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 1שעה    2017  אוגוסט   26שבת עולמית  

 הקונגרס הציוני העולמי הראשון 

 .לפני מאה ועשרים שנה

 מבאזל להרצליה - 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון

 הכנסת ציינה 120 שנים לקונגרס הציוני הראשון בבאזל

 

 

 ד'ר יצחק נוי 

   סיכום  המשדר   שבת עולמית  

 

 נושאים  מהשידור

 1 ................................................................................ הראשון העולמי הציוני הקונגרס

 1 ........................................................................................... .שנה ועשרים מאה לפני

 1 ................................................... הראשון הציוני לקונגרס שנה 120 - להרצליה מבאזל

 1 ............................................... בבאזל הראשון הציוני לקונגרס שנים 120 ציינה הכנסת

 5 ........................................................................ בזל תכנית  השבוע  חדשות -:נושא  1  פרק

 7 ............................................................... יהודה-בן פרויקט - הרצל זאב בנימין/  מחאה רבני .

 8 ............................................................................................................ לציונות התנגדות

 12 ............................................................................ והציונות הרצל  חדשות -  :נושא 2  פרק

 12 ................................................................................................ אומה בניית: 1897 באזל

 12 .................................................................................................. הציונית והתנועה הרצל

 12 .......................................... הרצל של תורתו פ"ע ופתרונה בגולה היהודי העם תלבעיי ההסבר

 13 ..................................................................................... תורתו לקידום הרצל של פעולותיו

 13 ......................................................................................... :הרצל של הספרותית פעילותו

 14 ................................. :לכינוסו הסיבות  (1897) הראשון הציוני הקונגרס כינוס: ארגונית פעילות

 14 .............................................................................................................. :כינוסו מטרות
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 15 .......................................................................... : (באזל בתוכנית נכלל) הקונגרס החלטות

 15 ............................................................................... :הראשון הציוני הקונגרס של חשיבותו

 15 .................................................................................... ומוסדותיה הציונית התנועה בניית

 16 ............................................................................................ (מדינית)דיפלומטית פעילות

 16 ........................................................................................ – גרמניה: ראשון פוליטי יעד

 16 ........................................................................................... – ורכיהת: שני פוליטי יעד

 16 ........................................................................................ :בריטניה: שלישי פוליטי יעד

 17 ...................................................................................................... .כישלון: התוצאות

 17 .............................................................................................................. אוגנדה תפרש

 17 .................................................................................................................. :המתנגדים

 18 .................................................................................................................... :התומכים

 19 ............................................................ 1897 בקונגרס יםהמשתתפ חדשות -  :נושא3  פרק

 23 ............................................................... המדינית הציונות – הרצל חדשות -  :נושא4   פרק

 23 ................................................................................................המדינית הציונות – הרצל

 24 ........................................................... מתוקנת לחברה וחזונו הרצל חדשות -  :נושא 5  פרק

 24 .................................................................................. מתוקנת לחברה וחזונו הרצל

 24 ................................................................................................................. פייסבוק דף

 24 ........................................................... מתוקנת לחברה הרצל חזון היה מה - הרצל של חזונו

 24 ......................................................................... "אלטנוילנד" לפי הרצל של הסוציאלי חזונו

 34 .................................................................... העם אחד של ציונותו  חדשות -  :נושא 6  פרק

 34 ....................................................................... בגולה היהודים של הבעיה העם אחד

 34 ............................................................................ הבגול היהודים של הבעיה העם אחד

 34 ................................................ בגולה היהודים של העקרית הבעיה מהי: הציוניים בין הוויכוח

 היא שבה הדרך ולגבי להבגו היהודים של העיקרית הבעיה לגבי דעות חילוקי היו הציונית בתנועה

 34 ........................................................................................................ .מטרתה את תשיג

 34 ...................................................... :בגולה היהודים של העיקרית הבעיה לגבי הדעות חילוקי

 35 ............................................................................................................... – אנטישמיות

 36 .................................................................. :הציוני הפתרון לקידום שהוצעו השונות הדרכים

 36 .................................................................................................... הרצל - מדינית ציונות

 36 ................................................................... .אנטישמיות בעיית: בגולה יםהיהוד של הבעיה

 בהסכמת עצמאית מדינה הקמת י"ע תיפתר היהודים של הבעיה: הבעיה עם להתמודד הדרכים

 36 ................................................ .התיישבות מכן ולאחר רטר'צ קבלת יהיה האמצעי. המעצמות

 36 ..................................................................................ציון חובבי, פינסקר – מעשית ציונות

 37 ................................................................... .אנטישמיות בעיית: בגולה היהודים של הבעיה
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 37 ......................................................................................... :הבעיה עם דלהתמוד הדרכים

 37 ..................................................................... .התבוללות בעיית: בגולה היהודים של הבעיה

 37 ......................................................................................... :הבעיה עם להתמודד הדרכים

 38 .................................................................................................. ויצמן – סינטטית ציונות

 38 ........................................................................... קיומית בעיה: בגולה היהודים של הבעיה

 38 . .מדינית ופעילות מעשית פעילות של בשילוב תיהודי מדינה הקמת: הבעיה עם להתמודד הדרכים

000 ........................................................................................................................... 38 

 39 .................................................................................ציונות-אנטי  חדשות -  :נושא 7  פרק

 39 .............................................................................................................. ציונות-אנטי

 39 ..................................................................................................................ציונות אנטי

 הביטוי. ריבונית יהודית במדינה עצמית להגדרה היהודי העם של לזכותו ההתנגדות היא ציונות-אנטי

 39 ........................ .ישראל מדינת של לקיומה בסיסית לגיטימציה-דה הוא ציונות-האנטי של המעשי

 39 ................................................................................................................ הגדרה

 39 ............................................................................ ותציונ-האנטי של המרכזיים הטיעונים

 39 ................................................................................... הערבים בזכויות פוגעת הציונות

 40 ....................................................................................... ציונות-לאנטי נסתרים מניעים

 41 .................................................................................. ציונות-האנטי של המעשי הביטוי

 43 ............................................................ ציוניות לאנטי מאנטישמיות  חדשות -  :נושא 8  פרק

 43 .................................................................................... ציוניות לאנטי מאנטישמיות

 43 ....................................................................... מנור יוחנן ר"ד/  ציוניות לאנטי מאנטישמיות

 43 ................................................................... .היהודים שנאת של התופעה היא האנטישמיות

 56 ..................................................................................................... - ציונות-האנטי

 64 ................................................................................................................ המוקד

 73 ............................................................................. בציונות זרמים  חדשות -  :נושא 9  פרק

 73 .............................................................................................................. בציונות זרמים

 74 ........................................................ ישראל לארץ תחליף ההצעות חדשות -  :נושא 10  פרק

 74 ................................................................................ ישראל לארץ מחוץ יהודיות מדינות

 74 ........................................................................................................... הקונגרס לפני

 74 ......................................................................................... להרצל מברליין'צ הצעת

 74 ...................................................... ןמברליי'צ הצעת בדיקת את לקדם הרצל החלטת

 75 ................................................................... בהצעה לדיון הגדול הפועל הוועד כינוס

", אוגנדה תוכנית"ב תמיכה על הרצל של לעוזרו הבריטי החוץ ממשרד היל קלמנט של הודעתו

 75 .................................................. 1903 באוגוסט 27-ב ,"ולט די" הציוני העיתון בשער מהפורס
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 77 .................................................................. היהודי העם של קיומו חדשות -  :נושא 11  פרק

 77 ................................................................ היטלר לע כנצחון היהודי העם קיום המשך

 77 .................................................................................. היהודי העם של קיומו המשך

 77 ................................................................ היום ישראל|  היהודי העם כמגינת ישראל

 77 ........................................................... היהודי העם של קיומו את שולל ליבוביץ ישעיו

 77 .............................................................................. ?היהודי העם של קיומו סוד מהו

 77 ................................... היהודית הסוכנות|  היהודי העם של קיומו להבטיח קמה ישראל

 77 .................................................................................................... היהודי העם של קיומו
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תכנית   חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  

 בזל
 הארץ -אדם רז 

 תוכנית בזל 

 תוכנית בזל

הציונות שואפת להקים לעם היהודי מולדת חוקית בארץ 

ישראל. לשם השגת מטרה זו שוקל הקונגרס את הצעדים 

 :הבאים

קידום ענייני של התיישבותם בארץ ישראל של חקלאים, 

 .פועלים ובעלי מלאכה יהודים

ארגונה וריכוזה של היהדות כולה באמצעות אירועים וגופים 

 .מתאימים, מקומיים וכלליים, לפי חוקי כל מדינה

 .חיזוק תחושת הלאום והמודעות הלאומית של היהודים

אשר דרושות  צעדים מכינים לשם השגת הסכמת הממשלות

 .לשם השגת מטרת הציונות

 

 דפים( 18)קט' אחת,  להנצחת בנימין זאב הרצ

 בנימין זאב הרצל  

 ראול אוארנהיימר  

 אלטנוילנד  

 גנבי הציד  

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://www.haaretz.co.il/misc/writers/1.3168541
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%96%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%93


 Ω   omohm.ohd@gmail.cדוד אוחיון   שבת עולמית      בכריבת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 דיוקן תיאודור הרצל  

 הגטו החדש  

 ההסתדרות הציונית העולמית  

 (הוד רוממותו )מחזה  

 ויליאם הכלר  

 הקונגרס הציוני העולמי  

 הקונגרס הציוני העולמי הראשון  

 (הרצל )פירושונים  

 קריאה חדשה -הרצל   

 משפחת הרצל  

 פרדריקה הרצל  

 ועידת חרקוב  

 מדינת היהודים  

 מלון שלושת המלכים  

 מלך היהודים  

 סולון בלידיה  

 פרוכת ארון הקבורה של בנימין זאב הרצל  

 ונות מדיניתצי  

 קבורת בנימין זאב הרצל בישראל  
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C_%28%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C_%28%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C_-_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C_-_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%97%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%97%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%97%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 תוכנית אוגנדה  

 תוכנית בזל  

 תמונת פגישת הרצל עם קיסר גרמניה  

 

 יהודה-פרויקט בן -רבני מחאה / בנימין זאב הרצל  .

הוא הכינוי שניתן  (Protestrabbiner :גרמניתב)רבני המחאה 

 התנועה הציוניתלרבנים שיצאו חוצץ נגד  מקס נורדאועל ידי 

השם הזה התפרסם בעקבות מאמר  .19-המאה הבסוף 

 .הנושא את השם ודן בתופעה ,בנימין זאב הרצלשפרסם 

ניסה הרצל להעביר את  ,מדינת היהודים ,לקראת פרסום ספרו

לצד הציוני ואף הציג  משה גידמן יהדות וינהשל  הרב הראשי

ו. על כך השיב הרב שקרא ולא בפניו את חיבורו בטרם פרסומ

 באפריל 17-מצא דבר לערער עליו. לאחר פרסום הספר, ב

 "ציוני בשם "יהדות לאומית-יפרסם גידמן קונטרס אנט ,1897

(Nationaljudentum),  ובו ביקר את נטיית הציונים לטעון

 .שהיהדות מהווה לאום ולא דת

 באוגוסט 25-העולמי הראשון, ב הקונגרס הציונילקראת כינוס 

התעוררה התנגדות הולכת וגוברת לכינוס,  ,כןמינב ,1897

אורתודוקסים ורפורמים גם  ,התנגדות שבאה מחוגים דתיים

יחד, וגם מחוגים כלליים. "איגוד הרבנים הכללי בגרמניה", 

שכלל רבנים אורתודוקסים ורפורמיים גם יחד, התכנס בברלין 

ופרסם בכמה עיתונים החלטה המגנה את הציונות וקוראת 

ממנה. בכרוזי הרבנים פורטו שלושה סעיפים  להתרחק

 :עיקריים

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%96%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%96%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%96%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
http://benyehuda.org/herzl/herzl_014.html
http://benyehuda.org/herzl/herzl_014.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1_%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1_%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/1897
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%9B%D7%9F
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שאיפת המכונים ציונים להקים מדינה יהודית לאומית בארץ 

 .ישראל מנוגדת ליעודים המשיחיים של היהדות

הדת היהודית מחייבת שירות נאמן של המדינה בה חיים 

 .היהודים

אין סתירה בין התנגדות ליעדי הציונות ובין נכונות לסייע 

 .[1]כרים יהודים להתיישב ולהתפרנס בארץ ישראללאי

תמכו  ,שטרסבורגכל רבני האיגוד, פרט לרב יצחק זליג מ

רבני המחאה אף פנו אל השלטונות, כדי  .[2]בהחלטה זו

בעקבות פרסום זה נאלצה התנועה  [3]פעילות ציוניתשיאסרו 

 ,בזלל גרמניההציונית להעביר את כינוס הקונגרס הציוני מ

 .[1]שווייץשב

במאבק זה היו גם רבנים שלא התנגדו לציונות ואף תמכו בה, 

 .ועוד משה גסטר ,יצחק רילףכגון 

 

 התנגדות לציונות

  ציונות | לאומיות-אנטי

  

 מארק אדלמן  

 אייזק אייזקס  

 ציונות-אנטי  

 איליה ארנבורג  

 אלמר ברגר  
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 ג'ורג' גאלאוויי  

 משה גידמן  

 ג'ון באגוט גלאב  

 דייוויד דיוק  

 אורי דייוויס  

 דוד דרגונסקי  

 הבונד  

 ציוני של הציבור הסובייטי-הוועד האנטי  

 של העצרת הכללית של האו"ם 3379החלטה   

 הציוניתהישות   

 ויואל משה  

 לייב וייספיש  

 אלחנן וסרמן  

 (2001ועידת האו"ם נגד הגזענות )  

 (2009ם נגד הגזענות )ועידת האו"  

 עמראן נזאר חוסיין  

 יואל טייטלבוים  

 יחס החרדים לציונות  

 ליית-עפרה ישועה  
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 קרלוס לטוף  

 (יעקב ליפשיץ )קובנה  

 דיידונה מ'באלה מ'באלה  

 האיו מאייר  

 לאנטישמיות D-מבחן שלושת ה  

 אדווין מונטגיו  

 קלוד מונטיפיורי  

 אומהמק  

 משה נדיר  

 סמיר נקאש  

 סיאמק מרה סדק  

 צזאר סולודר  

 תנועת הסולידריות הבינלאומית  

 העדה החרדית  

 היינמן פוגלשטיין  

 דרור פיילר  

 נורמן פינקלשטיין  

 פקס כריסטי  

 אוריאל צימר  

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%A1_%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%A1_%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%A1_%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%A5_%28%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%94%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%A5_%28%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%94%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9E%27%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%9E%27%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9E%27%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%9E%27%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9E%27%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%9E%27%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%95_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%95_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%95_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%AA_%D7%94-D_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%AA_%D7%94-D_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A8_%D7%A0%D7%A7%D7%90%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A8_%D7%A0%D7%A7%D7%90%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A8_%D7%A0%D7%A7%D7%90%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%A7_%D7%9E%D7%A8%D7%94_%D7%A1%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%A7_%D7%9E%D7%A8%D7%94_%D7%A1%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%A7_%D7%9E%D7%A8%D7%94_%D7%A1%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%96%D7%90%D7%A8_%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%96%D7%90%D7%A8_%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%96%D7%90%D7%A8_%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%9F_%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%9F_%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%9F_%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%A1_%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%A1_%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%A1_%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%A8


 Ω   omohm.ohd@gmail.cדוד אוחיון   שבת עולמית      בכריבת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 אברהם צרפתי  
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הרצל חדשות   -  נושא: 2פרק  

 והציונות

 אומה בניית: 1897 באזל

   הרצל והתנועה הציונית 

 .בהונגריה להורים יהודים משכילים ומתבוללים בעלי תפיסת עולם חילונית 1860נולד ב 
 שם למד משפטים וספרות. בתקופת לימודיו נחשף לראשונה לגילוייבנעוריו עבר לוינה ו

  .אנטישמיות
השאלה היהודית " :הוא קורא את ספרו של הפילוסוף האנטישמי הגרמני דירינג 1882ב 

ביטול ) כשאלה גזעית, אתנית ותרבותית". רעיונותיו של דירינג המופיעים בספר
משום שהם  מרכושם( עוררו בו אכזבה גדולה האמנסיפציה, כליאת היהודים בגטאות ונישולם

השתלבותם של  היו ניגוד לחינוך שקיבל הרצל, של התבוללות ואופטימיות לגבי סיכויי
  .היהודים בחברה

 .וזוכה להצלחה רבה עם סיום לימודיו הוא מחליט לעסוק בספרות ובמחזאות
י ידוע. הוא נשלח וינא הוא מתמנה לכתב בעיתון 1891הרצל החל לעסוק בעיתונאות וב 

הרצל העיתונאי  .(1894) מטעם העיתון לפריז. בזמן שהותו בפריז מתרחש משפט דרייפוס
האנטישמיות  מסקר את משפט דרייפוס בצרפת. משפט דרייפוס שביטא את שיאה של

אותו  בצרפת, שנחשבה למדינה מתקדמת, דמוקרטית ותרבותית, זעזע את הרצל וחשף
 שהייתה בחברה, בשלטון ובצבא הצרפתי. בעיני הרצל הפך לאנטישמיות ולשנאה הרבה

דרייפוס המושפל לסמל של גורל יהודי האמנסיפציה, שמקבלים את שפתה, דרכיה, דעותיה 
החברה המודרנית ורואים עצמם כשייכים אליה, אולם החברה חוסמת את אפשרות  של

  .בתוכה ומשפילה אותם השתלבותם
להרצל כי היהודים לא יכולים  נטישמיות שנלוו לו הוכיחומשפט דרייפוס וההתפרצויות הא

הרצל להעלות תוכנית  להשתלב בחברה הסובבת אותם והיו אחד מהגורמים שעוררו את
ניסיון לפתרון מודרני של  – לפתרון הבעיה היהודית, אותה פרסם בספרו: "מדינת היהודים

  .1896שאלת היהודים", שפורסם בשנת 

 
  היהודי בגולה ופתרונה ע"פ תורתו של הרצלהעם  ההסבר לבעיית

--------------------------------------------------------------------- 
 .לאומי מציג את בעיית העם היהודי כבעיה לאומית ולכן טוען כי גם הפתרון חייב להיות הרצל

מהווים  היהודיםהבעיה: לדעת הרצל אין כל סיכוי להילחם באנטישמיות, שתלך ותתחזק. 
נכשלה  אומה שאינה יכולה להיטמע וקיומם בכל מקום מעורר את האנטישמיות. האמנסיפציה
ירוויחו  ורק החריפה את האנטישמיות. מסקנתו של הרצל הייתה כי מהקמת מדינה ליהודים
בתוכם  לא רק היהודים, אלא גם מדינות אירופה, הסובלות גם הן, מהימצאותם של היהודים

 .(כלכלית, אנטישמיות, תסיסה המאיימת על המשטר )תחרות
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היהודי בטריטוריה משלו )רצוי בא"י( והקמת מדינה יהודית ריבונית, תוך  הפתרון: ריכוז העם
העולם. אומות העולם יסייעו להקמת המדינה היהודית בא"י, שתהייה  הכרה מצד אומות

ית ותספק תנאים סוציאליים המדינה תהייה מפותחת מבחינה טכנולוג .מולדת לעם היהודי
  .לפועלים

  לקידום תורתו פעולותיו של הרצל
 .הבעיה ופתרונה – (1896מדינת היהודים ) -פעילותו הספרותית )כתביו(:  •
  ,)העולם(  העיתון די וולט -
 (1902 ,)ארץ ישנה חדשה אלטנוילנד -
  .הם היהודי ציוניות, כלגיוס תומכים: בעלי ממון, חברי התנועות ה -פעילותו הארגונית:  •
 .( ותוכנית באזל1897כינוס הקונגרס הציוני הראשון בבאזל ) -
  הקמת התנועה הציונית ומוסדותיה )ההסתדרות הציונית, הועד -

 .(המצומצם הפועל, והועד הפועל
 .הצ'רטר מגעים עם השולטן התורכי, לקבלת -פעילותו הדיפלומטית להשגת הצ'רטר:  •
 .יזר הגרמני, לצורך השפעה על התורכיםמגעים עם הקי -
  (עריש, אוגנדה-בריטניה, על קבלת טריטוריה סמוך לא"י )קפריסין, אל מגעים עם ממשלת -

