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ה

ספר הזה נועד במקורו לתרום לשיח הפוליטי על מדיניות החוץ
האמריקנית אחרי פיגועי  11בספטמבר  ,2001אבל פרסומו
בעברית חשוב לי במיוחד.
שתי סיבות לדבר .הראשונה — אישית .הרעיונות הגלומים בספר
הם אלה שפיתחתי ,העליתי על נס ודבקתי בהם בשלושים השנים
האחרונות .אם בבתי הכלא הסובייטיים ואם בישיבות הקבינט הביטחוני
הישראלי ,מדינת ישראל הייתה תמיד במרכז הדיון ברעיונות אלו.
ככלות הכל ,המדינה היהודית היא שהייתה מרכז חלומותיי ,ענייניי
ודאגותיי.
הסיבה השנייה כללית יותר .הרעיון העיקרי המונח בבסיס יתרון
הדמוקרטיה הוא הניגוד בין חברות חופשיות לחברות פחד .כאי
דמוקרטי בים של עריצות ,ישראל עומדת בקו החזית הראשון במערכה
בין שני סוגי החברה הללו .מן הבחינה הישראלית ,הבעיות שמעורר
הספר הזה רחוקות מלהיות תרגיל אינטלקטואלי יבש בסמינר
אוניברסיטאי; הן בעיות של חיים ומוות .בשל כך ,הסכמה עם הרעיונות
הנידונים בספר ,התעלמות מהם או שלילתם תמשכנה להשפיע באורח
ישיר ,לטוב ולרע ,על השתלשלות המאורעות בישראל.
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יתרון הדמוקרטיה

דברים רבים אירעו בעולם בעשרת החודשים שחלפו מאז יצא לאור
יתרון הדמוקרטיה במהדורתו המקורית .בלבנון סחפו מחאות ציבוריות
את הארץ ,והביאו לסילוקם החפוז של הכוחות הסוריים שהפכו אותה
לצמיתה של דמשק במשך שלושים שנה .במצרים התגברו רבבות
אזרחים על פחדיהם מפני המשטרה החשאית וקמו למחות נגד
ממשלתם ,כשהם קוראים בגלוי "כיפאיה!" ,או "די!" ומה שחשוב לא
פחות ,אלפי שופטים מצרים תבעו בפומבי שינוי בשיטת הבחירות.
בעיראק אזרו עוז מיליוני אנשים ,וחרף האיום על חייהם השתתפו
בבחירות הדמוקרטיות הראשונות מזה יובל שנים כמעט ,כשהם מציגים
בגאווה את אצבעותיהם הצבועות בדיו סגולה לנוכח עולם נדהם.
ובקרוב תוכלנה נשים להצביע בפעם הראשונה בכוויית.
הן התומכים במדיניות האמריקנית במזרח התיכון והן המתנגדים
לה אינם יכולים להכחיש את השפעתה העצומה .עמים מדוכאים ברחבי
האזור מבינים יותר ויותר שהמדיניות האמריקנית החדשה ,המתמקדת
בהתפשטות הדמוקרטיה ,קעקעה את חומת הפחד שבנו המשטרים
השולטים בהם .אם הרעיונות שאני דן בהם בספר הזה תרמו תרומה
כלשהי למדיניות עידוד הדמוקרטיה ,אינני יכול אלא להיות מרוצה.
במשך שנים רבות ניסיתי להסביר את חשיבותה המכרעת של החירות
לשלום ולביטחון .ולכן ,שלא במפתיע ,אני חש שביעות רצון כשהנשיא
בוש ,אחד מקוראיו הראשונים של הספר הזה ,אשר המליץ עליו
בהתלהבות ,אומר שהרוצה להעיף מבט על מדיניות החוץ שלו ראוי
שיקרא את יתרון הדמוקרטיה.
