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אתאר את 
התקופה והתהליך 
הללו באמצעות 
ארבעה ספרים: 
"קץ ההיסטוריה 
והאדם האחרון", 
"שר הטבעות", 

" מומו, או 
הספור המוזר 

על גונבי זמן ועל 
הילדה שהחזירה 

לאנשים את 
הזמן הגנוב " 

"Y ו"דור ה

עידן האינטרנט
בשלשים השנה האחרונות העולם מצוי בתהליך 

של בניית מערכת בינלאומית חדשה.מדוע 

תהליך? משום שבעיני המערכת הזו עדיין 

לא עוצבה וזו הסיבה שבשלה כ"כ קשה לנו 

להתייחס ולהבין את העכשו ואת משמעותו. 

עכשו שיש בו פוליטיקה הולכת ומקצינה, 

התחממות גלובלית, אלפי פליטים שטובעים 

בנסיון להגיע לאירופה, טרור במזרח ובמערב, 

בצפון ובדרום ומלחמות אזרחים עקובות מדם.

זו הפעם השלשית שהתהליך הזה של בניית 

מערכת בינ"ל, קורה במאה השנים האחרונות: 

הראשונה היתה לאחר מלה"ע הראשונה, השניה 

לאחר מלה"ע השניה והשלישית, זו שבה אנחנו 

מצויים, לאחר המלחמה הקרה )ראוי לחשוב על 

המהירות שבה משתנה המערכת הבינ"ל במאה 

האחרונה ועל הקשר שלה לעידננו הטכנולוגי(.

התקופה בה אנו מצויים, שלה אקרא: עידן 

האינטרנט, נולדה בעיני כתוצאה משני ארועים 

היסטוריים שארעו על סיפו ובתחילתו של 

העשור האחרון למאה הקודמת – נפילת 

הגוש הקומוניסטי והופעת האינטרנט. 

התופעה הראשונה – סיומה של המלחמה 

הקרה בנצחון הקפיטליזם הורידה מעל הבמה 

הבינ"ל את הקונפליקט שעמד במרכזה של 

התקופה שלאחר מלה"ע השניה, הקונפליקט 

שבין קומוניזם לקפיטליזם, ופינתה את הבמה 

לקונפליקט חדש. התופעה השניה – הופעת 

האינטרנט, יצרה במה בינ"ל חדשה.

אתאר את התקופה והתהליך הללו באמצעות 

ארבעה ספרים: "קץ ההיסטוריה והאדם 

האחרון", "שר הטבעות", " מומו, או הספור 

המוזר על גונבי זמן ועל הילדה שהחזירה 

לאנשים את הזמן הגנוב " ו"דור ה Y". הראשון 

יצא לאור בראשית התקופה, השני לפני 

כ-60 שנה, השלישי לפני כ-40 שנה, והרביעי 

 לאחרונה: 

הראשון שבהם "קץ ההיסטוריה והאדם האחרון" 

שכתב פרנסיס פוקויאמה, יצא לאור בארצות 

הברית בשנת Fukuyama 1992( 1992( בספר 

נטען כי נפילתו של הגוש הקומוניסטי לא הייתה 

עוד שלב בהיסטוריה האנושית הארוכה של 

סכסוכים בין השקפות ואידאולוגיות, אלא, היא 

סימנה את קצה של היסטוריה זו, ואת המעבר 

לתקופה שבה הדמוקרטיה הליברלית תשלוט 

בכל מדינות העולם מבלי שאידאולוגיה אחרת 

תאתגר אותה. הספר הזה מתאר בעיני במדוייק 

את התחושה ששררה בתקופה המדוברת, נצחון 

הקפיטליזם והופעת האינטרנט יצרו במה בינ"ל 

חדשה וקפיטליסטית שהומשגה כדמוקרטיה 

ליברלית בינ"ל.

הביטויים הפוליטיים הנראים לעין של 

הדמוקרטיה הליברלית הזו היו עלייתם לשלטון 
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החירות שהיא 
מזמנת, העדר 

הגבולות 
והרגולציות, 
היכלת להגיע 
לכל מקום, 
לראות הכל, 

להיות כל יודע, 
להיות בקשר כל 
הזמן, תחושת 

האומניפוטנטיות, 
כאדם הווירובי 
שצייר דה וינצ'י 

השולח את 
זרועותיו לכל 

עבר והוא עצמו 
המרכז של עולמו

של מנהיגים כקלינטון בארה"ב, בלייר בבריטניה, 

חתמי באיראן ורבין בישראל, הדמוקרטיזציה של 

הגוש המזרחי, הקמת האיחוד האירופי, הפיוס 

באירלנד ובדרום אפריקה וכו', אולם הביטוי 

החשוב יותר של המערכת הבינ"ל החדשה מצוי 

באינטרנט עצמו ובהוויה הכלכלית חברתית 

שהוא מאפשר ומסמל – הגלובליזציה.

אנרכיסטית וכאוטית
ראוי לעצור ולהתבונן במהותה ובמשמעותה 

של הוויה זו שהיא בעיני המקור לדינאמיות 

של העכשו, שכן ההוויה הזו היא אנרכיסטית 

וכאוטית מעצם הגדרתה, חסרת גבולות של 

מקום זמן ומסגרת. החירות שהיא מזמנת, 

העדר הגבולות והרגולציות, היכלת להגיע 

לכל מקום, לראות הכל, להיות כל יודע, להיות 

בקשר כל הזמן, תחושת האומניפוטנטיות, 

כאדם הווירובי שצייר דה וינצ'י השולח את 

זרועותיו לכל עבר והוא עצמו המרכז של 

עולמו, כל אלה הם מימוש של חזונו של הוגה 

הרשת טים ברנרס לי שקרא ל"רשת נטראלית" 

ול"קישוריות ללא תנאים", כשהחל להניע אותה 

 )Berners-Lee & Fischetti 1999( 1989-ב

הוויה זו מאופיינת, בשל החירות הקיצונית 

שמאפיינת אותה מלידתה, ובשל הסמיכות בין 

הופעתה לבין נצחון הקפיטליזם, בשילוב בין 

אידווודואליזם, אנרכיזם וקפיטליזם. 

אולם מהות האינטרנט אינה מוניסטית 

אלא דיאלקטית, זוהי דיאלקטיקה בין 

האינדוודואליזם האנרכיסטי קפיליסטי לבין 

הקהילתנות. שכן האינטרנט מאפשר בראש 

ובראשונה הגדלת האינטראקציה האנושית 

ובניית קהילות עם מספר רב של בני אדם. 

באמצעות הדואר אלקטרוני, הצ'אט, המסרים 

המידיים, הפורומים, משחקי הרשת והרשתות 
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חברתיות. האינטרנט יוצר אפשרויות חדשות 

ליצירת קשרים חברתיים, קשרים שיכולים 

להתקיים תקופה ממושכת רק באינטרנט, ושני 

המאפיינים המהותיים הללו של האינטרנט 

סותרים ומשלימים זה את זה, והדיאלקטיקה 

שבינהם היא בעיני הדיאלקטיקה של העידן בו 

אנו חיים. 

הקונפליקט שבין היחיד לקהילה היה אחד 

היסודות המוסדים של החברה האנושית 

מאז ומתמיד, אולם, הייחוד שלו בעידן 

האינטרנט מבטא את מהותו של האינטרנט 

ומציב אותו במרכזו: החירות המהותית של 

העידן, שמאפשרת לגולשים לבחור וליצור 

את הקהילות שאליהם ישתייכו ולהגדיר את 

עצמם בלי הפסק באמצעותן. הייחוד הזה זכה 

למימוש מובהק בספר השני אליו נתייחס – "שר 

 )Tolkien 1955( הטבעות" שכתב ג'.ר.ר. טולקין

ובעיקר באמצעות המסע של אחת הדמויות 

המרכזיות בספר, הצעדן – ארגורן שמגדיר 

את עצמו באמצעות מסע בן קהילות: קהילת 

שומרי היער אליה השתייך במשך שנים ארוכות 

מבחירה, חבורת הטבעת אותה הוא מנהיג לאחר 

העלמות מנהיגה הראשון גנדלף, עם הרוהירים 

אליו הוא מצטרף כדי לסייע לו להתגונן מפני 

כוחות הרע וממלכת גונדור שבוחרת בו כמלכה 

לאחר הנצחון על האופל. כל בחירה בקהילה 

היא גם בחירה בזהות ונבנית תוך משא ומתן עם 

הקהילה.

תשאלו למה שר הטבעות רלוונטי? הוא רלוונטי 

משום שלמרות שנכתב לפני כ-60 שנה, הוא 

בעל השפעה מרובה על תרבות האינטרנט 

כמקור למשחקי רשת ושיח )למשל הכינוי 

"טרול"(, והוא מטאפורי לעולם האינטרנט – 

עולם שבו אין קיסר או אפיפיור והגולש, כמו 

הצעדן, חופשי לנוע, לבחור ולעצב קהילות 

ולחפש את האמת באמצעות הדיאלוג איתן. 
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שברו של קץ ההיסטוריה
האוטופיה הזו, שזכתה לביטוי משפיע ב"שר 

הטבעות", החלה להיסדק כעשור לאחר שנוצרה 

בשל כמה משברים: 

הפער ההולך וגובר בין העולם החזק 	 

והעולם החלש שיצרה הגלובליזציה 

שהאינטרנט מסמל ומזרז: הניצול של 

החזקים במערב אירופה, בצפון אמריקה, 

באוקייניה ובמזרח אסיה את החלשים 

שבדרום אמריקה, אפריקה והמזרח התיכון

הטרור שהאינטרנט מעודד מתוך שהוא 	 

מקל על יצור האמצעים להם הוא נזקק, 

על הדו שיח של הנעתו ועל התעמולה 

המיילדת אותו

המשבר הכלכלי העולמי שפרץ ב-2008 	 

משום היוהרה של "קץ ההיסטוריה", משום 

תחושת האומניפוטנטיות שנוצרה בשל 

הנצחון ובשל אשליית האדם הוויטרובי של 

האינטרנט, ופגע בקבוצות מוחלשות בתוך 

העולם החזק.

