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מאמר מערכת 

מקובל לומר כי כאשר המסלול המדיני שקט, מתעוררות מרבצן 
שאלות של דת ומדינה. על סמך כותרות השבועות האחרונים, 
הטענה היא טענה מבוססת: רק אתמול תקף השר ישי את חבריו 
לקואליציה על שהם כבר מנהלים את קמפיין הבחירות נגד קדימה 

ויאיר לפיד, ולכן נוקטים בגישה של ”הכה כל דוס”, כדבריו. 
דבריו של ישי באים על רקע העברת חוק האברכים והביקורת 
שהופנתה כלפיו, וכן על רקע תמיכת הקואליציה בחוק הגיור הצ־
באי. מכתב הרבנים בנושא השכרת דירות לערבים עודנו מהדהד, 
נושאים כמו השוויון בנשיאה בנטל וסוגיית השתלבותם של החרדים 
במעגל העבודה אינם יורדים מסדר היום, וצירוף המילים ”יהודית 
ודמוקרטית” מושמע שוב ושוב. בפתח ממתינות גם ההצעות השונות 
בנושא ברית הזוגיות, ואין ספק כי בהיעדר תהליך מדיני הן תעלנה 

בקרוב ותלהטנה את הרוחות עוד יותר.
ההכרח לעסוק בשאלות דת ומדינה - יש דורשים אותו לגנאי. 
אלה הם בעיקר חסידיו השוטים של התהליך המדיני, הגורסים כי 

לא חשוב אם יש תוצאות, העיקר שיש תהליך. לגבי דידם, המטרה 
איננה השלום אלא עצם קיומו של תהליך השלום, והראיה – בהיעדר 
תהליך נסדקת הקואליציה על שאלות של דת ומדינה. בגישה זו 
התהליך המדיני הופך, שוב, לסוג של מפלט, לאזור סטרילי מסוים 
שיש להימצא בו בלית ברירה, כיוון שהיציאה ממנו מפעילה חיישני 

אזעקה ואף עלולה להסתיים בפיצוץ.
אולם בחינה מעמיקה של הדברים מלמדת כי שאלת יחסי דת 
ומדינה היא סוגיית הזהות היסודית והחשובה ביותר בחברה הישר־
אלית. חוסר בהירות בתחום הזהות הוא מן האיומים המוחשיים על 
החברה בישראל, חברה שכבר התפרקה בעברה הרחוק על רקע מש־
ברי זהות. חלקים נרחבים בחברה הישראלית מעדיפים אולי להתח־
מק מבירור זה בשל חששות שונים, התחמקות שנעשית תחת חסותו 
של תהליך שלום מתמשך וחסר תוחלת בטווח הקרוב. מעגל הקסמים 
הזה מאפשר לנושאי הליבה החשובים ביותר להישאר ממולכדים 
ונפיצים, באופן כזה שבקרוב לא יוכלו לגעת בהם מבלי שהחברה 

תסתכן סכנה של ממש.
לכן, את הצפתה של סוגיית הדת והמדינה יש לדרוש לשבח. 
בעיניים גלויות, באומץ ומתוך כוונות טובות יש לגשת וללטש את 
מרכיבי היסוד בזהותה של המדינה: שותפותם של בני המיעוטים 
בחזון הציוני, חובת השירות הלאומי־אזרחי, מעמדו של חוק השבות, 
הגדלת מדד השוויון בנטל, הגדלת השותפות בכוח העבודה, ועוד 

כהנה – כל אלה דורשים טיפול מיידי.
נתניהו הצליח, בהתנהלות דומה לזו שנקט בה אחרי הסכם וואי, 
למסמס את התהליך העקר ולפנות את השולחן לבעיות הבוערות באמת. 
כעת מוטלת עליו ועל הקואליציה שלו חובת ההוכחה כי הם מסוגלים 

גם לעבור לשלב הבא, ולטפל באותן בעיות בוערות מבלי להתפרק.

