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ÚÏÈÈ˙Ì ˘Ï

‰˘Ó¯ÈÌ ‰È‰Â„ÈÌ ·‡Ó¯È˜‰

˜˙ ÂÈÈ˘ËÈÈÔ

אחר חמישה עשורים של פעילות פוליטית ואינטלקטואלית קדחתנית, זכול

הברית להכרתה של האקדמיה. בימים–סוף השמרנים היהודים בארצות–סוף
16-15 באפריל השנה, התקיים בעיר ושינגטון כנס בן יומיים שכותרתו "תולדות

השמרנות הפוליטית של יהודי אמריקה". בין עשרים וחמישה המרצים והמתדיינים
בכנס, שבראשו עמד הפרופסור מורי פרידמן מאוניברסיטת טמפל, היו כמה

אנשי אקדמיה בולטים וביניהם ג'ון דיגינס, בכיר חוקרי ההיסטוריה של הרעיונות

הברית, ג'ורג' נאש, החוקר החשוב ביותר בנושא השמרנות האמריקנית,–בארצות
ויונתן סרנה, היסטוריון בולט העוסק בתולדות יהודי אמריקה.

הברית, אשר נודעו בצדק–הרעיון המרכזי שעלה מן הכנס היה שיהודי ארצות

כליברלים ברובם המכריע, תרמו גם תרומה נכבדה לתשתית הרעיונית של
השמרנות הפוליטית. אנשי רוח יהודים מילאו תפקידי מפתח כמעט בכל התפתחות

חשובה בהיסטוריה של השמרנות האמריקנית המודרנית, מאז לידתה בשנות

החמישים ועד למלחמות התרבות של שנות התשעים. עדות לתרומה זו ניתנה
על ידי כמה מן הדוברים בכנס, שהיו בעצמם דמויות מפתח בתולדות השמרנות

הברית.–בארצות

אולם, המסר החשוב ביותר שיצא מן הכנס היה קשור לתפנית התרבותית
בשמרנות היהודית בעשורים האחרונים. בעוד שאנשי הרוח היהודים שהיו

מעורבים בהקמתה של התנועה השמרנית האמריקנית המודרנית בשנות החמישים

שמרנים שהופיעו שני עשורים מאוחר–היו יהודים להלכה בלבד, אימצו הניאו
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יותר זהות יהודית לאומית, בעלת זיקה עמוקה לישראל ולציונות. ולעומתם,
הברית מטפח השקפת עולם הנסמכת–הדור הנוכחי של השמרנים היהודים בארצות

במידה רבה על המורשת היהודית. מגמה זו, אם תימשך, עשויה לא רק לעצב

מחדש את השקפתה הפוליטית של הקהילה היהודית האמריקנית, אלא אף להעשיר
הברית ובמדינות אחרות, ולסייע לשמרנים–את המחשבה השמרנית בארצות

לגבש סדר יום חדש שיתאים למצב שנוצר לאחר תום המלחמה הקרה וניצחון

האידיאלים של השוק החופשי.

חיץ שהפריד בין השקפותיהם הפוליטיות של השמרנים היהודים מן התקופהה
הראשונה ובין הלאומיות היהודית והמסורת היהודית תואר בכנס על ידי

, כתב העת˘ÂÏ ¯ÂÂÈÂההיסטוריון ג'ורג' נאש בהרצאה על ראשית ימיו של ה

שהניח את היסודות לתנועה שמרנית רחבה על ידי יצירת ברית בין מתנגדי
הקומוניזם, תומכי הכלכלה החופשית והמצדדים בערכים מסורתיים. שבעה מחברי

 פרנק צ'ודרוב, מרווין ליבמן, יוג'ין ליונס, פרנק—החוג הפנימי של כתב העת 

 היו אינטלקטואלים—טולדנו –מאייר, מורי ריסקינד, ויליאם שלאם ורלף דה
ממוצא יהודי, בעלי עבר של פעילות סטודנטיאלית רדיקלית, שביקשו להגן על

