ביטול חוקי הדגן באנגליה

*
א

שלמה אבינרי
דברי רקע :מערכת 'היה היה'
פרופ' אמריטוס  שלמה אבינרי ,מחשובי  חוקרי  מדע
המדינה בימנו וחתן  פרס ישראל ,נולד בביילסקו 
בפולין בשנת  1933ועלה לארץ עם הוריו זמן קצר 
לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה .הוא התחיל ללמוד
היסטוריה ומדע המדינה בשנת  1953באוניברסיטה
העברית ולאחר מכן בביה"ס הלונדוני לכלכלה ולמדעי 
המדינה .את עבודת הדוקטורט  שלו ,אשר  עסקה
בקארל מרקס הוא כתב באוניברסיטה העברית .בשנת
 1964סיים פרופ' אבינרי את עבודה זו וכעבור שנתיים
הוא פרסם את ספרו "משנתו החברתית והמדינית של 
פרופ' אמריטוס שלמה אבינרי
קארל מרקס" .הוא החל ללמד באוניברסיטה העברית
בשנת  ,1961ובשנת  1974הועלה לדרגת פרופ' מן 
המניין בחוג למדע המדינה .בתקופת ממשלת רבין הראשונה ,בשנים  1975עד ,1977
שימש אבינרי מנכ"ל משרד החוץ ובשנות השמונים והתשעים כיהן אבינרי הן כראש
המחלקה למדע המדינה והן כדיקן הפקולטה למדעי החברה .בשנת  1996זכה פרופ'
אבינרי בפרס ישראל על תרומתו לחקר מדע המדינה.
במהלך הקריירה שלו זכה פרופ' אבינרי בפרסים מקצועיים רבים ,ביניהם :פרס נפתלי,
פרס רובין ,פרס  הוועד היהודי  האמריקאי ,פרס  האגודה הישראלית למדע המדינה
*
עבודה סמינריונית זו הוגשה על־ידי שלמה אבינרי באפריל  1955בהיותו תלמיד שנה ב' לב.א .במסגרת
סמינריון של פרופ' יעקב טלמון על 'מדינאות ומדינאים במאה הי"ט' באוניברסיטה העברית בירושלים.

[היֹה היָה ,במה צעירה להיסטוריה ,גיליון ( 8תשע"א) ,עמ' ]112–93
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ופרס בובליק .בנוסף לעבודתו  המחקרית באוניברסיטה העברית פרופ' אבינרי כיהן 
כמרצה אורח באוניברסיטאות מובילות רבות; אוניברסיטת מרכז אירופה בבודפשט,
אוקספורד ,ייל ,אוניברסיטת קליפורניה ,האוניברסיטה הלאומית של  אוסטרליה
והמכון לכלכלה וליחסים בינלאומיים במוסקבה .כמוכן  שימש עמית־מחקר במכון 
וילסון ,במכון ברוקינגס ובקרן קרנגי לשלום בינלאומי (כולם בוושינגטון) .ספריו תורגמו 
לשפות רבות.
תחומי המחקר של פרופ' אבינרי מגוונים מאוד .הוא התפרסם כחוקר כתבי הגל,
מרקס והוגים גרמנים אחרים ,ובעקבות כך אף היה בר פלוגתא לפילוסוף קארל פופר 
שטען  שהיסודות לפשיזם נעוצים ברעיונותיו  של  הגל .פרופ' אבינרי  תירגם לעברית
והוציא מהדורות מדעיות לרבים מחיבורי  מרקס והגל ,ומשמש כחבר  המערכת
הבינלאומית להוצאת המהדורה הביקורתית המלאה של כתבי מרקס ואנגלס .בנוסף,
חקר פרופ' אבינרי את הציונות ואת ההיסטוריה הציונית ופרסם ספרים רבים העוסקים
בנושא .לאחר נפילת חומת ברלין סייע פרופ' אבינרי לתהליכי דמוקרטיזציה במדינות
הגוש הסובייטי ואף שימש כחבר בועדות מפקחות רבות אשר נשלחו מטעם ארגונים
דמוקרטיים במערב על מנת לוודא הליך הצבעה תקין במדינות שלא הייתה בהן מסורת
דמוקרטית .במקביל ,פרופ' אבינרי  מעורב בענייני  דיומא בישראל והוא כותב טור 
ביומון 'הארץ' .פרופ' אבינרי אף פרסם ספרים רבים על הציונות ,בניהם' :הרעיון הציוני 
לגווניו'' ,משה הס – בין סוציאליזם לציונות'' ,ישראל והפלסטינים' ו'ארלוזורוב' .כי 
ספרים אלו תורגמו לשפות רבות .בשנת  2008הוציא לאור פרופ' אבינרי ביוגרפיה
חדשה על חוזה המדינה בנימין זאב הרצל.
עבודה זו ,שרואה אור לראשונה על גבי גיליון 'היה היה' ,נכתבה על ידי אבינרי 
בשנה השנייה ללימודי התואר הראשון שלו ,בשנת  .1955העבודה נכתבה בסמינריון 
של פרופ' יעקב טלמון 'מדיניות ומדינאים במאה ה־  .'19בעבודה בוחן אבינרי את
קהמאבק להסרת המיסוי על המסחר בדגן באנגליה בשנות השלושים והארבעים של המאה
ה־ .19אבינרי לא הסתפק בהצגת הנסיבות שהביאו לשינוי חוקי הדגן ,אלא בחן את
מניעי הגיבורים שעמדו מאחורי המעשים ,כמו גם את הרקע החברתי־ כלכלי למאורעות
ואת דפוסי ההתארגנות הפוליטית החדשניים שהיו כרוכים במאבק הציבורי לביטול 
חוקי־הדגן .מסקנתו של אבינרי היא כי הגורם העיקרי לביצוע הרפורמה הוא האופי 
הייחודי של הפוליטיקאים שהנהיגו את בריטניה בשנים הללו ,ובראשם סייר רוברט פיל,
שידע להתעלות מעל שיקולים מפלגתיים ואישים צרים ,וריצ'רד קובדן מנהיג המאבק 
לביטול חוקי הדגן ,שידע להציב לעצמו מטרות ברות השגה .כל חובב היסטוריה ימצא
עניין רב בקריאת עבודה זו ,הן משום שהיא מציגה את אופיין המיוחד של הדמיות
ההיסטוריות והן  משום שהיא מציגה תקופה מעניינת בהיסטוריה האנושית .עבור 
סטודנטים להיסטוריה יש ערך מוסף בקריאת העבודה ,שכן זוהי הזדמנות נדירה לקרוא
עבודת ביכורים של סטודנט שהפך ברבות הימים לאחד החוקרים הגדולים בתחומו.
מערכת 'היה היה' מודה לפרופ' אבינרי על ההזדמנות לפרסם עבודה זו בכתב 
העת.
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מבוא
"A strange party which disclaimed being such, and was bound no more closely
to the Whigs than to the Tories, a group outside and above the regular parties
which existed to promote one object and one object alone, which it claimed was
the strictly logical consequence of the principles laid down by the science of
"political economy

כך מציין  Halevyבספרו ,1את 'הליגה נגד חוקי הדגן' ,ואכן יש בזה משום מיצוי תכונותיה
של אותה קבוצה שפעלה במאורגן ובמודע לביטולם של חוקי התבואה ,ואף על פי שביטולם
הסופי לא נעשה אך ורק בגלל השתכנעות הציבור מאמיתות תעמולתה של הליגה ,הרי
שאין לתאר את ביטולם על ידי סיר רוברט פיל בעקבותיהן של נסיבות אובייקטיביות שאין
לאדם בן־תמותה שליטה עליהן ,אילולי הכשירה הליגה בתעמולתה את הקרקע לכך.
מוזר הוא כי דווקא ליגה זו ,שאסרה במפורש על חבריה "לדון בנושאים מפלגתיים
ופוליטיים" (לפי החלטות מועצת הצירים במנצ'סטר מיום ה־ 23בינואר  ,)1839זכאית,
אולי יותר מכל קבוצה אחרת ,ליטול לעצמה את עטרתה של המפלגה הפוליטית המודרנית
הראשונה באנגליה .העיתונות הטורית יכלה להדביק לה כל כינוי של זעם"The most :
cunning, unscrupulous, knavish, pestilent body of men that plagued this or any other

" .countryוה־ Morning Heraldהטורי לא הסתפק בפחות מאשר טיראדה שלמה נגדם –
Many of them Unprincipled schemers, while of those members who may claim
credit for honesty of purpose, there are few of whom it may not be alleged that
they are at best conceited socialists.

ואילו מנהיג הליגה ,ג'ון ברייט ,כונה בפיו של הלורד אשליי (באחד ממכתביו אל פיל)
בתור־ "A person who is almost unfitted by his manners for educated society, and of
"– whom I never heard it proved that he was either honest or humaneאולם אין בכך כדי
להפחית את תרומתה הבכירה של הליגה לקידום המאבק על דעת קהל חופשית באנגליה
במאה ה־ .19הליגה היתה הראשונה שחרגה ,לשם השגת מטרה פוליטית ,מתחום המאבק
הצר בין כותלי הפרלמנט ומעל לדפי העיתונות האריסטוקראטית ,שהיתה כלי שרת בידי
המפלגות המסורתיות ,והביאה על ידי כך לידי היערכות חדשה ושונה ,על פסים חדשים
ושונים ,של המערכת הפוליטית והמפלגתית הכללית בבריטניה .הליגה היתה הראשונה
שהצליחה – בתור גוף מאורגן – להשיג את מטרתה על ידי יציאה אל הרחוב ופנייה אל דעת
הקהל.
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מבחינה זו ניתן לקרוא לליגה מפלגה מודרנית:
היא לא הייתה אידיאולוגיה בלבד ,היא לא הייתה
קבוצת לחץ בלבד; בוודאי שלא נשענה על
נאמנויות משפחתיות מסורתיות ושושלתיות
שמפלגותיה השתיים של אנגליה ניזונו מהן :היא
שילבה אידיאולוגיה מגוונת – עניינית מצד אחד
וחולמת את חלום אחרית הימים מצד שני – יחד עם
טאקטיקה של קבוצת לחץ ,ושילובם של יסודות
שונים אלו הוא הנותן לנו את מידותה כפי שהיא
קיימת לפנינו.
מה היו התנאים שאיפשרו את צמיחתה? מיהם
מר ג'ון ברייט – מנהיג הליגה לביטול חוקי הדגן
האנשים שעמדו בראשה? מה היו דרכי פעולתה?
כיצד השתלבה פעולתה והתלכדה עם המערכה
הפוליטית הכללית וכיצד הביאה השתלבותם של תנאים אובייקטיבים עם מציאותה בעין
של אידיאולוגיה מתאימה לידי כך ,שסיר רוברט פיל ,ראש הממשלה הטורי ,מייסד המפלגה
השמרנית המודרנית ,שינה את עמדתו והפך לחסיד נלהב של המסחר החופשי והיה מוכן
לסכן – ואף סיכן – את מעמדו כראש ממשלה ,להיות מושמץ כ"בוגד" וכ"יהודה איש
קריות" ובלבד להעביר את ביטול חוקי הדגן – אלו הן הנקודות העיקריות עליהן נעמוד
בהמשך דברינו.

