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מטרענת

כשר?אםאאתמאפשרמה

Sie haben Pfaff'en und Professoren 

.Die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind 

?Ja, wozu denn 

?Muessen sie denn die Wahrheit so fuerchten 

(Bertolt Brecht, DieMutter) 1 

לנהלידעולסוקרטסשבדומהפילוסופיםשלהנדירלזןמשתיירכשר"פרופסור

וולמן,ואביטלבן·זאבאהווןשגיא,אבי(הפרופסוריםעיר."שלבשוקהעיוניהםאת

כשר).לאסאישראלפרסלהענקתבנימוקיהם

השאלה:עלתשובהמבקשכלומר Iכשראסאשלהאפשרותתנאיאתלבררמנסההמאמר

מדובר .כשראסאמהוולומרלהקריםצריךכךלשםהוא·באפשר?כיצר Iכשראסא

המתעלםצה"ל,שלהאתיהקורמנסחישראל,פרסחתןהממסר,בשירותבפילוסוף

איתרוהראיונותמאמריוהזה.הצבאשלהקונקרטיתמהווייתומוחלטתהתעלמות

החיסולים,מדיניותהחיסוליםמדיניותשלציבוריתלהכשרההאחרונותבשניםשימשו

מוצגכשראסאהאינתיפאדה.במשךהצבאעוללותלכלוככלל,הסיטוני,הבתיםלהרס

אביבתלבאוניברסיטתלאתיקה.מומחהמוסר",כ"אישקבועבאופןעצמואתומציג

וער 1980משנתהפרקטיקה.שלולפילוסופיהמקצועיתלאתיקהבקתדרהמחזיקהוא

יושב·הראשהואצה"ל;שלהכלליולמטהלפיקודבמכללהכפרופסורמשמשהואהיום

חברהיהלאחרונהוערולפיתוח,למחקרהלאומיתהמועצהשלהאתיקהוערתשל

המנהלהוועדיו"רסגןהואכשרשלה.לאתיקההדיןוביתהעיתונותמועצתנשיאות

מוזמןהואלדמוקרטיה.הישראליהמכוןשלוחביבובירושליםלאתיקההמרכזשל

לפחודצריכים/הםלמהאז/כן,לכל.ומוכניםכסףהרכה/שמרוויחיםופרופסוריםכוהניםלהם"יש 1

"האם")(נובט,האמת?"מן
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ואינטלקטואליםליברליםמארגניםאותםמאמריםובקבציבכנסיםלהשתתףבתכיפות

לארגוניםאתייםקודיםלייצרמתבקשהואפעםמדישמאל.כאנשיעצמםהתופסים

להפך.אלאלגיטימי,כלאמוקעאינוכשראסאבקיצור,שונים.

באפשר?הןכיצדלגביהן:לשאולבדיןאפשרממש,נתונותשהןמכיווןאלה,עובדות

השאלהכןאםנשאלתהמציאות.על·ידימוכחשיהיו·באפשר'ההכרחשמןזהכי

מהגיסא,מאידךאוכשר?אסאאתמאפשרמההזו?התופעהאתמאפשרמההטבעית:

אינה·באפשר?מסויםובמובןנשאלת,איננהשהשאלההעובדהאתמאפשר

אקדמיחופשאקדמי,דיון

וידועהמוכרתזאת,לטשטשהאקדמיתהקהילהשלהתעמולתייםמאמציהלמרות

מבקשכאןדיוננובהן.ולתמוךהכוחעמדותעםקוליישרתמידנטתהשהיאהעובדה

בפילוסופיהשדבקמסויםמחשבהבדפוסקונקרטי:היסטוריבהקשרזועובדהלעגן

בישראלהרועאתמשרתהואשבוובאופןהאחרונותהשניםבששיםהאנגלו·אמריקאית

העשרים·ואחת.המאהראשיתשל

בתקופתההבריתבארצותהאוניברסיטאותתפקודאלעדותבהרחקתדווקאאפתח

שנותשלהשנייהבמחציתשראשיתהבתקופהכידוע,המדובר,המקארתיסטית.

הששיםבשנותוסופה-השנייההעולםמלחמתתוםאחרימידדהיינו,-הארבעים

חדשה.מפלצתיותייצרההקרההמלחמהעצמו).מקארתישלמותולאחרמספר(שנים

מדיניותלנהלהבריתלארצותאיפשרההיאבההדרךעלמעטלאיודעיםאנחנוהיום

להשמיעהיהשאמורהשמאל,מבית.בביקורתכמעטנתקלהשלאדורסניתחוץ

לענייננומקארתי.שלהחקירהועדותבידיחוסלהזו,המדיניותעלחריפהביקורת

עידןעלמחקריםכמהפרסמהשדקר .שרקדאלןהתקופה,חוקרתתורמתהאקדמי

לחקירותהקשורבכלבאוניברסיטאותשהתרחשלמהעב·כרסספרוייחדהמקארתי,

פעולהלשתףשסירבואוהקומוניסטית,למפלגהשהשתייכומרציםולפיטוריהוועדות

האקדמיהמנהיגישלהאריחלקהאמיןהארבעיםשנותבסוףספריה,פיעלהוועדה.עם

 2מרצה,למשרתראוייםאינםהקומוניסטיתהמפלגהחבריפרופסוריםכיהאמריקאית,

הקוראתהצהרה,הבריתבארצותהחשובותהאוניברסיטאות 3 7ראשיפירסמו 3-195ב

על .) to name names (ולהלשיןמקארתיועדותעםפעולהלשתףהאקדמילסגל

השתיקהזכותעלוהשמירהמהלשנהההימנעותהללו,האוניברסיטאותראשיפי

 , 93עמ' , 2002ושרקדואילך, 84,עמ' 1986שדקר 2
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ואכן,למישרתם.ראוייםהםאםהשאלהאתומעוררותהסגלבאנשידופימטילות

באוניברסיטאותאקדמיסגלאנשיכמאהעבודתםאתאיבדוהחמישיםשנותבתחילת

ועדהששים.שנותעדחלופיתמשרהמצאולאכולםוכמעטהברית,ארצותשל

נשיאפיוסם ,-1949ב ,כןלפניאחדותשניםאצבע.נקףלאהאוניברסיטאותעובדי

שלושהלפטרהחלטתואתהמסבירמאמראלן,ב.ריימונדוושינגטון,אוניברסיטת

הפתיחהמילותאחרימידכותב,הואכךהקומוניסטית.למפלגהשהשתייכוסגלחברי

העדין:הנושאשלמורכבותועלנמנעותהבלתי

במכללותללמדהקומוניסטיתהמפלגהלחברילהרשותשאיןלמסקנההגעתיחדווהבלא

מאמיןאניחופשי.אדםאינוהקומוניסטיתהמפלגהחברכיכעתמשוכנעאניהאמריקאיות.

כפיאם, ...שלהולדמוקרטיההאמריקאיתלתרבותביותרהמהותיהרכיבהואשהחופש

אזאוהיא,באשדוללמדההאמתאתלבקשהיאהחינוךשלהאמיתיתמטרתוג'פדסון,שלימדנו

בפנימכשולמהווהחירותועלהגבלהכלחופשי.אדםלהיותהיאהמודהשלהראשונהחובתו

עומדכיוון,משוםמוגבלשאינוזה,מסוגחופשהחינוך.שלביותרהנעלותמטרותיוהשגת

האמריקאיהחייםאודחושלאמריקהשלהתייצבותםאתהמציינתהייחודיתהקידמהביסוד

העולם.מולאל

מדעיפיתוחהחופשית:האמריקאיתהאקדמיהשלההישגיםמןכמהמונהאלן

סודפיצוחלאוויר,בהמראההכרוכיםהמסתוריןפיענוחוהתקשורת,האלקטרוניקה

ולמוותלחייםבמאבקלנצחחופשיעםשלבידועלהבעזרתו"החוסןואפילוהאטום,

חדש,אויבבפניניצבהואעכשיווהנה ...ויפןאיטליהגרמניה,מדינות·העבדותאת

הזההחדש""האויבשללחלקוזכרכלוביה,מניהומוחק,מוסיף,הואיותר,"אכזראולי

לבד.לגמריזהחופשימדינות·העבדות.עלבניצחון

הקומוניסטיםהמרציםפסילתהאיןמעוררת.שקביעתולבעיותמודעשאלןמובן
והמקצועייםהאתייםולסטנדרטיםההוראהלחופשבעצמהמנוגדתחופשיים"כ"לא

מוקניתאדםשלכלשחושבמיכיומבהירפוסק,הואלא,האזרח?זכויותעלהמבוססים

אתלגאליסטית."צרה,גישה"נוקטשיחפוץ,מקצועבכללעסוקחוקתיתזכות

זהוערךתוכני,ערךישללימודיםיותר.עמוקהבגישהלהמירישהריקההמשפטניות

המורה.עלחובותשמטילהוא

לספקשתפקידםלאתיקה,מומחיםפילוסופים,ישבקביעתו-שלו.מסתפקאינואלן

סידניהפרגמטיסטהפילוסוףזההיה 1949בשנתתועבה.דברלכלהמקצועיהעוגןאת

שנהעשריםבמשךוכיהןהאמריקאיתהפילוסופיתהאגודהבראששעמדמיחוק.

