
 רווחה, אושר
 ושלום

 ם רהבים מצע אפשרי לכינון יחסי שלום בין בני אדם,
 בארבעה חלקים; ראשית, אציג תזה באשר לעוולה

 ףמשמשת כמקור מעכב לכינון שלום אישי וחברחי.
 עוולה זו ברחה התברתית. שלישית - אפשרות

 ש ת. רביעית, אסיק מסקנות באשר למשמעות

 עני, חלש, חסר ידע, פגיע, חסר אמצעים וסובל.
 המתייחם למצב זה כ״כך הוא טבע האדם ולכן יש לקבל זאח״
 טוען טענה בלתי מוסרית. שכן, רובנו המכריע יסכים מחוך
 אינטואיציה מוםריח ששוויון חברתי הוא מוסרי יותר מאי־שוויון

 כמו שאהבה עדיפה על רגשות שליליים1.
 אומר זאת באופן אחר. תהיינה הסיבות לעוולה זו אשר
 תהיינה ״טבע האדם״, ״שונות בין בני אדמ״, "ארגון היררכ
 של תברה אנושית״, "הישרדות המתאימים ביותר"

 ואתרות - הן אינן משנות כהוא זה את תוסר המוסריות הבוטה
 שבמצב עוולה זה. כל מצב של עוולה דורש תיקון מידי. חברה
 ותרבות אנושית מתייחדות באפשרות להשתנות מתוך בחירה.
 אדם הוא יצור תופשי ויכול לבתור את דרכו למרות"טבעו הנתון" ^
 זו מהותה של הכרעה מוסרית. חופש בחירה הוא סממן מרכזי

 להכרעה מוסרית.
 במצב עוולה זה - כשלרוב אין ולמיעוט יש - אי־אפשר לכונן
 תסי רעות בין בני אדם, בתוך חברות ועמים, או יחסי שלום בין
 תברות, עמים ומדינות. בלתי אפשרי לבסס רעות ושלום בין
 אנשים, חברות ומדינות שאין להם, לבין אנשים, תברות ומדינות
 |שיש להם. שכן, אלה שאין להם נדחפים להשוות את מצבם
 האישי, חברתי או המדיני לאחרים שיש להם יותר אמצעים,
 השכלה או אדמה. אי־שוויון מעלה תסכול, כעס ותתרותיות
 חייתית שעלולה להוביל, ובמקרים רבים מובילה, לאלימות. מצב
 זה הוא מקור למתחים פנים חברחיים, לחשדנוח אישית
 ולאלימות בין מדינות ששוטפת אותנו מראשית קיום התרבות.

ן צבא  אלה שיש להם נכסים ואדםה בונים מערכות שמירה מו
 ומשטרה בשל אי־השוויון בין בני אדם. אי־שוויון כזה םעלה גם
 סיכוני פשיעה מצד אלה שאין להם. בעקבות כך, חלק ניכר
 מהמרץ היצרני של המדינות המפותחות ובעקבותיהן גם של
 המתפתתות מופנה לייצור שמזיק לקיומנו למשל, נשק. אי־
 השוויון בנכסים, כתוצר קבוע מהשיטה הקפיטליסטית, מביא

ר ו מ  מרדכי ח

 במאמר זה אשרטט בקווי
 תברות ומדינות. אציג זאת

 בסיסית בתברות האנושי
 שנית, אציג אפשרות לתץקון

 לתיקון העוולה ברחה ה*
 השלום.

 הטענה הבסיסית במאמר היא שקידום רוותה אישית, חברתית
 (כלכלית של בני אדם סובלים, תברות נחשלות ומדינות נזקקות
 הוא תנאי הכרחי לקיום שלום אישי, חברתי ומדיני. העמדת
 רווחה אישית, תברתית ומדינית בראש סדר העדיפויות של
 החברה תביא לעולם שוויוני. בתנאים של שוויון אופטימלי, אדם
 וחברה אינם מםונלים לבחור בדרך האלימות, כפי שנראה
 בהמשך. בתנאים כאלה, אדם מפתח תפיסת עולם רחבה,
 אנושית, ליברלית, אמפתית ושונה בהרבה מזו החומרנית,
 האינדיבידואליסטית והלאומנית השלטת כיום ברתוב הכלכלי,
 האישי, התקשורתי והפוליטי של רוב האנושות. במסנרת כזו

