
ٍّ 1, מרץ 2020, 1  התפרצות تََفش  
 

 21-ה המאה של השחור הברבור

 דורון מצא ואורית מצא

 

 'ברבור שחור' – הקורונה

פת 'ברבורים שחורים'. מגטיבם של ר חשוב על הקורונה מלמד אותנו שיעומגיפת משבר 

של פיין ולאביחס  סים טאלבלמושג שטבע הפילוסוף האמריקאי נ הקורונה עונה

להתרחש מוערכים כנמוכים  הםשסיכויי יםאירועמדובר ב 1דופן.ת ות יוצאיוהתרחשו

לפי טאלב, . היא מרחיקת לכת השפעתו על המערכתבעוד שמאוד, אך לא בלתי נמנעים, 

נעוצה במקריות. המערכות המורכבות של  הברבור השחור הסיבה המרכזית להיווצרות

תהליכים, כך שבלתי ניתן לצפות את  מגוון עצום של הכלכלה, לדוגמא, מבוססות על 

 . מהלכם וניתן לשער שבמוקדם או במאוחר יתהוו אירועי קיצון

וחוסר הבנה של היעדר חשיבה לוגית  הסיבות להופעת 'ברבורים' הן בין השארלפי טאלב 

 ל'ברבורים שחורים'במחקרו , צבי לניר, שהתייחס החוקרלעומתו . הסטטיסטיקה וכשליה

בעיה הבשונה מכך, כי טען אבל במשמעות של 'הפתעות' מודיעיניות )מצביות ובסיסיות( 

חדשים בשל מסגרת  התפתחות לאתר דפוסיהאנושית יכולת הבחוסר מונחת הבסיסית 

, אף הוא מכאן גם נגזר, לשיטתו של לניר, הקושי שטאלב מצביע עליו 2פרשנית מקבעת.

שמשמעותו  פרדיגמטילהסתגל לאותן התפתחויות חדשות מאחר והופעתן מחייבת שינוי 

המציאות ואימוץ מסגרת  והובנה  תוארהאמצעותה שבהוותיקה זניחת המערכת הפרשנית 

 חדשה. חשיבתית ותפיסתית

במובן של 'הפתעות' היא אם כן מפתח חשוב בהתמודדות הסתגלות ל'ברבורים שחורים' 

גם ולפרש את העתיד אנושית מרנות קוגניטיבית ונטייה האנושית עם השתנות המציאות. ש

המעכבת היא אחת הסיבות  ,תחת היגיון של 'המשכיות' המערכתאת ההווה במושגי העבר 

ת מחשבה וצורלדבוק בלא רק א כמובן הנטייה פת לכך הי. מתווסההסתגלותאת תהליך 

מקובלים ומוכרים. סיטואציות חדשות וחריגות דפוסי התנהגות לשמר אלא גם קודמות 

על . שאינן לקוחות מארגז הכלים המקובל והידועופרקטיקות  התנהגויות מחייבות לסגל

והתרחשויות הופעת 'ברבורים שחורים' ת מונגזרכבדות המשקל הת יוהמשמעואחת מן כן, 

ליכולת הסתגלות והשתנות מהירים, הן במובן התפיסתי והן במובן  נוגעתבלתי צפויות 

  .המעשי

ההיסטוריה האנושית בכללותה, וגם זו של מדינות, אומות, עמים ואפילו חברות עסקיות 

הצורך לעבור תהליכי גדושה במקרי בוחן שבהם הופיעו על חופיהן 'ברבורים שחורים'. חרף 

הסתגלות במובן האקטיבי של התאמה והשתנות, הרי ששמרנות, היאחזות במוכר 

 עתוהציפייה לראות את המערכת חוזרת לנקודת שיווי המשקל הקודמת טרם הופ

ה'ברבור', הכתיבו את אופן ההתנהלות והסתיימו לעיתים גם בקטסטרופות גדולות.  כך, 

ת בדרום אמריקה העדיפו לראות את הכובש הספרדי למשל, הציוויליזציות העתיקו

במונחים של התגלמות סיפורי המיתולוגיה שלהם; אירופה לא הבינה את משמעות הופעת 

; היישוב היהודי של העת העתיקה כשל בהפנמת 20-האידיאולוגיות הגדולות במאה ה
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להביא עוד הפוליטיקה הבינלאומית ובהערכת כוח המעצמות של התקופה, וכמובן שניתן 

 שלל דוגמאות נוספות לעניין זה.

