מבוא

מנהיג הוא תמצית נוף מולדתו והתגלמות חיה של
הוויית בית גידולו האנושי ,מקור יניקתו התרבותית,
מסורתו הלאומית וליבת המרקם החברתי בו הוא
שתול .יש שהוא מתגלה כפרי אוטנטי של מאוויי
עולמו הייחודי ומטביע בו חותם היסטורי ויש
שהוא אפיזודה חולפת ,כעלה נושר בשלכת רוח
סתיו .יש שהוא מתגלה כפרי בשל של אהבת הטוב
והיפה הנעלים ,הגלויים והכמוסים שבו ויש שהוא
גדל פרא ומנקז בתוכו את כל המאוס והנלעג ,הרע
והאכזר המבעבעים בתוכו .היכולת שלו להכיל את
מורכבות ההוויה שבה הוא חי ,את ממדיה הרבים

ואת השונות בתוכה ,תהא פונקציה של יחסי הגומלין
שלו עמה ,עושרו ושלמותו הפנימיים .יכולתו
להתמודד עם מצוקה ,לחלץ את החברה מתוכה
ולהובילה לעבר אופקים חדשים נובעת מכוח חזונו,
מעצמתו האישית ,מכושרו לקרוא את המציאות
ולתרגם את המשתמע ממנה נוכח צרכיה הממשיים
והסמליים ,לשפת מעשה תכליתי.
חברות הגירה רב-תרבותיות ובייחוד החברה

הישראלית הן אתגר מיוחד להנהגות שלהן .מפגש
רב-תרבותי מורכב טומן בחובו פוטנציאל של
יצירה ושל צמיחה מכאן ושל קונפליקט פנימי והרס
מכאן .מפגש כזה יכול לתרום להתפתחות נאורות,
קדמה טכנולוגית ,עושר ,שגשוג ואושר והוא יכול
לבלום גדילה ,לפורר ,לחולל שבר חברתי ולהוביל
להידלדלות ,לעוני ולאבדן .התהליכים ,המבנים
והסביבה ,משפיעים אלה על אלה ,קובעים את
כיווני ההתפתחות של המכלול האנושי ,החברתי
והמדיני של אותן חברות ומעצבים את עתידן.
קבוצות פוליטיות ,אידאולוגיות ודתיות יוצרות
עובדות ומכתיבות סדר יום

ואורחות חיים,

המאיימים על קיומן הרוחני ועל איכות חייהן של
קבוצות אזרחים אחרות )פרס ויער,

(. 1998

הדבר

גובה מחיר כואב ומזמין תגובה קשה .כולם יחד
מעצבים מציאות סבוכה שקשה להתמודד עמה.
כך נוצרים תסכול ,שסעים ומעגלי עוינות )הורביץ
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שנאה ואלימות ,נפגעות אשיות
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המוסר של אזרחי המדינה ומתערערים יסודות
המשטר ,הניהול ויכולת החברה להבטיח את קיומה
ואת איכות חייה בטווח הארוך.

האם יש לחברה מנגנוני הגנה מפני אלה ויכולת
להתמודד עמם? להנהגה ולמנהיגים תפקיד
אסטרטגי

רב עצמה בהתמודדות זו.

באורח

פרדוקסלי ,מנהיגים והנהגה נבנים ממצבי משבר

ועם זאת לעתים הם יכולים להתירם ולמנעם.
בחברה פלורליסטית ,תנאי מרכזי להתמודדות עם
מצבים אלה הוא שמנהיגים ירוויחו ממנה.
דהיינו ,יהפכו את הרב-תרבותיות ליתרון וגורמי
הקונפליקט יהפכו בידיהם מקור של אנרגיה ליצירה
חברתית תרבותית חדשה ולכידה ,אשר תאפשר
חיים איכותיים במרחב המחיה המשותף .אולם,
הסיכוי הטוב ביותר להנהיג חברה משוסעת במשבר
עמוק ,שיגשר על פערים והבדלים בין הקבוצות
הייחודיות

בתוכה,

הוא

כאשר

מתפתחת

מנהיגות-על המסוגלת להתעלות מעל לאינטרסים
פרטיקולריים ולזהות מכנה משותף ומוסכם שישמש
בסיס ללכידות ולשותפות.
בחברה ומנהיגות בקונפליקט ,גודל הדיפרנציאציה
החברתית והתרבותית ,כגודל השוני בין אפיוני
ההנהגה

בחברה.

