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ירושלמית ושכונה בית־הסיקדש של שיחזור השני: הביתיריחו חוסות לפני כובשי־כנען הראשון: הבית

)43 מעמוד ־משך
 על לחלום אדם יכול כך. על להצטער או לברך אדם יכול
 מירשם לפי אחר, חברתי במיבנה הלאומית המדינה חלפת

 שהיא כפי המציאות, את משנה זה אין אך שונה. יריאולוגי
הזה. בדור יימת

 בני־אדם של קיבוץ המאחדת הישות היא המדינה
 קיום עצמית, הגנה לשם — לאומי קיבוץ לרוב -

 היא לאזרחים. רווחה והבטחת פנימיים !ידרי־חברה
 מדינות נגד מסעי־שוד לעריכת לשמש גם בולה
שכנים. עמים

 לזלזל יכולים ובטוחה, מסודרת במדינה החיים בני־אדם,
טובה. ואינה דרושה אינה כי עצמם את ולהשלות זו, :מיסגרת

 השפעתה את להעריך יודע מדינה לו שאין מי רק
הפרט. גורל על לעצומה

 למיסגרות מחוץ — מאונס או מרצון — שחיו היהודים,
 רצחניות. ממשלות מול מגן ללא נותרו אירופה, של זלאומיות
 הולידה זו הכרה זה. היסטורי מחדל עבור בדמם שילמו :?יליונים

 ליצור נסיון אלא בעיקרה היתה שלא המודרנית, הציונות <ת
לאומית. במדינה להתארגן מסוגל יהיה אשר לאומי :ויבנה

 מוכיח הנוכחי מצבו הפלסטיני. לעם קרה ההפוך התהליך
 נשים גברים, — בני־אדם למיליוני קורה מה מבהילה :צורה
 מדינה להקים מועד בעוד מצליחה האומה אין כאשר — ׳ילדים
 בחוצות עתה מתגוללים הפלסטיני העם מיליוני עליהם. שתגן

 ושליטים עריצים לחסדי מופקרים ממאיר, בעוני חיים המרחב,
 ומעמד אנושי כבוד בסיסיות, זכויות־אדם נטולים כשהם זרים,

 בחברון, נהרגו הם נהרסו, ובתיהם מהם נלקחה אדמתם אזרחי.
להצלתם. חש שאיש מבלי בביירות, ועונו בבקאע נטבחו

 הלבנונית, המדינה גורל על־ידי ניתנה אחר מסוג אזהרה
 לא הלבנונית המרינה קיום כאשר לאומי. דבק מחוסר שהתפרקה

 שהתרוצצו ותת־העדות העדות עשרות של בעיניהם חשוב די היה
 מאות על מצוקה רבבות, על מוות הגוזר האסון אירע בקירבה,
מיליונים. על מתמיד ופחד אלפים,

הערבים פיגור בימי עוצסה בניית :1938 ומגדל״. ישוב.חומההמדינה קיום ,20ה־ המאה פוך של במציאות

 מירשם של הגשמה שבמותרות, דבר אינו הלאומית
הפרט. לחיי בסיסי כורח זהו אידיאולוגי.

 אינו שהפרט האומר הלאומני, המיתוס את מקבל שאינו מי גם
 ההומאניסטית באמונה שדוגל מי גם הלאומית, במכונה בורג אלא

זו. למציאות להתכחש יכול אינו עליון, ערך הוא שהאדם האומרת
 או לאומנית להיות יכולה המודרנית המדינה

 או קנאית דמוקרטית, או רודנית הומאניסטית,
 היא — כך או כך אך שיוויונית, או נצלנית חילונית,
חיונית.

עו מוניודננ ♦נ
 עליה המקובל המיתוס לפי או.חידשה", — יצרה ציונות ^

מדינת־ישראל. את שהקימה לאומית ישות —1 1
 הציוני־ישראלי התהליך כל את לנתח אפשר

כוח. של במונחים האחרונות השנים במאה
 תשתית־הכוח את ליצור כדי דורות שניים־שלושה דרושים היו

 בדרך״, .המדינה קמה כן לפני מדינה. לכינון דרושה שהיתה
 ולהרחבת עצמית להגנה עצמי, מימשל של זמנית מיסגרת שהיתה

התשתית.
 התהליך בהתמדה. והתרחבה התבססה היא המדינה, קום מאז

 רצוף שהיה מתנגדים, כוחות נגד מתמיד במאבק התנהל כולו
גדולות. במילחמות

44
ססרכווז שתי בין חלל המקבי: יהודה

 העם של חולשתו בגלל רק אפשרי היה זה כל
 את להגשים הציונות ביקשה שבה בארץ, שישב

 הערבית והאומה בפרט הפלסטיני העם מאווייה:
בכלל*.

 שהאומה בשעה הציונות קמה במיקרה שלא או במיקרה
 פיגור ניוון, של שנים מאות אחרי השפל, בתחתית היתה הערבית
 קובע היה אובייקטיבי, מודד־כוח קיים היה אילו לזרים. ושיעבוד
לאפס. קרובה אז היתה חלקיה, כל על הערבית, האומה שעוצמת

 במהירות יצר זאת, לעומת החדש, העברי היישוב
 לעין גלוי היה לא שהדבר אך כוח. של מצבור

 שלב בכל החדשה, העברית לאומה היתה השיטחית,
 כוח של עליונות ,1918 מאז לפחות התפתחותה, של
 כאשר במהירות, גדלה זו עדיפות עם־הארץ. פני על

הערביים. העמים כל מול ועמדה מדינת־ישראל קמה
 וחברה, כלכלה הלאומי: הכוח מרכיבי לרוב נוגעת זו עליונות

 העוצמה וטכנולוגיה. השכלה לאומית, ואחדות פנימי שילטון
האלה. המרכיבים כל של הסופי הביטוי ודתה הצבאית

ש דמה יחסי־הכוחות מבחינת  בידי הארץ כיבו
הקדמונים. העברים בידי ארץ־כנען לכיבוש הציונות

המינוח לפי עצמם. הערבים על המקובל המינוח זהו *
 האומה על לדבר יותר נבון אירופה, במרכז המקובל

הערבי. והעם הפלסטינית