. זהו אתגר בקנה מידה עצום 21-עתה ניצבת האנושות בפני 'הברבור השחור' של המאה ה

לכלל האנושות, להבדיל מ'ברבורים' בקנה מידה לאומי, ארגוני ומקומי. כדי להבין עד כמה 

חס למציאות יום מדובר באתגר עצום ניתן להתרשם מההפיכות המוחלטת שהוא מייצר בי

אופיין ברשתיות אנושית, תנועה בלתי פוסקת, חיבורים אנושיים, המוכר עולם ההאתמול. 

. כלכליים, חברתיים ופוליטיים, תרבות של שפע ופנאי, שמים פתוחים וגבולות מטושטשים

הופכת במציאות החדשה לא רק לתמונת נוף רחוקה ונוסטלגית אלא בסופו  תמונת עולם זו

 החדשה.  סשל דבר גם לבלם בפני היכולת להתמודד עם הווירו

מעמידה הקורונה את העולם על  ,תחת מושגי האין גבול, הרשתיות, הפתיחות והתנועה

נועה הם בסיס מציאות שבה מושגים הופכיים של בידוד, הסתגרות, גבול והגבלות ת

 משמעותו הייחודית של האירוע הפער מדגיש את .המגדירים החדשים של המערכת

לא רק משום שמדובר בתופעה  ,החורגת מגבולות האדם, הקהילה והמדינהכסיטואציה 

המעוררת פחדים פסיכולוגיים וקוגניטיביים מפני הלא נודע, כפי שטען ניסים טאלב, אלא 

במציאות ומאיימת על בריאות הציבור  הנטועה ריאליסטית משום שמדובר בתופעה 

יציבות חלק מהמשטרים מטילה כמובן צל על  יאלא כל שכן, ה. על כלכלת העולםוהעולמי 

שנאלצים להתמודד עם אירוע חריג, מבלי שיהיו להם כלים טובים או תנאי פתיחה ראויים 

 לעשות זאת.

 

 שינוי יסודידדות עם תרבותיים להתמו-מזרח למערב: מפתחות פילוסופיים בין

 'הברבור השחור' של המאה הנוכחיתמתבונן על האופן שבו מגיבות מדינות העולם לאתגר ה

שנובע, לשיטתנו, פחות בגלל הבדלים  רואה את ההבדל הגדול בין המערב ובין המזרח

במבנה השלטון והרבה יותר על הבדלים עמוקים בתפיסות פילוסופיות ומסורות 

כי המדינות  שניכר. גם אם המגיפה פרצה בסין והתפשטה למוקדים נוספים, הרי תרבותיות

שונה מזה שניהלו מדינות המערב, והכוונה היא גם האסיאתיות ניהלו תהליך למידה 

מהיר שהתברר גם כאפקטיבי מבחינת ארה"ב. היה זה תהליך -ינות אירופה וגם ללמד

, לנוכח הבלימה הגדולה והכמעט מוחלטת של התחלואה בסין הנרשמת נכון התוצאות שלו

 . 2020לשליש האחרון של חודש מרס 

יכולת  הפגינודרום קוריאה, טאיוואן וסינגפור  כמו לא רק סין, אלא גם מדינות נוספות

מעוררת השתאות. מהירה ובצורה תבניות חשיבתיות החליפו ו ,הסתגלות מהירה לשינויים

כעוד סוג של  המוכר לא במונחי העבר 'קורונה'הוירוס במילים אחרות, הן זיהו את 

סתלקות העומדת לחלוף עם השתנות התנאים האקלימיים וה התפרצות שפעת עונתית

סינגולארית מסדר גודל . רוצה לומר התרחשות במונחים של 'ברבור שחור'ם כי , אהחורף

אתגר חסר תקדים בפני , ומציבה את רציפות הזמן ההיסטורי תשובר'הפתעה' שכמו  .שונה

ים ובפני מערכת ההבנות הקודמת שבה פוענחה והובנה הסדר הקיהיכולת לקיים את 

 .'השחור ה'ברבורהמציאות בטרם הופיע 
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 יתה אחידה וזהה בטיבה. מדינות שונותיאין זה אומר שהתגובה בכל מדינות אסיה ה

