;inter 1990/91

if122.
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.
יונתו

ד.

סרנה

זהות יהדוית עבלומה הדתי המשתנה
של אמריקה

הנסיונית להנתבא על עתידה של הקהילה היהודית באמריקה החלו עוד בראשית
המאה התעש-עשרה ,והתחזיות היו ברובן קודרות עד מאוד .ג'ין אדאמס ,הנשיא השני

של ארצות-הברית ,קעב ב  , 1819-במכתבו למרדכי עמנואל נוח ,כי ייאפשר שהיהודים
ייעשו בבוא העת לנוצירם אוניטאריים ליבנרליים" .המלומד היהודי הצעיר ויליאם
רוזבבלט הצהיר ב  1872-כי אין לו כמעט שמץ של ספק שנכדי המהגרים היהודים
לאמריקה יינשאו לבני-זוג שאינם יהודים ולא ימ;ל~ את בניהם .בתוך חמישים שנה,

"לכל המאוחר" ,חזה ,יישוב לא יהיה אפשר להבדיל ביז היהודים ובין ההמון האנושי

המקיף אותם" .פחות ממאה שנים אחר-כך ,ב  , 1964-הקדיש כתב העת ליק גליון שלם
לנרשא שנידון אז בהרחבה

 -ייהיהודי האמריקני הנעלם והולך" .לא מכבר ,ב . 1984-

פירסם הרב רארבז בלוקה את ספרר ייהשראה שבפתח :השבר האררתרדוקסי-רפורמי
רעתידי של העם היהרדי" וכלל בר אזהרה מפני ייאסרן בממדים אדירים שהקהילה
היהרדית בצפון אמריקה פשיט אינה יכולה להתיר

לעצמה"I .

השבח לאל ,עד כה נמצא שכל התחזיות הללר מופרכית מעיקרן .העם היהודי חי
יקיים  .יהיי מי שיראי בכך תזכורת למימרה ש"החזי.r-ן היא מלאכה קשה ,בעיקר ביחס
לעתיד" .אחרום יאמרי ששרידותני הבלתי נפסקת היא מעשה ידיה של ההשגחה

מאמר זה מתפרסם כאז בתרגום עברי ברשותו לש מכוז וליססיך למחקירם

במידביm

יהררתי שבשבילו

הוכז·
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העליונה ,מעין ראיה לכך שאלרהים ברחמיר הגדוליכ פרקח עלינר עין ממררם .על-פי
תפישה שלישית ,שגם אני מחזיק בה ,אנו מאזינים בת ' i.:רמת :::ל לנביאי הזעם רמגיבים
על נ:::רארתיהם ,דורקא משרם שהיהרדים חרדים מאז רמתמיד לשרידףתם הלארמית.
::יאי החורבן והזעם פרעלים לאורך ההיסטרריה כמע~כת התרעה יהודית  :קינרתיהם

'ijלעות אל המטרה ומחוללות את השינויים הנחוצ·ם .משום כך נגזר על מתנבאים
~:ים מבני זמננו להיעשות ,בדומה ליונה הנביא ,ל"::::יאים המפריכים את

עצמם ".

::::רארתיהם ,הזרכרת לפרסום נרחב ,אינן מתגשמות אלא מחוללות בדרך כלל את
התמורות הנדרשות ייכדי להעביר את ררע הגזירה".

על יסוד ההבחה הזאת ,אני מבקש להתמקד בתמררה בסיסית בטבעה של הבעיה
הדתית :::אמריקה בת זמננו

-

תמררה שלא נדונה די הצורך בקרב הציבור היהודי ויש

.ה :::לדעתי ,השתמעיוות חמורות ביחס לזהות היהודית באמריקה בעשררת השנים
.תרא ;::::ביתר פירוט .אני מבקש לדףן בדעיכת המודל הדתי האמריקני שצבירנר יףדיאו-
נוצרי ,או פרוטסטנטי-קתולי-יהודי ,ובעלייתן של דתות שאינן יודיאו-נוצריות ,ובכלל

זה ,במיוחד ,הז;tסלאם .התפתחות זו נראית לי חלק מאותו תהליך מקיף שרוברט ווטבו
מגדירו כלא פחות מ"עיצוב מחדש של הדת באמריקה" 2 .על כל פנים ,בשורות אלו
אדףן רק בנושא האמור ולא אתייחס להיכטים אחריס של "העציוב מחדש".
כדי להבין את עדיכת המודל היודיאו-בוציר ,הפרוטסטנטי-קתולי-יהודי .עלינו

לערוך תחילה מסע חטוף על פבי ההיסטוריה .מאה שנה ויותר ,לאחר פרסום החוקה,
עדיין האמינו אמריקנים רבים כי הם יושבים בארץ נוצרית ,אם לא פרוטסטנטית.
התיקון הראשוז של החוקה לא הדאיג במיוחד את בעלי ההשקפה הזאת ,כיווז שסברו,
:::דומה לשופט ג'וזף סטורי ,כי;

תכליתו האמיתית של התיקון הזה לא היתה לעודד ולקרם את דת מוחמד או את
היהדות ולהשפיל את קומתה של הנצרות ,אלא לסננל את היירבות בין הכיתות
הנוצירות השונות ולמנוע את האפשרות שהממסד של אחת ו;כן הכנסיות יתפוס
ברסן השלטוז באץר כולה3 .

