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,(עבר-תמונתשליצירתהתולדותשלקצרקטעלבחוןמבקשזהמאמר (Geschichtsbild

,זועבר-בתמונתשנעשההשימושואת,היהודיתהלאומיתבהיסטוריוגראפיהקדוםהיסטורי

Practical('מעשיעבר'לשהפכה Past(ובעיקר,'הציוניהימין'שלהלאומיתבאידיאולוגיה

.['כנענית'הההשקפה]בושמוצאהציונית-האנטיובהשקפההרדיקאליברביזיוניזם
העבראודות-עלמאורגןתרבותידע:בהיותההמציאותןכינוןמאופניאחדהיא'היסטוריה'

ולהעניקבזמןהאירועיםרצףאתלשחזרהמבקשתההיסטוריוגראפיה.ההווהעםהעברשלויחסו

.שימושבהןעושההקולקטיביתההיסטוריתהתודעהאשרעבר-תמונותיוצרת,ומשמעותסדרלו
גםאלא,דיסציפלינהבעלחוקררקאיננו-ברצונושלאאוברצונו-ההיסטוריון,זאתמבחינה

פי-ועלהבנתולפי,כרצונובהםומשתמשאותםקולטשהציבורתרבותייםטקסטיםשלסלק

לביןוכמתודהכמקצועההיסטוריוגראפיהתולדותביןלהבחיןאפואיש.שלוהשוניםהאינטרסים

.שונותחברתיותבקבוצותאוהרחבבציבורההיסטוריתהתודעהשלהתפתחותהתולדות
אתלהבוחרתההיסטוריתהתודעהואילו,עבר-תמונות,השארבין,יוצרתההיסטוריוגראפיה

קיימותלעתים2.לצרכיהבהןומשתמשתהקייםהרפרטוארמתוךלההנחוצותהעבר-תמונות

שלהצרבתחוםהנשארתזמינהאפשרותמהוותהן,כלומר;תרבותיתכאופציהעבר-תמונות

תרבותישימושבהןלעשותהמתאיםוהחוגהמתאיםהרגעשנמצאיםעד,המקצועייםהחוגים

.ואידיאולוגי
ואףשלה'היסטוריות'במאמין,בהומשתמשעבר-תמונתלעצמושמאמץמיכי,ספקאין

למכוןנתונהתודתי.והמועילותהחשובותהערותיהםעלנאמןנדבר"ולדתדמורחיים'לפרופמודהאני* ז
עזרתועלדרורולמיכאלכאןלונזקקשאנימהחומרנכבדחלקבצילוםהעזרהעלאביב-בתלבוטינסקי'

.'ראזסוויט'המןהמאמריםבתרגוםהחשובה
1organon of

our

5wellןמ8 as poetry85History':206.197626,קCassirer , An .Essay on

Man

. Yale.ןן

'indispensable instrument for Building up our human universe8ת;selfknowledge

מציונות,כנעניעדמעברי'בספריבפירוטנידונה'והיעבריםישראלעםשלהקדוםהעבר-תמונתהתפתחות2

.בקרובאורלראותהעומד,'ציונות-לאנטירדיקלית
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אשורמלךסנחריבפלישתערב,לקפריסיןמשפתחובניעםיחדוצידוןצורמלךלולישלבריחתותיאור
בנינווהסנחריבשלבארמונומונומנטאלי-מתבליט(חלקיםבשני)רישום.הספירהלפני701בשנת

-כלומר;היסטוריתעבר-בתמונתמדוברכי-אחריםולשכנע-לעצמולהוכיחמבקש

אתשהפכהעשרה-התשעהמאהלמןנכוןבוודאיזהדבר.ומהימנהתקפה,עובדתית

3.וחיונימרכזיולצורךלערך'היסטוריות'ה

היסטוריוגראפימאמץשלתוצאהרקאיננהעבר-תמונתשליצירתההרבהפעמיםכי,גםמובן

אינטרסיםפי-עלמלכתחילהעבר-תמונתנוצרתהרבהפעמיםוכי,'תלוי-בלתי'מדעי-מתקרי

,יטעןההיסטוריוגראפיהמחקרלפירותהנזקקאו'המקצועי'ההיסטוריוןאך.שוניםושאיפות

-שלוהפלוגתאבעליכייטעןאףאחתולא,והשיחזורהתיאורשל'היסטוריות'לתמיד,כאמור

המשועבדתאוהנגזרתעבר-תמונתשלבעליההם-הם-שלומזושונהעבר-תמונתהמציגים

.מעוותתאומסולפתשלהםהעבר-תמונתכןועל,שלילייםלאינטרסים

'מולדתיעבר'אחרהחיפוש

ואתהקדוםהמזרחשלוההיסטוריוגראפיה'המקראביקורת'תולדותאתלתארכאןכוונתיאין

היהודיתהלאומיתהתנועהשל'ההיסטוריתהשפה'וההיסטוריתהפובליציסטיקהעלהשפעתה

בעריכתולקובץשטרןפרצןשלהמבואראה3
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והתפישההקדוםהמזרחומחקר'המקראביקורת'כי,רקכאןאעיר.בעקבותיהםשהלכו

שלאהיהודיתהלאומיתוההיסטוריוגראפיההאידיאולוגיהבפניהעמידושהציגוהאבולוציונית

שאלתרקלא4.מורכביםואתגריםבעיותשלשורה,המדעיההיסטורימהמחקרלהתעלםיכלה

גםאלא,היוםסדרעלהשארביןהועלתההיהודיהמונותיאיזםשלוהתפתחותומוצאו,קדמותו

סביבתועםיחסיו,שלוהמולדתלטריטורייתהלאומיתזיקתו,כעםישראלעםשלקדמותושאלת

קדמותומשאלתפחותמוטרדתאוליהיתההחילוניתהלאומיתההיסטוריוגראפיה.ועודהקרובה

היכןמהשאלהויותרבשכנותוהעמיםשללדתםישראלאמונתשלוזיקתההמונותיאיזםשל

ישראלעםשלההכרחיתזיקתומידתומהיישראלעםשלוהרוחניתהתרבותיתדמותוהתעצבה

,המתבוללתהאינטליגנציהשלואחריה,'ישראלחכמת'שלהעבר-שתמונתבעוד.ישראל-לארץ

ביקשה5,העםשלואופיודמותובעיצובלגלותשהיהכמעטוהבלעדיהמרכזיהמעמדאתהדגישה

עםשלוהרוחניתהלאומיתדמותוכי,הטענהאתלהדגישהרדיקליתהלאומיתהאינטליגנציה

ישראל-בארץוהרוחניתהלאומיתתחייתותיתכןכןועלישראל-בארץונקבעההתעצבהישראל

.בלבדובה

הדטרמיניזםשללתפישהתכופותלעתיםחילונייםציוניםנזקקוזוטענהביסוסלשם

:בוטינסקי'זכתב,)Buckle(בנקלבהשפעת,וכך.תרבותי-הגיאוגראפי

,נוצרישראל-ארץאדמתעל.קיימיםהיינוולאעםהיינולאישראל-לארץבואנולפני

;לאזרחיםהיינועליה,גדלנוישראל-ארץאדמתעל.העבריהעם,שוניםעמיםמשברי

לעצמאותמאבקנו,הארץרוחותאתקרבנואלנשמנוהאחדהאלאמונתאתביצרנו

עבריאשרכל...אדמתהעלשצמחהדגןגופנואתוהזיןאוירהאותנואפףולשלטון

6.עבריאיננו-בנואשרהשארכל;ישראלארץידי-עללנוניתןבקרבנו

אתגםאלא,קדוםעבר-תמונתסמך-עלהישראליהייחודאתרקלאלבססנעשואחריםנסיונות

,(1823-1910)רוביןשלמהר"דהפופולריזטורהמשכיל.בארצוישראלעםשלהאבטוכטוניות

,(ו"תרמפטרוגראד)'ישראל-ארץאודותעלרעיונות-העבריםארץ'בספרונוצייר,למשל

אפואהיאלארץוזיקתוישראל-בארץשחיביותרהקדוםהעםהואישראלעםשבהעבר-תמונת

:יחדגם'היסטורית'ו'טבעית'

הרוחאתוהמאחדהמחכרהאמיץהקשראתולחפשלתורבעתודברהואכזאתלעת

,אודיסה,'מוריה'הוצאתרובשובןזלמן)ר"זתרגם.המקראבמדעיפרקים-ראשי,סולוביטשיק'מ:למשלראה4
.ד"תרע

51896Montefiore, The~
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.

