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'מה לנו ארץ אבות' :היישוב היהודי בארץ־ישראל
והאידאולוגיה הטריטוריאליסטית1914‑1903 ,
מבוא
ב־ 23באוגוסט  1903נפתח בבזל הקונגרס הציוני השישי .היה זה הקונגרס הציוני הגדול ביותר
בשער המאמר:
הקריקטורה 'מחפשי
עד הקמת מדינת ישראל 611 .צירים ועוד כ־ 700אורחים באו להשתתף באירוע החגיגי הדו־שנתי
מולדת' שהופיעה
בעיתון 'דער גרויסער של התנועה הציונית .בשעה אחת בצהריים עלה תאודור הרצל ,נשיא ההסתדרות הציונית ,על דוכן
קונדס' ,אפריל 1909
הנאומים והציג לבאי הקונגרס את ההצעה הבריטית להקים התיישבות יהודית במזרח אפריקה .הצעתו
של הרצל חוללה סערה בקרב צירי הקונגרס .התכנית ,שקיבלה את השם תכנית אוגנדה ,פילגה את
התנועה הציונית לשני מחנות :אומרי ההן ,אשר ביקשו לקדם את התכנית ,ואומרי הלאו ,אשר ביקשו
לטרפד אותה1.
שנתיים ימים התווכחו ביניהם תומכי התכנית ומתנגדיה .האספות הציוניות היו רוויות מתח,
העיתונות היהודית פרסמה עשרות רבות של מאמרים ורשימות בעד התכנית ונגדה ,ונעשה אף ניסיון
להתנקש בחייו של סגן נשיא ההסתדרות הציונית ,מקס נורדאו ,שתמך בהרצל ובתכניתו מעוררת
המחלוקת .את פרשת אוגנדה ניתן לחלק לארבע תקופות( :א) דצמבר  1902עד אוגוסט  — 1903שר
המושבות הבריטי נוויל צ'מברליין הציע את חבל הארץ המיועד להרצל והתחיל המשא ומתן לקבלתו;
(ב) אוגוסט  1903עד דצמבר  — 1904הדיון בהצעה בקונגרס הציוני השישי והפולמוס בחברה היהודית
עד יציאתה של המשלחת לחקור את הארץ היעודה; (ג) ינואר‑יוני  — 1905יציאת המשלחת ופרסום
מסקנותיה ,ובמהלך פרק זמן זה המתינו התומכים והמתנגדים למסקנות המשלחת והתכוננו למאבק
הסופי והמכריע שאמור היה להתקיים בקונגרס השביעי; (ד) יולי‑אוגוסט  — 1905כינוס הקונגרס
הציוני השביעי ,הסרת תכנית אוגנדה מסדר היום הציוני והקמת ההסתדרות הטריטוריאליסטית
היהודית (יט"א) בראשות ישראל זנגוויל ,ארגון שמטרתו העיקרית הייתה לקדם יזמות התיישבות
לאו דווקא בארץ־ישראל.
במאמר זה אני מבקש לבחון את עמדתו של היישוב היהודי בארץ־ישראל כלפי תכנית אוגנדה,
יט"א והרעיון הטריטוריאליסטי בשנים  .1914‑1903שלוש עבודות חשובות נכתבו על פולמוס
אוגנדה בארץ־ישראל .מחקרה של חיה הראל עסק בהרצל ובציוני ארץ־ישראל ,והתמקד בין היתר
בהדים שעוררה פרשת אוגנדה במושבות יהודה וביחסם של איכרי המושבות להרצל ולתכניתו2.
1

2

ראו פרוטוקול הקונגרסStenographisches Protokoll der Verhandlungen des 6. Zionisten-Kongresses in Basel, :
 ;Wien 1903ראו גם :מ' מדזיני ,המדיניות הציונית מראשיתה ועד מות הרצל ,ירושלים תרצ"ד ,עמ'  ;265‑264ד' ויטל,
המהפכה הציונית ,ב :שנות העיצוב ,תרגם ב' מורן ,תל־אביב תשמ"ד ,עמ' .205‑199
ח' הראל' ,הרצל וציוני ארץ ישראל' ,עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תש"ם .וכן :הנ"ל' ,התנועה
הציונית והיישוב בארץ ישראל בשלהי העלייה הראשונה' ,מ' אליאב (עורך) ,ספר העלייה הראשונה ,א ,ירושלים
תשמ"ב ,עמ' .406‑303
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עמוד השער של
העיתון הציוני 'די וולט'
המודיע על תמיכת
הממלכה המאוחדת
בתכנית אוגנדה,
 27באוגוסט 1903

מחקרה של שפרה שוורץ התמקד בעמדות היישוב היהודי בארץ־ישראל על רבדיו וגווניו כלפי תכנית
אוגנדה בשנים  3.1905‑1903שוורץ בדקה את תגובותיהם של בני היישוב היהודי בארץ על תכנית
אוגנדה ,את השתקפות התכנית בעיתונות העברית המקומית בשנים  1905‑1903ואת עמדותיהם
של אישים בולטים כדוגמת אליעזר בן־יהודה ,הלל יפה ,יחיאל מיכל פינס והרב אברהם יצחק הכהן
3

ש' שוורץ' ,עמדות הישוב בארץ ישראל ביחס לפרשת אוגנדה בשנים  ,'1905‑1903עבודת מוסמך ,אוניברסיטת
בן־גוריון בנגב ,תשמ"ו.
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קוק 4.מחקרו של אריה ספוזניק בחן את פרשת אוגנדה בארץ־ישראל בהקשר של בניית תרבות עברית
בסוף המאה התשע־עשרה ובתחילת המאה העשרים5.
המסקנה המרכזית שעולה משלושת המחקרים היא שהיישוב היהודי החדש בארץ־ישראל ,שמנה
בראשית המאה העשרים כ־ 50,000נפש ,ושכ־ 15,000אלף מתוכם השתייכו ל'יישוב החדש' ,היה
אוגנדיסטי אבל לא טריטוריאליסטי .הוא תמך בתכנית אוגנדה לא בגלל הרעיון של מדינה יהודית
שלא בארץ־ישראל ,אלא בעיקר בגלל אופיו הכריזמטי של הרצל והשפעתו הממגנטת על איכרי ארץ־
ישראל ,ולעתים גם מתוך ייאוש מהעשייה הציונית המזדחלת בארץ 6.לאחר שהרצל נפטר בדמי ימיו
ביולי  ,1904ותכנית אוגנדה ירדה מסדר היום של ההסתדרות הציונית ,התנגד היישוב לאידאולוגיה
הטריטוריאלסטית ונמנע מכל גילוי אהדה ליט"א.
הטריטוריאליזם הפך לכוח פוליטי ובעל השפעה בחברה היהודית המזרח אירופית עם הקמת
ההסתדרות הטריטוריאליסטית לאחר הקונגרס השביעי ,באוגוסט  .1905לעומת פולמוס אוגנדה,
שהיה נקודתי ,ושנסב על הצעה בריטית קונקרטית להקים ישות אוטונומית ברמת גואס־נגישו
( )Guas Ngishuשבמזרח אפריקה ,הרחיבו הטריטוריאליסטים את מעגל החיפוש אחר טריטוריה
מתאימה לכל יבשת אפשרית .הרעיון הטריטוריאליסטי כפשוטו הוא להקים ישות אוטונומית או
לחלופין מדינה ליהודים בחבל ארץ שאיננו ארץ־ישראל .הוא ניזון משתי תופעות חברתיות שהיו
חלק בלתי נפרד מחיי החברה היהודית המזרח אירופית בראשית המאה העשרים :פוגרומים והגירה.
הפוגרומים היו בעבור הטריטוריאליסטים הוכחה לתפיסה שליהודים אין עתיד במזרח אירופה ,ושאם
לא תימצא בהקדם טריטוריה לעם היהודי — בארץ־ישראל או בכל מקום אחר — תהיינה לכך השלכות
חמורות על עתידו .נדידתם של כמיליון וחצי יהודים בעשור הראשון של המאה העשרים אל מחוץ
לארצותיהם הייתה הביטוי למצוקה הפיזית והקיומית שהיהודים היו נתונים בה .הטריטוריאליסטים
הביעו חשש שזרם ההגירה הבלתי פוסק יביא לסגירת השערים בארצות קולטות ההגירה ,ושמאות
אלפי יהודים ייוותרו לכודים בארצות מושבם .תקוות הטריטוריאלסטים הייתה שלאחר שיימצא חבל
הארץ המתאים ותקום בו המדינה היהודית ,יבואו אליו המוני מהגרים יהודים; קצתם יעשו זאת מתוך
בחירה ,אך בעבור חלק הארי תהיה זו בררת מחדל ,מכיוון ששום מדינה — מלבד מדינת היהודים —
לא תהיה מוכנה עוד לקבלם7.
4
5
6

7

שם ,עמ' .9
A.B. Saposnik, Becoming Hebrew: The Creation of a Jewish National Culture in Ottoman Palestine, New York
2008, pp. 41–63
ראו למשל' :מבחינה יחסית ,ניתן לומר ,שרוב בני היישוב לא דגלו בטריטוריאליזם לשמו ,למרות הצגתם כך על ידי
בני העלייה השנייה ו"ציוני ציון" [ ]...ניתן לומר שרוב אנשיי היישוב החדש ,היו "ציונים מדיניים" אשר תמכו באוגנדה
כשאר "הציונים המדיניים" בעולם ,כמקלט לילה ליהודים נרדפים ולא כפתרון חליפי בארץ ישראל' (שוורץ [לעיל,
הערה  ,]3עמ' .)139
על הטריטוריאליזם נכתבו מספר חיבורים .ראו למשל :א' בנימיני ,מדינות ליהודים :אוגנדה ,בירוביז'אן ועוד 34
תוכניות ,תל־אביב  ;1990מ' אסטור ,געשיכטע פון דער פריילאנד ליגע ,בואנוס איירס ,ניו־יורק  ;1967א' ספוזניק,
'טריטוריאליזם' ,י' יובל (עורך) ,זמן יהודי חדש :תרבות יהודית בעידן חילוני :מבט אנציקלופדי ,ב ,תל־אביב וירושלים
 ,2007עמ'  ;112‑107וגם :ג' אלרואי ,מחפשי מולדת :ההסתדרות הטריטוריאליסטית היהודית (יט"א) ומאבקה בתנועה
הציונית בשנים ,1925‑1905 ,קריית שדה־בוקר תשע"א.
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בכוונתי להראות במאמר זה שהרעיון הטריטוריאליסטי הוסיף להתקיים במרחב הארץ־ישראלי
גם לאחר הקונגרס השביעי .במילים אחרות ,בשנים  ,1914‑1905שנות פעילות ההסתדרות
הטריטוריאליסטית ,עדיין היה ביישוב היהודי הארץ־ישראלי גרעין גדול למדי של טריטוריאליסטים
(לא אוגנדיסטים) ,שתמכו בגלוי בזנגוויל ובתכניתו להקים אוטונומיה יהודית שלא בארץ־ישראל.
כיצד ניתן להסביר את התמיכה של איכרים ארץ־ישראלים בטריטוריאליזם? מדוע תמכו בזנגוויל
ובמאמציו להקים מדינה יהודית שלא בארץ־ישראל? הדעת נותנת שעשרים שנות התיישבות אמורות
היו לקרב אותם דווקא לציונית המעשית ,ושצפוי היה שיהיו למתנגדים העיקריים לאידאולוגיה
הטריטוריאליסטית ולכל ניסיון להסיט ולהחליש את העשייה הציונית בארץ־ישראל .חלוצי העלייה
השנייה ניצלו את תמיכתם של האיכרים בני העלייה הראשונה באוגנדיזם ולאחר מכן בטריטוריאליזם
כדי לנגח אותם על ההתרופפות המוסרית שפקדה אותם ,אבל גם כדי להאדיר את פועלם שלהם למען
היישוב למן הגעתם לארץ־ישראל בראשית המאה העשרים .במאמר זה אני מבקש להראות כי תמיכת
האיכרים בטריטוריאליזם בשנים שלאחר פולמוס אוגנדה מלמדת דווקא על מחויבות עמוקה לתנועה
הציונית ולעם היהודי בתקופה הרת גורל של רדיפות שלטוניות ופוגרומים במזרח אירופה.
המאמר נחלק לארבעה חלקים :בחלק הראשון אסקור את עיקרי האידאולוגיה הטריטוריאליסטית
כרקע להבנת תמיכת איכרי המושבות באידאולוגיה זו; החלק השני מתמקד באוגנדיזם הארץ־ישראלי
לפני פטירתו של הרצל ואחריה; בחלק השלישי נדונים אליעזר בן־יהודה
ותמיכתו בתכנית אוגנדה ולאחר מכן ביט"א; והפרק הרביעי והאחרון
עוסק ביישוב היהודי בארץ־ישראל ובהסתדרות הטריטוריאליסטית
בשנים .1914‑1905

א .האידאולוגיה הטריטוריאליסטית מהי?
האידאולוגיה הטריטוריאליסטית כפשוטה תבעה הקמת ישות אוטונומית
או לחלופין מדינה ליהודים בחבל ארץ שאיננו בארץ־ישראל .אידאולוגיה
זו יצאה לאוויר העולם יחד עם האידאולוגיה הציונית .מרגע שכתב יהודה
ליב (לאון) פינסקר ( )1891‑1821בשנת  1882בחיבורו רב ההשפעה
'אוטואמנציפציה' כי 'לא ארץ קדשנו צריכה להיות מטרת ִּכסופנו אלא
ארץ שלנו' 8,היו בחברה היהודית מי שדבקו ברעיון של 'ארץ שלנו',
ושביקשו להקים מדינה או ישות אוטונומית עצמאית אחרת בטריטוריה
שאיננה ארץ־ישראל9.
8
9

יהודה ליב (לאון) פינסקר

י' פינסקר ,אוטואמנציפציה ,תרגם מ' יואלי ,תל־אביב תש"ך ,עמ' .53
למשל תנועת 'עם עולם' ראתה באמריקה את הפתרון לשאלה שעמדה במרכז חיבורו של פינסקר .על 'עם עולם' ראו:
ח' טורטל' ,תנועת עם עולם' ,העבר :רבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה ,י (תשכ"ג) ,עמ'  ;143‑124א' מענעס,
'עם עולם באוועגנוג' ,א' טשעריקאווער (עורך) ,געשיכטע פון דער יידישער ארבעטער באוועגונג אין די פאראייניקטע
שטאטן ,ב ,ניו־יורק  ,1945עמ'  .238‑203יצחק קצנלסון (בוקי בן יוגלי) ,שתמך בתכנית ההתיישבות בארגנטינה ,ואמר:

קתדרה

82

גור אלרואי

פינסקר היה ההוגה הראשון שהעניק לרעיון הטריטוריאליסטי משמעות ועומק .הוא קבע כי התוכן
הרוחני של העם היהודי חשוב מהטריטוריה ,ולכן המולדת היהודית יכולה לקום בכל מקום ולאו דווקא
בארץ־ישראל .הוא סבר שכיוון שמלאכת השגת הטריטוריה עלולה להיות קשה ומורכבת' ,אל לנו
לקשור מחדש את גורלנו באותו מקום ,שבו נפסקו לפנים ונהרסו בחוזק יד חיינו המדיניים' 10.בחיבורו
הוא ניתק בין ארץ־ישראל לבין הדרישה העקרונית והמוסרית של היהודים לחבל ארץ משלהם .הוא
טען שלא מיקומה הגאוגרפי של ארץ־ישראל חשוב אלא בעיקר מה שהיא מסמלת עבור העם היהודי.
אל הטריטוריה המיועדת ,כתב פינסקר' ,נביא עמנו את הקדוש לנו מכול ,שהצלנו מתוך הריסות
מולדתנו הקדומה :את רעיון האלוהות ואת כתבי הקודש .משום שרק אלה הם אשר עשו את ארץ
אבותינו הקדומה לארץ הקודש ולא העיר ירושלים או הירדן כלשעצמם' 11.פינסקר סבר שאת ארץ־
ישראל ככל הנראה לא ניתן יהיה להשיג ,ולכן היה מוכן להתפשר על טריטוריות אחרות המסוגלות
לתת ליהודים המוכרחים לצאת מארץ מגוריהם ,מקלט בטוח ובלתי מעורער המפרנס את בעליו.
בדעה זו החזיק פינסקר עד סוף ימיו .חודש לאחר ועידת קטוביץ' ( )1884הציע יחיאל צ'לנוב,
אז יושב ראש אגודת סטודנטים יהודית במוסקווה ,לפינסקר לשנות את הסיום של 'אוטואמנציפציה'
על מנת שיעלה בקנה אחד עם 'רוח הרעיון הציוני' 12.משה ליב ליליינבלום ,שכיהן כמזכיר תנועת
'חיבת ציון' ,ענה לצ'לנוב בשמו של פינסקר והסביר לסטודנט הצעיר כי המחבר אינו נסוג מעמדתו
הראשונית כפי שהובעה לראשונה בשנת :1882
אף שהמחבר [פינסקר] של החוברת הנ"ל ['אוטואמנציפציה'] עוסק עכשיו בענייני יישוב ארץ ישראל ,לא רק
שלא חל כל שינוי בהשקפתו בעניין בחירת המקום להתיישבות היהודים ,אלא גם עתה הוא ממשיך לפעול
לפי התוכנית שהתווה לעצמו .אבל העניין הוא בכך :כיוון שהמחבר לא ראה את השאלה בדבר בחירת המקום
כנתונה לסמכותו של איש זה או אחר ,השאירה המחבר להחלטתה ,אם אפשר לומר כך ,של כל היהדות כולה,
והוא קיווה שקונגרס של נציגים של כל היהדות יביע את החלטתו הסופית לטובת ארץ זו או אחרת13 .

