


  ויסלבה שימבורסקה / כל מקרה

  רפי וייכרט: תירגם

  .ָיכֹול ָהָיה ִלְקרֹות

  .ַחָּיב ָהָיה ִלְקרֹות

  .ְמֻאָחר יֹוֵתר. ָקָרה ֻמְקָּדם יֹוֵתר

  .ָרחֹוק יֹוֵתר. ָקרֹוב יֹוֵתר

  .ָקָרה לֹא ְלךָ 

  .ִּכי ָהִייָת ִראשֹון, ִנַּצְלָּת 

  .ִּכי ָהִייָת ַאֲחרֹון, ִנַּצְלָּת 

  .ִּכי ֲאָנִשים.  ךָ ִּכי ְלַבְּד 

  .ִּכי ְלָיִמין, ִּכי ִלְשמֹאל

  .ִּכי ָנַפל ֵצל. ִּכי ָיַרד ֶּגֶשם

  .ִּכי ָהָיה יֹום ִׁשְמִשי

  .ּוַמָּזל ֶׁשָהָיה ָשם ַיַער

  .ַמָּזל ֶׁשּלֹא ָהיּו ֵעִצים

  ,ֶּבֶלם, קֹוָרה, ָוו, ַמָּזל ֶׁשְּמִסָּלה

  .ְׁשִנָּיה, ִמיִליֶמֶטר, ִסּבּוב, ִמְסֶּגֶרת

  .ַמָּזל ֶׁשַּקש ָצף ַעל ַהַּמִים

  ,ֵכן-ִּפי-ַעל-ַאף, ּוְבָכל זֹאת, ֵמַאַחר ֶׁש , ִּבְגַלל

  ,ֶרֶגל, ֶמה ָהָיה לֹו ָיד

  ְּכחּוט ַהַׂשֲעָרה, ְּבַצַעד ֶאָחד

  .ִמֵּצרּוף ַהִּמְקִרים

  ?ַהְיֵשר ִמן ָהֶרַגע ֶשעֹודֹו ָּפעּור? ּוְבֵכן ִהְּנךָ 

  ?ַאָּתה ַּדְרּכֹווְ , ָּבֶרֶשת ָהָיה חֹור ֶאָחד

  .ְלֵהָאֵלם, ֵאיְנִני ֲחֵדָלה ְלִהְׁשָּתאֹות

  .ַּכָּמה ָמֵהר ּפֹוֵעם ִּבי ִלְּבךָ , ַהְקֵשב
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  'דוד מנגן בנבל בפני שאול'ציור של רמברנט : בשער החוברת



  הקדמה
  
  

 ,מכללות דאזבראשות מפקד ה ,פרי יום עיון - ההרצאות המובאות בחוברת זו

על רקע אירועי הטלטלה  שנערך במכללה לביטחון לאומי ,האלוף גרשון הכהן

הן , עוסקות במקומה ובמעמדה של המדינה המודרנית - המזרח תיכונית

הן ברמה הפילוסופית והן ברמה , ברמה התיאורטית והן ברמה המעשית

  .הפרקטית

, נה המודרניתדור דנה ביסודותיה של המדי-גבי בן' הרצאתו של פרופ

בתנאים המאפשרים את ו שלה במודלים השונים ,במאפייניה ,בצמיחתה

  .קיומה

מאתגר בהרצאתו ובפרק הסיום את הגישה המערבית האלוף גרשון הכהן 

וטוען שעל אף השאיפה , המייצגת את תפיסת רוב מדינות המערב, הליברלית

הרי שלא  ,יציבות ושליטה באמצעות המדע ובכוח התבונה יגלהש האנושית

מתח שנוצר במצבי משבר קיצוניים בין ב דןהוא   .הכול נתון בידי אדם

לנהג ולשלוט באמצעות התבונה , לנהלהבטחתה של המדינה המודרנית 

  .והמדע לבין השרירות האקראית של תופעות

אביב 'ע בעקבות השאיר ,אייל זיסר מתמקד במהפך המזרח תיכוני' פרופ

ובהשלכותיו על הסדר המדינתי באזור ועל מוסד המדינה הערבית ', הערבי

   .'חלשה-החזקה'

 ארנון סופר מדגיש את תפקידם של הגבולות כאמצעי הגנה על המדינה' פרופ

   .מתאר את התהליכים שתורמים להחלשתו של הגבול המסורתיו המודרנית

די של מדינת ישראל ובמה שהוא מכנה ר הציוני הייחויואב שורק עוסק בהקש

, רחבהרואה את הציונות בקונטקסט היסטורי ', התפיסה הציונית העמוקה'

בניגוד לתפיסה הממקמת את הציונות ואת מדינה ישראל בקונטקסט מודרני 

עומק ההיסטורי וחזון העתיד אינם תלויים במבנה משטר כזה או ה ,לדידו. צר

  .אחר

את כלי החשיבה הנדרשים לנו בעת הזו לשם כל אלו מאפשרים להעשיר 

המגמות  להבנה טובה יותר שלניתוח ההתהוויות הדרמטיות סביבנו ואולי אף 

  .המסתמנות במדינת ישראל

  ,בברכת למידה פורייה                                      

  אלוף,      יוסי בידץ
  מפקד      המכללות
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  אידיאל המדינה המודרנית

  1דור-בן יגב

  

 ימה :כגון ותבשאל ותסוציולוגיה עוסקההיסטוריה המודרנית וה

תפיסות היסוד כיצד עוצבו צמחה מדינה זו ו כיצד? המדינה המודרנית

ומה הן הבעיות  המונחים בבסיסהמה הם המודלים השונים ? שלה

  .ל אחרותדיון בשאלות אלו משמש תשתית לשאלות כבדות משק? שלה

כך  .שהתפתח משפות שונות בזמנים שונים, מורכב הוא מושג 'המדינה'

נוצר בימי  'להודאו'ח בשפה הערבית המונ, במזרח התיכון, למשל

 .'רוטציה'מציין הפועל הצמוד למילה זו . 'שושלת'הביניים ומתייחס ל

מדברת היא ו, 14-כניסתו של אבן חלדון במאה העם  תפיסה זו נשנית

   .של שושלות עם עלייתן וירידתןנות הנוצרות מדי על

ואילו המילה ,  'עיר'ו 'מדינה' ליםייש דמיון רב בין המ, למשל, בגרמנית

נושאת משמעות אחרת על רקע המעמדות בימי  'L’etat'הצרפתית 

  . הביניים

  .עליה נדון בהמשך, גם בעברית יש היסטוריה למונח זה

יש נטייה . די חדש למעשה הוא. סליאוניבר נונאי 'מדינה'המונה , כללית

ומונחים אחרים  'לאום', 'חברה', 'עם', 'מדינה'מונחים כגון  לערבב

. מונחים משמעותיים במיוחדהההבדלים בין  אך, הםהנקשרים ל

אף ו, איננה טבעית, מדינה מתייחסת למסגרת שהיא איננה אורגנית

, עםכשהלאום הוא ה. בתפיסה הטבעית המודרנית מחודשת איננה

המעידים , אלו הם מונחים אורגניים. מת הוא גם החברהמסויבמידה 

המתבטא בכל תחום כמו , על רקע היסטורי משותף, מלמטה צמיחהעל 

                                                            
1

שימש בעבר . הוא פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת חיפה דור-בן גבריאל    
פירסם ספרים , כרקטור האוניברסיטה וכנשיא האגודה הישראלית למדע המדינה

, יישוב סכסוכים, חברה-יחסי צבא, ומאמרים על הפוליטיקה של המזרח התיכון
דור הוא ממייסדי -בן' פרופ. בעולם הערבי ובביטחון הלאומי של ישראלמיעוטים 

  .התכנית האקדמית של המכללה לביטחון לאומי
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 'מדינה'בעוד שב; מנהגים ומערכות ערכים משותפות, תרבות, דת, שפה

  .אין הדבר ברור

 חסר, 'פטריוטיזם'ונקרא בלועזית  'נאמנות'המונח המציין  ,על כן

: ואילו בערבית יש לו שני תרגומים, תרגום עברי מניח את הדעת

מתייחסים לרמות שונות של  אלה מונחים. 'מייהוקאו'ו 'יהיטנוו'

 'נאמנות למדינה'מתייחסים ל ,לעתים. נאמנות במדינות שונות

פטריוט 'כמו למשל , ללאום לעתיםו, 'מדינת ישראל'ולהתבטאויות של 

   .חים אינם זהיםשני המונ. 'של העם היהודי

. תופעה המופיעה בהיסטוריה יחסית מאוחר אהמדינה המודרנית הי

לפיה , רבים מאנשי השיח הלאומי יוצאים מנקודת הנחה מוטעית

 מצבה ואה, בין טריטוריהלבין לאום  מתאםהנושא , אידיאל המדינה

, תיקוןשמחייבים כל דבר אחר הוא ניווט או חריגה . הטבעי והנורמלי

הנחה זו . ין הדבר מתיישב עם המהלך הטבעי של ההיסטוריהמשום שא

אלפי שנות היסטוריה במסגרות  חיו אנשים לאורך, על פי רוב. שגויה

ולא  רב תרבותיות ורב לאומיות ,בעיקר של אימפריות, לגמרי אחרות

שדובר  ,עד לפני מאות שנים איש לא ראה פסול בכך שאחר. במדינות

 'המדינה' רת ולמסגרת שונה ממסגרתשייך לתרבות אח, שפה אחרת

  .העולם התנהל וכך אכן, מקובל ,זה נראה טבעי .ימשול בו

נכנסו , כאשר מסגרות אלה החלו להתפורר בתקופת הרנסאנס

המדינות . אידיאלים חדשים שקידמו את תפיסת המדינה המודרנית

ופיע ה, האבטיפוס הנתפס כמדינה המודרנית, המודרניות הראשונות

המאורגנת  המדינה(פרוסיה , במקומות כמו צרפת 18- במאה ה

שאכן הופכת לגרעין של גרמניה המאוחדת לאחר , הראשונה והמסודרת

ניתן להבין רק על רקע  'מדינה מודרנית'את המונח , יתרה מזאת). 1870

של מתן שליטה של  ,מודרניזציה היא תהליך של שחרור. המודרניזציה

ים המסורתיים של שעבוד שלטונות תוך התרת הכבל ,האדם על גורלו

; שעבוד לשלטון של אמונות טפלות, שעבוד לשלטון המקריות, אחרים

שמתבטאת בעיקר  ,שחרור מכל אלה על ידי חשיבה רציונלית של האדם



  20' עיונים בביטחון לאומי מס
----------------------------------------------------------------------------------  

 

11 
 

המדינה המודרנית היא צורה . אבל גם בדברים אחרים, במדע המודרני

בודים לפחות ברמת האידיאל שלה לגבי השחרור משע, רציונלית

מודרנית המדינה הבאופן שבו נראית  הואהביטוי לכך . מסורתיים

  :ברמת אידיאל זה

בדרך כלל יש שלטון יחיד  :ריכוז השלטון ואחדותו הטריטוריאלית

כפופים לאותה מערכת אדמיניסטרטיבית ה, ואחיד לכל אזורי המדינה

  .ו מאפיין את העידן הקודםנהיבט זה אינ .מרכזית

  

ה מעניקה כוח נאינ ,מטבעה, המדינה המודרנית :ליטיפיזור הכוח הפו

ההנחה היא שיש תחרות בין השכבות השונות . פוליטי בידי שכבה אחת

אולם  ,רב ימת מחזיקה בכוחשכבה מסו ,לעתים .להן נגישות לשלטוןש

ו עובר נואינ השלטון איננו זכות מותנית ,כלומר .מדרך הטבע לא

אנשים בעלי , כבמצרים של מוברא כאשר ניסו לעשות זאת כמו .בירושה

  .מדינה המודרניתלחשיבה מודרנית ורציונלית ראו בזה עלבון 

 

 :יש הפרדה בין הזכויות האזרחיות והחברתיות לבין מעמד חברתי 

, מוקצה מסיבות דתיות, עבודתואדם יכול להיות מופלה לרעה במקום 

יכול  ונהוא אינאך  ,מוצאו או הכנסתו בשלנחות מבחינה חברתית 

תפיסה  קיימת ,שכן ,להיות מופלה לרעה כאזרח של המדינה

כמו , הגדרה נוחה בשפות הלועזיותלכך יש  .אוניברסלית של אזרחות

ביוונית עתיקה וברומית עתיקה . 'Civic Culture' באנגלית למשל

המניות האלה  .שלכל אזרח יש מנייה במדינה, מציינת 'Civic'המילה 

אמת מידה להצלחה או לכישלון שלו  מהוותוהן , פחות או יותר, שוות

 אינןאך , יוקרה, תחרות על מעמד חברתי, בדברים אחרים כמו כלכלה

  .קשורות למוצא או להשתייכות אורגנית כלשהי אחרת

 

זוהי נקודה בעלת  - לית פרופסיונאניהול ענייני המדינה על ידי שכבה 

שהייתה לשליט  בעבר אנשים שלטו במדינה באותה זכות. חשיבות רבה
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אז גם , yאו  xאם השליט היה מלך או קיסר בגלל שהוא בן של . עצמו

מה  שלולא ב ,יומי שה שלשר בכיר או מנהל בכיר ירשו את תפקידם ב

בה התחום הפוליטי המדיני  ,אין זה המצב במדינה המודרנית. עשוש

, אשר עוברת ביקורת ,אותה שכבה עוברת הכשרה. הפך למקצוע

. עבודה מסודרים נהליויישום כדי שיהיו לה  טיניזציהשעוברת רו

אלא על פי , ה על פי מוצאנהבחירה לגבי מי ישרת בתפקידים אלה אינ

בהתאמה לתפקיד  ,הישגיות ותחרותיות, הצלחה, מיומנות ,יכולת

  .הספציפי

 

לא רק שהשלטון  -  אידיאלית-תחרות על השלטון ברמה התיאורטית

אלא שקיימת , מלמעלה או על פי מוצאו עובר בזכות מוקנית נאינ

דרכה אנשים יכולים להצטרף , מסגרת תיאורטית להחליף שלטון

 השלטון פתוח. להקים אופוזיציה לשלטון ולקבל חלק בשלטון, לשלטון

גם בחירות במשטרים טוטליטריים . עד גבול מסוים לתחרותיות

מתקיימות  מדוע, נשאלת השאלה. על הפיקציות האלה שומרות

מה הצורך במפלגה אם ? יש חוקה מדוע? ריותירות במדינות טוטליטבח

של תפקידה  ומה? מהקולות 99%יקבל  ,yאו  x-ש לכול ידוע

הדבקות , הלגיטימציה, האידיאולוגיהמקומן של ? הפורמליות הזו

כדי לא לקומם ביקורת קיצונית או  חשובבשגרה במדינה המודרנית 

  .המהפכ

 

מקפלת   זו נקודה - לתחומים רבים בחברההפוליטית  חדירת הפעילות

מאורגנת ה, תחרותיתה, אופיינית לחברה המודרנית אך היא ,סיכון

להישגים בולט  ןמימוש היכולות המקצועיות ותרגומשמסודרת הו

. לרווחה ולתרבות, לחינוך המדינה אף חודרת, בתנאים אלה .במיוחד

כתוצאה  .יטחוןב ה רק בתחומים טכניים כמו תחבורה אונהחדירה אינ

יכולת חדירה לתחומים של התארגנויות חברתיות  המדינה רוכשת ,מכך

  . ופרטיות
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, בשתי הבעיות הגדולות של המדינה המודרניתהדיון  נמנע, עד כה

  :המערפלות את הבנתה כתופעה

הנחת היסוד שהמדינה היא בעלת קיום ב קשורה הבעיה הראשונה

ועל  על הטריטוריה שלה, בעלת ריבונות של ממש על עצמה, עצמי

ההנחה של  זוהי. ושהיא מסוגלת לכלכל את ענייניה בעצמה ,אזרחיה

, שולט בעניינים, בלתי תלוי, עצמאי 'אני'במרכזה ניצב ש ,הריבונות

יכול להתנתק מאחרים ועדיין להישאר בשלטון בצורה מוצלחת ולספק 

 .להמדינות אוהבות להדגיש היבטים א. מענה לצרכים של העם שלו

הדבר  ומה? ישראל אם לא יום העצמאותבמדינת מהו החג המרכזי 

ישראל נעלבה ? ריבונותהאם לא , כמו ישראל, הקדוש ביותר במדינה

הריבונות הופכת לערך . הכאשר ננקט צעד כזה או אחר שפגע בריבונות

  . מצדיק במידה רבה את קיומה של המדינההוא ו ,מרכזי אותו מטפחים

ועל כמה  ,דינה המודרנית בעידן הנוכחי היא ריבוניתעד כמה המ, אולם

עדר היכולות תימנע ממנה יבה? המדינה המודרניתמוותרת יכולות 

- די לציין מסגרות פן. האפשרות לבצע את המשימות המוטלות עליה

ארגונים כלכליים כמו , ו"מנושאי ביטחון והגנה כמו נאט, מדיניות

התלות . האיחוד האירופי ועודתחומים פוליטיים כמו  ,השוק האירופי

שהיכולת של ריבונות המדינה , מדינית הגוברת היא כה גדולה- הבין

לספק למדינה בעצמה את היכולות הדרושות כדי לענות על כל הצרכים 

ירידה בחשיבות  ניכרת ,כתוצאה מכך. מצטמצמת  -  כל הפונקציותעל ו

יננה ברור להם שהמדינה בעצמה א. שהאזרחים מייחסים למדינה

  . יכולה לספק את הסחורה

סביב נושא גבולות  הואמורכב יותר  עניין .זהו נושא מורכב כשלעצמו

מדוע קיימים ? םינהמדינה נמצאים היכן שה מדוע גבולות .המדינה

הולנד לבין בלגיה , בין גרמניה לפולין, גבולות בין צרפת לגרמניה

רוב המדינות  ,אולם. ההנחה היא שהמדינה היא מדינת לאום? ומהוכד

אין זה אותו . אלא מדינות טריטוריאליות, בעולם אינן מדינות לאום

- ב. מדינות יכולות להיות מדינות לאום ומדינות טריטוריאליות. הדבר
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אלה . מיעוטים ולאומים לא דתיים 15%- מהמדינות יש למעלה מ 90%

, דמוגרפית, כאשר ברוב המקרים, לאומים שיש להם חשיבות פוליטית

נוצרות  כךכתוצאה מ. מהרוביותר עוטים מתרבים בקצב מהיר המי

שהיא מדינת לאום , מעניינות כדוגמת אלה של מדינת ישראל בעיות

נוצרה כדי להיות מדינת  היא אלא, ה רק מדינת לאוםנהיא אינ. קלסית

 ,יתה מדינת לאוםיאם אי פעם ה. היא מדינתו של העם היהודי, לאום

בחנה א לכך יש להוסיף. דינת לאוםישראל היא המקרה למהרי ש

כמחצית מהעם  .היהודי היא מדינתו של העםמדינת ישראל : חשובה

יש כאן מצב . מהאזרחים אינם יהודים 25%-בישראל ו חי ונהיהודי אינ

מאלה  ורבים ,יהודים אינם מתגוררים בישראלהמ רביםשבו 

תה שלא נצפ ,נוצרת בעייתיות מכאן. המתגוררים כאן אינם יהודים

  . במדינת הלאום המודרנית

חלק ניכר מהמדינות בעידן המודרני השתתפו במלחמות על רקע זה 

כאשר , מלחמות אזרחים בתוך המדינות ,האחת :בשלוש צורות

 נה מסודרתנאי, טון בין עמים לבין לאומים איננה ברורהשללהנגישות 

. מלחמות יוגוסלביה לשעברשל המקרה כדוגמת . נה מבוססתנואי דייה

זוהי הדוגמה הראשונה והיחידה של מלחמות אלימות באירופה 

 ,מדינה אשנייה היהורה הצ. הנאורה מאז מלחמת העולם השנייה

כדי  ,לנקות את עצמה, לעשות קומפקטיזציה של עצמה המבקשת

מסתבכת  היא וכתוצאה מכך, יותר הומוגנית, שתהיה יותר קוהרנטית

מדינה  - ההפך מזה אהצורה השלישית הי. בסכסוכים אתניים

סיעות , לצאת מגבולותיה ולצרף לשטחה עמים או שבטים מבקשתה

 ,לומר ניתן, לכן. כמו באפריקה, שייכות לה אינןשבטיות ואחרות ש

בתפקודים , ברמות הספציפיות שלה, המדינה המודרנית ,שמצד אחד

תואם את הרוח המודרנית של  אשר, שלה למתן שלטון רציונלי ומסודר

מצד  ;מבחינת החתירה לתכלית ברורה ,חשיבהושל הסחר של ה ,מדעה

הלאום והמדינה  ,באופן שהטריטוריה ,קיים גם הרצון להומוגניות, שני

 איננוהדבר הזה איננו קיים וכנראה גם . מחוברים באחדות אחת

  . נושא זה מציב בעיות ופתרונות מעניינים. אפשרי
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הפדרציה היא . מאתגרות מציב תובנות 'פדרציה' או' פדרליזם' מושגה

סוג זה קיים בהרבה . סוג מסוים ומורכב במיוחד של המדינה המודרנית

, ארצות הבריתכמו , כולל המפורסמות והמובילות ביותר, מדינות

מדינה הנתפסת כ, גם שוויץ. שהיא מדינה פדרלית קלסית טיפוסית

אפילו , מדינה פדרלית בצורה אחרת אהי, יציבה ביותר באירופהה

, אולי בכל אירופה, המדינה החשובה ביותר, גרמניה .ונפדרליתק

וארצות רבות , 'הרפובליקה הפדרלית של גרמניה'מגדירה את עצמה 

כולל , מברזיל ועד קנדה, מדרום אפריקה עד אוסטרליה, אחרות

  . מגדירות את עצמן פדרליות, רוסיה

יה וריאצ אפדרליזם הי? הפדרליזם את רוח המודרניותמגלם  כיצד

קונצפט של חלוקת ה מונחרשי הפדרליזם וכאשר בש ,ספציפית

מעין ויתור מרצון על האידיאל של  וזה. של שיתוף ריבונות, ריבונות

. ל ממורכז בשלטון המרכזיושבה הכ, מדינה קלסית בתפיסה המודרנית

ו נאבל הבסיס אינ, היא שונה ממדינה למדינה. מעניינתהיא חלוקה זו 

המדינה מקיימת ריבונות . לית אלא פונקציונליתשל חלוקה טריטוריא

כאשר בנושאים הקשורים לעניינים , ביטחון ועוד, חוץ בנושאים כמו

ובוודאי גם בנושאים בעלי , בריאות, כמו חינוך, יומיומיים חשובים

 לעאלה סמכויות אצילה המדינה מ ,בשגרה היומיומית חשיבות פחותה

 .שר ביחד מרכיבות את המדינהא, יחידות טריטוריאליות קטנות יותר

. לפי מוצא אתני ללכרך יחידות טריטוריאליות אלה מתחלקות בד

אלא שהחלוקה לקנטונים איננה , המודל השוויצרי הוא כזה ,למשל

מאפשרת לשלושת העמים השונים להביא היא ו ,בהכרח טריטוריאלית

ביטוי את העצמאות החלקית שלהם ואת הריבונות שלהם בתוך ידי ל

  .מדינה מודרנית לכל הדעות, ויץשו

. בה קיימת בעיה חמורה ,בחנות אלה נכונות במידה רבה גם בקנדהא

. ארצות הבריתמיותר גדולה , מדינה גדולה מאדהיא , למשל, קנדה

עקב  .ארצות הבריתומעלה ב 10מיליון איש לעומת פי  30-כ חיים בה

דובר  רהאחאחד דובר צרפתית וה, העובדה שקיימים בה שני עמים

מבלי לפורר  ,השאלה כיצד ניתן לתת לעובדה זו ביטוי עולה, אנגלית



  !?קץ עידן המדינה המודרנית
----------------------------------------------------------------------------------  
 

16 
 

, מצד אחד. הפטנט הקנדי הוא כפול? את המדינה הקנדית המודרנית

בהם יש ריכוז גבוה של , לפיו באזורים מסוימים ,קיים העיקרון הפדרלי

בצרפתית והשפה הרשמית הוא החינוך , דוברי צרפתית כמו בקוויבק

גם במקומות , מצד שני. קומפוננט טריטוריאלי היא צרפתיתשל אותו 

כדי להביא לידי ביטוי את העובדה שיש , אחרים מתאפשרת דו לשוניות

קנדה , במובן זה. בהגדרה טכנית אין עם קנדי, כלומר. כאן שני עמים

אלא , מדינהשהלאום הקנדי יצר עוד  ואין פירוש. ה מדינת לאוםנאינ

סטיות של הבריטים והצרפתים יצרו בקנדה לימניפולציות אימפריא

  . מדינההשל  בפדרליזציהביטוי בא לידי  והדבר ,שני עמים

, ברית המועצות לשעבר הייתה מחולקת בשיטה פדרלית טריטוריאלית

, כמו ליטא וכך יצרה את המדינות שהתפצלו ממנה לאחר נפילתה

ה גם היום רוסיה מגדירה את עצמ. אסטוניה וגם רוסיה, יהבלט

  .כמדינה פדרלית

בעיה נוספת קשורה לעובדה שאידיאלים אלה יכולים לבוא לידי ביטוי 

רוב . ת לחלוטיןובמדינה המודרנית בשתי צורות שונות ואפילו סותר

מדינות : ווג בשני סוגיםיניתנות לס, הנחשבות כמודרניות, המדינות

 בין אם הן טוטליטריות או, דמוקרטיות או מדינות לא דמוקרטיות

המודרניות גם עם מתיישבת , ןאם כ ,כיצד. ות מסוגים שוניםידיקטטור

שלא רק שהיא  אהתשובה הי? דמוקרטיה וגם עם טוטליטריות

וגם , אלא שהמעברים ממשטר דמוקרטי למשטר טוטליטרי, מתיישבת

  . שתיהןל משותפתהם מהירים בגלל שיש לוגיקה . מאד מהירים, להפך

מודרנית כוללים בתוכם נגישות התכונות של המדינה ה, כאמור

אין אחיזה , כלומר. תחרות ובעיקר את הצורך בלגיטימציה, לשלטון

כי , אני שליט במדינה המודרנית כי אבא שלי היה שליט" :לטענות כגון

כי אני נולדתי למה , כי אני ירשתי את זה, אני בא מהמשפחה הנכונה

כנגד . ותה לשליטהתפיסה המודרנית של המדינה היא באי שייכ". שאני

בה נאמר המשפט המפורסם של , המשטר הקלסי הישן כדוגמת צרפת

. הוצתו המהפכות הגדולות של העידן המודרני ,"המדינה זה אני"המלך 
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אביב , 1789המהפכה הצרפתית של , 1776המהפכה האמריקאית של 

יצרו את המדינות המודרניות שמחזיקות מעמד פחות  1848-העמים ב

המדינה שייכת . לגיטימציההוא הממד המרכזי . היום או יותר עד

חלה חובת מתן דין וחשבון וחובת ההוכחה כי , בתור שכזאת. לאזרחיה

יש , במצב זה נוצרת נגישות גדולה .נעשה לטובת אזרחי המדינה לוהכ

מצד אחד יש לזה ערך . של האזרחים לשלטון, האומרים גדולה מדי

לטרנטיבות ואפשרות לחילופי א, משום שזה יוצר ביקורת, חיובי

ללא , כאשר ההמון יוצא לרחוב ומשתתף בפוליטיקה, מצד שני. שלטון

, רטוריקות ופופוליזם, דמגוגיות ונסחף אחר, שיקול דעתאו ידע 

תופעה זו שכיחה . מהיר מאד הוא המעבר מדמוקרטיה לטוטליטריזם

בחלק מהמדינות המודרניות האלמנט , אי לכך. ומחייבת מודעות

   .ב הדגשמחויאיננו הדמוקרטי 

המפלגה  :שתי מפלגות גדולות ,היסטורית ,ישארצות הברית ב

כיצד יכול מינוח זה להתיישב עם . המפלגה הרפובליקניתוהדמוקרטית 

 אישראל הי ?הכרזתן של רוב המדינות בעולם על עצמן כרפובליקות

ים בכל העמ. 'מדינת ישראל'אחת המדינות בעולם שעל דרכונה כתוב 

, הרפובליקה הצרפתית -  'רפובליקה'האחרים זה מתחיל במילה 

  ? הכיצד. ומההרפובליקה הפדרלית הגרמנית וכד

מודרנית המדינה התפיסה של ההתפיסה של הרפובליקה שונה מ

 .בין השלטון לאזרח מחיצותבהצורך דמוקרטית בהביאה בחשבון את ה

כדוגמת  ,מדיניהיבטים אלה באים לידי ביטוי בכתבי תורת הרעיון ה

ובעיקר אצל מונטסקייה ואחרים המודעים לצורך , הובס ורוסו, לוק

ללא מעט יכולת לנהל את עצמו , לתת לשלטון חופש פעולה מוגבל

פטנטים  .להפילו לידיים פופוליסטיות עלוליםאשר , יומיים-םלחצים יו

   :להלן כמה מהם, רבים מסדירים עניין זה

בדבר , ידי ביטוי ברפובליקות מודרניותשהובא ל, עיקרון הואהראשון 

 מתקיימת ארצות הבריתב. צורך בשלטון עקיף מול שלטון ישירה

אין זה . אובמה ארצות הבריתאנשים יצביעו בעד נשיא  x לפיה ,פיקציה
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טכנית ותיאורטית הם הצביעו בעד אלקטורים במדינות השונות . יקמדו

מד זה או אחר שזכה אשר התחייבו להצביע עבור מוע, ארצות הבריתב

הרפובליקה האמריקאית איננה ישירה לפי  ,קרי. ברוב הקולות במחוז

- םשבה האזרח והמדינה אינם מתחככים יו, התורה של אדמונד ברק

גם הנציג בו , יתרה מזאת. אלא מתחככים דרך נציגים מתווכים ,יום

לו  מאצילאתה . ו מתחייב לעשות בדיוק את שאתה רוצהנבחרת אינ

להעלות או הוא יכול להוריד . לא בגלל שהוא שליח ישיר שלך, ותסמכוי

, אתה אך .התחייבות אליךמתוך לא ש ,מסים ולנהל את המדיניות שלו

. בוחר בו מכיוון שהוא מוביל מדיניות כללית בה אתה תומך ,האזרח

, כי הדמוקרטיה היא עדיין ישירה מדי ,יש אשר טוענים ,אף על פי כן

שליט השגרתית מדי ועל כן יש צורך במחיצות בין , אינטנסיבית מדי

    .אחת מהן היא בחירה בנציגים .לנשלט

ברוב המדינות המודרניות יש רשות . הפטנט השני הוא הפרדת הרשויות

גם . ברוב המדינות יש כמובן רשות מבצעת ;רשות מחוקקת, שיפוטית

ובע פטנט זה נ. שופטים וכל השאר, במדינות טוטליטריות יש פרלמנט

המביאים  ,בלמיםו איזוניםל ע 18-מהחשיבה של מונטסקייה במאה ה

אשר לידי ביטוי את ההטרוגניות של האנשים שמרכיבים את המדינה 

כן כמו ו, במובן של הלחץ הטוטליטרי, שלטון ישיר תמאפשראיננה 

  . ככל העולה על רוחם לעשות  במדינה ,לשליטים איננה מאפשרת

שליט לנשלט ההגומלין בין  יתות את יחסרוב המדינות מווס ,כיום

, חריגים יש. ט בכל מדינה מודרנית יש חוקהכמע. חוקהבאמצעות 

ות היא דוגמאאחת ה. אולם לא בטוח שהם אכן לגמרי חריגים

ה חוקה נזו אינ. אך יש בה חוקה, שלה אין חוקה מוגדרת, בריטניה

ים אוסף של מסמכים היסטורי אך יש, כתובה כמו של האמריקאים

יש תחליפים . אשר ביחד מהווים סוג של חוקה ,'מגנה כרטא'כמו ה

יש יותר משפטיציה חוקתית מאשר בארצות אף ובישראל , לחוקה

ישראל היא מדינה  מן הבחינה הזוגם . ם לשון הגזמהיהברית אם נוקט

  . מודרנית טיפוסית



  20' עיונים בביטחון לאומי מס
----------------------------------------------------------------------------------  

 

19 
 

עניינו בוויסות השתתפות האזרחים באמצעות  - שלישיההפטנט 

אין מדינה . במיוחד מפלגות, במיוחד מוסדות פוליטיים, מוסדות

יש מדינות עם שלטון חד מפלגתי ויש דו מפלגתי . מפלגותללא מודרנית 

אבל אין תחליף למפלגה , כמו בישראל, ותלת מפלגתי ורב מפלגתי

וגם , חילופי שלטון, השתתפות פוליטית, המאפשר תחרות פוליטית

מסודרים של להט פוליטי של תיעול בערוצים קונסטרוקטיביים ו

דעות ולהיכנס לזירה הפוליטית בצורה  להשמיע המבקשים ,אנשים

את אחד הדברים החשובים שהמדינה מאפשרת היא . מסודרת

מתכוונות  אינןגם מדינות ש. של המפלגות בתהליך הפוליטי ןהשתתפות

לפחות מפלגה , יש מפלגות, גם במדינות טוטליטריות, לתחרות של ממש

אם אין תחרות של ממש ואין אפשרות , נשאלת השאלה .מרכזיתאחת 

מדוע ? במדינה כמו צפון קוריאה יש מפלגה מדוע ,להחליף את השלטון

בגרמניה הנאצית  מדוע? בברית המועצות של סטלין הייתה מפלגה

המפלגה היא כלי מרכזי של המדינה המודרנית  .ומהוכד? הייתה מפלגה

  . עליו יכולה לוותר איננהוהמדינה 

תחום שקיים בכל מדינה מודרנית ונקרא קשור בהפטנט הרביעי 

לפעמים זה מופיע . 'החברה האזרחית' בסוציולוגיה הפוליטית החדשה

שהוא בין תחום הפרט לבין הפוליטיקה  ,תחת המגזר השלישי

יש טווח . במשרדי ממשלה ושלטון, בפרלמנטים, שמתבטאת במפלגות

י להביא לידי ביטוי את האינטרסים אמצע בו אנשים מתארגנים כד

כך תורמים לחיים המודרניים במדינה מבלי  על ידיו ,המשותפים שלהם

יכולת זו לארגן גופים מהסוג . להיות מעורבים באופן ישיר בפוליטיקה

מהווה , ועד לעמותות בעד חופש הביטוי פרהסת מוועד הורים בבי, הזה

כתב על כך . גבוההיכולת קריטית לקיים מדינה מודרנית ברמה 

בספרו  ,ארצות הבריתהאציל הצרפתי שביקר ב ,אלקסיס דה טוקוויל

בו הוא מתאר את ההתרשמות , 1847-ב" דמוקרטיה באמריקהה"

ארצות הרב של ההתארגנויות מהסוג הזה ב ממספרןשלו  החזקה

בעיה אצל האמריקאים מוקמת  משום שעל כלזאת בעיקר . הברית

 איננו מעביר את הטיפולהשלטון המקומי , כך. ועדה שתמצא פתרון
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, ברמה המקומית מטפל בהןאלא , שלטון המרכזילסוגיות מסוימות ב

נסיבות אלה  .יש עם מי לתקשר ביומיום, על מי לסמוךבאופן שיש 

את האזרח מהסכנות הפוליטיות של חדירה לתחום שלו מצד  מנתקות

  . לחץ ישיר על הממשלהמומצד שני , אחד

לאחרונה בישראל מראה שכאשר אזרחים נשאלו האם מחקר שנעשה 

 94%, יש להם על מי לסמוך במקרה של בעיה אישית לוחצת

מועצה או  ,אם זו ועדה, יש להם על מי לסמוך, שכןהשיבו מהאזרחים 

  . עמותה

. מודרניתהמדינה השל  קיומהכל ההיבטים שהוצגו כאן מאפשרים את 

וריה מעלים שתי שאלות הרהורים על אסכולה או מודל חדש בהיסט

המענה ? קודם נעלם ומדוע מה שהיה? מה היה קודם: מרכזיות

על  לפיהם מדינה מודרנית צומחת, צמיחה לשאלות אלה הוא במונחי

  : רקע ארבע סיבות

מהפכת , המהפכה התעשייתית - התפתחויות טכניות כלכליות

לפעול בצורה יותר  המאלצים את המדינה, תקשורתהו התחבורה

ההתארגנויות הפיאודליות , כל שקדם. ונלית ולנהל את עצמהרצי

 או, פשרו  חופש תנועהילא א, לא היו מספיק מסודרות אימפריאליות

חופש גמישות ולא נתנו שליטה מרכזית מספקת כדי לנהל מדינה בצורה 

  ;יעילה

ירידה גדולה מההבדלים המעמדיים  -  התפתחויות חברתיות מעמדיות 

 ,התמרדות בהבדלי המעמדות הקיצוניים, מדותומיתון הבדלי המע

  ;1789שבאה לידי ביטוי בצורה בוטה במיוחד במהפכה הצרפתית של 

   ;הקשר דתי חזק לרבות  - התפתחות של ערכים אוניברסאליים

  . עליית החילוניות החדשה

  

 ,שהביא לעליית המדינה המודרנית, כל אחד מארבעת הגורמים האלה

התפתחות , תחייה דתית. דינה המודרניתחותר כעת תחת תחום המ

והתעשייה והתחבורה כיום חותרות תחת  ,הטכנולוגיה והתקשורת
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המסר אודות המדינה , על כן. המדינה המודרנית ואינן מחזקות אותה

היותה מקדמת אשר לב ,המודרנית כתופעה אידאלית חשוב וחיובי

נית הביא קרון המדינה המודרייש לזכור שע, אולם. חופש ודמוקרטיה

אותם שיתכן י. תאי גזים ולפצצת האטוםל, גם לשתי מלחמות עולם

ואולי זו גם העת  ,יביאו לחתירה תחתיה, שהובילו לעלייתה, גורמים

  . לחשוב על מודלים חדשים של קיום אנושי
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טור בפירוק אידיאל המשילות כקטליז 'רכיב התאונה'

 המודרני

  2גרשון הכהן

  

  , לבֵ ֵּת ת לַ חַ ַּת ִמ  ֹוּבל ּגַ עַ  בכֵ ֹוים ׁשִה לֹאֱ ..." 

