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מבוא

רבים  ומצביאים  פוליטיקאים  נענשו  האתונאית  הדמוקרטיה  של  הארוכות  קיומה  בשנות 

בגין פעילותם הפוליטית. לפי סקירתו של נוקס (Knox(, מתברר כי פחות ממחצית מבין 41 

הפוליטיקאים האתונאים הידועים ביותר הצליחו להימנע מעונש פוליטי כלשהו.1 רוברטס 

)Roberts( מביאה נתונים דומים, ומונה נושאי משרה רבים שהודחו בסוף המאה החמישית 

כניסתו  לפני  בדיקה שגרתית  כל בעל משרה עבר  גנרלים.  כ־50  ובמאה הרביעית, מהם 

במסגרת  הרמן  גבריאל  פרופסור  בהנחיית  ב־2008  שנכתבה  סמינריונית  עבודה  של  עיבוד  הוא  המאמר   *

לימודים לתואר בוגר בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים.
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לתפקיד והיה חשוף לתביעות על סמך ביצועיו לאחר סיום תפקידו. אולם גם פוליטיקאים 

שצברו את כוחם ללא מינוי רשמי אלא באספת העם, היו עשויים להיתבע. לפי רוברטס, 

ואילך,  לפסה"נ   430 משנת  דהיינו  פריקלס,  אחרי  לנו  הידועים  מהפוליטיקאים  כ־80% 

שירתו במשרה רשמית בזמן כלשהו במהלך הקריירה שלהם. כפי שיתברר בהמשך הדברים, 

מתוך כך ניתנה לציבור הזדמנות לתבוע אותם בדיעבד גם על בסיס פעילותם הלא־רשמית 
בעבר.2

אולם  וכדומה,  נטילת שוחד, מעילה  בגידה,  בגין  נענשו לכאורה  המנהיגים שהואשמו 

המניעים  היו  אלו  לא  רבים  שבמקרים  מסתמן  אחרים  ובמקורות  התביעה  בנאומי  מעיון 

המצביא  של  או  הפוליטיקאי  של  דינו  גזר  רבים  במקרים  כי  נראה  לתביעה.3  העיקריים 

הוכרע בעיקר על רקע כשלונו במילוי תפקידו או בשל דבקותו במדיניות בלתי רצויה.4 

אחת הקושיות החשובות שהמאמר הנוכחי נדרש להן היא בירור היקף הפרשנות האתונאית 

למושג האחריות האישית של המנהיג. 

השיטה  על  דגש  עם  הרלוונטית,  בתקופה  האתונאית  לדמוקרטיה  קצר  במבוא  אפתח 

אחריות  כבעלי  נתפשו  מנהיגים  שבהם  מקרים  בסקירת  אמשיך  והמשפטית.  הפוליטית 

משפטית בת ענישה למחדליהם. כפי שנרמז לעיל, נגלה כי מדובר במגוון רחב של מצבים, 

מעבר למה שמקובל בימינו. נתייחס גם לנורמות המשפטיות, ולאופן בו הן מרחיבות עוד 

יותר את השפיטות של המנהיגים. אוסיף מבט ביקורתי על תפישת האחריות האתונאית, 

אציע  כן  כמו  באתונה.  המנהיגים  של  ביצועיהם  על  להשפעתה  דוגמאות  אציג  במסגרתו 

הסבר או צידוק אפשרי לתפישתם, לאור המציאות השלטונית בדמוקרטיה הישירה.

א. אתונה במאה החמישית לפסה"נ: פוליטיקה ומשפט

וייחודית. השיטה הפוליטית  אתונה של המאה החמישית לפסה"נ הייתה דמוקרטיה קטנה 

שהתקבלו  הפוליס,  החלטות  בכל  האזרחים  כל  של  מלאה  השתתפות  על  מבוססת  הייתה 

היו:  האתונאית  בדמוקרטיה  העיקריים  הגופים  שלושת  תכופות.  שהתכנסו  עם  באספות 

האספה, כלומר התכנסות קבועה של כל האזרחים האתונאים, גברים חופשיים בני 20 שנה 

)βουλή(, שהשתתפו בה 500 נציגים  ובה התקבלו כמעט כל ההכרעות; המועצה  ומעלה, 

המשפט  ובתי  העם;  לאספת  מנהלת  ועדה  כמין  ותפקדה  בהגרלה,  שנבחרו  מתחלפים 

מדי שנה בשנה.  ומעלה שנבחרו בהגרלה   30 בני  אזרחים   6,000 כיהנו  העממיים, שבהם 

אלו פעלו בקבוצות של 500 איש, שכל אחת מהן שמשה כבית דין. במקרים מיוחדים, בפרט 

כאלו בעלי אופי מדיני, נהגו לצרף כמה בתי דין יחד ולשפוט בהרכב רחב במיוחד. לכל 

אזרח ניתנה האפשרות להציע הצעת חוק לאספת העם או להגיש תביעה.
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שלרוב  ציבוריים,  בתפקידים  ששמשו  אנשים  מאות  היו  אלו,  חשובים  בגופים  מלבד 

מונו באמצעות הגרלה למינוי קצר מועד. נושאי משרות מעטות, כמו מצביאים צבאיים ־ 

'סטרטגוי' ־ נבחרו על בסיס כישוריהם וניסיונם. כל נושאי המשרות היו חשופים לפיקוח 

ואחרי  לתפקיד  כניסתם  לפני  ולחקירה  לביקורת  נתונים  וכן  כהונתם,  בתקופת  המועצה 

שסיימו לכהן בו. כמו כן היו מנגנונים נוספים לבקרה על התהליך הפוליטי: כל אדם שהציע 

הצעת חוק היה חשוף במשך שנה מיום הצעת החוק לתביעה באמצעות ה'תביעה נגד חוק 

פוליטיקאים   .)γραφή παρανόμων( פרנומון'  'גרפה  ביוונית:  או  קיימים',  חוקים  הנוגד 

מסוימים אפילו לא הועמדו לדין משפטי, אלא הוגלו באמצעות 'אוסטרקיזם' – הצבעה על 

פיסות חרס – מנגנון שבאמצעותו היה בידי אספת האזרחים להגלות ללא משפט אדם אחד 

בכל שנה, בתנאי שלפחות 6,000 איש השתתפו בהצבעה.5 

מפת יוון העתיקהא
מסומנים אתרים עיקריים המוזכרים במאמר זה.

.)Bibi Saint-Pol( את המפה ערכתי על פי מפה של ביבי סנט־פול א 
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ב. מצבים שפיטים בעיניים אתונאיות

ראשית, יש להבהיר מי המנהיג שבמרכז הדיון. בדמוקרטיה ישירה – שבה מרבית נושאי 

בסוגיות  הצבעה  זכות  הייתה  אזרח  לכל  ובה  בהגרלה,  קצרות  לתקופות  מונו  המשרות 

דן בעיקר במה שניתן לכנות  הנוכחי  איננה מובנת מאליה. המאמר  – התשובה  מכריעות 

ה'רשות המבצעת' וסוקר הן מנהיגים צבאיים )סטרטגוי( והן מכתיבי מדיניות דומיננטיים. 

לרוב, מנהיגים אלו צברו את כוחם )ואת אויביהם( בהשתתפות פעילה וכריזמטית באספות 

העם. כמו כן, יש להבהיר מהו מנגנון הענישה שאנו מכוונים אליו: לא מדובר בזכותו של 

תמיד,  רלוונטית  שאינה  )סוגיה  פוליטיקאי  או  מצביא  באותו  מחדש  לבחור  שלא  ההמון 

לנוכח ריבוי המינויים בהגרלה( ולא בכוחו הלא־רשמי של היחיד באספת העם, אלא בעיקר 

בתביעות משפטיות לסוגיהן ובמנגנון האוסטרקיזם.

