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הנדלאריאל

יודעיםלאשומעים.לארואים,לא

חומתשללדמותהקוויםלם;נר;מגיטאותהכבושיםהשטחים

ההפרדה

כתב:רורטיריצ'ררהאמריקאיהפילוסוף

פעולותיהם,אתלהצדיקעל·מנתמפעיליםהםשאותומליםמערךעמםנושאיםהאדםבניכל

למליםאקרא ...לאויבינוובזיםידידינואתמהלליםאנושבהןהמליםאלווחייהם.אמונותיהם

אלו,מליםשלבערכןספקמוטלשכאשרבכךסופיהואהאדם.שלהסופי"המלים"אוצראלו

אליוביותרהרחוקהמקוםהןאלומליםמעגלי.שאיננוהנמקהמקורבהןהמשתמשלאדםאין

י ...חסרת·אוניםפסיביותאלאהןאיןלומעברהשפה;אתלקחתהאדםיכול

"אירופהלפיההטענהמובאתריח,רדיקליתאינהרורטישלאמירתוכישסבורולמי

אוהסוציאליסטית,הפוליטיקההרומנטית,השירה ) idiom (ניבאתלקבלהחליטהלא

להשתמשההרגלאתבהדרגהאיבדהשאירופהאלא ...גלילאושלהמכאניקהניבאת

רורטי,לפישלי).(ההדגשותבאחרות".להשתמשהתרגלהובו·בזמןמסוימותבמלים

יכולאינוהגל)ואתייטסגלילאו,אתכדוגמהמביא(הואהמחדשאוהמהפכן,אם·כן,

אתאוהמלים,אוצראתשיצרלפנילעשות,מעונייןהואשאותוהדברבדיוקמהלומר

הסוףעדהזהההיגיוןעםנלךאםדבר.אותולעשותלוהמאפשרהמושגי,הכליםארגז

הבעיה!אתלהקדיםחייבשהפתרוןהרי

לזהותאדםיכולכיצדהביקורת.במושגהטמונההמובניתהבעיהאתמבהירזהעניין

בשבילולהצביעיכולאחראדםאםשלו?הסופיהמליםאוצרבתוךנמצאשאינודבר

אפשרכיצדאבלניחא,חלופי,מליםאוצרלספקואףבעיהשלהמדויקמקומהעל

מנסההבעיה''בעייתאתמבפנים?קיימתמערכתלבקראפשרכיצדממש?לחדש

מצטט:אנייעד'.'מערכתהמושגבאמצעותלפתורפישמנחם

Richard Rorty, Contingency, Irony, Solidarity, Cambridge University Press, 1989. 1 
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נופליםבפועלשהישגיהאימתכלבעייתיתתיחשבמערכת·יעדכייסכימודומני,הכל,

כיירע,תלויתסובייקטיביתכקטגוריהלאבעיהלהגדירניתןשכך,כיווןהמיועדים.מהישגיה

לבצעמערכת·יעדשבכוחמהביןכפערמערכות:שלואונטולוגיתאובייקטיביתכתכונהאם

יעדמערכתעלכפעילותרציונליתפעילותלהגדירהיאהצעתי ...המיועדיםביצועיהלבין

לפותרןבמטרהבעיותיהאתלחשוףכוונהמתוךדהיינו,-דמה i2לכוונהומתוךמדעתהנעשית

 2שניתן,כמהעד

כזכור(אותההאידיאההצבתללאמערכת?שליעדנגדירכיצדבעיה:טמונהכאןגםאך

גםנוכללאמראש);אליהשהגענולפנירורטי,פיעללפחותלהציב,כללאפשראי

היותבעיה,ישעובד,אינוברכבהקרבורטורכאשרממנה.חריגהאוכישלוןלהגדיר

הראשון?הקרבורטורהומצאכיצדאך-לעשותקרבורטוראמורמהיודעיםכברשאנחנו

והטכנולוגיה?הידעחידושיאת-הרציונליותטענתעלשמירהתוך-מצדיקיםכיצד

שלאמנוסחתלהיותיכולהלאמטרהמיסודו.בעייתיהיעד''מערכותפתרון

בהיקפהתמידמוגבלתאפואתהאהעצמיתוהביקורת ,הסופיהמליםאוצרבאמצעות

פתרון"זהוולומר:לאחורלהביטאפשרהשפה,מחסוםמשנפרץרקשלה.וברדיקליות

התשובהלשוני.באנכרוניזםלחטואמשמעורטרואקטיבי,באופןזאתלהחיליותר."טוב

כלליתהגדרהשזואלא-ונצחיתמובגיתאי·נחתמעיןכאןישנהלהיות:תוכלהיחידה

חייבהיעדלפגוש.מתכוונתהיעד''מערכתשאותוהיעדאתבדיוקהמחטיאהכזו ,מדי

יכולאינויותר"מהר"לנסועכלומר,כיחס.ולאכהיגדמנוסחולהיותקונקרטילהיות

האפשרויותמערכתבתוך(ולאיותר"מהרלנסועמצליחו"אינני-כיעדלהיחשב

כבעיה.להיחשביכולאינוהקיים)המליםאוצראוהטכנולוגיהבמסגרתלךהמוקנית

המערכתיעדבאמצעותהבעיהאתלהגדיראפשרטהורהלוגיתמבחינהזאת,מלבד

אתלהעדיףסיבהכלרואהואיניהבעיה,באמצעותהמערכתיעדאתלהגדיראו-

הרציונליותענייןאתלהצדיקהראשוניהצורךמתוךלמעטהשנייה,על·פניהראשונה

המושכלת.

הדבריםבםדרכהפרעההבעיה

היעדמותךהמוגדרטלאולוגימושגאינההבעיהאחרת.בצורהבעיהלהגדירמבקשאני

הפרעההמצייגסינכרונימושגהיאהבעיהפיש.שטועןכפילפתור,באההיאאותו

הופעתהמומנטלעצמה.הנחשפתזוהיא-היעדולא-הבעיההקיים.הדבריםבסדר

ולהצבעה.להגדרהביותרקשה-הבעיהשלאימננטינתוןזהואראה,שעודוכפי-

המאוחר,הקיבוץוהוצאתון·לירמכוןתורה,ותלמדורציונליותמרע,הכמה:לרעתפיש,מנחם 2

 • 1994אביב,ותלירושלים
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גם-"מלודית"טונאלית,למוסיקהלפחותאומוסיקלית,ליצירהמאזיניםכאשר

מודעתבחירהאוהנגןשלטעותחריג:צליללזהותאפשר-לנומוכרתהיאאיןכאשר

לסיבהמדויקהסברבלאגםנוחה,לאתחושהבמאזיןיוצרהחריגהצלילהמלחין.של

בעיהמזהההמאזיןזו.לחריגה"נכון"פתרוןלובאיןוגםלו,הפריעהחריגשהצליל

צעדיאתהמכוונתכלשהי'יעדמערכתשללאוודאימבוססותיסודהנחותללאגם

המערכתעלכפרפראזה-הפרעהאלאכלשהו'ליעדאי-התאמהאיננההבעיה •המלחין

הצלילשלהסינכרוניהמיקוםכלומר,הצליל:שלב"ערך"-סוסיורהשלהסמיוטית

ביצירה.האחריםלצליליםביחס

ושהיכולת-מוסיקהשמיעתשלמסוימיםהרגליםמתוךנובעהבעיהשזיהוימובן

-זאתעםיותר.ומפותחתמעודנתהמוסיקליתשהשמיעהככלגוברתבעיותלזהות

יצירהחייבתכיצדאפריוריתלקבועאפשראי-המוסיקהאתל??ר:זהניסיונותכלועם

כבעייתי.ייחשבצלילאיזהכךומתוךלהיבנות

מסוימתצרימהבעיה:מזהיםאנחנותחילהדומה.באופןנולדבעולםבעיהזיהוי

אואוזנינו,אתלחדדאותנוומחייבבמקומנואותנומקפיאדבר·מהבסדר·הדברים.