  ..."לֵק לְ ַק ְת ִמ  הּוֶּש יד ַמ ִמ ּתָ , ןּוּקָּתִמיד ָעסּוק ְּבִת 

  )יהודה עמיחי, "והיא תהילתך"מתוך השיר ( 

  פרולוג

ביטחון בפורום ג הופיעו ראש הממשלה ושר ה"ה תשעלקראת ראש השנ

בשיחה שהתפתחה ביקשתי את רשות . ל לברכת שנה טובה"מטכ

התיכון בשנה וחצי  וטענתי כי המצב המתפתח במזרחהדיבור 

השתרר . טוב לי עם המגמה המתהווה, האחרונות ממש מתאים לי

הצבעתי על ההבדל , במאמץ להסביר כיצד הגעתי להבנה כזו. שקט

בעבור  ;התרבותי בין איש תרבות המערב לבין איש תרבות המזרח

בדה השליטה אם לרגע א. האדם המערבי היציבות משמשת מצב יסוד

על מנת להשיב , הרי שנדרש להכיל אותה ולטפל בה, ציבותי ונוצרה אי

 - להפך עבור האדם בתרבות המזרח  ממש. מסילתואת הסדר היציב אל 

 - התרבות הסינית והתרבות הערבית , כית"בכלל זה היהדות התנ

הרי היא , אם לרגע נוצרה יציבות. עבורם אי יציבות נתפסת כמצב יסוד

שאמנם יוצר לרגע את הפיתוי להאמין , של שיווי משקל ארעיתוצאה 

, במצב תודעתי כזה. אבל בהרף עין הוא עלול לחלוף, קיימא כי הוא בר

                                                            

 פיקד על המכללות הצבאיות ,446מפקד הגיס הצפוני , גרשון הכהן האלוף   2
בעל תואר שני . 2011עד  2006ועל המכללה לביטחון לאומי בשנים 

 .מהאוניברסיטה העברית בירושלים בפילוסופיה ובספרות השוואתית
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בנטייתי אל גישת בן . דעת חי בתודעת מוכנות למאבק מתמיד אדם בר

ואף יש לי  ,כי אני אכן חי במוכנות למאבק מתמיד, הצהרתי, המזרח

שמתהווה במזרח התיכון בתקופה האחרונה  מה, מתוך כך. למען מה

  .פשוט מתאים לי

דברים קצרים אלה יכולים לשמש הזמנה לדיון הארוך ש ,חשבתי

אשר  , באשר הם נטועים בשורשיהם במצוקה תרבותית, המוצג בזה

בלעדיה אתקשה להסביר את כל העניין שאני מבקש לעורר במודרניות 

  .ובמדינה המודרנית

  מבוא

בעת בתרבות המערבית  במיוחד כפי שהתהוותה, ניתהמדינה המודר

, רק רעיון שהיא איננהכמובן . היא קודם כל רעיון מודרני ,החדשה

במצוקותיה , שגיהיבה, תית בדפוסי התנהלותהוראולם התבוננות ביק

 מחייב בירור וניתוח של תכני הרעיון שכונן אותה והציג, תיהוובאכזב

  .זרח המדינהא, לחיי האדם אותה כהבטחה גדולה

יסודות בשזור  היה רעיון המדינה המודרנית, מראשית התהוותו

במילים . דמה המדעיתשגי הקייהאמונה בתבונה ובנאורות וניצב על ה

  :את העידן המודרני, הסוציולוג הצרפתי, אר ברונו לאטוריאלה ת

חוקי הטבע אפשרו לנאורות הראשונה להרוס עד היסוד את 

כל ... של הדעות הקדומות האנושיות יומרותיהן חסרות הבסיס

בא שחר זוהר ... ויליות או משוערותומחשבות העבר נעשו א

רור בין ההשתלשלויות החומריות לפנטזיות ישהפריד בב

פלינה חוותה ימדעי הטבע הגבירו את הטבע וכל דיסצ. האנושיות

את עצמה כמהפכה טוטלית שבאמצעותה היא מתנתקת סוף סוף 

אינו מודרני אם לא חש את יופיו של אותו  איש. מהמשטר הישן

   .שחר ולא נרגש מהבטחותיו

  )61-60' מע, 2005, לאטור(
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 ,ראה לנגד עיניו מדינה מודרנית" מדינת היהודים" גם הרצל בספרו

כבשורה לעתיד , המוצלח אשר הידע המדעי הוא התשתית לניהולה

  :כפי שכתב ,ראוי

 .תצא ותחל תנועת היהודיםהיא המרכז אשר ממנו " אגודת היהודים"

סוד מדינת היהודים כפי ילי. מדעיים ומדינייםתפקידי האגודה הם 

לו מוטל . דרושים תנאים מדעיים ברוח העת החדשה, אשר אראה לי

לא כאבותינו התמימים היינו יוצאים , עלינו היום לצאת ממצרים

מספר בראשונה נחקור לדעת את . )שלפתע לא מצאו מים לשתות(

  ).ההדגשה במקור... (ים וכוחםהיוצא

  )1897, הרצל(

וגם  )אריסטו, אפלטון( גם ביוון הקדומה ,כבר בימי העולם העתיק

עמדו החכמים על הפער בין מה שמדינה וממלכה צריכה  ,ביהדות

ת יבהווי למעשה לבין מה שקורה, הרצוילהיות לאור האידיאל 

בין עיר  תה מול הפער המתקייםוגם הנצרות בהתמודד .המציאות

, נשלטת בידי הקיסרכפי שהיא  ,השמימית לבין עיר האדםהאלוהים 

תנו לקיסר אשר לקיסר : "קבעה את האמירה הדיכוטומית הידועה

מבחינת צידוק האל , למעשה ,בכך השלימה". ולאלוהים אשר לאלוהים

עם הפער המתקיים לעד בין המדינה האידיאלית , )תיאודיצאה(

  . הפוליטיים במתכונתם הארצית לבין החיים נטליתהטרנצד

כה המדעית והעמדת כוח התבונה כהבטחה לפתרון מצוקות עם המהפ

, התפנית המודרנית 18-נוצרה באירופה של המאה ה ,חברההאדם וה

נמצא הכלי שיגשר בין , אשר בישרה כי באמצעות המדע והתבונה

האידיאל . האידיאל השמימי לבין החיים הפוליטיים הארציים

הפך בהוויה , כחזון לאחרית הימים, שהיה נתון בידי האל השמימי

 ,הרעיון המודרני זו תמצית. הפוליטית החילונית לנתון בידי אדם

ונה מעתה בידי האחריות לגאולת האדם נת הסובב סביב האמונה כי

  .תבונתו ולידע המדעיל ובלבד שהוא מציית, אדם
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כרעיון המתקיים ניתן לייצוג , לכינון המדינה בהשלכתו, זה רעיון

על אודות  'חזון העל'שבין האידיאל או ) 1' ראו תרשים מס(במשולש 

שהם , 'כאן ועכשיו'לבין החיים הפוליטיים של ; מה שרצוי שיהיה

ובקודקוד השלישי המדע והתבונה האמורים לגשר ; המצב המצוי

כאן תפקידם של המומחים בחיבור בין המצוי לרצוי עד לכדי . ביניהם

  .      פיפה ביניהםיצירת ח

  תפקיד המדע והתבונה בכינון המדינה המודרנית: 1' תרשים מס

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

האידיאל 
  השמימי

  'לעחזון '

 הרצוי

חיים 
  פוליטיים

 'אן ועכשיוכ'

המצוי 

המדע 
  והתבונה

  כגישור 

  הנתון בידי 

     המומחים 
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בידי האדם נתון ל ויש רציונליות וכמעט הכ: זהו בעצם לב העניין

המודרני גם - האם זה אומר שיש בידי האדם הרציונלי. המציית לה

דרני מאמין כי ככל שיובל אדם מו, כן? יכולת משופרת לראיית הנולד

תהיה בידיו מידה לא מבוטלת , על ידי תבונתו ועל ידי מומחים תבוניים

התנהלות כזו אמורה לקדם אותנו לקראת עולם . נולדהשל ראיית 

  ).2' ראו תרשים מס(שכולו טוב 

  המדינה המודרנית לקראת משילות אידיאלית: 2' תרשים מס

  

  

  

  

  

   

  

  

 ולו טובלקראת עולם שכ

  בציפייה למיצוי החיים ככל הניתן

  

 בטלטלה המטלטלת מדינות מודרניות ן שלייהעני חילבנקודה זו מת

קתרינה  הסופה, מוניים כדוגמת הצונאמי ביפןבעומדן נוכח אסונות ה

באירועים אלה  .השריפה בכרמלאו , ארצות הבריתלינס בורא בניו

שהבטיחה המדינה  תגלה בין ההבטחהשההטלטלה מן הפער  התהוותה

לשלוט ככל הניתן באמצעות התבונה והמדע גם בשרירות  - המודרנית

ל בידי והכ
 האדם   

  רציונליות
  

 ראיית הנולד
צמצום 

אקראיות 
למינימום  שליטה 

בהתהוות 
קשר סיבתי המציאות

בין תכנון 
תבוני -מדעי

תוצאות לבין

תכנון ארוך 
  טווח

מדע 
  וטכנולוגיה
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כפי , המציאות הארצית הממשיתלבין  - האקראית של הטבע

הפתעות מודיעיניות כה מטלטלות גם  ,לכן .ברגעי המשברשהתגלתה 

הרי הפקדנו גורלנו בידי  ,חקירה מובילות בדרך כלל אל ועדותאותנו ו

  ?שנכשלנו איך קרה אז, 'נולד רואי'ניים מומחים תבו

לה הגדולה שחוותה גם ההסבר לטלט ,כפי שיתואר להלן ,כאן מצוי

  . 11.9.2001- לאדן ב ןארצות הברית במתקפת הטרור של ב

בהיותן תופעות , תאונות רחבות היקף ותקיפות טרור, פגעי טבע, כלומר

תבוני  מחייבות אדם, מוכרות ובעלות סבירות ממשית להתרחשות

מה שמעניין כל כך , על כן. להיערך לקראתן במלוא הרצינות והאחריות

הוא המפגש והפער הבלתי ניתן , במיוחד ברגעי משבר, בתופעות אלה

ערך לקראתו יבין שאיפת האדם המודרני לצפות פני עתיד ולה, לאיחוי

גם את האדם , המותירות לעתים, לבין האקראיות וההפתעה, כראוי

  .בחוסר אונים, ת המדינה המודרניתהמודרני וא

את האופן שבו , אבקש בדבריי הבאים לבחון במבט ממוקד, על כן

, אירועי אסון ותאונה מטלטלים וסודקים את רעיון המדינה המודרנית

במגמה להטיל אור על אותם סדקים הנפערים ברעיון המדינה 

יו המודרנית ולהתבונן בהם מנקודת מבט ההופכת גם את המובן מאל

  .כנתון לבירור מחודש, יםישל חיינו המודרנ

  פול ויריליו על הפוטנציאל לתאונה גלובלית

 - " המרחב הביקורתי"בספרו ) 1984( הפילוסוף הצרפתי פול ויריליו

משמעות התאונה עסק ב -שיצא לאור כבר לפני למעלה ממחצית היובל 

 עיתמד-רציונליתהחשיבה אר בהרחבה כיצד היהוא ת. לאדם המודרני

 לשלוטמתוך מגמה המבקשת , להשיג שליטה בעולם התופעותביקשה 

ההבטחה הגדולה של הליכה שבי אחר אולם ה .בבלתי ניתן לשליטה גם

 - תביא לדבריו עד לכדי תאונה רחבת ידיים  הטכנולוגיה והמדע

אשר תשנה לא רק את תפיסת האדם את , "תאונה אינטגרטיבית"

קט הפרוי: לסיום החשיבה המודרנית ליאו אלא גם תביא, הטכנולוגיה
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 'התאונה השלמה'מה שמכנה ויריליו בעקבות  ,גיע לקצוהמודרני י

)'Integral Accident'( )14' ע, 1984, ויריליו(.   

אלא שהראייה  .לתאונה מסוג זהאו מייחל ו מטיף נמובן שווירליו אינ

 בבנייתשל הטכנולוגיה ולמרכזיותה באשר לתפקידה  ,הפסימית שלו

מובילה , והטבע אמצעותה במכלול פעולות האדםלשלוט ב היכולת

מסדר גודל שלא נודע האנושות בדרכה לחוות תאונה כי  עריךאותו לה

יש  ,בעולם ההולך ומעצים את תלותו ברשת זיקות גלובלית. עד כה

המתרחשות במקום אחד  כי לתאונות, להערכתו ,סיכוי הולך וגובר

 יתפיז זיקה קיום ללא גם ,אחרים רבים השפעה על מקומות תהיה

הממד האינטגרטיבי של  מתוך, באופן זה .וישירה ביניהם גלויה

 שינויבאופן בלתי נמנע  תהווהי, שיועצמוהתאונה וממדי הקטסטרופה 

, ויריליו( הטכנולוגיה והמדעהאדם את תפקיד בתפיסת  רעיוני מהותי

1984( .  

ת שנתפסו כאירועים בעשור האחרון חווינו כולנו תופעות מטלטלו

אשר הועצמו שבעתיים באופן החזותי בו הוצגו לכל יושבי , מכוננים

  . מעל מסכי הטלוויזיה, תבל

ל אדם מודרני מן המדע ומן שציפיותיו ש, אין אפוא לתהות על כך

, עצמן נחבטות שוב ושוב מול המציאות המתריסהאת מוצאות  המדינה

ית ספק עמוק באשר עד שהיא מעוררת באזרחי המדינה המודרנ

  .ליכולתה של המדינה המודרנית לממש את אשר הבטיחה

 

  מנבואה  לחכמת המדע: המומחים ותפקידם

כי האפקטיביות של המדינה , דור הסביר בהרצאת הפתיחה- בן 'פרופ

אבקש . על המומחיות ועל קיומם של מומחים מבוססת המודרנית

שאכן , פיקציה היא סוג של כי גם ההסתמכות על המומחים, טעוןל

  .נושאת בתפקיד מכונן ואף היא הולכת ונסדקת



  !?קץ עידן המדינה המודרנית
----------------------------------------------------------------------------------  
 

30 
 

מעניין היה לשמוע את אותם מדעני . מי ביפןאהצוננחזור לאירועי 

ששום , בביטחון מלא, שהבטיחו בשבוע הראשון לאסון, גם בארץ, גרעין

בהיותם בנויים נכון על פי , סכנה לא צפויה לכורים הגרעיניים ביפן

כדאי לבדוק היכן עומדים היום אותם . ותמיטב הדרישות המדעי

  .באותו שבוע כה בטחו במומחיותםאשר  ,מומחים

התרחשות הדרמטית בו מוחמד בועזיזי אציע להתבונן גם באירוע

: ל מדובר בסיפור פשוט ועצובובסך הכ. שחולל כסוג של תאונה רבתי

הצית את עצמו מתוך עלבון , סטירה משוטרת חטףרוכל תוניסאי צעיר 

מעין תאונה , ענק משמעותה של התרחשותמשל על ל שפלה והפךוה

  .בלתי ניתנת לניבוי ובלתי ניתנת לשליטה בממדיה, אינטגרטיבית

מהפכת "תחת הכותרת , "ראשון מקור"אורי אליצור כתב על כך ב

  :"מוחמד בועזיזי

בהחלט ייתכן שהנכדים שלכם לא ? בועזיזיאתם יודעים מי זה מוחמד 

 17-ב .הם יכירו בועזיזיאבל את השם , אובמהרק דעו מי היה ביי

בעיירה קטנה ולא ידועה  ,)עשרה בטבת לפי שעון ישראל(בדצמבר 

הצית את עצמו ומת אחרי שהמשטרה  מוחמד בועזיזי, בדרום תוניסיה

  .חוקי שממנו התפרנסהבלתי הרסה את דוכן הירקות 

 ליוניםיממו כ, רעב ומיואש ,מובטל, 26היה צעיר אקדמאי בן  בועזיזי

  .רבים במרחב הערבי הענק

וכך התחילה , חברים שלו הפיצו את תמונתו ואת סיפורו בפייסבוק

  .המהפכה

הפרשנים  ,ולכן .האירועים הגדולים באמת הם תמיד בלתי צפויים

לא צריכים , כמו גם אנשי המודיעין הכי מקצוענים, המופתעים

לא היה להם כה להתבייש או להתפטר בשל העובדה שיום לפני המהפ

  .מושג מה עומד לקרות

  )2011, אליצור(
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שהציתה עצמה , עולה חדשה מרוסיה, שהימי יודע איך קוראים לא

איש לא זוכר את ? במחאה על ההתנתקות, 2005בנתיבות באוגוסט 

. שום צונאמי לא התהווה ממחאתה הטרגית. 3ילנה בוסינובה -שמה  

דול של מהומות הציף את איש אחד שרף עצמו וגל ג, אבל בתוניסיה

כיצד היא לא זכתה ? מדוע אנחנו לא זוכרים את שמה. האזור כולו

כמו ". מן אללה"אפשר להניח לכך ולומר בפשטות ? לעורר מהומות

, שהונחו ללא השגחה בחורשה בכרמל ,שלא כל ארבע גחלים לוחשות

אבל צריך גם ; נכון שצריך גחלים. הופכות תמיד ובהכרח לשריפת ענק

בזמן ויער בתקופה  יםומכבי אש שלא מגיע; וח גדולה בכיוון המתאיםר

יוצר , רוף חד פעמייבצ ,וכל זה ביחד; של יובש מצטבר אחרי קיץ לוהט

חד פעמיות היא אחד הדברים שכל כך מפריעים . מקריות חד פעמית

מטלטלים כל כך מדינה , כך ובשל ,מומחיותם את למומחים לממש

אם רק על בסיס . האמונה בחכמת המומחים שהשתיתה את ניהולה על

ניתן לבקש מומחיות וראיית פני , תנאים ותהליכים חוזרים ונשנים

כיצד תצליח המדינה לממש את הבטחתה להסדרת יציבות   - עתיד 

 ,על מי? שהם חד פעמיים מטבעם, ושליטה בכל אותם מקרים קריטיים

דעת מה יקרה ישליך אדם את יהבו בהזדקקותו הכה נחוצה ל ,אם כן

  ?בעתיד

אכן אין בידי , אם מודים ברצינות כי במקרים חד פעמיים כגון אלה

שפר , אם כן, במה -עולה בצדק השאלה , המומחים כושר הניבוי הנדרש

על מי באמת נשליך יהבנו נוכח ? גורלו של האדם במדינה המודרנית

  ?אקראיות הגורל

                                                            
יצאה , ללא משפחה בארץ, 54ערירית בת , יהעולה מרוס ,ילנה בוסינובה 3

חר תחילת הפינוי בכוח בגוש יומיים לא ,17.8.2005 -מהקרוואן בקדומים ב
נעצרה במחסום משטרתי ליד נתיבות , תיכננה להגיע עד לגוש קטיף. קטיף

למות הממשלה מההתנגדות ושם הציתה את עצמה במחאה על התע
ה וכיבו את הלהבות כבר היה כשהשוטרים הבינו מה קור. להתנתקות

חר תשעה חולים סורוקה ולאההיא הובהלה במצב אנוש לבית . מאוחר
  .ויות הקשותוימים נפטרה מהכ
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 "?ואיך נדע"ספרם ותת אלוף דב תמרי ב )פרקש( זאבי האלוף אהרון

. באה לביטוי בתחום המודיעיןו היא שבשאלה זו באופן ב עוסקים

, לוג שלהם לאורך הספר הוא ביטוי מוחשי בצורך החיוני כל כךהדיא

  . 'מישהו שידע', שיהיה גם לעניין הזה מומחה

  :נעיין לדוגמה בקטע הבא

 הםה אמור ומסוגל לדעת מ, כראש אגף המודיעין, האם אתה" :תמרי

יוכלו ושבעזרתם הם , )למנהיגי המדינה(להם  המרכיבים שחסרים

 "?לבנות תמונת מציאות נכונה

להצביע על , להסתכל קדימההמודיעין חייב . זו שאלה קשה" :זאבי

אם . התהליכים המתהווים ולהעביר את המסקנות שלו לקברניטים

יעמדו , המודיעין מתעלם מתהליכים עתידיים ומהשלכות אפשריות

 גיוןיהההיגים במצב שבו יגיבו ויחליטו ללא הבנה מספקת של המנ

הקברניט עשוי להבין היטב את . העומד בבסיס ההחלטה שלהם

. אבל אין לו פנאי להתעסק במה שהמודיעין רואה וחוקר, המציאות

רוב הקברניטים הצבאיים והאזרחיים מתייחסים למציאות כאל בסיס 

קודם כל , ל המודיעין לעצבמכאן שע. להצלחה או כישלון אפשריים

ולהעריך על , את תמונת המציאות, לעצמו ואחר כך למקבלי ההחלטות

. פיה מה עלולות להיות השלכותיה של כל פעולה במוקדם או במאוחר

תמונת מציאות כזאת מוכרחה להביא בחשבון לא רק את היריב ואת 

ל גם את עם ישרא לעתיםו, את מדינת ישראל, אלא גם אותנו יבהאו

  . ברחבי העולם, כולו

  )20' ע, 2011, ותמרי זאבי(

  

נו על אדם המוסמך על פי בכבני אנוש אנו נוטים להשליך יה ,אכן

אנשי המודיעין . תפקידו ומומחיותו לצפות פני עתיד ולדעת לאן לפנות

האלוף . רות המדינהיבשהפועלים אכן טוענים לכתר זה של מומחים 

גישה  בדיוני הספר מבטא, דיעיןרבים אחרים בקהילת המוכ ,זאבי

שממש מאמינה כי יש לתחום עיסוקם מתודה ויש  ,זוכמדענית 
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וכל מה שנדרש באמת מסתכם בטענה שאת האחריות לעניין  ,מומחיות

  .יש להפקיד בידי מומחים אכן זה

השונות זו מזו , בחנה בין שתי שאלות מודיעיניותאצריך להדגיש כאן 

  .באופן קטגורי

אשר לגביהן מתודת המחקר , עוסקת בשאלות טכניות השאלה האחת

, לדוגמה, אלה הן שאלות המבקשות לדעת. המדעית ממש רלבנטית

כמה מטרים בטון מגן עליהן , היכן מקומם של מתקני הגרעין באיראן

לשאלות אלה יש תשובה אמיתית או שקרית ובהן אכן . וכדומה

  . מתקיימת עליונות המומחה

, אלות הקשורות בניבוי ההתהוות העתידיתהשאלות האחרות הן ש

לאיזה היקף של ? כיצד ייראה היום שלאחר התקיפה הישראלית: כגון

אלא שכאן יש , גם לשאלות אלה יש מומחים? יםיתגובה אנו צפו

בו , על האופן המודרני. מקום לספק לגבי תוקף מומחיותם בהחלט

אל , אשוןהמתקיימת בסוג השאלות הר, מנכסים את תוקף המומחיות

ניתן , תוקף המומחיות באשר לקביעת עמדה בסוג השאלות השני

את תמצית גישת התרבות , ללמוד מן הדרך בה תיאר ישעיהו ברלין

  :המערבית ביחסה אל תוקף התבונה האנושית

בקווים  שלוש הרגליים שכל המסורת המערבית עומדת עליהן הם

יתיות יש לכל השאלות האמ, ראשית :שלושת העקרונות כלליים

אולי . אבל מישהו אחר ידע, אולי איננו יודעים מה התשובה. תשובה

או בורים מכדי לגלות את , או טיפשים מדי, אנחנו חלשים מדי

ייתכן שהתשובה ידועה לחכמים , במקרה זה. התשובה בעצמנו

אם השאלה אינה בת ידיעה  ...לאליטה מסוימת, למומחים -מאתנו 

כי אז , רוני נסתרת מאתנו בדרך כלשהיאם התשובה באופן עק, כלל

זוהי טענה המשותפת לנוצרים . דבר מה אינו כשורה בשאלה עצמה

להשכלה ולמסורת הפוזיטיביסטית של המאה , ולסכולסטיקנים

 ...זהו בעצם עמוד התווך של המסורת המערבית המרכזית. העשרים

הטענה השנייה היא שכל התשובות האלה הן בנות ידיעה ואפשר 
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שיש טכניקות ; לותן באמצעים הניתנים להילמד וללמד אחריםלג

מהו , שאפשר ללמוד וללמד בהן דרכים לגלות ממה מורכב העולם

הטענה השלישית היא שכל  ...מה יחסנו לבני אדם, חלקנו בו

מתיישבות זו  אינן כי אם הן, התשובות צריכות להתיישב זו עם זו

   .התוצאה היא כאוס, עם זו

   )41-40' עמ, 2001, ברלין(

, בחנה שהצגתי לעיל בין שתי השאלות המודיעיניות השונותאלעצם ה

אפייניה המתוארים כאן על ידי ישעיהו על פי הגישה המערבית במ

יש מי , מתברר כי גם באשר לשאלות מהסוג השני יש מומחיות, רליןב

 .אחריותו באמות מידה תבוניותאת שהוא מממש  דובלב ,שיודע

ם לגבי תוקף הטיעונים וההערכה שמציג מומחה בהתאם לכך ג

אין ספק באשר לתוקף התבוני , מודיעיני ביחסו לשאלות מהסוג השני

  .של אמירותיו

 המחלוקת ביניהם ,כאשר קברניט דוחה את דברי המומחה, מתוך כך

, להתנהגות מנהיגותית המגלמת הכחשה כביטוי ,לא פעם ,מוצגת

 ציגהמ ,המומחה שאיש המודיעין כאילו ...ציונליותר אי, עיוורון

דומה לרופא המביא בפני העומד בסטטוס  'תמונת מציאות'לקברניט 

מים בהם יבמקרים מסו יש להודות. דם דה על בדיקתבמטופל נתוני מע

, בעיקר כזה העוסק בשאלות מהסוג הראשון ,יפיז-מידע טכניבמדובר 

 .יהםבינ אלא שלא כאן מתהווה על פי רוב המחלוקת ,זה אכן המצב

, בעיקר ביחס לשאלות מהסוג השני ,בדרך כלל ,המחלוקת מתהווה

במקום כזה יש . על הערכת ההתפתחות העתידית כאשר הדיון נסוב

, רציונלי ללא רבב, לשאול מדוע לא יעמוד הקברניט כבר פלוגתא ראוי

  .ולאו דווקא כלוקה בהכחשה

מוצג לעתים  אכן מוצא עצמו, קברניט הדוחה את דברי איש המודיעין

, ודחה מול הטלסקופ של גלילאו בשעה שעמדיה יכדומה לאיש הכנס

רק , סלעגוש ו אלא נכי הירח אינ את טענת גלילאו, בשם כתבי הקודש

ואולי הקברניט צריך  .ולא מקור אור היולי רפלקטור של אור השמש



  20' עיונים בביטחון לאומי מס
----------------------------------------------------------------------------------  

 

35 
 

גוריון -במקרים אלו דווקא לעמוד על שלו ולנהוג כפי שמספרים על בן

אם המומחים מפריעים לך לפנות לאן שאתה מעוניין : "לומרשנהג 

המומחה שיהיה , אם כן, אז מי הוא". אז פשוט תחליף אותם, ללכת

גם צופה פני עתיד וגם מתאים , גם מומחה בלתי תלוי, בסוגיות אלה

  ?להשקפת עולמו ולציפיותיו של הקברניט

  ?נבואה בימינוהלמי נותרה 

. הנבואה 'מקצוע'ן תלמודי על מצבו של בדיוק בשאלה זו מתקיים דיו

משחרב בית המקדש ניתנה הנבואה ": כולנו מכירים את האמירה

בבא של אותו דיון במסכת ' האמירה הזו כתובה בעמוד ב ".לשוטים

 רבי אבדימידברי : מובאים דברים אחרים' בעמוד א). דף יב(, בתרא

אים וניתנה מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנבי" : חיפהמ

אף ", והתשובה היא "?וחכם לא נביא הוא: "ושואלים שם; "לחכמים

וחכם עדיף ... מן החכמים לא ניטלה, שניטלה מן הנביאיםעל פי 

לפי דעה : שהתלמוד מציג שתי דעות יריבות, זאת אומרת. "מנביא

אכן בטלה הנבואה וניתנה לשוטים  ,עם חורבן בית המקדש, אחת

אבל כלל , אמנם ניטלה נבואה מנביאים, השנייה ולפי הדעה; ולקטנים

אולי בוגרי ? ומי הם החכמים בדורנו. אלא ניתנה לחכמים, לא בטלה

אולי בוגרי המכללה לביטחון ? מוסדות ההכשרה שהוסמכו כנדרש

האם הם החכמים עליהם ? ואולי אנשי המודיעין הבכירים? לאומי

  ?"וחכם עדיף מנביא"נאמר 

מיום שחרב בית המקדש ": האומר יוחנן 'ראותו דבריו של  ניםמעניי

הוא זה  - "ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות

ואין ביטוי הולם  ,את אגדות החורבן המוכרות המספר במסכת גיטין

  .וקולע יותר מהן לאותו ההיגיון של סיפור מוחמד בועזיזי

ת החורבן וגם את יוחנן גם את אגדו' ההיגיון המשותף המכונן לפי ר

בתאונה בלתי , טמון בכך שבכולם מדובר באירוע כאוטי, אירוע בועזיזי

  .שהפכה לקטסטרופה רחבת היקף ובלתי נשלטת, צפויה
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איננו , יוחנן בדברו על העברת הנבואה לשוטים ולקטנים' ר, להבנתי

כי גם לאחר חורבן בית המקדש נותר עדיין משהו , למעשה, מכחיש

אלא שבדיבורו על העברתה לידי שוטים וקטנים , ואהממשי מכוח הנב

  .הוא פשוט מפקיע אותה מתחום השיפוט של התבונה

, מקיפה -  יוחנן לספר לנו על אי יכולתה של החכמה' מבקש ר, בכך

לטעון טענה בעלת תוקף ממשי על  -  עמוקה ושיטתית ככל שתהיה

        .אודות מה שיקרה בעתיד

' אמר ר: "יוחנן את אגדות החורבן' ספר רזהו הרקע התפיסתי מתוכו מ

 פולייאשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו  :מהו שנאמר ,יוחנן

' בהכרזתו זו כפתיחה לסיפור האגדה מדגיש ר). גיטיןמסכת "... (ברעה

עד כמה ראוי לאדם לחיות בחרדה מתמדת כי אין באמת אדם , יוחנן

זו אמירתו . ו העתידשיודע ואין מומחה ואין מי ששולט במה שצופן לנ

והן למעשה משל על , כהקדמה לסיפור שלוש אגדות החורבן, המתכללת

על קמצא ": כנאמר. מצבי תאונה היוצרים התהוות בסביבה כאוטית

על , על תרנגול ותרנגולתא חרב הר המלך, ובר קמצא חרבה ירושלים

  ".יתד של מרכבה חרבה ביתר

ל היה לדעת שסטירת לחי שאיש לא יכו, בדיוק כמו מוחמד בועזיזי 

שיקבל תביא בהשתלשלות אירועים כאוטית עד לכדי בעירה גדולה 

  :ולהלן תמציתו, קמצאובר  קמצאכך גם סיפור , שלא רואים את סופה

סעודה גדולה ושלח את משרתו להזמין  הכיןעשיר אחד בירושלים 

היה ש, טעה המשרת והזמין אדם בשם בר קמצא. יהודי בשם קמצא

סעודה הרגיזה את בעל ל קמצא בר עתגה .על בעל הביתנוא ש במקרה

בתמורה ו ,התחנן להישאר בר קמצא. ביקש לסלקווהוא  ,השמחה

והציע הוסיף בר קמצא . בעל הבית סירב .שלם את דמי סעודתוהציע ל

ראה בר קמצא . סעודה וגם להצעה זו סירב בעל הביתהלשלם דמי חצי 

לא אם רק שלם דמי כל הסעודה והציע ל ,עומד על דעתושבעל הבית 

 ת ברולעיני כולם גירש א ,לתחינותיוהמארח סירב . יגורש בבושת פנים

 .בבושת פנים מביתו קמצא
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 ,האירוע שלא מנעו את ,לנוכח העובדה שישבו בסעודה חכמי ישראל

