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בן ברוו בליך
תקציר :מטרת המאמר להציג
שתי גישות סותרות לצדק:
צדק תלוקתי כפי שנוסח על
ידי ג׳ון רולס וצדק היסטורי,
מ ב י ת מ ד ר ש ו של ר ו ב ר ט
נוזיק .ה א ם א פ ש ר לחלק
בצדק משאבים של חברה,
ה א ם נ ח ו צ ה יד מ כ ו ו נ ת
בחלוקת הטובין ,או אולי
רצוי להשאיר ליד המקרה,
ל כ ו ח ו ת ה ש ו ק ל ו מ ר את
שלהם.
כל מי שהתבקש לפרוס עוגה,
למשל עוגת י ו ם  -ה ו ל ד ת ,
התנסה ב ש א ל ו ת של צדק
כפי שנוסתו על ידי הפילוסוף
האמריקאי ג׳ון רולס בספרו
׳תאוריה של צדק׳  -האם
לפרוס את העוגה לפיסות
שוות בגודלן בהתאם למספר
ה מ ש ת ת פ י ם בחגיגה ,או
ש מ א יש ל ק ח ת ב ח ש ב ו ן
ג ו ר מ י ם נ ו ס פ י ם בחלוקת
העוגה .למשל ,לתת פרוסה גדולה יותר למי שסייע בארגון יום
ההולדת ,להעניק עדיפות לבעל או בעלת השמחה ,או אולי יש
לקחת בחשבון את גיל הילדים העומדים בתור לעוגה ולהעדיף
את הקטנים על פני הילדים הגדולים .ומה בדבר הלקקנים
והצעקנים ,שאינם מוותרים ומוכנים לקחת את תלקם אפילו
בכוח  -האם כדי לסתום להם את הפה ולרצות אותם עלינו
לתת דווקא להם עדיפות ולפרוס להם פרוסה גדולה במיוחד?
הבעיה ,שעומדת ,אפוא ,למבחן במקרה של חלוקת העוגה,
ובמקרים דומים ואולי לא פחות מורכבים ,היא למצוא את
הדרך לחלוקה צודקת כך שכולם יהיו מרוצים ולמנוע עד כמה
שאפשר עוול מכוון .לשם כך יש לגשר בין עקרונות הצדק
והשוויון ,לבין התחושה הסובייקטיבית של שביעות הרצון;
בין האינטרס הכללי של הטוב העליון ,לבין האינטרס הפרטי
של כל אחד מחברי הקבוצה.
אם נחזור לדוגמה שלנו ,הרי יש לשאול כיצד נשביע גם את
רצונו של הלקקן הרעב לכל פיסת עוגה ,אשר בכל דרך אפשרית
מתאווה להגדיל את חלקו ,וגם לא נקפת את ילד העומד יפה

בתור וכל רצונו לקבל את מה
ש מ ג י ע לו  -לא יותר ולא
פחות .האם ניטול ממנו את
חלקו וניתן אותו ללקקן? האם
נרצה לגמול לחרוץ שסייע
בסידור ה כ י ס א ו ת בפרוסת
עוגה נ ו ס פ ת  ,וגם ז א ת על
ח ש ב ו נ ו של ה י ל ד ה ת מ י ם
שמבקש אך ורק את תלקו,
ומה באשר לאחד כמו אוליבר
טוויסט ,שמבקש בשם עקרון
האפליה המתקנת ,פיסת עוגה
נוספת  -האם גם אז נחתוך
אחרת את העוגה כדי למלא
את מבוקשו? או אולי נעניק
לו צעצוע ,סכום כסף ,סוף
שבוע ב א י ל ת  ,כ ש ו ו ה ערך
לפרוסת העוגה ,ובכלל כיצד
נקבע מה שקול לפרוסת עוגה
בעיני ילד או אדם מבוגר שכל
עולמם הוא עוגות?
שאלות אלו ואתרות מעידות
קודם כול על הקושי במיצוי
הצדק ,אבל יותר מזה  -הן
מעידות שכל אחד ממשתתפי יום ההולדת מייצג אינטרס
שונה ולפעמים מנוגד לאינטרס של חברו ,וכדי לספק תשובות
לאינטרסים הרבים ולנסח בסופו של דבר נוסחה מקובלת
למשתתפי יום ההולדת להגיע להסכמה כללית שתסדיר את
חלוקת העוגה בצורה הגיונית ,כך שאף אחד לא יצא מקופח.
