
מבוא

שלחיהוהתגלמותמולדתונוףתמציתהואמנהיג
התרבותית,יניקתומקורהאנושי,גידולוביתהוויית

הואבוהחברתיהמרקםוליבתהלאומיתמסורתו
מאוויישלאוטנטיכפרימתגלהשהואיששתול.
וישהיסטוריחותםבוומטביעהייחודיעולמו
רוחבשלכתנושרכעלהחולפת,אפיזודהשהוא
הטובאהבתשלבשלכפרימתגלהשהואישסתיו.
שהואויששבווהכמוסיםהגלוייםהנעלים,והיפה

הרעוהנלעג,המאוסכלאתבתוכוומנקזפראגדל
אתלהכילשלוהיכולתבתוכו.המבעבעיםוהאכזר

הרביםממדיהאתחי,הואשבהההוויהמורכבות

הגומליןיחסישלפונקציהתהאבתוכה,השונותואת
יכולתוהפנימיים.ושלמותועושרועמה,שלו

מתוכההחברהאתלחלץמצוקה,עםלהתמודד
חזונו,מכוחנובעתחדשיםאופקיםלעברולהובילה
המציאותאתלקרואמכושרוהאישית,מעצמתו
הממשייםצרכיהנוכחממנההמשתמעאתולתרגם

תכליתי.מעשהלשפתוהסמליים,
החברהובייחודרב-תרבותיותהגירהחברות

מפגששלהן.להנהגותמיוחדאתגרהןהישראלית
שלפוטנציאלבחובוטומןמורכברב-תרבותי

והרספנימיקונפליקטושלמכאןצמיחהושליצירה
נאורות,להתפתחותלתרוםיכולכזהמפגשמכאן.
יכולוהואואושרשגשוגעושר,טכנולוגית,קדמה
ולהובילחברתישברלחולללפורר,גדילה,לבלום

המבניםהתהליכים,ולאבדן.לעונילהידלדלות,
אתקובעיםאלה,עלאלהמשפיעיםוהסביבה,

החברתיהאנושי,המכלולשלההתפתחותכיווני
עתידן.אתומעצביםחברותאותןשלוהמדיני
יוצרותודתיותאידאולוגיותפוליטיות,קבוצות
חיים,ואורחותיוםסדרומכתיבותעובדות

שלחייהןאיכותועלהרוחניקיומןעלהמאיימים
הדבר .) 1998ויער,(פרסאחרותאזרחיםקבוצות

יחדכולםקשה.תגובהומזמיןכואבמחירגובה
עמה.להתמודדשקשהסבוכהמציאותמעצבים

(הורביץעוינותומעגלישסעיםתסכול,נוצריםכך
I ,אשיותנפגעותואלימות,שנאה ,) 1 990וליסק
I 
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יסודותומתערעריםהמדינהאזרחישלהמוסר
קיומהאתלהבטיחהחברהויכולתהניהולהמשטר,

הארוך.בטווחחייהאיכותואת

ויכולתאלהמפניהגנהמנגנונילחברהישהאם
תפקידולמנהיגיםלהנהגהעמם?להתמודד
באורחזו.בהתמודדותעצמהרבאסטרטגי

משברממצבינבניםוהנהגהמנהיגיםפרדוקסלי,
ולמנעם.להתירםיכוליםהםלעתיםזאתועם

עםלהתמודדותמרכזיתנאיפלורליסטית,בחברה
ממנה.ירוויחושמנהיגיםהואאלהמצבים
וגורמיליתרוןהרב-תרבותיותאתיהפכודהיינו,

ליצירהאנרגיהשלמקורבידיהםיהפכוהקונפליקט
תאפשראשרולכידה,חדשהתרבותיתחברתית

אולם,המשותף.המחיהבמרחבאיכותייםחיים
במשברמשוסעתחברהלהנהיגביותרהטובהסיכוי
הקבוצותביןוהבדליםפעריםעלשיגשרעמוק,

