
הישראלית,הלאומיותהכחשתמשרתתמיאתלהביןכדי
הפלסטיניתהאמנהשל20בסעיףשכתובמהלקרואכדאי

אוההיסטוריהקשרבדבר"הטענותאש"ף:של

אחדבקנהעולותאינןלפלסטיןהיהודיםשלהרוחני

המדינהמרכיביעםאוההיסטוריה,אמיתותעם

)היינו,שמימיתכדתהיהדות,הנכונה.במשמעותם
עצמאית,מציאותבעלתלאומיותאינההתגלות(,של

עצמאית,אישיותבעלאחד,עםהיהודיםאיןכןוכמו

שייכים".הםשלהןבמדינותאזרחיםהםאלא

הסטודנטיםשלהמזון
בנוגעהחדשיםההיסטוריוניםטועניםבעצםמהאז

בשנתהוציאההפתוחההאוניברסיטההיהודית?ללאומיות

הספראומה"."להמציאבשםמאמריםקובץ(2006)תשס"ו

בחקר"סוגיותהקורסלומדישלהלימודיםבחומרנכללהזה
המזוןאתהיטבממחיש"זההאוניברסיטה.שלהלאומיות"

בישראל",רביםסטודנטיםניזוניםשממנוהאינטלקטואלי
מלאך.טוען

והנרידהאןיוסיהפרופסוריםהקורס,ובוניהעורכים

העוסקים"ממאמריםמורכבשהקובץהסבירווסרמן,

לסוףעדלדבריהם,היהודית־ישדאליה".הלאומיותבהמצאת
פוליטיעברחסרתדתיתעדההיוהיהודיםה־9והמאה

הלאומיתהתסיסהלטענתם,פוליטי.לעתידשאיפותוחסרת

להפסיקהיהודיםאתשעוררההיאה־9והמאהשלבאירופה
האומהאתולהמציאבלבד,דתכאלליהדותלהתייחס

מדינה.תדרוששזוכדיפוליטיתכאומההישראלית

שישמודיםהשנייםאובייקטיבים.בחוקריםמדוברלא

שהתנועההסיבהלהבנתם,הציונות.עםמוסריתבעיהלהם

"האופיהיאבלאומיותאינטנסיביבאופןמתעסקתהציונית

המרכזיתהדרישהשלמוסריתמבחינההבעייתי

שזובשעה)טריטוריאלית(מולדתלארןשלה

חלקםאמנםאחר",עםבניידיעלמכברזהמאוכלסת
מפריעלאזהאולםשלהם,האובייקטיביותבחוסרמודים

הלאומיותשלהמודרניותבדברטענותיהםאתלטעוןלהם

הישראלית.

שהיההלאומיותחוקרז"ל,הובסבאוםשכותבהדברים

שלב,"בשוםהטענה:אתלסכםיכוליםבעצמו,יהודי
השתמעהלאבבל,מגלותשובםמאזלאלפחות

למדינהעמוקהשאיפהשוםהיהודיםמהתבדלות

עדטריטוריאלית,למדינהשלאודאיפוליטית,

ה־91המאהבסוףהיהודיתהלאומיותשלהמצאתה

באופנה.אזשהייתההמערביתללאומיותכאנלוגיה

לארץהיהודיתהזיקהאתלזהותהצדקהשום"אין
ומןלשם,לרגלהעלייהמןשנבעהישראל,אבות

השאיפהעםהמשיח,ביאתעםאליהלשובהתקווה

חדשהטריטוריאליתלמדינההיהודיםכלאתלקבן

מידהבאותההעתיקה.הקודשבארןשמקומה

ששאיפתםטובים,שמוסלמיםלטעוןכביכולאפשר

בכךמתכווניםלמכה,לרגללעלותהיאביותרהעזה
ערבכיוםשהיאמישלבאזרחיהעצמםעללהכריז

הסעודית".

החברהבמדעיהמרכזיהקולהאלה,התפיסותבשם

בפרט,היהודיתהלאומיותואתבכלל,הלאומיותאתמציג

אתבספרוביסודיותמתארמלאךד"רמודרנית.כתופעה

היאההרצליאניתהציונות"כשבאה

הדורותחזוןאתמממשתהיאאםנשאלה

בקולותנתקלהרצלממנו.סוטהאו
לושאמרויהודיםאינטלקטואליםשל

והתנועהלאום,ולאדתהיאהיהדות

למצבהיהדותשלרגרסיההיאהציונית
באגףמסוימיםחלקיםשלה.המדיני
בדעהמחזיקיםהליברליובאגףהחרדי

היום"עדהזאת

ללאומיותשמתייחסיםבאקדמיה"יש
מקורוהזההמושגכוזבת.תודעהכאל
ההמוניםשלפיהןמרקסיסטיות,בתפיסות

כוזבת,בתודעהרבותפעמיםשקועים

אתלהסיחכדיהאליטותבידישנוצרה

האמיתיות"מהבעיותדעתם

לישראלועוינותBDSפוגשים"כשאנו

יודעיםאנחנובמערב,בקמפוסים

הזהבענייןמבוטללאחלקיששליהודים

ישראלמדינתאתמראייתםנובעוזה
הסיפורלדעתם,היהודי.מהסיפורכסטייה

מעלההתעלותהואהאמיתיהיהודי
עללוותרעליךוהמדיני.הארציהסיפור
היהודיים"הרוחחיילטובתהריבונות

אתמציגזה,בתחוםובישראלבעולםהבולטיםהחוקרים

להבנתסדורהחלופהומציגהזאתבתיאוריההחולשות

ובישראל.בעמיםהלאומיותתולדות

לא"הרצלגוריון:בן
התקומהרעיוןאתהמציא
הלאומית"

