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היסוד של תפישה -את הדמות וקווי – ?מה חייבת אירופה ליוון

 –? ומה חייבת היא לרומא ולקיסרותה. ומדינה מסוימת של אדם

, ואם לא עשתה הקיסרות את אירופה, מסגרת, צלם מדיני ומשפטי

את נשמתה  –? לנצרותחייבת היא ומה . הנה הכינה אותה

  .ועצמותה של תרבות

        קלוד דלמאס קלוד דלמאס קלוד דלמאס קלוד דלמאס                                                                     

  

מסוכן להשקיף על ההיסטוריה מנקודת תצפית של ימינו ולדחוס 

ולא לראות בכול ההיסטוריה , אותה בתחום מתכונת יחידה

שהגיע לשיאו בחלומו היומרני , מנית אלא דחף לכיבוש העולםהגר

גישה כזאת עושה את ". רייך בן אלף שנה"של היטלר על 

לאמיתו של . פסקנית יותר ובלתי נמנעת, לכאורה, ההיסטוריה

. רבת פנים היא ההיסטוריה בכול עת ומלאת מגמות סותרות, דבר

אנטגוניזם עמוק מעל לכול מתאפיינת ההיסטוריה הגרמנית על ידי 

, גילוי דילמות בנות קיימא במארג הסבוך שלהן. בין כוחות מנוגדים

עשוי לתת בידינו מפתח להבנה מעמיקה יותר של העם הגרמני 

הקשיים הטרגיים . יתר של תשובות-ולהזהירנו מראש מפני הפשטת

אפשר שנצטרך להסתגל . הם לא ייפתרו מחר; שלשום-אינם מתמול

  . עתידלהם לאורך ימים ב

        זיגמונד נוימן זיגמונד נוימן זיגמונד נוימן זיגמונד נוימן                                       

  

לדלדול , מחצית המאה שחלפה הייתה עדה לנסיגת האנושות

, של הגינות, ארץ-להתמעטות מחרידה של דרך, מקפיא של התרבות

שתי . של נאמנות ואמונה ושל מהימנות אלמנטארית, צדק-חוש

ות ברמה עשו שמ, אשר הולידו אכזריות וחמסנות, מלחמות עולם

והותירו , )שאין להפריד ביניהן(האינטלקטואלית והמוסרית 

אשר כשלעצמה אינה מהווה מעצור בטוח , אחריהן אנדרלמוסיה

שתביא כליה על , בפני הידרדרות למלחמת עולם שלישית

מתוך קדחת , שמתוך הילולה עולמית זו של מוות, הייתכן...הכול

יפציע ,  ביקוד לוהטהמציתה את שמי הערב שטופי הגשם, עזה זו

        ? יום אחד שחר האהבה

      תומס מאןתומס מאןתומס מאןתומס מאן                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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  הקדמה

  

  .אם אין נותנים בה מיגונות ההווה, בהיסטוריה אין שום תועלת

        ))))9999' ' ' ' עעעע, , , , חזון המהפכה ומיתוס האומהחזון המהפכה ומיתוס האומהחזון המהפכה ומיתוס האומהחזון המהפכה ומיתוס האומה, , , , יעקב טלמוןיעקב טלמוןיעקב טלמוןיעקב טלמון((((        יל מישלהיל מישלהיל מישלהיל מישלה''''זזזז                     

  

שעליו נפגשים לרגע קל הקורא , דמה לספר היא מעין מפתן לפתחוהק

פגישה חטופה זו היא הזדמנות .  זה בכניסתו וזה ביציאתו–והמחבר 

  . תוכנו ומטרתו של הספר, בתמצית, מהם, לומר לקורא, יחידה למחבר

עיקר עניינו איננו השואה , המשנה של הספר-כפי שנתן ללמוד מכותרת

מה שהופך את . םיסטוריה של אירופה כרקע לה אלא הה–והנאציזם 

 אלא גם –כך אינו רק מה שקרה בה בפועל -השואה לייחודית כול

למרות .  ועד היום1945ההתעניינות חסרת התקדים שהיא מעוררת מאז 

שנייה במהלך ההיסטוריה של -שמדובר בתקופה שאינה אלא שבריר

 תקופה אחרת  אלפי מונים יותר מאשר על כולנכתב עליה, אירופה

אין אף לא תחום אחד במדעי החברה והרוח שלא ניסה . בהיסטוריה

בצד מבול . ועם השואה בפרט, להתמודד עם התופעה הנאצית בכללותה

ממקדים הנאציזם והשואה התעניינות עצומה גם , ספרי המחקר בנושא

  . בתחום הספרות האמנותית ובעולם הסרטים

?   ניתן להפיק מספר נוסף בנושאאיזו תועלת, אם כך הם פני הדברים

 אלא –שספר זה אינו בעיקרו ספר על השואה והנאציזם , התשובה היא

מאחר שהשואה והנאציזם מוכרים . על הרקע ההיסטורי הרחב שלהם

לעומת . השתדלתי לצמצם עד כמה שרק אפשר את הדיון בהם, היטב

ספר ה. הספרות בנושא ההיסטוריה של אירופה היא דלה ביותר, זאת

פרי עטו של ההיסטוריון  ,"אירופהדברי ימי "היחיד שאני מכיר הוא 

מאז . 1936שכתיבתו הסתיימה בשנת      ,,,,)1940-1865(     פישר פישר פישר פישררברטרברטרברטרברטהההה    הבריטי

ככול הנראה , ועד היום לא העז שום היסטוריון לכתוב ספר בהיקף כזה

אף , חוסר זה מבקש ספרי למלא. בשל מגמת ההתמחות ההולכת וגוברת

בעוד שספרו של פישר לא . תב בצורה שונה ומתוך מטרה שונהשהוא נכ

. בספרי ממלאים הם תפקיד מרכזי, היהודים אלא אגב אורחהאת מזכיר 

, בני אירופה, אנו"(בעוד שפישר רואה את אירופה כמי שנוצרה בידי יוון 

 הרי שלפי ספרי נוצרה זו גם בידי מורשת –) 21212121' ' ' ' עעעע, " של ֶהיַלסההננו בני

הרוח -ף שפישר מכיר בכוחה של האמונה הישראלית וברוממותא. ישראל



 בצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעש

 
14141414

הרי שאת השפעת הנצרות על אירופה אין הוא מחפש במקורה , שבה

  .      אלא דווקא ביסודות הפגאניים שהנחילה לה יוון, הישראלי

בעוד . חשוב לא פחות, ספרי שונה מספרו של פישר גם בהיבט נוסף

הוא ספר  , וריה במובן המקובלבדומה לספרי היסט, שספרו של פישר

, משמע,  הרי שספרי הוא היסטוריוסופי באופיו–היסטוריוגראפי במהותו 

הריהו מפרש אותן בפרספקטיבה , יותר משהוא מביא עובדות היסטוריות

אינן מדברות , )והן חשובות מאוד(חשובות ככול שיהיו , העובדות. חדשה

ות והמושגים שבהם  אלא מדברות תמיד באמצעות ההנח–בעד עצמן 

  . אנו משתמשים

החורגות , שואת יהודי אירופה מעוררת מספר שאלות היסטוריוסופיות

. היסטוריה של גרמניה ואירופה במובן הרגיל של מונח זההרבה מעבר ל

האם מדובר בכורח ) 1: (שלוש חשובות לדעתי במיוחד, מבין שאלות אלו

 מהווה השואה פרק האם) 2(?; היסטורי שלא ניתן היה למנוע אותו

 או שמא גם בזו –בהיסטוריה של המרחב דובר השפות הגרמאניות בלבד 

 במובן "היסטוריה גרמנית"האם קיימת בכלל ) 3( ;?של אירופה בכללותה

  ? או שמא זהו מונח אנכרוניסטי–הלאומי של מונח זה 

היא החשובה שבין , קיומו של דטרמיניזם היסטורי-שאלת קיומו או אי

.  ולכן התשובה לגביה קודמת לכול תשובה אחרת– השאלותת שלוש

אך גם , שלא קיים דטרמיניזם היסטורי מוחלט, עמדתי במחלוקת זו היא

נתיב מהלכה של ההיסטוריה הוא , לשיטתי. לא חופש אלתור מוחלט

מורשתם והנסיבות , כוחותיהם, פשרה בין רצונותיהם של בני אדם

שרה זו משתקפת בעיקר בצמתי פ. ההיסטוריות שבתוכן הם פועלים

שלילת הדטרמיניזם     .כגון זה שבו התרחשה השואה,  היסטורייםהכרעה

 אלא בעלת השלכות על – ההיסטורי היא לא רק עניין להיסטוריונים

לא ניתן ליישב , שכן. ההווה הקיבוצי והאישי של כול אחד מאיתנו

רה דטרמיניזם זה עם תפישת האדם כייצור מוסרי בעל כושר בחי

, מההכרעה לגבי שאלה זו לגבי העבר. הנושא באחריות למעשיו, והחלטה

  . נגזרת גם הכרעה לגבי ההווה והעתיד כאחד

האם מהווה השואה פרק בהיסטוריה של המרחב דובר השפות , השאלה

שאלה  – של אירופה בכללותההיסטוריה  או שמא גם ב,הגרמאניות בלבד

 מציגה היא שתי פרדיגמות באשר, אף היא בעלת חשיבות גדולה זו

לא ניתן להבין את , לפי התפישה המקובלת  .היסטוריוסופיות שונות

בפרספקטיבה המוצעת , לעומת זאת.  אלא במושגים לאומיים,היסטוריהה



15151515 של אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואההיסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה הההה

באשר יש בה , תיאור ההיסטוריה במושגים לאומיים היא מוטעית, כאן

 מינוח  ב מה שמכונה–חשיבה מודרניים על העבר -משום השלכת דפוסי

להבדיל , אירופית-ההתבוננות בשואה במסגרת כלל. "אנכרוניזם"האקדמי 

מדויקת , היסטוריים משמעות חדשההמקנה לאירועים , מלאומית בלבד

  .   יותר

 "היסטוריה גרמנית"באיזו מידה ניתן בכלל לדבר  על , השאלה השלישית

. שונותאף היא נגזרת מהפרספקטיבות ההיסטוריוסופיות ה  שאלה זו–

אף הוא  "היסטוריה גרמנית"מונח ה, המוצעת כאןבפרספקטיבה 

באשר מתעלם הוא מההיסטוריה האימפריאלית של המרחב , אנכרוניסטי

אלא משותפת ,  היסטוריה שאינה ייחודית לו– השפות הגרמאניותדובר 

  . 20-לו ולכול יתר הזירות ההיסטוריות עד המאה ה

שמש בחיבור זה לציון שני סוגים  מ"ההיסטוריה של אירופה"המושג 

רצף של אירועים פוליטיים הנקטע מדי פעם על ) 1: (שונים של היסטוריה

התפתחות של מוסדות חברתיים ה) 2(; "צמתי הכרעה היסטוריים"ידי 

   ). התפתחות השפה ורעיונות פוליטיים (מסוימיםומושגים 

 כשאנו "היסטוריה"במובנה הראשון הוא מה שמכנים אנו ההיסטוריה 

היסטוריה זו מתארת את מכלול . הספר- בבתי"מלמדים היסטוריה"

, אנו-למן ראשיתו המשוערת ועד ימינו, האירועים בחייו של עם מסוים

 "צמתי הכרעה היסטוריים"במונח .  "ההיסטוריה של עם ישראל"דוגמת 

שבהן הוכרע גורלו , בחייו של עם מסויםדרכים -מתכוון אני לאותן פרשות

שואת יהודי , חורבן בית שני,  כגון חורבן בית ראשון, שנים רבותלמשך

מושג זה קשור בטבורו . 20-אירופה או תקומת עם ישראל בארצו במאה

, "גורל"(לתפישה שלפיה לא קיים כלל דטרמיניזם היסטורי במובן דתי 

 אלא קיימות דרגות חופש –או סיבתיות אנושית נוקשה ") רצון האל"

  . כבחייו של כול יחיד, של כול עםמסוימות בחייו 

 היסטוריה –"  ומושגיתהיסטוריה מוסדית"ההיסטוריה במובנה השני היא 

הסוקרת את התפתחותם של המוסדות והמושגים של החברה האנושית 

לימוד היסטוריה הוא חידוש של . לאו דווקא בהקשרה הלאומי, בכללותה

רספקטיבה המהווה חלק מחקר החברה האנושית בפ, העת החדשה

 מתכוון אני לכול פעילות קיבוצית "מוסד חברתי"במונח . היסטורית

המשמש כעוגן של , מושג זה.  להבדיל מפעילות אקראית–ממוסדת 

מקיף למעשה את מרבית הפעילויות הקיבוציות , הסוציולוגיה המודרנית

הדתיים , הכלכליים,  הפוליטיים–המאורגנות במכלול החיים הקיבוציים 
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כמוסכמות ,  המתאפיינות על ידי האופי הסמלי שלהן–ים והמדעי

היא ההיסטוריה הנלווית להתפתחות  " היסטוריה מושגית". חברתיות

 היסטוריה שאותה –על ידי קריאה בשם לכול מוסד חברתי , המוסדית

המתורגמת לכול שפה , "ההיסטוריה של השפה האנושית"ניתן לכנות 

 במובן "ההיסטוריה של הטכנולוגיה"גם בנוסף לכך קיימת . לאומית בנפרד

כמו גם את המוסדות , של התפתחות הכלים המשמשים את היחיד

במסגרת .  היסטוריה הקובעת את דרגת התפתחותם של אלה–והשפה 

חיבור זה הנני סוקר את התפתחותם של המוסדות והמושגים הנראים לי 

  . כשבכול פרק נבחן מוסד אחד או יותר, חשובים במיוחד

המושגית והטכנולוגית אגב דיון בהיסטוריה , ימוד ההיסטוריה המוסדיתל

 לימוד מעין זה מעניק להיסטוריה זו משמעות רחבה –של אירופה 

ייחודה של ההיסטוריה . בהרבה ממה שמקובל לתת לה בדרך כלל

האירופית בהשוואה לזירות היסטוריות אחרות הוא בפיתוחם של 

ות שהפכו לחלק בלתי נפרד של עולמנו המושגים והטכנולוגי, המוסדות

  .בבחינת היו הם טבע שני שלנו, המודרני

על הקושי שבמתן הסבר אחת מהמטרות שהצבתי לעצמי היא להתגבר 

שלפיהם ,  הסבר העומד בניגוד להסברים המקובלים–רציונאלי לשואה 

בהיסטוריה .  אנושי-מטפיזי ועל, חורבן יהודי אירופה משקף משבר קוסמי

אך אף אחד מהם , ים לא מעט מקרים שבהם הוכחדו עמים שלמיםידוע

 מושגים בעלי מטען דתי – "Holocaust"  או "שואה"לא כונה בשם 

באשר הוא קושר את ,  חזק בהרבה"Holocaust"מבחינה זו השם . מובהק

האירוע ההיסטורי של רצח העם עם פולחן הקורבנות שאפיין את הדתות 

המונח . מוד מניתוח אטימולוגי של מושג זהכפי שניתן לל, הפגאניות

"Holocaust"היווני מקורו במונח  "holókaustos", שלצירוף  שהוא 

"hólos" )whole = הכול (ו- "kaustós") burnt  =משמעות . )בעירה, שריפה

 בשפה )."wholly burned" (" הכולשריפת"המושג הלועזי היא אפוא 

פסוקים אותם תרגום  זה לצורך נעשה שימוש במונחהיוונית העתיקה 

היה  קורבן שאסור – "רבן החטאתק"בשריפת העוסקים , בספר ויקרא

ְוָכל ַחָּטאת ֲאֶׁשר יּוָבא ִמָּדָמּה ֶאל אֶֹהל " : ולכן שרפו אותו עד תום, ולאוכל

מכאן גם  .))))23232323////וווו ויקראויקראויקראויקרא( "ִּתָּׂשֵרף ָּבֵאׁש – לֹא ֵתָאֵכל, מֹוֵעד ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש

עוצמת  ."It shall be wholly burned"  לאנגלית"ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף"ם של התרגו

" שריפה"משמשים המונחים שפה הדתית ביטוי זה מתבררת כשזוכרים שב

משנה משנה משנה משנה  ,"ֵאין ֵּבעּור ָחֵמץ ֶאָּלא ְׂשֵרָפה"(לא רק במשמעות פיזית " בעירה"-ו

 דבריםדבריםדבריםדברים( "ָרע ִמִּקְרֶּבָךּוִבַעְרָּת ָה" אלא גם במשמעות סמלית של – ))))אאאא//// ב ב ב ב,,,,פסחיםפסחיםפסחיםפסחים
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תפישת רצח יהודי אירופה  ....))))12121212////זזזז""""יייי דבריםדבריםדבריםדברים(" ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל" ))))7777////זזזז""""יייי

במונחים דתיים או מטפיזיים יש בה כדי להעתיק את האשמה משכמו של 

 תפישה שיש בה כדי להפחית את האחריות של –האדם לכוחות שמעליו 

אפשר להכיר בייחודו של .  חולשתהומכאן, הישירים והעקיפים, מבצעיה

כותב . ויחד עם זה לא להפקיעו מרשות ההיסטוריה, רצח העם היהודי

 " השואה כתופעה היסטורית-נגד מיסטיפיקציה " במאמרו יהודה באואריהודה באואריהודה באואריהודה באואר

  ::::))))263263263263----264264264264' ' ' ' עעעע, , , , """"''''פתרון סופיפתרון סופיפתרון סופיפתרון סופי''''מאנטישמיות מודרנית למאנטישמיות מודרנית למאנטישמיות מודרנית למאנטישמיות מודרנית ל"""") ) ) ) עורכיםעורכיםעורכיםעורכים((((וגוטמן וגוטמן וגוטמן וגוטמן ----קולקה וקולקה וקולקה וקולקה ו((((

, ל היהודים היה יחיד במינומי שאינו מכיר בעובדה כי מצבם ש

מי שאומר כי אין לשואה , ומאידך. מטשטש את ההיסטוריה

 אף הוא טועה –אפשר כלל להסבירה -הקבלה כלשהי ואי

  . במיסטיפיקציה

 אלא רק –מתן הסבר רציונאלי אין בו כדי להפחית מעוצמת האירוע 

    אןאןאןאן''''זזזזכפי שכותב , להצביע על הקושי שבשימוש בכלים מקובלים לנתחו

  ::::))))10101010' ' ' ' עעעע, , , , """"נאציזםנאציזםנאציזםנאציזם"""", , , , בועז נוימןבועז נוימןבועז נוימןבועז נוימן((((        )Lyotard(    פרנסואה ִליֹוֵטרפרנסואה ִליֹוֵטרפרנסואה ִליֹוֵטרפרנסואה ִליֹוֵטר----אןאןאןאן''''זזזז

אושוויץ הייתה רעידת אדמה שהשמידה את המכשירים שמדדו 

סים לשקם את מכשירי המדידה  נ ומאז ועד עתה אנו מ– אותה

  .  האלה ואף ליצור חדשים

הדרישה למתן הסבר רציונאלי לשואה ולנאציזם אין פירושה קריאה 

) Martin Broszat (מרטין ברושטמרטין ברושטמרטין ברושטמרטין ברושטבאותו מובן שמציע  ,הםליזציה שללנורמ

לשחרר את   אלא רק– "זםציאקריאה להיסטוריזציה של הנ"במאמרו 

 , שעליה דיבר ברושט"נורמליזציה"ה. הדיון מהנטל המטפיזי שדבק בהם

  משמעה ,)Historkerstreit( "פולמוס ההיסטוריונים"במסגרת מה שמכונה 

 אך ורק מקור ללקחים פוליטיים 3-אות ברייך השיש לחדול מלר

ובמקום זה לשלב אותו כהלכה בהיסטוריה הכללית של מרחב , ומוסריים

לחקור אותו באותם כלים שבהם חוקרים אנו תקופות ,  משמע–זה 

נורמליזציה מסוג זה היא בלתי . או בכול מרחב אחר, אחרות במרחב זה

דווקא , וריוגראפיים מקובליםאפשרית גם אם עושים שימוש בכלים היסט

מלחמות הרסניות . משום שהיא כה חריגה מבחינת עוצמתה והרסנותה

מעולם , ואולם; מעשי טבח נוראים אירעו גם לפני כן; היו גם קודם לכן

 ומכאן –קודם לכן לא התרחשו מעשי הרס וחורבן בעוצמה ובהיקף שכזה 

ירועים הללו ניתן את עוצמתם של הא. ייחודה של תקופה זו בהיסטוריה

 טכנולוגיה –ידי הטכנולוגיה המודרנית שבה נעשה שימוש -להסביר על

כול זה . כמו גם לשפל חסר תקדים, שהביאה את האדם לפסגות לא יאמנו
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שהגאונות האנושית נשאה , היה תוצאה של יחס דיאלקטי בין הטכנולוגיה

 של  לבין ההבנה הפוליטית המסורתית–מחד , אותה לגבהים חדשים

חלפה , שנישאה כה רחוק, הטכנולוגיה. מאידך, שנותרה במקומה, האדם

עד שהביאה את , על פני הפוליטיקה והפכה מנוכרת להקשר שבו נוצרה

מושג מושג מושג מושג ההההעל על על על ((((שמאחוריו אין עוד ולא כלום , האנושות אל סף התהום

  .)''''זזזז נספח  נספח  נספח  נספח  ראהראהראהראה    ,,,,""""פולמוס ההיסטוריוניםפולמוס ההיסטוריוניםפולמוס ההיסטוריוניםפולמוס ההיסטוריונים""""בהקשר של בהקשר של בהקשר של בהקשר של " " " " נורמליזציהנורמליזציהנורמליזציהנורמליזציה""""

 נגזרת מכך שהשואה התרחשה במסגרת ,הנדרשת תאלירציונההפרשנות 

לכן צריך לנתח אותה במושגים .  לא מחוצה לה–ההיסטוריה האנושית 

 ולא במונחים תיאולוגיים כפי שעולה –היסטוריוגראפיים מקובלים 

השורשים "או ) שלמה שוהם ("המיתולוגיה של הרוע"מספרים כגון 

אפשר לראות בנאציזם ). כטררבקה ש(" התיאולוגיים של הרייך השלישי

ולמרות זאת לא להיגרר  –) קרל שמיט ("פוליטיתתיאולוגיה "סוג של 

כול , אפשר להצביע על האופי הפגאני של הנאציזם. למונחים תיאולוגים

עוד מצליחים לשמור על ההבחנה היסודית בין תיאולוגיה לבין פוליטיקה 

פקדה את יהודי אפשר להצביע על הטרגדיה ש. והיסטוריה פוליטית

 "תחום המושב"לפחות ב(שרובם היו אנשים שומרי מסורת , אירופה

הסתר "( ולמרות זאת לא לערב את אלוהים בנושא –) שבמזרח אירופה

ראה ראה ראה ראה ((((אמונה -ולא לכרוך טרגדיה זאת עם שאלות של אמונה ואי) "פנים

 הגות יהודית מתמודדת עם  הגות יהודית מתמודדת עם  הגות יהודית מתמודדת עם  הגות יהודית מתמודדת עם ----בראשית הייתה השואה בראשית הייתה השואה בראשית הייתה השואה בראשית הייתה השואה  " " " ",,,, משה שנר משה שנר משה שנר משה שנר::::בהקשר זהבהקשר זהבהקשר זהבהקשר זה

            ....")")")") היהודי לאחר השואה היהודי לאחר השואה היהודי לאחר השואה היהודי לאחר השואהםםםםשמעות הקיושמעות הקיושמעות הקיושמעות הקיוממממ

הסבר רציונאלי הוא בראש ובראשונה הצגת פרספקטיבה היסטורית 

 –"רע"- ו"טוב"מבלי להכניס בה שיקולים ערכיים של , מקיפה ומאוזנת

    ----מדינותמדינותמדינותמדינות ."היסטוריתסיבתיות שיפוט ערכי לגופה של " מה שאני מכנה

 אלא משום שהיו – הבריתהבריתהבריתהברית----בעלותבעלותבעלותבעלות נוצחו לא כי היו רעות יותר מהצירהצירהצירהציר

 הצירהצירהצירהציר----מדינותמדינותמדינותמדינותאפשר בהחלט לראות את . חלשות מהן מבחינה צבאית

מבלי לטעון שהן , )ראייה המשקפת שיפוט ערכי(כדמויות הרעות בסיפור 

סיבתיות היסטורית במונחים (הפסידו במלחמה משום שהיו רעות 

כול מי שמדבר על ההיסטוריה כאילו הייתה ). לא אובייקטיביים, ערכיים

מחדיר לתוכה שיקולים , יא בית דין הפוסק לטובת הטובים וכנגד הרעיםה

צחון הטובים י המסתיים תמיד בנ,סרט הוליוודיההיסטוריה אינה . זרים

הכוחות -המוכרעים על ידי יחסי,  אלא סיפור של מאבקי כוח–על הרעים 

  .  לא על ידי טיבם המוסרי, בין הצדדים
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מבלי לראות בו , שפקד את העם היהודיניתן לדבר על האסון , בדומה לכך

רוב , בפועל(עונש על תהליכי החילון וההתבוללות שאפיינו חלקים ממנו 

בעוד שחלק ניכר מהחילונים הצליח , היהודים שנרצחו היו שומרי אמונה

אלא , אסון זה לא נגרם בשל איזה כשל מוסרי מצדם). להימלט על נפשו

שם שמדינת ישראל ניצחה את  ממש כ–מגן -משום שהיו חלשים וחסרי

. אלא משום שהיא חזקה יותר, שכנותיה לא משום שהיא מוסרית יותר

אף שתחושת צדקת הדרך ( לא מי שצודק –בפוליטיקה מנצח מי שחזק 

  ). עשויה לשמש מרכיב חשוב במאמץ המלחמתי

שיפוט ערכי לגופה של "לבין "  לגופו של אדםשיפוט ערכי"ההבחנה בין 

היא בעלת חשיבות עצומה בלימוד  הבחנה זו – "וריתהיסטסיבתיות 

ההיסטוריוגרפיה המודרנית נבדלת מההיסטוריוגרפיה . ההיסטוריה

לפי התפישה המקראית קיימת סיבתיות . המקראית בדיוק בנקודה זו

המנחיל תבוסה לרעים , כשהפוסק האחרון הוא האל, ערכית מובהקת

ישראל הוגלה מעל אדמתו כי לפי תפישה זו עם . והמביא ניצחון לטובים

אם רק ,  כשם שהוא עתיד לשוב אליה– )"ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה"(פשע 

לפי התפישה המודרנית הייתה גלות זו , לעומת זאת. יעשה תשובה מלאה

העל של - שתי מעצמות–תוצאה של חולשת  ישראל ביחס לאשור ולבבל 

  .  הסהר הפורה באותה עת

 –"  לגופו של אדםשיפוט ערכי"נאצי הוא בבחינת שיפוט המשטר ה

 נגרר בהכרח לסוג של בנאליות , יו מי שמנסה לוותר עלכולשיפוט ערכי ש

 העוסקים "היסטוריונים חדשים"כפי דרכם של מספר , מדעית-פסידו

אף פעם לא נוכל להתייחס לנאציזם , נתאמץ ככול שנרצה. בנושא

סים לניתוח הפיאודליזם ולשואה באותה אדישות שבה אנו מתייח

  . 16-או אל האיכרות הצרפתית במאה ה, הביניים-באירופה של ימי

עוסק בהיסטוריה של אירופה ובהצטלבותה עם ההיסטוריה של זה ספר 

במטרה לעמוד על הרבדים העמוקים יותר של , היהודים שחיו בקרבה

יעקב יעקב יעקב יעקב את ההשראה לכתיבת הספר קיבלתי מספריו של . היסטוריה זו

ההיסטוריה האירופית כרקע "ובמיוחד ממסה שכתב בשם , מוןמוןמוןמוןטלטלטלטל

  :))))267267267267----268268268268' ' ' ' עעעע(((( "בעידן האלימות"הנכללת בספרו , "לשואה

, ההיסטוריות, "גיאולוגיות"ה לשכבות לחדור מבקשים אנו

 עלתה-קמה שמתוכן, הפסיכולוגיות, האידיאולוגיות, החברתיות

-נקודת האם. השואה בדבר ההחלטה – והנוראה הנועזת היומרה

 ישראל שנאת, האנטישמיות היא, ההתפתחות כל מוקד, המוצא
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. לי תינרא אינה המסגרת של כזאת מצמצמת הגדרה? לא ותו

 רצוף, ראשוני, קבוע נתון היא ליהודים שהאיבה נסכים אפילו

, זהות אותה ובעל, ימינו ועד ההלניסטית התקופה מאז ומתמשך

 בפעם כפעם ורצותהפ קדומות דעות של רופפת מערכת סתם ולא

 ךרטנצ כך אפילו – ברציחות ואף ברדיפות, עוינת תעמולה של בגל

 סגנונות, הפעולה-דרכי, הצורות, הגילויים, הנסחים בריבוי להודות

, במקום תלויים שכולם – האשמות תכני, הטיעונים פיוא, ההסתה

 בסולם, כלכליים-חברתיים בנתונים, פוליטית בסיטואציה ,בזמן

 אף: דבר של כללו. הפסיכולוגי במצב, רוחניים גורמיםב, הערכים

 ראשונית תופעה דיוק ליתר או, אוטונומי חזיון היא האנטישמיותש

; לה שמחוצה גורמים של פונקציה זו או זו בצורה הריהי, ורצופה

  . יותר מקיף מוכיןיס-ארג בתוך היא נתונה

, ירופיתלשחזר את ההיסטוריה של הזירה האאפוא מטרת ספר זה היא 

מחד כשזו משמשת כבמה שעליה משחקים בתפקידים הראשיים היהודים 

 – אין בהכרח קדושים ונבלים, סיפור עלילה זהב.  מאידךושונאיהם –

 ,מובן- בעולם כאוטי ובלתילעצב את גורלםהמנסים בני אדם רק אלא 

האם יד , את השאלה. מבלי שיוכלו לפנות לעזרה חיצונית כלשהי

 – אשאיר פתוחה, אם לאו, ה כיוונה את האירועים הללוההשגחה העליונ

הגם שלא , בפרספקטיבה חילוניתכאמור באשר היסטוריה זו נכתבת 

  . דתית-בהכרח אנטי

המוליך בבחינת סיפור עלילה , דטרמיניסטיתאינה אף היסטוריה זו 

שבה לגיבוריה יש יכולת , סיפור הרפתקה אלא – גזורה מראשלתוצאה 

הרפתקה שהיא בבחינת ניסוי ; בין חיים למוות,  לרעלבחור בין טוב

גילויי גבורה ב גם לאא, כאב וסבלהכרוך לא רק במאבק רצוף  –וטעייה 

 משמעות חדשה "ִיְׂשָרֵאל"על רקע זה מקבל השם . והצלחה לא מעטים

בלא , כמי שנגזר עליו לחיות במאבק מתמיד כנגד אויביו, ודרמתית

 – ִיְׂשָרֵאל  ִּכי ִאם, לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך:ֶמרַוּיֹא"בבחינת , שייכנע להם

ַּבֶּבֶטן ָעַקב " או, ))))29292929////בבבב""""לללל, , , , בראשיתבראשיתבראשיתבראשית((((" ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל ֱאלִֹהים ְוִעם ִעם ָׂשִריָת ִּכי

  ))))4444----5555////בבבב""""יייי, , , , הושעהושעהושעהושע((((" ַמְלָאְך ַוֻּיָכל  ַוָּיַׂשר ֶאל; ֱאלִֹהים ּוְבאֹונֹו ָׂשָרה ֶאת ָאִחיו ֶאת

מצריך כמובן ספר , המשתרע על פני אלפי שנים, זהמעין ה סיפור עליל

.  אלא היער כולו,לא העצים הבודדים הם העיקר, לדעתיאך  – כרכים-רב

של  " ומשמעותהמבנה ההיסטוריה היהודית"לבדומה , זהספר 

 ניסיון – היסטוריוסופי בעיקרוהוא ספר , צבי גרץצבי גרץצבי גרץצבי גרץההיסטוריון היהודי 
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הסב סביב הקשר בין ,  בעל משמעותלתפוש את ההיסטוריה כסיפור

לא העובדות כשהן . המרכיבים את התמונה כולה, האירועים הבודדים

כפי שכותב ההיסטוריון , אלא הדרך שבה מפרשים אותן, לעצמן חשובות

  : ))))8888' ' ' ' עעעע, , , , """"דברי ימי הציביליזציה האירופיתדברי ימי הציביליזציה האירופיתדברי ימי הציביליזציה האירופיתדברי ימי הציביליזציה האירופית", קלוד דלאמסקלוד דלאמסקלוד דלאמסקלוד דלאמס( ורורורורוְוְוְְוּבְּבְּבְְּבלוסיין ֶפלוסיין ֶפלוסיין ֶפלוסיין ֶפ

אוסף של עובדות מבודלות  מגישה לבני אדם וגרפיהאין ההיסטורי

כדי , ולפיכך, היא מסבירה אותן; ת עובדות אלוֶרֶד היא סֹו–

אשר אין היא נותנת להן , היא עורכת אותן בסדרות, להסבירן

הנה , כי אם תרצה זאת ואם לאו. לב-מידה שווה של תשומת

 היא ממיינת את עובדות העבר , מצורכי ההווה שלהתיתנמּו

  . ומצרפת אותן

: אלא רק מבחינה פרשנית, מחדש דברספר זה  עובדתית אין מבחינה

 ּותנסּככסיפור של ִמרק  לא ,מספר הוא את סיפורם של יהודי אירופה

תנחומא תולדות תנחומא תולדות תנחומא תולדות תנחומא תולדות (((( "הכבשה העומדת בין שבעים זאבים"בבחינת  ּותונרדפ

כסיפורם  אלא גם – "היסטוריוגרפיה בכיינית"נרטיב שניתן לכנותו  ,))))''''הההה

ולאחר  אירופה תשבלעדיהם לא הייתה הופכ, ורי תרבותגיבשל היהודים כ

  .  היוםןשהמדע וטכנולוגיה כפי , מעצמות תרבותלב "מכן גם ארה

, מתחקה הספר אחרי אחר השלבים בהיסטוריה של יהודי אירופה, מחד

שהחלו כקבוצה שולית בקרב המוני שבטים גרמאניים וסלאביים בטרם 

מרכז הבמה האירופית במהלך עד שפרצו ל, התגבשו פוליטית ודתית

 חל הםבש הנסיבות והשלביםעוקב הוא אחר , מאידך; 1933-1815השנים 

 דמיתםתמ: אירופהעמי  של םבעיניה םהיהודי בתדמית הגורלי המהפך

שרק אם ישכילו להכיר במשיחיותו של ישוע , האל ימקוללבימי הביניים כ

, בעולם הרעל כו כשורש 20- וה19- לראייתם במאות ה– יזכו לגאולה

הוא שגרם לעמי , מהפך זה בתדמית היהודים. השטני של המונח במובן

 למתקפה – םיהודיהיתר של ה-תהשפעפני באירופה לעבור ממגננה 

 עורל, שישים קץ אחת ולתמיד, " לבעיית היהודיםסופיה פתרוןה"בנוסח 

 רתיעהבבהדרגה  כרסמו האלה והתוכניות הדימויים, הרעיונות .המוחלט

 של אקלים יוצרי מאורעות של כושר-שעת אבבֹוש עד, "תרצח לא"ה נימפ

ְלַהְׁשִמיד "עת  – "!עת לעשות "ה שלתורגמו הם לתחוש, חירום-שעת

מגילת מגילת מגילת מגילת (((( "דָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָח ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָּכל ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת

   ....))))אסתראסתראסתראסתר

 – דווקא על ידי גרמניההתחוללה ה השואייתכן שכיצד , מקובל לשאול

טכנולוגיים , שהובילה את אירופה להישגים מדעייםאותה גרמניה 
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 גרמניה שרק ,  תשובתי היא.כך-תקדים כול-ותרבותיים מופלאים וחסרי

השמדה בסדר גודל חולל המתועשת ועתירת הטכנולוגיה יכולה הייתה ל

 –ח המונים שבה גויסה התעשייה כולה למטרות מלחמה ורצ, שכזה

. דלות טכנולוגיה, השמדה שלא ניתן היה לבצע בתרבויות מסורתיות

נדרש היה , כדי שהשמדת עם בסדר גודל כזה תוכל להתרחש, ואולם

 –כלכלית ומדעית כאחת , מבחינה פוליטית, צירוף נסיבות מיוחד במינו

צירוף שעשה את גרמניה לבעלת עוצמה חסרת תקדים בהיסטוריה 

בחשוב שבצמתים ההיסטוריים שנקרו , ניה זו החליטהגרמ. האנושית

 וסופה שהמיטה היא אסון נורא לא רק על –לבחור ברע דווקא , בדרכה

  .  יהודי אירופה אלא גם על עמה שלה

 לא הוא –אף שסיפורם של יהודי אירופה הוא ציר העלילה של ספר זה 

ציתה מחלסיום  למן ראשיתה ועד אלא ההיסטוריה של אירופה, העיקר

 –היסטוריה זו על היבטיה השונים . 20-הראשונה של המאה ה

' התרבותיים וכד, המוסריים, הדתיים, הטכנולוגיים, הכלכליים, הפוליטיים

בדרך כלל . 21- היא שאותה מבקש אני לבחון בפרספקטיבה של המאה ה–

נסקרת השואה על רקע האידיאולוגיה האנטישמית שרווחה בין השנים 

כשהיבטיה הסמויים יותר של המציאות זוכים לטיפול שולי , 1945-1815

הקהילות הטוטלי של חורבן השאת , יהא זה נאיבי לחשוב, ואולם. בלבד

רק ניתן להסביר , 2- במהלך מלחמת העולם ה,היהודיות באירופה

 כדי שמאורע בסדר גודל שכזה . דתיים ומוסריים,  אידיאולוגייםבמונחים

טכנולוגיים ופוליטיים ייחודיים , ורמים כלכלייםנדרש צירוף של ג, יתרחש

   .קבצם יחד יכלו לחולל מפץ שכזהת שרק בה–

 20- של המאה ה1-ההיסטוריה של המחצית ה, בפרספקטיבה המוצעת כאן

 אלא בסימן של מאבק –לאום -עמדה לא בסימן של מאבק בין מדינות

נית לבין גרמא-הפאןהנאצית אימפריאלי על השלטון בעולם בין גרמניה 

העל החזקות ביותר -שתי מעצמות –סלאבית -הפאןהסובייטית רוסיה 

לכן . גרמניה דהרה מזרחה. רוסיה דהרה מערבה. שידע העולם עד אז

 משל היו אלו –נמנעת -ההתנגשות ההרסנית ביניהן הייתה כמעט בלתי

שבהתנגשותן ו, שתי רכבות מהירות שנעו במהירות עצומה זו כלפי זו

ץ שבין שרובם התגוררו באזור החִי, היהודים. רגיה אדירההשתחררה אנ

ֶּבלרּוס , פולניה ("תחום המושב היהודי"שהיה ידוע בשם , גרמניה לרוסיה

וסופם ,  נלכדו בין שתי רכבות דוהרות אלו–) ואוקראינה של היום

   .שהושמדו במרחץ הדמים הגדול ביותר בהיסטוריה
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לא היה חריג , 20-מאה ההמאבק האימפריאלי על השלטון בעולם ב

בפרספקטיבה המוצעת .  אלא דווקא הדגם הנורמטיבי שלה–בהיסטוריה 

.  אלא דווקא הלאומיות–לא האימפריאליזם מצריך הסבר , בחיבור זה

עד שאין אנו , דפוסי החשיבה הלאומיים נצרבו כה עמוק בתודעתנו

קיבועה של . "לאום-מדינת" הקרוי מבינים כמה מוזר הוא ייצור פוליטי זה

 ולכן –זהות קיבוצית זו בתודעה המודרנית הפך אותה לטבע שני שלנו 

הגם שההיסטוריה . מתקשים אנו לכתוב היסטוריה שאיננה לאומית

, ראות לאומית-משחזרים אנו אותה מנקודת, בפועל הייתה אימפריאלית

, הלאום המוכרות לנו-מדינות.  ובדרך זו אנו מעוותים אותה לחלוטין

.  ובניגוד להם–ו מתוך הסדרים אימפריאליים שקדמו להן התפתח

היסטוריה הכתובה ברוח לאומית עשויה אולי לגייס תמיכה ציבורית 

 השנים 200-וזהו למעשה התפקיד שמילאה ב(לצורך מאבקים לאומיים 

  .  אך אין בכוחה לתאר את ההיסטוריה באופן אובייקטיבי–) האחרונות

ומכאן , אימפריאלית-אלא אזורית, ומיתההיסטוריה האמיתית אינה לא

 לא –הצורך בהיסטוריוגרפיה שתיכתב בפרספקטיבה אימפריאלית 

אין פירוש הדבר שיש לוותר על ההיסטוריוגרפיה . בפרספקטיבה לאומית

 אלא רק שיש למקם אותה בתוך –הלאומית של כול לאום ולאום 

ַּבר שנולד משל הייתה היא עּו, המסגרת האימפריאלית שבקרבה התפתחה

ראות אימפריאלית -כתיבת ההיסטוריה מנקודת. מתוך רחם אימפריאלית

בדומה , עשויה להפוך את רוב ספרי ההיסטוריה המוכרים לנו למיושנים

  . "קופרניקיתהמהפכה "לאותם ספרי אסטרונומיה שנכתבו קודם ל

השיא לא רק של -הייתה השואה נקודת, זואימפריאלית בפרספקטיבה 

היהודים .  אלא גם של ההיסטוריה האירופית כולה–ה הגרמנית ההיסטורי

היו אומנם הקורבן העיקרי של התנגשות אימפריאלית זו שבין גרמניה 

.  אך לבטח לא היו הקורבן היחיד–הנאצית לבין רוסיה הסובייטית 

כשמיטב בניה טבחו זה בזה , למעשה שילמה אירופה כולה את מחירה

.  כשם שהמפוארות שבעריה הפכו עיי חורבות, ללא כול היגיון פוליטי

לא היא , הגם שגרמניה הנאצית מילאה תפקיד מרכזי במרחץ דמים זה

קוצר הראּות של צרפת ובריטניה בתום . לבדה נושאת באחריות לו

שהאמינה שתוכל , ב"הבדלנות הנאיבית של ארה; 1-מלחמת העולם ה

המחלוקת ; תההאם שהולידה או-להימנע ממעורבות בחייה של יבשת

ומעל לכול האימפריאליזם ; האידיאולוגית שקיטבה את החברה אירופית

הממשיכה ,  לכול אלה היה משקל חשוב בפרשה אומללה זו–הסובייטי 

  . להעסיק את טובי ההיסטוריונים ואנשי הרוח עד היום
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שתי שאלות נותרו , מבין שלל הסוגיות שמעורר מפגש אימפריאלי זה

השאלה .  וירטואלית ואילו השנייה אקטואלית מאוד הראשונה–פתוחות 

?   מה היה קורה אלמלא נצחו בעלות הברית במלחמה, הוירטואלית היא

עד כמה סייע בידן הניצחון במלחמה גם לאחר , השאלה האקטואלית היא

כי , שתי שאלות אלו רק לעיתים רחוקות נשאלות בכלל? שזו הסתיימה

היסטוריה " ולא ב–מה שארע בפועל דרכם של ההיסטוריונים להסתפק ב

אך בפועל לא , אותה היסטוריה שיכולה הייתה להתרחש, "חילופית

רוב ההיסטוריונים נוטים להסתפק בתיאור האירועים , כמו כן.  התחוללה

  .  במה שהתרחש לאחר מכןאינם מטפלים אך –עד נקודה מסוימת בעבר 

כמו גם , ילופיתבפרספקטיבה המוצעת כאן יש להיסטוריה הח, ואולם

 כי יש להן –חשיבות רבה , 2-למה שקרה לאחר סיום מלחמת העולם ה

היסטוריה "הדיון ב. משקל על תפישתנו את ההיסטוריה-השלכות כבדות

קיומו של דטרמיניזם -מחזיר אותנו לשאלת קיומו או אי" חילופית

 –מי שמניח שרק ההיסטוריה שבפועל היא בעלת משמעות . היסטורי

ולכן אין כלל טעם , מראש-ובלע שמהלכה של ההיסטוריה מוכתבמניח במ

עשוי , מי ששולל דטרמיניזם זה, לעומת זאת. לבחון תרחישים אחרים

המשקפת את יכולתם של בני , למצוא עניין רב גם בהיסטוריה החילופית

ולא להיכנע לאיזה תכתיב זר יהא זה , האדם לבחור בין חלופות שונות

  . או כול גורם זר אחר) ֶהֶגל(" היסטוריהעורמת ה", "אלוהים"

 לא הבריתהבריתהבריתהברית----בעלותבעלותבעלותבעלותניצחונן המוחלט של , דטרמיניסטית-בפרספקטיבה לא

שבהם נטו כפות , היו לא מעט רגעים במהלך המלחמה. היה הכרחי כלל

כשברגעים אלה הפריד חוט השערה ,  דווקאהצירהצירהצירהציר----מדינותמדינותמדינותמדינותהמאזניים לצד 

 הייתה כמעט כול 1942ילת שנת בתח. בין ניצחון דחוק לבין מפלה מבישה

 כשם שבאותה –יבשת אירופה בידי גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית 

שבמלחמת בזק מחקה , שעה היו חלקים גדולים של מזרח אסיה בידי יפן

  . את הנוכחות הקולוניאלית המערבית באזורים אלה

אלמלא מספר שגיאות ,  יכלו בהחלט לנצח במלחמההצירהצירהצירהציר----מדינותמדינותמדינותמדינות

במלחמה מנצח מי שעושה פחות שגיאות . ות של מנהיגיהןאסטרטגי

אילו למד היטלר .  לא דווקא זה נוקט מהלכים מוצלחים ממנו–מיריבו 

, יכול היה למנוע את מפלותיו בחזית הרוסית, מניסיונו של נפוליאון

אילו . שהובילו בסופו של דבר למפלתה הכוללת של גרמניה הנאצית

לא היו הם , ב"ת העוצמה האמיתית של ארההשכילו מנהיגי יפן להבין א

אילו השכיל . פרל הרבורפרל הרבורפרל הרבורפרל הרבורנגררים לאותה הרפתקה חסרת סיכוי שבהפצצת 
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, היטלר לעשות שימוש נכון יותר בעוצמה הצבאית של גרמניה הנאצית

    עד לשלבים האחרונים של המלחמהטכנולוגית -נהנתה מעליונות מדעיתש

ב בפיתוח פצצה "את ארהייתכן מאוד שהיה מקדים ,  אילו עשה כן–

ועלת מאפשרות מעין זו . ובדרך זו מכריע את המערכה לטובתו, גרעינית

שבו הוא משחזר את , ורדאנו' ראלף גמאת "ברטיני משפחת"ברומן 

   ):):):):11111111' ' ' ' עעעע, , , , """"אילו ניצח היטלר במלחמהאילו ניצח היטלר במלחמהאילו ניצח היטלר במלחמהאילו ניצח היטלר במלחמה""""    ,,,,ורדאנוורדאנוורדאנוורדאנו''''ראלף גראלף גראלף גראלף ג((((  1944הרהוריו מיוני  

 היטלר של עניומד המציאו אכן אם, הזה הרע אירע מנםוא אם ומה

-לרבת גרמניה את שיהפוך נשק? האחרים מכל נורא שהוא נשק

, הרוסים מן יותר – מולה הניצבת הקואליציה מן יותר צמהוע

 ומה? האנושות יתר מכל יותר, הצרפתים, הבריטים, האמריקנים

 את, לונדון את רק לא אחת במכה לרסס מסוגל הזה הנשק אם

 ישרור עצמתו ולנוכח, שלמות תאומו אלא. יורק-ניו את, מוסקבה

  "?הגנה-חסר, לו ייכנע והעולם, אונים-חוסר

 קיץבנראתה הגיונית ידי גרמניה הנאצית -השגת נשק גרעיני עלאפשרות 

 באותה עתשנורו , ארוכי טווח V2-הו V1-לנוכח פיתוח טילי ה, 1944

אך לא היה בו כדי , מאוד קטלניזה היה  "פלא ״נשק. לעברה של לונדון

מדוע לא , לשאלההתשובה . אותה להכריע או המלחמה מהלךאת  שנותל

 על גבי הטילים יםחץ גרעיני-יהצליחה גרמניה הנאצית לפתח גם ראש

כי אם היה היטלר , אין כול ספק, לעומת זאת. מחלוקתבשנויה , הללו

 היה הוא מנצח  – הזה "נשק יום הדין"ב בפיתוח "מקדים את ארה

  .  הבריתהבריתהבריתהברית----ותותותותבעלבעלבעלבעלבמלחמה ומכניע את 

.   היו פני עולמנו שונים לחלוטין,  במלחמההצירהצירהצירהציר----מדינותמדינותמדינותמדינותאילו ניצחו 

אלא פותח תקופה חדשה , האימפריאליזם לא היה מגיע לסוף דרכו

מגשימה את חזונו של היטלר בדבר גרמניה הנאצית הייתה . בתולדותיו

  ובמיוחד, הגזע הארי רודה ביתר הגזעיםושב, " בן אלף שנים3-הרייך ה"

עבדים -כול המרחב הסלאבי היה הופך לעם. בגזע הסלאבי שנוא נפשו

 "רוסיה הגדולה"כשאדמותיה הפוריות של , נרצע של אדוניו האריים

 מרחב שאותו –מוגבל למעשה - עצום ובלתי"מרחב מחיה"ת לו ומשמש

ובכך להשלים את תהליך , ִתכנן היטלר ליישב במיליוני גרמנים

 כיבוש פרוסיה הסלאבית אלף שנים קודם שהחל עם, ושלהגרמניזציה 

היה הוא זוכה על , את צרפת ובריטניהגם לאחר שהיה היטלר מכניע . לכן

היהלום " ,כולל הודו – מגש של כסף גם במושבותיהן שמעבר לים

על כוונות אלו ניתן ללמוד לא רק .  של האימפריה הבריטית"שבכתר
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 אלא גם מאותן הצהרות ,3- שהוכנו במרתפי הרייך ה"תוכניות מגירה"מ

שר , גבלסגבלסגבלסגבלס    יוזףיוזףיוזףיוזף  הכריז, למשל, כך. שחצניות בפומבי של היטלר וכנופייתו

  ::::))))13131313' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם(((( 1943 למאי 2-ב, בגרמניה הנאציתוהחינוך התעמולה 

 ישלוט שהרייך בכך לערעור-ניתן-הבלתי בטחונו את מביע הפיהרר

 ןלשלטו הדרך למעשה סלולה והלאה מכאן. כולה באירופה בעתיד

 השלטון כס את  לתפוס גם יוכל, באירופה ששולט מי. כולו בעולם

  .בעולם

שהייתה , עם יפן הקיסריתאת השלטון בעולם התכוון היטלר לחלק 

באוסטרליה ובכול יתר האיים , )כולל סין (מזרח אסיהכול שולטת ב

ההיסטוריה היהודית הייתה , הצירהצירהצירהציר----מדינותמדינותמדינותמדינותלו ניצחו . שבאוקיינוס השקט

יהודי במקרה זה היו לא רק . "עולם הישן"לפחות ב,  דרכהמגיעה לסוף

, התיכון- אלא גם יהודי המזרח– אירופה מושמדים עד האחרון שבהם

מקרה זה הם בהיחידים שהיו שורדים  (ארץ ישראלהעברי בכולל היישוב 

, מדינת ישראל לא הייתה קמה, במקרה היפותטי מעין זה. )יהודי אמריקה

 אלא עוברות –ת ערבית לא היו זוכות לעצמאות ואילו הארצות הדוברו

גורלה של אמריקה . איטלקית-צרפתית לשליטה גרמנית-משליטה בריטית

ב "הייתה ארה, על-במקום להפוך למעצמת. אף הוא היה שונה לחלוטין

כשהיא  – "חדשעולם הב"מתכנסת , מבודדת, נשארת מדינה בינונית

  .  )לטיניתאמריקה ה( "חצר האחורית שלה"שולטת רק ב

    ----מדינותמדינותמדינותמדינותבמלחמה ניצחו לא . היסטוריה חילופית זו לא התרחשה, ואולם

, שבסיום המלחמה נראה מוחלט, ניצחון זה. הבריתהבריתהבריתהברית----בעלותבעלותבעלותבעלותאלא , הצירהצירהצירהציר

 בא הצירהצירהצירהציר----מדינותמדינותמדינותמדינותהאימפריאליזם של . תברר בדיעבד כניצחון חלקי בלבדה

. פןאך אין פירוש הדבר שבראייה כוללת הובסו גרמניה וי, אומנם לקיצו

הפכו הן לאחריה לסיפורי הצלחה , דווקא משום שהובסו במלחמה: להפך

מדינות מדינות מדינות מדינות , לעומת זאת. על של השוק הגלובלי- שתי מעצמות–כלכליים 

 ספק אם ניצחון זה הביא להן הרבה –אף שניצחו במאבק הצבאי , הבריתהבריתהבריתהברית

כמו גם , בריטניה איבדה את האימפריה שלה. תועלת לאחר תום המלחמה

ב שחררה את יבשת אירופה מרודנותה "ארה. בהנהגת העולםאת מעמדה 

אך זאת רק כדי להתייצב מול אויב נוקשה ומאיים , של גרמניה הנאצית

אף שיצאה כמנצחת האמיתית , רוסיה.  רוסיה הסובייטית–הרבה יותר 

גילתה עד , ב"על שנייה רק לארה-שלאחריה הפכה מעצמת, של מלחמה זו

שהאימפריה הענקית , התברר לה. בל מאודמהרה שהיה זה ניצחון מוג

היא , יס חאןיס חאןיס חאןיס חאן''''ינגינגינגינג''''גגגגהשנייה בגודלה רק לאימפריה המונגולית של , שהקימה
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 נבעה לא רק מהמשטר 80-קריסתה בשלהי שנות ה. יותר נטל מנכס

 –מתאים לעידן של מהפכה טכנולוגית -הקומוניסטי המסורבל והבלתי

, ת האימפריה שבנתהאלא גם מהצורך להשקיע משאבים עצומים בהחזק

  . רגל-שרוקנו בהדרגה את קופתה עד שהגיעה לפשיטת

הרי זה עם , ביום שלמחרת המלחמהבאמת אם היה בכלל מישהו שניצח 

ולאחר שאיבד מיליונים , שלאחר הקשה שבחורבנותיו,  עם–ישראל 

שב למולדתו ההיסטורית והקים , קם  לתחייה מאפרו כעוף החול, מבניו

, ניצחון זה של העם היהודי היה לא רק פיזי. ית לתפארתבה מדינה מודרנ

 ָערֵכי יהודה ההומניסטיים גברו שוב על ָערֵכי רומא –אלא גם ֶערִּכי 

אלא גם באירופה ובעולם , ישראל-והפעם לא רק בארץ, ריסטייםהמיליט

  .  כולו

, כשסיפורם של יהודי אירופה הגיע לקיצו, 1945ספר זה מסתיים בשנת 

ישנה שבה החלו היהודים לפעול היא -הזירה החדשה. לפחותלעת עתה 

בזירה זו .  זירה שונה עד מאוד מהזירה האירופית–התיכון -זירת המזרח

בדיית "וביניהם , עוסקים ספרים אחרים שפרסמתי בשנים האחרונות

 –) 2013" (בעין הסערה"-ו) 2009 ("ארץ הר ומישור", )2007 ("פלשתין

ישראל כנגד הדמוניזציה שעושים לה - מדינתספרים שמטרתם להגן על

  .  אויביה במטרה להביא להשמדתה

או שמא הייתה היא רק תמרור , פעמי-האם הייתה השואה אירוע חד

 על שאלה זו אינני מעיז לתת –? אזהרה בפני העלול לשוב ולהישנות

שמדינת ישראל חזקה היא הערובה היחידה , מה שכן ברור לי. תשובה

ם כוחות הרשע שבכול דור ודור קמים על עם ישראל להתמודדות ע

ימשיך עם ישראל לחיות בצל , ובכול עתיד נראה לעין, גם היום. לכלותו

אף שאין . בפעם בעוצמה שונה-המתפרצים מדי פעם, הרי געש שונים

 יכול הוא לבנות חומות בטון –בכוחו למנוע התפרצויות געשיות אלו 

גם אם לא למנוע אותם , מזער נזקיםשיהיה בהן כדי ל, וכיפות ברזל

  .באופן מוחלט

אלא ההיסטוריה ,  והנאציזםאיננו השואהכאמור עיקר עניינו , ספר זה

 ובתור שכזה מציע הוא –הם כרקע לששימשה של אירופה הכללית 

-כולל זו של יחסי יהודים עם לא, פרספקטיבה חדשה של היסטוריה זו

הנוטה לתאר את ההיסטוריה , שלא כהיסטוריוגרפיה הציונית. יהודים

גירושים ומעשי , רצופת רדיפות" גלות חשוכה"האירופית כתקופה של 

 בהיסטוריוגרפיה "הביניים החשוכים-ימי"דומה למונח ב(רצח בלבד 
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שבה ,  ספר זה מציע פרספקטיבה מאוזנת יותר–) האירופית הכללית

. מיםובמקרים רבים גם שעות דמדו, מתחלפים אור וחושך לסירוגין

יש בה הרבה מהטוב , ככול היסטוריה אחרת, ההיסטוריה האירופית

  .   טוב ורע שהם פרי חופש הבחירה בין טוב לרע–והרבה מהרע 

 מספראלא , אינו למעשה ספר אחד, קורא יקר, הספר המונח לפניך

אף שהקשר ביניהם לא תמיד נראה לעין במבט  –ספרים שנכרכו יחדיו 

היא , כמו גם לשילובם זה בזה, ספרים יחדהסיבה לכריכת ה. ראשון

של הפוליטית לא ניתן להבין את ההיסטוריה . מתודולוגית בעיקרה

 בחינת –אירופה מבלי להבין את המוסדות והמושגים שהתפתחו בתוכה 

ייחודה של ההיסטוריה . היו הם הקרקע שעליה צמחה היסטוריה זו

ואשר עשו אותה , האירופית הוא במוסדות ובמושגים שהתפתחו רק בה

 –ממלכות ומלחמות היו גם בזירות היסטוריות אחרות . לדינאמית כול כך

, מוסדות ומושגים מהפכניים, טכנולוגיהאך רק באירופה התפתחו 

שבהתנגשות בינם לבין המוסדות והמושגים המסורתיים חוללו את המפץ 

  . 20-הגדול של המאה ה

נולוגית אגב דיון בהיסטוריה המושגית והטכ, לימוד ההיסטוריה המוסדית

מעניק להיסטוריה זו ה לימוד מעין זה הוא –של אירופה הפוליטית 

ולכן נכרכו שתי , משמעות רחבה בהרבה ממה שמקובל לתת לה בדרך כלל

ה כדי להכביד כריכה זו יש ב, ואולם. אחדספר ההיסטוריות הללו יחדיו ב

פר זה שלא באופן אין מניעה מלקרוא ס ולכן –על קריאת הספר ברצף 

  .כול אחד לפי טעמו ותחומי התעניינותו, אלא כול פרק בנפרד, רציף

. לומר מספר מילים על כתיבת הספר עצמו, הרשה לי קורא יקר, ולבסוף

שאיימה , כתיבת ספר זה ראשיתה בטראומה של מלחמת יום הכיפורים

. כפי שחשו באותה עת רבים וטובים, להביא חורבן על הבית השלישי

, שקיומו של עם ישראל הועמד פעם נוספת בסכנת השמדה, העובדה

כמו גם , הובילה אותי לנסות להבין את הסיבה לשנאת ישראל לדורותיה

שהם מרבית שנות חיי ,  שנה40-למעלה מ. לנסות לעמוד על טיבה של זו

, רק כדי למצוא הסבר, הוקדשו לחקר ההיסטוריה של אירופה, כאדם בוגר

שבני משפחתי היו חלק , אה שפקדה את יהודי אירופהלשו, ולו חלקי

יש באפשרותי להציג , זמנית לפחות, משהסתיים מחקר זה, עתה. מהם

. אף שכמובן נותרה עבודה רבה להשלימה, תמונה רחבה של היסטוריה זו

כפי דברי , כול אחד לפי כוחו, המלאכהאת יבואו הדורות הבאים וישלימו 

     : ))))16161616////בבבב, , , , מסכת אבותמסכת אבותמסכת אבותמסכת אבות(ל "חז



29292929 של אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואההיסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה הההה

ְולֹא ַאָּתה ֶבן חֹוִרין ִלָּבֵטל , לֹא ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה ִלְגמֹור: הּוא ָהָיה אֹוֵמר

ְוֶנֱאָמן הּוא , נֹוְתִנים ָלְך ָׂשָכר ַהְרֵּבה, ִאם ָלַמְדָּת תֹוָרה ַהְרֵּבה; ִמֶּמָּנה

ָכָרן ֶׁשל ַצִּדיִקים ַמַּתן ְׂש, ְוַדע. ַּבַעל ְמַלאְכְּתָך ֶׁשְּיַׁשֶּלם ָלְך ְׂשַכר ְּפֻעָּלָתְך

  .ֶלָעִתיד ָלבֹוא

  

  

  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



  אימפריאליזם כדגם פוליטי תקני : 1111פרק 

        

 –ראשונה אפוא קובע אני כנטייה כללית של כול בני האדם 

תשוקה שאינה , מנוח אל כוח אחר כוח-תשוקה מתמדת וחסרת

סיבת הדבר לא תמיד בכך שאדם מקווה . עם המוותפוסקת אלא 

או שאינו יכול להסתפק  בכוח , לתענוג עז יותר ממה שכבר השיג

הסיבה היא שאינו יכול להבטיח את הכוח ואת האמצעים ;  בינוני

. בלי לרכוש לו כוח נוסף, שיש בידו בשעה זו, לחיות חיים טובים

 מאמציהם להבטיחו עיקר, אותם מלכים שכוחם גדול ביותר, על כן

, ומשעשו זאת;  או מחוץ על ידי מלחמות–מבית על ידי חוקים 

ואם , אם לתהילה של כיבוש חדש, מתעוררת בהם תשוקה חדשה

או גם להערצה או לדברי חנופה על , לרווחה ולתענוגות החושים

    .גדולתם באיזו אמנות או על סגולה אחרת של רוחם

        ))))88888888----89898989' ' ' ' עעעע, , , , 11111111פרק פרק פרק פרק , , , , """"לוויתןלוויתןלוויתןלוויתן""""((((    תומס הובסתומס הובסתומס הובסתומס הובס                                                                                                                                                                                

  

שהייתה עד כה חסרת , שהכנסתה של אוכלוסייה, הנחה שנייה היא

כן , כשם שראשיתה מעשה אלימות, למסגרת של קבע, רסן ומבנה

, משמע; המשכה עד סיומה שרשרת של מעשי אלימות רבים

,  לפעולהמדינה הקדומה ביותר קמה מלכתחילה ואף המשיכה

עד אשר חומר גולמי , כמכונה מרסקת חסרת רסן, כעריצות איומה

לא זו בלבד שנלוש עד היותו , למחצה-עם וחיות-זה של המון

, "מדינה"אני משתמש במונח . כי אם גם קיבל צורה, לעיסה רכה

טרף -של חיותאיזה גדוד מתגודד -אי: מובן מאליו למה הכוונה

 ומחוננים מאורגנים כלוחמים, יםגזע כובשים ואדונ, בלונדיניות

רחם את כפות רגליו האיומות על -שם ללא, בכוח ארגוני

אך עדיין אינה , שיעור-שאולי עולה עליו בכמותה לאין, אוכלוסיה

הרי זאת ראשית . אלא המון נוודים משוטטים חסרי צורה

אין אתה יכול לחשב את , אנשים מסוג זה.... על אדמות" מדינה"ה

ללא , ללא רחם, ללא תבונה, ללא טעם, רדים כגורלהם יו; בואם

, משכנע מדי, פתאומי מדי, וזה איום מדי,  הנה הם כברק–אמתלה 

  . אף מכדי להיות שנוא, "שונה מדי"

        ))))292929290000----292929291111' ' ' ' עעעע, , , , 17171717----18181818' ' ' '  ס ס ס ס""""מוסר כליות ודומיהםמוסר כליות ודומיהםמוסר כליות ודומיהםמוסר כליות ודומיהם, , , , אשמהאשמהאשמהאשמה("("("("                          ניטשה                      ניטשה                      ניטשה                      ניטשה
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  ?אימפריאליזם מהו 1.1

כשכול ,  היבטים שלו3זם מצריך אפוא הבחנה בין כול דיון בתופעת הנאצי

ובאיזו מידה , אימפריאליזםאימפריאליזםאימפריאליזםאימפריאליזםמהו ) 1: (היבט כשלעצמו מצריך דיון מיוחד

-היה הוא תופעה ייחודית או נורמאלית במחצית הראשונה של המאה ה

ובאיזו מידה היה הוא תופעה ייחודית או נורמאלית , פשיזםפשיזםפשיזםפשיזםמהו ) 2(?; 20

ובאיזו מידה היה הוא תופעה ייחודית או , עםעםעםעם----חחחחרצרצרצרצמהו )  3(?; בתקופה זו

, בפרק הנוכחי אדון במהות האימפריאליזם? נורמאלית בתקופה זו

  .  במהות השואה– ז-כרכים ווב, במהות הפשיזםאדון  ה-ד כרכים ב

נתקל לא רק , כול ניסיון להתחקות אחר מאפייניו של האימפריאליזם

- היותו משקף ערכים אנטיבשל(בקושי הכרוך בסלידה המודרנית ממנו 

 אלא גם בשל היעדרותו מהחשיבה –) דמוקרטיים-לאומיים ואנטי

עוסקת , בעקבות אפלטון ואריסטו. אנו-הפוליטית למן ראשיתה ועד ימינו

 לא –הלאום -הפילוסופיה המדינית בצורות המשטר השונות בתוך מדינת

- מדינתתשבדרך כלל נתפ.  בתופעת האימפריאליזם על גווניו השונים

 אך רק –) העיר-מדינת(הפוליטיקה העירונית הלאום כצורה של הרחבת 

ת היא כצורה של צמצום המסגרת המדינית שעיתים רחוקות נתפל

ההתעלמות מהאימפריאליזם במחשבה . וכשחרור ממנה, האימפריאלית

הפילוסופיה נעוצה בהתפתחות ההיסטורית של  המדינית המודרנית

   . אנו- ועד ימינויוון הקלאסיתלמן ראשיתה ב, המדינית

העיר זכו לניתוח מקיף בפילוסופיה הקלאסית של אפלטון -מדינות

שעה שנאלצו להיכנע ,  אף שכבר בזמנם היו אלו בירידה – ואריסטו

שאילו היה , יתכן.  ויווןפרס, בבל, אשור, מצרייםלאימפריות הגדולות של 

פריאליזם של שהיה מנתח את תופעת האימ, קם איזה אפלטון אחד

תה תופעה זו זוכה לניתוח מדעי כבר בעת יכי אז הי, אלכסנדר מוקדון

ולמחדל זה היו השלכות כבדות על כל , ואולם דבר זה לא קרה. העתיקה

 סאבייןסאבייןסאבייןסאביין. . . . הההה' ' ' ' ורגורגורגורג''''גגגג    כותב. התפתחותה של המחשבה המדינית מאז ועד היום

)Sabine(  תולדות תורת המדינה"בספרו" ))))151515155555' ' ' ' עעעע(((( :   

 322פילוסופיה המדינית מציין מותו של אריסטו בשנת בתולדות ה

,  כשם שחיי תלמידו הגדול אלכסנדר–ס סופה של תקופה "לפנה

מציינים ראשית תקופה חדשה במדיניותה , שנפטר שנה לפניו

העיר -שלונה של מדינתיכ. ובתולדותיה של הציביליזציה האירופית

 ...דיניתהפסק חד לרוחב תולדותיה של המחשבה המ-נמתח כקו

שום ניגוד אחר אינו כה דרמתי כמו הצגתם המפוארת של 
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 מול שקיעתה של ,העיר בידי אפלטון-האידיאלים של מדינת

התאמתה הגמורה של פילוסופיה זו לנסיבות של - העיר ואי-מדינת

גרמה עליית הנצרות לשינויים , בהשוואה לכך ...דור אחד אחריה

  . המדיניתשטחיים בלבד במהלכה של הפילוסופיה 

 אף, הפילוסופיה היוונית הקלאסית שהתפתחה לאחר ,ההגות המדינית

הגם שהתפתחה במסגרת , היא לא התמקדה בתופעת האימפריאליזם

 ,שחיו בפועל את האימפריאליזם הרומי, הפילוסופים הרומיים. מדינית זו

 מכאן תרומתם העצומה . לא מדינית– ינטציה משפטיתיהיו בעלי אור

הפילוסופים . השפעתם עד ימינו אנולל מושגי המשפט ולפיתוחם ש

שבמסגרתה לא , ינטציה דתיתיהביניים היו בעלי אור-הנוצריים של ימי

 ל היותר היוולכ.  כמדינה ומשפט"ארציים"היה מקום רב לנושאים 

לבין ) 1-ראש הרייך הגרמני ה(הקיסר לדון בריב הסמכויות בין הם מוכנים 

מאבק "( Investiturstreitמוכר בשם מה ש, )ראש הכנסייה(האפיפיור 

 מכיוון שזה נגע ישירות למעמדה של הכנסייה בתוך – )"הסמכויות

 לא דיון –זה היה סוג של התנצחות משפטית דיון . גרמניתהאימפריה ה

יקר חשיבותו מבחינה היסטורית הוא ע. לגופא של תורת המדינה

מבלי לפגוע , שרק ניתןככול ,  הדרישה לבזר את הכוח השלטוניהטרמתב

שהשתקפה מאוחר  דרישה – "כוח בולם כוח"בבחינת , לות השלטוןיביע

 ,Montesquieu (שארל מונטסקיהשארל מונטסקיהשארל מונטסקיהשארל מונטסקיה של "הפרדת הרשויות"ורת בת יותר

וכוח מוחלט משחית באופן , כוח נוטה להשחית"מכיוון ש). 1755-1689

ה ור הפרדהרי שיש ליצ, )Acton, 1902-1834 (לורד אקטוןלורד אקטוןלורד אקטוןלורד אקטוןכדברי , "מוחלט

  . באותה עת התפרשה כהפרדת הדת מהמדינהש הפרדה – כוחותבין ה

, )לוקלוקלוקלוק, , , , הובסהובסהובסהובס (בריטניהב, )מקיאבלימקיאבלימקיאבלימקיאבלי(הפילוסופים המודרניים באיטליה 

 כלל לא נדרשו לסוגיית –) מונטסקיהמונטסקיהמונטסקיהמונטסקיה, , , , רוסורוסורוסורוסו, , , , בודייןבודייןבודייןבודיין(ובצרפת 

 מורכבת איטליה הייתה. הכיוון שלא הכירו אות, האימפריאליזם

 הייתה מלוכה בריטניה; למחצה-ות או עצמאיותעיר עצמאי-ממדינות

 ףצרפת א; אולי הראשונה בעולם במובן המודרני של מושג זה, לאומית

בשתי .  במובן זהבריטניהשהלכה בעקבות , היא הייתה מלוכה לאומית

הייתה התפתחות הלאומיות קשורה במידה רבה , לאום אלו-מדינות

ובצרפת ) 1688( "הוללתהמהפכה המ" עקב בריטניה ב–בשינוי המשטר 

פעלו כי אף ש, מאלפת העובדה. )1789 (עקב המהפכה הצרפתית

בתופעת כמעט שלא דנו , הלאום-במסגרת מדינתפילוסופים אלה 

במהותה רק  אלא  –זהות עמומה שהייתה בתהליכי גיבוש  , הלאומיות

  .' שייחסו לה וכד"ריבונות"ב, במשטרה הרצוי, של המדינה המודרנית
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כלל לא נדרשו לסוגיית אף הם , פים הגרמניים המודרנייםהפילוסו

  אף שבתקופתם כבר היה–ה היטב הכירו אותלמרות ש, האימפריאליזם

, Hegel (ֶהֶגלֶהֶגלֶהֶגלֶהֶגל,  כך למשל. בשלבי גסיסתו השנים1000בן  1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה
כלל לא טרח ,  בתקופה זוביותרבולט הפילוסוף הפוליטי ה )1831-1770

עצמו מבחינה זה את כיוון שלשיטתו מיצה , םלדון באימפריאליז

אינה מסוגלת להשיג עוצמה חי שבה  "גרמניה" ,לֶגֶהלפי . היסטורית

 מודרנית לפי לאום-טרם התקדמה למצב של מדינתכיוון ש, פוליטית

 עצמאיות אלא נותרה אוסף של יחידות –הדגם האנגלי או הצרפתי 

  . כנותיה ממערבומכאן חולשתה בהשוואה לש, מסוכסכות ביניהן

שום קשר עם  זו "גרמניה" פוליטי אין להרי שכמוסד, חרף גדולתה בעבר

גרמני גרמני גרמני גרמני ההההרייך רייך רייך רייך הההההסיבה לחולשת . הממשויות המדיניות באירופה המערבית

ל כפגם באופי הלאומי ֶגאותן ראה ֶה,  בפלגנות ובפרובינציאליותהיא    1111----הההה

מנים הם תרבותית הגרלשונית ומבחינה . הטעון תיקון, של הגרמנים

, לא למדו את הצורך בכפיפות החלק לשלםהם  אך מעולם –אומה 

שהוא כה חיוני לממשל , בדומה לכפיפות האיבר בתוך האורגניזם כמכלול

 אבדה, ה הממלכה השלטת באירופה שבעבר הי1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה. לאומי

אלא לקיים את ,  הקיימת אין לה למעשה תכליתות וחוק– ו עוצמתול

 המעמדות, תלויים-הנסיכים הבלתי, הערים החופשיות. לשתההמדינה בחו

 כול אלה הולכים –והכיתות הדתיות המקצועיות הגילדות , החברתיים

בנטלם את , )"איש הישר בעיניו יעשה"בבחינת  ( בדרכו הואאיש-איש

 "גרמניה"ב. סמכויות המדינה לעצמם ובשתקם בדרך זו את כושר פעולתה

 .יםכלליהחוקה החוק והפרטי לבין קניין הן השורר בלבול מוחלט ביזו 

כשהם מסתמכים על הזכויות שמעניק להם החוק פיאודלי המיושן השורר 

כנסייתיות , משפטיות, פריבילגיות תחיקתיותתובעים הם , בקיסרות

שהדרך להבראתה , מכאן. ונמכרות כמו קניין פרטי הנקנות –וצבאיות 

 לאומית וכינון מוסדות ולשיקומה של גרמניה עוברת דרך אחדות

טור בעל תפישה אאלא רפורמ, מהפכןלא היה  לֶגֶה. לאומיים מודרניים

לאום בדומה -שהאמין כי על גרמניה להיהפך למדינת, אבולוציונית

על רקע זה .  ולצרפת שנחשבו לדגם הפוליטי התקני באותה עתבריטניהל

, נוניתן להבין את תביעתו להשתחרר ממוסדות מסורתיים שהתייש

----תורתתורתתורתתורת"""", , , , שלמה אבינרישלמה אבינרישלמה אבינרישלמה אבינרי((((ולהחליפם במוסדות חדשים שיתאימו לרוח הזמן 

        :  :  :  :  ))))48484848' ' ' ' עעעע,  ,  ,  ,  """"ללללגֶגֶגֶֶגהֶהֶהֶֶהשל של של של המדינה המדינה המדינה המדינה 

מצב הנוכחי בכמה עמוקה וכללית היא התחושה כי ארג המדינה 

כמה עיוורים הם הללו הסבורים ...אינו יכול להחזיק מעמד
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חוקות ותקנות שאינם מתאימים יותר למנהגים , שמוסדות

יכולים , לצרכים ולדעות הרווחות ושנתרוקנו מרוחם, םהאנושיי

 האינטלקט ןאו שצורות אשר נעדרים בה; להמשיך ולהתקיים

  . והתחושה יכולים להוסיף ולהוות גורם מלכד של האומה

החלו הוגים מסוימים לדון  20-ובראשית המאה ה 19-רק בשלהי המאה ה

בת אלפי שית אנו-לא כתופעה כללזאת אך , בתופעת האימפריאליזם

 כנגד לניניסטית-אלא רק במסגרת הביקורת המרכסיסטית – שנים

האימפריאליזם "לפיה ש, )"האימפריות הבורגניות("המערבי הקולוניאליזם 

  . )1916( כדברי לנין, " של הקפיטליזםעליוןהשלב ההוא 

משפטי רציני עד -תופעת האימפריאליזם לא זכתה אפוא לניתוח מדיני

כמו  (שהייתה הדגם השליט באירופהאף  – להבינהקושי ומכאן ה, היום

למן ראשית התגבשותן של זירות , )הרחוק- ובמזרחהתיכון-גם במזרח

  . ציביליזציוניות אלו

של שהתהוותה במסגרתה כ, הלאומיתתופעת להבין את  מכאן גם הקושי 

הלאום רק -כל עוד נתפשת מדינת . וכניגוד לה, פוליטיקה האימפריאליתה

ולא כצמצום של המודל , העיר-ה של הרחבת המסגרת של מדינתכצור

הלאומיות . כתפישה מייחדתשל הלאומיות נעלם ייחודה , האימפריאלי

שהוא , ריאליזםהעומדת כנגד תופעת האימפ, היא תפישת עולם מייחדת

להבדיל מאיחוד ,  הגם שמדובר באיחוד כפוי–השקפת עולם מאחדת 

פריאליזם מדגישים את מהותו כגורם המצדדים באימ. חופשי והסכמי

 להבדיל מהלאומיות הנתפשת כבדלנית –אתני -אתני ואף על-רב, מאחד

תה תמיד חזקה יותר ימאחר שהשאיפה להשגת אחדות הי. ואנרכית

 תנתפש – הנתפשת כאגוצנטריות הרסנית, מהנטייה להתבדלות

  . כסטייה מהמהלך ההיסטורי התקיןעל ידי רבים הלאומיות 

, נוסף המתעורר בהיעדר דיון שיטתי בתופעת האימפריאליזםקושי 

הנתפש , "לאומי"הוא הבלבול הרווח בין המונח , במיוחד זה המודרני

הגדרת הלאומיות על . הנתפש כשלילי, "לאומני" לבין המונח –כחיובי 

. עשויה לשחרר אותנו מבלבול זה, דרך ההשוואה והניגוד לאימפריאליזם

לא רק בהבנתו הוא , ריאליזם עשוי אפוא לסייע לנוהדיון בתופעת האימפ

בירור מושגי מעין זה הכרחי . שהיא ניגודו,   אלא גם בהבנת הלאומיות–

שאינה אלא המתח שבין המורשה , להבנת ההיסטוריה האירופית

 לבין המורשת –אותה נחלה מהאימפריה הרומית , האימפריאלית

  .  עם ישראל דרך הנצרותאותה נחלה מ, אימפריאלית-האנטי, הלאומית
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יכולים אנו לבחון את מאפייניו בלי , כשעידן האימפריאליזם חלף, היום

 לפי ).Post-mortem( "ניתוח שלאחר המוות" בבחינת –התלהמות יתירה 

,  משמע– "ינשופה של מינרבה יוצא לשוטט רק עם רדת החשכה", ֶגלֶה

 אלת ,)Minerva( מינרבהמינרבהמינרבהמינרבההמסומלת על ידי , ההתבוננות הרציונאלית

עם רדת , אינה אפשרית אלא לאחר מעשה, התבונה במיתוס הרומאי

כול עוד מצויים אנו בתוכו של עידן היסטורי , במילים אחרות . החשיכה

כשם שמתקשים אנו להבין את מעשינו , הרינו מתקשים להבינו, מסוים

יכולים אנו להתבונן בו , לאחר מעשה,  ואילו בדיעבד–בשעת המעשה 

כמי שחיים . מרחק המקנה לנו פרספקטיבה נכונה יותר, חק מסויםממר

 השוואות –יש ביכולתנו לבצע השוואות מסוימות , בעידן שונה

  . המגדילות את הרזולוציה של הדברים

, דווקא משום שחיים אנו בעידן של אקלים חברתי ורוחני שונה, מאידך

 –ריאלית אימפ-עשויים אנו להתקשות לחוות את ההוויה המלוכנית

, אנו. ליברלית-הלאום הדמוקרטית-הוויה השונה בתכלית מזו של מדינת

לדמיין מתקשים , "נאמנות לעם ולמולדת"שהורגלנו לחשוב במושגים של 

לסמליו ,  נאמנות למוסד המלוכה–לעצמנו נאמנויות מסוג אחר 

, אנו. ולמיתוסים שקידשו אותו והפכוהו מושא להערצה ופחד כאחד

 לדמיין לעצמנו מתקשים, "מגן-מלחמות" במושגים של חשובשהורגלנו ל

, שהפכו מצביאים אכזריים,  מלחמות אימפריאליות–מלחמות מסוג אחר 

קרל הגדול , אלכסנדר הגדול ( גדוליםלגיבורים, כובשי עמים וארצות

  "אחווה", "שוויון", "חופש" ם שלמושגיבשהורגלנו לחשוב , אנו). 'וכד

, שיעבוד,  יחסי עוצמה:ין לעצמנו יחסים מסוג אחר לדמימתקשים –' וכד

 –שהפכה טבע שלנו , מערכת שלמה של מושגים ודימויים. 'וכדניצול 

בבחינת היה זה עולם , מובן-הופכת את העבר האימפריאלי למוזר ובלתי

עשויות הערות , "עידן האימפריאליזם"בבואנו לחקור את . אחר לחלוטין

  . מסע מפרך זהבשיקלו עלינו , דרך-ורילהוות תמר, אזהרה מעין אלו

ניתן לומר , "האלימות היא מיילדת ההיסטוריה"כי , זה לדברי לניןאבפרפר

אמירה מעין זו אינה ערכית . "האימפריאליזם הוא מיילד ההיסטוריה"כי  

הקשר בין . א לאוזניים מודרניותי המתאף אם צור,  אלא עובדתית–

 אף שלא ניתן –סטרי -נו בהכרח חדאי" אלימות " לבין"אימפריאליזם"

 "אמנה חברתית"למי שהורגל לחשוב במושגים של . להפריד ביניהם

 יקשה לחשוב במונחים אימפריאליים –) "אמנה לאומית"שהיא למעשה (

האידיאליזם מבית מדרשו של . העומדים בסתירה להם, וקולוניאליים

  . העבר לא להבנת –רוסו עשוי להאיר את דרכנו לבניית העתיד 
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היחיד שהעז לחשוב באופן אימפריאלי היה , מבין הפילוסופים המודרניים

אלא אף כסטייה ,  ולכן נחשבת הגותו לא רק כחריגה–ה ֶשיְטִנ

שהייתה לה , גם מי שמסתייג מהאידיאולוגיה שלו, לכן. נורמטיבית

שנטל ממנו רק את מה שהיה נוח  (3-הרייך הגרמני ההשפעה עצומה על 

ו יכול להימנע מלהיעזר בו לצורך הבנת העבר האימפריאלי  אינ–) לו

 אין פירושו להסכים עם – ִניְטֶשהלהקשיב ל. והקולוניאלי של האנושות

אין פירושו שיש , שימוש בכתביו. לחוללזה  שניסה "מהפכת הערכים"

 אלא להשתחרר ממסכת ארוכה של –להצדיק את האימפריאליזם 

אזהרה מעין אלו מטרתן להזהיר את הערות . מושגים שעליהם חונכנו

כהסכמה , הקורא מפני הנטייה לזהות את ההסתמכות על הוגה מסוים

  .  לא לגופו של אדם–יש להתייחס לדברים לגופם . עימו

-מדיניות" כ"אימפריאליזם"במגבלות מסוימות אפשר להגדיר את המונח 

ין אם ב ("השואפת להרחיב את גבולות המדינה המקוריים, חוץ תוקפנית

החוץ - שבה מדיניות"לאומיות" להבדיל מ–) לאום-עיר או מדינת-זו מדינת

שמטרתה לשמר את הגבולות המקוריים של , משמע, היא הגנתית ביסודה

של התפשטות  מדיניותאימפריאליזם הוא . המדינה ולהתכנס בתוכם

 מונח – "הרצון לעוצמה"יתרון כוח ועל  על תהמבוסס, טריטוריאלית

לראשונה מופיע . הגם שאין לו זכות יוצרים עליו, ם ניְטֶשהעמזוהה ה

שהתפרסם )  Hobbes  Thomas, 1679-1588( תומס הובסתומס הובסתומס הובסתומס הובסמונח זה בכתבי 

, "כוח "במושגיםהעוסק , )Leviathan 1651( "לוויתן"בעיקר בזכות ספרו 

, לפי הובס. יסוד אימפריאליים- מושגילושה ש– "סמכות" ו"שלטון"

, לצבירת עוצמהלהישרדות ו עומד המאבק אנושית ההיסטוריהבמוקד ה

 אלא גם חותר –האדם אינו רק אגואיסט  . מצעי לשליטה באחריםאכ

" ושליטה על חברו) לעצמו( מטבעו אוהב חירות האדם": לכוח ולשליטה

פה ועוצמה היא השאי, שליטה מקנה עוצמה ....))))161161161161' ' ' ' עעעע, , , , 17171717פרק פרק פרק פרק , , , , """"לוויתןלוויתןלוויתןלוויתן""""((((

   ::::))))88888888----89898989' ' ' ' עעעע, , , , 11111111פרק פרק פרק פרק     ,,,,שםשםשםשם((((האולטימטיבית של האדם 

 –ראשונה אפוא קובע אני כנטייה כללית של כול בני האדם 

תשוקה שאינה , מנוח אל כוח אחר כוח-תשוקה מתמדת וחסרת

סיבת הדבר לא תמיד בכך שאדם מקווה . פוסקת אלא עם המוות

 בכוח או שאינו יכול להסתפק , לתענוג עז יותר ממה שכבר השיג

הסיבה היא שאינו יכול להבטיח את הכוח ואת האמצעים ;  בינוני

. בלי לרכוש לו כוח נוסף, שיש בידו בשעה זו, לחיות חיים טובים

עיקר מאמציהם להבטיחו , אותם מלכים שכוחם גדול ביותר, על כן

, ומשעשו זאת;  או מחוץ על ידי מלחמות–מבית על ידי חוקים 
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ואם , אם לתהילה של כיבוש חדש, מתעוררת בהם תשוקה חדשה

או גם להערצה או לדברי חנופה על , לרווחה ולתענוגות החושים

    .גדולתם באיזו אמנות או על סגולה אחרת של רוחם

 הוא "רצון הכללי"כאצל רוסו  מסביר מדוע מה שנתפש "הרצון לעוצמה"

אפילו , על חשבון הרצון הכלליאישית רצון לעוצמה בהרבה מקרים 

 –ביסוד העשייה הפוליטית מונח הרצון לעוצמה . רות דמוקרטיותבחב

אך מתקיים גם בחברות , רצון המשתקף בעיקר בחברות רודניות

אפילו החל אדם דרכו . הגם שאז הוא גלוי פחות, דמוקרטיות

הוא הופך  – כמי שמניעים אותו אידיאלים חברתיים נעלים, כאידיאליסט

י שהרצון לעוצמה ולכבוד מל לפעול כ ומתחי,עורו לאחר שהגיע לשלטון

טרנספורמציית "שינוי דרמתי זה ניתן לכנות בשם . בלבד מניעים אותו

נכשלו שדורות של פסיכולוגים וסוציולוגים  טרנספורמציה – "השלטון

רק . ליברליים-משום שהיו שבויים בדפוסי חשיבה דמוקרטיים, בהבנתה

ים אנו להבין מה קורה יכול, כשמצליחים אנו להשתחרר מדפוסים אלה

  . לבני אדם בשעה שתופסים הם עמדות כוח

רק לעיתים רחוקות , "עמדת כוח"הגם שעושים אנו שימוש רב במונח 

, בכול מקום שבו קיים ארגון אנושי. נותנים אנו דעתנו לטיבו של זה

 עמדות המשקפות את מעמדו של האדם בתוך –נוצרות עמדות כוח 

, ארגון מצריך היררכיה. או למטרותיו/הארגון ובלא קשר לאופי , הארגון

אומנם לא כול . שולטים ונשלטים, ובתור שכזה יש בו עליונים ותחתונים

אך לא מתקיים ארגון בלא שתהא בו , הארגונים היררכיים באותה מידה

אפילו בארגונים בעלי אופי דמוקרטי מתקיימת היררכיה . היררכיה כלשהי

דמוקרטי -ארגון דמוקרטי נבדל מארגון לא. תרהגם שזו מתונה יו, מסוימת

  .  זאת ותּו לא–על ידי הדרך שבה נתפס ומנוהל השלטון 

הגם שבחיי היומיום משתמשים אנו . "שלטון"לא פחות סתום הוא המונח 

רק לעיתים רחוקות מנסים אנו לעמוד על , במונח זה אינספור פעמים

ו בו לא רק בהקשר ומשתמשים אנ, מונח זה הוא רב משמעי. משמעותו

, "האדם שולט בטבע": כגון, אנושיים-אלא גם בהקשרים חוץ, האנושי

בהקשר , במשמעותו הצרה יותר, ואולם. ' וכד"האדם כובש את הטבע"

 – )" מטבעו אוהב חירות לעצמו ושליטה על חברוהאדם"(האנושי בלבד 

במובן זה משמש . משמש המונח לציון מתן הוראות של השולט לנשלט

 אך יחסי שליטה קיימים גם –מונח בעיקר בתחום החיים הפוליטיים ה

מתקיימים יחסי שליטה בכול רובד של , למעשה. מחוץ לפוליטיקה
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, אשה-המשך ביחסי גבר, ילדים- החל ביחסי הורים–הרקמה האנושית 

. יחסי שליטה אין פירושם בהכרח יחסי ניצול. עובד-וכלה ביחסי מעביד

אך אלה אינם יחסי , י שליטה בין הורים לילדיםקיימים יחס, כך למשל

הגם שהם שולטים , ההורים הם המנוצלים על ידי ילדיהם: להפך. ניצול

  .  שליטה המשתקפת במתן הוראות על ידי ההורים לילדיהם–בהם 

,  אין הם בהכרח יחסי ניצול–הגם שהם יחסי שליטה , עובד-יחסי מעביד

י ניצול מתקיימים כול אימת יחס. ם המעביד מנצל את העובדאאלא 

 תמורה המשתנה –שהעובד אינו מקבל תמורה הוגנת בעבור עבודתו 

יחסי עבודה הם תמיד . ושלא תמיד קל להגדירה, ממקרה למקרה

בעצם מתן .  ולא להפך–כשהמעביד נותן הוראות ביצוע לעובד , היררכיים

, אותמקבל ההור,  ואילו העובד–הוראות הביצוע המעביד הוא השולט 

לא מתקיימים ביניהם יחסי , כול עוד תועלתם משותפת. הוא הנשלט

הופך העובד לרכוש של עה שרק מש. אלא רק יחסי שליטה, ניצול

 הופכים יחסי – בלשונו של אריסטו "כלי חי"משל היה הוא , המעביד

חרף שכלו החריף לא הצליח אריסטו . השליטה ליחסי ניצול מובהקים

, ) באופן שיטתי"שלטון"אשון שניתח את המושג שהיה ככול הנראה הר(

שהם יחסי הכרחיים בכול חברה אנושית , "יחסי שליטה"להבחין בין 

תחילה . "כלי חי"שבהם העובד אינו אלא , "יחסי ניצול" לבין –מאורגנית 

מתכונותיהם השונות של בני  הנגזרים, מגדיר אריסטו את יחסי השליטה

   ::::))))24242424----25252525' ' ' ' עעעע, , , , 1252125212521252פסקה פסקה פסקה פסקה , , , , בבבב----ספרים אספרים אספרים אספרים א, """"הפוליטיקההפוליטיקההפוליטיקההפוליטיקה""""( האדם

בהכרח חוברים להם יחדיו בתחילה מי שאינם יכולים , ואכן

 ...כדי להעמיד צאצאים, כמו הנקבה והזכר, להתקיים זה בלא זה

גם השליט על פי טבעו , לצורך הישרדות, וכך חוברים להם יחדיו

 כי כוחה של הרוח לראות את הנולד –וגם הנשלט על פי טבעו 

וכוחו של הגוף להוציא ,  הטבעית של השליטה והאדוןהיא סגולתו

 סגולת האדם הנשלט –את הדברים אל הפועל בעזרת עבודה קשה 

שטובתו של האדון והעבד , וכך יוצא. ומי שהוא עבד על פי טבעו

  . אחת היא

כיוון שבכוחו , המעביד הוא מנהל העבודה. הבחנה זו היא ללא ספק נכונה

, העובד הוא זה שמבצע את העבודה, מת זאתלעו. לתכנן אותה ולארגנה

אך אריסטו לא מסתפק . מכוחן של אותן הוראות שהוא מקבל ממעבידו

שאינו שונה , עבודה בלבד-שהעובד הוא כלי, אלא מוסיף וטוען, בכך

  :  ))))31313131----32323232' ' ' ' עעעע, , , , 1253125312531253פסקה פסקה פסקה פסקה , , , , שםשםשםשם((((משאר כלי העבודה העומדים לרשותו 
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אם , ם המיוחדים להכשם שלכול אחת מן האּומנויות נדרשים הכלי

 כך הדבר גם בניהול –יש כוונה להביא את העבודה לידי ביצוע 

אצל הגאי .  מהם דוממים ומהם חיים–הכלים . משקה הבית

וכשמדובר .  כלי חי–והצופה , ההגה הוא כלי דומם, למשל, הספינה

גם החפץ , באופן כזה. המשרת הוא בחזקת כלי חי, באומניות

הרכוש הוא אוסף של , משרת את המחיההנרכש אינו אלא כלי ה

  . וכול משרת הוא כמו כלי לכלים, העבד הוא חפץ חי, כלים

 –יחסי השליטה הפוליטיים אף הם יחסים הכרחיים בכול חברה מדינית 

נכון אומנם שיחסים אלה . הגם שהם שונים מיחסי השליטה הכלכליים

יר שמואל את כפי שמזה, עובד-עשויים ללבוש יחסים כלכליים של מעביד

ְוָׂשם לֹו ְּבֶמְרַּכְבּתֹו , ֶאת ְּבֵניֶכם ִיָּקח"( ישראל המבקשים להם מלך בני

ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶכם ִיָּקח ְלַרָּקחֹות ּוְלַטָּבחֹות ...ְוָרצּו ִלְפֵני ֶמְרַּכְבּתֹו, ּוְבָפָרָׁשיו

אלו הם משניים  אך – )11111111----17171717////א חא חא חא ח""""שמשמשמשמ, "ְוַאֶּתם ִּתְהיּו לֹו ַלֲעָבִדים.. ּוְלאֹפֹות

המסדיר ,   אלא מחוקק ושופט–שליט פוליטי אינו מנהל עבודה . בלבד

, אין האזרחים עבדים, הגם שהם נשלטים. את חיי הצוותא הפוליטיים

  : ))))38383838----39393939' ' ' ' עעעע, , , , 1255125512551255פסקה פסקה פסקה פסקה , , , , שםשםשםשם((((כפי שכותב אריסטו , אלא בני חורין

, ברור אפוא שאין שלטון האדון על העבד שווה לשלטון המדיני

שכן זה . כמו שאחדים טוענים, ול סוגי השלטון שווים זה לזהואין כ

;  וזה שלטון על עבדים–חורין - שהם מטבעם בניםשלטון על אנשי

שהרי כול בית נשלט בידי , זה שלטון מונרכי של ניהול משק בית

  .  וזה שלטון מדיני על אנשים בני חורין ושווים–אדם אחד 

המתאפיינים על ידי ,  ייחודייםשליטה-שלטון פוליטי משקף אפוא יחסי

פרשם ל, )סמכות מחוקקת (הסמכות לחוקק חוקים: מספר סמכויות

בטחון (וכן להבטיח את שלום הציבור ) סמכות שיפוטית(במצבי סכסוך 

על , כדי לאכוף את החוקים ולשמור על שלום הציבור). פנים וחוץ

. ון אך  הכוח עצמו אינו מגדיר את השלט–השלטון להשתמש בכוח 

 לא –הסמכות להכתיב חוקים ולפרשם , מה רוחני-השלטון הוא דבר

שברומא , )"זה שמכתיב" ("טוראדיקט"מכאן גם המונח . משהו פיזי

בלא קשר לסוג המשטר ששרר בה , העתיקה שימש לציון משרה פוליטית

מה -תפישת השלטון כדבר). טורא לא דיקט– "טיראן"שליט עריץ כונה (

אורטגה אורטגה אורטגה אורטגה כותב כפי ש, הריהי מוטעית, וא לעצמוהמזוהה עם כוח כשה

   ::::))))136136136136----137137137137' ' ' ' עעעע((((  "מרד ההמונים" ובספר  גאסטגאסטגאסטגאסט
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ובראשונה בתור -בראש" שלטון"אין אנו צריכים להבין את המושג 

כוונתנו כאן להימנע ככול . של כפיה פיזית, הפעלתו של כוח חומרי

, היחס הקבוע הזה. האפשר מהבנה גסה של רעיונות ומושגים

 ,"שלטון"האדם והידוע בשם -הקיים בין בני,  בגדר נורמהשהוא

אם אדם או : ההפך הוא הנכון. לעולם אין הוא מבוסס על כוח

אזי עומד לרשותו או לרשותה המכשיר ,  בשלטוןםקבוצת אנשים ה

המקרים שבהם נראה ממבט ". כוח"החברתי או המנגנון הקרוי 

ן מעמיק יותר מתגלים בעיו, ראשון שהכוח הוא הבסיס לשלטון

-נפוליון הוביל כוח. דווקא כהדגמות הטובות ביותר של התזה שלנו

, למען האמת, אך, מה בהתקפתו-הוא עמד זמן, התקפה נגד ספרד

 וזאת למרות שהיה –הוא לא שלט בספרד אפילו יום אחד ויחיד 

מן הראוי להבדיל בין תהליך .  ואפילו משום שהיה לו,לו הכוח

לי של אהשלטון הוא המצב הנורמ. ל שלטוןההתקפה לבין עמדה ש

 כיום כמו לפני –הפעלת סמכות והוא נשען תמיד על דעת קהל 

מעולם לא .  כמו בקרב שבטים פראיים,בקרב האנגלים, אלף שנה

אלא על ידי שנשען על , שלט איש בפינה כלשהי של כדור הארץ

. רים'האמת היא שאין שלטון המבוסס על צבא יאניצ...דעת הקהל

, יכול אתה לעשות הכול עם כידונים: "כפי שאמר טאלארן לנפוליון

מהות השלטון אינה ".  לא תוכל לשבת עליהם–פרט לדבר אחד 

: במילה אחת.  אלא בהפעלתו השאננה,בתפיסה מהירה של כוח

על מושב הסנט או על , לשלוט משמעו לשבת על כס המלכות

הרואה בשלטון , תתונאייהע, בניגוד לדעה המקובלת. כיסא הבישוף

 אלא של ישיבה ,ףו אין הוא עניין של אגר–מסגרת של מלודרמה 

קורה לעיתים ...מצב של דעת קהל, בקיצור, המדינה היא. בטוחה

, חברה המחולקת לקבוצות עוינות. קהל אינה קיימת-שדעת

אינה מאפשרת , כשדעתה של האחת מבטלת את דעתה של השנייה

מתמלא , "הטבע חרד מפני חלל ריק"ומכיוון ש. את עוצמת השלטון

, מכאן שהכוח הוא. החלל הריק מדעת קהל על ידי הכוח הברוטאלי

ואם אנו מבקשים להביע את . תחליף לדעת הקהל, לכול היותר

יהא עלינו לקחת , הקהל בתור חוק הכבידה ההיסטורי-חוק דעת

ואז מגיע לידי נוסחה שהיא , בחשבון את המקרים שבהם הוא נעדר

אין קיום לשלטון המנוגד לדעתה של : מכובדת ונדושה, הידוע

שהשלטון הוא בראש , יש בכך כדי לאפשר לנו להבין. החברה

, אהשלטון אינו אל. של רוח,  משמע–ובראשונה עניין של דעה 
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העובדות ההיסטוריות מספקות . עוצמה רוחנית, בסופו של דבר

  .    אישור מדויקךלכ

. ה רוחנית מאשר הפעלת עוצמה פיזיתשלטון הוא יותר הפעלת עוצמ

לכאורה נשענות הן רק על הצבא . הרודנויות המודרניות הן דוגמא לכך

הכוח .  אך למעשה מבוססות הן גם על התקשורת ההמונית–והמשטרה 

אינו בהכרח חשוב יותר מהכוח , אף  שהוא גלוי יותר, הצבאי והמשטרתי

המונופול על אמצעי , תבכול משטרי העריצו, לכן. הסמוי של התקשורת

  . התקשורת חשוב לא פחות מהמונופול על אמצעי האלימות

בעולמנו הצרה  במשמעותו א רקיש להבין ל" דעת הקהל"המונח את 

בהקשר של כלל , במובן רחב יותרגם  אלא –תקשורתי -הדמוקרטי

ת וובראשם מערכ, פיזיים הפועלים בחברה האנושית-הכוחות הלא

משמש , כמו גם בשפות אחרות, ה הוא שבעבריתלא מקר.  והדתהמשפט

מהשורש , בדומה לכך. כאחד" דין"- ו"יחידת דיבור" לציון "משפט"המונח 

 –שהוא שם נרדף למשפט כיחידה תחבירית , "פסוק"נגזר המונח , "פסק"

השווה בהקשר .  ("הכרעה שיפוטית"שמשמעו , "פסק דין "כמו גם המונח 

שאף הוא מציין יחידה , Sentence זה שימוש דומה במונח האנגלי

-מערכת המשפט מתרגמת יחסי). תחבירית והכרעה שיפוטית כאחת

  ובאופן שכזה הופכת כוח גס לסמכות –) וחובות(זכויות -כוחות ליחסי

 ."הזכות להפעיל כוח שלטוני"או , "הזכות לשלוט"שהיא , שלטונית

 לאכוף את הריהו רשאי להשתמש בכוח כדי, משקיבל אדם זכות לשלוט

,  בשלטוןםאם אדם או קבוצת אנשים ה":  ובמילותיו של אורטגה, החוק

   ".כוח"אזי עומד לרשותו או לרשותה המכשיר החברתי או המנגנון הקרוי 

שונה לחלוטין מרטוריקה  –" סמכויות"- ו"חובות", "זכויות"רטוריקה של 

ה היא מ, תפישת השלטון במונחי כוח ועוצמה בלבד. "כוחות"של 

שעלינו להשתדל , "הבנה גסה של רעיונות ומושגים"שאורטגה מכנה 

, לעומת זאת; בתוצאה די לו – צידוקצידוקצידוקצידוקזקוק לזקוק לזקוק לזקוק לכוח אינו כוח אינו כוח אינו כוח אינו .  להתגבר עליה

מסובכים ם במקרי.  ומכאן היתרון של השיח המשפטי–  להוכיח להוכיח להוכיח להוכיחישישישישזכות זכות זכות זכות 

במיוחד כשמדובר במסתורין , הדבר קלאין , נים מבחינה רגשיתעּווְט

שלטון הוא מאותם דברים חמקמקים שאנו מכירים ". ןשלטו"המכונה 

, "זמן" ובמובן זה הוא דומה למה שמכונה –אך מתקשים להסבירם , היטב

מהו "): Augustinus Aurelius; 430-354( אורליוס אוגוסטינוסאורליוס אוגוסטינוסאורליוס אוגוסטינוסאורליוס אוגוסטינוסשעליו אמר 

 "איני יודע,  אך כשרוצה אני הסבירו–יודע אני , כשאיש אינו שואל? זמן

שלטון הוא משהו שאנו חשים היטב  ).).).).11111111' ' ' ' עעעע, , , , """"פסיכולוגיפסיכולוגיפסיכולוגיפסיכולוגיזמן זמן זמן זמן """", , , , דן זכאידן זכאידן זכאידן זכאי((((
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שלטון .  ולמרות זאת מתקשים אנו להסבירו באופן שכלתני–יומיום 

כדי שעוצמה תהפוך . אך אין בעוצמה כדי להסבירו, עשוי לשקף עוצמה

שאלמלא כן לא תוכל כלל , עליה להפוך לזכות, לסמכות שלטונית

     ::::))))13131313----15151515' ' ' ' עעעע((((    """"האמנה החברתית"בספרו  רוסורוסורוסורוסוכפי שכתב , להתקיים

אם , לעולם לא יהיה חזק עד כדי להיות תמיד האדון, החזק יותר

הכוח הוא  ... לחובה–ואת המשמעת , לא יהפוך את כוחו לזכות

. ואיני יודע מה למוסריות ולתוצאותיה של יכולת זו, יכולת פיזית

 הרי זו ,לכול היותר; לא מרצון, הרי זו פעולה מאונס, להיכנע לכוח

שאכן , נניח לרגע. ..?באיזו מובן תהא לחובה. פעולה מתוך זהירות

אלא ערבוביה , שלא תצא מכאן, אני אומר. קיימת זכות מדומה זו

תשתנה , כי משעה שהכוח יהא קובע את הזכות. חסרת מובן

ירש , כול כוח הגובר על הכוח הראשון: התולדה יחד עם הסיבה

? הבטלה עם ביטולו של הכוח, זכותאך מה טעמה של ה...את זכותו

ומשבטל : אין נשמעים מתוך חובה, אם נשמעים מתוך אונס

אינה " זכות"שהמלה , הננו רואים אפוא. בטלה החובה עמו, האונס

, נסכים נא...אין לה כאן שום מובן; מוסיפה על הכוח ולא כלום

, ושאין אדם חייב להישמע, שהכוח אינו קובע את הזכות, אפוא

   .כוחות השלטון  החוקייםאלא ל

ובתור שכזו יש , היא מונח הלקוח מהתחום המשפטי" סמכות שלטונית"

, או לקבוצה זו, לאיש זהמותר  להסביר מדוע –להצדיקה בדרך מסוימת 

זכות " (הזכות לשלוט "באילו תנאים יש למי מהם , היינו, לשלוט באחרים

אחריות  "כנים אנו מושאות, שבצידה גם מכלול של חובות מסוימות

סוגיית הסמכות השלטונית נופלת תחת הכותרת הכללית  )."שלטונית

 היא מונח שהוא "עוצמה שלטונית", לעומת זאת ". לגיטימיות שלטונית"

המשמש לציון מכלול הכוחות העומדים לרשות השלטון , פוליטי-סוציו

אף שהשיח ). "אזרחים" או "נתינים("כדי לכפות מרותו על אחרים 

הרי שמבחינת , טי והסוציולוגי שלובים בחיי היומיום לבלי הפרדהמשפ

הקרוב אלי , אפתח אפוא בדיון משפטי. הניתוח העיוני יש להבחין ביניהם

  .   ולאחר מכן אדון בפן הסוציולוגי של השלטון–מבחינת ניסיוני המקצועי 

סמכות שלטונית נגזרת ממידת התמיכה או ההתנגדות הציבורית שיש לה 

 היא "דעת קהל".  במובן הרחב של מונח זה"דעת קהל" שמכונה  מה–

אלא משתנה , אך זו אינה עשויה מעור אחד, תנאי לקיום סמכות שלטונית

לאורך רוב ההיסטוריה בעלי . כמו גם מתקופה לתקופה, ממשטר למשטר
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שהחזיקו , האליטות הצבאיות והדתיות, היינו,  "בעלי המאה"הדעה היו 

חרב "נוספה , עם התיעוש החברה.  בסייף ובספר– "שתי החרבות"ב

עם , 20- וה19-הרק במאות ). בעלי ההון(הבורגנות עם המזוהה , "הכסף

החלו גם המעמדות הנמוכים , התפתחותן של החברות הדמוקרטיות

. על ידי הזכויות הפוליטיות שהוענקו להם, "קבוצת דעת הקהל"להוות 

ות מהדמוקרטיות העתיקות מבחינה זו שונות הדמוקרטיות המודרני

, התפרש ככלל הציבור החופשי" עם"באשר המונח , דוגמת אלו היווניות

, בדומה לכך. שהיווה את מרבית הציבור, אך לא זה הנתון בכבלי העבדות

-דוגמת בריטניה או פולין המלוכניות במאות ה, רפובליקות בעת החדשה

 לא –לי האחוזות התבססו על פרלמנטים שבהם יוצגו רק של בע, 18-17

עת הפכה הזכות לבחור ולהיבחר נחלת , 20-רק במאה ה. יתר חלקי העם

  . כול- לכללי ומקיף"עם" הפך המונח –הכול 

 אלא גם על –סמכות שלטונית נשענת אפוא לא על הפעלת כוח בלבד 

, יהא זה חלקי, השגת הסכמה של הציבור המסמיך אותה לפעול בעבורו

במשטרים מונרכיים מסורתיים נרכשת . טרלפי מבנה המש, או כללי

 ובמקרים –הסמכות השלטונית על ידי הסכמת בעלי האחוזות הגדולים 

). 1-הרייך הגרמני ה(מסוימים נדרשה גם הסכמת הבישופים הגדולים 

בדמוקרטיות המודרניות נשענת הסמכות השלטונית על , לעומת זאת

לפי יחסי רוב ( הגם שזו תמיד חלקית בלבד –הסכמה רחבה יותר 

דוגמת המשטר הנאצי או , אך אפילו במשטרי עריצות מודרניים). ומיעוט

נשענה הסמכות השלטונית על תמיכה של קבוצות כוח , הסובייטי

  .  ובראשן הצבא, מסוימות

כול אימפריה שאפה לתרגם את היתרונות שהקנה לה , מבחינה היסטורית

בין על ידי שימוש  –של כוחה הצבאי לסמכות שלטונית לגיטימית 

ובין על ידי שימוש בנימוקים , )"שלטון בחסד האל"(בנימוקים דתיים 

 imperiumהמונח מסיבה זו שימש  ).החוקות למיניהן(משפטיים גרידא 

שהוענקו לשליטי     ,כאחת    "סמכות שלטונית"-ו" שלטוניתעוצמה "לציון 

  . לו בהחרף חילופי המשטרים שהתחול, ההיסטוריה שלהכול רומא לאורך 

, האימפריה הרומית נוצרה על ידי שימוש באלימות ובאכזריות נוראית

אך אימפריה זו . היא דוגמא לכך, שצליבת מורדים ומתנגדים בעודם חיים

אלמלא , לא יכולה הייתה להחזיק מעמד במשך תקופה של מאות שנים

 במקום "שלטון החוק"הפכה את הכוח הגס למערכת משפטית שעיקרה 

 449 משנת, התפתחות המשפט הרומי נמשכה כאלף שנים. "חזקשלטון ה"
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 ,זהשל משפט  קודיפיקציה עד ל,"שנים עשר הלוחות"עת נוצרו , ס"לפנה

לימים הפך . נ"הלס 530 בשנת 1111----יוסטיניאנוס היוסטיניאנוס היוסטיניאנוס היוסטיניאנוס ה שנערכה על ידי הקיסר

 כשמאוחר –ת אימפריה הביזנטילבסיס המערכת המשפטית בזה משפט 

 המשפט"( המערבית אירופהשיטת המשפט בלבסיס גם הפך יותר 

הנוהג בבריטניה ובשאר " המשפט המקובל"בשונה מ, "ליאהקונטיננט

 .)המדינות דוברות האנגלית

יתרונות זמניים ליתרונות של ופכים משפט ה-כוחות ליחסי-תרגום יחסי

במיוחד בקרב , ער עליהם וניסה לשנותםהיה מי שערי הגם שתמיד –קבע 

 ובצרפת בריטניהבשהתחוללו המהפכות . הציבור שחש עצמו מקופח

היו הגל הראשון של מהפכות שנועדו לשנות את , 18- וה17-במאות ה

 חוקים –" סדרי הטבע"שעד אז נתפשו כחלק מ, יחסי הכוח המסורתיים

  . ותקנות שלא ניתן לשנותם

בעוד שערכי מוסר ומנהגים הם . רכב למדייהקשר בין משפט לכוח מו

השלום .  משפט מצריך גם שימוש באלימות–עניין של הסכמה בלבד 

הבטחת . שליליבעל אופי הוא בעיקרו  שהמדינה כופה אותו בתחומה

) או האיום להשתמש בה/ו(שלילת האלימות , היינו, שלום הציבור

בידי  מצעי האלימות  מושגת על ידי ריכוז א– אזרחי המדינהביחסים בין 

מנם וא. תוך שלילת השימוש בהם על ידי אזרחי המדינה, המדינה עצמה

,  שבקרב האומה"אחוות האחים"ממדיני  השלום הפניםבחלקו נובע 

 משמשים הרתעה בפני , והפחד מגזרותיו,יד המשפט – לא דיבזו אולם 

 . זההפרת שלום

שמתפקידו היה , בצד הכוח המשפטי היה קיים תמיד גם הכוח הדתי

בעוד שמערכת המשפט מבוססת במידה רבה . לקדש את הסדר החברתי

 המערכת הדתית מבוססת על האמונה בחסד –על השימוש באלימות 

מכאן הקשר ההדוק בין הפוליטיקה . הגם שזו כרוכה גם בפחד ממנו, האל

הרי שיש להסמכת , מאחר שמוסד הכהונה מופקד על הפולחן הדתי. והדת

  . משום אקט דתי מובהק, ידי הכהונההמלך על 

מבוססים על שני אקטים בעלי , טקסי ההכתרה בחברות מונרכיות רבות

הנחת הכתר על ראש ) 1: (שאותם ביצע הכהן הגדול, משמעות סמלית

מעלה בשמן המשחה -משיחת אדם רם. משיחת גופו  בשמן) 2(; המלך

 –שלטונו בכוח ביטוי סמלי לתפישה שלפיה המלך אינו משיג את יתה הי

).  "המלך המשיח"מכאן המושג העברי  (וסמך לתפקידו על ידי האלהאלא 

. מכאן הקשר בין דת ומלוכה בכול התרבויות שהתהוו על בסיס המקרא
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 –שבהן נתפשו המלכים כאלים או בני אלים , שלא כבתרבויות הפגאניות

  מלך"ומכאן הביטוי הרווח , לפי המקרא המלך הוא שליח האל בלבד

   ).Dei gratia rex( "בחסד האל

אף , שהיה כנראה כהן( שאול ודוד הומלכו על ידי שמואל ,למשל, כך

דוד התפרשה -שאול לבית-כאשר העברת הכתר מבית, )שנחשב לנביא

שהיה כנראה (ממליך אלישע בדומה לכך . כהעברת חסד האל משאול לדוד

לאחר שזה ביצע הפיכת , ֵיהּוא ֶבן ְיהֹוָׁשָפטֵיהּוא ֶבן ְיהֹוָׁשָפטֵיהּוא ֶבן ְיהֹוָׁשָפטֵיהּוא ֶבן ְיהֹוָׁשָפטאת ) אף שנחשב לנביא, כהן

הפך ,  משמע–ובדרך זו הקנה לשלטונו לגיטימציה ,  עומריחצר כנגד בית

 אלא ,אינה אישיתסמכות זו .  את סמכותו הכריזמתית לסמכות ממוסדת

  . להעברה בירושה מדור לדורניתנת היא  ובתור שכזו –מוסדית 

וקה במצבי מצ. כריזמתית היא תוצר של מצבי מצוקה מדינייםסמכות 

דוגמת מנהיגי השבטים בתקופת , )גואל(עשוי לקום אז מושיע , מעין אלה

אינו , המקראיבמובנו , "שופט"מונח ה. השופטים בתולדות ישראל

כמשמעותו בשפה העברית , מצטמצם לכלל פעולת שיפוט בלבד

ההולכים בראש צבא עמם , גם מושלים ומצביאים אלא כולל –המודרנית 

' ַוָּיֶקם ה', ַוִּיְזֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה": בינו לבין אויבוכדי להושיעו ולשפוט 

. מֹוִׁשיַע ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹוִׁשיֵעם ֵאת ָעְתִניֵאל ֶּבן ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב ַהָּקטֹן ִמֶּמּנּו

. ))))9999----10101010////גגגג, שופטיםשופטיםשופטיםשופטים(  "ַוִּיְׁשּפֹט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֵצא ַלִּמְלָחָמה' ַוְּתִהי ָעָליו רּוַח ה

כגון אומץ , סמכות כריזמתית נגזרת מתכונותיו האישיות של אדם מסוים

סמכות . נחישות וכושר רטורי הנדרש לגיוס כוחות לצורך מלחמת מגן, לב

 ולכן ארעית היא בטיבה ואינה ניתנת –טבעית מעין זו היא אישית 

  . להעברה לדור שבה אחריה

אם , פוך לסמכות מוסדיתעשויה לה, שראשיתה בכריזמה אישית, סמכות

יש בכוחו של מנהיג מסוים לתרגם את הצלחותיו הראשוניות למוסד של 

דוד ניחן בכריזמה אישית בדומה למושיעי ישראל שקדמו , למשל, כך. קבע

. "בית דוד" אך הוא תרגם את הצלחותיו למוסד של קבע המכונה –לו 

עות המעבר מתקופת שופטים לתקופת מלכים הוא מעבר הרי משמ

הגם שלא זכה ,  מעבר שהתחולל גם אצל עמים אחרים–בתולדות ישראל 

אלא אם התחולל , מלוכה אינה יכולה להתקיים. לתיעוד רב כול כך

, עיקר כוחה של הסמכות המוסדית. המעבר ממושיע חברתי לבית מלוכה

אינה ש, יציבות זו. הוא ביציבותה, שקודשה על ידי מיתוסי סמכות

יכולה לעבור בירושה , אלא על מבנה מוסדי, ת אישיותמבוססת על תכונו
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תופס את השלטון ה,  אלא אם קם מושיע אחר–מדור לדור בלי הפסק 

  . ומקים בית מלוכה משלו

האימפריה הרומית האימפריה הרומית האימפריה הרומית האימפריה הרומית ולאחריהם קיסרי , המלכים הפרנקים, בדומה לכך

). לא כולם הומלכו בדרך זושאף (הוכתרו על ידי האפיפיור  ,הקדושההקדושההקדושההקדושה

 היה "מלך  בחסד האל"עשות שימוש במיתוס הסמכות המכונה  הראשון ל

-שהחל את דרכו הפוליטית כ, )Kleine Pippin der, 768-714( פפין הגוץפפין הגוץפפין הגוץפפין הגוץ

maior domus) "בשימוש בעיקר תואר שהיה , "מנהל בית המלוכה

אבי " ולאחר מכן נטל את התואר –) 8- וה7-מאות ה באימפריה הפרנקיתב

האימפריה הרומית " הבסיס לשם ,)patricius Romanorum( "הרומאים

 מאחר שהסמכות השלטונית ).Sacrum Romanum Imperium( "הקדושה

 האחרון ,)Childeric III( 3333----כילדריך הכילדריך הכילדריך הכילדריך ההרשמית הייתה באותה עת בידי 

שהכוח הפוליטי בפועל היה ( פפיןפנה , )Merovingian(בית המרובינגים בית המרובינגים בית המרובינגים בית המרובינגים ל

מי צריך להיות המלך ,  בשאלה,)Zacharias( זכריאסזכריאסזכריאסזכריאסלאפיפיור , )כבר בידו

האפיפיור . על או זה אשר מחזיק בתואר הרשמי זה שיש לו את כוח בפו–

  ,,,,לומברדיםלומברדיםלומברדיםלומברדיםההההשהיה תלוי בצבאו של פפין כדי שיגן עליו מפני , זכריאס

ך תם למעשה שלטון  ובכ– 3- שמיהר להדיח  את כילדריך ה,תמך בפפין

סללה בפני פפין את הדרך , האפיפיור בותמיכת ). 752 (המרובינגיםהמרובינגיםהמרובינגיםהמרובינגים

 על ידי אספת האצילים בעלי האחוזות ,"מלך הפרנקים"לבחירתו כ

 אקט שקיבל גושפנקא סופית עם הכתרתו על ידי האפיפיור –הגדולות 

 )Sacrum(בטקס חגיגי , )754 ("Dei gratia rex" ל)Stephen II( 2222----סטיפן הסטיפן הסטיפן הסטיפן ה

 זכריאסכמו כן העניק לו . השושלת הקרולינגיתהשושלת הקרולינגיתהשושלת הקרולינגיתהשושלת הקרולינגית אקט שהפך אותו לאבי –

האימפריה "שהיה כאמור הבסיס לשם , "אבי הרומאים"את התואר 

אף הוא הוכתר , )Magnus    Carolus( קרל הגדולקרל הגדולקרל הגדולקרל הגדול, נכדו". הרומית הקדושה

כשהוא זוכה לתואר  ,)Leo III( 3333----לאו הלאו הלאו הלאו ה אפיפיורעל ידי ה, בדרך דומה

, )800  בדצמברImperator Augustus Romanorum) 25האימפריאלי 

האימפריה הרומית האימפריה הרומית האימפריה הרומית האימפריה הרומית כשעקב כך נחשב הוא בדיעבד לקיסר הראשון של 

  . למרות שזו הוקמה רק לאחר מותו, , , , הקדושההקדושההקדושההקדושה

בהיותה יצירת סמלים , שונה מכול סמכות אחרתסמכות שלטונית 

 ולהפכם –שתכליתם לבדל את בעליה משאר בני האדם , ומיתוסים

סמכות שלטונית נוצרת עם קידושה : במילים אחרות. מורמים מעם

דלת השבת כגון הב, דבר אחד ממשנהו" לבדל" משמעו "קדשל"הפועל (

לייחד ,  או להבדיל– מבתים אחרים "בית המקדש"הבדלת , מימי החול

מאוימת הסמכות על ידי אחרים , אם עד לקידושה).  משאר האלים' את ה

 הרי שמרגע שקודשה רוכשת היא מונופול בתחרות על –תאבי שלטון 



 בצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעש

 
48484848

. מונופול המתקיים כול עוד אין מנהיג כריזמתי אחר מאיים עליו, השלטון

הרי שִעם קידושו הופך , )אחד העם(ם עד אז נתפש המנהיג כאחד האדם א

למחצה ואפילו אל של - עד כדי היותו אל–הוא למורם מָעם ונבדל ממנו 

  . ממש

הרי , אם עד קידושו נבדל המנהיג משאר בני האדם הבדל של דרגה בלבד

 משל היה המלך –שלאחר קידושו הופך הבדל שבדרגה להבדל מהותי 

קידוש הסמכות השלטונית נעשה על ידי . חומר שונה לחלוטיןעשוי מ

 כמו –טקסי קידה ופנייה למלך וגינונים טקסיים אחרים , טקסי ההכתרה

חפצים . 'אדרת מלכות וכד, שרביט, כתר: גם על ידי שימוש בסמלי מלוכה

, הכתר מסמל ריבונות: פשוטים הופכים לסמלי מלכות משעה שקודשו

מטה "בעל סגולות מאגיות , סמל פאלי(גברית השרביט מסמל עוצמה 

, בנוסף לאלה. 'וכד) ישיבה בטוחה(כס המלכות מסמל יציבות , ")קסמים

כשחצרות מלוכה , אלא בית מלוכה, הארמון אף הוא אינו סתם בניין

 מתוך הנחה שלא רק שלום –רבים נבנו כתבנית מוקטנת של היקום 

  .דרי הטבעאלא גם ס, הממלכה תלוי בתפקודו של המלך

הפך  יתרון , העוצמה על ידי שיטת המשפט האימפריאלית-משמוסדו יחסי

 ובתור שכזה נתפש –שנצבע בצבע דתי , )סמכות(הכוח הגס לכוח משפטי 

למיסוד יחסי העוצמה מבחינה משפטית . כלגיטימי ובלתי ניתן לערעור

 ,בגדי מלכים, קתדראלות, ארמונות(התלווה מערך שלם של סמלי עוצמה 

בהפעילם כוח רוחני על דמיונם ,  שחיזקו את הסדר הקיים–) 'כוהנים וכד

ובתור שכאלה , סמלי עוצמה יוצרים תדמית של עוצמה. של בני האדם

 שאינם מסוגלים להפריד בין מציאות –נצרבים הם בדמיונם של בני אדם 

אלא , בני האדם אינם רק יוצרי כלים. לבין הדגמים שבה היא משתקפת

  ,Ernst Cassirer (קסיררקסיררקסיררקסיררארנסט ארנסט ארנסט ארנסט  תכונה שלפי –י סמלים גם יוצר

 ככול .)symbolicum homo( "חי מסמל"-הופכת את האדם ל )1874-1945

אף שם זה אינו ממצה את מהותו של , שם אחר שבו כונו בני האדם

 אלא רק מאיר –) "מותר האדם מן הבהמה"(האדם ביחס לעולם החי 

  .  שבדרך כלל איננו ערים לו דיו, היבט מסוים

ו מעמדהתמקדה תמיד בניסיון להגדיר את האנתרופולוגיה הפילוסופית 

כושר  שלו, פוליטיהיוונים הגדירו את האדם כיצור .  האדם ביקוםשל 

 יצור"כ הגדירו) Max Scheler, 1928-1874 (מכס שלרמכס שלרמכס שלרמכס שלר. חשיבה ודיבור

, ארנסט קסיררארנסט קסיררארנסט קסיררארנסט קסירר( "אלא אף לשלול אותם, שביכולתו לא רק לחייב את החיים

הגדירו , )Camus  Albert, 1960-1913 (אלבר קאמיאלבר קאמיאלבר קאמיאלבר קאמי .))))9999' ' ' ' עעעע, , , , """"מסה על האדםמסה על האדםמסה על האדםמסה על האדם""""
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 סירוב שהוא מקור רוח המרד – "יצור היחיד המסרב להיות מה שהינו"כ

 בנוסף לכינויים אלה .))))13131313' ' ' ' עעעע, , , , """"האדם המורדהאדם המורדהאדם המורדהאדם המורד""""((((טפיזי והפוליטי כאחד המ

כגון ייצור , הוגדר האדם על פי תכונות נוספות הנחשבות כייחודיות לו

שההגדרה הכוללת ביותר נתנה על , אך דומה. 'וכד, משחק, מסחר, כלים

האדם הוא בעל "לפיה , )Weber Maximilian  ,  1864-1920 (וברוברוברוברמקס מקס מקס מקס ידי  

גן בעדן גן בעדן גן בעדן גן בעדן """",,,,רחל אליאוררחל אליאוררחל אליאוררחל אליאור(((( "לעצמוחיים האחוז ברשתות משמעות שטווה הוא 

  . לכלל שיטה כוללתתפישה שאותה הפך קסירר  – ))))6666' ' ' ' עעעע, , , , """"מקדםמקדםמקדםמקדם

מגדיר את האדם על ידי כושרו ליצר רנסט קסירר אף א, ס וברכבעקבות מ

הזהות הגדרת . באשר כושר זהו המובהק שבכישורים האנושיים, סמלים

חשיבה וחברתיות ישימה גם לגבי בעלי , האנושית במונחים של דיבור

גם אם לא הצליחו להגיע לדרגת , דומותשלהם תכונות , חיים מסוימים

, לים אינה תכונה ייחודית לאדםגם יצירת כ. שכלול כמו זו של האדם

מבחינה זו בשני המקרים מדובר . אלא הרחבה של כישורים חייתיים

הכושר לייצר סמלים אינו , לעומת זאת.  לא בהבדלי זהות–בהבדלי דרגה 

 אלא –בבחינת הרחבה של כישורים מקבילים אצל שאר בעלי החיים 

 ובמידה –ישרדותי ייחודו של כושר זה בהיותו לא ה. כשרון ייחודי לאדם

אין בו כדי להגדיל את שליטת , כושר זה. הישרדותי-מסוימת אף אנטי

יש בו כדי להפחית שליטה זו ואף לנתק :  אלא להפך–האדם על סביבתו 

אינה מוקנית לו באופן ,  התמצאות האדם בסביבתו.את האדם מסביבתו

ית אלא שאינה חוש,  אלא על ידי השפה שלו–על ידי חושיו בלבד , ישיר

מארגן האדם את מכלול המידע , באמצעות הסמלים שהוא יוצר. סמלית

. עולם מאורגן ומסודר,  היינו– "קוסמוס"לכדי , החושי שמפיקה סביבתו

, מדינה: "תרבות"מערכת סמלים זו משתקפת במכלול הדברים המכונים 

מסה " בספרו ארנסט קסיררארנסט קסיררארנסט קסיררארנסט קסיררכותב . 'אומנות וכד, מדע, משפט, מוסר, דת

        :  :  :  :  ))))40404040----41414141' ' ' ' עעעע((((    "אדםעל ה

. אלא גם בעולם של סמלים, אין האדם חי עוד בעולם הטבע בלבד

הם . האמנות והדת הם חלקיו של עולם זה, המיתוס, הלשון

את הקורים הסבוכים , השונים הטווים את רשת הסמלים החוטים

במחשבת האדם ובניסיונו  כל התקדמות. של הניסיון האנושי

 ן אדם יכול עוד לעמוד במישרין מולאי. משפרת ומשכללת רשת זו
, דומה. אינו יכול לראותה פנים אל פנים, למעשה; הממשות

שהפעילות הסמלית של  שהממשות הטבעית פוחתת כל אימת

במובן , האדם, במקום לעסוק בדברים כשהם לעצמם. האדם עולה

עד כדי כך עטף עצמו בצורות . שח עם עצמו בקביעות , מסוים
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שאין ביכולתו , או בטקסי דת בסמלי מיתוס, ומנותבדימויי א, לשון

אחד הוא . אלא בחציצת מתווך מלאכותי זה, לראות או לדעת דבר

המעשה אין האדם -אפילו בספרת. מצבו בספרה העיונית והמעשית

מוצקות או בהתאם לצרכיו או לתשוקותיו  חי בעולם של עובדות

, ות ובחששותבתקו ,הוא חי בתוך ריגושיו הדמיוניים. המיידיים

  .בדמיונות ובחלומות, באשליות ובאכזבות

שהם סוג , יש ביכולתו של האדם ליצר סמלים, יצר כליםבצד הכושר לי

עולם הסמלים אינו רק בעל אופי . מעשידע להבדיל מֶי –של ידע עיוני 

איבר איבר איבר איבר ----רוברט מקרוברט מקרוברט מקרוברט מקש אלא גם בעל אופי קולי מה –) פסל ותמונה(חזותי 

)Robert Maciver(מגבשים את הם שהמיתוסים . "מיתוסים"שם  מכנה ב

מפרשים את הם ש, הם שמקנים משמעות לחיים, הזהויות הקיבוציות

עיקר שימושו ש,  מגובשידעסוג של המיתוס הוא . ' וכדהסביבה הטבעית

  ):):):):14141414----15151515ע ע ע ע ((((    "ממשלהמסכת " בספרו איבראיבראיבראיבר----מקמקמקמקכותב . אינו מעשי אלא עיוני

, מושגים טעוני ערכיםבמיתוסים מתכוונים אנו לאותם אמונות ו

ליכודה של כול . ושלאורם או בעבורם הוא חי, שבהם מחזיק האדם

מכלול צורות , חברה נשמר על ידי על ידי מערכת מיתוסים

כול . הקובעים ומכלכלים את כול פעולותיה, המחשבה השוררות

מיתוס -הם קרוצי, עצם הרקמה החברתית, היחסים החברתיים

לכול תקופה ולכול אומה מכלול , ותלכול תרב...מיתוס-ונשואי

בה חבוי סודן של אחדויות ורציפויות , מיתוסים אופייניים לה

. ושינוייו שוזרים את תולדותיה הפנימיות של כול חברה, חברתיות

טווה האדם סביבו את מסכת , בכול אשר ייתקל, בכול אשר ילך

גם כול יחיד טווה לו ד. כשם שהזחל טווה את פקעתו, המיתוס שלו

המיתוס . מיוחד לו בתוך המסכת הגדולה יותר של הקבוצה כולה

האדם רואה את העולם ומתנסה בו . מגשר בין האדם לבין הטבע

בתחומי המיתוס שלו עושה הוא . מתוך מחסה המיתוס שלו

  . בעולמו כבתוך שלו

איננו אומרים ולא כלום על שורשי , בדברנו כאן על המיתוס

אנו . מתיימרת לפרש את המציאותעד כמה שהאמונה , האמונה

השאלה אם יש בה משום . משתמשים בה במובן סתמי לגמרי

אינה , הבחנה שכלית או משפט קדום, התגלות או אמונת הבל

אנו זקוקים למונח המתכחש לאמת או . עומדת כאן על הפרק

כוללים אנו במידה שווה את פילוסופיות " מיתוס"במונח . לכזב
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, את גילוייה העמוקים ביותר של הדת, רהחיים המעמיקות ביות

 בצד יצירי דמיונו המגוחכים –וביטוייו הדקים ביותר של הניסיון 

אנו כוללים את כול הגישות והעמדות . ביותר של הפרא החשוך

כול האופנים שבהם נושאים בני האדם בעול החיים או , האנושיות

 של בני יהיו אשר יהיו התגובות הערכיות. מתווים את מעגלותיו

יהיו אשר יהיו המושגים , אדם לנסיבות ולמסות מנת חלקם

או המאפשרים , מדרבנים את שאיפותיהם, המנחים את התנהגותם

 כולם כלולים בתחומי מושג המיתוס הנרחב –לשאת בעול הקיום 

  . שלנו

הם האקלים הרוחני , במובן הרחב של מונחים אלה, סמלים ומיתוסים

. כך הסמלים והמיתוסים לנשמה, החמצן לגוףכמו . שבו חיים בני אדם

והם שמבדילים בין האדם , סמלים ומיתוסים הם יצירי השפה האנושית

. גבולות עולמו של האדם הם גבולות השפה שלו. לשאר בעלי החיים

, ומכאן הישגיו הגדולים מחד, בתוך השפה עושה האדם כבתוך שלו

אין הוא נוהג , כזריותכשהאדם נוהג בא.  והזוועות שהוא מחולל מאידך

מעשה שטן . ל"בלשון חז, השטן הוא יצר הרע. אלא שטני, באופן חייתי

רק האדם מסוגל לצאת מדעתו ואף . הוא מעשה של סטייה מהנורמה

ויציאה כזו היא , טירוף הוא יציאה מהדעת). ויש קשר בין השניים(לרצוח 

  . וכמיתוסכסמל , במובן האנושי הייחודי, אפשרית רק אם קיימת דעת

אין , שלא כשאר בעלי החיים הדומים לו מבחינה אנטומית ופיזיולוגית

הנתפשת על ידי החושים , האדם חי במציאות רק כפי שהיא לעצמה

. שהם סובייקטיביים על פי טיבם, אלא גם על ידי שכלו ורגשותיו, השונים

לא פחות , עולמו של האדם הוא עולם השפה שבה הוא מדבר וחושב

כושר זה הוא המייחד את האדם . סביבה הפיזית שבה הוא פועלמאשר ה

למן , מסיבה זו הוגדר האדם. והוא שיוצר את השניות הבסיסית של זהותו

האדם הוא בעל החיים היחיד . "חי מדבר"כ, ראשיתה של הפילוסופיה

כפי , אלא גם על ידי תודעתו, שאינו תופס את העולם על ידי חושיו בלבד

מכאן השניות שבין המונח  . באומנות ובמדע, בדת, השזו משתקפת בשפ

 לבין המונח –פיזי -המשמש לתיאור קליטת מידע חושי, "תפיסה"

.  אלא סמלי תרבותי,  המשמש לתיאור קליטת מידע לא פיזי"תפישה"

ותפישת המציאות ) ועזרים מלאכותיים(תפיסת המציאות על ידי חושינו 

במיוחד באותה פעילות המכונה (ו על ידי השפה שלנו משלימות זו את ז

  .  אך גם מפריעות זו לזו–) "מדע"בשם 
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מיתוס חשוב במיוחד ,  האדםהמיתוסים שלאורם חיהסמלים מבין כלל 

כול היחסים האנושיים הם יצירי , למעשה. "סמכותמיתוס ה"היא 

מוסד  –לרבות אלה המכוננים את המוסד הבסיסי ביותר , המיתוס

בדי החברה מבוסס הארגון החברתי על מושג  בכול אחד מר.המשפחה

כשמבחינה זו ניתן להצביע על סוגים שונים של , הסמכות הרווח בו

  : ))))2222' ' ' ' עעעע, , , , 2222' ' ' ' סססס', ', ', ', פרק אפרק אפרק אפרק א((((" על הממשל המדיני" בספרו ון לוקון לוקון לוקון לוק''''גגגגכדברי , סמכות

להסביר כאן מה מציין אני , דומני, לתכלית זו לא למותר יהא

ין סמכותו של קצין ביחס כדי שנוכל להבחין ב – "שלטון מדיני"כ

או של אדון ביחס , לבין סמכותו של אב ביחס לאשתו, לנתין

 –יש והסמכויות השונות הללו נתונות כולן ביד אדם אחד . לעבדו

יסייע הדבר , אם נתבונן בו מבחינת יחסים שונים אלו, לפיכך

ולהראות את ההבדל , בידינו להבחין בין הסמכויות השונות הללו

ורב חובל של ספינת , אב של משפחה, של קהילייהשבין מושל 

  .  עבדים

דינה מהמשפחה הוא היותה מבוססת על סמכות ממה שמבדיל את ה

סמכות שקודשה על ידי מיתוסים , "תלוָית מיתוססמכות "ה ניתן לכנותש

, סמכות מכוח אישיותו של אדם, "סמכות טבעית" להבדיל מ–וסמלים  

, לפחות לגבי ילדיו, ה הוא סמכות טבעיתאב המשפח. 'תפקידו וכד, גילו

 באשר נתפש הוא כמי שבכוחו –ובמקרים מסוימים גם עבור בת זוגתו 

שאינה צריכה , יומיומית, תלות זו היא מוחשית. לפרנסם ולהגן עליהם

ובחמולות גדולות , יראת הכבוד כלפי אב המשפחה. חיזוקים משמעותיים

ן צורך לקדשה על ידי מיתוסים  ולכן אי– היא טבעית "זקן השבט"כלפי 

סמכות טבעית מעין זו ניתן לזהות גם בקרב בעלי חיים . וסמלים

  .  בעיקר בקרב בעלי החיים העילאיים, מסוימים

  

  כוחות וסמכויות 1.2

 ובתור –יש בו מרכיב חשוב של כפייה , אפילו הוא דמוקרטי, שלטון

מותחים כלל הגם שבדרך . שכזה יש בו משום שלילת חירותו של הפרט

שני הם  ה הרי שאל – "דמוקרטיה" ל"ליברליזם"אנו חוט מקשר בין 

הליברליזם הוא תביעה לחופש .  שיש להבחין ביניהם,מונחים שונים

 –שאותם יש להגדיר , מהתערבות השלטון המרכזי בעניינים מסוימים

ואילו הדמוקרטיה היא תביעה לאפשר לכול אזרח להשתתף בחיים 
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 ולכן –חופש ושלטון הם ניגודים . ט ולהשפיעולשל, ומרכל, הפוליטיים

. קיים ניגוד מובנה בין התביעה לחופש לבין התביעה להשתתף בשלטון

במובן זה שהוא מאפשר לכול אחד שרוצה , אפילו הוא דמוקרטי, שלטון

.  ובתור שכזה הוא מנוגד לחופש,הוא עדיין שלטון, לשלוט להיבחר

כי זה מסוגל לייצג טוב יותר ,  דמוקרטי הואהטיעון הבסיסי בזכות שלטון

,  להבדיל מסוגי שלטון אחרים–את האינטרסים של כלל האזרחים 

או /ואלה שיש להם יתרון כוח צבאי , המייצגים מגזרים מסוימים בחברה

  .  דתיאו/וכלכלי 

באשר הוא מטיל הגבלות על , השלטון הוא תמיד דבר רע, בעיני הליברל

 –בין רע מוחלט לבין הרע במיעוטו הבחירה היא רק , לכן.  האדםחירות

. אך לא טוב כשלעצמו, י הוא הרע במיעוטוובמובן זה שלטון דמוקרט

ככול ששיעור התערבות השלטון בחיי הפרט או הקהילייה האזרחית 

 אפילו אינו דמוקרטי –כך נתפש השלטון כליברלי יותר , מצומצם יותר

רים לא מעט משטרים מונרכיים מבחינה היסטורית מוכ. אלא מונרכי

 עלו לא מעט משטרים 20-במאה ה: ולהפך, שהיו ליברליים באופן יחסי

אף שבפועל התירו הם רק מעט חופש בידי , שהיו לכאורה דמוקרטיים

). היא הדוגמא המובהקת לכך, "העממית", רוסיה הסובייטית(האזרחים 

ר הוא בידי כול משטר צריך שייבחן לפי שיעור החירות שמותי, לכן

  .  בנפרד מהשאלה מיהו השליט–אזרחיו 

על כמו גם את החופש להשפיע , או להיבחר לשלטון/את החופש לבחור ו

 – החיים הפוליטיים על ידי פרסום דעות פוליטיות בתקשורת ההמונית

, "החופש מפוליטיקה"חופש זה שונה מ. "חופש פוליטי"ניתן להגדיר כ

האישיים והקהילתיים ללא התערבות הזכות לנהל את החיים , היינו

כזהו . המנוהל על ידי מנגנוני השוק, כזהו החופש הכלכלי. השלטון בהם

, "החופש מדת"או (המנוהל על ידי הקהילייה הדתית , גם החופש הדתי

  ). היכולת להיות אתיאיסט, היינו

חשובה כול כך ההבחנה בין העניינים שבהם יש הצדקה להתערבות , לכן

באופן גס מקובל .   לבין אלה שאין בהם הצדקה שכזו–מרכזי השלטון ה

שבהם פטור הפרט מהתערבות השלטון להבחין בין שני סוגי עניינים 

זכות האדם על  ("חברתיות-זכויות כלכליות"על ידי ההבחנה בין , בחייו

זכות האדם להאמין במה  ("זכויות דתיות"ל) רכושו ויחסיו עם הזולת, גופו

שהן עניינם של הפרט ) רבות זכותו להביע דעתו ברביםל, שהוא רוצה

 שהן עניינו של השלטון ,"סמכויות פוליטיות"בצד אלה קיימות . והקהילה
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כול אחד . המופקד על טובת הכלל להבדיל מטובת הפרט, המרכזי

מהעניינים הללו שונה באופן מהותי מבחינת ההיגיון המנחה אותם 

  . והמנגנונים המסדירים אותה

-על יחסי ופחות , משפט-על יחסייותר  המודרניות החברותש, בדההעו

שלאורך רוב ההיסטוריה ,  משכיחה מִאתנו את העובדה–כוח מסורתיים 

הסמכות השלטונית לא הייתה דמוקרטית . היו פני הדברים שונים

וכתוצאה מכך נכרכו שני ,  אלא מלוכנית ואימפריאלית–ולאומית 

 powerבאנגלית משמש המונח , למשל,  כך. בשפות רבותהמושגים יחדיו

, כאחד) 'וכד" שלטון", "רשות", "מרות"(" סמכות"-ו") עוצמה" ("כוח"לציון 

 Power politics,  )"להיות בשלטון" ( in power  to be: לפי הקשר העניין

, )"מעצמה"( A world power, )"עוצמה"(High power , )"מדיניות כוח("

Power of attorney) "וכד )"כתב הרשאה", "ייפוי כוח'  .  