  :פעילותו הספרותית של הרצל
----------------------------------------------------- 

 ריטוריאלי / לאומי(, פנהשנתגבשו רעיונותיו לפתרון הרצוי לבעיה היהודית )פתרון ט לאחר
לעזרתם של העשירים היהודים: הברון הירש והברון רוטשילד, על מנת שיסכימו לשתף 

ולסייע בפתרון. אולם הרצל נכשל בניסיונותיו והגיע למסקנה שיש לתת לרעיונותיו  פעולה
 וכך העלה אותם על הכתב בספרו: "מדינת היהודים". הרצל קיווה כי באמצעות ספרו פרסום

  .בעיית היהודים להכרה ולתודעה בינלאומית יביא את

הספר מחולק לשני חלקים: בחלק הראשון מציג  - (1896) "מדינת היהודים" :פרסום ספרו (1
האנטישמיות. הרצל מגדיר את הבעיה כבעיה  –באירופה  הרצל את הבעיה של היהודים
גיש כי הפתרון היחידי היהודים באשר הם נמצאים. ומד לאומית, כלומר בעייתם של כל

ובהקמת מדינה ליהודים. הטריטוריה יכולה להיות  לאנטישמיות הוא בקבלת טריטוריה
ניסיונות להתיישבות יהודית. מאחר ולא רק  בפלשתינה או בארגנטינה, ששם יש כבר

בתוכם הם חיים, על המדינות השונות לסייע  היהודים סובלים מהאנטישמיות, אלא גם העמים
 .בהסכמתן תרון ולכן יש צורךבמציאת פ

אומות העולם  החלק השני מפרט את התוכנית לביצוע הרעיון: ראשית יש צורך בהכרה מצד
המדינה  בריבונות על חבל ארץ, לשם כך יש צורך בהקמת גוף על יהודי שיפעל להקמת

 מהגולה ובחירת גופים מבצעים לביצוע התוכנית. הרצל דיבר על הגירה איטית של היהודים
היהודים  במשך עשרות שנים שתנוהל ע"י "חברת היהודים", זהו ארגון שמטרתו לארגן את

עשירים. ארגון  בגולה ולהביאם לטריטוריה חדשה. לצורך כך יגייס הארגון כספים מיהודים
חבל ארץ לעם  נוסף שהרצל כתב שיש להקימו הוא "אגודת היהודים", שמטרתו תהיה להשיג

לארץ ויכשירו את  רו יהיו העניים ומי שמצוי במצוקה פיזית. הם יעלוהיהודי. הראשונים שיהג
שתהיה כבר  רק לאחר…(. הקרקע לעלייתם של שאר היהודים )יסללו כבישים, יבנו בתים

 .כלכלית תשתית במדינה יעלו בני המעמד הבינוני שיבואו כדי לפתח את הארץ מבחינה
ינהיגו המוכשרים  אית בעיני רוחו, אותהבספרו מתאר הרצל את מבנה המדינה, כפי שהיא נר

יהיו שבעה  ביותר מבני העם תוך הערצה לחיי העבודה. הוא מתאר את דגל המדינה שבו
מדינה  כוכבי זהב המסמלים יום עבודה של שבע שעות. לפי חזונו מדינת היהודים תהיה

 .לבדב דמוקרטית, הבנויה על שיתופיות והדדיות, השוחרת שלום ותקיים צבא להגנה
 :התגובות לפרסום הספר

למרות שהרעיונות שהוצגו בו היו  ,ספרו התקבל בהתלהבות בקרב יהודי מזרח אירופה
הרעיון. הצעות אלה התאימו  מוכרים. החידוש הגדול היה בהצעות שהביא הרצל למימוש

המזרח, רוב יהודי מערב  לפעילות הציונות שהתקיימה כבר שנים באירופה. לעומת יהודי
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ההתלהבות שעוררה החוברת  .פה שהיו מתבוללים דחו את תוכניתו המעשית של הרצלאירו
  .בקרב יהודי מזרח אירופה דחפה אותו להמשיך בפעילותו

ספר נוסף שכתב הרצל, זהו סיפור בדוי שהרצל פרסם  – (ארץ ישנה חדשה) "אלטנוילנד" (2
הודי מתבולל, שיוצאים לאי תחילת הסיפור בשני אנשים, קצין גרמני לשעבר וי ,1902 בשנת
באוקיינוס השקט. בדרכם הם עוברים דרך א"י אותה הם רואים כארץ שוממה ונידחת.  בודד

שנה מהאי בו התבודדו לא"י, נדהמו לראות לפניהם ארץ פורחת,  20כעבור  ,בשובם
תעשייה וחקלאות, תחנות כוח לחשמל, ערים וכפרים. חברה בעלת תנאים  מפותחת, בעלת

 .חינוך ברמה גבוהה ועוד ,יים מתקדמיםסוציאל
האמונה שלו במימוש המטרות של  הרצל רצה להביע בסיפורו הדמיוני את חזונו ואת עומק

 ."אין זו אגדה התנועה הציונית, וכתב על כך בפתחו של הסיפור: "אם תרצו
 חופש הדת מודגש .בספרו מגלה הרצל חוסר יחס כלפי תרבותו של העם היהודי וכלפי דתו

והתרבות  בספר וכך גם יחסי שלום ואחווה עם הערבים. השפה המדוברת היא גרמנית
  .אירופאית

  ."אביב-הספר תורגם לעברית, תחת השם "תל
 :הספר התגובות לפרסום

היהודית  הספר הרגיז מאוד את רוב העולם הציוני שהתקשה לקבל את הניתוק מהתרבות
מחקה  יתה לה בחיי העם היהודי. לטענתםבעלת המסורת הארוכה והחשיבות הגדולה שהי

 הרצל את מדינות אירופה במקום לעודד את התרבות והמסורת היהודית, שהן חלק
  .מלאומיותו של העם היהודי

 
  (1897הציוני הראשון ) פעילות ארגונית: כינוס הקונגרס

 :הסיבות לכינוסו
היהודים ואת פתרונה, ע"פ מדינת היהודים" בו הוא מציג את בעיית " הרצל מפרסם את ספרו

בפעילויות להגשמת רעיונותיו. לצורך כך זקוק היה לכספים רבים. לאחר שנכשל  דעתו ופותח
של גיוס כספים מיהודים עשירים בעלי עוצמה כלכלית )הברון הירש והברון  בחזית זו

ם רכישת תומכים מקרב הגויים ע"י משא ומתן דיפלומטי. ג –לדרך השניה  רוטשילד(, פנה
הקמת גוף לאומי  –נכשל. הרצל הגיע למסקנה שעליו לבחור בדרך אחרת  בכיוון זה הוא

  .רעיונותיו, בו השתתפו נציגי הציונים מכל הארצות יהודי להגשמת

 200(: התקיים בבאזל שבשוויץ ונכחו בו כ 1897באוגוסט  29הקונגרס הציוני הראשון )
 ירופה והשאר ממערב אירופה. הרצל ארגן אתנציגים ממדינות שונות. רובם הגיעו ממזרח א

הקונגרס עד הפרט האחרון. הרצל דאג לסיקור עיתונאי ותקשורתי רחב שהשפיע על דעת 
בעולם. טקס הפתיחה היה מאוד מרשים )במסורת הפרלמנטים האירופאית(. הרצל  הקהל

  .שזוהי תנועה לאומית לכל דבר יצר רושם

 :מטרות כינוסו
 .הציוניות הציונית שתוארה בספר מדינת היהודים והגדרתאישור התוכנית  .1
 .הקמת מוסד שייצג את היהודים וקביעת מוסדות כלכליים .2
 .הציונות בעולם והבאת הבעיה היהודית לתודעת העולם כולו פרסום .3
היהודי, על כל תפוצותיו, יש ארגון אחד והנהגה אחת והוא נמצא  להראות כי גם לעם .4

  .דינהבדרך להקמת מ

 לצורך השגת מטרות אלו נוסחה "תוכנית באזל" שכללה את דרכי הפעולה )שמשלבות את
  :(הגישות המרכזיות של התנועה הציונית

שואפת להקים לעם ישראל בית מולדת ומקלט בא"י, המובטח ע"פ משפט הכלל" .  הציונות"
  :נקבע שיש לפעול בשלושה כיוונים לצורך כך

 .ארץ ביהודים שיפתחו את הארץ באמצעות עבודה ,חקלאות ומלאכהבארץ ישראל : יישוב ה
 (ציונות מעשית)
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מקומיים וכלליים, בהתאם  בעולם היהודי:ארגון ה יהודים בכל ארץ וארץ וליכודם ע"י מפעלים
  .התפוצות לחוקיה של כל ארץ. ובנוסף גיבוש תודעה לאומית בקרב יהודי

 :במישור הבינלאומי
מטרות הציונות  קיפה כדי לשכנע את הממשלות למען הגשמתפעילות דיפלומטית מ

 .ולהענקת צ'רטר לעם היהודי
  (ציונות מדינית)

  : (הקונגרס )נכלל בתוכנית באזל החלטות
 .מולדת בא"י הציונות שואפת להקים לעם ישראל בית .1
ארגון  מסודרת לא"י. הקמת ארגונים ציוניים בכל מדינה שיש בה יהודים כדי לארגן עליה .2

היו "הוועד הפועל  העל הוא ההסתדרות הציונית שהרצל היה נשיאה הראשון. ארגוני המשנה
  .הציוני" ו "ההנהלה הציונית" שתפקידם לבצע את התוכניות

 1לקבל זכות בחירה למוסדות ולארגונים כל יהודי ישלם דמי חברות שנתיים בסך  כדי .3
  .בהסתדרות הציוניתה"שקל הציוני", כסימן לחברותו  שקל שהוא

  :הקונגרס הציוני הראשון חשיבותו של
נציגים מכל העולם היהודי כדי לדון  מציין מפנה בתולדות העם היהודי. לראשונה נפגשו

  .ההסתדרות הציונית – בעתיד העם ובאחדותו והקימו מסגרת שתטפל בצרכי העם
  .להקמת מדינה יהודית הקונגרס הציוני יצר הנהגה חדשה לעם היהודי ובו הונח הבסיס

  .להקים מדינה ליהודים :הציונות הוכרה כתנועה לאומית והכריזה בגלוי על מטרותיה
  .הרצל הפך למנהיגה של התנועה הציונית ועמד בראש מוסדותיה

 בעקבות הקונגרס הציוני הראשון, נערכו קונגרסים נוספים, במטרה לחזק את התנועה
 אופייה הדמוקרטי של ההסתדרות הציונית, משום שייצגו אתהציונית. הקונגרסים ביטאו את 

שקל  כל הזרמים בציונות )דתיים וחילוניים, פועלים ורביזיוניסטים( ומשום שכל יהודי ששילם
  .וע"י כך נמנה עם חברי התנועה הציונית, יכל להשתתף בו ולקחת חלק בבחירות

 :המתנגדים לקונגרס
השונות. הם חששו שתבוטל  חששו למעמדם במדינות -המתבוללים ממרכז ומערב אירופה 

 .ולעבור לא"י האמנסיפציה בה זכו והם ידרשו לעזוב את הארצות בהן חיו
שהתנגדו להרצל  רובם מקבלים בשמחה את החלטות הקונגרס אולם היו כאלה –חובבי ציון 

וכך יפסק לא"י  משום שחששו כי האימפריה העותומנית תסגור את שעריה בפני עליית יהודים
 .מפעל ההתיישבות
  .את הגאולה בדרך חילונית מתנגדים להרצל משום שהוא מביא –היהודים החרדים 

 
את  כמה ימים לאחר פתיחת הקונגרס הציוני הראשון רשם הרצל ביומנו: " בבאזל יסדתי

י שנים, וודא 5מדינת היהודים. אילו אמרתי זאת היום בקול, היו כולם צוחקים לי. אולי בעוד 
מדינת  שנה וחודשיים הכריז האו"ם על הקמת 50שנה, יסכימו הכל". )אחרי  50בעוד 

  (ישראל

 
  התנועה הציונית ומוסדותיה בניית

ההסתדרות הציונית.  –התנועה הציונית  בקונגרס הציוני הראשון נולד הגוף המבצע של
 :מוסדותיה העיקריים היו

ש"ח( והיווה את  1 -)ששילמו את דמי החברשנבחר ע"י כל היהודים  - הקונגרס הציוני •
 .דרכה של התנועה הציונית המוסד העליון להתווית

 .אחראי על ביצוע החלטות הקונגרס נבחר מחברי הקונגרס והיה –הוועד הפועל הציוני" " •
  .מרכז ההנהלה הציונית –הועד הפועל המצומצם" " •

 , גופים כלכליים שדאגו להיבטיםבנוסף למוסדות הללו הוקמו במהלך הקונגרסים הבאים
הכלכליים של יישוב הארץ כגון: "הקרן הקיימת לישראל" שריכזה את נושא רכישת 
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היא רכשה אדמות במטרה להופכן לאדמות לאום )של המדינה( והחכירה אדמות  .הקרקעות
  .תמורת תשלום סמלי למתיישבים

פלשתינה( -אנגלו ק )בנקקרן היסוד" שמימנה את מפעלי ההתיישבות בארץ, בנק אפ""
יממן את כל  ששימש כמוסד הפיננסי של התנועה הציונית בא"י. המטרה הייתה כי הבנק
  .הפעולות הדרושות להקמת מדינה יהודית, כגון מימון ההתיישבות היהודית

  (פעילות דיפלומטית)מדינית
רשמי ובינלאומי אישור  הרצל האמין ב"ציונות מדינית" , האמין כי צריך לפעול למען קבלת

מדינה יהודית  ממעצמות העולם ובעיקר מהטורקים ששלטו בארץ באותה תקופה, להקמת
להעניק לעם  והציע את מדיניות הצ'רטר. הוא האמין כי יש לשכנע את השלטון העותומני

 .היהודי צ'רטר )זכיון( על חלקת הארץ שבה תקום המדינה
היה האימפריה העותומנית, ששלטה בכל הרצל להשגת צ'רטר על א"י  כיוון הפעולה של

שמי שרוצה להשיג צ'רטר על חלק מהאזור צריך לבוא איתם  המזרח התיכון והיה ברור
  .במשא ומתן

  –יעד פוליטי ראשון: גרמניה 

ובין תורכיה ולהשפעתו של הקיסר  הרצל היה מודע לקשרים ההולכים ומתהדקים בין גרמניה
יוכל להשפיע על תורכיה לתת את  חשב שבאמצעות גרמניההגרמני על השולטן התורכי. הוא 

לממשלת גרמניה חסות על  הסכמתה לעליה חופשית של יהודים ולכן החליט להציע
 הסכמה לעלייה חופשית התיישבות יהודית אוטונומית בא"י, בתנאי שתשיג ממשלת תורכיה

בא"י כיוון שאם יהודי  של יהודים. הוא האמין כי לגרמנים יש אינטרס בהקמת מדינה יהודית
שהמרכז היהודי שיווצר  גרמניה יעברו לא"י תיפטר בגרמניה בעיית האנטישמיות, הוא חשב

יוכלו להשפיע על האזור  בארץ יהיה נאמן לגרמניה ויכיר לה תודה ובנוסף באמצעותו הם
בקושטא )בתורכיה(  כולו. הרצל הצליח להתקבל לראיון אצל הקיסר הגרמני בעת ביקורו

התורכי "רשיון ליסוד  . בראיון זה הוא ביקש מהקיסר שישתדל להשיג מהשולטן1898נת בש
מפגישה זו. הראיון  חברת התיישבות יהודית תחת חסות גרמניה". הרצל יצא מאוד אופטימי
של הרצל היה  הבא נקבע בירושלים, בראיון זה שבו נתקבלה משלחת ציונית בראשותו

השני( הבין  שובה ברורה, נראה כי הקיסר הגרמני )וילהלםהקיסר "קריר" ביחסו והתחמק מת
תמיכה נוספת  שהתורכים מתנגדים לכל רעיון הציונות, ולא יוותרו על שטחים בא"י. מעכשיו
גרמניה במזרח  מצד גרמניה בציונות עלולה היתה לעורר חשדות בתורכיה כלפי כוונותיה של

  .התיכון
של הרצל להגיע להשפעה  ק מניסיונותיו העקיפיםבכך נכשלה האופציה הגרמנית שהיתה חל

  .על האימפריה העותומנית

 –יעד פוליטי שני: תורכיה 

זכה הרצל להתקבל לראיון אצל  ,לאחר מאמצים רבים ותשלום שוחד לראשי השלטון התורכי 
לשכנע את השולטן שיהיה כדאי  . הוא ניסה1901השולטן התורכי עבדול חמיד השני במאי 

מצבה הכלכלי של תורכיה  התורכית שיתיישבו בתחומה יהודים והציע לשפר אתלאימפריה 
ולהתיישב בארץ ישראל  ולפרוע את כל חובותיה אם בתמורה תעניק רשיון ליהודים לבוא

היחידה שלהם  ובסוריה. התורכים משכו את המשא ומתן תקופה ארוכה כאשר המטרה
יתיישבו ברחבי  יע אליו היה שהיהודיםהיתה סחטנות כספית. המקסימום שהיו מוכנים להג

  .זו נכשלה האימפריה בקבוצות קטנות ומפוזרות בתוך האוכלוסיה המקומית. גם אופציה

  :יעד פוליטי שלישי: בריטניה
לפנות לכיוון אחר, לאנגליה. עוד  משהבין הרצל שאין עוד טעם למאמציו בתורכיה החליט

המוגברת של יהודי מזרח אירופה,  גירתםהתעוררה באנגליה התנגדות לה 90 -בשנות ה
ההגירה היהודית באמצעות  שהייתה מלווה באנטישמיות. הרצל הציע לפתור את בעיית

הכוונה הייתה לקפריסין  .טריטוריה )שטח( להתיישבות עצמאית שתעניק בריטניה ליהודים
לא"י. )אמנם והם קרובים  ולחצי האי סיני, כלומר לחבלי ארץ הנתונים לחסותה של בריטניה
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המיוחדות של עזרה מידית  מטרתה של התנועה הציונית היתה התיישבות בא"י, אך בנסיבות
על תוכניתה ועקרונותיה,  להמוני היהודים, תראה התנועה הציונית חובה לנסות, תוך שמירה

צ'מברלין.  –הבריטי  נפגש הרצל עם שר המושבות 1902להקל על גורלם של היהודים(. ב 
 :שמציג הרצל הנימוקים

שיחזק את שליטתם במזה"ת. כמו כן תהיה לכך גם  יצירת יישוב יהודי נאמן לבריטים •
אזור חיץ שיפריד בין כוחותיהם של הבריטים  תועלת מבחינה צבאית מכוון שכך ייווצר
  .שמוצבים בדרום א"י המצויים במצרים, לבין הכוחות הטורקים

 .מרוסיה לבריטניה הגירה של היהודיםהתיישבות יהודית בא"י תקל על לחץ ה •
  .זעזוע מפרעות קישינב •

 .התוצאות: כישלון
בקפריסין משום שידעו כי  הבריטים דוחים את רעיון ההתיישבות -התיישבות בקפריסין  •

 .צעד זה יעורר התנגדות מצד תושבי האי
ות הוחלט לשגר למצרים משלחת שתחקור את האפשרויות הכלכלי - עריש-הצעת אל •

עריש. סוכם כי אם הדוח של הועדה יהיה חיובי -בחבל אל לפיתוח ההתיישבות היהודית
לאחר בדיקה דחתה הועדה את ההצעה מסיבות פוליטיות  .תתמוך ממשלת בריטניה בתכנית

 .ואסטרטגיות
עריש, הציע צ'מברלין -בעקבות הסתלקותה של בריטניה מתכנית אל - הצעת אוגנדה •

הרצל דוחה את  –אפריקה כמקום להתיישבות יהודית אוטונומית. שב להרצל את אוגנדה
  .ההצעה בשלב הראשון

 
  פרשת אוגנדה

אפשר היה  הלכה וגברה הביקורת כלפי הרצל, עברו שש שנות פעילות ועדין אי 1903בשנת 
בשפל  להצביע על הישג משמעותי אחד. הפעילות המדינית אכזבה, הפעילות המעשית היתה

הנורא  היהודי בא"י המשיך להיות קשה. בנוסף באותה שנה התרחש הפוגרוםומצב היישוב 
ועד  בקישינב שזעזע את העולם כולו והבהיר עד כמה קשה מצבם של יהודי מזרח אירופה