British Jews, Princeton5ל"יכתבגםוכך.5.ע(.,ת0מס,ע2,מצה

לנואשרארץ,הענייםלאחינוגדולהארץכברתזולתימאומהדורשיםאנואין':'אבטואמנציפציה'בפינסקר

הפכתמתוךהצלנואשרקדשינה-קדשיאתאתנונביאשמה.מעליהלגרשנוירכלולאזריםואדוניםלעולםתהיה
אתעשואשרהם,איהקירדןירושליםולא,אלהאךכי.הקדשוכתביהאלוהותרעיוןאת:מקדםמולדתנוהארץ

במיצויוהדוגליםהמתבולליםשלמזושונההיסטוריוסופיהזוהי.'הקודשלארץהקדומהמולדתנוארץ
רואהשאינהבכך'הציוניים'שלמזוושונה,ישראל-בארץפיה-עלנוצרוהקודש-כתבישהרי,האמנציפאציה

.התרבותיתלתחיההכרחישראל-לארץבשיבה
מופיע.1905פטרוגראד,זיזןיברייסקאיההוצאת(ברוסית)המקור;(1905)ישראל-וארץציונות,בוטינסקי'ז'ז6

t(בוקלשלהשפעתו.109-129'עמ,ט"תשירושלים,ראשוניםציונייםבכתבים (H .T. Buckleבעל

(1861-1857)Englant London1מof civilization81510ןזthe10Introducrion,האינטליגנציהלל

.נפרדבמחקרותידוןרבההיתה,הרדיקאליתהיהודיתהאינטליגנציהעלודרכה,הרדיקאלית-הרוסית
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גזעבלבדאיננהההיאהארץכילדעתלהראות.ישראל-דארץאויראעםשלנוהלאומית

יוצאיישראלבנישבטיאשרהארץבלבדאיננההזאתהארץכילהוכיחאםכילאומותינו

הארץגםהיאכי,ורבעצוםלגויהיוושםובקשתםבחרבםהכנענימידלקחוהמצרים

,והאמוריהכנענירגלכףשמהתדרוךבטרםהעבריםאבותינוואחוזתנחלתנוהיתהאשר

.בבלעפרותמראשקדומיםמימיאבותינוארץ
בלחץישראל-מארץהמהגריםעברמבנישבטיםמתואריםשבה,קדוםעבר-תמונתשציירלאחר

הגולההעבריאברהםשבזמןולאחר,למסופוטמיה,לנהרמעבראלוהפלשתיםהאמורים,החתים

.הזההקדוםהעבר-מתמונתהשימושיתהמסקנהאתרוביןהסיק-אבותינו-אבותשללארצם
-היאישראל-ארץ

לשבטהיינומאזאבותינומולדתארץ,קדמוניותושניםעולםמימותאבותינוירושתארץ

...קדמתהקדםימישורשנוואדמתאומתנומחצבת,בארץלמשפחהאו

סדרתסלושץנחוםהספרותוחוקרההיסטוריוןפרסם,ד"תרפ-ף"בתרמכן-לאחרשנהכשלושים

בעלהיחידהעםהיהישראלעםכי,להוכיחהיתהבהומטרתו7,'ועברכנען'בשםמאמרים

הכנעניםוראשונהובראש-בהשחיוהאחריםהעמיםוכי,ישראל-בארץשחיהלאומיתהתודעה

טריטוריאלית-לאומיתתודעהוחסריםמהגריםשלתודעהבעלי,ישראל-בארץזריםהיו

מבחינהדמדומיםשלבמצבאליהישראלשבטישלכניסתםלפנינמצאהכנען-ארץ.לגמרי

והםמולדתותודעתמגובשתלאומיתתודעההיתהישראללשבטירק.תרבותית-לאומית-אתנית

-בארץשראההראשוןהעםהואישראלעם,כלומר.בארץהראשונה'המולדתיתהאומה'אפואהיו

.עולמובתודעתמרכזיתהיתהזאתמולדת-ותודעת,מולדתואתישראל

הקדום'עברי'ההעבר-תמונתשלבהתפתחותהזהבמאמרלעסוקבכוונתנואין,כאמור

התיאוריותשלתקפותןבמידתלעסוקגםבכוונתנואין.הלאומיתהיהודיתבהיסטוריוגראפיה

היסטוריתזיקההקובעתהקדוםהעבר-תמונתבאותהדיון:בהרבהמצומצםכאןענייננו.השונות

-והאנטיהציוניהרדיקאליהימיןשלבאידיאולוגיהובשימושיהלפיניקיםעבריםביןותרבותית

.ציוני

ופיניקיםכנענים

תפקידותולדותיהםהפיניקיםמילאושלאכמעטכמדומההעשריםהמאהשלהשלושיםשנותעד

.המודרניתהיהודיתההיסטורית-הלאומיתהתודעהשלהשימושיתהקדוםהעבר-בתמונתכלשהו

'פיניקים'השביןובקשר8פיניקיהבתולדותעסקהעבריזהגם,זאתלעומת,ההיסטוריהמחקר

בנישלבנפשכאויביהםוהפיניקיםהכנעניםאתתיאר,למשל,סלושץנחום.'עברים'וה'כנענים'ה

בלחץהיתהאפריקהולצפוןהיםלאייהפיניקיותהחוףמעריההגירהתחילהכיוכתבישראל

שניאדר-תשרי)לח.237-242,351-355,519-525'עמ,(פ"חראלול-ניסן)לז,בהשלחהתפרסמההסידרה7
.238-243,346-352,502-551'עמ,(ד"תרפשניאדר-תשרי)מא;132-138,273-277'עמ,(א"תרפ

'ג;לא-יב'עמ,ב"תשאביב-תל,הפיניקיותהכתובותאוצר,סלושץ'נ:ראההארבעיםשנותעדהמחקרתיאור8
'בעמוהביבליוגראפיה9-20'עמ,1954אביב-תל,(שניצר'שמצרפתיתתרגם)הפיניקיתהתרבות,קונסנו

La.1949המקור]259-271 civilisafion Phenicenne[.-
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התבוללאףישראלמשבטיוחלקבעבריםהפיניקיםהתערבוזמןלאחראךהישראליתההתיישבות

