
 

 

 

 סולידריות שבטית לעומת סולידריות לערכים

 מרואן דוירי

רבות פעמים  .אינטרסים ומטרות של קבוצת אנשיםשל מבטאת תחושת אחדות  סולידריות

הסולידריות קשורה  ,כזאתכאנשים המשתייכים לקבוצה סולידרית חשים אחדות גורל. 

או  מעמדית , דתית,האישית והקולקטיבית של חברי קבוצה לאומית, אתנית הזהות עם

אבולוציוני של סולידריות שלפיו בעלי חיים מאותו מין -קיים בסיס ביולוגיבטבע  מגדרית.

בני אדם מאותו אצל גם ההישרדות מהווה תלכיד משתפים פעולה ביניהם למען הישרדותם. 

 ,בשונה מבעלי חייםאלא שלאומית. תים אף יולעחיים בשותפות ולכידות שבטית ה ,גזע

ידי אינסטינקטים -הזהות של בני האדם הם מרובים והתנהגותם איננה מנוהלת על מעגלי

ידי עמדות וערכים. -ידי תהליכי חשיבה מודעים ולא מודעים ועל-על גםונעת , אלא מבלבד

 מעגל זהות )שבטי( אחד.  לעהבנויה  כמעט ואין חברה בעידן הגלובלי של היום

מהדורה מיוחדת למונח  Cross Cultural Psychologyכתב העת הקדיש  2016-ב

רוב  העכשווית שבה הוויהכדי להצביע על ה( Culture mixing) "ערבוב תרבותי" -חדש 

זמנית למעגלי תרבות וזהויות -בו ךשיי דיתרבויות, ושכל יח ותמרוב ןהחברות בעולם ה

פר אינה בלעדית למעגל זהות אחד אלא למס נוכחיהסולידריות בעידן הש מכאןמרובים. 

חלק יתר על כן,  אוניברסלי.-החל מהמעגל המשפחתי הצר עד למעגל האנושי ,מעגלים

ממעגלי השייכות של אותו אדם יכולים להיות במצב של קונפליקט ולא במצב של הלימה, 

  לדוגמה: מעגל שייכות לאומי מול דתי, או דתי מול מגדרי.

 עוינות ונרקיסיזם ,סולידריות

צומחת תחושת קנאות  ,מעגלי הזהותהמעוגנת בהסולידריות  תחושת לצדמטבע הדברים, 

 מאמר 1נגטוןיל הנטאסמו רסםפ 1993. בשנת מתחרים ,י מעגלי זהות אחריםועוינות כלפ
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אחר סיום המלחמה הקרה בין לען שהעידן שבא וובו הוא ט ,עימות התרבויותהעוסק ב

 .זרחית לתרבות המערביתן התרבות המהוא עידן העימות בי צות הבריתברית המועצות ואר

וכך תיאר מצב  ,נגטון הנגיד את מעגלי התרבות במקום להבליט את המשותף ביניהםיהנט

ובעיקר בין התרבות האסלאמית  ,יצר תחושה של איום קיומי בין מעגלי התרבותאף ו

היחס הדיאלקטי בין סולידריות בתוך בנויה על נגטון יתפיסתו של הנט והתרבות הנוצרית.