יוסף קלאוזנר סיפר כי בשנת תרמ"ז ( — )1887שלוש שנים לאחר ועידת קטוביץ' — ביקשו את
רשותו של פינסקר לתרגום 'אוטואמנציפציה' לרוסית ובו בזמן להכניס תיקון שארץ־ישראל היא ארץ
המקלט היחידה .פינסקר סירב להכנסת תיקון זה 14.בשנת  ,1892סמוך למותו ,כתב בצוואתו כי הוא
אינו חוזר בו מדעתו העקרונית ב'אוטואמנציפציה' ,וכי את המרכז הלאומי לעם היהודי יש להקים לאו
דווקא בארץ־ישראל 15.המקורבים אליו שמעו אותו אומר לפני מותו:

10
11
12
13
14
15

'ארגנטינה לא תצרור את יהודה ,ויהודה לא תקנה בארגנטינה .גם אני אד[ו]ני [המו"ל של 'המליץ'] ,אם תאמין ואם תחדל
חובב־ציון אנוכי בכל לבי ,ובכל זאת אשמח מאוד אם ימצאו נודדי עמנו מנוח לכף רגלם בארגנטינה .אוהב אנוכי את
ציון אבל את עמי אוהב יותר ממנה' (י"ל קצנלסון' ,מכתב להמו"ל' ,המליץ 30 ,באוגוסט  ,1892עמ' .)3
פינסקר (לעיל ,הערה .)8
שם.
צ'לנוב אל פינסקר 13 ,בדצמבר  ,1884נדפס :א' דרויאנוב ,כתבים לתולדות חיבת ציון ,אודסה  ,1919עמ' .357‑356
וראו :פינסקר (שם) ,עמ' .133‑131
ליליינבלום אל צ'לנוב 23 ,במרס  ,1884נדפס :דרויאנוב (שם) ,עמ' .373
י' קלאוזנר ,בהתעורר עם ,ב :מקאטוביץ עד באזל :מוועידת קאטוביץ עד ייסוד 'הוועד האודיסאי' ,תרמ"ה‑תר"ן,
ירושלים תשכ"ה ,עמ' .153
שם ,עמ' .154
קתדרה
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יהיו לנו שני 'מרכזים לאומיים' ,כמו שיש לנו כעת 'שתי תורות' (שהן אחת)' ,שני תלמודים'' ,שני נוסחאות
שבתפלה' ועוד כמה עניינים 'משניים' אשר לא ימנעו ממנו בכל זאת להיות 'עם אחד' [ ]...כי אחרי אשר
ארץ הקֹדש אינה יכולה להיות ל'מרכז שמי' ,כי אם למתי מעט מאחינו בני ישראל ,אין טוב לנו כי לחלק את
עבודת תחית עמנו לשתים ,והיתה לנו פלשתינא למרכז לאומי (רוחני) וארגנטינה למרכז קולטורי (גשמי)16 .

בהימנעותו מלהתנות מלכתחילה את הפתרון הטריטוריאליסטי של שאלת היהודים בארץ־
ישראל ,סלל פינסקר את הדרך להתפתחותה ולהתגבשותה של האידאולוגיה הטריטוריאליסטית.
הטריטוריאליסטים ראו בו את האב המייסד והרוחני שלהם ,ובוויכוחים עם יריביהם הציונים הרבו
לצטט מפי הגבורה ומתוך 'אוטואמנציפציה' .קביעותיו של פינסקר שנחוצה ארץ מקלט לעם היהודי,
שאין לרכז את המאמצים לרכישתה רק בארץ־ישראל,
ושאופייה של המולדת החדשה ייקבע לא על פי מיקומה
הגאוגרפי אלא על פי התוכן הרוחני שייצקו לתוכה היהודים,
הפכו עשרים שנה מאוחר יותר לאבני יסוד באידאולוגיה
הטריטוריאליסטית.
ספרו של תאודור הרצל (' )1904‑1860מדינת היהודים',
שיצא לאור בשנת  ,1896היה חוליה נוספת ומרכזית
בהתגבשות האידאולוגיה הטריטוריאליסטית ובחיזוק הזרם
רעיוני בתוך התנועה הציונית שארץ־ישראל הייתה עבורו
טריטוריה אפשרית אך לא הכרחית' .מדינת היהודים' ,בדומה
ל'אוטואמנציפציה' ,לא הכריע בסוגיה הטריטוריאלית ,ובמקום
'ארץ שלנו' ו'ארץ קודשנו' התלבט הרצל בין ארגנטינה לבין
פלשתינה 17.התלבטותו של הרצל מעניינת במיוחד ,כיוון
שבעוד חיבורו של פינסקר יצא לאור לפני שהחל מפעל
ההתיישבות הציוני בארץ־ישראל' ,מדינת היהודים' נכתב
אחרי ארבע עשרה שנה של עשייה ציונית ובשעה שהיו בארץ־
ישראל עשרים מושבות ,ומאות איכרים יהודים עיבדו את אדמתה .אך למרות ההתיישבות היהודית
בארץ בשני העשורים האחרונים של המאה התשע־עשרה ,ואף שהמושבות כבר היו חלק בלתי נפרד
מהנוף הארץ־ישראלי ,גם אם המתיישבים התמודדו עם קשיים רבים — עדיין לא נתפסה ארץ־ישראל
כפתרון הבלעדי לעם היהודי.
ההד שזכה לו חיבורו של הרצל וכוחו הממגנט על הסובבים אותו הפכו את שאלת הטריטוריה
שאיננה ארץ־ישראל לאחד ממוקדי הוויכוח היצריים והנוקבים בתנועה הציונית .הרצל היה מנהיג
 16מ' פרלמן' ,צוואתו של פינסקר :שבעים שנה מיום פטירתו ב־ ,'1891ביצרון ,מו (תשכ"ב) ,עמ' .20
 17על 'מדינת היהודים' של הרצל נכתבו חיבורים רבים .אציין את המרכזיים שבהם :ג' שמעוני ,האידיאולוגיה הציונית,
תרגמה ס' מילוא ,ירושלים תשס"א ,עמ'  ;92‑84ד' ויטל ,המהפכה הציונית ,א :ראשית התנועה ,תרגם ב' מורן ,תל־
אביב תשל"ח ,עמ'  ;204‑179ש' אבינרי ,הרעיון הציוני לגוניו :פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית ,תל־אביב
תשנ"א ,עמ' .118‑105

שער ספרו של
הרצל 'מדינת
היהודים' ,לייפציג
ווינה1896 ,
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כריזמטי אשר העלה את השאלה היהודית על סדר היום העולמי וייסד את ההסתדרות הציונית ,אך
הוא גם התלבט באשר לפתרון טריטוריאלי לבעיה היהודית שלא בארץ־ישראל .הסוגיה אם הרצל
היה  ,Judenstaatlerכלומר איש מדינת היהודים ,ששאף להקים מדינה יהודית בחסות מעצמה בכל
מקום שהתאים להתיישבות ,או שרעיונותיו הטריטוריאליסטיים היו עבורו קלף מיקוח להעלאת
השאלה היהודית ,היא אחת הסוגיות המאתגרות בהיסטוריוגרפיה של התנועה הלאומית היהודית.
ההיסטוריוגרפיה הציונית חלוקה בעניין זה .היו שהדגישו את נאמנותו של הרצל לארץ־ישראל ותיארו
את פעילותו הדיפלומטית כ'כישלון מפואר' ,שלימים הניב את הצהרת בלפור ואת החלטת האו"ם
מ־ 29בנובמבר  18.1947אלכס ביין ,אשר כתב את הביוגרפיה המקיפה הראשונה של הרצל ,טען כי גם
כאשר הרצל נשא ונתן על אוגנדה' ,לא נעלמה מעיניו ארץ ישראל אפילו לרגע' 19.וישעיהו פרידמן
סבר כי הרצל מעולם לא ראה בתכנית אוגנדה ובתכניות התיישבות אחרות חלופות מעשיות .הסכמתו
להקצות להתיישבות יהודים חבל ארץ במזרח אפריקה נבעה מההכרה שאי אפשר לדחות הצעה של
ידיד נאמן כשר המושבות הבריטי ,ושיש לקבלה לכאורה אך לסגת ממנה בהזדמנות הראשונה .תכנית
אוגנדה נולדה לא כפרי מחשבה אלא בתגובה על הצעה מצד שר המושבות הבריטי 20.לעומת זאת
חוקרים אחרים ביקרו את התנהלותו של הרצל :דוד ויטל הטיל עליו את האחריות למשבר שפקד
את התנועה הציונית בשנות הפולמוס; 21מיכאל היימן טען שהרצל היה רציני בנוגע לתכנית אוגנדה
ועל כן האופוזיציה שקמה לו הייתה הכרחית; 22ואילו יוסי גולדשטיין טען שתמיכתו של הרצל
בהתיישבות במזרח אפריקה הייתה המשך למגמה הטריטוריאליסטית שהוא העלה ב'מדינת היהודים',
בתכנית אלעריש ,שניסה לקדם שנה לפני הדיון בתכנית אוגנדה ,ובהצעות אחרות שהועלו באותה
תקופה23.
הרעיון ליישוב יהודים שלא בארץ־ישראל כפתרון כולל לבעיה היהודית היה אם כן חלק בלתי
נפרד מההוויה הפוליטית של התנועה הציונית מימיו של פינסקר ועד מותו של הרצל 24.ציונים רבים
לא ראו סתירה בין חברותם בתנועה הציונית לבין שאיפתם להקים מדינה ליהודים שלא בארץ־
ישראל .אמנם מצעה של ההסתדרות הציונית ,שהתגבש בקונגרס הציוני הראשון ,בבזל בשנת ,1897
קבע ש'הציונות שואפת להקים בית מולדת לעם היהודי בארץ־ישראל ,המובטח לפי משפט הכלל',
אבל מצע זה כפי שהתברר בשנים מאוחרות יותר היה נתון לשינוי.
בשנת  1902ביקש הרצל לבחון את האפשרות להקים את מדינת היהודים באלעריש .בפברואר
 1903יצאה משלחת של שבעה אנשים לחקור את חבל סיני .המשלחת סקרה  598מיל ,אספה נתונים
על הקרקעות ,המים ,הצומח ,המחצבים ,הדיג והאקלים בסיני ,ובחנה את אפשרויות העגינה והתעבורה
18
19
20
21
22
23
24

ש' אבינרי' ,מ"עניין היהודים" ל"מדינת היהודים" :דרכו של הרצל לגיבוש תודעה לאומית' ,ת' הרצל ,עניין־היהודים:
ספרי יומן ,א :יוני  — 1895אוקטובר  ,1898תרגם י' ונקרט ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' .33
א' ביין ,תיאודור הרצל :ביוגרפיה ,תל־אביב תשכ"א ,עמ' .364‑335
י' פרידמן' ,הרצל ופולמוס אוגנדה' ,עיונים בתקומת ישראל ,ד (תשנ"ד) עמ'  ,203‑175במיוחד עמ' .178‑177
ויטל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .265
מ' היימן' ,הרצל וציוני רוסיה — מחלוקת והסכמה' ,הציונות ,ג (תשל"ד) ,עמ' .99‑56
י' גולדשטיין ,בין ציונות מדינית לציונות מעשית :התנועה הציונית ברוסיה בראשיתה ,ירושלים תשנ"א ,עמ' .206
אלרואי (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .12‑1
קתדרה
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בים האדום 25.תכנית אלעריש לא יצאה אל הפועל ,וזמן קצר לאחר שירדה מסדר היום הציג הרצל
בקונגרס הציוני השישי ,שהתכנס בבזל באוגוסט  ,1903את ההצעה הבריטית להקים התיישבות
יהודית ברמת גואס־נגישו במזרח אפריקה26.
הצעתו זו של הרצל חוללה שבר עמוק ובלתי ניתן לאיחוי בתנועה הציונית .צירי הקונגרס החליטו
לשגר לחבל הארץ המיועד משלחת חקר שתבדוק אם האזור ראוי להתיישבות ותגיש את מסקנותיה
לוועד הפועל הציוני ,וקבעו שהחלטה סופית תתקבל בקונגרס השביעי ,שאמור היה להתכנס כעבור
שנתיים .הרצל נפטר בשיאו של פולמוס אוגנדה ולפני שלובנה שאלת הטריטוריה והוחלט על מיקומה
הסופי של מדינת היהודים .בלכתו הותיר אחריו חלל מנהיגותי אך גם שבר אידאולוגי ,ושבר זה הוביל
לפילוג בתנועה הציונית ולהקמת הסתדרות מתחרה.
בקונגרס הציוני השביעי ,שהתקיים באוגוסט  ,1905דחתה ההסתדרות הציונית ברוב קולות את
תכנית אוגנדה וחוקקה חוק שאסר להעלות בעתיד הצעות להתיישבות יהודית שלא בארץ־ישראל .שתי
 25על המשלחת לאלעריש ראו :ה' יפה ,דור מעפילים :זכרונות ,מכתבים ויומן ,תל־אביב תרצ"ט ,עמ' .40‑20
 26על תכנית ההתיישבות במזרח אפריקה ועל מסעה של המשלחת ראוG. Alroey, ‘The Journey to New Palestine: The :
Zionist Expedition to East Africa and the Aftermath of the Uganda Debate’, Jewish Culture and History, 10, 1
 ;(Summer 2008), pp. 23–58וראו גםM. Heyman (ed.), The Minutes of the Zionist General Council: The Uganda :
Controversy, I–II, Tel-Aviv 1977
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ההחלטות הללו הביאו לפרישתם של מספר
פעילים ציונים אשר היו מזוהים עם דרכו של
הרצל ,והם הקימו הסתדרות חלופית בשם
ההסתדרות הטריטוריאליסטית היהודית
(יט"א) .בהקשר זה יש לציין את תרומתו של
הרופא הביל"ויי ד"ר מנחם שטיין לפרישה
מההסתדרות הציונית — הוא הטיל דופי
בחוקיות ההחלטה שהתקבלה והשתתף
בכינוס ההקמה של יט"א במלון 'ספרן'
בבזל ב־ 1באוגוסט 27.1905

למעלה :הקונגרס
הציוני השביעי
שהתכנס בבזל,
לאחר מותו
של הרצל,
אוגוסט 1905

(הארכיון הציוני
המרכזי ,ירושלים)

משמאל :שער
חוברת ביידיש על
הקונגרס השביעי
ובמרכזו תמונת
הרצל ,ורשה
תרס"ה

(הארכיון הציוני המרכזי,
ירושלים)

 27אלרואי (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .85‑75
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הפורשים היו בשר מבשרה של התנועה הציונית; הם היו חברי ההסתדרות הציונית ולקחו חלק
בהנהגתה עד פרישתם ממנה .בין הפורשים היו ישראל זנגוויל (נשיא יט"א) ,שהיה אחד המקורבים
להרצל ,יד ימינו ומהפעילים הבולטים בקרב ציוני אנגליה; דוד אידר ,שאמנם פרש מההסתדרות
הציונית אבל חזר אליה לאחר מלחמת העולם הראשונה והיה חבר ההנהלה הציונית בירושלים ויושב
ראש ההסתדרות הציונית באנגליה בשנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה; רופא העיניים מקס
מנדלשטם ,ציוני ותיק ומראשי הציונים במזרח אירופה; נחמן סירקין ,מייסד הזרם הציוני־סוציאליסטי
בהסתדרות הציונית; יהודה חזן ,מהפעילים הציונים הבולטים בוורשה; ד"ר שטיין ועוד רבים.
זמן קצר לאחר ייסודה הרשמי של יט"א נוסח מצעה הטריטוריאליסטי ונקבעו דפוסי הפעולה.
מטרת ההסתדרות הטריטוריאליסטית כפי שהוגדרה במצעה הייתה פשוטה וברורה' :להשיג טריטוריה
על בסיס אוטונומי לאלה מבין היהודים שאינם יכולים או שאינם רוצים להישאר בארצות מגוריהם'28.
( Constitution of the ITO 28ללא תאריך) ,אצ"מ ,A36 ,תיק .1
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ועידת היסוד
של יט"א בבזל
לאחר הפרישה
מההסתדרות
הציונית .ישראל
זנגוויל ורעייתו
יושבים במרכז;
יהודה חזן (אביו
של יעקב חזן)
בשורה השלישית,
שמיני מימין