כמה דחוף למצוא להם פתרון. הממשלה הרוסית שחששה מהתגובות הזועמות שהופנו 
לביקור ברוסיה. בין המנהיגים הללו היה מכל העולם החליטה להזמין מנהיגים יהודים  כלפיה

 הרצל. הביקור ברוסיה זעזע אותו עמוקות, הוא נפגש לראשונה עם יהודי רוסיה וראה את גם
מצבה הקשה של הקהילה: את העוני, הרעב ואת תוצאות הפוגרום והבין לראשונה עד כמה 

גם נדהם מקבלת  למצוא פתרון להמוני היהודים הללו ועד כמה הם תלויים בו. הוא דחוף
זכה, היהודים קיבלו אותו כמשיח. זעזוע זה וההכרה כי צריך למצוא פתרון מהיר  הפנים לה

  .היהודים, גרמו לאחד המשברים הגדולים ביותר בתנועה הציונית למצוקת
(, ללא כל הודעה 1904ברוסיה הציג הרצל בקונגרס הציוני השישי )ב  בהשפעת ביקורו
שבות באוגנדה. בנאום הפתיחה דיבר על כל כישלונותיו ההתיי מראש, את רעיון

התיישבות באוגנדה,  –אשר הביאו אותו לידי הצעתו החדשה  מדיניים עד כה-הדיפלומטיים
שתהיה שלהם, בה הם יהיו מוגנים ויוכלו להתפתח ללא  לראשונה מוצעת ליהודים קרקע

במקום א"י. הרצל הבהיר  רק "מקלט לילה" ולא תבוא הפרעה. הוא הדגיש כי אוגנדה היא
לאותם יהודים להגר מיד, למנוע את התפזרותם  שההצעה הועלתה כאמצעי חירום לעזור
בסיס לאומי. הוא הדגיש כי אינו מבקש מהקונגרס  בעולם כולו ולעודד אותם להתיישבות על
  .מיוחדת, שתבדוק את העניין ביסודיות לקבל מיד את ההצעה, אלא לבחור ועדה

  :הרצל נפלה כפצצה, התפתח ויכוח סוער שפילג את התנועה לשני צדדים יריביםהצעתו של 

  :המתנגדים
  :היו ברובם מקרב יהודי רוסיה שכינו עצמם "ציוני ציון" הם טענו

על  שוויתור זמני על א"י הוא וויתור לתמיד ולמרות הסבל הרב של יהודי רוסיה, אסור לוותר •
 .יהחלום של העם היהודי לחזור לא"

 .באפשרות לקבל בעתיד צ'רטר על א"י התבססות יהודית בטריטוריה אחרת תיפגע •
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 .יישאר בה מקום ליהודים במועד מאוחר יותר הארץ כבר תהיה תפוסה ולא •
  .לוותר על ארץ הקודש של הדתיים בהסתדרות הציונית שלא היו מוכנים -מניע דתי •

  :התומכים
 .כלו לצאת נגד הצעתוא( הנאמנים להרצל בכל ליבם שלא י

 .הטריטוריאליסטים שתמכו בהקמת מדינה בכל מקום שינתן ליהודים (ב
שאוגנדה אכן תהיה פתרון טוב לסבלם של יהודי מזרח אירופה, מבלי שתסכן  ג( מי שהאמין

  .הקמת מדינה יהודית בא"י –של הציונות  את היעד העיקרי

 
 295הצעתו של הרצל והתוצאה היתה: באווירה קשה ומתוחה נערכה בקונגרס הצבעה על 

נמנעים. אולם זה לא פתר את המשבר.  100נגד ו  178בעד משלחת חקירה לאוגנדה, 
קמו ועזבו את האולם. הרצל הבין את גודל המשבר. הכל ידעו כי פילוגה של  המתנגדים

ים. הציונית ימיט עליה אסון והרצל ניסה לשכנע את המתנגדים לחזור לאולם הדיונ התנועה
 להוכיח כי הוא אינו מוותר על רעיון השיבה של העם היהודי לא"י הכריז: "אם אשכחך כדי

  .ירושלים, תשכח ימיני" ובכך סיים את הקונגרס

 החלה להתגבש אופוזיציה רחבה מאוד להרצל, הקרע בתנועה הציונית הגיע לשיא בסוף
  .כאשר ניסו להתנקש בעוזרו של הרצל, נורדאו ,1903

 סיים את פרשת אוגנדה ובקונגרס השביעי 1904ל הרצל: מותו הפתאומי של הרצל ב מותו ש
הוחלט לדחות את הצעת אוגנדה ולאסור כל פעילות התיישבותית מחוץ  1905שכונס ב 

  .א"י לתחומי

 
  :הציונית כלפי תורתו ודרכי פעולתו של הרצל הביקורת שהועלתה בתנועה
בכך שהשגת תמיכה ממעצמות העולם, באמצעות כלומר  ,הרצל דגל בציונות המדינית

המטרה המרכזית  –הכרחי להקמת הבית הלאומי  הענקת צ'רטר ליהודים בא"י, היא תנאי
 .של הציונות

המאמצים לפעולה דיפלומטית להשגת הצ'רטר על א"י, מהסולטן  לכן יש להפנות את כל
 :עליו ביקורת והםזו של הרצל קמו מתנגדים שהעבירו  התורכי ששולט בארץ. לדרכו

היהדות החרדית התנגדו לפעולותיו של הרצל משום שהאמינו  מנהיגי –היהדות החרדית  •
זהו מצב זמני ושתבוא הגאולה העם היהודי יחזור לארצו.  כי הגלות היא עונש מהאל, אך
לארץ רק מתוך מניעים דתיים )ללמוד תורה, לקיים מצוות  במשך הדורות הגיעו היהודים

מתוך כוונה ל"זרז" את הגאולה, את ביאת המשיח. היהדות  מקומות הקדושים(, ולאולבקר ב
והתפיסה היתה שאסור לנסות ולהשפיע על מעשי האל ושיש  אסרה כל פעילות בנושא זה

  .הציונות תגרום לעם היהודי להפוך לחילוני לחכות לגאולה. בנוסף היה חשש כי
וטענו כי פעילותו מסוכנת להתיישבות היהודית הרפתקן  הם ראו בהרצל –עשירי היהודים  •

 .בארץ ישראל
  (הרוחנית )אחד העם הציונות •

  .העם היהודי בא"י א. אחד העם התנגד לעמדתו של הרצל, שצריך ואפשר לקבץ את כל
 :נימוקיו היו

רבים יעדיפו להשאר בארצות המוצא או להגר  לא כל יהודי העולם ירצו לבוא לא"י, שכן .1
 .את מצבם אחר שבו יש סיכויים גדולים יותר לשפרלמקום 

כלומר, את אישורו  ,היהודים שכבר ירצו להגיע לא"י לא יקבלו את אישור השליטים בארץ .2
 .של השלטון העות'מאני

העות'מאני הרי שאין מספיק מקורות קיום לכל היהודים  גם אם יושג אישור מטעם השלטון .3
 .בא"י

הרצל מתמקדת בהקמת מדינה ליהודים תוך התעלמות מתכניה  ב. הציונות המדינית של
תרבותי, שעשוי לסייע גם  –הרצל הזניח את המישור הרוחני  .היהודיים של המדינה היהודית

 היהודי שחיים בתפוצות. בגיבוש הזהות היהודית של
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המשתתפים  חדשות -  נושא:3 פרק  

 1897בקונגרס 
 וןהראש העולמי הציוני הקונגרס משתתפי

  ראשוני הציונות | אישים שהשתתפו בוועידות הקונגרס הציוני :

 דפים( 74) ס הציוני העולמי הראשוןמשתתפי הקונגר ▼

 י הראשוןהקונגרס הציוני העולמ  

 מאיר אבנר  

 אהרנפרייז מרדכי  

 מנחם אוסישקין  

 אחד העם  

 כישור-אפרים איש  

 יהודה לייב אמציסלבסקי  

 מקס בודנהיימר  

 יהושע בוכמיל  

 שניאור זלמן ביחובסקי  

 נתן בירנבוים  

 יעקב בכר  

 צבי בלקובסקי  

 עמי-מרדכי בן  

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93:%D7%A2%D7%A5_%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA&target=%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95_%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99&mode=20&hideprefix=20&showcount=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93:%D7%A2%D7%A5_%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA&target=%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95_%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99&mode=20&hideprefix=20&showcount=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93:%D7%A2%D7%A5_%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA&target=%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95_%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99&mode=20&hideprefix=20&showcount=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93:%D7%A2%D7%A5_%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA&target=%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&mode=20&hideprefix=20&showcount=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93:%D7%A2%D7%A5_%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA&target=%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&mode=20&hideprefix=20&showcount=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93:%D7%A2%D7%A5_%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA&target=%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&mode=20&hideprefix=20&showcount=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%99_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%99_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%A0%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%A0%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91_%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91_%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91_%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1_%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1_%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1_%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%91%D7%9B%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%91%D7%9B%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%91%D7%9B%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%91%D7%9F-%D7%A2%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%91%D7%9F-%D7%A2%D7%9E%D7%99


 Ω   omohm.ohd@gmail.cדוד אוחיון   שבת עולמית      בכריבת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 מחשבות-בעל  

 פרידריך בר  

 יהודה ליב ברגר  

 ראובן אשר ברודס  

 מרדכי זאב ברוידא  

 ראובן בריינין  

 כהן-יעקב ברנשטיין  

 מיכאל ברקוביץ  

 יצחק ליב גולדברג  

 יעקב דה האז  

 מרדכי בן הלל הכהן  

 קרל הרבסט  

 בנימין זאב הרצל  

 דוד וולפסון  

 יחזקאל צ'ארלס וורטסמן  

 יהודה ליב וילנסקי  

 תאודור זלוציסטי  

 אברהם זלץ  

 ישראל זנגוויל  

 דייוויס טריטש  

 אברהם שלום יהודה  
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 שטיינר-ריך אלחנן יורקהיינ  

 ישראל יסינובסקי  

 אריה לייב יפה  

 ישועה כלב  

 בוריס כצמן  

 אברהם לודויפול  

 היינריך לווה  

 יוסף לוריא  

 קרפל ליפה  

 שאול רפאל לנדאו  

 יוסף מוהליבר  

 ליאו מוצקין  

 יוסף מזל  

 שלמה מנדלקרן  

 מקס עמנואל מנדלשטם  

 אוסקר מרמורק  

 יוסף מרקו ברוך  

 אהרן מרקוס  

 ורדאומקס נ  

 דוד ניימרק  

 נחום סוקולוב  
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 שמואל יוסף פבזנר  

 שמואל אברהם פוזננסקי  

 ברתולד פייבל  

 שמואל פינלס  

 יצחק פרנהוף  

 אברהם קורקיס  

 יוסף קלוזנר  

 אהרן קמינקא  

 'יץאלכסנדר זיסקינד רבינוב  

 שאול פנחס רבינוביץ  

 בנימין זאב רייך  

 מרים ש"ך  
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 – הרצל חדשות -  נושא: 4 פרק 

 המדינית הציונות

 המדינית הציונות – הרצל

  

  .ציונות סינתטית 

  .ציונות סוציאליסטית 

  .ציונות רוחנית 

  .ציונות דתית 

  .המתנגדים לתנועה הציונית 

  .האוטונומיסטים 

  .הטריטוריאליסטים 

  ."הבונד" 

  .הרפורמים 

  .החרדים 

  היחס לתנועה הציונית בארצות האיסלם 

  "הקשיים בהפצת הרעיון הציוני עד "הצהרת בלפור 

  "דרכי הפצת הרעיון הציוני עד "הצהרת בלפור 
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 וחזונו הרצל חדשות -  נושא: 5פרק  

 מתוקנת לחברה

 הרצל וחזונו לחברה מתוקנת

 דף פייסבוק

 מה היה חזון הרצל לחברה מתוקנת -חזונו של הרצל 
 

 "אלטנוילנד" לפי הרצל של הסוציאלי חזונו  

  

  

              :שלמה אבינרי’ פרופ

 

הבעת . אני רוצה לפתוח בהבעת תודה וגם בהתנצלות! תודה רבה 

למרות שנושאי , על שהזמינו אותי ליום העיון הזה” קרן עדי”תודה ל

התעניינותי קצת רחוקים מהנושאים המרכזים שעומדים במרכז יום 

אני . והתנצלות על שבעוונותיי אצטרך אחרי דברי לעזוב. העיון הזה

שלא אשאר לשמוע את , את סליחת שני החברים שאחרימבקש 

שאין , אבל אני קשור לעניין אחר, אני יודע שזה מאוד חצוף. דבריהם

 .לי עליו שליטה ואני צריך לצערי לעזוב

ובדברים שמופיעים באלטנוילנד ולנסות לקשר . ביקשתי לדון בהרצל

אני חושב שהצדדים של שבר . אותם למציאות שבה אנחנו חיים

למרות הריחוק הרעיוני , ותיקון בצורה זו או אחרת בכל זאת יבלטו

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he-il.facebook.com/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C-%D7%95%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%AA-337965826323283/
https://www.facebook.com/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%96%D7%90%D7%91-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%94-624268374316685/?hc_ref=ARR84Mm14J99bUzjAbskCkw6HCmwXZ9UBSBKBkRvB1bytnshJO9wKtHd2vrbF1WEPO0&fref=nf


 Ω   omohm.ohd@gmail.cדוד אוחיון   שבת עולמית      בכריבת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

כמו שהם , של עיסוקי מהנושאים ומהרקע האינטלקטואלי שלהם

 .מוצגים כאן

שבו , אלטנוילנד -את הרומן האוטופי שלו  1903-הרצל כתב ופרסם ב

ומצד , מצד אחד מתואר מצבה של יהדות אירופית שנמצאת במצוקה

הארץ החדשה , אלטנוילנד –ישראל ארץ יהודית שני מתוארת ארץ 

להערכתו של , כאשר אכן תוקם, 1923בשנת , ישנה חדשה, ישנה

 .או מדינה יהודית בארץ ישראל, חברה יהודית, הרצל

שכמו כל רומן אוטופי הוא קצת , כאשר אתה קורא את הרומן הזה

יש בו עלילה , יש בו נאומים ארוכים, הוא קצת דידקטי, משעמם

, כמו שהרצל עצמו אומר, אבל היא למעשה, שהיא קיטשית, מנטיתרו

אלא תוכנית פעולה איך ליצור ומה ליצור בארץ , לא אוטופיה

 . הישנה החדשה

כמו , שבר של העם היהודי. מה שהרצל מתאר כאן הוא שבר כפול

וגם שבר של העולם , 19-שהוא מצוי באירופה במוצאי המאה ה

ובגלל השבר הכללי הזה חל גם , היהודי שבתוכו מצוי העם, האירופי

 .שבר בעם היהודי

, כאשר הוא מתאר לראשונה את מצבם של היהודים? מהו השבר

. בחלק הראשון של אלטנוילנד מתוארת סיטואציה של התרוששות

ווינה . של פליטים יהודים מגליציה המחפשים לעצמם מפלט בווינה

אם , עוני ומסכנות מחלות ,והם נדונים לחיי ניוון, איננה גואלת אותם

בירת הקיסרות המפוארת של הקיסר , גם בווינה המעתירה, לא מוות

 . פרנץ יוזף
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אינני יודע כמה מאיתנו יודעים שהקיסר פרנץ יוזף היה דוגמא למלך 

עד כדי כך שיהודי גליציה קראו לפרנץ יוזף , טוב כלפי היהודים

 .לפחות מבחינת השם ,לא בדיוק גיירו אותו, וככה. ל'בשם אפרים יוס

והיא , כאשר הרצל מתאר את החברה המתוקנת שתקום בארץ ישראל

אבל , יש בה גם צדדים אפלים ולא אעמוד על כך, לא כולה מתוקנת

באחד הנאומים הארוכים והפרוגרמטיים המשעממים . היא מתוקנת

שהוא מכנה , 1923, אנחנו בנינו כאן חברה: הוא אומר את הדבר הבא

 .חברה שמבוססת על עיקרון ההדדיות. מוטואליזםאותה בשם 

בחברה   והוא מוסיף שהיא נבנתה מן המצוקה של היהודים

האירופית שנגרמה בגלל ההתפתחות התעשייתית החברתית 

מצד אחד חלק מהיהודים הגיע . המודרנית וגם בגלל האמנציפציה

ולא , הרוטשילדים ומשפחות אחרות, לעושר רב וזה יצר את הקנאה

, אלא האליטה היהודית ובייחוד בווינה ובבודפשט, הרוטשילדים רק

ומצד שני חלק אחר מן . זה יצר את הקנאה ואת האנטישמיות

בתוך העושר והפאר של וינה , היהודים נידון עדיין לחיי עוני

 .המעטירה

מנסה ללמוד מן , שמבסס הרצל באלטנוילנד לפי עמדתו שלו, החברה

הרצל לא היה . ת האירופיתהשבר של החברה הקפיטליסטי

בהערכתו , סוציאליסט הוא היה ליבראל מתון בורגני כמעט קלאסי

אנחנו , הוא אומר, אבל. אמנות וגם חברה, ספרות, ענייני תרבות

ולכן אנחנו בונים כאן בארץ החדשה משהו , למדנו משהו מאירופה

דרך שלישית בין קפיטליזם , הרצל לא משתמש במושג, שהוא כעין

הוא אומר מן הקפיטליזם נתנו את . מוטואליזם -שמכנה . יאליזםוסוצ

 . מן הסוציאליזם נתנו את השוויון ואת הצדק, היוזמה האישית
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החברה שהוא מתאר איננה חברה סוציאלית והרצל איננו 

יש . צריך להדגיש זאת בוודאי שאינו סוציאליסט מהפכן. סוציאליסט

או , מכנים מדינת רווחהבחברה כל היסודות של מה שאנחנו היום 

או משהו שהוא בין קפיטליזם חמסני לבין , מדינה סוציאלית

 . סוציאליזם מהפכני ומתכנן

אתן כמה וכמה דוגמאות איך הרצל רואה את המבנה החברתי של 

שיש בהם תיקון השבר של , החברה המתוקנת שתקום בארץ ישראל

של  ושהביא גם לשבר במעמדם, ושל העולם המערבי, אירופה

 .היהודים

אמצעי , אלא. בחברה הזאת אין קניין פרטי באמצעי הייצור, ראשית

על , הם בידי החברה, מים וחשמל, החל מאדמה, הייצור הבסיסיים

. אלא קואופרטיבי, לא על בסיס בירוקרטי ריכוזי. בסיס קואופרטיבי

והיו לו קצת בעיות עם העיתון שלו , ומאחר שהרצל היה עיתונאי

הוא מציע שגם העיתונים לא יהיו בבעלות  ',רייה פרסהנוייה פ'ה

כך שאם לא ימצא משהו חן . אלא קואופרטיב של הקוראים, פרטית

הם יכולים או למכור את המניות שלהם או להחזיר , בעיני הקוראים

אלא גם , אשר יקבע מה ייכתב בעיתון, כך שאין עורך אחד. אותן

כפי , א נראה במראהכמו שהו, העיתון הוא פרצופה של החברה

 . שהחברה רוצה והיא יכולה לשנות ולתקן אותו

לא על אדמה , ההתיישבות החקלאית לא תהיה התיישבות פרטית

כאן הוא נותן . והיא מוחכרת, אלא על אדמה השייכת לחברה, פרטית

. כפי שאחר כך קרה, שנים 99-או ל 49-ל, את הדוגמא של שנת היובל

ובמה שקרוי היה בשעתו , יימת לישראלכמו שאנחנו יודעים בקרן ק

 .זה דבר אחד. אדמות הלאום
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שבה תהיה , חברה דמוקרטית, כמובן, החברה הזאת תהיה, דבר שני