המוקדש,בכרך-1992בשהוכתרמייורק,ביובאוניברסיטתלפילוסופיההחוגבראשות

שלמידיוהחירותמדלייתאתשקיבלמיוההומניזם",הדמוקרטיהכ"פילוסוףלהגותו,

במאמרו:מצטטשאלןמהאתטיימס",יורקב"ניו 1949בפברוארכתבדיגן,רונאלד
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מוסקותאינןהקומוניסטית]המפלגהחבריושלשמסקנותיהםהואשרלבנטי"מה

להאמיןחייבהקומוניסטיתבמפלגהשנשארמיהראיות.שלחופשיתחקירהבתהליך

אותו."וללמדמצווה,המפלגתישהקובמה

האקדמי?החופשלרעיוןמוחלטתבסתירהעומדתכזאתגורפתפסילההאין

לאאמון,מישרתהיאפרופסור"מישרתהרק:הפילוסוףאתומצטטממשיךאלן

מבטחההשמההדמוקרטית,לקהילהביחסגםאלאולסטודנט,לאוניברסיטהביחסרק

אףהזכויות.בצדחובותגםבחובונושאהאקדמיהחופשלפיכך' ...החינוךבהליכי

כאןעדשלו."האקדמיהחופשבאמתלתהללוהחובותאתלהפררשאיאינופרופסור

לבדו:ממשיךהואכאןהפילוסוף.שלהריקיםבדבריואלןמסתייע

הראויהאוניברסיטהשכלספק'ואיןהגוןלחינוךמהותיוהבונה,החיוביבמובנוהאקדמי'החופש

לדרישהרקמתייחסאינוהאקדמישהחופשכךעלעומדאניואולם,בו.לדבוקחייבתלשמה

ירוסןלאשהמרצהגםתובעהואנוסף.מהדברתובעהואאותו;ירסןלאמרצההמעסיקשמוסד

בידיאוהאמת,אחרהחופשיהחיפושאתהבולמותדוגמותבידיהפוליטית,השתייכותובידי

השגתםלטובתוהאינטגריטיהכבודההוגנות,אתמקריבאשרמפלגתי',ב'קוקשוחהדבקות

להיותגםצריכיםהםאולםכמובן,חופשיים,להיותצריכיםבני·האדם ...פוליטייםיעדיםשל

זוהיזאת.לשמועיוכלושהבלכךבו,מאמיניםשהםמהאתלומר-לרצותוגם-חופשיים

לשרוד.כדיולתחזק,לכבדצריכיםשלנוהחינוךשמוסדותהאמריקאיתהחירותמורשת

.בדבקותםאלןטועןהמפוטרים,המרציםבדיוקהםהאקדמיהחופשאתשהפר'מילפיכך

היושראתאיבדוהםמאמינים,הםבוהדברשהואכךעלובהתעקשותםהמפלגתי,בקו

הרדיקליםואתהדרךתמימי"הליברליםאתשסיכנואלהשהםומכאןהעצמי,והכבוד

המפגינההיאהיאוושינגטוןאוניברסיטתשלפעולתהכן,עליתרהאמיתיים."

ב"כלליעמדוהליכיהשכללשכוחאיןמזאת,ולבדורדיקלית,"ליברלית"מחשבה

השקופותההוגנות,הפרוצדורותלפירוטעתהנניחוהמקובל."המוכרהמינהליהקוד

ונפנהוושינגטון,מאוניברסיטתהקומוניסטיםהסגלאנשיסולקושבעזרתןוהכשרות

לדרכנו.

להלשין'סירבוכיששתקוהאקדמאיםאתוהרק,'אלןמקארתיאתשנעזובלפניאבל

אתבמהירותניתןהמפוטרים,השותקיםעללהגןפחדוכיששתקוהאקדמאיםואת

האמיתי','הרדיקלילמעשהשהוא'ליברלי',בתוויתאלןשלשדבקותולכךדעתנו

הליברלית,המחשבהדרךלפירוטרביםעמודיםבספריהמקדישהשרקךמקרית.איננה

הקומוניסטים,תיוגלמשל,כך,הרוע.עםוהגלוי,הסמויהפעולה,שיתוףאתשאיפשרה

עלהמוקפדתהשמירהגםכךשקול.לאאוטומטי,שמאלכאנשיהליברלים,בידי

כ"גורםמתמידפעולהשיתוףתוךהמחקר'ומןההוראהמןהפוליטישלסילוק·לכאורה

עלשונותסנקציותהמטילותלוועדותושפיותמכובדותשלאצטלההמספקממתן",
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תימנעכךשרקכצפוי,גרסה,זאתכלהמצדיקההמתחסדתהעלטענתה"קיצוניים".

ולחופשלליברליזםלהתנכלהמבקשיםהימנייםהחושךכוחותשלהשתלטותם

 No Ivory (שן"מגדל"לאשדקר,שלספרהאתהפותחיםהפרקיםאחדואכן,האקדמי.

Tower (, לשיטורכאמצעיאקדמי","חופשהזה,המושגשללידתותהליךאתמנתח

שדקר,טוענתלמעשה,האקדמי.הסגלחברימרביתלדעתש"מגזים",מישלוסילוק

להנחילבעיקרהיאאקדמי"ו"דיוןאקדמי""חופשכמומושגיםשלהעיקריתמטרתם

בתחוםאינהשהביקורתרפורמות:מציעיםולאחוקריםשבאקדמיההמסראתבשקט

לאקדמיה.הראוייםהתפקידים

הקצרהסיפוראתהמרכיבותשונותתמותלשמועכדיבמיוחדרגישהבאוזןצורךאין

להביןכדימאודמפותחבדמיוןצורךגםאיןמקארתי.בזמןהאמריקאיתהאקדמיהעל

אסאאתשמאפשרמהלביןהברית,בארצות ,אזוהרקאלןאתפשרשאימהביןהקשראת

הקרה,המלחמהבימיהאמריקאילהיבריסלהקשיבלמשל,אפשר,עכשיו.כאן,כשר

ה"אינטלקטואליות",אלהכוללבישראל,שלמותלשכבותשחדרהרוחלהלךולהקבילו

החורמהמלחמתשלהלגיטימיותובייצורדייווידקמפשיחותכישלוןבעקבות

והצייתנותהשמרנותביןהקשראתלראות-בהמשךשאדגישכפי-אפשרבפלסטינים.

והפרסיםהמדליותצלצולאתלשמועגיסא,מאידך ,אפשרלשונה.לביןהאקדמית

ללכתיכולוסוציולוגיהיסטורימחקרשלו.הראוייםלפילוסופיםהממסדשמעניק

והציותהכוחמנגנוניניתוחבאמצעותכשרתופעתאתולהסבירבורדייהבעקבות

-בכללהליברליכמחנהעצמואתשתופסבמיגםכמו-באוניברסיטאותהשולטים

מחקר .האקדמיהדיוןשלוה"חופשי"ה"אובייקטיבי"מעמדושלהנוחההכסותתחת

שלהמדורדרלמצבןהאמריקאיתהכלכלהשלניצחונה-כביכולאתלקשורעשויאחר

הז'רגוןולהתפתחותבאקדמיההאיכויותלהפחתת)(כלומרלכימותהאוניברסיטאות,

כיווןהואכאןלהתמקדאניבחרתיבוהכיווןכשר.אסאאתהמאפשרהפילוסופי

בפילוסופיהבדיונוליוטארמאפייןאותולהקשרתואםהרחבהקשרויותר."מושגי"

המערבית.בפילוסופיהשחלהלשוני""המפנההקשרזהואושוויץ.שאחרי

והחוקהחורומשפט:פילוסופיה

 rננובעבלגלוג,למחצהבאי·אמוז,למחצההפילוסופים,בכלבהם,להביטאותךשמגרהמה
מקימים,הםאשרההמולהוצדקניתרבהבעודהצורך:דיאצלםמצויהאינההיושרשמידתמכ,ר

כאילופניםמעמידיםכולםהאמיתיות,בבעייתרחוקה,נגיעהרקולוייגע,שמישהואימתכל

צרופה,קרה,דיאלקטיקהשלעצמיפיתוחמתוךאליהןוהגיעוהאמיתיותהשקפותיהםאתגילו
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איזורעיון·פתע,איזההוא,קדוםמשפטאיזהרקבאמת,אשרבעוד : ...באדישותהאלוהית

בראיותאותםלהוכיחמתייצביםהםשבדיעבדהופשט,ואשרנופהאשדלבאיורי"הברקה",

בכך,להודותרוציםהםאיןכיאםעורכי·דין,אלאאינםכולםלהם.כלהנמצאות

 ..."אמיתיות"מכונותהןבפיהםאשרהקדומות,לדעותיהםשנוניםפרקליטיםגםרובפיועל
שלי)ההדגשה , 5סעיףולרוע",לטוב"מעבר(ניטשה,

אותנומאלצתהיושר'מידתאכןחדש.ענייןאינהלפרקליטהפילוסוףביןהאסימילציה

הפילוסופיה.בפשטות,הוא,כשראסאשלביותרהרחבהאפשרותתנאיכילהודות

אבל,-הכרחיתנאיבפירושהיאבאדישותה",ה"אלוהיתהפילוסופית,המחשבהדרך

הפילוסוףאתההופךדבר·מה·נוסףאותוגםדרושמספיק.תנאילאהשמחה,למרבה

הפילוסופיהביןלקירבההמדינה.לפרקליטגרידאהקדומותדעותיושלמפרקליט

'בתקופהכאמורמתמקדת,אניכאןהשנים.במרוצתמשתנותואלורבות,פניםלמשפט

ביןהקשרשלמסויםהיבטלהאירארצהובתוכההשנייה,העולםמלחמתתוםשלאחר

למשפט.פילוסופיהביןההידמותלביןבפילוסופיההלשוניהמפנההתעצבבההדרך

משפטיכרוכיםבוהאופןמתוךעולההוא .מקריאיננוהעולםלמלחמתהקשר

חדשדףפתחונירנברגמשפטיכאן.דניםאנובהםהאפשרותתנאיבהתפתחותנירנברג

מעשיהםמרביתהכל,אחרייצרו.אותההייחודיתמהבעיהכתוצאההמשפט,בתפיסת

שלההגנהקוהיהזהבדיוקהשלישי.הרייךדיניפיעלכחוקייםהוכרוהנאשמיםשל

מקישורהסולדתהעמדה,עלדהיינומשפטי,פוזיטיביזםעלשהתבססופרקליטיהם,

לעקרונותמשפטיתמפנייהדהיינווהמוסר'הדתלביןהפוזיטיביהמשפטביןהכרחי

חוקיהפוזיטיביסטית,העמדהלפיאלוהיים·באדישותם.תבוניים,העין'מןסמויים

מקשרחוט .כחוקיקובעיםהרלבנטיותהנוהגותוהפרקטיקותהחוקיםשספרמההוא

המשפטיהפוזיטיביזםאתשהגההמשפטפילוסוףאוסטין,ג'וןביןזהבענייןעובר

היומרהנגדהתריסן 955שב·הרגילה,השפהפילוסוףאוסטין,ג'וןלבין , 1873ב"

