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חברה הומנית תופשית ,המבוססת על ערכי צדק ושוויון,
שחבריה אינם יכולים לקבל מענה הולם על צורכיהם הבסיסיים,
בין מכוח עשייה לעצמם ובין מכוח חלוקת משאבי התברה
ביניהם באורח שוויוני ,חברה כזאת המבקשת לעשות צדק עם
חבריה ,עושה זאת על ידי צדק מתקן .בכך היא מתכוונת
להבטיח לחבריה הכנסת מינימום תיונית לקיום ,מזון ,מחסה,
חינוך וטיפול רפואי; לאפשר )  ( e n a b l eלהם ליהנות מכבוד
עצמי ועצמאות אישית הנשענים על היצע רב ככל שניתן של
אפשרויות )  ( p o s s i b i l i t i e sוהזדמנויות ) ( o p p o r t u n i t i e s
ל ח י י ם שיש בהם ברכה; להכיר בשונות בין ב נ י  -ה א ד ם
ועל-יסוד זה להתאים להם את היצע האפשרויוח ,כך שיוכלו
להסתייע בהן לטובתם ולטובת החברה .כאשר אזרתים נפגעים

ואין ביכולתם להתקיים באורח ראוי מפאת מחלה ,נכות או
אבטלה ,החברה תסייע להם למזער את פגיעותם ותשווה את
תנאי תייהם וסיכוייהם להתמודד באורח הוגן על משאבים
במלחמת הקיום; היא תכיר בכך שבידיה למנוע או לצמצם
א י  -צ ד ק ושחובתה לעשות זאת לטובת אזרחיה ,למען
שלמותה ,תוסנה ויכולתה להתקיים ברמה נאותה לטווח ארוך.
חברה הנוהגת כך ,עושה צדק עם עצמה ועם חבריה .חברה
הנמנעת מעשייתם של אלה ,נוהגת באי-צדק חברתי ומסכנת
את עצמה.
זהו ה״אני מאמין" של חברת הרווחה והמדינה הדמוקרטית
המערבית" .אני מאמין״ זה נבחן בעשייה של צדק לאזרחיה.
ראשיתה של העשייה הזאת היא ב״צדק חלוקתי״ ובמקום שם

הוא אדק ?•rmn
אין הוא מתולל תוצאה שווה ,היא נוקטת ב״צדק מתקן"
כזכות .בכך היא מצמצמת אי-צדק ופועלת למימוש של צדק
הברתי.
עמידה במבחן זה מותנית בגורמים אתדים .אתד מהם הוא
הגורם המוסרי המשותף לפרט ולכלל החברתי .בלעדיו ,ספק
אם ניתן לעשות צדק .גם אם תברה מואילה להשקיע בעשיית
צדק מתקן ,ספק רב אם היא יכולה להשיג בכך צדק חברתי
לכל תבריה .יתרה מכך ,עצם האפשרות לממש את האידאל
הזה במנותק ממערכת ערכים רתבה יותר ומהתנהגות מוסרית
אחראית  -אישית ותברתית ,מוסלת בספק .אנסה אפוא,
להציג טיעון זה ולדון בו נוכח ניגודים המובנים בחברה.
הניגודים האלה מקשים לתקן עוולות של אי-צדק ולעשות
צדק מלא עם כל תבריה.
הניגוד הראשון ,שני היבטים לו .ההיבט הראשון כרוך בהנתה
שחברה חופשית ,המעניקה ערך שווה לכל אזרחיה כזכות,
יכולה מעצם טיבה לממש אח ערך השוויון ולקיים בכך צדק
חברתי .הברה המקיימת כלכלת שוק על פי עקרונות של חופש
ושוויון הזדמנויות ,מאפשרת יתרון לאלה ש״זכו" ביכולות
ובנכסים רבים יותר מלכתתילה ,ומשאירה בעמדה נתותה
יותר את אלה החסרים תכונות אלו .בהברה כזו ,המבוססת על
תחרות על משאבים ,בעלי הכוה והיכולת זוכים בעדיפות
ומרוויחים בתחרות זו .התסרים אותם ,מפסידים ,והפער
ביניהם גדל והולך .חברה כזו ,המבוססת על כלכלת שוק
תופשי ,המבקשת להעניק שוויון לכל חבריה במציאות שבה
אין הם שווים ביכולות שלהם והתלשים שבהם נפגעים ,יכולה
להסתייע במנגנון"הצדק המתקן" לפיצוי על אי-הצדק שגרם
"הטבע" ועל אי-הצדק הנובע מהשיטה החברתית כלכלית.
