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מחשבה האנושית ,וגם ההיסטוריה ,מתפתחות כתוצאה מדיאלוג
מתמיד בין התיאוריה ובין עולם המעשה .בחיי שלי ,השפעת
עולם המעשה על התיאוריה מובהקת במיוחד — התיאוריה בספר
זה ובספר הקודם יתרון הדמוקרטיה אינה אלא ניסיון להמחיש את
השיעורים החשובים שלמדתי כלוחם חופש וציוני בברית־המועצות,
וכפעיל עלייה ופוליטיקאי בישראל .המסקנה המרכזית שלי מכל
ההתנסויות הללו היא שלאדם באשר הוא אדם יש שני צרכים
בסיסיים — הצורך להיות חופשי והצורך להרגיש שייך ,או במילים
אחרות הצורך בחירות והצורך בזהות .בספריי ניסיתי לנסח מסקנה זו,
ולטעון כי שני רצונות אלו יכולים לשלול זה את זה — או לחזק זה
את זה .האתגר העומד בפני בני האדם כאינדיבידואלים וכחברה הוא
לאפשר לרצונות אלו לפעול יחד ולחזק זה את זה ,ולא להפך.
התנגדות לגישה זו באה בעיקר מצד אלה השוללים את
האוניברסליות של שני הרצונות האלה :המצדדים בריאל פוליטיק
טוענים שתשוקת החירות זרה לכמה תרבויות; תומכי הפוסט־
מודרניזם בטוחים כי זהויות חזקות מאיימות על הערכים המערביים
ועל הדמוקרטיה בכלל .בשלוש השנים שחלפו מאז נכתב הספר
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השתנתה המציאות ללא הכר והדיאלוג בין הפרקטיקה לתיאוריה
נמשך במלוא עוזו .האירועים הדרמטיים המתחוללים במדינות המזרח
התיכון הוכיחו כי אכן כל אדם ,מוסלמי או נוצרי ,אירופי או ערבי,
רוצה להיות חופשי .המציאות מוכיחה כי משטרים רודניים המבוססים
על פחד וטרור הכרח הוא שיסבלו מחוסר יציבות מעשית ,ולא רק
מחולשה תיאורטית .עצם העובדה כי מיליוני אנשים בתוניס ,במצרים,
בלוב ובמדינות אחרות כבר נלחמים על חירותם נגד רודנות ועריצות
מוכיחה כי הטענה ה"ריאל פוליטית" שבעמי המזרח התיכון שולטים
דיקטטורים מושחתים משום שזה "מתאים לתרבות שלהם" או משום
שזה בעצם מה שהם רוצים אינה אלא גזענות.
בספר שלפניכם אני כותב על הסכנות האורבות לאירופה
כתוצאה ממדיניות מכּוונת להחלשת זהותה .היום לא רק סופרים
ואינטלקטואלים יחידים המצוטטים בספר זה מדברים על כך — גם
מנהיגיהן של גרמניה ,בריטניה ,צרפת ומדינות אחרות מכריזים
בפומבי כי הגישה הפוסט־מודרנית והרב־תרבותיּות נכשלו במאבקן על
ערכי הדמוקרטיה המערבית .אך על אף חשיבותו הרבה של הוויכוח
על הקשר ההכרחי בין חירות וזהות לאירופה ,הוא חשוב עוד יותר
לישראל ,בייחוד לאור העובדה שההתקפות על עצם הרעיון של מדינה
יהודית ודמוקרטית ועל עצם הלגיטימיות שלה הולכות ומתעצמות לא
רק בקרב שונאי ישראל אלא גם בקרב היהודים עצמם.
שנה לאחר סיום כתיבת הספר הזה נקרתה לידי ההזדמנות
לנסות ליישם במציאות את הרעיונות שהועלו בו .קיבלתי על
עצמי את תפקיד יושב ראש הסוכנות היהודית ,מתוך כוונה
להנהיג שינוי בסיסי בסדרי העדיפות ובחשיבה ,ולהעמיד את
נושא הזהות היהודית כבסיס לכל פעולות הארגון .יותר מאי
פעם אני משוכנע כי הדרך היחידה להתמודד עם האתגרים
שהעם היהודי מתמודד עמם היא חיזוק הזהות היהודית .רק זהות
חזקה תמנע התבוללות ,תחזק את הקשר לישראל ולעם היהודי,
תביא לגידול בעלייה מהעולם החופשי ,וגם — אני בטוח —
תאפשר פעולה לתיקון עולם ,חתירה לעולם טוב יותר .כפי שהיותי
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יהודי־ציוני גאה היא שאפשרה לי להילחם למען זכויות האדם ברוסיה,
כך אני משוכנע שנוער יהודי הקשור לשורשיו ,לעמו ולמולדתו ,יוכל
לתרום יותר לעולם צודק וטוב יותר.
