על המחקר והחוקר
של תולדות היישוב והציונות

ישראל קולת
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:

על פני עבדות ברזל
כלשר
נטוע הוא  :יי
י -

אף את בבואתן ונרעיד

הוא כנהר .
נ ' אלתרמן

את דברינו הבאים נחלק

לשני פרקים  ,הפרק הראשון שהיינו מכנים אותו בעקבות ג ' ויס

חינוכו של ההיסטוריון כאיש צעיר  ,עניינו בעיות מחקר היסטורי והכשרת
הפרק השני עניינו הערות לחקר הציונות רתולדות היישוב

:

היסטוריונים .

בימינו .

א

דיוקנו של ההיסטוריון כאיש צעיר
(א )

החלוקה בהוראת ההיסטוריה

חוגי לימודים רבים באוניברסיטה נימנים כולם או הלקם עם החוגים ההיסטוריים  .אין אלה

עוד החוגים המכונים במפורש הוגים להיסטוריה  .הפיצול שבא בעקבות ההתמחות מחד
גיסא  ,והתרחבות האופק ההיסטורי והמתקר של אזורי תרבות חדשים מאידך גיסא  ,פיזרו

את העיסוק ההיסטורי על פני עמים  ,יבשות  -וחוגי

לימודים .

הלימודים ההיסטוריים

עומדים כיום בפני החלוקה לתקופות  ,החלוקה להיסטוריה לאומית ו ' כללית '  ,החלוקה
לאזורי תרבות והחלוקה לסוגי היסטוריה שונים כגון היסטוריה דיפלומאטית  ,קונסטיטוצ -
יונית  ,כלכלית ועוד כיוצא

באלה .

החלוקה לתקופות היא חלוקה בלימודים ההיסטוריים מקדמת דנא  ,אולם היא העמיקה

בימינו .

מורי ההיסטוריה מוצאים לנחוץ להסביר את חשיבות לימודה של תקופה אחת

למתמחים בתקופה אחרת  .לעיתים הם מסבירים את ערכה של תקופה רתוקה בטענה על
דבר הרציפות ההיסטורית והשפעתו של העבר הרחוק על ההווה  .אולם לעיתים הנימוק

הוא הפוך  -לימודה של תקופה רחוקה מעורר את דמיונו של הלומד  .אופי שונה ומיבנה

ישראל קולת

מוסדי שדנה מן הקיים מוציאים כל תקופה היסטורית  ,הנחותיה ואמיתותיה מכלל מוחלטיות
ומראים את אפשרות קיומו של השונה  ,את יחסיותו של הקיים ואת הצורך

להסבירו .

לעיתים ההצדקה ללימודן של תקופות רחוקות היא כמעט טכנית ומסתמכת על שיטות
מחקר האופייניות לתקופה זו והמלמדות גם על תקופות אחרות ( כגון לימוד הפילולוגיה
ביחס להיסטוריה

הקלאסית ) .

' התרחקותן ' של תקופות העבר האחת מרעותה מוצאת גם את ניגודה  -קצב השינוי
המהפכני של התקופה החדשה מקנה דמיון מסויים לכל התקופות

הפרה  -תעשייתיות ,

ועלייתן של תרבויות חדשות לתודעה ההיסטורית מבליטה את אחדותן של תרבויות

אחרות ,

כגון התרבות האירופית  ,במלוא רציפותן  .קצבה של התקופה החדישה ושוני שיטות המחקר
שלה הביאו לפילוג תקופות נוסף בהיסטוריה וליצירת ' היסטוריה בת זמננו ' המעוררת
בעיות משלה מבחינת המקורות  ,הפרספקטיבה

וכושר  -השיפוט .

המרחק בין ההיסטוריה הלאומית לבין ההיסטוריה ' הכללית '  ' ,החיצונית ' או ' הזרה '  ,נעשה

אף הוא יותר בעייתי בימינו  .טיב ייחודה של כל היסטוריה לאומית מועמד בספק  ,אך לא
פחות מכך קשה יצירתן של יחידות היסטוריות שונות מן היחידה של ההיסטוריה הלאומית ,
והדבר אולי אינו יכול להיות מעשה ידי ההיסטוריון אלא מעשה ידי עושי ההיסטוריה
עצמם

;

קשה

היא השאלה אם ההבדל בין שתי ההיסטוריות  ,הלאומית והכללית  ,הוא

בשיעורים היחסיים של המאטטריה  ,או שההיסטוריה הלאומית כפופה לשיטות מחקר

.

מיוחדות ולערכי הכרה שונים מן ההיסטוריה הלא  -לאומית הבעיה חמורה פי כמה בכל
הנוגע להיסטוריה

הישראלית .

אף החלוקה של ההוראה ההיסטורית לאזורים גיאוגרפיים

ולאזורי תרבות מעוררת את השאלה אם החלוקה היא מטעמים של נוחיות טכנית  ,או

על  -פי סיבה מעמיקה

יותר .

בחוגים הרגיונאליים נפגשים אנשי ההיסטוריה עם מדעי

החברה והספרות  ,ושאלת ייחודו של המדע ההיסטורי וזיקתו אל המדעים האחרים מתבלטת
היטב  .האם אין ההיסטוריה אלא אוסף עובדות המועמסות על הזכרון  -או שמא היא מצע
עובדתי לעיון האנאליטי של הדיסציפלינות האחרות

מצד אחר  ,החלוקה של ההיסטוריה

?

להיסטוריה דיפלומאטית  ,כלכלית וכל כיוצא באלה מציבה את השאלה  ,האם אין היא
מקצוע עזר  ,דייר  -כהגנה בבתים סיסטמתיים בעלי שיטה מוגדרת
( ב)

?

הקושי המהותי של ההיסטוריה כמדע

הגורם האמור לאחד את ההסתעפויות המרובות של הלימודים ההיסטוריים הוא ' השיטה
ההיסטורית '  .אולם היא היא גם הבעייתית בלימודי ההיסטוריה  .בעייתיותה ואי  -הבהירות

של קנה  -המידה להערכתה מתבטאות ברמה הראשונית של חינוכו ואימונו של התלמיד

.

וברמה הגבוהה של בחינת טיבה של עבודת דוקטור אפשר לומר  ,כי השאלה מחריפה
פי  -כמה במקרה של היסטוריה קרובה ובלתי  -מעובדת כמו ההיסטוריה היישובית

והציונית .

מעבר למבחנים האלמנטריים של שימוש במקורות  ,של סיווגם וביקורתם ושל הימנעות

על המחקר והחוקר של תולדות היישוב והציונות

מהצגה מפלגתית מובהקת  ,נמצאים הלימודים ההיסטוריים חסרים לכאורה קנה  -מידה
לבחינת משמעותם וייחודם  .האם יש בידינו מתכון לחינוכו של תלמיד תוגי

היש דרך לבחינת התקדמותו

דוקטור בהיסטוריה

?

ההיסטוריה ,

היש אמת  -מידה לא רק התרשמותית להערכתה של עבודת

?

אופייני הדבר ללימודים ההיסטוריים  ,שהם חסרים מערכת מקובלת של מושגי סידור וניתוה

הניתנים להעברה מן המורה אל התלמיד והמסורים לשימושו של ההוקר המתחיל  .מערכת
מושגים מעין זאת המצויה בכלכלה  ,בסוציולוגיה או בפסיכולוגיה אינה מצויה

בהיסטורית.

הטכניקות הנזכרות של ביקורת המקורות הן אלמנטריות ואינן מסוגלות להרחיק מעבר

לשלב הראשוני של הלימוד  .אפשר כי אפילו בלימודי הספרות מצויה יותר שיטה המופשטת

מן היצירות המכהויות  ,משמצויה שיטה מעבר למחקרים המסויימים בלימודים ההיסטוריים .
מבחינה זאת ניתן לומר על לימוד ההיסטיריה  ,כי הוא המקצוע הקל ביותר והקשה ביותר .
הוא ' קל ' כשינון בלתי  -אנאליטי של עובדות  ,אך הוא ' קשה ' מפאת הצורך למצוא לכל

צרור של עובדות את המושגים המתאימים החלים עליהן .
הלימוד ההיסטורי הוא בעיקרו לימוד של מאטטריה  ,והוא עשוי להתגלות כברכה לבטלה ,
או  ,לכל היותר  ,כתוספת אינפורמאציה בעולם המשופע באינפורמאציה  .אמנם  ,אינפורמאציה

מסויימת הכרחית לחיי הרוח והחברה ואין לבטל אותה כליל  .עיתונאים בירים וקרייני  -רדיו

.

משבשים  ,הם עדות נחרצת לצורך באינפורמאציה אולם ברור  ,כי לא זו תכליתו של לימוד

אקאדימי .

על הלימודים ההיסטוריים להראות שהזיקה בין מאפשריה מסויימת להבנה

כללית טמונה לא רק ברצף ההיסטורי המשייך כל תקופה לאחרת  .פרופ ' קבנר המנוח
נוהג היה לומר  ,כי כדי להיבחן על עשר שנים יש ללמוד תולדות אלף

שנה .

לימוד

על הרפורמאציה חייב להוכיח את הרלוואנטיות שלו גם ביהם למלחמות

העולם .

אולם

עושר המאטאריה מונע את השליטה המלאה בכל הרצף ההיסטורי  ,והצדקת לימודו של
חומר מסויים צריכה להיות גם היכולת להחיל את הכשרים שנרכשו בו  ,מעבר לטכניקות
האלמנטאריות  ,גם על תקופות

אחרות .

חסרונה של שיטה מושגית הניתנת להנחלה אינו הקושי השורשי של ההוראה והמחקר

ההיסטוריים  .במידה רבה נעוץ עניין זה עצמו בקושי אחר  -היומרה מרתיקת  -הלכת של

העיסוק ההיסטורי .ניתן לומר  ,כי זהו העיסוק היומרני ביותר בין העיסוקים המדעיים  .הוא
מבקש לדון בהתפתחות של החברה האנושית  ,לא באחד מענפיה אלא בכלל השטחים

של חייה  .הוא מבקש להגיש את התיאור לא בתנוחה אלא בתנועה  ,לא רק על  -ידי הגדרה
מושגית

של מצב קיים אלא על  -ידי תיאור של זרימה והשתנות  .אפשר לומר  ,כי יומרה

מקיפה זאת לתיאור טוטאלי ולתיאור דינאמי של החברה האנושית היא מעבר ליכולת
ההישג

האנושי.

כוחה של הבקעה מדעית הוא לעולם בצמצום שדה הדיון  ,בהגבלת

התופעות הנדונות ובמציאת קשרים רבים בין מושגי  -יסוד מעטים  .שאיפתו של ההיסטוריון
היא היפוכה של דרך זו  ,וכשלונו רובץ איפוא לפתת יומרתו  .הוא מידרדר אל מעמד של

ישראל קולת

' אנאליסט '  ,לבלר של מאורעות  ,הרושם את ' הראוי להיזכר ' למען צרכים פראגמאטיים
של

החברה .

לא אחת העמיד העיון הפילוסופי את ההיסטוריונים על בעייתיות מקצועם  :זה מדע העוסק
בעובדות פרטיות  ,שאינן מתמצות בכללים ; מדע הדן בעבר שחלף ואין אפשרות לשוב

ולנסותו ; מדע הדן בעובדות אנושיות ולא בעובדות פיסיקליות או ביולוגיות  -ואלו

.

עובדות שגיבוריהן הם בעלי התכוונות לתכליות ספק אם מדע מעין זה אפשרי כל

שאיפתם של היסטוריונים פוזיטיביסטים במאה

ה 19 -

עיקר.

להגיע על  -ידי ההיסטוריה לכלל

' מדע אנושי '  ,בדומה למדע הפיסיקלי  ,או השאיפה ההפוכה להבין את עושי ההיסטוריה

מ ' בפנים '  ,אף הן עורערו לא מעט על  -ידי הביקורת הפילוסופית ועל  -ידי

התפתחות

ההיסטוריוגראפיה עצמה  .שני אלה העמידו את ההיסטוריונים על האשליה המצויה ברצון
לאסוף את כל העובדות ולקבוע חוקים ועל מגרעות ה ' אמפאתיה ' המאמינה כי יש בהרה

להתגבר על  -ידי הרגשה וחדירה פנימית על ריבוי המאורעות ושיספם  ,כאשר יד המושגים
המדעיים המכלילים קצרה מלעשות
(ג)

זאת .

על העניין שמוצאים הבריות בלימוד ההיסטוריה

לעומת הקשיים המהותיים של ההיסטוריה כמדע עומדת לה עוצמת המניע האנושי
והציבורי לעיסוק זה  .ההיסטוריונים יכולים לומר  ,כי ההיסטוריה כמדע אינה אלא קומת  -על
המתנשאת מעל ליצירה ההיסטורית

הספונטנית .

יצירה זאת קדכמ להיסטוריה המדעית

ולהיסטוריה הכתובה והמודעת  .מסורת סיפורית אנונימית באה לפרש את הזמן מדור
לעולם מסתייעים אינטרסים של ההווה

לדור .

בתמונת עבר .

.
הקודמים .

ההיסטוריה היא פריו של מניע אנושי ראשוני ובלחי  -נמחה העמידה מול החלוף והמוות
מבקשת להשאיר יד לראשונים ולשפוט את הדורות

הן ציביליזאציות הרואות

מופת בעבר  ,הרואות את הראשונים כבני  -אדם ואת הדורות פוחתים והולכים  ,והן ציבילי -

.

זאציות הרואות את הקידמה בעתיד  ,אינן חופשיות מיצר הזכירה והשמירה ההיסטוריה
היא אף צורך הכרתי  .השאלה לטיבו של הזמן ,למידת רציפותו וליחס בין חלקיו השונים -
עבר  ,הווה ועתיד  -היא מן השאלות הראשונות של ההכרה האנושית .קישורו של הזמן
האינדיבידואלי המבוטא בזכרון העבר ובהצבת מטרות לעתיד עם הזמן הקולקטיבי של

.

ציבור  ,הוא מאבות התהוותם של הקיבוצים האנושיים נסיונו של האדם לעצור את שטף
החילוף וההשתנות ולשמרו במושגי מדע או ביצירות אמנות חל גם על החילוף

ההיסטורי.

העיון במהותו של הזמן  ,הנמשך מהרקלייטוס ועד היידגר  ,מוצא בהיסטוריון את המוציא -

לפועל של מימד השינוי והרצף גם יחד.
תקופתנו החריפה את בעיית הרלוואנטיות של ההיסטוריה הן מנקודת  -הראות של המשמעית
והתועלת הציבורית והן מנקודת  -הראות של הידיעה המדעית המהימנה  .בן זמננו מתרשם
לעיתים קרובות  ,כי אין קשר בין היסטוריה שהתרחשה לפני העידן האטומי  ,עידן החלל

על המחקר והחוקר של תולדות היישוב והציונות

והאוטומציה ,

לבין מעשי ימינו  .שיקולים קודמים נראים מיושנים והטענה לרציפות  ,לפיה

העבר מוליד את ההווה  ,בטלה נוכח ה ' קפיצות ' המהפכניות  .הטענה  -שאמנם  ,היסטוריונים

לא תיבבוה מעולם  -כי סיטואציות חוזרות וכי ניתן ' ללמוד מן ההיסטוריה ' נראית מופרכת
בייחוד בימינו  .אולם למרות זאת עובדה היא  ,כי מנסים ' ללמוד מן ההיסטוריה ' במהלכיה
הקטנים והגדולים גם

יחד .

סיפור פרוץ מלחמת העולם הראשונה כתוצאה מהידרדרות

בלתי  -מחושבת  ,או לקח מינכן

, 1938

הם צל על החלטות פוליטיות

התפוררות רפובליקות או ירידת ממלכות ( רומא ,

וויימר )

בימינו .

חזיונות

נלמדים מן העבר ומחילים אותם

על העתיד  .בעניין זה הציבור מאמין בהיסטוריה יותר מן ההיסטוריונים .
יותר מזאת שרירה אמונתם של ההיסטוריונים ביכולתם להציג את האפשרויות המרובות
והשונות של הטבע האנושי ושל אירגון החיים

האנושיים .