דרום קוריאה ואילו נקטו באסטרטגיות מענה מגוונות. סין בודדה מיליוני בני אדם  באסיה

החיצוניים  סגרה את שעריה ןטאיווא  .'נשאים חבויים'העלתה את רף הבדיקות כדי לאתר 

שממילא היא חלק מהקוד  ,ואילו יפן ניצלה את תרבות הריחוק החברתי טיבאופן הרמ

, המכנה המשותף ולם. אכדי להפחית משמעותית את שיעורי הנדבקים במחלה ,הגנטי שלה

-של כלל המדינות האסיאתיות היה זהה: תהליך למידה מהיר, הסתגלות מחשבתית

הרבה  כאתגר משמעותי, 'קורונה'שחור' וזיהוי הה'ברבור הלנוכחותו של זריזה קוגניטיבית 

הפנים זאת והחליט להגדיר את הסיטואציה במונחים אות העולמי רירגון הבאשלפני 

 .ל עולמיתפה כלימגשל המפורשים 

סיבת העומק ליכולת ההסתגלות שהפגינו המדינות האסיאתיות לא צריך לחפש מתחת את 

מכנה המשותף ב, אלא הממוקד בטוטליטריזם הסיני לאור הפנס של השיח הפופולארי

האסיאתיות ששונות זו מזו באופי המשטר אבל מדינות מכלול ה המתקיים ביןהרחב יותר 

מגלמות רק  האינ. תרבות זו "מזרחית" יתתרבותמסורת פילוסופי וזו עם זו מטען חולקות 

את ההתנהגות ברמה גם אלא גם מהוות פלטפורמה המעצבת  מופשטת צורת מחשבה

המעשית. מדובר למעשה באסופה של תפיסות עולם שהתגבשו החל מהמאה השישית לפני 

איזם  והקונפוציוניזם, שנבדלים זה הספירה לכלל זרמים רעיוניים בהם הבודהיזם, הטאו

מזה בתכולתם, תכליתם ובניואנסים, אבל חולקים מכנה משותף רעיוני ומערכת של 

 עקרונות יסוד אשר השפיעה על החשיבה הפוליטית של תרבויות דרום מזרח אסיה. 

שניים מתוך העקרונות הללו נוגעים ישירות לעניינו. הראשון שבהם הוא חתירה להרמוניה 

גדרת הקולקטיב החברתי, להבדיל מן היחיד והפרט, כמארגן העיקרי של הסדר וה

ידי השלטון  המרכזי, -חברתי. הדבר מאפשר את גיוסה של החברה והציבור על-הפוליטי

המגדיר את עצמו כמעט בלעדית  ,גם רמה גבוה של צייתנות ושיתוף פעולה מצד הקולקטיבו

וא שימת הדגש על התהליך, הדרך וההתהוות, דרך החברה ובאמצעותה. העיקרון השני, ה

להבדיל מהתוצאה, היעד וההגדרה. לעניין זה נודעת משמעות אופרטיבית של הכלל והפרט 

כאחד בהתמודדות עם אתרים המנוהלת פחות דרך היגיון של היררכיה המבוסס על 

וסס על המשגה, על קביעת יעדים ופעולה הנגזרת מכל אלה, אם כי דרך היגיון אופקי המב

     3תנועה המתקיימת עם כיוון המערכת שאינה תלויה בהגדרת יעדים והמשגה מקדמית.

 

 המשבר עם המדינות התמודדות על הפוליטיות הפילוסופיות השפעת

מאפיינים תרבותיים ותפיסתיים אלה השפיעו עמוקות על אופן ניהול משבר ה'קורונה' 

לצעדים חסרי התקדים של ה החבר הגויסהדבר בלט בייחוד בסין שם במדינות אסיה. 

בידוד המוני. אם בתחילת המשבר מנע הרעיון הקולקטיבי מקולו של הרופא הסיני הבודד 

בחומרת המצב הפך הקולקטיביזם ליתרון מובהק הרי שמרגע שחלחלה ההכרה  4להישמע,

בהתמודדות עם המגיפה. בניגוד לתפיסה המערבית שתרה אחרי הגדרת התופעה, לא עסקו 

מדינות מזרח אסיה, כמעט בניסיון להגדיר את התופעה כהתניה לפעילות אותה נקטו. כך 

ינות המערב, למשל, בלטה העובדה שרק כשהוגדרה ה'קורונה' כמגיפה על ידי ראשי  מד

, בשונה אגב ביניהם נשיא ארה"ב, נקטו אותן מדינות בפעילות משמעותית למיגורה

. שמה של המגיפה מישראל שהציגה מודל התייחסות שונה מזה המערבי ומזה המזרחי
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'קורונה' שהוא ביטוי לטיני מייצג אף הוא, המשגה מערבית שהיא חלק מתפיסה תרבותית 

