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ג.מבהאשיל .. . .. 

~קרופוליטיקה

באבןכף·רגלוטביעתאתהותירהוא

הלאההמשיךעצמוהוא

זאמביהלמנה,פתגם

יחיהמילפסוקהיכולתהואהריבונותשלביותרהקיצוניהביטויכימניחזהחיבור

הריבונותגבולותאתמגדירהבחייםלהותיראולהרוגהיכולתלמות,!נגזרמיועל

בתמותהלשלוטהיכולתאתלהפגיןפירושוריבונותלהפגיןהבסיסיות:תכונותיהואת

כוח.שלוביטויכפרישההחייםאתולהגדיר

ביו·כוח:בשםניסחפוקרשמישללמההתייחסותמתוךהאמוראתלסכםאפשר

לידיבאהמעשייםתנאיםבאילוואולם, 2בו,שולטשהכוחהחייםשלתחוםאותו

אומרומהזו?בזכותמחזיקמילמוות?לחשוףאולחיותלהתיר-להרוגהזכותביטוי

דיהאםלרוצחו?זהאדםשביןלעוינותשהומת,לאדםבאשרזו,זכותשליישומהלנו

מלחמה,שלבמסווההפוליטי'בהןהנוכחיותהדרכיםאתלהסבירכדיהביו·כוחבמושג

אחריוהמוחלטת?הראשוניתלמטרתוהאויברצחאתהופךבטרורלוחמהאוהתנגדות

הזכותלהפגנתאמצעימאשרריבונותלהשגתאמצעיפחותלאהיאהמלחמההכל,

הניתןהמקוםמהולשאול:עלינומלחמה,שלסוגהיאשהפוליטיקהנניחאםלהרוג.

אלונחרתיםואיךלגוף·המת)?אוהפצועלגוף(ובפרטהאנושיולגוףלמוותלחיים,

הכוח?בסדר

המתהווה"ו"הםובייקטהמוות,מלאכתפוליטיקה,

אתובוחןהביו·כוח,מושגעלשלפנינוהחיבורנשעןאלהשאלותעללהשיבכדי
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ניתוח 3ומצב·החריג, ) impertum (ריבונותשלתפיסותלביןזהמושגבידהיחסים

כידוע,בקצרה.לבחוןברצונישאותןופילוסופיותאמפיריותשאלותכמהמעלהזהמסוג

הטוטליטאריהשלטוןשלהנאציזם,שלבהקשרלרובמתנהלמצב·החריגבמושגהדיון

כמטאפורהלחילופיךהוגיםפירשובפרטהמוותמחנותאתהריכוז/השמדה.ומחנות

השלילי.שלהמוחלטלכוחוהמובהקוכסמלוהרסנית,ריבוניתלאלימותהמרכזית

אינולעולםהדמיוןכוחהריכוז.במחנותלחייםמקבילהכל"איןארנדט:חנהאומרת

מחוץהואאלהחייםשמקוםמשוםבדיוקשלהם,הזוועהאתבמלואהלחבוקמסוגל

הוגבלשקיומםכיווןהמחנה,מתושבינשללהפוליטישמעמדםכיוון 4ולמוות,"לחיים

למציאותהפךשבומקום"אותואגמכן,ג'ורג'ובשבילהוא,המחנההחשופים,לחיים

שלהפוליטי·יורידיבמערך 5מעולם,"שנראהביותרהמוחלט condicio humanaה·

מצב·החוק.שלזמניתהשהיהבגדרמצב·החריגאיןשובאגמכן,מוסיףהמחנה,

שימושבהלעשותאוהשואהשלבייחודיותהלדוןאינהזהחיבורשלמטרתו

וכמהכמהשלבשורשםנעוצההמודרניותלפיוהרעיוןמןמתחילאני 6כבדךגמה,

הביקורתזה,בריבוילהתחשבמבליהביו·פוליטי.שלגםולפיכך-ריבונותמושגי

למצער,יתירה,חשיבותלהעניקנוטההמודרני·המאוחרהעידןשלהפוליטית

מןלאחדהתבונהמושגאתהפכהגםזוביקורתדמוקרטיה.שלנורמטיביותלתיאוריות

מזווית 7הריבונות. ) topos (אתרשלוהןהמודרניהמפעלשלהןהחשובים,המרכיבים

המורכב(הרמוס)גוףעל·ידיכלליותנורמותהפקתהואלריבונותהמוחלטהביטויזו'

במלואכסובייקטיםנתפסיםאלהונשיםגבריםושווי·זכויות.בני·חוריןונשיםמגברים

לפוליטיקה,ייצוג·עצמי.ויכולתתודעה·עצמית,הבנה·עצמית,בעליהמלה,מובן

ציבורשלבמסגרתהסכםשלוכהשגהאוטונומיה,שלכפרויקטכפולה:הגדרהלפיכך,

מןהפוליטיקהאתהמפרידהדבר-לנומסביריםכך-זהווהכרה.תקשורתבאמצעות

 8המלחמה,

 ) unreason (לחוסר·תבונהתבונהביןזואבחנהבסיסעלבדיוקאחרות,במלים

הפוליטי,שלמסויםרעיוןהמאוחרהמודרניהעידןשלהביקורתמנסחתפנטזיה)(יצר,

טיבםאתזוביקורתמנסחתכךיותר'מהותיבאופןאוהסובייקט.ושלהקהילהשל

הופךשבוהאופןאתגםובמקביללהגשימם,ניתןשבוהאופןאתהטובים,החייםשל

הסובייקט,שלהאמתהיאהתבונהזו,פרדיגמהבמסגרתמלא.מוסרילסוכןהאדם

כיישוםכמוההתבונהיישוםהציבורי.במרחבהתבונהשליישוםהיאוהפוליטיקה

זה,במקרההריבונות,שלהרומאנסהאישית.לאוטונומיהחיונימרכיבשהיאהחירות,

שלה.אושלובמשמעותהשולטוהמחברהאדוןהואשהסובייקטהאמונהעלמושתתת

עצמי(קיבועוהגבלה·עצמיתמיסוד·עצמישלכפולכתהליךלפיכךמוגדרתהריבונות

אתלברואהחברהשלביכולתהמהותהלחילופיך'ריבונות,הפגנתהעצמי).גבולותשל
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 9אחרים,אוכאלהודמיונייםחברתייםבסימוליםשמקורםמוסדותניצולתוךעצמה

רבות,לביקורותזכתההריבונותשלהפוליטיקהאתזומובהקתנורמטיביתקריאה

שמפעלןריבונותשלתבניותבאותןלהתמקדברצוני 10כאן,אפרטלאטיעוניהןשאת

הקיוםשלהכוללתהאינסטרומנטליזציהאםכילאוטונומיההמאבקאיננוהמרכזי

אינןאלהריבוניותתבניותאוכלוסיות.ושלהאדםגוףשלהחומריתוההשמדההאנושי

הגוףשלואינטרסיםדחפיםשביןלקרעביטויאוקיצונייםטירוףתוצריאופןבשום

מהותהןהמוות,כמחנותאלה,תבניותהוא,נהפוךגיסא.מאידךהנפשושלגיסאמחד

העכשוויתהחוויהכך,עלנוסףהיום.גםחייםאנובואשרהפוליטי,המרחבשלהנומוס

ושלהריבונותשלהפוליטיקה,שלקריאהלפתחאפשרכימעידהאנושהשמדתשל

להניחבמקוםהמודרניות.שלהפילוסופיהשיחמןשירשנומזושונהקריאההסובייקט,

פחותמופשטותמסדקטגוריותלבחוןאפשרהסובייקט,שלהאמתהיאהתבונהכי

והמוות.החייםכגון ,יותרומוחשיות

לביןהמוותשביןביחסים ל;~שללדיוןישזהמסוגלפרויקטמיוחדתחשיבות

ראשית,השלילה.שלדו·פלגיבמושגמתמקדתהגלשלגרסתוהמתהווה"."הסובייקט

הטבעאתלהגבילהאנוששלבמאמציומוחצנתזו(שלילההטבעאתהאנושישולל

המרכיבשלטיבואתמשניםהיאאוהואכךאחרלצרכיה-שלה).אולצרכיו-שלו

ואולם,העולם.אתהאדםיוצרזהמהפךבאמצעותוהמאבק.העבודהבאמצעותהנשלל

האנושמותההגליאנית,בפרדיגמהשלה).(אושלולשלילהגםנחשףהואזהבתהליך

פיעלהסובייקט.בידיבמודענלקחואשרסיכוניםשלתוצרבמהותו,ך;ל~נטאריהוא

שלהטבעיתמהותושהיאה"חיה",מובסתסיכוניםלקיחתשלפעולהבאותההגל,

 .האנושיהסובייקט
באמצעות-החיהמן,בנפרדכלומר-ממששללסובייקטהופךהאדםאחרות,במלים

כאלימותזהמאבקלהבין(ישהמוותעםמתמודדהואשבאמצעותהובעבודהמאבקו

פוסקתהבלתיהתנודהתוךאלהאדםמוטלהמוותעםזהעימותבאמצעותהשלילה.

אישושהמוות.שלמלאכתואישושמניחהכסובייקטההתהוותלפיכך,ההיסטוריה.של

לדבריו,הרוח,חייהרוח.חייאתהגלמגדירשבוהאופןבדיוקהואהמוותמלאכתשלזה

הלוקחיםהחייםאלאהרס,מפניהנשמריםחייםהמוות,מןפחדשלחייםאותםאינם

מוצאתהיאכאשרורקאךשלההאמתאתמשיגההרוחאיתר.וחייםהמוות,אתבחשבון

גםזוהי ,אנושחייהחיהמוותהיא Iלפיכךהפוליטיקה, 11 ,לחלוטיןמבותרתעצמהאת

 .חייוכללאתמסכןהאדםכאשרוריבונות:מוחלטידעשלההגדרה
~בנהשבולאופןבאשרביקורתיותהארותמציעהואאף ) Bataille (באטאיז'ורז'

התפיסהאתמסיטבאטאיהסובייקט.ואת ,הפוליטיאתהריבונות,רעיוןאתהמוות

ראשית,לפחות.דרכיםבשלושוהסובייקטהריבונות,המוות,ביןהקשרשלההגליאנית
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להשתמשאםאו-ושפע·יתרחליפיןשלכהתקףוהריבונותהמוותאתמפרשהוא

בהםמחזיקהמוותכאשררקפגומיםהחייםבאטאי,עבור:גכר,פשוטשלו,במינוח

טועןהוא 12המוךת,עםובחלופהבהבזקיםורקאךקיימיםעצמםהחייםכבני·ערובה.

אחתובעונהבעתשהוארעריחאותוהחיים,שלה;ךיסרח~תתהליךהואהמוותכי

היואשרהרבדיםאתהורסשהמוותפיעלאףלפיכ,ךהדוחה.והווייתםהחייםמקור

הפרטאתללא·כלוםוהופךלהיות,להמשיךהיהשאמורמהאתמוחקלהיות,עתידים

במהותוהואהמוותאדרבה,ההוויה.שלמוחלטבביטולמתמצהאינוהואממנו,הנוטל

שפעשלחייםכלומרביותר,ההדורהחייםאופןהואלכך,ובנוסףעצמית,תודעה

אלהמוותאתמסיטבאטאיאפילו'יותרעודרדיקליבמובןהתעצמות.שלכוחוחדווה:

אינודברבשבילואשרלהגל,מובהקבניגודעומדזהאקטהמשמעות.למרחבמחוץ

וכאמצעירבהסימוליכולתכבעלהמוותאתרואההגלאדרבה,במוות.בוודאותאובד

האמת.להשגת

האחר(המאפייןהמוחלטתההוצאהבתחוםבוודאותהמוותאתמעגןבאטאישנית,

מוחלטידעשלכלכלהבמסגרתהמוותעללשמורמנסההגלולעומתוהריבונות),של

כך,אמנםאםהריבונות.תחוםהםבאטאי,אומרלתועלת,שמעברהחייםומשמעות.

