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האתית:והתביעה oלוינעמנואל ,עיד oאדוארד
כמוהמאיןנחוצהאפשרית,בלתימשימה

-ליישוםניתןבלתייעדהואדב-לאומיותשלבמצביםהאחתהמדינהפתרון
אוהרב-לאומיות,באידיאלשמחזיקיםמיאפילוכיוםסבוריםכך

מכלהפוסלתשתרבותבדודבה-במידהאך ;טהוריםממניעיםהדו-לאומיות,

עולמנו.שלרדיקלילדלדולתביאדב-לאומיות,עלהמחשבהעצםאתוכל

בתחומיכלוקהלהשמיצואפשר :לפציפיזםביחסלדעתי'תקף,עיקרוןאותו

בושאיןבעולםלחיותירצהמיאבל-והדיאל-פוליטיקהישרהשכל

 ?זהיהיהעולםמיןאיזה ?פציפיסטים

שלהאחרוניםמספריואחדאתלקרואכךכלשמחתיאלהמטעמים

המרעננתהחזרהבשלדקלאוזאת, 1והלא-אידופאי,,'פרוידסעיד,אדואדד

לניסוחןכקולבסעידאתמשמששמשהמשוםאלאמשה,שלבדמותולעיסוק

מצרירתואתמדגישההראשונההתיזהלבנו.לתשומתראויותחיזרתשתישל

קיימתחיתהלאשהיהדותעולהוממנההיהודי,הלאוםמייסדמשה,של

גלותימקודפירושההזאתהיסודנקודתהערבי.הזה,הזדהמקוראלמלא

אליווביחסהלא-יהודיבידיהיהודילהגדרתעקרונימעמדהמקנהליהדות,

היתלותשלכזהמהלךהלא-יהודי.עםכדו-קיוםהיהדותגרעיןולהבנת

ענייןלעודדכדילמקורנדרשסעידאבלחשדיכמובןמעודדבמקורות

ה"קצוות"עלשמצביעהכזוהיהודי,הלאוםשלחלופיתבהיסטוריה

אתנזכוראםהמוקדמת,הציונותעלגם(ואוליוהפוסט-ציונייםהקדם-ציוניים

הממדבארצם).העמיםשנישלבדו-קיוםכובדמדטיןשלהעיקשתאמונתו

עצומה,מעיןהואסעידשלשחיבורומאחדמהראשון'נמשךהטקסטשלהשני

המשותףכמכנהוהעקירההגלותאתלחשובקריאהתועמלני,גילוי-דעת

לבריתכבסיסגםכךומשוםיכאחדוהיהודיםהפלסטיניםשללהיסטוריות

ביניהם.מיוחלת,אפשרית,

מגמתוהדיאל-פוליטיק.מןהרבהנמצאלאסעידשלזהמאוחדבחיבור

איכהזואבל-אפשריתאיכהשדו-לאומיותייתכן :משהוחזוכיתהרטורית

לבוא,לעתידחזוןדקאיכנהדו-לאומיותנגדה.לצאתמספקתסיבה

שאתפוטנציאלית,בדיתאלא-אידיאליבעתידאולישתונהגמשאת-נפש
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המונחשל(כמובנויחדהחייםשלהיומיוםבאורחותלמצואאפשרסימניה

"שמיים",עמים-"בני-דודים"הםופלסטיניםיהודיםלהשקפתו,"תעאיוש").

המטעןהואמשהמראשיתם.היסטוריים)(במונחיםלאלהאלההקשורים

לא-אירופאיהיהשמשהומאחרחי.נסיבותצירוףהללו,העמיםשניאתהמזין

היהדות.אתהבנתובמקורעומדהערבי,היהודיהלא-אירופאי,שהיהודיהרי-

שלההיסטוריהעלבחשיבהרקלאהניכרותעכשוויות,השלכותישזולעובדה

אתבהכולליםולפיכךאירופי'מקורמניחיםשאינםמכיווניםהיהודים

נסיבותכצירוףהערבי",ש"היהודיבהבנהגםאלא-והספרדיםהמזרחים

ככלל.היהודייםהחייםשלהיסודעקרוןהואדו-קיום,שלוכצומת

הלא-אירופאי-האשכנזיהיהודישלמבטושמנקודתכן,אםמדגיש,סעיד

אניבנושא,סעידשלרעיונותיועלשנשענתכמיהיהדות.להגדרתמהותי

לוזוכההייתישלאבאופןיהדותי-שלילהבנתשהביאניעללותודהאסירת

את"מייסד"וכאילוכ"לא-אירופאי",תפקידממלאהוא-עצמוכךבלעדיו.

אניאבלכהיבריס,זאתלהביןכמובן'אפשר'נוספת.פעםהיהודיהלאום

וניצחת.קדומהבריתלבנולוחעלולהעלותלזכורמרגשתקריאהכאןמוצאת

הסובייקטביקורתושלהפוסט-סטרוקטורליזםשלחסידמעולםהיהלאסעיד

עלהביקורתמפנימפורשותמזהירהואלמשל,'אוריינטליזם',(בספרו

משהאתלתארפרוידשלבהתעקשותשעניינוברוראך-פוקר)שלההומניזם

דמותואשרבאתגרנעוץהיהודי'הלאוםלמייסדשהיההלא-אירופאיכמצרי

עםמשהאתלזהותנתבקשאםהזהות.פוליטיקהשללנוקשותמציבה

באופןהמאורגנותלמסגרותההתנגדותזותהיהעכשווית,פוליטיתנטיית-לב

עם ה~~ 9וההאתנית,אודתיתלאומית,זהותשלעקרונותבסיסעלבלעדי

פרויד,שלתובנתוהיאמכךנועזתחברתיים.לחייםכתנאיוערבובאי-טוהר

דידוולגבי-ביותרוהעיקשתהמזוהההמוגדרת,הקהילתיתבזהותשאפילו

לפנילהתאחדממנההמונעיםסייגים,מו:;ןנים-היהודיתהזהותזופרוידשל

 :כותבסעידבלתה.שאיןאחתואחדותית,מונוליתיתזהותלכללולפנים

שלביכולתהאין ;בלבדעצמהמתוךזהרתלבנותארזהרתעללחשובאי-אפשר

קדמוןפגםאררדיקלישבראותרבליעצמהאתלדמייןאפילוארלכרנןזהרת

למסגרתמחוץתמידיישארולפיכךמצרי,היהמשהשהרילהדחיקו,שאין

התהלכואףולימיםוסבלו'במבחן'כךכלרביםעמדושבגבולותיההזהרת
כמנצחים

 2 .) 51עמ'אירופאי",והלא("פרויד

במקוםודווקא-היהדותמקורותאלפונהשסעיוהיאכאןהמרתקתהנקודה

(פילוסופיםאחר~תעםתערובתאי-טוהר,מוצאהואהמקור,שלהזה,

לשירוש),ניתנתבלתיפנימית,אחר~תלהלקרואעשוייםקונטיננטלים
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המחשבהשלהכוח"יהודי".להיותהעתידכלשלמכונןליסודשהופכת

אחרותמכותרותזהויותאללדבריכולתההואסעיד,לנואומרהזאת,

 .) 51(עמ'מערערמשתק,מטריד,חילוניכפצעשלהן,המצורבמונחיולהתנסח

שניעלולהחילההלאההזאתהמחשבהאתלקחתאפשרהאם :שואלהוא

כדרךכאןהמובנתבגלותיות,לראותאפשרהאם 1יחדהחייםגלותייםעמים

 1מסוימתלדו-לאומיותבסיסלו'ומבעדהאחרבאמצעותרקזהותלהגדיר

להפוךתוכלהאם ?גלותחיישללפוליטיקהמכוונתהזאתהמחשבההאם

מדינהשלהלא-כה-שבריריליסודוהפלסטינים,היהודיםשלבארצםאי-פעם,

זויריבותלהיותבמקוםחלקבהלוקחותופלסטיןשישראלדו-לאומית,

להמשיךרוצהוהייתי ) 52(עמ' 1האחרתשלהקיומיתולמציאותלהיסטוריה

בתבניתזהותלהתיךהיכולתבחוסרהמכירהפוליטיקהמתוךהאם :ולשאול

 1הדעתעללהעלותושאפשרלחזוןהדו-לאומיותתהפוךמוצקה,אחת

אינטלקטואליתכתופעההפוסט-ציונותבשאלתלטפלבכוונתיבעתיד

כזואלא(משה)"ארכאית"רקאינהשלהשההיסטוריהעכשווית,ופוליטית

במאההיהדותתולדותלאורךמוכרים,בלתיבנוסחיםדרכה,אתשגיששה

בציונותואףהציונותלפניהיסטורייםעקבותהותירההפוסט-ציונות .-20ה

רבותצורותעוטהשהפוסט-ציונותלמרותמוזר,באורחאךהמוקדמת.