הקשור  ,Machtהמונח . בגרמנית הקשר בין שני המונחים מובהק אף יותר

היכולת  "משמש לציון – )"לעשות"( Machenקשר הדוק עם המונח 

 ,"סמכות"( "הרשות לעשות"לציון כמו גם ,  ")עוצמה", "כוח"(" לעשות

 An der Macht sein :הענייןלפי הקשר , )' וכד"שלטון", "רשות", "מרות"

יצר "( Machtgier, )"תחום השלטון"( Machtbereich, )"להיות בשלטון"(

 ,)"שליט"( ,Machthaber, )"תפיסת השלטון" (Machtergreifung ,)"השלטון

Machtkampf ")מאבק על השלטון"( Machthungrig )"רעב לשלטון"          (

 mit aller Macht") במלוא כוחו"( ,Machtlosigkeit ")חסר אונים"( ,

Machtstellung )"עמדת כוח"( ,Machtpolitik )"מדיניות כוח"( ,

Machtprobe )"מבחן כוח"(  ,Machtvoll ")בעל עוצמה"( ,Staatsmacht 

, "ייפוי כוח" (Vollmacht, )"סמכות" (gesetzmäßige Macht) "מעצמה"(

   . 'וכד,  )"הרשאה"

עוצמה , גלית ובגרמנית רווחים מונחי כוחאין זה מקרה שדווקא באנ

, לעומת זאת.  שהרי שתי אלו הן שפות אימפריאליות מובהקות–וסמכות 

ממעיטה להשתמש במונחים , אימפריאלית-שהיא שפה אנטי, העברית

הרי זה בדרך כלל על דרך הגינוי , וכשהיא כבר עושה זאת, מעין אלו

ְוָזַכְרָּת , ִחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה ּכֹ :ִּבְלָבֶבָך, ְוָאַמְרָּת": והביקורת

  או))))17171717----18181818////דברים חדברים חדברים חדברים ח((((" ַלֲעׂשֹות ָחִיל, ִּכי הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכַֹח, ֶאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך

  לא ....))))6666////זכריה דזכריה דזכריה דזכריה ד(((( "ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּברּוִחי  ִּכי ִאםַ,ְבכֹח לֹא ְבַחִיל ְולֹא"

אלא , נתפשת המדינה לא כישות המפעילה כוח גסמקרה הוא שבעברית 

כפי שניתן ללמוד מהאטימולוגיה של , כמי שמבוססת על חוק ומשפט
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המדינה אינה  , לפי תפישה זו. "דין" ששורשו במושג  ,"מדינה" נחהמו

  .שהם המסד שלה, קהל- אלא של דין ודעת–תוצר של הפעלת אלימות 

 –רי כוח הוא תנאי לכול פעולה שה, אינו טוב או רע, שהוא לעצמו, כוח

" כוח"המושגים . ובין שזו פעולה חברתית, בין שזו פעולה טבעית

יצא "כפי שניתן ללמוד מהביטוי ,  שלובים זה בזה בלא הפרד"פעולה"ו

 יחס –היחס בין כוח ופעולה הוא יחס סיבתי מובהק . "מהכוח אל הפועל

רק אם , הופך לרעכוח .  והפועל הוא התוצאה, שבו הכוח הוא הסיבה

או קבוצה , כאשר אדם אחד, כוח הופך עוצמה. עושים בו שימוש לרעה

 עוצמה המקנה –) "יתרון כוח", "כוח עודף"(צוברים כוח רב מדי , אחת

אימפריה היא מבנה , במובן זה. להם יכולת להכתיב לזולתם את רצונם

כתיבה משתלטת על שכנותיה ומ,  שלה כוח עודף, מדיני שבו מדינה אחת

זה לדברי הובס ניתן אבפרפר. הן-מבלי להתחשב ברצונן, להן את רצונה

.   "מדינה הרוצה בחירות לעצמה ושליטה על זולתה"אימפריה היא , לומר

אך , לאום היא מדינה השואפת לחירות לעצמה-מדינת, לעומת זאת

-אם יחסים פנים. מכבדת את רצונן של שכנותיה לחירות משלהן

שבהם השלטון האימפריאלי מכתיב ,  יחסי כפיפותאימפריאליים הם

 הרי שיחסים בינלאומיים הם יחסים –רצונו למדינות הכפופות לו 

-חרף הבדלי העוצמה בין מדינות, הסכמיים בין שווים מבחינה משפטית

  .  הלאות השונות

 כול המונחים הללו –' וכד" עריצות", "תוקפנות", "ניצול", "כפייה"

, למעשה.  כפי משמעותו בשפת היומיום,"עה בכוחשימוש לר"משקפים 

, אלא בהקשר חברתי, "שימוש לרעה בכוח"לא ניתן להבין את המושג 

מושג זה הוא מושג .  כשמצדו השני של המתרס מושגת איזו טובה עצמית

לבין הכוח משווה הוא בין האינטרס של מפעיל , כלומר, קורלטיבי

מסוים בין איזון ד קיים כול עו.  על ידוהנפעלזה האינטרס של 

 טובת – מערכת היחסים היא מאוזנת, של שני הצדדיםהאינטרסים 

ואילו בשעה שאדם מסוים מפעיל אדם . טובת הנפעלתואמת להמפעיל 

 או אז –אלא לתועלתו הוא בלבד , לא לשם התועלת המשותפת, אחר

ל אותו ניתן לנסח בשני אופנים ע, נוצר אותו חוסר איזון של אינטרסים

שימוש לרעת "כנגד  "שימוש לטובת עצמו" –ידי השוואת הטוב לרע 

, מסויםבכוח שאנו מדברים על שימוש לרעה כ: במילים אחרות.  "זולתו

  . חובה עלינו לזכור שזה תמיד מצמיח טובה כלשהי למבצע המעשה
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ניצול הוא אפוא תוצאה של שימוש בכוח עודף להשגת טובות הנאה 

. על חשבון טובתם של אחרים, ו מצוי כוח זהאישיות בידי מי שבידי

המונח . "האינטרסים של אותו אדם"פירושו , "טובתו של משהו"המונח 

לא עצם . "פגיעה באינטרסים של אותו אדם", פירושו, "רעתו של מישהו"

כשאנו חושבים על .  אלא רק השימוש בו לרעה–השימוש בכוח פסול 

,   אלא על השימוש בו לרעה–עצמו אינו נותנים דעתנו על הכוח כשל, כוח

  ::::))))15151515' ' ' ' עעעע(((( "עידן האלימותב" בספרו יעקב טלמוןיעקב טלמוןיעקב טלמוןיעקב טלמוןכפי שכותב 

מקבל משמעותו לא היותו , במובן של יכולת, "כוח"נו נלצורך עניי

 אלא –ולא מהיותו מופעל ביחס לעצמים , מה שהינו ובפני עצמו

מהיותו מכשיר המניע את הזולת לעשות משהו שאינו רוצה בו 

, לכפות את רצוני עליו, מהיותו אמצעי לקבוע את גורלו, לעשות

יש דרכים אינספור . להטיל את אימתי עליו, להפכו לכלי שרת בידי

 למן –שבהן מאלץ בעל הכוח את החלש ממנו להיכנע לכוח 

, ראייה בהירה ורצון חזק, אוטוריטה מוסרית, הפעלת קסם אישי

שוקה לכוח מעין זה אם הת. עד לשליפת סכין והכוונת לוע האקדח

הרי מצויים , בבחינת חפץ ראשוני, כפי שסבורים רבים, היא

, דם-ייחוס, בסופו של דבר. אופנים רבים ושונים לסיפוק התשוקה

שלא , מוניטין, כהונה ציבורית, מעמד חברתי, ממון, דעת, כשרון

 רצויים הם לבעליהם לאו דווקא –לדבר על פיקוד צבאי וכיבושים 

אלא כדברים המגבירים את תחושת הכוח ,  עצמןכמטרות בפני

  . וכמכשירים להפעלתו כלפי אחרים

כוח אינו . "שימוש בכוח רע" נח אינו זהה למו"שימוש לרעה בכוח" נחהמו

אפילו כוח אלים אינו . אלא כאשר הוא מזיק למישהו, יכול להיות רע

משום נזק , )או באיום להשתמש בו( אלא כאשר יש בו –בהכרח רע 

כשזה , מכאן הצידוק של השימוש בכוח אלים על ידי המדינה. זולתל

. נעשה במטרה לאכוף את הסדר הציבורי ולהשליט את חוקי המדינה

באשר יש בו כדי , שימוש באלימות לצורך אכיפת החוק הינו מוצדק

 להבדיל משימוש באלימות על ידי –) "שלטון החוק"(להשליט את החוק 

  ).  "שלטון החזק("יחידים לכפיית רצונם 

 מספרם לשלושה אתניתן לצמצם , אף שקיימים כוחות חברתיים רבים

 ).דת(    רוחנירוחנירוחנירוחניוכוח ) ממון( כלכליכלכליכלכליכלכליכוח , )אלימות (צבאיצבאיצבאיצבאיכוח : סוגים עיקריים

אם עושים בו שימוש , כול אחד מהכוחות הללו עשוי להפוך לכוח פוליטי

תפקיד . רים אלא גם כמנוף לשליטה על אח–לא רק למטרותיו המקוריות 
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 –) ביטחון חוץ ופנים(הצבא והמשטרה הוא להבטיח את שלום הציבור 

או , אך ניתן לעשות בו גם שימוש לרעה על ידי דיכוי האוכלוסייה מבית

אך ניתן  –מטרת ההון היא רווחה ורווח . כיבוש טריטוריות זרות מחוץ

טרת מ. לרעה על ידי ניצול החלשים מבית או מחוץשימוש גם לעשות בו 

על לרעה שימוש גם  הלעשות ב אך ניתן –הדת היא לספק מזון לנשמה 

  . הפיכתה למכשיר פוליטיידי 

או בכוח /ניצול הזולת אפשר שייעשה על ידי השימוש בלוע האקדח ו

הם הפחות יעילים בהשוואה לכוח , חרף עוצמתם,  אך אלה–הארנק 

שאם , יים עליוהריני מא, כשאני מצמיד אקדח לרקתו של זולתי. הדיבור

הפחד מפני .  כי אז אהרוג אותו או לפחות אפצע אותו–כנע לרצוני ילא י

כאשר מנפנף אני . הנזק שאגרום לו הוא המניע אותו להיכנע לרצוני

 כי אז אתן – ישאם ייענה לדרישותי, הריני מבטיח לו, בשטרי כסף בפניו

מו גם ההבטחה כ, האיום בנזק. לו תמורה כספית כגמול על כניעתו לרצוני

האיום בנזק יעיל .  לא על גופו–פועלים על רצונו של האדם , לתועלת

מכאן השימוש הרב באיומים ובהבטחות . בהרבה מביצוע הנזק בפועל

הרבה יותר מאשר ,  יחסים המבוססים על דיבורים–ביחסים האנושיים 

שעיקר , איומים והבטחות יעילים רק ביחסים שבין בני האדם. על מעשים

,  אלא מפעולה דיבורית–תגובותיהם נגזרות לא מפעולה פיזית ישירה 

חרף היותם מוחשיים , כוח האקדח והארנק, ואולם. שהיא פעולה עקיפה

  .  הריהם הפחות יעילים והפחות גמישים שבכוחות החברתיים, מאוד

לכן הדיבור . "חי מסמל"או /ו" חי מדבר"ייחודו של האדם הוא בהיותו 

רק לעיתים רחוקות נותנים אנו . ה מכריע ביחסים האנושייםלסוגיו הוא כ

שרוב הפעולות היומיומיות שלנו אינן מודרכות על , את דעתנו לעובדה

 אלא על ידי כוחו של הדיבור –פיזי או כלכלי , ידי כניעה בפני כוח עודף

הכוח שיש למערכות המשפט והמוסר עולה לאין ערוך על . לסוגיו השונים

ה של המערכת השלטונית או על התמריצים הכלכליים אמצעי האכיפ

בסופו של דבר משפט ומוסר הם . שבהם מתגמלים אותנו בעלי הממון

אף שמתקשים אנו לזהות , הכוחות העיקריים המניעים אותנו לעשייה

צמדי " משפט"- ו"כוח"מקובל לראות במונחים , לכן. אותם בתור כוחות

רק משהורחבה המשמעות . חלטיםבבחינת היו אלה הפכים מו, ניגודים

 אגרוף ברזל –מתברר לנו שהמשפט אף הוא כוח , "כוח"של המונח 

  .   בכפפת משי של מילים
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באשר , הכסףבכוח   דומה במובן מסוים לשימושהדיבורבכוח השימוש 

.  הוא נוקשה למדייבכוח הפיזי שעה שהשימוש –ומגוון מאוד הוא גמיש 

) משמע להענישו, להזיק לזולת ( רק לרעהבכוח הפיזי ניתן להשתמש, שכן

ניתן לעשות גם שימושים חיוביים על ידי הדיבור ות הכסף ו ואילו בכוח –

ניתן לעשות , פרט לאלימות, בכול כוח, למעשה .הענקת תועלת לזולת

;  על ידי סיפוקו של אינטרס מסוים–מועיל : שימוש מועיל ומזיק כאחד

איום בשמו , למשל, כך. אינטרס מסוים על ידי מניעת סיפוקו של –מזיק 

   . עשוי להפחידו לא פחות מאיום בפגיעה בגופו או ברכושו, הטוב של אדם

שונה מהשימוש בכוח הפיזי גם , להפעלת הזולת, השימוש בכוח הדיבור

השימוש בכוח פיזי נועד רק לצורך אכיפת רצונו של . בתכונה נוספת

שהפעולה הנדרשת ממנו , כשזה חש, המפעיל כנגד רצונו של הנפעל

הכוח הפיזי נועד במקרה זה להתגבר על התנגדות . איננה רצויה לו

ולכן יש להתגבר , בהנחה שרצונו של הזולת אינו ניתן לשינוי, הנפעל

, בכוח הדיבור ניתן לגרום לזולת לשנות את רצונו, לעומת זאת. עליו

כוח פיזי ניתן באמצעות : במילים אחרות. ובדרך זו להימנע מעימות עימו

 ואילו באמצעות כוח הדיבור ניתן גם להגיע עימו –רק לגבור על הזולת 

של אלא , אפילו חוזה אינו תוצאה של אינטרסים זהים, למעשה. לפשרה

  .   כדבריו של משפטן ישראלי מסוים"פשרה בין אויבים"

הרי , צדדית באופייה-בעוד שהפעלת כוח פיזי היא תמיד חד: יתירה מזאת

כשמדובר . צדדית- בדרך כלל דויאהדיבור ה-כוחהקנייה ו-כוחעלת שהפ

 "ומתן-משא"הפעלת כוח הדיבור  מכונה, בחילופי סחורות או שירותים

-דו" ואילו כשמדובר בחילופי מידע ורעיונות מכונה זו –)  "מקח וממכר"(

הוא סוג ) או האיום להשתמש בה(השימוש באלימות , לעומת זאת . "שיח

שיח מבוססים על -הדוומתן ו-המשאכול הטיעונים בזכות . גמונולושל 

בין יזון א מבררים הצדדים כיצד יכולים הם להשיג םשבאמצעות, ההנחה

 םמיהסכ איזון הלובש בסופו של דבר צורה של – השונים האינטרסים

בעוד שהשימוש בכוח פיזי נועד לפגוע ברצונו של . ומוסכמות חברתיות

 הרי שהשימוש בכוח –בכוח כלכלי נועד לספקו ובעוד שהשימוש , הזולת

ומכאן , נועד לשנותו ולעצבו, )כולל מערכת המשפט והמדע(הדיבור 

  ::::))))480480480480'  '  '  '  עעעע(((( "מהפך העוצמה" בספרו אלווין טופלראלווין טופלראלווין טופלראלווין טופלרכותב . יתרונותיו

לאלה המסוגלים למלא אותם  – כיוון שלאנשים יש צרכים ורצונות

ידי - אל הפועל עלעוצמה מסוימת מוצאת. יש עוצמה פוטנציאלית

מתן או מניעה של הפריטים והחוויות הרצויים או אלה שיש בהם 
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גם הדרכים לספק , כיוון שקיים מגוון רב של צרכים ורצונות .צורך

או " מכשירים"הרבה , אפוא, יש. או למנוע אותם מגוונות מאוד

אבל החשובים ביותר בין אלה הם . שונים של עוצמה" מנופים"

  .רוב שאר משאבי העוצמה נובעים מהם. ר והידעהעוש, האלימות

היא מקור העוצמה , שבה משתמשים בעיקר כדי להעניש, האלימות

שבו אפשר להשתמש גם כדי לתגמל , העושר. הגמיש פחות מכולם

ואשר אותו אפשר להמיר למשאבים רבים , וגם כדי להעניש

אבל הידע הוא . הוא מכשיר עוצמה גמיש הרבה יותר, אחרים

כיוון שהוא יכול לסייע להימנע מאתגרים , יש והבסיסי ביותרהגמ

ולעתים קרובות , העלולים לחייב שימוש באלימות או בעושר

ם הרצויות יאפשר להשתמש בו כדי לשדל אחרים לפעול בדרכ

הידע מניב את העוצמה . מתוך מה שנראה להם אינטרס עצמי

  .בעלת האיכות הגבוהה ביותר

 היא רבת "שימוש בכוח בפועל" לבין "יאליכוח פוטנצ"ההבחנה בין 

באשר רוב היחסים האנושיים מושפעים מהפוטנציאלי הטמון , חשיבות

כיוון שלאנשים יש מ.  לאו דווקא מהשימוש בו בפועל–בכוחו מסוים 

יש , המסוגלים לספקם או לשוללםאותם אנשים להרי ש, צרכים ורצונות

  להבדיל מכוח –י אינטרס כוח חברתי הוא תלו, משמע. כוח פוטנציאלי

שהשימוש בכוח פיזי ביחסי , מתברר. בלבדפיזי  כוח במובן הטבעי שהוא

ולאו , אמצעים להשגת מטרה מסוימתהוא רק אחד מה) "אלימות"(אנוש 

  . דווקא החשוב שבהם

, רובן של צורות האלימות ביחסים בין בני האדם  הן בעלות אופי דיבורי

מקצתן ל ורק –) "אלימות מילולית"(ה  ישיר-א סוג של פעולה לאושה

שימוש בהאיום . אופי של הפעלת אלימות שהיא סוג של פעולה ישירה

כיוון שהוא מביא את הזולת לפעול לכאורה ,  הוא יעיל בהרבהאלימותב

כדרך לצמצום הנזק הצפוי , אפילו בבחינת בחירת הרע במיעוטו, מרצונו

הרי , בחינת כוחם הטבעימאחר שאין כמעט הבדל בין בני אדם מ. לו

היה נתקל בהתנגדות , שאילו רצה האחד להפעיל זולתו בכוח פיזי בלבד

  . שהייתה מקשה עליו להשיג תכליתו, כה רבה

לטובת אחד באופן ברור יחסי הכוחות הפיזיים נוטים במקרים שבהם 

עדיין יתקשה גבר אלים  – בין גבר לאישה כבמקרה של יחסי – הצדדים

 – אם יעשה שימוש בכוח פיזי בלבד,  לאישה המסרבת לולהכתיב רצונו

עד שזו תביע , להפעיל כוח פיזי במשולב עם איומים מסוגים שוניםעליו 



 בצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעש

 
60606060

 העדפת הסבל –על ידי בחירתה ברע במיעוטו ,  להתמסר לו"הסכמתה"

מכאן גם השימוש (המיני על פני פגיעה בשלמות גופה או אך בחייה 

  ). ה במשפטי אונסההסכמה כטענת הגנ-איבטענת 

 –אם מתנגד הוא לפעול כרצונך , אינך יכול אפוא לכפות רצונך על הזולת

ולו במובן המזערי , אלא אם כן תצליח לשכנע אותו שהדבר הוא לטובתו

לא , טוב ורע הם מונחים יחסיים. של בחירת הרע במיעוטו

אויבו של "כך גם , "אויבו של הטוב הוא הטוב מאוד"שכשם .מוחלטים

הרע "שזוהי למעשה המשמעות של הביטוי , "רע הוא הרע מאודה

 אלא –ברוב מצבי אנוש הבחירה אינה בין הטוב לטוב יותר . "במיעוטו

הבחירה בין שתי רעות . ממנובין הגרוע גרוע לבין ה, בין הרע לרע יותר

ומכאן הקשיים , היא אפוא חלק בלתי נפרד מההחלטות שאנו מקבלים

  .   במשפט המודרני"מההסכ"שבהגדרת המושג 

כחלק בלתי נפרד , במשפט המודרני ניתנת הגנה רחבה לזכות להסכמה

שהתפתחות המשפט המודרני , אפשר לומר. מההגנה על הזכות לחירות

היא מיסודות ) הסכמה-או אי(היא במידה רבה פרי ההבנה שהסכמה 

להבדיל מאלו ,  ומכאן הדיון במצבים שבהם מתקיימת הסכמה–המשפט 

אלא רק זו שניתנה , לא כול הסכמה היא לגיטימית.  הן אינה מתקיימתשב

השימוש באלימות ובאיומים . בלא שהופעל לחץ בלתי סביר על מקבלה

בדומה לכך גם השימוש בלחצים . לגיטימי-כאמצעי לחץ נתפש כבלתי

יחסי עיקר בב, )'איום בפגיעה כלכלית וכד, ניצול מצוקה כלכלית(כלכליים 

בדיני החוזים . לגיטימי-נתפש כבלתי) ש לרעה בסמכותשימו(מרות 

השימוש בלחץ בלתי סביר מפקיע את יסוד ההסכמה הנדרש כדי לכריתת 

שעונש ,  כשם שבדין הפלילי מהווה הוא עבירה פלילית–חוזה  מחייב 

  . בצדה

בני האדם עושים אפוא שימוש בכוח חברתי כדי להתגבר על התנגדות 

פעולה זו של . או ביטולה באמצעים שוניםעל ידי הפחתתה , זולתם

והיא מושגת על ידי הגדלת , "שכנוע"התגברות על התנגדות הזולת מכונה 

ככול שהצד השני חש שהפעולה הנדרשת ממנו . מרחב הבחירה של הזולת

. הוא מסכים לה, משמע – הריהו משתכנע לעשותה, היא גם לטובתו

 כשמרחב הבחירה צר .מרחב הבחירה מגדיר אפוא את מרחב ההסכמה

הולך ומתרחב הריהו  ואילו כשהוא – ליתאההסכמה היא מינימ, מאוד

שהוא היעד , עד למצב של הסכמה מלאה, מגדיל את מידת ההסכמה
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, אלא רק הסכמה סבירה, המשפט אינו מחייב הסכמה מלאה. הסופי

  .  כשגדר הויכוח הוא סביב מידת הסבירות הנדרשת

, ח שגדולי ההוגים עסקו בו במהלך הדורותאותו מונ, "חופש הבחירה"

. מקבל אפוא משמעות חדשה כתוצאה מהדיון במושגי הכוח השונים

חופש הבחירה של היזם . חופש הבחירה הוא תלוי יחסי כוח ושליטה

באשר זה של הראשון , )הניצע(שונה מחופש הבחירה של הניזום ) המציע(

רק הניצע . וא תגובה בלבד ואילו זה של השני ה–הוא ספונטאני וראשוני 

זיהוי נכון של הצדדים .  ואילו המציע פטור מכך–נדרש לתת הסכמה 

הוא , כמו גם זיהוי הכוחות המעורבים ביחסי כוח אלה, ליחסי הכוח

  . המפתח להבנת יחסי אנוש

 משמש אפוא לציון יכולתו של אדם אחד "כוח"בהקשר החברתי המושג 

, או להימנע מפעולה, לפעולאחרים  לגרום לאנשים) או קבוצת אנשים(

כול דבר שיש בו כדי להניע את הזולת לפעול . באופן הרצוי למפעיל הכוח

  . ומבחינה זו מדובר באינספור כמעט של כוחות, הוא כוח

 תומס הובסתומס הובסתומס הובסתומס הובס, ככול הידוע לי, הראשון לבחון מושג זה בהקשר חברתי הוא

 potential( הכוח האנושי ,לפי הובס ....))))78787878----79797979' ' ' ' עעעע, , , , 10101010פרק פרק פרק פרק (((( "לווייתן"בספרו 

מורכב מהאמצעים שיש ברשותו של האדם , ) באנגליתpower, בלטינית

כוח זה מורכב משני סוגי . לצורך השגת תכלית כלשהי בעתיד, בהווה

כוחו ) 2(; זה שבו ניחן על ידי הטבע, כוחו המקורי) 1: (כוחות נפרדים

כשירים וארגונים ידי צירוף מ-על, שאותו הוא רוכש עם הזמן, המלאכותי

   . "מכפילי כוח" מה שאני מכנה –

כוחות טבעיים הם דרגה גבוהה של יכולות גופניות או נפשיות , לפי הובס

, כושר ביטוי, זריזות באּומניות, פקחות, תואר-יפי, דוגמת חוזק בלתי רגיל

כוחות מלאכותיים הם אותם כוחות , לעומת זאת. אצילות, נדיבות

והם ) fortune(ות הטבעיים או בזכות המזל הנרכשים בעזרת הכוח

ואותו , ידידים, שם טוב, אמצעים וכלים לרכוש כוחות נוספים כגון נכסים

 שווים האדם-בני" תחת הכותרת .)good luck(חסד אלוהי הקרוי מזל טוב 

  :))))113113113113----114114114114' ' ' ' עעעע, , , , 13131313פרק פרק פרק פרק , , , , """"לווייתןלווייתןלווייתןלווייתן""""(((( הובסהובסהובסהובס כותב "מטבעם

, אומנם. ורוחם פםגו בסגולות שווים האדם-בני את עשה הטבע

-מהיר או מאלמוני בגופו חזק שפלוני בבירור רואים לפעמים

 בין אין הרי, ביחד הכול של חשבון נחשב אם אבל; ממנו מחשבה

 לתבוע יכול האחר יהא כן סמך שעל, כך-כל ניכר הבדל לחברו אדם
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 כי. אליו תביעה להעלות חברו גם יוכל שלא, יתרון איזה לעצמו

 להרוג כדי מספיק כוח האדם-בבני לחלש הנה ,הגוף לחוזק אשר

 בעזרת ואם סתר תחבולות בעזרת אם, האדם-בבני החזק את

  .כמוהו בסכנה השרויים, אחרים עם ברית-קשרי

 שיסודן האמנויות מן דעתנו נסיח אם (הרוח לסגולות ואשר

 קבועים כללים פי-על להתקדם אמנות מאותה ובייחוד, במלים

 בלבד מספר-מתי של נחלתם והיא, עמד ששמה, מטעים-ובלתי

 וגם, מלידה לנו הנתונה סגולה שאינה לפי, בלבד מועטים ובדברים

 מה-בדבר משגיחים שאנו מתוך, מיושבת דעה כמו, נקנית אינה

 מן יותר עוד גדול שוויון האדם-בני בקרב אני  מוצא– )אחר

 שהזמן, ניסיון אלא אינה מיושבת דעה כי. הגוף בחוזק השוויון

 שהם הדברים באותם, האדם-בני לכל שווה במידה מקנה שווהה

 שלא כדבר ייראה כזה ששוויון אפשר. שווה במידה עליהם שוקדים

 את להעריך נוטה אדם כל שכמעט מפני אלא זה ואין; ייאמן

 המון על בחוכמה נעלה שהוא וחושב, הראוי על יתר שלו חכמתו

 עוד וזולת, עצמו זולת האדם-בני כל את מכנה שהוא  כפי–העם 

 שום על או פרסומם שום על אותם מחשיב שהוא, מספר-מתי

 עולים שרבים שיודה ככול: האדם של טבעו זה כי. כדעתו שדעתם

 שיש להאמין יתקשה, בלמדנות הביטוי או-בעוד או בשנינות עליו

  – זולתו ושל, מקרוב יראה שלו שכלו את כי; כמוהו חכמים רבים

-בני ההיא הבחינה שמן מלמדנו אלא ינוא זה דבר אבל. מרחוק

 לך אין ברגיל כי. שוויונם-לאי ראיה שום כאן ואין; שווים האדם

 מאשר, הדברים מן דבר של שווה לחלוקת יותר מובהק סימן

 .בחלקו שמח אדם שכל, העובדה

שככול שהם מתקדמים , גופים כבדיםה של הכוח דומה לתנוע, לפי הובס

, הולכת וגדלהה, הכוח אף דומה לתהילה.  מואצת מהירותםךכ, בדרכם

אף שההבדלים בכוחם , לפי הובס. ככול שהאדם מצליח יותר בדרכו

הרי שהם ההולכים וגדלים ככול , האדם קטנים למדי-הטבעי של בני

אך ניתן , הובס אינו משתמש במונח זה ("מכפילי כוח"שמתווספים להם 

  ). לגזור אותו מדבריו

ות האדם הוא אותו כוח שמורכב מכוחותיהם של הגדול שבכוח, לפי הובס

 –לאישיות אחת אמנה חברתית המאוחדים על יסוד , אדם-המוני בני

את כוחותיהם  מוסרים האזרחים ושל, כוחו של השלטון הפוליטי
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בין שזה שליט יחיד ובין שזו  (לפי תכתיביו תוך הסכמה לפעול ,האישיים

ות פוליטית או כלכלית על ידי התארגנ: לשון אחרת. )קבוצה שלטת

  –משיגים בני האדם כוח רב בהרבה מזה שיש לכול אחד מהם בנפרד 

ולכן מוכנים הם לוותר על חלק מהחירות שהייתה נתונה להם קודם 

  :))))78787878' ' ' ' עעעע, , , , 10101010פרק פרק פרק פרק , , , , שםשםשםשם((((כותב הובס . להתארגנות זו

שבכוחות האדם הוא אותו כוח שמורכב מכוחותיהם של הגדול 

טבעית , ים על יסוד הסכם לאישיות אחתהמאוחד, אדם-המוני בני

, והשימוש בכול כוחותיהם נתון בידה ותלוי ברצונה, או מדינית

,  או תלוי הוא ברצונו של כול יחיד ויחיד–וזהו כוחה של קהילייה 

, מי שמשרתים לו, לפיכך. וזהו כוחה של סיעה או של ברית סיעות

הם בגדר עוצם  כי –הוא בעל כוח , מי שידידים לו; הוא בעל כוח

  . מאוחד

 בין – כול אמצעי המאפשר לאדם להשיג תמיכה מצד אחרים הוא כוח

,  כול מה שעשוי לקרב ידידים הוא כוחלכן. שאלה הם משרתיו או ידידיו

שהרי נכסים בלי נכונות להעניק חלק מהם (כגון נכסים בצירוף נדיבות 

לכן שם טוב ; )אלא לקנאה וליריבות, למקורבים אינם מביאים לתמיכה

; )כי מי שיצא לו שם טוב גורם לאחרים להתחבר אליו(הוא כוח ) מוניטין(

; )כי מקנה היא תחושה של אדם חכם(יכולת דיבור רהוטה היא כוח , לכן

כי גורמת ( כול  תכונה שמחבבת את בעליה על הרבים היא כוח –בקיצור 

  .היא לאחרים לרצות להתחבר אליו ולמסור בידיו את כוחותיהם

, שכוחם הטבעי אינו גדול משל זולתם, אדם מסוימים-ינהעובדה שב

 עובדה זו –מצליחים להכניע את זולתם ואף לשלוט בהם לאחר מכן 

, הכוח שאותם הם רוכשים לעצמם-ידי מכפילי-ידי הובס על-מוסברת על

אף . ובין שהם אמצעים אחרים, העומדים ורשותם בין שאלה ארגונים

, נקל לצרפה, הכוח של הובס-כללת ברשימת מכפילישהטכנולוגיה אינה נ

הכוח החשוב ביותר של האדם -ספק מכפיל-באשר הטכנולוגיה היא ללא

הזכרת הטכנולוגיה היא במצבה הטכנולוגי של -שהסיבה לאי, ייתכן(

 מצב שהחל –מפותחת בעליל -שהייתה אז בלתי, 17-בריטניה במאה ה

הכוח -מכפילי). ייתיתעם המהפכה התעש, 18-להשתנות רק במאה ה

הם שמסבירים את המשטרים , הארגוניים והטכנולוגיים, השונים

שבהם הצליחה קבוצה שלטונית קטנה , 20-הטוטאליטאריים של המאה ה

לאחר שהשיגה מונופול על , אדם-לשלוט באוכלוסייה של מיליוני בני

, ובייחוד בנשק החם, השליטה באמצעים אלה. הכוח הפיזי והתקשורתי



 בצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעש

 
64646464

א שמסבירה גם את שלטון בריטניה בהודו ובארצות אחרות בלתי הי

כמו גם את שליטתן של יתר האימפריות (מפותחות מחוץ לאירופה 

  ). "עולם השלישי"המערביות  ב

אלא גם  , תפישת הכוח של הובס היא מאלפת לא רק בשל מה שיש בה

האלימות אינה נתפשת ככוח משום .  האלימות–בשל מה שנעדר ממנה 

. אלא בכפייה בלבד, אין בה כדי לחבר אנשים לאדם מסוים מתוך רצוןש

שם "אלא על ידי , אפילו שלטון מדיני אינו מושג על ידי שימוש באלימות

כי בידי פיקחים מוסרים , כוח הוא, של פיקח בענייני שלום או מלחמה

 ).).).).79797979' ' ' ' עעעע, , , , 10101010פרק פרק פרק פרק , , , , שםשםשםשם(((( "אנו ביתר רצון את רסן ההנהגה מאשר בידי זולתם

אלא ,  כלל אינו כוח–כוח בלשון היומיום  שנתפש אפוא בדרך כלל כמה

 הרי שחסר הוא כוח שכנוע ,כי אם זקוק אדם לשימוש באלימות. חולשה

  . שהוא כול תכונה שמחבבת את בעליה על הרבים, אמיתי

להפעיל אנשים אחרים באשר יש בה כדי ,  אפוא כוחהיאאף מנהיגות 

 משני היכולת להפעיל אותם באמצעות  ורק באופן –הדיבור באמצעות 

אבן הבוחן לכול מנהיגות היא בשיעור הכוח הפיזי , למעשה. כוח פיזי

, הפעלת כוח פיזי רב מדי היא סימן להעדרה של מנהיגות. שהיא מפעילה

. הסכמה בקרב הציבור הנפעל-באשר משקפת היא שיעור גבוה של אי

כיוון ,  כוח פיזימנהיג אמיתי הוא זה שרק לעתים רחוקות מפעיל

  –רודן  כשמנהיג שכזה לא נתפ. שביכולתו לרכז סביבו הסכמה רחבה

,  המאחד בצורה מרבית את כול הכוחות החלקיים, אלא כמנהל טוב

  .הנחוצים לביצוע פעולה משותפת

אף שאין הוא נתפש , כוח הדיבור הוא אפוא הגדול שבכוחות החברתיים

או כארנק אקדח אין הוא גלוי כ. הובהיותו חמקמק מאין כמו, בתור שכזה

את אורח חשיבתנו ,  אך הוא שקובע בסופו של דבר את התנהגותנו–

,  בדרך כלל אנחנו מבחינים בין דיבורים לבין מעשים.  ומעשינו כאחד

בעוד שלאקדח ולארנק . משל היו אלה שני דברים שונים לחלוטין

, "ב נובח אינו נושךכל"  – הדיבור נתפש כחסר שיניים, מייחסים אנו כוח

לפי תפישה זו מי שמדבר הוא . 'וכד" הכלבים נובחים והשיירה עוברת"

או כמשהו כלכלי ) אלימות(באשר הכוח נתפש כמשהו פיזי , חסר כוח

כפי שהוסבר ,  שטחיתאמורזו היא כמקובלת תפישה ). "הכסף מדבר"(

פול פול פול פול ----אןאןאןאן''''זזזזכותב כפי ש, הדיבור הוא סוג של עשייה בעלת עוצמה. לעיל

  : ))))44444444' ' ' ' עעעע(((( "?הספרות מהי "בספרו) Sartre Jean-Paul  ;1980-1905 (סאְרְטרסאְרְטרסאְרְטרסאְרְטר
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שהם חושבים כי , טעותם החמורה של חסידי הסגנון הצרוף היא

הדיבור הוא רוח קלילה המרחפת לה על פני הדברים ונוגעת בהם 

המסכם במילה , שהמַדֵּבר הוא ֵעד גרידא, וכך. קלות מבלי לשנותם

כול דבר : לַדֵּבר הרי זה לפעול. מזיקה-ותו הבלתיאחת את התבוננ

.  הוא איבד תומתו–שאתה מכנה אותו בשם איננו עוד כפי שהיה 

; אתה מגלה לו אותה, כשאתה מכנה בשם את התנהגותו של אדם

 –? הייתכן שאחרי כול זה יתנהג כמו מקודם...הוא רואה את עצמו

או שישנה , ילהאו שיתמיד בהתנהגותו מתוך עיקשות ובכוונה תח

  .  אותה

יעילותו מושווית לכוח הדיבור יתרון על פני הכוח הפיזי גם כאשר 

של הדומה לזו יעילות יחסית  –היחסית לביצועה של פעולה מסוימת 

השוואה  מעין זו . השימוש בתמריצים כלכליים לביצועה של אותה פעולה

ל דבר להשיג כול עוד ניתן יהיה בסופו ש, היא בעלת אופי כמותי מובהק

שכלל לא ניתן יהיה להשיג , ואולם ייתכנו פעולות. את אותה תוצאה

עובדי . אלא רק באמצעות תמריצים כלכליים, באמצעות איומי אקדח

אך לא , יכולים לבצע עבודות פשוטות, המופעלים על ידי טרור, כפייה

מסיבה זו . הדורשות גם מוטיבציה חיובית, לבצע עבודות מורכבות יותר

ובה , ולך ופוחת בכלכלה המודרנית השימוש באמצעי אכיפה אלימיםה

בשעה הולך וגובר השימוש בתמריצים כלכליים ובפיתוח הכשרים 

. השכליים והמיומנויות האישיות ככלים להעלאת התפוקה האנושית

, שתמריצים כלכליים וידע אישי הם בעלי איכות גבוהה יותר, פירוש הדבר

שכלל לא ניתן להשיגן באמצעות ,  תוצאותבאשר מאפשרים הם להשיג

   ::::))))215215215215' ' ' ' עעעע((((    "המהפכה שבאקראי"בספרו  מיכאל הרינגטוןמיכאל הרינגטוןמיכאל הרינגטוןמיכאל הרינגטוןכותב . טרור

כי , לפחות אחד הגורמים להפשרה שלאחר סטלין הייתה העובדה

פי עקרון פשוט של -תהליך ייצור מתוחכם אינו יכול להתנהל על

כונות בשעה שהשאלה היא העסקת עובדי כפייה כתחליף למ. טרור

כפי " ידיים"אדם לרמה של -ניתן להשפיל בני, שאינן קיימות

ידי - ואף על19-ידי הקפיטליסטים במאה ה-שהובנו על

עבדים יכולים לחפור תעלות באתים . 20-הקומוניסטים במאה ה

העבודה של האומה עולה -אך כאשר רמת פריון. ובמעדרים

חינה כלכלית יעילה מב-נעשית טכניקה כזו לבלתי, כתוצאה ממיכון

עבדים אינם יכולים ). בלתי אנושית היא הייתה כמובן מלכתחילה(

הגומלין של -כשם שפעולות, להפעיל מכונות אוטומטיות עדינות

לכן נאלצו . משק מתקדם אינן יכולות להתנהל בידי מפקדה צבאית
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השליטים הרוסיים לעשות ויתורים מסוימים לעם ולהשתמש 

   .לעיתים בגזר במקום בשוט

פגיעה בכול מה שחשוב  אלא כולל – בפגיעה פיזיתרק איום אינו קשור 

, שם טוב,  כגון רכוש,בו) אינטרס(  כול מה שיש לאדם עניין –לאדם 

עלול לעיתים להרתיע , האיום בפגיעה בשמו הטוב של אדם. 'תדמית וכד

שמו הטוב של האדם הוא אולי הרכוש ;  יותר מהאיום בפגיעה ברכושו

קיים . "משמן טוב, טוב ֵשם טוב"כפי שלמדים אנו מהפסוק , העיקרי של

איום לפגוע עוצמת האינטרס לאופי האפוא יחס מתכונתי ישיר גם בין 

כך רב  – ל שהאינטרס שעליו מבקש האדם להגן הוא קשיח יותרוככ. בו

. )בהנחה שיתר הגורמים קבועים ובלתי משתנים(יותר כוחו של המאיים 

כך , רס שעליו מבקש האדם להגן הוא גמיש יותרככול שהאינט: ולהפך

בהנחה שיתר הגורמים קבועים ובלתי (קטן יותר כוחו של המאיים 

  ). משתנים

הרצון לחיות ולשמור על שלמות הגוף הוא הרצון הבסיסי , למשל, כך

ולכן האיום על רצון זה הוא בעל העוצמה הגדולה , ביותר של האדם

, ם הוא בדרג שני בלבדעל הרכוש או הֵשלעומת זאת הרצון לשמור . יותר

בכול אחד מהמקרים הללו . ולכן האיום עליהם הוא בעל עוצמה פחותה

 העדפת הפגיעה הקשה פחות על פני –נוקט אדם בבחירת הרע במיעוטו 

 אלא –עוצמת האיום נגזרת לא רק מאופי הפגיעה . הפגיעה הקשה יותר

קשה , וות או מהעוניאדם שאינו מפחד מהמ. גם מאופיו של המאוים

 מאשר אדם המפחד –הרבה יותר לאיים עליו בפגיעה בגופו או ברכושו 

  . גם עוצמת האיום היא עניין יחסי, מאחר שפחד הוא דבר יחסי. מאלה

:  הייתי אומר, הכוחות על רגל אחת-לּו נדרשתי לסכם את כול תורת יחסי

זה כוחני לל  כ."חלשהנך  , וכשאתה מפחד–אתה חזק , מפחדים ממךשכ"

,  משהוכשרוצים ממך": שלפיו, ילככלידי העיקרון ה-ניתן להשלים על

כללים אלה יש להבין באופן ". חלשהנך  , כשאתה רוצה משהו–אתה חזק 

או /הפוליטיים ו, ככול שמשתווים הכוחות, לכן.  לא מוחלט–יחסי 

   . המוליך ליחסים מאוזנים יותר,  כך נוצר איזון רב יותר–הכלכליים 

ספק אם יכולה הייתה , כוח בלבד-אילו נשלטה החברה על ידי יחסי

מוצאים אנו , בכול אותן חברות ששרדו לאורך זמן. להתקיים לאורך זמן

 או לפחות –משפט -כוח ביחסי-שמתפקידה להמיר יחסי, מערכת משפטית

הדרך להחליש בריונות פוטנציאלית . לצמצם את פערי העוצמה ולעדנם

 השיהיה ביכולתו להרתיע, ממנה כוח פיזי גדול מהגדהיא להעמיד כנ
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הדרישה לרכז את הכוח הפיזי בידי השלטון . מנהמלתקוף את החלשים מ

, באה לענות על צורך הגנתי זה מפני בריונים ואופורטוניסטים, המרכזי

ֹוָמּה ֶׁשל  ֱהֵוי ִמְתַּפֵּלל ִּבְׁשל: ְסַגן ַהּכֲֹהִנים אֹוֵמר,ַרִּבי ֲחִניָנא": ל"דברי חזכפי 

או , ))))2222////מסכת אבות גמסכת אבות גמסכת אבות גמסכת אבות ג((((  "ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַחִּיים ָּבָלעּו, ֶׁשִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה, ַמְלכּות

  : ))))בבבב""""עעעע, , , , זרה גזרה גזרה גזרה גמסכת עבודה מסכת עבודה מסכת עבודה מסכת עבודה ( קצת אחר בניסוח

 כל ,מה דגים שבים, לומר לך? הים-אדם כדגי-למה נמשלו בני

אלמלא מוראה ש, האדם- אף בני–הגדול מחברו בולע את חברו 

  .  בולע את חברו,כל הגדול מחברו, כותשל מל

עוצמה אובייקטיבית היא . ה היא אובייקטיבית וסובייקטיבית כאחתעוצמ

עוצמה סובייקטיבית , לעומת זאת. יכולת לספק או לשלול אינטרס חיוניה

סמלי  . תלויה ביכולת להפגינה כלפי חוץ על ידי שימוש בסמלי עוצמה

 אך –) 'שרביט וכד, כתר, ארמון(טי עוצמה מופגנים בעיקר בתחום הפולי

 לשכה , דָרְֹש-מכונית, מטוס פרטי(הם עשויים לגלוש גם לתחום הכלכלי 

  ). 'גלימה וכד, מצנפת הכהן הגדול(או לתחום הדתי ) ' וכדמפוארת

מלך . כלפי חוץ היא אולי החשובה שבתדמיות הציבוריותעוצמה הפגנת 

יונות זו עליו לשדרה כלפי אך כדי להשיג על – אמור להיות מורם מעם

חלק ניכר מהחפצים המעמדיים -גם ביחסים הבין, בדומה לכך. חוץ

 אלא גם –לא רק לשימוש מיועדים בני המעמד הגבוה  רוכשים שאותם 

בעלי הכוח החברתיים הם -חלק ניכר ממשחקי, כך גם. עוצמהלהפגנת 

, עמוד-עוצמה המופעלים על הרגש והלא-סמלי – יתדמית-סמליאופי 

  .הרבה יותר מאשר על השכל

מה שמאפיין אפוא את העוצמה החברתית הוא היותה פונקציה של 

 אין העוצמה תכונתו של פרט או של קבוצה בתור ....יחסים חברתייםיחסים חברתייםיחסים חברתייםיחסים חברתיים

יחסי עוצמה קיימים רק בשעה שפרט או קבוצה מסוימים הם ; שכאלה

 תכונה. חזקים או חלשים בהשוואה לפרטים אחרים או לקבוצות אחרות

ל ו אומנם כ....פעולה מכוונתפעולה מכוונתפעולה מכוונתפעולה מכוונתשנייה שמונים בה המלומדים היא היותה 

 -אך לא בכול פעולת – גומלין חברתית הנה תהליך של שינוי הדדי-פעולת

. גומלין-העוצמה הנה רק היבט אחד של פעולת. גומלין מופעלת עוצמה

רק למקרה בו לבעל העוצמה , "עוצמה"הגבלת השימוש במונח , מכאן

, בלתי מכוונות, תוצאות מקריות.  תוצאות הרצויות לוסיכויים להשיג

תכונה שלישית .  זולא יכללו בהגדרה, כוח-אפילו הן תוצר של הבדלי

בעל .  להטיל מרות להטיל מרות להטיל מרות להטיל מרותהעוצמה היא היכולת הגלומה בההמאפיינת את 
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השררה הפוטנציאלי חייב להיות מוכן לטפל בהתנגדות הכפופים לו 

  . יוולזכות בהסכמתם לפעולותיו ולמטרות

שונים אפוא מאוד , בהקשרם החברתי, "עוצמה"- ו"כוח"המושגים 

כוח טבעי הוא היכולת לפעול . מהמשמעות שיש להם בהקשר הטבעי

 כוח חברתי הוא .כוח חברתי הוא היכולת להפעיל אחרים ואילו – בעצמו

המפעיל הוא . כיוון שהוא מופעל ביחס לכוח חברתי אחר, תמיד יחסי

עוצמה . החלש שביניהםהנפעל הוא  ואילו –צדדים תמיד החזק שבין ה

 – אחדאדם בעל עוצמה ביחס לעשוי להיות מי ש. היא אם כן מושג יחסי

וכך ביחסים  – כך ביחסים האישיים.  בהשוואה לאחרחלשעשוי להיות 

עשויה , למשל, מדינת ישראל.  בפרטבינלאומייםהבין קיבוציים בכלל וה

חלשה בשעה ל- ובה– תיכונית-המזרחלהיחשב למעצמה אזורית בזירה 

החל מרמת , בנים בכול מערכת חברתיתיחסי עוצמה מּו. בזירה הגלובלית

, וכלה בחברה הבינלאומית, המשך ברמת הקהילייה המקומית, פחההמש

  :))))479479479479----480480480480'  '  '  '  עעעע(((( "מהפך העוצמה" בספרו אלווין טופלראלווין טופלראלווין טופלראלווין טופלרכפי שכותב 

ל מערכות העוצמה היא חלק מהותי מכל המערכות החברתיות ומכ

אלא אחת הבחינות של , היא איננה דבר מסוים. היחסים האנושיות

מכאן שהיא בלתי נמנעת . ושל כולן, אדם-כל מערכת יחסים בין בני

מערכת העוצמה . ואיננה טובה או רעה מעצם טבעה, וניטרלית

אבל הפסד עוצמה של .  איש אינו חופשי ממנה–מקיפה את כולם 

במערכת העוצמה . עוצמה של אדם אחראדם אחד אינו תמיד רווח 

מערכות קטנות יותר -בכל חברה אנושית יש חלוקת משנה לתת

-משובים מקשרים את תת. ויותר של עוצמה המקננות זו בתוך זו

שהן , ואל המערכות הגדולות יותר, המערכות הללו אלה לאלה

, מערכות שונות-האדם טבוע בהרבה תת-כל אחד מבני. חלק מהן

אותו אדם עשוי להיות עתיר . ות זו בזו של עוצמהאם כי קשור

כיוון שהיחסים בין . וכן הלאה, עוצמה בבית ודל עוצמה בעבודה

גם יחסי העוצמה נמצאים בתהליך , האדם משתנים ברציפות-בני

  . רצוף

        

  לופי כוחות וצבירתםיח 1.3

, כוחות חברתיים מתאפיינים על ידי תכונה דומה לזו של כוחות טבעיים

 הגם שיש באנלוגיה מעין זו כדי –לגלים מסוג אחד למשנהו המתג
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עיקרון "חל )  "חילופי האנרגיה"(על חילופי כוחות בטבע , שכן. להטעות

חרף , הכלל שלפיו סך האנרגיה במערכת סגורה הינו קבוע ("השימור

.  ואילו על חילופי כוחות חברתיים לא חל כלל דומה–) חילופי צורותיה

  . משנהו עשוי להגדיל את סך העוצמה החברתיתתרגום כוח אחד ל

 :המרה לכוחות אחרים-בראפוא הוא החברתיים כוחות הכול אחד מ

ן נשק אפשר לשדוד קופת מזומנים או מידע חשוב הצפּו-כליבאמצעות 

, ידע מאפשר לייצר נשק; באמצעות כסף ניתן לרכוש כלי נשק ומידע;  בה

. מוגבל כמעט- הרבה וכוחו הבלתי ומכן גמישותו–עושר כלכלי וידע נוסף 

אך גם במשולב עם צורות , כול אחד מכוחות אלו עשויה להופיע בנפרד

 ות הכוחיםמופעל, כמעט בכול מצב קונקרטי. כוח אחרות בו זמנית

ם מיהיינו להיות תוא, םכדי להגדיל את יעילות,  באופן משולביםהחברתי

  . ים מופעלםלמטרות שלשמן ה

המערב "כשהוא צופה בסרטי , קולנוע חשוך-תו בביתכול מי שישב בילדו

ובין אם , בין אם משתמשים בו – יודע שלאקדח יש כוח, "הפרוע

רוכב האקדוחן בודד אינספור מערבונים מופיע ב. מאיימים להשתמש בו

את ולאחר מכן מחזיר , ל התורןָבקרב קצר על הָנ-מנהל דו, על סוסו

, כך אנו למדים בילדותנו, העוצמה. שם באופק-נרתיקו ונעלם אילאקדחו 

  . מושגת על ידי השימוש באלימות או האיום להשתמש בה

בין . אלא גם דמויות נוספות, המערבונים הללו כוללים לא רק אקדוחנים

הרקע ברבים מהסרטים הללו מופיעה גם דמות של אדם כרסתני -דמויות

ואר בדרך המת, אדם זה. היושב מאחורי שולחן עץ גדול, לבוש בקפידה

 הוא שמימן את מסילות –מפעיל אף הוא כוח , כלל כמושחת וכרודף בצע

בדרך כלל , דמות זו. 'הבקר שתפסו את הקרקעות וכד-או את בעלי, הברזל

  . מסמלת את הכוח הכספי, של בנקאי

, מורה, עורך עיתון לוחמני: במערבונים רבים מופיעה גם דמות שלישית

בעולם של גברים קשוחים . היבשתכומר או אישה משכילה ממזרח 

מייצגת דמות זו , )אם בכלל(כך שואלים שאלות - ורק אחר,היורים תחילה

 אלא גם את –לא רק את הטוב והמוסרי במאבקם נגד כוחות הרשע 

  .עוצמת הדיבור והידע

בשלבים המוקדמים של ההיסטוריה ריכז האביר את מרב העוצמה 

כן תפס את מקומו הבנקאי כבעל לאחר מ. )החברה הפיאודלית(החברתית 

-בחברה הבתר, כיום. )החברה התעשייתית(מרב העוצמה החברתית 
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 זו של – שבדמויות תהולכת ומתבלטת דמותו של השלישי, תעשייתית

. אף כי העוצמה שבידיהם שונה מזו של האביר והבנקאי, המדען והמהנדס

. ים אותה המדען והמהנדס מבזר–בעוד שהאביר והבנקאי ריכזו עוצמה 

  . זהו אפוא מהפך העוצמה האמיתי

ההיסטוריה של אירופה אף היא מספקת מספר דוגמאות לצבירת עוצמה 

בחברה חקלאית הקרקע היא המשאב . על ידי תרגום כוח אחד למשנהו

כיבושים .  מה שהופך את המחזיק בה לבעל כוח כלכלי–הכלכלי העיקרי 

ווים תמיד בהשתלטות על הביניים היו מל-העתיקה ובימי-צבאיים בעת

 שלל שהיווה את התמורה העיקרית שנתנו קיסרים ומלכים –אדמות 

תפיסת קרקע על דרך הכיבוש הצבאי הייתה כרוכה . למפקדי הצבא שלהם

מעמד (שהפכו לצמיתים , במקרים רבים גם בהשתלטות על תושביה

בעלי (כשהעבירו בעלי האחוזות ). הקרוב מאוד למעמד של עבדים

, הועברה היא יחד עם הצמיתים, את הקרקע לצד שלישי) ותהקרקע

תרגם , מפקד צבאי שרכש קרקע והתיישב בה. שעיבדו אותה בפועל

.  אקט שהעצים את כוחו המקורי–למעשה את כוחו הצבאי לכוח כלכלי 

 תוצאת הברית בין הכוח הצבאי לכוח יההפיאודליזם ה, בפרספקטיבה זו

  . שמיסד את יחסי הכוח שקדמו לו,  חוק ברית שקיבלה תוקף של–כלכלי 

מאבות , Locke, 1632-1704( ון לוקון לוקון לוקון לוק''''גגגגתפישת הקניין של , בפרספקטיבה זו

, לפי לוק. ללא בסיס היסטורי כלשהו,  היא נאיבית לחלוטין)הליברליזם

זכות הקניין הראשונית , וישנה אדמה בשפע, בעולם שאינו מיושב כמעט

עליו גם ,  די שאדם תופס שטח מסויםלא. ידי תפיסה ועיבוד-נרכשת על

כפי שהוא כותב , ו באופן חוקימנת שיהפוך לרכוש-על, לעבדו ולהשביחו

  : ))))22222222'  '  '  '  עמעמעמעמ, , , , 27272727' ' ' ' סססס, , , , """"על הקנייןעל הקנייןעל הקנייןעל הקניין""""    פרק הפרק הפרק הפרק ה(((( " המדיני הממשלעל"בספרו לוק 

שהאדם מפקיעו מן המצב שהתקין לו הטבע והריהו , אפוא, כל דבר

. ופך באורח זה לקניינוה,  עליה משלומערב בה את עבודתו ומוסיף

הריהו , בהפקיעו את הדבר ההוא מן המצב הכללי שייעד לו הטבע

משהו המבטל את זכותם המשותפת , ידי עבודתו זו-על, מצרף אליו

כי הואיל ועבודה זו היא ללא ספק  קניינו של . האדם-של שאר בני

רק הוא בלבד יכול להיות בעל זכות ביחס למה שצורפה , העובד

  ".ודתואליו עב

תפישת הקניין המוטעית של לוק נעוצה בהנחות הנאיביות שאפיינו את 

 הגות שהניחה כי ראשית הקניין – 18- וה17-ההגות הליברלית במאות ה

, הנחות דומות אפיינו את ההגות הפוליטית. לא כוחני, היא עניין הסכמי
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 תפישה מופרכת – "אמנה חברתית"שלפיהן ראשית המדינה היא ב

היא , כמו ראשית הקניין, ראשית המדינה. כול בסיס היסטוריונטולת 

מבחינה זו דומות התיאוריות החברתיות .  לא הסכמית–אימפריאלית 

בטרם התגבש המדע , השונות לפילוסופיית הטבע הספקולטיבית

  .    לא ספקולטיבי–שהוא אמפירי , המודרני

וח  הכבחברות מסורתיות נגזר הכוח הפוליטי בעיקר מהשליטה על

הכנסייה ( ולחילופין מהמונופול על הכוח הרוחני –כלכלי מחד -הצבאי

אם אינו , בחברות מודרניות הופך ההון לכוח פוליטי). למשל, הקתולית

). סוגיית הון ושלטון(מסתפק בייצור ומסחר לצרכי רווח ורווחה בלבד 

אם בנוסף , הופכת היום תקשורת ההמונים לכוח פוליטי, בדומה לכך

נוקטת היא גם עמדה פוליטית ומנסה , )"חדשות"(ווח על אירועים לדי

  .  לגייס את דעת הקהל בכיוון הרצוי לה

מודרנית היה הקשר בין הון ושלטון מובהק בהרבה מזה -בתקופה הטרום

.  כשם שהון יצר שלטון–) קרקעי בעיקר(שלטון יצר הון : שהוא היום

לטון מדיני לא רק הבעלות על הקרקע בחברות החקלאיות הקנתה ש

שתרגמו ,  אלא גם לבישופים–נסיכים ובעלי אחוזות , מלכים, לקיסרים

מרבית המאבקים בחברות החקלאיות . את כוחם הדתי לכוח פוליטי

עוצמה . כיוון שזו הקנתה כוח כלכלי, התנהלו סביב הבעלות על הקרקע

דמות  מי שהחזיק א–פוליטית נגזרה מהשילוב בין כוח צבאי לכוח קרקעי 

, שבראשו עמד הקיסר, המדרג האימפריאלי. היה גם חזק יותר, רבות יותר

 נגזר –ובתחתיתו הנסיכים ובעלי האחוזות השונים , מתחתיו המלכים

קרקע גדולה יותר אפשרה להחזיק . במידה רבה מגודל הקרקע שבעלותו

.  ואלה בתורם הקנו יכולת לרכוש קרקעות נוספים–צבאות גדולים יותר 

  .  וחוזר חלילה–הון הפך שלטון , ן הפך הוןשלטו

, בדומה לבתי החרושת בחברה התעשייתית, הקרקע בחברה החקלאית

יכולת האדם ליצור כלים ולשכללם .  לא כוח לעצמו–היא מכפיל כוח 

 ובדרך זו מגדילה את כושר ההישרדות –מגדילה את שליטתו על סביבתו 

אלא מכפילת כוח שאותו , איבמובן זה הטכנולוגיה אינה כוח עצמ. שלו

; טכנולוגיה צבאית מכפילה את עוצמת הכוח הצבאי. היא משמשת

טכנולוגיה ; טכנולוגיה תעשייתית ומסחרית מכפילה את הכוח הכלכלי

  ). כגון המדע, וכוחות רוחניים אחרים(תקשורתית מכפילה את הכוח הדתי 

אלא , "לוגיהטכנו" אינו רק כלים משמעהיכולת האדם ליצור : זאת ועוד

המאפשרות לבני , שיטות ולמיומנויות לסוגיהן סך כול ה– "טכניקה"גם 
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, )אדם ככוח עבודה-בניחיים ו-כולל בעלי(האדם לרתום את כוחות הטבע 

. 'הכנעת אויבים וכד, כגון הגדלת פריון העבודה, לצורך מימוש מטרותיהם

 ,  העצמיםהמוחל במגובש על עולם דע מעשיֶייצירת כלים היא סוג של 

זהו ,  משמע– משנה את היחס בין המפעיל לנפעל בכיוון הרצוי למפעילה

מצריך הדבר , כשמדובר בהפעלת בני אדם. כלי שליטה ופיקוח בעיקרו

בחברו יחד כוחות , כוח-ארגון אף הוא מכפיל, לפיכך. הקמת ארגון חברתי

  . של בודדים לכלל כוח משותף

  

   ?זירה ציביליזציונית מהי 1.4

 ."תו ציביליזציוניותזיר"ביצירתן של יקר חשיבות האימפריאליזם הוא ע

 יחבל,  משמע– "תו לאומיותזיר" על דרך הנגדתו לניתן להביןזה מונח 

-ארץ"כגון , ים נקראם הםושעל שמ, םמים מסוימי לעכיםארץ השיי

ישראל -ארץ, בפרספקטיבה זו. "ישראל-ארצו של עם" במשמע של" ישראל

 המוכרת ציביליזציוניתאלא היא חלק מזירה , שלעצמהאינה קיימת כ

בעוד . "התיכון-המזרח זירת" –ובאופן כללי יותר , "סהר הפורהזירת ה"כ

חרף השינויים (שגבולות לאומיים ניתנים לתחום מדויק יחסית 

הרי שגבולותיהן של זירות , )המתחוללים בהם במהלך ההיסטוריה

  .  הם נזילים יותרציביליזציוניות

משום שהתחוללו בהן תהליכי , "תוציביליזציוני"זירות הללו הן ה

מבחינה זו שונות זירות אלו . מדינית ודתית, כלכלית, אינטגרציה יישובית

 אלא –מאותן זירות שטרם התחוללו בהן תהליכי אינטגרציה מעין אלה 

מהפכת "טרם התחוללה בהם , משמע, ציביליזציוני-נותרו הן בשלב הקדם

 אינם בהכרח ריקים  אלהציביליזציוניים-אזורים קדם    ".יההציביליזצ

, המאורגנים כלכלית,  אלא רק מיישובי קבע עירוניים וכפריים–מאדם 

 – "סביבה טבעית"אדם אלה היא -הסביבה שבה חיים בני.  ודתיתמדינית

סביבה "-סביבה שנכפתה על האדם קודם שהחליט להתערב בה ולהפכה ל

 "עיר"- ל"יער" מסמנת את המעבר מה"ביליזציהמהפכת הצי". "מלאכותית

 "העדן-גן"מגירוש האדם  ידי- עלקרא היפוך אותיות ומהות המסומל במ–

  : ))))23232323----24242424////בראשית גבראשית גבראשית גבראשית ג(((( "עבודת האדמה"ל

. ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם, ֵעֶדן ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה-ַוְיַׁשְּלֵחהּו ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמַּגן

ֵעֶדן ֶאת ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט -ְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגןַוַּי, ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם

  .ַהַחִּיים-ִלְׁשמֹר ֶאת ֶּדֶרְך ֵעץ, ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת
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. אלא היא פרי בחירתו, הסביבה העירונית והכפרית אינה כפויה על האדם

ממש  – הגדל ומת בתוך סביבתו הטבעית, לבחור להישאר פראיכול אדם 

העד -שוכני יערות, הפראים של היום. החיים שבסביבתו-יכמו שאר בעל

הם הוכחה לכך שהאדם  – אפריקה ואוסטרליה-מרכז, אמריקה-בדרום

לחולל בטבע חידושים מבלי , אורח חיים טבעילבחור בשמירת  יכול

    גאסטגאסטגאסטגאסטאי אי אי אי אורטגה אורטגה אורטגה אורטגה חוסה חוסה חוסה חוסה  כותב. ליצור ציביליזציה, משמע, ושכלולים

        ::::))))98989898' ' ' ' עעעע((((" מרד ההמונים"בספרו 

ביערות הטבע . הוא מספיק לעצמו – פה-ע הוא תמיד קייםהטב

יכולים אנו גם להחליט להיות . יכולים אנו להיות פראים בלי עונש

פרט לזו שעשויים לבוא , פראים בלי שנהיה צפויים לסכנה כלשהי

הרי שזה בגדר , אך בעיקרו של דבר. אדם אחרים שאינם פראים-בני

ברייסינג . מיטיביות נצחית שיהיו עמים השרויים בפרי,האפשרי

)Breyssig(  שנותרו קפואים האל –" עמי השחר הנצחי"כינה אותם 

אשר לעולם אינם מתקדמים לעבר , תנועה-השחר נטולי-בדמדומי

 אך אינו קורה – זה הדבר הקורה בעולם שהוא טבע בלבד .הצהרים

ציביליזציה היא לא סתם . בעולם הציביליזציה כמו זה שלנו

 היא –אין היא מספקת לעצמה ; בקיום קפוא, "קיימת פה"

אם ברצונך . ולפיכך נדרשים לשם קיומה הָאמן והאּומן, מלאכותית

אך אינך מוכן להעסיק , להפיק תועלת מיתרונות הציביליזציה

עין אתה מוצא -כהרף.  אתה אבוד בשבילה–עצמך בקיומה הפעיל 

. האווירבהיעלם אחד הכול נמוג לתוך . עצמך בלא ציביליזציה

משל כאילו הועלו , היער הפרימיטיבי מתגלה במצבו ההיולי

היער הוא לעולם . הווילונות שהסתירו את הטבע הטהור

  .כול דבר פרימיטיבי הוא לעולם יער:  ולהפך–פרימיטיבי 

  

  ציביליזציה ותרבות 1.4.1

 אך בכולן – "ציביליזציה"הללו לא קיימת אומנם בחברות הקמאיות 

 במובנו הצר משמש לציון ערכים "תרבות"המונח . "תרבות"קיימת 

, מחול, נּות פלסטיתָמָא, דת(רוחניים פרי כושר ההסמלה של האדם 

 במובנו הצר משמש "ציביליזציה" שעה שהמונח –) 'פולקלור וכד, מוסיקה

-יתרון החברות בעלות. שהעיר במרכזהכתב -מבוססתלציון חברה 

הוא בטכנולוגיה , הציביליזציה-הציביליזציה על פני החברות נטולות

שיתרון טכנולוגי זה ,  לימדה אותנו20-המאה ה. ותּו לא,  זאת–שברשותן 
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בהשוואה לחברות נטולות : להפך. אין בו כדי ליצור יתרון מוסרי או ערכי

 אכזריות –נתפשת תרבותנו המודרנית כאכזרית פי כמה , ציביליזציה

  . ציה התעשייתית שבבסיסהשאותה ניתן לייחס במידה רבה לציביליז

,  משמע–הן חברות סטאטיות במידה רבה     ציביליזציהה----החברות נטולות

נטולות היסטוריה : ובגרסה אחרת(היסטוריה -הן חברות נטולות

שהיא , מכאן גם הבעייתיות של המפגש בין התרבות המודרנית). דינאמית

 –יה ההיסטור-לבין התרבויות השבטיות נטולות, היסטורית במהותה

שבה , מפגש שיצר קושי מסוים בהגדרת מושג האדם בעולמנו המודרני

אם האדם הוא יצור היסטורי . נפרד-מוְבנית ההיסטוריה כחלק בלתי

 כיצד נוכל לכלול בתוך הגדרה זו את אותן קבוצות אנושיות –במהותו 

  ? נטולות היסטוריה

פול פול פול פול אן אן אן אן ''''זזזזפר הפילוסוף והסו, בין שאר ההוגים המודרניים, בשאלה זו עסק

שעניינו הקשר , )1960( "ביקורת התבונה הדיאלקטית" בספרו .סארטרסארטרסארטרסארטר

: מבחין סארטר בין שני סוגי דיאלקטיקה, שבין היסטוריה לדיאלקטיקה

,  ומאידך–" העמים בעלי היסטוריה" של "הדיאלקטיקה האמיתית", מחד

 המאפיינת את החברות "טווח-ת וקצרתהדיאלקטיקה שבסדרתיּו"

ראה דיון ראה דיון ראה דיון ראה דיון (((( הטבע-שאת מחקרן הוא ממקם בסמוך למדעי,  יביותהפרימיט

  . . . . ))))9999פרק פרק פרק פרק , , , , """"פראיתפראיתפראיתפראיתההההחשיבה חשיבה חשיבה חשיבה הההה"""", , , , שטראוסשטראוסשטראוסשטראוס----בסוגיה אצל קלוד לויבסוגיה אצל קלוד לויבסוגיה אצל קלוד לויבסוגיה אצל קלוד לוי

 שלפיה החברות , תפישהשטראוסשטראוסשטראוסשטראוס----קלוד לויקלוד לויקלוד לויקלוד לוימציע , כנגד תפישה זו

, "עולם התרבות" אלא חלק מ–הפרימיטיביות אינן חלק מעולם הטבע 

החברות , לפי תפישתו. "יליזציהעולם הציב"אף שמונח זה אינו חופף ל

 אלא רק נטולות היסטוריה –הראשוניות הללו אינן נטולות היסטוריה 

הויכוח הניטש היום בין היסטוריונים לאנתרופולוגים הוא . "דינאמית"

כשתופשים מונח זה במשמעות . "היסטוריה"אפוא על טיבו של המונח 

החברות "למדיי בין גבול ברור -עובר קו, "התפתחות ציביליזציות"של 

 נטולות היסטוריות-החברות הלא" לבין " בעלות הציביליזציהההיסטוריות

כאשר מייחסים היסטוריה גם לחברות , לעומת זאת ."הציביליזציה

. ִמטשטש הגבול בין החברות השונות, ועיר-כתב-היות-קמאיות של טרם

דל כאשר ההב, כול החברות הן בעלות אופי היסטורי, תפישה זולפי 

-בעלותהחברות בעוד ש. בקצב השינויים המתרחשים בהןרק ביניהן הוא 

הציביליזציה -הרי שהחברות נטולות, הציביליזציה משתנות במהירות

. איטיות היוצרת רושם מוטעה של היעדר התפתחות –משתנות באיטיות 

        ):  ):  ):  ):  32323232' ' ' ' עעעע(((( "היסטוריה ותרבות, גזע" בספרו שטראוסשטראוסשטראוסשטראוס----קלוד לויקלוד לויקלוד לויקלוד לויכותב 
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, שטרם מכירות את הכתב, כי החברות בנות זמננו, אסור לשכוח

הוקדמו גם הן , "פרימיטיביות"או " פראיות"כגון אלו שאנו מכנים 

ולּו באופן , שהכרתן כמעט שאינה אפשרית, ידי צורות אחרות-על

  . עקיף

ראשוניות אף הן אינן , החברות הקמאיות בנות זמננו, בפרספקטיבה זו

 רמון ארוןרמון ארוןרמון ארוןרמון ארוןכותב . התפתחות מסוימתבר כ אלא חברות שעברו – לחלוטין

)Raymond Aron, 1905-1983( דמה ואכזבותיההִק" בספרו" ))))293293293293' ' ' ' עעעע((((  :  

שהחברות האנושיות אינן נוטלות חלק במידה , אנו רשאים לומר

חברות בעלות "שטראוס מדבר על -לוי. שווה בתהליך ההיסטורי

בעלות חברות " ועל – אשר אינן משתנות אלא באיטיות, "קרמזג 

בזמן את -אשר משתנות בקצב מהיר יותר ומשמרות בו, "מזג חם

 הרבה על תולדות )ולעולם לא נדע(אין אנו יודעים . אשר רכשו

אלא שהיו , גם הן עברו תהליך היסטורי. החברות שלא ידעו לכתוב

תודעה של ריבוי התרבויות ,  כלומר–חסרות תודעה היסטורית 

כאשר למד האדם . רבותי אחדוריבוי התקופות במרוצת עידן ת

  .במהותו" היסטורי"הוא הפך להיות , להכיר בכפילות זו

- ו"התפתחות"אינו זהה למושגים " היסטוריה"המושג , בפרספקטיבה זו

מדעי של -הטכנולוגימרכיב  מושגים שמקורם בהדגשת ה–" התקדמות"

מתקשים , דור המהפכות הטכנולוגיות, בני דורנו. החברה האנושית

 אף שמהפכנות –ב על ההיסטוריה שלא במושגים טכנולוגיים לחשו

.  אלא דווקא היוצא מהכלל, טכנולוגית אינה הכלל בהיסטוריה האנושית

רוב האירועים ההיסטוריים התרחשו למעשה בלא שנלוו : במילים אחרות

  :  ))))292929291111' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם(((( רמון ארוןרמון ארוןרמון ארוןרמון ארוןכפי שכותב , להם מהפכות טכנולוגיות

שניתן , ל תקופתנו מסמנים מהפכהההישגים הטכנולוגיים ש

תקופת האבן תקופת האבן תקופת האבן תקופת האבן """"מהפכה שהתרחשה במהפכה שהתרחשה במהפכה שהתרחשה במהפכה שהתרחשה ב(((( להשוותה למהפכה הניאוליתית

היסטוריונים נוהגים זה זמן - פליאונטולוגים ופרי.....).).).)יייי.... א א א א––––    """"החדשההחדשההחדשההחדשה

. שהיו בשימוש בה, העבודה-פי כלי-להגדיר כול תקופה על, רב

כיוון שהיסטוריה של ערים , ההיסטוריונים לא הלכו בדרך זו

, התנהלה על רקע של טכניקה, מימי שומר ועד היטלר, מלכותומ

-ההתקדמות המדעית...שדרכה במקום או התקדמה בעצלתיים

ספק את רישומה בכול התכונות שאפיינו -טכנולוגית הטביעה ללא

 המילה המדוברת –את האנושות במרוצת מאות השנים 

ך מאיד. ידע ותבונה, עבודה וכיבוש הטבע-כלי, והקומוניקציה
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כי התקדמות המדע והטכנולוגיה , שומה עלינו שלא לשכוח, גיסא

מהווה רק אחד מבין גורמים רבים הפועלים על השתלשלות 

  . ההיסטוריה

 המאפיינת את האדםהראשונית התרבות היא התכונה , בפרספקטיבה זו

אדם שהעיר - סביבה מעשה ידי–הציביליזציה . לאו דווקא הציביליזציה –

הגדרת האדם במונחי . לא הכרח, יא אפשרות בלבד ה–היא מרכזה 

פותחת אפשרויות חדשות , "ציביליזציה"להבדיל ממונחי , "תרבות"

 להבדיל מחקר –להכללת החברות הפרימיטיביות בתחום חקר התרבות 

בין קיים ניגוד לא רק ש, מבחינה מתודולוגית פירוש הדבר. הטבע

 הנגדה מהותית – תרבות לטבע ביןגם אלא , )יער (לטבע) עיר(ציביליזציה 

בדרגה שההבדל שבין ציביליזציה לתרבות הוא הבדל . ומתודולוגית כאחת

ההבדל שבין תרבות , לעומת זאת.  לא הבדל שבאיכות ומהות–ובכמות 

 ואילו הטבע – אופי היסטורי ת בעלהיא תרבות :לטבע הוא ניגוד מהותי

של חילופי , ם ולילהמחזוריות אינסופית של יו(הוא בעל אופי סטאטי 

  ). הטבע-שאר תופעותשל העונות ו

הציביליזציה אינן בהכרח -החברות השבטיות נטולות, בפרספקטיבה זו

חברות . אלא רק שונות מהן – הציביליזציה-נחותות מהחברות בעלות

נתפשות כישויות נחותות  )בני הציביליזציה המערבית(שבעיננו , אלו

ואולי אף כעליונות ביחס , ערך לנו-וות תופשות את עצמן כש– מאיתנו 

  :  ))))259259259259' ' ' ' עעעע((((" החשיבה הפראית" בספרו שטראוסשטראוסשטראוסשטראוס----קלוד לויקלוד לויקלוד לויקלוד לויכותב . אלינו

אלפי החברות שהיו -שכל אחת מן הרבבות או ממאות, שוכחים אנו

, זו-אחר-או שהופיעו בזו, אחת על פני האדמה-ובעונה-קיימות בעת

י עצמה ביתרון נשתבחה בעינ-נצטיירה, מאז הופיע האדם לראשונה

למען תוכל , בדומה לזו שאנו מייחסים לעצמנו, ודאות מוסרית

 ואפילו לא הייתה אלא חבורת נוודים קטנה או –להכריז כי בה 

 מתרכז כל מה שהוא בעל משמעות וכל –כפר נידח בלב היערות 

  .   אנוש-המכובד והנעלה שאפשר כי יתגלה בחיי

הנטייה להוציא מחוץ לאנושות כי , מתברר, באופן פרדוקסאלי לכאורה

ציביליזציה ביחס -אינה רק נחלת החברות בעלות, קבוצות מסוימות

 אלא גם נחלתן –) "של היער" משמעו  sauvageהמונח (" אנשי היער"ל

 "אנושות"המושג . ציביליזציה ביחס לחברות אחרות-של החברות נטולות

הנחשבים כמי  ("דם האכול בני"המשמש בימינו לציון את , )"מין אנושי"(

,  ללא הבחנה של גזע–)  המקראי"אדם", שהשתלשלו מאב קדמון אחד
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 הופיע מאוחר מאוד והתפשט באופן מוגבל –תרבות או ציביליזציה 

מושג מכליל זה אינו קיים כלל בחברות רבות שבהן נתפשת . למדיי

לבני קבוצה לשונית ולעיתים לבני הכפר , האנושות כמוגבלת לבני השבט

מעין זו מאפיינת מספר רב של חברות ) גזענית(צנטרית -גישה אתנו. בדבל

או לפעמים (" בני האדם"הקוראות לעצמן בשם שפירושו , קמאיות

, ואשר מניח שיתר השבטים, )' וכד"השלמים", "המצוינים", "הטובים"

 –הקבוצות הלשוניות או הכפרים אינם נוטלים חלק במעלות האנושיות 

. ' וכד"ביצי כינים", "קופי אדמה", "רשעים"ל היותר מאלא מורכבים לכו

 אלא –גזענות מעין זו אינה אפוא רק נחלת הציביליזציות המפותחות 

. ציביליזציה-תכונה אוניברסאלית המאפיינת גם חברות קמאיות נטולות

  :  ))))39393939' ' ' ' עעעע(((( "תרבות, היסטוריה, גזע"שטראוס בספרו -כותב קלוד לוי

או כול " (הפראים"שמה משליכים את שב, הגישה המחשבתית הזו

אינה , אל מחוץ לאנושות, )ו בוחרים להחשיב ככאלהחנאלה שאנ

אלא הגישה הבולטת ביותר והמובהקת ביותר של אותם הפראים 

  .  עצמם

מה שמייחד את הציביליזציה המערבית אינו גישתה , בפרספקטיבה זו

המגדירה , תצנטרי-הטכנו התגיש אלא –צנטרית כשהיא שלעצמה -האתנו

, תפישה זו. וממיינת חברות אנושיות לפי דרגת הִקדמה הטכנולוגית שלהן

אף שלא . הינה שגויה מיסודה וטעונה תיקון, שטראוס-לדברי קלוד לוי

 אלא היא –אין היא הכרחית , ניתן להכחיש את ההתקדמות הטכנולוגית

, תיכולה חברה אנושית שלא להתקדם מבחינה טכנולוגי. אפשרות בלבד

גם כשכבר קיימת : יתירה מזו. ידי כך-מבלי שתאבד את ערכה האנושי על

 אלא נעה בקפיצות –אין היא בהכרח רציפה , התקדמות טכנולוגית

  : ))))56565656----59595959' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם(((( שטראוס-קלוד לויכותב . ובזינוקים

עד אשר , כבר במקורותיה ביצעה האנושות התקדמות כה מזהירה

. זו יצטמצם לכדי תרגיל רטוריכול ניסיון להתווכח על התקדמות 

עריכתה בסדרה עקבית ומתמשכת אינה כה קלה כפי , ובכול זאת

לפני כחמישים שנה השתמשו המלומדים בסכמות . שהדבר נראה

תקופת האבן : מופלאות בפשטותן כדי לתאר לעצמם התקדמות זו

, הברונזה, תקופת הנחושת, תקופת האבן המלוטשת, המסּותת

כיום אנו משערים שליטוש האבן . ח מדייכול זה נו. הברזל

כאשר הטכניקה השנייה . זה-לצד-וסיתותה התקיימו לעיתים זה

לא מדובר בתוצאה של התקדמות , מעלימה לגמרי את הראשונה
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 אלא בניסיון להעתיק –טכנית שפרצה ספונטאנית מהשלב הקודם 

באבן את כלי הנשק והמכשירים ממתכת שהיו ברשות ציביליזציות 

. אך למעשה בנות זמנן של חקייניותיהן, כנראה, יותר" קדמותמת"

, "תקופת האבן המלוטשת"למזוהה עם שנחשבה , הקדרות: ולהיפך

כול זה ...מקושרת באזורים שונים של צפון אירופה לסיתות האבן

 אלא לעודד –דמה האנושית לא נועד לשלול את ממשותה של הִק

אם מונח זה מתאים " (דמההִק..."אותנו לתפוש אותה ביתר זהירות

) עדיין לציון מציאות שונה מאוד שזו שעליה החילו אותו לראשונה

או , בזינוקים,  היא נעה בקפיצות–אינה הכרחית ואינה מתמשכת 

  . במוטציות, כפי שהיו אומרים הביולוגים

חברות "לבין " חברות סטאטיות"שטראוס ההבחנה בין -לפי קלוד לוי

בהחילו על האנתרופולוגיה מושגים . טעיתאף היא מו" היסטוריות

כי למעשה כול החברות , טוען הוא, מתיאוריית היחסות של איינשטיין

 אף שקצב –) הן מתפתחות, משמע ("תנועה"האנושיות נמצאות ב

נדמה שכול , הנע במהירות גבוהה יחסית, לצופה המודרני.  שונה"תנועתן"

ת אופטית שמקורה  טעו–שאר החברות האנושיות עומדות במקומן 

  : ))))66668888' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם((((שטראוס -כותב קלוד לוי. מהירות בלבדהבהבדלי 

בכול פעם שאנו נוטים לאפיין תרבות אנושית כחסרת תנועה או 

לתהות אם חוסר התנועה המדומה הזה אפוא עלינו , כסטאטית

המודעים , אינו נובע מבורותינו ביחס לאינטרסים האמיתיים שלה

, הואיל ויש לה קריטריונים שונים משלנו,  ואם;מודעים-או הלא

. לאותה אשליה, מבחינתנו, התרבות הזו אינה נופלת קורבן

אך ורק משום , אנו נראים זה לזה חסרי עניין, במילים אחרות

  . שאיננו דומים זה לזה

טעות היא להתבונן באדם רק , שטראוס-בפרספקטיבה שמציע קלוד לוי

היוצרים את הרושם שניתן לסווג את , המדעייםהטכנולוגיים ודרך הישגיו 

החברות האנושיות על ציר היררכי שבבסיסו החברות הפראיות ובראשו 

, "ברבריים" היררכיה שממנה נגזרים מונחים כגון –החברה המערבית 

אך , החברות האנושיות שונות אומנם זו מזו. ' וכד"אקזוטיים", "פראיים"

שוויון בין החברות - שקיים איבמידה. שוני זה אינו ניתן לדירוג ערכי

-לחוסר לא –מדעי -שוויון טכנולוגי-הרי שזה מצטמצם לחוסר, השונות

  . ערכי-מוסרישוויון 
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 לא על אך, בלבד "מוצא הציביליזציה"בפרספקטיבה זו ניתן לדבר על 

בלתי נפרד מעצם ,  באשר התרבות היא נתון ראשוני– "מוצא התרבות"

-פעם אדם לא-לפיה היה קיים אי, ההתפיש. קיומו הפיזי של האדם

 ממש כשם כהשערת מוצא –מתורבת היא בבחינת השערה מטפיזית 

ספק אם יש  , לכן. חיים שקדמו לו היא השערה מטפיזית-האדם מבעלי

' המשחק וכד, החברה, הדת, בכלל הצדקה לשאלות בדבר מוצא הלשון

 ות שאל– )"תרבות-אדם בעל" ל"תרבות-אדם נטול"שאלת המעבר מ(

הניסיון להצביע , בפרספקטיבה זו.  לתת תשובהפילוסופיםשעליהן ניסו 

בעיקר (על ִסדרת שלבים שעבר האדם הקדמון מבחינה גופנית ושכלית 

האדם הקדמון לא התפתח באופן . אף הוא מוטעה, )עקב התפתחות מוחו

האדם הקדמונים שאנו - אלא כול סוגי בני–קווי מאיזה יצור שקדם לו 

  : ))))58585858' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם((((שטראוס -כותב קלוד לוי. זמנית-תקיימו בומכירים ה

בשל , עם זאת. נכון גם במישור הגזעים, כול מה שנכון לתרבויות

 . לא נוכל ליצור כל חפיפה בין שני התהליכים, סדרי הגודל השונים

יותר של בבאירופה לא קדם האדם הניאדרתלי לצורות הקדומות 

Homo sapiens –ואין . אולי אף קודמותיו, נו הללו היו בנות זמ

שהמינים המגוונים ביותר של , להוציא מכלל אפשרות את הסברה

: אם לא באותו מרחב, האדם הקדמון התקיימו באותו הזמן

ענקים של סין ואינדונזיה וכן "ה, אפריקה-של דרום" ננסים"ה

  . הלאה

  

  ת המתכת והכתבומהפכ – ראשית הציביליזציה 1.4.2

היה אדם , היות האדם כפי שהוא מוכר לנו היוםהאם בטרם , השאלה

 שאלה זו לא –שממנו הוא השתלשל בתהליך אבולוציוני , מסוג אחר

עוסק רק במה , במובנו המצומצם, באשר זה, ידי המדע-ניתנת להכרעה על

קופים או "בסוגיה זו עוסק ספרי ( לא במה שמתהווה –בפועל שקיים 

אף , "מוצא התרבות"שאלת . )םהנתון בשלבי עריכה אחרוני, "מלאכים

באשר , גם היא אינה ניתנת להכרעה, "מוצא האדם"ששונה היא משאלת 

של ראשית האינו עוסק בשאלת , במובנו המצומצם, חקר ההיסטוריה

אדם "המעבר מ, לעומת זאת.  אלא רק במה שקרה במהלכה,ההיסטוריה

 הגם –רית  הוא עובדה היסטו"ציביליזציה-אדם בעל" ל"ציביליזציה-נטול

  .  שהוא נחלת המיתוס בלבד, שכלל לא ברור לנו כיצד התבצע מעבר זה
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, הן מושא האנתרופולוגיהבנות זמננו הציביליזציה -החברות נטולות

 ואילו –אדם שניתן לצפות בהתנהגותם בפועל -העוסקת בחקר בני

יש . הן מושא הארכיאולוגיה הציביליזציה-נטולות קמאיותהחברות ה

המתייחסים לשני מישורים שונים , אלהענפי מחקר שני  בין הבדל עצום

ת ו ביותר שבעובדיהאנתרופולוגיה עוסקת במוחש: ה האנושיתתופעהשל 

 ואילו הארכיאולוגיה עוסקת במה שאינו מוכר לנו כלל אלא – האנושיות

 הארכיאולוגיה. כהיסק מצירופם הרעיוני של ראיות נסיבתיות בלבד

 תמונה המתקבלת –ים להיתפש בחושכלל תנת  שאינה ניהתמוניוצרת 

כותב קלוד . 'שרידי טקסטים וכד, שרידי מבנים, משחזורם של שברי כלים

  :))))32323232' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם((((שטראוס -לוי

בקיומה , מקוםַּב, וליטול חלק, כול אדם יכול להיעשות אתנוגרף

אם ייהפך להיסטוריון או , לעומת זאת. של חברה המעניינת אותו

 לא יבוא לעולם במגע ישיר עם ציביליזציה הוא, לארכיאולוג

אלא רק דרך המסמכים הכתובים או המונומנטים , המשנעל

  .   עתידות היו להותיר בעניינה,תו או אחר, שחברה זו,החזותיים

מסיבה זו יש משהו אנכרוניסטי באנלוגיה שאנו עושים בין החברות 

תן חברות  לבין או–הקמאיות המוכרות לנו על ידי האנתרופולוגיה 

ושעליהן אנו מסיקים רק , שאינן מוכרות לנו כלל באופן ישירקדומות 

 "אנשי היער"עושים אנו עוול ללכן . ארכיאולוגיות-מעדויות נסיבתיות

, "תקופת האבן"כי הם נמצאים עדיין ב, המודרניים כאשר אנו קובעים

 שעה שבפועל חיים הם –) "האדם הקדמון"(בדומה לאבותינו הקדומים 

 מתנהגים ף שהםא, )"התקופה המודרנית"(אותה תקופה שבה אנו חיים ב

  :))))48484848----50505050' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם((((שטראוס -כותב קלוד לוי. באופן שונה

אלו אלו אלו אלו  (מפתה עד מאוד לנסות ולכונן בין תרבויות הקבוצה הראשונה

יחסים שקולים לסדר של  .).).).)יייי.... א א א א––––זמנית במרחב משותף זמנית במרחב משותף זמנית במרחב משותף זמנית במרחב משותף ----שקיימות בושקיימות בושקיימות בושקיימות בו

יין אינן מכירות את החשמל שעד, חברות בנות זמננו. רצף בזמן

 האין הן מזכירות את השלב המקביל –ואת מכונת הקיטור 

כיצד נימנע מלהשוות את ? בהתפתחות הציביליזציה המערבית

    ––––    שימוש במתכותשימוש במתכותשימוש במתכותשימוש במתכות((((השבטים הילידיים חסרי הכתב וחסרי המטלורגיה 

 –אבן -סלע ומייצרים כלי-המשרטטים דמויות על קירות, ))))....יייי....אאאא

שנמצאו במערות , של הציביליזציה המערביתלצורות הארכאיות 

זו הנקודה     ? על דמיונן לשבטים אלהותמעידה, צרפת וספרד

ולמרות     .ת המוטעית פרקה כול עֹולהעיקרית שבה ההתפתחותיּו
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, שאליו אנו נסחפים בכול הזדמנות, המשחק המפתה הזה, זאת

אנו מכירים רק חלק . גורם נזק עצום...כמעט בלא יכולת להתנגד

והללו מועטים ככול שהציביליזציה , היבטי הציביליזציה שנעלמומ

מאחר שמוכרים לנו רק ההיבטים שהצליחו , הנידונה עתיקה יותר

השיטה היא אפוא להתייחס לחלק כאילו . לשרוד את הריסות הזמן

 ולהסיק מהעובדה שהיבטים מסוימים של שתי –היה זה הכלל 

 ,מגלים קווי דמיון) עלמההשנייה נ, האחת עכשווית(ציביליזציות 

אולם לא זו בלבד שאופן ההנמקה . את הזיקה בין כול ההיבטים

במספר רב של מקרים , הזה אינו מתקבל על הדעת מבחינה לוגית

  .  ידי העובדות-הוא אף מופרך על

 החיים בתקופתנו "אנשי היער"אבן אכן משותף ל-השימוש בכלי

 אך מהשימוש – ערביתולקדמונים שמהם השתלשלה הציביליזציה המ

כי , אין אנו רשאים להסיק, בחומרים דומים לצורך עשיית כלים דומים

כותב קלוד . בהכרח היו להם גם מוסדות חברתיים דומים ואמונות דומות

  :))))52525252' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם((((שטראוס -לוי

, קולומביאנית-אמריקה הקדם, מבחינת מצב הציביליזציה שלה

אולם . יתית האירופיתמזכירה את התקופה הניאול, ערב גילויה

, באירופה. הדמיון הזה אינו עומד במבחן המציאות, מעבר לכך

 בשעה שבאמריקה –ביד -החיים הולכים יד-החקלאות וביּות בעלי

מלּווה התפתחות נמרצת להפליא של החקלאות בהתעלמות כמעט 

, באמריקה). בלה קיצונית שלוג בה,ועל כול פנים(מוחלטת מהביּות 

שבאירופה מקושרת , שכים לתוך כלכלה חקלאיתהאבן מתמ-כלי

  . רגיהלראשית המטלּו

אך באלו לא , הארכיאולוגיה עושה אומנם שימוש בשיטות מחקר מדעיות

באמצעות , כתב-היות-הארכיאולוגיה משחזרת את תקופות של טרם. די

עדויות אלו הן תמיד בבחינת . הניתנות לפירושים שונים, עדויות אילמות

תקופות של טרם "באשר שייכים הן ל, קסט שלא נכתב של טקטעים 

-הפר" אף שמדויק יותר לומר, "פרהיסטוריה"מה שמכונה  ("היות כתב

 אלה לכדי תמונה שלמה ורציפה על קטעיםבצרפנו ).  "וגרפיההיסטורי

 אף –יוצרים אנו את הרושם שמדובר בעובדות , דרך השחזור ההיסטורי

חינה זו דומה הארכיאולוגיה מב. שלמעשה מדובר בהשערות בלבד

בשני ענפי מחקר אלה כרוכה מלאכת השחזור לא רק : לפליאונטולוגיה

שחזור השלם מתוך חלקיו באמצעות אלא גם ב – בממצאים עובדתיים
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, עצמות ומאובנים-בדומה לשברי, מבנים- ושרידיכלים- שברי.דמיוןה

  . יחדיוהמשתקפים בדרך שבה מחברים אותם , ניתנים לפירושים שונים

ציביליזציוניות לחברות הציביליזציוניות -שאלת המעבר מהחברות הקדם

הניסיון המודרני . היא אחת מאותן שאלות שאין עליהן תשובה ברורה

של ציביליזציה לעולמן -לתאר מעבר רציף מעולמן של החברות נטולות

הדרגתי -משל היה זה תהליך אבולוציוני – ציביליזציה-החברות בעלות

אורטגה אורטגה אורטגה אורטגה חוסה חוסה חוסה חוסה כותב , למשל, כך.  לא מעט ביקורתמצריך – לכאורהפשוט 

    ::::)160160160160' ' ' ' עעעע(((( "מרד ההמונים" בספרו גאסטגאסטגאסטגאסטאי אי אי אי 

היוונים והרומאים מופיעים בהיסטוריה כשהם קבועים בתוך 

 ,זוהי עובדה פשוטה.  כמו דבורים בתוך כוורת,"סִיֵלפו"ה, הערים

לצאת  עובדה שממנה עלינו – מסתורייםהם גם אם מקורותיה 

החפירות הארכיאולוגיות  ...מבלי שנוטרד בגללה יותר מדי

מאפשרות לנו לראות משהו ממה שהיה קיים על אדמת אתונה 

-אך המעבר מאותה פרה. קודם שנבנו עליה אתונה ורומא, ורומא

 , תה כפרית לחלוטין ונטולת אופי מסוג כלשהוישהי, היסטוריה

שהתהווה על , נושי חדששהוא יצירתו של סוג א, לכינונה של העיר

אין אנו . מעבר זה נשאר בגדר סוד –האיים -אדמת שני חצאי

היסטוריים -יודעים דבר אפילו על הזיקה האתנית בין שבטים פרה

שהכניסו לרפרטואר הניסיונות , לבין החברות המשונות הללו, האל

ציבורית  בנייתה של כיכר: האנושיים את החידוש הגדול הזה

  .תנכרת לשדותומסביבה עיר המ

בעוד שצורת החיים השבטית .  אלא ניגודו–העיר אינה המשך של היער 

 הרי –חיים רבים -הדומה למסגרות דומות אצל בעלי, היא מסגרת טבעית

שאין לה , העיר היא צורה חברתית וחומרית מלאכותית למדי-שמדינת

  : )163163163163' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם((((גאסט אי אורטגה חוסה כותב . הקבלה בעולם החי

מאפשרת לנו , הודות לזעירותם היחסית של מרכיביה, העיר-תמדינ

מצד אחד במילה . יתר על טיבו של עיקרון המדינה-לעמוד בבירור

שמשמעה שמשמעה שמשמעה שמשמעה , , , , stareשורשה במילה הלטינית שורשה במילה הלטינית שורשה במילה הלטינית שורשה במילה הלטינית , , , , בספרדיתבספרדיתבספרדיתבספרדית Estado(" מדינה"

 מובלע הרעיון שכוחות היסטוריים הגיעו לידי ))))....יייי.... א א א א––––" " " " להתייצבלהתייצבלהתייצבלהתייצב""""

 באידיאת המדינה ניגוד לתנועה במובן זה מצוי. איזון ויציבות

אך . סטאטית, קבועה, המדינה היא צורת חיים יציבה: ההיסטורית

 –מסתיר , משתנה-של צורה ברורה ובלתי, תו זה של חוסר תנועה

.  את הדינאמיות שיצרה המדינה ומקיימת אותה–כמו כול איזון 
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ננת היא פשוט תוצאה איזון זה גורם לנו לשכוח שהמדינה המכּו

. של מאבקים ומאמצים שהביאו לכינונה,  תנועה קודמתשל

שהמדינה אינה צורה חברתית שהאדם מוצא אותה , משתמע מכך

- אלא עליו לבנותה בדי– שהיא כמו ניתנת לו במתנה –מוכנה 

, או הצורות החברתיות האחרות, אין זו כמו השבט. עמל

לי  אלה שהטבע לוקח על עצמו לכוננן ב–דם -המבוססות על קרבת

המדינה מתחילה ברגע שהאדם מתאמץ . שיתוף כול מאמץ אנושי

 שהוא נעשה לחבר בה מסיבות של ,להימלט מהחברה הטבעית

  . בעל כורחו, דם-קרבת

, עד לבניית העיר. משמעותה של העיר היא המצאת סוג חדש של מרחב

העד או של -זה של יערות – פתוח ללא גבולות היה קיים מרחב אחד

-איש. האנושי-כל מה שמובלע בכך ביחס לתנאי הקיוםעל , הסוואנה

, בכל חוויותיו. הוא עדיין סוג של עשב שוטה, היער-כמעט כמו איש, כפרה

 .הבר-רצונותיו ומחשבותיו ניכרת בו אותה אטימות טבעית שבה חי צמח

המקנה לחיים האנושיים , מרחב מסוג חדשהעיר חי ב-איש, לעומת זאת

אלא משקפת  – אינה צירוף מקרי של מבניםעיר . מימד חדש ומהפכני

, העיר-כיכר. בטבורה של העיר מצויה הכיכר הציבורית. ארגון חברתי חדש

אין . מייצגת את שלילת הטבע נטול הצורה והגבולות, המוקפת חומות

-כיכר. היא סתם מבנה הסגור מלמעלה בדומה למערות המצויות בטבע

, חיים מדיני-גלו לעצמם אורחשסי, העיר-העיר היא מקום המפגש של בני

  .  בשלביו הראשונים בלבדולּו

, הגבולות שמציבים בני האדם לטבען חומותיהן של הערים הראשונות ה

האדם . מרחב הטבעיו של השהוא ניגודציביליזציוני כדי לתחום מרחב 

, יוצר מרחב מסוג חדש בתכלית, התוחם עצמו בחומות העיר, העירוני

אותם בחוץ הוא משאיר  – רבה לחי ולצומחִק משתחרר מן הואשבו ה

אין לי כי , לכן יכול היה סוקרטס לומר. טהורתרבותי וקובע מקום שהוא 

סעיף סעיף סעיף סעיף , , , , """"פידרוספידרוספידרוספידרוס"""", , , , אפלטוןאפלטוןאפלטוןאפלטון(((( העיר-עם אנשיאלא רק , השדה-ל עניין עם עציוכ

   ::::))))356356356356' ' ' ' עעעע, , , , 3333כרך כרך כרך כרך , , , , 231231231231

 ואילו השדות והאילנות ;הרי אוהב אני ללמוד, סלח לי הטוב באדם

  . האדם אשר בעיר-שלא כבני,  עשויים ללמד אותי מאומהאינם

חרף היותם מנוסחים בלשון , ההסברים המודרניים למעבר מהיער לעיר

 הסברים אלה אינם –מבוססים לכאורה על עובדות מוצקות הו, בהירה

באשר המדע במובנו המצומצם כלל אינו עוסק במה , כלל מדעיים
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אף שעניינה ,  ההיסטוריוגרפיה. בפועל אלא רק במה שקיים,שמתהווה

לתקופה של עצמה  מצמצמת היהרי, מה שמתהווה בזמן ההיסטוריהוא 

שאלת ראשית הציביליזציה היא .  לא לתקופה שקדמה לה–היות כתב 

 לא של ההיסטוריוגרפיה –) היסטוריה מיתית(עניינה של המיתוסטוריה 

, יביליזציההמקרא כלל אינו מנסה להשיב על שאלת ראשית הצ. המדעית

  :))))17171717----22222222////בראשית דבראשית דבראשית דבראשית ד((((תיאור תמציתי של מייסדיה אלא מסתפק ב

ַוִּיְקָרא ֵׁשם , ַוְיִהי ּבֶֹנה ִעיר, ֲחנֹוְך ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת, ִאְׁשּתֹו ַוֵּיַדע ַקִין ֶאת

ֲאִבי יֵֹׁשב אֶֹהל  הּוא ָהָיה, ָיָבל ַוֵּתֶלד ָעָדה ֶאת...ָהִעיר ְּכֵׁשם ְּבנֹו ֲחנֹוְך

ְוִצָּלה  .ּתֵֹפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב ֲאִבי ָּכל הּוא ָהָיה, ְוֵׁשם ָאִחיו יּוָבל; ֶנהּוִמְק

  . חֵֹרׁש ְנחֶֹׁשת ּוַבְרֶזל לֵֹטׁש ָּכל, ּתּוַבל ַקִין ָיְלָדה ֶאת איִה ַגם

, כך. המיתוסטוריה הפגאנית עסקה בשאלה זו בהרחבה, לעומת זאת

והעיר הן מתנות ) ההמדינ(המלוכה , מסופוטמיתבתפישה ה, למשל

  : ))))144144144144' ' ' ' עעעע, , , , """"בימים הרחוקים ההםבימים הרחוקים ההםבימים הרחוקים ההםבימים הרחוקים ההם"""", שפרהשפרהשפרהשפרה....שששש(שהעניקו האלים לאדם 

 ...יסודותיההאלים הניחו , האלים הגדולים חקקו את תבנית העיר

בימים ההם לא התעטרו בכתר .  על כול אנשי תבלמלך לא שמּו

מלך בכול -לא נבראו במות. והשרביט לא שובץ בספירים, ועטרה

כתר וַמֶטה הופקדו , עטרה, שרביט...אף לא אחת, כנפות הארץ

  . אז ירדה המלכות מן השמיים...בשמים לפני ַאנּו

את לאחר שהאלים העניקו לו , זנח האדם את חייו הטבעיים, לפי אפלטון

העיר כונן האדם כדי שיוכל להגן על עצמו -את מדינת. חוכמת המלאכה

 כול חי אינו במה יתרון האדם על פני. החיים שבסביבתו-מפני בעלי

באשר הטבע צייד אותו פחות משצייד כול חי אחר , שהעניק לו הטבע

המקנה לו יכולת ,  אלא בכושר ההמצאה שלו–להתמודד עם סביבתו 

  כותב אפלטון בספרו. "ציביליזציה"ליצור מה שאנו מכנים בשם 

        : : : : ))))25252525----26262626' ' ' ' עעעע, , , , 321321321321----322322322322סעיפים  סעיפים  סעיפים  סעיפים  ((((    """"פרוָטגוָרס"

היה זמן שבו . אם אספר לכם משל, כךשיתר חן יהיה ב, נראה לי

וכשהגיע גם לאלה הזמן .  אך לא היו בריות למיניהם–היו אלים 

כרו אותם האלים בקרב האדמה מתערובת של , רוץ ליצירתםחה

וכשעמדו להוציאם . אדמה ואש וכול מה שמחובר לאש ולאדמה

 להכשירם ולחלק לכול אחד ֶאפיֵמֶתאּוסוס ּואֶתֵמפקדו על פרֹו, לאור

ס ּואֶתֵמ ביקש מאת פרֹוסֶאפיֵמֶתאּוואילו . ואחד כוחות נאותים לו

ואתה תבוא ", אמר, "אני אחלק" .שיניח לו שיהא מחלק לבדו
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לקצתם של בעלי , ושעה שחילק. כך שידל אותו ויחלק. "לפקח

ואת החלשים יותר הכשיר , החיים העניק כוח בלי מהירות

נתן , ןִיואותם שהשאירם בלי כלי ָז, ןִיקצתם צייד בכלי ָז; למהירות

נתן להם , כי אותם שהלבישם קטנות. חרת להצלתםלהם תכונה א

ואלה שהגדילם . כנפיים לברוח או לשכון מתחת לפני האדמה

 וכך איזן בחלוקתו את שאר –הצילם בגדלותם זאת , במידה

תחבולה זו המציא מתוך שנזהר שלא יושמד אף מין . התכונות

 , גומלין-ולאחר שהמציא להם אמצעי בריחה מכליית. מהמינים

בכסותו אותם שערות , יא להם הקלה גם מתקופות השמייםהמצ

שיש בהם משום תריס בפני החורף , מיכות ועורות חזקיםס

ויחד עם זה ישמשו לכול  – ומסוגלים להגן גם מפני חום הקיץ

גם . שהוא חלק מגופו, מצע המיוחד לו, אחד בשכבו לישון במעונו

ר מכן סיפק לאח. הנעילם פרסות או עורות חזקים שאין בהם דם

לאחרים פירות עצים , לאחדים צמחי האדמה: לכול אחד מזון אחר

אולם , ויש גם שנתנם מאכל לחיות אחרות. ולאחרים שורשים

 זרע למכביר לשם הצלת –הם נתן זרע מעט ולנאכלים ילאוכל

  .  המין

לא הרגיש כי בזבז , חכם ביותר ֶאפיֵמֶתאּוס מאחר שלא היה, אולם

עוד נותר לו מין האדם נטול . ל מחוסרי השכלעאת כול הכוחות 

במבוכתו זו מצא . דעת מה יעשה לאדם-ונמצא נבוך בבלי, הציוד

 -יוראה את שאר בעל, ס שבה לפקח על החלוקהּואֶתֵמאותו פרֹו

ללא ,  ואילו האדם ערום–החיים מצוידים יפה בכול הדרוש להם 

ס נתון במבוכה מה ּואֶתֵמבהיות פרֹו...ןִיללא מצע וללא כלי ָז, נעלים

 ))))יייי.... א א א א––––אל חרשי המתכת אל חרשי המתכת אל חרשי המתכת אל חרשי המתכת (((( יְסטֹוסֶהַפְיגנב מ, הצלה ימצא לאדם

 – את חוכמת המלאכה יחד עם האש .).).).)יייי.... א א א א––––אלת החוכמה אלת החוכמה אלת החוכמה אלת החוכמה (((( הָאֵתנמו

 ונתנה שי –יתה זו ניתנת לרכישה או לשימוש כי בלי האש לא הי

 ואילו החוכמה –כך השיג האדם את חוכמת הקיום . לאדם

ס ּואֶתֵמופרֹו, כי זאת שכנה עם זאוס, המדינית לא הייתה היא בידו

לא היה זכאי להיכנס אל הטירה שהיא מושבו של זאוס ואף שומרי 

בו , ַפייְסטֹוסוֶה הָאֵתנ אך אל חדרם המשותף של. זאוס נוראים היו

אכת האש של לגנב את מ, נכנס בחשאי, מנותםעסקו באּו

 ונתנם לאדם ומכאן – ה ואת האחרת שהיא של ָאֵתנֶהַפייְסטֹוס

, כפי שמספרים, סּואֶתֵמאחרי כן השיג את פרֹו. החיים-לאדם רווחת

  .ֶאפיֵמֶתאּוסעונשה של הגניבה באשמת  
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, היה הוא תחילה, ומכיוון שבחלקו של האדם נפלה מנה אלוהית

, החיים שהאמין באלוהים-היחידי בין בעלי, בגלל קרבתו לאל

כך חיבר עד מהרה -אחר. אלים ופסליהם-והתחיל להקים מזבחות

מצעים , מנעלים, מלבושים, המציא דירותו, הגאים ומילים באמנות

היו , כשהם מצוידים כך. ואת המזונות הצומחים מן האדמה

וכך היו אובדים . האנשים חיים לכתחילה במפוזר ולא היו ערים

. מכיוון שהיו חלשים יותר מהן מכול הבחינות, מחמת החיות

אך לגבי , מנות המלאכה היה בה כדי לעזור להם בהזנתםואּו

 כי עדיין לא הייתה בידם האּומנות –בחיות הייתה חסרה המלחמה 

  . שחוכמת המלאכה היא חלק ממנה, המדינית

. ביקשו אפוא להתכנס יחדיו ולהינצל על ידי ייסוד ערים

משום שלא הייתה בידם , היו עושים עוול איש לרעהו, ומשנתכנסו

שמא , אז פחד זאוס. עד ששוב נתפזרו וכלו, האּומנות המדינית

האדם להביא להם בושה -ס אל בניושלח את ֶהְרֶמ, ד מינו כליליאב

: ס את זאוסשאל ֶהְרֶמ. וצדק שיהיו לסדרי מדינות ולכבלי רעות

, כשם שחולקו האּומניותאם ה :כיצד ייתן צדק ובושה לאנשים"

כשם שאחד שיש בידו חוכמת , כלומר? אחלק גם את אלה

כך אתן , מניםוכך שאר האו, יספיק להדיוטות רבים, הרפואה

, אמר זאוס, "לכולם". "?או אחלק לכולם, באנשים צדק ובושה

אם שניים אלה , כי לא תקומנה מדינות, וכול אחד יזכה לחלק"

כי מי ,  חוקקובשמי תחוק; יינתנו בידי מעטים כשאר האּומנויות

  .  גע למדינה הואייהרג באשר ֶנ, שאין בידו ליטול חלק בבושה וצדק

 אף – חבויות לא מעט תובנות היסטוריותפלטון שמביא אבמיתוס 

תכנסו לתוך האדם ה-בני. רב הנסתר בו על הגלוי, מיתוסכול שכדרכו של 

שמהם פחד איש , )חיות טרף(העיר כדי להתגונן מפני חיות רעות -חומות

 היה עליו לשכלל את וכדי להתמודד עם חיות רעות אל. היער יותר מכול

נשק - כליואלכן המציא ה.  עשויים אבן ועץשעד אז היו, הנשק שלו-כלי

, לפי תפישה זו. ארד וברזל,  נחושת–עשויים ממתכות שונות , חדשים

המהפכה העירונית לא יכלה להתחולל אלא אם קודם לכן הייתה 

שלפי המיתוס הוענקה להם על ידי חוכמה  –מתחוללת מהפכת המתכות 

משמעו ביוונית  פרֹוֵמֶתאּוסהשם  .ומָאֵתנה ֶהַפייְסטֹוס שגנבה מ,פרֹוֵמֶתאּוס

ידי -רכישת כושר ההמצאה על. זה שמתכנן דברים, היינו, "החושב מראש"

 כדי לאיים על והיה בולכן ,  מוניםאלפיהאדם העצימה את יכולתם -בני

שהעניק להם חוכמה  ,פרֹוֵמֶתאּוס נענש מסיבה זו. שלטון האלים בעולם
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 ַאייסכילֹוסַאייסכילֹוסַאייסכילֹוסַאייסכילֹוס מאת " הכבולֵמֶתאּוספרֹו"כפי שניתן ללמוד מהטרגדיה , זו

  . בשלמותהכמעט ת שיני הזמן והגיעה אלינו  ששרדה א)ס" לפנה525-456(

  

  מהפכת המתכות  1.4.2.1

 הגם שזו –שונה לחלוטין מן היער , שהיא פרי דמיונו של האדם, העיר

, כשאדם בונה בית. כמו זה יונקים מן האדמה את חומרי הגלם שלהם

מה חדש שאינו דומה כלל -הריהו יוצר דבר, אפילו עשוי הוא מעצים

, כשהאדם מייצר עגלה, בדומה לכך. מהם הוא מורכבהגלם ש-לחומרי

-שאינו דומה כלל לחומרי, מה חדש-הריהו יוצר דבר, אפילו זו עשויה עץ

קל וחומר כשהאדם בונה גורדי שחקים . הגלם שמהם הוא מורכב

 או כשהוא מייצר מכוניות –הגלם שלהם הם ברזל וגומי -שחומרי

נמצאים הברזל והבטון במצב בטבע . הגלם שלהם הם ברזל וגומי-שחומרי

כדי להפוך אותם למוצרים שימושיים נדרש לחצוב אותם . גולמי לחלוטין

ולאחר מכן לתת להם צורה חדשה , לעבדם בשיטות מתוחכמות, מהאדמה

וכן שאר (מבין חומרי הגלם הללו המלאכותי ביותר הוא הברזל . לחלוטין

צריכים שיטות  מ–עיבודו ומתן צורה חדשה לו , שהפקתו, )המתכות

אלא רק מתכות , בטבע לא קיימות מתכות טהורות.  מורכבות ביותר

או ( אבן –) ore, "עפר ֶּבֶצר" ("ָעְפָרה"המעורבות זו בזו בתוך , גולמיות

שאותן יש לחלץ על ידי חימום , שבה מצויות מתכות באופן גולמי) סלע

 אש הפועלים בטמפרטורות גבוהות עשרות מונים מזו של, בכבשנים

  . רגילה

מצריך לא מעט , אפילו העיפרון שבו אנו עושים שימוש לצרכי כתיבה

 יסוד כימי(חומר הגלם שממנו עשוי העיפרון הוא עֹוֶפֶרת .  דמיון וידע

) 82 מספרו האטומי וPb סמלו הכימי שמתכות המעבר העמידותמסדרת 

 שאותה ניתן למצוא בטבע בצורתה הטהורה רק לעיתים רחוקות –

ְנִציץ " (Galenaצאת בטבע בָעְפָרה הקרויה ברוב המקרים היא נמ. ביותר

כדי .  כסף ואבץ, נחושתבעיקר , בסמיכות ליסודות אחרים, )"ָהעֹוֶפֶרת

מחממים אותו תחילה כדי להיפטר , להפיק עופרת נקייה מחומר גלם זה

.  ביחד עם פחם האבןכבשןולאחר מכן מכניסים אותו ל, גופריתמשאריות 

הקשר הכימי בין הגופרית לבין , לאחר חימומו בטמפרטורות גבוהות מאוד

העופרת . כת ונקייה יחסיתהעופרת מתנתק והתוצר הוא עופרת מות

 כסף כגון מתכות יקרותהמתקבלת מתהליך זה מכילה לעתים קרובות 

  .שלעתים כדאי לזקקן מן העופרת למען רווח נוסף, זהבו
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ביסוד הציביליזציה שלנו עומדת מהפכה שלא זכתה להכרה היסטורית 

היסטוריה -נהוג אומנם לחלק את קדם. "תכותמהפכת המ" –נאותה 

כי הכוונה היא לתקופה שבטרם כתיבת , "היסטוריוגרפיה-קדם": מוטב(

התקופה התקופה התקופה התקופה  –לפי הסדר שבו הוחל השימוש במתכות , )היסטוריה

תקופת תקופת תקופת תקופת , מתכת-אבן לכלי-המציינת את המעבר מכלי, הַכְלקֹוליתיתהַכְלקֹוליתיתהַכְלקֹוליתיתהַכְלקֹוליתית

ריחים עצמם  אך רק לעיתים רחוקות מט– תקופת הברזלתקופת הברזלתקופת הברזלתקופת הברזל- והברונזההברונזההברונזההברונזה

מהפכת . המתכת-האבן לכלי-ההיסטוריונים להסביר לנו את המעבר מכלי

הגם שמדובר , המתכות נתפשת כמשהו דומה למהפכת החקלאות

מהפכת המתכות מחוללת שינוי מהותי . במהפכות שונות לחלוטין

 שעה שמהפכת החקלאות כופפת את החי –בסביבה הטבעית של האדם 

חיות הבית כלל אינן . י לחולל בהם שינוי כללמבל, והצומח לצרכי האדם

 ואילו כלי –או פיזיולוגית /מבחינה אנטומית ו) הפרא(שונות מחיות הבר 

מבחינה זו . מה שונה לחלוטין מכל האבן שקדמו להם-המתכת הם דבר

באשר אין הוא , דומה אילוף חיות הבית לעיבוד האבן לצרכים אנושיים

הפקת המתכות ועיבודן הוא תהליך , תלעומת זא. מחולל שינוי בחומר

בהקנותו לחומר תכונות חדשות שלא היו לו במצבו , יצירתי במהותו

 –דומה התהליך לשינוי גנטי בעולם הצומח או החי , מבחינה זו. הטבעי

  .  תהליך שאנו מצויים רק בראשיתו

או  ("ניסוי וטעייה"מהפכת המתכות היא פרי המדע המעשי המבוסס על 

. שנדון בקצרה קודם לכן, )כמו שיטוט מיותר בדרכים, "תעייהניסוי ו"

פתרון בעיות באמצעות ניסוי וטעייה ,  השיטתילהבדיל מהניסוי המעבדתי

באשר מונח זה משמש לציון התנהגות מכוונת , "שיטה"אינו בבחינת 

 אלא , התנהגות שאינה ייחודית לאדם–להבדיל מאקראית , ומתוכננת

ככול . כדרך להסתגל לשינויים סביבתיים, י החייםמשותפת לו ולשאר בעל

כך מתעצמת יכולתו להשתמש בניסוי וטעייה , שבעל החיים מפותח יותר

, חסרונה  העיקרי של דרך זו. באופן יעיל ומהיר יותר במצבים חדשים

במקום לחפש אחר פתרונות , הוא ההסתפקות בפתרון הראשון שמושג

 מבחינת המשאבים והסיכון הכרוך יעילים וחסכוניים יותר, חילופיים

  . בניסיונות כושלים

ושל הביניים -הבדל נוסף בין ניסויי הקדמונים לאלה של האלכימאים בימי

בהיעדר . יכולת לשמר את הידע שנרכשמידת  בהכימאים בני ימינו הוא 

לא היה בכוחם של חרשי קדם לשמר את הידע , שיטת כתב כלשהי

המצאת הכתב . ן לזכור באופן טבעי מעבר למה שנית,המעשי שרכשו

. שימורו והפצתו, ביוצרה כלי מלאכותי לייצור מידע, שינתה מצב זה
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תוך , נמשכה תקופת הניסויים הראשונה על פני אלפי שנים, מסיבה זו

 ואילו תקופת הניסויים שהחלה ביוון –ניסוי וטעייה בלתי פוסקים 

המצאת הדפוס אף . ההלניסטי ונמשכת למעשה עד היום קצרה פי כמה

בהעניקה לאדם יכולת גדולה פי , היא האיצה את ההתקדמות המדעית

זמנית עם -המצאת הדפוס כמעט בו. לשמרו ולהפיצו, כמה לייצר מידע

 כדי האלא יש ב, דבר שבמקרהאפוא ראשית המהפכה המדעית אינה 

  .  לשקף את הקשר בין טכנולוגיה וייצור מידע

שת מהפכת המתכות כמדע מעשי המבוסס ייתכן שיש משום עיוות בתפי

באשר מלכתחילה מצריך הוא תכונות שאין לבעלי , על ניסוי וטעייה בלבד

כמו גם לתכנן ,  היכולת לדמיין מוצר שאינו קיים כלל בטבע–החיים כלל 

מהפכת המתכות היא שלב מעבר , במובן זה. את תהליך הפקתו ועיבודו

אין הניסוי , מבחינות מסוימות. כנןבין ניסוי וטעייה לניסוי מעבדתי מתו

המעבדתי המתוכנן אלא חיקוי של הניסויים הקשורים בהפקת המתכות 

במובן של הפקעת חומר , "חיתוך בטבע" באשר מהווה הוא –ובעיבודן 

למידת תכונותיו ועיבודו לפי צרכיו המשתנים של , מסוים ממצבו הטבעי

  .  האדם

היא , אשיתן במהפכת המתכותשר, ההיסטוריה של הניסויים הכימיים

 אלו של תולדות –הממושכת ביותר מבין כול ההיסטוריות השונות 

היסטוריה זו . הדת הממוסדת והמדע, הפוליטיקה, המסחר, הכתב

ראשיתה במעבר מחיי לקט וצייד של חברה נוודית לחיי כפר ועיר של 

מוסדות וארגונים חדשים , המבוססת על טכנולוגיות, חברה מיישבת

חרשי " (הנפחיםהמסגרים ומי שהוביל את המהפכה הזו היו .  חלוטיןל

בעלי המלאכה הראשונים שצברו עוצמה כלכלית ולאחר מכן , )"המתכת

 "הפיחו חיים"ש, נפחים אלומסגרים ו. אף פוליטית יותר מכול מעמד אחר

כפי שניתן ללמוד , נחשבו כבעלי כושר יצירה אלוהי, בתוך חומרי הגלם

מסופר בפרק , למשל,  כך.הפגאנית והמקראית כאחת, דומהמהספרות הק

ָהֲאָדָמה ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו  ַוִּייֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן"בראשית  כי 

ניתוח הפעלים והעצמים  ....))))7777////בבבב, , , , שםשםשםשם(((( "ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה; ִנְׁשַמת ַחִּיים

היוצר , ים מעולמו של הנפחהשונים בפסוק זה מעלה כי אלו שאול

על ידי שימוש , )"ָהֲאָדָמה-ָעָפר ִמן"(את כלי המתכת מעפרות  ) "ַוִּייֶצר"(

לצורך הגברת הטמפרטורה של האש ") ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים"(במפוח 

שגובהה קובע את נקודת ההתכה של כול אחת מהעפרות , בכבשן

  . השונות



 בצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעש

 
90909090

הופיעו לראשונה , חלוצי הניסוי המעשי,  הראשוניםחרשי המתכת

 הבצרשבהם מצויים מכרות , ארץ ישראלבבהיסטוריה במדבריות סיני ו

, הגם שראשוניות זו היא בבחינת השערה בלבד – הקדומים בעולם

הספרות הקדומה כמעט שאינה . שקשה להוכיחה ברמת ודאות גבוהה

גרעין ההיסטורי עטוף ה, וכשהיא כבר עושה זו, עוסקת במהפכת המתכות

במיתוס . המקשה לברר את העובדות לאשורן, בקליפת מיתוס עבה

או לגניבת , הפגאני קשורה מהפכה זו במתנה שהעניקו האלים לבני האדם

המקרא עצמו עובר . פרומתיאוספרומתיאוספרומתיאוספרומתיאוסהידע הזה מהם על ידי אל מורד דוגמת 

ִצָּלה ַגם ְו": חרשי המתכתאבי  ,ּתּוַבל ַקִיןּתּוַבל ַקִיןּתּוַבל ַקִיןּתּוַבל ַקִיןלמעט אזכור , על הנושא בשתיקה

. ))))22222222////בראשית דבראשית דבראשית דבראשית ד(((( " לֵֹטׁש ָּכל חֵֹרׁש ְנחֶֹׁשת ּוַבְרֶזל–ִהוא ָיְלָדה ֶאת ּתּוַבל ַקִין 

למרות שעורכי המקרא ניסו להעלים ולגנוז את מיתוסי הנפחות , אולםו

שרדו במקרא מספר ביטויים וסיפורים שמהם ניתן , שרווחו בסביבתם

 שם זה נותר ".ַהֵּקיִני" בשם שכונו, ללמוד על עוצמתם של הנפחים הללו

עד שהחלו חקר המקרא המודרני והבלשנות , סתום במשך כול הדורות

שאפשרו להשוות בין מונחים ומיתוסים מקראיים למונחים , המשווה

        .    ומיתוסים שרווחו אצל שכניהם בתקופת המקרא ואף לפניה

: מי כנעןכאחד מעשרת עמ, ספר בראשיתספר בראשיתספר בראשיתספר בראשיתב מוזכר לראשונה "ַהֵּקיִני"השם 

הקושר אותו , "נ.י.ק"מנגזר  "ַהֵּקיִני" ....))))19191919////וווו""""טטטט, , , , שםשםשםשם(((("  ַהְּקִנִּזיַהֵּקיִני ְוֶאת ֶאת"

השם נגזר גם מאותו שורש  ." ָּכל חֵֹרׁש ְנחֶֹׁשת ּוַבְרֶזללֵֹטׁש" לּתּוַבל ַקִין

... ָעְתִניֵאל ּוְׂשָרָיה, ּוְבֵני ְקַנז":  שם של תאגיד חרשי נחושת– "ַהְּקִנִּזי"

    .))))13131313----14141414////א דא דא דא ד""""ההההדדדד((((  ."ִּכי ֲחָרִׁשים ָהיּו, ֲאִבי ֵּגיא ֲחָרִׁשים, ְׂשָרָיה הֹוִליד ֶאת יֹוָאבּו

 המעבד חומרים שונים ואשר דםא "משמש במקרא לציון" ָחַרׁש"המונח 

ִמֵּלא אָֹתם ": כפי שניתן ללמוד מהפסוק, "מלאכתו דורשת תבונת כפיים

" ְמָלאָכה ְוחְֹׁשֵבי ַמֲחָׁשבֹת ָּכל עֵֹׂשי...ָחָרׁש ְמֶלאֶכת ֵלב ַלֲעׂשֹות ָּכל ָחְכַמת

 :"חרשים"כ הנחשבים,  בעלי מקצוע3במקרא מוזכרים . ))))35353535////שמות להשמות להשמות להשמות לה((((

שמות שמות שמות שמות ((((" ּוַבֲחרֶֹׁשת ֵעץ, ּוַבֲחרֶֹׁשת ֶאֶבן ְלַמּלֹאת" :חרשי אבן ועץ, מחד

ַּבַּמְקֻצעֹות ּוַבְּמחּוָגה  ֵעִצים ָנָטה ָקו ְיָתֲאֵרהּו ַבֶּׁשֶרד ַיֲעֵׂשהּו ָחַרׁש" או, , , , ))))33333333////הההה""""לללל

 ))))13131313    ////דדדד""""ממממ, , , , ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו(((( "ְּכִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלֶׁשֶבת ָּבִית ְיָתֳאֵרהּו ַוַּיֲעֵׂשהּו ְּכַתְבִנית ִאיׁש

נֵֹפַח ְּבֵאׁש  ָחָרׁש ִהֵּנה ָאנִֹכי ָּבָראִתי": נפחיםנפחיםנפחיםנפחיםכגון ,  ומאידך חרשי מתכת –

ְוֻאְּספּו ֲאֵסָפה ַאִּסיר " :מסגריםמסגריםמסגריםמסגריםאו , , , , ))))16161616////דדדד""""ננננ, , , , שםשםשםשם(((( "ְלַמֲעֵׂשהּו ֶּפָחם ּומֹוִציא ְכִלי

ֶּכֶסף ְמֻרָּקע ִמַּתְרִׁשיׁש " :צורפיםצורפיםצורפיםצורפים  או ,,,,))))22222222////דדדד""""ככככ, , , , שםשםשםשם(((( "ַמְסֵּגר ּבֹור ְוֻסְּגרּו ַעל ַעל

  . ))))9999////יייי, , , , ירמיהוירמיהוירמיהוירמיהו(((( "ִויֵדי צֹוֵרף ָחָרׁש  ַמֲעֵׂשה,יּוָבא ְוָזָהב ֵמאּוָפז



91919191 של אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואההיסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה הההה

אלא אם יצר פסלי , לבעל מקצוע מכובד ויוקרתי ָחַרׁשבדרך כלל נחשב ה

ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה ": לצרכי הפולחן האליליעץ ומתכת 

ֻחּקֹות  ִּכי" או , ))))15151515////זזזז""""דברים כדברים כדברים כדברים כ(((( "ְוָׂשם ַּבָּסֶתר ָחָרׁש ּתֹוֲעַבת ְיהָֹוה ַמֲעֵׂשה ְיֵדי

 ,))))3333////ירמיהו יירמיהו יירמיהו יירמיהו י(((( "ַּבַּמֲעָצד ָחָרׁש ְיֵדי ֵעץ ִמַּיַער ְּכָרתֹו ַמֲעֵׂשה  ִּכי,ָהַעִּמים ֶהֶבל הּוא

ְׁשָבִבים ִיְהֶיה ֵעֶגל  ִּכי, ָעָׂשהּו ְולֹא ֱאלִֹהים הּוא ָחָרׁש ִּכי ִמִּיְׂשָרֵאל ְוהּוא"או  

  . ' וכד))))6666////הושע חהושע חהושע חהושע ח((((  "ׁשְֹמרֹון

ֵאּלּו ֵכִלים ֶׁשֵאין ": מחרשהמחרשהמחרשהמחרשהגם שמות כלים כגון נגזרו " ש.ר.ח" מהשורש

 או – ))))6666////מסכת שביעית המסכת שביעית המסכת שביעית המסכת שביעית ה(((( "ְוָכל ֵּכֶליָה ַמֲחֵרָׁשה, ְּׁשִביִעיתָהֻאָּמן ַרַּׁשאי ְלָמְכָרם ַּב

, באופן שונה מהמקובל בעברית המודרניששמם נכתב , כלי החרסכלי החרסכלי החרסכלי החרס

ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַמִים "  :כגון בפסוק, "שין" באה האות "סמך"כשבמקום האות 

ַהִּמְׁשָּכן ִיַּקח ַהּכֵֹהן ְוָנַתן ִיְהֶיה ְּבַקְרַקע  ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ּוִמן ָחֶרׂש ְקדִֹׁשים ִּבְכִלי

ִּבְכִלי   ְוִאם,ּבֹו ִיָּׁשֵבר ֲאֶׁשר ְּתֻבַּׁשל ֶחֶרׂש ּוְכִלי"או , ))))17171717////במדבר הבמדבר הבמדבר הבמדבר ה(((( "ַהָּמִים ֶאל

   ).).).).21212121////ויקרא וויקרא וויקרא וויקרא ו(((( ֻּבָּׁשָלה ּומַֹרק ְוֻׁשַּטף ַּבָּמִים ְנחֶֹׁשת

ובתור שכזה חייב , תחומי-בעת העתיקה היה מקצוע רבחרש המתכת 

,  את מכלול הפעילויות הקשורות במתכתושכלל, התמחויותוי של ריב

התכת העפרות , אספקת הדלקים השונים, כריית עפרות הגלם: כגון

מי שהשתייך לקהילה , לכן. 'עיבוד המתכות לאחר התכתן וכד, בכבשן

היה צריך לשמור על סודות , )הגילדה הראשונה בהיסטוריה(סגורה זו 

מכאן המונח . ות דתיות מסוימותסוד בכתבדומה לשמירת ה, המקצוע

-ַהִּׁשִּטים ְׁשַנִים נּון ִמן-ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ִּבן": "סוד" או "שתיקה"לציון , "ֶחֶרש"

 ְתַקֵּלל לֹא" :"ֵחֵרׁש" מכאן גם המונח . ))))1111////יהושע ביהושע ביהושע ביהושע ב(((( "ֶחֶרׁש ֲאָנִׁשים ְמַרְּגִלים

 אֹו ,ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם"  או,,,,))))14141414////טטטט""""יקרא ייקרא ייקרא ייקרא יוווו "ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל ֵחֵרׁש

   .'וכד ))))11111111////שמות דשמות דשמות דשמות ד((((    "אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור ֵחֵרׁש ָיׂשּום ִאֵּלם אֹו ִמי

,  "ֶחֶרש", "ֶחֶרׂש-ְכִלי ","ַמֲחֵרָׁשה" ,"ָחָרׁש"(הללו בעוד שהמונחים השונים 

  הרי שהמונחים–מובנים לכול מי שדובר היום עברית ) 'וכד "ֵחֵרׁש"

ובמקרים מסוימים יש , מובנים הרבה פחות" ה.נ.ק"הנגזרים מהשורש 

דוגמא מובהקת . להם משמעות שונה מזו שהייתה להם בתקופת המקרא

בעברית המודרנית לעומת  "הָנָק" לכך היא המשמעות של הפועל

בעברית המודרנית משמש המונח לציון . משמעותו בתקופת המקרא

.  המקרא שימש לציון פעולת היצירה ואילו בתקופת–פעולת הרכישה 

 ָּברּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון קֵֹנה"  לאברם במיליםֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם-ַמְלִּכיכשפונה ּ

או כשפונה אברם למלך סדום במילים ) ) ) ) 19191919////ידידידיד, , , , בראשיתבראשיתבראשיתבראשית(((( "ָוָאֶרץ ָׁשַמִים

 אין הללו – ))))19191919////דדדד""""יייי, , , , שםשםשםשם((((" קֵֹנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ְיהָוה ֵאל ֶעְליֹון"
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על משקל ,  שלואלא לפעולת יצירה, של האלפעולת רכישה מתכוונים ל

 "ְוֶצֱאָצֶאיָה  רַֹקע ָהָאֶרץ,ַהָּׁשַמִים ְונֹוֵטיֶהם ּבֹוֵרא ,ָאַמר ָהֵאל ְיהָוה ּכֹה"

 ץ הּוא ָהֱאלִֹהים יֵֹצר ָהָאֶר,ַהָּׁשַמִים ּבֹוֵרא ,ְיהָוה כֹה ָאַמר" או ;;;;))))5555////בבבב""""ישעיהו מישעיהו מישעיהו מישעיהו מ((((

 "ָׁשַמִים ָוָאֶרץ  עֵֹׂשה,ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָוה" או ; ))))18181818////הההה""""ממממ, , , , שםשםשםשם(((( "ְועָֹׂשּה הּוא כֹוְנָנּה

 "ָּבם ֲאֶׁשר ָּכל ַהָּים ְוֶאת ֶאת, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ עֶֹׂשה"  או;))))2222////אאאא""""תהילים קכתהילים קכתהילים קכתהילים קכ((((

ֲהלֹוא הּוא ": על רקע זה ניתן להבין גם פסוקים כגון. ' וכד))))6666////תהילים קמותהילים קמותהילים קמותהילים קמו((((

 ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת" על משקל – ))))6666////דברים לבדברים לבדברים לבדברים לב(((( "הּוא ָעְׂשָך ַוְיכְֹנֶנָך ,ֶנָךָאִביָך ָּק

בכול הפסוקים . ))))27272727////בראשית אבראשית אבראשית אבראשית א((((" ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים ָּבָרא אֹתֹו, ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו

  . ן"נדלרכישת  בשעסוק לא כמי – עולם ואדם הללו מתואר האל כבורא

, דומים בשפות השמיות העתיקות בעברית לפעלים "קנה"השוואת הפועל 

 – "יסד" או "ברא, "יצר"אף היא מחזקת את הקשר בין פועל זה לפעלים 

בשפה האוגריתית שכיח , למשל, כך. כמשמעו היום, "רכש"להבדיל מ

אם , כפי שניתן ללמוד מהתואר של האלה אשרה,  לציון יצר"קני"השורש 

. "יוצרת האלים"היינו , "קִֹנַית ִאלם"המכונה , האלים בפנתיאון הכנעני

. "יוצר"היינו , "ִקְנַין"מכונה , אבי האלים בפנתיאון הכנעני, ֵאל, כמו כן

 "ִמְקֶנה"נגזרים גם מונחים כגון , "יצר" במשמעות של "קנה"מהפועל 

 ִקְנַין ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ְוכֵֹהן ִּכי(" "ִקְנַין"או  )20202020////בראשית דבראשית דבראשית דבראשית ד, "יֵֹׁשב אֶֹהל ּוִמְקֶנה("

האדם הריהו ) קונה(כול מה שיוצר . )11111111////בבבב""""ויקרא כויקרא כויקרא כויקרא כ " הּוא יֹאַכל ּבֹוַּכְסּפֹו

  .  להבדיל מדברים הקיימים בטבע מבלי שיד אדם נגעה בו–קניינו 

 והמונחים הנגזרים "ַקִין" לשם "קנה"ברור פחות הוא הקשר בין הפועל 

ּתֹו ַחָּוה ִאְׁש ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת"(במיוחד משום שמדרש השם במקרא , ממנו

 הוא )1111////בראשית דבראשית דבראשית דבראשית ד, "ְיהָֹוה ִאיׁש ֶאת ָקִניִתי: ַקִין ַוּתֹאֶמר ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת

 בדומה –אטיולוגיה עממית הקושרת שני פעלים ששורשיהם שונים 

-שער"מילה בבלית שמשמעה (בבל בבל בבל בבל למדרשי שמות אחרים במקרא כגון 

 הקשר בין .'וכד) "שאל" ולא "שמע"ששורשו (שמואל שמואל שמואל שמואל , )"בלל"ולא  "האל

המוזכר , הקיניהקיניהקיניהקינישבט .  לא אטימולוגי–הוא היסטורי קנה קנה קנה קנה  לפועל קיןקיןקיןקיןהשם 

מחוללי , היה למעשה שבטם של חרשי המתכת, המספר פעמים במקרא

על הזיקה בין . בדומה לאל עצמו, שנחשבו כיוצרי עולם, מהפכת המתכות

הקינים לפעולת היצירה ניתן ללמוד ממערכת שלמה של מונחים ודימויים 

, כך.  שהושאלה לצורך תיאור יצירת האל, הקשורים בעולם הנפחות

 ַוִּיַּפח ,ָהֲאָדָמה ָהָאָדם ָעָפר ִמן ַוִּייֶצר ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ֶאת"הפסוק , למשל

 הושאל – ))))7777////בבבב, , , , בראשיתבראשיתבראשיתבראשית(((( "ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה

ומתיכים אותו , עפר הבצרמפעולת הנפחים המפיקים את המתכת מ

המשמש להגברת הטמפרטורה הנחוצה , בכבשנים על ידי מפוח האוויר



93939393 של אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואההיסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה הההה

בראשית בראשית בראשית בראשית (((( "לֵֹטׁש ָּכל חֵֹרׁש ְנחֶֹׁשת ּוַבְרֶזל ּתּוַבל ַקִין"הפסוק , בדומה לכך. לכך

ּגֶֹמר "( משבעת ְּבֵני ֶיֶפתהמוזכר כאחד , "ֻתָבל" מצביע על הקשר בין ))))22222222////דדדד

לבין אזור בשם זה ) 2222////בראשית יבראשית יבראשית יבראשית י, "ְוִתיָרס, ָיָון ְוֻתָבל ּוֶמֶׁשְךּוָמגֹוג ּוָמַדי ְו

 אחד ממרכזי הנחושת היהש, )הרי הטאורוס(בדרום תורכיה של היום 

, נחשב כאבי חרשי המתכת ּתּוַבל ַקִיןּתּוַבל ַקִיןּתּוַבל ַקִיןּתּוַבל ַקִין .והברזל החשובים בעולם העתיק

ֶאת , ַוֵּתֶלד ָעָדה: "נוספים בצד שני אחיו שנחשבו כאבות של מקצועות

הּוא ָהָיה ֲאִבי ָּכל , יּוָבל,  ְוֵׁשם ָאִחיו; הּוא ָהָיה ֲאִבי יֵֹׁשב אֶֹהל ּוִמְקֶנה, ָבלָי

   ).).).).20202020----21212121////דדדד, , , , בראשיתבראשיתבראשיתבראשית((((" ּתֵֹפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב

כול עוד אין אנו מבינים את הקשר , ברוראינו הקשר בין אבות המלאכה 

פורה ציביליזציה החדשה שנוצרה בסהר הכלל הבין מהפכת המתכות ל

חרושת ברוב התרבויות העתיקות מתגלה קשר הדוק בין  .בעת העתיקה

 בפסוקמשתקף קשר זה במקרא . ריקוד ושירה, יקהובין מוזהמתכות 

 – )"מנגינה "במשמע של, "נעימה ",קרי( "ַנֲעָמה, ַקִין-ַוֲאחֹות ּתּוַבל"

הוא  ררררׁשַׁשַׁשַַׁשּוּוּוּוּכּכּכּכ, ריתָג בכתבי אּו. "ָאָמן" ל"אּוָמן"ובהקשר כללי יותר הקשר בין 

והזמרות , "רַׁשּועמיתי ּכ"מכונים הנגנים ולכן   –חרשי המתכת פטרון 

, אחת המושבות הראשונות של הכנענים, בקפריסין. "תרֹוָׁשֹוּכ"מכונות 

נגינה המיוחס -  אותו כלי–ס ס ס ס רָרָרָָריָניָניָניָנּכִּכִּכִִּכחרשי המתכת הוא פטרון שמו של 

ן בקשר אמיץ בין  אפשר להבחי דיֹוניסּוס דיֹוניסּוס דיֹוניסּוס דיֹוניסּוסגם בפולחן. לָבבספר בראשית ליּו

זה ס אף הוא מציין קשר רּוהוֶמ. מוזיקהל) מטלורגיה(חרושת המתכות 

פיה האל לש, כשהוא מזכיר מסורת של האי כרתים, איֶגבעולם הֶא

זוהי גם הסיבה לכך .  הוא פטרון שירת המקהלות והריקודיםפאיסטוספאיסטוספאיסטוספאיסטוסהֶהֶהֶֶה

  . מלאכה-משורר ובעל, ןָמזמנית ָא- מתאר בו"סֶטֶאְיֹוּפ"שהמונח היווני 

משתקף גם במדרשים שונים ) מנגינה(הקשר בין ַנֲעָמה לבין נעימה 

במקרים רבים המדרשים שואבים את השראתם משרידי מסורות (

שלפיהם ַנֲעָמה היא דמות חושנית המפתה גברים וממלאה את , )כנעניות

, יתיתיתיתיִליִליִליִללִלִלִִל עם הֵשדה ספר הזוהר מזהה את ַנֲעָמה. מחשבותיהם וחלומותיהם

, אדםאדםאדםאדםהנחשבת כאשתו הראשונה של ( חושניות וחוסר צניעות המסמלת

 " אתהגם השדים וגם הרוחות זנו, האנשיםגם "):   ַסָּמֵאלַסָּמֵאלַסָּמֵאלַסָּמֵאלאו של המלאך /ו

 עם ַנֲעָמה תיאור זה מאפשר לזהות את ....))))אאאא////55555555, , , , בראשית גבראשית גבראשית גבראשית ג, , , , ספר הזוהרספר הזוהרספר הזוהרספר הזוהר((((

והפכה , שיוצאה גם לקפריסין, עברית- אלת האהבה הכנענית– עשתורתעשתורתעשתורתעשתורת

-כנענית מקורו במילה  ה"קפריסין"השם ( במיתוסים שלו לאלה המרכזית

חיות שהיו מורחים סביב -ר הנחושת ושומןֶצתערובת של ֶּב, "רֶפּכֹ"עברית  

היא מרבצי הנחושת שם זה הסיבה ל; בעיקר בכנען ובמצרים, העיניים

 מיתוס –נחשבה עשתורת כאשת חרשי המתכת בקפריסין ). שבאי זה
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, אלת האהבה, דיטהדיטהדיטהדיטהפרֹופרֹופרֹופרֹוַאַאַאַא שבו הפכה עשתורת ל,ליווןכך -שהתגלגל אחר

זיקת חרושת המתכות . חרשי המתכתפטרון , פאיסטוספאיסטוספאיסטוספאיסטוסהֶהֶהֶֶהאשתו של 

פטרונית מכרות , ררררתחֹותחֹותחֹותחֹוחַחַחַַחשבו , למוזיקה משתקפת גם במיתוס המצרי

, בדומה לכך. הזמרה והריקוד, הייתה גם אלת השירה, הנחושת בסיני

היא אשר הלחינה את , ססססנֹונֹונֹונֹויייימִמִמִִמבת המלך , ןןןןריַאריַאריַאריַאַאַאַאַא, במיתוס של האי כרתים

גם בעולם .  חרשי מתכתפי צלילי נבל ומקהלות -הריקודים הראשונים על

כשקשר זה , חרושת המתכותלטי נחשבת השירה כצד נשי משלים של הֶק

, אשת החכמה שאליה פנו כל המשוררים, ריגיט ְּבמשתקף בדמותה של 

 ,הָאהּו-יּונחש ִנ-גם בסין האלה.  המתכתיחרשפטרונית שנחשבה גם כ

 .הנשיפה במוסיקה-גם כממציאה של כלינחשבת  ,  המתכתיחרשפטרונית 

  ::::))))100100100100----101101101101' ' ' ' עעעע(((( "מהפכת הנחושת" בספרו נסים אמזלגנסים אמזלגנסים אמזלגנסים אמזלגכותב 

היא דמות נשית , בכל הצורות שהיא לובשת, נראה כי נעמה

. המלווה את החניכה וגם מעניקה השראה ליצירה בכל התחומים

נעלם עם הזמן והוא ממשיך היחס המיוחד לאלת ההשראה לא 

בניגוד לאלת ...לטרוד את נפש המשוררים עד עצם היום הזה

עוגבת , האדם היללו אותה לפני הולדת המטלורגיה-שבני, הפוריות

למן תחילת מסע החניכה ועד . זההנפחים אינה דמות אם אלא מּו

היא זו . סוף החיים לא מפסיקים לחפש אותה ולחזר אחריה

  .ים להתעלות כדי לגלותה בכל תחומי היצירההמזמינה את הנפח

מהפכת המתכות קשורה אפוא קשר הדוק עם המהפכה המוזיקלית  

, לָבעל יּו.  הכנסת כלי נגינה שבהם מרכיבים מתכתייםקבשהתחוללה ע

שני כלי נגינה  –"  ִּכּנֹור ְועּוָגבֲאִבי ָּכל ּתֵֹפׂש"נאמר שהוא , ךֶמבנו של ֶל

הכינור שבו מדבר הפסוק אינו הכלי המוכר לנו   .שבהם למתכת משקל רב

 )"הפניקי"כלומר  ("סניְקֶפ" הקפריסאי או ה"סַריָנּכ"אלא ה, בשם זה היום

השערה זו מוצאת חיזוק על ידי הקשר בין . מיתרים 7 נבל בעל – היווני

על הקשר בין כינור לנבל . "ֵנֶבל" –הכלי שיצר שם  לבין "לָביּו"השם 

 שממנו – ))))3333////ננננ""""קקקק, , , , תהיליםתהיליםתהיליםתהילים((((" ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור"פסוק אפשר ללמוד גם מה

    . הגם שכנראה לא זהים, ניתן להסיק שהיו אלה כלים דומים

. שוכלל בעקבותיה של זו, הנבל שהיה קיים עוד בטרם מהפכת המתכות

שהותאמה לצרכים , ראשיתו של הנבל בחיקוי הקשת ששמשה ככלי צייד

: הכניסו בכלי נגינה זה שני שינויים מהותייםחרשי המתכת . מוזיקליים

המגבירות את עוצמת הצליל , נחושת בבסיס המיתרים-הרכבת לוחיות) 1(

 המיתרים יצרו 7: שינויים מסוג אחר קשורים לכיוון הכלי) 2(; המופק

בניגוד למה .  צלילים שהיו די קרובים לצלילי הסולם המודרני7בכינור 
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אלא , יתגורס היווניקלי אינו המצאה של ּפהסולם המוזי, שחושבים היום

, ריתָגהמוזכרת בפירוט כבר באחד מכתבי אּו, המצאה מוקדמת בהרבה

.  שנה לפני פיתגורס900-כלומר כ – מוסבר איך לכוון את הכינורשבהם 

כפי שניתן להוראות דומות , עתיקה עוד הרבה יותריתכן שהמצאה זו 

ואולי אף , ברונזה הקדומהתקופת ההמשויכים ל, מריים שּובכתבים

תהודה המורכבת -נבל זה מתאפיין בתיבת) 3(; הַכְלקֹוליתיתתקופה ל

כותב  .נגרות מנחושת-שלעיצובן נדרשו כלי, עץ דקות מאוד-מלוחיות

  :))))102102102102' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם(((( אמזלג

כלומר , עם הסולם החדש נוצרו התאמות מיוחדות בין צלילים

מוגבל של -ופי ובלתיכך סיירו המשוררים בעולם אינס. ההרמוניה

  . במוסיקה" בריאת עולם"עם הכינור התחוללה . שילוב צלילים

בהעדר . העוגבהעוגבהעוגבהעוגב –ל ָביּוהומצא על ידי שנוסף ספר בראשית מזכיר כלי 

.  אך ספק אם הזיהוי הוא נכון–בל ראו בו הפרשנים סוג של ֵנ, זיהוי ברור

 – המתכת חרשיעם המזוהה אף הוא , שהכוונה היא לכלי נשיפה, ייתכן

היה נפוץ מאוד בכנען ש, "סלֹוְּוַא"מכונה ביוונית קני ה-האבוב הדו

ניתן , הגם שאין לכך הוכחה ברורה.  בעולם העתיקנוספים ובמקומות 

ששורשה  ("תלֹועֹו"נגזר מן המלה העברית  "סלֹוְּוַא"מונח לשער כי ה

 מונח –) 2222////טטטט""""ראה במדבר יראה במדבר יראה במדבר יראה במדבר י, המשמשת לציון כלי רתמה לבקר, "עֹול"במילה 

הדומה במהותו לאבוב ,  זההמתאר את שני הקולות הגבוהים של כלי

)oboe , נגזר מן הצרפתית העתיקה  השםHaut-bois ,עץ -כלי: פירושוש

 "עוגב"כי אז משמש המונח ,  אם השערה זו נכונה).בעל צליל גבוה וחזק

, חליל(קניים -לקבוצת כלי נשיפה דואלא , לא לציון כלי נשיפה מסוים

 "ְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגבַה"בבחינת , "מיני עוגב"הנקראים יחד , )אבוב, תמֹוָלֲע

  ).).).).4444////ננננ""""קקקק, , , , תהיליםתהיליםתהיליםתהילים((((

פי -על. )כלי פריטה (המיתרים-הנשיפה קדומים לא פחות מכלי-כלי

, נהֶתס הוא המצאה של האלה ַאלֹוְּוהַא, מקורות במיתולוגיה היוונית

בנו , לוסָדְר המציא אותו ַאפי מקורות אחרים-על. חרשי המתכתפטרונית 

הנגינה -ס נחשב ככלילֹוְּוהַא.  חרשי המתכתפטרון, פאיסטוסשל ֶה

, "על המוסיקה" בספרו ,,,,פלוטרכוספלוטרכוספלוטרכוספלוטרכוס שלפי , הטיפוסי של פמליית דיוניסוס

 ....))))102102102102' ' ' ' עעעע, , , , """"מהפכת הנחושתמהפכת הנחושתמהפכת הנחושתמהפכת הנחושת"""", נסים אמזלגנסים אמזלגנסים אמזלגנסים אמזלג( חרשי המתכתהוא המצאה של 

 כלי נשיפה כבר מממצאים ארכיאולוגיים ניתן ללמוד על קיומם של

בדומה לשינויים , ואולם. )תקופת האבן הקדומה( אוליתיתאוליתיתאוליתיתאוליתיתלֶלֶלֶֶלהָּפהָּפהָּפהָּפבתקופה 

חוללה היא שינויים גם בכלי ,  בכלי המיתריםלמהפכת המתכותשחוללה 
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המשמש , מבחינות מסוימות מזכירים כלי הנשיפה את המפוח .הנשיפה

המאפשרת את , ובדרך זו מגביר את הבעירה, כבשןלהחדרת אוויר ל

כך גם , כשם שהמפוח יוצר חומר חדש. ר הנחושת לחומר חדשֶצ ֶּבהתכת 

ובעצם (צליל האבוב . כלי הנשיפה נחשבים כמי שיוצרים צליל מסוג חדש

. אינו דומה לשום צליל הקיים בטבע) צלילו של כל כלי בעל פיה כפולה

שהכלים הללו , הועלתה ההשערה, בשל הדמיון בין המפוח לכלי הנשיפה

זמנית עם קשת -המיתרים נוצרו בו- כשם שכלי–זמנית -בונוצרו 

  . המלחמה

באחד , למשל, כך. ממצאים ארכיאולוגיים מסייעים לאימות השערה זו

נראים שני נפחים יושבים ונושפים אוויר  מציורי המצרים הקדמונים

שמטרתה למנוע , דרך קנה חלול המסתיים באפרכסת אגסית, כבשןל

תמונה זו מזכירה את צורת . ויר היוצא מן הקנההופעה של מערבולות באו

שבהשפעתו , )taille(  הרגיל הרגיל הרגיל הרגילטנורטנורטנורטנורההההאבוב אבוב אבוב אבוב האפרכסת של כלי הנגינה 

המטרה המקורית הייתה הזנת  ).English Horn( הקרן האנגליתהקרן האנגליתהקרן האנגליתהקרן האנגליתהתפתחה 

אבל השימוש הממושך בקנה גרם למעיכה ושיסוע של , באווירהכבשן 

יה כפולה המתנודדת במהירות עד כדי הפיכתו לפ, קצה הקנה הנתון בפה

 זו הצמידו הנפחים לקצה ילווא-כדי למנוע תופעת. רבה על השפתיים

הנשיפה בעלי הפיה -זמנית המציאו הם את כלי-בו. הקנה פיה קשה

  . הכפולה

הכלי , למשל. היחס בין מיני העוגב והנפחות נשאר גלוי במקרים אחדים

לטים בעבר בקרב הֶקשהיה נפוץ  )Bagpipe( "חלילים-מתֵח"המכונה 

קני שבכל אחד -גם הוא כלי דו) ים והסקוטיםיִרוהנפוץ עד היום בקרב הִא(

חלילים נעשית לא ישירות מן -הזנת האוויר בֵחמת. מקניו יש פיה כפולה

  –זרוע המווסת את כמות האוויר המזין את הקנים -אלא דרך מפוח, הפה

חיזוק נוסף . יקההדומה דמיון רב למפוח ששימש את הנפחים בעת העת

אפשר למצוא בכלי , לקשר ההדוק בין כלי הנשיפה לפעולת הנפחים

כלי זה הוא בעל מקלדת .   אבי העוגב המודרני– "ידראוליסִה"המכונה 

, שבה כל מקש מחובר לצינור שאורכו קבוע ובבסיסו יש פיה כפולה

במובנה ,  כבן משפחת העוגביםבומכאן שהעוגב המודרני יכול להיחש

 – נגזר מצורת ההזנה של האוויר "הידראוליס"השם . ורי של המלההמק

יצירת מערבולת בתוך מפל מים ושחרור האוויר הנלכד לתוך כלי סגור 

, ידי הנפחים- טכניקה של הפחת אוויר שפותחה על–המחובר לצינורות 

מהפכת מהפכת מהפכת מהפכת """", , , , נסים אמזלגנסים אמזלגנסים אמזלגנסים אמזלג(((( שלהםבשנים ושבמקורה שימשה להזנת האוויר בכ

