדים
 סלדו וסולדים סלידה עמוקה ,גוריון ועד עופר עיני-ןבמדוד 

 ובייחוד מרעיונות ,אקדמיהמציגה המהביקורת החברתית ש
ללימודי חומרית בחוג מנם וארות תמכה  ההסתד,בעבר. המרקסיזם

תירוץ של ב,  אך מזה כמה שנים.אביב-עבודה באוניברסיטת תל
  . היא ניתקה את קשריה עמו – "סיבות תקציביות"

  

 לקדם את הקשר בין מוגזם לדרוש מראשי ההסתדרותזה שייתכן     
ך כל שנות משהרי . תיאוריות ביקורתיות לבין עולם העבודה

יש את מעמד העובדים חישות בניסיונם להחלנראשיה גילו  ,קיומה
. תפקידה של המפלגה הקומוניסטיתבדיוק  בל זהא. מול ההון
 למרות ,כראויזה י אינה ממלאת את תפקידה "מק, להערכתי

  .יהועידותשהתפרסמו בספרי , הניתוחים החשובים
י איבדה את הפלס "מק,  התפוררות ברית המועצותלאחרנדמה ש    

 פער מצליחה להתגבר על ה ומאז אינה,)הבעייתי למדי(הרעיוני 
שנוצר בינה לבין הבנת החברה הישראלית והשינויים שחלו בה 

היא גם לא הצליחה להתגבר על . בשלושה העשורים האחרונים
י סגרה את "מק. הקניית המרקסיזם החדש והמתחדששבהחולשה 

, ולקטיבכק, מזניחה ואף ,ביטאוניה הרעיוניים בעברית ובערבית
  . מעמדי-החינוך הרעיוניאת וגי והעיסוק האידיאולאת 
הוצאתו ל, תנאי הכרחי להתחדשות המרקסיזם הישראלי    

הפיכתו לחלופה בעלת עוצמה מהפכנית לומהקיפאון האקדמי 
רבנות וק,  בישראלעבור מיליוני העובדים היהודים והערבים

י "א להפוך את מקו ה,האפליה והניצול, הכיבוש, הקפיטליזם
  .ר ופועל על פי עקרונות המרקסיזםחוק, לקולקטיב לומד
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  את עולמנו אז נקימה
  

   קרל מרקס הופך למיינסטרים- כשהקפיטליזם נמצא במשבר 

  
  פריס'סטוארט גמאת 

  
כך כתבו מרקס . המאבק המעמדי נראה כה פשוט,     בעבר
 שהיה לספר השני הכי ,"ימניפסט הקומוניסט"- ב, ואנגלס

הבורגנות מייצרת קודם : "ך"אחרי התנ, נמכר בכל הזמנים
אין מנוס הן מאובדנה והן מניצחון . היא-יהכל את קברנ

  ?האומנם נתאשרה תחזית זו". הפרולטריון
  

יש בה אולי כדי להסביר ,     התקווה כי תחזית זו תתממש
המכירות של . את העניין המחודש שברעיונותיו של מרקס

,  הכלכלה הפוליטיתבנושא המופת שכתב יצירת, "הקפיטל"
כך גם . 2008-כלי בנסקו מעלה מאז פרץ המשבר הכל

ת העניין במרקס חוצה גבולו. המכירות של אחרים מכתביו
הגדיל לעשות במאי תיאטרון . אנר'גיאוגרפיים וגבולות של ז

וביים את , סיני שניצל את ההתעניינות הגוברת במרקסיזם
  .כולל שירים וריקודיםה, בתור מחזמר" הקפיטל"

  

,  ההיסטוריההפוך של-על-במעין הפוך,     נוסף על כך
שבעיר , לקוחותיו של הבנק הגרמני שפארקסה

בחרו בדיוקנו של קרל מרקס לככב על , קמניץ
 בתקופת . הבנקקינפגבי כרטיס אשראי חדש שה

-קרל"שמה של העיר קמניץ היה , מזרח גרמניה
נראה כי שני עשורים לאחר ". דטאשט-מרקס

רבים מתושבי העיר אינם , נפילת חומת ברלין
 בסקר שערכה .למחוק חלקים מעברםמזדרזים 

 בין תושביה של מזרח 2008- סוכנות רויטרס ב
 מהנשאלים כי 52%אמרו , גרמניה לשעבר

לדעתם כלכלה המתבססת על שוק חופשי היא 
 אמרו כי הם מעוניינים 43%-ו, לא מוצלחת

  .בכינונו מחדש של המשטר הסוציאליסטי
  

  דור צעיר מגלה את מרקס
  

 אלפים השתתפו בכינוס ,    בקיץ האחרון
כדי להאזין להרצאות , מרקסיסטי שנתי בלונדון

עיקר , לדברי המארגנים. ולהשתתף בסדנאות
העניין הגובר : "המשתתפים בשנים האחרונות הם צעירים

נובע משום שמדובר , במיוחד בקרב צעירים, במרקסיזם
בכלי המתאים ביותר לניתוח הקפיטליזם ולהבנת תופעות 