פי-על.העבריםשלכאויביהםיחדוהפיניקיםהכנעניםאתתיארראובניאהרןוהחוקרהסופר.בהם

-ואחרלההקודמתהשמיתהאוכלוסיהעלשהשתלטהחמיממוצאאוכלוסיההיוהכנענים,ראובני

הפיניקים-הצידוניםרקחברו,הקדומיםהארץיושבי,השמייםמבין'.שמהאתלההעניקהכך

מתואריםלעתים9.'הבאיםבדורותגם,רשמיתמבחינה,קייםנשארזהוקשר,הכנעניאל

והערים9ן,כנעןבארץישראלשבטיהתפשטותנגדאיתםולוחמיםהכנעניםעםכזהיםהפיניקים

הם,כאמור,לעתים.הכנעניותהעריםממערךנפרד-בלתיכחלק,וצורצידון,גבל-הפיניקיות

שהתבוללוסופםאשר,שמיים-הלאהכנעניםידי-עלנכבשאשרהקדוםהשמיכרובדמתוארים

עלויתרההקדומההשמיתשהאוכלוסיהשעה,שפתהאתוקיבלוהקדומההשמיתבאוכלוסיה

Adolphe(ולודססלושץ.חםבןלכנעןלהתייחסוהעדיפהעברבןלפלגייחוסה Lods(,החשוב

אתקיבלוה,פאריסשלבאוניברסיטהגורביץעדייהשלממוריואחדשהיהמשוםלענייננו

וראוהפרסייהמפרץמאזורהפיניקיםמוצאבדבר(1ן.Winckler(וינקלרהוגושלהתיאוריה

ראובניאהרן שבטי,לודסלדעת,מקרהבכל.האמוריםמידיסוריהאתשכבש,הלשוניבמובןשמיעםבכנענים

ןי.'התמזגוגםדברשלשבסופואלא,אלהבצדאלההכנעניםעםשישבובלבדזולא'העברים
שהרי,'פיניקים'ל'כנענים'ביןכלשהוהבדלהיההאם,לשאלהחשיבותאיןכזאתמוצא-מנקודת

כישכתב,רנאןארנסטבעקבותהלךסלושץואילו.'עברים'לבכלל'כנענים'ביןהבדלאין

מלךחירםימיעד.'מאחוריהןצריםמגרשיםעםחוף-ערישלקבוצהאלא,ארץלאהיתהפיניקיה'

שלהםהשותפותרק.להםמיוחדתתרבותאולאומיתתודעהלפיניקיםהיתהלא,סלושץכתב,צור

שלומלחצםלמצריםמהשעבודלהשתחררפיניקיהשלהחוףלעריאיפשרהישראלשבטיעם

4י.הכנענים

שדנו-ההיסטוריתוהפובליציסטיקההיהודיתההיסטוריוגראפיהכי,לזכורהראוימן

המהותיוההבדלהשוניעללעמודבעיקרמעוניינותהיו-שנימכליכלל-בדרךהללובשאלות

יוסףביקש,למשל,כך.ישראלעםשלתרבותולביןפיניקית-הכנעניתהרוחניתהתרבותשבין

במסגרתאורראתהואשרב"תרעבשנתבאוריסהשכתב,'קדשנו-כתבי'בשםבחוברתקלוזנר

קלוזנריוסף עםשלהייחוד-אמונתעוצבהכיצדלברר,(1913)ג"בתרעביפו'הצעירהפועל'של'לעם'הספריה
הכנעניםשלהארציתהעממיתהתרבותוביןשלוהמדבראמונתביןועימותמפגשתוךישראל

'עמ,ב"תרצאביב-תל,היסטורימחקר,קדםבתולדותומקומםיחשם,המקראעמי,ויפתחם,שם,ראובני'א9
.1962,ירושלים,העבריםמוצא,ל"והנ.182

אביב-תל,הישראליתהמלוכהעדביותרהקדומיםמהימים:א,ישראלארץתולדות,(מזר)מייזלר'ב:ראה10
ישראלי-הארץהעבריהמשכילשלבידוכלל-בדרךשנמצאההיסטוריהחיבורהיהזה.230-233'עמ,ח"תרצ

.הארבעיםבשנות
,Siicle,1930ספרו.להלןראה11 FarisשוןIsra~il des origines au Milieu duמרדכיבידילעבריתתורגע

.1956אביב-תל,והארץהעםקדמוניות,ישראלבשםחלמיש
.237-247'עמ,(8הערה,לעיל)קונסנווראה.502-511'עמ,(ד"תרצבאדר)מא,השלח,'כנעןאחרית',סלושץ'נ12
.250-251'עמ,(11הערה,לעיל)לודס13
,Phe'nicie,1864,רנאןמתוךמצוטט14 Paris11שMiysionאת.238'עמ,(12הערה,לעיל)סלושץשלבמאמרו

נקראיםואילךומכאןבקירובנ"לפסההעשיריתהמאהעדהאזורלתושבילייחסכיוםמקובל'כנענים'השם

.כנעןארץשלהאחריםבחלקיההכנעניתהתרבותשהוכחדהלאחרפיניקיםבשםהחוףעריתושבי
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שביטיעקב

הלאומיתהאוריינטאציהי'.(הפיניקים,כלומר)הסוחריםהצוריםשלהקוסמופוליטיתוהתרבות

שההיסטוריוגראפיהכיוון,שונותאופציותהזאתהעבר-בתמונתמצאה,זאתלעומתהחילונית

הםשהכנעניםבעוד.ישראללעםוזיקתם'כנענים'ל'פיניקים'ביןהיטבהבחןהבחינההמקראית

שהתרבותאף.ברית-בעליתכופותלעתיםהם'פיניקים'ההרי,הארץמזלהכריתםשישאויבים

זאתאוריינטאציהמתוך.בתכליתשונההמדיניתהזיקה,הם-חד'פיניקית'הוהתרבות'כנענית'ה

,בכללותם'כנענים'השלההיסטוריהמתוך'פיניקים'השלההיסטוריהאתלבודדאיפואהיהניתן

תוךמסחרית-פוליטיתשותפותלביןדתית-תרבותית-אתניתואחדותשותפותביןלהבחיןגםכמו

.מהותיתרבותי-רוחניהבדל
.שונהאינטרסבעליזרמיםלשניזאתבנקודהנפרדה'הרדיקאליימין'בהקדוםהעבר-תמונת

ישראללעםשותפים'פיניקים'בוראההמקובלת1פית(ההיסטוריוגרהמסורתאתהמשיךהראשון

אומה'מחלק'פונים'וב,'כנענים'בגםכמו,'פיניקים'בראההשני;בלבדהמסחרי-המדיניבמישור

-אתניתאחדותבתוךכאשר,תרבותי-הרוחניבתחוםדווקאהשותפהורחבהכוללת'עברית

.מזה'פיניקים'והמזה'ישראל'ביןנחלנית-מסחרית-מדיניתבריתגםמתבלטתזאתתרבותית

'הפיניקיהעבר'הופעת

הפיניקיהעבר-בתמונתעשו,מרוניםדברשלבעיקרו,לבנוניםעט-ואנשייהודייםעט-אנשי

אחרי-ט"היהמאהשלהשישיםשנותלמןבעיקרשנתגלה,הלבנוניבעבר.דומהשימוש

המנדאטתחתמסוריההלבנוןהפרדתלאחרובעיקרעצמאי-אוטונומילאזורלבנוןשלהפיכתה

,תרבותית-לאומיתלאידיאולוגיההיסטוריומצעבסיס(א:צרכיםלשנימענהנמצא-הצרפתי

-האוריינטאליסטיתלאסכולהתיזה-אנטיהמהווההיסטוריומצעבסיס(ב;לוקאלית-בדלנית

עט-אנשי6ן.רנאןבאמצעותבעיקררבהלפופולאריותושזכתהובמערבבצרפתהרווחת'שמית'ה

הספר-בבתישהתחנכו,ואחרים(Aql.5(עקאלסעיד((.Corm(קורםשארלכמו,מלבנון

~'בשםעת-כתבשללאורבהוצאההחלו,בצרפתאובביירות Le Revue Phdnicienבשנתוהקימו

התפקידאתהבליטהשגיבשוההיסטוריתהתפישה.'הצעיריםהפיניקיםאגודת'את1933

לעתים.הספנותוכחלוציהכתבכיוצריהאנושיתבהיסטוריההפיניקיםשמילאוהציביליזאטורי

גםאלא,'מערב'ל'מזרח'ביןמקשרתכחוליהרקלאהפיניקיםאתשציירועד,בתיאורהפריזואף

.שלהןהמפרההכוחוהיוהציביליזאציותשתיאתשלםמיזוגשמיזגוכמי
לא-מקרים-צירוף7ן

Ch(וירולואצלבסורבוןשלמדצעיריהודימלומדהביא-לחלוטיןמקרי . Virolleaud(ולודס

אביב-תל,קלוזנריוסף'פרופכתבי,עתיקיםומקורותחדשיםבמחקריםשובנדפס,'קדשנו-כתבי',קלוזנר'י15
4Iסלושץשלחיבורולוקדמו.180-220'עמ,1957 .

