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 2015מרץ  23, אונ' ת"א, ניצחון הציונותהשקת הספר 

 ד"ר עמנואל נבון 

 

 כותרתאת איך הוא בחר אומברטו אקו נשאל פעם על ידי עיתונאי  הסופר האיטלקי

 הוא ענה. "כי פינוקיו כבר היה תפוס".  (Il Nome della Rosa"שם הורד" ) הספר שלו

 

עבור הספר החדש שלי,  The Victory of Zionism בכותרתכששואלים אותי איך בחרתי 

רט מהווה תשובה לספרו של פיטר ביינה שהכותרת הזו אני עונה בלי סרקזם ובכנות

The Crisis of Zionism כתבתי את הספר הזה כתשובה ישירה לביינהרט, אך אני .  לא

 .ובהחלט מערר על הנרטיב של

 

הנוחות שיהודים אמריקאים -ימבטא את א, ספר ש2012ב ביינהרט פרסם את ספרו 

 J-Streetנוחות שארגון -אותה אי– וממשלתה ישראלמדינת ליברלים חשים כלפי 

  משמיע בקול רם בימים אלו ממש בכנס השנתי שלו בוושינגטון.  

  

את עתידה של ישראל  , הקמת מדינה פלשתינית תבטיחJ-Streetהנרטיב של על פי 

ערבי, ותשפר באופן -כמדינה יהודית ודמוקרטית, תפתור את הסכסוך הישראלי

 דרמטי את מעמדה הבינלאומי של ישראל.
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אני אומר לעצמי:  ,לבד כל כך הרבה בעיות שאמור לפתורפתרון על כאשר אני שומע 

It sounds too good to be true  . פתרון אחד לכל לא רק זה, אלא שאם באמת יש כאן

?  האם רוב אזרחי לי יתנגד לוסביר, הגון ורציונאאדם -כך הרבה בעיות, למה שבן

מדינת ישראל הם בלתי סבירים, בלתי הגונים, ובלתי רציונאליים?  אני לא חושב 

 כך. 

 

 .  If it sounds too good to be true, then it’s not trueובכן, 

  

מדינות, היא שמדובר בפתרון שתמיד ההבעיה עם עיקרון החלוקה, או פתרון שתי 

עובד בתיאוריה ותמיד נכשל בפרקטיקה.  זה נכון מאז שהרעיון הוצע בפעם 

פרופרו ועדת פיל, תמיד מדברים על הפיל -.  וא1937ראשונה על ידי ועדת פיל ב ה

פיל בחדר.  אך יש , יש כזה שנקראה הבעיה הדמוגרפית.  נכון שבחדר בהתייחס למה

כל הניסיונות לחלק את הארץ  1930-.  הפיל השני הוא שמאז שנות הפיל נוסף בחדר

 לשתי מדינות נכשלו.  

 

ושאין לי פתרון מעשי לסכסוך  (22במלכוד ) Catch 22ב אני מודה ומתוודה שאנחנו 

ביינהרט דבר משותף פיטר פלשתיני.  ואני מדגיש: מעשי.  יש ביני לבין -הישראלי

.  ההבדל הוא שאני מודה מעשי והבדל.  הדבר המשותף הוא שגם לו וגם לי אין פתרון

 בזה.
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אם, כפי שאני טוען בצער, הסוגיה הזו בלתי פתירה, האם אין דרך להתמודד עם 

האתגרים הפנימים, האזורים והבינלאומיים של ישראל?  כאן אני חולק.  האתגרים 

 להיות בני ערובה של סוגיה בלתי פתירה.  האלו לא צריכים 

 

 בשתי סוגיות.  לצורך הדיון שלנו היום, בחרתי להתמקד 

 

ישראל מדינת של  ההתמודדות עם האופי היהודי ודמוקרטיהסוגיה הראשונה היא 

 בהיעדר חוקה ובעידן האקטיביזם השיפוטי.

 

דדית האסטרטגיה הפלשתינית החד צהסוגיה השנייה היא ההתמודדות עם 

 בינלאומיים.הבמוסדות 

*** 
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בנושא שנוי במחלוקת, הנושא  דווקאנתחיל עם הסוגיה הראשונה, ותרשו לי לגעת 

 של חוק הלאום.

 

כשלושה כמעט שכחנו את הסערה הציבורית והתקשורתית שהתחולה כאן לפני 

.  הזהלדיון ענייני ומעמיק בנושא סביב סוגיית חוק הלאום.  לצערי, לא זכינו  חודשים

למה צריך חוק כדי לקבוע מה שכולנו  רבים שאלוהיו רק סיסמאות והתלהמות.  

