
 סוציולוגיה
 אלטרנטיבית של

 מלחמה ושלום
 המאמר מציג גישה םוציולוגית־פונקציונלית הטוענת, כי המלחמה כאנטי־תזה
 לשלום, פונקציונלית לצוו־ן שמירת האיזון הדמוגרפי בעולם. על בסים ניתוח
 המשמעויוח של פריצוח הדרן המדעיוח והניכנולוגיוח של השנים האחרונות,
 הכותב טוען כי בעתיד תתפתחנה שתי ציביליזציות אנושיות - ״הציביליזציה

 דני גינזשי

 המתקדמת״ שתתפתת בווערב העשיר ו״הציביליזציה המקובעת״ שתתפתח
 בתלק מהאוכלוסיות העניות התיות בעיקר באפריקה, אסיה ודרום אמריקה.
 הדיון ברמת המקרו־םוציולהןיה מוביל למסקנה כי מלחמה ולא שלום יאפיינו

 את מערכת היתםים העתןדית בין שתי הציביליזציות הנפרדות.

עד עולם..״(שמואל ב יב, י). ! 

 אולם גם תגובת האל המקראי להפרת נורמות מוסריות היא
 ולעתים קרובות הרג במלחמה. ייתכן שהוא אכן עושה שלום
 במרומיו, אך רבה המלחמה שהוא משית על פני כדור האקי.
 !״ובאה חרב במצרים״ (יחזקאל ל, ד),״חרב ליי מלאה דם״

 (ישעיהו לד, ו) או ״ושילחתי בם את החרב״(ירמיהו כד,י), הן
 רק דונמאות ספורות מהשימוש שהאל עושה בחרב המלחמה
 על מנת להעניש, לנקום ואפילו לחנך. הדונמה המאפיינת נישה
 זו היא החלטתו של האל להשמיד את עמלק ולמתוק את זכרו
 מעל האדמה, כנאמר ״כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת
 השמים״(שמות יז, יד). מכאן ניתן ללמוד, שחרב המלחמה
 היא אמצעי לגיטימי ומקובל להשגת מטרות לא רק בקרב בני
 ;האדם, אלא גם במרומי שמים, בקרב האל המקראי כמו גם

 בשימושם הנפוץ של אלים של דתות אחרות כמו אלים יווניים,,
 רומיים או אלים הודיים.

 הפרדוקס טל מלתמה ושלום
 ; לצורך הדיון הגוכתי נאמן את הגדרתו של ההוגה הצופתין
 רמון ארון למלחמה כ״סכסוך מזוין בין יתידות מדיגיות, במיוחד
 מדינות ריבוניוח, בו נוטלים חלק מתות מזוינים, בעלי כוח
 ןניכר לאורך זמן ניכר״. בשונה מסכסוכים אמרים, מלחמה
 מתממשח לרוב באמצעים אלימים, הגורמים להרג ולנפגעים!
 בנפש, בגוף וברכוש. מלחמה היא מצב הפוך למצב של שלום,
 המתייחד בעיקר במערכת יחסים בלתי אלימה. מכאן, שניחן
 להתייחס במסגרת דיון זה אל שלום ביחסים בין מדינות כאל

 בכל ליל שבת יהודים מסיימים את הקידוש בקריאת הפסוק
 ןעושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
 ואמרו אמן.״ אולם נראה כי משאלה עתיקה זו אינה מתגשמת
 ורבה המלתמה באקן, או כדברי הנביא ירמיהו ״שלום שלום
 ואין שלום״(ירמיהו ו, יד). לימוד ההיסטוריה האנושית וחקירתה,
 מצינים בפנינו בעיקר תמונת מלחמה ולא יונת שלום הומייה.
 ההיסטוריה האנושית רוויית דם תללים־לותמים, נשים וילדים,
 שנספו במלחמות הרבות לאורך השנים. ההיסטוריה בעת
 העתיקה, כמו גם בימינו אלה, מוכיחה שהשלום הוא בעיקר
 מהות נכספת או אשליה שאינה קיימת למעשה במציאות, ואולי

 לא תתקיימ לעולם.