כשלון
הרשעות פוליטיות רבות התקבלו על רקע כשלונו של הפוליטיקאי במשימה כלשהי, כשלון 

יכולת, אולם ללא כל עדות מהותית  חוסר  או פשוט  מזל  ביש  ניסיון,  חוסר  שאירע בגלל 

לזדון. חוסר יכולת בפני עצמו בוודאי אינו יכול להחשב לפשע. האמנם גם באתונה? מתברר 

שככל שהפוליטיקאי היה יותר מוכשר ומוצלח כך נטו האתונאים יותר לראות את כשלונו 

כפשע: הרי הוא מסוגל להצליח, ולכן, אם נכשל, בוודאי לא פעל בתום לב.6 ברוח זו מתאר 

הביוגרף פלוטרכוס, שפעל כ־500 שנה אחרי תור הזהב של אתונה, את יחסם של האתונאים 

לאלקיביאדס, מצביא אתונאי שנוי במחלוקת:

כל־כך  שהרי  פורענותם;  היא  שגדולתם  האנשים,  ממין  אלקיביאדיס  היה  דומה, 

עד  בדרכיו,  שהצליח  ההצלחה,  בגלל  בינתו  וברוב  בגבורת־לבו  האמונה  נתחזקה 

שכל מכשול שנכשל הביא לידי חשד, שמא לא השתדל כל צרכו, שהרי לא שיערו 
בנפשם, שמא קצרה ידו.7

גנרלים אתונאים רבים נאשמו בפלילים, כאשר ה'פשע' האמיתי שלהם היה כשלונם בקרב.8

כדוגמא ניתן להביא את תוקידידס, ההיסטוריון והגנרל בן המאה החמישית לפסה"נ, שנודע 

וספרטה  אתונה  בין  ומתמשכת  קשה  מלחמה  פלופונס,  מלחמת  תולדות  על  ספרו  בזכות 

ובנות בריתם. במהלך אותה מלחמה, בשנת 424, תקף הגנרל הספרטני ברסידס את העיר 

 )Thasos( תסוס  באי  תוקידידס  שהה  עת  באותה  שבתרקיה.   )Amphipolis( אמפיפוליס 

בהשואה  מדי  איטי  היה  הוא  המזל,  לרוע  אמפיפוליס.  תושבי  לעזרת  נקרא  והוא  הסמוך, 

לספרטני: ביום שבו הגיע ברסידס לחומות העיר, היא נפלה לידיו ללא התנגדות. ברסידס 

כדי  אתונאים,  היו  לא  שרובם  העיר,  לתושבי  נוחים  כניעה  תנאי  להציע  הזדרז  הפיקח 
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להכניע את העיר בטרם יבוא הסיוע. תוקידידס הצליח להגיע לאיון )Eion(, שלושה ק"מ 

בלבד מאמפיפוליס, רק שעות ספורות אחרי שנפלה העיר לידיים ספרטניות. לעמידתה של 

אמפיפוליס הייתה משמעות אסטרטגית לאתונה. העיר הייתה ספקית חשובה של עץ לבניית 

ספינות, מקור של הכנסות כספיות ונקודת שמירה על מעברים הכרחיים באזור. יתר על כן, 

האתונאים חששו שנפילתה באותה עת והיחס ההוגן שקיבלה מברסידס הספרטני, יעוררו 

מרד בקרב הערים הכפופות לאתונה.9 והתוצאה עבור המצביא? בעקבות כשלון זה הוגלה 
תוקידידס מאתונה ל־20 שנה.10

אחרת?  סיבה  לה  הייתה  שמא  או  הצבאי,  הכשלון  של  ישירה  תוצאה  זו  הגליה  ההייתה 

לנוכח העובדה שהאי תסוס מרוחק מאמפיפוליס מרחק חצי יום הפלגה והעיר נכנעה בתוך 

משפטי.  או  מקצועי  בין  פגם,  תוקידידס  של  בפועלו  למצוא  קשה  בלבד,  ספורות  שעות 

זה סביר מצדו לשער שהעיר תחזיק מעמד, בייחוד לאור העובדה שבעיר שהה גנרל  היה 

אתונאי אחר.11 ניתן לשער שההאשמה הרשמית של תוקידידס הייתה בגידה ונטילת שוחד. 

יחד עם זאת, יש כיום הטוענים כי האשמה זו מופרכת, כיוון שתוקידידס היה אדם מכובד 

זה  מנימוק  יש להסתייג  גם אם  בוגד.12  להיות  סיבה  לו  הייתה  לא  ולכן  ממשפחה אמידה, 

בהערה שמעמדו החברתי של אדם אינו יכול להוות אסמכתא מספקת לכך שהוא אדם ישר, 

ראוי שנדגיש שאכן אין בידינו שום עדות לכך שתוקידידס לקח שוחד או בגד בעמו. רבים 

קשורות  היו  שלא  שוא  מהאשמות  יותר  לא  היו  שלפנינו  במקורות  שוחד  של  מהאזכורים 

ספק  מטיל  האתונאית  בפוליטיקה  השוחד  תופעת  על  מחקר  האמיתי.13  התביעה  לנושא 

שמופיעות  מהטענות  כמה  ברור  לא  ולפיו  במקורות,  המופיעים  האישומים  מן  ברבים 

בנאומים המשפטיים במקורותינו הן אכן בעלות אחיזה במציאות.14 אף כי השוחד לא היה 

תופעה נדירה, בדרך כלל הוא לא נתפש כשלעצמו כסיבה מספקת לתביעה, אלא אם היה 

כרוך בפגיעה באינטרס של המדינה.15 לנוכח נתונים אלו ונסיבות התביעה, סביר כי דווקא 

כשלונו הצבאי של תוקידידס באמפיפוליס היה הגורם העיקרי להדחתו.

שלושה גנרלים אחרים מאותה התקופה – אורימדון, פיתודורוס וסופוקלס בן סוסטרטידס 

– הואשמו בנטילת שוחד בנסיבות דומות. בשנת 426 לפסה"נ שלחו האתונאים לסיציליה 

את פיתודורוס עם 40 ספינות בפיקודם של אורימדון וסופוקלס על מנת לעזור לבני בריתם 

וכדי להגן על האינטרס האתונאי באזור. הספינות התעכבו  האיונים לעמוד בפני הדורים 

בפילוס )Pylos( ובקורקירה )Korkyra( ולא הספיקו להגיע לסיציליה עד תום עונת הלחימה 

של שנת 425 לפסה"נ.16 לרוע מזלם של הגנרלים האתונאים, כבר בשנה שאחרי כן, 424 

לפסה"נ, הצליח הרמוקרטס הסירקוזי להנהיג ברית שלום בין ערי סיציליה. במהלך זה הוא 

סיים את המלחמה בין עירו לבין בעלות בריתה של אתונה בסיציליה והפך את נוכחות הצבא 

האתונאי למיותרת. שלושת הגנרלים נאלצו להסכים לתנאי הברית ולשוב לאתונה. קשה 

לשער שהאתונאים, בכוחם הצבאי המוגבל, היו מצליחים להפריע לסיציליאנים בחתירתם 
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הנחושה לשלום.17 אף על פי כן, גם כאן, כמו במקרה של תוקידידס, היו לכשלון במשימה 

הוגלו  לאתונה  חזרתם  עם  ובבגידה.  שוחד  בנטילת  הואשמו  הם  משפטיות:  השלכות 

פיתודורוס וסופוקלס ואורימדון נקנס בעוון נטילת שוחד בתמורה לעזיבתם את האי. בעניין 

כלשהו  שאדם  למאוד  עד  סביר  בלתי  נראה  אך  כיום,18  להכריע  אפשר  אי  כבר  אשמתם 

נתן לגנרלים אלו שוחד עבור הנסיגה, לאור כוחם הצבאי הקטן ולאור התמוססות הסכסוך 

האזורי. ייתכן שכאן, כפי שהוצע לעיל, האישום בשוחד היה בגדר השמצה, או שמא עילת 

שוא: ייתכן שהוא שמש כעלה תאנה להצדקת קיומו של הליך משפטי נגד הגנרלים, בעוד 

שהמניע האמיתי לקיימו היה האכזבה הציבורית מתוצאות המסע. בספרו "תולדות מלחמת 

פלופונס" תוקידידס רואה בגורלם של המצביאים הללו סימן לכך שהאתונאים בלבלו בין 

תקוותיהם לבין יכולותיהם – השגשוג של אותם ימים גרם להם להאמין שהם יכולים להשיג 

הכל, אף את הבלתי אפשרי, בלי להביא בחשבון את מגבלות האמצעים שעמדו לרשותם.19 

לפיכך אולי כאשר לא הכל הושג, הם תפשו זאת ככשלונו האישי של המצביא.