כי בטבע זה אין ' קפיצות '

ומהפיכות  ,אולם מאידך גיסא אין הוא מתמצה בדור אחד או בסביבה אחת ; הספקן איש

המאה הי " ז עשוי להיות קרוב לנו יותר מאשר המאמין בקידמה איש המאה הי " ט  .רב -

גוניות זאת היא סגולת הלימוד ההיסטורי  .אך ניתן לומר  ,שהיא גם סייג למדעיותך  .היא
מונעת את אירגונו של החומר ההיסטורי במערכת שיטתית העומדת על מיון של מניעי
הטבע האנושי

;

היא מנוגדת לציפייתו של תוקידידס לגלות בהתנהגות מסויימת את כללי

ההתנהגות האנושית  .בעניין זה מתחרה הספרות בהיסטוריה  ,והגיון הבדיון של סופוקלם
עולה אולי על הגיון המציאות של

תוקידידס מבחינת הבנת הטבע האנושי .

תקופתנו הביאה לא רק ערעורים על טעמה של ההיסטוריה אלא גם נתנה בה טעמים

חדשים  .האידיאל של המשטר הדימוקראטי מעורר עניין לפחות בהיסטוריה הקרובה  .קיומה
של ' פיליטיאה ' של אזרחים האמורים לקהת חלק בשלטון מחייב אותם לדעת את

הליכותיו .

גידולו המספרי של הציבור האוטונומי  ,מעבר לאפשרות של שלטון ישיר  ,ולמעשה אף

מעבר לאפשרות שלטון על  -ידי

נציגים ,

וסודיות ההחלטות המדיניות מונעים זאת לגבי

ההווה  -אך מן הדין כי תהיה ידיעה ציבורית של העבר  ,ועבר קרוב ככל האפשר  .קיצור
זמן שמירתו של חומר ארכיוני כחומר סגור ופתיחת הארכיונים לאחר שלושים ועשרים
שנה הם מסימני הדימוקרטיזאציה של הידיעה

ההיסטורית .

ההכרה ההיסטורית מחדדת

את יכולת השיפוט של הציבור  ,את יכולתו להעריך ולשפוט סיטואציות והכרעות ולהסיר

.

מסתורין ואגדות הנספחים באורח מאגי אל גיבורי ההיסטוריה ההיסטוריון אכן אינו נביא
ואינו מדינאי אידיאלי הקורא בעבר  ,בהווה ואף בעתיד כבספר הפתוח  .אולם הוא צריך
להיות נאמן על היפוש האמת ומודע לאפשרויות שבסיטואציות וגם לגבולן  ,למשמעותן
של ההלטות וגם למחירן  -והוא מותיר מרחב קטן יותר ליומרת האינטיאיציה של מנהיגים

בעלי סגולה  .מבהינה זו מקום ההיסטוריון בחברה ההדשה הוא כה נכבד  ,עד כי מוצדק
לשאול אם ההשכלה הפורמאלית והעמידה במיבחנים של מתקר ספציפי אכן נותנים בידו
סמכות המבין

והשופט .

זיקתו של הציבור אל ההיסטוריה הקרובה ועניינו בה נובע גם מן המעורבות הרבה של
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חיי הציבור בחיי

הפרט

בדורנו .

מלחמות ומהפיכות  ,משטרים ומשברים היו לגורמים

מכריעים במעגל החיים הפרטי וקבעו אותו לא פחות מאשר נטיות

והחלטות אישיות .

התודעה ההיסטורית קיימת גם כתודעה ציבורית  .היא כהגמשת מניע למחקר ההיסטורי
וניזונה מן המחקר ההיסטורי  ,אולם אין היא זהה עמו  .המחשבה ההיסטורית של המאה
הי " ט הנחילה את ההיסטוריות כסימן זהות של חוק וחברה  .סברתם של אנשי המאה הי " ט

היתה  ,כי כשם שאין החוק יכול להיות מובן על  -פי כלל החוקים הקיימים ואף לא על  -פי
הקריטריונים הראציונאליים המונחים ביסוד
גם

החברה .

החוקים  ,אלא רק על  -פי ההתפתחות  -כך

החברה והקיבוץ הלאומי אינם רק לשון  ,מנהג או טריטוריה אלא גם

עבר .

הוא המעיד עליה יותר מסימניה

הגלויים .

משמעותה זאת של ההיסטוריה רווחה ורווחת

עד היום בייחוד במזרח אירופה

ובמרכזה .

אין צורך לומר עד מה השפיעה על ההכרה

ההיסטורית היהודית והלאומיות היהודית  ,אם  -כי ניתן לומר  ,שיש לה שורשים יהודיים
שהמחשבה האירופית המושגית קיבלה

מהם .

היא הקנתה עניין רב להיסטוריה  -אולם

היא גרמה גם לעיוותה ולסילופה בשל הרצון ליפוי

ולהאדרה עצמית .

העניין המובהק בהיסטוריה היישובית שואב ממקורות רבים  ,שונים ולעיתים

מנוגדים .

הדור הוותיק מבקש להנחיל באמצעות ההיסטוריה את נאמנויותיו ומפעליו כמופת לדורות

הדור הצעיר מבקש להבין את הסיטואציה אליה נקלע  -סיטואציה של עוצמה

הבאים .

וסיכון גם יחד  .הוא מבקש להבין את הדברים  ,לא רק מנקודת  -הראות הפנימית של הדור
הקודם אלא בכל היקף המגעים של ההיסטוריה הזאת עם מעצמות  ,דעת קהל ובראש

וראשונה  -ערבים .

הוא מבקש לדעת מה מתמיד ומה קיקיוני בתהליכים שהביאוהו ' עד

הלום '  ,באיזו מידה הוא נשען על אדנים יציבים ובאיזו מידה על צירוף מאורעות מאושר

או אומלל  .יתר על

כן  :הוא מבקש לא רק לקבל בירושה את נאמנויותיו וערכיו של הדור

הקודם אלא לבדוק את תוכנם  ,לראותם על רקע השעה ההיסטורית בה נולדו ולבחון את

תוקפם הקיים ועומד לגבי עצמו  .הוא מבקש להציג הן את הסיטואציה והן את הרעיונות
במונחי המחשבה הראציונאלית  ,ולא לקבלם מכוח המליצה הפאטיתית השיכורה

מעצמה .

הוא יבקש לתור אחרי שורש קיומם של מוסדות ומפעלים ועל ההצדקה הקיימת ועומדת
להם בהווה לאחר שהוקמו

בעבר .

' מנהגי האבות ' הטובים  ,שהרומאים האמינו כי מכוחם

.

באה גדולתם  ,חולפים כאן עם האבות הבנים מבקשים לשמר וגם לבקר את סגולת האבות

ופונים לחקור אותם במושגיהם שלהם .
לא רק העניין הציבורי אלא גם העניין האישי מוליך את הדור אל עיון בהיסטוריה

.

הקרובה בתוך האפוס של המאמץ וההישג חולפים החיים האנושיים  .מניע מובן הוא איפוא
לבחון את העבר ולשבץ את הגורל האישי בתוך הדפוסים המשמעותיים ולהבין את העיצוב

.

המוסדי  ,הכלכלי והחינוכי שלמעשה לש את הגורל הפרטי וקבע אותו לא במעט הגיון
השתנות אזורי המגורים וסגנונות הבנייה  ,דרכי התחבורה ונוף הצומח מעורה בהיסטוריה

הציבורית והמוסדית .

על המחקר והחוקר של תולדות היישוב והציונות

ואף זאת

:

בתוך חזיון העלילה היישובי ישנם בני חזיונות של ירידה ושקיעה  ,שמאז

ומתמיד עוררו נוסטאלגיה ועניין אינטלקטואלי גם יחד ; מן העולם עוברים העדה הספרדית ,

המושבות הוותיקות  ,הבית היהודי המזרח  -אירופי  .ההיסטוריה היא אחד ממימדי השימור ,
נוסף על פולקלור וספרות  ,זכרונות
(ד)

וביוגראפיות .

כללים ופרטים בחקר ההיסטוריה

ההיסטוריה אינה רק בת עיונים כלליים ומופשטים אלא גם בת סיטואציות היסטוריות
מסויימות  ,אשר עוררו את העניין בה  ,קבעו את תחומה ועיצבו את

שיטותיה .

לא רק

השפעת המדעים האחרים ותמונת העולם בכללה  ,כמו המרת החסד האלוהי בטבע האנושי ,
או המרת האחידות בגוון והיציבות בהשתנות  ,השפיעו עליה אלא גם מאורעות ההיסטוריה

עצמם .

לא רק הביקורת הפילולוגית ונטישת פירוש מסורתי של טקסטים הולידה אותה

אלא גם היא החיזיון האנושי עצמו

לצרה .

מאז ומעולם היו שינויים גדולים כנצחונות  ,מפלות ומהפיכות  ,מעוררי העניין

ההיסטורי .

במרחב רחב יותר וברובד עמוק יותר תהו ההיסטוריונים על סוד הלידה  ,הצמיחה  ,הירידה
והכליון של ממלכות ומשטרים  .המאה הי " ח הוסיפה לעניין קדום זה את הרצון לראות את
תולדות האנושות כמפעל עצמי ולא כמעשי האל  ,כיצירה ולא

כגזירה .

הכרת אחדות

האנושות ובקשת המגמות המאוחדות בתוך הבדלי הזמן והמקום הזינו את העיון

ההיסטורי .

עיון זה קיבל את ההנחות הפילוסופיות על  -דבר האהדות וההגיון בהיסטוריה  ,אולם ביקש
לגלות אותם בתוך נסיבות הזמן והמקום ולא מתוך גזירה

מושגית .

הרדר ורנקה הם

שותפיהם וגם מתנגדיהם של אנשי ההשכלה ושל הגל .
תפיסת ההיסטוריה הכוללת של מניחי היסוד להיסטוריוגראפיה החדשה היתה אפשרית
גם משום שהמרחב שנגול לעיניהם היה מצומצם  .המרחב הוגבל לאירופה  ,ולמעשה לאירופה
המערבית

והמרכזית .

אף במרחב מוגבל זה היתה זאת היסטוריה שמרנית  ,אשר ביקשה

לשמר את הכוחות והסגולות שהתגלו בה  .הצירוף של הרוח ההלינית והאירגון הרומאי ,
הנצרות והשבטים הגרמנים הונת על  -ידם כיסוד לציביליזאציה שלהם  .האיזון בין שלטון

להירות אריסטוקרטית  ,בין כוח לבין רוח  ,היה נהלת מורשת זאת  .העיור והתיעוש  ,עליית
ההמונים והדימוקראטיזאציה היו זרים

וחשודים .

אמנם  ,גם במושגי דיונו שלו העיקה

על רנקה שאלת היחס בין פילוג לאחדות בתולדות אירופה  ,ובין כוח פוליטי לעקרון
רוחני  ,השאלה שהדורות הבאים של ההיסטוריוגראפיה הגרמנית  ,ובייחוד מימיקה  ,ראו

.

בה את המתיחות בין אזרחות העולם למדינה לאומית שאלת היחס בין הכוח לבין העקרון
הרוחני המזיני  ,וכתוצאה מכך בין היסטוריה פוליטית להיסטוריה אינטלקטואלית  ,היא
שאלה מרכזית עד

היום .

ההתמסרות הנלהבת של רבים מהיסטוריוני המאה הי " ט למחקר ההיסטורי נבעה מתוך
האמונה בהגיונה של ההיסטוריה וביכולתו של אדם לפענחה ; בה היה טמון הפשר
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להתפתחותה של

האנושות .

היא גם נבעה מאמונה ביכולת למיצוי עובדתי  ,לחקר של כל

העובדות שיש ביכולתן להראות התפתחות זאת  .כותבי המהדורה הראשונה של ההיסטוריה
המודרנית של קמברידג ' הונחו על  -ידי אמונה זאת  .אולם כיום אין מצויה עוד האמונה ,

העבר .

כי ניתן לנו לאסוף ולתאר את כל העובדות וליצור מכוחן תמונה שלימה של

ההיסטוריון בימינו רואה עצמו פעיל בבחירת העובדות ובפירושן  .כל תמונה היא חלקית
ומועמדת לשינוי מכות מתקר חדש  ,מושגים

חדשים ,

נקודות  -ראות

חדשות .

להיסטוריון

בן זמננו נראה גם כי השאיפה הגדולה של היסטוריוני המאה הי " ט לגלות ' מגמות '
בהיסטוריה ארוכת  -טווח ,

לדמית

אומה לאורגאניזם ולמצוא בה ' סיבתיות ביולוגית '  ,היהה

אפשרית בגלל המרהב ההיסטורי המוגבל  ,הידיעה העובדתית הקטנה יחסית  ,והשימוש

הבלתי  -ביקורתי במונחים מתחום הטבע  .כיום אין ההיסטוריונים נוטים לתת את דעתם
רק על קווי הזמן הארוכים של אומות ותרבויות  ,אלא להקפיד ולחקור את שפע המקורות
שנפתה לפניהם ואת קשרי הגומלין המורכבים ביניהם  -המהווים את הארג

ההיסטורי .

העניין הציבורי ומדעי החברה העלו שלל של נקודות  -מבט הדשות לבחירת השאלות

הבוחנות את החומר ההיסטורי .עצם עיסוקו של ההיסטוריון במרחב הגדול והרב  -מישורי
של ההיסטוריה  ,הכולל היסטוריה חברתית וכלכלית  ,צבאית  ,מדעית וחינוכית הקטינו את
שאיפתו ויכולתו למצוא מגמות מאחדות במשכי זמן ארוכים  .מפנה זה עשה את המתקר
מדוייק יותר  ,אך אפשר לומר כי הוא גם צימצם את אופקיו  .החוקר שקע בפרטים ואיבד

את היכולת והרצון לפרש את הזמן לאורכו .
והמקצוע הפך חבל נחלתם של עניי  -הדעת .

המוטיבאציה לעיסוק היסטורי נדלדלה

למעשה  ,ארוג המחקר המפורט בתוך תמונה כללית שאינה נקבעת רק על  -ידי חקר הפרטים
אלא גם קובעת אותו  -אולם אין התמונה הכללית מעוצבת על  -ידי תכליתיות אורגאנית

המתגלמת בציבור אלא על  -ידי הכללות מוגבלות יותר  .הבדל גדול הוא
ההיסטוריה

האנגלית

החדשה

כמעבר

מאימפריה

שלטת

אם מתארים את

למדינת דדמוקראטיה

למופת  ,או כהידרדרות ממעצמה עולמית אל מדינה אירופית לא  -מנהיגה

; אם

ורווחה

מתארים

את בריטניה במלחמת העולם כלוחמת הרות  ,או כלוחמת לשמירת האימפריה ונגד נסיון
איחוד

אירופה .

המחקר האמפירי יכול להשיב תשובה לעיצוב המסגרת רק

בחלקו .

ההיסטוריה אינה חד  -משמעית  .היא תלויה לא במעט בהסבר על  -ידי ערכים הקובעים את

מסגרתה  .היחס הזהיר והמסוייג אל גילוי ה ' מגמה ' הטמונה בהתפתחות בזמן בטווח ארוך
לא הוליך את ההיסטוריונים אל העובדה הבודדת כוודאות

היחידה .

היפוכו של דבר -

העובדה נארגת בהקשרים שונים ולא רק על רצף הזמן של תברה אורגאנית המגלמת

סיבתיות דומה לזו של אורגאניזם או המגלמת עקרונות רוחניים  .החלטה פארלאמנטארית
זו או אחרת לא תוצג כביטויה של ' רוח האומה '  ,אלא מתוך מחקר מדוייק של כוחות
חברתיים וייצוגם בפארלאמנט  ,של אידיאות  ,מסורות  ,אישים  ,אינטרסים  ,הערכות  -מצב

.

וכד' ההסתייגות כלפי ההסברים המופשטים לא תוליך רק אל המקורות והעובדות המבודדות ,
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עובדות המצויות בעבור ההיסטוריון עד אין  -סוף  ,כי כמעט כל מהלך נרשם  ,מדווח ,

מסופר  ,מודלף  -אלא מתוך

חיפוש המשמעותי שבהם .

ייתכן  ,שההיסטוריון של ימינו פחות בטוח בהגיון ההיסטורי וביכולת למצות את החקר
העובדתי  .אולם עדיין הוא ער לכך  ,שעולמנו מלא שרידי עבר  ,מודעים

ובלחי  -מודעים.

