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ÎÂÒÂ Ï‡Á¯ ˘‰ ·ÒÙ¯ The Case for Conservatism ©·ÊÎÂ˙ ‰˘Ó¯Â˙®Æ

שה לי לבטא את העונג שאני חש בהיותי שוב, למשך כמה ימים, בקמפוסק

של אוניברסיטת ושינגטון. לא זכרתי בבהירות את יופיו של הקמפוס,
ולמראהו אורו עיניי ולבי רחב. לא יכולתי גם להעלות בדמיוני, עד שהגעתי,

עד כמה גדלה האוניברסיטה ואילו שינויים חלו בה. אך לא הייתי זקוק לביקור

נוסף כדי לזכור את העמיתים המוכשרים ואת הידידים הנאמנים שיש לי
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באוניברסיטה זו. ואולי, רק לרגע, אאמץ לי את ראיית העולם של הנרי אדמס*
ואציין עוד סיבה, עמוקה יותר, להערכה שאני חש כלפיה. הנרי אדמס ראה את

חייו כתהליך מתמשך של חינוך, ובמבט לאחור אני נוכח לדעת שחיי באוניברסיטת

ושינגטון היו חלק חשוב בחינוכי. כמדומני שלמדתי כאן כמה דברים, אף כי אין
לראות במה שאומר היום עדות לכך. היות ששהותי בקמפוס הזה היא חלק

חשוב כל כך מתהליך החינוך ההולך ונמשך כל חיי, ארחש תמיד לאוניברסיטה זו

חיבה וכבוד.
אני עומד לשאת בפניכם דברים על רוחה של השמרנות הפוליטית. אך

תחילה מן הראוי שאסלק מן הדרך כמה טעויות הקשורות לנושא זה. ככל שידיעתי

מגעת, רק כמה הוגי דעות אוטופיסטים האמינו באפשרות קיומה של חברה
סטטית. המחשבה החברתית במערב הכירה בכך שהחברה נמצאת תמיד במצב

של מתח ושינויים דינמיים ועל כן השמרנות, ככל פילוסופיה חברתית אחרת,

לפחות חלק ממנה חייב להיות תורה של שינוי. היא חייבת להכיר בשינוי, לתמוך
בו ולהתנגד לו, על פי הצורך. אך השמרנות, ככוח פוליטי חי, לא גרסה שניתן

לעשות את החברה לסטטית באמצעות אמנות הפוליטיקה או התבונה האנושית,

וגם אין לומר שמפיצי דברה טענו שמצב כזה הוא אידיאל שיש לשאוף אליו.
מבחינה זו, השמרנות היא תורה של התפתחות חברתית טבעית המגינה על

ערכים מסוימים בני קיימא, בתוך מערכת המתחים של העימות הפוליטי. וכאשר

ערכים אלה נמצאים בסכנה, השמרן עשוי אף להפוך למהפכן, אם כי לא במידה
הנגד השמרנית.–כזו כפי שטענו המרקסיסטים בתיאוריה שלהם בדבר מהפכת

נוסף על כך, אי אפשר לומר שהשמרנות הפוליטית היא מצע קבוע וברור

הקורא לפעולה או להימנעות מפעולה. בראש ובראשונה היא הרוח החיה שמאחורי
המעש הפוליטי, היא דרך חיים והיא אופן של שיפוט לגבי החיים. השמרנות היא

כל אלה, ולא מצע מפלגתי מחולק לסעיפים הנחשבים, לעת עתה, ורק לעת

עתה, בלתי ניתנים לשינוי. בנקודה זו השמרנות אינה שונה במידה רבה מתפיסות
אחרות בקרב האידיאולוגיות בנות זמננו החלוקות זו על זו. מי יכול לומר בבטחה

מהם בדיוק הדברים שהליברל מייצג? הליברליזם התפתח ממש כמו השמרנות,

והליברליזם שמלפני מאה שנה רלוונטי לימינו כמו השמרנות מן הזמן ההוא. יש
בנמצא לא מעט שמרנות מיושנת, ממש כשם שיש לא מעט סוציאליזם מיושן.

המהפכה של אתמול כבר אינה מלהיבה ואינה מעוררת רגש של נאמנות שיגרום

ורפס רשא ,העפשה–בר ינקירמא יאנותיעו יאסמ ,ןוירוטסיה ,)8381-8191( סמדא ירנה *
.םינמזה לכב וגוסמ םיבוטה דחאל בשחנ ÁÈÂÎÂ ˘Ï ‰¯È ‡„ÓÒ יפרגויבוטואה



לבני אדם למסור את נפשם על מזבחותיה הנטושים. עם זאת, שלא כמהפכן,
עשוי השמרן לומר כי עלינו להשלים עם תוצאותיהן של המהפכות מן העבר,

ללא קשר לרגשותינו. ככל תפיסת עולם אחרת או הלך רוח פוליטי אחר, חייבת

גם השמרנות להסתגל לאילוצי הזמן ולהילחם את מלחמותיה בקו חזית פרוץ.
ככל תורה חברתית אחרת, היא לומדת לשכוח את המאבק שכבר הוכרע ואת

המתיחות שאינה עוד בעלת משמעות. נכון, כמובן, שאחדים מן השמרנים, כמו

גם אחדים מן הרדיקלים או הליברלים, לעולם אינם לומדים דבר ואינם שוכחים
את שלא הצליחו ללמוד. אך זו אינה השמרנות המנהיגה את חברתנו, או כל

חברה אחרת. המצע של היום אינו זה שינחה אותנו מחר.

לאחר שהצבעתי על כך שהשמרנות היא תורה של שינוי ושהיא הלך רוח
פוליטי ולא תכנית קבועה, עלי להוסיף ולהזכירכם שאני מדבר על שמרנות

מושכלת ובהירת ביטוי. אינני עוסק בקבלה סתמית של מסורות קדומות, ללא

מחשבה. השמרנות המושכלת חולשת על כלל הפילוסופיה והמדע שיצרה התרבות
המערבית במשך מאות בשנים. השמרנות בחברה שלנו איננה רגש אילם או

השלמה גרידא עם מצב הדברים כמות שהוא, והיא אינה כזו גם בשום מקום

אחר במערב. אני בטוח שליברלים רבים היו רוצים להתייחס אל השמרנות של
דעת הקהל ושל ההנהגה הפוליטית באירופה ובאמריקה כאל שריד של תפיסה

פשטנית ותו לא; אך הם יודעים היטב, כפי שיודעים הכל, שטיעון כזה אינו אלא

סדרה של כינויי גנאי חסרי תוכן. שמרנות מושכלת היא, על כן, בדיקה בלתי
פוסקת של העבר, ההווה והעתיד. ביסודה ההנחה שישנם ערכים ראשוניים

המשתנים אך מעט, אם בכלל, ולצדם קיימות רמות משניות של קביעת עמדה

ופעולה המשתנות כמעט מדי יום ביומו. מצעה של קבוצה שמרנית כלשהי הופך,
אם כן, לרכיב משני, ואילו שמרנות מושכלת מהותית משמשת קנה מידה ערכי

לשיפוט בעניין פגמיה של המחלוקת הפוליטית הממשית.