מקרה נוסף שממחיש את ההשלכות המשפטיות האפשריות של כשלון צבאי הוא משפט 

הגנרלים מארגינוסאי )Arginosai(. במקרה זה, שעליו מסופר ב"הלניקה" של ההיסטוריון 

והניצולים  הגופות  את  אספו  שלא  משום  גנרלים  שישה  להורג  הוצאו  קסנופון,  האתונאי 

מספינותיהם שנהרסו בקרב. בשנת 406, לקראת תום מלחמת פלופונס, נצח הצי האתונאי 

להמשיך  אם  הגנרלים  שמונת  התלבטו  הקרב  לאחר  בארגינוסאי.  בקרב  הספרטנים  את 

בלחימה ולנסות לפרוץ את המחסומים הימיים שהטילו הספרטנים במיטיליני )Mytilene( או 

לשוב לזירת הקרב ולאסוף את חיילי הספינות הפגועות. הם החליטו להשאיר חלק מהכוח 

בפיקודם של המצביאים תרסיבולוס ותרמנס, שיהיו אחראים לאיסוף הניצולים, בעוד היתר 

ימשיכו בלחימה.20 בסופו של דבר הפריעה סופה קשה לביצוע שתי המשימות. לאתונה שבו 

רק שישה משמונת הגנרלים, ועם שובם האשימו אותם תרסיבולוס ותרמנס בכשלון באיסוף 

הניצולים ודרשו מהם להסביר בפני המועצה את המחדל. 

להסיר  אינטרס  היה  הגופות(  את  לאסוף  שמונו  )המצביאים  במקרה  לתובעים  כי  ברור 

בטענה  הגנרלים  התגוננו  העם  אספת  של  מיוחד  בכינוס  למחדל.21  האחריות  את  מעצמם 

את  ולא  התובעים  את  לדין  להעמיד  היה  ראוי  הכרח,  בו  היה  אילו  ואף  מיותר,  שהמשפט 

הנתבעים. הדיון הראשון נפסק ללא הכרעה בשלב שבו האספה נטתה לטובתם של הנאשמים. 

אולם למחרת, בפסטיבל האפרטוריה, עוררו תרמנס ותומכיו את ההמון נגד הגנרלים על ידי 

שימוש באבל ובאבדן של משפחות החיילים, ובאוירה זו שכנעום לקיים לאלתר את ההצבעה 

המכרעת. אנשים ספורים ניסו לצנן את התלהבות ההמונים ולמנוע את ההצבעה, אולם הם 

דוכאו באיום גורף לשפוט עם הגנרלים כל אדם שינסה למנוע את ההצבעה. בעקבות איום 

דומה נכנעו נציגי המועצה )למעט סוקרטס( לתביעה לקיים את ההצבעה. בניסיון אחרון 

למנוע את ההליך נשא אוריפטולמוס דברים בזכות הגנרלים ובגנות ההצבעה שעל הפרק, 
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שנגדה את החוק האתונאי, אולם הוא נכשל במאמציו. ההצבעה התקיימה והגנרלים הורשעו 

באחת והוצאו להורג.22 זמן קצר לאחר מכן, האתונאים התחרטו על מעשיהם, ובעקבות כך 
 העמידו לדין את מובילי התביעה העיקריים ששידלו את העם לבצע את העוול הזה.23

הגנרלים לא הואשמו בפשע פלילי, למשל בלקיחת שוחד או בבגידה. גם אי אפשר לומר 

שהם נעדרו כשירות מקצועית לתפקידם, שכן בקרב ארגינוסאי הם הובילו את האתונאים 

הפצועים.  פינוי  חשובה:  משימה  במילוי  כשלו  הם  התוצאה  במבחן  אולם  גדול.  לנצחון 

אנחנו  הגנרלים  בזכות  אוריפטולמוס  מדברי  גם  זה.  כשלון  על  ורק  אך  נשפטו  הגנרלים 

יכולים להבין, שלא היה ויכוח על עצם השפיטות של הכשלון – שכן זה היה מובן מאליו – 

אלא ויכוח על הקביעה מי אשם בכשלון. אם כך, כשלון של גנרל נתפש, בפני עצמו, כדבר־
מה שניתן וראוי להביא בגינו את האשם למשפט ואף להוציא להורג.24

עם זאת, ייתכן שאין זה הוגן להסיק על פי המקרה הזה בלבד מסקנות כוללות על התפישה 

המשפטית באתונה. להרשעה קולקטיבית פזיזה דוגמת זו אין תקדים בהיסטוריה של אתונה 

השתבש  השנים  ארוכת  הפלופונסית  המלחמה  קשיי  שבלחץ  לשער  וניתן  הדמוקרטית, 
שיקול דעתם של האתונאים.25

עד כה נבחנו רק מקרים שהתרחשו על רקע העימות בין אתונה לספרטה. עתה תסקר 

יזם  לפסה"נ   489 שבשנת  מספר  הרודוטוס  הנודע  ההיסטוריון  אחרת.  מתקופה  דוגמא 

הייתה  הרשמית  התואנה   .)Paros( פארוס  העיר  נגד  מלחמה  מסע  האתונאי  מילטיאדס 

הקשרים שהיו לעיר עם האויב הפרסי, אולם מטרתו האמיתית של מילטיאדס הייתה השגת 

שלל ובייחוד זהב. מילטיאדס החריב את האי והטיל על העיר מצור שארך 26 יום, אולם נסוג 

לפני שכבש אותה כיוון ש"נקע את שוקו".26 עם שובו, האתונאים האשימו אותו ב"רמיית 

נפל  והוא  החמירה  מחלתו  מותו.  את  דרש  אף  אריפרון  בן  וכסנתיפוס  האתונאי",27  העם 

למשכב, ולכן הוא עצמו לא היה מסוגל לטעון להגנתו, אבל תומכיו דיברו בעבורו והזכירו 

את גבורתו בעבר ואת מסירותו לאתונאים. לבסוף, בזכות רחמיו של העם, ניצל מילטיאדס 

ממוות, אך נקנס ב־50 טלנטים.28 עוד באותה שנה מת מילטיאדס ממחלתו, ואת הקנס נאלץ 

לשלם בנו, קימון.

פוליטיקאים  לענישת  הכרחי  תנאי  היה  לא  פלילי  שבסיס  בברור  עולה  אלו  ממקרים 

– הבאת שללה של פארוס.  קיים את הבטחתו  כי לא  נענש  באתונה העתיקה. מילטיאדס 

הסיבה האובייקטיבית לכאורה לכשלון המסע, דהיינו פציעתו של מילטיאדס, לא הפחיתה 

מאחריותו. גם רשלנות מקצועית קשה למצוא כאן. אולם לפי התפישה האתונאית אחריותו 

הייתה כפולה: מצד אחד, הוא היה אחראי למבצע שעליו פיקד, ואם המבצע נכשל, עליו 

לתת את הדין. מצד אחר, כפי שיבואר בהמשך, סביר שהוא נתפס כאחראי לעצם ההחלטה 

לצאת למסע, בתור זה שהעלה את ההצעה לצאת למסע ו"שידל" את העם להצביע לטובתו. 

כי לקח שוחד,  ולא  הניב את המצופה ממנו,  והנהיג מבצע שלא  יזם  כי  נענש  מילטיאדס 
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היה  לו כל פוליטיקאי  נראית הפוליטיקה בימינו  הייתה  או בגד. מעניין לדמיין איך  מעל 

צפוי לעונש אישי בעבור כל הבטחה שלא מומשה )נניח, 'שלום' או 'בטחון', או שמא 'שלום 

ובטחון'(. גם בהליך החנינה אנו רואים עדות לכוחו של הלך הרוחות הציבורי: מילטיאדס 

ניצל ממוות לא בשל חפותו, אלא בזכות אהדת הציבור למעשיו בעבר.