אני רוצה להודות למרכז שלם שבין כתליו נולד ונכתב הספר הזה,
על האווירה המפרה ,על הדיונים המעמיקים ועל היזמה לתרגם את
הספר לעברית.
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בר־מזל כפליים
הייתי בר־מזל מאוד — בעצם בר־מזל כפליים .נשללו ממני גם זהות
גם חופש ,ופתאום גיליתי את שניהם בו בזמן .נעשיתי דיסידנט פעיל
בנושא זכויות האדם ופעיל לזכויות יהודים כמעט בעת ובעונה אחת,
ובצורה שגרמה לניסיון האחד להעצים את משנהו ,כך שכל אחד מהם
היה למקור כוח.
ברית־המועצות נבנתה על אידיאולוגיה של קומוניזם .מנהיגי
המהפכה הקומוניסטית בשנת  1917דיברו על עולם אוטופי שכולם
בו שווים ואין בו ניצול של אדם בידי חברו .כדי למנוע ניצול ,היה
צריך למחות את כל ההבדלים .הבדלים ,אמרו הקומוניסטים ,יוצרים
אי־צדק ומלחמות .קרל מרקס ראה בדת אופיום להמונים ,אמתלה
לניצול ולמניפולציה .בלאומיות ראה מעין דעה קדומה המשמשת בידי
הבורגנים לארגון מלחמות ולניצול הפרולטריון ,דעה קדומה המסיחה
את דעתם של הפרולטרים ממלחמת המעמדות .והרכוש הפרטי היה
הביטוי הגלוי ביותר של ניצול זה.
בשם השוויון הקומוניסטי היה הכרח לעקור מן השורש את כל
הדעות הקדומות ולהסיר את כל המחסומים הללו .צריך היה למחות
את כל הזהויות כדי שזהות חדשה ,המושתתת על הסולידריות של
הפועלים ,תשמש בסיס לעולם חדש שכולם בו שווים ומאושרים.
עשרות שנים לפני שג'ון לנון שר על עולם ללא אומות ודתות,
ולדימיר לנין פעל להקמתו של עולם כזה .אמנם הובן מלכתחילה
שיהיה צורך לסלק קבוצות קטנות של אויבי מעמד העובדים ,כגון
הקפיטליסטים ,שעמדו בדרכו של חלום השוויון הגדול הזה .אבל
לנין התעקש שמדובר במחיר פעוט שראוי לשלם בתמורה ליצירת
גן עדן.
בפועל ,כדי ליישם את האידיאולוגיה הגדולה הזאת ,כדי לדאוג
להצלחת הרעיון ,קבוצות קטנות של אויבי השיטה הפכו עד מהרה
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לקבוצות גדולות .המשטר הרג תחילה מאות ,אחר כך אלפים ועשרות
אלפים ,אחר כך מאות אלפים ,ולבסוף מיליונים ועשרות מיליונים.
אבל זהות ממאנת להיכחד בקלות .והיהודים ,כפי שהייתי עתיד לגלות,
בורכו בזהות חזקה במיוחד.
נולדתי בשנת  1948אל החברה ההרסנית הזאת ,שעשרות
מיליונים נרצחו בה ,גורשו ,הוגלו לסיביר ,הורעבו למוות או הושלכו
אל הגולאג .עוד מאה וחמישים מיליון נשלטו בכוח הפחד ,מתמחים
באמנות החשיבה הכפולה.
הייתי יהודי סובייטי מתבולל טיפוסי .כמי שחי בארץ החשיבה
הכפולה ,פעלתי כמו כולם ,התנהגתי ודיברתי כמותם ,ניסיתי להחניק
כל מחשבה עצמאית אפילו בתוכי פנימה .לא ידעתי דבר על הדת
היהודית ,על תולדות העם ותרבותו או על ישראל .אף על פי שכל
ילדותי ונעוריי עברו עליי באוקראינה בלב שדות הקטל של השואה,
לא ידעתי דבר על השואה .ידעתי שאחדים מקרוביי נהרגו ,אבל לא
כחלק מהשמדת עם נרחבת ,אלא כקרבנותיה של מתקפה על רוסיה
הסובייטית.
הדבר היהודי היחיד בחיי היה האנטישמיות .השורה החמישית
בתעודת הזהות ,שבה נכתב הלאום ,הבטיחה שלעולם לא תשכח את
מוצאך עד תום .השורה הזאת הביאה עמה גם הגבלות — בלימודים,
בעבודה ,בקידום — גם חשדות .להיותו של אדם יהודי הייתה אפוא
קונוטציה שלילית בלבד .כדי לעשות את חייהם נוחים יותר ניסו
יהודים להימלט אל תוך מגדל שן כלשהו .היה ביכולתם להסתגר
בעולם השחמט ,בעולם המדע או בעולם המוסיקה ,ולהביא מידה של
ביטחון לחייהם.
