היחס לחוק
בדמוקרטיה הקלאסית:
התנהלותו הפוליטית של האזרח האתונאי

א

דוד השביט
איתנותו של משטר נגזרת מהאיזונים שבין זרועות הממשל השונות .המשטר הדמוקרטי
האתונאי יוחד בכך שאת מאבקי הכוח שבין זרועות הממשל ניהל האתונאי בינו לבין
עצמו .בפועלו כמחוקק האזרח חקק את החוק ,בשבתו כשופט הייתה לנגד עיניו עליונות
החוק ,ובהיותו בעל סמכות שלטונית הוא שאכף את החוק .יכולתו ורצונו של האזרח
לשמש בתפקידים השונים ובה בעת לציית לחוק כאחד העם היו המפתח להצלחת
המשטר הדמוקרטי באתונה הקלאסית.
משפרצה אתונה את גבולותיה והייתה לאימפריה הופר האיזון :בני האליטות דרשו זכויות
יתר כנושאים בעול החובות ,פשוטי העם תבעו לשתפם בתקבולי המסים ,האתונאים
כמושלים נדרשו לדון בבעיות לא־להם ,וכן הלאה .לאחר שהופר האיזון הייתה הדרך
קצרה לסכסוכים ,למפלות צבאיות ,להשתלטות האוליגרכים ולהתערערות השלטון.
ככלל ,בני אדם נוטים להעמיד את האינטרסים שלהם מעל אלה של זולתם .במקום שאין
בו מורא השלטון ,האדם ייטה לנַּכס לעצמו את רכוש זולתו או לנסות להעביד אחרים בלי
תמורה הולמת או בתנאים בלתי ראויים .מנגד ,כיוון שהאדם אינו מסוגל לחיות לבדו ,עליו
לשתף פעולה עם שותפיו לקהילה :לבנות בית ,לצוד ציד ,להתמודד עם איתני הטבע,
להתגונן מפני אויבים ועוד ,ובלשונו של אריסטו:
*
המאמר מבוסס על עבודה סמינריונית שהוגשה בקורס "הדמוקרטיה ומתנגדיה באתונה הקלאסית" של
פרופ' אפרים דוד בשנת הלימודים תשס"ח בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה.

[היֹה היָה ,במה צעירה להיסטוריה ,גיליון ( 7תש"ע) ,עמ' ]26–7
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מאחר שרואים אנו שכל מדינה שותפות היא ושכל שותפות קיימת לשם השגת איזה
טוב  ...הרי השותפות שהיא עליונה על כולן ,מכוונת ,ובמידה יתרה ,אל הטוב שהוא
1
עליון על כל .שותפות זו היא הנקראת מדינה והשותפות מדינית.

רוצה לומר ,אם האדם חפץ חיים ,עליו לחיות בקהילה (מדינה) ,ועל כן עליו לציית לכללים
החלים באותה קהילה .מובן שאין האדם יכול לרדות בשכנו ובה בעת לשתף ִעמו פעולה
כשווה ערך .החוק ,או מערכת חוקים ,הם מסגרת של כללים שלפיהם החבר בקהילה אמור
לחיות ולפעול .החוק הוא מגינו של החלש משרירות לבו ומהתעמרותו של החזק והתקיף.
היטיב לנסח זאת פריקלס בנאום ההספד המפורסם שלו לנופלים במלחמה" :אנו מצייתים
תמיד למושלים ,אשר יהיו עלינו ,ולחוקים  ...וגם לאותם חוקים שלדעת הכול ממיטים קלון
2
על עושיהם ,אף־על־פי שאינם כתובים".
כיצד ניתן לכפות על החבר בקהילה לציית לחוק תמיד? מהמשטר השורר בקהילה –
מלוכה ,טירניה ,דמוקרטיה או אחר – נגזרות מערכת החוקים ודרכי אכיפתם .באתונה
בחרה הקהילה במשטר דמוקרטי ,שבו לאזרח האתונאי היה חלק בשני צדי מתרס החוק:
מחד גיסא ,בתור שותף פעיל בניסוח החוק ובהחלתו ,הוא היה הפקיד המבצע ,המחוקק וגם
השופט; ומאידך גיסא ,הוא נדרש להעדיף את טובת הקהילה על פני טובת עצמו ,ובתור
מי שהיה כפוף לחוק היה עליו לציית לו כאחרון התושבים .בעבודה שלפנינו אתאר את
התמודדותה של הקהילה האתונאית עם דילמה זו במחצית השנייה של המאה החמישית
לפנה"ס .אבחן את יחסם של חברי הקהילה לחוק בכפיפות למשטר הדמוקרטי שבו בחרה
לחיות ואת פתרונו של האתונאי לסתירה שבין שני ההיבטים של יחסו לחוק ,ואסיק מכך אם
פתרון זה חיזק את הדמוקרטיה.
במאמר חמישה סעיפים :בסעיף הראשון אעמוד על הדילמה של האזרח האתונאי ועל יחסו
לממשל בהיותו גם מושל וגם נתין .כיצד נטל האזרח חלק פעיל במסכת החיים הציבוריים
ומכאן נגזרה מחויבותו לקהילה ולמשטר הדמוקרטי; בסעיף השני אבחן היבט אחר של
החוק ,הוא עקרון שוויון האזרחים בפני החוק .כאן אראה שהחוקים נשמרו כל עוד אומץ
עיקרון זה ,ואולם משנבעו סדקים הוביל הדבר להתמוטטות שלטון החוק; בסעיף השלישי
אעמוד על האופן שבו כפתה הקהילה האתונאית ציות לחוקיה; בסעיף הרביעי נדון ביחס
הגומלין שבין זכויות פוליטיות לבין התרומה לפוליס; בסיכום אדון במסכת יחסי הגומלין
ובאיזונים שבין האזרח האתונאי והמשטר.
בכותבי את העבודה עמדו לפניי שתי מטרות :האחת פורמלית ,והיא לסכם את היחס
לחוק כפי שהוא מופיע במקורות ובמחקרים ,והשנייה ,לצייר לעצמי את תמונת העולם
3
האתונאי ,השונה בתכלית מכל משטר מוכר.
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א .דיוקנו של האתונאי כאזרח כמושל וכנתין
כרוז :ומיהו הריבון כאן? למי אמסור דברי קריאון?
תזאוס :החילות רע ,נוכרי ,בחפשך אדון יחיד.
עירנו – חופשית היא ואינה נשלטת בידי אדם יחידאי.
האזרחים – הם השולטים במחזוריות שנתית.
קול אחד לעני ולעשיר( .מתוך אוריפידס ,נשים מפצירות; תרגום שלי מאנגלית)4.