בדיוקזובסדר".לא//משהונוחות:איחשיםאנושתיהן.אוראייתנו,אתלהיטיב

נמצאאינומשהומשובש;הסדר .,,,,ס~לא//משהו-בעיהשלהראשוניתההגדרה

לפניבסדראינומשהוכייודעאנישוב:מדגישאניזאתועם-להיותעליושהיההיכן

עצמה.בעדשמדברתהיאהחריגההסדר.מהויודעשאני

שהוא(למרותהושגטרםוהפתרוןקיים)(אבלידועאינוההופעהגורםכאשרלכן,

בטרםנולדהשלאכמיאבסורדי:קיוםכבעלתהבעיהאתולהגדירלנסותאפשרקיים)

והיאתכליתחסרתתכליתיותלביןסיבהחסרתסיבתיותשביןבתווךמצויההיאנולדה,

//שלבעיהתמידהיאבעיהנכון'מעידשפישכפיזאת,עםעצמה.מתוךרקמתוקפת

אתבקיומהממשמעתוהיא-להשעתידועללהשקדםעלמעידההבעיהמערכת,,.

בזמן.בואותהומתקפתלה,קודמתלמערכת,מהותי)(באופןזרהתמידהבעיהשניהם.

עלהפרקסיסלמושגמליםכמהלהקדישמבקשאניהבעיה,בהגדרתשאמשיךלפני

מרקם:קולכותבפוירבאךעלהראשונהבתיזהמרקם.פי

נתפסים-החושיותהמציאות,שהעצם,בכ,דהוא ...כהעדמטריאליזםכלשלהחיסרוןעיקר

לאכפרקסיס,חושית,אנושיתכפעילותלאאךההסתכלות;אוהאובייקטבצורתרק

אבל-האידיאליזםפיתחלמטריאליזם,בניגודהפעילהצדשאתיצא,וכךסובייקטיבי.באורח

כפעילותתופסנפוירבאך]הואאיןעצמההאנושיתהפעילותאת ...בלבדמופשטבאורח

 3מושאית,

במקור).(הרגשות , 1957הארצי,הקיבוץהוצאתבכהרים,כתביםאנגלס,ופרירריךמרקסקול 3
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עצמיםעלמדברהמטריאליזםלסובייקט.אובייקטביןההפרדהנגרחוצץיוצאמרקס

בהם.צופהמילשאלהקשרכלללאבחוץ' ,'םש'כמצוייםכלומראובייקטיבי'באופן

הטענהלכן,חשיבתו.ממושאבמנותק-החושבבארםרקרןלעומתו,האיריאליזם,

השנייה).(התיזהבלבד""סכולאסטיתהיאמופשטבאורח'חשיבה'ישנהכאילו

הצופההאדםביןלהפרידאפשראיכלומר,מרשאית.פעילותהיאהאנושיתהפעילות

ש'בפנים'התודעהביןהמחברהמושגהנחשב.לדברהחושבתהתודעהביןהנצפה;לעצם

כלמרשאית.תמירהיאהאנושי,הפרקסיסהפעילות,לכןהפרקסיס.הואש'בחוץ'לעצם

מעשיתפעילותהיאהחושיותלכןקונקרטי.מושאכלפיהמכ~ונתפעולההיאפעולה

אניההרחהבאמצעות(אובייקט).פרח(פרקסיס)מריח(סובייקט)אניחמישית).(תיזה

פיסהמייצרפרקסיסכלמשמעות.כלחסרתהפשטהזותהאהרחה.איןלפרח.מתחבר

פרקסיס.ללאמציאותעללדבראפשרותאיןמציאות.של

יצרןבין(אולנצפהצופהביןיחסיחס:היאהמציאותשלהאטומיסטיתהיחידה

-האובייקטיפיקציהאתפוסלמרקסהפרקסיס.באמצעותומת~ןךהמיוצרלמוצר),
ללאבחוץאי·שםהמתקיימתמציאותעוראיןהמכניסטית.התפיסהשלהיסודמאבני

בכללסינגולרית.מציאותפיסתכלהופכתזועוברהאותה.לחושבאובה,לצופהקשר

ומרחב.זמןוביה,מניהמשולבים,אטומיסטיתסיטואציה

נפרשהעץלביןבינימזה.זהלהפרדהניתניםאינםהמשפטחלקיעץ".רואה"אני

האובייקטשביןבמרחבגבולקולסמןאפשראימהסיטואציה.חלקשהואמרחב

העץאתראייתיכרגע.אותורואהאנימתחת).לניצבממולהניצב(ביןלסובייקט

אוציירבוטניקאי,אניאםלמשל,הבדל,(ישנובעברשהייתיממישאני,ממימושפעת

תמירהעץ;אתרואיםרביםשאנשיםפיעלאףרבים;דבריםרואהשאניפיעלאףנגר).

לצמצום.עורניתנתאינהאשרסינגולריותשלפיסהמשתמרת

בעולם".בעיהתופס"אניהעולם:לביןהאדםביןקושרתוהיאיחס,היאגםהבעיה

יחידעצםרקתופסתאינההיאראשית,לכך.מעבראחרשלבעורהולכתהבעיהאך

פריטיםשלכרצףמורכבת,כמערכתהעולםאתתופסתאלאונו')צליל(פרח,בעולם

במשפטאםלעולם.שלישיממרמכניסההבעיהיחס.ביניהםהמקיימיםברירים

רואה"אנישבמשפטהרי-הפרחלביןבינירקיחסיםנוצרופרח"מריח"אניהבסיסי:

הפריטיםלשארהיחסימיקומוואתהפרחאתתופסאניבמקומו",איננוהזהשהפרח

יותרונכונהמורכבתבצורההעולםאתומתזמנתממוחנתהבעיה .זמןבאותוברצף

הפשוט.האטומיסטיהפרקסיסמאשר

שלהפוליטיבתפקידההעוסקתבמסהמרקוזהשלטיעוניואחררבהבמידהעוקבלהלןשיובאהניתוח 4

 .) 2005המאוחד,הקיבוץהוצאתודובב,טאוברבתרגוםהאסתטי,הממדאת(וראוהאמנות
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-היאבעולםדבריםמצבמציירתרקאינהאחר,פרקסיסמכלבשונההבעיה,שנית,