·

העונתכ תונרמשה לש הרוקמ תא ,הלא תונויער לש םרואל ,התע ןחבנ הבה

המרגש עוזעזה יכ רמול ןתינש ינרובס .ינרדומה םלועב תעדומ תיטילופ
תא וחימצהש םה הירחא הררגש תוביהלמ–אלה תואצותהו תיתפרצה הכפהמה

םיגיהנמה ינושאר לש םיינמוההו םיפיה תושגרה רשאכ .םויה ונל תרכומה תונרמשה
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,רתוי תינכפהמ חור תולעבו רתוי תוצרחנ תויומדל םמוקמ וניפ העונת התוא לש
םוקמ הניפ םימיאה ןוטלשו ,םימיאה ןוטלשל ומוקמ תא קוחה ןוטלש הניפשכ

ץלחיהל ושקיב רשא הלאש היה יעבט ,םלועה שוביכ לע יתפרצ םולחלו תונדורל

םיעדויה םכמ הלאל .םהלש הנגהה וקל סיסב ושפחי דובעשהו שוביכה תשרמ
תודלותב הנפמ לכש ,רפסל ךרוצ ןיא תינידמה הבשחמה תודלות לע המ רבד

.תיוושכעה הקיטילופב היגוס לככ שממ השוחנו הרמ תודגנתהב לקתנ הבשחמה

בעת המהפכה הצרפתית כל אדם חושב היה חייב לנקוט עמדה, ממש כשם
שהיום אין אדם יכול להישאר אדיש כלפי המהפכה הרוסית ותוצאותיה. כשהחלו

רעיונות ליברליים צרפתיים להישמע באנגליה, כקול רעם רחוק המזהיר מפני

סערה מתקרבת, חייבים היו האנגלים לשאול את עצמם אם יש להם דבר שראוי
ֵבלהצילו. אדמונד  ,˙ÓÁ˘·Â ̇ÚÏ ‰Ó‰ÙÎ‰ ·ˆ¯Ùרק הוא שהכריז חד וחלק, בספרו ּ

כי לחברה האנגלית יש כמה מעלות שראוי לשמרן. כתביו של ברק הם מקור

המשנה הרעיונית של השמרנות המודרנית. הרציונליזם ההיסטורי, כתשובה
לרציונליזם המופשט של המדע כפי שתואר אצל דקרט ואחרים, הופיע כבר

בכתביהם של ויקו,* מונטסקיה ואחרים, אך רק משהחלו להתחוור משמעויותיה

של המהפכה הצרפתית התברר עד כמה הוא נוגע נגיעה ישירה לעולם הפוליטי
של תקופתו. כמדומני, ברק ניסה לומר כי הגם שעלינו לקבל את דינה של

ההיסטוריה והגם שאיננו יכולים להימלט מכובד לחצה, ביכולתנו לחיות בתוכה

מתוך התלהבות ובנאמנות לקהילה ההיסטורית שאנו חלק ממנה. האתגר שהציב
נודע בכל רחבי אירופה, והאירופים, אשר חשו על בשרם את מהלומותיהם של

עריצי המחשבה ואת רודנות המהפכה הצרפתית, גילו את האפשרות לחיות

חיים טובים בהקשר היסטורי נייד, משתנה ומתפתח.
שטובריאן** נחשב כמי שטבע את המונח "שמרני" בשנת 1818. לאחר שנים

מעטות החל המונח להיות רווח במחלוקות בפוליטיקה האירופית. בשנת 1830

. בערך«Â�̄ËȬÏÈ VÂ�È˜נפוץ המונח בפי האנגלים בזכות אחד המחברים בכתב העת 
באותה העת נכנס הכינוי המתאר הזה לשימוש כללי למדי בעולם הפוליטי של

אמריקה הלטינית, ולא חלף זמן רב עד שמפלגות הנושאות את השם החלו

תושונאה יכ רבסש ,הארשה–בר יקלטיא תועד הגוהו ןוירוטסיה ,)8661-4471( וקיו הטסיטבמ'ג *
ינב תועדה יגוהמ םיבר לש םתנעטל דגנתה ןכ לעו ,תועפשה ללש ידי לע םיבצועמ היתודלותו
.ירמגל ילנויצר תויהל לגוסמה רוצי אוה םדאה היפלש ,הנובתה ןדיע

תופקשה לעב יתפרצ יאנידמו רבחמ ,)8671-8481( ןאירבוטש טנוקיו ,הנר טסוגוא האוסנרפ **
.תיתפרצה תוברתב יטנמורה ןונגסה תצפה לע הבושח העפשה ול התייהש ,תוינרמש



להיכנס לזירה הפוליטית. לשם דוגמה, מפלגות שכונו שמרניות התארגנו באנגליה
בשנת 1835, בגרמניה ובצרפת בשנת 1848 ובספרד בשנת 1875. אולם  ביטויי

העמדה השמרנית לא הוגבלו, כמובן, רק למפלגות שנשאו שם זה, מה עוד

שהמונח "שמרני" מעולם לא היה כינוי מזהה אהוד ונפוץ במיוחד. גורלה של
השמרנות כגישה פוליטית שפר יותר כשנשאה שמות אחרים, שמות שכל אחד

מהם שיקף סמל לאומי מסוים.

ונתשה הנש האמ ינפלמש תונרמשה ןהו םזילרבילה ןה יכ יתנייצ רבכ
תונמאנ לש תופיצר וגצייש תודסומה .תינרדומה הירוטסיהה ךלהמב תוקומע

םניא רבכ תיתפרצה הכפהמה רחאל דימש םינשב יטילופ ןויסינו תיטילופ

יפכ תילגנאה היכרנומה לש הדמעמ לע טהלב ןגה קרב .הז דיקפת םיאלממ
רבש ויה אל "תללוהמה הכפהמה" יעוריא ,ויניעב .8861 תכפהמב הקוחב ןגועש

ךשמב הנכסב הדמעוה רשא ,תוריחל יקוח רושיא אלא ,תיטירבה הירוטסיהב

לש הכפהמ התייה ת*יגיווה הכפהמה .ז"יה האמב המוהמהו הכפהמה תונש
לש םהיתויוכז דוביכ חטבומ םהבש םיאנתה תא רמשל הדעונש ,םינרמש

לש ןה ברקה תמסיסל ח"יה האמב הכפה תיטירבה הקוחה לע הנגהה .םילגנאה

המלוע עפשוה תיתפרצה הכפהמה רחאלו ,הידגנתמ לש ןהו המרופרה ידיסח
הדבל תיטירבה הקוחה יכ ,היקסטנומ לש ונועיטמ הפוריא יבחרב תונרמשה לש

