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'פקודה היא פקודה'?
 סרבנות ַמצּפּון בגרמניה המערבית בימי 

המלחמה הקרה*

עדי לבני

בגרמנקה המערבקת בקמק המאחמה הורה הקה הקוף הסרבנ ת משעמק מצ: ן רחב מ  ד, 
אמר ת ח בת הטקר ת הצב ק. הת :עה הקקתה וט רה אמדקנק ת האקבראקת  המואה 
קחסקת טא המדקנה כא:ק סרבנק המצ: ן, עא  ף תח טת ה ק ם טהבק ה עמה המאחמה 
בהגנה  :עקא  ת:וקד  ק עד   ,)Bundeswehr( הב נדס  הר  הגרמנק,  הורה,   ף טאצב  
עא  קר :ה במסגרת נ ש" . במ מר זה  שען טמדקנק ת ז  מעקדה ק תר מכ א עא קחסק 
הצב ־חברה טהק  בגרמנקה ב  תה עת  עא מעמד  טא הב נדס  הר בחברה הגרמנקתפ 
'צב  אא  :ת ס', טזקכר ן העבר טאא ממנ   ת הסמאק ת הוט רה אר ב אצב  ת, 

 טחטקב ת  ה גבאה א: נוצק ת טעאק  אמא .

עד  ולעבור,  לצבאּה  החובה  גיוס  את  להשהות  גרמניה  ממשלת  החליטה   2010 בנובמבר 

הודעה חדשה, לצבא מתנדבים. משך שירות החובה שהיה בתוקף מאז הקמת הבונדסווהר 

ב־1956 נע בתקופות שונות בין חצי שנה לשנה וחצי וחובת השירות חלה על כל צעיר גרמני 

בגיל גיוס. המניעים לביטול גיוס החובה היו בעיקרם כלכליים, ועם זאת, הביטול הושפע 

מתהליך שהחל שנים רבות לפני כן. מאז סוף שנות השישים, בהשראת תנועת הסטודנטים 

של 1968, ובעיקר אחרי תום המלחמה הקרה, הצהירו יותר ויותר צעירים על סירובם לשרת 

בצבא מטעמי מצפון. ביטול גיוס החובה לא היה מתאפשר אילולא הכירה גרמניה המערבית 

להכרה"  עימות  בין   – והמדינה  מצפון  "סרבנות  מ־2012:  שלי  התזה  בעבודת  פרק  על  מבוסס  המאמר   *
שנכתבה במחלקה למדע המדינה בהנחיית פרופ' יפעת וייס וד"ר עדו נבו. הפרק והמאמר נולדו בעקבות עבודה 
סמינריונית שכתבתי במסגרת הקורס "גרמניה הפוסט מלחמתית בראי מחלוקות היסטוריוגרפיות ופוליטיות", 

בהנחיית פרופ' יפעת וייס.
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כבר ב־1949 בזכות לסרב לשרת בצבא מטעמי מצפון. הכרה זו, שניתנה רק שנים מעטות 

הושפעה  הבונדסווהר,  שהוקם  לפני  ועוד  במלחמה,  הנאצית  גרמניה  של  תבוסתה  לאחר 

לעקור  מהניסיון  חלק  הייתה  היא  הנאצי.  המשטר  ממוראות  שהופקו  מהלקחים  ישירות 

מהחברה הגרמנית את התפיסה שלפיה 'פקודה היא פקודה'. בעשורים הבאים נקטו כלפי 

אחרות.  בדמוקרטיות  מקובלת  שהייתה  מזו  יותר  וליברלית  מקלה  מדיניות  מצפון  סרבני 

האם, כפי שטוענים לעתים קרובות, הייתה מדיניות זו תוצר ישיר של 'לקחי העבר'?

ואת  זה אבחן את תופעת הסרבנות בגרמניה המערבית עד נפילת חומת ברלין  במאמר 

ובצל תחושת  הפוליטי של המלחמה הקרה  דרכי ההתמודדות של הרשויות עמה באקלים 

האיום שהעיקה על החברה הגרמנית באותן שנים. טענתי העיקרית היא שב'עבר' לבדו אין 

משום הסבר למדיניות המכילה שננקטה כלפי סרבני המצפון; חלקו העיקרי של 'העבר' היה 

בדרכי עיצובם של יחסי צבא־חברה בתקופה שלאחר המלחמה, יחסים שהיו פונקציונליים 

ושבהם לא היה מעמד סמלי מיוחד לבונדסווהר או לשירות בו. הבונדסווהר היה 'צבא ללא 

פתוס', הוא לא שימש סמל לאומי או 'בית ספר לאומה'. בהתאם, הרשויות הכילו את סרבנות 

המצפון, מכיוון שאף שתופעה זו כרסמה במעמדו הסמלי של הצבא, היא לא פגעה בתפקידיו 

הפונקציונליים.

מתבוסה לחימוש־מחדש

יכול  היה  מי שביקר על אדמתה החרוכה של גרמניה עם תום מלחמת העולם השנייה לא 

לנחש שקצת יותר מעשור אחרי כן יוקם בניצוחן של מעצמות המערב צבא גרמני חדש. 

לאחר התבוסה במלחמה וכיבושה של גרמניה על ידי ארבע המעצמות המנצחות, הן החליטו 

החברה  של  ודה־נאציפיקציה  דה־מיליטריזציה  ולהנהיג  מנשק  לחלוטין  לפרקה  בצוותא 

הגרמנית באמצעות קמפיין של חינוך־מחדש.1 אבל בשנים שאחרי כן, בעקבות השינויים 

באקלים הפוליטי בצל המלחמה הקרה, הפכה סוגיית החימוש הגרמני מעניין מוסרי לסוגיה 

1949, לאחר ארבע שנים שבהן  אסטרטגית שהעסיקה את בעלות הברית במערב. בשנת 

המערבית'(  )'גרמניה  הפדרלית  הרפובליקה  הוקמו  לריבונות,  הגרמניות  שתי  זכו  לא 

)'גרמניה המזרחית'(. להקמתה של גרמניה המערבית  והרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית 

הפוליטיות,  המפלגות  נציגי  ב־1949  ניסחו  שבמסגרתו  מוסדות  עיצוב  של  תהליך  קדם 

דבר  לכל  חוקה  ששימש   )Grundgesetzה־( היסוד'  'חוק  את  המערב,  מעצמות  באישור 

ועניין.2 הלכי הרוח של תחילת המלחמה הקרה טבעו את חותמם גם בחוק היסוד: הוא יצר 

לכך  לערוב  שנועדו  מנגנונים  כינון  עם  בבד  בד  גרמניה  של  לחימושה־מחדש  תשתית 

שהמהלך יתממש רק בתנאים מגבילים: חוק היסוד התיר לגרמניה )המערבית( להתחמש אך 
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ורק במסגרת בריתות רב־לאומיות, בהקשר המתהווה של המלחמה הקרה ובמסגרת הגוש 

הגנתיות  לנסיבות  עתידית  במלחמה  גרמנית  השתתפות  כל  הגביל  הוא  כן  כמו  המערבי. 

של  מחויבותה  הודגשה  שונים  בסעיפים  וכן  לחוק  בהקדמה  כבר  בעת  בה  ואולם  בלבד. 