ההתחממות הגלובלית שהפכה להיות 	 

ברורה יותר ויותר והשפיעה יותר ויותר על 

האקלים ועל החברה והכלכלה והפוליטיקה 

במהלך העידן הזה, ונבעה מהתעצמות 

התיעוש והקפיטליזם, שהחל אמנם 

כמאתיים שנה לפני עידן האינטרנט אבל 

הגיע לשיא במהלכו.

השבר נבע מהבעייתיות העמוקה של האוטופיה 

הזו ומעיד עליה כמאה עדים – על חוסר 

האיזון הקיצוני שיש בה בין שלשת העקרונות 

של הדמוקרטיה שנוסחו במהפיכה הצרפתית: 

החירות שהיא מזמנת לגולשים אבל יותר מכך, 

לבעלי ההון, פוגעת פגיעה חריפה בשוויון 

ובאחווה בין בני האנושות ובין האנושות לבין 

הסביבה בה היא חיה. כל אלה יצרו איום על 

תחושת הבטחון וחידדו את הבעייתיות של 

האינדוודואליזם האנרכיסטי – הקפטילסטי 

של והעצימו את הצורך בקהילתנות כתגובה 

לה. הקהילתנות הפכה בשל כך לצורך הנובע 

מחרדה, במקום מבחירה, וכך נוצר הקונפליקט 

בין שני הקטבים שאחד מביטוייו הבולטים 

הוא התעצמות אופציות הקהילה באינטרנט 

– הפייסבוק והווטסאפ. הספר השלישי אליו 

נתייחס כאן, "דור ה Y" )שמתייחס לישראל 

אבל ניתן לספר אותו, בשינויים מתבקשים, גם 

במקומות אחרים(, שפרסמו לאחרונה עוז ותמר 

אלמוג )אלמוג 2016(, מתאר את השבר כך:

דור ה-Y  נולד בשנות השמונים והתשעים של 

המאה העשרים. 

הוא גדל ועוצב בתקופה של צמיחה כלכלית 

מואצת, בזמן שהחברה נעשתה יזמית, צרכנית, 

תקשורתית, אינדיווידואלית וגלובלית יותר.

זהו דור המאחר להתבגר, חי בלהקות אורבניות, 

השבר נבע 
מהבעייתיות 
העמוקה של 
האוטופיה הזו 
ומעיד עליה 

כמאה עדים – על 
חוסר האיזון 
הקיצוני שיש 
בה בין שלשת 
העקרונות של 
הדמוקרטיה 

שנוסחו במהפיכה 
הצרפתית
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הדמיון בין 
העילגות 

של המחאה 
החברתית שלנו 
ושל דונלד טרמפ 

היא מאירת 
עיינים. הם 

מדברים בשפה 
שאינה רלוונטית 
לעידן האינטרנט

מהסס להתחייב ולקחת אחריות, ממוקד בעצמו 

ומנהל את חייו כאילו אין מחר.

הם ילידים דיגיטליים שגודלו כנסיכים ונסיכות, 

עטופים בחום ואהבה ומרופדים במחמאות. 

הבטיחו להם שאם רק ירצו יוכלו לעוף על 

החלום שלהם.

ה-Yניקים לא ממהרים לפרוש כנפיים משום 

שהעולם סביבם נעשה נצלני, ציני וחסר יציבות 

ובשל חששם להתמסד.

חייהם גדושים בטראומות, כיוון שהם גדלו 

בצל הטרור וכיוון שהתקשורת מנגישה אסונות 

וטרגדיות בזמן אמת. הם עמוסי חרדות, 

מבולבלים, מתקשים לעמוד בעומסים ומשועבדים 

למידע ולגירויים מהירים. )אלמוג 2016(

דור ה Y, ילדיה המאוכזבים של האוטופיה 

הדמוקרטית ליברלית אינטרנטית יצר בעשור 

האחרון, כתגובה לשבר, שתי מהפיכות, שני גלי 

קהילתנות שמדברים שניהם בשפות ששייכות 

למערכות בינ"ל קודמות, ומחפשים אויב שיבטא 

את זעמם על השבר של הדמוקרטיה הליברלית:

א.  הגל הקהילתני הסוציאל דמוקרטי של 

ראשית העשור הנוכחי שהתבטא באביב 

הערבי, התנועה הירוקה באיראן, המחאה 

ביוון ובספרד, אוקיופאי וולסטריט בארה"ב 

והמחאה החברתית אצלנו שנאבקו נגד 

הרודנים והטייקונים

ב.  הגל המחבר לאומנות, פונדמנטליזם ושיח 

מיעוטים של המחצית השניה של העשור 

שהתבטא בהתחזקות התנועות הלאומניות 

של אירופה, בהתנתקות בריטניה מהאיחוד 

האירופי, במועמדות לנשיאות של דונלנד 

טראמפ, באסלאם הפונדמנטליסטי 

ובשבטיות אצלנו – שנאבק נגד האליתות 

הישנות של השמאל החילוני )יונה 2015, 

שטרנהאל 2016(

החיבור שאני עושה כאן ירגיז, אני מניח, 

רבים בשל הקיבוץ של תנועות כמו האסלאם 

הפונדמנטליסטי והשבטיות הישראלית לגל 

אחד ובשל האנלוגיה שאני מציב בין שני הגלים, 

ולכן חשוב לי לציין שאינני טוען לדמיון אתי 

אלא לדמיון פוליטי. חשוב לי להדגיש ששני 

הגלים שאני מציג כאן מבטאים בעיני את אותה 

תחושת שבר ואת אותה חרדה מפני הכאוס 

שבאנרכיזם האינדוודואליסטי הקפיטליסטי 

המנוכר וחובק הכל שניצח ב"קץ ההיסטוריה" 

של 1992 ונשבר לאחר כעשור, לחרדתו של 

דור ה Y. בתחילה הדור הזה ביטא את חרדתו 

באמצעות סוציאל דמוקרטיה – הוא ביקש 

להתמודד עם הפער בין ההבטחה האוטופית 

והמציאות השבורה ועם הנצלנות וחוסר היציבות 

של העולם באמצעות קריאה לקהילתנות 

של צדק חברתי ודמוקרטיה סוציאליסטית. 

לאחרונה, לאחר שגילה שהמחאה הביאה 

לכאוס )כפי שארע בסוריה, בלוב ובתימן( 
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לדיכוי )כפי שארע באיראן ובמצריים( או לדחיה 

בקש )כפי שארע ביוון ובישראל(, הוא פנה 

ללאומנות ולפונדמנטליזם. לכאורה הנסיבות 

שיצרו את הגל הזה הן שונות מאלה שיצרו את 

הגל הקודם: במזרח התיכון הוא הופיע מתוך עם 

הכאוס שיצר כשלון האביב הערבי ובאירופה 

ובארה"ב עם נולד בשל הפחד מפני הזרים 

הבורחים ממלחמת האזרחים ומהעוני והרעב 

שפשו באפריקה ובמזרח התיכון ובשל תוצאות 

ההתחממות הגלובלית המשבר הכלכלי של 

2008, שלא נרפא באמת אלא הרחיב פערים 

חברתיים וכלכליים ויצר כעס כלפי הממסד. 

אצלנו הוא הופיע על רקע הפער הכלכלי 

והתרבותי ההולך וגובר בין המרכז והשוליים. 

אולם בעיני שני הגלים נולדו מכשלונה 

המתמשך והמתעצם של ההבטחה האוטופית 

של "קץ ההיסטוריה". שני הגלים הקהילתיים 

הם בעיני אנכרוניסטיים ולעומתיים ולכן אינם 

מציבים פתרון, הם מחפשים אוייב כי אין להם 

תשובה, ובעניין הזה הדמיון בין העילגות של 

המחאה החברתית שלנו ושל דונלד טרמפ 

היא מאירת עיינים. הם מדברים בשפה שאינה 

רלוונטית לעידן האינטרנט – הסוציאליזם, 

הפונדמנטליזם והלאומנות הם רלוונטיים 

לעידננו כפי שיונת הדאר והטלפון של בל הם 

רלוונטיים לעולם הפייסבוק והווטסאפ שכן הם 

נוסחו בעת שאמצעי הקשר האלה היו מקובלים.

מה עושים עכשו?

אם כך מה עושים עכשו?