Slouschz

, , La civi/isarion hebraigue ) ! phenicieitne

1911Ca/'l/lage, Tunis.העבריתהתרבותעקבותשלרחבהתמונההפורש,החיבורומלקצריםסיכומים
.העברייםבחיבוריוהובאוהתיכוןהיםחופילאורךהקדומה

1962rhe,קק.1939-789:[.א.Said.:ראה16 Liberal age. OxfordחןHourani ,

rA

abic Thought.13

,1979Orienta/ism.קק.148-123 New York

['ץג!Phehicienשלספרומתוךהמובאהובעיקר,319-323'עמ,(16הערה,לעיל)חוראניראה17

.

,Ch . Corm

].Beirut[
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ואידיאולוגיהקדוםהיסטוריעבר-תמונת:ופיניקיםעברים

הבטאוןדפיעלמאמריםסידרתשלבפרסומהלהתחיל8י,הקדוםהמזרחשלוהיסטוריהפילולוגיה

'ואאד-אל'העט-בשםחתםעליה,('השחר'=)'ראזסוויט'הרוסיתבשפההמרכזיהרביזיוניסטי

,כמותםאבל9ן;המצרייםאוהלבנונייםלמקביליוזמןאותומודעהיהאםלדעתאין.(החלוץ=)

שנועדהקדוםעבר-תמונתעםדטרמיניסטית-גיאוגראפיתהשקפהזהבשלבמיזגהואגםכך

סמוךרקלהתפרסםהחלההסידרה.חדשהלאומיתלתודעהוהיסטוריוסופיהיסטורימצעלשמש

המיתולוגיהשלגילויההשפעתהיתהזהובשלבאוגריתמארכיוןהתעודותשללפרסומםמאוד

20.בכללאם,בהחלטשוליתההיסטוריתתפישתועלהכנענית-האוגריתית

קיוביליד,(חורוןהאוגריתי-הכנעניהאלשםעל)חורוןג"ועגורעדיהלימים,גוריביץעדייה

לחוגיהעשריםשנותבאמצעהתקרב,בפאריםללמודנסעכך-ואחרלאיטליההוריועםשהיגר

שלמחקריועליוהשפיעו,ממוריולבדן2.עבריתלימיותלהטיףשםוהחלבפאריסר"והצהר"בית

.ועודסלושץנחום22,((נ.Rosen(רוזןגיאורג,(ו,.Birard(ברארויקטור
'ישראל',לגביו.'עברים'הכלליבשם'שמים'הכלליהשםאתהמירראאד-אל-חורון-גוריביץ

הראשון.'ישראלים'מאשריותררחבכינויהוא'עברים'.ומנוגדיםשוניםעמיםשניאינם'עברים'ו

,'מואבים','אדומים','ישראלים'.מדיניתמשמעותבעלהשני,מובהקאתנימובןבעלהוא

(חורוןג"ע) גורעדייהההתאגדויותמןאחתאפואהיאישראלשבטיוברית,העבריתמהאומהחלקכולםהם'עמונים'

.העבריתהאומהבתוךהמדיניות
הםכאן'כנענים'כי,נראה.'כנענים'לבין'עברים'בין,שעהלפי,ברורההבחנהכאןאין

המקבלים,'עברים'השבטישלהממושכתהחדירהלפני,כנען-ארץשלהקדומיםאוכלוסיה

מסידרתברורלאגם.השתלטוועליההתיישבושבההארץשםעל,'כנענים'השםאתמכן-לאחר

כיהטענההיאחורוןשללעניינושקובעמה.'מקוריים'ה'כנענים'השלמוצאםמהוזאתמאמרים

שלהן,שונותמדיניותהתאגדויותבהוהקימוכנען-ארץעלהשתלטולפלגותיהם'עברים'השבטי

מבחינתו,והעמיקוחיזקו,הקדומהאוגריתהיא,שמרה-אראםתגליות23.משותפתאחתתרבות

-תל,למפלתמנצחון(עורך)רטושיונתן;'העבריהקדםהברונזהבתקופתויווןכנען',חורוןג"עשלעדותוראה18

.209-215'עמ,1976אביב
הלאומיותתפישתעלהמזרחיתוהארכיאולוגיההקדוםהמזרחשלההיסטוריוגראפיההשפעתעל19

-תל,לאחדותייחודביןמצרים,גרעוניישראלשלהמעולהבמחקרוראה('הפרעונית')המצריתהטריטוריאלית
.43-56'עמ,הראשוןהפרקובעיקר,ם"תשאביב

.[2הערה,לעיל]בספריבהרחבהדןאניאוגריתתגליותהשפעתעל20
'עמ,ג"תשלאביב-תל,ב,ומקורותקורות,ר"ביתספר,(עורך)ירוחםבן'ח:ראההזאתהימיתהפעילותעל21

.568'עמ,(ו"תשל)ג;308-309
22,idem , Lesrpheiticiens ", / .' Odysse'e;1899~-igues, Paris-4014וB (irard , Les ,:

phe

'
niciens er /es: pod'mes.ע

1929Rosen , Juden und Phdnizer. T
~

bingen.().1927.Paris11-1בכתביוהביבליוגראפיותהרשימות

ראה.השלושיםבשנותשלוהקריאהחומרעלבמשועראלאלעמודמאפשרותאינןחוררןשלהמאוחרים

.(11הערה,לעיל)לרדםאצלאזברשותולהיותשיכלוהחיבוריםשלרחבהביבליוגראפיה

השבטמקורות:ההיסטוריהאודותעל':'ראזסוויט'בשהתפרסמוהבאיםהמאמריםעלמתבססתהסקירה23

;193[בדצמבר20,'בכנענןהעברים';1931במארס15-ובמארס1931,1בפברואר22-ובפברואר15,'העברי

בינואר3,'שנהאלפיםשלשתלפניהעבריתהאימפריה';1931בדצמבר20,'היסטוריתרשימה-הפיניקים'
.[932בפברואר14,'ברומאההתנגשותערבהיהדות';1932בינואר17,'חדתא-וקרתאירושלים';1932

קורען



משותפתתרבותשלקיומהאת,תפישתולפי,והוכיחוהזאת'עברי'ההעבר-תמונתאת,חורוןשל

24.ביותרקדומותמתקופות'כנען'תושבילכל

החוףערילבין-העבריתמהאומהחלק-ישראלשבטיבריתביןהפעולה-לשיתוף

ערישלהימיתהאימפריהחרבה,תיאורופי-על.במאמריונכבדמקוםחורוןהקדישהפיניקיות

במאותכלומר,ישראלשבטיבריתהתגבשהשבהעצמהתקופהבאותהכנעןבצפוןהחוף

שבהובתקופה,האגאיביםהצידוניתהשליטהאתשמוטטוהםהאכאים.הספירה-לפניג"י-ד"הי

שלהחוףעריהצליחו,'החדשההעבריותשלהרעיוןעלובחרבבאש'נוןבןויהושעמשההכריזו

היהשבהםוהאחרוןשהמסוכן,האכאים,'היםמדינותעמי'כנגדעצמןעלבקושירקלהגןכנען

.הפלשתים
מסוגלשיהיה,חדשברית-בעללחפשפנובמצריםובחסותבסעדלזכותהחוףערימשנואשו

יוכלשאףברית-בעל;האכאיתלסכנהקץולשיםהמערביהפרת-בקדםויציבחדשסדרלכונן

קרובשוקבפניהםיפתחואשרובמוצאבשפההקרוביםאנושייםמשאביםלהםלספק

הברית-בעלהיתהכנען-בארץהמתגבשתהישראליתהברית.מזון-מצרכיויספקלסחורותיהם

.הזהוהנחוץהרצוי
והיוכנעןארץשלתרבותי-ההיסטורימהנוףחלקאפואהיו,'ראאד-אל'כתב,הפיניקים

25:כנענים

שלהאחידהמהשרשרתנפרדבלתיחלקהינהוצידוןצור'עמי'שלההיסטוריה...