 ניתן לכונן שלום אנושי בר־קיימא.
 חשוב לי לציין שהטענות המנוסחות במאמר אינן טענות של
 השכל בלבד אלא נם טענות של התש. הסכמה סמויה רחבה
 קיימת, לדעתי, בין בני אדם לנבי טענות אלה. "הוצאתן לאור״
 היא תהליך ארוך של הודאה באמיתותן ופתיחות שלנו כלפי
 עצמנו וכלפי הזולת. תהליך וה תלוי בבחירתנו. לכן אבקש
 מהקוראים לנסות ולהיפתח לשורות הבאות לא רק באופן שכלי
 וביקורתי, אלא גם באופן רגשי. זאת מכיוון שחלק ניכר מהבנתנו
 בנוי על יכולתגו לשלב בשיח התבוגה והידיעה את שיח הרגש,
 ההזדהות והאמפתיה שמהווים, לדעתי, את הציר המרכזי של

 התייתםותנו למציאות חברתית.

 עוולה אנושית בסיסית
 המצב הכלכלי־חברתי של חברות, עמים, מדינות ושל
 האנושות מאז ועד עתה הוא בבסיסו מצב של עוולה, בלתי צודק
 ומכאיב. בכל תברה שהיא, מתפתתת ומפותחת כאחד, מיעוט
 מספרי של בני אדם - בדרך כלל לא יותר מעשירית - מרכז
 בידיו קרוב לתשע עשיריות של ההון, הכות, ההשכלה,
 האינפורמציה, הבריאות, המזון והאנרגיה הנמצאים בחברה.
 רובה המכריע של כל חברה ומדינה ושל האנושות בכלל הוא



 דומה מתחיל כיום לנבוט באופן בלתי פורמלי, ואולי באופן פרוע
 מדי, בתהליך הגלובליזציה הכלכלית!ההשכלתית. תמיכת מדינוח
 מפותחות במתפתחות קיים באופן בלתי סיסטמתי מאז

 היווצרות האו״ם וניתן לפתח אותו בלי הרבה קשיים.
 שנית, במקביל ובאינטנסיביות, על מדינות וחברות לדאח
 לשיפור יחסי האנוש של אזרחיהן. זאת מכיוון שאושר אנושי
 תלוי בעיקר, כפי שנאמר לעיל, ביחסי אנוש ופחות ברכוש
 ובתנאי חיים חיצוניים. מצב זה מחייב, כאמור, שימי םדו
 עדיפויות לאומי. איכות חיים, קשרים, לכידות חברתית,
 קהילתיות, אחריות הדדית, פיתומ מקצועות חברתיים, חינוך,
 בריאות נפשית ונופנית, ילודה והארכת תיים יעמדו בראש סדו
 העדיפויות החברתי־לאומי. עדיפות משנית תינתן למרמים
 כלכליים ופוליטיים, שלא כיום. וכך, כפי שכל אחד מאתנו קיב7
 חיים, נעצים אותם בבנייה ובטוב כלפי הוולת. אין צורך במהפכה
 חברתית אלימה כדי לשנות את סדר העדיפויות הלאומי. פעילוח
 חברתית חיובית יכולה להתחיל מכל נקודה שהיא בהווה, עקג

 חירות האדם ותקוותו לטוב.

 יוזמה אישית לשלום
 במקביל ליוזמה החברתית, יש להשקיע ביוזמה להכוונה
 אישית. זאת ניתן לעשות בעיקר בתחום החינוך המשפחתי
 והמוסדי. על הפרט להשקיע בתחומים החשובים לבני האדם -
 הקשרים האנושיים. יחסי אמון חמים בין בני אדם הם תנאי
 ראשון לאושר אישי. יחסים של היקשרות (Attachment) בין
 בני אדם ניתן לפתח בקלות יחסית. זאת מכיוון שאנו מיומנים
 בקשרים חמים מלכתחילה במשפחות הגרעיניות שלנו. ניתן
 להרחיב יחסים אלה גם לזולת עקב הדמיון ביגיגו. אי לכך,
 השקעה תינוכית עמוקה, לדונמה, פיתוח אמפתיה בין בני האדם
 צריך להיעשות לפני שמשקיעים בפיתוח צדק חברתי. אמפתיר
 תביא לצדק. שכן, בני אדם פתוחים יותר לאהבה מאשר לצדק.

 צדק הוא פועל יוצא של אהבה ולא להפך.