חותרים למימוש אמיתי של ההבטחה של 

עידן האינטרנט לחבור בין דמוקרטיה לבין 

גלובליזציה, למערכת בינ"ל חדשה באמת שהיא 

דמוקרטיה עולמית שתביא את התהליך אותו 

סיפרנו כאן למימוש מלא, תחבר בין אוטופיה 

למציאות, ותכיל בתוכה את הדיאלקטיקה שבין 

חירות לבין קהילתנות בדיאלקטיקה נכונה בין 

שלשת הערכים המכוננים של הדמוקרטיה – 

חירות, שוויון ואחווה: 

המדינה העולמית היא אפשרות שהתקיימה 

משחר ההיסטוריה האנושית. הנסיונות ליצור 

אותה, נעשו לכל אורכה ובכח, בשל רצונם של 

השליטים לממש את חירותם ולכפות אותה 

על הכלל ובשל רצונה של האנושות במסגרת 

כוללת המייצרת בטחון ואחווה – אימפריות 

עתיקות כמו: מצריים, אשור ובבל האימפריה 

ההלניסטית ובהמשך רומי וטורקיה העות'מאנית 

והאימפריה הבריטית – כולן שרדו מאות שנים. 

גם לנפולאון בתקופת בניית האימפריה שלו 

והיטלר במלה"ע ה-2 היה חזון להקים מדינה 

עולמית בה ישלטו.

מאמצע המאה ה-19 החל המין האנושי לחשוב 

בכיוון של יצירת מסגרות "ממשל עולמי" 

דמוקרטיות לפלנטה באופן אבולוציוני ותהליכי 



—  8  —

מסע הצעדן בן דור האינרטנט בין קץ ההיסטוריה לדור ה-Y  |  רביב רייכרט

שבמהותה איזון בין החירות השוויון והאחווה. 

זה בא לידי ביטוי, בין היתר, בתנועות כמו 

השפה עולמית – ה"אספרנטו" שיצר אליעזר 

לודוויג זמנהוף, הדת הבהאית, שגורסת "אחדות 

אלוהית" ואחדות המין האנושי, חתירה לשלום 

עולמי תחת מדינה בינלאומית, שתקבל חלק 

מסמכויותיהן של מדינות, ודגש על סביבתיות, 

התנועה הגלובלית הצעירה שהחלה לפני יותר 

מ-30 שנה של ֶמְוָלָנה מטורקיה – התנועה 

עוסקת באינטגרציה בין דתות בפלנטה כחלק 

מתהליך האבולוציה שיעבור המין האנושיות, 

נועת הפדרליזם העולמית, שגורסת של"מדינה 

העולמית" נחוץ מבנה שלטוני של דמוקרטיה 

פדרלית או קונפדרלית כמו, בין היתר במדינות: 

ארה"ב, שוויצריה והודו.

אישים כמו: עמנואל קאנט )עוד במאה ה-18(, 

וינסטון צ'רצ'יל, אלברט איינשטיין, ברטרנד 

ראסל, המהטמה גאנדי ובזיל לידל הארט, צידדו 

ביצירה הדרגתית אך עקבית של מדינה פדרלית 

עולמית.

במהלך המאה העשרים, לאחר שתי מלחמות 

העולם, נעשו צעדים מעשיים להקמת הממשל 

העולמי הדמוקרטי והתהליכי: "חבר הלאומים" 

הוקם לאחר מלחמת העולם הראשונה כחלק 

מלקחיה ובעקבות הסכמי ורסאי. הרעיון שודרג 

לאחר מלחמת העולם השניה בהנהגת ארה"ב, 

שהובילה את הקמת האו"ם, הבנק העולמי, קרן 

המטבע הבינלאומית וסוכנויות האו"ם. אולם 

עד כה כל הרעיונות האלה לא הצליחו להביא 

למדינה עולמית )סנדובסקי 2014(, אנחנו 

מצויים כיום בתקופה שבה הגשמת החזון הזה, 

של מסגרת המזמנת עולם שיש בו איזון נכון של 

החירות השוויון והאחווה של כלל הבריות, היא 

אפשרית והכרחית:

אפשרית בשל קיומם של כלים תקשורתיים, 

שעידן האינטרנט מספק, ומאפשרים בניה 

תהליכית וקיום של מסגרת בינ"ל בעלת 

מאפיינים ממשליים, בשל השפה הבינ"ל של 

הגלובליזציה, שנולדה בעידן האינטרנט ויוצרת 

הזדמנות לשיח שיאפשר הקמה תהליכית 

ודיאלוגית של מסגרת כזו, במקום הכפיה 

הכוחנית שלה שהתקיימה בעבר, בשל עצמתו 

של השיח הדמוקרטי של עידן האינטרנט שיכול 

להוות בסיס למסגרת בינ"ל דמוקרטית. 

הכרחית בשל עצמתן של הסוגיות הבינ"ל 

שהדרך היחידה להסדירן היא במסגרת בינ"ל 

בעלת מאפיינים ממשליים.

הכרחי ואפשרי להקים עולם דמוקרטי שאינו 

דמוקרטיה ניאו ליברלית המזמנת חירות של 

בעלי הכח על חשבון השוויון והאחווה, אלא 

מבוסס על ערבות הדדית, חתירה לצדק וחירות 

ולדיאלוג בין תרבויות ולשיחה עם הסביבה 

הטבעית, המבוססים על מנגנונים בהירים 

ושקופים השומרים עליהם. דמוקרטיה עולמית 
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אנחנו מצויים 
כיום בתקופה 
שבה הגשמת 

החזון הזה, של 
מסגרת המזמנת 
עולם שיש בו 
איזון נכון של 

החירות השוויון 
והאחווה של 
כלל הבריות, 
היא אפשרית 

והכרחית

שמתקיימת במציאות ובמציאות הוורטואלית 

ומבוססת על דיאלוג מעצים בינהן ומתוך כך 

מזמנת דילאקטיקה נכונה בין יחיד לבין קהילה.

סיומו של "שר הטבעות " מזמן דיאלקטיקה כזו:

"שר הטבעות" מסתיים בנצחון הטוב 

ובהסתלקות הקסם מן העולם. עם תבוסתם של 

כוחות האפל גם כוחות האור, האלפים, עוזבים 

את העולם ונוסעים אל מעבר לים ומותירים 

את הארץ התיכונה לבני האדם. הצעדן שנבחר 

ע"י בני גונדור למלכם הופך להיות לשליטו 

הסמלי של העולם, הוא מוותר על חירותו למען 

האחריות לשוויון ולאחווה של כלל הבריות, הוא 

נישא לבת אלפים, שבוחרת גם היא בחירה דומה 

שכן היא מוותרת עבורו על חיי הנצח, משום 

שבת האלפים שהם בני אלמוות הבוחרת לחיות 

עם בני האדם חייבת לוות על אלתמותיותה, 

ויוצר את הסדר החדש שלאחר הנצחון 

והסתלקות הקסם. אנו זקוקים לסדר חדש 

מאחד ודמוקרטי שכזה לדמוקרטיה עולמית 

שתהיה בה חירות וקהילתנות ואחריות ומתוך 

תזמן קהילה שיש בה שוויון ואחווה וביטוי של 

החירות של כל אחד מבניה ובנותיה. לנצח את 

האופל שבתוכנו, שמפתה אותנו לבטא את 

חירותנו ולרתק את השוויון והאחווה, להשלים 

עם הסתלקות הקסם של האוטופיה ולבנות 

דמוקרטיה עולמית על פני האדמה שתבטא 

איזון נכון בין חירות, שוויון ואחווה בשפת העידן 

הזה, אולם מהי הדרך למימושה?

אני סבור שהדיון במימוש החזון צריך להעשות 

תוך שיח עם התפיסה הדמוקרטית שהתעצבה 

במהלך עידן האינטרנט – הקיימות.

הקיימות היא הדיון העכשווי במחשבה 

הסביבתית. היא החלה לצבור תאוצה מאז 

שנות ה-70, לאחר שמהמאה ה-19 עד שנות 

ה-50 של המאה ה-20 עמדה שמירת הטבע 

בלב החשיבה הסביבתית, ומשנות ה-50 

ועד שנות ה-70 עמד הניהול הסביבתי בלב 

החשיבה הסביבתית. היא הרחיבה את העיסוק 

של התחום הסביבתי גם לתחום החברתי 

וזוהי הבשורה העיקרית שלה. לב העיסוק 

עובר למרכזי החיים של האנושות – העיר. 

הפעילויות הסביבתיות מקבלות אופי קהילתי 

וספציפי למקום, הפעילויות מתמקדות בביקורת 

חברתית ובפיתוח בר קיימא רב ממדי )סביבתי/

חברתי/כלכלי(. העבודה הופכת למוטיב מרכזי: 

חקלאות, אדריכלות, הנדסה, תכנון נוף וגינה, 

תכנון עירוני – כל אלה הם אופנים שבהם אנו 

יוצרים קשרי גומלין עם העולם, וכולם צריכים 

להיות בעלי אוריינטציה סביבתית וכך היא 

הופכת להיות לחלק מחזון כולל של חיי האדם 

והחברה. הסביבה נהפכת לנושא רב תחומי 

המכיל בתוכו את כל תחומי הדעת והעשייה 

האנושית, למעשה הסביבה הופכת לסוג חדש 

של חשיבה אנושית.. (שוורץ 1999(.
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בכל עשור מאז 
שנות החמישים 
נחשפת בעיה 

סביבתית חדשה 
הנובעת מגידול 
האוכלוסייה 

ומההתפתחות 
הטכנולוגית 
והכלכלית, 

ומרעידה את 
אמות הספים 

בתחום הפוליטי 
והסביבתי

מאידך, הקיימות, מבטאת במהותה, כמו 

קודמותיה, תחושת אסון קרב.