י לפעולה, מה שמחייב כמובן ניהול תהליכי למידה ארוכים המחייבת הגדרה ברורה כתנא

ו'מדעיים', עיסוק בלתי פוסק בייצור מידע עובדתי, ספירת חולים ומתים, איסוף נתונים 

, בטרם תיכנס המערכת לפעולה על בסיס . זאתמדעיים כדי לייצר  תמונת מציאות כוללת

 קרקע יציבה. 

ך ו'דרך' )דאו( אפשרה במידה רבה לאותן התרבות הפוליטית המזרחית הממוקדת תהלי

שלב של עצירה ל . היא לא נזקקהמדינות באסיה להתנהל בתוך התהליך וכחלק ממנו

מחשבתית לגיבוש תמונת נתונים מליאה המאפשרת גם הגדרה פורמאלית של -אופרטיבית

המחשה ציורית לרעיון הזה של התמקדות בתהליך ולא בהגדרתו התופעה בטרם עשייה. 

הוא המשל הבא הנמצא בהגות הדאואיסטית לפיו "מלכודת היא אמצעי לתפוס ארנבות, 

וכחים את המלכודת. כך גם מילים, הן אמצעי לתפוס ברגע שתופסים את הארנבת ש

את  חרעיונות, ברגע שתופסים את הרעיון שוכחים את המילים. היכן ניתן למצוא איש ששכ

רוצה לומר, שמרגע הבנת המשמעות ניתן לזנוח את  5המילים על מנת להחליף איתו מילה".

ל מגוון האפשרויות ההגדרות, לא במובן של השתקה, אלא במובן של הסרת החסמים ע

 לפרשנות והבנה.

שאיננו מבוסס על תפיסה הרמונית, אם כי על הקיים במערב מודל זה הוא הפוך בטיבו לזה 

 קהילתיותרעיון הקונפליקט והביקורתיות. זוהי פילוסופיה שבה מגדירי היסוד של 

 תאישי חירות, ליברליזם ואינדיווידואליזםקולקטיביזם מומרים ביסודות רעיוניים של ו

, ועל כן האדם הבודד הוא הניצב, ברוח רעיונות אזרחהן ברמת הברמת הפרט והן 

המודרניזם, במרכז ההתרחשות, כמעצב המערכת וכמי שמגדיר את גבולותיה וקובע את 

 תכולתה.

הגביל דפוס החשיבה והתרבות הפוליטית  ,ה'קורונה'אתגר  בנסיבות הנוכחיות של

החיבור בין  המערבית את יכולתו של המערב לנהל את המשבר ולהסתגל למציאות החדשה.

מסורת הכ'ברבור שחור' לצד  'ורונהראות ב'קתהליכי הסתגלות איטיים שהחמיצו ל

 מערבב גורמי סיכון נוספים. אינדיווידואלית התברר כקטלני עבור המערבהפוליטית ה

 .לצד מציאות של גבולות פתוחים ,וסגנון ניהול רך שליטה מרכזית רופפת :הםאירופה 

עייפות מנטאלית המאפיינת את היבשת האירופית שיש לה קשיי  מתווספת לכך גם

ההגירה אליה כמו   –התמודדות בעשורים האחרונים להתמודד גם עם אתגרים אחרים 

המגיפה באיטליה, ספרד עצומה של הביאו לא רק להתפרצות  . כל אלווהלאומנות הגואה

כמדיניות של ויתור והרמת בשלבי ניבול המשבר צטייר הומדינות נוספות, אלא למה ש

 .ידיים

הביטוי האולטימטיבי לגישת הוויתור הייתה האמירה יוצאת הדופן ברמת הגילוי שלה 

 -לשון אחר  6.אחוזים מאוכלוסיית המדינה תחלה במגיפה 60מצד קנצלרית גרמניה ולפיה 

. מיליוני גרמנים ימותו בהינתן הסטטיסטיקות של שיעורי התמותה ביחס למספר הנדבקים

לאמץ מודל חריג של טיפול במשבר בתחילת האירוע יטי לכך התווספה החלטת הצמרת הבר

המבוסס על הדבקה כמעט יזומה של האוכלוסייה על מנת להגיע למסה קריטית של 

ב, תרבות פוליטית של ביזור, חירויות "גם בארה 7.תחלואה שלאחריה תרד עקומת החולי

גדרה ברורה, והצורך המערבי ל'הוכחה' גשמית, הפרט בצירוף מערכת הבריאות הפרטית 
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 .הקשתה על הממשל האמריקאי להגיב לאירוע במהירות הנדרשתתמונת מצב 'סופית' 