לכאורה החוק אמור להיות פשוט ומובן לכול .יש כמה פעולות שאסור לעשות ,ומי שעושה
אותן ישא בעונש ,ולדוגמה ,רצח ,גניבה או שקר .מצד אחר יש כללי "עשה" ,דוגמת החובה
לחלוק כבוד למבוגרים או לכלכל את התלויים בך .אך מטבע הדברים ,לימים ,כאשר
מסגרות משפחתיות גדלו לקהילות שבטיות או עירוניות והתפתחו יחסי עובד־מעביד
ויחסי מסחר ,התרחב השימוש בהלוואות וכדומה ,נזקקו האנשים למסכת חוקים מפורטת,
שתסדיר את מערכות היחסים שבין חברי הקהילה .החוקים הלכו ונתרבו ,נהיו מסובכים
ומלאי פרטים ,אף כי עדיין בלתי כתובים .גם המשפטים היו מסובכים יותר ונדרש להקדיש
זמן ומחשבה רבים יותר להבנת טיעוני הצדדים ולהצלבה בין עדויות .נדרשו אפוא אנשים
בעלי כישורים ייחודיים לשפיטה :השופטים נדרשו ,מחד גיסא ,לידיעת החוק ,ומאידך
גיסא ,לשום שכל וליושרה ,למען לא יטו משפט.
א
את תפקיד השופטים מילאו אריסטוקרטים ,בזכות מעמדם והידע שצברו .מטבע
הדברים הם נטו לשפוט לטובת בני מעמדם ,והדבר עורר רגשות קיפוח והתמרמרות ,אבל
המוני העם נאלצו לקבל את יחס השופטים ואת אפלייתם כעובדות חיים ,כי האריסטוקרטים
היו אכן היחידים ששלטו ברזי החוק ,ולסמכותם הם אף הוסיפו נופך של קדושה" :כולם
הסכימו ,שמקור הצדק מן האלים הוא" 5.במצב דברים מעורפל זה השופטים גם נטו לקחת
שוחד ,ודומה שהסיודוס מבטא את דעת הקהל בזמנו באמרו" :חוק משפט צדק יטו ,ופיהם
ידבר דברי סלף .אלה שמרו ,המלכים ,בלבבכם ושפטו משפט צדק ,ומלבכם כל דבר און
6
הסירו כליל ,רודפי שחד".
המצב השתנה כשהיוונים הקימו קולוניות .הקולוניות היו ערי־מדינה (פולֵייס )poleis
לכל דבר ועניין ,ומסורת המטרופוליס ( ,metropolisפוליס האם ,הוותיקה) לא חייבה את
בפוליס החדשה .בקולוניות קמה אפוא דרישה להעלות את החוקים על הכתב
המתיישבים
ִ
ולשפוט על פי חוקים כתובים .טענת האריסטוקרטים המעטים שהגיעו לקולוניות לזכות
מסורת אבות לא התקבלה .וראה זה פלא ,משהועלו החוקים על הכתב והמשפט הפך להיות

א

האריסטוקרטים לא נהגו לעבוד ,והקדישו את מרב זמנם לצורכי הכלל וללימודים כלליים.
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מסודר ,ברור וצודק יותר,א השפיע הדבר גם על המטרופולֵייס ,וגם בהן קמה תנועה שדרשה
ב
להעלות את החוקים על הכתב ולשפוט על פי החוקים הכתובים ,כמו בקולוניות הבנות.
מוזס פינלי מסכם:
התביעה לצדק מסבירה עוד פן אחד למסורת המצויה בידינו :תפקידו של המחוקק
הנבון .החוק היה בידי אצולה מסורתית ומסוגרת שעשתה מעשיה בחשאי ושהנציחה
את סמכויותיה בתוך עולם שלמד זה עתה לרשום דברים .זה היה כוח עצום וקשה היה
לעמוד בו יותר ויותר .קמה זעקה ,שלא יהיה צדק כל זמן שלא יהיה החוק ידוע לכול,
חוק מופעל בגלוי ובצדק .מכאן שאותם בני אדם ,שהוטלה משימה זו עליהם בשעה
שהחריפה התביעה – כגון סולון באתונה ,כארונדאס בקאטאניה וזאלווקס בלוקרי
7
שבמערב – היו מתקנים ומחוקקים גם יחד.
משנתקבלה דרישתם של האתונאים וניתנה להם חוקה כתובה ומסודרת,ג נהיו המוני העם
מעורבים יותר ויותר במלאכת החוק :הן בחקיקה וביקורת על החוק והן כשופטים וכפרשני
החוק .האזרח האתונאי הפך אפוא ל"אזרח פעיל" ,לפי הגדרתו של דיוויד הלד ,ששאב
את תובנתו מאריסטו" :אזרח – מי שהשתתף ב'שפיטה ובכהונה בתפקידי ממשל'" 8.לפי
התפיסה האתונאית ,האזרחים חויבו להשתתף במלאכת השלטון והחקיקה ,ובעת ובעונה
אחת הם היו גם נתינים של הפוליס ,הכפופים לחוקיה .הפוליס האתונאית השתדלה להנחיל
לאזרחיה תחושה של חובה ציבורית ומסורת של מידה טובה אזרחית ( )civic virtueושל
9
אחריות לפוליס.
מצד אחר ,הממשל תלוי במידת הפעילות של האזרח .ממשל מוצלח צריך שהאזרחים
ישתתפו בפוליטיקה השתתפות פעילה ,שיהיו מעורים במסכת החיים הציבוריים ,ובבואם
להחליט החלטות – שיבססו את החלטותיהם על הערכה מושכלת ושקולה של הטענות ושל
החלופות .ממשל כושל ,לעומת זאת ,מייצג אזרחים אדישים ,המתנהגים כנתינים צרי
אופקים 10.פריקלס מדגיש את ערך ההשתתפות הפעילה של האזרח ומגנה את האזרחים
הסבילים:
יש בינינו האוחזים בעסקי ביתם ואינם מניחים ידם גם מעסקי המדינה .ואף אותם

א לא בכדי נגזרה המילה "חוק" מהשורש חקק ,שמשמעותו הראשונית לגלף ולחרות באבן .היה בכך רמז
לאקט של חקיקת דברי החוק על לוחות אבן או עץ והצגתם לציבור ,ובכך להקניית סמכות ועליונות למילה
הכתובה על פני מסורת שבעל פה .ראו תיאור מעמד חקיקת חוקה והצגתה לפני ציבור המתנחלים בכנען ביהושע
כד.28–25 ,
ב וראו עדות בת התקופה ליתרונם של החוקים הכתובים .אוריפידס ,שורות .429–422
ג
חוקה ,כאן ובהמשך :אסופה של חוקים ותקנות ( )psephismataולא במובן המודרני של קונסטיטוציה.
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העושים מלאכתם עיקר אינם בורים בענייני המדינה .יחידים אנו בעולם שאין אנו
11
חושבים את מי שאינו נוטל חלק בכל אלה לאיש מנוחות ,אלא לאזרח שאין חפץ בו.
ואכן אחד היסודות החשובים בחייו של האזרח האתונאי היה ההשתתפות הפעילה בחיי
הציבור .האזרח נקרא להשתתף באספת העם ( )ekklesiaארבע פעמים בפריטניאה
()prytaneiaא כלומר אחת לשמונה עד עשרה ימים .אמנם יש להניח כי מלבד אריסטוקרטים
או "בטלנים" תושבי אתונה ,רוב האזרחים לא השתתפו בכל ישיבות אספת העם ,אולם
בוודאי הם השתתפו בהן פעמים אחדות בשנה ,בעיקר כשנידונו נושאים שנגעו להם או
עניינו אותם.ב על ההשתתפות הפעילה מעיד סוקרטס" :אפילו האיש יפה מאד ועשיר
12
ומבית אצילים ,לא יקבלו ממנו ,אלא יצחקו לו וירעישו" (כשהדובר דיבר שלא לעניין).
