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‡‰¯Ô ‡ÓÈ¯

שאני נדרש כיום לשאלה הנוגעת לעתידה של מדינת ישראל בטווח ההיסטוריכ
של כמה עשרות שנים או יותר, על כורחי אני זוכר איך הגבתי כאשר

 הן לפני מלחמת אוקטובר והן—נשאלתי בשנות השבעים, לא פעם ולא פעמיים 

 אם בשנת 2025 לספירה, דרך משל, עוד—לאחריה, הן בארצנו והן מחוצה לה 
יהיה למדינה הזו קיום, לדעתי, או שמא תהיה כבר בחזקת אפיזודה מן העבר.

בזמנו הייתי משיב על שאלות כאלו בהתרסה נחושה, ואם גם במלוא כובד

הראש היאות, שאין לי כל ביטחון אם במועד הרחוק ההוא יהיה עוד קיום
הברית מכאן, אך על קיומה של מדינת ישראל–המועצות מכאן ולארצות–לברית

אני מוכן ומזומן להמר (אף שיצאתי, כמובן, מתוך הנחה אופטימית שבבוא מועד

הפירעון כבר יהיה חלקי עם ישני עפר).
והנה ראה זה פלא: על אף מראית העין של עצמה אדירה, מונוליתית, אכן

המועצות עוד בשנת 1990, בהיות ישראל עולת הימים אך בת–קרוס קרסה ברית

ארבעים ושתיים, ובאיחור של שש שנים בלבד לעומת מועד הגבול שהציב
Ì ˙˙˜ÈÈÌ ·¯È˙–‰ÓÂÚˆÂ˙ ‡Á¯È ¥∏π±ø‡‰היסטוריון רוסי בשם אמאלריק בספרו 

להיעלמותה של "קיסרות הרשע".

לכ טעמכ רשאכ ,הלאה םימיה םצעב .ןבומכ ,תירבה–תוצרא לש הניד ךכ אל
,הרבחהו עבטמה ,הלכלכה ימוחתב םישק םיעוזעזל הנודינ ץראה רודכ ינפ לע הנידמ

.םירקבל תושדח ךלוהו ססבתמ הלש ילאירפמיאה לופונומה דמעמ וליאכ הארנ

ינשמ ,םהיגוסל חור ישנאו םיגולוטילופ ,םיגולויצוס הלאה םימיה םצעב ,תאז םע
תוריתס לע עיבצהלמ םיקסופ םניא ,)טקשה וא( יטנלטאה סונאיקואה ירבע

תועפות גיצהלו ,היביכר ללש לע תינקירמאה הרבחב תוכלוהו תוקימעמ תוימינפ

תיחרזאה העדותה תופחתסה ,תימואלה תוירדילוסה ןדבא ,תוהז רבשמ לש
בחר חתפ תוחתופ ולא לכ .לכ–תפרוג טעמכ ,תכל תקיחרמ תודימ תתחשהו

ףלאל הנורחאה וז ,"תינקירמאה האמה" היהת אמש ששחל םלוא לש וחתפכ

.םלועה תגיהנמ ,תדחואמ םואל תנידמכ הקירמא לש המויקל הנורחא םג ,ינשה
םינשב .לארשי תנידמ לש הדיתע תא דומאל ,ונניינע לש ופוגל רוזחנ הבה ךא

המינב ,רתויב תובורק םיתעל ,ךכל תועגונה תולאשה ולאשנ התמוקתל תונושארה
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8491 תמחלמ לש םישקה םיעגרה ןמ המכב .ןבומכ ,ןומא יאו קפס לש תקהבומ
הדרח לש תוחפל וא ,שואייו המיא לש השודג הדימ ולא תולאשל התוולתנ ףא

לשמ אלא הארבנ אלו לארשי התייה אל דוע ןהבש םינשב וליאו .תואבל הנכו הזע

תודוהל ושייבתה הילעבמ םיברש — תיאליטרע שפנ תאשמ רתויה לכל וא ,התייה
תובקונ תולאש ללחב ורסינ — םיברה תושרב ןכש לכ ,םמצע ןיבל םניב וליפא הב

.הקודיצ וא התוציחנ יבגל וליפאו ,התמקהל יוכיסה םצע יבגל

העיסוק בשיעורו, בתוחלתו או אף בטיבו של העתיד המזומן לישות שבטית,
–לאומית או מדינית זו או אחרת מוכר וידוע הוא בכל דור ודור כעיסוק רגשי

אינטלקטואלי לחוקרים במופלא, שמטבע הדברים יש בהם ברוכי דמיון וחריפי

שכל ויש בהם מפוטמי הזיות או רדופי ביעותים. לעתים קרובות יש לו לעיסוק
זה כר יניקה אידיאולוגי או אף תיאולוגי, דבר המאפיין במיוחד את נבואות הזעם