אפשרית-בלתיהינהונציהאוגנואה'עמי'שלשההיסטוריהכשםממש,העבריהעבר

חפירות-החדשיםהנתוניםכל.האיטלקיתההיסטוריהשלהכולללהקשרמחוץ

אודותעללדבר:הזאתהאמתאתמאשרים-הפיניקיםחייעלעקיפיםומחקרים

...במליםלהשתעשעדברשלפירושו,'עם'במדוברכאילופניקים
אלהשלהמוחלטתהזהותאתמוכיחהפיניקיםשלספרותםועללשונםעללנוהידועכל

מהסתירותיותררבאיננוך"התנלשפתפיניקיותכתובותביןההתאמהחוסר.לעברית

.שונותתקופותוביןשוניםארץ-חבליביןמההבדליםהנובעות,עצמהך"התנבשפת
לא,לנוידועיםשהדבריםככל,הפיניקיותהעריםשלוהמוסדותהחיים-אורח,הדת

ממקורות...ישראל-ארץשלהאחרותהעריםשלוהדתמההווימהותיבאופןנבדלו

'Hebreux-1טנ)1938בשםבחוברתסוכמהיותרהמגובשתהשקפתו24 , Mayש,/לש

Canael
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mouvement,ק.72-60 national heibreu.ו"תרצירושלים,גינצבורגא"חר"דופרשערך,אוגריתכתבי:ראה

הראשוניםהמאמריםובכללם,הספרפרסוםעדאוגריתמחקרישלהמעודכנתהביבליוגראפיהשםוראה,(1936)

העבריהספרהיהזהספר.'תרביץ'וב'ישראל-ארץלחקירתהעבריתהחברהידיעות'בישראל-בארץשהתפרסמו

בחיבורומהןהמוסקותוהמסקנותאוגריתתגליותעלהקטעיםגםראה.הארבעיםשנותשלהקוראבידיהמצוי
.(10הערה,לעיל)מייזלרשל

או,ישראלשבטיחדירתלפני(כובשיהאו)הארץיושבי,'כנענים'להכוונההאםלדעתכאןקשהדברשלבעיקרו25
הארץשםעלומכונים'העברים'שבטישארעםיחדכנען-בארץהמתנחליםהישראליםבשבטיםכאןשמדובר

,למשל,כך.אחריםבטקסטיםוגםכאןמקריאינוהבהירותחוסר.כפיניקיםכמוהם,'כנענים'התיישבובה

כןועללאומיתתודעהחסר,ישראל-בארץונוכריזרעםהיו'כנענים'הכי,(7הערה,לעילראה)הטועןסלושץ
ראה.המלוכהימיעדבדתואפילובתרבותישראל-לבנישותפיםהיוהכנעניםכיגםטוען,הבמהמןנעלם

.כח-בז'עמ,(8הערה,לעיל)סלושץ

ן(ל

~

ך



בשולי.הספירה-לפניהעשיריתהמאהנון,גבלמלך,אחירםארון
שלהקדומותהדוגמאותאחתאתהמציגה,כתובתסביבהארון-מכסה
עברי-הפיניקיהכתב

לביןהפיניקיותהעריםביןהנדידההיתהמשהתקופתלפניעודכייודעיםאנומצריים

עצמםחשבולאמעולםהחוףערישלהתושביםוכיקבועהתופעהשלהןההינטרלנד

26.הזהההינטרלנדמיושבישונהעם-לשבט

לאסכולהנגד-כתגובתהפיניקיתהתרבותשלייחודהאתהדגישוהלבנוניםהעט-שאנשיבעוד,כך

,'ישראלשבטי'ל'פיניקים'הביןהתרבותאחדותאתחורוןהדגיש,מוסלמית-והפאן'שמית-פאן'ה

אתגםשהקיףשבטים-אגדמאותוחלק'פיניקים'ההיו,פיו-על.כנעןתושבי'עברים'כולםשהם

תמידנמצאה,הפיניקיותבעריםהראשה,צור.('וכדמואבים,עמונים)עמיםושארישראלשבטי

ימיעדנמשךלירושליםצורביןההדוקהפעולה-ושיתוף,הישראליתהממלכהעםמדיניתבברית

(לומעברוגם)התיכון-היםאגןברחביצורשלההתיישבותומסעותמלחמותיה.מוקדוןאלכסנדר

לצורהמוות-סכנת-שעוןצלצלכאשר'.הישראליהעורףשלהמלאהבתמיכתותמידנערכו

.'תהילה-ורבתטרגיתמפלהונחלוהמשותףבאויבןאחדשכםשתיהןלחמו,כאחתולירושלים
התיכון-היםאגןרחביבכלגדולהנחלניתתנופהלקייםולצידוןלצורשאיפשראפואמהו

,ערים,מסחר-תחנותהקמתשכללההתנחלות-תנועת,המזרחיהתיכון-היםמאגןובחלקהמערבי

להןדרוששהיההאדם-כוחאת'פיניקיות'ההעריםגייסומניין?ולמאותלעשרותומושבותנמלים

.1932בינואר3,ראזסוויט,'הפיניקים'26
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,(עשרה-האחתהמאהעדהשמיניתמהמאה)בשניםמאותשנמשךכזההתנחלות-מבצעלצורך

:היא'ראאד-אל'שלתשובתו?מצומצמתהיתהשאוכלוסייתןבעוד

את,האוניותצוותיואתהקברניטיםאת,סוכניהםאתגייסוצורסוחריכיאפואברור

באזור,בבשן,בגליל-הארץפניםבתוךהחרב-שכיריגדודיואתהמשלחותראשי

parישראלבארצותכלומר.אפריםבהרודרומיתדמשק excellence.
והמשבר,מתחרותקרובותאלוהויותביןמלחמה,זהפי-על,היאהבעלבנביאיאליהושלמלחמתו

שללמעמדלהסתגלישראלשבטישלהיכולתחוסרמתוך,השארבין,נבעבישראלהפנימי

.אוניברסאלית-עולמיתמעצמה
פי-על.פיניקיהתולדותעלחיבוריםסקרכאשר,קלוזנריוסףיותרמאוחרכתבדומיםדברים