מצאההישראליתהאקדמיהאיךמלאךאתשואלאני

שלהראשונים"בעשוריםהאלה.בדעותמחזיקהעצמהאת

רבהבמידהעצמהאתראתההיאהישראלית,האקדמיה

מתארהואהציוני",המפעלשלהחיזוקלמשימתמגויסת

אולםהעם.בשירות"אקדמיההעניינים.השתלשלותאת

הקולהיחלשותשלתהליךאותובאקדמיההתרחשבהדרגה
בשנותאזאיבתרבות,נוספיםבאזוריםשקרההלאומי

והשמונים".השבעים

שלהראשוןהדורביןפערנוצרמלאך,טועןהזה,בשלב

שהמפעלברורהיההציונות"לאבותהשני.לדורהמדינה
העתיקהיהודיהגאולהחזוןמימושהואציוןושיבתהציוני
שהרצלאמרהרצל,אתכשהספידגוריון,בןמודרנית.בהבנה

הלאומיתהתקומהרעיוןאתגילהולאהמציאילא

האומהשלהממלכתיתהגאולהחזוןישראל;עםשל

נדודיו׳.שנותכלבמשךישראלעםאתליווהבארצה

התזוןעםלהזדהותקשההיוםהאקדמיבשית"אולם
המושגיםמעולםורחוקמשיחישהואגוריון,ובןהרצלשל

מדורבשונההיום,מהאקדמאיםרביםזמננו.בןהחילוני

לומריכוליםהםולכןהמסורת,מןמנותקיםהמדינה,מייסדי

מדובראחריםאצלחדשה.יצירההיאהלאומיתשהתקווה

היהודיהקיוםכשיאהגלותאתנסעלשמעלהבתפיסה

נסיגה".בציונותורואהרוחנית,מבחינה

ומהאוחזיםהחדשיםמההיסטוריוניםשרביםהסיבהזו

עלציון"העדפתהגלות.בשבחכותביםגלימתםבשיפולי
היהודית"ההיסטוריהתפיסתאתמעוותתהגולהפני

היאהמונותאיזםולא"הגלותגרואן(;ס׳)אריק

)דניאללעולם"תרמהשהיהדותהחשובההתרומה

החינוך־שבמשימות"מהחשובותבויארין(;ויונתן
שכנגד

$TS1$החינוךשכנגד$TS1$
$DN2$החינוךשכנגד$DN2$היהודיהציבוראתלהכיןהיאבישראלהיום

מהייעודהציוניתהסטייהמחורבותלהינערות

גור־זאב(.אילן)פרופ׳הדיאספורי["]הגלותי,היהודי

השבטיםבנאוםהבעיה

ריבליןשל
האזרחותלימודישלהמקצועועדתיו"רגםהואמלאךד"ר

שנכנסלאחרשנה.(2015)תשע"המשנתהחינוךבמשרד

התחוללהובעקבותיוהחדש,האזרחותספריצאלתפקיד

מהבדלינבעהמהביקורתחלקוציבורית.תקשורתיתסערה

פרסםלמשל,אבנון,דן"פרום׳ממש.זובסוגיהההשקפות

מלאך.מספרלספרי',שצורפההמושגיםחוברתנגדביקורת
ישראלעםשללזכותוהצדקותמיניכלהופיעו"בחוברת

ממתיכתבהואהדתית.הזכותגםהייתהוביניהןלמדינה,

דתית?מבחינהמדינהרצוהיהודיםפעםאי

אתשהקיםאדםכתבהללוהשחרחסריהדברים"את

שלדורותהוכשרושדרכוהעבריתבאוניברסיטה׳גילה׳מרכז

הדתמבחינתו,שכיחה:עמדהמייצגהואלאזרחות.מורים

מדינה".רוצהלאהיאותפילין,לולברוצההיהודית

להזדהותקשההיוםהאקדמי"בשיח
גוריון,ובןהרצלשלהחזוןעם
המושגיםמעולםורחוקמשיחישהוא

זמננו"בןהחילוני

עםחמולתית,חברההם"הפלסטינים

השבטיםביןגדולהקבוצתיתשונות

שמחברהיחידוהדברבתוכה,השונים

אנילישראל.ההתנגדותהואביניהם

מדינה"להםתהיהלאבעתידשגםסבור

גםפוסט־ציוניים:בהיסטוריונייםרקמדובראיןאבל

האחרון"בחנוכההתיאוריה.אתאימצוציונייםהיסטוריונים
מלאך.מדגיםהרצל",במוזאוןהחדשבמיזםילדייעםהייתי
הדורותכיסופיאתשםתיארולאשהםהעובדה"מלבד

חשבלאיהודישוםשנהאלפייםבמשךאומריםהםלציון,

אפילוהרצל.שבאעדמדינה,בהולהקיםישראללארץלחזור

הציוני".המפעלאתכךמתאריםציונייםהיסטוריונים

חלקיםכבשולאעודהללוהתפיסותאםגםמלאך,לדברי
ואצלבאקדמיהבהןהתמיכהששיעורהריבציבור,נרחבים

הפוסט־לאומיות"לתפיסותבהחלט.גבוההמדיניותקובעי

לכך"וישמלאך.קובעהאקדמיה",בתוךעצוםמשקליש
הכשרתשלבקורסיםהציבוריהשירותבתוךמכריעהד

׳השיחפניעלהאזרחי׳ל׳שיחרבמשקלנותניםהבכירים

הציוני׳".

טובה.דוגמההואריבליןהנשיאשלהשבטים""נאום

בפוסט־ציונות",ריבליןהנשיאאתחלילהמאשיםלא"אני
אחרתקריאהבעצםמציעהזההנאום"אבלמלאך.מדגיש

במקוםבלבד,אזרחיבסיסעלשהיאהישראלית,החברהשל
שלנו,החברתיהשדרהעמודבתורהלאומיהסיפוראתלספר
אליו.מצטרףהאזרחישהיסוד