גרמניה לשמירה על השלום באירופה.3 

אף על פי שחוק היסוד יצר תשתית זהירה להקמת צבא גרמני חדש, הוא גם ביטא את לקחי 

המלחמה המיידיים ואת הסנטימנט האנטי־מלחמתי שרווח בציבור באותה עת. אמנם סוגיית 

הקמתו של צבא גרמני חדש עדיין הייתה היפותטית בלבד, אבל בחוק היסוד נכללה הכרה 

רחבה וליברלית מאוד בזכות לסרבנות מצפון, וזאת בשונה מדמוקרטיות אחרות בשעתן.4 

סעיף 4.3 קבע: "אין לכפות על איש שירות צבאי עם נשק בניגוד למצפונו. הפרטים יוסדרו 
בחוק פדרלי".5

בקיץ 1950 פרצה מלחמת קוריאה, שהייתה לנקודת מפנה מכרעת במלחמה הקרה בכלל 

גרמניה  עצמה  את  מצאה  כורחה  בעל  בפרט.  המערבית  גרמניה  של  חימושה  על  ובדיון 

בתפקיד מפתח במאבק הבין־גושי המתהווה, בתור חיץ בין מזרח למערב. לנוכח התפתחות 

זו השתכנעו קובעי המדיניות בארצות הברית שחימושה של גרמניה המערבית הוא רכיב 

לנוכח  המועצות.6  ברית  של  אפשרית  תוקפנות  מפני  אירופה  על  ההגנה  במערך  חיוני 

ההתפתחויות בזירה הבינלאומית והלחץ האמריקני התגייסה גם הנהגת גרמניה המערבית 

לתמיכה בחימושה של גרמניה. הקנצלר קונרד אדנאואר )Adenauer(, שפחות משנה לפני 

כן התבטא נחרצות נגד חימושה של גרמניה, ועמו המפלגה השמרנית שבראשה עמד )ה־

הכרחי  מהלך  המערב  בגוש  המדינה  של  והפוליטית  הכלכלית  בהשתלבותה  ראו   ,)CDU

לביסוס ריבונותה של גרמניה ולצבירת לגיטימציה בזירה הבין־לאומית.7 

ההחלטה על חימושה מחדש של גרמניה שנים מעטות אחרי תום המלחמה שהמיטה אסון 

על אירופה נתקלה בהתנגדות חיצונית ופנימית כאחת. מחוץ התנגדה כמובן צרפת, למודת 

לקחי מלחמות העולם ובחרדה מחידוש הצמיחה של המיליטריזם הגרמני.8 התנגדותה של 

את  שנים,  משלוש  יותר  שנמשך  ומתן  משא  לאחר  שסיכלה,  היא  הגרמני  לחימוש  צרפת 

הקמתה של ברית הגנה אירופית )ה־EDC, European Defense Community( בהשתתפות 

גרמניה. האפשרות היחידה שנותרה לגרמניה הייתה להקים צבא לאומי משלה, שישתלב 

בברית נאט"ו, והיא הוזמנה לעשות כן באוקטובר 9.1954 

מלבד ההתנגדויות מחוץ עמדה בדרכו של החימוש הגרמני גם התנגדות חריפה מבית. 

כבר בתחילת שנות החמישים, כשרעיון החימוש היה עדיין בחיתוליו, הוא עורר פרץ של 

התנגדות ספונטנית. מטעמים רבגוניים עוררה המחשבה על הקמתו של צבא גרמני חדש 

ועל  ביטוי בסיסמה שנכתבה על דלתות  לידי  כפי שבא  רבים,  התנגדות ספונטנית בקרב 
10.)Ohne mich( 'תיבות דואר בבתים רבים בגרמניה: 'בלעדיי

לטענת ההיסטוריון מייקל גייאר )Geyer(, רוב הציבור הגרמני דחה את החימוש לא בשל 
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רווחה  רבים  בקרב  שאחריה.  השנים  של  הטראומה  בגלל  דווקא  אלא  המלחמה,  טראומת 

ושל  הגרמני  החייל  של  דמותו  בהכפשת  עסקו  הברית  בעלות  המלחמה,  אחרי  כי  תחושה 

לשיקום  די  עשתה  לא  מנגד,  הפדרלית,  הרפובליקה  ביסמרק.  מאז  הגרמנית  ההיסטוריה 

כבודו של החייל הגרמני לנוכח ההשמצות האלה. הלכי רוח אלו פגעו בתחושת המחויבות 

כלפי המדינה, שממילא לא היה לה בסיס איתן של לגיטימציה, והתבטאו גם בחוסר רצון 

להילחם עבורה.11 

את מיסוד ההתנגדות החריפה מבית בתחילת שנות החמישים הנהיגה המפלגה הסוציאל־

דמוקרטית הגרמנית )SPD(, לקראת החתימה על הסכמי פריז, שבמסגרתם הצטרפה גרמניה 

לנאט"ו. הסוציאל־דמוקרטים ראו בצעדים לקראת הקמת צבא מערב־גרמני תקיעת טריז 

בגלגלי האיחוד הפוטנציאלי בין שתי הגרמניות. יתר על כן, המפלגה תפסה את האינטגרציה 

של גוש המערב – שאנשי המרכז הפוליטי נשאו את עיניהם אליה – כוויתור על רעיון 'הדרך 

השלישית' המיוחדת, בין הקפיטליזם המערבי לבין הקומוניזם הסובייטי, שגרמניה יכולה 
הייתה להציע.12

פריז,  הסכמי  אשרור  את  להשיג  ב־1955  אדנאואר  הצליח  ההתנגדות  אף  על  ואולם 

שבמסגרתם התחייבה גרמניה להקים צבא משל עצמה, שיהיה כפוף לנאט"ו. ובהתאמה, 

זכתה גרמניה בריבונות במלוא מובן המילה –  כזו שאינו מוגבלת לענייני פנים בלבד.13 

בשנים 1955–1956 הושלמו ההכנות להקמתו של הצבא החדש, ובמקביל הונהג גיוס חובה 

כללי לגברים. בהמשך הדברים אדון בהיבטים העקרוניים של הבחירה להעדיף גיוס חובה 

המהלך  ִאפשר  ביותר  הקונקרטית  הבחינה  מן  כי  לציין  יש  ואולם  מקצועי;  צבא  פני  על 

לעמוד בדרישה של נאט"ו לגייס כמעט חצי מיליון חיילים ולחסוך בהוצאות כלכליות.14 

שככה  הבונדסווהר,  הקמת  בדבר  ההחלטה  התקבלה  שכבר  לאחר  החמישים,  בשנות 

הייתה  ולא  רבה  לפופולריות  זכה  לא  הבונדסווהר  אבל  מה.  לזמן  לחימוש  ההתנגדות 

התלהבות רבה לשרת בו. אף על פי כן, הסנטימנט הציבורי נגד החימוש לא תורגם לתופעה 

רחבת היקף של סירוב לשרת בצבא. באפריל 1957 גויס לבונדסווהר המחזור הראשון, ובו 

עשרת אלפים גברים. רק מיעוט זניח מהם הצהירו על סירוב לשרת בצבא על בסיס הזכות 

לסרבנות המצפון שעוגנה בחוק היסוד הגרמני.15 

מצבא שיש לו מדינה למדינה שיש לה צבא: על השאיפה ליצירת מסורת 
צבאית המנותקת מהעבר 

העשור אחרי מלחמת העולם השנייה העלה אפוא אל פני השטח את המתח בין הסנטימנטים 

ה'ריאל־פוליטיק' שהביאו לחימוש  ובין אילוצי  נגד הקמתו של צבא גרמני חדש  החזקים 
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לעובדה  שהיה  החדש,  הגרמני  הצבא  הקמת  בין  לגשר  הצורך  את  הוליד  זה  מתח  מחדש. 

את  למנוע  המערב  מדינות  ושל  החדשה  הפוליטית  ההנהגה  של  נחישותן  ובין  מוגמרת, 

המיליטריזם הגרמני מלהתעורר לחיים.

עצמה  גרמניה  הגרמני,  הצבא  על  הברית  בעלות  שהטילו  החיצוניות  המגבלות  מלבד 

ייפלו  לא  החדשה  במדינה  הצבא־חברה  שיחסי  להבטיח  כדי  אסטרטגיות  מגוון  נקטה 

'מדינה  של  מצב  מיצירת  מהחשש  ובראשונה  בראש  נבעה  זו  מדיניות  העבר.  למלכודות 

לרייכסווהר  בדומה  מהחברה,  בנפרד  יתקיים  הצבא  שבו   ,)Staat im Staat( מדינה'  בתוך 

שלפני  בשלבים  לפיכך,  הדמוקרטי.16  המשקל  שווי  יתערער  ובכך  העשרים,  שנות  של 

יחסי  ביצירת  הצורך  עמד  הקמתו,  שאחרי  הראשון  בעשור  ובעיקר  הבונדסווהר,  הקמת 

זו  'בריאים' בראש מעייניהם של ההנהגה הפוליטית ושל אדריכלי הצבא. לא  צבא־חברה 

בלבד שהבונדסווהר נועד להיות צבא הגנה בלבד, אלא גם התרבות הצבאית שעליה ביקשו 

להשתית אותו הייתה אמורה להיות מנותקת לחלוטין מהעבר.17 

הכלי המרכזי לשילוב בין הצבא והחברה בגרמניה היה גיוס החובה. תכליתו הערכית של 

גיוס החובה הייתה בראש ובראשונה לגרום לשילוב הצבא בחברה הדמוקרטית. כינונו של 

נועד למנוע את  בו אזרחים מכל שכבות האוכלוסייה  הבונדוסווהר בתור צבא שמשרתים 

הפיכתו לחוג סגור לחברים בלבד, כפי שהיו הרייכסווהר והצבא הקיסרי לפניו. מהלך זה 

נועד לסכל את אפשרות יצירתו של צבא המתנשא מעל החברה ועלול לאיים על הדמוקרטיה 

החדשה.18 

מרכזיים  מושגים  שני  מילאו  האפשר  ככל  'דמוקרטי'  צבא  ביצירת  החובה,  גיוס  לצד 

 Staatsbürger in( ו'האזרח במדים'   )Innere Führung( 'המנהיגות הפנימית'  תפקיד מפתח: 

Uniform(. שני המושגים היו כרוכים זה בזה, וסימלו את האופן בו עוצבו מחדש יחסי הצבא־

חברה בגרמניה המערבית. 