כי היהודים רומי וסיפר  לקיסר הלך .לנקום קמצא בר החליט

 מתנת, קורבן ציע לו לשלוחה ,דבריו להוכחת. מבקשים למרוד בו

. יסרבו להקריבו - כך הסביר לו -  והם, למקדש בירושלים, הקיסר

ובדרך לירושלים הטיל בו בר קמצא , רבןולק עגל הקיסר נתן בידיו

 ,להקרבה את הקורבן פוסל התורה שלפי ,)שריטה מעל העין( מום קטן

יסר רבן נתנה לקופסילת הק - נו נחשב לפסול נולפי חוקי רומי אי

אותו לעלות על ירושלים ביאה הוכחה מספקת למרד היהודים וה

  .ולהחריבה

 )נח-נזמסכת גיטין על פי (

בגלל שלא הזמינו מישהו למסיבה והזמינו בטעות אדם אחר  האמנם

אלא שמשל זה מלמד ... נו באמת? שגורש בבושת פנים חרבה ירושלים

הנראים , יום-זוטות של יום, שוליים, בעצם עד כמה אירועים קטנים

ח בשפת "צי(כאלה שלא היו מוגדרים מראש כציון ידיעות חיוניות 

יכולים בהתהוות בלתי צפויה , על ידי קצין מודיעין כלשהו) המודיעין

  . לייצר אירוע כאוטי שאיש כבר לא שולט בו

  :להארה נוספת לסיפור התלמודי  נשוב

לי מומים על אין מעלים בע"והכלל הוא ש, כיוון שהוטל בקורבן פגם

: עמדו בפניה שתי דרכים; הסנהדרין בשאלה מה לעשות הדנ, "המזבח

כדי לא להעליב את , אף על פי שהוטל בו מום ,הקורבןלהקריב את 

ואז צריך אולי להרוג , מפאת המום שהוטל בו, הקיסר או לא להקריבו

, לא עשו. כדי שלא ידווח לקיסר מה עלה בגורל הקורבן ,את בר קמצא

זכריה ' ענוותנותו של ר", יוחנן' ועל כך אומר ר, זה ולא את זה לא את

 ושרפה את נוביתהחריבה את " -שהיה ראש הסנהדרין  -" לסובקאבן 

בהשלכתו הישירה , זה בעיניי לב העניין ".היכלנו והגלתנו מארצנו

יכול להיות . כן: לעיסוקנו בענייני שלטון המדינה ותאונות רחבות היקף

! תאונות קורות. 'אירוע מוחמד בועזיזי'יכול להיות , 'צאאירוע בר קמ'
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, מתנהל בתוך מה שקורה כיצד הואמנהיג הוא ה לשמבחן שהאלא 

עומד ברגע ההתהוות על מלוא עומק  הואהאם , מגיב ופועל הואכיצד 

המתאימות , חודייהסכנה ומסוגל לנקוט בפעולות נחרצות מהסוג הי

חסר אונים ופועל  הואשמא או , חירום לשעת המבחן שהיא שעת

  .יד באוזלת

זכריה בן אבקולס ' תה צריכה להביא את ריהכרה כזו בגודל השעה הי

הנסיבות מחייבות . גורל לפנינו אירוע ייחודי הרה: "לקום ולומר

, חברים", יכול היה לומר, או אם ממש לא רוצים להקריב". להקריב

 קיסר אז בלית ברירה איןאסור שהעניין יוודע ל, לפנינו אירוע הרה גורל

נמנע  לסובקאזכריה בן ' ראלא ש". אלא לחסל את בר קמצא לנו

יגידו וכי בעלי , אם נקריב: "מהכרעה ונותר בשקלא וטריא התלמודי

ישאלו וכי המטיל , ואם נהרוג את בר קמצא? מום עולים על המזבח

לא עשה לא את זה ולא את , בהיסוסו הענו? מום בקודשים חייב מיתה

כפי שלמדתי עניין זה מהרב יהודה  ,ואני אומר. )נח-נזמסכת גיטין (זה 

להרוג את בר קמצא היא החלטה לעתים גם שרירות הלב ב, עמיטל

. אם זה אכן מצב העניינים בדילמה שבה נתון השליט, נכונה ולגיטימית

בעצם היכולת  ,אפוא ,המתמצ ,במיוחד בעת חירום, מבחנו של השליט

יש במצבים כאלה תפקיד  לפעולה רעה בשרירות לב גם, אכן. לפעול

  . ונחיצות

השאלה היא . ורותהלקח של הסיפור הוא שתאונות ק, אחזור ואסכם

 ה שלבעיית, בין היתר, זוהיו, לב העניין וזה. מןכיצד מתמודדים ע

היא מתקשה , תאונה ברגע שכבר התרחשה: המדינה המודרנית

בגלל אילוצים , יים שוניםבגלל כבלים נהליים וחוק :בהתמודדות

בגלל אי הבנת האירוע בהיותו חסר , והתניות קוגניטביות תקדימיות

   .תקדים

אוגרפיה יראש התכנית לג -ר אפרים לאור "לימד אותי ד, בהקשר זה

מומחה בינלאומי לאסונות , של אזורי אסון באוניברסיטת חיפה

 השלטונות פועלים באופן שיטתי ועקבי כיצדשניתן לתאר  - המוניים 
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באופן שבניתוח שלאחר , לפחות בימים הראשונים ,באסונות המוניים

הם פועלים על פי רוב לאור הידע . מעשה נמצא תמיד שגוי ולא רלבנטי

ואילו ; אשר תמיד מבוסס על תקדימי העבר, והניסיון הנתון בידיהם

, בהיותו חסר תקדים במאפייניו וחד פעמי מטבעו, האירוע הנוכחי

ריקת עול השעבוד מן הידע הקשור בטבורו למודלים מחייב פ

שם ניתנו , 11/9-זה כולל אגב את אירוע אסון התאומים ב. התקדימיים

מי שציית . הוראות ברורות להישאר בקומות העליונות ולא לרדת

   ...ונמוגנשאר שם , להוראות

לנו לסמוך אל , אירוע חסר תקדים כי מרגע שמתהווהצריך להבין , לכן

ראוי לו לאדם במצב זה  .לא על המומחים אף ,הממונים שלטונותעל ה

סיכוייו , מי שפעל כך. כך היה גם בשואה. מביןלעשות מה שהוא 

   .לשרוד נמצאו גבוהים יותר

ההסדרה המנגנונית של הפקת הלקחים בשלטון מודרני , אם כך, מהי

יוחנן על ' נעיין שוב במה שמספר ר? ותבוני המונהג בעצת מומחים

המבטא את הרעיון , כעניין פעוט של מה בכך ,סיפור קצר ;חורבן ביתר

סיפור שבארבעה משפטים מכיל עולם . 'ל בגלל מסמר קטןוהכ' - הידוע 

  :ומלואו

, תינוקת שתלו שיטה, נוהגים היו כשנולד תינוק שתלו ארז

פעם  .חופה ובשעת נישואים היו קוצצים את האילנות ועשאום

קצצו עבדיה ארז , שברה יתד במרכבתהאחת עברה בת הקיסר ונ

, ונפלו עליהם והיכום) היהודים(באו ). למרכבה(והתקינוהו 

הלכו  .)כרתו להם עצים בעלי פונקציה תרבותית משמעותית(

   ."עלה עליהם, מרדו בך היהודים: "ואמרו לקיסר) הרומים(

  )מסכת גיטין נז(

מקרה כגון הלקח בעל התוקף הכללי שמומחים תבוניים יפיקו מומה 

אולי שבפעם הבאה נחזק טוב יותר את יצול מרכבתה של בת ? זה
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אולי הלקח הוא שגם אם רומאים עוקרים לך עץ שיועד לחופת ? הקיסר

  ? תחשוב פעמיים לפני שתתנפל עליהם, בנך

אין לקח , אין לקח מהסוג המכני היחיד הוא שבדרך כללהלקח הממשי 

אירוע פעוט , אכן. לקחיםמהסוג שבדרך כלל מוצג בטבלת הפקת ה

בת הקיסר יצאה לטייל במרכבתה ולפתע פרצה מזה : חסר משמעות

הוא מלמד כי באופן , לעומקואם מבינים את הדבר . מלחמה רבתי

ם וממדינה יהמצפה ממומחים מודרני ,אין יסוד של ממש לרעיון בסיסי

המתהוות לכדי , מודרנית להציל אותנו מאסונות ומתאונות אקראיות

  .ונה אינטגרטיבית וגלובליתתא

העולם ", מכאן קלה הדרך אל ספרם של רזי עפרון ופנחס יחזקאלי

לאותה תפיסה  פרדיגמה אלטרנטיביתבספר מוצגת . "איננו ליניארי

להלן תמצית . שכה מצפה לסדר ליניארי ומכניסטי ,מודרניסטית

  :טענתם

אולם , המציאות בה אנו חיים מורכבת בעיקר מתופעות לא ליניאריות

רובנו מחזיקים עדיין בתבניות  .ההכרה בכך עדיין אינה מובנת מאליה

תבניות הקושרות באופן ישיר סיבה , קרי, חשיבה ליניאריות

  ... לתוצאה

  )12' ע ,2007, יחזקאליו עפרון(

 בין יצול מרכבה שנשבר לבין חורבן ביתר ממש לא קיים קשר סיבתי בר

ניתן  ,בחכמה שלאחר מעשה ,חנתרק בהסתכלות בו. ניבוי שליטה ובר

בסיטואציה  שהייתה לגמרי  ביניהםלהצביע על קשר סיבתי שהתקיים 

כך גם באשר לקשר הסיבתי המתקיים בין סטירת . פעמית במהותה חד

מי שסבור שיש . הלחי לבועזיזי לבין טלטלת משטרי המזרח התיכון

ג וב לבחון את עצם מושמוטב שיש, כאן קשר סיבתי ישיר ונשלט

 אומר ,לפי הפילוסוף הבריטי דיוויד יום, מושג הסיבתיות. הסיבתיות

ואחר ', ואחר כך ב' ואחר כך עוד פעם קרה א', קרה ואחר כך ב' אם אש

אז יש מקום לתמוך אמפירית ', ואחר כך ב' כך עוד פעם קרה א
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, 2' במקרה הזה ניקח את בועזיזי מס. 'של ב סיבתוהוא ' שא בהשערה

האם שוב  -ותבוא שוטרת ותיתן לו סטירה , ת תפוחיםשיעמוד עם עגל

בתורת  'משק כנפי הפרפר'זה ממש כמו ? יתרחש תרחיש הפלת שלטון

צד כי, לאחר מעשה ,אני יכול להסביר ):38-15' עמ, 1991, גליק(הכאוס 

הביא בהשתלשלות אירועים  משק הכנפיים בצד אחד של העולם

י יכול להניח שני פרפרים אבל איננ, לתוצאה משמעותית במקום אחר

יתרחש ,  אם הם רק יזיזו את הכנפיים, שימו לב: "בצנצנת ולהכריז

 ,חייב להודות, מי שמבין לעומק את תורת הכאוס". הוריקן באמריקה

כרעיון המאפשר , שמשהו בסיסי ברעיון היציבות של המדינה המודרנית

יקציה של הוא פ, למומחים לנהג אותה מתוך יכולתם לצפות פני עתיד

  . ממש הדורשת עיון מחדש

 אבדימירב  :נבואה לאחר החורבןהיסוד המחלוקת על מונח ואולי כאן 

שם  ,מתבונן במערכות סגורות ,"ניתנה נבואה לחכמים" :שאומר

הטסת מטוס היא לדוגמה אירוע . מתקיימת עדיין יכולת הניבוי

אז , יןאם יש דלק במטוס והמנוע תק. המתקיים במערכת חוקים סגורה

סביר להניח כי כמו שהמטוס המריא אתמול הוא ימריא כנראה גם 

אבל באירועים במערכות פתוחות ! לעניין הזה באמת יש מומחה; מחר

כאן מומלץ לאמץ את ? מי יכול לטעון לסמכות של מומחה, ומורכבות

מצוי , אם קיים, בשאלות אלהכושר הניבוי  הטוען כי, יוחנן 'רדברי 

  .והקטנים וטיםבידי הש דווקא

  מישל פוקו על המודרניות כגישה

, מאז היוודעי למשנתו הפילוסופית של מישל פוקו לפני כשלושים שנה

בעיקר מכיוון שאין פרובלמטור גדול ממנו לרעיונות  ,הוא שבה את ליבי

במאמרו הידוע . את תפיסת חיינו הנאורה המכוננים המודרניים

מאמרו הקלסי של עמנואל שנכתב בהתייחסות ל ,"?הנאורות מהי"

. הוא בחן את משמעות הנאורות לאדם בן ימינו, "מהי הנאורות"קאנט 

. 'כולנו ילדי הנאורות': הנאורות בעבורנו היא גישה מרכזית, בעיניו

עלינו : "פוקו אומר לנו כי -הנאורות  רבנותוקאפשר לטעון גם כי כולנו 
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, היסטורית, מתיעצמנו כיצורים שעוצבו במידה מסו לנסות לנתח את

הבנת הנאורות כה חשובה , לכן ).90' ע, 1997, פוקו(" על ידי הנאורות

  . לנו להבנת מקומנו והשקפתנו

ויית תכנית הלימודים ובהת, יה זו מראשית דרכיאני עסקתי בסוג

כי אי אפשר לעסוק בביטחון לאומי  ,במכללה לביטחון לאומי וטענתי

, באופן רפלקסיבי,  בלי לבחוןמ ,ובהבנת הציפיות מהמדינה המודרנית

להבין  ,לדוגמה ,לא ניתן. את ההשפעות של מושג הנאורות על עצמנו

בלי להבין את מושג הנאורות מ, חלק גדול מנאומי הנשיא אובמה

, זהו הדפוס התבוני העומד ברקע לחשיבתו. כעומד ברקע לדבריו

בעולם את המתרחש , במידה רבה, מקשה עליו להביןש זה מה ,ולטענתי

  . הערבי

ת בדבר בבסיס מושג הנאורות מונחת הנחת יסוד מרכזי

תלמידי המכללה . יי אנושואוניברסליזציה של תכונות אנוש ומאו

הגנרל האחראי על הדסק של . לביטחון לאומי ואנוכי ביקרנו בפנטגון

שילדים ילכו ? מה האנשים בעצם רוצים: "המזרח התיכון אמר לנו

ואני ". מסעדות תהיינה פתוחות עד חצותש, לבית הספר בביטחון

ק לאדם משמעות שמעבר המעני, האם אין רעיון עמוק יותר :שאלתי

 ,הוספתי והערתי שאם אכן? גרת החיים הנורמליתלעצם קיום שי

תמצית תכליתם של חיי האדם מתמצית בשקיקה לנורמליות , לתפיסתו

יבן ולא רק את הטאל - אזי גם אותי כישראלי , יציבה ובטוחה

הרי אם חשקה נפשי בלא יותר . אין סיכוי שיבין -באפגניסטן 

לא הייתי יכול להסביר מדוע אני מתעקש למצוא , מנורמליות שלווה

שבתפיסת עולמו  אלא. רסי'ג ולא לדוגמה בניו ,אותה דווקא בישראל

,  שהיא כה טיפוסית לנקודת המבט האמריקאית הנאורה, של הגנרל

המאחד , קיומו של מכנה משותף אוניברסלישבאמת ובתמים מאמינה ב

ומשוכנעת שלכל בני האדם יש שאיפות יסוד  ,בין בני האדם באשר הם

- אין בסיס ממשי לשאיפה האמריקאית, ללא הנחה זו. משותפות

הסיפור של . כלכלית ותרבותית יציבה, אירופית לגלובליזציה פוליטית

יום בתשתית -וםשהוא מצוי י, הנאורות כה מהותי לחשיבה המערבית
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השיח של סדר היום הפוליטי שלנו בישראל כמו גם בקהילה 

זהו סדר היום של ההבנייה האינדוקטרינרית של החינוך . הבינלאומית

המכוננים בעוצמה את מגמת , ושל כל יתר סוכני ההשפעה ההגמוניים

כל כך חשוב בעיניי לעיין בדבריו , לכן. התרבות המערבית הליברלית

  :וקוהבאים של פ

 ;דרה של חקירות היסטוריות מדוקדקות ככל שניתןמכאן נובעת ס

הגרעין המהותי של "לעבר , וחקירות אלה לא יהיו מכוונות לאחור

הן תהיינה  ;שניתן למוצאו בנאורות ושיש להצילו בכל מחיר" התבונה

  ".הגבולות האקטואליים של ההכרחי"מכוונות לעבר 

  )90' ע, 1997, פוקו(

אינה צריכה להיתפס רק כתהליך כללי , כך מתברר, הנאורות ...

היא גם אינה יכולה להיתפס רק בתור חובה  ;הנוגע לכלל האנושות

  .היא מופיעה עכשיו בתור בעיה פוליטית ;נצטוו עליהשהיחידים 

העניין הוא לדעת כיצד השימוש בתבונה יכול ללבוש את הצורה 

  .)ה"ג, ההדגשות שלי... (הציבורית ההכרחית לו

  )84' ע, 1997, פוקו(

כי כל העיסוק שלו בקאנט ובמושג  ,פוקו בעצם מציע לנו להבין

לא רק על  ,הנאורות הקאנטיאני הוא הזדמנות לפתוח דיון אקטואלי

תמודדות זו אלא להתייחס מנקודת ה, מצבו של קאנט ביחס לתקופתו

  :גם לבחינת מצבנו שלנו

או בכל , כעל תקופהאני יודע שפעמים רבות מדברים על המודרנה 

אנחנו ממקמים אותה  ;מקרה כעל מכלול קווים מאפיינים של תקופה

הקודמת לה היא פחות או יותר  'מודרנה-טרום'שבו ה ,בלוח שנה

  ...חידתית ומדאיגה 'מודרנה-פוסט'בעקבותיה באה  ;נאיבית וארכאית
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כשאני מסתמך על הטקסט של קאנט אני שואל את עצמי אם אפשר 

יחס אל המודרניות כאל גישה ולאו דווקא כאל תקופה אולי שנתי

  ).ה"ג, ההדגשות שלי( היסטורית

לבחירה  ;אני מתכוון לאופן של התייחסות לאקטואליות" גישה"ב

לדרך לחשוב ולהרגיש וגם , ולבסוף ;רצונית על ידי אנשים מסוימים

המציינת השתייכות ומציגה עצמה בה בעת , לדרך להגיב ולהתנהג

  .כמשימה

  .ללא ספק זה דומה קצת למה שהיוונים כינו ֶאתוס

, "טרום"מן ה" העידן המודרני"במקום לרצות להבחין את , משום כך

אני סבור שיהיה זה נכון יותר להראות כיצד , מודרנה" פוסט"או ה

במאבק עם גישות , מראשית התהוותה, נמצאת הגישה המודרנית

  ".מודרניות-אנטי"

  ) 86' ע, 1997, פוקו(

   

זה . מציע לנו פוקו לא לדבר על המודרנה בתור תקופה אלא להפך, לכן

יתה תקופת יה: לא כמו שאני לומד על תקופות באמנות ואומרים לי

; והיה הסגנון האימפרסיוניסטי; יתה התקופה הקלסיתיוה; הבארוק

יש תקופות ויש רצף , בהתבוננות מן הסוג הזה. ויש גם סגנון מודרניסטי

  . כולת להצביע על מאפייני השינוי וההתפתחותעם י, היסטורי

אדם יכול : כלומר, כגישהפוקו בעצם מציע לנו להתבונן על המודרנה 

תגלות ויכול לה; אחור גם בימי הפרעוניםלהיחשב מודרני בהסתכלות ל

פוקו מציע לנו להבין את , אם כן. אנטי מודרני גם בלב העידן המודרני

לאו דווקא כתקופה , לגבולות הזמןהמודרנה כגישה המתקיימת מחוץ 

זהו האופן בו אני מציע . 'סיום'ו 'התחלה'הנתונה בגבולות זמן של 

במובן של בחינת , להתבונן בה כגישה: להתבונן גם במדינה המודרנית

  .יגם התודעתי וגם הפיז, מו האקטואליהרעיון המודרני בעצם קיו
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מביא המשורר בהקשר זה מגדיר פוקו את המודרנה ביחס המעניין ש

לגבי ) Baudelaire(שארל פייר בודליר , 19- איש המאה ה, הצרפתי

  : הרגע

-בדרך כלל מנסים לאפיין את המודרנה באמצעות תודעה של אי

סחרחורת מן , תחושה של חידוש, קטיעה של המסורת: רציפות הזמן

וזה בדיוק מה שבודליר אומר כדומה כשהוא מגדיר את  .המתרחש

אבל לגביו להיות ". המקרי, החולף, הארעי"ת המודרנה באמצעו

, אלא להפך, מודרני אין פירושו ההכרה בתנועה מתמדת זו ובקבלתה

שהיא , וגישה רצונית זו; מדובר בנקיטת גישה מסוימת כלפי תנועה זו

פירושה תפיסה מחודשת של משהו נצחי שאינו מצוי מעבר לרגע , קשה

, המודרנה מובחנת מן האופנה .אלא בו עצמו, גם לא מאחוריו, הנוכחי

בכך שהיא הגישה המאפשרת , שאינה אלא עוקבת אחר מהלך הזמן

  .)ה"ג, ההדגשות שלי(ברגע הנוכחי " רואייה"ללכוד את הרגע ה

מדובר ברצון ; וה החמקניהמודרנה איננה מעשה של רגישות לגבי ההו

  .רואיזציה זו היא אירונית כמובןיה... להווה" רואיזציהיה"לעשות 

קידוש הרגע החולף כדי לנסות , בשום מקרה, הגישה המודרנית איננה

מה -ובעיקר אין היא ניסיון ללקט אותו כדבר, לעכבו או להנציחו

זה יהיה מה שבודליר מכנה גישה של : חולף ומעניין, מעורר סקרנות

בשימת לב , השוטטות מסתפקת בפקיחת עיניים ).Flanerie( 'שוטטות'

כנגד המשוטט מציב בודליר את איש  .ותובאספנות של מזכר

לאדם , בוודאות גמורה. הוא מחפש, הוא רץ, הוא הולך: "המודרנה

המצוי תמיד בנסיעה דרך השממה , דמיונו קודח ,למתבודד, הזה

, יש מטרה נעלה יותר מזו של משוטט טהור, הגדולה של בני האדם

חפש הוא מ. שונה מההנאה החולפת של המקרה, מטרה כללית יותר

לגביו העניין הוא  .את אותו הדבר שיותר לנו לקרוא לו המודרנה

להכיל בתוך להציל מן האופנה את היסוד הפואטי שהיא יכולה 

  "...ההיסטורי

זאת  ;המודרנה אינה סתם צורה של יחס להווה, של בודלירלדידו ... 

הגישה .. .גם צורה של יחס שעל האדם לבססו כלפי עצמיותו שלו
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להיות ... המודרנה קשורה בהכרח לפרישות מסוימת הרצונית של

 ;מודרני פירושו לא לקבל את עצמך כפי שהנך בשטף הרגעים החולפים

האדם  ...פירושו להתייחס לעצמך בתור מושא לעיצוב מורכב וקפדני

של , לוי של עצמויאינו מי שיוצא למסע ג, בשביל בודליר, המודרני

 מי שמבקש להמציא את עצמו זהו ;סודותיו ושל האמת החבויה שלו

המודרניות הזו אינה משחררת את האדם  ).ה"ג, ההדגשות שלי(

  .היא מחייבת אותו למשימה של עיצוב עצמי ;בהוויה הפרטית שלו

  )88-86' עמ, 1997מישל  פוקו(

אינם ביטוי  שינויים בעולם האופנה: ים פשוטותאסביר זאת במיל

ניע במסלול התקדמותה המתיימר להיות גורם מ ,לשינוי תפיסות

אנחנו יכולים להסתכל על בגדים שאנשים . והתפתחותה של האנושות

וזה מעורר סוג של צחוק או , לבשו בשנות השבעים של המאה הקודמת

כי , "תראו כמה נבערים הם היו"אבל אנחנו לא יכולים להגיד , גיחוך

יר האופנה לא מתכוונת להציג איזושהי נקודה של יציאה מהבערות בצ

יש , זאת אומרת. המוכוון אל הגעה לשלב מתפתח ונאור ,התפתחות

כל רגע חולף , ויש תהליך מתמיד של שינוי, אופנה כזאת ואופנה אחרת

, והשינוי הוא עניין שמתארים אותו בכלים תיאוריים, מביא איתו שינוי

אי אפשר לומר שהאופנה של ימינו  .כישיפוט ערהוא לא עניין שיש בו 

מתאימה יותר להוויית , או ערכית יותר, מתקדמת יותר, ותרמפותחת י

  . שנה 30האדם מאשר האופנה שלפני 

מנקודת מבט זו יש לשאול שמא גם הדבר הבסיסי שאנחנו חווים 

? ממש כמו אופנה, הוא איננו אלא סוג של ביטוי תקופתי אף 'נאורות'ב

אן יש כ .לאו מוחלטהוא , ופוקו מביא בשמו, רימה שטוען בודל

בכך שהיא , איזושהי אמונה שהמודרנה בכל זאת מובחנת מן האופנה

מדובר ברצון . רואי ברגע הנוכחייהרגע הה את ללכודמאפשרת שגישה 

רואיזציה לאופן שבו אדם מודרני מתמודד עם עצם ההווה לעשות הי

: אנסה להדגים במה העניין. עם כל רגע ורגע, האקטואלי של חייו

 .בהתהוות האומה היהודית כרגע הירואי מכונן, למשל, מצרים יציאת
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. זהו רגע שמה שהיה לפניו ומה שיהיה אחריו לא יכול להיות אותו דבר

רגע שניתן  וזה, זהו רגע מעצב, מבחינה זאת. דוגמה לרגע הירואי היזו

מאותו , )'Emerging Phenomena'( 'התפרצות של תופעה'לקרוא לו 

כך המודרנה . מועברים למקום חדש יום-רגע גם דברים פשוטים של יום

יומי ורואה בו פוטנציאל -תופסת את עצמה מתמקדת בהווה היום

בעצם גישתו אל , והדבר תלוי באדם -לכינונו של כל רגע כרגע הירואי 

כמפץ  - כך גם תפסה את עצמה הציונות. ההווה האקטואלי של חייו

כתופעה חדשה , כסיפור חדש המתהווה בעיצומו של כל רגע ורגע, גדול

בכינונה , בהקמת כל יישוב, בחרישת כל תלם, המתפרצת בנטיעת כל עץ

, פרקטיקה מודרנית. יומי של ריבונות מחודשת בארץ מולדת-היום

 ,במגמה להופכו לאירוע הירואי - נוטעת את עצמה בהווה האקטואלי 

 אם מסתכלים. ת חיינו למשהו אחר וחדשנייהמעביר אותנו במלוא הווי

  :להלן המופיעה מהלהסבירו בסכאבקש , הענייןכך על 

  )?גאולה(הולדת הנאורות כרגע הירואי : 3' תרשים מס

  

אז , 'בערות'ל 'נאורות'אם יש איזשהו ציר שעליו ניתן למדוד תנועה בין 

גם בספר , כמו מחזוריות של יום ולילה, יש גם מחזוריות. יש תנועה
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: בין גלות לבין גאולההזוהר מפנים אל המחזוריות המיטלטלת ש

זהו אירוע הנסוב סביב מחזור . 'גאולה'> - 'גלות'> - 'גאולה'> - 'גלות'

התפיסה  ,כאמור, וזו גם, התפיסה של הנאורות. כמו עונות השנה, סדור

מאמינה שהיה רגע מסוים בחיי האנושות שהיה רגע , שאובמה מצוי בה

- עו הוא אלאשר בטב, שהקפיץ אותנו למקום חדש, אוניברסלי מכונן

. אותו רגע משנה משמעותית את הוויית האדם. חזור כמו המפץ הגדול

גם בעולם העתיק היו ערים לקיומם של רגעים כאלה והמודעות לכך 

גירוש אדם וחווה מגן : ברגעים כגון ,כית"בולטת במיוחד בתפיסה התנ

, עת ים סוףקרי, עקידת יצחק, הליכתו של אברהם אל ארץ כנען, עדן

  .ר סיני ועודמעמד ה

אדם החודה של הגישה המודרנית מתבטא באמונה כי בידי יאלא שי

מודרני היכולת ליצור באופן יזום ומודע מקפצות של רגעים מכוננים ה

כראוי , הרגע של התגלות הנאורות והכרת האדם בערכו וזה .כאלה

  ;לזכויות אדם דוגמהל

הוא גם רגע  והרגע הזה, יש רגע מכונן: אומרת ,בכל מקרה ,התפיסה

, עד כה לעולם הערבי הגיעאולי הוא לא . בעל משמעות אוניברסלית

כי ? מדוע.  'אביב ערבי'יש פה , לכן .גיע גם לשםלהאבל הנה הוא עומד 

. יםיוון ותכלית בעלי ממדים אוניברסליזה תהליך המתהווה עם כ

ואכן יש מי , גם לעמי ערב להגיעהוא חייב  ,במוקדם או במאוחר, ככזה

  .'אביב הערבי'שמבקשים לפרש כך את ה

- אשר יסד את הנאו, הרב סמסון רפאל הירש. דוגמה אחרת אביא

מדוע , נשאל, 19 -באמצע המאה ה, אורתודוקסיה היהודית בגרמניה

, שבה אומרים" אב הרחמים"אנו ממשיכים לומר כל שבת את התפילה 

תפילה זו ". וודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוךיי", בין היתר

ועל כך . נכתבה לאחר רצח קהילות היהודים בעריי הריין בימי הביניים

; הרי כבר מזמן לא רוצחים יהודים בקהילות הריין, שאלו אותו

מדוע אנחנו ממשיכים לומר תפילה שהפכה ; ומסביבנו נאורות נפלאה

אכן " -איזו אירוניה בדבריו  -ענה סמסון רפאל הירש ? לבלתי רלבנטית
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הם ספגו את כל ערכי . סביבנו נאורות שהיא התקדמות נפלאה, מתבא

כאן דברים איומים . כאן הולך ומתגבש הומניזם נפלא. אומת ישראל

יודן במזרח - אבל אצל האוסט, ממש לא יכולים לקרות יותר, כאלה

זאת ". אירופה יש עדיין פוגרומים ואנחנו אומרים תפילה זו בעבורם

כי הוא וקהילתו בגרמניה זכו לחוות רגע הוא באמת האמין , אומרת

והרגע הזה הוא רגע מכונן בעל , הירואי של תפנית בהתנהגות האדם

  . עוצמה אוניברסלית ובת קיימא

הרגע : צריך להסביר? מה כל זה אומר לגבי תפיסת המדינה המודרנית

הוא בעל כיוון ו ,לחלל של טילמתפקד כמו בזינוק  הזה רואייהה

בדרך  ,מכונה מוצגת. הפועלת במעגל מחזורי ,ו מכונהלא כמ ,ליניארי

הטיל . מנוע בנזיןאו מנוע קיטור  כך לגבי  ,מחזוריכנתונה במעגל  ,כלל

יש לו . בסיס רוטינה מחזורית לעומתם הוא אירוע שאיננו פועל על

כך תופסים את האירוע ההירואי . והוא מתפרץ למעלה, דחיפה של גזים

ראות גם את אירועי כיכר תחריר כאירוע של כך רוצים ל, של הנאורות

במידה רבה גם . כתפנית של ממש ,כיווני בעל וקטור חד, טיל לחלל

הציונות הדתית והציונים האחרים מספרים שהציונות היא אירוע 

קיימא ולכן היא  המעניק תוקף של תפנית ממשית קבועה ובת, רקטי

הוא בעל  -  רץכאירוע שבעצם יסודו כרגע מתפ, 'דגאולה אאתחלת'

מבקשים להכחיש את הספק שמא הם כך . מאפייני שינוי בלתי הפיכים

אלא  .להיות נסיגות ותבוסות יכולות גם בתהליך הגאולה המתחדש 

, 'גאולה', 'גלות', 'גאולה': שבספר הזוהר עצמו מתוארת מחזוריות

כמובן שיש גם רגע של גאולה . תופעות הטבע כמחזוריות. 'גלות'

טיל שעולה ויוצא כ ,דוד-שהיא גאולת משיח בן, מהושלממשית 

  .לקראת תפנית של ממש, רה למקום חדשימהאטמוספ

האם זהו . היא שאלה מעניינת 'האביב הערבי'השאלה היכן נמקם את 

  '? טיל לחלל'אירוע מחזורי או 

הוא מכונה סובבת  )Descartes(הקוסמוס בעיני הפילוסוף רנה דקרט 

יומית על -של דקרט אין תפקיד בהשגחה יום לאל, לכן .במחזוריותה
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ביציבות רוטינית , המכונה עובדת הוא יצר חוקי טבע ועכשיו. קוסמוסה

