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 שמאל

 

 דברת-רועי וגנר ולין חלוזין

 

אסור . אבל אסור היה לה להיות מזוהה ככזו, מובנים רביםהיתה שמאלית ב 1122של קיץ המחאה 

כמחאה של אשכנזים  תשהיתה נתפ ,כךלו היתה מזוהה אימשום ש, היה לה להיות מזוהה כשמאלית

ראל עדיין מזוהה עם אליטה אשכנזית שנגועה בעוולות השמאל ביש. שרוצים להחזיר את השטחים

שינתה את שמה שלוש פעמים בלי לסיים שהמפלגה אף על פי זאת . י וחותרת לסיים את הכיבוש"מפא

 . שלטון ימנישל  הואף על פי שמצב השוויון בישראל לא הוטב במשך יותר משלושים שנ, את הכיבוש

 

השמאל תהפוכות  במדינות רבות עבר. הירות מהסוג הזה אינה תופעה ייחודית למחאה בישראלב-אי

הופיעה בחלקים שונים בעולם תצורת מחאה המתאפיינת בד בבד . בעשורים האחרונים משמעותיות

ההבדלים המשמעותיים בין תנועות המחאה במקומות שונים בעולם למרות . בסממנים חדשים

נדמה שלכולן יש יחסים פרובלמטיים עם השמאל , ונים שבהם הן נוצרוההקשרים השלמרות ו

מה אפשר ? בין מוסדות השמאלואיך לאפיין את היחסים בין תנועות המחאה החדשות . בארצותיהן

 ?"שמאל"ללמוד מן המחאות על מצבו העכשווי של המושג 

 

 ?לא שמאל ,לא ימין: המחאה בישראל

נשענה על שיח , של משאבים ויצאה נגד מדיניות הממשלהשדרשה חלוקה צודקת יותר , המחאה

גם כשהזדהו , המוחים עצמם דיברו בדרך כלל בשפה ובמושגים שמאליים במובהק. שוויוןשל  שמאלי

אמנם היו גם מי שטענו שהגברת התחרותיות והפיכת השוק לחופשי יותר הן . בגלוי עם מפלגות הימין

על הציר שבין בדרך כלל אבל הניתוחים הכלכליים של המוחים נעו , יה הגואההפתרון ליוקר המח

מאבקי העובדים והדרישה להתערבות ממשלתית בתחום הדיור יצאו . מרקסיזם לסוציאליזם רך

 "שמאל"ה לשכבתמונת מראה מהופכת . במופגן נגד האידיאולוגיה הכלכלית של השלטון הנוכחי

עט ועניין ממגלה המשטר הצבאי בשטחים בנימוקים מוסריים אך  הקורא לסיים את, הרווח בישראל

 אתוסירבה להרחיב את התביעה הז" צדק חברתי"המחאה דרשה , ד בשוויון בתוך גבולות ישראלומא

 . אל השטחים הכבושים

 

לצד פעילים ותיקים שחיברו  ,התשתית האנושית של המחאה התבססה על ציבור רחב שאינו מאורגן

כספי . רבות מהן מזוהות עם השמאל, רשתות חברתיות קיימותלתיות ארגוניות ואת המחאה לתש

מרב . באינטרנט ובאירועי המחאה המרכזיים –המחאה גויסו בעיקר באמצעות התרמת הציבור 

, "(כחולות"תנועות הנוער ה)מגשימות -חלוציות-ידי מעגל תנועות הנוער הציוניות הכספים נוהלו על

התאחדות הסטודנטים ותנועות הנוער השתתפו בהקמת חלק מן . חרותוחלקם בידי עמותות א

 מרצ, ש"חדכמו ומפלגות  תנועת השמאל הלאומי, הקרן החדשה לישראל. המאהלים ותרמו ציוד

גם גופים עסקיים תרמו ציוד ומזון למאהלים ו, תמכו לוגיסטית וכספית בכמה מאהלים וקדימה
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וכלה כוח לעובדים החל ב, פעילויות שונות אורגנו על ידי ארגוני עובדים. ושירותים להפגנות

 . הסתדרותב

 

הנהיגה את אחד המאמצים ( בוגרי תנועת הנוער העובד והלומד)התנועה החינוכית דרור ישראל 

בסדרה מתמשכת של דיונים שהפגישו בין ארגונים ותיקים . דרישות המחאה את המרכזיים לנסח