אולם ,הצדק המתקן מעורר כמה בעיות .הראשונה  -על מנת
לעשות צדק עם הנפגעים ,המדינה מגדירה אותם בנזקקים.
בכך היא מתייגת ומרבדת אותם בסולם הריבוד התברתי.
כשהמדינה מגדירה מעמד זה של נזקק ,בעל זכות תוקית
ליהנות מהסיוע שלה ,בה בשעה היא קונה לעצמה את הזכות
לחדור לרשות הפרט שלו .לדוגמה כשהמדינה מעמידה אותו
במבחן זכאות או כשהיא מתערבת בחייו על-מנת להגן עליו
היא פוגעת במעט כוחו  -בחופש ובכבוד העצמי שלו ,שלעתים,
הם נכסיו היחידים.
שנית ,התערבות המדינה נעשית בדרך כלל על פי כללים
אוניברסליים שלא תמיד מותאמים לצרכים הייחודיים של
הנזקק כאדם שלם .הכוונה לצרכים שהם מעבר לצורכי הקיום
הבסיסי שלו .צרכים ,שהמענה עליהם יאפשר לו להתמודד עם
כותות השוק החברתיים והכלכליים באורח תופשי .יוצא,
אפוא ,שהתבדה עושה מעשה של צדק מתקן בגבולות
המאפשרים לאובייקט ליהנות אולי מקיום סביר ,אך לא
מיכולת תתרות עצמאית בשוק .במקהה כזה גם אם עשיית
הצדק היא עשייה של צדק מתקן ,הנהנה ממנו לכאורה עשוי

שלא לקבלו ככזה .במקרה הטוב ,הוא עשוי להכיר בו כצדק
תלוקתי מבתינתו ,המוציא את החברה ידי חובה כלפיו.
שלישית ,בכך שהנזקק ,קרבן השיטה החברתית-כלכלית,
אובייקט הסיוע ,משתף פעולה עם עושי"הצדק המתקן״ ,הוא
מאפשר להם לצאת ידי חובת פיצוי ,ולא לצאת ידי התובה
למנוע עוול.
הבעיה הרביעית כרוכה בהתערבות המדינה בכותות השוק על
ידי הסיוע שהיא נותנת למי שלא היה להם הכוח הגופני או
הנפשי להתמודד עמם בעצמם ,והם מקבלים את הוסר האונים
שלהם ומוכנים להגדיר את עצמם בנזקקים .הבעיה הקשה כאן
היא שהמדינה מתערבת לטובת אלה שהיו מוכנים להגדיר את
עצמם כך ,ואין היא עושה זאת לטובת אלה שאינם מוכנים
להגדיר עצמם באורת דומה ומנסים להתמודד ולגבור בכוח
רצונם על נחיתותם .האמנם זהו צדק תברתי? שמא שיטת
הצדק המתקן הזה ,כשהתבדה מתגמלת אח מי שכוחם לא
עמד להם )ענייננו כאן רק באלה שלכוח הרצון יש תפקיד
בהתמודדותם עם המצוקה( ,תורמת להחלשת כוח ההתמודדות
של ב נ י  -א ד ם ? הסוגיה קשה ,שכן לעתים התגמול ניתן
לאזרחים ,אשר מפני חולשה כלשהי ,החליסו באורח מודע
)כאשר הדבר בידם( ,להעדיף את סיוע המדינה ע ל  -פ נ י
התמודדות .לעומת זאת ,מי שלמרות נחיתותו היחסית ,כוחו,
רצונו או האידאולוגיה שלו עמדו לו בהתמודדות זו אינו זוכה
באותו תגמול .בכך יש משום הכרעה מוסרית הן של החברה
הנותנת והן של הפרט המקבל.
ההיבט השני קשור בהשקעה הדרושה לעשיית צדק מתקן.
במבנה הביורוקרטי של מדינת הרווחה המודרנית קיים נתק
בין הנותן האינדיווידואלי באמצעות המס שהוא משלם ,לבין
המקבל האינדיווידואלי ,באמצעות החוק המעניק לו את זכות
הקבלה .ייתכנו גם הבדלי תפיסה בינם לבין עצמם ובינם לבין
מי שמוציא לפועל את תכנית הצדק המתקן מטעם המדינה.
ההשקעה הדרושה כדי לממן את עשיית הצדק עם הנזקק,
מתוקצבת מגביית מסים בעיקר מבעלי היכולות והנכסים .יש
מאלה שנכסיהם באו להם מעבודה קשה ושאכפת להם כיצד
המדינה מנצלת את משאביהם לטובת ההברה ,הם היו רוצים
שתרומתם למימוש צדק מתקן תועיל במושגיהם הם ובראייה
הנתפסת ע ל  -י ד ם כמוסרית .אולם ,השיטה הביורוקרטית
לעשיית צדק יכולה אמנם לפצות על עוול ,אך כאמור ,לא
תמיד יכולה לקדם יכולת או לפעול על-פי קוד מוסרי מוסכם.