ישראליכיום.איתהשמזוההזוהיאהקלאסיתהליברליתהעמדהושונות,

עלאפליהכלהדוחהחילונית,במדינהלחיותברצונוכיבפומביהיוםשיצהיר

שעמדתובטענהמותקףלא-פעםעצמואתימצא-גזעאומוצאדת,בסיס

אחר)או(ישראליפלסטיניואםהיהודית.המדינה"השמדת"אתמעודדת

זה-אתניתאודתיתבשייכותאזרחותלהתנותשאיןויטעןעמדהאותהינקוט

בדרכהההיסטוריה,זימנהכיצדלבררמענייןטרור.מפעולתנפסעייחשבכבר

בראשיתלטרוריזםהקלאסיהליברליזםעיקריביןהזאתההשוואהאתהמוזרה,

 •-21ההמאה

הצירוףכמובןמהדהדשברקעמשוםכךכלטעונה"השמדה"המלה

לכןהיטלר.שביצעהעםרצחשלהמוצהרתתכליתו-היהודי"העם"השמדת

אימוץשלהרת-האסוןכתולדההפעם"השמדה",המלהאתכיוםכששומעים

בהשקפההמחזיקהאדםנגדמידמגויסיםהדהודיההפוסט-ציונית,ההשקפה

מליםשאיןקטסטרופהשלהישנותקשה,אלימותעינינולנגדעוליםמידזו.

שאסוציאציהוברגעהיטלראית.מדיניותעםנתפסבלתיפעולהשיתוףלתארה,

מגיעההשיחה-עיןכהרףקורהזהכללובדרך-במחשבהאחיזהלהקונהזו

זה,רקעעלהמקובל.הפוליטיהשיחמתחוםמודרתהנדונהוהעמדהלסיומה

בסיסעלחדשפוליטימבנהלהעמידמבקשתשהפוסט-ציונותמאחר

חד-משמעיתהפרדה(למשל'אסיהקלהליברליזםבמסורתשפותחוהעקרונות
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נתפסתשהפוסט-ציונותומאחרהאזרחות),וממסגרותמהמדינההדתשל

כאסוןנתפסהקלאסיהליברליזםגםהרי-ישראלמדינתשללקיומהכסכנה

ומתמקדאפואמתחדדהדיוןה"יהודים".ועלישראלמדינתעלהמאיים

עקרוןעלויתוראומהמדינה,הדתהפרדתכמועיקריםשליישומםאםבשאלה

בכללאפשרילאזרחות,הזכאותבקביעתישראלבמדינתהנהוגהבלעדיות

ליהודיםשיאפשרותנאיםאחרשחיפושברורזאת,ובכלהעולם.שלזהבאזור

העשויותממשלצורותשלובחינהלא-יהודים,לצדובשגשוגבשלוםלחיות

שלאלימהבהשמדהלתמיכהשקוליםאינם-הנוכחיהמשטרלשינוילהביא

בעצםאלהלהקשריםמגויסתהאלימותתושביה.נגדלאלימותאוהמדינה

המופרכתהמשוואהשלהראשוןחלקהאדרבא,"השמדה".במלההשימוש

השונים.לסוגיהככלל,האלימותמןמוצאחוזההזאת

בנושא,הדיוןאתלקדםכדיבוישאלהלהשקפותפומביביטוימתן

מחודשליישוםלהובילהעשוייםפורמלייםמהלכיםאולייבואושבעקבותיו

הסלקטיביתהאלימותהאפליה,צורותשלולמיגורןהשוויוןעקרונותשל

להעלאה-מחדשקריאהבוישהפלסטיני.העםנגדכיוםהננקטותוההטרדה

להתוויהראוי,חוקתיבסיסעלהמדינהלהעמדתאזרח,מיהוהשאלהשל

ואפילו,המשאבים,והקצאתהאדמותעלהבעלותהגבולות,שלמחודשת

האזורתושביעלשתחולמסוימת,לרב-תרבותיותאמנם,מצומצםבהיקף

בלתיהצעותאלהכישיטעןמייהיהכאחד.והנוצריםהערביםהיהודים,

יהשוויוןתחולתאתלהרחיבהסירובאםלשאולנידרשאזגםאבל-סבירות

או(מובלעתשאיפהעלמבוססאינוהאדמותבחלוקתוהצדקההדדיתהערבות

תרבותיטוהרשלמושגיםשבבסיסהיהודית,דמוגרפיתלעליונותמפורשת)

אתבאלימותמסיגותהלאומניהשלהובסכנותזו,שבנקודהלינדמהודתי.

המקובל.הפוליטיהשיחגבולות

שלהקיוםבזכותמכיראתה"האםפלסטיניכששואליםדומה,ברוח

השמדתבעדאתה"האםלשאלהכזההלא-פעםהפנייהנתפסת ,"?ישראל

הישראלייםוהמוסדותהרכושכ"החיים,מובנתכש"ישראל"ישראל,"

להתקייםה"זכות"שאלתאבלישראל."מדינתשלהטריטוריאליתוהשלמות

הטריטוריאליתהתביעהאםלבררכוונתהשכלמשוםאחר,מסדרהיא

למשל,אפשר,לגיטימי.בסיסעלמיוסדיםישראלשלהמדינתיוהמנגנון

להביןובה-בעת-לגיטימייםאינםישראלמדינתשלשיסודותיהלטעון

שיתוףשללאופניםולהגיעאיחהלשאת-ולתתמחייבתהמעשיתשהפוליטיקה

וגירושהאדמותגזלעללפצותקונקרטיותדרכיםלמצואאופעולה,

הלגיטימיותשהעמדתמתחייבזהאיןאחרות,במלים . 1948מאזהאוכלוסין

פירושהשאלה,בסימןמסוימיםשטחיםעלותביעותיההמדינהייסודשל
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משתמעתאדרבא,העכשווית.ישראלמדינתשלהאלימהבהשמדתהתמיכה

שלואלימותמתמשךחוקתיאי-צדקשלבסוגיותסוף-סוףלטפלהחובהמכך

הקביעההאזור.לתנאישיותאםלגיטימיבסיסעלהמדינהאתולהעמידמדינה,

אלהמכווןארטילרילנשקשקולהאינהפוליטית,היותהכלעםהאחרונה,

יסודותשלבשאלותהעיסוקעצם :הואנהפוךתל-אביב.אלאוחיפה

במסגרתפתרונםעללבואעשוייםכאלהדעותשחילוקימניחולגיטימיות

כהכרזתמובנתשאלהבסימןההעמדהעצםכאשררקמדיני.משא-ומתן

כאופןנדמיתוהמלחמההפוליטיתמהס;כירהמורחקכולוהעניין-מלחמה

הנדונה.ההשקפהשלהבלעדיהביטוי

ובראשיתהארבעיםשנותבסוףכאשרחרבותהניפהלאבוודאיארנדטחנה

ריבונותשלמושגיםעלישראלמדינתשלייסודהנגדדיברההחמישיםשנות

פיעלאףהפוסט-ציונות,ממבשרותלאחתארנדטנחשבתכיוםיהודית.

ארנדטההיסטורית.הורתהלפניהרבהניכריםהפוסט-ציוניתהמגמהשעקבות

הציונותשלביותרהתקיפההמבקרתהחילונים,היהודיםמביןאולי,חיתה

המחלחלתהלגיטימיותבעייתאתלאבחןשידעהמשוםהעשרים,במאה

מקום,מכלישראל.מדינתנגדלמלחמהכךבתוךלקרואבליהמדינהביסודות

משוםביותר,מורכבהואגםחילוניתכיהודייהארנדטשלהגדרתהעניין

הדתיתהיהדותגביעלרקלהבנהניתנתהחזיקהבההחילוניותשגרסת

מובנתשלההחילוניותשכןחילונית,ברצויהלמשל,חיתה,לאהיא :ולעומתה

כחילוניתדרכהאחרות,במליםדחתה.שאותההספציפיתלדתיותביחסרק

אוריינטציהעלהקפידהשארנדטאומרתאףוהייתייהודיה,היותהדרךעוברת

השוללתחילוניותזואיןלכןשלה-עצמה.לחילוניותביחסהמובהקתיהודית

"יהודיהצירוףולכןעצמה,משלחייםאורחהמכוננתכזואלאהיהדותאת

ההולםהיסטורי'תיאוראלאזהבהקשרוהיפוכודבראינוחילוני"

ואילך.-19ההמאהשלהשמוניםשנותמאמצערביםאינדיווידואלים

ישראלמדינתשליסודותיהעלארנדטשכתבההנוקביםהביקורתדברי

להדפיסומשום-מהמתקשים(שמו"ליםכמנודה''היהודיבספרהכונסו

להאלכילטעוןהתעקשהבעצמה,יהודיההיותהלמרות 3חדשות).במהדורות

תביעותאתלהצדיקשהמאמציםוחשבהיהודית,כמדינהלהתגדרלישראל

לצורותרקלהובילעשוייםמדינתיתאלימותשלבאמצעיםהארץעלהבעלות

שמילאולתפקידהתנגדהגםהיאמתמיד.ולסכסוךקולוניזציהשלגזעניות

זהמעיןפוליטישמערךהבנהמתוך , 1948הסכמישלברקיחתםהעלמעצמות

החירותעקרוןשלשוויונייישוםבליזמןלאורךולהתקייםלהתכונןיוכללא

הארץתושביקהילתעלשנאכףכפתרון- 1948מהלכיאדרבא,הדמוקרטי.