שאפו הקבוצות , (מחאת העגלות ואחרות, מחאת הרפתנים, מחאת הדלק)ות חדשות ויוזמות מחאתי

כתבה ניירות העמדה ש. של דרור ישראל" נייר הלקמוס"השונות להגיע להסכמות משותפות על בסיס 

 התבססו במידה רבה על עבודתם של ארגוני זכויות, ועדת המומחים של המחאה, ספיבק-ועדת יונה

כמו האגודה לזכויות )במיפוי הפוליטי הרווח בישראל נתפסים כשמאליים שאדם וזכויות אזרח 

 (. הקשת הדמוקרטית המזרחיתורופאים לזכויות אדם  ,האזרח

 

בעוד שבני עקיבא , בקרב תנועות הנוער שתמכו במחאה ופעלו בה בלטו תנועות השמאל הציוני

יוזמות מפלגתיות שהשתלבו . פרשו מהמאהל בתל אביב (תנועה של צעירי הציונות הדתית)ורעננים 

. דרך מרצ וקדימה ועד גורמים בליכוד ,(את שבוע הזעם בתחילת המחאה השיזמ)ש "במאבק נעו מחד

אם תרצו וקבוצה שארגן ברוך מרזל פרשו ממנה אחרי , פעיל במחאההיה שותף בעוד השמאל הלאומי 

 01%-אמנם קרוב ל. חאה היתה נטייה שמאליתשל המ תגם בבסיס התמיכה הציבורי. זמן קצר

מדיני ה שמאלהבעמדות התומכים כמעט כל שאבל בעוד , ה הצהירו על תמיכה במחאהימהאוכלוסי

בעלי , דתייםהתמיכה נלהבת היתה נחלתו של מיעוט מקרב , דוגבוהה תמכו בה מאההכנסה הובעלי 

סקרים נוספים (. הישראלי לדמוקרטיהעל פי נתוני המכון )ימניות ועולי שנות התשעים העמדות ה

 . הראו כי בין המשתתפים בהפגנות היה רוב מובהק לתומכי העבודה וקדימה

 

, ככלל. לגיטימציה-לה דהשות כדי לע "שמאל"חלק מתומכי השלטון ניסו להדביק למחאה תווית של 

י המערכת המחאה נמנעה מלהזדהות עם מפלגה מסוימת ורבים מן המוחים ביטאו חשד עמוק כלפ

השיח בקרב המוחים בשאלת היחס הראוי למערכת הפרלמנטרית התאפיין , למעשה. הפרלמנטרית

, לקללה כמעטהאחרון הפכה בקיץ " מפלגה"מחד גיסא נדמה היה שהמילה . בגיוון ובסתירות

עדר נאמנות ישימשה תווית רווחת לה" בעצם רוצה להצטרף למפלגה"דהוא  וההאשמה כי מאן

, ובפרט למפלגת העבודה, פעילים קראו להתפקדות למפלגות, מאידך גיסא(. ייצוג :ע"ע)למאבק 

מנע מהצגת עמדה ישת" מפלגה חברתית"פעילים אחרים קראו להקמת ; ליכודלקדימה ול, מרצל

 .וכך תייצג נאמנה את האינטרסים של המחאה בכנסת, בתחום המדיני

 

התקבע דפוס , ציוני שלה-מיכה השמאליהנטייה השמאלית של תשתיות המחאה ובסיס התלמרות 

מותר היה לה לזהות את עצמה עם תחריר . לפיו אסור היה למחאה לזהות את עצמה כשמאליתש

אבל לא להפלת שלטון , "מהפכה"מותר היה לקרוא ל. ש והקרן החדשה"אבל לא עם חד, וברצלונה

לא שש לנכס את  – ארגוני המגזר השלישיו ארגוני עובדים, מפלגות –השמאל המוסדי גם . הליכוד

 . המחאה או לדבר בשמה גם אם תמך בה
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סדרה של מחאות במקומות שונים בעולם בעשור . ה ייחודית למחאה בישראלנאינ אתהתופעה הז

אבל , אולוגיות שמאליותיקשורות בהתארגנויות ובאיד והמחאות האל. האחרון נמצאו במצב דומה

במקרים מסוימים נדמה שמדובר באסטרטגיה . ת מלזהות את עצמן ככאלהתים קרובות הן נמנעוילע