מתפתחתכאשרהואבתוכה,הייחודיות

לאינטרסיםמעללהתעלותהמסוגלתמנהיגות-על
שישמשומוסכםמשותףמכנהולזהותפרטיקולריים

ולשותפות.ללכידותבסיס
הדיפרנציאציהגודלבקונפליקט,ומנהיגותבחברה

אפיוניביןהשוניכגודלוהתרבותית,החברתית
המשפיעיםהגורמיםבחברה.ההנהגה

השונות,הקבוצותשלההנהגהבמסורותקשורים
הכוחבמקורותובייחודשלהןההנהגהבסגנון
ודרכיהניגודיםטיבעלהשפעהישלכךשלהן.

אופיועלההגמוניהעלהקבוצות,ביןההתמודדות
לרשותהעומדיםהמשאביםעלביניהןהתחרות

מחריפהאלהתהליכיםשלפוליטיזציההכלל.
האינטגרטיבייםהתהליכיםעלומקשהאותם
חברה.באותה

להתהוותמבוטלתלאבאחריותנושאיםמנהיגים
לחיזוקממאבקםכחלקולהעמקתם,שסעים

על-ידם.המונהגותהקבוצותולחיזוקמנהיגותם
מכנהליצורהאינטרסים,ניגודיחרףניתן,האם

אתלהמירשיוכלוכךכאלה,למנהיגיםמשותף
מסוכסכת?בחברהמשזרלתפקידהמפלגתפקידם

המגשריםלרובם,משותףאינטרסאותכונהזיהוי



תפקידלמלאלהםלאפשרעשויהמפרי,דעל-פני
והסולידריותהלכידותביצירתקונסטרוקטיבי

איכותיים.משותפיםחייםלכינוןההכרחיים
בומשתמשיםומנהיגיםשקבוצותשכיחאמצעי

הפנימיהשליטהמוקדולחיזוקזהותםלהגדרת
גבולותובהצבתמהאחרבהיבדלותהואשלהם
המשוכותהגבהתלעתיםביניהם.למעברקשים

משיכהמוקדהיעדרעלמפצהבמלחמה,פריצתןאו
ביטחוןאבדןלעתים,מספקת.עצמהבעלפנימי
מצוקהשלהתהוותהאוחברתיאוקבוצתיאישי,

שלפנימיייצוגמקבליםהזהות,עלואיוםפנימית
גםהםההשלכה.דרךעלנלחמיםהםבו"אחר"
להישעןעצמהבעלתחיצוניתדמותלבקשעשויים
 .) 1992(פרום,חירותםעלוויתורתוךעליה
"האחר"עםלהתמודדהבחירהכזהמנהיגבידי

העצמתתוךומצוקתם,חולשתםועםשבתוכם
עלאלהאתלהשליךאוצמיחתםואפשורמונהגיו
המהווהזולתני"אחר"אותובו.ולהילחםזולתם
בעלסובייקטבעת,בההואאובייקטעבורם

איוםלהוותיכולשאמנםעצמו,משלאינטרסים
להיותיכולהואמידהבאותהאולם,עבורם,ממשי
הצדדים.לשניחיוניותמטרותלהשגתשותף
שלילתוכאויב,ראייתופניעלטובהחלופהזוהאין

שלודמוניזציהעל-ידיהאנושיתזהותוושלילת
ככלואלימות?עוינותשלכאובייקטוהחזקתו
אמצעיגובריםכךיותר,גדוליםדימויואושהאיום