כאשר הרצל כותב את הדברים . לגברים ולנשים, זכות בחירה לכולם

או איזה שהוא , אין עדיין חברה דמוקרטית אירופית, 1903, 1902-ב

וכמובן . הוא מקדים כאן את דורו. לנשים מקום שיש בו זכות בחירה

. תהיה גם זכות בחירה לתושבים הלא יהודים של מדינת היהודים

הוא . אחד הגיבורים העיקריים של אלטנוילנד הוא ערבי מחיפה

הוא , כמובן ודובר כמה לשונות, למד בהידלברג, כצפוי, מהנדס והוא

יטי של וזה המשפט הקדום הפול, מה שברור הוא. אדם תרבותי

אבל ברור לו שלתושבים הערבים של מדינת , שהוא בן זמנו, הרצל

 .היהודים יש אותם זכויות

-שמבקש לשלול מהלא, כאשר מופיע באלטנוילנד רב קיצוני וקנאי

, כי זאת מדינת היהודים, יהודים את זכות האזרחות בארץ היהודים

ם מתנהלת מערכת בחירות והליברלים הדמוקרטים זוכים והגזעני

והרצל מודע לכך שגם בחברה המתוקנת יכולים להיות , היהודים

הגזענים האלה מובסים והשוויון לכל תושבי , גזענות וגזענים יהודים

 .הארץ יהודים ולא יהודים מובטח

הרצל לא חזה אפשרות של משבר . למדינה הזאת אין צבא. דבר נוסף

הסדר הוא ראה את פתרון בעיית היהודים כתוצאה מ. בינלאומי

כאשר כל , אבל יש שירות לאומי, בחברה הזאת אין צבא. בינלאומי

לאחר שמסיימים את חוק לימודיהם ולפני , 18בגיל , צעיר וצעירה

ומה הם עושים . מתגייסים לשירות לאומי, שנכנסים לשוק העבודה

הם עובדים בעבודה ; הם עובדים בהוראה? בשירות הלאומי

הם ; אחים ואחיות בבתי חולים; הם עובדים כסניטרים; סוציאלית

: במילים אחרות. עובדים כעובדים סיעודיים בבתי אבות שישנם
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חלק מהם עושה את העבודה שהיום , בחברה המתוקנת של הרצל

בחברה הלא כל כך מתוקנת שלנו עושים הפיליפינים , אצלנו

 .והפיליפיניות

 אתה נותן לחברה -יש שירות חברתי . כדאי לזכור את המודעות

ועובד בעבודה שלא כל אדם רוצה , שנתיים, לשנתיים משהו מזמנך

כל אחד חייב לעבוד בה , אבל. וברור גם למה, לעבוד בה כל חייו

על מה שהיא כבר השקיעה , שנתיים משום שאתה משלם לחברה חוב

כי יום אחד כולנו נמצא את . ומה שהיא תיתן לך גם לעתיד לבוא, בך

 .זהעצמנו בבתי אבות וכיוצא ב

, שמתוך המודעות שלו כעיתונאי, אנחנו רואים את הרצל, אם כך

כאדם פוליטי שלא רק הרואה את מצוקת היהודים שהיא כמובן 

אלא רואה הוא את העולם הלא מתוקן של אירופה , במרכז עניינו

והחברה היהודית בארץ , הקפיטליסטית שיוצרת עוני בתוך עושר

 .ישראל היא מופת לתיקון עולם

אבל הוא אומר , איננו משתמש אומנם בביטוי תיקון עולם הרצל

ההדדי הזה משמש דוגמא והשראה -שהמבנה החברתי המטואליסטי

למדינות אחרות כאשר באים אנשים ממדינות הים מאירופה ולומדים 

וזה לא על ידי . את ההסדרים של הצדק הסוציאלי בחברה הזו

 . וולנטריזם מלמטה על ידי שכנוע ועל ידי, על ידי בנייה, מהפכה

אם אתה בודק את אלטנוילנד וזה ייחודו של הספר הזה כאוטופיה 

את אלטנוילנד , שאין למה להשוות אותם, בניגוד לאוטופיות אחרות

 . יש להשוות ליישוב היהודי בארץ ישראל ולחברה הישראלית דהיום
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קשה להשוות כי כתוצאה  19-אוטופיות סוציאליסטיות במאה ה

או , לא נוצרו מדינות, תבו אנשים כמו פוריה ואחריםמדברים שכ

 .אבל הייתה להם השראה לתנועות סוציאליסטיות, חברות חדשות

וכאשר אתה . אלטנוילנד היא פרוגרמה למדינה יהודית בארץ ישראל

כיצד נוסדה החברה היישובית ערב , בודק כיצד נוסדה המדינה

ן הייתה מבוססת היא אכ 1948וכיצד עוצבה המדינה לאחר , ח"תש

ואפשר לכנות , על אותם יסודות שהרצל כינה אותם מוטואליזם

 .אותם במילה אחרת סולידריות

אלא , ולא רק את הסוציאליסטים בציונות, מה שייחד את הציונות

בוודאי בציונות הדתית על , אפילו בורגנים ליברלים ורוויזיוניסטים

נה שאי אפשר היתה הב, דמוקרטי וההתיישבותי-אגפה הסוציאל

אם הוא איננו הולך יד ביד עם חזון , לממש את החזון הציוני

אי אפשר לבנות חברה יהודית בארץ ישראל על בסיס של . סוציאלי

הרצל . כי את הרווח אפשר לעשות במקומות אחרים. עקרון הרווח

מאוד תקיף בעניין היהודים בבורסה שרוצים מאוד , לפעמים, הי

 . וילנד אין בורסהבחברה באלטנ. להרוויח

ובעשורים הראשונים ' 48בחברה כפי שנוצרה אצלנו לפני , ואכן

גם מבחינת הבעלות . היסוד של הסולידאריות היה מאוד מאוד חזק

גם מבחינת ההזדקקות , גם מבחינת שכר שוויוני, על אמצעי הייצור

נושא שלא היה , קופת חולים. להסדרים סוציאליים של מדינת רווחה

אלא ביסודו הייתה ההנחה של סולידאריות ואחריות , טיבירוקרא

-שעניין בריאות הוא עניין כל כך מהותי לתפיסה הבסיסית, הדדית

שאתה , והאדם היהודי בארץ ישראל, ההומניסטית של גאולת האדם

 .כי כולנו ערבים זה בזה. לא רוצה להשאיר אותו לכוחות השוק
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הייתה על בסיס , לא כולה, עובדה שההתיישבות ברובה הגדול

, חברת העובדים, העובדה שנכסים רבים. קואופרטיבי או קומונלי

 .לא היו בידיים פרטיות, נכסים לאומים בצורה זו או אחרת

כפי שקמה בארץ ישראל מתוך , אם אתה משווה את החברה היהודית

ולא שתמיד הלכו ובדקו מה כתוב באלטנוילנד או מה , החזון הציוני

שאי אפשר , אלא מתוך המציאות, הציוניות השונות כתוב בפרוגרמות

אם תשאיר , להביא לכאן אנשים ולאפשר להם לחיות חיים מתוקנים

כמו , כמו שעושים בארצות הגירה מתוקנות, או לטבוע, אותם לשחות

, אלא אתה צריך לדאוג להם. או אוסטרליה, או קנדה, ארצות הברית

ולכן אתהלהם מאפשר להם עבודות , ולכן אתה בונה להם שיכונים

 .יוומות

או , וגם אם באופן סובייקטיבי רבים מהם רואים את זה לאחר מכן

ההנחה היתה שאתה לא משאיר את , כאילו היה בזה פגם, ילדיהם

גם אם , אלא אתה דואג לו מבחינה חברתית, העולה להיות לבד

, תולפעמים פטרימוניאלי, הדאגה הזו הייתה לפעמים הירארכית

זה איננו . אתה לא משאיר אותו לבד, אבל אתה דואג לו

 .זה איננו אינדיבידואליזם פרטני, אינדיבידואליזם מרושע

החברה הישראלית הצליחה ביסודו של דבר ויצרה את הסולידאריות 

כל כך מקוטבת , כל כך שונה, במציאות של חברה כל כך הטרוגנית

עניין השבר שעלינו  וכאן נדמה לי בא. והיא הצליחה לעמוד בו

כמו שהוא רואה אותו , אם הרצל באלטנוילנד מתקן את השבר. לתקנו

מתקן אותו , מתקן אותו לפחות מבחינה ספרותית, בחברה האירופית

 . זה לא נשאר רק בגדר ספר -החזון הזה השפיע . מבחינת החזון
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החברה הישראלית נמצאת במצב של נסיגה עמוקה מאוד 

. סית של החברה המתוקנת יותר שהיינו בהמהסולידאריות הבסי

דמוקרטים מאיגודים -סוציאל, כמו שהרצל חזה 60-וה 50-בשנות ה

מקצועיים בארצות מאוד מאוד מתקדמות יותר ועשירות מאיתנו 

, באו ללמוד מהמוטואליזם, מארצות הברית, משוודיה, מאנגליה

 ומתחושה איך, מתחושת האחריות, מתחושת היחד, מהסולידריות

ולא בצורה דיקטטורית סובייטית אלימה , אתה מתקן חברה

ומתוך , ונכונות לעבוד יחד, אלא מתוך וולונטריות, וטוטאליטרית

 .מודעות עמוקה מאוד של סולידריות

היא . קשה לומר את הדבר הזה על החברה הישראלית שלנו היום

והפכה , חברה שבמידה גדולה מאוד השתחררה מהתפיסה הסולידרית

כל 'עיקרון של , עיקרון האחריות ההדדית, יקרון ההדדיותאת ע

לחברה שבה האינדיבידום , לחברה תחרותית', ישראל ערבים זה בזה

הוא . והרצל ידע כיצד צריך לאזן אינדיבידום וקולקטיב, עומד במרכז

, החברה שלנו. אבל צריך למצוא את האיזון, לא היה קולקטיבי סט

 .האיזון הזה איבדה את, במידה גדולה מאוד

ויש לנו פערים , ומדובר לא רק בכך שכתוצאה מזה יש לנו עוני

, הוא מרפקני, חברתיים אלא גם השיח החברתי שלנו הוא תוקפני

אתה קורא ואתה רואה את השיח הפוליטי . הוא בלתי מתחשב בזולת

יש הרבה מאוד מה לומר על הפוליטיקה . המפלגתי הקשה

יש . כרגע חזון חברתי כזה או אחר אבל קשה למצוא בה, הישראלית

עם אתגרים , או פחות טובה, ניסיון להתמודד בצורה יותר טובה

 .אין שום ספק, רציניים של שלום וטרור וכל הדברים האלה
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איזה , אבל כשאתה שואל את עצמך המפלגות הפוליטיות הישראלית

חזון חברתי הן מציגות היום ואלו פתרונות מוסדיים הן מציעות 

 .קשה למצוא זאת? יות האלהלבע

, אבל אנחנו צריכים, נדמה לי שאולי לא עלינו המלאכה לגמור

כיהודים וכציונים במידה , באחריות שלנו כאזרחים במדינת ישראל

אבל להיות מודעים , לא לשוב לתיקון שהרצל ראה אותו, מסוימת

. לכך שאנחנו אכן נמצאים בפני שבר של הסולידריות הפנימית שלנו

לשרוד ולהצליח וליצור חברה משגשגת , ולת הישראלית העצומההיכ

וחברה של הצלחה לא נורמלית מהרבה בחינות לא תשאר עם החוסן 

במה ששיך לאחריות , אם לא נדע לתקן את התיקון הזה, הפנימי שלו

 .לסולידריות ולצדק חברתי, חברתית

ל כמו שהחזון ש. זה מעל ומעבר לוויכוחים בין המפלגות השונות

אלא בסופו של , הרצל לא היה רק החזון של מפלגות סוציאליסטיות

זוהי האחריות . דבר אומץ על ידי כל הגוונים של הקשת הפוליטית

 !תודה לכם. ואין לנו מישהו אחר לעשות זאת אלא רק אנחנו, שלנו
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ציונותו של חדשות   -  נושא: 6פרק  

 אחד העם

 אחד העם הבעיה של היהודים בגולה 

  בגולה היהודים של הבעיה העם חדא

 

 של העקרית הבעיה מהי: הציוניים בין הוויכוח 

 בגולה היהודים

 

 הבעיה לגבי דעות חילוקי היו הציונית בתנועה

 שבה הדרך ולגבי בגולה היהודים של העיקרית

 .מטרתה את תשיג היא

 

 היהודים של העיקרית הבעיה לגבי הדעות חילוקי

 :בגולה
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  – אנטישמיות
 

 בתנועה העיקריים הזרמים.  קיומית בעיה היא האנטישמיות בעיית

 העם שבעיית בכך היהודי העם של הקיום בעיית את הסבירו הציונית

 שיש מקום בכל וקיימת פוסקת שאינה האנטישמיות היא היהודי

 השינויים בגלל מתאימים אינם עכשיו עד שהוצעו הפתרונות. יהודים

 את לשלול יש לכן. בפרט היהודית הובחבר בכלל בחברה שהתרחשו

 .ישראל בארץ היהודים ריכוז הוא לבעיה והפתרון הגולה

 
.  התבוללות היא היהודים של העיקרית הבעיה  - התבוללות
 במדינה אנטישמיות יש שאם היא זו בשעה התומכים לטענת

.  אנטישמיות בה שאין אחרת למדינה להגר אפשר אחת
 מהדת התרחקו ולכן מנציפציהא קבלו שהיהודים היא הבעיה

 סכנה קיימת יימשך המצב אם. אותם איחדה עכשיו שעד
 . ישראל בארץ רוחני מרכז להקים יש לכן ייעלם היהודי שהעם
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 :הציוני הפתרון לקידום שהוצעו השונות הדרכים

 

 הרצל - מדינית ציונות

 

 .אנטישמיות בעיית: בגולה היהודים של הבעיה

 

 של הבעיה: בעיהה עם להתמודד הדרכים

 עצמאית מדינה הקמת י"ע תיפתר היהודים

 רטר'צ קבלת יהיה האמצעי. המעצמות בהסכמת

 .התיישבות מכן ולאחר

 

 ציון חובבי, פינסקר – מעשית ציונות
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 .אנטישמיות בעיית: בגולה היהודים של הבעיה

 

 : הבעיה עם להתמודד הדרכים

 לישרא לארץ עלייה י"ע תיפתר היהודים של הבעיה
. המעצמות לאישור לחכות צורך אין. בה והתיישבות

 יגיע מכן לאחר התיישבות י"ע נגאלת ישראל ארץ
 .המעצמות אישור

000 
 העם אחד – רוחנית ציונות

 

 .התבוללות בעיית: בגולה היהודים של הבעיה

 

 : הבעיה עם להתמודד הדרכים

 שחי היהודי העם, התבוללות היא היהודים של הבעיה
 צריך לכן,  שלו מהשורשים ומתרחק וללמתב בגולה

 צריך – לבבות הכשרת. היהדות את להציל בהתחלה
 היהודים את ולהכשיר ליהדות היהודים את להחזיר

 – רוחני מרכז. ישראל לארץ לעלייה מוכנים שיהיו
,  היהודים מתוך החכמים ישראל לארץ יעלו בהתחלה

 לכל ודוגמה רוחני מרכז שיהיה רוחני מרכז יקימו הם
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 לשורשים יחזרו שהיהודים אחרי רק. בגולה היהודים
 בני" את הקים העם אחד.  ישראל לארץ יעלו הם שלהם
 לקראת לבבות להכשרת שפעלה אגודה" , משה

 ובקהילות ספר בבתי,  ישראל בארץ והתיישבות העלייה
 .רחובות המושבה את והקימה בגולה

 
 

 ויצמן – סינטטית ציונות

 

 קיומית בעיה: בגולה היהודים של הבעיה

 

 מדינה הקמת: הבעיה עם להתמודד הדרכים

 ופעילות מעשית פעילות של בשילוב יהודית

 . מדינית

000  
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 ציונות-אנטי חדשות  -  נושא: 7פרק  

 אנטי-ציונות

 ציונות אנטי 

 יהודית במדינה עצמית להגדרה היהודי העם של לזכותו ההתנגדות היא ציונות-אנטי

 של לקיומה בסיסית לגיטימציה-דה הוא ציונות-האנטי של המעשי הביטוי. ריבונית

 .ישראל מדינת

 הגדרה

ית במדינה ציונות היא ההתנגדות לזכותו של העם היהודי להגדרה עצמ-אנטי

לגיטימציה -ציונות הוא דה-יהודית ריבונית. הביטוי המעשי של האנטי

 בסיסית לקיומה של מדינת ישראל.

 ציונות-הטיעונים המרכזיים של האנטי

ציונות מבוססים על טיעונים -הנימוקים של אלה המקדמים את האנטי

 היסטוריים, משפטיים ומוסריים כגון:

המשמעות של עמדה  -על דת לא ראוי שמדינה תהיה מבוססת 

.1 זו היא שלילת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית
המשתמשים בטיעון זה שוללים את הגדרת ישראל, כמדינה 

  .וטוענים שהיא אינה לגיטימית,2 יהודית
 
( שקיבלה 11/47של העצרת הכללית של האו"ם' ) 181החלטה '

את 'תוכנית החלוקה' של ארץ ישראל המנדטורית למדינה יהודית 
תו של העם היהודי להגדרה ולמדינה ערבית, ואשר הכירה בזכו

עצמית, מעקרת, לכאורה, טיעון זה מתוכן. אולם, בשנים 
רעיון המדינה האחרונות טיעון זה נשמע יותר ויותר כחלק מקידום 

  .האחת

ה של מדינת ישראל והמשך הקמת - הציונות פוגעת בזכויות הערבים

קיומה מגלמים פגיעה בזכויות הערבים לנוכח נישול הפלסטינים 
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לכאורה, אין  .3 מאדמתם, גירושם ופגיעה בזכויות האדם שלהם

שלול את זכות קיומה של מדינה יהודית מחוץ בטיעון זה כדי ל
  .למזרח התיכון

החברה הישראלית הוקמה  - הציונות היא מפעל קולוניאליסטי

כתוצאה מגלי הגירה גדולים לארץ, על חשבון הקבוצה 
הילידית תוך נישולה בכוח מאדמותיה והשלטת -הפלסטינית

 .'העליונה'תרבותה המערבית 

אין הצדקה  - יהדות לארץ ישראלשלילת הקשר ההיסטורי בין ה

למדינה יהודית בתחומי פלסטין המנדטורית משום שהטיעונים 
שמעלים הציונים על זכותם ההיסטורית על הארץ משוללי יסוד 

אחד הטיעונים המרכזיים בהקשר  .ומסולפים מבחינה היסטורית

זה הוא שמוצאה של יהדות אירופה הוא למעשה מממלכת 

 .4 הכוזרים

 ציונות-מניעים נסתרים לאנטי

ביקורת על ישראל בנוגע לשימוש מופרז בכוח, מדיניות ההתנחלויות או 

ציונית', אלא אם היא משמשת כאצטלה -היחס לערביי ישראל אינה 'אנטי

ת יהודיותה של מדינת ישראל. מעבר לטיעונים המשפטיים והמוסריים לדחיי

 ציונות:-לשלילת הציונות, יש מספר מניעים נסתרים למחוללי האנטי

האמונה שהיהודים אחראים לכל הצרות  - 'אנטישמיות 'מסורתית

היא  -הפרוטוקולים של זקני ציון( )בעולם ומנסים להשתלט עליו 

ציונות. צורות חדשות של אנטישמיות -בבחינת מניע מרכזי לאנטי
  .ציונות-מזינות גם כן אנטי

 
יהודיות' טוען שהאנטישמיות  -פרופ' אירווין קוטלר במאמרו 'אנטי

המסורתית היא אפליה או שלילת הזכויות של היהודים לחיות 
המוצגת  ,באופן שוויוני בחברה חופשית. האנטישמיות החדשה

א כל ביקורת על הציונות יכולה ציונות )כיוון של-בטעות כאנטי
להיחשב כאנטישמיות(, היא חתירה תחת זכותו של העם היהודי 

  .להתקיים ככל עם במשפחת העמים
 

האנטישמיות עברה מאפליית היהודים כפרטים )בחינוך, דיור או 
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תעסוקה( לאפליה של היהודים כעם. זו תמצית האנטישמיות 
  .5 ים חדשים להערכתההחדשה, והיא מצריכה עדכון ופיתוח מדד

ארגונים  -ממשלתיים -הרשת' האידיאולוגית של הארגונים לא'

לא ממשלתיים אידיאולוגיים שונים יצרו מעין רשת שיש לה 
נים אלה מתייחסים בצורה עוינת לישראל, משותפים. ארגו ''אויבים

ציונות. הסיבות לכך יכולות להיות -ומקדמים את רעיון האנטי
ביקורת על מדיניות ישראל בשטחים אולם גם היותה של ישראל 

בת בריתה של ארה"ב, שלה מיוחס חלק ניכר מהתופעות שמהוות 
 את סיבת הקיום של ארגונים אלה כגון: זכויות אדם )ביקורת על
מחנה המעצר בגוואנטנמו(, איכות סביבה )ביקורת על פרישת 

 .גלובליזציה-ואנטי (ארה"ב מאמנת קיוטו

שחיקת זיכרון השואה וההיסטוריה של  -שחיקה בזיכרון השואה 

רדיפת היהודים, מעמעמת את הסימפטיה למדינת ישראל ומקלה 
ציוניים לקדם את טענתם שהציונות היא מפעל -על האנטי

  .יסטיקולוניאל

 ציונות-הביטוי המעשי של האנטי

, קרי, לגיטימציה בסיסית לישראל-דהציונות הוא -הביטוי המעשי של האנטי

התכנסות של מדינות, תנועות, איגודים וארגונים, אשר אינם קשורים, 

ם לבין עצמם, סביב סוגיה תורנית העומדת ותלויה כלפי מדינת לכאורה, בינ

ישראל, על רקע דחיית קבלת יהודיותה של מדינת ישראל. גופים אלה אשר 

כוללים מדינות ערביות, מדינות עולם שלישי, תנועות אסלאמיות, תנועות 

לגיטימציה -שמאל קיצוניות אירופאיות וקבוצות אנטישמיות, הפכו את הדה

 6נת ישראל לדפוס המכונן של פעולתן.של מדי

פלסטיני משום שהיא -ציונות אינה תלויה בהכרח בסכסוך הישראלי-האנטי

לאחר יישומו שוללת את עצם הגדרתה של מדינת ישראל כיהודית. לכן, גם 

לגיטימציה לישראל -של הסכם קבע בין ישראל לפלסטינים, עשויה הדה

-להימשך. סוגיות נוספות אשר עשויות להפוך להיות אבן שואבת לדה

לגיטימציה בסיסית כוללות, לדוגמה, את מעמד ערביי ישראל; הנשק 

קונבנציונאלי הישראלי; או יישומם של ההסדרים במקומות -הבלתי

 הקדושים.
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: "היהדות, בהיותה דת, אינה 20ר' האמנה הלאומית הפלסטינית, סעיף  1

לאום עצמאי. כמו כן ליהודים אין סממנים לאומיים ייחודיים. הם אזרחי 

אים". המועצה הלאומית הפלסטינית ביטלה את המדינות בהם הם נמצ

, בשתי 20הסעיפים הקוראים להשמדת ישראל, ובכלל זה את סעיף 

 .1998ובינואר  1996הצבעות במועצה באפריל 

( )המצהירה על 1948במאי  14צמאות של מדינת ישראל )ר' הכרזת הע 2

 כינונה של "מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל"(.