האמה לש תיפוריאה תונרמשב היה ךכ .תוריחה לע הרימשל המצע השידקה

היה הז .ונלש תיתקוחה תכרעמה יבצעמ תא ןייפאש הזל והשמ המוד ןווג ט"יה
הצובק וא דיחי סרטניא םושש ידכ **,הקוחב תבורעת לש ,ןוזיא לש לאידיא

,השעמל .המרעב הנידמה לע טלתשהל ***,סמדא ןו'ג תנעטכ ,ולכוי אל הדיחי

תנזאמ האירב הרבח ויפלש ילטוטסיראה ןועיטה לש וכשמה היה הזה ןויערה
.תיכרגילואל תיטרקומד לשממ תטיש ןיבו ,םיינעל םירישע ןיב — תווצק ןיב

הצורך באיזון בין רשויות השלטון אינו מיושן היום יותר משהיה אי פעם,

כלומר, ריסון השלטון הוא מעלה טובה. יחד עם זאת, באירופה שמחוץ לאנגליה

ססיב רשא ,8861-9861 םינשה ןמ הקוחה רבשמ לש וייוניכמ דחא — תיגיווה הכפהמה *
הכפהמה" יוניכב רתוי רכומ אוה .תינויצוטיטסנוק הכולמכ יטירבה רטשמה לש ויפוא תא תיפוס
."תללוהמה

הקוח" הנוכמש המ תריציל ,תונושה תויושרה ןיב תוכמסה רוזיפל הנווכה - הקוחב תבורעת **
."תברועמ

אוה .הקוחה יבצעממו תינקירמאה תואמצעה תעונת יגיהנממ ,)5371-6281( סמדא ןו'ג ***
.ינשה האישנו תירבה–תוצרא לש ןושארה אישנה ןגס היה
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השתמשו לעתים בתפיסה זו בחוסר הבחנה, למרות שהושפעו מאוד מן הרעיון
שבבסיס השיטה הבריטית, שבה שולבה המלוכה במערכת הפרלמנטרית ההולכת

וצומחת. אולם השמרנות חסרת ההבחנה הזאת שימשה כהוכחה שיסודותיה של

השיבה ללגיטימיזם* לא יהיו איתנים יותר מאלה שעליהם הושתתה קיסרותו
של נפוליאון. שמירת המשטר המלוכני בחבר העמים הבריטי עודנה סמל שמרני

שאפילו הסוציאליסטים, המושלים עתה בחברה הזאת, אינם יוצאים נגדו באמת.

אך בשאר ארצות אירופה עדיין ניטש הקרב בין אלה שכמו בצרפת, למשל,
הברית, לבין אחרים השואפים–רוצים בראש מדינה חזק כדוגמת נשיא ארצות

לכך שהכוח ירוכז כולו בידי הפרלמנט. הלגיטימיזם אינו יכול עוד להתקשר

להעברה בירושה של כוח השלטון באירופה, אך בשום תקופה בהיסטוריה
המערבית לא הייתה השאלה מהו שלטון לגיטימי בעלת חשיבות רבה יותר. אז

כעתה, המשטר החוקתי הוא מגן מפני ההיסטריה והקיצוניות של מיעוטים

תאבי כוח, אשר תגובתם על ביקורת היא שלילת החירות האנושית ומשטר
המבוסס על עבודות כפייה או על שעבוד למדינה.

שיטתו של ברק הייתה הגנה על המסורת הלאומית ועל מדינת הלאום כמסגרת

לחיים טובים. ההגנה על האומה היא, ללא ספק, תגובה הגיונית ובלתי נמנעת
לטירופו של הכובש. השמרנות של המאה הי"ט הייתה לאומית במובהק, אך לא

היה לה מונופול על סמל זה של חיי קהילה. ואולי השאלה היום היא אם השימוש

לרעה בלאומיות מאפיין יותר את אלה המכחישים את זכויותיהן הלאומיות של
מדינות, או את אלה המגינים עליהן ומתייחסים במידה של כבוד לעקרון ההגדרה

העצמית הלאומית. ה"ריסורג'ימנטו"** נתפסה על ידי האיטלקים כמהפכה שחוללו

שמרנים בשם זכויות לאומיות, אך עד לשנת 1929 אחת החולשות העמוקות של
השמרנות האיטלקית הייתה התנגדותה למסורת הדתית הלאומית של העם

האיטלקי. והשמרנים הספרדים יכלו לראות בהגנה על המסורת הלאומית אמצעי

של התנגדות להתערבות בענייני ספרד מצדם של אלה שבשם רעיון הלגיטימיות
השתמשו, למעשה, בשיטותיו של נפוליאון.

הבה נבהיר נקודה זו. לביטוייה של השמרנות באירופה בראשית המאה הי"ט

יש נגיעה מעטה לבעיות שבפניהן אנו ניצבים כיום. בשולי הימין הקיצוני מצויות
קבוצות קטנות שאולי חושבות עדיין במושגי הלגיטימיות שמלפני מאה שנה,

.ותלשושו ימיטיגלה ךלמה ידיב קר אצמייש יואר ינידמה ןוטלשה היפלש הסיפתה — םזימיטיגל *

תיקלטיאה הנידמה תמקהל האיבהש ,הילטיאב תימואלה הייחתה תעונת — "וטנמי'גרוסיר"ה **
.תיאמצעה



וייתכן שמדי פעם מציגים אותן לראווה כקוריוז; אך כשמרנים מייצגים ובעלי
השפעה הם נעלמו זה כבר מזירת הפוליטיקה הפעילה. מעטו של שמרן בן זמננו,

וינסטון צ'רצ'יל, יוצאת קריאה לשלטון בהסכמת הנשלטים ולאור מסורת האומה.

הלגיטימיות משמעה הגנה על ממשל חופשי, ממשל מתוך הסכמה, וקבלת שינויים
במסגרת המסורת של חיי הקהילה.

המאבק הפוליטי בבריטניה הגדולה התמקד בעימות שבין השמרנים, או

הטֹורים, לבין הוויגים; מאוחר יותר בעימות שבין השמרנים לבין הליברלים;
ומאוחר אף יותר בין השמרנות אשר שבה ועלתה כמחויבת המציאות לבין מפלגת

הלייבור החדשה יותר. בתוך שינוי עמדות זה נוכח הליברל כי אל מול הסוגיה

החדשה וקריאת התיגר התקיפה יותר על הסדר החברתי הוא הולך ותופס את
מקומו לצדו של השמרן. כך הפגין הליברליזם לאורך ההיסטוריה שאין בו תוכן

עצמי, ולמהפכנים החדשים של ימינו לא נותר אלא לאמץ אותו לעצמם ולהשתמש

בו כך שיזוהו עם כוחות הטוב.
הברית היו המפלגות הפוליטיות שלנו שמרניות במהותן בנושאים–בארצות

העיקריים, והמחלוקת בין המפלגות השמרניות יותר והשמרניות פחות הייתה

בעיקר בשאלות משניות במצען. לפני מלחמת האזרחים, למשל, נתפס הדרום
בעיני האיכרים שחיו בו ככף המאזניים השמרנית של האומה, משום שפגעי