  ....))))103103103103' ' ' ' עעעע, , , , """"הנחושתהנחושתהנחושתהנחושת
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ייסוד  אלא גם, המוזיקהוכלי נכרכו יחד לא רק אבות המלאכה מקרא ב

ַוְיִהי ּבֶֹנה ; ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת ֲחנֹוְך, ַוֵּיַדע ַקִין ֶאת ִאְׁשּתֹו":  הראשונותהערים

.  קשר זה אינו מקרי....))))17171717////דדדד, , , , בראשיתבראשיתבראשיתבראשית(((( "ְּכֵׁשם ְּבנֹו ֲחנֹוְך, ַוִּיְקָרא ֵׁשם ָהִעיר, ִעיר

שנוצרו כדי , המתכות חוללה גם את הערים הראשונותמהפכת , שכן

הערים הראשונות נבנו שלפי המקרא , מכאן. לשרת את חרושת המתכות

" ִעיר"קשר זה מתחזק על ידי הקשר בין . הקדומים חרשי המתכת ידי -על

  . בנו של ֲחנֹוְךשם , "ִעיָרד"לבין  

. כוזיות מאודשהן רי, הערים הראשונות לא דמו כלל לערים המוכרות לנו

לא , שבו נמצאו מכרות הנחושת, ישראל-בדרומה של ארץ, למשל, כך

על אף העוצמה שהקנתה , שליטה מרכזית על מכרות הנחושתלנמצא זכר 

ל התקופה הכלקוליתית והמבנה החברתי הטיפוסי בכ    ....חרושת המתכות

אזור "קהילות אלה יצרו כל אחת . הוא של קהילות כפרים ללא מרכזים

כלומר אזור שבו הוחלפו מוצרים שנוצרו בתוך קהילת , צמאיע" סחר

 יצר כל אזור כזה מרחב ברדיוס ,פי ממצאים ארכיאולוגיים-על. הכפרים

לכן כל . חרושת המתכותשהתארגן סביב סדנת ,  קילומטרים30-20של 

שבה יחסי , התארגנות מסוג זה. "חרושת המתכותמחוז "אזור כזה מכונה 

כונה מ, ללא התערבות של גורם מרכזי, ירותהחליפין מתבצעים יש

heterarchy – הארגון הרשתי של תאי מונח שבמקורו משמש לתיאור-

ושלא , על ידי תיאום שאינו מוכוון ממרכז מסוים המאופיין , עצב במוח

ניתן לתרגם , בהיעדר מונח טוב יותר. ניתן להבחין בו בשום היררכיה

שאינם כפופים , אזורי ייצור וסחרבמובן של רשת , "רשתיּות"מונח זה ל

 )Hanse( ההאנזהההאנזהההאנזהההאנזהערי ערי ערי ערי ברית ברית ברית ברית לרשתיות מעין זו מקבילה . לשלטון מרכזי

הביניים את הסחר בין ערי הים הבלטי וערי הים הצפוני -שהסדירה בימי

ואשר השתרעה מנובוגורד וריגה שבמזרח , )והנהרות הזורמים אליהם(

  . ועד לונדון במערב

שפעלו , ישראל-בארץנוצרו ריכוזי אוכלוסיה למן התקופה הכלקוליתית 

-מתכות בקנהבמסחר אלא באמצעות רשתות ייצור ו, בלא שלטון מרכזי

בראשיתן ערים כגון באר שבע וערד היו , למשל,  כך.מידה גדול ולמרחקים

. אזורי ריכוז של סדנות נחושת שבהן נוצרו חפצים שנשלחו למרחקים

ות שיירות בצמתים של צירי ערים אחרות התפתחו כנמלים או כתחנ

עיר "ערד היא דוגמה למה שמכונה  . או שליחיהםחרשי המתכותתנועת 

למעשה כפר גדול המאורגן סביב באר ומאוכלס בהיותה , בכנען" בראשית

היא גדלה מאוד בעת התפתחות שושלת הפרעונים . חרשי מתכותבעיקר ב

נחושת -פצינראה בעקבות גידול הביקוש לחכול הכ, הראשונה במצרים
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 במובן המקובל "עיר"אך התפתחות זו לא הפכה את ערד ל. בעמק היאור

ולא , הבתים בה נשארו דומים מאוד למבנים כפריים טיפוסיים. של המלה

, המבנים הוקמו באופן חופשי במרחבים פנויים: היה בה תכנון בנייה

  . מגבלות הציגה רק הטופוגרפיה

סחר הוחרושת המתכות : דר היטב תפקיד מוגלעירהיה בעיני הכנענים 

אזור "דומה יותר למה שמוגדר היום כהעיר הקדומה תה ילמעשה  הי. בהן

אלא יחסים , לא התקיימו יחסי היררכייםלכן בעיר מסוג זה . "תעשיה

העיר .  אם מבינים מושג זה באופן שונה ממשמעותו היום, "דמוקרטיים"

ממדים - נשארו צנועותהערים בדרום כנען.  על הכפרים סביבההלא שלט

בצפון כנען היו הערים גדולות הרבה . ונטולות השפעה פוליטית של ממש

אך הדבר לא שינה את העיקרון הכללי באשר לעולם הכפרי סביב , יותר

נוסדו ונעלמו בקצב אלא , הללו לא היו יציבותהערים , יתר על כן. הערים

לכן . קיםברשת הייצור וסחר הנחושת במרחשהתחוללו השינויים 

לא , ס" לפנה2400בשנת ,  הפתאומית של רוב הערים הכנעניותןהיעלמות

 אלא משינויים שהתחייבו –כפי שמקובל לחשוב , נבעה מקריסה

במונחים של העת  (מידה עולמי- בייצור ובסחר הנחושת בקנהיםשינוימ

לתפקד חרושת המתכות בהיותם עצמאיים המשיכו מחוזות . )העתיקה

   . ס" לפנה2- עד סוף האלף ה–ורה לאחר היעלמות הערים בדיוק באותה צ

עולם הללו התפשטה ממרכזה בארץ כנען ברחבי הרשתות התופעת 

תה ישהי, המושבה הראשונה של הכנענים, בקפריסין.  כולוהעתיק

ייסוד ערים הוא תופעה מאוחרת , מפורסמת בשל ייצור הנחושת בה

, דולה בתחום הנחושתעל אף הפעילות הג, עד אז). ס" לפנה2500(

. ברשת של כפרים ללא שלטון מרכזיהמקומית ה יהתארגנה האוכלוסי

הן לא שלטו , בעקבות גידול ייצוא הנחושת, כשהופיעו הערים הראשונות

מקור העוצמה הכלכלית , ואפילו לא באזורי מכרות, בכפרים אשר סביבן

באיים גן  ס"הלפנ 3-במשך כל האלף הדומה שרר למעשה מצב . של האי

מחוזות רשתיים . ואף במזרח הרחוק, םיָלבֵע, במרכז אירופה, אייםֶגהֶא

התקיימו גם במסופוטמיה לפני ריכוז הסמכויות של חרושת המתכות 

התפתח העיור על בסיס מערכת ) ה הכנעניתָלְּבכמו בֶא(ך רּובאּו. בערים

תה בתחילתה מרכזי יגם שם העיר לא הי. קטנות חרושת של סדנות

 שבהדרגה ,חרושת המתכותשל  אלא אזור בתוך מחוז ,י אזורישלטונ

ה לא שינה את יאך גם במצב זה ריכוז האוכלוסי. נעשה צפוף יותר ויותר

מצב דומה מאפיין גם את . לפחות בהתחלה, המקוריתי המבנה הרש

  .בשני מוקדיה, תחילת התהוות התרבות המצרית
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, מידה גדול- בקנהריתמסח-עירוניים יצרו מערכת מרושתת-היחסים הבין

התיכון ונהר פרת התפתחו -על דרכי המעבר בין הים. במיוחד בצפון כנען

גה במיוחד במשך גׂששׂש, הָלְּבֶא. הָלְּבֶא ומארי, חַלַלַא, ריתָגערים כגון אּו

המסמכים שנמצאו . מוכרת לנו הודות לארכיון שלה, ס"הלפנ 3-האלף ה

 260,000יו בעיר וסביבותיה ס ה" לפנה2400כי בסביבות מעידים , בו

היו העיסוקים בהן סחר הוחרושת המתכות עוד מתברר כי . נפשות

, םיָללֵע, ה לסינישרשת הסחר שלה התפרׂש, הָלְּבהעיקריים בֶא

  . איֶגולעולם הֶא, לאנאטוליה

רית עיר ענקית ומרכז הסחר העולמי של ָג אּוהייתה ס"ה לפנ2-באלף ה

את בתוכן כאלה המסוגלות לׂש( ספינות 250-עם צי של יותר מ, המתכות

רית לא נעשתה בירתה ָגאבל אּו. ששייטו בכל רחבי הים התיכון)  טון500

 על אף עוצמתה היא נשארה מוקד בתוך ). אימפריה(גדולה של ממלכה 

רושתת עם מ הייתה שכל אחת ,ערים 200-מ רשת של יותר – "מחוז דן"

ה עבר בעיקרו אל תחום שטח עצום ז(שסביבה היישובים הכפריים 

 מצפון .)ס" לפנה11-במאה ה ריתָגהשפעה של פניקיה לאחר חורבן אּו

 –רית התקיימו עוד מחוזות כנעניים בעלי ארגון מרושת דומה ָגלמחוז אּו

 למרות .שגבלה בהרי טאורוס וקווקז, "הָנַדממלכת ַא" ו"אלַמממלכת ַׂש"

יקשו מחוזות אלה  לא ב,ס"ה לפנ2-אלף ההבמשך כל , עוצמתם הרבה

  . להרחיב את גבולותיהם בכוח או להשתלט על אזורים ועמים מעבר לים

המשיכה להתקיים בהצלחה במשך כל , כצורת ארגון פוליטי, תּויהרשת

, כלומר בעידן שנוצרו אימפריות פוליטיות בפרס  –ס "הפנ ל1-ההאלף 

 של על אף התפתחותה). רומא, יוון(התיכון -יםבסהר הפורה ובאגן ה

המשיכו הכנענים לדגול  –  ואף מאיימת,ה פוליטית הפוכהתפיׂש

העיר שהיו לה נמלים ומושבות , רהדוגמה הבולטת לכך היא צֹו. ותיברשת

שיבוש (גם קרתגו . שאפה להשתלט עליהןשכלל לא , עד החוף האטלנטי

לא , רשנוסדה כמושבה של העיר צֹו, )"קריה חדשה" או "קרת חדשת"של 

ככל שהתפתחו המושבות כן התחזקה , להיפך. ט במושבותיהביקשה לשלו

על רקע . "ערי הרשת"עצמאותן והתחזקו קשריהן המסחריים עם שאר 

העוברת כחוט השני , ניתן להבין טוב יותר את תפישת הברית במקרא, זה

ובין במישור ) ההתנגדות למוסד המלוכה( בין במישור הפוליטי –בו 

בניגוד מוחלט , זאת. "לכות שמייםמ"התיאולוגי המשתקף במונח 

השתלטו בהדרגה , שהחל מעליית אשור לבמה, לתפישות האימפריאליות

  . על כול העולם העתיק
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כשם , בחברה הכנענית לא הובילה התפתחות הערים לריכוזיות שלטונית

אף אחת מן , לכן. שלא הוליכה להרחבת השליטה אל אזורים חדשים

, הָלְּבבעיר ֶא. עשתה בירת אימפריה כלשהיהערים הכנעניות הגדולות לא נ

נשמר המבנה המורכב של חלוקת סמכויות בין המלך ומועצת , למשל

המלך המלך המלך המלך  השכנה תחת שלטונו של דדדדּכַּכַּכַַּכממלכת ַאממלכת ַאממלכת ַאממלכת ַאלמרות  התעצמות , השופטים

ה על ָלְּבעל אף התעצמות הממלכה השכנה שמרו שלטונות ֶא. ןןןןרגֹורגֹורגֹורגֹוסַסַסַַס

  . ימותים צבאיים לצורך כיבושמדיניות של יחסי מסחר חופשיים במקום ע

שמרו אף הן , ומאוחר יותר הערים הפניקיות, הערים האחרות בצפון כנען

לגבי הדבר נכון גם . למרות התעצמותן של יוון ורומא, על אותו עיקרון

מרוסן -זועם הנביא עמוס על ההרס הלא, למשל, כך. ברית שבטי ישראל

פֹו ַבֶחֶרב ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַרֲחָמיו ַעל ָרְד": שגורמות מלחמות פנימיות בכנען

 תופעות הרסניות אלה ....))))11111111////אאאא, , , , עמוסעמוסעמוסעמוס(((( "ַוִּיְטרֹף ָלַעד ַאּפֹו ְוֶעְבָרתֹו ְׁשָמָרה ֶנַצח

ככול הנראה בהשפעת האימפריה , נתפשו כתופעות חדשות יחסית

-ראיה לכך היא היעדר כמעט מוחלט של ציורי. האשורית על ארץ ישראל

טרף מוצגות בתנוחה -בכנען אפילו חיות. ם קרבותהמציגי, קיר כנעניים

שאוזכרו , על רקע זה אפשר להבין את דברי יחזקאל. של רביצה ומנוחה

ֶאֶרץ ְּפָרזֹות ָאבֹוא ַהּׁשְֹקִטים יְֹׁשֵבי ָלֶבַטח ֻּכָּלם -ְוָאַמְרָּת ֶאֱעֶלה ַעל": לעיל

 דברים המשקפים – ))))11111111////חחחח""""לללל(((( "יְֹׁשִבים ְּבֵאין חֹוָמה ּוְבִריַח ּוְדָלַתִים ֵאין ָלֶהם

התאפיינו , את העובדה שהיישובים שנוסדו בתחילת ברית שבטי ישראל

 זה ניתן להבין טוב יותר את עעל רק .הגנה-על ידי היעדר ביצורים וחומות

 האפשרות להפוך בדבר , , , , ))))1111----5555////דדדד((((ומיכה  ))))1111----4444////בבבב((((החזון הנבואי של ישעיהו 

  : חרבות לאתים וחניתות למזמרות

-ֶאל-ִיְׂשאּו ּגֹוי-לֹא; ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, תּו ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאִּתיםְוִכְּת

ְוָיְׁשבּו ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת  .ִיְלְמדּון עֹוד ִמְלָחָמה ְולֹא, ּגֹוי ֶחֶרב

    . ְוֵאין ַמֲחִריד, ְּתֵאָנתֹו

, כליתרגילים אנו לחשוב על העיר והכפר כשתי צורות יישוב שונות בת

, העיר נתפשת כיישוב גדול. כשלכול אחת מאפיינים ייחודיים משלה

במסחר ובשירותים , שתושביו עוסקים בחרושת, בשטח ובאוכלוסייה

, בשטח ובאוכלוסיה,  ואילו הכפר הוא יישוב קטן–מגוונים אחרים 

הגם , הבחנה זו היא מודרנית ביסודה. שתושביו עוסקים בחקלאות בלבד

-כ (נינווהנינווהנינווהנינווהכגון , בר היו בעולם ערים גדולות יחסיתשבעת העתיקה כ

 500 נפש בשנת 150,000-כ (בבלבבלבבלבבל, )ס" לפנה700 נפש בשנת 100,000

-כ (רומארומארומארומא-ו) ס" לפנה100 נפש בשנת 400,000-כ(אלכסנדריה אלכסנדריה אלכסנדריה אלכסנדריה , )ס"לפנה
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.  הרי שרוב הערים היו קטנות בהרבה–) נ"  לסה1- נפש במאה ה1,000,000

 עלה גודלן של הערים הגדולות ביותר על לא,  בארץ ישראל, למשל, כך

,  נפש40,000-מנתה כ, הגדולה שבערים, חצור(כמה עשרות אלפי תושבים 

 כגודלן של הערים –)  נפש12,000-בית ירח כ,  נפש17,500-אשדוד כ

 35,000- ל25,000שלפי אומדנים זהירים נע בין , באירופה של ימי הביניים

    ....))))16161616' ' ' ' עעעע, , , , """"שבר הכרךשבר הכרךשבר הכרךשבר הכרךממממ"""", , , , איילין מורגןאיילין מורגןאיילין מורגןאיילין מורגן: : : : ראהראהראהראה((((תושבים 

מוסכם על , הגם שכול המספרים הללו הם בבחינת אומדן משוער בלבד

כול ההיסטוריונים שהערים בעת העתיקה היו קטנות מאוד יחסית לערי 

.  לא באלפים–שמספר תושביהן נמדד במיליונים , המטרופולין של ימינו

סדנאות במובן של (לא עסקו הערים הקדומות בסחר וחרושת , כמו כן

ההבדל העיקרי בין היישובים בעת . אלא גם בחקלאות, בלבד) מלאכה

ִעיר ", מחד: שעליו ניתן ללמוד מהמקרא, העתיקה היה במבנה שלהן

 עיר שאינה מוקפת "ֶאֶרץ ְּפָרזֹות"   ומאידך–עיר המוקפת חומה , "ִמְבָצר

נח שנגזר מו, "ִעיר ִמְבָצר"הערים הגדולות היו מוקפות חומה וכונו . חומות

המשמש גם לציון עפרת הבצר שממנה מופקות המתכות , "בצר"מהשורש 

מכאן גם  ).).).).24242424////בבבב""""ככככ, , , , איובאיובאיובאיוב((((" ּוְבצּור ְנָחִלים אֹוִפיר ָעָפר ָּבֶצר ַעל ְוִׁשית" :השונות

בין , המשמשים לציון בניית חומה, "התבצר"- ו"ביצר"הפעלים השונים 

  . "צר בעמדתוהתב"כגון , במובן הפיזי ובין במובן המטפורי

כשלעיתים נוספות לכך , מוזכר לאורך המקרא כולו, "ְּבֻצרֹות ָעִרים"המונח 

 ַעז ָהָעם ַהּיֵׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ֶאֶפס ִּכי"כגון , "גדולות מאוד"המילים 

ְוַעָּתה " או  ))))28282828////גגגג""""במדבר יבמדבר יבמדבר יבמדבר י((((, "ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם ְמאֹד ְוַגם ְּגדֹלֹת ְּבֻצרֹות

ָׁשַמְעָּת ַבּיֹום  ִּכי ַאָּתה ,ִּדֶּבר ְיהָוה ַּבּיֹום ַההּוא ָהָהר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּלי ֶאת ָנהְּת

 "אּוַלי ְיהָוה אֹוִתי ְוהֹוַרְׁשִּתים ְּבֻצרֹות ֲעָנִקים ָׁשם ְוָעִרים ְּגדֹלֹות ַההּוא ִּכי

 ).).).).24242424////הושע חהושע חהושע חהושע ח, , , , 26262626////זזזז""""ישעיהו לישעיהו לישעיהו לישעיהו ל, , , , 25252525////טטטט""""ב יב יב יב י""""מלמלמלמל, , , , 6666////ב כב כב כב כ""""שמשמשמשמוראה גם וראה גם וראה גם וראה גם , , , , 12121212////יהושע ידיהושע ידיהושע ידיהושע יד((((

 ֵּבית ִנְמָרה ְוֶאת ְוֶאת": כגון, במקרא מוזכרות מספר ערים מבוצרות בשמן

 ְוָׁשב ַהְּגבּול ָהָרָמה ְוַעד" ;;;;))))36363636////בבבב""""במדבר לבמדבר לבמדבר לבמדבר ל(((( "צֹאן ְוִגְדרֹת ִמְבָצר ֵּבית ָהָרן ָעֵרי

 "תַהִּצִּדים ֵצר ְוַחַּמת ַרַּקת ְוִכָּנֶר ִמְבָצר ְוָעֵרי" ;;;;))))29292929////טטטט""""יייייהושע יהושע יהושע יהושע (((( "צֹר ִמְבַצר ִעיר

כמו כן מוזכרות ערי המבצר בהקשר של הציווי לכבוש . ))))35353535////טטטט""""יהושע ייהושע ייהושע ייהושע י((((

ַּתִּפילּו  ֵעץ טֹוב ִעיר ִמְבחֹור ְוָכל ְוָכל ִמְבָצר ִעיר ְוִהִּכיֶתם ָּכל": אותן ולהכותן

; ))))19191919////גגגג, , , , בבבב""""מלמלמלמל(((( "ַּתְכִאבּו ָּבֲאָבִנים ַמִים ִּתְסּתֹמּו ְוָכל ַהֶחְלָקה ַהּטֹוָבה-ַמְעְיֵני ְוָכל

 ִעיר נֹוְצִרים ַעד  ִמִּמְגַּדל,ְּגבּוֶליָה  ְוֶאת,ַעָּזה ְּפִלְׁשִּתים ַעד ִהָּכה ֶאת הּוא"

 .))))8888////חחחח""""יייי, , , , בבבב""""מלמלמלמל(((( "ִמְבָצר
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ושלכן כונו , היו עם ערים שלא הוקפו בחומה, לעומת הערים המבוצרות

לאו דווקא ,  מונח המשמש היום כאזור שאין בו נשק– "ֶאֶרץ ְּפָרזֹות"

ָאבֹוא , ֶאֱעֶלה ַעל ֶאֶרץ ְּפָרזֹות, ְוָאַמְרָּת"): "אזור מפורז"(כנעדר חומה 

" ּוְבִריַח ּוְדָלַתִים ֵאין ָלֶהם, ֻּכָּלם יְֹׁשִבים ְּבֵאין חֹוָמה; ַהּׁשְֹקִטים יְֹׁשֵבי ָלֶבַטח

 מונח המתפרש –" ָעֵרי ַהְּפָרִזי" הערים הפרוזות מכונות.  ))))11111111, , , , יחזקאל לחיחזקאל לחיחזקאל לחיחזקאל לח((((

שאותם נצטוו , עממי כנעןיון אחד מעשרת לצ, כמונח אתניבטעות 

ַעד ַהָּנָהר , ִמְּנַהר ִמְצַרִים, ְלַזְרֲעָך ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ":ישראל לרשת

ְוֶאת ַהִחִּתי ְוֶאת , ְוֵאת ַהַּקְדמִֹני, ְוֶאת ַהְּקִנִּזי, ֶאת ַהֵּקיִני:ְּפָרת-ַהָּגדֹל ְנַהר

ְוֶאת , ְוֶאת ַהִּגְרָּגִׁשי, ְוֶאת ַהְּכַנֲעִני, ת ָהֱאמִֹריְוֶא, ְוֶאת ָהְרָפִאים, ַהְּפִרִּזי

של אלא , שם של קבוצה אתנית איננו ַהְּפָרִזיַהְּפָרִזיַהְּפָרִזיַהְּפָרִזי. ))))18181818----20202020////וווו""""בראשית טבראשית טבראשית טבראשית ט(((("ַהְיבּוִסי

 כפי שניתן ,)שם לגילדת חרשי המתכות(ֵּקיִני ֵּקיִני ֵּקיִני ֵּקיִני -לבדומה , תושב עיר מפורזת

   ::::))))1111----5555////דברים ג דברים ג דברים ג דברים ג ((((מתיאור כיבושן של ערי הבשן , למשל, ללמוד

, הּוא ְוָכל ַעּמֹו, ַהָּבָׁשן ִלְקָראֵתנּו-ַוֵּיֵצא עֹוג ֶמֶלְך; ֶּדֶרְך ַהָּבָׁשן, ַוֵּנֶפן ַוַּנַעל

ִּכי ְבָיְדָך ָנַתִּתי , ִּתיָרא אֹתֹו ַאל:  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי .ַלִּמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי

ֶׁשר ָעִׂשיָת ְלִסיחֹן ֶמֶלְך ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַּכֲא; ַעּמֹו ְוֶאת ַאְרצֹו אֹתֹו ְוֶאת ָּכל

ַּגם ֶאת עֹוג ,  ַוִּיֵּתן ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְּבָיֵדנּו .ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון, ָהֱאמִֹרי

 ַוִּנְלּכֹד  ;ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד ַוַּנֵּכהּו ַעד; ַעּמֹו ַהָּבָׁשן ְוֶאת ָּכל-ֶמֶלְך

: א ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאֶׁשר לֹא ָלַקְחנּו ֵמִאָּתםָּבֵעת ַהִהוא לֹ; ָעָריו ֶאת ָּכל

,  ָּכל ֵאֶּלה ָעִרים ְּבֻצרֹת ;ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן, ֶחֶבל ַאְרּגֹב ִׁשִּׁשים ִעיר ָּכל

  . ַהְרֵּבה ְמאֹד, ְלַבד ֵמָעֵרי ַהְּפָרִזי, ְּדָלַתִים ּוְבִריַח, חֹוָמה ְגבָֹהה

 הרי –רא מספר רב של פעמים חוזר ונשנה במק" עיר"בעוד שהמונח 

במקרא נגזר . אינו מופיע בו כלל, במובן של יישוב קטן, "כפר"שהמונח 

ֲעֵׂשה ְלָך ֵּתַבת ": במשמע של חומר איטום, "ּכֶֹפר" המונח "ר.פ.כ "מהשורש

, ְוָכַפְרָּת אָֹתּה ִמַּבִית ּוִמחּוץ; ִקִּנים ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהֵּתָבה, גֶֹפר-ֲעֵצי

 כֶֹפר ִתְקחּו ְולֹא":  או במשמע של תשלום כופר– ))))14141414////בראשית ובראשית ובראשית ובראשית ו(((( "ַּבּכֶֹפר

 או ))))31313131////הההה""""במדבר לבמדבר לבמדבר לבמדבר ל(((( "יּוָמת  מֹות הּוא ָרָׁשע ָלמּות ִּכי ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח ֲאֶׁשר

, ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ֶאת ָהָאָדם ָוֵמת": במשמע של תשלום פיצוי עבור נזק גוף

מכאן . ))))5555////מסכת בבא קמא דמסכת בבא קמא דמסכת בבא קמא דמסכת בבא קמא ד(((( "ן ַהּכֶֹפרָּפטּור ִמ – ְוָתם; ּכֶֹפר ְמַׁשֵּלם – מּוָעד

של או , "שילם בגין חטאיו" במשמע של "כיפר על עוונותיו"גם הביטוי 

ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי  ָנא ָלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ְוַלֲחָטִאים ֶׁשָעִויִתי ַּכֶּפר": "בקשת סליחה"

    ....))))8888////מסכת יומא גמסכת יומא גמסכת יומא גמסכת יומא ג(((( "ְוֶׁשָחָטאִתי ְלָפֶניָך

 –מופיע במקרא רק פעם אחת , "ארץ פרזות"ן של  במוב"כפר"המילה 

ָעֵרי  ְוַעְכְּבֵרי ַהָּזָהב ִמְסַּפר ָּכל": "ָעֵרי ַהְּפָרִזי " על משקל– "ּכֶֹפר ַהְּפָרִזי"



103103103103 של אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואההיסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה הההה

 "ַהְּגדֹוָלה ְוַעד ּכֶֹפר ַהְּפָרִזי ְוַעד ָאֵבל ִמְבָצר ַהְּסָרִנים ֵמִעיר ְפִלְׁשִּתים ַלֲחֵמֶׁשת

הוא חידוש שנתחדש על , במשמעו המודרני, "ְּכַפר"המונח  ).).).).18181818////וווו, , , , אאאא""""שמשמשמשמ((((

ַרִּבי יֹוֵסי ַבר ְיהּוָדה ; ))))5555////וווו, , , , מסכת חלהמסכת חלהמסכת חלהמסכת חלה(((( "ַיְתָמה ְּכַפר ּדֹוְסַּתאי ִאיׁש":  ל"ידי חז

 ֲחַנְנָיה ְּכַפר ַרִּבי ֲחַלְפָּתא ֶבן ּדֹוָסא ִאיׁש"""";;;;))))20202020    //// ד ד ד ד,,,,מסכת אבותמסכת אבותמסכת אבותמסכת אבות(((( ַהַּבְבִלי ְּכַפר ִאיׁש

ָזֵקן  ְוָהָיה בֹו, ֶׁשָהָיה ְבַצד ְירּוָׁשַלִים ְּכָפר ֵהִעיד ַעלהּוא "; )6666////גגגג, , , , מסכת אבותמסכת אבותמסכת אבותמסכת אבות

מסכת מסכת מסכת מסכת (((( "ַוֲאֵחִרים חֹוְתִמים ְוכֹוֵתב ִּבְכָתב ָידֹו ֶאָחד ְוָהָיה ַמְלֶוה ְלָכל ְּבֵני ַהְּכָפר

לציון , ))))5555////זזזז"""" כ כ כ כ,,,,אאאא""""שמשמשמשמ(((( "ָעֵרי ַהָּׂשֶדה"במקרא משמש המונח . ))))3333////בבבב, , , , יותיותיותיותוווועדעדעדעד

ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם חָֹמה ָסִביב ַעל ְׂשֵדה , ֵּתי ַהֲחֵצִריםּוָב": חומה יישוב קטן ללא

   ).).).).31313131////הההה""""ויקרא כויקרא כויקרא כויקרא כ((((    "ָהָאֶרץ ֵיָחֵׁשב

שאף בה התפתחו בראשיתה , ישראל-במובנים רבים חיקתה יוון את ארץ

בפרספקטיבה זו .  לא אימפריאליים–מדיניים מרושתים -דפוסים כלכליים

 היה בבחינת מהפכה רבתי האימפריאליזם ההלני החל מאלכסנדר מוקדון

שקשה מאוד , היא ארץ הררית, כארץ ישראל, יוון. בהיסטוריה של יוון

ולכן , שהן מישוריות,  בניגוד לארצות מסופוטמיה ומצריים–לשלוט בה 

אפשר למצוא -הגם שאי. אימפריאלי-קל בהרבה ליצור בהן שלטון ריכוזי

ין גיאוגרפיה לא ניתן להתעלם מהקשר ב, חוקיות מדעית בעניין זה

 ואילו –בארצות הרריות נוצרו בדרך כלל משטרים מבוזרים . לפוליטיקה

אירופה מספקת דוגמא . בארצות מישוריות התפתחו משטרים ריכוזיים

, פרוסיה ורוסיה, בארצות מישוריות דוגמת צרפת. מצוינת לכלל זה

 ואילו באזוריה ההרריים  של היבשת –התפתחו משטרים ריכוזיים מאוד 

 הוא דוגמא מצוינת 1-הרייך הגרמני ה. התפתחו משטרים מבוזרים בהרבה

שכלל את , בחלקו הדרומי. יה על המשטר הפוליטילהשפעת הגיאוגרפ

 –אּביה וופָרנקֹונָיה וש, ריהווָּב, אוסטריה, שווייץ, איטליה הצפונית

בצפון המישורי של הרייך , לעומת זאת. התפתחו משטרים מבוזרים מאוד

ושבה נוצר משטר , הבלטי-שהשתרעה לאורך חופי הים,  פרוסיההתפתחה

 שבסופו של יום בלע לקרבו את כול יתר שטחי –ריכוזי ואימפריאלי 

  .   הרייך שבמרכזו ובדרומו

. אי למצב של התפוררותֶגס הגיע העולם הֶא" לפנה1-בתחילת האלף ה

מו איים רבים ננטשו והכפרים של פעם הצטמצ, האוכלוסייה הידלדלה

, מרבית האדמות המעובדות נעזבו. לממדים של גרעיני אוכלוסייה קטנים

ני נעלם וכתב אחר לא נכנס יֶקהסימנים הִמ-כתב. תשתיות הוזנחו

תקופת החושך "המכונה בהיסטוריוגרפיה המודרנית , תקופה זו. לשימוש

 במילים )Snoodgrass(סנודגרס סנודגרס סנודגרס סנודגרס ידי ההיסטוריון -מתוארת על, "של יוון

  : ))))274274274274' ' ' ' עעעע, , , , """"מהפכת הנחושתמהפכת הנחושתמהפכת הנחושתמהפכת הנחושת"""", , , , ים אמזלגים אמזלגים אמזלגים אמזלגנסנסנסנס((((אלו 
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הדלות ,  לפני הספירה10- וה9-אם חוזרים אחורה בזמן למאות ה

 אז נעלם – 1000הולכת וגדלה ומגיעה לשיאה בסביבות השנה 

הברזל . הכסף ואפילו העופרת נדירים ביותר, הזהב. עיבוד הנחושת

  .   אך זהו שלטון המחסור והדלות, שולט כאדון יחיד

ני החלה לצמוח תרבות מן החשובות ם מתוך הריסות העולם המיֶקואול

ס חל לפתע גידול משמעותי של " לפנה8-במאה ה. ביותר בעולם העתיק

כתוצאה מכך החל שיקום . האוכלוסייה בתוך עשרות שנים בלבד

יחד עם תחיית הכפרים ) בורות וטראסות, בארות(התשתית החקלאית 

תנופת . וקפים בחומות ובמגדליםכשיישובים אלה אינם מ, והערים

עד עתה יועד הברזל . ותה בחידוש מלאכת המתכותהִתרבות החדשה לּו

החלו להשתמש בו גם ,  ואילו מעתה ואילך–נשק ושריון -ליצירת כלי

, ברזל-וכמו בעידן הקדם, עיבוד הנחושת התחדש. עבודה-ליצירת כלי

ותה גם  לּוההתעוררות הזאת. החלו יוצרים ממנה דוודים וצלמיות

המצודות ששלטו על הכפרים שבסביבתן . בשינויים ארגוניים מהותיים

ריכוזי . ובמקומן החלה מתארגנת רשת של כפרים ברמה אזורית, נעלמו

.  קטנות עצמאיות"מדינות" שסביבן מתארגנות "קריות"אוכלוסיה הפכו ל

  . העולם-התפתחות זו מעידה של גם על שינוי עמוק בהשקפת

לא הייתה תופעה ) ס" לפנה6-8המאות (יוון בתקופה הארכאית התעוררות 

האמנות ובעיקר , אופי הבנייה של התקופה. מנותקת מסביבתה, בודדת

 גם 8-במאה ה. היוקרה מנחושת חושפים השפעה  כנענית מובהקת-חפצי

. שהותאם לשפה היוונית, כנעני-בית הדרום-נכנס ליוון השימוש באלף

שהייתה לה השפעה רבה על , רשתית בתקופה זוכמו כן החלה התארגנות 

 אלא יובאה –תופעה זו לא הייתה המצאה מקומית . התעוררות יוון

כמו בערים פניקיות גם בקריות ). כול ערי צור וצידון(מארץ כנען רבתי 

מועצת ,  המלך: היווניות חולקו הסמכויות הפוליטיות בין שלושה גופים

ללית של העם השומרת על ריבונותה ומועצה כ, )או השופטים(הזקנים 

כך גם בדומה לברית שבטי ישראל ולפניקיה . בכל ההחלטות הגורליות

  .  ניהול משותף של ענייני הכלל– "תחום ציבורי"צמח ביוון 

כשיצרה , גם ביחסי החוץ שלה הושפעה הקריה היוונית מן הנעשה בכנען

 על חופי הים הקמת שלוחות של ערי יוון. ברית רשתית בין מושבותיה

אפילו שיקולי הבחירה . פי הדגם הפניקי-התיכון והים השחור התבצעה על

משום כך רואים . של מיקום השלוחות החדשות משקפים השפעה פניקית

ס את " לפנה2-ההיסטוריונים בהתעוררות העולם הכנעני בסוף האלף ה
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 תנופה הנתפשת –ס " לפנה8-מקור ההשראה לתנופה היוונית במאה ה

 מהפכה זו מקנה ליוונים את ....))))276276276276' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם(((( "מהפכה מזרחית"רי של כפ

,  מכאן....))))276276276276' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם(((("האנשים המזרחים ביותר בין המערביים"הכינוי 

 אלא פרי – "נס"התעוררותה של יוון אינה , שבניגוד למה שמקובל לחשוב

התפשטות של החידושים המאפיינים את התעוררות העולם הכנעני כמה 

  .ודם לכןמאות שנים ק

) כרתים ואיים אחרים, קפריסין ("בנותיה"השפעת העולם הכנעני על יוון ו

על התפשטות . היא עובדה היסטורית שאינה נתונה כמעט במחלוקת

חרושת המתכות כחלק מהשפעה זו אפשר ללמוד לא רק ממצאים 

קוראים אנו , למשל, כך. אטימולוגי-אלא גם מניתוח בלשני, ארכיאולוגיים

ַוּיֹוֶלד נַֹח ": על שושלת היוחסין האנושית שראשיתה בנוחאשית אשית אשית אשית ספר ברספר ברספר ברספר ברב

 בעוד שהשמות ....))))10101010////בראשית ובראשית ובראשית ובראשית ו(((( "ָיֶפת ָחם ְוֶאת  ֶאת,ֵׁשם  ֶאת:ְׁשלָֹׁשה ָבִנים

  מעורר השם – אינם מעוררים כמעט קשיים של זיהוי" ָחם"-ו" ֵׁשם"

 משמש לציון הארצות שמדרום "ָחם"השם .  קשיים לא מעטים"ָיֶפת"

, שאליה השתייך ישראל, "ֵׁשם"המילה  . שהן חמות מאוד, לארץ ישראל

או של הגיבורים , "אנשי האל"במשמע של , "ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם"משמשת לציון 

ֵכן ֲאֶׁשר ָיבֹאּו -ְוַגם ַאֲחֵרי, ַּבָּיִמים ָהֵהם, ַהְּנִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ": "בני האלוהים"

, ֵהָּמה ַהִּגּבִֹרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם :ְוָיְלדּו ָלֶהם, ָאָדםְּבֵני ָהֱאלִֹהים ֶאל ְּבנֹות ָה

הגם שאין ? "ָיֶפת"מהו מקור השם , לעומת זאת. ))))4444////בראשית ובראשית ובראשית ובראשית ו(((( "ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם

אפשר להצביע על דמיון בין שם זה לשמו של , לנו תשובה ברורה לכך

- ותאוסתאוסתאוסתאוסרוֶמרוֶמרוֶמרוֶמּפּפּפּפאביהם של , ססססטֹוטֹוטֹוטֹוּפֶּפֶּפֶֶּפיַיַיַַי – הטיטנים בפנתיאון היווני 12-אחד מ

 "טיט" מקורו במילה "טיטנים "המונח היווני( במיתולוגיה היוונית ססססלַלַלַַלטְטְטְְטַאַאַאַא

). ששימש כחומר לבניית תבניות ליציקת נחושת, עברית-שבשפה הכנענית

דמיון לשוני זה לא ניתן להסביר אלא על ידי ההשפעה שהייתה לעולם 

וזכרים חיזוק לכך ניתן למצוא בעובדה שבספר בראשית מ. הכנעני על יוון

התיישב ) חרש המתכת (ּתּוַבל ַקִיןּתּוַבל ַקִיןּתּוַבל ַקִיןּתּוַבל ַקִין: ת כאנשים שהתיישבו מעבר ליםֶפבני ֶי

 ְךֶׁש התיישב בארץ ֶמךְךְךְְךׁשֶׁשֶׁשֶֶׁשמֶמֶמֶֶמ, באזור ּתּוַבל שבהרי הטאורוס העשיר בנחושת

התיישב יוון יוון יוון יוון -ו, קיהַר התיישב בְתססססיָריָריָריָרתִתִתִִת, שממערב למקורות פרת בתורכיה

  ::::))))2222----5555////בראשית יבראשית יבראשית יבראשית י ( ( ( (איאיאיאיגֶגֶגֶֶגהֶאהֶאהֶאהֶאבאיי הים 

 –ּוְבֵני ּגֶֹמר  ; ּגֶֹמר ּוָמגֹוג ּוָמַדי ְוָיָון ְוֻתָבל ּוֶמֶׁשְך ְוִתיָרס–ת ְּבֵני ֶיֶפ

. ִּכִּתים ְודָֹדִנים,  ֱאִליָׁשה ְוַתְרִׁשיׁש–ּוְבֵני ָיָון ; ַאְׁשְּכַנז ְוִריַפת ְותַֹגְרָמה

   .ְּבגֹוֵיֶהם, ָתםְלִמְׁשְּפחֹ, ִאיׁש ִלְלׁשֹנֹו, ֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו ִאֵּיי ַהּגֹוִים ְּבַאְרצָֹתם



 בצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעש
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יש מי . "יםִאָנָד"אית בשם ֶגבמיתולוגיה היוונית מכונים אבות התרבות הֶא

. מזרח-אירופי שפלש ליוון מצפון-שמפרש כינוי זה כשם של עם הודו

אחד המוקדים , סרגֹושבעיר ַא, ואולם ההסבר הזה אינו תואם את העובדה

כלומר , "גיםְסַלֶּפ" נקראו אותם אנשים, הראשונים של התרבות היוונית

, עברית-בשפה הכנענית" ְּפִלְׁשִּתים"-ל מונח מקביל – "הפולשים דרך הים"

כרתים או  (ַּכְפּתֹורַּכְפּתֹורַּכְפּתֹורַּכְפּתֹורמהאי , הגם שבמקרא נתפשת פלישה זו בכיוון ההפוך

ֲהלֹוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶהֱעֵליִתי ": שבמערב לארץ ישראל שבמזרח) קפריסין

 תושבי ארגוס ).).).).7777////עמוס טעמוס טעמוס טעמוס ט(((( "ים ִמַּכְפּתֹור ַוֲאָרם ִמִּקירֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִלְׁשִּתִּי

חפירת , קידוח בארות(אים כמי שחוללו מהפכה במשק המים ָנראו את הָד

תיאור זה של . והפריחו את הארץ) בניית טראסות, תעלות ובורות

אירופים השועטים - לא ללוחמים הודו–אים מתאים לספנים כנענים ָנהָד

. את ההנחה הזאת מאששות עובדות נוספות.  סוסיםבארץ רכובים על

    שמקורו באל הכנעני, "סלֹוֶּב"אים כונה ביוונית ָנהאב הקדמון של הָד

,  מפני שהתיישבו בו פניקים"הֶאָנהאי של ָד"האי רודוס כונה . "לַעַּב"

ידי העובדה שהאי -אים עם הכנענים מתחזק עלָנזיהוי הָד(כלומר כנענים 

בתקופה שרק , כלומר האי של בני דן, "הָנָנָד-יֹו"קור קפריסין נקרא במ

איוס איוס איוס איוס טֶטֶטֶֶטקָקָקָָקהֶהֶהֶֶהעוד בסוף העידן העתיק כותב . כנענים הגיעו אליו באופן סדיר

ן מסתבר שלפני שהיה ָד. אים והיהודים הם בני אותו עםָנ שהָדרהרהרהרהדֶדֶדֶֶדּבְּבְּבְְּבמַאמַאמַאמַא

שם של שבט בישראל הוא היה כינוי לכל אותם ספנים שסיירו בים 

  . . . . ))))17171717////שופטים השופטים השופטים השופטים ה(((( "תיֹוִנר ֳאגּוה ָיָּמן ָלָדְו": קופה הכלקוליתיתהתיכון מסוף הת

בנו , סַלְטעל השפעת העולם הכנעני על העולם היווני גם מהמיתוס על ַא

ומי שנחשב גם ,  העולםיהמוכר כספן נועז שהגיע עד קצוו, סטֹוֶּפשל ַי

תרבות המפריח ארצות שוממות לאחר הקמת תשתיות להספקת -כגיבור

הנחשב כמי , תאוסֶמרֹוס הוא אחיו של ּפַלְטבמיתולוגיה היוונית ַא. מים

דם - קשר–) חרושת המתכות(האדם את אומנות האש -שמסר לבני

שהיו קרובים , המסמל את זיקת הספנים הראשונים לנפחים הראשונים

כינויו של מנהיג הטיטנים , "כרונוס"השם . זה לזה ואולי אף אותם אנשים

  . מקורו בכינוי כללי שניתן לכנענים ביוון, )אל השמיים(במרד נגד אורנוס 

ההשפעה הכנענית על השלבים הראשונים של תרבות יוון מתבססת גם 

מלבד נוכחותם של חפצי מתכת מגלים ממצאי חפירות . על הארכיאולוגיה

דמיון רב במבנה הבתים וגם במיקומם של המבנים המשותפים בתוך 

וחד בשני המוקדים העיקריים של שחר הקבלה זו בולטת במי. הכפרים

   . . . . ססססרגֹורגֹורגֹורגֹוַאַאַאַא-ואי אי אי אי ּבַּבַּבַַּבתֶתֶתֶֶת –הציביליזציה ביוון 
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 ככל – דמוסדמוסדמוסדמוסקַקַקַַקנמצא ארמון , טיהטיהטיהטיהאֹואֹואֹואֹויְיְיְְיֹוֹוֹוֹוּבּבּבּבהעיר המרכזית של חבל , איַּבבֶת

הן , לארמון יש אופי כנעני מובהק. הנראה המקום שבו נוסדה העיר

ניים מתכת כנע-מטמון הארמון מכיל חפצי. בצורת המבנה והן בתוכנו

גם . גליל שהיו נפוצים במסופוטמיה ובצפון כנען-טיפוסיים וגם חותמי

לכך מתווספת . כנעני מובהק-אי סגנונן צפוןַּבהקמעות שנמצאו בֶת

 נגזר "איַּבֶת"השם . ששמות המקומות הללו מקורם כנעני מובהק, העובדה

שהנחתה מסמלת את היווסדותה של , "היָבֵת"עברית -מן המילה הכנענית

אי ָּב נזכר במיתולוגיה היוונית כשמה של אשת מלך ֶת"היָאֵּבֶת"השם . ירע

 הכיכר .עמלק מלכיאחרון  – "ֲאַגג"שמקורו בשם , "גיגוסַא"האגדי 

 "ירִּבַּכ"מונח שנגזר מן המונח הכנעני , "יריֹוִּבַּכ"המרכזית של העיר כונתה 

שאותם ניתן זהות עם , שהתייחס לקבוצת אנשים בעלי עוצמה) גדול(

אי יסדו ככל הנראה פולחן לכבוד ַּבתושבי ֶת. (כלומר הנפחים. הנפחים

בנו של אגנור מלך  (דמוסדמוסדמוסדמוסקַקַקַַק). י העיר שנחשבו כמייסד"כבירים"הנפחים ה

הכתב , כמו גם מי שהביא אליה את הברונזה, הנחשב כמייסד תבאי, )צור

" ֶקֶדם "הנגזר  מן המונח ,   הוא שם שמקורו שמי מובהק–והחקלאות 

 ְוִלְבֵני ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתנֹת": "מזרח "במובן של

). 6666////הההה""""בראשית כבראשית כבראשית כבראשית כ(((( "ֶקֶדם ֶאֶרץ    ֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ְּבעֹוֶדּנּו ַחי ֵקְדָמה ֶאלַוְיַׁשְּל

כשמבחינת תושבי אגן הים התיכון כנען  , "ארץ המזרח" היא "ֶקֶדם ֶאֶרץ

דמוס נשמר היטב בזיכרון המקור הכנעני של השם ַק .אכן נמצאת במזרח

אם ": ))))243243243243----248248248248שורות שורות שורות שורות (((( "הפניקיות"בטרגדיה אווריפידס אווריפידס אווריפידס אווריפידס כך כותב . היוונים

. ר תיפגע אף היאצֹו    ,.).).).)יייי.... א א א א––––אי אי אי אי ּבַּבַּבַַּבתֶתֶתֶֶת((((אסון יקרה לעיר בעלת שבעה השערים 

   .... ) ) ) )41414141' ' ' ' עעעע, , , , """"מהפכת הנחושתמהפכת הנחושתמהפכת הנחושתמהפכת הנחושת"""", , , , נסים אמזלגנסים אמזלגנסים אמזלגנסים אמזלג(((( "אותו הדם מאחד כל צאצאי יֹו

כשהוא , דמוסמזכיר את השורשים הכנעניים של ַק    אף הואהרודוטוס הרודוטוס הרודוטוס הרודוטוס 

 ומכאן –הכנעני ליוון  יכתב האלפביתהמצביע עליו כמי שהביא את 

שהתיישבו באזור זה ) הפניקים(דמוס היה כנראה כינוי לכול הכנענים שַק

  ::::))))297297297297' ' ' ' עעעע, , , , 58585858----59595959סעיפים סעיפים סעיפים סעיפים , , , , ההההפרק פרק פרק פרק (((( "היסטוריה"כותב הרודוטוס בספרו . של יוון

, ושהגפיראים היו חלק מהם, שבאו יחד עם קדמוס, הפניקים האלה

, וד ליווניםהביאו איתם עם התיישבותם בארץ הזו ידע רב מא

שלדעתי לא היו ידועות ליוונים , ובמיוחד את אותיות האלפבית

, בתחילה השתמשו באותן האותיות כמו כול הפניקים. קודם לכן

. אך עם חלוף הזמן שינו גם את ההגייה וגם את צורת האותיות

הם למדו .שכני הפניקים ברוב חבלי הארץ היו האיֹונים, באותו זמן

וקראו , השתמשו בהן בשינוי צורני קל, יותמן הפניקים את האות

הפניקים הביאו אותן , שכן". סימנים פניקיים", כראוי וצודק, להן
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כי , "עורות"גם קוראים לספרים , כבר בימי קדם, האיונים. ליוון

אפילו בימי . בעורות עיזים וכבשים, מחוסר ַּפּפירּוס, פעם השתמשו

יתי בעצמי אותיות רא. כותבים ברברים רבים על עורות כאלה

, טיתֹויֹואי הּבַּבֶתס שבניֹוֶמת במקדש של אפולון איְסאיֹוַמְדַק

  .ודומות לרוב לאותיות האיוניות, חרוטות על שלוש חצובות

, "ןָׁשָּב"הוא התפתחות מקומית של השם המקראי , "טיהיֹוֹוּב"השם 

ארץ המצאת " ("שאן-בו"שמשמעותו בניב צפוני של השפה הכנענית הוא 

 השם זה הוא כינוי לארץ פוריי). במשמע של המצאת הנחושת, "הנחשים

גם שמם של שני הנהרות . טיה שביווןיֹוֹוכפי שהיו הבשן בכנען וּב, ודשנה

השם :  מקורם כנעני– "סֹוּפסֹוַא"- ו"סניֹואיסֶמ"    –טיה יֹוֹוהעיקריים בּב

שמו  " ָלדֹון" (שמו של אל הרפואה הכנעני, "ןמּוׁשֶא"-מקורו ב, "סניֹואיסֶמ"

שם חיה מיתולוגית כנענית , "יתןולו"-ניוס מקורו בהשני של הנהר איסֶמ

, "אזוב" מקורו במלה הכנענית "סֹוּפסֹוַא"השם ; )המסמלת נחש ענק קדום

ההר בגבול הדרומי של אזור זה שמו . המתארת זרימה חזקה של מים

ן חרשי המתכת פטרו, שרשרשרשרּוּוּוּוּכּכּכּכ על שם "שרּוהר ּכ" שמשמעו ,"יירוןיַתִק"

  . הכנענים

הנחשבת , רגוסרגוסרגוסרגוסַאַאַאַאהמוקד השני של שחר הציביליזציה היוונית הוא העיר 

זוהי הסיבה שכל הערים היווניות ניסו (" לדת האדםארץ הּו"ביוון כולה כ

שם זה ). העיר המסמלת את שחר הציוויליזציה, רגוסלייחס את ייסודן לַא

גם בעיר זו התגלו . האריגההיינו מלאכת , "ארג" –אף הוא במקורו עברי 

גם , בדומה לדרום כנען.  שרידים ארכיאולוגיים השפעה כנענית מובהקת

אזור זה עני במקורות מים ולכן היה ריק מאדם עד שהוקמה בו תשתית 

נקדחו בארות ונבנו טראסות , כלומר נחפרו בורות ותעלות, להספקת מים

כלומר נקודת , טבורה, רגוס נחשב כמרכז העולםליד ַאש הֶנְראגם ֶל(

   .)הקשר עם עולם האלים

האיש שהביא את הידע שממנו נוסדה , רגוסשם האדם הראשון בַא

רגוס את חרש תרבות זה ראו תושבי ַא- בגיבור....ססססאּואּואּואּונֶנֶנֶֶנרֹורֹורֹורֹופֹופֹופֹופֹוהוא , התרבות

ס דומה לשמה של דמות אּוֶנרֹוהשם פֹו.  המתכת הראשון של האנושות

מי שמכר לאברהם את מערת , ייייתתתתפרון הִחפרון הִחפרון הִחפרון הִחעֶעֶעֶֶע –ך "כנענית המוזכרת בתנ

ַוַּיַען ֶעְפרֹון ַהִחִּתי ֶאת ַאְבָרָהם ְּבָאְזֵני ; ֵחת-ְוֶעְפרֹון יֵֹׁשב ְּבתֹוְך ְּבֵני": המכפלה

, ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי ָלְך, לֹא ֲאדִֹני ְׁשָמֵעִני: ִעירֹו ֵלאמֹר-ְלכֹל ָּבֵאי ַׁשַער, ֵחת-ְבֵני

בראשית בראשית בראשית בראשית (((( "ְקבֹר ֵמֶתָך, ְלֵעיֵני ְבֵני ַעִּמי ְנַתִּתיָה ָּלְך, יָהּבֹו ְלָך ְנַתִּת-ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר

 –שממנו הפיקו את המתכות , "עפר" שורשו ב"ֶעְפרֹון" השם ....))))10101010////גגגג""""ככככ
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המערה שהייתה בבעלות ֶעְפרֹון קשורה . ומכאן הקשר עם עולם המתכות

פי המסורת נקברו -מפני שעל,  גם היא לשחר הציביליזציה בארץ ישראל

, העובדה). חרש המתכת הראשון(ן ִיכלומר הוריו של ַק, ה גם אדם וחוהב

, לזכר המלך הראשון של העיר, "סכֹויָנִא"רגוס נקרא שהנחל הזורם ליד ַא

 באשר שם זה –אף בה יש כדי לחזק את הקשר בין ארץ קדם לארץ יוון 

הנחשבת , שעליו קרא קין את העיר שייסד, "ְךֲחנֹו"מקורו בשם העברי 

  . מקרא לעיר הראשונה בהיסטוריהב

  ניתן לראות קשר –המשמעות הכנענית של השמות הללו אינה סתמית 

 ססססֹוֹוֹוֹו הּכ הּכ הּכ הּכ ציפור).Κως(ס ס ס ס ֹוֹוֹוֹוּכּכּכּכברור בין השמות ואופיים של איי יוון דוגמת האי 

בעולם . כנעניים-שימשה בעבר הרחוק כִסמלם של חרשי המתכות הדרום

המלאכה בכלל -פטרונית בעלי, נהנהנהנהתֶתֶתֶֶתַאַאַאַאס לסמל של האלה ֹוהיווני הפכה הּכ

מילה , )"סֹופני ּכ" (יסיסיסיסּפּפּפּפקֹוקֹוקֹוקֹואּואּואּואּולַלַלַַלגְגְגְְגנה מכונה גם ֶתלכן ַא. וחרשי המתכות בפרט

בשפה . שלה שורשים ברורים בשפה הכנענית, "סקֹוגלאּו"שמקורה ב

 – יתיתיתיתכִכִכִִכלַלַלַַלמַמַמַַמ כינוי לחומר ה–" הירוק" היא "סֹוּכ"הכנענית משמעות המילה 

לכנען מתחזקת בשל כינויו ס ס ס ס ֹוֹוֹוֹואי ּכאי ּכאי ּכאי ּכה ההזיק. שצבעו ירוק, בצר הנחושת

" סקסֹוַנ"האי . "אֵּפְרַמ"עברית -שמקורו במלה הכנענית, "הֶּפרֹוֶמ"גם בשם 

)Ναξος( , אף הוא מעיד , עברית- שבשפה הכנענית"נקש"שנגזר מהשורש

בשל  , אלא גם מהותי,  קשר שאינו רק לשוני–על הקשר בין כנען ליוון 

  . איֶגני אזורי המכרות של העולם הֶאהעובדה שאי זה היה מראשו

  כרתים כרתים כרתים כרתיםגם באי,  שבדרום מזרח יוון)Κυκλάδες(בדומה לאיים הציקלאדים 

 "תֵרעלילת ָּכ"שעליו מסופר ב, "כרת"עברי -שמקורו שמו בשם הכנעני(

התגלו ממצאים ארכיאולוגיים המשויכים לציביליזציה ) שבכתבי אּוָגרית

מי שהקים את הארמון בן , של כרתיםמלכה ,  מינֹוס מינֹוס מינֹוס מינֹוסעל שם(אית אית אית אית המינֹוהמינֹוהמינֹוהמינֹו

 שניתן לזהות את מקורם –) סססססֹוסֹוסֹוסֹונֹונֹונֹונֹוּכְּכְּכְְּכבעיר , "הלבירינת",  החדרים1300

בדיקת . במיוחד הקבורה המשנית, כגון חפצים ומנהגי קבורה, הכנעני

, למשל, כך. ההרכב הכימי של הנחושת מסיעת לקבוע את מקור המתכת

ביליזציה הכרתית מקור מחצית הנחושת שהשתמשו בה בראשית הצי

הוא בחוף המזרחי של ) ס" לפנה1900-3000, "ארמוני-קדם"שלב המכונה (

 נראית גם בשיטות עיבוד הנחושת עברית-ההשפעה הכנענית. הים התיכון

כך גדולה - כלעברית-נוכחות כנענית. ובסגנון של החפצים שנוצרו

מעבר לחדירתם של הכנענים למערב -מוסברת בכך שהאי שימש כתחנת

  .  התיכון ואף ליבשת אירופה-הים
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נמשכה לאורך כל תקופת הציביליזציה עברית -ההשפעה הכנענית

אדריכלות המבנים ואף , מנהגי הקבורה. ס" לפנה1400בערך עד , איתהמינֹו

הציורים המפוארים של ארמונות ומקדשים מעידים על השפעה כנענית 

 שם ,Κνωσός( סססססֹוסֹוסֹוסֹונֹונֹונֹונֹוּכְּכְּכְְּכעיר קיר של הארמון ב-ציורי, למשל, כך. מובהקת

ם הדומים מאוד למקבילי )"תֶסֶנְּכ"עברית -שמקורו במילה הכנענית

עיר על הגבול בין העולם הכנעני  (מארימארימארימאריבעיר ש יםיםיםיםלִלִלִִל----יםיםיםיםרִרִרִִריֵיֵיֵֵיבארמון 

צבעים ובסידור הבשילוב , דמויות דמיון המשתקף ב–) והמסופוטמי

עברי -ניגם לערים אחרות בכרתים יש שם כנע, ססֹונֹו בנוסף לְּכ.כלליה

ס פֹוַלֶא,  )איתן (ססססיֹויֹויֹויֹונִנִנִִניַתיַתיַתיַתאִאִאִִא, )אשתר(ר ר ר ר תֶתֶתֶֶתיְסיְסיְסיְסאִאִאִִא, )חנוך (ןןןןריֹוריֹוריֹוריֹוכֹוכֹוכֹוכֹויַניַניַניַנאִאִאִִאכגון , מובהק

 ניהניהניהניהידֹוידֹוידֹוידֹוּכִּכִּכִִּכ, )כמר(ס ס ס ס רֶרֶרֶֶרמָמָמָָמכָכָכָָכ, )גורן(יה  יה  יה  יה  נִנִנִִנרְרְרְְרּגֻּגֻּגֻֻּג, )ערד (ןןןןדֶדֶדֶֶדרַרַרַַר ַא ַא ַא ַא,)אפרתה (ההההטָטָטָָטרָרָרָָרפְפְפְְפַאַאַאַא , )אלוף(

ס ס ס ס מֹומֹומֹומֹוסָסָסָָס, )צלמון (ניסניסניסניסמֹומֹומֹומֹולְלְלְְל ַס ַס ַס ַס,)ליש(ה ה ה ה יָיָיָָיסָסָסָָסלָלָלָָל,  )לבן (ןןןןּבֶּבֶּבֶֶּבלֶלֶלֶֶל, )להט, לוט(    אטֹואטֹואטֹואטֹולַלַלַַל, )כידון(

שם נוסף שלו זיקה לארץ . ועוד) קדש (דיסטוסדיסטוסדיסטוסדיסטוסקַקַקַַק). שמר (ההההיָיָיָָירְרְרְְרמַמַמַַמסַסַסַַס,  )שמש(

 90-כ, פלופונסוס האי-חצימזרח - עיר בצפון,Μυκήνη (מיקנהמיקנהמיקנהמיקנהכנען הוא 

, המיקניתהמיקניתהמיקניתהמיקניתמכונה התקופה שעל שמו , אתונהמערבית ל-מ דרומית"ק

 "ִמְקֶנה"- שמקורו ב–) ס" לפנה1100-1600, ןבתולדות יוו, מינואית-הבתר

  . עברית-בשפה הכנענית

תעודות שנכתבו . כרתיםכרתיםכרתיםכרתיםבגם  נשמרה היטב עברי-הזיקה לעולם הכנעני

.  על האיעברית-ס עדיין מגלות את ההשפעה הכנענית" לפנה14-במאה ה

.  מובהקעברי-תושבים רבים הנזכרים בתעודות הללו הם בעלי שם כנעני

תקופת הפלישה של  (14 -שדוברו בכרתים לפני המאה האחת השפות 

כפי שהיא מתגלה , היא בעלת מבנה של שפה שמית) דוברי יוונית לכרתים

  .  "Aהכתב הליניארי "במה שנקרא 

.  של כרתים ניכרת גם במיתולוגיה של כרתיםעברית-הזיקה הכנענית

ופה וכנכדו נחשב כבנה של איר, ססֹונֹו המלך הראשון של העיר ְּכ,,,,ססססמינֹומינֹומינֹומינֹו

 הוא ככול הנראה גלגול מקומי של "רנֹוֶגַא"השם . רמלך צֹו, ררררנֹונֹונֹונֹוגֶגֶגֶֶגַאַאַאַאשל 

רית נזכר האי כרתים ָג מכאן גם ההסבר לכך שבכתבי אּו."הכנעני"הכינוי 

הסיפור על הולדת . פטרון חרשי המתכות, רַׁשּוכארץ הבחירה של ּכ

ידי -על, מלך צור, שלפיו נחטפה אירופה בת אגנור, אירופה במיתוס היווני

- מקורו אף הוא במיתוס כנעני–שכדי לפתותה התחפש לשור , סהאל זאּו

ים ומוליכה -תַרֵׁששור מעלה על גבו את ֲא, לפי המיתוס המקורי. פניקי

 .פניקית-כנעניתההתיישבות השם מייסדת האלה את , התיכון-לחופי הים

 שבשפה "בֶרֶע" מקורו ככול הנראה במונח "אירופה"השם . מעבר לים

והמסמל את גל , המזוהה עם שקיעת השמש במערב, עברית-הכנענית

  .  אים ובכרתיםֶגבעיקר באיים הֶא, ההתיישבות הפניקית במערב
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 של תושבי כרתים ניתן ללמוד גם מִאזכור השם עברי-על מקורם הכנעני

ת אזכורם הראשון מופיע בזמן פשיט.  במקרא בהקשרים שונים"ַהְּכֵרִתי"

שחלקו המערבי היה בשליטת הפלשתים ,  ערי הנגב הצפוניעמלק על

): "ֶנֶגב ָּכֵלב("ואילו חלקו המזרחי היה בשליטת יהודה , )"ֶנֶגב ַהְּכֵרִתי"(

ֶעֶבד , ַנַער ִמְצִרי ָאנִֹכי: ַוּיֹאֶמר? ְוֵאי ִמֶּזה ָאָּתה, ַאָּתה-ְלִמי: ַוּיֹאֶמר לֹו ָדִוד"

ֲאַנְחנּו ָּפַׁשְטנּו ֶנֶגב ; ַהּיֹום ְׁשלָֹׁשה, ֲאדִֹני ִּכי ָחִליִתיַוַּיַעְזֵבִני , ְלִאיׁש ֲעָמֵלִקי

, , , , אאאא""""שמשמשמשמ((((        """"ְוֶאת ִצְקַלג ָׂשַרְפנּו ָבֵאׁש; ְוַעל ֲאֶׁשר ִליהּוָדה ְוַעל ֶנֶגב ָּכֵלב, ַהְּכֵרִתי

 ערי שבט 17-אחת מ, ִצְקַלגבמרכז פרשייה זו עומדת העיר  ).).).).13131313----14141414////לללל

 "ְיהּוָדה-ַוְיִהי ַנֲחָלָתם ְּבתֹוְך ַנֲחַלת ְּבֵני": שנכללו בנחלת יהודה, שמעון

, שדה בשליטת העיר הפלשתית גת-הגם שהייתה זו עיר – )1111////טטטט""""יהושע ייהושע ייהושע ייהושע י((((

 שבה ישב ,,,,))))2222////אאאא""""ככככ, , , , אאאא""""שמשמשמשמ(((( "ֶמֶלְך ַּגת, ָמעֹוְך-ָאִכיׁש ֶּבן"שנמסרה לדוד על ידי 

ָנא -םִא: ָאִכיׁש-ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ":שבה נמשח למלך, עד שעבר לחברון

ְוָלָּמה ; ְוֵאְׁשָבה ָּׁשם, ִיְּתנּו ִלי ָמקֹום ְּבַאַחת ָעֵרי ַהָּׂשֶדה, ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך

ָלֵכן ; ִצְקָלג ַוִּיֶּתן לֹו ָאִכיׁש ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת? ֵיֵׁשב ַעְבְּדָך ְּבִעיר ַהַּמְמָלָכה ִעָּמְך

   ).).).).5555----6666////זזזז""""ככככ, , , , שםשםשםשם((((" ם ַהֶּזהַעד ַהּיֹו, ָהְיָתה ִצְקַלג ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה

 עובדה – אינו מוזכר ברשימות עממי כנען שבספר בראשית ַהְּכֵרִתי

רמז לזהותו ניתן למצוא בקשר השם . שבגינה נחלקות הדעות לגבי זהותו

 עם ַהְּפֵלִתיזיהוי ". ְּפִלְׁשִּתי "שהוא ככול הנראה שיבוש של השם, "ַהְּפֵלִתי"

 ַהְּכֵרִתי ֶנֶגבהנסמכת על העובדה ש, ערה בלבד הוא בבחינת השְּפִלְׁשִּתיה

על קשר זה ניתן ללמוד גם מדברי ". ְּפִלְׁשִּתיםארץ "היה חלקה הדרומי של 

ּכֹה ָאַמר , ָלֵכן": המזהים אותם כיושבי חוף הים, הנביאים יחזקאל וצפניה

ְוַהֲאַבְדִּתי ֶאת ; ת ְּכֵרִתיםְוִהְכַרִּתי ֶא, ִהְנִני נֹוֶטה ָיִדי ַעל ְּפִלְׁשִּתים: ֲאדָֹני ְיהִוה

; ּגֹוי ְּכֵרִתים, הֹוי יְֹׁשֵבי ֶחֶבל ַהָּים":  או,,,,))))16161616////הההה""""יחזקאל כיחזקאל כיחזקאל כיחזקאל כ(((( ְׁשֵאִרית חֹוף ַהָּים

. ))))5555////צפניה בצפניה בצפניה בצפניה ב(((( "ֵמֵאין יֹוֵׁשב, ְוַהֲאַבְדִּתיְך, ְּכַנַען ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים, ְיהָוה ֲעֵליֶכם-ְּדַבר

 אחת , שמהעיר ַּגתַהְּפֵלִתי לִּגִּתים ויַהְּכֵרִתצימוד  השערה זו מתחזקת בשל

-ְוָכל, עְֹבִרים ַעל ָידֹוְוָכל ֲעָבָדיו  ":פלשתים הראשיות של העריםמחמש ה

, ֲאֶׁשר ָּבאּו ְבַרְגלֹו ִמַּגת, ֵמאֹות ִאיׁש-ֵׁשׁש, ַהִּגִּתים-ַהְּפֵלִתי ְוָכל-ַהְּכֵרִתי ְוָכל

   .))))18181818////וווו""""טטטט', ', ', ', שמואל בשמואל בשמואל בשמואל ב(((( "עְֹבִרים ַעל ְּפֵני ַהֶּמֶלְך

, בתקופת מלכותו של דוד, מוזכרים אף מאוחר יותר ַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי

----וווו""""טטטט, , , , בבבב""""שמשמשמשמ((((מרד אבשלום בנו של דוד ) 1: (המרידות כנגדובהקשר לשתי 

,  במהלך העימות עם אבשלום....))))''''ככככ, , , , בבבב""""שמשמשמשמ(((( ִּבְכִרי-ֶׁשַבע ֶּבן מרד ) 2 (;;;;))))טטטט""""יייי

-ְוָכל, ְוָכל ֲעָבָדיו עְֹבִרים ַעל ָידֹו ":מוזכרים הם כמי שהתגייסו לטובת דוד

, ֲאֶׁשר ָּבאּו ְבַרְגלֹו ִמַּגת, ֹות ִאיׁשֵמא-ֵׁשׁש, ַהִּגִּתים-ַהְּפֵלִתי ְוָכל-ַהְּכֵרִתי ְוָכל

 זמן קצר לאחר מכן ניצב הוא בפני ).18181818////וווו""""טטטט, , , , בבבב""""שמשמשמשמ((((  "עְֹבִרים ַעל ְּפֵני ַהֶּמֶלְך
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ּוְׁשמֹו , ְוָׁשם ִנְקָרא ִאיׁש ְּבִלַּיַעל" :ִּבְכִרי-ֶׁשַבע ֶּבןשבראשו עומד , מרד נוסף

ֵאין ָלנּו ֵחֶלק ְּבָדִוד ְולֹא : ַוּיֹאֶמר, ע ַּבּׁשָֹפרַוִּיְתַק; ִאיׁש ְיִמיִני, ִּבְכִרי-ֶׁשַבע ֶּבן

, ִיְׂשָרֵאל ֵמַאֲחֵרי ָדִוד- ַוַּיַעל ָּכל ִאיׁש .ִאיׁש ְלאָֹהָליו ִיְׂשָרֵאל, ִיַׁשי-ָלנּו ְּבֶבן-ַנֲחָלה

 "רּוָׁשָלִםְי-ַהַּיְרֵּדן ְוַעד-ִמן, ְוִאיׁש ְיהּוָדה ָּדְבקּו ְבַמְלָּכם; ִּבְכִרי-ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ֶּבן

,  לצד דודהכרתי והפלתיגם במסגרת עימות זה מתייצבים  ,,,,))))2222////ככככ, , , , בבבב""""שמשמשמשמ((((

 אחד מהמפקדים הבולטים בצבאו של ,ְיהֹוָיָדע-ְבָנָיהּו ֶּבןכשבראשם עומד 

, ַוֵּיְצאּו; ַהִּגּבִֹרים-ְוַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי ְוָכל, ַוֵּיְצאּו ַאֲחָריו ַאְנֵׁשי יֹוָאב"דוד

ַהָּצָבא  ְויֹוָאב ֶאל ָּכל" ; ))))7777////ככככ, , , , בבבב""""שמשמשמשמ(((( "ִּבְכִרי-ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ֶּבן, םִמירּוָׁשַלִ

-ּוְבָנָיהּו ֶּבן ";;;;))))23232323////ככככ, בבבב""""שמשמשמשמ ("ַהְּפֵלִתי-ְוַעל ַהְּכֵרִתי-ַעל ְיהֹוָיָדע- ּוְבָנָיה ֶּבן,ִיְׂשָרֵאל

 ).).).).17171717////חחחח""""יייי, , , , אאאא""""ההההדדדד" ַיד ַהֶּמֶלְךָדִויד ָהִראׁשִֹנים ְל-ּוְבֵני ְוַהְּפֵלִתי ַהְּכֵרִתי-ְיהֹוָיָדע ַעל

הרי , בצבאו של דוד אינו ברור דיו הגם שהתפקיד שמילאו ַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי

שניתן לשער כי היו הם חלק מיחידה נפרדת שבראשה עמד מפקד נערץ 

 הנחשב כאחד משלושת גיבורי המלך דוד ,ְיהֹוָיָדע-ְבָנָיהּו ֶּבן, בעת ההיא

   . )8888----22222222////גגגג""""ככככ, , , , בבבב""""שמשמשמשמ((((

אלא גם , ַהְּכֵרִתיקשה לא רק לזהות במדויק את , ן המעט הידוע לנומ

 שבמקרא לבין לאי ַהְּכֵרִתימשמעית לגבי הקשר בין -לתת תשובה חד

על ). הפניקים(שיושב בשלב מוקדם יחסית על ידי הכנענים , כרתים

אגדת כרת אגדת כרת אגדת כרת אגדת כרת -מ, כאמור,  ניתן ללמוד"כרתים"מקורו הכנעני של השם 

כי מֵשם גיבורה נלקח שמו של ,  עתיקותה ניתן לשער  שבשל    ,הכנענית

המקרא הוא יצירה המשתרעת על פני למעלה , לעומת זאת. האי כרתים

יתכן , מחד. ולכן קשה לדעת מה מאוחר ומה מוקדם בו,  שנה1000-מ

 ואף לפני כן אגדת כרתאגדת כרתאגדת כרתאגדת כרתמהתקופה שבה נכתבה , שהכרתי הוא שם קדום

; )לאחר מכן הועלתה על הכתבורק , פה-עלילה שסופרה תחילה בעל(

מהתקופה שבה ,  שבמקרא הוא מאוחר יחסיתַהְּכֵרִתיייתכן ש, מאידך

  . לארץ ישראל, כגון הפלשתים, פלשו גויי הים

  

   מהפכת הכתב1.4.2.2

,  ומסיבה זו נשתכחה מהפכה זו–מהפכת המתכות היא מהפכה אילמת 

 לעומת .חרף השפעתה העצומה על התפתחות הציביליזציה האנושית

- ומסיבה זו מוכרת היא כול–מהפכת הכתב היא מהפכה מתוקשרת , זאת

 מהפכה שחשיבותה –מהפכת הכתב היא מהפכה תקשורתית , למעשה. כך

אם מהפכת המתכות מחוללת . אינה נופלת מזו של מהפכת המתכות

שינוי דרמתי  הרי שמהפכת הכתב מחוללת –שינוי דרמתי בעולם החומר 
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כול אחת כשהיא לעצמה ושתיהן יחד ,  מהפכות אלושתי. בעולם הרוח

  . הן שחוללו את המעבר מחיי היער לחיי העיר- הן–במצטבר 

אחסונו , התפתחות הכתב משמעה התפתחות הכלים ליצירת מידע

קודם ליצירת הכתב הייתה התפתחות הציביליזציה מוגבלת . והפצתו

 הצבר רוחני הקודם –כיוון שלא ניתן היה לייצר מידע בהיקף רחב , ביותר

הגם ששני , הצבר המידע קודם להצבר ההון: במילים אחרות. להצבר הון

 כשם – הגידול במידע מגדיל את ההון. סוגי הצבר אלה תלויים זה בזה

שהוא , ההון מגביר את הסחר. שהגידול בהון מגדיל את הגידול במידע

  . סחר בחומר וסחר במידע: עצמו בעל שני פנים

חשובה לא , שחוללה את הצבר המידע, מהפכת הכתב, זובפרספקטיבה 

כשם שאת . שחוללה את הצבר ההון הפיזי, פחות ממהפכת המתכות

 תקופות לפי סוג המתכות 3-היסטוריוגראפית מחלקים ל-התקופה הקדם

 כך גם את התקופה –) ארד וברזל, נחושת(שנכנסו לשימוש 

ינות על ידי המעברים  תקופות המאופי3-ההיסטוריוגראפית ניתן לחלק ל

-המעבר מכתב) 2(; )אלפביתי(המעבר מכתב ציורי לכתב קולי ) 1: (הבאים

המעבר ממכבש דפוס למחשב ולרשת ) 3(;  )מכבש הדפוס(יד לכתב מכני 

כול התפתחות בטכנולוגיית המידע ). אינטרנט(התקשורת בין מחשבים 

 הגם שיחס ,גררה עמה התפתחות מקבילה בכול שאר תחומי הציביליזציה

היחסים בין טכנולוגיית המידע לשאר . צדדי-אלא רב, צדדי-זה לא היה חד

,  מורכבות המצריכה דיון נפרד–תחומי הציביליזציה הם מורכבים ביותר 

  .  שלא כאן המקום לקיימו

הוא במופשטות , יתרונה של שיטת הכתב הקולי על פני שיטות כתב ציורי

 רק משעה שקיימת שיטת כתב רעיונות מופשטים ניתן לבטא. השל

מסיבה זו היו הדתות הפגאניות מוגבלות .  לא לפני כן–מופשטת 

לפחות , מוגבלות- ואילו הדתות הטקסטואליות הן בלתי–בהתפתחותן 

כמעט כול מה שנתפש כהגות דתית בתרבויות . באופן עקרוני

 –הוא בעצם סוג של פרשנות של  הטקסט המקראי , הטקסטואליות

פרשנות נוצרית ואף , )דרש וסוד, רמז, פשט= ס "פרד(הודית פרשנות י

 תנאי להתפתחות הפילוסופיה גםהכתב הקולי הוא . פרשנות אסלאמית

 שני תחומי הגות שעניינם תרגום העולם המוחשי למושגים –והמדע 

 כול –כמו גם הפילוסופיה והמדע שלנו , הדתות המוכרות לנו. מופשטים

  . ישראל-שראשיתה בארץ, הפונטיאלה הם פרי מהפכת הכתב 
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במחקר . כול היתר טפל לוכש, הדיבור הוא העושה את האדם לאדם

אלא גם לרוב בעלי ,  ולשוןשלא רק לאדם יש שפה, המודרני מקובל לומר

רק כול עוד משתמשים אנו , על קביעה זו לא ניתן לחלוק. החיים

שבו קיימת  בכול מקרה. במובן מצומצם למדי" לשון"- ו"שפה"במונחים 

תקשורת סוג של בכול  .   קיימת גם תקשורת בדרגה זו או אחרת, חברה

המידע המועבר בקרב . מין אחד למשנהוהמשתנה מ, מועבר מידע מסוים

 כאשר בעלי החיים  –לי החיים מבוסס על פלט וקלט חושי בלבד בע

הריחות . על ידי סוגי הפלט והקלט הללו, בין השאר, נבדלים זה מזה

 –יללת הזאב ואותות רבים אחרים , "ריקוד הדבורה", צה הנמלהשמפי

במסגרת ,  מבעל חיים למשנהוכול אלה משמשים להעברת מידע מעשי

המידע החושי הוא סוג של איתות המועבר מחי . יחסי הגומלין ביניהם

האותות הנשלחים על . הישרדותם והתרבותםאת כדי לאפשר , למשנהו

ומפעילים אצלו תגובות , די פרט אחרנקלטים על י, ידי פרט אחד

במקרים רבים משמשים האותות הללו לא רק . מסוימות וצפויות מראש

על ידי תיאור מצבם , אלא גם בעקיפין, כדי לתת הוראות ביצוע במישרין

  .  הפיזי או הרגשי

לא רק , התקשורת האנושית שונה מכול סוגי התקשורת בעולם החי

אף שמסוגל הוא , התוכי, למשל, כך.  תיתאלא גם איכו, מבחינה כמותית

אלא , איננו מדברהרי ש, לחקות באופן כמעט מושלם את הדיבור האנושי

כשילד מתחיל לרכוש את , לעומת זאת.  בדייקנות רבהצליליםמעתיק 

פרי , אלא יוצר גם שפה משלו, אין הוא מחקה אותה בלבד, שפת הוריו

אלא יוצר , "כמו תוכי"וריו אין הוא חוזר על דברי ה. יצירתו האישית

, בדומה לכך. מאיןיש לעיתים קרובות , מילים חדשים-מילים וצירופי

  אף היא אינה אלא סוג של חיקוי נטול כול–" ציפורי שיר" של "שירתן"

  . כגון הגנה על טריטוריה וחיזור, המשמשת לצורכי הישרדות, יצירתיות

" ריקוד"כלל אינו , "יםשיר הציפור"בדומה ל,  אף הוא"ריקוד הדבורה"

. ביולוגי ותפקודי בלבד, אלא משהו שונה,  במובן האנושי של המילה

חוזרת אל הכוורת ומבצעת סדרת , )צוף פרחים(דבורה המגלה מקור מזון 

אותות . המציינת במדויק את כיוונו ואת מרחקו מהכוורת, תנועות קבועה

, צורך מציאת מזוןשל בעלי חיים יכולים לשמש ל) או אחרים/ו(קוליים 

תקשורת זו .  אך לא מעבר לכך–' מצוקה וכד, סימון טריטוריה, חיזור

,  ואינה ניתנת להתפתחות מעבר לרפרטואר המקורי, טבועה בהם מלידה

של בעלי החיים )  "קריאות" ("מילים"מערכת ה. הגנטי והאינסטינקטיבי
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ילים  ואילו מערכת המ–קבועה ובלתי משנה , היינו, "סגורה"היא 

  .   משתנית ומתפתחת כול העת,  פתוחההמילים של בני האדם היא-וצירופי

, בין השאר, הואתקשורת החייתית האנושית לתקשורת ההבדל בין ה

 שבה "שפה"ל. בתפקודים השונים של השפה וברמת המורכבות שלה

. הנועד להישרדות ולהתרבות,  החיות תפקיד תקשורתי בלבד"מדברות"

או הוראות , )עשה(מכוונת לתת הוראות הפעלה זה לזה תקשורת חייתית 

המידע הגלום בצלילים שמפיקים בעלי חיים הוא ). אל תעשה(מחדל 

. כיוון שהוא תפקודי בלבד ונועד לשרת חברות קטנות מאוד, מינימליסטי

לא , המידע הגלום בצלילים שמפיק האדם רב פי כמה וכמה, לעומת זאת

  –  בקרב חברות גדולות ומורכבות בהרבהרק בשל היותו נחוץ לתקשורת

 , דת כיוצרתאלא גם בשל התפקודים הנוספים שיש לשפה האנושית

  הדיבור האנושי אינו משמש רק .  ואֹומנותמדע, פילוסופיה , משפט

רק האדם שואל . אלא גם לצרכים עיוניים – בלבד  לצרכים מעשיים

 מחפש הסברים רק האדם. ובזה ייחודו, שאלות ומחפש להן תשובות

 צורך לדעתיש רק לאדם . הסובב אותו ואף לזה הנמצא בתוכויקום ל

הצורך לדעת הוא המניע להתפתחות . רק צורך לשרוד לא –ולהבין 

נכון אומנם שלממצאים . במקורו אין לו שום היבט מעשיכש, המדעית

מדעיים עשויות להיות השלכות על התפתחות הטכנולוגיה והארגון 

  .לא תכליתו, אלה הם תוצרי לווי של המדעאך , החברתי

 ומכאן כושר התפתחותה האפסי  – היא פיזית בלבדיתית החיהתקשורת 

ומכאן כושר  – סמליםמבוססת על  האנושית תקשורת ה, לעומת זאת

, הסמלהההיכולת ליצור מילים מקורה ביכולת . התפתחותה הבלתי מוגבל

. תפק בדברים כשלעצמםלהסמבלי , ייצוגים של דבריםירת יצ, היינו

,  ולא כמותי– הוא מהותי "שפות החיות"ההבדל שבין השפה האנושית ל

  .  הבדל שבדרגה בלבד, היינו

 אך רק – )"אותות" ("סימנים"מהווה מערכת של , כול שפה באשר היא

, סמליים-ישנם סימנים לא. בהקשר האנושי מהווים הסימנים גם סמלים

הקשורים על ידי , סימנים טבעיים) א (:אותם מקובל לחלק לשני סוגים

או צלקת , כגון עשן הקשור לאש, קשר סיבתי בין תופעות טבעיות

נעדרי קשר סיבתי בין הסימן , סימנים מקריים) ב (;הקשורה לפצע

 –המקבלים את ערכם התקשורתי באמצעות קשר אסוציאטיבי , למסומן

גי סימנים שני סו. כאלה הם רוב האותות המשמשות את בעלי החיים

הלשון , לעומת זאת. לא הבדלי מהות – אלה נבדלים זה מזה הבדלי דרגה
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בעוד . "סמלים"המכונה , האנושית מאופיינת על ידי סוג שונה של סימנים

הרי , שבשני הסוגים הקודמים קיים קשר מסוים בין הסימן למסומן

ומשמעות הסמל , שבמקרה האנושי לא קיים קשר בין הסמל למסומל

השפה . בדרך של הסכם מוסכמה חברתית, ת בתהליך חברתינרכש

   . אלא מלאכותית ומוסכמת, אינה טבעיתכלל האנושית 

באשר , הלשון האנושית מורכבת אלפי מונים מכול שפה קולית אחרת

גם על  אלא  –ק על היכולת להפיק צלילים בודדים אינה מבוססת ר

בעיקר , מילים- וצירופיצלילים-ליצור מהם מילים על ידי צירופיהיכולת 

מערכת הצלילים של בעלי . )הכתב האלפביתי(עם התפתחות הכתב הקולי 

 בעלת דרגה נמוכה מאוד של כושר הבחנה, החיים היא מערכת כוללנית

ולא כאל , בעל חיים מגיב לקריאה מסוימת כאל יחידה שלמה. )רזולוציה(

ם קריאה אחת אם יש לבעל חיי, למשל, כך. צירוף של מרכיבים קוליים

הרי , וקריאה שנייה המצביעה על נוכחות מזון, המצביעה על סכנה

, לא יוכל להפיק קריאה משולבת, זמנית בשניהם-שבמקרה שבו יתקל בו

  . ללא חיבור ביניהן, נפרדותקריאות אלא יסתפק בשתי 

המבוסס על , בני אדם יכולים לבצע עיבוד קולי מורכב ביותר, לעומת זאת

, הברות(היחידות הבסיסיות של הלשון . ם וחיבורם כאחדפירוק צלילי

צליל יחיד אינו .  הדגשות והפסקות, תנועות, מורכבות מעיצורים) פונמות

עליו להתחבר , כדי שצליל יהפוך למילה בעלת משמעות. יוצר מילה

. היוצרים מילה בת הברה אחת, או לשני צלילים, לפחות לצליל נוסף

,  האדם היה מורכב ממילים בנות הברה אחתאוצר המילים הראשוני של

 –הברה פתוחה מורכבת מעיצור אחד ותנועה אחת . פתוחה או סגורה

  . ואילו הברה סגורה מורכבת משני עיצורים ותנועה אחת

עיקר ההבחנה בין מילים שונות נעשית על ידי , בשפת הברות מעין זו

,  הברה אחת.)שפה טונלית (השימוש בטֹונים שונים ובאורך התנועות

. תקבל משמעות שונה לפי גובה הצליל ואורך התנועה, פתוחה או סגורה

שריד לשפות טונליות מעין אלה ניתן למצוא בחברות ראשוניות 

ואף בתרבויות מפותחות שלא סיגלו , הנמצאות עדיין ברמה השבטית

שפות אלו השתנו . סין ויפןדוגמת , )אלפביתי, פונטי(לעצמן כתב קולי 

אך טרם הצליחו , עם יישום שיטת הכתב הקולי, עת המודרניתמאוד ב

שאימצו , להגיע לדרגת מורכבותן של שפות המזרח התיכון ואירופה

יש קשר מובהק בין דרגת המורכבות . שיטת כתב זו כבר לפני אלפי שנים

וההתפתחות של שפה מסוימת לדרגת המורכבות וההתפתחות של שיטת 
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,  חסרות כתב נשארו במצבן הראשוניתרבויות. הכתב המשמשת אותה

אך לא חרגו מעבר , חברות שאימצו את שיטת הכתב. ההברתי והטונלי

ואז החלו , הגיעו לדרגת התפתחות ומורכבות מסוימת, לכתב הברתי

רק תרבויות שיצרו את שיטת הכתב . מתגלות בהן סימני נסיגה וניוון

  . ותןהקולי הפכו בלתי מוגבלות מבחינת מורכבותן והתפתח

התפתחות הכתב מאופיינת על ידי התרחקות הקשר בין הסמל למסומל 

הנבדלים זה , מקובל להבחין בין שני סוגי כתב.  והגדלת מורכבות השפה

הכתב הכתב הכתב הכתב ) א: (מזה במידת הקשר שבין המילה הכתובה למילה המדוברת

ההבדל בין שתי שיטות אלה ). אלפביתי, הפונטי (הכתב הקוליהכתב הקוליהכתב הקוליהכתב הקולי) ב(; הציוריהציוריהציוריהציורי

  .  אלא הבדל מהותי– הבדל שבדרגה, ינו כמותיהוא א

ציור . כתב ציורי מורכב מסמלים חזותיים שלהם קשר לעצמים השונים

ציור . ולכן הוא בעל אופי סטטי, פי של עצם מסויםאהוא תיאור גר

מצב שלא הושג אלא , מושלם הוא צילום מדויק של המציאות הסטטית

ות של פרספקטיבה ועומק כשפותחו טכניק, בתקופת הרנסאנס, בקירוב

הושגה מידת דיוק , נעדרי פרספקטיבה, בשלבי הקודמים. על גבי מישור

כיוון שמטרתו אינה לתאר , כתב ציורי נבדל מציור לעצמו. קטנה בהרבה

מלכתחילה אין הכתב הציורי . בעיקר שמות עצם, אלא מילים, עצמים

, למשל,  כך.אלא להעברת מידע, שואף לדיוק חזותי בתיאור של עצמים

ציור של בית צריך שישקף במדויק ככול האפשר את המבנה של בית 

 היא "בית"לעומת זאת המילה . ולא של הבית השכן, מסוים זה

פי צריך אולכן תיאורה הגר, מלכתחילה סוג של הכללה של כול הבתים

לכן . הפשטה המשמשת לצורך הכללה, שיהא מופשט מהפרטים השונים

מרובע המורכב משני קווים אנכיים , למשל,  הביתדי בציור מופשט של

ושני קווים אופקיים מעליהם המייצגים את גג ) המייצגים את הקירות(

ניתן לתאר את המילה ) מרובע( קווים ישרים 4על ידי , כך. הבית ורצפתו

 לעצם המהווה את הבית הוא ברור באופן "בית" הקשר בין המילה ".בית"

בדרך דומה . לפרש את המרובע כמייצג עצם אחראף כי תמיד ניתן , יחסי

שם (כשכול סימן ציורי מסמל מילה , אפשר ליצור אלפי סימנים ציוריים

  ). עצם

כיוון שרק , הכתב הציורי הוא כתב המורכב משמות עצם בלבד: זאת ועוד

  ובאופן זה הוא כתיב חסר –פי אעצמים וגופים ניתן לתאר באופן גר

. אשר לא ניתן לתאר באמצעותו פעולות ותנועותב, ומוגבל באפשרויותיו

צריך לעשות שימוש סמלי , כדי לתאר בכתב ציורי פעולות ורגשות
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-כדי לתרגם טקסט מופשט לחרשים, כשימוש שאנו עושים בשפת הגוף

כיוון שכול צורה גראפית , משמעי-כתב ציורי הוא תמיד רב. אילמים

 באשר הוא קשה לכתיבה ,כמו כן הוא לא יעיל. ניתנת לפירושים רבים

, לכן. שרק מעטים חוננו בהם, ואף מצריך לימוד ממושך וזיכרון מצוין

בתרבויות הכתב הציורי עסקו במלאכת הכתיבה רק  מספר מלומדים 

וכול השאר המשיכו לנהל חייהם בעל , מצומצם שהוכנסו בתורת  סוד זו

 משוכלל דבר זה נבע לא רק מהקושי האובייקטיבי לפתח כתב. פה בלבד

אלא גם מהרצון לשמור על הכוח והיוקרה שהעניקה ידיעת , ומופשט יותר

שאף , הכתב הציורי דומה במידה מסוימת לכתב המתמטיקה. קרוא וכתוב

מה שהופך אותו לכתב , הוא עושה שימוש במערכת רבת סמלים חזותיים

  .  חרטומים למי שהמתמטיקה אינה עיסוקו

. ולא רק הרחבה של הכתב הציורי, בה חדשהכתב הפונטי מייצג כיוון חשי

התפתחות . לא של עצמים חזותיים, האותיות הן סמלים של צלילים

": הסמלה כפולההסמלה כפולההסמלה כפולההסמלה כפולה"שיטות הכתב הפונטיות מייצגת את מה שניתן להגדיר כ

שהיא עצמה סמל קולי של , מספר סמלים עבור כול מילה המדוברת

הכפולה הוא יתרונה הגדול של שיטת ההסמלה . דברים שבמציאות

יעילה ובעלת כושר התפתחותי בלתי מוגבל באופן , בהיותה נוחה לשימוש

 עיצורים המסומלים על ידי אותיות 22-כ( סמלים 28-באמצעות כ. עקרוני

 –) סימני הניקוד או אותיות המשמשות כתנועות( תנועות 6-ו)  האלפבית

 בנות הברה על ידי חיבור מילים פשוטות, ניתן ליצור אינספור של מילים

ואחר כך אף לחברן , אחת לכדי מילים מורכבות בנות מספר הברות

 "ספר-בית ","אוכל-חדר"כגון , למילים חדשות המורכבות ממספר מילים

שבה , מיליות היא השפה הגרמנית-הברתיות ורב-דוגמא למילים רב. 'וכד

אף , ובדרך כלל(עשויה מילה אחת להשתרע על מספר גדול של אותיות 

  ).  הפרדה באמצעות סימן חיבורללא

וביכולתו , בהכלילו את תנועות הלשון, הכתב הפונטי הוא אף דינאמי

. בנוסף לשמות העצם, שמות תואר, )שמות פועל(לסמל מונחי פעולה 

הכתב הקולי הוא . אופיו המופשט  מקנה לו כושר התפתחות בלתי מוגבל

 אלא גם דמוקרטי  –) ומכאן יעילותו בהעברת מידע(לא רק מדויק יותר 

אף שלמיטב ידיעתי הקשר בין . בהיותו קל ללמידה ולזכירה, יותר

, עובדה היסטורית היא, תרבויות כתב שונות לשיטות ממשל טרם נבדק

 –בבל וסין , שכתבי הציורים שימשו משטרי עריצות כמצרים הפרעונית

שחיו , ואילו כתבים פונטיים נוצרו והתפתחו בחברות עממיות יותר
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במדבר סיני ובארצות הרריות  בעלות שלטון מבוזר כארץ ישראל ואיי 

  .   יוון

ולסמל כול , שניתן לפרק את המילים לצלילים המרכיבים אותן, הרעיון

וככול , הוא מהפכני ביותר, )אותיות וניקוד(צליל על ידי סמל ייחודי 

וממנו , הידוע לנו הומצא פעם אחת ובמקום אחד בהיסטוריה האנושית

הכתבים הקוליים הראשונים נוצרו במרחב הארץ . הופץ לכול חלקי תבל

שגבולותיו במדבר סיני שבדרום ובחופי לבנון שבצפון , ישראלי

כשמתוך כתבי הציורים , התפתחות זו הייתה הדרגתית).  הפניקים(

היינו מערכת הסמלה , התפתח כתב הברתי) כתב החרטומים(המצריים 

. המוכר לנו היום) האלפביתי(כתב הקולי וממנו התפתח ה, של הברות

, מאחר שהשפה האנושית מורכבת מאפשרת היא גמישות עצומה

  .  מורכבות רבה וכושר התפתחות בלתי מוגבל כמעט

בין העין לאוזן ) קואורדינציה(פיתוח שיטת הכתב הקולי מצריך גם תיאום 

הם מילים . ומצריך לימוד ממושך, שהינו מלאכותי במידה רבה, וליד

במצב . ואילו הכתב הוא מערכת של סמלים חזותיים, סמלים קוליים

ואילו חוש השמיעה , הטבעי משמש חוש הראייה לתפיסת עצמים

שבו הסמלה חזותית , המצאת הכתב יצרה מצב חדש. לקליטת אותות

משל היה הדבר , צריכה לשקף את ההסמלה הקולית מדויק ככול האפשר

הסמלה ). 15151515////שמות כשמות כשמות כשמות כ" ַהּקֹולֹת ָהָעם רִֹאים ֶאת ְוָכל" ("ראיית הקול"שומה ל

כפי שניתן ללמוד , כפולה זו היא בעלת דרגות שונות של דיוק

ככול שהסמל הוא בעל . מההתפתחות ההיסטורית של הכתב המודרני

כך התווים השונים מאפשרים להבין טוב יותר , משמעות מדויקת יותר

 עיצור או תנועה סמל שבו לכול, כתיב קולי מלא. את הטכסט הכתוב

התפתחות הכתב העברי . משקף את דרגת הכתב הגבוהה ביותר, משלו

, עיצורי בעיקר, תחילה היה זה כתיב חסר. היא דוגמא מצוינת לכך

במשך הזמן הושלמה שיטת כתב זה על ידי הוספת . ותנועתי רק במעט

ל בשפות האירופיות הושם דגש את סימו. לציון התנועות השונות, ניקוד

ולכן הוספת הניקוד שימשה כלי עזר , התנועות כבר בשלבים הראשונים

. התפתחות הסימול המתמטי היא דוגמא נוספת. חשוב הרבה פחות, נוסף

כפי שמקובל עד , תחילה שימשו אותיות האלפבית ככלי לסימון מספרים

רק בשלב מאוחר יותר המירו סמלים מתמטיים . היום בכתיב העברי

אותם סמלים , ותיות לציון מספרים ויחסים כמותייםייחודיים את הא

  .המוכרים לנו היום
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מספר הצלילים שהאדם יכול להפיק אינו עולה בהרבה על זה שיכולים 

 ואילו שפת –היא סגורה "  הקופיםשפת"ובכול זאת , להפיק קופי האדם

בלשון האנושית מהווה מספר מוגבל זה את הבסיס . בני האדם פתוחה

היכולת ליצור מספר בלתי מוגבל . מילים-של מילים וצירופילמספר עצום 

מילים עלולה הייתה להקשות מאוד על תפקודה של -של מילים וצירופי

קושי זה נמנע הודות לכך שהתפתח ִתקנון . התקשורת האנושית

צירוף המילים . וכללים המגבילים את אפשרויות הצירוף) סטנדרטיזציה(

 מבוסס על כללי הלשון המהווים את לפסוקים תקניים בעלי משמעות

. "מבנה העומק של השפה"או מה שמכונה , חוקי התחביר והדקדוק

שעניינה הזיקה שבין ( "סמנטיקה"באפיון השפה האנושית מבחינים בין 

חקר הזיקה בין הסמלים לבין ( "סינטאקס" לבין ,)הסמלים והמסומלים

ים לבין הפקתם הדנה בזיקה שבין הסמל( "הפרגמאטיק"לבין , )עצמם

חוקי השפה אינם מונעים יצירת משפטים ). וקליטתם על ידי בני האדם

. אלא מגבילים אותם לכדי יצירה תקנית בלבד, חדשים בתוכן ובצורה

קיום חוקי התחביר מאפשר יצירת מידע והעברתו בדרגה גבוהה בהרבה 

  . מזו שניתן  לבטא בעזרת סמלים בדידים

רו המנטאלי של האדם ומבדילו מיתר בעלי כושר הסימול מעצים את כוש

אלא אף זוכר את העבר , בעזרתו מודע האדם לא רק להווה הרגעי. החיים

וביוגרפיה ) ברמת הקבוצה( רק לאדם יש היסטוריה .וצופה פני עתיד

כמו , רק לאדם יש זיכרון המרחיק לכת לאחור אלפי שנים). ברמת היחיד(

על גווניה השנים , המשיחיות. יםגם רצון המרחיק לכת קדימה אלפי שנ

שאין לו שום מקבילה בעולם החי הסב על , אופי אנושי מובהק-היא תו

היא גם זו , יכולתו לחשוב מעבר לרגע החולף. ציר ההווה הרגעי בלבד

  . סיפוקםת את להתגבר על דחפיו המיידיים ולדחושמאפשרת לו 

.  לנתקו מהמציאותיש בכוח דמיונו המוגבר גם כדי, אך בצד יתרונות אלה

 .אידיאלים נשגבים ודמיון חולני הם שני צדדיו של מטבע תודעתי אחד

בין ההבדל בין הגאון ל. הגאוניות והשיגעון הם שני צדדים של מטבע אחד

ובכך , באשר שניהם טיפוסים יצירתיים מאוד, משוגע הוא דק ביותרה

נות המציף יצירתיות זו כרוכה בשטף רעיו. נבדלים הם מרוב בני האדם

בעוצמה משתנה לפי דרגות הגאוניות או , את הגאון והמשוגע כאחד

רעיון המשוגע אינו מסוגל להבחין בין רעיון טוב לבעוד ש. השיגעון כאחד

בין המון רעיונות מלבחור הצליחו ב, הגאון מסוגל לכךהרי ש –גרוע 

ים שניהם יוצא. ולעיתים אף יותר, גרועים לפחות רעיון מקורי טוב אחד

בסוף הגאון מצליח בעוד שאך , )המקובלת, תקניתשהיא הדעה ה(מדעתם 
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. המשוגע נכשל בכך הרי ש– לנחות בחזרה על הקרקעריחופו המחשבתי 

ות עכפי שנתן להיווכח מהזוו, רועמעשי געון לייש קשר הדוק בין שכך גם 

אפילו החלו . דוגמת היטלר וסטלין, 20-במאה השביצעו רוצחי המונים 

הופכת , הרי משהגיעו לעמדת כוח מסוימת, דרכם כבני אדם רגיליםאלה 

  – כול העולם רודף אותם. הפרנויה שלהם לרצחנית ולמשמידת המונים

  .  ולכן צריך להשמיד את כול העולם

 כשם שרק האדם –לשפר עצמו ולהשתכלל , רק האדם יכול לעשות טוב

, הוא עושה מלחמהרק האדם . להחריב ולהשמיד, להרוס, יכול לעשות רע

, בכושר ההסמלה שלו מקור הטוב והרע שבאדם.  שלום–ולחילופין 

מכוח ידיעה . בתודעתו העצמית ובידיעתו את היקום הסובב אותו, היינו

, מה שהופך אותו לייצור היסטורי, זו כושרו לשנות את עצמו ואת סביבתו

גרים כול יתר בעלי החיים סגורים ומסו. המתפתח בזמן, אבולוציוני

ולכן אין בכוחם ,  המוטבע בהםמאחורי הבריח הגנטי והאינסטינקטיבי

, כפופים הם למחזוריות טבעית נצחית. אלא באופן שולי, להשתנות

התפתחות . בדומה למחזוריות תנועתם של הכוכבים במסילותיהם

 ומקורה –נחלת האדם בלבד היא , כידיעת ועשיית טוב ורע, אבולוציונית

  . סמלים וכליםבייחודו כיוצר 

כול ניסיון להגדיר את האדם על ידי הגדרה כוללנית כלשהי הוא בבחינת 

כשם שבשפה הדתית הגדרת האל היא בגדר צמצום . כשלון ידוע מראש

  כך גם בשפה החילונית הגדרת האדם היא בגדר –המהות האלוהית 

במהלך ההיסטוריה ניסו פילוסופים רבים . צמצום המהות האנושית

 אך כולם – את האדם למיטת סדום צרה של הגדרה כוללנית להכניס

היו מי .  בשל אופייה החלקי של כול אחת מהגדרות אלה, נכשלו בכך

. לעסוק במסחר ולכונן מדינות, שהגדירו אותו על פי כושרו לייצר כלים

יצור האדם הוא ": היו גם מי שחיפשו הגדרות רוחניות יותר כגון

, , , , מכס שילרמכס שילרמכס שילרמכס שילר(" אלא אף לשלול אותם,  החייםשביכולתו לא רק לחייב את

יצור האדם הוא ה"    ;))))9999' ' ' ' עעעע, , , , """"מסה על האדםמסה על האדםמסה על האדםמסה על האדם"""", , , , מצוטט על ידי  ארנסט קסיררמצוטט על ידי  ארנסט קסיררמצוטט על ידי  ארנסט קסיררמצוטט על ידי  ארנסט קסירר

 סירוב שהוא מקור רוח המרד – "היחיד המסרב להיות מה שהינו

האדם הוא "; ))))13131313' ' ' ' עעעע, , , , """"האדם המורדהאדם המורדהאדם המורדהאדם המורד""""    ,,,,אלבר קאמיאלבר קאמיאלבר קאמיאלבר קאמי((((המטפיזי והפוליטי כאחד 

מצוטט מצוטט מצוטט מצוטט , , , , מכס וברמכס וברמכס וברמכס ובר( "וה הוא לעצמובעל חיים האחוז ברשתות משמעות שטו

         ....))))6666' ' ' ' עעעע, , , , """"גן בעדן מקדםגן בעדן מקדםגן בעדן מקדםגן בעדן מקדם""""ה של רחל אליאור ה של רחל אליאור ה של רחל אליאור ה של רחל אליאור בספרבספרבספרבספר

  ;Ernst Cassirer (ארנסט קסיררארנסט קסיררארנסט קסיררארנסט קסיררגם הפילוסוף , בעקבות מכס ובר

מה שהוא מכנה , מגדיר את האדם על פי כושרו ליצור סמלים ) 1874-1945
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 כושר זהו המובהק באשר – )symbolicum homo( "חי מסמל"

הזהות האנושית במונחים של הגדרת , לשיטתו. שבכישורים האנושיים

שלהם , חשיבה וחברתיות ישימה גם לגבי בעלי חיים מסוימים, דיבור

ליחו להגיע לדרגת שכלול כמו זו של אם לא הצ אף – תכונות דומות

אלא הרחבה של , גם יצירת כלים אינה תכונה ייחודית לאדם. האדם

 לא –מבחינה זו בשני המקרים מדובר בהבדלי דרגה . כישורים חייתיים

הכושר לייצר סמלים אינו בבחינת הרחבה של , לעומת זאת. בהבדלי זהות

.  כשרון ייחודי לאדם אלא–כישורים מקבילים אצל שאר בעלי החיים 

- ובמידה מסוימת אף אנטי–ייחודו של כושר זה בהיותו לא הישרדותי 

 –אין בו כדי להגדיל את שליטת האדם על סביבתו , כושר זה. הישרדותי

. יש בו כדי להפחית שליטה זו ואף לנתק את האדם מסביבתו: אלא להפך

ל ידי חושיו ע, אינה מוקנית לו באופן ישיר, התמצאות האדם בסביבתו

באמצעות . שאינה חושית אלא סמלית,  אלא על ידי השפה שלו–בלבד 

מארגן האדם את מכלול המידע החושי שמפיקה , הסמלים שהוא יוצר

מערכת סמלים זו . עולם מאורגן ומסודר,  היינו– "קוסמוס"לכדי , סביבתו

, משפט, מוסר, דת, מדינה: "תרבות"משתקפת במכלול הדברים המכונים 

    :קסירראצטט שוב את דבריו של , מפאת חשיבותם. 'אומנות וכד, דעמ

. אלא גם בעולם של סמלים, אין האדם חי עוד בעולם הטבע בלבד

הם . האמנות והדת הם חלקיו של עולם זה, המיתוס, הלשון

את הקורים הסבוכים , השונים הטווים את רשת הסמלים החוטים

בת האדם ובניסיונו במחש כל התקדמות. של הניסיון האנושי

 אין אדם יכול עוד לעמוד במישרין מול. משפרת ומשכללת רשת זו
, דומה. אינו יכול לראותה פנים אל פנים, למעשה; הממשות

שהפעילות הסמלית של  שהממשות הטבעית פוחתת כל אימת

במובן , האדם, במקום לעסוק בדברים כשהם לעצמם. האדם עולה

עד כדי כך עטף עצמו בצורות  .שח עם עצמו בקביעות , מסוים

שאין ביכולתו , או בטקסי דת בסמלי מיתוס, בדימויי אומנות, לשון

אחד הוא . אלא בחציצת מתווך מלאכותי זה, לראות או לדעת דבר

המעשה אין האדם -אפילו בספרת. מצבו בספרה העיונית והמעשית

מוצקות או בהתאם לצרכיו או לתשוקותיו  חי בעולם של עובדות

, בתקוות ובחששות ,הוא חי בתוך ריגושיו הדמיוניים. ידייםהמי

  .בדמיונות ובחלומות, באשליות ובאכזבות

אפילו פעולות . שליטת הסמלים בחייו של אדם היא מוחלטת כמעט

יומיומיות כגון אכילה והזדווגות אינן מוסדרות על ידי המטען הגנטי של 
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----לוילוילוילוי----קלודקלודקלודקלודגים דוגמת אנתרופולו. אלא על ידי המטען המיתי שלו, האדם

שגם חייהם של בני האדם במצבם ,  הצביעו על העובדהשטראוסשטראוסשטראוסשטראוס

מוסדרים על ידי מערכות סמלים , כתב-בתרבויות נטולות, הראשוני

, "סטרוקטורליזם"מכאן השם (לא על ידי מטען גנטי כלשהו , מורכבות

מרי מרי מרי מרי הצביעה האנתרופולוגית , בדומה לכך). שניתן לזרם אנתרופולוגי זה

על האופי הסימבולי של דפוסי האכילה ) Mary Douglas, 2007-1921 (גלסגלסגלסגלסדדדד

המבוססים על שיטות , "לא כשר"או " כשר"בבחינת , "פראים"של אותם 

והמסבירות במידה מסוימת גם את דיני הכשרות , סיווג מורכבות ביותר

הצביעה   דגלס על מקורם של נוהגי , בדומה לכך. לפי ההלכה היהודית

המסבירים  אף , כתב אלו-והטהרה המסדירים בתרבויות נטולותהטומאה 

  . הם במידה מסוימת את דיני הטומאה והטהרה בהלכה

אנתרופולוגיה סימבולית היא שצריכה לתפוש את , לפי ארנסט קסירר

אסכולות התובעות ליישם את שיטת מדעי (הביהביוריזם הפוזיטיביזם ו

רוך הדבר בויתור על השאיפה אף אם כ  – )הטבע על מדעי החברה והרוח

חי "האדם אינו רק , לפי תפישה זו. ליצור מדע אחד כללי ומקיף כול

לא ניתן לחקור את , לשיטתו. "חי בעל היסטוריה" אלא גם – "מסמל

אלא על ידי שימוש , הזהות האנושית במונחים של תצפית אובייקטיבית

מה שהוא ההיסטוריה היא שהופכת את האדם ל. בממצאים היסטוריים

האדם הוא . ממש כשם שההיסטוריה תיצור את האדם של העתיד, היום

.  ומכאן ייחודו בהשוואה לשאר בעלי החיים–הוויה המתפתחת בזמן 

מה שאנו . האדם בבחינת אישיות הוא תוצר של ההיסטוריה האנושית

כפי ,  הוא תוצר של מפעלם הקיבוצי של בני האדם"אנושיות"מכנים בשם 

  : ))))80808080' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם((((ט קסירר  שכותב ארנס

.  אלא מפעלו–לא טבעו המטפיזי או הפיזי הוא המייחד את האדם 

הוא המגדיר והקובע את , מערכת הפעילויות האנושיות, מפעלו

 –ההיסטוריה , האמנות, הדת, הלשון המיתוס". האנושיות"מעגל 

תהא " פילוסופיה של האדם. "הם היסודות והגזרות של מעגל זה

פיה הפותחת לפנינו את הדרך לחתור לתוך המבנה אפוא פילוסו

של כול אחת מהפעילויות האנושיות ועם זאת מאפשרת לנו להבין 

הדת אינם , המיתוס, האומנות, הלשון. אותן כשלמות אורגנית

 הם מאוחדים בשלשלת –יצירות מבודדות פרי המקרה 

 –האמנות והדת , המיתוס, הפונקציה היסודית של הדיבור...אחת

תה חייבים אנו לחפש מאחורי כול צורותיהם וביטוייהם הרבים או

אל מקורם , בניתוח סופי, ואף לנסות להגיע, מספור
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אין לענות , המיתוס והדת, הלשון" מהות"השאלה בדבר ...המשותף

  . עליה ללא מחקר מעמיק בהתפתחותם ההיסטורית

ק התודעה האנושית היא המקנה לאדם את היכולת לשאול שאלות לא ר

אלא גם לנסות להבין את עצמו , לגבי המציאות הטבעית הסובבת אותו

במובן הרחב של , סמלים ואמונות. "דע את עצמך"בבחינת הצו היווני 

, כמו החמצן לגוף. הם האקלים הרוחני שבו חיים בני אדם, מושגים אלה

סמלים ואמונות הם יצירי השפה . כך הסמלים והאמונות לנשמה

עולם בתוך . דילים בין האדם לשאר בעלי החייםוהם שמב, האנושית

 והזוועות – ומכאן הישגיו הגדולים מחד, השפה עושה האדם כבתוך שלו

הדומים לו מבחינה , שלא כשאר בעלי החיים. שהוא מחולל מאידך

, אין האדם חי במציאות רק כפי שהיא לעצמה, אנטומית ופיזיולוגית

שהם , על ידי שכלו ורגשותיואלא גם , הנתפשת על ידי החושים השונים

  . סובייקטיביים על פי טיבם

שמקנה לו את היכולת ליצור זה כושר הסמלה ייחודי של האדם הוא 

הוא שהופך אותו לייצור . שהוא אולי ההישג הגדול ביותר שלו, מדע

הוא שמקנה לו את היכולת לחשוב . השואל שאלות ומחפש תשובות

להסיק מסקנות על בסיס הנחות יסוד , לבנות טיעון בר תוקף, באופן לוגי

, הוא שמקנה לו את היכולת לבצע חישובים מתמטיים מורכבים. מסוימות

.  ואף לבצע מדידות מדויקות–שני ושלישי , לנסח משוואות מדרג ראשון

הוא שמאפשר . הוא שמקנה לו גם את יכולותיו הטכנולוגיות המופלאות

בזמן להפנות את -  ובו–החלל על ולהתבונן במעמקי -לו להרים ראשו אל

הוא המקנה לו את היכולת . מבטו גם פנימה ולהתבונן בעמקי נשמתו

ואף להישיר מבט אל העתיד , אל  מעמקי הזמן, להסב מבטו לאחור

מודעות צפונים ב, אך בצד כול אלה. ולתכננו בהתאם לצרכיו ולשאיפותיו

חייו  זו למודעות.  גם הדאגה המתמדת לעתיד והפחד מפני המוותוז

המודעות . היא העושה אותו לייחודי כול כך, כמו גם לחיי קרוביו, ולמותו

היא המטילה עליו אחריות , כושר ההסמלהפרי , לעצמו ולסביבתו

,  והיא שהופכת אותו לחסר אך מעט מאלוהים, להחלטותיו, למעשיו

  .      בורא גן עדן ויוצר גיהינום, ליודע טוב ורע

. יצירי רוח היא העושה אותו לדבר מה ייחודי כל כךיכולת האדם ליצור 

אלא אף , מסוגל לא רק להתקיים בו, רק הוא לבדו בכל היקום המוכר לנו

כל אותן אפשרויות טכנולוגיות . לפחות בסביבתו הקרובה, לשנות אותו

של כושר יצירה , הנתונות לנו היום הן תוצאה של גאוניות האדם
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 עד שאין אנו מסוגלים להשתומם לנוכח ,כל כך התרגלנו לכך. והמצאה

יצירתיות האדם משתקפת כמובן לא רק בתחומי . פלא פלאים זה

, ציור, מוזיקה, אלא גם בתחומים אחרים כגון ספרות, הטכנולוגיה והמדע

אם יש אדם מסוים המגלם בתוכו את המהות . פיסול ושאר האומניות

זמנית בהמצאת -שעסק בו, י'ֶלאֹוָנרדֹו ָדה ִוינִצהרי זה , האנושית במלואה

 –בפיסול ובציור , באדריכלות, בחקירות מדעיות, טכנולוגיות חדשות

  . כשבכול אלה הצטיין הצטיינות יתר

היא ההיבט החיובי של כושר אנושי , מתת אלוה ממעל, גאוניות האדם

 הרי אסון ,הסכנה של דמיון פעיל מדי, אך בצד זו קיימת. ייחודי זה

כפי , "חייתי"אין הוא נוהג באופן ,  נוהג באכזריותכשהאדם. השמדהו

 במשמע –ל " בלשון חז,"יצר הרע" ("שטני" אלא באופן –שמקובל לומר 

רק האדם מסוגל לצאת ). בבחינת סטייה מהנורמה, של בחירה ברע

טירוף הוא ). ויש קשר בין שני אלה(מדעתו ואף לרצוח בני אדם אחרים 

במובן ,  אפשרית רק אם קיימת דעתויציאה כזו היא, יציאה מהדעת

כושר ההסמלה של האדם היא שהופכת . כסמל וכמיתוס, האנושי הייחודי

יְֹדֵעי טֹוב , ִוְהִייֶתם ֵּכאלִֹהים(אותו ליצור בעל כושר בחירה בין טוב לרע 

 ַוֲעֵׂשה סּור ֵמָרע"( והמצּוֶוה לבחור בטוב ולסור מרע –        ))))5555////''''גגגג, , , , בראשיתבראשיתבראשיתבראשית((((  ָוָרע

 יכולתו של האדם ....))))18181818////דברים ודברים ודברים ודברים ו(((( "ְוַהּטֹוב ַהָּיָׁשר ְוָעִׂשיָת ",,,,))))15151515////ים לדים לדים לדים לדתהילתהילתהילתהיל((((, טֹוב

משפט , מוסר, היא שעושה אותו לייצור בעל ערכים, לבחור בין טוב לרע

  .  להבדיל מיתר בעלי החיים שהם בעלי צרכים ואינסטינקטים בלבד–ודת 

אין , ת הדומים לו מבחינה אנטומית ופיזיולוגי,החיים-שלא כשאר בעלי

הנתפסת על ידי החושים , האדם חי במציאות רק כפי שהיא לעצמה

  אלא גם –ושעליה הוא מגיב בהתאם למטען הגנטי שלו , השונים

עולמו של האדם . במציאות כפי שהיא נתפשת על ידי הגיונו ודמיונותיו

 לא פחות מאשר הסביבה –הוא עולם השפה שבה הוא מדבר וחושב 

כושר זה הוא המייחד את האדם והוא שיוצר את . הפיזית שבה הוא פועל

למן ראשיתה של , מסיבה זו הוגדר האדם. השניות הבסיסית של זהותו

כול עוד אינה , אף שהגדרה זו לוקה בחסר – "חי מדבר"כ, הפילוסופיה

  . מציינת את אופיו הסמלי של הדיבור האנושי

 ידי חושיו האדם הוא בעל החיים היחיד שאינו מתמודד עם סביבתו על

, בדת, כפי שזו משתקפת בשפה,  אלא גם על ידי תודעתו–בלבד 

, "תפיסה"המבוססת על , "הכרה"מכאן השניות שבין . באֹומנות ובמדע

 –המשותפת לכלל בעלי החיים (פיזי -קליטה ופירוש מידע חושי, היינו
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 קליטה ופירוש של מידע  ,היינו, "תפישה"המבוססת על , "תודעה"לבין 

שלא כשאר ).  המייחדת את האדם משאר בעלי החיים( תרבותי סמלי

פיזית -חושית, ממדיתממדיתממדיתממדית----חדחדחדחדבעלי החיים שתפיסת המציאות שלהם היא 

תפיסה במובן : ממדיתממדיתממדיתממדית----דודודודו תפיסת המציאות של האדם היא –בלבד 

בצד תפישה , )המעצימים תפיסה זו, כולל עזרים מלאכותיים(פיזי -החושי

 זו שימשה נושא למחלוקות פילוסופיות דואליות. תרבותי-במובן הסמלי

כשאסכולות מסוימות דגלו בעליונות התפיסה החושית , מאז יוון העתיקה

 ואילו אחרות דגלו בעליונות התפישה הרעיונית –) אמפיריזם(

קיימת היום נטייה , אף שמחלוקת זו לא הוכרעה עד היום). אידיאליזם(

 ולאו –ימים זה את זה לראות בשני סוגי ידיעה אלה כשני כלים המשל

  . דווקא מתחרים זה בזה

. ובתור שכזה נבדל הוא מיתר בעלי החיים,  ומסמלהאדם הוא חי מדבר

 ולא שום איבר –הדיבור האנושי הוא מה שעושה את האדם לאדם 

האדם ניחן במוח מורכב יותר מזה של כול בעל חיים . לרבות מוחו, בגופו

לאדם כפות ידיים . גדירה את ייחודואך עובדה זו כשלעצמה עדיין מ, אחר

בעיקר בשל מבנה , המאפשרות לו לבצע פעולות עדינות ביותר, ייחודיות

לאדם . אך גם עובדה זו  כשלעצמה עדיין מגדירה את ייחודו. האגודל

המאפשר לו להפיק מגוון רב של צלילים וצירופי , מבנה פה ייחודי

יד ופה יש לרבים מבעלי -כף, חמו. אך גם בזה אין כדי לייחד אותו, צלילים

שלאדם , לכול היותר ניתן לומר. וההבדל הוא הבדל שבדרגה בלבד, החיים

מה שעושה את האדם לחי .  ותו לו–יש יותר מאלה מבחינה כמותית 

זהו . הקשורה לשפתו הייחודית, מיוחד במינו הוא תודעתו הייחודית

, ט מאלוהיםוזה מה שעושה אותו לחסר אך מע, מותר האדם מהבהמה

   . )6/תהלים ח(" ְּמַעט ֵמֱאלִֹהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו ַוְּתַחְּסֵרהּו"בבחינת 

האל במקרא . ייחוד זה של האדם משתקף בתפישת האלוהות המקראית

, באישיותוהדיבור אינו אלא מרכיב אחד , אומנם. רֶּבָדאל ֶמבעיקרו היא 

דיבור האלוהי אינו רק מקור עולם ה. אלא שזה נחשב לחשוב שבתכונותיו

ַּבֲעָׂשָרה  "בבחינת,  אלא גם מקור היקום–) תורה ומצוות(ההלכה 

    ֻחּקֹות"( והמחוקק לו את חוקיו ))))1111////הההה, , , , מסכת אבותמסכת אבותמסכת אבותמסכת אבות((((" ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם

, האל המקראי הוא אל שאינו פוסק מלדבר ....))))25252525////גגגג""""ירמיהו לירמיהו לירמיהו לירמיהו ל, "ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

האל המקראי אינו . כאברהם וכמשה אף מדברים עמוושיחידי סגולה 

אף לא , )"לֹא ָברּוַח ְיהָוה"( מפרקת הרים ומשברת סלעים מופיע כסופה

  כי אם–) "לֹא ָבֵאׁש ְיהָוה"(ואף לא כאש , )"לֹא ָבַרַעׁש ְיהָוה"(כרעם 

האל ,  משמע.))))11111111----12121212////טטטט""""יייי' ' ' ' מלכים אמלכים אמלכים אמלכים א((((") ַדָּקה ְּדָמָמה קֹול"(שקט בדיבור 
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 אלא –כפי שנתפשו האלים במיתוסים הפגאניים , אינו כוח טבעהמקראי 

  . דבר מה ייחודי שאין לו מקבילה בטבע, כוח דיבורי

היא אפוא תוצר של כושר , כמו המדע ושאר גילויי היצירה האנושית, הדת

האדם .  ומכאן חשיבותה העצומה בחייו–הדיבור וההסמלה של האדם 

 –שהאדם לבדו מתפלל אליהם כשם , לבדו מעלה קורבנות לאלוהיו

ובין שאינם , בין שאלוהיו קיימים באופן אובייקטיבי. כלומר מדבר אליהם

ומכאן ,  האדם מתייחס אליהם כמי שיש לרצותם–אלא יצירי רוחו 

לדתות , המעבר מהדתות הפגאניות שמרכזן בפולחן קורבנות. חשיבותם

 הבדל שבדרגה הוא יותר, הייחוד הטקסטואליות שבמרכזן מוסד התפילה

 –למעבר זה השפעה לא רק על הפולחן הדתי .  מאשר הבדל שבמהות

התרבויות הפגאניות עוסקות במה . אלא גם על התרבות בכללותה

 ואילו –בהיבטים המעשיים של התרבות האנושית , שמוחשי בלבד

שהטקסט מעצב , תרבויות הייחוד עוסקות גם בהיבטים הרוחניים שלה

 – הפגאניות משוקע האדם עמוק בסביבתו הטבעית אם בתרבויות. אותם

הרי שבתרבויות הטקסטואליות יוצא הוא מסביבה זו ועובר לסביבתו 

המעבר מהתרבויות , בפרספקטיבה זו. פרי רוחו ומעשה ידיו, המלאכותית

, הפגאניות לתרבויות הייחוד הטקסטואליות משקף לא רק מהפכה דתית

  . ותה חולל הטקסט המקראי מהפכה שא–אנושית -אלא מהפכה כלל

הלב שלנו להיבט הסמוי -הערות כלליות אלו מטרתן להסב את תשומת

האדם - הדרך השונה שבה מתייחסים בני–יותר של הדתות השונות 

חשובה ככול שתהיה . להבדיל מהדרך שבה הם מזהים אותם, לאליהם

ההבחנה בין האלוהות הפגאנית לאלוהות המקראית מבחינה מהותית 

-משנית היא ביחס להבחנה בין הדרכים השונות שבהם פונים בני, )תזהו(

) התפילה(כנגד הדיבור ,  הבאת קורבנות מחד–האדם אל אלוהויות אלו  

המכנה המשותף לשני היבטים אלה של חיי הדת הוא כושר . מאידך

מחייבת פולחן ) אלי הטבע(האלוהות המוחשית : ההפשטה ההולך וגובר

 כשם שאלוהות מופשטת מחייבת פולחן –נות מוחשי של הבאת קורב

בפרספקטיבה זו התביעה . שמוסד תפילת הקבע עומד במרכזו, מופשט

 –לשים קץ לעבודת כוכבים ומזלות מחייבת גם את קץ עידן הקורבנות 

היום כאשר נשמעות , למשל(חיוב כפול שלא תמיד מודעים אנו לו 

ל כול המשתמע מכך ע, קריאות לבנות מחדש את בית המקדש בירושלים

   .)היבט הפולחני של הבאת קורבנותלגבי ה
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התעורר הצורך , שבכתב-הייתה תפילה הקבע בציבור-תפילתמכיוון ש

צורך זה הלך וגבר עם הפיכת קריאת . וכתוב-ללמד את הציבור כולו קרוא

חגים , בעיקר בשבתות, המקרא לחלק בלתי נפרד מעבודת הקודש

 אינה מתייחסת רק )אוריינות(וכתוב -קרואכי ידיעת , יודגש. ומועדים

השתמש לליכולת גם אלא , למיומנות הטכנית של הקריאה והכתיבה

, כלומר,  מורכביםבמיומנויות אלו לצורך העברה וקליטה של מסרים

   .הבעה בכתבו הבנת הנקרא שלרכישת מיומנות 

מהפכת "על הספר במידה רבה המבוססת (בפרספקטיבה המוצעת כאן 

בה יוון הרבה מההישגים שלה  ח,)סים אמזלגִנפרי עטו של , "הנחושת

 הרבה יותר ממה שנזקף לזכותה –) ארץ כנען(לארץ ישראל 

הגם שאין בכך כדי לפגוע במהפכה שחוללה . בהיסטוריוגרפיה המודרנית

 הרי שגילוי ההשפעה העצומה של ארץ ישראל עליה מעמיד את –יוון 

 לא אך היא, יוון אכן חוללה מהפכה. הדברים בפרופורציה נכונה יותר

, אלמלא ירשה עושר תרבותי עצום מארץ ישראל, יכולה הייתה לעשות כן

הארץ ",  ומאידך– "ארץ המזרח", מחד: במובן כפול, שלה "ֶקֶדם ֶאֶרץ

  . "הקדומה

 סיבות עיקריות להפחתת משקלה של ארץ 2אמזלג מצביע על סים ִנ

 הכללת הציביליזציה הארץ-אי) 1: (ישראל בהיסטוריוגרפיה המודרנית

יתר בקרב -התמחות) 2(; ישראלית במסגרת הציביליזציות הגדולות

  . אנושית- על כתיבת היסטוריה כללההמקש, ההיסטוריונים

שנחשבו , פי הציוויליזציות- נקבעו תחומי ההיסטוריוגרפיה על19-במאה ה

המבחן לקיום . כבעלות משקל רב במיוחד בהיסטוריה האנושית

. ליטי ורק באופן שולי תרבותיציביליזציה חשובה היה בעיקר פו

כציביליזציות חשובות נחשבו הציביליזציות שהתפתחו בעמקי הנהרות 

שבתוכן התגבשו האימפריות , הגדולים במצריים ובמסופוטמיה

, בבל ואשור המסופוטמיות,  מצריים הפרעונית–הראשונות בהיסטוריה 

מגילת מגילת מגילת מגילת  בכמסופר, התיכון כולו-שתחת שלטונה אוחד המזרח, ולבסוף פרס

 " ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה–ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש ": אסתראסתראסתראסתר

גודלן ועושרן של האימפריות הקדומות הללו ,  לפי מבחן זה.)1111////אאאא, , , , שםשםשםשם(

דרגת , המבנים המונומנטאליים, נמדד לפי מספר הערים הגדולות

ישראל לא -מאחר שארץ. 'וכד) ורפיסול וצי(התפתחות הָאָמנּות הפלסטית 

כשם שלא הותירה , הקימה מתוכה שום אימפריה אזורית בעלת משקל

לא נכללה היא , אחריה שרידים מונומנטאליים וָאָמנּות פלסטית מפותחת
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 אלא נתפשה כחלק מההיסטוריה של –ברשימת הציוויליזציות הגדולות 

ובדרך זו )   הפרסית,האשורית, החיתית, המצרית(הציוויליזציות השכנות 

אם יוחס לה בכלל . איבדה היא ממשקלה האמיתי בתרבות האנושית

 בהיותה ערש דתות הייחוד –היה זה בתחום הדתי בלבד , משקל

  . הנצרות והאסלאם, הגדולות

אלא גם ההתמחויות ,  נקבעו לא רק תחומי ההיסטוריוגרפיה19-במאה ה

, ן היסטוריה פוליטיתכשזו מורכבת מענפים שונים כגו, השונות שלה

בהתאם לחלוקה . 'היסטוריה חברתית וכד, כלכלית-היסטוריה טכנולוגית

, לכלכלה, כללית זו נבחנה כול ציביליזציה גדולה לפי תרומתה לפוליטיקה

, ליוון, למסופוטמיה, על רקע זה קמו מומחים למצרים. 'לחברה וכד

 אלא משעה ,לא קמו מומחים לארץ ישראל, לעומת זאת. 'לרומא וכד

כחלק מהמגמה לחזק את זהותה הייחודית של , שקמה מדינת ישראל

חלקו ההיסטוריונים האירופיים את , בצד החלוקה הטריטוריאלית. הארץ

, אירופיות-שפות הודו(לשוניים -העמים השונים לפי קריטריונים אתניים

 חלוקה שלא נתנה משקל מספיק –) 'שפות שמיות וכד, שפות סלאביות

שבהן ניתן , אלא כחלק ממשפחת השפות השמיות, עברית-הכנעניתלשפה 

המונח (  .הנחשב לציביליזציה עולמית, משקל רב לערבית כשפת האסלאם

 משקף את העובדה שמדובר בחטיבה לשונית "עברית-שפה כנענית"

 בצד העובדה שקיים דמיון –מחד , נפרדת בקרב משפחת השפות השמיות

, רית לשפה העברית המקראיתַגכתבי אּועצום בין השפה הכנענית שב

בהינתן הקריטריונים הללו ברור מדוע עד הקמת מדינת ישראל ).  מאידך

 למרות –) הכנענית(ישראלית -נעדר דיון עצמאי בציביליזציה הארץ

זה " חור שחור". הממצאים הארכיאולוגים המחייבים דיון עומק מעין זה

  .  מבקש החיבור הנוכחי למלא

עברית בתרבות יוון אין בה כדי -מרכיב המורשת הכנעניתהצבעה על 

 אלא כדי להעלות על נס את תרומתה –להפחית ממשקל תרומתה של זו 

הנס "נעשה ,  בפרספקטיבה זו.ציביליזציה המערביתישראל ל-של ארץ

 )Ernest Renan, 1892-1823 (אןאןאןאןנַנַנַַנט ְרט ְרט ְרט ְרסְסְסְְסנֶנֶנֶֶנרְרְרְְראֶאֶאֶֶא מונח שהומצא על ידי –" היווני

 ההיסטוריוגרפיה האירופית ממעצבי  ,אןַנט ְרְסֶנְרֶא.  מסתורי פחות–

, נסים אמזלגנסים אמזלגנסים אמזלגנסים אמזלג(מתאר את יוון של העת העתיקה במילים אלו , 19-במאה ה

  : )274274274274' ' ' ' עעעע, , , , """"מהפכת הנחושתמהפכת הנחושתמהפכת הנחושתמהפכת הנחושת""""

ולא יתחולל , שלא נצפה קודם, דבר שהתקיים פעם אחת בלבד

  . דבר שהוא בעל השפעה נצחית על האנושות; פעם נוספת בעתיד
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מנותקת ,  יוצר רושם שמדובר בהופעה פתאומית"נס" השימוש במושג

כדי להבין .  השתלשלות הדברים שלמעין שבר ברצף ההיסטורי, מכל דבר

) Walther Otto, 1958-1874 (טֹוטֹוטֹוטֹור אֹור אֹור אֹור אֹוטֶטֶטֶֶטלְלְלְְלוַוַוַַוהציע ההיסטוריון , תופעה זו

שלטענתו אף היא יחידה , לחקור ולחפש בכיוון הדת היוונית העתיקה

כיוון שדת יוון הייתה דת פגאנית ,  מוטל בספקלא רק שהסבר זה. במינה

הנס " אמירה מסוג זה לא תורמת להבנת –כשאר הדתות שמהן הושפעה 

לתקופה , אלא לכל היותר מקדימה אותו בכמה מאות שנים, "היווני

, למשל, כך. הסברים אחרים אף הם אינם מספקים. המינואית או המיקנית

התרחשה ביוון ) Moses Finley ,1986-1912 (יייילֵלֵלֵֵליְניְניְניְנס ִפס ִפס ִפס ִפזֶזֶזֶֶזמֹומֹומֹומֹולפי ההיסטוריון 

שהודות לה כל השפעה חיצונית , סוג של אלכימיה, תופעה מיוחדת

   ::::))))274274274274' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם(((( עוצבה מחדש עם הגעתה ליוון

והפכו אותם , הם הפנימו מהר, את כל הדברים שהיוונים אימצו

, כגון המטלורגיה, כך כשמדובר בדבר טכני. לדברים מקוריים לגמרי

  . בית מן הפניקים-הם שאלו את האלףוכך כש

אכן מהווים , )ס" לפנה4-5מאות (הישגי התרבות היוונית הקלאסית 

יש "אלא , "יש מאין"  אך זו לא התחוללה –מהפכה בתולדות האנושות 

, מדינה יווניות-הערכים שהתגבשו במספר ערי. "עברי-יש כנעני" מ"יווני

.  וממנה עברו לאירופה כולה,ידי האימפריה הרומית-הופצו לאחר מכן על

 כשם –הלוגיקה , ביוון הקלאסית אכן התפתחה צורה חשיבה חדשה

לכן אין זה מקרה .  הפילוסופיה–שהתפתחה צורה חדשה של התבוננות 

השתדלה אירופה לייחס לעצמה את מורשת , שהחל מתקופת הרנסאנס

היתר שניתן ליוון -מכאן גם משקל. יוון העתיקה ולהפיצה בעולם

  . שכול מה שקדם לה מועמד בצילה, היסטוריוגרפיה האירופיתב

נגד -נתפש לכול היותר כמשקל, ישראל בתחום הדת-משקלה של ארץ

אך אין באיזון מסוג זה כדי לקזז את , לתרבות המדעית שצמחה ביוון

בא החיבור , איזון זה-חוסר. האיזון בשאר התחומים התרבותיים-חוסר

שלפי התפישה המוצעת כאן משקל האמונה לא זו בלבד . הנוכחי לתקן

 אלא שגם בתחום החומרי –הישראלית שווה למשקל המדע היווני 

שתרמה את שתי בכך ,  לתרומה היווניתישראל-של ארץשקולה תרומתה 

 חרושת המתכות והכתב הקולי :ההמצאות הטכנולוגיות החשובות ביותר

ן שבו יוצאה הגם שחלוקות הדעות לגבי האופ). האלפביתי, הפונטי(

 –לכרתים וליוון , לקפריסין, מערבה) כנען(ישראל -מהפכת המתכות מארץ

. ישראל-שיוון ייבאה טכנולוגיה זו מארץ, אין מחלוקת לגבי העובדה
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מתייחסת רק לשאלת , מתכת-ישראל בייצור כלי-ראשוניותה של ארץ

אין  אך –ישראלית לציביליזציה היוונית -הקדימות בין הציביליזציה הארץ

 שאלת ראשית זו. חרושת המתכותה של שאלת ראשיתבה כדי לענות על 

אלא , היא מאותן שאלות שהתשובה להן אינה בתחום ההיסטוריוגראפי

   . ומכאן שספק אם ניתן בכלל להוכיחה–המיתי בתחום 

  

  זירה ציביליזציונית כזירה היסטורית דינאמית 1.4.3

ניתן , הגומלין שביניהן-ל יחסיע, וניותמדינות העירהאת המרחב שיוצרות 

אלא אף ,  מרחב הנבדל לא רק מהטבע– "זירה ציביליזטורית"לכנות 

זירה "זירה ציביליזטורית היא . ציביליזציה-מחברות אנושיות נטולות

 להבדיל מהיסטוריה במובן – "היסטוריה דינאמית" במובן של "היסטורית

מה שהופך זירות . ציביליזציה-הכוללת גם חברות נטולות, הרחב שלה

בעלות ציביליזציה להיסטוריות במובן הדינאמי הוא המרכיב הטכנולוגי 

  .  מרכיב הנתפש בימינו כגורם העיקרי של החיים המודרניים–שלהן 

שבו תגליות והמצאות חדשות , כמי שחיים בעידן של מהפכה טכנולוגית

 –יסטוריה מתקשים אנו להפריד בין טכנולוגיה לה, הפכו לעניין של שגרה

-כול מי שמבקש להבין את קווי. אף שבפועל היחס ביניהן מורכב למדיי

המורכבים הגומלין -זמנית ביחסי-נאלץ לעסוק בו, המתאר של ההיסטוריה

 .דת ושאר תחומי החיים, פוליטיקה, כלכלה, מדע, שבין טכנולוגיה

, סיבה של כלל החיים החברתייםהתוצאה והתפתחות טכנולוגית היא ה

שינויים . אך אף פעם אינם מתלכדים עד תום, פיעים זה על זההמש

 ממש כשם –  עשויים לחולל שינויים כלכליים ופוליטייםיםטכנולוגי

כותב . טכנולוגיים ששינויים פוליטיים וכלכליים עשויים לחולל שינויים

  : ))))35353535----36363636' ' ' ' עעעע(((( "האדם הטכנולוגי"בספרו ) Viktor Ferkiss (ויקטור פרקיסויקטור פרקיסויקטור פרקיסויקטור פרקיס

ותמורה טכנולוגית היא גורם יסודי , חיים טכנולוגי-עלהאדם הוא ב

חיים -האדם הוא בעל, או בלשון אחרת – באבולוציה האנושית

חיים אחרים העושים שימוש באמצעים -מצויים בעלי. תרבותי

ולעיתים , )ביברים בונים סכרים וציפורים בונות ִקנים(טכנולוגיים 

 מנחילים ידע ,משמע, הם אף בעלי צורה ראשונית של תרבות

עכברים מלמדים את צאצאיהם להיזהר , למשל(לדור נרכש מדור 

אולם רק לגבי האדם מהווים ). מרעלים חדשים שפיתח האדם

רק האדם התפתח . מכשירים ותרבויות גורמים מרכזיים בקיומו
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באורח תרבותי לדרגה שבה הוא יכול לשנות ביודעין באורח 

  . המבנה הביולוגי שלו עצמואת אף רדיקאלי את סביבתו הפיזית ו

אבל בשעה שאומרים על תמורה טכנולוגית שהיא גורם מרכזי 

כי הטכנולוגיה היא , אין פירושו של דבר, המאפיין קיום אנושי

 ... בציביליזציה האנושית, העצמאי האחד,המשתנה האוטונומי

הרעיון שהתרבות האנושית תלויה ביסודותיה הטכנולוגיים נשמע 

אך לאחר שיקול יתברר שאכן כך ,  ואפילו תוקפניתחילה מרתיע

לא  )Chartres((((רטר אשכנסיית . אפשר להזים זאת-הוא בבירור ואי

, גלילייגליליאו תגליות ; םת הבנאימנּוהייתה נבנית בלא אּו

לא היו באות , שהכניסו מהפכה בהשקפות האדם על מקומו ביקום

תפארת של ה- יצירות;העדשות-לעולם בלא מיומנותו של לוטש

   .הנגינה-באך לא היו בנמצא אלמלא יצרני כלייוהאן סבסטיאן 

 משטריהן הכלכליים והוא הדין ב– כל החברות האנושיות

 תלויות ביסודותיהן –הן האינטלקטואליות ותיתרבויובפוליטיים הו

תמורות רעיוניות עשויות להביא בעקבותיהן . הטכנולוגיים

שינויים טכנולוגיים עשויים  בדיוק כשם ש– תמורות טכנולוגיות

אך אפשר כי לטכנולוגיה יתרון . לגרום לנו לשנות את רעיונותינו

אף שעתה , עדיין איננו יכולים לעשות כל שעולה בדעתנו. כלשהו

כי בעתיד שאינו כה רחוק נוכל , אנו הולכים ומשתכנעים במהירות

  .לעשות כל מה שיעלה בדמיוננו

ולות לפעילויות האדם ומגדירה במידה  שהטכנולוגיה קובעת גב,העובדה

 ואף לא בת התקופה שקדמה לה, זמננו- אינה תופעה בת,רבה את קיומו

ההבדל . הטכנולוגיה עשתה זאת למן המצאותיו הראשוניות של האדם  –

העולים , רכשנוממדי הכוחות שהיחיד בין זמננו לתקופות קודמות הוא 

פרט לזמן שבו . דמים יחדיושיעור על אלה שרכשו כול הדורות הקו-לאין

הייתה בידיו תמיד טכנולוגיה , תרתי משמע, היה האדם ערום לחלוטין

כשם אפשר לטעון כי , למעשה. אפילו באופן מצומצם ביותר, כלשהי

כך גם , שכושר ההסמלה של האדם עשה אותו מותר מהבהמה

, "חי מסמל"בצד היותו של האדם , לכן. הטכנולוגיה עיצבה את ייחודו

  .  "חי טכנולוגי"יתן לכנותו גם נ

כשאנו . ייחודו של המרכיב הטכנולוגי בציביליזציה הוא באופי התפתחותו

 מתכוונים אנו להתקדמות בתחום "ִקדמה אנושית"מדברים על 

 התקדמות שאותה נהוג להמשיל לאדם אחד המוסיף –מדעי -הטכנולוגי
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חומי  להבדיל משאר ת–ובכך רוכש ידע הולך ומצטבר , ללמוד

  : ))))291291291291' ' ' ' עעעע(((( "הִקדמה ואכזבותיה" בספרו רמון ארוןרמון ארוןרמון ארוןרמון ארוןכותב . הציביליזציה

, ניתן להשוות את האנושות. בכול האמור לגבי המדע והטכנולוגיה

 –לאדם אחד המוסיף ללמוד בלי הפסק , מרתו של פסקללפי ִא

לאמונות דתיות ואפילו , ואילו בכול האמור ליצירות אמנותיות

ופחות מכך ,  האנושות מעולם לאחדות לא הגיעה,לסדר חברתי

  .למודעות של אחדותה

 והתקדמות הציביליזציה עם –זיהוי הציביליזציה עם הטכנולוגיה שלה 

 המכונה כינון האסכולה הוא שהביא ל–התקדמות הטכנולוגיה 

בעוד . )Auguste Comte , 1798-1857 (אוגוסט קומטאוגוסט קומטאוגוסט קומטאוגוסט קומט ידי- על,"פוזיטיביזם"

מפאת ההבדלים שביניהם בצורה , שֶהֶגל הפריד בין הפילוסופיה למדע

ובדרך זו יצר את הבלבול בין ,   כרך אותם קומט יחד–ובתוכן כאחד 

יטין עצום כמייסד הפוזיטיביזם אף שזכה למונ, קומט.  ומדעאידיאולוגיה

,  לא היא הראשון להציג השקפות אלו–והסוציולוגיה כמדע פוזיטיבי 

המזוהה יותר מכול , אלא דווקא סגר תקופה בהגות הצרפתית המודרנית

נמנו כמה מגדולי ההוגים שעליהם , "האנציקלופדיה הגדולה"כותבי עם 

עידן "ל ק ביותר שנחשבת כביטוי המובההו, של צרפת של אותה תקופה

 הערכים של האנציקלופדיה  בין כותבי".נאורותעידן ה" או "ההשכלה

    אלמבראלמבראלמבראלמבר''''אן דאן דאן דאן ד''''זזזז ,,,,מונטסקיהמונטסקיהמונטסקיהמונטסקיה ,,,,רוסורוסורוסורוסו, , , , וולטרוולטרוולטרוולטר נמנו הוגי דעות כגוןהגדולה 

)Alembert'Jean d(  דני ִדיְדרֹו דני ִדיְדרֹו דני ִדיְדרֹו דני ִדיְדרֹו  ))Denis Diderot(ועוד  .  

