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ח׳ליל רינאוי

״צדק אין סופי" ־ כך קרא נשיא ארצות הברית ,ג׳ורג׳ בוש,
למערכה הגדולה המתתוללת בימים אלה במטרה לתסל את
הטרור הבינלאומי .מאז ומעולם השתמשו מנהיגים ,נשיאים,
שליטים ,מלכים ורודנים למיניהם במונח ״עשיית צדק" בכדי
להצדיק ולחרץ מלחמוח ושפיכוח דמים בקרב מהנגדים ובקרב
חפים מפשע כאחד ,אם במטגרח משטר דמוקרטי"נאור״ ואם
במסגרח משטר טוטליטרי"אפל" .השאלה הנשאלח כאן היא
בשם אילו ערכים נעשה הצדק הזה? מה הן נקודוח המוצא
המוסהיוח ״הצדקיוח״ אשר מנחוח מדינה ,ציוויליזציה ,עם,
קבוצה דחיח או אחניח או אפילו אדם להרוג חפים מפשע
בהפגזה יישובים או בפיגועים במרכזי ערים ,בבניינים או
במקומות הומי אדם? ויוחר חשוב ,למי הם עושים צדק?
לעצמם? לאנושות? או לאותם אנשים שעשיית הצדק שלהם
עצמם קיפתה את חייהם? האם יש צדק משותף אתד או לכל
אתד יש את הצדק שלו?
אני לא נאיבי ,איני מיתמם ,או מנותק מהמציאות .הרי תמיד
היו ה״טוב" וה״רע" ,ה״שטן" וה״מלאך״ ותמיד היו מלתמות
ויריבויות ,שכולן מן הטתם ״היו למען מטרות נעלות אנושיות
אלוהיוח או קולקטיביוח אחהות ,בשם המולדת או בשם
אלוהים או הדח" .אבל מה שאני רוצה להדגיש הוא שבבסיסה
של כל אתת מהמלחמוח האלה היה אך ורק יסוד אחד חשוב,
מפתה ,משכר וארור שנקרא "עצמה" .במקרים רבים הקשר
הזה בין עשיית הצדק והעצמה היה מוצהר ,כאשר אותם
מנהיגים ,הן במזהת והן במערב ,בעבר הרתוק והקרוב וגם
בימינו אלה ,הצהירו שעל מנת לעשות צדק צריך כות ועצמה,
אבל בהרבה מקרים אחרים השליטים הכהיזו על מלתמות
״ צ ד ק " ע ק ו ב ו ת מ ד ם מ ב ל י ל ה ב ל י ט א ת ה ק ש ר הזה.
הנתת היטוד הטמויה בנאום המלתמה האתרון של נשיא
אהצות הבהית ,היא אך ורק השימוש בעצמה הצבאית המיותרת
במינה שיש לארצות הברית במסגרת הסדר העולמי החדש
שנוצר בעקבות מלתמת המפרץ השנייה .הנתת היסוד הזאת
תאפשר את עשיית הצדק האין סופי בעולם והדבר יבטא לא
הק את הלכי הרות בהתוב האמריקאי ,אלא גם את השקפותיו
של מי ש נ ש א ר בחיים ממעצבי המדיניות האמהיקאים,
היושבים בפנטגון שנהרס על ידי החקפה בשם הצדק.
צדק ועצמה צבאיח הפכו למילים נרדפוח והיו לנחלחם של
הוב מעצבי המדיניוח בעולם המערבי הדמוקדטי ובתוכם
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מדינת ישהאל ,בכל מה שקשור לסכסוכה עם העולם הערבי
בכלל ,ולמה שקשור לשלב הנוכתי של הסכסוך עם הפלשתינים.
הקשה הזה ,שבין צמד המילים צדק ועצמה מתבטא היטב
בעיתון הצרפתי ״לה-מונד" המתאר את הצדק האמריקאי
האין סופי ״כתופש שיש לשועל בתוך לול של תרנגולות".
השקפה זו אינה רק נתלתן של המדינות ה ד מ ו ק ר ט י ו ת
המעהביות ,אלא ,היא גם הנחת היסוד של כל הקבוצות
המקופתות הדתיות והלאומיות גם בעולם הראשון וגם בעולם
השלישי .היינו ,עיקהון העצמה-צדק הופנם גם בקרב קבוצות
קטנות ואוכלוסיות תלשות ,דבר אשר גרם להן לפעול כדי
להשיג עצמה ותשוב מכך ,לנסות להציגה בכל דרך אפשרית
כולל הדרכים שהיו עד לאתרונה רק בידיהן של מדינות העולם
הראשון .השינוי הזה משמעותי ביותר לא רק לצד התלש
בעולם אלא גם לצד התזק ,מפני שהוא נוכת לדעת שהוא אינו
הסין עוד בפני האיום של הצד השני)התלש( .ניסיון התקופה
האחרונה הן בזירה הבינלאומיח והן בזירה המזהה תיכונית
מצביע בברור על מגמה זו ,למרוח שהמנהיגים השונים מנסים
לטשטשה כי לא נעים להודוח בה.