הליגה וייסודה
הליגה נוסדה רשמית באסיפת צירים שנתכנסה ב־ 20במארס  1839בלונדון ,לאחר
שהוקמו אגודות נגד חוק הדגן במרבית עריה התעשייתיות של אנגליה לפי מתכונת ה־
 Anti-Corn Law Associationשל מנצ'סטר ,שנוסדה כמה חודשים קודם לכן ,בספטמבר
 .1838לא מקרה הוא כי מנצ'סטר ,בירת הצפון התעשייתי העולה ,היוותה מרכז לתנועה
זו – כשם שהיוותה גם מרכז לאחד מאגפי התנועה הצ'ארטיסטית .לא רק עובדת התיעוש
המזורז שבמנצ'סטר ובסביבתה גרמו לכך ,אלא גם העובדה כי היא הייתה זה דורות מרכז
לנונקונפורמיזם הראדיקלי.
היבול הרע של תבואה בשנת  1837והשפל המסחרי של אותה שנה היו הגורם
המיידי להקמת הליגה ,שאנשיה החלו לטעון ,תחילה במעורפל ואחר כך תוך הסתמכות
על תורות כלכליות ,כי קיים קשר בין השניים – יותר נכון – בין חוקי התבואה לבין השפל
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המסחרי .מצבם של חוקי הדגן באותה תקופה לא היה כזה כפי שהיה בשעת חקיקתם של
החוקים ב־ 1815אז נקבע ,כי לא יובא דגן לבריטניה אלא אם יעלה מחיר הדגן ל־80
שילינג ל'רבע' ('רבע' של 'משקל־מאה' =  8בושלים =  288ליטראות ,כלומר לערך רבע
טון) .הריפורמה של האסקיסון ב־ 1828קבעה סולם־נע ,Sliding Scale ,של מכס על דגן
המובא כאימפורט :גובה המכס על דגן־היבוא נעשה פונקציה של מחיר הדגן בשוק המקומי
– כל מה שהיה המחיר בשוק המקומי גבוה יותר ,כן היה המכס נמוך יותר ,וכל מה שהיה
מחיר התבואה המקומית נמוך יותר ,כן היה המכס גבוה יותר .המגמה היתה ברורה :לאפשר
יבוא חיטה אך ורק במידה שיבול מקומי רע אינו מספק את צרכי האוכלוסיה ,תוך עידוד
החקלאות המקומית על־ידי הבטחת מכס־מגן בגובה משתנה ,אך המספיק להרתיע יבוא
בשנים כתיקונן.
שינוי זה לא שינה את העקרון שהיה מונח ביסוד מכסי־המגן ,אף לא שינה את התוצאות
המשקיות והחברתיות של 'ההגנה' .כאן המקום להזכיר ,כי הדגן למינהו לא היה המצרך
היחידי המוגן :בתקופת ההגנה הקלאסית (עד לריפורמות של האסקיסון במחצית שנות
העשרים) לא היה כמעט מצרך שלא היה מוגן על ידי חומת מכסים .יתירה מזו :היה אף איסור
מוחלט על יצוא מוצרים מסוים – כגון מכונות ,על־מנת לא לאפשר תחרות תעשייתית.
להקמת הליגה כפי שאנו מכירים אותה קדמה הקמתה של ליגה מיסודם של הפילוסופים
הראדיקאליים ,חסידי בנתאם; השתתפו בהקמתה  Joseph Humeשהיה אז חבר פרלמנט,
 Roebuck, Groteו־ ,Moleworthאולם היא נכשלה היות ולא הצליחה ליצור מגע עם הקהל
ודיוניה נסבו על מישור פילוסופי מופשט ,שאין לקהל הרחב נגיעה בו :יצירת מגע עם
הקהל ,הבאת העובדות הסטאטיסטיות שאינן ידועות לו בפניו והעמדת חוקי הדגן באורם
המעמדי – תפקיד זה נפל בחלקה של הליגה.
מי שהיה לאחר מכן לאחד מחבריה המרכזיים של הליגה ,Charles Villiers ,תלמידו של
בנתאם ,שנבחר כציר פרלמנט עבור  – Wolverhamptonפרבר תעשייתי של בירמינגהאם
– היה הראשון שנתן את האות להסתערות על חוק התבואה שנתיים לפני הקמת הליגה
עצמה :במארס  1837הגיש לראשונה את הצעתו השנתית ,שהעלה אותה אחר־כך בנאמנות
מופתית מדי שנה בשנה ,לביטולם המחולט של חוקי הדגן .ההצעה הייתה נדחית מחדש כל
שנה ,אולם מספרם ההולך וגדל של הצירים שהיו מצביעים עבורה ואפשרות ההתבטאות
הפרלמנטרית שהיא נתנה לחברי הליגה ,הגבירו את משקלה ואת טענותיה.

האידיאולוגיה של הליגה
שילובם של עקרונות התועלתנות הפילוסופית מבית מדרשו של בנתאם עם טענות
עובדתיות ,המבוססות על נתוחו של המצב החברתי והכלכלי הקיים ,שימשו לליגה כוח דחף
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בתעמולתה ,ובדברי מנהיגיה מוצאים אנו ,אלו בצד אלו ,עקרונות השאובים מתורותיהם
של הפילוסופים הראדיקאליים ואנליזות על מצבו החברתי של הפועל ,התעשייתי והחקלאי
כאחד .ומעניין לציין ,כי אם ננתח את נאומיהם של שני עמודי התווך של הליגה ,ג'ון ברייט
וריצ'ארד קובדן ,נמצא כי אצל כל אחד מהם מודגש יסוד אחר של מצע רב־צדדי זה :ברייט,
יליד רושדייל ,זו העיר שהצמיחה את נסיונות הקואופורציה הראשונים והיתה מבצר התנועה
הצ'ארטיסטית – הוא המרבה להסתמך על הטענה כי חוקי הדגן אינם מאפשרים קיום הוגן
לפועל התעשייתי ,ואילו קובדן ,צאצא למשפחת חקלאים זעירים עצמאיים ( )yeomenרואה
את הבעיה יותר מנקודת השקפתו של הפועל החקלאי ,שחוקי התבואה ,שנועדו – כביכול
– להגן עליו ,אינם אלא מקשים את מצבו ,ומבסס את טענתו למסחר חופשי על כך ,כי יבוא
דגן יחייב יצוא ,ובכך תיפתר הבעיה של המשברים הכרוניים שעברו בשנות השלושים על
המסחר האנגלי ,שלא הצליח לייצא לחו"ל את מוצרי התעשייה האנגלית משום שלא הייתה
לו אפשרות של יבוא מקביל ומשום שהמדינות האחרות הלכו בעקבות אנגליה והקימו
חומת־מכסים מסביב לגבולותיהן הן.
בנידון זה אופיינית טענה שהושמעה על ידי רופא מנצ'סטרי מפיהם של איכרי נורמנדיה
וברטן" :תנו לדגן שלנו להכנס ,ואנחנו נדאג לכך שלא יימצא איש שימנע את יבוא
המוצרים שלכם לצרפת!".
כאן קיימת נקודת אחרת :גישתם של הפרוטקציוניסטים ,חסידי המרקנטליזם שעבר
עליו כלח ,מתנים את גישתם בקיומו מראש של מצב מלחמה בין האומות :על ידי מצב
זה הם מצדיקים את הדרישה שכל מדינה תספק בראש ובראשונה את צורכי עצמה ,על־
מנת שלא תהיה תלויה באחרות בימי מלחמה .גישתם של אנשי המסחר החופשי היא הפוכה
לחלוטין :היא רואה את השלום כמצב הטבעי בין האומות ,והיא רואה במסחר החופשי ,שאין
עליו מעצורים מלאכותיים ,ערובה לקידומו ולקיומו של שלום זה .רעיון פאציפיסטי זה של
הליברליזם היה לו חלק לא רק בהשפעת עקרון המסחר החופשי על חוגים נונקונפורמיסטיים
אנגליים ,אלא תרם את חלקו לנימה המשיחית כמעט שניכרה ,בשלב מסויים ,בתעמולת
הליגה ,ואשר אליה עוד נשוב.
כאנשי מסחר ותעשייה ,ראו אנשי הליגה בחוקי הדגן עניבת־חנק לכל התפתחות
תעשייתית וכלכלית :מצד אחד ,חוסר אפשרות היבוא מונע כל יצוא ,ומצד שני ,מחירו
הגבוה של הלחם אינו מאפשר לפועל האנגלי לצרוך מוצרים מוגמרים של התעשייה
הבריטית ,היות ואחרי ניכוי הוצאות המחיה המינימאליות ,לא נשאר לו מאומה מהכנסתו:
לפי סטאטיסטיקה שהובאה אחר־כך על ידי סיר רוברט פיל ,משתכר פועל תעשייתי אנגלי
ממוצע  15שילינג לשבוע ,מזה הוא מוציא לצרכי מחייתו (פרט ללחם!) 6שילינג ו־ 3פנס–
ובעבור לחם  8שילינג .ברור שאין לו אפשרות להוציא איזה סכום שהוא לקניית מצרכים
תעשייתים ,ועובדה זו משתקת את התעשייה הבריטית :קובדן מציין כי  960,000הפועלים
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החקלאיים של אנגליה ,למשל ,אינם מוציאים יותר מאשר  30שילינג לאיש לשנה על קניית
מוצרי התעשייה ,והסך הכל של מוצרי תעשייה הנקנה על ידם קטן מערך היצוא של אנגליה
2
ל...בראזיל!
זאת ועוד :חוקי הדגן המתיימרים לתת הגנה לתוצרת החקלאית אינם עומדים כלל במבחן
הביקורת של אמת־מידה זו עצמה .בשנים  1845–1844הייתה תנודה במחיר הדגן מ־56
שילינג ל־ 35שילינג ל'רבע' ,ורבבות חקלאים נהרסו בגלל ירידה פתאומית זו שהמחישה
את הפאראדוכס האבסורדי ,כי כל מה שעולה היבול יפה יותר – כן מפסיד החקלאי ,ותקוותו
היא ,כי היבול לא יעלה יפה ,כך שמחירי התוצרת יעלו!
אי בטחון זה ,שנוצר על ידי כך שאין ויסות מחירים הנובע על ידי אפשרות של איזון
המחסור על ידי יבוא דגן ,גורם לתנודות מרחיקות לכת במחירי התבואה; תנודות אלו היו
מתאזנות במקרה של מסחר חופשי .תנודות אלו מביאות לידי כך ,כי קיימת נטייה שלא
להשקיע הון בחקלאות ,ובעל האחוזה ,המחכיר את אדמתו לחקלאים ,אינו מעוניין אלא
בהבטחת דמי אריסותו ,וכיוון שתקופת החכירה היא בדרך כלל אחת לשנה ,אין האריס
מעוניין בטיוב האדמה ובהשבחתה.
מעניין להביא כאן קטע מדבריו של קובדן על מצב פאראדוכסלי זה ,שהביא לידי עליות
וירידות תמידיות בחקלאות ובתעשייה לסירוגין ,וקטע זה הוא קלאסי לא רק להבנת המצב
כפי שנותח על ידי קובדן ,אלא גם לשם עמידת על הנחות היסוד האידיאולוגיות המצוייות
מאחורי ניתוח זה:
I challenge anyone to point out an instance ever since these Corn Laws
were introduced, wherein the agriculturists and the manufacturers have had
simultaneous prosperity. Now, I ask, is this a natural state of things? Is alternation
of distress – this intermittent fever, now attacking the one great portion of the
body politic, then the other – is this a natural state of things? No; there is an
unnatural cause for this unnatural state of things, and that unnatural cause is the
law which interfere with the wisdom of Divine Providence and substitutes the
law of wicked men for the law of nature.3