בדרך כלל החלטות התקבלו בהרמת ידיים ,וברור שלאזרח לא ניתן להשתמט באופן שיטתי
מהצבעות .הוא היה חייב להקשיב ,לשקול את טיעוני הצדדים – ולהחליט.
האזרח נקרא גם לשמש בתפקידי מינהל :הוא היה יכול להיות אחד מ־ 6,000מושבעים
חברי בתי הדין העממיים ,או אחד מ־ 700עד  1,000בעלי תפקידים במינהל הפוליס ,או
אחד מ־ 500חברי הבולה ( ,bouleהמועצה המייעצת) ,או אפילו אחד מעשרת הארכונטים
( ,archontesמושלים) .משך כל כהונה היה כשנה ,והוטלו מגבלות על מספר הכהונות
שהותר לאזרח לכהן בהן (לדוגמה ,האזרח היה רשאי לכהן פעמיים כחבר הבולה ,אבל לא
ברציפות) .הגבלות אלו גרמו לתחלופה גדולה של נושאי המשרות ונתנו סיכוי טוב לכל
אזרח למלא לפחות פעם אחת בחייו תפקיד ציבורי .האזרח הציע את מועמדותו באופן כללי,
ובהגרלה אקראית נקבע אם הוא עלה בגורל מבין המועמדים ,ואם כן – באיזו משרה זכה.
בצורה זו נמנעה הצבתם של "אנשי שלומנו" בתפקידי מפתח.
באספת העם חל עקרון חופש הדיבור ( .)parrhesiaכל אזרח היה רשאי לומר כל אשר
על לבו כל עוד דיבר לעניין ,וכן היה רשאי לתבוע כל אדם ,ואף את החוק עצמו ,בגין
עבירות על החוק ( grapheאו .)dikeג המגבלות היחידות היו מוסכמות דתיות וכללי נימוס
בלתי כתובים שביססו את תוקפם על המסורת ולא על החוק .באווירה זו ,של השתתפות
בחיים הציבוריים ,הן כמשתתף פעיל באספה הן כנושא תפקיד בכוח או בפועל ,האזרח
האתונאי לה היה נתין סביל אלא שליט־מחוקק .החוק (למצער בחלקו) לא היה מצוות
אנשים מלומדה אלא יציר כפיו של האזרח .יתר על כן ,האזרח לא היה רק מחוקק חוקים
אלא גם זה המבקר אותם ומוציאם לפועל ,אם כבעל משרה ,אם כשופט באחד מבתי הדין
א
פריטניאה – עשירית מהשנה האזרחית תקופת זמן בת  36יום.
ב מכלל  43,000אזרחים השתתפו דרך קבע כ־ 6,000–3,000איש באספה .גם הקוורום להחלטות חשובות
נקבע ל־ 6,000אזרחים ,שנחשב לאספה מלאה .דהיינו החלטה קרדינאלית התקבלה על ידי רוב משמעותי ולא
מקרי .ראו בנימין נויברגר ,עמ' .16
ג
להרחבה ראו להלן בסעיף ג.
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המדינאי האתונאי פריקלס ( 429–495לפנה"ס) נואם לפני אספת העם באתונה .הצייר מבטא את ההקשבה ,ההשתתפות
13
האקטיבית ,והאכפתיות של האזרח האתונאי.

העממיים ואם כמשתתף באספת העם בשבתה כבית משפט ( .)heliaiaעם זאת ,אין הוא עומד
מעל החוק כמלך או כטירן ( ,)tyrannosאלא מחויב ככל אדם למלא בדקדקנות אחר כל
סעיפיו ,הן מהטעם העקרוני ,שאדם מכבד ומוקיר את מעשה ידיו ואף חש בהם גאווה ,הן
מהטעם המעשי ,שבעמדו מול החוק אין לו יתרון על רעהו :כשם שהוא רשאי לתבוע את
שכנו ,כך שכנו יכול לתבוע אותו .פריקלס ביטא את תחושתו של האזרח:
אין אנו חיים על פי חוקה המתחרה בחוקי זולתנו ,ויותר משאנו מחקים אחרים ,אנו
משמשים להם דוגמה  ...ואף־על־פי שהכל שווים אצלנו לפי החוקים בדברים שבין
אדם לחברו ,הרי ערכו בחיי הציבור הכל לפי הצטיינותו הוא ,וכושרו הוא הנותן לו
14
יתרון ,ולא יחש־אבותיו;
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הפרתנון" ,מקדש אתנה הבתולה" ,האקרופוליס ,מבט מגבעת הפילופפוס .את המקדש המפורסם בנה פריקלס במאה
15
החמישית לפנה"ס ,עדות לעוצמתה הרוחנית והגשמית של אתונה.

ב .השוויון בפני החוק ()Isonomia
חוקקתי חוקים שווים לנחותים ולנעלים כאחת,
16
לכל איש ואיש קבעתי חוק צדק .סולון
האם אכן היו הכול שווים בפני החוק או שהיו באתונה "שווים יותר ושווים פחות"? ראשית יש
להבהיר שרוב בני הקהילה ,נשים ,ילדים ,עבדים ֵ
וגרים ( ,)metoikoiלא נחשבו ל"אזרחים",
ועל כן הם לא נהנו מזכויות אזרח .שנית ,למשרות מסוימות ,ולדוגמה למשרות צבאיות,
יכלו להיבחר רק בעלי כישורים שבהם ניחנו לרוב בני האליטה.א כדברי פריקלס לעיל:
"הרי ערכו בחיי הציבור הכל לפי הצטיינותו הוא ,וכושרו הוא הנותן לו יתרון ,ולא יחש־
17
אבותיו".
ראינו שבהשתתפותו הפעילה בחיים הפוליטיים ,האזרח האתונאי מציית ל"עקרון
התחלופה" המאפשר לו להיבחר לכל משרה ציבורית אך מגביל את משך כהונתו לשנה .זאת
א ידוע המקרה של קלאון ,שנבחר להיות סטרטג ( ,)strategosמשרה שלפי המקובל לא היה יכול להיבחר אליה
כי היה בן המעמד הבינוני (בעל בית מלאכה לעיבוד עורות) .הוא מונה למשרה לאחר שהתקלס בניקיאס והלה
במחאה התפטר והציע לו לתפוס את מקומו .עמית ,עמ' .368
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למעט במשרות מסוימות ,ולדוגמה ,הסטרטגים ( ,strategoiמפקדי הצבא הבכירים) יכלו
לשמש בכהונות רצופות ולא היו מוגבלים במספרן או במשרות אחרות .יתרונות השיטה
ברורים :מעורבות האזרח בניהול הפוליס אינה פסיבית בלבד ,כמצביע אלמוני אחד מני
רבים ,אלא יכולה להיות אקטיבית ,כנושא תפקיד ביצועי.
יסודות השוויון בשיטה האתונאית היו אפוא :שיתוף מרב האזרחים במלאכת השלטון;
הבעת אמון ביכולת האזרח (גם של בעלי המעמד הנמוך) למלא בהצלחה משימות שעניינן
בפוליטיאה (.)politeiaא השתתפות פעילה באספות העם כהכנה לכהונה בתפקיד בכיר
(שנחשב לפסגת הקריירה האישית־אזרחית); ותחלופה מהירה של נושאי המשרות .כל
אלו שימשו כמנגנון למניעת השתלטות על עמדות כוח וגלישה לטירניה ,ולחסימה ,אף אם
חלקית בלבד ,של האפשרות לשחד בעלי משרות.
