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רונן מנדלקרן*

הברית  בארצות  לאומיות שהוקמו  לטובת מטרות  הכספים  גיוס  מנגנוני  מנתח את  ליינר-ווס  דן 
 1910 בתפוצה האירית ובתפוצה והיהודית סמוך לשנות כינון עצמאותן של אירלנד )בעשור של 
ובשנות העשרים( ושל ישראל )בשנות הארבעים והחמישים(. הוא משווה בין שני המנגנונים וטוען 
כי למנגנונים ארגוניים-מעשיים עשוי להיות תפקיד חשוב בעיצוב תהליכי בינוי אומה ובגיבושם. 
בפרט הוא טוען שמנגנונים ארגוניים שמגלמים מידה של שניּות ועמימות מאפשרים לשלב ולהכיל 
כאלו  במנגנונים  המגולמות  והעמימות  השניות  אלו.  בתהליכים  חלק  שלוקחות  נבדלות  קבוצות 
לבין רגשות  וקבוצתיים  בין אינטרסים פרטיים  ואי התאמות  ולהסוות סתירות  עשויות להקהות 

ומחויבויות כלל-לאומיים.
בגיוס  הצורך  היא  הדיון  של  ההיסטורית  המוצא  נקודת  והיהודי-ציוני,  האירי  המקרים,  בשני 
בתפוצות  כאלו  משאבים  של  והימצאותם  מדינה,  של  הקמתה  בתהליך  הכרוך  כספיים  משאבים 
היושבות בארצות הברית. הן במקרה האירי והן במקרה היהודי-ציוני גיוס הכספים מתחיל בגיוס 
ויש לו השלכות פוליטיות דומות: מתיחות בין ההנהגה הלאומית במדינה החדשה לבין  תרומות 
ההנהגה של קהילת התפוצה בארצות הברית בעניין אופן השימוש בכספים ובעניין מידת השפעתם 
של התורמים על אופן הקצאת הכספים. שתי ההנהגות הלאומיות, באירלנד ובישראל, אימצו את 
אותו הפתרון: הקמת מערך גיוס הלוואות בתנאים נוחים באמצעות הנפקת אגרות חוב לאומיות, 
הידועות בישראל בשמן הלועזי – הבונדס. תהליכי העיצוב, ההקמה והביסוס של מפעל הבונדס 

באירלנד ובישראל הם שעומדים במרכז הניתוח האמפירי של ליינר-ווס.
נייר  יצור כלאיים. מחד גיסא יש להן מאפיינים של  כפי שמיטיב המחבר להסביר, הבונדס הן 
של  אמנם,  מוגבלת  מידה,  להן  ויש  ריבית,  בתוספת  לרוכשיהן  יוחזר  הכספי  ערכן  מסחרי:  ערך 
הריבית  תרומה:  של  או  מתנה  של  מובהקים  מאפיינים  להן  יש  גיסא  מאידך  ונזילות.  סחירות 
שהמעוניינים  ומכאן  בשוק,  המקובלת  מהריבית  משמעותית  נמוכה  הייתה  לרוכשיהן  ששולמה 
יותר. ביטוי מאלף  להבטיח ערך מקסימלי לכספם היו ודאי בוחרים באפיקי השקעה משתלמים 
בהיקף  הוא העלייה  יותר,  הישראלי, בעשורים מאוחרים  הבונדס  לאופיו ה"תרומתי" של מפעל 
רכישתן והירידה בהיקף הפדיון שלהן בעתות מלחמה: מלחמה מגבירה את אי הוודאות והסיכון 
מסחריים  מרכיבים  של  הזה  השילוב  כלל.  בדרך  הפוכה  השפעתה  ולכן  בהשקעה,  שטמונים 
 zone of( עמימות"  של  "מרחב  יצר  בישראלי,  והן  האירי  בזה  הן  הבונדס,  במפעלי  ותרומתיים 
התפוצות  והנהגת  מזה  המולדת  במדינות  ההנהגה   – השונים  השותפים  שבו   )indeterminacy

ואנשיה מזה – העניקו למפעל משמעויות שונות.
המתחים בין ההנהגה הלאומית במולדת לבין ההנהגה בתפוצה האמריקאית, שנוצרו בשלב גיוס 
התרומות, התנהלו כעת בתוך מרחב העמימות שיצר מפעל הבונדס. לאופן שבו נוהלו מתחים אלו, 