ריצ'ארד קובדן –
מנהיגי הליגה לביטול חוקי הדגן
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נדמה לי שהקטע מדבר בעד עצמו :יש לנו כאן לא רק האמונה בכך כי ההרמוניה של
האינטרסים היא המצב הטבעי ,אלא שיש כאן תמצית הפילוסופיה התועלתנית המאמינה ,כי
כל אחד יודע בעצמו מה טוב בשבילו ,ואם יינתן לכולם לשאוף למה שמוחזק טוב בעיניהם,
סופו של דבר שייעלמו כל הקשיים .כל הקשיים – אליבא הפילוסופיה התועלתנית – אינם
נעוצים בתנאים האובייקטיביים ,אלא בהגבלות שנוצרו בידי אדם ,וכי לאחר שיוסרו
הגבלות אלו ,הכל על מקומו יבוא בשלום.
אמונה זו בחוק הטבע (ולא חשוב כי קובדן כרך זאת ב'השגחה העליונה' – אין זו מסה
פוליטית עיונית ,אלא נאום באסיפת המונים בקובנט־גרדן בלונדון) ובכך שהקשיים נוצרו
רק על ידי האדם ,והאדם הרע (" – )"laws of wicked menהאין היא מזכירה לנו הדי־הדים
של נעימות מוכרות? האין אלו אותן מילים עצמן – או אותה נעימה עצמה – של הצהרת
זכויות האדם והאזרח של המהפכה הצרפתית..." :כי הבערות ,ההתעלמות או הזלזול לגבי
זכויות האדם הם הגורמים היחידים לאסונות הציבוריים ולשחיתות הממשלות."...
כאן חוק הטבע – וכאן זכויות האדם (שאינן ,מבחינה פילוסופית ,אלא אספקט אחד של
חוק הטבע) ,כאן "הזלזול לגבי זכויות אדם" כגורם לשחיתות הממשלות – וכאן "חוקיהם
של אנשים רשעים" כגורמים למחסור ולאסונות ציבוריים.
נדמה לי ,שאנו עומדים כאן על הבסיס המשותף של אידיאולוגיה דומה ,שמצאה את
ביטויה הפוליטי המובהק במהפכה הצרפתית בשלביה ואת ביטויה הכלכלי המובהק
במהפכה הליברלית האנגלית .השפעתי של קניי ( ,)Quesnayאבי האסכולה הפיזיוקראטית,
על אדם סמית' היא עובדה המסתברת לא רק מכתבי אדם סמית' ,אלא גם ממכתביו ,ולא
במקרה הוא ,כי שנת  ,1776שהיא שנת הופעת ה־ Wealth of Nationsהיא גם שנת המהפכה
האמריקנית ,שמקורותיה הרוחניים הצרפתיים חזרו והשפיעו השפעה חוזרת על המהפכה
הצרפתית עצמה.
לא כאן המקום להיכנס לבירורה של תורת ההכרה של דויד יום ,שקשה בלעדיה ,אם
ברצוננו לשפוט את האוטיליטאריאניזם של בנתאם ובית־מדרשו ,אולם קו אחד ,מנחה
ומשותף נמצא כאן בין המהפכה הצרפתית לבין הוגי רעיון הסחר החופשי :הפילוסופיה של
'זכויות האדם' של המהפכה הצרפתית מתאימה ומקבילה לפילוסופיה של זהות אינטרסים,
של  ,laissez faireמתוך ההנחה כי זהות האינטרסים – לגבי יחידים ולגבי חברות – מקורה
בהנחת־יסוד שרירה וקיימת של מציאותן של זכויות האדם.
ומעניין – ומפתיע – כי למרות ההבדל העצום שבין הגישה הצרפתית ,שהיא דוקטרינאית
מחד ורומאנטית מאידך גיסא ,לבין גישתו של בנתאם ,שהיא ניסיונית ואמפירית (במידה
שבנתאם נאמן ליוּם) – הרי ראו אנשי המסחר החופשי בחזונם משהו שהוא מעבר ומעל
לתוצאות החברתיות והכלכליות המיידיות של ביטול חוקי התבואה :למרות שהליגה
הצטיינה בכך ,שכיוונה את פעולתה ותעמולתה לשטח אחד ולמטרה אחת בלבד ,הרי נעשה
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הדבר – מבין סיבות אחרות – גם משום שאנשיה ראו בביטול חוקי הדגן את חיסולם של
מדווי האנושות כולם ,ובמידה רבה של השתוממות יכולים אנו לקרוא הצהרות הנראות לנו
תמימות ביותר שעה שהן יוצאות מפיהם של אנשי מעשה כקובדן וברייט ,כגון דבריו של
 Brightבאחד מגיליונות ה־:Anti-Bread Tax Circular
"And, upon repeal of those laws and the abolition of their evils, we shall be a happy

" .people, every man sitting under his own vine and his own treeואולי אין זה כל־כך
מפתיע לשמוע גוון תנכ"י זה מפיו של ברייט הקווייקר בעלון תעמולה ,מאשר לשמוע מפיו
של קובדן משהו הרבה יותר קיצוני באסיפה נכבדה ,שלא נועדה כלל למטרות תעמולה
– אסיפת החיסול של מועצת הליגה ב־ ,1846שנתכנסה לאחר ביטול חוקי הדגן על־ידי
הפרלמנט; דבריו של קובדן באסיפה זו הם בחינת אסכטולוגיה משיחית ,פשוטו כמשמעו:
There is no human event that has happened in the world's history more calculated
to promote the interests of humanity than the establishment of free trade – it is
a world revolution … we have a principle established which is eternal truth…4
ולהלן"I believe we are at an era which in importance, socially, has not its equal for the:

"!.last 1800 years
ודברי אתחלתא דגאולה אלו ,גם אם ננכה מהם את אבק ההתלהבות הטבעית של אדם
שהשיג לבסוף את מבוקשו ומטרתו (ודווקא בשעה שלא חלם עליה ,ויש משמעות לכך כי
ב־ 1845רוצה קובדן לפרוש מעסקי הציבור ,כשהוא מיואש מכל תקווה לבטל את חוקי
הדגן) – הרי אין להבין את הגוון האסכטולוגי שלהם ,את בשורת קץ היומין שבהם ,אלא אם
נראה דברים אלו לאור הפרספקטיבה של אידיאולוגיה כוללנית ,הרואה בסחר החופשי לא
רק עקרון מסחרי יעיל ,אלא גם עקרון בעל משמעות מוסרית העשוי לשנות את פני החברה
האנושית כולה.

ליגה להורדת שכר הפועל?
אנשים אלו ,שעמדו בראש הליגה ,היו חרשתנים :הם נבחרו לפרלמנט באזורי תעשייה:
קובדן בסטוקפורט (פרבר תעשייתי של מנצ'סטר) ,ויליירס בוולוורהאמפטון שליד
בירמינגהאם (בחירתו של ברייט בדורהאם יש לה רקע אחר) .בירת הליגה הייתה מנצ'סטר.
הוצאות הליגה – שעלו במשך שש שנות קיומה לחצי מיליון לירות שטרלינג – מומנו על
ידי תרומות של חרשתנים ואנשי מסחר ,ואנשי הליגה השתמשו בלשכות המסחר בערים
השונות ,שעליהן היתה להם שליטה ,בתור כלי ביצוע של הליגה ,ולשכת המסחר של
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מנצ'סטר ,שקיבלה ,ביוזמת קובדן ,החלטה בזכות ביטול מוחלט של חוקי הדגן עוד בדצמבר
 ,1838הייתה חוזרת ומשגרת לפרלמנט ולממשלה תזכירים מדי שנה בשנה.
אין ספק – ואנשי הליגה לא הכחישו זאת מעולם – כי תעמולתם למסחר חופשי נבעה,
בראש ובראשונה ,מתוך הנחתם כי חוקי הדגן מחניקים את אפשרויות המסחר ואת פיתוח
התעשייה – כלומר :נימוקים מעמדיים טהורים .אולם נגד זה אי אפשר היה לטעון מאומה,
היות וזה היה מניע לגיטימי בהחלט ,לגיטימי ,לכל הפחות ,כטענתם של בעלי האחוזות
לטובת מכס־המגן.
מה שהיה פחות נוח לגבי אנשי הליגה היתה הטענה שהושמעה משני הצדדים – הן מצד
הצ'ארטיסיטים (בייחוד בבחירות  1841שעמדו בסימן המאבק סביב חוקי הדגן) והן מצד
הפרוטקציוניסטים – כי אנשי הליגה מצדדים במסחר חופשי משום שכוונתם היא להוריד
את שכר העבודה של פועליהם ,לאחר שהללו יוכלו להשיג לחם זול ,וכי מלחמתם בחוקי
הדגן נובעת מתוך כך ,שהם נאלצים לשלם לפועליהם שכר עבודה גבוה ,היות ומחיר הלחם
הוא גבוה.
סמוכין לאמיתות טענה זו מצאו מתנגדי הליגה באחד מנאומיו של ויליירס ,שטען ,כי על
התעשיינים באנגליה מוטלים מסים כבדים ,ולכן הם מעדיפים להשקיע את הונם בחו"ל,
ורמז כי בכוונתו למיסים התכוון להכרח לשלם משכורות גבוהות לפועלים כדי לכסות את
מחיר הלחם היקר – ומכאן גזרו המתנגדים ,כי התעשיינים הם בעד ביטול חוקי הדגן על־
מנת שיוכלו להוריד את שכר העבודה.
טענה זו ,במידה שהיא מושמעת מצד הפרוטקציוניסטים ,יש בה מידה רבה של צביעות,
היות ויש בה הודאה במה שבדרך כלל מוכחש על ידם :בכך ,כי חוקי הדגן הם הגורם למצב
5
הקשה של הפועלים – מצב שברייט תאר אותו במילים קדרות ואיומות אלו:
Every man who marries is considered an enemy of his neighbors; every child
who is born into the world, instead of being a subject of rejoicing to its parents
and to the community, is considered as an intruder come to compete for the little
work and the small quantity of food which is left to the population

