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ביקורת ספר

משה ברנט
עניינם של היהודים: מבוא להיסטוריה ישראלית אחרת

ירושלים: כרמל, 2019, 472 עמ'

אומץ לב רב נדרש מאיש אקדמיה כדי לחקור, לכתוב, ולבסוף – לפרסם ספר היוצא נגד מכלול 
אמונותיהם הבסיסיות של רוב עמיתיו. למי שמכיר את ספרו הקודם, "עם ככל העמים" )ברנט, 
2009(, ואת כתביו האחרים של משה ברנט, אין שום הפתעה מכך שעשה זאת. נון־קונפורמיזם 

הוא כנראה שם משפחתו השני, והוא מוכיח זאת בספר – עמוד אחרי עמוד.
זורק ברנט את הרימון: הבנת ההיסטוריה הלאומית, בדרך שבה הוא  כבר במבוא לספר 
בקשת  להם  חייבים  אנו  השואה, שכן  נרצחי  מיליוני  כלפי ששת  חובתנו  היא  אותה,  חושף 
סליחה – לא פחות )עמ' 23(. הוא ממשיך וטוען שהתנועה הציונית והיישוב היהודי היו צריכים 
העדיפויות  סדר  בראש  לה  ובתקופה שקדמה  השואה  בתקופת  היהודים  הצלת  את  להעמיד 
שלהם – אך הם לא עשו זאת. אדרבה, התנהלותם, מנקודת מבט היסטורית, היא לא פחות 

מהזנחה שערורייתית של המוני יהודים שהפכו, בסופו של דבר, לקורבנות.
שאנו  רבות  במוסכמות  כופרת  הציונית  התנועה  כלפי  ברנט  המאשימה שמפנה  האצבע 
מלמדים בבתי הספר בארץ זה עשרות שנים. נקודת המוצא לכתיבתו של הספר, כפי שמעיד 
הכותב עצמו, היא התבוננות בחוסר המעש של התנועה הציונית במהלך השואה בכל הנוגע 
להצלת יהודים. טענתו המרכזית של ברנט היא, שחוסר המעש הזה לא נבע ממצב אובייקטיבי 
שכפה חוסר אונים על מנהיגי הציונות, אלא מהשקפת עולמה של הציונות הפוסט־הרצליינית, 

שהתנערה מן האחריות לגורל יהדות אירופה. 
על אף שהגרמנים תקפו את היהודים כאומה וסימנו אותם כלאום אויב, ליהודים עצמם 
ולא  זהות לאומית. היהודים לא נתפסו כעם – לא בעיני עצמם  שנרצחו בשואה לא הייתה 
בעיני הקהילה הבין־לאומית. על פי ניתוחו של ברנט, הדבר החמור ביותר הוא שגם ההנהגה 

הציונית לא ראתה אותם כבשר מבשרה, וכך נותרו הקורבנות ללא גוף לאומי שייצג אותם.
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ברנט מטיל ספק רב בתזה שלפיה ראשי התנועה הציונית דרשו הכרה כנציגי העם היהודי 
ולא קיבלו אותה. הוא מעמיק בכתביהם – לצד כתביהם של דיפלומטים ופרלמנטרים בריטיים 
ואחרים – ומגלה שמלכתחילה הציונים לא ראו את עצמם כמי שאמורים להנהיג את יהודי 
המונחת  משימה  בשואה  יהודים  בהצלת  ראה  לא  עצמו  בן־גוריון  לטבח.  המובלים  אירופה 
העדיף   – באירופה  המשתולל  הרצח  מפעל  של  ובעיצומו  היהודית,  הסוכנות  של  לפתחה 
להתרכז בבניינה של ארץ ישראל. מדיניותו המפורשת הייתה, שמאבקה של התנועה הציונית 
יתמקד אך ורק בהתרחשויות בארץ ישראל ולא בהצלת יהודים באירופה. זה היה מאבק למען 
המדינה היהודית שתוקם לאחר המלחמה. אם הצלת היהודים עלתה על סדר יומה של התנועה 
הציונית – היא עלתה אך ורק מכוח שעבודה לעניינה של המדינה העתידית. בהתאם למדיניות 
הנהגת התנועה, ובנאמנות מוחלטת לדרך זו, כאשר זכה חיים ויצמן לפגוש את נשיא ארצות 
הברית רוזוולט ב־11 ביוני 1944, הוא לא העלה כלל את נושא השואה וההצלה, אף על פי 