חסיריה של ייאמירקה הנוצירת" לא חששו גם מפני האתגרים שהציגו הלא-נוצרים.
הנתונים של שלהי המאה התשע-עשרה מלמדים כי מספרם של החוסים בצל הכנסיות
הפרוטסטנטיות היה גדול פי עשרה ויותר ממספרם של בני כל הדתות האחרות ,ולכן
היה אפשר לזלזל ב"כופרים" אם לא להתעלם מהם לחלוטיז 4 .עףבדה היא שגם בית-
המשפט העליוז פסק ב  1892-כי ארצות-הבירת היא ייאץר נוצירת" .דייוויד ברואר,

השופט שכבת את פסק-הדין הזה ,היה בבו של מיסיובר ולימים ,ב , 1905-היה עתיד
להגן על השקפותיו בהצראה מפורסמת שהוכתרה בשם הבוטה ייארצות-הבירת

-

אףמה נוצירת" 5.היהודים הנתגדו ,כמובן ,לניסוח הזה ולחמו בעקביףת נגד העריון של
"אמירקה הנוצירת" בכללותו ,אלא שהצלחתם לא היתה רבה6 .

התפישה הכוללת יותר של אמריקה כ"אומה יודיאו-בוצרית" ,המעוגנת באמונות
ר:ערכים משותפים ליהודים ולנוצירם כאחד ,התפתחה רק במאה העשרים ,אף-על-פי
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שרמז :-להתהררתה נמצאו ככר מאה שנים רירתר לפבי כז .מארק סילק טועז כי השימרש
הנוכח' כמונח הזה החל כשנות השלושים של המאה הזאת .יישורש הענייז" .הוא

כות .:ייהיה נע~ץ כהתנגדות לפאשיזם .האנטישמים ואוהדי הפאשיסטים יחד~ לעצמם
את .ד J"':ואר 'בוצרי'

כסימן-היכר ...

והצירוף 'יודיאר-בוצרי' נעשה ממרה כקרכ הצד

השנ"" ,כהסתמך על ז;וגוון נרחכ של דוגמאות מן התקופה ההיא .מראה סילק כי
יייוד'א~-בוצרי" נעשה בהדרגה לתואר הליברלי התקבי של תפישת הערכ"ם המערביים
כתןל :-:-של קןנסנזןס דתי משןתף .ייאנו מדברים עתה מתוך הכנה גדלה והולכת ,אם כי

כלת' ::ספקת ,של המררשת היודיאן-נוצרית" .כתכ ג'וליאז מורגנשטרן ,נשיא ה"היברן

יןניוJ

קולג'",

ב . 1942-

"אנו מביבים ,כדרך שלא הכינןנו באלף תשע מאות השנים

האחדךנןת .כי היהדות והנצרות שותפות למעשה הגדרל של גאולת העולם ושל חשיפת
רוח :-:ונ.ןלם .המתקדמת ןהןלכת" .עשר שבים אחר-כך ,דיכר הנשיא הבכחר ,דוןיט

אייזנחאור ,על "התפיש'ה הירדיאן-נרצרית" ,היוצרת את הכסיס ל"צורת הז;ומשל
שלנך"  .כ  , 195 2-מסכם סילק ,ייהיו אמריקנים טובים אמןרים להזדהות כיודיאן-בוצרים

טוכי .:זה היה ה'אני מאמין' הלאומי החדש".

i

לצד ה"אני מאמין" הזה התפתח כאמריקה מודל חדש ויותר פלףראליסטי להגדרה
ולתיאור של הצכיון הדתי הלאומי .ספרי הלימךד הסטנדרטיים שהופיעו לפני כז

-

ועד ייסיפורה של הדת כאמריקה" של

מ"הדת כאמריקה" של רוברט כיירד ) ( 1843
וארן כוויט )  - ( 1930נצמדו למה שיכול להיקרא ייהסינתזה הפרוטסטנטית" .עבייבם
היה כראש ובראשןנה ב"עלייתה רהתפתחןתה של המסורת הפרוטסטנטית" ,כהגדרתו
של ס-דני אהלסטרום 8 .הסינתזה הזאת קרסה תחתיה בשל כמה וכמה גורמים :דעיכת

הזרם המרכזי של הפרוטסטנטיות במאה העשרים ,צמיחתה המרשימה של הקתוליףת.
ההתק  tה הביז-דתית על האיבה של ימי המלחמה רשל התקופה האחר-מלחמתית.
עלייתה של הבתעוה הבין-דתית ,רהבשלתם של האינטלקטואלים הלא-פרןטסטנטים.