אך,מדיניתמבחינההפיניקיםאתשיעבדו,ישראל-ארץצפוןאתישראלשבטיכבשו,תיאורו

החדשוהדםישראלבתוךנטמעוהפיניקים.תרבותית-ודתיתכלכליתמבחינהידם-עלשועבדו

-הפיניקיםעורקילתוךכךשהוזרםוהרענן

דםהביאוכך.ומעוליםחדשיםבכוחותאותווהעשירהקטןהעםשלכוחואתהגביר

אתלפזראפשרותלידי-עמםואתפריחהלידיהפיניקיםשלארצםאתזהחדש

מהכל:בקיצור.ימיםבאותםהידועהעולםקצותבכלכמעטהמשותפיםהכוחות

החמישיתהמאהשנותעדב"היהמאהמשנותהפיניקיותהמושבותשלבייסודןשנעשה

הפיניקיםידי-עלאלאבלבדהפיניקיםידי-עללאנעשה(1200-500לערך)נ"ספהקודם

-ואשרדן,זבולון,יששכרשבטיעם:השבטיםמעשרתחלקעםפעולה-בשיתוף

27.נפתלישבטעםגםואפשר

ושימושיהזמינותה,פיניקית-העבריתהעבר-תמונת

קשרכלבלי-להישארהיויכולות'פיניקים'ו'כנענים','עברים'ביןהקשריםעלאלוהשקפות

-אנשינחלתשהןהיסטוריוגראפיותהשקפותבגדר-שבהןהספקולטיביותאוהתקפותלמידת

'סוכנים'להןנמצאוואילמלא,ושימושיותלזמינותהשלושיםבשנותהפכואילמלא,בלבדמקצוע

הזאתהקדוםהעבר-תמונתעלולבססאותןלהפיץ,בהןלהשתמשלנכוןשמצאו'מתווכים'ו

-עלבעיקרשנקראהרביזיוניסטיהאידיאולוגיהעת-בכתבחורוןשהציעההשקפה.עתיד-תמונת

וחריגהמעניינתהשקפהלהיחשבהיתהיכולה,הרוסיתדוברתהרביזיוניסטיתהאינטליגנציהידי

העברשלהעלאתואולם.הציוניתהאידיאולוגיהעםדברוחצידברלהשאין,צעירמלומדשל

וביקש,הרביזיוניסטיתהתנועהבתוככיימיתתודעהלטפחשביקשחוגבקרבנעשתההפיניקי

,'ישראלבני','עברים'ההיושבו,מפוארהיסטוריעברשלבהצגתוזאתתודעהבטיפוחלהיעזר

28.הקולוניאליותהימיותבמעצמותהקדומה-גדולהימיתלמעצמהןכויות-שווישותפים

וראה.176'עמ,(15הערה,לעיל)חדשיםמחקרים,'סאקסים-והאנגלוהכנענים,השבטיםעשרת',קלוזנר"27
.השאילהמקורותעלהמלמדותהזההמאמרשלהשולייםהערות

שנאבקהעיר-מדינתהיוהקרתגניםשכן,מסוכנתהקבלהחדשה-לקרתבהקבלהגוריון-בןראה,לכךבניגוד28
אבינרישלמה'לפרופנתונהתודתי.לאדמתוומחוברהמעורהעםידי-עלהובסהולכן,(רומא)כפר-במדינת
מצוטטתהשליליתהאנאלוגיה.1935משנת'ודרכנרפעולתנו'גוריון-בןשללמאמרולבי-תשומתאתשהפנה
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ואידיאולוגיהקדוםהיסטוריעבר-תמונת:ופיניקיםעברים

תקפותהאתלבחוןכלל-בדרךמסוגלהיהלא,בהוהשתמשכזהקדוםעברלתמונתשנתפסמי

משעהנפסקבהשהשימושכשםממש,בהצורךלושהיהמשוםאצלונקלטההיא.מהימנותהואת

היתהפיניקי-העבריהעבר-תמונת.בהשקפהאובנסיבותשינויבשל,בהצורךעודהיהשלא

,המקובלתהקדוםהעבר-מתמונתבולטבאופןשחרגהמשוםשולימעמדבעלתדברשלבעיקרו

.המודרניתהיהודית-הלאומיתההיסטוריתהתודעהשלוהשימושיתהמוסכמת

עיקרייםהיבטיםשניהיו,ימיתופעילותימאותשללאידיאולוגיהההיסטורימהמצעלבד

אתהממיר,ורחבכלליהיבט,הראשון.'ראאד-אל'שלמאמריושהציעוהעבר-לתמונתועקרוניים

;התיכון-היםועדמהפרתהמשתרעתקדומהעבריתתרבותומתאר'עבריות-פאן'ב'שמיות-פאן'ה

מי.גדולהאימפריהביצירתעברית-הפיניקיתהשותפותאתהמתאר,יותרמצומצםהיבט,השני

,משמעותהמלואאתוהבין'ראאדאל'שלהעברתמונתשלהזאתהכפולההאופציהעלשעמד

.בפאריםביתו-מבאיהיהשחורון,בוטינסקי'זזאבהיה
מעטיםמקריםבאותם.פונדמנטאליסטיתעבר-מתמונתמאודרחוקהיהעצמובוטינסקי'ז

בעלכעםשהתגבשועמיםשלמבלילנוצרהעבריהעםכיקבע,קדומההיסטוריהעלשכתב

הביאהמזרחיתהרומאנטיקהואל'מזרח'האלהשלילייחסו.המלוכהבתקופתרקלאומיתתודעה

הגזעמןשינויתכליתשונההעבריהגזעכי,ץ"תרמשנת'העבריהמבטא'בחוברת,לקבועאותו

כמו,ואנטוליהאירופהעממישלשרידיםהמלכיםבימינבלעווישראליהודהבתוךשכן,הערבי

גם.המזרחמןולא-והמערבהצפוןמןבעבריתבהישכןועל,ועוד,הפלשתי,החתי,היבוסי

שלהעבר-תמונת.זאתמעיןהשקפהביטוילידיבאה,'שמשון',שלוכי"תנ-ההיסטוריברומן

עםאתלתארהעדיףעצמוהוא;ועודזאת.אותולהביךאולהפתיעאפואצריכההיתהלאחורון

אולם29.אדמה-עובדישלכעםולאהמקראבתקופתתרבותומפיציסוחריםשלכעםישראל

תחילהשפורסםבמאמרלהגיבמיהרשעליה,חמורהטעותבוטינסקי'זמצאחורוןשכתבבדברים

מקוראיומעטיםרקכי,ברור.1932בפברואר5מיום'העםחזית'בעיתוןלעבריתותורגםביידיש
,

,בירושליםבוטינסקי'זזאבשיזדרזכדימספקתבמידהבוטינסקי'זאתהעסיקהענייןכיונראה,הזההמאמרמתכווןלמהידעו 1919

.ענות
ישראלשעם,אחתקדומהלתרבות(הפונים)והקרתגניםהפיניקיםשללתיאורםהתנגדלאהוא

עלחל'עברי'התוארששםחורוןשלהקביעהאתדחההואאולם.ממנהחלקהואאףהיההקדום

הבחיןבוטינסקי'ז.פיניקיהתושביוהצידוניםהצוריםעלגםכךובתוך,הקדוםהמזרחיושביכלל

הספרותלביןהאוגריתיתהספרותביןלקירבהשנדרשו,מכן-לאחרהחוקריםרובכמו-

אומשותפתאמונהפירושהאין,וזאת.בלבדתרבותית-לשוניתבקירבהמדוברכי-המקראית

ייחדאשר,ומוצקברוראידיאולוגייסודסביבהתגבשה,כתב,היהודיתהאומה.משותפיםערכים

הביאלאהימיתהפעילותלעידודובמאמריובנאומיו.231'עמ,1980אביב-תל,'לגווניוהציוניהרעיון',בספרו
להקיםראשוןנסיוןנעשההמלךשלמהבימיכיכתב,להיפךאלא,כמופתישראלי-הפיניקיהפעולהשיתוףאת
,ב,זכרונות,גוריון-בן'ד.'...יהודיםלאבמלחיםאזכברשהשתמשומפניאולי,הצליחלאהנסיון'.עבריצי
.402'עמ,1972אביב-תל

ביוני5,היינט,'החנווני'מאמרוראה.'עולםשללריבונורקהשני'תפקידכממלאהסוחראתתיארבוטינסקי'ז29
פילוסופיהלנסחביקשכאשר,זאתלעומת.(101-107'עמ,ג"תשיירושלים,למדינהבדרך:עבריבתרגום)1927

