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 Benjamin Barber A Passion for Democracy
 Princeton University Press. 1998. 320 pages.

רכינה היצזינקירמא לש ךילהת תרבוע ,תחוורה העדה יפ־לע ,תילארשיה הרבחה 

תוברתב ,החוורה־תנידמ םוצמצב ,ירוביצה קשמה תטרפהב ,תוגהנתהה תומרונב ,הפשב 

םזילאודיווידניאה אוה הז רשקהב ריכזהל םיברמש םירבדה דחא .הלאב אצויכו הכירצה 

תוביוחמ אלל םייטרפה ויתונוצר תא םדקלו רוחבל טרפה לש ותוכזכ שרפתמה ,יאקירמאה 

היחרזא לכל "ףתושמ בוט" לש ןויערה ידי־לע תכרדומש ,תינויצ הרבחמ .ביטקלוקל 

האורו ,ישיאה סרטניאל תופידע תנתונש הרבחל תיאקירמא הארשהב ונרבע ,(םיידוהיה) 

םלוא .הלא םיסרטניא לש םלולכשבו םנוזיאב ,םקופיסב הקיטילופה תרטמ תא 

םהמ דחאש ,בורל םהמ םימלעתמ ונאש םיפסונ םידדצ שי יאקירמאה םזילאודיווידניאל 

וז תוירחא .היתודסומו תיטרקומדה הרבחה יפלכ ,ימונוטוא רוציכ ,דיחיה לש ותוירחא אוה 

Benjamin Barber לש ןורחאה ורפס .ףטוש ןפואב םיליעפ תוחרזא ייחב יוטיב ידיל האב 

,הב תוחרזאה תסיפת רקיעבו ,תיאקירמאה תיטרקומדה תרוסמהש רכזיהל ונל רשפאמ 

.םיגפ־תוברו תובכרומ ןניה 

תונש עצמאב לחה בתכש תוסמו םירמאמ תפוסא השעמל וניה Barber לש ורפס 

לש הבצמ לע ידמל הפירח תרוקיב לש איה םהב הרושה חורהו ,םויה דעו םינומשה 

הירואיתב קסוע ןושארה :םירעש העבראל קלוחמ רפסה .תיאקירמאה היטרקומדה 

היטרקומדה לש הקיטקרפב קסוע ינשה :הכותב םזילרבילה לש ומוקמבו תיטרקומדה 

יחרזא ךוניח וניינע ישילשה ;תוגיהנמלו תוחרזאל עגונה לכב רקיעב ,תיאקירמאה 

םייחב תיתרושקתה היגולונכטה לש המוקמ תא ןחוב יעיברה קרפהו ;היטרקומדל 

םקלחב .תחא השקמ םיווהמ םניא םה ךא ,םירמאמה לכל תופתושמ תומית שי .םיירוביצה 

יכ םג ןבומ ;לבגומ םירמאמ םתוא לש יללכה םכרע ןכלו ,ובתכנ ובש ידיימה רשקהה רכינ 

םע דחי .םירשקהה תא ריכמה יאקירמאה םיארוקה להקל רקיעב ורפס תא דעיימ רבחמה 

בותכ רפסה .ןיינע וב אצמי הז להק קר אלש ךכ ,םידחא םיבושח תונויער רפסב שי הז 

.הדימה לע רתי תימדקא הניאש הפשב םיבכרומ תונויער אטבל חילצמו חלוק ןפואב 

 Barber ורפסב גיצהש תיטרקומד הסיפת התוא ןורחאה ורפסב חתפמ Strong

 1984) Democracy). ןיב ןוזיא אוצמל הסנמו ,תינאיליווקוט הבר הדימב .דניה וז השיג

,דחא דצמ .וז רטשמ תרוצ לש תינקילבופר הסיפת ןיבל היטרקומד לש תילרביל הסיפת 

 Barber ןהש רחאמ ,תינרדומה היטרקומדה לש בושח גשיה ןניה דיחיה תויוכזש ךכב ריכמ

דצמ ;לגר־תסירד הב ןיא תיטילופה המצועלו ןוטלשלש תיטרפ הריפס רוציל תורשפאמ 

וולי ןה םא קר ומייקתי דיחיה תויוכז יכ ןעוט אוהשכ ליווקוט תובקעב ךלוה אוה ,רחא 

קלח םילטונ םניא םיחרזא רשאכ .הקיטילופב חרזאה לש תדמתמו הליעפ תופתתשהב 

םכפוהלו םהיתויוכזב יתגרדה ןפואב םסרכל יופצ רטשמה ,םהלש הרבחה ייח בוציעב 

תילילש תוריח ןיב דוגינה ,תורחא םילימב .תיטרקורויבה הנידמה יתורישב םייולתל 

