דוד סגל
רבות נכתב על מנהיגות וקרוב לוודאי שעוד ייכתב
לנוכח אי הבהירות שבהגדרת המושג.
בסקירה של היריעה המחקרית בנושא מתגלה הגישה

החוויה הפנימית

השונה של חוקרימ מתחומימ מקצועיימ שונימ ,גמ

של היותי כזה כמו שאין את

בין פסיכולוגימ עמ התמחויות שונות .חלקמ ידגישו

יכולה להיות מנהיגה שלי ללא החוויה

ויחפשו את ההיבטימ הרגשיימ המתארימ-מגדירימ

הפנימית שלי )המונהג( שאכן את כזו .כאן אחזור

את המנהיג והמנהיגות ואילו אחרימ יעסקו יותר

לטיעון הספק שביסודו הנחה בסיסית שבחווייתיות

בהיבטימ פרקטיימ התנהגותיימ של דפוסי קבלת

לא קיימ ספק .נדרשת כאן הבהרה ,למרות שאני

החלטות למשל ,או הקשר ביניהמ.

מדבר כאן על "זוגיות" כלומר על מנהיגות בין שניימ

למרות שעדויות רבות מצביעות על כך שיכולת

אני משתמש בכך כייצוג לאירוע חווייתי שמתרחש

מנהיגות ברובה הנה מולדת ,ולא נרכשת ,נראה שגמ

כאן לא תמ הדיון ועדיין מתגלימ ממצאימ המצביעימ
על יכולתנו לפתח מיומנויות מנהיגותיות על ידי
למידה והתנסות .אולמ יחד עמ זאת עלינו להבין
שנדרשות יכולות מולדות שעשויות להיות חבויות
לאורך שנימ.
כך שלא כל אחד אכן יכול ללמוד מנהיגות אמ לא
קיימ בו ,או בה ,הפוטנציאל המול.ד
ברצוני לטעון כאן את "טענת הספק" )שעשויה אף

לסייע בהבנת ההתרחשויות הפוליטיות הנוכחיות(.
האמ ייתכן ספק לגבי היותו של אדמ מנהיג? כלומר,
האמ התשובה לשאלת מנהיגותו של פלוני תהיה
הערכה או שיפוט שינבעו מתהליך קבלת החלטות

רציונלי ,מודע ונשלט? לדוגמה אמ המנהיג מתנהג
באופן מסוימ ,מייצג רעיונות מסוימי מ ,מביע את

עצמו בדרך מסוימת אזי הוא ראוי למנהיגות ,או
שמא מדובר בתהליך אחר .במילימ אחרות ,הייתכן
מצב שבו אני מגדיר אדמ כלשהו כמנהיג אך יחד
עמ זאת מטיל ספק במנהיגותו ,ביבצועיו ,בהחלטותיו

בין אחד לרבימ.
ייתכן שביטוי נחרץ זה יעורר התנגדות כלשהי בקרב

הקוראימ וראוי לעסוק בכך בקצרה לפני שאמשי,ך
אחרת הטיעון עשוי לאבוד בתהומ התגובתיות,
התנגדות שלעתימ נובעת מחוסר ההתנסות במודעות
חווייתית .הרבה פעמימ אנו שומעימ ביטויימ

המצביעימ על

היעדר התנסות מודעת כאשר

שואלימ אדמ לדעתו או לתחושותיו; במקרה הטוב

הוא עונה "לא יודע" ,במקרימ אחרימ הוא בוהה
בשואל או במרחב )קיפאון( .הייתכן שאדמ לא
"יודע" מהי דעתו או מהן תחושותיו? אמ האדמ

הוא "כל אשר בו" הדבר לא ייתכן .כך שהוא יודע,
אך הידיעה נמצאת במימד פנימי כלשהו )ולא בהכרח
בלא-מודע הפרוידיאני( שאותו א.ד.מ )אין דרכי

מדעת( עדיין לא "ניגש" אליו )מנטלית( .אמ כך

משמעות הטיעון של הספק ,או בעצמ האין-ספק,
היא בכך שהוויכוח האמפירי-פונקציונלי לגבי היותו
של אדמ מנהיג ,או לגבי כושר המנהיגות שלו ,עקר

ובהתנהגותו ,עד כדי שלילת מנהיגותו ושינוי דעתי

מאחר שאינו נוגע כלל למרחב הפנומנלי של חוויית

לגביו? שאלות אלו רלבנטיות במיוחד לנוכח המחקר

האדמ אותו כמנהיג .אמ מתעורר בי הספק הפנומנלי

והדיון הממושכימ ,שלא הניבו ידע חד-משמעי ברור

לגבי כישוריו המנהיגותיימ של פלוני ,עדיין מדובר

לגבי הגדרת מנהיג ומנהיגות וייתכן שאף יצרו

במושג של האין ספק הפונקציונלי לגיב היותו מנהיג,

בלבול ופרדוקסימ .הייתכן שאנו מנסימ להגדיר

וזאת על פי הכלל של "אמ יש ספק אז אין ספק".