צדק לא נעשה באיומים או ב״חמקנים" ומפציצים למיניהם,
גם לא בחיטולים או בפיגועים "קטנים״ או המוניים ,וגם לא
דרך מניפולציות ומערכות הגמוניות כלכליות תקשורתיות,
אשר תכליתן לשמה את ההגמוניה של צד אתד בעולם על הצד
השני.
אלימות מביאה רק אלימות ,שימוש בכוח ובעצמה מביא רק
לשימוש נגדי בכות ועצמה ,את האש לעולם לא מכבים באש.
לא הק נשיא אהצות הברית הצהיר שהוא מכהיז מלחמה בשם
הצדק ,גם אלה שיזמו את הפיגוע בארצות הברית התכוונו
במונתיהם הם לעשות צדק .היינו ,למרות ששניהם תלוקים
בדעותיהם ואפילו אויבים זה בעיני זה ,שניהם מסכימים על
ההגדרות והמונתים וגם על הנתות היסוד שלהם :שניהם
מכריזים מלתמה בשם הצדק.
אולם אי אפשר להשיג צדק בהכרזות מלתמה ,בוודאי לא
באלימוח או בהרג חפים מפשע ,זהו האמצעי האהרון שדרכו
אפשר להשיג צדק .משיגים צדק בהרבה דרכים שונוח ,עדינוח
ונאורוח יוחר.
צדק עושים קודם כול בתלוקה שוויונית של העושר והאושר,

בהכהה בזכויותיהם של כל בני האדם לרמת חיים סבירה
ומכובדת ,בהכרה ובמימוש זכותם ונגישותם של כל יושבי
כדור הארץ לאוצרותיו ולמשאביו באופן שווה .נכון שאין
צדק אבסולוטי ,מלא ומושלם אבל קשה לדמיין שבפחח
המילניום השלישי כאשר עיני האנושות פונות לעבר החלל
התיצון לאתגרים של "כיבוש" הכוכבים האתרים ,עדיין
בעולמנו שלנו יותר משליש מהאוכלוםייה היה בתנאים תת
אינושיים ,בחלקים רחבים בכדור הארץ מתים אנשים
מרעב וממגפוח ,בעוד בצד האחר של הכדור אנשים אינם
יכולים למנות אף אח כטפם הרב .קשה לחשוב על עולם
שבו אנשים בתלקו האתד לא יכולים אפילו לתלום על מה
שיש לאנשים בתלק האחר .הדבר מומחש במטפורה הבאה:
מדינה מסוימת טובלת ממצוקת מים .תושביה מוחים על
כך אבל לא כולם מוחים על אותה רמת מצוקה :שבזמן
שחלק גדול מוחה על מצוקת מים לשתייה החלק האחר
מוחה על מצוקת מים לברכוח השחייה הפרטיות שלהם.
יש הטוענים שמצב בלתי שוויוני זה בין תושבי העולם קיים
מאז שתר ההיסטוריה ויימשך לנצת נצתים ולכן אין חדש
תחת השמש .יתר על כן ,הסוציולוג אבן תילדון טען בספרו
המפורסם "ההקדמה״ לפני כמה מאות שנים ,שבהיססוריה
יש מתזוריות; עמים שהיו בתקופה מסוימת בשיא הזוהר
והעושר והעצמה שלהם עד שהתהפך עליהם גורלם והם
ירדו מגדולתם .במקומם עלו עמים אחרים לפסגה וכן
הלאה .לכן אין חדש תחת השמש מה שהיה הוא שיהיה,
צדק לא היה בעבר ולכן מן הסתם לא יהיה בעתיד והחזק
הוא שמנצח ועושה צדק.
אני רוצה לטעון כאן כי העולם נכנס לחקופה חדשה שהיא
לא המשך מ ש ו כ ל ל יותר של ה ח ק ו פ ה ה ק ו ד מ ת א ל א ,
במונתים של תומס קון ,התקופה התדשה שונה לתלוטין
מהתקופה שלפניה .התקופה החדשה היא העידן הגלובלי
אשר הכניס כלים תדשים לכל אתת מזירות תיינו ואשר
השפעותיו יורגשו יותר בטווח הרחוק.
בעידן הגלובלי עלתה מאוד תשיבותה של המדיה בייחוד
עקב ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום התקשורת אשר
משנות את כללי המשחק ,לא רק בתתום התקשורת אלא
גם בתחומי חיים אחרים חשובים יותר .אחד התחומים
הוא מערכת היחטים הבינלאומיים בין חלקי העולם השונים.