 למען הסר ספק, מצב של שלום בין עמים ומדינות, הוא המצב
 הראוי והטוב האפשרי בין כל העולמות והמצבים האנושיים.
 לתמה כגיגוד קונספטואלי לשלום, מביאה לכל המעורבים
 קרבות, למגצתים כמו גם למנוצתים, הרג, שכול וסבל. אולם,
 'צערנו, העובדות ההיסטוריות מסיחות בפנינו מציאות הסותרת
 mi חזון השלום של הנביאים ישעיהו ומיכה ״...וכיתתו תרבותם
 לאתים וחגיתותיהם למזמרוח, לא יישא גוי אל נוי חרב, ולא
 ימח עוד מלחמה״(מיכה ד, ג; ישעיהו ב, ד) במציאות היסטורית
 ו בני האדם מעולם לא כיתתו את תרבותיהם לאתים ולא את
 ניתותיהם למזמרות. התשובה ההיסטורית לשאלה הרטורית
 ל אבנר בן נר שר הצבא של שאול ששאל את יואב בן צרויה
 במהלך קרב בריכת נבעון, ״הלנצח תאכל חרב״ - היא כנראה
 חיובית, כדברי הנביא נתן למלך דוד ״ועתה לא תסור חרב מביתך
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 ואריסטו טענו כי מלחמה היא הכרחית, זאת בניגוד לפילוסופים
 היווניים של ה׳׳סטואה״ שדגלו יותר ברעיונות של סדר והרמוניה

 שימומשו במדינה עולמית.
 הגצרות דגלה מראשיתה בעקרונות של שלום ואי־אלימות
 אולם ההיסטוריה מראה ששלטון נערי עשה תמיד שימוש רנ
 יותר במלחמה מאשר בתהליכים של שלום. כבר במאה הראשונו
 לספירה הצדיק התאולוג הנוצרי אונוםטינום הקדוש אח
 התרחשותה של מלחמת מגן או מלחמה המיועדת לעגישח

 החוטאים.

 מצב של היעדר מלחמה, כלומר מצב של היעדר
 פעולות אלימות בין מסגרות מדיניות כמו שבטים,

 עמים או מדיגות.

 מבלי להיכנס לגיתוחים היסטוריים עמוקים, אגו
 יכולים להניח בוודאות אקםיומטית כי מלחמה הייתה
 קיימת בין קבוצות מדיניות מאז ומעולם. השלום הוא
 בעיקר אידאל רצוי ונכסף, כאשר המלחמה היא המצב
 המצוי לאורך הדורות. השאלה שנשאל במסנרת
 חיבור וה היא מדוע אכן מתקיימות מלחמות למרות
 הרע הנלוי והברור שהן נורמות - סבל לבני האדם.
 מדוע השלום מוצא את ביטויו בעיקר בהכרה
 קולקטיבית של שאיפות דתיות, פילוסופיות או
 מוסריות, אך לא במציאות קיומית של האדם כפרט

 או של החברה כקולקטיב.

 הפרדוקס של מלחמה ושלום, נובע מהסתירה בין
 תכלית הקיום האנושי לבין מצב של מלחמה. נסכים
 כי בני האדם שואפים לאושר, וחלק ניכר ממעשינו
 ופעולותינו מיועדים להגדיל את האושר האישי.
 המונח ״אושר״, הוא אימננטי לקיומנו כיצורי אנוש,
 למרות שהמונח עצמו הוא עמום ולא ממוקד. יש בו
 ממדים חומריים, אתיים, תענוגות גוף, היעדר כאב,
 קשרים אינטימיים, תחושה של הרמוניה עם הסביבה
 הפיסית והחברתית או תחושה כללית מתמשכת של
 שביעות רצון. אולם מצב של מלחמה, הגורם לסבל
 רב לכל המעורבים בו, סותר את המרכיבים העיקריים
 של אושר. מכאן, לכאורה, מצב של שלום הוא וה
 שמשרת את השגת תכלית האדם, ומצב של מלחמה
 עומד בסתירה מהותית לתכלית זו(השגת אושר).
 פרדוקס קיומי זה מעורר שוב את השאלה מדוע אם
 כך המצב הקיומי הגפוץ בעולם הוא מצב של מלתמה

 ולא של שלום?