ים-יורדישלכעםולאאדמהעובדישלכעםישראלעםאתתיאר,הקדוםבעברמקורותיהאתולמצואסוציאלית
!וסוחרים
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שביטעקב

למרות,הפיניקים.הייחודאמונת-המונותיאיזםהואזהויסוד,שכניה,העמיםמשאראותה

האומהמןחלקלהיותיכלולאכןועל,הייחוד-לאמונתשותפיםהיולא,לישראלקירבתם

.הישראלית
זאת,1938יוני-במאיחורוןשלחוברתוהופעתלאחרבוודאי-יותרמאוחרשניםשש

העבר-תמונתאתושינתה,רטושיונתןהמשוררהוא,הלפריןאוריאלעלמאודשהשפיעההחוברת

23מיוםבמכתב.אישימכתבלחורוןבוטינסקי'זכתב,עצמו1938קיץבאותו-שלו30הקדום

.מהןשהסיקוהמסקנותחורוןשלהקדוםהעבר-תמונתנגדטענותיועיקריעלחזר1938בדצמבר
תפארתלמעןישראלאתלהשפילהנוטהליצרתתפתהאל'כתב-'כסופרלךעצתיזאת'

וי.'האליליםעבודתהדגשתלשםהמונותיאיזםאתלהשפילאו,העברים
1938באוגוסטלחורוןפנה,בפאריםר"ביתשלטוןמזכיראז,(אליאבלימים)לובוצקיבנימין

לרשותיעמודאשר,'העבריתהאומהתולדות'בשםהיסטוריהלספרחוברתואתשיהפוךבהצעה

גישה'ולהציגכרכיםארבעהלהקיףצריךהיה,ההצעהלפי,הספר.ר"ביתשלהחינוכיהמפעל

שהרשיםמהכינראה2י.'והמדינההלאוםשאלותבכלרית"הביתלגישהמאודהקרובהלאומית

33,סרקאזםמעטבלאשניםלאחרהעירעליה,חורוןשלההיסטוריתבתיזה1938-בלובוצקיאת 33,סרקאזםמעטבלאשניםלאחרהעירעליה,חורוןשלההיסטוריתבתיזה1938-בלובוצקיאתאליאבבנימין

של-ידוע-נבלתי-מפוארפרקישראלעםלתולדותהעניקהזאתעבר-שתמונתהעובדההיתה

ההיסטוריתבזירהישראלעםמופיעשבועלילות-ורבמפוארהיסטוריקטע;לאומיאקטיביזם

חופילאורךומושבותמסחר-תחנותהמקימיםמתיישביםושלנועזיםים-ויורדיספניםשלכעם חופילאורךומושבותמסחר-תחנותהמקימיםמתיישביםושלנועזיםים-ויורדיספניםשלכעםרטושיונתן

Mare'בשםבמאמר,יותרמאוחראפילו.התרבותאתומפיציםהתיכון-הים Nostrum'שכתב

השפעתואתחורוןשלהשפעתועקבותאתלמצואניתןעוד,1944באפריל4מיום'המשקיף'ב

,טשרניחובסקיידי-עלהאיליאדהתרגוםבעקבותהשארבין)בעקיפיןאוישירות-בראר

:(בראראתלתרגוםבמבואהמצטט

,עבריםהיוהםולשוניתגזעיתמבחינה.עבריתדיברו,בלעזהפיניקים,וצידוןצורבני

ומכיוון.ושומרוןירושליםממלכותעברבנילביןביניהםשהפרידההיאהדתורק

אפשר,זומבחינהכשריםתמידהיולאישראלבנישגם,נאמנהעדותמעידך"שהתנ

עשויזהקלרפרוףשאפילודומני...לאלהאלהביןממשיהבדלכלאזהיהשלאלומר

גםאחריםמשבטיםאלא,כיוםהעבריהעםמורכבוישראליהודהמצאצאילאכי,לשכנע

.וצידוןצורבנישלמצאצאיהםובתוכם,כן

נחוםבצד.הלפריןאוריאלהיהישראל-לארץמפאריםחורוןשלהעבר-תמונתאתשהעבירמי

הסוכן(רטושיונתןהוא)הלפריןהיה,י"אבבןואיתמרטשרניחובסקישאולהמשורר,סלושץ

אנטילאומיתלהשקפהבסיסאותההפךהואאבל.פיניקית-העבריתהעבר-תמונתשלהעיקרי
-

.(2הערה,לעיל)בספריבהרחבהמתוארותונסיבותיההפגישה30
.127-138'עמ,1980אביב-תל,בוטינסקי'זזאב,אבי,'חדשזרםשלראשיתו-גוריביץעדייה',בוטינסקי'זערי31

ממנווהושפע(ראאד-אל)גוריביץ-חורוןשלהקרובידידוהיהבוטינסקי'זערי.134-135'עמ,שםמובאהמכתב

.מאוד
.308-309'עמ,ט"תשכאביב-תל-ירושליםא,(21הערה,לעיל)ר"ביתספר,ירוחם-בן32
,ישראלובתודעתהעמיםבתודעתהעברבהכרת,'היהודיהעברלתודעתוזיקתההציונות'בסימפוזיוןדבריוראה33

.152;140-143'עמ,ט"תשכירושלים
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לאהמקראבתקופתופיניקיםעבריםביןתרבותי-הדתיההבדלבעייתשכן,רדיקאלית-ציונית

הפרסיתבתקופהרקשנכחדהמשותפתתרבותלפנינוכיהטענה,אדרבא.אותוהטרידה

אלכתב'-הראשונים'כנענים'ההמניפסטיםבשני.ושמישהעליומקובלתהיתה,וההלניסטית

רטושביטא-(1944)'התאיםשליחיעםהועדבמושב,הפתיחהמשא'ו(1943)'העבריהנוער

ן1.'יהודים'לבין'עברים'ביןחותכתהבחנההמבחינההעבר-תמונתאתמשמעית-חדבצורה

באופן'הקדמוניםהעברים'עםהזהותועל'העבריםמולדת'תהייתעלמדוברהאלהבמניפסטים

לראותובלי,הללו'הקדמוניםהעברים'בתוךדווקאלפיניקיםומיוחדנפרדמקוםלייחדבלי,כללי

אתשענייןמה.ברית-ובעלילהשקפהשותפים,'הפיניקיתהמורשה'אתלייצגהטועניםבמרונים

תפקידלפיניקיםשמורשבהעבר-תמונתולאפוליטיתבריתהיתהלאהארבעיםבשנותרטוש

בתמונהאחתפסיפס-אבןרקהפיניקיםהיו,דידולגבי.מפוארתימיתומסורתמכריעציביליזאטורי

-לאומיתתרבותשלקיומהדבראתלהוכיחשנועדה,וכוללתרחבהתרבותית-אתנית

העט-אנשיכי,שובלהזכירגםראוי.'הקדםארץ'המכונהבמרחבאזורית-טריטוריאלית

מןניתוקשל,תרבותית-עדתיתבדלנותשלכמצעהפיניקיתההשקפהאתטיפחוהלבנוניים

סלושץנחום שרטוששעה,זאת.(הצרפתית)המערביתהתרבותכלפיפתיחותושלאסלאמיות-והפאןהאסלאם
מאוחררקי'.אחדותית'מרחבית'לאידיאולוגיהבסיסשלהם'עברי'ההעבר-בתמונתראווחוגו