שאתדמוקרטית,ממהפכההגמורההפךהיו-להשמחוצהמעצמותעל-ידי

 ~l!I~ם 10
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פעולהדהיינו: 4המהפכה","עלבספרהארנדטהתוותהשלההמיתארקווי

צרכיה.אתההולםחוקיסדרלייסודעצמהבקהילההחבריםשלמתואמת

השלכהבחלקה,חיתה,מהציונותוהסתייגותהציונית,חיתהלאארנדט

"חילוניסט"היהלאלעומתה,ברבר,מרטיןהקולוניאליזם.ביקורתשלישירה

החייםצררתשלבאידיאללברבכלשהאמיןתרבות,מטעמיציוניאלא

עדלסף,מעבראלהשניםבמשךנדחקהשלוהציונותגרסתהשיתופית.

העמדהאתגםממש.כ"פרסט-צירנית"נתפסתהיאהנוכחיתהזמןשבנקודת

 ,-1948ביהודיתכמדינהישראלהקמתעלההכרזהל~לשמהשלוהפוליטית

תקופהבאותההציונות.ארשירתתחתמחתירהפחותכלאהביברשברברמעשה

בשאלתשלרם")"בריתשל(גלגולה"איחרד"בתנועתוחבריוהואנחלקו

היהודים",כ"מדינתישראלשלהמדיניתהריבונותהצהרתשלהלגיטימיות

ברבר,שלתרכנירתיר .-1948מהעצמאותבהכרזתבן-גוריוןזאתשניסחכפי

הארבעיםשנותבסוףכאשרסוכלופדרלית,ולמדינהלדר-לארמיותשקרא

לנרשידועוכפיהיהודית,ההגירהמכסרתאתובריטניההבריתארצותהגבילו

ביקשעצמובן-גוריון-'אקסרדרס'הארנייהשלהמפורסםמהמקרהנירם

להבטיחכדי •עליהןשהתדפקוהיהודיםבפנישעריהןאתלסגורמהמעצמות

רובבהלכרנןכדיבהםשדיבמספרים •לפלסטיןיהודיםשלרציףזרם

דמוגרפי.

זוקפיםעדייןאםגםכאידיאליסטירת,כללבדרךנפסלוברברשלהשקפותיו

העיוורוןאבלהקיבוצית.התנועהאתוסשלהראשוניגיבושואתלזכותו

לטפחהאפשרותבחוסרלהבחיןאי-יכולתוהיהבעמדתוביותרהעקבי

התיישבותי.קולוניאליזםעל-ידישהתכוננובתנאיםשיתופיותשלאידיאלים

תפיסתעלהמבוססהקולוניאלי,ההתיישבותשמפעלהביןלאנראה,כךברבר,

שלמימושםאפשרותאתמטרפדפלסטינים,פועליםשלוניצולאדמות

ציונותשלבשבחהאמנםדיברהמוקדמתבעבודתוהשיתופיים.האידיאלים

אך-הלאוםמדינתשלהחולותומהרעותהארץעלמתביעותשתימנערוחנית,

הרציונלאתהמהדהדתהאדמה,עבודתשללהאדרהנטהבה-בעת

כהגשמתבעיניוהרבןהארץיישובבעבודה.נקניתאדמהשלהניאר-לוקיאני

עםהיהודי.לעםמדיניתריבונותתביעתשללמהלךהתנגדכאשרגםהציונות

נייטרליים)(במונחיםהיהודיתההתיישבותאתתיארכאב,בלילאזאת,

חתרהואשבדברהפרדוקסליותכלעםבצדה.שיתרונותיהכקולוניזציה

(הומני)ריכוזיקולוניאליזםביןמבחיןבעודרקולוניזציה,שלהומניותלצוררת

היוהמוקדמות,הארבעיםבשנות"ריכוזי",למונחהתפשטותי.לקולוניאליזם

למחנותהמתבקשתבאסוציאציהבהתחשבמחרידיםהדהודיםהסתםמן

ב"הצלחת"כשחוזיםממש,להדאיגכדיברישהיוםאבל-הגרמנייםהריכוז

 ~l!I~ם 10
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עזה,ברצועתיותראףבוטהובאופןהמערביתבגדההריכוזיהקולוניאליזם

על-ידימתואריםשאינםכמעטבהם,הקיצוניהצמצוםעלבה,החייםשתנאי

המרכזיים.התקשורתאמצעי

נזקפתלזכותוהקולוניאליזם,במבקריתמךלאמעולםשברבדפיעלאף

ליהודיםתרבותיתאוטונומיהעלאמונהפדרלית,מדינהשלבאופציהתמיכה

לושתאפשרבעמדהלעולםיזכהלאהדובשבהמדינה-כאחדולפלסטינים

ולהחזרתמשותפותכלכליותליוזמותברבדקראזהרקעעלבמיעוט.לנגוש

החמישים.בשנותחוקילאבאופןוחולקו-1948בשנתפסוהערביותהאדמות

עםאלימיםעימותיםשלעתידמפניהישראליהציבוראתוהזהירהמשיךהוא

-הבחירהבעצםאמונםהפרתעלבתגובהיבואוכיבדודיאשדהפלסטינים,
עצמיממשללהנהיגשלא-הערביםשלבהומניותאי-הנדההמבטאת

בעיני 5הקניין.זכויותבשאלתצדקומשפטהאדמותשלהוגנתחלוקהמשותף,

השיתוףאופניכיאליו),הצטרפתישלרגעיםמודה(ואניברבדדימהדוחו

חייםעלמבוססתממשללצורתאורגניבאורחיובילווהכלכלייםהאזרחיים

במישוריתחילחשב,הואהשלום,תהליךוערבים.יהודיםביןמשותפים

"החיים-המשותפיםהחייםבמשימתהיומיום,חיישלוהארגוןהתרבות

פדרליתממשלצורת-כלשהומדינתימבנהמלמעלה.כפייהבלי-בצוותא"

מתוךמאליולצמוחעשוי-האזורתנאישלמורכבותםאתההולמתמורכבת,

הללו.המשותפיםשבחייםההדדיות

תפיסהמציעהמשהשלדמותוכילדאותנוכלסעיד,לאדואדדנחזוראם

בדמותמן ?17משההברברית.בשיתופיותהגלומהמזושונהדו-קיום,שלאחרת

ללא-יהודייכבולהיהודיאםולא-יהודיות.יהודיותנבדלות,מסודותאחת

על :נפרדיםבלתיהםוהלא-יהודיהיהודיאזייהודיים,חייםשלתנאיבבחינת

ההפךגםאםיודעים(איננוהלא-יהודיבלילחשובאי-אפשרלפחות,יהיהודי

אחדאוזהסירובתוךללא-יהודייביחסחייםפירושויהודיהיותנכון).

שלהאתיתלעמדהאוליקרובסעידזומבחינההמוכרת.הזהותיתלהסתגרות

לוינסשלבהגותוהכל,אחדיברבד.שללזומאשדיותרלוינסעמנואל

לאחדמתכווןהואלפעמיםאםוגםהאחד,על-ידימכונןהסובייקט

אדםשלפניוהפנים,דדךלנומתגלהשהאינסוףמדבריובדוד-ה"אינסופי"

וזואני","לאהוא ,"םש"נמצאהאחדהאדםאינסופית.תביעההנושאותאחד

נקרעאני :אותימכונןגםהזההאחדבה-בעתאבל ;לזיהויקלה"אחדות"

אחת,ובעונהבעתו"כאן""שם"שהיאהזאת,האתיתהתביעהעל-ידימבפנים

 .העצמישלמכונןכתנאי
זהויותעלהמתעקשברבד,שלמה"אני-אתה"נבדלתהזאתהעמדה

המפעלשללדו-שיחנרתמותזאתשבכלתרבותית,מבחינהנבדלותנפרדות,

fO D,!11!1~ 
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 ;לאחרהסובייקטביןא-סימטרייחסמניחההלוי~סיתהעמדהשכן .השיתופי
ל"חלק"והיהשנטמעמהבבחינתלא-אניהואהזהשהאחרמניחהגםהיא

שלילהמשכיותשמפריעמהלהטמעה,ניתןשאינומהבבחינתאלאממני,

העמדהאוטונומי.מאחרכלשהובמרחקהנתפסאוטונומי,אניכלומסכל

ההדהודלמרותנוברישלהפילוסופיהדו-שיחתפיסתאתמביסההלוינסית

האחר,יוצראותההזאתשה"הפרעה"להציערוצההייתיביניהן.השטחי

שלקודמתהתפרצותבסיסעלמתכוננתהעצמישלהאונטולוגיהשבההדרך

-האוטונומיהסובייקטעלביקורתמבליעהיהעצמישלבלב-לבוהאחר
אוטונומייםכמחוזותתרבויותהרואההרב-תרבותיות,נוסחעלגםובה-בעת