חיטבהל םילוכי תיטילופ תופתתשהו תיבויח תוריח קר יכ ,המודמ וניה תיבויח תוריחל 

:תויטרפ לע םיניגמה םיילרבילה םיכרעה תאו תילילשה תוריחה תא 

 Service to the nation is not a gift of altruists but the duty of free

 men and women whose freedom is wholly dependent on and can
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 survive only through the assumption of political responsibilities.

 (195 .(p

 Barber (יאקירמאה הרשקהב) תיטילופה היפוסוליפב והשמ־תידוחיי הדמע גיצמ.

רחאמ ,(Communitarians) םיינתליהק םינוכמה םיפוסוליפל בורק אוה תובר תוניחבמ 

םג אוה .וז תופתתשהמ תעבונכ םדאה תוחתפתה תא האורו ,הליעפ תוחרזא בייחמ אוהש 

בוטה רחא ןכ שופיח ךות ,תונוש תועד ןיב חיש־ודל םוקמכ תירוביצה הריפסה תא רייצמ 

יכ ,םזילרבילה יגשיהב רופכל שקבמ אוה ןיא ,םייתליהקה םיפוסוליפה בור ומכ .ףתושמה 

םעטמ םיתוריש לש יביספ ןכרצכ דיחיה תא הביצמ תילרבילה תוחרזאהש ןועטל םא 

דחי .<8 'ע)ירוביצה ומלועל תוירחא ומצע לע לוטיל ךירצש יאמצע רוציכ אלו ,הנידמה 

,ותבישחב ילוש םרוג הווהמ תרוסמש רחאמ ,לבוקמה ןבומב יתליהק וניא רבחמה ,הז םע 

דועב .םייתליהק םיגוה תנייפאמה תונרמשה תמועל תילקידר הניה תיטרקומדה ותסיפתו 

ץמאמ Barber ,תיביטמרונ הניחבמ ןמזב תויכשמהל םיהמכ (Walzer ,המגודל) םינורחאהש 

תא ,הקוחה תא שדחמ רידגהל ךירצ רוד לכ היפ־לעש ,Thomas Jefferson לש ותרות תא 

רבדל היטרקומדה תא ךופהל תנמ־לע ;היטרקומדה לש תויסיסבה תורטמה תאו תודסומה 

אלו ,הווהל תכייש היטרקומד .(168 'ע) ןיפנא־ריעזב תדמתמ הכפהמ ללוחל שי ,יח 

םיכרע לש םרומיש תא תשדקמ הניאו ,םינתשמ םיכרצל םאתהב יוניש תבייחמ איה ;רבעל 
.םייתרוסמ 

םיחרזאב רתויו ,ומצעלשכ ףתושמ בוט לש ןויערב תוחפ דקוממ Barber ,תמאה ןעמל 

תופתתשהל תויחרכה תולוגס םע דלונ וניא חרזא ,ותסיפת יפ־לע .ותוא םירידגמה 

רבחמה ןעוט ,הליעפ תוחרזא .םירחא לשו ולש תויוסנתה ךותמ ןתוא שכור אלא ,תיטילופ 

םושמ תישונאה ונתוחתפתהל יחרכה יאנת הניח ,תילטוטסיראה הלוכסאה תובקעב 

םיעירכמה םיאשונבו םלש יוטיב ידיל תואב (תונלבוסו טופיש שוח ןוגכ) וניתולוגסש 

־יתבב תשחרתמ יחרזאה ךוניחה תליחת יכ רובס Barber .תיטילופה הריפסב קר רתויב 

העיקשמ וז תכרעמ .תיאקירמאה ךוניחה תכרעמ לש ףיקמ ןולשיכ האור אוה ןאכו ,רפסה 

הנבומב תוריחל ךוניחה תא החינזמו ,הדובעה קושב שומיש ול שיש עדי תיינקהב םיבאשמ 

,םירומל תוכומנ תורוכשמל תפסוותמ איה רשאכ - הז ךוניח תחנזה .(220 'ע) יחרזאה 

תא וליפא ןיא תוחרזאלש ךכל תמרוג - דועו םירוה לש תוברועמ רסוח ,תופופצ תותיכ 

םזילטיפקה לש םתוקזחתה לומ תטלוב תוחרזאה תשלוח .התוחתפתהל ינושארה סיסבה 

ורפסב רבחמה חתינ ותואש ךילהת ,יטילופה חישה בוציעב טרפב הידמה לשו ללכב 

יוטיב ידיל אב תיחרזאה חורה ןולשכ ,יטילופה רושימב .Jihad versus McWorld םדוקה 
.תוגיהנמה לש יזוכירה הייפואב 