אלה שהתאמצו להשיג את נכסיהם ,עשויים לראות בכך
מעשה בלתי מוסרי הנוגד את עקרונות הצדק התברתי.
צד אחר להיבט זה הנו ההשקעה שבעלי נכסים נזקקים לה
לשם התמודדותם עם מצוקה שלהם עצמם .הלק מבעלי
הנכסים ,גם אחרי שהתחלקו בנכסיהם עם החברה ,עדיין הם
עשויים להמשיך ליהנות מיתרון יחסי .במצב של חולי ,נכות,
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מום או כל עוול אחר שנגרם להם מן הטבע או מן האדם ,יש
להם האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם המצבים האלה,
הרבה יותר ממה שהחברה יכולה להשקיע ,כדי לעשות צדק
שיתקן עוול דומה בכלל אזרחיה .זאת מכיוון שהחברה פועלת
על פי עיקרון אוניברסלי של חלוקה ותיקון .המשמעות
המעשית הנובעת מכך היא שסיכויי בעל האמצעים לצאת
ממצוקה עשויים להיות טובים יותר ממי שאין לו אותם
אמצעים .בכך ,לא רק מונצח חוסר השוויון בחברה ,הוא אף
גדל ,ועמו ־ אי הצדק בתוכה .בלשון אחרת ,לא חמיד יש
בכותו של צדק מתקן אוניברסלי ,לעשות צדק חברתי .באורח
פרדוקסלי ,יוצא שמי שתרם לכלל יותר מקבל ,כשהוא נזקק
ל״צדק מתקן" על פי עקרון הצדק החלוקתי ,תמורה נמוכה
יחסית להשקעתו או שאין הוא זוכה לעתים כלל לצדק זה,
מפאת גובה הכנסתו .על-כן יש מי שעשוי לשאול אם אכן
הדבר מוסרי ,אפילו כשמדובר בהכנסת תבן לעפריים.
כשאין נכסי האזרחים שווים ,מי שיכול להיעזר בנכסיו כדי
להיחלץ ממצוקה ונוטל את גורלו בידו ,עשוי להצליח בכך .מי
שחסר נכסים לא יוכל לעשות זאת ותוצאת ההתמודדות
תהיה שונה .סיכויי העשיר ,אפוא להמשיך להיות עשיר ואף
להרוויח יותר למרות מצוקה ,גדולים מסיכויי העני לצאת
ממעגל העוני בעזרח אמצעים שהחברה מעמידה לרשותו,
כ ש ה ו א שרוי במצוקה שנוספה על ע ו נ י ו .
הניגוד השני טמון בפער שבין הצדק כרעיון
מופשט ,לבין התנהגוח חברתית ספציפית של
"עשיית צדק" במציאות נסיבתית .הקושי הוא
בכך ש ה מ ו ד ל ל ה ת י י ח ס ו ת הוא בדרך כלל
אידאלי וספק אם מציאות כלשהי תדמה לו.
הבעיה חריפה יותר כאשר האידאה המופשסת
קשורה בערך מ ו פ ש ט של ש ו ו י ו ן  .גם אם
נתייחט אל בני-אדם כשווים ,נכבד אותם ויהיו שווים בפני
התוק ,הרי אין זה אומר שיהיו שווים בפועל בתפיסת עולמם
הייחודית או בתפיסתם האידאית את הצדק ,המוסר והשוויון.
יש שונות בין תפיסת הצדק של היחיד לבין זו של החברה.
צדק כאידאה איננו בהכרח צדק פסיכולוגי והתנהגות צודקת
בעיני הכול .באורח פרדוקסלי יש אף התנהגות העלולה
להיתפס כעשיית עוול" .תשומות שוות" "צודקות״ לא תחוללנה
בהכרת"תפוקות שוות" .גם אם הן בבחינת עשיית צדק מצד
המשקיע ,לא בהכרח הן תיתפסנה כצודקות על-ידי מי שיקבל
אותן ,כך שתהיינה עבורו בבחינת צדק מתקן ומעשה מוסרי.