 הסתייגויות, ביקורות ושיפוט הזולת הן תכונות הרסניות ביחסי
 אנוש. במקומן יש לקדם התנהגויות חיוביות כהבגה, חמלה
 וחיבה. בעיקר יש להדגיש את הקשרים הרגשיים בינינו. מבחינה
 רגשית האינדיבידואליזם המערבי תוצרת ארצות הברית פושכ
 את הרגל ועל הפרט להיערך בהתאם. הפוזיטיביזם המדעי
 המערבי, ובעקבותיו השכלתנות והטכנולוניה, הם ניסוי בלבז
 לפיו גיסתה האמשות להשיג את האמת והאושר. התוצאות לא
 מימשו את התקוות. פיתוח הארה, תובגות, חשיבה דיאלקטית,

 1. אינסואיציה מוסרית, בדומה לאינטואיציה לשונית, היא סמן תקף לליבה
 המשותפת בין בני האדם. ״חוש מוסרי״ זה - ששופטים ובים משתמשים

 בררוחז שטענת ׳תסיות תרבותית אינה מתקבלת. חוקי מוסר בסיסיים,
 כמן עשרת הדיברות, נתפסים נתיוב״ם על ידי נלבני האדם.

 גם עודף ייצור וצריכת מוצרי צריכה שרובם הגדול בלתי רלווגט׳
 למשמעות חיינו.

 מצב עוולה זה דורש הכרעה מוסרית. מצב עוולה זה דורש
 שינוי ערכים רדיקלי. במצב וה על המיעוט החוק ובעל האמצעים,
 בין שהוא אדם או מדינה, לקחת אחריות לעזרה פיזית ונפשיח

 לשאר בני האדם הסובלים.

 יוזמה תברתית לשלום
 על פי מחקרים פסיכולוגיים וסוציולוגיים, התפתחוח
 הטכנולוגיה המערבית, מעבר למיגימום מסוים, לא קידמה אח
 האושר האנושי. האושר בנוי בעיקר על יחסי אנוש חיוביים. אי
 לכך, יש לשנות את סדר העדיפויות של חברות ומדינות לםדו
 עדיפויות איכותי לפיו הקריטריון הנלוי הוא האושר. זה הכיוון
 הנכון לכינון יחסים חיוביים בין בני האדם שיהיו בסיס לשלום

 חברחי ומדיני.
 מחקרים מראים שמעל להכנסה סבירה, ולא נבוהה במיוחז
 במונחי המערב, תוספת הכנסה אינה מוסיפה לאושרו ולרווחתו
 האישית של האדם. זאת במנוד לאמונה המושרשת בציבור
 שעשירים מאושרים יותר מעניים. ממצא זה לבדו, אם יילקח
 ברצינות, יכול להפוך על פניהם רבים מסדרי העדיפויוח
 הלאומיים בתרבותנו התחרותית, קפיטליסטית וטכנולונית. ע7
 סמך וה ניתן לשרטט בקווים רחבים כיווני פעולה חברתית
 ואישית לקידום האושר ובעקבותיו - השלום. נתחיל מחברתיח

 ונעבור לאישית.

 ראשית, על המדינה לשמור על רווחה חומרית מינימלית ש7
 אזרחיה. ההדנשה היא על מינימלית. יש למנוע בכל מחיר אח
 העוולה ההיסטורית והעכשווית לפיה המעטים מחזיקים אח
 המרב. זאת ניתן לעשות על ידי בניית מערכות מאורגנות של
 נתינה. המיעוט העשיר - אנשים פרטיים, חברות ומדינות -
 ייתנו מעושרם לעניים (בחברה היהודית וו מצוות המעשר). זו
 תחילת הדרך להעלאת איכות החיים של כל האוכלוסייה. נתינו
 מעודפים היא אינטרס לאומי, חברתי ואנושי, שכן, יצירת שוויון
 בסיסי באמצעי המחיה בין כל בני האדם תאפשר לנו להתפנוח
 למה שמרם לרובנו לאושר - העמקת קשרים חיוביים עם הוולת,
 במצב שוויוני, בני האדם לא ישקיעו את מרב זמנם בהישרדוח
 פיוית. הרגשת הרווחה הכלכלית הבסיסית, מה שנעשה במידה
 מסוימת במדיגות כמו שוודיה כיום אם כי ללא הבסיס המוסרי
 הנדון כאן, תמעיט חשדגות, אי־אמון בזולת, רכושנות,
 תחרותיות, קגאה, סגירות ואינדיבידואליזם הממררים את תיינו
 העכשוויים. שוויון באמצעים בין מדיגות יתפתח לאסו משוויון
 פנימי בכל מדיגה. פיקוח והכווגה של שוויון ביךמדיגי יכול
 להיעשות על ידי גוף בין־לאומי. לפיו, מדינות מפותתות יתמכו
 כלכלית, תעסוקתית והשכלתית במדיגות מתפתחות. תהליך



