
//// מחאה עולמית /////////////////////

כתב עת סוציאל־דמוקרטי

9 772225 791001

58

20 ש"ח מחיר גליון: 

ISSN 2225-7918

20
13

ר 
מב

דצ
 /

/ 
58

ן 
יו

יל
ג

/ / / / / ה   נ פ מ ו ד  " ו ס י ל  ש ם  ד ו ס י מ   / / / / /

 Amine  Ghrabi צילום: 



זוכרים את קיץ 2011? את האוהלים ברוטשילד? את 
המאהלים וההפגנות בכל רחבי הארץ? את התקווה? 
ארבע מאות אלף מפגינים ברחובות תל אביב? 
זוכרים את חורף 2011? את ההפגנות בטוניס? את 
כיכר תחריר בקהיר? את האביב הערבי מתעורר 
ואת התקווה למזרח תיכון חדש, דמוקרטי, לא זה 
הקפיטליסטי של פרס? זוכרים את סתיו 2011? 
המונים כובשים את רחובות ניו יורק ואת המרכז 
הסמלי של הקפיטליזם המערבי – הוול־סטריט? 
זוכרים, זוכרים – אתם עונים לבטח בלבכם – אבל 

איפה זה היום?
כל ההתרחשויות הללו נראות רחוקות כל כך. 
רבים מאוד ראו במחאה ובהפגנות בארץ, במזרח 
התיכון ובעולם התחלה של משהו חדש. רבים ראו 
בהמונים שיצאו לרחוב, במוקדים שונים בעולם, 
תקווה לעתיד אחר – עתיד עולמי אחר. ראשיתה 
של המחאה העולמית במצוקה הכלכלית של רוכל 
מטוניס שהצית את עצמו, נתנה למחאה כולה טון 
של התנגדות לשיטה הכלכלית, לקפיטליזם, ל”שוק 
החופשי” הדורסני, לעליונות ההון על העבודה 
ועל האדם בכלל. כך היה בארץ, כאשר המחאה 
התחילה ממצוקת הדיור, כך היה בארצות הברית, 
כאשר מוקד המחאה היה המשבר הפיננסי; וכך 

כמעט בכל העולם.
חלק מהרטוריקה של המחאה הדגיש את הקשר 
בין פוליטיקה לכלכלה, חשף את שקריות ההנחה 
כי כלכלה ו”שוק חופשי” הם כוחות טבע, ויצא 
כנגד משטר התאגידים. המחאה ביקשה להחזיר 
את השלטון לעם, לאנשים, לאדם, להפקיע 
אותו הן מידיהם של שליטים יחידים והן מאלו 

של בעלי ההון.
אבל המחאה דעכה. בחלק מהמקומות נדמה 
שכמעט ולא השפיעה על המערך הפוליטי. במקרים 
הפחות טובים, היא העמיקה את שלטון ההון 
והעלתה כוחות שנשאו ברמה סיסמאות של 
”פוליטיקה חדשה”, אך במקביל פעלו להמשך 
הקיטוב והמגזור למען השכבות המבוססות. 
במקרים הרעים באמת, הובילה המחאה למלחמה 

מתמשכת ובה נפגעים רבים. 
זוכרים את המחאה? כן, זוכרים. זה היה סתם, לא 
קרה כלום, הוצאת קיטור, כל האנרגיה הזו ולא 

השתנה דבר, רק מכשול קטן בדרך.
אבל חשוב לזכור שגם הרצון לשינוי מהיר ומידי, 

ממש ממש עכשיו, הוא תוצאת ההבניה התרבותית 
נוטים לשכוח  של הקפיטליזם המאוחר. אנו 
שהשפעתן של רבות מהמהפכות החשובות ביותר 
בהיסטוריה האנושית באו לידי רק לאחר שנים. 
אנו שוכחים את ה”מהפכת הנגד”, את הנסיגות 
שהיו אופייניות לכל שינוי גדול בגורל האנושי, 
שינוי שהתחיל מגל מחאה עממית: המהפכה 

הצרפתית, אביב העמים ועוד. 
2011 ולהמשכיה  נכון – כרגע דומה שלמחאת 
השונים אין השפעה ממשית על חיינו, וכי השפעתה 
על שכנינו אינה מיטיבה עמם. אחת הסיבות לכך 
היא פירוקה המתמשך של הפוליטיקה השמאלית, 
דני גוטוויין במאמרו. אבל דומה  כפי שמסביר 
שמוקדם מדי להספיד את המחאה. בארץ ובעולם 
היו למחאה ולספיחיה פנים רבות. כך כותב אפרים 
דוידי, על התפקיד ששיחקו איגודי העובדים 
במחאות והמהפכות המזרח תיכוניות, וההשלכות 
המתמשכות של מעורבות זו; נעמה לזימי מתארת 
את אחת הקבוצות שיצאו מתוך המחאה בארץ 
ועדיין לא אמרו את המילה האחרונה – הן רק 
אלי למדן מראה כי גם המחאה  בתחילת הדרך; 
ברוסיה התמוססה, אך הבסיס הכלכלי המעורער 

נשאר כשהיה ומבטיח את התחדשותה.
בין כותבי גיליון זה כמה וכמה מצביעים על 
אפשרות להמשך, על דרכים לפעולה, על מינוף 
המחאה למרות דעיכתה. כותבים אלה מצביעים 
על הפעולה שהמחאה מאפשרת ואפילו מחייבת 

היום, יותר משנתיים אחרי שהתחילה.
כאן, כמו במקרים אחרים, התשובה היא בידינו. 
2011? כדי שהיא  זוכרים את השנה המופלאה 
תיזכר כשנת מפנה בהיסטוריה עולמית, או אפילו 
רק המקומית, צריך לרתום אותה לשינוי הפוליטי 

הרצוי. העבודה רק בראשיתה. ///
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השירותים החברתיים והמשק הציבורי, 
דה־רגולציה, שחיקת מעמדות הביניים, 
נישול המעמדות הנמוכים, פערים כלכליים 
ואי־ביטחון חברתי. המקור המשותף של 
תנועות המחאה בארצות השונות ניכר 
גם בהשפעות ההדדיות ביניהן: המוחים 
בספרד, ה-Indignados  )הזועמים( 
חיבורו של  נטלו את שמם מכותרת 
הוגה הדעות הצרפתי־יהודי, סטפן הסל 
!Indignez-vous )תזעמו!(  שראה אור 
ב-2010 ותורגם לשלושים שפות. תרבות 
המחאה של האינדיגנדוס היוותה מקור 
ההשראה למחאת האוהלים בישראל, 
וניתן היה למצוא דמיון רב בין טענות 
מחאת  של  לאלו  בישראל  המוחים 
ה-Occupy Wall Street שאף היא 

הושפעה מרעיונותיו של הסל.
האופי הגלובלי של המחאה הקנה לתנועות 
המחאה במדינות השונות מראית־עין 
של  עוצמה מעבר לזו שהיתה לה באופן 
ממשי, וכך כשם שמפגן הכוח המרשים 
באוקטובר 2011 סימן את נקודת השיא 
של המחאה הוא גם חשף את מגבלותיה 
שהוביל להתפוגגותה. אשליית הכוח כמו 
הדעיכה המהירה של המחאה היו תולדה 
של כשל שהביא להתפרצותה מלכתחילה: 

ככל שההון 
הפך גלובלי 

כן הוא התנתק 
מן המגבלות 

החברתיות 
והפוליטיות 

של מדינת 
הרווחה שהצרו 

את צעדיו, 
והפך תקיף 
יותר כלפי 
הממשלות 

וחסר מעצורים 
כלפי התוצאות 

החברתיות 
והאנושיות של 

פעולתו

העדרה של מסגרת  פוליטית שתארגן את 
ההתנגדות לניאו־ליברליזם ותאבק בביטוייו 
הגלובליים והמקומיים. כשל זה היה תולדה 
של שקיעתן של המפלגות הסוציאל־

דמוקרטיות, שיצרה חלל פוליטי שאותו 
מילאו תנועות המחאה - שקסמן הציבורי 
היה טמון בחולשתן המוסדית, שהעצימה 
את הכשל הפוליטי והביאה לחידלונן. 
המחאה שצמחה מתוך הריק הפוליטי 
היתה אפוא במובנים רבים גם תולדה 
של אוזלת ידה של הסוציאל־דמוקרטיה 
לאתגר את הסדר הניאו־ליברלי - ובעיקר 
את מימדיו הגלובליים - ושל קבלתה את 

הנחותיו תוך ניסיון למזער את נזקיו.
בד בבד בלטה העובדה שבמדינות שהוסיפו 
אוניברסליים  רווחה  משטרי  לקיים 
ויעילים, בדרך כלל בזיקה לפעולתן 
של מפלגות סוציאל־דמוקרטיות חזקות, 
היתה השפעתה של המחאה זניחה. דבר 
זה מלמד כי כשם שאין בסיס לטענה 
כי הגלובליזציה המתרחבת של הייצור 
מחייבת את המדינות השונות להסתגל 
למשטר הניאו־ליברלי, כך גם כשלון 
הסוציאל־דמוקרטיה להתמודד עם האופי 
הגלובלי של הייצור, פועלת לערעור 

יסודותיה במדינות השונות.      
אשליית הכוח שיצרה הגלובליזציה של 
המחאה עמדה בניגוד לעוצמה הממשית 
שהקנה הוויסות הבין־לאומי של מערכת 
המטבע למדינת הרווחה. הצעד הראשון 
בכינונו של משטר מדינת הרווחה היו 
הסכמי ברטון־וודס – עליהם חתמו ארבעים 
וארבע מדינות ב-1944 -  ואשר, כלקח מן 
המשברים הכלכליים של התקופה שבין 
מלחמות העולם, הפקיעו את השליטה 
במערכת המטבע הבין־לאומית מידי ההון 
הפרטי ויצרו מנגנון בין־ממשלתי להסדרתה. 
יציבות מערכת המטבע שאפשרה צמיחה 
כלכלית ובטחון חברתי שמשה כחישוק 
שבתוכו התפתח משטר מדינת הרווחה, 
שאף הוא היה מבוסס על הפקעת ויסות 
הכלכלה והחברה מידי ההון הפרטי והעברתו 
לידי הממשלות, אם באמצעות הלאמה של 
מפעלי התשתית ואם בדרך של הספקה 

ציבורית של שירותים חברתיים.
בניגוד לתנועת המחאה, היתה הגלובליזציה 
גם אחד ממקורות כוחו של הניאו־ליברליזם, 
והיא שאיפשרה להון לכפוף למרותו את 

 ב-15 באוקטובר 2011 צויין ב-950 
ערים ב-82 ארצות ברחבי העולם ’יום 
המחאה הגלובלית’, שנועד למנף את 
כוחן של תנועות המחאה שהתפשטו 
בעולם במחצית 2011, ואשר הידועות 
שבהן היו בספרד, יוון, צ’ילה, פורטוגל, 

בריטניה, איסלנד, ארה”ב וישראל.
האופי הגלובלי היה המאפיין הבולט של 
תנועת המחאה של 2011. בכל אחת מן 
הארצות פרצה המחאה על רקע שונה: 
האבטלה הגואה בספרד, מדיניות הצנע 
באנגליה, תביעות הסטודנטים בצ’ילה, 
בזכויות  פגיעה  ביוון,  החוב  הסדרי 
חוקתי  משבר  בפורטוגל,  העובדים 
באיסלאנד, הדה־רגולציה התאגידית 
בארה”ב ויוקר המחיה בישראל. עם זאת, 
כל אלו לא היו אלא גילויים של כשלי 
הניאו־ליברליזם, שחולל ב-2008 את 
המשבר הכלכלי העולמי, אשר התמשכותו 
היתה גורם האב לגילויי המחאה השונים.

הגלובליזציה של המחאה היתה במובנים 
רבים השתקפות של הגלובליזציה של 
’קונצנזוס  אימוץ  הניאו־ליברליזם. 
וושינגטון’ בידי ארצות שונות יצר בהן 
מציאות כלכלית־חברתית דומה: שלטון 
ההון, פירוק מדינת הרווחה, הפרטת 

המחאה הגלובלית 
 והאתגר 

הסוציאל־דמוקרטי 
התמודדות סוציאל־דמוקרטית עם הגלובליזציה לא תבוא 
מכיוון המחאה הגלובלית, אלא דרך הרחבת נסיונות 

המדינות להתמודד עם פגעי הקפיטליזם  |  דני גוטוויין

דני גוטוויין הוא חבר חוג יסו”ד ומלמד בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת 
dgutwein@univ.haifa.ac.il חיפה ///  דוא”ל: 
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מימוש הפיקוח 
על פליטת גזי 
החממה - בדרך 
של מיסוי, הסדרה 
טכנולוגית 
ועוד וניהול של 
תחומי חיים 
המושפעים 
משינויי 
האקלים - 
יחייב ויסות 
גלובלי של 
הכלכלה כולה 
שלא יסתיים 
בשאלות 
האקלים

הביניים במרכז תנועת המחאה ב-2011: 
לפני כן לא היה בכוחם של מעמדות 
הפועלים לחולל אותה ולמעמדות הביניים 

לא היה עניין בכך.  
נקודת המפגש בין הגלובליזציה של שוק 
העבודה ופירוק מדינת הרווחה היתה 
בפגיעה בעבודה המאורגנת: הירידה 
במספר חברי האיגודים המקצועיים 
השתקף בירידה בכוחן של המפלגות 
הסוציאל־דמוקרטיות, שהקלה על הפגיעה 
בזכויות העובדים ועל הפרטת השירותים 
החברתיים, שהגדילו את אי־השוויון 
הכלכלי. החלשותן הנמשכת של המפלגות 
הסוציאל־דמוקרטיות ערערה את הביטחון 
העצמי של מרביתן,  הובילה להסתגלותן 
ההדרגתית להנחותיו של הניאו־ליברליזם - 
כמו למשל ’הניו־לייבור’ של טוני בלייר 
שאימץ את מדיניותו ורק פעל  להעניק 
לה ’פנים אנושיות’ - ולשחיקת יכולתן 

להתמודד עם מדיניותו, וחוזר חלילה. 
התרחבות אי־השוויון הכלכלי והחברתי 
היתה בין הגורמים המרכזיים למשבר 
הכלכלי העולמי שהחל ב-2008, המוסיף 
להעמיק מאז. כך, באוקטובר 2012 דיווח 
ה”אקונומיסט”, כי ”למעלה משני־שלישים 

וכך שמשה כמנגון פיצוי ששטשטש את 
תוצאות מדיניות הנישול הניאו־ליברלית 
ואפשרה לה להאיץ את פירוק מדינת 
הרווחה. להשלכות הגלובליזציה של שוק 
העבודה היה היבט מעמדי: הראשונים 
להפגע מנדידת המשרות מזרחה היו 
מעמדות הפועלים שהיו גם הקורבנות 
המידיים של פירוק מדינת הרווחה. גורמים 
אלו השפיעו תחילה פחות על מעמדות 
הביניים, שרמת ההתמחות הנמוכה במזרח 
טרם איימה על משרותיהם ולאורך זמן הם 
אף תמכו בהפרטת השירותים החברתיים 
מתוך אשלייה שזו תשפר את מעמדם 
היחסי בחברה. אולם, בשנות התשעים 
החל שוק העבודה הגלובלי לנגוס גם 
במשרות של מעמדות הביניים ולפגוע 
בביטחון  התעסוקתי שלהם ובשכרם, דבר 
שהקשה עליהם להתמודד עם השלכות 
קיצוץ השירותים החברתיים. תמורה 
מבנית זו מסבירה מדוע ניצבו מעמדות 

הכלכלות הלאומיות ולכפות עליהן את 
שלטונו. בהתאם, המהלך הראשון במצעד 
הניצחון של הניאו־ליברליזם היה ביטולם 
ב-1971 של הסכמי ברטון־וודס - היינו של 
הבסיס הגלובלי של מדינת הרווחה - מהלך 
שאיפשר להון להחזיר לידיו את השליטה 
במערכת המטבע העולמית, ועל ידי כך 
לערער את יציבותה ולהגביר את התקפותיו 
על מדינות הרווחה הלאומיות. ואמנם, 
ככל שההון הפך גלובלי כן הוא התנתק 
מן המגבלות החברתיות והפוליטיות של 
מדינת הרווחה שהצרו את צעדיו, והפך 
תקיף יותר כלפי הממשלות וחסר מעצורים 
כלפי התוצאות החברתיות והאנושיות 

של פעולתו. 
חולשת ההתנגדות לניאו־ליברליזם היתה, 
בין השאר, תולדה של הגלובליזציה של 
שוק העבודה: העברת מוקדי הייצור לסין 
ולמזרח אסיה - אזורים שאוכלוסייתם 
מהווה כ-3 מילארד איש ואישה מתוך 
אוכלוסיית העולם המונה כ-7 מיליארד - 
אפשרה הוזלה ניכרת של מחירי המוצרים, 
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המחאה היתה 
תולדה של 
אוזלת ידה 

של הסוציאל־
דמוקרטיה 
לאתגר את 

הסדר הניאו־
ליברלי 

על מימדיו 
הגלובליים, 

ושל קבלתה 
את הנחותיו 

תוך ניסיון 
למזער את 

נזקיו

מי שעמד על כך הם דווקא חוגי הימין, 
המנהלים מאבק הן נגד הטענות בדבר 
ההתחממות הגלובלית והן נגד הצעדים 
להתמודד עימה, והטוענים - בצדק - כי 
המאבק בהתחממות כרוך בחריגה מהותית 
מעקרונות השוק החופשי. ואכן, מימוש 
הפיקוח על פליטת גזי החממה - בדרך 
של מיסוי והסדרה טכנולוגית - וניהול 
של תחומי חיים המושפעים משינויי 
האקלים יחייב ויסות גלובלי של הכלכלה 
כולה שלא יסתיים בשאלות האקלים. 
במובן זה הפך הדיון בהתחממות לאחד 
מראשי החץ של הדרישה לחידוש התיאום 
הבין־ממשלתי - בנוסח ברטון־וודס - כדי 
לייצב את המערכת העולמית, והוא עתיד 
לקדם מאבק להפקעת שלטון ההון בכלכלה 
והכפפתה לשיקולים חברתיים רחבים.

ויסות מערכת האשראי 
הבין־לאומית

מאז פרוץ המשבר הכלכלי ב-2008 גוברת 
ההכרה בצורך בתיאום בין־ממשלתי לשם 
ייצוב מערכת האשראי הבין־לאומית, אך 
גובר גם המאמץ הניאו־ליברלי לסיכולו. 
מעורבות העומק של הממשלות בוויסות 
מערכות אלו כדי להצילן מן המשבר 
שכפה עליהן השוק משכפלת את ההגיון 
הסוציאל־דמוקרטי הרואה בשוק את מקור 
הבעיות של החברה התעשיתית ובמדינה 
את הפיתרון. עם זאת, עד כה התמקד הדיון 
בדרכים להחלץ מן האילוצים המידיים שיצר 
המשבר: הצורך בהרחבה כמותית כאמצעי 
לתמרוץ המשק, התמודדות עם משברי 
חובות של מדינות שונות וכו’. דיונים אלו 
חשפו את הצורך בהגדלת הוויסות הבין־
לאומי של מערכת האשראי, אך אלו לא 
בשלו לכדי פיתרונות עקרוניים ולמדיניות 
כוללת. לכן, רפורמה של מערכות המטבע 
והאשראי הלאומיות והבין־לאומיות כדי 
להכפיפן לצרכים החברתיים שאותם הם 
נועדו לשרת מלכתחילה, היא מעניינה 

של הסוציאל־דמוקרטיה.
עולה אפוא שהגלובליזציה אמנם לא 
סייעה למחאה להפוך לכוח פוליטי שיוכל 
להאבק בניאו־ליברליזם, אך ההתמודדות 
עם אתגרי הגלובליזציה היא תנאי לבניין 

הכוח הסוציאל־דמוקרטי. ///

מורכב, אך דומה שנקודת מוצא פוריה 
לכך עשויות להיות שלוש סוגיות שכבר 
עתה הן נושא לדיון ופעולה פוליטית, 
העשויות לסמן מסגרת או להוות חלקים 
של מדיניות סוציאל־דמוקרטית כוללת. 
יתר על כן, יש בהן כדי לשחזר את ההגיון 
שהנחה את מהלכי כינון מדינת הרווחה 
לאחר מלחמת העולם השניה: הפקעת 
השלטון בכלכלה ובחברה מידי ההון 

והכפפתו לוויסות ציבורי.

הלאמה
הלאמת הבנקים הקורסים שהוביל ראש 
ממשלת בריטניה גורדון בראון כדרך 
להצלתם היתה הצעד הראשון בהתמודדות 
עם משבר 2008. בהמשך הפכה ההלאמה 
לאמצעי מדיניות מקובל בהתמודדות 
עם משבר הבנקים וכדרך לייצוב מערכת 
האשראי ברבות ממדינת העולם. מאז הורחב 
הגיון האחריות המדינתית גם למניעת סגירת 
מפעלים כדרך להצלת מקומות העבודה, 
לסיוע ישיר לחייבי המשכנתאות במקום 
לבנקים הנושים ועוד. ואולם, משהתקבל 
הגיון ההלאמה ניתן להרחיבו גם לתחומים 
נוספים, ובעיקר לשירותים החברתים, 

כתשתית לכינון של מדינת רווחה.

ההתחממות הגלובלית
המאבק בהתחממות הגלובלית נתפס 
בדרך כלל כנושא ’סביבתי’, תוך החמצת 
ההגיון הסוציאליסטי העומד בבסיסו. 

מאוכלוסיית העולם חיים במדינות שמאז 
1980 גדלו בהן פערי ההכנסה, לעתים באופן 
מבהיל”, והודה כי אי־השוויון הכלכלי ”הגיע 
לשלב שבו הוא לא יעיל ופוגע בצמיחה”. 
הצלחתו של הניאו־ליברליזם לשמר את 
אי־השוויון ולהרחיבו לא רק מסכלת את 
המאמצים להחלץ מן המשבר אלא הופכת 
את המשבר הגלובלי לשלב העכשווי של 
הניאו־ליברליזם. יתר על כן, התנפצות 
המיקסם הניאו־ליברלי הציתה את המחאה 
הגלובלית של מעמדות הביניים, שכשלונה 
לפרוץ את מעגל הנישול בו הם נתונים 
מוביל ליאוש ולהקצנה גזענית ולאומנית 
ההופכת את המשבר לאיום פוליטי על 

המערכת הדמוקרטית.
המחאה של 2011 פרצה, כאמור, בעקבות 
כשלונה של הסוציאל־דמוקרטיה לספק 
מענה רעיוני ופוליטי למשבר הכלכלי 
בפרט ולניאו־ליברליזם בכלל. כשלון 
זה בולט במיוחד לאור העובדה שצעדי 
החירום שנקטו הממשלות כדי להתמודד 
עם המשבר בראשיתו היו לקוחים כולם 
הסוציאל־דמוקרטי  הכלים  מארגז 
והקיינסיאני. אולם, לאחר שתם מצב 
החירום והמשבר הפך להגיון הניאו־

ליברלי החדש, ננטשו צעדים אלו ואומצה 
מדיניות שבמקום לפתור את המשבר 

השתמשה בו כדי לבסס את שלטונה.
לאחר שגם התקוות שנתלו במאבק 
שהובילו תנועות המחאה כנגד הניאו־

ליברליזם התבדו, על הסוציאל־דמוקרטיה 
לגבש מדיניות סדורה שיהיה בה כדי 
להתמודד עם התבססות המשבר הגלובלי 
כמצב של קבע המאיים להפוך ממשבר 
כלכלי למשבר הדמוקרטיה. גיבושה של 
מדיניות כזו הוא אתגר רעיוני ופוליטי 
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רוסיה החדשה, 
כמו זאת שהיתה 

לפני מהפכת 
אוקטובר 1917, 

תפסה מקום 
פריפריאלי 

בחלוקת העבודה 
העולמית. 

תפקידה היום 
הוא להיות 

ספקית חומרי 
הגלם, ובראשם 

הנפט והגז

היתה "בעד בחירות הוגנות!". בתחילת 
פברואר, חודש לפני הבחירות לנשיאות, 
התקיימה הפגנת ענק במוסקבה בה לקחו 
חלק כ-100 אלף בני אדם. הפגנות חוקיות 
ולא חוקיות נמשכו כל החודשים הבאים. 
בחודש מאי, לרגל ההשבעה של פוטין 
שנבחר מחדש במרץ, התקיים "מצעד 
המיליונים" שבו לקחו חלק מעל מאה אלף 
בני אדם. כוחות הביטחון ניסו להכשיל את 
האירוע ובסופו התרחשו אירועים אלימים. 
בעקבות כך, נעצרו כ-30 בני אדם וההליכים 
נגד רובם לא הסתיימו עדיין, אך הם צפויים 
לעונשים כבדים. האופוזיציה רואה בהם 
כמובן אסירים פוליטיים. בעקבות כך, הוקמו 
בחודש מאי מאהלים במוסקבה ומספר 
ערים אחרות. הם לא החזיקו המעמד זמן 
רב ולקראת סוף החודש רובם פורקו ופונו 
בכוח. ההפגנות נמשכות מפעם לפעם עד 
היום, בעיקר כתמיכה באסירים, על אף 

שנראה כי המחאה במגמת דעיכה.
אז מי הם האנשים שמגיעים להפגנות? 
מדובר בערבוביה הטרוגנית מאוד שכוללת 
את הימין הלאומני, הימין והמרכז הליברלי 
והשמאל הסוציאליסטי. בהפגנה האחרונה  
שהתקיימה ב-27 באוקטובר 2013, כפי 
שמספר כתב העיתון נובאיה גאזטה, הם 
אפילו הסתדרו בשני צדדים של הרחוב - 
הימין בימין, השמאל בשמאל. הנהגת 

המחאה, לפחות זאת שראתה את עצמה 
ככזאת, מורכבת מאנשים ידועים שהיו 
אחראים לרפורמות הניאו־ליברליות 
ברוסיה של שנות התשעים הפרועות 
ובני דמותם הצעירים יותר. כתוצאה מכך 
ישנם חילוקי דעות קשים בשמאל בסוגיית 
ההצטרפות למחאה. בנוסף לבעייתיות 
ההנהגה, כשבוחנים את מספרי האנשים 
שיוצאים לרחובות, מדובר במיעוט קטן 
יחסית מתוך האוכלוסייה בת 140 מיליון 
התושבים של רוסיה. בתחילה אכן דובר על 
הפגנות ברחבי המדינה כולה, כולל הערים 
הגדולות של הפריפריה, אבל ככל שהזמן 
עבר רוב האנשים איבדו עניין וההפגנות 
דעכו. על מנת להבין את שורשי המחאה 
ואת סיכויה יש צורך לחזור אחורה בזמן 
ולסכם עבור קוראי חברה את מה שקרה 
ברוסיה בעשרים ומשהו השנים האחרונות.