והחורבן של נביאי התנ"ך, וכנגדן במידת מה לפחות אף את אלו הקרויות נבואות

נחמה שבאותו ספר הספרים. הוא הדין, כידוע, גם בהנחת היסוד של
–ההיסטוריוסופיה הנוצרית הקלאסית, ששקדה להציג את ישראל "החדש" כניגודו

מתחרה לזו ה"ישנה".–השלמתו של ה"ישן", ואת הברית ה"חדשה" כמקבילה

אי הוודאות היא, כמובן, יסוד מוסד בהוויית העולם, קל וחומר בהוויה
האנושית. אם נרהיב עוז בנפשנו להתקרב אל סף האבסורד, נוכל לומר שבדיעבד

 מפתיע,˙ÙÁÂ‰דומה כי בתולדות המאה העשרים, לפחות, היו ההפתעות הדבר 

ובמהלכה אפשר היה יותר מכל לצפות לבלתי צפוי. על דרך ההיקש אולי מותר
 פרקÎÏלנו לפסוק שכך יכלו לסכם את ניסיונם אנשים בעלי ראייה כוללת ב

מפרקיהם של דברי הימים. בהיסטוריה רצופת הפורענויות של היהודים כעדת

 לקח זה קונה לו משמעות ספק— ואולי אף גאה באומללותה —פזורה נרדפת 
דטרמיניסטית, ספק אפוקליפטית. כך נעשו אסון וחידלון חלק אימננטי, כמעט

עקרוני, מן התודעה הקיבוצית, כרוכים יחד כמחלון וכליון, שני האחים האפרתים

ממגילת רות, וצפויים כשכול וכישלון.
לא ייפלא אפוא שספקות כבדים וסיוטי אימים ליוו את ההתיישבות החדשה

בארץ ישראל מראשיתה. תכופות אף הובעו בפרהסיה, בגילוי לב ובתוקף מוסרי,

בפי מוריה, חוזיה ונושאי דגלה. אחד העם וביאליק, י"ח ברנר וא"צ גרינברג נתנו
איש כדרכו וכמזגו. גם כאשר נקשרו–להם ביטוי צלול או אף מכמיר לבב, איש

להם תקוות משיחיות מרקיעות, לא גרע הדבר מכובד המועקה. אפילו בחללה

של ישראל ריבונית, ממלכתית, שמקרוב ומרחוק משכימים לפתחה ועל קרובים
ורחוקים מוראה (יותר על רחוקים מאשר על קרובים, למען האמת), עדיין הם

מרחפים ומנסרים. עתה כאז. משמע: אין הם רק פועל יוצא ממציאות קשה או
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בעייתית. יונקים הם מאותם רבדים דשנים ומדושנים שבנפש היהודי, שראשיתם
פסימיות דוויה ופטליסטית ואחריתם הלקאה עצמית מזוכיסטית.

ובכן, את ביטחוני המוצק (והחריג) בעתידה ובאריכות ימיה של מדינת ישראל

תיאופוריים, ובין אם–(בין אם תוסיף להתקרא בשם זה, על ממדיו ה"אמוניים"
תבחר לה שם היאה יותר למדינת לאום) הייתי יכול לבסס על ניתוח השוואתי

ומושכל של נתונים סטטיסטיים המתייחסים ליכולתה הצבאית, המדינית,

המדעית, הטכנולוגית והעסקית, על הרקע הגיאופוליטי, האנושי והתרבותי של
Ó‰Â˙Âהסביבה שבה היא שתולה. אבל התנאי המכריע, הגורלי לביטחון זה, כרוך ב

 של המדינה לעתיד לבוא. רוצה לומר: בשינוי‰˙Ó‰Â כלומר, ב—של אותו עתיד 

היסודי, המתחייב והמיוחל, בערכיה.
הלשון העברית לא הייתה שבה להיות חי הנושא את עצמו לולא עברה

יום, לשון–סקרליזציה", שהפך אותה מ"לשון קודש" ללשון יום–תהליך של "דה

של חול (ואפילו חול שבחול). כך גם מדינת ישראל אין לה עתיד אלא במידה
יודאיזציה", שיגאל אותה מבלואי לבושה–שתעבור תהליך מופלג של "דה

ה"אידיאוקרטי" ומדפוסי מחשבה ופעולה של "מדינה יהודית" (או "מדינת

 לא עוד—היהודים"). בעולם האומות כפי שהוא תמצא זו אז את מקומה 
כמדינת קהילה או עדה אלא כמדינת לאום טריטוריאלית, חילונית ודמוקרטית,

כחי הנושא את עצמו, בר קיום ובר שלטון.

ואז, "השמים יהיו הגבול".
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