שהפגישה בינו ובין הנשיא האמריקאי נמשכה כמעט שעה שלמה.
לעומת אומות אחרות, שגם כאשר איבדו את מדינותיהן הקימו ממשלות גולות שמרכזיהן 
בלונדון כדי להשתתף בלחימה מול הנאצים, התנועה הציונית מעולם לא עשתה זאת. חמור 
התנועה  של  שליחיה  ואילו  הכבוש,  השטח  לעומק  שליחים  שיגרו  גולות  ממשלות  מכך, 
המלחמה,  פרוץ  לאחר  וחצי  חודשיים   ,1939 בנובמבר   – ההפוכה  הדרך  את  עשו  הציונית 
התשובות  משמרתם,  את  נטשו  כיצד  כשנשאלו  הכבושה.  מפולין  הציוניים  השליחים  שבו 
שהתקבלו היו: לא הוגדר שזהו תפקידם, ואילו הוגדר להם תפקיד זה מראש – לא היו יוצאים 

מלכתחילה לשליחות.
יחס של הנהגה  יחסה של ההנהגה הציונית אל העם הנטבח לא היה  ברנט מתאר כיצד 
העומדת בראש ציבור שנפל קורבן לפרעות ועליה להביאו לחוף מבטחים, אלא של הנהגה 
ציונית הצופה מנגד על טרגדיה רחוקה. יתרה מזו, הוא כופר לחלוטין בכך שעמדה סבילה 
זו, עמדה של "משקיפים", נכפתה על התנועה הציונית. אפילו בדבריה של בת פלוגתא שלו 
באופן  הציונית  התנועה  שנקטה  הפסיביות  יסודות  את  ברנט  מוצא  פורת,  דינה  זה,  לעניין 
דיון  מכל  הימנעות  הונגריה,  יהודי  מאזהרת  הימנעות  יוון,  יהודי  מאזהרת  הימנעות  מודע: 
ציבורי או הקמת גופים מייעצים, ויותר מכול – התכחשות לכל מידה של אחריות כלפי אלו 
שעמדו בפני דרכם האחרונה. חזרתם של שליחי התנועה הציונית ארצה, עם פרוץ המלחמה, 
לא הייתה אלא סימן לתפיסה הכללית שבסופו של דבר זו סוגיה הקשורה ליהודי פולין ולא 

לתנועה הציונית. 
הציבור הישראלי מצידו הסתפק בכתיבה – לא אינטנסיבית מדי – של מאמרים לעיתונות 
המקומית בארץ. ש"י עגנון, נתן אלתרמן, אורי צבי גרינברג ומרטין בובר גילמו בהתעלמותם 
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שתיקת  את  פנים־ציבוריים,  מקומיים  בעניינים  ובהתמקדותם  אירופה  יהודי  משואת 
האינטלקטואלים בתנועה הציונית. הוועד להצלה שהוקם בירושלים לא היה אלא היענות מן 

השפה ולחוץ ללחצים פנימיים בציבור הישראלי. 
אולם כתב ההאשמה של ברנט כלפי התנועה הציונית רחב אף יותר מכך. הוא מראה 
שכשהתחיל להתגלות היקף הרציחות של "הפתרון הסופי" בנובמבר 1942, פשט גל של 
אותו  למנף  זה,  לגל  להצטרף  והפניות  הרעיונות  אך  המערביות,  בדמוקרטיות  מחאות 
בתחומי  המחאה  את  בלם  הוא  בן־גוריון:  דוד  ידי  על  מכוון  בכוונת  נבלמו   – ולנצלו 
היישוב, נמנע מלסייע לפעולה ציבורית בארצות הברית וביטל כל יוזמה לפעילות למען 
ההצלה. חמור מכך, גם כשהתקיים דיון על הצלת יהודים פרצה מחלוקת חריפה בהנהלת 
הסוכנות היהודית: האומנם יש לפעול להצלתם של יהודים שאינם עתידים לעלות ארצה 

