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פ•טרברגגבריאל

המורדתציוןבת

בפלשתינההיהודיתהפוליטיקהעלארנדטחנה

אדנדטחנהשלהמוניטיןהתבססומותהלאחדוהן ) 1975-1906 (חייהבימיהן

 ;) 1963 (בירושלים"ו"אייכמן ) 1951 (הטוטליטריות""מקודרתספריהעלבעיקר

בקרבהמומחיםבשבילאולי,התמונה,אתהשלים ) 1958 (האנושי""המצבספדה

אחידאינואךךב·עוצמה,ספדעודנותהילה,להשהביאהראשון,הספדקוראיה.

בזמןתחילה,מתודולוגית.הצהרהאומנראיתסקירהבושחסרותכיווןברמתו,

הגזעי','האימפריאליזםשלכניתוחאדנדטאותותפשההשנייה,העולםמלחמת

הפתיחהקטעיהכללית:לצורתוביחספעמיםוכמהכמהדעתהאתשינתהאך

הושלמו,כמעטכבדואימפריאליזם,אנטישמיותעלוהמרשימים,המקוריים

טיוטהלכתוב-הקדההמלחמהשלבעיצומה ,-1948ב-שהחליטהלפנישנתיים

והפאשיזם.הקומוניזםביןהמשווהה'טוטליטדיות',עלהארוךהסיוםקטעשל

בפרסוםאותהזיכהכבדאייכמן,אודלףשלמשפטועלדיווחההשני,הספד

האינטלקטואליהאומץאתוביטאבישראל,ובחרם-למעשהשלילי,אחד,מסוג

חייה.במשךשהפגינה

הפוליטיקההאנטישמיות,עלעבודתהבדובהחבויהנותרהעתהעדזאת,עם

והארבעיםהשלושיםבשנותבעיקרשנכתבה ,הציוניוהפרויקטהיהודית

פרסומם .אודדאהבירושלים"ש"אייכמןקודםדבזמןהעשרים,המאהשל
אתפרטים,ובפרטימחדש,לבנותלקוראמאפשרהיהודיםוו!"הכתביםשל

העבודההנראה,ככל ,זוהיהציונות;עלרעיונותיהשלההיסטוריתהתפתחותם

הנבואיתבדעתה,המיושבתהמוחשית,-אדנדטשלביותרהטובההכתובה

באנגליתאודדאהלאמעולםהחומדמןמחציתעבודותיה.שבכלוהחזקה

הז'אנר,מבחינתמדשים:המגווןפרדסם.לאכללממנווכחמישיתלכן,קודם

מאמדי·ביקודתקצרות,עיתונאיותרשימותארוכות,למדניותמסותכוללהוא

שלהיסטוריההנושא:מבחינתוראיונות.מכתביםבכנסים,הרצאותחשובים,

שנכתבוטקסטיםיהודים.רצחהתיכון,המזרחשלפוליטיקהאירופה,יהדות

מייצגהאוסףלאנגלית.מעולהבתרגוםמופיעיםצרפתיתאוגרמניתבמקודם

עבודותשלשבנמצאהיחידהקודם,המבחרמןובאיכות,בכמותהתקדמות,
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הכל,בסך 2דב.זמןלפניבהרצאהואזל ,-1978בהעורכיםמןאחדשפיוסםאלו,

אדנדט.שלומחשבתהעבודתהעללנרהידועשלממשיתהרחבהזוהי

לפדיסמקניגסברג

כפיהיהודים"."הכתביםשלהמחקרנושאאליחסיתמאוחדהגיעהאדנדט

היהודית''השאלה"אתמצאהצעידהכאשהיאספדס,לקולכידוע,שאמדה,

עשרים-ושבע,להמלארשבהבשנה ,-1933בשדקאפשר 3למדי".משעממת

עלאףכילדה,באמת.להתגבשאלהבכרשאיםשלההפוליטיתהחשיבההחלה

הנושאליהדותי",שהתכחשתיחשבהאילוכהלכהביחובטתחיתהש"אמיפי

בנייהודים-בהגדלהשאדנדטהחילוניתהסביבהלדירן".עלהלא"מעולם

חיתה-ולאחריההראשונההעולםמלחמתלפניבקניגסברג,הבינוניהמעמד

שלהאחדמעבדוהתגודדוהעידשלהפועליםמעמדבניהיהודיםיחסית;בטרחה

הסרציאל·הרריהאלו.קהילותשתיהתרועעודחוקותלעתיםודקבדרום,הנהר,

חובבקלסיציסטהאב,קרנררנצירנליים;היולאגםהםדתיים;היולאדמוקרטים

אמהשבע.בתחיתהכשאדנדטמעגבתמתאלקטרונית,הנדסהבחברתשעבד

ל~.סההודתהשברבאופןניכרהחזקואופיהנפריס,שלמדהמרסיקאיתחיתה

לעזובחנהעלהיהמרדים,אותןהעידואםאנטישמיות:להעדותלהגיבכיצד

שולחתהאםחיתהדיחויוללאשאירע,מהעלבביתולדווחמידהספדביתאת

בנוחרתלהתמודדעליההיהחבריה,מצדההכפשהבאהאםתלונה;מכתב

 4עצמר!"עללהגןאדם"חייבבבית:מלהכךעללומדולאעצמה,

היידגד,אצלפילוסופיהכשלמדה-רבמאדברדגבהיידלבדגבאוניברסיטה

לכתובאדנדטבחדה-אהביםפרשיותבכמהנתרנהוחיתהיאספדס,אצלואחדיר

טרנסצנדנטלית.אהבהבדברארגרסטינרסשלרעיונותיועלשלההדיסדטציהאת

ש"באהכךעלאייכמןמשפטבעתשלוללעגבתגרנהשלרם,לגדשרםשכתבהכפי

בפוליטיקה.לארגםבהיסטוריההתעניינתילא"בצעירותיהגרמני":השמאלגזך
 5זוהגרמנית.הפילוסופיהשלהמסורתמןזההדימאיפשהר',ש'באתילומדניתןאם

כפיאליה,ההתבוללות,ביקורתדדךנוצרההיהודיתלשאלההראשוניתגישתה

אףקניגסברגבןבלרמנפלד,עיני."אתפקחבלרמנפלד"קורטליאספדס,שאמדה

גבריםשלמשרדהאחדהיהבגרמניה,הציוניהארגוןשלהבולטיםומדובריוהוא,

לראשונהנפגשוהםקררנה;יחסיםמעדנתניהלהעמםוכריזמטיים,מבוגדים

גםביניהםיהודים,סטודנטיםשלקבוצהאלופנהלהיידלבדגכשבא ,-1926ב

בכדנישהתמקדמחקרהגרמנית,הנאורותאתלחקורהחלה-1929באדנדט.
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השמונה·המאהשלהתשעיםמשנותהיהודיההסלוןאשתשלהרביםהמכתבים