לא ברור בדיוק מה עושה , לכן ).72' עמ, יד- יג, האנציקלופדיה העברית(

ית ימה עושה האל בהוו. ההשגחה הפרטית בתפיסת העולם של דקרט

אכן היה בבריאת העולם רגע , לעבור הא? 'כאן ועכשיו'יום של -היום

האם : וזו בדיוק השאלה, הוא הרגע המכונן של חוקי הטבע, הירואי

ואם כן האם גם הם קבועים בתכנית ? נכונו לו רגעים הירואים נוספים

או שבכל זאת נותר בהשגחת האל ובהנהגתו את עולמו , קבועה מראש

ין מה כביטוי למתח שמתהווה ב, גם מקום לקפריזה בלתי צפויה

  ?לבין מה שכבר נקבע מראשית הדורות, ית הרגעישמתבקש לפתע בהוו

סוג , פריזה בלתי צפויההאם הוא ק :'האביב הערבי'זו השאלה לגבי 

 ,בעל כיוון התפתחות קבוע מראש, או תהליך צפוי, אוטיתשל תאונה כ

, בכיוון המתקדם באופן אוניברסלי לקראת השלמת פרויקט הנאורות

אפשר לשאול  ,כמובן ?ליך עם פוטנציאל ידוע מראשכהבשלה של תה

אם ? האם לטווח קצר או ארוך, לאיזה אופק זמן מוכוון התהליך הזה

מוכוונת , של הנהגה מודעת לל נתון העניין הזה בבירור כלשהובכ

 'האביב הערבי'בשורה התחתונה השאלה היא האם ? תכלית ואופק

כסוג של היגיון ? מודרנית כביטוי לתופעה, לפחות במשהו, ניתן להבנה

: חשוב לשאול, במיוחד בפרספקטיבה זו? המבטא גישה מודרנית, מכונן

  ?ומה כל זה יכול ללמד על מצבו של אידאל המדינה המודרנית

כאופק שונה של תהליכים בהגיונות  - 'חיי שעה'ל 'חיי עולם'בין 

  שונים

' תרשים מס ורא( 'חיי שעה'ל 'חיי עולם'כל אדם מכיר את המתח שבין 

אחותי ; יומיים בסיסיים ביותר- הדבר מתממש בשיקולים יום). 4

היא שאלה אותו מהיכן . סיפרה שקיבלה סכום כסף מאבי לבניית ביתה

הוא השיב ... לה שאין כסף אמר, והרי כילדה כשביקשה מגפיים ,הכסף

יש לאדם חישובים . שבדיוק בגלל זה יש לו עכשיו כסף בשבילה, לה

לא , ובכל זאת. ובטווח הקצר הוא חייב לא פעם לקמץ, ךלטווח ארו

בשל שיקולים לטווח , ממש פשוט לקבוע היכן נכון לקמץ בצרכי ההווה
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על הדעת לא יעלה , הרי ברור שברגע מסוים בעל חשיבות גדולה, הארוך

גם , יבוא לחתונת בנו בבגדים בלויים, קנההחוסך כספו לימי ז, שאדם

יש לעתים רגע של הווה בעל . ספו ליום המחראם בצדק הוא שומר את כ

זו . וצריך תמיד לראות את האיזון בינו לבין הטווח הארוך, תפקיד גדול

אכן מכוננת , צורה פשוטה לסכם את הרעיון הקובע שמודרניות כגישה

יומית של נקודת שיווי המשקל המתאים בין -את עצמה ביצירה יום

שאף הוא בעל ממשות  'מחר'לבין , שהוא תמיד משמעותי, הווה

  .המחייבת תכנון

  'חיי שעה'ל 'חיי עולם'המתח שבין : 4' תרשים מס

  

  )נצח( 'חיי עולם'                                   'חיי שעה'           

  

  

  

  

  

  

הארגון  ממייסדי ומנהיגי ,צוקרמן ,אנטק ,דוגמת מופת לכך היא יצחק

הטווח הארוך שלו היה  .גטו ורשה מרד בימי )ל"אי( היהודי הלוחם

ברגע שכבר נחלץ אל מחוץ , אולם. ישראל-מסור לחזון העלייה  לארץ

, ברגע של הארה ובחירה מודעת, ישראל-לשטח הגרמני בדרכו לארץ

). חנה יבלונקה' תודתי לפרופ, על הבנתי זו(החליט לחזור לגטו ורשה 

, כהוראת שעה ,אבל הוא החליט? ישראל-היכן גטו ורשה והיכן ארץ

'כאן ועכשיו'
  טווח ארוך

 'חזון על'
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על מנת להתמסר , להסתכן באובדן הסיכוי לממש את החזון הנצחי

  .לחובתו האקטואלית כאן ועכשיו כלפי אחיו הנמקים בגטו

במודעות לגודל המבחן המונח לפתחו : גוריון פעל על פי אותו היגיון-בן

- אף בחלק קטן מארץ, היה מוכן לקבל מדינה מייד, בטווח המיידי

, את נאמנותו לטווח הארוך ,לרגע אף לא, לא זנח ,עם זאת. ישראל

. כחזון ממשי שהמשיך להיות מכוון לשאיפת הנצח לירושת הארץ כולה

אך לא החמיץ את גודל השעה שעמדה , בתבונת המעשה איזן ביניהם

  .לפניו

אני אותו הדבר המעניין ש וזה ,כאן תמצית הרעיון המודרני ,מבחינה זו

כי יש בחיי אדם רגע מכונן  ,ה המכריזההבשור היזו: רוצה להדגיש

בקטע ממשי של , לעתים ממש כאן ועכשיו, והוא מצוי בידיו ,הירואי

- בו העז בן, ח"באייר תש' כזה היה הרגע בה. שאסור להחמיצו ,ההווה

הזדמנות שאין , רגע חד פעמי. גוריון להכריז על הקמת מדינת היהודים

ויית התקומה ואת ח, ם"י מפממנהיג ,בדיוק כך תיאר יעקב חזן. בלתה

  : הציונית

. יש רגעים שבהם נפתחים שערי שמיים, כמו בחיי הפרט, טוריהבהיס

המעזים לנצל את הרגע הזה ולפרוץ דרכם לתוכה של תקופה 

  .הנרתעים מאבדים את עולמם. משנים את מהלכה -היסטורית חדשה 

  )16' ע, 1988, חזן(

ע של תפנית הרת גורל בחיי שהם רג, מעטים הם רגעים שכאלה, כמובן

גם ביתר , אבל הרעיון המודרני מבקש את גדולת הרגע. אדם ואומה

  .יום אפורה-גם באלה הנתונים בהוויית יום, הרגעים

כאן נפתחות בפני האדם המודרני שתי אפשרויות שונות בתכלית זו 

  : מזו

אכן מכירה במצוקת הציפייה לרגע אטרקטיבי של תהילה  האחת

במצוקה . גרת יומו האפורהבשעה שאדם מדשדש בש, נפש תרוממותוה
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גם מסע המסבירה כי , מתמודדת אמירתו הידועה של מאו צה טונג, זו

, וחיי אדם נתונים ברצף של צעדים של אלף מיל מתחיל בצעד אחד קטן

שכל אחד לעצמו נטוע בסבל והם מצטרפים לאיטם למסע הארוך אל 

, רבותיי: "למטה הכללימשה דיין  במילותיו הברורות של. היעד הנכסף

  ". הטווח הארוך מתחיל כאן ועכשיו

לאזן  מכירה אף היא בציפייה לעתיד נכסף  ובקושי היהאפשרות השני

היא . יום אפור לבין בשורה המתממשת אי שם בנצח-בין יגע של יום

מפקיעה אותה , פשוט מותירה את התממשות הבשורה לאחריות האל

של האדם ובכך ממקדת את האדם במאמץ  יומית-מאחריותו היום

סיפור . ית הרגע הנוכחייומי למיצוי חייו ולשיפור תנאי קיומו בהוו- יום

חסידי יכול לסייע כאן לבאר את משמעות ההבדל בין שתי 

  : האפשרויות

בן יחיד היה לו וכשהגיע . מעשה ברבי לא מפורסם שנפטר בחוסר כל

. לא מצא אלא מעיל ושעון ,מעירו לספוד לאביו וליטול את ירושתו

ליהודי בעל , בשכר לינתו, לן באכסניה ונתן את השעון, בדרכו חזרה

חלפו ימים ובאותה עיירה ביקר צדיק מופלא ולן באותה . האכסניה

  . בלילה נשמע מחדרו של הצדיק קול ניגון וריקוד. אכסניה

אולי אליהו הנביא מתוועד בחדר עם , חיש מהר נפוצה השמועה

יצא אליהם . בבוקר צבאו יהודי העיירה על דלת האכסניה .הצדיק

אני שומע , כרגיל בשעה שאני מאזין לתקתוק השעון: הצדיק וסיפר

והנה הלילה שמעתי תקתוק של שעון , כיצד מתקרב עוד קצת המוות

כיצד , עם כל תקתוק שלו שמעתי איך חולף עוד רגע מהגלות. אחר

  ).168' ע, 2008 ,קפלון(הולכים ומתקרבים אל הגאולה 

תקתוק השעונים השונה מכוון כאן אל שתי נקודות מבט שונות ביחס 

תקתוק השעון הרגיל ממוקד בשאלת המיצוי של חיי . לתופעת הזמן

בפרק הזמן שבין לידה , אדם ברגעי חייו המבקשים מיצוי מוחשי ופרטי

, שם בעתיד השעון השני ממוקד ברגעי הזמן המובילים לאי. למוות

המודרניות כגישה . למימושו של חזון נצחי, דמות מדור לדורבהתק
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אך נאבקת ונקרעת במתח השורר , מכילה אמנם את שני השעונים

 ,ההבדל בין שתי האפשרויות מסתכם, קיצורם של דברים. ביניהם

בכך שהן מציעות נקודת איזון שונה במתח המתקיים  ,בסופו של דבר

שממשותו נתונה לא פעם , תיד נכסףבין רגע של הווה לבין ע -בחיי אדם 

מתקיים גם מרחב תופעות , יש להודות, בין שתי אפשרויות אלה. בספק

רגעים משמעותיים  יש, אכן. פשוט המשוחרר בעליל ממתחים אלה

אלה הרגעים של רופא בשניות . בהם אין לאדם אלא פיסת זמן של הווה

ת של צוות אלה השניות הגורליו; הספורות ברגע השיא בחדר ניתוח

המטפל לדוגמה  ,גם רופא. חילוץ בעיצומה של פעולת חילוץ וכדומה

אל לו להתלבט , חייב להתמקד במבחן הרגע הנוכח, במחבל פצוע

כשהוא מקשיב לזעקתו של ישמעאל הנער  ,גם אלוהים. בשיקולי העתיד

וישמע אלוהים : "שופט את מצבו ברגע הנוכח ככתוב, הגווע בצמא

זה שהוא יביא בעתיד למצבים לא נעימים ". הוא שםבאשר לקול הנער 

יש , זאת אומרת. איננו עומד לחשבון גורלו כאן ועכשיו -לעם ישראל 

  . לוהוא מהות הכ 'כאן ועכשיו'מצבים שה

במתח , לעומת זאת ,נתון, יני מדינהיההווה היום יומי של ניהול ענ

לבין  מתמיד בחיפוש אחר נקודת שיווי המשקל שבין ההווה הנוכח

יש לבחון מחדש את  ,בכל רגע ורגע, בעניינים אלה .העתיד הרחוק

הטווח נקבע בעצם האופן בו , ומשהיא נקבעת ,נקודת שיווי המשקל

העניין . 'כאן ועכשיו'את שיקולי ההווה ב באופן מעשי הארוך מכונן

ובכל זאת משהו משמעותי , הזה היה נחלתם של בני אנוש מקדמא דנא

השינוי טמון בכך שהרעיון . ת הגישה המודרניתהשתנה עם התהוו

בהיותו עוסק במודע ובאופן ממוקד בהאדרת פוטנציאל , המודרני

המאמינה כי , יתנתון למעשה בתוך תפיסה מטפיז, 'ועכשיו כאן'ה

פוטנציאל ההזדמנות הגדולה  לעתים טמון, דווקא ברגע המצוי לפנינו

אדם יכוון מעשיו כל  זו בשורה המצהירה שאם בן !ואל לנו להחמיצה

, גם בשעה שממש כאן ועכשיו נקרית הזדמנות חייו, הזמן לטווח הארוך

זו , אני עדיין בהמתנה להזדמנות הגדולה: "ממש ייכשל אם יאמרהוא 

  ". הצפויה להתממש בטווח הארוך
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נפש כלפי גישות הנראות  המבטא שאט ,מתוך גישה זו נוצר קו חשיבה

מתוך התמסרות  ,חיי השעהפוטנציאל על פי קו זה כמחמיצות את 

המוכוון אל טווח זמן ארוך ומוצג בשל כך , אידיאולוגית לחזון נכסף

  .כהזוי

בשורת החורבן של ": במאמרו של זאב שטרנהל ,לדוגמה ,נעיין

  : "נתניהו

יצירת מושג הן ) של מלחמת העצמאות(שתי תוצאותיה המרכזיות 

הקמת המדינה .. .החדשהל המדינה ש קווי הגבולהאזרחות ושרטוט 

הן בשל העובדה , קו פרשת מים בתולדות הלאומיות היהודית) היא(

מושג , משפטי חדש-לראשונה בתולדות הציונות מושג פוליטי שנוצר

גבולות נחתמו לישות החדשה  והן משום שלראשונה, האזרחות

הפרמטרים של הסדר , לרוע מזלו של הימין השולט ...אופוליטייםיג

והם נחרתו , בר לפני שנים רבותכ פלסטיני נקבעו-שראליהשלום הי

ת לפני ולפיכך עומד ...עמוק בתודעה הבינלאומית והישראלית גם יחד

של  קרון הסופיותיעלקבל מתוך רצון את : ישראל שתי אפשרויות

שנקבע למחרת הקמת המדינה או להגיע לאותה נקודה כשהיא  המצב

המדינה  ...ה מחמת מיאוסהופכת למוקצ נגררת אליה בכוח ובדרך

זכויות אדם ואף חיים , שוויון, קיימת על מנת להבטיח דמוקרטיה

אידיאולוגי כמו  לא קיימת על מנת לממש חזוןהיא ( ...הוגנים לכל

   ).ה"ג, ההדגשות וההוספות בסוגריים שלי( )ירושת הארץ

 )2011, שטרנהל(

צריכה להבטיח ל והיא בסך הכ? מדינה בעיניו של שטרנהל ,אפוא ,מהי 

לא הרבה מעבר , שוויון זכויות, אזרחות, התנהלות דמוקרטית יציבה

 'חזון על'הוא ממש ירא ממי שחושב שהמדינה צריכה לממש איזה . לכך

העל עד  שביטא את חזון הלאומי ציוניאת השיח . של סיפור גאולה

ומה . חברה אזרחיתהוא מבקש להמיר בשיח , לרגע הקמת המדינה

. קודם כל שסוף סוף יהיה גבול? בשביל לסדר את הענייןהוא מבקש 

ואז יהיה , האובססיה הזו לגבול היא השקיקה ליציבות שיש בה סופיות

, גבולות, אזרחות: ניכנס למחזוריות מתמדת של חיים נורמליים, סדר
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זו למעשה . נקבע כבר לפני שניםש, ל סגור סופיתורוטינה שבה הכ

מערכת שגם כשהיא מכילה  .סגורהבמערכת  לקיום הנתוןכמיהה 

בדיוק בנקודה זו נוצר . גרתי ונשלטאותה באופן ש ממחזרתהיא  ,תנועה

ההופך לטלטלה סוחפת עבור מי שמתמסר עד , האיום מאירוע תאונה

עם אובדן , ופתאום באחת מתרחשת תאונה, יציב 'כאן ועכשיו'כדי כך ל

  ?מה נותר לו אז מאחיזתו בנורמליות השלווה. שליטה

, 'יוכאן ועכש'כאן מתהווה המתח המודרני בין התמקדות ברגע של 

לבין ההשתוקקות לרגע , גרה יציבההמתבטאת בלא יותר מכמיהה לש

זהו מתח הנוצר מתוך הפער בין . מסעיר והירואי 'כאן ועכשיו'של 

, מתוך ביסוס היציבות, הנוטה להפוך - יום של הקיום המודרני -היום

למצוא , לבין הכמיהה -ה עד אובדן ההתחדשות לרוטינה אפורה המגיע

למצוקה זו נותנת המשוררת לאה . בכל רגע חוויית חידוש אטרקטיבית

ַעל סֹוד / ָּבֵרְך ְוִהְתַּפֵּלל, ַלְּמֵדִני ֱאלֹוַהי": "תפילה"גולדברג ביטוי בשירה 

/ ה ְוִשיר ַהֵּללַלֵּמד ֶאת ִׂשְפּתֹוַתי ְּבָרכָ .../ ַעל נַֹגּה ְּפִרי ָּבֵשל/ ָעֶלה ָקֵמל

/ םֹוׁשלְ ל ִׁש מֹוְת ם ִּכ ֹוּיי הַ ִמ ה יֹויֶ ְה ל יִ בָ לְ / ילם לֵ עִ ר וְ ֶק ְּבִהְתַחֵּדש ְזַמְּנָך ִעם ּבֹ

  ".לּגֵ ְר י הֶ לַ י עָ ִמ ה יֹויֶ ְה ל יִ בָ לְ 

וייס 'יימס ג'ביטוי דומה למצוקה מודרנית זו מצוי בספרו הידוע של ג

מתמקד בעשרים , מודרנישהפך לאייקון  ,הספר". יוליסס" -  ) 1985(

יהודי מנותק החי , אופולד בלוםוארבע שעות אפורות בחיי גיבורו לי

שם הספר וכותרות הפרקים הלקוחים מעולם ההרפתקאות של . בליןבד

, איתיוצרים את ההשראה האירונית וההירו, )הוא אודיסאוס(יוליסס 

  .לחיי אדם בורגני בעיר הגדולה לרצף הרגעים הכל כך שגרתיים

המעצים את משמעותו של ההווה , השקיקה לרגע  הירואי אטרקטיבי

בו , כמו בהליכה שבי אחר סיפור אהבה, אכן שובה את ליבי ,הנוכח

בן אדם אותנטי לא . אנס לרגע'כי ברגע הנכון צריך לתת צ ,ידוע לכל

בשעה שאהבת חייו נמצאת , מתכונן לבחינת סמסטר בלימודי הנדסה

יש להבין את , מכאן. ת גדולה שעלולה לחמוקברגע של הזדמנו, לפניו

 - כתיאולוגיה של שקיקה למיצוי הרגע הנוכחי  -החוויה המודרנית 
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שבהרף עין חומק , שתמיד יכול להיות בעל פוטנציאל לרגע הירואי

ת אחרות המתרחשות אנס לשלום ולהזדמנויו'צריך לתת צ כך .חולףו

למימוש של אלה יצטבר כרצף של רגעים ואז "... אם רק נרשה לעצמנו"

יש קונה עולמו בשעה ": ל"כאן מתאימה אמירת חז. הבטחה גדולה

רגע  לעתיםיש , אכן. )עבודה זרה( "ויש מאבד עולמו בשעה אחת אחת

  . מסוים שבו כל השיקולים לטווח ארוך פשוט נזנחים

  סיפור'ל השעבוד, הרגע יתיבהוושיש מצבים שבהם , לב העניין הוא

' יכול להיתפס בעיני האדם המודרני כפרופ ,טווח רחוקהממוקד ב ',על

אשר , זהו מרכיב ברעיון המדינה המודרנית; מכשול הגדולכ, שטרנהל

ועכשיו צריך למחזר , הרגע המכונן למדינה כבר היה: בעצם אומר

 לאחר, לכן. שכבר נוצר ברגע התהוותו, ולסדר יציבות של אותו הדבר

זכויות אדם , וגמה השלוםשהוא לד, שסידרת את הרגע הגדול

רגע לאחר ל נכנס ואז הכ - המעוגנות בחוקה ויסודות מינהל תקין 

כמו . כמו מכונה שנכנסת לתפקוד, הירואי שכזה להסדרה מחזורית

אשר מרגע שנוצר והוסדר ברוטינה של , בתפיסת הקוסמוס של דקרט

לא נותר לאל אלא להתבונן ביצירתו הממשיכה לתפקד , חוקי טבע

  .כמכונה מאליה

- זו התשתית הרעיונית לדיבור הרווח על בשורת השלום הישראלי

  :כפי שנוהגים מנהיגים אמריקאים לבשר, פלשתיני

 "Two states living side by side together in an everlasting 

peace".  

  !'Everlasting'כאילו שיש משהו בחיים ובהוויית הקיום שהוא באמת 

שתי ? ע הדיבור על שלום כמצב המתקיים לעדמגי ,באמת ,אז מהיכן

הנחות מודרניות ניצבות כנראה בבסיס האמונה המודרנית בשלום 

האחת פשוט תופסת את התפרצות : כמצב בעל מגמה יציבה ובת קיימא
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מה , תודעה חדשה ואדם חדש, השלום כרגע הירואי המכונן סדר חדש

  .שמעניק לרגע הזה מגמה חד כיוונית נשגבת ומתמדת

המשתית מדינה על , השנייה מחזירה אותנו אל עיקר הרעיון המודרני

, אשר יחד מכוננים תשתית לחוק וסדר, יסודות תבוניים ומדעיים

בשימור עצם הרוטינה . המתקיימים בהנהלת מומחים משרתי ציבור

 גם השלום יהפוך לתופעה יציבה ובת, היציבה של ביטחון ושגשוג

  .קיימא

זו השאלה החוזרת , המיוחדת למדינת ישראלכאן מתעוררת השאלה 

אחרי : ונשאלת לאחר כל המאמץ והמאבק הנמשכים מעל מאה שנה

האם כל הסיפור של מדינת ישראל הוא רק ? לשם מה כל המפעל, הכל

, בשביל שתהיה בלב המזרח התיכון עוד מדינה אחת יציבה ומתוקנת

, האחרותעוד מדינה אחת כמו ? בנוסף לאלה שכבר קיימות במערב

  ? ביטחון ושגשוג, שמסדרת לאזרחיה לא יותר מיציבות

בשעה שהיא נדרשת , אז להבטחה הגדולה ליציבות הנורמלית מה קורה

כשהמערכת , החוזרת ונשנית להתמודד שוב ושוב מול טלטלת התאונה

? כאן דווקאולמה "בדיוק אז עולה השאלה  ?משליטהלפתע יוצאת 

  "?געשהעל לוע הר  דווקאלמה 

, העל הציוני-אלא שיש כנראה עוד משהו מהותי והוא סיפור

 יום-יוםלא רק את ה ,אזרח המדינה הזו ,הממשמע עבור היהודי

 .אלא גם את הכורח לחיות בתודעת מאבק מתמיד, היציב והרוטיני

אבל מה לעשות שהמדינה המודרנית של שטרנהל ממש דוחה את 

, ששת מן התשוקות שלוהיא חו. על לאומי ציוני-השקיקה הזו לסיפור

בניהול הנורמליות , העלולות לגרום למדינה לאבד שליטה ואיזון

  .'והכאן והעכשי'וניברסלית של ענייני האזרחית הא

ביכולתי לסכם ולהגיע אל הטענה העיקרית אותה אני , בנקודה זו

קשיי המשילות המתגלים בניהול . מבקש להסביר מראשית דבריי

: בטבורם במהותו זו של הרעיון המודרני המדינה המודרנית כרוכים
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 ,על שיקולי חזוןהעדפתו עד כדי , בעצם ההתמקדות ברגע הנוכח

כאן משתלבים לדוגמה דבריו הברורים של . המכוונים לטווח הארוך

  :ברנאר אנרי לוי על חובת המדינה לשחרר את גלעד שליט בכל מחיר

ש לבחור תמיד י, בין הפרט למדינה: צו קטגורי שעליו אין עוררין

יש לתת תמיד , בין סבלו של היחיד לטלטלת הישות הגדולה. בפרט

בעיקר לא  -אבל כלום , בן אדם אולי אינו שווה כלום. העדפה ליחיד

אינו שווה הקרבת  -גאווה טווסית המנפחת את בית החזה של הכלל 

  .הצילו את החייל שליט. אדם

  )2010 ,לויברנאר אנרי (

, נה שתידרש לציית לתפיסתו של ברנאר אנרי לויקל להסביר כיצד מדי

את נקודת  ,על פי צרכיה ,תמצא את עצמה מאבדת את היכולת לקבוע

בין צרכי ההווה לבין , האיזון החייבת להתקיים בניהול ענייני המדינה

  .בין צרכי הפרט לבין צרכי הכלל, צרכי העתיד

יים מרכזיים בתוך כך הולכת ונמוגה גם היכולת להוביל מהלכים לאומ

באשר הם דורשים לשלם מחיר משמעותי בהווה בעבור מחר , והרי גורל

אין כובשים את ראש ההר אם אין : "כפי שנאמר. ראוי ומתוקן יותר

הנתון למיצוי על ידי כל , בהבטחה לעולם שכולו טוב, כך". קבר במורד

הולך ואובד גם כוח הסבל המאפשר לאדם לשאת , פרט כאן ועכשיו

אין פלא . מתוך תקווה למחר שאולי יהיה טוב יותר, סבל בהווה ולהכיל

  .ילכו ויתהוו גם קשיי משילות, שלמדינה הלכודה במגבלות אלה

  מודרניותה כגישות פרם אכית והאיסל"היהדות התנ

סלאם המזכירים שוב כית והא"בקש לפנות אל היהדות התנכאן מת

יי אדם איננו באמת דבר בח. ושוב כי אין בדימוי היציבות אלא אשליה

'Everlasting', ל נדרש ועל הכ; לא האהבה ולא השלום, לא החיים

ממשותה של יציבות איננה אלא ברגע . יום מחדש- להיאבק יום

, שאין בו אלא שיווי משקל אקולוגי ,בארעיות הרגע החולף, התהוותה

  .חלוף מעצם טבעו והוא בר
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לי בבית הקברות וגם או? היכן בחיי אדם קיימת יציבות של ממש, אכן

  . שם לא ממש

. איש איננו יכול להכחיש את חווית השינוי האוחזת בחיינו ללא הרף

העניין הוא שהאדם המודרני מבקש לתעל את התנועה הזו למסלולים 

  !בחוקיות מחזוריתבשאיפה לעצב אותה , נשלטים

ביציבות חוקי שמים  גם הוודאות ,היהודי והמוסלמי ם שלאבל באמונת

גם . תוצאה של שיווי משקל ארעי ובר חלוף, אשליהץ היא רק ואר

איננה אלא  ...לילה - יום ,לילה- יוםשל  מחזוריות המובנת מאליהה

כך אומר יהודי מדי בוקר . הנתונה במלואה לרצון האל, תופעת ארעית

עושה שלום ובורא , יוצר אור ובורא חושך ...ברוך": בתפילת שחרית

".  ...מעשה בראשיתתמיד בכל יום  בטובו מחדשה... את הכל

 ."אשר בדברו מעריב ערבים ...'ברוך אתה ה: "וכשמגיע ערב הוא מברך

הוא אירוע , מחזוריות היום והלילה, גם המובן מאליו, זאת אומרת

בדיוק כמו מצב השלום שהוא ארעי , היכול להשתנות ולהשתבש

  . ביסודו

המצב רק . יקרה בהכרחאבל זה לא אומר שזה , זה קורה: בקיצור

והוא ממש  תלוי ברצון האל לובכל רגע הכאך  ,נראה כיציב וקבוע

שהם , היהודי והמוסלמי מבינים, זאת אומרת. חופשי לנהוג כרצונו

נתונים באקראיות מתמדת ומקבלים אותה כמרכיב מרכזי בתודעת 

אין לו בעיה עם האירוע הגדול , אם אדם חי בתודעת אקראיות. קיומם

שבנה לו באמצעות המדע ,האדם המודרני, אבל. האקראית של התאונה

ופתאום , כי יוכל לצמצם גם את אקראיות תופעות הטבע, את הציפייה

מתעצמת אצלו פי כמה תודעת , מופיע באקראי אירוע תאונה

  ! הקטסטרופה

הדן באקראיות רצון האל  ,"האיסלם ואנגליה"נעיין בקטע מספר ישן 

הספר . ם חוויית אקראיות זו בחייוובהשלמת המאמין המוסלמי ע
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, נמצא בספרייתו של סבא שלי( פון וייזלבנימין זאב ר "דנכתב על ידי 

  ):ל"נתן גרדי ז

אם ירצה  -אינשאללה : "אמור". כן רצוני"אל תאמר : האיסלםעל פי 

 ".הוא המניע היחידי בעולם. בא כרצון האל הכלכי ! " השם

וממנה נובעות בעקביות  ,ופשרותהכרה נשגבה זו אינה יודעת תחומים 

, הכרת קטנותן של כל מחשבות אנוש: שתי תכונות נפשיות נפרדות

חופש פנימי והתעלמות  -ומאידך גיסא , רוח והכנעה- שפלות  - ומכאן 

שניהם , כי אם אושר כאסון, גבול מעל לכל תהפוכות הגורל-לאין

שום אבל לא מ .אין אדם צריך לדאוג ולא לחשוש -צפויים מראש 

, כדאגתו לכלב ולעורב, שהאב הרחום בשמיים ידאג בעצמו לבניו

, כמוהו כיהודי, כי המוסלמי ;תם של הנוצרים האדוקים בדתםסכתפי

כי יתכן שגם , ביודעו מפי הניסיון, אינו סומך על רחמי שמים בלבד

. אין גם למצוא בקוראן שום הבטחת חיים טובים למאמין. צדיק יאבד

עד עת מועד ונתן לכל / יתכן לכל מתת טוב: "אמורכתוב בו ל, אומנם

  ) ...3 ,א"סורה י" (חסדו

 ) 26' ע, 1949, פון וייזל(

נפתחת  ,כמו בסידורי התפילה בגרמניה, למשל, לשלום הקיסר התפילה

ראוי ". יברך את הקיסר ירום הודו... הנותן תשועה למלכים" :במילים

הנותן תשועה " אותו פרק תהילים ממנו צוטט הפסוק, להזכיר

מה אדם ... צורי המלמד ידיי לקרב' ברוך ה: "נפתח בפסוקים" למלכים

תהילים " (ימיו כצל עובר, דמה אדם להבל, ותדעהו אנוש ותחשבהו

 שפרק ,אבל יהודי, את זה לא מזכירים במפורש באותה תפילה). ד"קמ

מתפלל לשלום המלך הוא , אכן יודע תהילים זה שגור על פיו ועל ליבו

למוסלמי , זאת אומרת". ימיו כצל עובר דמה אדם להבל: "וזוכר

אני יכול להכיל גם את , בהבנה זו. ל ארעיושהכ, וליהודי כמוני ברור

ואני יכול להכיל ; אני יכול להכיל את הסבל, רגעי התבוסה והכישלון

, מן האמור כאן אני מבין באופן בסיסי; את אי השליטה במציאות
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היא , דם מנסה להבטיח לשליטה באקראיותשא, שההבטחה הגדולה

  .לא באמת הבטחה שאדם יכול לממש

לזרעך אתן את הארץ : "שאלוהים מבטיח לו, דוגמה כזו היא אברהם

אבל . וכשמתה אשתו אין לו אפילו פיסת אדמה לקבור אותה, "הזאת

, ראה מדרש רבה( ר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הואהוא לא מהרה

 ההכרה בשרירות רצונווההשלמה עם רצון האל ל ע .)בראשית ושמות

  :ר פון וייזל"דכתב 

שאין , מעיד על כך" עד עת מועד: "אבל עצם הניסוח הזהיר הזה...

והמוסלמי מתנחם בהכרה שאם באים . לקבוע את מועד הגמול מראש

ודאי כך כתוב  - דקתוצואם גם יאבד על אף , על אדם יסורים

רס חהיה מעלה רק  -לחם ברוע מזלו להיוגם אילו ניסה , "ספרו"ב

 .בידו

  ) 26' ע, 1949, פון וייזל(

ו סומך על רחמי נהוא אינ. לתמורה בחייוהצדיק  לא בהכרח יזכה

. מבטיח שהצדיקים יראו טוב איננומכיוון שאלוהים , שמים בלבד

אין בהנהגת , שכן ,להתממשחייב  שאיננו רעיון הגמול הטוב לצדיק הוא

  :כמו במערכת מכנית מחזורית 'שכר ועונש'של חית הכרסיבתיות  האל

. דין-קבלת גזר, בראותו בה פאטאליסם, המערב דוחה תפיסה זו עולם

, האיסלאםכי ! אינה מוסלמית כל עיקר פאטליסטיתה סאבל תפי

 האיסלאםעקרו של . כי אם השלמה מרצון, הדין-לא קבלת גזר פרושו

  ...השמחה הפנימית, הוא דווקא השלום הנפשי

תחילה , לידי הבנה) העולם הערבי(אם רצוננו להגיע עם עולם זה ... 

