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ÚÏ ‰‡ÂÂÈÏÂ˙ ‰ÙÂÏÈËÈ˙

˘Ï ‰È‰Â„ÈÌ

‡¯ÂÂÈ‚ ˜¯ÈÒËÂÏ

סופר סול בלו אוהב לספר מעשה שהיה בימי נעוריו. סול, שהיה אזה
סטודנט באוניברסיטת שיקגו, נמשך משיכה עזה, כפי שנמשכו רבים כל

כך מאיתנו בשנות השלושים, לאידיאולוגיות של הסוציאליזם, המרקסיזם,

–הלניניזם והטרוצקיזם, כמו גם לרעיון "המהפכה". הוא וקבוצת סטודנטים חברים
 היו מתכנסים לעתים קרובות בדירת דודתו, שהייתה— רובם יהודים —לדעה 

סמוכה לאוניברסיטה. הפגישות התארכו עד השעות הקטנות של הלילה,

של והאינטלקטואלים הצעירים עסקו בהן בהתלהבות בשאלות מופשטות
מרקסיזם ולניניזם. בזמן ששוחחו הייתה דודתו של סול ממלאת את פיותיהם

תה ועוגיות בניסיון להרגיע מעט את הרוחות. בתום הפגישות, לפנות בוקר,

הייתה דודתו של סול מעירה לו: "החברים שלך הם כל כך מבריקים, כל כך
מבריקים. אבל טיפשים!"

מובן שעם השנים נחלשה אותה דבקות נוקשה בתורות המרקסיזם והלניניזם,

אך גם אם השתנו הדוקטרינות, היהודים ברובם הגדול לא השתנו כלל. בישראל,
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כמו גם באמריקה, מוסיפים היהודים עד היום הזה לשלב התעניינות עזה, כמעט
פתולוגית, בפוליטיקה, עם נטייה עזה באותה מידה לאווילות פוליטית.

,םידוהיה לש תינידמה הירוטסיהב יוצמ וז העפותל רתויב לקה רבסהה יכ המוד

הירוטסיההש םע .תיטילופ תונוא–ןיא לש היתודלות הרקיעב איהש הירוטסיה
איה ךכ תוחפלש וא ,תורמעתהו די–תלזא לש רופיס לודגה הקלחב איה ולש

.תחלוממ תואנידמל םישורדה םירושיכה תא ומצעל שוכריש יופצ וניא ,תשפתנ

הבישח ירהש ,הז ןיינעב הברה עייסל תולוכי ןניא םיאיבנהו ל"זח לש םהיתורוסמ
תידוהיה תינוליחה הבישחה ךכ םושמו ,תינוליח הבישח איה התוהמ םצעמ תינידמ

תודדובמו תוראופמ תוישרפ המכב דימתמו זאמ הדקמתה םייטילופ םיניינע לע

ךא .אמור דגנ תוממוקתההו םיאנומשחה תומחלמ תמגודכ דרמו תוממוקתה לש
תרוסמ תיתשהל רשפא וילעש סיסב הווהמ ולא תוישרפ לש ןרכז םא קפס

ןגהלו חוכ ליעפהל ךיא וננמז–ינב םידוהי דמלל לכותש תינידמ המכח לש תישממ

המכח לש תאזכ תרוסמ לש הנורסח םויה דע .םיידוהי םיסרטניא לע הכלהכ
,םילארשיה םידוהיה תוברל ,םידוהיה לש םייטילופה םייחה תא הוולמ תינידמ

.ימצע ןוטלשב ןויסינ תונש םישימח םמצעל ורבצ רבכ ולאש יפ לע ףא

לאמיתו של דבר, אחד המאפיינים הבולטים בשיח הפוליטי הישראלי, אם
אמריקנית והאירופית,–נבחן אותו מנקודת מבטה של החשיבה הפוליטית האנגלו

אופק. על פני השטח נראה השיח הציבורי בישראל לעתים קרובות–צרות הוא

מתוחכם, אפילו אפנתי, אבל הוא נטול הדים היסטוריים של ממש. הדים של
התייחסות למסורות החשיבה המדינית המערבית, השכיחים בעיתונות האמריקנית

והמערב אירופית, כמעט שאינם מצויים בדיון הציבורי בישראל. אין מדובר

 יש בישראל כמה אקדמאים ברמה גבוהה בתחומי התיאוריה—במיעוט ידע למדני 
 אבל אין בנוכחותם של יחידים כאלה כדי להתחיל—והפילוסופיה המדינית 

בתיקון החסר במסורות הפוליטיות של ישראל. הזרם המרכזי בחשיבה המדינית

–הציונית צמח מתוך החשיבה המדינית של הלאומנות הרומנטית בת המאה התשע
 וזו כשלעצמה היא תנועה שמגרעותיה ניכרות—עשרה במרכז אירופה ובמזרחה 

בעליל באזורים אלה כיום. במדינה היהודית, כבמזרח אירופה, נחוצה הזרקה של

חשיבה מבחוץ; הזרקה של חשיבה, ובכך אני מתכוון ליבוא של חכמה מדינית
אמיתית, לא רק חיקוי של כל אותן עמדות הרווחות במערב.

מבחינה זו נודעת חשיבות עצומה לתרגום היצירות הקלאסיות של השמרנות

הפוליטית המערבית לעברית. אפשר שלא יימצאו קוראים רבים לתרגומים האלה,
אבל רק מתוך לימוד רציני של מסורת זו יוכלו הישראלים להתחיל לפתח הבנה

אמיתית באשר לתפקידה של פוליטיקה שמרנית במשטר מדיני בריא.
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לאור יחסו ההיסטורי של הימין האירופי ליהודים, טבעי שליהודים בישראל
תהיה נטייה להתעלם מן החשיבה הפוליטית השמרנית של ארצות אחרות, ולחשוב

כמעט אוטומטית במונחים השאובים מן האידיאולוגיה של השמאל האירופי.