'בתברלינאייהלומיםסוחרשלוהמשוחררתהמבריקהבתופדנהגן:רחלעשרה,

אפילווחבריהם;ההומבולדטיםשלהשלגלים,שלגיחה,שלוהמארחתשיחם

שכתבהמאוד)(האוטוביוגרפיתבביוגרפיההראשוניםהפרקיםאחד-עשרכאן'

ובפנימיותבקיוםבתשוקה,עסקויהודיה",אשהשלחייהפדנהגן:"רחלאדנדט,

היהודית-גרמנית.ההתבוללותשלבדילמותמשעסקופחותלא

פנתה '-1930בהחלבגרמניה,הפוליטיהמצבוהתקדרותהנאציזםעלייתעם

בשלושהנפתחהיהודים""הכתביםקובץעצמה.היהודית''השאלהאלאדנדט

ולכתבהברלינאי Judische Rundschauבעבודשנכתבוזו,מתקופהטקסטים

השלישיבנאורות,מתמקדיםאלהממאמריםשנייםלהיסטוריה:גרמנייהודיעת

חלקשיהווולא-פרטיים,לכלפתוחיםיהודיים,ספדבתישלבהקמתםתומך

למדהמבלומנפלדממנה.להיפלטותכחלופההגרמנית,החינוךממערכת

ביןהעמוקבהבדלשהתייצגוהציונית,התנועהשלהשוניםאגפיהעלאדנדט

 ) 1865-1903 (לזדונדנוד ) 1860-1904 (הרצלתיאודודשלהשונותתגובותיהם

שניביןלזדשעשההעינייםמאירתובהבחנהדדייפוס;בפרשתלאנטישמיות

המנודהלעומת ) parvenu (שהתעשרהענימודרניים,יהודיםשלטיפוסים

) pariah ( .האליטהאתלגייסוחתריהודית,מולדתאלביציאהדגלהרצלמדעת

המאהבתחילתהנולד,דאייתמתוךשהעיד,כפיבעטיה,אשד-זולמטרה

למדיניותוחדבניגודביותר".הנאמניםידידינויהיו"האנטישמיםהתשע-עשרה,

לזד'שלדידולגבייותר'מאוחדאדנדטזאתשניסחהכפיהרצל'של

אלאהאנטישמיות,מןלהימלטביקשלאהואמשנית.חיתההטריטוריהשאלת

אנטישמייםפחותאויותר-שומריםאחרתרלאהואאויביו."כנגרהעםאתלהפעיל

הקבוצותכללמקרבלמצואשקיווהלנשק,אמיתייםחבריםאחראלאעליו,שיגנו-

 6זמנו.בתבאירופההמדוכאות

בדודהיהכבדהשלושיםבשנותכעת.עליההסתמכהשאדנדטהמסורתחיתהזו

הדגל:אתפשטואירופהיהדותשללהתבוללותההאסטרטגיותכלכיכשמש

גםמתבולליםאםדקלהתבוללאפשרהיהודים,אתעוינתשכולה"בחברה

הפילנתרופית''שליטתםעלשהתבססהציוניהמודלבעת,בה 7באנטישמיות."

חייבהיההדחויים,הענייםבאחיהם- " parvenus "-עשיריםיהודיםשל

מדעת''מנודיםשלרפובליקהלזד:שלהזכויותשיוויוןאידיאלעםלהתמודד

)" pariahs "(. 
לפדיסשנמלטהאדנדט,דוחק.פוליטיצודךחיתההיהודיהעםעלההגנה

בשביללאנטישמיותדאיותאיסוףבאשמתקצרלזמןשנעצרהלאחד '-1933ב
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נועדלבנישעזרציוניארגון-עליה'ב'נועדלעבודהחלהבלומנפלד,שלקבוצתו

הברוניתאצלגםעבדהמוגבלתולתקופה-לפלשתינהלעבודמאירופהיהודים

בלוכד,היינדיךאתאדנדטפגשהנפריס, , 1936באביב 8דוטשילד.רהז'דמן

קומוניסט,מהפכןעדייןההואבשלב-בלוכדחייה.שאריתאתחלקהעמו

בןבהיותופשוט,כחיילשהשתתףעצמאית,חשיבהבעלקשוח,ברלינאיהיה

 ;-1918בספדטקוסבדיתשלובהתקוממותהחייליםבמועצותתשע-עשרה,

הגרמניתהקומוניסטיתבמפלגהבדנדלדהיינדיךשלהקרובחברוהיההוא

ללא ,-1934במברליןוברחהאוונגרד,תנועתבמעגלינעהעשרים,בשנות

הפוליטיתהחשיבהעלהשפיעוובלוכדאדנדטשליחסיהםמזהים.מסמכים

חליפתביןמהשוואהללמודניתןההשפעההיקףעל 9אותה.ושינואדנדט,של

שהנידולאחדספוריםחודשיםשנכתבומכתבים- 1936באוגוסטהמכתבים

שכתבהטקסטיםובין-קוןהעודךשכתבבמבואבחלקםהמצוטטיםזה,אתזה

השאלהבענייןבחריפותבלוכדהתנסחתחילה, .יותרמאוחדתבתקופהאדנדט

היהודית:

בייחוד .אותרמשחיתהבורגנותונדברת.כללבקשולאגאהלהיותהיהודיהעםעל

כפיארץ,לקבלאפשרותאיןאךשלמה.ארץלידיולקבלחפץהואשםבפלשתינה,

שלמה,בארץבארץ,לחפוץראוי."להיותישלשתיהןאשה;לקבלאפשרותשאין

משרכהדבר,שלבסופרלשמש,תחילה?ארתהלגנובשצריךמגנגסטרבמתנההניתנת

באשה,לזכותכדיגםזרדרךצלחההברבריםבימיהדבר,אמתהאנגלי?הבוזזבעבור

[תחתנדלית."הבלתיובשנאתהמצדה,גמורבברזגםזכיתהאשהעםבבדבדאך

מןהארץאתונשחררהערבים,הפועליםרעםהעובדיםעםנוחרתנאחדהבהזאת],

העולםכלומהפכניבחלקכם,תזכואזיהיהודית.הבורגנותבריתו,ומבתהאנגליהבוזז

העובדים.שלמטריאליסטיתפוליטיקהזוהיזאת.יבטיחו

הערביםאתהחוסמתיחסית,קונוונציונליתציוניתבדדךדבריועלהשיבהאדנדט

הגרמני):האידיאליזם(בתיווךמקראייםבמונחיםלפלשתינההתביעהאתומביעה

כיבושמציביםאנואםאבלהצער.למרבהצודק,אתהאדירים,אלוהיםפלשתינה.