כי העולם המשתרע מהודו , לכל עלינו לדעתמעל . עלינו להכירו ולהבינו

כלומר לשלטון האמונה , ועד מרוקו נתון לשלטון המחשבה המוסלמית

  .באלוהים כחולש על גורל בני האדם ועמים

 ) 26' ע, 1949, פון וייזל(
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מבינה ומניחה בנקודת המוצא , כמו המוסלמית ,כית"ה התנהתפיס

רציונליות של אני קורא לזה . ל בידי אדםולהשקפת עולמה שלא הכ

אז כיצד פועלים מתוך תפיסה . היא פרקטית לחלוטין .חכמת החיים

יוצרים אירוע בסיכון מחושב ? כזו בציות לשיקול דעת אחראי

בוחנים , סתכלים מה קרהמ, משנוצרת התהוות. וממתינים להתהוות

כמשהו , מה הידע שהתחדש על מה שהמציאות המתהווה מסמנת

אין תכנית כוללת סגורה . שאפשרי ואחראי לעשותו וממשיכים בהתאם

זהו לדוגמה התהליך בו פעלו אנשי כיכר . ומתוכננת מראשית עד אחרית

אמרו . הם ממש לא ידעו שהם הולכים להפיל את מובארכ. תחריר

". וואללה נמשיך: "אמרוו נשארו עוד יום". צא לכיכר ונראהנ, וואללה"

  . והם התגלגלו עם ההתהוות, קרו דברים מפתיעים

, כפי שתואר עד כאן, המושתתת על הרעיון המודרני, למדינה מודרנית

המונהג על ידי , יהיה ממש קשה להתמקם ולהתנהל במקום תרבותי

  .אמונה כזו והתנהלות כזו

האם המדינה המודרנית יודעת להתייחס לאירועי . הפה השאלה הגדול

פעולה בכניסה מודעת ל. היא לא בנויה לכך! אני טוען שלא. התהוות

יש קבלת אחריות גם לתהליך  ,התהוותהיכולה לחולל פוטנציאל ל

עצם הרעיון שיש תהליכים . נו נתון לשליטה מראשיתו עד אחריתונשאי

הירתעות ממנו ודחייתו על  עד כדי, כאלה כה זר לחשיבה המודרנית

  .הסף
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  מורשת העולם העתיק ניתן ללמוד ממה 

  כי לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה"

  , וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר

  ".כי עת ופגע יקרה את כולם, וגם לא ליודעים חן

  )אהלת ט יק(

על תכניו , את הרעיון המודרני, בהשפעת מישל פוקו, אחר שתיארתיל

שכבות 'מתבקשת בחינה מחודשת של , המאפיינים אותו כגישה

י במגמה למצוא גם בהן תוכן רעיונ, תרבותיות קדומות 'ארכיאולוגיות

, יוכל אולי להציע לנו רעיון אלטרנטיבי אפיון כזה. הניתן לאפיון כגישה

  . שיאפשר בירור נוסף מתוך ביקורת השוואתית

גיה היוונית וך ובמיתול"רכזיים בתנמתוך עיון במספר סיפורים מ

אבקש להצביע על רעיון עקרוני שביטויו חוזר ונשנה כחוט השני 

או של  והוא כורך את שרירות הלב של האל בסיפורי העולם העתיק

  .כתנאי הכרחי לגילוי ריבונותם, המלך

על השפעת שרירות הלב של האל על מעשי בני האדם ניתן ללמוד רבות 

דוגמה מובהקת לכך מצאתי באירוע ממלחמת . היווניתגיה ומן המיתול

את פטרוקלס חברו , בתיאור הקרב בו הרג הקטור גיבור טרויה, טרויה

העניין שלי בדוגמה זו מתמקד במה שמסופר שם על . הקרוב של אכילס

. אודות מה שהתרחש בין זאוס להרה אשתו בלילה שקדם לקרב

תמכה באנשי , לעומתו ,אשתו. מראשית המלחמה תמך זאוס ביוונים

. זאוס ביקש לשכב עם הרה והיא סירבה, באותו לילה גורלי. טרויה

, דרשה כי בקרב העומד להתחולל למחרת בבוקר, כתנאי להסכמתה

למחרת כך , ואכן! זאוס הסכים. ידם של הטרויאנים תהיה על העליונה

עד שהטרויאנים כמעט , באותו יום נסוגו היוונים אל החוף. היה

  . חו להעלות באש את אניותיהםהצלי

בקפריזות  גם גורלו תלויסיפור זה הדגיש לבן העולם העתיק עד כמה 

חיצוניות גם , שהן לעתים לגמרי חיצוניות להוויית יומו, שרירותיות
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יותר , להבנתי. למסגרת הייחוס של תודעתו וממש אינן בשליטתו

הוא , וסמשסיפור זה מתמקד בתיאור יחסי האלים במרומי האולימפ

, אי יכולתו לדעת את העומד לקרות לואת  , מבטא את מצבו של אדם

הרי מיטב . קוצר ידם של המומחים לנבא את אשר יילד יוםאת 

היו מנבאים לאותו יום , מתוך ידיעתם הצבאית, המומחים הצבאיים

עלו , שבכל היבט הנתון למדידה ולהערכה, קרב את ניצחון היוונים

  .יאניםביכולותיהם על הטרו

  :זו בדיוק האמירה המהדהדת בתפילת חנה

ולא ' יצא עתק מפיכם כי אל דעות ה, אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה

עד עקרה  ...בורים חתים ונכשלים אזרו חיילקשת גי. נתכנו עלילות

מוריש ומעשיר משפיל אף ' ה... ילדה שבעה ורבת בנים אומללה

  ... מרומם

  )ב', שמואל א(

בניסיון להבין את בחירת , עיין שוב באירוע קין והבלנ, מתוך הבנה זו

, 'תאונה'בחירה שהפכה מקור לקנאה ול, האל בקורבנו של הבל

  : כמסופר

והבל הביא גם ', ויהיה מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה

אל הבל ואל מנחתו ואל קין ' ה שעוי ,הוא מבכורות צאנו ומחלביהן

   .אוד ויפלו פניולקין מ ויחר .ומנחתו לא שעה

  )בראשית ד(

שחקרה את אירועי ,  ועדת וינוגרד, למשל, תה קובעתיחישבו מה הי

  :על פי הכלל שקבעה, על אירוע הבל וקין, מלחמת לבנון השנייה

ועל , אנחנו בוחנים אפוא אם ההחלטה מיטבית לזמן בו התקבלה"

 -ים או היו צריכים להיות ידוע -רקע התנאים והמידע שהיו ידועים 

   ."בעת קבלת ההחלטה

   )160' ע, 6פרק , וינוגרדדוח ( 
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בקורבנו של ידעת שהבחירה  ריה, אלוהים: לטעון ,לכאורה ,הלא ניתן

למה לא יכולת , אם ידעת! למצב של קנאה עד כדי רצח תביאבלבד  הבל

 ,שסיפרה לנו את הסיפור, הגננת? היכן האחריות שלך? לבחור בשניהם

, ך אותו לילדים באופן שימנע שאלות קשות כאלהדאגה לתוו, לראשונה

והתאמץ במיוחד , "הביא מבכורות צאנו"היא פשוט סיפרה כי הבל 

כך הבנו שיש . ואילו קין לא ממש התאמץ, להקריב מן המיטב שבידו

שגרם באופן צודק ומנומק  -בהבדל בין שני הקורבנות  - עניין רציני 

ון מדויק וצמוד לטקסט אבל עי. להעדפת האל את קורבנו של הבל

היוזמה לקורבן הובאה : להפך, 'פירוש הגננת'מלמד שאין בסיס ל

אלא שאין כנראה מנוס מן ההכרה בכך . באופן מקורי דווקא על ידי קין

, ך אין חובה לממש חסד הרמוני וטוב לב"שלאלוהים של התנ

הוא הניח לפתחו של קין בעיה . התואמים את שיפוטו של בן האנוש

  . ר לו את הכורח להתמודד עמה לבדווהשאי

הוא , לא פעם. אלוהים לא מסדיר שוויון ולא חסד שוויוני, זאת אומרת

זו מקורה של מצוות , מצפה מהאדם עצמו לפעול לתיקון אי השוויון

  .הצדקה

ויעש : "על הפסוק במגילת אסתר 'מגבלותיו'ועוד משהו על אלוהים ו

) 'מגילת אסתר א" (ש ואישלעשות רצון אימשתה לכל שריו ועבדיו 

  :נדרש במדרש

ואתה מבקש , יאני איני יוצא מידי בריותי" :אמר לו הקדוש ברוך הוא

בנוהג שבעולם שני בני אדם מבקשים לישא ? לעשות כרצון איש ואיש

  .אלא או לזה או לזה? נשא לשניהםייכולה היא לה, שה אחתיא

בקשת רוח צפונית אחת מ, ]נמל[= בלימןוכן שתי ספינות שהיו עולות 

יכולה רוח אחת להנהיג את שתיהן ה. ואחת מבקשת רוח דרומית

  .אלא או לזו או לזו? כאחת

בזמן שרוח , לפי שבעולם הזה: בנימין בר לוי אמר 'הונא בשם ר' ר

ובזמן שרוח דרומית מנשבת , צפונית מנשבת אין רוח דרומית מנשבת

אמר , וץ גלויותבקיב, אואבל לעתיד לב. אין רוח צפונית מנשבת
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, לעולם] רוח לא מצוי[=הקדוש ברוך הוא אני מביא רוח ארגסטיס 

   .ששתי רוחות משמשות בו

     )אסתר ,מדרש רבה(

אין . גם אלוהים לא נענה באופן שווה לתפילת כולם, זאת אומרת

יש , לעומת זאת, בעידן המודרני. אחד נענה בתפילתו והשני לא, שוויון

, בכוח המדע. יש צדק שוויוני. בעיה זוכביכול הרגשה שפתרנו 

עידן התלות  כביכול תם. עליון גלובלי חוהאדם והאל לכמתאחדים 

שתי  :אופטימליתל נתון לתכנון ולשליטה והכ. 'חסדי הרוח'באקראיות 

אם יש דלק ויש . אחת לדרום, אחת לצפון, ספינות יוצאות מאותו נמל

   ...ליעדה תגיע כל אחת, מנוע

זו עוד אשליה של . שפתרנו את הבעיה ומעתה כולם נעניםהאשליה היא 

הרי באמצעות . נוצר משבר גדול ,וכשהיא מתרסקת, העולם המודרני

דמה הטכנולוגית היינו אמורים להיפטר מאותה תלות אקראית יהק

זו הרי . שלא פעם נראים כשרירותיים או בלתי עקביים, בחסדי האל

  ?"רשע וטוב לו ,צדיק ורע לו"כיצד  -החידה הידועה 

עד כמה אדם מודרני ונאור מצפה מחסד האל לתוצאה היכולה 

ניתן למצוא בביקורתו , להתקבל על פי שיפוטו כמכוונת אל סדר הרמוני

כי לעולם " ,על פרק תהילים, לשק קולקובסקי, של הפילוסוף הפולני

למכה מצרים בבכוריהם כי : "על הפסוקים). ו"תהילים קל" (חסדו

: הוא שואל" כי לעולם חסדו, וניער פרעה וחילו בים סוף... לעולם חסדו

  ?"הוא אסונו של האחר, כיצד חסד האל לאחד"

לבין  נוצרית-הפער בין נאורות אירופאיתבדיוק בנקודה זו מובלט 

אין לאדם המצפה , ך"על פי גישת התנ ,כןא"). הישנה הברית("ך "התנ

כמו בני ישראל   -וכשהוא נושע , לישועה אלא את נקודת מבטו האישית

אסונו . הוא ממלא את חובתו להודות ולהלל לאל המושיע -בים סוף 

אכן איננו נתון , שוויוני-הנראה כהיעדרו של חסד הרמוני, של האחר

  .להבנת אדם
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נבנתה הטרגדיה  -אדם מול תעתועי גורלו  של חיי -על שאלות כגון אלה 

בתיאורו של אריסטו ליסודות והכללים המאפיינים את . היוונית

המעורר , כי הגיבור הטראגי צריך להיות אדם חיובי, הדגיש ,הטרגדיה

שהוא למעשה סוג של  ,גיתהל אמפטיה ואירוע קטן של טעות טרבק

דוגמה בטרגדיה נעיין ל. ימדרדר את חייו אל המשבר הטרג, ונהתא

נולד תינוק : להלן תמצית הסיפור". אדיפוס המלך: "הידועה מכולן

ובמקרה נודעה להם גזירת האלים כי יום אחד , למלך ולמלכת תביי

מתוך בחירתם . יהרוג את אביו וישכב עם אמו, לכשיגדל התינוק

שילחו את התינוק ביד , בניסיון למנוע את גזירת הגורל, האחראית

הרועה בחר שלא לממש את הציווי האכזרי . כו מצוק ההררועה שישלי

גדל , לימים. אומץ בידי מלך ומלכה, שם. והעביר אותו לממלכה אחרת

עזב , מתוך בחירה. הנער ובמקרה שמע על גזירת האלים ביחס לגורלו

בדרכו ניקלע לצומת . על מנת להימלט מגורלו 'הוריו'במהירות את בית 

גרה לא מובנת ובת, גיואביו הביול, תביי קרה מלךשם עמד במ, דרכים

  .כשהגיע לעיר תביי נשא לאישה את המלכה שהיא אימו. רצח אותו

, למרות בחירות אנושיות מודעות ונבונות, מתוך צירוף מקרים, כך

ברצף של שתי  ,בבלי דעת ,שהתממש עבורו, נקלע אדיפוס אל גורלו

            . תאונות

, זו לחלוטין תאונה - וד ובת שבע מקרה ד: נעיין באירוע נוסף

הוא לא יצא משום ש? זה קורה לו מדוע. המתעצמת לתאונת שרשרת

הוא רק מתחיל להשתעבד לתענוגות . אלא נשאר בארמון ,למלחמה

והעניין לא היה  ,היה יוצא למלחמה. ואז באות התקלות, הארמון

  . קורה

. וחשק בה אישה רוחצת ראה, להתהלך על גג בית המלך ערב אחד עלה

בלית ' .אל אשתו בואל המלך מן המלחמה ולא נענה לצו שביה אור

והעניין המשיך להתגלגל כתאונה  ...מוות לאוריה רסידדוד  'ברירה

  .מתמשכת
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, העניין הבסיסי שבו מתעסקת התפיסה שלי איננו מדוע קרתה התאונה

ומה  ;מה אדם עושה עם מה שקרה, התאונה אלא מאותו רגע שקרתה

ייצר תאונות ש, שה בראייה לאחור הוא פשוט רצף של טעויותשדוד ע

  .נוספות

אוריה : "ה ולומר לולקרוא לדוגמה לאורי? מה ניתן היה לעשות אחרת

נהיה , בוא נדבר, נו אחוות לוחמיםישוררת בינ, 'סחבק' אנחנו, תקשיב

מבקש ממך . אני מצטער, היא נפלאה, שכבתי עם אשתך. גלויי לב

הוא היה יכול ". אני אקדם אותך, עשה מזה סקנדלבוא לא נ, סליחה

זה שהוא נכנס לפתרון דווקא מן הסוג של . לפתור את זה גם אחרת

ולאחר מכן נוצרה ; זה סוג של תאונה נוספת, הוראה לחיסול אוריה

  .תאונה נוספת

: העיקרון הבסיסי של אדם שמבין את האחריות אומר, מבחינה זאת

יש ביכולתך , תמצא דרך לפעול, בלבלאל תת? יצא לך משהו משליטה

  .ולצאת מזה ל הגל של היציאה משליטהעלגלוש 

הוא ביטוי לעוד  ,לפי המדרש, יואב בן צרויהסיפור הוצאתו להורג של 

 בצוואתו מדוע. שהלכה והעצימה את עצמה ,חולייה בשרשרת תאונות

 ,במדבר(ש רבה על פי מדר ?יהצרוציווה דוד לשלמה לחסל את יואב בן 

  ): מסעי פרשה כג

, ואם יהרוג בזדון ויאמר. ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה ולא בזדון

ה אפילו בורח ונכנס "אמר הקב. בשגגה הרגתי ויהא בורח לערי מקלט

 ...יואב ?ומי היה זה שברח למזבח ונהרג... במזבח שלי הרגו אותו

  ? ולמה נהרג

ר עשה לי יואב וגם אתה ידעת את אש": לשלמהשכן ציווהו דוד אביו 

אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל לאבנר בן נר ולעמשא בן , בן צרויה

  ?מה עשה לו" יתר ויהרגם

הבא את אוריה אל מול פני המלחמה : "בשעה שכתב דוד ליואב

נתקבצו כל ). אוריה(עשה כך ונהרג " החזקה ושבתם מאחריו ונכה ומת
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לא הבינו איך (... ראשי החיילים על יואב להרגו שהיה ראש הגיבורים

הראה להם ) שגה שגיאה כה בסיסית ושלח כוח חשוף אל מול החומה

  ...את אשר עשה לי יואב בן צרויה, את הכתב ולפיכך כתוב

עמד ) את אבנר בן נרגם (היו סבורים כל ישראל שדוד ציווהו להרגו 

ונתפייסו  ,דוד וקילל את יואב וידעו כל ישראל שלא היה זה מדוד

   ).ה"ג, ההדגשות שלי... (הרוג אותולמה בנו שיוציווה לש

  )מסעי פרשה כג מדרש רבה ,במדבר(

  

' ראו תרשים מס(רצף התאונות המתואר בעלילה זו הוא בלתי נשלט 

; שלמה בונה את בית המקדש; מחסל את יואב בן צרויהשלמה ): 6

ביום שבו נשא "? ומה אומר המדרש, נושא את בת פרעה לאישהשלמה 

תקע המלאך גבריאל מוט בים התיכון , בת פרעה לאישהשלמה את 

  .מחריבה את בית המקדש? ומה רומי עושה". ויצאה ממנו רומי

מה לנישואי שלמה לבת : זה חוזר שוב לאותה תפיסה כאוטית, עכשיו

זה סיפור על סדר היגיון ? פרעה ולחורבן בית המקדש על ידי טיטוס

לא , לא מהסוג הפיזיקלי, קוסמית אחרת המציע הסתכלותסדר , אחר

מה , אבל. מהסוג שמומחים של מדינה מודרנית יודעים להתבונן בו

  .אנשים מאמינים בזה? לעשות
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מתוך פשוטו של מקרא מתברר כי לפעמים  גם לאלוהים יכול אירוע 

סיפור המבול בספר בראשית מעמת גם את האל הכול . לצאת משליטה

  :האדם שיצר מרבה רעה בעולמו  -מול חווית התאונה  יכול

כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל ' וירא ה

' ויאמר ה. כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו' היום וינחם ה

  .אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה כי ניחמתי כי עשיתם

  )'בראשית ו(

ואז . יצא כנראה האירוע משליטה, ל יכולוהכל יודע ווהכ, גם לאלוהים 

המבול מצטייר כך כווקטור של ". אמחה את האדם"? מה הוא אומר

לא , הקטסטרופה שתיווצר. תאונה רבתי ביוזמת האל -תאונה יזומה 

אלא תאפשר התהוות פתוחה של סדר , רק תטלטל את הסדר הקיים

  תי נשלטהמשילות האפקטיבית מול רצף תאונות בל: 6' תרשים מס

  בת שבע

  כתאונה

שלמה החכם מכל 
נושא את בת  אדם

  פרעה

הסמויה התאונה

התנהגות יואב 
  צרויה-בן

  :תגובה ותיקון

  הוראות חיסול לאוריה -

  :תגובה ותיקון

 הוראות חיסול ליואב -

  :נזרעים זרעי החורבן

 באותו יום נוצרת רומא
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, טית לחלוטיןהנראית כאו, לקטסטרופה. חדש שאולי יהיה ראוי יותר

באופן היכול לשרת , בהיבט זה תפקיד ביצירת מומנטום של שינוי יש

  .    גם את הנהגת האל את עולמו

  על האיזון בין ריבונות פוזיטיבית לבין ריבונות נגטיבית

בשני ימי תפילת ראש השנה קוראים בתורה ביום הראשון את סיפור 

שני סיפורים אלה . דת יצחקוביום השני את סיפור עק דת יצחקהול

 -מבטאים את ריבונות האל ביכולתו הייחודית מצד אחד להעניק חיים 

כאשר , לבסוף. דהבגזרת העק -מצד שני ליטול חיים ו, במעשה ההולדה

יצחק , "אל תשלח ידך אל הנער: "וי המלאךמורד יצחק מן המזבח בציו

  .נולד בשנית

מבקש לממש את  גם ריבון בשר ודם, עם כל ההבדל בין אלוהים לאדם

י הוצאה אירועלשם כך נהגו מלכים לממש . ריבונותו על פי דגם זה

הציג המלך את יכולתו  ,לנוכח הקהל. פומבי בכיכר העיר אירועלהורג כ

בעומדו על , נידון למוות המלך  בו חנןבטוב לי, ואם לפתע ;ליטול חיים

לידי  בשתי פעולות אלה באות  .הרי שהוצג גם כמעניק חיים, הגרדום

הענקת חיים המממשת  - ביטוי שתי הדרכים למימוש הריבונות 

  . ונטילת החיים המממשת ריבונות נגטיבית; ריבונות פוזיטיבית

בעת . נדרש להשתמש בשתיהן באיזונים הנכונים ,בתבונתו ,הריבון

הלכה , בהדגשת היתר של ערך זכויות האדם, טוען מישל פוקו, החדשה

והוא נדרש לבטא  ת לממש ריבונות נגטיביתבון היכולונשללה מן הרי

עצמו בעיקר בריבונות פוזיטיבית בכלל הפעילויות התומכות בהענקת 

  .תשתיות לניהול החיים וכדומה, בתי ספר, בבניית בתי חולים: חיים

מנהיגות 'את הניגוד שבין  ,"הנסיך"בספרו  ,מקיאוולי ממחיש

ואת דבריו הבאים , )7' סתרשים מ ראו( 'מנהיגות נגטיבית'ל 'פוזיטיבית

באמצעות שרירות לב  המתנהלת משילותאני מציע לקרוא כדיבור על 

  :כתאונה יזומה
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בעיר כבושה חייב הנסיך החדש להרוס את כל הסדרים ולהקים "

, נעשה אדם מושלה של עיר או של מדינה.. .תחתם סדרים חדשים

אם , מתוקניםואין כוונתו לחיי ציבור , ויסודות שלטונו עדיין רופפים

אין דרך טובה לפניו , על ידי סדרי מלכות ואם על ידי סדרי רפובליקה

לפי , לקיים את שלטונו בידיו יותר מזו של חידוש כל דבר במדינה

בעלי , חייב הוא להקים בעיר שלטונות חדשים: שהוא מושלה החדש

להפוך את , שמות חדשים וסמכות חדשה ולמנות אנשים חדשים

כמו שעשה דוד כשעלה , ם ואת העניים לעשיריםהעשירים לעניי

השפיע רוב טובה על הרעבים ושלח מעל פניו את העשירים : למלוכה

   .בחוסר כל

רוס את הערים מן הראוי לו למושל כזה שיבנה ערים חדשות ויה

 .מקום אחד למקום אחרי הישנות ויגלה תושב

היו בה שום כדי שלא י, לא יניח דבר על מכונו בארץ זו: כללו של דבר

, ושום מעמד נכבד ושום עושר, שלטון ומוסד, מעלת כבוד ושום חוק

  .)ה"ג, ההדגשות שלי( שבעליהם לא קיבלום מידיו ולא יכירו ויודו בכך

אבי אלכסנדר נתעלה בדרכים אלה ונעשה ממלך קטן , מוקדון פיליפוס

שהגלה אנשים מארץ , והכותבים עליו מזכירים. מושלה של יוון כולה

  .רץ כאותם הרועים המעתיקים את עדריהם ממקום למקוםלא

   )93' ע, 2008, מקיאוולי(
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  מקיאוולי על המשילות: 7' תרשים מס

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הוא כמובן מדגיש בסוף . מקיאוולי מתאר את הנסיך כסוג של טרוריסט

  : פעולות קשות ואכזריות. דבריו שאלה מעשים רעים

ולא , דרכי מוות, לות קשות ואכזריות מאין כמוהןאמנם אלה הן תחבו

וכל אדם חייב  .בלבד שאינן דרכי הנוצרים אלא שאינן דרכי אדם בכלל

, זרח פשוט ולא יהיה מלךלברוח מהן ומוטב לו הרבה יותר שיהיה כא

כל שאינו רוצה , אף על פי כן. יה על בני אדם מרובים כל כךהמביא כל

אם רצונו , ייב לילך בדרך רעה זוח, לילך בדרך הטובה הראשונה

  .להחזיק מעמד

  )ו"פרק כ, מקיאוולי( 

מקיאוולי מסביר שכנראה גם ריבון נאור ירא שמים צריך לדעת לעשות 

  .מעשים רעים

:הדילמה בין

ריבון המממש עצמו 
בדאגה לסיפוק צורכי 

  נתיניו

 'הענקת חיים'מתמקד ב

משילות 
  פוזיטיבית

  ריבון נאור והגון 

 ירא שמים

  ריבון כוחני השולט

  -בשרירות לב 

  משליט רצונו במופגן

משילות 
  יביתנגט

ריבון המממש עצמו 
  ביצירת הכושר לשלוט 

  חיים להעניק/ליטול



  20' עיונים בביטחון לאומי מס
----------------------------------------------------------------------------------  

 

75 
 

, עם כל חומרתו, שבע ין בתיכאן אולי ההסבר לכך שחטאו של דוד בענ

 ,ואילו שאול בחטא אחר; לא מביא את האל ליטול ממנו את הממלכה

חטא שלכאורה נראה לאדם , באי מילוי הציווי להרוג את עמלק

 :כנאמר. נקבע באופן מיידי כבלתי ראוי למלוך, המודרני כפחות מטריד

" את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך' קרע ה"

  ).טו', שמואל א(

מימש , ליטול את חיי אוריה, אולם בפעולתו האכזרית, דוד אכן חטא

, אבל מרגע שדוד, זהו אכן חטא כבד. ונותו גם בממד הנגטיביאת ריב

מלכותו נותרת , מודה בחטאו וחוזר בתשובה, ביראת אלוהים מוחלטת

 ,שאול. שהרי לרגע לא הוטל ספק ביכולתו לממש את ריבונותו, בידיו

לא מילא את הציווי מתוך גילוי , "יראתי את העם" :שאמר לשמואל

לתו אבל מחוסר יכו, א חטא חטא נוראאולי ל. חולשה לנוכח העם

  .הוא פשוט איננו יכול להמשיך למשול, לממש ריבונותו

באופן בו הוא מצמצם את עוצמת הריבון במדינה , רעיון זכויות האדם

באשר ניטלת ממנו , יוצר למעשה ריבון נכה, הליברלית המודרנית

אין להתפלא שעה שהוא מתקשה , ואז. למעשה היכולת להיות רע

כי במיוחד בשעת , באירועי תאונה הוא מתקשה שבעתיים. לוטלש

משבר הוא נדרש לצאת מההבטחה שהוא נועד רק לסדר עניינים 

  . גן שעשועים או פסטיבל, פוזיטיביים כמו בית חולים בית ספר

בכך שהיא , המשילות הנגטיבית הופכת לנחוצה, דווקא בשעת חירום

אך הן ממש , כעריצותהנראות , מאפשרת לקבל גם החלטות קשות

כדי לייצר מומנטום שבבת אחת ייצור את השינוי הנדרש נוכח , נחוצות

  . השעה הקשה

 על הלילה בו נכנסה רות, על מגילת רות" קיצור אלשייך"בפירוש 

אין לך דבר שבקדושה שצריך להביא ": נאמר, יה לגורן בועזיהמואב

מי ? אליו לגורןהרי מה היא נכנסת . "שאין בו יסוד של חטא, תועלת

בבחירה , גם לידתו של משיח כרגע הירואי, אלא שכנראה? הרשה לה
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, יסודה ביצר גדול ובפריצת גדר, )זה נאמר גם על יהודה ותמר(מודעת 

אי אפשר לסדר עולם מתוקן : הבנה זו אומרת. שיש בהם ממד של חטא

מבלי שיש ביכולתו , של אל רב חסד ואדם המתנהל רק באופן תקני

  .'שרירות לב'גם מעשים של , ת בשעת חירוםלעשו

  נקודות המבט שתי בין  - שרירות הלב של הריבון 

אלא באדם בשר , אינני מעוניין בתיאולוגיה, בכל הדיון שהוצג עד כה

את הדיון התיאולוגי על אודות האל . ודם וביכולתו לשלוט במדינה

צוקותיו של ושרירות ליבו אני פשוט מגייס כמשל על דרכי התנהלותו ומ

השליט במחויבותו לנקוט גם מעשים הנראים לבני האדם כרעים 

אני , בהתבוננות כזו בסיפורים שסיפרו בני האדם על האל. לכאורה

מוצא מקור השראה המסביר לבני האדם עד כמה מורכבת התמונה 

מה שרואים מכאן לא "ועד כמה , אם בכלל יש תמונה כזו, השלמה

משרתת  ההתעסקות במה שמסופר על האל, בהיבט זה". רואים משם

: את מצבו של השליט' קל וחומר'את בני האדם כסיפור המציג בשיטת 

על , ל יכול איננו משתקף בכל מעשיו אך ורק כאלוהי חסדואם האל הכ

  .אחת כמה וכמה שזהו מצבו של שליט בשר ודם

דרכי ההתמודדות של בנתלבט לדוגמה בבעיית המסתננים מאפריקה ו

כאן מתגלה התהום הפעורה בין בחינת . ה בפתרון בעיה זוהמדינ

בכל אדם  במיקוד מיקרוהסוגיה בנקודת המבט הפרטנית הממוקדת 

, במיקוד מאקרולבין נקודת המבט הכוללת הממוקדת , ואדם כפרט

  .במגמה המסתמנת איום על מדינת ישראל וכך רואה

, נכמרים עליו רחמיי אכן -בהתבוננות בפליט הבודד  -במיקוד המיקרו 

. וממש קשה לי כאדם להתעלם ממצוקתו ולסלקו מעל פניי באכזריות

המוטל בעיקר על מי שנושא באחריות לניהול ענייני  -במיקוד המאקרו 

אין דרך להתעלם מחובתו של הריבון למנוע את התפתחות  -המדינה 

  .המאיימת על מדינת ישראל בהצפת פליטים, המגמה
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כפי שהוצגה לעיל על ידי  ברנאר  ,ם הליברליתכאן מתגלה השקפת העול

הסובלת מהיעדר כל דרך לגשר בין , כמשוואה בלתי פתירה, אנרי לוי

לבין , אוסף רגשות הרחמים הממוקדים באופן פרטי בכל פליט יחיד

. הכורח לנהל באחריות כוללת את הבעיה בנקודת המיקוד של המאקרו

, חיובי גם יהיה חיוביהטוענת שאם רק נחשוב , המחשבה הליברלית

כאן נדרש השליט גם למשילות מהסוג ? מה לעשות .איננה עובדתפשוט 

פשוט , צמדותו לרעיון הנאורותיאלא שהרעיון המודרני בה. הנגטיבי

  .כובל כאן את ידי השליט

ליברל המצוי בהיכלי שן לאו  כמו ברנאר אנרי לוי, קל ליהודי

לבקר את מדינת ישראל על , אוניברסיטאיים בארצות הברית או בארץ

אלא . כך שנקלעה לנקודה בה היא נדרשת גם לצעדי משילות נגטיביים

היכולים , שכאן מתגלה הפרזיטיות המאפיינת אותם כיהודים נאורים

הנושא , מכיוון שמישהו אחר, במנהטן או בפריז להישאר מלאי חסד

הנדרשת לממש , עושה בעבורם את העבודה השחורה, בעול השלטון

במדינת היהודים אין , ומה לעשות. יום גם צעדי משילות נגטיביים- וםי

, מנוס מכך שיהודים בעצמם יהיו חייבים מכורח אחריותם השלטונית

לנקוט גם צעדים שאין להצדיקם אלא בנקודת המבט הממוקדת 

  . במיקוד המאקרו

בעיניו , לכן. ך"זו נקודת המבט בה רואה האדם את האלוהים של התנ

זוכה  - סאראמאגּו ּוֶזה'ז, הפורטוגלי פובליציסטהמחזאי וה, רסופשל ה

ך הוא סוג של רפליקה ראשונה "התנ - 1998פרס נובל לספרות לשנת 

הוא לא , כי בעיניו"כי האל התנ, "הברית החדשה"ופרימיטיבית של 

  . ממש אל חסד

מן הזרם הליברלי של היהדות  פילוסוף, דוד הרטמן' הרב פרופ

כי הוא אדם שעיצב את תפיסתו  ,טוען בגאווה, האורתודוקסית

לאדם כמותו יש  ,אכן. נוצרית-המוסרית על רקע התרבות היהודית

  .ך"קושי עם חלקים מסוימים בתנ
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כי על , הרטמן' ואני אומר לפרופ, כי"מזדהה עם האל התנ ,כמובן ,אני

ניתן , נוצרית- נטציה יהודיתיכנתון באורי ,פי ההגדרה שלו את עצמו

כי האל שלי לא ; 'מוסלמית- נטציה יהודיתייהודי באורי'יר אותי כלהגד

  .תמיד חייב להיות רב חסד

  :בתשובתו לסימון ווייל) Levinas(על סוגיה זו עמד עמנואל לוינס 

, המפליא הוא). ך"של התנ(סימון ווייל מזועזעת מאכזריות רבה כל כך 

שעוצבה  שהתודעה היהודית, המפליא הוא. שגם אנו מתקוממים עמה

ה ממנו למד, זה המלא חובות ועונשים, דווקא במגע עם מוסר קשוח

האלימות לא -בעוד שדוקטרינת אי ,את הסלידה המוחלטת מכל דם

לבלום את נטייתו הטבעית של העולם , זה אלפיים שנה, הצליחה

אינו דוקטרינה " הברית הישנה"שהחוק הקשוח של , אפשר. לאלימות

לא מדובר . פר לעדינותס הוא בית כפת אםמה אי. של עדינות

שאל קשוח , אבל כנראה מטבע הרוח הוא. בהצדקתה על ידי הצלחתה

כלפי " הטבה אינסופית"ואדם חופשי מכינים סדר אנושי טוב יותר מ

  .אדם רע

  )2002, לוינס(

  אדםהל בשליטת ועל משילות והבנה כי לא הכ: סיכום

בפנדמנטליזם טכנולוגי  אני טוען כי המדינה המודרנית נמצאת ,לסיכום

ממש אירוע של פנדמנטליזם כמו כל אירוע פנדמנטליסטי  ווזה, מדעני

ירדו לעולם  מקצועית-המשילות התבוניתתפיסת ודרניות והמ. אחר

הנעזר במדע  ,מודרני כאדם רציונליהאדם ה .ובז וז כרוכים

היכולת והאחריות כי בידיו  ,מוכוון לפעול מתוך תודעה ,ובטכנולוגיה

הטוען כי , הציונות חייבת המון לרעיון הזה. לעצב את גורלו וסביבתו

חשוב להזכיר , עם זאת. בעצמו את ישועתו וגאולתו בידי אדם להשיג

 תפילת ראש השנהב המתבטאת ,מסורתית-את התפיסה היהודית

איזו לרעב , איזו לחרב ואיזו לשלום, אמריועל המדינות בו י": באמירה

 !ל בידי אדםולא הכהדבר מדגיש כי ממש , הבנתיל. ..."ואיזו לשובע

זהו בדיוק ההבדל בין . האמירה הזו איננה רק הכרזה תיאולוגית
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זו אמירה שיש לה השלכות להבנת . כי"תיאולוגיה לבין פרקסיס תנ

