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למדור "עיתונות"

פרופ' שלמה מורן, יגור, "הקיבוץ", 7.8.2003
הכותב הוא פרופסור למדעי המחשב בטכניון חיפה

שותפות האינטרסים בין רבני יש"ע וגופים מוסלמיים קיצוניים,
בכול הנוגע להכשלת צעדים שמטרתם להגיע לפשרה, היא הדבר
היציב ביותר באזורנו מאז חתימת הסכמי אוסלו * פרופ' שלמה

מורן משרטט את קווי הדמיון המדאיגים(!) בין ה"ציונות
האמונית" ל"פלשתיניות האמונית" * תסריט אימה מקומי

מי שאינו בקיא בפרטי הסכסוך באזורנו, היה, מן הסתם, מתקשה להאמין שלשני גופים
מנוגדים כול כך - לובי המתנחלים וארגוני הטרור הפלשתינים - יהיו יעדים זהים. למרות

זאת, איש לא הופתע כאשר, עם יציאתה של "מפת הדרכים" לדרך, פורסם מפי מקורות מודיעין
ישראליים כי החמאס והג'יהאד מתכננים פיגועים כדי להכשילה, וגם כי ועד רבני יש"ע

הכריז על התנגדותו לאותה מפה בדיוק. ח"כ אליעזר כהן מהאיחוד הלאומי אף אמר במפורש,
כשביקר באחד המאחזים, שהוא סומך על ארגוני הטרור שיעשו עבורנו את העבודה ויכשילו את

מפת הדרכים.

שינוי משמאל ומימין

זהות האינטרסים נובעת מדמיון באידיאולוגיה, ובית היוצר של רבני יש"ע טבע לאחרונה
מושג המתמצת את הדמיון הזה: "אמוניות". לאחרונה גם יצא ספר - "המהפכה האמונית", מאת

מוטי קרפל (חוזר בתשובה, תושב בת-עין) - שבא לגבש את השקפת העולם של הציונות
האמונית. השקפת עולם זו, כפי שהספר מציגה, מוכרת דווקא בגרסתה הפלשתינית.

"הפלשתיניות האמונית" אינה שואפת להשיג לפלשתינים מדינה משלהם לצד מדינת ישראל, וגם
אינה מסתפקת בזכות השיבה: היא קובעת שעל פי פסיקתו של בורא עולם, ארץ הקודש שייכת

כולה למוסלמים, ולכן גירוש הכופרים בכלל, והציונים בפרט, מכול הארץ - הוא צו אלוהי
שאין לשום בן תמותה הזכות לחלוק עליו, ושלשמו יש לקיים מלחמת קודש, ג'יהאד. בניגוד
לפלשתיניות האמונית, הציונות האמונית קובעת דווקא שארץ ישראל שייכת, על פי החלטתו

של אותו בורא עולם, לעם ישראל, ולכן כיבוש ארץ ישראל כולה הוא צו אלוקי שאין לשום
בן תמותה הזכות לחלוק עליו.

מלחמת קודש שלי

הציונות האמונית מצאה תשובה ציונית הולמת למצוות הג'יהאד: בספר "המהפכה האמונית"
מובהר, שעל ציוני אמוני מוטלת מצווה של "מלחמת ה'", שהיא מלחמת קודש, שמטרתה איננה

השגת אינטרס ארצי כמו ביטחון או טריטוריה, אלא "יישום הצו והצדק האלוקיים" (עמ'
265). כדי לחדד את המסר, הספר מוסיף ומבהיר שאחת המשימות הראשונות של ההנהגה
הציונית האמונית, כאשר תגיע לשלטון, תהיה "פשוט למחוק" את המושג "שלום" מהלקסיקון

המדיני שלנו (עמ' 296).