כךשהרי-וסלעיםמדברמלריה,ביצרת,נגדצבאיתשמערכהלינראהמתנה,לערמת

לעםלהיותרוציםאנובאמתאםלשבח.ראויההיאגם-לנרהמובטחתהארץנראית

אוליתרצההעולמיתשהמהפכהכלשהיישנהבטריטוריהרבהתרעלתנמצאלאאחד,

פלשתינההתר.ללאבעברנוכרוכההזאתהארץאחרת,ארשכךמשרםלפנינו.להציג

אנשים,כמהבהחיושנה 2000שלפנימשרםהלאומיותהשאיפותבמרכזעומדתאינה

שנה 2000שבמשךמשרםאלאאבותינו,אברתלהיותאחר,ארכזהבמרבןשעשויים,

"אפשרשבעבורו'משרםההורה,בתוכניהעבראתלשמרהעמיםשבכלהמטורףנהנה

 10(הרדר).הזמן"בלבנערצותירושליםשלחורבותיהלומר,
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שלהסיוםפרקיאתדקלאאדנדטכתבההבאות,השניםחמשבתוךזאת,עם

משוםגדול,'בזעם 1938בקיץהספדשלסופואת"כתבתי-פדנהגן""רחלספדה

אלא-ליאספדסאמדהשגמדתי",עדלנפשיאותיעזבולאבנימיןולטד] Jושבלוכד

שהתפרסמה"אנטישמיות",גמורה,בלתיגםאםהמונומנטלית,מסתהאתגם

כספר,הזההידכתבאתלהוציאשהתכוונהניכרהיהודים".ב"כתביםלראשונה

 ." ...שנדאההבא"בפרקכך:הנפתחמשפטמופיעמלה-40,000כלאחדשהדי
שנעצרהעד ' 1940מאילבין 1938ביןנפריסאותוכתבההיאכיסבורקרן

ניתנהגרמנית,הכתובשלטקסט,פיעלאףעוינת.ייכזדהאחדיםחודשיםלמשך

החלת-הטוטליטריות""מקורותשלהראשוןלחלקושניתנההכותרתאותה

הטוטליטריות"ב"מקרדותהניתוחעבודתהשניים.ביןההבדליםדניםחלקי,

סוציולוגייםודיוקנאותפסיכולוגיותתובנותביןוממזגתיותר,דב-ממדיתהיא

עלייתעלהסברלבין-דדייפוסתומכיפדוסט,ד'יזדאלי,שבהם:הידועים-

העשרים.המאהותחילתהתשע-עשרההמאהבסוףהמתמקדהאימפריאליזם,

אירופהיהדות

בצורתו.והןבתוכנוהןלמדי,שונההמוקדם'אנטישמיות'לכך,בניגוד

בראש-באירופההיהודיםשאלתשלמדוקדקתהיסטוריתבחינההואהטקסט

האבסולוטיתהמדינהשלעלייתהדדךהביניים,מימי-בגרמניהובראשונה

ההנחותאתדוחהאדנדט .המודרניהעידןועדהמוקדמתהמודרניתבתקופה

גםהלאומייםהציוניםושלההתבוללותתומכישלהסבריהםמבוססיםעליהן

הציוניההסבר .כךכלגדולאינוביניהםההבדלדבר'שלבסופוכיוטוענתיחד'

ההיסטודי~תמןהפונדקאיתהאומהלביןהיהודיםשביןהיחסיםאת"מדוקן

שניביןמשיכה-דחייה)יחסי(כגוןכוחותמשחקלכללומצמצמםשלהם,

זאת,לעומתהשניים.ביןאחוזיםמאהשלהבדלדואההואטבעיים";יסודות

אףביקורתיתהבלתיההנחה,את"מבכדיםבהתבוללותהתומכיםהיסטוריונים

 ".הפונדקאיתהאומהלביןהיהודיםביןאחוזיםמאהשלהתאמהעלהיא,
"גרמניםאותםיכלוהשלושיםשנותבסוףזאת,ועםלא".ותוגרמניםהיוהיהודים

הגרמניהממשללהםשהעניקוהחוקיותהאזרחיותהזכויותמןליהנותלא"ותר

מעידה:אדנדטיהודי.היהמסביהםאישלאאףכילהוכיחיכלואםדק-1869ב

עדלהידרדרהדבריםיכלואיךלהסבירהצליחולאמעולםההתבוללות"תומכי

גםיכלושהדבריםפתורההבלתיהעובדהמולעומדיםעדייןוהציוניםכך,כדי
האנטישמיות.גבולותאתלפרוץמצליחיםאינםההסבריםשני 12להסתדד."
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עיגנהאותההאנטישמיות,שלמתפשרתבלתיבהיסטודיזציההגיבהאדנדט

