
אמרהרצל
השמרןהאינטלקטואלהמדינה,חוזה/צלהחדשבספרו
הואטי/צונימ,וממחזרלמיתוסיםנצמדרקלאחזונייורם

הואיהודית""מדינהמשנתו.אתמגמתיבאופןמפרשגם

וה/צברהר/ציונותמנוכסיםשבולאופןמובהקתדוגמה

בהווהואידיאולוגייםפוליטייםלצרכים

סיגלבר־אשראליצור

;tgואתגרהרצליהודית:"מדינההחדש,ספרון

יורםהשמרןהאינטלקטואלהלאומיות",

הרצלתיאודוראתלהציגמבקשחזוני
שלהפילוסופיהעםהמתווכחחשוב,דעותכהוגה
המאהואישהפילוסוףהחברתית","האמנהמחבר

בעייתיתחזונישלהפרשנותרוסו.ז׳אקז׳אןה־81

הזדמנותמספקתהיאאולםהמעטה,בלשוןמאוד,

שלהמרתקתדמותואתלאורהולבחוןלשוב

לצרכיםבהשנעשההשימושואתהרצל
פוליטיים.

ומחזותיורעלאמחזאיהיה,1860ילידהרצל,

הת־אירועיואתהפרטייםחייואתלשקףהיטיבו

קופה.

$TS1$.התקופה$TS1$

$DN2$.התקופה$DN2$,באמ-4981החדש""הגטובמחזהלמשל,כך

בבעיותהרצלשלוגוברההולךהענייןביטוילידי

והדמויותבאירופה,היהודיםשללגורלםהנוגעות

שלהיהודימהעולםהיטבלומוכרותהיושברא
ולמשפח־לוודומותשנים(במשךגרושבהוינה
תו.

$TS1$.ולמשפחתו$TS1$
$DN2$.ולמשפחתו$DN2$,הרצלהיטיבלפוליטיהאישיביןהנעכמחזאי
ולאפייןאדםבנישלבהתנהגויותניואנסיםלצייר
שלוהגיאו־פוליטיקההמקומיתהפוליטיקהאת

ה-03בשנותחלההגדולההדרמהואולם,התקופה.

הפוליטיקהשלכמפיקגםלשמשעבראזבחייו,
לבמה.העולםאתוהפךהיהודית

שלה,והניואנסיםהצרפתיתהפוליטיקהבהשראת
הפולי־אתהמסקרכעיתונאיבפריזאליהםשנחשף

טיקה

$TS1$הפוליטיקה$TS1$

$DN2$הפוליטיקה$DN2$,מדינהעלהצגהב-7981הרצלהפיקהמקומית

העול־הציוניבקונגרסנפגשיםשראשיהבהתהוות,
מי

$TS1$העולמי$TS1$
$DN2$העולמי$DN2$,שבשווייץ.בבזלקזינובאולםשהתקייםהראשון
הנחהמתוךהרצלפעלמעטהלאובתעוזהבחוכמה

וגי־עורלקרוםיכוליםהללוהפוליטיקהשמשחקי

דים

$TS1$וגידים$TS1$

$DN2$וגידים$DN2$בפועל.מדינהשללכינונהולהביא
האחרונות,בשנותיוהרצלשלההפקהכישורי

מעורריםהמציאות,שללעיצובדמיוןביןששילבו

כדידיבהםאיןואולם,הערצה.אפילוהתפעמות,

תהיהזוחשוב.פוליטידעותלהוגהאותולהפוך

להצביעוקשהפילוסוף,היהשהרצללומרטעות
פיעלוביומניו.בכתביואחידהשיטתיתמשנהעל

אגרותיוהיהודים","מדינתאתלכלולבלירוב,

ומ־סיפוריםבאמצעותרעיונותהציגהואויומניו,

חזות,

$TS1$,ומחזות$TS1$

$DN2$,ומחזות$DN2$עמדות,בדיאלוגיםמביעותהדמויותשבהם

פחות.מפותחותולעתיםיותרמפותחותלעתים

הרצלירההפוליטיתובהתנחלותואחריםבכתבים
הנכו־הפרגמטיתהעמדהאתונקטהכיווניםלכל

נה

$TS1$הנכונה$TS1$

$DN2$הנכונה$DN2$שבק־סקאלהנציירלמשל,אם,ולמקום.לזמן
צה

$TS1$שבקצה$TS1$
$DN2$שבקצה$DN2$ובקצהיהודיתפרטיקולריותניצבתשלההאחד
אתלמקםקשהיהיהכללית,אוניברסליותהאחר

