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בדו

$TS1$שעבדו$TS1$

$DN2$שעבדו$DN2$;הקודשארץאתנרמסים

עלונבזזתנקרעתשלהםהאהובה
מהםהנחותיםברברים,נחיליידי

כךבהגות...״בדת,בשפה,כךכל

ולוחםהלאומןסוורקר,ו״דכותב

אלמלא1923ב-ההודי,העצמאות
אפשרהיה״אל״ולא״אלים״כתב

האנטי־קו־דבריואתלשיםבנקל

לוניאליסטיים
$TS1$האנטיקולוניאליסטיים$TS1$

$DN2$האנטיקולוניאליסטיים$DN2$זאבשלבפיו

אלדד.ישראלשלאוז׳בוטינסקי

חילוני,היהסוורקרגםכמותם,
למלחמתוגייסהואגםוכמותם
עלארצו,עלשחלשהזרבשלטון
ומבניםסמליםשלו,הקודש״״ארץ

הדת.מתוךמחשבתיים

לשלושההמשותףנוסףדבר

מיעוטבעמדתהיותםשלמרותהוא
זכולאומי,לשחרורהמאבקבזמן

שניםעשרותלתהודהרעיונותיהם

שאזאלאהעצמאות.השגתלאחר

מנהיגיםשלבפיהםנישאוהם

דגליםרקבעיניהםהיוולאדתיים,
להתאחד,יששסביבםמטאפוריים

ומ־דוגמטיותחייםמסגרותאלא

קיפות.

$TS1$.ומקיפות$TS1$

$DN2$.ומקיפות$DN2$עלייתוהזההתהליךעל
בקרבהדתיוהמודחקהמושתקשל

בחילוניותשנוסדולאוםמדינות
החדש.בספרווולצרמייקלכותב

ולמדעילאתיקהמומחהוולצר,
האינטלקטואליםומגדוליהמדינה
לבחוןמבקשבזמננו,הציבוריים
הודוישראל,דוגמאות:שלוש

הללוהמדינותשלושואלג׳יריה.
בשלטוןמאבקלאחרבעצמאותןזכו
שלטוובהודובישראלקולוניאלי

הצרפתים.באלג׳יריההבריטים,

מוצלחניסיון,היההמדינותבשלוש
דמוקרטיה,לכונןפחות,אויותר

התעוררותחווהמדינותושלוש
תחתיה.החותרתדתשלמשמעותית

מדוע.להביןמבקשוולצר

השחרורשלהפרדוקס

היאמבחינתוהפתיחהנקודת

וולצרהעולם.בתפישותההבדלים

תנועותשלושכישאףכךעלעומד

אירופיים,בכוחותנלחמוהשחרור

אירופים,היולשחרורהנאבקיםגם

בהשקפתם.אזבמוצאםלאאם

לאומניםהיוהםאחרות,במלים
משטרלכונןשביקשוחילונים

מח־מאודשוניםהיובכךדמוקרטי.

לקים

$TS1$מחלקים$TS1$

$DN2$מחלקים$DN2$,הגדול,רובהלאאםגדולים
שעלזוהמדוכאת,האוכלוסייהשל
נאבקו.הםעצמאותה

מנהיגיפרעה,בביתמשהכמו

וחונ־אחרתגדלוהשחרורתנועות

כו

$TS1$וחונכו$TS1$

$DN2$וחונכו$DN2$.וחונכוגדלוהםלמעשה,אחרת

אתשדיכאומישלתרבותםברכיעל

הממשלהראשנהרו,ג׳ווהרללעמם.
לימודיועלשקדהודו,שלהראשון

מש־פחותלאמערבייםבמוסדות

מונה

$TS1$משמונה$TS1$

$DN2$משמונה$DN2$.הרא־המשפטיםלשרשנים

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$החוקהוממעצביהודושל

דוקטו־היהאמבדקר,ב״רההודית,

רט

$TS1$דוקטורט$TS1$

$DN2$דוקטורט$DN2$והןקולומביהמאוניברסיטתהן
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במו־אירופיםהיוויצמןוחייםהרצל

צאם

$TS1$במוצאם$TS1$

$DN2$במוצאם$DN2$.למדפאנוןפרנץובחינוכם
נשיאהבלה,ובןבצרפתפםיכיאטריה

שניםשירתאלג׳יריה,שלהראשון

לעיטו־זכהואףהצרפתיבצבארבות
רו

$TS1$לעיטורו$TS1$
$DN2$לעיטורו$DN2$ביותר.הגבוה

היתההמשתחררתהחברהמנגד,

שהובילומיולא־אירופית.מסורתית
היוהלאומיותהשחרורתנועותאת

לה־אמוריםשהיוממימאודשונים

שתחרר.