שלפיהםהללו,הרעיונותאתלקחורביםהכשרה"בקורסי

אותנושמארגןשמהשוניםשבטיםעםאזרחיתחברהאנחנו

למגילתכתחליףאותםואימצובלבד,האזרחיהיסודהואיחד

הבאבעמודהמשך

הערה




לנושמשפיעיםהפנימייםבמעגליםמשוטטיםלארובנו

הוויכוחעוצמתאתמביניםלאשאנחנוהסיבהזוהחיים.על

האחרונים.בעשוריםבאקדמיהשמתנהלהלאומיותעל

הלאומיותעלגםשמערערבכלל,הלאומיותעלהערעור

החרםלתנועותלפוסט־ציונות,ממששלדלקהואהיהודית,

האלהוכשהשיטותשבאויבינו.ולגרועיםישראלמדינתעל

הישראליתוהאקדמיההארץ,ברחביבפקולטותנלמדות

נשקפהשישמתבררעקיף,אוישירבאופןעליהןמתבססת

לאאנחנומגוחך,לעיתיםלנונראההואאםשגםמתוחכם,

בו.להילחםאיךיודעיםתמיד

החדשספרוהואמנשקההזאתהשיטהאתלפרקניסיון

גלגוליהיהודיםמדינתועד"מהתנ"ךמלאך,אסףד"רשל

הואמלאךד"רהישראלי".והפולמוסהיהודיתהלאומיות

אתלהעציםלמטרהלהששמהלמדינאותהמכללהראש

המכווניםמצטייניםסטודנטיםשלהיהודית־ציוניתהתודעה

ציבורית.לעשייה

הגרעין,אוליענף,הואהישראליתהלאומיותעלהוויכוח
ה־02,המאה"מאמצעבכלל.הלאומיותעלהוויכוחשל

חזקהאנטי־לאומיתתגובהישוהפשיזם,הנאציזםבעקבות

חוויםאנוהזאתהריאקציה"אתמלאך.מספרבאירופה",

והתכנסותהלאומי־תרבותימהממדהתערטלותהיום:עד

הצמיחההזאתהאנטי־לאומיותריקה.אוניברסליתלאזרחות

למיינסטריםהפךוהואהלאומיות,שלההיסטוריבמחקרקול

ה־02.המאהבסוף

מושגבעצםהואהלאומיותמוסדהזאת,הדעה"לפי

הייתההפשוטלאדםלפניו,ה־91.במאהשתחילתומודרני

אבלשבטית,אומקומיתהזדהותלפעמיםדתית,הזדהות

לביטויהחותרתכזוהפוליטי,במובןלאומיתהזדהותלא

החלהה־9ובמאהרקהלאומית.הקבוצהשלפוליטי

אותהלדמייןוהניסיוןהלאומית־הפוליטיתהתודעהלצמוח

יומין.כעתיקת
שנחשבתהסקוטית,החצאיתעלמפורסםמחקר"יש

שלחצאיתטועןהמחקרהסקוטים.שלהלאומיהסמל

להיותהפכההיאהיסטורית.עתיקותבאמתאיןהסקוטית

הלאומיותשלהמאוחרתההתהוותסביבלאומיסמל

האנגלית.הלאומיותנגדשהופנתההסקוטית,

ימישלהסקוטיתשבממלכהלהראותרוצה"המחקר

היהשלאהזהבמובןסקוטית,לאומיותהייתהלאהביניים

שלוהזהותכסקוטי.שלומהזהותהמקומילאיכראכפת

שלו.הכפרעםמקומיתהזדהותלווהייתהנוצרית,הייתה

בתקופהסקוטלנד,אחתבתקופההיהשלושהשלטוןהעובדה
אותו".עניינהלאבריטניהאחרובזמןאנגליהאחרת

היפהפייהתסמונת

הנרדמת
מנסהמלאךד"רמורכב.דברהיאלאומיותשלההגדרה

שרובהיסודהנחותעלולהתבססהסוגיה,אתבעבורנולפשט

משוואהמייצריםאנחנולפיכך,עליהן.מסכימיםהחוקרים

כזו:

לאומיות.לשלטוןשאיפהאתניות
שפהלכלולשעשויתרבותימרכיבהואהאתניהמרכיב

וכדומה,משותפתהיסטוריהמשותפים,מנהגיםמשותפת,

המרכיבאבלהרחב.להמוןשמחלחלתסולידריותתחושתוכן

שלטוןהפוליטי:למרכיבגםזקוקיםאנומספיקאינוהאתני
לשלטון.חתירהאובפועל

ה־9ו,המאהשלבאירופההלאומיותהתנועות"כשהחלו

מלאך,מסבירהנרדמת",היפהפייהשלבתודעהשהןטענוהן
הזהותשניםמאות"במשךאיטליה:עלטענתםאתומדגים

מפורדהיהוהשלטוןרדומה,הייתהבאיטליההלאומית

חסידילטענתובו׳.ונאפולימילאנופירנצה,לרומא,ומחולק

הזמןהגיעה־91המאהבראשיתהאיטלקיתהלאומיות
To maTo mmake׳ Italygreatagain'שללתקופהאותנולהחזיר'; ל

לזהותטענהלאומיתהתעוררותכלהרומית.האימפריה

מתעוררת.ועכשיורדומהשהייתהעתיקההיסטורית

שהלאומיותמיתוסשזהוטועניםהחדשים"ההיסטוריונים

בתקופהלטענתם,עצמה.אתלהצדיקכדיהמציאההחדשה

הםהפוליטי.בממדהתעניינולאהאנשיםהקדם־מודרנית

ולאמיסיםמדייותרמהםייקחלאשהשלטוןדאגובעיקר

׳מקרביהיהשהשלטוןענייןלהםהיהלאבילדיהם.יתעלל
אחיך"׳.

הואהחדשיםההיסטוריוניםטענתשלהכוחמקור

מלאךד"רמודרנית.המצאהבאמתשהןהחדשותבמדינות
בניגריה,ענקקולוניאליזםמתחםיוצרים"הבריטיםמדגים:

המדינהאחת:כיחידהאותומשאיריםהםעוזביםוכשהם

מ־002יותרהמונהבאפריקה,הגדולההאוכלוסייהבעלת

גםכךוקבוצות.שבטיםבעשרותמדובראדם.בנימיליון

ומשאיראסיהאתעוזבההולנדיכשהקולוניאליזםקורה

שמתעוררותמובןענקית.כמדינהאינדונזיהאתאחריו

מסגליםוהשבטיםהאלההמקומותבכלשבטיותתסיסות

לאומית.תודעהלעצמם

למבנהמובהקבאופןמתאימיםכאלה"מקומות

שהיוספקאיןלאישמציירים.החדשיםשההיסטוריונים

וממלכותשבטיםקבוצות,אינסוףהאלהבמקומות

כמדינותהאלהשהמסגרותספקאיןוגםהשנים,במהלך

שלהמצאההןהללוהמסוימיםהגבולותבעלותמודרניות

הקולוניאליזם".