התיעוש, כך חששו, יהרסו את המסורת האמריקנית. אך מאז שנת 1865 מחויבת

הברית לשימורה של הברית, לקיום מוסד החוקה ולפיתוחה–השמרנות בארצות
של חברה מתועשת ומסחרית. אם כן, היה לליברלים ולשמרנים האנגלים הרבה

מן המשותף עם השמרנות האמריקנית. אך ליברליזם בן זמננו, שעה שהוא תומך

במטריאליזם מהפכני ודוחה את הפרשנות המוסרית והנוצרית של טבע האדם,
מנוגד בבירור למסורת השמרנית האמריקנית. על פי קו המחשבה השמרני האירופי,

האינטרס הקרקעי כלל, מעצם הגדרתו, את בעל האדמות, את החוכר ואת הפועל,

והוא דגל בהגנה על אינטרס זה גם בתנאי התיעוש המודרני. מינוח כזה רחוק
יום שלנו, אך כל עוד האמנו כי ניתן ליישב את האינטרסים של–משפת היום

בעלי הקרקעות עם אלה של חוכריהן, תפיסתנו בדבר חכירת אדמות חקלאיות

לא נבדלה בעיקריה מזו של השיטה האירופית.
קבועות של המחלוקת בין הרוח הפוליטית–השינוי הגדול ביותר בתנודות הלא

השמרנית לרוח המהפכנית בא בעקבות עלייתו ההדרגתית של המרקסיזם

עצמה. אם נבחן את הקרב שבין הרוח השמרנית לבין–כפילוסופיה פוליטית רבת
יומית שלנו, נוכל עדיין למצוא שותפות–יריביה הליברליים בפוליטיקה היום

רעיונית רבה, גם אם אין רגילים להגדירה ולהתמקד בה, ביסודן של שתי התפיסות.
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כאן המאבק הוא, אולי, בין מה שניתן לכנותו שמרנות ובין הליברליזם. אך
לאומיות, משתנה אופיו של העימות במידה ניכרת, כי–כשאנו בוחנים סוגיות בין

כאן המאבק הוא בין אלה המייחסים ערך כלשהו להמשכיות הפילוסופיה המערבית

והמוסדות המערביים ובין אלה התומכים בתפיסה המהפכנית החדשה יותר של
החברה, וגם, אם יורשה לי להוסיף, בכל סוג של עריצות שמצמיחה פילוסופיה

זו במימושה המדיני. כאן, אם כן, העימות הוא בין שמרנות למהפכנות.

המרקסיזם שינה מן היסוד את טיבה של ההתנגדות השמרנית למהפכה, כי
המטריאליזם הדיאלקטי כפר בעמדות הרעיוניות המהותיות של השמרנות

המערבית, כמו גם באלה של הליברליזם המערבי. המרקסיזם דרש מהפכה שתבטל

את ההון הפרטי, את היזמות התחרותית המודרנית ואת פילוסופיית המוסר
הנוצרית. יתר על כן, המרקסיזם לא כיבד כלל את רעיון האיזון או הריסון

בממשלה או אצל יחידים; חסידיו לא ראו כל טעם בהגבלה כלשהי של כוח

ממשלתי או ברעיון החוקה המעורבת, ששיטתנו שלנו משקפת אותו במידה לא
מבוטלת. את היעדים החברתיים המשיחיים שהציב המרקסיזם יש להשיג, כפי

שאכן נעשה באזורי השליטה הסלאבית הנוכחיים, באמצעות הפעלת כוח ככל

שיידרש. הסוציאליזם, בהיותו מקור ההצדקה של המהפכה הכלכלית, היה בדורות
האחרונים למבקרה הראשי של השמרנות. מבחינה רעיונית נטו השמרנים לנסח

את עמדתם כתמיכה בכלכלת השוק החופשי, אך למעשה היא דומה יותר לשיטה

מתונה ומעורבת של ארגון כלכלי. מתוך התנגדות לשאיפתו של הסוציאליזם
לשלמות, דחתה השמרנות את הכוונה לתת בידי המדינה כוח בלתי מוגבל כדי

להקים מערכת מתוכננת או פרולטרית. ייתכן בהחלט שבנושאים מסוימים יימצאו

שמרנים ומהפכנים באותו צד של המתרס; אך זהו עניין משני, כי הברית הזאת
איננה יכולה בשום אופן להאריך ימים, והסיבות לנקיטת העמדה המשותפת הן

ללא ספק שונות אצל כל אחד מהצדדים. מן הראוי שעקרונות רעיוניים מרכזיים

יקבעו את הפרשנות שתינתן לכל שאלה לגופה.

‚

גענו עתה לנקודה בדיון שמן הראוי לשאול בה אם ישנם מאפייניםה
משותפים כלשהם להשקפה השמרנית במערב. לדעתי, אנו יכולים לומר

שמאפיינים כאלה אכן קיימים, וברצוני לדון עתה בחמישה מהם, שהם בעיניי



החשובים ביותר. ראשית, המחשבה השמרנית ניסתה למצוא בהיסטוריה תבנית
שניתן ללמוד ממנה כמה דברים לגבי האפשרי והבלתי אפשרי במדיניות החוץ

והפנים. שנית, השמרנים התייחסו על פי רוב בחשדנות מסוימת לטבע האנושי,

שהם ראו בו תערובת של היגיון וחוסר היגיון. שלישית, השמרן האמין על פי
רוב שיש בתבל סדר מוסרי שהאדם הוא חלק ממנו, ומתוכו הוא יכול לשאוב

עקרונות יסוד או כללים של שיפוט בענייני מדיניות. רביעית, המחשבה השמרנית

קיבלה כעיקרון פוליטי מוצק את הרעיון שעל הממשל להיות מוגבל בכוחו,
ושמגבלות כאלה יוטלו עליו ביחס ליחידים ולקבוצות כאחד. וחמישית, ההשקפה

השמרנית הגנה, כמדומני, על מוסד הרכוש זמן רב לפני עלייתו של הקפיטליזם

המודרני, ותמשיך לעשות זאת ללא ספק גם אחרי שהקפיטליזם יחדל, אולי,
להתקיים. מה שוודאי הוא שההגנה על הרכוש היא עיקרון שריר יותר מן ההגנה

סדרים מסוימים בייצור סחורות ובהפצתן.ֶעל ה

?רוביצה יניינע לוהינ םשל הירוטסיהב עייתסהל ןתינ דציכ ,לכל תישאר
סרג ,קרב לש תוינרמשה ויתוסיפתמ הלעש יפכ ,ואישב ירוטסיהה םזילנויצרה

ןמ הנוש הז ןויער .תיתרבח תוחתפתה לשו ןמז לש ןיינע םה םיבוט םייחש

,םינומדקה ומכ ,רבס ,לשמל ,ילוואיקמ .הירוטסיהב עייתסהל תמדוקה ךרדה
תובורק םיתעלו ,תראתמ איהש המגודה תועצמאב הירוטסיהה ןמ םידמל ונאש

