
החילתיםהציוניםהאם
אריאליעזא1ל

שלפיהתפישה,התקבעהבישראלחברהך׳"

הדתיתוהציונותהקנונית־חילוניתהציונות

בכפיפהלהתקייםיכולותהלאומנית־משיחית

בניואנסיםנתפשותהשתייםישראל.במדינתאחת

ביןלהבדליםבדומהמשותפת,אחתאידיאולוגיהשל
המדינית,הציונותלביןהרוחנית־תרבותיתהציונות
מדוברלמעשה,אךהמעשית.ציונותלביןבינןאו

זו,אתזוהסותרותשונות,לאומיותתפישותבשתי
במדינתוהמשטרהזהותהאופי,קביעתעלומתחרות

בזהותהמותניתבמשותףלהתקייםויכולתןישראל,

השלטת.התפישהשל

השתיים.ביןמבדיליםיסודמאפייניחמישה

בצו־ראתההקנונית־חילוניתהציונותהראשון

רך

$TS1$בצורך$TS1$

$DN2$בצורך$DN2$לה־המניעאתבטוח"ב"מקלטהיהודיהעםשל

קמת

$TS1$להקמת$TS1$

$DN2$להקמת$DN2$.כל־ארץבחבלריבונותלנו"תינתןהמדינה

שהו

$TS1$כלשהו$TS1$

$DN2$כלשהו$DN2$המוצד־עמנולצורכישיספיקהאדמהפניעל

קים,

$TS1$,המוצדקים$TS1$

$DN2$,המוצדקים$DN2$ב"מדינתהרצלכתבבעצמנו",נדאגהשארלכל

בציוויראתההלאומנית־משיחיתהציונותהיהודים".

לה־המניעאתהמקראיתההבטחהלמימושהאלוהי

קמת

$TS1$להקמת$TS1$

$DN2$להקמת$DN2$.לרשתשנצטווינומשום"התנחלנו...המדינה

הצהירלאבותינו",יתעלההאלנתןאשרהארץאת

במס־בדיוניםאמונים","גושמראשיפליקס,מנחם

גרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$ב-9791.מורה,אלוןבג"ץ

בח־ראתההקנוניתהציונותהשניהמאפיין

זונה

$TS1$בחזונה$TS1$

$DN2$בחזונה$DN2$ול־יהודירוביוצרתהיהודיתההתיישבותאת

צדו

$TS1$ולצדו$TS1$

$DN2$ולצדו$DN2$מארץהערביםשלהרחקתם"אתערבי,מיעוט
בהח־הדעתעלמתקבלתלבלתיחושבהנניישראל

לט",
$TS1$,"בהחלט$TS1$

$DN2$,"בהחלט$DN2$המשיחיתהציונותב-3291.ז׳בוטינסקיהבטיח

יהושעשלהמקראיבנוסחההתנחלותאתמבכרת

וישבתםהארץאת׳והורשתםמצוונו"שכןבן־נון:

מפ־ושםאותה׳.לרשתהארץאתנתתילכםכיבה

רש

$TS1$מפרש$TS1$

$DN2$מפרש$DN2$וישבתםואזמיושביהאותה׳והורשתםרש"י

פליקס.והסבירהמשיךבה...׳",
ראתההקנוניתהציונותהשלישיהמאפיין

המדיני־מש־היסודאתהבינלאומיתבלגיטימציה

פטי

$TS1$המדינימשפטי$TS1$

$DN2$המדינימשפטי$DN2$הז־עללהישעןוביקשההמדינה,להקמת"

כויות

$TS1$הזכויות"$TS1$

$DN2$הזכויות"$DN2$"עם.לכלשישעצמיתלהגדרההטבעיות

יסודועלוההיסטוריתהטבעיתזכותנו"ובתוקף

דודהכריזהמאוחדות",האומותעצרתהחלטת

במאיב-41ישראלמדינתהקמתעלבן־גוריון

ותובעתזאת,שוללתהמשיחיתהציונות.1948

תוךההיסטוריות""הזכויותבסיסעלהארץאת
המרחבייםהמדיניים,לשינוייםהתכחשותכדי

הביתחורבןמאזא"יעלשעברווהדמוגרפיים

המ־היאהאו"םהחלטתשלאלזכור"חשובהשני:

קור

$TS1$המקור$TS1$

$DN2$המקור$DN2$שלוהבטחתוהתנ"ךאלאהארץ,עללזכותנו

סמוטריץ׳.בצלאלשנתייםלפניהכריזהקב"ה",
"לפניכיהשנה,וקבעהוסיףאבינרשלמהוהרב

בשיממונה".הארץעמדההציוניתההתיישבות

ביקשוישראלגבולותאתהרביעיהמאפיין

עלמחשבהמתוךלקבועהקנוניתהציונותמנהיגי
הכלכליים.לצרכיהבנוגעבעיקרהמדינה,עתיד

יש־ארץגבולותאתלקבועמבקשיםאנחנו"אם

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$רקלאאותהאנורואיםאםבעיקרהיום,של
היהודיהעתידכארץאלאהיהודיהעברכנחלת