בתפקידם.  כשלון  רקע  על  הואשמו  מנהיגים  בהם  אחדים  מקרים  נבחנו  זו  בסקירה 

במקרים מסוימים המצביא נאשם בשוחד או בבגידה, אולם באחרים אין עדות לכל האשמה 

למעט נשיאה באחריות לכשלון עצמו. בין אם נחשב הכשלון לסיבה הרשמית לתביעה, ובין 

אם רק עורר על המצביא את הזעם הציבורי המספיק להרשעה, נראה כי הכשלון היה גורם 

כבד משקל בקביעת גזר הדין.

מדיניות
כפי שנרמז בדיון על מילטיאדס, לא רק ביצוע כושל יכול להיחשב לעילה למשפט, אלא גם 

הנהגת מדיניות כושלת )כמו עצם ההחלטה לצאת לקרב מסוים(. אולם מהי בדיוק ההגדרה 

באחריות  לשאת  עשוי  מנהיג  ישירה?  דמוקרטיה  של  בהקשר  מדיניות"  על  "אחריות  של 

להצעה של מדיניות כלשהי או לשכנע ברהיטות ובהתלהבות את הציבור לתמוך בפעולה. 

עם זאת, ההחלטות עצמן מתקבלות בהצבעת האזרחים. האם האחראים לקבלת המדיניות 

הם אלו שמציעים אותה ומשכנעים בזכותה, או אלו שמחליטים ובוחרים בה? כפי שיתואר 

להלן, התשובה האתונאית היא אחת: האחריות נופלת על המציעים את התכנית בלבד. אם 

הקורא אינו מזהה הצדקה מוסרית להטלת האחריות הזאת, ניתן לשאול אם אולי הצידוק הוא 

מעשי. בהמשך אביא כמה דוגמאות שימחישו את הקשר בין השיטה הפוליטית באתונה לבין 

הגדרה מרחיקת לכת זו של האחריות האישית.

לענישה  מספק  גורם  עצמה  בפני  הייתה  פוליטיקאי  של  מדיניותו  לעיתים  כאמור, 

פוליטית. פעמים רבות מנהיג הועמד לדין או הודח לאו דווקא על בסיס פעולה לא תקינה 

בעקבות  או  כללי  באופן  הפוליטיות  נטיותיו  רקע  על  אלא  מסוים,  בתפקיד  כהונתו  בעת 

פעולותיו בעבר.29 כך, לדוגמא, לאחר ההפיכה באתונה ב־404 לפסה"נ לכאורה חלה חנינה 

כללית על רוב המהפכנים. אולם, בפועל, מרביתם היו חשופים לתביעה אישית על פשעים 

אחרים שביצעו. דעה ציבורית שלילית לגבי המהפכנים ולגבי מעשיהם נגד העם היו ערובה 

אויבים  לניגוח  ככלי  בכלל  שמשו  הפליליות  מהתביעות  רבות  זאת,  מלבד  להרשעתם. 

פוליטיים.30 הפוליטיקאים באתונה היו המובילים בהטחת האשמות זה בזה בבתי המשפט, 
במועצה ובאספה.31

היה  קימון  החמישית  המאה  של  הראשונה  במחצית  יותר:  מוקדמת  מתקופה  דוגמא 

פוליטיקאי מכובד באתונה, שזכה לאהדה ציבורית רבה. כבר בשנת 463 נאלץ קימון לטעון 
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לחפותו למול האשמתו בלקיחת שוחד מאלכסנדרוס מלך מוקדון. קימון זוכה מאישום זה, 

בין השאר כיוון שהיה ידוע בתור אוהד מושבע של הספרטנים ואורח חייהם הצנוע, ולא נחשב 

לתאב בצע.32 באופן אירוני, בדיוק פן זה באופיו היה הגורם להתלקחות המחודשת בינו לבין 

הציבור האתונאי. על רקע מחלוקות בסוגיות שלטון ומשפט החלו לעלות נגדו האשמות על 

קרבת־יתר לספרטה. בתקופה זו אתונה וספרטה היו בעלות ברית, וקימון אכן היה מקורב 

במרץ  שפעלה  לאתונה,  תועלת  הביאו  אלו  קרובים  יחסים  בתחילה,  ולאנשיה.  לספרטה 

להגדלת כוחה וחיזרה אחר בעלות ברית, ובין השאר, אחר ספרטה. מאוחר יותר, כשאתונה 

כבר הייתה חזקה, דבקותו של קימון בספרטה ובספרטנים הייתה לו לרועץ.33 בייחוד התעורר 

הכעס על שהוא עודד את האתונאים לצאת לעזרת ספרטה בשנת 464 לפסה"נ. באותה שנה, 

לאחר שנחרבה ספרטה ברעש אדמה, הספרטנים התעמתו עם ההילוטים, המשועבדים להם, 

שהתמרדו והתבצרו באיתומה )Ithome(. שלא כאפיאלטס, שדחק באתונאים ש"לא יעזרו 

ולא יבנו מחדש עיר יריבה לאתונה",34 קימון קרא לאתונאים "לא להניח שיוון תהיה חיגרת 

נקראו האתונאים  בן־צמדה"35, אלא לצאת לעזרת ספרטה. ב־461 שוב  והעיר תחסר את 

לעזרת ספרטה. הפעם, כשבאו חילות האתונאים, הספרטנים נבהלו מכוחם וסירבו לקבל 

את עזרתם, כאילו היו קושרי קשר.36 בעקבות פגיעה זו בכבוד האתונאים נוצר משבר בין 

אתונה לספרטה, ומדיניות החוץ האתונאית השתנתה מקצה לקצה. הם ביטלו את בריתם עם 

)Argos(.37 בשלב זה, אהדתו הגלויה  ספרטה וכרתו ברית עם אויבתה של ספרטה, ארגוס 

של קימון לספרטה שמה חוצץ בינו לבין הציבור, ועוד באותה שנה הוא הוגלה לעשר שנים 

הגלות  שנות  עשר  תום  לפני  לאתונה  שב  קימון  דבר,  של  בסופו  אוסטרקיזם.  באמצעות 

שנקצבו לו, עקב השתנות היחסים בין ספרטה לאתונה: לאחר שספרטה הנחילה לאתונה 

מפלה קשה בקרב טאנאגרה )Tanagra(, אתונה חששה מקרב נוסף, והייתה זקוקה לקימון 
ולקשריו הטובים כדי לפייס בין הערים.38

על שום מה הוגלה קימון? הוא לא הועמד לדין ולא נאשם בשום פשע. לכאורה, תכלית 

האוסטרקיזם הייתה להרחיק אנשים שנחשבו לסכנה לדמוקרטיה, אולם בפועל לרוב נעשה 

בו שימוש נגד אלו שהחזיקו במדיניות מנוגדת לדעה הדומיננטית בעם. כך קימון הוגלה 

השבתו  גם  הפופולרית.39  מהדעה  בשונה  פרו־ספרטנית,  בגישה  שנאחז  כיוון  מאתונה 

לאתונה בטרם עת התרחשה עקב שינוי הנסיבות הפוליטיות. ברור אפוא שגם בהגלייתו 

וגם בהשבתו לא היו מעורבים לא פשע, לא בגידה ואף לא כשלון, אלא רק עמדתו המדינית 

והתאמתה לעמדתם של שאר אזרחי אתונה.