אלוהים הוא התשובה

המחלוקת המהותית היחידה בין הציונות האמונית והפלשתיניות האמונית היא זו: בעוד
שתורה אמונית אחת גורסת שבורא עולם הוא מוסלמי, בת-דודתה בטוחה שהוא יהודי. מאחר
ובני תמותה מנועים מליישב מחלוקות מסוג זה, הרי שהאינטרס המשותף של כול האמוניים

באשר הם הוא למנוע כול פשרה מעשה ידי אדם. כול צד ינהג בהתאם לצו אלוהים "שלו", וכך
גם ייקבע סוף-סוף לצדו של מי עומד אלוהים - אם באחרית הימים תקום כאן ממלכה יהודית

אליה ינהרו כול הגויים, הרי ברור שאלוהים הוא יהודי. אם, לעומת זאת, ישתלט האיסלם
על ארץ הקודש (או על העולם כולו - תלוי מי הוא המוסלמי האמוני אתו מדברים), הרי

שאלוהים הוא מוסלמי ומוחמד נביאו. אלמנטרי.

העם הנבחר להגשמה

ה"אמירה המכוננת" של הספר "המהפכה האמונית" קובעת שיעדי הציונות הלא-אמונית שאנו
מכירים - הקמת מדינה ליהודים והפיכתנו לעם ככול העמים, עם ערכים דמוקרטיים מערביים
(כגון: קדושת הפרט, דמוקרטיה וכו') - הינם פסולים מיסודם: התרבות המערבית מתאימה

אולי לשאר האומות, שהן אוסף של פרטים בעלי זהות מזדמנת, חסרת מהות, אך לא לעם הנבחר
- עם ישראל - היחיד בעולם שהוא עם, במלוא משמעותה של המילה (עמ' 41). הציונות

האמונית באה להחזיר את העם הנבחר לדרך הנכונה ולהגשמת ייעודו ההיסטורי.
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ישמעאל פרא אדם

התייחסות זו של הציונות האמונית לאומות העולם מקבלת ביטוי בולט גם בספר שהוציא
לאחרונה מנהיג אמוני בולט אחר - הרב יעקב גינזבורג, לשעבר רבה של ישיבת "עוד יוסף

חי" בקבר יוסף. הספר נקרא "צו השעה - טיפול שורש". הנה מספר שאלות ותשובות מאותו
ספר, כפי שהופיעו באינטרנט, בקיצורים קלים. "שאלה: מה דעתו של הרב על הערבים כעם

וכאומה, כצרינו וכאויבינו? הרב: יש מושג שנקרא 'העולם השלישי', או כינוי אחר לעמים
יותר פרימיטיביים. ברור שהעם הערבי נמוך יותר בסולם התרבותי העולמי. שאלה: והעם

הערבי הוא הכי פחות מתקדם? הרב: לא הכי פחות. יש כול מיני עמים, אבל היות ויש עימות
כאן בשטחי ארץ ישראל, אז הבעל-דבר הוא ישמעאל, עליו נאמר: 'עבד כי ימלוך'. יש לו
אופי מופקר ולא מרוסן, וכמו שנאמר על ישמעאל בפרט: 'והוא יהיה פרא אדם, ידו בכול
ויד כול בו'". אגב - ספר זה אינו יצירת הביכורים של כבוד הרב האמוני. לאחר הטבח

שביצע הד"ר ברוך גולדשטיין (גם הוא, אגב, ציוני אמוני) במערת המכפלה, פרסם הרב
גינזבורג מאמר ששמו: "ברוך הגבר: 5 מצוות הלכתיות למעשהו של הקדוש ברוך

גולדשטיין".