ואכן, השיח הפוליטי הישראלי רווי עמדות והנחות יסוד שמאליות. לאמיתו של
כבר אין אמון בחזון דבר, הוא רווי עד כדי כך שאפילו בתחומים שבהם

הסוציאליסטי, האתוס הסוציאליסטי עדיין חזק כשהיה, והוא מצליח לפסול כל

ניסיון רציני לפעול על פי סדר יום שאינו סוציאליסטי. מניסיוני אני למד שכמעט
לשעבר מוסיפים להתנגד לקפיטליזם. כיום–בכל ארץ רוב הסוציאליסטים

הסוציאליזם הוא מטרה מדינית שאינה מעזה להתקרא בשמה, שהרי אין אמון

בו כמשטר. אבל אין פירוש הדבר שחברות סוציאליסטיות חדלו להיות
סוציאליסטיות. תחת זאת מחפש הסוציאליזם לעצמו מקלט במגוון גדול של

קפיטליסטיים, המכונים בשמות אחרים, או שאינם–עמדות וקווי מדיניות אנטי

מכונים בשם כלל. סוג זה של סוציאליזם הוא שנראה לעין היום בישראל, כמו
גם באנגליה ובצרפת ובמקומות אחרים. ברם, ישראל היא כמעט יחידה במינה

–סוציאליסטית או בתר–בכך שהיא משוללת אותם סוגים של חשיבה טרום

סוציאליסטית שהיו יכולים להביא תועלת למנהיגיה ולאזרחיה.
תרגומה של חשיבה מעין זו לעברית הוא חיוני ביותר. הוציאו לאור, והקוראים

הברית ובבריטניה, אם כי נדרשת–סופם שיבואו. ראיתי איך קרה הדבר בארצות

 לעתים קרובות, סבלנות—סבלנות אדירה כדי לממש את התהליך עד תומו 
העולה על כל מה שנוכל לשער. רעיונות מוטעים, משקנו להם אחיזה בנפשו של

אדם צעיר, נעשים כה סבירים, כה מובנים מאליהם, עד שקשה לשנותם. זכור לי

קורס על בעיות הערים שלימדתי פעם באוניברסיטת ניו יורק, שבו נדרשנו
לסוגיית הפיקוח על שכר הדירה. תוך שבועות אחדים תפשו הסטודנטים את מה

שהיה ברור לרוב האנשים המעיינים בסוגיה: שפיקוח על שכר הדירה הוא רעיון

גרוע גם להלכה וגם למעשה, למעט בתנאי חירום. ובכל זאת, כאשר ניגשו
הסטודנטים לבחינותיהם בסוף הסמסטר, התברר שלפחות מחציתם פשוט שכחו

את מה שלמדו בנושא הפיקוח על שכר הדירה, ושוב נדמה היה להם כי זהו רעיון

שאין טוב ממנו. אשליה "מתקדמת" היא לחשוב כי בשוק הרעיונות תמיד תגבר
האמת על הטעות. האמת היא אשר זקוקה לעזרה, ואילו הטעות בדרך כלל

עושה חיל.

לכן כשאנו עושים את דרכנו אל החכמה המדינית, נחוצים לנו ספרים, כתבי
עת ומאמרים לקריאה. אנחנו חייבים להיות מוכנים לשקוד בלא לאות על הפקת

מעט יתחיל אקלים הדעות להשתנות.–כל הספרים והמאמרים האלה, עד שמעט
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לנין, הזכורה לי עוד מימי נעוריי להצלחה שהמציא–למעשה, אני מתאר נוסחה
כטרוצקיסט. תחילה אתה מוציא לאור ביטאון תיאורטי, אחר כך אתה עובר

לספרים ולחוברות, ולבסוף אתה מוציא עיתון. משעה שקם לך עיתון שיכול

להוריד את התיאוריות שפותחו בפרסומים מתוחכמים יותר אל הפוליטיקה
יומית, הרי האפשרות להגשים את הרעיון כבר עומדת בפתח.–היום

לא תמיד נוחלת נוסחה זו הצלחה, כמובן, וודאי שלא נוכל לקוות שהיא

תצליח אם הרעיונות הנידונים הם רעיונות עלובים. אבל אחת המעלות החשובות
של המסורת המדינית השמרנית היא שמבחינה ספרותית ואינטלקטואלית היא

–באמת מצוינת. ואין המדובר רק בהעדפות סובייקטיביות. המבחן למסורת רבת

עוצמה הוא אם נקודת ההשקפה שלה מספקת שפע של תובנות המוסיפות
להיות שימושיות זמן רב לאחר שנכתבו. ועובדה היא ששמרנים יכולים להוסיף

לקרוא שוב ושוב חלק נכבד מן הספרות של מסורת זו, ולהמשיך להשכיל ממנה.

כדאי להשוות זאת למה שקורה להוגי דעות מדיניים שמאליים, הזוכים לתהילה
בשעתם, ואז נעלמים מן העין. הסיכון הכרוך בהיותך "מתקדם" הוא שתמיד

תעלה איזו גרסה חדשה של קדמה שתבקש להיגמל מכל מה שנחשב בעל ערך

בעיני המתקדמים שנים אחדות לפני כן.
מי קורא היום את הרולד לאסקי, למשל? בימי לימודיי באוניברסיטה היו

הכל קוראים אותו. הוא היה אחד הפילוסופים המדיניים הנחשבים ביותר בעולם.

ראש מפלגת הלייבור הבריטית, איש נבון מאוד–הוא היה סוציאליסט ויושב
–ספור, וכמובן היה יהודי. אולם בקורסים למדע המדינה בארצות–שכתב ספרים אין

הברית או באנגליה כבר אין עוסקים בו כלל, וספריו אזלו מן השוק. לעומת זאת,

יורשו בבית הספר הלונדוני לכלכלה, מייקל אוקשוט, שהיה שמרן, חיבר מסות
שעדיין חוזרים ומדפיסים אותן, עדיין מצטטים מהן, והן עדיין נוחות מאוד

 לא רק מפני שכתיבתו הייתה אלגנטית כל כך, אלא מפני שלרעיונות—לקריאה 

ועומד. זהו יתרונו של השמרן על פני הוגי הדעות–שבאותן מסות יש ערך קיים
קיימא, ולכן רעיונותיו נשארים–במונחים בני מן השמאל. השמרן נוטה לחשוב

רלוונטיים תמיד.