בין ההוגים הצרפתיים שהעמידו במרכז הגותם את ההיסטוריוסופיה 

    - ו)Jacques Turgot, 1727-1781 (אק טּורגֹואק טּורגֹואק טּורגֹואק טּורגֹו''''זזזזנמנים , אירופית והעולמיתה

בחין בהבדל המהותי שבין  הרגֹוטּו. )Condorcet ,1743-1794 (קֹוְנדֹורֶסהקֹוְנדֹורֶסהקֹוְנדֹורֶסהקֹוְנדֹורֶסה

ושמתוך מחזוריות זו , שעניינם דברים החוזרים על עצמם, מדעי הטבע

עים שעניינם באירו,  לבין מדעי החברה– "חוקי הטבע"ניתן לגזור את 

ושמתוכם ניתן לגזור מגמות כלליות בלבד , שאינם מחזוריים אלא קוויים

).  "דלות ההיסטוריוציזם" בספרו קרל פופרקרל פופרקרל פופרקרל פופרתפישה שדוברה המודרני הוא (

 ברעיון הִקדמה המובנית רגֹוהאמין גם טּו, למרות השוני שבמתודולוגיה

: ם שלבים עוקבי3-כשלשיטתו ניתן להבחין בה ב, בהיסטוריה האנושית

   . השלב המדעי–ולבסוף , השלב הספקולטיבי, השלב האנימיסטי

במיוחד בכול הקשור ,  אף הוא האמין בִקדמה האנושיתקֹוְנדֹורֶסהקֹוְנדֹורֶסהקֹוְנדֹורֶסהקֹוְנדֹורֶסה

 שלבים שקדמו להיסטוריה 3לאחר שהזכיר . להיסטוריה האירופית

 בזמן 2 : שלבים6-הציע הוא לחלק את תולדות אירופה ל, האירופית
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 עידן מפואר שהחל עם – בעידן המודרני 2-הביניים ו- בימי2, העתיק

אך חי בדור , מאחר שקומט היה צרפתי כמותם. (המהפכה הצרפתית

ולא מהוגים שמחוץ , יש להניח שרבים מרעיונותיו באו מהם, שלאחריהם

  ). לצרפת

. הפוזיטיביזם הוא זרם רעיוני שדגל בהמרת האמונה והדת בתבונה ובמדע

החלה מאבדת ,  כעליונה ביחס לתבונההביניים נתפשה-שבימי, האמונה

המזוהה יותר , עם המעבר לתקופה המודרנית, את מעמדה לטובת התבונה

, לאחר שורה של התנצחויות ביניהם. מכול עם עליית המדע ונצחונו

  –תברר יתרונו של המדע על פני הדת ככלי להכרת הטבע המשעה ש

על רקע זה ניתן . גבירה של היוםל) התבונה(הפכה השפחה של האתמול 

שלפיהן האמונה אינה אלא , להסביר את כול אותן אסכולות מודרניות

 ההמשכ,  במיתולוגיההשראשית, השלב הראשון בהיסטוריה של החשיבה

 היסטוריוגרפיה שהתשתית לה הונחה על – במדע הבמטפיזיקה ואחרית

אלא , אך לא ההיסטוריוגרפיה כשהיא לעצמה היא שהכריעה. ידי קומט

, ככול שצלח המדע.  המנחות אותנו עד היום, קנות שהוסקו ממנההמס

עד שהפכו לבלתי , כך איבדו שאר אופני החשיבה את מעמדם ההיסטורי

מדעיות הוא -פיחות זוחל זה בדרכי החשיבה הלא. רלוונטיים כמעט

 אדמונד הּוֶסְרלאדמונד הּוֶסְרלאדמונד הּוֶסְרלאדמונד הּוֶסְרלעליו הצביע , הסיבה למשבר הפסיכולוגיה והסוציולוגיה

 "והפנומנולוגיה הטרנסצנדנטלית    ים האירופייםמשבר המדע"בספרו 

      .20- של המאה ה30-בשנות ה

שבו הסוציולוגיה לא זו בלבד שתהא , קומט שאף ליצור מדע כוללני אחד

הוא . השיא שלהם- אלא אף תהווה את נקודת–הטבע -מבוססת על מדעי

כדי לבסס עליה , הטבע האמפיריים-תבע לחקור מציאות זו בשיטות מדעי

שם שהטכנולוגיה היא הפרי של הפיזיקה כ – קה להנדסת אנושטכני

הטבע ולהפוך -אמורה הסוציולוגיה לרשת את מדעי, לשיטתו. והכימיה

את שיטת המחשבה שלו כינה כאמור בשם . "מלכת המדעים"ל

,  פתוח לחקירה אובייקטיביתטבע האמונה כי לא רק ה– "פוזיטיביזם"

מחקר פוזיטיבי אמור לצמצם עצמו למה שנראה , לשיטתו. אלא גם האדם

 לעסוק אך ורק במה מדעעל ה. לעין ואשר ניתן להוכיחו באופן ברור ּוַודאי

 או מטפיזיותוזאת בניגוד לתפישות , לוט בחושיושהאדם יכול לק

. אפשר להוכיח בכלים מדעיים-המניחות הנחות שאותן אי, תיאולוגיות

ואסור לו , פשי מדעה קדומה חייב החוקר להיות חו,פי הפוזיטיביזםל

מעורבות זו תשפיע על שמחשש , להיות מעורב באופן אישי במחקר

  . תוצאות המחקר
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, לא רק מתבססת על המדעיםשהפוזיטיביזם של קומט הוא פילוסופיה 

 הפוזיטיביזם – אלא גם קושרת את עצמה עמם במרקם יחסים מיוחד

מטרתם כאף  וכמבקרם העיקרי, רואה את עצמו כמיוסד על המדעים

שאפשר יהיה לפתור אמונה הכמו גם , האמון בשיטה המדעית. הסופית

הלכו והשתרשו באותה תקופה  – ל הבעיות האנושיות באמצעותהואת כ

מבחינת הקשר ההדוק . עד שהיו לעקרון מקודש של התרבות האירופאית

הוא תואם אפוא את רוח , שהפוזיטיביזם קושר את עצמו עם המדעים

  . חלוטיןתקופתו ל

עיקר חשיבות הפוזיטיביזם הוא בתפישת האמונה כמי שהיה לה אומנם 

אך , תפקיד מסוים בשלביה הראשוניים של התפתחות התודעה האנושית

 כיוון שהמדע ירש אותה והוא ממלא –כיום חדלה היא להיות רלוונטית 

מטרות , לפי תפישה זו. ביתר הצלחה את התפקידים שמילאה היא בעבר

ביכולתו להגשים , אך למדע יש יתרונות ברורים, הדת זהות אומנםהמדע ו

המדע הוא השלב האחרון של . המטרות הללו באופן יעיל יותראת 

 תגובתו האחרונה והמוצלחת ביותר של האדם – ההיסטוריה האנושית

  . לבעיית זיקתו אל הטבע

 3-בדומה ל,  שלבים עוקבים3-היסטורי מורכב מהתהליך ה ,קומטלפי 

 "חוק שלושת השלבים". נעורים ובגרות,  ילדות:חיי האדםלבים של ש

 האבולוציה –הוא חוק כללי המאפיין את כול סוגי האבולוציה 

. ' המשפטית וכדהאבולוציה, טכנולוגית-הכלכליתהאבולוציה , התודעתית

שלב , שלב תיאולוגי:  שלבים3דרך האבולוציה של התודעה עוברת 

בני אדם גם אלא , האנושיותק החברות לא ר. מטפיסי ושלב מדעי

כל אדם אשר יביט .  שלבים אלה3עוברים בהתפתחותם דרך , כיחידים

, שהיה תיאולוג בילדותו יגלה האישית שלוביוגרפיה לאחור ויבחן את ה

 פתרון חידת הספינקסבמיתוס משקף . בבגרותוומדען נעוריו  בייקאזמטפי

בשחר ימיו זוחל האדם על (אלה השלבים ה ידי אדיפוס את שלושת-על

 ).בשיא חייו הוא מתנהל על שתיים ובערוב ימיו הוא נשען על מקל, ארבע

ההיסטוריה של התרבויות מציגה אף היא את שלושת השלבים 

ובני האדם מבינים את זולתם ואת העולם , שהתרבויות עוברות דרכם

 תחילה, הווי אומר. שלבי זה-הסובב בהתאם לרמה שהשיגו ברצף תלת

אחר כך במונחים , האדם את העולם במונחים תיאולוגיים-בנימבינים 

  .מטפיסיים ולבסוף באורח מדעי
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אדם מבינים את התופעות כנובעות -בני) "הדמיוני"או  (בשלב התיאולוגיבשלב התיאולוגיבשלב התיאולוגיבשלב התיאולוגי

 ששלביה המוקדמים , סביר להניח.טבעיים-מפעולותיהם של כוחות על

הנפשה או האנשה של ביותר של אמונה זו היו פטישיזם או צורה כלשהי 

 שכל העצמים וכל הדברים אוצרים בחובם ,אדם האמינו-בני; )אנימיזם(

האדם -כי בני, כוחות אלה מטילים פחד ואימה. חיים וכוחות מסוימים

. מאמינים שבפעולותיהם מתבטא רצון אשר עלול להיות עוין ומסוכן להם

 על בתווחות אלה ולהטות אותם לטוכנאלץ לשדל כמי שהאדם לכן חש 

הוא יכול לבקש את , מאידך. 'הקרבת קורבנות וכד, ידי פעולות כישוף

אדם מעניקים לכוחות אלה פנים -מאוחר יותר בני. נגד אויביוכעזרתם 

אלו העצמים ותופעות מכנים  הם הפשטה  תהליך של כדי ותוך  ,ושמות

תחת אלוהות כשבשלב מאוחר יותר מכונסים , )איזםיפולית( "אלים"בשם 

   ). מונותיאיזם (תאח

 שמייםה יאל: יש לכל אל תפקיד ותחום מיוחדים כגוןאליליות הבדתות 

, אלי הארץ והשאול, )'הברק והרעם וכד, הסופה, הירח, השמש(וכל צבאם 

-לבניאפשרות הכללות והפשטות נוספות מ. וכיוצא באלהאלי הפוריות 

 אל וכך מגיעים, דָחד את כל הכוחות באל עליון ֶאֶחהאדם לָא

המונותיאיזם רואה באלוהות האחת את הכוח . )דת הייחוד (המונותיאיזם

ל זה הוא קרוב מאד להסבר וכ-ובמובן רחב וחובק, של היקום כולומניע ה

מבחינה זו אפשר .  של כל הדברים" האחתסיבה"המטפיסי המחפש את ה

התיאולוגיה בין . יקה בלבוש דתיזלהבין את המונותיאיזם כמטפי

, קיים קשר רעיוני הדוק למרות ההבדל בניסוח ובסגנוןה והמטפיסיק

  .ל אחת מהן מנסה למצוא את הצדקתה לאורה של האחרתוככש

ל התופעות מוסברות על סמך פעולתם וכ) "המופשט"או ( ייייזזזזבשלב המטפיבשלב המטפיבשלב המטפיבשלב המטפי

שוב אין מבינים את התופעות כהתגלמויותיו של . םשל כוחות מופשטי

אך כמו בשלב . אישי- טבע לאכי אם כאספקטים של, רצון אישי כמוס

האדם נתון גם בשלב זה למציאת הסבר -עיקר מעיינם של בני, הקודם

אדם - ובני,העולם מפחיד פחותבשלב זה . בושלוט על מנת ל, לעולם

 -לבנימאפשרת ית של הטבע זההשגחה המטפי. מתפקדים בו ביתר קלות

ולחזות , האדם לשחרר את העולם מכפיפותו למרותם של אלים הפכפכים

אדם משלימים עם תופעות -בני. מראש ביתר סדירות מצבים עתידיים

ון רצ" ןם שמתבטא בהיאומרכשהם סביבתיות או חברתיות מסוימות 

מתבטא בהן כשאמרו כי , בדומה להסבר שהניח את דעתם לפנים, "הטבע

  . " האלןרצו"
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נובעות מן כמי שתופעות הבין שתי הגישות הוא שהבנת עיקרי ההבדל ה

יקום הסבר ה.  אותן מתחום הרצון האלוהיה מוציא,המערכת הטבעית

 . ם שאין לשנותטבע-ימושתת על חוקה, המדעילהסבר מתקרב באופן זה 

בדומה למעבר  – מתאפייןי אל השלב המדעי זהמעבר מן השלב המטפי

, בין שני התחומיםועימותים חיכוכים ב – מהשלב התיאולוגי למטפיזי

דוגמא למיזוג .  עם מדע)או מטפיסיקה(זרים של דת מיזוגים מוכמו גם ב

, ההשכלהבתקופת שהיה הדת של אינטלקטואלים     ,הדיאיזםהדיאיזםהדיאיזםהדיאיזםמעין זה הוא 

חסר פנים ומופשט כמעט הוא האל של הדיאיזם .  ניוטוןושבו דגל גם

כוח להתערב במהלך ההיסטוריה האנושית או  או/והוא נעדר רצון , לגמרי

 כמעט" טבע" ו"אלוהים"דיאיזם המושגים ב. בפעולתו החוקית של הטבע

 קרוב אמנם למושג "הטבע"מושג זה של . זה בזהחופפים ולכן ברי המרה 

בעוד שההסבר המדעי  – אך הוא עדיין בגדר מושג מוחלט, המדעי

רבה אולם זו הִק). ולכן גם כמותיים( בלבד מושתת על מושגים יחסיים

 שאופיו ,מסתבר אפוא. הית יכולה להגיע עדיזהמרבית למדע שדת מטפי

הכללי של תהליך ההתפתחות הוא שתוך כדי מאמצים למצוא הסבר 

ההסבר מן  האדם בהדרגה את בסיס-עתיקים בנימ, יקום ולשלוט בול

י עם מושגו המופשט זהשלב המטפי. טבעי אל התחום הטבעי-התחום העל

  . השלב המדעי– מעבר אל השלב הבא-מהווה רק שלב, של הטבע

האדם מוותרים על -בני, )"הפוזיטיבי"או  (השלב המדעיהשלב המדעיהשלב המדעיהשלב המדעיל בהגיעם א

ל והכ. יזיהא זה מוחלט תיאולוגי או מוחלט מטפי, החיפוש אחר המוחלט

פני המדע פתוח בכל עת לשיפור הדרגתי של אוש, משמע, יחסי עתה

.  את הממשות באופן סופי ומוחלטשבלי שיתיימר לתפו, ההתבוננות

  – י סיבות ראשונות ואחרונותבמקום לנסות ולתת הסבר במונח

משעה . מסתפקים עתה בתיאור עצם התופעות והחוקים המודגמים בהן

 את לתארעוד האדם אינם מנסים - בני,האמפיריתשדבקו במתודולוגיה 

במובן שִאפיין את השלבים הקודמים , הקשרים הסיבתיים בין התופעות

מתארים א  אל–)  כסיבתם של הדברים"רצון הטבע"או " רצון האל"(

תיאורים אלה . 'וכדעקיבה , הימצאות בצוותא, יחסים של מצרנות

מה שמכונה בעברית (עם הסתכלות תבוני דעת -דורשים שילוב של שיקול

היינו את קישורה של התופעה הבודדת עם עובדות כלליות , )"התבוננות"

של מספר צמצום הדרגתי תוכה בגלמת ההתקדמות המדעית מ. מסוימות

הליך שהוא אופייני להתקדמות  – הכלליות הנדרשותהעובדות 

הולך ,  בה במידה שמושגות הכללות מקיפות יותר.ההיסטורית בכללותה

    . יקוםתיאור הל או  להסבר  הדרושות  הכלליות  ההנחות  מספר  וקטן 
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ידי כושר הולך וגדל של -על אפוא ההיסטוריה האינטלקטואלית מתאפיינת

 האנימיסטישלב מן ההאדם יאולוגי מתקדם תהבשלב . הפשטה והכללה

שלב ל, ) ומטיל אימה משום כך,כל עצם אוצר בחובו נשמה משלולפיו ש(

ניתן להבחין שבו ו, שבו תופסים האלים את מקומם של העצמים והרוחות

 . ולאחר מכן המונותיאיזם – איזםיפוליתתחילה ה: משנה-שלבישני בין 

 של ריבוי כוחות נפרדים אל מן ההשגההאדם מתקדם י זבשלב המטפי

-כשם שהמונותיאיזם לא היה אלא תחנת. ל אחדוכ-ההשגה של טבע כולל

- אינו אלא מושג"טבע"המושג כך , מעבר דתית בדרך אל המטפיסיקה

ם וצמצברורה של מסתמנת אפוא מגמה . י בדרך אל המדעזמעבר מטפי

קפה היא להגיע עדי השהכללית מגמתו ש, מספר ההסברים והתיאורים

  . ל אחתוכ-חובקת

  – לוכ-כוללת, לכידה, המדע שואף אף הוא להגיע אל תמונת עולם אחידה

 מטרתו האידיאלית של המדע. שאכן ישיג מטרה זוודאות אם כי אין שום 

היא להציג את כל התופעות כאספקטים חלקיים של עובדה בסיסית אחת 

בידי המדע להציג  גם אם יעלה ,  ברם.כוח הכבידה כהסבר מקיף כולכגון 

הרי שאורח כינונה והצגתה חייב להיות כפוף , ל מעין זווכ-תמונה חובקת

 תיאוריםיד -אלא על הסברים ידי-לא על, משמע, יתהמדעמחקר לשיטת ה

,  את הקשרים הפונקציונאליים בין הדבריםוכיחעל המדע לה. כמותיים

מקרים  פרטיים הם אספקטים פונקציונאליים של מקרים כיצד וכיחלה

ל הדברים הם אספקטים פונקציונאליים ושכוכיח להלבסוף  ו – אחרים

כי כל , אולם על המדע לגדור את עצמו מנתינת הסברים. של דבר אחד

גישה זו . ןהיות ונתקע בזהסבר נקלע בסופו של דבר לספקולציות מטפי

, אינני מציע היפותזות": זכתה לביטוי תמציתי ומובהק באמרתו של ניוטון

אמונה אמונה אמונה אמונה """" ,,,,ליאו ראוךליאו ראוךליאו ראוךליאו ראוך ("להראות כיצד אלא רק   – נני מנסה להסביר מדועאי

   ....))))111111111111'  '  '  '  עעעע, , , , """" הפילוסופיה של ההיסטוריה הפילוסופיה של ההיסטוריה הפילוסופיה של ההיסטוריה הפילוסופיה של ההיסטוריה----    ומהפכהומהפכהומהפכהומהפכה

  שלא רק השינויים התרבותיים,מיוחד היאבש ידגמנקודה שקומט 

ל ו בכ. אלא גם המדעים עצמם  – שלבים 3עוברים בהתפתחותם דרך 

.  השלבים הקודמיםתרת עדיין עדוהמדעים שהגיעו לשלב הפוזיטיבי ניכ

 התיאולוגיה של םעדיין נושא עליו את חות, למשל, מדע ההיסטוריה

 לֶג ֶהמבית מדרשו של יקה זשל המטפי כמו גם ,אורליוס אוגוסטינוס

 גם במדעי, 20-לפי הפוזיטיביזם של המאה ה, ברם. )"עורמת התבונה"(

י מפריע ז רכיב מטפיניתן לגלות,  לכאורההמדויקים, הפיזיקה והכימיה

אך בחינתו , "אנרגיה"יקה משתמשת במושג זהפי, למשל, כך. ומיותר

  . יים המובלעים בוזמקרוב מגלה את הצדדים המטפי
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 תיאולוגיאפוף מסתורין עדיין בזמנו התופעות החברתיות חקר , לפי קומט

 .להיות נושא של מחקר מדעיתופעות אלו טרם זכו מסיבה זו ו, יזומטפי

, משמע, להפוך את הדיון בהן לדיון מדעייתה  של קומט הימטרתו

 ימדע. מדעישלב הלולשדרגו , יזמטפי-להתגבר על השלב התיאולוגי

 נם והמרחק בי, מדעי- עדיין בשלב הקדםיםשרוי,  אומר קומט,מדינהה

בין האסטרולוגיה בעבר לבין מדע אמיתי הוא כמו המרחק שהפריד 

 ,בערכים הפוליטיים המוצהרים.  לכימיהאו בין האלכימיה, לאסטרונומיה

 לא ניתן לגלות קירבה כלשהי ,בדפוסים החברתיים המצוייםכמו גם 

קודמות תיאולוגיות  אלא הם מלאים וגדושים הנחות – לשלב המדעי

-זכויות"גיות של המערב מדברות על והאידיאול, למשל, כך. יותזומטפי

גלוי לעין שמושגים אלה והרי  –' וכד "זכויות טבעיות"על , "האל-מתת

זכותם בחסד את . יותזמושתתים אלא על הנחות תיאולוגיות ומטפיאינם 

ידי הרעיון של ריבונות העם -אולם על, עליון של המלכים שללנו זה מכבר

  .הדרגה- נחותיניםהמועל הגם הרחבנו רעיון זה והחלנו אותו 

יתפסו ש, םפוזיטיביי עמו ערכיםאמור להביא השלב המדעי ,  קומטלדעת

את כל הערכים יש לכונן , לשיטתו. את מקום הערכים הפגומים של העבר

יגובשו גם הערכים , עם כינון סדר חברתי מדעי ולכן – באורח מדעי

 "ערך"בין  ל"עובדה"לקוות שהפער בין הצדקה לפיכך יש . ההולמים

הן בתחום מדעי החברה והן בתחום , אנו-גם בימינוהתקפה דיכוטומיה (

שתי . יגושר ביום מן הימים וייעלם כליל) זיטיביזם הלוגיהפו

גיה המדעית במדעי החברה והנהגת המתודול, מקבילותהתפתחויות הה

אחת כול , זמנית-בואפוא  תושגנה – והעיצוב המדעי של הסדר החברתי

  .באמצעות האחרת

י זמטפי, תיאולוגי"הוא בעיקרו עדיין , אומר קומט, גם החינוך האירופאי

 במקום מערכת חינוכית זו צריך להנהיג מערכת חינוך שעיקר ".רותיוספ

ויקדם , החינוך המדעי יקרב את המדעים זה לזה. מעייניה יהיה במדעים

כשם . איחוד כל המדעים – שהיא ,כך את מטרתם הסופית של המדעים

 הכפויות עליהן מכוח לאמיתות המדעיותלהתנגד אדם אינם יכולים -שבני

לסדר החברתי שיכונן על להתנגד לא יוכלו אז גם כך , ולוגיהכרח אמפירי 

ו הדרך לשים ז": ולפיכך תתבטלנה כל המחלוקות החברתיות, בסיס מדעי

      ....))))112112112112'  '  '  '  עעעע, שםשםשםשם( "קץ למשבר המהפכני הפוקד ומייסר את העולם המתורבת

  אך לא כולם –ה האנושית היסטוריהתכלית ים הם המדע, לפי קומט

במטרה להראות , םאיכותע קומט לדרגם לפי לכן מצי. דרגה-שווי
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איחוד . עלה ביותרנ היא המדע ה)סוציולוגיה( "יקה חברתיתזפי"ש

מלכת "הגג של הסוציולוגיה שהיא -קורתתחת יושג רק המדעים 

 ,המתמטיקהעולה מן הת המדעים בהיררכיה קומט מקטלג א. "המדעים

ומיה ומדעי דרך האסטרונ, ה הגבוהה ביותרהכללה וההפשטשלה רמת ה

יולוגיה וכלה זהחל בפי, החיים-מדעי ומאלה לעבר – יקה והכימיהזהפי

נושאה של . החברה החדשהם אמורה להתבסס עליהש, בסוציולוגיה

ולכן היא המדע האחרון , הסוציולוגיה הוא המסובך והמורכב ביותר

אופן המדעים אינם עוברים דרך שלושת השלבים ב. שמתפתח בהיסטוריה

 בהתאם למושאיהם וליכולתם להינתק מהשלבים המוקדמים אלא, אחיד

המדעים העוסקים במושאים הפשוטים . של התיאולוגיה והמטפיזיקה

 היו הראשונים שהגיעו לשלב ,דוגמת המתמטיקה, והכלליים ביותר

,  של שלב זהפתחובנמצאים אלא בעוד שמדעי החיים אינם  – הפוזיטיבי

 במערכת פתוחהשארה שנרצה ו הִּפז. בימיו של קומטלפחות כפי מצבם 

להביא בכך לסתום אותה והוטל והוא סבור שעליו , הפוזיטיבית

  .להשלמתם של המדעים בכללותם

 דינאמייםוטיים אמדע הסוציולוגיה צריך לכלול בו חוקים סט, לפי קומט

שני לפי כי אם  –  הסוציולוגיהה של תוכנחלוקה זו אינה לפי . כאחד

 הפיזי םחיי האדלשאותם הוא מקביל ,  שלהםתיאורטייהאספקטים ה

יולוגיה העוסקת ז הפיעומתל – טומיה העוסקת במבנה של גוף האדםהאנ(

טיקה החברתית מתארים את הקישורים בין א חוקי הסט)בפעילותו

 – אשר אינם קיימים בנפרד, החלקים השונים של המערכת החברתית

של כל תפתחותו החוקי הדינאמיקה החברתית מראים את אופן ואילו 

. מצב חברתי מן המצב שקדם לו וכיצד הוא המקור של המצב העוקב

שתי קבוצות החוקים אינן , בהתאם לעקרונות המדעיים שהוזכרו לעיל

חוקי . רק לתיאורןאלא , משמשות להסבר התופעות החברתיות

, טיקה החברתית הם אפוא חוקי המצרנות או ההימצאות בצוותאאהסט

טיקה אחוקי הסט. נאמיקה החברתית הם חוקי העקיבהבעוד שחוקי הדי

חוקי הדינאמיקה על בעיית  כשם ש– זורים אור על הבעיה של הסדר

  .דמהההתפתחות והִק

 מרקם היחסים בין האדם לטבע מעצב את מבנה החברה ,קומטלפי 

האדם בחייהם היא בעיה טכנולוגית -הבעיה העומדת בפני בני. האנושית

ם לכפות את מרותם על העולם הסובב כדי לאלצו למצוא דרכי: בעיקרה

  הם,קבע זו-הפתרונות השונים אשר ניתנו לבעיית. לשרת את מטרותיהם

ולפיכך מהווים את , עיצבו את הדפוסים השונים של החברות האנושיותש
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נובע מן השונים ההבדל בין הפתרונות . ההיסטוריה האנושיתעיקר 

מעמד מן הכמו גם , טבעכלפי ההאדם נקטו -ההבדל בין העמדות שבני

עמדות וגישות אלה מתפתחות בסדר ובמתווה . השונה שהקצו בו לעצמם

. החברה-וחשיפת מתווה זה היא המשימה המוטלת על מדעי, מוגדרים

מידת ההצלחה של הפתרונות את לשפוט זה תאפשר לנו הכרת מתווה 

חברה ואף להתוות מראש את דמות ה, העכשוויים לאור פתרונות העבר

  .  לבוא-עתידשל

, השקפה אופטימית זו ירשה את התפישה הפסימית שרווחה עד אז

. ולכן לא ניתן לשכלול, שלפיה האדם הוא בעל טבע קבוע ומתמיד

 "חוקי הטבע"יים כגון זזו מצאה סימוכין במושגים מטפיפסימית שקפה ה

תקוות האדם היא . "האוניברסאליות של התבונה"הקבועים לצמיתות ו

אולם לא זו בלבד .  יותרלנסות ולהפוך את טבעו לתבוניול היותר לכ

גם תהליך של התקרבות למצב של  הושזאלא  –שתהליך זה הוא אינסופי 

ההיסטוריה הצטיירה . שהרי חוקי התבונה קבועים ומקובעים, בעוןיק

מובנות ת האופק הכמאבק תמידי של כוחות התבונה נגד התאוות וצרּו

והמטרה , ההיסטוריה מציגה את האדם בקלקלתו לכן ."אדםטבע ה"ב

, אינה נמצאת בשום טווח נראה לעיןהסופית של השכלה אוניברסאלית 

  . ולמעשה אינה אלא אוטופיה בלתי ניתנת למימוש

שיכי דרכו תפישה מהציבו קומט ומ, קודרת זווית זלעומת השקפה מטפי

האדם : האדם חרורכוחה של התבונה כמכשיר לש את דגישה המ,חדשה

עד כה דמה שהושגה הִק. ת הטבועה בוהשמרנּו למרות ,ניתן לשינויאכן 

, נובעת מיכולת האדם לשכלל את עצמו ולמצוא פתרון לבעיותיו

 הוחלף 18-הפסימיזם של המאה ה. וא המדע הלכךהאמצעי העיקרי כש

ניתן להתחקות שלפיה לא רק , מית של האדםאדינ בתפישה 19-הבמאה 

. אלא גם לשכללו, ההיסטוריה האנושיתלימוד אמצעות אחר תכונותיו ב

היא הכלי לידיעת האדם וניתן להחיל עליה את הגישה ההיסטוריוגרפיה 

 מאמצת בפועל את המתודולוגיה זוגם אם אין , המחקרית והביקורתית

  .של מדעי פיזיקה והכימיההנוקשה והכמותית 

להרחיב ולי נחשבה ההיסטוריוגרפיה כמי שעשויה אההשכלה בתקופת 

. האדםשיפור אך לא כדרך ל – את האופקים ולחנך מבחינה מוסרית

ות הקבועכיר את התכונות המדע שואף לה: ההסבר לגישה זו הוא פשוט

תולדות  אלו מתוך ללמוד על תכונותאפשר - ולכן אי–והמתמידות 

בה במידה שהתיאור ההיסטורי מצליח לחשוף . השינויים העוברים עליו
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אך איננו מתאר עוד את  – מחנך ומאלףהריהו גם , משתנות-יתכונות בלת

 השכל מן האפיונים הקבועים המעוגנים- מוסרפיק מאלא, השינויים

מונח ( "דםטבע הא"יים ובתיאורים פילוסופיים של זעקרונות מטפיב

שבו , "ההוויה האנושית"להבדיל מהמונח המתחרה , סטאטי מובהק

   ).אדם של המתהווה-נהתמובלע אופיו המש

אדם משתנה ומתפתח מעצם ה, תו של קומטלפי השקפ, לעומת זאת

מתפישת ית זמטפיזו אינה פחות תיאולוגית וחדשה תפישה . מהותו

, מאידך. אף אם עושה היא שימוש במונחים מודרניים, האדם המקראית

אף אם לכאורה עושה היא שימוש בלשון , מדעית-תפישה זו היא אנטי

כול אמונה המדגישה .  אלא תוכנה–א השפה קובעת ל. ליתאלוגית ורציונ

 ואילו כול –משתנה היא אפוא אידיאולוגיה שמרנית -את הקבוע והבלתי

, כושר ההתפתחות והִקדמה היא משיחית, אמונה המדגישה את החדשנות

  . מטאפיזית או טרנסנדנטלית

 אלא גם –היה לא רק סוציולוג והיסטוריון , בדומה למרכס אחריו, קומט

כשם שיציבות , זה את זהאם סדר וקידמה סותרים . נביא ואידיאולוג

חייבת לכלול בה אמיתית סוציולוגיה שהרי  – וקביעות מנוגדות לשינוי

ם לא זו בלבד שיושג יה האיזון בינ.את שניהם כאספקטים משלימים

זהו הן : "ותההוא מאפיין גם את החברה בכללש אלא ,בחברה המדעית

 .)113113113113', ', ', ', עעעע, , , , שםשםשםשם( "של כל מערכת פוליטית ראויה לשמההקושי והן הבסיס 

: גוררת אחריה חוסר איזון הרסנימגמה אחת על האחרת השתלטות 

סדר המושג כשם ש  – הפכהמ גורמת ל,מושגת על חשבון הסדרה ,דמהִק

במובן זה שותף קומט לתפישתו . לניוון חברתיגורם  ,דמהעל חשבון הִק

של תלמידיו -חסידיו. רך באיזון מעין זההדגיש את הצוש, קודמו, של ֵהֶגל

, עקב התפלגותם לשני זרמי הגות מקוטבים, שלא שעו לעצת מורם, לֶגֶה

 סיפקו את האידיאולוגיות – שכל אחד מהם דגל באחד האספקטים בלבד

  .ה מחד והריאקציה מאידךמהפכהשונות של ה

כמו גם תבונית , שהייתה שמרנית ורדיקלית כאחד, על רקע תפישתו

, לא הסתפק קומט בכינון מדע חדשע ולהבין מד  אפשר –ודתית כאחד 

. "דת האנושות"אותה כינה ש, אלא אף הטיל על עצמו לכונן דת חדשה

צופה  הןהיסטוריוקצה לעצמו את התפקיד הכפול של ה, בעשותו כן

כנביאה של דת חדשה שנועדה לשנות את סטוריה וימגבוה על הה

 ל עם תפקידֶג תפקיד הפילוסוף לפי ֶהמעין מיזוג של –ההיסטוריה 

 לא פלא אפוא שבשלב מאוחר יותר בחייו נטש .לפי מרכסהפילוסוף 
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אותה הפניות והכריז על עצמו כנביאה של -קומט את עמדת החוקר חסר

 אף שקודם לכן עמל קשות כדי להסביר שהדת היא השלב –דת חדשה 

אף יותר משיטתו , חייו של קומט. הנמוך ביותר של ההתפתחות אנושית

 ואף –מדגימים את הקשרים הסבוכים שבין אמונה ותבונה , הפילוסופית

סוללים בפנינו את הדרך לעיון מחודש ביחסי אמונה ותבונה בתקופתנו 

  . עידן האידיאולוגיות החילוניות, המודרנית

 –שני תחומי מחקר עיקר בהשפעתו של הפוזיטיביזם ניכרת גם היום ב

 ירש מקומט את המשימה לטהר הפוזיטיביזם הלוגיהפוזיטיביזם הלוגיהפוזיטיביזם הלוגיהפוזיטיביזם הלוגי. יהלשוני וההתנהגות

ולהפכם בדרך זו , יותז תיאולוגיות ומטפי,את המדעים מהנחות קודמות

 הצביע על הביוריזםהביוריזםהביוריזםהביוריזםייייהבהבהבהב, בדומה לכך.  במלוא מובן המלהמדעייםל

את  ושעיכבכשרידים של העידנים הקודמים , "עצמיות"- ו"נפש"המושגים 

  . ושלכן צריך להשתחרר מהם, דיי מהתפתחות הפסיכולוגיה זמן רב

. יכולתו להבחין בין מדע לבין דת-עיקר חולשת הפוזיטיביזם הוא באי

כול מה שקיים בפועל ושאינו , מושאו של המדע הוא המציאות הטבעית

המדע תובע מעצמו לחקור מציאות זו ולספק ; כפוף להתפתחות וחידוש

, "עובדות", "צאיםממ"נתונים המכונים , נתוני אמת לגביה כפי שהיא

מושא הדת הוא ההוויה האישית והחברתית , לעומת זאת. 'וכד" ראיות"

שבשפה ההלכתית  (אלא כפופה להתפתחות וחידוש , שאינה קיימת פועל

הדת תובעת מעצמה להדריך את האדם כיצד ). "תיקון"והקבלית מכונה 

חס אלא גם ביחסיו החברתיים ואף בי, לא רק ביחסיו עם הטבע, לחיות

 ואילו –בפועל המדע עניינו אך ורק בטבע כפי שהוא , לכן. לאלוהיו

החברתית , לשכללו מהבחינה האישית, תפקיד הדת הוא לתקן את האדם

  . והפולחנית כאחד

הטבע נתפש לא רק כמה . הנחות היסוד של המדע והדת שונות לחלוטין

. ושלםבאשר הוא מ, אלא גם כמה שאינו טעון כלל תיקון, שקיים בפועל

מבחינת היותו לא רק גוף כשאר הגופים האורגניים , האדם, לעומת זאת

באשר הוא ,  הוא יצור הטעון תיקון מתמיד–אלא גם נפש ונשמה , בטבע

כול חיי האדם אינם אלא , לפי תפישת האמונה הישראלית. נולד פגום

התפתחות עצמית "מה שמוגדר בלשון חילונית כ, מתמשך "תיקון"

יש בניסיונות לגשר בין מדע לדת משום מאמץ סיזיפי , כןל. "ומוסרית

.  למעט אולי הצורך להתווכח ולחלוק זה על זה, שאינו מוביל לשום מקום

אלא סולם , אין לראות בדת שלב בסולם האנושי המוליך למדע, מסיבה זו

שבאמצעותו מטפס האדם מראשית הימים בגן ,  סולם יעקב–לעצמו 
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חירות אישית : מימוש האידיאלים האנושייםהימים של -העדן לאחרית

  .'שלום וכד, רווחה אישית וצדק חברתי, וקיבוצית

אלא  – ןכלכלורק סוציולוג אף הוא לא היה , בדומה לקומט לפניו, מרכס

אף שגינה . משיחית מובהקתמהפכן רדיקאלי בעל אוריינטציה גם 

פיסט לא היה הוא פחות אוטו, "האוטופיסטים"בחריפות את קודמיו 

כדרכם , פרטים של מבנה החברה העתידית-גם אם לא נכנס לפרטי, מהם

אף שהוא  .כמו גם אלה שבאו אחריו, של רוב האוטופיסטים שקדמו לו

הצליח מרכס , "אופיום להמונים "משל הייתה היא, עצמו סלד מכול דת

שלה , רבת עוצמהדת מודרנית  הצליח הוא לכונן – נכשל בו ומטבמה שק

בניגוד .  ועד היום1848 בשנת המניפסט הקומוניסטיהמניפסט הקומוניסטיהמניפסט הקומוניסטיהמניפסט הקומוניסטיז פרסום השפעה מא

 –שבתחילת חייו היה חוקר ובסיומם הפך נביא של דת חדשה , לקומט

וסיים חייו כחוקר ) "המניפסט הקומוניסטי"(החל מרכס דרכו כאידיאולוג 

מתוך שילוב מוזר זה התפתח מאוחר ). "הקפיטל"(של הכלכלה בת זמנו 

 האידיאולוגיה שהשפיעה על – "מרכסיזם"כהכלאיים המוכר -בן

חייו . יותר מכול אידיאולוגיה אחרת, לטוב ולרע, ההיסטוריה המודרנית

שבמזגו סוער ואף בתווי פניו הזכיר (בדומה לאלו של קומט , של מרכס

מדגימים אף הם את הקשרים הסבוכים שבין אמונה , )נביא מקראי

  .  ותבונה

 שהאדם , היא,)פוזיטיביזםבדומה ל(ם המרכסיזהיסוד של -אחת מהנחות

. של האדםהמתמיד  שכלולו יאוכי מגמת השינויים ה – משתנה ללא הרף

גם את הפעימה , האדם הוא בגדר האפשר  כי שכלול,האמונה

 לתיקוןאידיאולוגיות שחתרו את יתר הכמו גם , סטים שלאחריוהמרכסי

את מדגיש גם  מרכסיזםגם ה, פוזיטיביזםלבדומה . עולם באותה תקופה

זה את הגורם המכריע ר ורואה בקש, הקשר ההדוק בין הטבע לבין האדם

הוא  מרכסיזםגם הפוזיטיביזם  בדומה ל.הקובע את ההיסטוריה האנושית

 שעיקר יעודה הוא להתוות תכנית לשינוי ,פילוסופיה של ההיסטוריה

בעוד שהפוזיטיביזם מדגיש את התפתחות ,  ואולם.וחידוש פני החברה

 מדגיש המרכסיזם את –כתנאי להתפתחות התרבותית , מחשבהה

אם קומט הוא . כתנאי להתפתחות התרבותית ההתפתחות הכלכל

המטריאליזם " אף ש– "מטריאליסט"הרי שמרכס הוא , "אידיאליסט"

מרכס , למשל, כך. עקביות-לוקה בלא מעט סתירות וחוסר" הדיאלקטי

 אף שברור כי –כלכלית וראה בו מפתח להתפתחות , העריץ את המדע

 אלא  דבר ,כשם שאינו חלק מהבסיס החומרי, המדע אינו דבר מטריאלי

  . "בניין העל"רוחני ובתור שכזה יש לראותו כחלק מ
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ת הפוזיטיביזם ואסכול, שטראוס-ידי קלוד לוי-בפרספקטיבה המוצעת על

 בין ההתקדמות ות מבחינןבאשר אין ה, ן מיסודותשגויוהמרכסיזם 

 לבין ההיסטוריה האנושית –שעליה אין עוררין , מדעית-גיתהטכנולו

אופני . שבה ספק אם ניתן בכלל לזהות התקדמות ממשית, בכללותה

שבו כול , שלבי-פוזיטיביזם מדמה אותם לסולם רבשה, החשיבה השונים

 וראשו בחשיבה תסולם שראשיתו בחשיבה המיתי(שלב גבוה מקודמו 

-הם שוויאלא , נם בעלי אופי היררכיאי אופני חשיבה אלה –) המדעית

" תרבות, היסטוריה, גזע" בספרו שטראוס-קלוד לויכותב . ערך במהותם

  :  ))))44444444----45454545' ' ' ' עעעע((((

ואשר , בלי להתחקות אחר התפישות העתיקות שאליהן חזר פסקל

מדמות את האנושות לייצור חי העובר את השלבים העוקבים של 

 פורחות 18-אה ה אנו רואים כי במ–התבגרות ובשלות , ילדות

: הסֵכמֹות הבסיסיות שיעברו בהמשך מניפולציות כה רבות

" המדרגות", של קומט" שלוש התקופות", של ויקו" ספיראלות"ה

, סֶּפנֶסר וטיילור, שני מייסדי ההתפתחות החברתית. של קונדורסה

מוצא "מפתחים ומפרסמים את הדוקטרינה שלהם עוד לפי 

ההתפתחותיות . חיבור הזהאו מבלי שקראו את ה, "המינים

 – הקודמת לתיאוריה המדעית של ההתפתחותיות –החברתית 

אך ורק הלבוש המדעי כביכול של , היא לעיתים קרובות מדיי

שלא בטוח כלל כי התצפית והאינדוקציה יוכלו , פילוסופיה ישנה

  . יום אחד לספק לה פיתרון

 הוא ביחס וגלההבדל בין ההיסטוריון לאתנו, שטראוס-לפי קלוד לוי

 בעוד שאצל ההיסטוריון ההיסטוריה היא העיקר. השונה אל ההיסטוריה

המבט -מנקודת, לכן. מחקר משלים בלבד- היא כלילוג הרי שעבור האתנו–

מדעית שום יתרון על -אין לציביליזציה הטכנולוגית, של האנתרופולוגיה

אוס שטר-כותב קלוד לוי. הציביליזציה-פני החברות הקמאיות נטולות

  : ))))266266266266' ' ' ' עעעע(((( "החשיבה הפראית"בספרו 

המפליג , אין ספק שסארטר אינו היחידי בין הפילוסופים בני זמננו

והרואים אותה , האדם-בערכה של ההיסטוריה על חשבון יתר מדעי

אבל , האתנולוג רוחש כבוד להיסטוריה. בראייה כמעט מיסטית

ים  הוא תופש אותה כמחקר משל–אינו מעניק לה ערך מיוחס 

 –האחד פורש את מניפת החברות האנושיות בזמן . למחקרו שלו

שכן ההיסטוריון . ההבדל עוד מועט מכפי שנדמה. האחר בחלל



 בצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעש

 
146146146146

כפי שהיו ברגעים , משתדל לשחזר את דמותן של החברות שנעלמו

 ואילו האתנוגרף עושה כמיטב יכולתו –ן היו בחזקת הווה שלגביה

דמו בזמן לצורות כדי לשחזר את השלבים ההיסטוריים שק

  . העכשוויות

 –מדעי - אלא סוג של דטרמיניזם טכנולוגיםאינ והמרכסיזם הפוזיטיביזם

אף שיהא זה מגוחך לנסות . דטרמיניזם שאותו מבקש אני כאמור להפריך

 אין זו –מדעית -להכחיש את עצם קיומה של ההתקדמות הטכנולוגית

 פישרפישרפישרפישררברט רברט רברט רברט הההה כפי דברי, מבטיחה כלל את ההתקדמות הכלל אנושית

      ::::))))17171717' ' ' ' עעעע(((( "אירופהדברי ימי "ספרו להקדמה ב

קצב , גדולים ממני בחוכמה ובדעת הבחינו בהיסטוריה כמין תבנית

אשר , יש רק כלל בטוח אחד) לדעתי...(מראש-דֹוגמה קבועה, מסוים

כי חייב הוא להכיר בהתפתחותן של :  והוא,ינקוט בו ההיסטוריון

אין זו תורת . צפוי-י והבלתיהמקרשל נסיבות אנוש את המשחק 

ברורה ובולטת , עובדת הִקדמה הלא היא כתובה. הפקרות וייאוש

הקרקע שרכש . דמה אינה חוק טבעאבל הִק – על לוח ההיסטוריה

מחשבות אדם .  הדור הבא יכול להפסיד אותה– הדור האחד

  .יכולות לזרום אל צינורות המוליכים לקראת שואה וברבריות

כדי לאשר את , שנים מאז שפישר סיים את כתיבת ספרו 3לא חלפו אלא 

מחשבות אדם יכולות לזרום אל "   וכי"דמה אינה חוק טבעהִק"ש, אזהרתו

שהובילה ,  אותה גרמניה". צינורות המוליכים לקראת שואה וברבריות

-ותרבותיים מופלאים וחסריטכנולוגיים , את אירופה להישגים מדעיים

חוללה את המעשים הברבריים ביותר שניתן  היא גם ש– כך-תקדים כול

רק גרמניה המתועשת ועתירת הטכנולוגיה יכולה . להעלות על הדעת

שבה גויסה התעשייה כולה , הייתה לחולל השמדה בסדר גודל שכזה

 השמדה שלא ניתן היה לבצע בתרבויות –למטרות מלחמה ורצח המונים 

  . דלות טכנולוגיה, מסורתיות

ּוָבַחְרָּת " 13 נדונה בהרחבה בפרק טכנולוגיה ומוסר ית הזיקה שביןסוגי

המסקנה . אך כבר עתה מבקש אני להצביע על עיקרה, )'כרך ז ("ַּבַחִּיים

, היא, 20-החשובה ביותר שניתן להסיק משואת יהודי אירופה במאה ה

 אלא השימוש שאנו –שלא הטכנולוגיה כשלעצמה היא המאיימת עלינו 

, השלום-ילידת הליברליזם שוחר,  המהפכניתהטכנולוגיה. עושים בה

משחית הרסניים משעה שמשעבדים אותה לערכים -הופכת לכלי
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ויקטור ויקטור ויקטור ויקטור כפי שכותב , ולדפוסים חברתיים בני תקופות היסטוריות קודמות

 ): ): ): ): 63636363' ' ' ' עמעמעמעמ(((( "האדם הטכנולוגי"בספרו , פרקיספרקיספרקיספרקיס

-המרחפת על המין האנושי בשלהי המאה ה, אכן הסכנה המרכזית

ה לא באוטונומיה של הטכנולוגיה או בניצחון הערכים טמונ, 20

אלא בשעבוד הטכנולוגיה לערכים בני תקופות , הטכנולוגיים

ידי מי שאינם מבינים את -היסטוריות קודמות ובניצולה על

אלא חותרים להשגת תכליות אישיות או , משמעויותיה ותוצאותיה

, כביריםעל כוחותיו ה, האדם החדש. קבוצתיות אנוכיות גרידא

הקסם נתונים -כוחות. פרימיטיבי-נולד כמשרתו של האדם הניאו

  . ושואה אורבת בפתח, בידי שוליה שחצן ופותה

  

  תוציביליזציוני ות זירן שלאימפריאליזם כיוצר 1.5

הציביליזציה לחברות -ההבדל המשמעותי ביותר בין החברות נטולות

ת כמה עשרות בני אם הראשונות מונו. הציביליזציה הוא גודלן-בעלות

ההבדל הכמותי הופך . אדם- הרי שהאחרונות מונות מיליוני בני–אדם 

שבט ציידים או . הבדל איכותי בעל משמעות ארגונית וטכנולוגית כאחת

 ואילו חברה –לקטנים מצומצם יכול להתקיים כמעט בלא ארגון וכלים 

ת עבודה חלוק, מוסדות מורכבים, בת מיליוני איש מצריכה ארגון היררכי

כדי לכונן חברות ענק מעין אלו .  ובעיקר טכנולוגיה מפותחת–סבוכה 

 אינטגרציה –מדינית ודתית , כלכלית, נדרשת אינטגרציה יישובית

  . שמצריכה שימוש בכוחות החברתיים שנדונו קודם לכן

 –מאין -ענק שהתחוללו בהן תהליכי אינטגרציה אינן נוצרות יש-חברות

הגורם המכונן אותן הוא מה שאנו מכנים . ותןמישהו צריך לכונן א

,  מנהיגות נחושה,  כוח פוליטי בעל כושר ארגוני– "אימפריאליזם"

ההגות הפוליטית של . ובעיקר בעל רצון לעוצמה, טכנולוגיה מפותחת

 שנכרתה "אמנה חברתית" ייחסה יצירה ארגונית זו ל18- וה17-המאות ה

 מלחמות שנחשבו – ביניהם אדם במטרה לשים קץ למלחמות-בין בני

, ייתכן מאוד.  האדם קודם שכוננו מדינה- שבו נמצאו בני"מצב הטבעי"כ

 תוך שמספר מצומצם של –המדינה הראשונות אכן נוצרו בדרך זו -שערי

אך מה שהספיק . שבטים התיישבו בטריטוריה מסוימת ועשו להם מלך

רשת ,  משמע–ונית לא היה בו די כדי לכונן זירה ציביליזצי, ליצירת עיר

כול האימפריות הקדומות . של ערים וכפרים הכפופה לעיר אחת שלטת
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המוכרות לנו היו תוצאה של שימוש באלימות ובאכזריות שאין יודעות 

בפרק , "לגנאולוגיה של המוסר"    כפי שכותב ניטשה בספרו, כמעט גבול

        ))))292929290000----292929291111' ' ' ' עעעע, , , , 17171717----18181818' ' ' ' סססס((((    "מוסר כליות ודומיהם, אשמה"

שהייתה עד כה חסרת , שהכנסתה של אוכלוסייה, יה היאהנחה שני

כן , כשם שראשיתה מעשה אלימות, למסגרת של קבע, רסן ומבנה

, משמע; המשכה עד סיומה שרשרת של מעשי אלימות רבים

, המדינה הקדומה ביותר קמה מלכתחילה ואף המשיכה לפעול

 עד אשר חומר גולמי, כמכונה מרסקת חסרת רסן, כעריצות איומה

לא זו בלבד שנלוש עד היותו , למחצה-עם וחיות-זה של המון

, "מדינה"אני משתמש במונח . כי אם גם קיבל צורה, לעיסה רכה

טרף -של חיותאיזה גדוד מתגודד -אי: מובן מאליו למה הכוונה

 ומחוננים מאורגנים כלוחמים, גזע כובשים ואדונים, בלונדיניות

גליו האיומות על רחם את כפות ר-שם ללא, בכוח ארגוני

אך עדיין אינה , שיעור-שאולי עולה עליו בכמותה לאין, אוכלוסיה

הרי זאת ראשית . אלא המון נוודים משוטטים חסרי צורה

סבורני שכבר בטלה ומבוטלת ההזיה . על אדמות" מדינה"ה

מי שמטבעו , מי שיודע לצוות". הסכמה"שראתה את התהוותה ב

בכול ,  בכול תנועה–מות בכול מי שכולו אומר אלי, "אדון"הוא 

אין אתה יכול לחשב , אנשים מסוג זה? "הסכמות" מה לו ול–מעש 

, ללא רחם, ללא תבונה, ללא טעם, הם יורדים כגורל; את בואם

משכנע , פתאומי מדי, וזה איום מדי,  הנה הם כברק–ללא אמתלה 

  . אף מכדי להיות שנוא, "שונה מדי", מדי

ובכול זאת לא לבטלו ,  בתיאור פלסטי זהאפשר כי יש משום הגזמה

שההיסטוריה הקדומה הייתה מלווה , עובדה היסטורית היא. כלאחר יד

במובן זה אכן הייתה . רסן-דמים כמעט ללא-באכזריות ובשפיכות

 אף שלא היא לבדה כוננה –כדברי לנין , "האלימות מיילדת ההיסטוריה"

רק אחד מהכלים שבהם האלימות הייתה . את הזירות הציבילזציוניות

כפרים ואף ערים זעירות לכדי אימפריה , נעשה שימוש כדי להפוך שבטים

נעשה תמיד , )"מדברהפחד "(הצבאיים -הפוליטייםבצד הכוחות . ענקית

האהבה "(רוחניים בכוחות ו) "מדברהכסף "(כלכליים שימוש גם בכוחות 

 המוקד השימוש בכוחות אלה היה תלוי בדרגת הארגון של). "מדברת

 שני מכפילי הכוח –כמו גם בדרגת התפתחותו הטכנולוגית , האימפריאלי

  . החשובים ביותר
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אף שהוא הראשון לעשות בו , הכוח הפיזי, באופן פרדוקסאלי לכאורה

אין הוא החזק שבכוחות הללו , שימוש ליצירתן של זירות ציביליזציוניות

הפיזי הוא הפחות הכוח , כפי שהוסבר לעיל.  אלא דווקא החלש שבהם–

באמצעות הכוח הצבאי ניתן .  ומכאן חולשתו–גמיש שבין הכוחות 

, לעומת זאת. לא לתגמל באופן חיוביאך  –) "חיזוק שלילי"(להעניש בלבד 

 –שכן ניתן להשתמש בו לא רק כדי להעניש , הכוח הכלכלי גמיש יותר

  ). "חיזוק חיובי"(לתגמל כדי אלא גם 

, הוא הכוח הגמיש ביותר – הכוח הרוחני –ים  שבכוחות החברתיהשלישי

ליכודה של חברה מסוימת מושג . עוצמתו האינטגרטיביתגם ומכאן 

ידי הפחד - והרבה פחות על–ידי אגד הערכים והאמונות שלה -בעיקר על

מכן חשיבותה העצומה של  . מפני סנקציות שלטוניות או תגמול כספי

עליונותה של . ובן החברתי אלא גם במ–לא רק במובן הפולחני , הדת

במידה : להפך. אין פירושה שהיא הראשונה להופיע בזמן, הדת ככוח מלכד

ידי -לאחר שהקרקע הוכשרה על, מסוימת היא דווקא האחרונה להופיע

ראשיתה של הזירה , למשל, כך. רשתות סחר ואימפריאליזם פוליטי

ך החוף הצפוני שהקימו היוונים לאור) הפוֵלִיס(העיר -האירופית במדינות

ידי האימפריאליזם -זירה זו הורחבה על. השחור-התיכון והים-של הים

ולאחר מכן גם ,  אימפריאליזם שגיבש את הזירה הים תיכונית–הרומי 

רק לאחר . חלק מהזירה האירופית שמעבר להרי האלפים ולהרי הבלקן

כשהיא משתמשת במבנה , מכן התפשטה הנצרות בזירה האירופית

  ).הכנסייה הקתולית(הרומי כדי לאכוף אותה ההיררכי 

האינטגרציה הנוצרית המשיכה להתקיים גם לאחר קריסת האימפריה 

 האימפריה הפרנקיתהאימפריה הפרנקיתהאימפריה הפרנקיתהאימפריה הפרנקיתכשעל חלק ממנה הוקמה , הרומית המערבית

 אימפריה שמאוחר יותר הורחבה עד –) "האימפריה הרומית הקדושה"(

רות מעבר התפשטות הנצ. הקרפטים במזרח-הבלטי בצפון והרי-הים

-היא שהכשירה מאוחר יותר את הזירה המזרח, לקרפטים ולנהר האֹוֶדר

ידי האימפריאליזם -שהאינטגרציה הפוליטית שלה נעשתה על, אירופית

בשני ). מכן כקונפדרציה-תחילה באיחוד כתרים ולאחר(ליטאי -הפולני

הייתה האינטגרציה הפוליטית והדתית משולבת , המקרים כאחד

  .ידי הרחבת הסחר האזורי-על, לכליתבאינטגרציה כ

הייתה חשיבות מכרעת , כלל במשולב-אף שהכוחות השונים פעלו בדרך

רק לאחר שהושגה . הביטחון האימפריאליאת שיצר , לשימוש בכוח צבאי

ניתן היה לפתח סחר אזורי ולהקים , מידה מספקת של ביטחון מעין זה
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נתון הסחר האזורי , ליבהיעדר ביטחון אימפריא, שכן. שווקים משותפים

 כשם שהייצור –מחד , לסכנות מצד שודדי דרכים ופיראטים ימיים

סכנה (מאידך , החקלאי נתון לסכנת הביזה מצד נוודי הערבה והמדבר

המזרע היו -שבה ארצות, תיכונית-שאפיינה במיוחד את הזירה המזרח

  ). המדבר-נתונות תמיד לפלישות מצד נוודי

  

  ליתאינטגרציה כלכ 1.5.1

, לאינטגרציה המדינית והדתיתכלל -האינטגרציה הכלכלית קודמת בדרך

 ורק –ובראשונה יצור כלכלי -האדם הוא בראש. אף שקיימים חריגים לכך

 -המעבר המסתורי מהחברות נטולות. לאחר מכן יצור פוליטי ודתי

נוודות -הציביליזציה היה כרוך במעבר מחיי-הציביליזציה לחברות בעלות

קשור שהיה , שבמרכזם העיר והכפרים הסובבים אותה, קבע-ליישובי

 – מהפכה המתכות ומהפכת הכתב – בשתי מהפכות טכנולוגיות גדולות

  . את מהפכת המסחר, בין השאר, מהפכות שחוללו

מאז שהופיעו הציביליזציות העירוניות הקדומות באגני הנהרות הגדולים 

של הודו , )הנילוס( של מצריים, )הפרת והחידקל (של הסהר הפורה

 סחר תומערכ החלו מתפתחות –) הנהר הצהוב(ושל צפון סין ) האינדוס(

שהבטיחה את קיומן מפני הסכנות , אזוריות בחסות אימפריאלית

החלה מתפתחת מערכת סחר , 16-החל מהמאה ה, לאחר מכן. השונות

  . )בעיקר של המעצמות הימיות ( אף היא בחסות אימפריאלית– גלובלית

אדם סימן תמיד את יכולת האדם לייצר -מה של מערכת סחר בין בניקיו

כתוצאה מכך התפתחו . מוצרים מעבר לסיפוק צרכיו הבסיסיים ביותר

שבהן מתקיימת התמחות וחלוקת , מערכות כלכליות מתקדמות יותר

באפשרו לכל ,  היווה פיתוח נוסף של מערכות אלו הגלובליהסחר. עבודה

ולרכוש מוצרים , ים שבהם היה לה יתרון יחסימדינה לשווק את המוצר

  . או שניתן היה לייצר בזול יותר במדינה אחרת, שחסרו לה

בצד המסחר המקומי התפתחו כבר בשלב מוקדם של ההיסטוריה 

. ציביליזטורית מסוימת שהיו קשורים עם זירה, האנושית שווקים אזוריים

 הרחוק ובמזרח בראשית עת העתיקה התקיימו שווקים אזוריים במזרח

עם עלייתה .   שווקים אזוריים שהיו מנותקים לחלוטין זה מזה–התיכון 

החלה אף היא מקיימת סחר , תיכונית על במת ההיסטוריה-של הזירה הים
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 סחר שהתנהל –התיכון -שהיה רחב יותר וכלל גם את זירת המזרח, אזורי

  . בהיסטוריההסחר הימיות הראשונות -שתי מעצמות, על ידי פניקיה ויוון

הייתה זרז חשוב ביותר להתפתחותה של  האזורי התפתחות הסחר

ובמיוחד , מוסכםכלכלי  בעלות ערך מתכותמערכת כלכלית המבוססת על 

, )"ּברֶטר"( ישיר חליפין-סחר מערכת שלא יכלה להסתפק ב– כסף וזהב

שבאמצעותם כלכליים הסכמה על ערכים .  המתאים לשוק מצומצם בלבד

 חשובים הייתה אחד הצעדים ה, בזירה היסטורית מסוימתניתן לתקשר 

  .ביותר להנמכת המחסומים שבין ארצות ותרבויות

חן של מערכות היה פיתוהאזורי התפתחות נוספת שעודד הסחר 

של רבה  ליהנות ממידה  שבהן יכולים היו האזרחיםמשפטיות ופוליטיות

 דיני הסחר רּוסִדִה, כמו כן. ים-דרכים ושודדי-על רכושם מפני שודדיהגנה 

אלא , מסחר בין מוכרים וקונים שלא הכירו זה את זה-האזוריים יחסי

 שכדי לשלוח סחורה על פני ,התפתחות זו נבעה מכך. נזקקו לגורם מתווך

דה מסוימת של ביטחון היה השולח זקוק למי, ביבשה או בים, מרחק רב

במדינות שבהן לא . בכך שהסחורה תגיע ליעדה ושהתשלום עבורה יתקבל

דוגמת המצב ששרר , התמוטטאזורי הסחר ה, ניתן היה להבטיח זאת

 5-מאה הבהמערבית  האימפריה הרומיתנפילת תיכונית לאחר -בזירה הים

  . נ"לסה

 יתה הפלת מחיצותהיאזורי אותה עודד הסחר השתופעה חשובה שלישית 

כדי לסחור עם אנשים שתרבותם . בין ארצות רחוקות ותרבויות שונות

 להכיר ולהבין את , שביקשו לסחורהנדרשו אל, זו מזו ותוחברתם שונ

חרים נשאו סו. באו ביחסי מסחרתרבותם של אותם זרים עמם 

, מטען תרבותיגם  אלא – בספינותיהם ועל גמליהם לא רק מטען פיזי

כגון שיטת הכתב ,  שאיתם ניהלו יחסי מסחרזריםשכלל מידע על אותם 

ציביליזציות שנטו להסתגר אותן . סיפוריהםואמנותם , תםשפ, שלהם

כפי שניתן , שקיעהלנו לניוון ונדו, נמנעו מלסחור זו עם זוו, בתוך עצמן

  . 19- עד אמצע המאה היפןו סיןשל מקרה הללמוד מ

- בהיקף הולך ומתרחב החל מהמאה האזורי החל להתפתח סחר אירופהב

. ישראל- בארץהצלב-למסעותה  באותה תקופה שבה יצאו אבירי– 12

ובמיוחד הקטנות והעניות יותר במשאבי , השוכנות לחוף ימיםהארצות 

אזורי היו הראשונות לעמוד על היתרון שיכול להעניק להן הסחר ה, טבע

בולטות ביותר המעצמות הסחר .  ומאוחר יותר אף הסחר הגלובלי–

 –הולנד ובריטניה , בלגיה, פורטוגל, איטליה – 17- עד ה15-במאות ה
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שהתפתחותן הכלכלית הייתה מהירה בהרבה , הפכו לאימפריות סוחרות

או שמוצא זה היה , מאותן אימפריות יבשתיות שלא היה להן מוצא לים

 בתקופת 1-ההגרמני והרייך ליטא -ממלכת פולין, רוסיה(מדי למצומצם 

  ). בורגהבס-בית

) "ליברליזם כלכלי" (laissez faireהסחר דגלו במדיניות של אימפריות 

פיו לש, "היתרון היחסיעקרון " )1: (שהתבסס על שני עקרונות בסיסיים

אלא ,  חופשי לא רק את המדינה המפותחת והחזקהגלובליל סחר מתגמ

שולית התועלת עקרון ה") 2(; גם את המדינה החלשה והמפותחת פחות

תפחת תוספת , כאשר השימוש מוצר מסוים יעלהשלפיו , "פוחתתה

   .התועלת מאותו מוצר

הייתה ,  באופן חלקיולּו, המדינה הראשונה שיישמה עקרונות אלה

הפחיתה בריטניה את מסי , לעתים מרצון ולעתים מאונס. בריטניה

כתוצאה מהשינוי במדיניות . המכסים והגבלות הסחר שהטילה, המעבר

 עד 18-ה המאמצע המא( שנה 100-הפכה בריטניה בתוך כ, הסחר שלה

למעצמה שכוחה הכלכלי היה שקול כנגד זה של , )19-אמצע המאה ה

מודל לחיקוי  laissez faire -הלאור הצלחת בריטניה הפך . אירופה כולה

איחוד " (Zollverein-השהמפורסם שבהם הוא , גם בארצות אחרות

   .השפות הגרמאניותבמרחב דובר ) "מכסים

יש ו לפיש , מרקנטיליזם שדגלו בהמשיכו להתקיים גם זרמים, במקביל

 19-המאה הלקראת סוף  .יבשילושאלו עד צעירות תעשיות להגן על 

בבד עם - הליברלית לשקוע בדה התפישה החל20-המאה הובתחילת 

 אימץ מדיניות המתנגדת לסחר ביסמרק. מרקנטיליזםו של העליית כוח

המרוץ " (קולוניאלי של כיבוש בריטניה וצרפת פנו למסלולשעה ש, גלובלי

 שיטה –נוחים ומשתפי פעולה יותר שווקים שהבטיח להן , )"לאפריקה

  . לי החופשיגלובא בניגוד לרעיונות הסחר הי אף ההשעמד

הוא שנתן את הדחיפה העיקרית , על צורותיו השונות, סחר גלובלי זה

הסחר . צבאי שלה- לא האימפריאליזם הפוליטי–לכלכלה האירופית 

הגם שזה נוהל יותר ויותר על , הגלובלי נשלט ברובו על ידי השוק הפרטי

ודו ודו ודו ודו חברת החברת החברת החברת ה, )1600 (חברת הודו המזרחית הבריטיתחברת הודו המזרחית הבריטיתחברת הודו המזרחית הבריטיתחברת הודו המזרחית הבריטיתהענק כגון -ידי תאגידי

.  )1621 (ההולנדיתההולנדיתההולנדיתההולנדיתמערבית מערבית מערבית מערבית חברת הודו החברת הודו החברת הודו החברת הודו ה, )1602 (המזרחית ההולנדיתהמזרחית ההולנדיתהמזרחית ההולנדיתהמזרחית ההולנדית

נתפש , בטרם הכריז לנין על הקפיטליזם הגלובלי כסוג של אימפריאליזם

היותר באחד מהקטעים . יזםמרכסאבות הידי -אפילו על, זה באופן שונה

  :נכתב כי המניפסט הקומוניסטיהמניפסט הקומוניסטיהמניפסט הקומוניסטיהמניפסט הקומוניסטימפורסמים של 
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פעולה חדש -ים יצרו כר-בדרכיגילוי אמריקה והקפת אפריקה 

החליפין -סחר, הקולוניות, יישובה של אמריקה. לבורגנות העולה

אמצעי החליפין והסחורות , עם השוק של הודו המזרחית ושל סין

לספנות ולתעשייה תנופה שלא נודעה כמותה , נתנו למסחר, בכלל

 ומתוך כך חוללו התפתחות מהירה של היסוד המהפכני אשר –

התעשייה הגדולה כוננה את ...רה הפיאודלית המתפוררתבקרב החב

. אשר גילוי אמריקה הכשיר עבורו את הקרקע, השוק העולמי

, השוק העולמי הביא לידי התפתחות שלא תשוער של המסחר

זו השפיעה השפעה חוזרת על . הספנות והתחבורה היבשתית

, המסחר,  וככול שהתרחבו התעשייה–התרחבות התעשייה 

, הרבתה את הונה,  כך התפתחה הבורגנות,מסילות הברזל, הספנות

-על...זווית את כול המעמדות שהשתיירו מימי הביניים-דחקה לקרן

ידי קשרי התחבורה -על, ידי שכלולם המהיר של כול מכשירי הייצור

גם את , סוחפת הבורגנות את כול האומות, שיעור-שהוקלו לאין

המחירים הזולים של . הלתוך מעגל הציביליזצי, הברבריות שבהן

מנתצת את כול חומות סחורותיה הם הארטילריה הכבדה בה היא 

הזרים העקשנים ביותר - בה היא מכניעה את שנאת;סין עד היסוד

-היא כופה על כול האומות לסגל לעצמן את אופן. של הברברים

היא כופה . אם אין ברצונן לעבור מן העולם, הייצור של הבורגנות

 כלומר להיות – "ציביליזציה"הן מה שמכונה - בביתןעליהן להנהיג

היא יוצרת לעצמה עולם בדמותה : כללו של דבר. לבורגנים

  .ובצלמה

או בהכנות (כשהעולם היה שרוי במלחמה , 1945- ל1914בתקופה שבין 

עם תום .  אף שלא פסק לחלוטין, צומצם הסחר הגלובלי באופן ניכר, )לה

אחת הסיבות הבולטות לפריצתה הייתה כי ,  התברר2-מלחמת העולם ה

 הגם שזו לא הייתה כמובן הסיבה – קיום מחסומי סחר ומכסים

כמו גם כדי , כדי למנוע הישנות של מלחמה בסדר גודל שכזה. העיקרית

הסכמי סחר הוחלט לכונן , להבטיח את שיקומה הכלכלי של אירופה

הכללי על הכללי על הכללי על הכללי על ההסכם ההסכם ההסכם ההסכם -ו )Woods-Bretton, 1944(    וודסוודסוודסוודס----הסכם ברטוןהסכם ברטוןהסכם ברטוןהסכם ברטון: גלובליים

    –) General Agreement on Tariffs and Trade - GATT 1947 (וסחרוסחרוסחרוסחרמכסים מכסים מכסים מכסים 

  ).onWorld Trade Organizati ,1995 (ארגון הסחר העולמיארגון הסחר העולמיארגון הסחר העולמיארגון הסחר העולמיואף הוקם 

ליברליזציה ה כמו גם ,סחר של גרמניהה-מדיניותליברליזציה בה

 סחר- הפכו את שתי המעצמות הללו למעצמות– יפןהסחר של -יניותבמד

, הולך ומתרחבגלובלי הסחר ה 20-של המאה ה 50-משנות ה. מובילות
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מדינות להתארגן בגושים של סחר חופשי כגון יותר ויותר כשהוא דוחף 

-ו ,1944בשנת  )TANAF )North American Free Trade Agreement-ה

לה כתוצאה מהסדרים אזוריים וגלובליים א. )1992( האיחוד האירופיהאיחוד האירופיהאיחוד האירופיהאיחוד האירופי

 כלכלית עצמאית לקיים מדיניותהלאום -מדינותן של יכולתצומצמה 

שהחל , השוק). 'וכדמכסים הטלת , מניפולציה בשער המטבע(לחלוטין 

  .הופך היום לגלובלי, ושהפך מאוחר יותר לאזורי, כמקומי

הייתה , שאותה ניתן לדמות לרשת של צינורות, מערכת סחר זו

-רוב בני שעה ש– יסטוריה האנושיתפרימיטיבית למדיי לאורך רוב הה

. כשהם עושים שימוש בתוצרתה לצריכה עצמית, האדם עסקו בחקלאות

-מצב זה השתנה למעשה רק במאה ה. הייצור למען השוק היה דל ביותר

עד . אירופה המערבית והמרכזיתהמהפכה התעשייתית בהחלה אשר כ, 18

. תהמוניטאריד אנשים בעולם שהשתלבו במערכת ו מעט מאאז היו רק 

ידי -השימוש בהן נעשה רק עלאך , מותמנם קייואהיה הסחר רשתות 

, רשתות הספקים.  רובן עירוניות–האליטות הכלכליות והפוליטיות 

הבנקאים ושאר החוליות שמהן , הקמעונאים, הסיטונאים, המפיצים

היו קטנות וסיפקו רק צינורות צרים  כול אלה –זו  מורכבת מערכת סחר

מערכת  התפתחה 18-החל מהמאה ה .לו לזרום סחורות וכספיםשבהם יכ

שיכלול ) 3(; הרחבת קוטרם) 2(; הארכת הצינורות) 1(: דרכים 3-בסחר זו 

  .התיאום ביניהם

הדרך הראשונה שבה הורחב השוק הייתה על ידי : הארכת הצינורותהארכת הצינורותהארכת הצינורותהארכת הצינורות

זמינים אלה מכש, פני העולם כולו-הסוחרים והמתווכים עלהגדלת תפוצת 

לייצר ,  כלומר – עליהןזאת או כופים   להיכנס לשוק לוסיות חדשותאוכ

, או אולצו, שבטים אפריקניים פותו. יותר עבור השוק ופחות עבור עצמם

שגידלו בעבר את , איכרים אסיינים. לגדל גידולים סחירים ולחצוב נחושת

 עצי גומי כדי לספק חולביםכשהם , נשלחו לעבוד במטעים, מזונם בעצמם

שנמכר באירופה , אמריקה החלו לגדל קפה-בני דרום. גים למכוניותצמי

 ותהצינורכו עם כל שלב ושלב בהתפתחות זו הואר. הברית-ובארצות

  .ואוכלוסיות גדולות יותר ויותר נעשו תלויות בו

 הגברת הייתה הדרך השנייה שבה הורחב השוק :הרחבת קוטר הצינורותהרחבת קוטר הצינורותהרחבת קוטר הצינורותהרחבת קוטר הצינורות

בעיקר מוצרים ראשוניים  – צריכה-מוצריגלם ו-חומריתפוצתם של 

)commodity( .לא זו בלבד שאוכלוסיות גדולות יותר שולבו בתוך השוק ,

דבר שחייב , אלא שיותר ויותר מוצרים ושירותים יועדו בעבור השוק
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הרחבת , ה אומרוהו, הרחבה מתמדת של קיבולת ההולכה של המערכת

  .קוטרם של הצינורות

השלישית שבה הורחב השוק הייתה  הדרך : שיכלול התיאום בין הצינורותשיכלול התיאום בין הצינורותשיכלול התיאום בין הצינורותשיכלול התיאום בין הצינורות

ונות המוליכות מן היצרן אל  החוליות השעל ידי הגברת התיאום בין 

מורכבות  תיאום שהתחייב מהגידול ב–)  למיניהםהמתווכים( הצרכן

 עצם המורכבות הגוברת . מספר העסקות שהיה צורך לבצעהכלכלה וב

 תוספת של כמו,  כשלעצמה מעין צורה של התפתחותהייתהשל המערכת 

  .צינורות ושסתומים לרשת

כיום מגיעות כל הצורות הללו של התרחבות השוק לקצה גבול 

רק קומץ . לא נותרו כמעט אוכלוסיות שטרם שולבו בשוק. התפתחותן

אפילו מאות מיליוני האיכרים . של שבטים נידחים נשאר מחוצה לו

לפחות , םמוכללי, המגדלים מזון לצרכי קיומם בלבד, במדינות העניות

, מה שנותר. רית הנלווית לואובמערכת המוניטהגלובלי בשוק , חלקית

-גומלין בין מיליארדי בני-בטוותו יחסי .אינו אלא פעולת מאסף, אפוא

 – קבוצות ואף אומות, יחידים – ברא השוק עולם שבו כולנו, אדם

 כן טבע הוא. שיעור-גומלין סבוכים ומורכבים לאין-תלויים זה בזה בקשרי

כי הכלכלה והדחף הכלכלי הם הכוחות החשובים ביותר , בנו את ההכרה

שלפיה החיים אינם אלא רצף , הוא טיפח את ההשקפה. בחייו של אדם

הקשורים זה בזה , אדם-קיבוץ של בני – והחברה, של עסקות חוזיות

כתיב אפוא לא רק את מעשיהם מהשוק . בעבותות של חוזים חברתיים

  .חשיבתם וערכיהםאופן  אלא גם את – םאד-של מיליארדי בני

כדי ליצור  – גלם-הון וחומרי, אנרגיה, נדרשה השקעה כבירה של זמן

נראה -שבו קניין בדרום קרוליינה יכול לבצע עסקה עם פקיד בלתי, מצב

ל אחד מהם חשבונייה או מחשב וכשלכ, קוריאה-מזוהה בדרום-ובלתי

אחד מערכת של ציפיות לכל , לכל אחד דימוי מופנם של השוק, משלו

מפני ששניהם למדו מן , כל אחד מבצע פעולות צפויות מראש. לגבי רעהו

ל אחד רואה עצמו ווכ; הניסיון למלא תפקידים ספציפיים קבועים מראש

  .המקיפה מיליונים של אנשים כמותם, חלק ממערכת גלובלית אדירה

פני -לוהתפשטותה המהירה ע – אנוש-הקמת מערכת סבורה זו של יחסי

 לרבות , כול הישג אנושי אחרהיא הישג המעמיד בצל  – תבל כולה

, זוסחר גלובלית  מערכת הקמת. והמדעיותהדרך הטכנולוגיות -פריצות

אף בלי להביא בחשבון את (תרבותית ופסיכולוגית -שהיא ביסודה סוציו

שקולה  – צעד אחר צעד, )הגלם שעברו דרכה-זרם המוצרים וחומרי
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החומה הסינית , האקוודוקטים ברומא, ידות במצריםלבניית הפירמ

לו צירפנו את כולם והכפלנום אלפי , הביניים-לות של ימיאוהקתדר

    .מונים

הולך ומסתיים , שהוא הכביר ביותר בהיסטוריה, מבצע הבנייה הזה

הארכת הולך ומתקרב השלב שבו לא יהיה עוד צורך ב. וכמעט הושלם

,  אלא רק באחזקתן– ול התיאום ביניהםשכל ובהרחבת קוטרם, הצינורות

יהיה לתכנן מחדש קטעים חשובים על הדורות הבאים .  שיפוצן ועדכונן

שממדיו , באופן שתוכל להכיל את זרם המידע,  מערכת צינורות זושל

מדעי , המערכת תישען במידה גוברת על אלקטרוניקה. שיעור-גדלו לאין

, השקעת משאבים לה יחייבוגם א. החיים וטכנולוגיות חברתיות חדשות

בניית אולם בהשוואה למאמץ הכביר שהיה כרוך במבצע של . דמיון והון

. הון ודמיון, אנרגיה, תתבע תוכנית חידושים זו הרבה פחות זמןהמערכת 

משנדרשה למבצע , היא תזדקק לכמות קטנה יותר של חומר ואנשים

 לא תהיה שוב, סבוכה כאשר תהיה, תמורה זו. בניית השוק המקורי

  .הפרויקט המרכזי של הציביליזציה

. ידי בליעת אוכלוסיות ענק חדשות-השוק אינו יכול להתרחב עוד על

גם . לפחות מבחינה תיאורטית, צורת ההתרחבות השנייה עודנה אפשרית

נוכל למנות שירותים נוספים , המידה את דמיוננו-על-בלי לאמץ יתר

אולם גם בתחום זה . מכר-שאפשר לעשות בהם סחר, וסחורות נוספות

, ולבסוף .כך רחוק-כל-דבר קיצו של השוק בעתיד הלא-של-יגיע בסופו

העלות . שיאהאף היא מתקרבת ל  זורשת צינורותמורכבותה הגוברת של 

, תאף אם נמדוד אותה בדרך קונבנציונאלי, החליפין עצמה-של פעולת

ע  מגיבנקודה מסוימת. כבר עולה בתחומים רבים על עלות הייצור

הגל "בספרו  אלבין טופלראלבין טופלראלבין טופלראלבין טופלרכותב . הליך הזה אל קצה גבול הכדאיותתה

  :))))330330330330' ' ' ' עעעע((((    "השלישי

כיצד עשוי ,  מתקרב להשלמתו"רשת הצינורות"אם אכן פרויקט 

? על ערכינו ועל המבנה הנפשי שלנו, הדבר להשפיע על עבודתנו

כותנה או , אין פירושו רק מוצרים כגון נעליים, לואחרי הכ, שוק

שוק הוא המערכת אשר דרכה מגיעים ; ורי מזון העוברים דרכושימ

אין זו מערכת כלכלית , כן-על-יתר. הגלם והמוצרים ליעדיהם-חומרי

, מחשבה-זהו גם אורח. אדם-זוהי שיטה לארגונם של בני – בלבד

הציפייה שדברים שנשלחו , למשל(אתוס ומערכת ציפיות משותפת 

 הוא מערך פסיכולוגי לא לפיכך השוק). אכן יימסרו לתעודתם
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והשפעותיו חורגות במידה רבה , פחות משהוא מציאות כלכלית

  .מעבר לתחומי הכלכלה

אינטגרציה כלכלית זו לא יכולה הייתה להתחולל אלמלא ההגנה שסיפקו 

אימפריות אלו היו אולי נצלניות . לה האימפריות ההיסטוריות השונות

שלא קל וחומר , כלל סחר אזורי אך בלעדיהן לא היה מתקיים –ודכאניות 

, הארצות שנכנסו בעולו של האימפריאליזם. סחר גלובליהיה מתקיים 

 אך גם נהנו –טבע והשַּפלה אישית -שלמו לעיתים מחיר כבד במשאבי

מאזן . מהיתרונות הכלכליים שנלוו להכנסתן לתוך מעגל הציביליזציה

באשר מנת חלקן , ההפסד והרווח של הקולוניות השונות אינו קל לחישוב

שקודם לכן חיו בקבוצות , אוכלוסיותיהן. לא הייתה רק סבל וניצול

 על –נשאבו לתוך השוק האימפריאלי , קטנות של ציידים או לקטנים

שנכבשו לאחר שכבר , קולוניות אחרות. יתרונותיו וחסרונותיו כאחד

תם אך נאלצו להיכנע לכובשיהן מחמת עליונו, עברו פיתוח כלכלי ראשוני

בעיקר עקב הביטחון והשלום ,  אף הן זכו ליתרונות מסוימים–הצבאית 

כמו האימפריה הבריטית , האימפריה הרומית בעת העתיקה. שאלה כוננו

 שתי אימפריות ענקיות אלו מספקות דוגמאות למכביר –בעת החדשה 

  .    להןםבצד הנזקים שגר, ומושבותי האימפריאליזם מלרווחים שהפיק

, זםא המרכסיוצדדי ה- המוצעת כאן מתברר עד כמה חדבפרספקטיבה

.   כלפי הקפיטליזםובדומה לגישת,  האימפריאליזם הוא נצלני בלבדושלפי

משל , כשל אחר של המרכסיזם הוא זיהוי האימפריאליזם עם הקפיטליזם

האימפריאליזם " כשם ספרו של לנין ,והוא שלב הכרחי בהתפתחותהיה 

  . )1916 ("טליזם של הקפיעליוןהשלב ההוא 

, יחידות התעשייה: כדלקמן, בתמצית, היהשל לנין כלכלי -הפוליטיניתוחו 

 –הריהן נוטות להיהפך למונופוליסטיות , ל שהן גדלות בהיקפןוככ

ובנקודה מסוימת בהתפתחות המשק הקפיטליסטי נעשה המונופולין 

העסקים מתנהלים יותר ויותר באמצעות התארגנות . לתכונתו המכרעת

לאומית נפסקת למעשה התחרות בין -הפניםבזירה . בטרסטים ובקרטלים

השליטה בתעשייה נשמטת מידי יצרני משעה ש, פרטים בעלי יוזמה

. )קפיטליזם פיננסי ( ועוברת לידיהם של אנשי הממון והבנקאים,הסחורות

וזה נוטה יותר ויותר להיות , ההון המסחרי מתמזג עם ההון הבנקאי

, ידי מונופולים-עלבתוך משק הנשלט . יה פיננסיתמשועבד לאוליגרכ

, שייחס מרכס לתחרות הקפיטליסטיתהאנרכיה תצטמצם במידה ניכרת 

 תלאומינביבזירה ה, ואולם.  שבה תיעשינה מרוסנות יותר"סתירות"וה
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המערכה כולה תלויה ברווחים המוגדלים . תהיה התוצאה שונה בתכלית

, הגלם הזולים בארצות אלו-העבודה הזול ומחומרי-המופקים מכוח

  . והייצור המורחב יוצר לחץ מתמיד לפתיחת שווקים חדשים ומוגדלים

, אף שפוחתת התחרות בין בעלי היוזמה הפרטיים, כתוצאה ממגמות אלו

; מואצת התחרות בין אומות או בין גושים של אומות קפיטליסטיות

עה ובש; סחר לאומיות-נשק במלחמות-תעריפי מכס נהפכים לכלי

נעה , ת הלאומית נעה בכיוון של כעין סוציאליזם ממלכתישהמדיניּו

לאומית לעבר התגוששות בין אומות אימפריאליסטיות על נהמדיניות הבי

התוצאה היא . מפותחים ועל אוכלוסיות הניתנות לניצול-שטחים בלתי

 ועל הרחבת ,מפותחות-מלחמות אימפריאליסטיות על הארצות הבלתי

 כי, הסיק לנין,  של דברסופוב. ריות קולוניאליות של אימפיהןשטח

 אינה אלא מאבק בין סינדיקטים של ,)1918-1914( 1111----מלחמת העולם המלחמת העולם המלחמת העולם המלחמת העולם ה

  . קפיטליסטים אנגליים וצרפתיים לשם שליטה על אפריקה

צירופי קבוצות . הקפיטליזם אינו מתפתח באורח שווה, לפי תיאוריה זו

ולי המאבק הראשי על קטנים של קפיטליסטים מתגודדים מסביב לש

הקפיטליסטים הרוסיים מקווים להשתלט על . מטרות זעירות משלהם

באומות נחשלות . והקפיטליסטים היפנים מקווים לנצל את סין, קושטא

כפי , אמיתיותעדיין מצויות תנועות לאומיות , כגון סרביה או הודו, יותר

קפיטליזם אולם ביסודו של דבר המונופולין וה. שהיו באירופה לפנים

 :הפיננסי הם פועל יוצא הגיוני של הקפיטליזם התחרותי החופשי

האימפריאליזם הפוליטי הוא הפועל יוצא ההגיוני של הקפיטליזם 

.  של האימפריאליזםתהגיוניהתוצאה ה  והמלחמה היא –המונופוליסטי 

 "זם של הקפיטליעליוןהשלב ה האימפריאליזם הוא"כי , לפיכך הסיק לנין

שהם שלב גבוה , בר המוליך אל המשק והחברה הקומוניסטיים שלב מע–

   :))))372372372372' ' ' ' עעעע, """"תולדות תורת המדינהתולדות תורת המדינהתולדות תורת המדינהתולדות תורת המדינה"""", סאבייןסאבייןסאבייןסאביין. . . . סססס....''''גגגג( יותר

 והמשכן הישיר של תכונות ןהאימפריאליזם צמח ועלה כהתפתחות

 אולם הקפיטליזם נעשה אימפריאליזם .הקפיטליזם היסודיות

בזמן , ותובהתפתח, גבוהה מאוד, קפיטליסטי רק בדרגה מסוימת

היסוד של הקפיטליזם התחילו לקבל צורה של -שכמה מתכונות

מעבר -ל נתהוו ונתגלו קווים של תקופתוכאשר בכ, היפוכן

  .חברתי גבוה יותר-מקפיטליזם אל מבנה כלכלי

ות האומות האימפריאליסטיות אינן יכולות להימנע ממלחמ, לפי ניתוח זה

 רצופה של סדרהנה ב אינה אלא הראשו1-ת העולם המלחמ. ביניהן
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לא . הקפיטליזם מאירופה לעולם כולוהתפשטות שמטרתן מלחמות 

 אלא –משברים כלכליים כשלעצמם יביאו להתמוטטות הקפיטליזם 

תפישה זו . הקפיטליזם המאוחר מלחמות גלובליות הנלוות להתפתחות

, )Nikolai Bukharin, 1938-1888 (ניקולאי בוכאריןניקולאי בוכאריןניקולאי בוכאריןניקולאי בוכאריןשל לנין סוכמה על ידי 

  :))))374374374374' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם ( ( ( (אלומילים ב

המלחמה ניתקה את השלשלת האחרונה הכובלת את הפועלים 

. את שעבודם המשפיל למדינה האימפריאליסטית, לאדוניהם

המעצור האחרון בפני הפילוסופיה של הפרולטריון יעבור מן 

הפטריוטיזם , םהלאו-תהאופק של מדינ-דביקותו בצרות. העולם

-תרון החולף שיזכה בו בשל מעשיהי, האינטרסים של הרגע, שלו

, השוד האימפריאליסטיים וקשריו עם המדינה האימפריאליסטית

 לעומת האינטרסים – יורדים למדרגה משנית של חשיבות

לעומת רעיון המהפכה , המתמידים והכלליים של המעמד כולו

לאומי שתמגר ביד ברזל את נהחברתית של הפרולטריון הבי

תהרוס את מנגנונו הממלכתי , סיהדיקטטורה של ההון הפיננ

  .כוחם של הפועלים נגד הבורגנות, ותבנה תחתיו כוח חדש

אלא גם  – תיאוריה זו כדי להסביר לא רק את המלחמהביש , לדעת לנין

המהפכה הפרולטרית הממשמשת בדבר את אי קיום נבואותיו של מרכס 

ים הרווחים הגבוה, שכן.  בעלות משק תעשייתי מפותחמדינותובאה ב

שהפיקו הקפיטליסטים מניצולם את העמים הנחשלים ִאפשרו להם לשלם 

 ניםמנם נהוא, לפיכך. שכר עבודה מוגדל לכוח העבודה שבמולדתם

  עולה והולכתחיים-מרמת, במיוחד המיומנים שבהם, ופההעובדים באיר

מיומנים -העובדים הבלתישל  במחיר העלאת שיעור הניצול  אך זאת רק–

בפועל נהפך מעמד העובדים האירופי . יאליות והנחשלותבארצות הקולונ

 שבה הם, בשיטת ניצול חובקת זרועות עולםשל הבורגנות שותף 

  . "התחלקו בשלל"

או שהקפיטליזם , "מלחמת המעמדות"באופן זמני ומקומי שככה אפוא 

כתוצאה . מצא דרכים להשהות את תוצאותיהן של הסתירות הגלומות בו

שלנין קבע את משכה לשנים ,  תקופהיתאירופיה ההיסטורמכך הגיעה ב

לבין ) רי האחרון בקומונה של פאריסאמועד המרד הפרולט (1871שבין 

- תקופה שבה נּוגע הפרולטריון האירופי באידיאולוגיה זעיר– 1914

תכן ישלפיה י, הוא נפל קורבן לאשלייתם של הרביזיוניסטים. בורגנית

ושההתפתחות הכלכלית , לפועליםתיאום אינטרסים בין קפיטליסטים 
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על כן . תוכל לצעוד קדימה בדרכי שלום תוך כדי תיקונים הדרגתיים

וירודי רוח , המוני הפרולטרים נטולי ארגון לגמרי "את 1914מצאה שנת 

המאומנים , לחימה מחמת העברתו של מיעוט הפועלים שמצבם שפיר

מעמד  .))))373373373373' ' ' ' עעעע, שםשםשםשם( "בורגנית, כלומר, אל מדיניות ליבראלית, והמאוגדים

הקפיטליזם . ובמובן מסוים לטפילי, "מהוגן"הפועלים האירופי נהפך ל

כפי שהיה לפני ,  הוא חדל להיות כוח חברתי יוצר ובונה–התנוון אף הוא 

הטרוד בעיקר , מתנוון וריאקציוני, הבורגנות נהפכה למעמד כובש. 1871

ולוגיה טיפוסית של בהגנה על האינטרסים הקיימים שלו והמחזיק באידיא

  ). בעלי רנטה(בעלי הכנסות קבועות מנכסיהם 

 מאבק בין האימפריות 1-לחמת העולם המשיקפה , של לניןלשיטתו 

-הטרום, שרוסיה הצארית, העובדה.  לאותּו,  זאת–הקפיטליסטיות 

 לא הפריעה לו לפתח –מילאה תפקיד מרכזי במלחמה זו ,  קפיטליסטית

ל ֶגן על החשיבה הדיאלקטית מבית מדרשם של ֶהמּוָא. את התיאוריה הזו

ית זו תוליך בסופו של דבר אימפריאל-שמלחמה בין, האמין לנין, ומרכס

מכיוון שהקפיטליזם מתפשט ברחבי . להתמוטטות הקפיטליזם העולמי

חוליות "הוא יקרוס באחת מה, העולם כולו באמצעות האימפריאליזם

 שבהן סיכויי ,מפגרות מבחינה כלכלית מדינות –  שלו"החלשות

 רוסיה, או מוטב לומר לתעמולתו,  לשיטתו.השתלטותו קטנים יותר

, בהפריצת המהפכה שכתוצאה מ, "חוליה חלשה"ארית היא אותה הצ

תצית שרשרת מהפכות במדינות המערביות המפותחות שיובילו לנפילתו 

   .הכללית של הקפיטליזם

אינה דווקא  "של הקפיטליזםעליון האימפריאליזם כשלב ה "חשיבות

ניתוח הקשר בין . שמילאאלא בתפקיד התעמולתי  –במקוריותו 

 –יזם לקפיטליזם הגלובלי נעשה כבר על ידי קודמיו אימפריאל

 נפל ניתוחו יםמדעיקריטריונים פי ל. מרכסיסטים כאחד-מרכסיסטים ולא

ואולם לא הדיוק . חוקרים מרכסיסטיים שקדמו לו של לנין מזה של

 אלא השימוש בהיסטוריה לקידום –ההיסטורי היה מטרתו של לנין 

  . מטרותיו המהפכניות

אלא לכול היותר טקטיקן פוליטי מהדרגה ,  הוגה דעות מקורילנין לא היה

דוגמת , את רעיונותיו שאב מכתביהם של כלכלנים מערביים. הראשונה

שפיתח תיאוריה מקיפה על , )John Hobson ,1940-1858 (הובסוןהובסוןהובסוןהובסוןון ון ון ון ''''גגגג

הובסון היה . התפתחות האימפריאליזם כנגזרת של השיטה הקפיטליסטית
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פול פול פול פול (גדיר את האימפריאליזם במונחים כלכליים ככול הנראה הראשון שה

   ::::))))139139139139' ' ' ' עעעע ,""""ההיסטוריה של הזמן המודרניההיסטוריה של הזמן המודרניההיסטוריה של הזמן המודרניההיסטוריה של הזמן המודרני"""", ונסוןונסוןונסוןונסון''''גגגג

האימפריאליזם הוא ניצול המנגנון הממשלתי על ידי אינטרסים 

כדי להשיג באמצעותו רווחים , בעיקר קפיטליסטיים, פרטיים

  . כלכליים מחוץ למדינה

ניסח הובסון את , )1894 ("ניהאבולוציה של הקפיטליזם המודר" בספרו 

-חסכון"העושה שימוש במונחים של , הקשר בין אימפריאליזם וקפיטליזם

התעשייה מייצרת עודפים שהעשירים אינם , לשיטתו. "צריכה-תת"-ו" יתר

 ולכן –ואילו העניים אינם יכולים לשלם בעדם , יכולים לצרוך את כולם

פיתח תזה שניתן לכנותה מאוחר יותר . אין ברירה אלא לייצא את ההון

ושלפיה היחידים המרווחים מן , "קפיטליסטית-הקנוניה האימפריאלית"

 –) ביניהם כמובן יהודים רבים ("בעלי ההון הפיננסי"האימפריאליזם הם 

אימפריאליזם פיננסי זה , לשיטתו. ואילו כול השאר משלמים את המחיר

 באומות המיישבות אלא גם, פוגע לא רק בילידי המושבות הקולוניאליות

כשם . אימפריאליות- בחוללו לא רק ניצול כלכלי אלא גם מלחמות בין–

 הייתה מזימה אימפריאליסטית )1902-1889 ,1881-1880(מלחמת הבּורים מלחמת הבּורים מלחמת הבּורים מלחמת הבּורים ש

 כך בהכרח תתורגם –אפריקה -להשתלט על מכרות הזהב של דרום

-הקנוניה האימפריאלית"תזת . התחרות הכלכלית למלחמות אינסופיות

רודולף רודולף רודולף רודולף שונים דוגמת  קסמה במיוחד למרכסיסטים "קפיטליסטית

ימש כשר האוצר של שש, Rudolf Hilferding, 1877-1941(הילפרדינג הילפרדינג הילפרדינג הילפרדינג 

ששימש , Otto Bauer ,1881-1938 (אוטו באואראוטו באואראוטו באואראוטו באואר---- ו)גרמניה בתקופת ויימאר

. )1934-1918דמוקרטית האוסטרית בשנים -כמנהיג המפלגה הסוציאל

כי את , טען הילפרדינג, )Das Finanzkapital, 1910( "הון מימון"בספרו 

התחרות העיוורת הנסמכת על כוחות השוק של העידן הקפיטליסטי 

המבוססת , כת והולתגוברפה ריכוזיות כלכלית החלי, הליברלי המוקדם

וריכוז גדול , קשרים תעשייתיים בין קרטלים ובין בנקים, מונופוליםעל 

 הקפיטליזם בשלביו המוקדמים דרש את אם. יותר של ההון בידי מעטים

איחוד עם , הרי שעתה, הפחת התערבות המדינה בחיי הכלכלה

ם דורשים בעלי ההון יהמסחריים והבנקאי, האינטרסים התעשייתיים

הדרישה הבורגנית את  ,כתוצאה מכך. מדינה ריכוזית העושה את רצונם

התערבות דרישה להחליפה ה,  כולם שווים בפני החוקלמדינת חוק בה

 . בעלי ההוןלצורך הגנת המדינה 
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האימפריאליזם "על כרעי תרנגולת אלה בנה לנין את התיאוריה שלו על 

לאו ,  תיאוריה שזכתה לתפוצה רבה– "של הקפיטליזםעליון כשלב ה

הגם שתיאוריה זו . אלא בגלל יוקרתו העצומה, דווקא בשל מקוריותה

א עד מהרה לעוד אחת הפכה הי, הייתה מוטה מבחינה אידיאולוגית

. בלי צורך בהרהור נוסף, המתקבלות כמובנות מאליהן, "אמיתות"מאותן 

בהציגו את , מבחינה זו עיוות לנין את ההיסטוריוגרפיה כולה

שלובה בהתפתחות הכלכלה , האימפריאליזם כתופעה מודרנית

,  בשעה שהאימפריאליזם הוא תופעה עתיקת יומין–הקפיטליסטית 

כפי שכותב , כול קשר לקפיטליזם או לשיטה כלכלית אחרתשהתהווה בלי 

    ::::))))139139139139' ' ' ' עעעע(((( "ההיסטוריה של הזמן המודרני" בספרו ונסוןונסוןונסוןונסון''''פול גפול גפול גפול ג

אינה תואמת אף אחת , ההיסטורית והכלכלית, המציאות הממשית

אם . לנין-ואולי פחות מכול את זו של הובסון, מן התיאוריות

אם הן מבטאות , כהצרי-יתר ותת-האימפריות נוצרות מחמת חסכון

 איך יסבירו את התהוות –את השלב העליון של הקפיטליזם 

  ?  האימפריות העתיקות

עד שמאז , כלכלית הייתה כה גדולה-השפעת לנין על החשיבה המדינית

המבוססת על עובדות , מאוזנת יותר, לא הופיעה שום תיאוריה מתחרה

 לפי קריטריונים אם עד לזמנו נבחנו האימפריות המערביות. היסטוריות

.  הרי שמאז לנין היו הן נתונות לביקורת אידיאולוגית בלבד–אמפיריים 

ניתן להצביע לא רק על חסרונותיו של , אמפירית-בפרספקטיבה היסטורית

המעצמות הקולוניאליות לא רק . אלא גם על יתרונותיו, הקולוניאליזם

.  החיים בהןאלא גם הטיבו עמן והעלו את רמת , ניצלו את מושבותיהן

, את האימפריאליזם המערבי יש לשפוט באופן אובייקטיבי ככול האפשר

גם לקולוניאליזם , ככול שיטה פוליטית. במנותק משיקולים אידיאולוגיים

.  גבי כול הצדדים המעורבים, אלא גם מעלות, האירופי היו לא רק מגרעות

פרי עטו של , )1919 ("סוציולוגיה של האימפריאליזםה"הספר , מבחינה זו

 שר האוצר של אוסטריה, Schumpeter Joseph, 1883-1950( וזף שומפטרוזף שומפטרוזף שומפטרוזף שומפטר''''גגגג

רכישת מושבות הייתה לא רק תוצאה .  קרוב הרבה יותר לאמת)1919-ב

, לאומית כללית-אלא גם של התפתחות חברתית, של התפתחות כלכלית

 ,לשיטתו .))))140140140140' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם(((( "מוגבלת-להתרחבות בלתי...נטייה חסרת יעד"

 ולאו –בתנאים של שלום וסחר חופשי , בדרך כלל, הקפיטליזם שגשג

  .מגן כלכליות-דווקא בתנאי מלחמה וחומות
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, כך. לנין-היו עוד אנומליות גדולות שלא התיישבו עם תפישת הובסון

באמריקה הלטינית באו ההשקעות הקפיטליסטיות אחרי , למשל

: יתרה מזו. בבד עמו-בד לא לפניו ולא –פורטוגזי -הקולוניאליזם הספרדי

נמנו מרבית הקפיטליסטים עם התומכים , באימפריה קולוניאליסטית זו

, כמו כן. כשהם נותנים כתף וכסף ללוחמי העצמאות המקומיים, בפירוקה

במיוחד , רבות מן הקולוניות היו בעצמן שרידי אימפריות היסטוריות

תונה במהלך הייתה נ, "היהלום שבכתר", הודו. בדרום אסיה ובמזרחה

הרבה לפני , ההיסטוריה הארוכה שלה לשליטתן של אימפריות חזקות

לאחר שזו ניצחה את צרפת במאבק על , שנכבשה על ידי בריטניה

ידעה במהלך , אולי העתיקה שבאימפריות, מצרים. השליטה בה

שהאחרונה , ההיסטוריה הארוכה שלה חילופי אימפריות רבים מספור

עוד בטרם נכבשה על ידי בריטניה , ניתאמ'עותשבהן הייתה האימפריה ה

 האימפריה האתיופית התחרתה עם אימפריות אירופיות על ).1882(

, למעשה). 1936(לפני שנכבשה על ידי איטליה , השליטה בקרן אפריקה

רוב הקולוניות היו נתונות לשליטה , פרט ליבשות אמריקה ואוסטרליה

 זמן רב לפני שנכבשו על ידי –אימפריאלית לאורך כול ההיסטוריה שלהן 

  .המעצמות האירופיות

 "פלוטוקרטיה"המכונה , בין הון ושלטוןממדי והישיר -החדהקשר 

)pluotos -הון  ,kratos -ניתן  – לנין- שהוא ליבת התזה של הובסון,) שלטון

אזורי הן בהכרח שלפיה המושבות , לתפישה. להפרכה בלי קושי מיוחד

ככול , למעשה. אין כלל אחיזה במציאות, םת הון עתירי רווחיוהשקע

 שכול רעיון ההון ,מתברר, קפידהיתר שנבחנות העובדות ההיסטוריות ב

הוא מופרך , המחפש נואשות מושבות להשקיע בו את עודפיו הגדולים

 הון ".הון עודף"בשום שלב של הקולוניאליזם המערבי לא היה . לחלוטין

הגרמנים , למשל, כך. בותבמיוחד במוש, להשקעה היה תמיד נדיר

 ויחד עם זאת לא רצו –והאיטלקים גילו להיטות רבה לרכוש מושבות 

את גם הבריטים והצרפתים העדיפו להשקיע , כמוהם. להשקיע בהן כסף

 לא –עצמאית שהפכה ב "או בארה, בארצותיהם המתועשותכספם 

וא ה, ייחוס קנוניה אימפריאליסטית לבעלי הון אירופאים. במושבותיהן

. "זקני ציון" לא פחות מייחוס קנוניה דומה ל–נטול כול קשר למציאות 

בדרך כלל מתחרים .  לא לשלוט בעולם–בעלי הון רוצים לעשות עסקים 

 למעט אם הצליחו –מה שמקשה עליהם לתאם פעולותיהם , הם זה בזה

  :  ))))141141141141' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם(((( ונסוןונסוןונסוןונסון''''פול גפול גפול גפול גכפי שכותב , ליצור קרטלים חזקים
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וניה זקוקה למספר מצומצם של אנשים ממולחים תיאוריית הקנ

שהערכותיהם מבוססות על היגיון והם מתאמים את , מאוד

, בצרפת ובאנגליה לבדן, היה מספר המשקיעים, בפועל. פעולותיהם

, בהיעדר עקביות, והתנהגותם התאפיינה ברגשנות –גדול ביותר 

היו  של לונדון לא "הסיטי"חוגי . בחוסר מידע ובדעות קדומות

 הם –בוודאי לא קנוניה חובקת עולם , כשירים לתכנן דבר כלשהו

מיום , לאינטרסים מיידיים) לא אחת בטעות(חתרו אל מה שדימו 

התכונה העקיבה ביותר של המשקיעים האירופיים במשך כול . ליום

  . ותנהתקופה הקולוניאלית הייתה בורות שמקורה בעצל

אף שזו לא , רטיה הקולוניאליתייחוס קנוניה אימפריאליסטית לביורוק

המדיניות כלפי .  אף היא בעייתית מאוד–לנין -נכללת בתזת הובסון

בדעות קדומות , בחוסר מידע, המושבות התאפיינה בחוסר עקביות

, במקרים מסוימים התאפיינה מדיניות זו על ידי אלטרואיזם. ובעצלנות

 )Lugard (לוגרדלוגרדלוגרדלוגרד    הלורדהלורדהלורדהלורדכפי שניתן ללמוד מדבריו של , לא פחות מאגואיזם

   ::::))))141141141141' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם((((

המשימה הבריטית היא לקדם את התפתחותה המסחרית 

  .מבלי שנדקדק ברווחים החומריים שלנו, והתעשייתית של אפריקה

אלא שהתקיימו לצידו מטרות , יסוד זה של אלטרואיזם התחזק בהדרגה

הגנה על האינטרסים של , הגירה,  אסטרטגיה צבאית–אחרות 

) לרבות תעריפים(מדיניות כלכלית לאומית , וקרה לאומיתי, המתיישבים

בדרך כלל הצריך ניהול המושבות מגזר ציבורי רחב יותר מאשר . 'וכד

קידמה בריטניה , למרות שדגלה בשוק חופשי, למשל, כך. בבית

החינוך , שירותי הבריאות, במושבותיה את החקלאות המודרנית

הגלם והעבודה -את חומרי לא פחות משניצלה –והתחבורה הציבורית 

 לאו דווקא –הרבה מכך נעשה מתוך תחושת אחריות . הזולה בהן

בניגוד לתפישת הסחר הבינלאומי , כמו כן. ממניעים של תאוות בצע

מגן -הפעילה היא מדיניות של מכסי, החופשי שבה דגלה בריטניה

ייסדה , למשל, כך. במושבותיה לצורך הגנה על החקלאות והתעשייה בהן

. מכס-שלהגנתה הציבה חומות, יטניה בהודו תעשיית ברזל ופלדהבר

 מיליון טונות וליצרני 1.15 הגיעה הודו לתפוקה שנתית של 1945בשנת 

בענפי הכותנה והיוטה שררו תנאים . הודו היה למעשה מונופול בשוק

ההודים יכלו ואף הצליחו להשיג מימון בעצמם , מפתים לתעשייה

היה בה מגזר , כאשר השיגה הודו את עצמאותה. ובריטניה סיפקה הגנה
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 מן 60%-ב,  מן הבנקאות83%-חברות הודיות החזיקו ב, תעשייתי ניכר

למרות ההגנה שסיפקה .  ממוצרי הצריכה60%וסיפקו , היבוא והייצוא

. ספק אם היה בהגנה זו משום תועלת רבה, בריטניה לתעשייה ההודית

  :))))143143143143' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם((((ונסון 'כותב פול ג

הטיבו המעצמות הקולוניאליות לשרת את , ו של דברבכלל

כאשר העדיפו את כוחות , האינטרסים של האוכלוסייה המקומית

  . ככול שכוונתה הייתה טובה, השוק על מדיניות של מכסי מגן

אינה עומדת אפוא במבחן אף היא , טענת ניצול המושבות באופן גורף

אליזם הקולוניאלי גם האימפרי, כבמקרים מורכבים אחרים. המציאות

 לא על ידי רווח וניצול –התאפיין על ידי מאזן של רווח והפסד , המודרני

כדי לעמוד .  לא שיטה כלכלית–אימפריאליזם הוא מבנה פוליטי . בלבד

אף שקיים קשר .  לא כלכליים–על טיבו יש להשתמש במושגים פוליטיים 

וסדות חברתיים משום שמדובר במ, יש להבחין ביניהם, בין שלטון והון

, הון.  לא שליטה באדם אחר–ורווחה מטרת ההון היא רווח . שונים

שימוש ( ובתור שכזה ניתן לעשות בו שימוש נכון –הוא כוח , בדומה לדת

שימוש ). שימוש לרעה(כשם שניתן לעשות בו שימוש לא נכון , )לטובה

 ממש כשם ששימוש בדת –בהון לצרכי שליטה הוא שימוש לרעה בו 

כול דבר עשוי , כפי שהובהר לעיל .רכי שליטה הוא שימוש לרעה בהלצ

להיהפך לכוח פוליטי כאשר משתמשים בו לצורך שליטה באנשים אחרים 

  .  אך זה כשלעצמו אינו הופך אותו לפוליטי–

קשור גם עם שיטות כלכליות , ככול מדיניות פוליטית, האימפריאליזם

אימפריאליזם הקולוניאלי ה.  אך לא הן המגדירות אותו–מסוימות 

 –המודרני היה קשור במידה מסוימת עם התפתחות הקפיטליזם המודרני 

בהיבטים מסוימים קידם האימפריאליזם . ממדי-אך קשר זה לא היה חד

 ואילו בהיבטים אחרים פגע –הקולוניאלי את הבורגנות הקפיטליסטית 

ים אחרים  ובמקר–במקרים מסוימים ניצל הוא את מושבותיו . הוא בה

  . היטיב הוא עימן

 –הגם שניתן לצבור אותו באמצעים פוליטיים , הון הוא תוצר של השוק

כלכלה (על ידי כיבוש צבאי או שימוש בכלים מדיניים לצורך יצירתו 

יתרונה של כלכלת שוק הוא בהיותה מבוססת על תחרות ). סוציאליסטית

מהניסיון . חולק עליו יתרון שהיום אין עוד מי ש–חירות  חוזיים -ויחסי

שכלל לא ניתן לנהל כלכלה ,  השנים האחרונות מתברר200המצטבר של 
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 הגם שפיקוח ציבורי על השוק הוא דבר –מודרנית על ידי תכנון מרכזי 

  .  הכרחי

אך בשלב זה , ההשוואה בין שני סוגי כלכלה אלה מצריכה דיון רחב יותר

 הבחנה –ין שלטון לב) שוק(די בהכרה בכך שיש להבחין בין הון 

הון ושלטון הם דבר , לפי מרכס. שהחשיבה המרכסיסטית אינה עושה

ולכן התפתחות הקפיטליזם העלתה את מעמד בעלי ההון , אחד בעיקרו

האחוזות - שירש את בית המלוכה ומעמד בעלי–לשלטון ) הבורגנות(

לא תיתכן כלל , לפי מרכס. שהחזיקו בשלטון עד אז, )האצילות(

לא , חרף יומרותיה. מכיוון שבכול משטר שולט מעמד מסוים, דמוקרטיה

דיקטטורה " –אלא דיקטטורה מסוג חדש , חוללה הבורגנות דמוקרטיה

נטולת משוא פנים , חרף יומרותיה של המדינה להיות ניטרלית. "בורגנית

ובמקרה זה את המעמד ,  בפועל משרתת המדינה את המעמד השליט–

  :מניפסט הקומוניסטימניפסט הקומוניסטימניפסט הקומוניסטימניפסט הקומוניסטי ואנגלס בכפי שכתבו מרכס, הבורגני

כבשה לעצמה , משנתהוו התעשייה הגדולה והשוק העולמי

.  המודרניתהייצוגיתהבורגנות את השלטון הפוליטי הגמור במדינה 

פועל המנהל את העניינים -ממשל המדינה המודרנית אינו אלא ועד

  . המשותפים לכלל המעמד הבורגני

שה בחוסר ההבחנה בין שלטון תפישה מעין זו היא פשטנית למדי ושור

 הפכה הבורגנות לכוח 19-בגרמניה של המאה ה, למשל, כך. לבין הון

 אלא לגורם בעל –אך כוח זה לא העלה אותה לשלטון , כלכלי מוביל

אך היא , לבורגנות הגרמנית היה כוח כלכלי עצום. השפעה משנית בלבד

יים בידי בתי השלטון המשיך להתק. לא תרגמה כוח זה לשליטה פוליטית

ככול ,  אף אם השפעתם של אלה הלכה ופחתה–האחוזות -המלוכה ובעלי

שבהם , )ארציים-המקומיים והכלל(שגבר כוחם של בתי הנבחרים השונים 

מצב דומה . בצד כוחות חברתיים אחרים, היה לבורגנות ייצוג יחסי בלבד

בית (האחוזות -המלוכה ובעלי-שאף בה שלטו בית, שרר באנגליה

הבית "( הבריטי "בית הנבחרים"נכון אומנם שב.  לא הבורגנות–) ורדיםהל

אך דבר זה אין פירושו שההון , הלך וגדל ייצוגה של הבורגנות) "התחתון

 עדיין רב היה כוחם בעלי 1789גם בצרפת שלאחר . תפש את השלטון

בחברה המודרנית . הגם שבאופן רשמי בוטל המשטר המלוכני, האחוזות

אלא ,  אך השלטון אינו בידו–ומנם בעל השפעה עצומה ההון הוא א

  .    לפי יחסי כוחות אלקטוראליים, מתחלק בין קבוצות כוח שונות
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היחסים .  אלא יריבים בנפש–הון ושלטון אינם אפוא תאומים סיאמים 

 "ההיגיון הפוליטי"-מלהבדיל  – "הגיון השוק"הכלכליים מבוססים על 

)d’État raison( ,תברר מבאופן זה . וססים היחסים הפוליטייםשעליו מב

 – בחברה המודרנית "מנגנון של שוק חופשי"גם תפקידו של הקפיטליזם כ

, שני סוגי היגיון אלו. להבדיל מהמנגנון הפוליטי המבוסס על חוק ואכיפה

דואלי מעין  היגיון .אלא שהם מנוגדים זה לזה, לא רק שהם שונים זה מזה

 הגם שבפועל לא ניתן להשיג –לכלה ופוליטיקה פריד בין כמחייב להזה 

שאינה , כלכלת שוק טהורה. אלא חלקי בלבד, הפרדה זו באופן מלא

. שאין לה אחיזה במציאות, היא המצאה אקדמית, נתונה לפיקוח פוליטי

כול המשטרים הכלכליים שהתקיימו בעולם היו נתונים לפיקוח , בפועל

 כשההבדל ביניהם הוא –קים פוליטי באמצעות מערכת מסועפת של חו

  . לא הבדל של מהות, הבדל שבדרגה

הזיקה המרכסיסטית שבין אימפריאליזם לקפיטליזם היא אפוא מופרכת 

הגם שהקולוניאליזם האירופי היה כרוך בשימוש באמצעים . לחלוטין

היגיון ( הרי שעיקרו התבסס על סחר בינלאומי –צבאיים -פוליטיים

קולוניאליזם האירופי הרבה פחות אימפריאלי מבחינה זו היה ה). השוק

שאף הוא , תיכונית-  למעט אולי זה של יוון עתיקה בזירה הים–מקודמיו 

  . ורק במקצת על שימוש בכלים צבאיים, התבסס בעיקר על סחר ימי

מצליחה , ממדית דוגמת זו של המרכסיזם-רק תפישה נוקשה וחד

היחסים בין הון . ולשתה ומכאן ח–להתעלם ממורכבות זו של המציאות 

-ממדי וחד- ולכן כול ניסיון להצביע על קשר חד–ושלטון מורכבים למדי 

פיתוח שווקים חדשים אינו . כיווני יש בו משום עיוות היסטוריוגראפי

 אלו הן פעילויות מסוג שונה ואף –מצריך בהכרח כיבוש שטחים חדשים 

עשוי להועיל עד שימוש בכוח צבאי להשגת יתרונות כלכליים . מנוגד

באמצעות צבא ניתן אולי להעסיק . אך לא מעבר לה, נקודה מסוימת

שבה העשה שימוש ,  אך לא לנהל תעשייה מודרנית–עובדי מכרות זולים 

כול האימפריות . בבד עם שימוש הולך וגדל במוח-בד, הולך וקטן בכוח

שהוצאות אחזקת האימפריה עולות על , המודרניות גילו עד מהרה

הצידוק הכלכלי ליצירת אימפריה הופרך על ידי . נסות הנובעות ממנהההכ

פריחת המסחר של . סטרסטרסטרסטר''''אסכולת מנצאסכולת מנצאסכולת מנצאסכולת מנצ---- ואדם סמיתאדם סמיתאדם סמיתאדם סמיתהפילוסופיה של 

כי שליטה בפועל לא , ב ואמריקה הלטינית הוכיחה"בריטניה עם ארה

בנימין בנימין בנימין בנימין . הייתה נחוצה עוד לקידום האינטרסים הכלכליים של בריטניה

הלך רוח ) בכהנו כשר האוצר של בריטניה (1852 ביטא בשנת, , , , יזראלייזראלייזראלייזראלי''''דדדד
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 אטלס כרטאאטלס כרטאאטלס כרטאאטלס כרטא(" רחיים על צווארנו-כאבןהמושבות הן "כשקבע כי , מעין זה

    ).).).).212212212212' ' ' '  ע ע ע ע""""תולדות העולםתולדות העולםתולדות העולםתולדות העולם""""

לא רק הנחת זיקה ישירה בין אימפריאליזם לקפיטליזם נמצאת אפוא 

.  אלא גם הנחת זיקה ישירה בין אימפריאליזם ומלחמות–מופרכת 

 בלי קשר למבנים ולמשטרים –היו קיימות משחר הציביליזציה מלחמות 

כשיטת ייצור , הקפיטליזם. הפוליטיים שהתקיימו בתקופות השונות

באשר התועלת , ושווקים חופשיים נוטה דווקא לצמצם מלחמות

כלכלה .  אם בכלל–הכלכלית הצומחת מהן היא מועטה יחסית 

פרט .  לא למלחמות–ת קפיטליסטית שואפת ליציבות כלכלית ופוליטי

. שום סקטור תעשייתי אינו מפיק תועלת מהמלחמה, לתעשיות צבאיות

שבה הגיעה הקפיטליזם לשיא , 19-שהמאה ה, עובדה היסטורית היא

הייתה ביסודה מאה של יציבות ושלום חסרי תקדים , התפתחותו

  . באירופה

טה אימפריאלית חריפה על השלי-בעת החדשה הייתה אומנם תחרות בין

 אך רק –ולבסוף אף באפריקה , מזרח אסיה-בדרום, ביבשת אמריקה

במהלך המאה . במספר מועט של מקרים הסלימה תחרות זו לכלל מלחמה

קולוניאליות במאבק בין בריטניה - התחוללו מספר מלחמות בין18-ה

אך אלו , מזרח אסיה-לצרפת ולספרד על השליטה ביבשת אמריקה ובדרום

, כך.  יותר מאשר משיקולים כלכליים–מה מסורתיים הונעו משיקולי עוצ

-המלחמות הבין"ניהלו בריטניה וצרפת סדרת מלחמות המכונה , למשל

אה בריטניה  ואשר ממנה יצ,)1763-1688 "קולוניאליות בין בריטניה לצרפת

אימפריה שבה "או ל, "גבירת הימים"אותה ל ניצחון שהפך –מנצחת 

). 17-16בדומה לאימפריה הספרדית במאות ( "לעולם אינה שוקעתהשמש 

כשזו כוללת גם את , 1815יש אף המרחיבים סדרת מלחמות זו עד 

 ששמו קץ לשאיפותיה של צרפת –) 1815-1800(מלחמות נפוליון 

  . להגמוניה עולמית

, נמוכה ונמשכו על פני שנים רבותשהתנהלו בעצימות , מלחמות אלו

  – בין צרפת לאנגליה " השנים השנייה100מלחמת "מכונות לעיתים 

המכונה , 1453-1337המקבילה לסדרת המלחמות הראשונה ביניהן בשנים 

הרי , אם ניתן בכלל להשוות מלחמות אלו לאלו. " השנים100מלחמת "

 אלא בינה לבין "ייה השנים השנ100מלחמת "שקיים דמיון לא דווקא בין 

 השנים ביןשברצף המלחמות  כינוי שדבק – " השנים השנייה30מלחמת "

מלחמת "בעוד ש). 1648-1618 (" השנה30מלחמת "לבהקבלה , 1945- ל1914
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 100מלחמת " שריה,  הייתה מקומית ומוגבלת)1453-1337("  השנים100

חמות העולם בדומה לשתי מל,   הייתה בעלת אופי גלובלי"השנים השנייה

אימפריאלי על השלטון - מאבק בין– 20-במחצית הראשונה של המאה ה

 היו אלו צרפת ואנגליה שניהלו " השנים השנייה100מלחמת "ב. בעולם

כשזירת הקרבות ביניהן היא יבשת , את המאבק על ההגמוניה העולמית

מלחמת ",  לעומת זאת. מזרח אסיה ונתיבי הסחר הימיים-דרום, אמריקה

כשזירת ,  התנהלה בין גרמניה הפרוסית לבין רוסיה"השנים השנייה 30

בעוד שהמלחמות בין . הקרבות ביניהן התנהלה ביבשת אירופה בעיקר

ולכן הורגשו רק מעט על ידי , צרפת לאנגליה התרחשו רחוק מהבית

 הרי שהמלחמות בין גרמניה הפרוסית לרוסיה התנהלו בבית –אזרחיהן 

צרפת (עוצמה על ידי אזרחיהן ושאר בני אירופה ולכן הורגשו ב, עצמו

  ).    אך היו שחקניות משנה בלבד, ואנגליה השתתפו במלחמות אלו

קולוניאליות בלתי פוסקות בין - אכן התאפיינה במלחמות בין18-המאה ה

 התאפיינה 20- כשם שהמאה ה–צרפת לאנגליה על ההגמוניה העולמית 

, סית לרוסיה על השלטון באירופהעולם בין גרמניה הפרו-בשתי מלחמות

אולם מלחמות אלו התנהלו משיקולי . ובעקיפין גם על השלטון בעולם

 בלא קשר לקפיטליזם –) כיבוש שטחים(עוצמה אימפריאליים מסורתיים 

אם יש מאפיין אחד משותף לכול המלחמות ). כיבוש שווקים(המודרני 

מות בינלאומיות  להבדיל ממלח–האימפריאלי -הללו הוא אופיין הבין

את היחסים בין האימפריות ההיסטוריות . לאום-המתנהלות בין מדינות

יחסים " להבדיל מ–" אימפריאליים-יחסים בין "יש לכנות בשם

בעוד שיחסים . לאום- המאפיינים יחסים בין מדינות"בינלאומיים

אימפריאליים - הרי שיחסים בין–בינלאומיים מבוססים על משפט וחוזים 

את ההיסטוריה של המשפט , לפי תפישה זו. ם על כוח גס בלבדמבוססי

אימפריאלי  -משפט בין) 1: (מדיני ניתן לחלק באופן גס לשתי תקופות-הבין

משפט ) 2(; )ם"כינון האו (1945עד ) שלום וסטפליהשלום וסטפליהשלום וסטפליהשלום וסטפליה (1648בין השנים 

  .   ועד היום1945בינלאומי משנת 

 אלא גם –חמות אימפריאליים התאפיינו לא רק במל-היחסים הבין

בעוד שהמאבק על השליטה ביבשת אמריקה . לא אלימה, בתחרות שקטה

 "המרוץ הקולוניאלי לאפריקה" הרי ש–מזרח אסיה היה אלים -ודרום

, שבו השתתפו כול המעצמות האירופיות למעט רוסיה, )1913-1880(

אם נדרשה הוכחה להפרכת הקשר בין .  התנהל בלי שפיכות דמים כמעט

סיפק אותה המרוץ לאפריקה באופן משכנע , ליזם למלחמהאימפריא

  .  למדי
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, קשר זה. הקשר בין אימפריאליזם וקפיטליזם הוא אפוא מפוקפק ביותר

ככול .  הריהו קשר מתכונתי הפוך–יותר משהוא קשר מתכונתי ישיר 

 כך הולך ופוחת משקלו של –שמתעצמת השיטה הקפיטליסטית 

 התעצמות העסקים והתפשטותם .האימפריאליזם בתחום הפוליטי

 לא על ידי –הטריטוריאלית מושגת על ידי סחר וחוזים בינלאומיים 

, לאומיים-שהתפשטות התאגידים העל, נכון אומנם. שימוש בכוח צבאי

הצריכה הגנה , )ב"מכן בארה-ולאחר(שהמֶטה שלהם היה באירופה 

 הפכה  אך הגנה מעין זו לא–האם שלהם -צבאית מצד מדינות-פוליטית

  . "אימפריות כלכליות"אותם ל

 יסודו בחוסר ההבחנה בין "אימפריאליזם כלכלי"עצם השימוש במונח 

 לבין התחום –כפיפות -המבוסס על כוח ויחסי, צבאי-התחום הפוליטי

התפשטות פוליטית מושגת . יים חוזםהמבוסס על הסכמה ויחסי, הכלכלי

לית מבוססת  סחר  ואילו התפשטות כלכ–על ידי שימוש בכוח צבאי 

דוגמא מובהקת להבדל בין התחומים הללו מספקת . אזורי וגלובלי

 היה מבוסס על שלטון קיסרי 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה. הביניים-אירופה של ימי

לכול אחד .  הייתה מבוססת על יחסי מסחר חוזייםברית ההאנזהברית ההאנזהברית ההאנזהברית ההאנזה ואילו –

  אלא גם דפוסי פעולה שונים, מהם היה לא רק גבולות שונים

באשר נעדר ,  הוא אפוא מוטעה"אימפריאליזם כלכלי"ימוש במונח הש

 השימוש באלימות –ממנו המרכיב העיקרי של האימפריאליזם הפוליטי 

 לא על –הקפיטליזם מבוסס על מוח . לצורך כיבוש שטחים והכנעת עמים

. שוק תחרותי משוכלל מעניק הרבה יותר יתרונות מכיבושי שטחים. כוח

 מהווה תחליף להשתלטות על – ופישוט תהליך ייצורם מזעור של מוצרים

הגלם -הרי שזה בעיקרו בתחום חומרי, אם יש לאדמות ערך כלכלי. אדמות

הקפיטליזם מבוסס על ).  ופחות בתחום החקלאי(ומשאבי האנרגיה 

שאינם תופסים כלל ,  מידע וידע– מסוג שונה "חומר גלם"שימוש ב

 הקפיטליזם מבוסס על שיתוף .למעט בראשיהם של בני האדם, מקום

עיקרו של הקפיטליזם אינו בשיטת .  לא על יחסי עוצמה–פעולה הסכמי 

  . מידע וחומרי גלם, שירותים, אלא במסחר במוצרים, הייצור שלו

שבו טרם הופרדה , קפיטליזם גלובלי שונה אומנם מהקפיטליזם המקורי

עליית .  וחופשיוהשוק היה יותר תחרותי, הבעלות על כלי הייצור מההון

אך לא ביטלה , הקרטלים והמונופולים הגדולים אכן צמצמה את התחרות

נוצרה , הענק הללו הלכו וגדלו-ככול שתאגידי: יתירה מזו. אותה לחלוטין
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במטרה להשיב את התחרות , תנועת נגדית שפעלה לצמצם את כוחם

  .לשווקים השונים

פו לא רק במבנה השינויים שחלו בקפיטליזם במהלך התפתחותו השתק

אם הקפיטליסט המוקדם . אלא גם באופיים של בעלי ההון עצמם, שלו

 הרי שהקפיטליסט המודרני  –התנזר מהנאות החיים במטרה לצבור הון 

, מלכים ונסיכים, אימץ לעיתים את דפוסי החיים הראוותניים של קיסרים

ם ששיקולים של עוצמה ויוקרה מניעים אותם יותר משיקולים כלכליי

נעלמה ההפרדה המקורית שבין הון , משהפך ההון לכלי פוליטי. טהורים

, השוואה זו, ואולם.   הפרדה שהיא ליבת הקפיטליזם המקורי–לשלטון 

עשויה , ענק בינלאומיים מודרניים-שבין אימפריות פוליטיות לתאגידי

פעילות , גם היום. להשכיח מאיתנו את ההבדל היסודי שבין שלטון והון

 לא –ת טהורה מתאפיינת על ידי פיתוח כלכלי וחדשנות טכנולוגית כלכלי

   .על ידי השאיפה לעוצמה ויוקרה

הינה האירופי עם הקפיטליזם האירופי כריכת האימפריאליזם  :סיכוםול

 –יומין -האימפריאליזם הוא תופעה עתיקת) 1: (מוטעית מכמה סיבות

 משטריאליזם הוא האימפר) 2(; ואילו הקפיטליזם הוא תופעה מודרנית

הקולוניאליזם האירופי ) 3(; משטר כלכלי ואילו הקפיטליזם הוא –פוליטי 

המודרני לא נולד במטרה למנוע מהקפיטליזם לקרוס מחמת הסתירות 

 אלא כתוצאה של הרצון לעוצמה –כתפישת המרכסיזם , המובנות בו

ליזם שהוא תמצית הקפיט, שאין לו דבר עם הרצון לרווח כלכלי, פוליטית

                     ; )אף שעוצמה כלכלית עשויה להקנות עוצמה פוליטית(

האירופי לא רק ניצל אומנם את מושבותיו שמעבר   האימפריאליזם )4(

אלא גם פיתח אותן והכניס את חלקן למעגל הציביליזציה , לים

  .  על יתרונותיה וחסרונותיה, המודרנית

  

  אינטגרציה דתית 1.5.2

, מערך פסיכולוגי לא פחות משהוא מציאות כלכליתכאמור  השוק הוא

 שוק הוא קודם .והשפעותיו חורגות במידה רבה מעבר לתחומי הכלכלה

בפרספקטיבה . שקודם לכן לא הכירו זה את זה, אדם-לכול מפגש בין בני

 אף שאלו –זו השוק מכונן אינטגרציה חברתית בעל חשיבות עצומה 

, הצורך לשאת ולתת עם זרים. דעים לכךהנשאבים לתוכו לא תמיד מו

שקודם לכן חיו בבדידות , שבטים. כופה על בני האדם לצאת מסגירותם
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 צעד ראשון בדרך – "אחר"מגלים את ה, )או כמעט מוחלטת(מוחלטת 

  . הארוכה לחברה גלובלית מרובת קבוצות ותרבויות

 השוק מחולל מהפכת זהות שלה השלכות החורגות הרבה מעבר לסיפוק

  –מהפכת זהות לא מתחילה במילים . "תן וקח"הצרכים הכלכליים של 

בסחר , מהפכת זהות מתחילה במפגשי אקראי בשווקים. אלא במעשים

כאשר נפגשים בני אדם זה עם זה בחיי . משותף ובעבודה משותפת

בהדרגה . לזהות זה את זה, היומיום שלהם מתחילים הם להכיר זה את זה

אינטרסים משותפים הם הדבק . רידים ביניהםנופלים המחסומים המפ

אינטרסים משותפים עשויים ליצור מוטיבציה לשיתוף . המלכד הראשוני

 אין בהם כדי ללכד את נפשותיהם של בני האדם לנפש ףא, פעולה

דתיים או ,  ליכוד המושג רק על ידי ערכים רוחניים– קיבוצית אחת

   . לאומיים

, ים ליצור את הבסיס לזהות משותפתמשותפים עשויכלכליים אינטרסים 

יותר מאשר עניין של , זהות משותפת היא עניין של רגש. אך אין בהם די

לא פחות מאשר בעלי , רגשותהאדם הם יצורים בעלי -בני. אינטרסים

, האינטרסים המשותפים מלכדים את בני האדם בקשר ראשוני. אינטרסים

.  זה בפיזיקה המודרניתכמשמעותו של מושג, "כוח חלש"ומהווים מעין 

המלכד את בני האדם , "כוח חזק"רגשות משותפים הם מעין , לעומת זאת

  . בקשר עמוק הרבה יותר

רגשות  ואילו – אינטרסים בלבד יוצרים לכל היותר תאגידים חוזיים

השילוב בין אינטרסים משותפים . השתייכות חברתית, "חברותא"יוצרים 

קהיליות בנות אלמוות המכונות לרגשות משותפים יוצר את אותן 

קהיליות דתיות ). "אומות", "לאומים" ("עמים"- ו"קהילות דתיות"

  . אלא אף של רגש וזיכרון–ולאומיות אינן קהיליות של אינטרסים בלבד 

היא המפתח להבנת הזהויות , "חברותא" לבין "תאגיד"הבחנה זו שבין 

אפשר .  הלאומיתהקיבוציות השונות שמחוללת האינטגרציה הדתית או

  אך זה עשוי להיות לכל היותר – "זהות של תאגיד"אומנם לדבר על 

ההשתייכות לקהילה דתית , לעומת זאת. לא עניין שברגש,  מסחרימותג

בדומה להשתייכות ,   אקט של הזדהות–היא עניין שברגש , או לאומית

בין אם היא ביולוגית ובין אם היא , משפחה.  או לשבטלמשפחה

, תרשיּושֹו, אינטימיות עמוקהשל מלוכדת היא באלפי נימים , תיתתרבו

, וביניהם לאלו שטרם נולדו, גורל בין החיים למתים-ת ושותפותמוסריּו
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בספרו ) Edmund Burke , 1727-1797 (אדמונד ֶּברקאדמונד ֶּברקאדמונד ֶּברקאדמונד ֶּברקכפי שהטיב לנסח זאת 

  ):):):):102102102102' ' ' ' עעעע(((( "מחשבות על המהפכה בצרפת"

לפי שאין היא , חראל החברה יש להתייחס בהערצה מסוג א

שהוא ארעי , שותפות בדברים המועילים רק לקיום הבהמי הגס

בכל , בכל האומנויות, אלא זו שותפות בכל המדעים, וחולף בטבעו

הואיל ומטרותיה של שותפות כגון זו אין . מידה טובה ובכל שלמות

הריהי הופכת להיות שותפות לא , להשיגן אלא כתום דורות הרבה

כל חוזה . המת והעתיד עוד להיוולד, ד אלא בין החיבין החיים בלב

של כל שכבה מסוימת אינו אלא סעיף אחד בחוזה הבראשיתי 

המקשר את בעלי הטבע הפחּות עם , הגדול של החברה הנצחית

, העין-מן-את העולם הנגלה עם העולם הסמוי, בעלי הטבע הנעלה

וחזקים שלפיו מ, יופר-מקודשת באותו נדר בל, לפי ַאמנה קבועה

  . כל אחד במקום אשר נועד לו, הטבעים הגשמיים והרוחניים

מספקת הדת את האינטגרציה , הציביליזציה-בכול החברות בעלות

הדת מספקת לא רק . הדם בחברות הקמאיות-הרוחנית שמספקים קשרי

על תפקידה .  אלא גם זהות קיבוצית חזקה–נורמות פולחניות 

שורשו   ,מונח זה. "religion" מהמונחהאינטגרטיבי של הדת ניתן ללמוד 

מעבר לקשרים , "להתקשר מחדש "שפירושו, "re-ligere"בצירוף המילים 

 ליצור זהות משותפת שהיא הדבק המלכד –הארעיים והאינטרסנטיים 

 תחילה באמצעות נארגתאדם הפעילות . "אגודה אחת"המוני אדם ל

ים מנהגים ומוסכמות מבחינה זו דומ. אך בהם אין די, מנהגים ומוסכמות

אך לא , שהם תנאי הכרחי לאינטגרציה חברתית, לאינטרסים כלכליים

 איחוד רוחני המושג –נפש אדם עורגת לאיחוד יסודי יותר . תנאי מספיק

כותב  . שאותה מספקת הדת, באמצעות מערכת הסמלים והמיתוסים שלו

 "וקרטיהדרכה של הדמ"בספרו ) Karl Mannheim1947-1893 (קרל מנהיים קרל מנהיים קרל מנהיים קרל מנהיים 

   : ))))17171717' ' ' ' עעעע((((

בהוראה זו פירושה כריכת כול פעולה וכול חובה יחידה בזרם " דת"

, הדת יורדת לעומקו של דבר, נמצא. רחב יותר של ניסיון משותף

וחוזרת ומלכדת את מה שנתלכד כבר קודם לכן לשם צרכים 

  . יום-שימושיים מצומצמים על פני המשטח הקרוב למעשה יום

ם עתירי עוצמה שמספקת הדת הוא המהפך שחל לסמלידוגמא מובהקת 

שעליו תלתה , במקורו היה הצלב מכשיר עינויים. במשמעות הצלב

הנצרות נטלה . כדרך להרתעתם, האימפריה הרומית מורדים ועבריינים
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, והפכה אותו סמל לסבל ולחסד אנושיים, סמל זה של רוע אנושי

, רך אותו היגיוןעל ד. המאחדים את כול בני האדם בקשר רוחני עמוק

 סמל בעל משמעות של –הקרס -הפכו הנאצים את הצלב הנוצרי לצלב

  . כפי שהיה בתקופה הרומית, עוצמה אימפריאלית

דת במובן הסוציולוגי פירושה אפוא לאחד את כול הפעולות של היחידים 

הדת מלכדת , משמע. וללכדן בתוך זרם נרחב יותר של התנסות משותפת

מה שכבר התלכד קודם לכן על בסיס את , מעמיק יותרברובד , ליכוד שני

אינטרסים . בפעילות היומיומיתומוסכמות חברתיות אינטרסים משותפים 

 –אין בהם כדי ליצור חברה מלוכדת , חשובים ככול שיהיו, משותפים

באשר בצד האינטרסים המשותפים קיימים גם אינטרסים מנוגדים 

  . המאיימים לפורר את החברה

באשר אף היא מספקת , הלאומיות אף היא סוג של דת, יבה זובפרספקט

הלאומיות מספקת זהות .  לא אינטרסים מעשיים–צרכים רוחניים 

 זהות –) "מולדת"(קיבוצית על בסיס הזהות הטריטוריאלית המשותפת 

המרה זו אף פעם אינה . המחליפה את קשרי הדם בחברות השבטיים

-עלי קשר דם במובן המשפחתי ולכן נתפשים בני האומה כב–שלמה 

. אף שבפועל עשויים הם להיות רחוקים מאוד זה מזה, שבטי של מושג זה

 –דם -אכן מבוסס על קשרי, במובן המקורי של המושג, בעוד שהשבט

ורק באופן שולי על , )טריטוריה(הלאום מבוסס בעיקר על קשרי אדמה 

  . קשרים גנטיים

כאחת מהזהויות , ות הלאומיתבפרק הבא אדון בהרחבה במהותה של הזה

מבקש אני להצביע , בשלב זה. הקיבוציות הדומיננטיות בחברה המודרנית

 שתי קהילות –רק על הדמיון שבין קהילייה דתית לקהילייה לאומית 

לאחר שאיבד האדם את . שבטית-המספקות זהות קיבוצית בחברה הבתר

תוך חברות נשאב ללאחר שו, הדם שקשרו אותו בחברות הקמאיות-קשרי

-נאלץ הוא להמציא תחליף לקשרי,  אנונימיות ומנוכרותאימפריאליות

  .    תחליף שאותו סיפקו הדת והלאומיות–הדם הראשוניים 

כשם שאין הגוף יכול להתקיים . הזהות לנשמה היא כמו החמצן לגוף

כך גם הנשמה יכולה להתקיים אף לא רגע , אפילו רגע אחד בלא חמצן

, זהות הקיבוצית חשיבותה עולה אף על הזהות האישיתה. אחד בלא זהות

אדם מוכן .  כארעית–ה י ואילו השני,כנצחיתבאשר הראשונה נתפשת 

כאשר נדמה לו שאין ברירה , להקריב את חייו למען זהותו הקיבוצית

המקנה , הזהות האישית היא חלק בלתי נפרד מהזהות הקיבוצית. אחרת



175175175175 של אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואההיסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה הההה

שהיא אולי הערך הגבוה ביותר , קבוצתיתהשתייכות לאדם תחושה של 

את התופעות של הקרבת הנפש על מזבחה של . בסולם ערכיו של היחיד

אדם . אפשר להבין אלא במונחי זהות-אי, או על קידוש השם, המולדת

המקריב את חייו למען המולדת עושה כן בשם זהותו הקיבוצית 

ותו עושה כן בשם זה, אדם המחרף נפשו למען קידוש השם. הלאומית

מסיבה זו יכולים אנו להסיק עד כמה שטחית היא . הקיבוצית הדתית

  ואילו –כלכלי את העיקר -הרואה בקיום הפיזי, התפישה המטריאליסטית

הזהות הקיבוצית היא דבק המלכד את בני . את הקיום הרוחני כטפל לו

זהות קיבוצית . האדם בקשרים חזקים בהרבה מקשרי האינטרסים שלהם

 תכונה שאין לה שום מקבילה –סמלית ייחודית לאדם -וחניתהיא מהות ר

  .  בעולם החי

בפרספקטיבה זו ניתן להבין טוב יותר את התפקיד שמילאה הנצרות 

לאחר קריסת האימפריה הרומית . באינטגרציה של הזירה האירופית

לא היה למעשה שום כוח אחר שימלא את החלל שנותר מלבד , המערבית

, רשתות הסחר שנטוו בעמל רב נפרמו, רכזי קרסהשלטון המ. הנצרות

, הנצרות.  שקיעה שנדמתה כמי שמבשרת את קץ העולם–דרכים שובשו 

 4-הפכה במאה ה, שבמשך עשרות שנותיה הראשונות נרדפה באכזריות

מפנה שהשלכותיה חרגו - נקודת–לדת הרשמית של האימפריה הרומית 

  . בהרבה מהתחום הדתי

.  את האימפריה הרומית הן במזרח והן במערבהצילה הנצרות, למעשה

 1000-במזרח סייעה היא לה להדוף את גל הפלישות האסלאמיות למשך כ

אף שלא היה בידה כדי לסייע בהדיפת גלי הפלישות של , במערב. שנים

האימפריה . הצליחה היא להכילם על ידי ניצורם, השבטים הגרמאניים

עשתה , ריה הרומית המערביתשקמה על חורבותיה של האימפ, הפרנקית

ידי שכינתה -כול שביכולתה כדי ליצור רושם של המשכיות ורציפות על

שהייתה מבוזרת , אימפריה זו. "האימפריה הרומית הקדושה"עצמה 

הצליחה להתקיים רק בזכות הכנסייה , כמעט ללא שלטון מרכזי, ביותר

י הכוח אף שמרכז. שאימצה את דפוסיה המנהליים של רומא, הקתולית

הרי שמבחינה רוחנית המשיכה , של הזירה האירופית הועתקו צפונה

  . לאחר שהכנסייה הפכה אותה לבירתה, רומא לשלוט בהם

המשיכה הנצרות לספח שטחים , לאחר גיבושה של הזירה הפרנקית

אלמלא הפיצול הפנימי . עד שהשתלטה על כול הזירה האירופית, נוספים

הייתה ,  הקתולית לכנסייה האורתודוקסיתבין הכנסייה , בתוך הנצרות
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אינטגרציה ה. הביניים-כבר בימי, אירופה משיגה אינטגרציה דתית מלאה

והכוח כוח הצבאי הייתה יעילה בהרבה מזו שיצרו ה, שיצרה הנצרות

טקסים הצליחה ובאמצעות מערכת מסועפת של מיתוסים . הכלכלי

הנורמות הדתיות . לאכוף את הנורמות שלה באופן יעיל למדיהנצרות 

הנורמות . כמו גם בטקסים רבי עוצמה, קודשו באמצעים טקסטואליים

ולכן לא נדרש , העשנצרבו באמצעות כתבי הקודש הופנמו עמוק בתוד

אלא אף , הדת לא רק אכפה את הנורמות.  היה כוח פיזי רב לשם אכיפתן

  קשרים חזקים בהרבה מאלו של–ליכדה את בני האדם בכבלי האמונה 

  .  מערכות המשפט המודרניות

אף , עיקר תפקידה של הדת הוא אפוא באינטגרציה שהיא יוצרת

במובן מסוים .  תפקיד של פיצול חברות–תפקיד הפוך גם שממלאת היא 

ליכודה של חברה דתית אחת מושג על ידי התבדלותה מקבוצה דתית 

שעה שזו התבדלה ,  לספירה1-כפי שקרה לנצרות במאה ה, אחרת

שעה שזו התפצלה , פיצול דומה התרחש בתוך הנצרות .הדותמהי

 כשם –) ולאחר מכן לקתולית ופרוטסטנטית(לאורתודוקסית וקתולית 

הסונה : האסלאם לשתי דתות נפרדותחל פיצול בתוך שמאוחר יותר 

  . והשיעה

קשורה קשר הדוק עם התפתחות , בהיותה פעילות רוחנית מובהקת, הדת

הקשר בין הדת לכתב משתקף . ן מחלוקת לגביו קשר סיבתי שאי–הכתב 

 בייחוד –השונות הכתב שיטות גם בתפקיד שזו מלאה בהתפתחות 

דוגמא .  ובהשראתובדתות הטקסטואליות שהתפתחו מתוך המקרא

ס ס ס ס מתודיומתודיומתודיומתודיו-וקירילוס קירילוס קירילוס קירילוס  שנוצר על ידי הגלגוליטיהגלגוליטיהגלגוליטיהגלגוליטי    האלפביתמובהקת לכך היא 

פעלו כמיסיונרים של ש, נ" לסה9-המאה ילידי סלוניקי של השני אחים ((((

 כתב –) הסלאביםהעמים אורתודוקסית בקרב -הכנסייה היוונית

ואשר ממנו , שהתפשט לאחר מכן בכול השטחים שבהן פעלה כנסייה זו

 המשמש ככתב הרשמי ברוסיה וגרורותיה  הקירילי הקירילי הקירילי הקיריליהאלפביתהתפתח 

השתלבו מספר אותיות שמקורן , המבוסס על האלפבית היווני, בכתב זה(

  ). ת השומרוני או העבריבאלפבי

 הקשר בין –הקשר בין הדת לכתב הוא רק חלק מקשר רחב הרבה יותר 

מי שהיה אחראי לקשר זה הן הכנסיות שהתפתחו באירופה . דת לתרבות

התפקיד . והכנסייה האורתודוקסית במזרח,  הכנסייה הקתולית במערב–

. כריעשמילאו הכנסיות הללו בהתגבשותה של הזירה האירופית הוא מ

,  אלא את מכלול החיים בה–אלו גיבשו לא רק את חיי הדת ביבשת זו 
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הכנסיות הללו הן ששמרו על ההון . לרבות חיי הפילוסופיה והמדע

, מדעי שהנחילו היוונים והרומים בימי הביניים המוקדמים-הפילוסופי

כמו כן שימרו הן (הספר והאוניברסיטאות החילוניים -בטרם כוננו בתי

, רשת ישראל שלא נכללה במקרא ובספרות היהודית שלאחריוחלק ממו
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  ). ' וכדמתיתיהומתיתיהומתיתיהומתיתיהו

האוניברסיטאות האירופיות התפתחו מתוך בתי ספר שליד , יתירה מזו

חלק מן . כשבתחילת דרכן היו הן אף תחת חסותם, מנזרים או כנסיות

, יטאות התפתח מתוך בתי ספר שהתמחו במקצוע אחדהאוניברס

כגון האוניברסיטה , ובראשיתן היו אלה אוניברסיטאות של פקולטה אחת

או , )11מאה (של סלרנו שהייתה המרכז החשוב ביותר של לימוד רפואה 

האוניברסיטה של בולוניה שהייתה המרכז החשוב ביותר של לימוד  

התפתחו יטאות שצמחו באירופה גם יתר האוניברס). 1088(משפטים 

, למשל,  כך.שהתקיימו ליד מנזרים וכנסיות, )ים'קולג(ספר -מבתי

 . . . . םלת נוטרדאאקתדר התפתחה סביב )Sorbonne ,1257(אוניברסיטת פריז 

 ,אוניברסיטת אוקספורד( האוניברסיטאות בבריטניה בדרך דומה התפתחו

, אוניברסיטת סלמנקה( ובספרד )1209', וניברסיטת קיימברידגא    ;1096

, אלא בתהליך הדרגתי, אוניברסיטאות אלו לא הוקמו ביום אחד). 1218

שהתארגנו כקומונות וגילדות , הביניים-בדומה לקורפורציות אחרות בימי

  ). Universitas magistrorum et scholarium(של מלומדים 

שקמו , אוניברסיטאות אלו הקדימו את שאר האוניברסיטאות באירופה

האוניברסיטאות הראשונות , למשל, כך.  ואף לאחר מכן14-רק במאה ה

 בערים 15- וה14- הוקמו במאות ההגרמאניותהשפות במרחב דובר 

קלן קלן קלן קלן , )1386 (היידלברגהיידלברגהיידלברגהיידלברג,  )1379 (ארפורטארפורטארפורטארפורט ,)1365 (וינהוינהוינהוינה, )1348 (פראגפראגפראגפראג: הבאות

, )1457 (פרייבורגפרייבורגפרייבורגפרייבורג, )1419 (רוסטוקרוסטוקרוסטוקרוסטוק, )1409 (לייפציגלייפציגלייפציגלייפציג, )1402 (וירצבורגוירצבורגוירצבורגוירצבורג, )1388(

במזרח אירופה החלו בהקמת ). 1477(מיינץ מיינץ מיינץ מיינץ , )1477 (טיבנגןטיבנגןטיבנגןטיבנגן, )1472 (מינכןמינכןמינכןמינכן

כשהראשונה שבהן הוקמה בעיר קרקוב , 14-יטאות במאה האוניברס

-שסימנה למעשה את גבול שליטתה של הכנסייה הקתולית בצפון, )1364(

שנשלטה על ידי , האוניברסיטות בשטחה של רוסיה, לעומת זאת. מזרח

 פטרסבורגפטרסבורגפטרסבורגפטרסבורג----סנקטסנקטסנקטסנקט: הוקמו מאוחר הרבה יותר, הכנסייה האורתודוקסית

  ).  1755 (מוסקבהמוסקבהמוסקבהמוסקבה, )1724(

שהיו , באו רוב המלומדים שהרצו באוניברסיטאות הללו כנסייההוך מת

 מיומנויות שהיו נחלת מעטים – ופרשנותם טקסטיםכתיבת על אמונים 
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שבאה , ישה להשכלהלנוכח הדרהתפתחו  האוניברסיטאות . בתקופה זו

הללו התפתחות האוניברסיטאות . באותה עתהתפתחות הערים עם 

שהורשו להתאגד עם , הגילדות המקצועיותהתפתחות הייתה דומה ל

או מאת ) 1-בתחומי הרייך הגרמני ה( מאת הקיסר "כתב זכויות"קבלת 

במקום שכבר , ברוב המקרים). בארצות שהיו מחוץ לגבולות הרייך(המלך 

כפי המקרה , "כתב זכויות"קיבל זה ,  מבוסס דיוהיה מרכז לימודיקיים 

פרידריך פרידריך פרידריך פרידריך שקיבלה את כתב הזכויות של מהקיסר , של אוניברסיטת בולוניה

הגם , 1158בשנת ) Barbarossa  Friedrich, 1122-1190 (ברברוסהברברוסהברברוסהברברוסה

אוניברסיטה זו הוקמה .  שנה קודם לכן70שהאוניברסיטה עצמה נוסדה 

שהיה מעוניין במשפט ,  האימפריאליים של קיסר זהבזיקה לאינטרסים

דרך נוספת להתפתחות . לצורך חיזוק מעמדו המשפטי, הרומי שנלמד בה

האוניברסיטאות הייתה על ידי הגירה של סטודנטים ומרצים 

' כך למשל נוסדו אוניברסיטת קיימברידג(מאוניברסיטה קיימת 

  ). גואוניברסיטת לייפצי

לא הכתיבה בהכרח , ת התפתחו מתוך הכנסייההעובדה שהאוניברסיטאו

אוניברסיטת פריז מומנה על ידי הכנסייה , למשל, כך. דרך אחת למימונן

על ידי ,  ואילו אוניברסיטת בולוניה מומנה באופן עצמאי–ובית המלוכה 

, בלי הבדל באופן המימון. שכר הלימוד ששולם על ידי הסטודנטים שלה

שאופיינו על ידי מספר , ים כנסייתיתומוסדכ אותהאוניברסיטנחשבו 

התארים שניתנו בהן ; שפת הוראה בהן הייתה לטינית: תכונות משותפות

לבוש הלבוש והתספורת היו אחידים בדומה ל; היו אחידים בכולן

הגלימה והמגבעת בטכסי סיום הלימודים  (כמורהשל התספורת לו

לשמור על חיי החובה   ;)באוניברסיטאות במערב הם שריד למנהגים אלה

אחידות זו היא שאפשר לסטודנטים . ' בכול תקופת הלימודים וכדרווקות

 מה –בלי הבדל במוצא ובשפה , מכול רחבי אירופה לבוא ללמוד בהן

הביניים -רק בימי. לא מקומיים, שהפך אותן למוסדות אירופיים

מלחמת "כגון (עקב המלחמות המרובות , המאוחרים איבדו הם מעמד זה

שבעקבותיה עזבו סטודנטים אנגליים ,  בין בריטניה וצרפת"שנים ה100

כגון הפילוג במוסד האפיפיור בשנים (והפילוגים בתוך הכנסייה , )את פריז

  ). שבעקבותיו עזבו הסטודנטים הגרמנים את פריז, 1417-1378

נאלצו , שנהנה תמיד מאוטונומיה, כמוסד כנסייתיהן למרות ההכרה ב

, המקומימניעת התערבות השלטון לל מאבקים האוניברסיטאות לנה

ן של האוניברסיטאות מאבק. בעיקר בעניינים חילוניים כגון שיפוט ומיסוי

הן היו לשעה ש, להשגת האוטונומיה המבוקשת, בסופו של דבר, הוביל
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לאחר שזכו . לפטור מתשלום המסים העירונייםן ומשזכו שוטרים משלה