$TS1$.להשתחרר$TS1$

$DN2$.להשתחרר$DN2$יותר,מאוחרשניםעשרות

כאזרחיםהפעםאוכלוסייה,אותה

עתידהדמוקרטית,לאוםבמדינת

מסור־אודתייםלכוחותלהצביע

תיים,

$TS1$,מסורתיים$TS1$

$DN2$,מסורתיים$DN2$צאצאיהםרגליאתשידחקו

המדינה.מקימישלהאידיאולוגיים

אלאנבדלות,רקלאאולם
יחסיאתאפיינההתנשאותגם

הרא־והמשוחררים:המשחררים

שונים

$TS1$הראשונים$TS1$

$DN2$הראשונים$DN2$להיפטרמהאחרוניםדרשו
שינוינדרשהמסורתיות.מדרכיהם

המדו־שלבאופיוסברו,כךטוטלי,

כא

$TS1$המדוכא$TS1$

$DN2$המדוכא$DN2$דיכויו.מתוךלפרוץשיוכלכדי

ארץשל״הפועלעלדיברבן־גוריון

שאינהחדשה,בצמיחהישראל״

הגו־יהדותשלהעתיקלעץקשורה

לה.

$TS1$.הגולה$TS1$
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היאשעברשה״מוטציה״חדש״,

לשחרורהמאבקאתשמאפשרת

עלהקובלנההיתהבהודולאומי.
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עצמאותשואפיבקרבקבועלפסקול

20ה-המאהמתחילתלפחות

העצמאותתנועותראשי

גםאלאשונים,רקהיולאהלאומית

תפ־הםלהשתנות.מההמוניםתבעו

שו

$TS1$תפשו$TS1$

$DN2$תפשו$DN2$מעליהםהתנשאוכנחותים,אותם
מבחי־רקלאמהםהבכירהכאליטה

נה

$TS1$מבחינה$TS1$

$DN2$מבחינה$DN2$באופיהגםאלאאינטלקטואלית

הגלות״״שלילתשלה.הרצוןובכוח



מוטבאופרדוקס,עודוהנה

שלחזרתההיסטורית:אירוניה
בצורהמתממשתהדתושלהמסורת

מלבי־היאלמעשה,מסורתית.לא

שה

$TS1$מלבישה$TS1$

$DN2$מלבישה$DN2$הלאומי,הגוףעלבגלימהעצמה
דתי־פונדמנטליזםבצורתוחוזרת

לאומי.
$TS1$.דתילאומי$TS1$

$DN2$.דתילאומי$DN2$אמונים,גושעםבישראלכך

היהודי.הביתיותר,הרדודצאצאואו

ההינ־התנועהrss-hעםבהודוכך

דואית

$TS1$ההינדואית$TS1$

$DN2$ההינדואית$DN2$לכונןשמבקשתהלאומנית

מסגרתראמה,ממלכתאתמחדש

נהנהההינדואיזםשבהמיתולוגית

הארצישלטונותחתמשיאולכאורה

האיסלאםעםגםכךראמה.האלשל

ההצלה)חזיתfisשלהלאומני

פוליטיתשבמפלגההאיסלאמית(,

באלג׳יריהלשלטוןעלתהכמעט

צבאית,בהפיכהנחסמה1992ב-

אזרחיםלמלחמתהביאהומשם

נהרגו90ה-שנותסוףעדשבה,

אלג׳יראים.אלף100כ-

שבהדוםנאלמהשלאהדת

דרךמודרנית,בתבניתלחיינו

הדמוקרטית,הפוליטיתהמערכת

וזועקתגדולקהלאליהסוחפת

בשםמאשרפחותלאהלאוםבשם

נגדיוצאתהיאאזאואלוהים.

האליטותנגדוגםאחרות,דתות

השמאלנים,״המתמערבים,הישנות:
הדתממיריהכופרים,החילונים,

בתוכנו״,שחייםלכאורה,בוגדים,

מוכר.מהלךוולצרמסכם

לפוסט־קולוניאליזםתזכורת
לה־מספרוחלקמקדישוולצר

פרכת

$TS1$להפרכת$TS1$
$DN2$להפרכת$DN2$בתחייהמוצאותשלאעמדות

כלחילוניתלאומיותמתוךדתית
המרק־התפישהפיעלכך,פרדוקס.