רוסיה הניאו־ליברלית
ברית המועצות התפרקה והקפיטליזם חזר 
למרחביה לפני קצת יותר מעשרים שנה. 
התהליך שהוביל לכך היה מורכב )וגם 
נתון במחלוקת רבה(. תהליכים פנימיים 

 בעיצומה של המחאה הגדולה של קיץ 
2011 כולם בישראל דיברו על כך שיש 
לה לוח זמנים ברור, גם אם אף אחד לא 
החליט על כך באופן רשמי. חידוש שנת 
הלימודים, החגים והחורף היו אמורים 
לעשות את שלהם. וכך אכן קרה. עכשיו 
דמיינו לכם מאות אלפי אנשים יוצאים 
להפגין בקור של הרבה מעלות מתח לאפס. 
זה קרה ברחבי רוסיה כמה חודשים אחרי 
שקופלו האוהלים בישראל. ההפגנות הללו 
נמשכות במידה מסוימת עד היום. השיא 
שלהן היה בין הבחירות לבית התחתון של 
הפרלמנט הרוסי, הדומה, בדצמבר 2011 
לבין הבחירות לנשיאות בהן ולדימיר פוטין 

חזר לכס הנשיא במאי 2012. 
ההפגנות פרצו בעקבות הבחירות לדומה 
ב-4 בדצמבר 2011. כבר באותו הערב, 
לאחר סגירת הקלפיות, הפגינו כמה מאות 
מפגינים מהימין הלאומני במחאה על 
זיופים בבחירות. למחרת כבר התקיימה 
הפגנה גדולה של נציגי האופוזיציה החוץ־

פרלמנטרית, בה השתתפו עשרות אלפי 
בני אדם ונאמו דמויות מוכרות - בעיקר 
מן האגף הליברלי של האופוזיציה. במשך 
כל החודשים הבאים עשרות אלפי בני 
אדם יצאו מפעם לפעם להפגנות, בעיקר 
במוסקבה אבל גם בערים אחרות ברחבי 
רוסיה. הסיסמה המרכזית של ההפגנות 

מחאה בשלג

אלי למדן הוא חבר חוג יסו"ד, בוגר תכנית העמיתים של המכללה החברתית־
כלכלית ודוקטורנט להיסטוריה ופילוסופיה של המדע העוסק בהיסטוריה 

eli.lamdan@gmail.com :של המדע בברית המועצות /// דוא"ל

אלי למדן

> >> 

רוסיה עברה בעשרים השנים האחרונות רפורמות 

ניאו־ליברליות קיצוניות ב"שיטת ההלם" שהבנו אותה 

כספקית חומרי גלם המנוהלת בצורה אוטוריטרית 

ואוליגרכית בשולי העולם המתועש. זאת המציאות 

 ,2011-2013 של  ברוסיה  המחאה  צמחה  מתוכה 

שאמנם דעכה, אך כנראה עוד תחזור  
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מחירי הנפט 
שהלכו ועלו 
במהלך שתי 
הקדנציות 
הראשונות 
של פוטין יצרו 
שכבה דקה 
ושברירית של 
מעמד ביניים 
חדש שאפשר 
את ייצובו 
של המשטר 
בלי לפתור 
את הבעיות 
המבניות 
הקשות שלו

מחאה בלי תוצאות, 
בינתיים

המחאה הנוכחית פרצה לכאורה בגלל 
זיופים בבחירות, אבל זיופים כאלה או 
אחרים בבחירות ליוו את רוסיה בקביעות 
במשך שני העשורים האחרונים. סביר מאוד 
להניח כי המשבר הכלכלי העולמי ערער 
את כל המבנה הרעוע הזה. נפגעיו, כמו 
במקומות אחרים בעולם, הם בני המעמד 
הבינוני המצומצם והמוני הפועלים. רבים 
מבני המעמד הבינוני תולים את האשם אך 
ורק בפני השטח של השיטה - המשטר 
האוטוריטארי־ביורוקרטי שהנהיגו פוטין 
ושותפיו ברוסיה. גם התייצבותם של 
הפוליטיקאים לשעבר מן האופוזיציה 
הליברלית החוץ־פרלמנטרית בראש 
המחאה נגד פוטין לא מוסיפה תומכים 
למהלך. אנשי פריפריה והשכבות הנמוכות 
מתקשים לצאת למחאה כאשר ראשיה 
הם אלה שהנהיגו את המדיניות הניאו־
ליברלית של שנות התשעים. התחושה 
שנוצרת היא, במידה רבה של צדק, שכל מה 
שיש בפנינו הוא שוב מאבק בתוך האליטות 
על רקע של משבר כלכלי. מכאן גם 
הדילמה של השמאל הרוסי האם להצטרף 
למחאה ובאיזה אופן. הוא חלוק בין אלה 
שאומרים שאין צורך להשתתף במאמצה 
של סיעה ניאו־ליברלית אחרת לעלות 
לשלטון, לבין אלה שטוענים כי ההפגנות 
והמשבר הן כר להשמאלה של הציבור 
ומנסים לשלב מסרים סוציאליסטיים 

בתוך ההפגנות.  
על פניו נראה כי גל המחאה הזה, הממוקד 
בשאלות פוליטיות פרסונליות, המנותק 
כמעט לחלוטין מן השאלות החברתיות 
הגדולות, הולך ודועך. בשורה התחתונה 
הוא לא הניב כלום. פוטין נבחר שוב 
לנשיאות ומדיניותו לא השתנתה. אבל 
תהליכים חברתיים לא עוצרים לרגע. 
החיסול הסופי של מערכות ההשכלה 
והבריאות של רוסיה נמשך כעת במלוא 
המרץ. גם המשבר העולמי לא נראה שחלף 
לגמרי מן האופק. לכן יש להניח כי ברגע 
מסוים, ולא בעתיד כל כך רחוק, שוב נראה 
אנשים יוצאים לרחובות ברוסיה. השאלה 
היחידה שנותרה פתוחה היא איזה סוג 
מחאה זאת תהיה ומה יהיו תוצאותיה. ///

למפלגה הקומוניסטית שהציגה תערובת 
מוזרה של לאומנות רוסית וסטליניזם תוך 

השתלבות מלאה בסדר הקיים.
עם עלייתו של פוטין החל להתגבש המבנה 
הכלכלי־חברתי של רוסיה הנוכחית. מבחינה 
מהותית לא השתנה דבר ברוסיה של שנות 
האלפיים. מה שנדרש כעת זה גיבושו של 
מעמד בעלי הון תחת חסותה של מדינה 
אוטוריטארית. המפלגות שמצליחות 
להיכנס לפרלמנט ולשחק את המשחק 
הפוליטי, בין אם זאת מפלגת השלטון 
ובין אם אלה מפלגות "האופוזיציה", כולן 
נתמכות ומאושרות על ידי השלטון. על אף 
הרטוריקה הלאומית, הקוואזי־פטריוטית, 
המדיניות הכלכלית נותרה מאוד ניאו־

ליברלית. על הרקע הזה התרחשה חלוקה 
מחדש של ההון בקרב האליטה. המקרה 
של חודורקובסקי וחברת הנפט יוקוס הוא 
דוגמה מפורסמת ומובהקת לכך. החברה 
הואשמה באי־תשלום מסים ותמלוגים 
ובעל השליטה בחברה, חודורקובסקי, 
נשפט על עבירות מס והפרטה בניגוד לחוק. 
על אף הזעקות על התערבות המדינה, 
הלאמה וכו', הכרזת פשיטת הרגל ופירוק 
החברה נעשו באמצעות מנגנוני שוק, ללא 
שבירת האינטרסים של בעלי ההון כקבוצה, 
והמכירה נעשתה לידיים של חברות נפט 
ומשאבי טבע אחרות. אפשר, אם כן, להקריב 
בעל הון אחד כדי לשמר את המעמד כולו, 
במיוחד כאשר מדובר במישהו שפיתח 
לכאורה שאיפות פוליטיות לא מתואמות 
עם הנשיא המכהן ומקורביו. מה שמותר 
למי שמגלה נאמנות לשלטון, אסור למי 

שמתיימר לפעול על דעת עצמו. 
מחירי הנפט שהלכו ועלו במהלך שתי 
הקדנציות הראשונות של פוטין יצרו שכבה 
דקה ושברירית של מעמד ביניים חדש. אלה 
בעיקר שכירים הקשורים למסחר במשאבי 
הטבע ולמגזר הפיננסי, המתגוררים בעיקר 
במוסקבה. מעמד זה אפשר את ייצובו של 
המשטר בלי לפתור את הבעיות המבניות 
הקשות שלו. מנגד, תכניות ההפרטה הלכו 
והעמיקו וכללו כעת את ההפרטה של מה 
שנשאר ממערכת הבריאות הציבורית, 
מערכת ההשכלה והביטחון הסוציאלי. 
הדבר גרר גל של מחאות בשנת 2005 
שאולי עיכב במעט חלק מן הרפורמות 

אבל לא שינה דבר באופן מהותי.

הביאו את הסדר הכלכלי־חברתי בברה"מ 
למבוי סתום והשינוי היה הכרחי. האליטה 
הביורוקרטית של המדינה ניווטה את 
ההתפתחויות לכיוון של המרת משטר 
הפריווילגיות המיוחד שלה לקניין פרטי 
מוצהר ומלא. כמובן שהתהליך לא היה 
נטול הקשר גלובלי. כל הגורמים של הניאו־
ליברליזם העולה - הבנק העולמי, קרן 
המטבע הבינלאומית, ממשלות תאצ'ר 
ומייג'ור בבריטניה, הנשיאים רייגן ובוש 
בארה"ב וכו' - דחפו את ההנהגה הסובייטית 
לא סתם לרסטורציה של הקפיטליזם אלא 
לגרסה הניאו־ליברלית הקיצונית ביותר 
שלו. בעצתם והשגחתם של היועצים 
המערביים התרחשה הפרטה מאסיבית 
בשיטת "הטיפול בהלם". במשך כמה שנים 
התרחשה מלחמת הכול בכול בקרב נציגי 
האליטה הביורוקרטית הישנה על חלוקת 
הבעלות על קניין המדינה הסובייטית, 
בשיטות הלקוחות לגמרי מהרפרטואר של 
העולם התחתון. לבסוף השתרר ברוסיה 
משטר אוליגרכי של מספר מצומצם של 
בעלי הון. רוסיה החדשה, כמו זאת שהיתה 
לפני מהפכת אוקטובר 1917, תפסה מקום 
פריפריאלי בחלוקת העבודה העולמית. 
תפקידה היום הוא להיות ספקית חומרי 
הגלם, ובראשם הנפט והגז. כל המבנה 
הכלכלי שלה השתעבד לכך והדבר הראשון 
שנפגע הוא התעשייה. כל האוליגרכים 
החדשים של רוסיה נבנו סביב מכירת משאבי 
הטבע שלה, המערכת הפיננסית שמשרתת 
את מכירת משאבי הטבע והתקשורת 

שמשרתת את המשטר החדש.
רוסיה האוליגרכית הזאת נקלעה למשבר 
כלכלי בסוף שנות התשעים. בצר לו מינה 
הנשיא בוריס ילצין ממשלה שניסתה לקדם 
מדיוניות קיינסיאנית שהתחילה אט אט 
להוציא את המדינה מן הבוץ, אולם זה לא 
נמשך זמן רב. עד מהרה מונה פוטין לראש 
הממשלה ע"י "המשפחה", קבוצת בעלי ההון 
המקורבים לבתו של ילצין. הוא גם סומן 
כיורשו של הנשיא הדועך. מצד שני היה 
ברור לכולם שהדברים לא יוכלו להימשך 
כפי שהיו. הזעם הציבורי היה רב, אם כי ללא 
כתובת פוליטית ברורה. החברה הרוסית 
המפורקת לא ידעה לאן למקד את הביקורת 
שלה והנוסטלגיה על ימי ברית המועצות של 
חלק מהאוכלוסייה סיפקה תמיכה קבועה 

> >> 
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צילום: יוסי גורביץ'

אל הסטודנטים 
שגירשו את 

המרצים 
מהאוניברסיטאות 

והשתלטו על 
הקמפוסים, 

הצטרפו 
מיליוני עובדים 

שובתים. 
הפירות 

המידיים 
של המרד 

היו העלאת 
שכר בכלל 
הסקטורים 

בצרפת

 יש סיפור שמתגלגל אצלי בראש 
בשנים האחרונות, שמהווה עבורי מקור 
השראה והשוואה למציאות החברתית 
מרד  פרץ   1968 במאי  באחד  שלנו: 
הסטודנטים בצרפת. במשך חודש וחצי הוא 
טלטל את מערב אירופה, הצית את דמיונם 
של מאות מיליונים בעולם ואת חששותיהם 
של הרבה מאוד שמרנים ואחרים שנהנו 
מהסטטוס קוו דאז. דה גול, המייסד האגדי 
של הרפובליקה החמישית הצרפתית, 
נמלט מאימת המפגינים לגרמניה, ומשם 
הכריז על בחירות חדשות. אלו התקיימו 
68' ובהן הוא זכה שנית, רק  בסוף יוני 
על מנת לפרוש תוך מספר חודשים, 
באפקט מתגלגל של המרד. אם עד כאן 
התסריט הפוליטי מזכיר לכם את ישראל 
של 1973, עם הבחירות המיידיות שבהן 
ניצחה שוב גולדה מאיר, שפרשה כעבור 
מספר חודשים, זה לא מקרי. רק שבסיפור 
הצרפתי המהפך היה עוד רחוק. רק ב-1981 
עלה השמאל לשלטון ומימש את הציפיות 

שתלו הפרשנים בהשפעות המרד.
להתרחש  המשיך  יותר  החשוב  דבר 
בקמפוסים ובחברה האזרחית הצרפתית. 
איגודי  בין  חזית  ונרקמה  הלכה  שם 
העובדים, הסטודנטים ותנועות הנוער. 
החזית התאחדה מסביב לשוק התעסוקה 
הצרפתי. כל זה לא התרחש במקרה. רבים 
מהחיצים של המפגינים בסורבון וברחבי 
פריז והעולם המערבי בכלל, תבעו שינוי 
בשיטת התעסוקה הנצלנית ותקפו את 
ה"בוסים" המתעמרים. שתיים מכתובות 
הגרפיטי הפופולאריות היו: "הבוס צריך 

אותך. אתה לא צריך אותו" ו"לעולם אל 
תעבוד!". המחאה כנגד העבודה המנצלת 
את משאבי הרוח והחומר של האדם, הלכה 
יד ביד עם המחאה כנגד המדינה הממשטרת 
והממסד האקדמי־חינוכי המחברת את 

האדם המערבי לשרת מטרות לא לו.
אל הסטודנטים שגירשו את המרצים 
על  והשתלטו  מהאוניברסיטאות 
הקמפוסים, הצטרפו מיליוני עובדים 
הבסיס  את  יצרו  הם  בכך  שובתים. 
לחזית החברתית המשמעותית ביותר 
ברפובליקה הצרפתית החמישית. הפירות 
המידיים של המרד היו העלאת שכר 
בכלל הסקטורים בצרפת, והעלאת שכר 
המינימום ב-30%. זאת, בשנה אותה 
פתח דה גול בקריאה ל"שקט", לו זקוקה 
צרפת על מנת להתאושש משורה של 
משברים כלכליים וצבאיים־פוליטיים.

למרות שלטון הימין, בשנים אחר כך, 
העובדים־סטודנטים  חזית  הצליחה 
לשמר ולהעמיק את הישגיו של מרד 
הסטודנטים ולייצר שוק תעסוקה, עם 
הגנות מפליגות לעובדים ושבוע תעסוקה 
"חלומי" )לפחות במונחים ישראליים( של 
35 שעות עבודה, שכר מינימום של אלף 
וחמש מאות אירו וגיל פרישה, שנמצא 
במרכז מאבקים מתמידים גם בממשלה 

הסוציאליסטית הנוכחית, של 62.

2007 שהיתי בצרפת במסגרת  באפריל 
שעלתה  אשתי,  משפחתי.  ביקור 
מצרפת בגיל עשרים, נאלצה לתרגם לי 
את שידורי התעמולה ואת המשדרים 
המיוחדים שנערכו לקראת הבחירות 
לנשיאות. לעימות לקראת הסיבוב השני, 
שהתקיים במאי, 39 שנים בדיוק לאחר 
מרד הסטודנטים, התייצבו מצד אחד סגולן 
רויאל, יו"ר המפלגה הסוציאליסטית ומצד 
שני ניקולא סרקוזי, מנהיג הימין השמרני. 
במשך שעה וחצי הם התכתשו על נושאי 
תעסוקה, פנסיה ומקרו כלכלה. בשבילי זה 
היה מחזה מוזר עד מרגש. אחד הנושאים 
המרכזיים בדיבייט היה שבוע העבודה. 
בעוד סגולן רויאל, שייצגה סוציאליזם 
אידיאולוגי חד, ראתה בשבוע עבודה בן 
35 שעות עניין מקודש, אותו ניתן רק 
לשפר, הבטיח סרקוזי חגיגית כי הדבר 
הראשון שיעשה עם כניסתו לתפקיד, יהיה 
הארכת שבוע העבודה ה"בלתי אפשרי" 

שעולה לצרפת בפריון, בגירעון וכו'.
הסוף ידוע. סרקוזי ניצח. ואכן, הוא ניגש 
במרץ למימוש הבטחת הבחירות שלו. 
תוך ימים שותקה צרפת. מיליוני עובדים, 
סטודנטים וצעירים יצאו לרחובות. 

בגט, עבודה
אילו לקחים יכולה ישראל של 2013 ללמוד ממרד הסטודנטים בצרפת ומהתנועות 

החברתיות שקמו בעקבותיו?

אבי דבוש

אבי דבוש הוא מנהל תחום תכניות בארגון שתיל. לשעבר יו"ר אסיפת 
הנציגים של כח לעובדים. מתגורר באזור שדרות עם אשתו ושני ילדיו. 
avid@shatil.nif.org.il :פרנקופיל בסיוע נישואיו לצרפתיה /// דוא"ל
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צילום: סשה קימל

גם במהלך 
הקדנציה 

הארוכה בת 
חמש השנים 

שלו לא הצליח 
סרקוזי, למרות 

שניסה מספר 
פעמים, לקדם 

את שינוי "חוק 
אוברי" המגדיר 

את שבוע 
העבודה כשבוע 

בן 35 שעות

חוזקה, שהביא להשתתפות הציבורית 
הרחבה ביותר ביחס לגודל האוכלוסייה, 

יותר מכל מקום אחר בעולם(.
כשמתעמקים בהשתלשלות האירועים 
בדמיון.  לחוש  שלא  קשה   '68 במאי 
סערה עממית רחבה וסוחפת של רצון 
ל"שינוי" משמעותי. סערה המטלטלת 
את הממסד הפוליטי שמאבד את אחיזתו 
הציבורית )מה שמזכיר לנו שמשטרים, ודאי 
במדינות דמוקרטיות, נשענים בכל רגע על 
הלגיטימיות המפורשת או השקטה מצד 
הציבור הרחב( וזקוק לשבועות על מנת 
להתעשת. בנימה אישית אני יכול לומר 
שמי שלא ראה את שרי הממשלה מאבדים 
את הצבע בפניהם בימים הראשונים של 
המחאה, לא ראה התערערות פוליטית 
מהי. אישית זכיתי לראות את חמישים 
הגוונים של האפור, ממרחק אפס, בפניהם 
של אריאל אטיאס, יובל שטייניץ ושרים 

ואנשי קואליציה כלכליים אחרים.
את מי שחושב שנרטיב החזית הצרפתית 
הוא סיפור פשוט, לא נותר אלא להפנות 
להמשך התגלגלות הדברים. "דני האדום", 
דניאל כהן־בנדיט, טבע בעסקנות חצי 
אפורה בפרלמנט האירופאי )והיה אורח 
הכבוד בקונגרס החברתי שארגנו מובילי 
המחאה בישראל, עשרים יום לאחר "צעדת 
המיליון"(. יושקה פישר, חברו, הצעיד את 
מפלגת הירוקים בגרמניה להישגים חסרי 
תקדים, אך נתן יד למדיניות הקאנצלר שרדר, 
שכללה השתתפות במלחמות בקוסובו 
ואפגניסטן, באופן מעורר מחלוקת. מצד 
שני, פעולתו הראשונה של "דני האדום" 
לאחר שוך מהומות 1968 היתה הקמת גן 
ילדים והשתקעות של שנים בעשייה חינוכית. 
בעיני, הלקח ההיסטורי הרלוונטי לישראל 
2013 הוא הצורך בבניית כוח. עבודה איטית, 
אפורה, ללא קיצורי דרך. מגמת אנטי לתרבות 
הריאליטי ו"חמש עשרה דקות התהילה" 
המתדפקת על דלתותינו מכל עבר. ללא 
שורשיות, ללא קהילות, ללא חיבורים 
ורשתות, נזרע רוח )גם אם מפעימה ומרגשת, 
כפי שהיתה בקיץ 2011( ונקצור סופה. לא 
לניצחון מפלגתי של "שמאל" מדומיין צריכה 
התנועה החברתית־דמוקרטית ישראלית 
המתהווה לחתור, אלא לבניית תשתית 
אזרחית רחבה שממנה יגזרו גם השלכות 

פוליטיות משפיעות. /// 

מבחן היא עומדת באופן מרשים ואפקטיבי. 
ארגוני העובדים הצרפתיים נשענים על 
מסורת סוציאליסטית ארוכה ומפוארת. 
בישראל בסיס הכוח המאוגד שונה ומורכב, 
אך גם כאן ישנן תמורות ידועות. שילוב הכוח 
העממי, זה המאורגן וזה שאיננו מאורגן, 
עם איגודי עובדים, מההסתדרות ועד כוח 
לעובדים, יכול לסייע גם כאן. יחד עם זאת, 
חשוב מאוד לפקוח עיניים ואוזניים לזירות 
נוספות ובעלי ברית אחרים. מה, למשל, 
לגבי שיתוף פעולה עם ראשי רשויות, 
ברמה הלאומית, בנושאי דיור ותכנון? מה 
לגבי נושאי בריאות ורווחה, המשלבים 
איגודי עובדים, עם רשויות מוניציפאליות?

3. מיקוד מול פעולה רב ממדית - החזית 
האיגודית־סטודנטיאלית מרשימה, אבל 
פעולה  שיתוף  שהיא  לשכוח  אסור 
אסטרטגי בטווח צר וידוע של זכויות 
תעסוקה. המציאות הכלכלית־חברתית 
מורכבת בהרבה וכוללת ממדים שונים. 
בכדי להשפיע על פערים חברתיים, יש 
צורך בפעולה רב ממדית. המתח בין 
מיקוד והעמקה להשפעה רחבה הוא 
תמיד מקור לאכזבות ונפילות, וקובע 

במידה רבה את היקף ההשפעה.
ל"היסטוריונים" של המחאה הישראלית 
ודאי זכור הניסיון לשילוב כוחות כזה. מטה 
המאבק של רוטשילד קיים מספר מפגשים 
עם יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, בשבועות 
הראשונים למחאה העממית. ההסתדרות 
ו"דרור ישראל" אף ארגנו הפגנת אלפים 
מול בית ההסתדרות ב-4 באוגוסט, כעשרה 
ימים לאחר הפגנת המחאה הראשונה. 
ובכל זאת, המהלך חרק, צלע ונקטע 
באיבו. הסיבה? ביקורת ציבורית על 
החיבור עם מי שנתפס כחלק בלתי נפרד 
מהממסד הפוליטי הרקוב, ביקורת מצד 
המוחים כלפי ה"הנהגה" שהובילה את 
החיבור לגבי הלגיטימיות שלו, חוסר 
אמון כלפי הפרקטיקות והיעדים של 
ההסתדרות למול אילו שרחשו בשיח 
המחאה ולבסוף, תפיסה של מוחים רבים, 
בעיקר מזרם "יוקר המחיה" כי ההסתדרות 

היא הבעיה ולא הפתרון.
מבלי להיכנס לעובי הקורה, ברור כי 
מהלך זה חשף את ההגיונות הסותרים 
שהחלישו את תנועת המחאה הישראלית 
)אם כי במובנים אחרים הם היוו מקור 

הניסיון כשל. גם במהלך הקדנציה הארוכה 
בת חמש השנים שלו לא הצליח סרקוזי, 
למרות שניסה מספר פעמים, לקדם את 
שינוי "חוק אוברי" המגדיר את שבוע 

העבודה כשבוע בן 35 שעות. 
עד כאן ה"סיפור", הנרטיב. ומכאן השאלה 
מה הוא משרת, בהנחה סבירה שניתן 
לספר אותו גם אחרת? סיפורה של בניית 
החזית החברתית הצרפתית הוא סיפור 
של חיבור כוחות אזרחיים באופן שמהווה 
משקל נגד משמעותי לשלטון, עד לרמה 
של קבוצת וטו בנושאים מסוימים. עיבוי 
הסיפור יגלה גם מקרים אחרים: מקומות 
בהם החזית יזמה והצליחה לשנות מדיניות 
)כמו באותו "חוק אוברי"( ולא רק בלמה, 
מקומות אליהם החזית התרחבה )כבר 
ב-68' התרחשה הפגנה מרגשת תחת 
הכותרת "כולנו יהודים גרמנים", כאשר 
המנהיג המזוהה ביותר, "דני האדום", זכה 
להתקפות אנטישמיות( ומצד שני, מקומות 
בהם כשלה החזית וגם לא הצליחה לשלב 
גמישות נחוצה, לטובת הטוב החברתי 

המשותף. לכך נניח במסגרת זו.
השאלה המעניינת היא האם אפשרית 
בניית חזית ישראלית כזו? האם "המחאה 
החברתית" מקרבת אותנו ליעד כזה, 
בהנחה שהוא אכן יעד, ואם כן, כיצד? 

כמה מחשבות בכיוון:
נגד  העם  העם,  נגד  כשהממשלה   .1
הממשלה - זו היתה הסיסמה שהביאה 
חד"ש להפגנה הראשונה ב-23 ביולי 2011 
ולאילו שבאו אחריה. הסיסמה רדיקלית 
מחד אך עמומה מצד שני. היא איננה קוראת 
לשינוי השלטון, אלא למאבק עממי בו. עם 
זאת, הלקח הצרפתי אכן מלמד שמול כל 
שלטון ולא משנה אם ימותג כ"שמאלי" 
סוציאליסטי או "ימני" ליברלי יש לייצר 
כוח אזרחי משמעותי. מהפך 1999 הוא 
דוגמא כואבת לכך שלא כל "השמאל" 
נוצץ הוא ושבמדינה בה השמאל הכלכלי 
הפוליטי הוא בחיתוליו ומפלגות השמאל 
קשורות בעבותות למעמדות הגבוהים, 

העשייה חייבת להיות אזרחית.
2. הברית הלא פשוטה - ברית בין איגודי 
העובדים לסטודנטים יכולה להישמע לנו, 
לאזנים ישראליות, מובנת מאליה. במחשבה 
שנייה, לא יפתיע אתכם לגלות שגם היא 
סובלת מחיכוכים לא מעטים, אך בשעת 
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השיח הציבורי 
החל להשתנות, 
כאשר נושא 
שהיה כמעט 
טאבו תפס 
את הכותרות 
וקיבל אפיונים 
ברורים: מצוקה 
שווה מוצא 
עדתי ומקום 
מגורים

לימים שר הרווחה. דו"ח הוועדה הפך למסמך 
יסוד בהתייחסות השלטון למציאות דאז. 
תנועת הפנתרים השחורים הביאה לשינוי 
התייחסות ושינוי עמדות משמעותי מצד 
השלטונות למציאות במדינה. פעילותם 
תרמה תרומה של ממש למהפך הפוליטי 

של 1977. 