גם את המקרה של פריקלס. מבין כל הפוליטיקאים הקלאסיים  זה ראוי לבחון  בהקשר 

המשטר  את  מתאר  תוקידידס  באתונה.40  הציבור  על  ביותר  שהשפיע  זה  היה  פריקלס 

על  אף  כדמוקרטיה.  ולא  שבאזרחים"41  הראשון  בידי  ה"נתון  כשלטון  ידיו  תחת  באתונה 

דגל  פריקלס  מדיניותו.42  על  לדין  הועמד  הוא  גם  הציבורית,  הדעה  כשהשתנתה  כן,  פי 
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והוביל את אתונה בעימות עם ספרטה במחצית השנייה של המאה  בגישה פרו־מלחמתית 

החמישית. אחרי הפלישה השנייה של הספרטנים השתנה הלך הרוחות באתונה וגבר הרצון 

איבדו  העשירים  מהמלחמה:  מאוד  סבלו  האזרחים  לספרטה.  ולהכנע  המלחמה  את  לסיים 

רבים מנכסיהם והעניים איבדו את כל רכושם.43 באותה שנה, 430 לפסה"נ, מגפה פשטה 

עליו  ופרקו  למצבם  האשמה  את  בפריקלס  תלו  האתונאים  רבים.  אבדות  וגבתה  באתונה 

את כל תסכולם. כדי לשכך את זעמם פריקלס כינס אספה וניסה לשכנעם בצדקת דרכו.44 

מלשלוח  אותם  והניא  ולהלחם,  להמשיך  בהכרח  לשכנע  הצליח  הוא  כקהילה  הציבור  את 

משלחת כניעה לספרטנים. עם זאת, כיחידים לא שכך כעסם כלפיו, והם לא הרפו עד שקנסו 

אותו.45 מטרת המתקפה על פריקלס הייתה פשוט סילוקו מהובלת המלחמה ־ רשלנות או 

כשלון הנהגתי לא היו חלק מזה. פריקלס, כמו קימון, הועמד לדין לא על פשע, או אפילו על 
רשלנות, אלא על מדיניות.46

מתוך כך מתברר כי באתונה הדמוקרטית הציבור אמנם הכריע בהצבעה על כל החלטה, 

אולם לא הציבור הוא הנושא באחריות להחלטות אלו, אלא היחידים שהובילו אותן. המחשה 

נוספת לחלוקת האחריות הזו הוא קיומה של תביעת הגרפה פרנומון, שכבר הוזכרה לעיל. 

תביעה זו נכנסה לשימוש בערך בזמן שבו השימוש באוסטרקיזם דעך. עילתה הייתה כל חוק 

העומד לכאורה בסתירה לחוקים קיימים. כל פוליטיקאי נשא באחריות אישית ומשפטית 

לחוקים שהציע לאספה והיה חשוף לתביעה בגינם במשך שנה מיום הצעתם.47 כיוון שכך, 

כל אזרח נשא באחריות לכל הצעה שהעלה בפני העם. ובפרט, פוליטיקאי שתמך במדיניות 

שלא הוכיחה את עצמה היה עתיד לשלם על כך במבחן הציבורי.

ג. הנורמות המשפטיות

רלוונטיות הטיעונים
מהאמור עולה שהאחריות האישית באתונה הקיפה באופן מכוון וידוע תחומים רבים, ונתנה 

אפשרות להעניש באופן אישי כל מנהיג שהוביל מדיניות שאיבדה את תמיכת הציבור או 

נוספת,  יצרו למעשה הרחבה  כשל במשימתו. נראה עתה שהנורמות המשפטיות באתונה 

בלתי רשמית, של מגוון ה'עברות' ברות הענישה בפוליטיקה האתונאית, ובתוך כך ערערו 

עוד יותר את בטחונו האישי של הפוליטיקאי או המנהיג.

ומחלוקות  רצח  למשל   – מקרים  ישנם  אחת.  מקשה  עשוי  היה  לא  האתונאי"  "המשפט 

בהם ששררו  אחרים,  משפט  בבתי  אלא  העממיים  המשפט  בבתי  טופלו  שלא   – מסחריות 

ציבור,  אנשי  נגד  התביעות  ובכללם  המקרים,  מרבית  אולם,  אחרות.  משפטיות  נורמות 

טופלו בבתי המשפט האזרחיים, שהיו, כאמור, אספות של מאות ולעיתים אלפי אזרחים בני 

30 ומעלה ששמשו כמושבעים־שופטים. 
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המשפט הזה היה שונה מאוד באופיו מהמשפט המערבי המודרני, החל מהרכב השופטים, 

שלא הוכשרו לעסוק בדין אלא שפטו כנציגי העם, וכלה באופי הטיעונים.48 המשפט המודרני 

שואף להפשטה מרבית של כל מקרה ומקרה, עד להתאמתו לתבנית המוגדרת בחוק הכתוב. 

את התהליך המשפטי  להפוך  מיועדת  וידועה,  כתובה  לוגית  וההתאמה לתבנית  ההפשטה 

הושם  באתונה  כך.  נהג  לא  האתונאי  שהמשפט  ספק  אין  פניות.49  ולנטול  לעקבי  לצפוי, 

הדגש דווקא על המקרה הפרטי, הספציפי, ולא נעשה ניסיון משמעותי לפשט ולהכליל או 

ליצור מנגנון משפטי עקבי וצפוי.50 נדגים ונבהיר כמה הבדלים חשובים.

ראשית, הנואמים האתונאים לא חסכו בטיעונים שאינם נוגעים למקרה הנדון בתביעה. 

לתפישתם, צדק אמיתי נעשה על רקע התמונה הרחבה יותר, ההקשר החברתי וההיסטוריה 

מערבי  משפט  בית  שבעיני  רבים  טיעונים  בנאומים  הועלו  לכן  המעורבים.  של  האישית 

בן  מודרני נתפשים כ'בלתי רלוונטיים'.51 הקומדיות העוקצניות של אריסטופנס, אתונאי 

)מן הסתם  "הצרעות" מתוארים  בקומדיה  לדוגמא,  יכולות להמחיש את המצב.  התקופה, 

בהגזמה( הטיעונים הלא־רלוונטיים של הנאשם, מפיו של אחד המושבעים:

איך שמתחנפים שם למושבע, מה הוא לא שומע! ]...[

זה מספר לנו סיפורים, וזה משל מצחיק של איסופוס;

האקרופוליס של אתונהא
מבט לאקרופוליס של אתונה מגבעת הפיניקס, שם התקיימו אספות העם

התמונות באדיבות גיורא כץ. א 
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זה מספר בדיחות כדי שאצחק וארפה מכעסי.

ואם כל אלה לא משכנעים אותנו, הוא גורר את ילדיו 

בידיהם, את הבנים והבנות, ואני מקשיב בעוד 
שהם מרכינים ראשם ופועים במקהלה ]...[52

ברוב הנאומים המשפטיים ששרדו עד ימינו ישנו מיעוט של עדי ראיה, עדויות או ראיות 

מוצקות. לעומת זאת, נעשה שימוש חוזר בראיות נסיבתיות, הסתברותיות ואחרות שאינן 
קבילות היום, וכן בטיעונים שכל מטרתם היא התייחסות לאופיו של הנאשם.53

שוחד  של  רבים  במקרים  למשל,  בספק.  מוטלת  עצמן  בטענות  האמינות  מידת  שנית, 

ההוכחה לנטילת שוחד הייתה כה 'ברורה' עד שהנואמים פטרו עצמם מהבאת עדים או מתן 

המשערים  יש  כאמור,  כן,  כמו  כ"עובדה".54  האשמה  את  קבעו  ורק  משכנעים,  הסברים 

שרבות מההאשמות בשוחד המופיעות במקורות שבידינו היו למעשה חלק מהרטוריקה, ואין 
לייחס להן בסיס של ממש.55

נואם  למשל,  הרשמי.  באישום  ממוקדות  בהכרח  אינן  ההרשעות  גם  כך  הטיעונים  כמו 

משכנע היה יכול בנקל להניע את ציבור המושבעים להרשיע פוליטיקאי לא אהוד גם אם 

הוא זוכה מההאשמה בנטילת שוחד. גם זיכוי היה יכול להתבסס על סגולותיו האישיות של 

הנאשם ועל תרומתו לעיר, שלכאורה היוו משקל נגדי ללקיחת שוחד.56 בפועל, העומד לדין 

עשוי היה להיות מורשע על בסיס תכונותיו ופעולותיו, אפילו אלו שחרגו מן התחום הרחב 

של האחריות האישית כפי שהוצגה לעיל.