יומה של מסורת שמרנית חיה בישראל יוכל לתרום רבות, ולא רק לשינויק

האווירה הסוציאליסטית בארץ. היא תוכל, למשל, לעורר אחדים לחשוב
בדרכים שתסייענה לגשר על הפער בין דתיים לחילוניים, שהוא אחת הרעות

החולות של הפוליטיקה הישראלית.
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כשהתחלתי לכתוב על השמרנות, אחד הטיעונים העיקריים שלי היה שצריך
 דהיינו, את תורת הכלכלה של השוק—ליישב את אדם סמית עם אדמנד ברק 

החופשי עם הסוציולוגיה המדינית של חברה שמרנית. סתירה זו שבין שתי דרכי

מחשבה אלו היא בעיה לפוליטיקה האמריקנית, שהרי לעתים קרובות מתנגשת
הפרספקטיבה של סמית עם זו של ברק בתוך המפלגה הרפובליקנית. אין ספק

שזוהי בעיה בולטת מאוד בפוליטיקה הישראלית, שבה אלה המעריכים את

חשיבותו של החופש מתקשים להבין את התפקיד השמור למסורת בחברה
בריאה, ולהפך.

למרות זאת, עובדה היא שאדם סמית ואדמנד ברק היו ידידים שהתפעלו

איש מכתבי רעהו, ולמיטב ידיעתנו לא ראו ניגוד או סתירה יסודית ביניהם. יתר
התנועה השמרנית עשרה התייחסה אליהם–על כן, במשך כל המאה התשע

 דבר שהיה מן האפשר משום שהשמרנים—בבריטניה במידה שווה של הערכה 

דוגמטיים. הם הבינו כי לעתים קרובות רעיונות–הבריטים היו נבונים ובלתי
שאינם מתיישבים להלכה יכולים לדור בכפיפה אחת ולהשלים זה את זה בחיי

המעשה, כל עוד המעוף שבתיאוריות מרוסן על ידי חכמה מדינית, שמקורה

השמרנות כולה: הרעיון בשכל הישר. במובן מה, זוהי תובנה העומדת ביסוד
שקיים דבר הקרוי חכמה, ושבסיכומו של דבר, יש לה חשיבות רבה יותר מלכל

תיאוריה בגיבושה של מדיניות נכונה. ורעיון זה הוא שזקוק בזמננו לאישוש יותר

מכל רעיון אחר. אנו חיים בתקופה שבה החכמה חשודה בעיני אותה עמדה של
רציונליזם יהיר, המתייחסת בחשדנות לכל מה שפועל כהלכה בחיי המעשה, כל

עוד לא נמצאה לו הוכחה בתיאוריה.

םושמ אקווד דומילל תויואר ינרדומה ןדיעב תינידמה הבישחה תודלות
קושה לש ותלועפב ןויגיה אוצמל ,הבר הדימב חילצהש ,ןויסינ תוגציימ ןהש

םיישיא םיפחד לש תחתור הרוי אלא וניא וליאכ היה הארנ םעפש ,ישפוחה

ץמאתהל ךרוצ ןיא םויכ .הרבחל בוטש המ םע םינפ םושב םבשייל ןיאש ,םייכרנא
ךכ םשל יד ;ךכ לכ הבר הכרב המיע תאשונ קוש תלכלכ עודמ ןיבהל ידכ ךכ לכ

תא תדגונ וז הנבה לבא .קייאה ךירדירפ תאו תימס םדא תא ןויעב אורקל

תא הדמתהב שדחלו רוזחל ךירצ ןכלו ,אשונב ונלש תונושארה תויציאוטניאה
תונבותה ,ןכ אל םאש ,וז תרוסמב הזיחאה תא רמשל ידכ ,יכוניחה ץמאמה

הלשממה הנדוקשת אל םא .הנדבאת הלאה םירפסב תונומטה תוקימעמה

תונויערה תא תוכפוה ןהש ךות ,הז אשונב דמלנש המ תא םינפהל הרבחהו
תוטלחה לבקל תלוכיה ונל דבאת בוש ,םיישעמ םילגרהל םיטשפומה םיילכלכה

.הז םוחתב תוחוכנ
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והנה, אם בתחום הכלכלה זכינו למסורת פוליטית מוצלחת ומפותחת כל כך,
ליזמתו ולהחלטותיו של הפרט, למה לנו הדת? האם אין המניחה מרחב כה גדול

חירות כדי ליצור את החברה הטובה? גם אם יש המחזיקים בדעה זו, לא כךַדי ּב

גורסת המסורת השמרנית המערבית. לפי החשיבה השמרנית, אין כלכלת שוק
יכולה לפעול אלא בחברה שאנשיה הם, במידה מספקת, בורגניים: כלומר, הם

אנשים חרוצים, שומרי סדר, שומרי חוק, ושומרי מסגרת המשפחה המסורתית,

 על מנת שלמרות— כספיים ומיניים כאחד —הדוחים סיפוקים אפשריים 
החופש שניתן להם, יוסיפו לכלכל את העתיד על חשבון ההווה. ונראה שהדת

אפשר בלעדיו אם אנו מעוניינים בחברה של אנשים כאלה, אשר–היא הכרח שאי

מנהלים אורח חיים כזה. דומה שזוהי אמת סוציולוגית. המסר הבסיסי ביותר
של הדת הוא שהעולם שלנו הוא באמת בית, ולא רק מקום ללינת לילה,

גורל כולנו הם חלק מאיזו שלמות רחומה–הצדק שהם מנת–ושהטרגדיות ואי

יותר, אם גם לא בהכרח ניתנת להבנה. הדת היא המרסנת את הדחף הנהנתני
צמיחתו קלה כל כך בחברה פתוחה המבוססת על כלכלת שוק. האנוכי, אשר

לש תינידמה תרוסמל קרב דנמדא לש ותמורתל תערכמ תובישח תעדונ ןאכ

קודא היה אל אוה ;ריהזמ גולואית וא דחוימב קודא היה שיאהש אל .ברעמה
היה אוהש הדבועב הנומט קרב לש ותובישח .ללכ גולואית היה אל םגו ותדב

תיתרוקיב הבישח לעב םדאל ריבסהל היה לוכיש ,ינוליח יטילופ ןקיטרואית

תינויגה תויהל הלוכי )תיטילופ היסקודותרואכ הומכ( תיתד היסקודותרוא עודמ
השעמ ,ברפלמיה דורטרג 'פורפ ,יתשא תרפסמ הז ןיינעב .תילאוטקלטניא הניחבמ