  ".ר הכלכלי שאנו חווים כיוםדוגמת המשב
  

חוקרים בעלי שם פרסמו לאחרונה ספרים המעלים על נס     
, המרצה הבריטי לספרות. את הרלוונטיות של המרקסיזם

מדוע "פרסם לפני שנתיים ספר בשם , טרי איגלטון' פרופ
הפילוסוף הצרפתי המפורסם אלן באדיו פרסם ". מרקס צדק

בשם , שעל כריכתו מופיע כוכב, רון אדום קטןספ
אך האם אכן מדובר ברעיון  ".ההיפותיזה הקומוניסטית"

  ? בגדר פנטזיהאינוהאם קומוניזם ? רלוונטי
  

אלא דווקא , פניתי לשוחח לא עם הפרופסורים המבוגרים    
סטודנטית , סווינדר בלקוול'שאלתי את ג. עם הדור הצעיר

מדוע היא מגדירה , ת אנגלית לתיאטרון ולספרו22בת 
ר ' כשתאצהדור שלי לא היה בסביבה: "סיסטיתעצמה מרק

או כשברית המועצות עוד הייתה , הייתה ראש הממשלה

ולא , מרקסיזם מתקשר לבעיות של ההווה, עבורנו. קיימת
 מה שקרה בשנתיים ב, למשל, תבונןנ. נעוץ בתקופה אחרת
נפילתו של מובארכ הייתה מאורע : האחרונות במצרים

 הייתה –ואחרי המהפכה במצרים . מרגש ומעורר השראה
מה שאנחנו . הנגד-נגד למהפכת- ואז מהפכת, נגד-מהפכת

  ".הוא שמהפכה היא דבר אפשרי, רואים מול העיניים
נראה שכאן נעוצה אחת הסיבות להתעוררות ,     אכן

המרקסיזם לא מוכתם , הצעיריםעבור : יזם במערבהמרקס
הצהרת הניצחון של פרנסיס . ים ובסטאליניזםגאבגול

ובדבר נצחונו " קץ ההיסטוריה"בדבר , 1992-פוקוימה מ
  . לא נשמעת להם משכנעת–השלם של הקפיטליזם 

חוקר צעיר שפרסם , ונס'    שוחחתי גם עם אואן ג
עמד העובדים אודות מ, מכר-לאחרונה ספר שהפך רב

, "לו הייתי כותב את הספר לפני חמש שנים ".הבריטי
, איש לא היה מתייחס אליו ברצינות", ונס'אומר ג

והיו פוטרים אותו כלאחר יד כשריד מאובן של שנות 
' מעמד'המושג , לאחר המשבר, אבל כיום. השישים

 הממשלה השמרנית. חזר ללקסיקון הפוליטי שלנו
נשמעת ', ולנו בסירה אחתכ'- שטוענת ש, בבריטניה

על הם מרגישים . מגוחכת באוזניי העובדים השכירים
זה . את השפעותיה של מדיניות הממשלהבשרם 
כפי , בלתי מתקבל על הדעת לטעון כיוםיהיה פשוט 

  ". 'כולנו מעמד ביניים'-ש, שטענו בשנות התשעים
  

  הבניות מחדש
האם המרקסיזם יכול לשמש לא רק לביקורת     

אלא גם כמדריך לבנייתה של חברה , ה הקיימתהחבר
אריק הוסבאום ' ההיסטוריון המנוח פרופ? חדשה

הסתירות הנעוצות בכלכלת השוק הנהוגה "טען כי 
 שהיא כלכלה של ניצול ושל הצבר שאין לו –כיום 
תתרחש , בשלב כלשהו.  אינן ניתנות לפתרון–סוף 

 אשר יובילו, מחדש-שורה של שינויים ושל הבניות
  ".למצב עניינים אשר לא ניתן יהיה יותר לתארו כקפיטליזם

אין זה "הובסבאום מסביר כי ?    איזו מין חברה זו תהיה
קפיטליסטית העתידית תעוצב לפי -סביר שהחברה הפוסט

 של –קל וחומר , הדגמים המסורתיים של הסוציאליזם
הוא הדגיש כי , עם זאת". הסוציאליזם מהעידן הסובייטי

על מעבר מבעלות , באורח בלתי נמנע,  תתבססחברה זו
מה תהיה . "בקנה מידה עולמי, פרטית לבעלות ציבורית

ועד כמה הוא יגלם את הערכים , צורת המעבר הזה
 זה ייקבע –ההומניסטיים של הקומוניזם של מרקס ואנגלס 
  ."בהתאם לתהליך הפוליטי שיוליד את השינוי הזה

, מרקסיזם במיטבוהיא השל הובסבאום     קביעה זו 
היא מבטאת אמונה עמוקה בכך . כאידיאולוגיה של שחרור

או כפי . שהעתיד שלנו תלוי רק בנו ובנכונות שלנו להיאבק
יגורו המעמדות השליטים מפני : "מרקס ואנגלסכתבו ש

הפועלים אין להם דבר להפסיד בה . המהפכה הקומוניסטית
  ".בואך יש להם עולם ומלואו לזכות , זולת כבליהם

  