אולם בכל זאת ,הטענה היא טענה .זאת ועוד :טענה זו מתחזקת על ידי כך ,כי אנשים כמו
ברייט ,למרות שהואשמו על ידי ה'מורנינג היראלד' ,כפי שראינו ,בלא פחות ולא יותר
מאשר "סוציאליזם קנאי" ,היו רחוקים ממה שהיינו אנו מכנים היום ליברלים מתונים.
ב־ ,1836כאשר הועלתה על ידי  Fieldenההצעה לתיקון ה־ Factory Lawsבמגמה להגביל
את שעות העבודה ,התנגד לכך ברייט ,דווקא מתוך נימוקים ליברליים ,מאחר שאין –
לדעתו – להגביל את האדם בעבודתו :אם הפועל רוצה לעבוד  16שעות ביום ,אין למנוע זאת
ממנו על ידי חוק .הדברים לא כל כך צבועים כפי שהם עשויים להישמע כיום בעינינו ,היות
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וטענתו של ברייט הייתה ,שבאם נאסור על יום עבודה הארוך מ־ 10שעות ונשאיר את חוקי־
הדגן כמו שהם ,לא יספיק יום עבודה זה כדי כלכלתו של הפועל :הוא נאלץ לעבוד יום של
 16שעות בגלל שחוקי הדגן ,המאמירים את מחיר הלחם ,אינם מאפשרים לו לקנות את לחמו
תמורת יום עבודה קצר יותר :הפתרון הוא איפוא לא בהגבלת שעות העבודה (שפירושו:
רעב) ,אלא בביטול חוקי הדגן .למרות זאת ,הטענה נראית מוזרה ,בייחוד לאחר שברייט
חוזר עליה כ־ 40שנה לאחר ביטול חוקי הדגן ,במכתב פרטי אל אחד מידידיו בשנת 1884
I was opposed to all legislation restricting the working of adults, men or women. I was
in favor of legislation restricting the labor and guarding the health of children. I still
hold the opinion that to limit by law the time during which adults may work is unwise
and in many cases oppressive.

חוגים שאלו הן טענותיהם ,לא קשה לדמות כי אכן הם מעוניינים להוריד את שכר
העבודה של פועליהם ,ומכאן להיטותם לביטול חוקי הדגן .טענה זו יצרה מצב פרדוכסלי,
מאחר שהטורים הקיצוניים ביותר הפכו למגיני הפועל התעשייתי ,אולם היא העמידה את
הליגה במצב לא נעים ולא נוח ביותר – בייחוד לגבי השמאל ,לגבי הצ'ארטיסיטים.
להכחיש את עצם הטענה – בכך לא היה טעם :כמובן שהכחישו ,אולם אנשי הליגה ידעו
היטב ,כי להתכחשות מסוג זה אין ערך .בין כה וכה ,איש לא ציפה כי הליגה תודה במזימה
זו .התגוננותם של אנשי הליגה עברה לפסים אחרים :הם הפכו את הקערה על פיה לחלוטין.
במקום לטעון "ידינו לא שפכו את הדם הזה" ניסו להוכיח – והוכיחו – והנסיון הוכיח כי צדקו
– כי ביטול חוקי התבואה לא יביא כלל לידי הורדת שכר העבודה ,ולכן עצם הטענה נגדם
מוכיחה על בורותו של מי שחוזר עליה .אנשי הליגה הסבירו ,כי ההתעוררות המסחרית
שתבוא בעקבות הביטול תביא לידי ביקוש רב יותר אחרי מוצרים תעשייתיים לצורכי
יצוא ולידי הגברת הייצור ,והגברת הייצור פירושה מתן אפשרות עבודה נרחבת יותר,
הרחבת התעשייה ,קיצורו של דבר' :שוק של עובדים' ולא 'שוק של מעבידים' והעלאת
שכר העבודה ,ולא הורדתו 6.בדרך זו הצליחה הליגה לסתור טענה חמורה ובלתי נוחה זו
שהושמעה נגדה.

דרכי הלחימה
הליגה הצליחה לסלק מכשולים אלה מעל דרכה על ידי כשרונה היוצא מגדר הרגיל לנצל
את אמצעי התעמולה שעמדו לרשותה :לא הייתה עד אז באנגליה מפלגה שידעה לנצל
בדרך כה יעילה את צדדיה השונים של התעמולה הציבורית ולרתום לשירותה את המצאות
הזמן.
הוצאותיה השבועיות של הליגה בשנות  ,1846–1843שהן שנות השיא של פעולתה ,היו
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 1000לירות שטרלינג 7.היא הצליחה לגייס כספים אלה על ידי רכישתם של חוגים נרחבים
ביותר לשורותיה ,ביניהם בנקאים עתירי כספים ,כ־  ,Samuel Jones Lloydאחד האנשים
המרכזיים בסיטי הלונדונית באותה תקופה.
הליגה ניצלה את אפשרויות התנועה המהירה והקלה שהועמדה לרשותה על ידי הרכבת,
שאך זה עתה נכנסה לשימוש ,ומנהיגיה עברו ברחבי הארץ במסעות תעמולה ממחוז למחוז
במהירות שלא הייתה אפשרית קודם לכן .היום במחוז זה ,למחרת במחוז אחר ,היום בעיר
תעשייה ,מחר באיזור כפרי – היה זה הנסיון הראשון לקראת מה ששוכלל היום בארצות־
הברית והגיע לדרגת ה־ .Whistle-Stop Campaigns
הם ניצלו בצורה יעילה את אפשרויות הדואר הזול על ידי הנהגת ה־Penny Post
ב־ 1840ומאז היו מציפים את תושבי אנגליה בחוזרים ובעלונים .הם ניצלו את הדפוס הזול
שעמד לרשותם ,ועיתונם ,שנקרא בשמות שונים ,ובתקופת הראדיקאליזציה של שנות
 1843–1841נקרא בשם הסוגסטיבי ה־  Anti-Bread Tax Circularואחר־כך בשם השקט
יותר  ,The Leagueהגיע לתפוצה של  20,000טפסים לגליון .הוא היה מוקדש אך ורק לנושא
אחד ,והיה חוזר ומצליף בחוק הדגן ויצר ,כנאומי הליגה ,את האווירה העוינת בציבור שהיא
היא ששכנעה בסופו של דבר את פיל להציע ביטול סופי של החוקים.
הליגה הצטיינה במנהיגותה המלוכדת והחזקה ,ולא הרבה תנועות פוליטיות יכולות
להתפאר כי הצמיחו ידידות אישית וציבורית כה חזקה כזו שצמחה בין ברייט לקובדן.
מנהיגות זו יצרה שורת נואמים מפוארת .הליגה הייתה ברורה ובהירה באשר לכוונותיה,
והפלטפורמה הצרה־במתכוון שלה משכה רבים לשורותיה ,שלא היו נמשכים אילו הייתה
מתווספת לה פרוגרמה חברתית רחבה יותר ,כזו של הצ'ארטיסטים .מגמתה הייתה שלילית,
ולא פוזיטיבית ,כזו של הצ'ארטיסטים ,וזה הקל על ההסכמה עם דרכה.
למרות שמטרותיה היו מעמדיות ,רכשו אנשי הליגה לצדם גם נציגים מובהקים של
האריסטוקרטיה ,וגם את נציגי הפרולטריון־ לא רק התעשייתי ,אלא גם החקלאי .מציאותם
של אנשים כגון ( Earl of Durham ,Earl Spencer ,Lord Kinnairdפטרונו של ברייט ,שהיה
נציגו של דורהאם) בליגה חיזקה את האמון הציבורי בכך שאין היא מהפכנית ויעקובינית.
על ידי שפנו בטענות נגד האריסטוקרטיה הקרקעית והאשימו אותה בהזנחת הקרקע ,הטיפו
להקדשתה של אותה מידה של מדע ,חריצות ,הון ויזמה לפיתוח הקרקע כפי שהוקדשה
לפיתוח התעשייה ,הצליחו לרכוש לצדם חלק ניכר של הפועלים החקלאיים ,על ידי
שהצביעו על כך כי שכרם הממוצע הוא  7שילינג לשבוע ,ואילו של פועל תעשייתי 12
שילינג ותלו את הקולר בכך באריסטוקרטיה והורידו מעל עצמם את הטענה כי הם מתנכלים
לשכר הפועל.
הם הצליחו לנצל את הראדיקאליזציה של הצ'ארטיסטים תחת השפעתו של Feargus
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 O'Connorולמשוך לצדם המונים רבים שלא היו מוכנים ללכת בדרך זו ,על ידי הצגת
אלטרנטיבה מתאימה.
הם ארגנו אסיפות ,כינוסים והציפו את הפרלמנט במחאות־ לא מתוך אמונה תמימה־ זו
שהייתה מנת חלקם של הצ'ארטיסטים שהאמינו כי אם ישלחו פטיציה לפרלמנט בדרישה
להתפטר היות ואין הוא רפרזנטטיבי ,יעשו זאת הג'נטלמנים הנכבדים ללא כל ספק־ כי
הצעות אילו יתקבלו ,אלא לשם יצירת דעת קהל :הם היו אולי הראשונים שידעו ,כי עובדות
צודקות לכשעצמן אינן משכנעות איש ,אם אין יוצרים דעת קהל הנוחה והנכונה לקבל
עובדות אלו־ ומבחינה זו היו הראשונים שתרמו תרומה נכבדת זו לדמוקרטיה המודרנית־
ואולי גם לטוטאליטאריות המודרנית ,שצמחה מתוכה.
למרות שהתקיפו קשות את הכנסייה ותיארו את הכמורה כשפחתה החרופה של
האריסטוקרטיה ,לא בחלו בשירותיו של המטיף האוניטארי  W.J. Foxשידע להלהיב את
קהל שומעיו בביטויים שהזכירו נימות נשכחות מימי המהפכה הפוריטנית"We bind :
".ourselves to the League as to a Covenant
מאידך ניצלו את כוחה של הכמורה במאורגן :ב־ 1841ערכו כינוס של כמרים שמחה
נמרצות נגד חוקי התבואה (מעניין כי מתוך  645כמרים שהשתתפו בכינוס ,היו רק  2מן
ה־  :Established Churchהשאר היו נונקונפורמיסטים).
ואחרונה :הם איימו להוציא מאמתחתם את האיום בכלי נשקם ,זה שהריפורמה של 1830
נתנה בידיהם :היות ולפי ריפורמה זו הייתה זכות הבחירה נתונה לכל  Freeholdשל 40
שילינג ,החלה הליגה ביצירת  Freeholdsשל  40שילינג עבור תומכי הליגה על מנת להקנות
להם על ידי כך את זכות הבחירה ולהציף את ציבור הבוחרים בבוחרים חדשים שיצביעו
עבור הביטול .אמצעי זה ,שרבים ראו אותו גובל במהפכה ,איים להפוך על פיה את הקערה
הפוליטית באנגליה ,ועצם האיום בו כוחו והשפעתו בציבור הייתה עצומה והשפיעה לא
במעט דווקא על חלק מהטורים שראו בעין פקוחה את הברירה העומדת לנגד עיניהם :ביטול
חוקי הדגן־ או הפיכה פוליטית שקטה ומוחלטת על ידי המוני בוחרים חדשים יצירי כפיה
של הליגה.
ואין לשכוח עוד ,כי אנשי הליגה ידעו היטב כיצד לנצל את טיפשותם של מתנגדיהם,
אחד הטורים ה־  ,Sir Eward Knatchbull ,die- hardsהפליט פעם בבית הנבחרים טענה שהיו
לו כל הסיבות להצטער עליה אחר כך במשך שנים ארוכות"There are pecuniary liabilities:
."created by family settlements which repeal of these laws will affect detrimentally
הליגה טבעה סיסמת לחימה מטענה זו ,עיתונה מילא פיו צחוק ולעג על Dowry Knatchbull
'נאצ'באל איש הנדוניה'.
אולם ,חרף כל אמצעי התעמולה המצוינים הללו ,המגיעים לדרגה שאנגליה לא הכירה
קודם ,לא תהא התמונה אלא חסרה את דמותה מרכזית ,אם לא ננתח את התפקיד המכריע
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שמילאה במשחק הכוחות אישיותו של סיר רוברט פיל ,הן משום שאמצעי התעמולה בלבדם
לא היה די בהם לשם הפלת חוקי התבואה ,והן משום שסיר רוברט פיל היה זה שהתעמולה
המצוינת של הליגה הצליחה לשכנעו בנכונות דרכה.

