
 צביעות מובנית
 בתוך הפוליטיקה

 טניס רבות הלכתי בשדןז ו פוליטיקה הישראלית. עבדתי עם פוליטיקאים
 רבים. ראיתי אותם (ואת עצמי) בתקופות פריחה וקמילה. המאמר מכתת

 ומצינ על פי ראייתי ״משחק" שמביא את בעליו, לאותן הליכות שאני
 מונה במאמרי עם ״צביעות מובנת בתון הפוליטיקה". משתק שלדעתי

 מצלית לטוות קצר אן לא קטווח הארון.

ם ע ר  עוזי ב

 ד
 אמנם תהליך של בחירה שינוי אבל אין כאן תהליך שבו ציבור

 בותרים נדול יתסית בותר שלא על פי שיקולים מקצועיים, קרים

 ונקיים (ואני מתעלם ממה שקורה באנף המסים עכשיו...).

 אם אדם הוא איש עסקים, בין שהוא עובד בחברה עסקית

 ובין שהוא בעל עסק, המוניטין שלו תלויים בביצועים הכלכליים

 והפיננסיים שלו והצלתתו תלויה בו ולעתים נס בשותפיו,

 בלקותותיו ובמעבידיו. בזירות אלו יש מידה נחלה של העמדת

 פנים. כך איש העסקים מול הלקוח. החמאה נורפת ללקות היא

 חלק מתהליך עסקי שאיננו קשור כלל ועיקר בדעתו האמתית

 על הלקוח, טיבו, יושרו והליכותיו.

 האם פעילות ציבורית, שמעצם טיבה יוצרת תמרין לצביעות

 והעמדת פנים היא ייתודית למשטר פוליטי? למפלגות פוליטיות?

 לדעתי, עלינו להרחיב את המסנרת של התייתסותנו ולכלול

 ״בפוליטיקה״ את כל המסגרות הבנויות על בתירה ועל ניוס

 קולות. קואופרטיב אגד הוא דובמה טובה למוסד שהעומרים

 בראשו גבחרים על ידי כלל חברי אגד, והתגהגותם של העומדים

 לבחירה היא התגהגוח פוליטית לכל דבר. כך גם בכל בחירה

 לוועד עובדים, לוועד הורים, לראשות מחלקה בבית חולים או

 לנשיאי לשכח רואי חשבון ועורכי דין. כל אלו הם ״מוסדות

ם לאלו  פוליטיים״ בראייה ברחבה, כי כללי המשתק שמ חמי

 שבפוליטיקה היותר ישירה - זו המפלגתית.

 הצביעות בפוליטיקה נראית לרבים כתגאי הכרחי להישארות

 במסגרת הפוליטית. התגאי של הישרדות, התקדמות ופריחה

 תלויים במידת התמיכה שיצבור הפוליטיקאי. על מנת להגיע

 לאחוזי פופולריות גבוהים, צריך הפוליטיקאי להשיג תמיכה

 מקבוצות ציבוריות שונות ומנוונות. מעצם ההגדרה, מחבר

 בקבוצות ציבוריות שעמדותיהן שונות זו מזו ולעתים אף

 מנונדות בתכלית. השנת תמיכה תלויה נם בטיב ההתנהלות

 וברמת האמינות שהאיש יוצר, אבל יותר מכול ביכולתו

 להיות ״אדם לכל עת״ או אדם לכל סיטואציה. הפוליטיקאי

 צביעות או(hypocrisy באנגלית) זו תכוגה או צורת התגהנות
 המעידה על העמדת פנים, כפל לשון, הסתרת אמת והתרחקות

 מעימות.

 המונת ״צביעות״ באופן כללי עשוי להטעות שהרי יש מידת

 ״צביעות״ בכל התנהנות אנושית. הרי נבר לא יפנוש אישה

ע ומתאפרת ללא ח  ויאמר לה: ״את נראית רע, מתלבשת נ

 טעם...״, גם אם כך הוא תושב, כי יש אמת מידה של איץ

 הכלמה, אי-השפלה ועלבון שמחייבים לעתים קרובות העמדת

 פגים.

 לעתים רתוקות כאשר ישאל מרצה את תלמידיו ״מה דעתכם

 על ההרצאזת שלי בסמסטר זה?״ הם יזעימו אליו פנים ויאמרו

 ״למטה מכל ביקורת״. סביר שיאמרו ״הרצאות טובות״ או

 ״מעניינות״ הנם שאינם סבורים כך כלל ועיקר.

 כללי הנימוס במזרח ובמערב ממיינים מידה של העמדת

 פנים וכפל לשון. משהו מהתקינות הפוליטית שהיא מצרך

 נסתר בכל תברה, בכל מעמד וכמעט בכל סיטואציה. אם כך,

 מדוע אנו רואים בצביעות מידה מכוערת? מדוע אדם לעולם לא

 יודה שהוא צבוע? מדוע הצביעות הפכה למטבע לשון מגונה

 בספרות, בתאטרון ובקולנוע?