, עמ' ישראל ומשפחת העמיםר' רובינשטיין אמנון ויעקובסון אלכסנדר,  3

94-113 . 

רסה מלאה של הספר . לג1976, 13-השבט הר' קוהסטלר ארתור,  4

, ישראל ומשפחת העמים; ר' גם רובינשטיין ויעקובסון, לחץ כאןבאנגלית 

 .113-124עמ' 

, המכון Alert Paper 1יהודיות חדשה", -קוטלר ארווין, "אנטי ר' 5

 .3-4, עמ' 2002לתכנון מדיניות יהודית, נובמבר 

וועידת דרבן  לגיטימציה בסיסית לישראל היא-הדוגמה הבולטת לדה 6

( נגד הגזענות. ועדיה זו, שהתקיימה בחסות האו"ם, 2002בדרום אפריקה )

 ציוני חריף.-הפכה למופע אנטי
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 מאנטישמיות חדשות  -  נושא: 8פרק  

 ציוניות לאנטי
 מאנטישמיות לאנטי ציוניות

 מאנטישמיות לאנטי ציוניות / ד"ר יוחנן מנור

  

  

-והאנטי לפניכם מאמר מאת ד"ר יוחנן מנור העוסק באנטישמיות

הדברים ולתאריך  ציונות. בקריאת המאמר יש לשים לב לרקע כתיבת

המועצות התפרקה, התעוררה  כתיבתם. מאז כתיבת הדברים, ברית

-הסכמי אוסלו, נכשלו שיחות קמפ מוהאינתיפדה הראשונה, נחת

האינתיפדה השנייה. ברור כי אירועים אלה  דייויד ופרצו אירועי

על ניתוחים בנושא כיום, אולם מאמר זה נותן חומר  משפיעים מאוד

 רקע

מאשר  רב ונקודות חשובות למחשבה שמתאימות היום, לא פחות

 לפני עשרים שנה.

  

  הודים. האנטישמיות היא התופעה של שנאת הי

, התחיל להופיע בגרמניה בסוף שנות Antisemitimus המושג עצמו

של המאה שעברה. במושג זה עשה שימוש נרחב  70-ה

Wilhelm Marr ,יהודי מומר אשר כתב נגד היהודים והיהדות ,

נגדם והזהיר את גרמניה מפני השתלטות חברתית  הסית

אמור של היהודים. ולמרות שהמושג אנטישמיות  ופוליטית

לכל העמים השמיים ולתקופה המודרנית, הוא הפך,  להתייחס

מאוד, למושג המקובל כדי לתאר את השנאה ליהודים  מהר

 הדורות. בכל
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כתופעה  למעשה, קיימות העוינות ליהודים והאשמת היהדות לשמה

אנו נתקלים  רצופה מאז התקופה ההלניסטית.כבר במגילת אסתר

שמעוררים כל  ן ביטוי לשנאהבתופעות אלה, ניתן לראות בה

זרותם או בגלל  המיעוטים, אם בגלל השוני שבהם, אם בגלל

ייחודיות משלה, שאינה נובעת  חולשתם. אולם לשנאת היהודים יש

מהצטברות ומשילוב הסיבות לשנאה  רק מרציפותה ההיסטורית,

 כלפיהם.

  

המימד  דומה, שמה שמייחד את האנטישמיות לאורך ההיסטוריה הוא

הקיימת לעיתים  חינם, שמתוסף לעוינות-יתר, ואף שנאת-ל שנאתש

 ביניהם. בין עמים שונים כתוצאה מחיכוכים

  

ביהודים,  יתר זו באה לידי ביטוי בדעות הקדומות הקשורות-שנאת

נושאים על גבם, ובמה  בדימויים שמדביקים להם, הסטריאוטיפ שהם

אוטיפ זה מציג ובכל אתר. סטרי שהם מעוררים בבריות בכל תקופה

מסוכן ואף שטני, אשר צריך לעורך חשד,  את היהודי כיצור מוזר,

הכללה זו הופכת את היהודים לדגם מופתי של  רתיעה וסלידה.

 רצון,-לעזאזל, ובעזרתו ניתן לשחרר מתחים, חוסר שביעות שעיר

 ודאות.-פחדים וחוסך

  

וים המתלו היתר, המעשים, ההגבלות וההתנכלויות החמורים-שנאת

ארוכה סיפקה  לה חייבו הצדקה או הסבר כלשהו.במשך תקופה

היהודים, נדודיהם ונידוים  הנצרות את הרציונליזציה הדרושה. רדיפת

ברצח ישו, אולם ניתנה להם אפשרות  ידי החטא שחטאו-תורצו על

באמצעות המרת דתם. תקופת ההשכלה, ירידת  להינצל מגורל זה

יונאלית, הדוגלת בעקרון שפיטת והתגברות הגישה הרצ השפעת הדת

פי תכונותיו ולא על פי מוצאו או השתייכותו -על הפרט
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לאומית, עוררה ציפיות להחלשת כוחה -והאתנית הדתית

החלה  18-האנטישמיות. ואומנם, בסוף המאה ה של

פתיחות כלפי היהודים ונכונות להשתחרר מהדעות  להסתמן

אולם בעת ובעונה  אדם.-שרווחו כלפיהם ולקבלם כבני הקדומות

ודווקא מתוך ביקורת נגד הבערות של הדת, המשיכו  אחת,

 ליהדות תכונות שליליות, כגון... חוסר סובלנות ! רוב לייחס

האפשרויות  היהודים המשיכו לדבוק בדתם, אם כי ידעו לנצל את

וחיזקו את מעמדם  שנפתחו בפניהם, יצאו מהגטו, השתלבו בחברה

 בה, בעיקר בגרמניה.

  

נהפוך הוא;  -אך הסטריאוטיפ האנטישמי לא נמוג 

מהרציונליסטים והבאים אחריהם סיגלוהו לעצמם ואף  חלק

מחודשת,  אותו והוסיפו לו רכיבים חדשים, אשר נתנו לו תנופה חיזקו

יהודית חדשה, אשר  -כן, בעזרתם פותחה תיאוריה אנטי-על-יתר

-האנטי מהתפוררות התיאוריה מילאה את החלל שנוצר כתוצאה

לתיאוריה החדשה היו כל הסממנים של  יהודית הדתית הקודמת.

 רציונאליות מדעית,

המגרעות של  והיא קבעה, שהיהודים הנם גזע נחות, הנושא את כל

ממזיגתם עם גזעים  השמיים וליקויים נוספים, שהצטברו כתוצאה

התרבות ואת הציוויליזציה  אחרים, ושכתוצאה מכך הם מרעילים את

בסכנת השתלטות. אי לכך הרעיון המרכזי  אית ומעמידים אותןהאירופ

המודרנית הינו רעיון פאראנואידי אחד : האשמת  של האנטישמיות

 בחתירה ובהשתלטות קונספירטיבית והרסנית על העולם. היהודים

שיש  בדרך כלל, מוסיפים, שהשתלטות זו תיעשה באמצעות השליטה

הבינלאומית,  ת הבנקאיתכבר ליהודים באמצעי התקשורת ובמערכ

של היהודים ואף  ומכאן הדרישה להגביל שוב את זכויות האזרח

 לבטלן,
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מאמינים רבים,  למרבה הפלא, כבשה אידיאולוגיה זאת את ליבם של

מודרניות מתועשות,  ונקלטה היטב בסקטורים רחבים של מדינות

 .ובעלות אופי חברתי מתקדם בעלות משטר מדיני דמוקרטי וליבראלי

  

  

על  האידיאולוגיה האנטישמית המודרנית השפיעה השפעה רבה

למדי  ההמונים. היא העמידה לרשותם תיאוריה פשוטה וסבירה

ותלאותיה,  להסברת המציאות המורכבת בה הם חיו, על כל קשייה

עממיים הנפוצים  ובנוסף, התבססה על אותם דעות קדומות ורציות

האירופית ומהווים חלק  תכלפי היהודים, החבויים עמוק בתרבו

לעקרם משורש, שכן הם  אינטגראלי ממנה, ולמעשה קשה מאד

ובביטויים שונים ומגוונים בספרות,  עוברים מדור לדור בצורות

כך הפכה האנטישמיות במהרה למכשיר  העממית, באמנות ובאמונה

במספר מדינות בעלות משטרים שונים, ואף  שלטוני ראשון במעלה

 בעיקר -אומצה 

כל  כאידיאולוגיה רשמית, על -על ידי המשטר הנאצי בגרמניה 

וגורלם של  ההשלכות המעשיות הנובעות מתהליך זה לגבי מעמדם

ומעמד היהודים במשטר  היהודים במדינות אלה, כמו חוקי נירנברג

יהודית הדתית הקודמת לא -האנטי וישי בצרפת. בניגוד לתיאוריה

מודרנית ליהודים כל פתח האנטישמית ה השאירה האידיאולוגיה

בהמרת הדת, אף לא במעבר לאומה אחרת. כך  להיחלצות מגורלם

 לשואה, להשמדת שליש מהעם היהודי. נסללה הדרך

  

העולם  מאפיינים בולטים לשנאת היהודים בזמננו )מאז מלחמת

מאז תום מלחמת העולם השנייה שינתה האנטישמיות  השנייה(

 יני האנטישמיות המודרנית,פניה. היא איבדה חלק ממאפי את

כאזרחים  אשר חתרה ליטול מן היהודים את הזכויות שניתנו להם

המודרנית. אין אנו עדים  שווים לכל דבר, במסגרת המדינה הלאומית

וברוטאלית, המתנכלת בצורה גלויה,  עוד לאותה אנטישמיות בוטה
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זו ליהודים במעמדם, בזכויותיהם, ברכושם ובחייהם,  רשמית ולגאלית

 נשענת על אידיאולוגיה המתרצת ומצדיקה מעשים אלו. אשר

  

 ( העלמות האנטישמיות המודרנית:1

בזמנו,  אנטישמיות זאת, "האנטישמיות המודרנית", כפי שכונתה

עדיין בצורה  כמעט עברה מן העולם. במקומות בהם היא קיימת

 ומוצהרת, אלא מוסווית המזכירה את המתכונת הזאת, אין היא גלויה

המועצות, בסוריה ובאיראן(, שכן  -ואף מוסתרת ולמשל בברית

ערכה ואת יוקרתה בעיני הבריות. יתירה  השואה הורידה פלאים את

 -המועצות, האנטישמיות היא בלתי-רבות, כולל ברית מזאת, במדינות

ובחלקן אף  בחוקה הסובייטית המתוקנת(, 52לגאלית )ראה סעיף 

כיום אין  אנטישמית וגזענית. ה לשנאהקיימים חוקים ותקנות נגד הסת

אנטישמית, אם ברציונליזציה  מדינות הדוגלות ומאמצות אידיאולוגיה

דעות -אין אנשי ציבור, פוליטיקאים או הוגי דתית ואם כגזענות, וכמעט

זאת,  לדגול בפומבי בהשקפות מעין אלו. כאשר הופיעו, בכל המעזים

 וללחצים ביטויים כאלה, ניתן היה לצפות לתגובות

שיביאו להדחקתם, כך קרה, למשל, עם הופעת הספר 

" )יהדות ללא איפור(, של Judaism Bez Prikas" המפורסם

 בהוצאת האקדמיה למדעים של T .Kichkoהאוקראיני  המחבר

המחאות,  . שנה לאחר הוצאתו לאור הכריחו1964-אוקראינה ב

 פר.להסתייג מהס שזרמו מכל העולם, את ההנהגה הסובייטית

  

אידיאולוגיה  קיומה של-פי אי-פי קיומה או על-אם נבחן את המצב על

כלכלי והציבורי, סביר -החברתי פי מעמדה המשפטי,-אנטישמית ועל

המועצות )המאמר נכתב בזמן השלטון -ברית לקבוע, שלהוציא את

המועצות( ומספר מצומצם של מדינות במזרח -בברית הקומוניסטי

לפעמים אף זוכה הלחימה  )סוריה, איראן( התיכון

 ליוקרה מסוימת בגלל קיומה של מדינת ישראל, באנטישמיות
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 יהודיים:-( עלייה תלולה במספר האירועים האנטי2

וגוברות בקרב  יחד עם זאת אין ספק, כי בשנים האחרונות הולכות

 ובביטחונם. היהודים תחושות של ערעור במעמדם

  

אינטגראלי של  ות להיות חלקהדעות הקדומות כלפי היהודים ממשיכ

האומנות והספרות  התרבות המערבית. התבוננות בחלק מאוצרות

אפילו בתקופה שלאחר  ובספרי הלימוד אינה משאירה ספק בכך.

על ידי הפקולטה  1976-ב מלחמת העולם השנייה. ממחקר, שנערך

שטרסבורג על כפר באזור אלזאס,  למדעי החברה של אוניברסיטת

היהודי בעיני התושבים הוא זה של "רודף  ריאוטיפ שלעולה, כי הסט

צבוע, מכונם, נטול נקיפות מצפון וכל אנושיות.  בצע, אוגר,

נפוצות  מולדת... ! ! נראה, כי הדעות הקדומות כלפי היהודים חסר

או השחורים בעלי  כיום יותר בקבוצות מסוימות, למשל בין הצעירים

נותיהן של הבריות באמו ההשכלה. דעות אלה טבועות עמוק

השטח. זוהי אנטישמיות  ונשארות, מרבית הזמן, מתחת לפני

מיידית ואינה פוגעת באופן ממשי  לטנטית, אשר אינה מהווה סכנה

בגדר אמונה פנימית. אולם גם זו פורחת  באיש, מאחר שהיא נשארת

ומקבלת ביטוי מעשי. גם במקרה  -מעל פני השטח  מדי פעם ועולה

בטלפון  ין שמועות, כתובות, ציורים עוינים, איומיםלהבחין ב זה יש

 במוסדות יהודיים. מ ומכתבים אנונימיים לבין תקיפת אנשים ופיגועים

האפשרות ונותנים הזדמנות לשחרר  צבים ואירועים שונים יוצרים את

העצורה. משברים ומתחים: כלכליים, חברתיים  החוצה חלק מהשנאה

 ורוחניים

ובהעלאת  ות כגורמים מרכזיים בחשיפהמוזכרים לעיתים תכופ

למשל, לאחר  האנטישמיות הלטנטית מעל לפני השטח, כך קרה,

השלכותיו, באנגליה  הכיפורים בזמן משבר האנרגיה, על-מלחמת יום

 הברית.-ובארצות
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לספרה של  קיימים גם גורמים שונים לחלוטין, המשתייכים יותר

הברית -בארצות תההיי 1959-הפסיכולוגיה החברתית, למשל, ב

כנראה בעקבות ידיעה על  (,300התפרצות של מקרים אנטישמיים )

-תופעה דומה אירעה שוב בארצות הקברות היהודי בקלן!-חילול בית

קופרניק בפריס. הקרנת הסדרה "שואה"  הברית לאחר הפיגוע ברחוב

עלייה גדולה במעשים אנטישמיים. ניתן לראות את  הביאה בעקבותיה

חבויה,  לו כביטויי התפרצויות ספונטאניים של אנטישמיותהל המקרים

מסוים. קיימים גם  ידי אירוע או מצב-כתוצאה מגירוי שנגרם על

ספונטאניות אלא יזומות, כמו,  מקרים, שבהם ההתפרצויות אינן

. אולם בניגוד 1981-וב 1968-בפולין ב למשל, בזמן המשברים

לעורר את האנטישמיות לא הצליחו יוזמות אלה  לציפיות היוזמים

כי לפעמים בהחלט מצליחים בכך. כך היה, כנראה,  החבויה, אם

 בעקבות

סיקור מלחמת לבנון באמצעי התקשורת. מספר 

ידי -האנטישמיים )להבדיל מפיגועים חבלניים על הפיגועים

טרור( גדל באופן משמעותי ביותר כמעט בכל  גורמי

לש : חלה עלייה היהודיות, ובאנגליה מספרם אף שו הקהילות

אירועים  14אירועים בשבוע לממוצע של  5של  מממוצע

היהודים בקהילות השונות הסתגלו לחיות עם  בשבוע.

הרדודה. התפרצויותיה הספונטאניות, הפתאומיות  האנטישמיות

 והבלתי

באזור  צפויות לא ריגשו אותם יתר על המידה, בדומה למצב השורר

כל מספר שנים, אך  יש לצפות לזעזועהנתון לרעידות אדמה: ידוע, כי 

לערעור המצב השגרתי של חיים  באופן יסודי אין הידיעה גורמת

בשנים האחרונות אין אנו עדים עוד  שלווים ופורחים! אולם

עליות וירידות לסירוגין של  -זה או אחר  להתפרצויות של מקרה

אלא לעלייה תלולה של מספר המקרים  -האנטישמיים  האירועים

מספר  1974-1975לשנה. נדמה, כי מהשנים  המשנ

 האנטישמיים הרשומים אינו חדל מלגדול. האירועים
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תקיפות אישים,  אחוז האירועים החמורים יותר, דהיינו -יתירה מזאת 

כתובות, ציורים, פרסומות(, אשר  פיגועים במוסדות ואיומים )לעומת

האחרונות  עולה בהתמדה, בשנים -בעבר  כמעט שלא היו קיימים

אחוזים מכלל המקרים,  30עד  20החמורים  מהווים האירועים

)אנטוורפן,  1980-רצחניים החלו להופיע בעיקר באירופה: ב פיגועים

 143הרוגים,  6 -אנטוורפן  ווינה, ברלין, 1981-קופרניק(, ב -פאריס 

 פצועים(. 47-הרוגים ו 8 -בריסל, רומא  )פאריס, 1982-פצועים( וב

  

האירועים  לא פחות חמורות מן העלייה המתמדת במספראולם 

יותר ויותר מעזים  ובחומרתם, הן ההתבטאויות הנלוות להם. שוב,

סטארקיה, פרופ' לספרות  להשמיע הערות אנטישמיות. גב' א.