שלקיומולרעיוןגמורההתנגדותהתנגדההיאקונקרטיים.חברתייםבהקשרים

כלשהואנטישמייסודשלקיומולרעיוןגםובמובלע-כלשהויהודי''יסוד

עמדתהלביןזועמדהביןהניגודמהיתנית.מכנההעכשווישהשיחולמה-
T T 

ובדוד.חדהואלכן,קודםאחדותשניםהחזיקהשבהיחסית","הפשוטההציונית

אנליטיתכקטגוריההמעמדדאייתהואב"אנטישמיות"החזקיםההיבטיםאחד

היונקדיםאצולתביןבמאבקהתשע-עשרה,במאהלשיאהשהגיעהאוטונומית,

בהשפעתספק,בליהאבסולוטית.במדינההשליטהעלהבורגנות,לביןהגרמנית

למפתחהאנטישמיותשלההיסטוריתההבנההפכהבלוכד,עםאדנדטשלדיוניה

אלא ,יחדגםולציונותלהתבוללותאינטלקטואליתאלטרנטיבהדקלאהמספק

שלמסלולאחדלאותללאחיפשהאדנדטנחרצת.פוליטיתאלטרנטיבהגם

האירופיותהחברותמןהיהודיםאתלהעליםמבקששאינופוליטיתפעולה

ושלאלהחברותשללשיפודןלפעולאלאהגידה),אודת,המרת(באמצעות

 .שבקרבןהיהודיםקיבוצי
קודמיםמקדיםפיעלבבידודהותוואדנדטשלבימיהשהרדיפותפיעלאף

הופעתהוביןהבינייםבימיהיהודים''שנאתביןחדההבחנהערכההיאועתיקים,

ולאליהודים,"נגעההבינייםבימיהיהודיםשנאתהמודרנית:האנטישמיותשל

דנותנטיות"חבריותהאנטישמיותשלבהיסטוריהואילולזה",מעבדהדנה

זרהבחנהטשטוש .מרכזיתפקידבהןממלאיםבהכרחלאשהיהודיםאחדות",

הקרקעאת,ולהחריבההיסטוריהתהליךמןהיהודיתהשאלהאת"להפקיעפירושו

 1311 •כאחד·יהודיםלאושליהודיםשלגורלותיהםנקבעיםשעליההמשותפת

עםבמגעאירופהיהדותבאההשבע-עשרההמאהאמצעלפניכיטענהאדנדט

הכלכלייםהחייםהוגבלובגטווגירוש"."אסונותשלבזמניםדקאחדיםעמים

בחצרותפיננסייםכסרבניםשימשומעטיםעשיריםיהודיםולמסחר","למלאכה

החרק,מןהגנהארערבויותבהיעדר 14 •החיצונילעולםכמתורכיםופעלוהמלוכה

פזרניים,אדמותבעלי-לאחדיםולהלוותקשרתלהסתכןאלאלהםנותרלא

שעדיגבייתבאמצעות-יפהעלהלאשיבולםאיכריםאביונים,מלאכהבעלי

היהודיםהמנהיגיםחרבם.אנשישלעוינותםאתהבטיחואשדמופקעים,ריבית

לשמדכללבדדךיכלוהמלוכה,בחצרותכספיםאנשישהיוביותר,העשירים

עלאף-הקהילהעלההגנהלהבטחתהמלוכהבתיעםההכרחייםהיחסיםאת

אתלשדודארהיהודים,אתלגרשהיהאפשרתמידלחרב,נקלענסיךשאםפי

מסים.העלאתבאמצעותחסכונותיהם

כשמדינותאירופה,ליהודיההזדמנויותהתרבוהשניםשלרשיםמלחמתבמשך

 I 14 D-!c'l!l,ע
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("יהודיפיננסיותרשתותהיבשת,לרוחבלפתח,כדיאליהםפנוחסרות-מזומנים

אחדשיהודימהאתהביתמןהדחקהנלחמיםלצבאותלהעבידהיהיכולאחד

תבואהאריגים,צבאית:אספקהשלורשתותמולדתם")בארץלתתהבטיח

ביןהיחסיםהעמקתאתהאבסולוטיזםעלייתדאתההבאה,במאהומתכות.

גרמניה,אדמותעלהמלוכה:ביתשלהביורוקרטיםלביןיהודיםמנהיגים

האבסולוטיותהמדינותשללנושההפךהשבע-עשרההמאהמן"יהודי-החצר

כגו~י-מס,ולשרתלבואיהודיםהזמינההפולניתהחצרהשמונה-עשרה".במאה

היהודיםסבלואםהמד~ששים.האיכריםשלמעוינותםהאצולהעלהגנהוכך

פוליטי"אופילגירושהיהכעתהשמונה-עשרה,המאהבמשךגםמגירוש

שלזעמםאת"לשכךכדיאלאמעושרם,היהודיםאתלשדודבמטרהלאיותר":

פנומודרניזציהבתהליךאבסולוטיותמדינותכיטענהאדנדטהמתרוששים".

המתרחבת,הביורוקרטיהאתבכספםשיממנוכוונהמתוךתחילההיהודיםאל

העולה;הבורגנותוכנגדהישנההאצולהכנגדלהןשנדרשוהקבעצבאותואת

הייצורשלהמקצועיותהגילדותוביןהיהודיםהספקיםביןלסכסךששוהן

עםדקהיטיבלאהשמונה-עשרההמאהשלהאבסולוטיזםהמתקדם.המסחרי

בזכויותאישי'בסיסעלכעת,לזכותשיכלוהיהודים,ההוןבעליבקרבהעשירים

וסוחרים.סיטונאיםשליותררחבהשכבהעםגםאלאובתארים,'חריגות'אזרח

אחרת,אוכזובדדך'מוגנים'פרוסיהמיהודיאחוזיםעשריםהיוכבד 1803עד

זכותהוקנתה-פדנהגןרחלשלמשפחתהגםבהם-מהם-3,000מוליותר

המונילעומתאדנדט,שלבמילותיהקולקטיבי","חריגהיווהםבברלין;מושב

ו sופוזן.פרוסיהמערבשלהמרוששים,מוגנים,הבלתיהיהודים

ואנטישמיותהתבוללות

שבאופןהמודרנית,האנטישמיותהופעתאתבומציבהשאדנדטהצומתזהו

האינטליגנציההיהודים.משחדרנפוליאון,שלבניצחונוהתבשרהכבדפרדוקסלי

החלהלנפוליאון,כניגודהגרמנית,הפטריוטיותאתגילתהאשדהבורגנית,

הפרובינציותשלכניעתןבו;ולתמוךלהתפתותהיהודיםעלוליםשמאלחשוש

החברתיתהתפאורהאתה'חדיגות'הזכויותבעליהיהודיםמןשללההמזרחיות

הבורגנותכללהבעת,בהחריגות.מזכויותנהנושלאמיאת-להםההכרחית

היונקדים:מאצולתהאדמותבעליעלבהתקפתההיהודיםאתהעולההגרמנית

להמשיךיכולהשאינהעדכךכלהדוקבקשרביהודיםקשורה"האריסטוקרטיה

מתקפת-ואילו-בוכהולץפדידדיךהליברליהפובליציסטכדבריבלעדיהם,"
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הצעדיםועלהבורגנות,שלהעולההכלכליהכוחעלהיונקריםאצולתשלהנגד

הסדריהקלתאדמות,למכירת(הרשאה-1812ל 1806ביןהמדינהשלהליברליים

מתהליכישנהניםכמיה'מוגנים'היהודיםשלמקומםאתהבליטההמסחר),

הבורגניםעםהיונקריםשלהפולמוסהמדינה.שלבריתהוכבעליהשיווק

והחקלאות;המלאכהבתיכנגדההוןוספסרותהתעשיהשלמקדמיהם-

המכובדהאופיכנגדהערךחסרהכישרוןהאל;סדריכנגדהגסהמטריאליזם

"המביטיםכלביןחנוונים:גילדה,חבריחוואים,שלשורותיהםביןליכד-

 '161לבאות.חששושבהכרחהחברתיותהשכבותאולאחור,

אתלציירשהצליחההיא-הבורגנותולא-היונקריםאצולתארנדט,בעיני

האנטישמיותביסודשעמדההאומה,מדינתשלנביטתהאתכמגלמתעצמה

של'האחר'אתבבורגנותראורקלאהיונקריםהמודרנית.הגרמנית

נאמןכתיאורהזאתה'אחרית'אתלהפניםאותהשינבעואלאהאריסטוקרטיה,

שכדיחיתההסופיתהתוצאה .מעצמוהבורגניהאזרחאתניכרווכך-למציאות

"התיאורהיהודים.עלהבורגנותאותוהשליכהזה,מתיאורעצמהאתלשחרר

הטיעוניםכלכמעטנבעושממנונדלה,הבלתיהמעייןהואהבורגנותשלהזדוני

ארנדט:מצהירההאנטישמיים,"