נאלצו האוניברסיטאות להיאבק , ייםפוליטבאוטונומיה ביחס לשלטונות ה

 בעיקר בכול הקשור –גם על אוטונומיה ביחס לשלטונות הכנסייתיים 

סדרי , מתן היתרי הוראה, מינויי המוריםבעניינים מהותיים כגון 

אף . פנימייםהנהלים הושאר מתן תארים , תוכניות הלימודים, הבחינות

הלכה זו והתרחבה , שאוטונומיה זו לא הייתה מלאה בשלבים הראשונים

 אוטונומיה שהפכה סימן ההיכר של האוניברסיטאות –ככול שחלף הזמן 

  . אנו-גם בימינו

האינטגרציה הדתית של אירופה בידי הכנסייה הקתולית התבססה אומנם 

אך זו לא נרתעה גם משימוש , )"האהבה מדברת"(בעיקר על כוח רוחני 

ידי -וד מניצור הסכסונים על כפי שניתן ללמ–) "הפחד מדבר"(בכוח צבאי 

מדינת מדינת מדינת מדינת ידי -עלהמזרחית ניצור הזירה הבלטית מולאחר מכן , קרל הגדול

  .)Deutschordensstaat( המסדר הטבטוניהמסדר הטבטוניהמסדר הטבטוניהמסדר הטבטוני

        

  משפטית-אינטגרציה פוליטית 1.5.3

נדרש , כדי לחבר שבטים ועמים נפרדים לכדי חברה אזורית רחבה יותר

אנושית מתכת  משל הייתה החברה ה–להשתמש באלימות אפוא 

ניתן לגנות את . המופקת רק על ידי כור היתוך בעל טמפרטורה גבוהה

אך לא ניתן להתעלם , מוסרית-לאהשימוש באלימות כהתנהגות 

האימפריאליזם הוא , בפרספקטיבה זו. מתפקידה ככלי אינטגרטיבי

 :לפחות בשלביה הראשונים של אינטגרציה אזורית, בבחינת רע הכרחי

 ;סהר הפורה הת לא הייתה נוצרת זיראשוריתאשוריתאשוריתאשוריתה הה הה הה ההאימפריהאימפריהאימפריהאימפריאלמלא 

אלמלא  ;תיכונית- לא הייתה נוצרת הזירה היםהאימפריה הרומיתהאימפריה הרומיתהאימפריה הרומיתהאימפריה הרומיתאלמלא 

 ; והמרכזית לא הייתה נוצרת אירופה המערביתהאימפריה הפרנקיתהאימפריה הפרנקיתהאימפריה הפרנקיתהאימפריה הפרנקית

- לא הייתה נוצרת הזירה המזרחליטאיתליטאיתליטאיתליטאית----הפולניתהפולניתהפולניתהפולניתאלמלא האימפריה 

  . ' וכדאירופית

מחרחר הוא מלחמות , מחד: ערכי במהותו-ודאפוא האימפריאליזם הוא 

כול עוד נמצא הוא בשלבי . הוא גורם משכין שלום,  ומאידך–וכיבושים 

. הריהו עושה שימוש באלימות לצורך כיבוש ארצות ועמים, התהוותו

,  הריהו גורם משכין שלום–משהגיע לבגרותו וכונן אימפריה , לעומת זאת

את מקומו של השלום . לההמונע מהעמים שכבש להילחם אלה בא

, כוחות בין אויבים-המושג על ידי מאזן, המבוסס על הרתעה הדדית
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 שלום שאותו כוננה אימפריה בתוך – "שלום אימפריאלי"מחליף אז 

מבחינה זו ניתן לדבר על . ידי שימוש ביתרון הכוח שלה-על, גבולותיה

כשבשני  – "ביטחון פנים לאומי" בהקבלה ל"ביטחון פנים אימפריאלי"

המקרים מושג הביטחון באמצעות המונופול של השלטון המרכזי על 

  . הכוח הצבאי והמשטרתי

,  שרר בכול האימפריות שהופיעו על בימת ההיסטוריה"שלום אימפריאלי"

השלום שכוננה האימפריה  ––––    Pax Romana-כשהמפורסם שבהם הוא ה

 2-ה התיכונית בראשית המא-הרומית עם סיום כיבושיה בזירה הים

 אימפריאלישלום .  בקירובמ" מיליון ק6כאשר חלשה על שטח של , נ"לסה

לעומת .  תקופות של עשרות ואף מאות שנים–היה לעיתים ממושך מאוד 

בשל , מעצם טיבו ארעי בלבד    הוא    """"שלום של הרתעה הדדית", זאת

  .השינויים התכופים ביחסי הכוחות שבין הצדדים

החלו מתגבשים הסדרי שלום מסוג  20- של המאה ה2-רק במחצית ה

מבחינות רבות דומה שלום זה . שבסיסם הוא המשפט הבינלאומי, חדש

שעליו מופקד , בהיותו מבוסס על ביטחון גלובלי, לשלום האימפריאלי

ייחודו של שלום זה ). ו"נאט(או ביטחון אזורי , )להלכה לפחות(ם "האו

שהשלום  שעה –שמבוסס הוא על אמנות בין עמים חופשיים 

, "שלווה של בית כלא-חיי", האימפריאלי היה מבוסס על דיכוי ושיעבוד

        .  .  .  .  ))))""""על העבדּותעל העבדּותעל העבדּותעל העבדּות"""": : : : פרק דפרק דפרק דפרק ד, , , , """"האמנה החברתיתהאמנה החברתיתהאמנה החברתיתהאמנה החברתית""""((((כדברי רוסו 

כיוון , האימפריאליזם לבדו אינו יכול ליצור אינטגרציה מלאה, ואולם

חברה שלא השכילה להפוך כוח . שלשימוש באלימות יש מגבלות ברורות

שתקופות , לא פלא הוא. סופה להתפורר עד מהרה, ורמות ולנלסמכות

דוגמא לכך משמשת . הייסוד של האימפריות השונות היו קצרות מאוד

התפרקה , שמייסדה היה קארל הגדול, אימפריה זו. האימפריה הפרנקית

. שאף הן היו רופפות למדי, מיד לאחר מותו לשלוש ממלכות נפרדות

, ממלכה זו נוצרה על ידי דוד. מאוחדתדוגמא אחרת היא ממלכת ישראל ה

  .  ושמיד לאחר מותו התפלגה לשתי ממלכות–שהורישה לשלמה 

ביצירת זירות כאמור עיקר חשיבותו ההיסטורית של האימפריאליזם הוא 

 זירות שהיקפן עלה בהרבה על זה של המדינות –ציבילזציוניות 

 כוללות את כשהן, קטנות מאודברובן היו הללו מדינות ה. העירוניות

" ַחְצֵריָהיר וִע" מבנה פוליטי המכונה במקרא –העיר והכפרים שמסביבה 

 "ּוְבנֹוֶתיָהיר ִע"או ) 32323232////וווו""""טטטט יהושעיהושעיהושעיהושע ,"ְוַחְצֵריֶהן, ָּכל ָעִרים ֶעְׂשִרים ָוֵתַׁשע("
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-ֵבי ֵעיןְוֶאת יְֹׁשֵבי דֹאר ּוְבנֹוֶתיָה ְויְֹׁש, ְוִיְבְלָעם ּוְבנֹוֶתיָה, ְׁשָאן ּוְבנֹוֶתיָה-ֵּבית"(

  ).).).).11111111////זזזז""""יייי ,,,,יהושעיהושעיהושעיהושע, "ְויְֹׁשֵבי ְמִגּדֹו ּוְבנֹוֶתיָה, ְויְֹׁשֵבי ַתְעַנְך ּוְבנֶֹתיָה, ּדֹר ּוְבנֹוֶתיָה

 –מדיניים -מתחילים גם היחסים הבין, עם יסודן של המדינות העירוניות

הרי , אדם אינם מלאכים-מכיוון שבני). סחר(שלום -יחסימלחמה ו-יחסי

 ומאליו אין –'  דעות וכד,אמונות, אינטרסים, צונותר, שיש להם יצרים

אינטרסים -או של קבוצות, אדם אחרים-אלו תואמים לאלו של בני

מה שאנו מכנים , לכן  לא ניתן להימנע מהתנגשות אלה באלה. שונות

סכסוכים מתגלעים . ' וכד"סכסוכים ","דעות-חילוקי ","אינטרסים-ניגוד"

תמיד יש אינטרסים . ו שלושה יחדיובכל מקום שבו נועדים שניים א

אם . כקבוצותבין כיחידים ובין , אנשיםבין דעות -חילוקי ומנוגדים

מה שמאחד . הריהם חלוקים לגבי האמצעים, לגבי המטרותהם  מסכימים

למותר לעמוד על נרגנותם של  .מבדילם מן היתר, מסוימיםאנשים בין 

שוררים תמיד , סיםמאחר שתמיד יש חילוקי דעות ואינטר. האדם-בני

. ישב סכסוכיםושל דרכים לאולם יש אופנים שונים של סכסוך . סכסוכים

כשם שאפשר ליישבם בדרכי , אפשר ליישב סכסוכים בדרכי מלחמה

או באיום , יישוב סכסוכים בדרכי מלחמה פירושו שימוש באלימות. שלום

ש יישוב סכסוכים בדרכי שלום פירושו ויתור על השימו;  להשתמש בה

 והמרתם של אלה בהדברות  –או באיום להשתמש בה , באלימות

  .   )דיפלומטיה,   משפט,בוררות, גישור, פישור(

, משמעות המלחמה איננה מתמצית בהיותה דרך אלימה ליישוב סכסוכים

מושגים כגון  אינה זהה עם "מלחמה". סדתואלא גם בכך שהוא דרך ממ

שאינו מצביע , "תחרות"מושג  קל וחומר לא עם ה– "סכסוך"או " מאבק"

כלכלית , גופנית או רוחנית, אלא על הפגנת עליונות, על ניגוד אינטרסים

או איום , המלחמה איננה סתם שימוש באלימות. 'או פוליטית וכד

, המלחמה היא מוסד חברתי. סדה אלא אלימות שמּו–להשתמש בה 

 .הבוררותהמשפט ו, השונה ממוסדות חברתיים אחרים כגון הדיפלומטיה

המלחמה היא סוג האלימות היחיד המזוהה עם מטרותיה של חברה 

המתבצעת בשם , מלחמה כפעילות מזוינתאת ה תופשים ואנ. מאורגנת

שני המרכיבים החברתיים . ה פוליטית ובאמצעות ארגונה הצבאיייקהיל

, ת המלחמהר מהותיים להגד–יה פוליטית וארגון צבאי י קהיל–הללו 

אפילו בצורותיה .  אחר של אלימותסוג מכל ומבדילים אותה

, אלימות מאורגנתשל המלחמה היא צורה , ת ביותרביוהפרימיטי

        . מתוכננת ושיטתית ביותר
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עד . יבבטיבה הנורמטי, בין השאר, משתקףטיבה המוסדי של המלחמה 

יה חברתית י כסטה נתפשלא המלחמה , ם"להפללתה על ידי מגילת האו

למן השלב  (של דיני המלחמהנורמות האת ה  אלא אם הפר– או כפשע

מוסד ,  בניגוד לאופני אלימות אחרים.)שבו הונהגו דיני המלחמה

חברות .  של ערכים מוסרייםהמלחמה קשור באופן הדוק למילון עשיר

 קודים ועקרונות של מותר ,שיח מוסריים-לוחמות פיתחו לעצמן אופני

חמה עם מסורת במערב מזוהה מוסר המל .ואסור בעיתות מלחמה

של מקורותיה .  מסורת בת אלפיים שנה בקירוב– "המלחמה הצודקת"

    ,וקיקרקיקרקיקרקיקרמרקוס מרקוס מרקוס מרקוס (סית והנוצרית א במחשבה הקלכברמצויים מסורת זו 

שעברה תהליכי חילון , ) תומאס מאקווינס תומאס מאקווינס תומאס מאקווינס תומאס מאקווינס,אוגוסטינוס הקדושאוגוסטינוס הקדושאוגוסטינוס הקדושאוגוסטינוס הקדוש

, , , , אמריק קרוסאמריק קרוסאמריק קרוסאמריק קרוס, ויטוריהויטוריהויטוריהויטוריהפרנסיסקו דה פרנסיסקו דה פרנסיסקו דה פרנסיסקו דה  (17- וה16-אות הגלובליזציה במו

,  במורשת המשפט הבינלאומינטמעהמאז ועד היום ואשר , , , , ))))הוגו גרוטיוסהוגו גרוטיוסהוגו גרוטיוסהוגו גרוטיוס

אמנות אמנות אמנות אמנות , 1864186418641864נבה הראשונה נבה הראשונה נבה הראשונה נבה הראשונה ''''אמנת זאמנת זאמנת זאמנת ז(השונות ובמיוחד באמנות המלחמה 

   ).1949194919491949נבה הרביעית נבה הרביעית נבה הרביעית נבה הרביעית '''' ואמנת ז ואמנת ז ואמנת ז ואמנת ז,1907190719071907    ,1899189918991899האג האג האג האג 

יה המוסדי של המלחמה אינו ממצה את הזיקה שבין מלחמה יאופ

לא רק שהמלחמה היא מוסד חברתי , מבחינה היסטורית. ציביליזציהל

 עם עלייתה של זמנית-בואלא שמוסד זה התהווה , הכפוף לכללים

, כמו מוסדות אנושיים אחרים, מוסד המלחמה. הציביליזציה העירונית

שאירעה בשלב מאוחר , תרבותית-הוא תוצאה של התפתחות חברתית

ל שאפשר ללמוד מן העדויות ככ. למדי בהיסטוריה האנושית

מקבילה המלחמה ראשיתו של מוסד , הארכיאולוגיות והאנתרופולוגיות

בין  –מחיי נוודות להתיישבות קבע לשלבים המכריעים של המעבר 

 ,ראשית תהליך העיורבין  ל,)נ" לפסה8,000-14,000(המהפכה החקלאית 

   ).נ"פסה ל4,000-5,000( םמוהציביליזציה הכרוכה ִעמהפכת המתכות 

, מבחינות מסוימות,  יכול להיחשב,חקלאותה אבי ,יתאולייהאדם הנ

הקרבות שניהל הן פעילויות קבוצתיות הכפופות . כממציאה של הלוחמה

מעורבים  ואשר מציגות תכונות בסיסיות של כישורי לוחמהה, לכללים

שניכר כי הושקע בפיתוחם זמן רב ומשאבים , םינשק אמיתי-בהן כלי

כדי לשוות לפעילות זו אופי של , די במרכיבים אלהלא , עם זאת. ניכרים

הלוחמה הנאוליתית מה שנעדר מ. המדויק של מושג זהמובן ב המלחמ

ללוחמה לא ניתן להתייחס . ובמיוחד יכולת הכפייה הוא המרכיב הפוליטי

לא מעורבים בה יעדים . כאל התנגשות מזוינת בין קהילות פוליטיותזו 

   .צחון עצמוי לנאסטרטגיים מעבר
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היו  ,ליאפורמ-בלתירופף ומבנה שהתאפיינו על ידי , יותתחברות הנאוליב

על מנת להטיל את מרותו על , כפייה פוליטיים-חסרים למנצח מנגנוני

אינה נופלת לוחמה מסוג זה , יבהעדר מבנה פוליטי ממש. האויב המנוצח

 היא המלחמה" ש,,,,קלאוזביץקלאוזביץקלאוזביץקלאוזביץ----קרל פוןקרל פוןקרל פוןקרל פוןסית של אהגדרתו הקלבמסגרת 

הגורם , בהעדרו של המימד הפוליטי". המשך המדיניות באמצעים אחרים

פגוע הצורך ל – השכיח ללחימה בחברת הפרימיטיווית הוא נקמה

רק , לכן. כפעולת תגמול על פגיעה קודמת מצדה,  יריבהקבוצהב

שלהן מבנה פוליטי , ))))אמיל דירקהייםאמיל דירקהייםאמיל דירקהייםאמיל דירקהיים הגדרתכ(" אורגניות חברות"ל

על מנת , כפייה פוליטיים-מנצח מנגנונייש ל, חרתבדרגה זו או א, מגובש

  .להטיל את מרותו על האויב המנוצח

נקודה זה מחדדת את הטיעון הבסיסי בדבר הזיקה ההדוקה שבין 

המלחמה והפוליטיקה הן . . . . ציביליזציהציביליזציהציביליזציהציביליזציה ופוליטיתפוליטיתפוליטיתפוליטית ריבונותריבונותריבונותריבונות ,מלחמהמלחמהמלחמהמלחמה

לוואי -שתיהן תוצר. שהשילוב ביניהן איננו מקרי כלל, המצאות אנושיות

 כיחידות –מפריות הקדומות י והאוניותמדינות העירפעילות השל 

יא אחת מאותן מהפכות  המהפכת העיור .כלכליות חדשותוחברתיות 

 כיוון התפתחות אחד הביא להשלכות ןשבה, בהיסטוריה האנושית

הרבה מעבר להשפעותיה , עמוקות ומתמשכות על התודעה האנושית

,  במצרים ובמסופוטמיהתוניוהעיר תומדינ העם הופעת. המיידיות

אנו מוצאים גם את הראיות , תות ריבוניו פוליטיותקהילכצורות של 

 -הוא מופיע כחלק בסיסי ביחסי. הראשונות לקיומו של מוסד המלחמה

מאז ועד היום מופיע המוסד הזה כדפוס בסיסי .  אלוהגומלין בין מדינות

   .ביחסים הפוליטיים בין קהילות ריבוניות

בזירה הראשונית זם הוא אומנם זה שיוצר את האינטגרציה האימפריאלי

כיוון ,  זואך הוא כשלעצמו אינו יכול להשלים אינטגרציה –ציביליזציונית 

חברה שלא השכילה לחולל . שלשימוש באלימות יש מגבלות ברורות

חברה שלא השכילה , כמו כן. סופה להתפורר, אינטגרציה כלכלית ודתית

. אף היא לא תוכל להתקיים לאורך זמן, ורמות ונלהפוך כוח לסמכות

הייתה בכול הזירות הציביליזציוניות פועלה ונורמות הפיכת כוח לסמכות 

שהשתקפו בחקיקה ,  אף שבצידה פעלו כוחות חילוניים–של הדת 

  . החילונית

שאפה לתרגם את היתרונות שהופיעה על במת ההיסטוריה כול אימפריה 

 בין על ידי –סמכות שלטונית לגיטימית שהקנה לה של כוחה הצבאי ל

ובין על ידי שימוש , )"שלטון בחסד האל"(שימוש בנימוקים דתיים 
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, כאמור, מסיבה זו שימש). החוקות למיניהן(בנימוקים משפטיים גרידא 

    ,כאחת    "סמכות שלטונית"-ו" עוצמה שלטונית" לציון imperiumהמונח 

חרף חילופי , יה שלהשהוענקו לשליטי רומא לאורך כול ההיסטור

  . המשטרים שהתחוללו בה

על ידי אומנם נוצרה , תיכונית-שיצרה את הזירה הים, האימפריה הרומית

אך זו לא יכולה הייתה להחזיק , שימוש באלימות ובאכזריות נוראית

אלמלא הפכה את הכוח הגס , מעמד במשך תקופה של מאות שנים

. "שלטון החזק"ם  במקו"שלטון החוק"למערכת משפטית שעיקרה 

 עת ,ס"לפנה 449 משנת, התפתחות המשפט הרומי נמשכה כאלף שנים

 שנערכה על ,זה משפט של קודיפיקציהל עד ,"שנים עשר הלוחות"נוצרו 

 זהמשפט לימים הפך . נ"הלס 530 בשנת 1111----יוסטיניאנוס היוסטיניאנוס היוסטיניאנוס היוסטיניאנוס ה ידי הקיסר

הפך  כשמאוחר יותר –ת אימפריה הביזנטילבסיס המערכת המשפטית ב

 המשפט"והמרכזית המכונה  המערבית אירופהשיטת המשפט בלבסיס גם 

הנוהג בבריטניה " המשפט המקובל"שונה משיטת משפט ( "הקונטיננטלי

 .)ובשאר המדינות דוברות האנגלית

ות של משפט הופכים יתרונות זמניים ליתרונ-כוחות ליחסי-תרגום יחסי

במיוחד בקרב ,  שתמיד יהיה מי שערער עליהם וניסה לשנותםאף –קבע 

) 1689-1688( בריטניהבשהתחוללו המהפכות . הציבור שחש עצמו מקופח

היו הגל הראשון של מהפכות שנועדו לשנות את יחסי ) 1789(ובצרפת 

 חוקים –" סדרי הטבע"שעד אז נתפשו כחלק מ, הכוח המסורתיים

  . תן לשנותםותקנות שלא ני

בעוד שערכי מוסר . מורכב למדיי, כאמור, הואלמשפט הקשר בין כוח 

.  משפט מצריך גם שימוש באלימות–ומנהגים הם עניין של הסכמה בלבד 

. שליליבעל אופי הוא בעיקרו  השלום שהמדינה כופה אותו בתחומה

או האיום להשתמש /ו(שלילת האלימות , היינו, הבטחת שלום הציבור

 מושגת על ידי ריכוז אמצעי האלימות  –יחסים בין אזרחי המדינה ב) בה

. תוך שלילת השימוש בהם על ידי אזרחי המדינה, בידי המדינה עצמה

, עם שבקרב ה"אחוות האחים"ממדיני -השלום הפניםמנם בחלקו נובע וא

 תיהרתעכגורם  משמשים , והפחד מגזרותיו,יד המשפט – לא דיבזו אולם 

 . זהםבפני הפרת שלו

שמתפקידו היה , בצד הכוח המשפטי היה קיים תמיד גם הכוח הדתי

בעוד שמערכת המשפט מבוססת במידה רבה . לקדש את הסדר החברתי

 המערכת הדתית מבוססת על האמונה בחסד –על השימוש באלימות 
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. מכאן הקשר ההדוק בין הפוליטיקה והדת. פחד ממנועל הגם כמו , האל

הרי שהסמכת המלך על , פקד על הפולחן הדתימאחר שמוסד הכהונה מו

   .אקט דתי מובהק מהווה הכהונהאנשי ידי 

התנצרותה של אירופה ממחישה היטב עד כמה חשובה היא הדת 

ערכי - הוא דו"דת"המונח . חדשהציביליזטורית בגיבושה של זירה 

. כפי שניתן ללמוד מהשוואת השפה העברית לשפה הלטינית, במהותו

 הרי –) religion ("כוח מלכד"לציון כאמור משמש הוא ית בעוד שבלטינ

, כפי שניתן ללמוד ,)"משפט ","חוק"( "דין"שבעברית משמש הוא לציון 

כיוון שהדת אינה רק , זהות זו אינה מקרית. "כדת וכדין" מהביטוי, למשל

,  אלא גם מערכת המספקת נורמות חברתיות ופולחניות–אמונה באל 

  . "רה ומצוותתו"כמשתמע מהמונח 

עוד בטרם הוכנסה , הדת היא הראשונה לספק נורמות חברתיות, למעשה

ריבונו "(קל יותר לציית למצוות האל  . לשימוש מערכת המשפט החילונית

יראת . )"ריבונו של עם" (ודם- מאשר לפקודות של מלך בשר– )"של עולם

 ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק :םַוּיֹאֶמר ַאְבָרָה": שמיים אף יעילה יותר מהפחד מפני המלך

  ....))))11111111////אאאא""""בראשית כבראשית כבראשית כבראשית כ(((( "ְּדַבר ִאְׁשִּתי  ֱאלִֹהים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני ַעלִיְרַאת ֵאין

 ואילו מפני גזרותיו של –ודם ניתן להתחמק -מפני גזרות של מלך בשר

ודם מוגבלים -עונשים שמטיל מלך בשר. ריבון העולם הדבר אינו אפשרי

 ואילו העונשים שמטיל ריבון העולם –ם עלי אדמות למשך חייו של האד

הפחד מפני אש הגיהינום היה תמיד . גם לאחר מות האדם, הם נצחיים

  .  ומכאן יעילותו–גדול יותר מכול עינוי אנושי 

 לבין "דין"הקשר בין דת ודין משתקף גם בקשר הקיים בעברית בין 

 –ק יציר הכוח הפיזי המדינה היא לא ר, לפי התפישה היהודית.   "מדינה"

אלא גם ישות , אפילו העיר אינה רק ישות פיזית. אלא גם יציר הדין

.  "מדינה"- ו"עיר"כפי שניתן ללמוד מהקשר בין המונחים , משפטית

כפי , בעברית המקראית משמש מונח דומה לציון שתי הישויות הללו

פעמים  מספר "ְמִדיָנה"שבה מוזכר המונח , מגילת אסתרמגילת אסתרמגילת אסתרמגילת אסתרשניתן ללמוד מ

ּכּוׁש  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד" שבהן שלט וניותהעיר מדינותהלציון 

   ).).).).1111////אאאא, , , , שםשםשםשם(((( "ְמִדיָנה ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה

, באשר העיר אינה רק מהות פיזית, זיהוי העיר עם המדינה אינו מקרי

וב כפרי ייש. )משפט, חוק ( ובתור שכזו היא יציר הדין–אלא גם ארגונית 

 אך –במובן של חוק כתוב , להתקיים ללא דין, לכאורה לפחות, יכול

מכאן הקשר ההיסטורי הדוק בין . יישוב עירוני אינו יכול לעשות כן
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שבין שאר תפקידיו מאפשר כתיבת , התפתחות העיר להתפתחות הכתב

לא רק  "חקיקה"משמש המונח מסיבה זו . חוקים לקהילה גדולה יחסית

: כתיבה באבן או בחומר קשיח אחראלא גם לציון , ת חוקיצירלציון 

ַחַּטאת ְיהּוָדה " או ,,,,))))24242424////טטטט""""יייי, , , , איובאיובאיובאיוב(((( "ְועָֹפֶרת ָלַעד ַּבּצּור ֵיָחְצבּון ַּבְרֶזל ְּבֵעט"

 "לּוַח ִלָּבם ּוְלַקְרנֹות ִמְזְּבחֹוֵתיֶכם ֲחרּוָׁשה ַעל ְּבִצּפֶֹרן ָׁשִמיר ַּבְרֶזל ְּכתּוָבה ְּבֵעט

   ....))))1111////זזזז""""יייי, , , , ירמיהוירמיהוירמיהוירמיהו((((

 "ְמִדיֶנה"הקשר בין דין ומדינה משתקף גם בשפת הערבית שבה המונח 

 גם בשפה הלטינית קיים קשר בין העיר כישות פיזית והעיר ."עיר"פירושו 

 "civis"כשם שהמונח , "עיר" משמעו "civitas"המונח .  כישות משפטית

בתקופה העתיקה שימשו מונחים דומים לציון העיר . "אזרח"משמעו 

 באשר לא הייתה קיימת –) "מדינת עיר"(ופיזית פוליטית -כישות משפטית

-שכללו ערי, עד להופעת האימפריות העתיקות, ישות פוליטית אחרת

בשפות  "עיר"-ו" ציביליזציה" מכאן גם הקשר בין המונחים.  רבותמדינה

 מקורו במילה הלטינית "civilization"המונח האנגלי . האירופיות

"civilis" ,קשר . משפטית ופיזית כאחת, שלו כאמור משמעות כפולה

לא קיימת ציביליזציה אלא שלפיה , לשוני זה משקף תפישה עמוקה יותר

  . ערים ומדינותות במקום שבו קיימ

-ריבונות בלתי, מחד: בעולם העתיק שררו שני מבנים מדיניים מנוגדים

מדינית -ןשיצרה אנרכיה בי, מוגבלת של כל המשתתפים במשחק הפוליטי

שהשליט סדר , אובדן הריבונות לטובת השחקן החזק במערכת,  ומאידך–

מצבי האנרכיה היו מסתיימים תמיד בכינון . בעל אופי אימפריאלי

 אפילו במחיר אובדן –שאפשרה חיים משותפים , כזו או אחרת, אימפריה

  . למעט זו של השחקן החזק, הריבונות של כול השחקנים

נוצרו יחסי כפיפות בין המעצמה , ימפריאליעם כינון השלום הא

כשיחסי כפיפות אלו הוגדרו , ידה-האימפריאלית לבין העמים שנכבשו על

חסות - לעומת מדינת–ידי המשוואה של ריבונות בצידה האחד -על

ריבונות הייתה רק לאימפריות ששלטו על . בצידה השני, )אוטונומיה(

- אוטונומיות של מדינותבמסגרותשנאלצו להסתפק , רב של עמים-ערב

משמעותו של השלום . חסות בדרגות שונות של כפיפות וחירות

-האימפריאלי הייתה העדפת האינטרסים של המעצמה האימפריאלית על

כמו גם הסמכות של השלטון האימפריאלי , החסות-חשבון מדינת

לא משפט בינלאומי . החסות-להתערב בענייניה הפנימיים של מדינת
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 אלא המשפט –מדיניים בתוככי האימפריה -חסים הביןהסדיר את הי

  . הפנימי של המעצמה האימפריאלית

מודרני היה המבנה האימפריאלי הדגם השליט ביחסים -בעולם הטרום

בצד יחסי הכפיפות שררו גם יחסים . אף כי לא הבלעדי, מדיניים-הבין

ה התקיימ, למשל, כך. "קונפדרציה"שכונו בשם , הסכמיים ושוויוניים

. ליגה האכאיתליגה האכאיתליגה האכאיתליגה האכאית-בייחוד ב, קונפדרציה בין המדינות העירוניות של יוון

אימפריאלית -טליה בתקופה הטרוםיקונפדרציה דומה התקיימה בין ערי א

. קונפדרציה בין ערי הפלשתים-גם בארץ ישראל הייתה מעין. של רומא

 היה ,שאפיין את רוב התקופות בעת העתיקה, הדגם השליט, ואולם

  . ריאליהמודל האימפ

אך הוא היה רופף , הביניים-המודל האימפריאלי שלט גם באירופה של ימי

, למשל, כך. הרחוק-התיכון ובמזרח-בהרבה מזה של האימפריות במזרח

 אלא הלא הי, ששלט במרכז אירופה ובאיטליה, 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה

, ידי קיסר חלש שנדד מעיר לעיר-שנשלטה על, קונפדרציה של מאות ערים

הייתה האימפריה שכונן  , מבחינה זו. לו מושב קבוע לא היה לושאפי

שאופיינו על ידי ,  שונה מיתר האימפריות ההיסטוריות1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה

בעוד . סימן ההיכר של כול קיסר אמיתי – עיר בירה אימפריאלית

 עשרותשמנו , שקיסרים אמיתיים ישבו בערי בירה גדולות ומפוארות

 בשליטת בית קורדובהקורדובהקורדובהקורדובה, שליטת בית עבאס הפרסי בבגדדבגדדבגדדבגדד((((אלפי אנשים 

 בעיירה קארל הגדולקארל הגדולקארל הגדולקארל הגדול ישב –) ' בשליטת שושלת טאנג וכדאןאןאןאן----אנגאנגאנגאנג''''צצצצ, אומייה

  .  איש3,000שאוכלוסייתה לא עלתה על , שאפלשאפלשאפלשאפל----להלהלהלה----אקסאקסאקסאקסקטנה בשם 

אחד ההסברים להתפתחות , כאמור,  היא1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני החולשתו של 

עוצמה בדומה  - בה כוח מרכזי רבשלא כונן, לאומית ביבשת אירופה-הרב

בצדה של . הביניים-לשאר הזירות ההיסטוריות של העת העתיקה וימי

 בריטניה, צרפת(לאום -אימפריה זו החלו צומחות באירופה לא רק מדינות

 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני העם קריסת .  אלא גם הקונפדרציה השוויצרית–) וספרד

 הקונפדרציה של הרייןהקונפדרציה של הרייןהקונפדרציה של הרייןהקונפדרציה של הרייןה  תחיל–הפך אף הוא לקונפדרציה , 1806בשנת 

)Rheinbund, 1806-1813( , קונגרס וינהקונגרס וינהקונגרס וינהקונגרס וינהולאחר) הקונפדרציה הקונפדרציה הקונפדרציה הקונפדרציה ) 1815

מודל זה הועתק גם לזירה ). Deutscher Bund, 1815-1866 (הגרמניתהגרמניתהגרמניתהגרמנית

  13 של הקונפדרציה האמריקאיתהקונפדרציה האמריקאיתהקונפדרציה האמריקאיתהקונפדרציה האמריקאיתשבה נוסדה תחילה , אמריקאית-הצפון

ב של "והפכה לארה, ושלאחר מכן התפשטה מערבה, המושבות המייסדות

  . היום
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הוא קיום יחסי הסכמה ושוויון , המכנה המשותף של הקונפדרציות הללו

הכפיפות המסורתיים של - במקום יחסי–בין המדינות חברות הברית 

. השולטת במדינות חסות אוטונומיות למחצה ולשיעורין, מעצמה מרכזית

הפכה לאחר מכן , כל אחת משלושת הקונפדרציות ההיסטוריות הללו

 הוא במידה רבה "פדרציה" לבין "קונפדרציה"ההבדל בין . יהלפדרצ

אף  ,המרכז לפריפריהבין סמכויות חולקות המבשני המשטרים . מלאכותי

 אלהברית -בקונפדרציה מואצלות הסמכויות ממדינות. כי באופן שונה

הבדל . הברית-מן המרכז למדינותהן מואצלות בפדרציה אילו ו – המרכז

בקונפדרציה . ים הפוליטיים הוא בתפישת הריבונותנוסף בין שני ההסדר

ידי המשפט -כשיחסיהן מוסדרים על, הברית שומרות על ריבונותן-מדינות

-במדינה פדרטיבית כל אחת ממדינות ,לעומת זאת.  בלבדהבינלאומי

שלו , הברית מוותרת למעשה על ריבונותה לטובת הממשל הפדראלי

וכפיפות ישירה ,  העולםמדינותעצמאות ביחס לכל שאר (בלבד ריבונות 

 בתוך הברית-מדינותיחסיהן של ואילו  –) רק למשפט הבינלאומי

  .  של זוהפדרציה מוסדרים על ידי חוקתה הפנימית

 לאחר שהמושבות . למעבר מקונפדרציה לפדרציהאב משמשת דוגמ"ארה

התקשרו הן , הכריזו על עצמאותן ביחס לאימפריה הבריטית)  במספר13(

, לאחר מכן. 1781שנכנס לתוקפו בשנת ,  בהסכם קונפדרציה1777בשנת 

ידי ניסוח -על, ויתרו המדינות הללו על ריבונותן לטובת הממשל הפדראלי

- ונכנסה לתוקפה ב1788-שאושררה ב, 1787ב בשנת "החוקה של ארה

הברית לישות פוליטית -הפכו מדינות, עם הוויתור על ריבונותן.  1789

 באשר הסמכויות החשובות ביותר – "ת ממדינהפחו"שניתן לכנותה 

פיקוח על , שמירה על הביטחון הקיבוצי כלפי פנים וחוץ: הואצלו למרכז

פיקוח , שליטה במשאבי הקרקע וברום החלל, הכניסה והיציאה מן הארץ

סמכויות "שאותן ניתן לכנות , השליטה בסמכויות אלו. על המטבע

פחות "לבין יא שמבדילה בינה וה "מדינה"היא המאפיינת , "הריבונות

 ואילו לארגון שהוא –רק למדינה מוקנות סמכויות הריבונות . "ממדינה

  .  אין סמכויות אלה, פחות ממדינה

, שכן. "אוטונומיה" אינה בהכרח "פחות ממדינה"ישות פוליטית שהיא 

משמש לציון ישות פוליטית הכפופה למדינה אחרת " אוטונומיה"המונח 

הברית -לעומת זאת מדינות. "מדינת חסות"פכת אותה ל כפיפות ההו–

אלא רק , אינן כפופות למדינות אחרות) גרמניה ושוויץ, ב"ארה(בפדרציה 

והממשל הפדראלי  , ביחסיהן ההדדיים הן שוות מעמד. לממשל משותף

הכפיפות לממשל המרכזי .  לא לשליטה בהן–הוא מכשיר לתיאום ביניהן 
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, למעט במקרה של יציאה למלחמה, הליתהיא יותר משפטית מאשר מנ

אוטונומיה , לעומת זאת. שאז הופך הנשיא למפקד הכוחות של כולן

או לחלקים , מבוססת על אפליה לרעה של האזור האוטונומי ביחס למרכז

  .אחרים של המדינה

כפי , קונפדרציה בין מדינות אינה מחייבת שמשטרן הפנימי יהיה דמוקרטי

כמו גם  של שוויץ וגרמניה , ות של העת העתיקהשניתן להיווכח מדוגמא

הברית יהיו -מן ההכרח שהמשטרים במדינות, לעומת זאת. 19-במאה ה

לכן לא תיתכן קונפדרציה בין מדינות דמוקרטיות למדינות . דומים

בין מדינות , ואפילו פדרציה, תיתכן קונפדרציה, לעומת זאת. רודניות

ברית הרפובליקות "מהדוגמאות של כפי שניתן להיווכח , שמשטרן רודני

הרפובליקה הפדראלית העממית של " או של "הסוציאליסטיות הסובייטית

 לא –משפטית -אפשרות מעין זו היא במידה רבה פורמאלית. "יוגוסלביה

ראויות לשם , ספק אם בריתות בין מדינות טוטליטריות, שכן. מהותית

בין מדינות דמוקרטיות בעוד שברית . בהיותן פורמאליות בלבד, "ברית"

 הרי ששאר הבריתות –על יסוד הסכמה חופשית , יוצרת פדרציה אמיתית

, הן למעשה צורה של אימפריות הכופות את המרכז על הפריפריה

. ותּו לא, )אוטונומיות(חסות -הפריפריה למדינות-והופכות את מדינות

 יסוד תיתכן  רק על, )או פדרציה אמיתית(שקונפדרציה אמיתית , מכאן

 איחוד שאותו –המבוסס על הסכמה מלאה , מדינות חופשיותבין איחוד 

. ידי הפעלת הנהלים הדמוקרטיים-נדרש לאשר מחדש מדי יום ביומו על

יהיו שאר , תנסה אחת המדינות להשתלט על השאר, חס וחלילה, אם

ולשוב לעצמאותן , חבריה רשאים להתנתק מהברית הקושרת אותן

  .המקורית

סדר . נלאומי המוכר לנו מבוסס על המשפט הבינלאומי המודרניהסדר הבי

 זירה ציביליזטורית  –זה הוא תוצאה של התפתחות הזירה האירופית 

המשפט .  אחרתציביליזטוריתייחודית שאין לה הקבלות בשום זירה 

שאותם ניתן להעמיד על שני , הבינלאומי מבוסס על רעיונות ליברליים

 שוויון כול האומות בפני המשפט –ת ראשי: עקרונות משלימים

 שלטון החוקשלטון החוקשלטון החוקשלטון החוקבדומה לעיקרון (שוות בכוחן -אפילו הן בלתי, הבינלאומי

התערבות - אי–שנית ; )ביחס ליחידים וקבוצות, במשפט החוקתי הפנימי

עיקרון שאין לה (של המדינות בענייניהן הפנימיים של המדינות האחרות 

  ). מקבילה במשפט החוקתי הפנימי
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 של כל המוגבלתהמוגבלתהמוגבלתהמוגבלתת שני עקרונות אלו היא ההכרה בריבונות משמעו

אף . גדולות וקטנות כאחת, שהיא שווה לכולן ריבונות –הלאום -מדינות

 החל מתגבש בחשיבה המדינית רק משהריבונות הפכה "ריבונות"המושג ש

-ונתפשה כבלתישלעיתים טושטשה משמעות זו הרי , למעשה למוגבלת

בעלת שאין מדינה , נות המוגבלת היאמשמעותה של הריבו. מוגבלת

שהוא , למשפט הבינלאומירק אלא , כפופה למדינה אחרתמעין זו ריבונית 

המכוון , לא משפט אימפריאלי.  עצמןהלאום-יציר כפן של מדינות

-מכתיב את התנהגות מדינותהוא ש, ידי שלטון אימפריאלי-מלמעלה על

תוצר מאמציהן ,  אלא משפט בינלאומי בעל אופי הסכמי–הלאום 

ההגבלות שנוטלת כל מדינה על עצמה אינן . המשותפים של כל האומות

  . אלא מהוות למעשה את הדרך להפעלתה של הריבונות, כפויות עליה

- פנים: מאפיינים3 בעלת הריבונות היא צורה של הפעלת סמכות מדינית

תו מדינית פירושה עליונו-הריבונות הפנים. מדינית ואישית-חוץ, מדינית

, פני כל האנשים והנכסים הנמצאים בתחומה-של המשפט הפנימי על

וכן האיסור של מדינות אחרות או , לרבות כלפי אזרחים זרים ורכושם

הריבונות . ארגונים בינלאומיים להתערב בנעשה בשטחה של אותה מדינה

החוץ פירושה החופש בקביעת צורת היחסים עם המדינות -ביחסי

אף זאת ללא התערבות של גורמים , ינלאומייםהארגונים הב, האחרות

, הריבונות האישית פירושה שלמדינה יש מרות עליונה לגבי אזרחיה. זרים

מרות שהפעלתה תלויה ברצונן של , אפילו הם אינם מתגוררים בגבולותיה

למותר . בהסכמים בינלאומיים ובנוהגים בינלאומיים, מדינות אחרות

הולכת ,  הבינלאומי ומוסדותיושעם התפתחותם של המשפט, לציין

וכתוצאה מכך הולכת ונעשית , ומצטמצמת היקפה של הריבונות הלאומית

אף שזו היא אוטונומיה , המסורתי המדינה דומה יותר לאוטונומיה במובן

  . רצונית ולא כפויה

הדומים במהותם , המשפט הבינלאומי המודרני יוצר דפוסים מדיניים

. ת או של ההסדרים הקונפדראלייםלדפוסיה של המדינה הפדראלי

  – ההיסטוריים הסדרים אלו שונים לא רק מההסדרים האימפריאליים

. הלאום-שאפיינו את היחסים הקלאסיים בין מדינותההסדרים אלא גם מ

האמור להיות אחיד מבחינה , "לאום" ההלאום עומד-בבסיסה של מדינת

, מוד בדרישה זואף שבפועל רק מעט מאוד מדינות מצליחות לע(אתנית 

דרטיבית המדינה הפ, לעומת זאת). אתניות-בעוד שרוב המדינות הן רב

אתניות בתוך מסגרת מדינית -רבנועדה מלכתחילה לפתור מצבים של 

 מבלי לגלוש זהות ייחודיתמתוך מגמה לאפשר למרכיביה לפתח  ,אחידה
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ידי ביזור מקסימאלי של -על. להתפצלות למדינות ריבוניות נפרדות

 המתכונת .בלי הומוגניות אתנית, כויות ניתן להשיג אחידות מדיניתסמ

הפדרטיבית מתאימה באותם מקרים שבהם הפיצול המדיני עלול לערער 

  . את יציבות המערכת האזורית כולה

, למשל, כך. בדרך כלל גודלה הטריטוריאלי של המדינה יכתיב את אופייה

 הן מדינות פדראליות 7-מלא פחות ,  המדינות הגדולות בעולם8מתוך 

כשהיחידה , )אוסטרליה, הודו, ארגנטינה, ברזיל, רוסיה, קנדה, ב"ארה(

של מדינות , התארגנות אזורית מסוג חדש. שלא אימצה מודל זו היא סין

היא זו של האיחוד , לאומי-ואף מעצמות היסטוריות תחת ארגון מדיני רב

 היא לוותר על מקצת הנטייה, כמו בדוגמאות האחרות, גם כאן. האירופי

 לשם הפקת היתרונות הכלכליים ,ממשל מרכזילטובת , מהריבונות

  . והמדיניים ממנו

 ה שלבים עוקבים בהתפתחות4-בפרספקטיבה היסטורית אפשר להבחין ב

  ): "ציביליזטוריתזירה "מונח המקביל ל(" המסגרת האזורית"של 

, עצמאיות) סִיפוֵל( הייתה קיימת רשת של מדינות עירוניות 1111----בשלב הבשלב הבשלב הבשלב ה

שבו הייתה קיימת ,  מצב אנרכי–שלא היה בורר ביניהן אלא המלחמה 

  . ביטחון קיבוציקיים אך לא היה , חירות קיבוצית

. עיר אחת על יריבותיה וכוננה אימפריה-ת השתלטה מדינ2222----בשלב הבשלב הבשלב הבשלב ה

 אך זאת במחיר אובדן העצמאות – במצב זה שרר אומנם ביטחון אזורי

עיר שכבשה את -לאותה מדינתכמובן פרט (העיר -מדינותיתר של כל 

, ההגמוניה עברה אומנם מעיר אחת ליריבתה. )ההגמוניה בזירה האזורית

בשלב זה קפאו כל הזירות . אך המבנה המדיני נשאר קבוע

שהמשיכה להתקדם לשלבים , למעט הזירה האירופית –ציביליזציוניות ה

  .  הבאים

כשבצד האימפריות , 16-המאה ההחל מ,  התרחש רק באירופה3333----השלב ההשלב ההשלב ההשלב ה

החלו מופיעות , )רוסיה הצארית, ליטא-ממלכת פולין, פרוסיה, אוסטריה(

תביעה לריבונות מהן כשלכול אחת , )ספרד, צרפת, אנגליה(לאום -מדינות

שהשליטו סדר , אף שמדינות אלו יצרו אימפריות משלהן(משלה 

). ם מאסיהבאוסטרליה ואף בחלקי, באפריקה, אימפריאלי באמריקה

 – 3-הועתק בשינויים המחויבים לשלב ה, 1-המצב האנרכי ששרר בשלב ה

, שוב נוצר מצב אנרכיעתה . הפעם על בסיס לאומי להבדיל מבסיס עירוני

  .  אך נעדר ביטחון קיבוצי, שבו התקיימה חירות קיבוצית
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החל מתגבש משעה שהתברר עד כמה הרסני הוא האנרכיזם     4444----השלב ההשלב ההשלב ההשלב ה

עם הנחת היסודות , 1-לב שראשיתו לאחר מלחמת העולם ה ש– גלובליה

רק בתוך . כפי שהוסבר לעיל, של המשפט הבינלאומי המודרני המוכר לנו

אף שבאופן . משטר זה משתלבת החירות הקיבוצית עם הביטחון הקיבוצי

הרי שבפועל , פורמאלי כפופה החברה האנושית כולה למשפט הבינלאומי

כול איזור . או לחלקים מהן, ו ליבשות השונותמואצלות רבות מסמכויותי

 כשהאיחוד האירופי הוא –לאום -שכזה כולל בתוכו מספר רב של מדינות

-דרום, אמריקה-בצד אזורים אחרים כגון צפון(המפותח והמתקדם שבהם 

  ).   'אפריקה וכד, אמריקה

 והיא – המסגרת האזורית קדמה מבחינה היסטורית למסגרת הלאומית

, ליתאקונבנציונ-קונפדרציה האזורית היא מסגרת לאה. ת להאף מאוחר

-משטר הפוליטיאופי הב )אימפריה( ליתאהנבדלת מהמסגרת הקונבנציונ

 אזורי-קיבוציערבה לביטחון האימפריה שבעוד : כלכלי השורר בתוכה

הקונפדרציה הרי ש – במחיר שלילת החירות האישית והקיבוצית

 .זורי עם חירות פוליטית וכלכליתא-קיבוציממזגת ביטחון האזורית 

מעבר -אינן אלא שלב לאום ריבוניות לחלוטין-מדינות, זובפרספקטיבה 

 אליתלמסגרת אזורית קונפדר –ממסגרת אזורית אימפריאלית 

  . )שאר חלקי העולםלמשמש כדגם לחיקוי האיחוד האירופי האיחוד האירופי האיחוד האירופי האיחוד האירופי כש(

-בתהליך הדההאירופיות אימפריות הבעולם שמחוץ לאירופה התפרקו 

הרסני אף , אך בהעדר ביטחון אזורי נוצר אנרכיזם מסוג חדש, קולוניזציה

אלא , המדינות החדשות חסרות לא רק ביטחון אזורי: יותר מזה האירופי

ששמו , אף את אותה מסורת פוליטית של כללי התנהגות בינלאומיים

  . סייגים לאנרכיזם באירופה

עשוי ללבוש צורה , תהליך זה של דמוקרטיזציה בחסות ביטחון אזורי

באזורים שבהם קיים . לפי נסיבותיו הייחודיות, שונה בכל אזור ואזור

לא יהיה מנוס מכינון ביטחון , התיכון-דוגמת המזרח, אנרכיזם אזורי

ואילו באותם אזורים שבהם לא התפרק . אזורי כתנאי לכל דמוקרטיזציה

הניסיון המר .  עשוי התהליך להיות שונה– דוגמת סין –האימפריאליזם 

משמש אות , שהתפרקותה המהירה חוללה אנרכיה בשטחה, מ"של בריה

ומסביר בצורה מסוימת את האיפוק שזו נוהגת כלפי מתן , אזהרה לסין

שהיא השריד האחרון של עידן , סין. חירויות פוליטיות בשטחה

ואחר כך , איננה חייבת להתפצל תחילה למדינות נפרדות, הדינוזאורים

כפי , ניתן לחולל דמוקרטיזציה מלמעלה. מזג על בסיס חדשלשוב ולהת
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ובלבד שבהדרגה תחלחל החירות גם , שהחלה עושה סין בתחום הכלכלי

  . לתחום הפוליטי

 ציביליזציוניות על יסוד הבחנות אלה ניתן להבין כיצד התפתחו זירות 

המשכין שלום בין  הסדר – ראשיתן תמיד בהסדר אימפריאלי. שונות

, לאחר שכוננה אימפריה.  הפוליטיות בזירה היסטורית מסוימתהישויות

 אלא –עקרונית לפחות , יכולה זו להמשיך ולהתקיים כך בלא הגבלת זמן

. המציעה הסדר חילופי, אם תבוא במגע עם ציביליזציה שונה

, הזירה האירופית שונה מכול זירה היסטורית אחרת, בפרספקטיבה זו

, לאומיים-הסדר אימפריאלי להסדרים רבבאשר רק בה התחולל המעבר מ

 לא כתוצאה של מפגש עם ציביליזציה –כתוצאה מהתפתחות פנימית 

רק לאחר שבאו , יתר הזירות ההיסטוריות שינו פניהן, לעומת זאת. זרה

  . במגע עם הציביליזציה האירופית

איחוד איחוד איחוד איחוד השיא בהתפתחותה של היבשת היא ה-נקודת, בפרספקטיבה זו

, ושסופה איחוד אירופה כולה, דרציה ההולכת ומתרחבת קונפ–האירופי האירופי האירופי האירופי 

הגם ). 183183183183' ' ' ' עעעע, , , , פרסטריקהפרסטריקהפרסטריקהפרסטריקה( "בית אירופי משותף"כינה וב וב וב וב ''''מיכאיל גורבצמיכאיל גורבצמיכאיל גורבצמיכאיל גורבצמה ש

תחילה , שאירופה התנסתה בשני ניסיונות לאיחודה בדרך אימפריאלית

 כשלו ניסיונות אלה בגלל –על ידי נפוליאון ולאחר מכן על ידי היטלר 

. 1111----רייך הגרמני הרייך הגרמני הרייך הגרמני הרייך הגרמני ה-שאותו היא חבה כאמור ל, שלהלאומי -האופי הרב

-לא הייתה החברה הרב, כך-אלמלא היה ענק פוליטי זה חלש ורופף כול

    3333----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני הלא , בפרספקטיבה זו. לאומית יכולה להתפתח בתוכו

, האיחוד האירופיהאיחוד האירופיהאיחוד האירופיהאיחוד האירופי אלא –השיא של ההיסטוריה הגרמנית -הוא נקודת

  .  ות שלושגרמניה הפדראלית היא המסד והטפח

מחרחר הוא מלחמות , מחד: ערכי במהותו-האימפריאליזם הוא כאמור דו

כול עוד נמצא הוא בשלבי . הוא גורם משכין שלום,  ומאידך–וכיבושים 

. הריהו עושה שימוש באלימות לצורך כיבוש ארצות ועמים, התהוותו

,  הריהו גורם משכין שלום–משהגיע לבגרותו וכונן אימפריה , לעומת זאת

   .המונע מהעמים שכבש להילחם אלה באלה

בדומה לשאר יבשות (שהחלה דרכה כיבשת של אינספור שבטים , אירופה

, שסופן כינון מספר אימפריות, ידעה אינספור של מלחמות) העולם

. 20- של המאה1-הביניים ועד למחציתה ה-ששלטו בה למן ראשית ימי

שכול אחד מהם חולל כ, במסגרת אימפריות אלו התפתחו מספר לאומים

). שעברו לא מעט שינויים(אינטגרציה פנימית בגבולותיו ההיסטוריים 

שאף , אינטגרציה זו התיכה את השבטים השונים בכור ההיתוך הלאומי
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גדול ,  אלא היה חלק מכור היתוך יבשתי–פעם לא עמד ברשות עצמו 

אף שלא , ההבדלים השבטיים המקוריים היטשטשו עם הזמן. בהרבה

מספר ( ומכאן ריבוי הקבוצות האתניות ביבשת אירופה –מחקו לחלוטין נ

אירופה של ). הקבוצות האתניות רב בהרבה ממספר הלאומים שבתוכה

שבצד , היום היא אפוא תוצאה של האימפריאליזם הייחודי ששרר בה

שני (הותיר גם מקום לייחוד לאומי ולייחוד אתני , האינטגרציה שחולל

אי אי אי אי אורטגה אורטגה אורטגה אורטגה חוסה חוסה חוסה חוסה כותב ). פפים כפי שיוסבר בפרק הבאמושגים שאינן חו

      :)190190190190----191191191191' ' ' ' עעעע( ( ( (     "מרד ההמונים"  בספרו גאסטגאסטגאסטגאסט

 –ההיסטוריה מבליטה את הסכסוכים בפרט ואת הפוליטיקה בכלל 
אלה התחומים שבהם מתקיימים המעצורים האחרונים בדרך 

 –אך בעוד שבתחומים אלה נמשכות האיבה והמלחמה . לאיחוד
חילופי , מים אחרים מתקיים הסחר עם האויבבמאה תחו

אפשר ששאון המלחמה . אמונה-אמנות ועיקרי-צורות, הרעיונות
, היה רק המסך שמעברו פעל את פעולותיו הנמרצות השלום

בכול דור חדש הלכו . המקשר בין הווייתם של העמים העוינים
ביתר , נאמר זאת כך. האדם דומות יותר ויותר-ונעשו נפשות בני

של האנגלי ושל הספרדי הן , נפשותיהם של הצרפתי: ירות ודיוקזה
 אך משותפת להם אותה –שונות זו מזו ככול שתרצו 

חייהם -אט נעשים גם תוכני-הארכיטקטורה הפסיכולוגית ואט
ערכים חברתיים וסנטימנטאליים , אמנות, חוק, מדע, דת. מקבילים

ימים את  והרי אלה התכנים הרוחניים המקי–נעשים משותפים 
ההומֹוגניּות גוברת כאשר הנפשות ניצוקות לתוך תבנית . האדם

 –היום נכון לאם נרשום את תוכני המחסן המנטאלי שלנו . זהה
רובם לא באו - נגלה שרוב–הנחות , תשוקות, סטנדרטים, דעות

אלא הם באים מתוך מאגר , לצרפתי מצרפת או לספרדי מספרד
נו מושפעים יותר ממה היום א, אכן. אירופי המשותף לכול

אם . 'ספרדים וכד, ממה שמיוחד לנו בתור צרפתים, שאירופאי בנו
היינו רוצים לערוך בדמיוננו את הניסיון של הגבלת עצמנו למה 

ואם היינו יכולים למנוע מהצרפתי הממוצע את כול , בנו" לאומי"ש
 סופנו –מה שהוא חושב ומרגיש בהשפעת שאר ארצות היבשת 

הצרפתי דנן היה רואה שאין . ו מתרוקנים מכול תוכןוסופו שהיינ
שארבע חמישיות של , "צרפתי"הוא יכול להיות מה שסגולי לו כ

  . עושרו הרוחני שייכות להון המשותף של אירופה
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  תיכונית-לידתה של אירופה מתוך הזירה הים 1.6

 שבו מתרכז שלטון מרכזיזירה ציבילזציונית אינה יכולה להתקיים בלא 

בדומה למוקד , "בירה אימפריאלית" המכונה מוקד כוח –מדיני ה וחהכ

 מקורו בספרי "בירה"המונח . "עיר בירה" המכונה לאום-הכוח במדינת

    ׁשּוַׁשןׁשּוַׁשןׁשּוַׁשןׁשּוַׁשןהעיר בהקשר של , )דניאל ונחמיה, מגילת אסתר(המקרא האחרונים 

. ))))2222////בבבב    ,,,,דניאלדניאלדניאלדניאל(((( "ָנהַוֲאִני ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֲאֶׁשר ְּבֵעיָלם ַהְּמִדי": עילםעילםעילםעילםשבמדינת 

הרי , אף שמבחינה מציין המונח את המצודה שבה שכן ארמון המלך

  .  המלוכה המרכזית בכללותה-שלימים הורחבה משמעותו לעיר

העיר . עם יישוב עירוני מרכזיתמיד מבחינה פיזית מזוהה מוקד הכוח 

המדינה היא מושג בעוד ש. זמנית-בוכאמור והארגון המדיני מופיעים 

. שניתן למקם אותו בטריטוריה מוגדרת, דבר מוחשי העיר היא – טמופש

ונית חופפת את גבולות העיר והכפרים שמסביבה המדינה בצורתה הראש

היא המדינה האימפריאלית , לעומת זאת). "יר ּוְבנֹוֶתיָהִע", "ַחְצֵריָהיר וִע"(

באשר משתרעת היא על פני טריטוריה רחבה , נטולת גבולות ברורים

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו "  :הכוללת מספר רב של ערים וכפרים,  יותרהרבה

מבחינה זו  .)1111//// א א א א,,,,מגילת אסתרמגילת אסתרמגילת אסתרמגילת אסתר( " ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה–ְוַעד ּכּוׁש 

אף שהיא גדולה ממנה , לאום-מדינתדומה המדינה האימפריאלית ל

  . בהרבה

הרי שבשלב ,  מעצמאותאם בשלב הראשון נהנו המדינות העירוניות

עיר שכבשה -מסוים לאחר מכן איבדו הן עצמאות זו  לטובת אותה מדינת

לאחר שכּוננה אימפריה בזירה . אימפריהל  היאהפכהבדרך זו שאותן ו

עשויה ההגמוניה שבזירה זו לעבור מעיר אחת , ציביליזציונית מסוימת

מוקד  התהליך שבו מועתק. בהתאם ליחסי הכוחות המשתנים, לאחרת

ך  בכ– זירה ציביליזיוניותהרחבת  שונה מתהליך של ,כוח אימפריאלי

  . אלא רק בהעתקת מוקד הכוח שלה,  שלא מדובר ביצירת זירה חדשה

כשבצד הרחבת זירה , היו שני התהליכים משולבים זה בזה, בפועל

ההיסטוריה מספקת לא מעט . הועתקו מוקדי הכוח שבה, מסוימת

אכד אכד אכד אכד ידי ממלכת -נוצרה הזירה המסופוטמית עללאחר ש. דוגמאות לכך

עבר המוקד האימפריאלי בזירה זו , )ס" לפנה2334 (1-תחת שלטון ָסרגֹון ה

 2094-2111(ָנמּו -תחת שלטון אּוראּור אּור אּור אּור :  לערים הבאותמספר פעמים

 תחת אשוראשוראשוראשור, )ס" לפנה1750-1792( תחת שלטון ָחמּוַרּבי  בבל בבל בבל בבל,)ס"לפנה

  ). ס" לפנה1076-1115 (1-שלטון ִתְגָלת ִּפלֶאֶסר ה
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עת הוכללו ,  ודרומהבתקופת אשור הורחבה הזירה המסופוטמית מערבה

בזירה זו . הסהר הפורההסהר הפורההסהר הפורההסהר הפורהובדרך זו נוצרה זירת , מצריים-בה גם הלבנט וצפון

 ,)ס" לפנה605-625(ָנּבֹוּפֹלָאָסר תחת שלטון בבל בבל בבל בבל חזר המוקד האימפריאלי ל

זירת ). ס" לפנה539(שלטון ּכֹוֶרש  הפרסית תחת שּושןשּושןשּושןשּושןעד שזו הובסה בידי 

כשבשיא , ידי האימפריה הפרסית-הסהר הפורה הורחבה בצורה ניכרת על

": ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש"כללה היא את כול הארצות ) ס" לפנה500(התפשטותה 

מצריים הלבנט ו; מסופוטמיה במרכז; מערב-ארמניה ותורכיה בצפון

  . )נהר האינדּוס (פקיסטאן במזרחאפגניסטן ו, טורקמניסטן; מערב-בדרום

, )ס" לפנה331-333( מלך פרס 3-כשהביס אלכסנדר מוקדון את ָדרָיֶוש ה

מספר  אך מפאת מותו הפתאומי – זירה ענקית זו לידיו כפרי בשל נפלה

לאחר מותו עבר . לא הספיק הוא לכונן מרכז כוח חליפי, שנים לאחר מכן

מ " ק35(דה המערבית של החידקל  שעל הגָסלאּוִקיהָסלאּוִקיהָסלאּוִקיהָסלאּוִקיההמוקד האימפריאלי ל

כשרק (תחת שלטון בית סלאּוקּוס , )מזרחית לבגדד של היום-דרומית

  ). ישראל-ס גם ארץ" לפנה202-302ובשנים , מצרים נותרה מחוץ לשליטתו

עבר מוקד הכוח , )ס" לפנה141(לאחר שָסלאּוִקיה נכבשה בידי הּפרתים 

מול ( המזרחית של החידקל  שעל הגדהןןןןסיפֹוסיפֹוסיפֹוסיפֹוקֶטקֶטקֶטקֶטבזירה אימפריאלית זו ל

נים אהסאסלאחר שאלית גם  אימפריה כבירשימשהעיר זו ). ָסלאּוִקיה

רק עם . ָסלאּוִקיה  ואיחדו אותה עם)נ" לסה226 (ם את הפרתיוהכניע

 תחילה –עליית האימפריות האסלאמיות הועתק מוקד הכוח בזירה זו 

תחת בגדד בגדד בגדד בגדד  ולאחר מכן ל,)נ" לסה661( תחת שלטון בית אומיה דמשקדמשקדמשקדמשקל

כול ניסיונותיה של רומא לכבוש את ). נ" לסה750(שלטון בית עבאס 

במהלך (נכשלו , ובדרך זו להרחיב את גבולותיה מזרחה עד הודו, קֶטסיפֹון

ידי מספר קיסרים רומאיים -נ נכבשה העיר על" לסה627-116השנים 

 בהותירם אותה כמרכז הכוח, אך לאחר זמן קצר נסוגו ממנה, וביזנטיים

  ).אסיה המערבית והמרכזית( יתפרסה הזירה שכוננה האימפריהשל 

את כבוש לעובדה שקיסרי רומא וביזנטיון נכשלו בניסיונותיהם ל

ולאחר ,  היו השלכות הרות גורל על עיצוב מפת העולם העתיק,קֶטסיפֹון

 "המזרח" כישלון שהנציח את הניגוד בין –הביניים -מכן אף על מפת ימי

עם עליית תורכיה ). אירופה ("המערב"לבין )  והמרכזיתאסיה המערבית(

 למוקד הכוח איסטנבולאיסטנבולאיסטנבולאיסטנבולהפכה ) 1453(מאנית על בימת ההיסטוריה 'העות

שכוננה שגבולותיה חפפו בקירוב לגבולות , האימפריאלי של זירה זו

 – טורקמניסטן-ופקיסטן , אפגניסטן, בהפחתת פרס(האימפריה הפרסית 

   ).קרים-האי-הונגריה וחצי, ניהרומ, ובתוספת ארצות הבלקן
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, ס" לפנה1-עליית האימפריה הרומית על במת ההיסטוריה במאה ה

מבחינות . מפנה הרת משמעות בהיסטוריה האנושית-מציינת נקודת

 ואילו –הייתה אימפריה זו המשך לאימפריות המזרחיות , מסוימות

ביוצרה זירה , מבחינות אחרות הייתה היא מהפכה ביחס אליהן

  . ולא רק הרחבה של זירות קודמות, ביליזציונית חדשה לחלוטיןצי

שרק במספר מועט של , כדי לעמוד על טיבה של מהפכה זו עלינו לזכור

,  ציות מקוריות שלא חיקו ציביליזציות קודמותציביליזו מקרים נוצר

ציביליזציות מקוריות שכאלו נוצרו . בזירות אחרותות תלוישיהיו מבלי ו

, )נהרות הפרת והחידקל(במסופוטמיה : וך לנהרות גדוליםבעמקים שבסמ

בשפך נהר (בצפון מזרחה של היבשת ההודית , )נהר הנילוס(במצריים 

יתר , לעומת זאת). לאורך הנהר הצהוב(ובצפון מזרח סין  )  האינדוס

כשהן מרחיבות את , הציביליזציות התפתחו מתוך ציביליזציות קודמות

    גאסטגאסטגאסטגאסטאי אי אי אי אורטגה אורטגה אורטגה אורטגה חוסה חוסה חוסה חוסה  כותב . תרבותי משלהןשטחן ומוסיפות להן הון 

   ::::))))147147147147----148148148148'  '  '  '  עעעע((((    "מרד ההמונים"    בספרו

קיים . שיש שני סוגים של התפתחות עמים, על פי רוב שוכחים אנו

כמו המצרים או , עם הנולד לתוך עולם שהוא ריק מציביליזציה

ולכול , אצל עמים כאלה כול דבר הוא מקומי ומקורי. הסינים

אך קיימים . הנובע ממהותם העצמית, הכיוון הישירפעילותיהם יש 

עמים אחרים המופיעים ומתפתחים בסביבה שעברה כבר עליה 

, תיכונית-רומא גדלה בסביבה הים, למשל, כך. היסטוריה ארוכה

שמחצית ,  ומכאן–מזרחית -באגנו של ים שמימיו רוו תרבות יוונית

 מחוֹות אלא הן, של הרומאים אינה שלהם במקורה" מחוֹות"ה

שנלקחה מבחוץ היא תמיד , שנלמדה" מחווה. "שנלמדו מאחרים

, אדם. בעלת שני היבטים ומשמעותה היא עקיפה ולא ישירה

 הוא מסתיר –מדבר שפה זרה , המבצע פעולה שלמד לבצעה

האם שלו -הוא מתרגם מלשון, מתחתיה את הפעולה המקורית שלו

צורך במבט עקיף לפיכך יש . אם להמשיך בדוגמא זו, לשפה הזרה

 אותו מבט של מי שמתרגם טּכסט –כדי לחדור מבעד להתחזּות 

  . עם מילון בידו

דוגמא אחרת של עם שהופיע והתפתח בסביבה שעברה כבר היסטוריה 

: מוגדרת היטבציביליזציונית נולד בזירה  עם ש–היא עם ישראל , ארוכה

את חיי הרוח גם כמו , לתאר את בניין חברתולא ניתן  .זירת הסהר הפורה

היה עם ישראל איבר , ל ייחודוועם כ. זואימפריאלית מחוץ למסגרת , שלו
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היותר בתוכה התפתח כאחת החוליות ש, הסהר הפורהציביליזציה של ב

   .לדרגת אינטגרציה גבוהה לאחר שזו כבר הגיעה – מאוחרות

 סוףהים ב-במגע עם גויי באזה אשר המפנה בתולדות עם ישראל החל כ

ינויים הסתגלות אל גורם חיצוני זה חולל שהצורך ב. ת השופטיםתקופ

 יםהמלוכה ובית המקדש הם אחד –מופלגים בארגון אורח חייו 

 על חייו של עם התיכון-חלה השפעת היםעם מפגש זה ה. הביטויים לכךמ

מכאן ואילך . שניהבית השהלכה והעמיקה עד חורבן  השפעה –ישראל 

 כפילות – התיכון-יםההפורה ופן -פן הסהר – שתי פנים לתולדות ישראל

 כאשר הושלמה האינטגרציה .תולדותיועל חותם רב חשיבות  ההטביעש

, )נ" לסה2-המאה ה (הרומיתידי האימפריה -תיכונית על-היםשל הזירה 

ידי האימפריה -זירת הסהר הפורה על גיבושה של םוכשבמקביל הושל

עם . שתי האימפריות הללו  הפכה ארץ ישראל לזירת מאבק בין–הפרתית 

. העל הללו-שתי מעצמותבין , ושלא בטובתו,  שלא ברצונוישראל נקלע

בבלי  המוקד ה– עם ישראלמוקדים בחיי לדבר על שני עתה ואילך ניתן מ

ת תיכוני-יםכנגד המוקד הירושלמי שנכלל בזירה ה, של זירה הסהר הפורה

  . הירושלמיתלמודבתלמוד הבבלי וב, למשל,  כפילות המשתקפת–

שהשתרעו על שטח מצומצם , פרט לאותן זירות ציביליזציוניות ראשוניות

הן יורשותיהן של זירות ,  משמע–כול יתר הזירות הן משניות , יחסית

ידי -את ההבדל שבין שני סוגי זירות אלו אפשר להמחיש על. ראשוניות

 ריהשמש הוא אור מקו-בעוד שאור. הירח-השמש לאור-ההשוואה בין אור

. חלש בהרבה, הירח הוא אור מוחזר בלבד-הרי שאור –) יצירת יש מאין(

-מאיןיצירת ציביליזציה ( "יצירת יש מאין"קיים הבדל עצום בין 

יצירת ציביליזציה אחת מתוך  ("יש-יצירת יש מ" לבין –) ציביליזציה

  ). ציביליזציה אחרת

ל הציביליזציה תיכונית היא יורשתה ש-הציביליזציה הים, בפרספקטיבה זו

 כשם שהציביליזציה האירופית היא יורשתה של –של הסהר הפורה 

תוך מגע מפרה עם האירופית התפתחה זירה ה. תיכונית-הציביליזציה הים

 כשם שהזירה –לאחר שזו כבר הגיעה לבגרותה תיכונית -הזירה הים

תוך מגע מפרה עם התפתחה ) אמריקה הצפונית והדרומית(האטלנטית 

יא ההפריה הדדית זו . אירופית לאחר שזו כבר הגיעה לבגרותהההזירה 

 –שמסבירה את הפוריות של כול זירה מאוחרת בהשוואה לקודמתה 

  . משל היה זה הצבר הון ההולך וגדל מדור לדור ומזירה לזירה
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יש לזכור , כשמדברים על מעבר מזירה ציביליזציונית אחת לאחרת

 קיימים שטחים חופפים בין , משמע–שמעבר זה הוא רציף ביסודו 

זירה קודמת של ל שטחים עכול זירה מאוחרת משתרעת . הזירות השונות

זירת הסהר , למשל, כך. תפר בין הזירות השונות-קוויקיום  ומכאן –

 מסופוטמיה –שלפני כן היו נפרדות , הפורה כללה שתי זירות קודמות

 –ן היו נפרדות הזירה הפרסית כללה אף היא זירות שקודם לכ. ומצריים

 זירהה, מבחינה זו). אסיה הקטנה(הסהר הפורה ותורכיה , מרכז אסיה

אלא רק החלפת מוקד , ההלניסטית  לא הייתה הרחבה של זירה קודמת

 המרה שהקדימה העתקת מוקדי כוח –) תוך צירוף יוון אליה(הכוח שבה 

  . כאמור לעיל, נוספים

- הזירה הים–דשה לחלוטין האימפריה הרומית יצרה זירה ח, לעומת זאת

 אך –יוונית -חלקים מהזירה הפרסיתבה נכון אומנם שנכללו . תיכונית

שרובה הייתה , שיצרה רומאמשקלם של אלה היה משני ביחס לזירה 

לא השלימה את גיבוש הזירה רומא  אף ש.לא אסייתית, אירופית

    מאסמאסמאסמאסקלוד דלקלוד דלקלוד דלקלוד דל כפי שכותב, הכינה אותהלפחות הרי ש, האירופית בכללותה

    ::::))))8888' ' ' ' עעעע((((" דברי ימי הציביליזציה האירופית" בספרו

 את הדמות וקווי היסוד של תפישה ?מה חייבת אירופה ליוון

? ומה חייבת היא לרומא ולקיסרותה. מסוימת של אדם ומדינה

, ואם לא עשתה הקיסרות את אירופה, מסגרת, צלם מדיני ומשפטי

  . הנה הכינה אותה

 אימפריה שהייתה – לאימפריה הרומית אירופה חייבת את עצם קיומה

. אלא גם החדשנית שבהן, לא רק הגדולה שבאימפריות של העולם העתיק

 –הזירה האירופית ירשה אומנם הון עתק תרבותי מהזירות שקדמו לה 

בעיקר , משלהרב אלא הוסיפה הון , אך היא לא הסתפקה במה שירשה

, אפילו הנצרות .יוונילשכל ה )הנצרות(ידי צירוף הנשמה הישראלית -על

שינתה פניה לאחר , שבמקורה הייתה בעלת אוריינטציה יוונית מובהקת

    . האימפריה הרומיתשמית של רהשהפכה לדת 

כול דיון בהתפתחותה של הזירה האירופית מצריך בחינה מוקדמת של 

 לא אינטגרציה של יבשת זוה.  הייחודיים שלהוהאקלים הגיאוגרפיה

 אך היא –טגרציה של כול זירה ציביליזטורית אחרת הייתה שונה מהאינ

גם באירופה הייתה האינטגרציה פרי השימוש . בדרך ייחודית נעשתה 

 להתמודד עם אתגרים הנאלצ אך זו –פוליטיים ודתיים , בכוחות כלכליים

 ,לעצמושהוא כ, קּפָספתרון בעיות החיים בזירה אחת אינו ֶמ. חדשים
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שבו האופן . החיה בתנאים אחרים, חרתאזירה פתרונות לבעיות של 

  .ראוי למחקר עצמאי, אחרתלסיון היסטורי מזירה אחת מועבר ני

הייתה לגיאוגרפיה השפעה , 19-שקדמה למאה הלאורך כול ההיסטוריה 

אפשר להפריז - השפעה שאי–עצומה על החיים הפוליטיים והכלכליים 

קשה היה , יםבעידן של תחבורה המבוססת על עגלות וסוס. בחשיבותה

מהטעם הפשוט , לשלוט באזורים המרוחקים מהבירה האימפריאלית

הייתה לגיאוגרפיה חשיבות עצומה על , לכן. שקשה היה להגיע אליהם

  . מבנה המשטר והיקפו הטריטוריאלי

 –האימפריות הגדולות בעת העתיקה התפתחו בעיקר באזורים מישוריים 

עמק נהר האינדוס ועמק , )להפרת והחידק, סביב הנילוס(הסהר הפורה 

נהרות גדולים אלה שימשו לא רק כמקור מים . הנהר הצהוב בצפון סין

 אלא גם כנתיבי –לציביליזציות החקלאיות שהתפתחו על גדותיהם 

אימפריות אלו היו קטנות בהרבה ממה שמקובל . תחבורה נוחים ומהירים

לכן (הללו כיוון שלא חרגו בהרבה מהשטחים הסמוכים לנהרות , לחשוב

יש משום הטעייה במפות ההיסטוריות המתארות אימפריות אלה כמי 

אימפריות אלו היו ). שמשתרעות גם על שטחים מרוחקים מהנהרות הללו

כיוון שהיה ביכולתה של הבירה האימפריאלית לשלוט , ריכוזיות מאוד

האימפריה הרומית , לעומת זאת. הספר האימפריאליים-בקלות באזורי

 עובדה שהקשתה עליה לשלוט על – אזורים הררייםרובה על בהשתרעה 

הייתה , חרף עוצמתה הצבאית חסרת התקדים. הספר שלה-אזורי

 ביזור שהתחייב מהצירוף של גודלה –האימפריה הרומית מבוזרת למדיי 

' ' ' ' עעעע(((( "רוח החוקים" בספרו מונטסקיהמונטסקיהמונטסקיהמונטסקיהכותב . והגיאוגרפיה ההררית שלה

181181181181((((:    

באירופה אימפריות ואילו  –ות גדולות באסיה היו תמיד אימפרי

כפי שהיא , משום שבאסיה, זאת. גדולות מעולם לא האריכו ימים

השלטון באסיה חייב ...רבים יותר המישורים הגדולים, מוכרת לנו

אם לא היה השעבוד ביבשת זו , שכן. אפוא להיות תמיד רודני

, ופהבאיר. היא הייתה מחולקת באופן שהיה זר לטבע הארץ, מופלג

החלוקה הטבעית של השטח יוצרת מדינות אחדות בגודל 

העושה , והוא הדבר שיצר במדינות אירופה רוח של חירות...בינוני

כול חלק מחלקי אירופה קשה להכנעה ולהכפפה בידי כוח זר 

  . כלשהו
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אף היא , האימפריה הרומית המערביתהאימפריה הרומית המערביתהאימפריה הרומית המערביתהאימפריה הרומית המערבית שירשה את ,האימפריה הפרנקיתהאימפריה הפרנקיתהאימפריה הפרנקיתהאימפריה הפרנקית

, ואולם. הגיאוגרפיה ההררית של אירופהנתקלה באותם אתגרים שהציבה 

שהוא תנאי , עוצמה-חסרה היא מוקד כוח אימפריאלי רב, בהבדל ממנה

 וכמוה –מבוזרת מאוד מסיבה זו הייתה האימפריה הפרנקית . לריכוז כוח

 הגורם הגיאוגרפי המשיך .שירש את רוב שטחה 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני הגם 

. קופות מאוחרות יותרלשחק תפקיד חשוב בזירה האירופית גם בת

באזורים ההררים של אירופה התפתחו ממלכות פיאודליות בינוניות 

, גרמניה, איטליה(הלאום המוכרות לנו - שהפכו לימים למדינות–וזעירות 

 ואילו באזורים המישוריים שלה –) ספרד, כיה'צ, שוויץ, אוסטריה

כפי . הבפרוסיה וברוסי, בצרפת: התפתחו משטרים מונרכיים ריכוזיים

רק לאחר שנבלעה גרמניה ההררית על ידי פרוסיה , שהוסבר קודם

 שעה שקודם לכן –ית ריסטהמישורית הפכה היא למדינה ריכוזית ומיליט

  שרר בה משטר מבוזר מאוד וליברלי יחסית

זו שראשיתה , הראשונה) 1: (היו שתי ראשיותהיסטוריה האירופית ל

כשמרכז הכובד שלה הוא , נ" לסה8-בשחר ההיסטוריה וסיומה במאה ה

           ; תיכונית ורומא משמשת כמוקד האימפריאלי שלה-הזירה הים

הכובד שלה עבר צפונה -כשמרכז, נ" לסה8-זו שהחלה במאה ה, השנייה) 2(

 )Firenne( הנרי פירןהנרי פירןהנרי פירןהנרי פירןמפנה ש- נקודת–) ללא מוקד אימפריאלי בעל עוצמה(

  :  ))))14141414' ' ' ' עעעע, , , , """"ביליזציה האירופיתביליזציה האירופיתביליזציה האירופיתביליזציה האירופיתדברי ימי הצידברי ימי הצידברי ימי הצידברי ימי הצי"""" ,,,,דלמאסדלמאסדלמאסדלמאס(((( ראה בה אירוע מכונן

 חזה באירופה המערבית בהתגשמות מעמד דברים 8-סוף המאה ה 

זו הפעם הראשונה למן שחר ימי ההיסטוריה . שאין לו תקדים

של גם אלא , הועתק כאן המוקד לא רק של התנועה המדינית

-התיכון לאגן הים-התנועה הכללית של הציביליזציה מאגן הים

ואילו זה של , ל הקיסרות הרומית היה באיטליהצירה ש. הצפוני

 ...הקיסרות הקרולינגית ממוקם באזור התחום בין הריינוס והסיינה

ורומא היא הנמצאת עתה דחויה וכמו יוצאת דופן בגבולה של 

  .  אירופה החדשה

המערבית כעולם המרכזית ותיכונית נכונה אירופה -בצאתה מהזירה הים

האימפריה הפרנקית התייצבה כנגד : יםנבדל בעל מאפיינים ייחודי

האחוזות , הכנסייה הלטינית כנגד הכנסייה היוונית, האימפריה הביזנטית

. הפיאודליות הגדולות כנגד המונרכיה הריכוזית של קונסטנטינופול

  אך – ציביליזציוניותאומנם לא הייתה זו הראשונה שבהעתקת זירות 

  . החשובה שבהןהייתה זו לבטח 
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ידי ההבחנה בין - אירופה עלתאופיינמ, נה בין דרום לצפוןבצד ההבח

זמנית -אלפית נעשתה בו-פתיחת הזירה האירופית הטרנס. מזרח למערב

 כך שהתהליך – במערב ובחזית הרייןבמזרח בחזית הדנובה התחתונה 

. הקיף בסופו של דבר את אירופה כולה במשמעות הגיאוגרפית המקובלת

מערב מרכז ובבעוד שב. דתי-הוא לשוניהללו ת זירוהקו ההפרדה בין שתי 

הזהה עם תחום התלות בכנסייה  ,אירופה שלטה הלשון הלטינית

הזהה עם ,  הרי שבמזרח שלטה הלשון היוונית–של רומא הקתולית 

   )."רומא החדשה"(אורתודוקסית של ביזנטיון התחום התלות בכנסייה 

גלי תרבות קרובים  זה תיכונית התפתחו שני מע- שמן הזירה הים,העובדה

כי עצם השימוש  יש בה כדי ללמד – שונים זה מזהזמנית גם -בואך , לזה

למרות . רבה מחייב זהירות "ציביליזטוריתאינטגראציה של זירה "במושג 

שעמד  , פרי מאות שנים של שלטון רומי אימפריאלי, הרקע המשותף

ההבדלים בין לא טושטשו  – (Pax Romana) "השלום הרומאי"בסימן של 

אזרחות אחת  . זותרבותיות שהרכיבו אימפריה-היחידות החברתיות

אזרח "ומעבר  חופשי בתוך האימפריה יצרו אומנם מכנה משותף של 

שתי . אך לזה לא היה תוכן רומאי ספציפי, (cuvus romanus) "רומי

 מצאו אמנם מקומן זו לצד זו תוך הרמוניה, היוונית והלטינית, הלשונות

 – האחת כלשון התרבות והאחרת כלשון המינהל והמדיניות – מתמסוי

ברבדים העמוקים של שתי הציביליזציות . עין זו מטעה היא-אבל מראית

, בסופו של דבר. הללו התקיימו ניגודים היסטוריים וסתירות חברתיות

צצו ועלו מחדש ההבדלים , כאשר המסגרת האימפריאלית התרופפה

בצד זו , ידי יוון- זו שנוצרה על–הללו יליזציות ציבהתרבותיים בין שתי ה

  . ידי רומא-שנוצרה על

הראות של -נגזרת מנקודתהמרכזית והמערבית ההתמקדות באירופה 

לזירה הלטינית עדיפות הייתה שבה , התפתחות עם הספר היהודי

, הביניים-ימי  לפחות עד שלהי– מוחלטת על אזור הקרינה של ביזנטיון

תחום המושב "מחבל הריין אל ,  חזקה מזרחהשבהם החלה תנועה

הגם שבימינו משמש השם . )אוקראינה ,בלרוס, ליטא, פולין ("היהודי

הביניים שימש שם זה לציון -הרי שבימי, לציון היבשת כולה" אירופה"

 ואילו חלקה המזרחי כונה בשם –אירופה המרכזית והמערבית 

  .  "ביזנטיון"

שבין תיכונית מתגלה בעיקר בדמיון -היםשל הזירה כוח האינטגרציה 

 אף  – הללו צורות הארגון הפוליטי והחברתי בחטיבות ההיסטוריות
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לפיכך שני סוגים אלה של . שביר מאודכהתברר בדיעבד מיזוגן ש

, תיכונית יצרו שני סוגים של ציביליזציה אירופית-הציביליזציה הים

. מאידך, ופה הלטיניתואיר, מחד ביזנטיון היוונית –דומים אך גם שונים 

 -האלפים ולהרי-גם לאחר שהורחבה האינטגרציה של אירופה צפונה להרי

הגבול ביניהן השתנה -קו. נשמרו ההבדלים שבין שתי הזירות הללו, הבלקן

להכנסת פולין וליטא למעגל .  אך אף פעם לא בוטל–לאורך ההיסטוריה 

השפעה חשובה הייתה , באמצעות הכנסייה הקתולית, התרבות הלטינית

, מאידך. "ביזנטיון" על חשבון "אירופה"על הרחבת גבולותיה של 

הייתה השפעה , 16-לעוצמתה של רוסיה המוסקבאית החל מהמאה ה

 "אירופה" על חשבון "ביזנטיון" הרחבת גבולותיה של –בכיוון ההפוך 

זוהי הסיבה לכך שרוב האוכלוסייה באוקראינה ובבלרוס היא (

כשמדברים על ציביליזציה , לכן). ק מיעוטה קתוליור, אורתודוקסית

אלא על שתי , אירופית לא מדברים למעשה על ציביליזציה אחת

עולם -אף שיש בהן כדי לספק תמונת, הכללות. אחיות-ציביליזציות

,  פרטים חשוביםן הותמעלימבאשר , עשויות הן לעיתים להטעות, אחידה

  . שבהצטרפם יחד יוצרים תמונות שונות

את . רשאים אנו לחזור אליהן, אנו מוזהרים מפני הכללות גורפותכש

דוגמא ידי -עלניתן להמחיש האירופיות הללו ההבדלים בין שתי הזירות 

ממלכת יהודה התקשרה עם רומא בחוזה פוליטי . מתולדות עם ישראל

התיכון -כאשר חדירתה של זו לאגן המזרחי של הים, בתקופה מוקדמת

פעילותו של . תהדקוהומאז הלכו הקשרים ו –  באיבהייןהייתה עד

. התיכון כולה-אלא גם בזירת הים, הורדוס המלך הורגשה לא רק ביהודה

הייתה , מבחינה יישובית ותרבותית, תיכונית-האינטגרציה של הזירה הים

התפוצה . משמעותית יותר מהברית הפוליטית שבין רומא לירושלים

, שהיה לה רקע היסטורי משותף, התיכון-לאורך כול חופי היםהיהודית 

 בין שסייעה –תיכונית -תרמה לא מעט לאינטגרציה של הזירה הים

יצר , יחד עם זאת .להעברת סחורות ובין שסייעה להעברת רעיונות

כנסת ישראל "(" כנסיית הנוצרים" לבין "כנסת ישראל"הפיצול בין 

 זו את זו מתחרות ועוינות, שתי קהילות נפרדות, )לפי דעתם" האמיתית

ביטוי לאחדות  –אחת  "רפובליקה רומית" בתוך "רפובליקות" שתי –

  . תיכונית לאחר תקופת אוגוסטוס-ולשוני בזירה הים

אך גם מבליט , תיכונית מפליא כשלעצמו-דמיון צורות החיים בזירה הים

בהשוואה עם מעגלי תרבות , את ייחודיות אורחות החיים בתחומה

, יווניםהכנענים והאקרופוליס אצל התבנית לפי  יישובים תבניי. אחרים
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משפט , עליות לרגל וכנסים בחצרות פתוחות, חיי הציבור בחוץ ובחוצות

אלא גם ,  כל אלה היו לא רק פרי מסורת שבטית–עם -בשער ואסיפות

, חודשי יובש וחודשי גשמיםהמורכב מ, תיכוני-יםתוצר של אקלים 

  . עההמופיעים בזה אחר זה במחזוריות קבו

, שמתוכה צמחה הציביליזציה האירופית, תיכונית-לציביליזציה הים

, למשל, כך. היו מספר מאפיינים ייחודיים, כהמשך אך גם כניגוד לה

 ָהָבה ִנְלְּבָנה :ֵרֵעהּו ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל" :נבנתה ציביליזציה זו מֵחָמר ואבן

 "ַהְּלֵבָנה ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר ָהָיה ָלֶהם ַלחֶֹמר ַוְּתִהי ָלֶהם ,ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה

הציביליזציה האירופית הייתה בנויה בעיקר , לעומת זאת. )3333////אאאא""""בראשית יבראשית יבראשית יבראשית י(

הבדל זה משתקף גם . הגם שלעיתים נעשה שימוש גם באבן, על עץ

כגון המונח העברי , במונחים השונים המשמשים לציון תכונה משותפת

 לעומת המונח הלטיני המקביל לו –" ֵחָמר" הנגזר מהמילה, "תּונחומר"

  ). עץ ("מֵטריה" הנגזר מהמילה "מטריאליזם"

תנאי . דוגמא אחרת היא השפעת האקלים על אופי הציביליזציות השונות

קובעים את דרכי עיבוד , לא פחות מהתשתית הגיאולוגית, האקלים

  ַוֲחמֹורִלי ׁשֹור ַוְיִהי" את טיפוס המחרשה ואת החקלאות של, האדמה

מבט אל כל פינה חקלאית ולא מתועשת באזור אקלים   .)6666////בבבב""""בראשית לבראשית לבראשית לבראשית ל((((

 .דרכי יישוב וחקלאות גם כיום, ףֹונהים התיכון יאמת אחידות זו של 

, הצמידות למקורות מים קובעת לא רק את הדגם היישובי, בדומה לכך

  הם לא"שבעת המינים", למשל, כך. אלא גם את הדימויים המיתולוגיים

אלא גם מוטיבים בפולחן , רק מרכיב תזונתי חשוב בזירה הים תיכונית

  .ובָאמנות

, מתחבר עם ימה פנימית, מן הנדירים בעולם, תיכוני-האקלים הים

והמעודדת ספנות חופים משחר , איים-המשובצת איים וחצאי

.  התיכון מאזורים אחרים בעולם-גם בזה מתייחד אזור הים. ההיסטוריה

נמצאים , הארץ-ם בעלי משטר אקלימי דומה על פני כדורמקומות אחרי

 (Durban)כגון קליפורניה או סביבות דרבן , במיקום גיאופוליטי שולי

מצויות ימות פנימיות גם באזורים בדומה לכך . אפריקה-דרוםבקצה 

ההיכר של הזירה -סימני.   אלא שאקלימן שונה–הבלטי -כגון הים, אחרים

אינם   – התחבורה והמסחר, בשטח האכלוסבעיקר   – תיכונית-הים

ובעיקר חסרים אלה היוצרים , באזורים אחריםכמכלול מתקיימים 

ֵהָּמה ָלֶהם   ַגםַוִּיְבנּו" :התרבות והפולחן, דפוסים אחידים לחיי הציבור
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 אאאא""""מלמלמלמל(" ֵעץ ַרֲעָנן-ִּגְבָעה ְגבָֹהה ְוַתַחת ָּכל ָּבמֹות ּוַמֵּצבֹות ַוֲאֵׁשִרים ַעל ָּכל

  . )23232323////דדדד""""יייי

 צירוף – הצירוף הנדיר של אקלים ייחודי עם קונפיגורציה חופית ייחודית

שעם , יחד עם זאת יש לזכור.  לאינטגראציה יישובית"חממה"יצר מעין זה 

 –היוצרת תנאים אידיאלים לגידול והתפתחות , כול היתרונות של חממה

ליזציונית ציביאדם שהסתגלו אל תנאי זירה -בני. הריהי גם מסגרת כולאת

 –לתנאי קיום שונים  ולהסתגל  לא בקלות יצליחו לחרוג ממנה,אחת

בעיקר כאשר זו מוקפת מכשולים פיזיים כגון מדבריות אסיה ואפריקה 

מכשולים מעין .   בצפונה)Pianura Padana( עמק הפֹועמק הפֹועמק הפֹועמק הפֹואו ביצות , בדרומה

ה סופח, תיכוני-שאקלימה אינו ים ,-Gallia Cisalpinaאלה גרמו לכך ש

 "מגף"האף שלמתבונן השטחי מופיע , תיכונית-באיחור רב לאיטליה הים

 שלמה נאמןשלמה נאמןשלמה נאמןשלמה נאמן כותב ."טבעית"האיטלקי כאילו היה חטיבה היסטורית 

  :)17171717' ' ' ' עעעע( "אלף שנות אירופה לטינית: לידתה של ציביליזציה"בספרו 

-הרי משולה הציביליזציה הים, אם להשתמש בדימוי זואולוגי

שמפני הסתגלותו לאקלים רך ולשפע ביצות , תיכונית לדינוזאורוס

: לא יכול להתקיים כאשר הגשמים פחתו והשתלטה הקרה, רדודות

הוא כלה מן העולם ופינה מקומו לבעלי חיים קטנים יותר 

כדוגמה . אך בעלי כושר הסתגלות מופלג ומגוון, ומרשימים פחות

 יש ,להסתגלות יתירה של הרפובליקה הרומית אל תנאי הזירה

, קושטא, ביע על צמיחת ערי המטרופולין הענקיות כמו רומאלהצ

שיכלו לשגשג רק כל עוד מערכת האספקה של , אלכסנדריה וקרתגו

 ברגע שהופר .ללא דופי וללא תקלה, התיכון פעלה ברציפות-יםה

או נפגם כושר האספקה באחד , בטחון הספנות בחלק אחד של הים

כז האוכלוסין התלוי מיד הועמד בספק קיומו של מר – המקורות

 –לא הקיסרות בכללותה התמוטטה : כך קרה לעיר רומא. בדבר

  .היא שהתמוטטה במאה החמישית, העיר רומא

ְוָיְרׁשּו ָאֶרץ " ("ֵתֵבל"  תיכונית נולדו מושגים ייחודיים כגון-בזירה הים

  "ְכֵני ָאֶרץיְׁשֵבי ֵתֵבל ְוׁשֹ ָּכל"או , ))))21212121////דדדד""""ישעיהו יישעיהו יישעיהו יישעיהו י(((( "ֵתֵבל ָעִרים ּוָמְלאּו ְפֵני

מונחים . )בלטינית (orbis terrarum, )ביוונית( oecumene  ,)))))3333////חחחח""""ישעיהו יישעיהו יישעיהו יישעיהו י((((

שימשו לאו דווקא , "ארץ הנושבת"שהיום היינו מתרגמים אותם ל, אלה

 במטרה  –לתיחום עולם הציביליזציה אלא , אוגרפייגלצורך תיחום 

-מדינת ("ליסהפו". עולם החיצוני שנשלט על ידי הברבריםלהבדילו מה

 "כנסייה קתולית", "עיר האלוהים", כסטנדרט של חיי אדם) עיר
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היו ,  יםאוניברסאלישנתפשו כ, הללו כול המושגים –' וכד) אוניברסאלית(

, המובלעת בהםהנחה ל, שכן. ים למעשה ואפילו אקסקלוסיבייםמוגבל

לא הייתה אחיזה , שלפיה משקף האדם הים תיכוני דגם תקני כלשהו

האדם הים תיכוני היה סוג אחד בלבד של בני אדם בתוך . ותבמציא

  .רפרטואר רחב יותר

תיכונית לזירה -הופכת שאלת החריגה מהזירה הים, בפרספקטיבה זו

כיצד קרה : שניתן לנסחה בערך כך, האירופית לבעיה היסטורית מובהקת

יבואו במגע , ששבטים ברבריים שחיו מעבר לגבולות האימפריה הרומית

אך לא יסתפקו בניצול טפילי של , תיכונית-ציביליזציה היםעם ה

 אלא יבנו בעזרתם –) בדרך של שוד או של סחר אקראי(אוצרותיה 

ציביליזציה שתהא פרי המיזוג  בין ; הם-ציביליזציה  משלהם על אדמתם

תפרח ציביליזציה ש; תיכונית-מורשתם המקורית ומורשת הזירה הים

 שתושב מילאנו יעמוד בקשרים ,צד קרהכי? התיכון-יםהמחוץ לאזור 

כיצד ?  עם רומא או ראוונהו כמו קשרי)Koln(חיוניים עם פריז או קלן 

אלא , קרה שתושב זה לא יראה עצמו חי עוד בשולי ארץ התרבות

 יתרחב ויכלול מעתה "משפחת האדם"כיצד קרה שהמושג ? במרכזה

 שהרפובליקה כיצד קרה?  סלאבייםהגרמאניים והעמים את הואילך גם 

בין ערי טוס ביניים אסט (Municipiumשלו לא תהיה עוד פסיפס של 

  ? אלא פסיפס של ממלכות– )פוידרטוסההקולוניות לערי 

חברתית כתהליך של התפתחות קטיבה בפרספתהליך זה עשוי להיראות 

 מושג מפוקפק ולרוב "קידמה". אפילו כשהוא מלווה מעשי הרס, וקידמה

פתיחת זירה : כמותית-משמש כאן בצורה פשטנית, סובייקטיבי

  התרחבות תהליך – חדשה והתחברותה אל זירה קיימת ציביליזציונית

המושג .  דםהארץ והרחבת תחום העשייה המודעת של א-כיבושו של כדור

ובמובן זה ,  במובן זה הוא אובייקטיבי ולכן ניתן למדידה כמותית"קידמה"

  .יותרהרבה מסובך כאמור שהוא , אינו חופף למובן האיכותי

הפכו למרכזי תרבות , תיכונית-ר באימפריה הרומית היםַפְס-מי שהיו אזורי

 אלה רַפְס-אזורי. שסביבם נוצרה ציביליזציה חדשה, באירופה המערבית

זרה צרה ִג, אנגליה, הולנד, בלגיה, כללו את מה שמוכר היום כצרפת

  כולם מעבר –ושטחים גדולים לאורך נהר הדנובה , ממזרח לנהר הריין

ר אלה סופחו לאימפריה הרומית כדי ַפְס-אזורי. תיכוני-לגבול האקלים הים

דות הפקי . לאו דווקא ממניעים קולוניאליים–להעניק לה גבולות ביטחון 

כשם , ר אלה עשתה זאת בתנאי שירותַפְס-הרומית שישבה באזורי
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רק מעטים מהם בחרו לשבת . שפקידות בריטית ישבה בהודו ובבורמה

ר אלה מילאו תפקיד היסטורי ַפְס-אזורי. ר הברברי לאחר גמר השירותַפבְס

במשיכת כוח אדם . מיוחד כתסס בתהליך של מיזוג הציביליזציות

תוך שימוש גובר והולך , ר של האימפריה הרומיתַפְסומשאבים להגנת ה

במובן , "אירופה"שסופה צמיחת , יש לראות התפתחות, בעמים ברבריים

  . המודרני של מושג זה

שהחשובה , מספר שאלותכאמור כול דיון בראשיתה של אירופה מעורר 

ומה , התיכון הקדום-מה ירשה אירופה מהמזרח: שבהן היא השאלה

       :  שאלה שמובלעים בה שני מושגים–צרה בכוחות עצמה חידשה היא וי

 בפרספקטיבה ."ציביליזטוריתזירה הרחבת ") 2(; "ציביליזטוריתזירה ")  1(

, היא חוליה ברצף היסטוריההיסטוריה של אירופה , המוצעת כאן

התיכון הקדום ולאחריה ההיסטוריה של - ההיסטוריה של המזרחלפניהכש

במקביל לזירה זו התפתחו ). הצפונית והדרומית(הזירה האמריקאית 

כמעט בלי קשר עם , זירות ציביליזציוניות נוספות במרכז אסיה ובמזרחה

תוך האירופית התפתחה מזירה ה. התיכון והזירה האירופית-זירת הים

לפני ששואלים , לכן. לאחר שזו כבר הגיעה לבגרותה ,תיכונית-הזירה הים

על חידושים מפליגים אלה או , ה או אחרמסוג זתרבותיים על הישגים 

הבעיה .  חברה על הרקע של תנאי הזירהתיש לטפל בעצם בניי, אחרים

בעיה הזו  – ציביליזטוריתשל הפיכת יחידה גיאוגרפית לזירה אז תהיה 

, כידוע, ת הראשונה ארוכהַבהדרך אל הְצ. ת התרבותית הראשונהַבשל הְצ

  .מזו שממנה אל הכור האטומי

תרבותי ופוליטי , רציה של זירת הסהר הפורה כדי מירקם יישוביהאינטג

 ). ס" לפנה1- עד האלף ה4-מהאלף ה (שניםאלפי  נמשכה ,מפותח

הפניקים בהתיישבות של שראשיתה , התיכון-האינטגרציה של זירת הים

כינון האימפריה ב וסיומה, ס" לפנה1- באלף הלאורך החופים והיוונים

 הקצראומנם ה ית הי,)נ" לסה117-98(ריאנוס ריאנוס ריאנוס ריאנוס מרקוס טמרקוס טמרקוס טמרקוס טהרומית בתקופת 

  .   אף שגם היא נמשכה למעלה מאלף שנים, בהרבה

שמצפון להרי האלפים ולהרי  (האינטגרציה של אירופה, לעומת זאת

) נ" לסה476(עם נפילת האימפריה הרומית המערבית  ההחלש ,)הבלקן

 800 נמשכה, )נ" לסה13מאה (והסתיימה בתקופת מסעי הצלב הבלטיים 

ההיסטוריונים נטו , חרף חשיבותה העצומה של תקופה זו. שנה בלבד

 "כים ביותרוימי הביניים החש"בשם הגנאי ותה   בכנותם אלהשחיר פניה

(Darkest Middle Ages) – 16-15מאות ( מונח שנטבע בתקופת הרנסנס( ,
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, תיכונית-יליזציה היםבבהישגי אירופה בהשוואה לצישהחסר בשקפו את 

תהליך .  של הזירה האירופיתאינטגרציהשבהישג התעלמות מהתוך 

משום  בעיקר ,החברה החדשה לא נחשב הרבה בעיניהםגיבושה של 

 "ימי הביניים":  במילים אחרות.תיכונית-ה הרס רב בזירה היםֶולּומ שהיה

,  משום שנחשבו כתקופה של גסיסת העולם העתיק"חשוכים"כו שנתפ

מונח שנתייחד לאמריקה  ("עולם  חדש"יותר מאשר כתקופה של לידת 

העולם " – שנחשבה כבר כיבשת עתיקה , לאחר גילויה בידי אירופה

  ). 20- וה19-בפי בני המאות הכפי שזו כונתה  "הישן

לא נוצרה בבת , בדומה לזירות ציביליזציוניות אחרות, הזירה האירופית

.  שלבים שדובר בהם בפרק הראשון–אלא התפתחה בשלבים , אחת

 שלבים עוקבים של 4-באופן גס ניתן לחלק את ההיסטוריה האירופית ל

עד ה שלנוספת משנה -כשבכול שלב נוצרת זירת, האירופית הזירההרחבת 

   : לגיבושה המלא

) שגבולה הצפוני הוא הרי הַאלּפים (תיכוניתתיכוניתתיכוניתתיכונית----הזירה היםהזירה היםהזירה היםהזירה היםראשית ) 1(

אורך חופי היוונית להפניקית ובקולוניזציה , ס" לפנה1-בתחילת האלף ה

ידי -שכללה עם גיבושה על, התיכון-השחור וחופיו הצפוניים של הים-הים

ארצות ,  את מה שידוע היום כָיָוון,ס" לפנה2-במאה ההאימפריה הרומית 

  ;  ספרדואיטליה , הבלקן

שגבולה המערבי הוא  (זירת אירופה המרכזית והמערביתזירת אירופה המרכזית והמערביתזירת אירופה המרכזית והמערביתזירת אירופה המרכזית והמערביתראשית ) 2(

כיבוש (ס " לפנה50-58בשנים ) טיםבריטניה וגבולה המזרחי הוא הרי הַקרַּפ

ידי האימפריה -שכללה עם גיבושה על, )ידי יוליוס קיסר-גאליה על

את מה ) השנה שבה הוכתר קרל הגדול כקיסר, נ" לסה800(הפרנקית 

, אוסטריה, כיה'צ, סלובקיה, הונגריה, רומניה, שמוכר היום כבולגריה

  ; צרפת ובריטניה, גרמניה

קרפטים השגבולה המערבי בהרי  (אירופיתאירופיתאירופיתאירופית----חחחחהזירה המזרהזירה המזרהזירה המזרהזירה המזרראשית ) 3(

שכללה עם , )הממלכה הסקיתית(ס " לפנה8-במאה ה)  בהרי אורלזרחיוהמ

 את מה שמוכר היום ,18-המאה ב הרוסיתידי האימפריה -גיבושה על

אף שהאחרונות (ליטא ופולין , בלרוס, אוקראינה, רוסיה האירופיתכ

  ; )משתייכות גם לזירה הבלטית

שכללה , )מסעות הויקינגים(נ " לסה8- במאה ההזירה הבלטיתהזירה הבלטיתהזירה הבלטיתהזירה הבלטית ראשית)  4(

 את מה שמוכר היום ,13-הה מא בהטבטוניהמסדר ידי -עם גיבושה על

   ;נורבגיה ודנמרק, שוודיה, פינלנד, אסטוניה, לטבייה, כליטא
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רוסיה "( אסיאניתאסיאניתאסיאניתאסיאנית רוסיה ה רוסיה ה רוסיה ה רוסיה השל    הזירהבמניין השלבים הללו לא נכללת 

שלה היא למעשה חלק מההיסטוריה של משום שההיסטוריה , )"הגדולה

זירה האסיאנית לא יצרה רוסיה . שהיא עתיקה הרבה יותר, אסיה

, אלא רק נכנסה בנעליה של האימפריה המונגולית, חדשה ציביליזציונית

 תהליך שאותו –כשם שאלכסנדר מוקדון נכנס בנעלי האימפריה הפרסית 

יצירת זירה "להבדיל מ, "העתקת מוקד כוח אימפריאלי"כיניתי 

או העתקת ציביליזציה  , מאין-ידי יצירת ציביליזציה יש- על"ציביליזציונית

זירה חסרת "במובן של ( "ציביליזציה-נטולת"לזירה שקודם לכן הייתה 

  )."פוליטית ודתית, כלכלית, אינטגרציה יישובית

,  ליוון–וההון שלה לשלוש ציביליזציות האינטגרציה אירופה חייבת את 

כול אחת מהציביליזציות הללו הורישה לה ערכים . ולישראללרומא 

. "ציביליזציה אירופית"שבהצטרפם יחד יצרו את מה שמכונה , ייחודיים

טעות היא לחשוב שציביליזציה זו היא צירוף טכני בלבד של , ואולם

גם הסינתזה , ככול סינתזה אחרת. היסודות שהורישו לה זירות קודמות

 הייתה זו יצירה –יותר מסך המרכיבים שלה אירופה הייתה שעשתה 

  . שלה מאפיינים ייחודיים משלה, חדשה לחלוטין

את המבנה הפוליטי ; ליווןחייבת אירופה את הפילוסופיה והמדע שלה 

ואילו את זהותה חייבת היא ; ומערכת המשפט שלה חייבת היא לרומא

" ותתה של תרבאת נשמתה ועצמּו? לנצרותהיא מה חייבת ": לישראל

    ככול שמדובר). ). ). ). 8888' ' ' ' עעעע" " " " דברי ימי הציביליזציה האירופיתדברי ימי הציביליזציה האירופיתדברי ימי הציביליזציה האירופיתדברי ימי הציביליזציה האירופית"""", , , , קלוד דלמאסקלוד דלמאסקלוד דלמאסקלוד דלמאס((((

וף יסודות אלה כדי לפגוע לא היה בציר    במשפטובמדע , בפילוסופיה

 ואילו בכול הקשור לערכים חברתיים יצר –באינטגרציה של אירופה 

הייתה מורשת רומא . מפגש ציביליזציות זה ניגוד שאין חריף ממנו

, הומאניתהייתה מורשת ישראל ואילו  –אימפריאלית  ויתריסטמיליט

לאחר שבמשך מאות שנים ניסתה אירופה . אימפריאלית-אנטיוליברלית 

ידי שימוש במלל -על, האימפריאלייםיים וריסטהמיליטלהדחיק את יצריה 

יצרים אלה לפתע  התפרצו –' וכדרחמים שוויון , חסד, אהבהנוצרי של 

כשאת עיקר , בנפש וברכוש, תקדים-בן חסרבמלוא עוצמתם וחוללו חור

  . היהודים, כמו תמיד, המחיר משלמים

שהייתה , חורבן זה לא יכול היה להתחולל אלמלא הטכנולוגיה האירופית

 טכנולוגיה שגויסה כדי לשים קץ לנוכחות –של יבשת זו עיקר גאוותה 

-התפרצות הר געש זו המחישה יותר מכול את דו. היהודית ביבשת זו

והרווחה החופש העצמת , מחד: ערכיות של השימוש בטכנולוגיהה
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המשטרים הטוטליטאריים . הסבלהדיכוי ו ומאידך העצמת –החומרית 

- אופייה הלאהמחישו היטב, 1-שקמו באירופה לאחר מלחמת העולם ה

 לאחר מאות שנים של תהליכי ליברליזציה. דטרמיניסטי של ההיסטוריה

נגד שתבעה - קמה תנועת,ים לזירה האירופיתשהיו ייחודי, ודמוקרטיזציה

החרושת - מרד ערכים שסופו בתי– והשוויון כאחדלבטל את החופש  

  . למוות של אושוויץ וטרבלינקה

  

  דרכה הליברלית של אירופה 1.7

מה הפך אותה : החשובה ביותר היא, כול השאלות לגבי אירופהבין מ

כדרכן ? יזציוניות אחרותבהשוואה לזירות ציביל, כך-לזירה ייחודית כול

כול , לכן. התשובה לשאלה זו היא מורכבת למדי, של שאלות מסוג זה

ולמרות זאת , עשויה להיראות פשטנית וכוללנית מדי, תשובה שתינתן

  . אינני רואה דרך להתחמק ממנה

כול ניסיון לחפש אחר תשובה אחת כוללת להיסטוריה זו עלולה להוביל 

לכן נרתעים מכך לא . יות שקשה מאוד להוכיחןלספקולציות היסטוריוסופ

הראשון . אלא גם פילוסופים בעלי שאר רוח, רק היסטוריונים מקצועיים

היסטוריה (לשחזר את ההיסטוריה של החברה האנושית בכללותה 

אך במרכז הגותו לא עמדה , )430-354 (אוגוסטינוס הקדושאוגוסטינוס הקדושאוגוסטינוס הקדושאוגוסטינוס הקדושהיה ) עולמית

- אלא הזירה הים– בחיתוליה שכזירה היסטורית הייתה עדיין, אירופה

היסטוריוסופיה בפרספקטיבה ). רומא, קרתגו(תיכונית שבתוכה פעל 

או , שזוהתה במידה רבה עם ההיסטוריה האנושית בכללותה(אירופית 

 מבטיסטה ויקומבטיסטה ויקומבטיסטה ויקומבטיסטה ויקו''''גגגגראשיתה בכתביו של האיטלקי ) לפחות עם המיטב שבה

)Giambattista Vico, 1668-1744( ,פים הצרפתיים והמשכה בכתבי הפילוסו

, )Jacques Turgot, 1727-1781( אק טורגואק טורגואק טורגואק טורגו''''זזזז – 19- ה18-והגרמניים במאות ה

 ,)1770-1831 (פרידריך ֶהֶגלפרידריך ֶהֶגלפרידריך ֶהֶגלפרידריך ֶהֶגל, )Condorcet, 1743-1794( קֹוְנדֹורֶסהקֹוְנדֹורֶסהקֹוְנדֹורֶסהקֹוְנדֹורֶסה----המרקיז דההמרקיז דההמרקיז דההמרקיז דה

 –) 1883-1818 (קרל מרכסקרל מרכסקרל מרכסקרל מרכס-ו) Auguste Comte  ,1798-1857( אוגוסט קומטאוגוסט קומטאוגוסט קומטאוגוסט קומט

הראשון להעמיד . כשבמרכז הגותו של כול אחד מהם עמד עיקרון שונה

קווי "תחילה בספרו , את החירות כציר שעליו סבה ההיסטוריה הוא ֶהֶגל

הרצאות " ולאחר מכן בספר, )1820 ("יסוד לפילוסופיה של המשפט

) ) ) ) עורךעורךעורךעורך((((אברהם יסעור אברהם יסעור אברהם יסעור אברהם יסעור ((((שבו הוא כותב , )1822 ("בפילוסופיה של ההיסטוריה

  :))))177177177177, , , , 162162162162----163163163163' ' ' ' עעעע, , , , """"משנתו המדינית של הגלמשנתו המדינית של הגלמשנתו המדינית של הגלמשנתו המדינית של הגל""""

המחשבה היחידה שהפילוסופיה מביאה עמה היא אותה מחשבה 

, משמע, שהתבונה שליטה בעולם: פשוטה של התבונה
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סטוריה היה...עולמית היא תהליך תבוני-לושההיסטוריה הכ

בשלבים של העיקרון אשר -העולמית מייצגת את מהלך ההתפתחות

  .   תוכנו הוא תודעת החירות

החופש שהושגו בה -ייחודה של אירופה בא לה משום שדרגות, לֶגלפי ֶה

החופש שאליהן הגיעו כול יתר הציביליזציות -עלו כמה מונים על דרגות

לקסיקון המדעי רק שנכנס ל, "דרגות חופש"הגל אינו משתמש במונח (

לפי הגל ). אך נוח להשתמש בו לצורך הבהרת רעיונותיו, 20-במאה ה

כיוון ששלטונו , דרגת החופש הנמוכה ביותר שררה בציביליזציה הסינית

סין קפאה על שמריה במשך אלפי שנים משום . של המלך היה מוחלט

בעת ובעונה אחת העתיקה "ולכן היא , שלא התקיים בה חופש כלל

 ).).).).237237237237' ' ' ' עעעע, """"תורת המדינה של הגלתורת המדינה של הגלתורת המדינה של הגלתורת המדינה של הגל"""", , , , שלמה אבינרישלמה אבינרישלמה אבינרישלמה אבינרי( "מלכות והצעירה שבהןשבמ

אף שלכול אחת היו מאפיינים , בדרכה של סין הלכו גם הודו ופרס

שבו כלל ,  על ידי משטר קסטות נוקשהההודו התאפיינ. ייחודיים משלה

הקשורה קשר הדוק עם מושג החירות , לא התקיימה ניידות חברתית

פרס אף היא .  נות את מעמדו בזכות מאמציו האישייםבאפשרה לאדם לש

 –לא הצליחה להשתחרר מהמחנק הפוליטי שאפיין את ממלכות המזרח 

 , ראשיתה של החירות ביוון ,לֶגֶהלפי  .ולכן אף היא נידונה לקיפאון

   .  ושיאה באירופה של העמים הגרמאניים, המשכה ברפובליקה הרומית

ת החירות היא הציר שעליו סבה אף שלפי ֶהֶגל התפתחות תודע

. להגדרה ברורהאצלו אין מושג מרכזי זה זוכה , ההיסטוריה האנושית

זכה לפרשנויות " תודעת החירות"גם המושג , כמושגים אחרים במשנתו

אכן ממלא , בפרספקטיבה המוצעת כאן. לעיתים אף מנוגדות, שונות

, ן התודעתיאך לא רק במוב, החופש תפקיד מרכזי בהתפתחות האנושית

 מובן שאינו זוכה להתעניינות רבה בפילוסופיה –אלא גם במובן המעשי 

שיותר משההיסטוריה היא , אפשר לומר. האידיאליסטית של ֶהֶגל

 חירות – "חירות התודעה"הריהי התפתחות , "תודעת החירות"התפתחות 

חירות המחשבה . המחשבה מדֹוגמֹות תיאולוגיות ומסמכות תיאולוגית

בדומה לחירות הכלכלית או החירות הדתית , וג של חירות חברתיתהיא ס

  ). חופש הדת או החופש מדת(

ייחודה של אירופה בהשוואה לזירות ציביליזציוניות אחרות הוא בעיקר 

 חירות שהייתה הבסיס לפילוסופיה –) ליברליזם רוחני(בחירות המחשבה 

 בציביליזציות גם. היוונית בעת העתיקה ולחירות המדעית בעת החדשה

 אך חירות –לפחות במידה מסוימת , אחרות שררו חופש דתי וכלכלי
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כי בזו היה תמיד כדי לאיים על הסדר הקיים , מחשבתית לא הייתה קיימת

מסיבה זו לא יכול היה לצמוח מדע בשום ציביליזציה . והשלטון הקיים

שי לכן נחשב המאבק בין הכנסייה לבין אנ. זולת זו האירופית, אחרת

 –הרוח החילוניים כחשוב שבין המאבקים באירופה של העת החדשה 

הנחשב , Giordano Bruno, 1548-1600( ורדנו ברונוורדנו ברונוורדנו ברונוורדנו ברונו''''גגגגמאבק שסמליו הם 

, 1642-1564 (גליליאו גליליגליליאו גליליגליליאו גליליגליליאו גלילי-ו) כמרטיר הראשון שמת על מזבח אמונתו

  .  צנטרי-שהכנסייה אילצה אותו להתכחש למודל ההליו

 –) ליברליזם כלכלי(באירופה חירות הכלכלה שררה , בצד חירות המחשבה

קיומו של שוק , משמע, חירות החיים הכלכליים מהתערבות שלטונית

שהשוק החופשי , נכון אומנם. 'דשטיבו ינותח בהרחבה בכרך , חופשי

אך רק בה הגיע הוא לכלל מנגנון מורכב ויעיל , איננו המצאה אירופית

חו בעמקים הפוריים של שהתפת, בתרבויות הקדומות. מאין כמותו

, )עמק האינדוס עמק הנהר הצהוב, מסופוטמיה(הנילוס ובאלה של אסיה 

 "מגדל בבל", שסמליה הם הפירמידות במצריים, התפתחה כלכלה ריכוזית

מבנים מונומנטאליים . ' וכד"סמירמיסנים התלויים של הָג", )זיגוראתה(

אף שנתפשו (שרצו להנציח עצמם , אלה היו פרי יוזמתם של מלכים

כשהם מגייסים לשם כך אלפי עבדים , )מוות-אלים בני אל-כאלים או כבני

מסיפור בני , בין השאר, כפי שניתן ללמוד(ורֹודים בהם באכזריות נוראה 

שוק חופשי התקיים גם בתרבויות ריכוזיות ). ישראל במצרים הפרעונית

רב יחסית שוק חופשי בעל משקל . אך משקלו היחסי היה קטן למדי, אלו

 המצאה שהייתה בת בריתה של –הוא המצאה של יוון העתיקה 

המכנה המשותף לשוק חופשי ולפילוסופיה הוא . הפילוסופיה בתרבות זו

לא הייתה אירופה אלא הרחבה , בפרספקטיבה זו. החירות המכוננת אותם

 חופש –שהצליחה לשלב חשיבה חופשית עם כלכלה חופשית , של יוון

עקרונית , מוגבלת-ות הטכנולוגיה האירופית לבלתישהפך את התפתח

   :))))117117117117' ' ' ' עעעע(((( "מרד ההמונים" בספרו גאסטגאסטגאסטגאסטאי אי אי אי אורטגה אורטגה אורטגה אורטגה חוסה חוסה חוסה חוסה כותב . לפחות

 המודרנית היא תוצאת הברית בין הקפיטליזם המודרני ולוגיההטכנ

 ולוגיההטכנ.  היא מדעיתולוגיהלא כול טכנ. והמדע הניסיוני

-יתה נעדרת מדעיות ואףהאבן של תקופת האבן הי-שיצרה את גרזן

 גבוהה בלא ולוגיתסין הגיעה לרמה טכנ. נולוגיהכן זו טכ-פי-על

 ולוגיהרק לטכנ. שתחשוד אפילו בקיומו של מדע הפיזיקה

האירופית המודרנית יש בסיס מדעי וממנו בא אופייה המיוחד 

 – האחרות ולוגיהכול הטכנ. מוגבל שלה-וכושר ההתפתחות הבלתי

 השיגו נקודת –יוון רומי והמזרח ,  מצרייםשל, נהריים-של ארם
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ואז השיגוה וכבר החלו , התפתחות שמעברה לא יכלו להתקדם עוד

  .מתגלים סימני נסיגה וניוון

ידי ליברליזם -התאפיינה אירופה על, בנוסף לליברליזם הרוחני והכלכלי

 קיומם של מוסדות פוליטיים המגבילים את כוחו של השלטון –פוליטי 

האצלת סמכויות מהמרכז , )"כוח בולם כוח"(כגון הפרדת רשויות , המרכזי

טיבו של  ('וכד) פרלמנטריזם(אופוזיציה מפלגתית , )פדרליזם(לפריפריה 

, כאמור, הליברליזם האירופי הוא. )'גהליברליזם הפוליטי ינותח בכרך 

ידי מבנה -המתאפיינת על, במידה רבה תוצאה של הגיאוגרפיה האירופית

אף (שה על השלטון המרכזי לאכוף את רצונו על הפריפריה הררי המק

שמנע ,  שבה שלט משטר ליברלי יחסית, מבחינה זו דומה אירופה ליוון

  ). התפתחות של כלכלה ריכוזית

חרף הלבוש הלשוני ,  את הזירות ההיסטוריות השונותֶהֶגלניתוחו של 

 היקף .הוא מרשים לפי כול קנה מידה אפשרי, המסורבל העוטף אותו

יש בו כדי לשמש , אפילו לגבי הציביליזציות הרחוקות של אסיה, ידיעותיו

 " גלובליכפר "כשהעולם הצטמק לכדי , בסיס לכול דיון בנושא זה אף היום

לא פחות היא מרשימה . )Marshall McLuhan(    מרשל מקלוהןמרשל מקלוהןמרשל מקלוהןמרשל מקלוהןכלשונו של 

, יתלגבי התפקיד שממלא החופש בהתפתחות האנוש ֶהֶגלהתובנה שפיתח 

-בפרספקטיבה של המאה ה. בתקופה שזה היה עדיין במצב עוברי כמעט

לנוכח הקשר הברור בין חברות , מקבלת תובנה זו משנה תוקף, 21

 קשר שנעשה ברור אף יותר –ליברליות ועוצמה מדעית וטכנולוגית 

מה שעשה . כשמגמות אלו היו רק בחיתוליהן, ֶהֶגלמשהיה בתקופתו של 

הוא שיעור החופש ששרר , ת והמרכזית ליבשה שלטתאת אירופה המערבי

,  החסינות מפני התערבות שלטונית שרירותית ביוזמה האישית–בה 

על משקל חופש זה לגבי הִקדמה הכלכלית . טכנולוגית-הכלכלית והמדעית

   :))))3333' ' ' ' עעעע(((( "קפיטליזם וחופש" בספרו מילטון פרידמןמילטון פרידמןמילטון פרידמןמילטון פרידמןכותב 

ליזציה של הכוח צנטר-ההגנה על החופש היא הטעם להגבלה ולדה

ההתקדמות .  אך יש לכך גם טעם קונסטרוקטיבי–שבידי השלטון 

, במדע או בספרות, הגדולה של התרבות בארכיטקטורה או בציור

 התקדמות זו לא באה אף פעם משלטון –בתעשייה או בחקלאות 

קולומבוס לא יצא לחפש דרך חדשה לסין לפי הוראה . צנטרליסטי

פי שבחלקו סופק הכסף על ידי מלך -על-אף,  של רוב בפרלמנט

מילטון , שקספיר, אינשטיין ובוהר, ניוטון ולייבניץ. אבסולוטי

פלורנס , יין אדמס'ג, אדיסון ופורד, קורמיק-מק, ויטני, ופסטרנק
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 אף אחד מהם לא פתח אופקים חדשים  –נייטינגל ואלברט שוויצר 

קלת ביכולת טכנית או בה, לידיעה ולהבנה האנושיות בספרות

הישגיהם היו פרי של . פי הוראה של שלטון-הסבל האנושי על

של אמונה חזקה בהשקפות שלא היו נחלת הרוב , גאונות אישית

  . ושל אקלים חברתי שאפשר שונות ורבגוניות

הדוגמא הבולטת ביותר לגאונות אישית שתרמה להתקדמות עצומה 

העז גליליאו לצאת  אלמלא ....גליליאו גליליגליליאו גליליגליליאו גליליגליליאו גליליהרי זו , טכנולוגי-בתחום המדעי

ספק אם הייתה , כנגד הכנסייה ששלטה באותה עת בעולם המחשבה

מבחינה זו עריצות אינה . טכנולוגית מתחוללת בכלל-המהפכה המדעית

כבמקרה של ,  היא יכולה להיות גם דתית–חייבת להיות בהכרח פוליטית 

כול אימת שקבוצה מסוימת נוטלת לידה את המונופול על . גליליאו

, ומבטלת את האוטונומיה של שאר הקבוצות בחברה, ים החברתייםהחי

שאותו מספקות ,  מתחולל אותו תהליך הרסני המביא לקיפאון תרבותי

  . מערביות-בהרחבה כול הציביליזציות הלא

 הם –  שניהם פרי החופש מסמכות ושלטון– המדע והטכנולוגיה המדעית

שאר שבעוד . דית כול כךשהפכו כאמור את הציביליזציה האירופית לייחו

שמעברה לא יכלו , הגיעו לנקודת התפתחות מסוימתציביליזציות ה

 – מגלות סימני נסיגה וניווןהן החלו , ומשהשיגו אותה, להתקדם עוד

מבחינה , מוגבלת בהתפתחותה-הציביליזציה האירופית היא בלתי

הרי משעה , אף שלא נולדה אירופה עם תכונות אלו. עקרונית לפחות

שאותו , ה של"צופן הגנטי"הפכה זו ל, אימצה את התרבות המדעיתש

   . הנחילה לדורות הבאים

 אלא גם גישה חברתית –המדע איננו רק גישה מסוימת לעולם הטבע 

בכול הציביליזציות שקדמו לציביליזציה האירופית הייתה  . מסוימת

 בין שסמכות זו נתפשה –האמת תלויה תמיד בסמכות זו או אחרת 

ובין שנתפשה כאנושית גרידא , )הקדוש, הצדיק, הנביא, הכוהן(לוהית כא

הנתפשים כבעלי סמכות , הסתמכות על דברי אחרים). המורה החילוני(

 ,בלטינית ipse dixit( """"פניה אל הסמכות"מכונה במדעי הלוגיקה , מחייבת

 הסתמכות זו מאפיינת את כול – )"הוא עצמו אמר זאת"במשמע של 

לפי . אף שגם בה יש לה נוכחות לא מעטה, מערביות-ת הלאהציביליזציו

 –אין האמת מושגת אלא תוך פניה לסמכות בלתי מעורערת , תפישה זו

; )ad antiquitam(סמכות שקודשה על ידי המסורת : יהא מקורה אשר יהא

בדעת  או) consensus gentium(שמקורה במוסכמות חברתיות סמכות 
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;  של אדם שקנה לו ממוחיות בתחום מסויםסמכות; )ad populum( הרוב

 . 'וכד) Celebrity, ידוען(סמכות המבוססת על פרסום אישי 

 אלא –סמכות -האמת אינה תלוית, לפי התפישה המדעית, לעומת זאת

אפילו הוא , יהא מעמדו של האדם אשר יהיה. תלוית מחקר עצמאי

על מחקר יכול הוא להגיע אל האמת תוך התבססות , אלמוני לחלוטין

, בפרספקטיבה זו.  אפילו יהיו מסקנותיו סותרות את הקונסנזוס–שערך 

אלא , ההבדל שבין דת למדע אינו מתמצה בהבדל שבין אמונה למחקר

בין שזו כתבי , הדת מבוססת כולה על פניה אל הסמכות: בגישה אל הידע

, לעומת זאת; הקודש עצמם ובין שזו ההיררכיה הכנסייתית או הפרשנית

חשובה ככול שתהיה , דע אינו מבסס את טענותיו על סמכות מסוימתהמ

.  אלא על הממצאים שהושגו באמצעות תצפיות או ניסויים מדעיים–

) תיאוריה, השערה(ההכרעה בדבר נכונותה של אמונה מדעית מסוימת 

אלא על ידי התצפית או , סמכא-אינה מושגת על ידי פסיקה של בר

כי הארץ נמצאת , יתה להכריז בוקר וערבהכנסייה יכולה הי. המעבדה

 אך גליליאו הצליח להוכיח על –במנוחה וכי השמש היא זו שנעה סביבה 

 -ואף"וכי , ה הריהי טועהתכי למרות קדוש, סמך ממצאיו האסטרונומיים

   ".כן נוע תנוע הארץ-פי-על

 משקפות 20-העריצויות שקמו באירופה של המאה ה, בפרספקטיבה זו

נית מהדרך שבה הלכה אירופה למן ראשיתה ושהביאה אותה סטייה קיצו

מבחינה זו צודק מילטון פרידמן כשהוא . תשוער-לשיאים של הצלחה בל

שיש לטפחו ללא לאות אם , "החופש הוא פרח נדיר ועדין"אומר כי 

  . מבקשים להביא להמשך התפתחותה של הציביליזציה האנושית

. על חיי היהודים שהתגוררו בהלחופש ששרר באירופה הייתה גם השלכה 

נכון אומנם שיהודי אירופה ידעו לא מעט רדיפות במהלך ישיבתם 

 אך בה בשעה ידעו הם גם הצלחה ושגשוג –הממושכת על אדמת אירופה 

תור "במה שניתן לכנות , 1933-1815שהגיעו לשיאם בשנים , חסרי תקדים

מלא החופש אל. הביניים-לאחר זה של ספרד בימי,  שלהם"2-הזהב ה

, ספק אם היה העם היהודי מצליח לא רק לשרוד, היחסי ששרר באירופה

לא יכלו , בהיותם עם של סוחרים. אלא אף לעמוד בראש המחנה הליברלי

יהודים . הם להתקיים אלא במסגרת של כלכלת שוק קפיטליסטית

אך , מסוימים שמשו אומנם יועצי סתרים של מלכים ורוזנים באירופה

אלא , חו לשרוד לא בשל החסות שהעניקו להם השלטונותרובם הצלי

הקהילות היהודיות הצליחו לשגשג רק . למרות פעולותיהם של השלטונות
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באותן מדינות שהעניקו מקום נרחב דיו לקפיטליזם תחרותי ולשוק 

  .  ובייחוד באותם תחומים שבהם הייתה התחרות חופשית ביותר–חופשי 

נוספים בעלי מוסריים  הבסיס לערכים אוטונומיה רחבה של הפרט היא

מעשי צדקה וחסד פרטיים , מצפון אישי, כגון אחריות אישית, חשיבות

, כלכלית-ערכים בסיסיים אלה מסולפים בכול שיטה פוליטית. 'וכד

 מחליפה היא את המצפון ,שכאשר היא מובאת עד קצה גבול הגיונה

עד סטרילי את מעשה הצדקה הפרטיים בס, האישי בסמכות קיבוצית

את שיתוף הפעולה החופשי , המנוהל על ידי ביורוקרטיה מנוכרת

את זכויות הפרט בחוקים הנקבעים על ידי הרוב או , בקונפורמיות כפויה

  .     ' וכדעל ידי האליטה השלטת

  

   אפילוג 1.8

ורגת הרבה מעבר לריאליזם הפוליטי מבית המוצעת כאן חתפישה ה

באשר , )Machiavelli Niccolo, 1527-1469 (ֶווִליֶווִליֶווִליֶווִליִניקֹולֹו ַמְקַיאִניקֹולֹו ַמְקַיאִניקֹולֹו ַמְקַיאִניקֹולֹו ַמְקַיאמדרשו של 

במתן הדרכה לנסיכים כיצד להבטיח את הישרדותם רק אינה עוסקת 

, קיסריםמספקת את הבסיס הפסיכולוגי להתנהגות גם  אלא –הפוליטית 

עשויה לתרום וניטשה  הובס ,ההשוואה בין מקיאוולי.  ונסיכיםמלכים

בהיותו מבוסס על . ימפריאליזם הקשורות בתופעת האתובנות נוספות

.  כמעט שאין בו מקום לשיקולים של מוסר–שאיפה לעוצמה וליוקרה 

 עשוי להיתפש –מה שנתפש כשחיתות פוליטית בעיניים ליברליות 

האימפריאליּות עומדת , מבחינה זו. כנורמטיבי בעיניים אימפריאליות

עשה בהם הגם שלעיתים נ, דתיים-בסתירה גלויה לאידיאלים מוסריים

  . להצדיק את מעשיהםכדי , שימוש על ידי עריצים

שהם הצד , משתקפת בכיבושים טריטוריאלייםהתשוקה לעוצמה וליוקרה 

עוצמתה של . פסיכולוגית במהותה-הגלוי של תופעה שהיא סוציו

כפי שעוצמה כלכלית , אימפריה נמדדת לפי היקף השטחים שבשליטתה

-ההיסטוריה היו עוצמה פוליטיתלאורך . נמדדת לפי הצבר ההון שלה

 אף שהקשר בין שני סוגי –צבאית ועוצמה כלכלית שלובות זו בזו 

בחברות חקלאיות הקנתה עוצמה צבאית . העוצמה הללו הוא מורכב למדי

, מאידך. שהן המשאב הכלכלי העיקרי בחברות אלו, יכולת לכבוש אדמות

ן היה לכונן שבאמצעותם נית, פשרה החזקת צבאותשליטה בקרקעות ִא

בחברות תעשייתיות הקנתה . עריצויות מבית ומסעות כיבוש מחוץ
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, או אנרגיה/גלם ו-עוצמה צבאית יכולת להשתלט על אזורים עתירי חומרי

פשרה לבנות עוצמה כלכלית ִא, מאידך. הבסיס לתעשייה המודרנית

 האימפריאליזם. שביכולתם לתפוס שטחים נוספים, צבאות חזקים

 נתפש כדגם –תקני -כדגם בלתים הליברליות של היום שנתפש בעיניי

  . תקני בעיניים האימפריאליות של האתמול

תמיד פעלו  20-אימפריאליסטים משחר ההיסטוריה עד וכולל המאה ה

 , רצון לעוצמהמתוך –ושתלטניים אופורטוניסטים , ממניעים אגוצנטריים

פריאליזם במאה לזוועות שחולל האיממקנות הסבר תובנות אלו .  לאותּו

אירופה של . אך לא היחידים,  שהיהודים היו קורבנותיו העיקריים– 20-ה

 –אך בפועל הייתה היא אימפריאלית ,  הייתה לכאורה נוצרית20-המאה ה

בעוד שהנצרות . אימפריאליות-הגם שכנגד קמו בה גם תנועות אנטי

י  התנהלו המעצמות האירופיות לפ–הטיפה לשוויון ולכיבוש היצר 

ה הסתיר. שיקולים אימפריאליים מובהקים בחתירתן לעוצמה וליוקרה

,  וליוקרהתשוקה לעוצמהלבין הכיבוש היצר ושבין אידיאל השוויון 

  . מעולם לא הייתה גלויה יותר

, מצד אחד. המהפכה התעשייתית שהתחוללה באירופה העצימה סתירה זו

ים וחופשיים שהפכו את חייו לנוח, העניקה היא לאדם כוחות חדשים

השילוב בין תעשייה . העצימה היא את כושר ההרס שלו, מאידך; יותר

הפך את אירופה לזירת מלחמה , מודרנית לתפישות פוליטיות מיושנות

שהיה , מוסד המלחמה עצמו. שהאנושות לא ידעה כמותה קודם לכן

התברר כמכשיר , מובנה בפוליטיקה האימפריאלית לאורך כול ההיסטוריה

המשך המדיניות באמצעים "אם בעבר הייתה המלחמה . ותּו לאהרסני 

 הפכה היא לכלי חסר תועלת 20- הרי שבמאה ה–) קלאוזביץ ("אחרים

 השתקפה בגודלם של הצבאות שעמדו 20-שעד המאה ה, העוצמה. מדינית

החלה עוברת אל מי שהחזיק בידיו תעשייה , לרשות המדינות השונות

ני מנופי הכוח החדשים של החברה  ש–מתקדמת ותקשורת המונית 

הרי שזו שינתה , הגם שהשאיפה לעוצמה וליוקרה לא חלפה. האנושית

מהפך עוצמה זה . דפוס-חרושת ובתי- ויותר בתי–פחות תותחים : צורתה

 ואת –מחד , מסמל את סופה של ההיסטוריה האימפריאלית הישנה

  . מאידך, ליברלית החדשה-היסטוריה הדמוקרטיתהראשיתה של 

  

  



  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



  אימפריאלית-  לאומיות היא זהות אנטי:2222פרק 

  

, שהם למעשה אחד, שני דברים. עיקרון רוחני, לאום הוא נשמה

. האחר בהווה, האחד בעבר: מרכיבים נשמה זו ועיקרון רוחני זה

האחר . האחד הינו בעלות משותפת על מורשה עשירה של זיכרונות

. וסיף לקיים את הירושה שקיבלנו בשלמותהטמון בהסכמה לה

 האינו אלא תוצא, כאדם, הלאום. אינו פרי אלתור, רבותיי, האדם

, מכול הפולחנים. הקרבות ומסירות, עתיר מאמצים, של עבר ארוך

שהרי הם שעשו אותנו כפי , הוא הלגיטימי ביותר, זה של האבות

ון לתהילת ואני מתכו(תהילה , אישים גדולים, עבר הרואי. שאנו

הסבל ...זה ההון החברתי שעליו יש להשתית רעיון לאומי) אמת

גובר , באשר  לזיכרונות לאומיים. הקולקטיבי קושר יותר מהשמחה

מכיוון שהוא מטיל חובות ומצווה על מאמץ , האבל על הניצחון

  .משותף
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  ההיסטוריוגרפיה המודרנית והלאומיות היו מחוברות תמיד בקשר 

הכתיבה המקצועית של ההיסטוריה נשאה מראשיתה כתם . גורדי

 והלאומיות החלה את מסעה הארוך כשהיא –לידה לאומי 

 –לאום -אין מדינת. ך את מקצוע ההיסטוריהמערסלת בחיקה ברֹו

 שלא –ליסטית או טוטליטארית פלור, ליברלית או אוטוריטארית

מצדם ידעו גם . מימנה וטיפחה היסטוריונים מדופלמים

למראשותיה של אהבה זו . ההיסטוריונים להעניק לה אהבה רבה

כול כך .  שפתה של אהבה זו היא הזיכרון–ניצבת בעיית הזהות 

עד שזמן רב לא ידע , מרוכז היה ההיסטוריון במעשה האהבים שלו

 בין –ומה שהרבה יותר בעייתי , ינה לבין הלאוםלהפריד בין המד

הרגש והמבנים הלאומיים נראו לו , הזהות. הלאום לבין הזמן

מאז .  והוא מתח אותם עד קצה הזמן ההיסטורי–נצחיים למדי 

 זיהה –התהוותן של הממלכות הקדומות ולידת הכתב בקרבן 

. ההיסטוריון המודרני בעבר הרחוק את ההווה הלאומי שלו

רואי דווקא -שקפיו המקצועיים הרכיב זגוגיות עבות שיצרו קוצרלמ

 זגוגיות שמפעלי הייצור הממלכתיים נפחו בסדנותיהם כבר –

  .19-במאה ה
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  אימפריאלית-לאומיות היא זהות אנטי 2.1

הרייך הרייך הרייך הרייך לא ההיסטוריה האימפריאלית של , וצעת כאןבפרספקטיבה המ

כיוון שזה לא היה חריג באקלים  ,  היא שמצריכה הסבר מיוחד3333----הגרמני ההגרמני ההגרמני ההגרמני ה

 אלא דווקא ההיסטוריה של –הפוליטי ששרר בעולם למן ימי קדם 

שלהן לא היה כול תקדים ,  כצרפת ובריטניה"נורמאליות"לאום -מדינות

הייתה היסטוריה , 20-פחות עד המאה הל, ההיסטוריה האמיתית. היסטורי

 –ולכן נדרש לכתוב היסטוריה זו במונחים אימפריאליים , אימפריאלית

המסגרת הטריטוריאלית שבה התרחשה היסטוריה . לא במונחים לאומיים

נושאיה של היסטוריה זו היו .  לא לאומית–אתנית -זו הייתה אזורית ורב

להרחיב גבולותיהם על ידי  ששאפו , מלוכה תאבי יוקרה ועוצמה-בתי

והדוגלים ,  לא לאומים המִגנים על מולדותיהם–מלחמות וכיבושים 

גיבוריה של היסטוריה . בהשתתפות כלל הציבור בניהול החיים הפוליטיים

-אבירים וכמרים רמי, אחוזות-היו נסיכים בעלי, בנוסף לבתי המלוכה, זו

  .  והסוחריםבעלי המלאכה, האיכרים, היינו, "העם" לא –דרג 

עד שאין , כה עמוק בתודעתנוכאמור דפוסי החשיבה הלאומיים נצרבו 

קיבועה של זהות קיבוצית זו . אנו מבינים כמה מוזר הוא ייצור פוליטי זה

 ולכן מתקשים אנו –בתודעה המודרנית הפך אותה לטבע שני שלנו 

הגם שההיסטוריה בפועל הייתה . לכתוב היסטוריה שאיננה לאומית

מנסים אנו למצוא בתוכה קהילות לאומיות לפי הדגם , פריאליתאימ

        . . . . בריטניה כצרפת ו"נורמאליות"לאום -המוכר לנו של מדינות

- לא ניתן כלל להבין את אופיין של מדינות,בפרספקטיבה המוצעת כאן

כול , כאמור, לכן. אלא תוך הנגדתן לאימפריות ההיסטוריות – הלאום

 לא –ת לפתוח בהיסטוריה האימפריאלית היסטוריוגרפיה אמיתית חייב

 וספרד בריטניה, אפילו ההיסטוריה של צרפת. לאומיתה הבהיסטורי

לאום אלו -מדינות.  זו של רומא–ראשיתה בהיסטוריה אימפריאלית 

 רק כדי לכונן בעצמן מאוחר יותר –נוצרו בתוך מציאות אימפריאלית 

הלאום -רוב מדינותשהיוו את המצע שעליו התפתחו , אימפריות ענקיות

, פרק זה ייוחד אפוא לדיון במהותה של הזהות הלאומית. המודרניות

שמתוכה ,  השוואה על דרך ההנגדה–כניגודה של הזהות האימפריאלית 

, ניתן יהיה להבין טוב יותר את מהותן של שתי זהויות קיבוציות אלו

האדם -על ליבם ונפשם של בני, ומתחרות אף היום, שהתחרו בעבר

 המרכיבים –יבחנו המרכיבים השונים של זהות זו , בנוסף. עולם כולוב

     . לשוניים וההיסטוריים-האתניים, הטריטוריאליים
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  המרכיב הטריטוריאלי של הזהות הלאומית 2.2

לכל אחד מאתנו , לעומת זאת. רק זהות אישית אחתיש לכל אחד מאתנו 

ליהן אנו משתייכים כמספרן של הקבוצות שא, יש מספר זהויות קיבוציות

הזהות הקיבוצית היא היסוד המכונן את נאמנות . ואשר איתן אנו מזדהים

ממנה , ומאידך. הפרט לקבוצה אליה הוא משתייך ואשר איתה הוא מזדהה

. נגזרת גם הגדרתם של אלה המתנכלים לקבוצתו והנתפשים כאויביו

 משתייך מי – הגדרת הזהות הקיבוצית היא הקובעת מי לנו ומי לצרינו

, מאחר שקיים ריבוי של זהויות קיבוציות. אלינו ומי משתייך לאויבינו

 זו אדישותאדישותאדישותאדישותאו / זו את זו ומשלימותמשלימותמשלימותמשלימותאו / זו בזו ו מתחרות מתחרות מתחרות מתחרותאפשר שאלו יהיו

  .כלפי זו

 כשם שזהות אישית היא תוצר –זהות קיבוצית היא תוצר של שם קיבוצי 

 לעיתים נותנים שרק אף –קיים קשר הדוק בין שם וזהות . שם אישי לש

. שינוי שם מחולל שינוי זהות. שם יוצר זהות. אנו את דעתנו על קשר זה

בחיי העמים יש לֵשם חשיבות גדולה . כך בחייו של הפרט וכך בחיי העמים

אלא  – באשר עמים אינם יצורים פיזיים, אף יותר מאשר בחיי הפרט

ומתן שם , תהפרט הביולוגי קיים מעצם הולדתו הפיזי. מוצרים של זהות

אלא משעה עמים אינם קיימים , לעומת זאת לו רק מגדיר את זהותו

ברגע שאנו מכנים אוכלוסייה . שם היוצר את זהותם –שניתן להם שם 

 ובדרך זו , יוצרים אנו את זהותה הקיבוצית, בשם קיבוצי מסויםמסוימת 

ת בעיני לקבוצה בעלת חיּו, הופכים אותה מאוסף של פרטים סתמיים

, שלאותה קבוצת אנשים שרכשו שם קיבוצי, משמע. ה ובעיני אחריםעצמ

 – השם הקיבוצי יוצר את הזהות הקיבוצית. אין חיים מחוץ לאותו שם

  .שינוי השם משנה את הזהות הקיבוציתואילו 

המורכבת , המשפחה במובנה הצר – אפילו הקבוצה הראשונית של האדם

שם .  אלא רוחנית,תאינה בעל מהות פיזי – מקשרי דם ונישואים

כל . המשפחה הוא היוצר את המשפחה והוא המקנה לה חיות בעיננו

נתפשת כעוד צורה של , ישות קיבוצית נוספת שאליה אנו משתייכים

לכן אנו מכנים את בני הקהילה . ביולוגי-הפעם במובן על, "משפחה"

את מייסדי הקהילה  כשם , "אחיות"- ו"אחים"שאליה אנו משתייכים כ

  .     מטפוריים בלבדנחיםאף שאלה מו, "אמהות"- ו"אבות"ים אנו מכנ

המשתנות במהלך  זהויות – מיותאזהויות קיבוציות אינן סטטיות אלא דינ

 כך זהות – כשם שזהותו של הפרט מתגבשת במהלך חייו. ההיסטוריה

כאשר מתחולל שינוי . קיבוצית מתגבשת במהלך ההיסטוריה של הקבוצה
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מהפכה שחשיבותה עולה     ––––     מהפכת זהות מהפכת זהות מהפכת זהות מהפכת זהות מתרחשת,בזהות הקיבוצית

הפכה מעין זו מולידה עמים מ. לאין ערוך על כל מהפכה אנושית אחרת

כשאנו מדברים על . דתותועשויה לשים קץ לעמים  כשם שהיא –ודתות 

לא  א– מתכוונים בדרך כלל להשמדה פיזית אין אנו, "מותם של עמים"

שינוי     ––––טרנספורמציה רוחנית טרנספורמציה רוחנית טרנספורמציה רוחנית טרנספורמציה רוחנית של מהפכת זהות היא סוג . ד רוחניָמלְש

    . הערכים והתפישות של האדם, של מכלול חיי הנפשצורה 

גם בלא שנהיה מודעים , תהליכים של שינויי זהות מתרחשים כל העת

משעה שהקצב , קל וחומר בעת החדשה, כך במהלך כל ההיסטוריה. לכך

כפי שהן הזהויות הלאומיות . של תהליכים היסטוריים הואץ במידה ניכרת

- הגם שלא התגבשו בו– לחלוטין מודרניתתופעה הן , מוכרות לנו היום

בעיקר כתוצאה מהמצאת  (15-החל מהמאה ה, זו-אחר-אלא בזו, זמנית

שלה , אפילו הלאומיות הישראלית המודרנית. אנו-ועד ימינו) הדפוס

שונה מהלאומיות הישראלית בעת העתיקה , שורשים היסטוריים עמוקים

.                                                                                                                                                 בינייםובימי ה

