
1.12.2016 ביקורת בלי מורא  מכתבים למערכת  הארץ

http://www.haaretz.co.il/opinions/letters/1.3138533 1/5

}{

השריפה מאחורינו,
הצוללות לפנינו

סוף לפנקסנות המזרחית טראמפ ברומא ערכים ליברליים כנשק מגן
יהודי

פתח את כל התגובות

1

מחקרים מראים שאזרחים מפוחדים נוטים להתלכד סביב המנהיג, שמשכנעם שרק הוא יגן עליהם מפני תחושת האיום שהוא עצמו
מלבה ונוטים לוותר לו בנושאים אחרים. נראה שראש הממשלה בנימין נתניהו מודע לתופעה זו, שכן הוא משקיע רבות בהעצמת

הפחדים של אזרחי ישראל מפני אויבים, שמתרבים ומתמעטים בהתאם לתנודתיות של רמת התמיכה הציבורית בו. תדמיתו כ"מר ביטחון"
אמורה לתפישתו לכפר על מחדליו בתחומים חברתיים־כלכליים, שמתגמדים מול "החיים עצמם". השאלה, לכן, היא מהו "ביטחון".

כנס בנושא במרכז ללימודים אקדמיים (מל"א) העלה שביטחון אינו עניין צבאי בלבד, ושצוללות לא ישפרו את תחושת הביטחון של
אזרחית שחייה מאוימים בתוך ביתה, שמתקשה להאכיל את ילדיה, או שתרבותה מבוזה ומודרת. במקום להקשיב לקולות כאלה, נתניהו

עושה מאמץ לדכא את המרחב הבטוח לשיח רעיוני ולביקורת, מרחב שהוא נשמת אפה של כל דמוקרטיה. הוא עושה זאת בהגדרת
ה"שמאל" (קרי, כל מי שמתנגד לדרכו) כאויב מבית, בהכפשת עיתונאים במקום לענות על שאלותיהם, וכעת גם באיומים בתביעות ענק

נגד אזרחים. נתניהו, שמדי יום עושה שימוש נלוז בפייסבוק, מאיים על יואב סאלם מכפר שלם, ש"העז" לשתף פוסט שפרסם בלוגר,
ושמאשים את משפחת נתניהו בשחיתות.

מלבד הקטנוניות בתביעה של ראש ממשלה נגד אזרח חסר אמצעים, התנהלותו זו מהווה ניסיון להטמיע את התפישה, שלא תיתכן
מחלוקת או ביקורת עניינית, וכי מדובר אך ורק בניסיון "לגזול" ממנו (וממשפחתו) את מנעמי השלטון. האזרחים, לפי זה, יכולים להיות רק

"לנו או לצרינו". עליהם לזנוח כל חשיבה ביקורתית, ולהסתפק בנאמנות מוחלטת למנהיג "יודע כל". במציאות כזאת מוטלת על האזרחים
חובה קשה ותובענית, שרק קיומה יאפשר לנו לחוש בטוחים בתוך ביתנו: עלינו לסרב לפחד, להחזיר לעצמנו את הבעלות על מושג
הביטחון ועל תפישת המוצא הדמוקרטית, שלפיה האזרחים זכאים, ראויים ואף נדרשים לחשיבה עניינית ולביטוי פומבי לעמדותיהם.
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