קלהמשימהזוהיכיהתבדרהיהודים.עלזאתלהחילמלבד."כאןחסדאינודבר

איןבאמתאולטימטיבית:הכפשהלהכפישאלאחיתהלאהמקוריתוכוונתהיחסית,

מדווחיםפרנסהכילהכריזדקהיהצדיךכך,לשםהיהודי.מןשרנההבורגניהאדם

ומלווהיהודיאלאהיהלאהבורגניהאזרחקצוצה:בריביתלהלוואהשררהומריבית

הםמעבודהכתוצאהשלאלהכנסותזכאיםאשרהיחידיםהאנשיםקצוצה.בריבית

הולידלאאשרפראי','דחףהחוצהשיחרדהמסחרחופש .בעושרמחזיקיםשכברמי

התהומותמןשעלההואוהיהודי- ) parvenus (חדשיםמתעשריםמלבדדברלחברה
 11בירתר.העמוקיםהחברתיים

מסכמת:והיא

כלפיהאצולהשלההיסטוריתהשנאהמןנשקפתאינהליהודיםהסכנהכיהתברר

ונתפרוהותאמואשררהאיפירניםהטיעוניםמןאלאהמודרנית,המדינהשלמממניה
: -: .'' T 

אצולתהצליחהאםאליהם."דווקאהוצמדוולבסוףלחלוטין,שוניםאנשיםבשביל

הגרמניהאזרחשלראשואלהללוהערךשיפוטיואתהסיווגיםאתלהחדירפרוסיה

כביכול,רה'אידיארלרגי'האמיתי,אסונהזהרהרי-כזהבהיותושהתביישעדהבורגני,

שלבאמת,ההרסניתהעצמית,שנאתםדברשלבסופרשהריאירופה.יהדותשל

הליברליםיכלובההיחידההדרךשחיתההיהודים,לשנאתשהובילההיאהליברלים,

שלאפיעלאףאשר,אחריםאלהדיבהדבראתלהפנותמעצמם,עצמםאתלהרחיק

 18המרשלם,גילומהאתלהורתנאלצו'הבןךגנןת',אתבעצמםךאן
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לציונותמעבדאסטרטגיה

הדחףגמורה,בלתינותרה'אנטישמיות',פורסמה,שלאשהמסהפיעלאף

לעסוקאדנדטמשפנתהיותרקונקרטיתצודהלבשאותהשהניעהפוליטי

התיישבה 1941שבמאילאחדהמנדטורית,ובפלשתינההציוניותבאסטרטגיות

מאמריםלעשריםקרובמאגדהיהודיים""הכתבים .בלוכדעםיורקבניו

עשרותוכןפורסמו,שלאמעמיקותמסותמרביתם ,-1948ו 1941ביןשנכתבו

יורקיהנירבשבועוןשלההדו-שבועיהטורבעבודשכתבההקצרותהרשימותמן

 ) 1942ביוני Aujbau, 19ייאמד",לאקדיש"אף(ברשימהשם . Aujbauבגרמנית,

תקפהלהתחיל;עומדתאירופהיהודיהשמדתכיגבלסשלהכרזתואתהביאה

עם(טרנספר)ההעבדההסכמיבענייןהיהודיתהסוכנותשלהפעולהשיתוףאת

בעלותלצדשיילחםיהודיצבאשללהקמתווקראה ;-1934בהנאציתהממשלה

הברית.

לדאותביכולתהנמדדהציונותשלשעדנהבדעהלהחזיקהמשיכהאדנדט

אללהיטשטשהיהודיותלזהויותאלההתבוללות:שלהעצמיותלהונאותמבעד

אינןגםהןוהדיבאירופה,השונותהאומהמדינותשלהסובבותהאזרחויותתוך

המנוגדתההנחהבסיסעלהותוואשדהפעולה,קווי.ואולם,כךלהיטשטשיכולות

יהודיתמהותשלקיומהעללחלוטין""הא-היסטוריתהתיאודיה-עצמםשלהם

נמדצ;תאדנדטהוקיעהב"אנטישמיות"כהרסניים.התגלו-לשינויניתנתבלתי

שלו"צמיתהאירופה"מזרחשלהיהודיםבהמוני"בגידהבהיותההציונות,את

הקטנים"הבורגניםשלהדגלפשיטתאתהמבטאותהבריטי",האימפריאליזם

הנתוניםבמערב,הבורגניםושללעוני,והידרדרובפוגרומיםנרדפואשדבמזרח,

עלוייצמןחייםאתאדנדטתקפה-1941מ Aujbauב-ברשימהגדולה."בסכנה

"טירוףאותהוכינתהה'יישוב',בנייתהיאלאנטישמיותהתשובהכיהצהרתו

שביעותעלכתבהמכןלאחדאחדותשניםה'יישוב',לחוזהובאשדמסוכן".

עםבכךלהשתמש("אוכלהאמדיקאייםהטבחמעשינוכחהרצלשלרצונו

ואמונההן'באשדהמהפכניותהתנועותלכלהעיוורת"שנאתוועלהשרלטן"),
 19בימיו."החברהשלוביציבותהבטיבהפחותלאעיוורת

הפוליטיהפתרוןכיאדנדט'טענהואילך-1940מהיא?הציעהאלטרנטיבהאיזו

יהיובהשהיהודיםאירופית,פדרציההואהיהודיםלשאלת-ציוניהלא-הראוי

להיותחייב"גודלנומשותף:בפרלמנטייצוגויקבלואחדות,ביןאחתאומה

בפלשתינההתיישבותגםבאירופה";אחדיםקטניםעמיםשלבגודלםכדרך
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אדנדט 20האידופית.לקהיליהכלשהיזיקהשתקייםובלבדסבירה,אפשרותהיא