מביאהלהיותיהקודמתהטרוגניותלוינס,שללהשקפתולדו-שיח.נרתמים

גםהיאלהיות.מדמהשאניהאוטונומיהסובייקטשלצנטריפוגילערעור

ולפיונגמרימתחיל"אני"היכן :והגבולותהמקוםשאלתאתקבעדרךמסבכת

עםמתקשרתהזאתהעמדהמוזר,באורח ?ה"אחר"אתנאתרפרמטריםאיזה

המובלעתהתערובת,נישואישלהפוליטיקהנובר.עםמאשריותרסעיד

מביניהן.הרדיקליתהחלופההיאמשה,עלסעידשלבדבריו

המחויבותבענייןנחרצתיהודיתאמירהלמצואלפיכךביקשתילוינסאצל

תנבעאלאקונטינגנטיתתהיהלאכזאתמחויבותשאצלובהנחהלאחר,האתית

פילוסופיים,במונחיםובתוכה.האחר:ותעל-ידיהסובייקטשלמכינונוישירות

חייעללשמורהמצבים)(ברובמחויביםאנושבואתימעמדמתווהלוינס

מתברריותרקרובהבבחינהואולם,שם.פוגשיםשאנוהאחר:ותמתוקףהאחר,

אצלומוגבלאוניברסלי,באופןאותנומחייבשלכאורההזה,המעמדכי

אינההאחרשלפניוכלפיהאתיתהמחויבותוגיאוגרפיים.תרבותייםבמונחים

אזיהדבר,הואכךואם 6ואחד.אחדכלשלפניוכלפילהרגיששאפשרכזו

ממוסגרתאלאהתרבותית,האוטונומיהלמושגיקודמתאינההאתיתהתביעה

זולגישהודת.אתניותתרבות,שלמסוימותתפיסותבאמצעותמראשומוגבלת

האיסורלוינס,בשביל :תרצח""לאהדיברהבנתעלקונקרטיותהשלכותיש

ה"פנים"אבל-אתיתתביעהאלימפנותשפניהםלאלהמוגבלהאלימותעל

השאלה,נשאלתממילאשלהן.והתרבותיהדתיהרקעמתוקףמתבחנותהללו

פנים",כ"חסרישנראיםאלהשלחייהםעללשמורכלשהימחויבותישאם

כלל.נראיםאינםנדייק,אםואולי,-להשקפתו

נטייתונגדקריאתוכמובן,תהיה,השמאלשללפוליטיקהלוינסרתימת

המציבכ"אחר"לפלסטיניםלהתייחסמסירובווהתעלמותהמוצהרתהציונית

בשבילופניםחסרינותריםשהפלסטיניםהעובדהזאת,ובכלאתית.תביעה

שלוינסמאחרקטנה,לאבעיהיוצרתהפנים)חסרשלהפרדיגמההם(ואולי

פוליטייםמטמוניםאחרבחיפושבכתביולחפורכךכלרבותסיבותלנומספק

 10ונו;ונ,ים
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לוינס,שלדידולגביהמשיחית,המסורת :למשלההרג.עלהאיסורשעניינם

מכךלשרשרעשויהסבירוהקוראהנקמה,שלהפוליטיקהנגדבמפורשיוצאת

כיטועןלוינסאלימות.מינימוםשלותפריטאל-לאומיתפוליטיקהשלמתכון

מאחרלהורגך'הקמיםבאלהאובקרוביך'שהרגואלהבהריגתצדקכלאין
יתפקדלאשלעולםסבלמייצרתהצדק,בשםהמבוצעתכזוגםאלימות,שכל

להנהגתאמצעיאינוואףלצדק"סימן"אינולוינס,גורססבל,אחרון.כצדק

למישהולגרוםאוצדק,כדיןמאן-והואשלסבלואתלהביןאיןולכןצדק,

צודקת.מטרהשלנמנעתבלתילוואיתוצאתאלאבכךשאיןבהנחהלסבול

כלשהו.עוולבהכרחעוללואלימותשלשקורבנותלחשובטעותזותהיה

פשעי :היהודיתהסבלתפיסתעל-ידימוזמתהיווניתהטרגדיהשלזוהנחה

באשמיםפוגעיםהםלפעמיםאכן' ;בצדיקמכיםתמידלאההיסטוריה

מאחרבלבד'בקונטינגנטיותמדוברכאלהבמקריםגםאבל-ובפושעים

מיסודם.נבדליםההיסטוריה,סדרגםשהואהסבל,וסדרהצדקשסדר

הללו.ה"מכות"מאחוריאלוהיםידאיןו"מוכים",סובליםכשפושעים

אינםואףאלוהיים,מסריםהמעביריםמשמיםאותותאינםהיסטורייםאירועים

להסיקאין-נפגעתאםההיסטוריה.במהלךהנחקקמוסריצדקשלהתגלמות

הדין.גזרשללפועלהוצאההיאושהפגיעהעוולעשייתעלשנשפטתמכך

בוחנתאינהשההיסטוריה ,) DL , 41 (שופטת"אינהשההיסטוריהידע"הלל

זהובמובן-מחשבה""חסריהםשיהיו,ככלמחושביםאירועים,ולב.כליות

צדק.חסריגם

מתרחשאינוצדקשדיןבהנחהאפואנקשרתהמשיחיותלוינס,מבחינת

במהלךהנגללכלשהואירועיםברצףמתגלהאינומוסרישסדרבהיסטוריה,

ברוכים,אונוראיםהיסטוריים,לאירועיםלהתייחסנוכלושלאההיסטוריה,

ישואולם,אחר.אוזהמסוגמוסרישיפוטשלהתגלויותאוכהתגלמויות

עליושאיןהזימוןצורתאתהעוטהלהתייצב,אדםנקראשלפניואחדמשפט

בהיסטוריה.אובדברי-הימיםהמפורטיםהאירועיםממיןשאינוזימון-עוררין

להיענותנקראאדם .לווקודמתההיסטורילזמןזרהוראליותממבאזהזימון

בניעלהמשיחיותשלהאפקטיביתפעולתההיאהזאתוהקריאהמוסרי,באופן

בציפייההכרוכהלמשיחכהמתנהציפייה,כאופןמשיחיותנתפוסאםהאדם.

זואבל .ההיסטוריבזמןלהתגשםיכולהאינהזומעיןציפייההרי-לצדק

באחריתהאסכטולוגיתמהאמונההמשיחיותאתהמבחינההנקודהבדיוק

למהמחכה-הזמןבגבולותהדיןיוםשללבואוהמצפהאדםשכןהימים,

ההפרעהעצםהואהרילמשיחיות,כלשהומובןישאםלעולם.יבואשלא

כמדומניהחזיקבנימיןולטרלו.מחוצהשבאמהמצדההיסטורילזמן

ההיסטוריה".ימושג"עלבתיזותבמיוחדדומה,בהשקפה

 ~1!1,11.ם 10
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דיוןעניינורש"י.לפירושפרשנותלוינסמציע ) DL , 118 (מסוימתבנקודה

 :נחמןרבמכריזובסיכומוהמשיח,מיהונדעכיצדבשאלההתלמודחכמיבין
אניגםכלומר, 8אני],כגוןהוא,החייםמןנאםאנא"כגוןהואחייאמן"אי

להדהד.לשאלהונותןזו,להצעהלהגיבממהראינורש"יהמשיח.להיותעשוי

שהרי- ?המשיחלהיותעשויאניגםהאם-פתוחהשאלהכאןישואמנם

כיונשנית,חוזרתשאלהוזו ;שאלהסימןעםיחדבאזהבמשפטה"אני"

האתית,בתביעההטבועהה"אינסופיות"שלהפעולהאופןהיאהחזרה

עצמועלהלוקחהואזהאזי-לוורעצדיקהואהמשיחאםהלוינסי.במובנה

 "?"אני :השאלהאתהמציבוהואהאחריםסבלותאת
עלהמוטלמוסריוסדרצדקשלצורהאינוהיסטורישסבלפיעלאף

צורהצראחריםשלסבלם-צדקדיןמשקףאינושסבלנופיעלאףהסובלים,

לוינס,שלדידולגביקבע.דרךעלינוהמוטלתהאתיתהתביעהשללעצמותה

היאהאחרים,שלסבלםשמטילהעול"אי-פריקתהזאת.מהאחריותמפלטאין

 .המשיחהואאחד"כל :וקובעמוסיףואזלוינסמסיק ,,האני'אתשמגדירה
העולם"עלהאחריותבמלואלשאתעצמואתשהקדישזההואהאני ] ... [