 היא מדינת הלאום של העם היהודי.יודעים, דהיינו שישראל 

 

אך בעיניי, השאלה היא אחרת: בהיעדר חוקה ולאור האקטיביזם השיפוטי של 

חוסר האיזון עשוי, כן או לא, לתת מענה להזה חוק העשרים השנים האחרונות, האם 

 בפסיקות בג"ץ בין המרכיב היהודי לבין המרכיב הדמוקרטי של זהות המדינה? 

 

העצמאות שלה. לכאורה  מדינת ישראל הגדירה את עצמה כמדינה יהודית במגילת

קבע כי אין  "זיו נגד גוברניק"בשם  1948פסק דין של בג"ץ משנת ש אלא .די בכך

 למגילת העצמאות תוקף חוקתי.

 

חוקות מגדירות את זהות ומהות  ישראל אין חוקה, לצערי.  בדרך כלל, למדינת

המדינה, קובעות את סמכויותיהן של שלוש הרשויות, ומגינות על זכויות הפרט. 
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"חוק יסוד: כבוד האדם )כגון  זכויות הפרט עלשמגנים למדינת ישראל יש חוקי יסוד 

"חוק שויות )כגון שלוש הרקובעים את הסמכויות של ש( וכן חוקי יסוד וחירותו"

אולם אין לנו חוק יסוד שמגדיר את זהותה ואת מהותה של .  (יסוד: הכנסת"

 המדינה.

 

יורה. דה פקטו, ההמנון -פקטו אך לא דה-מדינת ישראל היא מדינה יהודית דהש כך

י; סמלי המדינה הם סמלים מבטא את השאיפות ההיסטוריות של העם היהוד

ליהודים לעלות חוק השבות וחוק האזרחות מעניקים זכות אוטומטית  ;יהודיים

 . לארץ ולהתאזרח בה

 

 .ה שניתן לערער עליהם בבג"ץכל אלו הם סמלים, חוקים והחלטות ממשל אבל

 

 אמתי או דמיוני? בחששהאם מדובר 

 

לסוכנות היהודית שלא להקציב  ","קעדן, בפסק דין , הורה בג"ץ 2000בשנת 

 .תיישבות יהודיתת הידה למטר-בד את האדמות שנרכשו עלליהודים בל
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'חוק האזרחות והכניסה , התבקש בג"ץ לבטל את 2012ושוב בשנת  2006בשנת 

. חוק זה נועד למנוע את יישום "זכות השיבה" של הפלסטינים בדלת לישראל'

האחורית באמצעות "איחוד משפחות" עם ערביי ישראל. בג"ץ דחה פעמיים את 

ידי -על חודו של קול, אך כוונת העותרים הייתה ברורה ואף הובנה היטב על העתירה

 השופטים שדחו אותה.

 

 ממדינת ישראל לעמוד, ביטל בג"ץ את חוק המסתננים ודרש 2014בספטמבר 

 ים במדינות כמו קנדה ואוסטרליה.נהוגבסטנדרטים גבוהים יותר מאלו ש

 

ואני משאיר את המחלוקת הזו בצד.  קיימת מחלוקת לגיטימית סביב החלטות אלו, 

שבג"ץ מכריע באופן תדיר בסוגיות הנוגעות  מה שחשוב להבין לצורך הדיון שלנו הוא

ושבהכרעות אלו אפשר בהחלט לטעון  ,לאופי היהודי והדמוקרטי של המדינה

 שהמרכיב היהודי לא נלקח מספיק בחשבון.  

 

מדינת ישראל היא תופעת לוואי  היכולת לערער באמצעות בג"ץ על היסוד היהודי של

של ה"מהפכה החוקתית" שחולל אהרון ברק, ושל הדרך שבה הוא פירש את המונח 

 "מדינה יהודית ודמוקרטית".
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 ה"מהפכה החוקתית" התבססה על ארבעה עקרונות:

 

ביטול 'זכות העמידה', לפיה רק נפגעים או בעלי עניין מובהק יכולים לעתור  .1

ידי אזרחים, עמותות -בית המשפט לעתירות פוליטיות עללבג"ץ, ופתיחת שערי 

וחברי כנסת שלא מצליחים למנוע חקיקה והחלטות ממשלה מספסלי 

 האופוזיציה;

 

 ה בג"ץ יכול לבטל את חוקי הכנסת;צדדית לפי-קביעה חד  .2

 