למדתי במכון היוקרתי לפיזיקה ולטכנולוגיה במוסקבה ,מקום
שהיה רחוק מאוד מעיסוקים פוליטיים ,שהבטיח מפלט בעולם של
רעיונות טהורים ואמיתות מדעיות נצחיות .כרבים אחרים ,ראיתי
בעצמי אזרח סובייטי ,חסר תרבות מוגדרת ושורשים מוגדרים .לא
הייתה לי זהות אחרת ועל כן אף לא מקור כוח עצמאי שיוכל לאפשר
לי לעמוד בפני כוחה הניכר של המדינה הסובייטית.
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ואז התרחש שינוי דרמטי :מלחמת ששת הימים בשנת .1967
לפתע פתאום ישראל השיגה ניצחון גדול ,והמשטר הסובייטי ,שסיפק
נשק ומומחים לאויבי ישראל וכבר החל לחגוג את חורבנה ,הושפל
עד עפר .השנאה היוקדת לישראל נותרה בעינה ,אך נוספה לה מידה
של כבוד מסויג ,אפילו בקרב אנטישמים .אחרי הכל ,רחשו כבוד
לכוח בגן העדן הקומוניסטי .בברית־המועצות שלפני  ,1967הכינוי
יהודי נחשב על פי רוב עלבון .אבל אחרי  ,1967אפילו הבדיחות על
היהודים השתנו כדי לשקף את העמדה שהשתנתה; עתה כבר לא לעגו
להם על פחדנותם ועל תאוות הבצע שלהם; עתה ביקרו אותם על
חוצפתם.
אפילו יהודים מתבוללים לגמרי הפיקו מן הרגע ההיסטורי הזה
משמעות חדשה לעצמם .בין שהדבר מצא חן בעיניהם ובין שלא,
מעמדם בחברה הסובייטית נקבע במידת מה בידי ניצחון צבאי שהשיגה
מדינה במרחק אלפי קילומטרים .זהות שלא טרחנו לטפח ,שהודחקה
מזה כמה דורות ולא גרמה לנו דבר מלבד צרות ,שבה וזקפה את ראשה
פתאום ,והחלה להשפיע על חיינו.
רק אז התחלתי ללמוד על זהותי היהודית .ברגע ההוא הבנתי
שטעיתי לחשוב שההיסטוריה שלי החלה בשנת  1917עם הקמת
המדינה הסובייטית .התחלתי לקלוט שאני שייך לעם ולהיסטוריה
יחידים במינם שראשיתם לפני יותר מאלפיים שנה ,שיציאתנו
הקדומה מעבדות לחירות מתרחשת גם בדורי שלי ,ושהיא נושאת עמה
מסר יחיד במינו של קהילה ,של חופש ושל תקווה .וברגע שגיליתי
את הקשר הזה ,את החיבור לתולדותיי ולעמי ,גיליתי מקור אדיר
של כוח.
אם קודם לכן ,בדומה לרבים כל כך מבני־דורי ,התכנסתי בעולם
המדע האקדמי כדי לברוח מעולם השקרים ,כעת התייצבתי אל מול
העולם הזה בכוח האמת של זהותי .הזהות החדשה שגיליתי לא בודדה
אותי כלל; אדרבה ,היא הייתה עתידה לגשר ביני ובין אחרים מרגע
שאאזור די אומץ לחדול מחיי החשיבה הכפולה ולחבור לאנשים שדחו
גם הם את החיים האלה.
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בשנה שלאחר מכן ,1968 ,קראתי בסמיזדט חיבור מפורסם מאת
אנדריי סחרוב *.בחיבור זה 2הוא קבל על העדר זכויות האדם בברית־
המועצות ,וניפץ את הטענות המעושות בדבר העליונות הסובייטית
בהסבירו מדוע המדע במדינה אינו יכול להתקדם ללא חילופי רעיונות
חופשיים .המדען הראשון במעלה בברית־המועצות סיכן חיים עתירי
זכויות־יתר בפסגת הפירמידה הסובייטית כדי לומר את האמת .מכתבו
השפיע עליי ועל רבים אחרים בדורי .הוא הראה שניסיונותינו לחמוק
מן העיסוק בשאלות המוסר היסודיות באמצעות הסתגרות במגדל השן
דינם להיכשל 1968 .הייתה גם השנה שבה פלשה ברית־המועצות
לצ'כוסלובקיה .שבעה דיסידנטים הלכו להפגין בכיכר האדומה —
דיסידינטים שהערצנו מאוד את עוז רוחם .להם היה האומץ לומר את
שחשבו רבים מאוד מאתנו .אבל עדיין הוספתי לשתוק.
