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ה  – הלאומיות בישראל ובעמים: תקופה ראשו

  1920ראשית הדרך עד 

ועות הלאומיות באירופה במאה א.  י הת לאומיות ומאפיי

   19ה 

ית באירופה במאה ה 1    19. מבוא ללאומיות המודר
ן כמעט  היום בעולם ו מ 200יש ראה ל ה משלו  ות עצמאיות והרצון של כל עם לחיות במדי די

יתטבעי וברור. לא תמיד היה המצב כך. הלאומיות היא  המתחילה עם המהפכה  תופעה מודר

קודת זמן זו החלה להתפתח "1789הצרפתית ( ת הלאום). מ ה מדי ת הלאום היא מדי ". מדי

ית י אותו לאום ובעלי ריבו עבר משותף. הם מזדהים עם אותם ערכים  שרוב אזרחיה הם ב

ה שייכת לעם כולו.וסמלים.  ת הלאום  המדי ות (עצמאות) העם היא מאפיין מרכזי של מדי ריבו

ית. מאז המהפכה הצרפתית החלו עמים לפתח  כלומר קבוצות גדולות תודעה לאומית, המודר

ו שהם בעצם שייכים לאותו ים משותפים הבי שים בעלי מאפיי   העם.  של א

  

  מושגי יסוד

 ית (=עם ים משותפים  –)קבוצה את ם פרי בחירהקבוצה בעלת מאפיי : מוצא, שאי

ית לא בחר בכך  הגים והיסטוריה. הפרט המשתייך לקבוצה האת שפה, תרבות, דת, מ

ית ה. ולד לתוך הקבוצהאלא הוא  קראת לאום.קבוצה את ה    שואפת להקים מדי

 ים משותפים שקבוצה בעלת  –קבוצה פוליטית  : דעות,הם פרי בחירהמאפיי

קראת לאום.  אורח חיים. ,אידיאולוגיה ה    קבוצה פוליטית ששואפת להקים מדי

ה חשוב להדגיש ה הוא לאום.  גם לאום שכבר הקים מדי כשל בהקמת מדי : גם לאום ש

  ממשיך להיקרא לאום, כי הוא ממשיך לשאוף לשמירת מה שכבר הושג.

 יתיות היא הלאומ  –לאומיות ה ריבו . הרצון המשותף של עם מסוים לחיות יחדיו במדי

ים משותפים כגון: היסטוריה משותפת, שפה משותפת,  רצון זה מבוסס על מאפיי

מסורת, תרבות, זיכרון קולקטיבי ובעיקר הרצון לעתיד משותף. למעשה, הלאומיות היא 

ה החיבור בין הרגש הלאומי לבין הדרישה הפוליטית עצמאית לאותו העם.  למדי

ועות הלאומיותהלאומיות היא  , תפישת העולם הכוללת של האידיאולוגיה של הת

ה והפעולות  היא כוללת אתהלאום.  ההכרה בזכויות הלאום, השאיפה להקים מדי
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י קבוצות מסוימות  ה. זוהי השקפת עולם בה מייחסים ב דרשות להקמת המדי ה

ים משותפים כג תו   ון מוצא, שפה, עבר משותף וכו'.משמעות ערכית ל

 ות יתזוהי  –לאומ ה מעל הכל. לאומיות קיצו . לאומיות המעמידה את הלאום ואת המדי

ה ערך עליון ות רואה במדי והיא חשובה יותר מהפרטים שמרכיבים אותה,  הלאומ

ית. האדם הוא אמצעי להשגת מטרות  ה לאומ ו חשוב במדי ו של הפרט אי כלומר רצו

ות ומדגישה את הכוח והאלימות ולא מטר ה סובלת דעות שו י עצמה. היא אי ה בפ

ות  י לאומים אחרים רואהכאמצעי להשגת מטרות. הלאומ , והיא בלאום עליון על פ

ות עלולה להוביל  יים, פוליטיים או לאומיים. הלאומ ות כלפי מיעוטים את חסרת סובל

ות ושיעבוד של לזלזול של לאום אחד בלאומים אחרים ובעקבות כ ך אף להביא לתוקפ

  עם אחד על ידי עם אחר.  

