
חדרו  אשר  זרים,  גורמים  עם  הישראלית  בציבוריות  שונות  קבוצות  לזיהוי  המושג  משמש  בבסיסו 
היום  ועד  מאז  ומתפקדים  כעם,  ימיו  בשחר  דם(  קשרי  באמצעות  )המוגדר  היהודי  הקולקטיב  אל 
הַגיס  עם  הרדיקלי  השמאל  של  בזיהוי  רק  מדובר  אין  ומזיק.  מחטיא  אחדות,  מפר  שלילי,  כגורם 
הממשלה  התקשורת,  גם  קרובות  לעיתים  מוכנסים  רב  הערב  גדרי  תוך  אל  המטאפיזי;  החמישי 
הוא  המקסימלית  בתחולתו  בצבא.   בכירים  ואף  המשפט  מערכת  הפוליטי,  המרכז  מן  ופוליטיקאים 
עשוי אף לכלול את כלל הציבור החילוני, ולמצער את הנהגתו ואת מי שנתפסים כמעצבי המדיניות 
אונטולוגי- רווח,  כהסבר  אלה  חוגים  בקרב  אפוא  משמש  רב  הערב  מושג  בתוכו.  הקהל  ודעת 
היהודית.  החברה  של  השונים  המרכיבים  בין  ־  התרבותי-אידיאולוגי  ־  ולהבדל  ליחס  ביולוגי, 
בציבור  המתחוללים  בתהליכים  כרוך  הוא  כמובן;  הקשר  נעדר  אינו  רב  בערב  הגובר  השימוש 
ביחסו  והן  למדינה  ביחסו  הן  העמוק  במשבר  ובעיקר  האחרונים,  העשורים  בשני  הדתי-לאומי 
השומרון.  ובצפון  עזה  ברצועת  ההתנחלויות  פינוי  בעקבות  ששיאו  החילוני,  הציוני  הציבור  אל 
מעורר  הדברים  שמטבע  במחלוקת,  מאוד  ושנוי  מורכב  בשימוש  מדובר  כי  להדגיש  יש  עוד 
זה.  לשימוש  לכאורה(  )לפחות  המתנגדים  ובין  שימוש  בו  העושה  המיעוט  בין  ער  פנימי  פולמוס 
מקי רב  הערב  מושג  של  והמטאפיזיים  המיתיים  המקורות 

הפול המחשבה  בין  דיכוטומי  יחס  אימוץ  על  אמנם  לים 

המתנחלים,  של  הפוליטית  המיתולוגיה  ובין  וה”רציונלית”,  ה”נאורה”  המערבית,  המודרנית  יטית 
המובנית כהיפוכה של הראשונה. ואולם, כפי שהראה שלמה פישר, ראייה זו מבוססת על ניתוח הציונות 
הדתית הרדיקלית והגותה בפריזמה של הפרדיגמה הפונדמנטליסטית במחקר.  פרדיגמה זו, המותחת קו 
מקשר בין מגוון תופעות של דתיות מתחדשת בעלת גוון פוליטי במאה העשרים, נוטה לתארן כתשליל 
של המודרנה: המחשבה הפונדמנטליסטית היא “טוטליסטית ואף טוטליטרית”, ומתאפיינת בדחייה של 
המודרנה, בהסתגרות ובמגננתיות, במשיחיות, בנטייה לבנות “מיתולוגיות קוסמולוגיות”, ולכן באי-
רציונליות. בכך נוטלת פרדיגמה זו חלק בשיח אוריינטליסטי שמבנה את הציונות הדתית הרדיקלית כ”אחר 
תרבותי המעורר סלידה”, המשמש לשם הבניית הזהות הנאורה של החוקרים.  לענייננו, הטעם העיקרי 
לדחיית אוריינטליזציה זו הוא הכפייה שהיא כופה עלינו להתייחס ל”מיתולוגיה פוליטית” זו כאל מערכת 
שיחנית עצמאית, שאינה מאפשרת להכיר בהשתייכות המובהקת שלה למסורת הפוליטית המערבית 
המודרנית, למשל באופן שבו היא “מציגה אידיאל דתי של לאומיות אקטיבית וחדשה, המגיעה מן העולם 
המודרני ונוטלת בו חלק”, בה במידה שהיא יונקת ממה שנתפס כשיח “פנימי” יהודי ומעוצבת על ידיו.  
אבקש לטעון כי זיהוי הרציפות בין האידיאולוגיה הפוליטית של הציונות הדתית הרדיקלית העכשווית 
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