החדשים?ההיסטוריוניםשלהכשלנקודתהיכןאז

בעולםהקולוניאליסטיתמהמציאותמשליכים"הם
אותהשלהמצאההןהלאוםמדינותשכלוטועניםהשלישי

רבות,וממלכותשבטיםהיובאירופהגםלטענתם,תקופה.

סבוריםהםהשלטון.עםהזדהותהייתהלאלתושביםאולם

אחדלקתוליגרמההמודרניתהלאומיתההתעוררותשרק

עםלהזדהותאחרולקתוליהאיטלקיהדגלעםלהזדהות

הספרדי.הדגל

שמתייחסיםהאקדמיהבתוךמאודחזקיםקולות"יש

הזה"המושגמלאך.אומרכוזבת",תודעהכאלללאומיות

שקועיםההמוניםשלפיהןמרקסיסטיות,בתפיסותמקורו

האליטותבידישנוצרהכוזבת,בתודעהרבותפעמים

רווחתםכמוהאמיתיותמהבעיותדעתםאתלהסיחכדי

כדיקמההלאומיותהחדשים,ההיסטוריוניםלפיהכלכלית.

האליטהלהםשגורמתמהבעיותההמוןדעתאתלהסיח

אתששוטףלאומניבלהטשלהובםבאמצעותהכלכלית,

לגבול.מעברשמצויכמיהאויבאתומציגמוחותיהם

קבוצהלכלמדינהלתתשצריךחושבלאאניאישי,"באופן

עולםמדינותכמובעולם,אזורים"ישמדגיש.הואלאומית",
רב־תרבותיתפוליטיתשמסגרתובאפריקה,באסיהשלישי

בסכסוכייתבוססוהםאחרתלהם,נכוןיותרפתרוןהיא

יותר".עודמורכבזההתיכוןבמזרחאינסופיים.בדלנות

אינה"היהדותאש"ף:

לאומיות"
שלמהפרופ׳שלספרולאוריצא(2008)תשס"חבשנת

העםהומצאואיך"מתיהפרובוקטיביהשםאתהנושאזנד

שלהתיאוריהאתשהשליךהראשוןהיהלאזנדהיהודי".

אולםהישראלית,הלאומיותעלגםהחדשיםההיסטוריונים

וגםהזאת,התיאוריהשלומשוכללתקיצוניתגרסההציגהוא

בהםוכיכברבי־המכר,רשימתאלהאקדמיהגבולותאתפרץ

ארוכים.שבועותבמשך

הספר.עלחריפהביקורתמתחומקצועייםהיסטוריוניים

להיסטוריהולאכלליתלהיסטוריהבחוגפרופסורהואזנד

אבלשלו.ההתמחותבתחוםמדוברשלאכךישראל,עםשל

אירופה.ברחבימסחררתלהצלחהלהפוךלספרהפריעלאזה

היסטוריהספרמכליותרשפות,מ־02ליותרתורגםהוא

אז.עדאחרישראלי

היאהיהודיתהלאומיותשלפיושלםנרטיבבנה"זנד

לידיהםבשלכפרינפל"זהמלאך.ד"רמספרמודרני",עניין

לטעוןמנסיםשהםמהזהבעולם.ישראלמדינתמתנגדישל
שורשיםלהשאיןהמצאההיאישראלשמדינתהזמןכל

לדורותיה".היהודיתבלאומיותעמוקים

הערה




עםישראל

המצאהאועתיק

מודרנית?
להוכיחמנסיםשבאקדמיהמתברר

לאשלנושהלאומיותגמורהברצינות

הפלסטיניתבאמנהליהדות.קשורה

התפיסהאתמאמציםBDS^ובארגוני

יוצאמלאךאסףד"ידיים.בשתיהזאת

הטענותכללהפרכתומנומקרהוטלמסע

שאפשרמהכלשעושיםהאנשיםשל

היהודיתהמדינהאתלמחוקכדילדמיין

יר׳. יר
:ismm

S*־6I’־•-י

?V, ׳-:׳־.

V׳.-V.

k.

Wfm
SfflESi£a

':K•^

mm

m*.

Si?'{

mm Bmm

יותרכברהזאתהיסודהנחתאתלפרקוהישראליתהעולמיתבאקדמיהטורחיםובשיטתיותגמורהברצינות

שניםלפניכברזיההמלאךאסףד"11למדינהזכותלואיןכזה,עםאיןאםברור:ההיגיוןעשורים.משני

מכחישישלטענהאחרטענהמפרקהואשכתבשלםבספרהמדינה.שלקיומהעלהבאההמערכהשזו

ולאה־91למאהשקדמוהעליותסיפוראתלספרקריטימדועמסבירהואאיתובריאיוןUIהיהודיהעם

אתלהמציאכשמנסיםמתהפכתהיהודיהעםאתלמחוקהמוטיבציהכיצד1!בהרצלהסיפורלהתחיל

היהדותאםבשאלהקשורהזההוויכוחוכיצדמדינהלהםתהיהלאלעולםלהערכתומדועהפלסטיני,העם

עולמיתהזדמנותהיאישראלמדינתמדועוגםillמהמדינההדתאתלהפרידנכוןואםלאוםאודתהיא

העולםמלחמותשלהמשחיתהמהלאומיותהעמיםשלהטראומהאתלתקן

אהרונירועי

הערה




באקדמיההלאומיותללוחםכיסיםפק"ל
הטענות:על

מובהק.לאומיספרהואהתנ"ך3:

אתמגתיכהבופשוטהקריאה

השאיפהאתלשיםהניסיון

העתיקההישראליתהלאומית
הלאומיותהשאיפותעםאתרבסל

בעולם.ה־91במאהשצמתו
בלאומיותעוסקהתנ"ךרקלאאבל3:

לכלהתלמודגםאלאהישראלית

הגלותשנותכללאורךוכןאורכו,

המדינהשלבדמותהלאותללאדנו

באההלאומיתהשאיפההיהודית.