וכהבלתי·הפיכהכההוצאההםוהקורבןהדיכויההרס,שבההנקודההואהמוותהרי

הואהמוותכשלילה.להגדירםאפשראיששוב-מעצוריםללאהוצאה-רדיקלית

שלבמטאפורהבאטאישעושההשימושמכאן .כלכלת·נגד-עצמוה:גכרעקרוןלפיכך

המוות.שלההדוראופיוושלההידור

המיניותוהמיניות.הריבונותהמוות,ביןקורלציהיוצרבאטאיהשלישית:הנקודה

הדחפיםבאמצעותוהעצמיהגוףגבולותולפריצתלאלימותהדוקקשרקשורה

צורותבשתימתרכזהמיניותשלעניינהזה,במובןההפרשתיים.האורגיאסטיים

חטאנובמשטרגםכמו-והקליטהההפרשה-מקוטביםאנושדחפישלמרכזיות

בחווייתשוכניםהקטלניותותכונותיוהמיןשלהאמת 13הללך,הדחפיםאתהמקיף

שבפנטזיה.ואובייקטיםאירועים,מציאות,ביןהמפרידיםהגבולותארנון

הריבונותדבר,שלבסופוואולם,רבות.פניםלפיכךישלריבונותבאטאי,בשביל

העולםהסובייקט.עללכפותשואפתהמוותשחרדתהגבולותאתלקבלהסירובהיא

נוכחהמוותמלהתקיים.המוותגבולחדלשבוהעולם"הואבאטאי,טועןהריבוני,

הואנמצא,שהמוותלמרותואולםאלימות,שלעולםאותומגדירהונוכחותובעולם,

"הואבאטאי,מסכם"הריבון,"אחרת."מטרהלשוםולאלהישלל,כדיורקאךקיים

שאינוכשםהזהות,לגבולותמתייחסאינוהריבון ...קייםהמוותאיןכאילואשר,זה

כלשלהפריצההואהריבוןזהים.אלהגבולותלומר,מוטבאו,המוות,לגבולותמתייחס

אחריםואיסוריםמוותכוללאיסוריםשלהטבעישהתחוםמכיווןזה."מסוגהגבולות
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מהאיסורלהתעלםהכוחאת"מחייבתהריבונותהפרשות),זוהמה,מיניות,(למשל

מנהגיםשמכתיביםתנאיםבמסגרתקייםזהמצבכיהואשנכוןפיעלאףלהמית,

מןלהתרחקלצורךובניגודאחר,אוזהבכורחשמקורהלכפיפותבניגודמקובלים."

 14בריבונות,מדוברכאשרבוודאותמתבקשתמירשבמוותהסיכוןהמוות,

שאלתאתבשניתבאטאיפותחאיסורים,עלעבירהכאלהריבונותאלבהתייחסו

התבונהשלהדיאלקטיתתנועתהאיננהזהבמקרההפוליטיקההפוליטי.שלגבולותיו

כאותוסלילית,כעבירהורקאך,לאפייןזותפיסהפיעלאפשר'הפוליטיקהאתקדימה.

היאהפוליטיקהיותר,ספציפיובאופןהגבול.רעיוןעצםאתומבלבלהמסיטהבדל

 15הטאבך,עלבעבירהשמקורוההבדל

העוינותויחםביו-כוח

לריבונות,עתהפונהאניהמוותשלכמלאכתוהפוליטיקהשלפירוששהצגתילאחר

הביו·כוחרעיוןביןקושראניהטיעוןלמטרותלהרוג.הזכותהואהמובהקשביטויה

התוואיאתלבחוןבכוונתי 16ומצב·המצור.מצב-החריגנוספים:מושגיםלשניפרקושל

הזכותשלהנורמטיבילבסיסהפכוכיצרולשאולהעוינות,ויחסימצב-החריגשעברו

לחריג,הרףללאפונההמרינה)שלכוחהבהכרח(לאכוחזה,מסוגבמקריםלהרוג.

אותםליצורבמטרהמאמציםמשקיעגםהכוחהאויב.שלכרויולדימויהחירום,למצב

היחסמההיא:השאלהאחרות,.במליםהכרויוהאויבהחירום,מצבהחריג,שלמרכיבים

חירום?במצבורקאךלפעולהמסוגלותמערכותבאותןהמוותלביןהפוליטיקהבין

לחיות,שדינםלאלההאדםבניאתמחלקזהכוחלביו·כוח,פרקושלניסוחופיעל

הביו·כוחעצמומגדירלמתים,החייםשביןהפיצולעלבהתבססומיתה.שדינםואלה

אתמניחהזושליטהבו.ומשתכןזהמרחבעלמשתלטהוא-ביולוגילמרחבביחס

לקבוצות·משנה,אוכלוסיותשלחלוקת·משנהלקבוצות,האנושיהמיןשלחלוקתו

מכנהשפרקוהתופעהזוהילאחרת.אחתקבוצהביןביולוגי(צזורה)מיפסקשלומיסודו

 1גזענות.דראשון)ממבטמוכר(הנראהבשם

לגזענות)אף(ואמנםלגזעכל·כךרבהחשיבותלהעניקכמובן,לחלוטין,מוצדק

המגדירה(האיריאולוגיההמעמדממחשבתיותרגזע,הכל,אחריהביו·כוח.בתחשיב

ובפעילותבמחשבהמתמירצלמעיןהואמעמדות),ביןכלכליכמאבקההיסטוריהאת

אוהתת·אנושי,המעמדאתבדמיוננובוחניםאנוכאשרבפרטהמערב,שלהפוליטית

הגזעשלזומתמדתלנוכחותהןבהתייחסהארנרט,חנהזרים.עמיםעלהשלטוןאת

ההרסניתבחוויההללוהתופעותשורשיאתמציבהקיים,הואשבוהרפאיםלעולםוהן

 6מטעם
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לפוליטיקהדבר'שלבסופוקשורה,הגזעשלהפוליטיקהכיטוענתהיאהאחר~ת.של

טכנולוגיהובראשונהבראשהיאהגזענותפוקר,שלבמונחיוואמנם,המוות.אושל

 19המוות."שלקמאיתריבוניתזכות"אותהבביו·כוח,השימושאתלאפשרשמטרתה

תפקודיהאתולאפשרהמוותתפוצתאתלווסתהואהגזענותתפקידהביו·כוח,בכלכלת

למתקבלתההמתהאתההופך"התנאיהיאפרקו,אומרהגזענות,המדינה.שלהרצחניים

 2הדעת."()על

שלהמכניזמיםוכי ) droit de glaive (החרבזכותלריבוןכיבבהירותמצייןפוקר

לראותניתןאכן, 21המודרניות,המדינותכלפועלותשבו;אופןחרותיםהביו·כוח

פוקר,פיעלהמודרני.בעידןהמדינהכוחשלמהותייםמרכיביםאלהבמכניזמים

מדינהלהרוג.זכותהאת תש??~??המדינהשלהמושלמתהדוגמהחיתההנאציתהמדינה

הריבוניתלזכותלחופפיםוטיפוחםעליהםההגנההחיים,ניהולאתהפכהטוען,הואזו,

היאהפוליטי,האויבבנושאביולוגיתאקסטרפולציהביצעההנאציתהמדינהלהרוג.

למלחמה.אזרחיה-שלהאתחשפהגםעתובאותהבמתנגדיה,המלחמהאתאירגנה

להרוג,הזכותלמיסודהדרךאתסללההנאציתהמדינהכילמדיםאנואלהמפעולות

הנאציתהמדינההפכהזהבאופןהסופי"."הפתרוןבפרויקטלשיאהשהגיעהזכות

מדינתגזענית,מדינהשלהמאפייניםאתבקרבוהמשלבכוחשללעיצובולדגם·אב

מתאבדת.ומדינהרצח

והתאבדות)רצחגזענות,(וכןופוליטיקהמלחמהשלהמוחלטהשילובכיהטועניםיש

תפיסתהנאצית.המדינהאתהמייחדהדברהואהשניים,ביןלהבחיןשאיןכךכדיעד

מוחלטתכסכנהאוהחייםעלכאיוםבח~י'התנקשותכניסיוןה"אחר"שלקיומו

להציע,ברצוניכך-זהו,ביטחוניואתשליהחייםסיכוייאתמחזקהביו·פיסישניטרולה

והןהמוקדמתהמודרניותאתהןמאפייןהזההדימי~ןהריבונות.שלהדימי~ניםמןאחד

שלהמסורתיותלביקורותהבסיסבעיקרה,היא,זובתפיסהההכרההמאוחרת.זואת

לכוחהרצוןעלובהצהרתובניהיליזםמדוברכאשרהןיהיו:אשראלהיהיוהמודרניות,

כשאנוהןהמתהווה,האובייקטשלבמובןבהחפצהענייננוכאשרהןההוויה,כמהות

ולרציונאליותהאפשרות-לחישובולשלטוןאימפרסונאלילהיגיוןהכלאתמשעבדים

במובלעקוראותאלהביקורותאנתרופולוגית,מבטמנקודתאכן, 22אינסטרומנטאלית,

הרעיוןנגדיוצאותגםהןפאר·אקסלנס.מלחמתיכיחסהפוליטיקההגדרתעלתיגר

הרצון\היאהריבונותמהותוכיהחיים,בתחשיבשלבבהכרחהואה"אחר"שלמותוכי

לחיות.מנתעללהרוגוהיכולתהנכונות

ההשמדהשלהחומריותההנחותכיטענוהוגיםכמההיסטורית,ראותמנקודת

בסריאליזציהגיסאומאידךגיסא,מחדהקולוניאליבאימפריאליזםמעוגנותהנאצית

למלחמתהתעשייתיתהמהפכהביןשפותחומנגנונים-טכנייםהרגמנגנונישל
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שלשיאוהיווהתנוריםהגזיםתאיטראוורסו,אנצרשללטענתוהראשונה.העולם