"האנטישמיות של היום טמונה פחות מעצם  מודרנית בצרפת, כותבת:

 וררים".ויותר בנימת הדיבור שהם מע ביצוע הפיגועים

  

)הליגה נגד  ADL-עדותו של נתן פרלמוטר. מנהל ה

הברית. חושפת מציאות דומה מעבר -בארצות השמצה(

"קיבלתי טלפון מלואיס לפהם. העורך לשעבר של  לאוקיאנוס:

Harper,  הוא התקשר אלי משום שהתרוצצה בראשו

שלוש האחרונות, באירועים חברתיים בהם -שבשנתיים התחושה,

הבריות להשמיע דברים אנטישמיים בלי מעצורים, נטו  השתתף

 יהודיות גלויות." סיפרתי לו, כי-בדיחות אנטי לספר

האומר  שלוש האחרונות הוא העיתונאי הרביעי או החמישי-בשנתיים

 את אותם הדברים.

  

מושמעות שוב  באחרונה נכתבים ונאמרים יותר ויותר דברים בפומבי,

כי יושמעו בפומבי  ות על הדעתסיסמאות, אשר לא ניתן היה להעל

בהפגנת האיגודים המקצועיים  "מוות ליהודים" -לאחר השואה, כמו
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בהפגנת  -. "יהודים לתנור" 1982ביוני , בפאריס )לא רק במונטפליה(

 .25.6.82 -המקצועיים נגד המדיניות הכלכלית ברומא ב האיגודים

  

צמם. שוב ע שוב מטילים את האחריות למה שקורה להם על היהודים

נגד היהודים.  מסתמנת סלחנות כלפי הטרור, כאשר הוא מכוון

בעיתונות הבלגית נכתב,  היהודים אשמים בעצם תמיכתם בישראל.

ההתקפה על ביירות אין ליהודים זכות  שחור על גבי לבן, כי לאחר

יהיו מבודדים  -וכל עוד יתמכו היהודים בישראל  להתרעם על הטרור,

 יותר לטרור זה''.מטרות קלות  ויהוו

  

עם  -בכלל  אם -כיצד מתיישבות מגמות אלה, או יכולות להתיישב 

מדובר באותה תקופה.  הנאמר לעיל על ירידת האנטישמיות? והרי

מגמות כה סותרות? ידוע בעבר  זמנית-האם ייתכן, שמתקיימות בו

יהודית )למשל, בפולין(, האם נהיה עדים -לא מצב של אנטישמיות

יהודיות ללא אנטישמיות! ניתן, -התקפות אנטי שלעתה למצב 

 להמעיט בחומרת התופעה של עלייה בהתקפות נגד היהודים כמובן,

אולם אין  בטענה, כי היו חלק מעליית האלימות והגברת הטרור ;

ובאופן ספציפי נגד  ספק, כי הפיגועים הללו מכוונים באופן ברור

ת תופעה בולטת של את המצב החדש מאפיינ היהודים ומוסדותיהם,

 ביטול

והטאבו  המעצורים, אשר היו עד כה ביחס ליהודים והסרת האיסורי

בלבנון רק האיצה  כלפיהם, כיצד הגענו למצב זה?! האם המלחמה

 תהליך, אשר היה קיים כבר קודם לכן?!

  

בתהליך  ציונית הייתה הגורם המכריע-להערכתנו, התעמולה האנטי

במדינות המערב  שפיתחנו אחרי השואה זה, שהביא לנטרול הנוגדנים

 בכל הנוגע לנושא היהודי.
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 ציונית:-( תופעת הפאראנויה האנטי3 

בין  רבות נכתב על הזהות, מצד אחד, ועל ההבדלים, מעד שני,

במלכודת הזיהוי  ציונות ועל הצורך לא ליפול-אנטישמיות לבין אנטי

ת העובדות. ניתן אינו תואם א הדמגוגי המוחלט ביניהן.שכן זיהוי זה

תיאורטי, בין השתיים. יש הטוענים, למשל,  להבחין, לפחות באופן

כי  ציונות הינה אנטישמיות, אם-מוגזם לקבוע, כי כל אנטי שיהיה זה

הטוענים, כי אין טעם  ציונות אנטישמית. לעומת זאת, יש-קיימת אנטי

 פועל ומתנהג על פיהן. יותר לשחק בהגדרות, משום שאף אחד אינו

והבלטתו יכולה להועיל, באשר סביר להניח,  הדגשת הזיהוי -מכך 

 ציונות,-הכללית כלפי האנטישמיות תדביק גם את האנטי שהסלידה

האחרונות,  מחד גיסא, אם לשפוט על פי התפתחות האירועים בשנים

הזהות בין השתיים,  מוטלת יעילות שיטת לוחמה זו, המתבססת על

שיטת לוחמה חלופית ויעילה יותר  ע עלבספק, ומאידך גיסא, לא ידו

ביניהן, יחד עם זאת, ישנו שלב חיוני, לפני  המתבססת על ההבחנה

אסטרטגיית לוחמה חדשה, המחייב הגדרת הסכנה  גיבוש כל

 מבחינה זו נדמה לנו, כי חיוני להבחין בין השתיים על וזיהוייה,

 מדים.עו מנת להבין את מהותה ואת ייחודה של הסכנה שבפניה אנו

  

יוצרת  ציונות אינה נובעת רק מהאנטישמיות ואינה רק-האנטי

 ותאוצה משלה. אנטישמיות. היא תופעה בעלת מהות, דינאמיקה

  

נגד  ציונות הוא העובדה, שהיא מכוונת-מה שמייחד את האנטי

ולמחות את  היהודים החיים כעם חופשי בישראל וחותרת לקעקע

ושל כל פעולה  נת היהודיםהלגיטימיות ואת הלגאליות של מדי

 יהודית לאומית.-ציבורית
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כן, שכן פרט  האם יש כאן ביטוי לאפליה כלפי היהודים? במידה רבה

שבו עקרון ההגדרה  לישראל ולציונות לא ידוע על מקרה אחר,

לבטלו. בכך באה לידי ביטוי  ומישהו מציע -העצמית כבר מומש 

-וני המהותי בין האנטיבמינו, ומכאן הש אפליה מסוג חדש, מיוחד

 הקמת המדינה לבין התקופה שלאחריה. ציונות לפני

  

ציונות -האנטי במשך תקופה ארוכה לאחר הקמת המדינה הייתה

שקיבלה רק לעיתים נדירות  בגדר תופעה מקומית ואזורית מוגבלת,

ציונות -כתופעה אזורית הכוונה לאנטי אופי בינלאומי כתופעה כללית.

הסכסוך ומתסכול הערבים לאור הצלחת  מןהערבית, הנגזרת 

וכישלונם שלהם. כתופעה מקומית לאומית הכוונה  התנועה הציונית

המועצות -בברית ציונית-בעיקר לשימוש שנעשה בתעמולה האנטי כאן

שעיר לעזאזל שניתן  אירופה בהשראתה, ומטרתה למצוא-ובמזרח

לעיתים למשברים פנימיים שונים.  יהיה להטיל עליו את האחריות

להוסיף ממד בינלאומי ולהציג את הציונות  מצאו הסובייטים עניין

 בינלאומית האחראית למשברים פנימיים אלה. כמזימה

  

החלטת  החל המצב להשתנות באופן משמעותי. מאז 1975-החל מ

את הציונות  , אשר גינתה10.11.1975-מ 3379עצרת האו"ם מס' 

גזענית, נוצר השילוב בין  יהוהגדירה אותה כגזענות וכצורה של אפל

ציונות הערבית שילוב זה -האנטי ציונות הסובייטית לבין-האנטי

ובעקבות שינויים, שחלו בשנים שקדמו לכך  התרחש בלחץ הנסיבות

 האידיאולוגית, הסובייטית והערבית, לציונות. בהתייחסות

  

ישראל לאחר  בניסיון לעצור ולבלום את ההתקרבות בין מצרים לבין

הברית, אשר הסתיים -ארצות הכיפורים, בתיווכה של-חמת יוםמל

-בין שתי המדינות, יזמו ברית 1.9.75 -בחתימת הסכם הביניים מה

ואש"ף צעדים, שצריכים היו להביא להוצאת ישראל  המועצות, סוריה
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סוריה  האו"ם ומארגונים בינלאומיים אחרים, כצעד ראשון הצליחו מן 

 6-דה האסלאמית הואש"ף להעביר החלטה בוועי

ולפורומים  (, הקוראת למדינות באו"ם1975ביולי 12-16)ג'דה, 

מהארגונים הבינלאומיים בשל  בינלאומיים "לפעול ולגרש את ישראל

ביצוע החלטותיה," אולם התברר, כי  -ואי הפרותיה את אמנת האו"ם

אומצה על ידי פורומים אחרים. בכינוסים של ארגון  גישה זאת לא

 4 -יולי  28ריקה וארגון המדינות הבלתי מזדהות בקמפלה אפ אחדות

לא  ( העדיפו1975באוגוסט  30-24( ובלימה 7519באוגוסט 

אותה. עמדה  להתחייב ולהשאיר את הגירוש כאופציה שניתן לשקול

המצרית, אשר עשתה  זו הושגה, במידה רבה, כתוצאה מהפעילות

השלכות להשגת על כל ה רבות למניעת הוצאת ישראל מכל מסגרת,

 הסדרים עימה ופיקוח עליהם.

  

והעבירו  כאסטרטגיה חליפית, ועל מנת להציל את כבודם, העלו

לביעור הגזענות",  המועצות ומדינות ערב במסגרת "העשור-ברית

ההצעה לגנות את הציונות  שיזמה העצרת הכללית של האו"ם, את

 כגזענות.

  

-וב   UNESCO-בלמעשה, הוכשרה הקרקע לכך כבר קודם לכן, 

ILO ספציפי, לא )סוכנות מסונפת לאו"ם, העוסקת, לכאורה, בתחום-

הוועידה העולמית  פוליטי, כתרבות ועבודה(, בהצהרה המסכמת של

יולי  2 -ביוני  19במקסיקו  של האו"ם לשנת האישה הבינלאומית

קולוניאליזם. כיבוש -"קולוניאליזם. ניאו ( נאמרו בנשימה אחת1975

 אפרטהייד, אפליה גזענית על כל צורותיה", כתופעות שיש ות,זר, ציונ

עצמאות  לבערן על מנת להשיג שיתוף פעולה בינלאומי, שלום,

 ושחרור לאומי.
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האידיאולוגיות,  אולם כל המהלך התאפשר כתוצאה משינוי התפישות

הסובייטים הגדירו את הציונות  הסובייטית והערבית ביחס לציונות,

אך לא  -בורגנית וריאקציונית )שמרנית(  סטית,כתנועה שוביני

טענו מדי פעם, שמנהיגים ציונים שיתפו פעולה  כגזענית, אם כי

לאומיות  הנאצים. את התואר "גזעני" שמרו כדי לפסול תנועות עם

ניסו ליצור קשר  סלאביים, אשר-המועצות של עמים לא-בתוך ברית

כלפי הציונות  היחס המועצות.-עם קבוצות אתניות מחוץ לברית

כאשר השלטון הסובייטי הבין  החמיר בעקבות מלחמת ששת הימים,

על התנועה הלאומית היהודית  את השפעתה הרבה של המלחמה

נוסף על הקביעה  -הועלתה ב'פרבדה"  1971-המועצות. ב -בברית

טענה נוספת, כי  -שיתפו פעולה עם הנאצים  הקודמת, כי היהודים

התכסיס  משלהם. הרוסים מצאו לנכון לציין אתיישמו גזענות  הציונים

-האמריקנית על מנת לסכל את ההצעה 1965-שנקטו נציגיהם ב

האפליה הגזענית, אשר  ברזילאית להוסיף באחד מסעיפי האמנה נגד

מביטויי הגזענות. מאחר  עיבדו באו"ם, את האנטישמיות כאחד

ם להוסיף בעיקר נגדם, הציעו הסובייטי שהבינו, כי התוספת מכוונת

הגזעניות... את הציונות! בפשרה שהושגה הוחלט  לרשימת האפליות

כנראה  -את שתי ההצעות. כך, למעשה, שולבו  להוריד

 הציונות והגזענות. -הראשונה  בפעם

  

תקופה ארוכה  באשר לערבים, הרי הציונות הצטיירה בעיניהם במשך

ים" של כ"בת טיפוח קומוניזם, ומאוחר יותר-כסוציאליזם וכפרו

כתנועה גזענית. התפנית החלה,  אולם לא -האימפריאליזם המערבי 

בניסוח הראשון של האמנה הפלסטינית, 1964 ככל הנראה, במארס

האמנה מוגדרת הציונות כ"תנועה קולוניאלית  של 19בסעיף 

תוקפנית ומתפשטת במטרותיה, גזענית, הפרדית  מתחילתה,

 בתבניתה

 ."ופשיסטית במטרותיה ובאמצעיה
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קבועה ולמוטיב  מאז החלטה זו הפך גינוי הציונות לתופעה בינלאומית

המועצות ומדינות -כאשר ברית ,המרכזי אולי, של החיים הבינלאומיים,

בינלאומי להעלאת הנושא ולהעברת החלטות  ערב ניצלו כל פורום

רבים,  המועצות ומדינות ערב רתמו, ללא קשיים-לאחר שברית גינוי.

השחרור למסע נגד  ות העולם השלישי ואת כל תנועותאת רוב מדינ

נוספות בעיקר באמריקה  הציונות, הצליחו לרתום גם מדינות

של פעילותם כלפי מדינות אירופה  הלטינית. עכשיו מכוון חוד החנית

להיווכח בתוצאות מאמציהם בכיוון זה  הברית. ניתן-וארצות

צעי ציונית והאנטישמית, אשר שלטה באמ-האנטי בשטנה

ההמוניים במדינות המערב בעקבות המלחמה  התקשורת

התפרצות זאת לא חלה באופן ספונטאני, ואין לראות  בלבנון.

באמצעות  ביטוי לעליית האנטישמיות החבויה כתוצאה מגירוייה בה,

וביתר שאת )יותר  -כיסוי האירועים באמצעי התקשורת, שכן הפעם 

 מע -פעם מאז מלחמת העולם השנייה( -מאי

התמונות בצורה  הם אשר כיוונו את המילים ואת-צבי דעת הקהל הם

-להבחין בינה לבין דיס כה מעוותת וזדונית, אשר כמעט ולא ניתן

ומקצועית אשר במשך שנים נתנה  אינפורמציה, שטיפת מוח שיטתית

 באופן משמשתי על חלק ממע את אותותיה והשפיעה

 הקהל.-צבי דעת

  

הכבלים  קופה הנוכחית מאפיינות התרתלאור זאת נראה, כי את הת

היתר ואת -שנאת והסרת האיסורים, אשר עזרו בעבר לדכא את

ציוני תרם תרומה -האנטי היצרים הרצחניים נגד העם היהודי, המסע

 מכרעת לשינוי זה.

  

  

 -ציונות -האנטי

 יהודית החדשה-האידיאולוגיה האנטי
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 ( המוקדים העיקריים :1 

 ציונות:-ים עיקריים לאנטיישנם כיום שני מוקד

במרכז המוקד הערבי עומד אש"ף. המרכז  מוסלמי והסובייטי.-הערבי

פלסטיניים בביירות היה פעיל ואפקטיבי מאוד  למחקרים

רבים  ציונית ובהפצתה. הושקעו מאמצים-האידיאולוגיה האנטי בעיצוב

זכות היסטורית,  -להכתים את הציונות ולשלול ממנה כל לגיטימיות 

הציונות הינה קולוניאליזם,  -מד של עם וקיום לגיטימי. דה פקטו מע

למעשה, את "האויב הנצחי של העמים". גם  גזענות ונאציזם ומהווה,

מקנה לה דבר, מאחר שהערבים מדגישים, כי הם  השואה אינה

הפלסטינים  נושאים באחריות לה. בשנים האחרונות הצטרפו גם אינם

אף יהודי לא הומת  ה ולא נבראה, וכילטוענים, כי השואה לא היית

משתדלים הערבים, ובעיקר  בתאי הגזים באושוויץ. יחד עם זאת

 ציונים לבין יהודים. אש"ף, לעמוד על ההבחנה בין

  

 לעיתים אף נאמרים דברים המ

ציונית: "אנו חושבים, שהריגת יהודי -אנטי צביעים על תוכן תפישה

יגת מאה יהודים בשדה לשדה הקרב יעילה יותר מהר אחד מחוץ

חבש,  פי דברי ג'ורג'-משום שזה מושך יותר תשומת לב", על הקרב,

מדינות ערביות ומוסלמיות  מנהיג החזית העממית לשחרור פלסטין.

-ציונית ובהפצתה. ב-התעמולה האנטי מסוימות פעילות מאוד בעיצוב

עיראק וגם לוב שני כנסים "מדעיים"  , למשל קיימו גם1976

להעמיק ולהפיץ את התיזה, שהציונות הינה גזענות  יים כדיבינלאומ

מכשול בפני השלום וכי יש לעקור אותה מן השורש.  המהווה

אם  בבנגזי שבלוב נרמז, כי היהודים יצטרכו לשאת בתוצאות, בכנס

נוסייבה, היה  ימשיכו לתמוך בציונות. הנציג הירדני באו"ם, חזם

את המשך המגמה של  ניםמרחיק לכת ובוטה יותר, בשייכו לציו

הציונית אינו יכול, כנראה,  מזימה יהודית עולמית: "נציג הישות

כלפי העולם הערבי, אשר שם קץ לגזל  להסתיר את שנאתו העמוקה

שלו שנוצלו על ידי תככיהם של הציונים השולטים  האוצרות הטבעיים

את יתר האנושות בשליטתם על הממון ועל העושר  ומנצלים
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. אנשים כמו הלורד רוטשילד מחליטים כל יום, בסודיות העולם.. של

אפריקה מחזיק מר  מוחלטת, מה יהא מחיר הזהב בעולם. בדרום 

על מנת לשמור על מונופול  מיליון שחורים כעבדים 15אופנהיימר 

יקרים אחרים, אשר שייכים בזכות לעם  היהלומים, האורניום ואוצרות

ל נמיביה. עובדה ידועה היא, דרום אפריקה וש האפריקאי הלוחם של

הינם האנשים העשירים ביותר בעולם ושולטים במידה  שהציונים

 בגורלו". רבה

  

ביותר,  בתחום ההפצה נראה, כי ערב הסעודית הינה הגורם הפעיל

עותק של  מנהג הוא להפקיד בידי כל מבקר חשוב בסעודיה

קונגרס באמצעות ה -הופצו  -הפרוטוקולים של זקני ציון! באחרונה

בפקיסטן וממומן וקשור קשר הדוק  ארגון הממוקם-המוסלמי העולמי 

 The Six-ו Anti-Zionספרים אנטישמיים,  שני -עם הממשל הסעודי 

Million Reconsidered למע , 

 צבי מדיניות ומע

 ADLהברית. מבדיקה שערך ה-באנגליה ובארצות צבי דעת קהל

ידי מחבר אחד, -תבו עלהשמצה[, כי שני הספרים נכ ]=הליגה נגד

W. Grimstad הגענו למצב,  נאצי אמריקאי( ובמימון סעודי. כך-)ניאו

רק הפנים וסיגל  שבו העולם הערבי והעולם המוסלמי בחלקו לא

הנוצרית  -האירופית הישנה  לעצמו חלקים נכבדים של האנטישמיות

  להפיצה חזרה לעולם שממנו באה. אלא גם דואג -והנאצית 

  

עיקרי של  השני הוא המוקד הסובייטי, אשר מהווה היום מוקדהמוקד 

מבחינת הפצתה בכל  ציונות הן מבחינת עיצובה הרעיוני והן-אנטי

ציונות מהווה נושא מרכזי -האנטי ולא רק במערב. מתברר, כי -העולם 

המועצות והן -בתעמולה הסובייטית הן בברית בעל עדיפות ראשונה

-בני מנהל חקר המדיניות הבינלאומית שלד"ר וו. קוריי,  מחוצה לה.

 הברית, כתב : "בעשור האחרון לא הייתה-ברית בארצות
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שהיו נושא  לב כה הבה או-אידיאולוגיה ולא היה אויב, שקיבלו תשומת

המאואיזם שפר מזלו  לגוזמה כה רבה )כפי שקיבלה הציונות(. אפילו

 ממנה".