הענקת סמכות לבג"ץ לבטל החלטות ממשלה לא רק בשל אי חוקיותן אלא גם  .3

כאשר הסמכות למדוד את רמת הסבירות נתונה אך ורק  –בשל "אי סבירותן" 

 לבג"ץ;

 

 

להתערב גם בהחלטות פוליטיות מכות סבג"ץ ל שיש ולכן"הכל שפיט",  ה שטענ .4

 מובהקות.
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. נגד סגן שר 1993משנת  'פנחסי'המהפכה החוקתית החלה לתת אותותיה בבג"ץ 

נגדו. הוא לא היה הפנים דאז, רפאל פנחסי, הוגש כתב אישום בגין חשדות שעלו כ

משום שהחוק ו טרם הועמד לדין( ואפילו) שהוא לא הורשע משוםחייב להתפטר 

 בתפקידו רק במקרה של הרשעה.מונע משר לכהן 

 

מספר עמותות אזרחיות החליטו שעל פנחסי להתפטר בכל זאת, והן עתרו אלא ש

כהונתו של לבג"ץ. )לעמותות הללו לא הייתה זכות עמידה שכן הן לא נפגעו מהמשך 

 (.1986ידי ברק בפסק דין משנת -פנחסי, אך הדרישה לזכות עמידה בוטלה כאמור על

 

השופט וכך, על אף שהמשך כהונתו של פנחסי הייתה חוקית לכל דבר ועניין, החליט 

ברק שהיא "בלתי סבירה" וכפה על ראש הממשלה את פיטוריו. קשה לדמיין החלטה 

זאת, פנחסי  מינוי שרים ופיטוריהם. ולמרות ששייכת לשדה הפוליטי יותר מאשר

ת א, שהחליט לצמצם בית המשפט ידי-אלא על ידי ראש הממשלה-פוטר לא על

ברק כי הממשלה מחויבת גם זה, אגב, קבע  סק דיןבפ הנבחר. הדרג סמכויותיו של

א , ולכן שעמדתו של ראש הממשלה לוע לעצתו של היועץ המשפטי לממשלהלשמ

 מעניינת בכלל.  
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ל היום, המהפכה החוקתית מנוצלת על ידי יחידים וארגונים שמבקשים לערר ע

זאת לא הייתה הכוונה של אהרון ברק, אבל זאת בהחלט האופי היהודי של המדינה.  

 של המהפכה החוקתית שהוא הוביל. ההשלכותאחת 

 

כבר מגדיר את מדינת ישראל כמדינה חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו נכון ש

שבג"ץ לא ייקח בחשבון את שני לכאורה ולכן אין חשש  ,יהודית ודמוקרטית

 המרכיבים בפסיקה שלו. 

  

מאפשרת לערער  גם הפרשנות שברק נתן למונח "מדינה יהודית ודמוקרטית"אלא ש

 על חוקים ועל החלטות ממשלה שמבטאות את אופייה היהודי של מדינת ישראל. 

 

פי רמת ההפשטה -'מדינה יהודית' ייקבע עלתוכנו של הדיבור לדברי ברק, "

הפשטה  ברמת יש ליתן לדיבור זה משמעות" ממשיך ברק, "שתינתן לו".  "לדעתי,

חד עם אופיה עד שהיא תעלה בקנה א, על רמת ההפשטה להיות כה גבוהה...  גבוהה

יסוד מוגנות", -)אהרן ברק, "המהפכה החוקתית: זכויות  "הדמוקרטי של המדינה.

 ות אינן במקור(.תשנ"ג. ההדגש 1וממשל א, חוברת משפט 
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לתת מענה לאקטיביזם השיפוטי ולפרשנות המאוד מופשטת  הוצע כדיחוק הלאום 

 של המרכיב היהודי במשוואה "יהודית ודמוקרטית."

 

טענה שחוק הלאום נותן עדיפות ל "יהודית" על חשבון "דמוקרטית"  קיימת

קראתי שוב ושוב את שתי הצעות החוק, ולא מצאתי בסיס עובדתי   הזאת.במשוואה 

 לטענה הזאת.  

 

קה מאוזנת ספק לבג"ץ את התשתית החוקית לפסייכול להיות שחוק הלאום לא י

 יותר, ויכול להיות שכן.  אני לא יודע.  