להשתנות!".חייבים"הדבריםצו:בתוכהמכילההיא 4הסטאטית,התמונהעלמערערת

מציאותומייצרתאותםמנכרתהיאאךהמציאות,שלחומריםמאותםבנויההבעיה

גםאךהישנה),המערכת(אתשוללתהיאהיומיומית.מהמציאותיותרנכונהחדשה,

היאשהריהמציאות,מןיותראמיתיתהבעיהמסוימת).ובמסגרת-(פתרוןמחייבת

היאלבעיותאדישותלפיכ,ךלכן.קודםידועהיהלאאשרחדשדבר·מהחושפת

תאבואינולבעיות,שאדישמיאחרות,(במליםהמדעי.מהתחוםהאדישאתהמוציאה

מדען).להיחשביכולאינופתרונן,אתלמצוא

אתמשהההבעיהבמקומו.לקפואבהלנתקלגורמתלעיל,שנאמרכפיהבעיה,

היומיומי:שלהחזרהמחדש.המציאותאתלחשובהנתקלאתומכריחההמציאות

מרחבויצירתשלה)הבנייןאבנישימור(תוךהמציאותשלהמרחב·זמןמטריצותשינוי

למשך(לפחותלהשעיהמביאתמיד),ממנומתבדלאךלחוץ,(השייך 5הטרוטופילשוני

לחשובמאפשרתההשעיההמציאות.'נהנית'ממנוהאקסיומטיהממדשלההשהיה)

זאת.לעשותמפתהההשהיההנחווה;ואתהנראהאתמחדש

הבעיהלבלי·הפרד.יחדיו'המשולביםומאשרשליליממדים:שניתמידישנםלבעיה

שרשרתאתמאשרתהיאעצמו.עםזהותואתשוללתאךהעולם,קיוםאתמאשרת

מתבטלתהקטביםבשניבתו;כם.דיסוננסעלמצביעהאך-והמסומניםהמסמנים

כרישתצהירהיאלהפך'-בעיההבעיהתהיהלאהמאשרבקוטבהבעיה:אפשרות

מתקיימתשבועולםיישארלאגיסא,מאידךהשולל,בקוטבבעיה.שוםאיןכיגלי

יקפיאמוחלטחיובהשפה;אתותאייןתקשורתתאפשרלאמוחלטתשלילההבעיה.

שהיא.כפיהמציאותאת

עלבהעידההפתרון.אופקגםבהטמוןמוקיעה:רקהבעיהאיןהפניםכפולבקיומה

להניחחייביםאנולעתיד.התקווהאתגםוביהמניההבעיהמייצרתהבעייתיהעבר

פיששלהיעד""מערכתבמודלכילהבהירליהיהחשובלכןלפתרון.ניתנתשהבעיה

אתמגבילהזועובדהלעיל,שכאמוראלאכיחס.ולאכהיגדמנוסחלהיותהיעדחייב

ההפעלהבמערכתמובנההבעיותמקורלפיהההנחהרדיקלי.באופןהנזכרהמודל

הממדאתמעקרת-אחרתבבעיהאחתבעיהמומרתתמידוכי-האנושיהמוחשל

אניהמופשט.האידיאליזםאוהפסיכולוגיהבתחוםאותהומותירההבעיהשלהאקטיבי

בעיות:סוגיכמהביןלהבחיןמבקש

שללמתווההמתאימותהיחידותהבעיותהןאלוידוע.כברשפתרונןבעיותישנן

שונים.מרחבייםמערכיםכמהבו·זמנית,מתקיימים,שבומתוחםאתרהיאפוקר,מישללפיהטרוטופיה, 5

בלתיהםשבררך·כללבאופניםלזהזהלהתייחסבאתרהשוניםהגורמיםאתמביאההמרחב"הכפלת"

אותו.הסובבלביןהאתרביןפעריוצריםוכך-שבחוץהחברתיבמרחבאפשריים
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הקרבורטורדוגמתרורטי).שמציבהקושיעללהתגברבאמתמצליחאינוהוא(ולכןפיש

גםולרוב-לעשותקרבורטוראמורמהיודעיםכבראנחנוקלאסית:דוגמהאכןהיא

נדעתמידלאאמנםופתרונן".קרבורטור"בעיותספרהמכונאי)בידי(אובידינויהיה

כברמדוברתמידאבל-בהןנתקלנושטרםבעיותיצוצו'ולעתיםהפתרוןאלהדרךאת

הרחבתיעליוהדיסוננסבשלטורדתאינההבעיהכאןשהתקלקלה.פועלתבמערכת

מובהקתטלאולוגיתבעיהזופרקטי.יעדלייצרהמערכתשלכישלונהבשלאלאקודם,

כרגע.מענייניאינןזהמסוגבעיות-

המרווח,הדיסוננס, 6לעצמן,קיוםלהןישכאלואונטולוגיות,בעיותעומדותמולן

שלנשאיםוהם'ערך'ישלהםגםהסימנים.יתרכמובדיוקקיימיםוהשתיקהההשהיה

הצבתמעצםלהופיענתבעהואאךידועאינואלולבעיותהפתרוןופעולה.משמעות

אתחילותנייניות.ראשוניות-לשנייםמתחלקותהאונטולוגיותהבעיותגםהבעיה.

מהתנייניות:דווקא

שאינוחיבור-משניתלמערכתהתאמהמאיהנובעותבעיותהןתנייניותבעיות

סירובבישיבה:כפירההרהורלקויה:מקורותרשימתבשלאקדמימידהבקנהעומד

שישמכיווןהטלאולוגיותלבעיותברוחןקרובותאלובעיותהלאה.וכןבצבא,פקודה

מדומות,בעיותמיוצרותכידוע,פעם,לאמשניות.מערכותבאותןלפעולנכונהצורה

לשכנעמטרתםשכלבעיות,מפעליהםפרסוםמשרדיכלשהן.סחורותלמכורכדי

חדיש,מדגםסלולריבטלפוןעדייןמחזיקשאינךהעובדהכיהתאגידים,בשםאותך,

זהבשטחאי·שליטהכיבשכנוענוומשאביםלהטישקיעואחריםבעיה.היאלמשל,

-משניותמערכותייצורדרךעוברתהללוהבעיותלייצורהדרךבעיה.הואאחראו
ודתות.לאומיםועדלקוחותממועדוני

שלמהזהויותלאחתאי·התאמהמתוךנובעותשאינןאלוהןהראשוניותהבעיות

יסודיתמבעיהסובלתוהיאמשניתמערכתהיאזהותמשמעותית:נקודהזוהבעיה.בעל

מוגבלתתמידתהאתמיד,לעצמהזההמערכתכלומר'זהות',שמה.בעצםהמתגלה

זהותהזהות.שלהמשניתהמערכתביצירתמובנהחלקהיאהקשיחותמדי.וקשיחה

ותו·נכונהאחתתשובהלהיותחייבתיהודי?''מיהולשאלהחד·ערכית.התאמהמחייבת

אתיסודכהנחתהנחנובסדר·הדבריםהפרעהשלכהופעהבעיהשהגדרנומתוךלכן'לא.

