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 לאומיות ליברלית וזאב ז'בוטינסקיהרצאה בטקס חלוקת הפרסים: 

שנויים במחלוקת בפילוסופיה הפוליטית. כמושג המורכב ההמושג "לאומיות ליברלית" הוא אחד המושגים 

נושא  –לכאורה משתי רגליים שונות, הוא סובל מהתקפה משולשת: ראשית, בנוגע להגדרת הלאומיות עצמה 

מושג  –שנית, בנוגע להגדרת הליברליזם  ;התופס מקום מרכזי בדיונים האקטואליים בהגות הפוליטית

ושלישית, מעצם  ;אמורפי שנמצא בשימוש יומיומי כדי להגדיר מגוון של עמדות שונות ואף סותרות לעיתים

 החיבור בין המושגים "לאומיות" ו"ליברליזם", הנתפשים לעיתים קרובות כסותרים. 

תיאוריה "אמיתית", עקבית ושלמה, בעלת זכות ליברלית לא תמיד נתפשת כ-מכיוון שכך, התיאוריה הלאומית

קיום עצמאי ואידיאולוגיה מוגדרת. פעמים רבות, טוענים מבקרי הגישה כי לאומיות הינה תיאוריה המדגישה 

התורה הלאומית את חשיבות הכלל ואת מחויבות הפרט להשתתפות בקולקטיב ובמטרותיו. הם מזכירים כי 

י כבעל קיום היסטורי עצמאי, כשלם הגדול מסך חלקיו, המכתיב את בדרך כלל מתייחסת לקולקטיב הלאומ

תחום הפעילות הפוליטי של הפרט. ההשתייכות ללאום נתפשת כקודמת לפרט וכמעניקה לפרט משמעות 

". דברים אלה עומדים באופן אינטואיטיבי האומה את אלוהים ברא בראשיתוהקשר. או, כדברי ז'בוטינסקי, "

לית, אשר שמה את הפרט במרכז ואשר מבינה את הפרט כאינדיבידואלית אוטונומית בניגוד לתורה הליבר

המנהלת את חייה באופן עצמאי, גם אם לא במנותק מההקשר החברתי, הרי באופן שמסוגל להתעלות מעליו. 

 ".היחיד את אלוהים ברא בראשיתאו, כדברי ז'בוטינסקי, "

בינים הן את הלאומיות והן את הליברליזם, וזיהוי של מול הסתייגויות אלה, בחינה של הדרך בה אנו מ

השורשים המשותפים לשתי הגישות, יכולים בכל זאת לבסס את אפשרות קיומה של ה"לאומיות הליברלית". 

בעבודת המחקר שלי, ביקשתי לשרטט את אותם שורשים משותפים ולהבין את התיאוריה הלאומית ליברלית 

ליברליים ואשר למעשה -תביהם של הוגים שונים שהגדירו עצמם כלאומייםכאידיאולוגיה שלמה, באמצעות כ

פיתחו את אותה משנה סדורה. לאחר שביססתי בעזרת כתבים אלו את עקרונותיה המרכזיים של תורה זו, 



ביקשתי לקרוא בכתביו של זאב ז'בוטינסקי ולהבין האם ניתן לסווגו כהוגה המשתייך לאידיאולוגיה זו של 

 ברלית. לאומיות לי

, ובעיקר מרעיון הרעיון הבסיסי ביותר המשותף ללאומיות ולליברליזם הוא רעיון המודרניות והנאורות

רונות החשובים ביותר הוא עליונותה של הפרט וקיומה . מן הזווית הליברלית, אחד העקהריבונות שבמרכזם

ברעיון הבחירה, לפיו בחירותיה של . האופן הברור ביותר בו דבר זה בא לידי ביטוי הוא כתכלית בפני עצמה

הפרט מכוונות למימוש התכליות שלה עצמה, כלומר היא מממשת את האוטונומיה שלה לקבוע את התכלית 