 

היות   דיון מעמיק וענייני בשאלה הזו.  לצערי, לא זכינו לדיון כזה. מגיע לנו אבל

וסביר להניח שסוגיה זו שוב תעלה על סדר היום בחודשים הקרובים, אני מציע 

   להסתפק בסיסמאות.  שנקיים דיון ענייני בשאלה חשובה זו במקום 

*** 
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עם הפלשתינים.  כפי שאמרתי  הפלונטרסוגיית הסוגיה השנייה היא, כאמור, 

 .  לסוגיה הזו בראשית דבריי, אני מודה ומתוודה שאין לי פתרון

 

(.  22)מלכוד   Catch 22 מול הפלשתינים, במצב שלשאנו נמצאים, אני בהחלט חושב 

תקום מדינה ערבית נוספת ביהודה ושומרון נקבל איום ביטחוני  מצד אחד, אם

מצד   לאומית.-ושומרון, נקבל מדינה דו אם נספח את יהודהמצד שני, קיומי.  

נקבל בריבוע מה שיש  ,שלישי, אם נסוג חד צדדית כדי להיפטר מכאב ראש דמוגרפי

 ודוחות גודלסטון.  ל שנתיים כ טילים, מנהרות, מבצע צבאילנו עם עזה, דהיינו 

 

כאשר פרופ' ישעיהו   ואני לוקח בחשבון, במשוואה הזו, את השיקול המוסרי.

)באופן חד צדדי אם צריך(, הוא עשה זאת ' 67לייבוביץ תבע את נסיגת צה"ל לקווי 

מתוך דאגה למדינת ישראל, ולא משום שהוא סבר שהדבר יביא שלום.  השיקול שלו 

 היה מוסרי בלבד.  את זה אני מקבל.  

 

-צדדית יש השלכות מוסריות.  הרי כתוצאה מהנסיגה החד-אבל גם לנסיגה חד

ם קץ לירי של כדי לשי צדדית מעזה, אנו נגררים למלחמה כל שנתיים בממוצע

 נו בשטח הארור הזה.כאשר שלט רקטות שלא היה כמותו
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מיליון תושבי עזה, או להרוג  1.7 לשלוט באופן חלקי בפחות מוסרי: מה מה יותר ו

צדדית, ואם מדברים -זו הרי התוצאה של הנסיגה החד  מהם כל שנתיים? 2,000-כ

 על השיקול המוסרי, שהוא בהחלט שיקול חשוב, עלינו לענות גם לשאלה הזו.  

 

 מכריז על ניצחון הציונות? אני ובכן, אנחנו במלכודת.  אז למה

 

 שעל אף המלכודת הזו, אנחנו סיפור הצלחה מוקף במדינות כושלות.משום 

 

שמצבנו במזרח התיכון היום דומה לזה של צרפת באירופה בתקופת משום גם ו

רגים אחת את מלחמת שלושים השנה, במובן הזה שאנחנו מוקפים באנשים שהו

 השני מסיבות דתיות.

 

.  Westphaliaסדר הסדר אזורי חדש, הלפחות בתום מלחמת שלושים השנה נולד 

במזרח התיכון בגלל עליית האסלאם הפונדמנטליסטי אשר  הסדר דומה לא ייתכן

מערר על עצם הלגיטימיות של ריבונות המדינה.  בכלל, אנו עדים להתמוטטות 

המדינות הערביות המלאכותיות שהוקמו במזרח התיכון אחרי מלחמת העולם 

 הראשונה.  
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וריה, בראש ובראשונה עיראק, ס–מצד אחד המדינות הערביות התפרקו ומתפרקות 

בעבר, ההצדקה לבנון ולוב.  מצד שני, תובעים מישראל להקים מדינה ערבית נוספת.  

 ינה פלשתינית הייתה השגת שלום.דלהקמת מ

 

יש לזה הגיון, כמובן.  מה שלא היום, ההצדקה היא הצלת הרוב היהודי של ישראל.  

הגיוני, זה לצפות מהפלשתינים לעזור לישראל להיחלץ מהמלכודת הדמוגרפית.  

דווקא משום שאני מסכים שמדובר באינטרס ישראלי, אני לא מצליח להבין את אלו 

שחושבים שניתן לצפות מהפלשתינים שיקדמו את האינטרס הישראלי באמצעות 

 הסדר קבע.  