היהודיםבתפילותגםביטוילידי

ממלכה.שםולכונןלארצםלשוב

אתשקראוהנוצרייםהעמים3:

מודלישראלבעםראוהתנ"ך

בודווקאונעזרובעבורם,לאומי

לבססכדיהחדשה"(ב"ברית)ולא

ממלכתם.אתרעיונית

השראהקיבלושונותקבוצות3:

לאורךגםישראלמעםלאומית
ראורביםעמיםההיסטוריה.

כדיהחדש"ישראל"עםבעצמם

לאומית.זהותלעצמםלבסס

כללאורךארצהלעלותהניסיונות3:

הגדולבחלקםהיוהגלותתקופת

הרבהלאומילמימושניסיונות

ה־91.המאהלפני

עצמהראתההציונותגם3:

העתיקהפוליטיהחזוןכממשיכת
כיוצרתולאישראלעםשל

בןשאמרכפיחדשה.לאומיות

המציאלא"הרצלגוריון:

התקומהרעיוןאתגילהולא
ישראל;עםשלהלאומית

שלהממלכתיתהגאולהחזון

אתליווהבארצההאומה

שנותכלבמשךישראלעם

נדודיו".

לתיאוריה:מתאימהלאהציונות3:

הלאומיותשלהתיאוריהלפי

שישבובקבוצותמדוברהמודרנית,

זהותוגיבשומסויםארץבחבל

היאלעומתן,הציונות,לאומית.

שמרגישיםפרטיםשהניעהתנועה

מעשרותעתיקלעםשייכות

ההיסטורית.לארצםארצות

הטוענים:על

שהלאומיותמהטועניםרבים3:

זאתעושיםמודרניתהיאהיהודית

מתנועותמוטעיתהשלכהבגלל

)בעיקרמודרניותלאומיות
ההתעוררותעלהשלישי(בעולם

ישראל.עםשלהלאומית

ההיסטורייםמהטיעוניםרבים3:

הציוניתההיסטוריוגרפיהנגד

ככסותשיטתיתבבדיקהמתבררים

אנטי־לאומיתלאידאולוגיה

ואנטי־ציונית.

שלהמחקריתהתפיסהמובילי3:

הםמודרניתכתופעההלאומיות

שהגדרתבחו"ל,המתגורריםיהודים

עוזרתכלאוםולאכדתהיהדות

הימצאם.בארצותלהתערותלהם

בכסותמדובררבותפעמים3:

אנטי־לאומיתלאידאולוגיה

ואנטי־ציונית.

חבריךמיהםליאמור3:
ביותרהגדוליםהמשתמשים

אויבינו:הםהללובטענות

לאמנה20)סעיףהערביהאויב

התרםותנועותהפלסטינית(

השונות.

מהטועניםרביםמפתיע,לאבאופן3:

מודרנית,היאהיהודיתשהלאומיות

שהלאומיותלהטבאותומתעקשים

עתיקה.היאהפלסטינית

שלפיושלםנרטיבבנהזנדשלמה"פרוס׳
זהמודרני.ענייןהיאהיהודיתהלאומיות

מדינתמתנגדישללידיהםבשלכפרינפל

לטעוןמנסיםשהםמהזהבעולם.ישראל
המצאההיאישראלשמדינתהזמןכל

בלאומיותעמוקיםשורשיםלהשאין
לדורותיה"היהודית

תגובההחלהוהפשיזםהנאציזם"בעקבות

הדעהבאירופה.חזקהאנטי־לאומית

שמוסדהיאבאקדמיההיוםהמרכזית

מודרנימושגבעצםהואהלאומיות

לאדםלפניו,ה־91.במאהשתחילתו
לפעמיםדתית,הזדהותהייתההפשוט
לאאבלשבטית,אומקומיתהזדהות
הפוליטי"במובןלאומיתהזדהות

ריבליןהנשיאאתחלילהמאשיםלא"אני
מציעהזההנאוםאבלבפוסט־ציונות.

הישראליתהחברהשלקריאהבעצם

לספרבמקוםבלבד,אזרחיבסיסעל
השדרהעמודבתורהלאומיהסיפוראת

מצטרףהאזרחישהיסודשלנו,החברתי
אתלקחורביםהכשרהבקורסיאליו.

כתחליףאותםואימצוהללוהרעיונות
העצמאות".למגילת

היהודי".העםשלהלאומיהסיפוראתשמספרתהעצמאות,

קבוצותאתמנשללאומיששיחמהחששנובעזהאולי
אליו?משתייכותשלאהמיעוט

החושביםמהאנשיםלאאניאמיתית.מורכבותפה"יש

האזרחי.היסודאתולאהלאומיהיסודאתרקלראותשצריך

לבלשיםשעלינוברורמתוקנת,אומהלהיותרוציםאנחנואם

ישראלאזרחיכלשלהפרטזכויותעללשמורהאזרחי,ליסוד

המיעוט.קבוצותשלהמסורותאתהאפשרככלולכבד

הסיפוראתשמדתיקלמקוםנגיעזהשבשםאסור"אבל

שלאלדברהיחיד,שלפרטיתלאמונהאותווהופךהלאומי

להיותאוהציבוריתהפרהסיהאתלעצבמובןבשוםאמור

הרבים".ברשותנוכח

המשיחיהעידן
רקלאנשמעיםהציוניתלמחשבהשמתנגדיםקולות

מלאךהמדרש.ביתעולםבתוךגםאלאהאקדמיה,בהיכלי
ועדחז"לדרךהתנ"ךמימישונים,מקורותשלובספרמביא

המשיחיהעידןמהוהשאלהעללענותשמנסיםלאחרונים,

ימיכלבמשךלומחכהישראלשעםהדברמהוהמצופה;

הגלות.