אליה היא חותרת ללא כפייה והתערבות חיצונית. חלק מהבחירות והתכליות של כל אינדיבידואל הן 

לאומיות. כך מתקיימת הלאומיות לא כאמצעי כפייה קולקטיבי המתגבר על  –קבוצתיות, או במקרה שלנו 

העדפותיו של הפרט, אלא כאמצעי שחרור אישי המאפשר לפרט לממש את העדפותיו ולפעול למענן. כמובן 

שזוהי רק דוגמא חלקית, שאיננה מייצגת את מלוא היקפה של התיאוריה הלאומית ליברלית כאידיאולוגיה 

 סדורה. 

. כתביו של ז'בוטינסקי מייצגים את התפישה לפיה הלאומיות אינה שה זו אכן מיוצגת גם אצל ז'בוטינסקיתפי

 יכולה ליישם אותה. כפי שכתב:  –מנוגדת לתפישה המעמידה את הפרט במרכז, אלא להיפך 

צביעו לי על ""בראשית ברא אלוהים את היחיד" ]...[ לשם טובתם של היחידים נוצרה חברה, לא להיפך ]...[ י

אחד מידידי, שקרא את כתב ידי  ;הסתירה שבין ההשקפה הזאת ובין מהותה ותכנה של תעמולתי הלאומית

זה, כבר הזכירני שגם פזמון אחר שמע מפי: "בראשית ברא אלוהים את האומה". אין סתירה. את הפזמון 

אמין אמונה שלמה, כי בהתחרות השני ניסחתי בניגוד לאלה הטוענים כי "בראשית נבראה האנושיות". אני מ

וכמו כן קודם היחיד לאומה. וגם כי ישעבד אותו היחיד את כל חייו לשירות  ;בין שתי אלה, האומה קודמת

 רצון ולא חוב".  –גם זאת איננה סתירה בעיני: כך רצה  –האומה 

טרתה העיקרית היא הלאומיות הליברלית מחויבת לכן בראש ובראשונה לחבריה כפרטים אינדיבידואליים, ומ

להעניק להם מרחב בו הם חופשיים להגשים את עצמם ואת מטרותיהם. כפי שכתב ארנסט רנאן, זוהי 

לאומיות אשר חבריה בוחרים בה תדיר ובכך מקיימים אותה, בעצמם ולמען עצמם. עצם הבחירה הוא 

חד כקבוצה, את מהותם שמעניק תוקף להתארגנות, כיוון שבכך מממשים החברים, כל אחד כפרט וכולם בי

 כפרטים שהם תכלית לעצמם. 



מחויבות זו באה לידי ביטוי בתפישתו של ז'בוטינסקי את הפרט כתכלית העליונה, כמאמרו באחד מחיבוריו 

"רק רעיון אחד הדגשתי, גם מעל דפי העיתון וגם בנאומים מעל בימת "המועדון הספרותי" ]...[: האחרונים: 

באסיליאה" שכבר נגעתי בה למעלה, ושעליה, לו ברכני יוצרי -וס", אותה "פאןרעיון ה"אינדיבידואליסמ

ההבנה של היחיד כעליון  בחכמה ודעת מספיקות לניסוח שיטה פילוסופית, הייתי מייסד ובונה את כל שיטתי".

על החברה הכתיבה לשיטתו את הקשר בין הפרט לכלל. כליברל, ז'בוטינסקי הכיר בחשיבותה של המדינה 

סגרת מארגנת, וגם הכיר במגבלותיה ובסכנה אותה היא עלולה להציב לחירות הפרט. מתוך הבנה זו תיאר כמ

ז'בוטינסקי את המדינה כמעין "מעקה בחדר המדרגות", גוף שמטרתו להשוות את תנאי המשחק, לסייע לאלו 

גל לממש את שבאמת זקוקים לכך וליצור מסגרת קבוצתית שתאפשר לאדם הקשר חברתי דרכו הוא מסו