במאמרו "אתיקה ופוליטיקה סביבתית" מתאר 

שלמה חסון )חסון 2009( את שרשרת האיומים 

איתם התמודדה הסביבתיות מאז שנות ה-50. 

חסון טוען שכמעט בכל עשור מאז שנות 

החמישים נחשפת בעיה סביבתית חדשה 

הנובעת מגידול האוכלוסייה ומההתפתחות 

הטכנולוגית והכלכלית, ומרעידה את אמות 

הספים בתחום הפוליטי והסביבתי. בשנות 

החמישים הרבו לדבר על היווצרות הערפיח, 

בעיקר בשל גידול שעורי המנוע, פליטה של 

גזים וזיהום בתוך ערים; בשנות הששים עלה 

על סדר היום הנושא של שטיפה של דשנים, 

כימיקלים ומדבירים למיניהם וקליטתם בקרקע 

ובמים – הכניסה של הכימיקלים והדשנים 

לשרשרת המזון, ההשפעה על החי והצומח 

וההשפעה על האדם. ספרה של רייצ'ל קרסון

"אביב דומם, " עורר תהודה עצומה ביחס לקשר 

בין האדם לבין החי והצומח, התלות ההדדית 

בין שתי המערכות והשפעת ההתפתחות 

של הטכנולוגיה והביוטכנולוגיה על הסביבה 

ומרכיביה השונים. בשנות השבעים עלה על 

סדר היום נושא ההתמעטות של המשאבים. 

בשלהי שנות השבעים גבר העניין בנושא 

של אנרגיה גרעינית והשפעתה על הסביבה. 

בשנות השמונים הרבו לדבר על גשם חומצי; 

בשנות התשעים עלה על סדר היום נושא החור 

באוזון, התגברות הקרינה האולטרה סגולה 

ועמה העלייה בתחלואת הסרטן. נושאים 

חדשים שעלו בשנות התשעים היו: ההתחממות 

של כדור הארץ בעקבות פליטת גזי החממה 

לאטמוספרה ובעקבות זאת הפשרת הקרחונים, 

עליית מפלס מי הים – שיטפונות, בצורות, 

ההתמעטות של עולם החי והצומח והכחדה של 

מינים. בעשור הראשון של המאה ה-21 גוברת 

המודעות להשפעת ההתחממות של כדור הארץ 

בעטייה של פעילות האדם ולתוצאות ההרסניות 

הכרוכות בהפשרת קרחונים. )חסון 2009(. 

השאלה שבהן אעסוק להלן היא מדוע הפכה 

הקיימות לאידאולגיה כה משמעותית, בעידן 

האינטרנט והאם היא יכולה להוות הצעה 

רלוונטית למימוש חזון של הדמוקרטיה הבינ"ל? 

השאלה הזו תידון בסיועו של ספר "מומו" 

שכתב מיכאל אנדה.
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מה מציעה לנו מומו?
הספר "מומו, או הספור המוזר על גונבי זמן 

ועל הילדה שהחזירה לאנשים את הזמן הגנוב 

" משוחח שיחה ביקורתית משמעותית עידננו 

ועם התפיסה הקיימותית )כפי שהבחין גם דב 

חנין במאמרו "חלופות למערכת הקיימת: מודל 

אחר של פיתוח, תפישה אחרת של איכות 

חיים" – חנין וארנון 2011( את השיחה שלי עם 

הספר ועם הקיימות אבצע בסיועה של הקריאה 

היונגיאנית של רות נצר את "מומו" ובסיוע 

הדיונים של טים פלאנרי, ליה אטינגר דיויד אור, 

שלמה חסון דב חנין ואריה ארנון בקיימות. 

הספר אותו כתב מיכאל אנדה ב-1973, כעשרים 

שנה לפני הפצעתו של עידן האינטרנט, מציג 

חזון המציג את הקלקלות ומציע פתרונות 

לעידננו, למרות ואולי משום שנוסח לפניו, 

או בעצם בתקופה שהובילה להופעתו, בזמן 

שבו יוצרים והוגים רגישים כמו מיכאל אנדה 

יכלו לחוש בפעמי העידן הבא. הוא מספר על 

מומו, ילדה קטנה, שחיה לבדה בכוך בתאטרון 

עזוב. אנשי העיר באים אליה לדבר ולספר לה 

על עצמם והיא יודעת להקשיב באמת. באופן 

מיוחד במינו. כך שכשאנשים דברו איתה, "העלו 

פתאום בדעתם מחשבות נבונות מאד... אובדי 

דרך או הססנים ידעו לפתע בדיוק נמרץ מה 

רצונם", והבינו שכל אחד לא ניתן להחלפה כמו 

"קדירה שבורה", ו"שהוא, כמות שהוא, קיים 

בין בני האדם אך פעם אחת, ואין מי שישווה 

לו בדיוק, ושעל-כן הוא חשוב לעולם בדרכו 

המיוחדת". )עמ' 16(. ההקשבה המיוחדת שלה 

מוקדשת גם לחיות וצמחים, לגשם ולרוח, 

ולטבע עצמו, ההקשבה שלה מרפאה צפור 

כנרית ומשיבה לה את יכולת השירה שלה. מומו 

גם מקשיבה לדממה הגדולה של היקום ושומעת 

את המוסיקה של עולם הכוכבים. כך שיש לה 

קשר עם ההוויה האישית והקוסמית. האנשים 

באים אליה לספר ולשמוע ולהמציא ספורים 

ומשחקים וחייהם נהיים מלאים וטובים. ביכלת 

ההקשבה של מומו, ביכלת שלה ליצור קהילה 

של אדם וטבע דווקא בליבה של העיר, מתגלמת 

הקריאה של הקיימות, כפי שטוענת ליה אטינגר, 

לגילוי הערך של הדברים המקיימים אותנו: 

"האוויר והמים הנקיים, השקט של המדבר 

והמגוון של החורש... של השכונה בה ילדים 

משחקים בחוץ בבטחה, או קהילה בה קשיש 

הזקוק לעזרה יכול למצוא שכן הנכון לעזור" 

)אטינגר(.

אבל אז באים האנשים האפורים גונבי הזמן, 

שמסיתים את האנשים להיות עסוקים ללא 

הרף, כדי להרוויח זמן, ומרב עשיה שממלאת 

את זמנם האנשים חדלים להנות ולעשות דבר 

שאינו בעל תכלית של רווח כספי, למען רכישת 

דברים בכסף, ומאבדים קשר עם עצמם. חייהם 
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נעשו דלים ואפורים וקרים. לחסוך זמן פרושו 

לא לחיות את הזמן ואת החיים ששוכנים בלב. 

לספר ספור הוא בזבוז זמן, ולכן מומו היא איום 

שהאנשים האפורים רוצים לחסל. איש אפור 

בא אל מומו ורוצה לפתות אותה בבובה מדברת 

שמדקלמת ללא הרף : " אני הבובה המושלמת...

כולם מקנאים בך בגללי...הייתי רוצה שיהיו לי 

עוד דברים" וחוזר חלילה. אבל מומו מבינה 

שאי אפשר לאהוב את הבובה הזו – מי שרוצה 

לחיות באופן מכני כמו בובה, נטול חיים פנימיים 

– מנותק מרגשות, אינו מסוגל לאהוב ולהאהב. 

היא שואלת את האיש האפור: " האם אין מישהו 

שאוהב אותך?" )עמ' 74-79(. 

האנשים האפורים מגלמים את הקלקלות עליהן 

מצביעה הקיימות. כך מתארת ליה אטינגר את 

הקלקלות האלה: "לפני מאתיים שנה, בתחילת 

המהפכה התעשייתית, טוענת ליה אטינגר, 

מוצרי הצריכה היו במחסור ואילו הטבע היה 

שופע. ההתקדמות הטכנולוגית והמדעית 

האדירה שחלה מאז, הפכה את היוצרות. כיום 

אנו חיים בעידן של עודף עצום של מוצרי 

צריכה ואילו הטבע הולך ונעלם. האתגר הכלכלי 

הפסיק להיות כיצד לייצר מספיק דברים 

לאנשים וכעת האתגר הוא כיצד לשכנע אותם 

לקנות את כל מה שמייצרים. והייצור הזה אינו 

נטול מחירים. בעוד כולנו שמחים לקנות מוצרים 

בזול, הרי אנו על פי רוב עיוורים למחיר היקר 

לבריאות האדם והסביבה של תהליך הייצור 

הזול" )אטינגר(

כשהאנשים האפורים יוצאים ללכוד את מומו, 

מגיעה אליה הצבה קסיופיה, שמוליכה אותה, 

על יד התווית הדרך בכתובות שמופיעות על 

גבה. הצבה ניחנה בראיית הנולד, היא מורת 

דרך, ותפקידה גם להשגיח על מומו. הצבה 

האיטית מסמלת את ניגודו של הדחף המודרני 

של האנשים האפורים למהר. היא האיטיות 

הנכונה של חווית הזמן. הצבה מביאה אותה אל 

רחוב לעולם-לא ובית שום-מקום. כלומר, אל 

הוויה שמחוץ לזמן ולמקום – של הלא-נודע. 