זה לא שבראש השנה אדם נכנס לבית הכנסת וממלא את . המציאות

, לאדם המאמין. 'דגם לאל יש תפקי'חובתו לאל באמירה המצהירה כי 

זו אמירה בעלת משמעות לקבלת , אבל בהיבט המעשי. זה מובן מאליו

אני מביא את זה בחשבון . החלטות בהתנהלות האדם במציאות

בחשבון  מביאכשאני . כשאני בא למחרת לעבודה, בהערכת המצב שלי

אולי אז אני מתחיל , יל נתון בידיובשולחן העבודה שלי שלא הכ

אי הוודאות הופכת אז בתודעתי  ;רים קצת אחרתלהסתכל על הדב

תודעה כזו מטילה עלי אחריות מעשית גדולה פי , בעיניי. למצב היסוד

  .כמה

לאידיאל הריבונות נעיין בדוגמה מודרניסטית  ,לקראת סיום דיוננו

, ר ליאור שוחט"אפנה לעבודתו של ד. בביטויו הסטריאוטיפי המודרני

שוחט . של המכללה לביטחון לאומי שפורסמה במסגרת המרכז למחקר

לשם  יכולת הממשל להפעיל סמכות לגיטימיתכ 'משילות'הגדיר 

תוך אספקה של , מימושה של מדיניות שהתקבלה בדרך דמוקרטית

, והתהליכייםיצירת התנאים המבניים , הנהגה והכוונה מערכתיות

שילוב המשאבים הנדרשים לוכן  ,פתרון בעיותל העצמת היכולת לפעול

   ).2007, שוחט( "להשגת היעדים הקיבוציים של החברה

, מובאים, שהציג שוחט לקשיי המשילות של מדינת ישראל ,בדיאגנוזה

  :האפיונים הבאים, בין היתר

                                   לנהל , אובייקטיבית, המקשהסדר יום לאומי עמוס לעייפה " •

 ;פן מסודר ומתמשךתהליכים באו

הן במישור , רמת הציות לחוק בחברה הישראלית טעונה שיפור •

  ;הציבורי הפרטי והן במישור

עיסוק באתיקה נראה כיום ; האתיקה בחברה הישראלית במשבר •

 ; 'נימוסים והליכות'כמין עיסוק ב

  ;הקטנת היציבות הפוליטית והיחלשות המנהיגות הפוליטית •

  ;מועד וקצרתעקבית  מדיניות ציבורית לא •
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לתהליכי השינוי העמוקים  מתקשה לתת פשרהמערכת הפוליטית  •

 "; ולקשיים שעוברים על החברה הישראלית

  

. לעקביות, ליציבות לציות לחוק, קל לזהות בדבריו אלה כמיהה לסדר

האם ייתכן שעצם הכמיהה  - ולאור דיוננו עד כה ביכולתנו לשאול 

  ?היא עצמה הבעיה -ת אלייהבלתי ניתנת למימוש ליציבות איד

בין התקלות האופייניות למערכת הממשלית במדינת ישראל מנה שוחט 

  ):26-25' עמ, 2007(

מורשת מנהלית ופוליטית המעדיפה את העמימות ואת גמישות הפעולה  •

  .על פני הבהירות

  .בעשייה בהווה בלבדדפוס יסודי של סדרי העבודה בישראל המתרכז  •

  .טיביתאפק לא עבודת מטה ממשלית •

  .רקע מקצועי לא מספק של מנהיגים •

  .מודל עסקי היעדר •

  

אור ביקורתי על  ושהסברתי עד כה יטיל הדבריםאני מקווה ש

הניתוח שלו . הדיאגנוזה המודרניסטית מהסוג המוצע כאן על ידי שוחט

 . בלא יותר מהצעת מענה מהסוג הטכני, להבנתי ,מסתכם

להתנהל בעמימות ולדבר באופן שלא , נעיין לדוגמה בציפייתו מהשלטון

. כאן ממש באה לידי ביטוי ההכחשה או התמימות הגדולה. בהיר

המתהוות , בבעיות מורכבות יום-יוםלמערכות שלטון המתמודדות 

, למרות כל מאמצי ההסדרה והשליטה, שעל פי טבען ,במערכות

להימנע  לעתיםממש רצוי ונחוץ , ממשיכות להיות מערכות פתוחות

עצם העמימות והפתלתלות  לעתיםהרי . מירות בהירותבמודע מא

  . הגמישה היא מרכיב נחוץ בכלי העבודה הנתונים בידי השליט

הדיון של שוחט משמש אותי כדוגמה טיפוסית לחשיבה המאפיינת את 

על , כדיון הלכוד בעיניי במלכודת הנאורות, מומחי מדע המדינה
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סדור ומציית , יציב ציפייתה לממש באמצעות מומחים תבוניים עולם

. בשאיפה לקדם את האנושות לקראת עולם שכולו טוב, לחוק קבוע

אני מבקש לטעון כי , אלה של המדינה המודרנית 'כוהני דת'כלפי 

  .הם מוליכים את המדינה המודרנית לאבדון יית המעשהובהו

  :ניתן לסכם את דבריי עד כאן בשלוש הטענות הבאות ,לפיכך

היא , סדר קוסמי בר שליטה לעצבהמודרנית בשאיפתה של המדינה 

זה . אירועי תאונה היוצאים משליטהעל ידי מוצאת את עצמה מאוימת 

 ,לא עצם התאונה ואובדן השליטה הגורמים לקריסת דימוי המשילות

 נוכחהמתנפצת  ,כמו ההבטחה הגדולה לסדר תבוני הרמוני ויציב

  .התאונה

  

מן בסביבה מורכבת המדינה המודרנית מתקשה לתפקד לאורך ז

 .יציבותההיא תלויה באופן קריטי ביציבות ובדימוי . פתוחה ובמערכת

צריך יהיה , אחרת. היא שואפת להקטין את הילודה, לדוגמה, לכן

. ליצור עוד מקומות עבודה, לסלול עוד כבישים, לבנות עוד בתי ספר

שלפעמים יוצאת משליטת המדינה ואז , השינוי הזה מחולל התהוות

כולנו חיים ,  בעידן החדש. א נוטה גם לאבד את כושר המשילותהי

במערכת שהולכת ונעשית פתוחה יותר ויותר והיא מחוללת בתדירות 

היוצרים מדי פעם טלטלה שממש איננה בת , גבוהה שינויים רחבי היקף

  . שליטה

 

הנדרשים לעתים  -בהיעדר הלגיטימציה לנקוט בצעדי משילות נגטיבית 

נמנעת מן המדינה  -ריבונות גם מתוך הפגנת שרירות לב  על מנת לממש

איזון נדרש בין המשילות הפוזיטיבית לבין המודרנית היכולת להשיג 

עד כדי הבאת המשילות הפוזיטיבית לא רק לכדי  ,המשילות הנגטיבית

מה הולכת ונמוגה גם עו, נקודה בה היא נמוגהאלא אף אל  ,ניצול לרעה

טיבית מנוצלת ילא פעם המשילות הפוז .רניתאפקטיביות המדינה המוד

במצב  .המדינה הופכת ללא יותר מפרה חולבת עבור אזרחיהו, לרעה
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כאשר המדינה נקלעת למצבים קשים והפרה הולכת ונסחטת עד  ,זה

ההבטחה הגדולה שהבטיחה המדינה המודרנית פשוט , תיהמולשד עצ

  .באופן היוצר משבר קיומי ותודעתי ,קורסת

 

שיפורים טכניים לא ישיבו למדינה המודרנית את , של דברקיצורו 

לשם . עד כדי החלפת הפרדיגמה, אלא מענה הוליסטי, כושר משילותה

, כך תיארתי כאן את הגישה המודרנית מול גישות אלטרנטיביות

, בכל זאת, בניסיון להצביע על האפשרות כי לתבונת העולם העתיק יש

  .מה להציע לנו

  

  

  



  20' עיונים בביטחון לאומי מס
----------------------------------------------------------------------------------  

 

83 
 

 מקורות

  .10.6.2011, מקור ראשון, "מוחמד בועזיזי"מהפיכת , )2011( ר אוריאליצו

  .עם עובד: אביב תל, שורשי הרומנטיקה, )2001( וברלין ישעיה

  .זמורה ביתן: אביב תל, יוליסס, )1985(יימס 'ויס ג'ג

  .מעריב: אביב תל, מדע חדש נוצר, כאוס, )1991(יימס 'גליק ג

  ).עברית(ז "שה תרנרו, םמדינת היהודי, )1897(הרצל תאודור 

  .רסלינג :אביב תל ,המרחב הביקורתי, )1984(ויריליו פול 

  ,'קמצא ובר קמצא': ע"ע, )2012( ויקיפדיה

%D7%93http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95
_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99 ,12/48/ -הורד ב.  

: ירושלים, 2006הועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון , )2008(ועדת וינוגרד 
  ,ינואר. מדינת ישראל

vinograd.pdfhttp://dwnmedia.a7.org/a7radio/misc/docs/08/ ,הורד ב- 
8.4.2012.   

, מדינאות, מבצעים, מודיעין? ואיך נדע ,)2011( תמרי דב ,אהרן )פרקש(זאבי 
  .ידיעות ספרים,ספרי עליית הגג :אביב-תל

  .ספרית פועלים: אביב תל, ראשית חדשה, )1988(חזן יעקב 

  ).הדפסה שישית(דביר : ירושלים, הנסיך, )2008(מקיאוולי ניקולו 

מסה באנתרופולוגיה : מעולם לא היינו מודרנים", )2005(טור ברונו לא
עריכה . אבנר להב: תרגם מצרפתית והעיר" (מבחר פרקים -סימטרית 

  .43-73' עמ, )אביב( 26 ,תיאוריה וביקורת, )יהודה שנהב: מדעית

  .2.7.2010, הארץ, אל מול האכזריות, )2010(לוי ברנרד אנרי 

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1210199 ,28.9.2012-הורד ב.  

זיני אליהו : אצל, "סימון ווייל נגד ספרי המקרא", )2002(לוינס עמנואל 
  .הוצאת ישיבת אור וישועה: חיפה, דברי עמנואל, רחמים

  .מוזס' א: אביב תל, ואנגליה האיסלם, )1949(בנימין זאב  פון וייזל



  !?קץ עידן המדינה המודרנית
----------------------------------------------------------------------------------  
 

84 
 

 -הנאורות  ,)עורך(בשארה עזמי : אצל, "?הנאורות מהי", )1997(מישל  פוקו
  .97-79' עמ, הקיבוץ המאוחד: אביב תל, ?פרוייקט שלא נשלם

, קיצור אלשיך, ברטנורה, ע"ראב, י"רש(מגילת רות עם מפרשים שונים 
  .לוין אפשטיין: ירושלים, בספר חמש מגילות) שם ליקוטי אנשי

  .ידיעות ספרים: אביב תל, מחזור ליום הכיפורים, )2008) (עורך(קפלון יונדב 

תורת המערכות , העולם איננו ליניארי ,)2007(יחזקאלי פנחס , רזי עפרון
  .משרד הביטחון: אביב תל ,גורם חדש בניהול -המורכבות 

לביטחון כנס  ,"מטירוף מערכות לסדר ממשלי חדש" ,)2007(שוחט ליאור 
: ירושלים', צבי-יד בן', ילות וביטחון לאומי של המכללה לביטחון לאומילמש

המכללה לביטחון , המרכז למחקר אסטרטגי ומדיניות ,2007, ביולי 19-18
  .לאומי

  .10.6.2011, הארץ, בשורת החורבן של נתניהו ,)2011( זאב שטרנהל

  

  
   



  20' עיונים בביטחון לאומי מס
----------------------------------------------------------------------------------  

 

85 
 

 לקראת קץ הסדר המדינתי במזרח התיכון

  4אייל זיסר
  

   הקדמה

  

רטטו לאורך העשור יש ,שעניינם העולם הערבי ,מחקרים אקדמיים

תמונה מורכבת של מרחב העומד בצלן  ,ולמעשה אף קודם לכן ,האחרון

כאלו  ,אבל בפועל, לכאורה סותרות ומנוגדות זו לזו ,של שתי מגמות

   :זו לצד זו ההדרות בכפיפה אחת ומתקיימות בהרמוניה מופלא

 ,וי לפתחו של הר געש  חברתי וכלכליעולם ערבי המצ, גיסא מחד

, הר געש שעניינו הוא מצוקה כלכלית. המאיים להתפרץ בכל רגע

  . מהן סובלות החברות הערביות כולן ,נחשלות ופיגור

המתאפיין ביציבות פוליטית ראויה לציון  ,עולם ערבי ,גיסא מאידך

 שנראו כחסינים בפני כל ,ובמשטרים אוטוריטריים איתנים ויציבים

  .זעזוע או איום

ניתן לדמות את העולם הערבי , ובחכמה שלאחר מעשה, במבט לאחור

של העשורים האחרונים לשדה קוצים יבש בסופו של קיץ מתמשך 

 יחידשדה קוצים שכל שנדרש הוא זיק . שדומה כי לא יסתיים לעולם

אלא שהימים נקפו עד שלהבה זו פרצה . כדי להצית בו להבה גדולה

הצביע על גורם או סיבה שיש בהם כדי להסביר את קשה ל. לבסוף

אין . העיתוי שבו אחזה האש בשדה הקוצים היבש של המזרח התיכון

שנים ולפרוץ  אףספק כי היא הייתה עשויה להקדים בכמה חודשים או 

עשויה לאחר או  אףהייתה בה במידה אך , עוד במהלך העשור הקודם

, ואכן. אותה או ציפה לה איש לא חזה, כך או אחרת. לא לפרוץ כלל

בשמי  2011שהפציע פתע פתאום בראשית שנת  ,אביב העמים הערבי

                                                            
ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה הוא  אייל זיסר   4

פרופסור כ משמש. תל אביב טתבאוניברסי הרוח  הפקולטה למדעי ודיקן
 .ואפריקה המזרח התיכון של מן המניין בחוג להיסטוריה
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מוטט מן היסוד את הסדר הישן ששרר באזור לאורך  ,המזרח התיכון

כמו גם כמה הנחות יסוד שעמדו בבסיסו של , אחרונותהעשרות השנים 

ם מוקדם עדיין להעריך לאן מועדות פניו של האזור והא. ישןהסדר ה

שמא או הוא יהיה דמוקרטי יותר  ,לאחר טלטלה ממושכת ,לכשיתייצב

מה שברור כבר עתה הוא . סלאם הרדיקליידווקא נתון בצבת הא

שכמותו לא חווה המזרח התיכון זה עשרות  ,שמדובר במהפך היסטורי

למהפך זה השלכות ברורות על הסדר המדינתי באזור ועל מוסד . בשנים

  .לשנות את פניהם שינוי של ממש המדינה הערבית העתידים

  

  בצל הסדר הישן - המזרח התיכון 

שמא שלוש תובנות עמדו בבסיס הבנתנו את  ואשלוש הנחות יסוד 

  :המזרח התיכון לאורך השנים

רח התיכון מרבית מדינות המז: 'חלשה-החזקה'מוסד המדינה , האחת

עם  ,בידי מעצמות המערב 'יש מאין'שהוקמו  ,מדינות מלאכותיות הן

שורשים  ותמרביתן המכריע נעדר. סיומה של מלחמת העולם הראשונה

מתמיכת מרביתה של  אינן נהנות, היסטוריים כלשהם וממילא

זו התקשתה לקבל את מוסד המדינה . האוכלוסייה החיה בהן

ושעמד לרוב בניגוד  ,הטריטוריאלית שהקימו עבורה מעצמות המערב

שאיפותיה לכונן אחדות כל ול) הפאן ערבית(גמור לתפיסת עולמה 

דוגמת , עובדה היא כי המדינות הטריטוריאליות, ובכל זאת. ערבית

הצליחו להתגבר על המכשולים והאתגרים , ירדן או עיראק, סוריה

שאיש אינו  ,שניצבו בפניהן והפכו לתופעת קבע בנוף המזרח תיכוני

 לגבי הלגיטימיות שלה או לגבי סיכוייה לשרוד ולהתקיים מפקפק

  .במרחב המזרח תיכוני

מדינות שידרו רבו להתרשם מהחזות האיתנה שיסרבים חוקרים 

ונטו להבליט דווקא את נקודות התורפה שלהן ואת  התיכוןהמזרח 

ראוי להידרש לספרו של גם בהקשר זה . הניגוד שבינן לבין תושביהן

 Overstating the Arab State  - Politics and Societies איובי הנזי

in the Middle East ,משטר ומדינה במזרח , חברהשל ת והעוסק בשאל
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שלושה סוגים בחנה בין אאיובי עורך של ספרו בפרק הסיכום . התיכון

השלטון את צעדיו מול  להנבדלות זו מזו באופן שבו מכלכ ,של מדינות

תוככי  לאבמידת החדירה של המדינה כמו גם בכל האמור , חברהה

בדרך של  ,המנסה, )The Hard State( 'השקהמדינה ה' :החברה

לכפות אחידות ותקינה על חיי  ,בירוקרטיה מפותחת וצנטרליזציה

 The Soft( 'הרכהמדינה ה'; התנהגות של החברהההכלכלה ועל דפוסי 

State(, המדינה', ולבסוף ;בשאלות אלו גישה ליברליתב הנוהגת 

ירותי הביטחון למעשה מדינת ש אשהי ,)The Fierce State( 'המדכאת

בהקשר זה מעיר . The Security State) ( 'בראת'המוח'או מדינת 

וככזו , וריטריתטהעובדה שהמדינה הערבית הינה מדינה או: "איובי כי

אינה יכולה , אינה כפופה לכללי ההתנהגות של המשטרים הדמוקרטיים

אלא למעשה , להיתפס כהוכחה או כקנה מידה לעצמתה של המדינה

קרובות בטעות  לעתיםמשקיפים נוטים : "כי ,וכן ;"מורהג להפך

). Strong(מדינה חזקה ) Fierce( 'אלימה'או  'קשה'לראות במדינה 

איובי  ועוד כותב. )Ayubi ,1995( אלא שאין קשר הכרחי בין השניים

זו האחרונה . 'מדכאת'לבין מדינה  'חזקה'יש להבחין בין מדינה "

מול החברה עד שהיא מסוגלת 'ם מצויה במתח ובניגוד כה עמוקי

לעומת  ',החזקה'המדינה .. .מה רק בדרך של דיכוי וכוחדד עלהתמו

משלימה את החברה ומסוגלת לפעול בשיתוף פעולה עם מרכזי , זאת

 ."ואינה מנוגדת לה או פועלת כדי להכניע אותה כוח נוספים בה

נה המדינה הערבית היעולה למעשה כי ", מסכם איובי, מדברים אלו

    .)448-447' עמ, Ayubi ,1995" (אלימה משום שהיא חלשה) מדינה(

  

את המדינה כי חוקרים לא מעטים החלו לכנות  ,פלאאין  ,על רקע זה

מדינה המקרינה . 'חלשה-המדינה החזקה'במונח הערבית המודרנית 

נהנית לרוב מיציבות פוליטית ממושכת , צמה ואיתנותוע, מחד גיסא

שאיננה  ,השולט ביד רמה באוכלוסייה ,ר ריכוזיומונהגת בידי משט

מדינה המשדרת חולשה , מאידך גיסאאך  ;מגלה התנגדות של ממש
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מדינה  ,דתי ועדתי, כלכלי, קשיים על רקע חברתיותחים עקב מפנימית 

, מוסדות וממילא גם מסורת של דמוקרטיה ופלורליזם פוליטיהנעדרת 

   .)302-294' עמ, 2003, זיסר( או תרבותי, דתי

  

ח תיכונית המזר 'חלשה-החזקה'נראה היה כי מוסד המדינה , ועם זאת

 ,כי מחקרים אקדמיים שעניינם העולם הערבי, כבר ציינו. יתקיים לעד

תמונה מורכבת  ,ולמעשה אף קודם לכן ,רטטו לאורך העשור האחרוןיש

המאיים להתפרץ  ,של עולם המצוי לפתחו של הר געש  חברתי וכלכלי

עולם המתאפיין ביציבות פוליטית ראויה לציון  ,אך מאידך, בכל רגע

שנראו כחסינים בפני כל  ,ובמשטרים אוטוריטריים איתנים ויציבים

  .זעזוע או איום

  

מכריע חברות צעירות הברובן הן ראוי להזכיר כי החברות הערביות 

פרי ריבוי טבעי לא , 20מתחת לגיל  היאבהן מרבית האוכלוסייה 

המהווים  ,בני הנוער והצעירים. זה מכבר מכלל שליטה שיצא ,מבוקר

חיים  - נידונו לחיים נעדרי כל עתיד או תקווה , כאמור רוב בחברות אלו

בצלם , זאת. של נחשלות ופיגור, של עוני ואבטלה, של מצוקה כלכלית

של משטרים דיקטטוריים ומושחתים שניצלו את המשאבים ואת 

כדי למלא בו את כיסיהם של  המצוי בעולם הערבי העושר הטבעי

ישירה של מצוקה חברתית התולדה ה. השליטים ושל מקורביהם

גל זה אף . וכלכלית זו הייתה כידוע גל של הקצנה דתית ושל טרור

 ועם זאת שימש בה בעת, החריף והעמיק את הנחשלות ואת הפיגור

ק אחיזת הברזל שלהם במדינות ודיכעילה בידי המשטרים הערביים לה

העולם הערבי ביציבות , כאמור, מן העבר השני התאפיין. ותהשונ

השליטים הערבים נותרו עשרות שנים על . פוליטית מעוררת השתאות

משטרם או אף ין ליציבות ללא כל אתגר או איום נראה לע ,כסאם

  ).Zisser ,2006( לעצם קיומו
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  נצחיותו של הסדר המדינתי המזרח תיכוני  - ההנחה השנייה 

דאי ובו, לאורך שנים רבות היה נראהממדינות ערב  רבותל עתידן ש

מו כבדיוק  ,וימיהן נראו ספורים, כמוטל בספק, דרךהבראשיתה של 

. שעלו ונפלו בהן בתכיפות הולכת וגוברת, שטריםשליטים ומשל  םימיה

שרדו מדינות אלו והפכו לתופעת קבע  ,אלא שלמרבה ההפתעה

החדש שעיצבו האזורי הסדר . כונימושרשת ובעלת חיות בנוף המזרח תי

סדר . לעובדה מוגמרת, אפוא, הפך, מעצמות המערבמזרח התיכון ב

חלום האחדות הערבית בניפוצו של , אמנם, אזורי זה היה כרוך

ל ערבי לאומי עזה מצד כמושא למתקפה היה , ובשל כך, הכוללת

, מורשת מערבית זו ,ולמעשה, סדר זה, ובכל זאת, המכבד את עצמו

  . האזוראו גורשו מן  עזבו שנים רבות לאחר שמעצמות המערבים רדוש

, בני המשפחה ההאשמית: ביקשו לקרוא תיגר על סדר זהרבים 

שר ביקש להשיב א, מלך ירדן ,המלך עבדאללה הראשון ובראשם

מאוחדת  קדם ולכונן בו מדינה ערבית גדולהכלמרחב הסורי את ימיו 

ראש ממשלת עיראק  ,סעיד נורי; )'סוריה הגדולה'(בהנהגתו 

-מאל עבד אל'ג; 'הסהר הפורה'אשר ביקש לקדם את חזון  ,ההאשמית

 ם"את איחוד הקע 1958נאצר אשר ספק דחף ספק נדחף לכונן בשנת 

. ועוד רבים אחרים, קצר הימים עם סוריה )קהילה ערבית מאוחדת(

 ,חלומםתגשם סעיד נרצחו בטרם ה- ואגב גם נורי אל ,אלא שעבדאללה

נשבר חלום ששילם מחיר פוליטי כבד מנאצר -מאל עבד אל'אילו גו

  . 1961בשנת  ם"סוריה מאיחוד הקעבעקבות פרישתה של , האחדות

צדאם חוסין של להזכיר את ניסיונו של , כמובן, בעשור האחרון ראוי

לשרטט מחדש את גבולות האזור ולהשיב את כווית לחיקה של עיראק 

ואילו הסטטוס קוו  ,כישלון של צדאם נחל זהניסיונו גם אלא ש. עיראק

 רח התיכוןמבחינה זו ניתן לדמות את המז .המקודש נותר בעינו

שבו כל ניסיון לערער על זכות , לארמון של זכוכית או למגדל של קלפים

עלול , קיומה של אחת ממדינות האזור או אף לשנות את גבולותיה

רס המובהק של כל האינט, מכאן. להוביל למיטוטו של המבנה כולו

ו נאינ הוא גם אם, לשמר מבנה זה, הכוחות באזור או אף מחוצה לו

   ).300-298' עמ, 2003, זיסר( המלאה םלשביעות רצונ
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העתיד שייך למדינות ' ',העולם שייך לערבים', ולבסוף

  'הטריטוריאליות הערביות

היה כי  ,שעניינם המזרח התיכון ,הנחת היסוד של רבים מן המחקרים

אנו עדים לתהליך בלתי הפיך שעניינו  20-אז ראשיתה של המאה המ

 -בין אם ערביות פוליטית ובין אם תרבותית  -צמיחתה של הערביות 

תקופת . החברה והקהילה הפוליטית, כתפיסה מובילה בחיי הפרט

היא  ,זוהר של העידן הפאן ערביהנחשבת לתקופת ש ,שלטונו של נאצר

שלט ביד ) נאצר-גמאל עבד אל(נהיג ערבי מובהקת לעידן שבו מ דוגמה

שהיה מחויב לתפיסת העולם  ,במרחב שלם) קהיר(רמה מבירה ערבית 

; Jankowski ,2002( הלאומיות הערבית - שאותה קידם נאצר 

Vatikiotis ,1978 ;Kerr ,1967 .(  

 ,מו פגה תפיסת העולם הפאן ערביתגם כאשר ירדה קרנו של נאצר וע

יזיה ווובעידן ערוצי הטל, שפתו ובתרבותוערבי בה נותר המרחב

חזק הרבה יותר  ,אף הפכה הערביות לדבק, זירה'ג- יינים דוגמת אלוהלו

  .הקושר יחדיו את תושביו של המרחב המזרח תיכוני ,מבעבר

  

המדינה הטריטוריאלית הערבית והסדר המדינתי המזרח תיכוני 

  במבחן

היכה בכל עוזו וש ,2010הערבי שפרץ בשלהי שנת  'אביב העמים'

רער וזיעזע מן יע ,במרחב שמן האוקיאנוס האטלנטי ועד למפרץ הפרסי

היסוד את תקפותן של כמה מהנחות היסוד שעמדו בבסיס הבנתנו את 

  :המציאות המזרח תיכונית ואת מוסד המדינה הערבית

  

התברר כי מוסד המדינה  - 'חלשה- החזקה'קריסת המדינה , ראשית

וכי המתח המובנה המתקיים במדינות ערב  ,צחיו ננאינ 'חלשה- החזקה'

דלות , משטרים לבין עוניהבין יציבות פוליטית ואיתנות של  -  השונות

סופו להתפרץ  - צעיריםבקרב תחושות של אי צדק ותסכול , ופיגור

כפי שעיצבוה שליטיה לאורך  ,ולרסק את יסודות המדינה הערבית

הערביות שרדו טוב יותר את  מעניין לציין כי דווקא המונרכיות. השנים
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שכן מדובר במוסדות מסורתיים השואבים את הלגיטימיות  ,האתגר

 ,לעומת זאת הרפובליקות הסוציאליסטיות. שלהם ממסורות העבר

עיראק ואף בלוב או ב, סוריהב, שכוננו משטרי הקצינים במצרים

  . התקשו להתמודד עם מחאת ההמון ,יר'באלג

 'אביב העמים'הערביות שלאחר סערת מה שברור הוא כי המדינות 

הערבי תצטרכנה למצוא ואף לעצב סדר פנימי שונה מזה שהתקיים עד 

סדר שעניינו מערך איזונים וכוחות שונה בין , פרוץ המהפכות הערביות

מציאות חדשה זו מהווה חלון . מערכות הממשל והאוכלוסייה, השליט

 וחות ליברלייםכ ,קרי, 'החברה האזרחית'הזדמנויות הן לגורמי 

חוגים עבור ה, אך גם ובעיקר, ערביותהחברות מ חלקהקיימים ב

עתה . לדכא 'חלשות-החזקות'סלאמיים שאותם נהגו המדינות יהא

  .סלאמיים אלו לצאת למרחביהגיעה שעתם של חוגים א

לראשונה מזה קרוב לשמונה  - הסדר המדינתי הערבי ניפוץ, שנית

הסדר המדינתי שעיצבו מעצמות . עשורים נפל דבר במזרח התיכון

 ,פרה קדושהבבחינת המערב לאחר מלחמת העולם הראשונה כבר אינו 

   :שאין לגעת בו ואין לסטות ממנו

שבה הושלם זה מכבר מהלך של פיצולה של  ,ןאראשונה הייתה סוד

לצפון הערבי מוסלמי ולדרום השחור הנוצרי  -מדינה לשניים ה

  . והפגאני

המהפכות הערביות זועזע מוסד המדינה הערבית בעקבות , מאוחר יותר

וי השבר של המדינה וק בלוב נסתמנו ,למשל ,כך. במקומות נוספים

 ,הלובית על פי החלוקה המסורתית של מדינה זו בין קירניאקה במזרח

ממנו יצא מלכה הראשון של  ,שהייתה מעוז כוחו של מסדר הסנוסיים

שני חבליה העיקריים של . רבלבין טריפוליטניה ולצידה פזאן במע ,לוב

לכדי ממלכת  1951אוחדו רק בשנת , טריפוליטניה וקיראניאקה, לוב

  . לוב ועתה נראה היה כאילו ביקשו לשוב ולהיפרד

ואף , בתימן פרץ עימות בין תומכיו של הנשיא עלי צלאח לבין מתנגדיו

ובתוך , בין דרום תימן לצפונה, וי שבר מן העברובמקרה זה נסתמנו ק

  .שבטיות השונותהפדרציות החבל הצפוני בין ה

שבה אפשרות ניתוקו של החבל  ,בהקשר זה ראוי להזכיר את עיראק
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מאז כיבושה של המדינה  ,אליתיהכורדי בצפון המדינה הפכה ר

  . 2003העיראקית בידי ארצות הברית באביב 

העשויה להביא בסופה להתפרקותה  'טלטלהבאף סוריה נתונה כיום 

למרכיביה או לכל הפחות לצמיחתם של אזורים  מדינההשל 

הר : על פי החלוקה העדתית המקובלת בסוריה ,אוטונומיים למחצה

אזורי הכורדים במזרח וחבל העלווים בצפון מערב , הדרוזים בדרום

  .המדינה

  ו שייך לערביםנהעתיד כבר אינ, ולבסוף

ועד  16-למן ראשיתה של המאה ה, במשך קרוב לארבע מאות שנים

נשלט המזרח התיכון בידי שתי מעצמות , לראשית המאה העשרים

שתי . האימפריה הפרסית, מאנית ומולה'האימפריה העות: גדולות

האימפריות ניהלו ביניהן מאבק מתמשך על השליטה על מרחבי המזרח 

ובמיוחד במרחב המשתרע בין רמות איראן לבין חופי הים , התיכון

הפקר ואף לשדה קרב בין שתי עיראק היא שהפכה לשטח . התיכון

  . ובה גם עבר גבולן המשותף, מעצמות אלו

 19- ראשיתה של העת החדשה במזרח התיכון החל מראשית המאה ה

האימפריה  -חלשותן של שתי מעצמות אזוריות אלו יעומדת בסימן ה

היא עומדת בסימן כישלונן להתמודד , יותר מכך. מאנית ואיראן'העות

, טכנולוגית - צמיחתן של מעצמות אירופאיות  אתגר, עם אתגר המערב

והפיכתן למעצמות עולמיות הפועלות  -צבאית ומדינית , כלכלית

שיאו של תהליך זה . רחבי העולם כולובלהשליט את ההגמוניה שלהן 

הביאה לקריסתה  אשר ,במהלך מלחמת העולם הראשונה, מובןכ, היה

רס הצליחו לשמר תורכיה ופ, ובכל זאת. מאנית'של האימפריה העות

הגם שהפכו , את עצמאותן ולהוסיף להתקיים כמדינות עצמאיות

המוגבלות למרחבי  ,ממעצמות אזוריות למדינות לאום טריטוריאליות

  .המחיה שבהן חיו מאז ומעולם תורכים ופרסים

אך גם חיסולה , שות מדיניתימאנית כי'חיסולה של האימפריה העות

הביא בעקבותיו להופעתה  -סלאמית יליפות הא'מוסד הח - כמוסד דתי 

של הלאומיות הערבית כתפיסת עולם מובילה במרחבים הערביים של 

עם סיומה  ,ערבי בידי בריטניה וצרפתהכיבוש המרחב . המזרח התיכון
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הביא גם לכינונן של מדינות ערביות  ,של מלחמת העולם הראשונה

 ,נתפסה אפוא כמאה של הערבים 20-המאה ה. טריטוריאליות

הערבים לאדונים לגורלם ולמי שמכתיבים את גורל  הפכו שבמהלכה

  ).Kedourie ,1987 ;Monroe ,1963( האזור כולו

  

קריסת המדינות  אהערבי שמשמעותו הברורה הי 'אביב העמים'

וה שיאו של ומה ,ולכל הפחות השתקעותן בענייניהן מבית ,הערביות

, ובילה במרחב הערביסת עולם משעניינו ירידת הערביות כתפי ,תהליך

ששוב אינן יכולות  ,חלשות מדינות ערבידו תהליך נוסף של הולצ

ות לגורלן יובמקרים רבים כבר אינן אדונ, להכתיב את גורל האזור כולו

  .שלהן

אלא שעם שקיעתו של העולם הערבי בבעיותיו מבית וירידת כוחה של 

ת הנותנות ניתן להצביע על הופעתן של שתי מדינו ,הלאומיות הערבית

שתי אלו צמחו . ובמיוחד איראן, תורכיה, הטון במזרח התיכון את כיום

אף מעצמה , ובמקרה של איראן, ועלו למעמד של מעצמות אזוריות

  . בעלת שאיפות הגמוניות

איראן התאוששה ממלחמת המפרץ מול עיראק שבה הייתה שקועה 

עלייה היא התחזקה בשל ה. של המאה הקודמת במהלך שנות השמונים

שהזרימה במהלך שנות האלפיים הון עתק  ,הדרמטית במחירי הנפט

יתולות לשרוד ואף להפנות משאבים יפשרה למשטר האילכיסה וא

צריך להודות כי . הגרעיניותוות יעצומים לפיתוח יכולותיה הצבא

, השאהשלטון כבר תחת  שאיפות להגמוניה אזוריותפיתחה איראן 

 ,וובברכת  מאמץ זה נעשה בחסות המערבאבל . שפעל לפתח נשק גרעיני

, Gold(השאה נתפסה בעלת ברית מרכזית של המערב שהרי איראן של 

2010 ;Naji ,2008 ;Jafarzadeh ,2007 ;Takeyh ,2006 ;Menashri ,

2001.(  

 ,אואסטרטגיים במרחב סביב להיאיראן התחזקה גם נוכח שינויים ג

בראשית שנות . בריתסלי דווקא ארצות הקשלהן תרמה באופן פרדו

  : שני אויבים האלפיים היתה איראן מוקפת בידי
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שלא הסתיר את איבתו  ,משטר סוני רדיקלי, משטר הטאליבן, ממזרח