אימוץמנהיגיו.ומפנימפניוההתגוננות

לענותבאאזרחיים,למנהיגיםכוחמסמלימבציאים
עלוליםהםפרדוקסליבאורחאךזה.איוםעל

דרכיהדימויים,עולםבגללמימושואתלחולל
לוחמים.ההולמתשלהם,וההתנהגותהחשיבה

במערכתלהםשהורגלוההיררכיהניהולדפוסי
מהוויםהדמוקרטית,למערכתהמנוגדיםהצבאית,

עצמו.בפנימהותיסיכון

לעשותאלה:מבציםעםלהתמודדותאחדותדרכים
הפנימיתהעצמההפרטיקולרית,הזהותלביסוס

שנצרכיםבלאוהקבוצההאדםשלהקיומיוהביטחון
לגונןאובולהילחםהאחר,באמצעותזהותלבניית

קיוםוכלגיטימיכאפשרילקבלמפניו;העצמיעל
עלאחדחייםבמרחבשונותקבוצותשליחדיו
מענהמתןלהבטיחודמוקרטיה;שותפותשלבסיס
כזכותפרטיקולרייםאינטרסיםועלצרכיםעל

עצמה,בעלימנהיגיםלבחורובמיוח,דלגיטימית
ויכולתשותפותתוךבנייהואליצירהאלהמכוונים
הכרחייםתנאיםאלהדמוקרטית.התנהלות
שתחושנהמבליקבוצותביןאחווהחיילהיווצרות
זולתן.על-ידימאוימות

צרהשבטיותשלניגודםהיאכזובונהאסטרטגיה
ולהבטיחזהותלבססכאמצעיםמפלגתוכוחניות

אפשריתכזואסטרטגיהחיוניים.אינטרסים

שוויוןמהותהבעצםהמבטיחהבדמוקרטיה

חייםלאיכותכלכלי,לביטחוןבחתירהושותפות
לכבודלגאווה,מקורהמהוויםתרבותית,וליצירה

לוחמניתתחרותלמנועעשויההיאולהערכה.
ולרווחה.מתחיםלהפגתולתרוםמשאביםעל

 ) 1794-1804 (קנטעמנואלבכך.דילאאולם
מעשיךאת"עשהאומר:שלוהקטגורייםבצווים

אותובקבלךאשרהמעשי,הכללאותועל-פירק
כאשרכללי."לחוקיהיהכיכןגםלרצותתוכל
איוםמשוםבהםשאיןכ,ןמעשיךאתעושהאתה

ביותרהמשמעותיהצעדאתעשיתזולת,ןעל
חשהאחראםגםשכן.אפשרי.קונפליקטלצמצום
מכךוכתוצאהשלומסיבותיועל-ידךמאוים
יכולהזהאיוםעםשלךההתמודדותעלי,ןמאיים
עליךתופלשהואאתלהזיםשתאפשרכזולהיות

לאיבהחדשהסיבהתיצורלאולפחות
מתמדת.ואלימותשטנהעוינות,מעגלתזיןובכך
הסביבהעללהשפיעהיאהקשההבעיהמזאת.יתרה
שהדברובלבדכללאותועל-פיתנהגשהיאכך,

ובאמצעיםלאחרהכבודדרךעלייעשהשהדבר
נרצהאםגםבלבד.בנותלוילאזהדמוקרטיים.

לנו.ייענהשהאחרביטחוןשוםאיןלב,בכלבכך
ניתןזאת,עםוחברתית.תרבותיתסוגיהזוהי

האומר:קנטשלהשניהקטגוריהצודרךעללהניח
שבכלוהןשבךהןשהאנושותכ,ןפעולתך"עשה
 Iולעולםתכליתגםלעולםלךתשמשאחר,איש
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שבאחרהאנושיאלההתייחסותבלבד."אמצעילא
לאותההידברותשללראשיתהבסיסלהיותעשויה
מטרה.