ב "אם לארה 8עדיין לא ברור, גם בהינתן ההכרזה של טראמפ על מצב חירום לאומי,

כדי להכיל את מספר  וגם את אלו הקוגניטיביים יש את הכלים המבנייםהליברלית 

 .פההנדבקים ולבלום את התפשטות המגי

 

  לבין שבין התווך: הישראלית הזווית

נייר לקמוס ליכולתן של מדינות לעבור תהליך מהיר של התאמה אם כן משבר הקורונה הוא 

בין . כאן נחשפים פערים משמעותיים בין חלקיו השונים של הגלובוס. למציאות המשתנה

 הדינאמי והקולקטיבי. לבין המזרח  השמרן והאינדיווידואליהמערב 

כן, מתברר בעת הנוכחית כי אינדיווידואליזם יכול להיות שמרני ואילו קולקטיביזם יכול 

 להיות דינאמי. 

, גיאוגרפיבתווך שבין מזרח למערב. זהו אינו רק תווך ממוקמת מנקודת מבט זו, ישראל 

ערב, ובין תרבות בין תרבות "האני" מבית היוצר של המ . תווךתפיסתי-אלא גם פילוסופי

"האנחנו" מבית היוצר של המזרח. הגדרת האמצע הזו השפיעה עמוקות על אופן 

מובנים רבים ישראל הלכה בדרכן של עם משבר 'הקורונה'. בשל ישראל התמודדותה 

הפנימה את א ממש עד הסוף. היא הטיבה להבין את הסיטואציה, אבל למדינות אסיה 

בה מעבר למה שנקטו רמגבלות שונות להכלת הנגיף הטילה המציאות 'הברבור השחור' ו

יותר מאשר בגישה הדרגתית  ישראל את נקטהז. אבל לצד ב"בוודאי ארה ,מדינות אירופה

מדינות אסיה וניהלה את המתח שבין צורכי הבריאות, שלום הציבור וזכותו לחיים לבין 

 אזרח. צורכי הכלכלה, הדמוקרטיה וזכויות ה

עומק נשימה כלכלי, עוצמת מנגנוני לישראל מרכיבי עוצמה 'קשים' העומדים לרשותה כמו 

נדרשת כעת להמשיך ולהפעיל את שרירי  אבל היאהמדינה ואפילו מעמדה הבינלאומי 

שיבטיחו את יכולתה להתמודד עם 'רכות' הגמישות, ההסתגלות והתנועה. אלו הן יכולות 

קריטיים להתמודדות עם 'הברבור השחור' של המאה  מדובר במפתחות'הברבור השחור'. 

מה שמעודד היא העובדה כי לצד מרכיבי העוצמה העומדים לרשותה, אותם  .הנוכחית

אינם זרים לתרבות היהודית המהווה נדבך מכונן  יסודות 'רכים' של פילוסופיה פוליטית

הליכה מדובר ב 9לך'. 'לך המכונן שלהציווי האלוהי ונשענת על  בהגדרת הציונות הישראלית

תנועה המאפשרת לנו זו  .פרדיגמות נושנותו שביסודה נכונות להיפרד מתפיסות קודמות

אלא  ,וללא מוכר לא מתוך כך שאנו רואים לנגד עינינו את הפתרון יכולת הסתגלות לחדש

. יש לקוות שנמשיך לפעול, מתוך כך שאנו מבינים כי הפתרון קשור ליכולת להסתגל לחדש

 .כי הפעם זה בנפשנו -הקשר של המשבר הנוכחי, ברוח התרבות היהודית גם ב

 

יהודי -ד"ר דורון מצא הוא מומחה לחשיבה מערכתית וחוקר תחום הסכסוך הערבי

 והחברה הישראלית.

 הגב' אורית מצא היא חוקרת תרבות מזרח אסיה ובעלת הבלוג 'היפנית הקטנה'.
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