יינתן  שבהם  צבא־חברה  יחסי  להבנות  בניסיון  הוא  הפנימית'  'המנהיגות  של  עניינה 

שנועדה  תכנית  בצבא  הונהגה  זו  ברוח  לצבאית.  ולא  האזרחית  לחשיבה  מכריע  משקל 

לשנות מבפנים את דמותו המסורתית של החייל ולהתאימה לדמוקרטיה החדשה של גרמניה 

ומאידך  פיקודית,  ויזמה  למנהיגות  חינוך  גיסא  מחד  דגלה  על  חרתה  התכנית  המערבית. 

גיסא את עידוד ההשתתפות הדמוקרטית של חיילי הבונדסווהר.19 שני היסודות הללו נועדו 

לאזן בין חובותיו המסורתיות של החייל ובין היותו אזרח בעל חירויות במדינה דמוקרטית.20 

ובראשונה  בראש  הוא  החייל  החיול:  של  הארעיות  את  מדגיש  במדים'  ה'אזרח  מושג 

אזרח. אמנם השירות הצבאי שלו הוא חובה, אבל זוהי חובה המוגבלת בזמן. לפי תפיסה זו, 

על החייל בבונדסווהר ליהנות מרוב הזכויות של האזרחים מן השורה, כגון חופש הביטוי 

מדיניות  פוליטיות,  במפלגות  חבר  ולהיות  בבחירות  להצביע  הותר  לחייל  וההתאגדות. 

שמבטאת התרחקות רדיקלית מגלגולי הצבא הקודמים, שבהם הושעו הזכויות הללו, כדי 
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להרחיק ויכוחים פוליטיים מהקסרקטין.21 לעומת המודל הרפובליקני הקלסי של ה'אזרח־

תלויה  אינה  הפרט  של  אזרחותו  במדים',  ה'אזרח  מושג  במרומז  מתייחס  שאליו  החייל', 

בחובת השירות הצבאי שלו.א בהתאמה, הצבא אינו מתיימר להיות 'בית ספר לאומה' ולא 
מודל אבסולוטי לחינוך חברתי, כפי שהיה בגרמניה האימפריאלית.22

בלי  מפנים,  דמוקרטיזציה  בצבא  לחולל  אפוא  היה  הבונדסווהר  אדריכלי  של  חזונם 

לערער, כמובן, על ההיררכיה המקובלת בכל ממסד צבאי. הם ביקשו ליצור אבטיפוס של 

פי  על  שבהן.  ההיגיון  את  מבין  אף  אלא  מקבל  שהוא  הפקודות  את  ממלא  רק  שלא  חייל 

ההיגיון החדש התפיסה שלפיה 'פקודה היא פקודה', ששימשה בימי הרייך השלישי להצדקה 

עצמית, כבר לא הייתה יכולה לשמש את החייל הגרמני. לפי אדריכלי הרפורמה בצבא, על 
חייל הבונדסווהר הייתה מוטלת למעשה חובה לסרב לפקודות בלתי חוקיות.23

תכנית  של  הרדיקלי  החזון  את  לממש  כדי  שונים  צעדים  ננקטו   1957–1955 בשנים 

פיקוח  מנגנוני  ויצירת  החייל  זכויות  את  המבטיחה  חקיקה  דוגמת  הפנימית',  'המנהיגות 

של  בציפיות  התכנית  של  יישומה  עמד  תמיד  לא  כן,  פי  על  אף  הצבא.  על  פרלמנטריים 

תמיד  לא  לפקודות  העיוור  הציות  את  השורש  מן  לעקור  הניסיון  לדוגמה,  אדריכליה.24 

הצליח כמצופה; לא אחת התקשו החיילים עצמם להפנים את ההבנה שבנסיבות מסוימות, 

כשהפקודה אינה עולה בקנה אחד עם החוק או עם ערכי הרפורמה, אי־ציות הוא בגדר חובה. 

כמו כן, על אף הדגש על זכויותיו של החייל בבונדסווהר, נרשמו במרוצת השנים מקרים 

שבהם חיילים סבלו מטיפול בלתי נאות.25 מלבד זאת היה על אדריכלי הרפורמה להתמודד 

עם ביקורת פנימית מצד יסודות שמרניים שהשפעתם ניכרה בבונדסווהר עד שנות השבעים. 

מחנה זה, שכלל קצינים שאומנו באווירה המיליטריסטית של הוורמכט, דגל בשימור האתוס 

המסורתי והסמכותני יותר, וביקש בין היתר להגביל את הזכות לסרבנות מצפון.26 

המנהיגות  חזון  בבונדסווהר,  הרפורמה  נתקלה  שבהם  התיגר  וקריאות  הקשיים  אף  על 

הפנימית מעיד על שינוי יסודי ביחסי הצבא־חברה בגרמניה אחרי המלחמה. גם כינונה של 

קטגוריית הסרבנות לשירות צבאי לאחר המלחמה הייתה חלק משינוי יסודי זה.

סרבנות המצפון בדיונים בחוק היסוד הגרמני 

בדומה לבונדסווהר, שאחת ממטרותיו הייתה לתקן את אופיים של הצבאות הקודמים של 

גרמניה, המדיניות כלפי סרבנות המצפון הייתה אמורה להוות תיקון דומה. הרי בהיסטוריה 

והאמריקנית.  הצרפתית  המהפכות  עם  גם  מזוהה  הוא  אך  העתיקה,  ביוון  הוא  'אזרח־חייל'  המושג  מקור  א 

המושג מבטא את התפיסה שלפיה האזרח הוא תמיד במקביל גם חייל. בהתאמה, השירות הצבאי הוא המכונן את 
אזרחותו של היחיד, והכוחות המזויינים הם 'בית ספר לאומה'. ראו לדוגמה יאנוביץ )1980(, עמ' 14. 
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הגרמנית לא היה תקדים להכרה בסרבנות מצפון: במלחמת העולם הראשונה סרבני המצפון 

או  פסיכיאטרי  לטיפול  ונשלחו  בנפשם  כשירים  כלא  הוכרזו  והם  מעטים,  היו  המוצהרים 

הנאצית  שבגרמניה  וחומר  קל  בהתאם.  ונשפטו  הצבא  בתוך  להתנגדות  בהסתה  הואשמו 

לא שפר גורלם של סרבני המצפון: לאחר 1938, וביתר שאת אחרי פרוץ המלחמה, נשלחו 

סרבני המצפון )ובראשם 'עדי יהוה'( למחנות ריכוז והוצאו להורג.27 רדיפת סרבני המצפון 

בתקופת המשטר הנאצי יכלה בוודאי לשמש תמריץ להכרה חוקתית בקטגוריה של סרבנות 

הגרמני  היסוד  בחוק  נמצאה  כבר  זו  שהכרה  כך  הדברים  התגלגלו  כיצד  אולם  מצפון. 

מ־1949, שקדם בכמה שנים להחלטה על החימוש מחדש? 