  יהבריט" גרדיאן"ית מאמר שהתפרסם בתמצ
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  הכלכלה היפנית בצומת דרכים
  

  טוקיו, שילה- ובל דריירעל ויימאת 
  

בהסכם בשבוע שעבר הכותרות בעיתוני יפן עסקו     
שותפות הכלכלית האסטרטגית בין המדינות משני צידי ה

שנחתם בין , הסכם זה). TPPהסכם (האוקיינוס השקט 
עמד במרכז , שותפות הסחר שלה במזרח אסיהלבין ב "ארה

שהתקיימו ,  הבחירות האחרונה לפרלמנט היפנימערכת
 היטלילבטל את הוא עתיד , אם יאושר ההסכם. בדצמבר

  . על התוצרת היפנית מפני תחרותיםיבוא המגיניה
 ההרבה בדעת הקהל היפנית להסרת ההגנ    עקב ההתנגדות 

שינזו , הממשלה הנכנסראש ניסה , מקומיתעל התוצרת ה

להסתיר , דמוקרטית-הליברליתהעומד בראש המפלגה , �ֶבה
, עם זאת. TPPאת תוכנו המסתמן של הסכם 

נפגש עם נשיא , מיד לאחר הבחירות
ובסיומה של הפגישה , ב אובמה"ארה

, לפיכך. כי זהו אכן עיקר ההסכם, התברר
 קידומו מעמיד בסכנה מקומות עבודה רבים

 .בעיקר בחקלאות, ביפן
 ,שבועון המפלגה הקומוניסטית היפנית    

 , לכמיליון מנוייובשבוע שעברשהופץ 
על  וTPP סכםמדווח בהרחבה על ה

 ניתוח ביקורתי כוללו, משמעויותיו
ההשלכות ההרסניות שהוא והסברים על 

 . תושבי הפריפריה ביפן לע מיטעלול לה
 נידון וש,ת הציבור ביפןרבות אמעסיק הנושא אחר     

ת הוא המשך התחזקות הנוכחו, אובמה- בפגישת אבה
ב "ארה. הצבאית האמריקאית באיי אוקינאווה שבדרום יפן

 מאז תקופת הכיבוש הצבאי , במקום בסיסים ענקייםהמחזיק
להמשיך בכוונתה . הישל יפן בסוף מלחמת העולם השני

-בין היתר של כלי טייס בלתי, ולהזרים למקום ציוד רב
חרף התנגדות הציבור היפני לנוכחות האמריקאית . ישיםמאו

של יפן בכוח הצבאי האמריקאי השתתפותה ול, פרטבאי ב
משכות נההכנות להקמת הבסיסים הנוספים , באסיה בכלל

כמו , נכונותה של ממשלת אבה- היא איהסיבה לכך. כסדרן
להתעמת עם הממשל , ממשלות הימין שקדמו להכל של 

  .בפני דרישותיו הצבאיותב ולהציב גבולות "בארה
  

  ית הממשלה תכנית הקומוניסטים מול תכנ
, ממהלכים אלהעם היפני שביעות הרצון של ה-נוכח אי    

ת השכר ומרמ, כמו גם מהכלכלה השרויה במיתון כרוניו
ומהסכנות , מס הצריכהבעלאה הצפויה המה, תוהנשחק

אשר כובו (הפעלה מחדש של כורים גרעיניים ב הכרוכות
 אבה תוכנית מ" רההציג – )2011- בעקבות האסון הגרעיני ב

  ". אבנומיקס"זכתה לכינוי ר שא ,לכלית גרנדיוזיתכ
וא הזרמת כסף רב לשוק ההון עיקרה של התוכנית ה    

בטענה כי , )בביצוע חברות פרטיות(יקטים ציבוריים ולפרו
, אבה טען. אה מהמיתוןילהמרצת הכלכלה וליצהדבר יסייע 

כי הזרמת הכספים , ליברלים רבים לפניו-כמו מנהיגים ניאו
  . בסופו של דבר גם אל ציבור העובדים" תטפטף"

איגודי העובדים והמפלגה הקומוניסטית הביעו התנגדות     
, ל המפלגה הקומוניסטית של יפן"מזכ. חריפה למהלכים אלו

 מהבנק המרכזי רק פיםהזהיר כי הזרמת כס, ִשיקזואו 

 העלאת וכן תגרור,  לבועה אינפלציונית מסוכנתגרוםת
הוא הזכיר כי . תיפגע עוד יותר בעובדיםר שא, מחירים

לחברות הגדולות במשק היפני לא חסר ההון הדרוש 
אלא שהחברות נמנעות מהשקעה עקב , להשקעות חדשות

ירידה בכוח הנובע מה, שירותיםלביקוש למוצרים ומיעוט ה
  .ששכרם הולך ונשחק, הקנייה של העובדים היפנים

סטים ואיגודי התכנית החלופית שמציעים הקומוני    
 היא העלאת שכר העובדים וכן שיפור תנאיהם של ,העובדים

עובדי מדובר בעיקר ב ."זמנייםעובדים "המכונים העובדים 
, קביעותבשאינן זוכות , עובדותנשים רובן אשר , היתעשי