הגבולותאתמלאבחשבוןלהביאיכוליםאנואין

שהםהמסורת,פיעללנוהמובטחיםהאידיאליים,

ויצ־בן־גוריוןכתבוהיום",שלבתנאיםמדירחבים

חק

$TS1$ויצחק$TS1$

$DN2$ויצחק$DN2$א"י".בספרםב-8191,בן־צבי"

הםהגבולותהלאומנית־משיחיתהציונותבעיני

לה־ביקשההקנוניתשהציונותפעםבכלהעניין.לב

כריע

$TS1$להכריע$TS1$

$DN2$להכריע$DN2$יהודי,רובשלהיעדי־העלשלושתמבין

לטו־המנדטוריתישראלארץוכלדמוקרטיה

בת

$TS1$לטובת$TS1$

$DN2$לטובת$DN2$חשפההמשיחיתהציונותהראשונים,השניים

זאת.למנועכדיוהכוהנותהלאומנותציפורניאת

הציוניתהתנועהקיבלהשבההראשונהבפעםכבר

פילועדתדו"חבעקבותהארץ,חלוקתרעיוןאת

וקליטתממנהבחלקמדינההקמתלצורךב-7391,
"העםהמזרחי:בוועידתאזהכריזואירופה,יהדות

לצ־ניסיוןשהואאיזהעםלעולםישליםלאהיהודי

מצם

$TS1$לצמצם$TS1$

$DN2$לצמצם$DN2$ישראל,ארץשלההיסטורייםגבולותיהאת
הסירובהגבורה".מפיישראל,לעםשהובטחהכפי

ההכרעהאתדחוהבריטיתוהנסיגהלחלוקההערבי

קיב־הקנוניתהציונותכאשרעשור,כעבורבסוגיה.
לה

$TS1$קיבלה$TS1$
$DN2$קיבלה$DN2$ישראל,מדינתאתוהקימההחלוקההחלטתאת
מולהודיהלתפילתיהודיםהתאספושברומאבשעה

הכנ־ובביתבא"י,החורבןאתהמסמלטיטוס,שער

סת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$לאומותהודיהתפילתחיברואביבבתלהגדול

הכוש־למעןההכרעהביוםהצביעו"אשרהעולם

לת

$TS1$הכושלת$TS1$

$DN2$הכושלת$DN2$,אבו־בנחלתושאריתשםלהלתתשבאומות

תיה"

$TS1$"אבותיה$TS1$

$DN2$"אבותיה$DN2$החלוקה.החלטתאתשיללההמזרחיתנועת
הכיפוריםיוםמלחמתאחריההפרדההסכמי

צביהרבהכרזתרקעעלאמונים","גושאתהולידו

הגו־רמתעלושומרון,יהודה"עלכיקוקיהודה

לן...
$TS1$...הגולן$TS1$

$DN2$...הגולן$DN2$׳מלח־לעשותברצוניאםאותישאלמישהו

מת

$TS1$׳מלחמת$TS1$

$DN2$׳מלחמת$DN2$...גופותי־עלמלחמה!בלייעבורלאזהאחים׳

נו

$TS1$גופותינו$TS1$

$DN2$גופותינו$DN2$מצריםעםהשלוםהסכםכולנו!".איברינו!ועל

היסודבאמנתקבעהוהיאיש"ע,מועצתאתהוליד

שמגמ־הצעהבכלרואה"המועצהב-1891:שלה

תה

$TS1$שמגמתה$TS1$

$DN2$שמגמתה$DN2$בלתימעשהזר...לריבוןמא"יחלקיםלמסור

שאףהיהודית,המחתרתפעלהזהרקעעלחוקי".

אתלעצורכדיהביתהרמסגדיאתלפוצץביקשה

לש־גורן,שלמההרבגישתגםהיתהזוהתהליך.

עבר

$TS1$לשעבר$TS1$

$DN2$לשעבר$DN2$אתב־3991שללהואלישראל.הראשיהרב

המוס־ושלהבינלאומיתהקהילהשלהלגיטימיות

דות

$TS1$המוסדות$TS1$

$DN2$המוסדות$DN2$מי־למעןשטחיםעללוותרבישראלהנבחרים

מוש

$TS1$מימוש$TS1$

$DN2$מימוש$DN2$חוקשוםבכוח"איןשלום:כמואחרים,ערכים
כלזכויותינו".מעמדנו,לשנותבינלאומיאולאומי

חל1מם?עלל1ותראלצ1
הסכמיגםוכךמומשו,הללוההיסטוריותההכרעות

ההת־תוכניתוגםלפלסטינים,ישראלביןהביניים

נתקות

$TS1$ההתנתקות$TS1$

$DN2$ההתנתקות$DN2$הציונותאנשימצדהכבדהלחץאףעל

הצי־תמיכתבשלבעיקרזאתהלאומנית־משיחית.