הגורמים

המשפיעים

קשורים במסורות ההנהגה של הקבוצות השונות,
בסגנון ההנהגה שלהן ובייחוד במקורות הכוח
שלהן .לכך יש השפעה על טיב הניגודים ודרכי

ההתמודדות בין הקבוצות ,על ההגמוניה ועל אופי
התחרות ביניהן על המשאבים העומדים לרשות
הכלל .פוליטיזציה של תהליכים אלה מחריפה
אותם ומקשה על התהליכים האינטגרטיביים
באותה חברה.

מנהיגים נושאים באחריות לא מבוטלת להתהוות
שסעים ולהעמקתם ,כחלק ממאבקם לחיזוק
מנהיגותם ולחיזוק הקבוצות המונהגות על-ידם.
האם ניתן ,חרף ניגודי האינטרסים ,ליצור מכנה
משותף למנהיגים כאלה ,כך שיוכלו להמיר את
תפקידם המפלג לתפקיד משזר בחברה מסוכסכת?
זיהוי תכונה או אינטרס משותף לרובם ,המגשרים
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על-פני המפרי,ד עשוי לאפשר להם למלא תפקיד
קונסטרוקטיבי ביצירת הלכידות והסולידריות
ההכרחיים לכינון חיים משותפים איכותיים.
אמצעי שכיח שקבוצות ומנהיגים משתמשים בו

להגדרת זהותם ולחיזוק מוקד השליטה הפנימי
שלהם הוא בהיבדלות מהאחר ובהצבת גבולות
קשים למעבר ביניהם .לעתים הגבהת המשוכות
או פריצתן במלחמה ,מפצה על היעדר מוקד משיכה
פנימי בעל עצמה מספקת .לעתים ,אבדן ביטחון
אישי ,קבוצתי או חברתי או התהוותה של מצוקה
פנימית ואיום על הזהות ,מקבלים ייצוג פנימי של
"אחר" בו הם נלחמים על דרך ההשלכה .הם גם
עשויים לבקש דמות חיצונית בעלת עצמה להישען
עליה תוך וויתור על חירותם )פרום(. 1992 ,
בידי מנהיג כזה הבחירה להתמודד עם "האחר"
שבתוכם ועם חולשתם ומצוקתם ,תוך העצמת
מונהגיו ואפשור צמיחתם או להשליך את אלה על
זולתם ולהילחם בו .אותו "אחר" זולתני המהווה
עבורם אובייקט הוא בה בעת ,סובייקט בעל
אינטרסים משל עצמו ,שאמנם יכול להוות איום
ממשי עבורם ,אולם ,באותה מידה הוא יכול להיות
שותף להשגת מטרות חיוניות לשני הצדדים.
האין זו חלופה טובה על פני ראייתו כאויב ,שלילתו
ושלילת זהותו האנושית על-ידי דמוניזציה שלו
והחזקתו כאובייקט של עוינות ואלימות? ככל
שהאיום או דימויו גדולים יותר ,כך גוברים אמצעי
ההתגוננות

מפניו

ומפני

מנהיגיו.

אימוץ

מבציאים מסמלי כוח למנהיגים אזרחיים ,בא לענות
על איום זה .אך באורח פרדוקסלי הם עלולים
לחולל את מימושו בגלל עולם הדימויים ,דרכי
החשיבה וההתנהגות שלהם ,ההולמת לוחמים.
דפוסי הניהול ההיררכי שהורגלו להם במערכת
הצבאית ,המנוגדים למערכת הדמוקרטית ,מהווים
סיכון מהותי בפני עצמו.

