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 מני פרסול

י ג ש ו מ ם מ י ג ר ו ח , ה ם י י נ ר ד ו  מ
 האימפריאליזם והקולוניאליזם של
 המאות ה—18, וה-19. עם תום מלחמח
 העולם השנייה, נוצרו שני מתנות: הגוש
 המזרחי והגוש המערבי, בניצותן של
 ארצות הברית וברית המועצוח שיצרו
 מציאות של שני עולמות, שהגבול
 ביניהם - ״מסך הברזל״ - עבר בשטחה
 של גרמניה המנוצחת. משני צדי הגבול
 נוצרה מלחמת תרבות, מלחמת
 הקפיטליזם והסוציאליזם שפתחה את

 הפתח למלחמה הקרה.
 אל המצב הזה שנוצר לאחר מלתמת
 העולם הזו התלווה תהליך גאו-פוליטי
 חשוב - הדה-קולוניזאציה. כ - 130
 קולוניות זכו להגדרה לאומית והפכו למדינות. אך,
 הדה-קולוניזאציה סבלה הן מהכנה לקויה והן מביצוע לקוי.
 הזהות הלאומיח החדשה הפכה למציאות קשה ומיליטנטית:
 נוצרו משטרי רודנות, כלכלות נחשלות, עוני ודלות ורמיסת
 זכויות אדם. אל השוק הבינלאומי הצטרפו חברות חלשות
 שהתקשו להדביק את הפיגור הטכנולוגי והתעשייתי, וכך נוצרה
 תלות נאו-קולוניאליססית בין אוכלוסיות אלו לבין המדינות

 המפותתות.
 בשנת 1952, טבע הכלכלן הצרפתי אלפרד סובי את המונת
 "העולם השלישי", בו הוא התכוון לכל אותן המדינות התפות
 משייכות לאתד משני הגושים. אך המדינות האלו, שלא הפנימו
 את התאוריות השולטות, לא פיתתו תזית משל עצמן, וכך נוצרו
 תברות תלשות, מדוכאות, בהן לכות הצבאי ולפונדמנטליזם
 הדתי היה משקל רב. התלות שהמדינות האלו פיתתו הלכה
 וגברה, עד כי חובן למדינות המערב הגיע לסכומים אסטרונומיים

 של מאות מיליארדי דולרים.
 במציאות זו, נטבע המונח"גלובליזציה" בתתילת שנות ה - 80
 של המאה ה - 20. הכוונה היא לכניטתה של כלכלת שוק
 קפיטליטטית לכל מדינה בעולם, מתוך המתשבה שככל שמדינה
 תפתח את שעריה לכותות השוק, כך תהיה הכלכלה שלה יעילה
 יותר. כך, גדלה התלות ההדדית שבין תרבויות שונות בעולם.
 התלות ההדדית נוצרת על ידי מערכת כלל-עולמית של ייצור
 ותקשורת, במסגרת שוק עולמי. השוק העולמי הופך את תיינו
 לנשלטים יותר ויותר על ידי המציאות הכלכלית הגלובלית, שכן
 הפכנו לתברת צריכה, תברה שמושגיה הם המידע, הידע, הייצור,

 בסיפורו, "אשר לא ייאמן ביותר", מתאר
 האנס כריסטיאן אנדרסן ממלכה רחוקה,
 אשר מלכה מכריז באחד הימים כי כל
 אשר יוכל לעשות את הדבר אשר לא
 ייאמן ביותר, יזכה בידה של בתו ובמחצית
 ממלכתו. האתגר כבש את לבבם של גברי
 הממלכה, שהשתוקקו לעשות את מה
 שלא ייאמן ביותר, וביום מסוים אכן
 התקיימה תערוכה, בה הציגו כל הטוענים
 לגדולה את יצירותיהם. והנה, יצירה אתת,
 שהייתה שעון ניצב גדול, עלתה על כולן,
 ואכן קבעו השופטים בהחלטיות כי
 מלאכת מתשבת זו היא הדבר אשר לא
 ייאמן ביותר. האמן אשר בנה את השעון,

 הוא הראוי לבת המלך ולמתצית מלכותו, וביום ההכתרה עמד
 מאושר ומלא גאווה. ואז, הגית מן הקהל אדם בעל גוף וגרזן
 בידו, והתל הולם בו על השעון, עד שזה הפך לתל חרבות. "הנה"
 , קרא הגברתן, ״אני הדהמתי את כולכם. להרוס את מלאכת

