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ראוב מיר
בשלהי  1999העסיקו את השיח הישראלי כמה שאלות עקרוניות בנושאי
אזרחות ,בעיקר בכל הקשור ליחסי הגומלי בי האזרח למדינה .הרעיונות
שהושמעו באות ימי על אודות מה ש&+נה אז "מהפכה אזרחית" ,אשר תביא
להפרדת הדת מ המדינה ואולי א! לשוויו מלא בי כל אזרחיהִ ,הלהיטו את
האר* .ואול מה שהזדקר לעי באותה תקופה – ולא השתנה בהרבה כיו –
המו-גי הרב ששרר בקרב המחנות .ללא קשר לתפיסה
ָ
הוא הבלבול
האידיאולוגית ,נראה שאנשי משתמשי באות מילי עצמ כדי להביע
השקפותֿעול שונות וא! מנוגדות לחלוטי .והתעוררה השאלה הא אלה
המצדדי ב"מהפכה האזרחית" מחד גיסא ,והללו שמתנגדי לרעיו שהמדינה
תהיה ל"אזרחית" מאיד גיסא ,אכ מתכווני לאות מושגי עצמ כאשר ה
מביעי את דעותיה ? בהעדר מסורת אזרחיתֿדמוקרטית אמיתית בישראל,
אשר תשמש בסיס תרבותיֿפוליטי משות! לכל האזרחי  ,התעוררה אצלי
המחשבה שלא יהיה זה מעשה משולל היגיו ,ואולי א! יהא זה לתועלת ,לאפשר
לקורא הישראלי הצצה ולו צנועה לעול ולתקופה שבה נולדו ויושמו
המושגי שאנו כה מרבי להשתמש בה  ,ושיש לה נגיעה ישירה לחיינו ולחיי
הדורות הבאי אחרינו .שהרי בהעדר ידיעה ברורה ומובחנת לגבי עצ מובנ
ומשמעות של המושגי הבסיסיי – אי תיתכ הסכמה בנושאי העקרוניי ?
הרעיו המעשי ביותר שעלה בדעתי היה לבחור ,לערו ולתרג אסופת
הג&ת של פילוסופי  ,שלא תורגמו מעול
ָ
טקסטי מכנני רלבנטיי  ,פרי
לעברית ואשר יש בה כדי להציג תפיסתֿעול אזרחית מלאה ,ג א לא תמיד
מושלמת .מרכיב חשוב נוס! בעיני היה ִל ְפנות למקו ולתקופה שבה נעשה
ניסיו מעשי – פוליטי ותרבותי – לייש את העקרונות שלאר אנו מבקשי או
בעי המתבונ.
מתנגדי לחיות ,הכול כמוב ֵ
המקו הטבעי היה צרפת והתקופה היא המאה השמונהֿעשרה ,הידועה ג
כ"מאה של המארת" ,או "של הנאור&ת" .העובדה שהמהפכה הצרפתית א!
ניסתה לייש הלכה למעשה את הרעיונות שנולדו במוח ובלב של
שלחה של ה"נאורות" לא
הפילוסופי שקדמו לה העצימה בקרבי את התחושה ֵ
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נָס עדיי והיא ממשיכה להזי ,לטוב או לרע ,את תפיסתֿהעול המתייחסת
ולמה שביניה  .בחירת הטקסטי נגזרה אפוא ממחשבה בסיסית
לאזרח ,למדינה ְ
זו – למרות הפיתוי הטבעי להרחיב את המעגל לתחומי התרבות והמדעי ,
שאות העשירו הוגי הדעות של הנאורות עושר עצו ורב.
מאז הולדת הרעיו ועד להגשמתו חלפו שני  ,א דומני שהצור באסופת
טקסטי זו לא זו בלבד שלא פג ,אלא א! גבר והתעצ בחברה שיש בה עד עצ
היו הזה "סוגי " שוני של אזרחי  ,והיא עדיי מתלבטת בכל הקשור
לתפיסתֿעולמה ביחס למושג האזרחות.
ברצוני להודות מקרב לב למי שהיו בשעת נספח התרבות ומנהל המכו
הצרפתי בתל אביב ,מר דניאל ֶלפר ומר ז'אֿפרנסואה ֶשנֶ ,שקיבלו את הרעיו
המקורי באהדה רבה .א יותר מכול אנו חבי תודה לגב' רוזלי דרעי ,כיו
הנספחת לענייני ספרות והוצאה לאור ,שבלי סיועה העיקש ,הנבו והמעשי לא
היה הספר הזה רואה אור.
תודתי העמוקה נתונה לד"ר דניס שרביט על התרומה המדעית והטקסטי
החשובי שבחר בתבונתו המשכילה ,ולמתרגמי שיר בק ואבנר להב על
שקידת ומסירות הרבה .ולבסו! אני אסיר תודה להוצאת כרמל ,שנרתמה
בהתלהבות לרעיו האסופה הזאת.
יסיקו נא אפוא הקוראי את המסקנות אשר יסיקו – איש איש עלֿפי השקפתו –
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מקורותיה וראשית של הרעיונות שאות אנו שואפי לממש )או שלה אנו
מתנגדי ( .רק כ יהיו המושגי בה אנו כה מרבי להשתמש ברורי ונהירי
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