פיל הבוגד
סיר רוברט פיל הואשם על ידי מפלגתו ,הטורים ,בבגידה באחד מעקרונותיה המקודשים,
ואכן ,אין ספק ,כי פיל הרס את אחד משלושת עמודי התווך של ה־  ,High Toryismכפי
שקראו להם אז באנגליה" ,שלושת ה־  .Corn, Church, Constitution :"'C'sאין ספק כי
צעדו של פיל וביטול חוקי התבואה על ידי ממשלתו הביאו להרחקת הטורים מן השלטון
למשך עשרים שנה ,אולם המסורת הטורית שראתה בפיל בוגד אינה ללא רבב בעצמה :יש
כיום בידינו הוכחות להניח ,כי הגורמים שהביאו את דישראלי להילחם בפיל בשצף קצף כה
רב לא היו ללא־קשר עם העובדה ,כי דישראלי נדחה על ידי פיל שעה ששאף לקבל משרה
בקבינט שלו .מאידך ,יש בכך יותר מהמידה הרגילה של אירוניה היסטורית ,שהאדם,
שהאשים את פיל בבגידה במפלגה ובפיצולה ,עתיד היה לעשות אותו צעד עצמו לאחר
מחצית יובל שנים ,כשהעביר את ה־  ,Second Reform Actכששוכנע כי עמדת מפלגתו
הטורית עומדת בניגוד לאינטרסים של המדינה ובסופו של דבר ,גם המפלגה עצמה.
סיר רוברט פיל יצא כמנצח בראש המחנה הטורי בבחירות הכלליות של שנת ,1841
שהתנהלו לאחר מפלת הקבינט הויגי של לורד ליברפול .הויגים נפלו כאשר הציעו את
אחת הפאליאטיבים ההססניים שלהם לחוק הדגן (ואכן הססנות הייתה התכונה האופיינית
שציינה אותם ואת טיפולם בבעית חוק הדגן :אל נכון חששו לצאת בריפורמות נוספות
לאחר שנדמה היה להם כי הרפורמה של לורד גריי בשנת
 1831הייתה בבחינת התפרצות לדלת פתוחה) :הצעתו
של לורד ג'ון ראסל ,שהיה חבר הממשלה הויגית ,הייתה
להחליף את הסולם הנע של התעריפים בתעריף נמוך
וקבוע של  8שילינג ל"רבע" .אחת הסיבות להצעתו של
לורד ג'ון הייתה העובדה ,כי "הסולם הנע" שימש מכשיר
לספסרות בלתי מרוסנת בידי יבואני התבואה :הם לא היו
מייבאים תבואה במשך תקופה מסוימת ,כך שהמחירים
בשוק המקומי היו מאמירים ,ואזי היו מייבאים תבואה –
מוכרים אותה במחיר גבוה ,ומשלמים מכס נמוך – במקום
סיר רוברט פיל – ראש ממשלת בריטניה
בשנים  1835–1834ו־ 1846–1841
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שקודם היו צריכים לשלם מכס נמוך – במקום שקודם היו צריכים לשלם מכס גבוה ולקבל
מחיר נמוך.
הן ה־  Free Tradersוהן הטורים התנגדו ,כל צד מנימוקיו הוא ,להצעה זו ,והממשלה
נפלה .פיל ,מנהיג הטורים ,ניצח בבחירות שהתקיימו לאחר מכן בסיסמת "הגנה על חוקי
התבואה".
אין ספק – פיל נבחר בקולותיהם של המגינים הקיצוניים ביותר של חוקי הדגן; אולם
מעניין ,שכבר ב־ 1841ניתן למצוא באחד מנאומיו בפרלמנט פיסקה תמוהה ,העשויה
להתפרש לכאן ולכאן:8
If by principle of Free Trade you mean simply the progressive and well considered
relaxation on commerce, , , then you have my unvariable support for it-

אולם הוא ממהר להוסיף ,כי אין לכלול בתחום זה את הדגן והסוכר.
ואכן ,בעומדו בראש המיניסטריון הטורי בשנת  ,1842ביצע שורה של ריפורמות בכיוון
זה :יחד עם הצעת התקציב לשנת  1842ביטל מאות של מכסים על מצרכים שונים ,הפחית
את התעריפים לגבי רבים אחרים והטיל מס־הכנסה לתקופה של שלוש שנים לשם איזון
התקציב וכיסוי הגרעונות שנשארו מימי הממשלה הויגית.
היה זה צעד גדול בכיוון למסחר חופשי :וראה זה פלא – הוא בוצע על ידי ראש ממשלה
טורי ,בתמיכתו הבלתי מסויגת של הרוב הטורי הפרלמנטרי העצום (מעניין שמי שהתנגד
למס הכנסה היו הויגים ,שטענו כי הוא "אינקוויזיטורי" ופוגע בחופש הפרט ,)...ובכך
טמונה נקודה חשובה :הטורים לא התנגדו לחופש מסחר ולא עמדו על עקרון המכסים וחומת
התעריף כעיקרון מופשט ,ולא דגלו בשמה של אוטרקיה כלכלית :במקום שהמסחר החופשי
לא הזיק להם ולאינטרסים שלהם ,שם לא התנגדו לו ,אולם הם ערמו תלי־תלים של הנחות
והלכות ופטריוטיזם כאשר הוא פגע בכיסם הם :כשאיים המסחר החופשי לפגוע באינטרס
החקלאי שלהם ,אז התנגדו לו.
עובדה זו ,שלאורה הוצגו הטורים במלוא ערוותם המעמדית והמפלגתית ,שימשה לו
לרוברט פיל ,ללא ספק ,הצדקה מוסרית לשינוי דעתו :הוא שוכנע כי שוב אין "חומת
המכסים" עקרון של מדיניות לאומית ,אלא "אידיאולוגיה" שמוציאים אותה מבית הקברות
ההיסטורי לשם הצדקתם של אינטרסים מעמדיים צרים .לו היו הטורים מתנגדים התנגדות־
שבעקרון למסחר החופשי – ולא למסחר החופשי בדגן בלבד־ צריכים היו לצאת נגד
ריפורמות התעריף של .1842
זאת ועוד :ה־  ,Agricultural Protection Societyשהוקמה כמענה לליגה ב־  ,1844יותר
משהצליחה בתעמולתה ,הצליחה לזהות ,בתודעה הציבורית ,את האינטרס החקלאי הצר
של בעלי האחוזה הגדולים עם פרוטקציוניזם ועל ידי כך נשמטה הקרקע מתחת לטענה
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כי ה־  Free Tradersמייצגים טענה מעמדית ואילו הפרוטקציוניסטים – טובת כל האומה
עומדת לנגד עיניהם.
פיל לא נחלץ לרעיון המסחר החופשי אלא לאחר שכשלון יבול תפוחי האדמה באירלנד
ב־  1845ויבול הדגן הרע של אנגליה באותה שנה העמידו את הארץ בסכנת רעב ,ויהא זה
מעניין לעקוב אחרי ההתפתחות הדרמאטית שהביאה לידי ביטול חוקי הדגן ולידי מפלת
המיניסטריון של פיל.