למשטר השיעי בטהראן ואף הגיע אל סיפה של מלחמה עם המשטר 

  . האיראני

שבמהלך מלחמת המפרץ הראשונה  ,משטרו של צדאם חוסין, ממערב

שיגר , ובנוסף, שימוש בנשק כימי נגד חייליה לחם באיראן ואף עשה

מאז סיומה של מלחמת המפרץ הראשונה הוסיף . טילים לעבר עריה

 ארצות הבריתאלא ש. קיים מול איראן מאזן אימהלצדאם חוסין 

' ורג'הפיל ג 2001בשנת  :חיסלה עבור איראן את שני אויביה המרים

 ארצות הבריתפלשה  2003ואילו בשנת ; בוש את משטר הטאליבאן

בוש הייתה ' ורג'לג. לעיראק והביאה לנפילת משטרו של צדאם חוסין

מן הסתם סיבה מוצדקת לפעול כפי שפעל נגד הטאליבאן ונגד צדאם 

  .האיראני יצא מן הבקבוק שדהתוצאה הייתה שה, ובכל זאת, חוסין

פ בראשותו של ראש הממשלה .ק.ואילו תורכיה שבהנהגת מפלגת הא

לכבוש לה   ,זה מכבר ,למטרה שמה לה ,יב טייב ארדוגאן'רג, הכריזמטי

סלאמי ולהשיב את ימי האימפריה ימעמד במרחב הערבי והא

  . קדםכמאנית 'העות

את מקומה של אירופה כמושא השאיפות התורכיות תופס כיום , כך

וכלה , עבור ללבנון ולסוריה, החל במצרים ;המרחב המזרח תיכוני

  ).Yavuz, 2006 ;2003 ;Bozdogan ,1997( בשאלה הפלסטינית

הערבי זיעזע את אמות הסיפין של המזרח  'אביב העמים', לסיכום

 ,עולם זה. דאי את אמות הסיפין של העולם הערביוובו, התיכון כולו

מה  .עתיד לשנות את פניו שינוי מהפכני ,ובתוכו מוסד המדינה הערבית

האם העתיד שייך  להמתין לראות הוא וכל שנותר, שהיה לא ישוב יותר

ערבית למדינת ההמבקשים להפוך את המדינה  ,סלאמייםילחוגים הא

עתידה להפוך למדינה  'חלשה-החזקה'ושמא המדינה הערבית , הלכה

אוגרפי הם יחידות הבסיס יאו האזור הג, חלשה שבה השבט והמשפחה

על חשבון ובמקום המרכז המדינתי ששלט ביד רמה  ,והם מוקדי הכוח

  . של העבר 'חלשה-חזקהה'במדינה 
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תרומת הגבולות המחוררים לקריסת המדינה המודרנית 

 )המקרה הישראלי(

  5ארנון סופר
  

בקו גבול מסתיימת . הגבול מבטא תחושה טריטוריאלית אוניברסלית

גוטמן טען  .אחרתומתחילה  ,יהיה גודלה אשר יהיה ,טריטוריה אחת

גם את ו טא את הסוברניות שלוכדי שיוכל לב ,םשהגבול נחוץ לאד

  ).2-1' עמ, Gottman ,1973( פרטיותו

שהרי בתוך מרחב טבעי בלתי מופרע , יש כאן משהו מלאכותי, אכן

אבל כנראה שיש בכך . את הנוף שחותכותחומה , הכניס האדם גדר

הטריטוריאלי המתייחס לכלל בעלי החיים ווי יעל הצ ורא, צורך קיומי

  ).1977 ,ארדרי(אדם וגם ל

, את הגבול אנו מוצאים בתוך הבית בצורת קירות החוצצים בין חדרים

מחוז בין , בין עיר לעיר, חצר לחצרבין , בין בית לבית, בין שדה לשדה

  .ועודגושים פוליטיים וכלכליים בין  ,מדינה למדינה בין ,למחוז

, ורגיםס, חלונות, דלתות, כדי לתת תוקף לגבולות אלו בנו קירות

סוגרות החומות , שדרות עצים, שיחים, גדרות, חצרות מוקפות בחומות

בחומת , בחומת סין, על ערים ומערכות הגנה בקווי הלימס הרומאי

שערים , מבצרים ,של גדרות קילומטריםומאות אלפי , אדריאנוס

  .בהווה בין מדינות העולם החוצצים ,ונקודות בקרה

                                                            
 .ראש מרכז המחקר של המכללה לביטחון לאומיהוא  ארנון סופר' פרופ   5

מלמד , ש ראובן חייקין"יאואסטרטגיה עעומד בראש קתדרת חייקין לג
הסביבה  אוגרפיה וללימודייובחוג לג במכללה לביטחון לאומי

 .באוניברסיטת חיפה
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אחרים פחות אטומים ויש פתוחים  ,יש גבולות שהם אטומים לחלוטין

  .לרווחה לשני הכיוונים או כמעט פתוחים

 השבכי היא מתביישת לספר , אירופה מדגישה את נפילת חומותיה

אם בצורת ציים חזקים , צפון אפריקהבין בינה ל ההיא בונה חומבשעה 

או מול תורכיה  ;או חומות ממש במושבות הספרדיות בצפון אפריקה

  .או רוסיה והמזרח התיכון

טריטוריות מול  ימתמסוהגבול להגן על טריטוריה  נועד, בסופו של דבר

היכן אני כופה את דרך חיי שלי  באופן ברוראו כדי להגדיר  אחרות

הגבול הוא  ,במילים אחרות .לעומת דרכו של האחר שמעבר לגדר

  ).Gottman ,1973(אמצעי להגן על המדינה המודרנית 

  רחבהחירור בגבול גדל ומת

ת והופנתה תשומת הלב לפעיל, מאז תום מלחמת העולם השנייה

זו רק  .חוצת גבולות, אנושית, תרבותית, תקשורתית, חברתית, כלכלית

במטרת הגבול עד כדי תחושה שמא הוא מתרחבת עם הזמן ומכרסמת 

  ).1999, ויזל-ויער סופר(כבר מיותר 

, קולנועב, יהיזווטלב, טלפון שאינם מכירים בגבולבמדובר ברדיו ו

לוויינים המצלמים ב, מחשביםב, טוויטרבפייסבוק וב, מדעב, ספריםב

; עובדים זריםבתנועה של מיליוני תיירים חוצי גבולות וב, הכול

מלחמה ב, בריאותב, בורסותב, מטבעותב, עסקים חוצי גבולותב

מלחמה באו  מזיקים חקלאייםב, בינלאומית משותפת אם במחלות

  .בפשע המאורגן

שהזמן חולף והגלובליזציה משתלטת על כל מערכות החיים  ככל

גוברת התחושה שהפכנו לכפר גלובלי אחד גדול והגבול , המודרניים

   ).Soffer ,2011(תפקידם ההיסטורי או המדינה המודרנית סיימו את /ו
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היא תהליך של הפיכת שווקים מקומיים  , בהגדרתה, הגלובליזציה

מוצרים , תשומות - ל תחומי הכלכלה ומדובר במכלו, לבינלאומיים

   .טכנולוגיות וכוח אדם, הון פיננסי, תאגידים, שירותים, מוגמרים

בתנועות ההון בין , גידול משמעותי בסחר הבינלאומיהיא  התוצאה

התרחבות , זרימת טכנולוגיות וידע, מעבר עובדים בין מדינות, המדינות

ית איננה רלבנטית שהמדינה הפורמל ,מהירה של חברות בינלאומיות

   .הגבלים עסקייםומסחר , האחדה נורמטיבית בדיני פטנטים ;עבורן

 )NGO(תהליכים אלו מעצימים את הארגונים הלא ממשלתיים 
לגופים אלו יש . בשלום אוטופי עולמי, בקוסמופוליטי, ינם בגלובליישענ

מדינות בוהם מכרסמים בממשלות ו ,פופולריותועוצמה רבה , כסף רב

 הטוויטר, האייפון, כל שיפור ופיתוח טכנולוגי כמו המטוס. ניותהמודר

בצריכה בכלל ושל מותגים בפרט , רק מביאים להאחדה בלבוש, וכדומה

ואולימפיאדה יש קהל  לאלאירועים כמו מונדי; ובתפוצה גלובלית

 הובאותם רגעים ההתלהבות חוצ ,צופים של מיליארדי בני אדם

 :התוצאה היא לכאורה חד משמעית. ותדתות ויריבוי, עמים, גבולות

חולשה זו מגבירה את  .המודרניזציה מחלישה את יעילות הגבולות

בגבול עד  'החירור'מגבירים את  אךהפעילות חוצת הגבול ואלו 

   ).לכאורה(להיעלמותו הסופית 

החלשתו של הגבול ל הגורמיםנוספים מספר תהליכים קיימים 

חיה יל יוצא של הגלובליזציה וספתהליכים שבחלקם הם פוע, המסורתי

   .וחלקם מקומיים

התקבל מודל בו בליבה , בתהליך ההיווצרות של המדינה המודרנית

שיש לה שפה ) לאום, עם, עדה( בדרך כלל את קבוצת הרובניתן למצוא 

את יתר האוכלוסייה  ניתן למצואובפריפריה  ,ומורשת והכוח לשלוט

בני קבוצות אלו שוכנות גם מעבר אבל . לאומי, דתי, שהיא פסיפס אתני

קשרים חוצי  התקיימותמיד  .התוצאה ידועה. לגבולות ההיסטוריים

כאשר הגבולות . תרבות בין אותם עממיםו משפחה, גבולות של מסחר
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, פשרה מגע אינטנסיבי ביניהםיהיו סגורים הרמטית והטכנולוגיה לא א

, חשבבעזרת הטלפון והמ ,בהווה. היחסים היו רדומים יחסית

ההגנה על זכויות ) חוקיים ולא חוקיים(העסקים מתרחבים , התקשורת

חציית תוך  לגופי טרור ופשע לפעול ביתר חופשיות  מאפשרת האדם

   .גבולהלחירור  םאת חלק כל אלה תורמים - הגבול

נזכיר את מערכת היחסים בין האוכלוסייה המתגוררת משני צדי גבול 

הסחר הלא חוקי בין הבדווים בדרום נציין את היקפי  ;ישראל- לבנון

את היקפי התנועה והסחר  ;לדרום ישראל ולסיני וחוזר חלילה, ירדן

או באזור חברון  ין תושבי ואדי ערה לצפון השומרוןהחוקי והלא חוקי ב

במדינות הקווקז לכל  ,את הנעשה בין איראן לעיראק ;לירושלים ולנגב

בין ארצות  המצב גם כך ;אפגניסטן ומהן לאיראן- פקיסטן, הכיוונים

שהגבולות שם חתכו  ,הברית למכסיקו ובכל מדינות אסיה ואפריקה

   .)Soffer ,1994(ושבטים עמים 

מאפשרים הכלי המלחמה המודרניים  הואגורם נוסף לחירור הגבול 

, הקסאם, המרגמה(לעקוף את הגבול המבוצר על ידי ירי תלול מסלול 

ידי חפירת מנהרות עמוקות  על) יריתוואההטיל והפצצה , דאהגר

, לוויינייםב ,ברמקולים, על ידי דאונים ובלונים מעופפים, וארוכות

המתישים את  ,המוני אנשי תקשורת ועורכי דין משני צדי הגבולבו

   .המדינות ומחלישים את ההגנה האפקטיבית על הגבולות

גם את תפקודה של המדינה ותחום נוסף שמחליש מאוד את הגבול 

בעיקר במדינות  ,'משילות היעדר'התופעה של א ות ההמודרני

  .הדמוקרטיות

 ךפיתוח ארואו אין בנייה , כשאין משילות אין הגנה יעילה על הגבולות

היא הצורך של  לכך חת הסיבותא. ועוד אין הגנה על הפרט, טווח

 בגבולותיההשוהים רבים המדינה המודרנית להתמודד עם זרים 

). ליטים ושוהים בלתי חוקיים מכל הסיבותפ, עובדים זרים, תיירים(

- מ למעלהאלא בשיעורים העולים על  ,נמוכיםמדובר במספרים אין 
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או קרוב  'חבר מביא חבר'הכלל של  !).מכלל תושבי המדינות 10%

משפחה מביא קרוב אחר הוא אחד ההסברים לאובדן השליטה על 

   .קריסתהלהכניסה למדינה המודרנית ו

שמאיצה את קריסת המדינה המודרנית , תילתפיס, סיבה נוספת

   .יזיהווהיא אופייה של הדמוקרטיה בעידן הטל, והשליטה על גבולותיה

, שעות בלבד 24מנהיגים חייבים לשמור על פופולריות בטווחי זמן של 

 'רציני'מנהיג . מיידיים 'גימיקים'עשייתם מוכוונים לוועל כן נאומיהם 

יקרה , תם איטיתהקמש, טווחישקיע במפעלים ארוכי ש ,2011-ב

עלול לאבד את הפופולריות  ,ה מצטלמת טוב כבר באותו היוםנואינ

אך בפועל עושים ופועלים רק  ,אפשר לרמות, אפשר להבטיח. שלו

מדינות אינן יכולות לתפקד כך והקריסה למערכות . לצרכים המיידיים

  . היא בלתי נמנעת כאלה ואחרות או למדינה כולה

מכריחים את הממשלות  ,מצדם ,)(NGOתי ממשלתיים הבל הארגונים

 'בשקט תעשייתי'ד הוק פופוליסטיות כדי לזכות אענות לדרישות ילה

דוגמה למצב טרגי זה ראינו דווקא אצל קנצלרית  .בטווח המיידי

 'הירוקים'לדרישות  2011שנענתה במאי  ,מרקל אנגלה, גרמניה

סגרו כל המפעלים יי 2022שנת בגרמניה והבטיחה בפומבי כי עד 

האם יכולה מדינה כגרמניה לסגור את כל תחנות . הגרעיניים במדינה

 ,תחנות כוח חלופיות ןהכוח הגרעיניות שלה בתוך עשור ולהקים במקומ

 היזו? 'יהינק'נפט וגז או אולי דווקא באנרגיה , פחם יעל יד שיופעלו

והמחיר  ,בפניהן ניצבים מנהיגי הדמוקרטיות בעולםש ,לבעיות דוגמה

  . על תשתיותיה החיוניות ביותר ,קריסת המדינה - כבד 

המשתק כיום מדינות שלמות , במערב 'משפטיזציה'עודף ה, זאת ועוד

לפתח מערכות תחבורה או , לגרש זרים ומונע מהמדינה המודרנית

החשוב  העיקרון. להילחם בטרור או להגן על הגבולות, אנרגיה

 פועלכשב ,הפך לסיסמה עקרה  -  'כבוד האדם וחירותו'  -  לכשעצמו

  .'כבוד הפושע ומפר החוק וחירותם'רושו יפ
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שלא הייתי מזלזל בתרומתו לפגיעה במנהיגות  קיים גורם נוסף

   :ועל כן הוא זרז נוסף לקריסתה ,העכשווית של המדינה המודרנית

לריחוק מה מהאוכלוסייה הנשמעת , אדם זקוק לכריזמה, כדי להנהיג

המנהיג  .ריחוק עודאין , יזיהווהאייפון והטל, הפייסבוקאבל בעידן . לו

נשפט גם אם הוא שוכב , נתלה בפומבי, נואף, אפובנראה כשהוא מחטט 

אחד העם וככזה אין לו גם יתרון כהוא , אין יותר ריחוק. בבית החולים

כשאין , כשאין מנהיגות ,על כן 'יפרע עםיאין חוק ב'על המוני המדינה ו

רק הצהרות אלא  ,אין ביצוע, אין החלטות, חזון לאומי או אופק מדיני

אך . מנהיגיםההבירוקרטיה ממלאת את החלל שמותירים  -  סרק

 לכךואם נוסיף , צרת אופקים בהחלטותיה היא הבירוקרטיה מטבעה

כאשר הגבול פרוץ  ,את תופעת המשפטיזציה המופרזת והמשתקת

שות הגבול והמדינה חליוכוחות אדירים כמו גלובליזציה מגבירים את ה

  .אין פלא שהמדינה המודרנית בסכנת קריסה ,הבודדת

המדינה המודרנית מתנהלת אך איננה : "אמר על כך מי שאמר

  ".מנוהלת

  ?את המדינה המודרנית 'קברנו'האמנם 

 .ברמת המקרה הישראלי והןברמת המאקרו הן  - התשובה היא לא

ומושלמים מאות  בשנים האחרונות נבנים .בל נטעה, ברמת המאקרו

מוקשים , חומות, של גבולות מבוצרים עם גדרות קילומטריםואלפי 

מ בין בנגלדש "ק 4,500מדובר בהשלמת הגבול באורך של . ומכשולים

בין מרוקו  ;גבול בין הודו לפקיסטן קילומטרים שלאלפי  ;להודו

בין , כןו ;בין סעודיה לעיראק ;בין תימן לסעודיה ;ספרדיתהלסהרה 

מלילה , למרוקו במושבות הספרדיות כסואטה 'צדקנית'ה האירופ

 !).מטרים 8-6כדי ל מתנשאשם בנו חומות וגדרות שגובהן (ואחרות 

הצפתה  את למנועכדי  ,מפטרלים בים התיכוןש ,אירופה בנתה ציים

  .במיליוני מוסלמים מצפון אפריקה ושחורים מדרום לסהרה
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ת רוצה להתקיים על המדינה המודרני, שבכל רחבי העולם ,מסתבר

, בתרבות, בלאום, בדת 'הילידים והמיוחדים'מנת להגן על תושביה 

, בני אדם הדבקים בהמנון הישן, בערכים הדמוקרטים שלה, בשפה

המקומית ובנופי בכלכלה , באוכל המקומי, בגאוות המקום, בדגל

   ).Soffer ,2011( המולדת שלהם

והם נלחמים על , לתחומםברובם הם נגד כניסת הזרים  האזרחים ,לכן

אצלם  ןפתאום הם מבינים שמערכות המשפט אינ. תרבותם הלוקלית

הם . נה מקומית אלא אנגליתנהשפה כבר אי. ם"בבית אלא בהאג ובאו

פריז או בלונדון וב, הנוער עזב את המולדת והוא במדרידש מגלים

   .הכלכלה הגלובלית בשירות ,במטוסים חוצי עולם

גם לא תהיה , 'שבטיות'ו 'לוקליות' ללאש ,ה מביניםמובילי הגלובליזצי

מובילי לשיח של אחד המושגים החדשים שנכנסו . כלכלה גלובלית

  'The  Regional Identity'  ,'הזהות המקומית'הגלובליזציה הוא 

Raagmaa, 2010) (Ching Leo, 2000; .  

עמד על המתח בין אינטגרציה בינלאומית ) Summers(לארי סאמרס 

ואכן מרבית  ,שאינן כלכליות ,ריבונות לאומית ולמטרות ציבוריותל

הכלכלנים מעדיפים ריבונות לאומית ומטרות ציבוריות על פני 

זה עדיף גם אם הדבר דורש דחיית , ואף הוסיפו, אינטגרציה בינלאומית

  ).19-9' עמ, 2003גרונאו (הגלובליזציה 

  ?מה לכל זה ולמדינת ישראל

אזור . עולם שלישי - מוסלמי-ערבי- בים מדברי ישראל היא אי בודד

   ).מערבי-אירופאי( וגם לא חוק 'אין אלוהים'שבו 

אך היא  ,את הדמוקרטיה המערבית ,ובצדק ,מדינת ישראל אימצה

באילו קשיים כבירים היא  ,ועם הזמן יותר ויותר ,מגלה מדי יום

ה בדמוקרטיה מערבית וגם לשרוד באזור קש 'לשחק'נתקלת על מנת 

   .זה
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נכון שבעתיים  שתואר לעילומה  - ככל שהגבול נעשה מחורר יותר

בלתי  ואףהאתגרים נעשים קשים  - בגבולות הארוכים של ישראל

היא לא תוכל להיות בו  ,הרי אם תוותר ישראל על גבולותיהש. נסבלים

לא בגוש המוסלמי , מזרח תיכוניהתרבותי -כלכלי-זמנית בגוש החברתי

בוודאי שלא תוכל ו י אירופאי שמעבר לים התיכוןהמערב בגוש ולא

מאיימים על קיומה  עילכל התהליכים שתוארו ל ,לכן .לשרוד כאי בודד

  .הפיזי ממש

, בית(נציין שישראל נועדה להיות בית לאומי לעם היהודי , כךיתרה מ

החיו , לשם כך חוקקו את חוק השבות .)ועדיין גם חלום, מדינה, מולדת

הנפיקו תעודת , לבן-דגל כחולההניפו את , עבריתמחדש את השפה ה

על מנת לשמור על המפעל  ,חוגגים את חגי ישראל ולכן ,זהות ישראלית

מפוררים שחובה להגן על גבולותיה למרות התהליכים  שגיויהציוני וה

גבולות ישראל חייבים להישאר . ומחוררים בימינו את הגבולות

  .אטומים ככל שניתן

צבא , מסלולההירי תלול , האייפון, ם הרדיוכיצד עושים זאת ע

מנהיגים עם משילות ו בהיעדר, נים על כל מסתנןהמשפטנים המג

  ?בלבד הקרובותשעות  24שאופקם המדיני הוא לטווח של 

 10%  2011שנת כאשר ב ,איך שומרים על מדינה יהודית וציונית

א תיירים של, אפריקאים(החירור בגבולות  בגלל מתושביה הם זרים

עובדים זרים ומאות פלסטינים שחצו את גבולות הקו , שבו לביתם

  ?)2010, סופרוביסטרוב ) (הירוק והם כאן

פלסטינים -מאזרחיה הם ערבים 25%-מדינה שככיצד עושים זאת ב

  ?חוקיהבבסמליה ו, שאינם מכירים במדינתם

בעיקר  ,מתושביה היהודיים מתגוררים במישור החוף 80%- מדינה שב

  .ויתר מרחבי השוליים שלה ללא ריבונות ישראלית ,אביב תלסביב 
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דתיות וגם , אקדמיות  -שבה  מנהיגי האליטותממדינה שיותר ויותר ב

ועל הצורך ) ?מוסלמי-הערבי(מדברים על השתלבות במרחב  - פוליטיות

  ?)2011, סופר(לאומית -לאומית או דו-להיות מדינה רב

סגירה הרמטית של הגבול רבים ממשפטניה אוסרים על במדינה שבה 

העסקתם  אי את מונעים, אוסרים על גירוש מסתננים, )ירי לרבות(

מעודדים חיילים לסרב לפקודות הקשורות בהגנה על , בעבודה

נשים ואמצעי  ,מונעים מעצר וטיפול שורש במבריחי סמים, הגבולות

  ?לחימה

- יהודית- דמוקרטית-התהליך מסוכן ומאיים בקריסת ישראל המערבית

דמוקרטית -ל ישראל המערביתאוגרפי שיג-המרחב האפקטיבי(ציונית 

איים כמערב  מספררבתי ועוד  אביב למשתרע כיום רק סביב ת יהודית

  .)שבע ובהתיישבות החקלאית בפריפריה חיפה באר, ירושלים

מה על ישראל לעשות כדי לשרוד בנתונים קשים אלו של תהליכים 

תהליכים של נה המודרנית וקריסת המדישמקרבים את גלובליים 

  ?אזוריים ומקומיים המעודדים את תהליכי המאקרו

דמוקרטיה 'יש לחפש במהירות האפשרית מודל חדש ואפקטיבי ל

שיטת בחירות  אולי באימוץ, הקיימת היום בישראל 'האנרכית

  . בבחירות העלאת אחוז החסימהאו /ו שלטון נשיאותי, אזוריות

 על, בשלב ראשון. חר שנים של הפקרותאכיפת החוק לאלהגביר את  יש

בכל המרחב הפורמלי של מדינת ו ,האכיפה להיות אגרסיבית יותר

   ).ביצהר ובגליל ,בירושלים, בנגב, דל שמס'בין היתר במג(ישראל 

קרטל 'צמצום העוצמה שצבר  אתאכיפת החוק תחייב  ,באופן טבעי

 ,רכי הדיןעואלפי , על מאות העמותות) של האחר( 'ארגוני הזכויות

  .זרים העומדים מאחוריו וממנים אותוההכספים וקרנות 

שהחליטה על חיסול המדינה  ,ישראליתהתונות יעה ריסון שלמתחייב 

  .ציונית במזרח התיכון-היהודית
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על כל  ,יזיה הישראליתווה חדשה של תכניות הטלימחייב בניהדבר 

תכניות ופחות על  ציונותו מדע ,תרבות יושם עלכשהדגש  ,ערוציה

  .טי הפונות למכנה המשותף הנמוךיריאל

ליברליות והמדברת על פתיחות  ,זה מחייב חשיפת ערוותה של אירופה

ובו בזמן , )שלהם NGO-בארגוני הובפוליטיקה , בתקשורת, באקדמיה(

  .עושה את ההפך

בפני ישראל אתגרים כבירים בכל ניצבים , אלה לאור תהליכים

 נאומי סרק. ריסתה כמדינה מודרניתלמנוע את ק בניסיוןהחזיתות 

חוצבי להבות בחדשות הערב או מחיאות כפיים בפרלמנטים זרים לא 

  .היבע שוםיפתרו 
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 התפיסה הציונית העמוקה - מדינה היא רק ההתחלה 

  6יואב שורק

  
כזו שאנו חבים לה , סיתעמדה ציונית קל אשהי, ברצוני להציג עמדה

אכנה אותה כאן . ה נתפסת ככזונהיא אינאך , את הימצאותנו כאן

, הרואה את הציונות בקונטקסט רחבזו  -  'התפיסה הציונית העמוקה'

בניגוד לתפיסה הממקמת את , אדיר ממדים מבחינה היסטורית

נה נהתפיסה הציונית העמוקה אי. הציונות בתוך קונטקסט מודרני צר

ה צריכה להיבהל נאינהיא ו ובעת לתפיסות של המדינה המודרניתמק

העומק . 'קץ המדינה המודרנית'יתר על המידה מכותרות כמו 

יסטורי שלה וחזון העתיד שלה הם כאלה שאינם תלויים במבנה הה

  .משטר כזה או אחר

שהיא חשובה  ,אני רוצה להקדים אמירה, לפני שאגש לגופו של עניין אך

בחודשים האחרונים . והיא נוגעת לצד הקונקרטי יותר של הדיון, יבעיני

ששמה לה למטרה לקדם תפיסה של , הייתי שותף לקבוצת דיון קטנה

במקום התפיסה , ערבי-שראליביחס לעתיד הסכסוך הי, 'מדינה אחת'

יסדי הקבוצה הם אנשי שמאל מי. 'שתי מדינות'של הרווחת והכושלת 

: על בסיס שתי הסכמות, מצאו בני ברית דווקא בחוגי הימיןרדיקלי ש

  . ואין לגרש איש מביתו ומנחלתו, המערבית ישראל-ארץאין לחלק את 

שבני שיחי מהשמאל מוכנים ללכת למחוזות  ,תינוכח במהלך הדיונים

אמרתי . שכרוך בהם ויתור על מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית

 ישראל-ארץחלמנו דורות רבים לשוב ל: שמבחינתי זהו קו אדום ,להם

ואני , זכינו לממש את החלום הזה. ולכונן בה מחדש ריבונות יהודית

י מוכן לחשוב מחדש על הרבה אנ. מתכוון לוותר עליו בשום אופן אינני

שזהו , אבל הזיקה בין הריבונות על הארץ ובין הלאום היהודי, דברים

  . היא זיקה שאי אפשר להתפשר עליה, הלב של המפעל הציוני

                                                            
 "שבת"תורני -המוסף הספרותי היה עורך של ,פובליציסט ,יואב שורק  6

 ."מקור ראשון" בעיתון
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שהרי ישראל היא מדינת לאום לא רק בגלל תפיסות מדיניות שרווחו 

 כל מי שקורא. תפיסות שניתן לבקר אותן היום, עשרה במאה התשע

בין הלאום הוא אבן לשהמודל הבסיסי המקשר בין הארץ , ך יודע"תנ

שהתפללנו דורות רבים להקמתה  ,האמירה. יסוד של תפיסת המקרא

המערבבת מונחים מודרניים עם , ה קלישאהנשל מדינת ישראל אינ

תפללנו למודל של מדינת כי גם אם לא ה. היא אמת ,מונחים דתיים

-ארץחיים ריבוניים של עם ישראל באכן התפללנו ל, מתלאום מסוי

  ?מה זה אם לא התשתית של תפיסת מדינת הלאום ;ישראל

שהמקרא הוא לא רק יסוד לתפיסת מדינת , במאמר מוסגר אעיר

בפרשות שנקראות בשבועות : אלא גם לעיקרון של צבא לאומי, הלאום

מסודר עם , תחילת ספר במדברשבפרשות ה, האחרונים בבתי הכנסת

המושג של . שמונה את לוחמיו, בר במבנה של מחנה צבאיישראל במד

מתממש בצורה פשוטה ומילולית כמעט בתיאור  'כל העם צבא'

  .המקראי של נדודי ישראל במדבר וכיבוש הארץ בימי יהושע

  

 ,אפנה לגוף הדברים, ההגנה העקרונית על מדינת הלאום לאחר

גמישות ומאפשרים , לושמציעים שלא לראות במדינה את חזות הכ

  .חשיבתית בנוגע למאפייניה הקונקרטיים

כזו , 19-רבים רואים את הציונות כתנועה לאומית של המאה ה

שהעמידה כמטרה את כינונה של  ,עוברת בתכנית בזל, הנפתחת בהרצל

 - ומסתיימת עם מימושה של המטרה , ישראל-ארץמדינה יהודית ב

 ,וצמד להרצלשה 'חוזה המדינה'הביטוי  אף. בהקמת מדינת ישראל

הלא הוא , 'חוזה'בקצה האחד ניצב ה: מבטא יפה את התפיסה הזו

  . המימוש של החזון - 'המדינה'ובקצה השני נמצאת , הרצל

עם הקמת  'הסתיימה'תפיסה זו קובעת כי הציונות , מתבמידה מסוי

 'למתוח'ניתן , כיוון שהמדינה עדיין נלחמת על קיומה, אמנם. המדינה

מדינה קצת ולומר שהפרויקט יסתיים בשעה שיהיו לאת הציונות עוד 

והיא תיהנה ממצב של שלום עם  גבולות קבע בטוחים ומוכרים

  . לגיטימיציה בינלאומית פשוטה וטבעיתמשכנותיה ו

החזון המניע חלקים בציבוריות הישראלית בעשרות השנים  וזה, ואכן
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ירופי או השתלבות באיחוד הא אףאולי , שלום, נורמליזציה: האחרונות

סבורים אותם חלקים , אם נשיג את אלה. לפחות במזרח תיכון חדש

  .השלמנו את המהפכה הציונית, בציבור

מתוך העם היהודי . ימתשיש בתפיסה כזו אמת היסטורית מסוכמובן 

. התגבשה תנועת שחרור לאומית וזו הצליחה במשימתה והקימה מדינה

תפיסה  היזו. פעל הציונילראות את המ, צרה מאד, אבל זו רק דרך אחת

. המגמדת את הציונות ומקהה את משמעותה ההיסטורית הכבירה

אף , תפיסה כזו היא נחלת חלק נכבד מהשיח הממסדי במדינת ישראל

: חברהבשלמעשה היא מקובלת כמעט אך ורק על שני חלקים 

 והחברה החרדית הלא ציונית מאידך, גיסא האשכנזית מחד- החילונית

  . גיסא

  

מסורת היהודית ל, ך"תנלכל מי שהציונות מחוברת אצלו , םלעומת

תפיסה  -במודע או שלא במודע  -נושא בתוכו , כיסופי הדורות לציוןול

הוא מאמין שהמדינה היא אכן הישג נפלא . אחרת של הציונות והמדינה

משאת הנפש  או היעד הנכסף של הציונות היא איננהאבל , ומשמעותי

שיבת 'ואולי נכון יותר לומר בהקשר זה  -ונות הצי. העמוקה ביותר שלה

אלא היא תנועה , איננה תנועה מדינית בלבד -כמונח רחב יותר , 'ציון

 פיזית-מטהשיש לו משמעות , שהחלה תהליך היסטורי עמוק ורחב

אל , את העם היהודי, תהליך המשיב את עם ישראל - היסטורית -ומטה

הייעוד המגדיר , ו ההיסטוריעל מנת שיוכל לממש בה את ייעוד ,נחלתו

  .אותו כעם

אין , ןובניגוד לתפיסות כנעניות ודומות לה, בניגוד לעמים אחרים, שכן

שבו ההיות היא מטרת , אוטוכטוני, עצמילעם ישראל מסורת של קיום 

עם , בכל כתביו העתיקים, בכל תעודות הזהות הפנימיות שלו. ההיות

. על משימה אוניברסלית ,על ברית, ישראל מספר לעצמו על ייעוד

האתוס המכונן שאותו חוגגים כל היהודים כמעט בכל , יציאת מצרים

נו סיפורו של עם שהסיר מעליו את עולו של כובש כדי להמשיך נאי, שנה

היחלצותה של משפחה סיפור אלא , בחייו הטבעיים בארצו הקדומה

ם והליכתה למדבר ולארץ חדשה על מנת ליישם בה חיי, מחיי שעבוד
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  .שיהוו בשורה לעולם כולו, חיים חדשים, ייעודיים

היא השבת העם לנחלתו על מנת לממש , אם הציונות היא שיבת ציון

מהו . ה היעד הסופינברור שהמדינה אינ - בה את ייעודו ההיסטורי 

יאמר שהיעד הסופי הוא  ,הדתי יחאדם החי את הש? היעד הסופי

כינון מלכות , וש הנבואהחיד, הקמת המקדש, השראת השכינה בישראל

ינסח זאת כהקמת חברת מופת  החילוני השיח את אדם החי; בית דוד

יש לחיים כאן מטרה החורגת מעצם , כך או כך. והיות אור לגויים

שיכול להתחלף באמצעי   ,ה אלא אמצעינוהמדינה אפוא אינ, קיומם

  .טוב ממנו

  

זו החילונית גם , זו היתה מאז ומעולם המנוע של הציונותהתפיסה ה

לא ראו , וכמובן אחד העם וגורדון, גוריון-בןהן הרצל והן . במוצהר

צר האופייני המובן במעולם את התנועה הציונית כתנועה מדינית 

  . ראו את כתביהםיק. ט"למאה הי

ולראות את הרטוריקה , יש כיום נטייה להתעלם מכל זה, נכון

הדומה , לאומי המשיחית של אבות הציונות כסוג של רומנטיציזם

 ,לאתוסים המומצאים שאימצו להם תנועות לאומיות אירופאיות

כשביקשו לכונן לאומיות מתוך חברות שחבריהם אך אתמול היו נתיני 

  . אימפריות ונטולי לאומיות

היא מתעלמת מכך  ,שכן. לפחות בחלקה, אך זו השלכה שגויה

נו על שתמיד חלמ; שהלאומיות הישראלית היא עתיקת יומין באמת

ציון ושזהותנו הנבדלת היתה ברורה ורצופה לאורך דורות רבים  שיבת

בצורה טבעית על לאומיות  'התלבשה'הלאומיות המודרנית . מאד

זו שמשולבת בסידור , זו שנחווית בכל שנה בליל הסדר -קיימת 

  .שדורות רבים כל כך שיננו היהודים בוקר וערב ,התפילה

יש אנשים שאינם מבינים אותנו : "לכך כותב בנימין זאב הרצ, הנה

האידיאל שלנו . וסבורים כי מטרת מאמצנו היא לשוב אל ארצנו, כראוי

והדברים מקבלים הד ועומק בדבריו של הרב  ,..."הולך הלאה מזה

דווקא מתוך ביקורת על , אגב -שמדגיש , אברהם יצחק הכהן קוק

 -הרצל  כלשון' לא הובנה כראוי'שכנראה אכן , התנועה הציונית
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  :ו בקשת מקלטנשהמפעל הציוני אינ