הזהויות הקיבוציות השונות התגבשו בהתאם לנסיבות הייחודיות של 

יות שונות באופן נסיבות העשויות לה – הזירות ההיסטוריות השונות

זהויות קיבוציות מעוצבות על ידי המרכיבים היסודיים של . קוטבי זו מזו

המוצא הגנטי , הדת, התרבות, הלשון,  הפוליטיקה–החיים הקיבוציים 

. בזירות היסטוריות שונותלהיות שונים הם עשויים ולכן  –' וכד

דומים ההיסטוריה השונה של זירות גיאוגרפיות שונות מקנה למונחים 

דוגמת המפגש , כאשר נפגשות זירות היסטוריות שונות. משמעויות שונות

, עשויות הן אז לגלות, התיכונית-בין הזירה המערבית לבין הזירה המזרח

,  אלא גם תפישות עולם שונות– שלא רק לשונות שונות מפרידות ביניהן

  . המשתקפות בלשונות אלו

-לאכשם שהן עשויות להיות  – תפוליטיוזהויות קיבוציות עשויות להיות 

זהויות פוליטיות הן זהויות קיבוציות התובעות שליטה או . פוליטיות

, דיון עומק. "פוליטיקת הזהויות" מה שניתן לכנות – השפעה פוליטית

עוסק בשאלות שעיקרן הדרך , שעניינו הפן הפסיכולוגי של הפוליטיקה

ממנה נגזרת עמדתם הגדרה ש – שבה מגדירים עצמם קיבוצי אדם שונים

  . לא רק כלפי עצמם אלא אף כלפי קיבוצי אדם אחרים

,  עלה בתקופה המודרנית בצורה ניכרתפוליטיקת הזהויותמשקלה של 

 הפך ליסוד המכונן ביחסים "הגדרה עצמית"משעה שהעיקרון של 

כל קבוצה . כבר טמון הקשר בין זהות ופוליטיקהזה במושג . הבינלאומיים
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 הגדרה הנגזרת משמה של –ושג זה להגדיר את עצמה זכאית על פי מ

שבעבר הייתה , פוליטיקת הזהויות. . . . """"לאום"הרואה עצמה , אותה קבוצה

לבשה צורה נוספת עם עלייתה של , קשורה בעיקר עם מלחמות הדת

 ככול שמתרבות .ציר שעליו סב העולם הפוליטיעד שהפכה ל, הלאומיות

 –  פוליטיקת הזהויותותה שלכך מתעצמת חשיב, הזהויות הפוליטיות

אינה נופלת מחשיבותה של הפוליטיקה העוסקת בכוחות פוליטיקה ש

 ומכאן –זכות וזהות זכות וזהות זכות וזהות זכות וזהות , , , , כוחכוחכוחכוחהפוליטיקה המודרנית היא שילוב של . ובזכויות

  . הצורך לדון בהם במשולב

אף שהוא מהווה מרכיב חשוב ביחסים , הפן הפסיכולוגי של הפוליטיקה

של הזנחת הפן הזהותי . ו זוכה לבירור ציבוריכמעט שאינ, הבינלאומיים

על . לבלתי יעילרבים היא העושה את הטיפול בסכסוכים , הפוליטיקה

 "כוחות"שאלות של זהות קיבוצית לא ניתן להשיב במונחים של 

שעניינם ברגש ובתודעה של ,  אלא במונחים של זהויות– "זכויות"ו

נגזרות תביעותיה מאופייה של הזהות הקיבוצית . העמים השונים

. מאופייה של הזהות הקיבוצית נגזר האתוס הקיבוצי שלה. ושאיפותיה

הזהויות הקיבוציות השונות הן אפוא אלו המניעות את גלגלי 

  . ומכאן הצורך לעמוד על מהותן וטיבן, ההיסטוריה

כשם שאין הגוף יכול להתקיים . הזהות לנשמה היא כמו החמצן לגוף

כך גם הנשמה יכולה להתקיים אף לא רגע  – צןאפילו רגע אחד בלא חמ

, הזהות הקיבוצית חשיבותה עולה אף על הזהות האישית. אחד בלא זהות

אדם .  בלבדה כארעיתי ואילו השני– כנצחיתבאשר הראשונה נתפשת 

כאשר נדמה לו שאין ברירה , מוכן להקריב את חייו למען זהותו הקיבוצית

המקנה , י נפרד מהזהות הקיבוציתהזהות האישית היא חלק בלת. אחרת

שהיא אולי הערך הגבוה ביותר ,  קבוצתיתהשתייכותלאדם תחושה של 

את התופעות של הקרבת הנפש על מזבחה של . בסולם ערכיו של היחיד

אדם . אפשר להבין אלא במונחי זהות-אי, או על קידוש השם, המולדת

בוצית המקריב את חייו למען המולדת עושה כן בשם זהותו הקי

עושה כן בשם זהותו , אדם המחרף נפשו למען קידוש השם. הלאומית

מסיבה זו יכולים אנו להסיק עד כמה שטחית היא . הקיבוצית הדתית

  ואילו –כלכלי את העיקר -הרואה בקיום הפיזי, התפישה המטריאליסטית

הזהות הקיבוצית היא דבק המלכד את בני . את הקיום הרוחני כטפל לו

זהות קיבוצית . ים חזקים בהרבה מקשרי האינטרסים שלהםהאדם בקשר

 תכונה שאין לה שום מקבילה –סמלית ייחודית לאדם -היא מהות רוחנית

  .  בעולם החי
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 אף שבשיח ,"זהות קיבוצית" אינו חופף למונח "זהות לאומית"המונח 

 היא לאומיתזהות . המקובל נוטים לראות בהם בדרך כלל מושגים נרדפים

. בצד זהויות קיבוציות נוספות, מהביטויים של הזהות הקיבוציתרק אחד 

- להבדיל מ– טריטוריאליטריטוריאליטריטוריאליטריטוריאליזהות שהמוקד שלה הוא  היא "זהות לאומית"

    ,"זהות דתית"-או מ, הלשון והתרבותהלשון והתרבותהלשון והתרבותהלשון והתרבותהוא שהמוקד שלה " זהות אתנית"

בהקשר זה . דתייםדתייםדתייםדתיים----מוסרייםמוסרייםמוסרייםמוסריים והערכים ה והערכים ה והערכים ה והערכים הפולחן הדתיפולחן הדתיפולחן הדתיפולחן הדתיהההה םהשהמוקד שלה 

 זהות קיבוצית שהמוקד שלה – "ות אימפריאליתזה"ניתן לדבר גם על 

זהות זו חלשה בהרבה . הוא בית המלוכה השולט באימפריה מסוימת

 אלא נשארת –לשכבות הנמוכות של העם , "למטה"באשר אינה מחלחלת 

  .   המלוכה והמעמדות הגבוהים-מנת חלקם של בית

 אך –  במובנה המודרני היא אומנם זהות טריטוריאלית"זהות לאומית"

יכול המודרני אדם הבאשר , לא כול זהות טריטוריאלית היא זהות לאומית

מודרני יכול -בעוד שהאדם הטרום. להזדהות עם יותר מטריטוריה אחת

הטריטוריה הכפרית או (היה להזדהות עם טריטוריה אחת בלבד 

גם לטריטוריה כול לחוש עצמו שייך  האדם המודרני י–) העירונית

אם אדמת     . . . .  מדומיינת מדומיינת מדומיינת מדומיינתטריטוריהשהיא ) "מולדתו", "ארצו"(הלאומית 

 הרי שהטריטוריה הלאומית היא –הכפר או העיר היא טריטוריה מוחשית 

מיפוי שהתאפשר רק מאז (באמצעות מפת הארץ טריטוריה המדומיינת 

אפילו אינה גדולה , טריטוריה לאומית). 15-המצאת הדפוס במאה ה

עצם פיזי שעבר , וחניתהיא טריטוריה בעלת זהות ר, במיוחד

  .  "אדמת מולדת"לסתמית שהפכה אותה מאדמה , טרנספורמציה רוחניתטרנספורמציה רוחניתטרנספורמציה רוחניתטרנספורמציה רוחנית

הנגזרת משמה של ,  זהות טריטוריאלית מדומיינת זהות טריטוריאלית מדומיינת זהות טריטוריאלית מדומיינת זהות טריטוריאלית מדומיינתזהות לאומית היא

ובין , בין שזו  רכשה  את שמה מהעם היושב אליה – אותה טריטוריה

יה יה יה יה קהיליקהיליקהיליקהיליזהות טריטוריאלית מדומיינת יוצרת . שקיבלה אותו מעם זר

מרבית חבריה כלל , פנים-אל- שלהבדיל מקהיליית פנים,,,,לאומית מדומיינתלאומית מדומיינתלאומית מדומיינתלאומית מדומיינת

קהילייה לאומית מדומיינת זו מכונה באנגלית . אינם מוכרים באופן אישי

 "אומה" ,"לאום"המודרנית למונחים עברית בהמתורגם  ,Nationבשם 

 ריבוי שיש בו כדי לבלבל בין זהויות מודרניות – "עם"אף לעיתים ו

בעוד שבשפה העברית המסורתית משמשים מונחים אלה כשמות . תשונו

 הרי שבשפה המשפטית המודרנית הובחנו המושגים –נרדפים בדרך כלל 

. כדי לשקף את ריבוי הזהויות הקיבוציות והשוני שביניהן, הללו זה מזה

לכן אנסה אף אני להבחין בין המושגים הללו כול אימת שהדיון ישא אופי 

מושג  לNation בהקשר המשפטי אתרגם את המושג .משפטי מובהק

משפט ", "לאום-מדינת"משמש לציון צירופי מילים כגון ה, "לאום"
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הגם שהשפה העברית  ('וכד "חבר הלאומים", "זהות לאומית" ,"בינלאומי

, למשל, כפי שניתן ללמוד, המודרנית אינה תמיד עקבית בנושא זה

הלאומים "ולא , " המאוחדותאומות" לUnited Nations המונחמתרגום 

, בהקשרים אחרים, לעומת זאת). כפי שצריך היה לעשות, "המאוחדים

אשתמש אף אני בשלושת המושגים הללו כבשמות , שאינם משפטיים

   .  גם אם יש בכך כדי לפגוע בדיוק–לצורך הגיוון , נרדפים

או הקשור אליה /שם הארץ הוא הקובע את שם העם היושב עליה ו

זהות הארץ קובעת את זהותו הלאומית של העם :  ובמונחי זהות.רוחנית

, בטרם היות שם לארץ מסוימת. או הקשור אליה רוחנית/היושב עליה ו

 "אדמה ריקה"ארץ שכזו היא ,  משמע– אין לתושביה זהות טריטוריאלית
)Terra nullius( כאשר . דורות-אפילו מיושבת היא דורי, מבחינה זהותית

, אך איבדה אותו כתוצאה מכיבוש אימפריאלי, תה בשםארץ מסוימת זכ

חדלה היא אז להתקיים כטריטוריה לאומית והופכת היא  להיות מחוז 

יכולה אפוא אוכלוסייה מסוימת לשבת על . מנהלי של האימפריה השלטת

יכולה : ולהפך, מבלי שתהיה לה זהות לאומית, טריטוריה מסוימת

ועדיין לשמור על זהותה , אדמתהאוכלוסייה מסוימת להתנתק פיזית מ

אדמה הנתפשת , אם שומרת היא על זיקה רוחנית לאדמתה, הלאומית

להבדיל מהארץ שבה היא יושבת , כמולדתה, כטריטוריה הלאומית שלה

  . פיזית

, אדם המתנתק מאדמתו.  אין לו משמעות אלא בהקשר זה"גלות"המושג 

, ש שהוא נמצא בגלותעשוי לחו, ומתיישב בארץ אחרת, מרצון או מאונס

אם , לעומת זאת. רק כל עוד שומר הוא זיקה רוחנית למולדתו הישנה

אלא , כי אז אין הוא תופש את הארץ  החדשה כגלות, איבד זיקה זו

  .  שהחליפה את מולדתו הישנה, כמולדת חדשה

אך , עם ישראל גלה מארץ ישראל. המקרה הארץ ישראלי מוכיח זאת

. לאומית במשך דורות בשל זיקתו הרוחנית אליההמשיך להחזיק בזהותו ה

בלא , שמוקד הזהות שלה הוא הדת, מסיבה זו לא הפך לעדה דתית בלבד

התושבים שנותרו בארץ לאורך אותה , לעומת זאת. זיקה לטריטוריה

אף , איבדו את זהותם הלאומית והפכו לבליל של עדות דתיות, תקופה

דה בתקופה זו את שמה  משום שהארץ איב–שהחזיקו בארץ פיזית 

לאורך כל תקופת גלותו .  והפכה לארץ ללא שם) "ארץ ישראל"(הלאומי 

ואף לא , הארץ לא רכשה אף לא שם קיבוצי אחד, של עם ישראל מארצו

,   אלא בותרה למחוזות אימפריאליים–אוחדה עוד מבחינה מדינית 
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עם העברת השליטה בה , שגבולותיהם ושמותיהם השתנו מעת לעת

שבה אומנם אוחדה , למעט בתקופת הצלבנים. (ימפריה אחת לזולתהמא

  ). אך לא זהות לאומית, אלא שאז לבשה היא זהות דתית בלבד, הארץ

יש השלכות רבות על לימוד , שֵשם הטריטוריה קובע את זהותה, לעובדה

נתקלים , כשאנו מנסים לזהות ישויות פוליטיות היסטוריות. ההיסטוריה

 שביצירת זיקה בין טריטוריה המוכרת לנו היום בשם אנו תמיד בקושי

רוב , למעט מקרים בודדים.  בעוד שבעבר היה לה שם אחר–מסוים 

כמו . וכתוצאה מכך אבדה להן זהותן המקורית, הטריטוריות שינו את שמן

, )פרובינציות(רבות מהטריטוריות שהיו עצמאיות במידה רבה , כן

שאותה אנו ,  והפכו לטריטוריה אחתהתאחדו לכדי יחידות גדולות יותר

  . מזהים כטריטוריה לאומית

שינוי שמותיהן של טריטוריות שונות יוצר לא מעט בלבול בקרב כול מי 

 להבדיל מזו –שרוצה להבין את ההיסטוריה כפי שהתרחשה בפועל 

.  המשקפת מציאות מאוחרת למדי, מבט לאומית-המצטיירת לנו מנקודת

יסטוריוגראפי יש להבדיל בין ישויות פוליטיות כפי מסיבה זו בכול דיון ה

 –לבין הישויות הפוליטיות שהתקיימו בעבר , שהן מוכרות לנו היום

דוגמא לכך ניתן למצוא . ואשר משמן נגזר שמן של הטריטוריות השונות

לבין , המציין שמות ערים שהיו מוכרים בעת חיבורו ועריכתו, כבר במקרא

ִקְרַית ַאְרַּבע ֲאִבי " ;))))2222////דדדד""""יייי בראשיתבראשיתבראשיתבראשית( "ַלע ִהיא צַֹערֶּב": כגון, שמותיהן בעבר

 יהושעיהושעיהושעיהושע( "ֵסֶפר-ְוֵׁשם ְּדִבר ְלָפִנים ִקְרַית ";))))13131313////וווו""""טטטט יהושעיהושעיהושעיהושע( "ִהיא ֶחְברֹון, ָהֲעָנק

  ....))))23232323////אאאאשופטים שופטים שופטים שופטים ( "ָהִעיר ְלָפִנים לּוז  ְוֵׁשם,'ֵאל-יֹוֵסף ְּבֵבית-ַוָּיִתירּו ֵבית"; ))))15151515////וווו""""טטטט

כפי שאלה נקראו , ערים ומקומות אחרים, ות טריטוריהשימוש בשמות

 –הוא המפתח לכתיבת היסטוריה נכונה של כול זירה היסטורית , בשעתם

שעברה תהפוכות רבות במהלך , קל וחומר של הזירה האירופית

, בעוד שיתר הזירות ההיסטוריות קפאו במידה זו או אחרת.  התפתחותה

 ההיסטוריה – ולכן קל יחסית להתחקות אחר ההיסטוריה שלהן

במיוחד כשעברה מהעידן האימפריאלי , האירופית הייתה דינאמית ביותר

     . לעידן הלאומיות

ובכך נבדלת , זהות טריטוריאלית היא היסוד המכונן של הזהות הלאומית

לזהות הטריטוריאלית עשויים להתווסף . היא מזהויות קיבוציות אחרות

אך בה , של הזהות הלאומיתשבכוחם לסייע בחיזוקה , מרכיבים אחרים

 כל אחד –תרבות ואף דת , לשון, היסטוריה. במידה גם להחלישה

 ַעם לייחדלייחדלייחדלייחדאם יש בו כדי , את הזהות הלאומיתלחזק לחזק לחזק לחזק מגורמים אלה עשוי 
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 את הזהות להחלישלהחלישלהחלישלהחלישכל אחד מגורמים אלה עשוי , מאידך; מסוים מסביבתו

ת קיבוצית  עמים רבים לכדי זהוהמאחדהמאחדהמאחדהמאחדאם משמש הוא כגורם , הלאומית

בשל העובדה , עם ישראל משמש דוגמא מובהקת למקרה הראשון. אחת

הם גורמים מייחדים ובתור שכאלה  ,ההיסטוריהוהדת , התרבות, הלשוןש

גם , בדומה לכך. יהודית-מחזקים הם את הזהות הלאומית הישראלית

- ומכאן אופייה הרב–בזירה האירופית שמשו אלה כגורמים מייחדים 

העמים דוברי הערבית הם דוגמא , לעומת זאת. שת זואתני של יב

בדומה לעמים דוברי הספרדית (אצל עמים אלה . מובהקת למקרה השני

הם גורמים  ההיסטוריהוהדת , התרבות,  הלשון–) או דוברי האנגלית

  . ובתור שכאלה מחלישים הם את הזהות הלאומית, מכלילים ומאחדים

  

   הלאומיתלשוני של הזהות-המרכיב האתני 2.3

זהות "למושג  "זהות לאומית" המושג בחקר הלאומיות רווח בלבול בין

הגם שאין הן ,  כיוון שבזירה האירופית שלובות זהויות אלו זו בזו,"אתנית

הגם .  ומכאן בעיית המיעוטים האתניים במדינות האירופיות–חופפות 

 בקרב שנוי במחלוקתולכן , משמעי-הוא רב "זהות אתנית"שהמושג 

, "תרבותית-זהות לשונית"ציון  מקובל להשתמש בו ל–הקהילה המדעית 

בעבר שימש המושג גם לציון זהות  (הכוללת לעיתים גם תרבות דתית

, אך היום נהוג לייחד אותו לזהות תרבותית, "גזע"כשם נרדף ל,  ביולוגית

  ). "גזע"בעיקר בגלל הקונוטציות השליליות שדבקו במונח 

, פית סייעה הזהות האתנית לחיזוק הזהות הלאומיתזירה האירובעוד שב

פעלה ופועלת אירופיות -בזירות החוץ הרי ש– מייחדתמייחדתמייחדתמייחדת זהותזהותזהותזהותבשל היותה 

בדרך כלל בשל היותה , דווקא לטשטוש הזהות הלאומיתהזהות האתנית 

 הזהות האתנית הערבית תיכונית-זירה המזרחב    ,למשל, כך. . . . זהות מאחדתזהות מאחדתזהות מאחדתזהות מאחדת

ובתור שכזו , זהות מאחדתזהות מאחדתזהות מאחדתזהות מאחדת היא –)   כאחתתרבותית ודתית, זהות לשונית(

מכאן הקושי בזיהוי נכון . נוטה היא לטשטש את הזהות הלאומית הנפרדת

השימוש .  קושי שלו השלכות פוליטיות כבדות משקל–של זהות זו 

שמדובר בזהות ,  יוצר את הרושם"לאומיות ערבית"הרווח במונח 

זו לאיחוד כול עמי  שעה שבפועל חותרת –החותרת לייחוד ולהתבדלות 

דוגמא . "ערביות-פאן" המכונה התיכון במסגרת פוליטית אחת-המזרח

, בביתן. אחרת מספקות הזהויות האתניות האנגליות והספרדיות

) בעיקר ביבשת אמריקה( ואילו מחוץ –משמשות הן כגורם מייחד 

  .  משמשות הן כגורם מאחד ומכליל
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משמשת בדרך כלל , הלאום-תכפי שזו נתפשת במסגרת מדינ ,זהות אתנית

 –הנבדלים מהזהות האתנית של הרוב , לציון מיעוטים במרחב הלאומי

שבה קיים רוב אתני יהודי בצד , ישראל המודרנית-כגון במקרה של מדינת

שהוא , תיכוני-במרחב המזרח, לעומת זאת. ערבית-מיעוט אתני דובר

 –ערבית רוב מהווים דוברי ה, מוסלמי-תוצר של האימפריאליזם הערבי

הם דווקא ) 'כורדים וכד, אשורים(ואילו יהודים וקבוצות אתניות אחרות 

            .המיעוט

המסגרת הפוליטית היא אפוא שקובעת מתי ייחשבו זהויות אתניות לרוב 

 מייחדתהיא זהות אתנית הזהות כשה. אתני ומתי ייחשבו למיעוט אתני

ילו כשהזהות  וא–" מיעוט אתני"הריהי נחשבת כ, בתוך מרחב לאומי

 . "רוב אתני"הריהי , אימפריאליבתוך מרחב מאחדת היא זהות אתנית ה

, הנגזרים מסוגי הישויות הפוליטיות המגדרים אותם, סוגי המרחב השונים

. הם אפוא שמגדירים מתי זהות אתנית הוא רוב ומתי היא מיעוט

,  במרחבים האימפריאליים הייתה הזהות האתנית משנית בחשיבותה

השפה ששלטה בכול אחת . אתניות-ל האימפריות היו למעשה רבכשכו

ה דיבר יבשעה שרוב האוכלוסי, מהאימפריות הללו הייתה שפת האליטות

  . ניבים-שהיו בעצמן מפוצלות לניבים ולתת, בשפות מקומיות

 מספק מספר 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההמרחב האימפריאלי שנוצר על ידי 

מרחב זה על ידי השפה הגרמנית על  נשלט 15-עד המאה ה. דוגמאות לכך

 אף שהיו בתוכו גם מיעוטים אתניים דוברי איטלקית –ניביה השונים 

עם . כית ופולנית במזרח'ודוברי צ, דוברי צרפתית במערב, בדרום

כשמרחב ,  איבדה השפה הגרמנית את עליונותה15-היחלשותו במאה ה

  . אימפריאלי זה הרחיב גבולותיו מזרחה

רייך התפשטה האימפריה האוסטרית שבשליטת בית מזרח ה-בדרום

עד שהשפה הגרמנית הייתה שפתו , הבסבורג לארצות הבלקן ולהונגריה

:  ואילו ביתר המרחב היו מיעוטים שונים–של המיעוט השולט בלבד 

מזרח התפשטה -בצפון. 'סלובניים וכד, סלובקיים,  כים'צ, הונגריים

 ,מזרחי-רצות הים הבלטי הדרומיעל א, בשליטת בית ההונצולרן, פרוסיה

 ואילו –עד שהשפה הגרמנית הייתה שפתו של המיעוט השולט בלבד 

במרחבים . ליטאיים ואף לטביים, ביתר המרחב היו מיעוטים פולניים

 ואילו –האימפריאליים הללו הייתה השפה הגרמנית שפת האליטות 

  .  דוברי כול שאר השפות נחשבו כמיעוטים נחותים בדרגה
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שבו אני משתמש לאורכו  "תוניאגרמשפות מרחב דובר "ימוש במושג הש

נועד להתמודד עם הקושי המתעורר אגב הדיון בעידן , של הספר

הניתן להבנה , מונח זה הוא אימפריאלי מובהק. האימפריאלי של אירופה

עד תום , למעשה. הלאום- להבדיל מהמסגרת של מדינת–רק במסגרת זו 

 אלא –ייתה קיימת כלל גרמניה כישות לאומית  לא ה2-מלחמת העולם ה

שבכול אחד מהם היה לשפה הגרמנית ,  מרחבים דוברי גרמנית3היו 

המרחב החופף לגרמניה הפדראלית שלאחר האיחוד ) 1: (משקל שונה

ֶדר במזרחה של שגבולו הוא נהר האֹו (בצירוף אוסטריה, 1990בשנת 

המרחב ) 2(;  יטות כאחתושבו הייתה הגרמנית שפת העם והאל, )גרמניה

, הונגריה, מורביה, שכלל את בוהמיה(האימפריאלי של בית הבסבורג 

שפת בעיקר שבו הייתה הגרמנית האוסטרית ) סלובניה וגליציה, סלובקיה

, שלזיהכלל את ש(המרחב האימפריאלי של בית ההונצולרן ) 3(; האליטות

רמנית הפרוסית בו הייתה הגוש, )פומרניה ופרובינציית פרוסיה, פוזן

החל ,  עם פנייתה של פרוסיה מערבהשנוצרמרחב (שפת האליטות בעיקר 

את כול זו  בלעה בטרם ,  עת אוחדה עם נסיכות ברנדנבורג17-מהמאה ה

  ). דובר השפות הגרמאניותהמרחב 

, מונח אימפריאלי זה ניתן ליישם גם על מרחבים אימפריאליים אחרים

את .  מהםדיאוגרפי והאתני של כול אחבשינויים המתחייבים מהמבנה הג

לפי אופיין של , המרחבים ההיסטוריים הללו ניתן לסווג לשני סוגים

 שלטת שפה ושב, מרחב אימפריאלי מודרני) 1: (השפות ששלטו בהם

, האם-שהתפשטה מחוץ למדינת,  )שלה ניבים מקומיים(לאומית אחידה 

 ושב, מודרני-קדםי מרחב אימפריאל )2(; לאחר שהפכה כבר לשפה כתובה

, למעשה .כתב לאומיות-בטרם הפכו הן לשפות, משפחה של שפות השלט

, רובן של השפות הלאומיות המודרניות התפתחו בהקשר אימפריאלי-רוב

הפכו שפות , כשאותן שפות שהועלו על הכתב ויצרו ספרות משלהן

   ואילו השפות שחסרו ספרות כזו נשארו בגדר ניבים–לאומיות נפרדות 

  .מקומיים בלבד

המרחב דובר המרחב דובר המרחב דובר המרחב דובר ) 1: (לקבוצת המרחבים האימפריאליים המודרניים שייכים

הכתב האנגלית -הכולל למעשה את כול הארצות שבהן שפת, אנגליתאנגליתאנגליתאנגליתהההה

ושהתפתחו מתוך , בין כשפת העם כולו ובין כשפת האליטות, שלטת

          ;)ב"פלוס ארה, חבר העמים הבריטיחבר העמים הבריטיחבר העמים הבריטיחבר העמים הבריטימדינות (האימפריה הבריטית 

-הכולל למעשה את כול הארצות שבהן שפת, הספרדיתהספרדיתהספרדיתהספרדיתהמרחב דובר המרחב דובר המרחב דובר המרחב דובר ) 2(

, בין כשפת העם כולו ובין כשפת האליטות, הכתב הספרדית שלטת

המרחב המרחב המרחב המרחב ) 3(; ושהתפתחו מתוך האימפריה הספרדית באמריקה הלטינית
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הכתב -הכולל למעשה את כול הארצות שבהן שפת, הצרפתיתהצרפתיתהצרפתיתהצרפתיתדובר דובר דובר דובר 

ושהתפתחו , ו ובין כשפת האליטותבין כשפת העם כול, הצרפתית שלטת

, הערביתהערביתהערביתהערביתהמרחב דובר המרחב דובר המרחב דובר המרחב דובר לקבוצה זו משתייך גם . מתוך האימפריה הצרפתית

בין , הכתב הערבית-הכולל למעשה את כול הארצות שבהן שולטת שפת

 אף שמרחב זה התפתח כבר –כשפת העם כולו ובין כשפת האליטות 

  . סלאמיתא-כשהערבית הפכה לשפת האימפריה הערבית, הביניים-בימי

שהן אחידות במידה , בצד מרחבים אימפריאליים דוברי שפות לאומיות

היו מרחבים שבהם שלטה משפחה של , )שלהן ניבים מקומיים בלבד(רבה 

המרחב הדובר השפות המרחב הדובר השפות המרחב הדובר השפות המרחב הדובר השפות ) 1: (שאליהם משתייכים, לאומיות-שפות קדם

 ;   )נורבגיה, שבדיה, מרקדנ, הולנד, שווייץ, גרמניה, אוסטריה (הגרמאניותהגרמאניותהגרמאניותהגרמאניות

, פולניה, בלרוס, אוקראינה, רוסיה (המרחב הדובר השפות הסלאביותהמרחב הדובר השפות הסלאביותהמרחב הדובר השפות הסלאביותהמרחב הדובר השפות הסלאביות) 2(

-בוסניה, קרואטיה, מונטנגרו, סרביה, סלובניה, סלובקיה, כיה'צ

כי בתוכם , לשני מרחבים אלה חשיבות היסטורית עצומה). הרצוגובינה

 –העל של אירופה המרכזית והמזרחית -התפתחו שלושת מעצמות

-האימפריה האוסטרו; הוהנצולרן-מנית של ביתגר-האימפריה הפרוסית

רומנוב -רוסית של בית-האימפריה הווליקו; הבסבורג-הונגרית של בית

 מעצמות שבהתנגשותן חוללו את שתי מלחמות העולם –) רוסיה הגדולה(

  . 20-במאה ה

 –המרכיב הלשוני הוא אפוא בעל משקל רב בגיבוש הזהויות הקיבוציות 

משמש המרכיב הלשוני כגורם מכליל ומייחד , עשהלמ. אך אין הוא מכריע

הלאום -ומייחד במדינות,  מכליל באימפריות ההיסטוריות מחד–כאחד 

  . המודרניות מאידך

מוסלמיות דוגמא -בפרספקטיבה זו משמשות האימפריות הערביות

 גורם שכתוצאה ממנו –לשימוש בשפה כגורם מכליל ומאחד מובהקת 

לאחר שנטמעו בתוך הזהות , מקוריותטושטשו הזהויות האתניות ה

ומכאן משקלן המועט של זהויות (אסלאמית באופן כמעט מוחלט -הערבית

). תיכוני המודרני-אתניות מתחרות של המיעוטים השונים במרחב המזרח

שהצליחה לטשטש זהויות , הצלחה דומה נחלה גם האימפריה הסינית

במובן . יתוך של סיןהה-אתניות מקוריות שנצרפו במשך אלפי שנים בכור

גם האימפריות של ספרד ובריטניה בעת החדשה נחלו הצלחה , זה

אף שמחמת קוצר הזמן לא , בטשטוש הזהויות האתניות המקוריות

  . הספיקו הן לחסלן באופן מוחלט
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הביניים נכשל לחלוטין במשימת - של ימי1-הרייך הגרמני ה, לעומת זאת

כולל הלהגים (ניות במרחב זה  ומכאן ריבוי השפות הגרמא–איחוד זו 

העולים כדי שפות שונות של , אוסטריה ושוויץ, המקומיים בתוך גרמניה

ידי פרוסיה -רק בעקבות כיבוש מרחב דובר השפות הגרמניות על).  ממש

אוחדו כול הלהגים ) כיבוש שלא כלל את אוסטריה ושווייץ, 1871-1864(

להג של , ochdeutscheH (כתב גרמנית רשמית אחת-המקומיים לכדי שפת

בצד השפה הגרמנית הרשמית ,  ואולם).הנובר ששודרג לכדי שפה רשמית

שבמקרים רבים עולים , ממשיכים להתקיים גם היום הלהגים ההיסטוריים

.  כתב-אף שאינן הופכות לשפות, כאמור לכדי שפות של ממש

ההיכר של -כתב רשמית היא אחד מסימני-שלפיה שפת, בפרספקטיבה זו

 –לאום מובהקת -גרמניה של היום אינה מדינת, הלאום המודרנית-ינתמד

כתב רשמית -ידי שפת-הנשלטת על, אלא פדרציה של שפות מקומיות

,  אחתרשמיתכתב -שפתכלל אין לה ש, לשווייץכך דומה גרמניה ב(אחת 

  ).איטלקית ושפת הרומאנש, צרפתית, גרמנית: כתב רשמיות- שפות4אלא 

יש בה כדי ללמד על הקשר בין , ת ההיסטוריות הללוההשוואה בין הזירו

שבויים בדפוסי .  זיקה שלא תמיד אנו מודעים לה–פוליטיקה לשפה 

 –ששפה היא תמיד גורם מייחד , חשיבה לאומיים נוטים אנו לחשוב

לשונית היא -אירופה הרב. ייחוד שהוא הבסיס לתפישת הרעיון הלאומי

  . וי הלאומיות עם הזהות האתנית ומכאן זיה–לאומית -גם אירופה הרב

נטייתה של .  אלא דווקא היוצא מהכלל–ריבוי זה אינו הכלל , ואולם

האימפריות ההיסטוריות פעלו כדי .  לא לייחד–הפוליטיקה היא לאחד 

, כתב אימפריאלית אחידה-לטשטש זהויות מקומיות על ידי יצירת שפת

-שפת. משמעי- חדמאשרות מגמה זו באופן כשהדוגמאות שהובאו לעיל 

כתב אחידה מאפשרת תקשורת יעילה יותר בין מרכיביה השונים של 

אתנית - יעילות הנקנית במחיר הזהות הלשונית–הזירה האימפריאלית 

חרף היותה שונה , הזירה הלאומית. של מרכיביה השונים המקורית

אף היא נקנית , מהזהות האימפריאלית בהיבטים רבים כפי שהוסבר לעיל

מיעוטים (אתנית המקורית של מרכיביה השונים - הזהות הלשוניתבמחיר

  ). אתניים

 בין שמדובר בזירה –צורך מנהלי מובהק אפוא כתב אחידה היא -שפת

, בשאיפתה לאחדות, ואולם. אימפריאלית ובין שמדובר בזירה לאומית

במובן שבטית זהות  בין שזו –מקריבה הפוליטיקה את הזהות הייחודית 

). זהות לאומית( במובן הרחב יותר "שבטית"ובין שזו ,  המונחהמקורי של
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, כתב אחידה-שאף הוא שואף לשפת, במובן זה הפוליטיקה דומה למדע

 ו האחדה המתחייבת מאופיים האוניברסאלי של מושאי–מקיפה כול 

לפוליטיקה ולמדע מכנה משותף נוסף ). עולם הטבע על מרכיביו השונים(

יורוקרטיה ומתודולוגיה מדעית הן בעלות אופי ב.  הרציונאליות שלהם–

 רציונאליות המתכחשת לכול דבר בעל אופי –רציונאלי מובהק 

אינם אפשריים אלא , בדומה למדע גלובלי, חברה גלובלית. אינדיבידואלי

  ).סטנדרטיזציה(האחדה וִתקנון , כשמוצאים דרך להכללה

 אופיים של המדד היעיל ביותר לבחינת, בפרספקטיבה המוצעת כאן

משטר ריכוזי .  אלא של שפה–משטרים שונים אינו עניין של נוהל 

 ואילו משטר ליברלי –כול -ידי שפה תקנית אחידה מחייבת-מאופיין על

אין ספק , לפי מדד זה. ידי ריבוי של שפות ולהגים מקומיים-מאופיין על

 –שהמרחב דובר השפות הגרמאניות הוא הליברלי שבכול המשטרים 

כול הניסיונות ליצור שפה גרמנית תקנית , מסיבה זו.  כמו בעברהיום

    . הצליחו באופן חלקי למדי )Bühnendeutsch( כול-מחייבת

משתקפת במה , נגד לדרישה להאחדה וִתקנון-כתביעת, התביעה לייחוד

זמנית עם - תנועה שהופיעה בו– באירופה "תנועה הרומנטית"שמוכר כ

שתנועה זו הגיעה לשיאה במרחב דובר , הואלא מקרה . תנועת הלאומיות

ובמידה חלקית גם (אף שהיו לה מקבילות גם באנגליה , השפות הגרמניות

הונעו , האינטלקטואלים שהתנגדו לתנועת ההשכלה האירופית). בצרפת

כשם שסירבה , ידי התחושה שזו המעיטה ממורכבותו של האדם-על

אלים וערכים הסותרים אידי(להכיר בריבוי האידיאלים והערכים שלו 

) "טבע האדם"(דחסה אותו לתבניות סגורות וקבועות , )לעיתים זה את זה

 "התבונה הטהורה"בפרספקטיבה שהציגו הוגים אלה היו חסידי . 'וכד

 Aufklärung(משכינו את תקופתם  ,"יםנאור"הרבה פחות ) עמנואל קאנט(

 ghtenmentAge of Enli, בצרפתיתsiècle des Lumières  ,בגרמנית

- אלה ביקשו להדגיש את חסרונותיה של גישה חד"מתנגדים" ).באנגלית

בשעה שבפועל היא פן אחד , הרואה בתבונה את חזות הכול, ממדית זו

, היתר שיוחסה לאדם-הייתה זו תגובה נגד רציונאליות. בלבד של האדם

  . הטבע ובפיתוח הטכנולוגי-רק משום שבאמצעותה הגיע להישגים במדעי

ולכן קשה כול כך (פילוסוף לעצמו היה מהמתנגדים הללו ף שכול אחד א

דחף עז : ניתן להצביע על מכנה משותף לכולם, )להכלילם במסגרת אחת

 להבדיל –לתת ביטוי לכושר היצירה האנושי ולספונטאני שבאדם 

הם ניסו לתת ביטוי . מהשכלתנות היתירה שאפיינה את תנועת ההשכלה
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המתקוממת כנגד  –עצמי   כבוד וערך, ת של זהותתחושה ראשונילאותה 

  .יותהאת עצממנה לגזול מכול מה שעלול להפחית מכבודה ו

 מתבטא ברצון לתת הוהרי, שלמה אומה ל הרעיון הרומנטי עלחכאשר מו

חלוקת , בפרספקטיבה זו. "רוח העם"טי שבביטוי לייחודי ולאותנ

 היא – לאומיות חוקתית כנגד לאומיות אתנית –לשני סוגים ומיות הלא

, באשר בכול לאומיות יש מרכיב אתני חזק, מלאכותית במידה רבה

  . לא מהותי, כשההבדל הוא רק כמותי

 אף – סוגים נפרדים 2-חוקרי הלאומיות נוהגים לסווג את הלאומיות ל

, אות עצמה אין הדברים מסתדרים לפי התבניות המופשטות הללושבמצי

הלאומיות החוקתית , מחד) 1: (אלא מורכבים יותר ומעורבים במידה רבה

הגורסת שההצטרפות לאומה היא , )או האמריקאי(לפי הדגם הצרפתי 

הלאומיות האתנית לפי הדגם , מאידך) 2(; פרי בחירה חופשית, רצונית

שתייכות לאומה כפויה על היחיד מכוח הדם הגורסת שהה, הגרמני

מונח המשמש לציון זהות ביולוגית וזהות , "הגזע"או מכוח (והמסורת 

בעוד ). כמעט בלי להפריד יכולת בין שתי הזהויות הללו, אתנית כאחד

 הרי –שהלאומיות בגרסתה הנאצית נתפשה במונחים של גזע 

במונחים של מסורת  נתפשה 18-שהלאומיות הגרמנית הרומנטית במאה ה

ָהָאָדם , ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאָּלא ַקְרַקע ֶאֶרץ ְקַטָּנה"עממית ונופי מולדת בבחינת 

יעקב יעקב יעקב יעקב כותב ). שאול טשרניחובסקי ("מֹוַלְדּתֹו ֵאינֹו ֶאָּלא  ַּתְבִנית נֹוף

  . ))))154154154154' ' ' ' עעעע ( ( ( ("רומנטיקה ומרי"בספרו  טלמוןטלמוןטלמוןטלמון

, אף השמרנית שבהם, במובן מסוים הייתה הרומנטיקה לכול גווניה

כי המגמות הריאקציוניות , שהרי אין ספק. תנועה של מחאה

, בשלהי המהפכה הצרפתית ובימי נפוליאון, ברומנטיקה הגרמנית

לא פחות משהיו ביטוי , לכוח הכובש השולטלהתנגדות היו ביטוי 

  .לתמיכה בסדר הקיים

כה המהפ  התפתחה מתוך מאבק בהשפעתתגרמניההלאומיות הרומנטית 

קשרות תאת הההדגישה היא . ברחבי אירופה נפוליון וכיבושי הצרפתית

מונח ( "היסטוריה גרמנית"למה שנתפש כ ,פולקלורה, שפהל, לנופי הארץ

בהתחשב בעובדה שההיסטוריה שלה , שהיה כמובן אנכרוניסטי לחלוטין

יהה למה שנתפש עיקרה הייתה הכמ).  לא לאומית–הייתה אימפריאלית 

לאומיות "בספרו , שמואל אלמוגשמואל אלמוגשמואל אלמוגשמואל אלמוגכותב . יצירה גרמנית האותנטיתכ

  : ))))36363636' ' ' ' עעעע ( ( ( ("1945-1815 ואנטישמיות באירופה המודרנית
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הופיעה הרומנטיקה , באווירה ששררה בגרמניה בימי נפוליאון

הלאומיות הרומנטית לא . לוואי של הלאומיות הצעירה-כבת

 לא –בטא את רגשי העם היא רצתה ל, הסתפקה ברגש של הפרט

. היא הזדהתה עם הנוף של  המולדת, די היה לה בנוף סתם

  . היצירתיות שבה חתרה אל היצירה הגרמנית האוטנטית

 – לאובייקטיביזציה של הדבריםאפוא נוטים , כמו המדע, הפוליטיקה

 –שאיפה מנוגדת קיימת , האחדהבצד שאיפה זו ל, לםו וא.האחדה וִתקנון

 בין שזו –השאיפה לייחוד נובעת מהצורך העמוק בזהות . שאיפה לייחוד

רק יש כאמור לכל אחד מאתנו  . זהות אישית ובין שזו זהות קיבוצית

לכל אחד מאתנו יש מספר זהויות , לעומת זאת. זהות אישית אחת

כמספרן של הקבוצות שאליהן אנו משתייכים ואשר איתן אנו , קיבוציות

 היסוד המכונן את נאמנות הפרט לקבוצה הזהות הקיבוצית היא. מזדהים

ממנה נגזרת גם , ומאידך. אליה הוא משתייך ואשר איתה הוא מזדהה

הגדרת הזהות . הגדרתם של אלה המתנכלים לקבוצתו והנתפשים כאויביו

מי משתייך אלינו ומי  – הקיבוצית היא הקובעת מי לנו ומי לצרינו

אפשר שאלו , יות קיבוציותמאחר שקיים ריבוי של זהו. משתייך לאויבינו

 זו כלפי אדישותאדישותאדישותאדישותאו / זו את זו ומשלימותמשלימותמשלימותמשלימותאו / זו בזו ומתחרותמתחרותמתחרותמתחרות כאמור יהיו

  .זו

אהבה למי , מחד: ידי אהבה ושנאה כאחת- נוצרת עלזהות קיבוצית

או הקהילתי /ו) קשר דם( במובן הביולוגי "חלק מהמשפחה"שנתפש כ

 ומאידך –) וריבמובן המטפ, "אמהות"- ו"אבות", "אחיות", "אחים"(

בדומה , השנאה הקיבוצית. "המשפחה אויב"השנאה לכול מי שנתפש כ

 ומכאן תפקידה –היא רגש המכונן זהות קיבוצית , לאהבה הקיבוצית

יעקב אינו יכול לגבש את . בגיבוש הזהויות העתיקות והמודרניות כאחת

בלי  כשם שישראל אינו יכול לגבש את זהותו – ֵעָׂשוללא שנאתו ל, זהותו

חשובים ככול , ערכים משותפים והיסטוריה משותפת. שנאתו לעמלק

אין בהם די כדי ליצור זהות קיבוצית חזקה דיה לקשור יחידים , שיהיו

 כדי לעבות ולחזק קשר זה יש להעמיד כנגדו אויב מסוים. לאגודה אחת

 מלכד פניושהפחד מ, )בין שזה אויב ממשי ובין שזהו אויב מדומה בלבד(

שרבים מהם היו , אבות הציונות, למשל, כך. רות ומצופף אותןאת השו

, רק המסורת המשותפת הופכת אותם לעםחשו שלא , להכעיס-חילונים

 "מדינת היהודים"כדברי הרצל ב, )האנטישמיות (אויב משותףאלא גם ה

        ):  ):  ):  ):  ידיעות אחרונותידיעות אחרונותידיעות אחרונותידיעות אחרונותל ל ל ל כיס שכיס שכיס שכיס ש---- במהדורת במהדורת במהדורת במהדורת25252525, , , , 17171717, , , , 15151515' ' ' ' עעעע((((
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כי אני מסייע , י להיות הטיעוןרציני יותר עשו...עם אחד, עם אנחנו

עם , עם"שעה שאני מכנה את עצמנו בשם , בידי האנטישמים

כי אני מעכב את התבוללות היהודים במקום שהיא מנסה ". אחד

במידה , ובמקום שנתגשמה הנני מסכנה לאחר מעשה, להתגשם

העם -אישיות...לעכב או לסכן משהו, כסופר בודד, שיש בכלל בכוחי

. איננה רוצה ואיננה מוכרחה לכלות, יננה יכולהשל היהודים א

איננה ;  מפני שאויבים חיצוניים מלכדים אותה–איננה יכולה 

;  זאת הוכיחה במשך אלפיים שנה של ייסורים נוראיים–רוצה 

שלא , בעקבות יהודים רבים אחרים,  זאת אנסה–איננה מוכרחה 

ל היהדות ענפים שלמים ש. להסביר בחיבורי זה, נטשו את התקווה

שגשוגנו מחליש אותנו ...העץ חי) אבל (–לנשור , יכולים לכמוש

רק הלחץ מצמידנו שוב אל . בתור יהודים ומטשטש את ייחודנו

  .   רק שנאת סביבתנו עושה אותנו שוב לזרים–הגזע העתיק 

כמעט . היא שנאת ישראל לדורותיה, מוחשית הרבה יותר, דוגמא אחרת

שראל במגע במהלך ההיסטוריה הארוכה כול העמים שעימם בא עם י

כגורם ,  משמע–השתמשו בשנאה כלפיו כגורם מלכד ומאחד שורות , שלו

המכנה המשותף היחיד לשנאת ישראל לדורותיה . מכונן זהות קיבוצית

-באירופה של ימי. היה אופייה כמעצבת זהות קיבוצית בקרב אויביה

אמצעותו ניתן היה שב, הביניים נתפשו היהודים כאויב האולטימטיבי

מסיבה זו נתפשו הם כמי שיש להשפילם אך . לגבש את הזהות הנוצרית

.  כי אילו הושמדו הייתה אירופה נותרת ללא אויב משותף–לא להשמידם 

 עלהתפישה שלפיה הוטל  –דוקטרינת העדּות דוקטרינת העדּות דוקטרינת העדּות דוקטרינת העדּות  על רקע זה התגבשה

  . ולכן אסור לחסלם,  הנוצריתלשמש כעדים לאמתּות הבשורההיהודים 

אף זו האנטישמיות המודרנית אינה , בדומה לשנאת ישראל המסורתית

כבני אדם שעמם באים ההמונים , מכוונת בהכרח כנגד היהודים כפרטים

אף שכמעט לא .  אלא כנגד הדימוי השלילי שדבק בהם–במגע יומיומי 

הפכו היהודים לאויב האולטימטיבי של החברה , נבדלו משכניהם

ים כגורם מלכד של כוחות ואינטרסים  כשהם משמש–האירופית 

כך יכלו תועמלני . שעליה יכלו לפרוק את תסכוליהם השונים, מנוגדים

-פעם כדתיים: האנטישמיות הפוליטית להציג את היהודים כדבר והיפוכו

המקדימים , פעם כתגרנים וכנוכלים; להכעיס- ופעם כחילוניים–להכעיס 

עם כעצלנים ובטלנים  ופ–יהודיים -בזריזותם את מתחריהם הלא

פעם כעמודי התווך של המשטר ; החיים רק על ריבית נשך, מובהקים

רסן של האגף המהפכני - ופעם כרדיקלים וכתועמלנים שלוחי–הישן 
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 ופעם כתומכים בפולנים –פעם כאוהדי הגרמנים או האוסטרים ; הקיצוני

  ופעם–פעם כבעלי לאומיות זרה המתכנסים בתוך עצמם ; ובהונגרים

כקוסמופוליטים השואפים לבטל את כול המחיצות בין האומות השונות 

  .'וכד

מה ", שאלת הקדימויות המקובלתכי , בפרספקטיבה המוצעת כאן מתברר

כי ,  אינה מדויקת דיה– "?או המדינה ללאום, הלאום למדינה: קדם למה

-זהות אתנית(" עדה"לבין ) זהות טריטוריאלית( "לאום"מבלבלת היא בין 

לשונית אף פעם -אתניתזהות . במובן המודרני של מושגים אלה) וניתלש

הלאום -מדינת.  אפילו היה בה כדי להשפיע עליה– לאום-לא יצרה מדינת

יחידה מנהלית שגבולותיה נקבעו , היא יציר הסדר אימפריאלי קודם

בקבוצות האתניות שנכללו כמעט מבלי להתחשב , באופן שרירותי למדי

, אתניות-האימפריות ההיסטוריות היו כולן רב. ותבאימפריות השונ

במידת האינטגרציה שהתגבשה בין , בין השאר, כשההבדלים ביניהן היו

שאופיינה על ידי אינטגרציה בשיעור , בזירה האירופית. הקבוצות הללו

בזירה , לעומת זאת. שמרו הקבוצות האתניות על זהותן הנפרדת, נמוך

טושטשו הזהויות , ינטגרציה בשיעור גבוהשבה הושגה א, תיכונית-המזרח

  . מוסלמית האימפריאלית-האתניות ונבלעו בזהות הערבית

נגזר גם , מן ההבדל בהיקף האינטגרציה בזירות ההיסטוריות השונות

תיכונית נותר רק -בזירה המזרח. ההבדל ביחסי רוב מול מיעוט אתני

רופית נותרו בזירה האי, לעומת זאת. מספר מועט של מיעוטים אתניים

גם לאחר פירוק . כיוון שלא התגבש רוב אתני ביבשת זו, מיעוטים רבים

עדיין נותרו קבוצות  , האימפריות באירופה למספר רב של מדינות לאום

 ומכאן התופעה המוכרת –כשגבולות מדיניים חוצים אותן , אתניות רבות

   .כול כך של יחסי רוב ומיעוט אתניים במדינות אירופה השונות

שבה קיימת , לאום אחת באירופה-לא קיימת אפילו מדינת, למעשה

באותן מדינות שבהן שררה . חפיפה בין גבולות המדינה לגבולות האתניים

גרמניה ואיטליה הן דוגמאות , שצרפת, אינטגרציה גבוהה יחסית

, לעומת זאת.  מספר המיעוטים וגודלם קטן יחסית–מובהקות לכך 

קיימים , השבהן הושגה אינטגרציה פחות, במדינות מזרח אירופה

הונגריה היא מדינה שבה רוב . שהונגריה היא דוגמא לכך, מיעוטים רבים

: מיעוטים אתניים כגון ויחד עם זאת קיימים בה גם –) 95%(אתני הונגרי 

 קרואטים, )0.4% (סלובקים, )0.8% (רומנים, )1.2% (גרמנים, )2%(צוענים 

מיליון  3.5חיים כמעט , מאידך). 0.1% (אוקראיניםו, )0.2% (רביםס, )0.2%(
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, בסרביה, ברומניה,  בסלובקיה– ותהונגרים כמיעוטים במדינות סמוכ

 מצב דומה שורר בכול יתר מדינות .בקרואטיה ובאוקראינה, בסלובניה

שבהן קבוצה אתנית דומיננטית בצד קבוצות מיעוט , הלאום האירופיות

המאחדת את כול , עלעלעלעל----זהותזהותזהותזהותהזהות הלאומית היא אפוא . אתניות

ותן מדינות בהי. במסגרת פוליטית אחת, הקבוצות האתניות הנפרדות

לאום אלו לקבוצות מיעוט -מקנות מדינות, ליברלי-בעלות משטר דמוקרטי

, היינו, ובלבד שאלו יהיו כפופות לריבונות הלאומית, גם זכויות קיבוציות

-לקבוצות האתניות מוקנית לכול היותר הזכות לאוטונומיה מנהלית

  . ג זה במובן המודרני של מוש"מדינה"ללא סימני ההיכר של , תרבותית

יסוד מצטברים לקיומה של - תנאי4קיימים המשפט הבינלאומי לפי 

 משעה ....)עצמאותעצמאותעצמאותעצמאות( ממשלה וריבונות  ממשלה וריבונות  ממשלה וריבונות  ממשלה וריבונות , טריטוריה טריטוריה טריטוריה טריטוריה,אוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייה: "מדינה"

ניתן לדבר על קיומה של מדינה , שמתמלאים כל התנאים הללו במצטבר

 "מדינה"להבחנה בין המפתח . כאישיות משפטית או כתאגיד בינלאומי

  או"ריבונות"טמון במושגים  –) "אוטונומיה"( "מדינהפחות מ"לבין 

 כשמות נרדפים הבדרך כלל משתמשים בשני מושגים אל    ."עצמאות"

 משמש לציון הסמכות כלפי "ריבונות"כשהמושג , במשפט הבינלאומי

  ואילו –) המונופול על השימוש בכוח להשלטת סדר בתוך המדינה(פנים 

זכות לנהל מדיניות  (ות ביחסי חוץ משמש לציון הסמכ"עצמאות"המושג 

  . )חוץ עצמאית

, הלאום המודרניות מבוססות על זהות טריטוריאלית משותפת-מדינות

המכתיבה את תרבותה , קבוצה אתנית דומיננטיתקבוצה אתנית דומיננטיתקבוצה אתנית דומיננטיתקבוצה אתנית דומיננטיתכשברובן שולטת 

הגם שזו עשויה להותיר חירות מסוימת , ולשונה בכול שטח המדינה

ת היא נגזרת של אופי  כשמידת החירו–למיעוטים האתניים שבתוכה 

בפרספקטיבה זו  לא ניתן כלל לדבר על ). ריכוזי או ביזורי(המשטר 

 אלא לכול היותר –באשר זו סתירה לעצמה , "לאומית-דו"לאום -מדינת

  . "אתנית-רב" או "אתנית-דו"

לעומת , שבה רוב אתני יהודי, לאום-מדינת ישראל היא מדינת, למשל, כך

 "ם היהודיעמדינת ה" גם תביעתה להיות  ומכאן–מיעוט אתני ערבי 

 תביעה המזוהה עם הזכות להכתיב את הלשון העברת והתרבות העברית(

שהיא , ב"אפילו ארה). או התרבות היהודית/ אך לא את הדת היהודית ו–

-אינה נטולת זהות לאומית, אתנית-ולכן גם רב, מדינת הגירה מובהקת

ימת בה קבוצה אתנית  באשר קי–) "מדינת כול אזרחיה"(אתנית 

סקסית לשאר -המכתיבה את תרבותה ולשונה האנגלו, דומיננטית
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הלאום המודרניות -כול מדינות, מבחינה זו. הקבוצות האתניות בשטחה

, כשההבדל ביניהן הוא רק במספר הקבוצות האתניות, אתניות-הן רב

 .במשקלן היחסי בכלל האוכלוסייה וביחסים השוררים ביניהן לרוב האתני

כך גם , או האוכלוסייה שלה/ככול שהמדינה גדולה יותר מבחינת שטחה ו

  .  גדול יותר מספר המיעוטים שבה

השנייה בגודלה בעולם  ,הודואתניות ניצבת -בראש סולם המדינות הרב

שלכול ,  קבוצות אתניות100-לה משבה למע, )כמיליארד איש(לאחר סין 

נה בהרבה מבחינת שטחה הגם שהיא קט, אירן. אחת שפה ותרבות משלה

 80-ככשבה ,  היא השנייה בדירוג זה, ) מיליון איש79-כ(ואוכלוסייתה 

 המדויק וההתפלגות האתנית המספר תושביהגם ש , קבוצות אתניות

 קבוצות 55-שבה כ, בדירוג זהלישית סין היא הש. שנויים במחלוקת

-וה כהמהו, )Hànzú( הנחשבות כמיעוטים ביחס לרוב ההאנזי ,אתניות

, רוסיה, קנדה, ב"רב אתניות אחרות הן ארהמדינות  . מאוכלוסייתה91%

 הגם שהגדרת הקבוצות האתניות היא יותר תרבותית מאשר –ברזיל 

-מדינות רב. באשר בכול אחת מהן שפה דומיננטית מובהקת, לשונית

, אתניות מסוג אחר הן מדינות בינוניות בגודלן באפריקה ובמזרח אסיה

 מדינות שנוצרו רק בעת –כלל מזוהה האתניות עם שבטיות שבהן בדרך 

סטטיסטיקה זו אינה .   כשדרגת האינטגרציה בהן נמוכה יחסית, החדשה

אלא גם , מדויקת לא רק משום שההתפלגות האתנית שנויה במחלוקת

 –מפני שעצם הגדרת הקבוצות האתניות בכול מדינה ונדינה הינה שונה 

  .   ת מהן שונהבאשר ההיסטוריה של כול אח

, תרבותי-הגם שהמרכיב העיקרי בהגדרת הקבוצות האתניות הוא לשוני

יש משקל מסוים גם לתרבות הדתית בהגדרת הקבוצות האתניות 

) מחולל אינטגרציה(, הדת נחשבת בדרך כלל כגורם מאחד ומלכד. השונות

בעוד שמספר הדתות הגדולות . מפצללגורם גם הופכת היא  אך לעיתים –

 הכיתות . הרי שמספר הכיתות הדתיות הוא עצום–מצם למדי מצו

ממלאות תפקיד חשוב בגיבוש , הגם שאינן שונות בהרבה זו מזו, הדתיות

זהות קיבוצית היא כאמור מאחדת .  ומכאן חשיבותן–זהות קיבוצית 

לא הגדרת הזהות הקיבוצית היא הקובעת  . ומייחדת בעת ובעונה אחת

 כשבדרך כלל מי – מי משתייך לאויבינוא גם אל, מי משתייך אלינורק 

מכאן אותה יריבות . ולא רק כזר לנו, שאינו משתייך אלינו נתפש כאויבנו

או בין , דוגמת הניגוד בין הסונים לשיעים באסלאם, בין בניה של דת אחת

ובמידה פחותה גם בקרב הפלגים (הקתולים לפרוטסטנטים בנצרות 

לאחר התפלגות ,  השנים האחרונות200-בעיקר ב, השונים בתוך היהדות
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מורכבת הקהילייה , למשל, כך). היהדות לאורתודוקסים ורפורמים

 עדות והקהילייה המוסלמית מתפצלת בין 24-מהנוצרית במדינת ישראל 

לא ). שהתפתחו לדת נפרדת, בצד הדרוזים(הרוב הסוני והמיעוט השיעי 

, פס עדתי מגוון למדיאלא בפסי, מדובר אפוא בשתי קהיליות הומוגניות

    .ערבי-של השסע היהודישאנו מתקשים לזהותו ב

  

  המרכיב ההיסטורי של הזהות הלאומית 2.4

כך גם המרכיב ההיסטורי אינו ייחודי , תרבותי-בדומה למרכיב הלשוני

כשההיסטוריה היא . מייחדמייחדמייחדמייחד אלא רק כשהוא גורם –לזהות הלאומית 

הריהי מטשטשת ומחלישה , אחדהאחדהאחדהאחדהההההפועלת בכיוון של , היינו, אימפריאלית

 –זמנית שתי מגמות -בזירה האירופית פעלו בו. את הזהות הלאומית

והיסטוריה לאומית , )פרי מורשת רומא(היסטוריה אימפריאלית מחד 

הזירה המזרח תיכונית עוצבה , לעומת זאת). פרי מורשת ישראל(מאידך 

אומיות למעט החריג של הל(על ידי היסטוריה אימפריאלית בלבד 

 מגמה שקיבלה חיזוק עם השתלטות –) הישראלית עד חורבן הבית השני

  .    האימפריות האסלאמיות עליו

 רק כאשר נכתבת היא היסטורית-זהות לאומית היא זהות טריטוריאלית

שההיסטוריוגרפיה המקראית היא דוגמא ומופת , מנקודת מבט לאומית

הגם שזו , הזהות הלאומיתהיסטוריוגרפיה לאומית עשויה לחזק את . לכך

ביבשת , הלאומים שהתגבשו רק בעת החדשה. אינה הכרחית

באפריקה שמדרום לסהרה ובחלקים מסוימים של המזרח , האמריקאית

במסגרת ההסדרים האימפריאליים של המדינות הקולוניאליות (הרחוק 

ולמרות ,  לאומים אלה הם בעל זיכרון לאומי קצר מאוד–)  המערביות

כיוון שמוקד הנאמנות שלהם , בים הם כלאומים במובן המודרניזאת נחש

  . הוא הטריטוריה הלאומית

הזיכרון הלאומי הוא מרכיב חשוב בקרב הלאומים שהתפתחו בזירות 

 במיוחד –כמו גם של אלה שהתגבשו בימי הביניים , היסטוריות עתיקות

ה ההיסטוריוגרפיה הלאומית הנכתבת מנקודת מבט.  ביבשת האירופית

היסטוריוגרפיה .  הזהות הלאומיתמסייעת בגיבוש של טריטוריה מסוימת 

אלא גם זו , זו אינה בהכרח זו הנכתבת על ידי היסטוריונים מוסמכים

. שנצרבה בזיכרון הקיבוצי עוד בטרם הפכה ההיסטוריה עניין למלומדים

אף אם אינה עומדת , המורשה המקראית היא דוגמא מובהקת לכך
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מורשה זו היא שעיצבה את הזיכרון . יים המקובלים היוםבתקנים האקדמ

והיא ששמרה על רציפותו הלאומית גם לאחר , הקיבוצי של עם ישראל

שדווקא היסטוריוגרפיה , אפשר אף להקצין ולומר. שניתק מעל אדמתו

השפיעה על גיבוש , הטבועה בחותם המיתוסים הקיבוציים, מעין זו

, ההיסטוריונים הרשמיים של הלאוםיותר מכתביהם של זהות לאומית ה

זיכרון , זיכרון קיבוצי משותף. הגם שלהם משקל רב בעיצוב זהות זו

, שהוטבע בנפש האומה כתוצאה משורה ארוכה של התנסויות משותפות

 הוא אולי החשוב – תומשותפהצלחות של סבל משותף ואף של 

ר אף יות, סבל משותף שהתגברו עליו. שבמרכיבי הזהות הלאומית

בדומה לאחוות לוחמים , גורם לתחושה חזקה של אחווה, מניצחונות

הראשון להצביע על הקשר בין זהות . שאיבדו הרבה מחבריהם בקרב

 "?מהו לאום" בהרצאתוש ארנסט רנאןארנסט רנאןארנסט רנאןארנסט רנאןלאומית להיסטוריה לאומית הוא 

   ::::))))67676767----68686868' ' ' ' עעעע,  ,  ,  ,  """"על לאומיות וזהות יהודיתעל לאומיות וזהות יהודיתעל לאומיות וזהות יהודיתעל לאומיות וזהות יהודית"""", , , , רנאןרנאןרנאןרנאן(((( קבע כי 11.3.1882מיום 

, שהם למעשה אחד, שני דברים. עיקרון רוחני, שמהלאום הוא נ

. האחר בהווה, האחד בעבר: מרכיבים נשמה זו ועיקרון רוחני זה

האחר . האחד הינו בעלות משותפת על מורשה עשירה של זיכרונות

. טמון בהסכמה להוסיף לקיים את הירושה שקיבלנו בשלמותה

 הו אלא תוצאאינ, כאדם, הלאום. אינו פרי אלתור, רבותיי, האדם

, מכול הפולחנים. הקרבות ומסירות, עתיר מאמצים, של עבר ארוך

שהרי הם שעשו אותנו כפי , הוא הלגיטימי ביותר, זה של האבות

ואני מתכוון לתהילת (תהילה , אישים גדולים, עבר הרואי. שאנו

הסבל ...זה ההון החברתי שעליו יש להשתית רעיון לאומי) אמת

גובר , באשר  לזיכרונות לאומיים.  מהשמחההקולקטיבי קושר יותר

מכיוון שהוא מטיל חובות ומצווה על מאמץ , האבל על הניצחון

  .משותף

גם ניטֶשה מגדיר את הלאום הגדרה רוחנית של , בדומה לארנסט רנאן

 .או קרבת דם/ לאו דווקא קרבת לשון ו–קרבת מקום וחוויות משותפות 

  ):   197197197197' ' ' ' עעעע, , , , 268268268268' ' ' ' סססס((((ֶשה  כותב ניט"מעבר לטוב ולרוע"בספרו  

כאשר בני אדם  שרויים היו אלה עם אלה במשך זמן רב בתנאים 

נבנה על ידי זה ) עבודה, צרכים, סכנות, קרקע, של אקלים(דומים 

כמות שווה של חוויות . עם,  דהיינו–" המבין את עצמו"מה -דבר

ונשנות גברה בכול הנפשות על פני חוויות המופיעות ביתר -חוזרות

 לגביהן בני אדם מבינים זה את זה במהירות גוברת –דירות נ
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 –תולדותיה של לשון הן תולדותיו של תהליך הקיצור . והולכת

ר בֹועם ְג. פריה של הבנה זו היא התקשות מתהדקת והולכת

דוחק וגובר הצורך להגיע במהירות ובקלות לידי הסכם , הסכנה

ותר עליו במגע בין  הדבר שבשום פנים ואופן אין לו–לגבי הנחוץ 

לשם הבנה ...הבנות בעיתות סכנה-שלא תתרחשנה אי, הוא, אנשים

 יש להשתמש –הדדית לא די בכך שמשתמשים במילים זהות 

ולשם כך דרושה בסופו , במילים זהות לגבי אותו סוג של חוויות

בני עם אחד מבינים זה , על כן. של דבר שותפות המתנסים בניסיון

 גם אם הללו מדברים בלשון –ני עמים שונים את זה יותר טוב מב

   . אחת

 קשר שהוא –מכאן הקשר בין זהות לאומית מודרנית למרחב ולזמן כאחד 

שלא היה ,  חדשזמןזמןזמןזמן----מרחבמרחבמרחבמרחבמודרני ביסודו ותלוי ביכולת להנחיל מושג של 

מתי ואיך הומצאה ארץ " בספרו שלמה זנדשלמה זנדשלמה זנדשלמה זנדכפי שכותב , ידוע בעבר

  :))))66666666----67676767' ' ' ' עעעע((((" ישראל

שההיסטוריונים היו סוכניו המורשים הראשונים ,  לומראם נהוג

. יש להקנות תואר זה גם לגיאוגרפים הממפים, של הלאום

ההיסטוריוגרפיה אומנם עזרה למדינה הלאומית למשמע את עברה 

אולם הייתה זו הקרטוגרפיה שסייעה לה לממש את , ההיולי

-התשתית החומרית. דמיונה ואת כוחה על מרחבי הקרע שלה

כנולוגית שאפשרה את הרחבת הדמיון הטריטוריאלי הייתה ט

כמובן צמיחתם והפצתם האיטיות של אמצעי התקשורת 

תרבותית השלימה את התהליך -התשתית הפוליטית. ההמוניים

במסגרת ...ביצירתם של מנגנוני מדינה אידיאולוגיים יעילים

הקניית אהבת המולדת הותנתה , הלאמת ההמונים האינטנסיבית

ואם הקרטוגרפיה הפיזית עזרה  . רח בהכרת הגיאוגרפיה שלהבהכ

המיפוי המדיני סייע , לאדם להשתלט על כדור הארץ ואוצרותיו

לצידם , כפי שכבר נאמר. למדינה להתנחל בליבותיהם של אזרחיה

, שהמציאו את עברו של הגוף הלאומי, של לימודי ההיסטוריה

ופיסלו את הגוף השיעורים בגיאוגרפיה שהתלוו אליהם כוננו 

הן בזמן , בעת ובעונה אחת, כך דומיין ועוצב הלאום. הטריטוריאלי

  .  והן במרחב

פרי מורשתה של , היסטורייםזהות לאומית היא תוצר של תהליכים 

. "מולדת"המוגדרת כ, אוכלוסיה מסוימת שהתיישבה בטרטוריה מסוימת
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אלא אם כן , )"אומה" ("לאום"ה אינה יכולה להיחשב כיאוכלוסי, לכן

הקימה בה בתים וכפרים וגיבשה , התיישבה קבע בטריטוריה מסוימת

זהות לאומית היא בעיקר תוצר של . צבאיות וכלכליות, מסגרות פוליטיות

 זהות לאומית היא זהות טריטוריאלית.  וזמן וזמן וזמן וזמןמרחבמרחבמרחבמרחב לזהותזהותזהותזהותהקשר בין 

חלקו קרוב ומוחשי וחלקו רחוק , זיקה רוחנית למרחב מסויםבמובן של 

תפקיד ההיסטוריה הלאומית בעיצוב הזהות הלאומית הוא . ומייןומד

בזירות , ו רק בעת החדשהצרשנו, אפילו עמים צעירים, לכן. מרכזי ביותר

ניסו ליצור לעצמם היסטוריה , היסטוריות כאמריקה ואפריקה-לא

 קל וחומר ;כדי להצדיק את תביעותיהן לזהות לאומית אמיתית, לאומית

תנועת השחרור של העם . שראל או כעם היווניעמים עתיקים כעם י

שבמרכזה , היווני הייתה כרוכה מלכתחילה בפעילות תרבותית ענפה

 החלה ,התנועה הלאומית הישראלית, הציונותגם . ההיסטוריה של יוון

החייאת , שבמרכזה ההיסטוריה הלאומית, בפעילות תרבותית עשירה

  .  השפה העברית והתרבות העברית

אלא , ראשוניאינה אפוא נתון , בדומה לזהות האישית, תזהות לאומי

ואילו , זהות אישית נרכשת במהלך חייו של הפרט. נרכשת במהלך הזמן

 במהלך ההיסטוריה –זהות לאומית במהלך חייה של האומה 

, ההשתייכות לאומה מסוימת היא כפויה במובן זה. הטריטוריאלית שלה

 הצטרפות לתאגיד כלכלי או שאין היא דומה להתאגדות חוזית דוגמת

במובן זה דומה ההשתייכות הלאומית להשתייכות . למועדון חברתי

כשם שהוא נולד , באשר כל פרט נולד לתוך קהילתו הלאומית, הדתית

  .ושתי אלו מעצבות את זהותו האישית והקיבוצית, לתוך קהילתו הדתית

ת נרכשת על כשם שזהות קיבוצי, זהות אישית נרכשת על ידי זיכרון אישי

לא יכולה קבוצה מסוימת להתגבש לכלל לאום או , לכן. ידי זיכרון קיבוצי

, אפילו הוא קצר ביותר, אלא אם יש לה זיכרון של עבר משותף, אומה

הזיכרונות הלאומיים הם המעצבים את הזהות הלאומית . כמוסבר לעיל

זיכרון . והם אלה היוצרים את הזיקה בין דורות מאוחרים לדורות קודמים

אפילו נקטעה רציפות זו במשך דורות , לאומי יוצר את הרציפות הלאומית

לאום הוא תוצר של . כמו במקרה של עם ישראל בתקופת הגלות, רבים

  . ורציפות לאומית היא תוצר של שמירת הזהות הלאומית, זהות לאומית

, שלהם שורשים עתיקים, עם ישראל שונה מכל יתר העמים המודרניים

-הדתית, קיבוציתמכל העמים העתיקים רק הוא שמר על זהותו הבאשר 

אפילו לאחר שנותק מארץ . בלא הפסקה, לאורך כל הדורות, לאומית
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בשל , המשיך הוא להתקיים כעם, טבורה של זהותו הלאומית, ישראל

, לא נדרש היה להחיות את העבר, לכן. רציפות זיקתו הרוחנית לארץ

אלא רק לקומם , אומי לאורך כל הדורותשהמשיך להתקיים בזיכרונו הל

  . ליישבה ולהחיותה, לשוב לארץ אבותיו, היינו, אותו מבחינה מדינית

אפילו המשיכו לשבת על אדמתם , עמים עתיקים אחרים, לעומת זאת

ובכך , אבדה להם זהותם הקדומה לטובת זהויות אחרות, לאורך הדורות

יוונים והאיטלקים של ה, הפרסים, המצרים. זהותם העתיקהאבדה להם 

בעיקר בשל , במשך הדורותהקיבוצית ימינו לא הצליחו לשמור על זהותם 

 דתות –בימי הביניים , הנצרות והאסלאם,  עליית שתי הדתות הגדולות

ִעם הופעתה , רק בעת החדשה. שחוללו מהפכה בזהויותיהם המקוריות

ם הלאומי בחיפוש אחר עברהימים הללו החלו , של הלאומיות המודרנית

  . ובהחייאתו

ורק לאחר מכן גם , רציפות לאומית היא רציפות של מורשה תרבותית

 התורשה הגנטית משנית היא למורשה .רציפות של תורשה גנטית

שום אומה מודרנית אינה טהורה מבחינה . התרבותית גם מסיבה נוספת

שהיום כמעט ולא , רק שבטי הפראים החיים בבידוד מוחלט. גנטית

. על קירבה גנטית מוחלטת, "דם טהור"יכולים לדבר על , ם עודקיימי

בכל האומות המודרניות זורם דמם של הרבה שבטים , לעומת זאת

שהתבוללו זה בזה במהלך גיבוש זהותם הלאומית בטריטוריה , קדמוניים

כל טריטוריה לאומית מודרנית מורכבת אפוא לא רק . שבה התיישבו

 גם ממהגרים שהיגרו אליה בשלבים שונים אלא, מילידי הארץ המקוריים

היסטוריה שהיוותה כור היתוך גנטי ושהפכה אותם , של ההיסטוריה שלה

  . לאומה אחת

שלב שהוא שונה , רק לאחר שהסתיים שלב ההתיישבות בארץ מסוימת

כי אז אפשר לדבר על מאגר גנטי יציב , מזירה היסטורית אחת לזולתה

של טריטוריה זו בתוך עצמה והתגוננותה בשל התכנסותה , פחות או יותר

שלב ההתיישבות בזירה הארץ ישראלית הסתיים . מפני גלי הגירה נוספים

ואילו שלב ההתיישבות בזירה האירופית , ס"ה לפנ2-לקראת סוף האלף ה

, בשאר חלקי העולם, לעומת זאת. הסתיים רק כאלפיים שנה לאחר מכן

עם תום עידן , 20-לא הסתיים שלב ההתיישבות אלא במאה ה

  . הקולוניזציה המערבית

כל אומה מודרנית היא אפוא נהר שאליו התנקזו במהלך הדורות נחלי דם 

קל וחומר לגבי טריטוריות , הכללה גסה זו נכונה לגבי כל טריטוריה. רבים
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שארץ ישראל היא אולי המרכזית , הממוקמות בצמתים בינלאומיים

בשל ,  עמים מכל ארץ אחרת בעולםארץ ישראל ידעה יותר תנועות. שבהן

לכל אחד מהעמים שעברו בה . גשר בין שלוש יבשות, היותה ארץ מעבר

אף שרק למעטים מהם הייתה השפעה , הייתה השפעה גנטית מסוימת

חשובה באמת על המאגר הגנטי של תושבי הארץ לאורך הדורות ועד 

  .  ימינו

שלכל , מים רביםעם ישראל בתקופת גלותו בא במגע עם ע: זאת ועוד

ההבדלים . אחד מהם הייתה השפעה גנטית מסוימת על המאגר הגנטי שלו

האנטומיים שבין תפוצות ישראל השונות הם ביטוי לשונות גנטית 

 ואף על פי כן האומה הישראלית אחת היא –מסוימת בין עדות ישראל 

זיכרון , באשר לכל עדותיה זהות טריטוריאלית משותפת, מבחינה לאומית

 Nationאף שהמונח . מורשה תרבותית ודתית משותפת, היסטורי משותף

 הרי שמוצא משותף הוא יותר –" קהילת מוצא"מציין במקורו הלטיני 

כפי שכותבים ,  מאשר עניין שבעובדה הניתנת להוכחה,עניין שבאמונה

    ::::))))2007200720072007    """"תכלתתכלתתכלתתכלת""""העת העת העת העת ----כתבכתבכתבכתב(((( "מלחמות הֶגנים"במאמרם דיאנה ופול אפלבאום דיאנה ופול אפלבאום דיאנה ופול אפלבאום דיאנה ופול אפלבאום 

דם ממשית תנאי -רבתלאומיות אינם רואים בִקהוקרי ח, בפועל

אף שכולם מודעים לעובדה שכמעט כל , מהותי לקיומה של אומה

למיתוס . הקבוצות הלאומיות מטפחות מיתוסים של מוצא משותף

. עוצמה-משום שהוא מהווה כוח מאחד רב, כזה יש אופי שימושי

לה בתוכה גם האמונה במוצא משותף מכי, ובדומה לרוב המיתוסים

   . שנופח מעבר לממדיו האמיתיים, לעתים גרעין של אמת

:        זהות קיבוצית בעלת שתי פניםזהות לאומית מודרנית היא אפוא 

. שבטית-זוהי זהות על, מאידך) 2(; אימפריאלית-זוהי זהות תת, מחד) 1(

בתור שכזו מהווה הזהות הלאומית גורם ממצע בין הארגון השבטי 

  לבין הארגון –) "טבעיים"ה(האנושות בשלביה המוקדמים המאפיין את 

  .העיר-היער לחיי-האימפריאלי שראשיתו במעבר מחיי

  

  ל הזהות הלאומיתש המרכיב הפוליטי 2.5

לאפיין את הזהות הלאומית על כאמור ניתן , בצד המרכיבים שנמנו לעיל

 השוואה שהיא אנליטית –ידי השוואתה לזהות האימפריאלית 

 מכיוון שמבחינה פוליטית –השוואה זו היא אנליטית . ית כאחתוהיסטור

השוואה זו . מבנה פוליטי מנוגד למבנה האימפריאליהלאומיות משקפת 
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הלאום התפתחו מתוך הסדרים - משום שמדינות–היא היסטורית 

  . אימפריאליים ובניגוד להם

 ניתן להבין את הזהות הלאומית רק על ידי, בפרספקטיבה המוצעת כאן

 השוואה שיש בה כדי לסייע גם בבירור –הנגדתה לזהות האימפריאלית 

רניות הן עובדה היסטורית היא רוב האומות המוד. הזהות האימפריאלית

תחילה נוצר הסדר . תוצר של הסדרים אימפריאליים שקדמו להם בזמן

ואשר במסגרתו , אותו מכוננת מעצמה אימפריאלית, טריטוריאלי

, בנסיבות היסטוריות מסוימות, רק לאחר מכן. רדתמתגבשת טריטוריה נפ

התובעת לשדרג את ההסדר , מתגבשת זהות טריטוריאלית נפרדת

ההגדרה הראשונית איננה . הטריטוריאלי הקיים לכדי מדינה עצמאית

באשר המעצמה האימפריאלית , אימפריאלית, אלא חיצונית, אפוא עצמית

. נפרדת אלא אף את שמההיא הקובעת לא רק את גבולות הטריטוריה ה

כאשר , רק לאחר מכן מגבשת האומה הטריטוריאלית את זהותה הלאומית

   .שמה וגבולותיה כבר נקבעו קודם לכן

הכללה . בזמן להסדרים בינלאומייםאפוא הסדרים אימפריאליים קדמו 

לאום שנוצרו אגב פירוקן של -גורפת זו חלה לא רק על מדינות

. הלאום האירופיות עצמן- גם על מדינות אלא–האימפריות האירופיות 

הלאום באירופה -כול מדינות,  ולבלקניםלמעט המדינות שמצפון לאלפים

, אפילו גרמניה. היו תוצר של הסדרים אימפריאליים שנקבעו על ידי רומא

עוצבה במידה רבה , שרק חלקה המערבי נכלל בתחום האימפריה הרומית

 גם אם לא –ניק לה את שמה העאף ש, בהשפעת האימפריאליזם הרומי

  .   את גבולותיה

, כול יתר אומות העולם המוכרות לנו, הלאום האירופיות-פרט למדינות

כתוצאה מהתפרקותן של האימפריות ,  השנים האחרונות200-רק בנוצרו 

מאחר שלא ניתן לשלוט על טריטוריות רחבות בלא חלוקה . האירופיות

שהכשירה את , אימפריאלית-פניםנוצרה חלוקה טריטוריאלית , מנהלית

האומות באמריקה הלטינית . הקרקע לזהויות לאומיות מאוחרות יותר

נוצרו על ידי החלוקה המנהלית בתוך האימפריה הספרדית והאימפריה 

עיצבו , אף שלא הייתה להן היסטוריה לאומית קודמת. הפורטוגלית

הֵאם -ארץיחידות מנהליות אלו את זהותן הלאומית תוך כדי המאבק ב

, האומות באמריקה הצפונית, בדומה לכך. הספרדית או הפורטוגלית

אפריקה נוצרו כתוצאה מגיבושן של מדינות אנגליות -באוסטרליה ובדרום

חלקן רכש את זהותו הלאומית תוך כדי מאבק . הֵאם שלהן-מחוץ לארץ
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וחלקן האחר רכש זהות זו לאחר שהתנתק , ב"כבמקרה של ארה, אלים

לכל האומות הללו לא הייתה היסטוריה . ם באופן אלים פחותהֵא-מארץ

  . לאומית קודמת

שאר עמי העולם המודרניים ביבשת אפריקה ובאסיה אף הם רכשו את 

למרות , זהותם הלאומית כתוצאה מהסדרים טריטוריאליים שקדמו לכך

המדינות , בדומה לכך. שלרובם לא הייתה היסטוריה לאומית קודמת

אף הן ,  עם התפרקותן של ברית המועצות ויוגוסלביההחדשות שנוצרו

אף שלחלק מהן היסטוריה , תוצר של הסדרים אימפריאליים קודמים

  . לאומית ארוכת שנים

בפרספקטיבה זו ניתן להבין גם את הקשיים העצומים שבהם נתקל רעיון 

תיכונית התפתחה עד ראשית -הזירה המזרח. הלאומיות במזרח התיכון

 ולאחר מכן תוך יריבות קשה –מנותק מהזירה האירופית  ב19-המאה ה

לא , לאומית-כול אותם תנאים שהפכו את אירופה ליבשת רב. עימה

 ולכן מתקשים עמי האזור לעקל זהות –התקיימו בזירה המזרח תיכונית 

הם , למעט המצרים, באזורערבית ה-עמים דובריכול ה, למעשה. זו

-ריאלית העתיקה אבדה בימישר זהותם הטריטובא, לאומים חדשים

הקולוניאליזם . מוסלמי-הביניים תחת מכבש האימפריאליזם הערבי

המערבי הוא שעיצב את ההסדרים הטריטוריאליים  המודרניים במזרח 

הוא שביצע את החלוקה הטריטוריאלית והוא אף שקבע את , התיכון

 מסיבה.  ובכך גיבש את זהותן הטריטוריאלית–שמות הארצות השונות 

זאת נתפשות המדינות המזרח תיכוניות כמלאכותיות וכבלתי לגיטימיות 

  .   בעיני רוב תושביהן

באשר זהותה הלאומית קדמה , ארץ ישראל היא החריג לכלל שהוצג לעיל

זהותה הישראלית של . באלפי שנים להסדרים הטריטוריאליים המודרניים

זהותו הלאומית וזהות זו היא ששמרה על , הארץ עוצבה בידי עם ישראל

מכוחה של זיקה היסטורית זו הכיר המשפט . אף לאחר שגלה ממנה

לבנות בה את , הבינלאומי המודרני בזכותו של עם ישראל לשוב לארצו

  .   ביתו הלאומי ולחדש את זהותו

 מאפשרת לנו להתגבר על רבים מהקשיים שעמם פרספקטיבה זו

הלאום הן לא - שמדינות,ברגע שמבינים אנו. מתמודדים חוקרי הלאומיות

אלא גם תוצאת התפרקותן של , לאומיות-הרחבה של ישויות תת

 נפתחת בפנינו –המסגרות האזוריות שעוצבו על ידי האימפריות השונות 

  . דרך חדשה להבין את תופעת הלאומיות
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 האימפריאליזם מאופיין לא רק על ידי התביעה להתפשטות טריטוריאלית

. אלא גם על ידי משטר העריצות השורר בו –ת על חשבון טריטוריות זרו

לבין , כמדיניות של התפשטות במרחב, קיים קשר הדוק בין אימפריאליזם

כול מדיניות אימפריאלית .  הגם שאין זה קשר הכרחי–משטר רודני 

 אך לא כול משטר רודני הוא בהכרח גם –מתבססת על משטר רודני 

הליברלי , אימפריאליזם המערביהחריג הבולט לכלל זה הוא ה(אימפריאלי 

  ).הולנד ובלגיה, של בריטניה, יחסית

. ליברלי-קיים קשר הדוק בין לאומיות למשטר דמוקרטי, בדומה לכך

 כשם –לאומיות היא תביעה קיבוצית להשתחרר מעול האימפריאליזם 

אם . שהליברליזם הוא תביעה אישית להשתחרר מעולו של משטר רודני

 הרי שהלאומיות –ורה של התפשטות במרחב האימפריאליזם הוא צ

גבולות (על ידי התכנסות בגבולותיה של טריטוריה מסוימת מתאפיינת 

  . ליברלי בתוכה-ועיצוב משטר דמוקרטי, )המגדירים את זהותה

 ייחוד – להכיר בייחודו של כל ַעם וַעםכאמור האתוס הלאומי תובע 

. וריה הלאומיתהמקנה זכות להתבדלות לאומית ולהתכנסות בטריט

, מקורה של התביעה לייחוד לאומי הוא במבנה הפסיכולוגי של בני האדם

אלא אף בזהותם , התובעים הכרה לא רק בזהותם הפרטית הייחודית

מעצב את זהותו הפרטית , בתור פרט יחיד, האדם. הקיבוצית הייחודית

ך מעצב את זהותו מתו, בתור יצור חברתי, האדם.  מתוך השוואה לזולתו

  .השוואת קבוצתו לקבוצות אחרות

באשר גבולותיה מגדירים את , זהות לאומית היא כאמור זהות גדּורה

חדלה היא להיות , משעה ששואפת היא להרחיב את גבולותיה. זהותה

 עלול "לאומנות"המושג , בפרספקטיבה זו. והופכת אימפריאלית, לאומית

 הגם שמבחינה –כיוון שמובלעת בו זיקה לזהות הלאומית , להטעות

לאומנות היא אידיאולוגיה . מהותית זוהי זהות שונה ואף מנוגדת

מרגע . לאום-הגם שלכאורה העוגן שלה הוא מדינת, אימפריאלית מובהקת

כשהיא תובעת , הלאום מתכחשת לזהותה הטריטוריאלית-שמדינת

גם אם מנסה , הופכת היא אימפריאלית, להשתלט על טריטוריות זרות

-גרמניה הנאצית לא הייתה מדינת, בפרספקטיבה זו.  זאתהיא להכחיש

 הגם שכדי לגייס את ההמונים בחרה –אתנית -אלא אימפריה פאן, לאום

, שם זה הוא סוג של מניפולציה מילולית גסה ("סוציאליזם-נציונל"בשם 

  ). כשם שלא הייתה סוציאליסטית, באשר לפי טיבה לא הייתה לאומית
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עקב . יחוד והחירות כאידיאלים המרכזיים שלההלאומיות מעמידה את הי

אכילס של הלאומיות הוא חיזוקן של תביעות הייחוד והתבדלות על 

עלולה , יסוד אלה- כאשר מופר האיזון הדק בין שני ערכי. חשבון האחדות

החברה הבינלאומית לגלוש במהירות לאנרכיה הרסנית ולמלחמות בלתי 

פני אנרכיה הוטלו על מדינות כדי לתת מענה הולם לחשש מ. פוסקות

 הבינלאומי משפטעליהן להכיר בשלטון ה) א: (הלאום שתי הגבלות

עליהן לכונן בתוכן משטר ) ב ;ובעליונותו על פני המשפט הפנימי

    .ליברלי-דמוקרטי

-ביחסים הבין המשפט הבינלאומי הפלילי אוסר על השימוש באלימות

ן מגן הוא של שלמותן כמו כ. כמו גם באיום להשתמש בה, מדיניים

 מסדיר "האזרחי"המשפט הבינלאומי . הלאום-הטריטוריאלית של מדינת

על ידי דיני האמנות , את ההיבטים החוזיים ביחסים הבינלאומיים

ומאפשרים את , שלושה יסודות אלה שלובים זה בזה. הבינלאומיות

  . לאומית המודרנית-החברה הרב

רכיב הכרחי בהגדרת הזהות הלאום איננו מ-הגם שמשטרה של מדינת

ככול שהמשטר . יש משקל רב לסוג המשטר השורר בה, הלאומית

 אמון –כך זוכה הוא לאמון רב יותר מצד אזרחיו , דמוקרטי וליברלי יותר

הזהות הלאומית המודרנית . המקנה תחושת שייכות ונאמנות רבה יותר

ליברליים -הרחבה של רעיונות דמוקרטיים, לפחות מבחינה עקרונית, היא

, חירות"את הסיסמה הדמוקרטית . מהפרט לעבר הקהילה הלאומית

.  אפשר להחיל ללא התחכמות רבה גם על הרעיון הלאומי"אחווה, שוויון

הדמוקרטיה הליברלית מתמקדת בזכותם של יחידים להשמיע קולם 

 ואילו הלאומיות תובעת כי –בחופשיות במסגרת הקהילייה הלאומית 

הדמוקרטיה . שמע באופן חופשי בקהיליית העמיםקולו של העם יי

הליברלית מתעקשת שכל האזרחים יהיו שווים מבחינת זכויותיהם 

 והלאומיות מכירה בכך שזכויותיהם של כל העמים –וחובותיהם 

, שתיווצר בדרך זו, אחוות העמים. עצמית תקפות במידה שווה-להגדרה

תאופיין בכבוד הדדי , כמקהלה עשירה בה כל קול תורם את חלקו החיוני

, ליאהלאומיות הייתה רעיון אוניברס, בהקשר הראשוני שלה. ובהרמוניה

שהמוסדות , אלא גם הרמוניה בינלאומית, שהבטיח לא רק הגדרה עצמית

  . הדמוקרטיים והליברליים מעצבים אותן

דמוקרטיה ליברלית אינה רק סוג של משטר הקובע את אופי החיים 

על הקשר בין . ליחסי שלום בינלאומייםנוף אלא גם מ, הלאומיים
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השופכים , שמלחמות הן הרפתקאות של מלכים ונסיכים, טענתו הייתה

אם רק יתמרד בשר התותחים . בשר התותחים, העם-את דמם של פשוטי

מלחמות ויחל עידן של כי אז יפסקו ה, וימנע משליטיו לצאת למלחמות

  . שלום נצחי

הדמוקרטיה נתפשת לא רק כמכשיר לביטוי עצמי של , על פי תפישה זו

, משמעות הדבר.  אלא גם כמנוף לכינון יחסי שלום בין העמים– העם

קשר ברור בין המבנה הפוליטי של המדינה להתנהגותה כלפי פנים שיש 

 הן שוחרות ,ליברלי-קתיידי משטר חו-מדינות המאופיינות על. וחוץ כאחד

 ידי משטר-מדינות המאופיינות על, לעומתן. שלום כלפי חוץ ופנים כאחד

מדינות בעלות . כלפי חוץ ופנים כאחד,  הן תוקפניות במהותן,עריצות

, כדבר מובן מאליו, מרצונןמשטר חוקתי מאמצות את המשפט הבינלאומי 

. הפנימיתקתן פי חו-עלאלימות בשל המגבלות המוטלות על השימוש ב

 אין צורך בהפעלת כוח חיצוני כדי להבטיח ,כלפי מדינות חוקתיות, לפיכך

מדינות , לעומת זאת. טחון הבינלאומייםישלא יפרו את השלום והב

מהרתעה עשויות לכבד את המשפט הבינלאומי רק כתוצאה רודניות 

   .ידי כוח חיצוני-על מיראת הסנקציות שיוטלו עליהן,  חיצונית מספקת

את המלחמות במאה .  אישר הנחות אלו20-הניסיון המצטבר של המאה ה

ואף לא פעם אחת משטרים , שחלפה יזמו תמיד משטרי עריצות

ולא בצד , המדינות הדמוקרטיות היו תמיד בצד המתגונן. דמוקרטיים

בין מדינות דמוקרטיות לא התחוללה אפילו מלחמה , כמו כן. התוקפן

מדינות דמוקרטיות בסכסוכים חריפים הגם שלא פעם נמצאו , אחת

  .ביניהן

  

  זהויות במרחב דובר השפות הגרמאניותהגלגולי  2.6

כך ניתן גם לדבר , "גלגולים של כוחות חברתיים"כשם שאפשר לדבר על 

.  מעבר מזהות קיבוצית אחת לאחרת– "גלגולן של זהויות קיבוציות"על 

קת דוגמא מצוינת  מספהשפות הגרמאניותההיסטוריה של המרחב דובר 

.  כמו גם לקשר שבין שינוי שם לשינוי זהות,להמחשת גלגולי זהויות

עד כמה קשה הוא המעבר מזהות אימפריאלית , היסטוריה זו אף ממחישה

,  קושי המאפיין גם זירות אימפריאליות אחרות– לזהות לאומית
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 ינושא שבו דן ספרי( ימינו תהתיכון ב-המזרחזירת שהבולטת שבהן היא 

  ).   "בעין הסערה"-ו "בדיית פלשתין"

 האימפריה הפרנקיתהאימפריה הפרנקיתהאימפריה הפרנקיתהאימפריה הפרנקיתנה של  זו עם כינוהראשיתה של היסטורי

)Imperium Francorum(, הפרנקיםהפרנקיםהפרנקיםהפרנקים ששמה נגזר משמו של שבט 

)Franci (–כגון ,  אחד מתוך הרבה שבטים גרמאניים שהתנחלו במרחב זה

, ריםהבווא, האלמנים, התורינגים, הפריזים, האנגלים, הסכסונים

 "פרנקון" נגזר מהמילה "פרנקים" םשה(השוואבים והלומברדים 

  "). כידון"או " רומח"שמשמעותה 

שהשתרע מהאוקיינוס האטלנטי במערב ועד הנהר , מרחב אימפריאלי זה

בין שבטים דוברי ניבים ) נ" לסה8-5מאות (נחלק בתקופה זו ,  במזרחאֹוֶדראֹוֶדראֹוֶדראֹוֶדר

 –) שמהם התפתחה מאוחר יותר השפה הגרמנית המודרנית(גרמאניים 

שמהם (לבין שבטים קלטיים שבהשפעת רומא דיברו בניבים צרפתיים 

חלוקה לשונית זו ). ר יותר השפה הצרפתית המודרניתהתפתחה מאוח

קבעה יותר מכול גורם אחר את התפתחות שתי הזהויות האתניות 

  .  הזהות הצרפתית במערב והזהות הגרמנית במזרח–במרחב זה 

כשבמערב , )843  (ןןןןרֶדרֶדרֶדרֶד ֶו ֶו ֶו ֶוהסכםהסכםהסכםהסכםבחלוקה אתנית זו קיבלה ביטוי פוליטי 

 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני הזרח  ובמ–הלאום הצרפתית -החלה מתגבשת מדינת

כמו גם על , אוסטריה ושוויץ של היום, שהשתרע על כול שטח גרמניה(

האימפריה האימפריה האימפריה האימפריה חילק את שטחה של ן ן ן ן רֶדרֶדרֶדרֶד ֶו ֶו ֶו ֶוהסכםהסכםהסכםהסכםמאחר ש). צפון איטליה

 –התיכונה והמזרחית ,  פרנקיה המערבית– טריטוריות 3- להפרנקיתהפרנקיתהפרנקיתהפרנקית

 לבין השפות הגרמאניותהתמקדו רוב הסכסוכים בין המרחב דובר 

שכונה בשפה הצרפתית בשם , הצרפתית בקו התפר שביניהן-רחב דוברהמ

Lorraine ,ובשפה הגרמנית Lothringen ) אחד משלושת , 1111----ר הר הר הר הלוָתלוָתלוָתלוָתעל שם

 בספרו רוברט לופזרוברט לופזרוברט לופזרוברט לופזכותב ).  ןןןןרֶדרֶדרֶדרֶד ֶו ֶו ֶו ֶוהסכםהסכםהסכםהסכםשחתמו על , נכדיו של קארל הגדול

  ::::))))116116116116' ' ' ' עעעע( ( ( (  "לידתה של אירופה"

שמה של האימפריה שמה של האימפריה שמה של האימפריה שמה של האימפריה ((((החלוקות הנשנות של הממלכה הקרוליניגית 

בימי שלטונם של יורשי לואי  .).).).)יייי.... א א א א––––הפרנקית לאחר מות קארל הגדול הפרנקית לאחר מות קארל הגדול הפרנקית לאחר מות קארל הגדול הפרנקית לאחר מות קארל הגדול 

היו  ,)בגרמניתבגרמניתבגרמניתבגרמנית Ludwig der Fromme  ,,,,בצרפתיתבצרפתיתבצרפתיתבצרפתית  Louis le Pieux( החסיד

, קווים המוכרים לנו ממפותיהן של אומות מודרניותעל מבוססות 

 המליצה 813בשנת . בעקביות אשר קשה ליחסה למקרה בלבד

 שכמרים יתרגמו את דרשותיהם ללשון ,יה בטּוריכנסועדת ה

. כדי שהעם יוכל להבינן,  או ללשון הגרמנית)Romance(הרומאנס 

ו שני בניו הצעירים של לואי ענשב,  שנים לאחר מכן29
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הקיסר לוָתר , וצבאותיהם שבועה של עזרה הדדית נגד הבן הבכור

, נסאבעו ברומנש )Charles II le Chauve( חייליו של קרל הקרח –

נשבעו  )der Deutsche. Ludwig II( יג הגרמניוכשחייליו של לודו

כמעט תרגם את שבועות , שנה לאחר כן, ןרֶדהסכם ֶו. בגרמנית

הפרובינציות שהיו צרפתיות : שטרסבורג לחלוקה פוליטית

אלו שהיו גרמניות לחלוטין ניתנו ; לחלוטין ניתנו לקרל הקרח

נוסף על הפרובינציות , שמר לעצמולוָתר . יג הגרמניוללודו

אופי רומנסים -שבהן היו קווי) פרובאנס(האיטלקית והפרובנסלית 

שבהן אפילו , ביניים-גם רצועה ארוכה של ארצות, בולטים במיוחד

נית לֹווהשפלה עם ָו-ארצות: בימינו שתי שפות משתלבות זו בזו

וויץ את ש; לותריגן שעדיין מהוות סלע מחלוקת-אלזס; והולנדית

  ...הרב לשונית

המידה של לאומיות לא מילא כול תפקיד -השקנ, אין כול ספק, ברם

אשר נגרמה על ידי סיבות חולפות , ןרֶדמודע בחלוקה של ֶו

ששתיים מן הממלכות של , עובדה אחת עומדת בעינה...ומקריות

 ונתנו את דן ניצבו איתנות מול כול הסערות בעתירֶדחלוקת ֶו

הממלכה , לעומת זאת. רמניה המודרניותהמסורת לצרפת ולג

ים ומיושבת לּפשהייתה חצויה לשתיים על ידי הָא, השלישית

 –התפרקה כמעט מיד , קבוצות אתניות שלא יכלו להבין זו את זו

. לאט צרפת וגרמניה ספגו לתוכן את מחוזותיה הצפוניים-ולאט

שוב נעשה נפוץ " איטליה"שלגביו השם , יםלּפהחלק שמדרום לָא

 עדיין עשוי היה לתפוס –" הממלכה הלומברדית"יותר מן השם 

אילו הצליח להרחיב את שטחו דרומית , מקום נכבד בשלישיה

. עד למקום שבו נעצרו הכיבושים הלומברדים והקרולינגים, לרומא

נכשל לחלוטין במאמציו , ריורשו של לוָת, 2-אך הקיסר לואי ה

טונו את אותה קבץ יחד תחת שללהצבאיים והדיפלומטיים 

ן היא נעשתה רֶד שנים לאחר חלוקת ֶו100, ואכן...איטליה האחרת

  .  בתוך אימפריה פיסחת שלא כללה את צרפת, תלויה בגרמניה

 – ועד היום ןןןןרֶדרֶדרֶדרֶדהסכם ֶוהסכם ֶוהסכם ֶוהסכם ֶובעוד שהחלוקה האתנית המשיכה להתקיים מאז 

מה . הרי שהזהויות הפוליטיות שהתגבשו במרחב זה לא פסקו מלהשתנות

 – )שם המשקף זהות אימפריאלית אתנית(מפריה הפרנקית כאישהחל 

עם עלייתו לשלטון , )Romanum Imperium( "אימפריה הרומיתה"-הפך ל

הכתיר ש, )768-751קיסר בשנים  ,Kleine Pippin der (פפין הגוץפפין הגוץפפין הגוץפפין הגוץשל 

בחירת שם זה  .)patricius Romanorum ("אבי הרומאים"עצמו בשם 
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, ציפות בין האימפריה הרומית המקוריתנעשתה במטרה ליצור רושם של ר

 אף שזו הוקמה על חלק קטן ממנה והייתה –לבין האימפריה הפרנקית 

 קיסר (2222----אוטו האוטו האוטו האוטו השל עם עלייתו לשלטון . בעלת אופי שונה לחלוטין

" אימפרטור אוגוסטוס" זה את עצמו בשם כינה, )973-983בשנים 

)Imperator Augustus (–בשנת . י רומא אחד משמות התואר של קיסר

 1254ובשנת , )Sacrum Imperium( "אימפריה הקדושהה"ל הפכה זו 1157

, Sacrum Romanum Imperium ("האימפריה הרומית הקדושה"-להפכה 

שונה שמה                  1512בשנת , ולבסוף). Heiliges Römisches Reichובגרמנית 

 Sacrum Imperium (" הגרמניתשל האומה האימפריה הרומית הקדושה"-ל
Romanum Nationis Germanicae , ובגרמניתHeiliges Römisches Reich 

Deutscher Nation .(  

שהתקשה , לו משתקף הבלבול שרווח במרחב זהמבעד לריבוי השמות הל

 כתב, למשל, כך.  בלבול שזכה לביקורת לא מעטה–לעצב זהות מוגדרת 

לקרוא לגרמניה גוף  נותר לנו" כי ,)Pufendorf( סמואל פופנדורףסמואל פופנדורףסמואל פופנדורףסמואל פופנדורף עליה

 לעג וולטרוולטרוולטרוולטרש  כשם– )1667(" תמפלצ המזכיר, לאף כללשאינו כפוף 

אינה ;  אלא חילונית-אינה קדושה "כשאמר כי היא זו  " פוליטיתמפלצת"ל

  .))))ויקיפדיהויקיפדיהויקיפדיהויקיפדיה(((( " אלא ממלכה  בלבד-ואינה אימפריה ;  אלא גרמנית-רומית 

זה בש במרחב ספק רב אם ניתן בכלל לתאר את המבנה שהתג, אכן

הרייך הרייך הרייך הרייך .  באותו מובן שבו נהוג לתאר אימפריות היסטוריות"אימפריה"כ

-א מדינתה הובאשר לא הי, רק במובן שלילי "אימפריה" היה 1111----הגרמני ההגרמני ההגרמני ההגרמני ה

 בה קיסר חלש מאוד בהשוואה לטשש, אתנית- אלא מדינה רב–לאום 

היה , "אימפריה" 1-יותר משהיה הרייך הגרמני ה. לשארי קיסרי העולם

, ידי קיסר חלש שנדד מעיר לעיר- שנשלטה על, "קונפדרציה-מעין"הוא 

שונה  1-הרייך הגרמני ההיה , מבחינה זו. ושאפילו מושב קבוע לא היה לו

בירה -שאופיינו על ידי עיר, מכול יתר האימפריות ההיסטוריות

הבירה של -בעוד שערי.  סימן ההיכר של כול קיסר אמיתי–אימפריאלית 

אלפי אנשים -הביניים מנו לעיתים מאות-המוסלמיות בימיהאימפריות 

,  בשליטת בית אומייהקורדובהקורדובהקורדובהקורדובהודמשק דמשק דמשק דמשק ,  בשליטת בית עבאס הפרסיבגדדבגדדבגדדבגדד(

 אןאןאןאן----אנגאנגאנגאנג''''צצצצ(בירה במזרח אסיה -עריבדומה ל, )הפטימיםהפטימיםהפטימיםהפטימיםקהיר בשליטת 

----להלהלהלה----אקסאקסאקסאקס בעיירה קטנה בשם קארל הגדולקארל הגדולקארל הגדולקארל הגדול ישב –) בשליטת שושלת טאנג

הבירה האימפריאלית .  איש3,000על שאוכלוסייתה לא עלתה , שאפלשאפלשאפלשאפל

שהתפתחה לכדי עיר , הבסבורגהבסבורגהבסבורגהבסבורג----ביתביתביתבית של וינהוינהוינהוינההראשונה באירופה הייתה 

משזו השתלטה על הונגריה וחלק מארצות , בעת החדשהגדולה רק בירה 

: בעקבותיה צעדו מאוחר יותר שתי ערים אימפריאליות נוספות. הבלקן
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שתלטות פרוסיה על בעיקר לאחר ה (בית ההונצולרןבית ההונצולרןבית ההונצולרןבית ההונצולרן תחת שלטון ברליןברליןברליןברלין

 רומנוברומנוברומנוברומנוב----ביתביתביתבית תחת שלטון מוסקבהמוסקבהמוסקבהמוסקבה-ו; )השפות הגרמאניותהמרחב דובר 

  ). לאחר שזו השתלטה על רוב המרחב דובר השפות הסלאביות(

כבר מראשית  – היה גרמני מוצאם של מרבית שליטיה ונתיניהלמרות ש

 מוצאם של , כמו כן. האימפריה ישבו בשטחה קבוצות אתניות רבות

, גרמניתי המשרות באימפריה היה מקהילות שאינן דוברות רבים מבעל

הגם שניבים .  לא היה גרמנימשפחות אצולה חשובותכשם שמוצאן של 

לצידם גם שפות רומניות התפתחו , של השפה הגרמנית שלטו במרחב זה

, כגון צרפתית, שהפכו לימים לשפות המודרניות המוכרות לנו, וסלאביות

  . ת ופולניתסלובקי, כית'צ, איטלקית

, מוגבל-בעוד ששליטי האימפריות שמחוץ לאירופה היו בעלי כוח בלתי

הוגבל על ידי  1-הרייך הגרמני ה הרי שכוחם של קיסרי –עקרונית לפחות 

ושללא אישורם , שנתפשו כבעלי עליונות מוסרית ומשפטית, האפיפיורים

  . לא יכלו קיסרים אלה לתפוש את השלטון

נסיכים נסיכים נסיכים נסיכים מועצת המועצת המועצת המועצת השל קיסרים אלה על ידי מוסד הוגבל כוחם , כמו כן

מוסד . שהיה מורכב מנסיכים ובישופים, )Kurfürstenkollegium( הבוחריםהבוחריםהבוחריםהבוחרים

 אחרון )Friedrich II( 2222----פרידריך הפרידריך הפרידריך הפרידריך הל מתגבש לאחר מות הח, ייחודי זה

מכיוון שאף לא אחת . 1250 בשנת )Staufer(שטאופר שטאופר שטאופר שטאופר השליטים מבית 

נאלצו הנסיכים , מהשושלות המתחרות הצליחה לתפוס את הכתר

את הקיסר מתוך בחור שאמור היה ל, כונן מוסד חדשהחזקים באימפריה ל

באו מקרב  ,)enKurfürst(    וחריםוחריםוחריםוחריםבבבבהההה----נסיכיםנסיכיםנסיכיםנסיכיםהההה. אצולה חזקים-מספר בתי

-ארכיוכן מקרב ה, , , , פאלץפאלץפאלץפאלץ----דדדדריינלנריינלנריינלנריינלנ-ו, , , , ברנדנבורגברנדנבורגברנדנבורגברנדנבורג,  ,  ,  ,  סקסוניהסקסוניהסקסוניהסקסוניה, , , , בוהמיהבוהמיהבוהמיהבוהמיה    נסיכי

לכינון מוסד זה היו השלכות חשובות על  ....טרירטרירטרירטריר-ו    קלןקלןקלןקלן    ,מיינץמיינץמיינץמיינץשל     בישופים

,  מהקיסר לנסיכים הבוחריםבהעבירו כוח רב , ביזור הכוח באימפריה זו

  . כמו גם לנסיכים אחרים

שהפכו , מספר מוסדות נוספים    1111----רייך הגרמני הרייך הגרמני הרייך הגרמני הרייך הגרמני הבצד מוסד זה התקיימו ב

לקיסר . הביניים-רים המונרכיים של אירופה בימיאותו לליברלי שבמשט

, לא היה אלא צבא קטן משלו, בדומה למלכי צרפת ואנגליה, הגרמני

שהיו , האחוזות-כשאת עיקר כוחו שאב מצבאותיהם של האצילים בעלי

שאב עוצמתו הצבאית והכלכלית את עיקר . פקטו-למעשה השליטים דה

 לא – היו בבעלותו הישירה ש)Reichsgut(האדמות הקיסריות האדמות הקיסריות האדמות הקיסריות האדמות הקיסריות מהקיסר 

 הועברו רבות 13-המאה ה לאחר, ואולם. בבעלות האצילים המקומיים

אקט שהעביר , מאדמות אלו לחזקתם של הדוכסים והשליטים המקומיים
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טית והחליש מאוד את כוחו של צמה הפוליאליהם חלק ניכר מהעו

  . השלטון המרכזי

, )רובן בינוניות או זעירות(יות ונסיכהאוטונומיה הרבה שממנה נהנו רוב ה

, )Freie Reichsstadt  (חופשיותחופשיותחופשיותחופשיותהההה    הקיסרהקיסרהקיסרהקיסרערי ערי ערי ערי  שלכמו גם האוטונומיה 

והנהרות המתנקזים (מסחר שקמו לחופי הים הבלטי ה-עריושבהן נכללו 

 –) Düdesche Hanse (ָהנֶזהָהנֶזהָהנֶזהָהנֶזהההההבברית בברית בברית בברית  יםגדואו מאשר היו) אליו

לכך אפשר  . אוטונומיה זו אף היא תרמה לחולשתו של השלטון המרכזי

, 1111----רייך הגרמני הרייך הגרמני הרייך הגרמני הרייך הגרמני ה שהתקיימו בדמוקרטיים-מעיןהמוסדות להוסיף את ה

 מוסד פרלמנטארי שקדם במאות שנים – הבולט שבהם יה ההרייכסטאגהרייכסטאגהרייכסטאגהרייכסטאגש

  . לפרלמנטים בבריטניה

,  כול המוסדות הללו לכדי משטר פוליטי בעל מבנה מסויםכשמצרפים את

ראי הפוכה לזו שמתקבלת כשבוחנים את הרייך הגרמני -מתקבלת תמונת

בכול פרספקטיבה אפשרית היה המרחב דובר השפות הגרמניות . 3-ה

- קל–עת הרבה יותר ליברלי מזה של בריטניה באותה , הביניים-בימי

ל למשטר ריכוזי מאז ששוחררה שהייתה סמ, וחומר מזה של צרפת

  ). 1453-1337 (" השנים100מלחמת "בתום , משלטון אנגלי

- היא אחד ההסברים להתפתחות הרב1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני החולשתו זו של 

עוצמה בדומה  -שלא כונן בה כוח מרכזי רב, לאומית ביבשת אירופה

בצדה של . הביניים-לשאר הזירות ההיסטוריות של העת העתיקה וימי

 בריטניה, צרפת(לאום -ימפריה זו החלו צומחות באירופה לא רק מדינותא

 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני העם קריסת .  אלא גם הקונפדרציה השוויצרית–) וספרד

 הקונפדרציה של הרייןהקונפדרציה של הרייןהקונפדרציה של הרייןהקונפדרציה של הריין תחילה –הפך אף הוא לקונפדרציה , 1806בשנת 

)Rheinbund, 1806-1813( , קונגרס וינהקונגרס וינהקונגרס וינהקונגרס וינהולאחר) הקונפדרציה הקונפדרציה הקונפדרציה הקונפדרציה ) 1814-5181

האימפריאליזם של חולשה זו  ).Deutscher Bund, 1815-1866( מניתמניתמניתמניתהגרהגרהגרהגר

, מבט אימפריאלית- חולשה שהיא חסרון מנקודת–הביניים -הגרמני בימי

היא  – )אימפריאלית-אנטיכאמור שהיא (מבט לאומית -אך יתרון מנקודת

, הלאום המוכרות לנו-מדינותשאפשרה בסופו של דבר את הופעתן של 

  . לייםאם הקונפדראליים והפדרירים הפוליטיכמו גם את ההסד

 שעוצבה ,)lander( "מדינות" 16של  ברית הייתהן ן ן ן של הריישל הריישל הריישל הרייה ה ה ה קונפדרציקונפדרציקונפדרציקונפדרציהההה

רופף של ישויות פוליטיות יחוד א – )1813-1806(נפוליאון מלחמות  במהלך

במסגרת איחוד זה . יתצרפתידי האימפריה ה-שנשלטו על, אוטונומיות

ובכך תרמה , פוליטיות וכלכליות  לא מעט רפורמותצרפת חוללה 

  .  למודרניזציה שלהן
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 קונגרס וינהקונגרס וינהקונגרס וינהקונגרס וינהוכינוס לאחר מפלת נפוליאון הוקמה  תתתתקונפדרציה הגרמניקונפדרציה הגרמניקונפדרציה הגרמניקונפדרציה הגרמניהההה

ת השטחים דוברי בתוספו, יה של הרייןיה של הרייןיה של הרייןיה של הרייןהקונפדרצהקונפדרצהקונפדרצהקונפדרצבגבולות  )1815-1814(

רופף ד יסוד איחוב. ת והממלכה הפרוסיתאוסטריהשל הקיסרות הגרמנית 

שקמו על , דוברות הגרמנית מדינותה הצורך לארגן מחדש את עמדזה 

, "מדינות"מאות במרחב זה אם קודם לכן היו . 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני החורבות 

הרי שלאחר הרפורמה הצטמצם  – רובן נסיכויות זעירות וערים חופשיות

המבורג , ברמן, ליבק:  ערים חופשיות4כולל ( בלבד 41-למספר זה 

אלא נגזר , משקלן של חברות הקונפדרציה לא היה שווה). קפורטופרנ

;  החזקות שבהן היו הקיסרות האוסטרית וממלכת פרוסיה. מכוחן

כשבסוף ; סכסוניה והנובר, וירטנברג, לאחריהן באו ממלכות בווריה

  . הרשימה הזדנבו הנסיכויות הקטנות והערים החופשיות

 האיחוד שלאחרגרמניה  חפף לגבולות הקונפדרציה הגרמניתהקונפדרציה הגרמניתהקונפדרציה הגרמניתהקונפדרציה הגרמניתשטח 

, מורביה, והמיהב, אוסטריהשל הנוכחי  ן בצירוף שטח – 1990באוקטובר 

אוחדו כול , יה של מרחב זהלראשונה בהיסטור. פומרניה וסלובניה, שלזיה

 אף שקונפדרציה זו כללה גם – תחת גג אחד הארצות דוברות הגרמנית

, בוהמיה(שבהן הגרמנים היוו מיעוט בלבד , ארצות שאינן דוברות גרמנית

קונפדרציה זו עמדה בצילן של ). פומרניה וסלובניה, שלזיה, מורביה

, בוהמיה (גרמניים-ששלטה גם בשטחים לא, האימפריה האוסטרית

שאף ,  וממלכת פרוסיה–) סלובניה וגליציה, הונגריה, סלובקיה, מורביה

פרובינציית "-פומרניה ו, פוזן, שלזיה(גרמניים -היא שלטה גם בשטחים לא

  ).1829שהורכבה מפרוסיה המערבית והמזרחית בשנת , "פרוסיה

לאחר ניצחונה של פרוסיה , 1866 התפרקה בשנת הקונפדרציה הגרמניתהקונפדרציה הגרמניתהקונפדרציה הגרמניתהקונפדרציה הגרמנית

הקונפדרציה הקונפדרציה הקונפדרציה הקונפדרציה  כשתחתיה הוקמה –) " השבועות7מלחמת "( אוסטריה על

בקונפדרציה זו .  בהנהגת פרוסיה)Norddeutscher Bund(( גרמניתגרמניתגרמניתגרמנית----הצפוןהצפוןהצפוןהצפון

 אך לא –) 1864שנכבשה מידי דנמרק בשנת  (הולשטייןהולשטייןהולשטייןהולשטיין----שלזוויגשלזוויגשלזוויגשלזוויגנכללה גם 

-כשם שלא נכללה בה אלזס, גרמניה-נכללו בה אוסטריה ומדינות דרום

נכללו , מאידך). 1871ידי פרוסיה מידי צרפת בשנת -כבשה עלשנ(לותרינגן 

קונפדרציה זו הגיעה לסוף דרכה . פומרניה ופרובינציית פרוסיה, בה פוזן

 לאחר ניצחונה של ,)2-הרייך הגרמני ה( ,,,,האימפריה הגרמניתהאימפריה הגרמניתהאימפריה הגרמניתהאימפריה הגרמניתעם הקמת 

  ).  1871(פרוסיה על צרפת 

של מודרנית מדינה הייתה  גרמניתגרמניתגרמניתגרמנית----הקונפדרציה הצפוןהקונפדרציה הצפוןהקונפדרציה הצפוןהקונפדרציה הצפון, השלא כקודמת

זו קונפדרציה למרות ש. עם כול המאפיינים של מדינה מסוג זה, ממש

 חוקתה בסיס לניסוחשימשה  ,,,,האימפריה הגרמניתהאימפריה הגרמניתהאימפריה הגרמניתהאימפריה הגרמניתעם כינון התבטלה 
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, שנתפרה לפי מידותיו של ביסמרק, חוקה זו .של אימפריה זוחוקה ה

, תקציבים(בעיקר בנושאים הצבאיים , סמכויות רבות קאנצלרהעניקה ל

        ). 'גיוס חיילים וכד

 שבארמון וורסאי    "אולם המראות"בהוכרז  2-הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה    על הקמת

 "סיה פרומלך" מ1111----וילהלם הוילהלם הוילהלם הוילהלם הכשבעקבות מהלך זה הפך , 18.1.1871ביום 

)preußische König(קיסר הרייך" ל" )Kaiserreich.(  למרות זכות הבחירה

 מדינה ריכוזית 2222----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה נותר, )Reichstag(הכללית לרייכסטאג 

לבד שממשלה לא לא זו ב. 1- במלחמת העולם הועד לרגע קריסת, ביותר

אלא שהיא אף פיזרה אותו שוב ושוב , הייתה אחראית בפני הפרלמנט

 האיחוד-עליונות פרוסיה ביחס לשאר מדינות. כשנתקלה בהתנגדות מִצדו

 היו עוצמה ושסימני ההיכר של, ו של משטר ריכוזי ביותר לעיצובמהגר

ושמרנות ) שפלשה לכול תחומי הִמנהל המלכותי(של הכת הצבאית 

אצילי קרקע ,  זוטריםפיאודליים שם כללי לאדונים, Junker (ּוְנֶקריםּוְנֶקריםּוְנֶקריםּוְנֶקריםייייה

ואשר תוארם מתבטא לעתים , שאינם נושאים בתואר אצולה אחר

בדומה לתוארי אצולה , שם משפחתם לפני "von" התואר בתוספת

  ).  גרמניים אחרים

אלא לאחר שזה נכבש  אפוא לא הושגהזה הריכוזיות הפוליטית במרחב 

איחוד מרחב זה לא . שלה הייתה היסטוריה שונה לחלוטין, על ידי פרוסיה

 מי – כפי שכינה זאת ביסמרק "בדם וברזל", אלא בכוח, נעשה בהסכמה

    .י זהוצע איחוד כפיתכנן וב, שלת פרוסיהכראש ממבמסגרת תפקידו ש

 אך זו לא הייתה לאומית –יצר מדינה ריכוזית במרחב זה     ביסמרק אכן

עולם כדי שיקומו -נדרשו שתי מלחמות. אלא אימפריאלית כקודמותיה

.  גרמניה ואוסטריה–לאום אמיתיות -מדינותשתי  מרחב היסטורי זהב

ומנם מדינה דוברת גרמנית האימפריה הפרוסית שכונן ביסמרק הייתה א

גרמניים -לאום כי נכללו בה מיעוטים לא- אך לא הייתה היא מדינת–

הונגרית -האימפריה האוסטרו, בדומה לכך). בעיקר פולניים(גדולים למדי 

לאום לאחר -אוסטריה הפכה מדינת. לאום- לא מדינת–אתנית -הייתה רב

 – 1-ולם ההע-הונגרית בתום מלחמת-התפרקות האימפריה האוסטרו

  . 3-לאום רק לאחר נפילתו של הרייך ה-ואילו גרמניה הפכה למדינת

זה הושגה רק בשלב מאוחר מאוד  הפוליטית במרחב  שהריכוזיות,לעובדה

לא , שכן. יש חשיבות עצומה בכתיבה נכונה אודותיו, בהיסטוריה שלו

ניתן להתייחס אליו במושאים לאומיים קודם להתפרקות האימפריות 

לכן יש בהיסטוריוגרפיה המקובלת משום אנכרוניזם . ת ששלטו בוהשונו
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 . השלכת המודל הלאומי על מציאות אימפריאלית מובהקת–מוחלט 

אף שאין אלו זהויות , או של אנגליה(למעט במקרה של צרפת ובריטניה 

לא ניתן כלל לעשות שימוש במונחים לאומיים בכתיבת , )חופפות

אף שגם ההיסטוריה של בריטניה (ת ההיסטוריה של הארצות השונו

בעיקר לאחר שהפכו הן אימפריות , למחצה-לאומיתרק וצרפת היא 

  ). חובקות עולם, ענקיות

כדי להימנע מהכשל הכרוך בהיסטוריוגרפיה לאומית אנכרוניסטית מעין 

 מונח שהוא –) תמיד ברבים ("מרחב דובר שפות"משתמש אני במונח , זו

ר שכזה משקף הוא את ההיסטוריה האמיתית ובתו, אימפריאלי ביסודו

הרי שבהיעדר מונח , אף שזהו מונח מסורבל למדי. של הארצות השונות

. אין מנוס מלהשתמש בו, פשוט יותר לתיאור המציאות האימפריאלית

 שםיש להשתמש ב, שהוא הציר של הספר, של מרחב זהבהקשר 

" גרמניה"שם   ואילו ב – 1-מלחמת העולם התום רק לאחר " אוסטריה"

עד אותה עת יש להשתמש במונח . 2-העולם ה-רק לאחר תום מלחמת

במשמעותו הצרה ש, "המרחב דובר השפות הגרמאניות"האימפריאלי 

 ואילו במשמעותו הרחבה כולל –ושווייץ , אוסטריה, כולל את גרמניה

  . נורבגיהו, שבדיה, מרקדנ, הולנדאת הוא גם 

, "המרחב דובר השפות הסלאביות"שימוש דומה ניתן לעשות במונח 

, סלובניה, סלובקיה, כיה'צ, פולניה, בלרוס, אוקראינה, הכולל את רוסיה

לאום - כולן מדינות–הרצוגובינה -בוסניה, קרואטיה, מונטנגרו, סרביה

שקמו על חורבנן של האימפריות ההיסטוריות ששלטו במרחב , מודרניות

 הרומנובית והאימפריה האימפריה: 1-זה עד לסיום מלחמת העולם ה

  ).  מאנית' האימפריה העות–וקודם לכן (ההבסבורגית 

לא ניתן לסיים דיון זה מבלי להתייחס לסבך המונחים הקשורים ברייך 

 כדי לציין שליט בממלכה "קיסר"בעברית משתמשים אנו במונח . הגרמני

ברומא האימפריאלית . אף שמונח זה יש בו כדי להטעות, אימפריאלית

 מונח – Imperatorכשהשליט עצמו נחשב , תואר לשליט- מונח זה שםהיה

שאותה ,  של שליטה בארצות זרותמשמעותב Imperiumהנגזר מהמילה 

 זו על בשפה האנגלית נשמרה זיקה לשונית. "אימפריה"מתרגמים אנו ל

  .  mpireE- לציון שליטה בEmperorידי השימוש במונח  

,   לציון שליט האימפריה"קיסר" בעברית משמש המונח, לעומת זאת

שני מונחים אלו . "אימפריה"כשם נרדף ל, "קיסרות"שממנו נגזר המונח 

שנדרשה להם אגב לימוד , הם חידוש לשוני של השפה העברית המודרנית
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, "ממלכה"- ו"מלך"המקרא משתמש במונחים . זירות היסטוריות זרות

אף .  בשפה האנגליתMonarchy- וMonarchשמקבילים להם המונחים 

שבשיא התפשטותה הטריטוריאלית של ממלכת ישראל שלטה היא על 

דוד . לא הומצאו מונחים נוספים לציון שלטון זה, מספר ארצות זרות

ת או לפחו, שהרחיבו את גבולות ממלכת ישראל עד נהר הפרת, ושלמה

  .   ותו לא– "מלכים"היו ונשארו , עד בסמוך לו

בשפה הלטינית של העת העתיקה הייתה קיימת הבחנה ברורה בין המונח  

Imperator התואר - שםלבין Caesar–שם שהיה בתחילה שם משפחה  ,

היה למעשה , שממנו בא שם זה, יוליוס קיסריוליוס קיסריוליוס קיסריוליוס קיסר. תואר-ולאחר מכן הפך לשם

כינויו הרשמי היה (בשם זה  כונה הגם שלא, הראשוןImperator -ה

). מונח ששימש לציון סמכות לביצוע משימות מיוחדות, "טוראדיקט"

הוא     ,)Gaius Octavius(    ָגאיּוס אוקָטבָיאנּוסָגאיּוס אוקָטבָיאנּוסָגאיּוס אוקָטבָיאנּוסָגאיּוס אוקָטבָיאנּוסבנו המאומץ , יורשו בתפקיד

 מנהג –כשצרף אותו לשמו המקורי , תואר-שהפך שם משפחה זה לשם

הוצמד , בנוסף. ריושאותו אימצו מרבית שליטי האימפריה שבאו אח

 "נעלה" שמשמעו ,)Augustus(    "אוגוסטוס"זה התואר  Imperatorלשמו של 

 תואר שאף הוא הורש לשליטי האימפריה הרומית בדורות – "נשגב"או 

  . שלאחר מכן

האימפריה הרומית האימפריה הרומית האימפריה הרומית האימפריה הרומית בתארים אלה השתמשו מאוחר יותר גם שליטי 

כדי ליצור את הרושם שהם ממשיכיה של , )1-הרייך הגרמני ה (הקדושההקדושההקדושההקדושה

 , כאמור,  כינה עצמו2222----אוטו האוטו האוטו האוטו ה, למשל, כך. האימפריה הרומית המקורית

לאחר מונח שנזנח , )Imperator Augustus(" אימפרטור אוגוסטוס"בשם 

רוסיה  מונח זה שליטי אימצו , מאוחר יותר. . . . )Kaiser(" קיסר"לטובת  מכן

) Tsar (מאוחר אף . "אימפריה הרוסית"נסיכות מוסקבה הפכה למהרגע ש

 משהפך את צרפת )Empereur des Français(יותר אימץ נפוליאון תואר זה 

קורית בין התפקיד בדרך זו טושטשה ההבחנה המ ."אימפריה" ל"ממלכה"מ

  .  לבין שמות התואר שלהם–והמעמד של שליטי האימפריות הללו 

,  לציון שליט האימפריה)Kaiser(" קיסר"שימש התואר , 1-ברייך הגרמני ה

כשהוא עומד בראש היררכיה ברורה של בעלי סמכויות פוליטיות במה 

שבו שימש , מדרג זה היה ייחודי לרייך. "מדרג אימפריאלי"שניתן לכנות 

בעוד שבשאר היבשת היו ונותרו שליטי , "מלך המלכים"הקיסר כ

מכיוון שהקיסר נחשב לשליט העליון .  בלבד"מלכים"הממלכות השונות 

בתחומו ) König ("מלך"נאסר השימוש בתואר , 1-ברחבי הרייך הגרמני ה

עם ביטול האיסור הפכו  (1806 איסור שבוטל רק עם התפרקותו בשנת –
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 הישויות ).הנובר,  סכסוניה,וירטמברג, בווריה: יכויות לממלכותמספר נס

, )tumHerzog ,tentumfürs(הפוליטיות היחידות שהוכרו היו נסיכויות 

המקבילים  אצולה תארי –  fürst או Herzogששליטיהן כונו בשמות 

חלק . Duxת לטיניהשמקורו במילה , )duke(לתואר הבריטי דוכס 

הפכו מאוחר לאותן , שנהנו מעצמאות רבה יחסית, מנסיכויות אלה

, לעומת זאת בפרוסיה. מדינות שמהן מורכבות היום גרמניה ואוסטריה

 " פרוסיהמלך"אומץ התואר , שנמצאה מחוץ לשלטון האימפריאלי

)preußische König( 1701 כבר בשנת) תואר שהחזיק –) 1-פרידריך ה 

   ).Kaiserreich( "קיסר הרייך"שאז הפך ל, 1871מעמד עד שנת 

אינו אפוא  , אף שהולך ונעלם מהנוף הפוליטי המוכר לנו, האימפריאליזם

ובתור שכזה חשוב ,  אלא מוסד קבע בחברה האנושית–ורית תאונה היסט

אלא כתביעה , את הלאומיות לא ניתן להבין. כול כך לעמוד על תכונותיו

,  כשם שאת הליברליזם לא ניתן להבין–לעצמאות משלטון אימפריאלי 

אם הרודנות היא סוג של משטר . אלא כתביעה לחופש משלטון רודני

קיימת , כאמור. חוץ-ם הוא סוג של מדיניותהרי שהאימפריאליז, פנימי

. אף שזו אינה מוחלטת, זיקה היסטורית ברורה בין אימפריאליזם לרודנות

, צרפת, בריטניה(אפילו באותן אימפריות מערביות ליברליות יחסית 

ובאותה שעה , מדינה יכולה להיות ליברלית כלפי פנים). הולנד ובלגיה

ניות המוכרת לנו היטב מאותן  ש–להיות אימפריאלית כלפי חוץ 

גם אם בפנים המדינה שורר משטר , לכן. אימפריות מערביות מודרניות

כשהמנדט , הרי שבארצות הכפופות לה ישרור תמיד שלטון רודני, ליברלי

  .  לכךדוגמא ישראל הוא -הבריטי על ארץ

עריצות . לא כול משטר רודני הוא בהכרח אימפריאלי באופיו, לעומת זאת

כמו גם ברבות , העיר של יוון העתיקה-טית שררה ברבות ממדינותפולי

 כשם שזו שוררת ברבות –הביניים -העיר של איטליה בימי-ממדינות

לאום -המורכבת ממדינות, חברה גלובלית. הלאום המודרניות-ממדינות

 אך לא מציאות –היא אולי חזון שיש לשאוף אליו , ליברליות-דמוקרטיות

שלא כול הציביליזציות ,  חזון זה הוא מערבי מובהק:יתירה מזו. בפועל

,  שולל חזון זה באופן מפורשהאסלאם המיליטנטילמשל , כך. שותפות לו

 השלטת אימפריאליזם אסלאמי על –כשהוא מציב כנגדו אידיאל הפוך 

  . העולם כולו
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   זהויותהפוליטיקת  1.7

 אינם ניותהשפות הגרמאגבולות ומשטרים במרחב דובר , לופי שמותחי

 שילוב המצמיח את –אלא גם לפסיכולוגיה , אפוא רק עניין לפוליטיקה

שהוא אולי החידוש החשוב ביותר , "פוליטיקת הזהויות"המושג 

ללמוד עד כמה חדש מושג זה ניתן  .בהיסטוריה של מדעי המדינה

בהיעדרו של המונח , לפני כן. שהשימוש בו החל רק לאחרונה, מהעובדה

הפן " התייחסו אל המרכיב הפסיכולוגי בפוליטיקה בשם, "יתזהות קיבוצ"

הפן האובייקטיבי של " להבדיל מ– "הסובייקטיבי של הלאומיות

הכולל את כול הגורמים החיצוניים המעצבים את תופעת , "הלאומיות

 באשר משמש הוא –אלא גם מהותי , הבדל זה אינו רק סמנטי. הלאומיות

לכול אחד מההיבטים המעצבים . וספותכלי לניתוח תופעות חברתיות נ

הזהות הזהות הזהות הזהות : יש השפעה על עיצוב הזהויות הקיבוציות שלנו, את חיינו

שהמוקד שלה  הזהות האתניתהזהות האתניתהזהות האתניתהזהות האתנית; טריטוריאליטריטוריאליטריטוריאליטריטוריאלי שהמוקד שלה הוא הלאומיתהלאומיתהלאומיתהלאומית

פולחן הדתי פולחן הדתי פולחן הדתי פולחן הדתי ההההשהמוקד שלה הם  דתיתדתיתדתיתדתית הזהותהזהותהזהותהזהות; ; ; ; הלשון והתרבותהלשון והתרבותהלשון והתרבותהלשון והתרבותהוא 

כלי כול אחת מזהויות אלו משמשת . מוסרייםמוסרייםמוסרייםמוסריים----הערכים הדתייםהערכים הדתייםהערכים הדתייםהערכים הדתייםוווו

אף שאין ,  ובתור שכזו ממלאות הן תפקיד פוליטי–לאינטגרציה חברתית 

  . זה תפקידן היחיד

הלשון והתרבות בקרב הגורמים מעצבי הזהויות , משקלן של הטריטוריה

הפוליטיות היה עד לתקופה המודרנית נמוך יחסית בהשוואה למשקלה 

 הלאומיות זהויות טריטוריאליות ואתניות קשורות עם הופעת. של הדת

 אף שניתן למצוא להן תקדימים גם בתקופות –באירופה בעת החדשה 

משקלה , לעומת זאת. דוגמת הזהות הישראלית בעת העתיקה, קודמות

אפילו בחברות . של הדת בעיצוב הזהות הקיבוצית הוא עתיק יומין

מילאה הדת תפקיד , שהיו קשורות בקשרי דם חזקים, שבטיות קמאיות

 קל וחומר בחברות פוליטיות מפותחות –שון במעלה אינטגרטיבי רא

, תביעת הליברליזם להפרדת הדת מהפוליטיקה, בפרספקטיבה זו. יותר

לכול היותר ניתן לתבוע את . היא בלתי אפשרית, נאצלת ככול שתהיה

  . אך לא לבטלה כליל, הפחתת משקלה של הדת בחיים הפוליטיים

, פוליטיקה היא באסלאםהדוגמא המובהקת ביותר להשפעת הדת על ה

האיאתוללה האיאתוללה האיאתוללה האיאתוללה כפי דבריו של , שבו לא ניתן כלל להפריד בין השתיים

, האסלאם הוא פוליטיקה" ):1979מחולל המהפכה באיראן בשנת (    ומייניומייניומייניומייני''''חחחח

 אפילו בזירה ....))))39393939' ' ' ' עעעע, , , , משבר האסלאםמשבר האסלאםמשבר האסלאםמשבר האסלאם, , , , ברנרד לואיסברנרד לואיסברנרד לואיסברנרד לואיס((((" או שהוא לא כלום

 מהפוליטיקה שבה לפי הדוקטרינה הנוצרית על הדת להתנתק, האירופית
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, )21212121////בבבב""""מתי כמתי כמתי כמתי כ, " ְוֵלאלִֹהים ֶאת ֲאֶׁשר ֵלאלִֹהים,ְּתנּו ַלֵּקיָסר ֶאת ֲאֶׁשר ַלֵּקיָסר(

,  בין השאר,  השפעה שהשתקפה–הייתה לה השפעה פוליטית עצומה 

 30מלחמת (" 17-הדת באירופה של המאה ה-בשינויים שחוללו מלחמות

  ). "השנה

 הרפורמציה הפרוטסטנטית חשובה ככול שתהיה, בפרספקטיבה זו

 הריהי משנית ביחס להשפעתה על הפוליטיקה –דתית -מבחינה פנים

חוזי .  בפרטהשפות הגרמאניותועל זו של המרחב דובר , האירופית בכלל

, )1648 ,"שלום וסטפליה"(שלום שנחתמו עם סיומן של מלחמות הדת ה

ויות אלא גם שינויים בזה – חוללו לא רק שינויים טריטוריאליים

אם עד אז שלטו הזהויות האימפריאליות במרחב זה באופן . הקיבוציות

הרי שממועד זה ואילך החלו מתגבשות בצידן גם זהויות חדשות , מוחלט

זכותה של  הוכרה לראשונה בהיסטוריה .  המודרניותזהויות לאומיות –

 אלא גם את עצמאותה – את צביונה הדתילא רק ל מדינה לקבוע וכ

הוכרה זכותן של , כמו כן. )ריבונות(בכול שאר תחומי החיים הפוליטית 

  . ללא הבדל בגודלן ובעוצמתן,  החדשות לשוויוןהמדינות

 משפט – "משפט בינלאומי"מהפכה זו חוללה גם את מה שמוכר היום כ

כול עוד שררו הסדרים . לאום להתקיים-שבלעדיו לא יכולות כלל מדינות

סים בין הקהילות הפוליטיות והאתניות הוסדרו היח, אימפריאליים בלבד

בדומה     ––––    אימפריה הרומית הקדושהאימפריה הרומית הקדושהאימפריה הרומית הקדושהאימפריה הרומית הקדושההההה לשמי פניההמשפט ידי -השונות על

משפט "שכונה בשם , באימפריה הרומיתבאימפריה הרומיתבאימפריה הרומיתבאימפריה הרומיתמי ששרר משפט הפנילכפיפותן ל

מדובר למעשה בשני , למרות הדמיון בשם ).Jus Gentium( "העמים

ינלאומי הוא אמנות אם בסיס המשפט הב, שכן. מוסדות שונים לחלוטין

משפט "הרי ש –שהצדדים להן נתפשים כיחידות ריבוניות , בינלאומיות

המשקפים יחסי כפיפות ,  הוא תוצר של צווים אימפריאליים"העמים

  . מובהקים
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  ישראל-רציפות ותהפּוכֹות בתולדות שנאת : 3333פרק 

  

-על-האין אנו יושבים דורות?  האומנם לפתע באה עלינו הרעה הזו

ובכול פעם שרועדת האדמה , געש העומדים בעשנם-דורות על הרי

 אנו –הגעש פולטים את לבת ִאשם המכלה בנו -תחתינו והרי

מפני שעצמנו עינינו מראות וִהרבנו , עומדים נדהמים ומוכי תימהון

שאין עשן עולה , הגעש כבו מכבר-שהרי, קולות-להכריז בקולי

? אלא ערפילי בוקר פרושים עליהם ואין בהם סכנה כלל, מלועם

האם זוהי השֹואה האיומה הראשונה שבאה עלינו "! לפתע פתאום"

יישוב -האם לא נפלו מרכזי? במשך אלפיים שנות גלות ונדודים

ויכסו בהריסותיהם על רבבות ועל " לפתע פתאום"דיים גדולים יהו

?  אשר היו כלא היו–נשים וטף מישראל , זקן ונער, מאות אלפים

החיים -האם לא חתמו מרכזים אלה במפלתם את פרשתם  של עמל

אשר ִשקעו את גופם , הנפש של עשרות דורות מישראל-ומשאות

  ? עולםשבכול ה" פיתום ורעמסס"ונפשם בחומות של 

        ))))113113113113' ' ' ' עעעע, , , , """"מול הר הגעשמול הר הגעשמול הר הגעשמול הר הגעש"""", , , , דוד אנגלדוד אנגלדוד אנגלדוד אנגל(((( ציון דינורציון דינורציון דינורציון דינור----בןבןבןבן                          

  

  ֶׁשּלֹא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו:ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו

רּוְך הּוא ְוַהָּקדֹוׁש ָּב, ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו –

  . ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם

                  ההגדה של פסח           ההגדה של פסח           ההגדה של פסח           ההגדה של פסח 

  

 ִעם ָׂשִריָת ִּכי – ִיְׂשָרֵאל  ִּכי ִאם, לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך:ַוּיֹאֶמר

  . ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל ֱאלִֹהים ְוִעם

        ) ) ) ) 29292929////בבבב""""לללל(((( בראשיתבראשיתבראשיתבראשית                            

  

  .ַמְלָאְך ַוֻּיָכל  ַוָּיַׂשר ֶאל; ֱאלִֹהים נֹו ָׂשָרה ֶאתּוְבאֹו ָאִחיו ַּבֶּבֶטן ָעַקב ֶאת

  ))))4444----5555////בבבב""""יייי    (    (    (    (הושעהושעהושעהושע                                                                
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  ראשית ישראל 3.1

אף שלפי המקרא ראשית זו , ראשיתו של עם ישראל בהיותו ריבון בארצו

שך ביציאת מצריים וסיים המ,  החל בסיפורי האבות–קדומה בהרבה 

באשר , ראשית זו היא מחוץ לגדרו של ספר זה, ואולם. במעמד הר סיני

 במאמרו נדב נאמןנדב נאמןנדב נאמןנדב נאמןכפי שכותב , מצויה היא ברובה בעולמו של  המיתוס

נדב נאמן נדב נאמן נדב נאמן נדב נאמן ( "פרשת כיבוש הארץ בספר יהושע ובמציאות ההיסטורית"

  ::::))))289289289289' ' ' ' עעעע ,,,,""""מנוודות למלוכהמנוודות למלוכהמנוודות למלוכהמנוודות למלוכה) ") ") ") "עורכיםעורכיםעורכיםעורכים((((וישראל פינקלשטיין וישראל פינקלשטיין וישראל פינקלשטיין וישראל פינקלשטיין 

אין כמובן לדבר על תקופת האבות , מנקודת מבטו של ההיסטוריון

 והצבתה כתקופה נפרדת בתולדות ישראל, כעל תקופה היסטורית

ספרותי לשרטט את ראשיתו של עם -היא ניסיון תיאולוגי –

ניסיון שראשיתו בתקופה שלאחר הפיכתו של ישראל , ישראל

נשים החלו בעת שא, לחטיבה מדינית ולישות אתנית מגובשת

לשאול על מוצאם ועל שלבי ההתפתחות שהביאו להתגבשותם 

  . כעם

 לוט בערפילי המיתוסים השוניםהמוכרים לנו העמים של  םמוצא, ככלל

כך כבד יותר הערפל המכסה את , ל שעם מסוים עתיק יותרווככ –

כשאנו מדברים היום , לכן. תולדותיו בטרם החל מתגבש בטריטוריה שלו

אין אנו מתכוונים בדרך כלל למוצאם , העמים המודרניים ם שלעל מוצא

,  אלא לתולדותיהם בארצותיהם–השרוי בערפילי המיתוס , הראשוני

התארגנו בהן , בנו בהן את כפריהם ועריהם, לאחר שכבר התיישבו בהן

כל מה . פוליטית ואף החלו להעלות על הכתב את ההיסטוריה שלהם

ואילו מה  –  הוא בתחום המיתוסשהתרחש בטרם התיישבו בארצותיהם

.  שלהםשהתרחש לאחר מכן הוא כבר בתחומה של ההיסטוריה הלאומית

ההיסטוריה של עם . הכללה גסה זו נכונה גם לגבי מוצאו של עם ישראל

ישראל מתחילה עם התיישבותו בארץ ישראל וגיבוש המערכות 

צו כל מה שהתרחש קודם להתיישבותו באר. הפוליטיות והדתיות שלו

ואילו כל מה שהתרחש לאחר מכן הוא בתחום  – הוא בתחומי המיתוס

  . ההיסטוריה הלאומית שלו

מה שמייחד אותו הוא . מבחינה זו עם ישראל אינו שונה משאר העמים

 ועד "האדם הראשון"המשחזר את תולדותיו למן , מיתוס הראשית שלו

יו מסורות נכון אומנם שגם לעמים קדומים אחרים ה. להתנחלותו בארצו

או של איגוד (היוחסין של שבט מסוים -ששחזרו את אילן, גנאולוגיות

או מייסד איגוד (ושכללו את רשימת האבות עד למייסד השבט , )שבטים



267267267267 של אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואההיסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה הההה

ספר דברי ספר דברי ספר דברי ספר דברי בדומה לזה של ,  אך אלו לא חרגו מרישום טכני–) השבטים

ישראל הוא מיוחד מיתוס ראשית , לעומת זאת). ט-פרקים א (''''הימים אהימים אהימים אהימים א

את תולדות שאר גם עם ישראל  תולדותשלב הוא בתיאור מבאשר , נובמי

עד , שלהםתוך הצגת אילן יוחסין מפורט  – העמים שחיו בסביבתו

לא ,  אלמלא תיאור מפורט זה. אבי האנושות כולה, "האדם הראשון"

שרובם הושלכו לפח , היינו יודעים היום דבר על העמים העתיקים הללו

  . נשכחו כלא היוהאשפה של ההיסטוריה ו

שאין לו , לאומית-אלא אף רב, המקרא הוא לא רק אנציקלופדיה לאומית

. אך המקרא הוא הרבה יותר מזה. אח ותקדים בתולדות ספרות העמים

מהווה הוא גם ספר , בנוסף לערכו כספרות דתית ייחודית במינה

ה ה ה ה מיתוסטורימיתוסטורימיתוסטורימיתוסטורי) 1: ( סוגי ספרי היסטוריה3הכולל , היסטוריה מיוחד במינו

; שעניינה תולדות עם ישראל בטרם התיישב בארצו, )היסטוריה מיתית(

, שעניינה התנחלות שבטי ישראל בארץ ישראל, היסטוריוגרפיההיסטוריוגרפיההיסטוריוגרפיההיסטוריוגרפיה) 2(

התאגדותם והקמת ממלכות יהודה וישראל עד חורבנן וגלות תושביהן 

שעניינה , )פילוסופיה של ההיסטוריה (היסטוריוסופיההיסטוריוסופיההיסטוריוסופיההיסטוריוסופיה) 3(; לארצות ניכר

,  לפי דפוסים ערכיים של שכר ועונשלאירועים ההיסטורייםמשמעות מתן 

  . ברכה וקללה

ספרות ההיסטוריוסופית המודרנית אינה אלא ה, מבחינות מסוימות

המקרא הוא שהעניק לנו את . ית  המקראסופיההערות שוליים להיסטוריו

  יםצרוב מושגים ה– "רצף קדם היסטורי" ואף "רצף היסטורי"מושג ה

ההיסטוריה היא רצף , לפי המקרא. ודעתנו הקיבוציתבתמאוד עמוק 

בתקופת  המקרא  ועד לזמן עריכת"האדם הראשון"מבריאת העולם ו

כאשר כל , תפישה זו של הרצף ההיסטורי הורחבה מדור לדור. הבית השני

בעמים החל , "משפחת האדם"קורות : דור הוסיף פרק משלו לפרשה זו

צור , ארץ ישראל, מצרים, יםכשד-אור(הקדומים של המזרח התיכון 

, האשורים( הגדולות של העת העתיקה אימפריותהדרך המשך , )וצידון

 הגדולות של ימי אימפריותהמשך ב, )הרומאים, היוונים, הפרסים, הבבלים

. וכלה בחברה הבינלאומית שבה אנו חיים היום, הביניים והעת החדשה

ם בסולם שלבים עוקבי,  ארוכהל מושחל כחוליות בשרשרתוהכ

מושג שהוא עצמו תוצר של הספרות ( "החברה האנושית"ה של התפתחות

  .  למן ראשיתה עד היום, )המקראית

ופרי סדר ת המקרא היא פרי קריא, מדעת-מדעת ושלא, כרוניקה זו

, חניכי התרבות המערבית, דור אחר דור מתקיימת בנו.  בוהקריאה
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ובכך  – ייחודת ההמשותפים לבני שלוש דתו, השפעת סיפורי המקרא