מהציבור  רבות  פניות  הגיעו  הגרמני  היסוד  חוק  את  שניסחה  הפרלמנטרית  למועצה 

בשאלות הקשורות לחימוש ולאפשרות היתכנותה של מלחמה עתידית. פניות אלו ביטאו 

היו בהן  את הסנטימנט האנטי־מלחמתי שרווח בציבור הגרמני בשנים שלאחר המלחמה: 

גרמניה  על  או דרשו לאסור  גרמניה לשלום  היסוד את מחויבותה של  בחוק  לעגן  שקראו 

לערוך הכנות למלחמה, והיו בהן גם פניות שביקשו לכלול בחוק היסוד הכרה בזכותו של 

היסוד  חוק  ברור בסעיפי  ניתן מענה  הפרט לסרב לשירות צבאי.28 לחלק מפניות הציבור 

מצפון  בסרבנות  ההכרה  סוגיית  אך  בעתיד.  להתחמש  גרמניה  של  החופש  את  שהגבילו 

הייתה למוקש שנוי במחלוקת. הדיון העקרוני עסק בשאלה האם הכרה חוקתית בזכות שלא 

לשרת בצבא תשרת את הדמוקרטיה הגרמנית החדשה.

המתנגדים להכרה בסרבנות מטעמי מצפון טענו כי הכרה חוקתית תפתח פרצה גדולה 

מדי שתאפשר התחמקות משירות צבאי. חקיקה בנושא, כך נטען, מצריכה ניסוח ויישום 

זהירים מאוד, כדי שההגנה על מעטים – סרבני המצפון האמיתיים – לא תהפוך למפלטם של 

רבים. גם הנחיצות בהכרה חוקתית הוטלה בספק, שכן כזכור, בשנים 1948–1949, שנות 
ניסוח חוק היסוד הגרמני, הגרמנים לא היו רשאים להקים צבא כלל.29

בצד טיעונים פרקטיים אלו העלו המתנגדים גם התנגדויות עקרוניות להכרה חוקתית 

בסרבנות מצפון. הדובר הבולט ביותר נגד ההכרה החוקתית בסרבנות היה תיאודור הויס 

)Heuss(, מהמפלגה הליברלית )FDP(, שהיה לימים נשיאה הראשון של גרמניה המערבית. 

להגן  הזכות  יש  חוק  ושלמדינות  צבאי  שירות  חובת  חלה  בדמוקרטיות  שגם  טען  הויס 

של  החוקי  "בנה  הוא  בצרפת,  שמקורו  החובה,  שגיוס  הביטוי  את  טבע  הויס  עצמן.30  על 

להתקיים  עתיד  שהיה  דיון  בכל  החובה  גיוס  על  להגנה  ששימש  טיעון  הדמוקרטיה";31 

נכונות להכיר במתנגדים לשירות  הויס הביע  בעשורים הבאים על השירות בבונדסווהר. 

במונח  שהשימוש  טען  אולם  מוגבלת,  ובמידה  רגיל  חוק  במסגרת  דת  מטעמי  צבאי 

המצפון  של  ההמונית  לשחיקתו  להביא  עלול  החוק  בלשון   )Gewissen( 'מצפון'  הפרוץ 

)Massenverschleiß des Gewissens(.32 "אם רוצים ליצור דמוקרטיה", הוא טען, "יש להכיר 
בהיבטים הפונקציונליים שלה, ולהיות בעלי אומץ לבטא אותם".33
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התומכים בהכרה בסרבנות מצפון בחוק היסוד באו בעיקר משורות המפלגה הסוציאל־

של  הריבונות  לשאלת  גם  קשורה  הייתה  בסרבנות  ההכרה  סוגיית  לשיטתם,  דמוקרטית. 

שאחת  לאפשרות  רגישים  היו  הסוציאל־דמוקרטים  הכיבוש.  כוחות  של  בהקשר  גרמניה 

המדינות הכובשות תכפה על הגרמנים לשרת בצבאּה וטענו בהתאם שיש לתת בידי הפרט 

בסרבנות  חוקתית  הכרה  בעד  יותר  עקרוניים  נימוקים  לכך.34  להתנגד  חוקתית  אפשרות 

מצפון נגעו ישירות לזיכרון העבר הקרוב. התומכים בהכרה חוקתית בסרבנות הציגו אותה 

כלקח הכרחי ממוראות המשטר הנאצי. כך לדוגמה טען הנס וונדרליך )Wunderlich(, אחד 

מנציגי המפלגה הסוציאל־דמוקרטית:

הייתי עד לדרך שבה נהגו בעדי יהוה ברייך השלישי, כיצד ירו באנשים בצרורות, ובאיזה 

אומץ אנשים מתו למען אמונותיהם. לקבוצות כאלה מוכרחים לתת אפשרות, כפי שקיימת 

גם באנגליה. מדוע עלינו להשתרך אחר אנגליה? מדוע עלינו להיות כאן צרי אופקים?35 

על  הצהיר   ,)Eberhard( אברהרד  פריץ  הסוציאל־דמוקרטית,  המפלגה  של  אחר  נציג 

'חובת הציות' על  תמיכתו בהכרה החוקתית בסרבנות מצפון כנגזרת של האסון שהמיטה 

גרמניה ברייך השלישי. בתגובה לדבריו של הויס על "השחיקה ההמונית של המצפון", הוא 

טען:

מאחורינו תרדמה המונית של המצפון. בתרדמה המונית זו של המצפון אמרו הגרמנים 

למיליונים: 'פקודה היא פקודה', והרגו בהתאמה. לסעיף הזה יכולה להיות חשיבות 

פדגוגית גדולה, ואנחנו מקווים שכך תהיה לו ... לפיכך אני חושב שדווקא במצב 

זה, לאחר המלחמה ולאחר המשטר הטוטליטרי, כשאנו חייבים לסתום את הגולל על 

התפיסה ש'פקודה היא פקודה' – אם אכן ברצוננו לבסס את הדמוקרטיה – הסעיף הזה 
ראוי.36

דבריו אלו של אברהרד חתמו את הדיון על ההכרה בסרבנות מצפון, והיא עוגנה בחוק היסוד 

הגרמני בסעיף שעסק בחופש הדת והמצפון. 

מעבר לדיון בהכרה בסרבנות, המחלוקת בין הויס לאברהרד משקפת סוגיה רחבה יותר 

הסוציולוג  החדשה.  בגרמניה  לחברה  צבא  בין  הרצויים  היחסים  של  במהותם  הבחירה   –

דייוויד רפופורט )Rapoport( הבחין בין מדינות שמתאפיינות בפוליטיקה צבאית־אזרחית 

הצבא  הראשונה  בקטגוריה  הנכללות  במדינות   37.)Nations in arms( במדים'  'אומות  ובין 

ממלא תפקיד פונקציונלי בלבד – הוא כלי למימוש מדיניות חוץ ותו לא. מעמדו של הממסד 

תלוי.  בלתי  אמון  בו  נותנים  ואין  נתונה,  בתקופה  הביטחוני  האיום  במידת  תלוי  הצבאי 

במדינות שרפופורט כלל בקטגוריה זו נכללה גם גרמניה המערבית, לצד אנגליה, שאותה 

הזכיר וונדרליך כאמור בעניין הכרה בסרבנות מצפון. לפי התאוריה של רפופורט, הדמיון 

בין המדיניות של גרמניה לאנגליה בסוגיית סרבני המצפון אינו מפתיע לנוכח הדמיון בין 
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ועל מדיניות פוליטית משיטת  סוגי המשטר בהן, שכן לטענתו, אפשר להקיש על חוקים 
עיצוב המוסדות הצבאיים בכל מדינה נתונה.38

בחינוך  מרכזי  מקום  לצבאיות  שמור  שבהן  מדינות  הן  זאת,  לעומת  במדים',  'אומות 

שבין  הרצף  על  האזרחיות.39  הטובות  המידות  גם  הן  הצבאיות  הטובות  והמידות  האזרחי, 

הויס  של  דבריו  צבאית־אזרחית,  בפוליטיקה  שמתאפיינות  מדינות  לבין  במדים'  'אומות 

בדיון על הסרבנות מעידים על דגם קרוב יותר לקטגוריה הראשונה, הדומה למצב בצרפת, 

ֵאם האומות במדים. צרפת מזוהה אולי יותר מכול עם מושג 'האזרח־החייל', המשקף תפיסה 

על  בדיון  אברהרד  של  דבריו  מנגד,  זכויותיו.  לבין  האזרח  של  תרומתו  בין  משוואה  של 

סרבנות המצפון מבוססים על שיח על זכויות הנובע ישירות מלקחי המשטר הטוטליטרי. 