הפרט מפני התערבות המדינה, בין אם זו רודנותו המוחלטת של הקומוניזם

הסובייטי ובין אם זו העריצות הרכה האופיינית, לדעתם, למדינת הרווחה. למרות
שצ'ודרוב ומאייר היו בראשית דרכם בעלי השקפה ליברטריאנית ושאר חברי

קומוניסטים, הם הגיעו בהדרגה למסקנה שהמסורת הדתית–הקבוצה היו אנטי

היא חומת המגן העיקרית של התרבות המערבית מפני איום הרודנות. ברם, הם
לא ייעדו ליהדות תפקיד של ממש במאבק זה; הם תפשו אותה, טוען נאש, כדת

טקסית שאיננה מסוגלת לספק את הנוגדן המוסרי הדרוש כדי להתמודד עם

הרציונליזם הקיצוני של הנאורות. במקום לאמץ אל לבם את אמונת אבותיהם,
הסבו אלה מהם שפנו אל הדת את מבטם אל המסורות של עמיתיהם הנוצרים.

, הוטבלו ליבמן ומאייר˘ÂÏ ¯ÂÂÈÂבהשראת ויליאם באקלי, המוציא לאור של ה

טולדנו נמשך לקתוליות, אך נמנע–לנצרות, ושלאם נקבר בטקס קתולי. גם דה
מהמרת דתו בפועל, מתוך כבוד לאבות אבותיו שסבלו מידי האינקוויזיציה בספרד.

מגמה זו באה לידי ביטוי במסתו של צ'ודרוב, "איך הגיע יהודי אל אלוהים: חוויה

אינטלקטואלית", הנפתחת בהצהרה: "אני יהודי. לא שזה אכפת למישהו, ופחות
מכל לי עצמי".
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הזמ לדבנ םרז םינקירמא םידוהי םינרמש ושביג םיעבשהו םישישה תונשב
."תינרמש–ואינה העונתה" יוניכל הכזש המ תועצמאב ,םירצונה םהיתימע לש

–וינמ ןורשכ יכורב םידוהי ינש ידיב וכרענש תע יבתכ דמצ ביבס החמצ וז העונת

לש ÂÓË¯È˜ו לוטסירק גניוורא לש Ù·ÏÈ ̃‡ÈË¯ÒË ה:רבעשל םילקידר םה םג ,קרוי
–תוצרא לש ץוחה תוינידמ תא תיתרוקיב חורב ונחב הלא םינואטיב .ץֶרוהדופ ןמרונ

לש רוד ובציע ךכו ,םייתוברתה היתודסומ תאו הלש החוורה ינונגנמ תא ,תירבה

,ÂÓË¯È˜ לש םיבתוכה תליהק ."שדחה לאמשה" לש וכרדמ ובזכאתהש חור ישנא
–תוצרא תרירגשל התייהש ,קירטפקריק ןי'ג ומכ( תוידוהי–אל תויומד םג הללכ רשא

ידכ ןגייר לשממ להינש תינידמה הכרעמב חתפמ ידיקפת האלימ ,)ם"ואב תירבה

השבגתהש הרובחה וליאו ,תיטייבוסה תוטשפתהה תא רוחא בישהלו םולבל
םייזכרמ םימוחתב לשממה לש ותוינידמ תא התחנה Ù·ÏÈ˜ ‡ÈË¯ÒË הביבס

.החוורה יתורישב המרופר תגהנהו םיסמה תתחפה ,ךוניחה םהיניב ,םינפה תוינידמב

,םיימואל םידוהי םינרמש–ואינה לש םבור בור ויה ,˘ÂÏ ¯ÂÂÈÂב םהימדוקכ אלש
יוכידמ ולבסש םמע ינב םע םג ומכ ,לארשי תנידמ לש היתופיאש םע והדזהש

תוטלובה תובתוכה תחא ,רטקֶד 'גדימ הריהצה סנכב הירבדב .לזרבה ךסמל רבעמ

ורביד" לארשי לעש הרפיס איה ."תודלימ ייתומצעב הגופס תונויצה" יכ ,ÂÓË¯È˜ב
לע תומל התייה הדיחיהו תחאה יבל תעובש ,יירוענב" יכו התיבב "הלילו םמוי