לאי·הדרךאתסוללתהיאכיהאתי"המרחבשלהבלתי·נראים"מעמקיואתלסרוק

פנים,כלעלזו.לתובנתונשובעוד .) 34מילים,"?עםדבריםעושים("איךמוסריות

הרזההפוזיטיביסטיתהתפיסהכינירנברגבמשפטילתובעיםהיהברוראושוויץ,אחרי

רק(ולאהנאציםהמלחמהפושעיאתבדיןולהרשיעצורכיהםעללענותמסוגלתאינה

הבין·לאומי'הצבאיהטריבונלשלכינונועםמעשיהם).שלהמוסריבתוקפםלכפור

עלהמבוססתהמסורתיתהמשפטלתפיסתהמנצחותהמדינות,פנו 1945באוגוסט 8ב"

ה"ארצי",החוקים"ספרשלבחוקיותולכפורלהםאיפשרהשזומשוםהטבעי","החוק

 .השלישיהרייךשלה"קונטינגנטי",
לחוקצייתאםבשאלהתלותללאהפרט,אתלשפוטאיפשרההטריבונלאמנת

מלחמהופשעיהאנושותנגדהשלום,נגדפשעיםעלבאמנה), 8(סעיףלאאומדינתו
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כפשוטו.הכל"מעל"החוקעקרוןאתהמקבלתדמוקרטיתמדינהאיןמאז, .) 6(סעיף

הברוריםנצחיים,מכווניםעקרונותשלשכבהלהתנוססאמורה"היבש"החוקמעל

הטבעי""החוקתפיסתבעודגיסא,מאידךהוא.באשראדםלכלוידועיםמאליהם

העולםשלהקבועהמהותםבדברמטאפיסיות·דתיותיסודהנחותעלנשענההמסורתית

הנחותעלעודלהישעןקשהופוסט·פוזיטיביסטיפוסט·מודרניסטיבעידןהנהוהאדם,

טבעי""חוקאין.נוצרכךהאמורים.המכווניםלעקרונותמעמד·עלהענקתלשםכאלו

מצוינמנעבלתישבאופןמהחוק:להיותאמורשבובמקוםלחור,מכובדלכינויהופך

ובמקבילהזה,החוראיתורמקום.בשוםמצויאינוגםנמנעבלתיבאופןאךלחוק,מחוץ

הבינלאומי,החוקלמיסודשהובילוהםאותו,לסתוםעליו,להשתלטהצורךאיתורגם

ביןהזההקשרבגללכך,משוםדווקאהבינלאומי.הדיןביתלהקמתדברשלובסופו

השנים,בחלוףכילהזכירליחשובהבינלאומי,הדיןביתלהקמתנירנברגמשפטי

מבוטלת.לאאי·נוחותבנירנברגהמשפטיםהליכיעלמשוחדתלאמחשבהמעוררת

"מוסרכמשקפתונתפסת ,ויותריותרשרירותיתנראיתהטבעילחוקהתביעהפניית

המנצחות.הממשלותשלואחריםצבאייםפוליטיים,אינטרסיםדהיינומנצחים",של

מצביעותלמשל,אשמה,מכללחלוטיןלפטורמיואתלדיןלהעמידמיאתההחלטות

דוגמטיותחלוקותוהטמעתכוחלהסתרתמשמשתמופשטל"חוק"שהפנייהכךעל

החוקשלטהוריםעקרונותאותםבשםכילשכוחאיןהכל,אחריו"רעים"."טובים"של

 3להורג,אנשיםהוצאוהטבעי

החריגאוחירום,מצבמכנהשמיטשקולמהבדיוקהואלחוקשמחוץהחור

לעולםהרגילה,המשפטיתהקביעהאותהשמבטאתכפיכללית,"נורמההאבסולוטי.

מעמדושאלת .) 25פוליטית",("תיאולוגיההאבסולוטי."החריגאתלתפוסתוכללא

שאלתהיאהריפוליטית:שאלהגםשהיאמובןאבלמטאפיסית.שאלההיאהחריגשל

המדינה,הכופה.הקהילהשלשיפוטהלביןהחושבהיחידשלשיפוטוביןהמתח

המצויהחורעלהחוקבעזרתלהשתלטדרכיםמחפשתמכאוס,להתרחקהשואפת

כולו.החוקאתלתוכולבלועהמאייםשחור,כחורבעיניהנתפסהזההחורלו.מחוצה

בבדובדהכללית,המסגרתמןחומק"הואשמיט.אומרלתמצתו,"שאיןמההוא"החריג

הואבכך .) 33 (המוחלטת."בטהרתהההכרעהאתמשפטי·ספציפי,צורנייסודחושף

כזואבסולוטית,לשליטההתביעהלהןמהותיתאשררשויות,משתיהכוחאתמפקיע

היאעצמה"הפילוסופיההמשפט.וביתהפילוסופיהותימצות:ניסוחבעזרתהמושגת

ראשונה,"עילהלהיותהעולם',ל'בריאתלשלטון,ביותרהרוחניהרצוןעריץ,יצראותו

ברשימההמצויןסוורץשלמאמרוראונירנברג,ומשפטיהמשפטיהפוזיטיביזםהטבעי,החוקעל 3

הביבליוגרפית.
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העילהלכיבושהפילוסופיההתגייסותואכן, ,) 9ס'ולרוע",לטוב("מעברניטשהכותב

 ) 21 'ס(היש"אלהאיןמביצתהראשבשערותעצמולמשותהאדם"יומרת-הראשונה

היהכאילואותולתפוסלחוק,שמחוץמהאתלמסרהדחוףלצורךהמענהבדיוקהיא-

בלשוןולתמצתלנסחישאותםמעין·קאנטיים,חוקי·עלשלסדורהמערכתהואגם

ספק·ריקה.ספק·תוכנית

הריסציפלינההפילוסופיה,רקמאפשרתאותוהזה,למעמדהרעתאתלתתחשוב

אבללה,המהותית-ה"טאוטולוגיות"-ה"אנליטיות"בשלמתוכן,הפטורההיחידה

ציוויםרקולאהראשונה,העילהאתממש,האמתאתלנסחזאת,עםיחדהמתיימרת,

לצורךהפילוסופי-לשוניהמענההאירוניה,למרבהאמפיריות.קביעותאושרירותיים

ג'וןעל·ירידווקאניתןנראים,בלתילמעמקיםפנייהעל·ירילתמצתו,שאיןמהמיסוד

נראיםהבלתילמעמקיםמפנייהשראינו,כפישסלד,מיאוסטין,ג'וןשלתלמידוסול,

האנליטיהזרםשלבדרכוגםכמובדרכנו,חשובצומתמהווהסולהאתי.המרחבשל

במטאפיסיקההמוקרמיםהאנליטייםהפילוסופיםשלמאבקםבעורבכלל.בפילוסופיה

שלאחרבשניםהמגמההתהפכהבמהותו,מטאפיסיאפילופילוסופי,פלירטבעצםהיה

שכלולכמועצמה,למלחמההקשורותהתפתחויותבשלהיתרביןהעולם,מלחמת

האנליטיתההתנגדותבמקוםמודיעיניים.לצרכיםבווהשימושהמחשבמערכות

מוצקה,אמתכעלעליווההתבססותהטיעוןתוךאלהסמוישללהסתננותוהמקורית

אתהפכומדעיים-בלשניים,לכיווניםשנטויותר,המאוחריםהאנליטייםהפילוסופים

הבשילהזההפילוסופיהכיווןטריוויאליים.עומקיםשללמרעהאנליטיתהפילוסופיה

בהשראתוכלומר ,חומסקינועםשלהעצומההשפעתובשלהיתרביןהששים,בשנות

הסמויים.העומקיםמנסחיעלהחומסקיאניהאוניברסליהדקדוקשלהברורה

החומסקיאניבכיווןצידודועלהצהירהשפה,שלמוסריתבתפיסהשאחזסול,

שערךלספרבמבואעצמו,שלוהחשיבהלאופןהזההכיווןשלהתאמתוועלהחרש,

מורהורומהמהלךהובילבישראל . T!ie PliilrJ,5oph.v o.f· Languczge , 1971בשנת

שפהניתוחלצורכיבמחשבהשימושמחלוצישהיהבר·הלל,יהושעכשר,אסאשל

שלוחברותלמידובר·הלל,האקדמיים.ובמחקריוהמודיעיןבחיל-מכאניותרגום

מוצהרתתפניתערךהמוקרמים,האנליטייםהפילוסופיםמחשוביקרנפ,רורולף

עלהמבוססתהחומסקיאנית,החשיבהאלקרנפשל(הרזה)הווינאיתהאסכולהמן

הרעיוןהואחומסקישלבתפיסתוחשובמרכיב 4סכמאטיים,עומקמבני"חשיפת"

עלוהשמונה·עשרההשבע·עשרההמאותשלהרציונליסטיםהפילוסופיםשהשקפת

בביטאוןכךאחרמעטשפרסםובמאמר ) 1970 (ושיטה"לשון"הגיון,בספרוזותפניתועלכותבבר·הלל 4

"מחשבות".
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האמפירית.הבלשניתהתיאוריהמןאישושמקבלתמלירהטבועותאיריאותאורות

שלאופייהלטשטושמספקשהואבהיתרעיקרהלענייננו,הזההרעיוןשלחשיבותו

מהברברהקריטיתההכרעהמןכאןחומקתהפילוסופיתהטענההפילוסופית:הלשון

בחיבורנעוצההתשובהכאילואשליהיצירתתוךואמיתית,למשמעותיתאותהשהופך

ביןלפרטיקולרי,הסכמאטיביןלעובדתי,המושגיביןלאמפירי,התבוניביןנטורליסטי

כשר.אסאאתשמניעהדלקהיאזואשליהבדיוקלמצוי.הרצוי

בהתלהבות,אימץשכשרסול,שלתפיסתוהשפה,שלהמוסריתהתפיסהעל·פי

חוקיםשלמערכותכלומרמוסרות,במסגרתנעשיםהלשוןשלסטנדרטיים"שימושים

 .) 120הלשון",("תיחוםהאנושיות."הלשוניותבפעילויותהשולטים(לא·טבעיים)