ומייחליםדודביתמלכותעלקוראיםאנחנואחד,"מצד

בתנ"ךלראותאפשרשני,"מצדמלאך.אומרלשובה",
ובפסוקיםושמואלגדעוןאצלפוליטית,מלאומיותהסתייגות
חז"לבדבריגםה׳.למלכותהמייחליםהנביאיםשלרבים

מלךמינוישלפיהםהרובלאהםכיאםמדרשיםישנם
הקב"ה.הראשוןמלכנויבואלבואולעתידבדיעבד,הוא

האומרמאוד,ברורקולהציגהרמב"םישראל,חכמיבין"גם

ביןקולותלנוישאבלפוליטית.מלכותהםהמשיחשימות

שמהםמפראג,המהר"לבדברילמשלוהאחרונים,הראשונים

קצרת־מועדופלאיתניסיתתקופההםהמשיחשימותעולה
שלטוןשללעידןחזרהלאוכללהבאהעולםאלשמובילה
האומות.ביןכאומהנורמלימדיני

נשאלההיאההרצליאניתהציונותכשבאהאופן,"באותו

הרצלממנו.סוטהאוהדורותחזוןאתמממשתהיאאם

לושאמרויהודיםאינטלקטואליםשלבקולותנתקל

רגרסיההיאהציוניתוהתנועהלאום,ולאדתהיאהיהדות

השתלבומהיהודיםחלקשלה.המדינילמצבהיהדותשל

דתהיאשהיהדותבטענההכלליתהקומוניסטיתבתנועה

מחזיקיםהליברליובאגףהחרדיבאגףמסוימיםחלקיםבלבד.

היום".עדהזאתבדעה

באמריקההרפורמיתהתנועההצהרתהיאלכךדוגמה

לאום,בעצמנואנורואיםעוד"לא:(1885)בתרמ"ה
לשיבהלאמצפיםאנואיןולפיכךדתית;עדהאםכי

בניבידיהקורבנותעבודתלחידושישראל,לאקו

"הנרטיבזנד.שדמה

מתנגדי7ידישיחקשלו

Michelצילום:ישראל" Abada

"בשוםהובסבאום:אריק

ליהודיםהייתהלאשלב

למדינהעמוקהשאיפה

Robצילום:פוליטית" ward

"הציוניםכהן:הרמן

אותנולהפוךרוצים

לנורמליים"

לו"ישאביבי.אלי

חוףעללהכריזזכות
מדינה?"כעלאכזיב

שעניינםהחוקיםמןאי־אלהלחידושולאאהרן,

היהודית".המדינה

טועןעמוק",זהכמהעדמביןלאהממוצע"הישראלי

באופןשמזוהיםהתפוצותמיהדותחלקים"מבחינתמלאך.

לזירההיהדותשלחזרתההזרה,אזרחותםעםעמוק

ולאישראלעםשלהרוחנימהחזוןהתרחקותהיאהמדינית

פרנץתלמידואתהזהירכהןהרמןהפילוסוףאליה.התקרבות

היהודיםאתלהפוךרוציםהםהציונים;מןהיזהררוזנצווייג:

אלבניה".עודלהיותהיהדותואתנורמלייםלהיות

התפוצות?יהודיאצלהדומיננטיתהדעהזוהיום

השפעהלהםשישקולותשאלוברוראבללדעת,"קשה

בקמפוסיםלישראלועוינותBDSפוגשיםכשאנורבה.

בענייןמבוטללאחלקיששליהודיםיודעיםאנחנובמערב,
מהסיפורכסטייהישראלמדינתאתמראייתםנובעוזההזה

היהודי.

מדוריזכותלנוישאבותינו,לארץחזרנואומרים"אנחנו

ההתעלותהואהאמיתיהיהודיהסיפוראומריםוהםדורות.

הרוחלחייחיינואתלהקדישוהמדיני,הארציהסיפורמעל

ובפוליטיקה,במלחמותלהתעסקלךאסורממילאוהמוסר.
היהודיים".הרוחחיילטובתהריבונותעללוותרועליך

השמאלשלהפרדוקס
היהודיתהלאומיותועלבכללהלאומיותעללוויכוח

אםהריפחות.לאחשובהנוספת,פוליטיתהשלכהישבפרט

המצאההיאשהלאומיותטועניםהחדשיםההיסטוריונים

הרימודרנית,המצאההיאהישראליתוהלאומיותמודרנית

מודרנית.המצאההואהפלסטיני""העםשגם

שהוציאוהחוקריםולווסרמן,לדהאןנפנהאםאולם

רקמתייחסיםשהםנגלהאומה","להמציאהקובץאת

עללדברמגיעיםכשהםמומצאת.אומהכאלישראללעם

היושבכ"עםאותםמתאריםהםזאת,לעומתהפלסטינים,

אדמה,אותהעלדורותכשבעיםמזהקבעישיבת

פחותלאידועלגםהמקודשת]...[שלואדמתושהיא

ישראל".ומדינתהציונותידיעלמקודשתמשהיא
ללאומיותלגיטימיותשאץשאומריםההיסטוריונים

הפלסטינית?ללאומיותלגיטימיותשאיןגםיגידוהיהודית,

דברהיאהיהודיתשהלאומיותאומרבהכללה"הימין

אבלבמדינה,אותולממשחייביםואנחנוועמוקאותנטי

שםאיןאומרהואהפלסטיניתהזהותעלכשמדברים

באדיקותמגןלעומתו,הרדיקלי,השמאליהצדלאומיות.
לאותההיהודיםזכותאתושוללהפלסטיניתהלאומיותעל

ממש.לאומיות

השמאל:תנועותשלהפרדוקסאתתמצאהעולם"בכל

פוסט־קולוניאלית,היאכאשררקטובהלאומיותלדעתן,
ברגעאבלאותה.שמדכאלשלטוןמתנגדתכשהיאכלומר