 . לא ברור אם המוחים עצמם מזדהים עם מוסדות השמאל בארצותיהם, במקרים אחרים; פוליטית

 

 שאיננו אחד, ההיסטוריה העולמית של השמאל הזה

ליטית שכובשת את דומה של פעולה פו דגםשל המאה הקודמת מסתמן תשעים מאז סוף שנות ה

מדובר בסדרה . משמעיים-שלא לומר דו, ושיחסיה עם השמאל הממוסד מעורפלים, המרחב הציבורי

מחאות דוגמת זו : ליברלית של ממשלות ושל מוסדות בינלאומיים-של מחאות נגד המדיניות הניאו

בקוויבק  והניסיונות לחזור על ההישג, 2000-שפוצצה את ועידת ארגון הסחר העולמי בסיאטל ב

שלוו בשבירת חלונות ובהצתה  ,ההפגנות החוזרות באתונה נגד המשטר והמשטרה; 1112-ובגנואה ב

שנתפסו כפורצות דרך משום שהרחיבו את היקף , 1112-ובמיוחד ההפגנות שהתקיימו ב)של בנקים 

, התנועות למען אוטונומיה ילידית וצדק חלוקתי בדרום אמריקה; (המשתתפים במהומות

שבהן ההמונים תופפו  ,התהלוכות בארגנטינה; רסמת שבהן היא זו של הזפטיסטס במקסיקושהמפו

ובמיוחד זה של , האביב הערבי; 1112 המשבר הכלכלי שלשיא בכפות על סירי האוכל הריקים שלהם ב

המחאות שניסו לתפוס מקום , ולאחרונה; שמתעמת כעת עם שלטון מעבר צבאי, תחרירכיכר 

בניו זוקוטי פארק וכלה ב, ברצלונה ותל אביבעבור ב, וויסקונסיןהחל ב: העולם בכיכרות בכל רחבי

 .יורק

  

-והאם היחס הדו ,אבל האם ראוי בכלל לראות את רשימת המחאות האלה כחלק מתופעה אחת

המורכבות ההיסטורית לנוכח הופכת סבוכה במיוחד  אתהשאלה הז? משמעי לשמאל משותף לכולן

 . "אלשמ"של התופעה המכונה 

 

 המוזרהשטחים ולא עם צדק חלוקתי נראית " החזרת"העובדה שהשמאל בישראל מזוהה עם 

ממנה היא יוזמה המתנחלים נהנים עובדה שמדינת הרווחה שבהתחשב בבמיוחד ,  תיםילע

במאה : סתירות-הוא מושג מורכב ורב "שמאל", כמו מושגים פוליטיים חשובים אחרים. יניקית"מפא

א מעט תנועות אליטיסטיות וקולוניאליסטיות בשם שחרור לאומי וצדק חלוקתי לפעלו האחרונה 

, השמאל היה קומוניסטי מהפכני. בלי שהשחרור הזה והצדק הזה יחפפו, "שמאל"תחת הכותרת 

-השמאל היה סוציאל. ולא בחל בקולוניאליזם אלים" דיקטטורה של הפרולטריון"התיימר להנהיג 

מדינת רווחה וניצול עבודה זולה בעולם , של כלכלה קפיטליסטיתדמוקרטי והמציא את התמהיל 

שגם אם הוא יכול להבעיר את  2092 של סזה שגילה בפרי": השמאל החדש"השמאל היה . השלישי

, וזה שבשנות השבעים באיטליה, הרחובות ולאיים על השלטון אין לו עוד חזון מהפכני בר מימוש

עם המציאות " פשרה היסטורית"נכנע ל, ית בבחירותצחונה של המפלגה הקומוניסטילמרות נ

 .הקפיטליסטית
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-בזמן שמפלגות שמאל דוגמת הניו לייבור הבריטית הנהיגו ניאו, 2020-אחרי נפילת הגוש הסובייטי ב

קולוניאליסטיות ותנועות למען -תנועות אנטי, (בעיראק)ליברליזם מבית ואלימות מדינית אל החוץ 

ובמרחב המוסדי של ( NGOs)ממשלתיים -רחב המופרט של הארגונים הלאצדק חלוקתי התקיימו במ

העיסוק בפוליטיקה של זהויות ואיכות סביבה אפשר לתנועות האלה להרחיק את . איגודי עובדים