היא נכנסת לבית ופוגשת שם את מאסטרו 

סקונדוס מינוטוס הורה, שהוא רב-האמן של 

הזמן, המייסטר של השעות, הדקות והשניות. 

הוא מציג למומו תפיסה אחרת של הזמן מזו 

של האנשים האפורים, זמן אישי וזמן המכיל את 

קהילת היקום כולו: למאסטרו יש שעון מיוחד 

של שעות כוכבים נדירות, שהן רגעים מיוחדים 

ונדירים במהלך העולם, שבהם מזדמן צרוף 

מיוחד במינו, כשכל הדברים וכל היצורים, עד 

לרחוקים שבכוכבי מרום – הכל פועל בהתאמה 

חד-פעמית, בדרך שאינה חוזרת על עצמה. 

ברגעים כאלה יכול להתרחש משהו שאינו בגדר 

האפשרי – לא לפני כן ולא אחרי כן. בדרך 

כלל אנשים לא מבחינים בשעות כאלה, והן 

מוחמצות. אולם אם מבחינים בהן, אז יכולים 
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כשהאנשים 
האפורים יוצאים 
ללכוד את מומו, 

מגיעה אליה 
הצבה קסיופיה, 
שמוליכה אותה, 
על יד התווית 
הדרך בכתובות 
שמופיעות על 
גבה. הצבה 

ניחנה בראיית 
הנולד, היא מורת 
דרך, ותפקידה 
גם להשגיח על 
מומו. הצבה 

האיטית מסמלת 
את ניגודו של 
הדחף המודרני 
של האנשים 
האפורים למהר

להתרחש בעולם הדברים הגדולים 

הוא מסביר למומו שלכל אדם זמנו שלו, ורק 

כל עוד הוא שלו, הוא מוסיף להיות זמן חי. 

הצרה היא שאנשים נותנים לאדונים האפורים 

להשתלט עליהם, וכך מאפשרים להם להתהוות. 

בשיחה עם המאסטרו מומו מבינה מעצמה 

שהזמן הוא מין מוסיקה שקימת תמיד ומצלצלת 

עמוק בתוכנו, והשאלה אם מקשיבים לה 

ושומעים אותה. 

המאסטרו מסביר לה שהזמן של האנשים 

מקורו מבית שום-מקום שברחוב לעולם-

לא, הוא מעניק את הזמן לאנשים, אבל הם 

הצריכים להחליט מה לעשות בזמנם ולהגן עליו. 

השעונים שיש אצל המאסטרו הם רק חיקויים 

לשעון הפנימי שיש לכל אדם בלב, הפועם כמו 

שעון, וחש את הזמן. זמן שאינו מוחש הוא זמן 

אבוד. המאסטרו מראה למומו מניין בא הזמן. 

הוא מרים אותה בזרועותיו ומביא אותה למקום 

שם היא רואה את ההתגלות של פעימת העצמי: 

מתוך כיפת זהב יורדת קרן אור אל בריכת מים 

אפלים. בקרן זו יש מטוטלת שנעה באיטיות 

הלוך ושוב, ובכל פעם שהיא מגיעה אל שפת 

הבריכה נפתח שם הפרח היפה ביותר שראתה 

מומו מעודה, וכשהקרן עוברת משם הפרח נובל, 

אבל במקום אחר נפתח פרח אחר, מופלא מאין 

כמותו. וחוזר חלילה. עמוד האור נע וגם נשמעה 

ממנו מוסיקה כמו המוסיקה של הכוכבים, 

כשהאור המשולב במוסיקה הם המאפשרים 

לכל אחד מהפרחים המופלאים לעלות מן המים 

האפלים והוא שמעצב כל אחד מהם בצורתו 

המיוחדת החד-פעמית שלא תשנה. מתוך 

המוסיקה היא מבחינה בקולות שהן שפה של 

"השמש, הירח וכל הכוכבים...שגילו כאן את 

שמותיהם הסגוליים האמיתיים, ובשמות האלה 

היתה מקופלת ההחלטה מה הם עושים וכיצד 

פועלים כולם יחד, כדי שכל אחד ואחד מפרחי 

השעות האלה יתהווה ואחרי כן ישוב ויחלוף". 

זאת ההשתתפות של היקום בגורל האישי. 

חווית ההתגלות הסמלית הזו נובעת מאותו 

המעיין שמתוכו נבע הרעיון של גאיה שהוא 

אחד מבסיסי הקיימות. הרעיון נוסח בספרו של 

ג'יימס לוולוק שנקרא "גאיה" ופורסם ב-1979. 

בספרו לוולוק טען שכדור הארץ הוא אורגניזם 

יחיד שגודלו כגודל פלנטה וקרא לו גאיה כשמה 

של אלת האדמה במיתולוגיה היוונית, והוא 

קרא לאזרחי כדור הארץ להיות מודעים לכך 

שהם חלק מהאורגניזם הזה שהוא קהילת גאיה 

)פלאנרי 2009( – "ולפתע הבינה מומו, שכל 

המלים האלה מכוונות אליה. העולם כולו עד 

לכוכבים הרחוקים ביותר מופנה אליה כקלסתר 

פנים אחד גדול, המביט בה ודובר אליה!" היא 

חשה פחד. המאסטרו אומר לה: "בכל אדם 

ישנו אותו מקום שהיית בו זה עתה, אבל לבוא 

לשם יכול רק זה שמניח לי לשאתו. ובעיניים 
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בהחלטתה 
ובפעולתה 

מומו מגלמת 
את המאבק 

לאזרחות החדשה 
שעומדת בבסיס 

הדמוקרטיה 
הקיימותית ובעיני 
היא מציעה הצעה 

שיכולה להיות 
בסיס למדינה 

עולמית קיימותית

רגילות אי אפשר לראותו". הוא מסביר לה שמה 

שראתה היה בתוך לבה שלה. כמו כל מיסטיקן 

שרוצה לחזור ולספר לאנשים מה שראה, גם 

היא נתקלת במגבלות: המאסטרו אומר לה שאם 

היא רוצה לספר, היא צריכה לדעת לחכות. 

כמו הזמן של הבשלת הזרע באדמה, עד שיוכל 

לנבוט, עד שיצמחו בתוכה המלים שיאפשרו לה 

לספר זאת ואז מומו מקבלת עליה להציל את 

בני האדם מהאדונים האפורים גונבי הזמן אבל 

היא צריכה לחכות שנה ויום עד שתוכל לעשות 

זאת, ובהחלטה הזו שלה היא מגלמת תפיסה 

גדולה יותר של מה זה אומר להיות אזרח. קרי, 

כפי שטוען דיויד אור, הבנה עד כמה אנו תלויים 

לחלוטין בקהילה הרחבה של החיים. לדעת 

אור השפה הפוליטית שלנו בקושי נותנת רמז 

לתלות זו. המלה "פטריוטיות" נאמנות למולדת 

למשל, חסרת כל תוכן קיימותי. פירושה צריך 

לכלול לדעתו גם שימוש בקרקע, יערות, אוויר, 

מים ובעלי חיים. ניצול לרעה של משאבים 

טבעיים, דילול קרקע, הריסת המגוון הטבעי, 

בזבוז, לקיחת יותר מחלקך הצודק או אי חידוש 

המלאי המשומש – כל אלו צריך שיחשבו "לא 

פטריוטיים". ו"פוליטיקה" חשוב שתחזור לציין, 

 ,)Vaclav Havel( כפי שאמר ואצלאב האוול

"לשרת את הקהילה ולשרת את אלו שיבואו 

)0rr 2009( .אחרינו

המאסטרו מסביר לה שלכל אדם יש מקדש 

זהב של זמן הלב, וכשאנשים מניחים לאדונים 

האפורים להכנס, הם חוטפים להם את פרחי 

הזמן, מקפיאים אותם עד שהם נעשים כגביעי 

זכוכית שמוקפאים מתחת לאדמה. אבל פרחי 

השעות אינם מתים, הם שואפים לחזור אל 

בעליהם שהם שייכים לו ובאמצעותם מצילה 

מומו את חבריה שהאנשים האפורים השתלטו 

עליהם. )נצר 2016( 

בהחלטתה ובפעולתה מומו מגלמת את 

המאבק לאזרחות החדשה שעומדת בבסיס 

הדמוקרטיה הקיימותית ובעיני היא מציעה 

הצעה שיכולה להיות בסיס למדינה עולמית 

קיימותית. הקיימות, כפי שמייצגת אותה מומו 

מזמנת בעיני דרך אפשרית למימוש המדינה 

העולמית שמשלבת יחיד וקהילה באמצעות 

הדיאלקטיקה שבין חירות, שוויון ואחווה. היא 

הופיעה על סיפו של עידן האינטרנט ותוך 

שני עשורים הפכה לתנועה בינלאומית הולכת 

וגדלה שלטענת ליה אטינגר: "מצליחה למצוא 

את המכנה המשותף הגבוה ביותר בין אזרחים 

מרקעים שונים ותרבויות שונות" )אטינגר 2011(, 

והיא האידיאולוגיה היחידה שהתנסחה בעידן 

האינטרנט הכאוטי והאנרכיסטי וזכתה להשפעה 

ולרלוונטיות.

ההשפעה הזו נובעת מכך שהקיימות, כפי 

שעולה מהתאור הפיוטי של ליה אטינגר, היא 

"השקפת עולם דמוקרטית אופטימית, ששמה 
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במרכז את כבוד האדם וחירותו מתוך הבנה 

עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין 

ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ. 