ולתרום לבניינה?
עמדתה של התנועה הציונית בעניין ההצלה אפיינה גם את פעיליה בארצות הברית. דווקא 
בלתי  הציונית  העמדה  הייתה  כמה  עד  מוכיחים  קוק,  הלל  של  חסידיו  זה,  מכלל  החריגים 
מוסרית. הם הגו יוזמה מדינית להצלה המונית: על אף התנגדות הציונים הם הקימו את הוועד 
לפליטי מלחמה, ובפעילות נמרצת הצילו עשרות אלפי יהודים, אם לא מאות אלפים. מעבר 
לממד המוסרי, הצלחתם, גם אם הייתה חלקית, מערערת לחלוטין את הטיעון הציוני שכביכול 

לא היה ניתן לעשות דבר. 
אפילו תנועת הבריחה שאפיינה את התקופה שלאחר המלחמה, ובה מאות אלפי פליטים 
יהודיים עשו את דרכם לארץ ישראל, לא הייתה פרי יוזמתה של ההנהגה הציונית, אלא פועל 
יוצא של פעולה המונית שביצעו ניצולי השואה עצמם. אדרבה, בני שארית הפלטה פיתחו 
לאומיות הרצליינית שלפיה ארץ ישראל נחשבת פתרון למצוקת העם היהודי. בן־גוריון עצמו 
לנוכח  בעיקר  ב'",  לעלייה  "המוסד  פעולת  את  לבלום  ניסה  ואף  הסתייג ממפעל ההעפלה, 
פעילותם של אנשי "הקיבוץ המאוחד" בגוף זה וחששֹו שהם יביאו ארצה פעילים שיסכנו את 

ההגמוניה הפוליטית שלו.   
תפיסתו של הרצל את מטרותיה של הציונות נחלה הצלחה מסחררת מצד עצם העובדה 
את  שייסד  לאחר  בלבד  שנים  חמש  היהודית.  הבעיה  לפתרון  כאפשרות  הוצעה  שאוגנדה 
התנועה שלחה בריטניה הגדולה להרצל מכתב רשמי מאת שר החוץ של המעצמה המובילה 
בעולם, ובו אישר השר לייעד חבל ארץ מסוים להקמת מדינה יהודית. באמצעות הדיון שהסיר 
דגלה  אומנם  כי  מראה  ברנט  באוגנדה,  היהודים  ליישוב  הבריטית  ההצעה  את  השולחן  מן 
התנועה הציונית באתוס שלפיו היעדר תשתיות, התנגדות הבריטים, וכמובן התנגדות הערבים 
לעלייה עברית, הם שמנעו הקמת מדינה, אך למעשה דווקא האידיאולוגיה הפוסט־הרצליינית 
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– שנים ספורות  יהודים  ייתכן שמילוני  נהגו אחרת,  לּו  זו שהכשילה את המהלכים.  הייתה 
לאחר מכן – היו מצליחים להינצל מן התופת. 

ברנט כופר בדעה הרווחת שחוסר המעש של התנועה הציונית לנוכח השואה היה גזרת 
יהודה באואר  – בעיקר  זו בעולם המחקר האקדמי  גורל. הוא מתייחס למי שעיצבו תפיסה 
ודינה פורת – אך בוחר נתיב משלו לפרש את התנהגותם של ראשי הציונות. את פרשנותו 
השונה, החריגה, הוא מבסס על קריאה חדשה, בין השורות אך גם בגילויים המפורשים ביותר 
לתפיסת עולמם של מנהיגי התנועה. הוא מנתח תפיסה זו, מעמת את הציונות – הן ה"מדינית" 
הן ה"מעשית" – עם גישתו הבסיסית של הרצל, ומסמן את הסטייה מן הדרך המקורית. סטייה 
זו איננה רק עניין לפלפולים אידיאולוגיים, כפי שמוכיח ברנט במסה ארוכה, אלא שינוי כיוון 
מהותי בדרכה של התנועה הלאומית, שינוי כיוון שהביא לתוצאות היסטוריות הרסניות, ויש 