שאלת יחסי דת ומדינה היא 
סוגיית הזהות היסודית

שלמה שדה

שחרור פולארד ועסקת שליט
הלל ויס

הנה חתמו 109 חברי כנסת על בקשה 
לשחרור פולארד. דא עקא שהגברת 
אסתר פולארד, בראיון שהעניקה, מודה 
ללא מצמוץ שהשחרור קשור בעסקה הג־
דולה בשחרור גלעד שליט, כנראה יחד עם 
ברגותי. פולארד עצמו אמר אין סוף פעמים 
שהוא אינו רוצה ששחרורו יהיה על חש־
בון ביטחון מדינת ישראל, והנה זה בדיוק 
מה שהולך לקרות! רוב מוחלט של חברי 
כנסת הצביעו בעד השלום עם מצרים, רוב 
מוחלט בעד ההתנתקות ורוב מוחלט בעד 

גיור באמצעות הכנסת.
שאומרים  כמו  לנו",  נשאר  מה  "אז 
בסופו של יום וכשאלת בעל המכולת. קול 
ההמון כקול שדי! ומאידך מוטב אהיה כל 
ימי שוטה בעיניי הבריות, הרווחתי זאת 
בעי־ ואל אהיה שעה אחת רשע  ביושר 
ני המקום וגם זה לא הכי נורא. הגילויים 
האחרונים בפרשת פולארד הם גילויים יזו־
מים שהיו ידועים כל הזמן לכל מי שרצה 
לדעת. למשל התבטאויותיו של רפי איתן, 
כדור  בעבר:  ובהווה.  בעבר  מהגמלאים, 
בראשו של פולארד ובהווה מתק שפתיים 

וחרטה.
אף על פי שכעת באו כל הגילויים בבת 
אחת מפי הגיבורה, המאבק על שחרורו 
של פולארד עומד להסתיים בניצחון שהוא 
תבוסה גמורה. הגילויים הסנסציוניים מפי 
ראשי ממשל לשעבר אינם אלא מסכת לה־
טעיית דעת הקהל, כדי להתיר את החבל 
ולתלות עליו את התלוי. מסע לגיטימציה 
בתודעה הציבורית כדי לתת הכשר לאספ־
קת חמצן נוסף לרשות הפלשתינית ולרעיון 
העיוועים של שתי מדינות. או כל רעיון 
אחר מסוגו, הבא להעניק לגיטימציה לאויב 
המר ביותר לאנושות שקיים היום, לאיסלם 
שנתבלעה דעתו או נבעו מקורותיו ומצפו־

ניו. סוכנו העיקרי יושב בוושינגטון כנשיא 
ארצות הברית. השטן העובד אצל ריבונו 
לא היה יכול להמציא מהלך כל כך אלוקי. 
אם ארצות הברית תשחרר את פולארד על 
רקע של הכרת תודה יהודית ומתן לגיטי־
מציה לשלטון אובמה שחררנו את השבוי 

יתר על כדי דמיו.
ישבתי ליל אחד במעצר במגרש הרו־
יהודיים  פוליטיים  אסירים  ביקרתי  סים, 
מופשטות.  קטינות  ואסירות  כלא  בבתי 
מה  ולדמיין  בכלא  לבקר  אפילו  זוועה! 
עובר על בני אדם בכלא, אפילו יום אחד, 

זוועה!
הכיצד ניתן לעמוד על דמו של יהו־
די שיושב 25 שנה בכלא? לשחרר בכל 
מחיר ויהי מה! לשחרר את גלעד שליט 

בכל מחיר ויהי מה. זו הרי התביעה של 
ההורים מכוח כישלונה של מדינת ישר־
אל להגן על תושביה. תביעה זאת הפכה 
למסע יחצני הממומן בכספי קרנות ידועות 
בציבור ושאינן ידועות. כשחלקים ניכרים 
מן הפוליטיקאים מצטרפים לגל הנושא 
בדיצה. עכשיו נמצאה העילה ה'מוסרית'. 

