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נחזור אל היסודות. האם נועדה הציונות להיות רק תנועה חילונית שתפקידה
ליצור עבור היהודים מקלט פיזי ותו לא, או שמא נועדה לגלם את תחיית העם

היהודי ועל כן להיות צעד לקראת הגאולה? האם יש לציונות קשר כלשהו לדת?

המאבק המופשט סביב שאלות אלה הושעה כשגבר הצורך ביצירתה של המדינה
ובהגנה עליה, אך עתה הוא מתחדש ביתר שאת. אולם השנה אינה 1898

והאידיאליסטים הצעירים של תנועת ההשכלה, שביקשו לבנות עולם טוב יותר

על ידי התפרקות ממשאה הכבד של היהדות, היו תוצר של מקום אחר ושל זמן
שחלף זה כבר. גם שנת 1948 חלפה עברה, ותיאוריית ה"נורמליזציה" (שביקשה

להמיר זהות דתית בריבונות) של הציונים החילונים מיושנת כיום לא פחות מן

הכלכלה הסוציאליסטית שלהם. עתידה של ישראל חייב להיות מושתת על
עברה. עליה להיות מדינה יהודית בעלת תרבות יהודית, המשמשת יותר ויותר

כמרכז החיים היהודיים בתבל וממחישה לאומות העולם כיצד יכול עם ליהנות

מכלכלה מודרנית ומחופש פוליטי בלי לאבד את ההיסטוריה שלו, את מורשתו,
את דתו ואת ייחודו.
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הגיגים על מדינת ישראל אין כל משקל, כך נראה לי, אם לבעל ההגיגים איןל
זכות הצבעה במדינה זו. הריבונות, אם יש לה משמעות כלשהי, מחייבת

אחריות כלפי רצון הבוחר, ואין לה עסק במחשבותיהם של אינטלקטואלים

החיים בתפוצה, יהיו נלהבים, בעלי כוונות טובות ו"מחויבות" ככל שיהיו. הדעות
 דעות מחוץ לארץ, מין זמזום—הבאות מחוץ לארץ נותרות בדיוק מה שהן 

רקע, לעתים מטריד, לעתים תובעני, אך תמיד בלתי רלוונטי לאזרחים המצביעים

החשופים לסכנות הנובעות מהחלטה לאומית בלתי ניתנת לביטול. למדינות
ריבוניות יש זכות להחליט את החלטותיהן לגבי עתידן, תוך התבססות הן על
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המנדט שנתנה ההצבעה בקלפי והן על חשיבתם העצמאית של הנבחרים. לכן כל
מה שאגיד לא ייחשב, בסופו של דבר, יותר מזמזום וקנטור. אם אינני חיה

בישראל ואין לי זכות בחירה בה, מדוע שיהיה אכפת לישראלי כלשהו מה אני

חושבת? והגבלה זו חלה לא רק על כתבנים עצמאים כמוני, אלא גם על לחצים
בלתי פוסקים שמפעילים ראשי ארגונים חשובים בתפוצות.

תצובקל תופרטצהב אלו ןויזופמיסב תופתתשהב רבודמש רחאמ ,ןכ יפ לע ףא

תחא הרבה וליפא קוחשל חילצה אל ןמזהש חכוויהל החמש ינא ,תיטילופ ץחל
הלומעתב םויה םיקסועה ולא .תואמצעה תליגמב אטובש יפכ ןוירוג–ןב לש ונוזחב

ויפמ הנושארל יתעמשש יוטיב( "היחרזא לכ תנידמ"כ לארשי לש ןויערה ןעמל

םיאור םניא )ןגישימ בשות התע אוהש ,סאמש ןוטנא ילארשי–יברעה רפוסה לש
תייסולכואל ןב םוש .תואמצעה תליגמ לש ןוזחב חטבומ רבכ יחרזאה ןויוושהש

ןויוושל ןחובה ינבא — תסנכל רחביהל וא עיבצהלמ עונמ וניא לארשיב טועימה

םינוש םניא לארשי יחרזא םיברעה לש םייסיסבה םייטילופה םיאנתהו — יטילופ
םידוהיל ,הינטירבב .הינטירב יחרזא םידוהיה לש םייסיסבה םייטילופה םיאנתהמ

אלש ,וילאמ ןבומכ ,םהמ םיפצמ הדימ התואב ךא ,הריחב תוכז וילאמ ןבומכ שי

םילעמ ויה אל םג םה( הנידמה תססובמ הילעש תימשרה תורצנה תחת ורתחי
תויברעמה תויטרקומדה לכב תטלשה תוברתה איה תורצנה .)תאז תושעל םתעדב