לבצעה,ניתןשבעזרתםהאמצעיםאתהלשונית,הפעולהטעםאתקובעיםהללו"החוקים

הסטנדרטייםהתוצריםמהםוכןנסיבות,ובאילוהללובאמצעיםלהשתמשרשאימי

אתמניחההזוהתפיסהאתהמכוננתהמוצאהנחת .)םש(הללו"בנסיבותהשימוששל

המפורשניסוחםכצפוי,הוא,הפילוסוףשלתפקירוסדורות.חוקיםמערכותשלקיומן

להיותםפרטלבקרם,הקריטריוןמהויורעאיןאשרהעין,מןסמוייםחוקיםאותםשל

טריוויאליים,כהאכןהםאםואולם,לכל"."ידועיםכלומרההגדרה",פיעל"נכונים

היאאבלהחוקים,ממערכותפחותלאסמויהלכךהתשובההללו?בניסוחיםרבותאמה

מחזירההיאכימתבררהבוחנות,לעינינונגליתהיאכאשרמהם.פחותהרבהמסתורית

עצמהעלנטלהאותוולתפקידלמשפט,פילוסופיהביןלאסימילציהישירותאותנו

הנדבךהיאהשפהשלהמוסריתהתפיסההחור.כיבושנירנברג:שאחריהפילוסופיה

למשפטן·על,הפילוסוףשלהפיכתואת-הלשוןפילוסופייתשלהצרמן-המאפשר

קוראיםכאשראנליטית-כביכול,טריוויאלית·לכאורה,שלשונועלום,סמכותושמקור

מושתלתהיאכאשרטריוויאליות·מוסדית,אותהואולם,נתון.להקשרמחוץאותה

כפיממש-הכוחבעליפוחדיםשממנומהאתלהעליםמאפשרתהנכון'בהקשר

האתיים.הקוריםשפתהיאבדיוקכזוהרק.סידנישלבמקרהשראינו

אתיקוד

מפקדינולנואמרוחשוב,"פילוסוףאותו"כתבצה"ל,שלהאתיהקוראתשיננוהשוניםבקורסים

במחסום,עומרהיהכשראסאאיךמושגהיהלאלאף·אחרכשר.""אסאלחיילינו,אנוואמרנו

אתואיברוהלכוהמיליםשעושים.למהשאומריםמהביןקשרכלשאיןברורהיהלכולםאבל

במחסום,המשמרתלביןובעיתוניםבטלוויזיההדיוניםתוכןביןלחברדרךחיתהלאמשמעותן.

מתוחכמתיכולתפיתחוהבכיריםהמפקדיםהיזומה.והפעולההמעצרלביןאובתצפית,או

הדרמהחייליהם.מעשיאומעשיהםלביןדבריהםביןהאינסופילפערסוחפתבתוכחהלהתכחש
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אחדכלכמעטלמגוחכת.הפכהכשהתגייסנו,בתל·השומד,באוטובוסהזאתהקצרהשבנסיעה

חפים·דאהאחדכלכמעטחף·מפשע,אדםהדגחיילבומקדהמיד·דאשונה,הכיר,מאיתנו

שלהאתיהקודעל·פיטהור,שנותרנשקומפניעצמםעלומשתיניםורועדיםבוכיםמפשע

 )'"גדוד"מגזיןנעמן,(עודדכשד."אסא

ומאידךבמחסוםהעובדיםאלהשלנפץחומדהעבדתלמנועהיאבשטחהחיילשל"המשימה

להםהיוואםדוקטורים,החייליםכללא ...קשהדילמהזאתהאוכלוסיה.שלמיותרסבללמנוע

 ) ynet , 27.1.04יוליך,עמוס(אלוףאחדים."במקומותהיוהםטובים,כישורים

אתמפרטהואשםמקצועית","אתיקהבמאמרוכשרמצדיקהזההמתודולוגיהנשקאת

היא"האתיקהמקצועיים.אתייםקודיםקביעתלשםהפילוסוףלעצמונוטלאותוהמנדט

מקצועית,במסגרתההתנהגות,שלהמעשיהאידיאלשלסדורהתפיסה

מקצועית",("אתיקהמיוחדת."אנושיתפעילותשלמוגדרתמסגרתשהיא

אתהקובעתהמבט"נקודתכך,זו.הגדרהמובהרתהמאמרבהמשךבמקור).הדגשה , 1

יסודעלהמנומקהרצוישהוא Iהראויאלהתאמהשלהמידהבאמתמתבטאתהרצוי

ערכיםמערכתהואהנוכחי,בהקשר"אידיאל, ;) 3 (נתונים."עקרונותאוערכיםמערכת

בנסיבותהראויה,ההתנהגותבדברמנומקותלהכרעותבסיסהנותנתעקרונות,או

ההנחהשלפנינו."המקצועשלהמוגדרתבמסגרתהמיוחדת,האנושיתהפעילות

שלרגלונדחקתבובדלת,הפתחהיאעקרונות"אוערכים"מערכתשלהמובנת·מאליה

אחרי"שיטתי","סדור",באופןלבלושהמוסמךהיחידה"מקצועי"הגורםהפילוסוף,

הכרחי:הארוךהציטוטלבו.משאלותשלנראיםהבלתיהמעמקים

ברבדמנומקותלהחלטותויציברחבבסיסנותנותהןאםגםעקרונות,ורשימתערכיםשורת

שהןכיווןשרירותיות,להצטיידעלולותמקצועית,פעילותבמסגרתהראויה,ההתנהגות

כללים,שלאוסףהואאתיקודאםעקרונות.שלאוערכיםשל"קטלוג"שלהצורהאתלובשות

כלליםדווקאלמהשרידותי:"קטלוג"שלהרושםאתיוצרהואזה,אחדבזהמאות,אועשרות

כךכללים?שללגמדיאחדאוסףלאולמהמהם,חלקדקולאאלהכלולמהאחדים,ולאאלה

עודכלשרירותיים,נראיםהםהתנהגות.שלמעשיאידיאלשלאחרתהצגהכלגםוכךאתיקוד

האידיאלשלשיטתיתבהצגהבדודביטוילידיהבאהסדורה,תפיסהשלרקעעלמוצגיםאינם

האידיאלשלהסברמציגהכזוהצגהשרידותי."קטלוג"שלהרושםאתהמפיגבאופןהמעשי,

סדורה.תפיסהמתאימה,עיוניתשיטהשלבמונחיההמעשי,

כאלה,אידיאליםשלבגיבושהעיסוק-זהובכללאידיאלים,שלסדורותבתפיסותהעיסוק

ואףשלהם,המכריעותהמסקנותאיתורשלהם,היסודהנחותשלניתוחשלהם,בדודההצגה

היבטבעלתאפוא,היא,מקצועיתאתיקהכלמובהקת.פילוסופיתמלאכההואשלהם,שיפוד

 ) 4מקצועית",("אתיקהטבעי.פילוסופי
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לדברישואבת,הקודלשוןגרורותיו).(עלצה"לשלהאתיהקודהיאהמובהקתהדוגמה

 ynet ,(מעליו"תמידונמצאתהחוקימהתחוםהשונההאתית"הספירהמןמחברו,
לחוק,מעלשמצוילמהפונהכשרלחוק.שמחוץמהעלדיברשמיט .) 11.11.03

("אתיקה'הסף"'מןגבוהלעולםהוא'"הרף'כשר,שלבלשונולו.כפוףשהחוקלמה

משפטיעל·ידישהוצרךהמעמדבדיוקזההרישולי:הבדלזהאין .) 10מקצועית",

עליונה.ספירהאותהעלהפילוסופיתההשתלטותלמהלךתחילהנפנההבהנירנברג.

הראשון:השלבהנהברור.לשוניביטוילידיבאיםוהםשלבים,שניהזהלמהלך

וחילותיויחידותיומפקדיו,צה"ל,חייליכלינהגולפיוהאתיהקודהואצה"ל"רוח

עצמםויבקרויחנכוצה"לרוחפיעלשלהם.הפעולהדפוסיבעיצובאותםישמשוהוא

היאהלשון ,עתיד·ציוויילשוןהיאכאןהננקטתהלשוןהאתי).בקוד 4 'ס(וזולתם"

עצמםהערכיםצה"ל"."ערכישלפנינובמקרה-כמו-משפטייםעקרונות·עללניסוח

 .הרצויבאופןיישומםמתאפשרכךשרקמשוםחלולות,קלישאותכצרורמנוסחים
הנוגעהשלבהואמשליטהשחומקמהעלההשתלטותבמהלךהשניהשלבואכן,

פרוץלפנישנהכחצי ,כלומר- 2000במאי sב·ב"מעריב"שפורסםבמאמרליישום.

עצמו:שלולמפעלוהרבההערכתואתהבאותבמליםכשרמסכם-האינתיפאדה

באופןאותההמציגהמסמךכלשהו.שינויטעונהלאוהנורמותהערכים"מערכת

טעוניםבמסמךהשימוששלוהעומקהרוחבשינוי.טעוןלאואחראי,מקצועימגובש,

עיסתו?עלהנחתוםשלהמוזרהמעדותומשתמעמהמשמעותי."שינוי

דורשהזההתפקודצה"ל.חיילישלהאתיהתפקודמןמרוצהאינושכשרברור

ערכיםאילולפירוט·מה:כמובן,מצפים,היינוכאןמטעים.הואמשמעותי,שינוי

דברהאםצה"ל?חייליאצלדייםהופנמולאהאתי,בקודהמפורטיםמאלוונורמות,

אומודיעינייםכשליםשללוקאליותמבעיותלבדבהתנהגותם,ביטוילידיבאזה

אלאמענה,שאיןרקלאעונה.כשראיןכךעלואחרים?כאלהמקצועייםליקויים

 2003ביוניהשנים.במשךפלאיםהשתפרהצה"לחיילישלהתנהגותםכישמסתבר

ביחדכתבאותו ,כשרשלמאמרולאומילביטחוןהמכללהשלהעתבכתבפורסם

שלהמודיעיןאגףראשוכיוםהצבאיותהמכללותמפקדאז ,יוליךעמוסאלוףעם

החיסולים,למדיניותכתב·טיהורמהווה 5בטרור"מוסרית"לחימההמאמר,צה"ל.

צה"ללפעילותובמשתמע,ממוקד",סיכולשל"משימותכצפוי,במאמר,המכונים

בכללותה.