ואולם ,אליה וקוץ בה :מי שמכהן בהצלחה במשרה בכירה חושש להעביר אותה לאדם
שכישוריו פחותים משלו ,ובוודאי לא ירצה שטירון פוליטי יחליף אותו בתפקידו .ומלבד
זאת ,הרי כהונה במשרה חשובה מקנה כבוד ויוקרה ,ובמקרים מסוימים אף טובות הנאה.
במילים אחרות ,הן טובת הכלל והן טובתו האישית של בעל התפקיד מחייבות לכאורה שהוא
יוכל להמשיך ולכהן אף לאחר שפקע זמן כהונתו .האם יעדיף שלא לציית לחוק ויתעקש
להמשיך להחזיק במשרתו? השאלה רלוונטית בוודאי בתפקידים המקנים לו סמכויות רחבות
שבהם הוא יכול להתעלם מהחלטת מועצת העם.
באתונה עקרון הציות לחוק גבר על כל שיקול אחר ,ואכן ,ככלל ,האזרחים האתונאים לא
ב
תבעו ,לא במפורש ולא במשתמע ,להמשיך להחזיק בכהונתם מעבר לזמן שהוקצה להם.
הם קיבלו בלא התנגדות את הדרישה המקובלת להעביר את המשרה ליורשיהם ,להיפרד
מהתפקיד ולחזור למעמדם כאזרחים מן השורה – למעט הארכונטים לשעבר ,שעברו לכהן
באראופגוס ( ,Areiopagosהמועצה האריסטוקרטית).
אנו רואים אפוא ציות מלא לחוק ,אפילו על ידי החשובים שבאזרחים ,למרות הפיתוי
לעקוף אותו ולהמשיך ליהנות ממטעמי השלטון .ודאי שהציות לחוק זה הקרין על ציות
לחוקים אחרים .בעניין זה הגדיל לעשות הטירן פיסיסטרטוס ,שאחד האזרחים תבע אותו
לדין באשמת רצח .פיסיסטרטוס הופיע במועד כאחד העם לפני דייני האראופגוס ולימד
זכות על עצמו 18.ניתן לטעון שלפיסיסטרטוס היה יתרון לא הוגן בהיותו הטירן ,ועובדה היא
שהתובע לא התייצב למשפט .אולם לנתבע היה חשוב להפגין שאין הוא עומד מעל החוק וכי
א
למונח "פוליטיאה" אין תרגום פשוט לעברית ,וניתן להבין אותו במשמעות מערך הכללים החלים על
האזרחים ועל האזרחות.
ב ניתן להזכיר את סולון ,שסירב בתוקף לשנות או אף לפרש את חוקיו לאחר שכהונתו תמה (אריסטו תשס"ו,
יא) ,ומנגד את הארכון דמסיאס ,שסירב לוותר על כיסאו במשך שנה וחודשיים ,עד שהדיחוהו בכוח בשנת 580
לפנה"ס (שם יג).
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המשטר שכונן אינו טירניה .הנה לשון החוק שהיה תקף באותה עת ,בציטוטו של אריסטו:
"זו תורת האבות של האתונאים :כי יקום איש למשול כטירן או ייתן ידו לכינון טירניה,
ישללו זכויות האזרח שלו ושל צאצאיו" 19.הנה כי כן ,הכול שווים בפני החוק ,וחוק שכולם
מכבדים – סמכותו מתפשטת על כל תחומי החיים.
על העיקרון הזה ערערו בני האליטות .לטענתם ,הגיעו להם זכויות־יתר ,בין השאר
משום שהם שירתו בתפקידים רבי השפעה ואחריות שהמוני העם השתמטו מלשרת בהם,
א
ובלשונו של "האוליגרך הזקן":
אבל במשרות המביאות ברכה כשהן בידיים נאמנות ,והן בסכנה לעם כולו כשהן
בידיים שאינן כשרות לכך ,אין העם מבקש חלק באחת מאלה;  ...אולם במשרות
20
שיש בהן תשלום שכר ותועלת לבעליהן מבקש העם ליטול חלק.
במילים אחרות ,בני האליטות מפקפקים בנימוק שהמוני העם רוצים למלא משרות ציבוריות
מתוך רצונם להשתתף בממשל ,ולטענתם ,ההמונים מצפים רק לגמול חומרי .לכן מן הדין
שזכויותיהם יצומצמו .הלך רוחות זה רווח כנראה במועדוני החברה הגבוהה ()hetaireiai
באותה תקופה.ב כל זמן שהאימפריה שגשגה ,הביקורת נשמעה רק בחדרי חדרים ורגשי
הקיפוח הושתקו .אולם משנחלו האתונאים מפלות והאימפריה החלה להתפורר ,גברה
לנעלים) הייתה הסדק
הביקורת והיחס לחוק השתנה .הדרישה לאי־שוויון (מתן זכויות־יתר
ִ
הראשון במסכת החוק ,והיא סללה את הדרך למהפכה האוליגרכית ולביטול הדמוקרטיה.

ג .אכיפת החוק
אמר הקדוש ברוך הוא :חקה חקקתי ,גזירה גזרתי ,אי אתה רשאי לעבור על גזרתי!
(במדבר רבה ,יט)
אחד האתגרים העומדים בפני כל משטר הוא אכיפת החוק .באתונה לא הייתה משטרה
שתפקידה לתור אחר עבריינים ולא היה מנגנון תביעה ציבורי־אנונימי מטעם הפוליס
שיתבע עוברי חוק .את התביעות הגישו האזרחים שנפגעו .ההנחה הייתה שאם אדם מסוים
נפגע ממעשה עוולה הוא בוודאי יתלונן לפני הרשויות – ואלה ,אם ימצאו שיש לכאורה בסיס
לתלונה ,יעמידו את הפוגע לדין .אם נפגע אזרח או תושב ,הוא עצמו יגיש את התביעה.
א כסנופון ב"חוקת האתונאים" ,שכתב סופר אנונימי המכונה בפי החוקרים "האוליגרך הזקן" .נראה שהמחבר
היה חבר באחד ההטאריאיי (ראו הערה להלן) והעלה דברים שנאמרו שם על הכתב .מקובל לראות בדבריו ביטוי
להלך רוחה של האוליגרכיה בטרם המהפכה האוליגרכית.
ב
הטאריאיי ( :)hetaireiaiחבורות או מועדונים חברתיים של בני המעמד הגבוה בני גילים קרובים .לעתים
ההתכנסויות נשאו אופי פוליטי ,ואז הן התנהלו בחשאי.
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אם הנפגע נהרג ,יגיש אותה אחד מבני משפחתו ,ואם הוא לא היה אזרח ,היה הפרוסטאטס
א
( ,prostatesהפטרון) חייב להגיש אותה.