תרחא הניחב לכמש ,םידוהיה לעו ,)ימשר–אל ןפואב םיתעל ,ימשר ןפואב םיתעל(

הניאש תיתד תוברת ךותב םייחל לגתסהל ,םהיתונידמב תיבב םמצע םישח
קהבומ דהוא וניא ילוא אוה טסילאיצוסכש תחא אל רמוא זוע סומע .םתוברת

רענתתש הנושארה הנידמה היהת אל לארשיש ףידעמ היה אוה ךא ,תוימואלה לש

,םייתדו םייתוברת םילמסמ תורענתהל עגונה לכבש יל הארנו .תוימואלה אטחמ
.הינפל תאז תושעל הילגנאל חינהל לארשיל היהי בטומ

תרשומ תויהל המיאתמ הנניא ,"ידוהי שפנ" יוטיבה הב עיפומש ,"הווקתה"

רישל יברע לע הפוכה קוח םוש ןיא ךא ;תמא ךכב שיש ןכתיי ?יברע דלי יפב
ךותמ הרושה תא רישל יתוא ץלאמה קוח לכ ןיאש םשכ ,בהוא וניאש םילימ

ושי דלונ ,תולצבח לש ןייפוי ףקומ" יכ הזירכמה "הקילבופרה לש ברקה ןונמה"

ימשרה ימואלה ןונמהה ונניא "הקילבופרה לש ברקה ןונמה" ,תמא ."םיל רבעמ
ןונמהה תריש יא לארשיב םא דואמ תקפקפמ ינא ןפוא לכב ךא .תירבה–תוצרא לש

— םיטועימה םישחש תיתוברתה תוחונה יאל רשאב .עשפל תבשחנ ימואלה

םייתדה םהיתודסומ םא ,םיפדרנ םניא םאש ירה — הנומתל ץוחמ םהש השוחתה
תומא ;ךכמ רתוי שורדל ןיא ,םהיתופיאש תא אטבל םיישפוח םהלש רפסה יתבו

ןתוירחא רדגב הז ןיא .ןקופיס לע ךכב תואב רתויב תוהובגה תוירסומה הדימה
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ןהיחרזא לכל ןמז לכבו תע לכב תמלשומ תיגולוכיספ תוחונ קינעהל תולשממ לש
.)דלומה גח ימיב ינקירמא ידוהי לכ ךכ לע ולאש(

ישראל נוסדה כמדינה יהודית. זוהי מטרתה, זהו ייעודה, זוהי משמעותה. כל

 היו עולים ומתעלים אילו הונהגה בה הפרדת— מטרה, ייעוד, משמעות —אלה 
הדת מהמדינה. סמלי התרבות, הדת והצביון הלאומי היו נשמרים וללא ספק אף

מתחזקים עם סילוקם של כלי הקודש מהזירה הפוליטית. רבנים צריכים להיות

רבנים; אל להם להיות פוליטיקאים. וכל עוד רוב הצעירים הישראלים מחויבים
בגיוס לצבא, על כל הישראלים, ובכלל זה הערבים ותלמידי הישיבות, לשרת

שירות חובה לאומי הולם ומועיל כשותפים במאמץ הלאומי. לא כל שירות

לאומי הוא בהכרח צבאי.
ואם תופשט ישראל מאופייה היהודי הייחודי, מה תהיה מטרת קיומה? היא

לא נוסדה רק מטעמים נגטיביים, כמקלט בלבד, אף כי ניתן להודות על כך שהיא

משמשת גם מטרה זו (וזה מקורו של "חוק השבות"); נהפוך הוא, היא נוסדה
 חירות שלא—כמהפכה לאומית המכוונת לתת ביטוי עצמי לחירות היהודית 

ניתן למצאה בשום מקום אחר מלבדה. לנצרות ולאיסלאם ארצות רבות שבהן

ניתן ביטוי עצמי לאיסלאם ולנצרות; לעם היהודי יש רק ארץ אחת, שהיא עדיין
פגיעה מאוד, עדיין תחת איום כבד, עדיין צעירה לימים, עדיין שתיל רך הזקוק

לטיפוח. בין שאנו מאמינים במושג ה"נפש" ובין שלא, להשליך אחר גוונו את

 הרי זה לשים ללעג ולבגוד—"התקווה" משום שהיא מדברת על "נפש יהודי" 
בעשרות דורות ששרדו את פראותן של שחיטות או עמדו בפיתוי הקל של המרת

דת או של היעלמות ביזמה עצמית אל תוך העמים שבקרבם ישבו היהודים. יש

בכך, מלבד זאת, גם מחיקה של ההיסטוריה, כאילו החליט אדם לכרות את
האונה הקדמית של מוחו במו ידיו.