ע ל  -מ נ ת לבחון סוגיה זו בממדים נוספים ,נדון בה מזווית
הראייה של כללים שקבעו שלושה הוגים .הראשון ,קנס ,בצו
הקטגורי הראשון שלו" :עשה את מעשיך רק על פי אותו הכלל
המעשי ,אשר בקבלך אותו תוכל לרצות גם כן כי יהיה לחוק
כללי ".עשיית צדק על פי צו קטגורי זה ,שהוא בבחינת חוק
עליון של המוטר המערבי ,יכולה לממש צדק כערך אידאי
מוחלט ,כאשר אתה חסר פניות ומחזיק בידך סרגל מדידה
אוניברסלי החל על הכול ויודע לשפוט ולהעריך את המציאות
מעבר להבדלים של תרבות ,שפה וייחוד אישי .אולם ,ספק אם
כל קבוצה או יחיד הנתונים במצוקה ,יוכלו לעשות הערכת
מצב כזו ולקבל את החוק הכללי העומד מאחורי הצדק שנעשה
עמם .רק חברה היודעת לקבל את גורלה מתוך השלמה פנימית
עמוקה תוכל לעשות זאח .העולם הפוסט מודרני ש״הכול
הולך״ בו ספק רב אם הוא יכול לקבל את אותו חוק כללי.

מטבע .לא נדון בכל ההיבטים שלהם .נדון באלה הרלוונטיים
לענייננו .נקודת המוצא של הראשון הוא ״מה ששנוא עליך"
ושל השני ,את "שאהבת" .כמו בצו של קנט ,הפנייה היא אל
מי שמקיים מצוות עשה ,האוהב או השונא .אין זו פנייה אל מי
שהצדק אמור להיעשות לגביו ,הרע שאתה אמור לאהוב כמוך
או החבר "שמה ששנוא" עליך ,לא תעשה לו .האמנם ברור
שאהבת האחר כפי שאתה אוהב את עצמך תואמת את ציפיות
האחר לאהבה או שמה ששנוא עליך לאו דווקא יהיה שנוא על
חברך? עשיית צדק נתפסה לרוב על פי דרכו של הנותן ולא
של המקבל .השאלה המתעוררת אפוא ,כשהנותן והמקבל
אינם תופסים את הצדק באותו אופן ,מה אז המשמעות של
צדק חברתי?
נניח שחברה מסכימה על עקרון פעולה ״משווה" החותר
לצמצם פערים .אין זה אומר שכל היחידים בה ,הן מצד בעלי
הנכסים והן מצד אלה התסרים אותם יראוהו עין בעין למעשה.
שכן השונות הטבועה בהם היא מקור לתפיסת צדק ייחודית
המובנית באדם עצמו ותוכל תמיד לגרום לאי-שקט חברתי.
הניסיון החברתי להשיג צדק תלוי בתפיסה מוסרית או
תועלתנית .הוא מצביע על "מותר האדם מהבהמה" ,המתקן
את "הצדק הטבעי" המתקיים ביקום ומנסה ליצור "צדק
אנושי״ צדק כזה הולם חברה אנושית ,החותרת לחלוקה שווה
של נכסיה בין חבריה .עיקרון חלוקתי זה עומד
גם ביסוד"ואהבת לרעך כמוך" שדנו בו קודם
לכן ,גם אם יש בעיקרון זה יסוד סובייקטיבי
שאיננו מכיר בהכרח בשונות טיב האהבה שהרע
היה רוצה ליהנות ממנה .בלשון אתרת :היסוד
האישי הסובייקסיבי של תפיסת הצדק איננו
זהה ליסוד האובייקטיבי-אוניברסלי של תפיסת
צדק חברתית .אם לא תהיה השוואה בתפיסת
האדם את הצדק ,כל יחיד וכל קבוצה ,בייחוד קבוצה אתנית
בעלת ייחוד תרבותי ,יראו אותו בצורה שונה .תפיסה כזאת
דומה אמנם צורנית אך עשויה להיות שונה בתוכנה בחברות
השונות  -דבר המתבקש כמעט מאליו בעולם המכבד ייחוד
ושונות.
עשיית "צדק מתקן" לטובת יהיד ,אם תיתפס על-ידו צורנית
בתור שכזאת ,עשויה להביא להכרת תודה גם אם מבחינת
התוכן ,לא עלתה בקנה אתד עם המצופה .לעומת זאת"עשיית
צדק" תברתי עם אדם שלא יבחין במשמעותה הצורנית וישפוט
אותה תוכנית בלבד ,עלולה לעורר הרגשת קיפות או כעס,
פונקציה של עולמו הפנימי הייחודי ,בהקשר החברתי
החד-פעמי שלו.