(באדיבות ארכיון יד־יערי,
גבעת־חביבה)
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במצע נכתב כי לשם השגת היעדים הרצויים תשאף ההסתדרות לאחד את כל היהודים התומכים
במטרה זו ,לבוא במגע עם ממשלות ועם מוסדות פרטיים וציבוריים ,ולבסוף לייסד מוסדות פיננסיים
ואחרים הנחוצים להגשמת מטרותיה 29.המונח בסיס אוטונומי הוגדר כטריטוריה שצריכה להיות בת
השגה ,ושליהודים יהיה בה רוב בולט .מצע זה היה 'תכנית בזל' של הטריטוריאליסטים ושימש בסיס
לפעילותה של יט"א בכל שנות קיומה.
בחוברות תעמולה ביידיש שהופצו ברחבי תחום המושב הציגו הטריטוריאליסטים את מטרותיה
של יט"א ביתר העמקה משנכתב במצע .בחוברת שכותרתה 'מה אנחנו ומה אנחנו רוצים' (וואס מיר
זיינען און וואס מיר ווילען) ניסחו המחברים באמצעות שתי שאלות' :למה אנו שואפים?' ו'כיצד
זה אפשרי?' ,את עיקרי האידאולוגיה הטריטוריאליסטית .תחת הכותרת 'למה אנו שואפים?' נכתב
כי הטריטוריאליסטים 'סבורים שעמנו סבל מספיק באלפיים שנות נדידה חסרת תכלית' ,וכי הם
שואפים לשנות אחת ולתמיד את מצבו הפיזי והנפשי של העם היהודי ולהביא לפתרון השאלה
היהודית (יודענפראגע)' .איננו יכולים להמשיך ולראות את דם היהודים נשפך כמים ,את אחינו בכל
הדורות המהווים צעצוע בידי הגויים ,והנתונים לחסדיהם של רוצחים ואספסוף [ ]...מאות אלפי בני
משפחותינו וקרובינו המושלכים מגלות לגלות ,חסרי מטרה ,חסרי תקווה ,נוקשים על כל שער לקבלת
אישור כניסה ומתחננים רק על הזכות לחיות' 30.תחת השאלה 'כיצד זה אפשרי?' ניתן הסבר על דפוסי
הפעולה של הטריטוריאליסטים' :אנחנו חייבים ארץ ( )Landמשל עצמנו שבה תהיה לנו אוטונומיה
ונוכל לחוקק את חוקינו על מנת שבני עמנו לא ידוכאו עוד כלכלית באמצעות חוקים מיוחדים; מקום
שנהיה בו מוגנים ,חופשיים ומסוגלים לפתח את תרבותנו ,ספרותנו וקיומנו הלאומי' .שורש הרוע
שמביא למציאות עגומה זו ,נכתב בעלון הטריטוריאליסטי ,הוא שאנחנו קבצנים וזרים בכל מקום;
ככל שנקדים להביא לסיומה של מציאות זה כך ייטב מצבו של העם היהודי31.
יט"א החלה את פעילותה בתקופה הרת גורל עבור יהודי האימפריה הרוסית .החל בשנת 1905
אירעו ברחבי תחום המושב שורה של פוגרומים אלימים שהחברה היהודית לא הכירה כמותם עד
אותו זמן .אמנם פוגרום קישינב ,בשנת  ,1903חולל זעזוע גדול בחברה היהודית ,אך הייתה תקווה
שזה מקרה חריג ויוצא דופן .בשנת  1905התברר כי פוגרום קישינב היה רק הפתיח ,ובעקבותיו באו
פוגרומים אלימים הרבה יותר .בשנים  1906‑1905התרחשו בתחום המושב  657פוגרומים ונרצחו
בהם יותר מ־ 3,000יהודים .בפלך צ'רניגוב לבדו התחולל  251פוגרומים ונרצחו שבעים ושישה
יהודים ,ובפלכים חרסון ובסרביה התחוללו  153פוגרומים ,אמנם פחות מאלה שבצ'רניגוב ,אך הם היו
אלימים הרבה יותר ונרצחו בהם יותר מ־ 1,300יהודים .באקטרינוסלב נרצחו  285יהודים בארבעים
ואחד פוגרומים ,ובגרודנו נרצחו  356יהודים בעשרה פוגרומים בלבד 32.בצל מציאות אלימה זו טענו
הטריטוריאליסטים:
29
30
31
32

שם.
לוציאן :וואס מיר זיינען און וואס מיר ווילען' (ללא תאריך) ,אצ"מ ,A36 ,תיק  ,8עמ' .1
ָ
רעזא
ָ
גראם און
'פרא ַ
ָ
שם.
J. Klier & Sh. Lambroza, Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History, New York 1992, p. 228
קתדרה

 ,1 5 7ת ש ר י ת ש ע " ו  ,ע מ ' 1 1 2 - 7 7

'מה לנו ארץ אבות' :היישוב היהודי בארץ־ישראל והאידאולוגיה הטריטוריאליסטית1914‑1903 ,

הקונגרס הציוני השביעי סירב לזהות את עצמו בשום דרך עם הפתרון המידי לשאלה הבוערת של בני
עמנו וביקש להגביל את הפעילות בארץ־ישראל בלבד .אנחנו אומרים שהדבר החשוב ביותר לנוכח הנסיבות
הנוכחיות הוא שמירה ותחייה מחודשת של עמנו ותרבותנו ,ושארץ קיימת בשביל עם ולא עם בשביל ארץ
פאלק צוליב אלאנד] .יהיה זה חטא לתת לבני עמנו לסבול
פאלק און ניט א ָ
[א לאנד עקזיסטיערט צוליעב א ָ
בזמן שאנחנו צועקים פלשתינה ורק פלשתינה .אם ,כפי שזה נראה ,לא נצליח להשיג את ארץ־ישראל לדורות,
אין לנו זכות לשלב את ידינו ,לא לעשות דבר ,להסתפק בהתיישבות ִאטית ופחותת ערך ולהמתין ולהמתין33 .

הטריטוריאליסטים לא פסלו את ארץ־ישראל כטריטוריה אפשרית לפתרון הבעיה היהודית וגם לא
התנגדו עקרונית לרעיון הציוני .עמדתם לא נבעה מניכור לעם ומתלישות מהחברה היהודית ,אלא
דווקא סימלה רגישות למצוקות ולכאבים .הוויכוח בינם לבין הציונים היה בשאלה אם לציונים יש
די זמן להקים מדינה ליהודים בארץ־ישראל בטרם פורענות .בהתמקדות בסוגיה זו הם ניסו לעורר
את תשומת לב המתלבטים והתוהים במחנה הציוני'.מכנים אותנו כבר במפורש פפוס וטרונסרופוס,
ומטפלים עלינו אשמה שבאים אנו במכון להוציא מלב ישראל את ָקדשיו וחמודותיו' ,כתב אחד
הטריטוריאליסטים בירחון 'הזמן' זמן קצר לפני הקונגרס השביעי 34.אך לדבריו הוא ועמיתיו חוששים
פראגראם (לעיל ,הערה  ,)30עמ' .2‑1
ָ
33
' 34לברור שאלת אוגנדה' ,הזמן :ירחון לעניני החיים ,הספרות ,האמנות והמדע ,א ,א‑ג (ינואר‑מרס  ,)1905עמ'  .114פפוס
בן יהודה הוא אחד מעשרת הרוגי מלכות ,חכמי המשנה שמסרו בנפשם על קידוש השם והומתו בזמן גזרות השמד,
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קריאה של נשיא
ארצות הברית
תאודור רוזוולט
לצאר הרוסי
ניקולאי השני לעצור
את הדיכוי האכזרי
של היהודים
ברוסיה בעקבות
פוגרום קישינוב
( ,)1903ליתוגרפיה
של אמיל פלורי
( )Flohriמשנת
1904
(אוסף ספריית הקונגרס,
וושינגטון)
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הסופר יוסף חיים
ברנר
(ציור :חיים טופול)
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לרכֹש באיזה עת מן העתים את הארץ ,אבל העם מה יהא
'שבחכותנו בגולה יעלה אולי אמנם בידינו ּ
35
עליו? [ ]...ארץ כי תחרב וקמו לה זרובבל ונחמיה ,אבל עם כי יחרב?!' .עולם הדימויים שהשתמשו
בו הטריטוריאליסטים היה שאוב בין היתר מההיסטוריה היהודית של ימי בית ראשון ושני ,והוא
מלמד עד כמה דומה היה עולם המושגים הטריטוריאליסטי לזה הציוני .לא ארץ־ישראל הייתה הבעיה
בעיניהם אלא המצוקה היהודית במזרח אירופה ,שצריך היה לפתרה מהר ככל האפשר.
יוסף חיים ברנר ,שהתנדנד בשנות הפוגרומים בין הציונות לבין
הטריטוריאליזם ,היטיב לבטא ברשימותיו את עיקרי האידאולוגיה
הטריטוריאליסטית .בפוגרום ביאליסטוק איבד את חברתו הקרובה חיה
וולפסון ,והוא התקרב לטריטוריאליזם ,אשר קרא לפתרון מהיר ומידי
לבעיה היהודית במזרח אירופה .ברשימתו 'מכתב ארוך' כתב' :מה לנו ארץ
אבות ,מה לנו ארץ הצבי שאין דרך לה? מה לנו העבר שלנו ,אם עבר איננו,
אם לנו אין עבר ואין עתיד ,אלא הווה על הווה — ימי הביניים?! מערה,
למערה אנו צריכים ,למערה שביל הנמלט ...הבו לנו מערה וניחבא בה'36.
המערה מנקודת מבטו של ברנר היא ארץ המקלט ליהודים הנרדפים; אם
לא ניתן להקימה בארץ־ישראל ,אפשר להקימה בכל טריטוריה.
במאמרו 'פנקס קטן' ,שפורסם ב'המעורר' בקיץ  ,1906כתב ברנר שצרת
הרגע ,כלומר הפוגרומים ,היא צרה עולמית שלא פסקה ,ושלא תיפסק
לעולם .לכן 'הציונות צריכה אפוא להיות תנועה ִל ְבנוֹ ת בית בישראל
בשביל הנדידה התדירית שלו [של העם היהודי] וע"י [ועל ידי] הנדידה
התדירית שלו' 37.לדברי ברנר כיוון שהטריטוריאליסטים בראשות זנגוויל
שואפים לכך אין הם אלא ממשיכי הרעיון הציוני' .תמה אני' ,כתב ברנר' ,כיצד נפתח פיו של יהודי
נלבב לדבר על ציוניות של ציון דוקא ,על ציוניות של תחיה דוקא ,של תחיה ולא של הצלה?!' .לדעתו
ההצלה קודמת לתחיית העם ,ולכן הרעיון הטריטוריאליסטי הוא חלופה ראויה ונכונה לאידאולוגיה
הציונית ,שאיננה רגישה די הצורך למצוקת היהודים .הפסימיות הברנרית השתלבה עם הפסימיזם
הטריטוריאליסטי .שניהם גם יחד חששו מרדיפות היהודים ולא ראו בהן אירועים מקריים שכשם שבאו
כך יחלפו .הנחת היסוד הייתה שיש להתכונן לרציחות הבאות ולהיחלץ לטובת היתומים עתידיים.
'ארץ! כל ארץ שיש יכֹלת להשיגה' ,כתב ברנר' ,כל ארץ שיש אפשרות להתחיל בקרבה לבנות את
ביתנו בה; ארץ לא בשביל היום שכבר אבד לנו ,ארץ בשביל המחרת ,בשביל הדורות הבאים ,בשביל
יתומי־נמירוב לאחר עשרים שנה ,לאחר חמישים שנה ,לאחר מאה שנה'38.

35
36
37
38

רובם בימי טורנוסרופוס (נציב רומא ביהודה) בימי אדריאנוס .בהשאלה הציונים הם פפוס ,והטריטוריאליסטים הם
טורנוסרופוס.
שם ,עמ' .117
י"ח ברנר' ,מכתב ארוך' ,כל כתבי י"ח ברנר ,ב ,תל־אביב תשכ"א ,עמ' .29
בר יוחאי' ,פנקס קטן' ,המעורר ,ז‑ח (יולי‑אוגוסט  ,)1906עמ' .70
בר יוחאי' ,מכתבים לרוסיא' ,המעורר ,א (ינואר  ,)1906עמ' .9
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הרעיון הטריטוריאליסטי היה ביסודו השקפת עולם פרגמטית ,והמצדדים בה פירשו באופן
מחושב וראלי את המציאות ועל כן חיפשו פתרון דרמטי ובעיקר מהיר לבעיה היהודית במזרח
אירופה .בדיעבד כישלון החיפוש אחר ארץ מקלט לעם היהודי עלול להעמיד את הטריטוריאליזם
כאידאולוגיה אוטופית שהייתה מנותקת מהמציאות ומחיי העם היהודי .ואולם מנקודת המבט של
ראשית המאה העשרים הייתה הציונות אידאולוגיה אוטופית לא פחות ,אשר הונעה גם היא בכוח
חלום וחזון שמעשיותם הייתה דומה לזו של הטריטוריאליזם ואולי אפילו פחותה ממנה .ארץ־ישראל
בראשית המאה העשרים הייתה קשה להשגה בדיוק כמו הטריטוריות שחיפשו הטריטוריאליסטים.
על רקע מציאות פוליטית ואידאולוגית זו יש לנסות להבין מדוע הכה הרעיון הטריטוריאליסטי שורש
בארץ־ישראל ,ומדוע זכה לתמיכה במושבות ובערי הארץ.

ב .האוגנדיזם הארץ־ישראלי
פולמוס אוגנדה לא פסח על היישוב היהודי בארץ־ישראל ,וכפי שהראו הראל ושוורץ במחקריהן,
איכרים לא מעטים תמכו בהרצל ובתכנית אוגנדה .ביקורו של הרצל בארץ־ישראל בסתיו  1898הותיר
על מתיישבי העלייה הראשונה רושם עז .כל מושבה ערכה לכבודו קבלת פנים מפוארת ונרגשת:
בראשון־לציון הוא ביקר ביקבים ונפגש עם המתיישבים בבית העם; בנס־ציונה שרו לכבודו ילדים
והוגשו לו לחם ,מלח ויין; וברחובות דהרו לקראתו בצעקות חבורה של עשרים רוכבים ,הציגו 'פנטזיה',
'שרו שירים עבריים' ,והקיפו את מרכבתו 'בצהלה' 39.המחווה של צעירי רחובות ריגשה את הרצל
מאוד והוא כתב ביומנו' :לוולפסון ,לשנירר ,בודנהיימר ולי ,היו דמעות בעיניים בראותנו את הרוכבים
הזריזים האמיצים הללו' 40.הערצתם של האיכרים להרצל לא ידעה גבולות ,וכאשר הביא את הצעת
אוגנדה לדיון בקונגרס השישי תמכו בו שלוחיהם ,הצירים הארץ־ישראלים ,וחיזקו את ידיו.
אחת העדויות המעניינות על תמיכת האיכרים בתכנית אוגנדה מצויה בספר זיכרונותיו של שלמה
צמח 'שנה ראשונה' .צמח עלה לארץ־ישראל בראשית ימיה של העלייה השנייה מהעיר פלונסק
שבפולין .מיד לאחר שירד בנמל יפו נסע בדיליז'נס לראשון־לציון ,ובפרק 'המפולת' תיאר צמח
את פגישתו המאכזבת עם בני המושבה .מזיכרונותיו עולה כי הגיע לראשון־לציון ככל הנראה בסוף
דצמבר  ,1904בשעה שפייוול העגלון 'הביא עמו מן העיר את "ההשקפה" של בן יהודה שיצאה לאור
פעמיים בשבוע' .בכותרת הגיליון היה כתוב 'באותיות גדולות ושמנות [ ]...שהתיירת [משלחת] יצאה
לדרכה'41.
אף ששהה בארץ־ישראל לא יותר מיום אחד ,חש צמח בנוח למתוח ביקורת על תמיכת האיכרים
בתכנית אוגנדה .בשיטוטו במושבה הוא ראה מודעה אשר קראה לחברים להתאסף בדירתו של אהרן
 39ת' הרצל ,עניין היהודים :ספרי יומן ,ב :אוקטובר  — 1898אפריל  ,1902תרגם י' ונקרט ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' 29( 51
באוקטובר .)1898
 40שם.
 41ש' צמח ,שנה ראשונה ,תל־אביב תשכ"ה ,עמ' .73
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מרדכי פריימן כדי לשמוע את דוד יודילוביץ קורא את אחד מנאומיו של זנגוויל
בתרגום עברי .בתמימות של עולה חדש שזה מקרוב בא ,התרשם צמח ממנהגיהם
של האיכרים ,אשר 'קובעים הם עתים לתורה בלילות שבת ואינם מוציאים זמנם
להוללות ולבטלה בבתי מרזח .ואמרתי אלך לאסיפה זו ואבוא ואראה' 42.כגודל
הציפייה כך גדולה הייתה האכזבה .צמח שמע את נאומו של יודילוביץ ולא הבין
'למה נוצצות העינים באש זרה למשמע נאומו של זנגויל? מהיכן איבה זו בעינים
אלה? "לא ,יותר טוב ציונות בלי ציון מציון בלי ציונות!" רינן קסם קולו של מר
יודילוביץ ,ודומה יש הסכמה לפירוש המלים בקולו הרונן ובאזנים השומעות'43.
צמח לא יכול היה להתאפק ,הוא ביקש את רשות הדיבור באספה והטיף לאיכרי
ראשון־לציון על חידלונם:
דוד יודילביץ,
איש תנועת ביל"ו
ומראשוני המורים
בראשון־לציון

(באדיבות מוזאון
ראשון־לציון)

קפצתי ממקומי וצעקתי אני מבקש רשות הדיבור! תביעתי היסתה את קהל האיכרים המפגין והסואן ,כאילו
גרזן כבד נפל מן הסיפון וחתך את ההתרגשות באמצע .ביקש אותי היושב ראש בכל פינות החדר והכל פנו
בתמהון לצדי ועיניהם מלאות חימה ,שבאתי והשבתי אסיפתם [ ]...לא היו מחשבותי סדורות במוחי שנתלהט
ולא היה בחפצי לחזור לפרשה ארורה זו הקרויה אוגנדה ושכבר יבשו כל מימיה המרופשים [ ]...בבוקר זה
ירדתי מן הספינה ועליתי על החוף ולעת ערב באתי בצל אילנותיכם ובפי רק שאלה אחת :הגידי לי אמא אדמה,
רחבה ,מלאה ,גדולה .מדוע לא תחלצי שדך גם לי ,נפש דלה שוקקה? [ ]...והרימותי אגרופי באויר :אל תראוני
שאני עול־ימים ,אילחם בכם! כל הזמן היו מלווים דברי גלי שחוק אדירים שנידרדרו מכל הפיות .לשוני
העברית ,לשון עילגת זו של יהודי פולין ,המחרקת את כל השורוקים ,והמשרקת את כל הקמצים ,וכל צירה
כאילו אלף פתוחה ויוד אחריה ,וכל חולם שבה מין 'אוי' ארוך — לשון עילגת זו ודאי שמגוחכה מאוד היתה44 .