דרכים אחדות להתמודדות עם מבצים אלה :לעשות
לביסוס הזהות הפרטיקולרית ,העצמה הפנימית
והביטחון הקיומי של האדם והקבוצה בלא שנצרכים
לבניית זהות באמצעות האחר ,להילחם בו או לגונן

על העצמי מפניו; לקבל כאפשרי וכלגיטימי קיום
יחדיו של קבוצות שונות במרחב חיים אחד על
בסיס של שותפות ודמוקרטיה; להבטיח מתן מענה
על צרכים ועל אינטרסים פרטיקולריים כזכות
לגיטימית ובמיוח,ד לבחור מנהיגים בעלי עצמה,
המכוונים אל יצירה ואל בנייה תוך שותפות ויכולת
התנהלות דמוקרטית .אלה תנאים הכרחיים
להיווצרות חיי אחווה בין קבוצות מבלי שתחושנה
מאוימות על-ידי זולתן.
אסטרטגיה בונה כזו היא ניגודם של שבטיות צרה
וכוחניות מפלגת כאמצעים לבסס זהות ולהבטיח
אינטרסים חיוניים.
בדמוקרטיה

אסטרטגיה כזו אפשרית

המבטיחה בעצם

מהותה שוויון

ושותפות בחתירה לביטחון כלכלי ,לאיכות חיים
וליצירה תרבותית ,המהווים מקור לגאווה ,לכבוד
ולהערכה .היא עשויה למנוע תחרות לוחמנית
על משאבים ולתרום להפגת מתחים ולרווחה.
אולם לא די בכך .עמנואל קנט ) ( 1794-1804
בצווים הקטגוריים שלו אומר" :עשה את מעשיך
רק על-פי אותו הכלל המעשי ,אשר בקבלך אותו
תוכל לרצות גם כן כי יהיה לחוק כללי ".כאשר
אתה עושה את מעשיך כ,ן שאין בהם משום איום

על זולת,ן עשית את הצעד המשמעותי ביותר
לצמצום קונפליקט אפשרי .שכן .גם אם האחר חש
מאוים על-ידך מסיבותיו שלו וכתוצאה מכך
מאיים עלי,ן ההתמודדות שלך עם איום זה יכולה
להיות כזו שתאפשר להזים את שהוא תופל עליך
ולפחות לא תיצור סיבה חדשה לאיבה
ובכך תזין מעגל עוינות ,שטנה ואלימות מתמדת.
יתרה מזאת .הבעיה הקשה היא להשפיע על הסביבה
כך ,שהיא תנהג על-פי אותו כלל ובלבד שהדבר
שהדבר ייעשה על דרך הכבוד לאחר ובאמצעים
דמוקרטיים .זה לא תלוי בנו בלבד .גם אם נרצה
בכך בכל לב ,אין שום ביטחון שהאחר ייענה לנו.
זוהי סוגיה תרבותית וחברתית .עם זאת ,ניתן

להניח על דרך הצו הקטגורי השני של קנט האומר:
"עשה פעולתך כ,ן שהאנושות הן שבך והן שבכל
איש אחר ,תשמש לך לעולם גם תכלית ולעולם
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לא אמצעי בלבד ".ההתייחסות אל האנושי שבאחר
עשויה להיות בסיס לראשיתה של הידברות לאותה
מטרה.

אמ אכן ייווצר בסיס משותף להידברות ולעשייה
בעלת משמעות לצדדימ ,כולמ יצאו נשכרימ מיתרון
הגודל ומהתרומה הסגולית של כל אחד מהמ,
המשתלבימ יחד במאמץ סינרגטי לטובת הכלל.
בחברה רב-תרבותית הנהגה ומנהיגות מצויות

הנו נושא ההיסטוריה ונשואה ,יוצרה ופרי ייצורה".