 ,תה מקובלת בעברים ברמה שהייתנאים סוציאלי בואשכר ב
העובדים . "קבועים"-ממנה נהנים עדיין העובדים האשר 

 במקום "זמניותם"-הזמניים מכונים כך אף ש
העבודה נמשכת במקרים רבים שנים 

  . ארוכות
  

תמיכה שהעניקו מספר איגודים ה    
 של הצעה החלופיתמקצועיים ל

באהדה בקרב ציבורים זכתה ר שא, הקומוניסטים
אבה להציע בנימוס לתאגידים מ "רהאת דחפה , נרחבים

.  העובדים בשנה הקרובההגדולים להעלות את שכר
, יתה כי הם מסרבים להעלאת שכר קבועהיתשובתם ה

בונוסים בשנה הקרובה הגדלת האך מסכימים ל
 חוזיים- קבועים וחוץ  בלתימדובר במרכיבים. בלבד

, לקצץ בהם בעת משבראשר התאגידים נוהגים , של השכר
 .ם על חשבון העובדיםהרווחי להגן על רמת כדי

אשר , זותשובה  ת עלרוקי ב,כמובן, מתחוהקומוניסטים 
טחון הכלכלי והתעסוקתי של יאינה מקדמת במאומה את הב

  .העובדים
  

  מוליד פתרונות של ייאוש–מחסור בחלופה 
  

 התרשמנו ,במהלך פגישה עם נציגי המפלגה הקומוניסטית    
על אף הטלטלות . שהם אינם מצפים לשינוי משמעותי בקרוב

 שיקוםשלון בי הנובעות ברובן מהכ,הפוליטיות הרבות ביפן
 כוח פוליטי יפןטרם התגבש ב, כלכלה הלשהצמיחה 

 שתי .כלכלית הימניתמשמעותי המציע חלופה למדיניות ה
-תליברלימפלגה הה(המפלגות המתחרות על השלטון 

שתי , למעשה, ציעותמ) המפלגה הדמוקרטית ותדמוקרטי
 שירות –תכנית אשר ביסודה גרסאות דומות להפליא של 

  .ההון המקומי וההון הזר
  

באחוזי  הבטחותיו של אבה להמרצת הכלכלה זיכו אותו    
תמיכה גבוהים במיוחד בהשוואה לראשי הממשלה שקדמו 

יו בדבר  להבטחות,בינתיים, הציבור מאמיןכי רוב  נראה .לו
 .הזרמת כספים לידי התאגידיםבאמצעות המרצת הכלכלה 

  

נוכח , עמן סיבה נוספת לדאגהתוצאות הבחירות הביאו     
 ,מפלגת ימין חדשה – "מפלגת הרסטורציה"התחזקותה של 

מפלגה זו . דמוקרטית- אנטילאומנית ובעלת תפיסת עולם 
הרוויחה מכך שצעירים רבים התייאשו מהמערכת היא ש

אומנם מפלגת . הפוליטית ומהמחסור באלטרנטיבה
רחוקה , הזוכה בלגיטימציה ציבורית גוברת, הרסטורציה

 אך עצם חזרתה של הלאומנות היפנית .עדיין מהגעה לשלטון
 שעשויה ,למפה הפוליטית מצביעה על מגמה מדאיגה

  . ממשבר למשברצלועככל שהכלכלה תמשיך ל, חזקלהת
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  :הקומוניסטים בעולם מזהירים, במלאות שנתיים למלחמת האזרחים בסוריה

  

  

  

   לא לפיצול המדינה, לא להתערבות הזרה
  

ב ושל גרורותיה באזור "של ארההגוברת מעורבות ה     
. תמשכותה המדממת להתרמות, במלחמת האזרחים בסוריה

, מתגברים הקולות במחנה השמאל בעולם כולו, נוכח זאת
העשויה להתפתח , רים מפני המשך מעורבות זרה זומזהיה

או , כפי שאירע בלוב, לכדי הפצצות נרחבות מן האוויר
  .דוגמת המלחמה בעיראק, לפלישה צבאית מלאהאפילו 

 למעורבות םעקביים ביותר בהתנגדותהכוחות     ה
  . המפלגות הקומוניסטיותןה, האימפריאליסטית בסוריה

  

  סכנת הפלגנות העדתית
 ,'אביב העמים'האם זהו : רבים שואלים"    

ל המפלגה "כתבה סגנית מזכ, "?או חורף
נייר ב, מרי דבס, הקומוניסטית הלבנונית

 בקרב מפלגות  שעברשבועבופץ עמדה שה
 ובו ניתוח של ,קומוניסטית באזור ובעולם

  כשנתיים לאחר,במזרח התיכוןהמצב 
  ."האביב הערבי"תחילת מה שמכונה 

יש שוני רב בין הנעשה בתוניסיה ", לדברי דבס    
לבין המחלקות העדתיות בסוריה או , או במצרים

מהי מהפכה עבור . התקוממות העממית בתימןה
 ,האם לא מדובר בשינוי חברתי מן היסוד? המרקסיסטים