מכון ון ליר בירושלים  *
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בייחוד על ידי ההנהגה הלאומית במולדת, היו להשקפתו של ליינר-ווס השלכות חשובות על עתידו 
היהודי-ציוני,  במקרה  והמולדת.  התפוצה  בין  העתידי  הקשר  טיב  ועל  הכספים  גיוס  מפעל  של 
גיוס תרומות שמאפשר  ליהודי אמריקה לתפוס את מפעל הבונדס כמפעל  זו איפשרה  עמימות 
בישראל  הפוליטית  ההנהגה  ראתה  בעת  בה  המדינה.  הקמת  בפרויקט  ממש  של  שותפות  להם 
את מפעל הבונדס כניגוד דרמטי ל"תרבות השנור", שכן לדידה היה זה מפעל הלוואות בעל אופי 
מסחרי ששיקף את עצמאותה הכלכלית של המדינה החדשה;1 מעניין לציין כי בשנים האחרונות 
הוטלה בספק חשיבותו הכלכלית של מפעל הבונדס, לאור יכולתה של ישראל לגייס בקלות הון 
לפי  שנהגה  התפיסה  על  נשענת  זו  שעמדה  דומה  יותר.  משתלמים  בתנאים  אף  אולי  בשווקים, 

ליינר-ווס בישראל גם בעבר, תפיסה שהדגישה את היבטיו המסחריים של מפעל הבונדס.2 
לפי ליינר-ווס קיומו של מרחב עמימות מאפשר, אך אינו מבטיח, שילוב והכלה של קבוצות 
שונות במסגרת פרויקט בינוי האומה. ההשוואה למקרה האירי מביאה אותו להדגיש את חשיבות 
המנהיגים  שימרו  היהודי-ציוני  במקרה  זה.  מרחב  במסגרת  הפוליטיים  הסוכנים  של  פעולתם 
הבונדס  מפעל  את  להמשיך  איפשרו  ובכך  העמימות  את  הברית  ובארצות  בישראל  הפוליטיים 
וחידדה  העמימות  את  שהפחיתה  גישה  הצדדים  שני  נקטו  האירי  במקרה  זאת,  לעומת  ולבססו; 
לא רק את גישותיהם השונות לעצם טיבו של המפעל, אלא גם את האבחנה בין הקבוצות השונות 
התפוצה  חברי  כי  הברית  ובארצות  באירלנד  הפוליטיים  המנהיגים  הדגישו  למשל  כך  שייצגו. 
שאלת  את  חידדו  זאת  בעשותם  אמריקאיים.  אזרחים  ובראשונה  בראש  הם  באמריקה  האירית 
האירית  המטרה  לטובת  האירים-האמריקאים  של  גיוסם  המשך  על  והיקשו  הכפולה  הנאמנות 
הלאומית. תוצאתו המיידית של הוויכוח הפוליטי הזה הייתה הפסקתו של מפעל הבונדס האירי, 
ובטווח הארוך הוא החליש במידה ניכרת את הקשר בין התפוצה האירית-אמריקאית ובין אירלנד. 
מדינת  שמגייסת  בהון  משמעותי  מרכיב  היום  עד  מהווה  זאת,  לעומת  הישראלי,  הבונדס  מפעל 

ישראל ומוסיף להוות מרכיב בזיקה בין יהודי אמריקה ומדינת ישראל.
לאורך הספר מדגיש ליינר-ווס, באופן משכנע מאוד לטעמי, את חשיבות פעולתם המשולבת 
של  תפקידה  ואת  לכאורה,  זה  את  זה  וסותרים  האומה  בבינוי  המעורבים  וכוחות  תהליכים  של 
הלאומי  למפעל  לגייס  ביכולת  כרוך  אומה  בינוי  האלו.  הסתירות  של  בהכלתן  ארגונית  עמימות 
קבוצות בעלות זיקות שונות, וביכולת להכיל את המשמעויות הסותרות לעתים שכל קבוצה כזו 
מקנה למפעל הלאומי ולהשתתפותה בו. ליינר-ווס מצביע גם על היבט אחר של מורכבות התהליך 
– מסר כפול, המשתקף בדפוס השיווק של אגרות החוב: הן במקרה האירי והן במקרה הציוני המסר 
שהופנה לאנשי התפוצה כלל פנייה לרגש השייכות הלאומית, בד בבד עם הדגשת שונותם ביחס 
לחברי הלאום שנמצאים במולדת ומקריבים את חייהם. פרקטיקות של הכלה והדרה היו שלובות 