להקב .תיטירבה תינידמה הבשחמה לע הטיסרבינואב הדמילש סרוקב היהש

םירועיש המכ ירחא .תינדקשו הטקש ,תיתד היידוהי ,תחא הריעצ התייה הידימלת
:הל הרמאו יתשאל הריעצה השגינ ,קרב דנמדא יבתכב קדקודמ ןויעל ושדקוהש

לע רגנסל לכות וישכעש רמול השקיב ךכב ."הייתד ינא עודמ תעדוי ינא וישכע"

וישכע ןכש ;םיסקודותרוא םניאש ימ לש םתעד לע םג םילבקתמה םיחנומב תדה
לכ לש ןיתישה ינבאמ איהש — תרוסמל הקומעה הרקוהה תא ריבסהל לכות

ותביתכ ןושל התייהש ,ילנויצרה ינוליחה חישה לש ונושלב — היסקודותרוא

.קרב לש
רעיון ה"מסורת" כמושג פוליטי תפס מקום מרכזי בוויכוח האידיאולוגי בין

ין, שהיה אחד מחסידיה הנודעים ביותר של המהפכהֵאדמנד ברק לתומס ּפ

הצרפתית. פיין היה זה שהכריז: הניחו למתים לקבור את המתים. ברק, לעומת
זאת, טען כי ראוי שתהיה למתים זכות הצבעה בעולם ההווה, בשל החכמה

שינחילו לנו הרעיונות שהם שאבו מניסיון חייהם.
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לרוע המזל ניצח פיין בוויכוח הזה, ומשום כך טיעונים המבוססים על המסורת
עושים רושם מועט כל כך על רוב הצעירים בימינו. בזמנו נהגתי להשתמש

במשחק כדי לעזור לסטודנטים שלי באוניברסיטת ניו יורק להבין את כוונתו של

הברית יש חמישים מדינות השונות זו–ברק. הייתי מצביע על העובדה שבארצות
 בגודל, באוכלוסייה, באוצרות הטבע, בהכנסה לגולגולת, וכן—מזו בתכלית 

סמכויות זהות בתוך הלאה. אולם חרף הבדלים אלה, לכל אחת מן המדינות יש

גבולותיה לטפל בעניינים כבדי משקל כחינוך, אנרגיה, תחבורה ורווחה. יתר על
הברית. הייתי–שני צירים בסנאט של ארצות כן, לכל אחת מחמישים המדינות יש

עין היו מתחילים–שואל אותם אם הדבר סביר. הם, כמובן, סברו שלא, וכהרף

הברית, מחלקים את הארץ מחדש כדי שכל–ארצות לשרטט מחדש את מפת
המדינות תהיינה שוות יותר בכל המובנים האפשריים. רק לאחר שהקדישו לכך

מחשבה ומאמץ, החלו לשאול את עצמם אם אמנם יש היגיון מעשי בתכניתם

השוויונית למופת. הם תפשו שלאנשים החיים באזורים אחרים יש עמדות
פוליטיות, חברתיות וכלכליות שאינן זהות לעמדותיהם שלהם כתושבי ניו יורק,

ושהאזורים החדשים שהמציאו לא יהיו שטחים הומוגניים בעלי אוכלוסייה

ולבסוף, הם התחילו להבין שלפחות לכמה מן המדינות יש אינטרסים הומוגנית.
מקומיים ונקודות מבט מקומיות שלא יבואו לידי ביטוי אם יצלחו מאמציהם של

הסטודנטים להשיג מין רציונליות צרופה בפוליטיקה.

מבין סטודנטים הזוכים ללמוד את פיין ואת ברק כאחד, תמיד יהיו אחדים
סטודנטים המקורבים במידה זו שימצאו כי ברק משכנע יותר. לעתים אלה הם

או אחרת למסורת דתית. בדרך כלל אין ברק נחשב למגינם של היהודים או

כי הוא לא הקדיש להם מחשבה מרובה. אך מעניין לקרוא את היהדות, ונדמה
 בכך התכוון להרגל, למנהג, למקובל,—דבריו על מה שקרוי בפיו "משפט קדום" 

 ולהעמידם בהקשר המסורת היהודית. וכך כתב:—למסורת 

הנובתה יאלמ ךמס לע שיא–שיא רוחסלו תויחל תוירבל חינהל ונא םיששוח

בטומ יכו ,דבלב םצמוצמ יאלמ שיאו שיא לכלש ונב שי דשח יכ ,ולש יטרפה

םימואלה לש יללכה םנוהלו םרצוא–תיבל וקקדזי םא םייטרפה םישנאל היהי

–םיטפשמה תא וצפצפיש תחת ,ונכותבש הבשחמה יקימעממ םיבר .תורודהו

תמעפמה הרתסנה המכחה יוליגל םתוחקיפב םה םיעייתסמ ,םייללכה םימודקה

,)ךכב םיחילצמ םה ןיא תוקוחר םיתעל קרו( םשקובמ תא ואצמי יכו .םהב

הנובתה לע ,םודקה–טפשמב וכישמי םא תושעל רתוי וליכשי יכ םה םירובס

ריתוה–ילב םודקה–טפשמה תרדא תא םהילעמ וכילשי םא רשאמ ,ותסנרפמה
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ול שי ,ובש הנובתה לע ,םודקה–טפשמה ירהש ;המוריעב הנובתה תלוז רבד

לקנה .התודימת תא הל הנַקי רשא הביח–שגרו איהה הנובתל שעמ תתל עינמ

–ביתנב לכשה תא ךילומ אוה ןכ ינפל ?הרצ תעל םודקה–טפשמב זחאיהל

–חסופו המת ,ןקפס ויסוסיהב םדאה תא חינמ וניאו ,רשויו המכח לש םירשימ

תויהל ךפוה םדא לש ֹורשוי םודקה–טפשמה תוכזב .הערכהה עגרב םיפיעסה–לע

,קדוצ םודק–טפשמ חוכמ .םהיניב רשק ןיאש םישעמ לש הרוש אלו ֵלגרה ול

*.ועבטמ קלח תישענ ותבוח

אפשר להבין את האמת שביסוד הנטייה השמרנית בפוליטיקה, כמו גם–יא

ללא יחס של כבוד למסורת. ויחס הכבוד הזה בנטייה השמרנית בדת,
למסורת, מן ההכרח שנוכל להגן עליו באופן שכלי, על פי היגיון שאנשים

אינטליגנטים באשר הם יוכלו להבינו. לצורך הגנה מעין זו אנו פונים אל ברק,

שנוכח ההתנגדות הקיצונית למסורת, שהייתה עיקרה של המהפכה הצרפתית,
היה לתיאורטיקן המדיני הראשון בעולם המודרני שהגן על המסורת בבהירות

ובתוקף.

