
 

 

 

 אחריות כסולידריות

 אריה קיזל

את , לפחות בחברה הישראלית, המעכבים ביותרלכאורה אחד הגורמים ת היא אחרּו

, "אחדות"כמו  מדומיינים קיומה של סולידריות אשר מבוססת על מונחיםאפשריותה או 

. ומי "תשונּו"כ "אחרות"אי לכך, נוטה החברה הישראלית להציג את ה ."לאום"ו "גיבוש"

בילגי שבידו יהוא הפר, מן את השונה? ההגמון השולט על מנגנוני הסימון וגם הקבלהמס

אחר ממנו את מי שזמנית הוא גם מייחד ל-. בו"ראוי"או  "נכון"היכולת לקבוע את עצמו כ

וקובע את מנגנוני קבלתו או אי קבלתו כחלק מפעולות החסד שמפעיל  "שונה"התואר 

 ההגמון.

מסומן היטב, ידוע ומוכר, נצבע בצבעים עזים )לפעמים  הוא , מסומן.ה"שונה" אם כן

הוא יכול ויש לו "שם" שצץ כל אימת שהוא נראה ומוזכר. הם מכוח לידה( בהוא מחזיק 

הוא זוכה  ,וככל שפוליטיקת הזהויות מאפשרת ,ליאלהיות מגדרי, להט"בי, מזרחי, פריפרי

 ."אחר"המזרחי החדש, גם הוא לכך למשל האשכנזי הפך, תחת הנרטיב . כיום להתרחבות

ידי צובעיו ומצביעיו. -לעולם לא יצליח למחוק את זהותו השונה שניתנה לו על "ה"שונה

, ולעיתים מוליך שולל עד שהוא כל סימון הוא גזעניות" היא לפיכך אות קלון וסימון. ה"שונ

 . "הגזעה"בגזעניותו. תהליך זה זכה לפני מספר שנים להמשגה נדמה כטבעי 

? יוצרים קושי זה אפואנהוג לפתור פעולת הסימון יוצרת מטבעה אי נוחות. כיצד 

פעולה הומניסטית, לכאורה ערכית, של "קבלה". את הפעולה יוצר ההגמון המסמן אשר 

מפעיל כביכול פעולה סובלנית שיש בה יסודות חיוביים ואף אופטימיים של רצון ליצירת 

הוא מסמן ושולט -הואכאשר בין כל חלקי החברה , וסולידריות אם תרצ, הרמוניה חברתית

עקרון " כינויסובלנות זו היא רק לכאורה ואף זכתה כבר לאלא שבמנגנוני הסימון הללו. 

שהיה ונותר חלק מהוראת עקרון , ה"נכיל אותו" ירש את ה"נסבול אותו". "ההכלה

 בלנות במקצוע האזרחות. והס
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מנם ו. הוא אסובלניאף לא מכיל ויות לא יכול לה "שונות"סימון האני סובר ש

אלא שהוא מבקש  ,פלורליזם וכמובן גם הומניזםתרבותיות, -תחת מטריות כמו רב מתקיים

וגם לקבע את אותה חציצה שהיא בעיקרה  "שונה"ל "ראוי"ביסודו לבצע חציצה בין ה

ית לאומית מוצאת את עצמה כל העת בהתנגשות ערכ-נורמטיבית. כך למשל הקהילה הדתית

יומית כי אף רבנים יכולים להיות, רחמנא ממיניים לבין הכרה יו-בין האיסור על יחסים חד

יה", כדברי אחד יההתנגשות הזו מולידה מתוכה דחייה גדולה )"סטמיניים. -צלן, חדיל

 תוך התניות וסימונים. , אךרצון "לקבל", או הרבנים בשנה האחרונה(

ידי אי היכולת הבסיסית להכיל -שעה על-עהיום וש-הסולידריות לפיכך מאוימת יום

. הדרישה מאיתנו להשתייך לשבט "אחר"של ה "אחרות"של עצמנו ואת ה "אחרות"את ה

עומדת בניגוד  ,ולהיות חלק מהם ,דה, ללאוםזאב(, לע  -)"בית", בלשונו של הפילוסוף אילן גור

 יסודי לאופציה שמציע לנו הפילוסוף היהודי עמנואל לוינס. 

הוא הנגיד אותה "לסובייקט  ,ציע לנו לוינס את האופציה של ה"אחר"כאשר ה

הוא לא  1.אושר מגשים את הלמעני אני שלו" שלהמוגדר אפוא מתוך הדאגה לעצמו ובמצב 

כאשר הוביל את המהלך  ,שי פירון ה"אחר" כפי שעשה בטעות שר החינוך לשעבר,רש את יפ

. "לא אני"ולכן הוא  "הוא"וא בפירוש ה "אחר"אלא קבע שה "האחר הוא אני"הכובשני ש

   2.בלשונו של לוינס: "שאיננו לא אויבי ולא מי ש'משלים' אותי"

ולכן לוינס מציע לנו את הסולידריות במיטבה. זו סולידריות שיש בה מוטיב מרכזי 

  :"אני"לא על חשבוני אלא כביטוי העליון ביותר של ה "אחר"של אחריות כלפי ה

 פונה לעבר ה'זולת' באופן המסכן את ההזדהות השלטת של ה'אני' ב'תשוקה', ה'אני'
והמודעות לצורך צופה אותו  ,נוסטלגיהעם עצמו, אני שהצורך אינו בשבילו אלא 