אבל בשביעות הרצון הזאת פוגמת ההכרה שהרעיונות הללו זכו
לקבלת פנים צוננת מצד ההנהגה הישראלית .ראש הממשלה אריאל
שרון אמר לי פעם ברצינות מדומה" :טוב ששכנעת את בוש בדברים
שאינם קיימים" .אף שהדברים נאמרו בבדיחות הדעת ,הם חושפים
במידה רבה את יחסו הספקני לאפשרות השינוי הדמוקרטי באזור.
שרון בהחלט אינו היחיד המגלה ספקנות כזו .העדר אמונה בכוחה
האוניברסלי של החירות מהווה חלק בלתי נפרד מתפיסת העולם
שיצרה את שני הרעיונות הבולטים בתחום מערכת היחסים עם
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הפלסטינים בשני העשורים האחרונים .מנקודת ראותם של רוב
הפוליטיקאים בישראל ,בין בשמאל ובין בימין ,צידוד במזרח תיכון
דמוקרטי איננו אלא חשיבה אוטופית .יש שאפילו רואים בו ניסיון
מגושם להכשיל את תהליך השלום .יתר על כן ,ספקנות זו חזקה עד
כדי כך שהיא מצליחה להתעלם מן השינויים הסוחפים שהחלו לשנות
את פני האזור .לא פלא אפוא שמותו של ערפאת לא הביא שינוי
במדיניותה של ישראל.
מאחר שמנהיגי ישראל עדיין אינם מאמינים בסיכוייו של שינוי
דמוקרטי אמיתי בצד הפלסטיני ,כולם נסוגים לבסוף לצעדים חד־
צדדיים ,אם כדי להפיג לחצים פנימיים וחיצוניים ,אם כדי לזכות
באהדה בינלאומית .חסרה עדיין התייחסות אמיתית לבעיות המכרסמות
בחברה הפלסטינית; ללא התמודדות עם בעיות אלו ,עזה שתצמח
מתכנית ההתנתקות של שרון תישלט בידי טרוריסטים ,בדיוק כמו
שהאוטונומיה הפלסטינית שצמחה מאוסלו הפכה להיות אוטונומיה של
טרור.
תקוותי היא שפרסום יתרון הדמוקרטיה בעברית יעורר דיון מעמיק
ורציני יותר בברירות הנראות בעיניי אופטימיות יותר ומעשיות יותר.
דיון כזה יביא אולי לראשיתה של מדיניות שיש בה ,לדעתי ,תקווה
גדולה יותר לעתיד ,לנו ולפלסטינים כאחד.
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פרק א

חירות לכולם?
יש מיתוס שלפיו אנחנו אמנם אוהבים את החירות ,אבל אחרים אינם
אוהבים אותה; שדבקותנו בחירות היא תולדת התרבות; שהחירות,
הדמוקרטיה ,זכויות האדם ושלטון החוק הם ערכים אמריקניים ,או
מערביים ...ערכינו אינם מערביים — הם ערכים אוניברסליים של הרוח
האנושית .ובכל מקום ובכל שעה שניתנת לאנשים מן השורה ההזדמנות
לבחור ,הבחירה היא אחת :חירות ,לא עריצות; דמוקרטיה ,לא
דיקטטורה; שלטון החוק ,לא שלטון המשטרה החשאית.

א

ת הדברים האלה אמר ראש ממשלת בריטניה טוני בלייר במושב
משותף של הקונגרס האמריקני בקיץ  .2003בשנים האחרונות
הביע נשיא ארצות־הברית ג'ורג' ו' בוש דעה דומה ,כשחזר ואישר
בהזדמנויות רבות את אמונתו היוקדת כי "חירות אינה המתנה של
1
אמריקה לעולם ,היא מתנת אלוהים לאנושות".