שלהמקורייםהמאפייניםאחדהמוות.ותיעושדה·הומאניזציהשלממושךתהליך

הרציונליותלביןאינסטרומנטאליתרציונליותביןהשילובלדבריו,היה,זהתהליך

ביתהביורוקרטיה,(המפעל,המערביתהחברהשלוהאדמיניסטרטיביתהפרודוקטיבית

גרידא,טכנילתהליךהסדרתיתלהורגההוצאההפכהשמך:;כנה,לאחרהצבא).הסוהר,

בסטריאוטיפיםבחלקה,הסתייעה,זוהתפתחותומהיר.שקטאימפרסונאלי,תהליך

בעולםחברתייםעימותיםשלתרגומםמעמד.בסיסעלגזענותשלובשגשוגהגזעניים

העולםשלמדינה"ללאכ"עםהפועליםמעמדלהצגתהובילגזעלמונחיהמתועש

 23הקולוניאלי,העולםשלל"פראים"ולהשוואתםהמתועש

חלקםמקורות.מכמהנובעיםלטרורהמודרניותביןהקשריםדבר,שללאמיתו

הציבורתשוקתביןהמתחזה,מהיבטהישן.המשטרשלהפוליטייםבהרגליונעוצים

 Discipline and Punishב·מראהפרקומהותי.הואונקמהצדקשלרעיונותלביןלדם

 24ההמון,שלהרבלסיפוקושעות,נמשכהראמייךהרוצחשללהורגההוצאהכיצד

הפגנתלהורג,ההוצאהטרםהעיררחובותדרךלמוותהנידוןאחריהארוכההתהלוכה

שלהסופיתוהתצוגה-ההמוןאלימותשלתקנילמרכיבשהפךטקס-חלקי·הגוף

הגיליוטינההולדתבצרפת,היטב.מוכריםאלהכלהחנית,חודעלהכרותהראש

אופןאכן'המדינה.אויבילחיסולהאמצעיםשלב"דמוקרטיזציה"חדששלבמציינת

אזרח.לכלעתההוצעהאצולה,בנישלהבלעדיתזכותםהיהשבעברזה,להורגהוצאה

חידושיםשלמטרתםהתלייה,מןפחותכמשפילההראשעריפתנתפסתשבובהקשר

במספרלטפלגםמטרתםההמתה.אמצעיאת"לתרבת"רקאינההרצחבטכנולוגיית

חדש,תרבותירגישותמערךמופיעעת,באותהיחסית.קצרבזמןקורבנותשלרב

יותר'אינטימיותצורותמופיעותמשחק.מעיןהואהמדינהאויבשלהמתתולפיואשר

אכזריות.שליותרונינוחותמשעשעותיותר,מצועצעות

 25הצרפתית,במהפכהביותרהרבהבבהירותמופיעלטרורתבונהביןהאיחודואולם,

הטענההפוליטיקה.שלהכרחיכמעטכחלקהטרורנתפסהצרפתיתהמהפכהבמהלך

משתנהפוליטיתכקטגוריה"העם"לעם.המדינהביןמוחלטתשקיפותקיימתכיחיתה

הראה,בייטסשדייווידכפירטורית.לתבניתמוחשיתממציאותוהופךבהדרגה

שלאותנטייםביטוייםביןלהבחיןאפשרכימאמיניםהטרורשלהתיאורטיקנים

שלה"משגה"ביןלהבחיןאפשרכימאמיניםגםהםהאויב.שלפעולותלביןריבונות

לאמצעיהופךלפיכךהטרור .הפוליטיבמרחבמהפכן·הנגדשלה"פשע"לביןהאזרח

והןוניידגמישתבונהככוחהןקוראיםהפוליטיקהואתהפוליטי,בגוףסטייהלסימון

אתמסלקיםושממנואמת,ויותר"משגים"פחותקיימיםשבוחללליצורתועהכניסיון

 26האויב,

 6מטעם
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התבונהשלמרוסןהבלתיבכוחההאוטופיתלאמונהורקאךקשורלאהטרורולבסוף,

רובםוניסורושחרור'שליטהשלמגווניםלנרטיביםבבירורמתייחסגםהואהאנושית.

ול~שגה,לאמתבאשרההשכלהעירןשלהתפיסותנמצאותהאלההנרטיביםשל

שלהאינסופי(המעגלהעבורהאתבזהזהמשלבלמשל,מרקס,ולסימבולי.לממשי

מתמשך,קיוםבעליחפציםשל(יצירתםהעמלעםהחיים)לקיוםהדרושוצריכהייצור

שלההיסטוריתהעצמיתליצירהככלינתפסתהעבורההחפצים).לעולםהמתוספים

ולמוות,לחייםמאבקעצמההיאהאנושותשלההיסטוריתהעצמיתהיצירההאנושות.

הקפיטליזםעלהניצחוןההיסטוריה:שללאמתשיובילוהנתיביםעלמאבקכלומר

הקומוניזםעלייתעםמרקס,פיעלאלה.בשניהכרוכותוהסתירותהסחורהדפוסונגר

יופיעה"אמיתי"באמת:שהםכפיהדבריםאתלראותיהיהאפשרהחליפיןיחסיוביטול

הוויהביןאולאובייקטסובייקטביןהאבחנהעללגבוריהיהואפשרבאמת,שהואכפי

מרקסטישטשהסחורה,שלייצורהבביטולהשחרוראתשתלהבכךואולם, 27לתורעה,

פיעלהנקבעההכרחתחוםהאדם,ירימעשההחירותבתחוםהמהותיותהאבחנותאת

בהיסטוריה.הקונטינגנטיוהמרכיבהטבע,

מתווכתובלתיישירהגישהעלוהחלוםסחורותשלייצורןלביטולהמחויבות

שלההיגיוןשמכונהמהשלההגשמהאת-האלההתהליכיםאתהופכתל"אמיתי"

לושסטיבןכפיבהכרח.כמעטאלימיםלתהליכים-האנושותויצירתההיסטוריה

"לנסותאלאברירהמותירותאינןהקלאסיהמרקסיזםשלהמרכזיותההנחותהראה,

ישכילמעשה,הלכהשפירושו,אדמיניסטרטיבי,'יהי!'באמצעותקומוניזםליישם

קיבלוהיסטורי,באופן 28כוח,"שלבאמצעיםחברתייםיחסיםשלרה·מסחורלבצע

מרינהביןהאבחנהבקריסתהעבורה,שלבמיליטריזציהלמשל,ביטוי,אלהניסיונות

לשרשחיתהאלהניסיונותשלמטרתםכילטעוןאפשר 29מהפכני,בטרורוכןלחברה,

לבטלמעמדיים,גבולותעללהתגברמנתעלאכן,ריבוי.שלהבסיסיהאנושיהמצבאת

בריבויהרואהתפיסהלהניחישלפרוח,ממששלציבורילרצוןולאפשרהמרינה,את

ההיסטוריה.שלקבוע·מראש~לוסשללמימוש·בעתירהמרכזיהמחסוםאתהאנושי

הנחושסובייקטבסיסיבאופןהואהמרקסיתבמודרניותהסובייקטאחרות,במלים

שלהנרטיבהגל,אצלכמוולמוות.לחייםמאבקבאמצעותריבונותואתלהוכיח

לאמצעיםהופכיםוהרגטרורומוות.אמתשלבנרטיבבבירורכאןכרוךושחרורשלטון

ההיסטוריה.שלהירוע·מתחילהה~לוסלהמחשת

אפשרשבהלעברות,להתייחסחייבהמודרניהטרורעלייתשלהיסטוריתיאורכל

רבים,במובניםביו-פוליטית.אקספרימנטציהשלהראשוניםהמקריםאחראתלראות

החידתיתהתבניתאתחושפיםותוצאותיההעבריםמטעימערכתשלהמבנהעצם

משתיפרדוקסליתהיאשלנו,בהקשרזו,תבנית 30מצב·החריג,שלוהפרדוקסלית
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מושלמתכתבניתמופיעההעבדאנושיותהעבדים,מטעשלבהקשרראשית,סיבות.

השליטהזכויותאדכדך"בית",אדכדךמשולש:מארנוןנובעהיות·עבדשלהמצבצל.של

מלידהניכורמוחלטת,לשליטהזההזהמשולשאדכדךפוליטי.מעמדשלואובדנובגוף,

מטעפוליטי·יורידי'שכמבנהודאיהאנושות).מתחוםמוחלט(גירושחברתיתומיתה

משוםרקולוחברתית,קהילהאיננוהמטעלאדונו.העבדשיירשבומרחבהואהעבדים

גילרויפולוהמחשבה.הדיבוריכולתשלמימושהקהילהמןמשתמעהגדרהפישעל

כותב:

להכיראותנומחייבותבמטעיםהעבדותמוסדעל·ידיהמוגדרותהקיצוניותהתקשורתתבניות

אקסיםשלבעיצובםהפועלכוחאותושלוהחוץ·לשוניותהאנטי·דיסקורסיביותבהשלכות

ושלמרדשללאפשרויותפרטבמטעהדדיותכלשאיןלהיותיכולהכל,ככלותקומוניקטיביים.

לשמשהמסוגלתדקדוקיתשיחאחדותכלשאיןוודאישתוקה,ואבלותבריחה,איבוד·לדעת,

 l 3לא·סינכרוני,באופןחייםהמטעתושבירבים,במובניםכמתווך.הקומוניקטיביתלתבונה

שימוש.בוועושיםנדרשעמלוערך.לוישכנכסמחיר.לכ.ז,בדישעבודהככלי

רפאיםבעולםפציעה,שלבמצבנותרהואאבלהעבד,שלחייועלשומריםלפיכך

באופןבעבדלנהוגהמשגיחשלנטייתונאצה.ומלותקיצונית,אכזריותזוועה,של

האליםלטוןעדיםהעבד,שלגופועלכופיםאותוהכאבוחזיוןמרוסן,ובלתיאכזרי

הלקאהכגון 33נימוסין""אורחותשללמרכיבכאןהופכתהאלימות 32העבדות,חיישל

 34טרךר,להשליטשמטרתוטהורוהרסגחמהשלאקטהעבד:שלחייונטילתאףאו

מצבכתבה,באק·מורסשסודןכפימוות·בחיים.שלצורההםהעבדחיירבים,במובנים

גםוכןשוויונייםלאיחסיםהאדם:לחירותהרכושחירותביןלסתירהמביאהעבדות

הסחר:מתכונתאתלובשתהזולתשלבחייוהשליטהבחיים.השליטהשעניינואי·שוויון

חייואתלעצמונוטלהאדוןכילטעוןשניתןכךכדיעדמתבטלתהאדםשלאנושיותו

נראהלו,ושייראחרבידיהנשלט"חפץ"מעיןהםהעבדשלשחייוכיוון 35העבד,של

הצל.שלמושלמתכדמותהעבדשלקיומו

חלופיותמבטנקודותעלשומרהואהעבד,שלהסימבוליואיטומוהטרורלמרות

העבדיםמטעעולםשלהשניהפרדוקסלימרכיבוזהוולאני.לעמללזמן,באשר

אלאקיים,אינושובכאילואליושמתייחסיםאףהעבד,מצב·החריג.שלכהתגלמות

שפהמכשיר,חפץ,כלכמעטלנצלמסוגלהואזאתבכלייצור,וכאמצעיעבודהככלי

ומעולמםהתלושהמהווייתומתנתקהעבדאותו.ולסגנןבמופעכמרכיבפניםהבעתאו

שלהפרוטאיתיכולתואת'מפגיןממנו ר~~אךהואשהעבדעולםה"דברים",שלהטהור

 36לעצמך,כביכול,לו,לקחשאחרעצמוגוףואותוהמוסיקהבאמצעותהאנושיהקשר

האכזריות,שלהפוליטיקהומוות,חייםביןהיחסיםאתמטשטשתהמטעמערכת
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a 1 1קרופוליטיקה o 