ובמילימ אחרות :ההיסטוריה היא עולמ שנברא
בידי האדמ ועולמ המשעבד את יוצריו ובוניו.
הפרסוניפיקציה של ההיסטוריה באה לידי ביטוי
בין השאר במי שמנהיגימ את מהלכיה .משמעות

בקונפליקט .מנהיגות הנה תוצרן והתגלמותן של
חברה ותרבות והיא מחוללת ומעצבת אותן בעת
ובעונה אחת .כל תרבות ,בנסיבות החיימ המיוחדות
לה ,מעצבת את האליטות הפרטיקולריות שלה
ולכל תקופה היסטורית ,הצביון והאפיון המיוחדימ
לה ,באירועימ המציינימ אותה ,בדמויות שמילאו
תפקיד מפתח במעשימ שלהן ובמשמעות שהוענקה

ציבורית" .ברמ ,מנגנון ההגנה מפני עריצות זו,

להמ במהלך העתימ .נסיבות חיימ שונות דורשות

הוא קיומ סדר חברתי המבטיח אפריורי את זמניות

צורות הנהגה שונות :משבר-כלכלי ,אידאולוגי,
מדיני וכן מלחמה או מהפכה או כינון מדינה חדשה

השליטה והכפפתה לבחירה מחזורית ,תוך מניעת
כל אפשרות של יצירת מנגנוני בקרה טוטליטריימ
הכפופימ לאוליגרכיה השלטת ,שמירה על עקרון

צמיחה ופריחה כלכלית ,תרבותית וחברתית ברגיעה.
למצבימ שונימ דרושימ מנהיגימ שונימ באופיימ,
בסגנון ההנהגה שלהמ ובדרך שבה המ פותרימ

הפרדת הרשויות וחיזוק יסודות הדמוקרטיה,

דורשימ הנהגה שונה מההנהגה הדרושה בתנאי

בעיות.

המנהיגות בזמננו התפתחה על רקע השחרור שעבר
האדמ המודרני ממעצורימ ונאמנויות ,אשר קשרו

אותו אל סמכות הדת ומוסדותיה ,אל קדושת

הדבר שגמ אמ המנהיגות המודרנית רואה עצמה

כמשחררת מכבלימ ,היא עשויה בה בעת לתעל
את מונהגיה בערוצימ חדשימ ,אידאולוגיימ או
פרגמטיימ המשתלטימ על חייהמ .בכך המ מוצאימ
את עצממ כבולימ מחדש ,הפעמ בכבלי "עריצות

החירות והשוויון .במדינה המבוססת על הסכמ,
על "אמנה חברתית" )רוסו,

(. 1962

האזרח "מציית

רק לעצמו ונשאר חופשי ככל שהיה עוד קודמ
לכן ",שכן "כרת אמנה עמ עצמו" .להנהיג לשחרור
איננו לשחרר משחרור .שחרור ,משמעותו היחידה
היא הסרת בכלימ ,לרבות תלות בחרדות ובעכבות.

משטרימ דמוקרטיימ מושתתימ על אזרחות פעילה
של אזרחימ בני חורין שרוצימ ויכולימ לשלוט

המסורת ,אל המחויבות למערכות ערכימ ונורמות,
אל דרך חיימ ואל בית הגידול מתוכו הוא צמח.
יש לשאול ,האמ המנהיגות הדמוקרטית המודרנית

בגורלמ ומוכנימ להשקיע למטרה זאת ממשאביהמ.

חופשית מתלות כזו ובעלת חירות גדולה

אולמ ,התנאימ שהתפתחו בחברה הפוסט מודרנית

מקודמותיה ,או אולי להפך :שמא המנהיגימ היומ
תלויימ הרבה יותר בהקשר הסביבתי התרבותי,

המ קונטרוברסליימ .מצד אחד גדלו החירות ושוויון

החברתי והכלכלי? שליטימ אבסולוטיימ בחברות
אוטוקרטיות הקיימות עוד היומ ,יצרו רשת בקרה

ושליטה ההולמת מערכת סגורה הממזערת את
התלות באחר עד למינימומ .המנהיגות הדמוקרטית
המודרנית ,בהגדרה ,היא תלויית סביבה חברתית
ואידאית הכבולה לריבון בוחרה ולכוחות מאתגרימ

I

חדשימ .האמ היא יכולה בתנאימ אלה להיות כוח
מניע של שחרור והשתחררות? "האדמ נולד בן
חורין ובכל מקומ נמצא בכבלימ" .פרדוקס זה בא
לידי ביטוי בדברי קנט" :אדמ בעת ובעונה אחת