אף . "אדם הראשון"שראשיתה בבתודעתנו כשרשרת נצרבת ההיסטוריה 

ספרות יוונית (ים ספרותיים נוספים רבדספרות המקראית  לפותווסהאם 

 )הביניים והספרות המודרנית-ימיאירופית בומאוחר יותר ספרות , ורומית

כל הפרקים שהתווספו רק ו, לא חל שינויתפישה עצמה הרי שב –

, הכרוניקאים של ימינו. שדפוסיה עוצבו זה מכבר, מרחיבים את היריעה

 אלא אנושותאינם יכולים לספר את קורות ה, םיהביני-כקודמיהם בימי

כמו כן ניתן למצוא בכרוניקה  (. פשוטו כמשמעו"האדם הראשון"מ

  – כית"כנגד חווה התנ: המודרנית הקבלות מעניינות לכרוניקה המקראית

העדן המקראי -כנגד גן;  המאובן העתיק ביותר שנמצא עד כה,"סילּו"את 

כנגד המבול ; זירה אחרתידי האדם לטובת -העד שננטשו על-את יערות –

  ).'דת תקופת הקרח וכ א–המקראי 

יש , שבה מושג הרצף הוא מושג מרכזי, רק במסגרת כרוניקה מעין זו

ופים אנו מבחינה זו כפ.  והתפתחותבכלל טעם לדון בשאלות של מוצא

 אפילו איננו מודעים לכך ואפילו נעשינו ,לדפוסי החשיבה המקראיים

מעבר להשלכות שיש להיסטוריוגרפיה המקראית על . ביקורתיים יותר

יש לה השפעה מכרעת על תפישתנו את , מכלול דפוסי החשיבה שלנו

ובייחוד זו שבה אירעו האירועים המכוננים , ההיסטוריה הלאומית שלנו

מתקשים אנו לפרש באופן עצמאי , ויים בדפוסי חשיבה אלהשב. שלה

את האירועים שהתרחשו בתקופת המקרא ואף את אלה וביקורתי 

  . החל מתקופת הבית השני ועד ימינו, שהתרחשו לאחר מכן

, )2013 ועודכן ביולי 2009שפורסם באפריל (" ארץ הר ומישור"בספרי 

בין שני רבדים של עם שלפיה יש להבחין , הצגתי לראשונה את התזה

    : שבאו בעקבותיוגלויות חורבן ממלכות יהודה וישראל והן לִמשישראל 

שנשאר קשור , שכלל את השכבות הנמוכות של העם" עם הארץ ")1(

שכלל את השכבות , "עם הספר היהודי") 2(; בטבורו לארץ ישראל

ל הוגלה מארץ ישראאשר , )וכתוב-אלו שידעו קרוא(הגבוהות של העם 

ההיסטוריה של עם . במזרח התיכון ובאירופה, והתגבש בגלויות השונות

 תחילה בזירה –ישראל -הספר היהודי התחוללה אפוא מחוץ לגבולות ארץ

שעם הספר , כמו כן טענתי. תיכונית ולאחר מכן גם בזירה האירופית-הים

 –בשל הקשר הרוחני לארץ ישראל , היהודי שמר על זהותו הלאומית

  . ממנו להפוך לעדות דתיות בזירות ההיסטוריות השונותקשר שמנע
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מהו ,  עמדה השאלה,"עם הספר היהודי"במרכז הפרק שעסק במוצאו של 

 1-שמאז המאה ה, מהו מקור הגניוס של העם היהודי? מוצאו של עם זה

גדולי אנשי , אנו הוציא מתוכו את גדולי הפילוסופים-נ עד ימינו"לסה

כמו גם אנשי עסקים מבריקים ומנהיגים  –המדע וגדולי הסופרים 

התשובה שנתתי התבססה על החלוקה האנליטית בין . חברתיים בולטים

שמקור הגאוניות הזו הוא במבנה , טענתי. "עם הספר" לבין "עם הארץ"

עם "שניתק עצמו מ, "ראש בלי גוף" – "עם הספר היהודי"החברתי של 

שהחלוקה ,  טענתי הייתהתמצית". גוף בלי ראש" שאותו כיניתי ,"הארץ

 מסבירה לא רק את גאוניותו של עם "עם הארץ" לבין "עם הספר"בין 

דממה והקיפאון שפקדו את ארץ ישראל בשעה  אלא גם את, הספר

.   בבחינת היו אלה שני צדדים של מטבע אחד–שנותרה עם הגוף בלבד 

 סיימתי ספר זה בסיפור המפגש המחודש בין שני חלקיו של עם ישראל

   .עם שיבת ציון המודרנית, המקראי

ארץ הר "ספר זה הוא הרחבה של התפישה שהועלתה לראשונה בספרי 

אם ראשית עם ישראל נתפשת .  הגם שהוא עומד בפני עצמו– "ומישור

 הרי –חרף היותה שרויה בערפילי המיתוס המקראי , כגלויה וידועה

חרף היותו , פל בגלויותיו השונות לוט בער"עם הספר היהודי"שראשית 

בעוד שעל ראשית עם ישראל היו . הסיבה לכך ברורה. מאוחר בזמן

עם הספר " הרי שעל הראשית של –נביאים וסופרים שטרחו לכתוב 

את רוב הידע שיש לנו על תקופה .  בגלויותיו לא נכתב כמעט דבר"היהודי

 שואבים אנו מקטעי סיפורים והערות בספרות, "ימי הביניים"המכונה , זו

רוב הידע שלנו על תקופה .  לא היסטוריה–שעניינה משפט , ההלכה

שהקפידה לתעד אירועים ,  זו מקורו בספרות הכנסייתית"חשוכה"

, "ראשית ראיה"גם אם יש לנו , לכן. היסטוריים הרבה יותר מחכמי ישראל

הן הכרונולוגיות של , מקור שלישי. יהודית-הרי שזו תמיד מגמתית ואנטי

שגם הם אינם חשודים ,  בממלכות האירופיות השונותסופרי החצר 

כול המנסה לשחזר את : קיצורם של דברים. באובייקטיביות יתרה

כמו גם את ההיסטוריה , ההיסטוריה הכללית של אירופה בימי הביניים

 מיעוט המקורות – "בעיית המקורות"נתקל ב, היהודית בתקופה זו

  .הכתובים שעליהם יכול הוא להסתמך

, ק ראשית נוכחותם של היהודים באירופה לוטה בערפילי המיתוסלא ר

 התקופה שבה הייתה –אלא גם תולדותיהם במהלך ימי הביניים הארוכים 

את אירופה כזירה . אירופה בבחינת עּוָּבר ברחם ההיסטוריה העולמית

במאה , היסטורית מכירים אנו היטב רק אלפי שנים לאחר שזו כבר נולדה
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רוב התקופה שקדמה , לעומת זאת.  המצאת מכבש הדפוסעם,  לערך15-ה

במיוחד בכול הקשור לראשיות , שרויה בערפילי המיתוס, למאה זו

, הרומאים,  היוונים–השונות של כול אחד מהעמים שכוננו זירה זו 

, כול ניסיון להתחקות אחר מוצאם של העמים הללו. הגרמנים והסלאבים

תקופות הראשית . ו כשלון ידוע מראשסופ, מבחינה גיאוגרפית או גנטית

  .הללו לא הותירו אחריהן עקבות

  

  ראשית אירופה 3.2

, "ראשית ישראל" לתקופה של "ראשית אירופה"מבחינה זו דומה תקופת 

מגמתיות ,  למעט כרוניקות מסוימות–אף שעליה לא נכתב כמעט דבר 

יא זירה לא רק באשר אירופה ה, השוואה זו לוקה בחסר. ולבלתי מדויקות

 אלא גם משום שהפכה זירת כתב –גדולה בהרבה מזו של ארץ ישראל 

לא נמצאו כלל סופרים דוגמת סופרי , מבחינה זו. בשלב מאוחר יחסית

שסקרו את תולדות ישראל , ס" לפנה1-ישראל בראשית האלף ה

על . מבראשית עד התגבשותו לכלל חטיבה מדינית וישות אתנית מגובשת

) אלפביתי, פונטי(ים אנו רק עם אימוץ הכתב הקולי תולדות יוון יודע

, צור( כתב שאותו ירשו מהפניקים –ס " לפנה1- של האלף ה1-במחצית ה

, גם על הרומאים יודעים אנו רק משאימצו הם את הכתב הקולי). צידון

על הגרמנים יודעים אנו רק לאחר , לעומת זאת. אותו ירשו מהיוונים

.  לא לפני כן– של האימפריה הרומית שכבר נפגשו עם תרבות הכתב

אלא גם , המעט שאנו יודעים על הגרמנים הוא לא רק חסר: יתירה מזו

שסופריה ניסו להתחקות אחר תולדות הגרמנים , מוטה לטובת רומא

  גם ....))))ראה בהקשר זה את ספריהם של יוליוס קיסר וקורנליוס  טקיטוסראה בהקשר זה את ספריהם של יוליוס קיסר וקורנליוס  טקיטוסראה בהקשר זה את ספריהם של יוליוס קיסר וקורנליוס  טקיטוסראה בהקשר זה את ספריהם של יוליוס קיסר וקורנליוס  טקיטוס((((ואופיים 

נו רק לאחר שאימצו את הכתב על ראשיתם של העמים הסלאבים ידוע ל

   ).).).).11111111----הכרוניקה הרוסית הראשונה היא מהמאה ההכרוניקה הרוסית הראשונה היא מהמאה ההכרוניקה הרוסית הראשונה היא מהמאה ההכרוניקה הרוסית הראשונה היא מהמאה ה((((הקירילי 

שהחשובה שבהן , כול דיון בראשיתה של אירופה מעורר מספר שאלות

ומה חידשה היא , מה ירשה אירופה מהמזרח התיכון הקדום: היא השאלה

זירה ")  1: ( שאלה שמובלעים בה שני מושגים–ויצרה בכוחות עצמה 

 בפרספקטיבה המוצעת ."ציביליזטוריתזירה הרחבת ") 2(; "ציביליזטורית

כשלפניה , היא חוליה ברצף היסטוריההיסטוריה של אירופה , כאן

התיכון הקדום ולאחריה ההיסטוריה של הזירה -ההיסטוריה של המזרח

במקביל לזירה זו התפתחו זירות ). הצפונית והדרומית(האמריקאית 

כמעט בלי קשר עם זירת , ספות במרכז אסיה ובמזרחהציביליזציוניות נו
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תוך הזירה האירופית התפתחה מזירה ה. התיכון והזירה האירופית-הים

לפני ששואלים על , לכן. לאחר שזו כבר הגיעה לבגרותה ,תיכונית-הים

על חידושים מפליגים אלה או , מסוג זה או אחרתרבותיים הישגים 

הבעיה . ה על הרקע של תנאי הזירה חברתיש לטפל בעצם בניי, אחרים

בעיה הזו  – ציביליזטוריתשל הפיכת יחידה גיאוגרפית לזירה אז תהיה 

, כידוע, ת הראשונה ארוכהַבהדרך אל הְצ. ת התרבותית הראשונהַבשל הְצ

  .מזו שממנה אל הכור האטומי

תרבותי ופוליטי , האינטגרציה של זירת הסהר הפורה כדי מירקם יישובי

 ). ס" לפנה1- עד האלף ה4-מהאלף ה (שניםאלפי משכה  נ,מפותח

של הפניקים בהתיישבות שראשיתה , התיכון-האינטגרציה של זירת הים

כינון האימפריה ב וסיומה, ס" לפנה1- באלף ה לאורך החופיםוהיוונים

 הקצראומנם ה ית הי,)נ" לסה117-98(מרקוס טריאנוס מרקוס טריאנוס מרקוס טריאנוס מרקוס טריאנוס הרומית בתקופת 

  .   מעלה מאלף שניםאף שגם היא נמשכה ל, בהרבה

שמצפון להרי האלפים ולהרי (האינטגרציה של אירופה , לעומת זאת

) נ" לסה476(שהחלה עם נפילת האימפריה הרומית המערבית , )הבלקן

 800נמשכה , )נ" לסה13מאה (הצלב הבלטיים -והסתיימה בתקופת מסעי

נטו ההיסטוריונים , חרף חשיבותה העצומה של תקופה זו. שנה בלבד

 sMiddle Age, medieval,( "ימי הביניים"השחיר פניה בכנותם אותה ל

medium aevum( התקופה החשוכה" או" )Dark Ages ,Dunkle Zeitalter(  
בשקפם את הֶחֶסר שבציביליזציה ,  מונחים שנטבעו בתקופת הרנסנס–

תוך התעלמות , תיכונית-האירופית בתקופה זו בהשוואה לציביליזציה הים

נתפשו , שבין העת העתיקה לעת החדשה" ימי הביניים".  של זומהישגיה

,  משום שנחשבו כתקופה של גסיסת העולם העתיק"חשוכים"אפוא כ

מונח שנתייחד לאמריקה  ("עולם  חדש"יותר מאשר כתקופה של לידת 

העולם " –שנחשבה כבר כיבשת עתיקה  , לאחר גילויה בידי אירופה

  ).  שהותירו אותה מאחוריהםכפי שזו כונתה בפי אלה, "הישן

מספר "אלא על , "ראשית אחת"בהקשר האירופי לא ניתן לדבר על 

זירות "אלא לפי ,  שאותן ניתן לסווג לא לפי עמים ראשיות– "ראשיות

לחלק את ההיסטוריה האירופית כאמור באופן גס ניתן . "ציביליזטוריות

  : "ציביליזטורית ה זיררחבתה"בתהליך שניתן לכנותו ,  שלבים עוקבים4-ל

) שגבולה הצפוני הוא הרי הַאלּפים (הזירה הים תיכוניתהזירה הים תיכוניתהזירה הים תיכוניתהזירה הים תיכוניתראשית ) 1(

היוונית לאורך חופי הפניקית ובקולוניזציה , ס" לפנה1-בתחילת האלף ה

ידי -שכללה עם גיבושה על, התיכון-השחור וחופיו הצפוניים של הים-הים
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ארצות , כָיָוון את מה שידוע היום ,ס" לפנה2-במאה ההאימפריה הרומית 

  ;  ספרדואיטליה , הבלקן

שגבולה המערבי הוא  (זירת אירופה המרכזית והמערביתזירת אירופה המרכזית והמערביתזירת אירופה המרכזית והמערביתזירת אירופה המרכזית והמערביתראשית ) 2(

כיבוש (ס " לפנה50-58בשנים ) בריטניה וגבולה המזרחי הוא הרי הַקרַּפטים

ידי האימפריה -שכללה עם גיבושה על, )ידי יוליוס קיסר-גאליה על

את מה ) ר קרל הגדול כקיסרהשנה שבה הוכת, נ" לסה800(הפרנקית 

, אוסטריה, כיה'צ, סלובקיה, הונגריה, רומניה, שמוכר היום כבולגריה

  ; צרפת ובריטניה, גרמניה

קרפטים השגבולה המערבי בהרי  (אירופיתאירופיתאירופיתאירופית----הזירה המזרחהזירה המזרחהזירה המזרחהזירה המזרחראשית ) 3(

שכללה עם , )הממלכה הסקיתית(ס " לפנה8-במאה ה)  בהרי אורלזרחיוהמ

 את מה שמוכר היום ,18-המאה ב רוסיתהידי האימפריה -גיבושה על

אף שהאחרונות (ליטא ופולין , בלרוס, אוקראינה, רוסיה האירופיתכ

  ; )משתייכות גם לזירה הבלטית

שכללה , )מסעות הויקינגים(נ " לסה8- במאה ההזירה הבלטיתהזירה הבלטיתהזירה הבלטיתהזירה הבלטיתראשית )  4(

 את מה שמוכר היום ,13-הה מאהמסדר הטבטוני בידי -עם גיבושה על

   ;נורבגיה ודנמרק, שוודיה, פינלנד, אסטוניה, יהלטבי, כליטא

רוסיה "( אסיאניתאסיאניתאסיאניתאסיאנית רוסיה ה רוסיה ה רוסיה ה רוסיה השל    הזירהבמניין השלבים הללו לא נכללת 

משום שההיסטוריה שלה היא למעשה חלק מההיסטוריה של , )"הגדולה

זירה האסיאנית לא יצרה רוסיה . שהיא עתיקה הרבה יותר, אסיה

, ליה של האימפריה המונגוליתאלא רק נכנסה בנע, חדשה ציביליזציונית

 תהליך שאותו –כשם שאלכסנדר מוקדון נכנס בנעלי האימפריה הפרסית 

יצירת זירה "להבדיל מ, "העתקת מוקד כוח אימפריאלי"ניתן לכנות 

או העתקת ציביליזציה  , מאין-ידי יצירת ציביליזציה יש- על"ציביליזציונית

זירה חסרת "במובן של ( "ציביליזציה-נטולת"לזירה שקודם לכן הייתה 

  )."פוליטית ודתית, כלכלית, אינטגרציה יישובית

באשר למיומנויות , כמגנט את היהודיםמשכה אליה אלו  ותזיראחת מכול 

 ומכאן שלא ניתן –ן הכלכליות שלהם היה ביקוש עצום לצורך התפתחות

. אלא בלשון רבים, לדבר על ראשית יהודי אירופה בלשון יחיד

כחלק מההיבט הפוליטי של , ל הזירות הללו אדון בהמשךבהתפתחותן ש

 נעשה "מה שמוכר לנו היום"השימוש במילים . הזירה האירופית בכללותה

כדי להדגיש שהישויות הפוליטיות הקיימות היום באירופה , בכוונת מכוון

במובן מסוים  ("עידן הלאומיות והלאומים", לא הופיעו אלא בעת החדשה
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 –) עת החדשה על פי המעבר מאימפריאליזם ללאומיותניתן להגדיר את ה

שושלתיות -בעוד שקודם לכן נשלטה אירופה על ידי אימפריות מונרכיות

לצורך התמצאות בסבך הישויות . לאומיות באופיין-שהיו על, שונות

הרייך הרומי " שהחשובות שבהן היו –הפוליטיות ההיסטוריות הללו 

-ו "ליטאי-האיחוד הפולני", )"1- הרייך הגרמני"המוכר גם כ ("הקדוש

נידרש מאיתנו להשתחרר מהמונחים הלאומיים המודרניים  – "פרוסיה"

  .  שלנוטבע שניהצרובים בתודעתנו משל היו הם 

  

   שנאת ישראל בגלגוליה ההיסטוריים3.3

פוליטיים הבלתי מוכרת עומדת כמכשול -אך לא רק מפת המונחים הגיאו

 אלא גם הנרטיבים שאומצו על ידינו –ה בהבנת ההיסטוריה של אירופ

זו נוטה לתאר את ההיסטוריה של יהודי . במסגרת האידיאולוגיה הציונית

משל נגזר גורלם מראש לחורבן באשר , אירופה במונחים דטרמיניסטיים

כול תקופת הגלות נתפשת . רק בארץ ישראל יכולים היהודים להתקיים

ו לתקופת שיבת ציון כתחנת מעבר שבין תקופת עם ישראל בארצ

שקהילות , בעשותם כן מתעלמים הם בכוונת מכוון מהעובדה. המודרנית

 – שנה גם בארצות ניכר 2500-יהודיות הצליחו להתקיים במשך למעלה מ

אלא גם הצלחות והישגים , שבהן ידעו הם לא רק פרעות ורדיפות

,  אלמבחינה זו לא שונה ההיסטוריה של העם היהודי בארץ ישר. עצומים

מזו של הקהילות היהודיות באירופה הנוצרית והמזרח התיכון האסלאמי  

החיים בצל הרי .  בשתיהן ידע עם ישראל תקופות של גאות ושפל כאחד–

  .אנו-געש שונים היו מנת חלקו של עם ישראל למן לידתו ועד ימינו

משתנה לאורך -יהודית קבועה ובלתי-כשל נוסף הוא הנחת זהות ישראלית

 למרות השינויים –הדורות מאז יצא עם ישראל ממצריים ועד היום כול 

והתהפוכות שהתחוללו בסביבה בה חיו ופעלו היהודים בתקופות 

נתפשת גם שנאת , היסטורית זו-כתוצר לוואי של השקפה אנטי. השונות

, לעומת זאת. למרות גילוייה השונים, ישראל לדורותיה כסטטית

יהודית עברה שינויים -ות הישראליתהזה, בפרספקטיבה המוצעת כאן

אחת .  כשגם שנאת ישראל משנה פניה לאורך ההיסטוריה–ותהפוכות 

או גרוע , ציוני-שאף כי אינו פוסט, ממטרות הספר היא להציג נרטיב חדש

ממדי והמגמתי -החד,  הריהו שונה מהנרטיב הציוני–ציוני -אנטי, מכך

הציונית נדרש היה לכונן שכדי לחולל את המהפכה , ייתכן מאוד. כאחד

לאחר , ואולם עתה.  גם על חשבון העובדות ההיסטוריות–נרטיב מעין זה 
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שמהפכה זו הצליחה ומדינת ישראל הפכה לעובדה שלא ניתן לערער 

 יכולים אנו להביט על –) למרות שיש מי שמנסה לעשות זאת(עליה 

כשהיא , תפישה ביקורתית מעין זו. העבר בעיניים אובייקטיביות יותר

  . לא להחלישנו–עשויה לחזקנו , מוצגת על ידי ציוני נלהב כמוני

החיים את , לנו.  לא סטטית–זהותו של עם ישראל היא דינאמית 

אמור הדבר , כמו גם את שנאת ישראל הנלווית לה, המהפכה הציונית

 אף שיש בכך כדי לקומם את כול מי שהורגל לחשוב –להיות מובן מאליו 

אף שיש מחלוקת בין אלה הרואים . א קבועה ובלתי משתנהשזהות זו הי

 במלכות בית דודלבין אלה הרואים ,  את ראשית ישראלהר סיניבמעמד 

יהודית היא - משותפת להם הדעה שהזהות הישראלית–את ראשיתו 

חרף השינויים הדרמתיים שחלו , קבועה ובלתי משתנה לאורך הדורות

תפישה סטטית מעין זו אין לה .  זובנסיבות ההיסטוריות בתקופה ארוכה

  כולל הזהויות – "הכול זורם"שבה , אחיזה במציאות ההיסטורית

הלאום הישראלי הצליח לשמור על זהותו ההיסטורית רק . הקיבוציות

. מפני שהשכיל להתגמש ולהתאים עצמו לנסיבות ההיסטוריות השונות

עם ישראל  בשל סגולות אלו הצליח –רציפות אגב שינוי והסתגלות 

, והאספקלריה שבה היא משתקפת, על זהות דינאמית זו. להתמיד בקיומו

  :  "תולדות עם ישראל בימי קדם"במבוא לספר ששון ששון ששון ששון ----בןבןבןבןלל לל לל לל ההההיים יים יים יים חחחחכותב 

נים והשפעות שַּפ, סטרי-הוא דו )יייי....אאאא – בין העבר להווהבין העבר להווהבין העבר להווהבין העבר להווה( היחס ביניהם

היסטוריות מקורן בתפיסה -רבות מן האשליות האנטי. הרבה לו

העבר משנה דמותו בעיני הבריות עם . ית של יחס מורכב זהפשטנ

העניין בו לובש ופושט ; שינוי מקומו וחשיבותו במערכת הזמנים

רובדי התרחשויות וחוויות , כל אימת שעידנים שחלפו, צורה

 נוסף "עומק"המעניק , מצטברים בתודעה לגוש משמעותי, שאירעו

זמן ומריבוי הידיעה העבר משתנה אפוא במרוצת ה. להוויית הדור

הזיקה התבונתית של האדם אליו היא ,  אולם מאידך גיסא–

בעקת מה שנבכי הזמן כופים עליו , באספקלריה של ההווה

  . להתבונן בו

 שלבים בהתפתחות הזהות 4-מבחינה היסטורית ניתן להבחין ב

 – התואמים לשלבים השונים שעברה החברה האנושית, הישראלית

ושלעיתים אף גלשה לשנאה ,  זו בהתנגדות כלפיהכשבכול שלב לוותה

במעבר , ראשיתה של זהות זו במזרח הקדום. ולהסתה פרועה כנגדה

-שבמרכזן עיר, מחברות שבטיות נוודיות לחברות שבטיות טריטוריאליות
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בטי ישראל כבר אינם שבטי בתקופת השופטים ש. שופט-מדינה ומלך

שבות ולבניית מסגרות אלא שבטים במעבר מנוודות להתיי, נוודים

שיאה של תקופה זו עת אוחדו שבטי ישראל תחת . פוליטיות ראשוניות

, שלשעה קלה אף הפכה אימפריה, שהקים ממלכה רב שבטית, בית דוד

 יהודה –ולאחר שני דורות שקעה והתפצלה לשתי ממלכות יריבות 

בהתמוטטות שתי הממלכות ת הבית הראשון סופה של תקופ. וישראל

ממזרח , אוטונומיה בחסות האימפריות הגדולותרץ ישראל ל אוהפיכת

  . וממערב

 החלה הזהות הישראלית להתעצב תוך עימותים הבית הראשוןהבית הראשוןהבית הראשוןהבית הראשוןבתקופת 

שרר מתח לא רק בין ממלכת , מבחינה פוליטית. פוליטיים ודתיים קשים

גם , למעשה. אלא גם בין השבטים עצמם, יהודה לממלכת ישראל

יהודה שבט  בית –ישראל נשאה אופי שבטי והודה יממלכות היריבות בין 

, היריבות בין שני שבטים טריטוריאליים אלה. יוסףשבטי כנגד בית 

  הוא עיקר עניינה של –) אפרים ומנשה(המזוהים עם הרי יהודה ושומרון 

גם . 'מלכים בספר בראשית ועד ספר מ, ההיסטוריה הארץ ישראלית

בצד בית . ידהית הראשון אחמהבחינה הדתית לא הייתה תקופת הב

  –בתי מקדש נוספים בממלכת ישראל גם הוקמו , המקדש בירושלים

מרביתם אליליים , ובצד אלו התקיימו תחת כול עץ רענן פולחנים שונים

, התוכחה הנבואית הייתה מכוונת לעקירת פולחנים אלה. על פי מהותם

, י פוסקיםתוך כדי מאבקים בלת. שניהבית השלא שורשו אלא בתקופת 

יצר את הקוד הגנטי של ש, דתי המקראי-גבש גם הקודקס המשפטיהת

  אף שזו לא פסקה –הזהות הישראלית ושמר על רציפותה לאורך הדורות 

בתקופה זו . בעיקר במעברים השונים שהתחוללו בסביבתה, מלהשתנות

גם אם . אך לא שנאה של ממש מצידם, ידע עם ישראל מלחמות עם שכניו

  בין השאר משום –הרי שאויביו טרם זיהו את ייחודו ,  ַשָכןלא לבדד

   .   שטרם התבדל מהם באופן ניכר

במונחים של ( מאופיינת על ידי שינוי הזירה הגלובלית הבית השניהבית השניהבית השניהבית השניתקופת 

בצד זירות , עת הקיף העולם המיושב את הים התיכון, העת העתיקה

יותר של תקופה זו סימן ההיכר המובהק ב).  בלתי תלויות במזרח הרחוק

הוא עלייתן של מעצמות עולמיות והפיכתן של שאר הארצות 

 כולן –יוון ורומא , פרס, בבל, אשור. דתיות-לאוטונומיות תרבותיות

שבבירותיהן מרוכז הכוח , )במונחי העת העתיקה(אימפריות ענקיות 

לא היה שונה מזה של שאר רץ ישראל גורל א). הריבונות(צבאי -הפוליטי

למעט תקופה קצרה של חידוש . טוריות במרחב הים תיכוניהטרי
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אלא כפופה , לא הייתה הארץ ריבונית, הריבונות בימי החשמונאים

-גם בתקופה זו לא שררה אחדות דתית.  למעצמות ששלטו בעולם

כאשר בהשפעת יוון חלה התייוונות של , תרבותית בקרב עם ישראל

עם "בשעה ש, ליוניםבעיקר בקרב המעמדות הע, החברה הישראלית

  .   המשיך להחזיק בדבקות בדת אבותיו ובאורחות חייו"הארץ

שעליה ניתן ללמוד , שנאת ישראל ראשיתה כבר עם היציאה לגלות בבל

הרקע לשנאה זו הוא סירוב יהודי האימפריה .  מגילת אסתרמגילת אסתרמגילת אסתרמגילת אסתרבמהמסופר 

, ָרד ֵּבין ָהַעִּמיםֶיְׁשנֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמפֹ "(הפרסית לקיים את דתות המלך 

ְוֶאת ָּדֵתי ַהֶּמֶלְך ֵאיָנם , ְוָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות ִמָּכל ָעם; ְּבכֹל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתָך

 מנהג פסול בעיני מי –כמו גם  להשתחוות לו ולשריו , )"עִֹׂשים

 אך לא בפני, "מלך המלכים", ה"שמאמינים שיש לכרוע רק בפני הקב

 ָּכל ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת"ועד הדרישה מכאן . מלכים ושרים בשר ודם

  : הדרך קצרה מאוד "דָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָח-ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד

ַהְּמָדָתא -ָהָמן ֶּבן ִּגַּדל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאת, ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

 ְוָכל  .ֶאת ִּכְסאֹו ֵמַעל ָּכל ַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹוַוָּיֶׂשם ; ָהֲאָגִגי ַוְיַנְּׂשֵאהּו

 ִּכי ֵכן ִצָּוה ,ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ּכְֹרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָהָמן

ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר  .ּוָמְרֳּדַכי לֹא ִיְכַרע ְולֹא ִיְׁשַּתֲחֶוה. לֹו ַהֶּמֶלְך

ַוְיִהי  . ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהֶּמֶלְך :ַער ַהֶּמֶלְך ְלָמְרֳּדָכיְּבַׁש

ַוַּיִּגידּו ְלָהָמן ִלְראֹות . ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵליֶהם, ְּכָאְמָרם ֵאָליו יֹום ָויֹום

 ִּכי ֵאין ,ַוַּיְרא ָהָמן .ֲהַיַעְמדּו ִּדְבֵרי ָמְרֳּדַכי ִּכי ִהִּגיד ָלֶהם ֲאֶׁשר הּוא ְיהּוִדי

ַוִּיֶבז ְּבֵעיָניו ִלְׁשלַֹח ָיד  .ַוִּיָּמֵלא ָהָמן ֵחָמה, ָמְרֳּדַכי ּכֵֹרַע ּוִמְׁשַּתֲחֶוה לֹו

ַוְיַבֵּקׁש ָהָמן ְלַהְׁשִמיד ֶאת . ִּכי ִהִּגידּו לֹו ֶאת ַעם ָמְרֳּדָכי, ְּבָמְרֳּדַכי ְלַבּדֹו

  . ַעם ָמְרֳּדָכי,ֵורֹוׁשָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ַמְלכּות ֲאַחְׁש

, כשברוב הזמן נשלטה הארץ על ידי מעצמות זרות, הבית השניבתקופת 

 שילוב של סלידה מדת ישראל –לבשה שנאת ישראל צורה חדשה 

ותסכול מסירוב עם ישראל להשלים עם השלטון האימפריאלי שנכפה 

מרד החשמונאים היה שיאה של שאיפה זו לעצמאות מדינית . עליו

ורבים מתושבי , במהלך המרד נותצו במות ומקדשים פגאניים. תודתי

  ). ומי שסרב להתייהד גורש(הארץ יוהדו 

התנגשות "העימות בין עם ישראל לאימפריאליזם היווני הוא ככול הנראה 

היה זה מאבק איתנים מתמשך .  הראשונה בהיסטוריה"הציביליזציות

, בונות עמדה להכרעהשבו לא רק שאלת הרי, ורצוף לאורך מספר דורות

מאבק זה שינה פניו עם . אלא גם גורל עם ישראל ואמונת הייחוד שלו
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 שנאה לדת –אך המוטיבים נשארו כפי שהיו , כיבוש הארץ על ידי רומא

שנאה זו . ישראל ותסכול מחוסר היכולת להשליט מרות על עם עקשן זה

ביישת את שלא הייתה מ, רומית כנגד היהודים-השתקפה בספרות היוונית

  . התעמולה הנאצית

, במסע ההסתה כנגד עם ישראל השתתפו טובי המוחות של העת העתיקה

, ס בהליופוליס" לפנה3- חי במאה ה,כהן דת, Manethon (ַמֶנּתֹוןַמֶנּתֹוןַמֶנּתֹוןַמֶנּתֹון :כגון

המשמש עד היום לצורך , מצרים על תולדות "Aegyptiaca"מחבר הספר 

 Apion grammatikos, 20 (המדקדקהמדקדקהמדקדקהמדקדק ַאְּפיוןַאְּפיוןַאְּפיוןַאְּפיון; )קביעת הכרונולוגיה הפרעונית

 ,אף הוא חיבר ספר על תולדות מצרים, אלכסנדריה, נ" לסה45 עד ס"לפנה

 ועל יציאת מצריםעל , יהודיםשבו תיאר את הידוע לו על תולדות ה

, משפטן, נ" לסה56-117 ( קֹורנליּוס טקיטּוס קֹורנליּוס טקיטּוס קֹורנליּוס טקיטּוס קֹורנליּוס טקיטּוס פּוּבליּוספּוּבליּוספּוּבליּוספּוּבליּוס;  )מנהגיהם הדתיים

נגד בצד ביקורתם כ).  והיסטוריון של האימפריה הרומיתרומאי סנאטור

ניסו סופרי יוון ורומא להשחיר את פניהם על ידי יצירת , מנהגי היהודים

 לא יצאו היהודים ממצריים גרסתםלפי . "ראשית ישראל"נרטיב שונה של 

, המצרין אלא גורשו ממנה על ידי השלטו–מרצונם ובסיוע האל שלהם 

מה (טמאים ובעלי מומים , לסבלם מחמת היותם מצורעים היה לושלא יכ

בעת עם ישראל שונאי כנגד כול ).  "טיהור אתני"יום היינו מכנים שה

  "נגד ַאְּפיון"את ספרו ) נ" לסה100-37 (יוסף בן מתיתיהויוסף בן מתיתיהויוסף בן מתיתיהויוסף בן מתיתיהוכתב ההיא 

)Contra Apionem( , שבו הסביר את הסיבות לשנאת ישראל )))) סססס, , , , 1111ספר ספר ספר ספר ' ' ' '

  : ))))וווו""""ממממ' ' ' ' עעעע,  ,  ,  ,  הההה""""ככככ

אך גם אחרים שרצו לשאת חן , בעלילות נגדנו התחילו המצרים

ולא הודו בדבר כניסת אבותינו , בעיניהם ניסו לעוות את האמת

. משם אמת על יציאתם ואף לא כתב, כפי שהייתה בפועל, מצרימה

תחילה משום שאבותינו , איבתם וקנאתם נבעו מסיבות שונות

כאשר שבו , השתלטו על ארצם ומשום שצלחה דרכם מחדש

ייני קודש שגרם אחרי כן היה זה הניגוד הגדול יותר בענ. למולדתם

שהרי יראת האל שלנו עולה בהרבה על זו , לשנאתם הגדולה

 בדיוק כפי שנבדל טבע האלוהים מזה של בעלי –המקובלת עליהם 

שהורגלו , הלא כולם אנשים קלי דעת וחסרי שכל...חיים חסרי בינה

כי לא היו מסוגלים , מבראשית להוקיר בצורה שגויה את האלים

ונתמלאו קנאה למראה רוב , הקדושה שלנולחקות את התיאולוגיה 

  . מעריצנו



 בצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעשבצל הר הגעש

 
278278278278

 על שהוא מפרש את מצוות השבת לא ,לַאְּפיוןלועג פלביּוס , למשל, כך

- לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל :ַׁשָּבת ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך  ַהְּׁשִביִעי ְויֹום"בבחינת , כפשוטה

ְוֵגְרָך , ְּבֶהְמֶּתָך-ְרָך ַוֲחמְֹרָך ְוָכלַוֲאָמֶתָך ְוׁשֹו-ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך-ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך

ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ , ָּכמֹוָך, ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך - ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך

   ::::))))וווו""""ממממ' ' ' ' עעעע', ', ', ', בבבב' ' ' ' סססס, , , , 2222ספר ספר ספר ספר , , , , שםשםשםשם(((( שלדבריומשום  אלא – "ִמְצַרִים

ומסיבה זו , ותהייתה להם דלקת מפשע, משצעדו מהלך ששת ימים

נחו ביום השביעי כאשר הגיעו בשלום לארצם הקרויה היום 

, בשומרם את הלשון המצרית "שבת"בשם והם קראו ליום ; יהודה

  ". ַסּבֹו"כי לכאב דלקת המפשעות קוראים המצרים 

   ::::))))אאאא""""עעעע' ' ' ' עעעע',  ',  ',  ',  ממממ' ' ' ' סססס, , , , 2222ספר ספר ספר ספר , , , , שםשםשםשם(((( בסיום ספרו כותב פלביּוס

דה מספקת את מה כי בספרי הנוכחי מילאתי במי, אני סבור

 –כי ראשית עמנו בימים קדומים , הלא הראיתי. שהבטחתי מראש

כמו כן הבאתי עדים . מפני שמקטרגינו טענו כי עם חדש למדי הננו

 גרסו כי איש לא הםמפני ש, שהזכירו אותנו בכתביהם, למכביר

 – אבותינו ממצרייםאבותינו ממצרייםאבותינו ממצרייםאבותינו ממצריים((((כי גורשו , אומנם טפלו הם עלינו שקר...עשה כן

אולם גלוי וברור הדבר כי שבו מרצונם ,  מומים בגופםבגלל .).).).)יייי....אאאא

אומנם השמיצו הם את מחוקקנו כאיש . החופשי ובמלוא אונם

,  אך אלוהים עצמו היה ֵעד למעלתו מימים קדומים–נקלה ביותר 

  .  ואחריו נמצא הזמן כֵעד לכך

, לאחר חורבן הבית השני החלה מתגבשת בהדרגה זהות ישראלית חדשה

אלא גם הקשר הטריטוריאלי נותק , נחרבפוליטי -וקד הדתילא רק המכש

, הגלות לא הייתה אקט חד פעמי, בניגוד לתפישה המסורתית(בהדרגה 

במיוחד לאחר הכיבוש , אלא נוצרה בהדרגה, 1-שחוללו הרומאים במאה ה

שנאית מעתה החלה מתגבשת הזהות הִמ). 7-מוסלמי במאה ה-הערבי

 שכדי ,שהבין, רבן יוחנן בן זכאירבן יוחנן בן זכאירבן יוחנן בן זכאירבן יוחנן בן זכאילה הוא  שמחול–כזהות התקנית היחידה 

בית מקום את . יש לחולל בה תמורה, להציל את הזהות הישראלית

בהעדר ). "מקדש מעט"(תפסו בית המדרש ובית הכנסת ,  שחרבהמקדש

 של הזהות לאומי-טריטוריאליבמימד הניכר חל פיחות , מלך וכוהן

במוקד .  הדתיתוזו החלה מצטמצמת לרשות היחיד והקהילה, הישראלית

במרכז ההוויה . "עשה לך רב"העיקרון של כמו גם , תרבות זו עמד הרב

לימוד "בבחינת ,   אלא בית המדרש–היהודית לא עמד עוד בית המקדש 

  . "תורה כנגד הכול
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הושקעו המרץ והמשאבים , כתוצאה מאובדן הריבונות הפוליטית

ל ידי מה ע,  ההלכתידתי-הלאומיים בפיתוחו של הקודקס המשפטי

 הלשון המקראית ירשה םאת מקו. "הלכה" או "תורה שבעל פה"שמכונה 

אך הייתה , שהתבססה על הקודקס המקראי, תלמודית-הלשון המשנאית

אינו , "יהדות"כמעט כול מה שמזהים אנו היום כ. גם שונה ממנו בהרבה

.   לא על ידי נביאים–תרבות שנוצרה על ידי חכמים : "ל"תרבות חז"אלא 

אלא כמי שתפקידם רק לחשוף את מה , ל לא ראו עצמם כמחדשים"זח

כך נוצרה הפיקציה . שכבר היה מצוי בתורה מלכתחילה במעמד הר סיני

 "התורה שבכתב"שניתנה יחד עם , "תורה שבעל פה"של המשפטית 

אלא עברה בעל פה עד שבאו חכמי , אך לא נכתבה, במעמד הר סיני

ל ליצור תרבות "אפשרה לחז יקציה זופ. המשנה והעלו אותה על הכתב

ומה שחשוב לא , שנראתה כחלק בלתי נפרד של הקודקס המקראי, חדשה

 ליצור נורמות משפטיות ופולחניות שוות מעמד כמעט למצוות –פחות 

ניזונה מקודקס זה , כול היצירה ההלכתית מאז ועד היום. מדאורייתא

שאין להוסיף , " מסיניתורה"כאילו הייתה גם זו , ומכאן תוקפה המחייב

כך , ככול שחלף הזמן. "חדש אסור מן התורה"בבחינת , עליה או לשנותה

הולך ופוחת "גם בשל התחושה ש, פחתה החדשנות ההלכתיתהלכה ו

  . "הדור

אלא גם את , הזהות הישראלית איבדה לא רק העוגן הטריטוריאלי שלה

 עדה ועדה כול: והחלה לובשת צורה עדתית מובהקת, הלשון המשותפת

שהחל , דתי המשותף-בתוך הקודקס המשפטי, לפי לשונה ומנהגיה

שחסרה בימי הביניים , הזהות הישראלית. להיווצר בתקופת המשנה

 הגביהה בתקופה זו את –פוליטית ודתית , ריכוזיות טריטוריאלית

כדי להגן על עצמה בפני הניסיונות המיסיונריים של , החומות ההלכתיות

במיוחד בתחומי , תילי תילים של הלכות.  שיצאו מחלציה,דתות הייחוד

נועדו למניעת קשרי חיתון והתבוללות בסביבה , הכשרות והמעמד האישי

אומתנו "  כי,רבי סעדיה גאוןרבי סעדיה גאוןרבי סעדיה גאוןרבי סעדיה גאוןעל רקע זה אפשר להבין את דברי . הנוכרית

שמרה גם אף ש,  בעיקרה דתית דתית דתית דתיתזהות זו הייתה. "אלא בתורתה, אינה אומה

לשנה הבאה "בתפילות ובתקווה , מדומייןטוריאלי טרי-על ממד לאומי

  . "בירושלים

כשהמעמדות , משחרב בית המקדש חל פילוג בעם ישראל ההיסטורי

עם "מתוך פילוג זה נוצר . הגבוהים והנמוכים נפרדו זה מזה לחלוטין

שנחשבו כעבודת , שבמרכזו תפילה שבכתב ולימוד התורה, "הספר היהודי

בהיותה , האדמה שנחשבה כבזויה ונחותה להבדיל מעבודת –קודש 
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הרי שרק עם , ימי התפילה כימי האנושותאף ש. "ַעם הארץ"מזוהה ִעם 

עם , חורבן בית המקדש התחוללה תמורה הרת משמעות במהות התפילה

 לתפילת –ממוסדת בצידה -המעבר מפולחן הבאת הקורבנות שתפילה לא

שראשיתו כבר בימי , תהליך זה. קבע בציבור לפי נוסח קבוע שבכתב

הגיע לכדי מיסוד לאחר חורבן הבית , ככול הנראה בגלות בבל, שניהבית ה

,  בשעה שהמרכז הפולחני חרב והיה צורך במוסדות חדשים–השני 

  .  המזוהים מעתה ואילך עם יבנה וחכמיה, חילופיים

, תיכונית-תקופת הגלות מאופיינת על ידי מהפכה שהתחוללה בזירה הים

דתות הייחוד הגדולות שהגדירו מחדש את הזהויות הקיבוציות עם עליית 

 והתפצלות הזירה הים תיכונית לצפון הנוצרי ולדרום –במרחב זה 

המשיך לשלוט העיקרון , "ימי הביניים"המכונה , בתקופה זו. האסלאמי

על רקע . שהיה חזק בדרום האסלאמי ורופף בצפון הנוצרי, האימפריאלי

מבין שתי .  מצד האסלאם והנצרות כאחתזה התגבשה שנאת ישראל

בשל זיקתה , הייתה הנצרות תוקפנות הרבה יותר מהאסלאם, דתות אלו

 יעקב טלמוןיעקב טלמוןיעקב טלמוןיעקב טלמוןכפי שכותב , ערכית מלכתחילה-שהייתה דו, ההדוקה ליהדות

  :  ))))268268268268----269269269269' ' ' ' עעעע(((( "בעידן האלימות"בספרו 

 יסודות מראשיתה רוויה ליהדות הנצרות בין היחסים מערכת

 רוזהוינ. כך תהא שלא היה הנמנע ומן, הצדדים משני,  רוטייםוינ

-חסרת בצורה גירויי על להגיב הכפייתית הנטייה היא זה בהקשר

 חוויה או מאורע מאיזה הלם-מהתרשמות כתוצאה, פרופורציה

 המרכזי המסתורין, הנצרות הולדת. מוקדם בגיל עוצמה-רבת

 יינתק-לב קשר קשורים – שלה המכריעים והחוויות והמאורעות

, המשיח רוצחי גם הם היהודים אך, הורתה היא היהדות. ביהדות

 הם אבל, ישו בידי שנגאל האנושי המין הם הנוצרים. האל, הגואל

 שום על, הישן מישראל שניטלה הבחירה יורשי, החדש ישראל גם

  . עצמו באלוהים וכן אלוהים-במשיח ישראל שמאס

 ורצח, דפרויד אליבא, אח או אב רצח, המשפחה בתוך רצח

 הפינה-אבן הוא, שונים אנתרופולוגים לדעת, עריות-גילוי בעקבות

 מוסר שיטת, ערכים מערכת לכל, חוקים מסכת לכל, תרבות לכל

 יצרי; סמּווָר סלּומּורֹו, המלך אדיפוס, והבל קין: נוהג וכללי

, מהמעשה נחרדים לרצח השותפים, רציחה עד גואים התוקפנות

 את מלכד הנרצח על לֶבהֶא, המצפון תא מוליד האשם-רגש

 הישנות למנוע והשקידה, תהֵמ-לפולחן השבט את או המשפחה
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 זכר; טאבו ומיני ומשפטים חוקים מערכת מעמידה כזה פשע

, ואגדות מעשיות למספרי אשראה-מקור נעשה, ההלם, החוויה

 הנרצח האל מאמיני. האל רצח – וחומר קל .לאמנים, למשוררים

 מסוגלים הם אין אולם, הרוצחים כלפי נקם ורגשות שנאה שטופים

 הקהילה, השליחים, אמו, שישו, לשכוח להם מניחים ואין, לשכוח

" הישנה הברית"וש, יצאו הרוצחים עם מקרב כולם, האפוסטולית

 הנבואה, הבחירה רעיון– בה והמסופר המתרחש כל על, )ך"התנ(

, טוריההפרהיס אלא אינה – הימים באחרית הגואל ביאת על

 לדלג שאין שלב, האמת-אמונת של צמיחתה קרקע, לנצרות ההכנה

 עצמה ההודאה ואולם; הזאת בהודאה וסייג עיכוב – לשנאה. עליו

  ...האיבה ידי-על נחנקת –

 שקיעתה בימי בייםאוהסל הגרמניים השבטים עם היהודים פגישת

, החדשים האדונים. רוזהוילנ נדבך הוסיפה הרומית הקיסרות של

 בעל, עתיקה תרבות בעלבעם  נתקלו, מדעת-הנבערים רבריםהב

 הוא, והוא – מסתורין אפוף, מוזרות והליכות ליותאמנט, אמונות

 תושייה בעל אך, הוא אונים-חסר לכאורה! האל רוצחי של יורשם

 הוא הזה העם, הכנסייה בעיניי. להדהים כדי עד ועקשנות וחיוניות

 בדןוא בדתוובע הגואל תבאמיתו להכיר בסירובו מתמיד אתגר

 וגם אפשר. מי"עכו כופר הוא אין אבל, מנודה, בזוי הוא; בחירתו

 הוא משמש מצחו שעל קין-באות כי, להרגו אסור אך, לרדפו צריך

 מעם הבחירה-מעמד לסילוק, הנצרות של לניצחונה חיה עדות

, למחנה מחוץ הוא. הנצרות של לאמיתותה – כלומר, ישראל

 לגילדות; בפניו סגור הלוחמים מעמד; יבוא לא' ה בקהל. מנודה

 לא וצמיתים אדמה-עובדי בין; יתקבל לא והסוחרים האומנים

 של בעיניהם פסולים, כשרים לא בעסקים ישלח ידו את; תראוהו

 היהודי. מהם נוקעת נפשם – ושועים ואצילים; אלוהים-יראי

 שאי יהודה זכר את הוא מעלה קיומו בעצם; זולתו מצרת מתעשר

  . ונציה איש ושיילוק קריות

כשמרכז הכובד , נ התחולל מפנה בהיסטוריה האירופית" לסה8-במאה ה

 –צפוני ה-תיכונית לאירופה של הים-מאירופה היםשל היבשת עבר 

אירוע כאמור  ראה בה )Firenne( הנרי פירןהנרי פירןהנרי פירןהנרי פירןמפנה שההיסטוריון -נקודת

, יו של פירןמפאת חשיבותם אחזור שוב על דבר. מכונן בהיסטוריה זו

  : שהובאו בפרק הראשון
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 חזה באירופה המערבית בהתגשמות מעמד דברים 8-סוף המאה ה

זו הפעם הראשונה למן שחר ימי ההיסטוריה . שאין לו תקדים

של גם אלא , הועתק כאן המוקד לא רק של התנועה המדינית

-התיכון לאגן הים-התנועה הכללית של הציביליזציה מאגן הים

ואילו זה של ,  של הקיסרות הרומית היה באיטליהצירה. הצפוני

הקיסרות הקרולינגית ממוקם באזור התחום בין הריינוס 

ורומא היא הנמצאת עתה דחויה וכמו יוצאת דופן ...והסיינה

  .  בגבולה של אירופה החדשה

תיכונית נכונה אירופה המערבית כעולם נבדל בעל -בצאתה מהזירה הים

פריה הפרנקית התייצבה כנגד האימפריה האימ: מאפיינים ייחודיים

האחוזות , הכנסייה הלטינית כנגד הכנסייה היוונית, הביזנטית

. הפיאודליות הגדולות כנגד המונרכיה הריכוזית של קונסטנטינופול

אך לבטח , אומנם לא הייתה זו הראשונה שבהעתקת זירות היסטוריות

משך לאימפריות אם האימפריה הרומית הייתה בבחינת ה. החשובה שבהן

 הרי שאירופה המערבית ייצגה עיקרון חדש –המזרח תיכוניות שקדמו לה 

עיקרון זה . לאומיות כתחליף למבנה האימפריאלי-עיקרון הרב, לחלוטין

כיוון שגם אירופה נשלטה במהלך ימי , לא היה באותה עת גלוי לעין

הרבה  אך אלו היו חלשות ב–הביניים על ידי מונרכיות אימפריאליות 

  החשובה ביותר מבין האימפריות הללו. מהאימפריות בשאר חלקי העולם

שאמורה הייתה לחקות את האימפריה , האימפריה הרומית הקדושההאימפריה הרומית הקדושההאימפריה הרומית הקדושההאימפריה הרומית הקדושה    היא

ענק " הייתה היא –אך הייתה חלשה ממנה בהרבה , תיכונית-הרומית הים

מחמת . "לידתה של אירופה" בספרו )Lopez( רוברט לופזרוברט לופזרוברט לופזרוברט לופז כדבר "שברירי

 של אימפריה זו הצליחו להתפתח בצילה לאומים קטנים אך חולשתה

  . שעיצבו בתקופה המודרנית את דרכה הייחודית של אירופה, תוססים

ישו " ופרסום מאמר וררררתֶתֶתֶֶתמרטין לּומרטין לּומרטין לּומרטין לּועם הופעת הרפורמציה של , 16-במאה ה

בקרב  התעוררה –שבו הטיף לסובלנות כלפי היהודים , )1523( "היה יהודי

לפחות שאו , תגיע לקיצהם כלפיהם ששנאת הנוצרי, התקוויהודי אשכנז 

   ::::))))169169169169' ' ' ' עעעע, """"????הו העם הנבחרהו העם הנבחרהו העם הנבחרהו העם הנבחרייייממממ"""" ,,,,אבי בקראבי בקראבי בקראבי בקר (ררררתֶתֶתֶֶתלּולּולּולּוכותב  . תפחת באופן ניכר

, היו מתנהגים עמנו, שהיו גם כן יהודים, אם שליחיו של ישו

 לא היו מעולם נוצרים מבין –כפי שאנו נוהגים ביהודים , הגויים

 ...מאיתנויותר ואפילו קרובים לישו ...הם קרובים לנו בדם...הגויים

ללמד אותם את תורתנו ולצפות שיצטרפו ...עלינו לאהוב אותם

  . אלינו
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ר לאחד מהארסיים ֶתהפך לּו, משסירבו היהודים לאמץ את תורתו, ואולם

קרא , )1543( "על היהודים ושקריהם"בקונטרס . שבקרב שונאי ישראל

להעלות באש את בתי הכנסת ובתי הספר , הוא להחריב את בתיהם

רבניהם ללמד לאסור על , תלמודלשרוף את ספרי התפילה וה, שלהם

להחרים את , כים הראשיותלאסור עליהם לנוע בדר, ולתת דרשות

למנוע מהם את הגנת החוק , לאסור עליהם לעסוק במסחר, רכושם

קריאה שאותה ִאמצו  (לגייסם לעבודות כפיה או לגרשם אחת ולתמידו

   ::::))))169169169169' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם(((( לּוֶתרלּוֶתרלּוֶתרלּוֶתרכותב ).  שנה לאחר מכן400 נאציםה

אנחנו ...הפורענות שלנו, המגפה שלנו, היהודים הם אסוננו

הנוצרים אשמים על שאיננו נוקמים את דמו השפוך של האל שלנו 

אלא אנו , אנחנו אשמים על שאיננו רוצחים אותם. החף מפשע

, מקללים, על אף שהם רוצחים, מתירים להם לחיות בקרבנו

  . שקרנים ומשמיצים, כופרים

עת החלו ,  בתולדות עם ישראל קשור בטבורו לעת החדשה4-לב ההש

 18- של המאה ה2-במחצית ה. מתגבשות הזהויות הלאומיות המודרניות

הפיזי (לצאת מחומות הגטו המרכזית והמערבית   אירופההחלו יהודי

המפגש עם . )"עידן מנדלסון" (דורות-דורישבנו סביבם במשך ) וההלכתי

. נה גרם להתפוררות הדרגתית של חומות אלההסביבה הנוצרית המשת

-עד אז נשמרה רציפותו של עם ישראל על ידי החישוקים הדתיים

. שבמרכזם ההלכה היהודית וקיום מצוותיה, קהילתיים המסורתיים

וכתוצאה מכך , האמנציפציה וההשכלה חוללו שינוי רדיקלי בזהות זו

ה הנורמטיבי יהודית ההיסטורית את מעמד-איבדה הזהות הישראלית

שבחלקם התנערו מן המסגרות המסורתיות של קיום , היהודים. והפומבי

מצאו עצמם חייבים לתת משמעות ציבורית חדשה לזהותם , מצוות

שעה ,  לזרם רב עוצמה19-הפך במאה ה, מה שהחל כטפטוף. הקיבוצית

תרבותית -כלכלית-שהיהודים בהמוניהם פרצו למרכז הזירה הפוליטית

בעיקר , המפגש עמם עורר גל חדש של שנאת ישראל. ערבבמדינות המ

 בהשוואה –שבהן היה ריכוז יהודי גדול יחסית , בגרמניה ובאוסטריה

לאחר שגורשו , שבהן היו הרבה פחות יהודים, למדינות מערביות אחרות

 - ולאחר מכן ב1182(מצרפת , )1290(מאנגליה : הביניים-מהן במהלך ימי

העובדה ). 1492(מספרד , )1501-נס גורשו רק בלמעט יהודי פרוב, 1394

ולצרפת לאחר גירוש , 17-לאנגליה במאה ה(שחלקם חזרו לארצותיהם 

שבו רוב יהודי , לא שינתה מצב זה) לותרינגן-רובם לחבל אלזס, ספרד

  . ליטא- ובשטחה של ממלכת פולין1-אירופה חיו בשטח הרייך הגרמני ה
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, 1871דובר השפות הגרמאניות בשנת ועל רקע איחוד המרחב (על רקע זה 

הלכה והתגבשה שנאת ישראל ) שהפך מרחב זה לתוקפני במיוחד

 הגם שלא כוונה כנגד העמים – "אנטישמיות"שזכתה לכינוי , המודרנית

אנטישמיות זו סחפה . אלא כנגד העם היהודי בלבד, הֵשמים בכללותם

 להם היה שהמכנה המשותף, מימין ומשמאל כאחד, עמה זרמים שונים

אותן זיהו עם , התסכול מהתמורות המהירות שהתחוללו בארצותיהם

  .  בשעה שאת עצמם תפשו כמפסידים–שנתפשו כמרווחים מכך , היהודים

כול ניסיון להסביר את שנאת ישראל בעידן המודרני באמצעות סיבה 

, מה שמייחד שנאה זו מקודמותיה, שכן. נדון מראש לכישלון, אחת בלבד

 ריבוי הנגזר ממורכבותה ההולכת וגדלה של –וי הסיבות שלה הוא ריב

הביניים הייתה שנאת -אם בחברה האירופית של ימי. החברה המודרנית

הרי שבחברה המודרנית הפכה , ישראל בעלת מאפיינים דתיים בלבד

 מורכבּות שנגזרה ממורכבּותה של החברה –שנאה זו למורכבת מאוד 

  . האירופית שבקרבה חיו

ה המשותף היחיד לשנאת ישראל לדורותיה היה אופייה כמעצבת המכנ

זהות קיבוצית מתגבשת לא רק סביב ערכים . זהות קיבוצית בקרב אויביה

 תפקיד שאותו מילאו היהודים –אלא גם סביב אויב משותף , משותפים

הביניים נתפשו היהודים כאויב -באירופה של ימי. בהצלחה רבה

מסיבה . יתן היה לגבש את הזהות הנוצריתשבאמצעותו נ, האולטימטיבי

 כי אילו הושמדו –זו נתפשו הם כמי שיש להשפילם אך לא להשמידם 

דוקטרינת דוקטרינת דוקטרינת דוקטרינת  על רקע זה התגבשה. הייתה אירופה נותרת ללא אויב משותף

לשמש כעדים לאמתּות  היהודים עלהתפישה שלפיה הוטל     ––––העדּות העדּות העדּות העדּות 

  . ולכן אסור לחסלם,  הנוצריתהבשורה

אף האנטישמיות המודרנית אינה , נאת ישראל המסורתיתבדומה לש

כבני אדם שעמם באים ההמונים , מכוונת בהכרח כנגד היהודים כפרטים

אף שכמעט לא .  אלא כנגד הדימוי השלילי שדבק בהם–במגע יומיומי 

הפכו היהודים לאויב האולטימטיבי של החברה , נבדלו משכניהם

ד של כוחות ואינטרסים  כשהם משמשים כגורם מלכ–האירופית 

כך יכלו תועמלני . שעליה יכלו לפרוק את תסכוליהם השונים, מנוגדים

-פעם כדתיים: האנטישמיות הפוליטית להציג את היהודים כדבר והיפוכו

המקדימים , פעם כתגרנים וכנוכלים; להכעיס- ופעם כחילוניים–להכעיס 

בטלנים  ופעם כעצלנים ו–יהודיים -בזריזותם את מתחריהם הלא

פעם כעמודי התווך של המשטר ; החיים רק על ריבית נשך, מובהקים
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רסן של האגף המהפכני - ופעם כרדיקלים וכתועמלנים שלוחי–הישן 

 ופעם כתומכים בפולנים –פעם כאוהדי הגרמנים או האוסטרים ; הקיצוני

 ופעם –פעם כבעלי לאומיות זרה המתכנסים בתוך עצמם ; ובהונגרים

ים השואפים לבטל את כול המחיצות בין האומות השונות כקוסמופוליט

שנאת ישראל בלבושה המודרני הייתה אומנם שונה משנאת ישראל . 'וכד

אך זו לא יכולה הייתה להגיע לממדים , הביניים-באירופה של ימי

כפי שכותב , אלמלא ההיסטוריה הארוכה שקדמה לה, כך-מפלצתיים כול

לאומיות ואנטישמיות " שמואל אלמוגשמואל אלמוגשמואל אלמוגשמואל אלמוג במבוא לספרו של שמואל אטינגרשמואל אטינגרשמואל אטינגרשמואל אטינגר

  :))))9999ע ע ע ע (((( "1945-1815באירופה המודרנית 

יהודית היו סיבות שתנאי הזמן -נכון הדבר שלכול התפרצות אנטי

אולם מתברר גם שליבותיהם של מחולליהן , והמקום גרמו אותן

חברתיים , ידי טיעונים תיאולוגיים-הוכשרו כבר קודם לכן על

מה שמחזק , להם השפעה מצטברתשהייתה , מתקופות קודמות

את דעתם של אלה מבין החוקרים המוצאים בתוך השוני שבגילויי 

. האנטישמיות את רציפות קיומה בתודעתן של הבריות

, הסטריאוטיפ השלילי של היהודי נתחשל בפולמוסים תיאולוגיים

במסורות עממיות וביצירות בתחום , בדרשותיהם של מטיפים

סטריאוטיפ שלילי זה חדר כול כך עמוק . להציור והפיסו, הספרות

עד שקווים , במיוחד של העמים האירופיים, לתודעה ולתרבות

בולטים שלו נשתמרו בתוכן גם לאחר שבחוגי המשכילים 

-נתערערה השפעתה של הכנסייה ונתחזקו הנטיות הביקורתיות

  . רציונליסטיות והגישות המדעיות

לכאורה היה -ונחים מדעייםזו במחדשה -הניסיון להציג שנאה ישנה

שכן כלל לא ניתן היה להצביע על הבדלים , מלכתחילה מגוחך למדיי

 הבדלים שהם בלבד –אנטומיים בין היהודים לבין סביבתם הנוצרית 

לכול היותר ניתן היה להצביע על לבוש שונה . משמשים לסיווג ביולוגי

ים התערו יותר אך גם אלה הלכו ונעלמו ככול שהיהוד, ומנהגים ייחודיים

היו אלה , אם היו בכלל הבדלים חזותיים: יתירה מזו. בסביבתם הנוצרית

היו הם , כאשר בכול אומה ואומה שבה השתלבו, בקרב העם היהודי עצמו

 שוני –דומים יותר לסביבתם הנוכרית מאשר לאחיהם ברחבי העולם 

יה על עדות, המשתקף היטב גם במדינת ישראל מקבצת הגלויות של היום

יעקב יעקב יעקב יעקב   על אופייה וסיבותיה של שנאת ישראל המודרנית כותב .השונות

  : ))))269269269269----270270270270' ' ' ' עעעע(((( "בעידן האלימות"בספרו  טלמוןטלמוןטלמוןטלמון
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 זירת אל היהודים וזינוק החומות פריצת של זו, 19-ה המאה באה

 אנרגיה. חיל עושה אתמול של המנודה והנה. הכללית ההיסטוריה

 שוטפת, חוצה צתפור – בשנים מאות ובלומה אצורה שהייתה

 לגדולה עלה יוהבזּו אהשנּו. בראשית סדרי משנה, מחדשת, ובונה

 של, ושיילוק קריות-איש יהודה של הקלסתר; ימלוך כי עבד  –

 רצח-שנאת בחובו הנושא הכופר של, והנוכל הערמומי היהודי

 כי להאמין יכולים נוצרים שאין עד, מושרש כה הוא – למאמינים

 גמול היא ההצלחה וכי, במעשיהם יהודים הצליחו וביושר בתום

 בין הניגוד מטריד הליברליזם את ואילו ;וחריצות כשרון על

, הזדמנויות שוויון, האדם-בני שוויון בדבר המופשטים העקרונות

 מהיהודים האינסטינקטיבית רתיעתם ובין – גאוותם שעליהם

 התמורות בעת והמפסידים הנכשלים. להם בשמסבי המוחשיים

 גואל לשינוי תוחלתם שנכזבה ואלה 19-ה המאה של רותהמהי

 הם והנה היהודים את רואים והם, ותוהות תרות עיניהם – לאלתר

 מהפסדם נבנים היהודים, ובכן. מהמודרניזציה העיקריים הנהנים

 והם האסון את שהשמיטו הם: מזו יתירה. אחרים של ומאסונם

  . לו האחראים

אין בה כדי להסביר , סיבותיה השונותעל , חדשה זו-שנאת ישראל ישנה

שאת , יהא זה נאיבי לחשוב, שכן. אלא באופן חלקי בלבד, את השואה

במהלך מלחמת העולם , הקהילות היהודיות באירופההטוטלי של חורבן ה

כדי . דתיים ומוסריים, במונחים אידיאולוגייםרק ניתן להסביר , 2-ה

 צירוף של גורמים נדרש, בסדר גודל שכזה יתרחשהרסני שמאורע 

קבצם יחד יכלו ת שרק בה–טכנולוגיים ופוליטיים ייחודיים , כלכליים

  . לחולל מפץ שכזה

-מבין כול הגורמים הללו מבקש אני להדגיש במיוחד את האופי הכלל

שהתרחשה בהקשר של המאבק האימפריאלי על , אירופי של השואה

ובראשן , ופה מאבק שבו השתתפו כול המעצמות באיר–השליטה בעולם 

שתי , סלאבית-הפאןהסובייטית רוסיה וגרמאנית -הפאןהנאצית גרמניה 

. רוסיה דהרה מערבה. העל החזקות ביותר שידע העולם עד אז-מעצמות

לכן ההתנגשות ההרסנית ביניהן הייתה כמעט . גרמניה דהרה מזרחה

 משל היו אלו שתי רכבות מהירות שנעו במהירות עצומה –נמנעת -בלתי

שרובם , היהודים. ושבהתנגשותן השתחררה אנרגיה אדירה, לפי זוזו כ

תחום "שהיה ידוע בשם , התגוררו באזור החִיץ שבין גרמניה לרוסיה

 נלכדו בין שתי –) ֶּבלרּוס ואוקראינה של היום, פולניה ("המושב היהודי
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וסופם שהושמדו במרחץ הדמים הגדול ביותר , רכבות דוהרות אלו

  . בהיסטוריה

באזור לא רק משום שהתגוררו , דים הפכו קורבן של מאבק אלים זההיהו

אלא גם משום שזוהו כאויבים ,  שבין שתי אימפריות דורסניות אלוהחִיץ

ולאחר ,  תחילה כאויביה של רוסיה הצארית–האולטימטיביים שלהן 

דמוניזציה זו של . המהפכה הקומוניסטית כאויביה של גרמניה הנאצית

שייחסה , "הפרוטוקולים של זקני ציון"בעיקר בספר היהודים השתקפה 

 חרף העובדה שלא היו מאורגנים –להם שאיפות להשתלט על העולם 

ושמקסימום שעליו חלם מיעוט קטן בקרבם היה , כלל מבחינה פוליטית

  . ישראל-להקים בית לאומי בארץ

מעשה זיוף מונומנטאלי זה נחל הצלחה בעיקר ברוסיה ובגרמניה משום 

ידי - הפחד שייכבשו האחת על–י מעצמות אלו סבלו מחרדה דומה ששת

הפחד הגרמני מפני רוסיה משתקף היטב בספרות הפוליטית . השנייה

) מרכס ואנגלס(משמאל , 19- של המאה ה2-הגרמנית החל מהמחצית ה

פחד זה הלך וגבר במיוחד לאחר המהפכה . כאחד) ניטשה(ומימין 

 שעה – 1- במלחמת העולם ה2-ייך ההקומוניסטית ברוסיה ותבוסת הר

שנדמה היה לגרמניה שהשילוב בין מתקפה רוסית מבחוץ ומהפכה 

  . קומוניסטית מבפנים יביא לחורבנה

זיהוי מטעה זה של היהודים עם עוצמה פוליטית ושאיפות פוליטיות נבע 

תרבותית לבין עוצמה -מהבלבול ששרר באירופה בין הצלחה כלכלית

קלם היחסי של היהודים בחיי הכלכלה והתרבות של בעוד שמש. פוליטית

  הרי שמשקלם היחסי בחיים הפוליטיים שלה היה –היה עצום אירופה 

, לכדי השפעה פוליטית ממשית הגיעו היהודים רק ברוסיה. קטן בהרבה

ולאחר מכן גם במפלגות (בהתייצבם בראש המהפכה הקומוניסטית 

על רקע זה נוצר על ). ובהונגריהברומניה , קומוניסטיות נוספות בפולניה

 –) "קומוניזם יהודי"( śydokomuna המונח אנטישמייםידי חוגים 

ידי היהודים לצורך -כאילו נוצר על קומוניזםבמטרה להכפיש את ה

  .השתלטות על העולם

ובמיוחד , זיהוי מטעה זה של היהודים עם אויביה המושבעים של גרמניה

 השמדה שלא היה –הוא שהפך אותם יעד להשמדה המונית , עם רוסיה

אם את השמדת יהודי המזרח ניתן . ום תקדים בהיסטוריה האירופיתלה ש

 הרי שאת השמדת יהודי –ידי הרצון להחליש את רוסיה -אולי להסביר על

באשר אקט זה פגע בעוצמתן , גרמניה ואוסטריה לא ניתן כלל להסביר
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בשעה , שלו- את יהודיו3-השמדת הרייך ה. הצבאית של שתי מדינות אלו

בדומה לתפקיד (כמדענים וכחיילים בצבאו ,  כמהנדסיםשהיה זקוק להם

 –) 1-שמילאו היהודים בצבאות גרמניה ואוסטריה במלחמת העולם ה

והייתה אחת הסיבות , השמדה זו הייתה נטולת הגיון פוליטי וצבאי כאחד

  . לתבוסתו של משטר מפלצתי זה

מההסתה הפרועה נגד הציונות הייתה אחד מהפתרונות שהתחייבו 

הלאום -כמו גם לנוכח הפיכת מדינת, ודים מצד חוגים אנטישמייםהיה

שהייתה , הציונותעל רקע זה נוסדה . לדגם התקני של החיים הפוליטיים

חולל שינוי רדיקלי בזהות הישראלית תנועה מהפכנית שתבעה ל

מה . לאומי-ביטול הגלות והשבת הממד הטריטוריאליידי -על, המסורתית

 הפך ִעם –"  אין זו אגדה,אם תרצו"בבחינת , עוטשהיה בגדר חזון של מי

ואולי דווקא , למרות הישגיה, ואולם. למציאותדינת ישראל הקמת מ

הפכה מדינת ישראל מוקד לשנאה חדשה מצד תושביה , בגללם

 להכיר – ועדיין מסרבים –שסירבו , כמו גם מצד שכנותיה, המקומיים

 מבחינה גיאופוליטית בשל מעמדה המיוחד. בקיומה ובלגיטימיות שלה

כמו ,  נמצאת ישראל למן הקמתה בעין הסערה האזורית–ודתית כאחד 

שלמה שלמה שלמה שלמה ( אחד העםאחד העםאחד העםאחד העםממש כפי שחזה זאת , גם במוקד ההתעניינות העולמית

  : ))))138138138138' ' ' ' עעעע, """"הרעיון הציוני לגווניוהרעיון הציוני לגווניוהרעיון הציוני לגווניוהרעיון הציוני לגווניו"""" ,,,,אבינריאבינריאבינריאבינרי

שוכח את מצבה , כל המדמה ארץ ישראל לארצות קטנות

שני אלה לא ייתנו בשום . העמיםהגיאוגרפי ואת ערכה הדתי לכל 

וגם בהיותה  ;אופן לשכניה האדירים להסיח דעתם ממנה לגמרי

 וכל אחד יחפוץ –למדינת היהודים יהיו עיני כולם נטויות אליה 

כמו שאנו רואים , להשפיע מרוחו על הפוליטיקה שלה בעל כורחה

שיש לעמי אירופה הגדולים אינטרסים ...בשאר מדינות חסרות כוח

   .  שם

הזירה . ערב הקמת מדינת ישראל, 1945ספר זה מסתיים כאמור בשנת 

 זירה –התיכון -ישנה שבה החלו היהודים לפעול היא זירת המזרח-החדשה

לכן . ושלהבנתה נדרש ניתוח עצמאי, שונה עד מאוד מהזירה האירופית

 –אלא לדון בה בנפרד , אין בכוונתי לדון בזירה זו במסגרת הספר הנוכחי

, ון עומק שבו עוסקים ספרים אחרים שפרסמתי בשנים האחרונותדי

  . מוסלמי-הגנה כנגד שנאת ישראל מצד העולם הערבי-שעניינם כתב

  



    ???? האומנם דרך גרמנית מיוחדת-הדרך לאושוויץ : 4444פרק 

  

מסוכן להשקיף על ההיסטוריה מנקודת תצפית של ימינו ולדחוס 

בכול ההיסטוריה ולא לראות , אותה בתחום מתכונת יחידה

שהגיע לשיאו בחלומו היומרני , הגרמנית אלא דחף לכיבוש העולם

גישה כזאת עושה את ". רייך בן אלף שנה"של היטלר על 

לאמיתו של . פסקנית יותר ובלתי נמנעת, לכאורה, ההיסטוריה

. רבת פנים היא ההיסטוריה בכול עת ומלאת מגמות סותרות, דבר

יה הגרמנית על ידי אנטגוניזם עמוק מעל לכול מתאפיינת ההיסטור

, גילוי דילמות בנות קיימא במארג הסבוך שלהן. בין כוחות מנוגדים

עשוי לתת בידינו מפתח להבנה מעמיקה יותר של העם הגרמני 

הקשיים הטרגיים . יתר של תשובות-ולהזהירנו מראש מפני הפשטת

ל אפשר שנצטרך להסתג. הם לא ייפתרו מחר; שלשום-אינם מתמול

  . להם לאורך ימים בעתיד

        ))))5555' ' ' ' עעעע, , , , """"גרמניהגרמניהגרמניהגרמניה""""((((זיגמונד נוימן זיגמונד נוימן זיגמונד נוימן זיגמונד נוימן                                                             

  

עקשנות האופי הגרמני מנעה מחבלי גרמניה הבודדים להקריב את 

האינטרסים הפרטיקולאריים שלהם ולהתלכד לאחדות כללית 

ולמצוא חירות בהישמעות משותפת וחופשית לרשות ציבורית 

ודדות אלה מנע את עלייתה של סמכות כוחן של מדינות ב...עליונה

וגידולן הפך את היווצרותו של כוח כזה , מדינית ציבורית בגרמניה

תלות -ההיצמדות העיקשת של האופי הגרמני לאי. לבלתי אפשרי

צמצמה לכלל פורמאליות גרידא כול דבר שניתן להיאחז בו לשם 

  . כינון סמכות ציבורית ולהיווצרות עוצמה מדינית בחברה

  ))))55555555, , , , 53535353' ' ' ' עעעע, , , , """"של הגלשל הגלשל הגלשל הגלתורת המדינה תורת המדינה תורת המדינה תורת המדינה """", , , ,  אבינרי אבינרי אבינרי אבינרילמהלמהלמהלמהשששש((((    ֶהֶגלֶהֶגלֶהֶגלֶהֶגל                                                              

  

אנו נחשבים בעיני הכול כמשחררי המולדת הגרמנית וזוכים 

אים  אך למרות זאת אנו שנּו–בשל כך במקומות אחדים לאהבה 

פרוסיה נדמית זרה בעיקרה בעיני כול ...על הכול בהיותנו פרוסים

, ול אימת שהאיחוד עם פרוסיה עולה על סדר היוםכ. הגרמנים

עד שאין הפחד מפני , חוסר האמון כה עז...אוחזת בהלה בכול

        .  איחוד עם פרוסיה נופל מן הפחד מפני איחוד עם צרפת

   ))))114114114114' ' ' ' עעעע    ,,,,""""משברי הלאומיות הגרמניתמשברי הלאומיות הגרמניתמשברי הלאומיות הגרמניתמשברי הלאומיות הגרמנית " " " " צימרמן צימרמן צימרמן צימרמן....ממממ((((  מאריץמאריץמאריץמאריץפון פון פון פון פרידריך פרידריך פרידריך פרידריך                                             
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  ?דטרמיניזם היסטורי 4.1

, מספר שאלות היסטוריוסופיותכאמור די אירופה מעוררת שואת יהו

. החורגות הרבה מעבר להיסטוריה של אירופה במובן הרגיל של מונח זה

האם מדובר בכורח ) 1: (שלוש חשובות לדעתי במיוחד, מבין שאלות אלו

האם מהווה השואה פרק ) 2(?; היסטורי שלא ניתן היה למנוע אותו

 או שמא גם בזו – בלבד השפות הגרמאניותבהיסטוריה של המרחב דובר 

 במובן "היסטוריה גרמנית"האם קיימת בכלל ) 3( ;?של אירופה בכללותה

  ?  או שמא זהו מונח אנכרוניסטי–הלאומי של מונח זה 

היא החשובה שבין , קיומו של דטרמיניזם היסטורי-שאלת קיומו או אי

 לכול תשובה  ולכן גם התשובה לגביה קודמת–שלושת השאלות הללו 

, שלא קיים דטרמיניזם היסטורי מוחלט, עמדתי במחלוקת זו היא. אחרת

נתיב מהלכה של ההיסטוריה , לשיטתי. אך גם לא חופש אלתור מוחלט

מורשתם והנסיבות , כוחותיהם, הוא פשרה בין רצונותיהם  של בני אדם

פשרה זו משתקפת בעיקר בצמתי . ההיסטוריות שבתוכן הם פועלים

  . כגון זה שבו התרחשה השואה,  היסטורייםדרכים

פרי רוחם של פילוסופים והיסטוריונים , דטרמיניזם היסטורי הוא פיקציה

שהדרך המוחשית ביותר להפרכת , ייתכן.  לא היסטוריה–מסוימים 

היא אנקדוטה , גרמני בפרטהדטרמיניזם הו, דטרמיניזם ההיסטורי בכללה

, "3-מלחמת העולם ה" בספרו   )HackettSir John ( ון האקטון האקטון האקטון האקט'''' ג ג ג ג אותה מביא

גיבורה של . 1968-1928 בין השנים גרמניהושעניינה התהפוכות שעברה 

שנהג להשמיע תחזיות פוליטיות בתקופת , אנקדוטה זו הוא תושב מינכן

, 5 לחזות את שיקרה לתושבי עירו בעוד 1928שנת כשנתבקש ב. ויימאר

  :  השיב הוא, שנים40- ו20, 15

, תהיה מינכן חלק מגרמניה, 1933בשנת ,  שנים5א כי בעוד אני מנב

העתיד , הנשלטת על ידי רודן חולה רוח,  מיליון מובטלים5שבה 

  .  מיליון יהודים6לרצוח 

  : שאלו אותו מאזיניו, בתגובה לכך

   ?הלא כן,  שנה יהיה גרוע הרבה יותר15הרי שמצבנו בעוד , ובכן

  : ענה הוא להם

 שנה תהיה מינכן חלק מגרמניה גדולה 15 בעוד אני מנבא כי: להפך

ומצפון , שדגלה יתנוסס מנהר הוולגה ועד לּבורדֹו, הרבה יותר

  .  נורבגיה עד לסהרה
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  : שאלו מאזיניו

על גדולה עוד - שנה נהיה מעצמת20הרי שלפי דעתך בעוד , ובכן

  ? הלא כן, יותר

   :להםהוא השיב 

לק מגרמניה חרבה  תהיה מינכן ח1948-לפי הערכתי ב: להפך

עד וה לֶּבהֶאנהר מעל השטח ששתשתרע רק , קטנה מאוד, והרוסה

 מהיקפו בשנת  10%ואשר היקף הייצור שלה יפחת לכדי , יןִיהָרנהר 

1928 .  

  : שאלו הם

  ? הלא כן, משחור- שנה צפוי לנו עתיד שחור40הרי שבעוד , אם כך

  : ענה הוא להם

 מזו של 4 ההכנסה לנפש פי  תוכפל1968אני מנבא כי בשנת , להפך

 מהמבוגרים בגרמניה מול 90%וכי שנה לאחר מכן ישבו , היום

כדי לצפות בשידור ישיר של אדם ההולך על , קופסאות שבבתיהם

  . הירח

  . משוגעים- כלאו אותו בבית, כמובן,הם

מספקת הוכחה להפרכת  20-גרמניה במאה האך לא רק ההיסטוריה של 

 היריבת, ה אלא גם ההיסטוריה של רוסי–רי תזת הדטרמיניזם ההיסטו

, 45, 15, 5כיצד תיראה רוסיה בעוד , 1900בשנת לּו נשאל מישהו . הגדולה

 ספק אם יכול היה לדמיין אלו תהפוכות תעבור היא – שנים 85-ו 75

שתי מהפכות את , 1905מהפכת ספק אם יכול היה לצפות את . בתקופה זו

שתי  ל רוסיהאת כניסת, בעקבותיהאת מלחמת האזרחים שבאה , 1917

 את קריסתה הפתאומית –לבסוף ו ,את המלחמה הקרה, מלחמת העולם

מרחב . מלחמה חמהמהפכה אלימה או בלא של האימפריה הסובייטית 

 שנטו ,חוקריםמומחים וזה הפתיע שוב ושוב את כול אותם עצום ממדים 

וטין את  הפתעות שהפריכו לחל– משתנה-ליחס לו אופי קבוע ובלתי

   . התפישה הדטרמיניסטית

יכול להיווכח עד כמה , כול מי שמתבונן בהיסטוריה ללא דעות קדומות

, כך. מופרכת היא התפישה המזהה בה חוקיות בדומה לזו שבעולם הטבע
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, מטפיזיקהכי דטרמיניזם היסטורי אינו , ישעיהו לייבוביץישעיהו לייבוביץישעיהו לייבוביץישעיהו לייבוביץטוען , למשל

    ::::))))62626262----66663333' ' ' ' עעעע ,,,,""""נסנסנסנסלייבוביץ ולוילייבוביץ ולוילייבוביץ ולוילייבוביץ ולוי" " " " ,,,,טל זסלרטל זסלרטל זסלרטל זסלר (אלא תיאולוגיה

הסבורים שאין כול חוקיות , אני נוטה לדעתם של אותם ההוגים

שבו , ההיסטוריה האנושית היא הניגוד המוחלט לטבע. בהיסטוריה

והעתיד הוא תוצאה , ההווה הוא תוצאה הכרחית מן העבר

ל מה שצריכה ההיסטוריה שַמני שופט מי ַש... ת מן ההווההכרחי

אינני מקבל כלל את הטענה ? ע מה שתהיהאו מוסמך לקבו, להיות

שהרי מושג המגמה בהכרח , טבועה מגמה מסוימת...שבהיסטוריה

בכוח אין אני יכול -על המצוי.  שאינו ידוע–מופנה כלפי העתיד 

אין למושג , ככלל. לדון אלא לאחר שיצא מן הכוח אל הפועל

ם דטרמיניז...מובן מלכתחילה אלא רק בדיעבד" מהלך ההיסטוריה"

  .אלא תיאולוגיה, היסטורי אינו מטפיזיקה

מרד "בספרו גאסט גאסט גאסט גאסט אי אי אי אי חוסה אורטגה חוסה אורטגה חוסה אורטגה חוסה אורטגה אצל ניתן למצוא דומה שלילה 

    ::::))))87878787' ' ' ' עעעע(((( "ההמונים

שכול , סבורני: להפך. אינני מאמין בדטרמיניזם היסטורי מוחלט

, מורכבת פשוט מרגעים סתמיים, לרבות ההוויה ההיסטורית, הוויה

 ולפיכך הוא תמיד –אש על ידי קודמו והרגע אינו נקבע בהכרח מר

ואינו בטוח אם לבחור באפשרות זו או , פונה לכאן ולכאן, מהסס

והיסוס מטפיזי זה הוא שמעניק ; אחרת מבין האפשרויות השונות

של , לכול דבר חי  את האופי הסגולי של ההיטלטלות המתמדת

  .  התנודה הבלתי פוסקת

 ישעיהו ברליןישעיהו ברליןישעיהו ברליןישעיהו ברלין נמצא בספרו של "דטרמיניזם היסטורי"דיון עומק במושג 

כשבמבוא לו הוא מסביר את , "ארבע מסות על חירות ")1997-1909(

תפישת האדם כייצור מוסרי בעל כושר בין הסתירה שבין מושג זה ל

 סתירה המגולמת כבר בדברי –הנושא באחריות למעשיו , בחירה והחלטה

  ::::))))11111111----12121212' ' ' ' עעעע(((( "הכול צפוי והרשות נתונה"ל כי "חז

, והיא, כול אני רק לחזור ולנסח את התזה המקורית שליכאן י

שהקביעה כי מחד כול המאורעות נגזרים במלואם על ידי מאורעות 

בני כי ,  ומאידך; )יהא אשר יהא הסטאטוס של  הנחה זאת(אחרים 

חופשיים לא  (פעולה-אדם חופשיים לבחור לפחות בין שתי דרכי

ומכיוון ,  לעשותרק מבחינת יכולתם לעשות את שהם בוחרים

 לבחור את ההכרחיות- אלא גם מבחינת אי– שהם בוחרים לעשותו
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קביעה  – ) סיבות שמחוץ לתחום שליטתםמכוחאשר הם בוחרים 

איני רואה דרך לעקוף את ...נראית בעיני בלתי עקיבה בעלילזו 

לברך או , המנהג לשבח או לגנות מבחינה מוסריתמן כי , העובדה

משתמע מן הדברים כי האנשים  –שיהם להרשיע אנשים על מע

כלומר , שכן הם יכלו לנהוג אחרת, אחראים מוסרית על מעשיהם

בלי ההנחה בדבר חופש בחירה ...לא היו צריכים לפעול כפי שפעלו

 מתבטלת לפחות –במובן שקאנט העניק למושגים אלה , ואחריות

כי , ברי. שבהם משתמשים עתה באורח רגיל, אחת מן הדרכים

, בני אדם...מיניזם שם קץ לקשת שלמה של ביטויים מוסרייםהדטר

נהגו בשיחם היומיומי לראות בחופש הבחירה דבר , בכול הזמנים

כי אילו השתכנעו בני אדם באמת , ועוד טוען אני. מובן מאליו

היסוד -כי אז היה התיקון והשינוי של מושגי, שאמונה זו מוטעית

גדולים ומהפכניים , נה זאתשהיו מתחייבים מהב, היסוד-ורעיונות

  . יותר משמדמים בנפשם מרבית הדטרמיניסטים בני ימינו

 שולל אף הוא את החיפוש אחר חוקיות פישרפישרפישרפישררברט רברט רברט רברט ההההבריטי ההיסטוריון ה

  : : : : אחזור שוב על דבריו שהובאו בפרק הראשון. בהיסטוריה

קצב , גדולים ממני בחוכמה ובדעת הבחינו בהיסטוריה כמין תבנית

אשר , יש רק כלל בטוח אחד) לדעתי...(מראש-גמה קבועהדֹו, מסוים

כי חייב הוא להכיר בהתפתחותן של :  והוא,ינקוט בו ההיסטוריון

אין זו תורת . צפוי-המקרי והבלתישל נסיבות אנוש את המשחק 

ברורה ובולטת , עובדת הִקדמה הלא היא כתובה. הפקרות וייאוש

הקרקע שרכש .  טבעדמה אינה חוקאבל הִק – על לוח ההיסטוריה

מחשבות אדם .  הדור הבא יכול להפסיד אותה– הדור האחד

  .יכולות לזרום אל צינורות המוליכים לקראת שואה וברבריות

כפי שסבר ֶהֶגל , ואף לא תבונית, ההיסטוריה אינה אפוא דטרמיניסטית

שיאים של הצלחה ,  אלא רצף של עליות ומורדות–) "עורמת התבונה"(

, סופר – )1870-1812( אלכסנדר ֶהרֶצןאלכסנדר ֶהרֶצןאלכסנדר ֶהרֶצןאלכסנדר ֶהרֶצןכותב . כישלונותבצד אינספור 

  ::::))))5555' ' ' ' עעעע, """"פטרבורג ללנינגרדפטרבורג ללנינגרדפטרבורג ללנינגרדפטרבורג ללנינגרד----מסנקטמסנקטמסנקטמסנקט"""" ,,,,מיכאל קונפינומיכאל קונפינומיכאל קונפינומיכאל קונפינו (רוסי מהפכןופובליציסט 

כי אז , אילו צעדה האנושות יש קדימה כדי להשיג תוצאות כלשהן

אילו התנהלה ...ריה אלא עניין של היגיון בלבדלא הייתה ההיסטו

;  כול עניין שוב לא היה  בה , ההיסטוריה לפי תמליל מוכן מראש

האישים הגדולים ...מגוחכת, משעממת, היא הייתה נעשית מיותרת

היו הופכים אזי לשורה של גיבורים המכרכרים בחזה נפוח על 
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כולה ,  רצוןכולה, ההיסטוריה כולה היא אימפרוביזציה...הבמה

יש ; קורים אסונות.  אין בה לא גבולות ולא מסלולים–לתור ִא

והאתגר האינסופי המוצב ללוחמים , אש החיים, מורת רוח קדושה

לשים פעמיהם לכול מקום , ללכת באשר יאבו, לנסות את כוחם

  .  הגאון האנושי יפרוץ לו נתיב–ובמקום שאין דרך ;  שיש בו דרך

  

        Deutscher Sonderweg---- תזת ה4.2

 ההמיוחדת של גרמניההיסטורית דרכה ש, התפישה הרווחת היום היא

משל הייתה זו טרגדיה , הכתיבה בהכרח את עלייתו של היטלר לשלטון

, דטרמיניזם היסטורי מסוג זה. שלא היה ניתן למנוע אותה, יוונית

הוא , )"הדרך הגרמנית המיוחדת"(    Deutscher Sonderwegהמכונה בשם 

לא רק בשל התעלמותו מהאפשרויות השונות , זאת.  לחלוטיןמוטעה

אפשרויות הפתוחות בפני (שהיו תמיד פתוחות בפני מרחב היסטורי זה  

 אלא גם משום שהוא מייחס חשיבות רבה מדיי – )מרחב היסטוריכול 

מונח ( "אופי הגרמני"לכמו גם , למשברים החוקתיים שאפיינו אותו

 "מרכזהארץ "פוליטי של -הפן הגיאומהוא לם מתע, מאידך). מעורפל למדי

)Land der Mitte( של יבשת אירופהדרכים -כצומת המשמשת ,הזו.  

 אלן טיילוראלן טיילוראלן טיילוראלן טיילור  ההיסטוריון הבריטיזו תרם יותר מכולפופולארית לתפישה 

)Alan Taylor( שִני –מכר -היה לרב "מהלך ההיסטוריה הגרמנית" שספרו 

) William Shirer( ליאם שייררליאם שייררליאם שייררליאם שייררויויויוירק לספרו של העיתונאי האמריקאי 

, סלל את הדרך להופעת תזה הזוטיילור . "3-עלייתו ונפילתו של הרייך ה"

 Deutscher Sonderwegהשימוש במונח . אף שהוא לא השתמש במונח זה

לא במשמעות , 2222----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההופיע במרחב זה לראשונה בתקופת 

מצוא את שביל הזהב לתיאור הצלחתו ל, אלא במשמעות חיובית, שלילית

 לבין הרפיסות וחוסר – של רוסיה הצארית אוטוקרטיבין הקיפאון ה

 כי משטר, באותה עת נטען.  בבריטניה ובצרפתדמוקרטיההיעילות של ה

הצליח למנוע , שהסתמך על עוצמת הצבא ועל יוזמות של הממשלה, זה

האופי , לפי תפישה זו. מזרח והמערב כאחדהרבה מהבעיות שהתעוררו ב

 לא – בגרמניה נדון לכף זכות "המלוכה החוקתית"פרלמנטארי של -הלא

על , הייתה בגרמניה גאווה על המסורת הממלכתית האיתנה. לכף חובה

על ההיסטוריה הממושכת של , עוצמתו ויעילותו של השירות הציבורי

מהפכות " רפורמות שנתפשו כתחליף ל– "רפורמות מלמעלה"הנהגת 

, משטר מפלגות פרלמנטארי נתפש כמשהו הקרוב לאנרכיזם.  "מלמטה



295295295295 של אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואההיסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה הההה

נתפשה , התערבות מצד הממשלה בחיים הכלכליים-כשם שהדרישה לאי

רעיונות "אורח מחשבה זה הגיע לשיאו ב. כבלתי יעילה מבחינה כלכלית

  .  1-עם תחילת מלחמת העולם ה, "1914

-ו) Hinze (טצהטצהטצהטצהאוטו הינאוטו הינאוטו הינאוטו הינכגון , לאחר המלחמה כבר נמצאו מלומדים

הדרך "ה חיובית זו של תזת סשהחלו לסייג גר, )Troeltsch (ארנסט טרלטשארנסט טרלטשארנסט טרלטשארנסט טרלטש

לאחר מלחמת העולם . אך לא ויתרו עליה לחלוטין, "הגרמנית המיוחדת

וחדלה להדריך את גישות ,  איבדה היא כליל את אמינותה2-ה

פרשנות זו התרוקנה מתוכנה לנוכח ההרס שהמיט הרייך . ההיסטוריונים

קיבל עתה , אותו ייחוד שנתפש עד אז כתכונה חיובית. 3-גרמני הה

הגיעו ,  ויימאררפובליקתבניסיון לבחון מדוע קרסה . משמעות שלילית

כי כישלונה לפתח דמוקרטיה ליברלית , מספר היסטוריונים למסקנה

, )1918-1871 (2-בנוסח האנגלי נעוץ במשטר ששרר בה בתקופת הרייך ה

   .נמנעת-שממנו ועד  לעליית הנאצים לשלטון הייתה הדרך קצרה ובלתי

לוג  סוציו– )Ralf Darendorf( רלף דרנדורףרלף דרנדורףרלף דרנדורףרלף דרנדורף זו היה מיוצרי תזהאחד 

שבה מילא (שחילק את חייו הבוגרים בין מולדתו , הגרמנייליד פוליטי  

שבה כיהן כדיקן (לבין בריטניה ) דרג-תפקידים אקדמאיים ופוליטיים רמי

כגרמני , על ניסיונו האישי בהסתמך). London School of Economics של

ה בגרמני שהתרחשו התהליכים בין השוואה דרנדורף ערך, ובריטי כאחד

בספרו . 2- בטרם פרצה מלחמת העולם הבריטניהב שהתרחשו האללבין 

-סיבתכי  , המקובלתהטענה את שלל )1967 ("חברה ודמוקרטיה בגרמניה"

 השפילש (ורסאי חוזהב הייתה נעוצה , לשלטון הנאציזם לעליית היסוד

שעשתה ( אינפלציה-היפרב ; )והעניש את רפובליקת ויימאר ללא הצדקה

והאבטלה שבאה , )1923-1919ת הרפובליקה בשנים שמות בכלכל

-הגלובלי לאחר נפילת הבורסה בניו כלכלישפל ההבעקבותיה ובעקבות 

  ). 1929(יורק 

 שדרכם משום, לשלטון להגיע הצליחו וכנופייתו היטלר כי ,סבר דרנדורף

למן  תהוותההש בכלל והאזרחית הפוליטית התרבות של המשך הייתה

 הרייך של והתכנים הארגונים, המוסדות וכי –) 1871 (גרמניהאיחודה של 

 עליית לפני הדמוקרטיה לכישלון הקרקע את הכשירו, 2-הגרמני ה

 שטחים איבדו שונים עמים כי, טענתו העיקרית הייתה. הנאציזם

  – תבוסתם בשל כלכלי סבל סבלואף ו ,צבאית תבוסה בעקבות והושפלו

 הבסיסיים המשחק כללי לוע הדמוקרטי המשטר על ויתרו לאהם  אך

 מספר היה ובה, ב"רהבא דווקא החל הגדול העולמי הכלכלי המשבר. שלו
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 דמוקרטית-ליברליתה המסורת ואולם. שבגרמניה מזה גדול המובטלים

 ולא – הגדול המתקן הנשיא, רוזוולט פרנקלין את לשלטון הביאהשלה 

  . מתועב גזעני לאומן

 הדגיש דרנדורףאף , "ית המיוחדתהדרך הגרמנ"בדומה לשאר חסידי תזת 

 על קיבלה אשר ,הגרמנית החברה של בהיסטוריה הרציפות יסוד את

, )ודמוקרטית חופשית אזרחותלהבדיל מ( כנועה נתינות של ערכים עצמה

, שמרניות ה– המסורתיות האליטות של למרותן מרצון עצמה והכפיפה

 החל זה היסטורי תהליך,  לתפישתו.  ליברליות-האנטיו, המיליטריסטיות

 מוחלטת כפיפות מנאמניו שתבע, לותר מרטין של בתקופתוכבר  אולי

 כדי ,מרותה נגד היוצא לובכ שפטים לעשות וקרא ,החילונית לרשות

 תהליך זה  ואולם. הרעים יצריהם אחרי שילכו המאמינים מן למנוע

 האליטות של והצבאית המדינית הצלחתן עם ,מכן לאחר במיוחד התעצם

 בדם" גרמניה את לאחד הפרוסי הצבא הצלחת בשל ובעיקר – נותהיש

לא רק  הייתה זו להצלחה. אוטוריטארי שלטון בה ולהקים "ובברזל

 חלקים בעיני לכת-מרחיקת מוסרית שמעות אלא גם מ– מדינית משמעות

 של הניצנים את זו הצלחה ניוונה בעת-בה. הגרמני הציבור של נכבדים

, השמרנים הכוחות של ערכיהם את וקידמה בגרמניה דמוקרטית חברה

 כך כדי תוך. הגרמנית בחברה ביותר והמיליטריסטיים האוטוריטאריים

כמו  ,אחרות אומות פני על ביתרונם רבים גרמנים של אמונתם התחזקה

  .אחרות תרבויות על תרבותם בעדיפותגם 

את להפנים גרמנים סירבו ה, כיוון שהיו שבויים בהערצתם לאליטות הללו

 תבוסה שאת האחריות לה  – 1-אחריותן לתבוסה במלחמת העולם ה

.  וכן על גורמים חיצוניים, )לרבות היהודים(על הגורמים הליברלים גלגלו 

הקימה  ואשר התבוסה בתוצאות לשאת שנאלצה, אזרחית קואליציהה

 פשיטת בעקבות שנוצרה עצומה ערבוביה תוךאת רפובליקת ויימאר מ

 קואליציה זו לא יכלה להתמודד עם הלחצים – ישןה המשטר של הרגל

 קונספירציה תו תיאוריועל רקע זה נרקמ. "הברית-בעלות"של  דרישותוה

   קונספירציה שאותה יזמו– "הצבא בגב סכין תקיעת"-ו בגידה של

  . מבית ובוגדים תבוסתניים גורמים

. ךדר ואובדן יתמות בתחושת הגרמנית בחברה רבים נותרו התבוסה לאחר

 הסמכות ובעלי השליטים של הבוטחת לידם להיצמד עוד ניתן היה לא

 ושל, יכול-לוהכ המדינה פקיד של, והמצווה המדריך האב של  – הקודמים

 איבד ,כן לפני לכאורה יעיל כה שהיה ,המצפן. עליון בחסד השליט הקייזר
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  – להמונים הוצעה ואשר ,לפתע שצצה החדשה בדרך לנווט סגולותיו את

 ובעיקר (הבינו לא כלל ועיקריה מהותה שאת דמוקרטית-הליברלית רךהד

 אמנות". )הדמוקרטיה של ליבה-בלב המצוי הפשרה עקרון את הבינו לא

 התהליך של בסופו המייצרים ושיח הידברות לקיים יכולת אותה, "הפשרה

 מוסכמים משחק כללי פי על וזאת, הכול על המקובלים הדדיים ויתורים

  – הנבחרים המוסדות של ופעולותיהם אורחותיהם תא שמכתיבים

 של למסורתה ובוודאי הגרמנית הפוליטית למסורת זרה הייתה זו אמנות

 לחלוטין שונות ותשתפי ברכי על חונכה מטבעה זו. הצבאית האליטה

 מוחלטים פתרונות אלא, מוסכמים משחק-כללי פי על פשרות ביקשו שלא

 הפוך באורח . סופי של הבעיה היהודית״ה ״פתרון מה שהוליך ל– וסופיים

, )ב"גם בארה דרכה פי-ועל (בבריטניה שהתגבשה מהמסורת לחלוטין

 בהתמודדות העיקר את שראו ערכים – גרמניה שלוערכיה  רוחהו התעצב

 התובעת פשרה של בדרך ולא, והכחדה חיסול של בדרך החברה בעיות עם

 אינטרסים והמייצגים עליך החולקים עם בצוותא לחיים ונכונות, ויתורים

, , , , ספרו של שלמה אהרונסוןספרו של שלמה אהרונסוןספרו של שלמה אהרונסוןספרו של שלמה אהרונסוןניתוח תפישתו של דרנדורף מבוסס על ניתוח תפישתו של דרנדורף מבוסס על ניתוח תפישתו של דרנדורף מבוסס על ניתוח תפישתו של דרנדורף מבוסס על (((( משלך השונים

        ....))))34343434----37373737' ' ' ' עעעע, , , , """"המלחמה הגדולההמלחמה הגדולההמלחמה הגדולההמלחמה הגדולה""""

צצה , במקום הפרשנות החיובית לדרכה המיוחדת של גרמניה בעולם

 גרסה המזוהה יותר מכול –מרכסיסטית ביסודה , רסה ביקורתיתאפוא ִג

על שם אוניברסיטת בילפלד  ,Bielefelder Schule(ד עם אסכולת בילפל

 אולריך ֶוֶהלראולריך ֶוֶהלראולריך ֶוֶהלראולריך ֶוֶהלר----הנסהנסהנסהנסהם שבחברי אסכולה זו הבולטים . )ששבה לימדו

)Hans-Ulrich Wehler( יורגן קוקהיורגן קוקהיורגן קוקהיורגן קוקה) Jürgen Kocka (ריינהרט קושלקריינהרט קושלקריינהרט קושלקריינהרט קושלק-ו 

)Reinhart Koselleck .(אסכולה זו ניסתה אף היא להשיב על השאלה ,

 הביא על גרמניה את הפשיזם 30- וה20-מדוע המשבר הגלובלי של שנות ה

רות במערב  בניגוד למה שארע במדינות מפותחות אח–והטוטאליטריות 

שורש הטוטליטריות הנאצית , לשיטתם). ב"בעיקר בריטניה וארה(

טי ריסמיליט-היא במשטר האוטוקרטי)  כלשונם"הקטסטרופה הגרמנית"(

- אותו גל של מהפכות– "אביב העמים" לאחר דיכוי בגרמניהשהתפתח 

סבל מרחב זה , לשיטתם). 1849-1848(ֶנֶפל ששטף את אירופה בתקופה זו 

שבמרכזו , מודרני-כלכלי קדם-שמקורה במבנה חברתי, מבניתמחולשה 

שריכזה בידה את מירב הכוח , )האצולה והיּונקרים(מודרנית -אליטה קדם

הרי , בעוד שבבריטניה ובצרפת  תפסה הבורגנות את השלטון. הפוליטי

לאחר כשלון , שבמרחב זה סבלה הבורגנות מחולשה פוליטית ניכרת

  . הנפל הללו-מהפכות
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המזהה שליטה , ון זה בלט במיוחד על רקע התפישה המרכסיסטיתכשל

 למעמד 19-ושלפיה הבורגנות הפכה במאה ה, כלכלית עם שליטה פוליטית

 ובצרפת בריטניהאם ב). "דיקטטורה בורגנית"מה שמרכס כינה (שליט 

 הסתפקה הבורגנות שבגרמניההרי , היה קשר ברור בין הון לשלטון

השילוב . ירה את השלטון בידי מעמד האצולהכשהיא מות, בעשיית כסף

תאב כיבושים ומלחמות , של עוצמה כלכלית עם מבנה פוליטי מיושן

 הוא שהעלה –) שבאמצעותן ניתן לנקז החוצה את המתיחויות הפנימיים(

שיזם את  (2222----וילהלם הוילהלם הוילהלם הוילהלם ה בהנהגת 2222----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני הלשלטון תחילה את 

 בהנהגת היטלר 3333----הגרמני ההגרמני ההגרמני ההגרמני ההרייך הרייך הרייך הרייך ולאחר מכן את , )1-מלחמת העולם ה

 אל 1849-1948הנפל של -הדרך ממהפכות). 2-שיזם את מלחמת העולם ה(

כך שלמעשה לא ניתן היה מנוע ,  נקבעה אפוא מראש3333----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה

  . "הקטסטרופה הגרמנית"את 

תרמו את , כולל מלומדים מחוץ לאוניברסיטת בילפלד, היסטוריונים אלה

. "דרך מיוחדת"אף מבלי להשתמש במונח , זותרומתם למערכת טיעונים 

 "האומה המתאחרת"טבע את המונח ) Plessner (הלמוט פלסנרהלמוט פלסנרהלמוט פלסנרהלמוט פלסנר, למשל, כך

)verspatete Nation ( בהצביעו על עיצובה המאוחר ובעיקר תוך תכתיב

עקב איחור זה לא הצליחה האומה הגרמנית , לפי תפישה זו. מלמעלה

מה . שלהתפתחותם דרוש זמן רב, לכונן מוסדות דמוקרטיים וליברליים

נדחס במקרה הגרמני לזמן קצר , שבבריטניה ובצרפת נמשך מאות שנים

כאשר , בנוסף לכך. לקיצור דור זה היו מספר השלכות חשובות. ביותר

כבר היו , 19-הלאום הגרמנית בשליש האחרון של המאה ה-גובשה מדינת

ולוניאליות רוב השטחים שמחוץ לאירופה תפוסים על ידי מעצמות ק

,  ולכן לגרמניה לא נותרה ברירה אלא לכבוש את מזרח אירופה–אחרות 

כמו גם אימפריאליזם , עריצות כלפי פנים.  ההיסטורי שלה"מרחב המחיה"

  .  שני אלה נגזרו למעשה מקוצר הזמן שעמד לרשות הגרמנים–כלפי חוץ 

את שורשיה של הדרך הגרמנית המיוחדת יש לחפש , לפי תפישה זו

בעוד שאומות . של מהפכה בורגנית בגרמניה, )או בכישלונה(בהיעדרה 

 המהפכה –מערביות אחרות כבר ביצעו את המהפכות הבורגניות שלהן 

 הרי – 1789 והמהפכה הצרפתי בשנת 1688המהוללת בבריטניה בשנת 

או לכול היותר היה ניסיון כושל , שבמקרה הגרמני נעדרה מהפכה שכזו

 בורגנית נתפשת לרוב כמהפכה המכוננת או מחזקת מהפכה. לבצע אותה

-בין השאר על, את כוחו של הפרלמנט אל מול כוחו של המלך האבסולוטי

  . ידי ניסוח חוקה ליברלית
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, ביקורת ההנחה) 1: (לפחות תפישה זו טעונה ביקורת משתי סיבות

אם מבקשת , על כול אומה לצעודשלפיה קיימת דרך תקנית אחת שבה 

 משטר הנחשב כאידיאל –ליברלי -היא לכונן משטר דמוקרטי

שלפיה מהפכה בורגנית נחוצה כדי , ביקורת ההנחה) 2(; אוניברסאלי

  . ובלעדיה לא ניתן לכונן משטר כזה,  לחולל ליברליזציה פוליטית

 כנגד הן שעומדות במוקד הביקורת, השלובות זו בזו, שתי ההנחות הללו

או שמא , האומנם יש רק דרך אחת תקנית. תזת הדרך הגרמנית המיוחדת

האם מהפכה בורגנית היא ? ניתן להגיע לאותה מטרה בדרכים שונות

 או שמא ניתן לכוננה –תנאי הכרחי לליברליזציה של החיים הפוליטיים 

מדוע יש לתאר היסטוריה של אומה מסוימת על דרך , ובכלל? גם בלעדיה

 ולא על ידי מה שכן –) non event(על מה שלא התרחש בה , השלילה

  ?  התרחש בה

מבוססת , שמהפכה בורגנית נחוצה לכינון דמוקרטיה ליברלית, התפישה

 –על ההנחה שזו משקפת את עוצמתו הפוליטית של  המעמד הבורגני 

אך האומנם כך הוא . ולכן היעדרה היא סימפטום לחולשתו של מעמד זה

שלפיה דווקא היעדר מהפכה , ניתן לטעון טענה הפוכה? הדבר תמיד

אם מטרת . בורגנית יש בו כדי להעיד על עוצמתו של המעמד הבורגני

המהפכה הבורגנות היא לתפוש את השלטון כדי להבטיח הצבר הון 

 הרי שאם תימצא דרך להשיג מטרה זו בלי מהפכה –וִקדמה כלכלית 

  .  עדיףודאי שיהיה זה,  הכרוכה בשפיכות דמים

טוענים , הבורגנות הגרמנית. טענת מבקרי התזה היא בדיוק בנקודה זו

מכיוון שתהליך הצבר ההון התבצע , כלל לא נזקקה לבצע מהפכה, הם

:  תהליך שהתבסס על מספר מרכיבים–בגרמניה ביעילות רבה גם בלעדיה 

כלכלית שהובילה לפתרון הסכסוך בין ההון לעבודה -צנטרליזציה פוליטית

; השקעה עצומה בפיתוח מפעלים  וטכנולוגיה; פילו ברמת המפעלא

, התאגידים הפרטיים הצליחו עד כדי כך. 'חלוקת עבודה יעילה וכד

שלא היו הם זקוקים למדינה שתעשה בעבורם את המלאכה , טוענים הם

 ולכן גם אין צורך בהשתלטות על מנגנוני המדינה בדרך של מהפכה –

שפיגר תחילה אחרי המשקים של , משק הגרמנישה, עובדה היא. בורגנית

לא רק הדביק את הפער אלא אף זכה לבכורה במשך , בריטניה וצרפת

הרי שהייתה זו דרך חיובית , אם הייתה בכלל דרך גרמנית מיוחדת. הזמן

  . לא סטייה מדרך הישר,  דוגמא לאחרים–דווקא 
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מעשה  היא לDeutscher Sonderweg-התזת זו של ביקורתית תפישה 

 תפישה שהופיעה כאמור –זה  של מונח החיוביתחזרה למשמעות 

-במטרה לתאר את הצלחת גרמניה למצוא את שביל, 2-הרייך הבתקופת 

 שרר משטר 2-אף שברייך ה, לפי תפישה זו. בין מזרח למערבהזהב 

שהייתה משטר שונה , לא הוביל זה בהכרח לרודנות הנאצית, אוטוקרטי

כלכלי -שורשיו יש לחפש במשבר הפוליטי משטר שאת –לחלוטין 

 2-שבין הרייך ה, העובדה. אף לא לפני כן, 1-שחוללה מלחמת העולם ה

לסתור כנגד -אף היא מהווה ראיה, רפובליקת ויימאררפובליקת ויימאררפובליקת ויימאררפובליקת ויימאר מפרידה 3-לרייך ה

  .  נמנעת של ההיסטוריה הגרמנית-תזת הטוטאליטריות הבלתי

בעלת ,  תקופה נפרדת היא2-תקופת הרייך ה, בפרספקטיבה ביקורתית זו

כמו גם מאלו שבאו , השונה מהתקופות שקדמו לה, מאפיינים ייחודים

לכן דוחה היא כול ניסיון להצביע על תבנית היסטורית קבועה . לאחריה

שאינו עומד במבחן ,  ניסיון סרק–משתנה בהיסטוריה הגרמנית -ובלתי

, ים אחריםכבחיי עמ, כול תקופה בחיי העם הגרמני. המציאות האמפירית

מבלי לראות בה חוליה בלבד באיזו , היא ייחודית ולכן יש לדון בה לגופה

  . שרשרת ארוכה

אלא גם , לא רק מהפכה בורגנית הייתה מיותרת בגרמניה, אותו היגיוןלפי 

 השכיל לשפר את תנאי העבודה 2-כיוון שהרייך ה. מהפכה קומוניסטית

כינון ביטוח ,  מתקדמיםשל מעמד הפועלים על ידי חקיקת דיני עבודה

 לא היה צורך בתפישת השלטון על –' מערכת חינוך ממלכתית וכד, לאומי

הנהגת הסדרים דומים גם . ידי מעמד הפועלים להשגת מטרות אלה

ייתרה אף היא את הצורך במהפכה , במדינות מערביות אחרות

התחוללו , שבהם נעדרו תנאים אלה, רק במזרח אירופה. קומוניסטית

שהיוו תחליף לרפורמות הדרגתיות , ו של דבר מהפכות קומוניסטיותבסופ

היא רק דרך אחת , כך מסתבר, מהפכה פוליטית. ללא שפיכות דמים

  .  לא הדרך היחידה–לחולל רפורמות 

דרך אחרת להסביר את הטוטאליטריות הנאצית היא לחפש את שורשיו 

 התרבותית ובמורשה "אופי הגרמני"באלא , 2-לא במשטר של הרייך ה

 הטבוע ,"גרמניהא "דנה"תכונות שאותן היינו מכנים היום  –הגרמנית 

חזון " בספרו  יעקב טלמון יעקב טלמון יעקב טלמון יעקב טלמוןכותב, למשל, כך. מקדמא דנהבעם הגרמני 

   ):):):):643643643643' ' ' ' עעעע( ( ( (     "האומה ומיתוס המהפכה

 בתקופה הנאצית נבעו אומנם מתוך תורה ןעמדות הגרמנים למיניה

 פרי שרשרת נסיבות ,היו פרי מצב היסטורי נתון, תובענית
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השיא -נקודת, היו אף ביטוי קיצוני,  אבל עם זאת–מיוחדות במינן 

של , של תבניות ושל מסורות קבועות ועומדות בגרמניה, של נטיות

  .  ימימה-דברים שהבדילו את הגרמנים משכניהם במערב  מימים

        

   תזת הליברליזם הגרמני4.4

אינו     3333----רייך הגרמני הרייך הגרמני הרייך הגרמני הרייך הגרמני הכי ה, וכנגד תפישה זו קמו מספר היסטוריונים שטענ

 אלא – זהשיא שאליה מובילה בהכרח ההיסטוריה של מרחב -נקודת

הכול תלוי , לשיטתם. פרי צירוף נסיבות ייחודיות, אפיזודה חולפת

אם מגלגלים את ההיסטוריה לאחור . בנקודת המוצא של המחקר

ת ריכוזיות הולכנמנע לעבר -נדמית כולה כמהלך בלתי, מהמשטר הנאצי

לעומת , אם; נקודת השיא של היסטוריה זו  משל היה משטר זה–וגוברת 

ליברלי -מגלגלים את ההיסטוריה לאחור מהמשטר הדמוקרטי, זאת

או אפילו , 2-המאפיין את גרמניה הפדראלית שלאחר מלחמת העולם ה

שקדמה , ליברלי שאפיין את רפובליקת ויימאר-מהמשטר הדמוקרטי

 כי אז נדמית כול ההיסטוריה כמהלך בלתי –לעליית הנאצים לשלטון 

  . נמנע לעבר הדמוקרטיה הליברלית דווקא

יחסיותה של  עניינו "הדרך הגרמנית המיוחדת"כנגד תזת עיקר הביקורת 

על מבקריה .  שממנה משקיפים על ההיסטוריה של גרמניהעמדת התצפית

 פרדיפרדיפרדיפרדיתומס ניתומס ניתומס ניתומס נידוגמת , ממדית זו נמנים מספר היסטוריונים-של תצפית חד

) NipperdeyThomas( ,אברהארד יקלאברהארד יקלאברהארד יקלאברהארד יקל )Eberhard Jackel( זיגמונד נוימןזיגמונד נוימןזיגמונד נוימןזיגמונד נוימן-ו 

)Sigmund Neumann.( כמה וכמהבתולדות גרמניה קיימות , לתפישתם 

תהפוכות הקוטעות את הרציפות הטוטאליטרית המיוחסת להיסטוריה 

אם נכון בכלל , כך גובר הספק, 1945ככול שמתרחקים משנת . הגרמנית

ידי - דווקא על20- וה19-ת ההיסטוריה הגרמנית של המאות הלהסביר א

 ולהזניח את המשטרים האחרים שהתקיימו – 3-התמקדות ברייך ה

אין לראות את תולדות גרמניה לפני , לפי גישה זו. במרחב זה בתקופה זו

טוענים מבקרי תזת , הגיעה אפוא העת.  רק כהקדמה לשנה זו1933שנת 

סטוריוגרפיה הגרמנית תפסיק להתמקד רק שההי, הדרך הטוטאליטרית

בבחינת היה הוא איזה שיא של ההיסטוריה ,  של היטלר3-ברייך ה

הגיעה העת להשתחרר מהצל שמטילים : במילים אחרות. הגרמנית כולה

ולהשקיף עליה מתוך , היטלר והנאציזם על ההיסטוריה הגרמנית

וי מובהק לעמדה ביט. דֹוגמאטית פחות ומאוזנת יותר, פרספקטיבה כוללת

 3- שנות הרייך ה12 המפרש את ,אברהארד יקלזו ניתן למצוא בדבריו של 
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,  אלא להפך–לא כמי שמשקפות מגמה כללית בהיסטוריה של גרמניה 

בבחינת היו שנים , כאירוע חריג בתוך היסטוריה שהיא ליברלית בעיקרה

חדת של חדת של חדת של חדת של דרכה המיודרכה המיודרכה המיודרכה המיו"""", , , , ))))עורךעורךעורךעורך((((משה צימרמן משה צימרמן משה צימרמן משה צימרמן (בלבד  "תאונה היסטורית"אלו 

   ::::))))81818181ע ע ע ע  ,,,,""""גרמניה בהיסטוריהגרמניה בהיסטוריהגרמניה בהיסטוריהגרמניה בהיסטוריה

ימאר נהפכה יקת וישרפובל, ונדמה, הבה נתעלם לרגע מן העובדות

 השנים שהפרידו 12 תוך פסיחה על –בהדרגה לרפובליקה של בון 

כיצד עמיתי ההיסטוריונים , אני יכול לתאר לעצמי. ביניהן בפועל

ת שזו הייתה כמובן ההתפתחו, יוכיחו לי באותות ובמופתים

דרך . 1848מהפכת , נאמר, של ההיסטוריה הגרמנית מאז הטבעית

ועד לכינונו הסופי של , 1890הצלחתם של הדמוקרטים בבחירות 

אם נרצה לייחס את עלייתו של , מאידך. 1919-המשטר הדמוקרטי ב

שמגמות אלה ,  כיצד נוכל להסביר–טווח -היטלר למגמות ארוכות

עם  קיצן הפתאומי והמוחלטשהן באו ל, 1945-לא נמשכו מעבר ל

ושלאחר מכן קמה במערב גרמניה דמוקרטיה , מותו של היטלר

אם : במילים אחרות?  הנהנית מיציבות רבה, חברתית לדוגמא

 מדוע אין –קיימת רציפות  מפרידריך הגדול וביסמרק עד היטלר 

  ? רציפות מהיטלר לקונרד אדנאואר ועד לוילי בראנדט

 אעז .יש בה תועלת מרובה,  חשיבה כזאתשדרך, אפוא, אינני סבור

 שניתן להשוותו ,ששלטונו של היטלר היה בגדר אסון, לטעון

לתסריט של התאונה החמורה ביותר שאפשר להעלות על הדעת 

-תאונה כזאת נוהגים לייחס להופעתם הבו. כוח גרעינית-בתחנת

, של נסיבות מקריות ושל טעויות אנוש, זמנית של פגמים במבנה

 להסביר באופן זה גם את עלייתו של אי רואה שום סיבה שלואיננ

  . היטלר לשלטון

מצביעים , "תזת הליברליזם הגרמני"שניתן לכנותה , בתמיכה לתפישה זו

 . זהאותם היסטוריונים על התקופות הליברליות בהיסטוריה של מרחב 

 קונפדרציה-מעין 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההביניים היה -במהלך ימי, למשל, כך

         הקיסר הקיסר הקיסר הקיסרעריעריעריערי של ,)רובן בינוניות או זעירות(ופפת של נסיכיות רבות ר

מסחר שקמו ה-ערינכללו גם  בהןש, )Freie Reichsstadt (חופשיותחופשיותחופשיותחופשיותהההה

 ָהנֶזהָהנֶזהָהנֶזהָהנֶזהההההבברית בברית בברית בברית  והתאגדו )והנהרות המתנקזים אליו(לחופי הים הבלטי 

)Düdesche Hanse (כמו כן מצביעים הם על קיום מוסדות מעין. 'וכד-

 מוסד פרלמנטארי שקדם – הוא הבולט שבהם הרייכסטאגהרייכסטאגהרייכסטאגהרייכסטאגש, דמוקרטיים

  . במאות שנים לפרלמנטים בבריטניה
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 היה 1----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני הש, כמו כן מצביעים אותם היסטוריונים על העובדה

 אלא –לאום -א מדינתה הובאשר לא הי, רק במובן שלילי "אימפריה"

יסרי  בה קיסר חלש מאוד בהשוואה לשארי קלטשש, אתנית-מדינה רב

-מעין"היה הוא , "אימפריה" 1-יותר משהיה הרייך הגרמני ה. העולם

ושאפילו , ידי קיסר חלש שנדד מעיר לעיר-שנשלטה על, "קונפדרציה

שונה מכול יתר  1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההיה , מבחינה זו. מושב קבוע לא היה לו

 סימן –בירה אימפריאלית -שאופיינו על ידי עיר, האימפריות ההיסטוריות

הבירה של האימפריות -בעוד שערי. ההיכר של כול קיסר אמיתי

 בשליטת בגדדבגדדבגדדבגדד(אלפי אנשים -הביניים מנו לעיתים מאות-המוסלמיות בימי

קהיר בשליטת ,  בשליטת בית אומייהקורדובהקורדובהקורדובהקורדובהודמשק דמשק דמשק דמשק , בית עבאס הפרסי

 בשליטת שושלת אןאןאןאן----אנגאנגאנגאנג''''צצצצ(בירה במזרח אסיה -עריבדומה ל, )הפטימיםהפטימיםהפטימיםהפטימים

, שאפלשאפלשאפלשאפל----להלהלהלה----אקסאקסאקסאקס בעיירה קטנה בשם גדולגדולגדולגדולקארל הקארל הקארל הקארל ה ישב –) טאנג

  .  איש3,000שאוכלוסייתה לא עלתה על 

, מוגבל-בעוד ששליטי האימפריות שמחוץ לאירופה היו בעלי כוח בלתי

ידי - הוגבל על1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה הרי שכוחם של קיסרי –עקרונית לפחות 

 ושללא אישורם, שנתפשו כבעלי עליונות מוסרית ומשפטית, האפיפיורים

כן הוגבל כוחם של קיסרים . לא יכלו קיסרים אלה לתפוש את השלטון

, )Kurfürstenkollegium( נסיכים הבוחריםנסיכים הבוחריםנסיכים הבוחריםנסיכים הבוחריםמועצת המועצת המועצת המועצת האלה על ידי מוסד 

החל מתגבש לאחר , מוסד ייחודי זה. שהיה מורכב מנסיכים ובישופים

 )Staufer(שטאופר שטאופר שטאופר שטאופר  אחרון השליטים מבית )Friedrich II( 2222----פרידריך הפרידריך הפרידריך הפרידריך המות 

מכיוון שאף לא אחת מהשושלות המתחרות הצליחה לתפוס . 1250בשנת 

שאמור , כונן מוסד חדשנאלצו הנסיכים החזקים באימפריה ל, את הכתר

    בוחריםבוחריםבוחריםבוחריםהההה----נסיכיםנסיכיםנסיכיםנסיכיםהההה. אצולה חזקים-מספר בתיאת הקיסר מתוך בחור היה ל

)enKurfürst(,  ריינלנדריינלנדריינלנדריינלנד-ו, , , , ברנדנבורגברנדנבורגברנדנבורגברנדנבורג,  ,  ,  ,  סקסוניהסקסוניהסקסוניהסקסוניה, , , , בוהמיהבוהמיהבוהמיהבוהמיה    נסיכיבאו מקרב----

, לגוף בוחר זה ....טרירטרירטרירטריר-ו    קלןקלןקלןקלן    ,מיינץמיינץמיינץמיינץשל     בישופים-ארכיוכן מקרב ה, , , , פאלץפאלץפאלץפאלץ

לא היו מקבילות , )4-בתקופת הקיסר קארל ה (1356שהתמסד בשנת 

, ליטאית-למעט אולי המונרכיה הפולנית(בשום מונרכיה אחרת באירופה 

קונפדרציה שנשלטה - למעין1569 משנת בליןבליןבליןבליןהסכם לוהסכם לוהסכם לוהסכם לושהפכה בעקבות 

לכינון מוסד זה היו השלכות חשובות על ביזור ). ידי מלוכה נבחרת-על

כמו גם ,  מהקיסר לנסיכים הבוחריםבהעבירו כוח רב , הכוח באימפריה זו

  . לנסיכים אחרים

, כשמצרפים את כול המוסדות הללו לכדי משטר פוליטי בעל מבנה מסוים

ראי הפוכה לזו שמתקבלת כשבוחנים את הרייך הגרמני -מתקבלת תמונת

בכול פרספקטיבה אפשרית היה המרחב דובר השפות הגרמניות . 3-ה
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- קל–הרבה יותר ליברלי מזה של בריטניה באותה עת , הביניים-בימי

שהייתה סמל למשטר ריכוזי מאז שהשתחררה , וחומר מזה של צרפת

  ). 1453-1337 ("ם השני100מלחמת "מהשלטון האנגלי בתום 

 ,,,, הרומי הרומי הרומי הרומיטקיטוסטקיטוסטקיטוסטקיטוסהיה , זההראשון לזהות את אופיו הליברלי של מרחב 

 אויב היא הגרמנים של חירותם"כתב כי , )נ" לסהGermania )98שבספרו 

 ....))))6666' ' ' ' עעעע, , , , גרמניהגרמניהגרמניהגרמניה, , , , זיגמונד נוימןזיגמונד נוימןזיגמונד נוימןזיגמונד נוימן(((( "הפרתים מלך של עריצותו מאשר יותר מסוכן

למלחמות  בתקופה שקדמה זהעד כמה ליברלי ומבוזר היה מרחב 

 ,lGeorg Hege (גיאורג ֶהֶגלגיאורג ֶהֶגלגיאורג ֶהֶגלגיאורג ֶהֶגלמהגותו של , בין השאר, ניתן ללמוד, נפוליאון

אלא גם תיאור ,  הגות המספקת לנו לא רק תיאוריה מדינית–) 1831-1770

. ת מאוחרות יותרסופיושטרם נפגע על ידי פרדיגמות היסטוריו, פוליטי

- הפרטתנגדם כמופני, זמנוזה בעיקר חיצי הביקורת של ֶהֶגל כלפי מרחב 

 – מדינה אמיתיתהרייך שבגינה אין עוד , הסמכויות הציבוריותיתר של 

שאין לה קיום ממשי , )Gedankenstaat( "מדינה ערטילאית"אלא בגדר 

המשפט החוקתי של מדינה זו איננו . אלא בדמיון ובמחשבה בלבד, בפועל

דם האוסף המגוון ביותר של זכויות חוקתיות שנרכשו בדרך שא"אלא 

. ))))53535353' ' ' ' עעעע, , , , """"של הגלשל הגלשל הגלשל הגלתורת המדינה תורת המדינה תורת המדינה תורת המדינה """", , , , שלמה אבינרישלמה אבינרישלמה אבינרישלמה אבינרי(((( "קונה לעצמו זכויות פרטיות

שלא , מצב עניינים זה הוא תוצאה של התפתחותו הייחודית של מרחב זה

אל המבנה הריכוזי , יתר-התרחש בו המעבר ממבנה פוליטי הסובל מביזור

   ):):):):53535353' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם((((    של מדינה מודרנית

 משוקעת במה שנחשב זה זמן רב צורה זו של משפט חוקתי גרמני

. אהבת החירות שלהם, דהיינו, לתהילתם העיקרית של הגרמנים

דחף גרמני זה לא ִאפשר מעולם לגרמנים להיהפך לעם המוכן לקבל 

 אפילו אחרי שכול עמי –את מרותה של סמכות פומבית משותפת 

אירופה האחרים נהיו נתונים למרותה של מדינה שנוצרה על 

נות האופי הגרמני מנעה מחבלי גרמניה הבודדים עקש. ידיהם

להקריב את האינטרסים הפרטיקולאריים שלהם ולהתלכד לאחדות 

כללית ולמצוא חירות בהישמעות משותפת וחופשית לרשות 

  . ציבורית עליונה

   ::::))))55555555' ' ' ' עעעע,  ,  ,  ,  שםשםשםשם(((( ובמקום אחר כותב ֶהֶגל

כוחן של מדינות בודדות אלה מנע את עלייתה של סמכות מדינית 

וגידולן הפך את היווצרותו של כוח כזה לבלתי , ציבורית בגרמניה

תלות צמצמה -ההיצמדות העיקשת של האופי הגרמני לאי. אפשרי
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לכלל פורמאליות גרידא כול דבר שניתן להיאחז בו לשם כינון 

  . סמכות ציבורית ולהיווצרות עוצמה מדינית בחברה

, עדיין צרוב בזיכרונושזיכרון המשטר הנאצי , לקורא שורות אלה היום

שבויים בקונספציות שהנחילו לנו . נשמעים דברים אלה הזויים לחלוטין

, מתקשים אנו לעכל אמירות מעין אלו של ֶהֶגל, היסטוריונים מודרניים

  . הסותרות לחלוטין את ההיסטוריוגרפיה המקובלת של מרחב זה

כפי , הלאום-תראה במדינ, בדומה להוגים ליברלים אחרים בני זמנו, ֶהֶגל

רייך גרמני רייך גרמני רייך גרמני רייך גרמני  לא ב–את הדגם האידיאלי ,  ובצרפתבריטניהשזו השתקפה ב

עד שחדל , והיה למעשה בשלבי גסיסה, שנתפש בעיניו כאנכרוניסטי, 1111----הההה

הקונסטיטוציה של "בפתיחה לספרו . 1806מלהתקיים באופן רשמי בשנת 

הגל כי קבע , בעיצומן של מלחמות נפוליאון, 1802-שהתפרסם ב, "גרמניה

   ....))))49494949' ' ' ' עעעע ,,,,שםשםשםשם(. "גרמניה אינה עוד מדינה"

אחד ממרכזי , Jena(אוניברסיטת ֶינה אוניברסיטת ֶינה אוניברסיטת ֶינה אוניברסיטת ֶינה שהתגורר ולימד באותה עת ב, ֶהֶגל

כיוון , כלל לא היה פטריוט גרמני, )ההשכלה החשובים בתקופה זו

.  למדישנתפש בעיניו כמיושן, 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני השהתקשה להזדהות עם 

בעיקר בשל החידושים , נה לנפוליאוןאהדתו בתקופה זו הייתה נתו

אף , לכן. והתיקונים שהנהיג בצרפת ובמידה מסוימת אף בארצות שכבש

גם לאחר שזו הביסה את פרוסיה , תמך ֶהֶגל בצרפת, שהיה דובר גרמנית

בתקופה שבה , , , , קרב ֶינהקרב ֶינהקרב ֶינהקרב ֶינהב, ) נגד צרפת4-שהייתה חלק מהקואליציה ה(

במכתב לידידו , למשל,  כך).14.10.1806(עדיין לימד באוניברסיטה זו 

כי הצבא הפרוסי אינו רשאי לצפות , כתב ֶהֶגל, 13.10.1806מיום , ניטהאמר

, , , , שםשםשםשם(((( "הכול כאן מאחלים הצלחה לצבא הצרפתי"וכי , אלא למפלה בלבד

כשם ששערי האוניברסיטה שבה ( אף שביתו נשרף בידי הצרפתים ).).).).75757575    ''''עעעע

ל בקרב זה מאורע שיש לו ראה ֶהֶג, )לימד ננעלו והוא איבד את פרנסתו

באשר יש בו , חשיבות החורגת בהרבה מעבר להיבט הצבאי והפוליטי שלו

 מנצחת את גסות הרוח והפראות )Bildung(ההשכלה "כדי להוכיח כי 

)Rohiet(, והרוח גוברת על השכל חסר החיים ועל ההתחכמות העקרה 

)Klugelei(" ))))חתם את אחת , 1806בספטמבר ,  זמן מה קודם לכן....))))76767676    ''''עעעע, , , , שםשםשםשם

שהוא , מהרצאותיו האחרונות בנימה של ציפייה דרוכה לעולם החדש

   ::::))))76767676    ''''עעעע, , , , שםשםשםשם((((ראה עצמו כמבשרו 

שבה , תקופה של תסיסה, אנו ניצבים בפתחה של תקופה חשובה

, פורצת אל מעבר לצורתה הקודמת, הרוח מתקדמת בקפיצות

 המושגים והזיקות, כול שלל הדימויים. ולובשת צורה חדשה
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עידן חדש . הקודמים שלנו מתפוררים ומתמוטטים כמעשה חלום

 –הפילוסופיה במיוחד חייבת לברך על כך . של הרוח מתרגש לבוא

נאחזים , הנלחמים נגד תקופה חדשה זו באין אונים, בעוד אחרים

  .לשווא בעבר

 לא – וצרפת הן שצריכות להיות מודל לחיקוי בריטניהמבחינתו של ֶהֶגל 

  :))))60606060    ''''עעעע, , , , שםשםשםשם((((שבה הכול מוכתב מלמעלה , טיתריסיטפרוסיה המיל

רוח הם החיים הנוצרים במדינה מודרנית -כמה דלים וחסרי שאר

סוג זה של חיים ושל עקרות ...שהכול בה מכוון מלמעלה למטה

בזאת יכול . דהיינו בפרוסיה, שורר במדינה המוסדרת באורח דומה

או רואה כיצד , להיווכח כול מי שמציג את כף רגלו באחת מעריה

  . היא מצטיינת בהיעדר המוחלט של גניוס מדעי או אומנותי

-שאידיאולוגיות מודרניות אנטי, אירוניה היסטורית היא, בפרספקטיבה זו

 בהסתמכן על – ראו דווקא בֶהֶגל את נביאן, מימין ומשמאל, ליברליות

 כדי, תילים של פרשנות-שעליהן תלו תילי, אלו אמירות כלליות שלו-אי

ֶהֶגל היה . 20-להצדיק את משטרי העריצות שקמו באירופה במאה ה

,  לא מהפכן רדיקלי–אבולוציוניסט שהאמין בתיקונים זעירים והדרגתיים 

הגם שסבר כי המרחב שבו . 3333----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני הולבטח שלא היה נביאו של 

 כבר בשנת "המהפכה המהוללת"שבה התחוללה  (בריטניהחי מפגר אחרי 

 לא –) שבא התחוללה המהפכה בימי חייו(ו גם אחרי צרפת כמ, )1688

בעיקר לנוכח זוועות המהפכה , קרא הוא למהפכה דומה אצלו בבית

  .הצרפתית העקובה מדם

זכה ֶהֶגל להיווכח בהקמתן של שתי ישויות , הגם שלא האריך ימים

ן ן ן ן של הריישל הריישל הריישל הרייה ה ה ה קונפדרציקונפדרציקונפדרציקונפדרציהההה –חסרות כול תקדים היסטורי , פוליטיות חדשות

)Rheinbund, 1813-1806(תתתתקונפדרציה הגרמניקונפדרציה הגרמניקונפדרציה הגרמניקונפדרציה הגרמניוהוהוהוה- ו) Deutscher Bund ,

שכמה מאות קודם לכן כבר התגבשה , נכון אומנם. )1866-1815

אך זו הייתה קטנה , )Confœderatio Helvetica( הקונפדרציה השוויצריתהקונפדרציה השוויצריתהקונפדרציה השוויצריתהקונפדרציה השוויצרית

.  בכללותוהשפות הגרמאניותמכדי לשמש תקדים עבור המרחב דובר 

ששלט , 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני החולשתו של שאלמלא , ייתכן מאוד, מאידך

גם קונפדרציה זו לא הייתה באה כלל , 1315עד שנת של שוויץ בשטחה 

השגת העצמאות של הקונפדרציה השוויצרית הושגה לאחר (לעולם 

, "reichsfrei"שרבות מהערים שבשטחה זכו קודם לכן למעמד שכונה 

  ).  "אימפריהחופשי מעול ה"במשמע של 
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 שעוצבה ,)lander( "מדינות" 16של  ברית הייתהן ן ן ן  הריי הריי הריי הריישלשלשלשלה ה ה ה קונפדרציקונפדרציקונפדרציקונפדרציהההה

רופף של ישויות פוליטיות איחוד  – )1813-1806(נפוליאון מלחמות  במהלך

במסגרת איחוד זה . יתצרפתי האימפריה היד-שנשלטו על, אוטונומיות

ובכך תרמה , פוליטיות וכלכליות  לא מעט רפורמותצרפת חוללה 

  .  למודרניזציה שלהן

 קונגרס וינהקונגרס וינהקונגרס וינהקונגרס וינהוכינוס לאחר מפלת נפוליאון הוקמה  תתתתקונפדרציה הגרמניקונפדרציה הגרמניקונפדרציה הגרמניקונפדרציה הגרמניהההה

ת השטחים דוברי בתוספו, הקונפדרציה של הרייןהקונפדרציה של הרייןהקונפדרציה של הרייןהקונפדרציה של הרייןבגבולות  )1815-1814(

רופף יסוד איחוד ב. ת והממלכה הפרוסיתאוסטריהשל הקיסרות הגרמנית 

שקמו על , ניתדוברות הגרמ מדינותה הצורך לארגן מחדש את עמדזה 

, "מדינות"מאות במרחב זה אם קודם לכן היו . 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני החורבות 

הרי שלאחר הרפורמה הצטמצם  – רובן נסיכויות זעירות וערים חופשיות

המבורג , ברמן, ליבק:  ערים חופשיות4כולל ( בלבד 41-למספר זה 

זר אלא נג, משקלן של חברות הקונפדרציה לא היה שווה). ופרנקפורט

;  החזקות שבהן היו הקיסרות האוסטרית וממלכת פרוסיה. מכוחן

כשבסוף ; סכסוניה והנובר, וירטנברג, לאחריהן באו ממלכות בווריה

  . הרשימה הזדנבו הנסיכויות הקטנות והערים החופשיות

 האיחוד שלאחרגרמניה  חפף לגבולות הקונפדרציה הגרמניתהקונפדרציה הגרמניתהקונפדרציה הגרמניתהקונפדרציה הגרמניתשטח 

, מורביה, והמיהב, אוסטריהשל הנוכחי  ן בצירוף שטח – 1990באוקטובר 

אוחדו כול , לראשונה בהיסטוריה של מרחב זה. פומרניה וסלובניה, שלזיה

 אף שקונפדרציה זו כללה גם – אחד  תחת גגהארצות דוברות הגרמנית

, בוהמיה(שבהן הגרמנים היוו מיעוט בלבד , ארצות שאינן דוברות גרמנית

קונפדרציה זו עמדה בצילן של ). פומרניה וסלובניה, שלזיה, מורביה

, בוהמיה(גרמניים -ששלטה גם בשטחים לא, האימפריה האוסטרית

שאף ,  וממלכת פרוסיה–) סלובניה וגליציה, הונגריה, סלובקיה, מורביה

פרובינציית "-פומרניה ו, פוזן, שלזיה(גרמניים -היא שלטה גם בשטחים לא

  ).1829שהורכבה מפרוסיה המערבית והמזרחית בשנת , "פרוסיה

לאחר ניצחונה של פרוסיה , 1866 התפרקה בשנת הקונפדרציה הגרמניתהקונפדרציה הגרמניתהקונפדרציה הגרמניתהקונפדרציה הגרמנית

יה יה יה יה הקונפדרצהקונפדרצהקונפדרצהקונפדרצ כשתחתיה הוקמה –) " השבועות7מלחמת "(על אוסטריה 

בקונפדרציה זו .  בהנהגת פרוסיה)Norddeutscher Bund( גרמניתגרמניתגרמניתגרמנית----הצפוןהצפוןהצפוןהצפון

 אך לא –) 1864שנכבשה מידי דנמרק בשנת  (הולשטייןהולשטייןהולשטייןהולשטיין----שלזוויגשלזוויגשלזוויגשלזוויגנכללה גם 

-כשם שלא נכללה בה אלזס, גרמניה-נכללו בה אוסטריה ומדינות דרום

נכללו , מאידך). 1871ידי פרוסיה מידי צרפת בשנת -שנכבשה על(לותרינגן 
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קונפדרציה זו הגיעה לסוף דרכה . פומרניה ופרובינציית פרוסיה, בה פוזן

  ).  1871(לאחר ניצחונה של פרוסיה על צרפת , 2222----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני העם הקמת 

  

  ידי פרוסיה- כיבוש גרמניה על4.5

לאום - הזדמנות לכונן מדינתהשפות הגרמאניותאם הייתה למרחב דובר 

בטרם השתלטה , 19- של המאה ה40-ההרי שזו הייתה בשנות ,  ליברלית

 אפשרויות שונות להשגת 3 באותה עת עמדוזה בפני מרחב . עליו פרוסיה

הלאומית של הלאומית של הלאומית של הלאומית של     ההההאסיפאסיפאסיפאסיפההההאיחוד מרצון במסגרת ) 1: (אחדות לאומית

איחוד כפוי בידי האימפריה ) 2(; )1849 עד מאי 1848מאי  (פרנקפורטפרנקפורטפרנקפורטפרנקפורט

יה הפרוסית איחוד כפוי בידי האימפר) 3(; האוסטרית הליברלית

, 1849-1848הנפל של -ייתכן מאוד שאלמלא מהפכות. טיתריסהמיליט

היה נחסך אותו פרק עגום , וההשתלטות העוינת של פרוסיה בעקבותיהן

 אלא גם בהיסטוריה האנושית –כול כך לא רק בהיסטוריה של מרחב זה 

הצטמצמו , לאחר כשלון המהפכה הבורגנית במרחב זה. בכללותה

  איחוד בידי אוסטריה הליברלית או –חודו לשתיים בלבד אפשרויות אי

העובדה שהאיחוד בוצע בסופו של דבר בידי . טיתריסבידי פרוסיה המיליט

 7מלחמת "(לאחר שזו הכניעה את אוסטריה במלחמת בזק , פרוסיה

 כמו גם ,הוא שקבע בסופו של דבר את גורלו של מרחב זה, )"בועותהש

   .את גורלה של אירופה כולה

התפתחו שתי , )1-הרייך הגרמני ה(ב משותף  אןלמרות שהיה לה

שנגזרו במידה רבה מהשטחים שצורפו , בדרכים שונותהאימפריות הללו 

ספרד (במערב ) 1: ( דרכים2-ההבסבורגית התפשטה בהאימפריה . להן

איחוד "( על בסיס נישואין" איחוד הכתרים"בדרך של , )השפלה-וארצות

 תפוליטיק" מוסד ייחודי שאותו ניתן לכנות –) personal union ,"אישי

) דרום פולין וגליציה, הבלקן-ארצות, הונגריה(במזרח ) 2(; "מיטותהחדר 

רק האימפריה הפרוסית התפתחה , לעומת זאת. בדרך של כיבוש צבאי

 אף שאת –) מערב פולין והארצות הבלטיות (בדרך של כיבושים צבאיים

 איחוד הכתרים עם נסיכות ברנדנבורג הלגיטימציה שלה רכשה לאחר

בשני המקרים הייתה ההתפשטות מזרחה קשורה בהשתלטות על ). 1618(

  . שהפכו לרוב בשטחיהן, עמים סלאביים

שאף כי מתקשים , הוא אחד מאותם מושגים היסטוריים" איחוד הכתרים"

בעידן שבו .  חשיבות בהיסטוריה-מילא הוא תפקיד רב, אנו להבינו היום
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, ללא השתתפות ההמונים, טה הפוליטיקה על ידי אליטות בלבדנשל

במקום . הייתה השפעה עצומה ליחסים האישיים בין מלכים ונסיכים

נכרתו בריתות נישואין בין בתי , לחתום על אמנות פוליטיות בין ממלכות

, קשרי הנישואין תרמו לחיזוק היחסים הללו. מלוכה ובתי אצולה חשובים

  . חלישו אותםכשם שגירושים  ה

אך היה גם שונה ממנו , מבחינה משפטית דמה איחוד זה לקונפדרציה

שתי לפחות מערכת יחסים בין איחוד מעין זה הוא . בגלל הפן האישי

בעוד  –מלוכה משותף -הנשלטות על ידי בית, פוליטיותישויות 

קשר הושג כאשר  .חוקיהן והאינטרסים שלהן נותרים שונים, גבולותיהןש

  ). במיוחד צבא משותף(משותפים דות תר כוננו גם מוסחזק יו

, ליטאיליטאיליטאיליטאי----האיחוד הפולניהאיחוד הפולניהאיחוד הפולניהאיחוד הפולניבולט " איחוד הכתרים"מבין שלל המקרים של 

שהשתרעה מהים הבלטי בצפון , שיצר אימפריה ענקית במזרח אירופה

 איחוד זה ). מיליון נפש10.5- ל6.5בין ושמנתה , ועד הים השחור בדרום

 מלכת ידוויגהידוויגהידוויגהידוויגהלללל-ל     2222----ההההיגלו יגלו יגלו יגלו ולדיסלב ולדיסלב ולדיסלב ולדיסלב  טאשליט לישל החל עם נישואיו 

הגם ,  איחוד אישי שבראשו עמד בית המלוכה הליטאי– 1386 בשנת פולין

בוטל איחוד רופף  1569בשנת . ששתי הממלכות נשארו לכאורה עצמאיות

שהמוסדות , שעה ששתי הממלכות אוחדו באיחוד קונפדרטיבי, זה

איחוד זה החזיק מעמד עד ). איחוד לובליןאיחוד לובליןאיחוד לובליןאיחוד לובלין(החשובים ביותר היו משותפים 

כשהשטחים ,  חלוקה ששמה לו קץ– 1795חלוקתו הסופית בשנת 

  . הונגריה-רוסיה ואוסטרו, שהחזיק חולקו בין פרוסיה

, )שבדיה ונורבגיה, דנמרק(נביה איחוד מעין זה נערך גם בין מדינות סקנדי

 ,Kalmarer Union ("איחוד קלמר"במה שידוע כ, שהפכו לממלכה אחת

, למשל, הם" איחוד הכתרים"מקרים ידועים אחרים של ). 1523-1397

האיחוד בין , )1707-1603( לממלכת סקוטלנד בריטניההאיחוד בין ממלכת 

 הולנד ולוקסמבורג האיחוד בין, )1901-1714(הנובר ממלכת  לבריטניה

   .ועוד, )1890-1815(

מי , 20-רווח בכול אירופה עד המאה ה" איחוד הכתרים"-ה הגם שמוסד

-שעשה אותו למנוף פוליטי רב, שהפך אותו לשיטה היה בית הבסבורג

, 1-יורשו החוקי של הרייך הגרמני הראה עצמו  בית הבסבורג. עוצמה

במשמע של הכתרה בידי  ("מלך בחסד האל"כבאשר שלט בו ברציפות 

 רציפות שנקטעה – 1806בשנת  ועד קריסתו 1273שנת מהחל ,  )האפיפיור

, וילבּורג-נסאּו ( שוניםםידי בתי-לע) 1437-1308, 1298-1292(רק פעמיים 

הרכש הגדול ביותר של בית מלוכה זה היה צירוף ). לּוקסמבּורג, ויטלסבאך
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טה מוצלחת של  צירוף שנעשה באותה שי–ממלכת ספרד לכתר 

 1111----מקסימיליאן המקסימיליאן המקסימיליאן המקסימיליאן ה    הקיסרתחילה נישא . " חדר מיטותתפוליטיק"

). IMaximilian (בורגונדיהבורגונדיהבורגונדיהבורגונדיהדוכסית     ההההמארימארימארימארי-ל    )Maria von Burgund(, ובדרך 

לאחר מכן הצליח . השפלה לאימפריה שלו-זו צרף את בורגונדיה וארצות

היפה היפה היפה היפה פיליפ פיליפ פיליפ פיליפ     ,בנםעקב נישואיו של , בית הבסבורג לצרף את הכתר הספרדי

)Hermoso Felipe el(    1----חואנה החואנה החואנה החואנה ה-ל, דוכס בורגונדיה )IJuana ( מלכת 

הוא שהפך את בית הבסבורג , ) VKarl( 5555----קארל הקארל הקארל הקארל ה, בנם .קסטיליה וארגון

אימפריה  –" השמש אינה שוקעת לעולם"לשליט האימפריה שבה 

   ).1581 ( בין ספרד לפורטוגל"האיחוד האיברי"שהתרחבה בעקבות 

 כמו גם ממשיך ,,,,1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני הג היה יורשו הגנטי של אם בית הבסבור

ששלט  ,)Hohenzollern(בית הוהנצולרן בית הוהנצולרן בית הוהנצולרן בית הוהנצולרן  הרי ש–מורשתו הליברלית 

אלא גם , לא רק במובן הגנטי, "בנו החורג" היה ,באימפריה הפרוסית

מלכתחילה הייתה פרוסיה נטע זר במרחב דובר , למעשה. במובן הפוליטי

שממנו (גרמני אבירים שנשתל בידי מסדר  שתיל –השפות הגרמאניות 

דרכו בזירה את כשהוא נאלץ לפלס , )טיריסירש את אופיו המיליט

  . מיושבת האחרונה באירופה-והלא הפגאנית הזירה , הבלטית

עם כינון , 1866 אוגוסטבהחלה  הדרך הטוטאליטרית של מרחב זה

באיחוד  המשכה ,)Norddeutscher Bund(    גרמניתגרמניתגרמניתגרמנית----הצפוןהצפוןהצפוןהצפון קונפדרציהקונפדרציהקונפדרציהקונפדרציההההה

האימפריה האימפריה האימפריה האימפריה     שכונן את, )1871 בינואר 18(הכפוי של מרחב זה בידי פרוסיה 