הכלים להגרלת השופטים
בבתי המשפט העממיים 
כיהנו 6,000 אזרחים 
שנבחרו בהגרלה שנערכה 
מדי שנה.
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צדק מופשט לעומת פרטני
היום באיזון שבין  גם  והמודרני קשור במתח העקרוני הקיים  בין המשפט האתונאי  הפער 

הראשונה  בקיצוניות  שבה  לסקלה,  זאת  לדמות  ניתן  הפרטני.  למשפט  המופשט  המשפט 

עומד המשפט המופשט ובקיצוניות הנגדית לה עומד המשפט הפרטני. באופן אידיאלי, אם 

נפעל לפי העקרונות של הקיצוניות הראשונה, נקבל משפט שבו כל מקרה מופשט מפרטיו 

בחוק  המנוסחת  כלשהי  לוגית  לסכמה  להתאמתו  עד  כללי,  מקרה  תאור  לכדי  ומצומצם 

הכתוב. באופן זה נקבל משפט נטול פניות ופסק דין צפוי ועקבי. לעומת זאת, אם נפעל 

של  הנתונים  לכלל  המתייחס  משפט  נקבל  הסקלה,  של  השנייה  הקיצוניות  עקרונות  לפי 

המקרה הנדון, לרקע ההיסטורי של כל המעורבים ושל מקורביהם, לתרומתם או לפגיעתם 

בחברה בעבר ולנזק הצפוי להם במקרה של הרשעה. יש שיאמרו שזהו משפט צודק יותר, 

שמסגרתו מותירה גמישות רבה יותר לפסוק לפי תחושת הצדק בכל מקרה ומקרה. יחד עם 

זאת, ברור שמשפט כזה אינו צפוי ואינו ממוקד, והוא מעניק חופש פעולה רב לנואמים וכן 

האזרחים  האתונאי  במשפט  הפרטיים.  רגשותיהם  ולפי  האישיות  דעותיהם  לפי  לפוסקים, 

בכלל והמנהיגים בפרט לא נהנו מבטחון משפטי, כיוון שבבוא העת כל מה שעשו או אמרו 

היה יכול להיות להם לרועץ במשפט, וגורלם היה תלוי במידה רבה בדעה האישית שבני 
עירם החזיקו לגביהם.57

ד. מבט ביקורתי על תפישת האחריות באתונה

השלכות השיטה המשפטית על המנהיגים 
הותירו  הגמישות  המשפטיות  והנורמות  האישית  האחריות  מושג  של  הרחבה  הפרשנות 

על  היה  האתונאית  הפוליטית  במציאות  מתמדת.  והרשעה  תביעה  בסכנת  המנהיגים  את 

הפוליטיקאים לתת את הדין על פעילותם משבוע לשבוע, מהצבעה להצבעה, ולא הייתה 

מינויים  לא  היו מפלגות,  לא  זמן:  וירידות בביצועיהם לאורך  דרך לספוג עליות  כל  להם 

פוליטיים ולא היו משרות שיגנו עליהם לאורך זמן.58 סביר לשער כי חייו של הפוליטיקאי 

האתונאי היו מאופיינים במתח תמידי59 שמא יעמוד לדין ושמא יגזר עליו עונש חמור, גם 

אם נהג ביושר.60 מתח כזה היה עשוי להשפיע על בחירותיו ועל פעולותיו של הפוליטיקאי 

או של איש הצבא, ולא רק כאשר הוא עומד בפני תביעה ספציפית. לאור זאת, מעניין לבחון 

ואת השפעתה על תהליך קבלת  זו  את דרכי התמודדותם של הבכירים באתונה עם סכנה 

ההחלטות שלהם. 

מנהיגים רבים שריחפה מעל ראשם סכנה משפטית, העדיפו לצאת לגלות ביזמתם ולא 

לעמוד לדין באתונה. מעריכים כי בשנים 490–322 לפסה"נ, בין שישה לעשרה פוליטיקאים 
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אתונאים בחרו לצאת ביזמתם לגלות )לפי הערכות שונות מדובר ב־10 עד־25 אחוזים מכלל 

התביעות המשפטיות נגד פוליטיקאים באותה תקופה(.61 אמנם סביר להניח שחלקם פעלו 

ייתכן  זאת,  עם  לטובתם.  יכריע  המשפט  שבית  האמינו  לא  ולכן  אשמים,  היו  אכן  כי  כך 

שחלקם היו חפים מפשע, ובכל זאת היה להם אמון דל בסיכוייהם לקבל משפט צדק.62 לאור 

התובנות הללו, מקרהו של אלקיביאדס יכול לשמש אבן בוחן.

אלקיביאדס, מצביא אתונאי מכובד במחצית השנייה של המאה החמישית, גלה 'מרצון' 

פעמיים: לראשונה בשנת 415, על רקע שערוריה דתית, ובפעם השנייה בשנת 407, על 

פוליטיים  לגורמים  גם  נגדו  התביעה  את  לייחס  ניתן  המקרים  בשני  צבאי.  כשלון  רקע 

שטיפחו חשדות באשר לנאמנותו למשטר הדמוקרטי ולאתונה בכלל. לפי תוקידידס, אורח 

חייו של אלקיביאדס היה ראוותני ובזבזני. המוטיבציה שלו לצאת למסעות צבאיים הייתה 

שאיפתו לגדולה ולהצלחה ורצונו לצבור רכוש. אף על פי שהנהגתו בעת המלחמה הייתה 

ללא פגם, אורח חייו ושאפתנותו עוררו את המון העם, שחשד שהוא מתיימר לטירניה.63 

ההתנגשות הראשונה של אלקיביאדס עם הציבור ארעה לאחר חג אדוניס בשנת 415, אז 

ואת  אותו  האשימו  של אלקיביאדס  מספר שאויביו  פלוטרכוס  הרמס.  האל  צלמי  הושחתו 

חבריו בפגיעה באל ובחיקוי פולחן המסתורין של דמטר וקורה. אליקיביאדס נתבע לעמוד 

למשפט בשל ההאשמות נגדו. אולם, באותה העת, אלקיביאדס היה בין המיועדים לעמוד 

לסייע  שבאו  ומנטיניאה,  ארגוס  של  שחילותיהם  האמינו  ורבים  לסיציליה,  המסע  בראש 

לאתונה במלחמה, היו נאמנים לו אישית. כיוון שכך, הוחלט שהוא יעמוד למשפט רק עם 
שובו מהמסע.64

בהעדרו, אויביו של אלקיביאדס שלהבו את החשדות נגדו ונגד חבריו, וגרמו לאתונאים 

הדמוקרטיה65  נגד  לכאורה  למזימתו  הקודשים  ביזוי  ואת  הפסלים  השחתת  את  לקשור 

נתפסו  רבים  בעיר.  הממשל  סדרי  את  פיהם  על  להפוך  שזממה  בכנופיה  ולהשתתפותו 

.66 כוח ספרטני קטן שהגיע  והושלכו לכלא בלא משפט, בחשד לחברותם באותה כנופיה 

באותו זמן עד מעבר האיסתמוס עורר את האתונאים לפעולה. האתונאים חשדו כי הספרטנים 

כל  את  לעצור  דחיפות  שיש  לתחושה  גרם  זה  סרק  חשד  אלקיביאדס.  לבקשת  התקרבו 

החשודים בפרשה בטרם אלה יסגירו את העיר. גם חבריו של אלקיביאדס בארגוס נחשדו 

במזימה נגד העם, והעצורים הארגיוים שבידי אתונה הוסגרו לידי הארגיוים והוצאו להורג. 

אולם  לדין,  ולעמוד  מסיציליה  לשוב  לאלקיביאדס  לקרוא  הוחלט  אלו  התפתחויות  לאור 

לא לעצרו, כיוון שחששו מתסיסה בצבא ומאבדן שירותיהם של המנטיניאים והארגיוים. 

אלקיביאדס עלה על הספינה )סלמיניה( שנועדה לקחת אותו לאתונה, אך בדרך הוא נמלט 

עם כמה מתומכיו, כיוון שפחד לשוב ולעמוד למשפט בעירו.67 הוא מצוטט באמירה: "אני 

הוא  כהודאה באשמה,  בריחתו התקבלה  חוץ מנפשי".68 באתונה,  דבר,  בכל  בעירי  בוטח 
נידון למוות,69 ורכושו הופקע ונמכר בהעדרו.70
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אצל  מכן  ולאחר  הספרטנים  אצל  צבאי  כיועץ  שירת  אלקיביאדס  בגלות,  היותו  בעת 

את  לנצל  זמם  הוא  בשלום  לאתונה  לשוב  מנת  על  האתונאים.  נגד  במלחמתם  הפרסים 

השפעתו אצל הפרסים ולסייע לאוליגרכים האתונאים במזימתם לבצע הפיכה. הוא נכשל 

של  הגולים  דווקא  דבר  של  בסופו   .411 בשנת  בלעדיו  הושלמה  וההפיכה  זה,  בניסיונו 

הביתה  לשוב  לו  שקראו  הם   ,)Samos( סמוס  מהעיר  אתונה  לטובת  שלחמו  הדמוקרטיה, 

ולסייע במלחמה. הוא שב למולדתו ומונה למפקד בצבא.