האיכרים שפכו קיתונות של בוז ולעג על ביקורתו של צמח :בחור צעיר ועילג שזה עתה הגיע לארץ־
ישראל מעז להטיף להם מוסר ומוקיע אותם על תמיכתם בזנגוויל' .בבוקר זה באת' ,אמר לו אחד
הנוכחים באספה' ,וכבר אתה דורש דרשות? חביבים עלינו "היציגע יינגעלייט" (צעירים חמי מזג),
אף מזגנו חם היה כשהיינו צעירים ,אלא מה משמעותה של המלה "פיבער" ,כן פיבער (קדחת) יודע
אתה? [ ]...ומה משמעו של "אויגענווייטיק" ,כן "אויגענווייטיק" (כאב עינים) אתה יודע?'45.
אמנם זיכרונותיו של צמח נכתבו כמעט חמישים שנה לאחר בואו לארץ־ישראל ,אך הם עולים
בקנה אחד עם מקורות בני הזמן .בספר היובל לקורות המושבה ראשון־לציון ציין יודילוביץ כי
פריימן ,שבביתו התקיימה האספה ,היה טריטוריאליסט בהשקפת עולמו ,והוא העמיד 'את עצמו
תיכף בשורת הארציים .פרסם כמה מאמרים בעניין זה ,והיה בכל לבו שואף לראות "מדינה רשמית
יהודית" מוסמכה מהממשלות ,לפי שעה אפילו שלא בארץ ישראל' 46.גצל קרסל ציין שלצורך
כתיבת מאמרו על יחסו של בן־יהודה לתכנית אוגנדה הוא ראיין את צמח ,וזה סיפר לו 'פרטים
רבי ערך בענין זה ,שעדיין לא הגיעה שעתם לפרסום ,אולם מחזקים את הנאמר ב"מפולת" פי
42
43
44
45
46

שם ,עמ' .74
שם ,עמ' .78
שם ,עמ' .80‑79
שם ,עמ' .81‑80
א"מ פרימן ,ספר היובל לקורות המושבה ראשון לציון ,א :מעת היווסדה תרמ"ב — עד תרס"ז ,ירושלים תרס"ז ,עמ' יד.
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מונים' 47.ואכן לא רק שפולמוס אוגנדה לא פסח על ארץ־ישראל ,אלא נדמה שבאקלים הים תיכוני
היה אופיו אלים ונוקב יותר מאשר במקומות אחרים.
מהעדויות שבידינו נראה כי חוגים רחבים למדי ביישוב תמכו בתכנית אוגנדה בכלל וברעיון
הטריטוריאליסטי בפרט .ב־ 1בנובמבר  ,1903חודשיים לפני שיצאה המשלחת למזרח אפריקה ,כתב
יודילוביץ ,ששהה באותה עת במזרח הרחוק ,במכתב אל חברו דב לובמן בראשון־לציון על הקונגרס
השישי ועל תכנית אוגנדה:
קראתי בהגליונות 'וֶ ְל ְט' כמעט את כל פרטי הקונגרס [ ]...מה לעשות שאחינו הרוסים יש להם במקום
וּבשַׂ ר ישיבה .והמוח המחודד מושך
'בינה והתבוננות' ,במקום 'שכל ומשפט הגיוני אירופי' אך מוח מחודד ְ
את בשר ישיבה שלהם לשבת על הרצפה ולקונן על חורבן בהמ"ק [בית המקדש] ובמקום לשמוח כי נמצא
איזה כברת אדמה טריה שנוכל לעמוד על קרקעיתה ולבנות ולנטוע ,ולמשול ולהיות בעלי תוכן; הרי הם
בוכים [ ]...עושים פרוטסטים וכו' .בוכים 'איכה תשב בדד ציון וירושלים'! אך מה תועיל הבכיה? ומה יועילו
דברי המקונן ר' אשר גינצבורג .ואם יקונן עם כל אחינו הרוסים מן היום ועד מחר ומחרתים ועד אלפי מחרתים
ונשב על הרצפה עוד עשרת אלפים 'תשעה באבים' ,הבזה נושיע לעם האומלל? יש עתה הזדמנות טובה,
להשיג איזה 'מרכז עברי' באיזה מקום שהוא בתבל ,נשיג(ו)נו .ולא נחדול מהשתדל להשיג סוף סוף גם את
ארץ ירושתנו ,ציון וירושלים .אך טפשות ,אך ילדות ,אך בהמיות ,אך בערות ,אך ַקנאות ִעוורת היא לדחות
ולהתנגד להשגת מדינה יהודית48 .

יודילוביץ ביטא במכתבו אל לובמן את אותה עמדה שייחס לו צמח באספה בראשון־לציון ,ונדמה
שהוא שיקף את תמיכתם של מרבית איכרי המושבה בקו המדיני שהתווה הרצל .ממכתב שנשלח
מראשון־לציון אל עורך 'השקפה' עולה עדות נוספת להיקף התמיכה במושבה בתכנית אוגנדה .בידיעה
שכותרתה 'ראשון לציון' נכתב כי בביטאון הרשמי של ההסתדרות הציונית 'די וֶ לט' ()Die Welt
פורסמה ידיעה שגויה על ניצחונם של ציוני ציון על יריביהם האוגנדיסטים בארץ־ישראל ,ו'כי רוב
הציונים במושבת ראשון לציון ובגדרה ובפרט האכרים מהמושבות הנ"ל המה ציונים שייכים לסיעת
וילנה' .הכותב מראשון־לציון ביקש להדגיש שהמציאות שונה לחלוטין' :בהיותי בתור אחד הנוכחים
ל"אמ ִתי"
ִ
בכל העת הזאת בראשון לציון ובידעי היטב מעמד הציוניות פה במושבה — הריני להודיע
הכותב שדבריו אינם אמתיים כלל' .לדבריו 'מאתים ועשרים שוקלי שקל אגודת "עין הקורא" כולם
ציונים מדינים מסיעת פרופיסור מנדלשטם והרב ריינס לאמֹר כפי פרוגרמה של קיוב .הגילוי דעת
שלהם ידוע ומפורסם לכל ובאחד מסעיפיו בולטים היטב האותיות "עבודה בטריטוריות אוטונומית
בכל מקום שהוא"' 49.גם בגדרה ,טען הכותב — אף שלא היה נוכח בישיבה — המציאות שונה מכפי
שתוארה ב'די ולט' .רוב חברי הוועד הציוני בגדרה ('יהודה') שלחו ּ'כֹח הרשאה לציוני ראשל"צ
[ראשון לציון]' המבקש 'לספחם לסכום הנצרך למשלחת צירי מדיני .והנה היוצא מכל זה שכמו רוב
ציוני ראשון כן גם רוב ציוני גדרה כולם המה ציונים מדיניים'50.
47
48
49
50

ג' קרסל' ,חזון אוגנדה של אליעזר בן יהודה' ,ברקאי ,מ (ערב ראש השנה תשל"ג) ,עמ' .58
יודילביץ אל לובמן 1 ,בנובמבר  ,1903אמר"ל ,תיק  ,16עמ' .5‑4
א' ישי' ,ראשון לציון' ,השקפה ,י"א בתמוז תרס"ה ,עמ' .5‑4
שם ,עמ' .5
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עוד עדות המלמדת על תמיכת איכרים רבים בתכנית אוגנדה ומחזקת את הידיעה שפורסמה
ב'השקפה' היא עדותו של המורה יוסף יחזקאל מרקובסקי ,יד ימינו של מנחם אוסישקין בארץ־ישראל
וממתנגדי תכנית אוגנדה .מרקובסקי נולד בעיירה קטנה בשם סמיונובקה שבפלך צ'רניגוב אבל חי
בבגרותו ביקטרינוסלב ,ושם הכיר את אוסישקין והתקרב לרעיון הציוני .בשנת  1904עלה לארץ־
ישראל עם אשתו וארבעת ילדיו 51.למרקובסקי ,בדומה לצמח ,היו בבואו ציפיות מהארץ ומתושביה.
מנופה .במכתביו אל אוסישקין
ּ
זמן קצר לאחר הגעתו החל לתור את הארץ ,פגש את אנשיה והתרשם
תיאר את רשמיו הראשוניים ,והם בבחינת עדות מרתקת לא רק על יחס בני היישוב לתכנית אוגנדה
אלא גם על המפגש הראשוני שלו עם הארץ' .למרות חפצי העז לכתֹב אליך לא יכלתי בכל זאת עד
עתה' ,כתב מרקובסקי לאוסישקין ,ה'אושר הגדול — ישיבתי בארץ ישראל — שנפל פתאם בגורלי
בלבל כל כך את מוחי עד כי לשווא ניסיתי פעמים רבות לשבת אל ׁ ֻשלחן הסופרים ולכתב' .לאחר
ששככה התלהבותו הראשונית ,נחשף מרקובסקי לצדדים הפרוזאיים היום־יומיים בארץ־ישראל:
המאשרים מכבר ,אל אלה אשר היו תמיד
ֻ
אחרי אשר הסכנתי מעט עם מצבי החדש ואחל להתבונן אל אלה
מאשרים מצאתי פה ֻאמללים (בעיניהם),
בעיני כמלאכי מרום — המה בני ארץ ישראל ועיני חשכו מראות :תחת ֻ
תחת מלאכי מרום פגשתי פה נרגנים ,מחרחרי ריב ,בעלי מחאה ,אנשים ,אשר לא אגז[י]ם אם אֹמר ,שם ציון
המאחדות
ֻ
האגדות
ֻ
להם לחגא .תאר נא בנפשך ,בלא ידעתני איזה רֹשם יכֹלה היתה לעשות עלי אספת ועד
וששה חבר אשר באו אל האספה מצאתי לי רק
בא"י [בארץ־ישראל] אשר ה[יי]תה בראשון לציון אם משלֹשים ׁ ִ
כחמישה אחים בדעה :מר ברזילי מיפו ,מר פפירמיסטר מראשון ,ליבוביטש וחזנוב מגדרה ויתרם כמעט ֻּכלם
להלחם
המדמה היא בידיהם לכלי זין ִ
מתנגדים לציונות הארץ ישראלית ,שונאים בנפש לההסתדרות הציונית ֻ
בה נגד ציונינו הנאמנים אשר כעצם בגרון היה להם .יש גם אנשים כאלה פה אשר הביעו את תמהונם בפני איך
משגע,
זה נתרציתי לעזֹב ארץ זבת חלב ודבש ולבֹא אל ארץ אֹכלת יושביה; אלה מביטים עלי כעל פנטזיונר ׁ ֻ
אלה מתנבאים לי כי גם אני אחליף דעותי אחרי אשר אתאזרח בארץ ישראל ויש אשר אומרים עלי כי הנני
מיסיונר שלוח מאת אוסישקין להפיץ פה את דעותיו .ואני מנענע בראשי לאומר :אוי לי שראיתיכם בכך אחים
אהובים! אויה כי כה פלאים ירדתם עתה עדי כי לא תרגישו במצבכם לא תחושו את אשרכם! 52

אכזבתו של מרקובסקי מהאיכרים דומה לזו של צמח .הוא ראה בהם ציבור ממורמר ,מלא תלונות,
שאהבתו לארץ מוגבלת ומרפה את ידיהם של העולים החדשים .איבתם לאוסישקין הייתה גלויה,
ומרקובסקי נתפס כמיסיונר המבקש להפיץ את תורתו .את התלהבותו ציננו באותם הנימוקים שהטיחו
בצמח כאשר ניסו לשכנעו כי רק עניין של זמן הוא עד שיכרסמו גם בו הספקות במפעל הציוני.
מרקובסקי קיבל משרת הוראה בבאר־טוביה (קסטינה) ,ואך חודשיים לאחר שבא ביקש לעזוב את
המושבה וללמד בבית הספר לבנות ביפו .החיים במושבה נעשו בלתי נסבלים עבורו ועבור בני
משפחתו ,ונראה כי נבואתם של האיכרים עמדה להתממש .הוא כתב לאוסישקין:
צר לי כי עלי לצערך במכתבי זה כי מצבי בא"י שונה ולא לטובה .לא בחלה נפשי ,חלילה בארץ ובעבודתי,
כתמם באו עלי ועל בני ביתי,
לא! חביבים עלי עד היום גם הארץ גם עבודתי בה וגם יסוריה הקשים אשר ֻ

 51על מרקובסקי ראו :י' מור ,שדות ראשונים ,קיבוץ דליה  ,1994עמ'  .25‑9יהודה מור ( )1994‑1898היה בנו של
מרקובסקי וממקימי מושב העובדים הראשון נהלל.
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'מה לנו ארץ אבות' :היישוב היהודי בארץ־ישראל והאידאולוגיה הטריטוריאליסטית1914‑1903 ,

אך בשבילם מוכרח הנני לעזֹב את משרתי בקסטינה מראשית השנה [ ]...זה כשני חדשים ,אשר סובלים הננו
מחלות ממחלות שונות :מחלת ִחכוך העור הנקראת פה ( chararaחרארה) ,מחלת הקדחת ומחלת העינים]...[ .
ומסכנה בעיניה ומעת חלותה עד עתה עיניה
ועתה זה כשלֹש שבועות אשר אחת מבנותי חלתה מחלה קשה ֻ
עצומות מבלי אשר תוכל לפקחן ומוכרחים היינו להוליכה ליפו ושם יושבת אתה אשתי53 .

בסיום מכתבו ציין כי 'בן יהודה השתגע :במאמריו בסמרטוטו למען אוגנדה בתארו את עתידות
היהודים שם יאמר" :וגם ידברו שם עברית לכשירצו" .אני מחזיר לו השקפתו באלה הימים ואבקש
לבל יוסיף לשלחה עוד' 54.מרקובסקי עזב את באר־טוביה והיה למורה ביפו .שם עמד על ממדי
ההתנגדות לאוסישקין ולציוני ציון ערב הקונגרס בשביעי בבזל:
הציונות אסורה היא עתה בארץ ישראל ,ורק יד המלשינות בזה :לפני כששה שבועות שלחו להפחה קטעים
'מהפרוגרממה שלנו' הלשינו על הקונגרס ,הלשינו על הסתדרות המורים ,הלשינו גם על מר דיזינהוף כי הוא
ועצמה להמלשין .הלא הוא האלמנט
בא הנה בתור בא ּכֹח 'גאולה' ועוד יד המלשין נטויה [ ]...ומי נתן כח ָ
הנרקב פה אשר השחית את האויר והוליד שרתים ומזיקים שונים :טריטוריאליים ,מלשינים ועוד ועוד []...
והכוחות הנאחדיים שלנו מה רפים הם וכאפס נחשבו מול כוח הקטב השורר בארץ55 .