חושפת את הפן הנרקיסיסטי היא , והות אחד לבין העוינות כלפי מעגל הזהות האחרמעגל ז

ואת הפן העוין כנגד האינטרסים של  ,אינטרסיםה על של הסולידריות כאמצעי של הגנ

 בלבד שלקונוטציה חיובית הסולידריות איננה בעלת יוצא מכך שת אחרות. קבוצות שייכּו

קיסיזם ושמירה על אינטרסים, גם בנרמלווה תמיד , אלא נתינה, תמיכה והקרבה אחדות,

 עוינות כלפי מעגלי זהות אחרים. גם כמו 

של  בעידן הגלובליזציהניתן לצפות  ,על סמך הדיאלקטיקה בין הסולידריות והעוינות

נושית שה האוניברסלית ואחדות הגורל האבשני תהליכים מנוגדים: חיזוק התחו ימינו

לאומיים לשמור -ןיבשתי ובמאמצים בי-ביןיבשתי ו ולה כלכליבשיתוף פעבאה לידי ביטוי ש

אתנית ההלאומית,  הותמעגלי הזו הקנאות זמנית חיזוק-, ובווומשאבי הארץ על כדור

 האוניברסלית תחושת הסולידריות, מול מעגלי הזהות האחרים. במילים אחרות דתיתהו

  הקנאות והעוינות.במקביל להתחזקות מתחזקת 

זהות של האדם בעידן הגלובליזציה ואי ההלימה ביניהם, הופך את ריבוי מעגלי ה

בה בשעה אך  ,מורכבים מאוד ומושפעים ממאבקים על אינטרסיםלתהליכי הסולידריות 

בהתמודדות עם הדילמה , חינוך ושיקול דעת אישי. הגם מערכים, אידיאולוגימושפעים 

ים את הסולידריות בכיוונים מכוונתהליכים אישיים לא מודעים אשר  גם הזאת מעורבים

 סולידריות לאומית ;שונים: סולידריות אוניברסלית לעומת לאומית, אתנית, או דתית

סולידריות מעמדית ; ש"ס או חמאס(לעומת דתית )דוגמת  )דוגמת מפלגות הימין או פת"ח(

 )מפלגה קומוניסטית( לעומת לאומית או דתית. 

מעורר  ,הליכים האישיים הלא מודעים, הערכים והתהאינטרס האישיהמשחק בין 

מכוונים אותו לקראת סולידריות עם מעגל  של היחיד יםיהנרקיסיסטהאינטרסים עניין רב. 

 מהישמעל יכלשה תערכי רציונליזציהתחת  , אך לרובשייכות אחד כנגד מעגל שייכות אחר

ין מעשיו הלימה והשלמה ב. בסופו של דבר, האדם מחפש מן התודעה יהצד הנרקיסיסט את

ולוגיות אידימאחורי העמדות הא ,תאוריית הדיסוננס הקוגניטיבי פי-עלובכן, . לבין ערכיו

לא כל חבר ש אפוא אפשר להניח .םנרקיסיסטיי אינטרסים עומדים - לכאורה ערכיותה

 תכןיי בתנועת המתנחלים השתבץ במעגל זה כתוצאה מערכים לאומיים או דתיים, אלא

לא  ותגם פעילים בתנועות רדיקלי לכסות על אינטרסים אישיים.גייס ערכים אלה כדי ו
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 בגלל חשבונות אישייםשיתכן יאלא  ,מהפכנית השם בגלל אידיאולוגיבהכרח נמצאים 

     מודעים ולא מודעים עם מעגלי שייכות שמרניים.

מתגלה כשצופים בסולידריות של חלק המורכבות של הסולידריות של בני האדם 

: יהודים אנטי ציונים המזדהים עם העם קבוצת זהות נגדיתקבוצת זהות מסוימת עם  מבני

פעולה עם הכיבוש. האם האינטרס האישי יכול להסביר  םמשתפיההפלסטיני או פלסטינים 

תהליכים אישיים לא הזדהות זו נובעת מאולוגיה והמוסר? האם יתופעות אלה? האם האיד

או בשלב כלשהו בחיים? קל יותר  או דיכוי בילדות ור, ניכתחושת הדרהכתגובה למודעים 

בערכים  עטופהנעת מתוך אינטרסים ולהסביר את הסולידריות בתוך קבוצת השייכות כמּו

לאומיים או דתיים, מאשר להסביר את הסולידריות עם קבוצות נגדיות לקבוצת השייכות. 

אולוגיה או ישי, אידבין אם אינטרס אי ,במקרה השני קיים יותר מהסבר אחדשכנראה 

  תהליכים אישיים לא מודעים.  

  תסולידריות שבטית לא מוסרי

בערכים  יםעטופ ם, גם אם האורגניתהסולידריות עם קבוצת זהות או שייכות ביטויי את 

מעלה ש סולידריות שבטיתניתן לאפיין כ ,כלשהם )אוניברסליים, לאומיים, דתיים, מעמדיים(

אורגנית מאחר ואין קבוצת זהות , הדבר מחויב המציאותמה שדודילמות מוסריות קשות. 