זו בזו במסגרת המאמצים לגיוס התפוצות.
זאת ועוד, ליינר-ווס טוען כי בניגוד לתפיסות היוצרות חלוקה דיכוטומית בין מחויבות לאומית 
שזירה  דווקא  משקף   – הציוני  במקרה  בייחוד   – הבונדס  של  המקרה  פרטיקולריים,  לאינטרסים 
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שרוכשים  היהודים-האמריקאים  בקרב  לאומיים  רגשות  ושל  פרטיים  אינטרסים  של  מוצלחת 
תרומתי  מרכיב  בה  והיה  הלאומיים  לרגשות  פנייה  על  כאמור  התבססה  הבונדס  רכישת  אותם. 
משמעותי, ששיקף את קיומה של זיקה ומחויבות לאומית. בה בעת, המרכיב המסחרי של הבונדס 
הפרויקט  עם  והזדהות  השתתפות  איפשרה  ורכישתן  פרטי,  אינטרס  של  מסוים  סיפוק  שיקף 
הלאומי מבלי להידרש להקרבה משמעותית, כלכלית או אחרת. היה זה מרכיב נוסף בפוטנציאל 
גיוס  מנגנון  בין  גם את מורכבות הקשר  ליינר-ווס  כך מדגיש  הציוני.  הבונדס  ההכלה של מפעל 
הכספים לבין זיקת התפוצות לפרויקט הלאומי: במקרה הציוני, מנגנון גיוס הכספים לא רק נשען 
על קיומה מלכתחילה של הזיקה הלאומית של יהודי אמריקה, אלא גם תרם להגברתה ולהעשרתה. 
בין  דווקא לחידוד הקונפליקט הקיים  גיוס הכספים תרם  ניהולו של מנגנון  במקרה האירי, אופי 
היחסים  את  שאפיינה  החזקה  והזיקה  באירלנד,  הלאומית  ההנהגה  לבין  האירים-האמריקאים 

בראשית התהליך נחלשה משמעותית בסופו.
השאלה המתודולוגית המרכזית שעמה מתמודד ליינר-ווס לאורך הספר נוגעת למגבלות 
ההשוואה בין המקרה הישראלי לבין המקרה האירי. שני המקרים דומים זה לזה בקשיים שביחסי 
המדינות המוקמות עם התפוצות בארצות הברית ובדרכי ההתמודדות עם קשיים אלו, אולם 
כל אחד מהמקרים נטוע בהקשר היסטורי שונה בתכלית. באיזו מידה השפיע דווקא ההקשר 
ההיסטורי וגרם להבדלים בדפוסי היחסים שהתפתחו? אופי ההשוואה, כפי שמבהיר ליינר-ווס 
עצמו, אינו מאפשר לקבוע מסמרות בעניין זה. אולם לטענתו, השוני בתנאים ההיסטוריים אינו 
מספק הסבר מלא, משום שדפוס פעולה שונה מזה שננקט בפועל עשוי היה, במסגרת אותו 
הקשר היסטורי, להביא לתוצאות אחרות. אפילו האירוע הדרמטי ביותר, התרחשות השואה, 
לא הבטיח זיקה הדוקה של יהודי ארצות הברית למדינת ישראל, וגם בתנאים אלו גיוס יהודי 
אמריקה לטובת מטרות לאומיות היה תלוי בפעולה פוליטית. ליינר-ווס מבהיר יפה את תפקידם 
של מנגנוני הגיוס ונמנע מלהכריע בשאלת משקלם ביחס להסברים אחרים ליחס שהתפתח 

בין התפוצה למדינת הלאום.
הספר משקף היכרות אינטימית עם שני הסיפורים והם מסופרים באופן בהיר, קולח ואף מהנה. 
ליינר-ווס תמונה מדוקדקת של מנגנוני  באמצעות התבססות על שלל מקורות ארכיוניים מביא 
המתמיד  החיבור  התפתחותם.  את  שליוו  והארגוניים  הפוליטיים  התהליכים  ושל  הכספים  גיוס 
שהוא יוצר בין סוגיות תיאורטיות להיבטים הטכניים והארגוניים של מנגנון גיוס הכספים הופך גם 
תמונה זו למעניינת ולעשירה. תרומתו של הספר ניכרת הן בניתוח ההיסטורי והאמפירי, בייחוד 
במידע שהוא מספק לגבי מפעלי גיוס הכספים האירי והציוני, והן בניתוח התיאורטי הכולל תובנות 
הסוציולוגית- בתיאוריה  ומשכנע  מלוטש  באופן  אותן  ומשלב  הכלכלית  הסוציולוגיה  מספרות 

פוליטית של הלאומיות.