הפורד-גמה של ייהמסורת הפרוטסטנטית" נדחקה מפני מודל חדש .תלת-צדדי .של
הדת :אמריקה

ככר ב . 1920-

-

השילרש המוכר של הפרוטסטנטי ,הקתולי והיהודי.
לפני שהאידיאולוגיה הזאת התגבשה כמלואה .יייצאו מנהיגי

הפרוטסטנטים ,הקתולים והיהוידם כקלו קורא ליושבי אמריקה לסיעי בהבטחתה של
החרות הדתית מפני הסכנות הכרוכות באי-סובלנות .כערות קדומות וכפנטי~ת" .שבע

שנים אחר-כר נוסדה הוועדיה הכלל-ארצית של היהדוים והנוצרים )ששינתה את שמה

בסךף השלושים( והציבה כראשה .בכוונת מכווז .שלושה יושבי-ראש :ניוטון ד .בייקר.
פרוטסטנט ; קארלטין ג.ה .הייס ,קתךלי ; ור;ג'ר ו .שטראךס ,יהרדי .כתכניות החינוכיות

של אדגון זה נכללי מאות יישלוחנות עגרלים" מקומיים .שכל אחד מהם נעוד לזמן
יחידו יימנהיגים פרוטסטנטים .קתולים ויהרדים ,כיד לקדם את מטרות הוועידה
בקהילןתיהם" .אוורט ר .קליבשי ,ששימש לאורך שבים רבות מנהל אקזקוטיווי של

הוועדיה ,היה עתיד לפתח במהרה את הרעיון הזה לאידיאולוגיה מקיפה .ולטעון כי
אמריקה מורכבת משלוש ייקבוצות תרבותיות" שורת-ערך ,שכל אחת מהן העלתה
תרומות חשובות לחיים האמריקניים ולכז ראוי לעודד את שגש:ןגה .בתוך עשרים
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השנים הבאות נתקדשה הראייה התלת-צדדית הזאת אל הדת באמריקה באמצעות
אינספור סמלים

 -מהקצאות ייזמני שידור שווים בתכניות הרדיו של NBC

ועד

ליימקדש הבין-דתי" הנודע ,של ארבעת כלי-הקודש ,שנועד להנציח את כוהני הדת של

האונייה יידורצ'סטר" ,אשר ירדו למצולות ,ב, 1943 -
שלוני זרוע ונושאים תפילה לבורא

בעודם ייעומדים על הסיפון,

עולם"9 .

מה שתרם יותר מכל להרחבת השימוש במושג פרוטסטנטי-קתולי-יהודי היה ספר

שהופיע ב  . 19 55-מפרי עטו של ויל הרכרג .האיש שדייוויד ג .דאלין הגדירו לאחרונה
כ"אחד האינטלקטואלים היהודים המעניינים ביותר ביובל האחרון" .בספר זה הוצג
טיעון מרשים בזכות ייהפעפוע של ההזדהות העצמית הדתית בתוך המסגרת התלת-
צדדית של פריטסטנט.י קתולי .יהודי" .לידדו של הרברג .אמריקה נעשית לייכור היתיך
משולש ,השב ומתעצב בשלוש קהילות גדולות ,שסמליהן הדתים מגדירים שלוש
אמינות גדולות ".ייאם איבך פרוטסטנטי או קתולי או יהודי" ,הזהיר הרברג ,יימשמע
שבמובן מסוים אינך אמריקני".ס l
כך קרה שבמחצית שנות החמישים נעשו המורשת היודיאו-נוצרית מזה ו"כור

ההיתףך המש~לש" מזה לרכיבית אינתים של הזהות האמריקנית .שני המודלים הללו
שהיו קשוירם זה לזה בבירור

-

-

הצבעיו על הבנה פל~ראליסטית יותר של

אמריקה ,אמריקה המאמצת את היהודים אל ובה כשווים בין שווים .היהודים,
שההיסטוריה ;!:רגילה אותם לשמש בתפקיד המיעוט הנרדף על נפשו ,ראו זאת כשינוי
מרנין .הגיעו הדברים עד כדי כך שמקסוול אבל ,אחד מראשי המערכת הארג~כית של
הנתועה הקונסרווטיווית .לא היסס לפרסם מאמר בשם יייעודו הבסיסי של בית הכנסת

באמריקה" ולהציג בו את ההנחות הנזכרות לעיל כאילו רווחו גם בעבר .ייהאמירקנים".
כך כבת

דיברו מאז ומתמיד על המסורת היודיאו-נוצרית כתשתית לחיים הדתיים של
העולם המודרני .ומכאך שהם זקפו לזכונתו .היהודים .את היסודות הבסיסיים של
המסורת הזאת .האמריקנים דיברו תמיד על שלוש דתות גדולות באץר זו

פרוטסטנטיות ,קתוליות ויהדות -

-

חרף העיבדה שמנייך היהודים מגיע לחמישה

מיליוך בלבד בתוך אוכלוסייה בת  160מיליוך

נפש• 11

אבל הביך ,ודומה שהוא האמור גם בהרבה יהודים אחידם ,כי היהוידם אינם ראויים

בעצם למעמד שאמירקה העניקה להם .הוא ושכמרתו קיוו .ככל הנראה ,כי היהודים
יקזזו

את נחיתותם

המספרית הברורה

באמצעות

תרומה

משמעותית

לחיים

האמריקניים .אלא שלפתח ההשקפה הזאת רבצה סכנה גדולה .שחשושני כי רק עתה
אנו מתחילים להעירך את מלוא משמערתה :דבר קיומר של פער גדול .אפילו גלו
והולך .ביך המיתוס וביך המציאות .לא המסורת היודיאו-נוצירת ולא ייכור ההיתוך

המשולש" לא שיקפו כהלכה ובמדויק את מלוא המשמעות הוהיקף של הפלוראלזים
הדתי האמירקני בכל גילי:ו המורכבים .במשך זמן-מה הסתדרו האמריקנים עם הפער

הזה .תין התעלמות מן העובדות ,והיהרדים גילר .כמובן  .כי מעמד-היתר שלהם מספק
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מידה רבה של נ;ח:ךת  iהרוב המכריע של אזרחי אמריקה סברו שחלקם של היהודים

באוכלוסייה גדול בהרבה מכפי שאמנם היה בפועל .ונהגו :יהודים בהתאם

לכך! 2 .