גלותו השנייה של אלקיביאדס ארעה בעקבות ארוע שהתרחש בשנת 407. ליסנדרוס, 

האדמירל החדש של ספרטה, מיקם את צי ספינותיו באפסוס )Ephesus(, ואילו אלקיביאדס 

תרסיבולוס  לקראת  נסע  אלקיביאדס  ידיעה,  בעקבות  הסמוכה.  בסמוס  צבאו  עם  חנה 

)Phocaea( והשאיר את כוחותיו תחת פיקוד אחד מאנשיו, עם הוראות מפורשות  בפוקאה 

נגד  לקרב  ויצא  הפקודה  את  הפר  אנטיוכוס,  מקומו,  ממלא  ליסנדרוס.  את  לתקוף  שלא 

ספינות  כ־15  של  לאבדן  וגרם  נוראות  קרב שנכשל   ,)]Notium[ נוטיום  )קרב  הספרטנים 
אתונאיות.71

כיוון  אלקיביאדס,  על  האשמה  את  הטילו  הם  לאתונאים  האבדן  על  הידיעה  כשהגיעה 

בעקבות  הזירה.  מן  העדרותו  עצם  ומשום  אחר,  של  בפיקודו  כוחותיו  את  וזנח  שהתרשל 

כך, האתונאים מינו גנרלים אחרים, ואילו אלקיביאדס בחר לברוח לגלות במבצרו הפרטי 
72.)Chersonissos( בכירסונסוס

בשני המקרים ניתן לומר שאלקיביאדס היה האחראי לגורלו, כיוון שבשניהם יצא לגלות 

ביזמתו, ללא ניסיון לטהר את שמו בבית הדין האתונאי. אבל האם התנהגותו מעידה בהכרח 

אשם  היה  שהוא  ייתכן  בהחלט  באתונה?  לזיכוי  תקוותיו  העדר  על  שמא  או  אשמתו,  על 

שמדובר  כיוון  אשמה,  על  לדבר  קשה  השני  במקרה  אולם,  ב־73,415  המיסטריות  בביזוי 

יותר מאשר על כל בסיס פלילי. ניתן לומר שהוא התרשל בכך  בתביעה על בסיס כשלון 

שהשאיר את כוחותיו בפיקוד אדם פזיז כאנטיוכוס, אולם האחראי הישיר לקרב הכושל היה 

אנטיוכוס, שפתח בקרב ביוזמתו ובניגוד להוראותיו של אלקיביאדס. עם זאת, ניכר בבירור 

מקורות חייו, שאלקיביאדס היה דמות שנויה במחלוקת באתונה: הוא היה מעורב בסכסוכים 

רבים וצבר אויבים וחשדות, אולי מוצדקים, באשר לתום לבו ולמניעיו. נראה כי העובדה 

שאלקיביאדס בחר לחזור ולצאת לגלות גם במקרה הזה מעידה על מערכת המשפט האתונאי 

יותר משהיא מעידה על אשמתו. אלקיביאדס ידע שאם יעמוד למשפט, האתונאים יכריעו 

לא רק בעניין המקרה הנדון, אלא במובן מסוים יעמידו למשפט את פועלו לאורך כל חייו. 

היו מכריעים את הדין  בהחלט סביר שספקות העבר באשר לנאמנותו למשטר הדמוקרטי 

לרעתו. החרדה הגדולה של האתונאים מפני טירניה, מודגמת היטב בקומדיה "הצרעות", 

שכבר צוטטה לעיל:
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כל דבר בעיניכם הוא רודנות וקושרי קשר,

אם גדולה היא ההאשמה ואם קטנה.

את המילה הזאת לא שמעתי כבר חמישים שנה.

עכשיו היא זולה בהרבה מדג מלוח,

עד כדי כך שהיא ממש מתגלגלת בשוק.

אם מישהו קונה אוקונוס וסרדינים לא רוצה,

מיד אומר לו מוכר הסרדינים הסמוך: "מעדני

דגים קונה האיש – רודן הוא רוצה להיות".

אם הוא מבקש גם בצל לתבל את המליחים,

מפזילה מוכרת הירקות מבט חשדן ואומרת:

"תגיד לי, בצל ביקשת כי אתה שואף להיות רודן? 
או חשבת שאתונה תעלה לך מס, שי תבלינים?"74

אלקיביאדס ידע שלא אשמתו או חפותו במקרה הספציפי הייתה עתידה להכריע את הדין, 

או  הראוותני  חייו  אורח  הפוליטיים,  מהלכיו  לאור  נגדו  שהצטברו  הציבור  תחושות  אלא 

עלילות השקר שטפלו עליו.

מקרה אחר יכול להמחיש ביתר שאת את המשמעות שהייתה לאיום המשפטי עבור מקבלי 

ניקיאס, שפיקד על המצור על סירקוז בשנת 413. לאחר  ההחלטות: מדובר בסיפורו של 

את  מיד  להסיר  הציע  דמוסתנס  גיליפוס,  של  בפיקודו  הסירקוזים  נגד  אבדות  עתיר  קרב 

המצור ולסגת.75 כך מתאר פלוטרכוס את תגובתו של ניקיאס:

קשה היה לניקיאס לשמוע עצת בריחה והפלגה זו, לא מפני שלא פחד מהסיראקוסים, 
אלא מפני שפחד עוד יותר מהאתונאים, מהאשמותיהם וממלשינותם.76

לפי תוקידידס, לניקיאס היו כמה מניעים להתמיד במצור על סירקוז: מצבם הכספי הרעוע 

של הסירקוזים עורר בו תקווה שהם לא יחזיקו מעמד עוד זמן רב; קבוצת מורדים בסירקוז 

דחקה בו להמשיך במצור; וכפי שכתב פלוטרכוס, הוא חשש מהתגובה האתונאית:

להספות  רוצה  פנים,  כל  על  הוא,  אין  האתונאים,  של  טיבם  את  מכיר  שהוא  ולפי 

בידיהם על אשמה מבישה ולא צודקת, אלא נוח לו להלחם ולמות מיתת עצמו, אם יש 
צורך בדבר, בידי האויב.77

בנאום לחייליו טען ניקיאס שהאתונאים לעולם לא יתמכו בנסיגתם אם לא יהיה לה גיבוי 

זאת, הוא לא היה מעוניין להביא את הצעת הנסיגה לאספה גלויה  בהצבעה באתונה. עם 

היה  והדבר  האויב  בפני  נחשפת  הייתה  האתונאית  התכנית  כך  עשה  אילו  שכן  באתונה, 

צפויים  שהיו  שאלו  שיער  ניקיאס  כן,  כמו  בשלום.  הנסיגה  את  להשלים  עליהם  מקשה 
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להחליט על גורלו אם יעמוד לדין, יצביעו על פי "דברי־הלעז, שנואם זריז עשוי להוציא 

עליהם",78 ולא על סמך העובדות. אפילו החיילים, שעתה מתריעים בתקיפות על הסכנה 

הגדולה שבמצבם, יטענו באותה תקיפות את ההפך עם חזרתם לאתונה ויאמרו שהגנרלים 

שוחדו כדי לבגוד בהם ולסגת.79 בעקבות החלטתו של ניקיאס נשארו הכוחות בסיציליה, 
ולבסוף הובסו קשות. ניקיאס הוצא להורג, ומרבית חייליו נהרגו או נמכרו לעבדות.80

עירו,  בני  של  לידיהם  לפול  ולא  מראש  אבוד  בקרב  גיבורים  מות  למות  בחר  ניקיאס 

שהיו דנים אותו על כשלונו. ייתכן שהמקורות נותנים תמונה חלקית בלבד של שיקוליו, 

ושלמעשה לא זה היה השיקול המרכזי בהחלטתו, אולם, ישנם חוקרים בני זמננו שגורסים 

דווקא שניתן לקבל את עמדת המקורות לגבי מרכזיות המניע הזה.81 בין כך או כך, בהכירנו 

מקרים דומים רבים, ובין היתר אלו שתוארו לעיל, ניתן לשער כי לו הסיר ניקיאס את המצור 

מעל סירקוז והיה שב לאתונה, גורלו היה דומה.82 בחירתו של ניקיאס מלמדת על מוחשיות 

על  הזה  לאיום  שהייתה  היום־יומית  ההשפעה  ועל  באתונה  לפוליטיקאי  שנשקפה  הסכנה 

פעולותיו.