"אנוצה"ל:עםמוחלטתהזדהותבלשוןהמאמרכותבישללבחירתםלבשימו

ניסוחיםונו'.אירוע",כלהיטבלתחקרמקפידים"אנוהפגיעה",אתלמזערמשתדלים

למט.בקיצוראשתמשלהלן 5
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הריק,האמפיריההווהלשוןהמאמר:רובנוקטבהללשוןהמצעאתמהוויםזהמסוג

"אמור",המליםבאקראי,פעם,מדימשתרבבותלתוכהאשרהשחר,חסרהעובדתי,

כיכשרקבעלחינםלאהזה.בשרבובהושקעהלבתשומתהרבהונו'."צריך""חייב",

 .) 11מקצועית",("אתיקההמחשבה."רשלנותשלמבנותיההיאהלשון"רשלנות

אתהמכוננים·לכאורההריקים,הכלליםשלמעולמםהפילוסוף,שלממחוזוהגלישה

החוקיםמערכתשלחיוורהעתקאלאשאינהמציאותמאפשרתהמציאות,אלהמוסד,

הכללית,ההנחהראיות.בידימגובהאינהעובדתיתקביעהשוםיצאנו.ממנהוהנורמות

לנוסחראוייםהםכןועלהמה,חדוהראויהרצוישהמצוי'בדיוקהיא"עובדת·על",מין

וחזרה.לנורמטיביתהטענתיתהלשוןמןלמעברלבושימו-למשלכך,הנהמשולב.

המאמר:בראשיתנאמרכך

הדמוקרטי,המשטרשלהמוסרייםהעקרונותעלאמוןדמוקרטית,מרינהשלכצבאהצח"ל,

הכוח.ריסוןעקרוןעלכךומתוךוכבורו,אדםחייעלהקפדניתהשמירהעקרוןעלבמיוחד

בהערכהבחם,משתמשהלוחםובים.ביבשהבאוויר,לוחם,כלחייבאלחעקרונותעלבהקפדה

שלי).ההדגשות , 6(למט,תהא.אשרהפוליטיתעמדתותהאהמוסרית,ובהערכההמקצועית

הכוח,ריסוןעקרוןעלאמוןאכןצה"להאםדמוקרטית?מדינהאכןהיאישראלהאם

הנחהשסתרוהעדויותשפעלמרותהאינתיפאדה,לפרוץהראשוניםבימיםהיהגםוכך

שוקליםהםאיךעושה?הואאשראתהמוסריתהבחינהמןשוקליםאכןלוחמיוהאםזו?

לנגדהנפרשיםהאלטרנטיבייםהניתוחיםמהבפניהם?המובאיםהנתוניםמהזאת?

למסקנותיהםכללרלוונטיתאינהאכןצה"ללוחמישלהפוליטיתזהותםהאםעיניהם?

המצוי·רצוי·אתלקבלעלינובמאמר;ניתןאינונתוןושוםניתוחשוםהאופרטיביות?

לשוןכאשרלמצוי'הרצויביןהטשטושגוברהמאמרבהמשךשהוא.כפיהזהראוי

ההווה:לשוןבתוךלחלוטיןנטמעתהציווי

נשאלתראשית,שלח.ההיבטיםכלמראשנבחניםמשימה,צח"ללוחמיעלמוטלתכאשר

הסיכון,שאלתבקפדנותנבחנתשנית,האפשריות.המבצעיותהפעולהדרכיכלמחןהשאלה,

מבצעיותדילמותמעוררותהשאלות ...חללוהפעולהמדרכיאחתבכלללוחמינוהנשקף

חםהמבצעיהתכנוןבתהליךהמתגבשיםהפתרונותכלל,בדרךאבל,קשות,ומוסריות

באוכלוסיהלפגועלאמצליחיםלעתים,אכן'מוסרית.מבחינהוחןמבצעיתמבחינהחןניםנכו

אותומקרה,בכלאולם, ...פניםלנומאירהאינההזאתההצלחהולעתיםבטרורמעורבתשאינה

במיבפגיעהלהסתכןאיןטרור:מוקדינגדבפעילותהשיקוליםבבסיסמונחמוסריעיקרון

עצמיתהגנהשלמשיקוליםהמשימהאתלבצעצבאיכורחאיןאםבטרור,מעורביםשאינם

למזעורביותרהטובההדרךאתלמצואלהתאמץהיאחובה ...טרורשלממשיתסכנהמפני

שלי)ההדגשות , 8(למט,הסכנה.
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הציוויללשוןהמאמרשלבשיאולעבורלפיכך'יכולות,הבאותהפסקאותהלאה.וכן

מורגש:לאונוח,חלקבאופן

בטעות,כיבמעשיהםהםפגעוולחשובלשגותללוחמיםלהניחחובתהמפקדיםהיאלא

הבינלאומי"במשפטאוהמדינהבחוקבמוסר,הצבאית,באתיקהכלשהי,בנורמהכראוישלא

שלי)שההדגשותברור(שם,

ברקהאםשהיו.עליהםחזקהוהריכראוי.מקצועייםהיווהביצועהתכנוןאםכמובןזאת

הנתוניםעםלהתמודדניסההאםהבינלאומי?למשפטצה"לפעולותהתאמתאתכשר

התשובהלמשל?אונר"א,אוכאמנסטיבינלאומייםארםזכויותארגונישמספקים

עםלהתמודדצורךכלאיןכאן.להבהירשחשובהדברהיאובעצםמקרית,אינההשלילית

צה"להתנהגותעלב"מעריב"כספיתבןשלנתוניועםאפילואו"בצלם"אונר"א,אמנסטי'

מאובססייתלחזורישצורך,כלאיןמרועלהביןכריהאינתיפאדה.שלהראשוניםבימים

אוסטין'שלו'המורהמןלמדנואותהללשון'ההקשבהמתורתאלסולג'וןשלהשיטור

מאמריו(וביתרויוליךכשרשלהזהבמאמרהמתבצעהלשוניהמעשהבעצםמהוולשאול

לאטענתית,פעולהאיננוהזההמעשהובכן,עמו).בראיונותאוכשרשלהפובליציסטיים

אפשראיהללוהפעולותכלאתפילוסופית.אואנליטיתפעולהשלאוודאיפולמוסית,

ללאלרצוי,המצויביןהמדלגתהלשוןכשר,אימץאותההמוזרההלשוןבעזרתלבצע

מתחוםממששלעוברותוללאלמשל),טיעונים,(בעזרתהרצויבשאלתממששלדיון

ניתוחים).בלתי·תלויים,מחקריםנתונים,(סטטיסטיקות,המצוי

היחידבמשפטניתןלתשובהרמזכאן?המתבצעהלשוניהמעשהכן,אםמהו,

כלואיןחוקיות,הןכאןמזכיריםשאנחנוהפקודות"(כלבסוגריים:שמובאבמאמר

איןהאםצורך?שאיןזהאיךבעליל),"חוקיותבלתיפקודותברברלהסתייגותצורך

ימינו?שלבצה"לכאלהפקודותשללקיומןכמעט·תיאורטית,קלושה,אפשרותאפילו

שלהאפריוריסילוקהבדיוקהואהמאמרמבצעאותוהלשונישהמעשההיאהתשובה

הדברהזה.המאמרנכתבכךלשםבדיוקעוברות.וללאדיוןללאהזאת,האפשרות

 ) 5(למט,וקיצונית"קטנה"קבוצהאותהשלוישירהבוטההכפשהבאמצעותהןנעשה

שלאישהמאמר'פותחבהההבהרה,באמצעותוהןלדיון'הנושאאתלהעלותהמנסה

"מקצועית"נגישותלהיותיכולהולאאיןעצמםהצבאושלטונותהמאמרמכותבילבר

מתקבליםהשורה,מןהאזרחיםלרשותנו,העומריםהנתוניםשהרישיפוט,המאפשרת

"התעמולהמןאומלאים",מקצועייםתיאורים"אינםשתיאוריהםהתקשורת,מאמצעי

ויוליךשכשרמובן .)םש(מעצורים"וחסריעוינים"תמירשתיאוריההפלסטינית",

בחמשצה"לדוברישהנפיקווהמוכחיםהסדרתייםהשקריםאתברמזולומזכיריםאינם

האחרונות.השנים
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הביקורת,למושאללממסר,שמחוברמישרקהיאהמתבקשתהמסקנהפנים,כלעל

הדברהערעור.לסילוקשלוהלשוניהמעשהמוגבלשכ,ךומכיווןלשפוט,רשאי

הקודים,שפתבאמצעותסמוי,באופןאלאאיתר,ישירההתמודדותמתוךלאנעשה,

שפתזו,שפהשלמטרתההמשפט.בשירותה"פילוסופים"שפתוהנורמות,החוקים

כמוהרי .מובן·מאליולהיותשאמורמהשלשקטההטמעההיאהטריוויאליות·לכאורה,

הממלאבהקשר,משוקעתהיאבאמת.ריקהאינהכשרשללשונוהרק,סידנישללשונו

הטריוויאליות·לכאורהוכ,ך •סמוינותרההקשראךהיסטורי'אמפירי'תוכןאותה

הרגילה",השפהשל"פילוסופיםכמיןכביכול,יודעים",ש"כולנובאמיתותהמתנסחת

משמשתהזאתהטריוויאליותההבטחה,מוסדכלליאתהמנסחיםסרליםג'וןמין

המובן·מאליו.להטמעתכגושפנקא

ריםון

מרוסן,העליוןהמשפטביתמרוסנת,הכנסתמרוסנת,הממשלהמרוסן.להיותאמורכוחכל

סכנהזוהתקשורת.זו-סיבייםהםשרסניואחדכוחרקישמרוסנת.המשטרהמרוסן,הצבא

שלבונהמרכיבתהיהשהתקשורתכדיהזה,הכוחאתלרסןחייביםולתרבות.לחברהרצינית

 ) nrg , 23.8.2005כשר,(אסאשלה.הרסנימרכיבולאהחברה

היאכשר,אסאהפרטי,לשםהפנייהכשר?",אסאאתמאפשר"מהשואליםאנחנוכאשר

מקרייתכשראסאדווקאהמקרים,בכלאיננה,שהוראתהלמלת·קוד,לתופעה,פנייה

המכהניםהפילוסופיםגםלהיותלמשלעשויהכשר""אסאשלהוראתהקריניצי.