סיסטית

$TS1$המרקסיסטית$TS1$

$DN2$המרקסיסטית$DN2$הפוסט־קולוניאליסטיתאו
סתירה,אומאבקבאמתכאןאין

כוחותשנישלישירהמשךאלא

אתזהמפרכסיםהדבריםשבעומק

האיסלאם,היהדות,
פחותהובמידה

אינןההינדואיזם,

אתלתוכןלעכלמסוגלות

המערבי,החילוןתהליך

הנצרותמתוך^נולד

אםברורהפרוטסטנטית.

אותןלחלןניסיוןשכלכן

יגרורהזההמודלפיעל

מאתגרתתגובה

שאמונותיטענוהמרקסיסטיםזה.

תוצריםאלאאינןדתיותוזהויות

אתהמשמשיםכוזבת,תודעהשל

לשלוטבבואהההוןשלההגמוניה
לאהלאומייםהמשחרריםבהמונים.
בלאומיותדתומחליפיםזאתמבינים

שלהעושקלמנגנוןחדשעשןכמסך
השוק.כוחות

אליערגופוסט־קולוניאליסטים

המ־שבופרה־קולוניאליםטי,ע;בר

סורת

$TS1$המסורת$TS1$

$DN2$המסורת$DN2$מתונהלכאורההיתההדתית

ודיאלוגית.מוגדרתבלתיוחמה,
שלהמודרנייםהביטוייםלדידם,
המפלצתייםצאצאיואלאאינםהדת

הנאבקיםעצמו.הקולוניאליזםשל

הקו־אתממשיכיםרקלעצמאות

לוניאליזם
$TS1$הקולוניאליזם$TS1$

$DN2$הקולוניאליזם$DN2$ובכךאחרת,כסותתחת

הפונדמנטלי־צמיחתאתמעודדים
זם.

$TS1$.הפונדמנטליזם$TS1$
$DN2$.הפונדמנטליזם$DN2$אינההדתחזרתהמקריםבשני

מתבקשת.אלאפרדוקםלית

וולצרמזכירלמרקסיסטים
לאמעולם,בעולם,מקוםשבשום
הפרולטריהאוניברסלייםהצליח
הלאומית,הזהותאתלהחליף

בדי־מקוםבכלנחווהזרוששלטון

כוי

$TS1$בדיכוי$TS1$

$DN2$בדיכוי$DN2$בנו־מעמדי.ולאדווקא,לאומי

סף

$TS1$בנוסף$TS1$

$DN2$בנוסף$DN2$שהמשחרריםכךעלמצביעהוא



דמוקרטיות.לכונןביקשוהלאומיים

אולםשלמות,ולאפגומותנכון,
ברגללהיכנסבהחלטהיתההיומרה
העמים.למשפחתימין

הדתיתהתחייהנציגילעומתם,

לאאםהדמוקרטיה,אתשוללים
מעו־לאהםממש.אותהשוללים

ניינים

$TS1$מעוניינים$TS1$

$DN2$מעוניינים$DN2$שלאוניברסלייםבערכים

דתייםבחוקיםאלאאדם,זכויות

אוהלכהשריעה,פרטיקולריים

הפונדמ־בפרשנותםכולןדהרמה

נטליסטית.
$TS1$.הפונדמנטליסטית$TS1$

$DN2$.הפונדמנטליסטית$DN2$להיותמעונייניםלאהם
לעמודאלאהעמים,ממשפחתחלק
צרכיםבעלמופלאכילדנגדה,

מיוחדים.

ברעיוןוולצר,טועןהיגיון,אין

באופןצומחתהדתיתשהקנאות

הדמוקרטית,מהלאומיותטבעי

לחלוטין.ממנהשונהשהיאמשום
מייצרתלאהמפא״יניקית״הציונות

האותנטיהתוצרדתית.קנאות

הארגוןדווקאהואשלהביותר

פלסטין״.לשחרור

מזכירלפוסט־קולוניאליסטים

לאהמודרנהשלפנישהדתוולצר
אלאוחמה,מתונהכךכלהיתה

כלפילמשללמדי,דכאניתדווקא
אדרבה:נשים.אואחרותדתותבני

הפונדמנטליסטיתהדתשלעלייתה
וב־לליברליזם,תגובהדווקאהיא

עיקר

$TS1$ובעיקר$TS1$

$DN2$ובעיקר$DN2$הדיכוילאהאשה.לשחרור

הפונדמנט־אתשיצרהואהלאומי

ליזם,
$TS1$,הפונדמנטליזם$TS1$

$DN2$,הפונדמנטליזם$DN2$שמביאההחירותדווקאאלא

הדמוקרטיה.