 כימות רווח ויעילות, יקבל משמעות אחרת ועמוקה. מטרת
 העבודה לא תימדד באופן כמותי בלבד; תפוקה, כסף, או מעמד
 אלא בעיקר באופן איכותי; בשביעות רצון מאיכות החיים,
 במימוש עצמי, בקהילתיות, בקשרים חברתיים, בבניית רצון
 טוב וברנשות תיוביים של תמלה ואמפתיה. מקצועות בסיסיים
 לאנושות מבחינה חברתית ונפשית יקבלו את הסטטוס המתאים
 כראש סדר העדיפויות התברתיות: הוראה, אמנות, טיפול
 בילדים, רפואה על כל סוגיה, משק בית, דאנה לחריגים, לבודדים
 ולקשישים, ההתנדבות ואחרים. רגשות של אמון, קרבה וקבלה
 הדדית יקלו עלינו את חיפוש משמעות הקיום ומציאתה. זו עוז

 משמעות של השלום.

 כך מכל לצפות למיזוג תואם בין הציפייה האישית שלנו לאושר,

 עמדות, אמונות, מניעים ותשות הן דרכים נוספות העומדות
 עתה בפתת כניסוי אפשרי.

 ניתן להתחיל לפעול תיובית ברמת המיקרו, האישית, בכל
 זמן שהוא. זאת משום שקיימת בנו משיכה וציפייה לטוב וליפה.
 אנו סוכנים חופשיים לבתירותינו. אי לכך, ניתן פה ועתה בחיינו)
 הפרטיים להיות כנים, אותנטיים ואמפתיים ולחיות חיים

 משמעותיים.
 בעקבות שינוי פעילויות כאלה, תכונות כ׳נאיביות׳ ויתום׳
 חקבלות ערך חיובי, עמוק ורצוי - בשונה מהיום. ערכים
 חומרניים של כדאיות, אנואיזם ותתרותיות שמאפיינים אח
 הקפיטליזם המערבי, ישתנו לערכים איכותיים כאכפתיוח

 ושיתופיות.

 לבין הציפייה החברתית לתברה טובה יותר. כך ניצור עתיז
 חברתי ואישי מאושר. כך ניצור, נבין ונחווה שלום.
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 מסקנות - משמעות השלום
 תיקון חברתי ואישי של העוולה הבסיסית בחברות
 האנושיות - לפיה מיעוט בני האדם מחזיק במרובה - יכול

 להבהיר את משמעות מושנ השלום לפי המוצע במאמר הנוכח

 קידום האושר והרווחה האישית לראש סדר העדיפויות
 החברתי וביסוסם על קשרים איכותיים, תרפא חוליים מרכזיים
 של החברה. מלחמות, אלימות, בדידות, גיכור, אינדיבידואליזם
 אנוצנטרי, חיפוש רוחני נואש, רדידות רעיונית, קטנוניוח,
 לאומנות, פונדחנטליזם פוליטי ודתי, חיים חסרי משחעות,
 חומרנות ועוני יחלפו מן העולם אם נפעל על סמך רגשות של
 חמלה, אמפתיה, אמון, רעות, הערכה, כבוד ועדינות כלפי בני
 מיננו. מצב העוולה הבסיסי שקיים כיום, המוזכר בחלק הראשון,

 תמוסס בתנאים אלה. זו משמעות אתת של השלום.

 הרוב המכריע של בני האדם יסכימו באשר למטרות העיקריות
 של האנושות כפי שהועלו לעיל. חילוקי דעות יכולים להיפתר
 בקלות יחסית על ידי אמון, כבוד הדדי וויתורים. האדם ישקיע
 השקעות חומריות, תבונתיות ורגשיות בשטחי קיום חיוביים
 כהארכת חיים, חינוך, קידום המדעים העוסקים באיכות תיים,
 בניית סביבות פיזיות וחברתיות העונות לקני מידה של שיווי
 משקל אקולוגי וכדומה. מאמצים המתאימים לשאיפה הבסיסית
 שלנו לאושר יקדמו יחסי אנוש משמעותיים ויקדמו מימוש עצמי
 אישי ועזרה לזולת. הקיום החברתי, המדיני והלאומי יכוון כך

 למטרות חיוביות. זו משמעות נוספת של השלום.

 לפי שינוי רדיקלי כזה של המטרות הלאומיות ושל סדר
 עדיפותן, לא יושקעו מאמצים ותקציבים מנופחים בפיתוח כלי
 נשק. לא יצופה מהאדם להשקיע את מרצו ומשאביו החומריים
 בתעשייה ובצריכה של מוצרים בלתי רלוונטיים למשמעות חייו.

 מוסר העבודה החומרני של התרבות המערבית, הבנוי על