ההכרה בזכויות לדידו אינה רק עניין פורמלי הנדרש במדינה דמוקרטית, אלא אקט חינוכי 

שמטרתו לחנך מחדש את האזרחים: החוקה – ולא הצבא – היא בית הספר לאומה. זוהי גם 

הצהרת כוונות על היות המדינה הגרמנית החדשה מדינה מתקדמת וליברלית. כפי שראינו, 

גם אדריכלי הבונדסווהר ייחסו חשיבות להתרחקות מאידיאל הצבא כ'בית ספר לאומה', והם 

ראו בחברה ובמדינה בית ספר לכוחות המזוינים.

והמכוננת  המוקדמת  וההכרה  ליברלית,  תפיסה  לפי  הבונדסווהר  את  לעצב  הניסיון 

בסרבנות מטעמי מצפון בחוק היסוד הגרמני מבטאים אפוא את הבחירה בסוג יחסי צבא־

חברה שבסיסם ליברלי – או במונחיו של רפופורט, בפוליטיקה צבאית־אזרחית. בחירה זו, 

היא שלטענתי תוסיף ותעצב את מדיניותה של גרמניה בסוגיית הסרבנות, גם כשהעלייה 

במספר הסרבנים תהפוך לאתגר מדיניות מתמשך להנהגה הפוליטית. 

בין גיוס החובה להכרה בסרבנות המצפון 

בניגוד למצופה, לא נוצר מתח מיידי בין גיוס החובה, שנכנס לתוקף ב־1956, לבין ההכרה 

החוקתית בסרבנות מצפון. ההערכה המקובלת היא שעד אמצע שנות השישים היה מספרם 

מרבית  בשנה.  מ־4,000  חרג  הוא  נדירים  במקרים  ורק  יחסית,  קטן  המצפון  סרבני  של 

הסרבנים בתקופה זו היו דתיים שביטאו סירוב כללי ועקרוני לשירות בצבא – כזה שאינו 

מעוגן בהתנגדות למדיניות מסוימת אלא מגלם שלילה גורפת של המלחמה ככלי בשירות 

הפוליטיקה.40 

היא  המצפון:  סרבנות  של  באופייה  ניכר  שינוי  התחולל  השישים  שנות  סוף  לקראת 

יותר. שתי המגמות הללו קשורות לקריאת התיגר של תנועת  וחילונית  הייתה לפוליטית 

בני   .1968 של  הסטודנטים  במהומות  לשיא  שהגיעה  הגרמנית,  החברה  על  הסטודנטים 

אותו דור דגלו בתיקון מהשורש של החברה הגרמנית, אגב ערעור על מאפייני הסמכותנות 
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שהיו בבסיסה לטעמם – במבנה הממסדי, במבנה ההיררכי של האוניברסיטאות, בתקשורת 

הייתה  זו  תיגר  קריאת  המלחמה.  זיכרון  את  שהדחיק  המנוכר  המשפחתי  ובתא  ההמונים, 

קשורה אף היא בזיכרון מלחמת העולם השנייה, והבחינה את מאבק הסטודנטים הגרמנים 

למלחמת  ההתנגדות  היו  שבבסיסם  תקופה  באותה  בעולם  שהתרחשו  דומים  ממאבקים 
וייטנאם ולקפיטליזם המערבי.41

פוליטית,  לתופעה  השישים  בשנות  בגרמניה  המצפון  סרבנות  הפכה  זה  רקע  על 

וייטנאם, אולם היא ביטאה  ִחציה כוונו ישירות נגד מלחמת  חילונית ורחבת היקף. אמנם 

למעשה התנגדות כללית לאימפריאליזם המערבי )שעמו, על פי פרשנות הסרבנים, שיתף 

שב־1968  לכך  גרם  זה  פוליטי  אקלים  לנאט"ו(.42  כפיפותו  מתוקף  פעולה  הבונדסווהר 

ביקשו 12,000 איש לקבל הכרה בזכותם לפטור מטעמי מצפון, בהשוואה לכ־6,000 בלבד 

בשנה הקודמת.43 

פסיקה של בית המשפט החוקתי מיוני 1968 פירשה את הגדרת הסרבנות מטעמי מצפון 

"סרבני שירות בגרמניה"
 כותרת שער השבועון "דר שפיגל" מינואר 1969. הגיליון עסק בהרחבה 
בתופעת הסרבנות כתוצאה מהקפיצה במספר הסרבנים באותן שנים.



עדק אבנק 104

ברוח שעלתה בקנה אחד עם השינויים באופי הסרבנים. בעוד שב־1960 קבע בית המשפט 

שסרבנות מצפונית צריכה להיות "כללית ועקרונית" – כלומר, כזו שאינה מכוונת כלפי 

מלחמה מסוימת או מערכת נשק או דוקטרינת הגנה מסוימת, הרי בפסיקה מ־1968 נקבע 

כי גם טעמים פוליטיים נקודתיים או תלויי מצב צבאי־מדיני ספציפי יותר יכולים עקרונית 
לזכות אדם בפטור מטעמי מצפון – אם הם כנים ועמוקים דיים.44

היה  זאת,  לעומת  ב־1968,  פטור.  מהפונים  אחוזים  כ־90  שנה  בכל  קיבלו   1968 עד 

שיעור מקבלי הפטור רק כשני שליש מכלל הפונים. שיעור זה הלך ופחת עד אמצע שנות 

השמונים.45 עם זאת, מי שבקשתו לפטור מטעמי מצפון נדחתה לא נאלץ בהכרח להתגייס. 

יכלו צעירים אלה למצוא מקלט בברלין המערבית, שבה לא חלה חובת הגיוס,  בין היתר 

מתוקף המעמד המיוחד שהקנה לה 'הסכם ארבע המעצמות'. לפי הערכות, עד תום המלחמה 

אחרות,  במילים  צבאי.46  משירות  מקלט  צעירים  כ־50,000  ברלין  במערב  מצאו  הקרה 

בכלים שעמדו לרשות הרפובליקה הפדרלית – הענקת פטור לסרבני מצפון על בסיס בררני 

יותר – לא היה די לבלימת התופעה ולשמירה על מעמדו של גיוס החובה. 

מוסד  של  מעמדו  שנים  באותן  התחזק  הפטור,  מקבלי  שיעור  הגבלת  אף  על  במקביל, 

השירות  אושר  הגרמני  היסוד  חוק  של  מ־1968  בתיקון   .)Zivildienst( האזרחי  השירות 

האזרחי בתור חלופה לשירות צבאי לסרבני מצפון, ונקבע שמשך השירות האזרחי יהיה זהה 

למשך השירות הצבאי. 47 זה היה הראשון בשורה של צעדים שהיו עתידים לשפר בהדרגה 

את מעמדם של סרבני המצפון בחברה הגרמנית. 

בשל הגידול במספר הסרבנים בסוף שנות השישים הפכה סוגיית סרבנות השירות לבעיה 

פוליטית מרכזית בשנות השבעים. בשלטון באותו עשור הייתה קואליציה סוציאל־ליברלית 

של המפלגה הסוציאל־דמוקרטית )ה־SPD(, עם המפלגה הליברלית )ה־FDP(. באותן שנים 

התחוללו בחברה הגרמנית תמורות ערכיות עמוקות שהשתקפו גם בשיח הציבורי בסוגיית 

מעמד הפרט אל מול מעמד המדינה. באקלים זה הועמד במבחן גם הליך ההכרה בסרבנות 

המצפון. מאז הקמת הבונדסווהר ניתנה ההכרה בסרבני המצפון בהליך של 'מבחני מצפון', 

שבהם נדרש כל פונה להסביר בכתב את טעמיו לסירוב לשרת בצבא ולאחר מכן להתייצב 

בפני 'ועדת מצפון', שהכריעה אם הפנייה כנה ואם אכן הטעמים שהוצגו מצדיקים מתן פטור. 