המס־וולצר,טועןדבר,שלבסופו

גרות

$TS1$המסגרות$TS1$

$DN2$המסגרות$DN2$חלשותהחילוניות־הליברליות

זהותלייצרמצליחותלאהןמדי.

וממילאהשראה,מקורותיציבה,
הת־בפנינכנעותהןהמשכיות.

חייה

$TS1$התחייה$TS1$

$DN2$התחייה$DN2$.המ־אתמאשיםוולצרהדתית

שחררים

$TS1$המשחררים$TS1$

$DN2$המשחררים$DN2$אתלהעמיקפעלושלאעל

היולוהדתיים.היסודותעםהקשר

מלכ־יותרגדולמקוםלדתנותנים
תחילה,

$TS1$,מלכתחילה$TS1$
$DN2$,מלכתחילה$DN2$התחייהשלהלעומתיהאופי

לשלול,אפשר״אינמנע.היההדתית
מסור־השקפותלהחריםאולמחוק

תיות.

$TS1$.מסורתיות$TS1$

$DN2$.מסורתיות$DN2$לדיאלוג״.איתןלהיכנסיש
בתהליךצורךהיהוולצר.כותב

במ־באיםהקצוותשנישבודיאלקטי,

גע

$TS1$במגע$TS1$

$DN2$במגע$DN2$יצי־כדיעדזהעלזהומשפיעים

רת

$TS1$יצירת$TS1$

$DN2$יצירת$DN2$טועןקרה,לאזהשלישית.ישות

לפנינו.והתוצאותוולצר,

לפרדוקסוולצרשלתשובתוזו
שלמוחלטתדחייההשחרור:של
הןלדתייםמעלוהתנשאותהדת

דתיתתחייהשמולידיםהזרעים

לברוחאפשראיפונדמנטליסטית.

עץלהצמיחסיכויכלואיןמהעבר

אתכזאביםוולצר

פעלושלאעלהמשחררים
עםהקשראתלהעמיק

היולוהדתיים.היסודות

נדולמקוםלדתנותנים
האופימלכתחילה,יותר

התחייהשלהלעומתי

״אינמנע.היההדתית

למחוקלשלול,אפשר
השקפותלהחריםאו

להיכנסישמסורתיות.
לדיאלוג"איתן

עמוקלדיאלוגכניסהשורשים.ללא

בתקווהוולצרכותבהמסורת,עם

״לשפרעדייןעשויהישראל,לגבי
העתידיתלהצלחתוהסיכוייםאת

היהודי״.הלאומיהשחרורשל

נוצריותבארצותבעיקר

עתידממנושמתעלמיםעבראכן,

בו־באופןעצמואתולהנכיחלחזור

טה,

$TS1$,בוטה$TS1$

$DN2$,בוטה$DN2$היוםגםעליונהחשיבותויש

החברהשלמעמיקלדיאלוגלכניסה

אבלהיהודית.המסורתעםהחילונית

לחשיבהאחרכיווןלהציעמבקשאני

שהביאבדוגמאותהדתיתהתחייהעל

הת־אתלהביןמבקשזהכיווןוולצר.

חייה

$TS1$התחייה$TS1$

$DN2$התחייה$DN2$כריאקציהאלהבארצותהדתית

לתב־אלאולהתנשאות,לניתוקלא
נית

$TS1$לתבנית$TS1$
$DN2$לתבנית$DN2$בפשטות,זרה.וחברתיתפוליטית

שנ־המדינותשבכללבלשיםעלינו

מנו

$TS1$שנמנו$TS1$

$DN2$שנמנו$DN2$אלג׳יריההודו,ישראל,לעיל
אינההבמהלקדמתהחוזרתהדת

נצרות.