האחרוןבשלישאפילועליה.יציבהבנקודההרצל

הרצלנעהציונית,בפעילותושקועכשהיהבחייו,

למשנהו.אחדמקוטבהסקאלה,לאורך

מת־חזונישלספרואתשקוראיםבשעהלכן,

עוררת

$TS1$מתעוררת$TS1$

$DN2$מתעוררת$DN2$,האחרון,העמודועדבפתיחהכברהשאלה

לאומי־כהוגההרצלאתלהציגמבקשהואמדוע

שמרן,

$TS1$,לאומישמרן$TS1$

$DN2$,לאומישמרן$DN2$הביוגרפיהאתשמכירמילכלשברורבשעה

חו־כזהתיאורכישלווהאינטלקטואליתהאישית

טא

$TS1$חוטא$TS1$

$DN2$חוטא$DN2$.למיתוסיםנצמדלמשל,חזוני,למציאות
הטענהאתבמפתיעוממחזרמכברזהשהופרכו

המכונן,האירועהיתהדרייפוספרשתפיהשעל

שרבים,פיעלאףזאתהרצל,שלעולמואתשהפך
שב־אחריאותההפריכוכבראבינרי,שלמהובהם

חנו

$TS1$שבחנו$TS1$

$DN2$שבחנו$DN2$ומאמריוכתבותיוואתהמפורטיםיומניואת

התקופה.מאותה

לידיבאהחזונישלבקריאההבעייתיותואולם,
שלהגותועלהרצלשלהביקורתסביבבעיקרביטוי
בספרומתאררוסוהמדינה,אתלהצדיקכדירוסו.

לדבריו,היווצרותה.שלתהליךהחברתית""האמנה
האדם,בנישלהחופשימרצונםהמתחוללתהליךזהו

ביניהםלהסכמהיחדיוהמגיעיםאינדיבידואלים,

שבמ־אחת,לקבוצהאותםהמאגדתלאמנה,כלומר,

סגרתה

$TS1$שבמסגרתה$TS1$

$DN2$שבמסגרתה$DN2$רוסוהרווחת,הפרשנותפיעלהנהגה.נבחרת

אמצ־אלאמהעבר,אמיתיסיפורזהבתהליךראהלא

עי

$TS1$אמצעי$TS1$

$DN2$אמצעי$DN2$והג־בחברההכוחותיחסילהצגתספרותי־רטורי

דרת

$TS1$והגדרת$TS1$

$DN2$והגדרת$DN2$אחרות,במליםלשלטון.האזרחיםביןהיחסים
פילוסופי־תיאורטי,מודלהחברתיתבאמנהראההוא
לשלטון.נורמטיביתהצדקההמאפשר

פילוסופיותבשאלותהתעמקלאלרובהרצל
לימודיבמסגרתפילוסופיהקצתלמדהואמהותיות.
לפילוסופיהמומחההיהלאהואאולםשלו,המשפטים
באופןוהנה,הרעיונות.שללהיסטוריהאופוליטית