ולעשייהלהידברותמשותףבסיסייווצראכןאמ
מיתרוןנשכרימיצאוכולמלצדדימ,משמעותבעלת
מהמ,אחדכלשלהסגוליתומהתרומההגודל

הכלל.לטובתסינרגטיבמאמץיחדהמשתלבימ
מצויותומנהיגותהנהגהרב-תרבותיתבחברה

שלוהתגלמותןתוצרןהנהמנהיגותבקונפליקט.
בעתאותןומעצבתמחוללתוהיאותרבותחברה
המיוחדותהחיימבנסיבותתרבות,כלאחת.ובעונה

שלההפרטיקולריותהאליטותאתמעצבתלה,
המיוחדימוהאפיוןהצביוןהיסטורית,תקופהולכל
שמילאובדמויותאותה,המציינימבאירועימלה,

שהוענקהובמשמעותשלהןבמעשיממפתחתפקיד
דורשותשונותחיימנסיבותהעתימ.במהלךלהמ

אידאולוגי,משבר-כלכלי,שונות:הנהגהצורות
חדשהמדינהכינוןאומהפכהאומלחמהוכןמדיני

בתנאיהדרושהמההנהגהשונההנהגהדורשימ

ברגיעה.וחברתיתתרבותיתכלכלית,ופריחהצמיחה
באופיימ,שוניממנהיגימדרושימשונימלמצבימ
פותרימהמשבהובדרךשלהמההנהגהבסגנון
בעיות.

שעברהשחרוררקעעלהתפתחהבזמננוהמנהיגות
קשרואשרונאמנויות,ממעצורימהמודרניהאדמ

קדושתאלומוסדותיה,הדתסמכותאלאותו
ונורמות,ערכימלמערכותהמחויבותאלהמסורת,

צמח.הואמתוכוהגידולביתואלחיימדרךאל
המודרניתהדמוקרטיתהמנהיגותהאמלשאול,יש

גדולהחירותובעלתכזומתלותחופשית
היומהמנהיגימשמאלהפך:אוליאומקודמותיה,

התרבותי,הסביבתיבהקשריותרהרבהתלויימ
בחברותאבסולוטיימשליטימוהכלכלי?החברתי

בקרהרשתיצרוהיומ,עודהקיימותאוטוקרטיות

אתהממזערתסגורהמערכתההולמתושליטה
הדמוקרטיתהמנהיגותלמינימומ.עדבאחרהתלות

חברתיתסביבהתלוייתהיאבהגדרה,המודרנית,
מאתגרימולכוחותבוחרהלריבוןהכבולהואידאית

כוחלהיותאלהבתנאימיכולההיאהאמחדשימ.
בןנולד"האדמוהשתחררות?שחרורשלמניע
באזהפרדוקסבכבלימ".נמצאמקומובכלחורין
אחתובעונהבעת"אדמקנט:בדבריביטוילידי
ייצורה".ופרייוצרהונשואה,ההיסטוריהנושאהנו

שנבראעולמהיאההיסטוריהאחרות:ובמילימ
ובוניו.יוצריואתהמשעבדועולמהאדמבידי

ביטוילידיבאהההיסטוריהשלהפרסוניפיקציה
משמעותמהלכיה.אתשמנהיגימבמיהשארבין

עצמהרואההמודרניתהמנהיגותאמשגמהדבר

לתעלבעתבהעשויההיאמכבלימ,כמשחררת
אואידאולוגיימחדשימ,בערוציממונהגיהאת

מוצאימהמבכךחייהמ.עלהמשתלטימפרגמטיימ
"עריצותבכבליהפעממחדש,כבולימעצממאת

זו,עריצותמפניההגנהמנגנוןברמ,ציבורית".