האפרטהיידשלטוןותחתהקולוניאליותבמושבותדווקאאךהניאוץ.שלוהסימבוליקה

ביותרהמקוריתתכונתועתה.דבאפנהשאליובמינומיוחדטרורמערךועולהצומח

חיונימרכיבומצב·המצור.מצב·החריג,ביו·כוח,ביןהקישורהיאזהטרורמערךשל

בבחירתהראשוניםהניסוייםהמקרים,ברובלמעשה, 38הגזע,שוב,הוא,זהבקישור

שלבהשמדתםואפילושבכפייהבעיקורתערובת,נישואיעלהאיסורביישוםהגזעים,

אתרואיםאנוכאןהקולוניאלי.בעולםלראשונהמקומםאתמוצאיםמנוצחים,עמים

 39המערבית,הרציונליותשלגלגולאותולביורוקרטיה,טבחביןהראשונההסינתזה

עלהמסורתי.לאימפריאליזםהנאציזםביןקשרישלפיההתזהאתמפתחתארנדט

כן.לפנימוכרהיהשלאאלימותפוטנציאלחשףהקולוניאליהכיבושטיעונה,פי

באופןאזעדשנשמרובשיטות,השימושלהרחבתעדיםאנוהשנייההעולםבמלחמת

"תרבותיים".לעמיםביחסגםל"פראים",בלעדי

ממטענבעוהנאציזם,אתהניבובסופןאשרשהטכנולוגיות,לכךמשמעותכלאין

בסךוהסטליניזםשהנאציזם-פוקרשלטענתו-לחילופיךאו,המושבה,מןאוהעבדים

אירופהבמערבוהפוליטיותהחברתיותבתבניותקיימיםמנגנוניםשלסדרההגבירוהכל

 ,) eugenics (הגזע,השבחתחברתידארוויניזםבריאות,תקנוניהגוף,(שעבודמתחילה
במחשבהכיהיאהעובדהוגזע).דגנרציהרפואיות·משפטיות,תורשהתיאוריות

אתהמושבהמייצגתבאירופה,הפוליטייםובדמיוןבפעילותהמודרנית,הפילוסופית

ובו ,) ab legibussolutus (לחוקשמחוץכוחהפגנתהיאהריבונותמהותשבוהאתר

קץ".ללא"מלחמהשלמעטהללבושלרובנוטהה"שלום"

העשרים,המאהמראשיתשמיטקולשלהריבונותלהגדרתמקבילהכזותפיסהאכן,

יעילותהאתכראוילהעריךמנתעלמצב·החריג.שלקיומועללהחליטככוחכלומר

עצמו,האירופיהמדומייןאתולבחוןמעקףלערוךעלינוטרור,כתצורתהמושבהשל

יורידיסדרשלויצירתוהמלחמהביותשלהביקורתיותלשאלותמתייחסשהואכפי

מניחהראשוןעקרונות.שניזהחוקשלביסודו .) Jus publicum Europaeum (אירופי

(נטילתמלחמהלנהלבזכותבמובהקהתבטאזהשוויוןהמדינות.כלשליורידישוויון

כריתתאושהרגבכךהכירוגיסאמחדמשמעויות:שתילמלחמהלזכ~תחיי·אדם).

ששוםבעובדהגםהכירובבדבדמדינה.כלשלהבולטיםמתפקידיההםשלוםברית

גבולותיהבתוךלחילופיך,ואולם,לגבולותיה.מחוץלשלטוןלטעוןיכולהאינהמדינה

המדינהעצמהעלנטלהגיסא,מאידךמעליה.כלשהיבסמכותלהכירהמדינהסירבה

עצמו.ההרגלאקטרציונליותמטרותולייחסההמתהאמצעיאת"לתרבת"-משימה

לקביעתכלומר,הריבונית,המדינהשללטריטוריאליזציהקשורהשניהעיקרון

הכלליהיורידיהסדרזה,בהקשרחדש.גלובאליסדריישוםשלבהקשרשלההחזיתות

) Jus publicum ( הפתוחיםהעולםשלחלקיםאותםביןאבחנהשלצורהבמהירותלובש
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ה·שבו(מקוםגיסאמאידךעצמהאירופהלביןגיסא,מחדקולוניאליתלהתרחבות

Jus publicum יעילותהלהערכתחיוניתשנראה,כפיזו,אבחנה 40לשלוט),אמור

במידההיא,לגיטימיתמלחמה , Jus publicumה·תחתטרור.כתבניתהמושבהשל

מדינותביןמלחמהדיוק,ליתראואחרת,נגדאחתמדינהשמנהלתמלחמהרבה,

שהמדינההעובדהמןנובעהמלחמהבתחשיבהמדינהשלהמרכזימקומה"תרבותיות".

שלהרעיוןהתגלמותרציונלי,ארגוןשלעיקרוןפוליטית,אחדותשלהמודלהיא

 .מוסריוסימןהאוניברסלי'
המושבות"פראים".תושביהןלחזית.דומותהקולוניאליותהמושבותהקשר'באותו

מהותאינםצבאותיהןאנושי.עולםיוצרותואינןמדינהשלבמתכונתמאורגנותאינן

נתיניםשלשינועפירושןאיןסדירים.צבאותביןמלחמותאינןומלחמותיהןמוגדרת,

לוחמיםביןהפרדהמקיימותאינןהןכאויבים.זהאתזההמכבדיםריבונים(אזרחים)

לכרותלפיכך,אפשרי,בלתי 41ל"פושע","אויב"ביןכאמור,לא,ואףושאינם·לוחמים,

פנימייםמבניםואי·סדר,מלחמהשבותחוםהןהמושבותבסיכום,מושבות.עםשלום

שכאלה,בתורלחילופיך.פועליםאוזה,לצדזהניצביםה"פוליטי",שלוחיצוניים

הפיקוחאמצעיאתלהשעותניתןשבומקוםהידיעה,בה"אהמקוםהןהמושבות

לפעולגמצב·החרישלהאלימותאמורהשבוהתחום-היורידיהסדרשלוהערבויות

ה"תרבות".בשירות

כלשלגזעיתבהכחשהמקורובמושבותלחלוטיןחוקחסרשלטוןשלהאפשרות

שונהצורההכלבסךהםהפראחייהכובש,בעינילילידים.הכובשביןמשותףקשר

למעשה,לתפיסה.אולדמיוןמעברהמצויזר'משהומזעזעת,חוויההחיות,חיישל

עורםצבעפחותהואאחריםאנושלבניהפראיםביןהמפרידהדברארנדט,פיעל

כאלהטבעאלמתייחסיםהםכיהטבע,מעולםכחלקנוהגיםהםכיהפחדודווקא

כובשת·כלמציאותתהילתו,בכללפיכך,נותר,הטבעעולםמעורער.הבלתיאדונם

הפראיםהמתים.כצלממשות,חסרירפאיםכרוחותהםנראיםאליהבהשוואהאשר

המציאותאתהייחודי,האנושיהאופיאתהחסרים"טבעיים",אנושבניכביכול,הם,

לכךהםמודעיםהיולאאיכשהואירופה,בניבהם"טבחוכאשרהייחודית.האנושית

 42רצח,"מעשהשביצעו

אולשלטוןכפופהאינהלהרוגהריבוניתהזכותשלהלן,הסיבותכלבשל

הלוחמהאופן.ובכלשהואזמןבכללהרוגהריבוןיכולבמושבותבמושבות.לכללים

מקודדתפעילותאיננההיאממסדיים.אומשפטייםלכלליםכפופהאינההקולוניאלית

שההוויהומוותשממהבפנטזיותתמידשזורהקולוניאליהטרורזאת,תחתמשפטית.

שלהתוצרבהכרחאינוהשלום 43הממשי,שלהאפקטאתויוצרמגרה,הקולוניאלית

המלחמותאתתקפה.איננהלשלוםמלחמהביןההבחנהלמעשה,הקולוניאלית.המלחמה
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 44המוחלט,לאויבהכובששביןמוחלטתלעוינותכביטויתופסיםאיןהקולוניאליות

 ,אירופימשפטידמיוןשלבכוחולשולייםנדחקואשרוהעוינות,המלחמהביטוייכל
אשלייתלהתקייםחדלהכאןהקולוניאליות.במושבותשובועוליםמקומםאתתופסים

שהמלחמההאשליהגםכךהמלחמה":שלל"אמצעיההמלחמה""מטרותביןהאבחנה

הצדקהאוסיכוןללאהמתבצעגמורלטבחבניגודכללים,בידיהמוגדרמאבקהיא

המוצאחסריהפרדוקסיםאחדאתלפתורלנסותלפיכך,טעם,כלאיןאינסטרומנטלית.

ל"פנומנולוגיהבפירושוקוז'באלכסנדרכל·כךטובהגדירשאותוזההמלחמה,של

חוסר·שלוהןהמלחמהשלהאידיאליזםשלהןהבו-זמני,קיומםהגל:שלהרוח"של

 45שלה,הנראההאנושיות

המאוחרהמודרניבעידןקולוניאליוכיבושנקרו-כוח

אכן,בעבר,הרחוק.לעברמתייחסיםלהלןשפיתחנוהרעיונותכילחשובאפשר

כוחותלהציבמקומיים,כוחותלהרוסמטרהלעצמןשמואימפריאליותמלחמות

שלקבוצהאזרחית.אוכלוסיהעלצבאישלטוןשלחדשותמתכונותולכפותלוחמים,

בתוךלאימפריה.שסופחוכבושיםשטחיםבניהוללעזורחיתהיכולהמקומייםסייענים

אלהבמערכיםשלהן.העושקאתשהנציחמעמדהכבושותלאוכלוסיותניתןהאימפריה

הריבונות.תבניתאתסיפקוהחריגהצדק,שלהמקוריתהצורהאתהאלימותהיוותה

(ספינתמסוימותמפתחטכנולוגיותעימדגרראףהאימפריאליזםמשלבישלבכל

מסילותשלורשתותתת-מימייםטלגרףכבליהקיטור,אניותקוויהחינין,התותחים,

 46קולוניאליות),ברזל

בהגדרתו,פיזי,גיאוגרפישטחשלבהפקעהכרוךהיהעצמוהקולוניאליהכיבוש

הקרקע,עלומרחבייםחברתייםיחסיםשלחדשהסדרהבהכתבת-עליוובהשתלטות

דבר,שלבסופוזהה,חיתה"סיפוח")(טריטוריאליזציה,חדשיםמרחבייםיחסיםהכתבת

סיווגקיימים,נכסיםהסדריהפקעתומובלעות:אזוריםוהירארכיות,גבולותליצירת

שלגדולמאגרייצורולבסוף,משאבים,ניצולשונות,קטגוריותפיעלאוכלוסיות

דיפרנציאליותזכויותלחקיקתמשמעותהעניקואלומדומייניםתרבותיים.מדומיינים

ריבונות.הפגנתבקצרה,אחד:חללבתוךשונותלמטרותשונותאוכלוסיהלקטגוריות

בחובה.זונשאהאותההאלימותושלהריבונותשלהגלםחומרלפיכך,היה,החלל

לתחוםהמיושבאתלנדותהיההכיבושופירושהכיבוש,חיתההריבונותמשמעות

לאובייקט.הסובייקטשביןשלישי

השחוריםעיירתחיתהכאןאפריקה.בדרוםהאפרטהיידמשטרשלהמקרההיהכזה
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היהניתןשבאמצעותןכפריים),(בסיסיםלשמורותהפכוהביתומחוזותהמבנית,הצורה

 47האפריקאי,העיורתהליךעלולפקחולהגבילהמהגרהעבודהכוחזרימתאתלווסת

נחווועוניחמור"דיכוישבומקוםחיתהבפרטהעיירההראתה,בוצולישבליברהכפי

מוסדחיתהוכלכלי,תרבותיסוציו·פוליטי,מבנההעיירה, 48ומעמדי,"גזעיבסיסעל

כללההביתמחוזותשלפעילותם 49פיקוח,למטרתמדעיבאופןשתוכנןמיוחדמרחבי

בעלךתביטוללבנים,באזוריםשחוריםבידישוקלמטרותייצורעלחמורותהגבלות

ו;ת nלשחוריםמגורישלהפיכתםמוגדרים,אזוריםלהוציאקרקע,עלשחוריםשל

לערים,אוכלוסיןזרימתעלפיקוחלבנים,בידישהועסקולמשרתים(פרטלבניםשל

 50מאפריקאים.)אזרחותמניעתיותר,ומאוחר

עזים.בצבעיםהמושבהשלהמרחביותבתכונותיההשימושאתמתארפאנוןפראנץ

חלוקהלמדורים.המרחבבחלוקתובראשונה,בראשכרוך,הקולוניאליהכיבושבשבילו,

ותחנותהקסרקטיןהואהמובהקשסימנםפנימיים,וגבולותגבולותקביעתכוללתזו

ופעולהמתווכים,ללאנוכחותטהור,כוחשלשפתומכתיביםכלליהאתמשטרה.