עמוקים  בעניינים  לשפוט  רשאית  אינה  שהמדינה  שטענו  הקולות  גברו  השבעים  בשנות 

'מצפונית'.  ופרטיים כגון מצפונו של היחיד ושאין בידיה כלים להכריע אם אכן החלטתו 

וכלה  בסוציאל־ליברליים  החל   – בציבור  שונים  מחוגים  נשמעה  המבחנים  נגד  הביקורת 

בשמרנים מתונים.48 

המודעות להלכי רוח אלו הייתה אחד הגורמים העיקריים ליזמה של הקואליציה הסוציאל־

ליברלית לרפורמה בהליך ההכרה בסרבנות מצפון. הגורם השני לרפורמה היה מעט יותר 

פרוזאי, דהיינו נטל הסרבנים על המערכת הבירוקרטית. שטף הסרבנים מסוף שנות השישים 
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הקיימות  בנסיבות  כי  גורמים בתוכה טענו  כי  עד  על המערכת  רב  כה  עומס  הטיל  ואילך 

אין בידי ועדות המצפון די זמן ומשאבים לקבל החלטה מושכלת בדבר כל פונה ופונה.49 

הרפורמה המיועדת נועדה להגשים שתי מטרות: ראשית, לבטל את מבחני המצפון ובכך 

למתן את הביקורת הציבורית; ושנית, לנסות לבלום את נהירת ההמונים מהבונדסווהר אל 

השירות האזרחי. הרעיון היה להאריך את משך השירות האזרחי בשלושה חודשים מעבר 

למשך השירות הצבאי. ההיגיון שמאחורי צעד זה היה שהנכונות לשרת שירות אזרחי ארוך 

יותר תהיה עדות לכנותו ולרצינותו של הפונה בבקשה להכרה כסרבן מצפון ותשמש ראיה 

לכך שהחלטתו אינה נובעת משיקולי נוחות. 

ניסו  בהתאם לשיקולים אלה, ולמרות חילוקי דעות פנימיים בשתי סיעות הקואליציה, 

הניסיון  מצפון.  בסרבנות  ההכרה  בהליך  רפורמה  להנהיג  פעמיים  הסוציאל־ליברלים 

וה־ )הCDU־  השמרניות  האופוזיציה  מפלגות  התנגדות  בשל  סוכל  ב־1976,  הראשון, 

CSU( שלהן היה רוב בבית העליון של הפרלמנט הגרמני, הּבּונֵדסָראט. האופוזיציה טענה 

שמשמעותה של הליברליזציה המתוכננת היא למעשה 'פרידה מגיוס החובה' ו'תקיעת סכין 

בגב של נאט"ו', שכן טרם פג איום החימוש הסובייטי על ביטחונן של מדינות המערב. מלבד 

של  לטעמם  שהייתה,   – המוצעת  הרפורמה  של  הערכית  במשמעותה  הביקורת  דנה  זאת 

המתנגדים, "סמל להתרכזות טוטלית בפרט ולשמיטת חובותיו כלפי המדינה". השמרנים 

כינו את הרפורמה המוצעת בלעג 'הליך הגלויה' – שכן לפי התכנית המוצעת את 'מבחני 

מנהיג  הזהיר  כך  לא.  ותו  בכתב,  קצרה  הצהרה  הגשת  להחליף  אמורה  הייתה  המצפון' 

מפלגת ה־CDU, הלמוט קוהל )Kohl(, כי הרפורמה תייצר 'פציפיזם של גלויות', קרי עלייה 

שהתנגדות  אף  אותנטיים.  מצפון  טעמי  על  מבוסס  אינו  שסירובם  הסרבנים  במספר  חדה 

האופוזיציה הייתה חד־משמעית, בכל זאת מצאו את עצמן המפלגות השמרניות במבוכה, 

 – עמן  המזוהה  הציבור  שגם  אף  המוצעת,  לרפורמה  תחליף  לגבש  התקשו  עצמן  הן  שכן 

בראש ובראשונה הכנסיות וארגוני הנוער – לא תמך בהשארת 'מבחני המצפון' על כנם.50 

הסוציאל־ הקואליציה  גיבשה  הראשון  החקיקה  ניסיון  את  סיכל  שהבונדסראט  לאחר 

המפלגה  מטעם  ההגנה  שר  של  שמו  על  ֵלֵּבר',  'תכנית  שכונתה  חדשה,  תכנית  ליברלית 

)Leber(. התכנית כללה שוב ביטול של מבחני המצפון  הסוציאל־דמוקרטית, גאורג לבר 

על  חודשים.  בשלושה  האזרחי  השירות  משך  הארכת  ובמקביל  חריגים(,  במקרים  )למעט 

אף מחאת האופוזיציה, התקבלה ביולי 1977 בבונדסטאג תכנית לבר כהצעת חוק. בתגובה 

לרפורמה  היו  השיפוטי  ההליך  לסיום  עד  אך  החוקתי.  המשפט  לבית  האופוזיציה  עתרה 

השלכות מיידיות: מיולי ועד אמצע דצמבר 1977 עלה שיעור מבקשי ההכרה כסרבני מצפון 

ב־230 אחוזים. התפתחות זו התקבלה במורת רוח אף בקרב בכירי ה־SPD עצמם, ועובדה 

זו הביאה את של שר ההגנה לבר להחזיר את מבחני המצפון לתוקף, חודשים מעטים לאחר 

ביטולם.51 
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צורכי כוח האדם של הבונדסווהר מעולם לא נפקדו משיקוליהם של מקבלי ההחלטות 

גלי  בריש  הצהירו   SPDב־ הביטחוני'  ה'אגף  דוברי  הסוציאל־ליברלית.  הקואליציה  של 

ה־SPD את הרפורמה,  אנשי  אימצו  זאת  בכל  עדיפות.52  הביטחון תהיה תמיד  שלשיקולי 

האדם  כוח  בצורכי  ממש  של  פגיעה  לפגועה  כדי  בה  שאין  הייתה  הרווחת  שהדעה  מכיוון 

כוח  עודף  צפו   1985 עד  הגיוס  לשנתוני  שבהתאם  בכך  שנתמכה  הנחה  הבונדסווהר,  של 

אדם בבונדסווהר. "הליברליזציה בהליך ההכרה אפשרית כעת, מפני שהקיום והתפקוד של 

הבונדסווהר וצורכי כוח האדם שלו הובטחו", טענו בכירי ה־SPD בנוגע לתכנית לבר.53 

העלייה התלולה בשיעור סרבני השירות בעקבות תכנית לבר הביכה אפוא את צמרת ה־

SPD. אך החלטת בית המשפט החוקתי פטרה את הקואליציה הסוציאל־ליברלית מההחלטה 

איך לנהוג בתגובה, שכן בית המשפט ביטל את הרפורמה בהליך ההכרה בסרבני מצפון. 

בית המשפט קבע שהרפורמה אינה חוקתית, מכיוון שהיא מציעה 'בחירה פשוטה' בין שירות 

בבונדסווהר לבין שירות אזרחי, ולפיכך יש בה משום פגיעה חוקתית בחובת גיוס החובה.54 

הקיימת  הפגיעה  את  תמנע  האזרחי  השירות  של  ניכרת  הארכה  רק  כי  נטען  זאת  מלבד 

בעקרון השוויון, מאחר שהנטל הכרוך בשירות האזרחי קטן מזה הכרוך בשירות החובה. 

