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בארצות המערב המובהקות  -במערב אירופה ובעולם הדובר אנגלית  -התחוללה על
פי רוב אמנציפציה שלמה ומוקדמת .בארצות מערביות פלורליסטיות ובעלות מסורות
פילושמיות היו גילויים קדם־ציוניים עשרות שנים רבות לפני הופעת הציונות המדינית.
כאשר התפתחה בארצות אלו ציונות מאורגנת ,היא לא החילה על עצמה את שלילת
הגולה ,ורק לעתים רחוקות התממשה בעלייה .לעומת זאת ,היא שימשה לעתים קרובות
אמצעי לאישוש זהות יהודית ,להענקת חיוניות לחיי דת ,תרבות וקהילה יהודיים ,וכן
לפעילות כלכלית ,פוליטית וחינוכית למען ארץ־ישראל יהודית )לדיון נרחב ראו
במבוא הכללי שבכרך א ,סעיף ה(.
משנת אחד העם מצאה מהלכים רבים בציונות המערבית )ראו בייחוד הדיונים
בבריטניה ,בצרפת ובארצות־הברית ,פרקים א־ח ,מכיוון שמשנה זו הכירה
בלגיטימיות של תופעת התפוצה .זאת ועוד ,גרסת המוסר של היהדות בנוסח אחד העם
עלתה בקנה אחד עם טיפוס הציונות המערבית ,שחיפש תדיר חוליות חיבור ערכיות
לארץ הדמוקרטית המארחת .וכך נוצר ונפוץ עיבוד ציוני מערבי של משנת אחד העם,
שהעניק לה היבט דתי והחליש בה את מרכיבי התרבות העברית ומרכזיות ארץ־ישראל.
ציונות המערב ,אשר התפתחה כגורם משלים  -ולא תחליף  -להוויית הפזורה,
הדגישה )וממשיכה להדגיש( את הפעילות הפילנתרופית הפרו־ציונית לסוגיה הרבים
)ראו בייחוד פרק ד ,סעיף ג( .על רקע האופי המשלים של הציונות המערבית נפתח
שדה פעולה נרחב וחשוב לארגוני נשים ציוניות ,שהנחו אותם בדרך כלל עקרונות של
פמיניזם חברתי ,להבדיל מפמיניזם פוליטי .ארגונים אלה פעלו בקהילותיהם בתחומי
החינוך ,התרבות ועוד ,והרימו תרומה כבירה לבריאות ,לרווחה ולחינוך ביישוב
ובמדינת ישראל .מהארגונים הגדולים בלטו ׳הדסה׳ בארצות־הברית ובקנדה ,וויצ״ו
בקנדה ,בבריטניה ,בדרום אפריקה ,באוסטרליה ובאורוגואי.
הציונות התפוצתית נמשכה באופן טבעי לפרקים מצליחים בהיסטוריה הגלותית,
ומצאה בהם גיבורים וסמלים שהשלימו את זיקתה לתקופות הריבונות העתיקות .כמו
כן ,ציונות זו ראתה לעתים בפעילויות הכלכליות הטיפוסיות ליהודים בגולה סגולה
היסטורית כלכלית חיובית ורלוונטית ליישוב ולמדינה .היה בכך דמיון מסוים בין
הציונות המערבית לציונות המסורת ,הרצף והתחייה.
הציונות בצרפת )פרקים ב ,ג( ובארצות הדוברות אנגלית )פרקים א ,ד-ו( ציפתה
שמדינת היהודים תתגבש למופת לאור אותם עקרונות שאפשרו את פעילותה שלה
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באותן הארצות ותתרום לתיקון עולם .כך גרסה הציונות הבריטית כשתמכה בהצהרת
בלפור )ראו הנספח לפרק א( .ובדומה לכך ,ציוני ארצות־הברית הגיבו על ההצהרה
במצע פיטסבורג ,שתיאר את המדינה היהודית לעתיד לבוא כדמוקרטית ,פרוגרסיווית
וקואופרטיבית .אולם ברבות השנים  -ונוכח סכנות חמורות ליישוב מצד הטרור
הפלסטיני החל משנת  ,1929הפשיזם והנאציזם באירופה והשואה  -התעצמה ,בצד
מוטיב התעודה האוניוורסלית ,גם התפיסה שעל פיה עצם קיומה של המדינה הוא
הישרדות מקודשת )פרק ד ,סעיף ד(.
עם זאת ,ציוני התפוצה והתעודה  -בייחוד בעולם דובר האנגלית  -אשר היו
מעורבים בדרכם בבניין ארץ־ישראל היהודית ובשלומה ,העבירו לחלוצי הארץ
בדרכים רבות ,מוצהרות ומשתמעות את דבר חיוניותה של הדמוקרטיה להצלחת המפעל
המשותף .ברי כי התפיסה ההישרדותית ,שהתגברה והלכה מתחילת שנות השלושים,
לא באה במקום הציפייה החברתית הדמוקרטית אלא נוספה עליה .אכן ,לציונות המערב
הייתה תרומה סגולית להתפתחותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית )וראו במבוא
הכללי שבכרך א ,סעיף ז(.