 נישה פונקציונלית להבנת המלחמה
 המלחמה במקרא מתוארת בפועל כמצב טבעי של יחסים ב

 קבוצות מדיגיות. יציאח בגי ישראל ממצרים היא למעשה מופע
 אלים המבוים ומבוצע על ידי האל. ארץ ישראל ניתגת לבני
 ישראל באמצעות כיבוש הארץ על ידי יהושע בן נון, כלומר אנו
 מוצאים את המלחמה כאמצעי לגיטימי להשנת מטרות שנקבעו

 על ידי האל או על ידי בגי אדם.
 פילוסופים יווגייםכמו הירקליטוס, ראו במלחמה מרכיב חשוב
 בחיים האגושיים, כי ההרמוגיה בטבע גוצרת מתוך מאבק בין
 גיגודים, והמלחמה הוא אמצעי מדיגי של מאבק מה. אפלטון



 דבר שיגרום לחוסר תעסוקה, בעיקר בקרב עובדי כפיים ועובדי
 צווארון כחול.

 טכגולוגיית השיבוט הגנטי, מאפשרת כבר כיום להחליף
 איברים בגוף האדם שתפקודם גפגע כתוצאה מזקנה או

 מטראומה, בחלקים משובטים שגודלו במעבדה. השימוש
 בהזרקת תאי גזע מוח, יחד עם שימוש ב׳׳חלקי חילוף משובטים״,
 יאפשר כבר בשגים הקרובות להאריך את חיי האדם בצורה
 משמעותית ביותר. ניתן להעריך כי כבר בעוד שני דורות יהיו

 אנשים שיחיו בין מאה ועשרים למאה וחמישים שנים.
 טכנולוגיית התעופה תאפשר בעתיד הקרוב הקמת התיישבויות
 של אנשים מחוץ לכדור הארץ. פריצת נבולות החיים על פני
 כדור הארץ תפתח פתח לאופקים חדשים בתחומים כמו איכות

 החיים, בריאות, כלכלה או ביטחון/
 מזון מהונדס ננטית, מהווה כבר כיום מרכיב חשוב בסל המוון
 העולה על שולחנגו. מוון מהוגדס משופר מאפשר כבר גידול של
 בננות מובנות תרופות, וניתן לשפר את איכות העגבנייה על יח
 החדרת גן של חזיר לעגבנייה באמצעות גז דחום. ניתן לגדל
 תירס שמייצר בעצמו חומרי הדברה שמחסלים זחלים באמצעות
 חלבון כימי המיוצר בתירס עצמו. בעולם מגדלים כבר כיום בעלי
 חיים כמו דגים, כבשים או תרנגולות שהונדסו בצורה גגטית,
 במטרה לגדל(לייצר) בעלי חיים גדולים יותר שיביאו רווח כספיו

 גדול יותר למגדלים ולסוחרים.

 מקרו־םוציולוניה:
 יצירתן של שתי ציביליזציות נפרדות

 ההתפתחויות המדעיות והיישומים הטכגולוגיים המתקדמים
 הקיימים כבר כיום בעולם המערבי, יביאו לידי שינויים
 סוציולוגיים מהותיים ברמת המקרו. כבר כיום ניתן לזהות דפוס
 של תהליך סוציולוגי עתידי שבמהלכו ייווצרו בעולם שתי קבוצות
 אוכלוסין או למעשה שתי ציביליזציות אגושיות גפרדות.
 אוכלוסייה אחת, ה״אוכלוסייה המתקדמת״, תשתמש
 בטכנולוניות המתקדמות על מנת לשפר את איכות החיים של
 התושבים, ואילו האוכלוסייה השנייה תישאר מנותקת
 מהמשאבים הטכנולוניים המודרניים, דבר שיקבע אותה בנחיתות
 קיומית מול האוכלוסייה הראשונה. האוכלוסייה האנושית
 המתקדמת תתפתח בעיקר ״במדינות העשירות״ ביבשת צפון
 אמריקה, אוסטרליה ואירופה, והאוכלוסייה ״האנושית
 המקובעת״ תתקיים בעיקר ״במדינות העניות״ באפריקה, באסיה

 ובדרום אמריקה.

 ״הציביליזציה המתקדמת״; באוכלוסייה זו בני האדם ישדרנו
 מאוד את דפוסי החיים שלהם, עובדה שתביא להתפתחותו של
 ״אדם מתקדם״ שיהיה למעשה ״על־אדם״, בהשוואה למצבו
 הפיזי והבריאותי של האדם החי כיום על פני כדור הארץ.