ןה .המצוע־תובר תויוכמס תלעב תוגיהנמ תונוב םישלח םיחרזא ןהב שיש תורבח 

,הרושה ןמ םיחרזא ברקב ןרדעה לע ופחי תוגיהנמה לש תובוטה תולוגסהש תוחינמ 

חכונל ןתכובמו ןתושידאש ,תיעוציב תויטלחהב ףלחוי תוערכהל עיגהל ןתלוכי־יאש 

יפ־לע .ןשארב םידמועה לש םנויסנו םתויחמומ תועצמאב ורתפיי קרפה־לעש םיניינעה 

,םיגיצנ תריחבל תמצמטצמ תיחרזאה הבוחה ,תירבה־תוצראב םויכ השרתשהש הסיפתה 

םיניינעב תוטלחה לבקלו עיפשהל ,ןיבהל ןויסינב תכשמתמ תוירחא תליטנ תללוכ הניאו 

,תירוביצה הריפסב םהיניב חיש־וד חתפל םיחרזא לש (ןיינעה וא) תלוכיה רסוח .םייטילופ 

המודמ תודחא רוציל םתוא ךירדמ ,םייסיסב תורטמו םיכרע לע המכסה ךכ ךותמ תונבלו 
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ןיב טעמכ רישי סחי שי ,Barber תעדל .אישנה רקיעבו ,םירחבנה םיגיצנה םה הילמסש 

ושארב םידמועה תכיפהו יטרקומדה רטשמה לש יזוכירה ויפוא ןיבל תיחרזאה חורה תשלוח 

תא "םילעהל" הכירצ המשל ןכא היוארש תוגיהנמ .הצרעהל םיאשומלו תוברת־ירוביגל 

:המצע 

 Facilitating leadership empowers people. It functions modestly to

 enhance the quality and intensity of civic participation, and

 simultaneously guards the rights of all citizens to equal
 participation, (p. 103)

קר ,ןבומכ ,ירשפא וניה הז ךילהת .טעמכ רתוימל ומצע תא ךפוהש הז אוה בוט גיהנמ 

.רישיו ידיימ ןפואב אל םא םג ,ותוא תרשמה רבד תיטילופ תופתתשהב האור חרזאה םא 

ךירצ חרזאה ,ירוביצל ישיאה סרטניאה תא תרשוקה ,וז הבחר הייאר תלוכיל רבעמ םלוא 

תוינידמ יאשונב םג ךא קדצ לש תויגוסב) טופיש שוח :ןוגכ ,םידחא םירשכ חתפל םג 

,ןבומכו ,בורה תומכסומ רחא ההונ הניאש תיתרוקיבו תיאמצע הבישח תלוכי ;(תישעמ 

,ןיידתהלו בישקהל תלוכי ;הז יביסקלפר ךילהתב תולבקתמה תוגירח תודמע אטבל ץמוא 

יפ־לע־ףא ,םישנא ןיב ףתושמ םלוע רוציל התלוכיבו הפשב הנומא ,רתוי בחר ןפואבו 

םגו טסילאידיא םג וניה Barber יכ םיוסמ קדצב ןועטל ןבומכ רשפא .ישחומ וניא אוהש 

לש תועמשמה ,המגודל) ענכשמ ןפואב ורתפנ אלש םיבר םיאשונ ריאשמ אוה יכו ,יגלטסונ 

הדמעה םלוא .(ילבולג דבורב ץניה תולאשהמ לודג קלח ובש םלועב תיטילופ תופתתשה 

םייטנוולר וירבד .תירבה־תוצראב יטרקומדה ךילהתה תאייחהל קר אלו ,הבושח .דניה ולש 

ןיב סחיה תאו תוחרזאה תועמשמ תא שדחמ רידגהל ןויסינ שי הבש ,תילארשיה הרבחל םג 

.יצולח־טסופ תוחפל אוה יזא ינויצ־טסופ וניא םאש ןדיעב הליהקל לאודיווידניאה 

סרבוח ליא 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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