ישעמ ןפואב ושממל שי ,תרוסמה דוביכל ילנויצר קודיצ ןתינש רחאל ,םרב
תנייפאמה ,תימנידה קושה תלכלכ תא םיאתהל שי ךכ םשל .לשממבו הרבחב

התואש הדבוע — תינרמשה תרוסמל ,וננמז לש תויטרקומדה תונידמה תא

םידחאמ לידבהל ,ןכש .תימס םדא ,תיטסילטיפקה הבשחמה יבא ןיבהל ביטיה
ילכלכ טסילאודיבידניא תימס םדא היה אל ,םויכ ישפוחה קושל םיבהלנה ןמ

לש ומוחתל שולפל הנידמה הסנת םא תלוויא וז אהתש רבס אוה .ינוציק

הנידמלש ןימאה תימס .לבגומ–יתלב אוה הז םוחתש בשח אל אוה ךא ,קושה
לש תשדוחמ הקולח ךרוצל םיסמ תלטה תוברל — יוסימב ,ךוניחב דבכנ דיקפת

סחייתמ היה דציכ תעדל ןיא .םיינעל עויס לש םימיוסמ םיגוסבו — תוסנכהה

‰È‡Â¯È˙‰ ,רפס בתכ ירה אוה לכה ירחא לבא ,ונלש האמה לש עפשה תורבחל

˘Ï ¯‚ ̆‰ÓÂÒ¯, תוברל ,םדא–ינב ןיבש יעבטה רשקכ הלמחה לע קזח שגד םשש

היה וליאש תעדה לע לבקתמ ןכל .תיטסילטיפק קוש תלכלכב םילעופה הלא

,קרבל רשאב .שרושה ןמ דעסה תנידמ תא רוקעל שקבמ תימס היה אל ,םייחב
םינכמ ונאש המ לש היתודסומ תאו החפשמה תובישח תא שיגדהש ףא לע

,תואיכ הרודסה הנידמה תא חביש אוה םגש ירה ,"תיחרזאה הרבחה" םויה

.59 'מע ,)ט"נשתה ,םלש תאצוה :םילשורי( ˙ÓÁ˘·Â˙ ÚÏ ‰Ó‰ÙÎ‰ ·ˆ¯Ù ,קרב דנמדא *
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לש ולולכשב די ול שיש דסומ ,ןיינקה דסומב תגהונ איהש דובכב הדוסי רשא
.הזמ תוחפ אל .ישונא רבד לכ

האפשרות ליישב את המסורות השמרניות של הדת והמוסר עם החופש של

כלכלת השוק איננה עניין תיאורטי בלבד. יש לזה תקדימים היסטוריים נכבדים,
–שאם גם אינם ידועים כיום לרבים, הם טמונים בכל זאת ביסוד המסורת האנגלו

הברית ועד למלחמת העולם–אמריקנית של ממשל חופשי. מאז ייסודה של ארצות

 העימותים בין כלכלת השוק החילונית לרגישות—175 שנים – קרוב ל—השנייה 
הדתית כמעט לא חוללו כל זעזוע ברפובליקה. ראיה לדבר נוכל למצוא אם נעיין

להיסטוריה אמריקנית שראה אור לפני 1945. אם נציץ בכל ספר לימוד נפוץ

במפתח אולי נגלה כמה הפניות אגביות ליחסי "דת ומדינה", אך לא יותר מזה.
תמצאו הפניה כלשהי, הגם שלא היה מחסור בצנזורה תחפשו "צנזורה" ולא

הברית של התקופה ההיא. בחמישים השנים האחרונות הולידה סוגיית–בארצות

הברית ספרייה שלמה של טיעונים–מקומה של "הדת ברשות הרבים" בארצות
משפטיים, אך לפני 1945 סוגייה זו לא הייתה שנויה במחלוקת באמת, כפי

שעולה מהעובדה שכמעט לא היו אז פסיקות משפטיות בנושא; למעשה לא היו

שום החלטות של בית המשפט העליון שנדרשו לסוגיה זו.
הסיבה לכך היא מאלפת: במשטר האמריקני סוגיות כגון תפילה בבית הספר,

 בקיצור, רוב רובן—פעילות דתית במקומות ציבוריים, צנזורה על פורנוגרפיה 

 הוכרעו במשא ומתן פוליטי בדרג המקומי.—של הסוגיות הדתיות והמוסריות 
משאים ומתנים אלה הביאו בחשבון את עוצמת הרצונות השונים של הציבור

בכל עניין, ולאחר מעט התנסות מועילה, אם גם כאובה לפעמים, הגיע כל ציבור

לדרך הביניים שהניחה את דעתו. בדרך כלל נהגו כבוד בדעת המיעוט, אבל תמיד
שתאפשרנה זכתה דעת הרוב במרב ההתחשבות. כדי להגיע לנורמות מקובלות

לבריות לחיות בצוותא, לא היה צורך בהרבה פלפולי תיאוריה על שיטות מוחלטות

מורשה–של זכויות אוניברסליות; אבל היה גם היה צורך במנה גדושה של חכמת
מצד המיעוט. ושכל ישר, הן מצד הרוב והן

די יהיה בדוגמאות אחדות להבהיר איך זה עבד בפועל. כשלמדתי בבית

הספר היסודי בברוקלין הייתה לנו פעם בשבוע עצרת שמנהל בית הספר פתח
אותה בתפילה. כמחצית מן התלמידים היו יהודים, והשאר אירים, איטלקים, או

פרוטסטנטים אנגלוסקסים. המנהל לא היה שוטה. הוא קרא פרק מתהלים.