הפנתרים של שנות 
האלפיים

2011 היתה, כאמור, נטע  המחאה של 
זר בהיסטוריה זו. היא החלה בתל אביב, 
בשדרות רוטשילד והוליכו אותה אנשים 
מהמרכז שהיו רובם מזוהים בציבור 
כ'אשכנזים'. אבל היו קבוצות שיצרו 
קשר בין המחאות המזרחיות למחאת 
2011. 'הלא נחמדים' הם קבוצת פעילים 
חברתיים יוצאי ערי פיתוח ושכונות, 
מזרחים בעיקר, דור שלישי למצוקה, 
שהחלו את פעילותם מתוך רצון להשמיע 
את קול השכונות והפריפריות בזמן המחאה 
החברתית. לנוכח הסיקור שהמתמקד 
בעיקר במאהל רוטשילד והעובדה כי לא 
ניתן קול ממשי להנהגה מהפריפריות 
והשכונות, החליטו להקים אותם פעילים 
את קבוצת המחאה שלהם, מתוך הבנה 
כי גם במחאה הגדולה ביותר שנראתה 

בישראל לא ניתן להם קול של ממש. 
השימוש המחודש של הקבוצה באמירה של 
גולדה בשם שנתנו לעצמם - 'הלא נחמדים', 
מביע רציפות בתולדות המחאה המעמדית 
בישראל. השם מהווה תזכורת מתמדת לכך 
שאין עדיין שינוי מהותי בהתייחסות הממסד 
אל השכבות החלשות. למרות שהתודעה 
השתנתה, למרות שינויים במצבם של 
יוצאי עדות המזרח בתחומים שונים, כולל 
מבחינה כלכלית, עדיין קיימת זהות גדולה 
בין יוצאי עדות המזרח לפריפריה ולעיירות 
הפיתוח ועדיין קיים פער משמעותי בין 
ערי הפיתוח והשכונות לבין מרכז הארץ 

והישובים הקהילתיים. 
המחאה של 'הלא נחמדים', היא עדתית אבל 
גם חוצת מוצא ועדה. תושבי הפריפריה 

המכריע של הפנתרים היו צעירים יוצאי 
עדות המזרח, ובניגוד למנהיגי האירועים 

בוואדי סאליב - דור שני למצוקה. 
מחאת הפנתרים השחורים התפשטה 
במהירות יחסית מחוץ לירושלים למקומות 
רבים ברחבי הארץ. תחושות הקיפוח 
הפך  עדתי  רקע  על  והפער  התחזקו 
משקוף לנראה ומדובר. השיח הציבורי 
החל להשתנות, כאשר נושא שהיה כמעט 
טאבו תפס את הכותרות וקיבל אפיונים 
ברורים: מצוקה שווה מוצא עדתי ומקום 
מגורים. כך נתפסה פעולתם של הפנתרים 

השחורים כאיום על המשטר.
ראש הממשלה דאז, גולדה מאיר, ראתה 
בפנתרים השחורים פורעי חוק, וטבעה את 
המושג "הם לא נחמדים" שנכנס לפנתיאון 
הלאומי. ביטוי זה העיד על חוסר הבנה עמוקה 
של השלטון למציאות החברתית במדינה, 
אבל למרות זאת אותה ראש ממשלה, 
הקימה בעקבות המחאה את ועדת ראש 
הממשלה לנוער במצוקה, בראשותו של 
מנכ"ל הביטוח הלאומי דאז ד"ר ישראל כץ, 

 בגל המחאה הגדול שפרץ בישראל 
בקיץ 2011 בלט בהעדרו אחד המאפיינים 
הבולטים במחאה החברתית בישראל 
עד אז - המאפיין העדתי־מעמדי. כך, 
החפיפה בין מעמד לעדה שאפיינה את 
ישראל לאורך ההיסטוריה שלה, ובולטת 
בה גם היום, חפיפה המהווה בעיה חברתית 
מרכזית בישראל, לא היתה חלק מרכזי 

בדיון שעוררה מחאת 2011. 
לנוכח  במיוחד  מעניינת  זו  תופעה 
החברתית  המחאה  של  ההיסטוריה 
במדינת ישראל, שלה מאפיינים עדתיים 
מובהקים. נהוג לראות במהומות ואדי 
סאליב, שהתרחשו בקיץ 1959 בחיפה, את 
ראשיתה של המחאה החברתית. המהומות 
התחילו בגל הפגנות על רקע תחושת 
קיפוח חריפה של יוצאי עדות המזרח 
בשכונות העוני בעיר התחתית בחיפה. 
המחאה, שלוותה במעשי אלימות משני 
הצדדים, דוכאה בידי השלטונות, אך היא 
הפכה סמל לגיבוש תודעת קיפוח, ולצורך 

בפעולה אקטיבית, שתשנה מציאות. 
הבאה  המשמעותית  הציון  נקודת 
בהיסטוריה של המחאה החברתית היתה 
מחאת הפנתרים השחורים שהחלה בשנת 
1971. התנועה, שקמה בין השאר כתוצאה 
מהשפעות עולמיות, החלה לפעול בשכונות 
העוני של ירושלים, בתחילה במוסררה 
ואחר כך בקטמונים. לשכונות אלה היו 
מאפיינים סוציו־אקונומיים ודמוגרפיים 
דומים לשכונת ואדי סאליב בחיפה. רובם 

הם לא נחמדים:
 המחאה 

 החברתית־מעמדית 
בישראל

נעמה לזימי היא חברה במזכירות חוג יסו"ד. בת 27, גדלה במגדל העמק 
וכיום תושבת חיפה ///  תודה לקבוצת 'הלא נחמדים' על שיתוף הפעולה 
 ולכרמן אלמקייס־עמוס, מקבוצת 'הלא נחמדים', על הראיון עימה /// 

naamal86@gmail.com :דוא"ל 

נעמה לזימי

'הלא נחמדים' הם קבוצת מחאה 

שראשיתה בגל המחאה של שנת 

2011, אבל הם לא נעלמו עם העלמות 

המחאה. קבוצה זו, שמייצגת את 

נעדרות הקול בחברה  השכבות 

הישראלית, ממשיכה לייצר תודעה 

של צורך שינוי ובצדק

> >> 
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השימוש 
המחודש 
של הקבוצה 
באמירה 
של גולדה 
בשם שנתנו 
לעצמם - 'הלא 
נחמדים', 
מביע רציפות 
בתולדות 
המחאה 
המעמדית 
בישראל. השם 
מהווה תזכורת 
מתמדת לכך 
שאין עדיין 
שינוי מהותי 
בהתייחסות 
הממסד אל 
השכבות 
החלשות

המזרח בניסיון שלהם לשנות את המציאות. 
בניגוד לדפוס זה, 'הלא נחמדים' שואפים 
לשינוי תודעתי שיביא להבראה מתוך 
פעולה מאורגנת, חוץ ממסדית, שתציף 
את בעיות ותאלץ את השלטון להתייחס 
למצוקות. הישגים לאוכלוסייה המוחלשת 
יהיו כרוכים במאבק, לעיתים אגרסיבי 
דוגמת ואדי סאליב והפנתרים, שיאלץ 

את השלטון, שלא מרצונו, להתערב. 

שינוי מלמטה
"פונים אלינו המון אנשים להזמין 

אותנו לעיר ולשכונה שלהם, אז כרגע 

התחלנו בתהליך של חוגי בית ברחבי 

הפריפריה כדי להעצים ולהגביר את 

המאבק. בעיקרון היינו הכי רוצים 

להתרחב לכיוון הפריפריות. לשם 

היינו מכוונים" )כרמן אלמקייס־עמוס(. 

'הלא נחמדים' קוראים את הסוגיות 
הבעייתיות בחברה הישראלית היום בצורה 
הטובה ביותר. הם מנותקים מסיסמאות 
חלולות של מעמד ביניים ושוויון בנטל, 
ומבינים בדיוק היכן מתקיימות הבעיות 
בחברה. בשונה מהפנתרים, 'הלא נחמדים' 
מפוכחים יותר ומשכילים יותר. הזעם 
שלהם לא ממוקד בקיפוח, אלא בצדק 
חלוקתי ובחלוקת עוגת התקציב. הם 
מעלים טענות ששמות מראה מול החברה 
הישראלית: רובנו מעמד נמוך, רובנו לא 
מצליחים לסיים את החודש; והמטריד 
מכל - רובנו מעמד שיציבותו הכלכלית 
והאופק שלו מעורערים ומתערערים עם 
הזמן. לכן 'הלא נחמדים' מדברים על קיום 
בכבוד, על התלות המעגלית בלשכות 
הרווחה, על מערכת חינוך מדירה, מסלילה 
שמייצרת גורל סטטי ולא אופטימי עבור 
דורות שלמים - ולא רק על קניית דירה... 
אני צופה שככל שהקבוצה הזאת תמשיך 
לפעול ותגיע ליותר מקומות, המסר 
יהיה ברור יותר. אם היא אכן תתרחב, 
יכול להיות לה תפקיד בהטיית מעגלים 
שלמים, בעיקר אלו שלא נשמעים בחברה, 
להצבעה על בסיס מעמיק יותר. לקבוצה 
הזו יכול להיות תפקיד חשוב בהחלפת 
שלטון הימין הניאו־ליברלי. היתרון הגדול 
ביותר שלהם, שהם נמצאים במקומות 

שהתודעה שכחה להגיע אליהם. /// 

כי אין לנו כבר מה להפסיד" )כרמן 

אלמקייס־עמוס, ממנהיגות הקבוצה(. 

דומה ש'הלא נחמדים' הם בין השרידים 
המאורגנים והנחושים של הארגונים שקמו 
כתוצאה מהמחאה החברתית הגדולה 
בתולדות ישראל. הם שואבים את היציבות 
שלהם מהקשר למחאת העבר אך הם 
מוסיפים להקשר זה תכנים חדשים, שלא 
היו אופייניים למחאה החברתית ההיסטורית 

ושאינם אופייניים לישראל של היום. 
בניגוד לשיח הרווח על ניפוץ תקרת הזכוכית 
של בני עדות המזרח ויוצאי הפריפריות, 
קבוצת 'הלא נחמדים' מדברת על שבירת 
רצפת הבטון. הם אינם קשורים במנהיג, 
בסמל  או מפלגה. הם אינם נוטים להתפשר 
ומבקשים להתנתק מאינטרסים שעלולים 
לפגוע ברעיון הרחב של צדק חלוקתי. הם 
מכוונים לשינוי שורשי ובמערכות שלמות 

וחלוקת משאבים צודקת ומתקנת. 
מאפיין משמעותי של קבוצת האוכלוסייה 
אליה קשורים ה'לא נחמדים' הוא תת 
הייצוג הפוליטי הבולט שלה. לא מדובר 
על תת ייצוג עדתי, אלא בהיעדר דמויות 
המייצגות באופן מובהק את ערי הפיתוח 
והשכונות. 'הלא נחמדים' הם מייצגים 
אותנטיים ואינם מדברים במונחים של 
צדקה, אלא של צדק ומתוך כוונה לחולל 
שינוי מערכתי ולא נקודתי. אין ספק שללא 
ייצוג וכוח פוליטי שיצמח בנוסף למחאתם 
יהיה קשה מאד לחולל שינוי. בייצוג, הכוונה 
להנהגה שצומחת מהשטח ומהמקומות 
הנחשלים בחברה, הנהגה אינטלקטואלית, 
וחברתית־מעמדית. כיום כמעט ואין ייצוג 
כזה, והקיים, ברובו אינו מחובר מהותית 

וטוטאלית לרעיון ולשינוי נרחב. 
'הלא נחמדים' נלחמים על התודעה לא פחות 
מאשר על זכויות ומעמד. אחד האתגרים 
החשובים שעומדים בפניהם הוא שבירת 
מעגל התלות - לשבור דפוס התנהגות 
שלטונית קבוע, בו "נותנים כדור אקמול 
כל פעם שיש מחלה". דוגמה טובה לכך 
היא ש"ס, שלמרות התמיכה הגדולה של 
יוצאי עדות המזרח בה דואגת לשכבה 
מצומצמת של אוכלוסייה, חרדית בעיקר, 
ועל בסיס סקטוריאלי, ויוצרת יחסי תלות 
בקרב מצביעיה. לכן התרומה של ש"ס 
לצמצום הפערים בישראל היא שולית. 
זאת אחת ההחמצות הגדולות של בני עדות 

מכל מוצא, הם קבוצת האוכלוסייה הבולטת 
ביותר בסולם הקיפוח החברתי־מעמדי. 
מיושבות  והשכונות  הפיתוח  עיירות 
בעיקר ביוצאי עדות המזרח. בעשרים 
השנים האחרונות נוספו אליהם עולי ברית 

המועצות לשעבר ויוצאי אתיופיה. 
חלוקת המשאבים במדינה מייצרת באופן 
מובנה, לאורך עשרות שנים, מציאות לפיה 
החלשים יחלשו יותר ומעמד הביניים 
בהגדרתו הקלאסית ישקע ויצטמצם דרך 
הרחבת הבסיס של השכבות החלשות. 
ממשלות ישראל, באופן מודע ולא מודע, 
החלישו את הפריפריות תוך כדי תעדוף 
התיישבות חדשה, חלקה בתחומי הקו 
הירוק וחלקה מעבר לו. כיוון שכך, מצבן 
של רוב עיירות הפיתוח הלך והתדרדר בשני 
העשורים האחרונים. גם תנועת ההגירה 
הפנימית במדינת ישראל הנציחה מציאות 
לפיה ערי הפיתוח היו חלשות מבחינה 
חברתית־כלכלית וכך גם נשארו. שינוי 
במצב זה יכול להתרחש אך ורק בשינוי 
עדיפויות אמיתי ומכוון מצד השלטון, תוך 
העדפה מתקנת רוחבית בתחומים רבים.

מהפכה אמיתית מגיעה 
מהתחתית 

"...הם יודעים שכאשר א/נשים יצאו 

מרחבי הפריפריות לרחובות או יתחילו 

לקיים מאבקים אצלהם בשכונות אז זה 

לא יראה אותו דבר. בגלל זה ממאבק 

המזרחים/ות המדינה מפחדת מכיוון 

שהיא יודעת מה עלול לקרות. אני 

חושבת שהיתה הוראה מלמעלה לדכא 

ולהשתיק את המחאה. זה היה נחמד 

כל עוד זה היה גיטרות ברוטשילד. ואז, 

כשעניי/ות המדינה התחילו להיראות 

ברחובות ובכל מקום זה כבר לא התאים 

להם שם למעלה! מה שהם לא מבינים 

שאנחנו פה כדי להישאר, עד שננצח. 

> >> 
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בכמה 
מהמקרים, 

ובמיוחד באלה 
שבהם הוחלף 

השלטון, נראה 
שהמצב כיום 

אף גרוע יותר 
משהיה לפני גל 

המחאה 

למקור החקיקה הראשי, ותשמור על 
אופייה החילוני של המדינה. עם זאת, 
ניתן לראות בדאגה את ההתנקשות בחייו 
של מנהיג האופוזיציה השמאלית בחודש 

פברואר האחרון. 
מקרה נוסף שבו הוחלף שלטון ללא 
אלימות היה במרוקו, בה מתקיימת 
מונרכיה חוקתית, עם פרלמנט נבחר 
כאשר הממשלה והצבא נמצאים באחריות 
המלך. בעקבות המחאה בוצעה רפורמה 
חוקתית, שהגדילה את סמכויותיו של ראש 
הממשלה והוקדמו הבחירות לפרלמנט, 

בהן ניצחה המפלגה האסלאמית. 
בלוב, המדינה השנייה בה פרצה מחאה 
משמעותית, נראה המצב פסימי הרבה יותר. 
המחאה נגד שלטונו הדיקטטורי של מועמר 
קדאפי הפכה בתוך זמן קצר למלחמת 
אזרחים בין מליציות חמושות, שייצגו 
בעיקר אזורים ושבטים שהרגישו מקופחים 
ביחס לשבטים המקורבים לקדאפי, נלחמו 
בכוחות השלטון המרכזי והחלו משתלטים 
על ערים שונות במדינה. לאחר כחודש, 
בעקבות התקפות הצבא על המליציות, 
יצאו כוחות נאט"ו להתקפה נגד כוחותיו 
של קדאפי. בחסות התקפה זו הצליחו 
המליציות לנצח את הצבא, ולאחר כשמונה 
חודשים ובמחיר של עשרות אלפי הרוגים 
השלימו את ההשתלטות על המדינה, 
שאקורד הסיום שלה היה הריגתו של קדאפי 
ומאסר בנו. לאחר מותו של קדאפי מונתה 
מועצת מעבר לאומית שמטרתה להביא 
לפיוס במדינה ולהכין את המעבר לשלטון 
החדש. בחודש יולי 2012 נערכו לראשונה 
בחירות דמוקרטיות לפרלמנט, בהן ניצחה 
התנועה הליברלית ובחודש אוגוסט נבחר 
נשיא חדש. עם זאת, נראה שהדמוקרטיה 
הצעירה עדיין רחוקה מיציבות. גם לאחר 
תום המלחמה נגד שלטון קדאפי, המליציות 
החמושות לא פורקו מנשקן, ומאות מהן 
עדיין פועלות במדינה, חלקן מבצעות עבור 
גורמי השלטון תפקידי ביטחון במקום 
המשטרה והצבא שכוחם טרם שוקם. 
מליציות אחרות מנהלות מאבק בשלטון 
המרכזי בדרישה ליתר ייצוג ולנתח גדול יותר 
במשאבים וברווחי הכלכלה עבור המחוזות 
שמהם הן פועלות. השקט עדיין לא חזר 
למדינה, שחווה אירועי טרור ואלימות 
לעיתים קרובות. בחודש אוקטובר האחרון 

שלוש שנים לאחר פרוץ "האביב הערבי", 
נראה שרוב התקוות נכזבו, והשינוי 
שביקשו המפגינים נראה רחוק מהגשמה. 
בכמה מהמקרים, ובמיוחד באלה שבהם 
הוחלף השלטון, נראה שהמצב כיום אף 
גרוע יותר משהיה לפני גל המחאה. 
במקרים אחרים, השינויים שהושגו היו 
קלים, או שנראה שהדברים טרם הוכרעו. 

י יַע אל־ַעַרבִּ ַא־ַרבִּ
תוניסיה, המדינה הראשונה בה פרץ גל 
המחאות, היא כנראה גם המקרה האופטימי 
ביותר מבין המדינות, בהן הביאה המחאה 
לשינוי משמעותי. משטר הנשיאות החד 
מפלגתי ששלט במדינה מאז שהגיעה 
 2011 ובאוקטובר  הוחלף  לעצמאות 
נערכו במדינה בפעם הראשונה בחירות 
חופשיות. בבחירות אלה ניצחה המפלגה 
האסלמית א־נהדה, עם 41% מהקולות, 
ובבחירות לנשיאות שנערכו בחודש דצמבר 
באותה השנה בקרב המועצה המכוננת 
נבחר פעיל זכויות האדם מונצף מרזוקי. 
למרות החשש שתנועת א־נהדה תקדם 
שלטון דתי, היא הצהירה בחודש מרץ 
2012 שהיא לא תתמוך בהפיכת השריעה 

 ַאְּת זֹוֶכֶרת?  ֹּבֶקר ָוֹאֶׁשר... 
ֶזה ָהָיה, ֶזה ֵאיֶנּנּו יֹוֵתר.
 ָּכָאִביב ַהָּקֵצר ְּבַאְרֵצנּו 

ֵּכן ֲאִביב־ַהָּיִמים ַהָּקֵצר.
)גננו / רחל(

 גל המחאות שהתפשט בעולם הערבי 
החל מחודש דצמבר 2010 הצית תקווה רבה 
בעולם המערבי, ובעיקר בקרב הגורמים 
בתוכו המתנגדים לסדר הקפיטליסטי. 
ההמונים הערבים שיצאו לרחובות להפגין 
שילמו מחיר כבד במחאה כנגד המצב 
הכלכלי הקשה ובמאבק נגד השלטונות 
הדיקטטוריים הוותיקים והמושחתים, 
תוך שהם קוראים לחירות ולדמוקרטיה. 
תנועות המחאה נראו צעירות, עדכניות, 
נישאות על כפיו של עולם חדש של תקשורת 
אינטרנטית חופשית, רשתות חברתיות 
הליברליזם  בנוסח  דרישות  ורשימת 
המערבי. המפגנים שיצאו לרחובות ישראל 
בקיץ 2011 הלכו אחר הקריאות "העם רוצה 
צדק חברתי!", הלקוחות הישר מסיסמת 
האביב הערבי - "העם רוצה להפיל את 
המשטר!", והרדיקלים יותר אף צעקו 

"תחריר, רוטשילד, אותה מהפכה!". 

אביב 
הימים 
ַהָּקֵצר

שלוש שנים לאחר פרוץ "האביב הערבי", 
נראה שרוב התקוות נכזבו והשינוי שביקשו 

המפגינים נראה רחוק מהגשמה

אבשלום בן צבי הוא חבר הקיבוץ העירוני "משעול" בנצרת־עילית, 
 observpost.wordpress.com :"וכותב את יומן הרשת "עמדת תצפית

avshalombz@gmail.com :דוא"ל ///

אבשלום בן־צבי
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בחלק 
מהמקרים 

מהלכי 
הדמוקרטיזציה 

הובילו 
לעליית גורמי 

האופוזיציה 
המאורגנים 

יותר, שעליהם 
לא נמנו 

דווקא אלה 
שדרשו חירות 

ודמוקרטיה 

במדינות האחרות בהן הופיעו מחאות "האביב 
הערבי" היו התמורות השלטוניות מתונות 
יותר, והן התמצו בעיקר בצעדי רפורמות 

זהירים שלא ערערו את השלטון הקיים. 

קצר פה כל כך האביב
במבט כולל, נראה שתוצאות "האביב הערבי" 
רחוקות מלענות על התקוות שתלו בו. בחלק 
מהמקרים מהלכי הדמוקרטיזציה הובילו 
לעליית גורמי האופוזיציה המאורגנים 
יותר, שעליהם לא נמנו דווקא אלה שדרשו 
חירות ודמוקרטיה, אלא המפלגות הדתיות־

אסלמיות שנאמנותן לדמוקרטיה ולערכי 
החירות והשוויון מוטלת בספק. במקרים 
אחרים הפלת השלטון לוותה באלימות 
קשה, ערערה את המסגרות הלאומיות עצמן 
והעמידה את המשך קיומן כישות פוליטית 
בסימן שאלה. ערעור הסדר השלטוני 
במדינות "האביב הערבי" השפיע כמובן 
קשות גם במישור הכלכלי, ולפי הערכת 
מומחי בנק HSBC, הביא לצניחה של 
כשליש מהתל"ג במדינות אלו. אולי יותר 
מהכול, נראה שמתחת למסווה של מחאה 
לחירות ודמוקרטיה, פועלים בשטח גורמים 
המנהלים מאבק לא לשם החירות, אלא 
לשם שירות אינטרסים כלכליים, שבטיים 
ומעצמתיים. שלוש שנים לאחר תחילת 
אירועי "האביב הערבי", חזון בנייתם של 
משטרים דמוקרטיים־ליברליים במדינות 
העולם הערבי נראה עדיין רחוק, והגשמתו 
דורשת מגמות של פיתוח כלכלי וחברתי 
והגברת שיתוף הפעולה החברתי, הן על 
חשבון האינטרסים הצרים של קבוצות 
אוכלוסייה שונות בתוך כל חברה והן על 
חשבון האינטרסים האימפריאליים של 
מדינות אחרות באזור ובעולם. תוצאות 
"האביב הערבי" מפגינות הן את הקשיים 
להגשים חזון של דמוקרטיזציה ללא שינוי 
עמוק במבנה החברתי־כלכלי והן את קלות 
הדעת וההתלהבות המהירה שבה לקו אמצעי 

התקשורת ודעת הקהל במערב. ///

הפגנות ההמונים שנערכו בחסות הצבא 
להדחתו של הנשיא. אבל למרות שהמחאה 
הובלה ע"י כוחות אופוזיציה ליברליים, 
בבחירות לפרלמנט ולנשיאות ניצחו תנועת 
האחים המוסלמים ומועמדה לנשיאות 
האופוזיציה,  תנועות  מורסי.  מוחמד 
שהאשימו את האחים המוסלמים בניסיון 
להקנות למצרים אופי דתי יותר באמצעות 
ניסוח החוקה החדשה, המשיכו במחאה 
נגד המשטר. בחודש יולי האחרון ניצל 
הצבא את המחאה, וביצע הפיכה בה הודח 
מורסי ובמקומו מונה שר ההגנה לשעבר, 
הגנרל סיסי. הצבא המצרי טען שביצע את 
ההפיכה במטרה לשמור על הדמוקרטיה 
במצרים, ושבעתיד יעביר את סמכויות 
השלטון לפרלמנט נבחר, אך בנתיים מצרים 
נמצאת תחת שלטון הצמרת הצבאית, 
ולא ידוע מתי יערכו הבחירות. לאורך כל 
שלוש השנים האלה, היה מלווה המאבק 
על השלטון באלימות רבה שגבתה את 

חייהם של אלפי אנשים. 
בסוריה הפכה המחאה נגד שלטונו של 
בשאר אל אסד בתוך זמן קצר למלחמת 
אזרחים, בה מעורבים באופן עמוק גורמים 
אזוריים המנסים להטות את הכף בסוריה: 
ארגון החיזבאללה, איראן ורוסיה מנסים 
לשמור על משטרו של אסד ועל בריתו 
עם המשטר האיראני; בזמן שמדינות 
המפרץ הפרסי מגייסות כוח אדם, כספים 
ונשק עבור ארגוני האופוזיציה במטרה 
להפיל את שלטון אסד ולהטות את סוריה 
לכיוונן, תוך שהן מביעות את תסכולן 
ממה שהן רואות כהימנעות ארה"ב 

ואירופה ממעורבות בזירה הסורית. 
המלחמה המתמשכת בסוריה גבתה עד 
היום את חייהם של יותר ממאה אלף איש, 
פשעי מלחמה מתבצעים בה על בסיס של 
קבע, וסופה לא נראה לעין. המלחמה 
בסוריה משפיעה באופן ניכר על מדינות 
שכנות דוגמת טורקיה, לבנון וירדן, הן בשל 
זליגת מעשי אלימות והן בשל הכמויות 
העצומות של פליטים הנמלטים מסוריה. 
בבחריין, מדינת מפרץ בה מיעוט סוני 
שולט על רוב שיעי, התערבו מדינות 
המפרץ האחרות בכוח צבאי על מנת לפזר 
את המחאות, מכיוון שראו בהן חתרנות 
אירנית בניסיון להשיג מאחז בעברו השני 

של המפרץ הפרסי. 

נחטף ראש הממשלה ע"י מאות חברי 
מיליציה, כשאת האחריות לחטיפה לקח על 
עצמו מי שעומד בראש היחידה למלחמה 
בפשיעה במשרד הפנים, שטען שעצר את 
ראש הממשלה באשמת שחיתות. לאחר 
מספר שעות שוחרר ראש הממשלה על 
ידי אנשי מיליציה אחרת. בחודש נובמבר, 
הפגנת מחאה בבירה טריפולי בקריאה 
לפירוק המיליציות מנשקן פוזרה בירי ע"י 
חברי מיליציה חמושים, ולאחר זמן קצר 
חזרו המוחים שהתחמשו בעצמם ותקפו 
את חברי המיליציה, באירוע שגבה את 

חייהם של עשרות אנשים. 
גם בתימן המצב לא אופטימי ביותר. מדינה 
זו ידעה אי־שקט ומלחמת אזרחים והפכה 
לבסיס פעולה של ארגון אל־קעידה כבר 
בשנים שלפני פרוץ המחאה. בעקבות גל 
המחאות נאלץ הנשיא עלי עבדאללה סלאח 
לברוח ולוותר על סמכויותיו, שהועברו 
לסגנו, בתמורה לחסינות מפני העמדה לדין. 
סגנו, עבד אל ראב מנסור אל האדי, זכה 
לאחר שלושה חודשים בבחירות לנשיאות 
בהן היה מועמד יחיד, ובראש ממשלת 
האחדות עומד נציג האופוזיציה. שלטון 
זה אמור לפקח על ניסוח חוקה חדשה עד 
לבחירות לנשיאות המיועדות להתקיים 
בשנת 2014. עם זאת, נראה שבנו של הנשיא 
המודח סלאח עדיין מחזיק בהשפעה ניכרת 
על חלקים משמעותיים בצבא ובכוחות 
הביטחון. למרות שבוועדה הדנה ברפורמות 
חוקתיות מוקצים 30% מהמושבים לנשים, 
תימן עדיין נחשבת לאחת המדינות הגרועות 
לנשים בעולם הערבי. תופעת נישואי 
הילדות עדיין נפוצה בה, ולפי מחלקת 
המדינה האמריקאית, 98.9% מהנשים 
עברו תקיפה מינית ברחוב. תימן, ובעיקר 
חלקה הדרומי, עדיין מהווה בסיס פעולה 
משמעותי לאירגוני טרור אסלמי קיצוני 
כאל־קעידה ואחרים שניצלו את חולשת 
השלטון המרכזי והכאוס בתקופת המהפכה 
על מנת לחזק את אחיזתם, והממשלה 
נלחמת בהם בסיוע כוחות אמריקאיים. 