 בתחילת העת החדשה, טענו הוני דעות מרכזיים כמו הובס
 או מקיאוולי, כי מלחמת הכול בכול, היא המצב הטבעי של בני
 האדם, כמו נם המצב הטבעי המתקיים ביחסים בין מדינות.
 הפילוסוף המדיגי הגל, ראה במלחמה בין מדינות מצב טבעי,
 ואילו מרקס ראה במלחמת המעמדות כמעט את חוות הכול.
 הוא טען כי השלום אפשרי רק בחברה נטולת מעמדות, הנחה
 שנסתרה באתוס המלחמה של ברית המועצות הסוציאליסטית,

 ובמלחמות הרבות שהיא יזמה וניהלה.

 חלק גיכר מהפילוסופים והפסיכולוגים שתקה את הטבע טענו
 כי ״יצר לב האדם הוא רע מנעוריו״, כלומר, האדם הוא אלים
 מטבעו. מכור, המפגש האנושי הראשון המתואר במקרא בין
 קין והבל, הסתיים ברצח בתוך המשפחה. פרויד טען כי אחד
 הכוחות העיקריים המניעים בני אדם הוא יצר התוקפנות, השוכן!
 יחד עם יצר המין עמוק בתת המודע של האדם. ניטשה ראה
 ברצון את מקור עוצמתו של האדם, כאשר הרצון לעוצמה נפשית,
 קיומית ואונטולונית הוא המוטיב המרכזי המניע את האדם(יובל
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 ברמת המקרו מלחמה משמשת אמצעי מקובל להשנת מטרות
 מדיניות, חברתיות, כלכליות ודתיות. מלחמות משרתות
 פונקציות כמו יציאה מקיפאון כלכלי, הגנה עצמית, קידום
 אינטרסים מדיניים או ביטוי לצווים דתיים כמו הנ׳יהאד בחברה

 המוסלמית.

 מהדיון שלעיל ניתן להבין כי למרות הרע המהותי הקיים
 במלחמה, הרי היא פונקציונלית ברמת המיקרו(אישיות האדם)
 וגם ברמת הםמי־מקרו, במובן של קידום צרכים ואינטרסים של
 מדינות ושל עמים. אולם, אנו נטען כי במצב הדמו־סוציולוגי
 שבו מתייחד העולם בתחילת האלף השלישי לספירה, מלחמות
 הן פונקציונליות ברמת המקח - גם במובן של המשך קיומו של

 המין האנושי על פני כדור הארץ.

 מדע, טכנולוניה והמין האנושי
 ההתפתחויות המדעיות של השנים האחרונות, הביאו לפיתוחן
 של טכנולוגיות מתקדמות אשר יוצרות פוטנציאל לשינוי
 פרדינמתי באורח החיים של המין האנושי על פני כדור הארץ.
 כבר כיום ניתן לאתר ארבעה יישומים טכנולוגיים מרכזיים אשר
 ישנו באופן משמעותי את אורח החיים האנושי על פני כדור

 הארץ.
 טכנולוניית הרובוטיקה, מאפשרת כבר כיום לבנות רובוטים
 תחליפים לבני אנוש כמו ״חבו־אחות״ שתחליף (אולי יחליף)
 את מרבית הצוות הסיעודי בבתי חולים ובמוסדות לקשישים.
 רובוטים בעלי איגטליגנציה אנושית ותכונות אנושיות נוספות,
 יחליפו חלק גדול מהעובדים בתעשייה, בחקלאות ובשירותים,



 למעשה שתי ציביליזציות נפרדות על בסיס החלוקה הקיימת
 כבר כיום בין אוכלוסיית העולם המערבי לבין אוכלוסיית העולם
 השלישי. תהליך דומה התרחש על פני כדור הארץ כבר לפנ

(Homo sapienc)מאות אלפי שנים, כאשר ההומו סאפיאנם 
 וההומו ארקטוס(Homo erectus) נפרדו מאוכלוסיית הקופים

 והתפתחו לקופי אדם(Pongidae) שהתפתחו בהמשך למשפתת
 האדם(Hominidae). תהליך התפתחותי דומה יתרתש, כאמור
 גם בדורות הבאים, במהלכו תתפתח מחד ציביליזציה מתקדמת

 שתורכב מאדם משופר ננסית, ומאידך תתגבש ״ציביליזציר
 מקובעת״, שבה יחיה ״האדם המקובע״ בחנאי חיים של תחילת

 ימי הביניים.