  

ספרות  המועצות-עד מלחמת ששת הימים כמעט שלא הופיעה בברית

קיצ'קו, שצוין לעיל  ציוני, להוציא את הספר של ט.-בנושא היהודי

החל להשתנות באופן חריף  ואשר נגנז על ידי לחץ מבחוץ. המצב

התפרסם בעיתונים  1967באוגוסט  לאחר מלחמת ששת הימים.

המאמר "מהי הציונות", שבו הוגדרה  העיקריים של ערי השדה

ארגונים ציוניים עם מרכז משותף, תוכנית של  הציונות כ"רשת רחבה

ותקציב גדול בהרבה מזה של המאפיה אשר פועלת  משותפת

-1967הקלעים של הבמה הבינלאומית", בין השנים  מאחורי

ציונית -המועצות ספרות אנטי-יצאה לאור בברית 1975

רוסית, אנגלית, צרפתית, ספרדית וגרמנית. פרסומים  בשפות

ותקים וחלקם אף במאות אלפים, כגון הודפסו ברבבות ע אלה

מתחת לכוכב  (, "פאשיזם1969, 1970"היזהר; ציונות" )י. איבנוב,  :

 (, ''ציונות1971הכחול" )י. ובסייב, 

ללא נשק" )ו.  (, ''פלישה1972קומוניזם" )ו, בולשקוב, -בשירות האנטי

. 1979-וב 1977-אחרים ב ( וכן מהדורות נוספות בשמות1974בגון, 

הוועד המרכזי של המפלגה הנחייה  אישר 1974על כן, בסתיו  יתר

ציונית -סעיפים לחיזוק התעמולה האנטי 7 במתכונת של תוכנית בת

הלאומי והפטריוטי של הנוער והעובדים. מאז, מדי  ולשיפור החינוך

בהיקף  ספרים מסוג זה. הנושא גם הועלה 15-10יוצאים לאור  שנה,

תוכנית בת שעה "סוחרי  ובטלוויזיה )כגוןרחב יותר בעיתונות, ברדיו 

הפעילות לא הוגבלה לשימוש פנימי.  (. אולם 22.1.77הנפשות" 

רבה ובעקביות בכל העולם באמצעי  החומר הופץ בהרחבה

המועצות )שידורי רדיו, פרסומים בשפות -ברית התקשורת של

אשר  ובאמצעות נציגויות סובייטיות, כמו הפרסום האנטישמי, שונות(

 ידי השגרירות הסובייטית בפאריס, מקרה-ופץ עלה

 המשפט. -שהגיע לבית
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שונים  ברית המוצעות מפיצה את התעמולה גם באמצעות ארגונים

"הקומינטרן  שבשליטתה הישירה או העקיפה, מה שאגורסקי מכנה

בו והממוקמים בפראג,  הבלתי פורמאלי", על כל הארגונים הקשורים

הקומוניסטיות אלא גם תנועות השחרור  זאת אומרת לא רק המפלגות

ותנועות הטרור. וכמובן ארגונים פלסטיניים. לפעמים משמשים 

 המועצות-הארגונים, אשר אין להם שייכות ישירה לברית גם

דוגמה  משנה, תחנות ממסר.-ולמפלגות הקומוניסטיות, מעין תחנות

גוף  -הכנסיות  , המועצה העולמית שלWCC-מאלפת לכך היא ה

השפעת הכנסייה  הנמצאת תחת NGO -ידי האו"ם כ-כר עלהמו

 לעיל מ הרוסית האורתודוכסית. במאמר המצוטט

מיכאל סוסלוב,  צביע אגורסקי גם על הקבוצה האחראית לפעילות זו:

ופוניומרב, שלהם השפעה  בוריס פוניומרב, וודים זגלדין, סוסלוב

זמי כל הסובייטית. היו. למעשה. יו עצומה על אמצעי התקשורת

לגיטימציה של ישראל, כולל ההחלטה בגנות -לדה הצעדים

 באו"ם. הציונות

  

בלבנון  הפגיעה במרכז הטרור הבינלאומי בלבנון כתוצאה מהמלחמה

את עמדותיו  גרמה ל"תגובה היסטרית" של פוניומרב, אשר חשף

שבה מפרט מנהיג  בנוגע לישראל ולציונות. זו הפעם הראשונה,

וגלויה בנוגע לציונות ולישראל.  תיו בצורה ברורהסובייטי את השקפו

קומוניסטית בינלאומית, וכי -הינה מזימה אנטי הוא טען, כי הציונות

 הינה מדינה פשיסטית החותרת לשלוט על כל העולם. היא ישראל

ובלבנונים. בדברים  האשמה בג'נוסייד ]=רצח עם[ הנעשה בפלסטינים

ציוניים ואנטישמיים ידועים. -אנטי אלה חזר פוניומרב על מוטיבים

המועצות בכל הרבדים. בין -באופן שיטתי בברית אשר הופצו זה שנים

כמו בין הילדים. למשל, ב"קומסומולסקאיה  החיילים',

 8-עיתון היוצא לאור פעמיים בשבוע ביותר מ פראבדה",

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   omohm.ohd@gmail.cדוד אוחיון   שבת עולמית      בכריבת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

שנים. הופיע אשתקד מאמר  14-9עותקים והמיועד לבני  מיליון

 השאר: הציונות ועל ישראל. ונאמר בו. ביןלב קורנייב על  של

  

'יהודי,  - אחד הרעיונות הקובעים מנוסח בסיסמא -"מהי הציונות! 

אדמות זרות ערביות של  מקומך מהנילוס ועד הפרת'. זאת אומרת על

לדעתם של היהודים. הם החליטו  המזרח התיכון. הציונים לא שאלו

מי העלה רעיון  ים יותר.ינהלו חיים טוב עבורם היכן מולדתם והיכן

מנת להרחיב את עושרה  הבורגנות היהודית... על -מטורף זה ? 

כל האזרחים ממוצא יהודי,  והשפעתה, לכן פרסה את שלטונה על

הרפובליקה הגרמנית הפדראלית  הברית, איטליה, צרפת,-מארצות

מנסים להפוך את היהודים לבוגדים במדינות  ומדינות אחרות, הציונים

 אזרחים, ישראל מנוצלת על מנת להחדיר ליהודים רעיון םבהן ה

לכן תיתן  זה: יש לך שתי מולדות, אשר ישראל היא העיקרית שבהן.

רצון שליטיה.  תרומה למולדתך העיקרית ותבצע ללא עוררין את

ידי -המרומים על תרומה זו נגבית עתה במדינות רבות מאנשים

ילד מארגן את רוטש-דה הציונים. הבנקאי המיליארדר אלן

הציונות מסיתה את העובדים היהודים מן המאבק  התרומות...

-הלא בזה, שהיא מחלקת את האנשים בין היהודים לבין המהפכני

 יהודים...

הנשענת על  הציונות הינה בשליטת הבורגנות היהודית הגבוהה,

מהיהלומים ומן האורניום  האמצעים העצומים שהיא משיגה מהזהב,

שלה באירופה, באמריקה  החרושת-ה, מבתיאפריק-של דרום

לחדור לכל תחומי חיי החברה,  ובאוסטרליה, הציונים מנסים

והמסחר, אפילו הפירמה "בלו ג'ינס ליוויס"  האידיאולוגיה, המדע

 מפעילות זו: ניצול הרווחים ממכירת המכנסיים מנוצל נוטלת חלק

 לסיוע לציונים.
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יהודים; עסקי  בשליטת בנקאיםרוב המונופולים המייצרים נשק הינם 

והפגזים ההורגים בלבנון  הדם מכניסים להם רווחים עצומים: הפצצות

ולאב. השודדים חונקים את  מעשירים את הבנקאים לאזאר

וכספותיהם של ליימן וגוגנהיים מתמלאות  התלמידים מאפגניסטן

מבינים, כי השלום הינו האויב מספר אחד של הציונים  בדולרים. אתם

 יותר ויותר אנשים מתחילים להבין, כי הציונות היא ...

 הפשיזם של זמננו"

  

-האנטי טקסט זה מדגים במידה רבה את המוטיבים של התעמולה

כתנועה שוביניסטית  ציונית הסובייטית. בעבר הושם דגש על הציונות

כל האימפריאליזם(. בשנים  וכמכשיר מועדף של האימפריאליזם )של

 המוטיבים הבאים : גש עלהאחרונות הושם הד

  

מקורו  א( האופי הפושע של הציונות, של הציונים ושל היהודים

 ביהדות, בתורה ובתלמוד;

  

של עם  ב( הציונות היא גזענות, היא נשענת על תורת העליונות

 סגולה;

  

 לנאציזם; ג( הציונות היא הפשיזם של היום, היא אחות תאומה

  

החותרת  מוניסטית בינלאומית,קו-ד( הציונות היא מזימה אנטי

 להשתלט על העולם;

  

ה( הציונים שולטים באמצעי התקשורת ובמערכת 

 על תעשיית הנשק; -הבינלאומיים, ובאמצעותם  הפיננסית
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 ואויב האנושות. ו( הציונות היא אויב העם )הסובייטי(, אויב השלום

  

מקורות קיימים  מוסלמי ועל המוקד הסובייטי-נוסף על המוקד הערבי

השמאל הרדיקלי,  -ציונית -האנטי נוספים, בעיקר להפצת התעמולה

הקיצוני. אולם אלה אינם מוסיפים מוטיבים  ולאחרונה גם הימין

כל אחד  -לתעמולה של שני המוקדים העיקריים  חדשים

מוטיבים מסוימים מתוך אלה המופצים על ידי שני  מדגיש

  מאשר מזינים אותם. הם ניזונים מהם יותר -העיקריים המוקדים

-''ציונות גזענות'',-השמאל הרדיקלי אימץ את הרעיונות של "ציונות

הימין הקיצוני אימץ את  קולוניאליזם" ו"הציונות מחוללת ג'ינוסייד".

החוגים השליטים בעולם ואת  הרעיון של ההשפעה הציונית על

עצמה מהשקר של קיום השואה, וכי היא  הרעיון, כי הציונות בנתה

העולם. נראה, כי אש"ף שיחק תפקיד מפתח  מהווה סכנה לשלום

 הרעיונות הללו לשתי התנועות האלה. קשריו של אש"ף, או בהעברת

רב. אולם  של פלגיו השונים, עם השמאל הרדיקלי ידועים מזה זמן

באשר להפצה, אין שני  אלה עם הימין הקיצוני נחשפו רק לאחרונה.

משמעותי את השפעתם של  מקורות המשנה מרחיבים באופן

הרדיקלי השפעה משמעותית על  המוקדים המרכזיים. אם כי לשמאל

הסוציאליסטיות האירופיות )שוודיה, הולנד,  מגזרים של המפלגות

 צרפת ואנגליה(. גרמניה,

  

קיימת,  ציונות בהשראה הנוצרית כמעט אינה-לעומת זאת, האנטי

שלהם מושפעת,  ציונות-ישנם חוגי שמאל נוצריים, אשר האנטי

השינוי הדרמטי שחל בעמדת  כנראה, מתפיסות יסוד נוצריות, למרות

היהדות ברצח ישו, בהשפעת  הכנסייה הקתולית לגבי אשמת

. II ,1965 -והקונסול במועצת הוותיקן ה XXIIIהאפיפיור יוחנן 

ההתפייסות  למרות זאת קיימת תחושת בלימה והקפאה של תהליך 

בעיקר לאור העובדה,  לבין העם היהודי,בין הכנסייה הקתולית 
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מכיר עדיין באופן רשמי במדינת  שלמרות שיקום היחסים אין הוותיקן

אלטינג פון גסאו, קתולי, פרופ' למשפט ומנהל  היהודים. כותב פרנס

ללימודים בינלאומיים על שם קנדי באוניברסיטת  המרכז

 בהולנד: "הסירוב העקשני של הכס הקדוש להכיר טולבריג

אשר נוח להסבירו בהעדר גבולות מוכרים,  -ישראל  במדינת

-אנטי משקף את מה שז'אק מריטין קרא -שהסבר זה ישכנע  בלא

ההיסטורית, מסירוב  ישראליזם, שאינו טוב יותר מאשר האנטישמיות

עדיין מקום לעם היהודי אחרי ישו  זה משתקפת תיאולוגיה, שבה אין

 או לירושלים של מטה,

זאת  נה היהודית אחרי בוא המשיח". ייתכן, שרתיעהכמרכז האמו

  משפיעה לרעה על חוגים נוצריים שונים בעולם.

  

 ( סטריאוטיפים ישנים, תבניות חדשות:2

פי מוקדי  לקט המוטיבים, המרכזיים בדבר טבע הציונות ומיונם על

עומדים אני היווצרות  העלאתם והפצתם כיום יעזרו לנו להבין, כי אנו

אשר ממלאת בהדרגתיות את  -יהודית חדשה -וגיה אנטיאידיאול

היוקרה, שלה זכתה האידיאולוגיה  החלל הריק שנוצר בעקבות ניתוץ

 מלחמת העולם השנייה. האנטישמית הגזענית עד

  

----------------------------------------------------------------------- 

  

 המוקד 

  

 מוטיבים וסטריוטיפים

השמאל  מוסלמי-נות היא: המוקד הסובייטי המוקד הערביהציו

שליטה באמצעי    מזימה בינלאומית הרדיקלי הימין הקיצוני

פשע )נגד    שליטה במערכת הפיננסית הבינלאומית   התקשורת
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היהדות )תורה, תלמוד,  האנושות( הניזון מאופייה היסודי הפושע של

השמאל הרדיקלי  סלמימו-המוקד הסובייטי המוקד הערבי עם סגולה(

-פאשיסטית מחוללת רצח עם )פלסטינים( גזענות הימין הקיצוני

   נאצית

   אויב השלום המציאה את השואה ניצלה את השואה

  

 -מן הטבלה עולה 

  

של  רכיבים -א( השילוב בין המוטיבים הישנים, זאת אומרת 

ן לבי 1-4)הגזענית(  האידיאולוגיה האנטישמית המודרנית הקלאסית

בכך, שכמעט כל הרכיבים  . השילוב מתבטא4-10מוטיבים חדשים 

 המוקדים העיקריים. הישנים והחדשים מופיעים בשני

  

ציר וגשר  שהוא ישן וגם חדש, מהווה 4ב( תפקיד הסטריאוטיפ מס' 

באמצעותו ניתן  בין התפישה הישנה לבין התפיסה החדשה, כאשר

גול פילס, -ורשה. גם דהבת ודבר שוב על מגרעות יהודיות העוברות

במידה מסוימת, את הדרך לתהליך זה, כאשר דיבר במסיבת 

על העם היהודי כעל עם של  28.11.6-ב העיתונאיים המפורסמת

 ובוטח בעצמו. עילית, שתלטן

  

בראש  יהודית חדשה, המכוונת-לנגד עינינו נוצרה תורה אנטי

ל העם ש המהווה כיום את ליבו -ובראשונה נגד מדינת ישראל 

הוא, באמצעות  היהודי. תורה זו מכוונת נגד כל יהודי באשר

מדברת, אומנם, רק על  הטרמינולוגיה בה הם עושים שימוש, וזו

האתני והדתי -בסיסה היהודי אבל, למעשה, מדגישה את -הציונות 

 הציונות נובעים מבסיסה היהודי. של הציונות, ומכאן שפשעי
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שהיא  יהודית החדשה הוא,-יהמייחד את האידיאולוגיה האנט

האידיאולוגיה  ממשיכה ומרחיבה את התבנית ואת הדגם הבסיסי של

האנטישמיות המודרנית  האנטישמית הנוצרית המסורתית ושל

 שתיהן כאחת. -הגזעית 

  

אדמס,  נערך בארץ משפט בין כריסטופר מהיו ומייקל 1979בקיץ 

  Publish it not Theמחברי הספר ..."

Middle East Cover Up "-  לבין העיתון "מעריב", אשר סופרו

פינקלסטון, הגדיר את הספר כאנטישמי. המחברים  בלונדון,

, אשר הפך CAANUערבי -ידועים כמייסדי הארגון הפרו היו

ביותר,  ציוני גלוי וקיצוני-הזמן לגרעין הקשה של ארגון אנטי במשך

BAZO ,ל חוקרים, אשר ש . בפסק דין כלל השופט, יעקב בזק, ראיות

עת נאצים אחרים והן עם -וכתבי השוו את הספר הן עם "מיין קאמפף"

"הפרוטוקולים של זקני ציון". הדמיון בין הספר של  הפרסום המפוברק

 ואדמס לבין "הפרוטוקולים''' ו"מיין קאמפף" היה מדהים. מהיו

  

הספרות  למסקנה דומה הגיעה רות אוקונבה במחקרה השיטתי על

המועצות מאז שנות -בברית ציונית, שיצאה לאור-ית והאנטיהאנטישמ

כתבי העת הנאציים ועם כתבי  . היא ערכה את ההשוואה עם70-ה

הידועים מתחילת המאה שעברה  -העת האנטישמיים הרוסיים 

בהם אותה תבנית, אותם סטריאוטיפים,  )"המאה השחורים"(, ומצאה

 ינת היהודים, היהודיםאבסורדיות ופרנואידיות נגד מד אותן האשמות

 הפועלים כקולקטיב והעם היהודי בכלל.

  

של  לתבנית זאת נוספו רכיבים המיועדים להכתים את תדמיתם

היהודים ולמגר  הציבוריות היהודית, של הקולקטיב היהודי ושל מדינת

)הדימויים החיוביים( ושזכתה  סופית את הלגיטימיות, שרכשה לעצמה

רית שבאה בעקבות השואה. מחיקת המוס לה כתוצאה מן החובה
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של הציונות ושל מדינת ישראל הפכה ליעד  הלגיטימיות המוסרית

יהודית החדשה. במקביל -האידיאולוגיה האנטי המרכזי של

-ולדה הומניזציה, לדמוניזציה-להכפיש את הציונות, לדה לניסיון

את העם  לגיטימציה שלה נעשו מאמצים "לחטוף" את מה שייחד

לאנושות כולה וזהות  מל של עם נרדף נושא ערכים וחזוןהיהודי. הס

הפלסטינים. מן הדימוי  -החדשים"  זאת הועתקו והועברו ל"יהודים

נותר דימוי של כובש, מדכא,  -ישראל  -מרכזו  של העם היהודי ושל

 עם, מכונת מלחמה הצמאה לכוח ונטולת כל מצפון-רצח מחולל

לפני  לפני מספר שנים, ומוסר. מוטיבים אלה החלו להופיע כבר

"הפיכת הערבים  המלחמה בלבנון, פרופ, אדוארד אלכסנדר ציין:

הינה המצאה סובייטית,  ליהודים וישראלים לנאצים, אשר במקורה

פרי עיבודם של דוברים הערבים באו"ם, משמשת עתה  -ולאחר מכן 

ישראלים למיניהם... טימש קורא את דברי בגין -האנטי את הפעילים

 "השפה של היטלר". נד -ותם של היהודים לחיות ביהודה זכ על

סדרת  ( פתח1979טמקו מה"קריסטיאן סייאנס מוניטור" )יוני 

הפלסטינים  מאמרים "המאבק על פלסטינה" בהגדרת הערבים

וכמהים שיחזירו אותם  כ"יהודים של העולם הערבי, החיים בגלות

אה את "עיני רו Knight News Service-לירושלים", דאוג מרלט מ

המתבוננות בו תמיד, מתחת לתמונות  פלסטינים-הפליטים הערבים

( יונתן רנדל 1979הגזים, ביד ושם" )אוקטובר  הילדים המובלים לתאי

 מגלה

חיים  ( "הערבים הפלסטינים5.3.80לקוראי ה"וושינגטון פוסט" )

 אושוויץ...". בגלות ובמחנות לבנוניים, שהם העתק של דכאו ושל

  

המלחמה  , כי התהליך הואץ כתוצאה מהכיסוי המעוות שלברור

ההסבר לכיסוי  בלבנון באמצעי התקשורת המערביים, וכי עיקר

בכתבים הזרים או בדרישות  המעוות לא נמצא בטיפול כושל ולא נכון

ההמוניים, )בעיקר של המדיה  המקצועיות של אמצעי התקשורת

לי אף בלתי מודע, העיוות נבע מאמוץ, או הטלוויזיונית(. עיקר
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הסובייטי(  יהודית החדשה )בהכוונת המוקד-האידיאולוגיה האנטי של

 ידי חלק ממע-על -או חלקים ממנה 

הקהל. שהרי אם לא כן לא ניתן להסביר את השימוש  צבי דעת

והאינטנסיבי במטבעות לשון המאשימות את ישראל  המסיבי

 הסופי, בשואה וברצח עם. בפתרון

  

( Nazification) פיקציה-ומדים בפני ניסיון עקבי לנאציזה שנים אנו ע

 ה של ישראל ושל העם היהודי. על התופעה

"אובזרבר":"פון  צביע קונור קרוז או'ברייאן, עורך השבועון הבריטי

כיצד, לדעתו, רואים עתה  הופמן, הכותב מאמריקה, מספר לקוראיו

ד לתקרית, ממעשה זוועה אח האמריקאים את המצב, מתקרית

דויד -כיצד ממשלת ישראל הולמת במגן למשנהו, חוזים האמריקאים

 והופכת אותו לצלב

 קרס...".