מתיאוריו של מרקובסקי עולה כי בימים שלפני הקונגרס השביעי הייתה האווירה בארץ־ישראל
מתוחה ורחשה האשמות הדדיות .תומכי תכנית אוגנדה הלשינו על המתנגדים וביקשו להסגירם
לשלטונות טורקיה .בן־יהודה דיווח בעיתונו 'השקפה' כי אספה שערכו הציונים בירושלים גלשה
לאלימות מילולית והסתיימה כמעט בתגרת ידיים בין מצדדי תכנית אוגנדה ובין מתנגדיה' :ורגע
אחד חזקה ההתרגשות מעבר מזה ומעבר מזה ויצאו דברים לא מנֻ מסים מפי קצת האנשים וכמעט
שזכינו לוִ כוח "פרלמנטי" גמור כמנהג וינה ופריז .אך אנשים טובים התערבו ביניהם ולא הגיע הדבר
לקדמה כזו .ואני מודה כי בדבר הזה גם אני אומר "בחוקותיהם לא תלכו" .יש לנו ללמוד מהם הרבה
דברים יותר מתוקנים ,והמנהג של וכוח באגרוף נניח "להם" לעת עתה' 56.באותה הרשימה דיווח גם
על מעשה מלשינות אשר נעשה 'בימים האלה בנוגע להמסדרה [ההסתדרות הארץ־ישראלית]'; בן־
יהודה גינה את המעשה וציין כי 'מי שעשה זה נבלה עשה והרי הוא מלשין [ ]...זו נבלה שאין לה שום
התנצלות והצדקה' 57.הוויכוחים הסוערים הביאו את מרקובסקי למסקנה שציוני ציון מתנגדי תכנית
אוגנדה הם מיעוט בארץ־ישראל ואינם מאוחדים דים במאבק נגד מתנגדיהם.
משה סמילנסקי האשים גם הוא את חבריו האיכרים בהתרופפות הרוח החלוצית ובתמיכה ברעיון
ב'הש ּל ַֹח' על מצבו של היישוב
הטריטוריאליסטי .בשנת תרס"ה ( )1905פרסם מאמר רחב היקף וממצה ׁ ִ
היהודי המתחדש בארץ־ישראל .במאמרו תיאר בהרחבה את חיי הכורמים ,האיכרים והפועלים,
והתמקד בקשייהם הכלכליים ,בהיקף התוצרת החקלאית שלהם ,בהתנהלותם מול יק"א וביחסם
לפועלים השכירים העובדים אצלם .אחד מפרקי המאמר יוחד לחיי הרוח במושבות' .אם קשה היתה
53
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השנה שעברה במובן החמרי ,היתה הרבה יותר קשה במובן הרוחני' ,כתב סמילנסקי 58.אחד הביטויים
לרפיון הרוח שציין סמילנסקי במאמרו הוא התפשטות הרעיון הטריטוריאליסטי בקרב חלקים רחבים
למדי בחברה היישובית' :בשום ארץ לא מצא לו הרעיון הטריטוריאלי חסידים במספר כל־כך מרובה —
כמובן בערך למספר היהודים יושבי הארץ — כמו בארץ ישראל' .לדבריו האוגנדיסטים הארץ־
ישראלים אינם שונים מחבריהם שבמזרח אירופה ,ואלה וגם אלה נוטים להתייחס 'למומי ארצנו לא
מתוך צער נימי עמוק ולא מתוך רצון לתקן ,אלא מתוך שמחה לאיד "אויביהם" ומתוך רצון להרוס'59.
הסיבה העיקרית להתחזקות הרעיון האוגנדיסטי על פי סמילנסקי הייתה היעדר הרגש הלאומי בקרב
האכר האוהב את אדמתו
איכרי ארץ־ישראל .לוּ היה בקרבם רגש כזה' ,בשום אופן לא היה יכול ִ
והקשור אליה בקשרים טבעיים ,להיות לחובב אוגאנדה ,מפני שהיה רואה בזה מכת לחי לכל היקר
והחביב לו .בשום אופן לא היה יכול בן הארץ הלאומי והטבעי והבריא ,הקשור אל ארצו באופן שאין
להברא על חשבון ארצו שלו'60.
להפרד ממנה ,לתת ידו לארץ חדשה ,העומדת ִ
לו היכולת הנפשית ִ
על האיבה שרחשו קבוצות מסוימות ביישוב לאוסישקין ולמאבקו נגד תכנית אוגנדה אפשר ללמוד
גם מהבעת האמון של גבאי בית הכנסת ביפו יעקב צבי זיסלמן בשם ציבור המתפללים — ככל
ב'מנהלה ,מחוללה ומיסדה' של ההסתדרות הציונית' ,המורם מעם
הנראה אחרי ועידת חרקוב — ְ
הדגול מרבבה ,צר ההשגחה העליונה י"ת [יאיר תורתו] ,לפני מלכים יתיצב יר"ת [ירבה תהילתו],
אוהב ואח נאמן לישראל וארץ ישראל ת"ו [תיבנה ותיכונן] הוא הוא כבוד הד"ר הערציל' .לעומת
זאת את אוסישקין תיאר הגבאי כמי שהולך 'בדרך ירבעם בן נבט להדיח את ישראל מאחרי בית
דוד' ,תלמיד נאמן 'למלאות דברי רבו הידוע אגג מאדעססא [אחד העם] המתקן כלומר המקלקל מיסד
המשחתה ב"ם [בני משה] ,עלה פה ארצה ישראל ת"ו עם עושה רצונו לקעקע בנכליהם
וכֹהן החברה ֻ
ובעלילותיהם'61.
גם יהודה מטמן־כהן התייחס בזיכרונותיו לפולמוס אוגנדה בארץ־ישראל ותיאר את המתיחות בין
האוגנדיסטים לבין ציוני ציון בראשון־לציון .על פי גרסתו קמה בתגובה על האוגנדיזם של אגודת 'עין
הקורא בראשות יודילביץ ופריימן' אגודה בשם 'ארץ אבות' ,שדגלה בהקמת 'מדינה יהודית לא בכל
מקום שאפשר אלא דוקא בארץ אבות' .מספר החברים באגודת 'ארץ אבות' היה קטן באופן משמעותי
מממספר החברים ב'עין הקורא' ,ובאספה שקיימו ציוני ציון 'התאוננו חברי "ארץ אבות" על הרוב
בראשל"צ ,שהוא נוהג אתם לא בנִ מוס ,בפרסמו מודעה בחוצות המושבה ,שחברי המיעוט לא יבואו
לאספתם ולא נמנעו מלהשתמש במודעה זו במלים גסות ,ביחוד כלפי "האושיסקינסט"'62.
התבססות האידאולוגיה הטריטוריאליסטית ביישוב בכלל ובראשון־לציון בפרט באה לידי ביטוי
גם במשחק עפיפונים שהיה נהוג בקרב ילדי ארץ־ישראל .גליה השרוני ,שחקרה את נושא הילדים
והילדות בארץ־ישראל בשנים  ,1914‑1881מצאה שילדים (יהודים ולא־יהודים) נהגו להתחרות
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'מה לנו ארץ אבות' :היישוב היהודי בארץ־ישראל והאידאולוגיה הטריטוריאליסטית1914‑1903 ,

בהעפת עפיפונים .תחרויות העפיפונים נערכו בתל־אביב ,באזור החולות שמאחורי ראינוע 'עדן',
ובאזור שכונת ולהלה ופסי הרכבת .פולמוס אוגנדה נתן אותותיו גם במשחק ילדים זה :הילדים
התפלגו לשני מחנות' ,ציונים' מול 'טריטוריאליסטים' .איתן בלקינד ,שהשתייך למחנה ה'ציוני' ,תיאר
'קרבות אוויר' שנערכו בין שני המחנות ,שכל אחד מהם בנה לו עפיפון וניסה 'להוליך את העפיפון
באוויר ,בכדי להפיל את העפיפון של היריב'63.
מכל הדוגמאות שלעיל עולה שפולמוס אוגנדה לא פסח על ארץ־ישראל ,ושהוא היה דומה
במרכיביו למאבק שהתנהל ברחוב היהודי במזרח אירופה .מעדויותיהם של צמח ,יודילוביץ ,מרקובסקי,
סמילנסקי והגבאי ביפו מתקבלת תמונה מהימנה למדי של יישוב מפולג לשני מחנות מקוטבים .אחד
האישים הבולטים ביישוב שהוביל את המאבק בעד תכנית אוגנדה והרעיון הטריטוריאליסטי היה
אליעזר בן־יהודה .הוא הקדיש לפולמוס מקום נרחב בעיתונו ולא נרתע מלהשמיע את דעתו הנחרצת
ברבים בעד מזרח אפריקה ולאחר מכן בעד יט"א.

ג .אליעזר בן־יהודה והאידאולוגיה הטריטוריאליסטית
סוגיית בן־יהודה והשקפת עולמו הטריטוריאליסטית נדונה זה כבר בהיסטוריוגרפיה .בשנות השישים
פרסם גצל קרסל את מאמרו 'אליעזר בן יהודה ותכנית אוגנדה :שמונים שנה לראשית עיתונות בן
יהודה וששים לפולמוס אוגנדה' ,ובראשית שנות השבעים פרסם מאמר קצר בשם 'חזון אוגנדה של
אליעזר בן יהודה' 64.ההיסטוריון יוסף לנג בחן בעבודת הדוקטור שלו את עמדותיה של עיתונות
בן־יהודה בענייני היישוב היהודי והתנועה הלאומית בשנים תרמ"ב‑תרע"ה ( ,)1914‑1884ומטבע
הדברים עסק בה בהרחבה בפולמוס אוגנדה .לנג הרחיב בסוגיה גם בביוגרפיה המקיפה והמלומדת
של בן־יהודה פרי עטו65.
ממחקריהם של קרסל ושל לנג עולה שבן־יהודה היה אחד התומכים הבולטים בתכנית אוגנדה
והרבה לפעול בפומבי לקדמם .הוא פרסם בעיתונו מאמרי תמיכה רבים
וברעיון הטריטוריאליסטיִ ,
ויצא בלהט נגד מתנגדי תכנית אוגנדה בכלל ואוסישקין בפרט .ננעצו בו ִחצי ביקורת על תמיכתו
בתכנית השנויה במחלוקת ,אך הוא השיב למקטרגיו בחריפות וביקר את טענותיהם 66.בן־יהודה —
כמו רבים בארץ־ישראל באותה העת — היה ציוני־מדיני ,נאמן לדרכו של הרצל ,ורחש הערכה רבה
וכבוד לזנגוויל .באביב  1897בא זנגוויל לביקור בארץ־ישראל במסגרת סיור הזדהות של יהודי
מערב אירופה עם תושביה היהודים של הארץ .בביקורו בירושלים נפגש זנגוויל עם אביו הקשיש,
63
64
65

66

ג' השרוני' ,חיי יום יום של ילדים ונערים בישוב היהודי בארץ ישראל בשנים  ,'1914‑1882עבודת דוקטור ,אוניברסיטת
חיפה[ 2015 ,בשיפוט] ,עמ' .134
קרסל' ,אליעזר בן יהודה ותכנית אוגנדה' ,הנ"ל (עורך) ,חול ורוח :מאסף ,חולון תשכ"ד ,עמ'  ;72‑45וראו :הנ"ל (לעיל,
הערה  ,)47עמ' .59‑58
י' לנג' ,עתונות אליעזר בן יהודה ועמדותיה בענייני היישוב היהודי והתנועה הלאומית בשנים תרמ"ב‑תרע"ה
( ,')1914‑1884עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל־אביב ,תשנ"ג; הנ"ל ,דבר עברית! חיי אליעזר בן יהודה ,ב ,ירושלים
תשס"ח ,עמ' .587‑452
לנג ,דבר עברית (שם) ,עמ' .519‑518
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משה זנגוויל ,שגר בירושלים באותה העת ,ואף התארח בביתו
של בן־יהודה 67.פגישה זו הצמיחה ידידות אמיצה וארוכת
שנים בין הזנגווילים ובין חמדה ואליעזר בן־יהודה .בקיץ 1898
הפליגו הזוג בן־יהודה מהארץ לאירופה על מנת לאפשר לחמדה
בן־יהודה להתאושש מהקדחת שלקתה בה .בפריז נפגשו
עם נורדאו ועם זנגוויל ,שעבר בעיר בדרכו חזרה מאיטליה.
בעקבות פגישה זו הם נפגשו פעם נוספת בלונדון .וכך כתבה
חמדה בן־יהודה בזיכרונותיה:
עוד ב[ה]יותנו בפריז הזמין אותנו זנגביל ,לסעוד בביתו ביום א'
הראשון שלנו בלונדון [ ]...זנגביל היה במצב רוח של ִהתול ,העולה
אפילו על כל מיני 'הגיטו' ועל 'מלך הקבצנים' שלו והצחיק אותנו
כל כך ,עד שכשרק הספקנו להגיש לגימה לפינו ,היינו פורצים
בצחוק כולנו ,בעת שהוא אכל ללא הפרעה [ ]...לזנגביל עצמו היתה
ספריה גדולה וכשנכנסו לתוכה לשתות כוס קהוה ,עלה זנגביל על
סולם והוציא ספר קטן והראוֹ לי .זה היה אלחריזי ,שנתתי לו לזכרון
בהיותו בירושלים .הוא נתן לנו אז את תמונתו בחתימת ידו68 .

בהערצתו של בן־יהודה להרצל ובפגישותיו עם מובילי הזרם
הציוני־המדיני בהסתדרות הציונית ,נורדאו וזנגוויל ,נעוץ
ההסבר לתמיכתו הנלהבת בתכנית אוגנדה .מאמריו בזכות
תכנית אוגנדה ביטאו את השקפותיהם של חלק מאיכרי המושבות
והיישוב החדש בארץ־ישראלי .יתרה מזאת ,עבור תומכי תכנית
אוגנדה הן בארץ־ישראל והן במזרח אירופה היה בן־יהודה
מקור לגאווה ובעיקר סמל והוכחה לכך שהטריטוריאליזם איננו
סטייה מהרעיון הציוני .עיתונו 'השקפה' זוהה עם הקו הזה
ועם החשיבה הטריטוריאליסטית יותר מכל עיתון יהודי אחר
בארץ ומחוצה לה .כל ידיעה על פולמוס אוגנדה שפורסמה
בעיתון היה בה כדי לחזק את אומרי ההן ונועדה להביא לשינוי
בדעת הקהל.
זמן קצר לאחר הקונגרס השישי החל להתפרסם ב'השקפה' מדור קבוע בשם 'המדינה היהודית',
ובו פירש בן־יהודה את השקפתו האוגנדיסטית ,התפלמס עם יריביו והביא ידיעות שונות הנוגעות
לפולמוס .מאוחר יותר קיבץ מבחר ממאמריו בנושא זה והוציאם לאור בראשית  1905בספר בשם
'המדינה היהודית :מאמרים שונים ע"ד [על דבר] הצעת מזרח אפריקה' .הספר שיקף עת עמדותיהם
של רבים מתומכי תכנית אוגנדה בפרט והרעיון הטריטוריאליסטי בכלל .בכתיבתו המושחזת
 67ראו ;J. Leftwich, Israel Zangwill, New York 1957, pp. 50–51 :וראו גם :לנג (שם) ,א ,עמ' .362
 68ח' בן־יהודה ,בן־יהודה :חייו ומפעלו ,ירושלים  ,1940עמ' .181‑180
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משמאל :חבל הארץ שבין קניה לאוגנדה
שנועד להתיישבות יהודית

(ארכיון נחום וילבושביץ ,הארכיון הציוני המרכזי ,ירושלים)

למטה :המדור 'המדינה היהודית' בעיתון
'השקפה' בעריכת אליעזר בן־יהודה,
 29באפריל  .1904המאמר כולל דיווח מלא
תקווה על 'האדמה אשר ממשלת אנגליה
רוצה לתת ליהודים באפריקה המזרחית'