 . ליברליזם ומלחמה בטרור הפכו לאמיתות שאין בלתן-שבו ניאו, מדיני-עצמן מהדיון הכלכלי והבין

 

אחרי ; ו אחרי היעלמות השמאל המהפכניצמחלעיל תוארו ש פייםאלתנועות המחאה של שנות ה

, פרלמנטרי-החוץ, אחרי ההימנעות השיטתית של השמאל החדש; התנוונות השמאל הפרלמנטרי

שמתאפיינת בריבוי סובייקטים , אחרי עליית הפוליטיקה של הזהויות; מעימות ישיר עם השלטון

תשעים  –או כמעט כולם " )כולם"מדברות בשם  אלפייםהתנועות המחאה של שנות . קולקטיביים

אבל בפועל , הן נוהגות להציג את עצמן כעצמאיות ביחס לארגוני השמאל השונים(. ותשעת האחוזים

-השמאל הממש"נדמות כחבלי הלידה של האלה המחאות . האלה מורכביםיחסיהן עם הארגונים 

נזהרת מכניסה לפוליטיקה , אל הקייםהתארגנות פוליטית שמבדילה את עצמה מן השמ –" חדש

 . הפרלמנטרית ומעמעמת את קווי ההגדרה שלה

 

כל אבל נמנעו מהזדהות עם , הגדירו את עצמם במפורש כשמאליים, למשל, הזפטיסטס במקסיקו

גם המחאות . היה מובטחצחונם ינמפלגה שהיא וסירבו להעמיד נציגים לבחירות גם במחוזות שבהם 

, הפגינו בעיקר חוסר אמון בפוליטיקאים, שהובילו לחילופי שלטוןאף על פי  ,1112-בארגנטינה ב

נוכסו למהלך מפלגתי  ,לעומת זאת, בוונצואלה ובבוליביה ותילידי מחאות. שנתפסו כולם כמושחתים

 ,שהוביל לתפיסת השלטון בידי מפלגות שמפעילות להלכה מדיניות אתנית וכלכלית שמאלית

ובעיקר עם , ילה יש קשר הדוק עם השמאל'בצלמחאה  .מוראלסו ואס ובא'צהוגו בראשותם של 

 . המפלגה הקומוניסטית

 

אבל הם אלה שהביאו , בסיאטל ובקוויבק ארגוני העובדים אמנם לא תפסו את הכותרות, באתונה

הפילו גדרות , בעוד שקבוצות רדיקליות ואנרכיסטיות קטנות יותר שברו חלונות, מסות של מפגינים

מאומצת של השתלבה פעילות במצרים . לצו את מקבלי ההחלטות לסגת מראוות השלטון החגיגיתיאו

עם הרשתות של דור הפייסבוק וארגוני קהילה אסלאמיים כדי  ,שנבנתה במשך שנים ,ארגוני עובדים

התחילה  בניו יורקהמחאה . ליצור את ההתמזגות הנדירה שהתקיימה זמן מה בכיכר תחריר

, אבל בסופו של דבר .היררכיות על יוזמה אנמית של ארגון עובדים-כהשתלטות של קבוצות זיקה אנטי

הוזמנו ארגוני העובדים לשוב ולהשתתף , כדי לקיים את היוזמה ולהעניק לה גושפנקה של רצינות

כזיים חלק מהפעילים המרהקלה השתייכותם של על המהלך הזה )בתפיסת המקום במרחב הציבורי 

 (.גם למסגרות של ארגוני עובדים וגם למסגרות רדיקליות יותר

 

 ?מה מאפיין את המחאות החדשות

. יש הבדלים משמעותיים בין תנועות המחאה השונות ,מבחינת זהות הפעילים והמבנה הארגוני

בני מעמד ו בנותו, בני מעמד בינוני וגבוה שמתניידים מטהובנות מאופיינים כבמערב מובילי המחאה 
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ארגונים קהילתיים ומיזמים אמנותיים הם אתרי מפגש , אוניברסיטאות .נמוך שמתניידים כלפי מעלה

אבל מתקיימת בתוך מארג , שמתיימרת להיות שוויונית ולא היררכית, שבהם נוצר הבסיס לפעילות

על פני השטח באופן  ופשצ יםמארג)מגדריות ומעמדיות שקשה להיחלץ מהן , של פריבילגיות אתניות

קבוצות לבדרך כלל הפעילים משתייכים בדרום אמריקה (. זוקוטי ובגינת לוינסקיפארק בולט ב