לשלולשצריךללאומנותהופכתמידהיאמשתחררת,שהיא

באחתעובראתהאזרחית.במדינהאותהולהמיראותה

ברגעהזאת,הלוגיקהלפיביניים.שלביאיןלמקרבן,מקורבן

לגיטימיתלאללאומיותיהפכוהםמדינה,לפלסטיניםשתהיה

בתוכהשיגורולמתנחליםמלאותאזרחזכויותלתתשצריכה

אזרחי".בסיסעלעצמהאתולארגן

הערה




פלסטיניותולאערביות
לאוםמדינתלהקיםאםהשאלהעלמדבריםכשאנו

השאלהלשאול:שעלינושאלותשתיישמסוימת,לקבוצה

השאלהעם.נחשבתהזאתהקבוצההאםהראשונה

מדינה.לקבלזכותישהזהלעםהאםהשנייה

אםבוחניםכשאנוהשאלותשתיאתלתרגלננסה

צריךזאת,להסבירכדיאבלמדינה.מגיעהלפלסטינים

יותרקדומהאחרת,לאומיותעלשאלהלשאולכולקודם

הערבית.הלאומיות

המאהעדלאומייםבמונחיםנתפסהלא"הערביות

והשבטיםשבטית,תברההייתה"זומלאך.מסבירה־02",

רעיוןומביאמוחמרמגיעה־7במאהממלכה.רצולאהאלה
האסלאם,מאמיניכלשלמדינהלהקיםצריךדתי־אסלאמי
הלאומי.אוהאתנילמוצאםקשרללא

כבסיסהערביותאתשרואההפאן־ערבית,"הלאומיות

בראשיתהתחילהנוצריםאומוסלמיםערבבנילכלמכיל

שבמסגרתנוצרים,ערביםהיוהתנועהיוזמיה־02.המאה

למוסלמיםכשוויםמקוםמצאוהםהערביתהלאומיות

המוסלמית.הח׳ליפותבתוךלהםשהייתההנחיתותלעומת

ביןהמרחבאתלחלקבראשיתוניסההבריטי"המנדט
הזאת,התוכניתלפייהודית.למדינהפאן־ערביתמדינה

במזרחנרחביםשטחיםעלתהיההפאן־ערביתהמדינה

עברכוללישראלארץעלתהיההיהודיתוהמדינההתיכון,

ובגללהמעצמותביןהמאבקיםבגללהצליח,לאזההירדן.

נאצרישראל.ארץעלגםלשלוטורצונםהערביתהסרבנות

שלחורבותיהעללהקיםכדיהימיםששתלמלחמתהולך

הפאן־הלאומיותשלהערביתהמדינהאתישראלמדינת

ערבית.

$TS1$.הפאןערבית$TS1$

$DN2$.הפאןערבית$DN2$

הערביםשלרצוןהיאאזעדלציונותההתנגדות"כל

מדינהשהיאאיזולהקיםכדילאאבלהיהודים,אתלהעיף

חלקתהיהישראלשארץכדיאלאישראלבארץעצמאית
אתהיוםהפלסטיניםמגדיריםאיךהפאן־ערבית.מהמדינה

ידיעלשהוגדרהשטחלפיההיסטורית׳?׳פלסטיןשלהשטח

זהותשוםשאיןההוכחהזוהיהודי.לעםלאומיכביתהמנדט

המנדט.עדלפחותמשמעותיתפלסטינית

נוכחאתהערביעםמדברכשאתהפעםלאהיום,"עד

לזהותוהערביתזהותוביןבעצמומסובךשהואלדעת

שנשענתהערביתמהלאומיותחלקמרגישהואהפלסטינית.

היסטוריה,תרבות,שפה,שנים:מאותשלמפוארתתרבותעל

שלו.בזהותממששלמרכיבבהורואה

מאפייןעלמבוססתהפלסטיניתהתרבות"לעומתה,
במלחמתתבוסתםלאחררקלישראל.ההתנגדותאחד:

אתמפתחיםהםהפאן־ערביות,חלוםכשנגנזהימים,ששת

לעיקרי".אותווהופכיםהפלסטיניתהלאומיותחזון
הפלסטיניםהיוםהימים,ששתמלחמתאחרימיובליותר

עם?נחשביםכבר

אמיתית.אומוחלטתתשובהלזהאיןהגדרה,שלשאלה"זו

הםאםלבררמנסיםואנחנועמיםרשימתבשמייםשישלאזה

ישעמיםכמהבשאלהחלוקיםהחוקריםלא.אובהכלולים

אניה־000,7שלברשימהל־500.000,7ביןנעוזהבעולם,

לא.הםה־005שלוברשימהנמצאים,שהםמעריך

ישראלבארץרביםערביםהיוםישדבר,של"בסופו

שאיעובדהזושלהםהזהותברמתבפלסטינים.שמזדהים

שלקיומהמשמעותמההיאהשאלהאבללהכחישה.אפשר

אנטי־במניפולציהשנוצרהזהותשזוהעובדהוכאןכזו,זהות

ציונית

$TS1$אנטיציונית$TS1$

$DN2$אנטיציונית$DN2$מאוד".משמעותיתעובדההיאערבמדינותבידי

מגיעהלפלסטיניםהאם
מדינה?

לענייןהחשובהשהשאלהחושבמלאךד"רכך,משום
הזאתלקבוצהאםאלאעם,הםאםלאהיאהפלסטינים

מדינה.מגיעה

הקבוצות7,000לכלשלאברורהבינלאומי,המשפט"לפי
בישראלבחור"היהמלאך.טועןמדינה",להקיםזכותיש

מדינה;כעלאכזיבתוףעללהכריזשהחליטאביביאליבשם

שנכנסמיוכלבחוףשלולבוטקהמסביבגדרותשםהוא

מדינהלהקיםזכותלוישהאםדרכון.לוהחתיםהואפנימה

בכך?רוצההואכי

לפרושרוציםשהםוהחליטועםמשאלעשו"הקטלוגים

להםלתתמחויבתספרדהבינלאומיהחוקלפיהאםמספרד.

המשפטמבחינתמדינהלהקיםהזכותשלא.מובןעצמאות?