ואולם ייתכן גם שהציבור הוא הנפגע ,לדוגמה ,בעבירות כמו השלכת אשפה ברשות
הרבים ,ייצוא תאנים לערים סמוכות שגורם לעליית מחירן ופוגע בשכבות הנמוכות,
וכיוצא באלה .במקרה זה היה כל אזרח רשאי להגיש תביעה ציבורית (גראפה  .)grapheאך
אפילו אם היה מי שחשב שהוא עצמו נפגע ,מדוע שיסתכן בהרעת יחסיו עם שכנו? הפתרון
האתונאי היה להציע לאזרחים תמריץ כספי :אם טענתו של התובע הוכחה ,הוא קיבל חלק
מהקנס שהושת על העבריין .מתברר שזה היה פתרון מוצלח ורבו באתונה המלשינים־
התובעים שהיו תרים אחרי עבריינים.ב המניע שלהם היה לכאורה להגביר את אכיפת החוק,
אך למעשה חלקם נשאו עיניהם לפיצוי שיזכו בו .האם המלשינים אכן תרמו לאכיפת החוק
ולצמצום הפשע או שהרעילו את האווירה בזריעת חשש להלשנות שווא?
הטיעון שהעלו המצדדים במנגנון זה היה שהמלשין מיישם למעשה את עקרונות המשטר
הדמוקרטי :אכפתיות ,מעורבות ,השתתפות פעילה ,שמירה על החוקים ואכיפתם ,ותאוות
המשפט .בד בבד עולה מהמקורות שעל המלשינים נמתחת ביקורת קשה 21.יש להניח,
שהעשירים הם שעמדו בראש ההתנגדות ,שכן הם היו עלולים לשלם קנסות כבדים אם
נתפסו .ואכן מתנגדי ההלשנות העלו טיעונים מתנשאים :זכות לחיי שלווה והתנגדות
לחיטוט במעשיהם של אחרים .אף האוליגרך הזקן מדגיש שלא הצדק (עקרונות הדמוקרטיה)
הוא העומד לנגד עיניהם של המוני העם ,אלא הרווח" :ובבתי הדין חשובה להם מן הצדק
22
התועלת שהם מפיקים".
האם התגשם החזון של פוליס נטולה לחלוטין פשע ואלימות? בסוגיה זו העדויות חלוקות.
לפי עדותו של האוליגרך הזקן" :ופרועים הם באתונה העבדים והגרים" 23.ויתרה מזאת:
" ...בקרב הטובים ,מעטים פורצי־הגדרות ועושי־העוול  ...ואילו בקרב המון־העם ,גדולה
הבערות והקלקלה והאוון" 24.לעומתו ,פריקלס מצייר תמונת מצב שונה:
כך נדיבים אנו במעשי היום־יום שלנו הנקיים מחשדות הדדיים .אין אנו קוצפים על
שכן שנתפס לתאוותו ,ואף אין אנו מעמידים עליו פנים של כעס  ...אין אנו חוטאים
לענייני הכלל מתוך יראת־הכבוד .ואנו מצייתים תמיד למושלים ,אשר יהיו עלינו,
25
ולחוקים ,ובייחוד לחוקים שנתנו לטובת העשוקים.
יש להניח שבמציאות התמונה הייתה מאוזנת יותר ,ושני הדוברים הגזימו בדבריהם .עובדה
היא שבאתונה רבו המשפטים ,והיו עשרה בתי משפט עממיים פעילים ,וזאת נוסף על
א במקרה זה נקבע בחוק סדר מסוים שקבע איזה קרוב משפחה אמור להגיש את התביעה.
ב הכינוי שניתן להם היה "סיקופנטים" ,מגלי תאנים (ביחיד  ,sykophantesברבים  .)sykophantaiמקור הביטוי
כנראה בתקנה מזמנו של סולון ,שאסרה ייצוא תאנים ,כפי שנרמז לעיל.
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הפורומים שטיפלו במשפטים חמורים ,ובהם האראופגוס והאספה הכללית בשבתה כבית
משפט .ברור שאין לטעון שכל האזרחים ובני חסותם באתונה מילאו תמיד אחר כל הוראות
החוק וכי לא התרחשו פשעים ,ואולם נראה שהאתונאים הצליחו לנהל אורח חיים שאנן
ושלו .בקהילה שמנתה כמה מאות אלפי איש 26הפשיעה הייתה נמוכה מאוד ,וכאמור ,לא
היו בה מנגנוני אכיפת החוק כגון משטרה ותביעה ציבורית.א ודאי שהדבר נבע ממחויבותו
הבסיסית של האזרח לקיום החוק וכיבודו ,כפי שהדגיש פריקלס.
בעיה אחרת שעל מכלול החוקה היה להתמודד ִאתה היא ביקורת החוק .יש חוקים
שמתאימים לתקופה אחת ואינם מתאימים לתקופה אחרת ,יש חוקים המחייבים ענישה
חמורה יתרה ויש חוקים המתנגשים בחוקים אחרים .החוק האתונאי התיר להגיש תביעה
( )graphe paranomonנגד יוזם חוק .אם נמצאה התביעה מוצדקת ,היוזם נענש והחוק בוטל.
בתום שנה מחקיקת החוק ניתן היה לתבוע רק את החוק עצמו ולדרוש את ביטולו.
במקרה זה אנו רואים מימוש של שלושה עקרונות חשובים( :א) ההכרה ,שהחוק הוא
מעשי ידי אדם (האזרח האתונאי בעצמו) וככזה הוא ניתן לביקורת; (ב) מערכת החוקים
אינה במצב התאבנות אלא בתהליך של שיפור מתמיד; (ג) לא החוק הוא העליון ולא אספת
העם היא העליונה (שהרי אפשר לשנות גם את החוק וגם החלטת אספה קודמת) אלא השילוב
ב
ביניהם ,המהווה את הפוליטיאה.
במילים אחרות ,מתקיים כאן "איזון פערים" (על כך יורחב להלן ,בסעיף ה) בין האספה,
שהיא לכאורה הריבון ובכוחה לחוקק חוקים ואף לשנותם ,ובין הליך חוקי ,שהוא הסמכות
העליונה ,שבכוחו לשנות החלטות אספות העם .מחד גיסא ,השילוב הזה מונע שימוש לרעה
בעוצמתו של החוק ובחוקים שאבד עליהם כלח ,ומאידך גיסא ,הטלת מרות החוק על אספת
העם שהיא לא תיהפך לטירניה או לאֹוכלוקרטיה ( ,ochlokratiaשלטון ההמונים) .לא בכדי
הייתה אחת הפעולות הראשונות של השליטים החדשים במהפכה האוליגרכית לבטל את
ג
ה"גראפה פאראנומון".

ד .יחס הגומלין שבין זכויות פוליטיות לבין התרומה לפוליס
אנה ה' ,זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי.
(מל"ב כ ,ג)
א
יש לציין כאן את קיומה של ועדת האחד־עשר ,שתפקידיה היו ביצוע מעצרים והוצאות להורג ,אבל ודאי
שהיא לא תפקדה כמשטרה במובנה המודרני המקובל.
ב
לטענתו של אפרים דוד (עמ'  ,)119מדובר בעליונות שלטון החוק בלבד ,באשר החלטות של אספת העם
ניתן לבטל בבית המשפט העממי ,שמנה לפחות  500חברים.
ג
תחת המסווה של חזרה ל'משטר האבות' :אריסטו תשס"ו ,פרק לד.