בארצות השכנות לישראל נראה שמאבקי 
כוחות פנימיים ואינטרסים אזוריים ועולמיים 
בוחשים בהתפתחות אירועי האביב הערבי. 
במצרים פוזרו המפגינים הראשונים באש 
הממשל  התנערות  ולאחר  המשטרה, 
האמריקאי מבן־בריתו הנשיא מוברק, הביאו 
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הגל הגדול 
של השביתות 

בישראל נרשם 
בשנים 2002 
ו-2003 ולאו 

דווקא ערב 
המחאה בקיץ 

של 2011. כמו 
כן, המחאה 

בישראל 
שבמהותה 

היתה פוליטית 
)להבדיל 

מ"מפלגתית"(, 
לא הפכה 

למחאה נגד 
השלטון

השביתות לא גרמו למהפך באיגודים 
המקצועיים. בבחירות להסתדרות שנערכו 
2012 רוב גדול של חבריה בחר  במאי 
ביו"ר הידוע בקשריו עם השלטון ובעלי 
ההון ושבאחרונה הודיע על התפטרותו: 

עופר עיני.  
מטרת המאמר היא לבחון את הדומה 
ואת השונה במחאה החברתית ומחאת 
העובדים בישראל, במצרים ובתוניסיה. 
שלוש מדינות אלו ממוקמות במזרח 
חברתי  מבנים  בעלות  אבל  התיכון 
ופוליטי שונים עד מאוד. ננסה לתת מענה 
לשאלות: האם ישנם קווי דמיון בדרישות 

בניגוד למצרים, לגל המחאות החברתיות 
2011 לא קדם גל של  בישראל בקיץ 
שביתות במגזרים רבים במשק. במהלך 
השביתות  מספר  האחרונות  השנים 
בישראל יורד בהתמדה. יחד עם זאת, 
מספר המשתתפים בהן וימי השביתה 
גדלים. הגל גדול של השביתות בישראל 
נרשם בשנים 2002 ו-2003 ולאו דווקא 
2011. כמו כן,  ערב המחאה בקיץ של 
היתה  שבמהותה  בישראל,  המחאה 
מ"מפלגתית"(,  )להבדיל  פוליטית 
לא הפכה למחאה נגד השלטון. ועוד: 
בניגוד למצרים, המחאה בישראל בצירוף 

 גל השביתות הגדול ביותר בהיסטוריה 
סחף את מצרים בין החודשים האחרונים 
2007 דרך ההתקוממות העממית  של 
)"אירועי כיכר א־תחריר"( בתחילת 2011 
ונמשך בשנתיים האחרונות, 2012 ו-2013. 
עוד בטרם ההמונים "כבשו" את כיכר א־

תחריר וכיכרות נוספות בערים האחרות, 
בייחוד  מאות אלפי עובדי תעשייה, 
במפעלים המופרטים, פתחו בשביתה 
והשתלטו על המפעלים בהם הם עבדו. 
במצרים השביתות היו )ובעת כתיבת 
שורות אלה: הינן( מחוץ לחוק ולעתים 
הפגנות עובדים מדוכאות בברוטאליות, אם 
ע"י הממשל הישן של האחים המוסלמים 
ואף על ידי המשטר החדש, הצבאי. על פי 
ההערכות, מיליוני פועלים פתחו בשביתות 
בשנים האחרונות בשל שכרם הנמוך, 
מערכת בריאות ירודה, הפרטות, הנהלות 
מושחתות וכנגד האיגודים המקצועיים 
שפועלים בחסות המשטר ומשרתים את 
המעסיקים ולא את המועסקים. העובדים 
שבתו בשורה ארוכה של ענפי תעשייה 
ושירותים - ממפעלי הטקסטיל, הבטון 
ותעשיית המזון כמו גם עובדי הרכבות, 
הנמלים, עובדי עיריות ורופאים בבתי 
החולים. העובדים שבתו במגזר הממלכתי 
הגדול, בפרטי ובמופרט. מיליוני העובדות 
העובדים שלקחו חלק בגל השביתות 
הרחב והארוך ביותר בתולדות מצרים 
הפכו במרוצת השנים את מחאתם למחאה 
פוליטית - נגד המשטר. זאת בדומה 
לתוניסיה, בה מסוף 2010 ועד לתחילת 
2011, מחאות המוניות שפרצו בערי 
הפריפריה ובקרב מובטלים ועובדים גרמו 

ד"ר אפרים דוידי הוא פעיל במכללה החברתית־כלכליתלנפילת משטרו של בן עלי.

האם ישנם קווי דמיון בין גילויי המחאה ופוליטיקהמחאהניאו־ליברליזם, 

במצרים, ישראל ותוניסיה? מהו תפקידם 

של האיגודים המקצועיים והאם למחאות 

ולשביתות בשלוש המדינות שבמזרח 

התיכון ישנו רקע משותף? אפרים דוידי
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של מוחמד בועזיזי, מהעיר סידי בוזיד 
בדצמבר 2010 שהציתה את ההתקוממות 
23 שנה,  ששמה קץ למשטר שנמשך 

כעבור חודשיים, בינואר 2011.
בישראל המחאה החלה בקיץ 2011 דווקא 
במרכז )שדרות רוטשילד בתל־אביב(, 
לאחר שתי שביתות ממושכות בהן לקחו 
חלק פעיל ביותר שכירים צעירים )עובדים 
סוציאליים ורופאים( ונפער בהן קרע בין 
ההנהגה הוותיקה לצעירים רדיקליים יותר 
בהשקפותיהם ומעשיהם. שביתת העובדים 
הסוציאליים הסתיימה באופן פתאומי 
ובעיצומה, בעקבות "קומבינה" שרקח 
יו"ר ההסתדרות המתפטר, עופר עיני, עם 
שר האוצר דאז ותוך תמיכת חלק מהנהגת 
איגוד העובדים הסוציאליים - ה"וותיקים". 
השביתה הממושכת של הרופאים, לעומת 
זאת, הסתיימה לאחר חתימה על הסכם 
קיבוצי שנוי במחלוקת.  אותם רופאים 
צעירים, יחד עם עובדות סוציאליות צעירות 
)בייחוד בשירותי הרווחה המופרטים(, 
בתוספת סטודנטים לרפואה ולעבודה 
תמיכה  בשובתים  שתמכו  סוציאלית 
מאורגנת, ממושכת, עקבית ואף קולנית - 

הקפיטליסטיות הגדולות ולשקם את 
שיעורי הרווח שלהם על ידי עליית מחירי 
מוצריהם בשוק הישראלי. כמו במקרה 
של מחירי הקוטג' של תנובה שבבעלות 

קרן ההשקעות הבריטית "אייפקס". 

הרקע המעמדי של 
המחאה

בשלוש המדינות, למחאה החברתית 
קדם גל של שביתות. במקרה המצרי, גל 
שביתות שהחל ב-1998 אך התעצם בגל 
נוסף וחזק יותר, חסר תקדים בתולדות 
המדינה. בין 1998 ל-2003 נרשמו מדי 
118 סכסוכי עבודה שהסתיימו  שנה 
בשביתות. ב-2004 מספר סכסוכי העבודה 
הוכפל )יחד עם האצת תכניות ההפרטה 
בתעשייה( וב-2007, לדעת חוקרים, 
הוכפל שוב מספרם של סכסוכי העבודה 
והשביתות המקיפים את כל ענפי הכלכלה 
ואת כלל המגזרים: הממלכתי, הפרטי 
והמופרט. גל השביתות שהחל ב-2007 לא 
פסק עם נפילת משטר מובארק ונמשך עד 
היום, תחת שלטון הצבא. נקודת ההתחלה 
בגל הנוכחי הינה שביתתם של 22 אלף 
עובדי מפעלי הטקסטיל המופרטים 
שבמאחלה אל־קוברה. השביתה שהחלה 
כמחאה על תנאי עבודה ושכר ירודים 
תחת הבעלות הפרטית החדשה, עברה 
מהר מאוד לפסים פוליטיים )בניגוד 
לעבר( ומנהיג ועד השביתה של עובדי 
המפעל, סאיב חביב, אמר בשידור רדיו 
"אנו נאבקים בממשלה ונגד מדיניותה". 
כאמור, זה קרה לפני כשש שנים. כך 
שאפשר לקבוע בוודאות שהמרד נגד 
מובארק החל מתוך מעמד העובדים, ואף 
באזורי הפריפריה, בייחוד בעיר בה קיים 
ריכוז גדול למדי של מפעלי טקסטיל.

בתוניסיה המחאה  למצרים,  בדומה 
ב-2008  החלה  החברתית־מעמדית 
באזור גפסה, שבפריפריה הענייה, אזור 
מכרות שנפגע קשות מתהליכי הפרטה 
וממדיניות משטר בן־עלי הניאו־ליברלי. 
אמנם השביתה הארוכה בגפסה, בתמיכת 
האוכלוסייה המקומית ובייחוד המובטלים 
הרבים, הסתיימה כעבור מספר חודשים, 
אבל היתה זו השביתה בה החלה המחאה 
שנמשכה עם התאבדותו המחאתית 

המוחים, כאן ושם? מהו תפקידם של 
האיגודים המקצועיים? האם למחאות 
ולשביתות בשלוש המדינות שבמזרח 
התיכון ישנו רקע משותף: הגלובליזציה 
הקפיטליסטית והשלכותיה החברתיות?     

המשבר בקפיטליזם 
הגלובלי והשלכותיו

המחאות ההמוניות פרצו )לפי "סדר 
הופעתן"( בתוניסיה, מצרים וישראל, 
2011, כשנה  2010 לקיץ של  בין סוף 
וחצי בסך הכול, על רקע משבר חסר 
תקדים בקפיטליזם הגלובלי, לפחות מאז 
המשבר הקפיטליסטי העולמי הקודם 
בשנות השלושים של המאה שעברה. 
השלכות המשבר על שלוש המדינות 
שונות וגם השתלבות המדינות בקפיטליזם 
הגלובלי שונה. ישנו אזור הנקרא סמי־

פריפריה, המתפקד כפריפריה עבור המרכז 
וכמרכז עבור הפריפריה. בסוף המאה 
ה-20, הוא כולל בין היתר את רוסיה, 
דרום אפריקה, סין וברזיל. גם ישראל 
היא מדינה סמי־פריפריאלית. מצרים 
ותוניסיה, הן פריפריה של ממש. באזור 
הסמי־פריפריה, המשבר טרם נתן את 
אותותיו, וישנן מדינות שאף התחזקו 
בצלו של המשבר הקפיטליסטי. בכל 
הנוגע למזרח התיכון בכלל ולתוניסיה 
ומצרים בפרט, המשבר גרם ליוקר מחיה 
גובר שהתווסף להתרוששותם של שכבות 
רבות, אך הנתונים המקרו־כלכליים של 
מצרים וישראל, ערב המחאה, היו טובים 
למדי. למרות זאת, ההתרוששות הניכרת 
בקרב העובדים וחקלאים במצרים יחד 
עם העלייה באבטלה שנרשמה במצרים 
ובתוניסיה היו לגפרור שהצית את המדורה. 
בישראל, לעומת זאת, ערב המחאה שיעור 
המובטלים היה נמוך יחסית )בסביבות 
ה-5%, על פי נתוני האוצר(, אך תופעת 
ההתרוששות היחסית הורגשה היטב - 
מיוקר הדיור הגובר עד מאוד ועד למחירי 
המזון. נרשמה בייחוד עלייה של המחירים 
בחברות המזון הגדולות שבבעלות זרה 
)מדובר ברוב חברות המזון בישראל שהן 
בבעלות חלקית המלאה של תאגידים רב־

לאומיים(. תאגידים אלה מנסים לפצות 
את עצמם בעקבות המשבר בארצות 

ב-2007, לדעת  << <
חוקרים, הוכפל 
שוב מספרם של 
סכסוכי העבודה 
והשביתות 
במצרים, 
המקיפים 
את כל ענפי 
הכלכלה ואת 
כלל המגזרים: 
הממלכתי, 
הפרטי 
והמופרט. 
גל השביתות 
שהחל ב-2007 
לא פסק עם 
נפילת משטר 
מובארק ונמשך 
עד היום, תחת 
שלטון הצבא
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בישראל הבחירות להסתדרות לא גרמו 
למהפך בהנהגה, אך לראשונה בתולדות 
הארגון קמה אופוזיציה שהקיפה כ-30% 
מהמצביעים ובה מצאו את מקומם פורשי 
העבודה, חד"ש ומרצ )שבינתיים פרשה 
מהאופוזיציה לטובת הסתופפות בממסד 
ההסתדרותי(;  ולראשונה בתולדותיה, 
שני מרחבים )לשעבר מועצות פועלים( 
עברו לידי האופוזיציה: נצרת והמשולש 

הדרומי שבהנהגת חד"ש.

מעגל שטרם נסגר
יש שסברו שניצחונם של הכוחות של 
שנערכו  בבחירות  הפוליטי  האסלם 
בתוניסיה ובמצרים, היעדר המעש של 
הממשלה הניאו־ליברלית הישראלית 
בעקבות המחאה ההמונית והיעדר תגובה 
המונית־מחאתית בעקבות זאת מהווים 
סגירה של מעגל שנפתח בחלון הזדמנות 
היסטורי בסוף 2010. האירועים והמחאות 
בחודשים האחרונים בתוניסיה )בעלות 
אופי מעמדי ופוליטי(, וההתעוררות 
הפוליטית נגד משטרו של הנשיא מוחמד 
מורסי במצרים והפלתו מראים שעוד 
לא תם גל השביתות )לדברי עו"ד חאלד 
עלי, מועמד השמאל בבחירות לנשיאות 
מצרים, אשתקד התקיימו 2,500 שביתות 
והפגנות עובדים, בכל מגזרי המשק: 
הפרטי, הציבורי והמופרט(. לגבי שתי 
המדיניות הערביות, המעגל טרם נסגר. 
בקנה מידה מצומצם יותר, הקדמת הבחירות 
בישראל לא גרמה להפסקת המאבקים 
המעמדיים, כגון השביתה הממושכת 
של האחיות, התארגנות עובדי פלאפון 
ושביתתם, וחשוב מכל: תנופת התארגנות 
העובדים הנמשכת, שכולם ביטויים בדרכים 

מעמדיות של המחאה החברתית. 
שלוש הממשלות, במצרים של האחים 
המוסלמים ושל השלטון הצבאי, תוניסיה 
וישראל, שבויות בפרדיגמות הניאו־

ליברליות. כך שיש להניח שהמעגל שנפתח 
בסוף 2010 לא ייסגר ואף יתרחב. /// 

אמורים היו לשחק תפקיד מרכזי במחאות. 
למרות זאת, קיימים הבדלים גדולים בין 
המדינות. בתוניסיה האיגודים, בעיקר 
ה"איחוד הכללי של העובדים התוניסאים", 
שהוקם עוד בתקופת הכיבוש הצרפתי 
ונלחם בשליטה הקולוניאלית שיחקו 
תפקיד אופוזיציוני )חברתי ופוליטי כאחד( 
מרכזי ביותר בעת שלטונו של בן עלי - 
בייחוד בהיעדר אופוזיציה מפלגתית 
מתפקדת. במצרים, הפדרציה הרשמית 
של האיגודים המקצועיים מאז שנות 
החמישים וראשיתו של משטר נאצר, 
היו לא יותר מזרוע שלטונית ומשטרו 
של מובארק לא שינה דבר. האיגודים היו 
נוחים מאוד במשך שני העשורים בהם 
המשטר נקט במדיניות ניאו־ליברלית 
חריפה, שכללה הפרטות, פגיעה ברמת 
החיים והשכר של העובדים והעמקת 
פערים. בישראל, ההסתדרות )בייחוד 
ב-8 השנים האחרונות, שנות הכהונה של 
עופר עיני כיו"ר( לא גילתה כל נכונות 
אמיתית להתמודד עם פגעי המדיניות 
הניאו־ליברלית של הממשלות השונות 
והמחאה החברתית של השכירים מצאה 

אותה... בחופשה ממושכת.
יחס האיגודים המקצועיים בשלוש המדינות 
אל המחאה החברתית, שבמצרים ותוניסיה 
הפכה לפוליטית, הוא שונה. בתוניסיה 
האיחוד תמך ולפרקים אף הוביל אותה 
)בייחוד בערי ועיירות הפריפריה(, במצרים 
הם התייצבו לצד המשטר )וגם עמדו לצד 
המשטר של האחים המוסלמים בהמשך( 
הפגינה  ההסתדרות  בישראל,  ואילו 
התעלמות בתחילתה, ניסיון להכתיב "טון 
מתון" לראשיה בהמשך ולבסוף תמיכה מן 
השפה אל החוץ. השלכות המחאה החברתית 
על האיגודים הן רבות. בתוניסיה האיגודים 
נותרו הכוח הפוליטי המרכזי העומדים 
בהתנגדותם למשטר החדש של המפלגה 
האסלמית; במצרים חל קרע באיגודים. 
החלקים הרדיקליים יותר הקימו מסגרות 
משלהם ואילו האיגודים שהיו לזרוע 
של המשטר )כל משטר!( נחלשו רבות. 

מהווה את אותה שכבת גיל ושכבה בקרב 
העובדים, שהיו היסוד למחאה החברתית 
שפרצה מתוך אוהלי שדרות רוטשילד. 
בהבדל אחד: המוחים ברוטשילד היו שכירים 
)רובם ככולם(, אבל שייכים למגזרים הלא 
מאורגנים שבמעמד העובדים. אין לשכוח 
שגם כ-80% מהלומדים במוסדות להשכלה 
גבוהה בישראל הם שכירים - שיעור גבוה 
למדי לעומת עמיתיהם במערב גם בטרם 
התפשטה האבטלה ההמונית במדינות 
הליבה הקפיטליסטית )בייחוד ביוון, בספרד, 
בצרפת ובאיטליה(. זהו גם המגזר בו, בשנים 
האחרונות, החל מהפך ההתארגנות: קרי 
הקמה של מאות ועדי עובדים, לרוב במסגרת 
ההסתדרות ו"כוח לעובדים". לפחות אחד 
מתריסר מנהיגי המחאה הלא־מוכתרים, 
אלון־לי גרין, צמח מהתארגנות הוועדים 

של השנים האחרונות.

תפקיד האיגודים 
המקצועיים

מכנה מעמדי משותף קושר את אירועי 
המחאה בתוניסיה, מצרים וישראל, כך 
שטבעי הדבר שאיגודים מקצועיים, 
ההתארגנות הבסיסית של העובדים, 

בישראל 
הבחירות 
להסתדרות לא 
גרמו למהפך 
בהנהגה, אך 
לראשונה 
בתולדות 
הארגון קמה 
אופוזיציה 
שהקיפה 
כ-30% 
מהמצביעים 
ובה מצאו את 
מקומם פורשי 
העבודה, חד"ש 
ומרצ
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על אזרחי 
קטאר לא 

מוטלים 
מסים ישירים 
כלשהם, כגון 

מס הכנסה 
או מע"מ, 

והמדינה נמנעת 
מהטלת היטלים 

המקובלים 
ברוב המדינות, 

למשל, על 
תשלומי דלק

 "עשרות עובדים נפאלים מתו בקטאר 
בשבועות האחרונים ועוד אלפים סובלים 
מתנאי עבודה מזעזעים בטמפרטורות 
היכולות להגיע ל-50 מעלות" - כך 
עולה מתחקיר של העיתון "גרדיאן", 
כפי שפורסם ב"הארץ" ועסק במותם של 
פועלים על מזבח בניית אצטדיוני כדורגל 
לקראת משחקי גביע העולם )המונדיאל( 

שיערכו ב-2022 בנסיכות המדברית. 

חצי סיכה על מפת העולם
קטאר אינה מדינה במובן המערבי המוכר. 
היא זכתה בעצמאות מידי הבריטים בשנת 
1971 ומתגוררים בה כ-250 אלף קטארים 
ומספר משולש ואף יותר של עובדים 
זרים. רוב אוכלוסייתה של המדינה 
הזעירה מתרכזת בבירת הנסיכות, דוחא, 
המתהדרת בקו רקיע של מגדלי זכוכית 
מרשימים ומנופי ענק בסמוך לתנופת 
בניה של בנייני משרדים, בתי מלון, 
שכונות מגורים, מרכזי קניות ענקיים 
והיכלי ספורט מעוררי התפעלות. מבט 

על דוחא מביא לכדי רושם שהעיר נולדה 
זה מכבר מבין דיונות החול וקשה לדמיין 
כי בעבר הלא רחוק, תושבי אזור צחיח 
זה מצאו את פרנסתם בקושי רב כנוודים, 

דייגים,  שולי פנינים ואף בשוד ים.
בשל זערוריותּה, זכתה קטאר בעבר, 
כמו נסיכויות המפרץ האחרות, לכינוי 
גנאי כמו "מדינות הבאר". נשיא מצרים, 
חוסני מובארק, העיר פעם בבוז שקטאר 
היא מדינה "שאוכלוסייתה יכולה בקושי 
לאכלס מלון בינוני" אבל גם נשיא מצרים 
המודח, שקטאר צידדה בהדחתו, גם 
מועמר אל קדאפי, נשיאה של לוב שסיים 
את חייו בדרך אלימה במדבר הלובי בשעה 
שדגל קטאר התנופף מעל מתחם ארמונו 
הבזוז 'באב אל־עזיזיה' שבטריפולי, וגם 
בשאר אל אסד הסורי, יודעים שאין מה 

לזלזל במדינה הזעירה.
קטאר, כמו אחיותיה במפרץ הערבי - 
 Rentier( "פרסי, הינה "מדינת הקצבה
State(, כלומר רוב הכנסותיה הן ממכירת 
מצרך אחד, הנפט. הנסיכות, המצויה 
בשליטת משפחת ת'אני, משתמשת 

בהכנסתה כדי ליצור "אמנה חברתית" 
עם אזרחיה בצורה של הענקת הזדמנויות 
עסקיות, שירותי בריאות, חינוך, רווחה, 
של  להסכמתם  בתמורה  תעסוקה, 
האזרחים לגלות נאמנות ולוותר על 

מוסדות דמוקרטיים ממשיים.
על אזרחי קטאר לא מוטלים מסים 
ישירים כלשהם, כגון מס הכנסה או 
מע"מ, והמדינה נמנעת מהטלת היטלים 
המקובלים ברוב המדינות, למשל, על 
תשלומי דלק. כמו כן, האזרחים הקטארים 
)להבדיל מהעובדים הזרים( הורגלו לכך 
שאינם נדרשים לשלם תמורת החשמל 
והמים שהם צורכים, והם פטורים מתשלום 
גם על שיחות טלפון פנימיות בתוך 
המדינה. שירותי הבריאות מסובסדים 
אף הם והשירותים החברתיים מגוונים 

לרבות, פנסיה, לימודים גבוהים ועוד.
הכנסותיה מהנפט והגז שהתברכה בהם, 
והדרך בו היא משמשת אבן שואבת לבעלי 
עסקים המחפשים )ומוצאים( מקלט 

עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי הם שותפים במשרד בנימין )בני( מ. 
כהן ושות', המתמחה ביחסי עבודה. מורן סבוראי היא בעלת תואר שני 
במשפטים ותואר שלישי בפילוסופיה. אמיר בשה הוא בעל תואר שני 
  moran@benycohen-law.co.il :בהיסטוריה של המזרח התיכון /// דוא"ל

amir@benycohen-law.co.il ///

אודיסאה 
במפרץ

האם מהגרי העבודה בקטאר נדונו להעסקה 
בתנאי עבדות?

מורן סבוראי ואמיר בשה
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ערוץ הטלוויזיה 
הלוויני "אל 

ג'זירה" )"האי"( 
משדר בערבית 

ובאנגלית, 
ומספר הצופים 

בו מוערך 
במאות מיליון 

ברחבי העולם, 
לרבות פעילות 

משמעותית 
ועיקשת 

להיכנס לסלון 
של כל בית 

אמריקאי

התעופה הקטארית, "קטאר איירווייז". 
תמיכותיה של קטאר מגיעות גם לישראל, 
כאשר אצטדיונה הביתי של קבוצת 
הכדורגל איחוד בני סכנין בלב הגליל 
התחתון, נבנה במימון הוועד האולימפי 
הקטארי לאחר עלייתה של הקבוצה 
לליגת העל בכדורגל והאצטדיון קרוי 

ע"ש העיר דוחא. 