אלא שהמיתוסים הללו תמים לגווע .ומחובתנו לברר מדוע הב גוועים ,ומה המשמעות
הצפ  iכה בכך ביחס לזהות היהודית בשכים הבאות.
מארק סילק מראה כי ההתנגדות הראשונה לרעיון היודיאו-נוצרי התגלתה כבר
בשנות הארבעים .בין שאר הדברים באמר אז כי המושג הזה מעךרפל )דגלאס בוש ,איש
הרווארד ,ביקש ,למשל יירמזים ברירים יותר למשמעות הטמףנה במסורת ההיבריאו-

נוצרית ,שהכל משלמים לה לפחות מס שפתייס עמ:ךם ,לדידו של אדם מודרני בעל רצין
טוב"( .עוד באמר ,כי המושג הזה מטשטש חילוקי-דעות ברירים בין יהודים יניצרים.
ההתקפות על המישג גברו והלכו בעקבות מלחמת ששת הימים ב-ד  . 196אירוע זה
האחרון חשף בקיעים תיא ולוגיים עמוקים בין יהודים ונוצריכ: ,מיוחד ביחס לישראל.
והחיש את הנטייה לעבר גאווה עצמית יהודית גדילה יותר .זה לא מכבר ,הוצג התואר

יייודיאו-נוצרי" כתכסיס רט;" המשמש את האגף הימני הקיצוני לקיד:ךמה של
פרוגרמה פוליטית שכל-כולה נוצרית13 .

מה שקרוי ייכור ההיתוך המשולש" לא הגתלה גם הוא כעניין ברור די הצורך .יש בו
כדי להמעיט במידה רבה מחשיבותם של ההבדלים האתנייכ .להחטיא לחלוטין את
משמעותו של הפרוטסטנטיזם האבנגלי ,ולהתעלם כליל מאמינות אמריקניות אחרות,
כאילו לא היו ולא נבראו .דייוויד דאלין מזכיר לנו כי ייאפילו בעת שהרברג כתב את
ספרו .אפשר היה להבחין בהופעתן של כיתות אבנגליות חדשרת ובהתחדשותן של

הישנות .פחות מחמש שנים לאחר פרסומו של ייפררטסטנטי-קתולי-יהודי" .נקל היה

לסוצירלוג סיימור מרט r

ליפסט לציין ,כי כיתרת פונדמנטליסטיות אלו ייחזקרת היום

בהרבה מכל שהיר אי-פעם במאה העשרים" וכי הגידול המפררסם במספר באי הכנסיות

מתחולל דרוקא ב"כיתות הש  iליים ייהללו ולא ב"זרם המרכזי" של הפרוטסטנטיות,
"שהרברג ךחס לו משקל כה נכבד" 14 .אין ספק ,שהמודל של הרברג פילס את הדרך

לדיונים ב"דת האזרחית" האמריקנית .שנערכו בהמשך הדבידם .אבל ייכ:ור ההיתוך
המשולש" היה כשלעצמו תיאור דחוק של עולם הדת באמריקה בשנרת החמישים
ונעשה דחוק עוד יותר במרוצת השנים הבאות.

ההנחות בקשר לאופי ה"ירדיאר-נרצרי" של אמריקה ולתמהיל ה"פרוטסטנטי-
קתולי-יהודי" שלה מנתגשות כיום בבעיה חמורה ערד יותר :צמיחתן המהירה של

דתות שאין בהן דבר מן הפרןטסטנטי .הקתרלי אר היהרדי רכל כולן מחוץ לספקטרום
היודיאו-בוצרי .כרובתי בראש ובראשונה ל}(סלאם .שצמיחתר היא מן המהיררת בירתר

בכל ההיסטוריה הדתית של ארצרת-הברית ,אבל ( tל לנו להתעלם גם מן התרפעה
שגררדרן מלטרן מכנה אותה יידתרת חבריות"

-

אמונות מטאפיסירת .דתות המזרח,

דתרת ייפסיכיות" אר דתרת העידן החדש .רכל כירצא בזה .הסרצירלרגים וייד קלארק ררף
:וירליאם מקיני מצאר ב  1985-כי מספר האמריקנים הדבקים בכל הדתרת הלא-ירדיאר-
נרצרירת גדרל פי שניים ממספרם של היהרדים רכי אחד מכל עשרה אמריקנים מצהיר על

אי-השתייכרת לכל דת שהיא .במלים אחרות ,לפחות  13%מכלל האמריקנים אינם

ד3

משתלבים בהנחות הסטנדרטיות שלנו כיחס לצביונה הדתי של אמריקה .לפנינו גיד~ל
פי ארבעה במרוצתן של שלושים השנים האחרונות ,ויש לנו כל הסיבות שבעולם
להאמין כי מספרם של ה"תריגים" הללו יגדל וילך בקצב מהיר15 .