 התשובה לכך איננה פשוטה ותד משמעית. ייתכן שיש

 סלתנות כלפי ״צביעות נורמטיבית" שהיא כמצוות תכמים

 מלומדה. אבל הקצף יוצא על צביעות שהיא דרך חיים, שהיא

 מתח מפץ, צביעות כמעט כמקצוע.

 צביעות איננה תכונה מולדת של פוליטיקאים, אבל היא

 כנראה תכונה הכרחית לפוליטיקה כדרך היים. הפוליטיקה,

 בנינוד למנהל הציבורי או למסנרת עסקית, בנויה על תהליכי

 בחירה והיבתרות מתמידים. אם אדם מכהן כראש מדור במס

 הכנסה, הדעת נותנת שיעלה בסולם התפקידים. הוא יהיה

 בוודאי ראש מהלקה ואולי אפילו ראש אגף. עלייתו בדרגה)

 כרוכה בטיב עבודתו, בקשרים שיצר עם הממונים עליו. יש כאן



• 
 הן בטורות מפלגת העבודה והן בטורות הליכוד. מפנני צביעות

 כאלו געטו על ידי אנטים טאמינותם בציבור הייתה תעודת

..  הזהות טלהם.

ם תוצים את הקווים  לא אחת אירע באחי ובעולם טאגטי

 ועוברים ממפלגה למפלגה. מהלכים כאלו בעטו על ידי מטה

 דיין, אריאל טרון, גאולה כהן, יוסי טריד ורבים אמרים.

 לפעםים חציית הקווים נעטתה ממגיעים אידאולוגים צרופים,

 אבל לעתים קרובות חציית הקווים געטתה מעיקולי תועלת

ים שכולו צביעות.  כותגיים. תציה זו לוותה בהעלאת מס טפתי

 הרעפת טבתים על מנהיג המפלגה טהצטרפו אליו(אולמרס?

 טרון? ואתרים). אותו מנהינ טרק לפני טבועיים פקפקו

טה ובאמינותו ועתה, עם תציית הקווים מטולם ו י  במנהינותו, ב

ימ צבוע ומפותל.  מם טפתי

 כאטר אנו משקיפים על אירועים פוליטיים המתרחטים

י ע פ  בעולם הדמוקרטי ומנתחים אותם, נראית לנו מ

 הצביעות ״מצוות אנטים מלומדה״ שאפטר לא רק

 לנתחה בדיעבד אלא לחזות את כיווניה לעתיד.

 מערכה מעניינת מתרחשת עתה על נשיאותצרפת. שני המועמדים

 ניקולא סרקתי, איש הימין ומולו םנולן חיאל, מועמדת השמאל,

 לא היו הבתירות המועדפות של המתנות שלהם.

 זגיוד: אשר

 יושב עם אנשי העסקים התומכים בהפרטה בכל מאודם, ועמ

 פעילי ארמנים תברתיים החפצים בהמשך מעורבות כלכלית

 של המדינה על מנת שזו תמצה את אחריותה התברתית כלפי

 אזרחיה. הוא תפך בתמיכת שני הסקטורים והוא כמעט תמיד

 מביע הבנה לעמדות של כל צד בנפרד ומפזר לא אחת אותות

 תמיכה בכל אתד מעמדות הצדדים.

 הצביעות בפוליטיקה ניכרת לעתים לעין הציבור שמבתין

 בה, מגחך או מחייך. הוא רואה צביעות זו כחלק מהפוליטיקה,

 הוא רואה בפוליטיקה מושג שלילי. הוא לא מקשר אותה עם

 ערכי דמוקרטיה אלא עם ערכים של הישרדות בלבד. כך קורה

 שארבעה מועםדים נאבקים על בחירתמ לידר מפלגתם. כאשר

 מתקרבת ההכרעה, מבין אמד המועמדים שסיכוייו לזכות

 בבכורה נמוכים ביותר ואז הוא מסיר את מועמדותו ומצטרף

 לשורות אתד המתחרים. בבואו להסביר מדוע עשה זאת הוא

 מרעיף מחמאות על יריבו לשעבר, על כושר מנהימתו ועל

 ״ההסדר המכובד" שעשו ביביהם. הכול זוכרים שרק ימים לפגי

 כן תיאר את יריבו כהולך בטל, כאדם שמיצה עצמו, כמכשול

 בדרכה של המפלגה לזכות בשלטון. מפגן הרואי של צביעות,

 של שבירת אמינות ושל העמדת פגים.

 קורא אינטליננטי יוכל לזהות על נקלה לא מעט מקרים כאלה



 התנובה הציבורית לכל אירוע הולכת ונואה בטור הנדסי.