לש ורפסבש הלא ומכ ,יטילופ גיהנמ לש וייח — תדדובמ המגוד תועצמאב

תגהנה תונמא תא דומלל לוכי ,ילוואיקמ יפ לע ,יאנידמה .ÁÈÈ ‡È˘ÈÌ ,ךרטולפ
לקש ,ויחקל תא םשיילו ,רבעה לש םיריעז םיעטקמב תוננובתה ךותמ הנידמה

הדבועה התייה "הירוטסיהבש תינבתה" .םוקמ לכבו ןמז לכב ,םתוא דומלל ידמל

ןיא ,תורחא םילימב .ןוטלשה תונמא תא בושו בוש ושיחמה דיחיה ייחש
םיחקלהו ,תואמגוד קר הב שי .תינבומ תויכשמה וא דחוימ ןויגיה םוש הירוטסיהב

הירוטסיהבש ןויערה תא וקיו הלעה ח"יה האמה תישארב .ןהמ דומלל ןתינש

תוכורא תונקסמ הנממ קיסהל שי ןכ לעו ,תיתרבח תוחתפתה לש תינבת שי
ושרוי אוה קרב .תלעות ןהב שיש תונקסמל הכ דע ובשחנש הלאמ הברהב חווט

הלא לכ לש םשרוי אוה לגהש םשכו ,היקסטנומ לש ושרוי אוהש םשכ וקיו לש

,הירוטסיהב תינבת לש המויק תורמלש היה לגהו קרב ודמילש חקלה ךא .דחי םג
.תימואלה התרוסממ הלש היחקל תא קיפהל המוא לכ לע

אופן יישומם של רעיונות אלה בסוגיה המידית של הממשל, לבניית משטר

–חוקי המסוגל לפעול כהלכה, ברור למדי, כמדומני. זהו מענה לליברליזם הלא
היסטורי של המאה הי"ז, בין אם מקורו במדע ובין אם מקורו בסכסוכים דתיים.

זהו מענה לעיקרי האמונה החדשים של הפוליטיקה התועלתנית ולפסיכולוגיה
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המניחה שכל אדם כמוהו כאדם הראשון ורוחו היא בבחינת לוח חלק. זה היה,
בפרט, מענה להוגי רעיונותיה של המהפכה הצרפתית, שסברו כי אנשים

שמחשבתם צלולה יכולים לשבת יחד ולברוא על הנייר חברה חדשה שלא יהיה

ֵבה עוד זכר לכל הרעות המתסכלות את בני האדם מזה שנים ודורות. תום ּפ ין*ּ
עצמה ומעניין, אך אני מאמין שרובנו היינו מעדיפים–נחשב כיום להוגה דעות רב

את אדמונד ברק באסיפה המכוננת החדשה.

ֵּפ  בעל המשנה הסדורה, עסק בהחרבת הסדר הישן, כאן ובצרפת כאחד,,יןּ
אך כשבאה העת להקים ממשלה מסודרת ובת קיימא, נעלם גדול גאוני התעמולה

הזה חיש מהר מהתמונה. אמת, בתקופה של זעזועים יכולה התפרצותו של

החרון הליברלי לשרת את מטרות המהפכה, אך כשמגיע היום להשיב על כנו
יום שלהם, גם ללקחי ההיסטוריה,–סדר שבצלו יוכלו אנשים לנהל את חיי היום

הבאים לידי ביטוי בהתפתחותה של הקהילה הלאומית, יש מקום משלהם.

מזווית ראייה אחרת, ניתן לשאול אם ההגנה על החוקה הבריטית בשנים
שלאחר המהפכה הצרפתית שירתה מטרה ראויה. העובדה שהמשכיותם של

המוסדות הבריטיים נשמרה בעת צרה מחזקת כיום את התקווה שהדמוקרטיה

עוד תפרח ביבשת אירופה ושחשכת העידן הטוטליטרי איננה הכרח המציאות.
הודות לרציפותם של המוסדות הבריטיים הוגשו לעולם הן הדמוקרטיה בלבושה

הפרלמנטרי, והן התיעוש. תקוותן של ארצות אירופה אינה תלויה בכך שתעתקנה

את מוסדות הממשל שלנו, אלא בכך שתעתקנה שוב את השיטה הפרלמנטרית
הוותיקה, שכבר הועתקה פעם במהלך המאה הי"ט, ואולי הפעם תפעלנה אותה

ביתר יעילות. תקווה כזו ניכרת בתכנית לשיקום אירופה ובניסיונותינו להגן על

בחירות חופשיות אל מול גל הטוטליטריות הסלאבית. כשם שהאירופים העריצו
את השיטה הבריטית מאז סוף המאה הי"ז, כך אחת הערובות להבראה היום,

מבחינה מדינית וכלכלית כאחת, היא העובדה שההיסטוריה הבריטית התפתחה

בתהליך אבולוציוני ולא בדרך של רפורמה חסרת פשרות. אנו מבססים את
תקוותנו על חלק אחד מן התבנית ההיסטורית, לא על הדוגמה המבודדת אלא

על הדוגמה ארוכת הטווח, הדוגמה שניתן למצוא בניסיון הלאומי של הבריטים,

ועל הרעיון שהמסורות הלאומיות של אירופה יכולות לשמש בסיס לחיים
מסודרים.

וירוביחלש ,תוינכפהמ תופקשה לעב ינקירמא יאסמו תועד הגוה ,)7371-9081( ןֵיּפ סמות *
54 'מע הארו .תיתפרצה הכפהמה לעו תינקירמאה תואמצעה תעונת לע הלודג העפשה התייה
.הז ןויליגב



הבה נעבור עתה למאפיין השני, ונבחן את סוגיית הטבע האנושי. בראשית
עידן ההשכלה במאה הי"ח נפוץ והשתרש הרעיון שהאדם מטבעו יכול להגיע

לשלמות, ורק לחצם של מוסדות החברה משחית אותו או גורם לו לפעול בחוסר

היגיון. בניגוד לכך, גרסה ההשקפה המסורתית שהאדם הוא ילדו של האל, שהוא
חוטא או מושחת, אך בה בעת גם בעל היגיון ומסוגל לחיות על פי אמות מידה

תבוניות אם ילמדוהו כיצד לעשות זאת ואם, על פי המחשבה הנוצרית, יהיה

חסד האל בעזרו. מובן מאליו שההנחה כי המוסדות רעים וכי האדם רע מאחר
שהוא תוצר המוסדות פתחה לרווחה את הדלת בפני הצעות לרפורמה ולשינוי

החברה מן היסוד. השמרן, לעומת זאת, סבר על פי רוב שמוסדות החברה משקפים

את טבע האדם, אך תהליך תיקונו של האדם הוא אטי, ורעיון ההתפתחות
הטבעית שימש משענת ותמיכה לעקרון הרפורמה המוגבלת וההתקדמות האטית

לקראת ימות המשיח. בעוד שהפילוסופיה המהפכנית, מן המהפכה הצרפתית

ואילך, תמכה ברעיון המרד נגד המוסדות, גרסה תפיסת העולם השמרנית, שהלכה
בעקבות ברק, שמרד כזה הוא בעצם מרד נגד האדם כי הוא הורס את המסגרת

שבה השיג האדם התקדמות. המהפכן רוצה להרוויח הכל בבת אחת, ואילו

השמרן בא לעתים על סיפוקו בחסכון מעותיו, מתוך תקווה שהרווח בוא יבוא
בעתיד הלא רחוק מדי. לפיכך, ניתן ליישב את עקרונות השמרנות עם רעיון

ריבונות הציבור, מאחר שהשמרן מניח, כמו וודרו וילסון, שהדמוקרטיה היא

תוצר של צמיחה והרגל, ושבני האדם חייבים להיות ראויים לחופש כדי שאפשר
יהיה להנהיגו בקרבם בהצלחה.