זמניותאתאפריוריהמבטיחחברתיסדרקיומהוא

מניעתתוךמחזורית,לבחירהוהכפפתההשליטה
טוטליטריימבקרהמנגנונייצירתשלאפשרותכל

עקרוןעלשמירההשלטת,לאוליגרכיההכפופימ
הדמוקרטיה,יסודותוחיזוקהרשויותהפרדת

הסכמ,עלהמבוססתבמדינהוהשוויון.החירות
"מצייתהאזרח .) 1962(רוסו,חברתית""אמנהעל
קודמעודשהיהככלחופשיונשארלעצמורק

לשחרורלהנהיגעצמו".עמאמנה"כרתשכןלכן,"
היחידהמשמעותושחרור,משחרור.לשחרראיננו
ובעכבות.בחרדותתלותלרבותבכלימ,הסרתהיא

פעילהאזרחותעלמושתתימדמוקרטייממשטרימ
לשלוטויכולימשרוצימחוריןבניאזרחימשל

ממשאביהמ.זאתלמטרהלהשקיעומוכנימבגורלמ
מודרניתהפוסטבחברהשהתפתחוהתנאימאולמ,

ושוויוןהחירותגדלואחדמצדקונטרוברסליימ.המ
אי-הוודאותגברוהאחרהצדומןההזדמנויות

והסביבתיימהגלובליימהכוחותנוכחהאונימוחוסר
להכריעלבני-האדממתאפשראפילוהעצמה.בעלי

לאיכותלקיוממ,הנוגעותבסוגיותבחופשיות
באחריותלשאתמתקשימהמניהולמ,ולדרךחייהמ

ופעולההכרעהזכותעלמדעתומוותרימלגורלמ
בחירתבתהליךמעורבימהמאיןהשאר,ביןזו.
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הכרעתשלפסייבתקבלהזואמברורולאמנהיגיהמ
כנגדה.ומחאההתנגדותשליבטוילהפ,ךאוחבריהמ
מדויקזיהוירב-תרבותית,פלורליסטיתבחברה

קשה.בעיההנוקודימ,של
הפוסט-מודרניתבחברההמנהיגותמשבר

וגלולביזציהמקרוהתארגנותתהליכיהתפתחותעמ
בתוכממקבצימולהתרחב,לדגולהשואפימומבנימ
הנהגתןעלכךכדיתוךהמוותרותקיימות,קבוצות

יותר,שטוחימנהיימאלהמבנימהפרטיקולרית.
מנהיגילפחותזקוקימהממטריציוניימ.בחלקמ
מנהיגימוליותרבלעדיימאוטוקרטיימקודקוד

עולמתהליכידמוקרטיימ.משותפימפונקציונליימ
ההזדמנויותהיקףאתלהגדילעשויימאלה,חדש

הפלטפורמהאתולצמצמולהקטיןרוחבלהנהגת
שנושריממיעל.מנהיגותלהכלתהמערכתבראש

המקומעלביניהמיתחרוהאלהמהתהליכימ
למנהיגותהטוענימהכלל.להנהגתיחסיתהמצומצמ
להערכתכפוףהיררכי,בסולמעצממאתמציבימ

ולמידתאחרימלמתחרימיבחסשלהמההנהגהכוח
מדמימשהמאובפועל,מקבלימשהמהתמיכה

תוךמונהגימעממסוחפימהמ .מקבלימשהמ
בהמ.מהתמיכהנשכרימשיצאווהבטחהשכנוע

ריבויולהפ,ךמנהיגימריבוימאפשרקבוצותריבוי
בתהליךקבוצתי.ריבוימחולללהנהגה,הטוענימ

רבימהמקומותלמספריחסיתשהמתחרימככלזה,
המכנהאללפנותשיודעימאלהלרובמנצחימיותר,

אמגמהאחרימ,ההמון.שלביותרהנמוךהמשותף
עמלהתמודדותטובותהנהגהסגולותמהמלכמה
לחברה.החמצהשזווייתכןנושרימהחברה,צורכי
כדאיחברתיתלכידותתוךשלהמרציונליניצול

הצדדימ.לכל win-winבתנאיולהמלחברה
מותניתהיאבעליל.להיראותחייבתכזוכדאיות
לשילוביתרוןיששאכןהפנימיובשכנועבידיעה
בושאיןהמשותפימ,החיימובניהולבעשייהידיימ
שלולאהקבוצותשללאולייחו,דלזהותסיכון