 ית ים   –לאומיות את ית מבוססת על מאפיי ם פרי בחירההלאומיות האת כגון:  שאי

הגים, דת והיסטוריה. כלומר,  ולד לתוך הלאום ולא מוצא (קרבת דם), שפה, מ היחיד 

קראת גם בוחר בו ת עמים עתיקים . לאומלאומיות סגורה. לכן לאומיות זו  יות זו מאפיי

ים.  ים והגרמ   כמו היהודים, היוו

 ים שהם  –לאומיות פוליטית פרי הלאומיות הפוליטית (אזרחית) מבוססת על מאפיי

ולדה במהפכה  בחירה ות. הלאומיות האזרחית  אמ כגון: חוק, ערכים, זכויות ו

שים לבחור ולהצטרף ללאום הצ ה האפשרות לא ית רפתי. לאומיות זו הצרפתית כאשר 

ית ללא קשר לקבוצה  מבוססת על רצון משותף של אזרחים ליצור לעצמם מסגרת מדי

ית מסוימת וללא עבר היסטורי משותף. הלאומיות האזרחית היא  לאומיות את

טרית  היחיד יכול לבחור את האומה שאליה הוא רוצה  –(רצון חופשי להצטרף) וולו

קראת גם ל אומיות פתוחה, כי היא פתוחה לכל אדם). להצטרף בהתאם לחוק (

הלאומיות בארה"ב היא לאומיות פוליטית אזרחית. השותפות לא מבוססת על חוויות 

י החוק, חופש וזכויות  היסטוריות משותפות אלא על ערכים משותפים של שוויון בפ

  הפרט. 

 ה ו –מדי י יסוד:  4ת פוליטית הכוללת צורת התארג  ,(שטח) טריטוריהמאפיי

ות   .(עצמאות) אוכלוסייה, שלטון וריבו

ים הגדרות מדויקות:  צריכה להיות בעלת גבולות  הטריטוריהלכל אחד מהמאפיי

גוף ההוא  והשלטוןצריכה להיות קבועה ולגור בתחומי הטריטוריה  האוכלוסייהברורים, 

  השולט על האוכלוסייה והטריטוריה.

 ות ים והחוץ מוגדרת כיכולת של השלטון לקבוע את  ריבו יות הפ ה באופן מדי של המדי

ות העולם האחרות  תון  מכירותעצמאי וללא התערבות, ושמדי ות של השלטון ה בריבו

ה. תו   על הטריטוריה והאוכלוסייה ה
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 ה לאומית ות הלאום בעולם מבוססות על  –מדי ה שהוקמה על ידי לאום. כל מדי מדי

יים, למעט ארצות הברית וצרפת ש   הוקמו על ידי לאומים פוליטיים.לאומיים את

  

ועות הלאומיות    מרכיבי הת
הלאומיות עושה שימוש בטקסים, בסמלים, בערכים ובזיכרון העבר ההיסטורי של העם כדי 

ים ליצור הזדהות של חברי הקבוצה עם הרעיון הלאומי. לכן, יש  הרואים בלאומיות היסטוריו

ית-דת אזרחית יבית וזיכרון קולקטיבי משותפים המבוססים ליצור זהות קולקטשמטרתה  חילו

י הלאום עקב כך, על קשר רגשי עמוק ללאום.  ות וכבוד ללאום, לערכיו ולסמליו. מגליםב   אמ

י הלאום, הערכים המשותפים והסמלים המלכדים, מטפחים ומחזרים  היסודות המשותפים לב

  את התודעה הלאומית. 

ועות לאומיות  19 -במהלך המאה ה ת להשיג עצמאות לעמם. כדי קמו ת לחמו על מ רבות ש

ים לטפח  דרשו העמים השו ולעצב לחזק את הרצון המשותף וכדי להצדיק את המאבק הלאומי 

ים מיוחדים שיבדילו אותם מן העמים האחרים ויוכיחו את עברם ההיסטורי ואת  לעצמם מאפיי

  צדקת מאבקם. 

  

ים הבולטים של  ועות הלאומיות כלהמאפיי   הם:  הת

  

 זה בייחודו של לאוםוהכרתו  ההכרה של אדם בשייכותו ללאום מסוים –תודעה לאומית .

עמוקה עם ערכי הלאום ועם מולדתו. רק לאום שמצליח לפתח תודעה  הזדהותאדם מרגיש ה

הל מאבק  חברי הלאוםלאומית בקרב  ה עצמאית.מצליחה ל  להקמת מדי

  

 תו. זוהי  הלאוםשבה  טריטוריההזו המולדת  –מולדת שבה  המולדתשואף להקים את מדי

וצרה זהותו. וצר, בה התרחשה ההיסטוריה ושם  את הקשר  הביעמ "מולדת."מילה ה הוא 

הארץ שאליה "ארץ האם" או "ארץ האבות",  זוהילאום לאותה טריטוריה. לש יהרגשי ש

 ור להוריו,הוא קשור אליה כמו ילד שקש הלאום מרגיש שייך והוא מרגיש שהיא שייכת לו,

קברו אבותיו.  בטריטוריה זו לחם על עצמאותו ובאדמתה   הוא מרגיש בבית, על אדמתה הוא 

ים של העם ת הטריטוריה היא ה"דבק" המחבר את התושבים השו . כולם יוצאים להג

כס  הרות, יערות, כפרים ימים, הרים, פיזי וחומרי (ארצם בעת הצורך. המולדת היא לא רק 

כס  ) אלאוערים של אהבה וגאווה, קשר לדורות הקודמים, להיסטוריה רגשי המולדת היא 

  ולמייסדים. 