האמונות והדעות  ,המוסדות והאירגונים  ,המיבנים הארכיטקטוניים ויצירות האמנות כולאים

בתוכם בצורה מודעת ומודעת  -למחצה עקבות והדים מתקופות

שחלפו .

תקופות תמורה

כימינו ערות אף יותר מאחרות לאפשרויות הרבות והשונות של מיבני חברה וחיים

אנושיים ; רב  -הגוניות שבפגישת

תרבויות מעירה את העניין ברב  -הגוניות ההיסטורית .

הסוציולוג והאנתרופולוג יבקשו לפענח את צופן הסתרים של העבר השליט בחיינו

בריבוא הצורות של לשון ונוהג על  -ידי

מערכת לוגית  .כנגד זה  ,יבקש ההיסטוריון להכיל

.

את המערכת ואת האירוע  ,את התבניתי ואת המקרי הוא יבקש לגלות בעבר את לידת
הנאמנויות

והזהויות

המוסיפות לחיות בהווה  -ואת התחברותן לקבוצות חברתיות

;

חזיונות צמיחה ומראות כליון יעוררו אותו לתהות על דברי  -הימים .
(ה)

ידיעת העובדות לאמיתן וכושר עמידה מעל לחומר ההיסטורי

הכיוונים הרבים והשונים של המתודולוגיה ההיסטורית מסכימים כולם כי ההיסטוריה
עומדת על המתח בין העובדה הפרטית לבין המסגרת הכללית  ,שבתוכה היא משתלבת

.

ומכוחה היא קונה את חשיבותה ניסוח זה הוא מעין מכנה משותף בין השיטות השונותו

המבקשות להגדיר יחס מדוייק יותר בין עובדה פרטית למסגרת כללית.
ההיסטוריון מודרך על  -ידי השאלה שהוא שואל ועל  -ידי הכהגמעות הכללית שהוא מחפש
בעובדה הפרטית  .שאלותיו באות ממקורות שונים  -מן התודעה הציבורית השואלת כיצד

אירע מה שאירע  ,מעלייתם של אספקטים בתודעה  ,כגון היחס בין אדם לסביבה ( עם זיהום

הסביבה )  ,או ממדעי החברה והמדינה ( היחס בין משטר פוליטי לדרך ניהול מלהמה ) .
אם שאלותיו הן בעלות משמעות כללית  -לעולם מבוססות תשובותיו על הספציפי.

אולם

תפקידו של ההיסטוריון קל יחסית כאשר הוא ניצב מול שאלה מוגדרת ומוגבלת  -כגון

מי יסד את תל  -אביב

?

שאלתו נוחה יחסית לתשובה כאשר היא על מישור אהד  -כגון

היסטוריה דיפלומאטית מסורתית הבאה להסביר את הסכמי קונגרס וינה בשנת  , 1815למשל .
תפקידו קשה יותר כאשר נושא מחקרו אינו מוגדר בשאלה פשוטה וחד  -משמעית ,אלא
הוא כללי ( ' אנגליה האליזבטנית ' ) ומשתרעת על פני מישורים רבים ושונים  -שמסרי ,

.

גיאו  -פוליטי  ,רוחני  ,כלכלי  ,אישי וכו ' בכל מקרה ההבחנה המיידית בעובדה היסטורית
היא בין היסטוריון פאסיבי ,הנכנע למקורותיו והולך בעקבותיהם  ,לבין היסטוריון פעיל
הכופה את שאלותיו על ההומר ההיסטורי .מה מדכא המחזה של עבודות שהן אוסף ציטוטים
ומשפטי קישור  ,או צרור עובדות ללא הבהנה בחשיבותן

מצויות עבודות מעין אלה בכל השלבים של הכתיבה

ובמשמעותן.

למרבה הצער

ההיסטורית.
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נוכח היקפה של יומרת ההיסטוריונים ומורכבות תפקידם  ,נוכח שפע המאורעות והמקורות
וחוסר אחידות בשיטות  ,מחמירה שאלת הכשרתם של היסטוריונים צעירים

לתפקידי מחקר .

אפשר לקבל עמדה מוותרת  ,כגון זו של אריסטו  ,אשר פסלה אנשים צעירים מלעסוק
בתורות מדינה וחברה מכל וכל  ,משום שנסיונם אינו מספיק  ,ולהגביל את העיסוק לבני
ארבעים שנה ומעלה ולבעלי נסיון

ציבורי .

אפשר לקבל את עמדתו הרזיגנטיבית יותר

של מומסן  ,שטען כי היסטוריון נולד ואינו

נוצר .

עם זאת ראה מומסן בלימודים של

המוסדות הקלאסיים את הדרך הטובה ביותר להכשרתם של היסטוריונים  :כי בהם ראה
את אפשרות השילוב של הנושא הבודד בתוך מערכת חברתית מקפת  .כל חוק או נושא
תפקיד

מתפרש

בהם

בהתייחסותו

למכלול

של

מוסדות ,

וזה

של

פישרה

הראייה

ההיסטורית .
הבעיה מחריפה במקרהו של ההיסטוריון הצעיר העוסק בתולדות הציונות והיישוב  .הוא
חסר נסיון אישי  ,המוליכו בדרך אינטואיטיבית לראות את שילובי הדברים ולייעד לכל
אחד מן המאורעות הפרטיים את מקומו במערכת

ההיסטורית .

הוא כמעט חסר ספרות

היסטורית מופתית  ,המאפשרת לו להתמסר לחקר הנושא הפרטי מתוך שילובו במערכת
קיימת ושימוש

בה .

הוא מלא בהערכות הקיימות בציבור לאישים  ,מאורעות ,

תנועות .

מוצעת לו חלוקה לתקופות ומוצע לו הסבר שהוא פרי הפולמוס הציבורי  .כנגדו עומדים

מנהיגים אנשי  -שם המסבירים בעצמם את ההיסטוריה  .כיצד יוכשר לתפקידו

?

אנושית .

אמת הדבר  ,כי אימון היסטורי מחייב מידה של נסיון אנושי ושל הבנה

שום

מתכון מופשט של מוטיבאציה אנושית ושום תבנית של התנהגות אינם יכולים לבוא במקום
כושר ההבנה של הסיטואציות הממשיות

האין  -סופיות .

אולם אין לומר  ,כי הכיוון של

ההבנה הוא חד  -סטרי  :מן הנסיון במציאות אל הלימוד ההיסטורי  .יש לו גם כיוון הפוך -
מן הלימוד ההיסטורי המקיף את סוגי המקורות הפומביים והפנימייב אל הבנתה הטובה

יותר של המציאות  .אם הכושר הנחוץ להיסטוריון צעיר הוא משהו מכושרו של הסופר -
הנה אין לומר כי סופרים צעירים הם לעולם סופרים חסרי  -הבנה  .רעננות הגישה והנכונות
לשאול שאלות חדשות שקולות לעיתים כנגד ההכמה הצבורה מן

הנסיון .

אדרבה  ,בעלי

נסיון דיפלומאטי ופוליטי הבאים ללימודים ההיסטוריים אינם מסוגלים לעיתים להשתחרר
מן הלשון האפולוגטית או מן הראייה המפלגתית ואינם יכולים להתרומם אל מעבר לטיעון

החד  -צדדי ולהבין את הצד האחר מנקודת ראייתו שלו ,

האידיאית או הפוליטית .

יכולתו של ההיסטוריון הצעיר לעמוד מעל לחומר ההיסטוריה המעשית מקורה בשליטתו

במקורות  ,בראיית המרחב בזמן ובשטח ובהבנתו של מרחב זה  .יכולתו של ההיסטוריון
לעמוד מעל להיסטוריה אינטלקטואלית של גיבורי מחקרו צריכה להיות מושרשת בשליטה
במושגי היסוד של האידיאולוגיה  -ביכולת להבינם לשורשם וגם לבקרם לפי מקורם
האינטלקטואלי ולפי תפקידם החברתי  .על ההיסטוריון הצעיר להתגבר על היחס התמים

של הקורא המאזין והצופה הרגיל אל המלה הכתובה והמושמעת  .ההיסטוריון חייב לראות
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את החדשות לא רק מנקודת  -ראות הקהל מקבל החדורות אלא גם מנקודת  -הראות של עושי
החדשות  .הוא צריך להיות בעל שכל המבקר כוונתה של כל ידיעה  ,עמדה והצהרה ולהכיר

את השילוב בין כוונת הפועל ההיסטורי לבין אמצעי התקשורת .
למרות הצורך של ההיסטוריון להכיר את הסיטהאצהת מתוכה וגם להתנענע מעליה ,אל

לו לחטוא ביהירות ובהתנשאות על גיבורי ההיסטוריה  .הכרת כל צדי המתרס על  -פי

.

המקורות והחכמה שלו לאחר מעשה אינה עושה היסטוריון למדינאי מצד שני  ,התשש
להשתעבד לפנייה  ,להיתפס לאשליה  ,או להיות מוקסם ומשועבד לעוצמתם של גיבורי
ההיסטוריה  ,מפנה את ההיסטוריון הצעיר לעיתים לציניות הרואה את כל ההיסטוריה

כריקמה של תככים ומזימות  .הציניות המרירה של מאוכזבים או הציניות הזולה של רכילות

עיתונאית אל לה לחדור אל התיאור ההיסטורי המתפש משקל  -נגד לרטוריקה הציבורית .
גיתה הזהיר גם את ההיסטוריונים  ,כאשר תיאר את הצירוף של זואילו  ,המבקר שזלזל
בהומירוס  ,ותרסיטס שזלזל בגיבורי טרויה -
אף עת יצלה מפעל נהדר
יחר
אפי - .
כאש . -
מיד י -
-.
שפל  ,כל רם השפל ,

הדם

מ יר ? ?  ?: ' eר -
טף  :ה ל9ד ~
ונעם

"

? מל '

9יי

בעילם
י
יהי יגא י
וכף .
י-
:

:

( פאוסט ,

(ו)

חלק ב ' עלילה א '  ,תרגום

י' ל'

ברוך )

מליכין סול כל המקורות ושימוש בהם

.

ראשית דרכו של ההיסטוריון היא אל המקורות במקרה של ההיסטוריה היח? ובית  ,אין

עצם התפקיד הראשוני של קביעת עובדות מדוייקות  ,ואפילו איות שמות ומונחים ודיוק
בתאריכים  ,מן התפקידים

לתלמיד ההיסטוריה

הוא ,

הקלים .

אולם אהד העיקרים אותם יש להקנות להיסטוריון או

כי חשיפת המקור וביקורתו ואף איסוף המקורות והעמדתם

על דיוקם אינם אחרית עבודתו אלא ראשיתה בלבד  .המקור אינו אלא אמצעי לשיחזורה

של עובדה החשובה במידה מספקת כדי להיחשב עובדה היסטורית  .ואילו העובדה צריכה

להשתלב בנושא כללי ובתהליך זמני .
כדוגמא לדרך חינוכו של היסטוריון עשוי לשמש העיתון כמקור

המודרנית רווח השימוש

בעיתונות .

.
בהם .

הוא רב  -גוני

:

היסטורי .

בהיסטוריה

להשגת מידע  ,לבחינת דעת  -קהל ,

לעקיבה אחרי פולמוסים פומביים אולם שימוש זה גדוש סכנות ומוקשים  ,ועל נקלה יכול
תלמיד ההיסטוריה להיכשל

במידה רבה מחייב החינוך ההיסטורי התגברות על

אמצעי  -התקשורת  -הכרת אופיין הבלתי  -בדוק של הידיעות  ,אופיו החלקי והשטחי של
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התיאור .

בגלל המיידיות של העיתון ופנייתו לקהל רחב ובגלל הסודיות של השיקולים

וההחלטות החשובים  ,אין העיתון מסוגל בדרך כלל לעמוד באמות מידה של הצגת דברים
מעמיקה  .האופי המכוון של הצגת הידיעות ומשתק הגורמים הרבים בפרסום  -ממשלתיים ,

אינטרסנטיים ועיתונאיים  -מוסיפים לאי  -מהימנותם של אמצעי התקשורת  .ההיסטוריון ,
הכותב בסופו  -של  -דבר בלשון טבעית ומשתמש רק באופן חלקי בלשון הנטולה ממערכות

שיטתיות  ,עשוי ליפול על נקלה גם בפח של הלשון העיתונאית  -ולהיהפך לעיתונאי של

העבר .

במקום שביקורתו  ,היקף ראייתו ועומק דעתו של ההיסטוריון יעצבו את הכתיבה

העיתונאית  ,קורה לעיתים היפוכו של דבר  ,וההיסטוריון הצעיר נהפך לפקיד המעתיק
עיתונים

ישנים .

הבעיה אינה פחות חמורה בייחוס המשמעות ההיסטורית לאותם חלקים בעיתון המסוגלים
לשמש מקור מהימן  -כגון מאמרים פובליציסטיים ( אף שגם הם נבררים ולעיתים מתוקנים

על  -ידי

המערכת ) .

לעיתים נוטה התלמיד להמיר את התהליך המציאותי בשורת ציטוטים

.

ממאמרים כאלה  .אולם מספר המאמרים הוא אין  -סופי  ,וחלקם נשארו חסרי רישום העתקה

חוזרת של מאמרים על  -ידי היסטוריון היא מסימני הבאנאליות

המתגנבת למדע

ההיסטורי .

על התלמיד ללמוד כי מאמר  ,ככל שריד  ,אינו אלא עדות אחת מכלל עדויות רבות  ,ובטרם

יכלול אותה בעבודתו עליו לשקול את מידת חשיבותה  -מי כתב את המאמר  ,מהי
הארגומנטאציה שלו  ,מהי מסקנתו  ,כלפי מי נכתב  -כלפי פנים או כלפי חוץ ובאיזה
הקשר היסטורי  .המציאות היא רב  -מימדית  ,בה נפגשים תנועות וזרמים  ,קבוצות חברתיות ,

אישים ואידאות תוך  -כדי השגת תכלית משותפות או

מאבק  ,וכושרו של ההיסטוריון

נבחן בייחוס כל תעודה בודדת למימד שאליו היא שייכת  .למשל

:

הכרזה של מנהיג פוליטי

אינה פילוסופיה  -אם  -כי היא נשענת לעתים על הנחות אידיאולוגיות  -ויש לשקול
אותה במישור הפוליטי
חברתית ובסיטואציה

;

לא הידושה הרעיוני חשוב אלא כהטמעותה במערכת כוהות

פוליטית .

אימונו של ההיסטוריון צריך לעמוד גם על הכרת העושר הבלחי  -נדלה בכל תופעה
חברתית  .אפשר לתאר ועידה לפי מהלכה משעה לשעה  ,אולם זה יהיה תיאור אטום ותסר -

הבנה .

קודם לתיאורה של ועידה יש לבחון מה משקלה בקונסטיטוציה של המפלגה או

במציאותה הפוליטית  ,מה עמד בה להכרעה  -במונחים מוחשיים ופחות מוחשיים ( סמכות
מנהיגות  ,נאמנות

לציבור )

ומה הושג  .מי שיכתוב תולדות ועידה זאת מנקודת  -ראות של

אישיות בודדה  ,יכתוב בוודאי דברים שונים מאשר מי שיכתוב על תולדותיה מנקודת -

ראות של המפלגה בכלל .
בכל אלה נאבק ההיסטוריון הצעיר עם המקורות  -וביחוד עם המקורות העיתונאיים -
והוא מבקש לחלץ את המקור מהקשרו העיתונאי ולשבצו במבנה היסטורי  .עם זאת  ,עליו
להעריך את יתרונה של

העיתונות .

בה משתקף אופק הזמן ומרחב האפשרויות הנגלה

לציבור בשעת מעשה יותר מאשר במקור אחר  .הקורא עיתון מתקופה מסויימת מגלה את
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המרחב שהיה לעיני בני התקופה  -ואת אפשרויות העתיד כפי שהם ראו אותם בטרם

יהיו בעלי חכמה שלאחר מעשה  .אי  -ידיעת העתיד משותפת לכל

הדור  ,החל ממדינאים

פשוטי  -עם .