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מי שנשאו בעול החובות הצבאיים והכלכליים לפוליס דרשו לקבל חלק משמעותי בזכויות
האזרחיות ולהשתתף בקביעת גורלה של הפוליס .ככל שהחובות גדולים יותר ,כך רחבות
יותר הזכויות הפוליטיות .במשטר הטימוקרטי (timokratiaא) שהנהיג סולון ,אנשי 500
המידות ( )pentakosiomedimnoiהיוו את המעמד העליון .הם ששילמו את רוב המסים
והתרומות ושירתו בצבא כהופליטים ( ,hoplitaiחיילים־אזרחים) ויכלו לשרת בכל התפקידים
הציבוריים ,לרבות הבכירים ביותר :ארכונטים וגזברים ,הם שאיישו את השורה הראשונה
של הפלנקס ( )phalanxוניצבו מול האויב.ב אנשי  300המידות ,הפרשים ( ,)hippiesיכלו
לשרת ברוב המשרות הציבוריות למעט הבכירות שבהן ,ולימים נפתחו בפניהם גם משרות
הארכונטים .אף הם שירתו בצבא כהופליטים ,וכמוהם אנשי  200המידות ( ,)zeugitaiשיכלו
לשרת רק במשרות ציבוריות זוטרות ובמועצת ה־ .400פשוטי העם ,התטים (,)thetes
לעומת זאת ,הורשו להשתתף רק באספת העם.
במשך הזמן ,עם התפתחות כוחה הימי של אתונה ,נדרשו התטים לשרת כתופסי המשוט
בספינות המלחמה והיו עמוד השדרה של הצי.ג בזכות תרומתם זו למאמץ המלחמתי
האתונאי הם דרשו יתר זכויות אזרח וזכות לשרת במשרות ציבוריות ,ודרישתם נענתה
במלואה.ד פתיחה זו של המשרות הציבוריות לכלל אזרחי אתונה באה על חשבון ייצוג
המעמד העליון ,ומובן שהיא עוררה בו התמרמרות ,משום שהם המשיכו למלא את
חובותיהם כבימים ימימה ,ולהרגשתם ,הופר האיזון בין חובותיהם לזכויותיהם .את הרגשות
האלה ביטא יפה האוליגרך הזקן ,שכבר בפתח דבריו מגנה את החוקה האתונאית בכלל ואת
התנהגות המוני העם:
האתונאים  ...בחרו בחוקה המועילה לשפלים יותר מאשר לטובים [לאריסטוקרטים].
בדין ניתן כאן היתרון לשפלים  ...שהרי העם הוא המניע את האוניות ונותן לעיר
[פוליס] את כוחה  ...אבל במשרות המביאות ברכה כשהן בידיים נאמנות ,והן סכנה
א
טימוקרטיה – משטר ,שבו זכות ההצבעה מוקנית בהתאם לשומת הרכוש ולא מיחוס אבות (אריסטוקרטיה,
אוליגרכיה) או כל קריטריון אחר.
ב היה נהוג שהלוחמים רכשו מכספם את הציוד הצבאי שלהם .רק אדם שנמנה עם שלושת המעמדות העליונים
ומצבו הכלכלי היה איתן ,היה בידיו לרכוש את שלל הציוד שההופליט השתמש בו :קסדה ,חנית ,מגן ,ברכיות
וכדומה .פשוטי העם ,התטים ,בני המעמד הנמוך ,לא היה לאל ידם לרכוש את הפריטים היקרים ,וממילא הם לא
יכלו לשרת כהופליטים.
ג
בזמן המהפכה האוליגרכית הראשונה עגן הצי האתונאי במימי האי סאמוס .לנוכח הידיעות על המהפכה
באתונה כינסו התטים ,תופסי המשוט ,אספה ובה הם הכריזו שהם ,המהווים את הפוליס וממשיכים את
המשטר הדמוקרטי" ,אין להם [משתתפי האספה] ליפול ברוחם על שהעיר [אתונה] פרשה מהם .שכן המיעוט
[האוליגרכים] הוא שפרש מהם ,הרוב ,המשופע יותר באמצעים ,שמאחר שכל הצי הוא בידיהם ,יאלצו את כל
הערים הכפופות לתת להם כסף ,כאילו היה מושבם באתונה" (הדגשה שלי) .מהות הפוליס לא השתנתה אף על פי
שהיא כבר לא באתונה (תוקידידס ,ספר שמיני ,עה־עו).
ד
למנות תטים למשרות ציבוריות התאפשרה לאחר שהוחלט לשלם משכורות בגין כהונה בשירות
היכולת ַ
המדינה.
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לעם כולו ,כשהן בידיים שאינן כשרות לכך ,אין העם מבקש לקחת חלק באחת
מאלה .אין העם רוצה במדינה [פוליס] בעלת חוקים טובים שעה שהוא עצמו עבד
אלא רצונו להיות בן־חורין ולשלוט  ...ובבתי הדין חשובה להם מן הצדק התועלת
27
שהם מפיקים.
ומסקנתו הבלתי נמנעת" :אמנם אפשר למצוא דברים רבים כדי לתקן את החוקה אלא שכל
עוד הדמוקרטיה קיימת אין למצוא על נקלה תקנה מספקת לחוקה" .28האם יש סיכוי להחליף
את החוקה? כלומר מעבר לביצוע תיקונים קלים "שאפשר להוסיף או לגרוע זעיר פה זעיר
שם" ,אלא לבטל את הדמוקרטיה מכללה? האוליגרך הזקן עונה בשלילה:
אין להניח שבאתונה ,במקום בו המשרות בידי העם ,קופחו זכויותיהם של הרבים
שלא־בדין .שהרי באתונה ניטלות זכויות רק מאלה שאינם ממלאים תפקידם
באמונה ,ושאינם מדברים ועושים את הנכון .ואם כך הדבר ,אין לחשוש באתונה
29
לדבר נורא מידי אלה ,שזכויותיהם קופחו.
אולם אין לקבל מנשר זה כקבלת הדין והרמת ידיים מוחלטת .יש להניח שהמחבר לא היה
טורח להעלות דבריו על הכתב אם לא סבר שהפצת הדברים ברבים (בקרב ההטריאירידות
בעיקר) תעשה נפשות להשקפתו ובסופו של דבר ,יתאחדו "כבדי הנשק ,מן האצילים ומבני
הטובים" לעשות מעשה.א היחס הבוטה לאספת העם ולמנהיגיה בא לידי ביטוי גם במחזות
של אריסטופנס שהועלו באותה עת" :צרעות"" ,פרשים" ואחרים .אף אריסטו ,המנסה
ב
להיות אובייקטיבי ,לא חושך מקלאון את שבט לשונו:
 ...ואילו בראש העם [עמד] קלאון בן קלאומנס ,שנראה כי השחית מאוד את העם
בדחפיו האלימים ,והיה הראשון שצעק מעל במת הנואמים ,שפך עלבונות ונאם
30
כשהוא חוגר בגדו ,בעוד האחרים נאמו כנאה וכיאות.
יש קו מקשר ברור בין המחזות ,דעותיו של האוליגרך הזקן ותיאורו הלגלגני של אריסטו.
חוסר שביעות רצון ,הרגשת מרירות וקיפוח ,וזילות המשטר הנובעת מהתחזקות בלתי־
פרופורציונית בכוחם של המוני העם ושימוש לרעה במכשירי השלטון שניתנו בידיהם.