שתיקה זו הופרה ביום שבו החלטתי לבקש אשרת יציאה כדי להגר
לישראל .זה הרגע שבו שמתי קץ לקיומי כאזרח סובייטי נאמן ,שבו
זנחתי את חיי כ"בורג קטן" במשטר הסובייטי ,כדברי סטאלין .בן רגע
איבדתי את מעמדי ,דל ככל שהיה ,בחברה הסובייטית .חיסלתי את
תקוותי לקריירה ,ואנשים רבים החלו להתרחק ממני .אך למרות הצער
והמחסור ,אותו צעד של היחלצות מעולם החשיבה הכפולה היה חוויה
משכרת של שחרור .שני המאבקים — המאבק למען החופש וזכויות
האדם ,והמאבק לחידוש זהותי היהודית — הצטרפו כמעט בו בזמן לכדי
חוויה אחת .מרגע שהתחלתי לומר בפומבי את מה שחשבתי ,זכיתי גם
בחירות וגם בתכלית .במאבקי על זכותי להגר לישראל ,נאבקתי על
חירות בסיסית — החופש לבחור היכן אחיה — ונאבקתי גם להעמיק את
הקשר לעמי ולהיסטוריה שלי .חיים של צנזורה עצמית בלתי פוסקת
הגיעו לקצם בד בבד עם תחילתם של חיים שהזהות מילאה בתוכן.
עזיבת עולם החשיבה הכפולה — התחושה הייתה כמו להניח תרמיל
* סמיזדט — עותקים של מאמרים וספרים שהשלטון הקומוניסטי אסר לפרסמם,
והם שוכפלו והופצו במחתרת.
אנדרי סחרוב היה אבי פצצת המימן הסובייטית ,שנעשה פעיל זכויות האדם
בברית־המועצות.
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בזכות הזהות

כבד בסופו של מסע :הרגשתי כאילו אני יכול לעוף .ההתחברות מחדש
עברי הייתה כמו לשתות מים לאחר צום ארוך :היה עליי למלא
אל ָ
חסך עמוק.
נהניתי מן החירות החדשה ומן הזהות החדשה שגיליתי אפילו
בתנאיו הקשים של משטר טוטליטרי ,אפילו בשעת חקירה ,אפילו
בגולאג .עוצמת הכוחות המשחררים האלה לא עזבה אותי אף לרגע,
ושימשה תזכורת תמידית להבדל בין חיי כאדם חופשי בעל זהות
עצמאית ובין מה שהייתי לפני כן .עוצמה זו היא שאפשרה לי לעמוד
כנגד אלה שניסו לשבור אותי.
אשר על כן ,המאבק לזהות והמאבק לחירות יהיו שזורים לנצח
בעיניי .הזהות העניקה לי את הכוח להיות חופשי ,וניצלתי את החופש
הזה כדי לחזק את זהותי עוד יותר .כל חוליה מקשרת עם העבר
חילצה אותי יותר מעולם הפחד ,וככל שהלכתי וניתקתי מעולם זה
באמצעות אמירת האמת שרחשה בי ,כן גדלה תשוקתי לאמץ אל לבי
עברי.
את ָ
יהודים רבים הצטרפו למהפכה הקומוניסטית מלכתחילה משום
שגמרו אומר לפעול לטובת כלל האנושות .הייתה בכך הזדמנות
להרחיק אל מעבר לגטו או לשטעטל ולהשתתף בחלום האחווה
העולמית ,כיאה לצאצאי הנביאים העבריים .לכן התנתקו משורשיהם
והצטרפו למפלגה הקומוניסטית .אך בסופו של דבר ,אלה שעשו כן
עזרו להקים את אחד המשטרים האכזריים ביותר בעולם ,ועד מהרה גם
נמנו עם קרבנותיו הראשונים.
כשלעצמי נוכחתי לדעת שרק על ידי קבלת מי שהנני — על ידי
החזרה אל השטעטל ,על ידי החיבור עם בני־עמי ,על ידי גיבוש זהותי
שלי המסוימת — אוכל לעמוד גם לצדם של אחרים .הזהות ,תחת
שתשלול את החירות ,העניקה לי הן חירות פנימית הן את הכוח לעזור
לאחרים .כאשר יהודים זונחים את הזהות למען חירות אוניברסלית,
הם נשארים קירחים מכאן ומכאן .אך כאשר הם מאמצים את הזהות
אל לבם בשמה של החירות ,כפי שעשו יהודים סובייטים בשנות
השבעים ,הם משיגים לבסוף את שתיהן .כאשר מפרידים בין חירות
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לזהות ,שתיהן נחלשות .זה היה המצב בברית־המועצות ,וזה מה שעלול
להתרחש היום בעולם כולו.
כתבתי את הספר הזה כדי לטעון בזכות הזהות .כתבתי אותו כדי
להסביר מדוע הזהות אינה אויבתה המרה של הדמוקרטיה; אדרבה ,היא
נחוצה לקיומה של הדמוקרטיה .כתבתי אותו כדי להסביר מדוע קיומן
של חברֹות בריאות והבטחת עולם שוחר שלום מצריכים זהות הנתונה
במסגרת דמוקרטית ודמוקרטיה המעוגנת בזהות .זהות ללא דמוקרטיה
עלולה להיעשות פונדמנטליסטית וטוטליטרית .דמוקרטיה ללא זהות
עלולה להיעשות שטחית וחסרת משמעות .כשאחת מן השתיים נתונה
בסכנה ,כולנו נתונים בסכנה .החיזוק של שתיהן יעזור להבטיח עולם
עתיר משמעות ושוחר שלום יותר.