חורצי גורלות ועד

בעברו מעולמם של המקורות הגלויים אל המקורות הארכיוניים ניצב ההיסטוריון הצעיר

לעיתים כמו עליזה בארץ הפלאות  .הכרזות ונאומים מתפוררים לנגד עיניו והוא כאילו

.

לופת את הכוחות המכהויים  ,הוא רואה את המערכת הנסתרת המניעה את ההיסטוריה הוא

.

יוצא מן העולם של הצדקנות ומתייצב בעולם המיקוח הממשי הסמוי לבני  -תמותה רגילים

.

נעשה גלוי לעיניו  .יש שהוא רואה את עצמו כעומד במקומם של המדינאים פעמים אחרות

הוא רואה כיעודו להביא את האור לציבור המסנוור באורות הפרסומת והמותעה על  -ידי
בעלי

כוונות

ופניות .

אולם  ,עם כל חשיבותם של המקורות הארכיוניים והיתרון שהם

מקנים להיסטוריון  -אל להם לרשת את מקומו של ההקשר

הכולל .

העובדה שעניין

כלשהו מופיע בתעודה ארכיונית עדיין אינו מעלה את חשיבותו מעל לכל עניין אחר -

שאינו מופיע בתעודה

כזאת .

התעודה הארכיונית אכן טובה לביקורת המישור הפומבי

.

של מעשים והתבטאויות  ,ושיקולים רבים מופיעים בה בלבד אולם אסור לה לבטל כליל
את מישור ההתבטאות הציבורית  -שהוא מישור בעל מימד עצמי  ,ואסור לה להשתלט

על כל הנושאים הגלויים  .המקורות הארכיוניים הם לעיתים קטועים וחלקיים  ,ורק בסיוע
מקורות אחרים יכול ההיסטוריון לחשוף את התמונה

תכלית עבודתו

:

המקפת.

וזו אמנם חייבת להיות

להשיג את התמונה המקפת של התרחשות  ,על  -פי המרחב שנותנים

בידו השאלה שאותה הוא שואל והמושג שבו הוא משתכהי .
(ז)

בין מדע ההיסטוריה למדעי החברה

אחת הדרכים המוצעות והמקובלות לשחרורו של ההיסטוריו 7מן האנטיקווריות שבהעתקת
מקורות הוא האימון במדעי החברה  .מדעי ההברה נותנים את דעתם על משמעות העובדות
הבודדות מנקודת  -ראות של מסגרת כללית
המוסד או האדם בתוך כלל מושגי

ומופשטת .

והברתי.

הם מבקשים לאתר את המאורע ,

כאשר המקורות הם בודדים וממלאים רק

חלק מן התמונה ההיסטורית  ,מראה הגישה של הסוציולוגיה או של מדע המדינה כי נשאר

שהידוע רב מדי היא יודעת להשיר אינפורמאציה

מיותרת .

יתרונם של מודאלים תיאורטיים רב יותר בהיסטוריות חלקיות  ,כמו היסטוריה

כלכלית .

מרחב בלתי  -ידוע

;

במקרה

במקרה זה העובדות כשהן לעצמן אינן אלא צירוף בלתי  -משמעותי של מעשים ומקרים -

ואילו המודאל מקנה להן אחדות ומשמעות .
הסוציולוגיה ומדע המדינה עשויים ללמד דיוק בשימוש במינוח של קבוצות חברתיות

ומוסדות .

הם עשויים להבהיר מושגי ' מעמד '  ' ,מפלגה '  ' ,כהמפחה '  -ואף להקנות מושגי

הבחנה וניתוח ( כגון גישות ' אוניברסאליסטיות ' או

' פרטיקולאריסטיות' ) .

אמנם  ,עליהם

להיזהר לא להלביש מושג ' מפלגה ' מופשט על מפלגה ישובית שתוכנה מיוחד מאד ושונה
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ישראל קולת

.

מתקופה לתקופה ההיסטוריונים עוררו פעמים רבות את השאלה העקרונית על  -דבר קיומם

של מושגים כוללים כמו 'דת '  ' ,חברה ' ו ' מהפיכה '  ,בעלי מבנה והגיון  -פעולה משל עצמם
מעבר לדתות  ,לחברות ולמהפיכות

ויותר לאלמנטים משווים מבלי לוותר

מסויימות .
על לימוד התופעה הספציפית .

אולם ברור  ,כי הם עצמם נזקקים יותר

מדעי החברה העשירו את ההיסטוריונים בנקודות  -ראות חדשות  ,שפתחו לפניהם מקורות
חדשים והעלו חומר אשר לא הוכר עד

כה .

הנטייה לחקור דעת  -קהל או לבחון את

השתקפותן של תמורות משטר וחברה בעיירה קטנה ( לכותל

דוגמת עיירה אחת

בגרמניה ) -

:

נתקבלה בהשפעת מדעי

עליית הנאצים לשלטון לפי

החברה .

בדומה

לכך החלו

היסטוריונים לתת דעתם על חומר לוקאלי  ,דיוני בתי  -משפט וכדומה  ,בהשפעת מדעים

אלה .
אולם אין להתעלם מן הקשיים הרבים ומאי  -ההתאמה בין הגישה של מדעי החברה לבין
הגישה

ההיסטורית .

תלמיד מדעי החברה מתייחס בזלזול אל ' המקורות ' של ההיסטוריון

ואל קפדנותו בבחירתם

ובביקורתם .

הוא מעדיף את המקורות הנוחים לגישה ככל שהם

מפוקפקים במהימנותם  .הוא נמהר בהכללה הנעשית על  -פי חומר בלתי  -מהימן ולהוט אחרי

דפוסי הסבר  .לגביו קודם העניין האנאליטי בדגם לצורך בפירוש תומר מסויים  ,ואין הוא

נותן את דעתו על רב  -גוניותם של הכוחות הפועלים העושים כל הסבר לחלקי

במערכת החברתית השיטתית ולא בהתרחשויות המסויימות

בזמן .

; הוא

מעוניין

שעה שההיסטוריון

רואה בהתרחשות החברתית תופעה שהיא ' יותר ממקרית ופחות מהכרחית '  ,מדגישים אנשי

מדעי החברה את הצדדים הדטרמינאטיביים במציאות  .על ההיסטוריון נאמר שהוא ' צרכן

של חוקים כלליים יותר מאשר יצרן שלהן ' ; הוא מעוניין בהם רק במידה שהם מסייעים
לו בפירושו של

החומר .

אפילו ההיסטוריון הכלכלי נבדל מן הכלכלן בכך  ,שהמודאל

משמש לגביו היפותיזה בלבד לשורת

עובדות .

לעולם הוא מאמץ לעצמו את אלמנט

הההלטה האנושי ; איל הוא מצטמצם בנתונים הכלכליים הטהורים  ,אלא מציב עצמו כעד
גם לגורמים

הבלחי  -כלכליים .

קנה  -המידה לחשיבותה של עובדה לגבי ההיסטוריון אינו בהתאמתה לתיאוריה
ותופעה

חברתית אינה נבחנת רק מבחינת תרומתה לקיום מערכת הברתית

כללית ,

כלשהי .

מנקודת  -ראות זאת רק הבחנות הנחשבות כרלוואנטיות לכלל הגורל החברתי במהלכו בזמן
ישובצו בתיאור

ההיסטורי.

אף הופעתו של רעיון חדש אינה נבחנת רק לפי תרומתה

לקיומה של ההברה  ,אלא להשגתה של מטרה היסטורית או להסברת אירוע היסטורי על

פני ציר זמן  .שעה שהתיאור הסוציולוגי הוא חד  -מישורי  ,הרי ממהותו של התיאור
ההיסטורי וסוד קסמו וטעמו הוא משהק הגומלין בין כוונה לתוצאה  ,בין שאיפה

להגשמה .

.

הצד האנושי של ההיסטוריה הוא מתן משמעות לזמן על  -ידי הצגת תכליות לעתיד אולם
תכליות אלה מעומתות תדיר עם שלל נסיבות  ,אשר מצירופן עם הכוונה של הפועל נולדת

ההיסטוריה .
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הדיאלוג בין שני צדדים אלה של ההיסטוריה הוא תוכן התיאור

ההיסטורי .

על המחקר והחוקר של תולדות היישוב והציונות

האימון במדעי החברה חשוב איפוא להיסטוריון  ,אולם הוא חלקי ואינו קולע למלוא

מטרתו .
במחצית המאה הי " ט כתב ההיסטוריון הצרפתי מישלה  ,כי ההיסטוריה האנושית היא מאבק
בין החירות האנושית לבין הכרח הטבע  .ההיסטוריוגראפיה הצרפתית אף ערה במיוחד

למשקלם של תנאים גיאוגרפיים בהתפתחותן של חברות  .בימינו אולי

קטן הצורך לגונן

על חירותו של האדם מפני איתני הטבע  -אולם גבר הצורך של ההיסטוריון לגונן על
חירותו של האדם מפני מדעי החברה  .המחקר ההיסטורי עצמו מגביר עם התפתחותו את

הערנות לנסיבות הלא  -רצוניות והלא  -מודעות

בהיסטוריה .

הוא חושף תהליכים שנעלמו

מעיני גיבורי ההיסטוריה אבל קבעו את התנהגותם יותר מן הגורמים המודעים

להם .

מבחינה זאת ניתן לומר כי יש סתירה  ,או לפחות מתיחות  ,בין ראיית ההיסטוריה כביטוי
לחירותו של האדם לבין הגילויים שמעלה ההיסטוריה

עצמה .

אמנם  ,לעולם יוכלו מגיני

את

מהלכי

המוגבל

החירות

האנושית

לומר ,

שכל

עוד

אין

לנבא

משחק

באפשרויותיו  -לא ייתכן להגיע לכלל הסבר שלם ולכלל ניבוי של

השחמט

ההיסטוריה .

קל

וחומר  -כאשר במקרה של ההיסטוריה עצם הכללים של המשתק משתנים  ,וה ' שחמט ' של
ההיסטוריה שונה מדור לדור וממקום

למקום .

יש שההיסטוריון עצמו מניח  ,כי המקורות כשלעצמם אינם מסבירים את ההתנהגות
האנושית  ,ואף

לאחר שייאספו כל העובדות לא נוכל להסביר את קשריהן על  -פי ' שכל

ישר ' בלבד  .הוא נזקק להנחות על דבר טבע האדם  .הוא יאמר  ,כי הנימוק המופיע בתעודה

אינו תמיד הנימוק הגלוי וההסבר של התנהגות כהתנהגות ראציונאלית אינו תופס  .לעיתים

מערכות ההסבר שלו הן מערכות מפוחתות הנטולות מפסיכולוגיה או מפסיכולוגיה חברתית .
אולם אף כאן אין השימוש יכול להיות בחוקי התנהגותו של ' אדם ' מופשט  ,אלא של אדם
השייך לסביבה היסטורית מסויימת  .התנהגותו של יהודי מן העת החדשה ודרך תגובתו
יהיו שונות מהתנהגותו ודרך  -תגובתו של יהודי

בעבר .

ההסבר לשוני ההתנהגות אינו

טמון רק בכללים אוניברסאליים של טבע האדם  ,אלא אף בהתנהגות ובהכרת הזהות
העצמית האופיינית לתקופה מסויימת  .לצורך ההיסטוריון  ,ייתכן שהגישה של מארק בלוך ,
המשתמשת בשרידים לשם שיחזור מנטאליות של תקופה ולאחר  -מכן שבה ומסבירה את
מאורעות התקופה לפי מנטאליות זאת  ,עדיפה על היסק מתוך חוק מופשט  ,המבקש להיות
בעל תוקף לגבי קבוצות קטנות וגדולות ולגבי

היהודית המיוחדת בוודאי נוחה יותר להבנה סגולית

תקופות שונות .
ולא אוניברסאלית .

ההיסטוריה היישובית

המחשבה הפילוסופית האנאליטית על דבר המתודולוגיה של ההיסטוריה קראה תגר על
ייחודה של האחרונה וביקשה לומר  ,כי גם היא זקוקה לחוקים כלליים ' המכסים ' את

האירועים הבודדים  .לפיה אין ההיסטוריה ' מדע רוח ' הנבדל בשיטותיו מן המדעים האחרים ,

' מדעי הטבע '  .האירוע ההיסטורי אינו אלא צירוף של חוקים כלליים ונסיבות ספציפיות .
ניתן  ,למשל  ,לנסח הכללות מסויימות היפות לכל מהפיכה  ,אם גם ההכללות לעולם מותלות
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ישראל קולת

על

סיטואציות מסויימות ושונות אחת מרעותה  .אולם אסכולה זאת המבקשת לנסח חוקים

אוניברסאליים נדחתה בצורתה הקיצונית על  -ידי

המדע ההיסטורי

;

היא חדרה לתוכו

בצורתה המתונה  ,הערה לרב  -גוניות של ההכללה ההיסטורית ולאופי השונה של ה ' כלל '
לגבי תקופות שונות  .ההיסטוריה היישובית  ,למשל  ,תתקשה לקבל חוקים כלליים על דרכי
התנהגות של כל ' אינטליגנציהי  -אולם היא תוכל ללמוד לא מעט מן ' האינטליגנציה
הרוסית ' או ' האינטליגנציה הגרמנית ' במאה הי " ט  ,משום הדמיון שבין עולם הערכים
והמשאלות והרקע התרבותי שלהן ובין אלה של ' האינטליגנציה היהודית '  .אמנם ההכללה

הפסיכולוגית ובייחוד הפסיכולוגית  -היסטורית יכולה לסייע בידי ההיסטוריון בהסברת
הפעולה האינדיבידואלית והקולקטיבית  ,ולעתים דומה  ,שהסברת טיב המוטיבאציה האנושית
נעוצה בהשקפה דתית או פילוסופית על מהותו של האדם ; אולם רבה הדרך של ההיסטוריון
עד הגיעו לשאלות אחרונות
(ח)

אלה .

תחומי העיסוק של חוקר ההיסטוריה

מאז ראשית הנסיונות לנסח מתודה היסטורית בספרי דרויזן או לנגלוא  -סיגנובוס  ,ביקשו
מדריכי ההיסטוריונים לשרטט מפה של העיסוק ההיסטורי ולציין את התחומים אשר בהם
יעסוק ההיסטוריון כדי למצות את

נושאו .

יחסי הכוחות בין מדינות למעצמות  ,משטר

פוליטי  ,דרכי החזקת קרקע  ,יחס בין אוכלוסיה להון ולאוצרות טבע  ,הקשר בין פיתוח
כלכלי לריבוד הברתי או בין אידיאולוגיות לקבוצות חברתיות  -כל אלה הם נכסי צאן
ברזל של העיסוק ההיסטורי ואליהם מתוספים נושאים חדשים מדור

לדור .

אולם שום

' מתכון ' אין בו כדי למצות את עושר הסיטואציות  .בכל עת נתבע ההיסטוריון לעמוד על
צורך ההבחנה בין עיקר לטפל  ,בין מהות להטעיה

המושגית המופשטת אינה מסוגלת

;

דרושה לו ערנות רבה שהמחשבה

למצותה .

על  -פי ' מפות ' אלה יכול ההיסטוריון לראות את שדה הדיון כולו גם כאשר מקורותיו

חלקיים .

הוא מתעורר למחקר נוסף מכוח המתיחות בין התיאור ההיסטורי הרצוי לפי

מושגיו לבין המצוי לפי מקורותיו  .הדברים חשובים במיוחד בהיסטוריה היישובית  ,שבה
יש עוד לתור הרבה אחרי המקורות

ולחשפם .

בתחומה של היסטוריה זו ניתן לומר  ,כי

קיים יחס  -גומלין מתמיד בין המחקר המסויים למסגרת

הכללית .

ההתוויה של המסגרת

מעוררת למחקרים נוספים  ,ואילו כל מחקר מעלה חומר עובדתי חדש המשנה את

המסגרת .

רפיסותה של המסגרת מקנה משקל  -יתר למחקרים הספציפיים  -אולם מחקרים אלה חייבים
לראות את הכלל

שלפניהם .
.