עקרון הצדק החברתי במימושו ,הוא עיקרון שהחברה טובעת
אותו בשל רצונה לשאת באחריות ומחויבות לחבריה השווים
בפניה .אולם ,האפשרות שאזרח אינדיווידואלי חופשי יתפוס
סובייקטיבית ,לוגית או פסיכולוגית את ה׳׳תיקון" כמעשה
שאין בו משום עשיית צדק עמו ,עלול להשפיע באורת מודע
ובלתי מודע על התנהגותו בחברה .אם החברה תנסה לסייע לו
במקרה כזה ,תרף אי-שביעות רצונו ו/או התנהגות הפוגעת
בסדר התברתי ,היא עלולה לעשות מעשה של אי-צדק חברתי.
שכן ,אנשים המתתלקים בנכסיהם עם אדם המפנה להם עורף
ופוגע בהם ,עשויים לראות בכך מעשה בלתי צודק ובלתי
מוסרי .במצב כזה הנהנה לכאורה מהצדק המתקן וגם מי שתרמו
לכך ,לא תושבים שנעשה צדק עמם .האם זה צדק חברתי?

הלל הזקן אמר :״מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך" ואילו
רבי עקיבא טבע את הערך האומר" :ואהבת לרעך כמוך״ .שני
כללים מוסריים אלה נראים לכאורה כשני צדדים של אותה

דיוננו עד כאן עסק בעיקר בפיצוי או תיקון מצב של אי-צדק

לאחר שנגרם .האם יש בכוחו של צדק מתקן ,לאפשר מראש,
י צ י ר ת ת ש ת י ת של ש ו ו י ו ן בין ב נ י  -ה א ד ם ? ב ר א י י ה
ביו-פסיכו-סוציאלית ,צדק מתקן יכול לאפשר לאדם למצות
את עצמו ב מ ו נ ח י ם יחסיים ובשום מקרה לא במונחים
מוחלסים .גם אם יצליח יחיד למצות את מלוא הפוטנציאל
שלו ,הוא מממש עיקרון של מיצוי פוטנציאל הצמיחה והגדילה
בתנאי תיים דומים של קבוצתו ,ולא של הקבוצוח כולן .על
אחת כמה וכמה ,אין הוא יכול לזכות בתוצאה שווה משום
שתנאי החיים לפני הלידה ואחריה אינם שווים אפילו בתוך
הקבוצה עצמה.
ביתר דיוק ,ניתן לומר ,שצדק מתקן אופטימלי מזווית הראייה
של היהיד ,הוא צדק המעניק לו זכות לגדול ולהתפתח כך שיוכל
למצות את הפוטנציאל שאתו נולד .אם תרצו ,המרב שיכול
לחולל צדק מתקן ,זה להבטיח שכל ילוד אישה יחונן בסגולות
שיאפשרו לו כושר התמודדוח שווה לזה של אחרים ,כדי
להבטיח את קיומו ואת איכות קיומו .מתעוררות שלוש שאלות:
האם ניתן להבטיח שוויון של בני האדם עוד בטרם נולדו? האם
ניתן להבטיח שוויון בתנאי גידולם וחינוכם לאחר לידתם?
והאם האדם ינצל זכות כזו לשוויון וימצה אותה עד תום?
פיענוח הגנום האנושי ,מציב אתגר מיוחד במינו בפני האדם
והחברה .השאלה האתית הגדולה היא האם יהא זה נכון לתקן
את הטבע ולהבטיח שרק בני-אדם בעלי פוטנציאל התמודדות
יוכלו להיוולד ובכך ,ליצור תנאים שווים לכול,
או להפך ,חרף האפשרות הנתונה בידי האדם
לעשות מעשה של"צדק מתקן" טרום לידתי
לא יעשה זאת משיקולים מוסריים ,שלא כאן
המקום לדון בהם .אולם ,איש לא יערוב לכך
ש״בעלי כוח" לסוגיהם ,לא ינסו לפחות לנצל
אח האפשרות הזאת .במקרה כזה ,שמאפשר
שליטה על המציאות הטרום לדתית ,ניסיונם של יחידי סגולה
לתקן הטבע ,יהיה בלתי צודק בעליל מבחינה חברתית .