עיר מדינה יוונית
משחקי גביע העולם בכדורגל )המונדיאל(, 
אליהם יהיו נשואות מיליארדי זוגות 
עיניים, יתקיימו גם הם בקטאר והצלחתה 
לזכות באירוח האירוע מהווה אולי את 
שיאו של המפעל המשמש להאדרת 
מקומה ומעמדה של קטאר במרחב הערבי 

ואף הבין־לאומי.
חגיגות המונדיאל הן חלון ההזדמנויות 
של העולם להתבונן על המבנה הפוליטי 
הכלכלי הפנימי של קטאר ועל הסדרי 
העבודה ותנאי העבודה המתקיימים בה, 
שניתנים לתיאור כגרסה עכשווית של ערי 
המדינה היווניות. הסדרים אלו מייצרים 
חוסר־שוויון קיצוני, שבו בני המעמד השליט 
מנהלים חיי מותרות בזבזניים ואילו מהגרי 
העבודה, העובדים־עבדים, הנושאים את 
כלכלתה, הינם משוללי זכויות לחלוטין. 
רוב מהגרי העבודה בקטאר מגיעים 
לנסיכות ממדינות אסיאתיות כהודו, 
פקיסטאן והפיליפינים. רבים אחרים 
באים גם ממדינות ערב כמצרים, ירדן, 
לבנון ופלסטינים ומיעוטם מארצות 
הברית וממדיניות מערב אירופה )בעיקר 
בתפקידי ניהול והנדסה בפרויקטים 
יש  והגז(.  הנפט  בתחום  הגדולים 
להדגיש, המודל של מהגרי העבודה 
רק  אינו מתייחס  הזכויות,  משוללי 
למעמד של עובדים בלתי מקצועיים 
אלא לאורך כל שדרת שוק העבודה 
הקטארי, מהטייסים בחברת התעופה 
קטאר איירווייז "אלקטארייה" )הנחשבת 
לאחת הטובות בעולם(, המפיק ברשת 
הטלוויזיה "אל־ג'זירה" או המהנדס 
בשדה הגז. אומנם אלה מרוויחים הרבה 
יותר ויושבים על כורסאות נוחות אבל 
ביטחונם התעסוקתי תלוי על בלימה 
או גחמה. חוק החסות בקטאר מונע 

לאומית במשימות תיווך רגישות, אירוח 
ועידות בינלאומיות, תרומות וחסויות 
אדירות ממדים. באלה ניתן למנות למשל 
 2006 את הבטחתה של קטאר במאי 
להעביר סכום של  100 מיליון דולר כסיוע 
לנפגעי הוריקן קתרינה וכן לקולג'ים 
ולאוניברסיטאות שנפגעו מהסופה במדינת 
לואיזיאנה. בספטמבר 2006 היתה קטאר 
למדינה הערבית הראשונה ששלחה חיילים 
לכוח שמירת שלום של האו"ם המפקח 
על הפסקת האש בין ישראל לבין לבנון, 
ובאפריל 2013 פורסמה ידיעה על תמיכת 
קטאר בהקמתו של מרכז לבוררות עסקית 

פלסטיני־ישראלי. 
מפעל התרומות של מדינת קטאר בולט 
ובענף  מאוד בתחום הספורט בכלל 
הכדורגל בפרט. קבוצת הכדורגל ברצלונה 
חתמה בעבר עם "קרן קטאר" על הסכם 
החסות הגדול בהיסטוריה של הכדורגל, 
על מנת ששמה של קרן הצדקה הקטארית 
יתנוסס על החולצה הכי מפורסמת 
בעולם הכדורגל: חולצתה הכחולה־ארגמן 
של ברצלונה שמיליוני ילדים לובשים. 
כשקרן קטאר נחשדה בקשרים אפלים 
עם גורמי טרור במה שהביא להפסקת 
ההתקשרות בין ברצלונה לבין הקרן, 
נכנסה בנעליה של הקרן כנותנת חסות 
של הקבוצה המצליחה מקטלוניה חברת 

מס נוח לכל הדעות, הפכו את קטאר 
למעצמה פיננסית של ממש. חשובה 
מכך, היא הדרך בה פעלה קטאר להאדיר 
את כוחה באמצעות שימוש מתוחכם 

במשאבים פיננסיים אלה.
עוצמה כלכלית זו איפשרה לקטאר 
להקים בשנת 1996 את ערוץ הטלוויזיה 
הלוויני "אל־ג'זירה" )"האי"(, שיצר 
מהפכה במרחב הערבי והמוסלמי ומהווה 
שופר למדיניות הקטארית. הערוץ משדר 
בערבית ובאנגלית, ומספר הצופים בו 
מוערך במאות מיליונים ברחבי העולם, 
לרבות פעילות משמעותית ועיקשת 
להיכנס לסלון של כל בית אמריקאי. 
אל־ג'זירה נחשבת כבעלת השפעה של 
ממש על גל ההפיכות במרחב הערבי, 
ובישראל הואשמה בזמנו במגמתיות 

בסיקור הסכסוך הפלסטיני־ישראלי.
בנוסף להשפעתה הכלכלית והתקשורתית, 
קטאר היא בעלת השפעה ניכרת באמצעות 
מהלכים מתוחכמים של מעורבות בין־
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בקטאר שורר 
חוסר־שוויון 
קיצוני שבו 
בני המעמד 

השליט מנהלים 
חיי מותרות 

בזבזניים ואילו 
מהגרי העבודה, 

העובדים־
עבדים, הינם 

משוללי זכויות 
לחלוטין

האנושית על כתפיו, זה המכונה "אדם"( 
למנוע רעב, סבל ועבדות? הדוגמה של 
קטאר עשויה ללמד, כי עצם העושר 
האובייקטיבי לא מבטיח דבר, שכן סדר 
העולם המדכא, אשר בו עובדים משוללי־

זכויות, ממשיך להתקיים, ואף במקומות 
בהם השפע אינו מילה במילון בלבד. 

תשובה שנייה, נוגעת לעושר המופלג של 
קטאר ולחוסר הנכונות של מדינות המערב 
להתערב בכל מה שנוגע בזהב השחור ומרבצי 
הגז, אליו התמכרו. אך תשובה זו נראית 
חלקית, שכן היא אינה מסבירה את סוד 
כוחה של קטאר אל מול מדינות ערביות 
אחרות המשופעות במשאבי טבע דומים.

התשובה השלישית והמשמעותית יותר, כך 
נראה, עוברת דרך כוחה העצום של קטאר, 
שטופח באמצעות מדיניות ריכוזית ביותר 
לצד האדרת כוחה ביחסים בינלאומיים. 
לגורמים  זאת  לזקוף  אולי  אפשר 
המסוימים שעמדו בשלטון בעשורים 
האחרונים ולמסורת של תחכום, ניסיון 
וכשרון במשימות תיווך רגישות ובקשירת 
קשרים בינלאומיים. שליטי קטאר השכילו 
לטפח מעצמה תקשורתית עתירת זרועות: 
תפקידה אינו שונה משל סופר המלך בכל 
חצר עתיקה, אבל הכוח שלה הוא בהיותה 
נטועה בתוך הכפר הגלובלי ותוך שימוש 
באמצעים טכנולוגיים מעודכנים, לצד יכולת 
מעוררת השתאות לספר את המציאות 
מבעד לעיניהם של עורכים חרוצים בעלי 
אג'נדה ברורה. צרפו זאת למערכת משומנת 
היטב של קשרים כלכליים עתירי כסף 
וחובקי־עולם, ואולי יש כאן כבר תשובה 
ליכולתה של קטאר לנהל מבית ובאין־

מפריע מדיניות של עבדות מודרנית. כך 
או כך, דומה כי במצב הדברים הקיים, 
ימשיך העולם להביט לשמיים במבט של 
התחסדות, והשיירה של עובדים משוללי 

זכויות כלשהן, תמשיך לעבור. ///

והעולם שותק 

אז מה מביא לכל זה? תשובה אחת, 
עוברת דרך הניסיון התיאורטי להסביר 
את ההיקבעות של ההיסטוריה באמצעות 
התייחסות לחוסר רצונו של הסובייקט 
האנושי להשתחרר ממנגנונים של עבדות. 
בעולם העתיק של יוון היתה הדיכוטומיה 
בין עבודה להנאה, עבדות לעונג, מובנית 
לתוך העולם וטבועה בו. בחלוקת עבודה זו, 
מי שחותר במשוטי אוניותו של אודיוסאוס 
הם "אנשיו", ציבור בלתי מסוים שדונג 
באוזניו, על מנת שלא ישמע את שירת 
הסירנות וימשיך לחתור - כפוף על משוטיו 
בתנועה שנחרתה בזכרון האנושי כנצחית. 
הנאורות ניסתה לספר את סיפורו של 
עולם אחר. ואולם, התבוננות בקטאר של 
המאה ה־ 21 מחייבת לשוב ולשאול את 
מה שהטריד את אנשי אסכולת פרנקפורט 
עוד במחצית השניה של המאה העשרים: 
האם, בעולם בו אין מחסור אובייקטיבי 
)ואפשר לדאוג לכולם(, ניתן )סובייקטיבית, 
מבחינת הסובייקט הנושא את המציאות 

יציאתם של העובדים הזרים הבאים 
בשעריה ללא אישור המעסיק, מנגנון 
כבילה המהווה חלק ממכונה משומנת 
היטב לעצירתם של הבאים בשעריה 

המוחזקים כבני ערובה.
הפרסום בגרדיאן הטרים, אם כן, שורת 
פרסומים נוספים המלמדים על תנאי 
מחיה ועבודה קשים ביותר, החרמת 
דרכונים, שכר רעב ועוד.  קטאר היא 
למעשה "גן העדן" האולטימטיבי של 
המעסיקים. שם, בין הדיונות ומגדלי 
הזכוכית, מעשה דמיונם המפותח של 
מיטב האדריכלים, ובשדות הגז והנפט 
נוכחים/נפקדים עובדים שהם לא יותר 
משורה במאזנים של תאגידים מקומיים. 
כל ניסיון של מהגרי העבודה להרים את 
ראשם ולטעון לזכויות יכול להסתיים 
בגירוש מידי מגבולות המדינה. גם בני 
המערב הבאים לקטאר "לעשות קופה" 
תלויים על בלימה וירצה זה המאשר את 
בואם בשערי הנסיכות הם יישארו ולא 
ירצה הם יגורשו במהירות הבזק על המטוס 
הראשון היוצא משדה התעופה המפואר. 

////////////////////////////////////////////////////////////////// ן  ו ח ר ק ה ה  צ ק  ////

מחקר חדש של ה-International Labour Organization( ILO( בז'נבה מוצא ששחיקת שכר העובדים 
מונעת את הצמיחה בכלכלת גרמניה. לפי המחקר, החברות הפרטיות ניצלו את שחיקת השכר לא 
להוזלה במחירים אלא לעליה ברווחים שלהן, כך שמשקי הבית סובלים משכר שנשחק לצד מחירים 
שנותרים בעינם. מצב זה גורם למשקי הבית לחסוך יותר כדי לנסות להתמודד עם המצב הכלכלי הקשה, 
 ובולם את הצמיחה הכלכלית, תוך שהכסף עובר מידי העובדים לידי החברות ומעמיק את אי השוויון.

bit.ly/J72xnh :)PDF ,קישור למחקר )זהירות
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יוזמי הצהרת 
"האחריות 

להגן" ביקשו 
למנוע את 

הישנותם של 
מקרים כמו 

רצח העם 
שהתרחשו 

מול עינו 
הפקוחה של 

העולם, מבלי 
שהמערכת 

הבינלאומית 
ידעה לתת להם 

מענה

 הצהרת הסיכום של העצרת הכללית 
 ,2005 של האומות המאוחדות בשנת 
שאושרה פה אחד על־ידי 189 המדינות 
החברות, כללה סעיף הקובע כי: לכל 
המדינות יש "אחריות להגן על אזרחיהן 
מפני רצח עם, פשעי מלחמה, פשעים 
נגד האנושות וטיהור אתני". עוד נכתב 
שם כי המדינות החברות נכונות לפעול 
קולקטיבית במקרים בהן מדינות "כושלות 
בהגנה על אוכלוסיותיהן" מפני פשעים 
אלו. הצהרה זו אושררה שנה לאחר מכן 
על־ידי מועצת הביטחון של האו"ם, 
בה התחייבה מועצת הביטחון לנקוט 
"באמצעים הנחוצים" כאשר תידרש לכך.

החלטות אלו של העצרת הכללית ומועצת 
הביטחון היוו את פסגתו של מסע ממושך 
לעיגון האחריות הבינלאומית למניעת 
מעשי זוועה המוניים מהסוג שההצהרה 
מונה. יוזמי הצהרת "האחריות להגן", 
בהם מזכ"ל האו"ם בשנות התשעים, 
קופי ענאן, ביקשו למנוע את הישנותם 
של מקרים כמו רצח העם ביוגוסלביה 
לשעבר וברואנדה, שהתרחשו מול עינו 
הפקוחה של העולם, מבלי שהמערכת 
הבינלאומית ידעה לתת להם מענה 
יעיל ולעצור את מעשי הזוועה בעודם 
מתרחשים. ביוגוסלביה יצא ארגון נאט"ו 
לפעולה ללא ברכתו של האו"ם, וברואנדה 
המערכת הבינלאומית החלה להגיב 
מעשית רק לאחר שמעל 800 אלף מבני 

הטוטסי כבר נרצחו ומעל רבע מיליון 
נשים וילדות משבט הטוטסי נאנסו, 
במסע מתוכנן שנועד להשמיד הלכה 

למעשה את הגזע.
נגזרה  הקרה  המלחמה  במהלך  אם 
במלחמות  הבינלאומית  ההתערבות 
אזרחים וסכסוכים אלימים רחבי היקף 
בעולם מאינטרסים גיאופוליטיים של 
המעצמות, הרי שסיומה של המלחמה הקרה 

יצרה הזדמנות לאו"ם לממש את ייעודו 
ההיסטורי כמשכין שלום עולמי. כך, תחת 
הנהגתו האקטיבית של מזכ"ל האו"ם דאז 
בוטרוס בוטרוס ראלי, התגברה משמעותית 
הפריֹשה של משימות שמירת שלום )כפי 
שהן נקראות( ברחבי העולם. משימות 
אלו, המבוססות על חיילים ואנשי מקצוע 
מתנדבים מהמדינות החברות באו"ם, 
אמורות לסייע בסיום סכסוכים אלימים  

גיא פדה הוא יו"ר הועד המנהל של המכללה החברתית־כלכלית. כותב 
דוקטורט בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה על תפקיד 
הבנק העולמי ביישום "האחריות להגן". מלמד באוניברסיטת חיפה, 
באוניברסיטה הפתוחה ובמכינה הקדם־צבאית ע"ש יצחק רבין. חבר 

guypade@gmail.com :מפלגת העבודה וחוג יסו"ד /// דוא"ל

 האחריות 
)לא רק( להגן

בשנת 2005 אימץ האו"ם את עקרון "האחריות להגן" לפיו על כל המדינות יש אחריות להגן על 

אזרחיהן מפני פשעי מלחמה ורצח עם, וכי על הקהילה הבינלאומית להבטיח עמידה במחויבות 

זו. עם זאת, מאז קבלת ההצהרה כשל האו"ם במניעת אירועים כאלו מספר פעמים, ובהיעדר 

אימוץ מדיניות פיתוח ארוכת טווח, צפוי רעיון זה להיכשל גם בעתיד

גיא פדה
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ובשיקום האזרחי והארגוני שלאחריהם. 
מתוך 64 המשימות שנפרשו סה"כ מ-1948 
ועד היום, 20 משימות )כמעט שליש( 

יצאו לדרכן בין 1989 ל-1994.
אך למרות האינפלציה במשימות שמירת 
שלום, רבות מהן לא הגשימו את מטרתן ועל 
אף שנועדו להיות  קצרות ותכליתיות, הפכו 
עם הזמן למשימות הומניטריות מתמשכות 
שמטרתן לאפשר חיים אזרחיים באזורים 
מוכי מלחמה ולספק מקלט לנפגעי - ובעיקר 
לנפגעות - מלחמות אלו. מנגד, בעוד האו"ם 
כשל על־פי רוב במניעת מלחמות ומעשי 
זוועה, גברה בשנות התשעים הביקורת מצד 
מדינות כרוסיה וסין, ברזיל, הודו ואחרות, 
על הקלות שבה מועצת הביטחון  אישרה 
התערבות  צבאית בינלאומית  בסכסוכים 
פנימיים של מדינות, תוך טענה לפגיעה 
בריבונותן של אותן מדינות. לכאורה, אותם 
עקרונות שהנחו את ההפגזות של נאט"ו על 
סרביה יכלו לדוגמה להצדיק גם התערבות 
בינלאומית בעימות הצבאי בין רוסיה 
לצ'צ'נים; או, כפי שהזהיר בשנת 1999 
אריק שרון כשכיהן כשר החוץ בממשלת 
נתניהו הראשונה, כי על ישראל להתנגד 
להתקפות של נאט"ו בקוסובו, מכיוון שאם 
תסכים להתקפות אלו היא עלולה להיות 

"הקורבן הבא" של התקפות מסוג זה.

התערבות בינלאומית 
במבחן

על רקע הקושי לגבש מדיניות תגובה 
מוסכמת, מינתה בשנת 2001 הממשלה 
הקנדית ועדה בינלאומית לבחינת השאלה 
 ICISS:( של התערבות וריבונות מדינתית
 The International Commission
 on Intervention and State
Sovereignty(, שבין חבריה נמנו נציגים 
מהודו, הפיליפינים, דרום אפריקה, שווייץ, 
גרמניה, רוסיה, וקנדה. המשימה הרשמית של 
הוועדה היתה להתמודד עם השאלה אותה 
הציב קופי ענאן, האם התערבות הומניטרית 
הינה באמת התקפה בלתי נסבלת על ריבונות 
של מדינות וכיצד על המערכת הבינלאומית 
להגיב לאירועים כמו ברואנדה וסרברניצה, 
בהם מתרחשים "הפרות בוטות ושיטתיות 
של זכויות אדם המשפיעות על כל ציווי של 

אנושיותנו המשותפת".

הוועדה, שפרסמה את מסקנותיה בדצמבר 
2001, הציעה את רעיון "האחריות להגן". 
לפי רעיון זה, לכל מדינה יש אחריות למנוע 
פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, רצח 
עם וגירושים המוניים; לעצור אירועים 
אלה כאשר הם מתרחשים; ולשקם את 
האוכלוסיות והאזורים שנפגעו לאחר 
מעשה. אם וכאשר המדינה כושלת במילוי 
תפקידה זה - בין אם היא לא מצליחה 
למנוע או לעצור אותם, ובין אם היא עצמה 
שותפה בביצוע הפשעים - האחריות 
עוברת למערכת הבינלאומית. למעשה, 
מסקנות הוועדה מנוסחות כך שהן לא רק 
אמורות להצדיק התערבות בינלאומית 
במקרה הצורך, אלא אף לחייב אותה. 
מאחר שהדברים מוגדרים כאחריות, אימוץ 
רעיון "האחריות להגן" מחייב למעשה 
את המערכת הבינלאומית להתערב היכן 
שמדינות לא מונעות או עוצרות את 
ביצוע פשעים אלה. בכל הנוגע לאופי 
ההתערבות, הוועדה הדגישה שאין הכרח 
בהתערבות צבאית. בדו"ח הוצג מתווה 
הסלמה הדרגתי להתערבות בינלאומית 
דיפלומטית,  מהתערבות  שמתחיל 
עובר דרך סנקציות כלכליות ורק בסופו 
התערבות צבאית, שאמורה להתרחש 
רק במקרה וההתערבות הבלתי צבאית 

נכשלת בעצירת מעשי הזוועה.
רעיון  של  הראשון  המעשי  היישום 
ה"אחריות להגן" היה בקניה בראשית 
2008, כאשר בעקבות בחירות שנויות 
במחלוקת בדצמבר 2007, פרצו עימותים 
אלימים בין עשרות הקבוצות האתניות 
המרכיבות את המדינה. במהלך העימותים 
נהרגו מעל 1,000 בני אדם וכחצי מיליון 
נאלצו לעזוב את בתיהם. כבר בסוף 
דצמבר החל לחץ דיפלומטי לסיים את 
האלימות, ובינואר נשלח לקניה מי שכבר 
היה מזכ"ל האו"ם לשעבר, קופי ענאן, 
לתווך בהסכם להקמת ממשלת אחדות 
לאומית, הסכם אשר הביא לסיום מהיר 

יחסית וכמעט מלא של האלימות. 
המקרה של קניה נחשב בספרות המחקרית 
ובדו"חות של האו"ם כדוגמה להישגיה 
של המדיניות החדשה, קרי, התערבות 
בינלאומית מהירה ואפקטיבית, בחסות 
האו"ם, בצורה של דיפלומטיה; זאת על 
אף שבהחלטותיו להתערב בקניה לא 

השתמש האו"ם במושג "האחריות להגן". 
כמו כן, למרות ההישג לכאורה בקנייה, 
הושמעה בקהילה הבינלאומית ביקורת 
שההתערבות המהירה במדינה נבעה משילוב 
של אינטרסים כלכליים מערביים במדינה 
ויחסי העבודה הטובים של ממשלת קניה 

עם ממשלות מערב־אירופיות.
המקרה הראשון בו נעשה שימוש במינוח 
"האחריות להגן" בהחלטה של מועצת 
הביטחון של האו"ם היה  בהחלטה 1970 של 
המועצה  ב-26 בפברואר 2011, המתייחסת 
"לאחריות של הרשויות הלוביות להגן על 
אוכלוסייתן". החלטה זו הטילה אמברגו 
נשק על ממשלת לוב, איסור נסיעה מחוץ 
ללוב על משפחת קדאפי ובכירים במשטרו, 
הקפיאה נכסים של משפחת קדאפי, והפנתה 
את הנושא לבית הדין הפלילי הבינלאומי כדי 
שיחקור את הטענות על ביצוע פשעים נגד 
האנושות. משאמצעים אלו כשלו, קיבלה 
המועצה,  כעבור פחות מחודש את החלטה 
1973, שהכריזה על לוב אזור אסור לטיסה 
והסמיכה את המדינות החברות, בתיאום עם 
מועצת הביטחון, לנקוט "בכל האמצעים 
הדרושים... כדי להגן על אזרחים ואזורים 
מאוכלסים באזרחים מפני סכנה". בהצבעה 
על החלטה זו להסלמת ההתערבות, כבר 
בחרו סין, רוסיה, ברזיל, הודו וגרמניה, 

> >> 
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בסודנים שחורים על אדמות חקלאיות 
פוריות באזור שעובר תהליכי ִמדבור 
מהירים; כך בדרום סודן, בה מתנהלת 
מלחמה רבת שנים בין מוסלמים לנוצרים 
על אזורים רוויי נפט; וכך בליבריה, בה 
התנהלו בין השנים 1989 ו-2003, שתי 
מלחמות אזרחים, מהאכזריות שידעה 
המאה ה-20, באזורים בהם מצויים מכרות 
יהלומים. כפי שהגדיר זאת גארת' אוונס, 
ממחברי דו"ח "האחריות להגן": עוני 
ופערים כלכליים הם כיום בעיות ביטחוניות 

ולא רק כלכליות־חברתיות.
מניעה ארוכת טווח של אירועים כאלו 
תתמקד בחיזוק התשתית הכלכלית־

חברתית של אוכלוסיות עניות או כאלה 
שעלולות לאבד את מקורות פרנסתן כתוצאה 
משינויים פוליטיים או אקלימיים. היא 
תעסוק בפיתוח כלכלי־חברתי בר־קיימא, 
שיכין אוכלוסיות חקלאיות להתמודדות 
יעילה עם משברים אקלימיים ואולי יעזור 
למנוע חלק ממשברים אלו.  מדיניות מניעה 
ארוכת טווח תקדם גם פעילות של חינוך 
לשלום, לזכויות אדם ולדמוקרטיה. וכן 
בחיזוק כלכלי־חברתי והעצמה תודעתית 
של נשים ובחינוך על זכויות נשים, זאת 
כדי להיאבק בנורמות תרבותיות המספקות 

לגיטימציה להתעללות מינית בנשים.
ברבות  פועלים  היום  כבר  בשטח, 
ארגונים  הרלבנטיות  מהמדינות 
בינלאומיים ובין־ממשלתיים שעוסקים 
מעשית בפעילות מהסוג המתואר לעיל. 
ארגונים כדוגמת תכנית הפיתוח של 
האו"ם )UNDP(, העוסק בטווח רחב של 
פעולות פיתוח כלכלי־חברתי ועבודה עם 
אוכלוסיות החלשות ביותר העולם; וכן 
הבנק העולמי, שהוא כיום המממן הגדול 
ביותר של חינוך בלתי פורמלי ביבשת 
אפריקה. אך איש אינו מתאם ומכוון 
את פעילותם של ארגונים אלו ברוח 
העיקרון של מניעת סכסוכים אלימים 
וביצועם של מעשי זוועה במסגרתם. 
תיאום והכוונה כאלו היו יכולים להניע 
ארגונים כמו הבנק העולמי לשים דגש 
חברתי חזק יותר על השקעתו בפיתוח 
כלכלי ובאופן כללי לייעל את ההשקעה 
האדירה של כספים במדינות העניות 
ומוכות המלחמה, שקשה כיום לזהות 

את הערך המוסף המצטבר שלהן. ///

בריטניה וצרפת. החלטות רבות נמנעות 
מראש במועצת הביטחון, עקב איום בע"פ 
של אחת החברות הקבועות בהטלת וטו 
על ההחלטה. כך מנעו רוסיה וסין, בשל 
אינטרסים אסטרטגיים שלהם ובמשך קרוב 
עשור סנקציות חריפות נגד איראן בסוגיית 
הגרעין. כך הגנה ארה"ב במשך שנים רבות 
על ישראל מפני החלטות גינוי חריפות, 
וכך הגנו - וממשיכות להגן - רוסיה וסין 

על משטר אסד.

ממניעת אלימות 
למדיניות פיתוח 

הקושי בקבלת ההחלטה על התערבות 
והקושי בעצירת האלימות היכן שכבר 
הוחלט להתערב, מחדדים את הצורך 
בתפיסה הוליסטית ארוכת טווח. מרגע 
שאלימות פורצת, דרושה מסגרת זמן 
לאמת שאכן מתבצעים פשעים, לברר מי 
מבצעים אותם, דרוש זמן לדיונים, לקבלת 
וניסוח החלטות, וגם זמן לנסות אמצעים לא 
צבאיים. לבסוף, גם אם וכאשר מתערבים 
צבאית, לא סביר לצפות שהאלימות 
תסתיים בין לילה. בשל כל אלו, דרוש 
מנגנון יעיל ואוטומטי להפעלה מהירה 
של תהליך קבלת ההחלטות במסגרת 
"האחריות להגן"; אך לא פחות מכך, 
דרושה התמקדות אפקטיבית יותר במניעה, 
שתכלול התייחסות לסוגיות החברתיות־

כלכליות שמזינות את האלימות. 
עם זאת, בין מתוך רצון להימנע מעימות 
התערבות  העוינות  המדינות  עם 
בינלאומית, כדוגמת רוסיה וסין, ובין 
מתוך תודעה שממקדת תגובה במועד 
ההתרחשויות, הדיון במושג "האחריות 
להגן" כמעט שאינו כולל התייחסות 
לפעילות כלכלית, חברתית ומדינית 
ארוכת טווח שעשויה למנוע את היווצרות 
התנאים להתפרצות אלימה במדינות 

ובאזורים מועדים לפורענות. 
רוב אירועי האלימות המדוברים מתרחשים, 
ולא במקרה, במדינות עולם שלישי, ובפרט 
באפריקה, שם סכסוכים אתניים חופפים 
לתפוצה של עוני כבד ופערים כלכלים 
חריפים, ולעיתים קרובות קשורים גם 
בהמצאותם )או העדרם( של משאבי טבע. 
כך בדרפור, שם נלחמים סודנים ערבים 

להימנע. עברו עוד כשבעה חודשים עד 
ללכידתו ורציחתו של קדאפי וסיום עיקרה 
של הלחימה. במקרה זה המערכת הגיבה 
במהירות יחסית, ניסתה להפעיל אמצעים 
דיפלומטיים וכלכליים תחילה ועברה 
במהירות יחסית להתרת התערבות צבאית. 
אך גם התערבות זו, שהיתה במידה רבה 
מסויגת, לא ידעה להביא לסיום מהיר מאוד 
של הלחימה. מה שכן, בניגוד להתקפות 
של נאט"ו בסרביה, שבוצעו ללא אישורה 
של מועצת הביטחון, בלוב היתה הסכמה 
מוקדמת, לאחר דיון של חברות מועצת 
הביטחון, הכוללת גם מדינות ערביות, 

אפריקאיות ואסיאתיות.
לאחר המקרים של קניה ולוב, התגובה 
הבינלאומית למלחמת האזרחים בסוריה, 
היתה אמורה להיות מתואמת ויעילה 
תיזכר  סוריה  בפועל,  אך  בהרבה. 
כנראה כאחד הכישלונות המהדהדים 
ביישום "האחריות להגן". בשל לחצים 
דיפלומטים של רוסיה וסין מחד וחשש 
מערבי מהסתבכות במלחמה קרקעית 
נוספת במזרח התיכון, נמנעה מועצת 
הביטחון מהנושא הסורי חודשים ארוכים, 
גם אחרי שמועצת זכויות האדם של 
האו"ם כבר דיווחה על פשעי מלחמה 
המבוצעים על־ידי שני הצדדים בסכסוך. 
בלחץ של הליגה הערבית דווקא, מונה 
לבסוף קופי ענאן, בפברואר 2012, למתווך 
משותף מטעם האו"ם והליגה. אך ההסכם 
שתיווך לא יושם מעולם. באפריל אישרה 
מועצת הביטחון שליחת כוח לא חמוש 
בן 300 איש לפקח על יישום ההסכם של 
ענאן, אך פריׂשתו נעצרה עקב המשך 
האלימות. באוגוסט אותה שנה התפטר 
ענאן ממשימתו תוך האשמת האו"ם בחוסר 
הסכמה וחוסר החלטיות בנושא הסורי.