הדבר הנחמד בתהלים הוא שהם גם חלק מן הביבלייה הנוצרית, אלא שישו אינו
איזה יהודי יכול היה להתנגד לקריאת פרק תהלים? ניתנת האמת מוזכר בהם.

להיאמר שבימינו ישנם יהודים המתנגדים לקריאת תהלים בבתי ספר ממלכתיים.
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אבל בימים ההם לא היו יהודים שיתנגדו לכך, כשם שלא היו נוצרים שיתנגדו.
זה היה פתרון בעיה במישור המקומי, על פי השכל הישר. והפתרון הזה עבד

היטב עשרות בשנים.

,הידראג–הל ולרויפו ,הקסלרוב יעפומ קרוי וינב ויה יתוריעצב ,ךכל המודב
אל אוה .ריעל בוט רבדה ןיאש טילחה ,דואמ םדקתמו ילרביל הייריע שאר היהש

.םתוא רסא ןכלו ,תונפשח יעפומל זכרמכ העודי קרוי וינ ריעה היהתש הצר

גיצנה אוה הידראג–הל יכ קספ טפשמה תיבו ,תואכרעל האבוה היגוסה .ךכ טושפ
םישנא .ותוכז וז ירה ,םירבדה ינפ ויהי ךכש הצור רוביצה םאו ,רוביצה לש רחבנה

רהנ לש ינשה דצל רובעלו קרוי וינ תא בוזעל ולכי םחורל התייה אל וז הטלחהש

ירוביצ חוכיו היה אל .הקסלרוב תגצהל תכלל ולכי ובש םוקמ ,קראוינל ,ןוסדהה
לכל ושרה הפוקת התואב .אשונב בתכנ אל רפס םושו ,רבשמ היה אל ,םעזנ

.החור יפ לע גוהנל תמיוסמ הרוצב הלש רוביצה ייח תא רידסהל התצרש הליהק

תולובגהש איה הבושחה הדוקנה לבא ,"ריבסה תולובגב" תויהל היה בייח ךנוצר
יוסינ לש ךילהתל םוקמ ריתוהש המ ,ידמל םיבחר ויה ריבס בשחנש המ לש

רוסאל ןוטסוב התצר םא .הליהק לכל ומיאתיש תונורתפ אוצמל ץמאמב הייעטו

ירכומ ועבק ןכ ירחאו .ךכ התשע איה ,תוזעונ תונומת וב ויהש רפס תצפה
"!ןוטסובב רזנוצ" וקעזש םילודג םיטלש ,הווארה תונולחב ,קרוי וינב םירפסה

תכרעמ וזיאב רבדה תא ץבשל היה השק ילוא .ןבומכ ,תוריכמל דואמ ליעוהש המ

םירעה לש תושגרבו תורוסמב תובשחתה ןאכ התייה לבא ,הלודג תילסרבינוא
ולהונ קרוי וינב ןהו ןוטסובב ןהש התייה האצותהו ,דואמ דע וזמ וז תונושה ולאה

.םירעה יתש לש ןהיבשות בור תא הקפיסש הרוצב רוביצה ייח

םדוק תירבה–תוצראב רסומו תד תויגוסב יטילופה לופיטה ,רבד לש וללכב

תויטמגודה לע תוסנתהה לש רידא ןוחצינ היה היינשה םלועה תמחלמל
הנוחצינ תא תגגוחש איה תטשפומה תויטמגודה ,ךרעל 0591 זאמ ,םלוא .תטשפומה

רבשמ ידיל ,לכל עודיכ ,איבה הז קדצומ–יתלב ךפהמ .םיינקירמאה רוביצה ייחב

לבא ,תאז רמול יל רצ .ןכ ינפל רבשמ וב היה אל םלועמש םוקמב ,רומח יתקוחת
,םינבומ המכב — בושח דיקפת ואלימ תירבה–תוצרא ידוהיש איה המוגעה הדבועה

.ותריציב — עירכמ

הסיפור הזה מדהים למדי, כשחושבים עליו. בעשרות השנים שאחרי מלחמת
העולם השנייה, כאשר חלה ירידה תלולה באנטישמיות, וכשהיהודים נכנסו

בהמוניהם לזרם המרכזי של החיים האמריקניים, ניצלו הארגונים היהודיים
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הרשמיים את הנסיבות החדשות לניהול מערכה תוקפנית נגד כל הכרה פומבית,
ולו גם קלה שבקלות, בעובדה שרוב האמריקנים הם נוצרים. לא שמנהיגי הארגונים

דתיים. רוב היהודים שצידדו בסילוק הדת מרשות הרבים–היהודיים היו אנטי

השתייכו בעצמם לבתי כנסת, אך הם סברו, בתכלית הכנות, שהדת צריכה להיות
עניינו הפרטי של היחיד. מקומה של הדת בבית, בכנסייה ובבית הכנסת, ולא

בשום מקום אחר. והם האמינו בכך אף על פי שההיסטוריה מעולם לא ידעה

חברה שהסכימה להפרטה גמורה של הדת שבה מחזיקים רוב רובם של בניה.
האמת היא שאין כל אפשרות למחוק את הדת מחיי הציבור כאשר 95

אחוזים מן האוכלוסייה הם נוצרים; אין כל אפשרות למנוע את גלישת החגים

עד למלחמת העולם השנייה כמעט לא הנוצריים, למשל, לחיים הציבוריים. אבל
יהודים שגילו עניין בנושאים אלה. בבית הספר הממלכתי שבו למדתי, שרו היו

הילדים מזמורי חג המולד בעת החג. אפילו בין היהודים ששרו אותם לא הכרתי

על הולדת אף אחד שנמשך אל הנצרות. לפעמים נתנו בתי הספר חסות להצגות
ישו, והיהודים פשוט לא השתתפו בהן. לא הייתה כל סערה ציבורית עד ש'האיחוד

 נכנס לזירה וגילה— שעיקר מימונו בא מיהודים —האמריקני לזכויות האזרח' 

שמזמורי חג המולד והחזיונות הקשורים בחג הם בגדר פגיעה בחוקה. אכן, כה
הברית, עד שכאשר פסק בית המשפט–לוהטת הייתה אמונתם של יהודי ארצות

העליון (הודות לפעילותו של אותו ארגון) כי הצגת עשרת הדיברות בבתי ספר

ממלכתיים מנוגדת לחוקה, לא מצאו הארגונים היהודיים שום פסול בפסיקתו.
אנשים החפצים שילדיהם ידעו את עשרת הדיברות, כך נאמר, יוכלו לשלוח את

ילדיהם ל"חדר".