*
ארצות אמריקה הלטינית ,בעיקר אלה שבדרום אמריקה ,היו במשך תקופה ארוכה
ארצות הגירה ,ולכן התגבש בהן מרכיב ליברלי; כמו כן ,הלאומיות בהן נעדרת שורשים
אתניים עמוקים )לדיון נרחב ראו במבוא הכללי שבכרך א ,סעיף ו(.
טיפוס הציונות שהתגבש בתת־יבשת זו ,כפי שמציע חיים אבני ,נמצא בתווך ,בין
הציונות התפוצתית המובהקת לציונות נוסח מזרח אירופה; זוהי ציונות בעלת דגש על
משנתו של אחד העם ,ויחד עם זאת היא גם ישראל־צנטרית .היא איננה מקיימת זיקה
בולטת לאתוס של החברה הכללית ,היא מטפחת תרבות יהודית ועברית ,ובמקביל
מעודדת קשר חזק לישראל ועלייה ארצה.
בדומה לקהילות דרום אמריקה נבנתה הקהילה היהודית בדרום אפריקה בעיקר
מהגירה מאוחרת יחסית .הציונות ומדינת ישראל היו עבורה אמצעי ראשי לטיפוח זהות
והשראה לבניין הקהילה המקומית .בהיעדר זיקה לתרבות ולאתוס של החברות האחרות,
התבטאה הציונות בדרום אפריקה  -וכאן שוב קו דמיון לציונות בדרום אמריקה -
בישראל־צנטריות ובעלייה ניכרת לארץ )לדיון נרחב ראו במבוא הכללי שבכרך א,
סעיף ו( .אמנם ,׳למן ההתחלה הפגינו יהודי דרום אפריקה פתיחות מיוחדת
למיליטנטיות של ז׳בוטינסקי ולהשקפותיו׳ ,מבהיר גדעון שמעוני ,אך רובם תמכו
בזרמים ליברליים וסוציאל־דמוקרטיים בציונות ,ותנועות הנוער הציוניות השפיעו
מאוד על חיי הקהילה .מקומה ההיסטורי הבולט של ציונות דרום אפריקה אכן היה בין
הציונות המערבית הפילנתרופית לציונות התקומה וההגשמה.
10

ציונות
של תפוצה ותעודה
אירופה המערבית
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פרק ראשון
הציונות הבריטית :סקירה ופרשנות
ג׳פרי אלדרמן

על הציונות הבריטית ניתן לומר למזער שתמיד הייתה מיוהדת והריגה .על מנת להבין
אותה לאשורה ,על ההוקר להבין גם את הקרקע המוזרה שבה נבט וצמה השתיל
המשונה הזה .כבר נאמר ,ובצדק ,שביקורו של בנימין זאב הרצל אצל ישראל זנגוויל
בלונדון ,ב־ 21בנובמבר  ,1895ציין נקודת מפנה בתולדות התנועה הציונית .הרצל
לא המציא את הציונות ,והוא אף לא הרים תרומה מקורית לאידאולוגיה שלה .הציונות,
בתורת תרומה יהודית ייהודית לתנועות הלאומיות באירופה של המאה התשע־עשרה,
איהרה לעלות על הבימה .בעקבות אי יכולתה של תנועת האמנציפציה להבטיה שוויון
זכויות ליהודים במרכז אירופה ואפילו במערבה ,ועוד יותר בעקבות כישלונה המוהלט
של האמנציפציה במזרה אירופה ,תרו ראשוני הציונות נואשות אהר דרכים שבהן ניתן
יהיה להגשים את מטרות הלאומיות היהודית )שהיו לה ממדים תרבותיים והברתיים,
ולא רק טריטוריאליים(.
הרצל ,יהודי וינאי לא דתי ומתבולל לגמרי ,המיר לציונות ממניעים פרגמטיים
בלבד .בסופו של דבר היה הרצל אדיש למקום הקמתה של המדינה היהודית העתידית -
בארץ־ישראל ,באל־עריש ,בקפריסין או במזרה אפריקה; רק אהרי מותו עברה
מנהיגות התנועה שייסד לידי אנשים שלא העלו על דעתם מדינה יהודית מהוץ לארץ
הקודש .גאוניותו של הרצל הייתה טמונה בהישגיו כפובליציסט .בהיותו עיתונאי עסק
בכל רעיון מכלי שני .הזעזוע שהש לנוכה הדעות הקדומות נגד היהודים ברוסיה ולנוכה
1

1

תרגום :דוד לוביש.