לו השלכות לא מעטות גם על מדינת ישראל במאה ה־21.
משה ברנט איננו הראשון שמציין את עובדת התכחשות ההנהגה הציונית לשואת יהודי 
אירופה, והוא מציין כאחד ממקורותיו את שבתאי בית־צבי, אשר לא זכה להיכנס בשערה של 
האקדמיה אך כתב על כך כבר לפני יותר מארבעים שנה )בית־צבי, 1977(. אולם ההעמקה 
של ברנט חורגת מעבר לתיאור יחסה השערורייתי של ההנהגה הציונית והתכחשותה לצאן 

מרעיתה, והוא מעמיק בהבנת השקפות העולם האידיאולוגיות שהובילו למצב זה.  
בהעמקה רבה ברנט משרטט את הדיכוטומיה בתנועה הציונית: גישתו של הרצל, ולפיה 
מטרת הציונות היא בראש ובראשונה לפתור את בעיית היהודים; ולעומתה גישתם של אחרים, 
הציונות  )איש  ויצמן  חיים  התרבותית(,  הציונות  )איש  העם  אחד  ידי  על  בעיקר  המיוצגים 
בראש  היא  הציונות  מטרת  כי  שגרסו  המעשית(,  הציונות  )איש  בן־גוריון  ודוד  הסינתטית( 
ובראשונה הקמת בית לאומי. ברנט טוען שהתנועה הציונית, זו שהרצל חזה לנגד עיניו, לא 
הבעיה  ויחיד: פתרון  דבר אחד  ציון, אלא למען  או שיבת  ישראל  ארץ  לדרך בשביל  יצאה 
היהודית באירופה על ידי הוצאת היהודים מן היבשת ויצירת מדינת לאום יהודית. לא התחייה 
את  להציל  הצורך  אלא  ברנט,  גורס  הציונית,  התנועה  את  במקור  שהניעה  היא  התרבותית 

היהודים עצמם )עמ' 23(.
לאורך כל הספר, כנקודת מוצא קריטית, כופר ברנט במרכזיותה של ארץ ישראל ובחיוניותה 
להקמת התנועה הלאומית. מתוך נאמנות למטרתו המקורית של הרצל, כפי שהוא קורא אותה, 
הוא גורס כי שאלת ארץ ישראל הייתה מנותקת לחלוטין ממטרות הקונגרס הציוני שהתכנס 
בבאזל )עמ' 230(. כדי לבסס תפיסה זו ולהוכיח שהאומה העברית יכלה לקום כתנועה לאומית 
פרימורדיאלית גם בלי אחיזה פיזית באדמת ארץ ישראל, ברנט מגייס את אליעזר בן־יהודה 
)עמ' 213(, מי שבתור מחיה השפה העברית היה לאומי ממדרגה ראשונה, ובכל זאת תמך, כמו 
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הרצל, בפתרון אוגנדה. כמו כן, ברנט מביא כדוגמה את אבות האומה האמריקאית, שראו את 
עצמם כיורשיהם של העברים מימי המקרא והתייחסו אל אמריקה כאל ירושלים חדשה. ניתן 
אפוא ללכד את היהודים, לפי הרצל מגרונו – או מקולמוסו – של ברנט, גם ללא ארץ ישראל 

)עמ' 231(.
למעשה, מחלוקת זו בין הקטבים האידיאולוגיים השונים היא זו שמבחינה בין ארץ ישראל 
כאמצעי ובין ארץ ישראל כמטרה. על פי ברנט, הנוקטים בגישת האמצעי, חסידיו האמיתיים 
של הרצל, ראו בטריטוריה כלי קיבול שיכיל את היהודים הנרדפים והמנודים וישמש להם חוף 
מבטחים, מדיני ופיזי כאחד. בעיניהם של המצדדים בגישת האמצעי ההרצליינית, לא נועדה 
הארץ אלא להעניק פתרון למצוקותיו של עם הנמצא תחת סד של אפליה, גזרות ופוגרומים. 
הרצל סבר שהבעיה דרשה פתרון מיידי, רבולוציוני, אשר יתחרש באחת עם קבלתו של זיכיון 
רשמי )צ'רטר( על אדמה כלשהי. בשטח הריבוני יתאספו המוני המהגרים היהודים כדי לפתור, 