) 120 , DL (. גםאלאסבל,ושלציפייהשלחוויהרקלאלפיכךהיאהמשיחיות

האחריותאתההופכתהאלוהי'לדיברואינסופיתרצוניתבלתיפתיחותשל

המבנהאתמכוננתלאחרהאחריותהעצמי.שללהרחבההאחרבעד

מחוץאלנקראשאניהעובדהאתהעצמי,שלהחיצוני-פנימיאוהאקס-סטטי

עשוימישואליםכשאנחנובמהותי.אותימגדירלאחר~תושהיחסלעצמי

שלשסבלםמכךמשתמע ,"?"אניהשאלהאתמציביםואזהמשיחלהיות

אנחנואחר.אחדאףשלולאאחריותנו-שלנו,להיותבהחלטעשויאחרים

לכן,מי?"בידי-כןואםמישהו,שלסבלועל-ידינקראתי"האםשואלים,

כזהורגע ."?"אנישואלשמישהואימתכלפעילההמשיחיותלוינס,מבחינת

לסבלכמענהרקמגיעאינוהואכלומר,חד-משמעי,באופןהיסטוריאיננו

ניתנתואינהההיסטוריהזמןאתחוצההתביעהאחר.אוכזההיסטורי

שלהלוגיתמסקנתולפחותזו-בהיסטוריהמקומהמתוקףלרלטיביזציה

מקוםאינהלוינס,במונחיהסינכרוני'הזמןמסגרתוגם .הלוינסיהטיעון

שה"מי"מאחרהמשיח,הוא"מי"לבטחנדעלאלעולם :המשיחשלהופעתו

עדהנשנה ) dit (~~זקר-המשיחיותשלפעולתהאופןהואהזההשאלתי

שיהיהסיבהאיןלמעשההאתית.התביעהשלעצמותהאתצרבעודואינסוף,

הואאחריםשללסבלםהנענההאניאני:זהיהיהשלאסיבהואיןאני,זה

האתי.היחסאתהמגדירהואאבל-אפילוקונטינגנטיות,

נתפסותכאחתופוליטיקההיסטוריהנראה,כךהמשיחית,מהפרספקטיבה

איננואםשהריאבסורדיות,אפילומוצדקות,בלתיושרירות,כשרירותיות
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הולךשלנוהמשיחיתמהרגישותמשהו-שבהיסטוריההאבסורדאתחשים

שלהמשיחיתלרגישותמתייחסלוינסכיברורקשה""חירותבספרלאיבוד.

שלהשרירותיתהאלימותאתחווהשקפתופישעלהיהודים,מסוים,קולקטיב

לפעולאותםדןהיהודיםגורלקובע,הוא •כךמשוםההיסטוריה.אירועי

השרירותיותממיןאינוזהוגורל-האוניברסליעםהפרטיקולרישלליישובו

הזאת,הטענהאתאבלהכרח.אלאהיסטוריים,אירועיםהמאפיינתהמסוימת

כמולדינםההיסטורי,הזמןאתהחוציםהאתית,והפרספקטיבההגורלבדבר

היסטוריים.ומדינהעםכמקום,בישראללדוןעוברהואמהרהעדכאשרשוכח

מתבצעתאיננהולפיכךגורלהיאהיהודיםשלמשימתם •אחדמצד

המגלהונשניתחוזרתבמשימה •ויחידאינבחרבגורלמדובר :ב"היסטוריה"

ה"גורל" •שנימצד jפרטיקולרייםהיסטורייםלאירועיםשוויון-נפש

הציונותלהצדקתלוינסשלטיעונואתשמבססהואהזההא-היסטורי

ההיסטורית.

שמאאו-ונוהגיםאמונותשלמערךהיסטורית,תנועההיאהציונותהאם

אםכלשהו?הכרחמתוקףבהיסטוריהונשנההחוזרא-היסטורי,"גורל"היא

נתפסתההיסטוריהשהרילהיותה,מוסריתהצדקהאיןאזי-היסטוריתהיא

רק ;והמוסרהצדקסדריעםדברלהםאיןאשרמקריםשלשרירותיכרצף

הזמןאתהחוצה •מוסריכהכרחלהיתפסעשויההיאא-היסטוריתבהיותה

זאתובכלההיסטוריה.שללאבסורדשמחוץמשמעותונושאההיסטורי

הכרחשלמסוימתמידההמפעיללגורל,לדינםשלבטיעונוהופכתהציונות

ההיסטוריה.בתחומי

כמו-עצמיביטולכדורשהאתיהיחסעללדינםשלדבריוגם •לכךבדומה

 •למשלוהזהות.האוטונומיהמושגיעלהנשענתהציונות,עלבכתיבתונשכחים
שלוהקמתה"הציונות :כותבהואהיום",יהודית"מחשבהשכותרתובמאמר

בכלהאניאלחזרההיהודית,המחשבהבשבילמשמעותם,ישראלמדינת

כינדמהכברכאן .) DL , 215 (שנים"אלףשנמשךלניכורקץושימתמובניו

מוגדרת •ההיסטוריכלפימסויםכשוויון-נפשהוגדרהקודםאשרהמשיחיות,

-מגישותהתפלגותתוךההיסטורית,הציונותשלהמוצאכנקודתעכשיו
המסורתביןנחרץבאופןהמפרידות- 9רןזג'קליןשמנתחתאלהלמשל

פוליטיים.במונחיםעצמהאתהמצדיקהכתנועההציונות,לביןהמשיחית

 :למשלכותב,לדינם

אי-השתתפותהאתתירצהבשניםשמאות"ישראל",הרוחניתהישרתבשביל

בניקיוןלרחוץזוכהעםכל(לאנרדףמיעוטהיותהבטענתהעולמיתבהיסטוריה

להיכנסראשונההזדמנותמהורהישראלמדינת-נרדפות)מנימוקיכפיר

 .) DL , 215 (לעולםצדקבהבאתלהיסטוריה
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הזההצדקכיברורללוינס ?להביאאמורהישראלשמדינתהצדקמהואבל

העם-כלומרבפרטיקולריזם,המתגלםהאוניברסליזםלמופתצורהמתןיהיה

 .הזמןשלמהלכולאורךאוניברסליזםשלג~אהואהיהודים,הזה,
שהואמשתמעומכך-ההיסטוריהלתוך""נעהזה,הצדקהזה,האוניברסליזם

בסק,ירהומקורווצדקמוסרשעיקרומיחסהא-היסטורי'מןבא

הקדם-אונטולוגית.

ישראלשלהמסוימתשהמשימהסבורלוינסוהאם ?הזההאתיהיחסמהו

מזהשונהלוינסשלהאחריותשמושגלזכורחשוב ?ולשומרואותולפתחהיא

כאילוהאחרמעשיעלאחריותלוקחיםאיננולנו.המוכר

אנחנוהוא:נהפוך .הללוהמעשיםמאחוריעומדיםאנחנו-עצמנו

ביכולתיאיןבינינו.היחסיםשלשבלב-לבםמהותיתאי-חירותמאשרים

למהקשרובליעושהשהאחרלמהקשרבליהאחר'עםמיחסילהתנער

(כמוהרצוןכישוריטיפוחשלענייןאיננהאחריות .החופשימרצונישאעשה

הפיכתהרצונית,בלתיבפגיע~תשימושעשייתאלא-הקאנטיאנים)אצל

-האחרמעשייהיואשריהיולאחר.היענותלפתחלנוהמאפשרלמשאב
אנילהם"פנים"לושישמיאתית,תביעהכלפינושמפנהמיעודנוהאחר

היחסשלמתוקפובדיוקהנקמה,ממנינמנעתזהומטעםלהיענות,ת 1מחויב

בחרתי.לאשמעולםלאחרהזהההיענותי

אלהלמעשיאתיתמבחינהאחראיבהחזקתךהעוולמןכמובן,יש,

קווילאותםלבתשומתלוינסמפנהבדיוקבכךאבלבהם,בחרתלאשמעולם

מצביםישבו.ותומכיםאפשריתבחירהשלתנאילכלהקודמיםאחריות,

רגעיםממש,אפשריתבלתינוראה,נדמיתהאחרל"פני"ההיענותשבהם

היחסאבל-נשלטבלתיבאופןאותנומציפהרצחניתלנקמההתשוקהשבהם

מאותהוהןמוולונטריזםהןנחדלכיידרושלאחרהזהרצוניוהבלתיהראשוני

ה"פנים"האגו.שלהעצמיהשימורדחףמתוךהפורצתיצריתתוקפנות

"אתיקהבמאמרהרודף.כלפייצריתתוקפנותכלעלגורףאיסוראזמטילות

 :כותבלוינסורוח"

החשוףהאיברהגנה,חסרותכה-הללוהעיניים ;לחמוסאי-אפשרהפניםאת

התנגדותחזקה,לכלמוחלטתהתנגדותמציגותזאתבכל-האנושיבגוףביותר

עשוישמישהוהיחידההישותהואהאחרבה.חקוקהרצחשפיתוימוחלטת

הםאפשרי,בלתישהרצחהידיעהומנגדלרצוח,הזהוהפיתוילרצוח.להתפתות

תרצח","לאשומעיםפניםשרואיםברגעהפנים.מראהאתשקובעים

 .) DL , 22 (חברתי""צדקגםשומעיםתרצח""לאוכששומעים

באופןעלינוהמושתותהפעולותסךהוראתההאחרבידי"הירדפות"אם

עלמדברלוינסכאשרכפשוטו,מתחוורמוב~ה-לרצוננובניגודחד-צדדי
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שהאתיכותבלוינסהנאצים.שביצעוהעם,רצחעלדברשלובסופוהזוועות,