ברקב ןוליח לש תפחוס המגמ התייה היינשה םלועה תמחלמ רחאלו ליאוה
רשפאש הממ עוזעז תוחפ הברה תאזה היגוסה הררוע ,םינקירמאה םירצונה

הקירמא לש התויהל זמר לכ דגנ םיידוהיה םינוגראה ולהינש הכרעמה .תופצל היה

ברקבו תרושקתב ליח התשע איה .תוברקה לכב טעמכ החצינ תירצונ הנידמ
— ןוילעה טפשמה תיבב היתונוחצינ תא ריכזהל שי לכל לעמו — םינטפשמה

איהשכ קר תונלבוסב תדל תסחייתמה ,וז ןיעמ תוינוליח יכ לבוקמ םויכש דע

.דימתמו זאמ היה ךכ יכו ,העבטמ "תינקירמא" איה ,דיחיה תושרב תרגתסמ
המואכ םמצע תא ואר דימת םינקירמאה .דימתמו זאמ היה ךכ אלש ןבומ

לכל תונלבוס לש הווש הדימב סחייתמה ,ינוליח רטשמ תלעב המוא — תירצונ

ךא .יתרוסמה ירצונ–ידוהיה רסומה יכרע תא תודגונ ןניא ןהש ןמז לכ ,תותדה
דמעמ לש רומג ןויוושב הכורכ קוחה יפ לע הווש תונלבוס התייה אל םלועמ

תימשרה תדכ תירבה–תוצראב קוחה יפ לע תרכומ הנניא תורצנה .לעופב תותדה



Ò˙ÈÂ ‰˙˘¢Ò Ø πππ±  51   •

תונורחאה םינשה םיעבראב .תימשרה תדה ןכא איה לעופב לבא ,הנידמה לש
הדמעמ תופפורתה תורמל ,תינקירמאה הרבחב וז תימשר–יתלב הרכה הרצבתה

הפוריא לש תויטרקומדה ןמ תלדבנ תירבה–תוצרא ,וז הניחבמ .תדה לש יטפשמה

םזינורכנאכ תשפתנו ,תדמתמ הדירי לש ךילהתב תאצמנ תדה ןהבש ,תיברעמה
תונשב התייהשמ רתוי םויכ תירלופופ תדה ,תירבה–תוצראב .ןיע תורצב לבסנה

תנבומ הניא הקירמאב תיתדה הייחתה .תרבוגו תכלוה התעפשהו ,םישישה

תדמתמה הדיריב םיאור םינקירמאה וליאו ,טעמ םתוא הדיחפמ םגו ,םיפוריאל
.יפוריאה ןווינל ףסונ ןמיס הפוריאב תדה לש

רוביצב תשחרתמ ,תמצעתמ תירבה–תוצראב תירצונה תיתדה הייחתה דועבו

תבורעתה יאושינ רועיש חכונ םתדרח לשב .ולשמ העונצ תיתד הייחת ידוהיה
רבעבש ,םיבאשמ וישכע םינפמ תירבה–תוצרא ידוהי ,זוחא םישימחל ברקתמה

ךוניחה יקיפא לא ,תוילארשי בוח תורגיאב וא תוימשיטנאב המיחלב עיקשהל וגהנ

תוליפתהו ,תידוהיה הליהקב רתוי םילבוקמ םישענ םיידוהי רפס יתב .ידוהיה
לבא .רתוי םייתרוסמ םישענ םייביטברסנוקו םיימרופר תסנכ יתבב םיסקטהו

סחיב תיטמוטוא תוניוע תולגל תירבה–תוצרא ידוהימ תענומ הניא תאזה הייחתה

תויהל םישקבמ הקירמא ידוהיש רמול רשפא ןידב .הליבקמה תירצונה הייחתל
םניא םהו .רתוי םיירצונ ושעיי םירצונה אמש םידחפמ העשב הבו ,רתוי םיידוהי

,תילכלכה םתחלצהמ טעמ אל םירוכיש ,הקירמא ידוהי :רזומ רבד םוש הזב םיאור

םנוזחל רורד תתלמ םיעתרנ םניא ,הנורחאה האמה תיצחמב תיטפשמהו תיטילופה
,דבלב ילמס ןפואב םתדב םיקיזחמ םירצונה הבש ץרא ,תילאידיא הקירמא תודוא

ןוזחה עודמ ןיבהל השק אל .תחרופ תיתד הדע תויהל םיכישממ םידוהיהש העשב

םידוהיה לש הפצוחה תא ןיבהל רתוי תצק השק ;םידוהיה לש םבל תא ךשומ הזה
יוטיב איה וז הרהוי ,ייניעב .הזה ןוזחה–לפכ תא יבמופב םיצמאמה םינקירמאה

.תיטילופ תוליווא לש דחוימ ידוהי

פי שעה אין חוצפתם זו של יהודי אמריקה מתנקמת בהם. הנוצריםל

 היו סובלניים— ובמיוחד התנועות האוונגליות העולות —האמריקנים 
להפליא עד כה, ובהעדר כל תגובה שלילית מצד הנוצרים, מתחזקים היהודים

יהודים בכל מקום–באמונתם כי גילו מין נוסחה אוניברסלית היאה לטיפול בלא

הברית–ובכל עניין. אפשר לראות זאת באופן שבו החלו רבים מיהודי ארצות
לדבר בשנים האחרונות על מדיניות החוץ של ישראל. מדוע יהיה קושי להגיע

לחיות ליחסי שלום ושלווה עם מוסלמים מאמינים, אם אפשר בקלות כזאת
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בשלום עם נוצרים שאינם מאמינים? היהודים באמת אינם עומדים על ההבדל,
ולכן הם מניחים שאם אין שלום במזרח התיכון ודאי יהודי ישראל חוטאים

במשהו.