להפך.אלאלעצמה,כזהההמערכתאתמראשהנחנולאההתאמה.אישלאפשרותה

ישאםהמשנית.מהמערכתלהיפלטמאפשרותתנייניותבעיותאחרת:זאתאנסח

אוגדרהעכשווית,האופנהברזימצויאיניאםכגוי:עלילהכריזיכוליםיהדותיעםבעיה

בבעלתהבעיהשלהמוצאמנקודתהיוצאתאונטולוגית,מוסרתורתאופירעדימנסחלרעלשוןבספרו 6

ולמחברו.לספררבותחבזהחיבורהמציאות.בעולםממששלקיום
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ראשוניותמבעיותהלאה.וכןדתי,כאדםאוכרלאמצוות,מקייםאיניאםכמיושן;

המוות.חיקאלרקהפליטהתהיהחולה,אורעבסובל,אדםאםלהימלט.דרךאין

ומבטלתהמשניותהמערכותשלהזהויותמסבךהאדםאתמקלפתהראשוניתהבעיה

משניות.מערכותהןחברתיותמערכותמוסרית.יחסיותשלאפשרותהאת

ומוםראתיקהשלבעיות

הללולאתיקה.מוסרביןההבדלגםהואלתנייניותהראשוניותהבעיותביןההבדל

ולומרלהבדילהמנסיםכאלוגםישנםאךסינונימיים,כמושגיםלא·פעם,נחשבים,

הפרדות:לשלושאתייחסהמלים.שתישביןהמתחבאמצעותמשהו

אחריםולאנשיםלישנכוןהחייםשלי,הראוייםאוהטוביםבחייםעוסקת"האתיקה

שיעסוק,לוראויאועוסק,המוסריהשיחהאתי,השיחמןלהבדיל ...אותםלחיותכמותי

 7אחרים."שלהרעיםבחייםאלא'שלנו'הטוביםבחייםלא

עםשלנוהקשרים ,כלליבאופןהם, ,) thick relations (צפופיםעבים,"קשרים

הזרעםשלנוהקשריםהם ,) thin relations (דליליםדקים,קשריםלנו.והיקרהקרוב

קשרינואתלכווןכיצדאותנומנחהבמונח,משתמשאניבהבדרךאתיקה,והרחוק.

 8הדקים,"קשרינואתלכווןכיצדלנומורהמוסרהעבים;

גילדותשלאתיקהמקצועית'.'אתיקהשלהיוםמקובלהכל·כךבמובןאתיקה

המוסר.נגדעצמהמציבהאינהזואתיקהפנים-מוסדיים.מוסדותבידיהנקבעתסגורות,

 .לחלוטיןאחרבמישורלכאורה,מצויה,היא

והדומיםאנילעצמה:זההסגורהלקבוצהמכוונתהמקרים,שלושתבכלהאתיקה,

ציווייםביןמבחיניםהמקריםשלושתלמקצוע.ועמיתיליוהיקריםהקרוביםלי,

החובותלביןהלאה)וכןדם t2 ~ j? ,IJ ,בז:;~(המשניתלמערכתהשיירכלפיפוזיטיביים

אלתרצח,לאשליליים:ציווייםלביןאדישותבין(הנעיםלקבוצההחיצונייםכלפי

ובעיותיה-המשניתהמערכתלהגדרותבהתאםנקבעיםהאתיקהחוקיונו').תפגע

תנייניות.תמידתהיינה

שלהמוצאמנקודתומוסראתיקהביןההבדלעלמעטלהרחיבמבקשאניעכשיו

להוויהמעבראלללכתיכולהאינהלעצמה,זההלקבוצההמיועדתהאתיקה,הבעיה.

ישנו''הישעללערערמאפשרתהראשוניתהבעיהבעודמהותה.היאשההוויהמשום

המליםאוצרבעזרתמנוסחותהתנייניותהבעיותהפנס,אורלגבולותמעברגםולחפש

ון·ליר.ומכוןעוברעםהוצאתלרע,לשוןאופירערי 7

8 . 2002 , Avishai Margalit, The Ethics (Jf Memory, Cambridge 
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ממנו.לחרוגיכולותואינןהסופי

לי).מהדומים(אומהעצמילחלקהפיכתואתמחייבתלזולתעזרההאתית,במערכת

שלכלשהוגרעיןבמציאתלידיד,בהפיכתוהאחר,שלבניכוסומתחילההאתיתהעזרה

המוסבת)הבעיהאתלזהותאף(אולעזורזאת,עםמסוגלת,אינההיאלעצמי.דומות

אינההמשניתהמערכתשלהאתיקההשקה.נקודתכלעמימקייםשאינוזהממש,לאחר

שלרדוקציהמבצעתוהיאשלה,המליםאוצרבתוךמצויותשאינןבעיותלזהותיכולה

שלהפנימיותהגדרותיהעםנמנותשאינןהבעיותכללה.המוכרתלשפההבעיותכל

נעלמות.פשוטהדתות)אוהלאומיםהמעמדות,(מלחמתהמערכת

תופעה"ישנהכיטעןלריבםעימנואלהמוחלט.לאחרגםלהישמעוחייביכולהמוסר

והיא] ...ןלנומוכרתשזוכפיההוויהבגבולותלהיכללהיותהעצםמכוחהמסרבת

עליולומריכוליםשאיננוזהלאלוהים,מובהקבאופןתמידהתייחסזהניסוח 9הזולת,"

שלהגדרתועםונחכרהמהעצמיובתמיםבאמתכחורגתהאחרותאתנקבלאםדבר.

האינסופיותלאלוהות.כתחליףהאחראתנעצב 10אפשרי"כ"עולםהאחראתדלזז'יל

הופכתנגטיבההתיאולוגיהזהבמקרהאבלעולמו.שלהאפשרותגבולותהיאשבאחר

למוסרהמחויביםעלשומההזו.המוחלטתמהחריגהלחמוקחייביםאנולמוקש.מציווי

ולולוותרבלאללא·אחריםאחריםלהפוךשלהם.הסופיהמליםאוצראתלהרחיב

מניחאנישלו.ייצוגאועצמילהיותהופכיםאינםהם(משמע,אחדותםעלאחדלרגע

לזולת.העזרהשלהפרדוקסזהולניכור).הופכתאינההזרותאךבאחדותםלאחרים

אוהטובלאידיאתלאלוהים,נזקקהואשבובמקוםנכשללי,נראהכךלריבם,

מושגמובהק.נוצריפרויקטהיאהאנושותכלעלאפריוריתאשמההטלתלאינסופי.

הופכתבכךאפריורית.אשמההנחתללאחובהשלמבנהלמצואמאפשרהבעיה

טלאולוגיהזו ." Yיקרהשלאבכדי Xלעשותחייב"אדםמשמעלטלאולוגית,החובה

הבעיהשלהמוצאמנקודתהיציאהבעיות.לפתוראולצמצםלמנוע,שמטרתהנגטיבה

לאידיאותאואפריוריתלאשמההידרשותללאמוסריתחובהלאותהלהגיעמאפשרת

רגולטיביות.