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פר זה הוא תולדה של שיתוף פעולה בין שני חברים ותיקים,
שגם משפחותיהם חברות .הרעיונות הנידונים בספר זה נידונו
במשך שנים עת נפגשו המשפחות סביב שולחן השבת .שיתוף הפעולה
היה טבעי מאוד .עם זאת ,אתגר אחד ניצב לפנינו למן ההתחלה ממש.
מחוץ לדיונים המשפחתיים ,אחד מאתנו נוהג להפנות את דבריו
למיליונים במסגרת המאבק האידיאולוגי המתמשך של חייו; האחרת
כותבת לקבוצה קטנה של מומחים באקדמיה .אם בסופו של דבר לא
זו בלבד שהבאנו את הספר לגמר ,אלא גם נשארנו חברים טובים ,הרי
זה בראש ובראשונה הודות לתמיכתן המלאה של משפחותינו ,שנשאו
בסבר פנים ובאורך רוח אפילו את ויכוחינו הסוערים ביותר :אנו רוצים
להודות לאביטל ,לרחל ,לחנה ,לאריאל ,לטלי ,לתמר ,לאלי ולנעמי.
רון דרמר ,שהיה שותף לכתיבת יתרון הדמוקרטיה ,שהה הפעם
בוושינגטון בשליחות משרד החוץ ,ובכל זאת הותיר את חותמו
על הספר .הוא עזר לנסח את הרעיונות המופיעים בספר ,וערך את
כתב היד.
מייסדי מרכז שלם ,יורם חזוני ודניאל פוליסר ,מילאו תפקיד
חשוב מאוד בדיונים הראשוניים שמהם נבט ספר זה .תרומתם של ורה
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גולובנסקי ורומן פולונסקי ,עמיתיו של נתן במכון אדלסון למחקרים
ֶ
אסטרטגיים ,תרמו מנקודות מבטם ומניסיונם הייחודיים ושימשו מקור
לא אכזב של תמיכה .הגותו של מיכאל וולצר ונכונותו הנדיבה לחלוק
את רעיונותיו וזמנו היו תרומה רבת־ערך לשירה וולוסקי־וייס ,והיא
אסירת תודה על כך.
בשלבים שונים נזקק הספר לתחקירים מפורטים; ערכו את
התחקירים האלה מרים פרידמן ,יאיר אלדן ,טל פולון ודיאנה פייגין.
כבספריו הקודמים של נתן ,מרווין ג'וזפסון העניק את עזרתו
אֹוסנֹוס,
המקצועית כסוכן ספרותי ואת עצתו הטובה כחבר קרוב .פיטר ְ
שותפו לפשע של נתן מזה שנים ,תחילה במוסקבה ואחר כך בהוצאה
לאור ,תרם את עידודו הבלתי נלאה ,ונתמך כהלכה בצוות הוצאת
פבליק אפיירס ,בראשותה של המו"לית סוזן ויינברג .מנהל המערכת
קלייב פּרידל ,מנהלת יחסי הציבור ויטני פּילינג ומתאמת הפרויקטים
כּריסטין מארה הסתייעו בתבונתם ובמזגם הנוח כדי לדאוג שהספר
יעמוד בלוח הזמנים וכדי להתגבר על קשי עורפם של המחברים.