 המתשבת הזו, זה הדבר אשר לא ייאמן".
 כל עין אשר הביטה אל מגדלי התאומים לא יכלה שלא להתפעל
 מן המציאות המהממת, אשר יצרה בירת הקפיטליזם העולמי.
 המונומנט העצום הזה היה לאתד מסמליה של אמריקה, כשהוא
 מעניק תוויית צפייה על כוחה של האומה הזו. אם בעבר הביטו
 מהגרים לעבר פטל חתירות, לעבר החופש שהעניקה להם הארץ
 החדשה, אזי בימינו הם התבוננו לעבר המגדלים, כדי לעכל את
 יכולת ההגשמה שיכולה לתת אמריקה. בהשוואה, הדבר הלא
 ייאמן יותר מנוכתות המגדלים, מבנייתם, הוא הריסתם במבצע
 טרור כפי שהתרחש. אך, גם הטרור הוא תוצר של החברה
 והטרוריסט רוצה במעשהו להסב את תשומת הלב רודפח
 הסנסציות של החברה למציאות שלו, המציאות ממנה בא.
 במאמר זה אנסה לבדוק, האם מעבר לזעזוע ולזוועה, מסתתר
 איזה תטא קדמון שארב בפינה והמתין לגמולו. האם העולם
 המערבי אכן נוהג בתוטר צדק כלפי העולם השלישי, תוטר צדק
 שהטרור הוא זעקתו, או שפעולת הטרור הייתה בבתינת פשע

 מתועב ותף מצידוקים.

 מהי הגלובליזציהי
global" נכנם לשימוש לראשונה ב - 1944. תוקרים ize"המונח 
 מערביים ניסו להטביר את אידיאולוגיית הרייך ה-3 דרך מונחים
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 תהליך ההגירה הוא
 תוצאה ישירה של הון
ע ק ש ו ו מ נ י א  ש
 במדינות מהן הופק,
 אלא חוזר למערב, או
 עובר לכיסוי חובות
 המדינה לבנקים. כך,
 הגלובליזציה הופכת להיות אסטרטגיה כלכלית, והתאגידים
 יכולים להשתמש בתקשורת המקומית ובפוליטיקאים המקומיים
 כדי לשכנע את משלם המסים מהו הדבר הנכון עבורו. ומהו
 הדבר הנכון? התרבות האמריקאית: עוד ראווה, עוד מותרות,
 מוזיקת פופ, אפנה צעקנית, אוכל מהיר. כך מכינים את הקרקע
 לדור עתידי של צרכנים, שיגדל בתחושה ש״אמריקה זה נכון״.
 כל הצריכה הזו, משדרת"חופש", תופש לעשות מה שאתה רוצה,
 חופש שהוא שיעבוד. נוצר מטריאליזם גלובלי, שמתעלם
 מתרבויות ומזהויות, אלא אם הן מכוונות לקראת הפנמת תרבות

 הצריכה.
 אך, האמנם בבסיס הגלובליזציה עומד רק אי צדק? הגלובליזציה
 משקפת את המציאות, היא מתווה את הטרנספורמציה התברתית
 של ימינו. ייצוא עבודות לעולם השלישי הוא עדיין יתרון לתושבי
 מדינות אלו, שמלחמה נגד הגלובליזציה היא עבורם ביטול מטה
 לחמם. האם העובדה שלבני אדם יש עבודה מתגמדת מול תוכחות
 אימפריאליטטיות? לא, שכן לא בטוח שלמתנגדים עצמם יש
 חלופות טובות יותר. אנו חיים בעידן, שבו עדיין יש לבני אדם
 זכויות וסיכויי הגשמה טובים יותר, בניגוד לתקופות היטטוריות