שי־היהודים","מדינתספרושלהאחרוןבשערחריג,

צא

$TS1$שיצא$TS1$

$DN2$שיצא$DN2$תיאורייתעםלהתווכחבחרהואב-6981,לאור

לתו־הקשורותסוגיותועםרוסושלהחברתיתהאמנה

קף

$TS1$לתוקף$TS1$

$DN2$לתוקף$DN2$לר־בדומההרצל,ההנהגה.שלוסמכותההמוסרי
בים

$TS1$לרבים$TS1$
$DN2$לרבים$DN2$,שמאחוריהתיאוריהטיבעלעמדלאאחרים

הק־תיאורשאםהסיקהואהחברתית.האמנהרעיון
מת

$TS1$הקמת$TS1$
$DN2$הקמת$DN2$היחי־הראויההדרךאתמציגרוסושלהמדינה

דה

$TS1$היחידה$TS1$

$DN2$היחידה$DN2$מו־הצדקהישלשלטוןאזמדינה,שללהקמתה

סרית

$TS1$מוסרית$TS1$

$DN2$מוסרית$DN2$התא־באמתהעםהיסטוריתמבחינהאםרק

גד

$TS1$התאגד$TS1$

$DN2$התאגד$DN2$חששהרצלחופשי.רצוןמתוךבוובחרלכןקודם

מדי־שללכינונההיחידההמוסריתההצדקהזושאם

נה,

$TS1$,מדינה$TS1$

$DN2$,מדינה$DN2$המו־המעשיתתוכניתואתלהצדיקניתןלאאז

צעת

$TS1$המוצעת$TS1$

$DN2$המוצעת$DN2$למי־קודמתההנהגהשבההיהודים",ב"מדינת
נויה

$TS1$למינויה$TS1$
$DN2$למינויה$DN2$העם.ידיעלבחירתהאו

לה־ביקשהרצל,שלהתוכניתפיעלהקונגרס,

קים

$TS1$להקים$TS1$

$DN2$להקים$DN2$לכךאישורקיבלאושנבחרבלימדינה,בפועל
מקבלתההנהגהפיהשעלתוכניתזוהיתהלמעשה,
היהודיהעםשלגורלועלהאחריותאתעצמהעל

סוגעלהרצלנסמךהזההתיאורטיהקושיבגלל

לנתי־השלטוןביןהיחסיםלהצדקתאמנהשלאחר

ניו,

$TS1$,לנתיניו$TS1$

$DN2$,לנתיניו$DN2$ל"גסטור",עצמהאתממנהההנהגהפיהשעל
נו־שהיהודיםהנחהמתוךאפוטרופוס,מעיןשומר,

תנים

$TS1$נותנים$TS1$

$DN2$נותנים$DN2$הסכ־אתשנתנובליגםבפועל,הרשאהלכך

מתם

$TS1$הסכמתם$TS1$

$DN2$הסכמתם$DN2$.שרכושו"שעההרצל:שלבלשונוהמפורשת

אדםכלרשאיבסכנה,נתוןאוניםחסראדםשל

זרים.עסקישלמנהלםה׳גסטור׳,זהולהצילו.לבוא

עיוןס1גה:

הגותקוראייעד:קהל

שמרנית

של"הרצל"לידמדף:

ו"הרצל"אילוןעמוס

אבינרישלמהשל

קריאהלסיכום:

ורשלניתמניפולטיבית

אבישלבכתביו

המדיניתהציונות

יהודיתמדינה

יהודית:מדינה

ואתגרהרצל

הלאומיות

חזונייורם

ארליך.צוראחראי:עורך
222מאיר,סלעהוצאת

שקלים94עמודים,

מי־כוחייפוישוםכלומרכוח,ייפוישוםלואין

די

$TS1$מידי$TS1$

$DN2$מידי$DN2$.כתב:עודעליון".מכורחלובאכוחוייפויאדם

במ־העם.שלהקיוםמלחמתמתוךקמה"המדינה

לחמה
$TS1$במלחמה$TS1$

$DN2$במלחמה$DN2$המקובלתבדרךתחילהלהשיגניתןלאזו
אתבפשטותהגסטורחובשכןעלתקין...כוחייפוי

להשת־אפואמציעהרצלבראש".והולךהכובע
מש

$TS1$להשתמש$TS1$
$DN2$להשתמש$DN2$לתחוםולהעבירוהפרטיהמשפטמתחוםבחוק
עצמולמנותיכולשהיחידכשםהחוקתי:המשפט

הגסטורכךצרה,בשעתלרעהולעזורכדיכגסטור

לה־ביכולתםשאיןבשעהעמובנילהצלתנחלץ
נהיג

$TS1$להנהיג$TS1$
$DN2$להנהיג$DN2$סמכותו.מתקבעתוכךעצמםאת

מקו־דעותכהוגהכאןמתגלההרצלהאם
רי?

$TS1$?מקורי$TS1$
$DN2$?מקורי$DN2$מגי־השראהשאבהרצלשלילית.התשובה

שה

$TS1$מגישה$TS1$

$DN2$מגישה$DN2$במקוםמקובלתשהיתהצרפתית,פילוסופית

היהודים.למדינתתוכניתואתניסחשבהםובזמן

שהיהבורז׳ואה,לאוןידיעלנוסחואלהרעיונות

1895נובמברביןקצרלזמןצרפתממשלתראש

גםבעקבותיו,הלךלמעשה,הרצל,.1896לאפריל

הכ־המשנהובהםאחריםבתחומיםוגםהזהבעניין

לכלית
$TS1$הכלכלית$TS1$

$DN2$הכלכלית$DN2$"מקומות(.בכמהשהציעה"סולידרית

במר־עומדרוסועםמתווכחהרצלשבוהסעיף

כז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$האדםבנישכלבאמנהטועןרוסוחזוני.שלספרו