אתהןדחייתהעלהתבססהואהפדרציה;עקרוןבענייןהיססהלאמעולם

לידיבאהאשדדחייהבתוכה,ה'מיעוטים'רעיוןאתוהןהאומהמדינתרעיון

היסטורית,מבחינהאחדים.ובטקסטיםהטוטליטריות"ב"מקודותרהוטביטוי

להחיתהשלא(אףכזובפדרציההיהודיםתפקידעלבהשקפתהלדאותניתן

האימפריהבשבילבאואדאוטושהגהלפתרוןמדויקהעתקלכך>מודעותכל

ואילוהחברתית";והדמוקרטיההלאומים"שאלתבספדוהאוסטדו-הונגדית

כמובן,התבדרה,משלהפרלמנטבעלתאירופיתפדרציהבדברשלההתחזית

שעליוהפדרליהאיגודמןעדייןדחוקהאירופיהאיחודאםגםכנכונה,

 .לזדבדבררעםחייה,כללאודךשקיימה,הקשראתגםלשקףבכךישדיברה.
שבתוכומבנהאומה",בתוךב"אומותלזדתמךההדצליאנית,לציונותבניגוד

עלאף .להתבוללאולהגרשיצטרכובלאכקולקטיבלתפקדהיהודיםיוכלו

הוסיפולזדשלכתביואנרכיסטית,עולםבהשקפתהחזיקהלאשאדנדטפי

ועלהתשע-עשרההמאהשלהאומהמדינתעלשלההביקורתאתלהעשיר

הרצל.שלהלאומית-בורגניתהציונות

הפדרציהבאידיאללתמוךממשיכהבעודההשנייה,העולםמלחמתבמשך

בדרכיםלגלםהיכוליםכמודליםקיימותפדרציותאדנדטדאתההאירופית,

רשימההציונות","משבד ,-1943מברשימהשהציעה.הפתרוןסוגאתשונות

המועצותבדיתהבריטי,העמיםחברמהן:בשלושדנההיאבעבד,פורסמהשלא

בלומנפלד'אלאובלוכד'אל'במקורוממועןהיהשאולי-הטקסטהברית.וארצות
העברית,האוניברסיטהנשיאמגבס,יהודהשללקריאתוכתשובהבחלקונכתב

בבריתתיכללבעצמהאשדערבית,פדרציהבתוךדו-לאומיתפלסטיניתלמדינה

לאינטרסיםמגבסהכרזתשלקידבתהלכך:התנגדהאדנדטאנגלו·אמדיקאית.

השלטתהציוניתהמדיניותאתמדיהזכירההאנגלו·אמדיקאייםהאימפדיאליים

עםהפעולהשיתוףאתקידשה"תמיד-עצמוויצמדשלבמילותיו-אשד

עלהתבססהדו-לאומיתהמדינהרעיוןלכ,ךבנוסףהבריטית."האימפריה

'פדרציה',במונחמגבסשלושימושומדינית,ריבונותשלאנכרוניסטייםמושגים

אתמחסלהואנאבה;שעודנהשלו,והיצירתיתהחדשההמשמעותאת"מחסל

שוות."זכויותעםשוניםמעמיםמורכבת-לאומהבניגוד-שפדרציההרעיון

המועצות:בדיתשלהלאומיםמדיניותאתאדנדטמציבהזאתכנגד

הכלכליותהבעיותאפילודעתי,לעניותנפתרו.טרםהסובייטיתברוסיהדנותבעיות

אבלהפוליטי;החופששאלתביותר,החשובההשאלהשכןכללאשם,נפתרוטרם

וככל-לחלוטיןחדשהדרךגילתההרוסיתהמהפכהאחד:בדברולולהודותיש
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וזוהימיעוטים.עםאולאומיותעםלהתמודדלחלוטיןצודקתדרך-היוםלנוהידוע

כלנעשהלאהמודרנית,בהיסטוריההראשונהבפעםהחדשה:ההיסטוריתהעובדה

 21מדינה.וביןאומהביןלזהו.תניסיון

מדינותשלממשלהרק"לאשהיאהברית,ארצותחיתההשנייההדוגמה

שהיהזההואהבריטיהמודלואולם, 22מארחדים."עמיםשלגםאלאמאוחדות

החשדלארדבמחלוקת,שנריבאורחגםאם-בשבילהביותרהממשיתמיד

 Aujbauב-שלהבטור .באזורהבריטיהאיפריאליזםשלבתפקידושהטילה

בריטי'בחבר-מדינותנכללכולוהתיכוןהמזרחאתבנפשהלדמותארנדטיכלה

דן·במדינהשלאאףפלסטין;בתרךזכריותמשוויוןברייהנווערביםשיהודים

ים-תיכונית,מפדרציהחלקלהיותפלסטיןתרכללחלופין,שציינה.כפילארמית,

דברשלובסופרבצפרן·אפדיקה,ושלוחותיהןספרדצרפת,איטליה,אתשתכלול

הערביםביןלאיחודותביאהקרוב,המזרחשארואתאחרותאירופיותמדינותגם

 23 •האירופאיםרבין

קסנדדהשלהאזהרה

הנודעתלמסהכאקדמההציונות""משבראתלקרואאפשרלאחור,במבט

התפרסמהאשרהציונות",עלמחדש"חשיבההמלים, 15,000בתארנדט,של

קונגרסהיהזרלמסההמניע . 1944באוקטובר Menorah Journalב-לראשונה

תבעאשרסיטי'באטלנטיקהעולמיהציוניהארגוןשלהאמריקאיתהחטיבה

ובלילחלקהבליכולה,פלשתינהאתש"תכלרליהודיתמדינהשלהקמתהאת

לעמדהזהניצחוןשלחשיבותואתחדהבבהירותתפשהארנדטלהקטינה".

ה~צית:ה'ררריזירניסטית'

שעדהרוויזיוניסטית,שהתוכניתמשמעהשכןהציונית;בהיסטוריהמפנהנקודתזוהי

צעדהולכתאףסיטיבאטלנטיקההחלטהלבסוף.ניצחהבחומרה,וגונתהנדחתהעתה

לרובמיעוטזכויותהיהודיהמיעוטהעניקשבה ,) 1942 (בילטמורלתוכניתמעברנוסף

אלאלהםנותרלאהנראהוככלבהחלטה,נזכרולאאפילוהערביםהפעם,הערבי.