 

המכשול  הואערפאת אתמול ושל עבאס היום לוותר על זכות השיבה  הסירוב של

.  עבאס אומנם אמר שהוא לא יחזור לצפת, אך הוא גם אומר הסדרהעיקרי להשגת 

מיליון פליטים, לפי  5שהוא יכול לוותר על זכות השיבה שלו אך לא על זכותם של 

לעיתון המצרי  בראיון 2014בנובמבר  30ב החישוב שלו.  הוא אמר את זה שוב 

Akhbar al Youm  ."אמר עבאס  "אי אפשר לסגור את הדלת לאלו שרוצים לחזור

 בראיון הזה.
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-לשתינים יוזמים מהלכים חדהפ ,קרי להשיג הסכםג'ון ז כישלון היוזמה של מא

   צדדים.

 

הפלסטינים מנסים לכפות על ישראל, דרך האו"ם, מה שהם לא הצליחו להשיג 

ובלי ויתור פלסטיני על זכות  ,מלאה וללא תנאיישראלית ומתן, דהיינו נסיגה -במשא

 השיבה. 

 

לדרוש ממועצת הביטחון על ישראל לעשות את אותו הדבר בדיוק: לפנות לאו"ם כדי 

שיבה ופירוק סוכנות אונר"א לכפות על הפלסטינים ויתור על זכות ה

(UNRWA.)   ברור שישראל לא תשיג רוב בעצרת הכללית ובמועצת הביטחון כדי

טזיה חסרת לפרק את אונר"א וכדי להכריז באופן רשמי כי "זכות השיבה" היא פנ

 בסיס במשפט הבינלאומי.

 

אך יוזמה כזו תשנה את מאזן הכוחות הפסיכולוגי: במקום שרק ישראל תשב על 

לפנות כביכול  אל מול דעת הקהל הבינלאומית בשל סירובהסל הנאשמים ספ

שטחים, גם הפלסטינים ישבו על אותו הספסל בשל סירובם להסיר את המכשול 

 מדינות.השתי  לפתרוןהעיקרי 
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על ידי  של מועצת הביטחון 242החלטת  הרי מטרת הפלסטינים היא להחליף את

 וללא תנאי.וש מישראל נסיגה מלאה החלטה שתדר

 

מתנה כל נסיגה ישראלית בהסכם שלום, ולא מוטלת על ישראל חובה,  242החלטה 

זו,  פי החלטה-. כך שעלמשטחיםלסגת מכל השטחים אלא  בתמורה להסכם שלום,

 נסיגה ישראלית להיות חלקית ועל תנאי.על כל 

 

שהפלסטינים רוצים לבטל: הסעיף שמתייחס  242יש עוד אלמנט של החלטה 

פי החלטות -לפליטים. הרי הם נוהגים לטעון כי יש לפתור את בעיית הפליטים על

, אשר מכירה בזכות 1949של עצרת האו"ם משנת  194האו"ם, לרבות החלטה 

 .)לפליטים עצמם, ולא לצאצאיהם, דרך הגב( הפליטים עצמם לחזור לבתיהם

 

המלצה בלבד  , כמו כל החלטות העצרת הכללית, היא בגדר של194אולם החלטה 

 ואינה החלטה מחייבת.

 

מחייבת כמו כל ההחלטות של מועצת הביטחון. בעניין היא  242לעומת זאת, החלטה 

 .טים"הפל"יש לגבש פתרון הוגן לבעיית קובעת כי  242הפליטים, החלטה 
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ם של הצאצאיית להעניק זכות שיבה לישראל לכל ברור לכולם שהתביעה הפלשתינ

 פתרון הוגן.   לא מהווה 1948פליטי 

 

לא מתייחסת רק לפליטים הערבים אלא גם לפליטים היהודים,  242כמו כן, החלטה 

 , השופט ארתור גולדברג.1967-כפי שהסביר זאת שגריר ארה"ב באו"ם ב

 

אינה דורשת נסיגה ישראלית מלאה וללא תנאי, והיא שוללת מן  242כך שהחלטה 

 היסוד את "זכות השיבה".

 

יכה להגיש הצעת החלטה משלה למועצת הביטחון על מנת להשיג לכן, ישראל צר

הישג טקטי. הצעה כזו לא תתקבל במועצת הביטחון. אך עצם הגשתה תשנה את 

 מאזן הכוחות הפסיכולוגי והתודעתי. 

 

הרי הפלסטינים לא נדרשים לתת דין וחשבון על כך שהם דחו את הצעות הפשרה 

בגלל התעקשותם על "זכות  ,אולמרטאהוד קלינטון ושל של ביל של אהוד ברק, 

 Newאפילו דניס רוס טען זאת בפרוש במאמר שהוא פרסם לאחרונה ב   השיבה".