 מלחמה כפונקציה המאזנת את ״נזקי השלום״
 בתחילה חיבור זה עמדנו על הפרדוקס הקיומי של שלום
 ומלחמה. מתד, הצבענו על הרוע המהותי הטמון במלחמות,
 ומאידך ציינו את עובדת קיומן של מלחמות כחלק מההוויה
 האנושית לדורותיה. הצבענו על גישות פילוסופיות, פסיכולוניות,
 סוציולוגיות ומדיניות הסוענות כי מלתחה היא תוצאה הכרתית
 של הטבע האנושי, או של רוח האנושות. אנו נטען כי בעולם
 הטכנולוני המודרני יש לחלחמה פונקציה משמעותית, הממלאת
 צורך קיומי של התמודדות עם פיצוך אוכלוסין על פני כדור הארך.

 הקיום האנושי על פני כדור הארך מבוסס על חילופי דורות
 מתמידים. קיומו והתפתחותו של דור חדש מבוסס על היעלמותם
 של דורות קודמים. ההתפתחויות המדעיות הגוכתיות, יפגען!
 במאזן הטבעי של חיים ומוות. דור הזקגים (שלא ימות) לא
 יפנה את מקומו לדור תדש, עובדה שתגרום לפיצוך אוכלוסין
 יתד עם משברי סמכות ביךדורית. ההתפתתות האנושית תיבלם
 עקב המקובעות הטבעית של דורות קודמים, שיהיו מטבע
 הדברים גם בעלי עוצמה מספקת למנוע התפתתויות של דורות
 תדשים. הארכת תותלת החיים ושיפור הבריאות והיכולות
 הפיזיות, יפגעו בצורה חמורה בסמכות המשפתתית, מה שעלול
 להרוס לחלוטין את מוסד המשפחה כפי שהתפתת והתקיים
 בתברה האנושית לדורותיה. לדוגמה, אבות או אימהות בגיל
 ביולוני מתקדם, יהיו בתתרות רומנטית ומינית עם נכדיהם
 וניניהם, ויקיימו מאבקי כות על שליטה וסמכות עם אותם נכדים

 ונינים.

 מכאן ניתן ללמוד שהמלתמה, למרות הרוע הטמון בה
 משמשת כפונקציה תיונית לקיומו של איזון דמונרפי התיונ

 לקיומו של האדם על פני כדור הארך. אוכלוסיית כדור הארך
 תתרבה מאוד, גם בקרב הציביליזציה המתקדמת אך בעיקר בקרב
 הציביליזציה המקובעת, עד כדי מחסור חמור באמצעי קיום
 בסיסיים, כמו מזון ושתייה ראויים, אמצעי ייצור בסיסיים או
 מרחב מחיה הנדרש למנורי בני אדם. המלחמה משמשת גם

 ״קיבות״ יהיה אדם משודרנ ננטית, בעל תכונות פיםיולוניות
 וגופניות שונות וטובות בהרבה מאלה של האדם כיום. תוחלת
 החיים של אוכלוסייה דו תגדל לאין ערוך ותגיע בשנים הקרובות
 למאה ותמישים שנים ויותר. האפשרות להתלפת ננים פגומים
 או להחלפת איברי גוף פגומים, יאפשרו חיים ללא תתלואה
 הקיימת כיום. תזונה על בסיס מזון מהונדם ננטית, תביא
 להתפתחות אדם בעל יכולות פיזיות ומנטליות משופרות בהרבה

 מאלה של האדם כיום.