ומה המצב בשלב שלאחר הלידה? האדם ,אינו אחראי ,לא
לתכונות שהוא מביא אתו לעולם )  , ( N a t u r eלא למי שהם
הוריו ולא ל ג י ד ו ל ו )  ( N u t u r eולחינוכו על-ידם .בוודאי אין
הוא אחראי להברה הסובבת אותו ואת הוריו ומשפיעה על
גידולו ועל חינוכו .הוריו מולידיו והחברה סביבם ,יכולים אולי
לשלוט בתנאי הגידול והחינוך ולהבסיח את קיומם של תנאים
המאפשרים עשיית ״צדק מתקן" לאתר הלידה ,אך האם אכן,
הם עושים זאת? הסוגיה מורכבת :ראשית ,כאשר יש צורך
בכך ,ההורים ,האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם ,צריכים
להכיר בו ולהסכים כבני-חורין להתערבות המתקנת .שנית,
הורים בעלי אמצעים וחברה בעלת אמצעים יתרים ,אמנם
יכולים להשקיע בהתערבות מתקנת כזאת ,אולם ,חסרי
אמצעים ,יחידים וחברה ,גם אם ייהנו מצדק מתקן ,אשר לא
יהיה בו כדי להשוות את מצבם לבעלי האמצעים ,האם יהיה
זה אמנם ״צדק חברתי״?"צדק מתקן" שאי אפשר לממשו על
בסיס אוניברסלי של שוויון חברתי מקומי או גלובלי ,ספק אם יש
בו משום ״עשיית צדק״ חברתי .זהו בפירוש מצב של אי-צדק.
יכולת ה א ד ם ה ח ו פ ש י ל מ מ ש צדק מ ת ק ן ה נ ע ש ה ע מ ו
החל מהשלב בו האדם הבוגר הוא בן-חורין ו״יכול" בתוקף
זה ל ש א ח ב א ח ר י ו ת לגורלו ,ה א מ נ ם יכול הוא ל ש א ת
באותה א ח ר י ו ת בכל הנוגע להבטחת קיום " צ ו ד ק " א ו
״תיקון צודק" לעצמו או לזולתו ,כאשר נוצר מצב של אי
צדק? האמנם "תירות" ,״שוויון" פורמלי" ,זכות פוליטית"
ו״אתריות" אישית אכן מבטיחים שנםיבות חייו החברתיים
יאפשרו לו לממש את אחריותו זו? כלומר ,האם מה שאנו

יודעים על האדם ועל החברה היום ,מאפשר לנו להניח
שסדר חברתי כלשהו יכול להבטיח את ה ת נ א י ם לקיום
״צדק ח ב ר ת י " מ ל א ו ל ח ו ל ל " צ ד ק מ ת ק ן " בכל תנאי?
לכאורה ,חברה יכולה ליצור את התנאים למימוש עקרון
ה״צדק" ,בין תלוקתי בין מתקן .אולם ספק רב אם ניתן
להבטיח שאכן יהיה זה "צדק חברתי" ,המבוסס על תפיסת
עולם הומניסטית ,ליברלית ודמוקרטית של שוויון בין כל
בני אנוש ,באשר הם.
אכן ,צדק הוא עיקרון מוסרי ,פרי רות האדם והסכמה
חברתית עליו .הוא בא לתקן את מה שאפשר ,במציאות
"בלתי צודקת חברתית" ,של א י  -ש ו ו י ו ן ושונות ,המובנים
בטבע האדם ובנסיבוח חייו והנובעים ממתסור במשאבים
ומתוצאות המלחמה עליהם .צדק בא לאפשר איכות חיים
לאדם וסולידריות עם תבריו ,תנאי הכרתי לקיום סדר
תברתי ושלום .קשה ל א ד ם ל מ מ ש ע ק ר ו ן זה ,אך הוא
אתגר ואולי אף אפשרות הניתנת למימוש .האם נוותר על
תתירה להשיגו מפני הקושי?
חירות הפרט ,אחריות הכלל וצדק חברתי
הניגוד השלישי טמון במצב שבו אזרח ,מטעמים אידאולוגיים
ותרבותיים ,בוחר מרצון ,אם כי לא תמיד מדעת ,בעוני)כמו
מסעמי אורת תיים דתי( או במעשה המסכן אותו בנכות)מטעמי
שימוש בסמים למשל( .גם אם הודות לטבע או
לערכי החברה הוענק לו סיכוי לזכות ברווהה
חברתית ,בעצם הבחירה שבחר ,הוא מאבד את
סיכוייו ליהנות מערך השוויון ולזכות ברווחה ,בלא
סיוע החברה ,שלקחה על עצמה את המחויבות
לעזור לו במצוקתו .האם מתן סיוע כזה הוא בבחינת
עשיית צדק חברתי?