האמונה שהחירות היא שאיפה אוניברסלית אינה קניינו של מחנה
פוליטי מסוים .את הדוגלים בה אי־אפשר לסווג באופן חד כשמאלנים
או כימניים ,כדמוקרטים או כרפובליקנים ,ואפילו לא כאמריקנים או
כאירופים .גם השוללים אותה שונים זה מזה ,והם פזורים על פני כל
אורכה של הקשת הפוליטית .מאחר שאמונה זו נמצאת מעל מפלגות
ומעל אידיאולוגיות ,יש לה סיכוי להשיג תמיכה עצומה .ועם זאת,
המחזיקים בה הם מיעוט קטן ,ואילו מספר הספקנים גדול פי כמה וכמה.
השאלה אם החירות נועדה לכולם נדחקה במשך שנים רבות לשולי
הוויכוח בעולם הדמוקרטי .אולי היא שימשה נושא לתזה אקדמית
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מרתקת או לשיחה מעניינת ,אבל התשובה עליה לא נחשבה כבעלת
השפעה על חיינו או על עתידנו.
ואז הגיע  11בספטמבר.
לפתע העלו הכל על סדר יומם את אופיין של החברות הלא־
דמוקרטיות בחלקו האחר של העולם — מה משדרת שם התקשורת
הנשלטת בידי המדינה? מה מלמדים שם בבתי הספר? לאילו דברים
מטיפים שם אנשי הדת? אצל כמה ממנהיגי העולם ,לא רק מגדלי
התאומים קרסו ב־ 11בספטמבר .קרסה גם ההשקפה שהדברים
המתרחשים בארצות הזרות אינם משפיעים על הביטחון והשלום
הבינלאומיים.
לפני אותו יום נורא בספטמבר ,שאלת הדמוקרטיה במזרח התיכון
עלתה על מרקעי מכ"ם מעטים בלבד .מדינאים ברחבי העולם ראו את
המזרח התיכון כבליל עריצות ענק שלא יוכל להשתנות ,שאינו צריך
להשתנות ,וגם לא ישתנה בזמן הקרוב .הדעה המקובלת הייתה שהדבר
החשוב באזור גס ואכזרי זה הוא קיומה של "יציבות" .מקובל היה
להאמין שאפשר להשיג אותה בהסכמה עם משטרים לא־דמוקרטיים
"מתונים".
אבל ההתקפות על ושינגטון ועל ניו יורק והמלחמה העולמית בטרור
שהוכרזה בעקבותיהן שינו את הכל .ארצות־הברית לא יכלה להשלים
עוד עם יציבות העולם שקדם ל־ 11בספטמבר .היה ברור שיש לעשות
משהו .ועם זאת ,אילו הגיבה הממשלה האמריקנית בדרך אחרת על
ההתקפות שאירעו בארצה ,ייתכן שהשאלה אם מזרח תיכון דמוקרטי הוא
אפשרי הייתה נשארת בתחומם הצר של מגדלי השן האוניברסיטאיים
ושל אולמי ההרצאות של קומץ מכוני מחקר .אבל בתוך ימים אחרי 11
בספטמבר הכריז הנשיא בוש על מלחמה עולמית בטרור ,כאשר
האסטרטגיה שלה התבססה על ההנחה שהחירות נועדה לכולם.
המלחמה בטרור לא הוכרזה כמלחמה נגד אל־קאעידה בלבד .אמת,
אל־קאעידה ,ארגון טרור בינלאומי בהנהגת אוסאמה בן־לאדן ,עמד
מאחורי ההתקפות על ושינגטון ועל ניו יורק ,והיה אחראי גם לפיצוצים
בשתי שגרירויות של ארצות־הברית במזרח אפריקה ב־ 1998ולהתקפה
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על ספינת הצי קול בשנת  .2000אבל היעד המוצהר של המלחמה היה
רחב בהרבה :לנטרל את סכנת הטרור — בעיקר הטרור המוסלמי
הפונדמנטליסטי — לעצם ביטחונו של העולם החופשי .המלחמה
תסתיים ,הכריז הנשיא בוש ,רק כאשר "כל קבוצה טרוריסטית ברחבי
2
העולם תימצא ,תיעצר ותובס".