שעם שנוא בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפיו ראוי  קול הדלא "

גור , סגולת העמים, אלא שגוי קדוש -להשיב לתנועת עולמים זו את חייה 

אל , 'והנה הוא הולך ושב אל נחלתו, נעור מתרדמתו הארוכה, אריה יהודה

  ".'גאון יעקב אשר אהב סלה

  

המשמעות האוניברסלית של שיבת ציון שבה פעם אחר פעם בכתבי 

בעושרנו מתעשר ומתגדל , כי העולם בשחרורנו משתחרר. "הרצל

ומה שאנחנו נעשה שם רק למען שגשוגנו שלנו יפעל פעולה , בגדולתנו

מדינת "הוא כותב ב, "אדירה ומאושרה לטובת כל בני האדם כולם

 "אורות"בספרו , את דברי הרב קוקושוב מהדהדים דבריו , "היהודים

  ): יז' עמ(

כל , כל הדעות יתיישרו, כל התרבויות שבעולם יתחדשו על ידי חידוש רוחנו"

כל האמונות ילבשו בגדים , בהתקוממותנו החיים יאורו בשמחת לידה חדשה

יזנחו כל , יסירו את הבגדים הצואים מעליהן ויתלבשו לבושי יקר; חדשים

תיעוב שבקרבם ויתאחדו לינוק מטללי אורות הקודש  כל טמא וכל, פיגול

ברכת אברהם לכל גויי . אשר הוכנו מאז לכל גוי ולכל אדם בבאר ישראל

- הארץ תחל את פעולתה בתוקף ובגלוי ועל פי יסודה יחל מחדש בנייננו בארץ

  ". ישראל

   

ואם עוד ניתן להתווכח על אותו ממד עומק ציוני בחברה החילונית 

להתווכח על כך שזהו האתוס  לא ניתן, הציונות החילוניתואצל הוגי 

, החברה הדתית לאומית. המכונן של תפיסת הציונות הדתית

, שמתאפיינת כיום ברמה גבוהה של היחלצות למשימות לאומיות

בהתנדבות גדולה , בפטריוטיזם המשולב באורחות החיים היומיומיים

 - מהארץ  'ירידה'ובהיעדר כמעט מוחלט של  ל"בצהליחידות השדה 

היא . רחוקה מלהיות פשיסטית, על אף כל מאפיינים אלה, חברה זו

אלא מבינה אותה מתוך , נה רואה את המדינה כערך לעצמונאי

של המושג , היסטורית ואוניברסלית-מטה, קונטקסט של תפיסה רחבה

  .'שיבת ציון'
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 נבוכים כאשר אנו, שגדלנו בתוך הציונות הדתית, אנחנו ,לא פעם

היסטורי לתפיסה  עדר עומקיבה. שומעים את מנהיגי ישראל נואמים

מי שרגיל . תוס שלהם נשמע חלול ולא משכנעהפ, העצמית שלהם

ו יכול נאינ, של המסורתרבת השכבות והמשמעות , פתה העשירהלש

המבקשים , שלא לחוש עילגות בפיהם של רבים מאד מנציגי ישראל

מי . נטול שכבות מעמקיםלבטא את האתוס הלאומי שלה כשהוא 

, שרגיל לחוות את המסורת היהודית כמסורת של גאונות ומצויינות

מתקשה לשאת את הגולמיות של מערכות , חריפות הבחנה ותושייה

. וכן הלאה, את הרמה הנמוכה של השיח הציבורי, המדינה המסורבלות

, דווקא "יד ושם"הנטייה של ראשי המדינה לקחת כל אורח ל ,וכמובן

סותר את תפיסות היסוד של , פליטים להציג את ישראל כמדינתו

  .הציוני הדתי לגבי מהותה של המדינה וסוד כוחה

כל זה לא מפריע לציוני הדתי להזיל דמעה של ממש נוכח טקס השאת 

ולהרגיש שהדגל ומה שהוא מייצג חשוב לו יותר מאשר רוב , המשואות

מדינת ישראל היא , יתבעיני חניך הציונות הדת. ענייניו האישיים

כלי , אבל היא רק חלק מהמימוש -מימוש של הדברים העמוקים ביותר 

  .ולא מהות

החברה הדתית לאומית היא כיום החברה התוססת ביותר מבחינה 

, היא גם. אני עד לכך מתפקידי כעורך מוסף הגותי. רוחנית ויצירתית

ערעור על החברה שיש לה התשתית הטובה ביותר להתמודד עם , לדעתי

כי לא ממוסכמות אלה  -מוסכמות היסוד של מדינת הלאום המודרנית 

חברה זו יכולה . היא יונקת את אמונתה במדינה ובמפעל הציוני

אך לשם כך עליה להשתחרר   ,להצמיח מתוכה את מנהיגי הדור הבא

אבל על כך  -  מחסומים מנטליים ואידיאולוגיים שמונעים זאת ממנה מ

  .בהרצאה אחרת

   

שנכתבו , אני מבקש להביא את דבריו המופלאים של הרב קוק, לסיום

כשהוא אומר . עור וגידים קרמה מדינת ישראלשהרבה לפני  , 1921-ב

שהרי זו עוד לא , שות קונקרטיתיאין הוא מכוון ל "מדינת ישראל"

בדבריו , אפשר שהרב קוק(הוקמה ואיש עוד לא קבע שזה יהיה שמה 
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, אלא למדינה שתצמח מתוך עם ישראל, !)דינההיה חוזה שם המ, אלה

  .המדינה שתממש את הייעוד של עם ישראל

כך כותב הרב קוק ביחס למקומה של המדינה בחיים האנושיים , והנה

  ):קס' עמ, אורות(

  

זה ניתן להאמר במדינה  .היותר עליון של האדם  האושר המדינה  אין"

 ;גדולה) ביטוח(=ות שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחרי  ,רגילה

מרחפים   ,שהם עטרת החיים של האנושיות, שנשארו המון האידיאות

  .ואינם נוגעים בה, ממעל לה

שחקוק בהוויתה התוכן  ,כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית  מה שאין

 .היותר גדול של היחיד  האושר  שהוא באמת, האידיאלי היותר עליון

ומדינה זו היא , האושר מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם

' שכל חפצה הוא שיהיה ה ,בעולם' יסוד כסא ה ,מדינת ישראל, מדינתנו

  ."היותר עליון האושר  שזהו באמת -אחד ושמו אחד 
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 סיכום

  גרשון הכהן
  

אגיד לכם למה יואב מתכוון  ;קודם כל ברצוני להסביר את יואב שורק

 - כשבן, דוגמהל. ששיח המנהיגים שלנו הוא חלול, כשהוא אומר

דיבר  ,3.11.1955-ל 8.10.1951בין  והתרבות שר החינוך ,דינור ציון

אנו מבקשים את : "דבריו ואמר את פתח, "יד ושם"בכנסת על חוק 

 וכשהציגו"... יהי רצון מלפניך שתשים דמעותינו בנאדך להיות: הגורל

מי מבין מהיכן : שאלתי, דבריו בכיתה של המכללה לביטחון לאומי את

מצטטים  של דינור דבריו. וידעממש לא ? מקור ההשראה לדבריו אלה

יהי רצון : "שתמציתו מופיעה ביום כיפור בתפילת נעילה ,קטע מפיוט

, שתשים דמעותינו בנאדך להיות, מלפניך שומע קול בכיות עמו ישראל

". כי לך לבד עינינו תלויות, ותצילנו מכל גזירות קשות ואכזריות

, "הגורל"דינור בנוי על כך שהוא פונה אל  ציון-בן העומק בדבריו של

יהי "אבל בשימושו במילים , לא פונה בשם המפורש לאל עליוןהוא 

הוא מכוון את דיבורו אל " רצון מלפניך שתשים דמעותינו בנאדך להיות

שומע קול בכיות עמו "כולם יודעים מי הוא ה. קוד יהודי משותף

ה מזכירה שם נשאינ, כזו לאל עליון העניין טמון בכך שבפניה". ישראל

ובכל זאת הדיבור הזה , לא צריך כיפה על הראש, הוויה באופן מפורש

בקוד המובן לכלל , מצוי בעומק ההווייה היהודית של חווית יום כיפור

אם נתבונן . היהודים ומחובר לאוצר רגשי קולקטיבי של מאות שנים

לא , ומנהיגים פוליטיים כולל נאומים של מפקדים, בשיח המצוי בימינו

צריך  ,pointעל מנת לדבר דיבור עם . נמצא שם עוצמות ביטוי מסוג זה

שיהיה לו חיבור לרקע עמוק עתיק יומין ומשותף עם מסר המופנה אל 

  .העתיד



  !?קץ עידן המדינה המודרנית
----------------------------------------------------------------------------------  
 

118 
 

 ,"אל תירא עבדי יעקב"בנאומו המפורסם , כדוגמת מופת ,משה דיין

, )ם"פו(ולמטה  בחצר המכללות הצבאיות בטקס סיום המכללה לפיקוד

  :  אמר 1968בקיץ 

מוטב , לכן. המנוחה והנחלה היו לעמנו שאיפות נכספות ולא מציאות"

  ".?מה יהיה הסוף"מאשר " ?מה יהיה"לומר 

היה . עם אברהם, נולדה עם העברי הראשון" ?מה יהיה"השאלה , ובכן

, ואז... ואילו הוא היה יהודי אחד בעולם כולו... אחז בארץיעליו לה

ברי הראשון אברהם נשא פניו השמימה ושאל את השאלה היהודית הע

אל תירא : "ובן שיחו אל עליון השיב במחזה לאמור" ?מה יהיה"

  ".אברהם

חושבני לכן כי התשובה היחידה הבסיסית שביכולתנו לתת לשאלה 

עלינו להכין את עצמנו נפשית . אבקינמשיך לההינה " ?מה יהיה"

  ....אבקופיזית לתהליך ממושך של מ

  )66' עמ, 1993, ברוש(

מה הם שע, את האמונה הבסיסית של יהודיםזהו נאום שמבטא 

 ,דרך אגב ,אני. 'יהיה בסדר'זו האמונה ש. התהלכו ואיתה הם הסתדרו

המגן  ,מאמר 1998אחרונות לקראת יום העצמאות  גם כתבתי בידיעות

ששאלו כ. שהותקפה על ידי ראש הממשלה רבין 'יהיה בסדר'על גישת ה

, לא סתם מאמין: "הוא אמר, "האם אתה מאמין בנס"את משה דיין 

בהוויית היסוד של ". אני בונה עליו בתכנון. ועוד איך מאמין

וזה חלק מהדברים . יניק יש אמונה ביכולת להעז ולהצליח"המפא

טק -גם שגשוג ההיי. שאינדוקטרינציית הרציונליות מונעת מאיתנו

חלק מהפער . על כך שמעזים ומצליחיםהישראלי בנוי במידה רבה 

שהם , ה"החידתי המתקיים בין אי הצלחת ילדי ישראל במבחני פיז

ובכל מיני עסקים  8200- לבין ההצלחה שלנו ב, ממש לא חשובים בעיניי

, ה הם מבחנים אוניברסליים"שמבחני פיז, קשור בזה, אפ-בסטארט

ותלויית פעמית  ואילו הדרך אל ההצלחה תלויה בהעזה שהיא חד

אימא שלו  17שאני זוכר שבגיל  ,יושב כאן הבן שלי. הקשר בטבעה
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: אמרתי לה. לפסיכולוג והתלוננה שהוא לא לומדלקחה אותי 

גם אני לא . בתיכון ממילא לא צריך ללמוד. זה שטויות, תקשיבי"

ועם ,  7נרי הורוביץאני מסכים עם , מבחינה זאת". תראיוחכי . למדתי

מדינת ישראל היא נס . את מה שמתרחש בישראל ושיבח אמרכל מה ש

. ואנשים מהעולם שבאים לפה משתאים מול גודל הנס, בכל אמת מידה

מה , בכל אמת מידה. זה נכון גם לגנרלים ערבים שבאים לפה ומשתאים

שמתרחש כאן זה לא דבר שמוסבר באמצעים של אנליזה מדעית 

האם אלוהים . יםוזה כמובן נס המובל גם בפעולתם של אנש, פשוטה

זה מזכיר את הבדיחה הנפוצה על אותו אחד שבוכה ? עושה נס

ויום אחד אלוהים , איננו זוכה בפיסהוא כמה שנים ש על לאלוהים

  . הבסיס הוא להתחיל לעשות". ?כרטיס קנית: "אומר לו

אני בגישתי פרגמטיסט מובהק . צריך להסביר משהו על פרגמטיזם

לים ולהתמסר לכל רוח טובה שתיקח  ופרגמטיזם זה לא לצאת כספן

והרוח הטובה אם אני רוצה לצאת מיפו למרסיי . אותי לאן שתיקח

אז אני אכן , ויש לי עסקים גם בביירות, ירותלוקחת אותי דווקא לבי

. ביטוי לפרגמטיזם וזה. הולך קודם לביירות ואחרי זה ממשיך למרסיי

 יות את תכניותיהתנאים ומוכן לשנ הם אני מסתכל מה, זאת אומרת

אבל אני זוכר שבסוף יש . על מנת לנצל את ההשתנות של תנאי הסביבה

שבהם בתוך התהליך משתנה עצם , יש גם מקרי קיצון. מרסיי: לי יעד

ביירות . שכח ממרסיי: "אלה המקרים בהם יאמר הפרגמטיסט. היעד

בהיבט זה  .תה הודויהי, לדוגמה, המשימה של קולומבוס". יותר טוב

הוא הגיע למקום אחר וזה היה  שכן, לא מילא את המשימה הוא

''Good Enough .הוא נשלח להביא . גם שאול לא עמד במשימה

, לוגית, לא עמדת במשימה? מה היה אומר על כך וינוגרד. אתונות

טקסט של פקודת . במבחן השיפוט של טקסט מול טקסט, משפטית

שיש כאן לפחות אי ברור . המשימה על תכליתה מול מה שקרה בפועל

היה . ואולי בגלל שהביא מלוכה נדפק אחרי זה. אם לא כישלון, הלימה

                                                            
  .על פי החלטתו, ה מופיעה בחוברת זונהרצאתו של נרי הורוביץ אינ    7
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. אלא שיש התהוות... יושב בין האתונות ושלום על שאול, מביא אתונות

מחייבת לשאול בכל רגע מה  דינמיקה של היכולת לראות מה קורהוה

ום לא פעם אני מטיף לכך שלא נעמוד במק. השתנה ומה הולך ומשתנה

ונעשה מה , קורס או שנת לימודים, מבצע, בו עומדים בכל סיום תרגיל

 ,אם יש הלימה בין התכנון לביצוע. 'תכנון מול ביצוע'שמכנים בחינת 

הפך בינתיים בעצם תהליך  50%אולי , ואני אומר. אומרים נהדר

אם הייתם מציגים . ל השתנהוכי בינתיים הכ, הביצוע ללא רלבנטי

כי בינתיים השתנה משהו מהותי , כי לא צריך יותר 50%רק  ביצעתםש

  . זה בדיוק הביטוי לגמישות נאותה... ואולי צריך לעשות משהו אחר

זהו הבסיס . זהו פרגמטיזם - יום מה קורה - צריך לבחון יום, בקיצור

זה . והחמאס ואנוכי, גוריון ששותפים לו גם השיעים-לפרגמטיזם של בן

כי הם משועבדים יתר , באו מגרמניהממש לא הפרגמטיזם של אלה ש

הם הביאו עמם מגרמניה . על המידה לציווי הרציונליות במובנו הפשטני

, רק את דוקטרינת הרציונליות והשאירו שם את הלך הרוח הרומנטי

  . שהיה עבור האומה הגרמנית מגמה משלימה לציווי הרציונליות

הוא . ה יתרון גדולהי, לעומת יהודי מרכז אירופה הנאורים, גוריון- לבן

, במזרח אירופה, שם. טיפוסי 'אוסט יודן'הוא היה . בא מרוסיה

הם חיו את מצוקת החרדה בשאלה איך עוברים את , ברוסיה הקרה

, הם לא ידעו כיצד דברים יסתדרו וציפו לישועה; החורף הקרוב

כשאדם מוליד יותר משניים , בין היתר. לישועה יום יומית של חיי שעה

והילד , לדים והוא איננו יודע כיצד יוכל לקיים את הילד הבאשלושה י

, לכן. אדם כזה אכן חווה ישועה, ופתאום דברים מסתדרים, נולד

כי אז , לא ממש מעודדים לידת יותר משני ילדים 'נאורים'מודרניסטים 

, וכשאדם חווה חווייה כזו, אתה עוד עלול לחוות את חוויית הישועה

כי הוא רואה , רומנטיות בעליל, טות אחרותהוא יכול להחליט החל

והניסיון הזה , שמה שהמומחים אומרים ומזהירים לא בהכרח מתרחש

הבסיס  וזה. לי של הרציונליותפשר לו לפרוק מעליו את העול הטוטמא

  .'שיבת ציון'מאז ראשית  למה שקרה כאן
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טווח שיקולי שיש , בשפה הכי פשוטה, הפרגמטיזם הזה אומר, בנוסף

היה זה משה דיין . וביניהם מתקיים מתח טווח ארוך שיקולי ויש קצר

הבעיות של הטווח הארוך לא מתחילות ממחר , תבינו, ה'חבר: "שאמר

 במקומות רבים נדרשת התמודדות במתח". 'כאן ועכשיו'אלא , בבוקר

. יום של אנשי מודיעין- גם בחוויית היום ,לדוגמא, המתקיים, מסוג זה

אבל , אני מקבל התרעה על מטען על הגדר נניח שכמפקד אוגדה

על מנת לא לחשוף את , אומרים לי שאסור לי לדווח על כך ללוחמים

ושומרים את המידע , או שבוחרים לא לומר לי כלל, מקור המידע

כי היה מי , אז אולי מישהו יתפוצץ. ן מחשש לחשיפת מקורות"באמ

יר הפוטנציאלי ששקל והחליט שמה שנרוויח כרגע איננו שווה את המח

יל 'רצ'זה קרה לצ. שאנו עלולים לשלם כתוצאה מחשיפת הסוכן

בסיפור של פיצוח קוד האניגמה , במלחמת העולם השנייה, בקובנטרי

, של מסרים טקסטואליים מכונות להצפנה ולפענוח משפחה של(

). ששימשו את הכוחות הגרמנים והאיטלקים במלחמת העולם השנייה

יל 'רצ'צ. יתם של הגרמנים להפציץ את קובנטריהבריטים חשפו את תכנ

שהוא מעדיף לא לחשוף את פענוח , החליט החלטה אכזרית ואמיצה

הרוגים  400-וקובנטרי ספגה כ, הצופן ולא לפנות את האוכלוסייה

האירוע הזה מדגים כיצד מתנהג מנהיג במתח בין הטווח . באותו לילה

אם מישהו . ה מתמשכתכשהוא מצוי תמיד בדילמ, הקצר לטווח הארוך

את ביטול הסיפור הזה שנקרא  'אחת ולתמיד'חושב שאם הוא יסדר 

. זה שטויות 'סבבה'ב 'כאן ועכשיו'אז הוא יצליח לחיות , אוטופיזם

יום הוא מבחן של איזונים בין שיקולי הטווח הקצר לשיקולי -היום

ביטא , בשעה שהחליט לחזור לגטו ורשה, אנטק צוקרמן. הטווח הארוך

ישראל כבר -למרות שזה אומר שהוא אולי את ארץ. פרגמטיזם מובהק

בכך שחזון העל של  באמונה הוא לא הטיל ספק אחד אף לרגע .לא יראה

ברגע שהוא עשה את ההחלטה , ואכן. ישראל-היהודי הוא לעלות לארץ

ישראל איבדה את -שארץ לא עלה על דעתו, הפרגמטית הזאת

תה ההחלטה הנכונה ימר שזאת היזה רק או. משמעותה כחזון נצחי

זו גם . בו עמד ,במקום המיוחד, בשעה המיוחדת לאנטק צוקרמן
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לא בשם הדמוקרטיה ולא בשם . י לחורבן גוש קטיףתהסיבה שאני ציית

פרגמטיזם הוא מכלול . אלא בשל הפרגמטיזם שלי. כל מיני ערכים

שהם , השיקולים של מה שנכון לי ולייעודי במקום ובשעה הזאת

. לא היה לפני כן מבחן כזה ולא יהיה בעתיד. חידים ומיוחדים במינםי

ואם מדינת ישראל תחשוב שהיא יכולה , את הדברים האלה צריך לומר

אז המומנטום הבסיסי , לבטל את הווקטור ארוך הטווח של חזון העל

בפיברוק של אשליית , יהפך למומנטום של בוכלטריה של כאן ועכשיו

זה לא החיים שאני מייחל . ט של בית אבותיציבות שמביאה לשק

הנורמליות היא נחלתם של מי שיושבים בקרונות האחוריים . לעצמי

יש מישהו אחר שנוהג , לשתות קפה, לקרוא, הם יכולים לישון. ברכבת

בות לקיים חלוציות גוריון מדבר במפורש על המחוי- בן .עבורם בקטר

החלוץ . הפכה מתמדתהוא בעצם מדבר בשפה יפה על קיום מ. מתמדת

לא כולם יכולים לנהוג בקטר ולא . הוא זה שנושא את דגל המהפכה

חרוד  אביב הבורגנית לעין בין תל. כולם יכולים להיות חלוצים

אביב  חרוד העניקה לתל עין: החלוצית התקיימו יחסי זיקה וסימביוזה

 אביב ותל; הילה של שותפות גורל עם חלוצים נושאי דגל גאולת ישראל

  . העניקה לעין חרוד מבצר של נורמליות

הוא מדבר במפורש על מאבק , גוריון-כשאני מסתכל על כתבי בן

הוא מדבר על חינוך לחלוציות שתישא את המאבק הזה על ; לגאולה

יב ואני מאמין שמי שמחו, ולם חלוציםהוא מבין שלא כ. כתפיה

קובע הוא זה ש 'משמרות מהפכה'למסירות חלוצית באורח חיים של 

. חיים נורמליים גם בעבור הרוב החי, ד בעבור כולםכיצד ייראה העתי

. ת פחםומי שרוצה לנהוג בקטר שיידע שמאחורי הקטר יש קרוני

מאחור . נהג הקטרהוא אבל מי שקובע לאן נוסעת הרכבת ! מתלכלכים

והם יכולים לעשות , והם יכולים להיות רוב, בקרונות יש הרבה אנשים

אבל אנחנו מדברים על אותו מיעוט . יפים וטובים ,ריםהרבה דברים אח

; שנושא את דגל המחויבות בשאיפה להנהיג ולהוביל, מחויב

והם תמיד ; לאנשים האלה חייבת להיות אוטופיה, וכשמדברים על זה

, ה השנייה היו מיעוטיאנשי העלי, המכבים היו מיעוט: קבוצת מיעוט
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שהפיצו רוח לחימה , ם אישהיו ארבעי '101'-ה, ח היו מיעוט"מהפל

של , מה התפקיד שלנו בסיפור הזה -זוהי השאלה היום . ל"לכלל צה

  .נשיאת הדגל החלוצי

אני לא רוצה . אני חי במערכת פתוחה. עוד משהו לגבי פרגמטיזם

באתי עם ילדיי לבקר . בית אבות מנוהל במערכת סגורה. מערכת סגורה

ללובי השקט והמסודר כשנכנסנו . דודה ניצולת שואה בירושלים

כשאמא תהיה זקנה היא תהיה במקום ? אתם רואים: "אמרתי לילדים

, כי בית אבות זה חיים במערכת סגורה? למה". אני אגור במערה. כזה

ואין רגע ; מאבק נצחי, אבל החיים זה מאבק. מקום שמבטיח יציבות

 ,אין מנוחה, אולי יש נחלה. אחד שאדם יכול להיכנס למנוחה ולנחלה

כפי , כי כשנכנסים למנוחה ולנחלה קורה מה שקרה לממלכת שלמה

  : ככתוב, ך את המתרחש לאחר מות שלמה"שמתאר התנ

עלה שישק מלך מצרים על  ,ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם

יים סוכ, לובים, אשר באו עמו ממצרים ואין מספר לעם ...ירושלם

  .וכושים

  )יב' דברי הימים ב(

איש תחת גפנו "המתואר בפסוק  ,השלום הנפלארק חמש שנים לאחר 

' עלו המצרים על ירושלים ולקחו את אוצרות בית ה, "ותחת תאנתו

רק חמש שנים לאחר המנוחה והנחלה . ואת אוצרות בית המלך

באירופה . יציבות היא אשליה בורגנית. ל דינמיואז הכ. והיציבות נמוגה

אנשים מבקשים למצות  -ביטחון השגשוג וה, חוגגים את היציבותשם  -

ואז חסר כוח . פנאי להולדת ילדים את הנאות חייהם עד שאין להם

ושוב היציבות , עבודה ומגיעים ערבים לעבוד או צפון אפריקאים

  . מתערערת

ומי שנושא בעול המאבק הם מי  ,החיים הם מאבק מתמשך לאין קץ, כן

מדינה אחת  -גם כשדנים בעניין הפלסטיני , לכן. שקובעים את העתיד

וכל , 'היום שאחרי'מכיוון שברור לי שלעולם יש את  -או שתי מדינות 
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ואיך אומר הערבי אחרי שהוא חותם על כל , 'היום שאחרי'הסכם יש לו 

משום , אני בעניין הזה ערבי". יום חדש, היום. זה היה אתמול: "הסכם

ומה שהיה אתמול , שאני מסתכל על החיים כנתונים בתנועה מתמדת

מבחינה זאת . היום הוא יום חדש ורואים דברים אחרים. יה אתמולה

ואני שייך לסביבה הזאת , אני אכן הולך ונעשה ערבי, בהיבט התרבותי

אז אני מבין , אני מבין שהחיים דינמיים ושיש התהוות. בתרבותי

ואני מבין שביום ; ויש יום למחרת, שחותמים הסכם ויש שינוי

 - והשאלה היא איזה מאבק אני מעדיף  ,שלמחרת יש מאבקים חדשים

את המאבק בתוך המדינה האחת על זהותה של המדינה האחת 

או את המאבק מנקודת , המתקיימת בין הים לירדן על כל תושביה

במרחב הצר שבין הים , מוצא של שתי מדינות המתקיימות זו לצד זו

בעימות שיתהווה במדינה האחת או בעימות ? במה לבחור. לירדן

,  בשתי הדרכים יש פוטנציאל לאסון? תפתח עם פתרון שתי המדינותשי

בכל דרך ? איזה מאבק עדיף לי. אחת לאחרת 'מחלה'הבחירה היא בין 

האם . כך שהעניין הזה קשור בתפיסת העולם. ממתין לי מאבק

על כך מדברים בכל המכללות ? 'Prosperity'- ו 'Stabilty'מבקשים רק 

אבל בחיים קורים דברים , ה יפה לנאומיםז. לביטחון לאומי בעולם

הוודאות . כית על חיי אדם מבינה את זה"אחרים וההתבוננות התנ

אשרי 'זוכרים ויודעים ש. היחידה שיש לעם היהודי היא אי הוודאות

  .ומצפים לישועה' אדם מפחד תמיד

ואני אומר , גם חרדים, אני לוקח תמיד טרמפיסטים באמצע הלילה

, שלוש שאלותשואלים אותו  לבית דין של מעלה  אדם מגיעכש: להם

בהוויית ? מצפים לישועה היכן "?האם ציפית לישועה: "אחת מהן היא

רק . שם קורים הדברים החשובים. החיים במאבק, בחיכוך, יום- יום

כשאני , הזובחינה הומ. שם יש חרדה של ממש וגם ישועה של ממש

 אםי תפיסה בסיסית ששהויש צורך באיז, על הוויית החיים מתבונן

כי כשבן אדם מתחיל  ,ויקרו דברים חדשים; ישועה ביאנ -  נעזונעשה 

נפתחות הזדמנויות והמחויבות לפעול היא זו , לפעול קורים דברים

  .שמובילה אותנו
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מה מצפים ממדינת ישראל לממש : הערה אחרונה בשאלת המהות

   ?לאחר הרגע המכונן של הקמתה

יתה מורה ישה(, ל"עדנה מרגלית ז 'גם פרופ ובדומה אליו נהלזאב שטר

 )שלי וזכיתי לשמוע אותה לפני שנה במכון הישראלי לדמוקרטיה

המציין נקודת תפנית בעבור , כאירוע מכונן 1948רואים את אירוע 

יש לבסס את , ועכשיו ;מאבק עד אז היה תהליך של. המהפכה הציונית

בדיוק ההבדל ביני זהו . לייםהרוטינה של מחזוריות החיים הנורמ

הנתון , המהפכה הציונית היא אירוע מתמשך, בהשקפת עולמי. לבינם

בפאנל במכון הישראלי לדמוקרטיה שאלתי . בכל יום מחדש במאבק

? האם המאמץ לזוגיות שלמה מסתיים ברגע החתונה, את עדנה מרגלית

אלא שכאן טמון הבדל , הוא הרי מחייב מאמץ בכל יום מחדש

מרגע , בתפיסתם של שטרנהל ועדנה מרגלית ,המדינה. ויננמשמעותי בי

כל אחד , נבחנת בעיקר באופן שהיא משרתת את אזרחיה, שהוקמה

המדינה , לעומת זאת, בעבורי. בשאיפתו לנורמליות יציבה, בנפרד כפרט

הם אכן . למימוש שאיפות לאומיות, בראש ובראשונה, יבתמחו

חליף את השיח הלאומי מבקשים עם כינונם של מנגנוני המדינה לה

בנייתה של חברה אזרחית כמחליפה באופן המכוון ל, בשיח אזרחי

, ואני ממש להפך. ישות הלאומית שנאבקה להקמתה של המדינהל

, כמדינה שהיא לא רק דמוקרטית, ממשיך לצפות ממדינת ישראל

   .לממש כמיהות לאומיות יהודיות

באופן מוצהר  שכן, מפחדים מדיבורים של אנשים כמוניאכן אנשים 

רפובליקני במובן של מחויבות - דמוקרט כי אם, ליברלי-דמוקרט אינני

שוב  אני אומר את זה. הפרט איננו במרכז הוויית עולמי. לכללקודמת 

אין  ,'יהודית ודמוקרטיתמדינה 'כשאומרים על מדינת ישראל  :ושוב

מישהו לקח את הסיפור וקבע שהיא צריכה . 'ליברלית'הכרח לומר 

אני פשוט במובן הזה ו ,אני אכן חולק על קביעה זו. להיות ליברלית

: כלומר. לעצמה המוגדרת שותישיש לפרט תפקיד כ שולל את הרעיון

הנתונה  ,)entity(ישות יה הסוציולוגית שלי הפרט איננו באונטולוג
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בתוך , הוא מתקיים בתוך משפחה אלא , להגדרת זהות כרכיב אטומי

  . בתוך אומה, שבט

אתה , תראה: "אמרתי לו. אלי ארמון -  ארכיטקטש לי חבר י

רק כשהוא בתוך  "?עצמולכשאתה מבין מהו אריח קרמיקה . ארכיטקט

היוצר את  ,כפריט עיצוב בעל ביטוילהיות  שיכולהמכלול הוא משהו 

. לא יותר ,אדם לכשעצמו הוא אריח קרמיקה בודד. המרקם הכולל

על , על משפחהחברה אני בונה  .אני לא בונה חברה על פרטים ,לכן

והם הבסיס , על אינטרסים של קבוצותעל קבוצות ו, אומה

לא   .אנשים מכעיסה מאד הזו תפיסהה .לאונטולוגיה הסוציולוגית שלי

משתדל  אני ,כלומר. 'נאור'קנטיאני ואף לא  אינני, ליברל שאיננירק 

  . 'ותנאור'ת הַמ גְ אבל לא מחויב לדֹו, להיות נאור במובן הפשוט

והייתי מפעיל את , אומרים לי שאם הייתי הולך לפי שורת ההיגיון

אלימות  הפעלת לא במתווה הצבאי שמאפשר לי, האידיאולוגיה הזאת

אם הייתי מפעיל את זה אלא , קשה ומבוקרת כלפי האויב החוצה

כי  ,לא מסוכןממש אענה על כך שאני . הייתי איש מסוכן מאוד, פנימה

אני משתדל להתנהל  ואחרים גם כלפי ערבים ,לכן .יש לי יראת שמים

זה ומכבדים את את  מזהיםוהם  ,יש לי יראת שמיםכי  ,באורח אנושי

" פחד מאלוהים תפחד ממנומי שלא מ"כשאני אומר לערבי . זה מאוד

חאף , אילי מא ביחף אללה: "הפתגם בערבית( .הוא מבין ומזדהה

  "). מנו

ה יש לי לומר על אנשי סדום ועל מ, כמובן אפשר להקשות כאן בשאלה

שלהם כלפי  'יראת השמים'שאולי היה אף הוא תוצאת , מוסר סדום

אני , בכל אופן. אפשר לפתוח כאן דיון ארוך וראוי, אכן. 'אלוהי סדום'

אני תולה את  לכשעצמו לא במצפון - ובתמים  כי באמתחוזר ואומר 

ו זה .תוהמחזקת או אלא ביראת שמים, ההתנהלות המוסרית שלי

זהו הדבר . הרסן הבסיסי שגורם לאנשים לעשות את הטוב בעיניי

אלא לכוח  ,'שמן על גלגלי מהפכה'ים לשבזכותו אנשים אינם הופכ

. שממשמעת את חיי הפרט, למען משימה ענקית כקבוצה שמצטבר
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. תמסר לושהוא מ 'על סיפור'והפרט ממשמע את חייו דרך היצמדות ל

ממשיכים להאמין רבים ישראלים יהודים ש ואני חושב ,פשוט זה ממש

 .בזה
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