הארגון מבוסס על . ממשיכים מסורות של התנגדות ילידית ואיכריתוהם מעמדות נמוכים לילידיות ו

ריה אתנית או בצורך שנטועים בהיסטו ,קבלת החלטות לשקהילתיים נגנונים מעל פות שכונתיות ויאס

שינוי דבר אופיו של הבות השונות שהתפיבין במצרים המתח בין המעמדות ו. לשרוד בסביבה של עוני

 . ממשיך להתפרץ בחיכוכים אלימים, שנכחו בכיכר אלה לצד אלה, השלטוני המיוחל

 

ין תנועות ניכרים הבדלים ב –הן מצד המפגינים הן מצד כוחות המדינה  –גם מבחינת רמת האלימות 

ה כלגיטימית על ידי שאתונה אלימות נגד רכוש נתפבגנואה וב, קוויבקב, בסיאטל. המחאה השונות

 ,נזק לרכושבעסק שתקשורתי סיקור  עודדההמדינה . 1122-וכך היה גם בלונדון ב, חלק מהפעילים

בגנואה הדיכוי הביא למותו של מפגין רק , עם זאת .להצדיק את הדיכוי המשטרתי הברוטליכדי 

אבל לא הובילו להרוגים , הרג של צעיר בידי שוטרים לעתגובה החלו ב 1112 באתונהההפגנות )

בשלב הראשון של עודמפגינים בידי כוחות הביטחון של המדינה  251-במצרים נהרגו יותר מ(. נוספים

, כדי למנוע מהם להפריע להשבתות ולמחאותפעילים בארגוני עובדים בסואץ כלאו שוטרים . המחאה

לאחר שספגו , יום 22תוך באבל , הזפטיסטס התחילו כתנועת התנגדות חמושה. וגם שם נהרגו פעילים

פלישה לא כמו ויתרו על המאבק הצבאי ועברו לפעולות , הסכימו להפסקת אש, דות לא מעטותיאב

היה , אזרחים 55 שלטונית רצחה-רושבו מיליציה פ, הטבח באקטאל. חמושה לבסיסים צבאיים

, בברצלונה( occupations)תפיסות המקום . רוע האלים ביותר במאבק אחרי הפסקת האשיהא

אלימות היו בהן גילויים של אבל לא , ניו יורק ספגו אלימות משטרתיתבשדרות רוטשילד וב

 .מצד המפגינים ולא נפגעים בנפשנגד רכוש משמעותית 

 

, פן מהותי מזו של מדינות אחרות שבהן הופיעו תנועות מחאהושראל שונה באהתרבות הפוליטית בי

המחאה מסמנת רגע , בישראל. בהקשר ההיסטורי הספציפי שלה 1122והיא מחייבת למקם את מחאת 

עד להופעת . נגד המשטר הכלכלי( grassroots movement)בתולי של התארגנות עממית רחבה 

מלה את המכנה המשותף הבלעדי של חברה משוסעת המעורבת המדינה סי, 1122המאהלים בקיץ 

התמיכה הרחבה במחאה סימנה אפשרות חדשה להתאגדות חברתית רחבה נגד . בסכסוך אתני חמור

בעוד שההנהגה התקשורתית של המחאה באה ממעמד הביניים הגבוה והיתה מזוהה במידה . השלטון

, (במידה רבהרוב אלה שהצהירו שתמכו בה ל בדומה)רבה עם השמאל הפוליטי החילוני והאשכנזי 

בחלקם הגדול בני העשירונים התחתונים , המאהלים שצמחו בכל רחבי הארץ אכלסו פעילים שונים

דרך קדימה והעבודה , הליכוד בימיןמהזדהויות מפלגתיות שנעו בעלי בני עדות שונות ו, והאמצעיים

נוצרו במאהלים קושרות ציבורים שלא הרשתות החברתיות הענפות ש. ש בשמאל"במרכז ועד חד

ומייצרות שפה משותפת שמבוססת על סולידריות בין  ,נפגשו קודם לכן באותו צד של המתרס

 .נשלטים
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מדוע בכלל אנחנו מתיימרים להציג את המחאות האלה כחלק , אתבהינתן התמונה המורכבת הז

 ? כזו שקשורה לשמאלעוד ו, מתופעה אחת

 