 24 .'בסוגאזרחותוביןמרצוןהגירהביןלבחור

העצומה"העלייהאתשיקפוסיטיבאטלנטיקהקונגרסתוצאותארנדט,בעיני

הציוניבארגוןהאמריקאיתהציונותושלאמריקהיהדותשלבחשיבותן

אחד",פההציוניות,הסיעות"כלשלדבקותןאתחשפהההחלטה '251 •העולמי

השלושים,"בשנותטאברבגדרעדייןהיהבהןהדירן"שעצםסופיותבמטרות

מלהצהירהציוניתהתנועהאתמנעראופורטוניסטייםמניעים"רקהנראה,ושככל
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והשאירוערבים,שיחלבניסיכויכלהחמיצומכך'כתוצאהאז";עדעליהן

באמת"עכשיולמעשה,חיצוני."כוחשללהשתלטותולרווחהפרוצה"דלת

סכסוךפתיר,הבלתיהטדאגי','הסכסוךאתליצורכדייכולתםככלהציוניםעשו

מאוד"נאיביזהשיהיהאף-הגדודי"הקשרחיתוךבאמצעותדקלקיצושיגיע

בד-קיימא":לפתרון"יביאאוהיהודים,"לטובתתמידיהיהכזהשחיתוךלהאמין

לאומיותהאומה.שלהגסכוחהלבדנדנד,בוטחתשאינהבכךדיהדעההלאומיות

אםהימנה."גדועהספקללאהיאזד,חיצוניבכוחומדעתה,כורחהבעלהתלויה,

והדחוקים,הגדוליםבכוחותדקולהתחשב ,התיכוןהיםמעמילהתעלםהציוניםימשיכו

המודעיםיהודיםועוינים.זדיםאינטרסיםשלסוכניםשדת,ככליאלאייראולאהם

לגללהובילסופוכזהדבריםשמצבלכךעדיםלהיותצריכיםהיהודיתלהיסטוריה

הרוויחושהיהודיםדקלאכיתטעןהמחראנטישמיותשנאת-יהודים;שלחדש

הםולכןמראש,זאתתיכננוגםהםהזה,באזורהגדוליםהזדיםהכוחותשלמנוכחותם

 26בתוצאות.האשמים

"המתודותאלחזרהבהודאתההזאת,המדיניותאתבחריפותהוקיעהאדנדט

יותרטובפוליטי"מיקוםהציוניםהכירולאכעת-ה'שתדלנות'שלהמסורתיות

שירותם-שלהםמאשדלהסכמיםיותרטובובסיסהחזק,בשבילשתדלנותמאשד

פלשתינהיהדותתזכהש"אםקיווהםזדים."אינטרסיםשלטוביםכסוכנים

תתגשםהעולם,שלזהבחלקהאמדיקאייםבאינטרסיםבטיפוללהשתתף

ציונילהיותעליךיהיהבדנדייס:ומביס]לואיס Jהשופטשלהמפורסמתהכרזתו
 2711מושלם.אמריקאיפטריוטלהיותכדי

יאסיןבדידהטבחאתאדנדטהוקיעה ' 1948מלחמתמזמןאחדמרכזיבמאמר

הדוויזיוניסטיתהזרועשהפעילהטרודדאתהבהםובחיפה,ביפוההרגואת

מחוץאלהערביותהאוכלוסיותאתתחילהלגרשכוונהמתוךהציונות,של

כךועל-נפרדתיהודיתכלכלהבנתהמפא"י,המרכזי,הזרםמפלגתלפלסטין.

הערביםגירושאתשאיפשדההקללהאתבכךדאתהואדנדט-גאוותהחיתה

במזרח 28ליהודים.אבירותללאהארץ>מאוכלוסייתאחוזיםחמישים(כמעט

אחתתוצאהאלאתיתכןלאבהרבה,גדולהערביתאוכלוסיהמוקפיםהתיכון'
אותומכבדאובומכידאינוששכני"בית .הפנימיהביטחוןחוסרהתמדת-

החלוםמןלמדי"שונהתהיהעתה,זהשנוסדהישראל'מדינתבית."איננו-

ומכונסתחמושהחברה-ציונית"והלאהציוניתהעולמית,היהדותשחלמה

אשדחברהצבאית,"באסטרטגיהתתרכזהפוליטית"המחשבהשבהבעצמה,

לימדהשההיסטוריהקטנים,לוחמיםשבטימאותם"לאחתותהפוךתתנוון

תותירספרטה,"שלימיהמאזעודחשיבותםועלסיכוייהםעלדנותאותנו
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היחידי,האמיתיכ"נושאהערביתהבעיהואתבית,"חסדי"גוליםהערביםאת

 2911הישראלית.הפוליטיקהשלומוסדית,פוליטית

חמישהכוללאדנדטשלהיהודים"ב"כתביםהאחרוניםהפרקיםאחד

תשובתהוביניהםבירושלים","אייכמןסביבבמחלוקתהמתמקדיםטקסטים

כה,עדפורסמהשלאתשובתה,היאצפויהפחותשלום.לגדשוםהמפורסמת

להתפרסם,נועדאשדבראיוןספדה,עללתגובותבנוגעבכתבשנשאלהלשאלות

היום,גםלהיכתביכולהחיתהזותשובה ;-1963ב Lookבמגזיןהנראה,ככל

מןחורגותשדעותיומיכלאתלתקוףהנקבציםהפרו-ישראלים,לעדריביחס

שאניומאחדמסוימים',יהודיםשלמ'דגישותםהופתעתי"לאהציוני:הדקאלוג

אבלזו."מדגישותלהיבהלשלאסיבותדילישהיוחושבתאנייהודיה,עצמי

(למעטהיהודיםמוסדותבקרבהקהלדעתשלאחידותהובייחודאלימותה,

לאפגעתיכימסיקהאני .מאודאותיהפתיעובלבד),אחדיםהכללמןיוצאים

 30מדאש."ידעתילאזאתואתמסוימות,בזכויות-חזקהגםאםכיב'דגישות'דק

היהדויותעל

חיתהעצמהשאדנדטלהניחהוגןהיסטודיציסטית,מבחינההספד,לכותרתבאשד

עללהצהיררצתהשלאפירושואיןהיהודים"."הכתביםהשםמןנבוכהודאי

בחייהקטןתפקידדקמילאההמודרניותשלהיהודיתשהשאלהאויהודיה,עצמה

הצהרותיההצגתנוכחאמיתיתמבוכהלחושעשויהחיתההיאואולם,ובעבודתה;

החובק-כלהתוארתחתהללווהתרבותייםההיסטורייםהפוליטיים,בנושאים

שללספרוהכותרתמסוים,במובןבכלל".אםגזעי,כ"ציוןפעםהגדירהשאותו

ופוליטיקהזהותכמנודה:"היהודיזה,כדךשלהופעתואתבישראשדפלדמן'

ואףאדנדט,שלחייהואתעבודתהאתיותרהולמתהמודרנית",בעתיהודית

כלפישחשההטובההכרתואתפדנהגןשלחייהעלמחקרהאתהדעתעלמעלה

תכניאתמושלםבאופןמתאדתאינהכמנודה""היהודיהכותרתאמנם, .לזד

ולאבת-זמננו,ההיסטוריהשלמתפשרבלתיפוליטיניתוחשמרביתוהזה,הספד

אוהממשיתעמדתםזוותהיה-האונטולוגיתאוהחברתיתהעמדהעלהדהודים

בחיבוריהם,כמוצהרהעורכים,ההיסטוריה.לאודךהיהודיםשל-האידיאלית

משקפתשהכותרתמכאןאלה.בנושאיםאדנדטשללמחשבתהמאודמודעיםהיו

החלקשם,הברית;בארצותבייחודבימינו'הזהויותפוליטיקתשלשליטתהאת

וקולניתמודגשתנוכחותבעלתקבוצההואהאמריקאיתהיהדותשלהמאורגן

האנטישמיות.כניצחוןכמוהזושמציאותאומדתודאיחיתהאדנדט .במיוחד
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מועטמהמגלה-הבולטיםממאפייניואחדוזהו-המאמריםאוסףלמעשה,