פעם אחת ולתמיד, את מצוקות הגולה. 
לעומת זאת, חסידי גישת המטרה גרסו כי הבית הלאומי הוא האידיאל הקדוש, ובמידת 
הצורך – יקריבו היהודים אף את חייהם למענו, כפי שאכן קרה בפועל. נאמני תפיסת ארץ 
ישראל כמטרה קדושה, ולא כאמצעי הצלה, כרכו את העלייה ארצה בתחייה תרבותית־יהודית 
ובייעוד בררני של העולים כך שתיווצר אליטה יהודית איכותית, ובלמו הלכה למעשה הגעה 
המונית של יהודים לישראל. על פי דרכם, התהליך היה חייב להיות הדרגתי ואבולוציוני, והוא 

נדרש להבטיח שבארץ המיועדת תתפתח חברת מופת.
תיאורו של ברנט מחדד את הקצוות החברתיים־אידיאולוגיים שהתהוו בתנועה הציונית. 
לא  היא  לאומי;  לשחרור  תנועה  הייתה  לא  הפוסט־הרצליינית  הציונית  התנועה  דרכו,  לפי 
ראתה את עצמה כגוף שנועד לשחרר את העם, אלא כארגון שנועד ליישב את הארץ. לעומת 
הרצל, שרצה להקים תנועה שתשרת את העם, יורשיו בתנועה הציונית סברו כי המצב הפוך: 
העם הוא שצריך לשרת את הפרויקט הציוני. אם כך, ברנט מתבונן בהיסטוריוגרפיה הציונית, 
בצורה  בה  האירועים  רצף  את  וקורא  בן־גוריון,  דוד  הניח  יסודותיו  שאת  אתוס  המשקפת 

החורגת מן המקובל במקומותינו.
אף שאני מקבל את העובדה שמציין ברנט, ולפיה התפיסה המושפעת מדרכו של אחד 
העם היא שהובילה את התנועה הציונית להתנגד להצעת ההתיישבות באוגנדה, צריך גם 
1903 העידו דווקא על  לזכור שתוצאות הצבעתם של צירי הקונגרס הציוני השישי בשנת 
מגמה הפוכה: בהצעה לשגר משלחת לחקור את תנאי ההתיישבות באוגנדה, כלומר להכיר 
במקום כאפשרות חלופית לארץ ישראל, תמכו 295 צירים בקונגרס, ורק 178 התנגדו )וכן 

99 נמנעו(.
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דחיית האפשרות להקמת בית יהודי באוגנדה, או בכל מקום אחר, לא שינתה את גישתה של 
הציונות לעם. הציונות שאחרי עידן הרצל, מציין ברנט, החליפה את הדת בתפקידה החברתי. 
היו  הם  כך  אליה,  שיהגרו  מבלי  ישראל  לארץ  שנים  אלפי  במשך  התפללו  שהיהודים  כפי 