זהודבר _ואולם 51ההדדית,הבלעדיותעקרוןהיאשלההיסודהנחתוישירה.תכופה

הנקרו·כוח:פועלשבההדרךזוהי-יותרחשוב

אלהלשמצה.ידועיםבאנשיםמאוכלסתלשמצה,ידועה ... ) colonise (המקומישלעירו

יהיה.שלאוממהיהיהשלאהיכןמתיםיהיה.שלאואיךיהיהשלאהיכןנולדיםשבהםמקומות

היאהמקומייםעיירתזו.עלזושעונותבקתותיהםזה,עלזההאנשיםחייםשבוצפוף,עולםזהו

שפופה,עירהיאהמקומישלעירולאור.לפחם,לנעליים,לבשר,ללחם,רעבהמורעבת,עיר

 52ברכיה,עלכורעתעיר

אתאין'ולמיכלשהיחשיבותישלמילהגדירהיכולתפירושההריבונותזהבמקרה

לא.מיואתלזרוקאפשרמי

המודרניהעידןשלהכיבושמןרבותבדרכיםשונההמאוחרהמודרניבעידןהכיבוש

הנקור·ושלהביו·פוליטישלמשמעת,שלמרכיביםמשלבשהואבכךבפרטהמוקדם,

פלסטיןשלהקולוניאליהכיבושהיאנקרו·כוחשלביותרהמלוטשתהמתכונת .פוליטי

בהווה.

ולגיטימציהריבוניתלזכותהבסיסיתטענתהאתהקולוניאליתהמדינהנוטלתכאן

ברעיון,מעוגןעצמוזהנרטיבוזהות.היסטוריהשללה,המיוחדהנרטיבשלמסמכותו

לאותוהזכותעלאחרבנרטיבמתחרהזהנרטיבלקיום.אלוהיתזכותישלמדינהלפיו

קבוצותששתיוכיווןאחד,בקנהעוליםאינםאלונרטיביםששניכיווןמקודש.מרחב

בסיסעלשטחים;ם nלתאפשריבלתיכמעטלבלי·הפרד,בזוזושזורותהאוכלוסין

"היות·עם"עצםאלוהי.לבסיסטוענותזה,במקרהוריבונות,אלימותטהורה.זהות

 6מטעם
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) peoplehood ( כזהותמדומיינתלאומיתוזהותאחת,באלוהותהאמונהבאמצעותנוצר

וארכיאולוגיהקרטוגרפיהגיאוגרפיה,היסטוריה, 53ה"אחרות",האלוהויותשארשנגד

כתוצאה,ט;פ;גרפיה.ה~ת .rבצמידותכורכותהןובזאתאלה,בטענותלתמוךאמורות

 sacred (המקודשתהאימהבאמצעותולכיבושהקולוניאליתלאלימותגיבויניתןמכך,

terror ( גירושהבלעדיותושלהאמתשל)חסרי·מדינה"אנשיםשלמחדש,יישוברבתי"

[הטרורהמקודשאימתשליסודהחדשות).התנחלויותשלאכלוספליטים,במחנות

גוףהקרוע,לגוףעד~ר .rשנעלמו:עצמותשלפוסקתהבלתיבחשיפתןטמוןהמקודש]

הגבולות,הםאלה :) selfsame (לעצמוזההאינופעםשאףגוףבתרים,לאלףשבותר

איאשרמוותשלראשוני","פשעשלשלי·לעצמיהייצוגשלאי·האפשרותמוטב,או

 54השואה,חרדתלבטאו:אפשר

הקולוניאליהכיבושהרי Iהקולוניאלילכיבושפאנוןשלהמרחבילפירושונשובאם

מאפייניםשלושהמפגיןהמאוחרהמודרניבעידןהמערביתוהגדהעזהרצועתשל

נקרו·כוח.מכנהאניאותוספציפיטרורמערךאותושללפעולתוהקשוריםמרכזיים

והרחבתם.ההתנחלויותגושיטריטוריאלית,פרגמנטציהשלהדינמיקההואהראשון

שלהמודלפיעלהפרדהוליישםתנועהאפשרותלמנועכפולה:זהתהליךשלמטרתו

גבולותשלסבוכהלרשתלפיכךמחולקיםהמוחזקיםהשטחיםהאפרטהייד.מדינת

אלהופיצולפיזורתהליכיוייצמד,אייללטענתמבודדים.תאיםולכמהפנימיים

גבולותקביעתשללעיקרוןשטחשלדו·ממדיתחלוקהמשיטתמע~רבהםשיש-

ריבונותשביןהיחסיםאתבבירורמגדירים-ריבוניותמאסדתהמקשריםתלת·ממדיים

 55למרחב,

צורהנובעתמכךאנכיות".של"פוליטיקהמהוותאלהפעולותוייצמד,בעיני

פועלאנכית,ריבונותשלבמשטראנכית"."ריבונותלכנותהניתןאשרריבונותשל

ניתוקתוךותחתיים,עילייםמעבריםשלמערכתבאמצעותהקולוניאליהכיבוש

כיבושנקבעכןולתת·קרקע.לקרוםמחולקתעצמההקרקעהקרקע.מןמרחב·אוויר

הטופוגרפיותתכונותיומגווןובאמצעותעצמוהשטחשלטבעובאמצעותקולוניאלי

קיימיםשאינםאסטרטגייםנכסיםמגלמתלפיכ,ךהרמה,ומים).הריםועמקים,(גבעות

שונות).למטרותמבטיםהמייצר~נא;פטיביצורעצמית,הגנהיעילה,(ראותבעמק

ויישוםלמעקבעירונייםאופטייםמכשיריםבהתנחלויותלראות"אפשראומר:וייצמד

גםהמעקבמכ~וןהמאוחרהמודרניהעידןשלהקולוניאליהכיבושבתנאיכוח."של

שתיביןהחלטיתחלוקהבמקוםולהפך.נשקככלימשמשתהעיןחוץ.כלפיוגםפנימה

יצרהמערביתהגדהשלהמיוחדהשטח"ארגוןוייצמד,מסבירקו·גבול,לאורךמדינות

ופיקוח."מעקבבאמצעותאלהאלאלההמתייחסיםארעייםגבולותמרובות,הפרדות

אלאוהפרדה,מעקבפיקוח,שלענייןרקאיננוהקולוניאליהכיבושאלה,בתנאים
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במתכונת ,) splintering occupation (מפצלכיבושזהובירור.גםלמעשהפירושו

ושכונותפרוורים(מובלעותהמאוחרהמודרניהעירןאתהמאפייןהמפצלהאורבניזם

 56מגוררות),

שלרשתמאפיינתהמפצלהקולוניאליהכיבושאתהתשתית,שלמבטהמנקורת

בניסיוןלזהמתחתאומעלזההשזוריםומנהרות,גשריםמהירים,עוקפיםכבישים

וייצמד,פיעלפאנון.שלההררית"ההדרה"עקרוןאתלשמר

חםהפלסטינים.שלמאלחהישראליותהתנועהרשתותאתלהפרידהיאהמעקףכבישימטרת

בחןבנקודותאחד.נוףהממלאותנפרדותגיאוגרפיותשתישלחפיפתןאתלפיכך,מדגישים,

המאפשרותצרות,עפרדרכיחופריםלרובארעית.הפרדהיוצריםזו,אתזוחוצותאכןהרשתות

צבאיורכבמשאיותבחיפזוןנעיםבחםהרחבים,המחיריםלכבישיםמתחתלחצותלפלסטינים

 57חחתנחלויות.ביןישראלי

צירפניעלקהיליותמופרדותמפצל,קולוניאליוכיבושאנכיתריבונותשלבתנאים

Y · הקרקע.פניעלרקאינםהקרבשרותאלימות.אתרישלהתרבותגוררזהמצב

האדמהביןהמשכיותאיןעימות.לשטחיהופכיםהםגםוהאוויריהתת·קרקעיהמרחב

ועליונות.תחתונותלשכבותנחלקיםעצמוהאוויריבמרחבתחומיםואפילולשמים,

מקבלכבושכשטחהרקיעמחורש.ביטויכאןמוצאת ) the top (העלשלהסימבוליקה

טכנולוגיותהאוויר.מןברובןמתבצעותהשיטורפעולותשכןמהותית,חשיבותלפיכך

מטוסיחיישנים,נושאיטייסללאמטוסיםרומה:באופןהןאףמנוצלותאחרותרבות

מטרות"הולוגרמטיזציה'.'טכניקותתצפית,לווייניתקיפה,ומסוקיהוקאיימטוסיסיור,

בדייקנות.עתהמוגדרותההרג

שהותאמההבינייםמימימצורלוחמתשלבטקטיקהמשולבתזודייקנות

מערכתשלושיטתימתואםהרסהעירוניים.הפליטיםמחנותשלהרשתותלהתפשטות

מיםקרקע,משאבישלהפקעתםאתמשליםהאויבשלוהעירוניתהחברתיתהתשתית

הריסתהאויב:לניטרולאלהבטכניקותחיוניתפקירממלאהבולדוזראווירי.ומרחב

תקשורתוחסימתהפצצותבברורים,מיםמכליניקובזית,עציעקירתוערים,בתים

תעופה,שרותמסלוליחרישתהחשמל,במערכתושנאיםכבישיםהריסתאלקטרונית,

ופוליטיים·תרבותייםסמליםבזיזתמחשבים,ניתוץורדיו,טלוויזיהמשדריניתוק

אחרות,במלים .רפואיציורושרירתהפרוטו·פלסטיניתהמרינהשלביורוקרטיים

ואילומעל,ולהרגבאווירלשיטורמשמשהאפצ'יהתקיפהמסוק 58תשתית,מלחמת

לכיבושגורבניהפחדה.וכאמצעימלחמהככליהקרקעעלמשמשהמשורייןהבולדוזר

הטרורשלהיי·טקציורשלעליונותמבססיםאלונשקכליהמוקרם,המודרניבעירן

 59המאוחר,המודרניבעירן
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הואהמאוחרהמודרניבעידןהקולוניאליהכיבושהפלסטיני,המקרהשמדגיםכפי

ונקרו·פוליטיים.ביו-פוליטייםכוחותמשמעת,שעניינםכוחותכוחות:כמהשלחיבור

השטחתושביעלמוחלטשלטוןהקולוניאליתלרשותמעניקהשלושהביןהשילוב

הרגשל(מדואליות)איפנוןמאפשרהואצבאי.מוסדעצמוהואהמצורמצבהכבוש.

משמשותשלמותאוכלוסיןקבוצותלפנימי.החיצוניהאויבביןמפרידאינואשר

היום·יוםחייהעולם.מןומנותקיםנחסמיםבמצורוהעיירותהכפריםלריבון.מטרה

דעתםבשיקוללהשתמשחופשניתןהמקומייםהצבאלמפקדיצבאי.לענייןהופכים

אישוריםמחייבתהטריטוריאלייםהתאיםביןהתנועהלירות.ובמימתילשאלהבאשר

נמנעיםהמקומיתמהאוכלוסיהשיטתי.באופןנהרסיםמקומייםחברהמוסדותרשמיים.