לכפרהמסבלזה,ובמובןהרודף,עללאחריותהעוולמנשיאת"מע;רעיקרו

היאהמרכזיתוהדילמההנרדף,שלעניינולפיכךהיאאחריות 10האחר."בעד

האיסורשלהגבולמקרהזהוכילומראפשרלרדיפה.בתגובהלהרוגמותראם

מתמיד.סבירהלהיראותההרגהצדקתעשויהשבגבולותיוהמצבלהרוג,

איןואחריות.רדיפהעללהגותוהשואהשלבמשמעותהלוינסמהרהר-1971ב

מהלךהנרדפות,ממצבאחריותשבגזירתהגדולהלסכנהמודעהואכיספק

רצחשלאחריםוקורבנותהיהודים,אתלהאשיםשעשוייםאלהלידישחק 7tה

וכל,מכלהזאתההשקפהאתכמובןדוחהלוינסבגורלם-שלהם.הנאצי,העם

כממדלפחותאומסוים,מסוגאתיתכהזדמנותהרדיפהאתמציבזאתובכל

הואואחריותרדיפהשלהפרטיקולריהסבךאתתחליף.להשאיןאתיקהשל

"ישראל"ובאומרו"ישראל".שלכמהותואפילוהיהדות,שלכגרעינהרואה

וארץ-ישראל.היהודיהעם :המלהשלהמובניםשניאלבעקביותמצביעהוא

במחלוקת:שנויהנקודהבעודלגעתחוששהואאיןבהמשך

בלתילהקרבההמ~לדתבנטייתואוליכרוכהישראלשלהאולטימטיביתהמהות

עשוישהואהמיסטיתהכפרהאתלהביןלנראללרדיפה.בהיחשפותורצונית,

כללבצעבליאשםהיותנרדף,היותהקודש.לחםאכילתשלכמקבילהלהביא

אחריות-אוניברסליתאחריותשלהאחרצדהאלאקדמוןחטאזהאיןפשע,

האחרצדה !זראוניברסליותהיאנראיתבלתיחטא.מכלעתיקהשהיא-לאחר

עצמו.עללקחתההחירותבידרחיתהבטרםערדהאני,שמניחבחירהשל

עניינו-החופשיהאנילרעה.לנצלהברצונםאםלשקולעניינם-האחרים

לאזאתאולםבמלואה.עצמועללקחתהארזראחריותשלגבולותיהאתלקבוע

 .) DL , 290 (יהדותארתהבשםקומונה,אחריותארתהבשםאלאלעשרתירכל

הפחותהולאימהןאחתאשררבות,מסיבותובעייתיתמורכבתשלעילהפסקה

בתקופתהיהודיםשלסבלםביןבההמותוויתהישירההזיקההיאישבהן

 ,-1971ל 1948ביןכעם)הן ,כארץהן(המובןישראלשלהסבללביןהנאציזם

שנויהיהודיםגורלעםישראלשלהגורלזיהויהטקסט.שלכתיבתושנת

שלאחרותמסורותשתיהכללמןמוציאשהואמשוםיכשלעצמובמחלוקת

טעותזותהיהיותרעודמודגשבאורחוהלא-ציונית.הגלותית-היהדות

בגירושבהתחשבמרדיפה,סבלהרקישראלמדינתהנדונותשבשניםלטעון

רקוכפריהםמבתיהםפלסטיניםאלףד ooמ-למעלהשלוהמקיףהכפוי

המתמשךהכיבושועלפוסקותהבלתיהמלחמותעללדברשלא ,-1948ב

פלסטיניםאלפישלחייהםאתשגבוממוקדים","סיכוליםשקרויומהומחירו

מהופעותיהה"רדיפה"אתכאןמחלץשלוינסמוזרמאז.שחלפובשנים

שללכאורההאל-זמניתכמהותאותהומציבהקונקרטיותההיסטוריות

 ~1!1,.-ם 10
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בעיניונתפסהאירופהיהודילחיסולהנאציתהמערכההכל,אחריהיהדות.

 .היסטוריכאירוע
קיוםשלממדהיאולפיכךהיהודים,"גורל"שלמאפייןהיא"רדיפה"אם

שלאהיהודיםאתהממקםהיסטוריטיעוןכלאזי-ונשנהחוזרא-היסטורי

להתאפייןיכוליםלאיהודים :הגדרתיבסיסעלמידמוזםנרדפים'בעמדת

הנרדפותשלהזההייחוסהנרדפים.הםיהודיםהגדרתםפיעלשכן'כרודפים,

המבנהעל-ידימאףששכמוומגדיר,הכרחיזהותכתולישראל,עצמה

"נבחרים"היהודיםאםלוינס.העמידאותוהסובייקטשלהקדם-אונטולוגי

דידו,לגביהוא,וה"אוניברסלי"האוניברסליות,מסרשלנשאיםשהםמשום

הופכיםהיהודיםאזי-אתיתותביעהרדיפהבאמצעותהסובייקטשלחניכתו

היסטורית.קטגוריהלהיותוחדליםקדם-אונטולוגיתרדיפהשלומשללמופת

והתרבות.ההיסטוריהשכוננואונטולוגיהשלקטגוריההואש"היהודי"אלא

-אתיתהיענותשלבענייניםהיהודישלה"נבחר"מעמדונשמרעודכלוכך'
 :לאונטולוגיהקדם-אונטולוגיביןמוחלטבלבוללוינסשלבעבודתונוצר

לסדרמצייתאינוהוא ;להיסטוריהולאלאונטולוגיהלאמשתייךאינוהיהודי

לגבילוינסשלטענותיואתמשמשהזההפטוראבל-ההיסטוריהזמןשל

כנרדףהיסטוריתמבחינהומתוחזקהמוחזקישראל'שלההיסטוריתפקידו

להתייחסמתבקשיםאנחנוזהרקעעלרודף.יהיהלאשלעולםוהבלעדיהנצחי

אל-זמנית,מרדיפההסובלתישותכאלהזאתההיסטורית-פוליטיתהמדינהאל

הווההפלסטינים),רדיפתאת(הכוללתמסוימתהיסטוריהעםכמדינהולא

עקוריםכמיליון 2006שלבקיץמבתיהםשהבריחהתוקפנות(הכוללמסוים

לחרוגאמיץניסיוןלכלול(העשוייםאפשרייםעתידיםומגווןבלבנון),

עצמיצידוקשלהאינסופיהקסמיםממעגלולהיחלץהנקמהשלמהפוליטיקה

כתנאיהרדיפהאתממחזריםשאינםיחסיםשלחדשהתפיסהלקראתונרדפות,

קיומי).

שבהםאחרים,בהקשריםהשטחפניאלצףהתחומיםשניביןהבלבול

תרבותיים-מוקדמיםתנאיםהןונצרותיהדותכיבוטה,בגזענותלוינס,טוען

המונישל"עלייתםמפניומזהירהאתית,ההתייחסותלעצם-כאחדודתיים

המאיימיםתת-מפותחים,עממיםושארמני-ספור,הרביםהאסייתייםהעמים

 .) DL , 216 (היהודיהאוניברסליזםשלשנמצאה-מחדש"האותנטיותעל

מבחינהאקזוטיות"."תרבויותעללהתבססיכולהאינהמזהיר,הואאתיקה,

אבלהאחרים,שללרעבעיןלעצוםאמנםאי-אפשרממשיך,הואאתית,

לתקווההמייחליםנודדיםשבטיםאותםכלשלהחומדותהעיניים"לנוכח

לאמהרהועדההיסטוריה,לשולינדחקיםוהנוצרים,היהודיםאנחנו,ולחיים,

 ".לנוצרייהודיביןאולפרוטסטנטיקתוליביןלהבחיןשיטרחמיעודיהיה
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הללוהדתותאתפעםכרךשלושהאוניברסליזםאומר,הואהמרקסיזם,אפילו

הציוויליזציותשלהעצומיםבמרחביםאובדנואת"ימצאחדשה,באחדות

קוראלוינס .) DL , 216 (אין-חקר"עדהעמוקותעברןותהומותהללוהזרות

אלאלכנותושאיןמהבעלייתלהילחםכדיויהודיםנוצריםביןאחיםלברית

ברבריות.

ביןוגולשהסעיפיםשתיעלפוסחלוינסשאפילוולהדגישלחזוראבקש

לכלהקודמתהתנגשותעםהמזוהה-"רדיפה"שלהקדם-אונטולוגיהמובן

להגדירהבא"רדיפה",שלבמלואוהאונטולוגיהמובןלבין-אונטולוגיה

"אחריותביןתחביריתהקבלהנמתחתשציטטנוהפסקהבסוףעם.של"מהות"

קומונהאחריותשאותהברורכברזוובנקודההזאת","היהדותלביןקומונה"

מייחדתושתהיהכדיהיהדות.שלמהותההיאקדם-אונטולוגית)גם(ולפיכך

זאתמבהירולוינסדת,כלשלמייחדתולהיותיכולההיאאיןהיהדותשל

הקדושהלהיסטוריהיחסכלמגלותשאינןדתיותמסורותמפנימזהירכשהוא

העםזהשערורייתישבמהלךפיעלאף ) DL , 216 (ויעקביצחקאברהם,של

בלבדכנרדףסבירבלתיבאופןמצטיירישראל)עםכאמור,(המזוהה,היהודי

שונה.למסקנהולהגיעעצמונגדלוינסאתלקרואאפשר-רודףאינושלעולם

אתית.בדילמהאותםומציבותקוראיהןאתפוצעותעצמןלוינסשלמלרחיו

כתנאינתונהדתיתמסורתהמניחהלוינסי,הטיעוןשלהפנימיההיגיוןלמרות

הגיוני-אחרות"מסוכנות"מסורותמכללהומוציאאתיתלאחריותמוקדם

אינוכיטועןלוינסשבובמקוםכאן'דווקאפנים-אל-פניםמפגשעלשנתעקש

אותנו,פוצעותשהןבגללואוליאותנו,פוצעותשמלותיופיעלאףאפשרי.