בואין .המקובלאוהצדבמובנה'יהודיות'שלבבעיותאדנדטשלעניינההיה

גדשוםשלספדועלמרשימהלאסקירהזולתהיהודית,הדתעלדברכמעט

ביותרהטובלחברוחובהתחושתמתוךאולישנכתבה ,צבישבתאיעלשלום

דעתהכימבהיר ) 1947 (תרבותית"אווירה"יצירתהמאמרבנימין.ולטדשל

שלשילובבהןדאתההיא-במיוחדטובהחיתהלאהיהודיותהמסודרתעל

חדלההיאלרבדיהצוינו).לא(אשדפרושיםקולותמעטעםופולקלור,תיאולוגיה

בההתמקדותהאךהגרמני,הפאשיזםנוכחהיהודית",השאלהמן"להשתעמם

נוגעיםזהבכדךאדנדטכתבישלנושאיהםפוליטית.כולהכלחיתהמכןלאחד

באירופה;האנטישמיותשלההיסטורייםליסודותיהויותרל"יהודיות",פחות

משנותהציונות,שלולפשעיהלהבליההבורגנית;ההתבוללותשללאשליותיה

העשרים.המאהשלהששיםשנותועדהתשע-עשרההמאהשלהתשעים

ב'אהבתהצטיינהלאאדנדטכיבאומרושלוםגדשוםצדקזה,במובן

בהיותהעצמה,שהיאלאדנדטאמדהאשדזו-מאידוכגולדהכמוהוישראל',

אחדות,במליםהיהודי"."בעםאלאבאלוהיםמאמינהאינהסוציאליסטית,

מןקונוונציונליתתרבותיתפטריוטיותדקלאדה 9חאדנדטכילומדאפשר

היאזה,במובןזהות.לעניינייתדהחיבהגםאלאשלום,גדשוםשגילםהסוג

בתרבותעמוקשדריהבהיותההיהודית;השאלהמןלהשתעמםחדלהלאמעולם

בעבודה.דנהמשמעותזולשאלהחיתהלאהגבוהה,הגרמנית

למעשההיאהציונותעלאדנדטשלשכתיבתהנדאההיסטורי,במבט

הנלהבתהאישיתמעורבותהשלתרצדשלה,הקריירהבתוךעצמאיתאפיזודה

לזדבדבררשלהטקסטואליתזוהן-המכרעתההשפעהושלהיהודי,בנושא

התפתחויותשתיבשלנקטעהזואפיזודה .בלוכדהיינדיךשלהאישיתזווהן

ומיליטריסטיתקנאיתציוניתמדינהשלהקמתההשנייה:העולםמלחמתלאחד

המדינהשלוהתאבנותהבאזור;צודקלפתרוןתקוותיהאתניפצהאשדבישראל,

ונסחףהמרקסיסטיותאמונותיואתבלוכדנטששבעטיהברוסיה,הסטליניסטית

 , 1950לאחד 31הקדה.המלחמהעמדותשלליברליבנוסחלהחזיקאדנדטעם

אמיצותמקצתןעקביות,ולאתועותמקצתןפוליטיות,בדעותאדנדטהחזיקה

מסוים,במובןממש.שלקוהרנטיתפוליטיקהזוחיתהלאאךרדיקליות,ואף

אכזבתהאתלבטאמודעתלאדדךאייכמןמשפטעלבדיווחהלדאותניתן

זהבספרעוסקתאינהשהיאמאחדאךומצודתה,ישראלמדינתשלמהקמתה

הציונות.עלהמוקדמתבכתיבתהאותולכדרךקשההערבים,שלבגודלם

המוסדותבחוגיאדנדטשלהגוברתמעורבותהבשלאולי,צפוי,באופן
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תמידחיתהזושמעודנותאף-האנגלו·אמדיקאייםוהתרבותייםהפוליטיים

הרצופותהמלחמותשרדתאתדאתההיא- 32סאטידיתאףלעתיםביקורתית,

-1956במצדיםעלהאנגלית·צדפתית·ישדאליתהמתקפהאמריקאיות.בעיניים

סבורה"אניהיטב:לעשותוהיהצדיךנעשה,כבדאםאךפזיז,סיכוןאמנםחיתה

זאת,לבצעאומץלהםהיהשלא"מאחדאךמובנת,"טיפשותחיתהלכךשהסיבה

וכשישראלניאו-פאשיסט,היהנאצר 33"קטסטדופה."זוחיתהוצבאית,"טכנית

המדינה,שלדוחהמעוזהתרגשהאדנדט ,-1967בהימיםששתבמלחמתפתחה

ליאספדס 34מלחמה"."ככלתמתנהגתהיאכיאמדמחבריהשאחדכךכדיעד

ו"ישדיין",אתאוהבתמאוד"אנינהדרת",עבודהעשו"הישראליםכתבה:

מןמ~תקזיכרוןמעיןאלהבתגובותשהיהאפשר 35לאלתד".נאצראתלתלות

 .יהודיצבאלמעןהארבעיםבשנותשלההמערכה
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ההתלהבותרגעיכך,אחדאנטישמיות.נודףשהואבטענה , Commentaryל-

חיתהרעיםתמימותדידה,לגביפרטיות.דגשהתפרצויותבעיקרםהיומצה"ל

מעדיניםשבזכותוהדבראתממש,הסוףעדשימרה,אדנדטמסוכנת.תמיד

שבתשובתהאינטלקטואלית,עצמאותשלאיכותאותה-מכליותראותה

ברהיטות:עליהלהגןכךכלהיטיבהשלוםלגדשום

אתהשבהםמאלהכךכלשוניםשליוהגישהשלישהטיעוניםמשוםמתבלבלאתה

שייכתשאינניאחד,מצדבכך,כוונתיעצמאית.שאניהיאהבעיהאחדות,במליםרגיל;

בחשיבהדבביטחוןלישיששני,ומצדבלבד,עצמיבשםמדברתותמידארגוןלשום

לעולם"אמונות"ושוםדעת-קהלשוםאידיאולוגיה,שוםולדעתי,לסינג,נוסחעצמית
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