 ה תרבותית ופוליטית ומחברת אותו  –שפה יקה ללאום זהות ייחודית מבחי שפת הלאום מע

 מלאומים ולייחד אותו לאחד את הלאוםלהיסטוריה ולמולדת שלו. מטרת השפה היא 
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חיללהעביר מסרי. השפה מאפשרת אחרים ים את ראידיאולוגיה, תרבות ומסורות שיוצ ם, לה

 הלאום. 

ית השפה הרשמית  19-המאה העד  וסף לה, בכל איזור היה  אירופה.בהייתה השפה הלטי ב

ו  ח יב מקומי אותו דיברו התושבים (לא הייתה השפה "הצרפתית" או "האיטלקית" כמו שא

ועות הלאומיות  מכירים אותה כיום). ה רצוהת ה יחידה יג שפה אחתלה , שתחליף במדי

ית, שהייתה מזוהה עם "הסדר הישן" . (המלוכה) את כל השפות האזוריות ותבטל את הלטי

 בשימוש חלקישהיו ") או שפות החייאת שפהשפות עתיקות שלא היה בהן שימוש ("לכן, 

  לשפות לאומיות. הפכו בלבד 

ועות הלאומיות השקיעו משאבים רבים  וך לאוהת ת ללמד מיבחי את הילדים בשפה  על מ

י הלאום דיברו, כתבו,  זוהלאומית. השימוש בשפה   על עתיד הלאום חלמווהביאה לכך שכל ב

  באותה השפה.

  

 ועוזריםשלו  מבטאים את השייכות של הפרט ללאוםהסמלים הלאומיים  -סמלים לאומיים 

י הלאום היא לחזק את תחושת ההשתייכות וההזד מטרת הסמליםלו להזדהות.  הות של ב

וסף,  עם מולדתם. וך האזרחיםב מעוררים רגשות עזים בקרב  : הםהסמלים מסייעים בחי

י הלאום. הם  י  משבחיםב את המולדת, את ההיסטוריה של הלאום, ואת ההקרבה של ב

הלאום למען המולדת, את המאבק למען עצמאות ואת הערכים המרכזיים שאותם צריכים 

י הלאום יםלהכיר ו ב , טקסים, חגיגות, עצרות. הסמלים הלאומיים מועברים באמצעות להפ

וע ו ה דורשת מהפרט לכבד את הסמלים שלה כו'ספרות, רדיו, קול אמן. המדי להם  ולהיות 

דרטאות וכדומה).  ון, שירי מולדת, א  (דגל, המ

ים ובשירי המולדת  ו גד השלטון ה עצמאותמודגש המאבק לבהמ או  זר)המולדת (לעיתים 

ות המוכרות לעם. משתמשים . שירים אלו ולמולדת הגעגוע לעצמאות גי   במ

ית  בדגלים באים לידי ביטוי ערכי המולדת וההיסטוריה של הלאום. הם סמל לעצמאות המדי

לדוגמה, הדגל הצרפתי משלב את הצבעים של המלוכה של הלאום ומקור לגאווה לאומית. 

וסף באירועי ו יביותמלחמה, בתחרויות ספורט בתקופות, הצרפתית וצבעי העיר פריז. ב

  זיכרון משתמשים בדגלים כמוקד הזדהות. 