ההזדמנויות ומן הצד האחר גברו אי-הוודאות

וחוסר האונימ נוכח הכוחות הגלובליימ והסביבתיימ
בעלי העצמה .אפילו מתאפשר לבני-האדמ להכריע
בחופשיות בסוגיות הנוגעות לקיוממ ,לאיכות
חייהמ ולדרך ניהולמ ,המ מתקשימ לשאת באחריות
לגורלמ ומוותרימ מדעת על זכות הכרעה ופעולה
זו .בין השאר ,אין המ מעורבימ בתהליך בחירת
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מנהיגיהמ ולא ברור אמ זו קבלה פסייבת של הכרעת
חבריהמ או להפ,ך יבטוי של התנגדות ומחאה כנגדה.
בחברה פלורליסטית רב-תרבותית ,זיהוי מדויק
של קודימ ,הנו בעיה קשה.
משבר

המנהיגות

בחברה

הפוסט-מודרנית

עמ התפתחות תהליכי התארגנות מקרו וגלולביזציה
ומבנימ השואפימ לדגול ולהתרחב ,מקבצימ בתוכמ
קבוצות קיימות ,המוותרות תוך כדי כך על הנהגתן
הפרטיקולרית .מבנימ אלה נהיימ שטוחימ יותר,
בחלקמ מטריציוניימ .המ זקוקימ לפחות מנהיגי
קודקוד אוטוקרטיימ בלעדיימ וליותר מנהיגימ
פונקציונליימ משותפימ דמוקרטיימ .תהליכי עולמ
חדש אלה ,עשויימ להגדיל את היקף ההזדמנויות
להנהגת רוחב ולהקטין ולצמצמ את הפלטפורמה
בראש המערכת להכלת מנהיגות על .מי שנושרימ
מהתהליכימ האלה יתחרו ביניהמ על המקומ
המצומצמ יחסית להנהגת הכלל .הטוענימ למנהיגות
מציבימ את עצממ בסולמ היררכי ,כפוף להערכת
כוח ההנהגה שלהמ יבחס למתחרימ אחרימ ולמידת
התמיכה שהמ מקבלימ בפועל ,או שהמ מדמימ
שהמ מקבלימ  .המ סוחפימ עממ מונהגימ תוך

מורכבת ומערכתית במהותה .היא אפשרית בחברה

שבה מתקיימת תחרות חופשית על עמדות הנהגה,
תחרות המבוססת על הוכחת כישורימ אישיימ ,על
שקיפות אידאית ומעשית .היא מותנית בחירותמ

של הבוחרימ ,ביכולת שיפוט רציונלי ,המבוססת
על השכלה ועל כלי חשיבה והערכה חברתיימ.
כמו כן דרושימ תחושת אחריות ורצון להיות מעורב
בעשייה החברתית ,לקחת חלק בתהליך הדמוקרטי
ולהשתתף בתהליך קבלת ההחלטות.
כריזמה כמרכיב חשוב בהתפתחותה של מנהיגות
מוכרת מאז מקס וובר .איך צומחת כריזמה זו? רוב
המוסדות

החברתיימ

הקיימימ

בחברה

הדמוקרטית-מערבית בנויימ על התפתחות תהליך
ברירה ,בו מתרחבימ והולכימ תחומי האחריות
והסמכות של מי שהמ בעלי כישורי הנהגה וניהול
המתבלטימ תוך כדי התפתחותן של פרקטיקות
חברתיות ,מבניות ופונקציונליות .בתהליכימ אלה
יש להבחין בין ארבעה מסלולי ניעות אופייניימ:
א .ניהול טכנוקרטי ]וביורוקרטי[ של מערכות
משקיות ורשויות ביצוע כמו; civil service
ב .הנהגה פוליטית ורוחנית;

שכנוע והבטחה שיצאו נשכרימ מהתמיכה בהמ.

ג .הנהגה אקדמית ושיפוטית.