  

 בהמשך הוא כותב;

-Antiיהודיות )-אנטי "ברצוני להציע אמות מידה פרגמאטיות לזיהוי

Jewishפלוגתא שלך אינו -ישראל. אם בר (, כאשר מתעורר ויכוח על

וא עורך השוואה דומה לזו של היטלר, אם ה יכול להימנע מלהזכיר את

והופך בקדחתנות את היהודים לנאצים ואת  הופמן-פון

-ליהודים, אזי אני חושב שהינך מדבר עם שונא אנטי הערבים

 (''.Anti-Jewist) יהודי

  

-שנאת יהודית החדשה באה שוב להצדיק את-האידיאולוגיה האנטי

רציונאל על  היתר נגד היהודים ואת הפגיעות בהם, ומתבססת עתה

חוסר מוסריות מוחלט.  אל, או גזע נחות, אלא-"חדש". לא עוד רצח

ידי מילות קוד ספורות -מניפולטיבית על רציונאל זה מופעל בצורה

המנגנון לשטיפת מוח של הבריות ולהאשמת  המרכיבות את
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בהולנד,  כקולקטיב. בסימפוזיון, שנערך לפני מספר שבועות היהודים

"... השמאל מאשים את היהודים,  טל:אמר על כך שמעון ויזנ

בלבנון. אולם לא רק השמאל הקיצוני אלא גם  כקולקטיב, במה שקרה

סוציאליסטיות,  סוציאליסטיים, אישים, עיתונאים ותנועות נוער חוגים

הימין וגם השמאל  מאשימים את העם היהודי כולו. כיום גם

נו הבינו אנטישמיות. שונאי משתמשים באותה שפה ובאותן סיסמאות

ביהודים באמצעות ההתקפה על ישראל". הם  לפתע, כי ניתן לפגוע

 גם הבינו, כי

להם  יהודית המאפשרת-כיום עומדת לרשותם אידיאולוגיה אנטי

למעשה, השינוי  לתקוף את היהודים ולהצדיק התקפות אלו. זהו,

 השנייה! היסודי שחל מאז סוף מלחמת העולם

  

האנטישמיות  ת זו או אחרת שלקיים הבדל תהומי בין התפרצו

מתרחשת התפרצות על  החבויה, ללא אידיאולוגיה, לבין מצב, שבו

אותה. נראה, כי אנו עומדים כיום  רקע קיום האידיאולוגיה המצדיקה

שהתפתח במאה שעברה, כאשר האידיאולוגיה  בפני מצב דומה לזה

הגזענית נוצרה ובאה למלא את החלל הריק -המודרנית האנטישמית

 כתוצאה מאיבוד האמינות המוחלט של האידיאולוגיה שנוצר

 יהודית הנוצרית הקודמת.-האנטי

  

  

 סיכום

יריבים  ציונית כמכשיר פוליטי לניגוח-השימוש בתעמולה האנטי

בעולם המערבי,  ולסיבוכם היה נפוץ ביותך במשך תקופה ארוכה

 נשארה רוב הזמן בגדך המועצות ובגוש המזרחי. שיטה זו-בברית

ויעילותה נחשפה. מה שהיה  ריטואל, אולם לעיתים חרגה ממנו

והתפתח לאידיאולוגיה הרת אסון  מכשיר תעמולתי ריטואלי התגבש

 בשלושה מישורים:
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 א( סכנה לדמוקרטיה באשך היא;

  

 ב( איום נגד מדינת ישראל כישות פוליטית לגיטימית;

  

-מדינת יןג( ערעור יחס היהודים בינם לבין יהדותם ובינם לב

הדמוקרטי  ניתן לעמוד על מהותו ועל היקפו של הנזק לתהליך ישראל.

הקרקע למבצע חסר  ; כאשך התברר, כי אידיאולוגיה זו הכשירה את

ומרשים, אשך כוון נגד ישראל  אינפורמציה מתוחכם-תקדים של דיס

 הראשונים של מלחמת לבנון. וידידיה כבר בימים

  

למוטט את  ציונית-דיאולוגיה האנטיבכך הוכח, כי בכוחה של האי

 דמוקרטי. מערכת המידע כולה, שהיא היא הבסיס לכל משטר

  

בכרסום,  יהודית החדשה מוכיחה את יעילותה-האידיאולוגיה האנטי

החופשיות.  בעיוות ובסילוף הערכים הבסיסיים של כל החברות

באמצעותה ניתן להצדיק  למעשה, האידיאולוגיה היחידה כיום, אשר

יהודית -ציונות. האידיאולוגיה האנטי-האנטי ת השימוש בטרור, הינהא

 כיום כלי שרת של הטוטליטריזם, על צורותיו השונות. החדשה מהווה

  

שלה בין  ישראל וערעור הלגיטימיות-הנזק בערעור מעמדה של מדינת

הצליחה אידיאולוגיה זו  אומות ומדינות העולם בולטים לעין. למעשה,

ההשפעה החיובית, שהייתה אמורה  משמעותית אתלנטרל במידה 

מיישוב הסכסוך בין ישראל לבין מדינות ערב,  לצמוח, לכל הדעות,

מתהליך השלום שהחל בחתימת ההסכם הראשון בין  זאת אומרת,

ועם  והואץ עם בואו של סאדאת לירושלים 1.9.75לבין מצרים  ישראל

הייתה זאת  ילחתימת הסכם השלום עם מצרים. כפי שכבר צוין לע
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ואין ספק שהצליחו  ציוני,-אחת ממטרותיהם של יוזמי המסע האנטי

 במזימה זו בהצלחה רבה, אולם נראה,

ליהדותם,  כי הנזק הגדול ביותר היה הנזק שהוסב ליהודים ביחסם

שבהם דווקא דרבן  ביחסם לציונות ולמדינת ישראל. היו מקרים,

זהות היהודית, כפי לחיזוק ה ציוני לפעולה והביא-המסע האנטי

סטודנטים יהודים באנגליה, שהיו, בדרך כלל,  שקרה, למשל, לאלפי

 ורחוקים מכל פעילות יהודית.. אדישים

  

בלתי  אולם היו מקרים של התרחקות, של הסתייגות ושל התנהגות

הולך וגדל  מכובדת של קבוצות ושל אישים יהודיים, שמספרם

הנוחות ואת -אי שוב אתבתקופה האחרונה. תופעה זאת מבליטה 

ולציונות, בנתינת ביטוי  הגמגום של יהודים ביחס למדינת היהודים

היהודית. האשמת ישראל בפשעים  לניכור היסודי באשר לזהותם

ועיוות תדמיתה דוחפים בהכרח את  חמורים ביותר, הכפשת שמה

"גיהינום פסיכולוגי", והופכים את ישראל ואת  יהודי הגולה למעין

לרועץ. אין עוד להתגאות בישראל, מאחר  -ממשענת  הציונות

מאפשרת ליהודים לזקוף את קומתם, היהודים עלולים  שאינה

מורליזציה והעלאת תסביך האשמה, על -למצב של דה להגיע

ישראל. -למדינת ההשלכות באשר ליחסם כלפי זהותם וכלפי יחסם כל

ואת  תהליך ההתבוללות תופעות אלה יכולות, כמובן, להאיץ את

להם לגיטימציה. קשה להעריך  בריחת היהודים מן היהדות ולהעניק

ספק שהוא רציני ביותר, וכי מתחייבת  את היקף הנזק, אולם אין

מנת להתמודד עם תהליך זה, לעצרו ולנטרל אותו.  נקיטת צעדים על

 והשאלה

 היא, כמובן, אם ומה ניתן לעשות?!

  

תרופת פלא.  השלום יהווה כפי שהזכרנו לעיל אין לסמוך, כי תהליך

נתן את הדחיפה  ראינו, כי דווקא עצם התפתחות תהליך השלום

ישראל, -לבידודה של מדינת ערבית החותרת-נגד סובייטית-להתקפת
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פיקציה שלה. היינו אף עדים לניסיון -ולנאצי לגיטימציה שלה-לדה

-מדינת פיזית ביהודים בתפוצות הגולה בשל הזדהותם עם לפגוע

פיהן -שעל תמיכתם בה. בבלגיה הושמעו כבר סיסמאות,ישראל ו

 הציונות הינה אויב מספר אחד של היהודים.

  

-השנאה האנטי עצירת תוכנית השלום או ערעורה רק יוסיפו למדורת

ולא לראות ולהתעלם  זאת, אל לנו להשלות עצמנו-עם-יהודית. יחד

אולוגיה מעוררים חוסר נחת באידי מהעובדה, כי ישראל והעם היהודי

תחרות ואתגר הבאים להכחיש את  ובמשטרים, הרואים בהם

-יהודית החדשה, האנטי-האידיאולוגיה האנטי אמיתותיהם שלהם.

 רק לתת רציונליזציה לחוסר הנוחות הזה. ציונית, באה

  

יהודית החדשה -האנטי מכאן, שהצעד הראשון להיאבק באידיאולוגיה

ציונות, -ה הגלומה באנטיהסכנ הכרה בקיום -בראש ובראשונה-הוא 

הסכנה הגלומה בה מעבר לאירועים  תפיסת הייחוד שבה והבנת

עם הבנת הסכנה והמודעות לה  פה ושם, ולהתפרצויות אנטישמיים

ידי מאבק אידיאולוגי ופוליטי, אשר -בעיקר על ניתן יהיה להיאבק בה,

 משמעית של-קרדיטיזציה )ערעור האשראי( חד-לדיס יביא

 במע -יהודית החדשה הזאת, וראשית לכל -האנטי האידיאולוגיה

 הקהל וקובעי המדיניות.-צבי דעת
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 זרמים חדשות  -  נושא: 9פרק  

 בציונות

 זרמים בציונות

  
 דפים( 6קט',  6) זרמים בציונות

 דפים( 72קט',  15) ציונות דתית ◄

 דפים( 7קט',  2) זרמים בראשית הציונות ◄

 דפים( 17) טריטוריאליזם ◄

 דפים( 20קט',  2) ציונות כללית ◄

 דפים( 73קט',  6) ציונות סוציאליסטית ◄

 דפים( 38קט',  5) ציונות רוויזיוניסטית ◄

 זרמים בציונות  

 דתיים לאומיים  

 הסיעה המקסימליסטית בארץ ישראל  

 טריטוריאליזם יהודי  

 ציונות-נאו  

 ציונות רוויזיוניסטית  

000 
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 ההצעותחדשות  -  נושא: 10פרק  

 ישראל לארץ תחליף

 ישראל לארץ מחוץ יהודיות מדינות

 1946היישוב היהודי בשלזיה תחתית,   •

 מושבות הברון הירש בארגנטינה •

 1938תוכנית אלסקה  •

 1936ההצעה הצרפתית להתיישבות בקלדוניה החדשה,  •

 1937תוכנית גיאנה  •

 לפני הקונגרס 

 הצעת צ'מברליין להרצל

 ,ג'וזף צ'מברליין הבריטי מושבותמשר ה תאודור הרצלראשיתה של תוכנית אוגנדה בהצעה שקיבל 

הכינוי  )מזרח אפריקה הבריטיתהצעתו הייתה שהיהודים יישבו אזור ב.[2] 1903באפריל  23-בפגישתם ב

"אוגנדה" דבק בו בדיונים היהודיים משום מה, אף על פי שהיה ממוקם בקניה(. הסיבה להצעה מצדו של 

לרצונו במתיישבים בקולוניה שהסבירות  ,דוד ויטלצ'מברליין הייתה קשורה, לדעת ההיסטוריון 

בעת שהוצגה ההצעה הרצל לא קיבל אותה, .[3] בדרום אפריקה תהיה נמוכה בוריםשיתקוממו כדרך ה

עריש,  באומרו שרק ארץ ישראל רלוונטית ובלוחצו שימשך המאמץ לאפשר את התיישבות היהודים באל

שהתרחשו מספר ימים  )פרעות קישינבלאחר מכן, במאי, לאחר שנודע על .[4] מהלך שעוד היה בעיצומו

לפני פגישתם של הרצל וצ'מברליין, אך הידיעות על כך עוד לא הגיעו לאוזני איש מהם(, המשיך 

נציגו של הרצל בבריטניה, הצעות ברוח דומה לגבי מזרח אפריקה.  ,לאופולד גרינברגצ'מברליין להציע ל

נראתה תקועה,  תוכנית אל ערישגרינברג היסס אך הבטיח להתייעץ עם הרצל על העניין. לאור העובדה ש

 .[5]אמר הרצל לגרינברג להמשיך להיות בקשר עם צ'מברליין בעניין מזרח אפריקה

 החלטת הרצל לקדם את בדיקת הצעת צ'מברליין

את ההחלטה לקדם את המשא ומתן עם צ'מברליין על הצעת מזרח אפריקה קיבל הרצל לאחר שנודע דבר 

דבר זה מעלה את הסברה הנפוצה )שמגובה גם בצורת ההנמקה של הרצל בנאומו לפני  .פרעות קישינב

מוכן הרצל לצאת לתוכנית הקונגרס השישי ובמקומות אחרים( שכתוצאה מהזעזוע מהפרעות היה 

בסקירתו המקיפה על  מיכאל היימןמרחיקת לכת דוגמת תוכנית אוגנדה. זו למשל עמדתו של ההיסטוריון 

היסטוריונים אחרים שמים דגש בעיקר על החלטיותו של הרצל למצוא .[6] וגנדהגלגולה של תוכנית א

עומד על כך שהסיבה המרכזית לפיתוח נתיב אוגנדה, בו לא  דוד ויטל .סיבות לשאת ולתת עם הבריטים

עלתה על שרטון  תוכנית הצ'רטר על אל ערישראה הרצל הבטחה רבה בעת שהוצע, הייתה ההתחוורות ש

וספק אם תצא לדרך בשנים הקרובות. לדברי ויטל החלטתו של הרצל להמשיך במגעים בעניין מזרח 

הייתה נאמנה לשיטתו, לפיה יש להמשיך לשאת ולתת עם שותפים דיפלומטיים גם אם הנושא אפריקה 

כבר לא רלוונטי. לדברי ויטל, לאחר שנראה היה שדבר לא  (תוכנית אל עריש ,שעל הפרק )במקרה הזה

 .[7]הפכה הצעת מזרח אפריקה, שלפנים ביטל אותה הרצל, להצעה משמעותית ,יצא מתוכנית אל עריש
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תה להשיג מבריטניה הכרה בתנועה הציונית טוען שכל הכוונה בתוכנית אוגנדה היי ישעיהו פרידמן

כמייצגת הלגיטימית של העם היהודי ומחויבות לספק עבורה פתרון. פרידמן מראה את ניסיונותיו של 

הרצל להביא את כל המעצמות לפתרון מוסכם לבעיית היהודים ביישובם בארץ ישראל, דבר שלשמו 

לאומית, ובתנועה הציונית כנושאת ונותנת מטעם נחוצה הייתה לו הכרה בריטית בבעיה היהודית כבעיה 

הנוגעת למטרות המשא ומתן על  לאופולד גרינברגפרידמן מביא התכתבות בין הרצל ו.[8] היהודים

 :אוגנדה, ובתוכה, למשל, מכתב זה של גרינברג

ה מקור משיכה רב לבני עמנו, שכן אין לנו נראה לי שבמהותה אין למזרח אפריקה ערך רב. היא לא תהוו

לגביה חזקה מוסרית או היסטורית. ואולם, ערכה הפוליטי של הצעת צ'מברליין אדיר אם ננצלה במלואה. 

עלי להדגיש, כי תנאי הכרחי לכך הוא שההסכם שנחתום עם ממשלת בריטניה תהיה בו הצהרה מפורשת 

והן מחוצה לה. זו תהיה  ,ום עבורך, הן בתוך שורות תנועתנועל רצונה לעזור לעמנו ... לכך יהיה ערך עצ

הפעם הראשונה בתולדות הגלות שיכירו בנו לא כבקהילה מקומית, כמו שקרה, דרך משל, בקונגרס 

ברלין, אלא הכרה בנו כעם ... אנו נוכל לדחות את הצעת מזרח אפריקה, אך בינתיים נשיג מידי ממשלת 

גה; שום ראש ממשלה בריטי לא יוכל עוד לחזור בו. כל מהלך יצטרך בריטניה הכרה שאין ממנה נסי

ההכרה בנו כאומה. כאשר יתברר שמזרח אפריקה אינה מתאימה לנו, יעלו  –להיפתח בנקודת המוצא 

 .ישראל, בהדרגה אך בבטחה-הצעות נוספות, וכך תיסלל הדרך לארץ

 .[9]1903ביוני  7גרינברג להרצל, — 

 כינוס הוועד הפועל הגדול לדיון בהצעה

, ובזמן 1903באוגוסט  21-ב הקונגרס הציוני השישיהתכנס כדי לדון בסדר היום של  הוועד הפועל הגדול

זה הציג הרצל לראשונה בפניו את הצעת אוגנדה של הבריטים. הוועד תמך בהבאת ההצעה לפני הקונגרס, 

ה להם לדברי מיכאל היימן, ההפתעה המוחלטת של החברים הרוסים גרמ .כולל החברים מציוני רוסיה

להסכים, אולי גם משום שהנושא עלה לאחר שהם תקפו באגרסיביות את הרצל על נושא כספים ציוניים 

לדברי ישעיהו פרידמן, אמנם מספר צירים בוועד מקרב .[10] ללא אישורם תוכנית אל עריששהושקעו ב

יתרון הגדול בהכרה הבריטית, וקיבלו את ציוני רוסיה הביעו תמיהה מסוימת, אך ככלל, הם ראו את ה

ישראל רשום על המסמך הבריטי הרשמי בדיו בלתי נראית לעין; -טיעונו של הרצל לפיו "הצ'רטר לארץ

 ".[11]רב-בי-אם ילכו בעקבותיו ידאג שתוך חודשים מעטים הדיו תיהפך קריאה לכל בר

לדברי דוד ויטל תגובות הוועד הפועל היו מעורבות מכדי להכריע מה תהיה תגובת הציבור בקונגרס 

, הרצל עצמו יצא, לדבריו, בתחושה לא טובה .ונראה מהפרוטוקול שלא התנהל דיון של ממש על הנושא

בעיקר על כך שאת הישגיו )שהוא ראה כמשמעותיים( מול רוסיה ובריטניה ראו הצירים כמובנים 

 .[12]מאליהם

משרד החוץ הבריטי לעוזרו של הרצל על תמיכה ב"תוכנית הודעתו של קלמנט היל מ

  1903באוגוסט- 27ב ,"די ולט "אוגנדה", פורסמה בשער העיתון הציוני

 

  קהילות יהודיות  |מדינות לשעבר

 דפים( 10קט',  2) יהודיות מחוץ לארץ ישראל מדינות▼ 

 דפים( 5) המחוז היהודי האוטונומי ◄

 דפים( 3) לכות ששליטיהן התגיירוממ ◄

 (אררט )מדינה ליהודים  

 ממלכת הגדעונים  

 חמיר  

 המחוז היהודי האוטונומי  
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 של קיומוחדשות  -  נושא: 11פרק  

 היהודי העם

 המשך קיום העם היהודי כנצחון על היטלר

 המשך קיומו של העם היהודי

 ינת העם היהודי | ישראל היוםישראל כמג

 ישעיו ליבוביץ שולל את קיומו של העם היהודי 

  ?מהו סוד קיומו של העם היהודי

 ישראל קמה להבטיח קיומו של העם היהודי | הסוכנות היהודית

   היהודי העם של קיומו
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