York Times. 
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הקלף היעיל ביותר של ישראל בשלב זה הוא קלף הפליטים, משום שהוא מעניק 

 . 242לישראל קייס חזק. ישראל יכולה לטעון, בצדק, שאין טעם לשנות את החלטה 

 

מלאה עם חילופי שטחים, והתנאי לנסיגה, כמעט כבר הסכימה לנסיגה  ישראלהרי 

 ות השיבה". אין שלום עם "זכוכאמור, הוא הסכם שלום. 

 

ואם מועצת הביטחון רוצה לעבור לשלב של כפייה, הרי שעל המדינות החברות 

להסביר מדוע הן מוכנות לכפות נסיגה מלאה וללא תנאי על ישראל אך לא לכפות על 

 "."זכות השיבההפלסטינים ויתור על 

 

להשתמש בו  יכולים, אך יש גם קלף שאנחנו עם הפלשתינים לכן, יש אומנם פלונטר

 צדדית שלהם.  -האסטרטגיה החדכדי להתמודד עם 

*** 
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לא מציע פתרונות מושלמים אלא דרכי  הספר שליכפי שאמרתי בראשית דבריי, 

 התמודדות עם מציאות מורכבת.  

 

שעוסק במדיניות החוץ של  ,בשל קוצר הזמן לא נגעתי בחלק השלישי של הספר

 מילה אחת בנושא זה לסיכום.אך אני רוצה להגיד ישראל.  

 

מי שלמד אצלי יודע בדיוק מה אני חושה על התיאוריות של היחסים הבינלאומיים.  

את מדיניות  מנהלותשמדינות  זהאך אם יש תיאוריה אחת שהוכיחה את עצמה 

 הן על פי שיקולים קרים של אינטרס, של עלות, ושל תועלת.  החוץ של

 

הלחצים הבינלאומיים שמופעלים על ישראל נובעים בין השאר מהמשקל 

הגיאופוליטי של העולם הערבי והמוסלמי, מגודלה הקטן של ישראל, ומהמשקל 

 האלקטוראלי של האוכלוסייה המוסלמית באירופה. 

 

נטייה ברורה של ירידה במחירי הנפט, של אך המציאות הבינלאומית משתנה.  יש 

התעוררות באירופה על של מריקאית בנפט המזרח תיכוני, וכן צמצום התלות הא

 סכנת הטרור האסלאמי.  
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שחקן כלכלי וטכנולוגי מרכזי, והיא הופכת גם לשחקן בתחום ל הפכהישראל 

מדינות שנלחמות בטרור אסלאמי, כגון האנרגטי בזכות מקורות הגז הטבעי שלה.  

 מד טבעי לשותפות מודיעינית וצבאית.הודו, ניגריה וקניה, פונות היום לישראל כמוע

 

סים הבינלאומיים, הרי לכן, אם הריאלפוליטיק היא אכן השורה התחתונה של היח

 .  שיש היום לישראל כלים לשחק לפי הכללים של הריאלפוליטיק

 

קודם, יש מהמחלוקת שלי עם פיטר ביינהרט היא עניינית ולא אשית.  כפי שאמרתי 

בכך שלשיננו –ערבי -הרט לביני לגבי הסכסוך הישראלינדבר משותף והבדל בן ביי

 .  בכךאין פתרון אלא שאני לפחות מודה 

 

אך יש עוד דבר משותף ועוד הבדל, בעצם.  גם אני נולדתי וגדלתי במדינה מערבית 

מנהיגיה של ישראל הם חבורת שעשירה וחופשית.  וגם אני חשבתי כשהייתי שם 

 במזרח התיכון.לאומנים עקשנים שמונעים שלום 
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אך ההבדל הוא שאני עליתי לארץ, והבנתי אחרי כמה שנים שהמציאות יותר 

מורכבת.  קל מאוד להטיף מוסר על ישראל מקמפוס אמריקאי ומבית קפה פריזאי.  

 בעצמי הייתי שם פעם.  אני אני יודע, כי 

 

    עם כל המורכבות ועם כל הקושי.–ועדיף להיות פה 

 

 ומשתכנעהוא מסתכל על ילדיו  My Promised Landי שביט מסכם את ספרו ארכאשר 

 The Triumphתת הכותרת של הספר שלו )  וה למרות הכל.היה שו שהפרויקט הציוני

and Tragedy of Israel טרגדיהבלי  ניצחון( מוצלחת, משום שבהיסטוריה אין  . 

 

 ואני לא מוכן לוותר על הניצחון בגלל הטרגדיה.  

 

 

 

  