אמורים לשרת את בניין הארץ על ידי הציונים מבלי לבצע בפועל את מעשה העלייה ארצה.
מייד לאחר הצהרת בלפור שטף גל של פוגרומים את רוסיה ופולין, ואלפי יהודים נטבחו – 
מספר חסר תקדים של קורבנות באותה עת. רצף האירועים הזה היה הזדמנות פוטנציאלית 
יוצאת דופן לתת תנופה לרעיון הציוני מבית מדרשו של הרצל: היהודים קיבלו זיכיון על ארץ 
מקלט, המנדט הבריטי הכיר בישראל כמקום לקליטת יהודים בעת צרה, והצרה – הגיעה גם 
הגיעה. אולם חיים ויצמן כתב במפורש שאסור שפליטים יהודים מסכנים ממזרח אירופה יציפו 
ויצמן  את ארץ ישראל. כאשר התגברו הפרעות נגד היהודים, והגיעו גם לאוקראינה, נקטו 
לנודדים.  סיוע  איננה חברת  הציונית  התנועה  ולפיה  הציונית עמדה חד־משמעית  וההנהגה 
על רקע תסיסתן של קבוצות צעירים שמתכוננות לעלייה, ולאור המוני היהודים שהיו מוכנים 
להגיע לישראל, פרסמה ההנהגה הציונית בעיתונות היהודית בתפוצות כרוזים נגד העלייה, 
ודרשה להימנע כליל מהגירה לארץ. חשוב לציין לעניין זה את הממד האליטיסטי בעצירת 
העלייה על ידי ההנהגה הציונית עצמה: בכמה הזדמנויות ציין חיים ויצמן כי לא היעדר יכולת 
כלכלית לקלוט את ההמונים הוא שהטרידֹו, אלא דווקא ההרכב האנושי של המועמדים להגעה 
שונות  לזירות  בהתייחסויות  השנים  במהלך  עצמן  על  חוזרות  אלו  התבטאויות   .)289 )עמ' 
ישראל  ארץ  את  בהמוניהם  לגדוש  עלולים  היו  והיהודים  ראש  הרימה  האנטישמיות  שבהן 
מבלי שיתאפשר לשלוט באיכות האנשים שיגיעו ארצה. ברנט סותר אפוא את ההנחה הרווחת, 
ולפיה ההנהגה הציונית שאפה להקים מדינה ולארגן עלייה המונית אך הוגבלה על ידי התנאים 
ויצמן,  חיים  כיצד  מראה  הוא  אדרבה,  לעלייה.  עוין  בריטי  שלטון  ידי  ועל  בארץ  ששררו 
כתלמיד נאמן של אחד העם, חלם על ארץ קטנה וחכמה, וליתר דיוק – "מונקו עם אוניברסיטה 
במקום קזינו". ברנט סבר שוויצמן לא היה בשל מספיק מבחינה רוחנית ונפשית למאבק על 
הגירה המונית. כך ההסתדרות הציונית בלמה את העלייה זמן רב לפני "הספר הלבן" שפורסם 
התנועה  כי  וטען  כך  על  שכעס  הוא  סמואל,  הרברט  הבריטי,  הנציב  ודווקא   ,1922 בשנת 
יכולה לרכוש אדמות וליישב רבבות עולים. כך לאורך זמן מספר העולים היה קטן ממספר 

הסרטיפיקטים שהשלטונות הבריטיים היו מוכנים להנפיק.
אם כן, המושג "אבק אדם", המציין שאפשר שחלק מן היהודים אינם ראויים כלל להתיישב 
נציגים  ועידה שבה שהו  נוצר הרבה לפני תקופת השואה. באחד מערבי הכינוס של  בארץ, 
דווקא  למקלט,  הזקוקים  היהודים  של  בעניינם  ודנו  ובאמריקה  באירופה  מדינות  מעשרות 
היהודים  וסינון  מיון  על  הציונית שיח  בתנועה  היהודית התקיים  בסוכנות  בדיונים שנערכו 
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וויתור על חלק ניכר מהם. למעט ז'בוטינסקי, שהתבטא בסלידה כלפי הגישה האליטיסטית, 
התנועה הציונית הייתה ממוקדת בתועלתה שלה )עמ' 51–55(. בדיון זה הוחלט כי אין להנהגה 

הציונית כל עניין להופיע בוועידה כשחקן מרכזי וכנציגתו של העניין היהודי.
הדברים הללו, ממרחק הזמן, וודאי בפרספקטיבה שלאחר השואה, מקוממים כל בר דעת, 
וקשה לדמיין קורא ישראלי בן זמננו שלא יגיב להם בסלידה. עם זאת, גם במקרה זה ייתכן 
שמה שהיה הוא שיהיה, וברנט רומז על כך שהחברה הישראלית במאה ה־21 איננה מוסרית 
יותר או הוגנת יותר מזו של אבותיה. המיון הציוני בין "טובים יותר" ל"טובים פחות" ניכר 
היטב בוויכוח הארוך על העלאת יהודי אתיופיה, בשנים הקשות שבהן נדרשו להמתין במחנות 
המעבר עד לשחרור איטי של מכסות עלייה חודשיות, ולבסוף – בסגירת שערי הארץ בפני בני 
משפחה שקרוביהם נקלטו בה וממשלת ישראל החליטה שדי לה בהם. מי שכועס אפוא על 
חיים ויצמן וארתור רופין, על האופן שבו בלמו את עליית היהודים ומיאנו להותיר להם פתח 
להצלה, טוב יעשה אם יסתכל גם על ההנהגה הציונית הנוכחית, ללא יוצא מן הכלל, וישאל 