ניגוד זה נעוץ בשימוש שעושה היחיד בחירותו באורח הסותר את
טובת הכלל ועומד גם בסתירה לאתריות החברה כלפיו לסייע לו
בעת מצוקה .המדובר בהכרעה של יחיד לעשות מעשה המביא
עליו מצוקה ,כמו שימוש בםמים ממכרים ,שתיית אלכוהול ,חרף
נטייה מוכחת להתמכרות ,עבירה מודעת על חוקי תנועה
המחוללת תאונה ,או התלטה מודעת ללדת ילד עם תסמונת
דאון ,כשנטל הטיפול בו איננו מוטל על הוריו בלבד ,אלא על
החברה כולה על פי חוק או נורמה .בכל המקרים הללו ,היחיד
הביא על עצמו את מצוקתו והחברה ,מתוך אחריות לחבריה ועל
פי כללי הצדק המתקן ,חייבת לשאת בתוצאות מעשהו .האם זו
עשיית צדק תברתי או שמא ההפך :מודעותו של הפרט לסיוע
מקלה עליו ,מדעת שלא מדעת ,לגזור על עצמו מצוקה .כלומר
האדם עושה מעשה שיגרום לו מצוקה ואינו נושא לבדו בתוצאות.
יש מי שיראו בכך אי צדק חברתי .שכן ,אין נשיאה שווה בעול
האחריות לגבי התוצאות .בלשון אחרת ,החירות שהפרט נוטל
לעצמו)בזכות( ,ותוצאותיה נופלות גם על שכם החברה ולא רק
על שכמו שלו ,עשויה להיתפס בנסיבות מסוימות כבלתי אחראית
ונוגדת את ה״צדק חברתי" .יש מי שיטען שהדבר דומה לכל
עברה של יתידים שהתבדה משלמת מחיר כבד על מעשיהם.
אולם ראייה כזו ,עלולה להיתפס גם כאי צדק חברתי כלפי
הקרבנות ובכישלון חברתי להבטית צדק לכול .יש הבדל מהותי
בין התופעות ולא כאן המקום לדון בו .בכל מקרה ,יהיה זה אולי
נכון לטעון ,שעקרון הצדק החברתי דורש ,לנסות למנוע התלטות
והתנהגות אישית שנויה במחלוקח כזו ,כך שייעשה צדק עם
היחיד והחברה גם יחד .עיקרון כזה מכיר בקיומה של חולשה
מבנית באדם ,המתייבת התערבות שתהיה"צדק מתקן״ .התערבות
כזו עשויה לעשות צדק תברחי עם היתיד והחברה כאחד.
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ה ו א צדק ת ב ר ת י ?

ברוך ׳לובדיה

דק חברתי ,תרבות ואמנה חברתית
ניגוד חדש יתסית המקשה להשיג הסכמה חברתית רחבה בדבר
מהות ה״צדק" ומימושו ,מתפתח עם התפתחות הגלובליזציה
בתתומי התקשורת ,החברה והכלכלה .ככל שמרתב המחיה
המיותס גדול יותר ,כן גדלים ומתגוונים השונות ותפיסת השונות
בכל הנוגע לשוויון בין בני-האדם .עם התפתחות זאת עולה
מחדש שאלת מהותו של "הצדק" ולא רק ברמה של היחיד
והקבוצה ,אלא בראייה הרחבה יותר של היתסים בין מדינות ובין
אזורים גאו-פוליטיים .שוב אין להסתפק בהשוואה של איכות
חיים ,סביבה ,טכנולוגיה וכלכלה בין יחידים ,קבוצות וקהילות.
אינדיקטורים חברתיים ואחרים משמשים בסיס להשוואה בין
מדינות וקבוצות של מדינות המבקשות להשיג"צדק״ לעצמן
ולאוכלוטיות האזרתים שלהן.
מעבר לאינדיקטורים האובייקטיביים ״הנייטרליים" ,במרחק
הגאוגרפי בין החברות השונות יש גם מרחק פסיכולוגי ,המשפיע
מאוד על העמדה האישית והחברתית לעניין זה .בלשון אתרת,
קשה לדבר על סולידריות חברתית במושגים גלובליים למרות
אמצעי התקשורת ההמוניים המקרבים את המציאות הזרה אל
תודעתנו ויוצרת מעין קרבה פסיכולוגית ,מעין התייחסות רגשית.
יתר על-כן ,אותם אמצעי תקשורת הם מקור לתפיסת השוויון
ואי-השוויון ולהתייחסות המובחנת אליהם מצד הכול ,איש-איש
לפי תרבותו שלו.
עובדות אלו אינן סותרות את השימוש המובחן
בכוח-אדם ובכלכלה ,כדי למקסם רווחים של
חברה אתת על-חשבון החברה האחרת על
בסיס תפיסת"צדק" יחסי ,שאף"מיטיב" עם
ה״מנוצל" בכך שהוא מסייע בידו להעלות את
רמת החיים היחסית שלו.