הבעיהשלההםתרה

שכתבוהמשעשעיםהמופרעיםהבידיוניהמדעמספריאחדמתוךמצוטטהבאהקטע

אדאמס:דגלם

 2004רסלינג,לריבם,עימנואלמאתוהפילוסופיהאלוהיםבתוךאפשטייז,דניאל 9

10 1995 , Gilles Deleuze, NegotiationJ' 1972-1990. Columbia University Press 
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מןמוחלטתהתעלמותתוךכדלקמן:היהשעשהמה ...למדימוזרבאופןלהתנהגהחלפורר

בתנועותידיוניפנףהרחבה,סביבנקבצואשרהקהלמןבאנשיםשעוררהנבוכיםהמבטים

אחרים,שלגבםמאחוריבזינוקהזדקףאלו,שלגבםמאחורילרגעהשתופףפניו,בגובהחדות,

אטמתקדםחרש,מתקרבהחלשתייםאודקהלאחרמצמוצים.מכבירעומדו,עלקפאואז

פחיתראהאכןאםבטוחשאינונמרכאותוריכוז,שלקודרתתמיההארשתעוטהבגבינה,אט

"דומני," ...ולוהטתחרבהערבהשלבלבהממנו,מיילחציבמרחקלמחצהמלאהחתוליםמזון

שםיש"כילחלוטין,מובןבלתימשהותמידהמקדימהכנימהזיההשאותרובנימהפורראמר

בשמ"א."יי

בשמ"א:אותומהושתההולמי

לנומניחאינושמוחנורואים,אנושאיןמשהואו ...לראותבאפשרותנושאיןמשהוזהבשמ"א

שלבעייתוהבשמ"א.שלפשרוזהאחר.מישהושלבעייתוזוהיכיסובריםשאנומשוםלראות,

לאעליה,היישרתסתכלאםעיוורון.לנקודתבדומהזה,אתמבטלפשוטהמוחאחר.מישהו

 ...עינךמזוויתבמפתיעלתפסההיאהאחתתוחלתךמהי.בדיוקיודעאתהאםאלאאותה,תראה

לפעוליכולהוא-יותרהרבהשחשובומה ...ואפקטיביפשוטהנואחרמישהושלהבעיהשדה

 .)םש( ...יחידהפנססוללתעלבשניםמאותבמשך

"בריפרנר",ליוטאר.שלהריפרנרמושגשלהומוריסטיכזיקוקלהיקראיכולהזופסקה

יכולשאינומכךכתוצאהעוולהוסובלבהיגדים,להתבטא'מבקש'"משהוכותב,הוא

כקורכן.להיחשבאפילוזוכהאינוכאשרמעוולהסובלארם 12מיר,"זאתלעשות

בקורבנותםובהכרההשיחבהרחבתמצויההאדםזכויותשיחשלביותרהגדולהחשיבותו

להם.להאזיןהיכולתאימעצםשתיקהעליהםשנכפתהלמיפהבמתןהקורבנות;של

והשיחההסתכלותמדפוסיממששלחריגהמחייבכאמור,אחרים,שלבעיותזיהוי

שלהעיןמזוויתבמפתיעהתפיסההיא·היאהביקורתיתוהפרקטיקההקונבנציונליים,

חרשה.בעיה

מאנשיםלמנועאינטרסישהדומיננטיהשיחשלהחותםלשומריכייובןמאליו

הגדרתןהבעיות,איתורפעולת-(פרובלמטיזציה)הנעי~תאחרים.קולותלשמוע

ביטוח,לחברותזוומבחינה-הקייםהסדרעלחמוראיוםמהווה-בשיחוהטבלתן

קלכיהיטביודעיםהללוולדכאו.לצמצמומשותףאינטרסישנודתולאנשילממשלות

לסלקו.מאשררבר·מהלהסתירבהרבה

בעצםלהכירסירבובהןרבותשניםלאחרזו.מבחינהחריגיםאינםהישראלים

ופשוטהחרשהדרךנמצאהפלסטינית","בעיהשלבתוקפהאופלסטיני,עםשלקיומו

 Aלשטחילהיכנסישראליםעלוהאיסורגיסא,מחרהמוחלטהסגרבשלהעלמה.-

 • 1986כתר,השאר,וכלהיקוםהחיים,אדאמס,דגלס 11

 • 1996 , 8ורת 1ובילתיאוריה"הדיפדנד", ,ליוטאדז'אן·פדנסואה 12
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האזרחיםכילומראפשרלפלסטינים.ישראליםבין"הפרדה"נשמרתגיסא,מאידך

השטחיםמרחבאתתופסיםהירוקלקוממערבהמתגורריםהיהודיםהישראלים

ש"חורהרי-ומוותהיעלמותסכנה,מסמןשחור""חורבעודלבן".כ"חורהכבושים

נצבעוהארץכדורעל·פניבלתי·ממופיםאזורים Iבעבראדישות.בעיקרמסמללבן"

למשל,כך,הרפתקנים.כמהלמעטעניין,בהםאיןאחדשלאףחיתההמשמעותבלבן.

("מדדזניח"אומשניהואהגדרשגורמתשהסבלסבוריםיהודיםשלושהמכל"שניים

 .) 9.3.2004"הארץ",השלום",

(מכיוון 443מכבישלירושליםהנכנסהעיקריים.ההסתרהמאמצעיאחדהןהחומות

גבעותפסטורלי:נוףמצוירהחומותעלחומות.צדיושמשניכבישדרךעוברמודיעין)

נוףזהוהאוריינטליסטית.התמונהאתתוחמותמצוירותאבןקשתותירוקות;רכות,

למעשה,ותושבים.בתיםישנםהחומותשמאחוריהעובדהאתהמסתיר"ארצישראלי"

המיידעיםסימןאושלטשוםאיןהחומות.שמאחוריהכפרשםאתלדעתדרךכלאין

ספוריםמטריםבמרחקיישובמקוםשלקיומולעצםאולשמוביחסבכבישהעובראת

מצוירתעדייןתישארזואך-ג'אלהביתכלאתלהרוסניתןגילהתושבימבחינתממנו.

הטיילתשלזוהיאנוספתמובהקתדוגמהמדרום.השכונהאתהתוחמתהחומהעל

קירותבידיצדיהמשניהטיילתתיתחםהתכנוןפיעלבחברון.להיבנותהמתוכננת

בסן;ה".עובריםישראל"ובני-מטריםשלושהשלבגובהבטון

אתבגופםלקייםלכאורהבאואשר-המתנחלים .מדומייןמרחבהואשנוצרמה

עיצבו-הלאהוכןשורש""להכותהשטח",את"לחיותוארצו,ישראלעםביןהקשר

סימניםשלמערכתהואבודריאר,ז'אןלפיהסימולקרום,סימולקרי.מרחבלעצמם

מקוםאתממלאתוהיאישיר,וייצוגאותנטיותמכלחפההיפר·מציאותהמייצרת

"גבעתפרויקטאתהמנתחבמאמרפביאן,ורועימונטרסקודניאלעצמו.הריאלי

החברה:שלהאינטרנטאתרמתוךהבא,הציטוטאתמביאים Iביפואנדרומדה"

ביממה.שעות 24ומאובטחתחומהמוקפתעיר",בתוך"עירלמעשההיאאנדרומדהגבעת

 ...אותנטיתישראליתצמחיהשופעיםטבעית,באבןהמרוצפותוהסמטאותהפתוחיםהחללים

רקותשמעומהיופיתיהנוהים,אלתשקיפובבית,שתשבוכךבעבורכםתוכנהאנדרומדהגבעת

קרוישהפרויקטמקרהזהואיןוהתחדשות,התעוררותשללסמלהפכהאנדרומדה ...הגליםאת

 13העתיקה,יפושלמחדשללידתהכביטויאנדרומדה","גבעת

(תנועת"אמנה"שלהאינטרנטבאתרגםלהימצאהיהיכולבדיוקכזהטקסט

אותנטיותיותרלהיותמתיימרותההתנחלויותבגדה).המתנחליםשלההתיישבות

אנדרומדה,גבעתבפרויקטוגלובליזציהג'נטדיפיקציההזהב':'"כלובפביאן,ורועימונטרסקודניאל 13

 • 1996 , 23וביקורתתיאוריהיפו",
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בהןהכלחומה);מוקפות(אךמארץ·ישראל'בלתי·נפרר'חלקהןעצמה.מהמציאות

יושבים(אבלהשקטאתרקושומעיםמהיופינהניםבהתנחלויותמפוברק);(אךאותנטי

ישראלארץשלמחרש""לידתההןההתנחלויותגםפלסטיניים);כפריםמולבמרפסת

הכותב:מתאילנדחוקרמצטטאנררסוןבכדיקטהעתיקה.