ושהיפוכונקירווחלהמלהיבאיכולשהואמנהיגיהן,
לכולמ.ביוקריעלההפילוג,-

לכךשהתשובהנראהאלה?תנאימיוצרימאיך

בחברהאפשריתהיאבמהותה.ומערכתיתמורכבת

הנהגה,עמדותעלחופשיתתחרותמתקיימתשבה
עלאישיימ,כישורימהוכחתעלהמבוססתתחרות
בחירותממותניתהיאומעשית.אידאיתשקיפות

המבוססתרציונלי,שיפוטביכולתהבוחרימ,של
חברתיימ.והערכהחשיבהכליועלהשכלהעל
מעורבלהיותורצוןאחריותתחושתדרושימכןכמו

הדמוקרטיבתהליךחלקלקחתהחברתית,בעשייה
ההחלטות.קבלתבתהליךולהשתתף

מנהיגותשלבהתפתחותהחשובכמרכיבכריזמה
רובזו?כריזמהצומחתאיךוובר.מקסמאזמוכרת

בחברההקיימימהחברתיימהמוסדות

תהליךהתפתחותעלבנויימהדמוקרטית-מערבית
האחריותתחומיוהולכיממתרחבימבוברירה,

וניהולהנהגהכישוריבעלישהממישלוהסמכות
פרקטיקותשלהתפתחותןכדיתוךהמתבלטימ
אלהבתהליכימופונקציונליות.מבניותחברתיות,

אופייניימ:ניעותמסלוליארבעהביןלהבחיןיש
מערכותשל[וביורוקרטי]טכנוקרטיניהולא.

 civil serviceכמו;ביצועורשויותמשקיות
ורוחנית;פוליטיתהנהגהב.
ושיפוטית.אקדמיתהנהגהג.

ועלהוןעלמשאבימ,עלהשליטההיררכיית.ד
והאינטגרציההדיפרנציאציהתהליכינכסימ.
קריטיתהשפעהמשפיעימוהולכימהדגלימהמבנית

ואילוהמנהיגות.שלצמיחתהועלאופיהעל
להבחנהמכרעתחשיבותהתפקודיתלדיפרנציאציה

יעיללניהולהדרושימכריזמטיימהנהגהכישורייבן
צומחימאלהכישורימחברתית.לתנועהומועיל
בחירהשלבסיסעלוולונטריאוטונומיבאופן

הנבחרימשלופורמלית,פורמליתבלתיחופשית,
הןנכוןהדברמבניתמבחינהכאחד.הבוחרימושל

היקפהאמגמהמאקרו,ברמתוהןהמיקרוברמת

יותר.רבהומורכבותהיותרגדולהמאקרורמתשל
שלהמשמעותמלואעלהדעתניתנהאמרב,ספק

הלאומיתברמהמהןוהמשתמעאלוהבחנות
מקדישההיומשהחברהנראה,והבינלאומית.

ופחותמנהלימלהכשרתוהולכתגדלהלבתשומת
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לכךשהשורשיממניחימאנומנהיגימ,להכשרת
נראההליברליות,האידאולוגיותבתפיסותטמונימ

דורשתאיננהפוליטיתשהנהגהמניחהשהחברהלנו
היאשההנחהנראהמיוחדימ,נלמדימכישורימ
ניתןשלאמולדותתכונותהןהנהגהשתכונות

עלתחרותשלהחופשיהשוקאחרת,בדרךלרכשן
נראימבוהחופשיתהברירהותהליכיהנהגהעמדות
נכוןהאמנממנהיגות,לצמיחתהמתאימכמנגנון
למיין ,להכשירהזההשוקיכולהאמנמהדבר?
תהליךאתעברובטרמעודלאומייממנהיגימולסנן