מלבד הנימוקים האלה, ואף שהדבר כמעט שלא בא לידי ביטוי בפסק הדין עצמו, גם צורכי 

כוח האדם של הבונדסווהר היוו שיקול מכריע בהחלטה לדחות את הרפורמה. בית המשפט, 

אשר ביקש ממשרד ההגנה תחזיות על השינויים הצפויים במצבת כוח האדם של הבונדסווהר 

בעקבות הרפורמה, ציין שאם תחזיות אלה יתממשו הבונדסווהר ייאלץ לוותר על חלק לא 
זניח מכלל המתגייסים אליו והדבר עלול להוות איום על האינטרסים של הכלל.55

יחסי הצבא־חברה  זאת מסמלת בבהירות את ההתרחקות מאופיים הליברלי של  פסיקה 

את  ברוחה  סתרה  וגם  במחלוקת  שנויה  הייתה  היא  המלחמה.  אחרי  בגרמניה  שעוצבו 

ההחלטות הקודמות של בית המשפט מ־1968 שבהן הורחבה ההכרה בסרבנות גם לסרבני 

זו  שירות פוליטיים. מלבד הביקורת מצד ארגוני השמאל, שהייתה צפויה כמובן, פסיקה 

עוררה התנגדות גם בקרב משפטנים שמתחו ביקורת על התניית הכיבוד של חירות המצפון 

בצורכי הצבא. עוד נטען כי בניגוד לעמדת בית המשפט, למעשה אין מעמד חוקתי שווה 

לחירות המצפון ולחובת השירות בצבא, שכן חובת השירות בצבא מעוגנת בחוק רגיל ולא 

בחוק היסוד הגרמני )שקדם לו(. בית המשפט הציג את הזכות לסרבנות המצפון כחריגה 

המצפון  חירות  הנכון:  הוא  ההפך  כי  טענו  המתנגדים  ואולם  החובה.  גיוס  שהוא  מהכלל, 

קודמת לזכות הקיום של המדינה בתור ישות פוליטית, מאחר שחוק היסוד הגרמני מקנה 

זכויות לפרטים ואינו חל על זכויות מדינתיות או קולקטיביות.56 טענות אלו מבטאות תמיכה 

ביחסי צבא־חברה אזרחיים ביסודם: הן מבססות את זכותו של הפרט לסרבנות מצפון כזכות 

יסוד עליונה שצורכי הישות המדינתית אינם יכולים לדחוק אותה הצדה בשעת צרה. 

בית המשפט החוקתי בלם אפוא את הליברליזציה שהקואליציה הסוציאל־ליברלית טרחה 
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נאלצו  השמונים  בשנות  בלבד.  זמני  היה  המכשול  ואולם  השבעים.  שנות  במהלך  עליה 

בלחץ  עמדתם  את  להגמיש  באופוזיציה,  כשהיו  לרפורמה  נחרצות  שהתנגדו  השמרנים, 

 1983 בפברואר  אפוא  אושרה  הרפורמה  הליברלית.א  המפלגה  הקואליציונית,  שותפתן 

למשרד  ההגנה  ממשרד  הועברה  המצפון  לסרבני  האחריות   .1984 בינואר  לתוקף  ונכנסה 

אזרחי, ובכך בטלה כפיפותם לחוק הצבאי. מלבד זאת, כמו ב'הליך הגלויה', בוטלו המבחנים 

שבעל פה בפני ועדת המצפון, והבסיס היחיד להערכתה של כל פנייה היה הצהרה כתובה של 

מבקש הפטור )שלא על גבי גלויה(. הדרישה לסירוב מצפוני כללי ועקרוני, לפי פרשנות 

בכנות  לפקפק  רשאית  הייתה  לא  המדינה  למעשה,  ואולם  בעיניה.  עמדה  היסוד,  לחוק 

הוארך מעבר למה  המניעים של הפונים בבקשה להכרה כסרבני מצפון. השירות האזרחי 

שהוצע בתכנית לבר – 20 חודשים בשירות האזרחי לעומת 15 חודשים בשירות הצבאי.57 

ההליך החדש, שלא היה שונה מהותית מהרפורמה המתוכננת של שנות השבעים, אכן 

משנות  השמרני  האיום  למימוש  לתוקף,  כניסתו  לאחר  עשורים  משני  יותר  לבסוף,  סייע 

השבעים: פרידה מגיוס החובה. ההליך החדש אפשר בחירה פשוטה בין שירות בבונדסווהר 

ובין שירות אזרחי, ובמרוצת השנים נעשתה האפשרות הראשונה פופולרית פחות ופחות, 

כפי שמלמדת העובדה שבסוף שנות השמונים הצהיר אחד מכל ארבעה גברים לפני גיוס 

ראשית,  משלימות.  התפתחויות  שתי  לכך  תרמו  הרפורמה  מלבד  מצפון.58  סרבן  שהוא 

והוסר האיום הביטחוני הקונקרטי שריחף מעל גרמניה  ב־1989 הסתיימה המלחמה הקרה 

בצבא.  לשירות  בנוגע  עמדות  השתנו  זאת  ובעקבות  עשורים,  ארבעה  במשך  המערבית 

שנית, תרמה לכך העלייה המתמדת במספרם של סרבני הגיוס בגרמניה מסוף שנות השישים 

ואילך. באופן פרדוקסלי, ככל שגדל מספרם של ה'משתמטים' )Drückeberger( וגדל חלקם 

באיוש תפקידים רבים במערך הסוציאלי במסגרת השירות האזרחי, גדל גם המגע שלהם עם 

אזרחים מן השורה; והאחרונים למדו לראות בהם "צעירים רציניים ונחמדים".59 

פוליטיקת ביטחון פונקציונלית 

וההימנעות  צבאי  בשירות  במקום  אזרחי  בשירות  הבחירה  של  שכיחותה  דבר,  של  בסופו 

2010, כשני עשורים  בנובמבר  מגיוס החובה הם שגרמו לביטול השירות הצבאי  למעשה 

אחרי תום המלחמה הקרה, ולהחלפתו בצבא מתנדבים מוגבל בהיקפו. גם שיקולים כלכליים 

הונחו כבר באמצע שנות השמונים,  זה. אף שהיסודות למהלך  היוו תמריץ חשוב למהלך 

)Geißler(, שהיה השר לצעירים, לענייני משפחה, לנשים  הכוח המניע של הרפורמה היה היינר גייסלר  א 

ולבריאות, מטעם ה־FDP, ושמשרדו היה אחראי גם לסרבני מצפון לאחר הרפורמה. גייסלר כתב את עבודת 
הדוקטורט שלו על סרבנות המצפון, והוא הטיל את מלוא כובד משקלו הפוליטי לגרום לאימוץ הרפורמה; ראו 

פוקאצקי )1984(. 
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יותר  חשובה  אכן  המצפון  חירות  לכיבוד  ברור שהמחויבות  היה  לא  מאז  הדרך  כל  לאורך 

משימורו של מוסד שירות החובה. הרפורמה של 2010 מסמלת אפוא גם את הפגת המתח בין 

גיוס החובה לבין הזכות לסרבנות מצפון, כשידה של הזכות לסרבנות על העליונה.

כיצד ניתן להעריך את מדיניותה של גרמניה בסוגיית סרבנות מצפון בתקופת המלחמה 

שהאיום  בתקופה  לנאט"ו  גרמניה  של  מחויבותה  בערבוביה  הונחו  הכף  כשעל  הקרה, 

בעקבות  דרמטיות  ערכיות  תמורות  וכן  כולה,  אירופה  למערב  כסכנה  נתפס  הקומוניסטי 

מחאת שנות השישים, ויותר מכול – נטל זיכרון העבר?

ידיה  את  כבל  הנציונל־סוציאליסטי  העבר  שזיכרון  טוען  ברנהרד  פטריק  ההיסטוריון 

של ההנהגה הפוליטית באשר לטיפול בסרבנות מצפון. האמצעים שהיו בידיו של הממשל 

לדיכוי תופעת הסרבנות הגואה היו מוגבלים, והם הסתכמו בהארכת משך השירות האזרחי 

בהשוואה למשך השירות בבונדסווהר.60 ה'עבר', לטענתו, הוא שהוביל אפוא לכך שהזכות 

לסרבנות מצפון גברה על גיוס החובה. ואכן לזיכרון העבר היה תפקיד מפתח בעיצוב התרבות 

הפוליטית בגרמניה, בתחילה בגרמניה המערבית ומאוחר יותר בזו שלאחר האיחוד. אך בכל 

זאת, 'העבר' הוא מושג עמום למדי, ואין בו כדי להסביר מדוע שינויים מסוימים מתרחשים 

בזמן זה או אחר. לקחי העבר – במקרה זה, לקחי מלחמת העולם השנייה – אינם מוליכים 

בהכרח למסקנה אחידה. לדוגמה, ברנהרד מציין כי באיטליה שלאחר המלחמה הועלה על 

נס האתוס של ההתנגדות המזוינת לפשיזם, ובהתאמה, ההכרה בסרבנות מצפון לא התקבלה 

כלקח מתבקש מן העבר.61 

עיצוב  באופן  לטעמי  מסתכמת  הנוכחי  הדיון  של  בהקשר  העבר  של  העיקרית  תרומתו 

יחסי הצבא־חברה בתקופה שלאחר המלחמה. במדינות שמתאפיינות בפוליטיקה אזרחית 

כלי  משמש  הצבא  פונקציונלית.  היא  הצבאיים  למוסדות  ההתייחסות  הצבא,  של  בהקשר 