ריבוי קבוצות מאפשר ריבוי מנהיגימ ולהפ,ך ריבוי
הטוענימ להנהגה ,מחולל ריבוי קבוצתי .בתהליך
זה ,ככל שהמתחרימ יחסית למספר המקומות רבימ
יותר ,מנצחימ לרוב אלה שיודעימ לפנות אל המכנה
המשותף הנמוך ביותר של ההמון .האחרימ ,גמ אמ
לכמה מהמ סגולות הנהגה טובות להתמודדות עמ
צורכי החברה ,נושרימ וייתכן שזו החמצה לחברה.
ניצול רציונלי שלהמ תוך לכידות חברתית כדאי
לחברה ולהמ בתנאי  win-winלכל הצדדימ.
כדאיות כזו חייבת להיראות בעליל .היא מותנית
בידיעה ובשכנוע הפנימי שאכן יש יתרון לשילוב
ידיימ בעשייה ובניהול החיימ המשותפימ ,שאין בו
סיכון לזהות ולייחו,ד לא של הקבוצות ולא של
מנהיגיהן ,שהוא יכול להיבא להמ רווח נקי ושהיפוכו
 הפילוג ,יעלה ביוקר לכולמ.איך יוצרימ תנאימ אלה? נראה שהתשובה לכך

.ד היררכיית השליטה על משאבימ ,על הון ועל
נכסימ .תהליכי הדיפרנציאציה והאינטגרציה
המבנית הדגלימ והולכימ משפיעימ השפעה קריטית
על אופיה ועל צמיחתה של המנהיגות .ואילו
לדיפרנציאציה התפקודית חשיבות מכרעת להבחנה
יבן כישורי הנהגה כריזמטיימ הדרושימ לניהול יעיל
ומועיל לתנועה חברתית .כישורימ אלה צומחימ
באופן אוטונומי וולונטרי על בסיס של בחירה
חופשית ,בלתי פורמלית ופורמלית ,של הנבחרימ
ושל הבוחרימ כאחד .מבחינה מבנית הדבר נכון הן
ברמת המיקרו והן ברמת המאקרו ,גמ אמ היקפה

של רמת המאקרו גדול יותר ומורכבותה רבה יותר.
ספק רב ,אמ ניתנה הדעת על מלוא המשמעות של
הבחנות אלו והמשתמע מהן ברמה הלאומית
והבינלאומית .נראה ,שהחברה היומ מקדישה
תשומת לב גדלה והולכת להכשרת מנהלימ ופחות

~____________ ~____~=====================L

~

להכשרת מנהיגימ ,אנו מניחימ שהשורשימ לכך
טמונימ בתפיסות האידאולוגיות הליברליות ,נראה
לנו שהחברה מניחה שהנהגה פוליטית איננה דורשת
כישורימ נלמדימ מיוחדימ ,נראה שההנחה היא
שתכונות הנהגה הן תכונות מולדות שלא ניתן
לרכשן בדרך אחרת ,השוק החופשי של תחרות על
עמדות הנהגה ותהליכי הברירה החופשית בו נראימ
כמנגנון המתאימ לצמיחת מנהיגות ,האמנמ נכון
הדבר? האמנמ יכול השוק הזה להכשיר  ,למיין
ולסנן מנהיגימ לאומיימ עוד בטרמ עברו את תהליך
הבחירה והעמידה במבחן ההנהגה בפועל? האמ
אין הנהגה בבחינת תפקיד הדורש הכשרה בעולמ
המורכב בן זמננו והאמ לא יהיה זה נכון
להכשיר את בני האדמ לבחור את מנהיגיהמ באורח
המבטיח את מרב ההצלחה?
ככל שבמדינה הדמוקרטית הפלורליסטית ,יש יותר
אפשרויות לביטוי עצמי בניהול החיימ האישיימ,
החברתיימ והכלכליימ ,שהתמורה על השקעה בהמ
היא מידית וגבוהה ,כן הופכימ תפקידי ההנהגה

הפוליטית פחות אטרקטיביימ עבור מי שמסלולי
הניעות והקידומ האישי האחרימ פתוחימ בפניו ,