והביקורתית תקף בן־יהודה את מתנגדי התכנית וחיזק את התומכים בה .הספר יצא לאור בוורשה ,מעוז
הטריטוריאליזם ,בהוצאת 'מדינה' ,אשר פרסמה ספרות טריטוריאליסטית ענפה ,והיה לחלק בלתי
נפרד מספרות התעמולה הטריטוריאליסטית .נח פינקלשטיין ,שעמד בראש הוועד הטריטוריאליסטי
בוורשה ,כתב לבן־יהודה ש'בהתעמולה להפצת רעיוננו עושה ספרך "המדינה היהודית" רֹשם טוב על
קוראיו הרואים בו דברים היוצאים מלב חם ,לב איש החפץ באמת בתחית עמו ,איש היושב בעצמו
לאמי ,של השגת ארץ באיזה מקום שיהיה אך לנו,
כל חייו בארץ אבות ומטיף משם לאידיאל חֹפש ֻ
לעצמנו .הננו מביעים לך תודה עמוקה על השתתפותו הרוחנית בעבודתנו העממית'69.
' 69מכתב לעורך' ,השקפה ,ל' בניסן תרס"ה ,עמ'  .4וראו גם פרקים מ'המדינה היהודית' שפורסמו בעיתון 'הזמן'' :בן
יהודה ע"ד הצעת אוגנדה' ,הזמן 2 ,בפברואר  ,1905עמ'  .2לדמיון בין טענותיו של בן־יהודה בספרו 'המדינה היהודית'
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מקריאה מעמיקה ב'המדינה היהודית' עולה שבן־יהודה אימץ את עיקרי המחשבה הטריטוריאליסטית
והשתמש במינוח שאפיין את הפעילים היט"איסטים לאחר הקונגרס השביעיִ .ססמתם 'ארץ לעם
העקר ולא הארץ'; כשם
ולא עם לארץ' הייתה לטענה המרכזית בחיבורו .הוא הדגיש כי 'העם הוא ִ
שהציונים מאמינים שבארץ־ישראל יוכל העם היהודי 'לשוב לתחיה' ,כך 'גם לנו' (בלשון רבים)
מותר להאמין 'כי העם יוכל — בקושי ,בקושי גדול ,אבל יוכל — לברֹא לו ארץ ולחיות עליה בכל
מקום!' 70.ובהמשך חיבורו הדגיש סוגיה זו וכתב' :אם אפשר העם בהארץ ,הרי מוטב ,ואם אין ,אם
יש ספק באפשרות זו ,נכונן לעתה עם באיזו ארץ שתהיה ,רק שתהיה של העם ,למען קדם את הסכנה
המרחפת על העם!'71.
היבט נוסף שביקש בן־יהודה להדגיש בחיבורו ,ושתאם את קו החשיבה הטריטוריאליסטי ,היה
מצוקתם הגוברת והולכת של יהודי מזרח אירופה והצורך לתת להם פתרון מידי' :בעוד עשרים שנה,
בעוד עשר ,ואולי בעוד חמש לא תהיה עוד ֻאמה אחת פנויה על כדור הארץ שיוכל עמנו האובד להניח
ראשו עליו' .על כן ,טען בן־יהודה ,יש להזדרז לקבל את הצעתה של ממשלת אנגליה ,שכן כל היסוס
יכול להביא לנסיגתה מהתכנית המקורית .ממד הזמן ,שהיה נימוק מרכזי בחשיבה הטריטוריאליסטית,
קיבל משמעות מיוחדת גם בחיבורו של בן־יהודה .מנקודת מבטו אסור להתמהמה בהקמת המדינה
היהודית; דחיית התכנית מהווה סכנה לקיום העם היהודי' ,ואם לא נאחד כולנו את כל ּ ֹכחֹתנו למען
יצליח הנסיון הקשה מאד הזה בידינו ,אנו עוכרי עמנו ,ודמו על ראשנו יחול'72.
את עיקר מתקפתו על מתנגדי תכנית אוגנדה הפנה בן־יהודה ,כמו טריטוריאליסטים אחרים ,נגד
אוסישקין ונחום סוקולוב ,עורך 'הצפירה' .את אוסישקין האשים בפיצול התנועה הציונית וביחס של
זילות מצדה כלפי אומות העולם .לדבריו הצהרתו הפומבית של אוסישקין שאינו מקבל את החלטת
הרוב הפכה את הקונגרס השישי בבזל ל'אספת גבאים בבית הכנסת בערי ליטה שמנהג הקדושים הוא
לא לדקדק ביֹתר בהחלטות האספה' .שני שלישים מחברי הקונגרס תמכו בתכניתו של הרצל ,ולכן
כל ניסיון להפר את ההחלטה ,כתב בן־יהודה ,עלול להמיט חרפה על ההסתדרות הציונית .אז 'ידעו
כל באי העולם מהו הקונגרס היהודי עד כמה ראויים היהודים שיכנסו במגע ומשא עמהם ,ומה ערכה
וחשיבותה של החלטת הכנסת הגדולה שלהם!' 73.ביקורתו כלפי סוקולוב הייתה שהוא אינו מבין את
המציאות לאשורה .את ההשוואה שעשה עורך 'הצפירה' בין כישלונה הצפוי של ההתיישבות במזרח
אפריקה ובין החמצת ההזדמנות להתיישב בארגנטינה או בקנדה דחה בן־יהודה .לדבריו ההבדל
העיקרי הוא שהצעת הבריטים מאפשרת ליהודים להקים מדינה עצמאית אשר בשטחה יהיה להם רוב

70
71
72
73

לטענותיהם של טריטוריאליסטים במזרח אירופה ראו למשל :ח"י חזן ,נ' סוקולוב (הסופרים היהודים והטיריטוריליות,
ריאליזמוס ,ורשה תרס"ו .שני חיבורים אלה ראו אור סמוך לחיבורו
טעריטא ַ
ָ
נסטיטוציאן און
ָ
קא
א) ,ורשה תרס"ו; [הנ"ל]ָ ,
של בן־יהודה באותה ההוצאה לאור ,והופצו בקרב הפעילים הטריטוריאליסטים ברחבי תחום המושב ,ושלושתם יחדיו
היו חומר תעמולתי רב ערך.
א' בן־יהודה ,המדינה היהודית :מאמרים שונים ע"ד הצעת מזרח אפריקה ,ורשה תרס"ה ,עמ' .5
שם ,עמ' .9
שם ,עמ' .7‑6
שם ,עמ'  16ו־ 17בהתאמה.
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לכל דבר ועניין .לעומת זאת הברון הירש לא התכוון מעולם 'לכונן מדינה יהודית' ,ועל כן מושבות
היהודים בארגנטינה אינן נבדלות 'במאומה מישובי היהודים בתחום המושב'74.
ואולם נדמה שעיקר כוחו של החיבור לא בטענות בעד תכנית אוגנדה ונגדה ,אלא בעיקר בזהות
הכותב — בן הארץ ובשר מבשרו של היישוב היהודי בארץ־ישראל .התמיכה בהרצל ובתכנית מזרח
אפריקה מצד בלשן בעל שם ועורך עיתון שחי בארץ־ישראל כמעט שנות דור חיזקה את המחנה הציוני־
האמתיים .בן־יהודה היה מודע למעמדו והדגיש זאת
המדיני והייתה הוכחה שהאוגנדיסטים הם הציונים ִ
בחיבורו' :לפני חמש ועשרים שנה ,כ[ש]מחשבתכם אתם היתה רחוקה מארץ ישראל כרחוק באמת מערב
ממזרח ,בשעה שאפילו בעל השחר הסתפק ,כמו אחד העם עתה בלאומ[י]ות בגולה ,אז קראתי אני את
בדבור פה
הקריאה הראשונה ללאומ[י]ות אדמתית [ ]...לפני שתים עשרה שנה ,כשרעיון תחית הלשון ִ
בד ֻּבר בהלכה ובמעשה ,בבית הספר
הראשֹנה .והתחלתי אני ִ
ׁ
לכלכם ,קראתי אני את הקריאה
היה זר ֻ
75
ובביתי' .כאז ,כתב בן־יהודה ,כן עתה; כשם שהיה אחד הראשונים שהכירו בשנות השמונים של המאה
התשע־העשרה בחשיבות העלייה לארץ־ישראל ובנחיצות השפה העברית לתחיית המפעל הציוני ,כך
נכונה עמדתו באשר לתכנית אוגנדה .מכיוון שצדק בעבר ,סבר בן־יהודה שהוא צודק גם בהווה .על כן
האמין שעל הציונים לקבל עליהם להקים את המדינה היהודית במזרח אפריקה.
את טענות המתנגדים שהמדינה שתקום לא תהיה בעלת אופי יהודי ,ושתושביה ידברו אנגלית,
דחה בן־יהודה .לא מיקומה של המדינה היהודית יקבע את אופייה אלא התוכן שייצקו לתוכה הציונים.
לשם כך ביקש בן־יהודה לגייס את השפה העברית כמרכיב מרכזי בגיבוש הזהות הלאומית' .הלשון
נותנת לכל ִצבור את צורתו האישית ,היא שעושה אותו לבריה בפני עצמה ,בתֹאר מיוחד ,בתכונה
נחפֹץ ונרצה לעשות
מיוחדה' .כל עוד ידבר עם בשפתו שלו ,תהיה האדמה שעליה יֵ שב שלו' .אם ּ
השֹממה ,ששום לשון עוד אינה שולטת בה ,שהצבור החדש הזה
שהצבור החדש במדינה החדשה ׁ
בארצו החדשה ידבר בלשון מיוחדה לו ,הלשון אשר ִתתן לו צורה של צבור עברי ,ולהמדינה תכונה
של מדינה יהודית .אפס ,יכול נוכל לעשות זה רק אם נחפץ ,אם נרצה .שום מניעה חיצונית ,מחוצה
לנו לא נפגש על דרכנו' 76.בן־יהודה לא ראה כל סתירה בין מפעלו הבלשני ובין תמיכתו בתכנית
אוגנדה .את השפה העברית ,טען ,אפשר להחיות גם בירושלים וגם ברמת גואס־נגישו .הוא סבר כי
הקמת המדינה היהודית במזרח אפריקה לא רק שלא תפגע במאמצים להחיות את העברית ,אלא תביא
להשתרשותה ולהפצתה בקבוצות רחבות יותר בעם היהודי ,שכן רק במקום שהיהודים יהיו בו רוב
'תהיה הלשון שאנו נרצה' .בבתי הספר ,בכפרים ,בערים 'ואפילו בבתי המדרש העליונים ,הרשות
העקרית ,ללשון הלמודים [ ]...ללשון הרשמית'77.
תהיה בידינו לעשות את הלשון העברית ללשון ִ
מאבקו הבלתי מתפשר של בן־יהודה באומרי הלאו עורר תסכול רב בקרב מתנגדיו .הם התקשו
להבין כיצד אישיות כה בולטת ומרכזית בהוויה הציונית הארץ־ישראלית מחזיקה בתפיסת עולם
74
75
76
77

שם ,עמ' .12‑11
שם ,עמ' .7
שם ,עמ' .31‑30
שם ,עמ' .31
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טריטוריאליסטית המנוגדת לאידאולוגיה הציונית .לנג ציין בחיבורו הביוגרפי על בן־יהודה שהוא
נודה ,ושרבים הדירו את רגליהם מביתו .ביטוי לכעס הרב כלפיו היה החרמת המסיבה שערכה לו
חמדה בן־יהודה במלאות חצי יובל למאמרו הראשון' ,שאלה נכבדה' .מתנגדיו טענו שהוא חד־צדדי,
וכי גייס את עיתונו כדי להיאבק בציוני ציון .יהושע ברזילי היה בוטה יותר וטען שתמיכתו של בן־
יהודה בתכנית אוגנדה היא מעשה לא טבעי ואולי אפילו חולני של בן הארץ78.
תמיכתו הנלהבת של בן־יהודה בתכנית אוגנדה והשקפת עולמו הטריטוריאליסטית טרדו גם את
מנוחתם של היסטוריונים וחוקרי תולדות היישוב .קרסל תהה על 'התופעה התמוהה ומותר לומר
גם המחפירה שאנשי ישוב ותיקים ,חלוצים מפוארים בישוב החדש בתחומי עשיה שונים ,נחלצים
לרעיון אוגנדה ומתלהבים ממנו' 79.גם לנג ,שכתיבתו הייתה שיפוטית פחות מזו של קרסל ,ראה
בהשקפותיו של בן־יהודה סטייה מהקו הציוני הכללי של היישוב ,ובמאבקו למען תכנית אוגנדה ראה
נסיגה (זמנית) מקנאותו ללשון העברית 80.לטעמי טענות אלה מנותקות מההקשר ההיסטורי של הדיון
הטריטוריאליסטי ואף לוקות באנכרוניזם.
דומני שמאבקו של בן־יהודה למען תכנית אוגנדה לא עמד בסתירה לרעיון הציוני; הוא עלה בקנה
אחד עם עמדות של ציונים רבים שסברו שטובת העם קודמת לטובת הארץ .האוגנדיסטים הארץ־
ישראלים — ואחר כך גם הטריטוריאליסטים — ראו את עצמם כמי שנמצאים בלב הקונסנזוס הציוני,
לא בשוליו .מנקודת מבטם דווקא ציוני ציון הם שהסיטו את התנועה הציונית למחוזות לא לה,
ועליהם ועל הציונות המדינית מוטלת האחריות לדאוג לגורל אחיהם הנרדפים במזרח אירופה .דאגתו
של בן־יהודה ליהודי רוסיה ורצונו לפתור מיד את בעייתם באו לידי ביטוי עוד בטרם החל פולמוס
אוגנדה .לא מהערצה עיוורת להרצל נבעה תמיכתו בתכנית אוגנדה ,אלא מתוך השקפת עולם שעל
פיה אין דרך אחרת אלא לפתור באופן מידי את הבעיה היהודית .ביטוי לתפיסת עולם זו אפשר למצוא
כבר בהתייחסותו לפוגרום קישינב ולאופן שבו בחר לסקר אותו בעיתונו .בן־יהודה תיאר לקוראיו
באופן כמעט טרדוני (אובססיווי) את מעשי הרצח וההתעללויות ,ולא חסך מהם את התיאורים הקשים
והחודרניים שפורסמו בעיתונות העולמית:
בעתון נובוסתי נתפרסמה רשימת האכזריות הזאת( :א) לשרה פאנארזש נתחבו שני מסמרים בנחירים ,ויעברו
דרך המוח .היא מתה; (ב) לליס שנמצא בקרן רחוב סיימשנה וגסטינה פקחו חוליות הידים והרגלים; (ג)
לחארוטין חתכו שפתיים ואחרי כן קרעו בצבתים את לשונו יחד עם לועו; (ד) לזלצר שנמצא בשוּ ק החדש
האמלל ִאבד בינתו והוא מתרפא עתה בבית החולים; (ה) בקצה
חתכו האֹזן ויפצעוהו שנים עשר פצעים בראשוֻ .
רחוב סויטשנה וסיינה לקחו אשה הרה ויושיבוה על הכסא ויהלמו במוט עץ על בטנה; ברחוב קיראווסקא
השליכו ארצה מן הקומה השניה ילדים קטנים; מלבד זאת נודעו הרבה מקרי אונס ילדות צעירות שמתו תכף
בזרועות מעניהן; נמצאה ג"כ [גם כן] ילדה קרועה לשנים81 .

78
79
80
81

לנג ,דבר עברית (לעיל ,הערה  ,)65ב ,עמ'  ;493וראו גם :שם ,עמ' .555
קרסל (לעיל ,הערה  ,)47עמ' .58
לנג ,דבר עברית (לעיל ,הערה  ,)65ב ,עמ' .456
'הפרעות ביהודים בקישינוב' ,השקפה ,י' בסיוון תרס"ג ,עמ'  .262על דאגתו של בן־יהודה לגורל יהדות מזרח אירופה
ראו גם :ספוזניק (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .47‑46
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'מה לנו ארץ אבות' :היישוב היהודי בארץ־ישראל והאידאולוגיה הטריטוריאליסטית1914‑1903 ,

בן־יהודה לא הסתפק בתיאור כללי של מעשי הרצח ובציון מספר הנרצחים .הוא נתן לקרבנות שם
ותיאר ללא שום הסתייגות ובאופן מוחשי את אופן רציחתם האכזרית .מעשי הזוועה שהיטיב בן־
יהודה לתאר ברשימותיו השפיעו עליו וקירבו אותו לפתרון הטריטוריאליסטי ,שהחל לקרום עור
בעניֵ נו' החל להבשיל אצלו הרעיון
וגידים לאחר הפוגרום בקישינב .נראה כי כבר במאמרו 'נחמתנו ָ
של ארץ מקלט לעם היהודי:
וכלמה! ומה יש לנו פתחון פה לדבר? מה יש לנו צדקה לצעֹק אם לא
עשרה מליונים נפש בוחרים חיי בושה ִ
על עצמנו? [ ]...אך הנה הזדעזע הלב ,הנה הרגישה הנפש ,ובכל מקום באים אחינו לידי הכרה ,כי ּ ִפנה נצרכה
לנו ,פנה שתהיה שלנו ,תהי הפנה הזאת מה שתהי ואיפוא שתהי! והכרה זו הולכת ובוקעת ועוברת אל כל
המשרינים בלוחות של פלדה מבית הנשק של קרופ ,שנסדקו מהלם כשיל של
תוך הלבבות אפילו לתוך אותם ׁ ֻ
הרוצחים בקישינוב .זאת נחמתנו בענינו! 82