 חשוכות יותר בהן לא היה להם דבר.
 התנועה הגלובלית, בסופו של דבר, אינה ניכרת רק בבומבטטיות
 האמריקאית, אלא גם בתנועת עמים, בהתפשטות דתות ובתפוצת
 אידאולוגיות. אם בתתילת המאה ה-20 היו באירופה רק שני
 מיעוטים אתניים - היהודים והצוענים - הרי שבתתילת המאה
 ה-21 יש באירופה קהילות מהגרים מכל רתבי אפריקה, אסיה
 והלבנט. מהגרים אלה מביאים את משפחותיהם, שולחים כסף
 בתזרה אל ארצם, קונים נכסים במדינות המערב ורוכשים השכלה.
 כך, האידאולוגיה הכלכלית משתמעת לשתי פנים, וכשתקשורת,
 עסקים ותנועת עמים הופכים לתנועה חובקת עולם, נוצרת
 מערכת עולמית אחת של ייצור וצריכה. הכפר הגלובלי נותן
 עדיין לכל אדם שאפתן את האפשרות להפוך למישהו בזכות
 רעיון מבריק ועבודה קשה. אף אם כלכלת מדינה תשובה יותר
 לוול-סטריט מאשר לארגוני זכויות האדם, עדיין העולם מאוחד
 בזכות האינטרנט הווירטואלי, ולא מופרד על ידי חומת ברלין
 המותשית. הצדקת הגלובליזציה נובעת מהמודרניזציה, מניצחון
 הליברליזם המערבי, מהבינלאומיות של תירות הפרט שמוגן
 בזכות כלי תקשורת הנוכתים בכל קונפליקט, ומהפיכתה של
 החברה המערבית לרב-תרבותית. מי שטוען, שהמערכת משרתת
 את האליטה, יוכל לטעון כך לגבי כל תקופה בהיסטוריה. אלא,
 שדווקא בתקופתנו ניתן לטעון ללא תשש וללא מורא. נמצא
 אפוא, שביקורת בונה היא דבר תיובי, עד שקם אדם שתוצה את

 הגבול, שטורף את כל הקלפים.

ו ו בספטמבר והשלכותיו  טרור ב-
 יש הטוענים שביום זה השתנה העולם, שנפתח עידן חדש,
 שהחלה מלחמת העולם השלישית, שהתלה הטפירה לאחור
 לעבר קץ העולם. מעבר לספקולציות על המשכיותה של

, האם ו  את עצמנ
 סולידריות עולמית זו,

 אכן יוצרת צדק.
 האם יש

 לגלובליזציה
 ההוגים עסקו בניתות 9

 מושג הצדק, על
 שימושיו הלשוניים הרבים ועל הרעיונות המגוונים אליהם הוא
 שייך. קאנט ראה בצדק כלל המכתיב את ההתנהגות האנושית
 מתוך ראיית הזולת כתכלית. שופנהאור ראה את הצדק במניעת
 נזק מהזולת ורולס סבר כי הצדק הוא המידה הטובה המכתיבה
 את דרך פעולת המוסדות. כך או כך, הצדק הוא מושג הרווי
 משמעויות רציונליות ואמוציונליות. משום כך, אנו עומדים בפני
 קושי, כאשר אנו צריכים להגדיר את צדקת הגלובליזציה. ראשית,
 הגלובליזציה כתהליך היסטורי היא דבר שהתל לפני מאות שנים,
 ושנית, היא עובדה קיימת. כך, כשברצוננו בתכליתיות, נצטרך

 לצמצם את ההגדרה.
 אם העולם המתקדם והמתועש הוא הנהנה העיקרי מהגלובליזציה,
 על ידי כך שכלכלת השוק החופשית מייצגת את האינטרטים
 שלו תוך שיעבוד מדינוח חלשות ופגיעה באקולוגיה, אזי נוצר
 אי צדק. וכיצד זה עובד הלכה למעשה? ובכן, כל מדינה מייבאת
 ומייצאת. כמות הייצוא תלויה בכמות הייבוא, והשניים מאוגדים
 בהסכם סחר. מדינה הרוצה לייצא סחורות לאמריקה, חייבת
 לקנות ממנה את הטכנולוגיה שתאפשר את ייצור הסתורות
 האלו ושינוען. מאחר שהכטף אינו מצוי עדיין בקופתה של
 המדינה, היא מטתייעת בתמיכה כטפית. תמיכה זו מטילה על
 המדינה, שכן מתן מענק, הלוואה או סיוע באשראי, משמעותו
 יצירת חובות תיצוניים וציות לתכתיבים. התכתיבים קשורים
 לרצונה שלארה״ב, או לרצון המערב, במציאות פוליטית נוחה