 ״הציביליזציה המקובעת״; לאוכלוסייה זו אין, וכנראה גם לא
 ,תהיה בעתיד הקרוב, גגישות לאמצעים שמציע המדע המודרני.
 בחלק גדול מאוכלוסיית העולם השלישי חיים התושבים כיום
 כמו שחיו אנשים לפני םאוח ואלפי שנים. מצבה הקיומי של
 מרבית האוכלוסייה באפריקה השחורה, בחלק נחל מארצות
 האםלאם בדרום אמריקה, ואף בתלקים גדולים של מזרת אסיה,
 שונה כבר היום באופן מהותי ממצבו הקיומי של האדם
 באוכלוסייה המתקדמח. חלק גדול מהאנשים חיים ללא מים
 חרמים, רבים מאוד חסרי השכלה בסיסית ואיגם יודעים קרוא
 וכתוב, קטינים ונשים מועסקים בתנאי עבדות ומנוצלים כשפחות
 מין, מיליונים רבים מתים ממחלות כמו מלריה, שחפת או איידס,
 תושבים רבים נקטלים ונכתדים במלתחות אחים ובמלחמות
 אזוריות. תותלת התיים של האדם התי במדינת עולם השלישי
 אינה מגיע למחצית גילו של האדם בעולם המערבי. האוכלוסייה
 בחברות העולם השלישי נדלה והולכת ללא פיקוח ממשי על
 הילודה, כאשר חלק הארי של האוכלוסייה מועסק רק בעבודות

 כפיים פשוטות, כולל עבדות של נשים, גברים וילדים.

 האוכלוסייה באזורים אלו תישאר מקובעת גם בעתיד במצבה
 הנוכחי העגום, מכיוון שאין אפשרות ממשית שתגאי החיים ש17
 העולם השלישי ישתנו בעתיד הקרוב. זאת משום שמצבה
 החברתי־תרבותי הנוכחי של האוכלוסייה מעצב נם את םצבם
 של הדורות הבאים. דוגמה הממתישה את הפער הבלתי ניתן
 לגישור היא המחסום הבלתי עביר לרכישת מחשב אישי פשוט
 !שניצב בפניה של משפחה באפריקה, שבה השכר הממוצע של
 מיליוני אנשים הוא פחות מ־300 דולר לשנה. נם אמ משפחה
 כזו תצליח לחסוך 10% מהשכר השנתי לצורך רכישת מחשב
 בעלות של 1000 דולר, הרי היא תצטרך לתסוך את הסכום הנדוש
 במשך כ־10 שנים. המתסום בפני רכישת מחשב מסםל את
 המתסום בפניו ניצבים מאות מיליוני אנשים, שכבר כיום אין
 להם נגישות למדע ולטכנולוניות בסיסיות. כאמור, ללא פיתוח
 נגישות כזו אוכלוסיות אלו יפתחו פער עצום לעומת האוכלוסיות
 המתקדמות, דבר שייצור במהלך הדורות הבאים שתי ציביליזציות

 שונות ונפרדות.

 מכאן, שהפער בין שתי האוכלוסיות ינדל בהרבה מאשר הפער
 הקיים כיום. ניתן להעריך כי במהלך הדורות הבאים, תתפתחנה



 כפונקציה רינושית ל״אוכלוסיית שובע״, שכל צרכיה נזסופקים! העתידי של החברה בישראל, שצריכה 7פתוז ננים אנוכיים־
 היטב על ידי אמצעים טכנולוניים מתקדמים. המלחמה מבטאת
 צורך גברי בעיקר לרינוש ולשינוי, והיא פונקציונלית למימוש

 הצורך הזה.

 קולקטיביים, שישרדו בעולם דרוויניסטי, במובן של יכולת
 ומוטיבציה להשתלב בציביליזציה המתקדמת. חוון השלום של
 הנביא ישעיהו ״...וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למומרות,
 ןלא יישא גוי אל נוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה״(ישעיהו ב,
 ד), ראוי שישמש ככוכב צפון מוסרי של כלל החברה האנושית
 !ובוודאי של החברה בישראל. אך פיתוח עוצמות של איכות,
 וזיוני להבטחת המשך קיומה של מדינת ישראל, ושילובה כבח
 'היום ב״ציביליזציה המתקדמת״, הנמצאת כבר בשלבי התפתתות

 מואצים.