כיום, כאשר מישהו מעז לתאר את מדינת ישראל כשתיל רך ופגיע, הוא

עלול להיות מותקף בקריאות בוז. מה, ישראל פגיעה? שתיל רך? האם כוונתך
לארץ שהיא המעצמה הצבאית הגדולה ביותר במזרח התיכון, והצלחה כלכלית

מאין כמותה? אך עצמה צבאית ופריחה כלכלית אינם יכולים לעמוד בפני רעיון

יוקד המעצב את הלך רוחם של דורות תלמידי בתי ספר. הרעיון המושרש בלבבות
ילדי הפלשתינאים הוא כעין תמונת עולם גרוטסקית ועוינת באכזריותה; זוהי

נגד של הציונות, ובמסגרתה מוצגת "פלשתין" כתרבות ומורשת עתיקה,–מעין גרסת

והיהודים והאתרים ההיסטוריים היהודיים אינם נוכחים בה כלל; והיא מופצת
בספרים הנדפסים באופן רשמי (מאז ראשית תהליך אוסלו) תחת חסותו של

משרד החינוך של הרשות הפלשתינית. הכוח הצבאי הישראלי והכלכלה המתפתחת
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˙ÈÒËÂ¯È‰ Ú¯·È˙ ÓÂ„¯È‰הם, לטווח רחוק, מחסומים שבירים למדי כנגד הספר 

Â·ÚÈÂ˙ ÊÓÂ ÏÎÈ˙‰ Èßהמלמד שהיהודים אינם אלא בני קבוצה דתית "שהטעו את ,

עצמם לחשוב שדי באמונה דתית להפוך אותם לאומה אחת"; או נגד טקסט

המיועד לכיתה ח', המציע את ההגדרה הבאה לגזענות: "האנושות סבלה מן
הרעה הזאת הן בזמנים העתיקים והן בעת החדשה, שכן 'השטן גרם שמעשיהם

הרעים ייראו יפים' [הקוראן, סורה 6, פסוק 43]. כאלה הם היהודים". מכיתה א'

עד י"ב, שום מפה המוצגת לתלמידים אינה מראה את ישראל, ותלמידים בכיתה
ה' לומדים ש"העם הפלשתינאי הוא צאצא הכנענים העתיקים". והרי לכם מתוך

Ï˘ÂÂ ‰Ú¯·È˙ ÏÎÈ˙‰ „ßאם תפנה מבטך לעבר העיר ירושלים, תראה את כיפת" :

הסלע על צבעה הזהוב היפהפה, ותבין אז את אחריותך לשחרר את המסגד
 הילדים—לה מן הכובשים החומסים". אף זאת בכיתה ד' ֵהשבוי ואת הכיפה האב

ק לנוַם לנו המוות, תחת היות מושפלים. ימתַָעמתבקשים לשנן את השיר: "נ

 למען אללה". ובכיתה ז' הדקלום הזה הופך למפורש יותר: "לוחם הג'יהאד המוות
מקריב עצמו לפי מצוות אללה למען הדת ולהגנת אומתו".

הבאת ציטטות שכאלה מסמנת את המצטט מיד (וברוח שוללת) כ"ימני";

–ובו בזמן, השימוש שהפלשתינאים עושים בספרי הלימוד שלהם לשם דה
לגיטימציה של מדינת ישראל ולביטוי יחסם אליה כאל מועדת לחיסול קרוב,

ראויים לאזכור בדיווחי העיתונים החשובים. ובכל זאת, שום צבא–נתפשים כלא

אין בכוחו למחוץ חשיבה המבוססת על שנאה יוקדת, ושום כלכלת מחשבים
אינה יכולה למחוק תעמולה שנקלטה כאמונה ממש. ובסופו של דבר, יהיה עלינו

לחכות ולראות אם תכנית אוסלו לשטחים תמורת שלום, בין שתיושם על ידי

העבודה ובין שתיושם על ידי הליכוד (או על ידי ממשלת אחדות הכוללת את
שתיהן, כפי שמציעים אחדים), תצליח להפחית ולבסוף גם למחוק כליל את

השנאה הרצחנית שהוחדרה כה עמוק אל נפשות ילדי בית הספר.

אך אם החברה הישראלית תחדל להיות יהודית בגלוי ובמודגש, מחמת
התחזקותן של סיסמאות כ"מדינת כל אזרחיה", מה יבדיל בין מפריחי הסיסמאות

הדמוקרטיים והרציונליים הללו ובין המסר העולה מספרי הלימוד של הרשות

הפלשתינית, המכריזים שהרעיון של אומה יהודית אינו אלא הזיה? כלום אין
לגיטימציה של ישראל–בשני הכיוונים האלה, באופן עקרוני, דחף משותף לדה

כארצם של היהודים?
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