שחרור פולארד!
לפי מה שאני מבין ביהדות ובהנהגת 
ומדרשי  ההיסטוריה  התנ"ך,  מן  העולם 
חז"ל - כל החורבן שבא על ארצות הברית 

בא ממאסרו של פולארד. מן המנטאליות 
האנטישמית המרושעת שמצליחה לטשטש 
גם את דעת כל הנשיאים הקודמים שלא 
הצליחו להבחין בין ידיד לאויב, ועוד היד 
נטויה. כך למדתי מפרשת אליעזר המוד־
עי ופרשת בר־כוכבא. כל זמן שהתרנגולת 
הזאת מגעגעת באפר, יושבת בכלא במ־
קום בכבודו של עולם, אין למדינה החז־
קה בעולם ולידידתה תקנה. בפרט כאשר 
ראש הממשלה סירב לקחת את המכתב 
לשחרור פולארד מאימת אדונו וחזר והטיל 
את האחריות למשלוח המכתב על הכנסת. 
אפילו על פתחו של גיהנום אין אדם עושה 

תשובה!
אם ארצות הברית תשחרר את פולארד 
ללא התניה וללא קשר לעסקת שליט, תת־

נצל ותשלם לו פיצוי על אבדן מיטב שנותיו 
– תבורך. ואם מדינת ישראל תועיל לצאת 
לעופרת יצוקה 2 ולמלחמת שלום הגליל 
3, להחליט אחת ולתמיד למגר את האויב 
עד כלותו ולהחזיר את חבלי ארץ ישראל 
לבעליהם, העם היהודי, ולהחיל ריבונות 
באופן מידי הן על חבלים בלבנון והן על 
הרצועה שהותרה – תבורך. ואם תוך כדי 
כך תנסה לשחרר את שליט במוח ובכוח 
אזי יש תקנה לישראל, לפולארד ולגלעד 

שליט.

חוסר בהירות בתחום הזהות הוא 
מן האיומים המוחשיים על החברה 
בישראל, חברה שכבר התפרקה בעברה 

הרחוק על רקע משברי זהות. חלקים 
נרחבים בחברה הישראלית מעדיפים אולי 
להתחמק מבירור זה בשל חששות שונים, 

התחמקות שנעשית תחת חסותו של תהליך 
שלום מתמשך וחסר תוחלת בטווח הקרוב

לפי מה שאני מבין ביהדות ובהנהגת העולם 
מן התנ"ך, ההיסטוריה ומדרשי חז"ל - כל 

החורבן שבא על ארצות הברית בא ממאסרו של 
פולארד. מן המנטאליות האנטישמית המרושעת 

שמצליחה לטשטש גם את דעת כל הנשיאים 
הקודמים שלא הצליחו להבחין בין ידיד לאויב, 

ועוד היד נטויה

הבעלות על הארץ
ד"ר אורי אדלמן

ראאד  השייח'  של  שחרורו 
סלאח, ראש הפלג הצפוני של 
לאחר  מהכלא  האיסלמית  התנועה 
בגין  מאסר  חודשי  חמישה  שריצה 
גל  עורר  בירושלים,  שוטר  תקיפת 
חדש של דרישות מצד תומכיו לסיום 
"הכיבוש הישראלי" כביכול בירוש־
זאת  אל־אקצא.  מסגד  ושחרור  לים 
בנוסף לטיעון הפלסטיני כי הכותל 
המקדש  מבית  חלק  אינו  המערבי 
העם  עבור  דתית  משמעות  לו  ואין 
היהודי. על רקע זה ראוי לעיין בדב־
ריו הנחרצים של דוד בן גוריון, ראש 
הנהגת "המדינה בדרך", שהוביל את 
כראש הממש־ וכיהן  יסודה  תהליך 
יש־ של  הראשון  הביטחון  ושר  לה 
ראל. בהתייצבו לפני ועדת החקירה 
הממלכתית שמינתה ממשלת המנדט 
הבריטי בשנת 1936, בעקבות פריצת 
'המרד הערבי הגדול', נשאל על ידי 
יושב הראש, הלורד פיל, איזו זכות 
יש למתיישבים היהודים בארץ יש־
"משל  בה?  נולדו  לא  שרובם  ראל, 
"לפלוני  דומה", הוסיף,  למה הדבר 
המגיע לביתו של אדם וטוען באוזניו 