לש םתוניוע חכונ שפנה טאש תשוחתש הנייצ איה ."לארשי ץראב םיסרתמה

לשו הלש תוקתנתהב בושח םרוג התייה לארשי יפלכ שדחה לאמשהו םזיסקרמה
םהיתימעמ םיבר ופחסנ ןהילאש "תוילקידרה תוגניחה"מ ,ץרוהדופ ןמרונ ,הלעב

רטקד לש הקומעה חורה תרומ תורמל ,תאז םע .קרוי וינ לש תיתורפסה הטילאב

םירזומה וייוויצמ דימתל טלמיהל" ,הירבדכ ,תוסנל תילרבילה הייטנה ןמ היתימעו
תידוהיה תרוסמה תא םינרמש–ואינה וכפה אל ,"םיהולא לש הרואכל םישקהו

יכ הנייצב שיגדהל רטקד השקיבש הדבוע — תיתוברתה םתעדותב יזכרמ קלחל

.םהלש ימוקמה תסנכה תיב תליהקל הלעבו איה ופרטצה הנורחאל קר
רק בדור האחרון, במהלך שנות השמונים והתשעים, החלו שמרנים יהודים

בולטים לתפוש את השקפותיהם הפוליטיות כעמדות הנובעות ממחויבותם

למורשת היהודית. אליוט אברמס, שהיה מן הדוברים המרכזיים בכנס, הוא נציג
מובהק של מגמה זו. כמו שמרנים יהודים אחרים, נמנה גם הוא על אלה שנטשו

את השמאל, בעיקר בגלל תמיכת השמאל בתנועות "שחרור" כמו אש"ף, שהיה

אז שחקן מרכזי בזירת הטרור הבינלאומי. השקפותיו של אברמס בתחום מדיניות
החוץ הן שגרמו לנשיא רייגן למנותו לעוזר מזכיר המדינה הממונה על ענייני
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זכויות האדם. בשנים האחרונות מפנה אברמס את תשומת לבו לענייני דת ותרבות,
והוא עומד עתה בראש "המרכז לאתיקה ולמדיניות ציבורית", בעיר ושינגטון.

 תסיסה אינטלקטואלית בקהילה היהודית,‡¯ÓÂ‰ ‡Â ÓÂ‡בשנת 1997 עורר ספרו 

בשל טענתו כי החזרה לאורח חיים מסורתי יותר היא התשובה ההולמת למשבר
יצת היחסיות המוסרית, שבה מדשדשת המחשבהִההמשכיות היהודית ולב

–היהודית הליברלית. שנויה במחלוקת במיוחד הייתה קריאתו ליהודי ארצות

הברית לחדול מעוינותם המסורתית כלפי ביטוייה הגלויים של הדת בחיי הציבור
וליצור חזית מאוחדת עם נוצרים השותפים לדעותיהם.

שמרנים יהודים נוספים הצליחו לרכוש קהל אוהדים רחב על ידי דיון בערכים

מן המסורת היהודית. בין הפרשנים והמנחים המצליחים ביותר של תכניות האירוח
ברדיו נמצאים כמה יהודים בעלי השקפה פוליטית שמרנית, כגון דניס פרגר, ד"ר

, שכולם קושרים בגלוי את הנושאים המוסריים,ֶדדוֶלורה שלזינגר ומיכאל מ

התרבותיים והדתיים הנידונים בתכניותיהם המיועדות לכלל הציבור האמריקני,
עם יחסם האישי למסורת הדתית היהודית. פרגר אף חיבר (יחד עם הרב יוסף

טלושקין) שני ספרים על היהדות, המיועדים לציבור רחב שאינו מכיר את מקורות

היהדות או את תולדות עם ישראל. דוגמה נוספת למגמה זו היא ספרה של
, המעלה על נס עקרונות יהודיים˙È·‰ ÏˆÈÚÂ˘העיתונאית הצעירה ונדי שליט, 

מסורתיים, כגון צניעות, ומעמיד אותם מול הצדדים ההרסניים, לדעתה, של

מהפכת השחרור המיני. ליסה שיפֶרן, שכתבה את "נאום מרפי בראון" המפורסם
 שבו בוטאה ביקורת על התמוגגותן של סדרות—של סגן הנשיא דן קווייל 