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ון־דן־בוגארד ,אוסקר   78
ועד להגנה על השלום   70
ושינגטון ,ג'ורג'   107
זאבי ,רחבעם   35
זהות (ראה גם חירות וזהות)   –115 ,4
116
אמריקנית (מיקוף)   104 ,96-95
התקפה מצד הפוסט־זהות   –52
78-77 ,62
התקפה מרקסיסטית על הזהות
48-37
ודמוקרטיה   –108 ,85 ,36 ,33
182-180 ,162 ,111
והצורך להיות נאמן לצלם
אלוהים   27 ,25 ,20-19
ומלחמה   161
זהות ודמוקרטיה בישראל   –113
115
חיבור לאחרים כעומד ביסודה
33 ,6-5
חלוקה בין זהויות טובות לזהויות
רעות   –54 ,52 ,45 ,42-37
145 ,143-142 ,62 ,56
חשיבותה של זהות חזקה   יג-יד,
162 ,148 ,108 ,79-78 ,7
יהודית   י-יא–101 ,21 ,17 ,10 ,
173 ,162 ,148 ,104
ישראלית — כור ההיתוך לעומת
מיקוף    ,128-125 ,122 ,120
132
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הכוח הטמון בזהות   ,5-4 ,2-1
48 ,32-30 ,28-25
כרעל מסוכן   162-161 ,4-3
ניסיונות להחלישה   173-172
תחושת סולידריות בין אנשים
בעלי מחויבות עמוקה
לזהותם ,גם אם זו זהות
נבדלת   ,32-31 ,29-21
180
זכויות האדם
ההכרזה בדבר זכויות האדם   –64
65
ורלטיביזם תרבותי   ,67-66
73-72
מאבק למענן   71 ,69 ,64
עיוורון מוסרי של התנועה
לזכויות האדם   ,67 ,64-63
73-72
חורי ,אליאס   179
חופש  /חירות (ראה גם
דמוקרטיה)   יג1 ,
בארצות־הברית לעומת צרפת
97-96
יציאה ממשטר טוטליטרי   7
כמעניקה ערך לחיים   161-160
פנימית   19-17
חירות וזהות (ראה גם דמוקרטיה;
זהות)
זהות כנותנת תכלית לחירות   ,5
161
סתירה בין זהות לדמוקרטיה   ,85
100
הצורך בשתיהן   ט-י ,יג-יד,7 ,4 ,
182 ,33 ,13-12

תפיסתן כיריבות   ט ,יג,7-6 ,
162 ,33
חירסי־עלי ,אייאן   91 ,60 ,35-34
כופרת   59
חמאס   171
חשיבה כפולה   יב9 ,
היחלצות ממנה   17 ,12-11
טוטליטריות (ראה גם משטרים
רודניים)   67
התגייסות למאבק צבאי   70-69
יחס הפוסט־זהות למשטרים
טוטליטריים   74
היחס לדמוקרטיה   74-73
נאצית   100
שיתוף פעולה עם אידיאליסטים
נאיביים   175-174
טוינבי ,ארנולד   112
טוקוויל ,אלקסיס דה־   97
טימרמן ,יעקב (פעיל שמאל
מארגנטינה)   יח
טנוויר ,שחזאד   183
טרור אדום   43
יאסין ,אחמד איסמאעיל חסן   177
יהדות  /יהודים (ראה גם ישראל)
אמנציפציה   137
באירופה שלפני תקופת
הנאורות   99
בארצות־הברית   104-100
היסטוריה יהודית בעיני בן־
גוריון   121
התבוללות   172
זהות יהודית   ,163-162 ,138
172
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מפתח
זכותם למדינה   150
חזון המוזאיקה המוזאית   ,120
125
יהודי התפוצות וישראל   –128
132
היחס להצגת סממנים יהודיים
באנגליה   94-93
כ"אחר" של כל עם   137
כמיעוט   142-141
לאומיות יהודית   ,113-112
118-116
ניסיונות להחליש את זהות
החברה הסובבת   172
סולידריות עם אחיהם שמעבר
למסך הברזל   104-102
עטיית כיסוי ראש   87
שוויון באירופה תוך הגבלת
הזהות היהודית   100-99
תפיסת הזהות היהודית של
הרצל   120 ,118-117
תפיסת היהודי החדש   122-120
יהושע ,א"ב   130-129
יפן   182
יראת שמים   31-30 ,20-19
ירושלים   ,144 ,130 ,128-127 ,116
170-167 ,151
ישראל   150 ,115-113
גל העלייה מברית־המועצות
128-123
זהות ישראלית כפסיפס   –127
128
כור ההיתוך   127 ,123-122 ,120
כמדינה יהודית ודמוקרטית   י,
,149-146 ,138 ,115-113
158 ,153–152
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כמדינה קולוניאלית   –144 ,138
172 ,145
כמדינת כל אזרחיה   ,148 ,146
157
כמדינת לאום יהודית   147-146
המיעוט הערבי   –152 ,149 ,140
157
הסכסוך בעניין כנסיית הבשורה
בנצרת   157-154
פתרון המדינה האחת   145 ,140
הקשר עם יהודי התפוצות   –128
132
רעיון המדינה היהודית של הרצל