באי-הדדיותו.כואבהזהשהיחסכמהכלבעדו,כאחראיםמוחזקיםאנחנו

השנייםלאחר.האחריותשלהאחרצדההיאלוינס,אומרהנרדפות,

הערכיותהיאהזאתהזיקהשלהאובייקטיביתוהמקבילהמיסודם,קשורים

אפשרי,בלתישהרצחהידיעהומנגדלרצוח,הזה"הפיתוי :הפניםשלהכפולה

לתגובהלהובילאמנםעשויההנרדפות ,,הפנים.מראהאתשקובעיםהם

עמדולאאופןשבשוםאלהנגדרצחניתאלימותשללנקיטהאפילורצחנית,

שאניהאדםלוינס,מבחינתואולם, :נקמהמבקשיםעליהםהעוולותמאחורי

שמונעזהוהואאתית,תביעהאלי"מפנהעצמיתהגנהבנימוקילרצוחמתפתה

הזאתמההאנשהבדיוקבוקעתהאתיתהתביעה ,,בתגובה.לרודףלהפוךממני

גורפתתביעהבהיש-נרדפותשלממצבנובעתשאחריותהטענההפנים.של

עםהנרדףאתמקשריםאיננואםבמיוחדשלנו'האינטואיציהאתהנוגדת

לפיההטענהאבלהאחר.הצדביצעאותההפוגעתלפעולהשהובילוהסיבות

לאולעולםנרדפתתמידהגדרתה,פיעלהיא,כלשהיהיסטוריתאנשיםקבוצת

גםאלאלקדם-אונטולוגיה,אונטולוגיהביןבלבולרקלאכברבהיש-רודפת
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חסרתלתוקפנותמרוסנתבלתיולהיגררותפושעאחריותלחוסרהיתרמתן

מורכבת,היסטוריהאמנםישליהודיםעצמית"."הגנהבנימוקיגבולות

נטבחובהםהריכוז'ומחנותהפוגרומיםהאנטישמיות,סבלותאתהכוללת

שלנוספות,היסטוריותגםישליהדותאבלבני-אדם.מיליוןמשישהלמעלה

הפוליטיולגורםלאידיאלשיחסןקדם-ציוניות,ותרבותיותדתיותמסוררת

זררכיהיהדות,שלמהותההיאנרדפותכיהאמירהביותר.שנרי"ישראל"

כאמתלכןומזוההכאוניברסליהמרכןיחידאיקדם-אונטולוגיממצבנגזרת

היהדותשל ) agency (הפועלתמהסוכנותמתעלמתרקלא-זמניםחרצה

לניתוחאפשרותכלחוסמתגםאלאבשמה,המבוצעתומהתוקפנות

בהכרח.וספציפימורכבתרבותי-היסטוריי

לחייםקשבעלינוהפוקדלדיברשלהן,המאנישלציורילפנים,קרהמהאז

שתמידיחסיםבמערכתנישולי-שליאתהגוררתלתביעתוהאחר,שלהפגיעים

שלאלאפניםשלפיגורהלאלפנינועומדתפתאום 1בראשהאחראתמעמידה

"אנחנו"איזהאלא-הזהה"אני"אתרקלאלבלועהמאייםפנים,חסרשבט

שבההיסטוריתבעמדהעצמומצאהמשיחיותלתפיסתשבניגודקולקטיביי

איןהאוניברסליות.רוחאתנושאהנוצרי)שאר-בשרועםיחד(ארלבדרהוא

אסייתיותאיזורק-בשמםלנקובשאפשרערביםולאאסלאםלאכאן

בערללשאתשנבחרהעםאתלבלועהמאייםמשהרפנים,חסרתמעורפלת,

יכוללאציורישרםעצמה.האוניברסליותעלגםמאייםרככךהאוניברסליות,

לחתורמאייםהפנים,חסרהזה,שהאחרמשרםהזה,האחרשלמפניולכקרע

הציורישלהמורשתתחתהפנים,אתהמכניעההמסורתשלקיומהעצםתחת

עצמו.הזה

הלרינסי,האתיהמעמדשמאחוריהאשכנזיתהיומרהלעינינונחשפתכאן

בזכותישירטיעוןהיאהללוהשוררתביןלקרואשאפשרהאחרונהוהשררה

מזהשרנהאינוההיבלעותפחד .בארץ-ישראלהיהודיהרובשלהשלטון

ארמחדשהכרחחלוקתשלאפשריותמהשלכותחרדיםישראליםשמשמיעים

הציונותשלתפיסהכלהאופקמןבאחתהמסלקתחרדהבצוותא,החייםשל

יוצא"הגורלעלבדבריוסייגללאמפליגלרינסדר-קירם.שלכפילוסופיה

והושלטהשנוסדהכדתבתפיסתוהאסלאםנגדויוצאהיהדות,שלהדופן"

דעת.חסריעמיםבתמיכתדרכואתשפילסכריזמטיימנהיגעל-ידימלמעלה

שוכחלרינסהאסלאם,שביסודהליקויבדברהזאת,הטענהאתלטעוןכדיאבל

משה,מאשראחראינוזהושמנהיג-מנהיגעל-ידינוסדההיהדותשגם

המצרי.

לאמולהלהעמידחשובולכןהרות-גורל,השלכותישזראחרונהלשכחה

נושאתהיהדותאםכיהזוכרסעיד,אתגםאלאבה)לקה(שלאפרוידאתרק
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יהודי.שאינובמההיסודמןמסובכתהיותהבזכותזההרי-כלשהימשמעות

היסודאתולהרוסלעלותהמאיימיםלוינס,פוחדמהםהרעביםהשבטים

אותםסעיד'בעיניהם,הלוינסית,הציוויליזציהאידיאתשלהיחרדו-נוצרי

עללשמורמקפידההגלותיתשהיהדותופליטים,מנושליםאותםנזקקים,עמים

למייסדזהברגעההופךהואסעידפרדוקסלי,באורחעימהם.אתיתסולידריות

המכונןיחסהאלהיהדותלהחזרתקוראלפחותאוהיהדות,שלהלא-אירופאי

שלהנודדת"הגלותית,"התודעהעלסעידדבריאתזכרוהלא-יהודים.כלפי

אדירות,"אוכלוסיןתנועותשלזה"בעידןאותם,הקושרתהיהודיים,החיים

מבקשאלה"שבטים"מפני .) 50(עמ'ומהגרים"גולים"פליטים,שארעם

אלינושמפנותהאוכלוסיותאלהסעיד,לדעתאבל,-היהדותעללהגןלוינס

ומעקירהמרדיפותשסבלוכמיהיהודים, ;והפוליטיתהאתיתהתביעהאת

הזאת,להיענותיכולתם.ככללהלהיענותנדרשיםההיסטוריה,לאורך

מוחזקיםאלהשבטיםואם-האתיקהעלבדבריולוינסמתכווןכמדומה,

מחייבת.אואפשריתאינההיענותשוםאזיפנים",כ"חסרי

לעתידשקוראכמיסעידאתלהביןזאת,עםדורשת,זומחייבתהיענות

מ~ברמרוכזסתםלאהאחרזהבעתידלוינס.מדבריהנמשךמזהשונהפוליטי

שכמוהפרדהגדרבנמצאואיןבאלימות),ונשמרנקבע(שבעצמולגבול

עללחשובעלינוכיצדהאחר.שללסבלולהיענותהאתיתהתביעהאתמבטלת

ביןלהבחיןמטרתוכל-הגבולכאשרשכזו,גבולותחוצהאחריות

על(שחיהשלמהאוכלוסיהולהפוךבזוזולהתערבבמהןלמנועאוכלוסיות,

 ?פניםלחסרתבממוצע)ליוםדולרכשני
ביותר,הגרועיםבדמיונותיוההפרדהגדראתמעלההיהלאלמשל,ברבר,

-היוםאבלבצוותא"."החייםלאידיאלמתנגדיםיימצאושתמידידעאםגם
אינןכשהפניםאלים,ומשטורוגדרותגבולותבידינאכפיםבנפרד"כש"החיים

כשאפילולהראותן'המסרביםהתקשורתבכליכמשמעו'פשוטועוד'נראות

מאלהומתעלםישראלעניילעזרתבמגביותחלקלוקח"הארץ"כמועיתון

עלינוכיצד-עזהרצועתשלהנצורהמושבבתחוםרעבבתנאיהמוחזקים

שלבאמונתוכלשהוהיגיוןכמובן,היה,לאחר?המחויבותאתהיוםלחשוב

היומיוםאורחותמתוךלממסד'מחוץשתצמחחדשהפוליטיתבבריתברבר

פתרוןשיביאולשיתופי-פעולהמסדותהווהבצוותא,והעבודההחייםשל

חינוךמוסדות-כאלהקהילות .באזורהמתמשךלסכסוךוצודקלא-אלים

עדיין-משותפותהתנגדותתנועותדו-לשוניות,תיאטרוןהפקותמעורבים,

לנורמהשהיהפניםהסתרבאותונעוצההבוערתהבעיהאבלביותר'חיוניות

מוקדםתנאיהיא"ישראל"ללאוםההשתייכותאםהמרכזיים.התקשורתבכלי

מדינתשללגדרותיהשמחוץלאלהאתיתערבותכלאיןאזי-אתיתלערבות

10 D.1,.11!1~ 
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מכווןשסעיוייתכןזהרקעעלאתי.יחסואיןאחראיןגםומכאןהלאום,

הלאומיותלצדחייםשלבדרכיםאולישתושגופוליטית,אתיתלברית

האתוסשלה~ךנ~זיותאתהשובריםחייםהאישית,הזהותלצדהמיידית,

אפליהכלהדוחהפוליטיבמבנהרקייתכןכזהשמהלךמוסיפההייתיהלאומי.