בראייה גלובלית אפוא ,למרות ההתפתחות של
תרבויות-על ושפות-על ,האם יתפתח גם מושג ה׳׳צדק" כתוצאה
טינתטית של רוח האדם הגלובלית? ואותו ״צדק״ יהיה בסיס
להתפתחותן הקהילתית המקומית של תפיסות"צדק״ חדשות?
לכאורה נראה שתשובה חיובית אפשרית ועמה גם אפשרויות
חדשות לאדם ולחברה.
צדק חברתי וחברה אזרחית
התשובה שאנו מבקשים לתת לשאלות אלו הנה באמצעות רעיון
החברה האזרתית הגלובלית ,הפועלח כגורם חוץ ממשלתי מאזן,
והמבוססת על עקרונות מוסכמים בדבר מהותו של צדק חברתי
במציאות בת זמננו .ניסיון לעצב אמנה חברתית תדשה על בסיס
כזה מתייב בין השאר להכיר בעובדה שצדק אבטולוטי איננו
בנמצא ויש לפעול כדי להשיג הסדרים ברוח צדק תברתי אפשרי.
זאת ,במובחן מתביעות הצדק של ספרות המוסר התברתי
האולטימטיבי.
יתרה מזאת ,אם יש מה לפתור ,זו בעיית הטתירות הפנימיות
הגדולות הגורמות לאי נחת תברתית .מה שדרוש הוא להגיע
למכנה משותף מוםכם בדבר מהותה של עשייה חברתית שתהיה
צודקת גם מבתינה פסיכולוגית.
במסגרת הסדרים אלה יהיה צורך לנקוט צעדים נוספים כמו
ויסות מקורות העצמה בחברה והסדרת יתסים הוגנים יותר בין
היחיד לבין החברה על כל מרכיביה ,באורח שחירויות הפרט
תישמרנה .כמו כן הפרטים נוטלים על עצמם אחריות ברורה יותר
ושותפות בנושאים שבהם היה ניגוד בין חופש הפרט לבין
אתריות הכלל .בכך יחרמו לחברה מאוזנת יותר ,לצדק חברתי
ועמו ,לאיכוח חיים ולרווחה אישית וחברתית.

צדק חברתי וביטחון סוציאלי בחברה אזרחית
הסוגיה האחרונה המחייבת הבהרה ,היא הזיקה בין עקרונות
הצדק התברתי לבין הביטחון הסוציאלי בחברת רווחה
קפיטליסטית .תפקידה של חברה כזאת הוא למנוע עוני ולהבטיח
לכידות חברתית).(social cohesion
בהנחה ששוק העבודה הוא המקור החשוב והמרכזי לפרנסת רוב
האוכלוסייה ,זה המקום בו הביטחון הסוציאלי צריך להתערב
על-מנת להבטיח שמקור זה יחקיים במלואו ובמקום שם הוא
כושל ,לפצות על האבדן.
המדינה חייבת להבטיח שיהיה איזון נאות בין ההגנה והתמיכה
הקולקטיביים ,בין הבחירה האישית ובין האחריות החברתית.
אלה ואלה צריכים להיות מוגנים ועל-כן גם מתוכננים אסטרטגית.
הדבר מחייב ארגון וסדר חברתיים הולמים ,פשוטים ויעילים
לעניין זה .האחריות לקיום הצדק החברתי אינה מוטלת רק על
ה מ ד י נ ה א ל א גם על ה א ז ר ח י ם ו ה ח ב ר ה ה א ז ר ח י ת .
התרומה החשובה של דיון זה היא הראייה את עשיית הצדק על
שני צדדיה ,ביחסי סובייקט-אובייקט דו-כיווניים מתחלפים .אין
כאן צד העושה עשייה של צדק ואובייקט הנהנה או נפגע.
האינטראקציה האנושית היא כזאת שכל המעורבים בעשיית צדק
עושים או לא עושים צדק עם זולתם ,בין אם הם בצד של המתתלק
עם האחר במה שיש לו ובין אם הם בצד של הנהנה מאותה
החחלקות ומגיב עליה .הנקודה המכרעת היא
ש״עשיית צדק״ שלא נתפסה ככזאת על ידי כל
המעורבים בה ,לא ברור כלל ,אם אכן היא"עשיית
צדק" ובוודאי לא"צדק חברתי" .גם אם יכולים
להיות הבדלים בתפיסה התוכנית של צדק ,אם
אין הסכמה צורנית ומוסרית לגביו ,ספק אם
עשייתו יכולה להיתשב עשייה של צדק חברתי.
המאמר מבוסס על הרצאה שניתנה בכינוס הבינלאומי על ״צדק
תברתי והדרה חברתית" שהתקיים בקמפוס המסלול האקדמי
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