האמבפועל?ההנהגהבמבחןוהעמידההבחירה
בעולמהכשרההדורשתפקידבבחינתהנהגהאין

נכוןזהיהיהלאוהאמזמננובןהמורכב
באורחמנהיגיהמאתלבחורהאדמבניאתלהכשיר
ההצלחה?מרבאתהמבטיח

יותרישהפלורליסטית,הדמוקרטיתשבמדינהככל
האישיימ,החיימבניהולעצמילביטויאפשרויות
בהמהשקעהעלשהתמורהוהכלכליימ,החברתיימ

ההנהגהתפקידיהופכימכןוגבוהה,מידיתהיא

שמסלולימיעבוראטרקטיביימפחותהפוליטית
 ,בפניופתוחימהאחרימהאישיוהקידומהניעות

חלופהויותריותרלהיותהופךפוליטיניעותמסלול
אובפניוחסומימאלהניעותשמסלולימיעבור

רובחדש,אתגרמחפשוהואבהמעצמושמיצה

הפוליטיהקידוממסלוליאלהיומשפונימהאנשימ
והוכיחוגדולותמערכותבניהולשהתנסואנשימהמ

בתוךשצמחועסקנימבתחוממ,הנהגהכישורי

עשייהמתחומימוניטיןובעליהפוליטיהממסד
ניתןזה,למסלוללעבורהחליטואשראחרימ,
שיכולימנכסימבעליהשאר,ביןבהמלמצוא

כזו,קריירהבקידומלהשקיע
המערביתהדמוקרטיתהחברהתחליטבטרמ

קריירותבפיתוחובאחריותהבעצמהלהשקיע
קבוצותכוח,מוקדילחסדינתונהתהיההיאהנהגה,
על-והנהגותמנהיגימלקידומפרטיוהוןאינטרס

שיתפסו,מהעמדותלעצממהנאהטובותלהפיקמנת
הולממענהמצאהלאעדייןהדמוקרטיתהחברה
המרכיבותמהחברותכמהכנראהועל-כן,זולבעיה

לידישבאמה ,קשההנהגהבמשברנתונותאותה
הישראלית,בחברהבמיוחדחריףביטוי
מתעלה""מנהיגות-עלשלהאסטרטגידיהתפק
תרבותיתוקפסולציהדיפרנציאציהשלבמצב

הגירהבחברותוהולכתגדלהוחברתית
שלמותהאתלסכןעלולזהתפקידפלורליסטיות,

החברהשלוהמועילהיעילתפקודהואת
ל"מנהיגות-מיוחדתחשיבותקיימתהדמוקרטית,

מערכותעלעצמהלהחילהמסוגלת ,מתעלה"על
מגלהאותן,מבינהאותן,מכילהדהיינו,יותר,רבות
ביניהן,אינטגרציהויוצרתביניהןהמשותףאת

ההכלהההכללה,ברמתעלייהמשומבכךיש
(וואצלאויק,שנייהממעלהלסדרעלייהזווההחלה,
למלאלמנהיגותהמאפשרת ,) 1985ופישויקלנד
והשונות,הריבויעמבהתמודדותאסטרטגיתפקיד

הוויהביןחזקהזיקהקיימתשבובעולמאולמ,
פוליטי-כלכלי,ואינטרסהתארגנותלביןתרבותית

לאינטרסמעללהתעלותאנושבןשלבכוחוישהאמ
אנושיימ,כללבמונחימולהרגישולחשובייחודי

הקוסמו-פוליטיהניסיוןופוליטיימ?תרבותיימ
גבולותחוצותאנושיותקואליציותשלוהתפתחותן

לתתבניסיוןמשמעותיימלהיותעשויימולאומימ,
אלו,שאלותעלמענה
שלזהתהליךלעבורלמנהיגיממסייעימאיך