אך אם נתבונן בתמונת המצב בימינו, נראה בבירור כי רבה תרומתם של

הרעיונות האלה למאמצינו להתאושש מן ההרס שהביאו עמן למעלה משלושים
שנה של מלחמות ומהפכות. הגישה השמרנית מציעה את השלבים האטיים

והמכאיבים שבאמצעותם אנו מקווים להתקדם לקראת הקמתו מחדש של עולם

הדומה לפחות במידה כלשהי לעולמה של המאה הי"ט. האוטופיה לא תבוא, כי
האדם אינו יצור המתאים לאוטופיה מדינית. מאחר שהמלחמה והמהפכה הרסו

מוסדות שיש בהם הכרח חברתי, יש לבנותם מחדש על בסיס מציאותי. שחזור

הוא שיביא להתאוששות באירופה, ומשמעות הדבר היא חיבורן מחדש של
החוליות המקשרות לעבר, ריפוי הפצעים במסורת הלאומית והתפשטותו

המחודשת של רעיון הביטחון ושלטון החוק בחברה. כשיושבו על כנם העקרונות

הבסיסיים של סדר מדיני וכלכלי, יהיה די והותר זמן לבחון אילו רפורמות
ניתנות ליישום. מכל מקום, בתהליך השיקום הזה יש להניח לכל חברה להתמודד

בעצמה עם רבים מן הקשיים והצער שייפלו בגורלה. היום, כשאנו מגינים על
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הבחירות החופשיות ועל זכותם של עמים לדמוקרטיה מסודרת, שהאוטופיסט
המהפכן אינו מפר את שלוותה, אנו טוענים להכרח ההמשכיות והסדר כבסיס

התרבות האירופית. אך הדבר נעשה, במידת האפשר, באווירה של פשרה, ומתוך

הכרה שאין להציב יעדים מרחיקי לכת מדי בטווח זמן קצר.
ניתן אף להוסיף, כמדומני, שהביקורת על הליברליזם הדוקטרינרי נשענת

במידה רבה על העיקרון שטבע האדם, כעובדה היסטורית גלויה לעין, איננו נותן

סימוכין לרעיונותיה של השיטה הליברלית. ויש לציין שמנהיגים, בכל מסע צלב
שאנו עשויים לבחון, משתכנעים בקלות שיש להכריח בני אדם להיות חופשיים,

אם נשתמש ברעיון של רוסו, כאשר נראה כי הם אינם מסוגלים להתקדם באותו

מסלול של תמימות דעים עם אלה המרכזים בידם כוח פוליטי. השמרן יכול,
בעצם, לומר כי שיטות טוטליטריות הן, כנראה, התוצר ההגיוני של ההנחה שבני

האדם טובים יותר מן המוסדות שלהם, כי אם כך הדבר, כל מכשול המעכב את

הקדמה הוא, ללא ספק, עניין של בורות או עניין של צביעות.
רדס לש ומויקל התנעט אוה תינרמשה םלועה תסיפת לש ישילשה ןייפאמה

רדס .ינולפ ידיב חוכ תדקפהלו םייחה לוהינל הדימ תמא אוהש והשלכ ירסומ

ותישאר יכ ,תיברעמה הרבחה לש רתויב םימודקה םירצותה דחא אוה הז ירסומ
יעבטה קוחה גשומב החרפ וז הסיפת ;המכסומל עבט ןיבש תינוויה הנחבהב

קוחה" חנומב םישמתשמ םויכש ףאו ,תירצונה היפוסוליפבו ימורה יחרזאה קוחב

רדסה ןויערב םג יוטיב ידיל אב הזה ןורקיעה ,םילותק תועד יגוה רקיעב "יעבטה
אוה .תידוהיה תוגהב יהולאה קדצה גשומבו ,תיטנטסטורפה הבשחמב ירסומה

םיעשפב םיצאנה םיגיהנמה תא ונמשאהש העש ,גרבנרינב שדוחמ יוטיב ידיל אב

תוללעתהה ייוליג ינפב םיבצינ ונאשכ שדחמ הלועו בש םלועל אוה .תושונאה דגנ
םתוריחמ תוסיפ םירמשמ םדאה ינב רשאכ וא ,תוצירעה לש םילבסנ יתלבה

הרושב ,הרומ ימורה יחרזאה קוחה דועב .הרבחה לש התונשלופ ינפמ תינחורה

םג םיקוח תכרעמ התוא המדיק ,קוח לש ףקות שי ךיסנה לש ונוצרלש ,הנותחתה
ךכ לע דימת הדמע תורצנהש םשכ שממ ,)יעבטה קוחה( ‰œÈ»Ò ÃË»WÏÀ‡ה ןויער תא

לאה לש ותנובתב .תויצ לש יהשלכ הרוצ ול בחו לאה לש ודלי אוה םדאהש

.םלועב ררושה ירסומה רדסה תיצמת ,ירצונה יניעב ,המולג
ההשקפה השמרנית תגרוס, לדעתי, שהסדר המוסרי הוא בסופו של דבר

הבסיס המאפשר לשמור את פירותיה של תרבות בעלת המשכיות היסטורית.

נכון הוא שהשמרנים ה"ריאליסטים" מגלים עניין מועט, או אינם מתעניינים
כלל, באידיאלים מוסריים או ביעדים מרחיקי לכת כלשהם; כל מה שנחוץ הוא,

 הצבא, המנגנון הפקידותי, החוק,—מבחינתם, שסוכנויות השליטה הגדולות 



 ימלאו את התפקידים הראויים להן וישלטו בבני—המשטרה ואפילו הכנסיות 
האדם כיאות. האימפריה שהם בונים היא מכנית והפרולטריון החיצוני, כפי

שטוינבי* היה אומר, יוכל להתגבר בקלות על משטרם כאשר זה יתקרב לקצו.