118 ,116
שלילת הזכות לקיומה   ,134
172 ,145-144
שנאה לישראל   136-133
שני נראטיבים מתחרים   –149
152
התנועה האיסלאמית   ,155-154
157
ישראל ביתנו (המפלגה)   125-124
יתרון הדמוקרטיה (שרנסקי)   יג,1 ,
52-51
כופרת (חירסי־עלי)   59
כנס פראג   180-179 ,88-87
לא אירא רע (שרנסקי)   יב-יג
לאומיות
בעיני הפוסט־מודרניזם   58-57
חלוקה בין לאומיות טובה
ללאומיות רעה   ,45 ,42-37
143-142 ,140 ,72 ,56–54
יהודית   118-116 ,113-112
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בזכות הזהות

כנשק בפני תוקפנות   108-107
נזילה   78
לאציס ,מרטין   43
לוגיקה   17-16
לונדוניסטן (פיליפס)   59
לוק ,ג'ון   161
לוקסמבורג ,רוזה   42
לינקולן ,אברהם   105 ,78
לנדה ,מרינה   יח-יט
לנון ,ג'ון   2
לנין ,ולדימיר איליץ'   ,44-41 ,8
120 ,49
לפורטובו (בית הכלא)   18-17 ,14
ספריית בית הכלא   23-22
"המדינה היהודית :הצדקה עקרונית
ודמותה הרצויה" (גביזון)   –147
149
מדינת היהודים (הרצל)   117
מדינת לאום   146
ישראל כמדינת לאום יהודית
147-146
מדיסון ,ג'יימס   98
מה לעשות? (צ'רנישבסקי)   120
מואיזי ,דומיניק   84-83
מודוד ,טאריק   59
מוות (ראה גם פחד מוות)
משהו שראוי למות למענו   ,2-1
183
מורוזוב ,פאווליק   24
המזרח התיכון החדש (פרס)   –164
166
מיכואלס ,שלמה   47-46
מלחמה   69 ,55 ,49 ,36 ,8
המלחמה כרוע מוחלט בתיאוריות

הפוסט־זהות   ,62-61 ,53
64
מלחמת המעמדות   143 ,53 ,38
מלחמת העולם השנייה   ,46-44
78
מלחמת ששת הימים   150 ,10
המניפסט הקומוניסטי (מרקס
ואנגלס)   40
המערב (ראה גם אירופה; ארצות־
הברית)
אשמת המערב   76
בעיני הפונדמנטליסטים   2
חוסר אמונה מוצקה בערכיו
ובזהותו   62
מצדה   121
מרוויל ,קוב דה־   83
מרחב ציבורי משותף בארצות־הברית
93
מרחב ציבורי נייטרלי באירופה   ,86
99 ,90-89
מרקס ,קרל   ,48 ,46 ,43 ,39-37 ,8
184 ,143 ,119 ,53 ,51
המניפסט הקומוניסטי   40
מרקסיזם
דחיית הזהות   49-36
משטרים רודניים (ראה גם
טוטליטריות)   י,74-73 ,69 ,67 ,
180 ,178 ,164
משפט דרייפוס   116
נאציזם   100 ,75
ניו יורק רוויו אוף בוקס   144
ניוזוויק   83
נסראללה ,חסן   183
נפוליאון בונפרטה   162 ,99
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מפתח
הסוחר מוונציה (שייקספיר)   99
סוחרי הנפשות (סרט סובייטי)   טז
הסוכנות היהודית   י
סוציאליזם
ציוני   123-122 ,120-119 ,117
רוסי   123-122 ,120
רעיון האדם החדש   120
סוקרטס   26 ,24
סחרוב ,אנדריי   טו11 ,
סטאלין ,יוסף ויסריונוביץ   ,28 ,22
144 ,112 ,56 ,48-42
יחסם של אינטלקטואלים במערב
כלפיו   50-49
מלחמתו ביהודים   47-46
"על שאלת הלאומיות"   46
סין   182 ,135
סירקין ,נחמן   119
הסכסוך הישראלי־פלסטיני   77
סמית ,ג'קי   91
סעיד ,אדוארד   144 ,142-140
אוריינטליזם   140-139
סקודרה ,ז'אנס   30
סרקוזי ,ניקולא   84 ,80
עוולות   74
התמקדות בעוולות במקום
באידיאולוגיה   77-74
עיד ,באסם   179
עיראק   181 ,3
"על שאלת הלאומיות" (סטאלין)
46
עלאם ,מגדי   60
ערב הסעודית   182-181
ערפאת ,יאסר   –167 ,164-163 ,130
170

213

פאוסט (גתה)   160
פאן־ערביות   142-141
פארך ,הלורד ביקו   61 ,58
הרהורים מחודשים על רב־
תרבותיות   59-58

הפדרציה הציונית של ניו יורק   126
פויכטוונגר ,ליאון   50-49
פולין   41-40
משלחות נוער אל מחנות
ההשמדה   167-166
פונדמנטליזם   ,60-59 ,56-55 ,13 ,2
,110 ,108 ,91 ,78-76 ,74
,178 ,173-172 ,154 ,138
181
פוסט־זהות (ראה גם רלטיביזם מוסרי)
,142 ,138 ,78 ,61 ,56 ,36
182 ,174 ,166 ,162 ,146
התמקדות בעוולות במקום
באידיאולוגיה   78 ,74
התקפתה על הזהות   62-52
חלוקה בין זהות טובה לזהות
רעה   145 ,143-142