רולס ,כמו רבים לפניו בפילוסופיה ,מתכוון להציע מודל לפיו
תהיה חלוקת המשאבים של החברה מבוססת על היגיון כלשהו,
וזאת כמובן בהנחה שהחברה הנתונה מודעת לבעיית התלוקה,
לקשיים הכרוכים בהשגת הצדק ,והיא מוכנה לשתף פעולה
)למרות האגואיזם של כל אחד מאיבריה( ,בניסות אמנה
שתבטיח שכולם יקבלו את חלקם בצורה הוגנת .לאמיתו של
דבר ,דן רולס בהנחות המוקדמות של מה שמכונה ׳מדינת
הרווחה' והוא מבקש שנערוך ׳ניסוי מחשבתי ',כדי לשחזר את
ההליך שמביא קבוצה של אנשים להסכים יחד על מערכת של
כללים שתבטיח חלוקה צודקת של משאבים.
אפשר לדמות את ההליך המוצע כאן לאיחולים אשר אישה
בהיריון מאחלת לפרי בטנה כשיצא לאוויר העולם ,ויצטרך
להתחרות עם ילדים אחרים בהמשך חייו .זו כנראה הסיבה
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שהאם מבקשת דבר אחד  -שבריאותו תהיה שווה לבריאותם
של הילדים האתרים; בהינתן לו המינימום להצלחה ,כלומר
בריאות ,הרי הוא יוכל להיות איינשטיין ,רובינשטיין ומה לא.
במילים אחרות ,כאשר אנו עומדים להיכנס לסביבה חדשה,
כמו צבא ,אוניברסיטה ,וכמובן לפני חיי היום יום ,רק טבעי
שנרצה להבטית לעצמנו קודם כול את החירות לממש את
רצונותינו ואת שוויון ההזדמנויות ,ואם חס ושלום לא נצליח
במשימתנו ונתקשה להגיע אל משאת נפשנו ,הרי נזכה לפחות
בחלק הקטן ביותר בעוגת המשאבים הכללית העומדת לחלוקה.
ובמילים של האם  -אם הוא לא יהיה איינשטיין הרי לפחות
הוא יהיה בריא ויוכל להסתפק בפתות ,פקיד מדינה למשל.
רולס ,כאמור ,מבקש מקוראיו לשחזר את שלבי האמנה
החברתית שכל מדינת רוותה מתיימרת לממש ,ובכך הוא
מצעיד קדימה ,את כל תורות
האמנה מאז תומס הובס ,ג׳ון
לוק וז׳אן ז׳אק רוסו .הוגי הדעות
האלה טבעו את מושג האמנה,
אך מעולם לא הסבירו כיצד היא
נ ו צ ר ת  ,ולא ט ר ח ו לספר לנו
מדוע הגיוני להנית שבני האדם
יעדיפו את שיטת האמנה על
פני ,למשל ,הגישה התועלתנית
של ג׳רמי בנתאם וג׳ון סטיוארט
מיל.
נקודת ה מ ו צ א של רולס ,היא
ההנחה ,שהוא תופס כהגיונית
ומשותפת לכל בני האדם ,כי כדי
לממש את הצדק ,וכוונתו בצדק
אך ורק ל ח ל ו ק ה צ ו ד ק ת של
משאבים ,יש להחעלם מנתונים
אישיים של הפרט .כלומר ,אסור
לקחת בחשבון אח מוצאו הלאומי
של ה פ ר ט  ,א ת ה ש ת י י כ ו ת ו
העדתית ,את כישוריו האישיים,
את מעמדו הכלכלי ,את יופיו של
הפרט וכו׳  -כל אלה חייבים
להיות נעלמים ובלתי רלוונטיים
בחלוקת המשאבים .בכך מנסה
רולס למנוע התאגדות חברחיח על רקע של אינטרס משותף;
שחיפים ידאגו רק ליפים ,העשירים לעשירים ,המוכשרים
למוכשרים וכוי .את עוגת התקציב עלינו להעניק לבני אדם
כבני אדם ,כלומר  -האדם ורק הוא תכלית האמנה ,ולא
האינטרטים שלו.
אפשר להדגים את הרעיון הזה מנקודת מבט אתרת ומחחום
אחר לתלוטין  -האמנות .ידוע שלעתים מזומנות שיפוט טיבה
של יצירת אמנות איננו מבוסס על איכויות היצירה עצמה,
אלא על ידי גורמים נוספים שבעיני קאנט ,ואולי גם רולס,
אינם רלוונסיים כלל ,כמו למשל  -מי כתב את הרומן ,מי צייר
את התמונה וכוי .ההשפעה הנודעת למידע מסוג זה היא רבה
ולא פעם קורה שיצירת א מ נ ו ת הנתפסת בעינינו מרחוק
כגרועה ולא מעניינת ,זוכה להערכה רבה מכיוון שנוצרה בידי
אמן ידוע.