היחס ל'זולת' מטיל בי ספק, מרוקן אותי ממני עצמי ואינו מפסיק לרוקן ]...[  מראש
י שיש בי עושר כזה אך אותי בעוד אני מגלה שיש בי תמיד כוחות חדשים. לא ידעת

 3כטוב. מתגלהה'תשוקה'  [...] אין לי עוד הזכות לשמור דבר לעצמי

שבו כל תרומה הופכת במקרה הטוב למתן בסתר אשר יתגלה ביום מן  ,בעולמנו ההישגי

ית שבמסגרתה )המצאה ישראל "מחויבות אישיתהחינוכי של "שורה בפרויקט או כהימים 

, "מומאשר תתר מויותר תיתראתם "שנת שירות שנמכרת לצעירים כאו כ ,מתנדבים כחובה(

כגון  ,מה-נך מקבל דברישבו בכל נתינה ה - . בעולמנו ההישגימציע לוינס סולידריות אחרת

בעולם שכזה מציע לנו , רסום ציבורי, מחיאות כפייםציון לשבח, שורה בקורות החיים, פ
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. לפיכך הוא מייצג, לעניות נו עליהםשלכפי שהם ולא ככובשנות  "אחרים"לוינס את ה

לדעתי, את הסולידריות במיטבה. זו הסולידריות שבה אין אני עושה חשבון של רווח 

בלשונו: , וכדאיות אלא אני מחויב לה מתוקף היותי אדם-איאו  והפסד, של כדאיות

ה היא התנועה היסודית, ההובל[ ...] "ה'תשוקה' ל'זולת' שאנו חיים בהתנסות החברתית

 "אחר"עמנואל לוינס מציע לנו לפיכך מבנה שבו ה 4הכוונה המוחלטת, המובן".הטהורה, ה

 בנוכחות של פניו: פורץ לעברנו 

כמו הוויה הפותחת את החלון שמבעדו כבר הצטיירה דמותו. נוכחותו נתונה בהשלת 
הפנים מדברות. גילוי הפנים הוא השיח הראשון.  [...] הצורה שכבר הביאה לגילויו

לדבר זה לפני הכל האופן שבו מגיעים אל מאחורי המראה החיצוני של הפנים, אל 
  5.מאחורי צורתן, פתיחות בתוך הפתיחות

תים י, לעכל אשר בה אנו פרטים-ליות, אוניברסליות חודרתּולנו ּכ אל מול העולם אשר מציע

נו לוינס גדולה, מציע ל כה פרטים קטנים המתחנכים שלא להשפיע משום שהמציאות היא

את ההתנגדות לכוליות זו. את ההתנגדות הזו, ההיכנעות הזו אם תרצו, ניתן ליישם לא רק 

ידי -אלא על ,ת לשינויהוידי בחינה ביקורתית של המציאות ויצירת קואליציות ראוי-על

ההקדשה של אף את )ו "אחר"האפשרות לבחון את האנושיות שלנו דרך ההקדשה שלנו ל

להיות פנים בהכרח אן צומחת האחריות. אף כי לאחריות זו לא חייבים כלפינו(. מכ "אחר"ה

האנושיות שלנו, ניתנת לנו כאן באמצעותה  האלא הם מצב קיומי שבו מתגל ,בעלי תכלית

 האפשרות להגיע לדרגה הגבוהה של הסולידריות.

זו תהיה סולידריות בלתי מאורגנת בעליל. לא יהיו בה ועדי עובדים ולא אג'נדות 

יכולת להתנער מהאחריות. בלשונו של לוינס: "להיות 'אני'  היעדראלא דווקא  ,יסבוקיותפי

סר יכולת להתנער מן האחריות, כאילו כל בניין הבריאה מוטל על ומסמן אפוא להיות ח

  6.כתפי. אבל האחריות המרוקנת את ה'אני' מהאימפריאליזם שלו ומהאנוכיות שלו"

"ה'אני' : בלשונוונס יישען לפיכך על אתיקה. ב מלוילשאו מציעהיחס הסולידרי שאני 

י עד אין סוף. האחר, המעורר את התהליך האתי בתודעה, המסיט את אאל מול ה'זולת' אחר

המצפון הטוב מהתמזגותו של ה'זהה' עם עצמו, מכיל בתוכו עודפות שאינה מתאימה 

  7לאינטנציונליות".
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הומניזם של האדם בספרו  1972את הדברים החשובים הללו פרסם לוינס בשנת 

תה זו תקופה של מלחמות אינטלקטואליות סוערות אודות מהותו של האדם אשר יהי .האחר

ציע תשובות אים ובעיקר הצרפתים. לוינס החלק מיטב האינטלקטואלים האירופבהן נטלו 

אר לת ביקשהוא . המוות-לקראת-ק לסוגיית ההוויה, לסוגיית ההיותראויות ומעניינות לא ר

תוצאה מבחירה שלא ניתן להתחמק היא את האחריות שאינה נובעת מבחירה חופשית אלא 

נותר אקטואלי ורענן גם שנים לאחר מותו והוא מעמת אותנו עם  לוינס יבעיניממנה. 

 "אחר"אחריות כלפי השל הסוגיית המשמעות שמגלמת את  –סוגיית היסוד של הסולידריות 

כלפי המשמעות של אחריות זוהי ום, מגבול, מהעדפה. שאינו חלק מאידיאולוגיה, מלא

 האחר מתוקף היותו אדם, פשוט אדם.

 ביבליוגרפיה
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