דרטאות פילה בקרב  מדגישים את בפסלים ובא המחיר  היאערכי ההקרבה למען המולדת. ה

י המולדת צריכים  ופלים. עצמאותםעל לשלם כדי לשמור שב י הלאום גורם לב פולחן ה

י את  יםומיים ואירועים היסטוריים. טקסים וימי זיכרון מאחדלהזדהות עם גיבורים לא ב

ותהלאום   . משמעות לאומית למוות של הגיבורים והלוחמים יםו

 העממית. כלומר, משתמשת הלאומיות עושה שימוש במורשת התרבותית  -תרבות והיסטוריה

הגים וגיבורים מיתוב ות, ריקודי עם, תלבושות מסורתיות, אגדות, מ גי לגבש  לוגיים, כדימ
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ך את העם לערכי הלאוםמטרה את הזהות הלאומית של העם. זאת ב (ערכים של גבורה,  לח

י הלאום וליצור צדק, מוסריות והקשר למולדת)  זהות הלאומית היסטורית המשותפת לב

מאז ומעולם. ההקרבה של הגיבורים במיתוסים הלאומיים ההיסטוריים דומה להקרבה של 

י הלאום בעי וכחי.ב  דן ה

  

כים את הדורות הבאים כל אלה  מעצבים את הזהות הלאומית, מלכדים את הלאום, מח

  ומעבירים את המורשת לבאים אחריהם. 

  

ית כתופעה חברתית, תרבותית  ים של תופעת הלאומיות המודר המאפיי

  ופוליטית

  הלאומיות כמסגרת חברתית

יקה תחושת השתייכות ליחידים שאיבדו את המסגרות החברתיות אליהן  הלאומיות הע

ויים ותהליכים שהתרחשו במאה ה    . 19השתייכו בעקבות שי

ים,  בעקבות תהליך החילון ואיבוד המסגרת הדתית שאיחדה את אירופה במשך מאות ש

ותהליכים כמו תהליך העיור והמהפכה התעשייתית, המעבר מהכפר לעיר והתיעוש, איבדו 

שים את השייכות לקבוצה הקה . הלאומיות מסגרות חברתיות חדשות חיפשווילתית בכפר הא

ות ללאום.  אמ   ביטאה את תחושת השייכות וה

י האדם בכל מקום ובכל זמן מחפשים מסגרת חברתית להשתייך  האדם הוא יצור חברתי ולכן ב

ה לצורך החברתי להתגבש כקבוצה והלאומיות שמשה עבורם מוקד לזהות,  אליה. ה מע ת

ות בין הפרטים . המרכיב העיקרי של תופעת הלאומיות היא ות משותפיםשיש לה יסוד אמ ה

י הלאום חשים קשר זה לזה ורואים בעצמם השייכים ללאום . הלאומיות שותפים לחברה. ב

ו" ואת האחר.  קבוצת ההשתייכותמגדירה את  ח   "א

  

  הלאומיות כמסגרת תרבותית

. הלאומיות התרבותית ת ומעשירה אותןמחייה מסורות קיימוהלאומיות כמסגרת תרבותית 

הגים, זיכרון היסטורי, הקמת אתרי זיכרון, סמליםמבוססת על  , שפה, סיפורים, אגדות, מ

ון, פולקלור(=מסורות עממיות), חגים לאומיים,  שירים, תלבושות מסורתיות, מאכלים, דגל, המ

ו רים לגבי אירועים מעצבים , הסכמות והסבתסיפורים ואגדות עם שהועברו מדור לדור, זיכרו

ים, סמלים, ביטויי שפה משותפת רשמית ומדוברת.   ומכו

ועות הלאומיות מדגישות  יקות משמעות לרכיבים תרבות לאומית ואופי לאומיהת . הן מע

. למגוון התרבותי תפקיד מוזיקה, לבוש, ציור, פיסול, תיאטרון וספרותתרבותיים ייחודיים כגון 

י הגאווה הלאומית, הלאומית בגיבוש הזהותמרכזי    למען הרעיון הלאומי.  העם ובגיוס המו
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טי. התגבשה תרבות של העם סביב הטריטוריה הייתה השפעה רבה על התפתחות  לזרם הרומ

הלאומיות: סופרים, משוררים, מוסיקאים וציירים טיפחו ביצירותיהם את רגשות האהבה 

י הלא אלא יש  לא רק שטח פיזיום.  הטריטוריה היא והגעגועים למסורות ולתרבות העבר של ב

  לו משמעויות תרבותיות. 

יקה לעם  היאאת העם.  מלכד ומייחדמשמשת כיסוד תרבותי  השפה י  זהותמע פרדת וכל ב

יתן  , ערכים, תרבות להפיץ אידיאולוגיההעם מדברים באותה השפה. באמצעות השפה 

הגת שפה ועות הלאומיות פעלו לה   רשמית אחת לכל עם שתאחד ותגבש אותו.  ומסורות. הת

  