דעות אלו הן הסנוניות הראשונות המבשרות חוסר כבוד לחוקה ופקפוק בחובה לציית

א
אין ספק שבדברים האחרונים יש מן החכמה שלאחר מעשה .אין יודעים מה הייתה השפעתם של מנשר זה
ודומים לו על הלך הרוחות וההכנות למהפכה האוליגרכית .ואולם יש בו כדי להעיד על הלך הרוח באותה תקופה,
שהתחזק לנוכח התבוסות שנחלה אתונה במלחמתה בספרטנים ואולי גם על אווירת האבל ששררה לאחר מגפת
הדבר.
ב דוד (עמ'  )192טוען לגרסה שונה מעט לשם אביו של קלאון :קלאינטוס.
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לחוקים .עם זאת ,עלינו להתייחס בזהירות לסוגה זו ,הדנה ברותחין או שמה ללעג את כלל
א
המנהיגים ואנשי ציבור.
קלאון היה כנראה מודע להלך רוחות זה ולסכנה המאיימת .בנאום שהוא נושא בפרשת
מיטיליני ()Mytileneב הוא עונה למבקריו:
אך נורא שבעתיים הדבר ,אם שום דבר מהדברים שנחליט עליהם לא יהיה קיים
ועומד ,ואם לא נכיר ,שעיר ,שחוקיה טובים פחות ,אך הם קבועים ועומדים ,חזקה
יותר מעיר שחוקיה טובים ,אך הם נטולי תוקף; ושבורות שענוותנות עמה תועלתה
גדולה מחריפות שיהירות בצידה; ושפשוטי האנשים הם בדרך כלל אזרחים טובים
יותר מהשנונים שבהם ... .ואל תבואו לייעץ להמון שלכם עצות ,הנוגדות להכרתכם,
31
מתוך גאווה על כשרון־הדיבור ועל חריפות ההתנצחות.
כל עוד שלטה אתונה ביד רמה בבעלות בריתה וכספי המסים זרמו ,לא מצאו דעות אלו אוזן
קשובה .ואולם משנתערערה האימפריה גברו הספקות :אולי בכל זאת יש בסיס לטענות?
בסופו של דבר הבשילה הקרקע למהפכה אוליגרכית ,שמן הסתם לא הייתה פורצת אלמלא
היה חלק משמעותי של אזרחי אתונה מוכן להפר את החוקה .תבוסתו של קלאון בפרשת
מיטיליני אך מחזקת את אזהרתו" :הללו [האריסטוקרטים] מבקשים להיראות חכמים
מהחוקים עצמם ולנצח בכל דיון על ענייני הכלל ,כאילו לא ניתן להם לגלות חכמתם בדברים
חשובים יותר ,ומתוך כך הם מכשילים בדרך כלל את מדינותיהם" 32.היא גם מאששת את
33
נבואתו של אריסטופנס" :יש אלף פרשים עזי לבב  ...והם יחישו לך עזרה!"

ה .סיכום
מאז הודחו הטירנים מהשלטון הונהגו שינויים רבים בחוקת המשטר הדמוקרטי ששרר
באתונה .רבות מהתמורות נעשו בשיטת הניסוי וטעייה :חוקים הובאו לאספת העם ,נידונו,
אושרו ,נבחנו לפי תוצאותיהם ,ואם התברר שאין הם מניבים את התוצאות המקוות ,הם
שונו או בוטלו.
34
לפי מודל "הפערים המאוזנים" ( )balanced disparitiesשל הארי אקשטיין (,)Eckstein
א דוגמה אופיינית מימינו היא הסטירה החריפה של חנוך לוין "מלכת האמבטיה" ,שהועלה בימי מלחמת
ההתשה .אמנם הקהל צחק ,אבל הוא הכריח את ההנהלה להוריד את ההצגה .האם חוקר עתידי יניח שחנוך לוין
ביטא את הלך הרוחות בעם?
ב מיטילני מרדה באתונה בשנת  427לפנה"ס ,אך כוח משימה אתונאי הכניע אותה .תחילה החליטו האתונאים
באספת עם להעניש את המורדים בחומרה :להרוג את כל הגברים ולמכור את הנשים והילדים לעבדות .למחרת
שונתה ההחלטה באספה שנייה.
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אם הממשל רוצה למשול ,עליו להיות בעל עוצמה ,מנהיגות ויכולת להחליט החלטות
ולממשן .מצד אחר ,עליו להיענות במידה כלשהי לרצונותיהם ולדרישותיהם של האזרחים.
"יש אפוא צורך לשמור איזון בין עוצמה שלטונית לבין היענות שלטונית" 35.בהתאם
לעיקרון הזה הוענקו לאזרח באתונה זכויות ,ובהם שותפות במלאכת השלטון והמשפט ,ובד
בבד גם הוטלו עליו חובות ,דוגמת שירות בצבא וציות לחוק.א השתמטות ממילוי החובות
ב
תביא לערעור המבנה העדין של המשטר הדמוקרטי ותגרום לקריסתו.
מתוך הבנה אינטואיטיבית של המודל הזה מצא האזרח האתונאי את דרך הזהב ואת
המידתיות הדרושה בין עודף פעילות אזרחיתג ובין האיפוק הנדרש בהעלאת חוקים או
הצעות לסדר היום ,כדי שלא להעמיס ולאפשר לממשל לתפקד כראוי.ד מאידך גיסא ,הוא
לא הזניח את חובותיו ולא שקע באדישות ובחוסר מעש :הוא ביקר את הממשל ואת פקידיו,
לא היסס לשנות חוקים או החלטות ולא איפשר השתלטות של קבוצה קטנה על מנגנון
הממשל .וכמובן ,מההיבט האישי ,הוא חייב את עצמו ואת הכפופים לו (בני ביתו ,עבדיו
ובני חסותו מקרב הגרים – ה־ )metoikoiלציית לחוקה על כל סעיפיה ודקדוקיה.
אחת הסיבות להצלחת המשטר הדמוקרטי באתונה וליציבותו הייתה מחויבותו של האזרח
האתונאי לחוק .האזרח הרגיש שמעצם השתתפותו הפעילה באספת העם הוא נמנה עם
חבר השליטים ,שהוא משתתף משמעותי בהתוויית החוקים ,ובמלאו משרות ציבוריות הוא
מיישם אותם.ה על כן ,בתור נתין הוא גם ציית לחוקים בכל עת ובכל מקום כל עוד הוא
חש שאינו מופלה לרעה בגלל מעמדו ,נחיתותו הכלכלית או חולשתו .אחת לשנה הומחש
העיקרון שאזרחים ,לרבות המכובדים ביותר ,מרכינים ראשם בפני עליונות החוק ומפנים
את משרותיהם ,ואם הם כך – אף אני כך .כולנו שווים!
אחת הסכנות לקיום החוק היא הטענה :למה לו (גוף שלישי שלכאורה אינו מעורב

א
ואם האזרח נמנה עם בני מעמד הביניים או המעמדות העליונים ,אף לרכוש את כלי נשקו בכספו.