 שתאפשר להמשיך למן עטקים.
 כך, השלטון המקומי אינו עצמאי למעשה, אלא מתויב לאילוצי
 כוחות גדולים ממנו והוא מייצר את מה שהמערב רוצה. החדירה
 המערבית בדמות תברת השפע, תרבות הפנאי, החברה הצרכנית
 וסגנון הראווה, יוצרת אצל העם המקומי שאיפה לרמת חיים
 גבוהה יותר, וזה מאלץ את השליט לקחת הלוואות מבנקים
 עולמיים. הבנק העולמי דורש ערב להלוואותיו, וכאן שוב נכנסות
 ארה״ב, בריטניה או צרפת בערבות לגיטימיות. כשרמת החיים
 אכן עומדת בפתח, היא מייצגת מחשוב, מיניאטוריזם,
 דיגיטליזציה, אופטיקה ואינטרנט. כך, המדע, הטכנולוגיה והקדמה
 פותחים את המדינה לעידן האינפורמציה, כלומר האינפורמציה
 היא מרכיב עיקרי של שליטה. מאתר שאין עדיין נותני שירותים
 הולמים במדינה, נכנסים תאגידים חיצוניים לחחומי הנדל״ן,
 התקשורת וההיי-טק. נוצר מצב שבו העצמאות הכלכלית תלויה
 בגורמים חיצוניים והשוק החופשי והיזמה התופשית פתותים
 רק להם. לתאגידים שכאלה, אין כל התחייבות כלפי אזרחי
 המדינה, והם מעודדים את תהליך ההפרטה, דהיינו, העברת
 נכסים לידיים פרטיות במערב. בנוםף, התאגידים מעבירים את
 מפעליהם מבית למדינה החלשה, היכן ששכר העבודה זול יותר.
 אמנם, נוצרת אבטלה במערב, אך עדיין האזרח המערבי מוגן

 על ידי מערכת הרווחה.
 מנגד, תושבי העולם השלישי מהגרים אל המערב, שכן ברוב
 המקרים אלו הן חברות מסורתיות, שלא הוכנה בהן תשתית
 ראויה לשמה, דרכה יכלו האזרתים לקבל את בשורח הגלובליזציה.



ה מני פרסיל צי ז בלי נלאומי בעידן הגלו  צדק בי

 הנטינגטון, את התזה שלו בדבר התנגשות
 הציביליזציות על בטיס תרבותי. כוונתו הייתה,
 שעידן המלתמות על בסיס אידאולוגי תם, ובעולם
 מולטי-תרבותי המאבק מתנהל לפי אפיוני דת
 ותרבות. במרוצת ההיסטוריה של המערב,
 התרבות הוכרה כערך ראשון במעלה של
 הדמוקהטיה הליבהלית, כשממנה נגזרים השוויון
 והצדק. צמיחה כלכלית, עליונות צבאית, קדמה
 טכנולוגית, לכידות חברחיח ושפע המפוזר ברותב
 הקנו לארה׳׳ב את מעמדה כמעצמה ואת הסגנון
 המיוהד שלה. מתקפת הטרור הרסה את האמונה
 בחסינוחה של האומה האמריקאיח וביטחון

 אמריקה כמעצמה החערער.
 הקונפליקט בין התרבויות יישאר כעובדה חברחיח בלחי נמנעת:
 מערכות היתסים בין מעמדות, גזעים, מינים, מקצועות, אומות
 וקבוצות חברתיות אחרות משתנות ללא הרף עקב שינויים
 באוכלוסייה, באקולוגיה, בטכנולוגיה, בתרבות ובגורמים נוספים.
 השינויים מביאים למאבקים. האלימות, עם זאת, אינה מקור
 עצמה יעיל, לעומת ההון, שאתו ניתן לתגמל ולהמיר למשאבים

 רבים אתרים.
 בשאיפה לצדק טמון הפוטנציאל לאיכות חיים, וכאן עומדים
 למבתן הסכמתנו לתלק עם אתרים את משאבינו, ורצוננו להיות
 חלק מהברה יצרנית וישרה. קל יהיה להיפטר מרגשות האשם
 שלנו על ידי השלכחם על הזר והשונה. קשה יוחר יהיה לקחה
 אחריות על עחידו של העולם. המלחמה בטרור, בלי ליצור
 אידאולוגיה תלופית, כמוה כ״אפקט הבלון״: לתיצה בצד אחד
 של הבלון תרתיב אותו בצד אתר. מטריה של הגלובליזציה הםרו
 כל החושה טראגיח, בכך שבהבטיחם חהליך חד כיווני ובלתי
 הפיך של צמיחה, הקרינו יוהרה שטחית שנטתה להחעלם
 מההקשר הטראגי של חיי אדם. אנו שוחפים במאבק להגנה על
 עהך החיים, כחיים של כל אדם באשר הוא, בחוקף זכויותיו
 הטבעיוח והמולדוח. הכפה הגלובלי, למרוח הכול, שייך לכולנו.
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 הציביליזציה המודרניח כפי שאנו מכירים
 אוחה, נשאל אח עצמנו, מה ניסה הטרוה להשיג
 ביום הזה. מי שארגן אח מבצע הטרור הזה,
 ידע כי הוא פוחח במלחמה, וכי הוא עתיד
 לשלם על כך. הרי בלחי טביר שאמריקה חצא
 וחנהל משא ומהן עם אויב עלום שם והבדוק
 אח דרישוחיו. כדי להחחיל מנקודה כלשהי,
 נצא מנקודה הפחיחה, שהטרור היה
 מלכחחילה בעל אוריינטציה מוםלמיח, בשל
 מאפייני ההחאבדוח שלו ומאפייני שולחיו.
 מדוע האיסלאם מחנגד לגלובליזציהי ראשית,
 היא גוהמח לניצול העולם השלישי, המוסלמי
 בהובו. שניה, אין חלוקה ושוויון בין המדינוח