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$היפר־כישהאמינוהממשלה,ראשיונחישות

דות

$TS1$היפרדות$TS1$

$DN2$היפרדות$DN2$דמוקרטיתישראלאתתשמורמהפלסטינים

יהודי.רובובעלת

הקנונית־חילוניתהציונותהחמישיוהמאפיין
דמו־ומשטראופיבעלתכמדינהישראלאתראתה

קרטיים

$TS1$דמוקרטיים$TS1$

$DN2$דמוקרטיים$DN2$,בהקמתבן־גוריוןשהכריזכפיוליברליים
יסו־עלמושתתתתהיה...ישראל"מדינתהמדינה:

דות

$TS1$יסודות$TS1$

$DN2$יסודות$DN2$,זכויותשוויוןתקייםוהשלום...הצדקהחירות

הציונותבעינידת...".חופשתבטיחומדיני...חברתי

פלטפורמהאלאאינוהדמוקרטיהמשטרהמשיחית

המדינהתקומתגלויות,קיבוץ"איןחזונם.למימוש

יע־עודלפנינוראשונים...נדבכיםאלאוביטחונה

דים

$TS1$יעדים$TS1$

$DN2$יעדים$DN2$וב־הציונות,שלאינטגרליחלקשהםכבירים

ראשם:

$TS1$:ובראשם$TS1$

$DN2$:ובראשם$DN2$השבתקדוש׳,וגויכוהנים׳ממלכתהקמת

המ־ביתובנייןדודביתממלכתכינוןלציון,שכינה

קדש

$TS1$המקדש$TS1$

$DN2$המקדש$DN2$שדי",במלכותעולםלתיקוןמפתחכנקודת
הסיכויים".כל"כנגדלספרבהקדמהפורתחנןכתב

כשאיכזצההליכודשעברההמהפך

לאומנית־משיחיתאידיאולוגיה
ועכשיוהעדיפויות,סדראתשינה

השלמהא"ילמעןמותרהכל

לא־עדהנהיגהבישראלהפוליטיתהמערכתאת

חרונה

$TS1$לאחרונה$TS1$

$DN2$לאחרונה$DN2$והאידיאולוגיההקנונית־החילונית,הציונות

עדיפותנתנהרע,ומהטובמההמגדירההשלטת,

במש־ולחברותלביטחוןיהודי,לרובלדמוקרטיה,

פחת

$TS1$במשפחת$TS1$

$DN2$במשפחת$DN2$,במסגרתהשלמה.ישראללארץולאהעמים

לא־הלאומנית־משיחיתלציונותאיפשרההיאזו

תגר

$TS1$לאתגר$TS1$

$DN2$לאתגר$DN2$הקיים.הסדראת

הליכודתנועתשעברההמהפךבשלכיום,

הרוויזיוניסטיתוהתנועהחרותתנועתשלהיורשת

הלאומנית־הציונותשלהאידיאולוגיהאתבאמצה

משיחית

$TS1$הלאומניתמשיחית$TS1$

$DN2$הלאומניתמשיחית$DN2$העדיפותסדרהשתנהאליה,ובחבירתה

והמפלגותהליכודהציונות.שליעדי־העלבשלושת

נתניהו,בנימיןבהנהגתיחדיו,הלאומניות־משיחיות
בביתהפגיעהאתמוביליםשקד,ואיילתבנטנפתלי

בז־החוק,בשלטוןהסף,בשומריהעליון,המשפט

כויות

$TS1$בזכויות$TS1$

$DN2$בזכויות$DN2$יהדותעםישראלשלבקשרוהאדם,האזרח

למ־והכלובתדמיתההמדינהבמעמדהתפוצות,

ען

$TS1$למען$TS1$

$DN2$למען$DN2$רובכיוםאיןשבההשלמה,ישראלארץאשליית

הואוהחלוםהחלום,אתלסמןצריכים"אנחנויהודי.