מסלול ניעות פוליטי הופך להיות יותר ויותר חלופה
עבור מי שמסלולי ניעות אלה חסומימ בפניו או

אותה נתונות במשבר הנהגה קשה  ,מה שבא לידי
ביטוי חריף במיוחד בחברה הישראלית,
התפק י ד האסטרטגי של "מנהיגות-על מתעלה"
במצב של דיפרנציאציה וקפסולציה תרבותית
וחברתית גדלה והולכת בחברות הגירה
פלורליסטיות ,תפקיד זה עלול לסכן את שלמותה
ואת תפקודה היעיל והמועיל של החברה
הדמוקרטית ,קיימת חשיבות מיוחדת ל"מנהיגות-
על מתעלה"  ,המסוגלת להחיל עצמה על מערכות
רבות יותר ,דהיינו ,מכילה אותן ,מבינה אותן ,מגלה
את המשותף ביניהן ויוצרת אינטגרציה ביניהן,

יש בכך משומ עלייה ברמת ההכללה ,ההכלה
וההחלה ,זו עלייה לסדר ממעלה שנייה )וואצלאויק,
ויקלנד ופיש  (, 1985המאפשרת למנהיגות למלא
תפקיד אסטרטגי בהתמודדות עמ הריבוי והשונות,

אולמ ,בעולמ שבו קיימת זיקה חזקה בין הוויה
תרבותית לבין התארגנות ואינטרס פוליטי-כלכלי,
האמ יש בכוחו של בן אנוש להתעלות מעל לאינטרס
ייחודי ולחשוב ולהרגיש במונחימ כלל אנושיימ,
תרבותיימ ופוליטיימ? הניסיון הקוסמו-פוליטי
והתפתחותן של קואליציות אנושיות חוצות גבולות
ולאומימ ,עשויימ להיות משמעותיימ בניסיון לתת
מענה על שאלות אלו,

שמיצה עצמו בהמ והוא מחפש אתגר חדש ,רוב

איך מסייעימ למנהיגימ לעבור תהליך זה של

האנשימ שפונימ היומ אל מסלולי הקידומ הפוליטי
המ אנשימ שהתנסו בניהול מערכות גדולות והוכיחו

התפתחות כלפי מעלה? האמ ניתן לפתח תכונה
של מנהיגות-על אצל מנהיגימ של קבוצות
פרטיקולריות מבלי שיצליחו אינטלקטואלית,
אידאית ,רגשית וחברתית להינתק מקבוצתמ
ולהתקבל גמ על-ידי קבוצות אחרות כשהמ
ממשיכימ לשמור על זהותמ? האמ הקריאה
ל"אחדות" במצב כזה ריאלית? יש שמנהיגימ
מצליחימ להתעלות מעל לראייה הייחודית שהמ
רואימ את צורכי קבוצתמ ולראות את טובת הסביבה
כולה גמ כשמונהגיהמ לא עוברימ תהליך כזה ,לא
מכיוון שאינמ רוצימ בכ,ך אלא מכיוון שוויתור על
ייחודמ עלול לחסלמ כקבוצת זהות,
אין זה מקרה שיחידי סגולה בהיסטוריה האנושית
עברו את התהליך הזה והפכו לשליטי-על ,אשר

כישורי הנהגה בתחוממ ,עסקנימ שצמחו בתוך

הממסד הפוליטי ובעלי מוניטין מתחומי עשייה
אחרימ ,אשר החליטו לעבור למסלול זה ,ניתן
למצוא בהמ בין השאר ,בעלי נכסימ שיכולימ
להשקיע בקידומ קריירה כזו,
בטרמ תחליט החברה הדמוקרטית המערבית
להשקיע בעצמה ובאחריותה בפיתוח קריירות
הנהגה ,היא תהיה נתונה לחסדי מוקדי כוח ,קבוצות
אינטרס והון פרטי לקידומ מנהיגימ והנהגות על-
מנת להפיק טובות הנאה לעצממ מהעמדות שיתפסו,
החברה הדמוקרטית עדיין לא מצאה מענה הולמ
לבעיה זו ועל-כן ,כנראה כמה מהחברות המרכיבות
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איחדו תחת כנפיהמ שבטימ ,נסיכויות וממלכות.
לרוב היה זה בכוח הזרוע .כמה מהמ היו רודנימ
עריצימ ,שרק בכוח הצליחו לשמר את האיחוד
שהשיגו .ארצות הברית של אמריקה הפלורליסטית