על ההיסטוריון אף לרכוש לעצמו שגירות בלשונה המיוחדת של התקופה ובענייניה מובן

המלים  ,הרמזים  ,ההתייחסויות נקנים רק אחרי תקופה ממושכת של קריאה בחומר  .בתחומה
של ההיסטוריה היישובית  ,הלשון כאילו קרובה  ,אולם לעיתים דווקא משום כך היא מטעה ,
שכן השינויים שחלו במובני המלים דקים ומצריכים
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על המחקר והחוקר של תולדות היישוב והציונות

(ט)

הבעיות שבחקר ההיסטוריה הציונית והיישובית

ההיסטוריה היישובית מציבה בצורה חריפה שאלות כלליות של המתקר ההיסטורי והחינוך
של ההיסטוריונים  .לא זו בלבד שלא נחקרה במידה מספקת  ,ולא זו בלבד שההיסטוריון

הצעיר הניגש אליה תפר תשתית אינטלקטואלית למחשבה לא  -עיתונאית  ,מצד אחד ,ולא -
סכימאטית  ,מצד שני ; אלא קרבת הזמן אל המאורעות והיותנו שרויים בתוך הציבור

היישובי הם מכשול נוסף בדרכו  .יתר על כן

:

הציבור היישובי נגחן בתודעה היסטורית

מובהקת  ,והדברים אמורים לא רק בזיקתו לעבר היהודי הרחוק אלא גם בהסברת הדורות

האחרונים .

אין אלה רק גירסאות מפלגתיות הבאות להקנות זכויות פוליטיות  ,אלא גם

באידיאולוגיה הציונית .

הסברים על דרך תקומת המדינה הטבועים

המכשלה הראשונה שבפניה עומד היסטוריון יישובי היא הנטייה המפלגתית להסביר את
קורותיו ועמדותיו הציבוריות של כל ארגון כפיתות אימאננטי של האידיאולוגיה

שביסודו ,

בין אם היא ' מדינה יהודית' או ' חברת עבודה '  .מאחר שההיסטוריון חסר לעיתים קרובות
מכשירי

ביקורת עובדתיים ,

המראים

את

הגורמים הרבים

שמצטרפים

לקבלתה

של

החלטה או לקביעתה של עמדה ציבורית  ,הוא עלול להתפתות למקורות האידיאולוגיים

ולהסביר אף הוא כל עמדה כתרגום של הרעיון ללשון המציאות  -ולא כצירוף של כוחות
ציבוריים וצרכים  ,לחצים ואישים  ,שהמורשת הרעיונית אכן ממלאת בו תפקיד  ,אולם
לא

תפקיד טוטאלי אלא

תפקיד חלקי

ומוגבל .

לעיתים קרובות

ההיסטוריון  ,הזקוק

להיפותיזות כדי למלא את החללים  ,ואין בידו כל העובדות  ,חייב להישמר שבעתיים
מליפול בפח שמזמן לו ההסבר האידיאולוגי הטהור  .מה מביך מראה ההיסטוריון  ,המגיש
הסבר פנימי  -רעיוני ,או אף פסיכולוגי  ,לצעד  .ציבורי מסויים  -כאשר התעודות מגלות

.

שיקולים אחרים הקושי מופיע גם על רמה גבוהה יותר  .ניתן לומר  ,כי ההיסטוריה היישובית
היא זירת התמודדות אפשרית בין האסכולה 'האובייקטיביסטית ' לבין האסכולה ה ' היסטורי -
ציסטית ' בפרשנות ההיסטורית  .הראשונה טוענת ליתרון התעודות ופירושן

;

לדבריה  ,מסוגל

ההיסטוריון בזומננו להבין את העבר  ,במידה הלקית לפתות  ,מתוך שימוש בכלי הביקורת

.

ההיסטוריים  ,ולהגיע לגרעין האובייקטיביות שבכל מקור היסטורי מבוקר האסכולה השנייה

טוענת  ,כי יתרונו של ההיסטוריון בהווה אינו רק מכוח השיכוץ? בשיטות ביקורת משוכללרת ,
במושגי מדע חברה מפותחים ובשיקול דעת מבוסס יותר ; כוחו של ההיסטוריון הוא בהיותו
רואה ממצפה זמנו את התהליך ההיסטורי הנגול  ,והוא מסוגל לפרשו טוב יותר מאחרים

כי הוא רואה תוצאות רבות יותר מקודמיו  .ראיית ההיסטוריה כרציפות וגם

כהתקדמות ,

מקנה יתרון לבן הדור המאותר על בני הדורות הקודמים ולהיסטוריון בן הדור המאוחר על

.

ההיסטוריונים הקודמים אנו מסוגלים להבין את המהפיכה הצרפתית טוב יותר

לא מכוח דמיון התקופות אלא כהמום שהיא שרויה בתהליך היסטורי ההולך
אסכולה זאת  ,המיוצגת במחקר ההיסטורי ( המעולה

כשלעצמו )

מקודמינו ,

ונפרש .

של א ' ה ' קאר  ,עשויה

להשתלב יפה בתפיסת ההיסטוריה היישובית  .א ' ה ' קאר טוען להגיון בהתפתחותה של
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ההיסטוריה  ,לראייתה כתהליך של קידמה ולמתן צדקה למנצחים בה  .רק התלמידים שאינם

מצליחים בבחינות טוענים כי אין הן הוגנות  ,וקאך מצדד במנצחים ובבחינות  .הוא מתנגד

לשיפוט של חזיונות היסטוריים בקני  -מידה מופשטים ועל  -היסטוריים  .אולם דומה  ,שאין
הוא נותן דעתו על כך  ,כי נצחון בהיסטוריה הוא זמני ויחסי ומי שנראה מנצת היום עלול
להיות מנוצח

מחר .

בנקודה מסויימת נפגש התיאור הסוציולוגי עם התיאור ההיסטוריציסטי  .לא במקרה אומר
קאר  ,כי ככל שההיסטוריה תהיה יותר סוציולוגית והסוציולוגיה יותר היסטורית כן ייטב

לשתיהן .

אף אם הוא צודק בתביעתו לקירוב ההיסטוריה והסוציולוגיה  ,אין הכרח לקבל

את כל תורתו לשם

כך  .לשתי הגישות גם יחד משותפת חד  -מישוריותה של ההיסטוריה .

בשתיהן מתעלם היחס המורכב בין הכוונה לבין

התוצאה .

הסוציולוג מאבד את מימד

הכוונה הפרטית בתוך הדגם  ,ההיסטוריון הרלאטיביסטי מאבד אותה במיצוי הכוונות
בתוצאה ההיסטורית  .המנצחים קיימים ודין המנוצחים

להישכח .

אולם עושרה של ההיסטוריה ורוחב  -דעתה לא יהיו בהתיימרות לתאר את הדברים מנקודת -
ראות של עתיד צפוי או של הווה ריבוני  .יש כאן לא רק העלמת  -עין מניגודי הכוחות ,
מן האבידות  ,התבוסות והאכזבות  ,לא רק שטחיות אלא גם דלדול הדמיון ההיסטורי על -

ידי קבורת האפשרויות שלא התגשמו ועל  -ידי טענה כי מה שהתגשם הוא הדבר היחיד
האפשרי ,

הצודק

והטוב .

בתודעת ההיסטוריה היישובית עשוי היסטוריזם זה להתבטא

באופן קיצוני יותר מאשר אצל

קאר .

כאן תקופתנו וההיסטוריון שלה עשויים להיראות

לא רק מתקדמים יותר  ,אלא ניצבים בנקודת  -זמן מוחלטת  ,בעלת יתרון מוחלט ולא רק

יחסי  ,לגבי הדורות הקודמים  .הלשון היישובית רוויה משקעים היסטוריוסופיים

( ' גאולה ' ) ,

וההיסטוריון יכול לראות עצמו כפרשן קץ הימים החותם את הדראמה היהודית של מולדת

.

וגלות בפרק של גאולה המאורעות מסודרים על  -ידי ההיסטוריון לא על ציר הזמן שחלף ,

אלא על ציר זמן אידיאלי .אפילו אם עדיין לא באה ' הגאולה ' השלמה  ,הנה ההיסטוריון
כבר יודע את טיבה והוא מוליך את המאורעות באופן חד  -משמעי

אליה .

כביכול  ,אנו

הדור המוכשר ביותר להבין את התנ " ך כי חזונותיו נתפרשו רק בימינו  -ואנו גם המבינים

את ההיסטוריה הציונית  .היסטוריה מעין זאת זקוקה למעשה לעובדות רק כהדגמה לאמת
הידועה לה מראש ; העובדות הן חד  -משמעיות ואינן תוצאה של היאבקות בתוך העם
היהודי עצמו ושל זיקת גומלין מתמדת בין יהודים ללא  -יהודים  .גורל

שאינו בישראל  -אינו נחשב אלא

80 %

מיהודי העולם

כאמצעי לתכלית ידועה מראש .

באופן פאראדוכסאלי מביאה תפיסה הפוכה מבחינת ההיסטוריה היישובית לתוצאות

דומות .

ההיסטוריה היישובית עשויה להיראות לא רק כביטויה של השגחה אלוהית אלא גם כביטוי
המובהק של חירות והגדרה עצמית

;

לא כהגשמת הייעוד היהודי האלוהי אלא כקריאת

תיגר על הגורל היהודי  -במקרה זה ודאי לא הושגה המטרה ב ' היסה הדעת ' כפי שאומרים
לפעמים על האימפריה
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לפיה .

ובמוטיבאציה הציונית  ,אין לפרש את ההיסטוריה

הגישה הסובייקטיבית מנסה

להסביר את ההיסטוריה כהתגלמות חד  -משמעית של רצון מתוך חירות של ' העם

היהודי ' .

הגוונים הרבים של הבחירה היהודית בין אפשרויות שונות ואף ההיאבקות בין הפירושים
השונים של הציונות עצמה מכוסים במיתוס

האחדות .

המגעים הרבים והמסובכים בין

היישוב היהודי והתנועה הציונית לבין גורמים חיצוניים  ,מגעים הדוקים אשר שילבו גורל

.

בגורל  ,חברה בחברה ותרבות בתרבות  -מוסטים הצידה כחסרי  -חפץ אולם אפילו לצורך
חינוכו של ההיסטוריון אין להראות את הדברים כסוף מעשה שהיה במחשבה תחילה  ,כאילו
כל המעשים לא היו אלא הוצאה מן הכוח אל הפועל של אותה מחשבה  .הרבה כוונות לא
הוצאו לפועל  ,מטרות רבות לא הושגו

;

רבות הושגו מבלי שנתכוונו אליהן .

לעומת המסגרת ההשגחתית והמסגרת הסובייקטיבית על ההיסטוריון היישובי לעצב מסגרת

.

משלו אין הוא יכול לקבל את הדפוסים הפוליטיים הטהורים  ,המודדים את תולדות היישוב
לפי תוצאתם בהקמת מדינה ריבונית במזרח התיכון

; אך

אין הוא יכול לקבל אף קני -

"

מידה פנימיים  ,הרואים בעדה של צעירים חלוצים או אפילו ב ' התי 2בות העובדת ' את כלל
ההיסטוריה היישובית  ,שכן היא הבשורה של ההיסטוריה ' כפי שהיא צריכה להיות ' -

היסטוריה של גאולה שלימה והקמת ' חברת מופתי

;

היסטוריה אידיאלית מעין זאת טמונה

באידיאולוגיה של החברה  ,אולם היא לא התגשמה בזמן הריאלי  .ההיסטוריון של היישוב
והציונות צריך להיות מודע למושגים הכלליים של המדע ההיסטורי  -אך באותה מידה

ער למיוחד שבנושאו  .הקשר בין ' הארץ ' לבין ' הגולה ' חורג מגדרם של מושגים היסטוריים

מקובלים .
והיישובי .

עצם מושג היכות ' הפוליטי הוא בעל תוכן וגוון שונה בשדה היהודי  ,הציוני

כאן תוכן קיומם של גופים חברתיים שונה מהמקובל  ' -מפלגה ' אינה תמיד

כמפלגות ארצות אחרות  ,תנועות נוער התגלגלו לאיגודים קיבוציים ולמפלגות

פוליטיות .

כאן יצקו נאמנויות אישיות ראשונות  ,מתוך זכר אבות ויחס לאדמה  ,חיפוש חיי ביטחון

ובקשת מרחב גדול של אפשרויות אישיות  .הראציונאלי והאי  -ראציונאלי עלו

כלולים .

שאלה קשה אחרת האופיינית במידה רבה להיסטוריה היישובית היא שאלת ההקשרים

הרלוואנטיים .

זוהי בעיה של כל היסטוריה  ,אלא שכאן היא חריפה

יותר .

היסטוריונים

אמריקאים שואלים על גבולה וייחודה של ההיסטוריה האמריקאית  ,להבדיל מן ההיסטוריה

האירופית שהנחילה כה רבות לאמריקה  .היסטוריוניים בריטים תוהים על מידת ההפרדה
בין אנגליה

לאימפריה .

במקרה שלנו מתפרשת ההיסטוריה על מרחב יהודי  ,אירופי ,

עות' מאני  ,בריטי  ,ערבי ובינלאומי  .שייכים לה תנועות לאומיות ותנועות נוער  ,סוציאליזם
וקואופרציה  ' ,חברה מסורתית ' ומודרניזאציה  ,מערב

ומזרח .

כמעט כל המתחיל בעבודה

סמינריונית עומד לפני בעיה של הצבת גבול  ,כי כמעט אין שטח שאינו יכול ללמד ולהעשיר

את ההיסטוריה היישובית  .מאידך גיסא  ,אסור לו להתפזר על פני מקורות יניקה והשפעה
ולהתעלם מן המיוחד  .רוחב הדעת וחוכמת ההגבלה צריכים

לבוא לכלל איזון .

ייתכן  ,שמיצוי החקר העובדתי והתיאור במושגי ההיסטוריה המקובלים יגלה את קוצר  -ידו
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.

של המחקר ההיסטורי הקיים להכיל את ההיסטוריה היישובית והציונית הוא יראה את
חולשת ההסברים הסיבתיים המקובלים המבוססים על הדפוסים המקובלים של קיבוצים
היסטוריים

והתרחשויות .

תתפרש יותר

על  -מץ

ייתכן  ,שדווקא היסטוריה עמוסה בזכרון ובדימויים מעין זאת

גילף תבניות של תת  -מחרע או תבניות של

לשון ומנהג  ,זכרון ודמיון.

מבהינה זאת  ,שיטות אנתרופולוגיות  ,סטרוקטורליסטיות ואחרות  ,עשויות להניב פירות
לעתיד לבוא  .אולם בשלב זה עדיין לא מוצה הרובד העובדתי די צורכו על מנת להתנשא

אל רמה תיאורטית יותר .
בדומה לכך ניתן לומר  ,כי בוויכוח בין ההיסטוריונים העובדתיים ( כגון
ההיסטוריונים האקטיביים והרלאטיביסטיים ( כגון

קאר )

אלטון )

עדיפה בשלב זה עמדת

לבין

הראשונים .

המחאה על ההשתקעות בעובדות יפה להיסטוריה בה נעשתה המלאכה העובדתית

;

הדרישה להקדים את הפירוש למיצוי העובדות נכונה במקום שכבר הונחו יסודות הבניין
העובדתי  .ההתרעה על אילמותו של ההיסטוריון נוכח קולו כביכול של המקור ההיסטורי

מוצדקת במקום שהמקור כבר נחשף  .ככל שאנו מונעים על  -ידי השאיפה
הדגשת

תפקיד

ההיסטוריון

לגרום

במציאותנו

לכך ,

שהמקור

ייאלם

להבין  ,עלולה

דום .

הדרישה

לאקטיביות ההיסטוריון צריכה להיות ביקורתית ולדעת את גבולה .
מבחינת הינוכו של ההיסטוריון נכון איפוא לומר  ,כי עליו לרכוש את מושגיו ושיטותיו
בדיסציפלינות היסטוריות מבוססות ולהוסיף עליהן יסודות של הכללה ומחשבה

היסטורית .

אולם מבחן חינוכו יהיה בשדה בלתי  -מעובד ורב  -מכשולים של היסטוריה של אזורי תרבות
שעדיין לא נחקרו כל

צרכם .