כיצד נפלה המצודה?
ב־ 6בנובמבר  1845מציע פיל לפתוח מיד לרווחה ,בלי לחכות להתפתחויות נוספות ,את
הנמלים על ידי  ,Order in Councilלנוכח סכנת הרעב .הוא נתמך על ידי מיעוט בקבינט.
ב־  15בנובמבר  1845מצווה פיל על בית מסחר פרטי לקנות תבואה בארה"ב בסכום של
 100,000לירות שטרלינג .בו ביום מודיעה הוועדה שנשלחה לאירלנד כי מחצית מיבול
תפוחי האדמה נשחת ומחצית מן הנותר תידרש כדי לאפשר זריעה לשנה הבאה.
ב־  20בנובמבר יוצאת הליגה במאניפסט לביטול חוקי הדגן.
ב־  28נשלח מכתבו המפורסם של לורד ג'ון ראסל ,המנהיג הליברלי ,מאדינבורו אל
בוחריו בסיטי של לונדון :במכתב זה מסתלק לורד ג'ון מן התביעה הויגית המסורתית בזכות
מכס נמוך וקבוע של  8שילינג ומציע ביטול מוחלט.
בהשפעת מכתבו של ראסל ובהיותו בטוח בתמיכת הוויגים ,מציע פיל בקבינט ב־2
בדצמבר לקבוע מכסים ההולכים וקטנים כל שנה ,לקראת ביטולם המוחלט עם תום שלוש
שנים .מאחר שלא כל חברי הקבינט מסכימים ,מגיש פיל בו ביום את התפטרותו למלכה.
המנהיגים הויגים מהססים לקבל עליהם את ראשות הממשלה ,מאחר ש:
 .1הם מיעוט בפרלמנט.
 .2לא כולם בעד .Repeal
 .3פיל ,על ידי תכסיס מוצלח ,התחמק ממתן הבטחה מפורשת לתמוך בהם.
רק ב־ 18בדצמבר מסכים לורד ג'ון ראסל להרכיב קבינט ,אך למחרת היום ,ב־ 19בחודש,
הוא מודיע למלכה על כשלונו לנוכח חילוקי הדעות בין המנהיגים הויגים על חלוקת
התיקים.
למחרת ,ב־ 20בדצמבר ,חוזר פיל ומוזמן להרכיב ממשלה והוא מרכיב את ממשלתו
הישנה ללא כל שינויים ,פרט לכך ,כי סטנלי ,מי שיהיה אחר כך לורד דרבי ,המתנגד
לביטול חוקי הדגן ,מוחלף ובמקומו נכנס לקבינט גלדסטון .פיל זוכה בתמיכתו של אחד
מרבי ה־  High Toryismהדוכס מוולינגטון ,המשכנע את הלורדים הטוריים לתמוך בביטול
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החוק :לא כול כך מאהבת מרדכי ,אלא משנאת המן :ולינגטון אומר במפורש ,כי הוא מעדיף
את ביטול החוקים מאשר לראות את " "Cobden & Co.יושבים בממשלה.
פיל מציע מיד לקבינט לבטל את חוקי הדגן מ־  ,1.2.1849ועד אז להטיל מכס נמוך,
בשיעור של  10שילינג (אם מחיר התבואה הוא  48שילינג ולמטה מזה) ו־  4שילינג ,אם
מחיר התבואה יעלה על  53שילינג .מ־  1.2.1849לא יוטל אלא מכס רישום סמלי בגובה
של שילינג אחד.
שלושה גושים תמכו בפרלמנט בפיל :ה־  ,Peelitesכלומר אותם טורים שהתלכדו סביב
פיל משנות השלושים ,שעה שיצר את גרעין המפלגה הקונסרבטיבית מקרב צעירי הטורים;
הויגים המסורתיים; וכמובן אנשי הליגה .ואחרונה־ גם כל האירים ,ללא הבדל מפלגה.
נגד פיל קמה חזית מאורגנת של ה  Tory die-hardsשבראשה עומד,Lord George Bentinck
שעד כה לא היה משתתף כלל בישיבות הפרלמנט ,וההופעות הפומביות היחידות שהיה
מופיע בהן עד כה היו מרוצי סוסים .אחרי מותו יורש את כסא המתנגד ל”אנטי כריסטוס”
פיל ובן חסותו בנימין דישראלי.
הרכב הבית באותה תקופת מחצית השנה שבה דנו על הביטול היה כדלקמן :תומכי
הממשלה (כל ה־ )Peelites־  ,112ויגים ורדיקאלים־  ,227פרוטקציוניסטים (טורים)־ ,231
ויגים פרוטקציוניסטים־ ( 11מכתבו של סיר רוברט פיל למלכה מיום  28בינואר .)1846
אין לך דוגמא טובה יותר להערכת המערבולת הפוליטית שהמערכת המדינית של אנגליה
הוטלה לתוכה על ידי ביטול חוקי הדגן ,מאשר חלוקה זו של מצביעים בפרלמנט ,שפיצלה
וחילקה את כל הסיעות.
ב־  26ביוני  ,1846בו ביום בו מעביר בית הלורדים את האישור הסופי של חוק ביטול,
נכשל פיל בהצבעה בבית הנבחרים בעניין בקשתו להעניק לממשלה סמכויות־חירום
מיוחדות לגבי אירלנד ( )Irish Coercion Billלנוכח המהומות המדיניות שחזרו ופרצו שם.
כאן נקמו הטורים השמרניים את נקמתם בפיל :הם העדיפו לראות בשלטון את ממשלתו של
לורד ג'ון ראסל ,הויגי ,מאשר את הריניגאט משורת הטורים.

כיצד הפך פיל ל־ ?Free Trader
לא סיבה אחת הניעה את פיל לשינוי דעתו :מכלול של סיבות ונסיבות ,שיקולים והערכות
הוא שהביא אותו לידי כך שהפך להיות .Free Trader
ראשית ,אל לנו לשכוח כי מוצאו של פיל עצמו ,למרות שהיה נציג האריסטוקרטיה
הטורית ,הוא ממשפחת תעשייני טכסטיל במחוז לנקשייר ,ואביו ,ה־  baronetהראשון,
עסק באותו ענף של צביעת טכסטילים שעסק בו ברייט ,והונו ותוארו באו לו מן התעשייה
והמסחר .אביו היה אף יוזם "חוקי התעשייה" הראשונים בסוף המאה ה־ .18
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פגישת הליגה לביטול חוקי הדגן משנת 1846

העובדה ,כי המשבר שהביא את פיל לידי שינוי דעתו פרץ באירלנד ,יש לה גם כן
משמעות מסוימת לגבי העניין הנדון ,משום שלפיל היו קשרים אמיצים עם אירלנד בשרתו
שם בשנים  1818–1812בתור  Chief Secretaryוהצטיינותו בתפקיד זה פתחה בפניו את
הקריירה הפוליטית במטרופולין .פיל היה אולי רגיש יותר לנעשה באירלנד מאשר מישהו
אחר ,וכבר פעם אחת ,בימי הדיון על ה־  Catholic Emancipationבשנות העשרים סיכן את
עמדתו ומשרתו שעה שלא חשש לצאת בגלוי למען מה שנראה הוגן בעיניו לגבי הקאתולים
האיריים ,למרות שהיה חסיד נלהב של ה־ .Established Church
הריפורמות שלו בחוק הפלילי ובמינהל בימי שרתו כ־  Home Secretaryבשנות העשרים
קירבו אותו גם כן ,ללא ספק ,להלך המחשבה הרציונאלי של האסכולה האוטיליטארית,
והוא לא היה זר להלך מחשבה זה ,והריפורמות שלו הושפעו לא במעט מהטפותיו של בנתאם
ליתר רציונאליזציה בחוק האנגלי.
אולם ,מעל לכל שיקולים אלו ומניעים אלו ,עמד ,ללא ספק ,שיקול דעתו של פיל בתור
מדינאי :הוא הכיר את הגבולות בין האפשרי לבלתי־אפשרי ,הוא הבחין עד איזו מידה ניתן
לשלוט בניגוד לדעת הקהל ובניגוד לאינטרסים של רוב האוכלוסיה ,והוא היה מוכן להקריב
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את דעתו האישית כששוכנע כי ההתפתחות צועדת בכיוון אחר .לא דעתו האישית ,לא
גאוותו הפרטית ולא האינטרסים – האישים והמפלגתיים – שלו הפריעו בעדו מלחוש את
דופק ליבו של הציבור ולא הקימו מחיצה בין השולט לבין הנשלטים.
עמדה בפניו האפשרות הקלה של ביטול זמני של החוק על ידי  ,Order in councilאולם
הוא לא היה מוכן ליטול על עצמו צעד זה משום שידע שלאחר מכן לא יתאפשר לו להחזיר
את החוק לתוקפו .יש משום אבחנה אמיתית ודקה־ ואף שמץ של נבואה־ בדברים שנאמרו
על פיל עוד בשנת  ,1845לפני שנהפך לחסיד המסחר החופשי ,על ידי תלמידו הצרפתי
של קובדן ,Frederic Bastiat ,בספרו Cobden et la Ligue Anglaise pour la Liberte' du
.Commerce
אין זה בלתי אפשרי כי אותו מדינאי מזהיר ,המבחין ,יותר מכל אדם אחר בן תקופתו,
באותות הזמן והרואה כי עקרונות הליגה מצעידים אותה בצעדי ענק לקראת כיבוש
אנגליה כולה ,מטפח בסתר־לבו שאיפה אישית־ אך נעלה – להבטיח לעצמו את תמיכת
אנשי המסחר החופשי לפני בוא היום בו יהוו רוב במדינה ,להטביע את חותמו על השגת
האמנציפציה המסחרית ולא להתיר כי שמו של איזה מיניסטר אחר יהיה קשור במהפכה
9
גדולה ביותר זו של העת החדשה.
צעדו של פיל ,למרות שחיסל את הקריירה שלו בתור ראש ממשלה ,היה מאותם צעדים
נועזים של מדינאים גדולים היודעים והמודים בכך ,כי ישנו משהו גדול יותר וחשוב יותר
מאשר דעותיהם האישיות ונאמנויותיהם המפלגתיות ,ושאינם מוכנים להסתכן בהפיכה
ובלבד שלא להסכים לדעת הזולת .ואם תשאל השאלה ,מדוע הייתה אנגליה הארץ היחידה
בה לא פרצה מהפכה במאה הי"ט ,הרי זה משום שנמצאו בה – לא אחת ולא שתיים־ מדינאים
מסוגו של פיל שידעו שיש לוותר לדרישות המציאות ולא ,כאותם  ,die- hardsלעמוד על
עקרונות ואינטרסים שעבר עליהם זמנם ושאין בשמירה עליהם אלא הוספת שמן על גלגלי
המהפכה.
התעלות על נאמנויות מפלגתיות אינה בעיה קלה לגבי איש מפלגה ,שכן הוא מחזיק
בדעה כי בידי מפלגתו הפתרון לכל החליים והקשיים והיא יודעת־כל :איש מפלגה הוא
חדור ההכרה כי נאמנות מפלגתית היא דבר שבקדושה וכי בגידה בה היא כרצח־אב או
בגידה במולדת .לכן דרושה מידה בלתי רגילה של אומץ אינטלקטואלי על מנת להתעלות
מעל לערכים אלו ,שהם ממש טבועים בדמו של איש מפלגה ,ואופייני ,מבחינה זו ,אף נוגע
עד הלב ,נאומו של פיל בבית הנבחרים ב־ 26ביוני ,שעות אחדות לפני שנפלה ההכרעה
בהצבעה שהפילה את ממשלתו:
When I do fall, I shall have the satisfaction of reflecting that I do not fall because
of subservience to a party, nor because I have preferred the interests of a party
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to the general interests of the community. I shall carry with me the satisfaction
of reflecting, that during the course of my official career, my object has been to
mitigate monopoly, to increase the demand for industry, to remove restrictions
upon commerce, to equalize the burden of taxation and to ameliorate the
conditions of those who labor.