הגלויה.להורגלהוצאהנוסףסמויהרגשלה.ההכנסהאמצעי

והטרונומיהמלחמהמכונות
\ 

המודרניבעידןהקולוניאליהכיבושבתנאיהנקרו·כוחפעולתאתשבחנוכיוון

מנקודהחלקהןההווהמלחמותבנות·זמננו.למלחמותלפנותעתהברצוניהמאוחר,

יותרמוקדמותתיאוריותבאמצעותלהבינןאפשראיכמעטולמעשהבזמן,חדשה

אפילואוו"בלתי·צודקות","צודקות"מלחמותשלטיפולוגי;תחוזית","אלימותשל

בעידןמלחמותבאומן,זיגמונטפיעל 60קלאוזביץ,פוךקולשלהאינסטרומנטליזם

שטחים.עלוהשתלטות ) conquest (כיבושכמטרהלעצמןמציבותאינןהגלובליזציה

פגע·וברח.שלפעולותהןאלהאידיאלי'באופן

ברורמעולםהיהלאלואו·טקללוחמתהיי·טקלוחמתביןוהולךהגוברהפער

יושמהאלהמקריםבשניקוסובו.ובמערכת(הראשונה)המפרץבמלחמתמאשריותר

")במלוא overwhelming and decisive force "(ומכריע"מהמם"כוחשלהדוקטרינה

חסרבאופןההרסיכולתאתשהכפילהצבאית-טכנולוגיתלמהפכהתודותעוצמתה,

ליכולתלחימוש,רב,בגובהלטיסהמתייחסתשהיאככלבאוויר,המלחמה 61תקדים,

מעטהבעלותופצצותחכמותבפצצותהשימושמצוינת.דוגמהמהווהולמודיעיןראות

בטיליםאלקטרוניים,בחיישניםמרחוק,לשיגורהיי·טקבנשק ,) DU (מדוללאורניום

ובתבונה·במזל"טיםהתגנבות,בכושרחנק,ופצצותמצררבפצצותלייזר,מונחי

האויב.שליכולתואתבמהירותניטולהמפרץמלחמתבמשךקיברנטית

במטרההתשתיתנגדמלחמהשלצורההסרביתהיכולתעלהערעורלבשבקוסובו

כורידלק,מאגריתקשורת,רשתותמהירים,כבישיםברזל,מסילותגשרים,להרוס

שלההוצאה-לפועללהניח,היהשאפשרכפיביוב.מתקניוכןכוח,ותחנותחימום
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שללקריסההביאהבסנקציות,השתלבההיאכאשרבפרטזו,צבאיתאסטרטגיה

רבהבבהירותזאתמראההאזרחייםלחייםהמתמשךהנזקהאויב.שלההחייאהמערכת

מערכתבעתכלגרד,בשולי Pacevoהפטרוכימיתהתשלובתהרסלמשל,במיוחד.

כספית,אמוניה,פי·וי·סי,כלרדידבאזור,רעיליםחומריםהרבהכל·כך"הותירקוסובו,

הנשיםולכלהפלהלעבורהרותלנשיםהמליצושהרשויותכךכדיעדודיאוקסין,נפטא

 62שנתיים."בתלתקופהמהריוןלהימנעהמקומיות

מבליהאויב,עלכניעהלכפותהיאהגלובליזציהבעידןמלחמותשלמטרתןכן,אם

ובנזקשלהןהשולייםבתופעותצבא,פעולותשלהמיידיותבתוצאותיהןלהתחשב

אסטרטגייתאתההווהמלחמותמזכירותזה,במובן .) collateral damage ("בלתי·נמנע"

"הכיבושמלחמותאתאוקבעמדינותשלאסטרטגיהמאשריותרנוודיםשלהלוחמה

באומן:כדברי .המודרניהעידןשלהטריטוריאליותוהסיפוח"

עלנייחותאוכלוסיותעםבעימותעליונותןאתמבססותבהווה]למלחמההיוצאותבמדינות

ללאולהיעלםהתרעהוללאמקוםמשוםלכאורה,להופיע,יכולתןעל ,שלהןהתנועהמהירות

אתהמגביליםהדבריםלאותםלהזדקקובלימטען·יתרללאבקלות,לנועיכולתןעלאזהרה,

 63נייחת.אוכלוסיהשלוהתמרוןהתנועהכושר

הגלובאליתהניידותבעידןחשובמאפייןגלובאלית.ניידותשלרגעהואזהחדשרגע

שלהבלעדיהמונופולאינםשובלהרוגהזכותוהפגנתצבאיתשפעילותהעובדההוא

קשהמעתהאלה.פונקציותלביצועהבלעדיהאיפנוןאיננושובסדיר"ו"צבאהמדינה,

ועולהצומחזאתתחתמסוים.פוליטיבמרחבסופיתאומוחלטתלסמכותלזכותלטעון

לבלי·הפרד,בזוזווהסתבכושנערמווחלקיות,חופפותזכויות·שלטוןשלאחידלאמארג

מספרהכוללבמארגבזה,זהגיאוגרפיתשזוריםדה·פקטויורידייםמקריםשבמסגרתו

בארגון 64ומובלעות,א·סימטרייםעצמאותהסכמימורכבות,בריתות·נאמנ~תשלרב

האבחנהעלבהתעקשותהיגיוןשוםאיןטריטוריאליות,ותביעותזכויותשלזההטרונומי

ברור.גבולותתוואיקייםביניהםל"חיצוניים","פנימיים"פוליטייםתחומיםבין

כאןהשתנתההמדינהשלהפוליטיתהכלכלהאפריקה.אתלדוגמהניקחהבה

שוברבותאפריקאיותמדינותהעשרים.המאהשלהאחרוןהרבעבמשךקיצוניבאופן

יכולותאינןהןבשטחיהן.כפייהואמצעיאלימותעללמונופוללטעוןיכולותאינן

כוחשווקים.למוצרהפכהעצמההכפייהטריטוריאליים.גבולותעללמונופוללטעון

והקונים.הt;ו~קשללזהותמשמעותכלכמעטבושאיןבשוקונמכרנקנהצבאיאדם

אבטחהחברותאזוריים,מנהיגיםשלצבאותפרטיים,צבאותעירוניות,מיליציות

אובאלימותשימושלעשותהזכותאתלעצמםתובעיםכולםלאומיים,וצבאותפרטיות

אלימותסוכניעניות.למדינותצבאמשכירותמורדיםותנועותשכנותמדינותלהרוג.

 6מטעם
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ויותריותרומינרלים.עבודהחיוניים:כפייהמשאבישנימספקיםשאינם·מדינות

ילדים·חיילים,מאזרחים·חיילים,מורכבאפריקהצבאותשלהמכריערובםכימוצאים

 65צבאיים,וקבלניםשכירי·חרב

מכונותוגואטארי,דלזבעקבותלכנות,שנוכלמהלפיכךצצוהצבאותשללצידם

עםזהמתלכדיםאוהמתפצליםחמושים,אנשיםשלממקטעיםהמורכבות 66מלחמה,

ארגוניםהןהמלחמהמכונותלנסיבות.ובהתאםעליהםהמוטלותלמשימותבהתאםזה

גמיש.-למרחביחסםצורה.לשנותביכולתםהמאופייניםומבוזרים,פולימורפיים

וכלהמאוטונומיה(החלהמדינהתצורותעםמורכביםמקשריםנהניםהםלעתים

היאלמכונת·מלחמה.עצמהאתלהפוךעצמה,בכוחותיכולה,המדינהמלא).בשילוב

חדשה.מכונהשלבבנייתהלסייעאוקיינזת,מכונת·מלחמהלעצמהלאמץיכולהגם

בתוכןמשלבותהןאךהסדירים,הצבאותמןכוחותלעצמןשואלותהמלחמהמכונות

הצבאותוהדה·טריטוריאליזציה.הקיטועלעקרוןהיטבהמותאמיםחדשיםמרכיביםגם

מכונותשלאחריםאואלהמאפייניםלהםלאמץבקלותהםגםיכוליםמצידםהסדירים

מלחמה.

ארגוןשלהןמאפיינים,להוישתפקידים,ריבויבקרבהמשלבתהמלחמהמכונת

אףוהיאקורבנותיה,אתובוזזתבשבילוקחתהמכונהמסחרית.חברהשלוהןפוליטי,

משאבישלהקרקעמןההפקהאתלאפשרמנתעלעצמה.משלמטבעותלהטביעיכולה

רשתותעםקשריםהמלחמהמכונתקושרתולייצאם,שבשליטתהבאזורהנמצאיםטבע

העשרים,המאהשלהאחרוןברבעבאפריקהלהופיעהחלוהמלחמהמכונותעסקיות.

אתלבנותהפוסט·קולוניאליתהמדינהשלונחלשתההולכתליכולתישירהבתגובה

הכנסותארגוןעניינהזויכולתחברתי.וסדרפוליטיתסמכותשלהכלכליותהאושיות

היטב.מוגדרגיאוגרפיבאזוראליהםהגישהוויסותטבעבמשאבישליטהוכןהמדינה,

צץזו'יכולתעללשמורהמדינהשלבכוחהירידהחלהכאשרהשבעים,שנותבאמצע

השמוניםבשנותמרחבית.להתפצלותהמטבעשליציבותחוסרביןברורקשרועלה

סבלושונותומדינותיותר'לנפוצההמטבעערךקריסתשלהברוטאליתהחוויההפכה

שינוייכגוןבתעלוליםלחזותהיהאפשרבהן(שניםהיפר·אינפלציהשלממחזורים

עלהכספיםמחזורהשפיעהעשריםהמאהשלהאחרוןבעשורפתאומיים).מטבע

שונות.דרכיםבשתילפחותוהחברההמדינה

משאביםנשלוהתרכזותםנזילותשלכלליתלהתייבשותעדיםהיינוראשית,

ויותריותרלתנאיםכפופהחיתהאלהלאפיקיםהגישהמוגבלים.באפיקים rנזילים

החומרייםהאמצעיםבעליהאנשיםמספראחתבבתקטןמכך,כתוצאהדרקוניים.

השגתםהיסטורית,מבחינהכספיים.חובותשליצירתםבאמצעותבהםבתלוייםלשלוט

הןמרכזי,מרכיבתמידחיתההחובמנגנוןבאמצעותזמןלאורךושמירתםתלוייםשל
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חיונייםהיואלהקשרים 67פוליטיים,קשריםקשירתשלבתהליךוהןהאדםבייצור

היהאפשראיכאשר .שלווהשימושיותחשיבותוולהערכתהאדםשלערכולקביעת

אולכלי·משחק,לעבד,להפכוהיהאפשרהאדם,שלושימושיותוערכואתלהעריך

ממנו.להיפטרואזלקליינט,

הופקומהםבאזוריםכספיםשלתנועתםוקיבועהמבוקרההכנסותזרםשנית,

התחשיביחסיאתוהסיטמובלעות,כלכלתשלהתהוךנ:יהאתאיפשרספציפייםמשאבים

ערךרבימשאביםבהפקתהקשורהפעילותשלריכוזהלחפצים.אדםבניביןהישנים

מלחמהשלמועדפיםלמרחביםהמובלעותאתלחילופיך,הפך,אלהמובלעותסביב

 68עצמה,המלחמהאתמלבההאזוריםמוצרישלוגוברתהולכתמכירותרמתומוות.