במאמר זה אבחן קווים מסוימים של התנועה הציונית כפי שהתפתחה ,בגרה ,ניצחה ולבסוף שקעה
בקהילות היהודיות של בריטניה משלהי המאה השמונה־עשרה ועד ראשית המאה העשרים ואחת.
הדברים שאובים במידה רבה מן המחקר שלי ובמידה רבה יותר ממחקריהם של אחרים .מכיוון
שכך ,המחקר המשתקף במאמר איננו מקורי במלוא מובן המילה .עם זאת אני תקווה שכמה
ממסקנותיו הפרשניות ,גם אם אין בהן מקוריות ,ניכרים בהן לכל הפחות סימנים של חידוש.
J. Fraenkel, 'The J e w i s h C h r o n i c l e and the Launching of Political Zionism', H e r z l
Year Book, 2 (1959), p. 218
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תהייתן המהודשת בצרפת בעת פרשת דרייפוס ,הניע אותו לאהוז בהשיבה הציונית
ולהעניק לה תנופה מדינית.
מדוע הגיע לאנגליה ,ללונדון? בוודאי לא משום שהמוני היהודים שהיו שם השתוקקו
להימלט ממנה ולהגיע למדינה משלהם .בנובמבר  1895לא סבלה יהדות בריטניה
מרדיפות או מדיכוי .כבר שלושים ושבע שנים קודם לכן הוגשם השלב האהרון בהענקת
שוויון זכויות משפטי ליהודי בריטניה ,והוכרה זכותם של יהודים המקיימים את דתם
להיבהר לבית הנבהרים ולשבת בו .בבהירות הכלליות לפרלמנט הבריטי שנערכו זמן
קצר בלבד לפני ביקורו של הרצל ,ביולי  ,1895נבהרו שמונה יהודים מוצהרים לשבת
בווסטמינסטר; שיא שהושג עד אז פעם אהת בלבד ,כעשר שנים לפני כן.
למעשה היה ליהודים ייצוג מוגזם בבית הנבהרים ביהס להלקם באוכלוסייה :הם היו
למעלה מאהוז אהד מנבהרי הבית ,בשעה שהיו בקושי שליש האהוז מכלל אוכלוסיית
המדינה .בין יהודים אלה היה אהד ,הבנקאי סמואל מונטגיו ,שהקפיד על שמירת
השבת ,והוא לא סטה ממנהגו אף בהיותו בבית הנבהרים .יתרה מזו ,מונטגיו ייצג את
אזור הבהירה שבו התגורר רוב בניינה ומניינה של יהדות בריטניה באותה עת -
וייטציפל .יהודי בריטניה אכן נהנו משוויון זכויות .למנהיגיהם האריסטוקרטים היו
מהלכים בהלונות הגבוהים של המדינה .מתהתם צמהה אליטה יהודית אמידה
שהשתבצה היטב בעולם האקדמי ,בתעשייה ובמסהר וכן במרקם ההברתי של מעמד
הביניים הבריטי.
אמנם קיים היה מעמד נהות יהודי ,שהתגורר בשכונות הנהשלות ביותר בלונדון
ובמרכזי התעשייה הגדולים של בריטניה בעידן הוויקטוריאני .מאז המאה התשע־עשרה
הטילה בעיית העניים היהודים את צלה על התפתהות הקהילות היהודיות בבריטניה,
כעין רוה רפאים המסרבת להיעלם .ככל שצבר תאוצה המאבק להשגת שוויון זכויות
פוליטי ,היו מעמדות ההנהגה האנגלו־יהודית טרודים במידה גוברת והולכת מדימוים
של היהודים בעיני הגויים .עניי היהודים ובמיוהד המהגרים ההדשים בלטו בלבושם
המיוהד וביידיש שבפיהם .הייתה סכנה ברורה שייפלו למעמסה על מערכת הרווהה
הנהשלת שסייעה לעניי בריטניה בראשית העידן הוויקטוריאני; וגרוע מכול  -הם היו
מקורבים לשכבות הפשע ופה ושם אף השתייכו אליהן .כל אלה הדירו שינה מעיני
האליטה האנגלו־יהודית בשעה שהמאבק לאמנציפציה הגיע לשיאו.
ניתן לומר בלי כהל וסרק שהיהודים העניים היו כתם על שמם הטוב של יהודי
בריטניה .לא היה זה מקרה שפהות משנה לאהר הענקת שוויון זכויות מדיני הוקם
בלונדון יועד האפוטרופסים של העניים היהודים' )Board of Guardians of the
 ,(Jewish Poorובתוך זמן קצר הוקמו גופים דומים בערי השדה העיקריות .מטרתם
העיקרית של ועדים אלה הייתה להביא את היהודים העניים למצב שבו יוכלו להתפרנס
בכוהות עצמם ,ולשם כך ביקשו לממן תכניות שיכשירו אותם לעסוק במלאכות שונות.
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