מנקודת ראותם של יהודי אמריקה .

ראוי לייחד תשומת לב רבה לעלייתו של

ה'1זסלאם האמירקני ,במיוחד לנוכח העוינףת שהקהילה המוסלמית המאורגנת הוגה
לישראל .הופעתו של ה'1זסלאם כדת אמריקנית גדולה לא הולידה עד כה דיון נרחב
בחוגים יהודיים ,אולי בשל חשש מפני האשמות בדעות קדומות על רקע דתי .איני
מכיר שום מחקר רציני של משמע~ת ההתפתחות הזאת כיחס ליהודים .קל וחומר מחקר
הבוחן את ההשפעות האפשריות של עליית ה'1זסלאם על הזהות היהודית והחיים
היהודיים בעשורים הבאים ,לכן אצטרך להסתפק בהקשר הנוכחי בכמה הערות
פרלימינריות.

מוסלמים הגעיו לאמריקה כבר כתקופה הקולוניאלית .אנו יודעים על קבוצות
קטנות של מוסלמים שהתגוררו במקומות שונים במאה התשע-עשרה .אבל כל אחת
מהן חיה בפני עצמה ואי-אפשר היה להבחין בשום נוכחוח מוסלמית מאורגנת.
בתקופת ההגירה ההמונית )משנות השמונים של המאה התשע-עשרה ועד מלחמת
העולם הראשונה( חל גידול בהגירה מן האיזור שנקרא סוריה רבתי ,והסיבות לכך היו
רברת

רמגרונרת :

אי-בטחון

מיוני וכלכלי,

בעיות חקלאיות,

צפיפות-יתר של

הארכלרסייה ,עדיכת האימפריה הערתימאנית רפיתריי השפע של הערלם החדש .ררב
המהגרים היר ,בעצם ,ערבים ברצרים ,אבל יחד עמם הגיער גם מרסלמים

-

יישקירר

להרוויח כסף רב ככל האפשר ולשוב הביתה" 16 .הסיפרר שמרבים להזכירר ,על
הקהילה המוסלמית הקטנה שניסדה בקרבת רוס ,במדינת צפין דאקוטה ,בראשית
המאה העשירם ,מיטיב להדגים את הקשיים שניצבו בפני המוסלמים בסביבה לא-

מוסלמית .לאחניים יהודיות יישמע הסיפור הזה מוכר להפליא :
עד שהוקם מסגד ,בשנרת העשרים .נערכר התפילות רהטקסים הדתיים רהאחרים
בבתים פרטיים ,בניצרחם של בני הקהילה שהיו הבקיאים בירתר במסורת ,לאחר
שלושים שנה בלי מסגד ובלי תגבורת תרבותית של מהגרים חדשים ,החלו

המוסלמים להפסיק את השימוש בשפה הערבית .אימצו לעצמם שמות נוצריים,
ונישאו לבני-זוג שאינם מוסלמים .הרור הצעיר נדד למרחקים .הקהילה הלכה

ובידלדלה .וב 1948-

שוב לא היה מי שיפקוד את המסגד17 .

המרכזים הראשונים הבולטים ביותר של ה'1זסלאם באמריקה היר במישיגן .במיוחד
בסביברת דטרויט

ריורבררן.

שבכן מהגרים ערבים רבים מצאר את פרנסתם במפעלי

ייפררד" .קהילות מרסלמירת אחררת ברסדר בחרף המזרחי רבמרכזים התעשייתיים של

המערב התיכין  .כך אי כך ,בשל ההגבלרת על ההגירה רבשל ההבתוללרת היה מספרם

של המוסלמים באמירקה קטן למדי  -יימעט מעל - " 100,000

עד לראשית שנית

השישים .מאז ואיל ,נרשם גיר~ ניבכר בקהילה המוסלמית באמריקה ,הן בשל הגירה

ברחבת )חלקם לש המוסלמים בקהל המהגרים לאמירקה מגעי ל ( 14%-
38

והן בשל

התאסלמות גדלה רהולכת ,במיוחד בקרב השחררים .כיום אפשר למצוא קהילות

מוסלמיזת גדרלות בניז-יורק .בלוס-אנג'לס ,בשיקגו ,בדטרויט ,ובטזלידו ,שבאזהיו.

במחקר שנתפרסם לאחרזנה דףוח על  598מסגדים רמרכזים מוסלמיים אחרים הפרעלים
ברחבי ארצות-הברית ,זמספר המזסלמים האמריקנים נאמד "אי'-זLם בתחום שביז שני
מיליזן לשלושה

מיליון"18 .

אין ספק שאומדז זה שמרני למדי .יישיעזר הילזדה הגבוה,

מספרם הגדל של המתאסלמים והזרם הבלתי פוסק של המהגרי ,":::כל אלה מאפשרים
לנ:א ,לעדתו של מחבר המחקר האמףר ,כי ייבעשזר הראשון של המאה העשרים ואחת
ייעשה ה~סלאם לדת השנייה בגודלה בארצות-הברית"19 .