שמרנים אלה הם מקיאווליסטים ברוחם. הם המצדדים הגדולים באינטרסים של
המדינה ובהענקת סמכויות חריגות או רודניות לממשלה. אך שמרנות כזו היא

מחלה והיא מופיעה בתקופות של רדידות רוחנית ומוסרית. בניגוד לכך, המסורת

השמרנית ארוכת הטווח גרסה שהשלטון חייב לייצג את מכלול האינטרסים
החברתיים. מסורת זו שאבה את קני המידה שלה מן המורשת המוסרית המערבית,

ועל פיה חייב השלטון להגן על זכויותיו המקודשות של האדם לא באמצעות

הצהרות נוקשות אלא ברוח הכבוד לפרט המאפיינת את האמונה בכוח עליון.

סוג כזה של שמרנות הוא שטיפח מיעוטים יצירתיים ודומיננטיים, שאינם טפילים.

הברית, והוא שאפשר לשיטה הבריטית–הוא גם שהכתיב את חוקת ארצות

להשתנות ולהישאר נאמנה לעצמה בכל גלגוליה הרבים והמפתיעים של
ההיסטוריה.

,ירסומה רדסה לע הניגמה תונרמשהש ,הדבועה הבושח הלא לכמ רתוי ילוא ךא

הבושתה איה ,תירצונהו תימורה ,תידוהיה תרוסמה ןמ חמצש ירסומה רדסה
רדסה ןורקע יכ .ידמעמה קבאמה לש תינסרהה הרותל םויה ונל שיש הדיחיה

,ךכב וצרי םא ןכ תושעל םילוכי וא וב םיפתתשמ םדאה ינב לכש חינמ ירסומה

םיילכלכ–םיירמוחה םילדבהה ןמ רתוי הקזח תירסומ תוירחא תלעב הליהק יכו
חורו םיפתושמ תונויער .ידמעמ קבאמל ףיטהל םירשפאמה ,תקולחמה יררועמו

םאו .גוליפ ,קפס אלל ,םירצוי םיירמוח םיסרטניא ךא ,םע דחאל םילוכי תפתושמ

לבגומ יתלב חוכ לע קבאמב הז תא הז גורהל תולקב לכונ ,ונחורב םיסירס ונא
.יהשלכ הרבחב לכה לש םיפתושמה םהיצמאמ ורציש רשועה לעו

ועתה, בהגיענו למאפיין הרביעי, נבחן בקצרה את רעיון הממשל המוגבל,

המרוסן או המאוזן. יּותר לי לומר שאם כי הרעיון בדבר היותו של המאבק
המעמדי בלתי נמנע הוא האשליה הנוראה ביותר של זמננו, יש אמונה קרובה לו

מאוד והרסנית כמעט באותה מידה לסדר התרבותי ולקדמה החברתית, והיא

שהכוח חייב להיות בלתי מוגבל, שעליו להיות מרוכז בידיו של מגזר אחד מתוך
כלל האוכלוסייה ושכל המנגנונים הפוליטיים המאיטים את השימוש בכוח הזה,

אף שאינם עוצרים אותו, הם יציריה של הריאקציה. הרשו לי להזכירכם כי

תלהנתמ תילגנאה הירוטסיהה יכ סרגש ילגנא ןוירוטסיה ,)9881-5791( יבניוט דלונרא *
.העיקשו היילע לש םירוזחמב
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הדמוקרטיה מושתתת על רוח של קונצנזוס בחברה; על האמונה כי בעבודת
הממשל ובקביעת המדיניות הציבורית אפשר להביא לידי ביטוי את האינטרסים

של הכל; היא מושתתת, בעצם, על הרעיון שיש להחיל את הצדק על הקהילה

כולה, ולא להכניע מגזרים מסוימים בחברה ובסופו של דבר לחסלם או לשעבדם.
 גרסה— ולמעשה, כל דמוקרטיה שהאריכה ימים —הדמוקרטיה שלנו 

שהממשל אחראי לקהילה, אך גם בתחומי אחריותו עליו לפעול במתינות ומתוך

ריסון עצמי, במסגרת שלטון החוק. זוהי, לדעתי, משמעותו של רעיון החוקה
במערב, כפי שעלה מן העולם העתיק, דרך ימי הביניים ועד לעת החדשה. חסידי

הדמוקרטיה טענו שכל עוד נשמרים התנאים המוקדמים לשלטון הרוב אין הצדקה

למהפכה. תנאים מוקדמים אלה הוגדרו במגילת הזכויות,* ובראשם עמדו הזכות
לחיים, לחירות ולרכוש. אם נטען כי הדמוקרטיה פירושה שהרוב משתמש בכוחו

בלא הגבלה, אם נתפוס את הדמוקרטיה כשימוש בלתי מוגבל בכוח הרוב, ההורס

את שלטון החוק ונוטל אותו לידיו, נימצא מתכחשים ליסודות הדמוקרטיה
מראשיתם. לאמיתו של דבר דמוקרטיה פירושה, שכאשר מגבילים את זכויות

הפרט הדבר חייב להיעשות באמצעות שלטון החוק, וכל שלילת זכויות חייבת

לשאת בחובה רק את התוצאות המצומצמות המידיות של המגבלה שהוטלה.
פירושה הוא, שהן בתי מחוקקים והן קבוצות הרוב כפופים, כפי שאמר לוק,

לחוק הטבעי.

אך כמדומני, עלינו לשאול, באופן ממוקד יותר, כיצד מגבילה תורת השמרנות
המערבית ההולכת ומתגבשת כיום את הממשל. הצבעתי על כך שמגילת הזכויות,

אשר פרשנותה מסורה, בסופו של דבר, בידי בתי המשפט, היא אחד מקווי

ההגנה הקדמיים בשמירת ההגבלות המוטלות על הממשל. אך נוסף על הרעיון
של חוקה כתובה המצהירה על חוקי המשחק בחברה פוליטית, ישנם מנגנונים

אחרים. מנגנונים אלה קשורים כולם לחוקה המעורבת, שהיא חוקה המקיימת

איזון בין קבוצות חברתיות שונות, אזורים שונים ואינטרסים נבדלים, וכתוצאה
מכך ההחלטות הפוליטיות הן, בעיקרן, פשרה בין קבוצות, אזורים או אינטרסים

שונים. חוקתנו שלנו משקפת בבירור את הרעיון הזה, שמונטסקיה, בלקסטון**

דימ הקוחל ופרוצ םה .תירבה–תוצרא תקוחל םינושארה םינוקיתה תרשע — תויוכזה תליגמ *
.תויסיסבה םדאה תויוכז תא הב בלשל תנמ לע התלבק םע

קוחה תסיפת תא םיראתמה וירוביחש ילגנא ןטפשמ ,)3271-0871( ןוטסקלב םאיליו רס **
.תילגנא תורבוד תוצראב םיטפשמה ידומילל סיסב וכפה ילגנאה



לולם* ביטאו בכשרון כה רב במאה הי"ח. פיצול הרשות המחוקקת, כמו–ודה
הברית, נותן ייצוג לאזורים שונים; הוא מציע לקבוצות חברתיות שונות–בארצות

כמה מוקדים של כוח פוליטי ונותן לאינטרסים חברתיים מגוונים יותר מהזדמנות

אחת להפעיל לחץ על התהליך של קבלת ההחלטות בענייני הציבור. לצד עקרון
האיזון מתקיימת הפרדת הרשויות, הפועלת כמערכת בדיקה הדדית של רשויות