בעודעם,שלהיווצרותולפניעודכיחידים,שווים

ברא־כברהעםמושגאתכוללהרצלשלשהטיעון

שית

$TS1$בראשית$TS1$

$DN2$בראשית$DN2$מא־חזוני,שלהדיכוטומי־פשטניבעולםהתהליך

חר

$TS1$מאחר$TS1$

$DN2$מאחר$DN2$שהר־מרגעאוניברסלית,הנחהעלנשעןשרוסו

צל
$TS1$שהרצל$TS1$

$DN2$שהרצל$DN2$הרילשלטון,הקודםעםשישומניחעמומתווכח

ליברליים־אוני־רעיונותנגדהיהשהרצלסימןשזה
ברסליים.

$TS1$.ליברלייםאוניברסליים$TS1$
$DN2$.ליברלייםאוניברסליים$DN2$קדימה:אחדצעדזהאתלוקחאפילוחזוני
בהכרחהוארוסונוסחבאוניברסליותשמאמיןמיכל

וזההאנושותשלאימפריאליסטיאיחודבעדגם

למדי.רופףקונספטואליחיבורכברכמובן

הר־שלהוויכוחשכןקלושיםאלהטיעונים

צל
$TS1$הרצל$TS1$

$DN2$הרצל$DN2$הצ־לשאלתנוגעהואנקודתיהוארוסועם

דקת

$TS1$הצדקת$TS1$

$DN2$הצדקת$DN2$ביןהמשפטיהקשרתזמוןולשאלתהשלטון

תפקידממלאתהרצלשלהלאומיותלמנהיגיו.העם

הערה




*r
־.s;־5

-:-•*f'•»*־

II tlTT'
j,'J 11 ־1 1

מ•, Jlsfl

J1-n~i.fr-1.

־1
^"*_2׳—”י

"העם"אזכורכאןאולםאחרים,בהקשריםמרכזי

ההיסטוריהיהודיהלאומילהקשרנוגעאינוכלל

האםלמהקודםמהלשאלהאלאהפרטיקולרי,

אתלהצילבאהההנהגהאוההנהגהאתבוחרהעם

לדוןשנדרשפילוסופישיחמתוךכחלקהעם
הזי־הזה,בהקשרדווקארוסו.שלהאמנהברעיון

קה

$TS1$הזיקה$TS1$

$DN2$הזיקה$DN2$שתיארכפיחשובה.הצרפתיתלהגותהרצלשל

"עם",אינוחברהלכלהיסודבורז׳ואה,כברזאת
אדםבניכלומרחופשיים,אינדיבידואליםאלא

רוסוחופשי.רצוןמתוךבריתביניהםהכורתים

נוצרהאזרחילמצבהטבעימהמצבשבמעברסבר

סךולאהכללי""הרצוןהואשרצונוקיבוצי""אני
התיאוריהממנו,בשונההאדם.בנישלהרצונות

מו־ליברליתעמדהעלנשענתוהרצלבורז׳ואהשל

בהקת,

$TS1$,מובהקת$TS1$

$DN2$,מובהקת$DN2$ולאיחידיםעומדיםהמדינהביסודפיהועל

עםהיטבמשתלבתהיאאחר.קולקטיבכלאוהעם

בח־היחידשלוזכויותיומקומועלהרצלשלדבריו

ברה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$.מח־בתוךעמוקנטועהרצלכלומר,ובמדינה

שבה

$TS1$מחשבה$TS1$

$DN2$מחשבה$DN2$מזויותרליברליתעמדתומובהקת.ליברלית

בספ־שמוצגתלדמותלחלוטיןוהפוכהרוסושל

רו

$TS1$בספרו$TS1$

$DN2$בספרו$DN2$חזוני.של

הרצלאתלהציגבקושימודהחזונינדירות,לעתים
לכךמודעהואלמשל,כך,לליברליזם.שמתנגדכמי
מתארב-2091,לאורשיצא"אלטנוילנד",שבספרו

במ־שוויםכאזרחיםישראלבארץהערביםאתהרצל

דינה.