הרטוריקה היא של . שהמחאות האלה מדמיינות את עצמן כתנועה אחתהתשובה הראשונה היא 

כשהיא מתנוונת בקראקס היא ; כשהמחאה דועכת במקסיקו היא פורצת בקראקס: תנועה מתמשכת

שלטון צבאי בקהיר היא מפציעה כהשתלטות על כיכר לה פכלאחר שה; פורצת בתוניסיה ובקהיר

היא עדיין חלק מהדמיון המכונן של השחקנים , מופרכת לגמרי אתה הזגם אם העליל. בברצלונה

לא ראוי , קהילות ופעילות פוליטית, ומכיוון שדמיון הוא חלק ממה שמכונן זהויות. המשתתפים בה

אנחנו חיים . בחשיבות של אותו דמיון מכונןמהפרזה אבל כדאי גם שניזהר  .ושנזלזל בכוח המכונן של

ינס 'אותה ביונסה ואותם ג, קולה עם אותה קוקה, ן את עצמו כגלובלימדמייממילא בעולם ש

, יתר על כן. והדמיון הקושר בין המחאות יכול להיות שטחי באותה מידה, יים שמיוצרים בסיןנאמריק

, קולוניאליים, מעמדיים, אתניים)במקומות רבים רטוריקה של אחדות מחביאה פערים מודחקים 

שחוצה לכאורה את החלוקה בין שמאל  –אשליית המכנה המשותף . חדותתחת כותרת של א( מגדריים

שמתפרצת , 00%-בתוך הששמעלימה לכאורה את המתחים הגזעיים והמעמדיים , לימין ברוטשילד

לא הביאה את השינוי ( ?עדיין)אם המחאה : עלולה להוביל לנחמה שקרית –באופן אלים במצרים 

אבדה לבלי כי ושנדמה , נכספנואליה משותף ואת האחדות שלפחות השגנו עניין , החומרי המיוחל

אפשר לחזור לעשות שופינג , תחושה של אחדותלפחות  אם לא שינוי של ממששהבאנו מ, ועתה. שוב

 .ליברליות-ולהצביע למפלגות ניאו

 

ידות אוטונומיות שמקבלות תופעה נוספת המשותפת למחאות השונות היא הניסיון להתארגן סביב יח

הניסיון הזה . במקום לשאוף למיסוד היררכי ולייצוג פרלמנטרי, (למשל ,מאהלים)החלטות בקונצזוס 

הגלישה של המפלגות : תפס תאוצה בעקבות האכזבות שהותירו אחריהם מוסדות השמאל

רבים מן . תיקונים קלים הותירה חלל גדולבליברליזם -אולוגיה של מדינת רווחה לניאוימאיד

הפעילים במחאות מביעים חוסר אמון בארגוני השמאל המסורתיים וסבורים כי המוסדות מהסוג 

שדוחפות אותם לשתף פעולה עם המגמות הדכאניות של כוחות השוק  ,הישן כשלו מסיבות מבניות

מגדרים , מי ששואפים לפעול באופן אפקטיבי כדי לחלק מחדש את הכוח בין מעמדות. והמדינה

ממשיך , של בחירות ושל ייצוג, משום שהמנגנון הדמוקרטי לכאורה ,בוצות אתניות מתקשים בכךוק

 הנדמה שתיקונם של מוסדות אל. מפלגתי-לשמר פערים גם בתוך מוסדות השמאל המפלגתי והחוץ

המסקנה של . שיכלול בין היתר התערבות בעקרון ההתארגנות ההיררכי שלהם, דורש שינוי מבני עמוק

, שמבוסס על קבוצות זיקה קטנות, הפעילים היא שיש ליצור סוג אחר של התארגנותחלק מ

 .וקבלת החלטות בקונצנזוס במקום הכרעות רוב ,דמוקרטיה ישירה ולא היררכית

 

למסורת ארוכה של מבנים ביחס  את הניסיון לבנות מודלים חדשים של התארגנותלמקם  אפשר

אבל חשוב לזכור שהניסיון לפעול ללא מבנים . מוסדות קהילתיים ומאבקים אנרכיסטיים, םאתניי

לבני מעמדות גבוהים  ,לדוגמה. פורמליים לפעול ללא הפרעה-היררכיים מאפשר למבני הכוח הלא
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גישה לרשתות וברהוט  בדיבור ולבני הקבוצה האתנית השלטת יש יתרון מובנה על יתר חברי הקבוצה