רולס מבקש לערוך את שיפוטי הצדק שלו בשטח סטרילי,
ולשם כך הוא מתנה את עריכת האמנה תחת מעטה של מה

m

שמכונה בפיו ׳מסך הבערות׳ .מדובר במצב היפותטי ובו אין
למשתתפים בניסות האמנה ידיעות כלשהן על עצמם ,על
מעמדם התברתי והכלכלי ,או כל מידע אתר שעשוי לגרום
לתלק מהם לשתף פעולה כדי לא לאבד את כותם או השפעתם.
עם זאת ,יש לחברים מאתורי המסך הבנה כללית בנושאים
רבים ,כמו למשל ידוע להם שמעמד כלכלי נמוך הוא מכשלה
בקידום החברתי ,שנכות עשויה לעכב את התפתתותם וכוי.
עם ידיעות כלליות שכאלה אמורים הברי האספה לההליט על
אוסף של כללים כיצד לחלק את העוגה כשיורם מסך הבערות
וההתאגדות הרגעית הזו תהפוך למסגרת תיים ממשית.
ההיגיון אומר ,מניח רולס ,שתחת מעטה של בערות לגבי
עתיד תייהם ,יעדיפו כל תברי הקבוצה להבטית לעצמם קודם
כול את המינימום האפשרי כדי להתפתח ,ממש כמו האם
ההרה המבקשת דבר אחד  -בריאות .מינימום כזה יאפשר גם
למי שימצא את עצמו בתחתית הסולם התברתי והכלכלי,
להשתלב בחברה ולזכות בנתח מהעוגה שתעמוד לתלוקה
בהמשך .דומה כי עיקרון כללי שכזה יתקבל על ידי כולם ,ויש
להנית כי הוא ימשיך להתקיים ,כאמור ,גם אחרי שיוסר
מעינינו צעיף אי הידיעה לגבי עתידנו .ומה הם הערכים
הנתשבים להכרתיים כדי לממש את עתידנו כשנסיר מעצמנו
את צעיף הבערות? בראש ובראשונה נרצה להבטיח כי כולנו
נהיה שווים זה לזה .ללא ערך השוויון כנקודת ההתתלה ,אין
ט ע ם בכלל לדבר על ש י ת ו ף פ ע ו ל ה ו ע ל ה ת א ג ד ו ת .
הערך הנוסף ברשימה שללא ספק נרצה לממשו ,הוא ערך
החירות כיוון שללא חופש ספק אם בכלל תהיה לנו מוטיבציה
להתתרות ,להתייעל ,להגדיל את כמות המשאבים ולהעשיר
את הסביבה שאנו חיים בה.
כדי שהחירות לא תהפוך לערך הרסני ,במיוחד בהקשר הכלכלי,
מוסיף רולס את מה שנתפס במבט ראשון כבלתי מחיישב עם
ערך השוויון  -זהו ערך ההפרשיות המתקבלת על הדעת.
מטרתו להבטיח שבתנאי תחרוח ,כשאחד מאנשי האספה
יזכה לנתח גדול מהעוגה ,לא ייגרע חלקו של החלש ואולי
אפילו יגדל ביחס לנתח שהיה מקבל מלכתחילה .כל עוד
תורמת ההפרשיוח לכלל מחד ,והיא איננה מפרה את תנאי
ההזדמנות השווה ,מאידך ,יתקבל סייג ההפרשיות כקביל .ללא
קביעת כללי הפרשיות מתקבלת על הדעת ,ספק אם נוכל
לממש תיים משותפים.
אם נחזור לדוגמה הפותחת של עוגת יום ההולדת ,נבין
שהקפדה על ההבדלים בגודלה של פרוסת העוגה הכרחיים
כדי להימנע מקנאה הדדית בין הילדים ,ומקיפות אותם ילדים
שנמנעים או מתקשים להתבלט בדרך כזו או אתרת לצורך
הגדלת חלקם בעוגה .מדברים אלה עולה שכדי לממש את
האמנה ,עלינו לשתף פעולה זה עם זה ולהתחשב בגורמים
שאינם קשורים רק ברווחתנו האישית.