הממשל הרשמיות, וכמערכת המגינה על כל רשות מפני חברותיה. ניתן, לדעתי,

לטעון שמונטסקיה, למשל, התעניין בעיקר בחוקה המעורבת, ואילו בהפרדת
הרשויות ראה עניין משני. אך בין אם עניינו העיקרי היה כזה או אחר, הוא היה

נחוש בדעתו כי יש לשמר את החירות הפוליטית. ושימור כזה של החירות חייב

להתבסס, לפחות באופן חלקי, על מיתון השפעתו של הממשל על הפרט.
תפיסת העולם המהפכנית של דורנו פיתחה חוסר סובלנות חריף כלפי הטלת

הגבלות כלשהן על הממשל. תורת שלטון הרוב באירופה שמחוץ לאנגליה גורסת

כי למיעוט אין שום זכויות של ממש מול הרוב הקיים, וכי החירות האזרחית
מוענקת בעצם על ידי אותו רוב. בדומה לכך המהפכן בן זמננו, כמו מהפכני

צרפת מן הזמן האחרון, מתנגד לחיזוק הזרוע המבצעת ולכל מנגנון פוליטי

שבכוחו להאט את תהליך החקיקה. ניתן להוסיף שבבריטניה, אף שמבחינה
טכנית ידיו של הרוב אינן כבולות, הצליחה השיטה בזכות שרידתה של מסורת

השלטון הג'נטלמני, השומר בבירור על כללי המשחק.

ולבסוף, התפיסה השמרנית מגינה על מוסד הרכוש הפרטי. מערכות החוק
הגדולות של המערב, החוק האזרחי הרומי וחוק הנוהג באנגליה, ניצבות זו לצד

זו בשאלה האמורה, וכפי שציינתי לעיל, חוק הרכוש קדם לשינויים המודרניים

בשיטה הכלכלית ולעליית הקפיטליזם. כדי להגן על שיטת הרכוש הפרטי עלינו
לפנות אל המורשת המוסרית של המערב, לעקרונות הצדק שהתפתחו ושמרו על

קיומם בעקביות במשך מאות רבות של שנים. אך האמונה ברכוש נובעת, לדעתי,

מאמונה במשפחה כיחידה החברתית הראשונית. הרכוש, במובן התפקודי, קשור
לשרידתו של התא המשפחתי. המאמין בעיקרון הנוצרי של המשפחה יוכל ללא

קושי לראות ברכוש תוספת טבעית לתפקידה המוסרי. גם אם תקפו רעיונות

הנצרות הסוציאלית,** בשני הדורות האחרונים, סוגים מסוימים של רכוש ודרכים

הקוחה רקחב החמתהש ,יתפרצ תועד הגוהו ןטפשמ ,)0471-7081( םלול–הד יאול ןא'ז *
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מסוימות של ניצולו לרעה, קשה לומר שהפרוטסטנטיות יצאה נגד הרכוש, ואצל
הקתולים הגנו איגרות האפיפיור בבירור על תפקידו של הרכוש כאמצעי לשימור

עצמאותה ורמת חייה של המשפחה. אינני סבור שההגנה על הרכוש פירושה

ר",* שלמעשה לא התקיימה אלא בהרהוריֶה פֵֵסתמיכה בשיטה התיאורטית של "ל
לבם של מתנגדיה הליברלים. תורה זו שייכת לימות המשיח ממש כמו הסוציאליזם

המרקסיסטי. תיקון עוולותיו של התיעוש הוא בעיה שונה בטבעה מההגנה

המוסרית על הרכוש, ויש מקום לטענה שאת הרכוש ניתן לשמר רק באמצעות
תעשייתי הריכוזי של החברה המודרנית.–הנהגת רפורמות במכלול העירוני

„

בה ננסה עתה להגדיר ולסכם את שנאמר. שמרנות כגישה פוליטית שואפתה

להעמיד יציבות וסדר כמשקל נגד לקדמה חסרת פשרות ורפורמות פזיזות.

הרוח השמרנית מבססת את אמונתה ברפורמות מתונות על שתי נקודות עיקריות.
מחד, היא רואה בטבע האדם שילוב של תבונה וחוסר אנוכיות עם התנהגות

פורקת עול וחסרת היגיון. מאידך, היא מאמינה שמאחר שבני האדם הם המעצבים

דרך וללמד את ההיסטוריה ואת מוסדות החברה, הניסיון יכול לשמש מורה
איזה צעד יהיה בבחינת שינוי יעיל ובר קיימא. עם זאת, הניסיון שכל קבוצה

 אם כי כל מסורת לאומית—חברתית יכולה להיעזר בו נאגר בעיקר במסורת 

היא גם אוניברסלית בחלקה, ובמקרה שלנו הניסיון שנוכל להיעזר בו נאגר
במסורת כללית ומקיפה לפחות כמו התרבות המערבית. שמרנות שכלתנית,

בניגוד למסורתיות פרימיטיבית, מאמינה בקביעותם של עקרונות חברתיים

כהנחיות היסטוריות לסדר ולקדמה. האמונה בטבעו הדתי והמוסרי של האדם
והצופן החברתי הנלווה אליה, ההגנה על הרכוש, העמידה על הגבלת הסמכות

הפוליטית, האמונה בחירות ובאוטונומיה של הפרט, ביטחון האומה, קיומו של

המעמד הבינוני, ההתנגדות למהפכה וערכו של הסדר הציבורי הם רעיונות שמרניים
היסטוריים עיקריים. אך יש להבחין בין העיקרון השמרני או השמרנות המהותית

לבין תכניות שמרניות משניות, ארעיות ומשתנות. כי הניסיון, שעקרונות הדת

.טלחומ ילכלכ שפוח לש תוינידמל הנווכה ."לועפל ]םישנאל[ חנה" תילולימ — "רֶפ הֵֵסל" *



והמוסר, ההתקדמות המדעית והטכנולוגית והאמנויות אוצרים בחובם, הוא בעל
עמידות גדולה יותר מהחלטות פוליטיות הנדרשות להתמודד עם מצבים חברתיים

מסוימים.

אני סבור כי הרוח השמרנית דוגלת בדעה שהדמוקרטיה היא תוצר ישיר של
עקרונותיה; היא איננה מאמינה שדמוקרטיה אפשרית במנותק מהניסיון שהשתמר

במוסדות החוק ובמוסד החוקה כפי שנתגבש לאורך השנים. המהפכן הסוציאליסטי

מפרש עקרונות אלה כמסווה לתמרוניו של המעמד הקפיטליסטי השליט. הצורה
–המידית והמוגדרת של העימות הייתה תכניתו של השמאל, המהפכני והלא

מהפכני, לסוציאליזציה של הכלכלה למען רווחת הכלל. הרוח השמרנית בפוליטיקה

התנגדה לדרישה זו ותמכה בחירות פוליטית ובתחרות מוּוסתת.