יודו-גזענות בשפע

הציונות האמונית לא מתעלמת מהדילמות המוסריות שעמדותיה מעלות. בהקשר זה נכתב בספרו
של קרפל (עמ' 178, בשינויי נוסח קלים) כי מבחינת הציונות האמונית "כיבוש הארץ...
הוא מילוי צו אלוקי ו(לכן) מעשה כשר ומוסרי למהדרין. אין שום מקום שיתפתחו כאן

קומפלקסים מוסריים נוצריים מערביים". גם אמירה כזו, לפיה לעם הנבחר אסור לפתח עכבות
של מוסר נוצרי-מערבי בבואו לממש את ייעודו, דווקא מזכירה תורות שמקורן, אוי לאותה

בושה, באומות העולם: לפני מספר עשרות שנים חונך הנוער במדינה אירופאית ידועה ברוח
אמירה כמעט זהה (רמז: שם קראו ל"עם הנבחר" הגזע העליון ול"מוסר מערבי נוצרי" מוסר

יהודי נוצרי). אז ייתכן שישעיהו ליבוביץ' המנוח הגזים כאשר כבר לפני יותר מ-20 שנה
קרא איך שקרא ל"ציונים האמוניים", אך "יודו-גזענות" ו"יודו-פאשיזם" כנראה יש בהם,

ובשפע.

לעצבן את העם הנבחר

ייתכן שגם קרפל עצמו הרגיש אי-נוחות מסוימת עם המשפט לעיל, שכן מייד אחריו הוסיף את
הצידוק המדהים הבא (מומלץ לקרוא פעמיים): "אותם ערבים שהגיעו לארץ ישראל היו צריכים

לדעת וידעו היטב... שארץ זו שייכת לעם ישראל... וכשבאנו חזרה היו הם צריכים לחזור
למקומותיהם, אם זכרו בכלל מנין באו ... משלא עשו זאת, הם שילמו את המחיר...".

הבנתם? מסתבר שהמוסלמים שכבשו את ארץ הקודש כדי להשליט בה את האיסלם, בכלל לא
האמינו בנביא מוחמד, ו"ידעו היטב" שארץ הקודש שייכת ליהודים. מכאן שהם כבשו אותה,

והמשיכו לגור בה - רק כדי לעצבן את העם הנבחר, ולכן "מגיע להם" כול מה שהציונים
האמוניים עשו ועוד יעשו להם. כנראה שלציוני אמוני הטיעון הזה נשמע בסדר.

הציונות האמונית מדליקה

ניתן להתייחס אל הציונות האמונית כאל תופעה צפויה (מי שהולך לישון עם 30 שנות
כיבוש מתעורר עם אמוניות), ולקוות שמעולם לא תהפוך להיות יותר מתנועה שולית - מעין

מהדורה מודרנית של כ"ך הזכורה לרע. אפשר גם להבליג על הפנים המכוערות שהיא מוציאה
ליהדות (נראה שקולם של רבנים אחרים - חלקם גרים ביש"ע, כמו הרב מנחם פרומן - הולך

לאיבוד בתוך ההמולה האמונית). עם זאת, רצוי לזכור שחברי המחתרת היהודית, ברוך
גולדשטיין, יגאל עמיר וה"שובבים" מבת-עין אשר (כנראה) הניחו לפני שנה פצצה בגן
ילדים - פעלו כולם ממניעים "ציוניים אמוניים". ועוד לא הזכרנו את הדלק שהציונות

האמונית מספקת לתנועות הטרור המוסלמיות האמוניות, בכך שהיא מתייחסת לסכסוך הישראלי
פלשתיני כאל מלחמה אמונית.

להחזיר את הנורמליות

ביאליק אמר פעם שנהפוך לעם ככול העמים כאשר יהיו לנו שוטר יהודי וזונה יהודית. מן
הסתם אפילו הוא לא חזה בחלומותיו הוורודים ביותר שנגיע לדרגת נורמליות כזו שיהיו

לנו גם טובח מתפללים יהודי, רוצח ראש ממשלה יהודי וג'יהאד יהודי. אז אולי כדאי לבקש
מבורא עולם (אם רק אינו אמוני) שיחזיר את הנורמליות של העם היושב בציון רבתי כמה

צעדים אחורה, ויפה שעה אחת קודם.

תגובות - בפורום
אל מפת האתר
ל ה ד פ ס ה

ח ז ר ה
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