לפני שנפנה אל הביקורח שהוטחה ברולס ,חשוב להעיר כי
עוגת יום ההולדח בה פתחנו נעשית מורכבת וקשה פי כמה
לחלוקה כאשר מדובר במשאבים שהמדינה אמורה לחלק
לאזרחיה .הואיל ואנתנו תיים במסגרת המדינית ,מעבר למסך
הבערות ולא במצב הראשוני-תחילי ,הרי חלוקה של תקציב,
היענות ללחצי עובדים ,שלא לדבר על המרקם הקואליציוני
שמתווה בעבור שר האוצר את מדיניותו  -כל אלה אינם
מאפשרים כתיבה של אמנה בהתאם למינונים שמציע רולס
בכתביו.
גם הניסיון המרתק כשלעצמו להגדיר מהו צדק ,ולהציע בתוך
כך מתווים לחקיקה חברתית-כלכלית ,יתקשה לעמוד נוכה
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דרישת התועלת שכל סקטור בהברה מתכוון למצות ממעמדו.
תלוקת הטובין  -הזכויות שהריבון מעניק ,ויהיה זה הריבון
במשפחה ,בכיתה ,ובמסגרות גדולות כמו מדינה ,אינן נגזרות
רק מערכים מוסריים ,ובוודאי אינן משקפות את הטוב העליון,
אלא במידה לא מבוטלת הן תוצאה של תועלת ,שלא אחת
היא נובעת מהצורך לשמור על ׳שקט תעשייתי' ,בדיוק כמו
במקרה הילד הצעקן והטרתן שאינו מרפה עד שמקבל את
תלקו בעוגה.
האם עלינו להקיש מכך שעקרון התלוקה של רולס הוא
התגלמותו המלאה של הצדק ,בעוד הפרקטיקה של חיי היום
יום מקלקלת את התאוריה ואינה מאפשרת את מימושו? האם
נוכל לשמר את ההגינות של המצב התחילי גם מעבר למסך
הבערות כדי להבטיח חלוקה צודקת נטולת לתצים פוליטיים,
חברתיים ,עדתיים ,בין-דוריים וכוי? האם אפשרי להבטיח את
עקרון ההפרשיות ,כך שבמקרה של חלוקה לא שווה של
משאבים ,הפער בין התגבולים לא יהיה גדול מדי אלא מתקבל
על הדעת?
הביקורת על רולס התייחסה בדיוק לבעיות הללו ,וכדי להדגים
את הקושי שביישום עמדתו אזכיר בקיצור חוויית ילדות שלי כבן
קיבוץ .הקיבוץ ,לפתות בשנות התמישים ,יכול היה לשמש היטב
את רולם כמודל לחלוקה צודקת ,ובעיקר כמקום שבו נשמר הפער
בין החברים כדי למנוע קנאה או צרות עין .מדובר בתלוקה של
משאבים שהיום ,לאור התפרקות התברה השיתופית של הקיבוץ,
יישמעו מובנים מאליהם ואולי גם קטנוניים ,אבל היו תברים
שקיבלו מנה נוספת מהעוגה הכללית מסיבות שונות ,מבלי לעבור
על סייג עקרון ההפרשיות המתקבלת על הדעת.
מצב זה נמשך עד שממשלת ישראל הסכימה לקבל פיצויים
מגרמניה ,או אז כשהחלו חברים ניצולי השואה לקבל פיצויים,
נפרצה התומה שהגנה על השותפות ,ובאספות אין ספור התבקשו
החברים ,בשם עקרון ההפרשיות ,לשלשל את המגיע להם לקופת
הקיבוץ הכללית .חלקם הגדול סירב ונאלץ בסופו של דבר לעזוב
את הקיבוץ .ברור שהתברים ניצולי השואה לא ידעו שבאחד
הימים יקבלו פיצויים ,שהפער בינם לבין תברי הקיבוץ האתרים
יגדל לשיעורים בלתי מתקבלים על הדעת ,ולכן אין זה סביר
שהמצב התתילי ישמש כבסיס לעקרונות הצדק .זו תמצית
הביקורח שהשמיע רוברט נוזיק כנגד רולס :חלוקה של משאבים
איננה עניין תאורטי ועקרונות החלוקה לא יכולים להיעשוח
תתת מסך של בערות כאשר איש מבין משתתפי האספה איננו
יודע על עצמו דבר .לבני האדם כישורים שונים ,יכולות לא שוות,
והביוגרפיה האישית של כל אחד מזמנת ׳הזדמנויות׳ לטובין)כמו
למשל ירושה גדולה של הדודה( ,שאיננה מנת חלקו של הזולת.