$TS1$.במדינה$TS1$

$DN2$.במדינה$DN2$חזוןמאשריותרלאהואזהשספרקובעחזוני"

לממשו,רצהאואליוהתכווןלאכללשהרצלאוטופי",
אג־זואיןתרצוש"אםברומןכתבשהרצלאףזאת

דה"

$TS1$"אגדה$TS1$

$DN2$"אגדה$DN2$ולאחרים,לעצמוכתבשהרצלכפיהספר,ואף
בהווה,נוגעאלאהימים,אחריתאתלתארנועדלא

ובעכשיו.בכאן

דומההיאפונקציונלית.היאחזונישלהקריאה

אתרביםאמריקאיםשמרניםמפרשיםשבולאופן

הברית,ארצותשלהמייסדים""האבותשלכתביהם

בהתאםהאמריקאיתהחוקהאתלקרואישפיוועל

מבקשחזונימנסחיה.שלהאידיאולוגיולקולכוונות

המקוריתלכוונתועליונהמוסריתחשיבותלהעניק
מימיןגםזאת.שעושההיחידלא)הואהרצלשל
כוונ־אםולטעמו,הגותו(,אתמנכסיםמשמאלוגם

תו

$TS1$כוונתו$TS1$

$DN2$כוונתו$DN2$אזהליברלית,מהמחשבהרחוקההיתההמקורית

ממנהלהתרחקצריכותישראלומדינתהציונותגם

המדינה"."חוזהלעמדתולהתקרב

נדרשיםאנחנובישראלשבחברהטועןחזוני

לזנוח"האםהשאלה:עלבמענהעתהלהכריע
לשובאואבותינושלהפוליטייםהאידיאליםאת

החלטהלקבלמעונייניםאנו"אםולכן,אליהם",

הר־זאבבנימיןשלסיפורואתלהכירעלינונבונה,

צל,

$TS1$,הרצל$TS1$

$DN2$,הרצל$DN2$סי־מתוךצמחהאשרהמדיניתמשנתוואת

פור

$TS1$סיפור$TS1$

$DN2$סיפור$DN2$."הקוראיםבפנימתאראינוחזוניואולם,זה
והפרטיקולרית,הייחודיתהיהודית,המסורתמהי
למדינתומוסריתרעיוניתתשתיתלשמששאמורה
הכלהרצל,שלמשנתולצדחזוני,פיעלישראל.

המק־שלהנשגביםהרעיונותעללהישעןצריך
רא

$TS1$המקרא$TS1$
$DN2$המקרא$DN2$אלאבמקרא,במפורשמנוסחיםאינם)שכמובן
למיברורלאאולםודרשנות(,לפרשנותנתונים

וער־פרקיםאילולקבועהסמכותאוהזכותניתנה

כים

$TS1$וערכים$TS1$

$DN2$וערכים$DN2$היהודית.המסורתאתמייצגיםבמקרא

ש"הרצלכךעלהישענותמלבדהאמת,למען

השמרניתהפרשניתהמחויבותמלבדכלומר,אמר",

הנוגעבספרחזונישלהמרכזיהטיעוןהרצל,לדברי

"שיחעלנשעןהלאומית־שמרניתהעמדהלהצדקת

הולכותמהימיןלאומיותמפלגותמנצחים":של
במדינותבבחירותומנצחותפופולריותוצוברות

דונלדהאירופיהאיחודאתעוזבתבריטניהרבות,
פורסםהספרהאחרונותהבחירות)עדטראמפ

ל"החזרתתרומההריםביידן(ג׳ושלניצחונולפני

בישראל.עברהלאוםוחוקלגדולתה",אמריקה

לצ־ההוכחהוזובשמאל,ומאםלימנינהפךהעולם

דקת

$TS1$לצדקת$TS1$

$DN2$לצדקת$DN2$כך,הליברליזם.ולכישלוןהשמרנותשלהדרך
שלטיעוניםעלמתבססכךכלוחשובעקרוניויכוח
לק־המצטרפיםומפסידים,מנצחיםכוחות,יחסי
ריאה

$TS1$לקריאה$TS1$
$DN2$לקריאה$DN2$הרצל.שלוהמניפולטיביתהרשלנית

שיצרהרצלפסל

במחלףליפשיץאורי
בהרצליה.הסירה

למפיקשנהפךמחזאי
הפוליטיקהשל
תומרצילום:היהודית

אפלבאום

הערה