ת מתחוללות "האם במזה? תחת הנהגת מעמד העובדים
 ,םבתוניסיה ובמצרים מתחוללים ניסיונות מהפכניי? מהפכות

האימפריאליזם מנסה לנווט את . טרם הגיעו לסיומםר שא
 ".אבל המילה האחרונה היא בידי העמים, התהליכים

משטרו של בשאר .  אין דרך חזרה,בכל הנוגע לסוריה"    
כל ההזדמנויות שניתנו לו כדי למצוא פתרון את אסד החמיץ 

מ עם "המשטר יכול היה לפתוח במו. בדרכי שלום למשבר
אבל .  ולנסות ולהגיע להסכמות,ציה הדמוקרטיתהאופוזי

  וסוריה צועדת,חר בדרך אחרתוהמשטר ב, מזה שנתיים
  בה נמשכת המלחמה העדתית לקראת–בדרכה של עיראק 

מלחמת תוצאה מכה שמזהירדבס ". חלוקתה לשלוש מדינות
  .עלולה להתפצל למספר מדינות זעירותסוריה גם , האזרחים

  
  
  
  
 

  דינות לשני עמיםשתי מאבס תמך ב'צ
  
  

שלחה , אבס'הוגו צ,     עם פטירתו של נשיא ונצואלה
מכתב השתתפות ) י"מק(המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

אשר , בצער למפלגה הסוציאליסטית המאוחדת של ונצואלה
י מכתב "התקבל אצל מק, בשבוע שעבר. בראשה עמד

  .ובה ממפלגתו של הנשיא המנוחשת
תומך , ונותר בזיכרון שלנו, בס היהא'צ":  נאמרכתבמ    ב

בדבריו הוא הרבה להתייחס . בשלום בין עמי המזרח התיכון
אבס 'צ, בכל הנוגע לפתרון הסכסוך. לאזור זה של העולם

צד ישראל בהקמת מדינה פלסטינית באמצעות רק כי האמין 
לא פעם גילה את רגשי הקרבה לעם . ניתן יהיה להגיע לשלום

 ".מאודיבד כעם שהוא , הישראלי
ביקרה , אבס'כי לאחר היוודע דבר מותו של ציצוין     

משותפת של קומוניסטים ואנשי שמאל ישראלים משלחת 
במשלחת . ופלסטינים בשגרירות ונצואלה ברמאללה

וחברים מהנהגת , ש"י וחד"השתתפו חברים מהנהגות מק
  .מפלגת העם הפלסטיני

 הוא הוספת –התפקיד שממלאת רוסיה "כי ,     עוד הוסיפה
 אין . בסוריהעוניינת בפתרון פוליטימהיא לא . שמן למדורה

 ".סיה של לניןלהתבלבל בין רוסיה של פוטין לבין רו
רח  במזזה בזהשני זרמים נאבקים "כי דבס הדגישה     

הרוצה להוביל את העמים בדרך הפלגנות הזרם : התיכון
 הסבורים שיש לחולל שינוי אלההזרם של  ו,הדתית והעדתית

  ". מן היסוד בעקבות התקוממויות העממיות
פורום ' הוקם תקומוניסטית הלבנונימפלגה הביוזמת ה"    

 מפלגות ותנועות 23 המאגד ,'השמאל הערבי
, פלסטין, ירדן, מצרים, סודאן, מרוקו, תוניסיהמ

  .  ציינה, "בחריין וכוויית, לבנון, סוריה, עיראק
אנו "סיימה את דבריה בקביעה כי      דבס

או שנצליח : ניצבים כעת בפני דילמה קיומית
או ; לקדם את השינויים מן היסוד ולהנהיגם

  ".נשלם מחיר יקר ביותראנחנו ועמינו ש
  

  העם יחליט לבדו על עתידו
פרסמה גינוי המפלגה הקומוניסטית הצרפתית     

 לפיהם בכוונת, דבריו של שר החוץ הצרפתיחריף ל
,  השרלדברי. צרפת ובריטניה לספק נשק למורדים בסוריה

, להקדמת פגישת האיחוד בנושאפעלו ישתי המדינות 
  .החלטה פה אחד תאושרגם אם לא , ספק נשקויחליטו ל
חריף מ הבצעדמדובר ", הקומוניסטים הצרפתים    לדברי 

דווקא משטרו . ויהיו לו השלכות טרגיות, את סכסוך הדמים
 להפוך את המחאה , מהרגע הראשון,שביקשהוא של אסד 

שכן בידיו נמצאים הצבא , העממית ההמונית לסכסוך מזוין
של הפיכת המאבק  –חיזוק מגמה זו , לכן. והמשטרה

משחק לידי  –לדמוקרטיה ולצדק חברתי לסכסוך עקוב מדם 
  ".  בנעשה בסוריהמעצמותומגביר את מעורבות ה, המשטר

רפתית קראה לפתרון המחלוקת המפלגה הקומוניסטית הצ    
יצירת התנאים כדי שהעם סורי " ולמען ,בסוריה בדרכי שלום