 אין לומר שלפוליטיקה הולכים אנשים פחותי ערך, מושחתים

 בהגדרה או צבועים כדרך חיים. יותר נכון להניח שתהליכי

 הבחירה, השקיפות הציבורית והתגובה התקשורתית ״כופים״

 על הפוליטיקאי התנהנות שאיננה נובעת תמיד מהליכותיו

 ומניסיונו. אין לומר שהצביעות כופה עצמה על הפוליטיקה הר

ת, אבל אפשר שהרצון לרצות מוני ציבור שונימ, השאיפה י נ  מי

 למעמד גבוה יותר ולשרידות איתנה יותר, מביאה את הפוליטיקאי

 ליותר מהלכים של העמדת פנים, כפל לשון והתחמקות מעימות.

 נמו שתיילים מקצועיים לא ניתנו תמיד בנוקשות ואפילו

 באכזריות, אלא זו באה להם מתוקף התפקיד, הניסיון

 והרצון לבצע את המשימה בכל דרך, אפילו זו שנונדת את

 מצפונם ולעתים את דעותיהם, כך נם הפוליטיקאי. הוא מםנל

 לעצמו תכונות שלא תמיד תואמות את העצמי המקורי שלו.

ת אמנות כמעט, מ ד  הפנליטיקאים אמנם העלו את הצביעות ל

 אבל בכך לא הצילו לא את אמינותם, לא את יכולתם לשמש

 כמנהיני ציבור אמתיים ולא כמתווי דונמה אישית.

 םנולן רויאל זכתה לקיתונות זלזול מצד אישים מרכזיים

 במפלנה הסוציאליסטית הצרפתית כפביוס, ראש הממשלה

 לשעבר, ורבים אחרים. טעגו כגנדה שהיא תסרה את התכונות

 הדרושות על מגת לעמוד בראש מעצמה אירופאית כי אין לה

 גיםיון כלכלי או מדיני.

 ניקולא סרקתי היה שר פנים מוצלח (הנם ששנוי במחלוקת)

 ש לו את הכריזמה, הניסיון והנחישות, אבל אופיו נתון

 במחלוקת תמורה והנשיא שיראק ועמו ראש ממשלתו מסרבים

 לתמוך בםרקוזי שמצוי במאבק קשה על דעת הקהל מול םנולן

 רויאל.

 םמלן רויאל הפכה במרוצת מסע הבתירות לאהובת ציבור

 הבומרים והאפילה על כל המועמדים האחרים. מזבן וצפוי

, ן  שהמועמדים יכירו בניצחונה ויעמדו מאהוריה בהמשך המת

 אבל אלו לא הסתפקו בהתייצבות המקובלת אלא שיבחו וקילסו

 את הנברת רויאל על יכולותיה, שכלה הישר וכושר ההנהנה

 שנימנה בו. מחש כל ״הסמלית״ שהם מנו ננדה בעת מסע

 הבתירות.

 הצביעות העולה מצעדם לא זכתה לקיתונות של בת וביקורת.

 הפרשנים הבחינו בסתירות שבעמדותיהם, אבל ראו בצביעות

 זו תלק תקני ממהלך פוליטי מקובל.

 אם זה כך, בל יתפלאו פרשנים, ממנכים ומנהיני דרך מדוע

 הפוליטיקה ממאיסה את עצמה בכל רתבי העולם הדמוקרטי

 והיתס הנורמטיבי לפוליטיקאי היא כאל אדם שהצביעות היא

 ממש לחם חוקו.

 ובממנה המתננד בצרפת? ניקולא םרקוזי זכה לאהדת הקה

 והוא המועמד המנעדף של מחנה הימין להתליף את זיק שיראק

 שיראק שוטם את סרקתי בכל עוז ורומז שהוא שוקל להציג א

 מועמדותו לתקופת כהונה נוספת - מועמדות שעשויה לעזור

 לסמלן רויאל לכבוש את הנשיאנת הנכספת. אבל לא קשה

 להתנבא שהנשיא שיראק לא יתבזה בכישלון ציבורי כה ברור

 ויעדיף שלא להתמודד. ניתן אפילו לנבא שהוא יחבור לסרקוז

 ויעלה על נם את כישחנותיו, יכולת המנהינות שלו כיורש ראו

 לו - לשיראק עצמו...

 הנושא שהעליתי איננו מיותד לצרפת. הבאתי אותו רק משום

 שהוא אקטואלי והוא זועק מכל קיר בפאריס או בבורח. איחעים

 כאלה הפכו לתלק מן האתוס הפוליטי, ולכן ייחום צביעות

 ייתודית לפוליטיקה ולפוליטיקאים היא נכונה ואפילו בלתי נמנעת.

 לסיכום, אנו עוסקים בצביעות של פוליטיקאים או ״בצביעותה

 של הפוליטיקה״. אכן, פוליטיקאים מצויים בעםדת נחיתות

 בדעת הקהל בחב הארצות הדמוקרטיות. הביקורת הציבורית על

 התגהגות אתית, שתיתות ציבורית ואי-אמינות הולכת ונוברת.

 תהליך זה הואץ בשנים האחחנות בעקבות התעצמותם של

 העיתונות הכתובה, אמצעי התקשורת האלקטחניים והאינטרנט.