היחס למשטרים טוטליטריים   74
כיבוד כל התרבויות
וערכיהן   91 ,79 ,67-65
לעומת כוחות טוטליטריים   73
פוסט־לאומיות   ,57-56 ,54 ,52 ,36
173-172
פוסט־מודרניזם   ט-י58-57 ,52 ,36 ,
פוסט־ציונות   165 ,144 ,139
פוקו ,מישל   57
הפורום הציוני של יהודי ברית־
המועצות   126–125
פוריטנים   161
פורש ,וולודיה   32-31
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פחד מוות   78 ,20 ,18 ,16-15
וזהות חזקה   29
פיליפס ,מלאני   59
פלסטינים   151 ,149 ,140 ,130
זכותם למדינה   145 ,142 ,140
פליטים   151-150 ,135
פנטקוסטלים   161 ,110 ,30
פפה ,אילן   145–144
פפר ,איציק   50
פרולטריון   43-42 ,39-38
פרס ,שמעון   165–164
המזרח התיכון החדש   166-164
צ'וקובסקי ,לידיה   יח
ציונות   121 ,117
אנטי־ציונות   144
העלאת יהודים   122-121
סוציאליסטית   ,120-119 ,117
123-122
צלם אלוהים   27 ,25 ,20-19
צ'מברליין ,נוויל   159
צ'רנישבסקי ,ניקולאי   120
צרפת   147 ,143 ,90 ,39
אינטלקטואלים יהודים   82-81
ביטויי זהות במרחב הציבורי
כסכנה   93
התייחסות לזהות כאל גורם מפלג
106 ,98
החוקה של נפוליאון   137
חירות כשחרור מהדת   96
היחס ליהודים ולישראל   81–80
היחס למוסלמים   92
היחס לרעלה   92 ,89 ,86
כיבוש אלג'יריה   39
צ'רצ'יל ,וינסטון   107

קאלאהאן ,ג'יימס   83
קבוצת מעקב הלסינקי   טו-טז ,יח,
71 ,68 ,48 ,30 ,21
קהילות מדומיינות   57
קולוניאליזם   143 ,140 ,138
קומוניזם   75 ,38 ,12 ,9-8
ויהודים   47-45
העמדה הקומוניסטית בעניין
הלאומיות   42
קוסמופוליטיות   85 ,56
קייזר ,רוברט   83
קים ג'ונג־איל   135
קינג ,מרטין לותר   105
קלדור ,מרי   56-55
קספרוב ,גארי   179
קפיטליזם   40 ,38
רבל ,ז'אן פרנסואה   84
רב־תרבותיות   י,59-58 ,52 ,36 ,
137 ,106
לעומת פלורליזם   95
רובסון ,פול   50
רודנות (ראה משטרים רודניים)   י,
160 ,77 ,63 ,17
רוזוולט ,אלינור   63
רוזוולט ,פרנקלין דלאנו   107 ,104
רוסיה   42-40
רושדי ,סלמאן   60
ריאל פוליטיק   ט
רייגן ,רונלד   104 ,83 ,71 ,31
רלטיביזם תרבותי ומוסרי   –65 ,58
140-139 ,81 ,79 ,72 ,66
וזכויות אדם   67-66
ַמ ֲעבָ ר לרלטיביזם משטרי   68-66
רעלה   92-86
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מפתח
בארצות־הברית   93-92
טענות נגד   89-88
יחסן של מדינות אירופה   88 ,86
הרשות הפלסטינית   164
שביט ,ארי   164 ,141-140
שו ,ג'ורג' ברנרד   49
שואת יהודי אירופה   136 ,9
שטיגליץ ,נטליה (ראה שרנסקי,
אביטל)
שייקספיר ,ויליאם   99
שיתוף פעולה עם הקג"ב   17-15
שלום   160-159
הבדלי זהות כסכנה
לשלום   162-161
ניסיונות להשיג שלום באמצעות
פיוס אידיאולוגיות
יריבות   172-171 ,159
שרבורן ,מיכאל   יט
שרון ,אריאל   172-171 ,155
שרנסקי ,אביטל   טו-יז,29 ,19-18 ,
170 ,103 ,89-87
שרנסקי ,נתן
בכלא ובגולאג   יד180 ,33-14 ,
הרצאות באוניברסיטאות
במערב   178-174 ,166
התפטרויות מממשלות ישראל
171-170 ,168-167
חייו בברית־המועצות   11-9
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יתרון הדמוקרטיה   יג52-51 ,1 ,
כשר הבינוי והשיכון   157-155
כשר הפנים   152
לא אירא רע   יב-יג
פעילות בברית־המועצות כציוני
וכדיסידנט במקביל   יד-
יט8 ,
שביתות רעב ועבודה בכלא   ,19
31 ,29
תחושת שייכות   18
תפילה   21-20
שרנסקי ,רחל   103
תהליך אוסלו   167 ,165-163
וחלוקת ירושלים   170-167
תהלים   31 ,19
התיאוריה ועולם המעשה   ט
תימן   3
תכלית ומשמעות   2
תכנית ההתנתקות   171-170
התנועה לזכויות האדם בברית־
המועצות   יד-טו
התנועה לשחרור יהודי ברית־
המועצות   יד-טז48 ,
תנועת השלום   69
כנשק בידי ברית־המועצות   –69
75 ,71
התנ"ך ופירושיו   137 ,121 ,112 ,31