ב
חקר תולדות הישוב והציונות
(א)

בין החקר ההיסטורי הציוני יישובי  -למגמות החקר ההיסטורי בכלל

מאז שנות השישים החל עיסוק רב וערני בהיסטוריה הישובית והציונית .האינטרס הציבורי

והעניין המדעי תברו יחדיו כדי לקדם תחום מחקר זה  .הדבר מתבטא בטיפוח הממוסד ,
הממלכתי והציוני  ,של נושאי המחקר וגם  ,מה שחשוב יותר  ,בהתעניינות הספונטאנית
של בני הדורות השונים בעבר הקרוב קירבת זמן

ומקום .

כך אנו עדים לתודעה הולכת

וגוברת  -אם כי עדיין בלתי מספקת  -לצורך בשימור החומר ההיסטורי ; להתפתחות
מכוני מחקר ופניית חוקרים לתחומים אלה וגם לפופולאריזאציה בדרגות שונות של פירות
המחקר  ,פירות בשלים ופירות בוסר גם
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ההערכה

החיובית כשלעצמה להתפתחות הרבה בתחום זה אינה צריכה למנוע אותנו

מבחינה ביקורתית של היחס בין המוטיבאציה לבין המחקר ואינה צריכה להסתיר מאתנו
את הבעיות הקשות ואף את המתחים והסתירות הטמונים בעיסוק

בנושאים אלה .

העיסוק החדש בהיסטוריה של הציונות והישוב קשור להתפתחות החינוך הגבוה בישראל ,
אשר הביאה עמה העברה של שיטות מהקר המקובלות בהיסטוריה הכללית והיהודית ,
בסוציולוגיה  ,במדע המדינה וביחסים בינלאומיים אל התחום המסויים של ההיסטוריה

הישובית .אל התפתחות אימאננטית זאת של המחקר המדעי הצטרפה התופעה של חילופי
הדורות  .העבר הקרוב חדל להיות צרור של זכרונות וחוויות השמור במותם של אלה שחיו

אותו .

בעוד מפעלי הדור הקודם  ,רעיונותיהם והכרעותיהם טבועים במבנה המוסדי של

ישראל  -הנה הלך דור זה ועבר מן העולם  .הניגוד בין הלשון העניינית והאנאליטית
של בני דור המדינה אף עמדה בניגוד ללשון האידיאולוגית ,הפאתיטית והרגשית של

.

בני הדור הקודם  .מכאן שהורגש הצורך לתאר את העבר בלשון דור ההווה אמנם שיקוליהם
ומעשיהם של בני הדור הקודם היו בדרך כלל יותר ענייניים מדיבוריהם  ,ופעמים רבות
תפקידו של ההיסטוריון הוא להציל את מורשת הדור הקודם מן הדיבורים שהועמסו

עליה .

כל אלה הם טעמים פנימיים לכתיבתה של ההיסטוריה הקרובה  .מפעל זה של חשיפת העבר
מתהת לגלי התדמיות  ,הזכרונות  ,הפולמוסים והמליצות הוא מפעל ענקים מבהינת עבודת
העמל הקשורה בו  ,ועוד יותר קשה הוא הצורך האינטלקטואלי של החוקר להתגבר על
המושגים שקיבל בירושה  ,לבקר את דעותיו הקדומות  ,את חוויותיו וזכרונותיו  ,רגשותיו
וטעמיו ולראות את התופעה הנחקרת כתופעה היסטורית  .מעמסת האידיאולוגיה הציונית
והאפולוגטיקה הציונית ' בשער האומות ' עשו את ההערכה המחודשת של ההיסטוריה
הציונית לתהליך מורכב

ועדין .

אל גורמים פנימיים אלה לעיסוק בהיסטוריה הציונית והישובים נוספו גורמים

חיצוניים .

בעיצומו של התהליך דלעיל התחוללה מלחמת ששת הימים ובאה התקופה

שבעקבותיה .

והרוחני .

האתגר בא

עמה באה בחינה מחודשת של הציונות ומעמדה הגיאו  -פוליטי

מכיוונים שונים  .הערבים מבקשים לערער על האופי האותנטי של התופעה הציונית ועל
צדקתה  .הם העלו דפוסים היסטוריוסופיים ועובדות היסטוריות הקשורים לתולדות ארץ -

ישראל ועם ישראל בעבר הקרוב ובעבר הרחוק יותר  ,שמטרתם להוכיח את המלאכותיות
ואת השתלטנות שבציונות ; התופעה הישראלית אף קשה להבנה במושגים השולטים

כיום בעולם המערבי ובשמאל החדש  .הזיקה בין דת ללאומיות  ,הקשר לארץ ישראל והאופי

.

הבינלאומי של הקיום היהודי  ,היו ונשארו מסתורין החשוף לעלילות על כל אלה נוספה

.

תהייתם של הישראלים עצמם על זהותם ההיסטורית המשבר הפנימי של משטר המפלגות
בישראל וחילופי המנהיגות לאתר מלחמת יום הכיפורים עשו גם את העיסוק בהיסטוריה

הפנימית של הישוב לעיסוק אקטואלי.
הצטרפות

שתי

המגמות  -ההתפתחות

האימאננטית

של

ההשכלה

הגבוהה

והעניין
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ההיסטורי עם הצורך הציבורי האקטואלי אכן נתנה דחף לעיסוק בהיסטוריה החדשה

אך היא אף עלולה להיות בעוכריה .
שעה שהתהליך המורכב של ביקורת ובנייה מחודשת של ההיסטוריה הציונית נמצא
בעיצומו  ,היא הוצבה מחדש במערכה החיצונית  ,מצב שאינו אידיאלי לעיון שקול

ומאוזן.

בעוד ההשתחררות מן הפולמוסים המפלגתיים של הדור הקודם הולכת ונמשכת  -התלה

היירה

הפוליטית בארץ לרתוח

להיסטוריה הסבובית

מחדש .

מכאן אפשריות תוצאות שונות ומנוגדות ביחס

טענה שאינה רלוואנטית להווה ולהערכויות החדירות שהוא מביא

:

עמו  ,או בחינה מחודשת שלה כאשר לא האמת היא המדריכה אלא הצורך הפוליטי

החדש .

עובדות בלתי מבוקרות  ' ,לקח ' חד  -צדדי מאירועים או ' פילוסופיות ' כוללות ושטחיות
של ההיסטוריה

פחתים אחרים

עלולות להחליף את הגישה הביקורתית .
טמונים במנגנון האקאדימי עצמו .

הצמחתו עלולים

עידוד מלאכותי של מחקר במקום

להביא ,

וכבר

הביאו  ,לפירסומים נמהרים של מימצאים חלקיים  ,ללא

עימות  ,ניתוח והכללה  ,ללא שאילת שאלות לעניין וללא

תשובות כהלכה .

קושי נוסף של ההיסטוריה הישובית והציונית נובע מן היחס שלה אל הזרמים החדשים

בהיסטוריוגראפיה המערבית  .מבחינת היחס אל העובדות  ,ההערכה הבלתי משוחדת

הדחייה של המיתוס

התועלתי  -אנו

התפתחותה של ההיסטוריה

חלק

מן העולם

המערבי .

לאמת ,

אולם מבחינת דרגת

הישובית ואף מבחינת אופייה  -קשה סיגולם של כיווני

המחקר החדשים במערב אל הנושאים הנדונים בהיסטוריה הישובית והציונית .
התנועות האידיאולוגיות הגדולות של העולם הקומוניסטי והעולם השלישי הן יצרניות

בלתי מרוסנות של עבר הבא להתאים לצורכי ההווה .
כתוצאה הכרחית ובלתי נמנעת של התהליך ההיסטורי  .הפרט עומד לפני הברירה להזדהות
עם תהליך זה או להיות נדון לחיים חסרי משמעות  .בתפיסה זאת מובלעות שתי הנחות
יסוד  -חד  -משמעותה של ' ההיסטוריה ' וזיקתו הטוטאלית של הפרט להיסטוריה זאת .
ההיסטוריה היא  ,איפוא  ,הסברת המציאות והתנאת הזהות גם יחד.
כנגד זה שרויה ההיסטוריוגראפיה המערבית במהלך אחר והפוך  .היא עסוקה בביקורת
ההווה והמשטר הקיים מוסברים

התמונות ההיסטוריות המקובלות ובהריסת מיתוסים אשר נוצרו על  -ידי דורות קודמים
של

היסטוריונים .

תהליכים ומושגים

המעבר מן המחקר של התופעות היחודיות אל

אוניברסאליים כמו " מודרניזציה"  - ,מערערים הרבה את המבנה של היסטוריות לאומירת -

וביחוד של היסטוריות של תנועות לאומיות בעלות משמעות אידיאולוגית .
יחד עם זאת התפתחו במערב שיטות חדשות העשויות להפרות את המחקר ההיסטורי
ולעשותו

מדויק

יותר .

במקום

ההיסטוריה

העובדתית

והמספרת

רווחת

בה

הנטייה

' לסטרוקטורות '  ,ולבחינת התפתחויות בטווח זמן ארוך  .ההיסטוריה הכמותית מאפשרת טיפול
מדויק יותר בתופעות חברתיות  .הפסיכו  -היסטוריה הקנתה מימד עומק לבחינת ההתנהגות

האנושית .
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ההיסטוריה הציונית והישובית אינה מוכשרת עדיין לקליטת תפיסות אלה משום שעדיין
החומר הגולמי שלה לא עובד  .רק בשטחים נבחרים ובדוגמאות ספציפיות ניתן לה לנסות
את כוחה בשיטות

אלה .

אולם העניין החשוב יותר הוא הקושי לכונן את המבנה של היסטוריה זאת ואת משמעותה
בכלים

אלה .

אפשר לומר כי תפקידה של ההיסטוריוגראפיה הוא יצירת יחידות משמעותיות המהוות
שדה התייחסות של הפרט המזדהה עמהן מרצון ( האומה האמריקנית כאומת החירות ,
הדימוקראטיה  ,חפוש האושר ; סגולת המוסדות הבריטיים  ,אופייה הציביליזאציוני של

צרפת) .

מצד אחר ממלא המחקר ההשטורי תפקיד הכרתי של מהרעות גדלה והולכת ביחס

.

לצירופי גורמים חברתיים ולאופני התמורה בחברה מכוח ואת היא מאפשרת הבנה טובה
יותר של תופעות חברתיות ושליטה

ראציונאלית בהן .

בהיסטוריוגראפיה המערבית ניתן עכשיו יתרון לתפקוד הביקורתי וההכרתי על פני

התפקיד המכונן .הצורך של ההיסטוריוגראפיה הציונית הוא שונה .
זיקתה ההדוקה של ההיסטוריה הישובית לאידיאולוגיה אינה רק ואינה דווקא פרי המשקל
הרב של האידיאולוגיה בחיים

הישוביים .

משקל רב זה עשוי להיות גם סיבה טובה

להשתחרר מן האידיאולוגיה של גיבורי ההיסטוריה עצמם ולראות את משקלה היחסי של

האידיאולוגיה בזירה ההיסטורית  .אולם עצם הצבת המסגרת של ההיסטוריה הישובית ועצם
החיפוש של משמעות מאחדת בתוכה מחייבת את ההזדקקות להנחות אידיאולוגיות  -אשר

ההיסטוריון המשתמש בהן צריך להיות מפרע להן  .בהם היא דומה להיסטורית היהודית

בכללה .
הצורך המיוחד של ההיסטוריה הציונית בהנחות אידיאולוגיות נובע מהוסר מסגרת גיאוגרפית

.

או ממלכתית אשר תהווה יתידה ' טבעית ' של תיאור היסטורי לא זו בלבד שההיסטוריה

הציונית משתרעת על פני מרחבים שונים  -היא גם עשויה יחידות שונות
הרובים בארץ  -ישראל  ,קהילות וארגונים יהודיים

היא אף מתחוללת על פני רמות שונות

:

:

אגודות ציוניות ,

בתפוצות.

רמה אידיאולוגית וחברתית ,

פוליטית והתיישבותית.

כל אלה מעמידים קשיים רבים לפני היסטוריה ציונית כוללת  ,אשר אינה מצטמצמת
מלכתחילה לנושא מוגדר מראש ולמקורות מסויימים
איפוא  ,במקרה הציוני צורך מתודולוגי יותר מאשר

מאד.

ההכרעה האידיאולוגית היא ,

במקרה של היסטוריות אחרות .

ההיסטוויוגראפיה הישובית והציונית אינה יכולה לבנות את בניינה ההיסטורי ללא תפיסה
כוללת של משמעות החומר

שלה .

גם אם היא תסתייג מן הגישות האידיאולוגיות של

העבר  ,גם אם המחקר האמפירי יוליך אותה אל בדיקת הנהות על מהלכיה של ההיסטוריה

הציונית  -הנה היא מוכרחה להתחיל מהנחות יסוד על דבר מסגרתה וכהטמעותה .
המשמעות יכולה להנתן על ידי המטרה הציונית הסובייקטיבית ומבחינה זאת ההכרה

והרצון היוצאים אל הפועל של גיבורי ההיסטוריה הציונית והישיבית  -האישיים
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יהשבוציים הם מוודא מחקרנו  .המשמעות יכולה להנתן גם על ידי היפהק גורמים שמעבר
למטרה המוגדרת  -ולומר כי הרעיונות והפעולות הגלויים הם הגילויים התיצוניים של
כוחות פנימיים  -מהרעים ובלתי מהרעים  .כוחות אלה יכולים להיות כוחות מטפיסיים הפועלים

בהיסטורה; היהודית או ' מגשת פנימיות ' שלה  .אולם אלה יכולים להיות גם כוחות פסיכו -

.

היססוריים או גורמים מסרשליסטיים המעצבים את תגובותיו של הפרט השודי אולם שום
' תהליך פנימה שמעבר לאירועים לא קנה לו סמכות כה רבה מכדי להחליף את הביטויים
המודעים של הפועלים ההיסטוריים  .ומישור הכוונות הגלויות והפומביות המבוטאות בלשון
טבעית קודם לכל רדוקציה שלהם על מבנים וכוחות המנוסחים בלשון שיטתית ערוכות

יהיו אלה כוחות מטפיסיים  ,פסיכו  -היסטוריים או מטריאליטטיקב
כאשר מדובר בהיסטוריה הציונית אנו עומדים לפני הצורך של הפרט היהודי להתאים
את האמונה היהודית ואת תפיסת ההיסטוריה היהודית של ברית וחטא  ,עונש

וגלות ,

תשובה וגאולה  -אל ההיסטוריה האוניברסאלית ואל החברה הפתוחה ; של הרצון לבנות
את חברת ההלכה מחדש בארץ ישראל או להציב את ארץ ישראל כתחליף לחברת האמונה
וההלכה

;

את התרגום של הזיקה ללשון העברית וארץ  -ישראל ללשון מונהיהן של תנועות

לאומיות ; את המחאה של הפרט האמנסיפאטורי על דיכויו וקיפוחו ; את חיפושי הזהות
העצמית של היהודי המודרני  ,את תפיסת האומה כאורגאניזם כלכלי והברתי ,חקלאי ורב -

.

צדדי ואת התנאת התרבות הלאומית באורגאניזם זה מערכת רעיונית זאת  ,שרק חלקה

מנינו  ,נפגשת עם הנסיבות של המזרח התיכון וארץ  -ישראל  ,עם יכולתה של החברה
מיהודית ,

ועם מערכת

הדטרמיננטים במציאות

היחסים הבינלאומיים .

הרצון הקיבוצי והאישי נפגש עם מסכת

ההיסטורית .

ביסוד הגוונים השונים של ההיסטוריה הציונית והישובית אמורה להיות מונחת ההנחה

כי המצע שהניחה הציונות בדמות מרכז ומדינה הוא פורה  -וכי הגרעין שביהדות -
יוגדר כאשר יוגדר  -לא אבד עליו הכלח  .תפיסה ' טוינביסטית '  -כי היהדות הקא ' שריד
מאובן' או תפיסה כנענית כי ישראל היא הנתקות מן היהדות ויצירת אומה חדשה  -או

תפיסה אנטי  -ציונית האומרת כי ישראל היא פירוש בלתי לגיטימי של יהדות  -כל אלה
יצרו מסגרות אחרות להיסטוריה עליה אנו דנים מן המסגרות המקובלות על ההיסטוריה
הציונית שעד

כה .