את עצמו באיזו מידה אכן התבגרנו והשתפרנו. 
במידה רבה דיונו המפורט של ברנט על פרשת אוגנדה חושף כי עניינו של הספר אינו 
מדינת  את  שמלוות  היום־יום  מחלוקות  בחידוד  אלא  העבר,  אל  היסטורי  במבט  מתמקד 
ישראל מיום הקמתה ועד היום. במובן זה פרשת אוגנדה היא מקור המחלוקת סביב אחיזתנו 
בשטחי יהודה ושומרון. בניגוד למקובל במקומותינו, הניתוח על פי משה ברנט אינו מחלק 
גישת  בין בעלי  "ניצים", אלא  או  "ימנים"  ובין  "יונים"  או  בין "שמאלנים"  את המתדיינים 
ישראל  שהעבירה  בשטחים  רואים  האמצעי  גישת  בעלי  המטרה.  גישת  בעלי  ובין  האמצעי 
לידיה במלחמת ששת הימים נכס אסטרטגי, שרק שימורו בידיה יאפשר לחיות חיים בטוחים 
גישת  בעלי  לעומתם,  המדינה.  של  לפתחה  הניצבים  הקיומיים  האיומים  מול  בעתיד,  יותר 
המטרה רואים באותם מקומות עצמם נכסי קודש שמלכתחילה לא נועדה המדינה אלא לאפשר 

את שיבתנו אליהם כממשיכי דרכו של העם המקראי ששכן בהם. 
המטיפים  שמאל,  אנשי  של  בתפיסותיהם  כמובן  למצוא  ניתן  האמצעי  גישת  בעלי  את 
למסירת שטחים בתמורה לקבלת שלום; השטחים, לפי תפיסתם, הם כעין פיקדון, נכס עובר 
ושב, שניתן לפדות לטובת רווחתו של העם. עם זאת, גישת האמצעי רווחת גם בקרב אנשי 
ימין, בעיקר בשיח האסטרטגי העוסק במותניים הצרים של ארץ ישראל המנדטורית, בערכו 
של גב ההר בשליטה על חלקה המערבי, ובכך שבקעת הירדן היא חגורת הביטחון של המדינה. 
המצויה  גדולה  למרפסת  המבקרים  את  לקחת  נהוג  מלמד,  אני  שבה  אריאל,  באוניברסיטת 
בבניין ההנהלה בקמפוס העליון שלנו, לבקש מהם להפנות את מבטם מערבה, ולהראות להם 
כיצד מכאן – מגבעות השומרון – רואים את ארובות רידינג המסמלות את גוש דן. כלומר, אם 
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אנחנו לא נשב במקום הזה, יש סכנה גדולה שגורמים עוינים יוכלו להשתמש בו כעמדת ירי 
על תל אביב. אף אחד איננו מפנה את תשומת ליבם של המבקרים באריאל לנכסים המצויים 
דווקא ממזרח לנו: שילה ובית אל, ערש הולדתנו כעם, אשר אם נשכחם – מי אנחנו? המבט 