הריבונית",ישראלמארץחלקיהיוושומרוןשיהודה
מקוםכאן"יש.2016בספטמברבנטנפתליהכריז

בל־אחדעםשללאומיותשאיפותולמימושלהגדרה

בד

$TS1$בלבד$TS1$

$DN2$בלבד$DN2$פלסטינים?לאומיות?שאיפותהיהודי...העם

בצ־אחריוהחזיקהחרהחשבוננו".עללאכאן.לא

לאל

$TS1$בצלאל$TS1$

$DN2$בצלאל$DN2$,סי־השנהוביולי.2017בספטמברסמוטריץ׳

כם

$TS1$סיכם$TS1$

$DN2$סיכם$DN2$להחלתהבא,לשלבנעבור"כןהממשלה:ראש

ושומרון".יהודהבשטחיבהדרגהישראליתריבונות
שללמותולהביאעלולותהקרובותהבחירות

מדי־שלודמוקרטיתיהודיתהזהויותצמד

נת

$TS1$מדינת$TS1$

$DN2$מדינת$DN2$.נוק־שהממשלההמדיניותלנוכחזאתישראל
טת

$TS1$נוקטת$TS1$
$DN2$נוקטת$DN2$מהפלסטי־להיפרדותהמדינילתהליךבהקשר

נים,

$TS1$,מהפלסטינים$TS1$

$DN2$,מהפלסטינים$DN2$המי־זכויותובפוליטיקה,במדינההדתמעמד

עוטים,

$TS1$,המיעוטים$TS1$

$DN2$,המיעוטים$DN2$החברהארגונימעמדומעמדן,הנשיםזכויות

אלה.כלעלציבורימאבקלקייםוהזכותהאזרחית,

שמפרשיםפוליטיקאיםמניעיםהאלההמגמותאת

הםעניין.בכללהחליטהרובכזכותהדמוקרטיהאת

יכולהרובשלפיוהדמוקרטיהעיקרוןאתפוסלים

המיעוטזכויותאתמבטיחשהואבתנאירקלשלוט

כזירה,נתפשהעולםהדמוקרטיה.מושאוהפרט

פחותאפם".סכום"משחקהואבההשולטשההיגיון

שאינומישלי.למחנהיותרמשמעוהשנילמחנה

ולאחר,לשונהמקוםאיןנגדי.בהכרחהואביתומך
מצעדזהוהמדיניבמישורוהןהחברתיבמישורהן

שכנעתלאאםהגורס:אנטי־דמוקרטי,ממשלתי

לחוק.מחוץאלותוציאתשתיקתשמיץ,
הקנונית־הציונותהיתהשנהממאהיותרבמשך

חילונית
$TS1$הקנוניתחילונית$TS1$

$DN2$הקנוניתחילונית$DN2$איפ־היאהישראלית.בחברההדומיננטית

שרה

$TS1$איפשרה$TS1$

$DN2$איפשרה$DN2$הציונותיריבתה,שלוהתפתחותהקיומהאת

הלאומנית־כשהציונותכיום,הלאומנית־משיחית.

משיחית

$TS1$הלאומניתמשיחית$TS1$

$DN2$הלאומניתמשיחית$DN2$האדי־בחסותהבכורה,אתותופסתהולכת

שות

$TS1$האדישות$TS1$

$DN2$האדישות$DN2$,שעטנז"המשותףבקיוםרואההיאהציבורית"

להכחידשישומצהירהסובלנות,אפסמגלהאסור,

של־נשאלכאשרהקנונית־החילונית.הציונותאת

מה

$TS1$שלמה$TS1$

$DN2$שלמה$DN2$באפרילב-61אחרונות,לידיעותבראיוןגורן

משתל־ישראלמדינתאתרואההואכיצד,1965

בת

$TS1$משתלבת$TS1$

$DN2$משתלבת$DN2$הואישראל,עםשלהמשיחיתהגאולהבחזון

בינייםמצבשלהאפשרותאתשוללת"ההלכהאמר:

בלבד:תקופותבשלושומכירהההיסטוריבתהליך

חו־עדבן־נוןיהושעידיעלהארץמכיבושהאחת,

רבן

$TS1$חורבן$TS1$

$DN2$חורבן$DN2$השלי־הגלות,תקופתהשנייה,המקדש,בית

שית,

$TS1$,השלישית$TS1$

$DN2$,השלישית$DN2$נמ־שאנחנומאמיןאניהמשיחית.התקופה

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$בא־מאמיןאניהזו...התקופהבתחילתעכשיו

מונה

$TS1$באמונה$TS1$

$DN2$באמונה$DN2$המקדש".ביתבהקמתלראותשנזכהשלמה
קודמו־מכליותרהקרובות,הבחירותתוצאות

תיהן,

$TS1$,קודמותיהן$TS1$

$DN2$,קודמותיהן$DN2$המל־הוכרעהאםיעידושתקום,והממשלה

חמה

$TS1$המלחמה$TS1$

$DN2$המלחמה$DN2$הקנונית־חילוניתהציונותביןהאידיאולוגית
חסידיכזה,במקרההלאומנית־המשיחית.לציונות

ותיוותרחלומםעללוותריידרשוהקנוניתהציונות

עתהכברהחלותאפשרויות,משלושאחתרקלהם

למלחמתגםלהובילשעלולמאבקשונות:בעוצמות

כאנוסים.חייםאוישראלממדינתהגירהאזרחים,

הערה