  ".יהיה חופשי לבחור את עתידו ואת מנהיגיו
  

  מבחוץהבחישה נמשכת 
יון כי סוכנות הב ,)23.3(דיווח " ורנל'סטריט גוול "    

מספקת מודיעין לכמה מארגוני ) CIA( ב"הארשל המרכזית 
תיווכו שליחי הסוכנות בטורקיה , בנוסף. המורדים בסוריה

  .דינות המפרץשלוחי נשק ממבין מהמורדים לחלק מבין 
כי בבסיסים , חשף לאחרונה" גארדיאן"    תחקיר של היומון 
מאמנים מדריכים אמריקאיים אלפי , סודיים בצפון ירדן

  .מתנגדי משטר סוריים בשימוש בנשק אמריקאי
" וושינגטון פוסט"- חשף ה ,שנהכ    יצוין כי כבר לפני 

, םכי נסיכויות המפרץ העבירו נשק למורדי) 16.5.2012(
כבר , וסףבנ. ך אמריקאיבתיוו, לרבות לאחים המוסלמים

חתם על צו  ב" סוכנות רויטרס כי נשיא ארההחשפבקיץ 
  ). ynet, 2.8.2012( לסייע למורדים CIA-המתיר ל

ושל " ורנל'וול סטריט ג"ל גילויים שנראה שה,     לכן
נחשבת  שגם התקשורת הו שהמחיש, בכךוחידש" גארדיאן"

לא יכולה ,  ובבריטניהב"לחוגי השלטון בארהמקורבת 
ב לצד "התייצבות הברורה של ארהלהמשיך ולהתעלם מה
 . וממעורבותה הצבאית הממשיתמתנגדי המשטר בסוריה
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  לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת         

  
  

הוא אלבום " שירים משומשים    "
.  שיצא לאחרונה,ייטסוטום ול מחווה

השירים היו מוכנים כבר לפני שלוש 
בו יכאבל ענייני זכויות יוצרים ע, שנים

 מציע גרסאות כיסויוא ה. את יציאתו
דרגת חופש עם , לשיריו של ווייטס

  . בביצוע אמנים עצמאיים, משתנה
 שירים של 22-באלבום עיבודים ל    

 , של נאמנות למקורהשונבמיצוי עובדו ר שא ,ייטסוו
 הן בתרגומים רבי ההמצאה –  פרשנויות מרתקותומציעים

  . רבה ביחס למקוריק- והן ביחסי הפער
 )גיאחה(גיא האיש שיזם והפיק את הפרויקט הוא     
אינדי מקומי עם שמציע הכרות אינטימית ומגוונת , 'אג'חג

בהקדמה ". עונג שבת"ועולמי בבלוג המוזיקה המשובח 
 .יוצר- ייטס הוא לא סתם עוד זמרוו: "לאלבום כותב גיאחה

בדיוק , הוא מוזיאון חי להיסטוריה של המוזיקה הפופולרית
כמו שטרנטינו הוא מוזיאון חי להיסטוריה של הקולנוע 

לגנוב ולעבד מחדש ,  שניהם לא מפחדים לשאול.הפופולרי
  .מהלכים וגישות אסתטיות וסגנוניות, רעיונות

והם מבצעים פעולה אמנותית , הם עושים זאת במודע    
והם מביאים , לגמרי שלהם, הם יוצרים משהו חדש. כפולה

שלרוב זוכה להתעלמות או , המוזרה, את האמנות הישנה
, מפיצים אותה, דים אותההם מכב. אל מרכז הבמה, לבוז

  ."םאותה בדרכמחיים 
 דרך :כיווני-ליוצר מוכר מאפשר מהלך דואלבום קאברים     

 את חודרת עמוק יותר אל ,מתווכים היטב בשפתךה ,שירים
 אבל , קולות של יוצרים שמעולם לא שמעת,במקביל; עולמו

  הופכים קרובים ונגישים יותר,כדאי לך לשמועשמעת ש
  . ם המוכריםבזכות השירי

 מאפשר לנסח , הקלטת השיריםאודותעל     המידע המפורט 
רוחשים ה ,יםיקוד של אולפנים ביתיים ואולפנים עצמא

, אעלם זה מאוכלס בלהקות. כותבים-זמריםמפעילות של 
 עורף לתעשיית שלא ברור אם הן אינדי בגלל שהן מפנות

ל  אותה במודאו בגלל שהן מחליפות, המוזיקה הישראלית
  .הקלטות ביתיותו המבוסס על הופעות חיות

 יין מימוןקמפל הודות השלמת הפרויקט התאפשרה    
   בו ,Headstart  האינטרנטבאתרשהתבסס על תרומות גולשים 

  
 להתנעת דרשהכסף הסכום בתוך שש שעות בלבד גויס 

 מאפשר לקהל להשקיע ,מסוג זה" מימון המונים. "הפרויקט
האמנותי ו פי מידת העניין הציבורי בפרויקטים עצמאיים על

 מאפשר אמנות עצמאית – ולמעשה ,שיש בידם לייצר
  .מתאימה את עצמה לצרכי השוקה

  

   :  להורדה חינמית ברשת כעתהפרויקט מוצע    

waits.haoneg.com  

     