מפנימשמעותיתהיאזונקודה

הדמוקר־החילונית,שהלאומיות

טית,

$TS1$,הדמוקרטית$TS1$

$DN2$,הדמוקרטית$DN2$אתמהותיבאופןהכוללת

והפיכתהמהמדינההדתהפרדת

האזרח,שלהפרטילעניינוהדתשל

הנצרותמתוךהיוצאתתופעההיא

פיעלוהמעוצבתהפרוטסטנטית

שלה.הדתיהדגם

רקאפואאינהכאןהריאקציה

מושבחתאונשכחתמסורתשל

שלאלאהשטח,פניעלשובהעולה
שאיפותבעלתקולקטיביםטית,דת

שעולההציבורי,למרחבקיצוניות
ומופרטמחולןפוליטיגוףנגד

מודלעלמבניתמבחינהשמתבסס

זר.דתי

פחו־ובמידההאיסלאם,היהדות,

תה

$TS1$פחותה$TS1$

$DN2$פחותה$DN2$,לעכלמסוגלותאינןההינדואיזם

החילוןתהליךאתבשלמותלתוכן

הפרו־הנצרותמתוךשנולדהמערבי,

טסטנטית

$TS1$הפרוטסטנטית$TS1$

$DN2$הפרוטסטנטית$DN2$הקתוליתלנצרות)אפילו
החילון,עםלהשליםפשוטהיהלא
60ה-בשנותרקהגיעהבווההכרה

שכלכןאםברור(.וותיקןבוועידת
הזההמודלפיעלאותןלחלןניסיון

מאתגרת.תגובהיגרור

שזכונוצריותארצותואכן,

לאהקולוניאליזםמעוללשחרור

בסוףפונדמנטליסטית.תחייהגילו

הש־תנועתאתוולצרסוקרהספר

חרור

$TS1$השחרור$TS1$

$DN2$השחרור$DN2$בריטיותקולוניות13שהפכה

פהבחציומודההברית,לארצות

לאחילוניתמדינהשלש״הרעיון
העמו־והעמדותהרגשותאתאיתגר

קות

$TS1$העמוקות$TS1$

$DN2$העמוקות$DN2$זההאזרחים״.מרביתשלביותר

הפרדתמציין,שוולצרכפיהעניין.

לתמיכהזכתהאףמהמדינההדת
מפניאוונגליסטים,נוצריםמצד

נתפשההאלעםהיחסיםשמערכת

אינדיבידואלי,פרטי,כענייןמראש
בקי־לאומי.אוחברתיקהילתי,ולא

צור:

$TS1$:בקיצור$TS1$

$DN2$:בקיצור$DN2$במדינהרואיםהאוונגליסטים

הד־הציונותהדת.עלהמאייםגורם

תית

$TS1$הדתית$TS1$

$DN2$הדתית$DN2$בעולם.ה׳כסיסודאתבהרואה
אתגםכדוגמהלהביאאפשר

לעצ־זכתהמאבקשאחריאירלנד,
מאות

$TS1$לעצמאות$TS1$
$DN2$לעצמאות$DN2$.היותמידאזרחיהמבריטניה

האחרוןהעםמשאלאולםקתולים,

חד־מי־נישואיםגדולברובשאישר

ניים

$TS1$חדמיניים$TS1$

$DN2$חדמיניים$DN2$אינהבהחלטשהמדינהמסמן

פונדמנט־שלתחייהלקראתנעה

ליזם

$TS1$פונדמנטליזם$TS1$

$DN2$פונדמנטליזם$DN2$.דתי

שזכואירופהמזרחארצותגם

שלארוכותשניםאחרילחירות

דתיותמצמיחותאינןסובייטידיכוי

לשחרורהתנועהואילורדיקלית,
דתיתתחייהעםמתמודדתפלסטין

אתשהגשימהלפניעודמוסלמית

ייעודה.

אתמנתחוולצרשלהחדשספרו

דורנו:שלהגורליותהשאלותאחת

פו־כרהןצעירותדמוקרטיותמדוע

רה

$TS1$פורה$TS1$

$DN2$פורה$DN2$וולצרקיצונית?דתשללעלייתה
הדמיוןאתומציגראיותשללמביא

שעליהןהדוגמאותשלוששביןהרב
שביןהניכורספק,ללאכותב.הוא

המשוח־להמוןהמשחררתהאליטה

רר

$TS1$המשוחרר$TS1$

$DN2$המשוחרר$DN2$שלבחזרתהחשובתפקידמילא
הזהבמחזהדיכויה.אחריהמסורת

זהאולםאלה.ימיםבעצםצופיםאנו

לת־התשובהאתכולו.הסיפוראינו
חייה

$TS1$לתחייה$TS1$
$DN2$לתחייה$DN2$בדת.גםלחפשישהזאתהדתית

הרטמןבמכוןעמיתהואפרסיקותומרד"ר

באוניברסיטתזמננולדתותבתוכניתומלמד

אביבתל