יצירת התמונה המקפת של ההיססוריה הציונית לא תחייב את ההזדהות הכפויה של הפרט
עם היסטוריה זאת  -אולם היא תעמיד אותו על עושרה הגלוי והגנוז ועל הכהגמעות

שהוקנתה לה על ידי הדורות הקודמים  .פרישת אופקי הזמן ומרחבי הדורות תלמד אותו
על המציאות והתנועה שבתוכם

נולד  -ובידו הבחירה לאמצם לעצמו  ,לשנותם או לנטשם .

ככל שההיסטוריה הציונית הישובית חשובה להכרת עצמנו ולהכרת מעמדנו ,הנה אין

לתלות בה תקוות מופרזות  .היא כשלעצמה אינה יכולה לבוא במקום ההכרעה של הפרט
על
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טענה כי ההיסטוריה עצמה היא התגלות הזהות והפרט נתון בתוכה מרצונו
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.

ושלא מרצונו  -היא עצמה טענה ערכית שאין להוכיח אותה על ידי ההיסטוריה רשאי
המאמין בסגולת הישוב והציונות להעריך כי העלאת שרידי העבר ורמזיו החיים בהווה -

דמויות מעומעמות של אישים  ,זכרונות מטושטשים של החלטות  -לכלל תודעה בהירה
ועקיבה תציב בניין עשיר של ישות יהודית המתמסרת לכינונה המחודש של הציביליזאציה
היהודית .מכוחה ימצא הפרט היהודי את עצמו בצומת של פגישת הישות היהודית המסורתית

עם נתיבות המחשבה והחברה של הגסיה הי " ט והמאה

הכ ' .

צרכים פראגמאטיים
לא שיקולים מופשטים בלבד  ,של חיפושי זהות עצמית ותוכן של תהליך היסטורי  ,אלא
גם שיקולים מעשיים של הכרת המציאות הוליכו אל חקר ההיסטוריה אנשים בעלי מחשבה

מפוכחת ותכליתית .
לפני כששים וחברי שנה התווה מאיר דיזנגוף ראשי פרקים למחקר היסטורי של החצוב  ,אשר
אילו התגשמו היו מקילים ביותר על מלאכת ההיסטוריונים בימיה

(

" העולם " תר " ע גל .

. )27

הישוב הישן

א.

החלוקה  ,מוסדותיה ועסקניה  ,כמה כסף הכניסה החלוקה במשך שלושים השנים

האחרונות וכמה  -בכל שנה

ב.

ושנה .

אוכלוסיו של הישוב הישן לעריו ( ירושלים ,

צפת  ,חברון וטבריה )

בסוף שלושים

השנים  .כמה נפשות נתוספו בכל שנה ושנה  .מספר היוצאים מבני הנעורים .
ג.

אי אלה הם מוסדים שיסד הישוב הישן בארץ ישראל ואיך הוא תומך בהם  .מהות
המוסדים ודרכי

ד.

התפתחותם .

יחס השלטון המקומי ותושבי המקום אל הישוב הישן  .מספר הנתינים העות' מאנים

ומספר הנתינים הזרים  .המיסים שהיהודים בני הישוב הזה
הישוב הישן במסחר

ה.

המקומי.

חרקטריסטיקה של אישי הישוב הישן
וכו ' )

:

קהילות  ,כוללים גספרדים  ,אשכנזים  ,תימנים

רבנים  ,עסקנים  ,ראשי ישיבות וראשי בתי  -כנסיות

מלאכה .

מעלים .

השתתפות בני

הדור החדש ושאיפותיו

;

;

סוחרים  ,פועלים ובעלי -

מלחמת האמונה וההשכלה ; מלחמת הלאומיות

וההתבוללות .
.1

הסתדרות הישוב הישן
והשפעתו של ' כולל כל

ז.

:

סדר החלוקה  ,הגבאים  ,האומנים  ,המשולחים  ,הכוללים  ,כותו

הכוללים ' .

האיך ובמה הושפעו בני הישוב הישן מאת כי " ח  ,עזרא  ,עזרה  ,הסתדרות חו "צ ,
והציונים  ,השפעת אנשים

פרטיים .
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הישוב החדש

א.

הישוב

החדש ,

ועסקניו .

מוסדותיו

כמה כסף הכניס הישוב החדש במשך שלושים

השנים וכמה  -בכל שנה מאת חו " צ  ,הנדיב  ,יק " א  ,כי " ח  ,עזרא  ,עזרה וחברות

אחרות  ,וגם אנשים

ב.
ג.

כמה קרקע נקנה במשך הזמן הזה

הישוב בכפר בתור איכרים  ,בעלי מלאכה

והיציאה .

אי אלה הם המוסדים שיסד הישוב החדש בארץ ישראל ואיך הוא תומך בהם  .מהות

התפתחותם .

יחס השלטון המקומי ותושבי המקום אל הישוב החדש  .מספר הנתינים העות ' מאנים
ומספר הנתינים

הזרים .

המיסים שבני הישוב

מעלים .

.

במסחר ובחרשת המעשה השתתפותם בשלטון המקומי

ז.

וכו ' ,

בעיר .

אוכלוסי הישוב החדש  ,הכניסה

המוסדים ודרכי

ו.

ע " י חברות וע " י יחידים .

כמה אנשים נשתכללו ע " י מנהלי
וכמה

ד.
ה.

פרטים .

חרקטריסטיקה של אישי הישוב החדש

:

השתתפות בני הישוב החדש

( ע " י בחירות וע " י מנוי ) .

בני איזו ארצות ואיזו מעמדות באו אל

הארץ .

מצבם הגשמי והרוחני  ,שאיפותיהם ותקוותיהם .
ח.

תולדותיה  ,גידולה ומצבה של כל מושבה
של איכר

:

ומושבה .

חורש וזורע  .כורם ונוטע  .ההוצאות הכלליות

ההכנסה וההוצאה הממוצעות

והמסים .

ולהיפך .

ט.

השפעתו של הישוב החדיר על הישוב הישן

י.

מה נעשה בישוב ע " י יחידים או ע " י חברות בלי עזר

יתידים

נדיבים  ,ומהו מצבם של

כאלו .

יא  .ההבדל העיקרי בין מושבות היהודים שבא " י ובין מושבות היהודים בארצות אחרות .
יב  .תוצרות ונסיונות שנעשו במקצוע חרשת המעשה ע " י הנדיב וע " י יחידים .
יג  .אפוטרופסי הישוב החדש לפנים ועתה .הנסיונות שנעשו לעבד ולסדר את הישוב החדש .

יד.

איך ועד כמה השפיעו הבטלנות והשנוררות בקרב בני האומות האחרות בארץ -

ישראל על מהלך הישוב

החדש.

סו  .אם  ,האיך ובמה ניכרת בישוב החדש השפעתה של קרבת מצרים לא " י .

טז .

אי אלה הם היהודים המוכשרים להתישב בארץ  -ישראל והילולים להסתגל לתנאי

המקום והסביבה .
בדורו של דיזנגוף היה מרכז הכובד בהיסטוריה העוגית המאחדת את התפוצות והימוג
בימינו אנו הלך הרוח הציבורי הוא  ,גם אם לא מצא עדיין הדבר ביטוי בהיסטוריוגראפיה ,
אל הפרדה בין תולדות הציונות לתולדות

הישוב .

בן  -גוריון היה מבטאו של הלך רוח

זה מצד אחד ומטפחו מצד ובני  .יואל משה סלומון וקארל נטר נעשו משמעותיים יותר

.

מאשר צ ' לנוב ומוצקין  .אבל אין לראות בכך קביעה מחייבת ההיסטוריה הישובית עדיין

צריכה למצוא את האיזון שלה בין ההיסטוריה הציונית לבין ההיסטוריה הישובית .
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על המחקר והחוקר של תולדות היישוב והציונות

( ב)

ראשית המחקר ההיסטורי הציוני

כאשר החל ' הגל החדש ' של מחקר הציונות והישוב  -הוא לא החל

מבראשית .

זולת

ערימות המסורת והפולקלור היו גם עבודות היסטוריות חשובות אשר האירו חלקים של

ההיסטוריה הישובית והציונית והיו דיונים מתודולוגיים השובים  .חיבורים אחדים מאלה

עולים על כל מה שנכתב מאוחר יותר .
התנועה הציונית היתה מראשיתה בעלת תודעה היסטורית

כניתוק מן התקופה הקודמת
משום כך שקדו אישיה

"

ניצנים העתידים לתת פרי

( ' השכלה ' )

עמוקה .

היא ראתה עצמה

וכראשית מצערה אשר עתיד גדול צפוי

לה .

נצור את זכר מעשיהם ומפעליהם  ,גם הקטנים  -בראותם בהם

הילולים .

מ' ל ' לילינבלום טרח לכנס בספרו ' דרך לעבור גולים ' את העובדות על ראשית התנועה

ואוספו של א ' דרויאנוב ' כתבים לתולדות חבת  -ציון ' משמש עד היום בסיס לכל מהקר

ציוני.
נקודות מפנה בתולדות התנועה הציונית וצמיחת דורות חדשים אשר לא היה להם קשר

ישיר  -גיאוגרפי  ,לשוני ותרבותי  -לבין קודמיהם עוררו אף הם לכתיבת ההיסטוריה
הציונית  .המפנה מחיבת ציון לציונות מדינית  ,או המפנה הקיצוני במלחמת העולם הראשונה

במצבה החיצוני ובמבנה הפנימי של התנועה הציונית  -כל אלה עוררו לאיסוף

חומר ,

לתיאור דמות ולהסברת טיבה של התנועה על ידי תיאורה ההיסטורי  .לא מקרה הדבר כי
יהודים מן הארצות דוברות גרמנית  ,ארצות בעלות תודעה היסטורית מפותחת  ,הניחו
את היסוד להיסטוריוגראפיה הציונית ( א ' בהם

ויבל " ח א ' ביין ) .

מראשיתה היתה ההיסטוריה הציונית ערה לבעיה המתודולוגית העומדת בפניה  ,בעיה

.

הקובעת את הגדרת שדה הדיון  ,את בחירת החומר ואת מתן המשמשת לו נחום סוקולוב ,
שכתב את ספרו הגדול בן שני הכרכים על תולדות הציונות לאחר מתן הצהרת בלפור ,
צירף שלושה גורמים עיקריים בתיאור הציונות

:

את המגמות הפילושמיות ביחוד באנגליה

ובצרפת  ,את ההתעוררות הציונית בקיבוצי היהודים במזרח ובמערב  ,ואת קיומו של ישוב

יהודי בארץ  -ישראל  ,כולל ישוב שלפני העלייה הציונית  .סכימה זאת קבעה את האיסוף
והכתיבה  ,שלא תמיד היתה מסודרת ולא תמיד

ביקורתית .

אדולף בהם  ,בספרו הגדול

על התנועה הציונית  ,תיאר זה בצד זה את התפתחות התנועה ואת התפתחות הישוב בארץ
ישראל כשהוא רואה  ,דרך משל  ,במלחמת היהודים לזכויות בגולה ובהשתתפותם בהיים
הפארלאמנטאריים בארצותיהם ובעלייה השנייה שני פרקים המצטרפים זה

לזה .

בן הלפרין בספרו ' רעיון המדינה היהודית ' ראה לנגד עיניו לא רק את התנועה הציונית

והישוב היהודי בארץ  -אלא את החברה היהודית בכללה ואת הקהיליה

הבין  -לאומית .

הוא בחן את חדירת רעיון הריבונות היהודית במישורים אלה .
שאלת אופיה ומסגרתה של ההיסטוריה הציונית והישובית היתה לא רק נחלת כותבי

ההיסטוריה בפועל  .היא היתה גם חלק בלתי נפרד מן האידיאולוגיות הציוניות  ,אשר תפסו
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באופנים

שונים את מהותה של הציונות  ,ומשום כך את התמונה ההיסטורית שלה  .היא

היתה  ,מעבר אחר  ,נושא לבירורים מתודולוגיים של מלומדים אשר עסקו באופן תאורטי
באופיה ובמשמעותה של ההיסטוריה

הציונית .

אפשר לומר כי כל תפיסה אידיאולוגית ופוליטית בציונות היה לה מקביל בתפיסת
ההיסטוריה  .זאב ז ' בוטינסקי  ,דרך משל  ,ראה את הציונות כתנועה המתגשמת בשדה

הפוליטיקה הריאלית  ,בשדה מאבקי הכוח וצירופי האינטרסים בין עמים ומדינות  .שיתוף
האינטרסים עם הבריטים ו ' קיר הברזל ' לעומת הערבים הציבו תמונה היסטורית של

הציונות .

התגשמות

מן הצד השני של הקשת הפוליטית ניתן להציג את מרטין בובר

שבעבורו היה הדגש בציונות התחייה של תאי חברה וצורות חדשות של זיקה אנושית ,

גורם אשר מכוחו אמור היה גם הניגוד היהודי ערבי לשנות את אופיו  .בין שנים אלה היו

גוונים ובני גוונים רבים  .היסטוריון מאסכולה זו או אחרת יהיה נוטה  ,איפוא  ,ליחס משקל

שונה לאלמנטים חברתיים שונים  -אם  -כי לעולם תוליך אותו אומנותו כהיסטוריון
לשימוש בכלים המקובלים על בני אומנותו  -כלים לפיהם המדינה היא עדיין מסגרת

.

ראשונה במעלה בתיאור היסטורי אולם אין היא קיימת ללא תשתית אינטגראלית של

כלכלה  ,יחסי חברה  ,נאמנויות וזיקות .
לא רק האידיאולוגיות הציוניות עצמן אלא גם העיון המתודולוגי הציבו מסגרות להיסטוריה
הציונית  .בן  -ציון דינור ביקש במאמריו ( ' הזמנים החדשים בתולדות ישראל  ,אבחנתם משמ -

עותם ודמותם ' ו ' נס תקומת ישראל ויסודותיו ההיסטוריים ' ) להבחין במגרעת היסטוריות אשר

הוליכו להקמת המדינה  -ועל ידי

כך לצייר תבנית של היסטוריה ציונית ולהוליך למחקרים

אמפיריים  .להבדיל מסוקולוב הוא הדגיש את הכוחות היהודיים הפנימיים  ,ולהבדיל מבהם

נתן את דעתו על החברה היהודית בכללה ולא רק על הציונות ; יעקב כ " ץ ערער על
התכנית של דינור בראותו בה התפתחות רעיונית המופשטת מן הליכודים והתהליכים
החברתיים אולם עד ייונן  -לא נתמלאה מסגרת זאת של בחינת היחס בין הרעיונות לבין

.

הקבוצות החברתיות .

( ג)

נושאים למחקר חדש ולמחקר מחודש

אחד התחומים המעובדים ביותר בהיסטוריה החדשה של הציונות והישוב הוא תחום היחסים
בין השלטון הבריטי לבין התנועה הציונית

והישוב .

שורה שלימה של עבודות דוקטור

סקרה את המיסמכים של המשרדים הבריטיים וביקשה לתקור את המגמות השונות במדיניות
הבריטית  ,את עמדות המדינאים והמשרדים שטיפלו בשאלה הארצישראלית  .מחקרים אלה
הרחיבו את ידיעתנו על הנעשה ' מן העבר השני של הגבעה '  ,במחנהו של השותף והיריב

.

הפוליטי הם לימדו על השיקולים שהניעו מדיניות זאת ואיפשרו לנו לבחון באיזו מידה
צדקו המדינאים הציוניים בהערכת הגורמים ושילובי הכוחות אשר עיצבו את המדיניות
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הבריטית  .הם גם הראו את השתקפות הציונות  -טיעוניה ומעשיה  -בעיניהם של עושי
המדיניות

האימפריאלית .

חקר הבדיניות הבריטית ואופיו
אפשר לתמוה על ההתמסרות והלהיטות של ישראלים לחקור את המדיניות הבריטית -

.

לפני שתיחקר המדיניות הציונית הכללים הארכיוניים אשר חשפו את המיסמכים הבריטיים
כוחם יפה גם לגבי המיסמכים הציוניים  -גם הם פתוחים לחוקר בהפרש של שלושים

שנה .
אולם מבחינות מסוימות מובנת הנטייה ללכת דווקא אצל המדיניות

הבריטית .