לעומת דברים אלו קשה קצת לקבל את גירסתו השטחית של הדוכס מוולינגטון התולה את
.הקולר באופן בלעדי במחלת תפוחי האדמה באירלנד וטוען כי הם והם לבד הפחידו את פיל
 הדוכס הנכבד מחליף.""Rotten potatoes have done it: they put Peel in his d—d fright
.כאן סיבה בנסיבה
 בו ניסה לערוך את חשבון־הנפש שלו,1846  ביוני29 ונאום ההתפטרות של פיל מיום ה־
 יש בו גם משום מתן הכרה למי שהכרה זו יאה ונאה לו וגם שיקוף מכלול,בתקופת כהונתו
 בעקיפין יש בכך אולי משום.האינטרסים והשיקולים שהיו לפני עיני פיל בעת ההכרעה
 למרות אופיה המעמדי של,הסבר לעובדה כי עד היום הזה אין המפלגה הטורית חדלה להיות
: שעה שהויגים נשכחו כבר מזמן, מפלגה עממית בתודעת הציבור,מנהיגותה
The name which ought to be, and will be, associated with the success of these
measures, is the name of one, who acting, I believe, from pure and disinterested
motives, has, with untiring energy, made appeals to our reason, and has enforced
these appeals with an eloquence the more to be admired, because it was unaffected
and unadorned- the name Richard Cobden.
I shall have a name execrated by every monopolist, who, from less honorable
motives, demands protection because it is conducive to his own individual
motives; but it may be that I shall have a name sometimes remembered with
expressions of goodwill in the abodes of those whose lot is to labor, and to
earn their daily bread by the sweat of their brow, when they shall recruit their
exhausted strength with abundant and untaxed food, the sweeter because it is no
longer leavened by a sense of injustice.

 עד כמה שיהא הדבר בלתי:והמעניין בכל הפרשה־ שקובדן ופיל לא הכירו היכרות אישית
, רק ימים מספר לפני התפטרותו כתב פיל לקובדן כי הוא מניח שעתה. הוא עובדה,יאומן
 הוא מקווה "לעשות עמו היכרות אישית שביצועה,לאחר שיתפנה מלחץ העבודה עליו
."נדחה זמן כה רב
 מציע לו קובדן לא להתפטר אם ייכשל בהצבעה על חוקי החירום,בתשובתו לפיל
 שיהיה, אלא להכריז על בחירות חדשות ולצאת אז בראש גוש מפלגתי חדש,האיריים
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הילגנאב ןגדה יקוח לוטיב

 מאנשי־, הכלכלית והחברתית במובן הרחב – כלומר,מורכב מחסידי הריפורמה הפוליטית
, פיל דחה את ההצעה מתוך מה שהוכח אחר כך כחוש פוליטי נבון.פיל ומן הרדיקאלים
.והסכים לקבל עליו את ההתפטרות ותוצאותיה
 לאחר שפוזרה: כי אותו גוש מפלגתי חדש אותו הגה קובדן לא הוציא את יומו,עובדה היא
 בתמיכתו של ברייט את, יסד קובדן,הליגה (בהתאם למצע שלה) עם התקבל חוק־הביטול
 לשם קידומן של ריפורמות,Anti-Corn Law League  במתכונת ה־,Commons League ה־
 וגודל הכשלון היה כגודל ההצלחה של, ניסיון זה נכשל כשלון חרוץ:פוליטיות כלליות
 הם כבר עניין, אלא שהסיבות שהביאו לכשלון זה וכל מה שכרוך בו:הליגה הראשונה
. ובוודאי שהם מחוץ למחקרנו זה,למחקר מיוחד
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אוויטה וארגנטינה
הפרוניסיטית:
בין דיכוי לפופוליזם

דולב רהט
הסרט המוזיקלי 'אוויטה'א ( )1996עוסק בדמותה הפרטית והציבורית של אווה פרון 
ובדמותו  של  המשטר  הפרוניסטי בארגנטינה ( )1955–1946שבראשו  עמד בעלה,
חואן  פרון .היצירה החלה את דרכה כמחזמר  על בימות ברודווי ב־ .1979כבר 
עם הופעתו  הראשונה של  המחזמר  התעניינה הוליווד בגרסה קולנועית.ב הבחירה
בהצגת משטר פוליטי דרך דמותה של אחת הנפשות הפועלות בו נראית כמתבקשת
במקרה של המשטר הפרוניסטי ,וגם במחקר האקדמי נעשו ניסיונות להסבירו כנגזרת
של  אישיות מנהיגיו .עם זאת ,האופן בו  מיושמת גישה זו בסרט לוקה בחסרונות
מסוימים.
אפתח בסקירה קצרה של תולדות המשטר הפרוניסטי .לאחר מכן אציג בקווים כלליים את
עלילת הסרט .בלב המאמר השוואה בין הצגת הפרוניזם בסרט להצגתו במחקר האקדמי.
בסיום המאמר אציע הסבר לפערים בין שתי התמונות האלה.
חואן דומינגו פרון הגיע משורות הצבא ,שם הוא העפיל לדרגת קולונל .הקריירה
הפוליטית שלו החלה עם ההפיכה הצבאית שהתרחשה ב־ .1943בתחילה הוא שימש
כמזכיר העבודה והרווחה בממשלתו של גנרל פארל ( .)Farrrellב־ 1946הוא התמנה לנשיא
א ,Evitaהופק באולפני  .Cinergi Pictures Entertainmentבמאי .Alan Parker :שחקנים ראשיים,Madonna :
.Jonathon Pryce ,Antonio Banderas
ב לפרטים נוספים על הפקת הסרט ראו  ,Millerעמ' .56–55