שהבית שייך לו". 
בן גוריון לא התרגש מדברי הפ־
לפול של הלורד הנכבד, הרים ספר 
תנ"ך, הניפו אל על ואמר: הנה הקּו־
ָשאן, שטר הבעלות שלנו על הארץ". 
ומיד הוסיף: "לפני למעלה ממאתיים 
שנה יצאו ראשוני המהגרים לאמרי־

'מייפלאואר'. האם מי־ קה בספינה 
שהו זוכר באיזה תאריך בדיוק יצאה 
האוניה לדרך?" השתרר שקט באולם. 
מישהו  "והאם  לנחש.  העז  לא  איש 
זוכר מה התפריט שאכלו המהגרים 
הראש  יושב  היקשה.  סיפונה?"  על 

גיחך במבוכה.
"אבותינו יצאו ממצרים אל הארץ 
משלושת  למעלה  לפני  המובטחת 
יודע  יהודי  ילד  וכל  שנה,  אלפים 
באיזה יום בדיוק נפרדו ממשעבדי־
הם – בחמישה עשר בניסן. יתר על 
כן, הכל יודעים מה היה מזונם בעת 
ההתנתקות – מצות. כל שביל ונתיב 
כל  וידוע,  מוכר  הליכתם  במסלול 
נקודה שעברו בה או מקום שחנו בו 
- אף על פי שמסעם לא נמשך ימים 
ובדרכי  שנה  ארבעים  אלא  אחדים, 
זה  מדבר קשות ובלתי מוכרות. כל 
בזכות הספר שבידי, מסמך אותנטי 
על  ממנו  טובה  שאין  עדות  המכיל 

הבעלות שלנו בארץ ישראל.
דוד בן גוריון לא הרפה. "הטיעון 
הזה נושא בתוכו את הצדק שלנו. לא 
נישלנו איש מאדמתו. חזרנו לארץ 
גו־ שלנו, לנחלת אבותינו שממנה 
רשנו בכוח הזרוע. כל מי שקרא אי 
פעם בתנ"ך, ומיליארדי אנשים בעו־
לם עשו כן, יודע כי ארץ ישראל היא 
אדמתנו ואין איש יכול לבוא ולטעון 

אחרת".
גויי הארצות בטוחים בזכותו של 

עם ישראל על ארץ הקודש. הם מא־
מינים בזה לא בגלל החלטות האו"ם, 
אלא מפני שכך כתוב בספר הספרים. 
למרבה הפלא דווקא בתוכנו נשמעות 
ספקות הרואות תפיסה זו כנאיבית. 
הם מעדיפים להתבסס על החלטות 
בינלאומיות ועל נימוקים המקובלים 
נת־ גישה כזאת  בשיח הדיפלומטי. 
פסת אצלם ריאלית ומתקבלת יותר 
על הדעת. ברם, חסרונה הגדול שהיא 
מעמידה אותנו כברי־פלוגתא שווים 
מול הפלסטינים, כאשר שורשינו כאן 
זה  לאזור  הגיעו  והם  דנא,  מקדמת 
מקרוב. הערבים מבינים היטב שלע־
דויות היסטוריות משקל מכריע בש־
אלת הבעלות, וזו הסיבה לניסיונותי־
הם החוזרים ונשנים לעוות את האמת 
באמצעות מצגי שווא כאילו אתרינו 
הקדושים אינם אלא מסגדים, הורדוס 
היה מלך ערבי, הכותל המערבי אינו 
ויו־ חלק מבית המקדש, קברי רחל 
סף שייכים למוסלמים קדושים ועוד 

מלוא החופן טיעונים מסוג זה.
שבידנו,  היקר  הקּוָשאן  התנ"ך, 
העדות הבלתי מעורערת על בעלו־
תנו בארץ הזאת, חייב להיות מוצג 
הארגומנטים  כל  לפני  לאות,  ללא 
המשפטיים והביטחוניים. הוא החזק, 
הטיעונים.  מכל  והמשכנע  הצודק 
כוחו איתן כסלע גם במישור המוסרי 
ותקף עבור מי שתורת המידות עומ־

דת בראש מעייניו.