ערכיים. מאבקים לאומיים, אתניים ודתיים אינם בין מלאכים ושטנים, אלא  כשליםנטולת 

אדם שמזדהה עם זכות יוצא מכך שאת העוונות שלה. נושאת מהן בין קבוצות שכל אחת 

הצד הישראלי את ו תיהציונסה את התפי באופן גורףומקבל  ,מולדת וביטחוןלהעם היהודי 

על בה, של הנּכ מעשי הזוועה עווןאחריות על ב נושא בהכרח במאבק הישראלי הפלסטיני,

כך הכיבוש של עם אחר. על ם, על מיליוני הפליטים הפלסטינים, ויהריסת מאות כפרים ערבי

 האם מחייבת נשייהפלסטיניהאלימים גם הזדהות עיוורת של הפלסטינים עם כל המעשים 

אחריות מוסרית על הריגה ורצח של אזרחים יהודים חפים מפשע ועל בריתות מפוקפקות ב

 לאומיים. -ןשההנהגה הפלסטינית קיימה עם גורמים ערבים ובי

ל מעשים לא מוסריים של שרק בובעת לא נ - עם מי אני סולידרי - המוסרית ההדילמ

בגלל שבכל מעגל שייכות יש מעגל אלא גם  ,אליה אני שייך באופן אורגני קבוצת השייכות

 – זהו טבעה של מערכת תרבותית. בספרי האחרוןכולל ניגודים. התרבותי מורכב -ערכי

From psycho-analysis to culture-analysis
אני מצביע על סתירות וניגודים בתוך  2

למצוא ערכים של סובלנות וקבלת האחר  ניתןבכל דת  ,למשלהתרבות כמו בכל הדתות. 

                                                           
2
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סולידריות דתית, כמו הווה אומר,  זמנית ערכים של עוינות ואלימות.-ובו ,השונהו

סולידריות עם כל מעגל זהות אחר, כוללת בתוכה סולידריות עם ערכים של עוינות 

 ואלימות. 

וההכרה שסולידריות עם מעגל זהות כלשהו הבנת המורכבות של ריבוי מעגלי הזהות 

פת את הפן המכוער של סולידריות כים לא מוסריים, חושמלווה בסולידריות עם מעשים וער

או כל קבוצה אתנית או מגדרית שנמצאת במחלוקת עם קבוצות  דת, שבטית עם לאום

  .אחרות

עדיין יש ברירה אחרת: סולידריות  ,והנאמנות לשבט מול הסולידריות השבטית

חייב ורליזם. כאשר נסולידריות עם זכויות האדם, כבוד האדם וערכי הפלכלומר, . לערכים

ם של בני האדם או של המקורות ערכיים אלה בגיבוש עמדות כלפי מעשיאת עצמנו ל

ק נאבקים נמצא את עצמנו לא ר ,קבוצות לאומיות, אתניות, דתיות, מעמדיות או מגדריות

של  הלא מוסרית הלותאלא גם נגד ההתנ ,"אחר"של ה כנגד ההתנהלות הלא מוסרית

תיקון עצמי במקום מאבקים ומלחמות בין של מתחיל תהליך  נו. וכךת שלקבוצות השייכּו

מערכת  ה שלמדיניותזהו אתגר לא פשוט מול כאן בישראל קבוצות השייכות השבטיות. 

החינוך לערכים פני  על שבטיותמעדיפה את החינוך לזהות ולעדיין החינוך הישראלית ש

מנוהלת לרוב ה ,אתגר לכל האנושותהסולידריות הערכית מהווה  .ופלורליזם אוניברסליים

פי הסולידריות השבטית. בעלי החיים אינם מסוגלים להשתחרר מהסולידריות -על

 .לכך פי הסולידריות הערכית אך בני האדם כן מסוגלים-לגזע ולהתנהל על תהאינסטינקטיבי
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