'הפינה' שביקש בן־יהודה היא 'המערה' של ברנר ב'מכתב ארוך' .חצי שנה לאחר מכן ביטא בן־יהודה
עמדה דומה כאשר פרצו הפוגרומים בהומל' :ועוד יתר ממעשי קישינוב ,מעשי הימים האחרונים
האלה מדברים בשפה שאי אפשר מבוארת וברורה יותר ,כי בגויים לא ימצאו בני מרגוע ,ואין
תקוה והצלה להם אלא בהיותם לא גרים גרורים אצל אחרים ,כי אם אזרחים במדינה שלהם ,תהיה
המדינה הזאת לעת עתה אפוא שתהיה ,תהיה מה שתהיה!' 83.אין פלא אפוא שכאשר הביא הרצל
את הצעת הבריטים להתיישבות יהודית במזרח אירופה ,תמך בה בן־יהודה בלהט רב והצטרף למחנה
הטריטוריאליסטי במאבקו נגד ציוני ציון .לא היה זה מאבק בין אוהבי ארץ־ישראל לשונאיה אלא בין
מי שביקשו פתרון מידי לנוכח המצוקה ההולכת וגוברת במזרח אירופה ובין מי שסברו שרק בארץ־
ישראל יכולה הציונית להשיג את יעדיה הסופיים ולהקים מדינה לעם היהודי.
הסבר אחר לתמיכת האיכרים בטריטוריאליזם הוא ההסבר שנתן פריימן בשנת  1913להיותו
טריטוריאליסט .פריימן טען שמסיבות פרוזאיות המפעל הציוני מתקדם בעצלתיים' :על כל שעל
פוגשים מכשולים ,ואי אפשר להתקדם; על ִרשיון לבנות עוברים ימים ושנים; לקנות אי אפשר ,הכניסה
לחוף הארץ נעשתה בגנבה או בבקשיש ,דרכים לא סלולות ,מכל התגליות שכל המדינות נהנות היום,
אין שם וזכר תחת ממשלת ההתרשלות הזאת' .על כן הוא סבר ש'בתנאים כאלה אם באמת אחת
הממשלות האדירות ,מהיותר מתוקנות ,מפילה בחבלנו מדינה באחת מפינות הכדור ,ונותנת לה [ב]
מפורש את השם הרשמי הנפלא אשר ּכֹח מושך לו ,המושך את כל מאויי לבנו אליו :שלטון בית יהודי',
יש לקבל את ההצעה ולהקים את המדינה היהודית גם אם לא בארץ־ישראל 84.במדינה החדשה סבר
'הכֹל יסודר שמה בנקל :קניות בנינים; מוסדים לאומים; חיי ישראל כמו חיי כל עם ועם ,עד
פריימן ּ
שירחם אלֹהי ציון שגם ארץ ישראל תהיה לנו בתנאים נאותים ,ברוח אמונים כמובן לבית עותומניה;
נִ קח לעת עתה את הטריטוריה' .פריימן שיקף בטענותיו את האידאולוגיה הטריטוריאליסטית ,שגרסה
שיש להקים בהקדם את המדינה היהודית ואין לחכות לארץ־ישראל ,שהעשייה הציונית בה מקרטעת.
' 82נחמתנו בענינו' ,השקפה ,א' בתמוז תרס"ג ,עמ' .2‑1
' 83הפרעות בהומל' ,השקפה ,כ"ה בתשרי תרס"ד ,עמ' .2
 84פרימן (לעיל ,הערה .)46
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ד .הטריטוריאליזם הארץ־ישראלי
ההיסטוריוגרפיה מיעטה לחקור את תמיכת היישוב ברעיון הטריטוריאליסטי בשנים שלאחר הקונגרס
השביעי .תמיכתם של האיכרים ושל בן־יהודה בתכנית אוגנדה נתפסה כמעידה רגעית וכטעות בשיקול
הדעת .הטענה הרווחת היא שמשעה שירדה הצעת אוגנדה מסדר היום הציוני השלימו האוגנדיסטים
עם הכרעת הרוב וקיבלו עליהם את החלטות הקונגרס .יתרה מזאת ,באוגנדיזם לא הייתה משום
עדות והוכחה לוויתור על ארץ־ישראל אלא לעמדתם של האיכרים בוויכוח בין הרצל לאוסישקין.
התנגדותם לרעיון ולדרך שאוסישקין בחר לנהל בה את מאבקו יצרה אופוזיציה לציוני ציון שלא
הוּ נעה בהכרח משיקולים אידאולוגיים85.
ואולם לא רק שהתמיכה ברעיון הטריטוריאליסטי בארץ־ישראל לא נעלמה לאחר הקונגרס
השביעי ,אלא שרבים תמכו בהסתדרות החדשה שקמה וחיזקו את ידיו של זנגוויל .לא הייתה זו
תמיכה בהקמת מקלט לילה לעם היהודי ,אלא עמדה אידאולוגית עקרונית שארץ־ישראל אינה
הפתרון הטריטוריאלי היחיד .אמנם הרעיון הטריטוריאליסטי נחל תבוסה פוליטית בקונגרס השביעי,
אך עדיין פיעמה התקווה שיימצא חבל אחר שהיהודים יוכלו להתיישב בו בהמונים .את הלך הרוח
שבין ייאוש לתקווה ביטא בן־יהודה במאמרו 'הסך הכל' ,שפורסם לאחר הקונגרס השביעי' :הארציות
נפלה מפני שאין ארץ ואין ארץ מפני שאין הרצל .לא בבזל נִ צחו ציוני ציון ,כי אם — בחרקוב!'.
ואולם יהיה אפשר לברוא את הארציות ,כלומר את הטריטוריאליזם ,מחדש אם תימצא ארץ אחרת:
'אם זנגביל וחבריו יחפשו וימצאו ארץ ,בהסגולות הנצרכות להמטרה — באותה שעה תברא הארציות
מחדש ,ארציות ממשית ,ולא ֻמפשטה ,לא עיונית ,שאין בכוחה מאומה'86.
ואכן זמן קצר לאחר הקמת יט"א נשלחו מארץ־ישראל איגרות ברכה ותמיכה בזנגוויל ובהסתדרות
הטריטוריאליסטית .בראשית ספטמבר  ,1905חודש לאחר הקמת יט"א ,שיגר נציג 'המזרחי' בארץ־
ישראל אל זנגוויל מכתב תמיכה' :אנחנו חברי ועד האגודה שלומי אמוני ישראל' ,כתב המזכיר יצחק
משה ויינברג' ,מודיעים בזה לכבודו כי אגודתינו אשר יש בה מאה ועשרים חברים החליטו שנעמוד
בדעה אחת עם כבודו ,כי גם זה היה דעת מנהיגנו ד"ר הרצל ז"ל .ואנחנו מוחים בכל עוז נגד הכנסיה
השביעית אשר בגדה בהפורגרמה הביזלית ונתהפכה עתה לכת חובבי ציון אשר ּכֹחם רק בפה' 87.נציג
האגודה הפציר בזנגוויל שישלח להם דברי דפוס טריטוריאליסטים ,כדי ש'אנו נפיצם בארץ ישראל
בין הציונים אשר כמעט ֻּכלם עומדים בדעה אחת עם כבודו'88.
חודש לאחר מכן כתב ויינברג מכתב נוסף ברוח דומה לנשיא יט"א .הוא הביע תמיכה בזנגוויל —
'הננו מברכים אותו כי יצליח בדרכו אשר הולך בה' — וסיפר לו כי מספר חברי האגודה הולך וגדל
והרעיון הטריטוריאליסטי מכה שורש בארץ' :אוכל לבשר לכבודו הרמה כי כבר רכשנו לנו חברים
רבים[ ].כמעט כל הציונים שבעירנו מסכימים לדעת כבודו כי אנו יודעים שארץ ישראל לא נוכל
85
86
87
88

שוורץ (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .143‑139 ,87 ,84
א' בן־יהודה' ,הסך הכל' ,השקפה ,י"ז באב תרס"ה ,עמ' .2
ויינברג אל זנגוויל ,ד' באלול תרס"ה ,אצ"מ ,חטיבה  ,A36תיק .61
שם.
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להשיג בשום אופן' .ויינברג ביקש מזנגוויל שיכתוב לתושבי הארץ מכתב 'אשר יעורר את העם
לעבודה וישלח לנו ואנו נדפיס אותו פה איזה אלפים עקסימפלארים (עותקים) ונשלחם בכל ערי
ארה"ק [ארץ הקודש]'89.
נראה כי הביטוי הבולט ביותר לתמיכה הרחבה ביט"א בחברה היישובית בתקופה הפוסט־
אוגנדית היה העצומה ששלח 'מרכז האגודות הארציות בארץ ישראל' אל זנגוויל זמן קצר לפני
ועידת בריסל .כאמור בשנים  1906‑1905התחוללו בדרום רוסיה פוגרומים אשר במהלכם נרצחו
אלפי יהודים .התנועה הציונית בראשות נשיאה דוד וולפסון חששה בנסיבות אלה מהתחזקות הרעיון
הטריטוריאליסטי ,ויזמה ב־ 29בינואר  1906כינוס כלל־יהודי בבריסל בניסיון להציע פתרונות
למשבר העכשווי 90.קריאתו של וולפסון לכנס תחת קורת גג אחת ארגוני סיוע יהודיים ,ציוניים
ולא־ציוניים ,רבים ככל האפשר נענתה בחשדנות .אף שבהזמנה לוועידה הובהר כי זו אינה ועידה
ציונית אלא יזמה של ציונים ,ושכל מטרתה לדון במצוקתה של יהדות רוסיה ,סירבו ארגונים יהודיים
חשובים לשתף פעולה עם ההסתדרות הציונית והדירו את רגליהם מן הוועידה .לעומת זאת בעבור
הטריטוריאליסטים הייתה זו הזדמנות מצוינת להציג בפומבי את עמדתם העקרונית חצי שנה בלבד
לאחר פרישתם מההסתדרות הציונית.
משפורסמה ב'די ולט' הידיעה על כינוס ועידה יהודית כלל־עולמית בבריסל ,החלו הפעילים
הטריטוריאליסטים להתכונן לקראתה .עיירות רבות בתחום המושב שלחו אל זנגוויל עצומות וביקשו
ממנו להשתתף בקונגרס ולקדם את מטרות ההסתדרות שזה עתה נוסדה .גם הסניף הטריטוריאליסטי
בארץ־ישראל שלח אל נשיא יט"א עצומה והפציר בו להשתתף בקונגרס .המכתב נשלח מטעם מזכיר
'מרכז האגודות הארציות של ארץ ישראל וסוריה בירושלים' ,חיים אריה זוטא ,וחתמו עליו  294מבני
היישוב היהודי בארץ־ישראל.
'מרכז האגודות הארציות' בארץ־ישראל התפתח מאגודת 'ארץ ישראל' הירושלמית ,שחבריה
היו אוגנדיסטים מובהקים .לאחר שצירי הקונגרס דחו ברוב קולות את תכנית מזרח אפריקה,
ייסדו האוגנדיסטים הארץ־ישראלים מרכז ארצי שייצג את עמדת כלל החברים .ניסיונם להתאחד
לוועד מרכזי אחד לא היה שונה מהניסיון המוצלח שנעשה במרס  1902בראשון־לציון להקים
את 'ועד האגודות הציוניות המאוחדות בארץ ישראל' .זה היה שינוי של ממש בדפוס העבודה
של הטריטוריאליסטים הארץ־ישראלים .האגודה הציונית הירושלמית 'ארץ ישראל' היא שריכזה
את פעילות הטריטוריאליסטים ופעלה ַּבשם 'מרכז האגודות הארציות' .חבריה היו חברי האגודות
הציוניות המקומיות ,והם שחתמו על העצומה .וזו לשונה:
אדוננו הנכבד! אנחנו החתומים מטה מבקשים אותך לקחת חלק באספת בריססיל בשם כל האגודות הארציות
בכלל ובשם אגודתנו 'ארץ ישראל' בפרט .המצב הנורא שעם ישראל נמצא בו בימים האלה הוא האות
היותר נכון כי רעיון 'מדינת היהודים' הוא הפתרון היחיד 'לשאלת היהודים' — ולפתרון הזה צריכים לשים
 89ויינברג אל זנגוויל ,ג' בתשרי תרס"ה ,אצ"מ ,חטיבה  ,A36תיק .61
 90על ועידת בריסל ראו :א' אלסברג' ,תעודות על ועידת בריסל  ,'1906מיכאל :מאסף לתולדות היהודים בתפוצות ,ב
(תשל"ג) ,עמ'  ;177‑145וראו גם :אלרואי (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .117‑109
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לב ביחוד כל אלה שיטכסו עצות בדבר עזר לעמנו הנדכא .כל זמן שלא נמצא מקלט בטוח באמת — מדינה
אוטונומית — לעמנו ,אין אנחנו בטוחים שהמעשים ברוסיה לא יקרו עוד במדינות אחרות ,שעמנו נמצא שם
מסיָ ם ושבעל כרחו ֻמכרח לקחת חלק בחיים הצבוריים ובשאיפתן של המפלגות השונות .ורק מדינת
במספר ֻ
היהודים באיזה מקום שיהיה תוכל לתת מפלט לעם ישראל ,לגופו ,נשמתו ורוחו .ולכן הננו מבקשים אותך
אדוננו ראש ההסתדרות הארצית :היה שליח בית ישראל באספת ראשי העם בבריסיל וביחד עם כל אוהבי
עמנו באמת תודיע בשם כל האגודות הארציות הרבות ובשם רבבות הנאנחים והעשוקים כי עיני ישראל
נשואות אל התגשמות רעיון מדינת היהודים .שבצאתו לפעולה ימצא עמנו מנוחה מרדיפות ואֹפן התגשמות
העקרית שעליה צריכים לדון כל אוהבי עמנו באמת וחפצים בקיומו .ברגשי כבוד
הרעיון היא היא השאלה ִ
ובברכות עם [91 .]...

העצומה של 'מרכז
האגודות הארציות של
ארץ ישראל וסוריה
בירושלים' לישראל זנגוויל
()1906
(הארכיון הציוני המרכזי ,ירושלים)

 91ראו :עצומה אל זנגוויל ,אצ"מ ,חטיבה  ,A36תיק .44
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תוכן העצומה ואופן הצגת הנימוקים מלמדים כי רבים ביישוב הוסיפו להחזיק בעמדות
טריטוריאליסטיות .הם נתנו לזנגוויל ייפוי כוח לייצגם בוועידה ולקדם בשם תושבי ארץ־ישראל את
רעיון המדינה היהודית .המינוח במכתב הוא בעל גוון טריטוריאליסטי מובהק' :מדינה אוטונומית',
'מדינת היהודים' ו'הפתרון היחיד לשאלת היהודים' ,וניכרת בה הדגשת יתר של הסבל היהודי
על מנת להמחיש את גודל המצוקה ואת הצורך בפתרון מידי .ראוי לציין את מספר החותמים על
העצומה בהשוואה לעצומות דומות שנשלחו ממזרח אירופה — מתברר שהסניף הטריטוריאליסטי
הארץ־ישראלי הצליח לגייס את מספר החתימות הגדול ביותר בהשוואה לסניפים ברוסיה הצארית.
בארץ־ישראל חתמו על העצומה  294איש ,ואילו בעיירות במזרח אירופה כדוגמת בריטשאני,
ליצה ואושיצא הישנה חתמו על העצומה בכל עיירה כ־220
נובוס ַ
ֶ
ידניצי ,סאקיראני ,ראשקאנווקי,
איש בממוצע 92.נתון זה מעניין מפני שבארץ־ישראל לא התחוללו פוגרומים ,והמצוקה הקיומית
לא הייתה חלק משגרת יומם של היהודים ,ובכל זאת נמצאה קבוצה גדולה למדי שהחזיקה בעמדות
הטריטוריאליסטיות.
שמות החותמים מלמדים על המגוון החברתי הרחב של התומכים בזנגוויל בארץ־ישראל .יוזם
העצומה היה מזכיר 'מרכז האגודות הארציות' בארץ־ישראל ,חיים אריה זוטא .זוטא עלה לארץ בשנת
 1904ונתמנה למורה בבית הספר לבנות ביפו .שמו יצא לפניו כפדגוג בעל שם והוא הוזמן לנהל את
בית הספר 'למל' בירושלים .הוא פרסם מאמרים רבים ,וכעבור זמן הם רוכזו והוצאו לאור ב'כתבי ח"א
זוטא' .יש לציין שבספר זיכרונותיו' ,בראשית דרכי' ,ובספרו 'דרכי הלמוד של התנ"ך' לא הזכיר זוטא
את פועלו כאוגנדיסט וכטריטוריאליסט בארץ־ישראל 93.עם החותמים נמנו חמדה בן־יהודה (אך
לא אליעזר בן־יהודה); מרדכי סלומון ,בנו של יואל משה סלומון; ישראל הלוי טלר ,מורה לעברית
במושבה רחובות; הזואולוג ישראל אהרוני ,מנהל בית הספר ברחובות ,מייסד גן הילדים הראשון
במושבה ומורה בראשון־לציון; יעקב גולדמן ,מזכיר העדה האשכנזית ביפו ,ממייסדי ספריית העיר
'שערי ציון' וציר בכנסייה הארץ־ישראלית שהתכנסה בזיכרון־יעקב; הרוקח יוסף גולדברג ,מראשוני
אגודת 'אחוה' בירושלים וביפו; האיכר מנחם כהן ,מבאר־טוביה ואחר כך מראשון־לציון; יצחק כהן,
מזכירה הראשי של הלשכה הראשית של 'בני משה' ,מנהל
ּ
מזכיר לשכת 'בני ברית' 'שער ציון' ביפו,
ומורה בבית הספר של המושבה רחובות; שלמה חיים (אלתר) שפירא ברנשטיין ,שומר במושבה עקרון
(מזכרת־בתיה); הרופא ישראל מאיר וולנשטיין; הסוחר אהרן דיסקין ,שקנה מגרשים ובנה בתים
ברחוב יהודה הלוי בתל־אביב94.
ערב ראש השנה תרס"ז (ספטמבר  ,)1906תשעה חודשים לאחר ועידת בריסל ,שלחו כחמישים
איש מבני היישוב — ביניהם יודילוביץ ופסח יאפו — איגרת שנה טובה לנשיא יט"א .באיגרת הברכה,
 92שם.
 93כתבי ח"א זוטא :ישנים גם חדשים ,א‑ג ,ירושלים תרצ"א; ח"א זוטא ,בראשית דרכי ,ירושלים תרצ"ד; הנ"ל ,דרכי
הלמוד של התנ"ך ,א‑ב ,ירושלים תרצ"ה‑תרצ"ז.
 94את החתימות המופיעות בעצומה זו אפשר לחלק לשלוש קבוצות .חתימות שהצלחתי לפענחן ולמצוא פרטים על
החותם; חתימות שפענחתי אך לא הצלחתי למצוא מידע על החותם; חתימות שלא הצלחתי לפענחן וממילא לא יכולתי
לברר את זהות החותם.
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הכתובה בלשון מליצית ,שיבחו הכותבים את ההסתדרות הטריטוריאליסטית ואת נשיאה ואיחלו לו
(ולעם היהודי) שלקראת השנה החדשה תימצא הארץ היעודה:

האדון הנכבד הסופר המפורסם המצוין והחריף
מר ישראל זנגביל שליט"א [שיחיה לאורך ימים טובים אמן] נשיא היט"א!
גם הפעם אדון נכבד ורב
שא נא ברכה לשנה החדשה
ברכת אחיך היא ברכת העם
חונני עפר ציון ארצנו הקדושה
המחבקים אדמתה אבניה ירצו סלה
והכואבים בכאב עמם בכאב בני הגולה
ועדי ירחם עמו האל
בע ָּתה
יחיש גאולה ִ
נוקיר פעלך ישראל
עם כל חברי היט"א
זכרו ַעם הגולה! זכרו הנדחים!
זכרו קורות האחרונות זכרו נא אחים!
התחזקו התאמצו ,אף הרבו און וחיל
בקשו ארץ חפשו מפלט יומם וליל
בקשו שרים בקשו רוזנים ,פני מלכים חלו!
מקום ללון אולי יפנו ,אולי יואילו,
לתת ארץ לעם נִ דח אולי ירצו יאבו,
לשנה טובה

תכתבו95

מכתבי התמיכה בזנגוויל ,עצומת בריסל והאיגרת לשנה החדשה מלמדים שגם לאחר הקונגרס
השביעי הייתה בארץ־ישראל תמיכה לא מבוטלת ברעיון הטריטוריאליסטי .לא היה זה אוגנדיזם,
שראה במזרח אפריקה מקלט לילה ,הייתה זו השקפת עולם שתמכה במטרותיה של יט"א ,ושניסתה
לקדם סדר יום טריטוריאליסטי בעולם היהודי בכלל ובארץ־ישראל בפרט.
ככל שחלף הזמן מהקמת יט"א דעכה התמיכה בה .מטרתה העיקרית של יט"א הייתה 'להשיג
טריטוריה על בסיס אוטונומי לאלה מבין היהודים שאינם יכולים או שאינם רוצים להישאר בארצות
מגוריהם' .לשם כך החל זנגוויל בחיפוש אחר טריטוריה מתאימה ,דלילת אוכלוסין ,שהייתה מסוגלת
לקלוט המוני יהודים — אך הוא מעולם לא מצא אותה .בהיעדר ארץ לא הייתה ליט"א כל יכולת
' 95אגרת לשנה החדשה' ,כ"ו באלול תרס"ו ,אצ"מ ,A36 ,תיק .61
קתדרה

 ,1 5 7ת ש ר י ת ש ע " ו  ,ע מ ' 1 1 2 - 7 7

'מה לנו ארץ אבות' :היישוב היהודי בארץ־ישראל והאידאולוגיה הטריטוריאליסטית1914‑1903 ,

להוציא אל הפועל את מטרתה האחת והיחידה ,ובכך בעצם אבדה לה זכות קיומה .זאת ועוד ,הרעיון
הטריטוריאליסטי הכה שורש בחברה היהודית בשעת משבר וייאוש ,אך בשנים שקטות ואופטימיות
איבד הטריטוריאליזם את אחיזתו בחברה היהודית ,ובלא תוצאות ממשיות מצאו להם הפעילים
הטריטוריאליסטים מסגרות פוליטיות אחרות,
וחלקם חזרו להסתדרות הציונית.
גם בארץ־ישראל דעכה התמיכה בהסתדרות
הטריטוריאליסטית ,אם כי עדיין היו גילויי תמיכה
מקומיים בה .למשל תושב ירושלים אביגדור
ְק ֶלטר שלח בספטמבר  1911מכתב ,בשם האגודה
שבראשה עמד ,אל זנגוויל ובו תיאר בצבעים
קודרים את סוגיית העבודה העברית בארץ־ישראל
וסיפר כי האיכרים אינם מעסיקים בשדותיהם
יהודים ומעדיפים על פניהם את הפועלים הערבים
הזולים והצייתנים יותר .לדבריו מכיוון שחברי
האגודה שבראשה הוא עומד אינם מעוניינים
לגור בעיר ולחיות 'מכספי החלוקה ומשנורריות',
הם מבקשים לעזוב את הארץ ולהתיישב במקום
שזנגוויל סבור כי תקום בו המדינה היהודית.
בתחילה הציעו חברי האגודה לזנגוויל להתיישב
במסופוטמיה ,אך לאחר שהתברר כי תכנית
ההתיישבות שם לא תצא אל הפועל ,הם ביקשו
ממנו להגר לארצות־הברית במסגרת תכנית
גלווסטון96.
קשה להעריך את היקף הפעילות של 'ועד
האגודות הארציות' וקבוצות טריטוריאליסטיות
נוספות בארץ־ישראל .יש להניח שכל עוד היה זנגוויל שקוע בחיפושים אחר הטריטוריה המיועדת
התקשו הטריטוריאליסטים הארץ־ישראלים לקבוע סדר יום פוליטי .קביעתו של בן־יהודה לאחר
 96קלטר אל זנגוויל 7 ,בספטמבר  ,1911אצ"מ ,A36 ,תיק  .61תכנית גלווסטון ( )1914‑1907הייתה תוצר של מפגש
אינטרסים בין נשיא ההסתדרות הטריטוריאליסטית זנגוויל לבין הבנקאי היהודי יעקב שיף .מטרת התכנית הייתה
להסיט את ההגירה היהודית מהערים הצפופות והעניות שבחוף המזרחי בארצות־הברית (ניו־יורק ,פילדלפיה ,שיקגו
ובולטימור) אל ערים קטנות שקל יותר למצוא בהן עבודה .העיר גלווסטון שבמפרץ מקסיקו נבחרה כנמל הכניסה
לארצות־הברית .ההסתדרות הטריטוריאליסטית הייתה אחראית לגיוס המהגרים ולשליחתם ממזרח אירופה לנמל
ברמן; אגודת 'עזרה' דאגה להם בברמן והעלתה אותם לאנייה; ושיף דאג לקליטתם .בין  8,000ל־ 10,000איש היגרו
לארצות במסגרת תכנית זו .על תכנית גלווסטון ראוB. Marinbach, Galveston: Ellis Island of the West, New York :
 .1983וראו גםG.D. Best, ‘Jacob H. Schiff ’s Galveston Movement: An Experiment in Immigration Deflection, :
1907–1914’, American Jewish Archives, 30, 1 (1978), pp. 43–79
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איגרת ברכה של
כחמישים מבני
היישוב היהודי
בארץ־ישראל
לנשיא יט"א,
ישראל זנגוויל ,ערב
ראש השנה תרס"ז
(ספטמבר )1906

(הארכיון הציוני המרכזי,
ירושלים)

קתדרה 110

גור אלרואי

הקונגרס השביעי ש'הארציות נפלה מפני שאין ארץ' התבררה כנכונה והדגישה את מקור חולשתם
העיקרי .בהיעדר טריטוריה היה זה רק עניין של זמן עד שהרעיון הטריטוריאליסטי ידעך ,והפעילים
הטריטוריאליסטים ימצאו כי הם הולכים בדרך ללא מוצא.

סיכום
פולמוס אוגנדה ,שהסעיר את העולם היהודי ,לא פסח על ארץ־ישראל ,והחברה היישובית ,בדומה
לחברה היהודית המזרח אירופית ,נחלקה בין תומכי תכנית אוגנדה ובין מתנגדיה .בהיעדר תיעוד
קשה להעריך מה היו גודלו והיקף פעילותו של מחנה הטריטוריאליסטים ביישוב ,ואם עלה במספר
חבריו על מחנה יריביהם ציוני ציון .עם זאת ברור לחלוטין שהאוגנדיזם ואחר כך הטריטוריאליזם
הארץ־ישראליים לא היו תופעה שולית במרחב היישובי ,ושאישי ציבור בעלי שם תמכו בגלוי בתכנית
אוגנדה ולאחר מכן גם ביט"א.
לעמדה הארץ־ישראלית בזכות תכנית אוגנדה ובעד יט"א היה קול מיוחד ויוצא דופן .תומכי
הרעיון הטריטוריאליסטי היו תושבי הארץ ,ציונים ותיקים ,שבעלייתם לארץ ובהיאחזותם בה מימשו
הלכה למעשה את הרעיון הציוני .אם מי שנחשבו אצולת הארץ — איכרי המושבות ובן־יהודה — סברו
שיש להקים מדינה ליהודים שלא בארץ־ישראל ,אזי ייתכן שהיה ממש ברעיון הטריטוריאליסטי,
ושהוא היה בר סיכוי .מכל מקום לעמדתם של תושבי הארץ בזכות תכנית אוגנדה ולתמיכתם
ביט"א היה תוקף מוסרי וערכי גדול יותר מאשר לעמדתם של הטריטוריאליסטים במזרח אירופה,
ודבריהם הנחרצים בסוגיה זו — ובייחוד דבריו של בן־יהודה — קיבלו ביטוי בעיתונות היהודית
המזרח אירופית.
אחת השאלות המעניינות והמאתגרות שעולות ממאמר זה היא כיצד יכלו ציוני ארץ־ישראל
לתמוך ברעיון הטריטוריאליסטי ולנטוש את החלום שהביאם לארץ־ישראל .כיצד קרה שדווקא
האיכרים שייסדו את המושבות והכו שורש בארץ־ישראל היו הראשונים מקרב הציבור הציוני שתמכו
ביט"א ובנשיאה זנגוויל? התשובה המקובלת במחקר היא שעשרים שנות חיים בארץ־ישראל פעלו
את פעולתן והטביעו את חותמן על חלוצי העלייה הראשונה .איכרים חולמים ובעלי אידאלים אלה
היו לאנשים מפוכחים ומציאותיים .המציאות היום־יומית הקשה והמפרכת שהתמודדו עמה ,פטרונות
פקידי הברון ,היחס הנוקשה של יק"א וגם הביקורת שספגו מבעלי מעמד ושם בתנועת 'חיבת ציון'
ומאנשי העלייה השנייה ,עשו אותם לציבור מריר ,מיואש וחסר חזון ומעוף אידאולוגי.
להבנתי טענה זו אינה משכנעת וגורמת עוול לאיכרים משני טעמים :ראשית ,הטריטוריאליסטים
היו ציונים בהשקפת עולמם .גם אם פרשו מההסתדרות הציונית והקימו הסתדרות חלופית ,הם
האמינו באמת ובתמים שהם הציונים האמתיים וממשיכי דרכו ההיסטורית של הרצל .מנקודת מבטם
הם מעולם לא עזבו את הציונות ,והתמיכה בזנגוויל הייתה הבעת תמיכה שלהם בציונות המדינית.
שנית ,רבים מתומכי תכנית אוגנדה והרעיון הטריטוריאליסטי בארץ־ישראל היו אישי ציבור פעילים
שהייאוש היה רחוק מהם :יודילוביץ למשל היה מורה ומחנך שהנהיג לימודים בעברית בגן הילדים
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ובבית הספר בראשון־לציון ,וכמוהו היו פעילים אנשי החינוך טלר וזוטא .גם את הזוג בן־יהודה אין
לשייך למחנה המיואשים .ההסבר לתמיכתם של אלה ברעיון הטריטוריאליסטי אינו קשור כלל ועיקר
להוויה הארץ־ישראלית ,אלא דווקא לדאגתם ליהודי מזרח אירופה הנרדפים והמושפלים .למרות
עלייתם לארץ־ישראל הם עדיין היו חלק בלתי נפרד מהחברה היהודית המזרח אירופית ,ומקצתם
אף הותירו מאחור בני משפחה וחברים .אנשי 'היישוב החדש' קיבלו את הטענה הטריטוריאליסטית
שטובת העם קודמת לטובת הארץ .מעשי הרצח והשוד במזרח אירופה הם שקירבו אותם ליט"א.
דווקא מתוך היכרותם מקרוב את המציאות בארץ־ישראל הם סברו שיהודי מזרח אירופה בסכנה,
ושאין לציונים די זמן להקים מדינה לעם
היהודי בארץ־ישראל .תמיכתם בזנגוויל נבעה
אפוא לא מחוסר מסירות ואהבה לארץ־ישראל,
אלא בראש ובראשונה מתוך חשש כבד לגורל
יהדות מזרח אירופה.
גם הטענה שתמיכתם של בני היישוב היהודי
בארץ־ישראל בתכנית אוגנדה נבעה מתוך
ביקורת נוקבת על אוסישקין והערצה עיוורת
להרצל אינה משקפת כהלכה את הפולמוס
שהתחולל בארץ בראשית המאה העשרים.
הראיה לכך היא שרבים מן האוגנדיסטים
הארץ־ישראלים הפכו אחרי הקונגרס השביעי
לטריטוריאליסטים .אגודות ציוניות בארץ־
ישראל תמכו במטרותיה של ההסתדרות
החדשה שקמה ,חיזקו את ידי נשיאה ופעלו
כסניפים טריטוריאליסטיים לכל דבר ועניין.
הם ביקשו שיישלחו אליהם דברי דפוס כדי
להפיצם בארץ־ישראל וניסו לגייס לשורותיהם
חברים חדשים .קשה להעריך מה היה היקף
פעילותם של הסניפים הטריטוריאליסטיים,
כמה הצטרפו אליהם ,וכמה זמן פעלו .יש
יסוד להניח שהרעיון הטריטוריאליסטי הארץ־
ישראלי דעך מהר יותר ממקבילו במזרח
אירופה ,ושהטריטוריאליסטים הארץ־ישראלים
בחברה היישובית ונעלמו כלא היו.
'מגילת אזרחות כבוד של העיר חיפה' שהוענקה בשנת  1960לנחום וילבוש,
חבר המשלחת הציונית שנועדה לבדוק את התנאים להתיישבות יהודית
כאשר העלו חלוצי העלייה הראשונה את
במזרח אפריקה ( .)1905וילבוש מתואר במגילה בין שאר מעלותיו כ'לוחם
זיכרונותיהם על הכתב שנים רבות לאחר
קנאי לאדמת־אבותיו ומפוסליה של תכנית אוגנדה'
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הגעתם לארץ' ,נשכחה' פרשת אוגנדה כלא הייתה .בשנת  1941יצא לאור הספר 'ראשון לציון:
ה'תרמ"ב  — 1882ה'תש"א  '1941בעריכת יודילוביץ ,ולא הוזכרה בו תמיכת אנשי המושבה בתכנית
אוגנדה .עורך הספר ביקש להצניע את תמיכתו ואת תמיכת חבריו ברעיון הטריטוריאליסטי וביט"א.
למשל תמיכתו של פריימן בטריטוריאליזם ,שצוינה בספר היובל למושבה משנת תרס"ז (,)1907
הושמטה וכלל לא הוזכרה במהדורה החדשה 97.כך גם באשר לרופא הביל"ויי שטיין ,שהיה מן
הטריטוריאליסטים האדוקים והנלהבים בארץ־ישראל; פועלו בעניין זה לא נזכר בספר ,ולא במקרה98.
חלוצי העלייה הראשונה התביישו בתמיכתם בתכנית אוגנדה ובפעילותם הטריטוריאליסטית וביקשו
להעלימן מההיסטוריוגרפיה של היישוב ,שהחלה להתגבש בשנות הארבעים והחמישים של המאה
העשרים.

 97ראו :יודילוביץ ,ראשון לציון :ה'תרמ"ב  — 1882ה'תש"א  ,1941ראשון־לציון תש"א ,עמ'  ;48‑47וראו גם :שם ,עמ'
.226
 98שם ,עמ' .94
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