הקהילה המוסלמית ניצבת בראש אלה המבקשים לבתץ את המןדל היודיאן-נוצרי
זאת המןדל הפרןטסטנטי-קתולי-יהןדי של החיים

הדתיים

באמריקה .מנהיגים

מרסלמים חשים ,רלא בכיר ,כי המודלים הללו הם אקסקלוסיןןיסטיים זכי מעצם קיומם

משתמעת השתתפות לא-שררירנית של המרסלמים בחברה האמריקנית" .אנר ררצים
שארצות-הבירת תתחיל להיחשב כחברה ירדיאר-נרצרית-מוסלמית" ,אמר לאחרונה
סאלאם אל-מאראיאטי ,דובר ערדת הפעולה הפרליטית המזסלמית ,לכתב של "טיים".
מוסלמי אחר אמר לחוקירם כי הרא מצפה ליזם

"שבו יאמרו כזלם 'קתזלים,

פררטסטנטים ,יהרדים רמרסלמים'  20 ".שינזי שכזה אינו מרחיק לכת די הצררך לענות על

שאיפרתיהם של רדיקלים מרסלמים לכרנן מדינה ~סלאמית בארצות-הברית ,ראיז בר,
כמרבז ,כדי לענרת על הצרכים של מי שאמףנתו הדתית אינה ירדיאר-נצוירת ראינה

מרסלמית ,אבל כרחר עמו לאשש את האנליזה הראשרנית שלנר .הזהרת הדתית של
אמריקה משתנה זהרלכת .רמכאז שהיהרדים צריכים לשנרת את דרך התייחסרתם לדת
האמריקנית.

מה ההשתמעףירת של השינריים הללר ביחס ליהזדי אמירקה רל  iהרת היהרדית

האמריקנית ? בהתחשב בתרצאןת הדלרת של המאמצים הנזכרים לעיל לחזרת את
עתידה של היהדרת האמירקנית ,יסרלח לי אם אלך בדרכו של הנביא עמוס ראסתפק
בקביעה כי לא נביא אנרכי רלא בז נביא אנוכי ,אבל פטור בלא כלרם אי-אפשר ,רלכז
אציג עשר תמרררת אפשרירת שארלי יגתלר לנו בשנים הקררברת .הכל ,כמרבז• מבלי
לשכןח את האזהרה המרקדמת בדבר הנברארת המפריכרת את עצמז .מקצת התמןרות
הללר מתייחסרת לערלמה החדש של הדת האמריקנית במרבז הרחב של המלים.
האחררת קשררות בצמיחת ה~סלאם רבמה שנגזר או יכרל להיגזר מכך.

.1

אין כמעט ספק כי השילשו המרכר של פררטסטנטים ,קתרלים ריהרדים ייאלץ

לסגת מפני מעגל דתי רחב יותר .לכל המועט נצטרך לכלרל בתזך המעגל הזה את
המוסלמים ;הדעת נובתת שיהיה עליכר להרחיבו יר הצורך להקיף את מלוא ה~גווז של
האמרנות הרווחות באמריקה רבכלל זה את הדתרת המזרחיות והמערבירת כאחד.

.2

תדמיתה של הדת האמירקנית תצטרך להשבתרת ולהסגתל בצורה טובה ירתר

למציאות הסטטיסטית .כתרצאה מכך .יהיה על היהרירם ,למרבה האירוניה ,להתייצב

ברמה שווה לזר של המרסלמים ,לא לזו של הפרוטסטנטים רהקותלים .שפז ,היהרדים
רהמרסלמים מהרירם פחות משלרשה אחרזים מכלל הארכלוסייה של אצרות-הברית .רמז

39

למה שממתין לנו מעבר לסף יכול להימצא ב"אנציקלופדיה ז;:ל הדתות האמריקניות"

)  (. 1978מפיר עטו של ג  .גורדון מלטון .אנציקלופדיה זו :ב;":-ימרת לחקור את יימלוא
f

ההיקף של הדתות האמירקניות ולתאר  1200כבסיות" .הדז:ות השונות נחלקות בה
לשבע-עשרה יימשפחות" .שרק עשר מביניהן קשורות בעיק~ אמ~נות ופולחן של הדת

הנוצרית .היהודים אינם זוכים בסיווג הזה אפילו למשפחה משל עצמם .מקימם שמ~ר
להם ,לעומת זאת ,בחברה אחת עם מוסלמים .הינד" :ובודהיסטים .במסגרת
ייהמשפחה המזרחית והמזרח-תיכונית" .לדבריו של

ג,
f

גו-דון מלטון .הצירוף הזה

יימכוסס על מאפיינים משותפים .מיוחדים לבני הדתות הללו באמריקה .שאינם
מפריכים את ההבדלים הבסיסיים"21 .

.3

לנוכח ההתרחקות מתפישת כור ההיתוך המשולז ;:של הדת האמריקנית

והירידה הכלתי נמנעת כמעט במעמהד של היהדות בזירה הדתית כאמריקה ,יצטרכו
היהוידם

להתנסות

בעשורים

הקרובים

במה

שעבר

הפרוטסטנטי~ת בשלב מוקדם יותר של המאה העשרים :

על

הזרם

המרכזי

של

 r:וויה של אובדן מעמד,

הכרוכה בתחושה של נישףל מנכסים ,דומני שנחזה בהיפ~ן חלקי או מלא של מגמת
העלייה במעמד ,שהיתה נחלת היהודים בימי התדמית הגואה של ייכור ההיתוך

המשולש" .כתוצאה מכך הייה על הקהילה היהודית לה::גתל לקיום בצל תדמית
עצמית שונה בתכלית

.4

-

מחניפה הרבה פחות מכפי שהיתה.