פורמליות משמרות את הפריבילגיה של גברים -נורמות התנהגותיות לא; כוח חברתיות של בעלי

הניסיון הזה מתקיים בעולם שבו גם ההיגיון , יתר על כן. אלהבצא וכיו, בהובלה ובקבלת החלטות

ברור אם מבנה מבוזר משרת את ולא , (שוק חופשי; הפרטה)הכלכלי והשלטוני מבוסס על ביזור 

 ,בסופו של דבר לא ברור אם המודל הארגוני המבוזר. המוכר שלטוניהגיון יההההתנגדות או את 

שלונות העבר או ימעיד על התמודדות עם כ, תוך שיתוף פעולה מסויג עם מוסדות שמאלמשמתקיים 

 ותשיכול ,קטיקות חדשותהאם הוא חלק מניסוי בדמיון פוליטי משותף ובפר; על חולשה ארגונית

זלת יד נוכח חוסר היכולת להשפיע על מוקדי ואו שמא הוא סוג של א, להוביל למשטר אחר לחלוטין

 ?הכוח ועל האופן שבו הם מתארגנים

 

 ?האוניברסליות שאחרי השמאל: מעבדות ניסוי בתפיסת מקום משותפת

כדי לקדם , ברחוב, בכיכר, חדכללה ניסיון בינלאומי רחב היקף לתפוס מקום י 1122 המחאה של

נמצא כבר פנה באופן מסויג לשמאל הממוסד ולמי ש" יחד"ה. שחרור כלכלי ואוטונומיה חברתית

באופן נלהב יותר לבני מעמד בינוני שחוששים מהיחלשות כלכלית הוא פנה  .(דרי רחוב)במרחב הזה 

גבולות באמצעות החרד  אבל מופרדות מהשמאל הממוסד וממעמד הביניים, שכבר מוחלשות אלוול

תוך המשך , מראית העין של ההשתחררות מהשמאל הממוסדאבל . מגדריים או מעמדיים, אתניים

יתכן שהקריאה המבוישת י. עלולה להכשיל את המחאה, התלות במשאבים ובמבנה הארגוני שלו

קה מכסה על חוסר היכולת של המחאה להמשיג את השינוי שהיא מבקשת מחוץ לרטורי "מהפכה"

הרטוריקה והמוסדות ששהמחאה כבר זיהתה על פי אף , שמאלית ולמבני כוח של מוסדות שמאל

 .האלה בעייתיים

 

הן מעבדות ניסוי שמתקיימות בתצורות  1122 של( occupations)תפיסות המקום , בהינתן הקושי הזה

ובכל מקום , םובמוסדות שמאליישמאלית בכל מקום הניסוי תלוי במסורת . שונות במקומות שונים

שאיפה פרדוקסלית זוהי אבל . שגובל באוניברסליות ,הוא שואף לחרוג מהם למכנה משותף רחב יותר

לכן השאיפה לחרוג מהשמאלי אל . אוניברסליות את עצמו כמייצג שהרי השמאל תמיד תפ: במהותה

ניסה לנכס פרויקט שמאז ומתמיד  –האוניברסלי ממשיכה באופן מובהק את המסורת השמאלית 

אבל התעקשו באופן בלתי מובן להקשות , לעצמו את כלל המדוכאים שהיו אמורים להשתחרר בעזרתו

 . ולהתנגד

 

את בדיוק ומציפות , כמה ימים לכמה חודשיםפועלות בין מעבדות הניסוי האלה בתפיסת מקום 

ושקשה )" אחרי השמאל"שבא , שלהן" ממש חדש"הפרויקט ה. התיימרו לגשרעליהם המתחים ש

תפיסת  –בוחן את תנאי האפשרות של תפיסת מקום משותפת במרחב , (להכריע עד כמה הוא שמאלי

וגם , לוקחים חלק מוסדות שמאל ששואפים להחיות את הפרויקט האוניברסלי שלהםבה מקום ש

 . מצליח לנכס לעצמואינו אלה שהשמאל 
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שלהן כלפי מוסדות השמאל  נותחשדוה, החקרני והטנטטיבי של המעבדות האלו, האופי הניסיוני

הוא החידוש החשוב ביותר שלהן ביחס למסורת של , שמספקים להן תשתית חומרית ומחשבתית

 .מאתיים שנות שמאל סמכותני וידעני