האם יש לוותר על ירושה ,או להבדיל  -על פיצויים מגרמניה רק
כדי לשמור על עקרון ההפרשיות ,האם הזכאות הטבעית של
האדם  -כישרון ,יכולת וביוגרפיה ,איננה עומדת לו אם וכאשר
נפרץ עקרון ההפרשיות?
אם נתזור למקהה הקיבוץ  -טענתם של ניצולי השואה הייתה
שאיש מבין החברים האחרים לא חווה על בשרו את מאורעות
מלתמת העולם השנייה ,ומכיוון שכך הם זכאים ,ובדין לשמור
לעצמם את הפיצויים .האם הדרישה לתלוקת הפיצויים בין חברי
כל הקיבוץ הייתה צודקת? האם ביוגרפיה אישית דומה במובן כזה
או אחר לנתונים אישיים ,כמו כישרון ,חריצות ,יכולת וכוי? קשה
לקבוע מה היה רולס אומר בעניין זה ,אבל הדוגמה שלעיל
מבליטה עד כמה קשה לתפעל בזמן אמת את עקרונות הצדק
התאורטיים שלו.

בר הפלוגתא של רולס הוא ,כאמור רוברט נוזיק .על פי שיטתו,
הזכאות לרכוש פרטי איננה ניתנת בכלל לוויכוח :הוא מ א מ ץ
שאדם זכאי לרכוש ,כל עוד הוא נצבר ביושר ובדין ,אך הוא
מסייג את הזכאות הזו כאשר מדובר בשאלה של קיום התיים
ונוכח צרכים בסיסיים ,שללא חלוקתם ,לא תוכל החברה
להמשיך ולשרוד.
אם למשל ,הפיצויים מגרמניה היו הכרחיים להמשך הקיום
המשוחף של הקיבוץ ,וערך זה היה מוסכם על כולם ,אזי סביר
להנית שגם נוזיק היה דורש להפקיד את הכספים בקופה הציבורית.
אך מכיוון שעניין זה לא עמד על סדר היום ,והפיצויים לא
נתפסו כהכרחיים לקיום החברה השיתופית ,לא היה מקום
לדרישה הגורפת של חברי הקיבוץ .כי נתיק ,בניגוד לרולס ,סולד
מרעיון ההתערבות של המדינה
בתיי הפרט ,ובתלוקה של משאבים
ב ה ת א ם ל ע ק ר ו נ ו ת של צדק
שנקבעים מתוך נקודת תצפית
כוללת.
לעולם לא תיתכן תלוקה צודקת
מתוך תכנון-על ,כמדיניות לתיקון
עוולות שהטבע גרמן)חריצות מול
עצלות ,כישרון מול חוסר כישרון
וכוי( ,וזאת גם אם הבעלות על
הרכוש הפרטי נ ע ש ת ה כ א ש ר
הרכוש נחשב בשלב כלשהו כרכוש
כללי ,כמשאב שאיש לא היה בעליו
קודם לכן.
את רעיון הכלכלה ה ח ו פ ש י ת
בארצות הברית קודם שהונהג בה
מס-הכנסה .אז השתלטו יתידים
על רכוש משותף ,כביכול ,כמו
אדמות ,שטתי מרעה וכוי ,וזאת
כ א מ ו ר כל עוד צבירת הרכוש
הפרטי לא חיבלה ברצונם של
אחרים לרכוש דומה ,או פגעה
בצרכים בסיסיים ,שבלעדיהם
החברה הייתה תדלה מלהתקיים.
בסרטי המערב הפרוע מתערבח
המדינה ,השריף ,רק כאשר מופר
הפיקוח הטבעי על המיקח והממכר של כותות השוק ,או אז
נדרשה התערבותו של שומר החוק ,שמנע מן האזרחים להמשיך
ולקיים את ההתנהלות ההיסטורית של הצדק על ידי ענישה .ואכן,
נוזיק ,בניגוד גמור לרולס ,נמנע כמו מאש מפגיעה במה שנראה
בעיניו כצדק שרק מפרספקטיבה היסטורית ניתן לאמוד את
ערכו :צדק שלא השותפים של ההברה ניסתוהו באופן מכוון
והגיוני ,כבמקרה של רולס ,אלא הוא נגזר מתנאי החיים ,ממפגש
בין אינטרסים ,ואולי גם ממפגש בין רמות שונות של צדק ,כך
שבסופו של תשבון הצדק תמיד ינצת.
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