למימוש מדיניות החוץ, והוא אינו נהנה ממעמד קבוע, אלא מעמדו תלוי בתפיסת האיום 

זו הולמת מאוד את מקומו של הבונדסווהר בחברה הגרמנית שלאחר  הביטחוני. קטגוריה 

המלחמה. בניסיון להתבדל מגרמניה הנאצית וכאנטי־תזה לצבאות הגרמניים של העבר, 

הבונדסווהר עוצב כצבא נטול פאתוס שתפקידיו מוגבלים לפונקציות שעליו למלא. יתר 

על כן, הבונדסווהר מעולם לא נהנה מפופולריות רבה בחברה הגרמנית. בעשור הראשון 

לקיומו – אף שעוצמת האיום הייתה גבוהה יותר מאשר בכל שנות המלחמה הקרה – עמדות 

החל  הציבור  אמנם  מחיוביות.62  יותר  שליליות  להיות  נטו  אף  הבונדסווהר  כלפי  הציבור 

בהדרגה להסתגל לקיומו, אך בכל זאת הוא נתפס לרוב כרע הכרחי שבתקופות שונות היו 

לו דרגות שונות של לגיטימציה, ולמעשה מעולם לא היה לסמל לאומי.

במובנים מסוימים, בעיצוב מדיניותה בסוגיית סרבנות המצפון נאלצה ההנהגה הפוליטית 

היסוד,  בחוק  מצפון  בסרבנות  ההכרה  מרגע  היה  כך  הציבור.  עמדות  אחר  להשתרך 

שמלכתחילה עלתה לדיון בתגובה לפניות רבות של יחידים, ועד הליברליזציה בהליך ההכרה 
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בסרבנות, שהייתה לדרישה מקובלת על רבים בציבור וחצתה את הקטגוריות המקובלות 

של  דרישותיה  את  לצמצם  ביקש  הוא  בסרבנות,  תמך  משהציבור  יותר  ושמאל.  ימין  של 

המדינה מהפרט. הלך רוח זה של אינדיווידואליזציה ונסיגה מהמרחב הציבורי אל הפרטי 

היו תוצר ישיר של חוויות המלחמה. מאוחר יותר, בסוף שנות השישים, בוטא הלך הרוח הזה 

גם בניסוח פוליטי. 

ואולם את המדיניות כלפי סרבנות מצפון אי אפשר לייחס רק ללחץ ציבורי, כפי שלא 

ניתן לראות בה תוצר ישיר של ההתמודדות עם העבר. מיום הקמת הרפובליקה הפדרלית 

ועד סיום המלחמה הקרה יצא הציבור למאבקים שונים הקשורים ב'פוליטיקת הביטחון' של 

הקמת  עצם  על  החמישים  שנות  תחילת  של  במאבק  החל   –  )Sicherheitspolitik( המדינה 

אותו  סוף  גרמניה לקראת  גרעיני על אדמת  הבונדסווהר, המשך בהתנגדות להצבת נשק 

עשור, וכלה במאבק של תנועת השלום הגרמנית בסוף שנות השמונים נגד כוונותיה של 

נוספים על אדמת גרמניה.63 כל המאבקים האלה הסתיימו  נאט"ו להציב טילים גרעיניים 

בכישלון, אף שבכל אחד מהם ניצלו את ה'עבר' לקידום מטרות פוליטיות. לדוגמה, בשנות 

השמונים ערכה תנועת השלום הגרמנית סדרה של הפגנות ענק נגד 'השואה של אירופה' 

ו'אוושויץ גרעיני' והשוותה בין מדיניות הגרעין של נאט"ו לבין יעילותם הקרה של מחנות 

ההשמדה הנאציים.64 

הסבר  למצוא  אפשר  פונקציונלית  כפוליטיקה  גרמניה  של  הביטחון  פוליטיקת  בתיוג 

לשאלה למה מאבקים מסוימים כשלו ומדוע הזכות לסרבנות מצפון גברה לבסוף על עקרון 

נועד לערוב לכך  היו גם תכליות חברתיות: הוא  גיוס החובה. כפי שראינו, לגיוס החובה 

שהצבא לא יהפוך לכוח נפרד מהחברה ויאיים על הדמוקרטיה. ואולם נראה שעם השנים 

פחתה בהדרגה סבירותו של החשש הזה, והשאלה שנשארה מהותית הייתה אם גרמניה יכולה 

לעמוד במחויבויותיה לנאט"ו. סרבנות המצפון לא הייתה בגדר איום ממשי על תכלית זו, 

ולו מפני שהיקף שנתוני הגיוס יצר מרווח תמרון מסוים, וכן משום שגיוס החובה לא היה 

האמצעי היחיד שעמד לרשות גרמניה בבקשה להמשיך לקיים את מחויבויותיה הביטחוניות. 

על כך ניתן ללמוד, לדוגמה, מנכונותו של שר ההגנה שמידט )Schmidt( כבר בתחילת שנות 

השבעים לשקול מעבר לצבא מקצועי.65 יזמה זו לא הבשילה לכדי שינוי מדיניות, אבל היא 

מעידה על כך שלפחות אישי ציבור אחדים תפסו את גיוס החובה כצורך פונקציונלי, על 

אף הרטוריקה שהדגישה את ערכו הדמוקרטי. רטוריקה דומה אמנם המשיכה להתקיים גם 

אחרי סיום המלחמה הקרה, וההכרה בתפקידו החברתי של הבונדסווהר תרמה להשארת גיוס 

החובה על כנו בשני העשורים שחלפו מאז. ואולם למעשה היו לגרמניה אילוצים נוספים 

שמנעו את ביטול גיוס החובה, כגון התפקיד ההולך וגדל שמילאו בכלכלה הגרמנית אלה 

המשרתים בשירות אזרחי.66 גם שיקולים אלו מדגימים את חשיבות ההיבטים הפונקציונליים 

בעיצוב המדיניות בסוגיית שירות החובה, הן לבונדסווהר והן לשירות האזרחי.
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סיכום

התמונה המצטיירת מהדברים היא של פוליטיקת ביטחון שבה הצבא אינו משמש סמל אלא 

ממלא פונקציה; צבא שאינו חותר למימוש מטרות הקהילה הפוליטית, ואשר השירות בו 

נתפס כציות לדרישת החוק לא כמילוי מחויבות ערכית. תמונה זו משקפת אולי את השיח 

השונים  השיחים  את  משקפת  אינה  היא  אולם  העליונה,  על  דבר  של  בסופו  הייתה  שידו 

המשפט  בית  החלטת  אותו.  שסתרו  המדיניות  החלטות  ואת  השנים  לאורך  בו  שהתחרו 

אולי  היא  בכלל'  ל'פגיעה  שיביא  מחשש  הגלויה'  'הליך  את  שביטלה  מ־1978  החוקתי 

הצבא־חברה  יחסי  את  כמאפיין  שזיהינו  מזה  החורג  לרציונל  ביותר  המובהקת  הדוגמה 

בגרמניה. אך יש לכך דוגמאות נוספות רבות, החל בגלי ההתנגדות השמרניים לרפורמה 

הליברלית בבונדסווהר, וכלה בהצהרתו השנויה במחלוקת של הקנצלר השלישי של גרמניה 

המערבית, קורט קיזינגר )Kiesinger(, שכינה את הבונדסווהר ב־1969 'בית ספר לאומה'.67 

ביטויים אלה מוכיחים שאופי היחסים בין הצבא לחברה יכול להיות נזיל לפרקים, במיוחד 

במדינה שניסתה, לפחות במוצהר, לעצב תרבות פוליטית המנותקת בהפגנתיות מהעבר. 

אך בסופו של דבר, ביטויים אלו בולטים בחריגותם לעומת הכיוון הכללי אליו צעדו היחסים 

בין הצבא לחברה ברפובליקה הפדרלית הגרמנית.
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