תכונהלפתחניתןהאממעלה?כלפיהתפתחות
קבוצותשלמנהיגימאצלמנהיגות-עלשל

אינטלקטואלית,שיצליחומבליפרטיקולריות
מקבוצתמלהינתקוחברתיתרגשיתאידאית,
כשהמאחרותקבוצותעל-ידיגמולהתקבל
הקריאההאמזהותמ?עללשמורממשיכימ
שמנהיגימישריאלית?כזהבמצבל"אחדות"
שהמהייחודיתלראייהמעללהתעלותמצליחימ

הסביבהטובתאתולראותקבוצתמצורכיאתרואימ
לאכזה,תהליךעוברימלאכשמונהגיהמגמכולה

עלשוויתורמכיווןאלאבכ,ךרוצימשאינממכיוון
זהות,כקבוצתלחסלמעלולייחודמ

האנושיתבהיסטוריהסגולהשיחידימקרהזהאין
אשרלשליטי-על,והפכוהזההתהליךאתעברו
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וממלכות.נסיכויותשבטימ,כנפיהמתחתאיחדו
רודנימהיומהמכמההזרוע.בכוחזההיהלרוב

האיחודאתלשמרהצליחובכוחשרקעריצימ,
הפלורליסטיתאמריקהשלהבריתארצותשהשיגו.

הייתהכנראהזוחברהגמאךשונה.סיפורהנה

אזרחיממלחמתשלההיתוךכוראתלעבורחייבת
טווח.ארוכתיציבהדמוקרטיהלכונןכדינוראה
מורכב.לאומיתמנהיגותמשברעוברתהיאאפילו

שלוצורךמגלומניתשאיפההאמפרדוקס.כאןיש
הדמוקרטי?העולמרוחאתהולמימלשלוטיחיד
גורלואתלהפקידמוכןיהיהחופשיאדמהאמ
ביניהמ.חברתיתבאמנהדיאיןכזה?יחידבידי

ניתןאמספקבידיו,כוחשמופקדמשעהשכן,

 ..לושניתןמהמנדטחורגכשהואמידיולהפקיעו
בקרהמנגנוניבאמצעותזאתלפתורניתןלכאורה
ותמנעבידיהתקיימשהחברהיעילימופיקוח

לרעה.הכוחניצולשלאפשרותאפריורי
עללקבלמוכןויהיהבכפונפשוישיממיאולמ,
כן,ואמאלה?מגבילימבתנאימהנהגהעצמו
חכמהמנהיגות-עללהתפתחותהציפייההאמ

רקאךסיכוי,לכךישאוליריאלית?היאונאורה
מיוח.דחיברותהדורשתצוות,הנהגתבתנאי

בטוחממקומלהתנתקמשמעמנהיג-על,להיות
בושדרושימבטוח,לאחדש,למקומולעבור
בולהרגיששניתןמנתעלוייצובהתערותתהליכי
נוספת.להתפתחותובסיסביטחוןשלמידהאותה
עלעצמההמחילהמנהיגותצמיחתשלזהתהליך
המרחיבהמגובשת,זהותבעלתאחתמקבוצהיותר
האידאיהקוגניטיבי,הרגשי,עולמהאת

מנהיגותפיתוחשלהמשימההנווהאינסטרומנטלי,
מקבוצתמנהיג-עלהינתקותאימורכב.בעולמ
אחתהנההנהגת-על,לדרגתוהעלתושלוהמוצא

האנושיתשההיסטוריההחמורות,הסכנות

אוליגרכיותצומחותכךבשכמותה.מלאה
בעולממקומכברלהןשאיןעריצות,אוטוקרטיות
הולמתתשובהתימצאאמהמודרני.הדמוקרטי

שלוהאידאיהאישיוהביטחוןהזהותלבעיית
מקורותעלהמוותרתואמיצה,מעזהמנהיגות-על

לאחריות,כוחביןומאזנתשלההפרטיקולריותהכוח
עצממלביןבינמהיחידימשלהאחריותרמתבין

החברהההנהגה,שלהאחריותרמתלביןובינמ
האמנמ?לעדנה.תזכההפלורליסטיתהדמוקרטית
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