משמעותה היא גילוי מחודש את הערך של 

הדברים המקיימים אותנו." תפיסת הקיימות 

אומרת שהאתגר כיום צריך להיות כיצד לייצר 

את מה שבאמת חסר. ואין מדובר רק בשיקום 

הטבע – שיקום המערכות האקולוגיות תומכות 

החיים של כדור הארץ, אלא גם ביצירת סביבות 

חינוכיות משמעותיות ונטולות אלימות, מערכת 

בריאות המשקיעה במניעה והדרכה לא פחות 

משהיא משקיעה בטיפול ובריפוי, ערים תוססות 

בקנה מידה אנושי, מזון המעיד על עונות 

השנה, אורחות חיים המאפשרים לאדם ליצור 

ולהתבטא במקום לצנוח על הכורסה מול 

הטלוויזיה לאחר עוד יום עבודה לצורכי פרנסה 

בלבד, ופנאי לבלות עם הילדים. היא טוענת 

ש"לא מוצרי צריכה יובילו אותנו לשם, אלא 

יציקת תוכן חדש בדמוקרטיה כך שיתאפשר 

לאנשים להביע את העדפותיהם לא רק דרך 

בחירותיהם האישיות כצרכנים בשוק המחפשים 

מחיר זול, אלא דרך השתתפות בפורומים 

אזרחיים שיאפשרו להם להביע את העדפותיהם 

כאזרחים בחברה לגבי התרבות והערכים על 

פיהם היו מעדיפים לחיות" )אטינגר 2011(. 

התאור הזה של הקיימות עולה בקנה אחד 

עם הרוח הדמוקרטית של עידן האינטרנט. 

בעיני, הצלחתה של הקיימות קשורה לתחושה 

האוטופית של נצחון הדמוקרטיה ששררה 

בראשית שנות ה – 90. בתקופה זו שבה הגיעה 

הקיימות לבגרות ולהשפעה שררה במחשבה 

הסביבתית התחושה והאמונה שניתן להגיע 

להרמוניזציה בין פיתוח, הגנה על הסביבה 

וקידום הצדק הסביבתי – חברתי, האמונה 

הזו, לטענת שלמה חסון, באה לידי ביטוי 

בדו"ח ברונטלנד שגם התפרסם כספר נקרא 

"עתידנו המשותף". הספר הזה היווה את המצע 

לועידת כדור הארץ שהתקיימה בריו דה ז'נירו 

בשנת 1992, בשיאה של האופטימיות של "קץ 

ההיסטוריה". בוועידה נאמר שניתן להביא 

להרמוניזציה בין פיתוח כלכלי, שמירה על 

הסביבה והגנה על החברה, בדרך שתאפשר 

לספק את הצרכים של הדור הנוכחי מבלי לפגוע 

ביכולת של הדורות הבאים לספק את צורכיהם. 

דבר ניתן להשגה על ידי הטלת מגבלות על 

פיתוח כלכלי, טיפול בבעיית העוני ופיתוח 

ראייה כוללת המתייחסת בו בזמן להיבטים 

כלכליים חברתיים וסביבתיים )חסון 2009(

אם כך עצמתה ומשמעותה של הקיימות, אינה 

טמונה רק בסכנה שהיא מצביעה עליה )אם כי, 

הסכנה הזו, היא חלק משמעותי ממהותה וגם 

מכוחה( שכן הסכנות, כפי שטוען חסון והוגים 

קיימותיים אחרים, התקיימו מאז המהפיכה 

התעשייתית, ויש הטוענים אפילו מאז המהפיכה 
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החקלאית )פלאנרי 2009(. חשיבותה טמונה 

בראש ובראשונה בתשובה הרלוונטית שמזמנת 

הקיימות לשאלות של עידן האינטרנט, גם 

ובעיקר משום שהתגבשה סופית עם לידתו של 

העידן, שמהותו עם לידתו היתה שילוב אופטימי 

של גלובליזציה ודמוקרטיה.

קרי, אנחנו מוסיפים כאן ארוע היסטורי מכונן 

נוסף לעידן בו אנו עוסקים – התגבשותה של 

הקיימות בועידת כדור הארץ. 

בתקופה זו, לטענת דב חנין, התנועה הסביבתית 

נפרדה מהמודל הרומנטי של השיבה לטבע ושל 

ההתנגדות לכל דפוס של פיתוח באשר הוא 

ועברה להתווכח לא על השאלה, האם פיתוח? 

אלא על השאלות, איזה מודל פיתוח, ואיזה 

דפוס פיתוח? לחשיבה על מודל אחר של פיתוח, 

שיהיה שונה ממודל הצמיחה הכלכלית הבלתי 

מרוסנת שסביבו החברה המערבית מאורגנת. 

)חנין וארנון 2011(. בכך היא מעוררת שאלה 

שהיא רלוונטית מאד לשילוב בין היבריס ומהות 

דמוקרטית, לדיאלקטיקה בין תחושת האדם 

הווירובי לבין הקהילתנות שנוצרת ע"י הגולש 

הצעדן שמאפיינים את עידן האינטרנט ויחד עם 

זאת מזמנת לה שיקוף ביקורתי משמעותי.

מכאן נובע בעיני שהקיימות יכולה להיות הצעה 

רלוונטית לדמוקרטיה עולמית שהיא מימושו 

הנכון של עידן האינטרנט, במקומות שבהן 

נסיונות קודמים של מדינה עולמית נכשלו. 

מדוע?
מחד משום תחושת הדחיפות שיש בה )אמנם, 

הקלקלות עליהן היא מצביעה אינן חדשות, 

אבל התרחבותן המסוכנת והמודעות הגוברת 

לקלקלות הללו, מזמנים תחושת תכיפות( – 

מחקר הערכה רחב היקף של האו"ם, על מצב 

המערכות האקולוגיות של כדור הארץ, מצא 

כי שני שליש מהשירותים שהטבע מעניק 

לאנושות נמצאים במצב של הידרדרות. המדד 

של טביעת הרגל האקולוגית מלמד כי אנו חיים 

באוברדרפט על חשבון הדורות הבאים. כל שנה 

צורכת האנושות את מה שלוקח לטבע לייצר 

לפחות שנה וחודשיים. אסונות הטבע המתרבים 

הנובעים מהתחממות כדור הארץ, מרמזים לנו 

מה גבוה המחיר של המשך בדרך בה הלכנו 

במאתיים השנים האחרונות שכן האנושות 

הורסת את המערכות תומכות החיים של כדור 

הארץ.ליה אטינגר מתארת את המחיר הזה כך: 

"אנו חיים בתקופה ההיסטורית העשירה ביותר 

בה חיו אנשים אי פעם ובכל זאת מדי יום מתים 

בעולם עשרים וארבעה אלף ילדים מרעב ומאות 

מיליונים הולכים לישון רעבים. דווקא המשבר 

הסביבתי והחברתי והאילוצים שהם מציבים 

בפני האנושות מהווים הזדמנות לצאת לדרך 

חדשה והוגנת יותר." )אטינגר 2011(. ההקשבה 

הגלובלית המאפיינת את עידן האינטרנט מזמנת 

מודעות גדולה יותר לסכנות הללו.
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מחקר הערכה 
רחב היקף של 
האו"ם, על 

מצב המערכות 
האקולוגיות של 
כדור הארץ, מצא 

כי שני שליש 
מהשירותים 

שהטבע מעניק 
לאנושות 

נמצאים במצב 
של הידרדרות. 

המדד של טביעת 
הרגל האקולוגית 

מלמד כי אנו 
חיים באוברדרפט 

על חשבון 
הדורות הבאים

מאידך משום ההזדמנות שיש בקיימות לשיח 

המקיף סביבה, חברה, כלכלה ופוליטיקה. 

אי-צדק, דיכוי וחוסר בשוויון והוגנות, לשיח 

שהוא רלוונטי לקבוצות רבות של אזרחים 

וממסד, מרכז ושוליים וההזדמנות שהיא 

מציעה לשיח בין כל אלה ועל כל אלה מתוך 

התמקדות בבעיות קונקרטיות ועכשוויות 

בשל כל אלה הקיימות היא רלוונטית מאד 

לכאוטיות של עידן האינטרנט המעוררת צמא 

לשיח שכזה, ולדיאלוגיות המאפיינת אותו 

המאפשרת את השיח ומזמנת קהילתיות. 

הקיימות, לטענת שלמה חסון, מציעה דיון 

בבעיות קונקרטיות חובקות עולם, תוך שילוב 

בין הגורמים השונים: קובעי מדיניות, יזמים, 

פעילים וארגונים בירוקרטים, אנשי מקצוע, 

אנשי התיאוריה וקובעי המדיניות. במהלך 

הדיון בבעיות קונקרטיות היא מציעה להתקדם 

לקראת פשרות וליצור ידע חדש. לטענתו אי 

אפשר לצפות מראש את הידע שיווצר בעקבות 

הדיאלוג והאינטראקציה. ולכן עדיף ללכת 

צעד אחר צעד, בדרך שצופה את פני העתיד. 