קשיים  שני  מבליט  הסורי  המקרה 
פרוצדוראליים ביישום "האחריות להגן". 
האחד הוא העדר מנגנון אוטומטי להפעלת 
"האחריות להגן". כדי שמועצת הביטחון 
תדון באירוע צריך שהנושא יועלה בפניה. 
בקניה ובלוב, היתה זו צרפת. במקרה 
הסורי, ממגוון סיבות, לאף מדינה חברה 
לא היה אינטרס להעלות את הנושא לדיון 
במועצה. בעיה שנייה, בולטת לא פחות, 
היא זכות הווטו של החברות הקבועות 
במועצת הביטחון - ארה"ב, רוסיה, סין, 

עוני ופערים 
כלכליים הם 
כיום בעיות 

ביטחוניות ולא 
רק כלכליות־

חברתיות
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נשים, שנכנסות 
להיריון, יוצאות 
לחופשת 
לידה ולרוב 
מטפלות יותר 
שעות בילדים, 
מפסידות 
יותר שעות 
עבודה. בחברה 
תחרותית, נשים 
תהיינה בעמדת 
חסרון לעומת 
גברים, להם 
יש יותר פנאי 
מקצועי

כדי למצוא מבנה שייתן פתרונות, עלינו 
לחשוב מה היו הקשיים העיקריים שניצבו 
בפני נשים. נראה כי הקושי העיקרי 
היה: "מי יטפל בילדים?", והתשובה 
לשאלה היתה: "אימא". מצופה חברתית 
מנשים, ולעתים נשים מצפות מעצמן, 
לוותר על הקריירה כדי לטפל בילדים. 
אל לנו לשפוט נשים שבוחרות לפעול 
כך. אולם במקביל, על המדינה לייצר 
פתרונות שיאפשרו אלטרנטיבה לטיפול 
בילדים עבור נשים שרוצות בכך, או 
לחילופין ליצור מסלול שיבה לשוק 

העבודה לנשים בכל שלב בחייהן.
שלושה פתרונות אפשריים יכולים לענות 
על צורך זה: האחד, מסגרת שתטפל 
בילדים בעת שאימהות עובדות. השני, 
הכשרה מקצועית של אימהות, שתעניק 
שעות  הפסד  על  ותפצה  יתרון  להן 
העבודה. השלישי, מדיניות לעידוד 
מקומות עבודה לקדם אימהות עובדות 

ששבו לשוק העבודה.
מסגרת  מציאת  הראשון,  הפתרון 
הוא  בילדים,  לטיפול  אלטרנטיבית 
הפתרון המוכר, שקיימים לו מודלים 
שונים, גם בארץ. ביניהם, חלוקת חופשת 
הלידה בין אימהות לאבות, חינוך חינם 
מגיל צעיר, מעונות לילדים במקומות 
העבודה ועוד. ניתן רק לקוות שבישראל 
מודלים אלה יאומצו ביתר שאת ויושקעו 
בהם יותר משאבים, לדוגמה - בפתיחת 

פעוטונים באזורי תעשייה.
הפתרון השני, הכשרות מקצועיות, הוא 
לעניות דעתי חשוב לא פחות מהראשון. 
מדובר בתחום שאותו מדינת ישראל 
מזניחה לא רק עבור אימהות, אלא 
עבור כלל האוכלוסייה. מעט הקורסים 
שנפתחים על־ידי משרד הכלכלה והמסחר 
)לשעבר: התמ"ת( מועברים בשעות 
היום ולא בשעות הערב, כך שמי שכבר 
מחזיקים בעבודה לרוב לא יוכלו להשתתף 
בקורס. כמו כן, היצע הקורסים הוא דל. 
ככלל, על מדינת ישראל להשקיע הרבה 
יותר בקורסי ההכשרה האלה, ועל אחת 

כמה וכמה עבור אימהות עובדות.
קורסי ההכשרה יכולים להעניק לאימהות 
שיצאו משוק העבודה, בין אם לפרק 

חופשת לידה אינה בעיה, אלא מציאות 
שהחברה מגיבה לה.

מבנה שוק העבודה המסורתי, שבו ההבניה 
המקצועית האישית נעשית עד גיל 35 
לערך, שיא הקריירה מתרחש בגילאי 40-50 
ובגיל 60 פלוס יוצאים לפנסיה, מיטיב עם 
גברים. נשים, שנכנסות להיריון, יוצאות 
לחופשת לידה ולרוב מטפלות יותר שעות 
בילדים, מפסידות יותר שעות עבודה. 
הפסד שעות העבודה בא לידי ביטוי כהפסד 
שעות קידום מקצועי. בחברה תחרותית, 
נשים תהיינה בעמדת חסרון לעומת גברים, 

להם יש יותר פנאי מקצועי.
הרעת תנאי העובדים בעידן הניאו־ליברליזם 
הובילה לשבירת המבנה המסורתי שתואר. 
אבדן מוסד הקביעות, יצירת הנורמה של 
עבודה קבלנית, שבירת העבודה המאורגנת, 
שוד הפנסיות ובריחת המדינה מאחריותה 
להכשיר את תושביה לעבודה הובילו להרעת 
תנאי העובדים כולם: גברים ונשים. בעקבות 
זאת, נדרשת בנייה מחדש של שוק העבודה 
באופן שיצמצם פערים בחברה עבור שני 
המינים, אבל הרכבת המבנה החברתי־

תעסוקתי מחדש צריכה להיעשות לא כפי 
שהיה בעבר אלא מתוך חשיבה על תיקון 

המבנה הישן, שפגע בנשים.

 השינויים במבנה שוק העבודה כיום 
מהווים הזדמנות ליצירת מבנה תעסוקתי בו 
לנשים יהיו אפשרויות התקדמות ופיתוח 
מקצועיים כמו לגברים. כדי ליצור מבנה 
שוויוני, יש צורך במדיניות שתשפר את 
תהליך חזרת האימהות לשוק העבודה 
לאחר חופשת הלידה. מדיניות כזו תעודד 
נשים לשוב לשוק העבודה ותאפשר לנשים 
ההכשרה  שעות  הפסד  על  "לפצות" 
המקצועיות, ובכך תפחית משמעותית 
את אחד הגורמים לפער בין התקדמות 
נשים לגברים בעולם העבודה. לצד הרחבת 
המסגרות לטיפול בילדים, יש מקום לקורסי 
הכשרה מקצועית במימון המדינה. קורסים 
אלה יאפשרו הסבה מקצועית או הכשרה־

העשרה, שיתנו יתרון מקצועי לנשים לאחר 
חופשת הלידה. כמו כן, מדיניות כלכלית 
בדמות מענקים או זיכויי מס לאימהות 
ששבות לעבוד, אבות שיוצאים לחופשת 
לידה או מקומות עבודה שמעסיקים נשים 
שנעדרו ממעגל התעסוקה במשך יותר 
משנה, יעודדו יותר נשים לשוב לשוק 
העבודה. יתרון נוסף של מדיניות כזו 
תהיה שבירה מראש של מבנה תעסוקתי 
שמפריד בין מקצועות נשיים לגבריים, 
הפרדה שנובעת מהחשיבה של מעסיקים 
על ההשלכות של יציאה לחופשת לידה. 
מעבר לכך, תיווצר נורמה חברתית לפיה 

חופשת הלידה 
כמנוף לשוויון מגדרי

חופשת הלידה והטיפול בילדים, שניהם תפקידים מסורתיים של 

נשים, נתפסים היום כמכשול בפני הקידום המקצועי של נשים. 

האם ניתן לחשוב על צעדי מדיניות שיהפכו את הקערה על פיה?

נגה כהן

נגה כהן היא מובילה־שותפה של מיזם הכשרה והסבה של בוגרי מדעי 
החברה והרוח להייטק, עובדת במגזר העסקי, חיה בתל־אביב, פמיניסטית 
ופעילה חברתית, סטודנטית לתואר שני בהיסטוריה ובעלת תואר ראשון 
nogacohen777@gmail.com :בכלכלה, מדע המדינה ופילוסופיה /// דוא"ל
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הכשרה 
מקצועית 
בחופשת 

הלידה תהווה 
יתרון בשוק 

העבודה, 
כאשר היתרון 

המקצועי 
שנשים יקבלו 
יהווה תמריץ 

להעסקת נשים 
בכל המקצועות

משנה מחוץ לשוק העבודה או לעודד 
את חלוקת חופשת הלידה בין האבות 
לאבות  מענקים  בדמות  לאימהות, 
שיוצאים לחופשת לידה במקום האם.

ההכשרה  מודל  לפי  אקדמי:  עידוד 
המקצועית שתואר בפתרון השני. ההכשרה 
לא רק תסייע לנשים לשוב לשוק העבודה, 
אלא גם תהווה גורם שישפיע על חזרתן 

למעגל התעסוקה.
השקעה של המדינה בשלושת הפתרונות 
שנסקרו לעיל תצמצם את אי־השוויון 
שנוצר בין גברים לנשים שבוחרים ובוחרות 
להוליד ילדים ולהקים משפחה. קיימת 
תופעת לוואי חיובית נוספת למודל שתואר 
עד כה. במבנה שוק העבודה המסורתי, 
שבו איטיות הקידום המקצועי של נשים 
לעומת גברים היתה מובנית, היה חיסרון 
מובנה נוסף לנשים: נוצרו מקצועות 
נשיים ומקצועות גבריים. המקצועות 
הנשיים היו מקצועות שלרוב אפשרו חיי 
אימהות, ביניהם: הוראה, מזכירות, אחיות 
וכו'. זאת, כיוון שמעסיקים חשבו מראש 
על ההשלכות של יציאה לחופשת לידה 
על מקום העבודה ומנעו התקדמות של 
נשים, או לחילופין, נשים בחרו מקצועות 

שיאפשרו להן להיות אימהות. 
המודל צפוי לעודד שבירה של החלוקה 
הזאת, שכן אימהות ישובו מהר יותר לשוק 
העבודה וחופשת הלידה לא תיתפס כבעיה 
עבור מעסיקים. אולם, היתרון העיקרי 
של המודל בשבירת חלוקת העבודה הוא 
ההכשרה המקצועית. ההכשרה תהווה 
יתרון בשוק העבודה, כלומר חופשת 
הלידה תהפוך ליתרון בשוק העבודה. 
היתרון המקצועי שנשים יקבלו יהווה 
תמריץ להעסקת נשים בכל המקצועות.
המודל שתואר מתבסס על מדיניות 
אקטיבית של המדינה לעידוד התקדמות 
מקצועית של אימהות. מדיניות ברורה, 
שמושקעים בה משאבים, תייצר נורמה 
חברתית מובהקת לפיה בשוק העבודה 
עובדים גם גברים וגם נשים. נשים וגברים 
שונים זה מזה, ונשים יולדות ילדים - אולם, 
זו אינה בעיה, אלא חלק מהמציאות, שעל 

החברה להתמודד עמה. ///

מאמר זה הושמט בטעות מגיליון 
'חברה' הקודם, "מגדר ומשפחה"

משנת 2007 בדק התנהגות נשים שעבדו 
לפני הלידה ביחס לחזרתן לעבודה לאחר 
הלידה. לפי המחקר, "לא נמצאו הבדלים 
מהותיים באפיוני הנשים שחזרו לעבודה 
לאחר חופשת לידה לעומת אוכלוסיית 
נשים שאינן רווקות, כלומר לידת הילד 
לא הביאה לשינוי בהתנהגות התעסוקתית 
של האם, ורוב רובן של הנשים חזרו 
לעבודה במהלך השנה שלאחר הלידה". 
לפיכך מסיקים כותבי המחקר שהארכת 
חופשת הלידה בתשלום מהמוסד לביטוח 
לאומי לא תגרום לשינוי בהתנהגות 

התעסוקה של נשים לאחר הלידה.
למרות זאת, התעמקות במחקר מעלה 
נתונים מעניינים:  באופן ברור כמה 
ראשית, הסיכוי לשוב לעבודה לאחר 
הלידה גדל עם מספר שנות ההשכלה 
של האישה. שנית, תנאי העבודה, כולל 
השכר, מהווים גורם משמעותי בהחלטה 
אם לשוב לעבודה. שלישית, כ-10% 

מהנשים לא חזרו לעבוד בתום שנה.
למדיניות  מקום  שיש  ברור  לפיכך, 
ממשלתית לעידוד אימהות לשוב לעבוד. 
ראשית, כיוון ש-10% הוא אחוז לא 
מבוטל. שנית, כיוון שלמדיניות כזו יש 
השפעה מובהקת על חזרת נשים לשוק 
העבודה. המדיניות יכולה לבוא לידי 

ביטוי בעידוד כלכלי או אקדמי:
עידוד כלכלי: מדיניות כזו יכולה לעודד 
אימהות לשוב לעבוד באמצעות זיכויי 
מס או מענקים, לעודד מעסיקים לקבל 
לשורותיהם אימהות באמצעות זיכויי 
מס לחברה שמקבלת לשורותיה אימא 
שחזרה לעבודה אחרי פרק זמן של יותר 

זמן של חופשת לידה ובין אם לעשרים 
שנים, את הכלים לחזור לשוק העבודה 
ובלי לצבור "הפסדים" גדולים מדי. 

יכולות להינתן מספר סוגי הכשרות:
א. הסבה מקצועית עבור אימהות שנעדרו 
זמן רב משוק העבודה - הכשרות שיאפשרו 
הסבה מקצועית לעולם העבודה של 
ההווה. אלה יכולות להיות הכשרות בתחום 
ההייטק, התקשורת, היזמות, הכלכלה 
וכו'. מטרת ההכשרות היא לתת כלים 
וביטחון לאימהות שמעוניינות לשוב 
לשוק העבודה אבל חוששות שהן לא 
יהיו רלוונטיות אליו, וכן לתת ביטחון 
למעסיקים ברמת ההכשרה של העובדות.

ב. הכשרה־העשרה עבור אימהות שנעדרו 
הכשרות   - העבודה  משוק  קצר  זמן 
שיאפשרו למידה של תחום שנותן יתרון 
בעבודה שהן עובדות בה או מוכשרות 
אליה. הכשרה כזו "מפצה" על ההיעדרות 
ונותנת יתרון על הקולגות שהמשיכו 
לעבוד כל העת שהאימא שהתה בבית, כך 
שהתועלת של ההכשרה תהא שווה )לערך( 
לתועלת של שעות העבודה שהופסדו. אלה 
יכולות להיות הכשרות בתחומי הניהול, 
מחשבים, מדיה חברתית, תקשורת וכו'.
ג. מתן הנחות וסובסידיות ללימודים 
אקדמיים שכבר היום מהווים גם הכשרה 
מקצועית כמו עריכת דין, ראיית חשבון, 
הוראה וכו'. אלה יכולים להיות לימודי 

הסבה מקצועית או הכשרה־העשרה.
יש שיגידו שהפתרון השלישי, מדיניות 
לעידוד מקומות עבודה לקדם אימהות 
עובדות ששבו לשוק העבודה, אינו 
הכרחי. מחקר של המוסד לביטוח לאומי 
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להבנה )לרוב אחרי אירוע טראומטי 
כמו זה של מקרייט(, שסוגיות אלו לא 
"נפתרו". במובנים רבים, ניתן לראות 
תופעה זו כחלק מהתפכחות כללית של 
בנות ובני מעמד הביניים הגבוה בעולם 
המערבי מההבטחה הניאו־ליבראלית 
לאוטופיה מריטוקרטית, שבה קיים 
שוויון הזדמנויות מלא והפערים היחידים 
נובעים מכך שיש אנשים "מוכשרים יותר" 
או ש"מתאמצים יותר", כאשר התובנה 
שדיכוי יכול להופיע גם מתחת לפני 
השטח נעשית נפוצה יותר ויותר. ניתן 
לקוות שהתפכחות זו תוביל לתמיכה 

רבה יותר באלטרנטיבות לקפיטליזם.
לקח נוסף שניתן ללמוד ממקרה זה קשור 
לחשיבות שאלות הייצוג והזהות בתוך 
תנועות פוליטיות. למרות שמקרייט זכתה 
לשיתוף פעולה מלא כאשר יזמה אירוע 
ששילב בין מטרות התנועה שלה )קידום 
האתאיזם( לפמיניזם, הזלזול שחוותה 
בהמשך הרחיק אותה מהתנועה. חשוב 
להתייחס לתופעה זו גם כתמרור אזהרה, 
גם פעילות סוציאל־דמוקרטית  שכן 
יכולה להתנהל בצורה שמפלה על בסיס 
מגדרי, אתני, ואפילו על רקע מעמדי, 
לעתים באופן שקשה לשים אליו לב. 
כך קרה בתחילת המאה ה-20 כאשר 
הנשים שנאבקו על זכות הבחירה פרשו 
ממפלגת העבודה הבריטית וממפלגות 

פועלים נוספות.
פעילים רבים עלולים להתלות בסיסמאות, 
נכונות כשלעצמן, כמו "רוב עובדי הקבלן 
הן נשים ולכן פעולה למען עובדי קבלן היא 
פעולה למען נשים" כדי להצדיק אפליה 
או חוסר ייצוג לקבוצות שונות בתוך 
אפליה וזלזול  ההתארגנויות השונות. 
בשאלות אלו יכולים להוביל א/נשים 
לקיצוניות  לעבור  שנפגעו מאפליה 
השניה - לנטוש לחלוטין את העיסוק 
עיסוק  לטובת  הסוציאל־דמוקרטי, 
בנסיונות לתקן את האפליה בממדים 
הסמליים בלבד )"פוליטיקה של זהויות"(. 
לכן, יש לוודא שהתארגנויות סוציאל־

דמוקרטיות נותנות דגש מיוחד ליצירת 
אקלים מקבל, תומך ומקשיב לצרכיהן 
של קבוצות שונות, כך שהאלטרנטיבה 
שהן מציעות תהיה אלטרנטיבה מלאה 

יותר ואמיתית יותר. ///

במספר מוקדים בארה"ב ובקנדה. רעידת 
אדמה דווקא לא התרחשה. אך החוויה 
של מקרייט מהאירוע הביאה למפנה 
מקרייט  בתנועה האתאיסטית עצמה. 
תיארה בבלוג שלה שלאחר האירוע, 
היא "זכתה" להצעות מגונות והערות על 
הופעתה החיצונית דווקא בתוך הקהילה 
האתאיסטית. מעבר לכך, כאשר ניסתה 
לשלב תיאוריות פמיניסטיות בהסברים 
שלה על הבעייתיות שבכל העניין, היא 
נתקלה בעוינות הולכת וגוברת, מקריאות 
"פמינאצית", דרך קללות ואיומים באונס.

המקרה של מקרייט לא היה מקרה יחיד. 
אחת הסיסמאות הפופולריות של התנועה 
 Good" היא  בארה"ב  האתאיסטית 
without God" – טובים ללא אלוהים 
– דהיינו שניתן לפעול בצורה מוסרית 
גם ללא אמונה באל ובדת שמכתיבה 
כללים מוסריים. למרות זאת, בשנים 
האחרונות עולות יותר ויותר תקריות כמו 
זו של מקרייט בהן נראה שאנשי התנועה 
שמתיימרת להוביל שיח ועשייה של 
ערכים חיוביים ליברליים אינם מצליחים 
להכיל אנשים שחורגים מהסטנדרט של 
גברים לבנים מהמעמד הבינוני הגבוה. 
בעקבות תקריות אלו קמו מספר תתי 
תנועות, כמו Atheism Plus – התנועה 
שמקרייט עצמה היתה מעורבת בהקמתה.  
תנועות אלה מנסות לשלב בין אתאיזם 
לבין פמיניזם, מגוון של מוצאים אתניים 

ונטיות מיניות, וצדק חברתי. 
מאפיין מעניין שחוזר בסיפורים של 
פעילות רבות שעברו מתמיכה כוללת 
בתנועה האתאיסטית לתמיכה בעיקר 
בתת תנועות שמתייחסות לנושאים 
המעבר מאידיאליזציה  נוספים הוא 
של התנועה ותחושה ש"אין צורך" 
להתייחס באופן מיוחד לסוגיות של 
מגדר, נטיה מינית, מוצא או מעמד, 

 מאז שהסתיים תור הזהב של מדינת 
והשבעים  השישים  בשנות  הרווחה 
של המאה ה-20, הרעיון הסוציאל־
דמוקרטי נמצא במגננה מול תפיסות 
קפיטליסטיות וניאו־ליברליות. כתוצאה 
מכך, מאז שנות השמונים, רוב העיסוק 
הסוציאל־דמוקרטי התיאורטי מוקדש 
מצד אחד לניתוח של תיאוריות ושיטות 
כלכליות מתחרות, ומצד שני למחשבה 
על פרוגרמות פוליטיות שיוכלו להביא 
בחזרה  הסוציאל־דמוקרטיה  את 
למרכז הבמה. מסיבות אלה וגם מכיוון 
שמעטים המדינות והגופים שיכולים 
ליישם מדיניות סוציאל־דמוקרטית, יש 
עיסוק מועט בהרחבה של רעיונות אלו 
לתחומים חדשים וביישום שלהם בעולם 
משתנה. במדור חדש זה ננסה להרחיב את 
היריעה ולהתייחס לתופעות חדשות או 
תופעות שצצו מחדש מתחומים שנמצאים 
הסוציאל־ העיסוק  של  בפריפריה 
דמוקרטי, אף שחלקם מרכזיים מאוד 

בחשיבה החברתית והפוליטית היום.

בתחילת 2010, טען איש הדת האירני 
הבכיר קאזם סדיגי שרעידות האדמה 
שפקדו את ארצו נובעות מכך שנשים 
מתלבשות באופן בלתי צנוע, וקרא 
בהתאם  להתלבש  איראן  לצעירות 
רעידות  למנוע  כדי  ולמסורת  לחוק 
אדמה. ג'ן מקרייט, פעילה אתאיסטית 
פמיניסטית אמריקאית, בחרה לפעול 
את  וארגנה  זו,  התבטאות  מול  אל 
"Boobquake" – אירוע שבו נשים 
רבות התקהלו בלבוש לא צנוע במיוחד, 
מתוך אמירה שאם איש הדת צודק, 
האירוע בוודאי יגרום לרעידת אדמה...

האירוע של מקרייט זכה לפרסום ולתמיכה 
רבה בקהילה האתאיסטית האמריקאית, 
ולבסוף השתתפו בו מעל מאה אלף איש 

 פמיניזם בתנועות חברתיות: 
המקרה של התנועה האתאיסטית בארה"ב

הרן סנד
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של הסוציאליזם יעמידו חזון פוליטי 
מגובש ופוזיטיבי משל עצמם".

מדינת הרווחה האוניברסלית היתה 
ועודנה הדבר שיש להעמידו במרכז 
החזון הסוציאל־דמוקרטי. ובכל זאת, 
אין הסוציאל־דמוקרטים יכולים לקחת 
את מדינת הרווחה ה"קלאסית" )אם 
מותר להשתמש, לצורך הדיון, בביטוי 
בעייתי זה(, לנער מעליה את האבק 
ולהציגה לראווה. נוסטלגיה וקינות 
געגועים אינן מצע פוליטי. הן היפוכה 
של הפוליטיקה. יתר על כן: התרפקות 
רומנטית על מדינת הרווחה של פעם לא 
יכולה להסביר את שברונה של מדינת 
הרווחה לקראת סוף המאה ה-20. אם 
הכול היה כל כך טוב, אין להבין כיצד 

נהיה לפתע כל כך רע.
נחוץ לנו מצע סוציאל־דמוקרטי חדש 
אודות מדינת רווחה אוניברסלית חדשה. 
אציג כאן שלוש שאלות, שהמצע החדש 
יצטרך להשיב עליהן. אין אלה השאלות 
היחידות ואולי גם לא החשובות ביותר, 
אבל הן חשובות מספיק כדי שלא נרשה 

לעצמנו להתעלם מהן.

הסוציאל־ האחרונות   בשנים 
את  הנכיחה  בישראל  דמוקרטיה 
עצמה מחדש בשיח הציבורי וכבר אי 
אפשר להתעלם ממנה או לפטור אותה 
כהזיה מיושנת. אפילו ההפסד של שלי 
יחימוביץ' בבחירות המקדימות במפלגת 
העבודה לא מהווה הפרכה של טענה 
זו, אלא אישוש )פרדוקסלי למדי( 
שלה. לכן, אין הסוציאל־דמוקרטים 
יכולים להסתפק עוד במחאות, הפגנות, 
תכנית  ביקורת ומאמצי בלימה. גם 
כלכלית סוציאל־דמוקרטית איננה 
מספיקה עוד )אף כי בשנים האחרונות 
הוצגו כמה תכניות כאלה, שהיו טובות 
מצע  להציג  העת  הגיעה  בהחלט(. 
ובו התייחסות לכל שאלות  מפורט, 
המדיניות שעל הפרק. אם לשאול 
לצרכינו, בשינויים קלים, פסוק ידוע 
ממסמך ישן, שנכתב על ערש לידתה 
נאמר:  הסוציאל־דמוקרטיה,  של 
"הגיעה השעה שהסוציאל־דמוקרטים 
יגוללו, קבל העולם כולו, את אורח־

השקפותיהם, מטרותיהם ומגמותיהם, 
וכנגד סיפורי הבדים על רוח־הבלהות 

שלוש שאלות על מדינת הרווחה 
האוניברסאלית החדשה

קריאה סוציאל־דמוקרטית למדינת רווחה בימינו 

חייבת להתייחס לשינויים שחלו ולגורמים שהביאו 

לשקיעתה של מדינת הרווחה במאה הקודמת

יפתח גולדמן

יפתח גולדמן הוא חבר ביסו"ד וב"כוח לעובדים". הוא מרצה במכללת דוד 
ילין ובתכנית חכמ"ה באוניברסיטת חיפה, ופעיל במכללה החברתית־

yiftahgoldman@gmail.com :כלכלית /// דוא"ל
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נכון של הבעיה. גם "כמה מדינה וכמה 
קהילה?" אינו מדויק מספיק. השאלה 
האמיתית נסובה על אודות מערכת 
היחסים שבין השתיים, יחסים שבשום 
אופן אין להבינם רק כמאבק או כמשחק 
סכום אפס. החזון הסוציאל־דמוקרטי 
אודות מדינת הרווחה החדשה חייב להיות 
ביקורתי ביחס למדינה, ולהראות דרך 
לשיקום הקהילה, מבלי להתפתות לשיח 
הניאו־ליברלי אודות ה"מדינה הקטנה", 
שהוא שיח ריאקציוני גם כשהוא לובש 

תחפושת אנרכו־קומוניסטית. 
אין להכחיש, שהמסגרות היישוביות 
הלוקליות בישראל של ימינו מנוונות, 
מדולדלות ועלובות כל כך עד שרק 
ומכוָון מלמעלה עשוי  מאמץ מודע 
להביא לשיקומן. עם זאת, מאז קיץ 
2011, המפה הריקה לכאורה של היוזמה 
החברתית־קהילתית בישראל הולכת 
ומתמלאת במהירות: ועדי שכונות, 
רשימות חדשות לרשויות המקומיות, 
קואופרטיבים של ייצור ושל צריכה, 
ועדי עובדים ופרויקטים קהילתיים 
אחרים זורחים בחשיכה ומסמנים דרך. 
בדיוק משום כך נחוץ כל כך הסעיף של 
שיקום הקהילה במצע הסוציאל־דמוקרטי 
החדש - עלינו להציע מהלך פוליטי 
משקם, שלא יתעלם מן הפוטנציאלים 

החיוביים שכבר נוכחים בשטח. 