 הסבירה בכנס כיצד החלטתה—הוריות –טלוויזיה אמריקניות ממשפחות חד

"להזדהות כיהודייה, וכיהודייה שלוקחת את מסורתה ברצינות" תואמת את עמדתה
הפוליטית השמרנית. ברוח זו, היא קראה לשמרנים היהודים להישען על מסורתם

הברית.–כשהם מחפשים מזור לחוליים של חיי התרבות בארצות

ייתכן כי הביטוי המובהק ביותר לתמורה שהתחוללה אצל השמרנים היהודים
 של בקלי. דוד קלינגהופר, עורך בכיר,˘ÂÏ ¯ÂÂÈÂהברית נמצא דווקא ב–בארצות

כתב מספר מאמרים, שבהם הוא קושר את מחויבותו למורשת היהודית עם

השקפותיו השמרניות, ואפילו משלב בהם מושגים מן המסורת הרבנית. בשנה
, שבו הוא מתאר אתÂ‰ß È‡ÒÙÈשעברה פרסם קלינגהופר ספר אוטוביוגרפי, 

מסעו אל היהדות.
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הברית ובין הליברליזם–ל אף שהקשר ההדוק בין קהילת יהודי ארצותע

הפוליטי לא יתרופף בעתיד הקרוב, הניסיון לבסס את הקשר בין המורשת

היהודית לשמרנות הפוליטית עשוי להעניק לגיטימציה לתפישות שמרניות בקהילה
היהודית האמריקנית. התפתחות זו עשויה להביא תועלת רבה לקהילה היהודית

כולה: הגישה השמרנית של אנשי רוח יהודים יכולה, למשל, לשמש גשר רעיוני

בין רפורמים וקונסרבטיבים לאורתודוקסים. קבלתם של הטיעונים המועלים
 בציבור הקוראים הרחב עשויה לחזק˙È·‰ ÏˆÈÚÂ˘ו ‡¯ÓÂ‰ ‡Â ÓÂ‡בספרים כמו 

אורתודוקסיים לדרך החיים–את ההערכה שרוחשים יהודים מן הזרמים הלא

היהודית המסורתית; ובמקביל, היהודים האורתודוקסים עשויים לגלות שיש
ברית גם מחוץ לחוגים הצרים של אלה החולקים עימם את תפישתם–להם בני

לגבי שמירת ההלכה.

תיטילופה תונרמשל ךרע–תבר המורת תולעהל יושע הז ךילהת :דועו תאז
התוכזל המשרש םימישרמה םיגשיהה תורמל .תורחא תונידמבו תירבה–תוצראב

םוי רדס לש שדחמ בוציעהו הרקה המחלמב ןוחצינה — םימדוקה םירושעב

לש תוברתה תומחלמב תונרמשה לש הכרד החלצ אל — םינפה תוינידמ םוחתב
יכרעב םידדצמה לש םהיתונויסינ ויה דחוימב םייתייעב .תונורחאה םינשה

שפוחל םימחולה דצמ תיתיזח–וד הפקתמ םע דדומתהל םייתרוסמה החפשמה

,"םייפולחה םייחה תונונגס" ידיסח דצמו ,ינוציק םזילאודיבידניאל ופיטהש ינימ
םימוחתב החתיפ תידוהיה תרוסמה .לבוקמה יתחפשמה הנבמה תפדעהל םידגנתמה

ןמ רתוי בחרה רוביצב לבקתהל היושעה ,םייתואיצמ םיכרע תכרעמ הלא

יסומע םינועיטהמ וא ,םירצונ םיפיטמ םע םיתעל ההוזמה תירסומה תודסחתהה
הרושקה ,תונרמשה לש התימדת .םינרמשה הרבחה יעדמ ישנא לש תוקיטסיטטסה

םיטסילטנמדנופו םיקודא םילותק םע םינקירמאה תיברמ לש םתעדותב םויכ

תוכזב רצוויתש תיתד–ןיבה תואיצמהמ תרכשנ תאצל ףא היושע ,םיטנטסטורפ
.םידוהי חור ישנא לש תידוחייה תיתוברתה תרוסמה םע גולאידה
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