של  הנאציתהנאציתהנאציתהנאציתאימפריה אימפריה אימפריה אימפריה הההה וסופה עם כינון – )Deutsches Reich(ת ת ת ת הגרמניהגרמניהגרמניהגרמני

 למרות שלא היה כמעט דמיון בין האימפריה הנאצית ).1945-1933(היטלר 

, בחר היטלר להציג אותה כממשיכת דרכן של אלו, לאימפריות שקדמו לו

הרייך "במקום  ("1-הרייך הגרמני ה":  ולכן כינה הוא אותן בשמות חדשים

). "הגרמנירייך ה"במקום  ("2-הרייך הגרמני ה"-ו) "הרומי הקדוש

ששררו בשנים להפריד בין המשטרים ת נהוג מקובלבפרספקטיבה ה(

גרמניה "ו "רפובליקת ויימאר", "ת הגרמניהאימפריה" –  1871-1945

הרייך "שם התחת רציפות פוליטית  הנשמראך למעשה  – "הנאצית

  ).בהשלטון וגבולות המדינה השתנו שוב ושו-למרות שסדרי, "הגרמני

תבוסת אוסטריה לאחר , 1866 בשנתכאמור קרסה  הגרמניתהגרמניתהגרמניתהגרמניתהקונפדרציה הקונפדרציה הקונפדרציה הקונפדרציה 

מדינה הייתה  מניתמניתמניתמניתגרגרגרגר----הקונפדרציה הצפוןהקונפדרציה הצפוןהקונפדרציה הצפוןהקונפדרציה הצפון, השלא כקודמת .בידי פרוסיה

למרות . עם כול המאפיינים של מדינה מסוג זה, של ממשמודרנית 

 חוקתה שימשה  ,,,,האימפריה הגרמניתהאימפריה הגרמניתהאימפריה הגרמניתהאימפריה הגרמניתעם כינון התבטלה זו קונפדרציה ש

 שנכתבה,  2-הרייך הגרמני ה חוקת .של אימפריה זוחוקה ה בסיס לניסוח



333311111111 של אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואההיסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה הההה

 הברזל״ ״קנצלרשל  קומתם שיעור את במיוחד הלמה, ביסמרק ידי-על

 החוקה שיקפה, מסוימת מבחינה. )"החייל-המלך" (1----הההה    וילהלםוילהלםוילהלםוילהלם והקיסר

 הוא לו הראוי התפקיד כי, מראש המניח, ביותר אישי צביון בעל ממשל

 נמשכה עוד כול. הקנצלר לבין הקיסר בין אמיץ פעולה-שיתוף להבטיח

 זה המשולבים, האנושיים היחסים המייסדים פעלה שיטת בין השותפות

, וההפכפך הצעיר, 2-ה לשלטון וילהלםכשעלה , ואולם .כהלכה, בזה

  . וקריסת הרייך, 1-שסופה מלחמת העולם ה, חוקהההתבררו פגמיה של 

 שבארמון וורסאי    "אולם המראות"בהוכרז  2-הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה    על הקמת

 " פרוסיהמלך" מ1111----וילהלם הוילהלם הוילהלם הוילהלם הכשבעקבות מהלך זה הפך , 18.1.1871ביום 

)preußische König(קיסר הרייך" ל" )Kaiserreich.(  למרות זכות הבחירה

 מדינה ריכוזית 2222----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה נותר, )Reichstag(הכללית לרייכסטאג 

לא זו בלבד שממשלה לא . 1- במלחמת העולם הועד לרגע קריסת, ביותר

א שהיא אף פיזרה אותו שוב ושוב אל, הייתה אחראית בפני הפרלמנט

 האיחוד-עליונות פרוסיה ביחס לשאר מדינות. כשנתקלה בהתנגדות מִצדו

 היו עוצמה ושסימני ההיכר של, ו של משטר ריכוזי ביותר לעיצובמהגר

ושמרנות ) שפלשה לכול תחומי הִמנהל המלכותי(של הכת הצבאית 

אצילי קרקע ,  זוטריםפיאודליים שם כללי לאדונים, Junker (יּוְנֶקריםיּוְנֶקריםיּוְנֶקריםיּוְנֶקריםה

ואשר תוארם מתבטא לעתים , שאינם נושאים בתואר אצולה אחר

בדומה לתוארי אצולה ,  לפני שם משפחתם"von" התואר בתוספת

  ).  גרמניים אחרים

 היה למן ראשיתו ועד סופו פרי מאמציו 2222----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני הייסוד 

;  Otto von Bismarck (אוטו פון ביסמרקאוטו פון ביסמרקאוטו פון ביסמרקאוטו פון ביסמרק –ותחבולותיו של איש אחד 

אחוזה הממוקמת , Schönhausen (שונהאוזןשונהאוזןשונהאוזןשונהאוזןביסמרק נולד ב).  1898-1815

 משפחת –כנצר למשפחת ביסמרק , 1.4.1815-ב) אלבהממזרח לנהר ה

שבמדינת ) Altmark (אלטמרקאלטמרקאלטמרקאלטמרק במחוז 1270-שראשיתה ב, תגרמני אצולה

 1562בשנת . שבצפון גרמניה) Sachsen-Anhalt (אנהלטאנהלטאנהלטאנהלט----סכסוניהסכסוניהסכסוניהסכסוניה

 אצולהמשפחת , Hohenzollern (בית הוהנצולרןבית הוהנצולרןבית הוהנצולרןבית הוהנצולרןבעקבות הסכם עם 

שהעמידה , 1-מלחמת העולם הב וסופה 11-מאה ה שראשיתה בגרמנית

 פרוסיהממלכת מלכים ל, רנדנבורגב-נסיכות פרוסיהמתוכה נסיכים ל

 בורגסטלבורגסטלבורגסטלבורגסטל החליף בית ביסמרק את אחוזת –) תגרמניאימפריה הלקיסרים ו

)Burgstall ( מנזר האפור" את חינוכו היסודי קיבל ב....שונהאוזןשונהאוזןשונהאוזןשונהאוזןבאחוזת" 

)Graues Kloster(, ואילו את השכלתו הגבוהה רכש באוניברסיטאות של 

 נישא 1847- ב).Georg-August-Universität Göttingen( גטינגןברלין ושל 

  .ליוהאנה פון פוטקמר ולזוג נולדו שלושה ילדים
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לאחר .  נבחר ביסמרק לפרלמנט הפרוסי1848כשנה לאחר כישלון מהפכת 

ית  בונדסטאג  של הקונפדרציה הגרמנמּונה לייצג את פרוסיה במכן 

ובשנת , רוסיה ברוסיהפ שגריר למונה 1857בשנת ). 1851 (פרנקפורטב

ממשלה ולשר החוץ הלראש באותה שנה מונה . צרפת לשגריר ב– 1862

שהלך ונעשה יותר , הפרלמנט הפרוסי  במטרה להחליש את–של פרוסיה 

  )."מלך פרוסיה"אז עדיין ( 1111----וילהלם הוילהלם הוילהלם הוילהלם ה רוחו של  למורת,ליברליויותר 

איחוד לאומי ניתן להשיג רק בכפייה  ש,האמין ביסמרק, למן תחילת דרכו

  ולא –) "דם וברזל"(כוחות צבא דיפלומטיה והפעלה מחושבת של ידי -על

שגת יעדיו פעל  כאמצעי לה.  מלמטההתקוממות ליברליתבדרך של 

מאוחר יותר אותו ששימש , הצבא הפרוסילחיזוק  "קאנצלר הברזל"

, והשלים את מפעל חייהצליח הוא ל שנים 7 בתוך . במלחמות הבזק שיזם

תוך שיתוף פעולה עם , תחילה. כן בתחבולות ובמלחמותכשהוא עושה 

 שלזוויגשלזוויגשלזוויגשלזוויגכבש מידי דנמרק את דוכסויות , הונגרית-ואוסטרהאימפריה ה

)Schleswig(הולשטייןהולשטייןהולשטייןהולשטיין---- ו )Holstein(,30.10.1864-תיימה ב במלחמה שהס 

פתח במלחמה נגד , 1866בשנת , לאחר מכן). "2-מת שלזוויג המלח"(

 7מלחמת "( שבועות 7 מלחמה שנמשכה –הונגרית -ואוסטרהאימפריה ה

שעם סיומה סיפח את ו, )"מלחמת האחים"המוכרת גם בשם , "השבועות

-Hessen( קאסלקאסלקאסלקאסל----ןןןןהסהסהסהס, )Hannover(    הנוברהנוברהנוברהנובר :שאר המדינות הצפוניות
Kassel( ,נסאונסאונסאונסאו )Nassau( .קונפדרציה הגרמניתקונפדרציה הגרמניתקונפדרציה הגרמניתקונפדרציה הגרמניתמלחמה זו שמה קץ ל ,

----קונפדרציה הצפוןקונפדרציה הצפוןקונפדרציה הצפוןקונפדרציה הצפוןהכשעל מקומה קמה  –ידי אוסטריה -שהונהגה על

איחוד גם עם מדינות שהובילה מאוחר יותר לו, בהנהגת פרוסיה, גרמניתגרמניתגרמניתגרמנית

  ). ואחרותבוואריהבוואריהבוואריהבוואריה ,וירטמברגוירטמברגוירטמברגוירטמברג(גרמניה -דרום

למלחמה נגד ביסַמרק פנה , בית פנימהברק משסיים לעשות סדר חדש 

,  בגרמנית Elsaß-Lothringen (תרינגןתרינגןתרינגןתרינגןלורלורלורלור----אלזסאלזסאלזסאלזס    אתכדי להשיב , צרפת

Alsace-Lorraineשהיו נתונים במחלוקת מאז חבלי ארץ , ) בצרפתית

סכסוך גבולות  –" גרמני-סכסוך הצרפתיה"במה שמכונה , 16-המאה ה

לשיתוף פעולה בדרכי שלום בין הסכם ה עם חתימת 1963- בשהסתיים רק

  . )"הסכם הידידות" (צרפת וגרמניה

, 843בשנת שנחתם  )Verdun Vertrag von(  ורדן ורדן ורדן ורדןהסכםהסכםהסכםהסכםמקובל להצביע על 

מפני שבאותה ,  אף שיש בכך משום אנכרוניזם–כראשיתו של סכסוך זה 

צרפת החלה .  שתי ישויות פוליטיות מודרניות אלועת לא היו קיימות כלל

לאחר שהשתחררה מעולה של , 15-לאום רק במאה ה-מתגבשת כמדינת

יריבה הגדול . 20-לאום רק במאה ה- ואילו גרמניה הפכה למדינת–אנגליה 
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שפניו היו מופנים , 1-הביניים לא היה הרייך הגרמני ה-של צרפת בימי

ה בעלות על רוב שטחי צרפת עד המאה אלא אנגליה שתבע, תמיד מזרחה

  ). 1453-1337( השנים 100 יריבות שהגיעה לשיאה במלחמת – 15-ה

  האימפריה שהותירחלוקתקבע עיקר חשיבותו של הסכם ורדן בכך ש

 –שלא היה גרמני ואף לא צרפתי אלא לטיני , קרל הגדולקרל הגדולקרל הגדולקרל הגדולאחריו הקיסר 

Magnus Carolus  . ( בגרמנית נהגה שם זה) 814(רק לאחר מותוKarl der 
Große(  ובצרפתית)Charlemagne (–החלוקה קפו את י שמות שש

גרמניה וצפון איטליה , צרפתכללה שבשיאה , הלשונית של אימפריה זו

האימפריה "ם המכונה ג(האימפריה הקרולינגית ). במונחים של היום(

 -ובאנגלית ו בצרפתית Franceומכאן , על שם שבט הפרנקים, "הפרנקית
Frankreichמבנו ( חולקה בין שלושת נכדיו של קרל הגדול –)  בגרמנית

, מערב פרנקיהמערב פרנקיהמערב פרנקיהמערב פרנקיה) 1(:  כדלקמן)Ludwig der Fromme , החסידודוויגלו

 לצרפתהפכה  ושלימים ,)Karl der Kahle(    קרל הקירחקרל הקירחקרל הקירחקרל הקירח-לשהוענקה 

 הגרמניהגרמניהגרמניהגרמני    2222----הההה    דוויגדוויגדוויגדוויגלולולולו-ל    שהוענקה, מזרח פרנקיהמזרח פרנקיהמזרח פרנקיהמזרח פרנקיה) 2(; )בקירוב (המודרנית

) der Deutsche.IILudwig ( המודרניתלגרמניה  ושלימים הפכה) בקירוב( ;

 הביניים -שבימי, ) ILothar(    1111---- ה ה ה הלֹותרלֹותרלֹותרלֹותר-ל שהוענקה, פרנקיה התיכונהפרנקיה התיכונהפרנקיה התיכונהפרנקיה התיכונה) 3(

ושעליה קמו בעת החדשה ,  צרפת לממלכת1-נחלקה בין הרייך הגרמני ה

המחוזות (שווייץ ואיטליה , לוקסמבורג, בלגיה, הולנד: המדינות הבאות

   ). הצפוניים

החלה  השנה שבה – 1516שנת גרמני ב-ראשיתו של הסכסוך הצרפתי

- האוסטריבית הבסבורגבית הבסבורגבית הבסבורגבית הבסבורג הצרפתי לבין בורבוןבורבוןבורבוןבורבון ביתביתביתביתסדרת חיכוכים בין 

 ובכך הקיף – הולנד ובספרדששלט באמצעות קשרי חיתון גם ב, גרמני

מצב זה היווה בסיס לעימותים לאורך תקופה של .  עברים3-את צרפת מ

שלום " (1648שהסתיימה בשנת ,  השנים השנים השנים השנים30303030מלחמת מלחמת מלחמת מלחמת . 1756 שנה עד 240

בשנת . רינגןלות-אלזסהשליטה בחבל  העבירה לידי צרפת את, )"וסטפליה

ובהמשך סופחו אליה , )Strasbourg (שטרסבורגשטרסבורגשטרסבורגשטרסבורג כבשה צרפת את 1681

צרפת בהנהגת לאחר תבוסת . בית הבסבורגבית הבסבורגבית הבסבורגבית הבסבורגליטת אזורים נוספים בש

כחלק מאותם ,  הועברו שטחים אלה לשליטתה של פרוסיה,נפוליון

קונגרס וינה הוא . )1815(וינה וינה וינה וינה קונגרס קונגרס קונגרס קונגרס הסדרים טריטוריאליים שנקבעו ב

 מפה –) 1914 (1-שעיצב את מפת אירופה עד פרוץ מלחמת העולם ה

:  על- מעצמות3שבו היו , ששיקפה את מאזן הכוחות החדש ביבשת זו

, 2-ועד תום מלחמת העולם האז שמ(וסיה הונגריה ופר-אוסטרו, רוסיה

 היו ברוב  כאשר השתיים האחרונות–) הייתה המעצמה החזקה באירופה

   ).1763-1756, " השנים7מלחמת "בלאחר שהיו יריבות (הזמן בעלות ברית 
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איפתו של ביסמרק לפלוש לחבל על רקע זה ניתן להבין טוב יותר את ש

תושביו היו רוב משום ש, "אדמה גרמנית" שנתפש כ,תרינגןלור-אלזס

 באותה עת על  שנשלטה,צרפתבביסמרק לאחר שהתגרה . דוברי גרמנית

 ובכך שיחקה לידיו –ה על פרוסיה  פתחה זו במתקפ,,,,3333----נפוליאון הנפוליאון הנפוליאון הנפוליאון הידי 

ניצח צבאו , )Sedan (סדאןסדאןסדאןסדאןליד העיר , בקרב המכריע ביניהן. קנצלר הברזל

א ו כשה,)von Moltke Helmuth Graf, 1800-1891 (מולטקה מולטקה מולטקה מולטקה  הלמוט פוןהלמוט פוןהלמוט פוןהלמוט פוןשל 

שנאה זו והרצון לנקום על . מותיר את צרפת אכולת שנאה ותאבת נקם

היו מהחשובים )  עליהושהוטל פיצוייםבנוסף ל(ן גריתלו-אובדן אלזס

 בתום ,כשהתהפכו היוצרות. 1-מלחמת העולם הפרוץ שבגורמים ל

הסכם (ובמסגרת כתב הכניעה שהוכתב לגרמניה , 1-מלחמת העולם ה

ואף לשלם פיצויים (ן נגריתלו-נאלצה היא לוותר על אלזס) ורסאיי

אכול השנאה ותאב , לשחקן המתוסכלבתורה  הפכה גרמניה –) לצרפת

היה הסכסוך , מבין כלל הגורמים שפעלו לעליית היטלר לשלטון. הנקמה

  . שני רק לפחד מפני הענק הרוסי במזרח, גרמני בעל המשקל רב-הצרפתי

השלימה , 18.1.1871- ל19.7.1870- בין השנערכה, צרפתצרפתצרפתצרפת----מלחמת פרוסיהמלחמת פרוסיהמלחמת פרוסיהמלחמת פרוסיה

למעט , בכוח של המרחב דובר השפות הגרמאניותאיחוד האת תהליך 

בין  –הונגרית -אותם חבלים שנשארו בשליטת האימפריה האוסטרו

צפונית הדרום להצטרף לקונפדרציה ה-השאר משום שהקלה על מדינות

קיסרות הצרפתית קיסרות הצרפתית קיסרות הצרפתית קיסרות הצרפתית - למלחמה זו שמה קץ . ולסייע לה במלחמה נגד צרפת

 3333----הרפובליקה הצרפתית ההרפובליקה הצרפתית ההרפובליקה הצרפתית ההרפובליקה הצרפתית התחתה קמה כש, 3333----נפוליאון הנפוליאון הנפוליאון הנפוליאון ה בראשות 2222----הההה

מי , 1111----וילהלם הוילהלם הוילהלם הוילהלם ה ....2222----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה הוכרז על הקמת 1871-ב). 1940-1871(

 הוכתר ) " פרוסיהמלך"( preußische Königשנשא עד האיחוד בתואר 

- לkanzler- ביסמרק הפך מ ואילו–) "קיסר הרייך"( Kaiserreich בתואר

Reichskanzler )"מעתה ואילך ). "ראש ממשלה של האימפריה הגרמנית

ביסמרק את כול מאמציו לביסוס  הקדיש 1890-ועד לסיום כהונתו ב

במדיניות חוץ הקדיש עצמו להשכנת שלום בין . תיו הראשוניותהצלחו

ליגת שלושת ליגת שלושת ליגת שלושת ליגת שלושת הוא כמו כן היה שותף ל. גרמניה ורוסיה, אוסטריה, צרפת

 –שכוונה נגד צרפת , )שבה היו לצידו קיסרי אוסטריה ורוסיה(    הקיסריםהקיסריםהקיסריםהקיסרים

    . עם סיום כהונתו ברית שהתפרקה

הוא  קונגרס וינהקונגרס וינהקונגרס וינהקונגרס וינה, ובמידה רבה ניסה אף למנוע זאת, אף שלא התכוון לכך

בידי  השפות הגרמאניותסלל את הדרך לאיחוד הכפוי של המרחב דובר ש

ניסיונות לבלום את התפשטותה הטריטוריאלית של הכול . הפרוסי

 ובדרך זו –כשלו , זו הצליחה להשתלט על מרחב זהשלאחר  ,פרוסיה

, ריכוזיות פוליטיתפרוסיה שילבה . 3-נסללה הדרך לרייך הגרמני ה
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שהתבסס על ,  יחד עם תיעוש מהיר–משמעת עצמית וחריצות מחד 

הוא שִאפשר בסופו של שילוב זה . מאידךטכנולוגיה וחינוך טכנולוגי , מדע

מיליוני לא רק שבהם נרצחו ונטבחו , דבר את בתי החרושת למוות

  . נפש וצוענים-כגון חולי,  גם אוכלוסיות חלשות אחרותאלא, יהודים

הפכה למעצמה , דוכסות קטנה ודלה שאדמתה חול וביצות, פרוסיה

יצול כול המשאבים הודות לארגון קפדני ולנ,  האירופית החזקה ביותר

 או צרפת שהנהיגו בראשונה את בריטניה ולא –פרוסיה . שברשותה

 היא שהשכילה לפתח את –השילוב המנצח של מדע וטכנולוגיה 

הטכנולוגיה המודרנית וכתוצאה מכך השיגה את השליטה באירופה 

השפות שעה שפרוסיה השתלטה על המרחב דובר . בקלות רבה יחסית

נעשו שיטות , ) ושווייץהולנד, הוציא את אוסטריהל( הגרמאניות כולו

. אימפריאלי שלה לייסוד המאמץ ה– לרבות ארגון המדע –הארגון שלה 

יותר מאשר , התעשייה הגרמנית זכתה לתמיכתה ולהגנתה של הממשלה

 שבה היה שוק חופשי מפותח בריטניה קל וחומר יותר מאשר ב–בצרפת 

 כשם –קרב -החרושת לזירת-ביתבימי ביסמרק ויורשיו נחשב . בהרבה

ן סימון האמין שהתעשייה מחייבת אם ֶס. שהתעשיין נחשב למפקד צבאי

 הרי שבעיני ביסמרק לא הייתה –פתיחות חברתית ושיתוף פעולה הסכמי 

ניתן ליישם , לתפישתו של ביסמרק. אוטופית-זו אלא הזיה סוציאליסטית

 לא רק –התעשייתי את השיטות הצבאיות המסורתיות גם בשדה הייצור 

הקומפלקס "( משקה- לראשיצבאה-שיתוף הפעולה בין ראשי. הקרב-בשדה

  . 2-ההגרמני לא היה בשום מקום כה הדוק כברייך ) "תעשייתי-הצבאי

במיוחד , גרמנית הדגישה את המחקר המאורגן-התעשייה הפרוסית

צרפת , בריטניה בניגוד ל–בתעשיות הכימיות שחשיבותן הלכה וגברה 

, על ידי מהנדסים בודדים, שבהן צצו המצאות באקראי, ב"יחוד ארהובי

 קל וחומר –לעיתים מבלי לתת כלל את הדעת לבעיות יישומן המסחרי 

החריצות והמשמעת , המקצועיות. מבלי לקשור אותן עם מטרות צבאיות

 שרתמו את כישוריהם להשגת עוצמה פוליטית יותר –של מהנדסיה 

 להדביק את בריטניה וצרפת ה אפשרו לפרוסי,מאשר להשגת רווח אישי

רק לאחר שהתברר .  ביחס אליהןהולאחר מכן אף להגדיל את יתרונ

עד כמה מקדימה גרמניה הפרוסית את שאר , 1-במלחמת העולם ה

החלו הן לחקות את , מעצמות המערב מבחינת הטכנולוגיה הצבאית

  ).  2-אף שנותרו בפיגור לפחות עד מלחמת העולם ה(שיטותיה 
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 לא הושגה אפוא אלא לאחר שזה נכבש זההריכוזיות הפוליטית במרחב 

איחוד .  היסטוריה שונה לחלוטין,כאמור, שלה הייתה, על ידי פרוסיה

 כפי שכינה זאת "בדם וברזל", אלא בכוח, מרחב זה לא נעשה בהסכמה

צע  יתכנן וב,  מי שבמסגרת תפקידו כראש ממשלת פרוסיה–ביסמרק 

 דווקא משום זהפרוסיה זו הצליחה להשתלט על מרחב     .זהאיחוד כפוי 

שהלך והתכווץ בהדרגה עד להתפוררותו , 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני החולשתו של 

 כי, כאמור, ֵהֶגל  התפוררות שבעטיה הכריז– 1806המוחלטת בשנת 

על חורבותיה של ישות פוליטית זו קמו . "גרמניה אינה קיימת עוד"

- שתיהן אימפריות רב–ממלכה הפרוסית הונגרית וה-הממלכה האוסטרו

    . בלבדשבהן היו דוברי הגרמנית מיעוט אליטיסטי, תואתני

שאותו זיהה טיילור עם , הדחף הפתולוגי לכבוש את המזרח ולהשמידו

 אלא רק –לא היה טבוע בו כלל ,  כולוהשפות הגרמאניותהמרחב דובר 

תח מחוץ לשטחו שהתפ, באותו מרחב קולוניאלי שלאורך חוף הים הבלטי

שבה התנחל מיעוט אריסטוקראטי ,  פרוסיה זו....1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני השל 

 הייתה ,)13-12מאות (    מסעי הצלב הבלטייםמסעי הצלב הבלטייםמסעי הצלב הבלטייםמסעי הצלב הבלטייםבמסגרת , דובר גרמנית

באותו הלטיני שבו השתמשה רומא , "פרובינציה גרמנית"מלכתחילה 

שתושביה היו , פרובינציה זו. 'בלגיקה וכד,  לגבי גאליההאימפריאלית

אף פעם לא נועדה להפוך חלק מהמרחב , רי שפות סלאביות שונותדוב

מסדר מסדר מסדר מסדר רק לאחר ש.  אלא להיות לעבד לה– השפות הגרמאניותדובר 

 הצליח להתבסס בה ולהקים )Deutscher Orden(האבירים הטבטוני האבירים הטבטוני האבירים הטבטוני האבירים הטבטוני 

, האם שלו-כדי לכבוש את ארץ, פנה הוא לאחור, לעצמו אימפריה משלו

התפתחות פרוסיה .  רק בכדי לחסלו" יוצרוגולם הקם על"בבחינת היה זה 

 –    1111----הרייך ההרייך ההרייך ההרייך ההאימפריאלית התאפשרה לא משום שהייתה שלוחה של 

  אלן טיילוראלן טיילוראלן טיילוראלן טיילורכפי שמסביר , אלא דווקא משום שלא הייתה נתונה לשליטתו
  : ))))26262626----27272727' ' ' ' עעעע( "מהלך ההיסטוריה הגרמנית"בספרו 

, מזרח גרמניה-ספר בערבות החול של צפון-מדינת, ברנדנבורג

 אפילו לא גדול 18-ועד המאה ה, מחנה צבאי גדול(בירתה ברלין ו

.  לא תפסו מקום מרובה בהיסטוריה הגרמנית–) יתר על המידה

 שכמעט דומה היה כי אינה שייכת כלל –מדינה נידחת ונכחדת 

על אדמות שחזרו , )Elbe(מקומה ממזרח לנהר האלבה . לגרמניה

ה היו בעיקר סלאבים תושבי. 11-ונכבשו מידי הסלאבים במאה ה

ואף בשמות האצילים הגדולים היה ניכר , שהועברו על דתם

, בית ההונצולרן, שושלת הקיסרים. לעיתים קרובות מקור סלאבי

לא הייתה בעברה שום גדולה ושום קשרים ממושכים לא קשרו 
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,  הם היו הרפתקנים צבאיים–הבחירה שרכשה לה -בינה למחוז

 נבחר בן בית 15- סמוך לסוף המאה ה.עקרונות-בלי-בני, אכזריים

, מסדר של נוסעי צלב, ההונצולרן נגיד האבירים הטבטוניים

הדף את העמים ) בדרך כלל בשיטה השנייה(שבהמרה או בהשמדה 

לאורך החוף הבלטי וגזר לו נתח של נחלה , הסלאביים לאחור

נטל בעלות על , הנגיד לבית ההונצולרן חילן את המסדר. פיאודלית

, ובכך צירף לאדמות הוהנצולרן, הבחירה-תיו וִמזגן עם מחוזאדמו

הוא שטח פרוסיה , רצועת קרקע גדולה שמעבר לגבול הרייך

זאת הייתה האדמה הקולוניאלית האמיתית שבה יכלו . המזרחית

ומוכנים היו לקבל , רסן את האיכרים הפולניים-האדונים לנצל ללא

כיוון ששטח זה היה מ. רסן של הנסיך-בתמורה אבסולוטיזם ללא

שלפיו אסור , לא חל עליו החוק הקיסרי, מחוץ לתחומי האימפריה

- היה הנסיך1703בשנת . היה כול תואר מלכותי חוץ מתואר הקיסר

 תואר שהיה חלק מהותי –" מלך פרוסיה"הבוחר של ברנדנבורג ל

דוגמת מלך פולין או ) personal union" (איחוד אישי"ולא , מכוחו

אצולתה הייתה , בור ושממה-אדמותיה היו אדמות...המלך אנגלי

פרוסיה , אכן. חיי תרבות לא היו קיימים כמעט, דלה ונבערת

שלא הצטיינה בשום דבר זולת פראות , הייתה ארץ ביצות אמיתית

, לא דגלה בשום רעיון, פרוסיה לא ייצגה שום כוח עצמי...וכיבושים

נה גיאוגרפית או מבחי, בקושי אפשר היה לשייך אותה לגרמניה

שנקנתה בשנים , הנכס היחיד שהיה לה היה אכזריותה. רוחנית

פרוסיה עצמה הייתה ארץ . ארוכות של דיכוי העמים הסלאביים

 לכן נאה היה לה שבעתיים להיעשות כובשתם של –כבושה 

  . אחרים

שטיילור עושה הבחנה , קריאה מדוקדקת של הקטע המובא לעיל מגלה

 שתי – "ההיסטוריה הפרוסית" לבין "ה הגרמניתההיסטורי"חדה בין 

מהלך "אף שכינה את ספרו . שכמעט אין קשר ביניהן היסטוריות

לא "זו ש, "תולדות פרוסיה" הרי שבפועל כתב על – "ההיסטוריה הגרמנית

דומה היה כי אינה "זו ש ;"תפסה מקום מרובה בהיסטוריה הגרמנית

, יה לשייך אותה לגרמניהבקושי אפשר ה"זו ש; "שייכת כלל לגרמניה

  ". מבחינה גיאוגרפית או רוחנית

 מירבומירבומירבומירבושעליה אמר המדינאי הצרפתי     ,ההיסטוריה של פרוסיה זו

)Mirabeau, 1749-1791 (הרי , בעוד שלמדינות אחרות יש צבא" כי

 אינה המשך להיסטוריה של המרחב –" שבפרוסיה יש צבא שיש לו מדינה
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 ןןןןדדדדרודולף פון תארודולף פון תארודולף פון תארודולף פון תאכותב .  המוחלטהודאלא ניג, השפות הגרמאניותדובר 

)Rudolf von Thadden ( עד כמה גרמנית הייתה פרוסיה"במאמרו?" ) משה משה משה משה

    ::::))))114114114114' ' ' ' עעעע ,,,,""""20202020---- וה וה וה וה19191919----משברי הלאומיות הגרמנית במאות המשברי הלאומיות הגרמנית במאות המשברי הלאומיות הגרמנית במאות המשברי הלאומיות הגרמנית במאות ה"""" ,,,,))))עורךעורךעורךעורך ( ( ( (צימרמןצימרמןצימרמןצימרמן

. עלייתה של פרוסיה קשורה קשר אמיץ עם התפוררותו של הרייך

ריה המאוחרת שלה  אומנם כיום יודעים אנו יותר על ההיסטו

ולכן זהירה יותר היא ההערכה לגבי סיכויי , בעידן האבסולוטיזם

אין ספק כי כוחה של , אך חרף זאת. התפתחותו של הרייך הישן

הכוח ...פרוסיה נוצר תוך סתירה בולטת לסדר המדיני ששרר ברייך

היה שרוי , המדינה הפרוסית, 1871העיקרי ביסוד הרייך של שנת 

  .  בסתירה לרייך הגרמניאפוא במקורו

קונגרס קונגרס קונגרס קונגרס תקופה שלאחר התחרו בת פרוסית והממלכה האוסטריהקיסרות ה

 תחרות – השפות הגרמאניותעל ההגמוניה במרחב דובר ) 1815(וינה וינה וינה וינה 

הושג פרוסיה של ה ונניצח.  לטובת פרוסיה1866בשנת כאמור שהוכרעה 

וצמה ת שהקנתה לה ע ברבריּו–דווקא בשל היותה הברברית שביניהן 

במיוחד , פרוסיה המתעצמת עוררה חרדה עצומה. צבאית ויכולת התקפית

במכתב ששלח לקנצלר , למשל, כך.  בה גוף זרשראה, בעיני האגף הליברלי

כי הפחד מפני  ,)Marwitz( פרידריך פון מאריץפרידריך פון מאריץפרידריך פון מאריץפרידריך פון מאריץכתב , )1814(פרוסיה 

' ' ' ' עעעע, שםשםשםשם( צרפת מפני האיחוד עםמהפחד האיחוד עם פרוסיה אינו נופל 

115115115115----116116116116(((( :  

אנו נחשבים בעיני הכול כמשחררי המולדת הגרמנית וזוכים 

 אך למרות זאת אנו שנואים –בשל כך במקומות אחדים לאהבה 

פרוסיה נדמית זרה בעיקרה בעיני כול ...על הכול בהיותנו פרוסים

, כול אימת שהאיחוד עם פרוסיה עולה על סדר היום. הגרמנים

עד שאין הפחד מפני ,  עזחוסר האמון כה...אוחזת בהלה בכול

  .  איחוד עם פרוסיה נופל מן הפחד מפני איחוד עם צרפת

 ,)von Bulow Cummerow( קומרוקומרוקומרוקומרו    פון בילופון בילופון בילופון בילועל בסיס עוצמה זו יכול היה 

 לקרוא ,)1842( "יחסה לגרמניה, נהל בההִמ, חוקתה: פרוסיה"מחבר הספר 

וש חוקה מבלי להתנות איחוד זה בגיב, לשאר הגרמנים להצטרף לפרוסיה

    ::::))))117117117117' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם((((ברוח הציפיות הליברליות 

אנו תובעים משאר גרמניה להצטרף אל הכוח הגרמני הטהור 

, המגן מפני הענק במזרח-פרוסיה היא חומת.  אל פרוסיה–ביותר 
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היא מחפה על . ונלחמת בראש גרמניה נגד המתקפות ממערב

   . חולשת הפירוד הגרמני באמצעות הכוח הטמון בה וריכוזו

 לא הושגה אלא לאחר שזה נכבש על ידי זההריכוזיות הפוליטית במרחב 

מה . כאמור היסטוריה שונה לחלוטין,  הייתהו של– 1871בשנת פרוסיה 

אלא בכוח  –  בהסכמההושג כאמור לא "איחוד גרמניה"שמקובל לכנות 

אף שלא , ידי כיבוש-על "סיפוח" זההיה , "איחוד"יותר שהיה זה , ולכן(

מבחינה זו היה איחוד . )ידי הטלת פחד-אלא לעיתים על, בכוח ממשתמיד 

עם , שהושלם באותה שנה ממש, מרחב זה שונה מאוד מאיחוד איטליה

כינון איטליה המודרנית היה .  1861הצטרפות ונציה ורומא לאיחוד משנת 

שכן כלל שחרור משלטון אימפריאלי יחד עם כינון , אקט לאומי מובהק

הלאום - שני סימני ההיכר המובהקים ביותר של מדינת–משטר ליברלי 

איחוד המרחב דובר הגרמנית בידי פרוסיה יצר , לעומת זאת. המודרנית

שהייתה בעלת , )2-הרייך הגרמני ה(למעשה אימפריה גרמנית חדשה 

  . משטר ריכוזי בהרבה מזה של הרייך הישן

. ינה מקריתאף היא א, זמנית ממש- ששני האירועים התרחשו בו,העובדה

, 1-די הרייך הגרמני ה- שנים נשלט מרחב זה על1000-שכן במשך למעלה מ

במהלך .  גרמניה ואיטליה המודרניותו קרס קמו על חורבותיהורק משז

כשלתוך , אימפריאלי זה ןתקופה ממושכת זו הלך והתרופף בהדרגה שלטו

 לנוכח שלטון רופף זה . וצרפתאוסטריה בהדרגה החלל הריק נכנסו 

, למחצה-עיר אוטונומיות-מדינותהביניים -התפתחו באיטליה של ימי

רומא , פירנצה, בולוניה, גנואה, טורינו, מילנו, שהבולטות שבהן היו ונציה

על ההבדל שבין איחוד המרחב דובר השפות הגרמאניות לבין . ונאפולי

 ,)Croce Bendetto( הההה''''בנדטו קרוצבנדטו קרוצבנדטו קרוצבנדטו קרוצכותב , איחוד המרחב דובר האיטלקית

   ::::))))217217217217, , , , 212212212212' ' ' ' עעעע((((    "19-תולדות אירופה במאה ה"רו בספ

נוהגים לדון את התהוותה של הקיסרות הגרמנית ואת התהוותה 

של ממלכת איטליה דין מאורעות מקבילים זה לזה בתנועת 

עם יצירתן של שתי מדינות : אומרים. הלאומיות הכללית באירופה

 ואל הגיעה תנועה זו כביכול אל תכליתה העיקרית, חדשות אלו

משפט מקובל זה נובע מתוך ההרגל לתת את הדעת על . מנוחתה

ומתוך הנטייה להסתכל על שני , איזה דמיון כללי וחיצוני בלבד

אבל . מן הבחינה הכרונולוגית, שאירעו בזמן אחד, המאורעות הללו

המבררת את קוויהם המיוחדים , ראיה היסטורית אמיתית

לו הם שתי צורות מעלה ששני התהליכים הל, והאופייניים
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שלא ... שתי תקופות אידיאליות–ואם תרצה לומר , אידיאליות

לא , לא הייתה התנועה בגרמניה, כמאורעות שהתרחשו באיטליה

 ואפילו לא תנועה –תנועת חירות ולא תנועת שחרור מעול זרים 

והוא ההפך הגמור של . של התלכדות והתאחדות לאומית גמורה

 מתוך אחדות המדינות הגרמניות .התפתחות הדברים באיטליה

שלפי מסורת ארוכה ומכובדת הייתה , הורחקה דווקא אותה מדינה

 – הכוונה לאוסטריההכוונה לאוסטריההכוונה לאוסטריההכוונה לאוסטריה(מייצגת בפני העולם את כלל האומה הגרמנית 

ששאר המדינות הגרמניות התכנסו ובאו תחת ,  ולא עוד.....).).).)יייי....אאאא

הצעירה שבהן ובעלת משקל שבא לה זה , מרותה של אחת מהן

 – הכוונה לפרוסיההכוונה לפרוסיההכוונה לפרוסיההכוונה לפרוסיה(היא שכוננה את הקיסרות הגרמנית ו, מקרוב

או , היה בתהליך זה משום יצירת כוח,  הרי לאִמתו של דבר.....).).).)יייי....אאאא

 משום הגברתם של כוחות נפרדים או מקושרים –לשון אחר 

על ידי כך נפתח . על ידי ריתוכם לכוח אחד, ביניהם קשר רופף

 מכרעת  פתח השפעה מדינית–פתח פעולה והשפעה באירופה 

וכול זה היה מעשה , בכוחה של מעצמה אדירה שהועמדה במרכזה

  ...ידיו של ביסמרק

אם התקומה האיטלקית הייתה היצירה המושלמת ביותר של הרוח 

 הרי התקומה של גרמניה הייתה היצירה –הליברלית באירופה 

. המושלמת ביותר של אמנות המדיניות ושל הכישרון והכוח הצבאי

שההבדל ביניהן הוא בערך  , י יצירות מושלמותשת, הווה אומר

היצירה הביסמרקית לא . כהבדל שבין שירה יפה לבין מכונה אדירה

ולפיכך לא , הייתה ולא התכוונה להיות אלא מופת והוכחה לכוח

יצירה זו אף לא : יתר על כן. הייתה זקוקה לשום צידוק נוסף

ל הרוח  זה סמלה ש–עם -הזדקקה לאמתלה החוקית  של משאלי

, עם אלה מיותרים היו אפילו בתורת סמל בלבד-משאלי. הליברלית

שהמפעל והמשכו תלויים בכוחם , הכול הבינו. שכן המעשה נעשה

 הוא מלך פרוסיה –ובמרותם של הנסיכים ושל נסיך הנסיכים 

  . בתורת קיסרה של גרמניה

פוא  היא א"היסטוריה הפרוסית" לבין "ההיסטוריה הגרמנית"ההבחנה בין 

היו  אימפריה הפרוסית אימפריה הפרוסית אימפריה הפרוסית אימפריה הפרוסית  וה1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני הבאשר , בעלת חשיבות עצומה

לא ,  3333---- הרייך ה הרייך ה הרייך ה הרייך הכמו גם יורשו, , , , 2222----הרייך ההרייך ההרייך ההרייך ה. מעצמות מסוג שונה ואף מנוגד

שלמן  טיתריס אימפריה מיליט–" רייך פרוסי"אלא , "רייך גרמני"היו 

  . ראשיתה היה טבוע בה דחף פתולוגי לכבוש את המזרח
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היסטוריה "שזיהו היסטוריונים ב) פיצול אישיות(פולה אותה נשמה כ

היא במידה רבה התוצאה של מיזוג שתי זירות היסטוריות , "הגרמנית

ליברלי -מרחב קתולי, מחד: ההיתוך של אימפריה אחת-נבדלות בכור

שההיסטוריה שלו שייכת לאירופה , )"האימפריה הרומית הקדושה("

) הונגרית- של הקיסרות האוסטרוושלו שייכת גם ההיסטוריה(המערבית 

, מסדר האבירים הטבטונימסדר האבירים הטבטונימסדר האבירים הטבטונימסדר האבירים הטבטונייצירת , טיתריספרוסיה המיליט,  ומאידך–

שעוצבה ברוחה של , שההיסטוריה שלה שייכת לאירופה המזרחית

 ההיסטוריה של ,בפרספקטיבה זו. המורשה הביזנטית האבסולוטית

,  הופכת לחלק מההיסטוריה הפרוסיתהשפות הגרמאניותהמרחב דובר 

כאיחוד גרמניה בטעות מה שנתפש . זהרק משעה שזו השתלטה על מרחב 

ראש ממשלתה של מלכה ולא היה אלא כיבוש מתוחכם בידי , מרצון

   .פרוסיה

האסיפה הלאומית האסיפה הלאומית האסיפה הלאומית האסיפה הלאומית ייתכן שלּו הייתה מושגת האחדות של מרחב זה על ידי 

 היה הוא מאמץ את )Frankfurter Nationalversammlung( של פרנקפורטשל פרנקפורטשל פרנקפורטשל פרנקפורט

 מושגית לּו הייתהגם כך . 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה הליברלית של ההמורש

היה , הבסבורג הליברלי-בשליטת בית, אחדות זו תחת הגמוניה אוסטרית

 אלן טיילוראלן טיילוראלן טיילוראלן טיילורכותב . מרחב זה מתפתח בכיוון דומה לזה שבו הלכה בריטניה

     ::::))))33333333' ' ' ' עעעע ("מהלך ההיסטוריה הגרמנית"בספרו 

 לגרעין 1-היה פרנץ יוזף הבשביל להיות קיסר גרמני באמת זקוק 

זה היה המניע לתוכנית שִהרבה . גדול יותר של נתינים גרמנים

-בדבר רכישת ּבווריה בתמורה לוויתור על ארצות, להגות בה

אילו הצליחה . גרמניות והרחוקות-השפלה האוסטריות הלא

רוב נתיני בית : תוכנית זו היה משתנה כול עתידה של גרמניה

 ורוב הגרמנים היו נעשים נתיני –  גרמניםהבסבורג היו נעשים

היה שלטון בית הבסבורג משתרע , אילו קרה כדבר הזה. הבסבורג

אילו ניתן לה להתקיים ,  ופרוסיה הייתה מתברכת–עד לנהר מיין 

  .   רק בצפון גרמניה

זה האיחוד שנכפה על מרחב , )להבדיל מפרוסית(בפרספקטיבה גרמנית 

 תאונה שהסיטה אותה – "תאונה היסטורית"ר מהיה לא יות, בידי פרוסיה

אם ניתן בכלל לדבר על . מדרכו ההיסטורית האמיתית של מרחב זה

-הרי שזו לא הייתה הדרך האימפריאלית, "דרכה המיוחדת של גרמניה"

 של ביסמרק ועד הרייך 2-הימים שהוליכה מהרייך ה-טית קצרתריסמיליט

, השנים-יברלית ארוכתל- אלא הדרך האימפריאלית– של היטלר 3-ה
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שהוליכה מהאימפריה הפרנקית של קרל הגדול ועד האימפריה הליברלית 

הגם שבשני המקרים מדובר בהיסטוריה אימפריאלית . הבסבורג-של בית

נבדלות שתי התקופות הללו באופן , )20-ההיסטוריה התקנית עד המאה ה(

תפישתנו משקל לא רק על - הבדל שלו השלכות כבדות–קיצוני זו מזו 

אלא גם את , השפות הגרמאניותאת ההיסטוריה של המרחב דובר 

  .   ההיסטוריה האנושית בכללותה

 והרבה מאוד  –מתאונה היסטורית זו ניתן ללמוד מעט מאוד על גרמניה 

נדרשו שתי . שלה הייתה כאמור היסטוריה שונה לחלוטין, על פרוסיה

, ימפריאליזם הפרוסימלחמות עולם הרסניות כדי לשחרר מרחב זה מהא

פדראלית  נתיב המשתקף בייסודן של גרמניה ה–ולהחזירו לנתיב המקורי 

נתיב המשתקף גם  (2-ואוסטריה הפדראלית עם תום מלחמת העולם ה

, לראשונה בהיסטוריה של מרחב זה). בכינון שוויץ הפדרטיבית קודם לכן

ליו מדברים באותו מובן שע, ניתן לדבר עליו במונחים לאומיים מובהקים

מהפכת זהות זו היא ללא ספק האירוע הדרמתי . בריטניהאנו על צרפת ו

השלכות בעתיד  מהפכה שלה עשויות להיות –ביותר שידע מרחב זה 

  . אלא גם על יבשת אירופה כולה, לא רק עליו, כבדות משקל

.  משמעות חדשה"שתי הגרמניות"מקבל גם האיחוד בין , בפרספקטיבה זו

 היה 1990הרי שהאיחוד בשנת , כפויאיחוד  היה 1871שנת אם האיחוד ב

ה ה ה ה אסיפאסיפאסיפאסיפהאת השאיפה של שהצליח לממש  איחוד –ליברלי מובהק -הסכמי

לכרוך יחד אחדות לאומית וחירות ) 1849-1848 ( פרנקפורט פרנקפורט פרנקפורט פרנקפורטהלאומית שלהלאומית שלהלאומית שלהלאומית של

ספק רב אם בחירת ברלין כבירתה של גרמניה , בפרספקטיבה זו. אזרחית

 להבדיל מזו –מבט גרמנית -פחות מנקודתל, המאוחדת הייתה נכונה

אם יש סכנה המאיימת על המשך דרכה של גרמניה , שכן. הפרוסית

 זו – הפרוסיטית של ריסהמיליטהרי זו מורשתה , הליברלית בעתיד

  .שברלין מסמלת אותה יותר מכול דבר אחר

  

4.6    Land der Mitte )"ארץ המרכז"(  

 אפשרויות 3אפוא לפחות דו עמדובר השפות הגרמאניות מרחב הבפני 

 יש כדי ןבחירה שאף בהאפשרויות  –שונות להשגת אחדות לאומית 

הבחירה בין האפשרויות , ואולם. להפריך כול סוג של דטרמיניזם היסטורי

הללו הוכתבה לא רק על ידי יחסי הכוחות בין הזרמים השונים שפעלו 

ו ממזרח וממערב  אלא גם על ידי הלחצים החיצוניים שפעלו עלי–בתוכו 
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שלהן , מבחינה זו שונה גרמניה מרוב המדינות החשובות באירופה. כאחד

הבולטת . גבולות טבעיים המבודדים אותם במידה רבה משכנותיהן

לאחריה באות מדינות ; גבירת הימים, שבמדינות אלה היא בריטניה

המשתרעת על הגדול שבאיים בים , בריטניה: איים-השוכנות על חצאי

-השוכנת על חצי, איטליה; ֶּברייהאי הא-השוכנת על חצי, ספרד; יהצפונ

אפילו לצרפת יש . אי בים הִאֶגִאי-השוכנת על חצי, יוון; האי האפניני

אף שאלה אינם כה ברורים כבשאר המדינות שנמנו , גבולות טבעיים

  . לעיל

 נטול גבולות טבעייםהינו , דובר השפות הגרמאניותמרחב ה, לעומת זאת

 מישוריאת שהציפו , לכוחות הדינאמייםף תמיד חשו ולכן היה ,היא

בתודעתו העצמית , מרחב זה נתפש תמיד. של אירופההצפוניים 

  – של אירופה )Land der Mitte( "ארץ המרכז"כ, כבתודעת שכנותיו

ובתור שכזה היה הוא תמיד חשוף ללחצים שהפעילו עליו שכנותיו 

מאזן או -כוח, קרב-גשר או שדה-שראבחינת היה היא , ממערב וממזרח

  . חוצץ ביניהן-כוח

אימפריה הרומית ל קץ ששמו, "הברברים פלישות" של הגדול הגל בעקבות

 גבולות את שהרחיבה, תסלאביה ההתיישבות תקופת אהב, המערבית

ארץ " הפכה 17-במאה ה. אחתכ ורוחנית גיאוגרפית מבחינה אירופה

כשם שהיה שדה , )1648-1618 (שדה קרב עיקרי במלחמות הדת "המרכז

 החל הוא 19-ה המאה ממחצית החל. הקרב העיקרי במלחמות נפוליאון

----פוליןפוליןפוליןפוליןממלכת ממלכת ממלכת ממלכת לאחר שזה סיים לבלוע את , ידי הדוב הרוסי-מאוים על

מאז . אף שגם פרוסיה ואוסטריה התחלקו עמו בשלל, )1795-1772 (ליטאליטאליטאליטא

 האירופיות  היה מרחב זה נתון בצבת המעצמות1945 ועד 18-המאה ה

כשהוא מנסה להיחלץ מתחושת המצור , )רוסיה(ובמזרח ) צרפת(במערב 

 תחושה שהוליכה בסופו של דבר לשתי –ששתי מעצמות אלו כפו עליו 

  . 20-מלחמות העולם של המאה ה

 נטלב תמיד נושאה, "אירופה של הבעייתי ילדה״מרחב זה היה תמיד 

 שפעת של הזעזועים את, ןלחלוטי מטמיע ואינ אםאף  ,סופגה – העיקרי

 במידה מסביר זהכ גורל. הרף-ללא המתחדשים, ממערב וממזרח, הגלים

בעיקר , של מרחב זה דורביטחון הח- חוסרשל העמוקה ההרגשה את רבה

,  תחושה שלא הייתה מנת חלקן של יתר ארצות אירופה–בעת החדשה 

 1-אז הפלישות אליהם באלף הש, יםהבריטי יםיאובייחוד לא של ה
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ולאחר מכן העמים הגרמאניים השונים שיישבו אותם בין , תחילה רומא(

  . חשו עצמם מוגנים למדיי, )10- למאה ה5-המאה ה

הצליח , ולמרות חסרונם של גבולות טבעיים, "ארץ המרכז"למרות היותו 

שהקנה חירות רבה , קונפדרטיבי-הביניים מבנה מעין-מרחב זה לפתח בימי

, מרחב זה הפך תוקפני מאוד. תכנסו תחת כנפיולישויות הפוליטיות שה

 של המאה 60-טית בשנות הריסידי פרוסיה המיליט-רק לאחר שנכבש על

  הכיבוש הפרוסי ".איחוד גרמניה") בטעות( כיבוש המכונה כאמור – 19-ה

 –טית שלו ריסמיליטוה האוטוקרטית המסורתייבא למרחב זה את 

 מרחב זה באלף שנות הרייך מסורת שהייתה זרה לאופיו הליברלי של

מסורת פרוסית זו הייתה במידה רבה תוצאה של ההיסטוריה . 1-הגרמני ה

טי ריסמיליט, ידי מסדר אבירים צלבני-שבה עוצבה מדינה זו על, הבלטית

לאחר התבוסה לאיחוד  (15-שהייתה למן המאה ה, פרוסיה זו. למדי

תחה את המסורת פי, נתונה תחת שלטון זר) 1410ליטאי בשנת -הפולני

 מסורת צלבנית –הצבאית המפורסמת שלה כדי להבטיח את עצמאותה 

מחמת שהייתה .  כלי אימפריאלי בידי מלכי פרוסיה18-שהפכה מהמאה ה

-כפל העצמ לפצותניסתה היא , מבחוץ ותלסכנפרוסיה זו נתונה תמיד 

מכאן התפקיד העצום . צבאית עוצמה אחר מתמדת חתירה ידי-על םכפלי

הישרדותי שהעניק להם  פקיד ת–או הצבא והגנרלים בתולדותיה שמיל

ה תבוסה לאחר אפילו נפגעה לאהפרוסי  הצבא של יוקרתו. עדףמו מעמד

    1- במלחמת העולם ה2222-הההה    וילהלםוילהלםוילהלםוילהלם    הקייזרהקייזרהקייזרהקייזר בהנהגת 2-של הרייך הגרמני ה

  ). "בגב דקירהה"ידי אגדת -תבוסה שתורצה על(

 מרחב זה של ו ת המפתח לעברצודק אפוא אלן טיילור כשהוא מזהה א

. ליחסים אלה שהוא נותן  אך טועה הוא בפירוש– ו עם שכנותיוביחסי

כמו גם עם , עם המערבמרחב זה  של והיו יחסי, לאורך ההיסטוריה כולה

תוקפנות המשטר הנאצי .  לא תוקפניים–יחסים הגנתיים תמיד , המזרח

 מיוחדות שאפיינו הייתה תוצאה של נסיבות, כלפי המערב והמזרח כאחד

 חרדה מפני האימפריאליזם "ארץ המרכז"שבה נתקפה , 20-את המאה ה

ממלכת ממלכת ממלכת ממלכת לאחר בליעת בעיקר , 18-שהלך והתעצם החל מהמאה ה, הרוסי

 , ליטא ופולין של היום, בלרוס, שכללה את אוקראינה (ליטאליטאליטאליטא----פוליןפוליןפוליןפולין

כשהשתרעה על , ממלכה זו הייתה הגדולה שבאימפריות של ימי הביניים

עם כיבושה של ממלכה זו ). מהים הבלטי ועד הים השחור, טח עצוםש

 לבין המרחב דובר הצאריתבוטל החיץ ההיסטורי שהפריד בין רוסיה 

מלחמות נפוליון פגעו בעיקר .  שנה400- במשך כהשפות הגרמאניות

-שהפכה בשלהי המאה ה, ורק באופן שולי באימפריה הרוסית, במרחב זה
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אלמלא מאזן הכוחות שכפה . הגדולה בעולם לאימפריה היבשתית 19

 זהייתכן שהעימות בין האימפריה הרוסית לבין מרחב , )1815 (קונגרס וינהקונגרס וינהקונגרס וינהקונגרס וינה

  .  היה מתחולל מוקדם יותר

 עמד 1945-1815 בין השנים מרחב זהביסוד כול האירועים שהתרחשו ב

ייתכן שגם אותו . הפחד מפני התעצמות רוסיה והתוקפנות שנגזרה ממנה

לא היה מתחולל אלמלא הפחד מפני , מרחב זה שכפתה פרוסיה על איחוד

ולאחר מכן גם , ניצחונה המהיר של פרוסיה על אוסטריה. האיום הרוסי

הוכיח את עליונותה המוחלטת במרחב דובר ) 1871-1870(על צרפת 

 עליונות שעשתה אותה ליחידה שבכוחה להתמודד –ת וניאהגרמהשפות 

כדברי , "המגן מפני הענק במזרח-ה היא חומתפרוסי" (עם האיום הרוסי

נקל , ה במפורש בשמה של פרוסיהֶשאף שלא נקט ניְט. )פון בילוב קומרו

  :  :  :  :  ))))123123123123' ' ' ' עעעע((((כי " מעבר לטוב ולרוע"להבין שהתייחס אליה כאשר קבע בספרו 

, למניעת השואה הנוראה ביותר הצפויה לה לאירופה מצד רוסיה

לחשל ; יות לבעלת רצוןמשמע לה, עליה להעמיד איום משלה

רצון עצמי , בעזרת כת סגולית חדשה ושלטת על פני אירופה

שיהא בכוחו לקבוע לעצמו מטרות אל מעבר לאלפי , ממושך ונורא

  .   שנים

  –אף שפרוסיה ואוסטריה היו מפותחות יותר מבחינה כלכלית וצבאית 

בשל הפרשי העצום בגודל , הרי שיחסי הכוחות נטו לטובת רוסיה

בשעה שבמערב הבחינו רק במסה . אוכלוסייה והטריטוריות שבשליטתהה

הבחינו הגרמנים במסה הגדולה בהרבה ,  מיליון גרמנים80-האדירה של כ

בפרספקטיבה .  מסה שעוררה בהם פחד עצום– מיליון סלאבים 250-של כ

לא המשברים החוקתיים והכלכליים גרמו לעליית הנאצים לשלטון , זו

 אלא התחושה שרק שליט חזק באמת –)  כדי לתרום לכךהגם שהיה בהם(

  . יוכל להצילם מהשואה הצפויה להם מידי רוסיה

 הגם שלא –את מחירו של פחד זה שילם בסופו של דבר העם היהודי 

גרמאני -הוא בלבד נפגע מהמפגש האלים בין האימפריאליזם הפרוסי הפאן

פרץ , 19-וי במאה ההעימות שהיה חב. סלאבי-לאימפריאליזם הרוסי הפאן

געש שרק חיכה להזדמנות להתפרץ - משל היה זה הר– 20-בגלוי במאה ה

 למרחב השפות הגרמאניותהעימות בין המרחב דובר . במלוא עוצמתו

 –אימפריאלי -אלא בין, לאומי-ת לא היה כלל ביןוהרוסיהשפות דובר 

על החזקות ביותר שידע -מאבק על השלטון בעולם בין שתי מעצמות

  . עולם עד אזה
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ולכן ,  דהרה מזרחהתפרוסיהאימפריה ה,  דהרה מערבהתרוסיהאימפריה ה

 משל היו אלו –נמנעת -ההתנגשות ההרסנית ביניהן הייתה כמעט בלתי

ושבהתנגשותן , שתי רכבות מהירות שנעו במהירות עצומה זו כלפי זו

שרובם התגוררו באזור החיץ שבין , היהודים. השתחררה אנרגיה אדירה

ֶּבלרּוס , פולניה ("תחום המושב היהודי"שהיה ידוע בשם , גרמניה לרוסיה

וסופם ,  נלכדו בין שתי רכבות דוהרות אלו–) ואוקרינה של היום

  . שהושמדו במרחץ הדמים הגדול ביותר בהיסטוריה

כול ניסיון להבין את המשטר הנאצי מתוך ההיסטוריה של המרחב דובר 

, על הסתירות והניגודים שבו הוא, מוכשהוא לעצ, השפות הגרמאניות

הגם שלמורשה החברתית והחוקתית . הוא אפוא חד צדדי ולוקה בחסר

הרי שלזו , 1945-1815הייחודית שלו הייתה השפעה על דרכו בשנים 

מה שקבע יותר מכול את גורלו היה מצבו . הייתה חשיבות משנית בלבד

- מצב גיאו–ה קרב גשר וכשד-ששמש כראש, "ארץ המרכז"הגיאופוליטי כ

  .פוליטי ייחודי בהשוואה לזה של שכנותיו המערביות

  

   מרחב שרוי במתח 4.7

מבט אחת מתוך - משקפת אפוא נקודתהדרך הגרמנית המיוחדתהדרך הגרמנית המיוחדתהדרך הגרמנית המיוחדתהדרך הגרמנית המיוחדתתזת 

תזה של  העם קריסת. לעיתים אף מנוגדות, ראייה אפשריות-מספר זוויות

ת זו כדרך היחידה להסביר את ההיסטוריה של המרחב דובר השפו

קורס גם מגדל הקלפים שבנו היסטוריונים ופילוסופים  –הגרמאניות 

פרי , מודלים מופשטים אלה. "דטרמיניזם היסטורי"המכונה , מסוימים

יכולים אולי לתת פרנסה ,  בעלי השקפה פטליסטיתרוח-אנשיהגותם של 

,  אך אין בהם כדי לתת הסבר של ממש להיסטוריה–למספר פרופסורים 

שום אדם חי אינו פועל כמי שמאמין באמת . ת הרבה יותרשדרכיה נפתלו

בין כפרט ובין כמנהיג , באיזושהי הכרחיות המכתיבה לו את מהלך חייו

אך , שלא פעם פועל אדם  כמי שאינו שולט במעשיו,  נכון אומנם. של עם

פרט לאנשים שלקו .  לא נורמה–תופעות מעין אלו משקפות מחלה 

כשטוענים . הם- הבוגרים פועלים לפי רצונםהאדם-כול שאר בני, בנפשם

אי "( "דחף בלתי נשלט"על ידי במקרים מסוימים להיותם מונעים הם 

. לא אלה השוללים טענה זו, נטל ההוכחה מוטל עליהם – ) "שפיות זמנית

, שאותם מקבלי החלטות המשפיעים על מהלך ההיסטוריה, קל וחומר

 אלא בעלי רצון חזק מעין – ןבדרך כלל אינם יצורים חלשי דעת או רצו

אין באמור כדי להפחית . רצון דורסני המסלק כול מכשול מדרכו, כמוהו
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בין (שבתוכן מקבל היחיד את החלטותיו , ממשקל הנסיבות החיצוניות

 כשם שאין בכך כדי לקבוע את מידת –) כאדם רגיל ובין כמנהיג פוליטי

  . ותהאוטונומיה של היחיד או הקבוצה בנסיבות מיוחד

ובין שהוא , בין שהוא נדרש להחליט על צעדיו כפרט, כול אחד מאיתנו

, שלו- הריהו פועל מתוך רצונו–עושה כן במסגרת סמכויותיו כאיש ציבור 

לשאר בני האדם שמסביבו עשויה להיות . אף שלא רק מתוך רצון זה

כך גם לכול אחד . כמידת כוחו של כול אחד מהם להשפיע, השפעה רבה

     "עשיתי זאת בדרכי שלי"כפי מילות השיר ,  דרך מיוחדת משלומאיתנו

)I did it my way.(שאותה לא ניתן להשוות ,  לכול אחד דרכו המיוחדת

דרך זו . אויביודרכם של  קל וחומר שלא ל–לדרכם של שכניו או חבריו 

דרך זו היא .  אך גם אינה מוגבלת לחלוטין– אינה חופשית לחלוטין

יהיו התנאים שבהם הוא , נספור החלטות שהוא מקבלתוצאה של אי

 לציית לנורמות )או הקבוצה(כשאנו תובעים מהיחיד . פועל אשר יהיו

 – בדרכם של אחרים )או שזו תלך(אין אנו תובעים שזה ילך , מסוימות

  .  אלא רק שבמהלך דרכם לא ירמסו את זולתם

ול להצביע על  יכהמרחב דובר השפות הגרמאניותשל ו דווקא מהלך דרכ

, ות קיומו שנ1200בתוך . ם מסוימרחבגוניות הדרכים הפתוחות בפני -רב

שגם אם הייתה להן השפעה מסוימת זו על , במספר דרכים שונותהלך זה 

) 1806-843( 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה.  הרי שתמיד היו אלו דרכים אוטונומיות,זו

ותר מאשר בכול וזר הכוח הפוליטי יפשבה , קונפדרציה רופפת-מעיןהיה 

הייתה ) 1813-1806 (הקונפדרציה של הרייןהקונפדרציה של הרייןהקונפדרציה של הרייןהקונפדרציה של הריין .אחר באותה תקופהמרחב 

הקונפדרציה הקונפדרציה הקונפדרציה הקונפדרציה  כשם ש–במובן המודרני של מונח זה קונפדרציה כבר 

היו , )1871-1866 (גרמניתגרמניתגרמניתגרמנית----הקונפדרציה הצפוןהקונפדרציה הצפוןהקונפדרציה הצפוןהקונפדרציה הצפון-ו) 1866-1815(הגרמנית הגרמנית הגרמנית הגרמנית 

כוזי היה אומנם רי) 1918-1871( 2222----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה. קונפדרציות מודרניות

שהתבסס על , מבחינה משפטית היה בעל מבנה פדראלי אך –מאוד 

רפובליקת רפובליקת רפובליקת רפובליקת חוקתה של . גרמנית שקדמה לו-החוקה של הקונפדרציה הצפון

לעומת כול . ת שבחוקות המודרניותהליברליהייתה ) 1933-1918( ימארימארימארימארייייוווו

 אלא –לא כהמשך של קודמיו , )1945-1933( 3333----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני האלה ניצב 

פושע - הארכימפלצתיהיצור אולי מוגזם לכנות את ה. דה מהםכסטייה ח

 אך לבטח שאין הוא משקף איזו רציפות – "תאונה היסטורית"הזה בשם 

חוקתה . הדרך הגרמנית המיוחדתהדרך הגרמנית המיוחדתהדרך הגרמנית המיוחדתהדרך הגרמנית המיוחדתהיסטורית טוטאליטרית כתפישת חסידי 

היא , ) ועד היום1945-מ( הרפובליקה הפדראלית של גרמניההרפובליקה הפדראלית של גרמניההרפובליקה הפדראלית של גרמניההרפובליקה הפדראלית של גרמניהשל 

חוקה המשקפת את אופיו הליברלי  –ת חוקות המערביומהליברליות שב

 הן 20-במאה ההתהפוכות שעבר מרחב זה  .1933של מרחב זה עד שנת 
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 –דטרמיניסטי של ההיסטוריה - לאופייה הלאאולי ההוכחה הטובה ביותר

הבונים מגדלים , דטרמיניזם שאינו אלא פרי דמיונם של יושבי מגדל שן

  . באוויר שאין להם בסיס במציאות

הרי זה מספר ניגודים , זההיכר אחד המאפיין את מרחב -מןאם יש סי

המצביעים על גילויי לחץ ומתח ", שלוונשנים בהיסטוריה -חוזרים

העשויים לספק את המוטיב העיקרי להסבר העבר ולאתגר של , בגרמניה

, זה דפוס מסוים ).15151515' ' ' ' עעעע(" גרמניה"בספרו  זיגמונד נוימןזיגמונד נוימןזיגמונד נוימןזיגמונד נוימן כפי שכותב, "היום

משקף הוא את ,  להצביע על דטרמיניזם היסטורייותר משיש בו כדי

 צומת דרכים מרכזית – של אירופה "ארץ המרכז"מיקומו של מרחב זה כ

על הסכנה הטמונה . שבה משתקפים הרבה מהניגודים של אירופה עצמה

  ::::))))5555' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם((((כותב זיגמונד נוימן בהשקפה הדטרמיניסטית 

מינו ולדחוס מסוכן להשקיף על ההיסטוריה מנקודת תצפית של י

ולא לראות בכול ההיסטוריה , אותה בתחום מתכונת יחידה

שהגיע לשיאו בחלומו היומרני , הגרמנית אלא דחף לכיבוש העולם

גישה כזאת עושה את ". רייך בן אלף שנה"של היטלר על 

לאמיתו של . פסקנית יותר ובלתי נמנעת, לכאורה, ההיסטוריה

. ת ומלאת מגמות סותרותרבת פנים היא ההיסטוריה בכול ע, דבר

מעל לכול מתאפיינת ההיסטוריה הגרמנית על ידי אנטגוניזם עמוק 

, גילוי דילמות בנות קיימא במארג הסבוך שלהן. בין כוחות מנוגדים

עשוי לתת בידינו מפתח להבנה מעמיקה יותר של העם הגרמני 

הקשיים הטרגיים . ולהזהירנו מראש מפני הפשטת יתר של תשובות

אפשר שנצטרך . הם לא ייפתרו מחר; שלשום-תמולאינם מ

  . להסתגל להם לאורך ימים בעתיד

        

4.7.1  Reichכנגד Bund   

הניגודים העיקריים מובלעים כבר בשמה של הישות הפוליטית שקמה 

האימפריה הרומית הקדושה של האומה " –הביניים - בימיבמרחב זה

 -אינה קדושה "(טר יכול שישמש ציניקנים דוגמת וולשם זה . "הגרמנית

 אלא ממלכה -ואינה אימפריה ;  אלא גרמנית - רומית אינה; אלא חילונית

מוצא לניתוחה של ישות -במידה יכול הוא לשמש נקודת- אך בה– )"בלבד

לא , בהיותה אימפריה). כדברי סמואל ּפופנדורף(  זו"מפלצתית"פוליטית 

ימפריאלית הן דבר  באשר זהות לאומית וזהות א–יכלה היא להיות אומה 
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גם בתור , ואולם). 'ראה הרחבה בנושא בפרק ד(סתירה לעצמה , והיפוכו

סין ,  במובן של רומא העתיקה"משטר אימפריאלי"אימפריה לא שרר בה 

שהטרים , קונפדרלי- אלא משטר מעין–הקיסרית  או רוסיה הצארית 

 19-מבחינות רבות את הקונפדרציות הגרמניות שקמו במרחב זה במאה ה

  ). בטרם הפכה לפדרציה, כמו גם את הקונפדרציה האמריקאית(

 מונח חמקמק – Imperium  הוא תרגום של המונח הלטיני Reichהמונח 

 )."ממלכה רגילה" (Königtum - להבדיל מ"ממלכה מורחבת"ששימש לציון 

 Frankreichמהשם , למשל, כפי שניתן ללמוד, הבחנה זו לא תמיד נשמרה

). "ממלכת ישראל" ( Königreich Israel או מהשם ) "תממלכת צרפ"(

 -אף שהמדרג המונרכי של ה, מדובר תמיד במונרכיה, מבחינת המשטר
Reich באשר העומד בראשו היה – היה שונה מהמדרג המונרכי הרגיל 

Kaiser )Imperator בלטינית(,להבדיל מ -König )העומד בראש ה, )מלך-

Königtum..שונה  "אימפריה" ל"ממלכה"ם הפכה  באותם מקרים שבה

ממלכת "( Preußen-Königlich דוגמת המקרה של – אף שמהבהתאם 

 שהפכה לאחר השתלטות פרוסיה על המרחב דובר השפות )"פרוסיה

 שם ,)"אימפריה הפרוסיתה"( Königreich Preußen-ל) 1871(הגרמניות 

  . )"אימפריה הגרמניתה" (Deutsches Reich-נרדף ל

-באשר מבוסס הוא על יחסי, Reich הוא היפוכו של המונח Bundהמונח 

. Reich-כוח המאפיינים את ה-כפיפות מבוססי- להבדיל מיחסי–חוזה 

שממנו נגזרים המונחים  ( foedusמונח גרמני זה מקביל למונח הלטיני 

federalism ) פדרליזם(ו -confederalism )בשתי השפות . )קונפדרליזם

המבוססים על , חים אלה יחסים פוליטיים הסכמייםהללו משקפים מונ

 יחסים הסכמיים שהם ניגודם של יחסי הכפיפות –) אמנה, ברית(חוזה 

כפי ,  מצביע על קשר חוזי חזק במיוחדBundהמונח . האימפריאליים

האדם -בין בניברית "מהשימוש בו בהקשר הדתי של , למשל, שניתן ללמוד

  ). Vertrag zwischen Gott und Menschen(" האלו

עם , 19- במשמעות פוליטית הוכנס למילון הגרמני במאה הBundהמונח 

הקונפדרציה של הקונפדרציה של הקונפדרציה של הקונפדרציה של  – ישויות קונפדרליות שהתקיימו ברציפות 3הקמת 

הקונפדרציה הקונפדרציה הקונפדרציה הקונפדרציה - ו)1866-1815(הקונפדרציה הגרמנית הקונפדרציה הגרמנית הקונפדרציה הגרמנית הקונפדרציה הגרמנית  , )1813-1806 (הרייןהרייןהרייןהריין

רייך ה(אימפריה הגרמנית אימפריה הגרמנית אימפריה הגרמנית אימפריה הגרמנית  עד שהוחלפו ב– )1871-1866 (גרמניתגרמניתגרמניתגרמנית----הצפוןהצפוןהצפוןהצפון

מחדש ממלכה אימפריאלית בדמותו של -ששאפה לכונן, )2-הגרמני ה

אך מבחינה חוקתית דמה כאמור , השם היה שונה. 1-הרייך הגרמני ה

אף ( לחוקתן של הקונפדרציות הגרמניות שקדמו לו 2-הרייך הגרמני ה
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 Bund-רפובליקת ויימאר קוממה מחדש את ה). שהיה ריכוזי יותר

המשטר . "האימפריה הגרמנית"ה רשמית כונתה אף שמבחינ, המסורתי

משטר "באשר כונן ,  הלם אותוReich הנאצי היה היחיד שהתואר 

  . סין הקיסרית  או רוסיה הצארית,  במובן של רומא העתיקה"אימפריאלי

 –והפעם באופן רשמי , Bund מונחהוחזר ה, 2-לאחר מלחמת העולם ה

Bundesrepublik Deutschland) "הרפובליקה הפדראלית של גרמניה"(. 

 שבעבר כללו ,Bundesrepublik Deutschland-המוסדות הפוליטיים ב

: כגון, Bundמצו אף הם את המונח  אי– Reichבשמם את השם  

Bundesländer )"מדינות הברית"(; Bundesrat)  הבית העליון של הפרלמנט

 ;)בדומה לסנט האמריקאי, הברית- מדינות16המייצג את , הגרמני

Bundestag )תחתון בפרלמנט הגרמניהבית ה( ; Bundesgerichtshof ) בית

, היום. 'וכד) רמניההמשפט העליון של הרפובליקה הפדראלית של ג

 -נותר זכרו רק בבניין  ה, מהנוף הפוליטי של גרמניהReich -משנעלם ה
Reichstag –מקום מושבו של ה -Bundestag) הבניין נקרא על שם ה-

Reichstag , 2-רייך הגרמני התחתון בפרלמנט בתקופת הבית הכ ששימש 

)1918-1871.(  

אלא אחדות , טית מציין אפוא לא סתם אחדות פוליBundהמונח 

 אחדות שונה מאותה –) "אמנה חברתית"(חוזה -המבוססת על יחסי

כמו גם מהאחדות , 1871אחדות כפויה שהושגה בידי פרוסיה בשנת 

, 1834 בשנת )Deutscher Zollverein( הגרמניהגרמניהגרמניהגרמני המכסהמכסהמכסהמכס----איחודאיחודאיחודאיחודהכפויה  של  

 בשם "איחוד גרמניה"לא בכדי כונה . שאף הוא נכפה בידי פרוסיה

"che EinigungeutsD" – מונח ניטרלי שאין בו זכר למונח Bund . מבחינה

אינה שונה מהאחדות שהושגה , האחדות שכפתה פרוסיה על מרחב זה, זו

אפילו מדינות ליברליות כבריטניה . ברוב המדינות בעבר ואף בעת החדשה

בריטניה הייתה תוצאה של (נוצרו למעשה תוך הפעלת כוח , ב"וארה

ב " המושבות במזרח ארה13-כשם ש, ידי אנגליה-ירלנד עלכיבוש ווילס וא

). ידי כיבושים או רכישה מכובשים קודמים-איחדו את צפון היבשת על

אמנה "(אחדות פוליטית המושגית בדרך הסכמית , בפרספקטיבה זו

מדינות . מאשר מציאות בפועל, היא יותר משאלה או חזון) "חברתית

כשם שאיחוד בין מדינות קיימות  –ראשוניות נוצרות בדרך כוחנית 

  .  ליחידות פוליטיות גדולות יותר מתבצע בדרך זו
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      אוניברסאליות כנגד שבטיות    4.7.2

 תהיהי, הרומיתאימפריה ב "הצפון של ברברים"ה נתקלו בהם הימים מאז

 "ארץ מרכז"ההיכר של -אחת מסימני שבטיותוה ותאוניברסאליה בעיית

 ובעקבותיה גם הכנסייה –לאוניברסאליות  האימפריה הרומית טענה .זו

 משמעו ביוונית καθολικόςהמונח (הקתולית טענה לאוניברסאליות 

. העממים הגרמאניים היו בעלי אופי שבטי מובהק, לעומת זאת). "כללי"

-ניגוד המשתקף עד היום במזרח(שבטיות ואוניברסאליות הן דבר והיפוכו 

עתיקות יומין עם הזהות המכלילה שבו מתנגשות זהויות שבטיות , התיכון

  ). של האסלאם

 בפלישות כך-ואחר גבול-בקרבות תחילה –ביניהם  ההתנגשות בעקבות

, העליונה על יםהגרמאני השבטים יד  הייתה– גדול מידה-בקנה מחודשות

תוך , ונתוהמתנאימפריה הרומית ה את השבטים בלעו, דבר-של-בסופוכש

  אך לא מבלי – סיתאהקל ותוהתרב הרומי החוק אתשהם מאמצים 

 שמרולמן ראשיתן . הגרמניים לעמים המיוחדות התכונות את לעקור

 מתמיד למרי ונחלצו ,להן המיוחד האופי-קו על הגרמניות הפרובינציות

 שבטי מקיום ,מכן לאחר בהן שחלה, מורה חרף הת– מרכזית סמכות כנגד

של מרחב זה  ריהההיסטו .יותר יציבות טריטוריאליות לנסיכויותנוודי 

 את ףוכאל מרכזית סמכות מצד כישלונות פרשת היא וראשיתלמן 

 נתייחדה, עצמאותם על גאותם מתוך  .המתנגדים השבטים על שלטונה

 כי , כאמור, שהביאה את טקיטוס לומר עליהם, פלגנותל נטייההם אותה ל

 מלך של עריצותו מאשר יותר מסוכן אויב היא הגרמנים של חירותם"

   ".םהפרתי

 םהביניי-ימי קיסרי ניחוה, ריטניהובב בצרפת המלכים דוגמתכ שלא

 הפיאודליות האחוזות לבעלי ,)הממלכה מן נעדרו אף שפעמים( החלשים

 . הממשי הכוח את בידיהם ליטול )Landesfursten( הטריטוריות ולנסיכי

 כפויה זו הייתה, מסוימת אחדות הושגהאף בשעה ש, היה נדמה פעמים

 ;הגדולהגדולהגדולהגדול    קרלקרלקרלקרל ועד    קלוביסקלוביסקלוביסקלוביס למן הפרנקים המלכים ידי-על מבחוץ העם על

 ידי-עלולבסוף , גרמניים קיסרים של ארוכה שורה ידי-עללאחר מכן 

 לגלות שקשה, לכך הסיבות תאח היא לשוני זו נטייה .היטלרהיטלרהיטלרהיטלר-ו ביסמרקביסמרקביסמרקביסמרק

 הקבוצות של האינדיבידואליות. הגרמנים לולכ המשותפות היסוד-תכונות

 שהוטלו, אנשיםאותם  שבקרב בניגודים ,יוםכ לואפי מתגלה אתניותה

  . שלאחר המלחמה גרמניה של החורבות-ערי לתוך יחדו
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 עמוקים שורשיםאימפריה ה רעיון הִהכ בו בעולם מקום אין, זאת עםיחד 

 למנהיגי ארומ שקסמה הקסם של כוחו היה זה. מרחב זהכב כך-לכו

 473-496  בשניםרומאשליט , Odoaker(    ודואקרודואקרודואקרודואקראאאא כגון "מהצפון הברברים"

 תיאודוריך הגדולתיאודוריך הגדולתיאודוריך הגדולתיאודוריך הגדול; )שהביא לחיסול האימפריה הרומית המערבית

)der Große Theoderich , 507-526שליט ספרד , 493-526שליט איטליה(; 

שלט באימפריה הפרנקית , מייסד שושלת המירובינגים, Clovis(קלֹוִביס קלֹוִביס קלֹוִביס קלֹוִביס 

שיו של החשוב שביור    ,Theuderic I(    1111---- ה ה ה התיודוריקתיודוריקתיודוריקתיודוריק; )481-511בשנים 

-על שנשמר, אימפריה הרומיתה כרז. ' וכד)533-511 בשנים שלט, קלֹוִביסקלֹוִביסקלֹוִביסקלֹוִביס

-סבטכ הגדול רלאק ידי-על מחדש הועלה, הרומית הקתולית הכנסייה ידי

 ״אימפריה הרומיתה. 800 שנתשל  המולד-בחג,  שלוהמפואר ההכתרה

 מוסדותיו לא. ינוולמג הקלאסי הנוצרי העולם ליורשת הפכה" הקדושה

 בשטחי רבה סמכות בעל היה לא הכי שבלאו( הקיסר של ובכיםהמס

- היא– ותאוניברסאליל הקיסרות של טענתה אלא, )1- הגרמני ההרייך

   . של מרחב זה סטוריהההי על המתמדת השפעתה את שהטביעההיא 

. הדורות בכל ומלומדים רגל-עולי, קיסרים לתחומה משכה ארומ תהילת

-קנה עשהנ אוה – גרידא רומנטי חלום ההי לא אוניברסאלי לסדרף הדח

, הז ףדח .המדיניות התוכניות לוכ של טיבן את בו למוד העם בידי מידה

-שהיה בו כדי ליצור אחדות רופפת בין השבטים הטריטוריאליים של ימי

 שאפתניים  מזימותרשיוח ידי-על 20-במאה ה לרעה נוצל –הביניים 

תמיד גברה ידם של , 1945-1871למעט בתקופה . אימפריה עולמית להקמת

 ֶהֶגלֶהֶגלֶהֶגלֶהֶגלאת  מה שהביא –בשמה של החירות השבטית , המתנגדים לאחדות

האוסף המגוון " המשפט החוקתי של מדינה זו איננו אלא כי, כאמור, לומר

ביותר של זכויות חוקתיות שנרכשו בדרך שאדם קונה לעצמו זכויות 

    : ם להתבדלותהארץ השוני-וכן לקטרג על נטייתם של חבלי, "פרטיות

צורה זו של משפט חוקתי גרמני משוקעת במה שנחשב זה זמן רב 

. אהבת החירות שלהם, דהיינו, לתהילתם העיקרית של הגרמנים

דחף גרמני זה לא ִאפשר מעולם לגרמנים להיהפך לעם המוכן לקבל 

 אפילו אחרי שכול עמי –את מרותה של סמכות פומבית משותפת 

תונים למרותה של מדינה שנוצרה על אירופה האחרים נהיו נ

עקשנות האופי הגרמני מנעה מחבלי גרמניה הבודדים . ידיהם

להקריב את האינטרסים הפרטיקולאריים שלהם ולהתלכד לאחדות 

כללית ולמצוא חירות בהישמעות משותפת וחופשית לרשות 

כוחן של מדינות בודדות אלה מנע את עלייתה ...ציבורית עליונה

וגידולן הפך את היווצרותו , ינית ציבורית בגרמניהשל סמכות מד
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ההיצמדות העיקשת של האופי הגרמני . של כוח כזה לבלתי אפשרי

תלות צמצמה לכלל פורמאליות גרידא כול דבר שניתן להיאחז -לאי

  . בו לשם כינון סמכות ציבורית ולהיווצרות עוצמה מדינית בחברה

פובליקה הפדראלית של פובליקה הפדראלית של פובליקה הפדראלית של פובליקה הפדראלית של הרהרהרהרהוא שהביא את , יתר זה של הכוח-ביזור

 מבלי לגלוש למשטר –לנסות להתגבר על הפיצול המסורתי     גרמניהגרמניהגרמניהגרמניה

את מקומן של מאות הישויות . 1945-1871הריכוזי שאפיין את השנים 

שאליהן ,  בגרמניה)Lander( "מדינות" 16ירשו , הביניים-הפוליטיות בימי

 הקנטונים 26וכן את , באוסטריה )Lander( "מדינות" ה9יש להוסיף את 

 המאבק). דנמרק ופלנדריה, ובמובן מסוים גם את הולנד(של שווייץ 

 מתמידאופי -אפוא קוו משקף לשוני אחידות בין פשרה למציאת

  . גם בעתיד חשיבות והוא עשוי להיות בעל , של מרחב זה בהיסטוריה

  

   ריסטיתהמיליטפרוסיה כנגד אוסטריה הליברלית  4.7.3

בין להליברלית  אוסטריה הוא הניגוד שבין ,ריות מודרני ,אחר ניגוד

, 1- שתי אימפריות שהתפתחו מתוך הרייך ה–ית ריסט המיליטפרוסיה

 אפילו. כשהן מתחרות על ההגמוניה במרחב זה,  ואילך15-החל מהמאה ה

 מן עקר לא) 1866 (" השבועות7מלחמת "ן פרוסיה על אוסטריה בניצחו

 תורוהד במרוצת . שביניהןמידיהת המתח אתמרחב זה  של המדיני הנוף

 הכנסייה, הלטינית מסורת ה– יותר הנעלה אירופה את אוסטריה יצגהי

 של המוסיקה ,ההשכלה והרומנטיקה רעיונות, םזדליופיאה, קתוליתה

  Biedermeier-ו Alt-Wien של הבינוני המעמד ,,,,שטראוסשטראוסשטראוסשטראוס-ו    מוצרטמוצרטמוצרטמוצרט ,היידןהיידןהיידןהיידן

' ' ' ' עעעע(((( "גרמניה" בספרו וימןוימןוימןוימןזיגמונד נזיגמונד נזיגמונד נזיגמונד נכותב  .'כדו) 1848-1815כינוי לשנים (

12121212(((( :  

 מחץ-כראש לשמש הייתה באירופה אוסטריה של שליחותה

 .אירופי-הלא לעולם וגשר שליחות-נושא כוח, מגן-וכחומת

 1806 שנת. אחור אוסטריה נהדפה החדש הזמן בתולדות פעמים שלוש

הבסבורג -בהנהגת בית הקדושההקדושההקדושההקדושה    האימפריה הרומיתהאימפריה הרומיתהאימפריה הרומיתהאימפריה הרומית של סופה את ציינה

הקונפדרציה הקונפדרציה הקונפדרציה הקונפדרציה  מן צאתמּו אוסטריה את ראתה 1866 תשנ ;האוסטרי

 של הסופי חורבנה בא 1918 ובשנת; לאחר תבוסתה לפרוסיה, הגרמניתהגרמניתהגרמניתהגרמנית

אוסטריה הייתה הליברלית שבאימפריות  .הונגריתהונגריתהונגריתהונגרית----האימפריה האוסטרוהאימפריה האוסטרוהאימפריה האוסטרוהאימפריה האוסטרו

, )שנמצאה מחוץ ליבשת סבוכה וצפופה זו, למעט בריטניה(האירופיות 

  –בין הקבוצות האתניות שבקרבה כשהיא עושה כול מאמץ לגשר ולפשר 
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כמו , האדם-גישור ופישור שפיתחו תכונות של סובלנות ואמפתיה בין בני

 מה שמסביר את היותה מעצמה –גם יכולת נדירה להציץ לנבכי נשמתם 

, )ויקטור פרנקלויקטור פרנקלויקטור פרנקלויקטור פרנקל- ואלפרד אדלראלפרד אדלראלפרד אדלראלפרד אדלר, זיגמונד פרוידזיגמונד פרוידזיגמונד פרוידזיגמונד פרוידשהולידה את (פסיכולוגית 

 יותר מכול אימפריה אחרת )."החוג הווינאי(כמו גם מעצמה לשונית 

 פתיחות שהתחייבה –הייתה היא טבועה בחותם האוניברסאליות 

  . תרבותי-מאופייה הרב

 –ייצגה את כול הרע שבמשטר האימפריאלי , פרוסיה, לעומת זאת

ריכוזיות החודרת לכול פינות , הסגידה לעוצמה פוליטית, ריזםמיליט

אם היה המרחב . ' וכדרצון לכיבושים ושלטון על עמים זרים, החברה

במונחים " פיצול אישיות" ("נשמה כפולה"דובר השפות הגרמאניות בעל 

הרי שהיה זה תוצאה של מיזוג שתי זירות , )של הפסיכולוגיה המודרנית

)  1918-1871( תחילה תחת שלטון פרוסיה –היסטוריות שונות לחלוטין 

  ). 1945-1933(ולאחר מכן תחת שלטונו של היטלר 

 יתה הי ,"החופשי ״כפרה של הדלה בסביבה שטופחה, הפרוסית תהמסור

 שלום-ששוחרי מה אינו מיליטריזם. ח אבריה"כול רמב מיליטריסטית

 בראש נמדדזה אינו . "מיליטריזם"תופשים כ ,)מבולבלים אך( תמימים

 בעלת אומה, למשל, כך. צבאית וכוננות נשק-כלי של במושגים וראשונה

 התקופה בתולדות הזמן ברוב צרפת הייתהש כפי ,ביותר גדול קבע-צבא

-ל 1.25-מ עלה בצרפת לאוכלוסייה הצבא בין באחוזים היחס( החדשה

 1.17-ל 1.05-מיחס זה  עלה בפרוסיה  ואילו, 1914-ל 1875 משנת 1.87

.  "טיתסמיליטרי" ספק אם ניתן לכנותה – )תקופה אותה במשך

של  המוחץ ומשקלו פעתומהש שכתוצאה ,פוליטי משטר הוא מיליטריזם

 מיליטריזם. יםהלאומי יםהחי של אחרים יסודות בו נחלשים, הצבא

לפי הגדרה . ' וכדמשפחה ,חרושת-בתי ,ספר- בתי– המוסדות בכל מחלחל

 היו לא) ואפילו רומא( ואילו צרפת – מיליטריסטית הייתה פרוסיהזו 

 .תומיליטריסטי

 . פני פלישות זרות מפחד קרובות לעיתים היא המיליטריזם סיבת

. "ותהיעדר גבול של הפתולוגיה"מה שניתן לכנות ב מקורו נעוץ בפרוסיה

הייתה , שהשתרעה לאורך רצועת חוף צרה לאורך הים הבלטי, פרוסיה

ובכך נבדלה מהמרחב הגרמאני (ים כלל טבעי ותגבול ללא, ארץ מישורית

מסוים דמתה במובן ). גרמניה אוסטריה ושוויץ-שבו נמצאות דרום, ההררי

 אך –שאף היא ארץ מישורית נטולת גבולות טבעיים , פרוסיה לרוסיה

המדינאי יכול היה , לכן. ידי היתרון של גודלה-חסרון זה קיזזה רוסיה על
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בעוד שלמדינות אחרות " כי, כאמור,  לומר)Mirabeau( מירבומירבומירבומירבוהצרפתי 

 םהע לוכ" הסיסמא ."הרי שבפרוסיה יש צבא שיש לו מדינה, יש צבא

 . הפרוסי משקפת אולי טוב יותר מכול את משטרה ורוחה של צבא״

 סתם מאשר יותר הפרוסי המיליטריזם היה, המקובלת תפישהל בניגוד

 מזיגה – ונזיר חייל של מוזרה מזיגה זו הייתה. צבא של ותפארת כוח

 מיליטריזם זה היה. הטבטוניהטבטוניהטבטוניהטבטוניהאבירים האבירים האבירים האבירים     מסדרמסדרמסדרמסדר של המסורתשעוצבה בידי 

 ן נתהגרמנית  והרומנטיות הפרוסי ריזםבין המיליט וךהשיד. שליחות עם

 האדירים הכוחות לאחד ותוא עשה הוא. עמב-וכוח קסם ,עוז לרעיון

   .החדש הזמן בתולדות ביותר והמדאיגים ביותר

  

4.7.4    Macht  כנגד Geist  

 לכישלון בחלקו לייחסניתן , במרחב זה הפרוסיהמיליטריזם  ניצחון את

  : ))))13131313----14141414' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם((((כותב זיגמונד נוימן . יתהגרמנ האינטליגנציה

 בידי שרת-כלי, חפצה בנפש, נעשתה זו שאינטליגנציה לפני עוד

 הזירה מן נסיגתה בשל מעמדה אתהיא  החלישה, השלטון שויותר

 כתוצאה רבה במידה באה זו הירתעות. מוקדם בשלב המדינית

 חרו האצילו שלא, זעירות גרמניות מדינות מאות של ממציאותן

 אל לחמוק טבעי זה היה לא כלום. שליחות-חוש או לאומי גאון של

 התפקיד את הגרמני על ולהטיל יותר הנשגבות הרוח-ממלכות

 על, היה ואשר,  גבולות בשום הכיר שלא ,Kulturnation של הגאה

 של ,הרדר-ו לסינג    של גרמניה הייתה זו? כולו העולם אדון, כן

    של )Novalis (נובליס-ו) Schlegel (שלגל הצעירים הרומנטיקנים

 חובק לסדר הצרפתית המהפכה של המקורית טענתה. שילר-ו גתה

 של הברית-ארצות ליצירת נפוליאון של וקריאתו עולם זרועות

 של הרוח-אנשי גדולי בקרב נלהבים תומכים לה מצאה, אירופה

 לקורסיקאי שלו" ה״ארֹואיקה את בטהובן הקדיש בתחילה. גרמניה

 עליו הקים, עולם לכובש והיה בונפרטה נשתנה כאשר רקו, הגדול

 ועורר, מקרוב זה מעריציו שהיו, אלה בקרב מושבעים אויבים

, פטריוטיזם של חזקה רוח אירופה במרכז קורבנותיו בקרב

 .1813-ב" לייפציג מלחמת "לידי שהביאה

 ידי-על נתמכת זו והומתה גרמנית לאומיות כי, היה נראה מה-לזמן

, והאיחוד הליברליזם דגל-לנושא הופך האקדמי הנוער. התרבותית העילית
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 זו מוקדמת מגמה. העם שאיפותשל  ןלשופר – המדיניים״ ״הפרופסוריםו

. אחת יד יעשו והכוח הרוח עת, אינטלקטואלית מנהיגות על בישרה

, להיפך. זה בכיוון יעודה את מילאה לא גרמניה של האינטליגנציה, ואולם

 נקבע, לשלטון ביסמרק של עלייתו ובעקבות 1848-ב התבוסה לאחר

 ).רוח( Geist לבין) כוח(  Macht בין הניגוד

 .  אף יותר מהניגודים הפוליטיים שהובאו לעילעמוקאולי  היהזה  ניגוד

 המדינה ביתור"כ בפשטות הוגדר שפעמים, הקרע עצם את שיקף הוא

 הגיאוגרפיה, אולםו. . . . ))))13131313----14141414' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם(((( "אלבה הנהר ידי-על גרמניות לשתי

רובדי  לובכ ומפעפע המחלחל תרבותי לניגוד תחומים לתחום יכולה אינה

 ,)הלימס הגרמני( Limes Germanicus-ה. פרט לובכואולי אפילו  ,החברה

 פרק באותו(, בצפון הברברים ביןל תרומיהאימפריה ה בין ובשעת שהפריד

 הועתק, )הדנובה על לרגנסבורג הריין על ןומב בקירוב הגבול עבר זמן

 מחלק-קו זה היה, דבר של תולאִמ. ההיסטוריה במרוצת ואחורה קדימה

 .השונים גרמניה-חלקי של המשתנות האירופיזציה-גותדר את שציין, סמוי

 המשפחה מסגרת לתוך במאוחר שהוכנסו אפילו, המזרחיים המחוזות

 גרמניה שדרום בעוד. השטח פני על רק מרוחה הושפעו, האירופית

 אלה אחרונים שטחים. נשמתם שורש עד אירופיים תמיד היו ערבהומ

 קבלת למן. מרחב זה של הגדולה התרבות-במורשת ניכר חלק להם היה

 הרנסנס, םהביניי-ימיהמשך ב, 5- במאה הורומי ןיוו ומסורות הנצרות

 הבינוני המעמד תרבות וניצחון התעשייתית במהפכה וכלה, והרפורמציה

  הרייך ערי. מכריע תפקיד מרחב זה מילאם הללו  בכול  מאות השני–

 הדעות-והוגי משורריה, שלה לותאוהקתדר כרוןיהז-מצבות ,הגאות

יו של מרחב זה לכלל המורשת תרומות על העידו שלה הגדולים

 .האירופית

 בכל ,ההינ ,זו חניתרו לאירופה סמלכ הגרמנית האינטליגנציה רהשהוכ אף

. תהגרמניות הנמוכים של החברה מהמעמד מן מובדלת הייתה ,זאת

 ממעמדם כך כל שונה מצב  – הללו האינטלקטואלים של הטרגי הבידוד

 האנטגוניזם מן בחלקו נבע – הצרפתיים hommes des lettres-ה של

. התרבותית העילית יןלב פוליטיתהעילית ה אלה בין רווח שהיה העמוק

פרוסית ה האימפריה של הצלחותיה שפעת בשל גברהתה וז מתיחות

 נסגרו המשכילים. לכפות את רצונה על המרחב דובר השפות הגרמאניות

 שהתקוממו אלהשעה , האוניברסיטאות של השן-ובמגדלי הספרות-בחוגי

 אונים-חסרי עמדו ,)Jugendbewegung( הבינוני מעמדשל  הנוערמ בגלוי
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 מקיף יסיוןנ עשהנ 1918 מהפכת לאחר רק. המדינה של האיתן כוחה מול

 רררראאאאויימויימויימויימ    רפובליקתרפובליקתרפובליקתרפובליקתשל  מאמץ – Geist-בין הל Macht בין ניגודה אתבטל ל

 .שהסתיים בכישלון, הימים-קצרת

 ביותר הקיצוני המרד מסוימת מבחינה היה הנאציזם, בפרספקטיבה זו

 לא. ייצגהליברית ה שאירופה מה כל וכנגד המערבית הציביליזציה כנגד

 שלפי, האינטלקטואלים על התקפתו את 3-הגרמני ה הרייך ריכז במקרה

, היטלר של נאציזםה. זו לאירופה טיפוס-אבות שימשו ומסורתם עודםיי

 אליליות למסורות לפנות יכול היה – ימוסולינ של מהפשיזם השונ שהיה

-תמסכ של דק מסווה תחת בצפון להתקיים הוסיפו שעדין, רומיות-טרום

, להלהלהלהבֹובֹובֹובֹואֵאֵאֵֵא    רוזןרוזןרוזןרוזןהההה של Imperialismo Pagano ספרה. מקובלת מערבית חוקים

 רחב הד לו מצא, באיטליה לראשונה בהתפרסמו רושם כל עשה שלא

 העלתה ריסטי המיליט3-הרייך ה של והתמוטטות .הנאצית בגרמניה למדי

    . Macht und Geist-ה עייתב את  מחדש

 

   קתוליות כנגד פרוטסטנטיות 4.7.5

 את שאפיינה, אחרת גדולה בהתפלגות לראות ניתן דיסהרמוניה אותה

 הכנסייה. הדתי הקרע – שנה 400 במשך זו "ארץ מרכז" של ההיסטוריה

, םהביניי-האימפריה הגרמנית בימי של בהקמתה ראשי תפקיד מילאה

שתי "( "העליונה ההשגחה ידי-על הממונות רשויות"ה שתי את שאיחדה

 המוסד – הפיאודליתממלכה ה. כנסייה האימפריה וה– )"החרבות

 עצמה עלנטלה  –ליברלי ה  הגרמניהרייך של יתהצבא והזרוע החברתי

. הכופרים מפני הנצרות על מגינהכ תאוניברסאליה שליחותה את

 העיר של הצנועים לבתים מעל המתנשאת, יתתהגו להאהקתדר

 לתושביה הודיעו פעמוניה; הסואנת השוק-רכיכ על חלשה, המסוגרת

בתוך סביבה  נפש-תשלוו להם נתנה היא; אורות כיבוי זמן על הטרודים

 כוהניה ממלכת. הכנסייה סביב תרכזוה ומוסדותיו הדור רתומס. .סוערת

עדיין נותרה ברובה ש, החברה את ליכדו ,ניהופולח סיהטכ, ומנזריה

 מאבק לאחר .res publica Christiana-ל אירופה הלטינית הפכה .פגאנית

 להודות, האמונה מגן, הקיסר נאלץ, האפיפיורבינו לבין  ממושך

  .והתחזקה שהלכה ,הכנסייה של בעליונותה

 רחבי לובכ ןהזמ-השינוי ברוח את ששיקפה, הרפורמציה באה אחר

 תודעת וחדור גאה, מתעורר בינוני מעמד. תהמערביאירופה המרכזית ו
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 כישלונה כנגד – הכנסייהמה שנתפש כחולייה של  כנגד התקומם, עצמו

 נסיכי. שלה "הבא העולם"והפולחניים  הטקסים כל כנגד, שינוים להנהיג

 .אמור מכבלי להשתחרר הזדמנות וזה עממית בתנוע ראו המדינות

הכנסייה מ זו הינתקות סייעה השפלה-ובארצות דיהובשו ,באנגליה

  .הלאומית המדינה של המהירה להתפתחותההקתולית 

. לחלוטין שונה בגורל תנסתהה, זאת לעומת, הפרוטסטנטיותמולדת 

 מרטין לותרמרטין לותרמרטין לותרמרטין לותר תרם לגרמנית  והאבנגליונים ת הישנהת הישנהת הישנהת הישנההבריהבריהבריהברי שבתרגום למרות

 המכרעת השפעתה הרי, לאומית-קדם תודעההתעוררות ל ולהגד במידה

 ומאחר, יריבים מחנות לשני הרייך של בחלוקתו תבטאהה הרפורמציה של

 לנסיכויות והיו המדינה חלקי חזרו ,ו של מרחב זה קרסהשאחדות

  .ימימה ימיםכב ריבוניות

 הבריתות תנודת בסימן ועמדו ,מכן לאחר שבאו הדת-מלחמות :מזו יתירה

 ניתקו מלחמות אלו – זרות מעצמות לבין הריבוניות הנסיכויות בין

 לכוחות טרףת הרייך א ועשו, ממילא הרופפיםם קשריה אתלחלוטין 

 בעקבות). 1648-1618( "השנה 30 מלחמת"ב קרב-לשדהכמו גם , חיצוניים

 מדיני לייצוג השאיפות וביטול המסחר-דרכי שיבוש, הערים חורבן

 יםנרצע יםלעבד, לפנים יםגא ושהי, י הרייךאזרח  הפכו – ולסמכות

, הגואה האבסולוטי השלטון. שליטי הנסיכויות הפיאודליות שירותב

 לשום מקום יחהנ לא, הדתיות המלחמות ידי-על הוחש גיבושו שקצב

,  מאד ייתכן. יותר רחבה מדינית לאחריות לא ואף ,אישית יוזמה

 של 1-במחצית ה גרמניהשל  הפוליטי הבינוני המעמד של הכישלוןש

כפי שכותב , 17-ה המאה של זו בטרגדיה נעוצים שורשיו, 20-המאה ה

  : ))))9999' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם(((( "גרמניה בסכנה" בספרו )Erich Meissner( אריך מייסנראריך מייסנראריך מייסנראריך מייסנר

 כן על כי, הפגעים לכל הדרך את סללו הדתיים הדעות-חילוקי

, נתערערה, שלנו לציביליזציה בסיס שהיא, הנוצרי עולםה אחדות

   . יותר מועטה בהתנגדות נתקלו המהרסים והכוחות

 הקתולי המיעוט לבין הפרוטסטנטי הרוב יןשב המתיחות, מקום מכל

השתלטה  לא הרפורמציה. ארץ מרכז זו בתוך עמוקים ניגודים לידי הביאה

 לא הרפורמציה כנגדש ההתנוע גם אך – רייךשטחו של ה כלאומנם על 

 ״שלום בעקבות, לבסוף. לה שאבדו המחוזות את לעצמה החזירה

       cuius regio, eius religioשבו נקבע העיקרון של , )1555 ("אאוגסבורג

שליט קובעת את דת דת ה" ,משמע, his religion, Whose realm: באנגלית(

לותיהן של הנסיכויות לפי גבו בקפדנות הדתית החלוקה ה נערכ–) "נתיניו
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 הכנסייה של הנבחרת תנותרה הב שאוסטריהבעוד . השושלתיות

 קיבל כך. הפרוטסטנטיות של מחץ-לראש פרוסיה נעשתה – הקתולית

, ביניהן המתנצחותממלכות ה שתי לנוכח, ההיסטוריהפוליטי  הדואליזם

  .הדתי הניגוד בשל תוקף-משנה

 פרוסיה ידי-על והלשנ, )1871 (מרקביס של 2-ברייך הגרמני ה אפילו

, הקתולי המיעוט. בעינה המכרעת המחלוקת נשארה, הפרוטסטנטית

 הצליח, וינדהורסטוינדהורסטוינדהורסטוינדהורסט כגון, מוכשרים מנהיגים ידי-על היטב מאורגן שהיה

 השפעתב שצמחה ,הקתוליתהקתוליתהקתוליתהקתולית    המרכזהמרכזהמרכזהמרכז----מפלגתמפלגתמפלגתמפלגת. כוח של מעמד לעצמו לרכוש

 ראיתאחאומנם  עצמה ראתה לא, )"מלחמת התרבות"( Kulturkampf -ה

 מפתח-היא לעמדת הגיעה ולמרות זאת – 2-רייך הגרמני ההו של למעשי

 היה לא, תפרלמנטארי לתמיכה זקוק הרייך היה עוד לוכ. ה זובתקופ

המרכז המרכז המרכז המרכז     מפלגתמפלגתמפלגתמפלגת על אישורה ללא למשול ממשלה שום שלבכוחה 

 כוחכ לשמש בונהנ למנהיגות אפשרה וז אסטרטגית עמדה ....הקתוליתהקתוליתהקתוליתהקתולית

 לקיסרות הנוגע לובכ מסויג-בלתי כוח בעלת להיותזמנית -ווב, מאזן

 .להרולגו הגרמנית

. לחלוטין נהוש היה הפרוסית הפרוטסטנטיות של מצבה, לעומת זאת

 המלך את עשתה "״מזבחה לבין "המלכות-כס" בין המסורתית הברית

– )von Gottes Gnaden( האל -בחסד  אבסולוטי שנבחרלשליט הפרוסי

, בהקשר זה. ציות וכניעה של נתיניוחסד שהתפרש כדרישה מוחלטת ל

 על ההבדל בין הקתוליות לפרוטסטנטיות את הדברים פריץ פישרפריץ פישרפריץ פישרפריץ פישרכותב 

  : ))))9999' ' ' ' עעעע, , , , שםשםשםשם((((הבאים 

-כוח את מנצל כשהיא, לחטא נתפס אדם, המערבית התפישה לפי

 נתפס אדם, הגרמנית הלותרנית התפישה לפי; לרעה השלטון

   .השלטון-כוח נגד מתקומם כשהוא, לחטא

,  נחלש מעמדה של הפרוטסטנטיות ביחס לקתוליותויימאר בליקהברפו

רגע ב רק. וכתוצאה מכך הפכה היא לתלויה הרבה יותר בשלטון החילוני

-הבלתי הפרוטסטנטיות את להחזיר מדי מאוחר היה כשכבר, ןהאחרו

משטר הנאצי ה עם ברית כי, רההכ לכלל הפרוטסטנטים באו, תלויה

 הכומר של קולו.טריליאטוטמשטר ב הדתית העצמאות בדןוא משמעה

 קורא קולכ היה, זה מכריע לסכסוך עד נלהב נאצי, (Nimoller) נימולרנימולרנימולרנימולר

, עצמאית יותר הרבה נשארה, לעומת זאת, הקתולית הכנסייה .במדבר

    קואליצייתקואליצייתקואליצייתקואליציית של הראשי הכוח הייתה היא. 3-ה הרייך בתקופת אפילו

 מתוך, פובליקההר במסגרת, רב כוח על לשמורהצליחה  אףו, רררראאאאויימויימויימויימ
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 שעת לובכ מנימחנה היו השמאלימחנה ב בתבונה להשתמש שהשכילה

 מחוץ הנמצא הקתוליתהכנסייה  של העליונה שהסמכות, העובדה. צורך

כינה  מאז , אותה כמשתפת פעולה עם אויבי הרייך החשידה, לגרמניה

, להרים שמעבר" (נטנילטרמֹואּו ״אינטרנציונלבשם הגנאי  ביסמרקאותה 

-סאק מעמדלה  תןינ, זאת עםיחד , )אברומ האפיפיור של, ומרלכ

 . שִאפשר לשמור על עצמאות יחסית גם בתקופת היטלר, טריטוריאלי

 של לוגד מספר, כמשמעו פשוטו, הצילו הוותיקןהוותיקןהוותיקןהוותיקן    קרייתקרייתקרייתקריית של המגן חומות(

 רבים גרמנים, כן על יתר) ה הנאציתתקופה לובכ יםקתולי מנהיגים

 מפלט עולם זרועות החובקת באמונתה צאוומ הקתוליות אחר נמשכו

 מתוכו יצאה ,היטלר של משטרו על הקץ שהקיץכ. הטוטליטריות מפני

 מאשר, ורוחנית מספרית מבחינה, יותר הרבה חזק בכוח הקתוליות

 של הקלוןבאות , במקצת לפחות, שהוקעה, המפולגת הפרוטסטנטיות

 ."פעולה-שיתוף"

 של משקלהגדל ו הלך ולקתהמח גרמניהרפובליקה הפדראלית של ב

 רוב את הייצג היא בה, גרמניה במערב בייחוד, הקתולית הכנסייה

 אינה כי טענה הנוצריתהנוצריתהנוצריתהנוצרית    הדמוקרטיתהדמוקרטיתהדמוקרטיתהדמוקרטית    מפלגהמפלגהמפלגהמפלגהשה פי-על-אף. היהאוכלוסי

-היא עד יחההנ, )פרוטסטנטים של ניכר אחוז בה יש, ואכן (דתית מפלגה

 של ונתוכה בתקופת כוח-לעמדת ולהגיע עצמה להבליט לקתוליות מהרה

 המנהיגים ולחמ מדוע להבין אפשרעל רקע זה . כקנצלר אדנאואראדנאואראדנאואראדנאואר    קונרדקונרדקונרדקונרד

-על ישהר ,גרמניה איחוד למען ךכ לכ גדולה בהתלהבות הפרוטסטנטיים

 .המהווים רוב במה במזרח גרמניה, פרוטסטנטיםגדל כוחם של היכך  ידי

מיוצגות שתי הדתות באופן שווה בקירוב , לאחר שאוחדה גרמניה, היום

 .   ולכן ניתן לאזן טוב יותר בין שתי הכנסיות הללו–

 היוקר הפרוטסטנטית הכנסייה והן הקתולית הכנסייה הן קיבלו יםבינתי

 לליכוד ביותר החזקים המאחדים כוחותכ, מה-לזמן לפחות, מחודשת

 עבודת" גדנכ משותפת חזית. מפורדת  כהבחברה ולמסורת סוציאלי

 יחד יהפכו ש, לכך לערוב ףא עשויה, נאציזםה הזדהה שעימה, "אלילים

חזית לכמו גם , יתאירופה מסורתהו האדם-בודכ להחזרת מחץ-לראש

 מייצגת אמנם אם. המטריאליסטי הקומוניזם כנגדמשותפת במאבק 

 מתוהו מפלט רק שזהו או, אמיתית דתית התחדשות וז התאוששות

 לגייס ותהכנסי שתוכלנה הכוחות בהיקף תלוי זה דבר – אושיומי לבוהו

 בשל נסיותהכ חלשותנ, כבעבר, היום של בגרמניה, ברם. לשורותיהן

  .פוסקים-הבלתי הדתיים הדעות-חילוקי
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   3-ניצחונה של פרוסיה סלל את הדרך לרייך ה 4.8

: ניגודים זה הוא אפוא כפול-המפתח להבנת ההיסטוריה של מרחב רב

 –) "מרכזארץ ה"(דרכים מרכזית -מיקומו הגיאופוליטי כצומת, מחד

היסטוריה שונה הייתה שלה , החיבור בינו לבין הזירה הפרוסית, ומאידך

הייתה , שראשיתה בקולוניזציה גרמנית, הזירה הפרוסית. לחלוטין

 זהות שעוצבה בתנאים גיאוגרפיים –מלכתחילה  בעלת זהות שונה 

אף שקשה להצביע על הבדל ברור בין הזירות . ואתניים שונים לחלוטין

נדמה לי שניתן למצוא רמז לכך בדבריו של ניטשה על ההבדל שבין , הללו

 הבדל – "תיכוניים-אנשי הדרום הים" לבין "אנשי הצפון הבלטיים"

- על"תיכונית-ים"שהיא , ביחסם השונה אל הנצרות, בין השאר, המשתקף

    ::::))))60606060----61616161'  '  '  '  עעעע ,  ,  ,  , 48484848' ' ' ' סססס((((" מעבר לטוב ולרוע""""כותב ניטשה בספרו . פי מזגה

וליות של הגזעים הלטיניים שייכת לעצמיותם הרבה שהקת, נדמה

 ומכאן –אנשי הצפון , יותר מאשר הנצרות כולה שייכת לנו

שהיעדר האמונה משמעותו בארצות הקתוליות שונה לחלוטין מזו 

 בעוד –שם מעין מרד נגד רוח הגזע ; שבארצות הפרוטסטנטיות

. הגזע) או היעדר רוח(אשר אצלנו היא דווקא בגדר חזרה אל רוח 

מוצאנו ללא ספק מגזעי הברברים גם מצד , אנשי הצפון, אנו

יש להוציא .  אנו מצטיינים בחוסר כשרון לדת–כישרוננו לדת 

כן הם שימשו בצפון קרקע טובה - ועל–מכלל זה את הקלטים 

לגמר פריחה הגיע האידיאל הנוצרי  ;ביותר לקליטת נגע הנצרות

  . השמש הצפונית החיוורתבמידה שנתאפשר הדבר בתנאי , בצרפת

גם אם לא (תיכוני - עוצב בהשראת האקלים הים1-בעוד שהרייך הגרמני ה

שלו ,  באקלים הבלטי"חינוכה" הרי שפרוסיה רכשה את –) ממש בתוכו

אף שלא ניתן לייחס להבדלים בסוגי האקלים . תכונות שונות לחלוטין

על "אשונה ברעיון המופיע לר(משקל מכריע בעיצוב התרבויות שונות 

 נוח להשתמש בהבדלים אלה כדי –)  של מונטסקיה"החוקיםרוח 

) שראה עצמו רומי במהותו (1-להמחיש את ההבדל שבין הרייך הגרמני ה

 עם ברנדנבורג "איחוד הכתרים"קודם שזו התחברה אליו ב, לבין פרוסיה

, שאותם יזמו מסדרים צבאיים גרמניים ("מסעי הצלב הבלטיים"). 1618(

הכניסו אומנם את הארצות הבלטיות ) 13- וה12-ם ושבדיים במאות הדני

תמיד היו הן מחוץ .  אך לא הפכו אותן לחלק ממשי ממנו–לעולם הנוצרי 

  . תיכונית-ידי הזירה הים-שעוצב על, לעולם הקלאסי
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שבלשון (שזיהו היסטוריונים בהיסטוריה הגרמנית  ,"נשמה כפולה" אותה

היא כאמור במידה רבה התוצאה , )"ל אישיותפיצו"הפסיכיאטריה מכונה 

של מיזוג שתי חטיבות היסטוריות נבדלות בכור ההיתוך של האימפריה 

שההיסטוריה שלה , של טקיטוס" גרמניה", מחד): 1918-1871(הפרוסית 

, פרוסיה,  ומאידך–קתולי -היא חלק מההיסטוריה של המרחב הלטיני

היסטוריה של פרוסיה הופכת ה. שההיסטוריה שלה שייכת לזירה הבלטית

משעה שפרוסיה מצליחה להשתלט על שאר , "גרמנית"להיות היסטוריה 

 ניצחון שהושג למרות שהייתה היא הברברית –הנסיכויות במרחב זה 

כשם שניצחונם של השבטים הגרמאניים על , ואולי דווקא בשל כך(שבהן 

  ).    רומא הושג בשל היותם מתורבתים פחות

תית ומאוזנת יותר של מרחב זה מלמדת עד כמה צרה סקירה ביקור

תזה     .Deutscher Sonderweg-ה    תזתבומוגבלת היא הפרשנות המקופלת 

מבוססת , יותר משמבוססת היא על עובדות היסטוריותדטרמיניסטית 

היא על התדהמה שהכתה את הדור שחווה את זוועות המשטר הנאצי 

ר פרספקטיבה אמיתית  דור שחס–והחורבן הנורא שחולל באירופה 

, שלא חוו חורבן זה אלא בעקיפין, לבני הדור שלי. המצריכה ריחוק מסוים

 –קל יותר להתבונן על האירועים הללו בפרספקטיבה מאוזנת יותר 

ההיסטוריה של . פרספקטיבה המתבהרת ככול שמרחיקים בזמן לאחור

 הריהי –יותר משהיא משקפת דרך אפשרית אחת ,  זו"ארץ מרכז"

שלעיתים הן מצטלבות ולעיתים הן , שקפת צומת של דרכים רבותמ

שנכתב בשנת , מבחינה זו משקף ספרו של זיגמונד נוימן. מתרחקות זו מזו

 ראייה חריגה בהשוואה לראייתם של יתר בני –ראייה חדה במיוחד , 1953

  :  "גרמניה"כותב נוימן במבוא לספרו . דורו

 משאר גרמניה שונה, םפוליטיי משטרים של השוואתי במחקר

 מתכונת לרשותנו מעמידה היא שאין, בזה גדולותה האומות

 לחברה תרומתה את למוד ניתן שלפיה, מוחלטת או קבועה מדינית

 משבר-ממשל של למופת מחקר מציגה היא, הוא נהפוך. הפוליטית

 בשטח שלנו היסוד-השקפות את במבחן העמידה היא. בזמננו

 ממשל-צורות עם ניסויים עשתה היא. יוהאיש הלאומי, הבינלאומי

; חדשה ולהתחלת מפנה-לנקודת כיום שחזרה עד, ביותר מגוונות

 .התחלות של היסטוריה תמיד היא שלה ההיסטוריה כי, דומה, אכן

 תסיסתה הסבה, באירופה דרכים-פרשת על שוכנת שהיא וןוכי

 התקוממה אחד דור בימי פעמים. ולעולם היבשת לכל דאגה

" חדש סדר "להקים ושאפה הבינלאומי הסדר כנגד נשקב גרמניה
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 עשתה הלאומי  ובמישור.בתוהו עלו הניסיונות שני. עצמה משל

-גורמי רוב את ששיקפו, ממשל-משטרי עם אחדים ניסויים גרמניה

 המעמדות של הדינאמיקה. החדישה החברה של המשבר

 על ורישומה החוקתיות ההתפתחויות על השפעתה, החברתיים

 בהיסטוריה בבהירות מודגמים הבינלאומיים היחסים תמערכ

 .הגרמנית

 שום אין. היחיד לתחום עד יורדת אלה יסוד-כוחות בין ההתנגשות

 של היסוד-בעיות בסבך אחוז אדם היה בו, המערבי בעולם מקום

 האדם שועבד לא אחר מקום ובשום; זו כבארץ האנושי הקיום

 מקום אחת-ובעונה-בעת נעשתה גרמניה. כזאת שיטתית בצורה

 שחקים שהרקיעו, הגדולים המדיניים הדעות-הוגי של משכנם

-לזכות המתכחשת, הטוטלית למדינה ומופת –קומתם  בשיעור

 ידי-על מוצה בזמננו האדם של המשבר עומק כל. הפרט של ביטויה

 הדינאמיקה מחקר מייצג, אלה  מטעמים.הזה האומלל העם

 מחקר. המדינה מדע לאיש אתגר משימת גרמניה של הפוליטית

 של משטר אלא, ומלוכד אחיד ממשל-משטר יגלה לא בודאי כזה

  .למופת משבר-ממשל

        

  היה אימפריאלי באמת 1-מה היה קורה אילו הרייך ה 4.9

לזו של יתר השפות הגרמאניות החוץ של המרחב דובר -השוואה מדיניות

. חדתעשויה אף היא לספק הסבר לדרכו המיו, המעצמות האירופיות

כך באלא , מרחב זה לא היה יותר אימפריאלי משכנותיו במערב ובמזרח

 ואילו האימפריאליזם של –לתוך הבית האירופי , שהוא פנה פנימה

כולן , הולנד ובלגיה, בריטניה, צרפת, פורטוגל, ספרד. שכנותיו פנה החוצה

 –מזרח אסיה ולאוסטרליה -לדרום,  ליבשת אמריקה–כאחת פנו החוצה 

,  לעומת זאת. רצה של רוסיה הצארית הופנה בעיקר מזרחהו ִמואיל

למעט בשלב האחרון שלו , גרמניה לא השתתפה כלל במרוץ הקולוניאלי

, בעוד ששכנותיה במערב היו אימפריות ימיות). "המרוץ לאפריקה"(

 –שכבשו  מעבר לים שטחים העולים פי כמה על שטחיהן באירופה 

בדומה לאימפריה , ריה יבשתית מובהקתהייתה אימפריה הגרמנית אימפ

אם יש בכלל הצדקה להשוואה בין המעצמה הגרמנית , לכן. הרוסית

הרי שזו צריכה להיעשות בינה לבין , למעצמה אירופית אחרת בזמן החדש

. אלא גם פוליטית,  השוואה שאינה רק מתודולוגית–האימפריה  הרוסית 
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ולכן לא היו ,  בהרבהבעוד שמעצמות המערב פנו לזירות חלשות מהן

 הרי שהאימפריאליזם הגרמני התנגש בדרכו –כרוכות בהתנגדות גדולה 

 ,ןהמפגש ביניה. שלא נפלה ממנו בכוחה, מזרחה באימפריה הרוסית

הוא שהוליד את שתי מלחמות , 20- של המאה הראשונהבמחציתה ה

  . העולם

ה דווקא החשיבה במושגים אימפריאליים וקולוניאליים עשוי: זאת ועוד

. הנאצי לשלטוןמשטר לפחות עד עליית ה, להועיל לאימפריאליזם הגרמני

, )1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה( הביניים-האימפריה דוברת הגרמנית של ימי, שכן

בין כול האימפריות ההיסטוריות עד לעת שהייתה הליברלית והמבוזרת 

הלאום - תכונות שבעטיין התאפשרה בכלל הופעתן של מדינות–החדשה 

  . ירופהבא

 –הביניים כה ליברלית ומבוזרת -אלמלא הייתה האימפריה הגרמנית בימי

שמלכתחילה , צרפת. לאום באירופה-ספק אם היו קמות בכלל מדינות

מסופחת אז הייתה , הייתה חלק מהאימפריה הפרנקית של קרל הגדול

 בריטניה ובתור שכזו הייתה יריבה קשה הרבה יותר ל– 1-לרייך הגרמני ה

 המוקדם אנגליכחלק מהאימפריאליזם ה, תה שוב ושוב לכובשהשניס

שלּו פעלה האימפריה הגרמנית של , ייתכן מאוד). " השנים100מלחמת "(

הייתה היא משתלטת ,  לההשקדמה הרומית הביניים בדומה לאימפרי-ימי

 כפי שהאימפריה הרומית בלעה אותה – בריטניהמה גם על -לאחר זמן

אילו , גורלה של ספרד עלול היה להיות דומה. מאות שנים קודם לכן

 ולא שכנה –התייצבה מול החליפות האסלאמית אימפריה בעלת עוצמה 

  . חלשה יחסית כצרפת של ימי הביניים

 ייתכן שאף גורלה –של היטלר         3- פועל בדומה לרייך ה1-הרייך הלו היה 

אירופה המזרחית טרם . של אירופה המזרחית היה שונה לחלוטין

יכולה הייתה גרמניה זו לכבשה בנקל , ולכן, גבשה פוליטית באותה עתהת

  "דחף גרמני מזרחה"לו באמת היה . וליישבה על ידי גרמנים כבר אז

)Drang nach Osten( ספק רב אם הייתה האימפריה ,הביניים-כבר בימי 

זו את הארצות -אחר-ולכבוש בזו, הרוסית מצליחה להתפשט מערבה

הביניים ניצבה בפני האימפריה -שאילו בימי, ך גם ייתכןכ. במזרח אירופה

הייתה היא מצליחה למנוע ממנה , המונגולית אימפריה גרמנית חזקה

,  או לפחות להדוף אותה לאחור–אסיאנית -להשתלט על הזירה האירו

 לאחור את האימפריה פהכשם שיוון בהנהגת אלכסנדר מוקדון הד

  . הפרסית שאיימה לכבוש את אירופה



345345345345 של אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואההיסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה הההה

 -האימפריה הגרמנית יכולה הייתה להפוך למעצמה עולמית כבר בימי

,   הסתפקה היא, תחת זו. אילו באמת היו לה שאיפות כאלו, הביניים

, שכללה את פומרניה, בכיבוש רצועת חוף צרה לאורך הים הבלטי, כאמור

מחוץ לזירה הבלטית הייתה אומנם . לטבייה ואסטוניה, פרוסיה

 אך זו –שהגיע עד לנהר הוולגה , באירופה המזרחיתקולוניזציה גרמנית 

בדומה לקולוניזציה , שלא בחסות אימפריאלית, הייתה קולוניזציה שקטה

  . התיכון לפני אלכסנדר מוקדון-השחור והים-היוונית לחופי הים

לא היה כלל , , , , 3- בן אלף השנים פועל בדומה לרייך ה1-לו היה הרייך ה

היה  1-הרייך ה כי – ) שנים בלבד12(זה הימים ה-קצר 3-הצורך ברייך 

כי אז , לו כך היו פני הדברים. שולט בעולם כבר מאות שנים קודם לכן

 – השפות הגרמאניותהייתה משתנה לא רק ההיסטוריה של המרחב דובר 

כי אז אימפריה גרמנית , לו כך קרה. אלא גם זו של אירופה והעולם כולו

 לא האימפריות שבנו –יקה זו היא שהייתה כובשת את יבשת אמר

למותר אולי . שהתהוו לצידה בשל חולשתה, הלאום המערביות-מדינות

של אימפריה גרמנית ההיסטוריונים בידי ההיסטוריה כתיבת שגם , לציין

  .  לאו דווקא ברוח לאומית–ברוח אימפריאלית יתה נעשית הי, זו

יניות  היה נוקט מד1-מה היה קורה אילו הרייך הגרמני ה, השאלה

 שאלה מעין זו – חוזה ורדןחוזה ורדןחוזה ורדןחוזה ורדןבמקום להסתפק בגבולות של , אימפריאלית

כי דרכם של ההיסטוריונים להסתפק ,  ככול הידוע לי לא נשאלה מעולם

.  כפי שהוסבר בהקדמה, "היסטוריה חילופית"ולא ב, במה שארע בפועל

 -בפרספקטיבה המוצעת כאן יש להיסטוריה החילופית כבר בימי, ואולם

משקל לא רק על - כי יש לה השלכות כבדות–ים חשיבות רבה הביני

אלא גם של כול תקופה , תפישתנו את ההיסטוריה של תקופה חשובה זו

  .  20- וה19-לרבות ובמיוחד זו של המאה ה, היסטורית אחרת

-מחזיר אותנו כאמור לשאלת קיומו או אי" היסטוריה חילופית"הדיון ב

מי שמניח שרק ההיסטוריה שבפועל היא . קיומו של דטרמיניזם היסטורי

, מראש- מניח במובלע שמהלכה של ההיסטוריה מוכתב–בעלת משמעות 

מי ששולל , לעומת זאת. ולכן אין כלל טעם לבחון תרחישים אחרים

המשקפת , עשוי למצוא עניין רב גם בהיסטוריה החילופית, דטרמיניזם זה

ולא להיכנע לאיזה , ותאת יכולתם של בני האדם לבחור בין חלופות שונ

או כול גורם זר ) ֶהֶגל(" עורמת ההיסטוריה", "אלוהים"תכתיב זר יהא זה 

  . אחר
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  האידיאליזציה של הדרך הבריטיתביקורת  4.10

לא רק בשל זכתה לביקורת קשה  "הדרך הגרמנית המיוחדת"תזת 

הנחת דרך היסטורית של  אלא גם ב–הדטרמיניזם ההיסטורי המובלע בה 

דרך היסטורית "-שסטייה ממנה הופכת ל,  אחת לכול ארץ וארץתקנית

מדוע יש לבחון היסטוריה של ארץ אחת לפי , השאלה היא". מיוחדת

מדוע יש להשוות את ההיסטוריה של ? קריטריונים של ארץ אחרת

האנגלית -להיסטוריה של המרחב דוברהשפות הגרמאניות  המרחב דובר

לו שארצות אלו יצרו איזה תקן  כאי–הצרפתית -או של המרחב דובר

עצם ? ששאר הארצות צריכות להתאים עצמן אליו, היסטורי אובייקטיבי

שכול , ת מבחינה היסטוריתשניתן להצביע על סוג של נורמטיביּו, ההנחה

יורגן יורגן יורגן יורגן  כותבשכפי , היא עצמה טעונה בדיקה, סטייה ממנה מחייבת בדיקה

    ):):):):25252525' ' ' ' עעעע ,,,,""""היסטוריההיסטוריההיסטוריההיסטוריהל גרמניה בל גרמניה בל גרמניה בל גרמניה בדרכה המיוחדת שדרכה המיוחדת שדרכה המיוחדת שדרכה המיוחדת ש"""", , , , ))))עורךעורךעורךעורך ( ( ( (משה צימרמןמשה צימרמןמשה צימרמןמשה צימרמן( קוקהקוקהקוקהקוקה

בעייתית " הדרך המיוחדת"כי עצם התפישה של , אפשר גם לטעון

, "דרך נורמאלית"שקיימת , משום שהיא יוצאת מתוך ההנחה, מאוד

" נורמאלית"המילה . שהתפתחותה של גרמניה ניתקה ממנה

וכול אחת מהן בעייתית , מופיעה כאן באחת משתי משמעויות

, "ממוצע"פירושו " נורמאלי", למשל, אם. צמהבאותה מידה ע

 כי אז יהיה –הסבירות הגדולה ביותר או השכיחות הגדולה ביותר 

איש "של האנגלים או של , שדרכם של הצרפתים, קשה להוכיח

 –היא המייצגת את הנורמאליות , במשמעות הכללית" המערב

דרך "שכול מדינה ומדינה יש לה , אפשר לטעון בנקל, אדרבה

נוכח ההבדלים העמוקים בין מדינות , ואומנם. משלה" יוחדתמ

" מערב"אירופה המערבית ואמריקה הצפונית  קשה לראות את ה

במשמעות של " נורמאלי"אם באה המילה , מאידך. כמכלול אחד

 נוצרת בעיה קשה לא פחות כאשר –" דגם נורמטיבי"של , "נורמה"

,  האם אין משמעה.מציגים את המערב כדגם שגרמניה ניתקה ממנו

, פי גישה סובייקטיבית-שאנו עומדים בפני הצורך לחרוץ משפט על

  ? "מערב"ובפני סכנת האידיאליזציה של ה, ערכית

 –משלה מיוחדת דרך היסטורית יש כול ארץ ל, פי תפישה ביקורתית זול

הדרך "ולכן אין כלל צידוק להיסטוריה השוואתית המונחת בבסיס תזת 

 ההשוואה בין דרכו של המרחב דובר: זאת ועוד. "הגרמנית המיוחדת

 המערביות לוקה בחסר גם ו לדרכן של שכנותיהשפות הגרמאניות

 היו הראשונות לאמץ את בריטניהנכון אומנם שצרפת ו. מבחינה נוספת
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 – דרךאותה אך הן עשו זאת לא ב, הלאום כדגם הפוליטי התקני-מדינת

  . לההמיוחדת ש ךבדרעשתה זאת אלא כול אחת 

-לאום דמוקרטית- הייתה הראשונה לאמץ דגם של מדינתבריטניה

אך עובדה זו כשלעצמה לא היה בה כדי למנוע ממנה לפתוח , ליברלית

ם כיבוש ע, 1918 מסע שהסתיים רק בשנת –במסע כיבושים מעבר לים 

הפך אותה לאימפריה ענקית שבה ואשר , רוב שטחי המזרח התיכון

  ". השמש לעולם אינה שוקעת"

 -התקשתה מלכתחילה לאמץ את הדגם של מדינת, לעומת זאת, צרפת

הגם שהיא הייתה הראשונה לאמץ , ליברלית-לאום דמוקרטית

 שנה עברה 170במשך . 1789במהפכת ליברלית -אידיאולוגיה לאומית

עד ) כמספר הרפובליקות שקמו בה(צרפת מספר תהפוכות משטריות 

שיאן של תהפוכות . ליברלית-תשהצליחה לבסס עצמה כאומה דמוקרטי

ושלא היה שונה , 2-שכונן במהלך מלחמת העולם ה    ,משטר וישימשטר וישימשטר וישימשטר וישיאלו היה ב

בהרבה מהפשיזם האיטלקי של מוסוליני או מהפשיזם הנאצי של היטלר 

 האידיאולוגיה  האידיאולוגיה  האידיאולוגיה  האידיאולוגיה ----לא ימין ולא שמאל לא ימין ולא שמאל לא ימין ולא שמאל לא ימין ולא שמאל """"ראה בהקשר זה את ספרו של זאב שטרנהל ראה בהקשר זה את ספרו של זאב שטרנהל ראה בהקשר זה את ספרו של זאב שטרנהל ראה בהקשר זה את ספרו של זאב שטרנהל ((((

כשהייתה צרפת בשיא , 18-אה הבשלהי המ:  יתירה מזו").").").").הפשיסטית בצרפתהפשיסטית בצרפתהפשיסטית בצרפתהפשיסטית בצרפת

לכיבוש ארצות , הפנתה היא מאמציה לא רק החוצה, עוצמתה הפוליטית

כשהיא מגיעה עד , לכיבוש יבשת אירופה,  אלא גם פנימה–שמעבר לים 

שיצרה תקדים שעליו חזר  , התפשטות אימפריאלית(שערי מוסקבה 

  ). 20-היטלר במאה ה

ולצה בכוח לוותר על מושבותיה לאום רק לאחר שא-שהפכה מדינת, ספרד

 אף היא לא הצליחה לכונן – 19- של המאה ה1-שמעבר לים ברבע ה

, איטליה. 20- של המאה ה70-אלא בשלהי שנות ה, ליברלי-משטר דמוקרטי

אחר הרי ש, ליברלי-  אמצה משטר דמוקרטי1871שעם איחודה בשנת אף 

 במסע שבמסגרתו פתחה, משטר פשיסטיאימצה  1-מלחמת העולם ה

, יפן. 2- מסע שנקטע רק לאחר תבוסתה במלחמת העולם ה–כיבושים 

 ,Meiji ( יייי''''מייגמייגמייגמייגלאום בתקופת -את הדגם המערבי של מדינתשאימצה 

אלא , ליברלי-אף היא לא הצליחה לאמץ משטר דמוקרטי, )1912-1868

 תבוסה ששמה קץ גם למסע – 2-לאחר תבוסתה במלחמת העולם ה

שהחלה את , רוסיה המוסקבאית, ולבסוף.  חוקהכיבושים שלה במזרח הר

לא הצליחה , )16מאה (דרכה האימפריאלית במקביל למעצמות המערב 

 –ליברלית עד היום הזה -הלאום הדמוקרטית-לאמץ את הדגם של מדינת
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החלה היא , המועצות בתום המלחמה הקרה-הגם שעם התפרקות ברית

  . לפלס דרך בכיוון זה

המרחב דובר השפות הגרמאניות בין השנים ל דרכו ש, בפרספקטיבה זו

דרכן של יתר  אלא דומה דמיון רב ל– לא הייתה כלל ייחודית 1945-1871

הגם שכול אחת ). פרט לבריטניה(תקופה זו בהעולמיות מעצמות ה

רודנית באופן מיוחד -מהמעצמות הללו עשתה את דרכה האימפריאלית

, וש בטכנולוגיה המודרנית השימ–היה לכולן מכנה משותף רחב אחד , לה

  . לה תואמות שאינןליברליות -אנטילצרכי תרבויות פוליטיות 

 מדם-העקובה, 20-ה מאה של ה1-מחצית הה תשנתפ, זו בפרספקטיבה

 לחלופותיו הליברליזם בין המאבק של כתוצאה רק לא, הטירוף-ואחוזת

קץ " בספרו פוקוימהפוקוימהפוקוימהפוקוימהפרנסיס פרנסיס פרנסיס פרנסיס  שגורס כפי (ומשמאל מימין האידיאולוגיות

 טכנולוגיה יןב המפגש כפריגם  אלא – )"ההיסטוריה והאדם האחרון

. לה תואמות שאינן פוליטיות תרבויות לבין, הליברליזם ילידת, מהפכנית

נאצית ויפן הקיסרית לא היו חריג בנוף ה גרמניה, סובייטיתה רוסיה

 . עולמיות באותה עת-אלא רק הקצנה של מגמות כלל, פוליטי זה

שלום היא -ליברלית שוחרת-לאום דמוקרטית- כי מדינת,אפשר לטעון

,  גם מבלי להשליך דגם זה לאחור–אידיאל פוליטי שיש לשאוף אליו 

  .ולבחון כול היסטוריה עד כה במשקפיים של אידיאל זה

-אימפריאלי שוחר-מה שייחד את הנאציזם לא היה אופיו הפשיסטי

. פים מפשע אלא הרצח השיטתי של מיליוני יהודים ח–המלחמה 

לא האימפריאליזם ואף ,  לא הפשיזם–ייחודיות זו היא הדורשת הסבר 

יש להבחין בין שני , בפרספקטיבה זו. לא עצם הלהיטות לעשות מלחמה

  : סוגי פשעים שונים שביצע המשטר הנאצי

לפי עשיית מלחמה כמעשה פשע  – "פשעים כנגד השלום" )1(

שטר הנאצי  פשעים שלא רק המ– משפט הפלילי הבינלאומיה

 ; אלא גם איטליה הפשיסטית ויפן הקיסרית, ביצע

 הרצח השיטתי של –) "פשעי שנאה"(" פשעים כנגד האנושות" )2(

שאותו ביצע המשטר הנאצי לבדו   , מיליוני יהודים חפים מפשע

 . )של יחידיםלהבדיל מרצח  –" רצח עם"(

ם כול עוד כורכים אנו יחד את מלחמות היטלר ומעשי הרצח ההמוניי

א " בה"רצח עם"אין אנו מצליחים לעמוד על ייחודה של השואה כ, שלו
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רק על ידי הבחנה חדה בין שני סוגי הפשע המיוחסים למשטר . הידיעה

  .יכולים אנו להתחיל בהבנת השואה כקטגוריה לעצמה, הנאצי

  

  ?"היסטוריה גרמנית"האם קיימת  4.11

בעצם הנחת טמון " הדרך הגרמנית המיוחדת"כשל נוסף של תזת 

השימוש במושג . "לאומית" היסטוריהבמשמע של , "היסטוריה גרמנית"

וכי , הלאום היא הדגם התקני-שלפיה מדינת, יסוד-זה מבוסס על הנחת

מבחינה זו הקדים . כול מה שאינו מתיישב עמו הוא סטייה מדרך הישר

 כשהצביע על אופיו האנכרוניסטי של, 20- את ההיסטוריונים במאה הלֶגֶה

  שתי –  וצרפתשטרם הצליח לישר קו עם בריטניה, 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ה

כי , אפשר להסכים עם ֶהֶגל. הלאום המובהקות של אותה עת-מדינות

אך אין פירוש  –  שאליו יש לשאוףהדגם האידיאליהלאום היא -מדינת

. "אנכרוניסטית"שכול ארץ שלא אימצה דגם זה היא בהכרח , הדבר

ההפך הוא , להבדיל מפרספקטיבה אידיאלית, תבפרספקטיבה היסטורי

שום מעצמה אירופית לא אימצה את , פרט לבריטניה, למעשה. הנכון

שלום לפני תום -ליברלית ושוחרת-לאום דמוקרטית-הדגם של מדינת

-פשיסטי שוחר- אלא בחרן כולן בדגם האימפריאלי– 2-מלחמת העולם ה

  .  וליטייםשהיה עד אז הדגם התקני של החיים הפ, המלחמה

עד שאין אנו , דפוסי החשיבה הלאומיים נצרבו כה עמוק בתודעתנו

קיבועה של זהות קיבוצית זו . מבינים כמה מוזר הוא ייצור פוליטי זה

 ולכן מתקשים אנו –בתודעה המודרנית הפך אותה לטבע שני שלנו 

הגם שההיסטוריה בפועל הייתה . לכתוב היסטוריה שאיננה לאומית

מנסים אנו למצוא בתוכה קהילות לאומיות לפי הדגם , אימפריאלית

שכותב כפי , בריטניה כצרפת ו"נורמאליות"לאום -המוכר לנו של מדינות

ֶאִריק ֶאִריק ֶאִריק ֶאִריק  שלפרי עטו , "לאומיות ולאומים" במבוא לספר, שלמה זנדשלמה זנדשלמה זנדשלמה זנד

  ::::))))7777----8888' ' ' ' עעעע(((( הֹוְּבסּבאּוםהֹוְּבסּבאּוםהֹוְּבסּבאּוםהֹוְּבסּבאּום

ההיסטוריוגרפיה המודרנית והלאומיות היו מחוברות תמיד בקשר 

הכתיבה המקצועית של ההיסטוריה נשאה מראשיתה כתם . גורדי

 והלאומיות החלה את מסעה הארוך כשהיא –לידה לאומי 

 –לאום -אין מדינת. ך את מקצוע ההיסטוריהמערסלת בחיקה ברֹו

 שלא –פלורליסטית או טוטליטארית , ליברלית או אוטוריטארית

מצדם ידעו גם . מימנה וטיפחה היסטוריונים מדופלמים
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למראשותיה של אהבה זו . סטוריונים להעניק לה אהבה רבהההי

כול כך .  שפתה של אהבה זו היא הזיכרון–ניצבת בעיית הזהות 

עד שזמן רב לא ידע , מרוכז היה ההיסטוריון במעשה האהבים שלו

 בין –ומה שהרבה יותר בעייתי , להפריד בין המדינה לבין הלאום

ים הלאומיים נראו לו הרגש והמבנ, הזהות. הלאום לבין הזמן

מאז .  והוא מתח אותם עד קצה הזמן ההיסטורי–נצחיים למדי 

 זיהה –התהוותן של הממלכות הקדומות ולידת הכתב בקרבן 

. ההיסטוריון המודרני בעבר הרחוק את ההווה הלאומי שלו

רואי דווקא -למשקפיו המקצועיים הרכיב זגוגיות עבות שיצרו קוצר

ור הממלכתיים נפחו בסדנותיהם כבר  זגוגיות שמפעלי הייצ–

, קיסרי רומי, הפרעונים, תחת שליטי מסופוטמיה. 19-במאה ה

 הוא זיהה תמיד –מנהיגי הסכסונים או הפרנקים , מלכי ישראל

אך , אחרות אולי השתנו, שחלקן אומנם נעלמו, קהילות לאומיות

  . לפיד הזהות הלאומית עבר תמיד מדור לדור

 ".היסטוריה של גרמניהה"שעניינו  בכול דיון כשל מחשבתי זה משתקף

בהשליכו לאחור מונח שאינו , עצם השימוש במונח זה הוא אנכרוניסטי

ההיסטוריה האמיתית של  .השפות הגרמאניותתואם כלל למרחב דובר 

היסטוריה , כאמור, הייתה, 2-לפחות עד תום מלחמת העולם ה,  מרחב זה

 מכאן הֶּכשל הטמון בניסיון ליצור . לא היסטוריה לאומית–אימפריאלית 

היסטוריה " או "היסטוריה אנגלית"-באנלוגיה ל, "היסטוריה גרמנית"

  ". דרכה המיוחדת של גרמניה " ֶּכשל שהּובנה בתזה על–" צרפתית

  מתחת לפני השטח של מרחב"קהילה לאומית גרמנית"כול ניסיון לזהות 

משום שקהילה מעין זו לא ,  מוליך בהכרח לבלבול ומבוכה,אימפריאלי זה

במרחב זה הייתה הנאמנות הקיבוצית נתונה לא .  התקיימה במרחב זה

-ובמידה מסוימת לדרגי,  אלא לקיסר ולאפיפיור– "מולדת גרמנית"לאיזו 

גיבוריו ). 'בעלי אחוזות וכד, נסיכים (אימפריה הרומית הקדושהאימפריה הרומית הקדושהאימפריה הרומית הקדושהאימפריה הרומית הקדושההביניים ב

 אלא –ת לאומית של מרחב זה לא היו לוחמים שנאבקו למען עצמאו

המלחמות שבהן השתתפו . מסדרים שניהלו מסעי צלב-קיסרים ואבירי

,  אלא מלחמות אימפריאליות–תושבים אלה לא היו מלחמות שחרור 

שהתחרו , את חייהם למען הקיסר או האפיפיורההמונים שבהן הקריבו 

הגם שהאימפריאליזם הנאצי היה שונה באופן . זה בזה על נאמנותם

 שיקף הוא מסורת – 1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני האימפריאליזם של מהותי מה

  . אימפריאלית שהייתה טבועה במרחב זה למן ראשיתו



351351351351 של אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואהשל אירופה כרקע לשואההיסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה הההה

מכיוון שההיסטוריונים המודרניים אימצו את הלאומיות כדגם הפוליטי 

נראתה להם ההיסטוריה האימפריאלית של המרחב דובר , התקני היחיד

 סוג של פתולוגיה – כסטייה מוזרה מדרך הישר השפות הגרמאניות

את הסיבה למשברים הייחודיים שפקדו . קיבוצית המצריכה הסבר מיוחד

מצאו הם , קרס במלחמות נפוליאון    1111----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני הש לאחר ,מרחב זה

 לאו דווקא בקושי שהיה טמון – "לאום גרמניה "באופי המיוחד של

ות מלחמ, ואולם. חיים לאומית-חיים אימפריאלית לצורת-במעבר מצורת

זהות ( במובן המודרני של מושג זה "לאום גרמני"נפוליאון לא הולידו 

- אימפריאליזם אתני פאן–אלא אימפריאליזם מסוג חדש ,  )טריטוריאלית

שאף הוא נולד , סלאבי-גרמאני בצלמו של האימפריאליזם האתני הפאן

 –אלא אתני , אימפריאליזם זה לא היה כלל לאומי. מתוך מלחמות אלה

יעד , אתנית אחת- לישות פוליטיתהזהלאחד את כול המרחב הרצון 

כשם שרוסיה  (ולּו לזמן קצר, לממש    3333----הרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני ההרייך הגרמני השאותו הצליח 

 ועד 1945סלאבי משנת -הסובייטית הצליחה לממש את האידיאל הפאן

נדרשו שתי . )עת שלטה בגוש הסובייטי, 20- של המאה ה80-שלהי שנות ה

 לחולל במרחב זה את המעבר מאימפריאליזם עולם הרסניות כדי-מלחמות

  . מעבר שספק אם הושלם עד היום–לאום מודרנית -למדינת

השפות בצד הביקורת כנגד אופיו האימפריאלי של המרחב דובר 

אף שהיסטוריה של מרחב , שכן. יש לזכור את צד החיוב שבו, הגרמאניות

, ליזם הרי שייצגה סוג חדש של אימפריא–זה הייתה אימפריאלית 

, הביניים-האימפריה הגרמנית של ימי. בהשוואה לכול הסוגים שקדמו לו

האימפריה "(שבתודעתה העצמית לא הייתה כאמור גרמנית אלא רומית 

הייתה האימפריה הליברלית והמבוזרת מבין כול , )"הרומית הקדושה

 תכונות שבעטיין התאפשרה –האימפריות ההיסטוריות עד לעת החדשה 

אלמלא : במילים אחרות. הלאום באירופה-ן של מדינותבכלל הופעת

 חולשה שהיא חסרון –הביניים -חולשתו של האימפריאליזם הגרמני בימי

זהות שהיא (מבט לאומית -אך יתרון מנקודת, מבט אימפריאלית-מנקודת

  .  הלאום המוכרות לנו- לא היו באות לעולם מדינות– )אימפריאלית-אנטי

לא הייתה באה לעולם , 1-תו של הרייך הגרמני האלמלא חולש: יתירה מזו

שמתפקידה היה לגייס תמיכה עממית לרעיון , היסטוריוגרפיה לאומית

, היסטוריוגרפיה לאומית היא אחת מאותן המצאות אירופיות. הלאומי

היסטוריוגרפיה מעין זו היא . שאין להן תקדים בזירות היסטוריות אחרות

-ת מושגים מודרניים על מציאות קדם החל–למעשה סוג של אנכרוניזם 

הלאום המודרניות קמו  -מדינות. שהייתה אימפריאלית ביסודה, מודרנית
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בהתבססן על עקרונות , על חורבותיהן של האימפריות ההיסטוריות

במידה מסוימת לא ניתן כלל להבין את אופיין . שונים ואף מנוגדים להן

, לכן.  ההיסטוריות הללוהלאום אלא תוך הנגדתן לאימפריות-של מדינות

 –כול היסטוריוגרפיה אמיתית חייבת לפתוח בהיסטוריה האימפריאלית 

בריטניה וספרד , אפילו ההיסטוריה של צרפת. לא בהיסטוריה הלאומית

לאום אלו -מדינות.  זו של רומא–ראשיתה בהיסטוריה אימפריאלית 

חר יותר  רק כדי לכונן בעצמן מאו–נוצרו בתוך מציאות אימפריאלית 

הלאום -שהיוו את המצע שעליו התפתחו רוב מדינות, אימפריות ענקיות

  . המודרניות