בהיסטוריה ,"םש"קייםשכנרמשהומתארתמפההמציאות:שלמדעיתכהפשטהונתפסת]מפה

עבור,מודלהיאהמפהלהפך,ולאמרחביתמציאותצפתהמפההפוכים:הםהיחסיםשתיארתי

פרוייקציות,שלקונקרטיזציהשללמכשירהפכההיא ...להציגהתיימרהשהיאמהשלמודללא

 14הקרקע,פניעל

מדומיינת.מפהגםעמםהביאוהםהגרהבשטחילהתיישבאמוניםגושצעיריבאוכאשר

 ...אפותהאל,ביתתקוע,ארבע,קרייתשילח,ענתות,נקורות:מסומנותהיוהמפהעל

מערכתהקונקרטי.לשטחהמדומיינתהמפהשלקונקרטיזציהלבצעחיתהמשימתם

העברמןמקבילהמסומניםמערכתעללשווא,להתביית,חיפשההריקההמסמנים

המסמניםייצרוכךמחרש.לייצרהעליההיהבקרקע","להיאחזמנתשעלאלאהרחוק.

המציאות.אתייצרההמפההמסומנים:את

בכך,(ואיןנצחיבסרטלצופיםלכן,לרמות,אפשרהכבושיםבשטחיםהישראליםאת

בשטחיםהישראליםלסרט).התפאורהבהקמתהכרוכהמהאלימותדבר,להפחיתכמובן

חי"לאהמטרופולין:תושבעלבכותבוממפוררלואיסשמתארלזהרומהבמצבחיים

שלבאמצעיםמסביבוהרףללאהמוקרניםצללים,שלבעולםאלא ,האמיתיבעולם

מקצועייםהוזיםשלעולםבקיצור, ...רבהבפיקחותהמכווניםואורותצלולואידנייר,

ללאמספיקה.איננההמדומייןהמרחבשיצירתאלא 15התמימים."קורבנותיהםושל

ממשותשלחדירתההמשימה.תושלםלא ,פרשנותוועלהמרחבעלהמתחריםהעלמת

בצר-נוספתסיבהזוסימולקרית.מערכתעלביותרהגדולהאיוםהיאאמיתית

וההפרדה.ההסתרהלפרויקט-הפלסטינימהסבללהתעלםהאפשרות

מתייחסיםרביםוההדרה.ההסתרהאמצעישלקצרצורניניתוחהואכעתשדרושמה

הביקורתיהשיחהנוף.פציעתושלהסגירהשלקיצוניביטויכאלההפרדהחומתאל

על·ויעיר-היאהאמתהלאה.וכןהמתפתל"הבטון"נחש"המפלצת",כאלאליהמתייחס

מהרנעלמתשהחומה-קלקיליהאתהמסתירהלחומהסמוך 6בכביששחולףמיכלכך

החומהאורבני,מרחבהחומהמפלחתשםירושלים,באזורלמעטהמתבונן.מעינימאור

הישראליםבשביל 16עיוורון,לנקורתוהופכתבנוףלחלוטיןנבלעתהאפורה·אחירה

 , 1997 , 11וביקורתתיאוריההעברית","המפהבככבשתימירוןאצלמצוטט 14

15 . 1961 , Lewis Mumtord, The City in Hi.1·tory, New York 

אנטי·לצבע("תוכניתאנטי·גרפיטי"ב"צבעבצביעתההוחללעיל,כמוסברמעמדהאתלשמרעל·מנת 16

ומועלמים-והאחידהטבעיצבעהנשמרכך .) 24.6,2004"הארץ",ירושלים".עוטףבחומתגרפיטי

כלפיה.המחאהביטויי
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בציורימקושטתהחומהשאםמובןאפורה.בחומההעולםשלהמזרחיהקצהמסתיים

"הארץ":בעיתוןהופיעהבאהקטעבהרבה.וקלהלנוחההשכחההופכתנוף

לירושלים,אדומיםמעלהביןחדרךאתמאודעדהמקצרתהמנהרהפתיחתנחגגהשלשום

בארץשחייםליהודיםחדרךאתמקצרתהיאלהגיד:נכוןיותרהארץ.למרכזהירדןבקעתבין

בגילה,שנוגעחומה,חדאתשמחבקתלירושלים,נושקתכמעטאדומיםמעלהכ,ד ...הזאת

התנחלויותוכך ...לאפרתחנושקיםונסללים,שנסללוהמחיריםלכבישיםהודותושניחם,

פקקיםללאנוחים,ידיים,רחביכבישיםשלברצףמחוברותוותיקות,חדשותכגדולות,קטנות

 ...ערביםוללא

והעריםהכפריםשמותאתרקלא-לדעתלאוכללהמערביתחגרהברחבילנסועאדםיכול

שחםהעובדהאתגםאלאיהודיות,והתנחלויותשכונותלהקיםכדינלקחושאדמותיהם

הגדהבכבישיהנוסעיהודייכול ...הדרכיםשלטיעלקיימיםלאכללרובםשמותקיימים.

 ...אותושמשמשיםהרחביםבכבישיםנוסעיםלאחםערבים:איןשכברלחשובהתנועהדלילי
 ) 22.1.2003"הארץ",ערבים'.'לראותולא"לנסועחס,(עמירה

והחומותהישראלי,ההווהשלבולטמאפייןהיאולהעלמהלהפרדההגזעניתהתשוקה

במערכתההפרדהומתמסדתהולכתשניםכמהמזההמערכת.בתוךאחדמרכיברקהן

כפריותודרכיםבלבדליהודיםונוחיםרחביםכבישים-הכבושיםבשטחיםהכבישים

לענייןהפכההתחבורהמערכתהפרדתלפלסטינים.גםלנסועמותרבהןצדדיות

תת·מעברנסלללמשל,כך,הומניטרית".כ"מחווההמוצגלדבר·מהואפילומוצהר,

כפתרוןלציבורהוצגהוהסלילהלגדה,לקלקיליהחבלההכפראתהמחברקרקעי

הרצףחודשנטען,כךכעת,ההפרדה.גדרשלממובלעותיהאחתבתוךהכפרלכליאת

מעברהנאור.הכיבושעללהתלונןזכותעודאיןולפלסטיניםבגדההטריטוריאלי

מדיניותכאןמומחשתהתחבורתי,ההפרדהמשטרבידיהנוצרותהקונקרטיותלבעיות

לשטחיהם.ולאלפלסטיניםמתייחסתההתנתקות""תוכניתההפרדה.