האם השגת היעד הזה ,שיש עליו הסכמה רחבה בכל הקשת
הפוליטית ,מחייבת בנייה של חברות חופשיות במזרח התיכון? מנקודת
הראות של הנשיא בוש ,של ראש הממשלה בלייר ושל רבים מבין
העוסקים במלחמה בטרור (אך בהחלט לא של כולם) התשובה חיובית.
לדידם ,בניית חברות חופשיות נעשתה למעשה יסוד עיקרי במה
שנראה כאסטרטגיה בת שני חלקים להשגת ניצחון במלחמה הזאת.
החלק הראשון של האסטרטגיה הוא חיסולה של תמיכת המדינות בטרור.
בנאומו הראשון לאומה האמריקנית אחרי התקפות  11בספטמבר אמר
הנשיא בוש כי ממשלתו "לא תבדיל בין הטרוריסטים שביצעו את
המעשים האלה ובין הנותנים להם מחסה" 3 .במילים אחרות ,במקום
להתמקד בהבאת טרוריסטים יחידים לדין ,ולהשתמש בכל האמצעים
הקיימים לפירוק ארגוני הטרור ,יהיו היעדים עתה גם המשטרים
המעודדים טרור .לא יונח למשטרים הללו לספק כסף ,נשק ,מחנות
אימונים ,כיסוי דיפלומטי ,גיבוי אידיאולוגי ותמיכה אחרת לקבוצות
טרור .המחשבה הייתה שכתוצאה מניתוק הקשר בין רשתות הטרור
למדינות הנותנות להם חסות ,לא יוכלו עוד ארגוני הטרור להטיף את
תורתם למצטרפים אליהם ,לתכנן את מזימותיהם ולנהל את מאבקיהם
הרצחניים ללא עונש.
החלק השני של האסטרטגיה ,השנוי במחלוקת אפילו יותר מהראשון,
קרא להחלפת המשטרים מעודדי הטרור בממשלות דמוקרטיות .קל
להבין מדוע המחלוקת על אסטרטגיה זו היא כה עמוקה .דבר אחד הוא
למוטט את הטאליבאן ואת סדאם ולהעמיד שליטים חדשים במקומם.
דבר זה נוסה פעמים רבות בעבר .דבר אחר לגמרי הוא להחליף רודנויות
אכזריות אלו בחברות חופשיות .לכך אין תקדימים רבים.
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אסטרטגיה זו שונה לחלוטין מהתפיסות המסורתיות של מדיניות
החוץ ,אשר במהותן אינן מתעניינות בעניינים הפנימיים של ארצות
אחרות .כמעט תמיד הייתה השאלה אם משטר לא־דמוקרטי מכבד את
זכויות נתיניו חשובה למדינאים הרבה פחות מהשאלה אם השליט
המסוים הוא "בעדנו או נגדנו"; או כפי שניסח זאת פעם נשיא ארצות־
הברית לינדון ג'ונסון שלא בעדינות רבה ,האם השליט הוא "הבן־זונה
שלנו" .במקום לעצום עיניים לנוכח המדיניות הפנימית של הזולת,
אסטרטגיה חדשה זו מבוססת על ההנחה שהקרקע המצמיחה טרור היא
עריצות ,ולכן הקמת חברה פתוחה היא הדרך הטובה ביותר לייבש את
הביצה .כמו שטען הנשיא בוש עצמו" ,חירות ודמוקרטיה חיוניות
להדברת הטרור" כי "אומות חופשיות המכבדות את זכויות האדם
4
תסייענה להתגבר על השנאה ,על הסלידה ועל אידיאולוגיות הרצח".