פיתוח בר -קיימא יכול לשמש כחזון המנחה את 

החשיבה העתידית, "גישה זו" טען חסון "דוחה 

את התפיסה של "או או" ובמקומה מציעה גישה 

של "גם וגם". היא מאמינה בחזון עתידי מסוג זה 

המותווה על ידי פיתוח בר – קיימא אך טוענת 

כי יש להתקדם לקראתו בצעדים הדרגתיים אגב 

פעילות פרגמאטית". )חסון 2009( 

ביטוי לשיח כזה מצוי, למשל, לטענת דב 

חנין, במודל ה C&C שהוא מודל שפותח 

בתגובה לבעיה הסביבתית החמורה ע"י ארגון 

Global Commons Institute בראשותו של 

 Contraction אוברי מאייר. שם המודל הוא

and Convergence )התכווצות והתכנסות( או 

בקיצור C&C. בשנים האחרונות המודל הזה 

הפך למדיניות שרוב מדינות אפריקה תומכות 

בה, ולאחרונה גם ברזיל, בדיונים אודות סוגיית 

התחממות האטמוספרה. הדבר הנוסף המעניין 

במודל זה, שהוא מתחיל כמודל המתמודד עם 

בעיה סביבתית, אבל בעצם יש לו השלכות 

חברתיות וכלכליות משמעותיות. נקודת המוצא 

של מודל ה-C&C אינה המצב הקיים היום. 

זו נקודת מוצא הפוכה מזו של תהליך קיוטו, 

שהיה הניסיון הבינלאומי להתמודדות עם 

בעיית ההתחממות שנקלע לקשיים בעקבות 

פרישתה של ארצות הברית אחרי בחירתו של 

בוש. בקיוטו, נקודת המוצא של התהליך הייתה 

המצב הקיים, ובעצם המצב שהתקיים בשנת 

1990. מטרת תהליך קיוטו הייתה להביא בסופו 

של דבר להורדה של 5.2 אחוזים בפליטות 

גזי החממה בשנת 2010 לעומת 1990. מודל 

קיוטו הוא בעייתי, לדעת חנין, ראשית מבחינה 

סביבתית, מכיוון שהתוצאה הכללית שלו 

שולית מבחינת ההתחממות: גם אם התהליך 
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התשובה המדעית 
המקובלת, שמודל 
C&C פותח בה, 
היא שכדי שלא 
נבשל את עצמנו 
עלינו להפחית 
בכשישים אחוז 
את פליטת גזי 
החממה שאנו 

מייצרים. השלב 
הבא הוא חלוקת 
הסכום המתקבל 

של כמות 
הפליטות הכוללת 
המותרת הזו לכל 
אוכלוסיית העולם

היה מתבצע, וארצות הברית לא הייתה פורשת 

מתהליך קיוטו, הוא היה מוביל לירידה של 0.1 

מעלה לאורך חמישים שנה, וזוהי ירידה קטנה 

מאוד,יחד עם זאת במודל קיוטו יש גם בעיה 

כלכלית וחברתית, כיוון שנקודת המוצא שלו 

היא המצב העכשווי. שהוא, כמובן, לא שוויוני. 

למי שייצר ב-1990 יותר גזי חממה היה באופן 

עקרוני יתרון. כי רק מהרמה הזאת עליו להפחית 

את הפליטות. תהליך קיוטו ניסה להתמודד 

עם אי שוויון זה באמצעות מתן פטור למדינות 

מתפתחות. אבל גם הפטור הוליד בעיות 

קשות. הוא גם הפך, בסופו של דבר, לעילה 

לפרישת ארצות הברית מהתהליך כולו בשלב 

מאוחר יותר, פרישה שעילתה הייתה הפגיעה 

בתחרותיות הייצור האמריקאי. נקודת המוצא 

של מודל C&C הפוכה: לא המצב הקיים היום, 

אלא התייחסות לאפשרותנו האובייקטיבית כבני 

אדם לייצר גזי חממה. אפשר לומר שנקודת 

המוצא היא העמדה המדעית העכשווית ביחס 

לשאלה: כמה גזי חממה אנו יכולים לייצר 

בכלל, כאנושות, מבלי לבשל את עצמנו? 

 C&C התשובה המדעית המקובלת, שמודל

פותח בה, היא שכדי שלא נבשל את עצמנו 

עלינו להפחית בכשישים אחוז את פליטת 

גזי החממה שאנו מייצרים. השלב הבא הוא 

חלוקת הסכום המתקבל של כמות הפליטות 

הכוללת המותרת הזו לכל אוכלוסיית העולם. 

מתקבלת מנה של פליטות מותרות לכל אדם 

ואדם. מנות אלה תחולקנה למדינות השונות, 

לפי גודל האוכלוסייה שבהן. כך יווצר מצב 

שככל שמספר בני האדם במדינה המסוימת 

גדול יותר, תהיה לה, באופן כולל, זכות לפליטות 

רבות יותר. במהלכה של תקופת מעבר בת כמה 

עשרות שנים יצומצמו סך כל הפליטות של 

האנושות בשישים אחוז. במצב זה תצטרכנה 

המדינות התעשייתיות הגדולות לצמצם מאוד 

את הפליטות שלהן, כיוון שהן מייצרות היום 

הרבה יותר, ופולטות הרבה יותר גזי חממה ממה 

שיותר להן לפי גודל אוכלוסייתן. לעומת זאת, 

יהיה מרחב של התפתחות למדינות המאוכלסות, 

שאינן מייצרות הרבה גזי חממה. את התהליך 

הזה מציעים ללוות במנגנון שיאפשר למדינות 

לרכוש ולמכור מכסות של פליטות גזי חממה. 

מנגנון זה יתמרץ את המדינות התעשייתיות 

להוריד מהר יותר את פליטת גזי החממה שלהן, 

כדי שלא תצטרכנה לשלם כסף רב למדינות 

הלא מפותחות ולקנות מהן מכסות פליטות. 

במקביל, גם המדינות המתפתחות תתומרצנה 

להסתמך פחות על דלק מחצבי בדפוסי הפיתוח 

שלהן, כדי שיהיו להן יותר רזרבות של פליטות 

שאותן תוכלנה למכור למדינות המפותחות". 

כאן מתחבר הרכיב הסביבתי לרכיב של צדק." 

טען חנין "הרכיב הסביבתי מתבטא בהורדת 

פליטות גזי החממה ובכך שכל אותו תהליך של 
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מסחר במכסות פליטה יוכל להתבצע, כמובן, רק 

במסגרת המכסה הכוללת שאליה נהיה מחויבים 

באופן כולל, כאנושות. הרכיב של צדק כלכלי 

וחברתי מתבטא בהזרמה של כספים מהארצות 

המפותחות לארצות המתפתחות: העברה 

משמעותית של משאבים מהארצות המפותחות 

בעולם הראשון אל הארצות המתפתחות בעולם 

הרוב. זהו מודל של צדק אקטואלי ולא של 

צדק היסטורי. כלומר, לא עושים את החשבון 

ההיסטורי, אחורה לעבר, ואומרים: המדינות 

המפותחות פלטו לאטמוספרה בעבר הרבה 

מאוד גזי חממה, ולכן הן צריכות איכשהו לפצות 

את הארצות המתפתחות"ׁ )חנין וארנון 2011(

שיח כזה עשוי, לדעתי, ליצור את הדמוקרטיה 

העולמית הקיימותית. היא תקום באיטיות, מתוך 

קשב, היא תממש את החירות והאחווה בסיועו 

של האינטרנט כאמצעי מוחשי וכמטאפורה היא 

תזמן בנייה הדרגתית של סדירויות של חמלה 

שיקשרו אט אט בין האנשים, התרבויות וגאיה 

ויזמנו חיבור בין יחיד לבין קהילה. 

החזון הזה מתבטא בריפוי שהביאה מומו 

לעולמה, בהשבת הקיימות באמצעות פרחי 

השעות:

"ובעיר הגדולה ראו את מה שלא ראו מזה ימים 

רבים: ילדים שיחקו באמצע הרחוב והנהגים 

)שנאלצו להמתין( הסתכלו בחיוך, והיו מהם 

שיצאו מהמכוניות ופשוט הצטרפו למשחק. בכל 

מקום עמדו אנשים, פטפטו זה עם זה בידיות 

ושאלו בפרוטרוט איש לשלום רעהו, מי שהלך 

לעבודה היה לו זמן להתפעל מעציצים בחלון 

או להאכיל את הצפרים. והרופאים מצאו זמן 

להקדיש זמן לכל אחד מחוליהם ולהכנס לפרטי 

מכאובם. הפועלים עבדו במנוחה ומתוך חיבה 

לעניין, כי שוב לא היה זה העיקר להספיק הרבה 

ככל האפשר בזמן מועט ככל האפשר. כל אחד 

היה יכול להקדיש לכל ענין את הזמן הנחוץ לו, 

שכן מעתה הלא היה זמן די והותר".