העדפותיו התרבותיות. יחד עם זאת, ז'בוטינסקי ביקש להגביל את יכולתה של המדינה להתערב בחיי הפרטים 

ולצמצם את הכפייה שבמרחב הציבורי לכדי מינימום. זוהי תפישה המשקפת את הרעיון הליברלי לפיו בני 

ניית המערכת המשותפת הזו מטרתה מנת לשפר את רמת חייהם. ב-האדם מתאגדים לכדי קהילה או מדינה על

 להגדיל את החופש לכל אחד מהחברים בה, דרך כינון המכנה המשותף המאפשר אמון ושיתוף פעולה. 

לאומי. ההשתתפות בקבוצת הלאום כפי שהיא -אצל ז'בוטינסקי, מכנה משותף זה התבטא במובן היהודי

סטוריה, במנהגים ובמיתוסים מצד אחד, מתוארת בכתביו מכוונת לאימוץ המורשת היהודית: בשפה, בהי

ובבנייתה המתחדשת של התרבות שכללה גם מיסוד פוליטי ובטחוני מן הצד השני. עם זאת, ההשתתפות הזו 

קהילתית, ובמנותק במידת מה מהמדינה עצמה. מתוך ההבנה כי -אמורה, לפיו, להתקיים בספרה האישית

י לאומים אחרים, שאף ז'בוטינסקי למדינה שתאפשר גם מדינת הלאום היהודי תכיל בהכרח גם אזרחים בנ

להם לממש את השתייכותם הלאומית מבלי לפגוע בזכויותיהם הבסיסיות כבני אדם ואזרחים. במדינה כזו כל 

לאום יוכל לקיים את חיי הקהילה שלו מבלי הפרעה מהמדינה. דבר זה כולל לא רק אפשרות לכל לאום 

תרבותו הלאומית, אלא אף לקיים לעצמו מוסדות פוליטיים  פח אתלטלהשתמש בלשונו הלאומית או 

. קהילות אלה לא יהיו מגודרות ומנותקות, אלא ירכיבו ביחד את אריג זו ומשפטיים המבוססים על תרבותו

החברה הישראלית, והחברים בהן ייקחו חלק הן בחיי הקהילה הלאומית והן בחיים הפוליטיים הכלליים של 

 המדינה. 

כלומר, במובנים מסוימים תפישת הלאומיות ותפישת האזרחות של ז'בוטינסקי ניצבות בפער מסוים האחת מן 

השנייה. קהילה אזרחית אחת יכולה להכיל מספר קהילות לאומיות. אולם גם הלאומיות וגם האזרחות כפי 

כיוון שהן מציבות במרכזן שהוא מבין אותן מושרשות באופן מהותי באידיאולוגיה הליברלית אותה הוא ייצג, 



ידי הפקרות וניתוק מוחלט מן -את הפרט וחירותה, ומבקשות לאפשר לה לנהל את חייה בעצמה, לא על

הנקודה החשובה כאן היא שאלת המוסדות הפוליטיים והקהילתיים אלא דווקא באמצעות השתייכות אליהם. 

סקי ואשר היא זו ההופכת אותו לאחד מהוגי שאלה אשר ניצבת במרכז הגותו הפוליטית של ז'בוטינ –הבחירה 

הלאומיות הליברלית החשובים בתקופה המודרנית. ז'בוטינסקי מבקש לצייר חברה, מדינה וקהילה אשר 

ההשתתפות בה היא וולנטרית: השתתפות כזו בהכרח מבוססת על הפרט ובהכרח שמה אותה לפני הקבוצה. 

אזרחית או  –להשתתף בעצמה, ולכן אין משמעות לקבוצה  אין משמעות להשתייכות אלא אם כן הפרט בוחרת

 הכופה את עצמה או את ערכיה על הפרטים החברים בה. -לאומית 

 