[היֹה היָה ,במה צעירה להיסטוריה ,גיליון ( 8תשע"א) ,עמ' ]120–114
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ארגנטינה ,ובתפקיד זה כיהן עד שהודח בהפיכה צבאית ב־.1955א בשנותיו הראשונות
נהנה פרון מתמיכה עממית רחבה שביטויה המובהק ביותר היה באוקטובר  ,1945כאשר
הוא נעצר על ידי בכירי הצבא שניסו לסלקו ממוקדי השלטון .ניסיון זה נכשל בעקבות
התגייסותם לצדו של איגודי העובדים ,התגייסות שהגיעה לשיאה בשביתות ובהפגנות
המוניות ב־ 17באוקטובר  1945שבעקבותיהן נאלצו הגנרלים לשחררו ולהחזירו לתפקידו.
האידאולוגיה הרשמית של המשטר ,שכונתה 'חוסטיסיאליזם',ב הניפה שלושה דגלים :צדק
חברתי ,עצמאות כלכלית וריבונות פוליטית.
עלילה הסרט מעגלית :הוא נפתח במותה של אוויטה ובאבל הפומבי שהונהג בעקבותיו,
ומסתיים באותה תימה .בין שני ייצוגי המוות והאבל האלה מתוארת עלייתה של אוויטה
מנעוריה בעיירה נידחת אל צמרת השלטון .בתחילת המסע מתוארים ניסיונותיה של
אוויטה להתפרנס כשחקנית ושדרנית רדיו בבואנוס איירס .ב־ 1944נחלו ניסיונות אלה
הצלחה בלתי רגילה ,כאשר במסגרת מבצעי ההצלה בעקבות רעידת האדמה שפקדה את
העיירה סן חואן ,היא פוגשת בפרון .לאחר תיאור המעצר והפגנות התמיכה של אוקטובר
 1945מתואר שלטונם של בני הזוג פרון כמבוסס היטב ,אם כי נשען על מידה רבה של
דיכוי .אוויטה מציגה עצמה כפטרוניתם של 'חסרי החולצות'" ( ,)Descamisadosכפי שכונו
עניי ארגנטינה .פרון מציג עצמו כמגינם של העובדים ,הפועל למען צדק חברתי .כשיא
הקריירה של אוויטה מוצגים מסעה המתוקשר באירופה בשנת  1947ופעילותה של "הקרן
לעזרה חברתית על שם מריה אווה דוארטה דה פרון" ,מפעל חברתי רחב היקף שתמך
בעובדים ובעניים והיה מקור לגיטימציה חשוב למשטר הפרוניסטי .בנקודה זו אוויטה
מוצגת כמי שנהנית מתמיכתם והערצתם של ההמונים .מצד שני ,לאורך כל הסרט מודגשת
התנגדותה של האליטה הארגנטינית ,ובפרט של הקצונה הבכירה ,לנוכחותה של אוויטה
במוקד העשייה הפוליטית .מנקודת שיא זו מתחילה נפילתה של אוויטה ,עד מותה מסרטן
הרחם ב־ 26ביולי .1952
מפיקי הסרט אינם מסתירים את דעתם על הקריירה של אוויטה .היא מוצגת
כאופורטוניסטית הקושרת קשרים עם גברים שעשויים לקדמה וזונחת אותם לאנחות מיד
כשתועלתם לקידום הקריירה שלה מגיעה לקצה .התנהגות זו אינה מיוחסת רק לאוויטה,
אלא גם לפרון עצמו .רעידת האדמה שהתרחשה בסן חואן מתוארת כטרגדיה ,אך מנקודת
מבטו של פרון מדובר ב"חגיגה" וב"הזדמנות פז" לקידום הקריירה הפוליטית שלו .בצד
האופורטוניזם בולט בסרט אפיונו של הפרוניזם כדיקטטורה ,הנסמכת על קליינטליזם
(מערכת שבה פשוטי העם נקשרים בקשר נאמנות אישי לבעלי השררה ,שמצדם ,בתמורה
א חשוב לציין כי אף שפרון הגיע לראשונה לשלטון כתוצאה משהשתתפותו בהפיכה צבאית ב־ ,1943כהונתו
כנשיא אושרה על ידי ניצחונו בבחירות .שאלת מידת הדמוקרטיות של משטר זה תידון בהמשך הסקירה.
ב השם נגזר מן המילה הספרדית  ,Justiciaצדק.
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לנאמנות הפוליטית מגינים על פשוטי העם ודואגים לצרכיהם) ועל פולחן אישיות מחד
גיסא ,ודיכוי מאידך גיסא.
***
קליינטליזם :בתור סמל לקליינטליזם נבחרה בסרט "קרן אווה פרון" .הקרן מוצגת באור
ביקורתי הן בגלל התנהלותה הכספית והן בגלל אופי פעולותיה .בקטע הסרט העוסק בקרן
נראים פקידיה אוספים כסף מפועלים ביציאה ממפעל מתכת .בהמשך ,הקטע מציג את
"טענות הציניקנים" כי חלק מכספי הקרן שימשו למטרות בלתי כשרות .באשר לפעילות
הקרן מודגש אופיה האקראי והבלתי שיטתי .צ'ה גווארה ,הממלא בסרט תפקיד של מספר
בעל עמדה ביקורתית ביותר כלפי אוויטה והפרוניזם ,מציע להמונים לכתוב את חלומותיהם
על פיסת נייר ולהעיפה באוויר ,ואומר שאם אוויטה תרים את הפיסה ,היא תשנה את חייהם
לשבוע או שבועיים.
בביקורת שהסרט מותח על התנהלות הקרן יש הרבה מן האמת .מימון הקרן אכן הגיע
בחלקו מאיגודי עובדים שתרמו לה את התשלום שהגיע לחבריהם עבור ימי החופשה ב־1
במאי וב־ 17באוקטובר .גם על חברות הופעלו לחצים לתרום לקרן ,ומספר חברות שסירבו
לשתף פעולה עם הקרן אף נסגרו בשל כך .כמו כן ,סכומים גדולים מכספי הקרן (וייתכן
שמדובר ב ־ 700מיליוני דולרים) ,מצאו את דרכם לחשבונות בנק מחוץ לארגנטינה.
עם זאת ,תמונת פעילות הקרן אינה כה חד־משמעית .חלק מפעילויות הקרן ,כגון ארגון
תחרויות כדורגל וחלוקת דברי מתיקה ,צעצועים ושטרות כסף ,אמנם היו בגדר "לחם
ושעשועים" יותר מדאגה לרווחת ההמונים לטווח ארוך ,וביקורת ברוח זו אף הושמעה
במחקר 1.אבל הקרן גם עסקה בבנייה ובמימון של מוסדות כגון בתי ספר ,מרפאות ,בתי
חולים ושיכוני עובדים .גם לגבי פעילויות אלה של הקרן ניתן לטעון שיצירת לגיטימציה
למשטר הייתה רכיב חשוב במוטיבציה שבבסיסן ,בפרט לאור העובדה שרבים מהמוסדות
2
האלה נקראו על שמם של אוויטה או של חואן פרון.
בחינה רחבה יותר של המדיניות הפרוניסטית מראה כי בשנותיו הראשונות אכן
היה זה משטר שהיטיב יחסית עם העובדים .בין השאר הונהגה אכיפה קפדנית יותר של
חוקים הנוגעים לתנאי העסקה ,ועובדי התעשייה זכו בהעלאות שכר והטבות שהגדילו
את הכנסתם הראלית ב־ 70%בשנים  .1950–1946מצד שני ,תמיכת הממשלה באיגודים
הותנתה בנאמנותם .איגודים מקצועיים נדרשו לקבל רשיון מטעם הממשלה כדי לייצג
את חבריהם .על האיגודים נאסר לעסוק בפוליטיקה ,ופרון הוסמך להחליף מנהיגי איגודים
שלא שיתפו עמו פעולה ולמנות את נאמניו במקומם .זכות השביתה הייתה כפופה לאישור
המדינה ,ואיגודים ששבתו ללא אישור טעמו את נחת זרועה בדמות החרמת רכוש ,שימוש
בשוברי שביתה ,מעצרים המוניים ולפעמים אף הכרזת משטר צבאי.
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את קרן אווה פרון ניתן לראות אפוא כחלק ממנגנון רחב יותר שנועד להשיג לגיטימציה
למשטר; מנגנון שבו שימשו אמצעים שונים ,חלקם לטווח קצר וחלקם לטווח ארוך קצת
יותר .בהיכשל אמצעים אלה ליצירת לגיטימציה ,שמר השלטון על יציבותו גם באמצעות
דיכוי.
דיכוי :המשטר הפרוניסטי מוצג בסרט כמשטר שלידתו בהפיכה צבאית והמשכו בדיכוי.
ההפיכה מתוארת בסרט במילים הבאות ,מפיו של צ'ה גווארה:
ביוני ארבעים ושלוש הייתה הפיכה צבאית
א
מאחוריה עמדה כנופיה שנקראה GOU
שלא חשו בצורך להיבחר
הם הקימו לעצמם מפלגה על חודו של רובה
הם היו מעט לימינו של אטילה ההוני
פצצה או שתיים ,ואך מעטים התנגדו[]...
פגז הטנק מושל כאשר הדמוקרטיה נופלת[]...
האיש מאחורי הנשיא שניהל את העניינים
מעורב בדיסקרטיות רבה ברבות ממזימותיהם
היה קולנל חואן פרון ,דיקטטור לעתיד
הוא החל בצבא באיטליה וכך
ראה את עליית מוסוליני מן השורה הקדמית
אני מניח שיעשה דבר דומה במוקדם או במאוחר( .תרגום שלי ,ד"ר)
במקביל לשיר מוקרנות תמונות שבהן מוצגות כניסת כוחות הצבא לבואנוס איירס ודיכוי
מתנגדי ההפיכה על ידי הכוחות החמושים באלימות רבה ,תוך שימוש בסוסים ובגז מדמיע.
תיאורים דומים של דיכוי מתנגדי המשטר חוזרים במהלך הסרט פעמים אחדות ,בין השאר,
בהקשר של מערכת הבחירות של .1946
אין ספק שהמשטר הפרוניסטי לא היה דמוקרטיה ליברלית .מלבד הדיכוי של איגודי
העובדים ,יצוין שמאות ואולי אלפי מורים ומרצים שנחשדו בהתנגדות למשטר פוטרו,
ועל אחרים הופעל לחץ להצטרף למפלגה הפרוניסטית .ואולם ,שאלת קיומן של בחירות
חופשיות והוגנות ושל דמוקרטיה פרלמנטרית באופן כללי היא מורכבת יותר ,ובמחקר
מובעות לגביה דעות שונות .נראה כי יוצרי הסרט בחרו בגישה המייחסת לפרוניזם דיכוי
קיצוני של מתנגדיו .בין החוקרים המצדדים בגישה זו יש אף הרואים בפרוניזם משטר
3
פשיסטי.
א
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ראוי לציין כי בית הנבחרים לא היה בהכרח חותמת גומי של הפרוניסטים .כך למשל,
כאשר ביקש פרון ב־ 1955לאשר זיכיון לשאיבת נפט בפטגוניה עבור החברה האמריקאית
סטנדרט אויל ( ,)Standard Oilמתחה האופוזיציה ביקורת על החוזה ,והפרוניסטים לא
הצליחו להשיג את אישור הזיכיון עד נפילתם מהשלטון בספטמבר אותה שנה.
מורכבות זו אינה שוללת את אמינותן של חלק מן הרמיזות שהסרט רומז לקשרי הפרוניזם
למשטרים פשיסטיים .כך למשל במסגרת הקריירה הצבאית שלו שהה פרון באירופה קרוב
לשנתיים ,מפברואר  1939עד דצמבר  ,1940שבהן ניתנה לו הזדמנות לבחון מקרוב את
המשטרים הפשיסטיים באיטליה ובגרמניה ,ונראה שמשטרים אלה אכן חרתו בו רושם עמוק
4
ושימשו לו במידה מסוימות מקור השראה.
הדיכוי הפרוניסטי בהקשרו הרחב :במאפיינים בעייתיים אלו של המשטר הפרוניסטי אין כדי
להסביר את תמונת הפרוניזם כפי שהיא מצטיירת בסרט .גם אם נקבל את דעת המחמירים,
הדיכוי הפרוניסטי מחוויר לעומת מעשי הדיכוי שנקטו משטרים אחרים שהתקיימו
באמריקה הלטינית בעת העלאת המחזמר שהסרט מבוסס עליו ,כגון החונטה של פינושה
בצ'ילה ( )1990–1973או זו של ֵ
וידלָה בארגנטינה ( .)1983–1976להבדיל מחופש העיתונות
היחסי ששרר בארגנטינה הפרוניסטית ,בצ'ילה סגרה הממשלה שלושה מארבעת העיתונים
העיקריים ,והטלוויזיה הוכפפה לשליטת הממשלה .מפלגות רבות הוצאו אל מחוץ לחוק;
האוניברסיטאות הוכפפו למשטר צבאי; הוטלה צנזורה על מוזיקה ועל ספרים; רצח מתנגדי
משטר היה תופעה נפוצה ,ובהפגנה אחת ,באוגוסט  ,1983נהרגו  26מפגינים .במקום
5
בחירות הונהגו משאלי עם.
בסרט שלפנינו המשטרים האכזריים האלה אינם מוזכרים ולו ברמז ,אף שסביר שלאור
קרבתם בזמן להעלאת המחזמר הם היו קרובים לעולמם של צופיו הרבה יותר מחלק מהסמלים
המוצגים בסרט ללא הסבר .דוגמה לכך היא התאריך  17באוקטובר  ,1945שספק גדול אם
הצופה האמריקאי הממוצע ,שאליו כוונה היצירה בגלגוליה השונים ,מודע לחשיבותו של
תאריך זה בתולדות הפרוניזם.
לחתירתו של משטר זה תחת ההגמוניה הכלכלית והפוליטית של מעצמות המערב.
משלושת עקרונות החוסטיסיאליזם צופי הסרט נחשפים בעיקר לצדק החברתי .מחויבות
הפרוניזם לעצמאות כלכלית ולריבונות פוליטית נדחקות לשוליים .המאבק נגד דריסת
הרגל החזקה של בריטניה בארגנטינה מוזכר בסרט ברמזים בלבד :בקטע אחד נראית
אוויטה כשהיא מתחככת בבני האליטה בחצר של בית אחוזה .בהמשך ,כשהיא שרה את
המילים "היא [אוויטה] פשוט תתפוס את השליטה כאשר תיעלמו" ,נראית אוויטה לבדה,
לנוכח דגל בריטניה המתנוסס על הבית .מאוחר יותר פרון אף זוקף לזכותה את סילוקם
של הבריטים מארגנטינה .ואולם ,סמלים אחרים של חתירתה של ארגנטינה לעצמאות
כלכלית ופוליטית נעדרים לחלוטין מן הסרט .התביעה המחודשת של ארגנטינה על איי
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איור מספר לימוד לכיתה ב ,הממחיש
את תפקידו של פרון כמנהיגה של
ארגנטינה החדשה ,שבזכותו העובדים
יכולים לחיות בכבוד ,ואת החשיבות
של רכישת מסילות הברזל ,הטלפונים
הגז והמפעלים למטרה זו .אלמנט זה
של החוסטיסיאליזם נעדר מן הסרט
מקור :ריין וריין ( ,)1995עמ' 79

מלווינס (( )Malvinasהמוכרים יותר כאיי פוקלנד) ,אף היא נעלמה כלא הייתה .בולטת עוד
יותר בהיעדרה קנייתה של מערכת הרכבות הארגנטינאית מבריטניה .עסקה זו ,שערכה
הכלכלי התגלה כמפוקפק ביותר ,הפכה לסמל לפועלו של פרון למען עצמאותה הכלכלית
של ארגנטינה ולמדיניות אשר מונעת מפטריוטיות יותר מאשר משיקולים כלכליים 6.אף
כי ניתן אולי לטעון שעניינים אלו אינם זוכים למקום מרכזי יותר בסרט משום שלא עמדו
בראש מעינייה של אוויטה ,מדובר ביסודות חשובים מאוד של הפרוניזם .בהתעלמו מהם
הסרט מציג תמונה לוקה בחסר של תופעה היסטורית זו.
בשונה מהפרוניזם ,משטרו של פינושה בצ'ילה נקט בצד הדיכוי מדיניות נאו־ליברלית
מובהקת ,שבין מרכיביה פתיחת השוק לתחרות בין־לאומית והקטנה משמעותית של
מעורבות המדינה בכלכלה ,לרבות ביטול הפיקוח על המחירים ועל השימוש באדמות.
בנוסף יזם משטר זה הפרטות בקנה מידה רחב ,בפרט של שירותי רווחה ובריאות .בד בבד