 אפילוג
 בסוף שגת 2004 הכו גלי הצונאמי בחופים השוכנים לחופי

 גסיים דיון וה בשתי הערות מגוגדות לכאורה, הנובעות
 מהמשמעויות של הנאמר עד כה. מחד, למרות כל הנטען בחיבור!
 זה, הרי קיימות אלטרנטיבות של שלום במקום מלחמה, אשר
 יספקו את הפונקציה של איוון דמונרפי ההכרחי קיומה של
 האנושות במצבה הנוכחי. האפשרות של חיים מחוץ לכדור הארץ,
 על פני מושבות בחלל, חיים מתתת לפני הים באוקיינוסים
 המכסים כשני שלישים מכדור הארץ, או חיים על פני
I .האוקיינוסים, הם פתרונות של שלום כאלטרנטיבה למלחמה 

 האוקיינוס באזור דרום־מזרח אסיה. מאות אלפי אנשים איבדו
 m חייהם במצולות הים או תחת הריסות בתיהם. מיליוני אנשים

 איבדו את כל רכושם הדל ונשארו חסרי כול.
 אולם את האסון הזה ניתן היה למנוע, אילו רק היו מוצבים
 באזור מכשירי התראה, ואילו הייתה מופעלת בומן מערכת כריזה
 ותקשורת ראויה. הטכנולוניה מאפשרת כיום בקלות יחסית לקבל
 התראה שהייתה חוסכת מאות אלפי הרונים, פצועים ויתומים.
 אמצעי ההתראה הטכנולוגיים לא הופעלו מכיוון שהמדינו^
 באזור לא היו ערוכות לכך. זו דוגמה טרגית לחוסר הגנישות של
 עמים ומדיגות לאמצעים טכגולוגיים מתקדמים הקיימים

 ומופעלים בעולם המערבי.
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צאת שוקן.  הו

 שינוי מהותי בתרבות השלטונית הדומיננטית ברוב מדינות
 העולם השלישי אמנם ייצור וקטור חזק לשינוי והתקדמות בקרב
 העמים החיים שם, אולם אין סיכוי רב שיחול שינוי אמתי מה
 ובדפוסי השלטון שלהם. דפוסי השלטון האלה מאופיינים כיום
 לעתים קרובות בשחיתות, ברצח ועינויים של מתננדי השלטון,
 במחויבות שבטית וםקטוריאלית, בפניעה מהותית בזכויות
 האדם, באפליית נשים ובתקיפתן מינית ופיסית, בחוסר יעילות
 ארנונית, בחלוקת משאבים מעוותת בעיקר עבור צורכי מלחמה
 ולא עבור חינוך, בריאות או מדע, או בחשיבה דתית פונדמנטלית
 הבולמים כל תנועה לכיוון של שינוי והתפתחות. מגורים
 במושבות בחלל או על פני האוקיינוסים, ייתנו שוב מענה לצרכים
 של האוכלוסייה בארצות המערב, אך לא יהיו זמינים לתושבים
 בארצות העולם השלישי, וכך ינדל הפער בין שתי הציביליזציות.

 יחד עם זאת מן הראוי כי כל חברה או מדינה אנושית יעשו
 את המיטב והמרב על מנת להשתייך בעתיד לציביליזציה
 המתקדמת. האוריינטציה הנכוגה להשגת מטרה זו היא שאיפה
 מתמדת לעוצמה. הכוונה לעוצמה דמוקרטית, עוצמה מוסרית,
 עוצמה חינוכית, עוצמה תרבותית, עוצמה ארנונית־שלטונית״
 עוצמה מדעית וטכנולונית, עוצמה קהילתית וחברתית, עוצמה
 צבאית ועוצמה אישית. ברור שכוונתנו במושג עוצמה, היא
 לאיכות יוצרת עוצמה, ולא לעוצמה תוקפנית־מלחמתית. עוצמה
 המתבססת על שלוש רמות של איכות; איכות ברמה החברתית
 (מדע, תרבות, זכויות אדם, חינוך, מוסר וכד׳), איכות ברמה
 הקהילתית(מחויבות הדדית, ביטחון אישי וכדי) ועוצמה איכותית
 ברמה האישית (בריאות גופנית, ערכים, מוסר או עוצמות
 רוחגיות איגטריזיות שאיגן תלויות בגורם חיצוני). המסנרת
 הגוכחית קצרה מכדי לדון במהותן של האיכויות הגדרשות
 ובמשמעותן, אך נסתפק בכך שהן צריכות לבגות תשתית ראויה
 של עוצמות אשר יבטיחו את שילובם של מדינות ועמים
 ב״ציביליזציה המתקדמת״. אולי נכון יהיה הדבר נם ביחס למצבה