כתוצאה מכל האמףר לעיל .תקטן תשומת-הלב המוקדשת כיום בתקשורת

ובספיר הלימוד ליהודי אמריקה .אם בשנים עברו נהנו היהודים ממנה מופרזת של

תשומת-לב דתית ,כמעט כמו זו שניבתה לפרוטסטנטים ולקתולים .הנה עתה יהיה

עליהם לקצץ בציפיות ולהתאימן לרמה ריאליסטית יותר: .מתחייב מן הממדים ומן
המשמעות הממשית של הקהילה היהודית,

,5

כוחם הפוליטי של היהודים עתיד גם הוא להצטמצ ::::בשנים הקרובות .מכיוון

שהפוליטיקאים מועדים לסיטףאציה הדתית המשתנה והול:ת באמירקה .רבים מהם
נוטים פחות ופחות להאזין לאנשי השדרלות ההירידות .ברי שהכרח הפוליטי באמריקה

איבו רק פונקציה של מספרים ;לארגון .לאינטליגנציה ,לנסיjר .להשתתפות ולכסף נותר
עיידן משקל נכבד למיד .אבל לנוכח לחצי-הנגד מצד גורמים ערינים בפעול לאינטרסים
היהדויים .אי-אפשר שלא תהיה שום השפעה ליידעה שהיויד אמירקה שוב אינם
מצויים בדרגת החשיב:ןת שהיתה להם בעבר ,בעתיד הלא רחוק .יהיה על היהוידם

להתאמץ הרבה יותר כדי להשיג את מטרותיהם ושוב לא יוכלו לראות את עוצמתם

הפוליטית כדבר המובן מאליו.
.6

ישראל עלולה להיות זו שתינזק יותר מכולם מן השינויים האמ:ןרים .הצירוף

בין מעמדם המידרדר של יהודי אמריקה ובין עליית ה~סלאם האמריקני הוהבתגרות
הפוליטית של הקהילה המןסלמית באמריקה יקשה מאדו על השגת תמיכתי של

הקונגרס בסיוע מאסיבי לישראל .כבר עכשיו אפשר להכחיז במאמציה של ועדת
הפעולה הפוליטית המיסלמית לקדם מדיניות פרו-פלסטינית .המוסלמים האמריקנים,
שלמדו רבות מדרך הפעילה של השדולןת הפוליטיות היהוידות ,מתכוונים להגדיל את
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פעילותם הפוליטית בבחירות הבאות ,ומקווים לזכות ביצוג מוסלמי בקובגרס שייבחר

ב 22.1922-

ך.

סביר שבחזה ,לפחות בעשורים הקרובים ,בהופעה מחודשת של הרטוריקה

הקשורה בטריומפליזם דתי .דתות חדשות המופיעות בזירה האמריקבית והמושכות
אליה  iבבי דתרת אחררת מרברת להשתעשע באשליה שהעתיד שייך להן לבדן רכי הך

שיביאו את האמת לכל האמריקבים ריאחדו אותז תחת קורת גג של כבסייה אחת ויחידה
)או יז;..ל מסגד אחד ויחיד( .באורח בלתי במבע כמעט ,התקוה החסודה הזאת מעוררת

להט דתי ,מדרבבת את המאמיבים לצאת למסעי-צלב דתיים ומסכלת מאמצים ליברליים

r

שתכליתם לקדם הרמוביה ב -דתית .קתולים .יהודים ופרוטסטבטים מבבי הזרם
המרכזי יודעים מנסיובם כי כל התקוות הללו בידונות במוקדם או במאוחר לאכזב את

בעליהן ;

המ;ניזם הדתי איבו עולה בקנה אחד עם הדרך האמריקנית .אבל אפשר

בהחלט שזהו סוג הלקחים שנכל קהילה דתית צריכה ללמוד אותם מחדש ,בפני עצמה.

.8

עד שנגעי לכך  .עד שהלקח הזה ולקחים דומים לו אכן יילמדו ,ייערמו קשיים

רבים :דרכן של השיחות הכין-דתיות .בעבר ,היה בכוחם של מנהיגים יהודים ,קתולים
ופרוטסטנטים לעצב ,לכל הפחות ,דפוסים לתגובות גומלין .כולם למדו לעבוד את יידת
האדיב~ת"

)(,religion of civility

על-פי ניסוחו של ג'וז מוריי קאדיהי 23 .דתות שלא

נכללו לפני כן בזרם המרכזי אינן מקבלות בהכרח את הדפרסים הללו ,ואפשר שאפילו
יבוזו להם בגל" .בנסיבות מסוימות .די להזכיר בהקשר זה את הרטוירקה הבלתי
מרוסנת של מקצת מטיפים פונדמנטליסטים או של מבהיגים מוסלמים שחורים מסוגו
של לואיס פאראחאז  .אם לא יקום דור חדש של מנהיגים דתיים שישא ברצון בעול
הרחבת המגעים הבין-דתיים על-פני ס  9קטריום רחב יותר ,ספק אם נרכל לצפרת
להתקדמות רבה בתחרם הזה ,סביר יותר ,שהדירנים הללו יגתלר כמרגבלים מכדי להירת
משמעותיים או כארסיים מכדי להירת מועילים.