מדינה וגלובליזציה
השאלה הראשונה שהעלינו מאתגרת, 
אפוא, את המדינה "מלמטה", מן הרמה 
המקומית־קהילתית. השאלה השנייה 
מאתגרת אותה מלמעלה, מן הרמה 
הבינלאומית או הגלובלית. כל חזון 
סוציאל־דמוקרטי )או סוציאליסטי, 
או הומניסטי( חייב להיות, מבחינה 
עקרונית, אוניברסלי. סוציאל־דמוקרט 
לא יכול לקבל שום נימוק המעדיף את 
רווחתם של ילדים ישראלים על פני זו של 
ילדים סיניים, פלסטינים או אפריקאים. 
באגפיה היותר נאורים של הלאומיות 
המודרנית, מדינת הלאום לא נתפסה 

פחות מודע, מעודכן וכשיר לקבלת 
החלטות פוליטיות רציונאליות. ככל 
שאין הוא תובע דין וחשבון מנציגיו, 
נוטים נציגים אלה )שככלות הכול הם 
אנשים בשר ודם ולא מלאכי מרום(, 
לסור למרותם של גורמים אחרים שבידם 
לתגמל ולהעניש. האידאולוגיה הניאו־

ליברלית אוהבת להלין על "שחיתותם" 
של הפקידים. אני מעדיף להתריע על 
ניוונו של העם. עם נאור יכול להחליף 
את פקידיו המושחתים, אבל כשהעם 

מנוון, במי או במה נחליף אותו?
מהגיון הדברים שלעיל עולה, שמדינת־

הרווחה החדשה תצטרך לתת לאזרחיה 
לא רק שירותים חברתיים מצוינים, 
אלא גם ערוצים אמיתיים למעורבות 
אזרחית ולהשפעה, שאינם מתמצים 
בהצבעה אנונימית בקלפי. נחוץ שגופים 
המורכבים מאזרחים, לפי נושא או לפי 
אזור, יזכו להשפעה ממשית על החיים 
הקונקרטיים של התושבים )בשכונה, 
בעיר, בבית הספר, במקום העבודה וכו'(. 
ממשית, ולא שיתוף  נדגיש: השפעה 
תושבים סמלי בשביל הפרוטוקול. אם 
מעורבות האזרחים תהיה הצגה בלבד, 
הקהל ידיר ממנה את רגליו ובצדק. 
מאמץ מאורגן, עקבי ונחוש להחייאת 
הקהילה ראוי שיהיה חלק מן החזון 
הסוציאל־דמוקרטי אודות מדינת הרווחה 
האוניברסלית החדשה. שאלת היחסים 
שבין המדינה )השלטון הפוליטי המרכזי( 
לבין הקהילות הקונקרטיות ומוסדותיהן 

צריכה לקבל מענה בחזון זה.
יש להודות שאין זו בעיה חדשה. היא 
מנוסחת כבר אצל מרטין בובר ב"נתיבות 
באוטופיה", ובכתבים של תיאורטיקנים 
פוליטיים מתקופת הזוהר של מדינת 
הרווחה הישנה. גם הקומיוניטרינים, 
בשנות השמונים והתשעים, ואנתוני 
"הדרך  המפורסם  בחיבורו  גידנס, 
השלישית", נדרשו לה. בכל הדיונים 
הללו לא מופיעה דרישה נאיבית ל"ביטול 
המדינה", וגם בדיון שעלינו לערוך כעת 
אין מקום לדרישה כזאת. לא אנרכיזם 
של בתי קפה נחוץ לנו, אלא דיון פוליטי 
מפוכח אודות משמעותה האמיתית של 
הדמוקרטיה ואודות הדרכים להגשמתה. 
הניגוד "מדינה או קהילה?" אינו ניסוח 

מדינה וקהילה
השאלה הראשונה קשורה במה שאפשר 
ניוון השרירים" של  לכנותו "מחלת 
מדינת־הרווחה. ככל שמדינת־הרווחה 
של  מנגנונים  על  התבססה  הישנה 
)בריאות,  לאזרח  אספקת שירותים 
חינוך, חסכון פנסיוני וכו'(, אשר נוהלו 
"מלמעלה" על ידי מוסדות ריכוזיים 
ומרוחקים מהשטח )משרדי ממשלה 
ומוסדות ריכוזיים אחרים(, כך לקו 
אזרחיה בניוון השרירים הדמוקרטיים 
שלהם. הדמוקרטיה חדלה להיות עבורם 
השתתפות פעילה בניהול ענייניהם, 
והצטמצמה לבחירת נציגים ומפלגות 
בבחירות תקופתיות נדירות למדי. בין 
תקופת בחירות אחת לאחרת הסתפקו 
אזרחיה של מדינת־הרווחה בתפקיד של 
צרכני שירותים גרידא )ומשלמי מיסים, 
בדרך כלל בלי חדווה גדולה(. הם ויתרו 
על תפקיד אקטיבי בעיצוב סדרי המדינה 
והסתפקו בזכות, המופשטת למדי, של 

בחירת האפוטרופסים שלהם. 
גם אילו היו האפוטרופסטים הללו כלילי 
השלמות )והם בוודאי לא היו גרועים 
כפי שמתארת אותם התעמולה הניאו־
ליברלית(, עולה כאן בעיה עקרונית: 
המנגנון הפקידותי מתפקד היטב, בעוד 
האזרחים מנמנמים. רבים מענקי הרוח 
של הפילוסופיה המדינית, מאריסטו 
ועד מרקס, טענו שהפעילות האזרחית 
של האדם, המעורבות של הפרט בדאגה 
לענייני הציבור )מה שבלשונו של אריסטו 
נקרא פשוט "פוליטיקה"(, אינה רק אמצעי 
להבטחת האינטרסים של הפרטים, אלא 
גם פעילות שמבעדה אדם מבטא את 
אנושיותו ומפתח את אישיותו. מכאן, 
שמנגנון האפוטרופסות שתואר לעיל פסול 
גם כשהוא מתפקד היטב )ואולי דווקא 
משום שהוא מתפקד היטב(: המדינה 
מתפקדת והאזרחים מנמנמים... עימנואל 
קנט הגדיר "נאורות" כיציאה של האדם 
מחוסר־בגרותו, מהתלות באפוטרופסים 
שכפה על עצמו. עולה מכך, שדווקא 
בעידן הדמוקרטי, שאמור היה לממש 
את מסקנותיה הפוליטיות של הנאורות, 
ויתרו האזרחים, במידה רבה, על נאורותם.

וכמובן, ככל שמדיר הציבור את רגליו 
מן הפוליטיקה המעשית הוא נעשה 

בין תקופת 
בחירות 
אחת לאחרת 
הסתפקו 
אזרחיה של 
מדינת־הרווחה 
בתפקיד של 
צרכני שירותים 
גרידא. הם 
ויתרו על 
תפקיד אקטיבי 
בעיצוב סדרי 
המדינה 
והסתפקו 
בזכות, 
המופשטת 
למדי, של 
בחירת 
האפוטרופסים 
שלהם 
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הזאת  הפרועה  האוטופיה  כתיבתו. 
מבלבלת, מטרידה, מרגשת, מצחיקה 
ומעצבנת אותנו. כמו באוטופיות רבות 
אחרות, גם כאן קשה להחליט האם 
הכותב מתכוון ברצינות לדבריו. מכל 
מקום, ברור ש"ּבֹולֹו'ּבֹולֹו" לא מציע 
שום תכנית פוליטית, ואין הוא מתאים 
אפילו בתור מקור השראה למצע סוציאל־

דמוקרטי. עם־זאת, יכול הספרון המוזר 
הזה להזכיר לנו, בבואנו לנסח מצע כזה, 
שמערכות הקשרים החברתיים בימינו 
הולכות ונפרדות מן המבנה הפדרטיבי 
שאפיין אותן בעבר )ושאפיין גם את 
החזונות הפוליטיים היותר נאורים כמו 
זה של האינטרנציונל הסוציאליסטי 
למשל(. הצורה הלוגית של המבנה 
הפדרטיבי היא של פרטים המתאגדים 
של  לקבוצות  המתאגדות  לקבוצות 
של  לקבוצות  המתאגדות  קבוצות 
קבוצות של קבוצות וכן הלאה. את 
הולכת  הזאת  הלוגיקה  של  מקומה 
ותופסת הלוגיקה של הרשת: מערכת 
ענפה וסבוכה של קשרים, בין פרטים 
וקבוצות של פרטים, אשר אינם ניתנים 
לשרטוט במעגלי השתייכות שלמים 
וסגורים המוכלים במעגלים רחבים 
יותר. מדינת הלאום, שנתפסה פעם, 
בחזונות נאורים, כהתארגנות פדרטיבית 
השותפה להתארגנויות פדרטיביות 
רחבות יותר, צריכה לקבל, במציאות 

זו, הגדרה מחודשת.
הדברים הכתובים לעיל לא באים להשיב 
על השאלות אלא להציג אותן. במצע 
הסוציאל־דמוקרטי החדש והמעודכן 
שלנו, שתי המלים שבצמד "מדינת רווחה" 
זקוקות להגדרות חדשות ומעודכנות. ///

הוא שהעידן הגלובלי, על המאפיינים 
ובעיקר  האידאולוגיים  הפוליטיים, 
הטכנולוגיים שלו )"עידן האינטרנט"(, 
פותח בפני בני אדם בכל רחבי הגלובוס 
מגוון ערוצי תקשורת שאינם נזקקים 
לתיווכה של המדינה. ערוצים אלה 
מאפשרים אופנים חדשים של העברת 
אינפורמציה, של שיתופי פעולה חוצי 
גבולות ואפילו של טיפוח סולידריות. 
נחוצה רק מעט גמישות מושגית כדי 
לומר שבעידן חדש זה נוצרים דפוסים 
קהילתיים )ובין־קהילתיים( חדשים על 
פני תבל, וקשרים המתעלמים מן הקו 
המיטשטש והולך, המסמן על מפת העולם 
את הגבולות של מדינת הלאום. מצע 
סוציאל־דמוקרטי חייב להתייחס באהדה 
אל ההתפתחויות הללו. בבואנו לנסח 
מצע זה עלינו לשאול את עצמנו באומץ 
האם נותר משהו מן הזהות הלאומית, 
פרט למניפולצית המונים ושנאת הזר; 
האם ניתן, באיזה אופן ובאילו תנאים, 
לשקם את הגדרת הזהות הלאומית 
הנאורה והמשחררת. גם כציונים חייבים 
אנו להתמודד עם השאלות הקשות הללו. 
בלי תשובות חדשות, לא נוכל להישאר 
ציונים. הציונות תהפוך נחלתם הבלעדית 
של הנפתלי בנטים, אבירי ההפרטה, 
הניצול והכיבוש, ואנו לא נוכל להכיר 

בה את דמותנו.

מפדרציה לרשת
פרסם  בדיוק,  שנים  שלושים  לפני 
החותם  השוויצרי,  הפובליציסט 
בפסוודונים pm, את הספרון האנרכיסטי 
הפרוע "ּבֹולֹו'ּבֹולֹו". בחיבור זה מתוארת 
אנושות משוחררת, המאורגנת כרשת 
כלל עולמית של קהילות וולונטריות 
קטנות, בנות כחמש־מאות נפש כל 
אחת. הקהילות הללו מנהלות ביניהן 
)תקשורת,  מורכבת  אינטראקציה 
חליפין, פרויקטים משותפים, אירוח 
הדדי וכן הלאה(, מבלי להזדקק לשום 
מסגרת תיווך לאומית או בינלאומית, 
ובוודאי שבלי שום דבר הדומה, ולו 
במקצת, למדינת הלאום. "ּבֹולֹו'ּבֹולֹו" 
נולד לפני "עידן האינטרנט", ונדמה 
שהיום הוא אקטואלי יותר מבשעת 

כניגוד לאוניברסליזם אלא כהגשמה 
שלו: הלאום נתפס כמסגרת השתייכות 
מתווכת בין הפרט לבין כלל אזרחי העולם. 
המדינה נתפסה ככלי שמבעדו מממש 
ציבור לאומי את ריבונותו ומנהל את חייו 
הקונקרטיים. ההתפתחויות ההיסטוריות 
במאה ה-20 הטילו צל כבד חזון זה של 
הנאורות. הלאומיות הפכה יותר ויותר 
למסגרת השתייכות מופשטת, ריקה 
מסולידריות אמיתית ומושתתת בעיקר 
על שנאה ופחד מזרים. ובאשר למדינה 
יש לומר, שהמאפיינים הדכאניים שלה 
כמכשיר למשטור ההמונים ולניצולם, 
נשארו דומיננטיים יותר מן המאפיינים 
הנאורים והדמוקרטיים שלה ככלי של 
הציבור הרחב לניהול אוטונומי של חייו.
התפתחויות אחרות, בהמשך הדרך, 
הפכו את המדינה לחסרת אונים מצד 
שני  מצד  לכאורה  ולמיותרת  אחד 
)לפחות מבחינת הייעוד הנאור שלה(. 
ביטוי קולע לחוסר האונים הגובר של 
המדינה נתנה התיאורטיקנית הבריטית 
סוזן סטריינג' בספרה "נסיגת המדינה" 
"Retreat of the State" מ-1996. 
נסיגה זו אינה דומה ל"ביטול הפוליטיקה" 
)במובן אנרכו־קומוניסטי או בכל מובן 
אחר(. הפוליטיקה נשארה על כנה אבל 
גורמים פיננסיים בינלאומיים מנהלים 
את הזירות הפוליטיות השונות לא פחות, 
ולעתים הרבה יותר, מכפי שמנהלים 
אותם גופי אזרחים הפועלים באמצעות 
המנגנונים הדמוקרטיים והנציגותיים. 
במצב דברים זה, יכולתם של האזרחים, 
העובדים השכירים והצרכנים הקטנים 
"להשתמש" בכלי המדינה כמגן מפני 
הצעדים הברוטליים של ההון נחלשה 
עד מאוד. הצד השני של אותו מטבע 

האם נותר 
משהו מן הזהות 
הלאומית, פרט 

למניפולצית 
המונים ושנאת 
הזר; האם ניתן, 

באיזה אופן 
ובאילו תנאים, 

לשקם את 
הגדרת הזהות 

הלאומית 
הנאורה 

והמשחררת?
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ניר ברעם

צל עולם

 "צל עולם" הוא ספר מורכב מאוד, 
והוא מזמן שפע של פרשנויות וכיווני 
מחשבה מרתקים. במאמר זה אסביר 
למה לדעתי הספר שייך לז'אנר האגדה 
הפוסט־מודרנית, מה זה אומר בכלל, ומה 
זה אומר על הפוליטיקה בה הוא תומך. 
לא הייתי רוצה להרוס לאף אחת את 
הספר, אבל כדי "ליישר קו" אתאר את 
עלילת הספר בקצרה: הספר עובר בין 
שלושה סיפורים - הסיפור הראשון הוא 
סיפורו של גבריאל מנצור, נער ירושלמי 
שמוצא פטרון אמריקאי עשיר והופך 
להיות מנהל הקרן שלו בישראל. בבגרותו 
הוא הופך לאיש עסקים מצליח ויחד 
עם שותפיו מוביל כמה מהפרויקטים 
היותר גדולים בשנות התשעים. גבריאל 
ושותפיו לא עושים שום דבר פלילי, אבל 
הם בהחלט "בוחשים" במגוון עסקאות 
אפורות, כולל יצוא נשק, הורדת מכסים 
וכו'. הסיפור השני הוא סיפורה של חברת 
MSV, חברת יעוץ פוליטי אמריקאית 
עם לקוחות מכל העולם אשר מתהדרת 
בערכים הליברלים שלה ואשר שותפיה 
מבינים שלפעמים לקוחותיהם עושים 
מעשים נוראיים, אבל כחברה הם מנסים 
לבחור באופציה ה"פחות גרועה" ולקדם 
את הדמוקרטיה בעולם. הסיפור האחרון 
הוא של חבורת צעירים מלונדון, כולם 
מוכי גורל וכאלה ש"המערכת דפקה 
אותם. אבל באמת". הם מחליטים להתחיל 

במחאה עולמית אשר סופה ב-"11.11, 
שביתה עולמית, מיליארד שובתים". 
הסיפורים משיקים בשלבים שונים, 

בעיקר סביב עסקה מסוימת.    
כדי להבין את הספר לעומק ראוי להבין 
לאיזה ז'אנר הספר המשתייך. בתחילת 
המאה ה-19 ניסח חוקר הספרות אקסל 
אולריק את המאפיינים של האגדה 
העממית. בימינו הז'אנר השתנה והאגדות 
הן פוסט־מודרניות ולא עממיות, אבל 
לטענתי המאפיינים התוכניים )בניגוד 
למאפיינים הצורניים( נשמרו. לאורך 
ההיסטוריה קרה לא מעט שזרם תרבותי 
ורעיוני מסוים בחר לא להמציא ז'אנר 
חדש, אלא לנכס לעצמו ולהתאים לצרכיו 
ז'אנר קיים; כך גם הפוסט־מודרנה עשתה 
לטענתי לז'אנר האגדה. הניסיון הפוסט־

מודרני לפירוק המסגרות של המודרנה 
קורה גם בתוך העולם הספרותי וגם 
דרך האגדות, וטענה זו תתברר יותר 

ע"י בחינת מאפייני האגדה.
היסוד הראשון של האגדה הוא היסוד 
העל טבעי. באגדות העממיות מדובר 
ברורים של העל  על מופעים מאוד 
טבעי, מהקללה של המכשפה ביפהפייה 
הנרדמת, דרך כוחו של הרקולס. בספר, 
לעומת זאת, היועצים הפוליטיים הם 
בעלי כוחות על טבעיים. אמנם הם לא 
מרימים הרים או יורקים אש, אבל הם 
בהחלט מסוגלים לעשות דברים שאף 

בני חושך?
 על הרומן "צל עולם" 

מאת ניר ברעם
הרומן "צל עולם" מאת ניר ברעם הוא אגדה פוסט־

מודרנית מרתקת ופוליטית. בזה כוחו וחשיבותו ובו 

בזמן זוהי גם חולשתו הגדולה

נבט כהן

נבט כהן הוא חבר בתנועת הבוגרים של קבוצות הבחירה, מחנך בתנועת 
נוער, חבר יסו"ד ומאמין בפוליטיקה ככלי לשינוי חברתי /// דוא"ל: 

nevet.cohen@gmail.com
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היועצים 
הפוליטיים 
בספר הם 

בעלי כוחות 
על טבעיים. 
הם קופצים 

מבריסל 
לאוגנדה, מניו 
יורק לבייג'ין, 

בכל מקום הם 
מפזרים את 
מגע הקסם 

שלהם ולרוב 
גם מצליחים

מדמויות מרתקות ורב גוניות כל אחת 
בפני עצמה. במובן הפשוט מדובר בסיפור 
מודרני - המון זועם שמוביל לשינוי; אבל 
הסיפור על המשאלה הכמוסה מעניין 
דווקא בגלל המרכיב הפוסט־מודרני 
שלו. אחד מהחבורה מנסה לסיים את 
הדוקטורט שלו, מישהי אחרת עבדה 
כחשפנית; יש זוג מונוגמי בחבורה, 
אבל גם סתם מין מזדמן; אחד מהם 
מוכר תסריט על הסיפור שלהם תמורת 
50 אלף דולר כשהם רק מתחילים את 
המהלך; רובם חוו רעב מתמשך וקשה; 
אין  כולם מאמינים בקונספירציות. 
חוקיות ברורה לאפיונים של הדמויות. 
כל אחד יכול להיות הכול, וזה מה שהופך 
אותם למעניינים. אבל לא רק הם, כל 
הדמויות בספר הן כאלה - אם פעם דמות 
ביסקסואלית היתה נושא שצריך להקדיש 
אליו תשומת לב מיוחדת, ב"צל עולם" 
אחד מהצעירים ב-MSV שוכב עם גברים 
ונשים וזה לא מזיז לאף אחד. הפוסט־
מודרניות הזאת יוצרת סיפור מעניין 
יותר, כי זה לא סתם "גיבור" נגד "נבל", 
זה אוסף של אינדיבידואלים מרתקים 
"המשאלה  למען  בזה  זה  שנאבקים 
הכמוסה". כל הדמויות בספר, מג'וליאן, 
מוביל השביתה, דרך גבריאל, העסקן 
הבינוני ועד תורסתין, המנהל המושחת 
של חברת הייעוץ הפוליטי, כולם מבינים 
שהשיטה דפוקה ורעה. יש כאלה שזה 

יורק לבייג'ין, ובכל מקום הם שוהים זמן 
מועט יחסית; בזמן הזה הם מפזרים את 
מגע הקסם שלהם ולרוב גם מצליחים. 
הנקודה היא שבעולם האמיתי הדברים 
לא הולכים כל כך בקלות. באגדה הפוסט־
מודרנית - כן, וזהו היסוד העל טבעי.

היסוד השני הוא "המשאלה הכמוסה": 
"המשאלה מייצגת ומדגישה את בעיותיו 
וכאביו של האדם הפשוט. המשאלה היא 
בעצם המסר שלשמו סיפרו את הסיפור. 
פעמים רבות בהגשמתה או אי הגשמתה 
של המשאלה יש משום הבעת דעה לגבי 
טיבה וערכה של המשאלה. משאלות 
אותן רוצה המספר לסמן כראויות יזכו 
להגשמה בעוד אלו שאינן ראויות לא 
יוגשמו בסוף הסיפור. וייתכן שהמביע 
אותן ילמד על כך שלא היו ראויות 
מלכתחילה. הגשמת המשאלות בסיפור 
נועדה לתת תקווה למאזינים" )ויקיפדיה(. 
לחברי קבוצת "שביתת המיליארד" כואב, 
והמשאלה שלהם היא שהכאב יגמר. כמו 
באגדות העממיות, אין להם תכנית ברורה 
שבסופה הבעיות תגמרנה )חישבו על 
בת הים שמסכימה לעסקה של המכשפה 
בלי להבין את ההשלכות או על משה 
שעושה מה שאלוהים אומר לו בלי להבין 
מה יהיה בהמשך(, אבל הם מתחילים 
לפעול. יש קצה חוט, טיפה של אור, ומשם 
הם מתחילים ללכת. אט אט מצטרפים 
אליהם עוד ועוד המונים, צעירים כמותם 
שגם הם "נפגעי השיטה". חשוב להבין: 
בשלב מסוים מגלים שההמונים באים 
בגלל קמפיין יחסי ציבור מבריק, לא 
יותר מזה. אבל ההמון באמת מורכב 

אדם אמיתי לא מסוגל להם: להגיע 
למערכת בחירות כושלת ובמחי רעיון 
מבריק אחד להפוך אותה על פיה; לסגור 
עסקאות דמיוניות בהיקפן ומורכבותן 
תוך יום בודד; לנבא מהלכים פוליטיים 
וחברתיים בדיוק מושלם ואפילו לצוות 
על הסביבה שלהם ולקבל את מבוקשם 
מיד. חשוב מאוד לציין שלא רק חברי 
MSV הם בעלי הכוחות, וגם ג'וליאן, 
אחד המורדים, ניחן בכוח להוביל מהלכים 
חברתיים ופוליטיים מרחיקי לכת. את כל 
אחת מהדוגמאות שציינתי אפשר להסביר 
בעזרת הרבה כריזמה, יצירתיות מרהיבה 
או שכל חריף במיוחד, אבל זו בדיוק 
הנקודה: לתורסתין ונדרסלייס, מייסד 
חברת MSV, אין סתם שכל חריף - יש 
לו יכולות על־אנושיות של ממש; רון 
דראמר, "יועץ הסתרים" של ביבי, נחל 
הרבה יותר כישלונות בארבעים וקצת 
שנותיו מאשר מאו )אחת השותפות 
ב-MSV( ספגה בכל שבעים שנותיה. 
הדמות עליה מבוסס תורסתין ונדרסלייס, 
דיוויד אקסלרוד )התחיל כעיתונאי, הקים 
חברת יעוץ פוליטי, עשה את הקמפיין של 
אובמה ב-2008 וב-2012, נחשב עילוי חד 
פעמי( היא דמות מורכבת. במבט ראשון, 
אפשר לחשוב שונדרסלייס הוא בן דמותו 
המדויק של אקסלרוד ואם כך, הרי ברור 
שהטיעון על היסוד העל טבעי לא תקף. 
לשניהם הצלחות מזהירות וכישלונות 
גדולים וקטנים; שניהם דמויות ציבוריות 
משמעותיות ופוליטיקאים ועסקנים בכל 
רחבי העולם נושאים עיניים אל שניהם. 
מצד שני, כשמתעמקים בקריירה של 
אקסלרוד מגלים מספר מצומצם יחסית 
של קמפיינים שבכל אחד מהם הושקעו 
הרבה זמן ומחשבה; ונדרסלייס וחבריו, 
לעומתו, קופצים מבריסל לאוגנדה, מניו 
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לא ממש מזיז להם, יש כאלה שחושבים 
שצריך לשנות מבפנים, שלב אחר שלב 
ויש כאלה שרוצים לאפס את הכול בסגנון 
"מועדון קרב"; אבל אף אחד לא באמת 
מאמין שהסדר הניאו־ליברלי הוא מוסרי. 
ובמובן הזה הספר מציע נקודת מבט 
היסטורית מרתקת: יש פה חברה שלמה 
שמבינה שהיסודות עליהם היא מושתתת 
רקובים ורעים, והשאלה היא רק האם 
כל היחידים יצליחו ביחד להתגבר על 
האינרציה הטבעית שלה. כשהיועצים 
הפוליטיים מנסים להשתמש בשיטות 
של "הכלה" כדי לעצור את השביתה 
הם לא עושים את זה כי הם חושבים 
שהמטרות של המוחים הן לא נכונות, הם 
פשוט חושבים שהשיטה שלהם לשנות 
נכונה יותר. אם באגדה העממית לאחת 
הדמויות היתה משאלה כמוסה, פה יש 
טוויסט - לכל הדמויות יש את אותה 
המשאלה הכמוסה, ונשאלת השאלה 
האם הם יצליחו לנצח את "היד הנעלמה" 
ולהגשים את המשאלה, שהיא ראויה 

בהחלט לכל הדעות.
היסוד השלישי, "חוק העימות", כבר 
יחסית מובן. העימות פה הוא לא על 
השאלה "האם צריך לערער את הסדר 
הקיים?" אלא רק על השאלה "איך 
צריך לעשות את זה?". הספר מציג 
בצורה נפלאה את החסרונות הכבדים 
של שתי הגישות הקיצוניות: כשבוחרים 
בדרך הרדיקלית יותר, בקלות אפשר 

הם אלה 
שמפוצצים 
קלפים, קוראים 
מחשבות 
ומקפיאים 
אנשים 
במגע, ושאר 
האנושות הם 
רק קורבנות, 
תוצר לוואי של 
המאבקים בין 
המוטנטים

של עכנאי כשר או שאינו? וכן הלאה 
סוגיות שונות. בתוך הוויכוח של תלמידי 
החכמים יכולים לקרות דברים מרהיבים 
ועל טבעיים: קירות רועדים, אש יוצאת 
מהעיניים ושורפת שדות וזכור אפילו 
מקרה אחד של מסע בזמן )משה שמגיע 

לבית המדרש של ר' עקיבא(.
באקס־מן ההנחה היא אותה הנחה. ישנם 
מוטנטים, להם יש כוחות על טבעיים 
מיוחדים, והם נאבקים אחד בשני. הציבור 
הרגיל ירא מפניהם ולא יודע איך לעכל 
את קיומם, אבל בסופו של דבר העיקר 
הוא בוויכוח בין המוטנטים: האם עליהם 
להתערות בחברה הקיימת כמו שפרופסור 
אקסבייר רוצה או להיבדל כמו בתכנית של 
מגנטו? בכל מקרה הם אלה שמפוצצים 
קלפים, קוראים מחשבות ומקפיאים 
אנשים במגע, ושאר האנושות הם רק 
קורבנות, תוצר לוואי של המאבקים 

בין המוטנטים.
מן הסתם שתי הדוגמאות מורכבות 
הרבה יותר, אבל היסודות האגדתיים 

הספציפיים נשמרים בכולן.
אם נחזור למסר הזה, להנחת המוצא 
הזאת, נגלה שהיא קומת הקרקע עליה 
בנוי כל הסיפור. בכל סוף פרק הדבר 
שמושך אותך להתחיל מיד את הפרק 
החדש הוא השאלה "מה יהיה המהלך 
הבא שלהם?", ולא בכדי הפרקים על 
גבריאל, איש העסקים הזהיר, המצליח 
במידה, הם הסוחפים פחות )על אף שיש 
לו נקודת פתיחה לא רעה: הוא ממוקם 
פה, בישראל, והוא מתרועע עם סטנלי 
פישר ודמויות אמיתיות ומוכרות(. הבעיה 
בהנחת המוצא הזאת היא שבבסיסה היא 
אנטי דמוקרטית ופסימית. היא מניחה 
שההמון לעולם הוא רק עדר, ושלעד 
הרועה הוא זה שיקבע. אני נאלץ לסכם 
שעל אף היותו ספר מאוד פוליטי, מאוד 
מתוחכם ומלא בתובנות, אני מסרב לקבל 
את ההנחות שלו: אני מאמין בכל ליבי 
ביכולת שלנו, הציבור, להסיט את מהלך 
העניינים ולפורר את הסדר הקיים. ///

להגיע לאלפי הרוגים ולשינוי מסוים, 
מפוקפק באיכותו. כשבוחרים בדרך 
הפשרנית יותר, בקלות אפשר למצוא 
את עצמך מעלה לגדולה אנשים רעים 
ומושחתים מוסרית ומבצע עסקאות 
עם אנשים מרושעים. את הנקודה הזו 

אמצה בסיכום המאמר.