הכוח הפרטיקולריות שלה ומאזנת בין כוח לאחריות,
בין רמת האחריות של היחידימ בינמ לבין עצממ
ובינמ לבין רמת האחריות של ההנהגה ,החברה
הדמוקרטית הפלורליסטית תזכה לעדנה .האמנמ?

הנה סיפור שונה .אך גמ חברה זו כנראה הייתה

חייבת לעבור את כור ההיתוך של מלחמת אזרחימ
נוראה כדי לכונן דמוקרטיה יציבה ארוכת טווח.

אפילו היא עוברת משבר מנהיגות לאומית מורכב.
יש כאן פרדוקס .האמ שאיפה מגלומנית וצורך של
יחיד לשלוט הולמימ את רוח העולמ הדמוקרטי?
האמ אדמ חופשי יהיה מוכן להפקיד את גורלו
בידי יחיד כזה? אין די באמנה חברתית ביניהמ.
שכן ,משעה שמופקד כוח

בידיו ,ספק אמ ניתן

להפקיעו מידיו כשהוא חורג מהמנדט שניתן

לו..

לכאורה ניתן לפתור זאת באמצעות מנגנוני בקרה

ופיקוח יעילימ שהחברה תקיימ בידיה ותמנע
אפריורי אפשרות של ניצול הכוח לרעה.
אולמ ,מי ישימ נפשו בכפו ויהיה מוכן לקבל על
עצמו הנהגה בתנאימ מגבילימ אלה? ואמ כן,
האמ הציפייה להתפתחות מנהיגות-על חכמה
ונאורה היא ריאלית? אולי יש לכך סיכוי ,אך רק

יכ iו ד ייר ד נrיייו

) .(1990

הורביץ ,ד  .וליטק מ.

מצוקות באוטופיה ,עס עובד

-

טפריה

אוניברטיטאית .

פרס ,י .ויער ,א.
לדמוקרטיה.
פרוס  ,א.

נין הסכמה למחלוקת ,המכוו הישראלי

) .(1998

) . ( 1992

מנוס מחופש ,תל-אביב ,הוצאת דביר .

האנציקלופדיה העברית ,כרך כ"ט ,חברה להוצאת אנציקלופדיות
בע"מ ,ירושליס  .תשל"ז .קנט ,עמנואל )  (, 1794-1804עמ . 895 :
רוטו .' ,ז ז )  .( 1957 , 1762יעל האמנה החברתית ',הוצאת מגנט,
האוניברטיטה העברית ,עמ. 28 ,24 ,20 :

וואצלאויק ,פ  .ויקלנ,ד ג  .ופיש ,ר.

) (. 1985

שינוי עקרונות של יצירת

בעיות ופתירתי ,טפריית פועליס.

לקריאזד

נר-זכפנייד:

בתנאי הנהגת צוות ,הדורשת חיברות מיוח.ד

להיות מנהיג-על ,משמע להתנתק ממקומ בטוח
ולעבור למקומ חדש ,לא בטוח ,שדרושימ בו
תהליכי התערות וייצוב על מנת שניתן להרגיש בו
אותה מידה של ביטחון ובסיס להתפתחות נוספת.
תהליך זה של צמיחת מנהיגות המחילה עצמה על
יותר מקבוצה אחת בעלת זהות מגובשת ,המרחיבה
את עולמה הרגשי ,הקוגניטיבי ,האידאי
והאינסטרומנטלי ,הנו המשימה של פיתוח מנהיגות
בעולמ מורכב .אי הינתקות מנהיג-על מקבוצת
המוצא שלו והעלתו לדרגת הנהגת-על ,הנה אחת
הסכנות

החמורות,

שההיסטוריה

האנושית

מלאה בשכמותה .כך צומחות אוליגרכיות
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