רבים טענו שאחד ההיבטים של אסטרטגיה זו או שניהם מיותרים,
ושבסופו של דבר הם מזיקים .יש הטוענים שהעולם החופשי ,בהנהגת
ארצות־הברית ,יכול להשתמש בכוחו כדי לפגוע בארגוני הטרור ,לחסל
את הזרמת הכספים אליהם ולהעניש את מנהיגיהם בלא שיהא עליו
להפיל משטרים .ואם יש הכרח להפיל משטרים ,יש להפילם רק אם הם
אחראים להתקפה באופן ישיר .מדיניות כזאת ,טוענים ,היא דרך שקולה
להילחם בטרור ולשקם את ההרתעה מפני איומים של משטרים
מרושעים .כל דבר שמעבר לכך נראה כלא־מוסרי או מסוכן ,או שניהם
כאחד.
מבקרים רבים אחרים של האסטרטגיה הזאת אינם מסכימים להנחה
שהטרור הוא בעיקרו פונקציה של העדר דמוקרטיה .יש הסבורים כי
שורשו של הטרור הוא העוני ,או שהוא תוצר של מאמץ נואש להתגבר
על מצוקות פוליטיות ,כלכליות או חברתיות .מטבע הדברים ,אלה
הסבורים שהטרור אינו קשור בעיקרו במשטר לא־דמוקרטי ,לא ישוכנעו
שאפשר לנצח במלחמה בטרור בעזרת קידום ערכים דמוקרטיים
וליברליים .הם עשויים לטעון דווקא בעד מלחמה בעוני או במצוקות
הדוחפות לכאורה את הטרוריסטים לבצע את פעולותיהם.
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עם זאת ,קשה להעלות על הדעת אנשים רבים שיניחו כי אם
עריצויות האזור תהפוכנה לחברות חופשיות באמת ,העולם לא יהיה
בטוח יותר .לבטח מעטים יטענו שלא יהיה זה לטובת כולם אם
המשטרים הלא־דמוקרטיים במזרח התיכון יוחלפו בהצלחה בממשלות
המכבדות את שלטון החוק ,מג ִנות על זכויות הפרט ,מוקירות את חיי
האדם ומתמסרות לרווחת אזרחיהן.
אבל הוכחה תיאורטית של היתרון הזה אינה מוכיחה את האפשרות
להשיג את המטרה בפועל .כמו שהזהיר ג'ורג' ויל ,בעל הטור המלומד
ורב־ההשפעה בוושינגטון פוסט" :לכאורה ,ההנחה שהטרור פורח במקום
שהדמוקרטיה אינה פורחת בו ,מחייבת להפוך את הדמוקרטיה
לאוניברסלית .אבל אקסיומה היא שלא תיתכן חובה לעשות דבר שלא
ניתן לעשותו" 5.כולנו נסכים ללא ספק שמזרח תיכון דמוקרטי הנותן
חירות וסיכוי לאוכלוסייה עדיף על מזרח תיכון רודני המדכא את
נתיניו ומייצא טרור לחו"ל .השאלה היא אם צודק ויל בהנחה שהדבר
אינו ניתן להיעשות .האם כל העמים באמת רוצים בחופש? האם חברות
מסוימות פשוט אינן מתאימות לדמוקרטיה?

היסטוריה מעוררת תקווה
הדעה שאומות מסוימות וחברות מסוימות אינן מתאימות לחיים
דמוקרטיים אינה חדשה ,כמובן .ב־ 1934ראה ההיסטוריון הנודע ארנולד
טוינבי את עליית הפשיזם באיטליה כהוכחה ברורה לכך שהדמוקרטיה
היא "גידול מקומי מיוחד שאי־אפשר להבטיח שיתאקלם על אדמה
6
זרה".
שום פרלמנטר אינו יכול להתעלם מן המשמעות של סימני הפשיזם
באיטליה שלאחר המלחמה; שכן איטליה נמצאת בקרבת לבו של
עולמנו המערבי; היא תרמה את אחת התרומות הגדולות ביותר
שתרמה ארץ כלשהי לציביליזציה המערבית המשותפת לנו; ואימוץ
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