.9

בצד הזרהר ירתר של התמרנה מצריה התקוה כי עליית ה  /:Cסלאם והרחבת

הפרמטרים של הדת האמירקנית יתרמו בסופו של חשברן להיד~ק היחסים ביז מרסלמים
ריהודים .בהתייצבם מול בעיות דתירת דרמות עד כדי להפתעי בתרך חברה נרצרית
בעיקרה ,יהיו ליהרדים ולמופלמים כל הסיברת שבעולם לפעלו יחדיו לקידיום
האינטרפים המשותפים שלהם .ירתר מכך ,הפביבה האמריקנית הנייטרלית ירצרת

אפשרות לתגיבת גומלין דתית בין יהרדים ומופלמים ברמה שאינה באה בינתיים
בחשבון בארצות ערב או בישראל .מסיבות שכבר הזכרתי לעיל ,איני צופה ש:ןם מגעים

בין-דתיים רציניים בעתדי הקרוב .אבל ההיסטוריה של היחפים בין קתולים ויהרדים
בארצות-הברית ,במאה השבים האחרונרת ,מלמדת כי השינוי הוא בגדר האפשר .אם
נזכור את הדברים שנכותב רוברט ווטבו על "דעיכת הכיתתיות הדתית"  24בעשוירם
האחרובים .בוכל להעלות על הדעת ,כי השיפור יתחולל מהר יותר מכפי שמקובל
לחשו.:

. 10

אחרוז אחרון .עולמה המשתבה של הדת באמריקה עשרי לדחוק ביהודים

להרהר מחדש בצורה יפרדית בפדר הירם שלהם ובמטררתיהם לקראת השנים הבאות,
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אם יבתרר ליהודים כי הם עלולים לשוב ולהיקלע למעמד של מיעוט דתי ,שאיבו ביצב
במרכז הזירה ,אול· ירצו לפעול בהתאם לכך ,כפי שעשו בעבר ,פירוש הדבר,

שהיהודים יתמקדו בראש ובראשונה באינטרסים שלהם עצמם ,לאתר מכז בבושאים
הקשורים במיעוטים דתיים ,ורק בשלישית בבעיות הגדולות ,החברתיות והפוליטיות,

המדאיגות את בכי הדתות הגדולות .בעבר מילאה הקהילה היהודית תפקיד חשוב
ביותר כמנהיגה וכדוברת של כלל המיעוטים הדחיים באמירקה :היא עשתה יותר מכל
קהילה דתית אתרת לקדי~ם התיאוריות הכוללות של החיים האמריקביים )כור ההית~ך
וה  Sלףראליזם התרבותי( והחרות הדתית של אזרחי ארצות-הברית ,היהודים ,כך כדמה

לי,כמעט ולא הטביעו את חותמם בעת שבמנו עם אומרי ההז של הריב הדתי .הם גם
בזבזו משאבים יקרים על נושאים שלא יכלו לחדש בהם דבר ,אם ישובו וימקדו את

-

במיוחד בשאלה האמריקנית

קדימותיהם בבושאים המטרידים קבוצות מעיוט

עתיקת היומיז של זכרירת המיעוט לערמת שלטיך הרוב

אפשר שיתרמו הרבה יותר

-

ממה שעלה בידם כשהירר חלק מ  iה";iכמסד" הדתי .התמקדות-מחדש כזאת תחזק את
הזהות של קבוצת המעירט היהודית רגם תסייע לקבוצה זו במאמציה למנוע נישראי
תער;בת והבתלולות,

אבי מתיר לעצמי לסיים בהרהור אחרוז זה ,יהודים עשו חיל בארצרת-הבירת גם

בעבר הרחוק ,בעת שבחשבו כבבי מעיוט דתי מסוגם של התורבים

ושאר כופרים בעיקר.

וגם אחר-כך ,בעת שבעשר לחלק מד הרוב הדתי .ומצאו עצמם בכפיפה אחת עם
הפרוטסטבטים והקתולים ,בתוך ייכור ההיתרך המשרלש" ,העףבדה ששינוי חדש
ממשמש ובא מתייבת אונתו לעמידה על המשמר ,לאו דווקא לבהלה ,לאמיתו של דבר,
בבר ראיבו שחלק מד ההשתמע~יות של התמורה הזאת עשוי להיות לטובה .יותר מכך,
טעוה מי שמביח כי יהרדים הם רק אר:פייקטים של ההיסטוירה ,המטולטלים על-ייד

כוחות בלתי כשלטים ,ביר שיהודים לא יוכלו לעשות בל דבר שעילה על עדתם ביחס
להיערכות-מחדש של הדת באמירקה ולעלייתו של ה~סלאם האמירקני .אבל דרך

הגתובה שלהם לאגתרים הללו יכולה גם יבולה להשפעי על מה שיקרה בהמשך
הדבירם,

יהודי

אמירקה

עמדו באגתרים

קודמים.

חרף

הנבואות הקודרות,

שהמבהיגים היהודים הגיבו על האגתרים הללו בדרך יצירתית
ובגמישות ,אבי תקוה שבוך יכהגו גם מנהיגינו בהווה,
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מפבי

בתבובה ,בתושיהי
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