פלסטיניםלתושביםלהנפיקהחלהתבשרנו,כךהאזרחי,המינהלנוספת:דוגמה

הכרטיס .) 28.3.2005("הארץ",ביומטריזיהויעלהמבוססחדש,מסוגמגנטיכרטיס

ואףמגעלייתרומטרתוההפרדה,גדרלאורךמעבריםבשבעהלשימושלהיכנסאמור

המתאיםבחריץכרטיסואתלהעביריוכלהפלסטיניהתושבהחיילים:עםעיןקשר

לפלסטינים.חייליםביןהחיכוךצמצוםשמטרתוחיובי,מהלךזהולכאורה,ולעבור.

זאתבכללהזכיר,ישואולם,הללו.השעריםבשבעתעודינגנולאפלסטיניםכנרים

כמווהמידעהאזרחי,המינהלבמתקניהאישוריםאתלקבלכדיחייליםעםמגעיתקיים

מהלמרותכלומר,עצמם.הפלסטיניםמפניחסוייםתמידיישארוההחלטהנימוקיגם

להקצנהדווקאזוכיםאנחנוהחיילים,שרירותהפחתתתוךהמעבריםכמיכוןשנראה

הסיטואציה.של
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החסימהומאוישות.פיסיותבשטחים:חסימותשלעיקריותקטגוריותשתיישנן

מכשיריםבאמצעותרקלהסרההניתניםמכשוליםבאמצעותהדרכיםשלהפיסית

מהתושביםנשללתהראשוןבמקרהשכןבמחסום,חייליםמהצבתשונהמכניים

מעברבהםדחופיםבמקריםגםהחייליםעםלהידברהאפשרותלעבורהמבקשים

פחות·או·יותרמעברמאפשרבלבדפיסימחסוםגיסא,מאידךהכרחי.הואמכונית

אלובשעריםמאויש.המחסוםכאשרמתאפשרשאינומצב-רגלהולכישלחופשי

אפשרותללארגל,להולכיגםמוחלטתחסימההמחסומים:סוגישבשניהרעימוצה

לאאחראוזהאדםשלמעברלמנועשירצוהצבאכוחותהחיילים.עםומתןמשא

 .המרכזיבמחשבהכרטיסבביטוליהיהדיולהסברים.לוויכוחיםעודיידרשו
משתלבתבכךבהפרדה.מצויהכיבושכוחותבשבילזושיטהשלהעיקריהיתרוןאבל

רשותשלמסוימת,ברמהבקיומה,ואף-החומותהנפרדים,הכבישיםבהיגיוןזו

לראותבליעזהורצועתהמערביתהגדהאתלכבושמאפשריםביחדאלוכלפלסטינית.

אם"משחית".שהואבכךהכיבושבעייתעיקראתהתוליםלאלוהתשובהזוערבים.

פלסטינים,לראותבליבשטחיםלשרתבנינומיטביוכלואםלמינימום,החיכוךיופחת

הציבורלנאור,שוביהפוךהכיבושההשחתה,אתתעליםהמגעמניעתהבעיה.נפתרה

ולהתעלם.להמשיךיוכלהישראלי

סגירהשלשוניםסוגיםומוסריות.פוליטיותהשלכותישנןהסגירותשללאסתטיקה

דימוייםבמרחב,סימוניםהכוח,נראותשלבמונחיםאותםלחשובואפשראחרת,נראים

ההיסטוריהעלבספרוראזאק,אוליבייהובעולם.בארץהקהלדעתעלוהשפעתם

מחנות,לגידורהמושלםהאבזרומעולםמאזחיתהזוכיכותבהתיל,גדרשלהפוליטית

בכריכהזאת,עם 17דבר,"מותירהאינהתילגדראךעקבות,משאירהש"חומהמכיוון

חושביםאתםהאםתיל.גדרפיסתשלתקריבתצלום"דמיינוכתוב:הספרשלהאחורית

אלימותושלכליאהשלגרפילסמלהפכההתילגדר ...שלאמובןלא,שדה?שלגדרעל

אימפקטיוצרתהסרתה,לאחרעקבותמותירהשאינההתיל,גדרכלומר,פוליטית."

התילשגדרהיאלכךהסיבהטוב.מצטלמותאינןתילגדרותקיימת.היאעודכלחזק

הבעיה-הכליאהמכשיראתוגםהכלואאתגםלתפוסניתןאחדבמבטאטומה.אינה

 18ממוסגרת,היאמוסתרת:אינה

החובבנותשכזה.בעייתירושםיוצריםאינםזאת,לעומתוהתעלות,העפרמחסומי

חוסרשלתחושהיוצריםוההזנחההלכלוךהרשלנות,בנויים,הללושבההמופגנת

מקומיים"ב"חומריםהשימושכאילולא·סטרילי,משהוישהעפרבתלוליותרצינות.

17 . 2002 , Olivier Razac, Barbed Wire: A Political History, The New Press 
הרעיון.עלהנדל,רועילאחי,תרדה 18

 5מטעונ
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הכלואיםהפלסטיניםעבורקשהפחותלמעטהחוויהאתהופךתעשייתיתבגדרבמקום

ניצולהאידיאלית:לצורההופכתבשטחיםהנהוגההחסימהצורתכינראהמאחוריהן.