וריבוניתטריטוריאליתפוגעתאינהאםרקקיימתהבינלאומי

ממדינותבדלנותלתנועותהקיימות.המדינותשלבשלמותן

עצמית".להגדרהאוטומטיתמשפטיתזכותאיןקיימות

כךזר,שלטוןתחתשחיואחריהוקמוהמדינותרוב
למהקיימת;מדינהשלבריבונותפגיעהשזולומרשאפשר

לא?והפלסטיניםכןהן

הצידוקיםאוהמניעיםמהםלשאלהחוזריםאנחנו"כאן

התרבותעלהגנהלהיותאמורהמניעהלאום.מדינתלהקמת

כאןלמימושו.מרחביצירתאואיוםמפנילאוםאותושל
המדוברתהתרבותשלהבידולרמתשלשאלותגםנכנסות

הזאת,הזהותשלההיסטוריהמשךוגםסמוכותמתרבויות

מגויסתהיאוכאשרמאיןיששנוצרדבראינהתרבותשהרי

חיוביתוכןבעלתלאכללבדרךהיאפוליטי,מאבקלטובת

עליו.להגןששווהמשמעותי

כךקצר־מועד,הואהפלסטיניםשלההיסטורי"המשך
לתעמולתמעברמשמעותיתתרבותלהיווצרהצליחהשלא

שונותעםחמולתית,בחברהמדוברבישראל.המאבק

היחידוהדברבתוכה,השוניםהשבטיםביןגדולהקבוצתית

איןלפלסטיניותלישראל.ההתנגדותהואביניהםשמחבר

הסולידריוהדבקהערביותמןדיהנבדלתתרבותיתחשיבות

עמוק.מלכדגורםלשמשיכולולאחלשהואלהשישהיחיד

מדינה".להםתהיהלאבעתידשגםסבוראנילכן

לאומיתהשראה
שלילתהבאקדמיה,המנשבותהאנטי־לאומיותהרוחות

פוליטיים,לצרכיםבהוהשימושהישראליתהלאומיותשל
בשיטתיותלהפריךמעשה:לעשותמלאךד"ראתהובילו

היאשהיהדות"האמירההחדשים.ההיסטוריוניםדבריאת

המצאההיאהמודרניתהיהודיתושהלאומיותלאוםולאדת

שקריםעלומבוססתמופרכתהיאעתיקים,שורשיםלהשאין
ובדיות.

הערה




אתשהוציאוהחוקריםודאהן,ווסרמן

רקמתייחסיםאומה","להמציאהקובץ
כשהםמומצאת.אומהכאלישראללעם

לעומתהפלסטינים,עללדברמגיעים
היושבכ"עםאותםמתאריםהםזאת,

אותהעלדורותכשבעיםמזהקבעישיבת

גםהמקודשתשלו,אדמתושהיאאדמה,

ידיעלמקודשתמשהיאפחותלאידועל

ישראל"ומדינתהציונות

מתוקנת,אומהלהיותרוציםאנחנו"אם
האזרחיליסודלבלשיםשעלינוברור

אזרחיכלשלהפרטזכויותעלולשמור

למקוםנגיעזהשבשםאסוראבלישראל.
אותווהופךהלאומיהסיפוראתשמרחיק

היחיד"שלפרטיתלאמונה

לארץלעלותניסיונותמעטלא"היו
ליצורכדילאומיים,ממניעיםישראל

בעליבעלייתלמשל,פוליטי.מבנהכאן
חכמיםתלמידי300מגיעיםהתוספות

המשיח׳.מלךשלהצבא׳להיותבמטרה

אתלעזובהיהודיםהוכרחו1235בשנת

כדיצבא׳להקיםהתכוונואשר׳עלפראג

בפרויקטמדוברישראל.ארץאתלכבוש
לרגל"בעלייהלאלאומי,

BDS^לענותכדיברור,קולבזהלהשמיע"חשוב

שקוראיםהעולםברחביבקמפוסיםישראלולמחרימי
גדוללחלקמענהלתתהפלסטינית;באמנה20סעיףאת

לאלהיותרועודהללו,בטקסטיםשנתקליםמהסטודנטים

מתבססיםכברשלהםהמרציםאבלאיתם,נפגשיםשלא

עליהם".

החדשיםההיסטוריוניםלטענותמלאךשלהתשובה

אומותקלטואיךלהראותבוחרהואמעניין:בכיווןנפתחת

מצטטשהואהמרגשיםהקטעיםביןהיהודי.העםאתהעולם

שעיקריוליהודים,נפוליאוןשלהמנשראתמביאהואבספר,

גזלוהכובשיםהעריציםסגולה!עם"ישראלהם:

אתלמחותבידםעלתהלאאבלאבותיכם,נחלתמכם

]...[הרגעבאהנה]...[הלאומי.קיומכםואתזכרכם
בחרפה,מכםשנמנעוהאזרחיותהזכויותאתלתבוע

האומות".ביןכאומההמדיניקיומכםזכותאת

הזדהותשחיפשוהבינייםימיכללאורךמקרא"קוראי

"התנ"ךמלאך.אומוהישראלי",המקרהאלהלכולאומית
שנותןהיסטורית,תודעהבעלקדםבימיהיחידהספרהוא
כמהעדכשרואיםבהיסטוריה.האדםבנילמהלכיחשיבות

ספרכאללתנ"ךהתייחסוהדורותלאורךהעולםאומות

שנשענתשהיהדותלהגידמגוחךמדיני,חזוןשמשרטטלאומי

לאום".ולאדתהיאעליו

ישראלכעםעצמםאתראורביםעמיםמזאת:יתרה

ישראלעםשלהעתיקהמההיסטוריהושאבוהחדש,

ממלכתהנוצרית,אתיופיהבהם:ממלכתם,לתקומתהשראה

פוליןשוודיה,הולנד,אנגליה,רוסיה,ספרד,צרפת,הפרנקים,
הברית.ארצותוכמובן

מלאךשליקטעשרותמתוךאחתדוגמהרקבחרתי
הרווארדאוניברסיטתנשיא1775בשנתשאמרדברים

שתכריזהמתרקמת,הבריתארצותמדינתעללנגדוןסמואל

שנה:כעבורעצמאותהעל

הציונותהחדשים:ההיסטוריוניםבדבריאמתנקודתיש

במאהבאירופההלאומיתמההתעוררותהשראהקיבלהאכן

ה־91.

הציונותאםהיאהשאלההוויכוח.זהעללאאבל"כמובן,
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