הברית הן פועל יוצא–יחד עם זאת, העמדות הפוליטיות של יהודי ארצות
ממשהו עמוק יותר מניסיון החיים הנעים שלהם באמריקה הנוצרית בעשורים

האחרונים. הקו המשותף ליהודים אמריקנים ליברליים ולישראלים ליברליים

הוא ציפייה אוטופית מושרשת ש"יחסי אנוש" טובים יכולים לשמש תחליף
ליחסים פוליטיים בין קבוצות אתניות ודתיות, בין אם מדובר בחיי הפנים

האמריקניים ובין אם מדובר בענייני החוץ של ישראל. בתום מלחמת העולם

השנייה, הארגונים הגדולים של יהודי אמריקה, שהכינו את עצמם למאבק בנחשול
של אנטישמיות (שבסופו של דבר לא בא), גילו בפסיכולוגיה של הזמן ההוא

תחום בשם "יישוב סכסוכים", שלדעתם היה מותאם באופן מושלם לבעיה שעמדה

בפניהם. לאמיתו של דבר, מעלתו הגדולה הייתה בכך שהוא עלה בקנה אחד עם
הנטייה האידיאולוגית שלהם. לפי ענף זה של מדעי החברה, סכסוכים אתניים,

הבנה או בורות. את–גזעיים או דתיים הם תוצאה של הטיה, משפט קדום, אי

חזות הפוליטיקה שנגזרה מסוג זה של מדעי החברה אפשר לתאר גם כ"תרפויטית",
משום שהיא יוצאת מתוך הנחה שאפשר לפתור סכסוכים לאומיים, אתניים

ודתיים באמצעות תרפיה חינוכית שתעקור מן השורש את סיבותיו הפסיכולוגיות

של ההומניזם של הסכסוך. אבל בחשבון אחרון, אין זה אלא זן אחד נוסף
רשמית של עידן האורות, שממנו התרשמו היהודים–האוניברסלי שהיה לדת הלא

 כתוצאה ישירה מהיותם— והם ממשיכים לאחוז בו עד ימינו אנו —במיוחד 

חסרי מסורת פוליטית מציאותית.
הברית, כמו גם בחוגים מסוימים בישראל, קנה לו הומניזם אוניברסלי–בארצות

הגיוני–זה מעמד של אמונה יהודית בעצם מהותו. אם בעבר לא היה זה בלתי

כיום לשאול אם מפנה מסוים במאורעות או במדיניות הוא "טוב ליהודים", הרי
הברית, זוכים לתערובת של לעג–אם שואלים שאלה זו בחוגים יהודיים בארצות

וזעם: לעג על צרות האופקים הנחשלת שבעמדה כזאת; זעם על הרמז לכך

שקיים דבר הקרוי אינטרס יהודי, שאינו זהה עם האינטרסים של האנושות
הברית,–בכללותה. זוהי הסיבה לכך שמכל הקבוצות הדתיות והאתניות בארצות

היהודים הם התומכים הנלהבים ביותר של האומות המאוחדות. הם יכולים

לרטון על יחסו העוין של האו"ם כלפי ישראל, אך הם מעדיפים לחשוב שזוהי
 ובדומה ל'איחוד— למרות הראיות הברורות הסותרות זאת —תופעה חולפת 

האמריקני לזכויות האזרח', גם 'האגודה למען האו"ם' מתקיימת על ממון יהודי.
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צורך נואש באו"ם, שכן זהו העוגן שלהם האמת היא שליהודים הליברלים יש
במציאות; האו"ם מוכיח להם שהאידיאלים ההומניסטיים האוניברסליים שלהם

אינם רק חלומות בהקיץ, אלא דבר שיש לו אחיזה של ממש בעולם. האו"ם מגן

תחרות ושל דילמות מדיניות כאובות עליהם מפני הצורך להתבונן במציאות של
 במילים אחרות, הוא מגן עליהם—ושל אינטרסים יהודיים פרטיקולריסטיים 

 על מדיניות חוץ, דבר שלא עשו מעולם.ÙÂÏÈËÈמן הצורך לחשוב באופן 

דבר המכשיר את מובאות אחדות מן הנביאים, אין במסורת היהודית למעט
היהודים לחשוב חשיבה פוליטית על מדיניות חוץ. אין זה מפתיע אפוא שיהודי

אירופה היו נוחים כל כך להיתפס לאוטופיזם האוניברסליסטי של תקופת

ההשכלה, שעיקרו הניסיון להסתפק בתיאוריות מופשטות על זכויות אוניברסליות
לעם צורך נואש וחוקים בינלאומיים כביכול, דווקא באותם תחומים שבהם יש

הצומחת ממנה ברבות הימים. בניסיון המעשי של מדינאות, ובחכמה המדינית

–האוטופיזם הפוליטי הזה הותיר את היהודים בידיים ריקות מבחינה אינטלק
טואלית בניסיונם להתמודד עם אותן בעיות סבוכות של מדיניות חוץ במדינה

יהודית עצמאית; ובשל כך הם גם דוהרים לתוך מבוי סתום בחיפוש אחר הסדרים

הברית והן בישראל.–חוקתיים שישרתו את האינטרס היהודי, הן בארצות
ברקב תיטילופ הבישח לש תרוסמ תשרשה לש תעגיימה המישמה חכונל

יהוז .תיכוניחה הלועפב ךישמהל רשאמ ץוח תושעל המ טעמכ ןיא ,םידוהיה

ופיסוי תודהיהו םידוהיהש וננוצרב םא התושעל חרכה לבא ,דואמ השק הלועפ
רפסמ םינש רבכ הז ץמאמב םיברועמה תירבה–תוצראב ונתיאמ הלא .םייקתהל

וניתולרוג ירהש .לארשיב המוד המזי לש םייוליג םתוארב דודיע םיבאוש יאדו

םייקתהל לכות אל לארשיו ,לארשי ילב ומייקתי אל הקירמא ידוהי .הזב הז םירוזש
ילב םייקתהל לכות אל ולאה תוליהקה יתשמ תחא ףאו .תירבה–תוצרא ידוהי ילב

יתואיצמ ןפואב בושחל ונתוא דמלתש ,האירב תידוהי תיטילופ תרוסמ חתפתתש

.ונלש ץוחה יסחי לעו ,ונלש הלכלכה לע ,ונלש םייטילופה םייחה לע
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