המדיום הטלוויזיוני תובק העולם אשה מקשה בין תלקיו
במהירות מםתרהת הופך את העולם לכפר גלובלי במונחיו
של מקלהולן .הדבר מקבל משמעות בעיקר מפני שלראשונה
בהיסטוריה כל חלקי העולם מושפעים זה מזה ותלויים זה
בזה בו זמנית ואפילו מגיבים על אירועים שונים שקורים
בעולם בשידור ישיר.
בניגוד להשפעות הגלובליזציה בתתום הכלכלי ,שמתזקות

אח מעהכת היחסים הא-סימטרית בין החזקים והחלשים
על ידי החחזקוחם של הקונצרנים הכלכליים הגדולים אחרי
שהפכו לקונצרנים ח ו צ י  -ל א ו מ י ם ) ( T r a n s n a t i o n a l
החולשים על שווקים יותר רחבים ,בחחום המדיה המגמה
הייתה הפוכה .תהליך הגלובליזציה בתקשורת שונה מאוד
מזה שבכלכלה מהרבה בחינות .אני רוצה להתמקד באתת
והיא הצדק העולמי ומערכת היחסים ה ב י נ ל א ו מ י ח .
טכנולוגיות התקשורת התדשות אפשרו בעצם שלושה דברים
שלא היו בעבר :האשית ,מעהכת המדיה תוצת הלאומים
נוסח ^  , C N Nשאר הטלוויזיות הלווייניות והאינטרנט
מאפשרים ,באופן פוטנציאלי ולהאשונה בהיסטוריה ,לכל
חלקי העולם להחבטא דדך אמצעי המדיה האלה ,כאשר
חלקי העולם שהיו צרכני תקשוהת של החלק האחר במשך
חצי המאה שעבהה הפכו לכאורה לשוחפים בעיצוב המסרים
התקשורתיים ובהעברתם.
שנית ,כל תלקי העולם מושפעים בצורה בלתי אמצעית זה
מזה  -דבר אשה הביא לנטישה חלק מהמורשת של כל אתד
ולאימוץ דפוסים חדשים .המגמה הזו נכונה יוחר לגבי החלק
של העולם שמכונה העולם השלישי מול התלק של העולם
שנקרא העולם הראשון .אותה מהפכה טלוויזיונית הראתה
בבירור לעולם השלישי את מה שיש לעולם הראשון ואין לו,
וזה גרם לתתושות הניכוה בקהב תושבי העולם הזה .כלומר,
התשיפה ההדדית הזו גרמה לשתי מגמות מנוגדות :תיקוי
ואימוץ דפוסי חיים חדשים מצד אהד ומצד שני ניכור ותסכול
מהפעה שהם מצאו בינם לבין החלק האחר של העולם.
שלישית ,הזמינות של רשתות המדיה הגלובליוח אפשר
לקבוצות שונות שאינן מיוצגות בה באופן מסודר להכתיב
את טדר היום של אותן רשתות וכך להבטית כניסה לסדה
היום התקשורתי הבינלאומי .דוגמה מובהקת לכך היא
הפיגועים האחרונים בארצות הברית אשר שודרו בשידוה
ישיר לכל העולם  -דבר אשר שם אח יוזמי הפיגוע ואח
האג׳נדה שלהם בראש סדר היום החקשורחי העולמי ,כלומר
הם נכנסו למדיה מהדלח האחוהית.
ההחפחחויות האלה עוזהות לכאוהה להכהות אח ההבדלים
ב ע צ מ ה בין ה ח ל ק י ם ה ש ו נ י ם של ה ע ו ל ם  ,ב י י ח ו ד
מ צ ס מ צ מ י ם הפעהים בעצמה הסימבולית .זה מ א י ץ את
מאמציהן של קבוצות בתלקים שונים של העולם להשיג
צדק באמצעות עצמה סימבולית זו ,מצד אחד .מצד שני,
ה א מ צ ע י ם האלה מעלים את רף הדרישות של התלקים
ה ח ל ש י ם בעולם לצדק ו ל כ י נ ו נ ו בין ה ח ל ק י ם ה ש ו נ י ם .
הבעיה המרכזית היא שהתהליכים האלה והגלובליצזיה
שנכנסה לכל מקום בתיינו ,אשר מנסה לעשותנו דומים
בהרבה דברים ,ומכתיבה לנו סגנון תיים דומה ו א פ י ל ו
סגנון לחימה )לתימה מתוקשרת ולא קונבנציונלית
אינטהאקטיבית ומסיבית( משותף פסתה על הכתבת מונח
משותף לצדק .כך שהצדק שמנסים לעשות עכשיו לא רק
שהוא אינו אין סופי אלא הוא גם זמני ,שביר ואינדווידואלי.