   כלום לא זז–בלי ספר פוליטי 
  

ממשיכים ספריו ,  שנים לאחר שנפטר קרל מרקס130גם     
לפני . להתפרסם ולשמש עוגן עבור דור חדש של פעילים

באווירה שנוצרה בעקבות המחאה החברתית , למעלה משנה
הקיבוץ - ים פועליםהספרהחליטה הוצאת , 2011של קיץ 

המאוחד להוציא לאור מחדש את הכרך הראשון של 
  .    1947-ר התפרסם בעברית באש, של קרל מרקס" הקפיטל"

קו "העורך את סדרת הספרים , גיורא רוזןשוחחנו עם     
  . מחדש לאורבמסגרתה יצא הספר, "אדום

  
 ?מרקסאת הרלוונטיות של המחישה האם המחאה 

יש ערך גם אלמלא הייתה המחאה      לתורתו של קרל מרקס
הוא מסביר קבוע " קפיטל"-הניתוח המצוי ב. החברתית

ן טוב ואי, תי משתנה של הכלכלה והחברה בה אנו חייםובל
  .ניתוח התופעות שסביבנוממנו ל

היו בין פעיליה כאלה ,     לאחר שפרצה המחאה החברתית
אני . םתואאט כי הם זקוקים לכלים שידריכו -שהבינו אט

, ל מרקסשמעריך כי לו הכירו מנהיגי המחאה את מחשבתו 
   .עם הממשלהיותר ת הם היו מתמודדים בצורה אפקטיבי

  
  ?כיצד התקבלה הוצאתו מחדש של הספר

נוכח שוק הספרים המנוון .    כאלפיים עותקים נמכרו מהספר
שבו אין כמעט זירה להצגת ספרים מהסוג , בו אנו פועלים

-גם ערב ההשקה שקיימנו ב .אני חושב שזו הצלחה, הזה
 והוא כלל גם, אביב היה הצלחה גדולה-בתל" בית אריאלה"

  ). 23.5.2012, "זו הדרך"' ר (הרצאות וגם למידה משותפת
במסגרת , אנחנו מתכננים להוציא בעתיד, הצלחה זו לאור    

  .עוד מכתביו של מרקס, "קו אדום"סדרת הספרים 
  

  ?מה החשיבות שבהוצאה לאור של ספרות פוליטית
 יש צבע –" קו אדום"    לספרים שאנו מוציאים במסגרת 

. עמדותמטרות ואלא יש לנו , לא סוחרי ספריםאנחנו . מסוים
הספרים שיוצאים במסגרת ההוצאה מגיעים מתוך השקפת 

במובן , חברתי- שמאל במובן הכלכלי. עולם שמאלית
  .אם יש מובן כזה, וגם במובן האזרחי, המדיני

זו על כך שהוצאת ספרים שנים רבות מזה אני נאבק     
אני רוצה  .פוליטי-צליח לתפוס את מקומה בשיח התרבותית

 ואולי גם –צעירים שהשתתפו במחאה החברתית להאמין שה
 יבינו ויגלו את הצורך –הצעירים שיתניעו אותה מחדש 

  .בקריאה של ספרות פוליטית וחברתית
לא מבינים את הצורך פעילים חברתיים רבים ,     לצערי

שתשמש כמקור להשראה וגם כמקור ,  ספריה פוליטיתםבקיו
ב שזו שואני ח.  כלום לא זז–הרי בלי ספר פוליטי  .ללימוד

 – ניווכל גו לע,  כיוםגדולה של השמאל הישראליההחמצה ה
  .לו סמן תרבותיבלי שיש , פוליטימאבק רק מנהל שהוא 

  

 ו"א

  שירים            
 משומשים

  :איור 
   גפן רפאלי



    במאבק
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בחיפה , אביב- חודש יוני יתקיים בתלשבוע האחרון שלב    

אשר יוקדש לניתוח , כנס מרקס השביעי, וביישובים נוספים
ים ופעילים מוזמנים חוקר. משבר הקפיטליסטי והשלכותיוה

  .דיונים שיתקיימו במסגרת הכנסבחלק בסדנאות ולקחת 
 :המארגנים מעוניינים לקדם מפגשים בנושאים הבאים    

המשבר הקפיטליסטי העולמי והקפיטליזם בישראל ובמזרח 
הכלכלה והמבנה החברתי ; 21- סוציאליזם במאה ה; התיכון

השמאל בעולם ; עולם העבודה; כיבוש וקפיטליזם; בישראל
מאבקי עובדים בישראל ; התקוממויות העממיותההערבי ו

דמוקרטיה -סוציאל; התחדשות המרקסיזם; ובארצות ערב
; גלובליזציה וקפיטליזם;  מרקסיסטיתפילוסופיה; וקומוניזם

המבנה המעמדי של האוכלוסייה ; עובדות ומובטלות, נשים
; דת ומבנה חברתי; ספורט וקפיטליזם; הערבית בישראל