הריפוי הזה מזכיר את המודל הקשור לרעיונותיו 

של אמרטיה סן. נקודת המוצא של אמרטיה 

סן היא התפישה שהמפתח לאיכות חיים אינו 

גידול של כלכלה וגם לא גידול של התוצר 

הלאומי הגולמי, אלא קודם כל מערכת של 

צדק חברתי. סן שולל את ההתמקדות בתוצר 

הלאומי הגולמי כנתון החשוב ביותר להערכות 

ההתפתחות הכלכלית. התמקדות בייצור 

המוצרים מולידה, בסופו של דבר, התייחסות 

פטישיסטית המדירה מהדיון את השאלה 

החשובה והמעניינת יותר, והיא מה עושים 

או לא עושים המוצרים האלה שאנו מייצרים 

לבני אדם בחייהם. במקום ההתמקדות בייצור 

המוצרים, סן מציע להציב במרכז הדיון הכלכלי 

את מה שבני אדם יכולים באמת להיות ולעשות 

בחייהם. פיתוח, מבחינתו של סן, הוא קודם 

כל הסרת המגבלות המפריעות לבני האדם 
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כאשר מודדים 
את איכות החיים 

צריך לחשוב 
על שאלות כמו 
איך בני האדם 
חיים באמת את 

חייהם, מהי 
תוחלת החיים 
שלהם, מה 

רמת השירותים 
הרפואיים 
העומדים 

לרשותם, מה 
איכות החינוך 
העומד לרשות 

הפרטים בחברה, 
האם הוא באמת 
עומד לרשות כל 
האנשים בחברה 
בצורה שוויונית

לממש את הכשירויות שלהם. הכשיריות הללו 

תלויות בסדר החברתי. בהתאם לתפישתו, 

כאשר מודדים את איכות החיים צריך לחשוב 

על שאלות כמו איך בני האדם חיים באמת את 

חייהם, מהי תוחלת החיים שלהם, מה רמת 

השירותים הרפואיים העומדים לרשותם, מה 

איכות החינוך העומד לרשות הפרטים בחברה, 

האם הוא באמת עומד לרשות כל האנשים 

בחברה בצורה שוויונית, מה אופי העבודה 

בחברה מסוימת, האם זו עבודה מונוטונית 

ומשעממת או עבודה שיש בה מקום לסיפוק, 

ליצירה ולדמיון, מה טיב היחסים החברתיים, מה 

היקף הזכויות הפוליטיות, מהם היחסים הקיימים 

בין המינים בחברה המסוימת הזאת, מה מעמד 

האישה, ומה אופי המערכת המשפחתית. כאשר 

בוחנים את האנושות באספקלריה הזאת, רואים 

מיד שבעולם הרוב יש צורך אמיתי גם בגידול 

של המערכת הכלכלית. אם אנו רוצים באמת 

ובתמים שאנשים לא ימותו ברעב, ויקבלו 

שירותים רפואיים בסיסיים, מזון ראוי ומים 

ראויים, יש צורך בפיתוח שיכלול גם גידול 

המערכת הכלכלית בעולם הרוב. לכן גם בעולם 

הרוב שאלה היא איך מחלקים את הדברים נכון 

יותר. השאלות שאמרטיה סן מעלה נוגעות גם 

לנו, בני החברות המערביות המפותחות, בהקשר 

של איכות חיים אחרת מאשר אותה איכות חיים 

כביכול שאנו משיגים באמצעות מרוץ הישגי 

וצרכני בלתי פוסק )חנין וארנון 2011(

ב"מומו" נטען שכדי להושיע צריך לפעול באפן 

דרסטי – להמית כדי להחיות באפן שיחשוף 

את האוולת שבהרס ולעשות זאת מתוך אחווה 

אתית, שכן, למומו מסתבר שהאנשים אינם 

מסוגלים כבר לעזור לעצמם ולכן היא צריכה 

לעזור להם, היא צריכה לעצור את הזמן, לשחרר 

את הזמן הגנוב ואז לשוב ולהשיב את תנועת 

הזמן: 

מומו שבה לעירה ומגלה שהאדונים האפורים 

השתלטו על הכל ועל כולם, היא בודדה מאד 

ולכן היא מסגירה את עצמה בידי האדונים 

האפורים, ואז היא נמלטת מהם אל ביתו של 

מאסטר הורה. האדונים האפורים צרים על 

הבית ואז מאסטר הורה מתנדב להרדם, ובעצם 

להמית את עצמו ובאפן הזה לעצור את זרימת 

הזמן. ברגע שהזמן נעצר הוא הופך למוצר 

שלא נוצר עוד ועצירת הזמן מציפה את הניכור 

והתחרות של הקפיטליזם האפור – האדונים 

האפורים משמידים זה את זה מתוך המאבק על 

הזמן האוזל, מסתבר שהאחווה שלהם מבוססת 

על שוד והמחסור בזמן מבטל אותה. לעומתם, 

האחווה שבין מומו, מאסטר הורה וקסיופיאה 

הצבה, מבוססת על יחס אחר לזמן מזה של 

האדונים האפורים: לאחר שמאסטר הורה נרדם 

ובעצם מקריב את עצמו כדי לעצור את הזמן, 

יוצאים מומו וקסיופיאה הצבה להציל את אוצר 
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פרחי הזמן העצור בידי האדונים האפורים. בידה 

של מומו פרח שעות שמאפשר לה לנוע בתוך 

הזמן הקפוא אבל משך חייו הוא שעה אחת 

בלבד – קסיופיאה מסכנת את עצמה והיא 

יוצאת עם מומו כדי שלא תהיה בודדה וכדי 

לסייע לה באמצעות היכלת שלה לחזות את 

הנולד, מומו מסכנת את עצמה כדי להציל את 

הזמן, היא האדם היחיד שנע בתוך הזמן הקפוא 

שבידה פרח שעות מתכלה והולך, היא עוקבת 

אחר האנשים האפורים למקום שבו החביאו 

את פרחי הזמן, צופה בהם מכלים זה את זה 

ואז, מנצלת את הסח דעתם ופורצת את דלת 

המרתף בו הוסתרו פרחי הזמן באמצעות פרח 

השעות שבידה ומשיבה אותם ללבבות האנשים. 

השלשה מייצגים אם כך יחס אתי לזמן יחס 

של אחווה במקום יחס בנקאי. האחווה הזו היא 

אחווה דרמטית – כדי להחיות את הזמן יש 

לעוצרו. נצחונם משיב את פרחי השעות ללבבות 

האנשים ואת הקיימות לעולם. ואז מתכנסים 

היא וחבריה, באמפיתיאטרון העתיק: "ואחרי 

ששככו התרועות והחיבוקים ולחיצות הידיים 

והצחוק, ערבובית הקריאות והצעקות, התיישבו 

כולם סביב על מדרגות האבן המכוסות עש. 

השתררה דממה גמורה. מומו ניצבה באמצע 

הכיכר העגולה היא חשבה על קולות הכוכבים 

ועל פרחי השעות.

ואז התחילה לשיר בקול צלול"
ואיך יושר השיר הזה?

מהו המעשה הדרסטי שמציעה לנו מומו?

כיצד ניתן לשיר את שירה של מומו ולהקים את 

הדמוקרטיה העולמית קיימותית להביא לחיבור 

בין יחיד לבין קהילה בעולם שבו האחוויה 

החירות והשוויון נמאים בכנה הולכת ומתעצמת: 

המלחמה הקרה שבה ומתעוררת לחיים, נצחונה 

השברירי של הדמוקרטיה שלפני 30 שנה הולך 

ועולה בעשן התעצמות כוחה של מרי לה פן, 

דחיית מכסת הפליטים במשאל עם בהונגריה, 

דחיית חוזה השלום בקולומביה, החלשת כלבי 

השמירה של הדמוקרטיה מבית המשפט ועד 

לתקשורת אצלנו, והחלטת ממשלת פולין 

לאסור הפלות, בעולם של איבה ואלימות?

המעשה הדרסטי הוא שלא נצפה יותר למומו 

שתעצור את הזמן ותחיה אותו עבורנו. 

המעשה הדרסטי הוא שנעצור בעצמנו את 

הזמן האפור ונקים בעצמנו את האחווה שתיתן 

משמעות אחרת לזמן וכך נחבר מחדש יחיד 

וקהילה.

המעשה הדרסטי הוא שנקשיב להערכת המצב 

של ה-IPCC )הפנל הבין-ממשלתי לשינוי 

האקלים( המתארת כמה תרחישים לגבי המשך 

ההתחממות, כולם קשים מלבד התרחיש של 

הצלחה שלנו, כאנושות, לעבור למשטר עולמי 

של קיימות. כלומר, להתחיל לסדר בצורה 



—  2 2  —

מסע הצעדן בן דור האינרטנט בין קץ ההיסטוריה לדור ה-Y  |  רביב רייכרט

הגיונית יותר את פעילותנו כבני אדם ולהבין את 

ההשלכות הסביבתיות שלה. )חנין וארנון 2011( 

המעשה הדרסטי הוא שנבין שההבטחה 

לעצירת הזמן של "קץ ההיסטוריה", שכן 

האופטימיות של המהפיכה של העידן הזה היתה 

בה הבטחה לעצירת זמן וליצירת זמן חדש, היא 

הזדמנות שחשוב להקשיב לה ולחתור בסיועה 

להקים את הדמוקרטיה העולמית, שתשיב לנו 

את פרחי השעות ותזמן את הקיימות. המעשה 

הדרסטי הוא ההבנה שאם לא נאבק למימושה 

של דמוקרטיה עולמית שתקיים את העולם 

ואותנו, אם לא נחתור לשיח שיבנה שיח, 

תהליכים חינוכיים, במות וארגונים חובקי עולם 

שיעוררו את החירות השוויון והאחווה של גאיה 

כולה )כמה משמח הוא לכתוב את המילים 

האלה קצת לאחר חתימת הסכם האקלים 

בפאריס( וישמרו עליהם, אף ילדה לא תחזיר 

לנו את הזמן הגנוב.
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