ב אקשטיין מבסס את ה"תיאוריה של דמוקרטיה יציבה" על דוגמאות מדמוקרטיות מודרניות (ראו עמ' –287
 .)225אוסיף שהתיאוריה שלו יפה גם למשטרים אחרים .לדוגמה ממלכת יהודה שבה שלטה שושלתו של דוד
המלך ברציפות יותר מ־ 400שנה.
ג
אחת מתלונותיו של האוליגרך הזקן הייתה" :פעמים אין אדם יכול להביא את ענייניו בפני המועצה או בפני
העם ,אף אם יחכה שנה שלמה ,שכן מפני רוב העניינים בעיר [פוליס] אין הם יכולים לטפל בכולם ולסיימם".
לטענות אחרות של האוליגרך הזקן ראו בסעיף ד לעיל.
ד
כדי למנוע התנוונות של הממשל הנהיג קלסתנס את מנגנון האוסטרקיזם ( .)ostrakismosמנגנון זה התיר
להרחיק מהפוליס לתקופה של עשר שנים אזרחים שהנהיגו סיעות אופוזיציוניות ששיתקו את עבודת הממשל או
שהשפעתם הייתה רבה יתר על המידה (דהיינו שהיו טירנים בכוח) ,בלי לפגוע ברכושם ובמשפחותיהם .משכשל
האוסטרקיזם למלא את תפקידו ,הונהג או התחזק אקט הגראפה פאראנומון שנידון למעלה.
ה
לדעתי ,גודל האספה היה משמעותי מאוד .פורום של  6,000–5,000משתתפים גדול דיו להקנות לגיטימציה
להחלטות או לחוקים המתקבלים .מצד אחר הוא עדיין פורום אינטימי ,האזרח רואה מי משתתף בדיונים ,מה הלך
הרוחות ,כנראה משתתף בהסתודדויות בזמן הדיונים ויודע אם ההצבעה אכן משקפת את רצון הפורום.
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בסכסוך) מותר ולי אסור? טפלו בו קודם ואחר כך בי!א טענה זו מקנה לגיטימציה לכאורה
להפרות חוק אחרות .באתונה הופגנה בפומבי לפחות התחושה שהאזרח הוא גם השליט ,וזה
כנראה אחד המפתחות להבנת הצלחת המשטר הדמוקרטי .באותן פולייס שאתונה כפתה
עליהן משטר דמוקרטי ניתן היה למעשה לקבל רק החלטות שאתונה סמכה עליהן את ידיה
ולכן לא יכלה להיות קיימת אותה תחושה של השתתפות במלאכת הממשל.ב עובדה היא
שכאשר מאסו במשטר ,כשחשו שסמכותה של אתונה התערערה ,ראתה אתונה בכך הכרזת
ג
מרד ולא החלטה לגיטימית שהדמוס המקומי קיבל.
גם ג'וסיה אובר ( )Oberמקבל את עקרון הפערים המאוזנים ומציין שהדמוקרטיה פעלה
באמצעות איזון בין השוויון הפוליטי ואי־השוויון החברתי 37.צורת הדיון ודרך קבלת
ההחלטות באספת העם ובבתי המשפט הדגישו את השוויון הפוליטי ומיתנו את כוחה של
העילית .האריסטוקרטים היו מעורבים במוסדות השלטון הן בזכות החינוך שהוקנה להם
בצעירותם והכשיר אותם לתפקידים אלו ,הן בזכות יכולתם הכלכלית להתפנות לעסקי
הציבור .הם נהנו מפעילותה הכלכלית הרחבה של האימפריה וזכו לכבוד .הרבים הכירו
במעלתם של אנשי העילית :ביכולתם לשמש בתפקידים ציבוריים ,קל וחומר בתפקידים
צבאיים המחייבים הכשרה מיוחדת ,וכן ביכולתם הכלכלית לממן פרויקטים שהפוליס
לא יכלה לממן אותם ,דוגמת תחזוקת צי המלחמה ואירועי תרבות ומשתאות ,וביכולתם
להעשיר את חיי הרוח.ד ביטויים כגון "יפים וטובים" ( )kaloi k’agathoiהם ממטבעות הלשון
של האידיאולוגיה האוליגרכית ,שלא עוררו גיחוך .מצד אחר ,מעורבותם של בני העילית
באספת העם ובבתי המשפט חייבה אותם להכיר בכך שהדמוס הוא מקור הסמכות הפוליטית
הלגיטימית ,ושרצון הרבים הוא המבטא הלכה למעשה את רצון הדמוס .הם גם קיבלו עליהם
את שפת האידיאולוגיה הדמוקרטית על סמליה בפורומים שבהם התנהל הדיון הציבורי:
אספת העם ,בתי הדין ,התיאטראות ,וכמובן ,האגורה (כיכר השוק המרכזית) .הדמוס,
בין ששלט באספה ובין שפסק בבתי המשפט ,היה הריבון הבלעדי .המעמדות השונים
א לדוגמה קרובה ,המתנחלים מעבר לקו הירוק כשמאשימים אותם בהקמת התנחלויות בלתי חוקיות טוענים
שהרשות אינה מטפלת בבנייה הבלתי חוקית במגזר הערבי ,אלא "נטפלים רק להם".
ב כדברי הנרי פורד ממציא מכונית מודל־ Tהמפורסמת" :הם יכולים לבחור איזה צבע שירצו ,כל עוד הוא
שחור".
ג
בפרשת מיטיליני ,קלאון הוריד את המסווה מפני אתונה המתחסדת" :פעמים רבות נוכחתי לדעת
בהזדמנויות שונות שדמוקרטיה אינה מסוגלת לשלוט באחרים  ...שלטונכם אינו אלא רודנות ושנתיניכם
מתנכלים לכם ומקבלים עליהן מרותכם שלא בטובתם"(תוקידידס ,ספר שלישי ,לז) .משום כך הוא קורא להעניש
בחומרה את המורדים כדרך שמעניש כובש ,ולא לדון אותם לקולא כשם שמענישים בעלי ברית" :יש לעונשם
אפוא כרשעתם ולא לתלות את האשמה במעטים [האריסטוקרטים] ולפטור את ההמון ,כי כולם כאחד התגוללו
עליכם" (שם ,ל"ט).
ד
לא לחינם התקבצו ברגע היסטורי אחד ובמקום אחד ענקי רוח דוגמת סוקרטס ,אפלטון ,אריסטו וחבריהם.
וראו תיאור פריחתה של אתונה במחצית השנייה של המאה החמישית אצל משה עמית ,עמ' .332–331
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שיחזור האגורה (כיכר השוק) האתונאית במאה הרביעית לפנה"ס .באגורה נבטו זרעי רעיונות חדשים ,דנו ,ליבנו
וליטשו אותם ,לפני שהביאו אותם לאספת בעם .בתמונה העליונה – דגם האגורה ,בתמונה התחתונה – מפת
36
האגורה ושמות הבניינים הבולטים.
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חיו בכפיפה אחת ,נעזרו זה בזה והפרו זה את זה ,ולמרות אי־השוויון הכלכלי ,היה שוויון
א
פוליטי.
אין מי שביטא את הרעיון הדמוקרטי ואת המחויבות לחוק בבהירות רבה יותר מהנואם
הדגול דמוסתנס" :ובכן ,מהו האמצעי ההוגן ,המהימן היחיד המגן על החוקים? אתם:
הרבים 38."]hoi polloi[ .וכל המוסיף – גורע!
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