מוסר השכל אנטי 
דמוקרטי

המסר של הספר חד: יש אנשים מיוחדים 
ויוצאי דופן, הם יודעים איך להוביל 
מהלכים ותזוזות חברתיים, וביניהם ניטש 
המאבק על שינוי המציאות. אלו מהם 
שמצדדים יותר בגישה הרדיקלית יובילו 
מהפכות, שביתות וישתמשו בבקבוקי 
בשינויים  המאמינים  ואלו  תבערה, 
מינוריים יותר יובילו קמפיינים, יריצו 

מועמדים ויתדרכו עיתונאים. 
חשוב לי לציין שהסוג הזה של האגדות 
הוא לא יוצא דופן, ואתן שתי דוגמאות 

רחוקות מאוד זו מזו:
באגדה התלמודית היסודות שהצגתי 
נשמרים בדיוק כמו ב"צל עולם". ישנם 
תלמידי חכמים, להם יש כוחות על 
מתקיימים  והקונפליקטים  טבעיים 
ביניהם. המטרה שלהם גם היא משותפת - 
קיום המצוות בצורה הראויה ביותר, 
והמחלוקת היא על הדרך: בית הילל 
ובית שמאי, האם לחם שנאפה בתנורו 
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הדרך היחידה 
לייצר תחרות, 
אשר תוביל 
לשינוי ממש, 
היא להקים 
התארגנויות 
עסקיות אשר 
הרציונל 
הבסיסי שלהן 
הוא שונה - 
במקום מקסום 
רווחים לטובת 
בעלי מניות 
החיצוניים 
לעסק, עסק 
המבוסס על 
יצירת יתרונות 
כלכליים 
לחבריו 
ולקהילה

 קיץ 2011 היה קיץ של התעוררות. 
אחרי יותר משלושה עשורים בהם רוב 
הציבור הישראלי קיבל את המדיניות 
הכלכלית הקפיטליסטית כחוק טבע, 
כולל הפגיעה בחלשים, התערערות 
מעמד הביניים והחזקת הכוח הכלכלי 
בידי יחידים ששולטים בשוק, הציבור 
הישראלי התעורר ואמר שהוא לא קונה 

יותר את האשליה.
2013 שונה מאד מישראל של  ישראל 
לפני המחאה - המודעות של אזרחי 
ישראל לבעיות הכלכליות והחברתיות 
רבה מאי פעם, כך גם הידיעה שניתן 
לנהל אחרת את הכלכלה ושהתפיסה 
הניאו־ליברלית וחיסול מדינת הרווחה 
הן בחירות פוליטיות ולא גזירות גורל. 
אחד הדברים המשמעותיים ביותר שקרו 
בקיץ 2011 הוא כניסתם של רבים למעגל 
האחריות - למעגל האנשים שאינם 
יושבים עוד בחיבוק ידיים ומקטרים על 
מר גורלנו, אלא יוצאים לעשות מעשה 
וליצור במו ידיהם את האלטרנטיבה, 
מתוך ההכרה בכך שלא כל שינוי מצריך 
שינוי מלמעלה. השינויים הגדולים ביותר 
נעשים על ידי אנשים שמחליטים לתקן 
את סביבתם הקרובה, לייצר לעצמם את 

החברה בה הם רוצים לחיות.
אחת  היא  בקואופרטיב  התארגנות 
הדרכים היעילות ביותר לייצר כוח כלכלי 
אזרחי. היא אחת הדרכים היעילות ביותר 
להתמודד מול תאגידים, שמבקשים 
הציבור  חשבון  על  רווחים  למקסם 
ומייצרת כוח עצמאי של הרבים אל 
מול כוח ההון, לייצר מקומות עבודה בני־

קיימא של עובדים ולקדם את האינטרסים 

שלהם. התארגנות בקואופרטיבים היא 
אחת הדרכים היעילות ביותר לקדם 
סחר הוגן, לייצר צדק חברתי, כלכלי 
וסביבתי ולעשות את כל אלה בלא תלות 

במדיניות ממשלתית.
הפתרון שמציגים אנשי הקפיטליזם 
הנאור הוא תחרות. לטענתם, לו רק 
תהיה תחרות חופשית אמיתית, השוק 
כבר יאזן הכול. אולם זה אינו פתרון 
מספק. אמנם מצב של תחרות חופשית 
הוא ללא ספק טוב יותר מהמצב הקיים 
בישראל היום, בו שולטות בשוק מספר 
קטן של משפחות בלא כל תחרות של 
ממש, אולם גם כאשר עסקינן בתחרות - 
אם התחרות היא בין גופים אשר רציונל 
הפעולה שלהם הוא זהה, התחרות היא 
בהכרח מוגבלת. כלומר, אם התחרות היא 
בין עסקים אשר מטרתם היחידה היא 
למקסם רווחים, הרי שלא ניתן להניח 
שהתחרות תפעל לטובת הצרכן/העובד. 
הדרך היחידה לייצר תחרות, אשר תוביל 
לשינוי ממש, היא להקים התארגנויות 
עסקיות אשר הרציונל הבסיסי שלהן הוא 
שונה - במקום מקסום רווחים לטובת 
בעלי מניות החיצוניים לעסק, עסק 
המבוסס על יצירת יתרונות כלכליים 
לחבריו ולקהילה כאשר כל הכנסותיו 
מופנות אל תוך העסק ולהטבת התנאים 

שהוא נותן.
התנועה הקואופרטיבית החדשה שקמה 
היא  האחרונות  בשנתיים  בישראל 
חסרת תקדים. אמנם ישראל הוקמה 

על בסיס התארגנויות קואופרטיביות 
בכל תחומי החיים, אולם בארבעת 
רובם של  רוב  העשורים האחרונים 
הקואופרטיבים העירוניים נעלמו מן 
מקואופרטיב  הפכו  נסגרו,  הזירה, 
רשומים  נשארו  או  פרטית  לחברה 
כאגודה שיתופית, תוך איבוד המהויות 
הקואופרטיביות. הסיטואציה החוקית 
בישראל אינה מחייבת אגודות שיתופיות 
התנועה  לעקרונות  לפעול בהתאם 
הקואופרטיבית. כך רשומות בישראל 
אלפי אגודות שיתופיות, אשר כל קשר 
בינן לבין המהות הקואופרטיבית, הוא 
הקואופרטיבי  הרקע  דווקא  מקרי. 
השליליים  והתהליכים  ישראל  של 
ניכר מהקואופרטיבים  שעברו חלק 
הוותיקים גרמו לכך שדרך ההתארגנות 
הקואופרטיבית כלל לא הוזכרה בעשורים 
האחרונים ורבים היו בטוחים שהיא 
עברה לא רק מן הארץ, אלא מן העולם.

פריחה של קואופרטיבים
החדשה  להתעוררות  הסיבות  אחת 
היא  בישראל,  קואופרטיבים  של 
החדשים  המיזמים  שאת  העובדה 
מובילים בעיקר אנשים צעירים, אשר 
מועקות התאגידים הישנים אינן על 
כתפיהם והם פתוחים לחשוב ולהבין 
את היתרונות הכלכליים והחברתיים 
שבהתארגנויות קואופרטיביות, בתוך 

הזירה הקפיטליסטית.

 ממחאה
ליצירת אלטרנטיבה 

קואופרטיבית
2011 יצרה בישראל תנועה קואופרטיבית  מחאת 

ישראלית חדשה, שנושאת עמה פוטנציאל לשינוי מן 

היסוד של החברה והכלכלה בישראל

יפעת סולל

עו"ד יפעת סולל היא יו"ר ברית הקואופרטיבים לצדק חברתי, כלכלי 
ysolel@ilca.coop :וסביבתי /// דוא"ל

> >> 

2 0 1 3 ר  ב מ צ ד  / /  5 8 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח

33 ה י צ ר ו פ ו א ו ק



מתברר 
שלהפעיל 

בר־מסעדה 
וגם להתעקש 

על תשלום 
שכר הוגן, או 

שכר בכלל, 
לעובדים, זה 

לא כל כך קל. 
ברוב הברים 

בתל אביב 
המלצרים אינם 
מקבלים שכר, 

רק טיפים

התארגנות נוספת שחשוב להזכיר היא 
'אושר' - מעין בנק זמן מורחב מאד אשר 
מטרתו לאפשר לחברים לתת שירותים, 
להחליף מוצרים ולפעול כמסגרת סגורה.
במקביל להתארגנויות הצרכניות, החלו 
להתארגן קואופרטיבים של עובדים, בעיקר 
התארגנויות של מתן שירותים. סלל את 
הדרך למהלך הקואופרטיב הוותיק יותר, 
"שומעים חזק", אשר חבריו מספקים 
בעקבותיו  ותאורה.  הגברה  שירותי 
הוקמו בשנתיים האחרונות: קרו"ב - 
קואופרטיב רווחה ובריאות, בו חברים 
עובדים סוציאליים ומטפלים אחרים, אשר 
מייצרים מודלים לפעולה עם נכי נפש; 
שתי התארגנויות של אנשי תוכנה - בתל 
אביב ובחיפה; ק. י. ש - קואופרטיב של 
יועצים ארגוניים; רשת - המאגד מטפלים 
אלטרנטיביים; קואופרטיב 'יחד' - בין 
חברת השמה לחברת כוח אדם, בבעלות 
העובדים - הנותן מענה לעובדים מבוגרים; 
וכעת מתקדמת התארגנות חדשה של 
פסיכולוגים. מעבר ליעילות הכלכלית 
של ההתנהלות הקואופרטיבית, מנסות 
התארגנויות העובדים להציע שירותים שיש 
בהם ערך מוסף קואופרטיבי, כך שתהיה 

סיבה עסקית להעדיף את שירותיהם. 
נוסף של התארגנויות, שפועל  סוג 
כבר מזה שנים מספר וצבר תאוצה 
בשנתיים האחרונות, הוא התארגנויות 
של אמנים המתאחדים על מנת להפעיל 
גלריה, מרחב פעילות וכיו"ב. לעניין זה 
נזכיר את גלריה אלפרד התל אביבית, 
אשר פועלת כבר מזה שמונה שנים 
ועתה הרחיבה פעולתה והיא עומדת 
לעבור למבנה גדול בן שני קומות, 
בו בנוסף לגלריה יהיו חללי פעילות 
לאמנים, חדר הרצאות ויתקיימו בו 
להקמת  הסברה  פעולות  היתר  בין 
התארגנויות שיתופיות של אמנים. 
צריך לציין, כי בשל חוסר ההבנה של 
משרדי הממשלה, התארגנויות כאלה, 
בשלב הזה, חייבות להירשם כעמותות 
ולא כאגודות שיתופיות על מנת לקבל 

סיוע והכרה ממשרד התרבות. 

באורח ניכר מהוצאות השכר של עסקים 
דומים, ואין פלא שלקח יותר משנה של 

פעילות להגיע לאיזון תקציבי.
הוקם  הבר־קיימא  להקמת  בהמשך 
'חברותא', בית קפה קואופרטיבי בקרית 
שמונה, שהוקם על ידי פעילי המאהל של 
קרית שמונה )המאהל היחיד, שהחזיק שנה 
שלמה( ולאחרונה 'בר־גלים' - בר־בית 
קפה של קואופרטיב אחוות גלים, אשר 
הוקם ביוזמה של סטודנטים לרפואה 
מהטכניון המתגוררים בשכונת "בת גלים" 
בחיפה, שביקשו להקים מקום שיוכל 
להיות מקום מפגש של הסטודנטים עם 

התושבים הוותיקים של השכונה. 
בזירה של הקואופרטיבים הצרכניים - 
מתברר שההתמודדות אינה בהכרח קלה 
יותר. בתיאוריה, העובדה שמוכרים 
לחברים מוצרים, בלא צורך לייצר רווחים 
עבור בעלי העסק, אמורה לאפשר מכירה 
במחירים נמוכים יותר מאשר בחנויות 
אחרות, אולם בפועל, הרשתות הגדולות 
מחזיקות את כל שרשרת האספקה וקשה 
מאד למצוא ספקים שיהיו מוכנים למכור 
לקואופרטיבים מוצרים במחירים שדומים 
למחירים שהם נותנים לרשתות הגדולות. 
בקואופרטיבים האורגניים היתרון המובנה 
הוא במהות המוצרים, אולם להבדיל מאשר 
במכירה של ירקות ופירות אותם ניתן 
לקנות ישירות מהחקלאי, הרי שכאשר 
מדובר במוצרים יבשים מתברר כי יבואן 
אחד אחראי לרוב המוצרים האורגניים 
המגיעים לישראל ועל כן קשה לייצר 
מצב בו המחירים שהחברים משלמים 
נמוך משמעותית מהמחיר שבחנויות 

הפרטיות.
נכון לאמצע 2013 פועלים בישראל למעלה 
מעשרים קואופרטיבים צרכניים - רובם 
קטנים ואורגניים; ורובם אינם רשומים 
כתאגיד משפטי. הקואופרטיבים הצרכניים 
הבינוניים, הם 'העגלה' במצפה רמון 
)שהחל להתארגן קצת לפני המחאה(; 
האורגני דרום תל־אביב; האורגני כפר־

סאלד ו'בשותף' בירושלים. הקואופרטיבים 
משרתים  היום  הפועלים  הצרכניים 
למעלה מאלף משקי בית. עדיין רחוק 
מאד מהמהפכה הצרכנית הדרושה כל כך 
לישראל, זו שתוכל לייצר אלטרנטיבה לרוב 
משקי הבית ולהוריד את יוקר המחייה. 

האתגר הקשה לא היה להתחיל מלמעלה. 
רבים שדיברו איתי, עוד במאהלים, על 
התארגנויות קואופרטיביות, דיברו על 
השינוי הגדול שצריך לייצר - קואליציה 
של קואופרטיבים, ארגון גג, רשת של 
קואופרטיבים. אבל כדי להקים ארגון גג, 
או קואליציה, שיוכלו לייצר אלטרנטיבה 
פוליטית־כלכלית־חברתית רחבת היקף, 
צריך להתחיל מהקמת קואופרטיבים 
לייצר  הניסיון  אחד.  אחד  בודדים. 
מלמעלה  שעובד  על"  "קואופרטיב 
למטה, הוא רעיון שכבר נוסה בישראל, 
או בפלסטינה, ונכשל כישלון חרוץ, מה 

גם שבמהותו הוא אנטי קואופרטיבי.
האתגר הגדול של התנועה הקואופרטיבית 
החדשה הוא להקים התארגנויות שכל 
אחת מהן תהיה יוזמה של חברים ותוכל 
להיות בת־קיימא מבחינה כלכלית, מנוהלת 
באופן דמוקרטי, תוך שיתוף החברים 
והתנהלות בהתאם לעקרונות התנועה 

הקואופרטיבית.
אבל - שלא כמו לדבר על רעיונות - להקים 
קואופרטיב, כמו להקים כל עסק אחר, 

זו משימה לא פשוטה כלל.  
בניגוד לזירת העמותות, בה מספיק רעיון 
יפה כדי להקים ולפעמים להחזיק ארגון, 
ההתארגנות הקואופרטיבית היא קודם 
כל התארגנות עסקית,  והעסק חייב לכל 
הפחות לא להפסיד. מתברר שזה לא כל 
כך פשוט. אמנם היתרונות הכלכליים 
על פניהם הם ברורים - כאשר אין צורך 
לייצר רווחים לבעלי מניות חיצוניים 
לעסק, כל הרווחים חוזרים לעסק ולכן 
הוא אמור להיות זול ויעיל יותר, אולם 

המציאות היא יותר מסובכת.
'הבר־קיימא' - בר מסעדה קואופרטיבי - 
היה הקואופרטיב הראשון שנפתח לאחר 
מחאת 2011 והובל על ידי כמה ממובילי 
המחאה. מתברר שלהפעיל בר־מסעדה וגם 
להתעקש על תשלום שכר הוגן, או שכר 
בכלל, לעובדים, זה לא כל כך קל. ברוב 
הברים בתל אביב המלצרים אינם מקבלים 
שכר, אלא רק טיפים. בבר־קיימא הוחלט 
מלכתחילה כי כל עובד מקבל לפחות שכר 
מינימום בתוספת הטיפים אשר מחולקים 
בין כל העובדים באותו היום )כולל עובדי 
מטבח ובר(. מבדיקת הספרים עולה כי 
הוצאות השכר של הבר־קיימא גדולות 

> >> 
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 אמרי רון 
1936-2013

בתחילת שנות האלפיים התחיל להתארגן 

ולקום מעגל הקבוצות. כחלק מתפקידי 

בריכוז המעגל בתקופה ההיא לקחתי חלק 

בפגישות וחיבורים שונים עם הזרם השיתופי 

בתנועה הקיבוצית, שהיה גם הוא בראשית 

דרכו והגדרת זהותו באותו זמן. 

למרות שהחיבור בין קבוצות עירוניות סוציאליסטיות ושיתופיות לבין קיבוצים 

שיתופיים יכול להיראות טבעי, הוא לא היה מובן מאליו, והציב אתגרים 

לשני הצדדים. את אמרי, שהיה ממובילי הזרם השיתופי, הכרתי במסגרת זו. 

למרות שהגיע כשמאחוריו עשייה ותפקידים פוליטיים וכלכליים מרכזיים 

בקיבוצו, בתנועה הקיבוצית ובכנסת, הוא הגיע לשיחות השונות כשותף 

בגובה העיניים. בשיחות השונות על הקבוצות השיתופיות העירוניות לא 

הסתיר גם את ספקנותו וגם את אהדתו לעניין. האינסטינקט שלו, ששלח 

אותו לחפש אחר הבסיס החומרי למבנים האידאיים שאנחנו הקמנו, פתח 

שיחות מעניינות וחשובות. 

גישתו, שהיום נראית כמשב רוח מרענן למרות ה'וותק' שלה, איחדה כמובן 

מאליו את השאלות המשקיות עם תפיסה ערכית עמוקה ומושרשת. שני 

המישורים הללו עניינו אותו במידה שווה, והוא ראה עצמו שותף בשניהם. 

הוא התעניין והיה מעורב מצד אחד בשאלת ההגדרה החוקית של "קיבוץ 

עירוני" במהלך מול משרד המשפטים, ומצד שני - ובאותה מידה - במהלך 

התמיכה של הזרם השיתופי בהוצאת כתב העת "חברה".

בתוך שיחה על "חברה" - שבה לא חסך שאלות כדי להבהיר את הכשלים 

בתכנית העסקית של כתב העת, שבעתיד הנראה לעין לא יוכל לבסס את 

עצמו על מנויים -הביע את דעתו החד משמעית שהתנועה הקיבוצית שהוא 

רוצה להיות חלק ממנה צריכה להיות שותפה בהוצאת כתב עת כזה. את 

הדיון ביחס לסכום התמיכה - שהתחיל להיות ארוך מדי לדעתו - סגר 

במשפט "אני אטפל בזה". משפט סתום, שיכול לעורר חשש כדרך מנומסת 

למסמס את הנושא, אלא שאצל אמרי המשמעות היתה שזמן קצר אחרי 

כן הגיעה שיחת טלפון שסיכמה שהתמיכה תינתן.

לפחות במפגשים שלנו הוא לא השתעשע בנוסטלגיה או הרהורים אלגיים 

והיכרותו עם המערכות הארציות  על מצב הדברים, אך במבטו החודר 

והקיבוציות היה חושף במשפטים ציניים ספורים את יחסו לחלוקת השלל 

של נכסי הכלל המתבצעים במדינה ובקיבוצים. נראה לי שהקיבוצניקים 

המחלקים את הנכסים ביניהם תוך שהם שוכחים את דור המייסדים בפרט 

יותר, למרות שהיו המקרה הפרטי של  לו  ואת החברה בכלל, הכאיבו 

המתרחש במדינה.

עבור אמרי, כמו עבור אחרים מבני דורו, הקיבוץ, על מחויבותו האוטופית 

לחיי הפרט, והסדר הכלכלי־חברתי בישראל, היו חלקים בלתי נפרדים מאותו 

מהלך סוציאליסטי אליו היה מחויב באופן עמוק. ///  רן רביב

על כל אלה מצטרפת ההתארגנות הגדולה 
של הקמת בנק קואופרטיבי, לראשונה 
בתולדות ישראל. אופק - אגודה שיתופית 
לניהול הון, קמה כתוצאה משולחן עגול 
אליו כונסו נציגים מארבע התארגנויות, 
מוסדות  הקמת  על  לחשוב  שהחלו 
פיננסיים קואופרטיביים. שתיים מהן 
התאחדו והקימו את אופק, שנמצא כבר 
בשלבים מתקדמים לקראת הקמת הבנק: 
קיבל אישור לפטור מתשקיף ומכירת 
מניות חבר לציבור, ועומד בקשר הדוק 
עם המפקח על הבנקים לעניין קביעת 

הרגולציה להקמת בנק קואופרטיבי.

לקראת תנועה 
קואופרטיבית

אם נחזור לרצון לשנות את פני החברה 
והכלכלה בישראל, הרי ששבנו לצורך לאחד 
בין ההתארגנויות ולייצר כוח הגדול מסך 
הכוחות של כל אחת מהן בנפרד. בתחילת 
2013 הוקמה על ידי הקואופרטיבים "ברית 
הקואופרטיבים לצדק חברתי, כלכלי 
וסביבתי" שמטרתה למנף את הכוח של 
הקואופרטיבים לשם יצירת שינוי רחב 
היקף. ברית הקואופרטיבים לצדק חברתי, 
כלכלי וסביבתי שמה לה שלוש מטרות: 
לעזור בהקמה ובפיתוח של קואופרטיבים; 
לתת שירותים לחבריה; ולפעול ליצירת 
סביבה אוהדת לקואופרטיבים, באמצעות 
כנסים,  ותקשורת,  פעילויות הסברה 
רגולציה, חקיקה, קשרים בינלאומיים ועוד.

שיתוף הפעולה בין הקואופרטיבים הוא לא 
רק העיקרון השישי של התנועה, הוא גם הדרך 
העיקרית לחזק את התנועה ואת חבריה. 
ככל שנעדיף התקשרות בין קואופרטיבים 
וככל שכל אחד מאתנו ישתדל לנהל את 
ענייניו באמצעות הקואופרטיבים כך יגדל 
סך הכוח של כל אחד מהקואופרטיבים וסך 

הכוח של התנועה כולה.
בניגוד לגורמי השלטון ולרבים בתקשורת 
שאוהבים לומר שהמחאה החברתית מתה, 
הרי שבשטח הדברים נראים אחרת. אמנם 
אין אלפים ברחובות, אבל יש אלפים 
שמייצרים עבור עצמם אלטרנטיבות 
כלכליות, אשר אם קצב צמיחתן ימשך, 
יש בהן פוטנציאל לשנות מן היסוד את 

החברה ואת הכלכלה בישראל. ///

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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פג תוקף
רות דרורי

ָהלֹו -
ּפֹוֲעֵלי ָהעֹוָלם?

ִהְתַאְחדּו ְּכָבר 
ִהְתַאֵחדּו

קֹול ֹלא ִיְקָרא ֶאְתֶכם ִמּׁשּום ַהר
ְוַעּמּוד ָעָׁשן ֹלא יֹוִליְך ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר. 

ֵהי -
ּפֹוֲעלֹות ָאֶון

ַהַּצְלִמית ֶׁשָּלֶכן
ַהַּצְלִמי־ית

ֹלא עֹוָׂשה ֹרֶׁשם ַעל ַאף ֶאָחד
ְוֹלא ִּתְפַּתח ִלְפֵניֶכן ֶאת ֶּדֶלת ַהְּקָסִמים.

ֵהי ּפֹוֲעִלים -
עֹוְבֵדי ֹּכַח

ַמְכִׁשיֵרי ָאָדם
ַהַּקְּבָלן ֶׁשָּלֶכם סֹוֵפר ֶאְתֶכם ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות 

ְוֵאין לֹו ַּכָּונֹות ִלְדפֹוק ָלֶכם ֶחְׁשּבֹון. 

ָאיי עֹוְבֵדי ַהיי -
ֵחְלָּכִאים

ֵחְלָּכֵאי ָזָהב
ַהֲחלֹום ֶׁשּטֹוֵרף ֶאת ְׁשַנְתֶכם?

ַּגם ׁשֹוֵמר ְּפָתִאים ֹלא ַיִּציל ֶאְתֶכם ִמָּפָניו.

קּומּו ּפֹוֲעֵלי ַאֲהבֹות
ִאָּכֵרי ּגּופ 

ַחְקָלֵאי ֶנֶפׁש
ַנֲערּו ֶאת ֵּפרּוֵרי ָהעּוגֹות ִמֵּבין ָהֶאְצָּבעֹות 

ַלְּטפּו ֶאת ַעְבדּוְתֶכם ְּבָיַדִים ְׂשרּוטֹות 
ִהיא ֵאיָנּה ְּתלּוָיה ַרק ָּבֶהם.

רות דרורי היא מנחה ומרצה בתחום התרבות היהודית ומרכזת 
תכנית דיאלוג בינתרבותי של תלמידים ומורים יהודים וערבים

השיר פורסם ב"אדומה", אנתולוגיית שירה מעמדית. הוצאת 
"אתגר", "מעין" ו"הכיוון מזרח", 2007