  הלאומיות כמסגרת פוליטית

י שלה הייתה המהפכה  19הלאומיות היא תופעה המתרחשת באירופה במאה ה  שהדלק הרעיו

והיא מבקשת להעביר את הכוח  מערערת על הסדר הפוליטי הקייםהצרפתית. הלאומיות 

סייה, האצולה והמלוכה אל העם.    מהכ

חיפשו זהות משותפת וראו עצמם שייכים לאותה הקבוצה ומיות שקמו באירופה, הקבוצות הלא

ית במולדת ההיסטורית שלהם . במישור הפוליטי התגבשה הדרישה החלו לשאוף לעצמאות מדי

ית (=עצמאית)  ה ריבו י הלאום במסגרת מדי המולדת. הלאומיות כתופעה  :לאחד ולייחד את ב

ית בטריטוריה המייחדת ומאחדת את הלאום.השאיפה למדיבעצם פוליטית היא     ה ריבו

  

י  ית עצמאית לב אבקו ליצירת מסגרת מדי י הלאומיות ו מסגרות אלו טיפחו וחיזקו את סימ

  אותו לאום. 
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ועות הלאומיות . 2 הגורמים לצמיחתן ולגיבושן של הת

  19-באירופה במאה ה
ועת ההשכלה . 1 ועה שצמחה החל מהמאה ה -ת ועת ההשכלה במערב  17-ת אירופה. ת

העמידה במרכז את האדם ואת יכולת הבחירה שלו, במקום את האל, הדת והמלך. היא 

ה  יטע יתוהוא  לחשוב בעצמושיכול  שהאדם הוא יצור תבו זקק לסמכות חיצו ו   אי

סייה והמלך). וסף,האדם יכול לבקר את הידע שהוא מקבל שתחליט עבורו (כמו הכ  . ב

באדם ולכן גם השלטון צריך לקבל את הלגיטימציה מהעם ולא מכוח עליון. מקור הידע הוא 

ה, זכויות הפרטההשכלה דיברה על ערכים כמו  ודמוקרטיה להן ראוי  שוויון, חירות, תבו

ו כי לאדם יש  ו, הזכויות כל אדם. הוגי הדעות של ההשכלה טע יתן לקחת ממ זכויות שלא 

ה.  הטבעיות,  לאף שליט אין את הזכות לפגוע או לקחת לאדם את והן קדמו לדת ולמדי

י אדם הזכויות האלו. שליט שעושה כך, מאבד את הלגיטימציה שלו לשלוט. במצב טבעי,  ב

ים לקבל על עצמם את השלטון אם הוא שומר על הזכויות הטבעיות שלהם . רעיון היו מוכ

יזה הוא    מאחר שעד אותה התקופה, המלכים שלטו בחסד האל. מהפכ

ועות הלאומיות שהתגבשו במאה ה  ות ההשכלה והעבירו את  19הת הושפעו מרעיו

ות למישור הפרטי (של האדם היחיד)  עמים זכאים לחירות . גם ולמישור הלאומיהרעיו

שמשמעותם שחרור מעול שלטון זר או שחרור ממלך עריץ והם אלה שצריכים  ושוויון

הל להחליט על השלטון הרצוי להם. זכותם של א ה לאומית. (הזכות ל זרחים לחיות במדי

גם ללאום יש זכות את חייהם לפי ערכי הלאום, שפתו, תרבותו וללא התערבות של זרים. 

י לפעילות  לזכויות טבעיות ויש לו את החופש לשלוט על עצמו בעצמו. היה זה הדלק הרעיו

  הלאומית.

שי ועות הלאומיות היו א ים הגדולים וראשי הת ועת  ההשכלה כל המהפכ או הושפעו מת

ות ההשכלה.  ההשכלה. גם המהפכה הצרפתית הושפעה מרעיו

 

סייה תהליך החילון . 2 יים שלט סדר קבוע באירופה. הכ המלכים שלטו ו: במהלך ימי הבי

וצרי רחב (ולא  ים כציבור  תה אל המאמי סייה הקתולית פ שים. הכ בחייהם של הא

ים), הציע ואסרה להביע דעות בעולם הבא  גאולהה להם כצרפתים, ספרדים או גרמ

וגדות את הסמכות הדתית ו כי ש הם שולטים בחסד . גם המלכים שלטו ביד רמה וטע

תפס כגזירת גורל שאי  העם חייב היה לציית למלך האל. ולשרת אותו. אי השוויון המעמדי 

ו תלוי בו).  ולד איכר וכך ימות, הדבר אי גד לה (איכר   אפשר להת

ועת ההשכלה במאה העם  ות החדשים של חירות האדם וזכויות  17- צמיחת ת והרעיו

חשבו עד אז לשליחי האל סייה והמלכים ש תפסו האדם ביטלו את סמכות הכ שי הדת  . א