 69משאבים,והפקתמלחמהמכונותמלחמות,הפקתביןלפיכךצצוחדשיםקשרים

המקומיתברמהאינטנסיביותעסקיותכלכלותשלביצירתןמעורבותמלחמהמכונות

עומסתחתפורמאלייםפוליטייםמוסדותשלקריסתםהמקומות,ברובהאזורית.או

(במקרהמלחמהמכונותמיליציה.כלכלותשלליצירתןלהובילנוטההאלימות

מאוד.מאורגניםחמסלמנגנוניבמהירותהופכותמורדים)תנועותאומיליציותזה

רשתותשלמגווןומנצלותשבשליטתןוהאוכלוסיותהאזוריםעלמסיםמטילותהן

כאחד.ופינאנסיתחומריתתמיכהלהןהמעניקותמהגריםוקהיליותטראנס·לאומיות

שלבעלייתהלהבחיןאפשרמשאביםהפקתשלהחדשהלגיאוגרפיהבצמידות

משאבישלושדירתםהפקתםהריבוי.ניהולשעיקרה ) governmentality (ממשלתיךת

מקטגוריותלמנועברוטאלייםניסיונותעםבידידצועדתמלחמהמכונותבידיטבע

פרדוקסאלי,באופןאו,במרחב,אותםולקבעהתנועהחופשאתאנשיםשלשלמות

ששוברחבים,שטחיםפניעללהתפזרעליהםלכפותהמקום,עםקשריהםאתלהתיר

אוכלוסיהקבוצותזו,בנקודההטריטוריאלית.המדינהגבולותבידימוגדריםאינם

קורבנותילדים·חיילים,מורדים,שלבודדיםלמרכיביםמתפרקותפוליטיותכיחידות

שלהדגםפיעלגרידא,קורבנות·טבחאואוניםוחסריאבריםכרותיאזרחיםופליטים,

נכלאיםמזעזעים,מנוסהמסעותלאחרה"ניצולים",בעודעתיקה,קורבנותהקרבת

 70החריג,שלובאזוריםבמחנות

ואכיפתהשיטורשיטותאתהקולוניאלי.ייהצומןשונהממשלתיותשלזוצורה

השליטאתהמאפייניםציות·למראית·עיז,לביןציותביןוהבחירההמשמעת

טראגיגםולפיכךיותר,קיצונימשהובהדרגהמחליףוהפוסט·קולוניאלי,הקולוניאלי

החושי,האנטומי,המרכיבהמגע,מרכיביותרחזקיםהיוםשלההרסבטכנולוגיותיותר.

גופםעלהדוקבפיקוחתלויעדייןהכוחאם 72למוות,חייםביןהיאהברירהשבובהקשר

פחותמעוניינותהחדשותההרסטכנולוגיותהריבמחנות),בריכוזם(אואדםבנישל

הזמן,בבואהגוף,ברישוםמאשראכיפת·משמעתמנגנוניבתוךהאדםגוףברישום
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הכללתולחילופין'ה"טבח".עכשיומייצגשאותההמקסימלית,ההכללהשלבסדרה

שאינםלאלהנשקהנושאיםאלהביןהחברתיתהאבחנהאתהעמיקההסכנהמצב

המלחמההנשק"]),חלוקת["חוק loi de repartition des armes (נשקנושאים

קבוצותביןמתנהלתהיאריבוניות.מדינותשתישלצבאותביןופחותפחותמתנהלת

להןשאיןאחרותחמושותקבוצותוכנגדהמדינהשלמסיכהמאחוריהפועלותחמושות

הןהצדדיםשנישלהמרכזיותהמטרותמוגדרות:בטריטוריותשולטותהןאךמדינה,

במקריםמיליציה.במסגרתשאורגנואוכלוסיותאוחמושותבלתיאזרחיותאוכלוסיות

לחלוקהגרמוהםהמדינה,כוחעללגמריהשתלטולאחמושיםמשטרמתנגדישבהם

מודלפיעלמנהליםהםאותםשלמיםאזוריםעללשלוטוהצליחוטריטוריאלית

 73מינרלים,מרבציקיימיםבהםבאזוריםבפרטפיאודלי,

המתיםהגופיםטבח,שלבמקריםבמיוחדבהרבה.משתנהאינועצמוההרגאופן

לפיכךאותםרושמתשלהםהמורפולוגיהפשוטים.שלדיםשללמעמדמהרמודחים

הגוףמהותנקבר,שלאכאבשלפשוטמותרהאבחנות:חסרתהכלליותבמרשם

רצח·שלבמקרה .אכזריבטשטוששטובעומוזריםמרבציםהמשמעות,וחסרתהריקה

לאאםלראותם,היהשאפשרככלשלדיםמספרנשמרולפחותשם-ברואנדההעם

גיסא,מחדהמוזרהוקרירותםהשלדיםהתאבנותביןהמתחבולט-מקבריהםלהוציאם

משהו.לסמןמשמעות,להכילהעיקשתנחישותםגיסאומאידך

מטרדות"חופשניוונית: ataraxiaכלשאיןנראהאלהאילמיםעצמותבשברי

אחרים,במקריםהתרחש.שכברלמוותהסירובלאשלייתפרטדברבהםאיןהנפש"],

לפריסההדרךאתהקטיעהמפלסתידי'המיהמוותאתאבריםקציצתמחליפהבהם

מטרותיהןשביןכירורגית,והסרההתמוססותשלמדויק,חיתוךשלבשיטותושימוש

זמןלאורךנשמריםהדמי~רגיתהכירורגיהשלאלהשרידיםעצמות.גםלמנותאפשר

ה~מרהשלהןהגוףשלמותאשרתבניותאךחיות,תבניותספקבליהגוף:בתבניות

לוודאהואאלהשלתפקידםלסגרם.שקשהענקבפצעיבקפלים,בשברים,בחתיכות,

אוסביבוהאנשיםומעיני-הקורבןמעיניימושלאהקטיעהשלהמורבידישהחיזיון

סביבה.

ומתכתתנועהעל

זה:מולזהניצביםלכאורהסותריםהיגיוןסוגישנישבהפלסטין,שללדוגמהנשובהבה

לחשובברצוניאלה,הגיונותשניבחינתאגבהשרידה.שלוההיגיוןהשאהיד,שלההיגיון

גיסא.מאידךוהחירותהטרורועלגיסא,מחדוהטרורהמוותשלהשאלותשתיעל

 6מטעם



~מ~חא.שיל 1 12

המוותואתאחדבצדהטרוראתלהציבאפשראיאלההיגיוןסוגישניביןבעימות

האדם ,ק~~טיאליאסלנושמזכירכפיזה.שלבלינוזהטבועיםוהמוותהטרור .באחר

הנופליםבקרבהעומדזהרבות,מיתותשידעהמוות,שלבדרכושעמדזההואששרד

והצליח,הרביםאויביוכלכנגדשעמדזההואששרדהאדםדיוק,ליתראוחי.עודוהוא

הצורהשבגללהרבה,במידההסיבה,זו .תוקפואתלהמיתאףאלא ,חייואתלמלטרקלא

אדם"כלההישרדותשבהיגיוןכךעלמצביעקאנטיההרג.היאההישרדותשלהבסיסית

הופכתההישרדותבהיגיוןאפילו,יותרעודקיצוניבאופןאחר".אדםכלשלאויבוהוא

מותודווקאמת.אחרמישהוכיבידיעהחשיםשאנולסיפוקהמוותלמראההאדםזוועת

אתלחוששרדאשרלאדםהגורמיםהםכגוויה,האחרשלהפיזיתונוכחותו ,האחרשל

 74יותר,בטוחלחושששרדלאדםגורםמומתאויבכלייחודו.

המעלה"המתאבד"דמותהואתמציתושונה.במסלולנעהשאהידשלההיגיון

טנקאוטיליםמסוקבאמצעותההרגביןישמהותיהבדלאיזהשאלות.כמהבעצמה

מונעלמוותגורמיםאנובוהנשקביןהאבחנההאםגופנו·שלנו?באמצעותההרגלבין

המיתה?ואופןההריגהאופןביןכלליתחליפיןמערכתשלהתווייתהאת

למות·המועמדבמופגן.נשקנושאואינורגיליםחיילמדילובשאינוה"מתאבד"

זהבמובןהמלכודת.נטמנהשעבורוהציידהואהאויבמטרותיו.אחררודףקדושים

נקודתהשוק,הדיסקוטק,הקפה,ביתהאוטובוס,תחנתההתקפה:לאתרחשיבותיש

היום·יום.חיישלהמרחבים ,כלומר-הכבישהביקורת,

למותהמועמדההתקפה.שלהאתרלסוגייתמתוספתהגוףשללכידתוסוגיית

שיתפוצץ·עוד·מעט.המטעןאתשלו,הנשקאתהמסווהלמסיכהגופואתהופךהקדוש

שלצורתואתהנושאנשקכליאותובבירור,לעיןהנראיםהטיל,אוהטנקכמושלא

שלקרובכהמרכיבזהוהגוף.מןלחלקהופךהמוסווההמטעןנראה.בלתיהואהגוף

הסוחף ,אותוהנושאהאדםגוףשלקיומואתמבטלהואעצמוהפיצוץשבשעתהגוף

הגוףנשק.כלימסתיררקאינו ,כןאםהגוף,אותם.מרסקאואחרים,שלגופםאתעימד

ממש.בליסטיבמובןאלא ,מטאפוריבמובןלאנשק,לכליהופך

והתאבדותרצחה"אחר".שלבמותוהפרדלבליכרוךמותי·שליאלה,בנסיבות

נרדפות.הןוההשמדה-העצמיתההתנגדותרבה,,במידה.לפיכךאחדבמעשהמתקיימים

בשרלפיסותהעצמיואתהאחראתלהפוךלפיכ,ךפירושו,מותואתלפלונילחלוק

היאהמלחמהזהבמקרהקבורה.בטרםרבבעמלונאספותעברלכלהמתפזרותדומם,

מנתעלאויבו.לגוףהאפשרככללהתקרבהאדםעללהרוג,מנתעלבגוף.גוףמלחמת

וההסוואה.הקירבהבאמצעותהמרחק,שאלתאתלפתורישהפצצהאתלהפעיל

שלי·הואאשרזהרקאינוהמוותשבודמים,שפיכותשלזהאופןלפרשעלינוכיצד

המוותמןזהמוותשונהכיצד 75האחר?שלמותועםבידידצועדגםתמידאלא Iעצמי
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שלבמונחיםמחושבשליההישרדותמחירשבובהקשרהטיל,אוהטנקמביאאותו

נפרדתבלתילמותהנכונותהשאהיד,שלבהיגיוןאחר?אדםלהרוגונכונותייכולתי

חייםלתתהאפשרותבפניהדלתאתלסגורכלומר'עמ,דהאויבאתלקחתמהנכונות

אחריםעלהמוותאתלכפותהרצוןשעיקרונוסף,היגיוןסותרנראהזההיגיוןלכל.