לחוק,מחוץתמידשנפערהחורסתימתעלממוניםהםגםצה"ל;שלהמצפוןבוועדות

מצביעבעליל,שחוריםדגליםלאיתורהעצמאיתהפנייההמצפון,שהריריסונו,על

ביותרהמובהקתהדוגמהאתמהווהולכןהפרוצדורלית,בתפיסהפערעלישירות

המתעוררתהפילוסופיתבבעיההדיוןלצורךשמיט.הצביעעליוהלא·מרוסןלחריג

חישבוכדיפרנד.החורתפיסתאותנומשרתתשכאןמשוםלליוטאר,ונקראנשובכאן,

ממשה"התנתקות":בעתהפשיסטיהימיןבידיהאדםזכויותשיחניכוסעללדוגמה

ברצועתהקולוניותפינויסרבניהפכוקינג,לרתךלמרטיןהיהולרשטייןשפנחסכשם

כמהעד-ליוטארשטבעהמונחקולעכמהעדמראההזההמהלךמצפון.לסרבניעזה

למחשבה.פתחפותחהוא

כךבשלהופךוהואהמאשים,מןהטיעוןאמצעיניטליםבו"המצבהדיפרנד?מהו

הטהורה,המשפטמערכתשלאוהאלוהיתהאדישותשלמבטןמנקודת Iואכןלקורכן",
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לביןהכיבושסרבןמשתמשבהןהטיעוניותהפרוצדורותביןגמורהסימטריהקיימת

האימפוטנציהעלמצביעהדיפרנדהפינוי.סרבןבידיהמשוכפליםשלהן,העותקים

ההוראה,לתפיסתשנוגעמהבכל-הטיעוןאמצעישל-הפרוצדורליתהחשיבהשל

שהרילאמת,פרוצדורותביןלהוראה,מובןביןהפערכל·כךחשובלכןהרפרנס;

לכיבוש,ניתןאינויז ttהלכימות,ניתןאינומצפוןמקום".באיזשהוסוףישנו"להסברים

כציותלהיחשביכולהאינההפלסטיניהעםשלשיטתיתרמיסהלריסון:מתנגדהחור

בפניזהאת"מצדיקים"איךאבלכן.-איחהפעולהלשתףהסירובואילוהמצפון,לצו

"ניטרלי"?"טהור",טריבונל

המחשבהלביןאלהשתיוביןהמשפט,למערכתהפילוסופיהביןהקשרשובעולהכאן

שמיטשהבהירכפיהשנייה.העולםמלחמתלאחרהתעצבהשזוכפיבפרטהליברלית,

מיןבשבילהמהווהטהורהצורהעלהמשפטיתהמחשבהששמההדגש ,ן 922ב·כבר

בהםנוהגהואאבללו,נתוניםאמנםעליהםמסתמךשהמשפטן"הערכיםמוסרי:פטור

המוצגהפלורליזםאתבברכהמקבלהליברליהטריבונל .) 42 (רלטיביסטית."בעליונות

בקלישאותהשופטים,הכרעותשלברטוריקהניכרהדברהקשה"."הדילמהאתלפניו,

המדוכהעלהישיבהייסוריעלהמדווחות-יוליךועמוסאלןריימונדשלאלהנוסח-

 ...הואקדוםמשפטאיזהרקבאמת,אשר"בעודולכאן,לכאןהטיעוניםכלושקילת
בראיותאותםלהוכיחמתייצביםהםשבדיעבדהופשט,ואשרנופהאשרלבאיורי

הכוח.משרתשלמפלטוהואהפלורליזםלהם".הנמצאות

לטובת-בג"ץבהכרעתברק,אחרוןהעליון,המשפטביתנשיאאומרכךהנה,

ההכרהכשלנו,פלורליסטית"בחברהזונשיין:דודהכיבושסרבןשלבעניינו-המדינה

כעם."אותנוהמחזיקיםהחישוקיםאתלרופףעשויההסלקטיביתהמצפוןבסרבנות

איננוופלורליסטיתליברליתבחברהעם?)(איזה .) 137הסרבנים",ב"משפטי(מצוטט

לאיוריהמאפשרותהפרוצדורות,הואשנותרוכלבנתונים,אובתכנים,להתבונןרשאים

המצפוןשללתכניוהתייחסותכלברקבדברינמצאלאלכןרשמי.ניסוחלקבלהלב

אתהמקבלת·מאשרתרוח,באותהוסיווגו.מיונולשאלתרקאלאהזה,ה"סלקטיבי"

השנייה,האינתיפאדהשלהכיבושסרבניעלכשראסאכותבהפלורליסטית,הריקות

טענותיהםאתלמשל-לסירובםהספציפייםהמניעיםאתלרגעולולבחוןמבלי

שלהדמוקרטיבאופייהומהותיתעמוקהפגיעהגררשהכיבושהעובדהעלהכבדות

בוהאופןאתלנתחכשריכוללפיכךצבא·הגנה.צבאהשלובהיותוישראל,מדינת

כלללאכך,לשםולהסתמךשלו,האתיהקודשלהיסודמערכיבאחדפוגעתסרבנותם

שישראלמאליו"מובןהסרבנים:שטועניםממההגמורההפךהנחתעלבדיוקנימוק,

מזיקיםהםלכןהרעות],בערךפוגעיםהסרבנים[הקצינים ...חזקצבאילכוחנדרשת

 ," Refusals "(אפקטיבי."צבאיהגנהכוחלאזרחיוחייבאשר ,הדמוקרטילמשטר
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הסרבנים,תוקפיםהזוהמובנות·מאליהאתשבדיוקהעובדהשלי).,ההדגשות 177עמ'

הזה,המובן·מאליומאליו"ה"מובןבידינרמסתהיאאלאלדיון'עולהשאינהרקלא

במשטרשהמדובר-כמובןככזו,מוצגתשאינה-המובלעתההנחהלגביגםוכך

בדיוקמדוברבעיוורון.מדובראיןכבר,כאמור 6צבא·הגנה,הואשצבאודמוקרטי,

טריוויאליות·לכאורהטענותוהצגתתוכןבעלותמטענותמכוונתהתעלמותבהבדרך

הדמוקרטי-ליברליבמשטרלשליטיםהמאפשרתהשיטה,מןוהכרחימהותיחלקהיא

גושפנקתאתלשלטון,לחוק,לתתמנתעלדרושהפילוסוף-המומחהכוחם.אתלהנציח

אתאשרהאוניברסלית,המוסרית,העצמאית,הספירה-מעליוכביכול,המצוי,ה"חור"

האינטרסנט.הפילוסוףעבורנומנסח"חוקיה"

ה"מובןוהחוק:החורשלבעניינםהשורות,ביןכהעדשהיהמהאתלומרהזמןבא

רקהפוליטי.לביןהמוסריביןהניתוקהואמכולם,המהותיביותר,העמוקמאליו"

ועובדות,מתכניםההתעלמותהריק,הפלורליזםמתאפשריםהזההניתוקרקעעל

שלהצבתוהאקדמי"."הדיון-האקדמיוגילומםהכוח,בעלישלהשרירותיתהשליטה

שהיאמשוםלכלהחוקחדירתאתמאפשרתלחוק,"מעל""אוניברסלי","מוסרי",חור

המוסר-לרועהראשוניהאפשרותתנאיהואהמוסרנאמר:מעתההפוליטי.אתמדירה

בפוליטי.מזדהמיםשאינםמופשטים,עליונים,עקרונותשלמנותקתספירהכאותה

בוועדתהמכהןהפילוסוףכאמור.במצפון,העוסקיםבדיוניםהענייןבולטלחינםלא

מכנהשהואדמיוניתעמדהבאותהבהכרחכרוךשמצפון"יודע"צה"לשלהמצפון

העלבון(והריפוליטי",אלאמצפוני,"איננובדיכויחלקלקחתושסירובפציפיזם,

דוגמהואכן,פוליטי!)אינושהואהואבפציפיסטלהטיחשאפשרביותרהעמוק

בדרכנונקרתההמשפטלמערכתפילוסוף-מומחהביןלסימביוזהנוספתמובהקת

חוותשתיהובאוהצבאיהדיןביתבפניעתהכיבוש,לצבאהגיוססרבנישלבמשפטם

מאוקספורד,רזיוסףפרופסורהגישהאחתהדעתחוותאתסותרות.פילוסופיותדעת

חוותאתהמשפט.תורתעלהכותביםבעולםהחשוביםהפילוסופיםאחדבוודאי

מןשפירארוןפרופסורבר·אילן'מאוניברסיטתפרופסוריםשניכתבוהשנייההדעת

הציטוטמןשגיא(אותולפילוסופיההחוגמןשגיאאביופרופסורלמשפטיםהפקולטה

לרצונםלחלוטיןמנוגדתחיתהרזשלדעתוחוותלסוקרטס).כשראתשהשווההפותח,

לתוכןישירותהתייחסההיאכשופטים:שכיהנוצה"לקצינישלושתשלהממלכתי

לדכאסירובכינחרצותוקבעההיסטוריים,תקדימיםשירטטההנאשמים,שלסירובם

כן,עליתרמצפוני.לסירובלהיחשבשלאיכולאינוכיבושמשטרתחתהמצויאחרעם

התוויתשלילתלמעןהקופצניטיעונוואתמאמר,באותוהמצפוןאתכשרשלאיפיונואתגםוראו 6

עילותמתוכןפרטכלמאזכורנזהרשכשרמשוםבעליל,תקףאינוהטיעוןהכיבוש.מסרבני'מצפון'

 .דןהואבהןהסירוב
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כדיאלאנועדהלאלפוליטיהמצפוניביןההבחנהשעצםהעובדהאתהדגישהגםהיא

השלטון:אתלשרת

חוקיהאשרהממשלה,רקרגיל.מצפוניסירובאלאאינוסלקטיבי""סירובשמכונהמה

אחרוסירובכסלקטיבי,אחרמסוגמצפוניסירובהמסווגתזוהיאמופרים,

מתנגדיםחםעצמם.הסרבניםעבורלחלוטיןחסר·משמעותהואזהסיווגכלא·סלקטיבי.

