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בה

$TS1$בתגובה$TS1$

$DN2$בתגובה$DN2$הר־התנועהמנהיגבידיאלאהלאום,לחוק

וויזיוניסטית,

$TS1$,הרוויזיוניסטית$TS1$

$DN2$,הרוויזיוניסטית$DN2$יפתיעוהןב-6291.ז׳בוטינסקי,זאב

של־הציונות,אודותהשגורהנראטיבמשנניאת

פיו

$TS1$שלפיו$TS1$

$DN2$שלפיו$DN2$מדינתלבנותהיתההציוניתהתנועהמטרת
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$TS1$והיסטורי$TS1$

$DN2$והיסטורי$DN2$המדינה""רעיוןשלשורשיואתמחדשהבוחן

שלמאמצםאחרות,במיליםהציונית.במחשבה
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$TS1$האקדמית$TS1$
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יהודית.לאוםלמדינתשאפולאכללהציונות
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$DN2$והריכוזית$DN2$טיעוניםדווקאאלאלבם,אתשמשךהוא

למתןושאיפההריבונות,שלריסונהבזכות
שונות.לאומיותלקבוצותאוטונונזיה

מרכזבראששענזדשומסקי,שלהמהלך

העבריתבאוניברסיטההציונותלחקרצ׳ריק

הוא"הארץ",שלהדעותבעמודיתדירוכותב

מיוחסתלרובלכת.מרחיקותהשלכותבעל

"צמחוניות"לדמויותלאוםלמדינתההתנגדות

"בריתאגודתאנשידוגמתלפציפיזם,נטייהעם

הרתי־כיטועןשומסקיאולםויורשיהם.שלום"

עה

$TS1$הרתיעה$TS1$

$DN2$הרתיעה$DN2$למעשההיתההלאוםממדינתגילושאלה
עולמםבמרכזעמדההיאיותר;הרבהשכיחה
אחדהרצל,ובהםהציונים,המנהיגיםמרביתשל

ההנה־לטענתו,בן־גוריון.ואףז׳בוטינסקיהעם,

גה

$TS1$ההנהגה$TS1$

$DN2$ההנהגה$DN2$היהודיהלאומיהמרחבאתדימיינההציונית

הציוניתהמדינהמהמדינה."אוטונומית"כספרה

ממדינתבתכליתשונהכהסדרתוארההעתידית

תר־אתיגשיםהיהודיהלאוםהריכוזית:הלאום

בותו

$TS1$תרבותו$TS1$

$DN2$תרבותו$DN2$שהמ־בעודהערביהלאוםלצדבנפרד

דינה

$TS1$שהמדינה$TS1$

$DN2$שהמדינה$DN2$ניטרלית.תהיהעצמה
היסטוריוןברנר,מיכאלממשיךדומהמגמה
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סבי־שונות,פוליטיותהצעותהשולחןעלהונחו

רות

$TS1$סבירות$TS1$

$DN2$סבירות$DN2$דומיניוןהקמתלמשלכמופחות,אויותר
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$TS1$שבןגוריון$TS1$

$DN2$שבןגוריון$DN2$אימץוז׳בוטינסקיענייןבוגילהבהחלט

פד־הסדריםבדברהצעותגםרווחובהתלהבות;
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$TS1$פדרטיביים$TS1$
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וטובהשונהיהודיתמדינהלדמייןכדיהפנטזיה

מדו־חלופהלחיפושפונהשהספרותבעודיותר.

מיינת,

$TS1$,מדומיינת$TS1$

$DN2$,מדומיינת$DN2$הטרי־התנועהכימזכיריםההיסטוריונים

סוריאליסטית

$TS1$הטריסוריאליסטית$TS1$

$DN2$הטריסוריאליסטית$DN2$מקורבעלותלמעשההיווהציונות
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טריטוריאליים.עיונות

היוהיהודיתהלאומיותהוגישלחלומותיהם

הממשיתמהמדינהיותרהרבהנועזיםאפוא

מהישראל.מדינתהיאלבסוףשקמהוהחיוורת

בדעמאוחדיםהיוהציוניםההוגיםואםהשתבש

הלאוםמדינתדגםדווקאמדועגרועשהואתם
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טועןויהדותציונותישראלריבוניםיהודים

טיפוסשלעלייתואתמייצגתישראלמדינתכי

המסורתישהיהודיבזמןהמדיני"."היהודיחדש

ידגרהיהודייםלחייוממשיתוכןלצקתנדרש

אוקספורדבאוניברסיטתהמלמדישראלי

המדינהמנגנוןעלמטילהמדיניהיהודיכיטוען

מבטלידגרבשמו.יהודיתלהיותהאחריותאת

היששלהמקובלותטרוניותיהםוכלמכל

מדוברולדעתודתית""כפייהבדברראלים

ממנושנחסךהמדיניליהודינוחהעבודהלוקת

זמןכליהדותואתלבטאאולהגדירהצורך

הלאוםמדינתלערכינאמנותמבטאשהוא

בנולפידיאירהפוליטיהזיגזגהיהודית.

זה.טיעוןאתיפהמדגיםומדינהדתשאי

היהודישלהתיאולוגיהאתלנסחמנסהידגר

בדמותםהבולטיםמייצגיהאתומוצאהמדיני
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התפוצותיהודישלתרעומתםאתאחתלא

שאינםמשוםחלקיים"כ"יהודיםכשהגדירם

לזהותקריאותיובזכותידועבארץמתגוררים

אבינריבכלל.היהדותלביןישראלמדינתבין

ליאתהואגםמגדירהציונותבחקרסמכא

טועןידגרמדינה.להקמתכשאיפההציונותבת

לתראיתמונתבעצםהיאזוחילוניתתפיסה

לאומשיחיתהדתיתלאומיתהטוטאליתמונה

לאומיתהדתיתהציונותבעודממנהפחות

"מדיבצירוף"יהודית"הצדעלהדגשעימה

היהודיםלבעיותמזורבוורואהיהודית"נה

באמצדבריםלאותםהמדיניתהציונותמייחלת

במשוואה.ה"מדינה"צדעלדגשעות

ל"מדינהשאפהלאשהציונותהידיעההאם

לרעיונותבחיובלהתייחסנטוהוגיהוכייהודית"
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דיווידמקמפפוליטיתהיסטוריהפלסטיןמניעת

יהודיאמריקאיחוקראנזיסקהלאוסלו.

ביבעברולמדמסורתיבביתבלונדון

אחרבדקדקנותעוקבספרועציון.הרשיבת

במשאישראלממשלותאתשהנחתההלוגיקה

לרצחועד8791מאזהערביהעולםעםומתן

לבודדעקביבאופןשאפהלטענתוישראלרבין.

מדינותעםהסכסוךמןהפלסטיניתהשאלהאת

נפהסכמיםלהשגתחתרההשכנות

התשאתהכינומצריםהשלוםהסכמירדים.

ישראלשכןריבונות""מניעתשללמדיניותתית

בלבדאוטונומיהלפלסטיניםלהעניקהתחייבה

מלאה.מעצמאותלהבדיל

הפלסהאוטונומיהמודלהעדיפהישראל

עללשמורלהאיפשרהזונוסחהשכןטינית

ב7691שנכבשובשטחיםישראליתשליטה
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