חקר

המדיניות הבריטית עשוי לשחרר גם את הדיון בהיסטוריה הציונית מן הרטוריקה והתביעה

המוסרית אשר נלוו לה מראשיתה  .בין שהדבר נבע מחוסר נסיון פוליטי ,או מן האמונה
ביחודו של העם היהודי ויחוד מדיניותו או אף אם הפנייה אל המוסר היתה מן השפה
ולחוץ  -הנה היתה לשונה של המדיניות הציונית שונה מן הלשון הפוליטית

שיקולי אינטרסים וכוח נחשבו

השגורה .

בלתי הולמים את אופיו ומציאותו של העם היהודי .

יתרון נוסף שישנו בעיסוק במדיניות הבריטית לפני המדיניות הציונית היא היכולת להבין
את הצד השני מנקודת ראותו שלו  .זה אימון רב ערך להיסטוריון  -המאפשר לו לראות

.

את עמדת הצד שלו כעמדה יחסית עם החיוב שיש בבחינה של המדיניות הבריטית כלפי

הציונות במונחים המקובלים של מדיניות הכוח  ,הנה יש לציין גם את מגבלותיה  .יחסי
יהודים בריטיים לא היו מוגבלים לשיקולים פראגמאטיים

וריאל  -פוליטיים .

גם במקרים

אחרים מופיעים רק לעיתים רחוקות שיקולים של מדיניות כות בצורה טהורה במדיניות

.

הבין  -לאומית יסודות שבקירבה היסטורית  ,לשונית ויסודות שבסנטימנט מעורבים בדרך

.

כלל בשיקולים פוליטיים על אחת כמה וכמה במקרה זה  .לא רק הציונים חסידי אומות

העולם  -אלא גם מדינאים בריטים אחרים קיבלו את היהודים לא רק כדמות על לוח
השחמס

הפוליטי .

רגשות פילו  -שמיים ואנטי  -שמיים והערכות על אופיים

ההיסטורי של היהודים שימשו כגורמים בקביעת היחס הפוליטי

אליהם .

ותפקידם

אף יש לומר

כי המימצאים מן הארכיונים האנגלים עדיין לא עומתו עם כלל המדיניות הבריטית  -כפי
שהאנגלים עצמם רואים אותה במרחב המקיף הכולל לא רק את ארץ  -ישראל  -אלא את
המדיניות האימפריאלית והעולמית

בכללה .

מכל מקום  ,עתה לאחר שהשטח של בן השיח של הציונות עובד הגיעה השעה לעיבודה

של ההיסטוריה הציונית ד~מדינית .
ציונות ויהודים
אחד התחומים המשתרעים לפני המחקר ההיסטורי העתיד הוא היחס בין הציונות לבין
חיי העם היהודי בכללותם  .האידיאולוגיה הציונית קבעה יחס של זהות בין ציונות לבין
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יהדות אולם בפועל היה מרחק רב בין תהליכי החיים היהודיים ודפוסי ההתארגנות היהודית
לבין

הציונות .

עיונים תיאורטיים בהיסטוריוגראפיה הציונית היו ערים למתיחות זאת בין הציונות לבין
הקיום וניסו לפתור אותה בדרכים שונות  .בן  -ציון דינור מצא יחס דיאלקטי  ,בין תהליכי
התרחקות מן היהדות לצמיחת הציונות  -כאשר מה שנראה כהתרחקות עתיד להתגלות

כמוליך לציונות  .הוא אף הציב את ' המרד בגלות ' כמכנה משותף למגמות שונות בחיים

היהודיים  -ציוניים ולא

ציוניים .

בן הלפרין הציב מערכת שונה להסברת היחס בין היהדות בכללה לבין הציונות והוא

ורעיון המדינה היהודית '  ,החודר אל ההיים היהודיים

9ד שהוא זוכה בהם להסכמה

אולם הדברים צריכים הרחבה של העיון התיאורטי ומחקר אמפירי גם
האקטואלי בדבר אופיה של הציונות מחייב מהקר

זה .

יחד .

כללית .

הפולמוס

אחד ממרכיבי הפולמוס טוען כי

.

הציונות הפקירה מדעת את היהודים בתפוצות ואת המלחמה לאמאנסיפציה שלהם היחס
בין הציונות לבין גורל היהודים בתקופת השואה הוא פיסגה דראמאטית וטראגית של
המתיחות בין הפתרון הציוני

לבין הגורל היהודי הכללי.

בדומה לכך מחייבת התעשרותם של חומר המקורות ומושגי האנאליזה בחינה מחודשת

של נושא זה  .היחס בין ציונות לאנטישמיות מורכב יותר משהוא נראה למניחי היסוד של

הציונות .

מושג ' ההתבוללות ' אשר הוכנס לציונות כמונח גנאי חייב להיבחן כתופעה

חברתית של זהות עצמית

ופגישת תרבויות .

מחקו ההתיישבות היהודית בארץ
השפעת ההיסטוריה הישובית הציונית גופא על כתיבת ההיסטוריה הציונית בולטת במחקר
ההתיישבות היהודית בארץ  .זה היה הנושא הראשון שבו נכתבו ספרים מקיפים המשמשים
אותנו עד

היום  -כמו

ספרו

של

קורט

נברצקי

מ , 1914 -

ספרו

של

רופין

מ 1925 -

והמהדורות השונות של ספרו של א ' ביין .בנושא זה התתוללו הוויכוחים הגדולים בציונות.
לאחרונה הוסט נושא זה במידה מסויימת ממרכז העניין  ,אם  -כי החומר שלא נחקר הוא
רב מאד ושיטות המחקר של הגיאוגרפיה והכלכלה החקלאית עשויות להעשיר את הגישות
אליו  .מצד אחר השוב מחקר ההתיישבות כדי להצביע על ההיקף הכולל של פעולה

כלכלית .

אין היא רק נושא של שיקולי הכנסה פרטית או לאומית אלא מעורה במבנה הכולל של

החברה ובהתפתחותה בזמן .

החקלאות היהודית בארץ על הישגיה  .ובעיותיה הכלכליות

והחברתיות יכולה להיבחן ולהתפתח רק מתוך הכרת כלל מעמדה בחברה הישובית ובבניין
הקהיללה

הלאומית .

בדיקת ההיסטוריה הרעיונית -פוליטית
ההיסטוריה ההתיישבותית שהיתה
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האחרונות .

כנגד זה הבנה התעניינות בהיסטוריה הרעיונית והפוליטית ,אשר העניין בה

רב  ,אך גם המכשולים העומדים על דרכה

מרובים .

טבעי הדבר שהרגשת התמורה

וההינתקות מן האמיתות והנאמנויות של הדור הקודם תעורר עניין בהיסטוריה זאת -
אך עוד יותר

חשובה היא בעיית המשטר הפוליטי והחברתי בישראל  ,אשר שורשו

.

בגיבושים הרעיוניים והאירגוניים של הדור הקודם עוד יותר מאשר בהיסטוריה הפוליטית

.

והדיפלומאטית מרובות כאן הסכנות הניצבות על דרכו של ההיסטוריון ההיסטוריה של
המפלגות עמוסה בתיאורים עצמיים של ההיסטוריה  ,תיאורים הבאים להתאים אותה

.

למערכת האק -יאולוגית תיאור האידיאולוגיה לא כדרך שהאידיאולוגים עצמם ראו אותה
הוא תפקיד קשה המחייב שליטה בלשונם של בני הדור ובאסוסיאציות שלה  ,ידיעה של
מקורות השראה והשפעה סמויים וגלויים  -ועם זאת הבחנה בין המערכות האידיאולוגיות
הקלוטות מן החוץ

לבין ספיגתן בפנים .

דרגת ההשכלה  ,אופן המחשבה והביטוי של חלוצי הישוב מצד אחד  ,והעימות שלהם עם
תנאים קשים במציאות הארצישראלית מצד שני  ,גרמו לכך  ,שהם ימנעו מיצירתן של
מערכות אידיאולוגיות מסודרות

האידיארלוגיה .

על פי

ושיטתיות .

עם זאת הם ביקשו לפרש את ההיסטוריה

מבחינה זאת תפקידו של ההיסטוריון הוא תיאור חיצוני של

האידיאולוגיה  ,שבירת התמונה האחדותית של המסורות העצמיות של המפלגות  ,הצבעה
על מחלוקות פנימיות ועל מיפנים בדרך ובחינת משקלן הממשי של האידיאולוגיות
במציאות

ההיסטורית.

הגישה הסוציולוגית המעמידה את האידיאולוגיה מלכתחילה על

גורמים חוץ איריאולוגיקם  -כמו בקשת עוצמה ושליטה  ,או מניע פסיכולוגי  -היא בעלת
ערך תלקי לגבי ההיסטוריון .היא מעלימה עין מן הצורך לתאר תיאור ביקורתי אינטלק -
טואלי את האידיאולוגיה עצמה והיא אינה נותנת את דעתה על מקום האידיאולוגיה

באותו מרחב היסטורי אותו מבקש ההיסטוריון לתאר .
אין זה מעניינו רק באיזו מידה השובה האידיאולוגיה של התאחדות האיכרים או ' בני
בנימין '  ,למשל  ,למקומם החברתי של האיכרים ובני האיכרים בישוב ולמנטאליות

שלהם .

אותו חייב לעניין גם מה מקומה בהתפתחות הישוב  ,ומה היא הציעה נוכה האלטרנטיבות

שהיו פתוחות לפני החברה הכמוביש ומה תלקה בהשגת המטרה הציונית.
אף במידה שאנו מעוניינים ברדוקציה של השקפות על מבנה חברתי או על מבנה פסיכי -

לא תמיד תתן תאוריה מן המוכן  ,מאלה המצויות בבית האוצר הסוציולוגי והפסיכולוגי
הברתי  ,את ההסבר

המתאים .

לעיתים יהיה הסבר סוציולוגי ופסיכולוגי שאינו מגובש

בתאוריה התובעת לעצמה תוקף אוניברסאלי מתאים

יותר .

ההידבקות בדפוסי הסבר

אוניברסאליים עשויה לתת להיסטוריה הישובית לגיטימאציה של הסבר מדעי  -אולם

היא עלולה לנטול מהם את יחודם הסגולי  .היא עשויה להראות כיצד בונים מנגנון שלטון -
אך לא

כיצד פתרו האירגונים הפוליטיים את הבעיות המיוחדות של ארץ  -ישראל .

תולדות הישוב בארץ לא נועדו להיות רק דוגמא של מזיגה אתנית  ,מודרניזאציה או
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ישראל קולת

פארלאמנטאריזם קואליציוני  -הם באים לתאר את כינונה של מדינה לאומית ,משק וחברה

מודרניים  ,על  -ידי

העם היהודי  .והם מבטאים ראוריינטאציה של העם היהודי בהיסטוריה

העולמית .
בתחום זה של ההיסטוריה הפנימית אנו הסרים היסטוריה של החיים הפוליטיים בישוב
מאז ראשיתם המפוצלת והנתונה להסות בימי העלייה השנייה  ,דרך התהוות המפלגות -

כשהן נאבקות עם דפוסי אירגון לא מפלגתיים  -בשנות העשרים ועד האופי המיוחד של
החיים הפוליטיים בשנות השלושים והארבעים ובימי

המדינה .

ישנן ראשיות בתחום

מחקר הרביזיוניזם ומחנה העבודה אולם המחנה הדתי  ,האיכרים ' ,האזרהים ' והציונים

.

הכלליים למיניהם הוזנחו ביותר הקשרים המורכבים בין הארץ לבין חוץ לארץ ומקומם
בהתהוות המפלגות אף הם לא

נחקרו .

בנחקר הבעיה העדשית
השתנות מוקד הראייה מכוח בעיות ההווה בולטת גם בעיסוק הרב בבעיה

העדתית .

האידיאולוגיה הציונית והסוציאליסטית שתיהן יחד התעלמו מבעיות אלה והן צפו בחומרה
רבה בשנים

האחרונות .

כאן מתבקשת הפונקציה הכפולה של ההיסטוריה  -בקשת הזהות העצמית מכוח העבר

והכרת המציאות כתוצאה מהתפתחות  .התפיסה הפשטנית של יצירת יהדות חדשה מכוה
עצם השהות בארץ  -ישראל והלשון העברית או חיי העבודה  -מפנה מקומה

לרב  -גוניות .

הזדהותו של הפרט עם מדינת ישראל והתחיקה היהודית אמורה להיעשות באמצעות מורשתו

המיוחדת  .כמובן שגם במקרה זה עלולה בקשת הזהות ( והנטייה

לפאר )

להיות בניגוד

למחקר המבקש את האמת  .השיפת נכסי רוה ואורחות חברה עלולה להתגלגל לאידיאלי -
זאציה

מזוייפת .

נושא היהודים והערבים
נושא מבוקש כיום במחקרים ההיסטוריים הוא נושא היחסים היהודיים

ערביים .

הדחף

לעיסוק זה נובע מתוך תפיסה פשטנית כי יש לבקש את האשמה במבוי הסתום בעבר ויש
לבחון ולשפוט עבר זה או מתוך תקווה כי מרחב הפתרונות שהוצעו בעבר ( חלוקה ,
אוטונומיה  ,קנטונים ,

פדרציה )

עשוי לסכון להווה

;

אולם חשיבותו של העיסוק הוא יותר

בהבנת המימדים והגוונים הרבים של הפגישה הטראגית בין יהודים וערבים  -אשר רק

היקף המרחב ההיסטורי עשוי להצביע על מוצא מהם .
כאן נכונים דברי יעקב בורקהרדט כי ההיסטוריה לא נועדה לעשותנו פקחים יותר לצורך

עניין אחד אלא חכמים יותר לכל עניין  .משום כך השובים המקורות הנשאבים מרשומות

.

יהודיות ערביות ובריטיות  .חשוב הצירוף של מקורות גנוזים וגלויים אולם הבנת הנושא
עשויה לבוא רק מתוך הבנת פגישת הציוויליזאציות  ,והגדרת התפיסות השונות של אומה
אי

על המחקר והחוקר של תולדות היישוב והציונות

ומולדת  ,דת וחרות  ,מדינה וזכויות פרט ועדה  -כפי שהן מתקיימות בציונות מצד אחד

ובעולם הערבי מצד שני.
זוהי המשמעות העקרונית המרחיקה לכת של מתקר היחסים היהודיים  -ערביים  ,אולם כמובן
הערבית ' ,

שיש להן גם ערך להפרכת הסברה התמימה על התעלומת הציונות מן ' הבעיה

להפרכת המיתולוגיה הערבית בנושא זה ולהבנה נכונה יותר של המציאות ושל הצד

השני .
בסופן של הערות אלה למחקר בן ימינו יאמר גם כי אנו עומדים בפני הצורך לעצב דמות

היסטורית של ארץ  -ישראל ושל מקומנו בה  .אין אנו יכולים להסתפק באוסף של פסוקים

.

וכרוניקות הבאות להפעים את רגשותינו אנו שרויים בעולם של שיח הגיג אוניברסאלי
ועלינו להציג את מקום היהודים בהקשר הכללי של תולדות הארץ

ותולדות עם "

.

אראל אין

הדבר יכול להיעשות מתוך עיקום מקורות וניפוח פרופורציות  .אולם הוא חייב להיעשות

מתוך הכרת היחס המיוחד במינו בין העם היהודי לארץ "אראל  .יתם זה שונה באופן מהותי
מיחסן של האימפריות ששלטו כאן  -בין שהן הפריחו את הארץ או השמו אותה  :הרומאים

"

והביזנסים  ,הערבים והצלבנים  ,הממלוכים והתורכים  .יחסו של העם היהודי לארץ  -הראל
אף שונה מיחסם וצל המוסלמים והנוצרים ומיחסן של מדינות אירופה במאה הי " ט  ,אשר

נאחזו כאן באמצעות הצלב והדגל שבא בעקבותיו  .יחס מייחד זה ורציפותו בזמן  -כמו גם
קיומה של מדינת ישראל בימינו מקנים משקל איכותי לעובדות על תולדות הארץ

בעבר .

אולם התיאור המקיף של תולדות עם ישראל בארץ ישראל הוא בגדר תפקיד העומד עדיין

לפגינו .
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