מתנגדיםחםאםלכך.בדיוקלסרבאותםמחייבומצפונםכמעורר-התנגדות,רואיםשחםלמה

מסוימת,במלחמהרואיםחםאםלו.לסרבצריכיםשחםהדברזהאזיהיא,באשרמלחמהלכל

חםאיןלו.לסרבשעליהםהדברזהאזימוסרי,רועשלמקרחוכד',מסוים,בנשקבשימוש

להרחיבויכוליםואינםמצפונם,על·ידיכבוליםחםפחות:אויותרסלקטיבייםלחיותיכולים

פורסםהגיוס.סרבניחמשתשלבעניינםלבית·חדיןמכתברז,(יוסףדרישה.על·פילצמצמואו

שלי)ההדגשה • 31.12.03ב"חארץ",

קריצתאתכללהואףהרצויה,ההבחנהאתחיזקהלעומתה,האחרת,חוות·הדעת

הבאה:החנופה

שלמעשההואשמאאואזרחימרישלמעשההואמסויםמעשההאםלהבחיןקשהלעתיםאכן,

אזרחימריביןההבחנהעצםשלתקפותהאתשוללאינוזהקושיאולםאישית,מצפוןסרבנות

זיהוימבצעיםמפילוסופים,בשונהשופטים,כילזכורגםישאישי.מצפוןסרבנותלבין

בענייןגםההבחנהמלאכתעלחםאמוניםוהלכ,ךביומו,יוםדברפעולהוטעמימניעיםובידול

במקור!!).ההדגשה , 151הסרבנים","משפטיושפירא,(שגיאזה."

להבחנהאיןכיכפילוסופים,המכתב,לכותבילנו,שברורלמרותאחרות:במליםאו

הכרחיתשהיאגםלנוברורהמושגית,הבחינהמןלסמוךמהעללפוליטיהמצפוניבין

חלקנואתאנחנולפיכך,הצבא.שלרצונואתדמוקרטי""באופןלכפותמנתעל

השופטים,אתם,ואילואותה,להחילולכישוריכםלהבחנההגושפנקאבמתןנמלא

לאורנפשכם.כאוותלפסוקכדילכםשהענקנוהריקבפלורליזםלהשתמשרשאים

בכתביהיטב"עיינוכירלטיביסטית,בעליונותקובעים,שהשופטיםפלאמהזאת,כל

קרוביםאנוכימצאנו,מעמיק,דיוןלאחרזה.בענייןבפנינוהובאואשרהמלומדים

 ?) 208הסרבנים",("משפטי " ...שפיראופרופ'שגיאפרופ'על·ידיהובאהאשרלדעה,

בהקבלותמזוהמיםאלא"טהורים"פורמלייםאינםשטיעוניומשוםמדעתםרחוקרז

ושמצביעהצורני,מןהשופטיםשלבהתענגותםהפוגםהסוגמןוב"חומר",היסטוריות

המפחידה,האמתנותרתהדיפרנד,ונותרהארגומנטים,מסתיימיםבוהמקוםעללבסוף

עלבפנינוהתריע"קפקאלהסתיר.הפילוסופי-משפטי,המופשט,הפלפולמבקשאותה

הקריאהואכן, .) 9(ליוטאר,~ין"זהוובעצמה.כשלעצמהחפות,להוכיחאפשראיכך.

לזהזהוהמשפטהפילוסופיהוהידמוהלכוכמהעדלנומזכירה"המשפט",שלבקפקא
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מבנההעמידההמסורתיתהפילוסופיתהשיטהבעודובעקבותיו.המודרניזםבואעם

משפטים,שלמערכתהיאפרגה,גוטלובמאזהחדישה,מהדורתהמושגים,ביןהמקשר

צורהלובשתהיאובעצמה;כשלעצמהנתפסתאינההמפחידההאמתמשפטית.מערכת

בפילוסופיהשהבשילהלשוני,המפנההעציםכךהצדקות.מערכתבתוךמשפטשל

הצורהלארגומנט.והצדקות,לכלליםהפילוסופיתהאובססיהאתהעשרים,המאהשל

אנובהםהאפשרותלתנאיהיאאףתורמתהמשפט,שלללוגיקההקורצתהשלדית,

 7כאן,עוסקים

מוראוללאישרהנוגעיםשהסרבנים,לכךהסיבהעלמלהלהוסיףמיותרלאאולי

והאזרחית,הצבאיתהמשפטמערכתאתברק,אתכשר,אתכל·כךמפחידיםבאמת,

שלאאובמפתיעלנו,מספקלכךההסבראתגםשלו.המצפון""ועדותואתצה"לאת

המדליהאתבושג'ורג'הנשיאשנתייםלפניהעניקלוהפילוסוףסול,ג'וןבמפתיע,

מבהיר The Construction of Social Realityבספרוהרוח.למדעיהלאומית

סמכותו.אתלקבלהציבורשלבנכונותחברתימוסדכלשלכוחומותנהכמהעדסול

תנועתשלנלהבתומךאינוכמובן,סול,המוסד.התפוררותפירושההזההאמוןהשעיית

לאהממסד:אתהסירובמעשהמפחידמדועלראותאפשרספרומתוךואולם,הסירוב.

החישוקיםאתלרופף"עשויהכזושהפרההעובדהבשלולאכמובן'החוק,הפרתבשל

תצטרךהללו,החישוקיםשיתרופפולפנישהרבהמשוםאלא-כעם"אותנוהמחזיקים

אתלשנותיצטרכואלהכל-המשפטבתיהמדינה,הצבא,להשתנות.המדיניות

שאמורמהבדיוקזהממש.גדולהסירובתנועתהימיםמןביוםכאןתקוםאםדרכיהם,

עליו 8המתעתעת,המשפטית,הריקה·מלאה,לשונובעזרתהמומחההפילוסוףלמנוע

האמוןאתהחברה,שלבונהכמרכיבבתקשורתשימושתוךאורחא,אגבבשקט,לבצר

המוסרית:הבחינהמןהנכונההגישהאתכשרמבהירכךהשולטים.במוסדותהעיוור

לעולםפיהעלמוטעיתבתדמיתשבויהואשמאעצמואתלשאולצריך"האזרח

"המלחמהעלבושהכריזעתכן,לפנישנה .) Ynet , 23.12.02 (נגדו."הםהשלטונות

אםיודעאינניזו"בשעהכך:כשרכתבאפגניסטן,בהפצצתכזכור,החל,אותהבטרור"

עובדתינתוןאוהטאליבןשלבדיםסיפורהואבאפגניסטןאזרחים''מאותשלמותם

המטרהחיתהלאזוכינותנתהדעתאזרחים,מאותשםנהרגואכןאםוגםמזעזע,

שהדיוןהיאטענתילהפך:בדיוקושפירא.שגיאכשר,שלהנמקותיהםבפרטילדוןבכוונתיאין 7

היסודהנחותאתהמקבלוטוב,מנומקדיוןואולם,הטיעונים.מסתיימיםבובמקוםמתחילהאמיתי
אבוךדודשלכמאמריולמשל,למצוא,ניתןשלהן,במגרשןלהןומשיבהשלושהשלהמתודולוגיות

בסוף.המצוינים

עמיחיעורךהישראליתהסירובתנועתהממסדעלשמטילההפחדלהבהרתסולשלבספרושימוש 8
לסרב"."אומץשלבאתרמופיעהמאמרהכדור?"נמצאהמגרששלצד"באיזהבמאמרוקרונפלד,
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נותנת"?ש"הדעתמהזהמדוע .) nrg , 26.10.01 (הברית,"ארצותשלהתחזיתלאואף

והעיקשיםהפרטנייםהנתוניםמן'מתעלםחומסקינועםשלהגדול'מעריצוכשרמדוע

שלותחזיותיהמטרותיהלגבי(למשלחומסקישלוהמורכביםהרצינייםומניתוחיו

כשרהשיבכךהממסד?קידושעםאחדבקנהעוליםאינםאלהכאשרהברית),ארצות

 : 27.7,05ב· , nrgגולשיבפורוםהזאתהשאלהעל

השפהבתחומיחומסקישלהתיאוריותבהשראתנעשהבפילוסופיהעבודתישלגדולחלק

האידיאולוגי,במישורמורכבת.היאהפוליטיתמשנתוהזה.הדורמענקיהואבכלל.והפילוסופיה

במישורהפוליטית.גישתושלהחשוב)התיאורטי(במובןהאנרכיסטיהממדאתלהביןחשוב

משטריםכמהעדלהראותמתמידמאמץבהןשישתמונותלשרטוטסימפטיהליאיןהמעשי,

לעסוקממליץאניהללו.המשטריםשלאחריםמצדדיםבהתעלםמקולקלים,הםמסוימים

רבותפעמיםטעןבעצמוהואהאחרים.בספריומאשריותרוהפילוסופיתהבלשניתבהגותו

הפוליטית.הגותולביןוהפילוסופיתהמדעיתהגותוביןקשרשאין

אתכמובן)המעטה,(בלשוןמשרתותאינןעמדותיוכאשרהרוחני'ממורהוההתנערות

ההכרהחשובהממנהפחותלאזה.בציטוטהמענייןהיחידהדבראיננההכוח,מוקדי

המקוםבדיוקזהוליקוק.(רק)לאזהחומסקי.שלבגישתוהחשוב"התיאורטי"במובן

החוק,לשירותהחורלגיוסהמוסר""עקרונותשלהטאוטולוגיתהריקותעוזרתבו

עםלהזדהותקדושהחובהשמרגישמילכל"בניגודכך:למשלזוועה;לכלהכשרלמתן

יסודעלדעתי,אתלגבשחופשיאניפיצוץ,כלועםציוץכלעםהפלסטיני,הנרטיב

הצבאית."האתיקהשלהקבועיםהערכיםיסודעלהמוסר,שלהקבועיםהעקרונות

 .) 29.2.04("הארץ",

 .כשראסאשמאפשרמהעםכשראסאאתשמאפשרמהנכרךכאן

למעשההםשהאינטלקטואליםלעובדהברצינותלהתייחס"ישבורדייה:אומר

שממלאתהתפקידאתלזכורחשוב ,) 68בסוציולוגיה",("שאלותכוח"ייפוישלמושא

המופשטת,המומחיותאקדמי",וב"דיוןאקדמי"ב"חופשהעטורההאקדמית,המומחיות

המוסר,כמוממשמפוליטיקה,ובעיקרמאינטרסים,מרגש,מרטוריקה,כביכולהחפה

אותהלתפוסשמבקשכפינתפסת,כשהיאעצמה,הפילוסופיהבעצםאוהמשפט,

בתוארהאקדמיהמסדרחבריכלמעוטריםלחינםלאהחור.כמדעהאקדמי,הממסד

המקניםהםהאקדמי","הדיוןהמבורך,הניתוקהנוחה,ההפשטהבפילוסופיה":"דוקטור

לביןהכוחביןסימביוטיקשריוצרתהפילוסוףשלמומחיותוהזה.התואראתלהם

החורמשתרעששירטטנו,הגיאוגרפיהבמונחיכך,עצמם.לביןובינםהשונים,משרתיו

כזכור,מגייס.שהואהפילוסופיםבעזרתאותולכבושהמבקשהחוק,לגבולותמעבר

במונחיוהמשפטהפילוסופיהגיאוגרפייתאתלשרטטכשרמעדיףוחוק,חורבמקום

וסף:רף
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שופטתעםאחדבקנהעולהשלאמשהולהגידלעצמימרשהאנילמהלהסבירצריךאני ...

