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ם סיומה של המאה ממהרות האליטות הישראליות להתייצב, כבנים נאמנים,ע
, נכונות תמיד להעדיף השתלבות על פני התבדלות,˙‡Â¯Â‰לפקודתה של 

להוטות להפנות עורף לדרישותיה של הלאומיות, בושות בדת הפרימיטיבית

–שאת מצוותיה מקיימים רבים מדי מקרב בני עמן. זוהי עוד הוכחה לכך שתל
אביב מפגרת אחרי זמנה, שהרי בזרמים הרוחניים העיקריים במערב כישלונה

של הנאורות הולך ומתבלט מדי יום. הרעיון שהאנושות "תתקדם" אל מעבר

לאמונה הדתית ולנאמנות הלאומית, לשלב קיום נאור יותר, עבר מן העולם.
אפילו אנשי הרוח הנטולים אמונה דתית מודים שההיסטוריה והמדע כאחד

מערערים את חזונם של הוגי הנאורות ומזכירים לנו אמיתות עמוקות יותר.

הדבר הראשון שיש לומר על ישראל כמדינה יהודית הוא שזהו הבסיס היציב
והאיתן היחיד אשר ייתכן עבורה. אחרים אינם בנמצא. נאמנות, גאווה וזהות

לאומית ייבנו מן היסוד הזה, או יישחקו עד דק. כשם שילדי צרפת לומדים בבית

הספר על "אבותינו הקלטים הקדמונים" והאמריקנים לומדים להוקיר את "אבותינו
המייסדים", צריכים הישראלים להסתמך על העבר העומד לרשותם, במקום

לנסות ולדמיין "אדם חדש" המשוחרר מזיקות קדמוניות שכאלה.

תפקידה של הדת במדינה ממין זה לעולם יעורר ויכוח. הדבר נובע במידת
–מה מכך שנקודת המוצא של הישראלים היא לעתים קרובות מדי המצב בארצות

הברית, שם מנסה המדינה (באמצעות בתי המשפט, המבטאים את השקפותיה

של האליטה החילונית) כבר עשרות שנים לדחוק את רגליה של הדת. פרשנות זו
של החוקה האמריקנית היא כוזבת, ובית המשפט העליון כבר שוקד על שינויה

כדי שתשוב ותשקף את מרכזיותה של הדת באמריקה. "קיר ההפרדה" האמריקני

בין הדת לבין המדינה, ההולך ומתערער, ייחודי גם הוא למדינה זו. הדגמים
המדיניים האירופיים, ואפילו הדגם של צרפת, שידעה חילוניות בוטה, מתאפיינים

בשיתוף פעולה הרבה יותר הדוק בין דת למדינה. הדוגמה של אנגליה מורה

 אם כי—שכנסייה ממלכתית אינה צריכה להוות איום כלשהו על חופש הדת 
אנו גם למדים ממנה שתמיכה רשמית עלולה להיות למעמסה על כנסייה כזאת.



ÁÂ¯Û ‰˙˘¢Ë Ø πππ±  25  •

יחד עם זאת, הלקח שניתן להפיק מן הדגמים הזרים הוא מצומצם, כי אין
עוד דת כיהדות ואין עוד עם כעם היהודי. בעשרות השנים הקרובות, כשמניינה

של יהדות אמריקה ילך ויפחת, תהיה ישראל לביתה של הקהילה היהודית הגדולה

בתבל, ויהיה עליה להפוך למרכז החיים היהודיים בעולם, לראשונה מאז חורבן
הבית השני. בשנים שחלפו מאז 1948 היא לא מילאה תפקיד זה, אלא הייתה

נושא לדאגה ולרחמים ויעד לצדקה, אם כי גם מקור לסקרנות ולגאווה רבה. אך

עם הגידול באוכלוסייה ובמשאבים הכלכליים, בד בבד עם הכרסום הניכר בגודלה
הברית, עשויים יחסי ישראל והתפוצות–של האוכלוסייה היהודית בארצות

להשתנות.

עשויים. אם יתחילו הישראלים להשתית את זהותם על הלאום בלבד, לא
יהיה בסיס שניתן לבנות עליו יחסים עם יהודים המחזיקים בדרכונים שונים.

הוויכוח בנושא הזהות וההמשכיות בתפוצות נסב על השאלה אם להתבסס על

הלאומיות היהודית או לאמץ את הדת היהודית. והתשובה היא ברורה, כי בכורי
ההיתוך השונים שבהם חיים יהודי התפוצות אי אפשר לקיים תחושה של לאומיות

נפרדת ללא דת. אך בישראל העדר הדתיות לא יוביל להתבוללות ולנישואי

תערובת. הסכנה כאן אינה שאנשים ייהפכו למה שרב אחד כינה "נוצרים דוברי
עברית", אלא שיהיו ישראלים דוברי עברית, שאינם יהודים עוד.

במאה העשרים ואחת תהיה ישראל מרכז החיים היהודיים בעולם. היא

יכולה לבחור בדרך של החילוניות. הישראלים יכולים להחליט שייעודה האמיתי
של המדינה היהודית, שיאה האמיתי של הציונות, הוא קיומה של מולדת שבה

יכולים היהודים לזנוח במצפון נקי את דתם ולהמירה בלאומיות הפחות תובענית

ממנה. הם יעשו זאת לא משיקולי נוחות אלא מתוך אמונה "מודרנית" ו"נאורה",
וילדיהם לא יהפכו באמת לנוצרים. אם אכן תבחר ישראל בדרך זו, יזרים לב

החיים היהודיים בעולם רעל בעורקים המזינים קהילות יהודיות אחרות. יהדות

העולם תהפוך לגוף רפה אונים, אשר מורכב בעיקר מקהילות אורתודוקסיות
זעירות הקשורות ביניהן קשר הדוק.

למען האמת, הישראלים אינם אומה המבוססת על קרבת דם יותר מן

האמריקנים. גם ישראל היא כור היתוך של אתיופים, גרמנים, מרוקנים, פולנים,
רוסים וכן הלאה, שהדבר היחיד המאחד אותם הוא דתם. אם אין לה צורך בדת

לאומית, ודת זו אינה–ממלכתית, היא זקוקה לדת אזרחית ככל דמוקרטיה רב

יכולה להיות אלא גרסה של היהדות. ללא יהדות בלב חייה הלאומיים תאבד
ישראל את תכלית קיומה, את קשריה עם התפוצות ואת עמדת המנהיגות שלה

כלפיהן, ואת המלט המלכד אותה מבחינה חברתית.
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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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