מזרחה שמור דווקא לבעלי גישת המטרה. 
גישת המטרה רווחת בעיקר אצל בני הציונות הדתית, והיא זו שמהווה את מקור הלהט 
שלהם להתיישב בְספר המסוכן, להקים בית ויישוב בתנאים קשים, ולא פעם – לשלם על כך 
ניתן למצוא כמה מבעלי גישת  בחייהם ובחיי היקרים להם. עם זאת, גם בשמאל הישראלי 
המטרה. לצד תומכי ארץ ישראל השלמה, כיצחק טבנקין או אריק נחמקין ואנשי חוג עין ורד, 
ראוי לציין גם את אנשי השמאל המוסרי, אוהבי המולדת, כגון מאיר שלו: כתביו חושפים 
אהבה עזה לארץ ישראל המקראית והבנה עמוקה של הקשר הרוחני בין עם למולדתו, והוויתור 
על כך – שלו הוא מטיף – מגיע ממקום של צער וכאב. הבנת המחלוקת הזאת, ששורשיה 
בפרשת אוגנדה, כפי שמיטיב ברנט לתאר, משתקפת בתופעה שעליה מצביע פרופ' גבי בן־דור 
מאוניברסיטת חיפה: תופעת הבלבול ואי־ההחלטה אם שטחים שעברו לידינו במלחמת ששת 
הימים הם נכסים אסטרטגיים או שטחי מולדת. עסקו בכך לא מעט גם ראובן פדהצור )1996( 

ובני פלד בהרצאותיו ובספר המאגד כמה מהן )פלד, 2018(.
בוויכוח הגדול בין הרצל ובין הציונים המעשיים, ויכוח שהמשיך כאמור גם לאחר מותו 
זכו מתנגדיו להגמוניה מלאה, ברנט עצמו בוחר בדרכו של הרצל. בשסע האידיאולוגי  ובו 
שבין גישת המטרה לגישת האמצעי, משה ברנט דבק בגישת האמצעי. אינני משוכנע שחשיפת 
עמדתו האישית מוסיפה לטיעוני הספר, שמובאים באופן כללי בצורה לוגית וברורה ומתוך 
שליטה מלאה בכל ספרות המחקר שנכתבה עד היום בתחום זה. כך או כך, בדיון המתפתח 
באפילוג של הספר מטיל ברנט ספק בהנחות היסוד של הציונות הפוסט־הרצליינית, ובעיקר – 
באושיות תפיסת ארץ ישראל כמטרה. יתרה מזו, הוא מזכיר את קיומה של הדת האזרחית 
ישראל  ארץ  הציונות,  ולפיה   ,)1984( ליבמן  וצ'רלס  דון־יחיא  אליעזר  בדייקנות  ששרטטו 
והשואה הן מוקדים רעיוניים משולבים לגיבושה של החברה לכדי לאום. היצמדותו של ברנט 
גישת  של  לדרכה  בניגוד  עומדת  העמים"  ככל  "עם  להיות  ההרצליינית  לדרישה  באפילוג 
ישראל,  בארץ  היהודית  המדינה  את  המקדשת  הציונית,  האזרחית  בדת  המעוגנת  המטרה, 
עלינו  אליו   – בו  חיים  שאנו  הזה  המקום  מן  דווקא  סגולה"  "עם  להיות  מאיתנו  והדורשת 

פיזית ורוחנית. 
בנקודה זו אפוא מצאתי את עצמי חולק על משה ברנט. חוסן לאומי המושתת על אתוס 
החיצוניים  אויביה  על  להתגבר  למדינה  המאפשרת  הנוסחה  היא  השראה  מעורר  לאומי 
המאיימים להרוס אותה או את הרעיונות שלאורם היא התגבשה במהלך תולדותיה. לפיכך, 
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האתוס הגורס כי איננו עם ככל העמים אלא דווקא בבחינת "אור לגויים", הוא הוא שיוביל 
אותנו – על פי תפיסתי שלי – לניצחונות ולהצלחה. יש לקבל את הביקורת הנוקבת שמעלה 
יהודי  להפקרת  בנוגע   – ובראשונה  ובראש  לדורותיה,  הציונית  התנועה  הנהגת  כלפי  ברנט 
אירופה לגורלם הנוראי. עם זאת, עבור חלק מאיתנו, שחונכו על ברכיה של הציונות כדת 
אזרחית, אימוץ גישת האמצעי כלפי ארץ ישראל, גם אם מקורה בחוזה המדינה, איננו קביל.     
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