בתורשלי.המקצועשהםוהאתיקההמוסרעקרונותמפיחיאניהבג"ץ,מפיחילאאני-בבג"ץ

דמוקרטית.במדינהאזרחאני'כיבג"ץפסיקתלפיאתנהגאניאז-יפסוקבג"ץחוקשומראזרח

שאניבוודאיאתיקה.לפרשנותכתחליףולאלפילוסופיה,כתחליףבג"ץאתמקבללאאניאבל

האחרונההסמכותהואבג"ץהחוק,עלשמדוברוככלאתיקה,לביןחוקביןחדהאבחנהרוצה

אתיקהעלמדברכשאניאבללחוק.נותןשבג"ץבפרשנותלנהוגצריךואיךהחוקמהלילהגיד

העליוןהמוסדהואבג"ץאתיקה,לענייניהעליוןהמוסדלאהואבג"ץבג"ץ.שלעניינולאזה

אזמסוימים,בתחומיםהאתיקהלהיותצריכהמהעצמיאתשואלכשאניולכןהחוק,לענייני

מסתכליםשאנחנוהתמונהמהלהביןצריךאחר.אוכזהדיןפסקשלמעולולגמריפטוראני

שאסורקובעשהחוקהתנהגותסףאיזהלךיש-חוקעלוגםאתיקהעלגםכשמדוברעליה

זה,אתלפרשאיךלךאומרובג"ץהחוקאתקובעהמחוקקל,ךאומרובג"ץמתחתיו,לרדתלך

ברף,מתעסקאתהבאתיקהמתעסקכשאתהאבלתרד.אללזהמתחתהסף,זהלך:ואומרים

מסתפקשאתהזהעל·ידילאאחרות,אוחברתיותמטרותלשרתהראויהבצורהמתעסקאתה

האלההמטרותאתמשרתשאתהזהעל·ידיאלאפלילי'לאשאתהלסף,מתחתלאשאתהבזה

הרשותבאתרמופיע . 10.11.2003הפרסומות,עלהפיקוחמדיניותבנושאשימוע(מתוךנכון.

בצבא".)הציבוריו"האמוןמקצועית""אתיקהבמאמריוגםמופיעהזוההשקפהפירוטהשנייה.

אתלתתשהכרחיאלאנכון,כמובןזהבגבול.העוסקהאישהואוהפילוסוףגבול,יש

בשתילפחותלקרואניתןהגבולילמיקומוהפילוסוףשליחסושאתכךעלהדעת

קריאתשלהדרךהיא-'מטאפיסיקה'פשוטלהלקרואאולינכון-האחתהדרךדרכים.

"המובןעליודעים",שכולם"מהעלהחוק,עלהגבול,שבתוךמהעלמתמדתתגו

הרסן.מןהחוק,מןלחמוקהחורשלהפילוסופיתשאיפתואתמייצגתהזוהדרךמאליו".

כשר,שלהפילוסופיהמזה.זהמאדשוניםבאופניםאותהמדגימיםוליוטאראוסטין

מבקשתהיאהכאוס.עלסדרלכפותמבקשתהיא'כיהגמורההפךאתמייצגתלעומתה,

במקוםחוקים,שלאקסטנסיביתחקיקהמציעכשרהחוק.לשירותהחוראתלרתום

אותומשרתיםוהשופטהפילוסוףעבודה:בחלוקתכ,ראםהמדובר,מעמד.איןשלחוק

העצמאותהצהרתלכן,אחרת.טריטוריהעלמופקדמהםאחדכלכאשרעצמו,דבר

המקצועיותהאחריות,לערכיבהתאםלהבינהישהתרסה.איננהבג"ץבפניהפילוסופית

שניהםשכם,אלשכםהלוחמיםגורמיםבשנימדוברצה"ל:שלהאתיהקודשלוהרעות

באותולאחדםאלאנועדלאביניהםהנמתחה"הבדל"הריבון.הכוח,לשירותמגויסים

אתלשרטטהפילוסוףיודעואזרחיה",המדינהביטחוןעלבהגנהפעילכ"שותףכוח.

"מוסרי".חששללאלפעוללבית·המשפט,לצבא,למדינה,שמאפשרהמקום

גםשהואתחוםלשמרהיאמטרתהשמיט.בעקבותאגמכן,לנומבהירהזוהגישהאת

"החריגכזה,במצבלה.תואםהחוק,רוחאתחושףהחוק,בידינשלטוגםלחוקמחוץ

החריג,אתמאפשרעצמו,אתהמשעההכלל,אלאלכלל,מחוץעצמואתמוציאאינו
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לפיכך, .) Homo Sacer : 18 (ככלל."עצמואתמכונןהואהחריגאלביחסוובהחזיקו

אתלהגדיראפשראיהחיסולים,עלכשרשלמאמרואתקראכאילואגמכןממשיר

חוסר·שלפרדוקסלי"סףכאןמתקבלמשפטי:כמצבולאעוברתיכמצבלאהחריג

מעמירשהואמשוםהחוקיהסדראתמאפשרהסף .)םש(המצבים"שניביןמובחנות

 .) 19 (הכאוסלביןהרגילהמצבביןהפנים,לביןהחוץביןמאורגנתיחסיםמערכת

עורנרחףהחריג"המצבטוען,הואבימינו,אגמכן.אומרהחוץ,כיבושכן,אםזהו,

כאשרלכלל.להפוךמתחילהואדברשלובסופוהיסודי,הפוליטיכמבנהקדימהועור

מחנהחיתההתוצאהמקום,לושאיןלזהונגישקבועמקוםלהעניקניסובתקופתנו

 .) 20 (הריכוז."

'שלטוןשבומקוםעור"איןכיטועןבוררייהמפספס.השבורריימשהוכאןרואהאגמכן

הסוציולוגיהכמונסבלים",ובלתימסוכניםכההנםה'כשירות'ומונופולהמומחים'

שלהמתעתעהקסםמןבוררייהמתעלםבכךואולם, ,) 23בסוציולוגיה",("שאלות

בעקרונותלהיתלות-הסוציולוגיהלזכותעומרשלא-מכוחההיישומית,הפילוסופיה

האדירהכוחזהורואים.חכמיםרקהחרשים,המלךבגריאתכמואותם,אשרעמוקים,

מתחרה.איןהפלורליסטיתהמשפטיתבמערכתלשילובואשרהכוחאגמכן,שמאתר

אנשישלהמעודנותתחבולותיהם"בכריקתלהשתעשעלנוקראניטשהכברכזכור'

כוחותאותםבהמציאם ,) 5ס'ולרוע",לטוב("מעברותיקים."מוסרומטיפימוסר

שלזהנצחילקוואולם,שרלטנותם.אתהמאפשריםלפילוסופים,מיוחדיםנסתרים,

אתציינתיייחודיים.קוויםהעשריםהמאהשלהשנייהבמחציתנוספוהפילוסופיה,

הבשלתלתהליךחשובחיצוניכגורםהחוק,לשירותהמגויסהחוראתנירנברג,משפטי

הרסביקורתיים,קולותרדיפתמרצים,פיטוריהכשרתלצורךהמגויסיםהפילוסופים

מזרמנים·במקרה).נספיםבליאועםמשפט,בליאו(עםלהורגוהוצאותהמוניבתים

על·יריהיתרביןשפותחההשפהתפיסתהזהלגיוסשנותנתהגיבויאתגםציינתי

כלשונוהשפה",שלהטכנולוגיות"התפיסותלמשפחתהמשתייכתתפיסהסול,ג'ון

הרכיביםאחרשראינו,כפיהיא,הכאוס,עלסררהכופהסול,שלגישתוליוטאר.של

כשר.אסאאתשמאפשרמהשלהמרכזיים

שלהמוחלטתהכחשתההואזותפיסהשלמהותימאפייןכילהרגישחשוב

חוץ·כחוץ·ממש,החוץשלהעיקשהשימורהיאמטאפיסיקהשהרי-המטאפיסיקה

איןממש,שלבהכחשהשמדוברמכיווןואולם,הגמור.בהיפרמדוברוכאןמערער·סרר,

הוויטגנשטייניאני)הניטשיאני'(הי~מיאני'הרפלקסיביהסוגמן"אנטי·פילוסופיה",כאן

שלפנינוהגישהאתהמאפיינתההכחשהלפילוסוף·בעל·כורחו.בההמחזיקאתההופך

שלההמתודולוגיותהיסודבהנחותרצינידיוןבהעדרובראשונה,בראשמתבטאת,

לפנינו"אנטי·פילוסופיה"לאולכןהעוברתית·משפטית,לשונהלאופיבנוגעעצמה
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אופייהאתמעצמההמפקיעהתיאורטיתעמדהכלומר"לא·פילוסופיה",פשוטאלא

שלהמדעלמיני·מדע,להפוךלעתים)(המוצהר,רצונהלטובתהפילוסופי·רפלקסיבי,

"המובן·מאליו".
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