משמעותינזקוללא-שבפשוטותפשוטהוטכנולוגיהמקומייםחומריםשלמיטבי

שתעלותהריהמקומיים,החומריםאתרקמנצלותהעפרחסימותבעודהקהל.בדעת

הקצנהכאןישנהכנגדו.האדםצואתאתמיטביבאופןמנצלותכפרים,המכתרותהביוב,

(במובןבההמצוייםהגלםחומריניצולתוךהאדמהכיבושקולוניאלית:פרקטיקהשל

זה.כיבושלהנצחתשראינו)כפיהרחב,

אתניטיהורשלבצעדיםסרביהנקטהמדועהשאלה,אתמעלה 19רוןג'יימס

אינו(ספרובשטחיםשיטורשלפרקטיקות'רק'נוקטתישראלבעוד-בבוסניה

מרחביים:דפוסיםשניביןמבחיןהואבתשובתוהנוכחית).לאינתיפאדהמתייחס

למרחבישירותמשתייךשאינופריפריאליכאזורמגדירהואאותו ) frontter (~ר 9

וגטו,חוק;חסרתמאלימותיותרלסבולמועדהואוככזההמדינה,שלהחוקיההשפעה

מרחבבתוךזאתעםהמצויותובלתי·רצויות,מודרותאוכלוסיותשלכמאגרהמוגדר

אוכלוסיותבמשטר.כחברים-חלקייםאותןהמסווגבאופןהמדינה,שלהחוקיההשפעה

חיתהבוסניהלטענתו,בכוח.מגורשותמאשריותרממושטרותלהיותלרובנוטותגטו

ישראל.מדינתבתוךגטאותהןעזהורצועתהמערביתהגדהבעודסרביה,מולספר

ומחוץמביתקהלדעתושלגיסא,מחדמסוימתאחריותתחושתשלשילובמתוךלכן,

בבוסניהשנעשוכפיחומרהאותהבעלימעשיםבשטחיםבוצעולאגיסא,מאידך

כךישראל).מולאלספרהזמןבאותוחיתהאשרבלבנון,(אוהתשעיםשנותבראשית

שהאדםמאחרלקיומו,להתכחשיכלולאהרשויותנעלם,פלסטיני"אםכותב:הוא

בשרירות,להיהרסיכלולארכושאוכפרים[הישראלי];הפניםמשרדברישומיהופיע

 .)םש( " ...רשמיתביורוקרטיתנישהלהםשניתנהמאחר

זולספר.מגטווהופךהולךהשטחיםשמרחבמשוםעוד,קייםאינוזהשמצבמובן

זובישראל.שוניםביטחוןגורמימדבריםעליהה"לבנוניזציה"שלהאמיתיתהמשמעות

מרחב-מלחמהשללמרחבבקשיחותוממושטרמנוהלממרחבהשטחיםשלהגלישה

לכוחלאפשרכדימתבטליםוהמלההצורההחוק,שבומרחבמותר;הכלכמעטשבו

בישראל.הציבורשלהאדישותמתוךהשאר,ביןנובע,הדבר 20הסדר",את"להחזיר

לתפיסהמביאותוההסתרהההפרדהלבן",כ"חורהכבושיםהשטחיםאתראייתם

המתרחש.שלאדישה

שהימראפפראפאקס",האולטרא·מפורסם"המדען·הקוסםעלמספראדאמסדגלם

19 James Ron, Frontiers and Ghettos: State Violence in Serbia and lsrael. University of 
. 2003 , California Press 

 2004 , 152סטוריווביו-פוליטיקה",ציורעלעירומה:"אימהשיר,צבי 20

 5מטעונ
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אפפראפאקסלחלוטין.לבלתי·נראההרלהפוךשנה,בתוךיצליח,כיוטעןחייועלפעם

והציבבוורודההראתצבע"אילואבלחייו,אתמכךכתוצאהואיבדבמשימהנכשל

סביבוההר,ידעלהולכיםהבריותהיווזול,פשוטאחרמישהושלבעיהשדהעליו

בשבילהשטחים.עםקורהמסתמן,כך,לעולם."בומבחיניםהיולאופשוטעליוואף

ועזההגדהכילכולםברורכיוםקיים.שאינולמקוםהשטחיםהופכיםהישראלים

החומותהחושך.להרימעברהרחק .'םש'מצויות-'שטחים'יותרהנייטרליובשם-

זעקתעוצמה.רבאךפשוטבשמ"אשדהומקרינותמאחוריהןהמתרחשאתמסתירות

להתבטא,המבקש'משהו',אותוולהיראות.להישמעעודיכולהאינההפלסטינים

הישראלים.רובעל·ידיהנקלטבתדרמשודראינוהואעוולות.לסבולממשיך

ה"התנתקות"לאחראפילוג:

הכיבוש,לתוםבדרךראשוןכצעדולעולםלישראליםששווקהההתנתקות,תכנית

שליטהישראלשולטת 2005דצמברבאמצעהללו.הדבריםבהיגיוןהיטבמשתלבת

סגוריםשניהםקרני,הסחורותומעברארזמחסוםבאמצעותעזהברצועתאפקטיבית

תחתלתנועהרפיחמעברנפתחארוכים,חודשיםשלושהלאחראמנם,אוגוסט.מאז

ויצרהובסיכומים",בציפיותעומדים"אינםהפלסטיניםכיהבהירהכבר(וישראלפיקוח

להיכנסאסורעזהתושבשלפלסטיניאלאלכשתרצה),המעברלסגירתאליבילעצמה

לגדה.המעברעזהמתושבינמנעתשלמעשהמכאן-אלבניגשרדרךהמערביתלגדה

האקוטיהמחסורלמרותבגדה,ללמודהעזתיםהסטודנטיםעלגורףאיסורחלכמו·כן

נוספים.נדרשיםמקצועותובעלימהנדסיםברופאים,

טסיםמזל"טיםישראל.בידיאקסקלוסיביבאופןנשלטיםוהימיהאוויריהמרחב

"מבוקשים"מחסליםצה"למטוסיחיסולים.ויעדימידעמעביריםהעת,כלעזהבשמי

מפגיזהתותחניםחילהלילה.שלהקטנותבשעותעל·קולייםברמיםומייצרים

הרצועהבצפוןהכבישיםתשתיתאתבשיטתיותמשמידהערים,פאתיאתבארטילריה

שכונותלהפגיזמאייםואף-הרצועהמשארחנוןביתהעיירהאתהמנתקבאופן-

להימנע"על·מנתכיייאמרשלתושבים(לאחרקסאםרקטותליריבתגובהמיושבות

 .) 18.12.05"הארץ",להתרחק."להםמומלץמפגיעה,

עודחליםלאהרצועהעלכיטענההחיסולים,נגדלעתירהבתשובההמדינה,והנה,

כיבוש:דיני

ששררהצבאיהממשלבוטלכךועקבהרצועה,אתצה"לחייליאחרוןעזבבספטמבר 12ב·

אינםהלוחמתיתהתפיסהדינימועדמאותושהחללכךגרםזהשינוי . 1967מאזעזהברצועת

דיניהםמזויןעימותשלבמצבממוקדסיכולעלהחליםהדינים ] ... [עזהברצועתעודחלים

 ) 11.12.2005("הארץ"המלחמה.·
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לפימוחלט,~ר 9להיותהבדרךהאחרוןהשלבאתעברהעזהשרצועתעולהמכאן

הזרה,מאחריות,התנערותעםיחדאפקטיביתשליטהרון:שלהגדרתו

בעיותומייצאיםמייצריםוצבאהישראלמדינת ,וכךוהעלמה.הרחקה

עלשיקלמיואין-עזהרצועתשלהשבוייםלצרכניהראשוניות

מדינתשלבעיהלהיותחדלובהוהמתרחשעזהרצועתבאשרסבלם,

מצבכיודאותשללמדיגבוההברמהלחזותניתןהצער,למרבהישראל.

לחומתממזרחשייוותרוהמערביתהגדהבחלקילהתרחשעומדדומה

ההפרדה.

לעשות-חסרת·פשרותובדחיפות-עלינוושכעתבעיה,הואקונקרטישסבלההבנה

לפרקטיקהביותרהבסיסיתהמוצאנקודתהיאזוהבנההבעיה,אתלפתורעל·מנתהכל

ציווילכןהיאסגורמליםואוצרשיחשדותמוסדות,מבנים,כלפיביקורתיותהמוסרית.

מיצמוץלהקמתן)הפרעהמוטב,(אולחומותמעברקפיצהראשונה.ממדרגהמוסרי

ההולכיםהאיסוריםאתלעקוףעיקשיםניסיונותמחסומים,מולושיפשופןעיניים

חשיפהופלסטינים,ישראליםביןאינטראקציותועלמידעזרימתעלומתרחבים

האמיתי.המוסריהצוהםאלוכל-השלטוניתלהסתרהכניגודמודעת

 2005דצמבראביב,תל
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