כזה,במקרהכוח.שלכרגעההישרדותרגעאתמתארקאנטיעצמי.חייאתולשמר

שלנו,(במקרההאחריםכאשרמקום,באותולהיותהאפשרותמןבדיוקנובעהניצחון

אחריםלהוציאהקלאסי:פירושופיעלהגבורההיגיוןזהושם.אינםכברהאויבים)

שלי.מותיאתלהרחיקבזמןובולהורג

בהכרחמבוססאינוזהסימולההרג.שלחדשסימולמתגלההשאהידשלמותובהיגיון

אךהשאהיד.למדיהופךעצמוהגוףציינתי,שכברכפילחומר.הצורהביןהיחסיםעל

לאאיןעצמולגוףמוות.ומפניסכנהמפניעליולהגןשישדבררקאינוכשלעצמוהגוף

השאיפהעלהמבוססהפשטה,שלמתהליךנובעיםוערכוהגוףשלכוחוערך.ולאכוח

גוברבוהעליונות,רגעאתשקבעכיוון-השאהידאתלראותניתןזה,במובןלנצח.

במוותאחרות,במליםהעתיד.בסימןשפועלכמי-כבן·תמותהקיומועלהסובייקט

ההווה.לתוךהעתידמתמוטט

גרידא,לעצםהופךהואתחילה,שלבים.שניהגוף·במצורעוברהנצחאלבשאיפתו

אתלגוףמעניק-ההתאבדות-הגוףמומתשבוהאופןכך,אחרהיוצר.בידכחומר

שאיתכונותהגוף,שהואלחומרשוב,אוהגוף,שללחומרמעניקיםאנומשמעותו.

לגוף.חיצוניטרנסצנדנטי nomo ,~·מאלאכעצם,הגוףשלמאופיולהקישןאפשר

לחייקיוםלתתההקרבה,אקטבאמצעותשתפקידו,מתכתלגושהופךבמצורהגוף

נחלץכאחד,מטאפורי,ובאופןלמעשה,הלכהובמוות,עצמואתמשכפלהגוףנצח.

והכיבוש.המצורממצב

כיטועןהיידגרמרטיןוהקרבה.חופשטרור,ביןהיחסיםאתלסיכום,לחקור,ברצוני

 76אמיתית,אנושיתחירותכלשלההחלטיהמצבהואהאדםשל"היות·לקראת·המוות"

למותחופשישהואהעובדהבשלורקאךחייו'אתלחיותחופשיהאדםאחרות,במלים

אקזיסטנציאלימעמדל"היות·לקראת·המוות"מעניקהיידגרבעודואולם,מותו.את

מגלהאינודברשללאמיתו"הקורבןכי,באטאיאומרחירות,שלאירועבוורואה

גםהוא .) negativity (השלילהשלהמוחלטתהתגלמותהרקאינוהמוותכלום."ולא

שהואפןהאנושי'הסובייקטשלהחייתיהפןאתהמוותחושףבאטאיבשבילקומדיה.

שלבסופושהוא,כפילהופיעמנת"עלהסובייקט.שלהטבעית""הווייתובשםמכנה

שיתבונןכךעל·ידי-בחייםבעודוזאתלעשותעליויהיהאךלמות,האדםעלדבר,

חילהיותהאנושיהסובייקטעלאחרות,במליםמוסיף.הואמלהתקיים,"ויחדלבעצמו

למות·ממש.שלהדימויעםלחיותמותו,אתלהכירעצמו,המוותברגעבדיוקלגמרי
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המודעת.ה~שותאתמבטלשהעצמיבעתבדיוקבעצמילהכרהלהפוךחייבעצמוהמוות

באורחשקורהמהאולקרות,שעומדמהזהלפחות(אושקורהמהזהמסוים,"במובן

בטקסקורבנות.שלהקרבתםבעת ,) subterfuge (תואנהשלבאמצעותהוחומק),נסתר

אתבראותומתהואלפיכךהמוות.סףעלהקורבןחייתעםהמוקרבהאדםמזדההזה

הקורבן.נשקעםבאחת,עצמו,שלוהרצוןבכוחמסוים,במובןאפילו,ולפעמיםמותו,

הסובייקטשבוהאמצעי Iיותראופחותהוא,המשחקבאטאיבשבילמשחק!"זהואך

 77בחירה,"מתוךשוללעצמואת"מוליךהאנושי

במקרהכיספקאיןל"מתאבד"?השוללוהולכתהמשחקרעיונותמתייחסיםכיצד

בןהקורהיותשל Iהמתת·עצמושלהספקטקולריהאקטפירושובןהקור Iהמתאבדשל

המוות.אלישירותוקרבהמותו,עלכוחהאתמשליטההעצמיתההקרבהשלו·עצמו.

הרעיוןההוויה.המשכיותעלהשפעהאיןגופי·שלישלשלהרסהאמונהמןנובעזהכוח

זהכפול:איסורשלביטולו Iכאןהיא,העצמיתההקרבהלנו.מחוצהקיימתשההוויההוא

פרימיטיבי,לקורכןבניגודואולם,רצח.שלוזה(התאבדות)עצמיתהקרבת·קורבןשל

עבירה.שלאופימקבלכאןהמוותקורכן.תחליףשלתפקידממלאתאינהחיהשום

ההגליאניתלפרדיגמהקשורהואאיןכפרה.שלממדלואיןהצליבה,כמושלאואולם,

אףאותו,הרגאשרהאדםשלבזהותולהכיריכולאינומתאדםאכן,ההכרה.יוקרתשל

ואין,טהורכביטולהמוותמתרחששכאןדברשלפירושוהאםבחיים.איננושובהוא

ושערודיה?כמותר

 1הקולוניאליהכיבוששלאוהעבדות,שלהמבטמנקודתזאתקוראיםשאנובין

הןהמגדירמאפייןהואהטרורשראינו,כפילבלי·הפרד.בזהזהשזוריםוהחירותהמוות

מהוויםזהוגםזהגםהמאוחר.המודרניבעידןקולוניאלייםמשטריםוהןעבדותמשטרי

לחוותפירושוהמאוחר,המודרניבעידןכיבושתחתלחיותוחווייתה.לאי·חירותדוגמה

עבר,מכלמחסומיםצבאיים,מוצביםמבוצרים,מבניםבכאב":"היותשלמתמידמצב

הכולאעוצרמכות,חקירות,השפלה,שלכואביםזיכרונותבחובםהנושאיםמבנים

חשוכיםברחובותבסיורחייליםשחר,עדמדמדומיםמדיהצריםבבתיהםאלפיםמאות

המושפליםהוריםמצופי·גומי'מכדוריםשהתעוורוילדיםעצמם,מצלמבוהלים-

אלשעשועלמטרותיריהקיר'עלמשתיניםחייליםמשפחותיהם,בנילעיניומוכים

פחדלתותעלההולמתהידפוגעניות,סיסמאותשלבקולשירההגגות,עלמיםדודי

מגורים,שכונותבלבאשפההשלכתמסמכים,החרמתהילדים,אתומפחידהרעועות

עצמותגחמה,בשלהגבולמעבראתסוגריםאוירקותבדוכןבועטיםמג"בשוטרי

 78טירוף,של~ודאימסוים_סוגהמתיםקורבנותירי,שנשברו,

חתומיםהמוות)באמצעות(משפטהמצוקהואילוציהחייםמשמעתכאלה,בנסיבות

רעיוןהואלזהזהוהחירותהמוות ,הטרוראתשקושרמה .) excess (ה:ב:;ורבאות
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רגעהכלבסךהואכאן,העתיר,פוליטיקה.ושל ) temporality (זמניותשלאקסטאטי

לאהגאולה.מתווךהואבהווההמוותהושגה.לאעדייןאשרחירותשלחזון-ראייהשל

ומןהטרורמן"השחרורהואהמוותמחסום,אוקו·תוחם,גבול,עםמפגשהואשאיןרק

היאמתמשכתעברותפניעלהמוותשלזו,העדפהגילרויפולשמצייןכפי 79השעבור,"

ומשמעותוטבעועצםהואאי·חירותאםהעדרה).(אועצמההחירותשללטבעההפירוש

שבוהאופןגםהואבדיוקחסראותוהריהקולוניאלי'הנתיןאוהעברבשבילהקיוםשל

עבריםשלקבוצותשלאוהפרט,שלהתאבדותלמעשיבהתייחסובתמותתו.מכירהוא

כאללמוותלהתייחסזהבמקרהאפשרכיגילרויאומרעברים,לוכדיבירישנתפסו

אבלשליטה.ליישעליוואשרממנואשרזהבדיוקהואהמוותשכן .) agency (סוכנות

 .) negation (והשלילההחירותפועליםשבוהמרחבגםהואהמוות

םיכום

(נקרו-פוליטיקה)המוותלכוחהחייםשעבורשלעכשוויותצורותכיטענתיזהבחיבור

דיאיןכיהראיתיוטרור.קורכןהתנגדות,ביןהיחסיםמערךאתמהותיבאופןמשנות

המוות.שללכוחוהחייםשעבורשלעכשוויותצורותלהסבירכריהביו·כוחבמושג

אתלהסבירבניסיוןוהנקרו·כוחהנקרו·פוליטיקהרעיוןאתהצעתילכך,בנוסף

בנישלמרביהרסלמטרותנשקכלימופעליםההווה,בעולםבהן'השונות,הדרכים

במסגרתןאשרוייחודיות,חדשותחברתיקיוםצורותמוות,עולמותשלויצירתםארם

סטאטוסאלהבאוכלוסיותלפרטיםהמעניקיםחיים,תנאיענקאוכלוסיותעלכופים

האכזריותשלהמורחקותהטופוגרפיותמןכמהזהחיבורהתווהכןמתים.חייםשל

התנגדותביןהגבולותנקרו·כוח,שלבתנאיםכיוהציעוהמושבה)העבריםמטע(ובפרט

מטושטשים.גבולותהםלחירות,כשאחידהמוותביןלגאולה,קורכןביןלהתאבדות,

נחבאאהוביהמאנגלית
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המדינהמדעבתחוםמופיעותשהןכפיריבונותשלהמסורתיותהתפיסותמןעצמומנתקהחיבור

גבולותיהןבמסגרתהריבונותאתמציבותלרובאלהתפיסותבינלאומיים.יחסיםשלהמשנהובתחום

על-לאומיים.ורשתותמוסדותבמסגרתאובמדינה,כוחםשמקורמוסרותבמסגרתלאום,מדינותשל

ולביו·כוחלמלחמהויחסיוהריבונותרעיוןעלפרקומישלשלהביקורתעלמתבססתכאןגישתי

 ll .fcו L'iete: C(JUr,s ait C(1llege de f'rcznce, 1975-1976 (Paris: Seuill ~ ut defender la()'ב;

 Hoו ner .1·c1cer: le)ק JltV(Jirאגמכן,ג'ורג'וגםראו . 1997 (, 33-55 , 75-1 )( 0 , 125-148 , 213-244

23-80 ) 1997 , il וJuverc1i11 et la vie niie (Paris: SeL ('\., מתמשכותשיחותשלתוצאההואהחיבור

בסמינריםכהרצאותניתנוממנוחלקיםוורג'ה.ופראנסואהברקנרידג'קארולאפאדוריי'ג'וןארעם

בת'גאונקר,פראמשווארריליפגילרוי,פולויוהאנסבורג.היינןכיויורק,כיושיקאגו,באוונסטון,

ויגנה,באשירסוליימןסינדג'ון,לרקסימון,עברולמליכינג,קרופורדטיילור,צ'ארלזלי,בןפרובינלי,

הערותהעירופוסלודבורהגולדברגתיארדייריךקיסטנר,אולריקהקוויסון,אטופורמנט,קארלוס

העבודהנוטאל.ושרהעבר·ואליויחנהגםלינתנוועירורחיוניתותמיכהנוספותהערותערך.רבות

ז"ל.ביאיהטשיקאלהלירידימוקרשת
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