-פוסט; עדה וזהות, מעמד; גלובליזציה וקפיטליזם, סביבה
, התיאטרון; קולוניאליזם ומרקסיזם-פוסט, מודרניזם
חינוך ; האמנות בחברה הקפיטליסטיתהספרות ו, הקולנוע
זכויות האדם ; האידיאולוגיה הציונית ומבקריה; והפרטה

 . השכלה גבוהה וקפיטליזם; וכלכלת שוק
 או הצעות ,) מילים200עד (תקצירים של הרצאות     

: לכתובת,  במאי3- יש לשלוח עד ל,דיוניםללסדנאות ו
marx2013@hagada.org.il .050-5201416: לפרטים נוספים  

  

  " עצור את הקידוחים בקוטב–אובמה "
על גשר בשבוע שעבר  חמישה פעילי גרינפיס טיפסו    

) ר" מ150(ו כרזת ענק רש ופ,)21.3 (המיתרים בירושלים
 יםחוהמ!". עצור את הקידוחים בקוטב, אובמה: "הקוראת

נשיא האמריקאי לבטל לאלתר את קידוחי הנפט  מהיםבעות
פעילי הארגון .  אישר לפני כשנהאותם, בקוטב הצפוני

שמורת  הסביבתי קוראים לנשיא להקים סביב הקוטב הצפוני
  .מדע בלבדל המיועדת למחקר ו,טבע
יהיו , אם כתוצאה מהקידוחים יתרחש אסון דליפת נפט    "

עלי החיים ב, לכך השלכות קטסטרופליות עבור תושבי האזור
מנהלת , הילה קרופסקיאמרה , "הנדירים והסביבה כולה

  .קמפיין האנרגיה של גרינפיס בישראל
  

י לדרך אדי הנפט מובילים את הממשל האמריקתאגי    "
, )ש"חד (דב חניןכ "אמר ח, "הרסנית לא רק בקוטב הצפוני

הוא הוסיף כי . המחאהבהודעה שפרסם בעקבות פעולת 
 הם העומדים מאחורי תאגידי הנפט, זרח התיכוןבמ"

דשה של החלפת דיקטטורים ית החאהאסטרטגיה האמריק
  ".חילוניים בשלטון האחים המוסלמים

  

  הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  

  ומשפחתו מנצור דהאמשה משתתף באבלם של

   מותלע
  

  האם
  

  

  
גם ביחס לממשל כי אז תודה לגרינפיס שהזכירו לנו     "

  .כ חנין"אמר ח, "תמימותאין מקום ל – אובמה
  

  גם בקיבוץ געתון מתאגדים בהסתדרות
) TAG(ג .א.עובדי המפעל לייצור מכשור רפואי ת    

במפעל .  בהסתדרותבשבוע שעבר התאגדו ,שבקיבוץ געתון
העובדים מסרו כי התאגדו כדי  . עובדים150-מועסקים כ

  .לשפר את תנאי העסקתם ולשמור על ביטחונם התעסוקתי
  

  גדההזמנה לסיורים של מחסום ווטש ב
 סדרה של סיורים טש הודיע על עריכתוו-מחסום    ארגון 

יפגש עם פלסטינים להבמטרה , בשטחים הכבושים
  .ל בגדה"התפקיד שממלאים חיילי צהקבל ל ו,בכפריהם

סביבות ההתנחלות ב, דרומית לשכם, ליד קלקיליה    סיורים 
 יתקיימו של שערי תקווה ואלקנה" מרחב התפר"באריאל ו

  .25.5, 12.5, 11.5, 27.4, 13.4, 7.4: בתאריכים
, מתוכננים סיורים באזורים שצפונית לירושלים, כמו כן    

מועדי סיורים . צרה גדר ההפרדההנצורים בתוך מובלעות שי
: לרישום. 25.5, 19.5, 11.5, 27.4, 10.4, 6.4: אלה

machsomwatchtours@gmail.com  
 

  ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי
 

  ,18:00בשעה ,  באפריל5, 'ביום ו
  יתקיים אירוע הפתיחה של, ראשיד בעאבלין-באולם אל

  

  :י" של בנק19-הוועידה ה
  

  

 לשנות באמת, לחשוב מהפכני
 

  . באותו אולם, 9:00משעה , דיוני הוועידה יימשכו למחרת
  

 י חיפה"בנק
  

   יתקיים,14:30 שעההחל מה,  במארס29 ,ישישביום 
  

  ונת ואדי ניסנאסיום עבודה התנדבותי בשכ
  

 של 19-האירוע מתקיים לציון יום האדמה ולרגל הוועידה ה
  054-6817666: לפרטים. י"בנק

   

 יפו-אביב- תל– ועיר לכולנ
  

   מפגש  יתקיים,20:00בשעה ,  באפריל4 ,ביום חמישי
  

  הקמת פורום אזרחים ותיקים וגמלאים
  

הגדה "מועדון בהמפגש ". עיר לכולנו"אשר יפעל במסגרת 
 050-5201416: לפרטים. 70אחד העם ' רח, "השמאלית

   

  "זו הדרך"לידיעת קוראי 
  

  

  .לאחר חג הפסח,  באפריל10-הגיליון הבא יתפרסם ב