אוסטרקונים

פיסות החרס ששמשו בהצבעת ה"אוסטרקיזם". כאן מופיעים אוסטרקונים מקוריים עם שמות של מפורסמים רבים, בהם 
פריקלס, דמוסתנס וניקיאס.
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שיטה אכזרית או כורח המציאות
תפישת האחריות האתונאית הייתה מקיפה ורחבה. מדיניות לא רצויה, כשלון צבאי או אפילו 

עימות אישי היו יכולים לשמש עילה סבירה לתביעה או גורם מכריע בהרשעה. המבקרים 

יאמרו שהאתונאים החזיקו בפרשנות מרחיקת לכת יתר על המידה של האחריות השיפוטית. 

ישנם הטוענים כי הענישה האתונאית המחמירה לא הייתה יסוד הכרחי בדמוקרטיה הישירה, 

)או  מאתונה  אדם  להגלות  צורך  אין  כי  גורסים  זאת  הטוענים  מיותרת.83  אכזריות  אלא 

להפקיע את רכושו( על מנת לנטרלו מבחינה פוליטית, אלא מספיק להצביע נגדו בעקביות, 
שכן עיקר הסמכות והכוח נמצא בידיו של העם.84

הייתה  לא  והשיפוטיות  האחריות  של  הרחבה  האתונאית  התפישה  כי  נראה  אולם, 

הישירה.  הדמוקרטיה  של  ותולדה  המציאות  כורח  הייתה  אלא  שרירותית,  או  אכזרית 

הדמוקרטיה האתונאית, שהייתה מושתתת על הכוח האזרחי, נזקקה לאמצעים להרחקתם 

מינויים למשרות רבות  רלוונטיים:  היו  לא  פיטורין  פוליטיקאים כושלים. בדרך כלל  של 

נקבעו בהגרלה, וגם אדם נטול משרה היה יכול להשפיע על קבלת ההחלטות, אם היה דובר 

כריזמטי ופיקח דיו.85 אף שרוב הכוח היה בידי ההמון שהצביע באספות, גם אם היה רוב 

יציב לעמדה כלשהי לא ניתן היה להסתמך על הצבעה עקבית נגד גישה מסוימת או אדם 

מסוים, כיוון שהרכב הנוכחים באספות, ובהתאמה גם תוצאות ההצבעה היו משתנים בכל 

הצבעת  ובפרט  רחב,  דין  בית  בפני  והכרעה  דיון  היה  לבעיה  אפשרי  פתרון  התכנסות.86 

האוסטרקיזם, שלה נדרש מספר גדול מאוד של מצביעים. אולי על ידי שימוש תדיר בכלים 

אלו ניתן היה לבקר ולנטר את המערכת הפוליטית, בתהליך שייצג נאמנה את רצון העם.

האם זו הייתה ההצדקה של הגישה האתונאית? האם אכן האספות לבדן היו חלשות מכדי 

לייצג את הלך הרוח הציבורי? השערה זו דורשת עיון נוסף. גם אם נקבל את ההסבר המוצע 

לעיל, עדיין יש לברר אם שיטה זו הייתה מידתית וסבירה בהתחשב בתחושת האי־בטחון 

והאי־אמון שהביאה איתה.

סיכום

או  פליליות  עברות  של  במקרים  רק  לא  הופעלו  האזרחים  אספת  של  הענישה  סמכויות 

אזרחיות, אלא במגוון מצבים. פוליטיקאים רבים הועמדו לדין ואף הורשעו ונענשו בגלל 

כשלונם בשדה הקרב, בגלל החלטה לא פופולרית או לא מוצלחת בעת ביצוע תפקידם, או 

פשוט בגלל האחזותם במדיניות שלא מצאה חן בעיני הציבור. נוסף על הסכנה שארבה להם 

במשפט מסוג זה, גם האוסטרקיזם והגרפה פרנומון שמשו לעיתים להרחקת פוליטיקאים 

את  שסיכנו  או  לחוק  בניגוד  שפעלו  כאלה  דווקא  ולאו  אהודה,  לא  הייתה  שמדיניותם 

הדמוקרטיה.
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מהעיון בהליך המשפטי באתונה עולות תובנות אחדות: על המשפט האתונאי השפיעו 

נואמים משלהבים, הטיעונים שהועלו בו נגעו לאופיו של הנאשם ולמעשיו בהווה ובעבר 

ושמועות  השמצות  גם  מהם  נעדרו  לא  הנראה  וככל  נתבע,  הוא  שבגינו  במקרה  רק  ולא 

נטולות בסיס. ריבוי הגולים מרצון עשוי לשמש עדות להעדר אמון בקיומו של הליך משפטי 

שקול וצודק באתונה. שיקולים כגון אלו של ניקיאס מעידים בפירוש על האמון הירוד שהיה 

למצביא בסיכוייו מול המערכת המשפטית.

בלתי  ולרוב  הוגן  בלתי  נראה  אולי  באתונה  המשפטי  ההליך  מודרנית,  מבט  מנקודת 

ממוקד או לא רציונלי. ציבור האזרחים עשוי להצטייר כהמון חם מזג ונעדר סבלנות כלפי 

מנהיגים שכשלו בתום לב, או כאספסוף הרודף את אלו שדעתם שונה מדעתו. 

הדין  הטיית  האי־צדק,  הפזיזות,  בנגע  האתונאי  המשפט  את  להאשים  ראוי  האם 

והפופוליזם? במונחים של ימינו, ייתכן שכן. עם זאת, לא מדובר במימוש קלוקל של תפישת 

האחריות הפלילית המודרנית, אלא בתפישה אתונאית ייחודית ושונה של משמעות האשמה 

והאחריות הפלילית ושל תפקיד המשפט בדמוקרטיה הישירה. המשפט האתונאי יועד לא רק 

לענישת הפועלים בזדון, הבוגדים והמועלים, אלא גם לניפוי המערכת הפוליטית מהבלתי 

מוכשרים והבלתי אהודים. לא במקרה הועלו במשפט מקרים מן העבר, ולא מתוך רשלנות 

התירו למקטרגים לעסוק באופיו של הנתבע. הכל נתפש כמותר כי הכל היה רלוונטי. אלו 

היו  הם  אך  בתפקידם,  מעלו  או  בגדו  לא  שאמנם  בידיעה  זאת  עשו  לגלות  לצאת  שבחרו 

אחראים לכשלון צבאי, להובלת מדיניות בלתי אהודה וכדומה. הם ידעו שעל פי תפישת 

האחריות האתונאית הם נחשבו לאשמים, ועל כן אם לא יברחו – יענשו. היריעה כאן קצרה 

מן הסתם המדיניות  רב:  עניין  בהם  נוספים של השיטה האתונאית, שיש  בהיבטים  מלדון 

המחמירה העדיפה את חיזוקם של אנשי ציבור חדשים שלא הספיקו לנסות ולהכשל, על פני 

מנהיגים בעלי ניסיון, ובמחיר זה הורחקו מהפוליטיקה מצביאים רבים, כישרוניים וישרים. 

אתונה,  של  המשפטית  הגישה  שמאחורי  יותר  הרחבה  התפישה  את  לנתח  מעניין  כן  כמו 

וביחוד בנוגע ליחסי הגומלין שבין הדמוקרטיה הישירה הרדיקלית לבין שלטון החוק.  

במדיניות  האתונאים  של  שבבחירתם  כך  על  להצביע  כדי  הנוכחי  בדיון  די  זאת,  עם 

הענישה המחמירה הם העדיפו להעניק עוד כוח לעם על חשבון היבטים מסוימים של שלטון 

החוק, ובין היתר, העקביות והשויון. במילים אחרות, לגישתם התקיפה, על כל יתרונותיה 

ומגרעותיה, היו כוונה ותכלית: לשמור על כוחו של העם.
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