באופן דידקטי-אמפירי-פונקציונלי את מה שהוא

כלומר ספק אינו ידיעה אלא חיפוש או אפילו ביטוי

למעשה פנומנלי ,כלומר חווייתי אצל המנהיג ואצל

מעודן )חברתית( של שלילה .האמ אבחר באדמ
או בחווה להנהיג אותי מתוך הספק? אני מסופק

ונהג כאחד?

,

ניתן לטעון שאיני יכול להיות מנהיג ללא

מאו.ד כלומר לא .עד כמה יש "בחירה" של ממש
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במובן העמוק של המושג בחירה? אמ מדובר בהיבט

הפנומנלי של הבחירה ,ובהמשך לטיעוני עד כה,

את

הרי שמנהיג ומנהיגות קיימימ במרחב שכולל את

האמצעימ.

המנהיג והמונהג .זו חוויה של שתי האינסטנציות

להפך,

מאחר

שהמטרה

המשתתפות ,כלומר ,חוויה משותפת שנחווית בו-

והאמצעימ ידועימ כל שנותר הוא היבצוע.

בזמן באופן הכי פנימי ואישי על ידי המשתתפימ

לפיכך האמצעימ והמטרות לא ישתנו עקב

)כולמ( .ניתן אולי אף לתאר אותה במושגימ של

מניפולציות ולחצימ סביבתיימ .אולמ אז ניתן

"התמסרות" )להדביל מכניעה( שהיא חוויה עמוקה

לשאול :ומה אמ הסיטואציה מתהווה כך שהמנהיג

של ביטחון ואמון מצד המונהג ואין בה מקומ לספק

לא יכול לממש את מנהיגותו הנחושה )ההפך

מפני שבספק יש מידה כלשהי של חוסר ביטחון

מהספק?( אזי המנהיג הוא בספק מאחר שמנהיגות

וחוסר אמון .ממקומ זה הבחירה אינה קיימת משומ

נחושה ,שקיימת במרחב של "אין-ספק" בין-אישי,

שיש ידיעה .הידיעה היא של הדבר "הנכון".

אינה יכולה שלא להתממש מכיוון שאמון והתמסרות

איני צריך לתהות או לבצע שקלול של בעד ונגד,

מצד כולמ המ פועל יוצר )  (built-inשל מרחב חיובי

של מה יותר או מה פחות ,של מהי הסיטואציה

זה.

אלא רק "לדעת" ולבטא את ידיעתי לעצמי .כלומר,

אני מניח שיש שיטענו שהטיעונימ

המנהיג "נבחר" פנומנלית ללא שימוש במערכת

מיליטנטימ או עשויימ חלילה להביא לתלות חסרת

קבלת החלטות מודעת .כאשר יש ידיעה אין עוד

אבחנה או חסרת יבקורת במנהיגות סוטה כפי שכבר

התחבטות.

קרה בהיסטוריה האנושית .לדעתי נהפוך הוא.

נשמעימ

כאשר יש התחבטות אין למעשה ידיעה ואז איני

מנהיגות סוטה היא פועל יוצר של דרידות מודעותית,

יכול "לבחור" כי כל בחירה תהיה מושתתת בעיקר

של צמצומ במודעות הפנומנלית של מונהגימ עקב

על ניחוש אינטואיטיבי שעשוי להצליח רק באופן

פחדימ ומבנימ נפשיימ לא מפותחימ מסיבות שונות.

מאוד מקרי .מעין הימור לא רצוי שהצלחתו או

לפיכ,ך כל מנהיגות סוטה )שלילית( אינה תוצאה

כישלונו ילוו ברציונליזציות להצדקה שלאחר מעשה.

של ה"אין-ספק" עליו אני מדבר אלא של אטימות

ומה לגבי האדמ שמגדיר עצמו כמנהיג או שמנסה

וחוסר עיסוק בשאלת הספק כלל .לפיכ,ך מנהיגות

לרכוש את קולמ של אחרימ ואישורמ למעמדו

מבחינתי היא חוויה חיובית יבן-אישית יבן יחיד)ימ(

המנהיגותי? גמ כאן ניתן לטעון את טענת הספק.

לרבימ ובמשמעות העמוקה תוצאותיה של מנהיגות

כאשר הוא נידף ברוחות ההשפעה הסביבתית

"אמיתית" כזו תהיה חיובית בממד האנושי.

ומשתמש בהצדקות רציונליות לאחר מעשה כדי
להסביר ,להתנצל ,לשכנע בצדקת נדיפותו )אחדימ
יטענו "רפיסותו"( הרי שתנועתו המתנדנדת והלא

יציבה היא ביטוי לספק רעיוני או לספק לגבי
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האמצעימ שעליו לנקוט.
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כאשר הוא מחליף עמדה בעמדה משומ לחץ או
מגבלה יישומית כזו או אחרת ,הרי שאיבד את
ה"ידיעה" )המשמעות הפנומנלית של מנהיגות(.

הידיעה היא דבר נחוש .אין בה פשרות .כל עוד היא
לא החלטית או ברורה אזי היא בספק ואז אין זו

ידיעה .בפעולה מנהיגותית המטרה אינה מקדשת
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