ביקורתית,היסטוריתלחשיבההגבולרעיוןאתפותחדתי'אואתניבסיסעל

האלימים.וההטרדהההדרהנוהגיאתבאחתומפסיק

המחשבהשחרורמתביעותיה,ההסתלקותהלאומיות,פריקתיוליכולאן

אדוארד' ,,,-ןבהשללתובנהקרובזהיהיההאם ?אחיזתהמצבתוהרגש

שבוחדש,פוליטימבנהשללכינונוחיונימרכיבהגלותיתבתודעהשראה

יחסיםרשתאלהחוצהתושלךאלאעצמהעלותתקפלעודתשובלאהזהות

מדוברלא ?הזהרתיהקיבעוןבמסגרותהבדליםמטשטשתשאינהמורכבת,

אלאאני,שאינוב"אתה"להגדרתותלוישה"אני"האלמנטריתבהבנהכאן

ה"אני"עלמתמשךויתורמחייבתולאהובקשרליצוריכולתישעצםבהכרה

שלה"אני-אתה"מתפיסתיותררדיקליתמחשבהדעתי,לעניותוזוהי, ;הזה

ביותרהמענייןבאופןומתגלמתהלוינסיתלגלותיותהיאהמחשבהברבר,

 .סעידאדוארדשלבעבודתו
אולינצליחדברשלשבסופומיאתבחשבוןלהביאעלינומפתיע,באורח

הלאומיות.שלידהלהישגמחוץאלהמובילהלדרךלצאתשנוכללפנילאהוב,

חנהשלהאחד-טקסטקטעיבשניהאחרוןבזמןנתקלתיבמקרהלגמרי

אותםמציגהואניביניהם,משוחחיםשכמו-דרווישמחמודשלהשניארנדט,

שלוםגרשםמצדקשהביקורתספגהכזכור,ארנדט,אפשרית.כשיחהכאן

עלארנדטשלדבריהבעקבותבירושלים"."אייכמןספרהפרסוםלאחר

חסרתשלוםאותהכינהבת-הזמןהיהודיתהמדיניותשלהמופרכיםהחזיונות

שקשהמושג,קייםהיהודית:"במסורתמירושליםלהכתבאף-1963וב 11לב,

שמץמוצאשאינניישראל'אהבת-למדיממשיהואכןפיעלואףלהגדירו

השמאלמןשמוצאםרביםכהמשכיליםכאצליקרה,חנהאצלך,ממנה

השמאללחוגישיוכהעלכלקודםארנדטחולקתבתשובתה 12הגרמני."

עלמענייניםדבריםומוסיפהמרקסיסטית),חיתהלאארנדט(אכן'הגרמני

 :ישראלאהבתבהאיןכיההאשמה

 :סיברתומשתיאותי'מניעהאינההזחהסוגמן"אהבה"שרם :בדבריךצדקיש
אתלאהגרמני,העםאתלא-קולקטיבארעם"אהבתי"לאחייבימימעולם

מןדברכלארהפועליםמעמדאתלאהאמריקאי,העםאתלאהצרפתי,העם

מכירחשאניהיחידהאהבהוסרגחברי,את"רק"אוהבתאכןאניחזה.הסוג

חשודהבעינינראיתזריהודים""אהבתשנית,בני-אדם.אהבתחראברומאמינה

שחראדברכלארעצמיאתלאהוביכולהאיננייהודייה.שאני-עצמימשרםלמדי,

שיחהעללךלספרליחרשהזאתלהבהירכדיממני-עצמי.נפרדבלתיחלק
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-אי-ההפרדהעלשהגנהבכירה,פוליטיתאישיותעםבישראללישחיתה
 :האלהכדבריםאמרהאישיותאותה .בישראללמדינהדתבין-לדעתיההרסנית
בעםמאמיןאני ;באלוהיםמאמיןשאיננימובןסוציאליסטשבתורלהבין"עלייך

דברהשבתילאמדיהמומהובהיותימדהימה,הצהרהשזוחשבתיהיהודי."

בכךחיתהבעברהזההעםשלגדולתו :כךלענותיכולההייתיאךרגע.באותו

גדולותהיוכלפיוואהבתושאמונתוכזאת,בצורהבווהאמיןבאלוהים,שהאמין

 ?מכךלצמוחיכולהטובהאיזו ?בלבדבעצמוזהעםמאמיןועתה .פחדמכל
לעומת ;בהם"מאמינה"אינניוגםהיהודים,את"אוהבת"אינניזהבמובןובכן'

 13דיון.אומחלוקתלכלמעברלהםשייכתאניזאת,

 ,-1982בביידותבהפצצתהעוסקלשכחה','זכרדרווישמחמודשלבספדו

אהבהעושיםהם 14שלו.החיפאיבעבדהיהודייהאהובתועםהמספרמתואר

להימנעכדיישראלבמשטרתלהתייצבעליוכינזכרשהואעדמתנמנם,והוא

 :מגירושאוממאסר

 ?הזההביתשלהכתובתאתמכירההמשטרההאם
 ?יהודיםשונאאתההאםאותה.מכירהשב"כאבלחושבת,לאאני
כעת.אותךאוהבאני

ברורה.תשובהאינהזו

 ?ערביםאוהבתאתהאם :אותךשואלהייתיכאילוברורה,אינההשאלהגם
שאלה.אינהזו

 ?שאלהשאלתךחיתהמדוע
לה.זקוקיםמשאתםיותרלתשובהזקוקיםואנותסביך,לנושישמפני

טיפשה?את

אותם.שונאאויהודיםאוהבאתהאםליעניתלאאבלקצת,

שלהמחזותאתאוהבשאנייודעאניאבללדעת.רוצהלאוגםיודע,לאאני

התקופהואתהסתיו,ואתמטוגנים,דגיםאוהבואנישייקספיר,ושלאוריפידס

היהודיםאבלבשלה.בשירההערפולואתיין'אוהבואניפיקאסו,שלהכחולה

שנאה.אואהבהשלשאלהאינם

טיפש?אתה

קצת.

 ?קפהאוהבאתה
הקפה.ריחאתאוהבואניקפה,אוהבאני

ממנו.נתלששאיברמישלבכאביווחשתיממני,אףעירומהקמה,היא

אתהמהעל"ואתה,שואלת:האהובהמשתנה.ושובמשתנה,הנימהכךאחד

אוהב"אתהשואלת,היא ".אותךלאהובמפסיק"שאנימשיב,והוא "?חולם

אתגירשהאמךששדהידעתהאם .אותךאוהבלא"לא,עונה,והוא "?אותי

אוהבאינךזהבגללהאם ...אשמתי"לאמשיבה'היא "?המדבראלאמיהגד
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אתגירשהאמךששרהידעתהאםאותך.אוהבלא"לא,עונה,והואאותי?"

אוהבאינךזהבגללהאם ...אשמתי"לאימשיבההיא "?המדבראלאמיהגר

אותך'."אוהבלאאו'אוהבאינניולכןאשמתך,"לאעונה,והואאותי?"

וסלידהקרבהמבטאתהיאפרדוקסלית.כמובןהיאהאחרונההשורה

שזוייתכןמדובר.אחתבתודעהלאכאילופתור,לארגשבו-זמניות,

מישלהמוזרההיגיוןהכרחייאךאפשרייבלתיזיווגשלהרגשיתהפתולוגיה

בהישאוליאבלאהבה,איננהדו-לאומיותלהישאר.ומתעקשללכתשרוצה

בהישאולי ;זהותשלשאלותעלשמגחךאפשריובלתיהכרחיחיבור

בסיסהמהווהיהלאומיהאתוסשלהמרכוזיותמשבירתהבוקעתרב-ערכיות

הגלותיותמורשתהואהזאתשברב-ערכיותאי-השקטמתמדת.אתיתלתביעה

 15כמוה.מאיןנחוצהאךאפשריתבלתימשימהחדש,פוליטימבנההמבקשת
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