 המוסלמיוח מהובוח האוכלוסין, לבין מדינוח המערב מעוטות
 האוכלוסין. ושלישית, הגלובליזציה גורמת להתתלקות העולם
 הערבי, להיפרדותה של האומה הערבית-מוסלמית המשתרעת
 על פני אפריקה, צפון אפהיקה, המזרת התיכון ואסיה. הטרור
 הוא תגובה לניצחון של המודל התהבותי שהתל באיהופה
 ושאהה״ב הפכה להיות נושאת הדגל שלו. ומהו המודל? מדוע
 האיסלאם מתנגד לאמריקה? בגלל הגלובליזציה הפוליסית.
 אם בעבר תמכה ברית המועצות בעולם העהבי כהלק מהצונה
 להשלטת הקומוניזם, עם קריסתה נותרו מדינות ערב עם בעל
 ברית אפשרי אתד שלו יכלו למכור את הנפט והגז שבאדמותיהם,
 זהו המערב, או ארה״ב. כשיש רק קונה אתד בשוק, לו הבלעדיות
 ולו התכתיבים. כך, נוצרת מלתמת תהבות. מה היא הזירה? לאו
 דווקא גאוגהפית, אלא ויהטואלית: אמצעי התקשוהת, הפרסום,

 ההסברה, התעמולה.
 כל עוד היו פורצים סכסוכים בתוך המדינות התלשות בין השלטון
 למתנגדיו, לא היה המערב מתערב אלא אם הדבר נגע לאינטדסים
 שלו. אלא שהטרור המופנה החוצה, מטריד את המערב ביתר
 שאח, שכן המטרופולינים במערב מרוכזים יוחר ופגיעים יותה.
 נשק זוכה לתפוצה המונית ויוצא מהמדינוח המפוחחוח לאהגונים
 שאינם בוחלים בשימוש בו. מנגד, כדי להצטדק על הכוח הרב
 שיש לו, אותז המעהב בהשקפת עולם הרואה בתחרות העםקית

 תתליף ראוי למדינה ולממשל המרכזי.
 בעבור הטרור, מגדלי התאומים היו מרכז עצבים טכנולוגי,
 שהפגיעה בו הרסנית לא פתות מכל ריכוז אוכלוסין אתר שניתן
 להעלות על הדעת. הטתה הוא בבתינת המתשה של פוטנציאל
 השנאה כלפי מי שנתפס כמדכא, מי שנכשל בהפצת הדת
 הקפיטליסטית המותשית ונתקל בדת האיסלאם המשיתית.
 האם הטרור יגרום למערב להתתשב בסבלו של העולם השלישי,
 דווקא עכשיו משום שיש לו אג׳נדה מלתמתית? ייתכן, שכן
 דווקא עכשיו עולה על הפרק שאלת ההומניזם כלפי עמים
 נתלשים. איום הטרור כאתוט פונדמנטליטטי הוא תולדה של
 חיים שהעוני המרכיב אותם הפך לתומר נפץ פוליטי. הקיטוב
 הפוליטי גורר התארגנות אנטי ממסדיח וזו מופניח כלפי מי
 שנתפס כזה שנהנה מהמצב. כעת, דווקא משום הגלובליזציה,
 המערב לא יוכל להתבדל ולהפנות עוהף למצוקות העולם, וייאלץ
 לבדוק מתדש את יתטי היתיד-קהילה. כדי לנצת את תאי הטרור
 המערב יצטרך להראות לעמים הנתשלים את ערכי הסולידריות

 והצדק התברתי, מול הקנאות הדתית.
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