המדיניתבהשקפהפינה-לאבןהלבנונייםהמרוניםיהפכו-החמישיםבשנות-יותר

הקדוםהעברמורשתאתעמההנושאתאבטוכטוני-טריטוריאליאופיבעלתכעדה,'כנענית'ה

.אחדותי'עברי'מרחבשלביצירתוברית-בעלת;המפואר

כלעלעברי-כנעני-הפיניקיהעבר-תמונתבאימוץקושיאפואהיהלא'כנענית'הלאידיאולוגיה

מזובתכליתשונהקדוםעבר-תמונתלהציגביקשה'כנענית'ההעבר-תמונתשהרי,מרכיביה

,סביבתולביןבינועימותלא,'ההיסטוריתמפינתו'ישראלעםהוצאתלא.והמוכרתהמקובלת

-החילוני-הלאומיהזרםאצלהמצבהיהשונה.ממנהנפרד-בלתיכחלקסביבתובתוךנטיעתואלא

יחיד,ישכוןלבדדעםאיננוהקדוםישראלעםשבההעבר-תמונת,כאן.ברביזיוניזםהרדיקאלי

-בלתיעבר-תמונתהיתה,קדםימימאזהאנושיתבהיסטוריהלושנישאיןמעמדובעלומיוחד

,אחתזהותיש'פיניקים'ול'כנענים'לשבהעבר-שתמונת,ברור,ממילא.אפשרית-ובלחיקבילה

הםישראלעםתולדות,כאן.היסטורית-והמיתוההיסטוריתבתודעתםמקוםלתפושיכלהלא

אחרילעקובאפואמעניין.איתוהתמזגרתשלולאסביבתועםמוחלטעימותשלהיסטוריה

.והיעלמותה,י"לחשלבהיסטוריוסופיהעברית-הפיניקיתהעבר-תמונתשלהופעתה

[י"לח:כך-אחר]'בישראלהלאומיהצבאיהארגון'שלבטאונו,'במחתרת'שלהשניבגליון
אין.'ולוחמיםכקולוניזטוריםהעברים'בשםרשימההתפרסמה,(יאיר)שטרןאברהםשלבהנהגתך

מפאריםלכן-קודםכשנהששב,רטושיונתןשלמובהקתהשפעהניכרתהזאתברשימהכי,ספק

נפש-במפחשנסתיימהתקווה-קיווהואףשטרןאברהםעםעמוקיםידידותקשריקשורוהיה

.149-203;32-37'עמ,1982אביב-תל,הימיםראשית,רטוש'יאצלמחדשנדפסוהמניפסטים34
אנטון',אילת'אראה.(/(.Saada(סאעדהאנטוןשלההיסטוריתלהשקפתו'כנענית'הההשקפהדומהבכך35

;372-386'עמ,1974אביב-תל,וערבציון-ציון-וחיבת,'ערבימהפכןשלדיוקנו-סאעדה

"
;/]-.L . Z . Yamak

1966cleo/ogicol Alra/ ) 'sis . Cambridge[;ש.'l 'ialr social Nariolla/isr Pal 'rl'S1
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שביטיעקב

'בהכותבשלבמאמרויש36.י"לחשלהאידיאולוגיהעיצובעללהשפיע-
ביטויים'מחתרת

'הבקר'בעיתון-הרןל"אהעט-בשם-רטושיונתןשפרסםבמאמריםהמופיעיםמובהקים

חורוןעםהיכרותובעקבותנפסקהשכתיבתםהיסטורייםמאמרים;1938שנתבמרוצת
והשקפותיו

.שנהאותהבאמצע
העבריתוהתפארתהזוהרעטרת'אתלהחזירשנועדההיסטוריעבר-תמונתציירההרשימה

ברומרדהגדולהמרדשלהמקובלותהעבר-בתמונותהרשימהלכותבלוהיהדילא.'ליושנה
-

עםשלהלאומיהקיוםאתוקפץשביטאואף,אלומרידותשהרי;חשמונאיביתמלכותאוכוכבא

כמובןיכולההירואיתרומאנטיקה.זרבשלטוןאוובחורבןבתבוסההסתיימו,מדיניכעםישראל
,

.עקרוניאומעשי-אקטואלילקחמהםולהפיקהעברמןמפלה-פרקיגםלאמץ,ברירה-בלית
37

של'התגלותו'עםלושנמצאההזמינההעבר-תמונתכי,הרשימהלמחברהיהנראהאבל
העבר

אתלשנותיהיהניתןעתה.יותרטובה'אופציה'לומעניקה,המשותףעברי-הפיניקי
תדמיתו

כשנתייםלההתכווןבפאריםר"ביתשלטוןשמזכירברוח,המקראבימיישראלעםשלההיסטורית

.לכן-קודם

ביןהחלוקההיאביותרוהבולטתביותרהראשוניתהחלוקה.לגזעיםמחולקתהאנושות

ההיסטוריהסופרי.לשלטוןונתוניםחלשים,מנווניםגזעיםלביןושליטיםלוחמיםגזעים

לבואיכוליםאנואיןואם.הלוחמיםהגזעיםביןהעבריהעםאתמעולםמנולאהשונים

הרי,העברילעםבאהדההמתיחסיםאלהאללאאף,הנכריםההיסטוריוניםאלבטרוניה

ימידבריסופרילהיותהתימרואשרלאלהוביחודעמנומבנילהיסטוריוניםלסלוחאין

אתכתבהאחד.העבריהעםשלההיסטוריהבחקירתעסקולאודובנובגרץ.העבריהעם

הגדוליםהיהודייםהמרכזיםנדידותסיבתבחקירתעסקוהשניהעבריתהתרבותתולדות

מיישב,כובשימידברי,כלומר,האמיתיתהעבריתההיסטוריהאולם.למקוםממקום

ראשיתזאתתהאהגדולהמלכותולכשתקום.נכתבהלאעדייןזוהיסטוריה,ושליט

הנודע,הישראליהשבטעלחלאיננו,'עבריעם'המושג.הזההמעוותאתלתקןחובתנו

הגדוליםהענפיםשניאתובראשונהבראשכוללהוא.בלבד,'היהודיהעם'בשםהיום

עברייםענפיםשניהםאחיםאכןכי.פיניקי-הצוריוהענףהישראליהענף,והחשובים

הישראליהענףשלהתפוררותוראשיתעםרקכי.בתרבותוגםבשפה,בדםאחים,אלה
,

המלחמההתחילהאזרק,נבטבןירבעםשלהמהפכהועםשלמהשלמותולאחר

.הבעלעובדילביןיהוהעובדיביןהידועההמלחמה,האלההענפיםשניביןהתרבותית
התרבותאתלטפחהמשיך,אפריםבני,הישראליהענףשלהמכריערובוואפילו

38.הבעלתרבות-המשותפת

.(2הערה,לעיל)בספרייותר36
ברשלהמרד':הציוני'ימין'הבתודעתשני-ביתימישלהעברתמונתאתשעיצבמי,קלוזנריוסףכתב37

כוכבא-

ברשלדמולנווקדושיקרכןפיעלואף.בכישלוןנסתיים
-

-נושאעקיבא'רשלשמולנווקדוששיקרכמוכוכבא-אבכוכ

ושהחירות"החייםשלביותרהחשובהנכסהחייםאין"ש:הנפלאההתורהאתאותנולימדושניהםכי...כליו
ברשמעון.'הסוףעדנפש-למסירותראויותכאחדשתיהןלאומית-הדתיתוהתורההלאומית

כשאומה,כוכבא-

.250-251'עמ,אז"תשיאביב-תל,חירותהעלנלחמת

(הרןל"א)רטוששללמאמרווהשווה.31-34'עמ,1959אביב-תל,א,כתבים-ישראלחרותלוחמי38

בשם

א,כתבים)ד"תשמכסליו'החזית'העת-כתבשלבגליון.1938בינואר14,הבקר,'העבריתלהיסטוריהמבוא'
,

6
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הפיניקים-הישראלים-העבריםשלהמשותפותהעלילותאתלתארהרשימהכותבממשיךכאן

(הפונים)השניואילובמזרחההלניזםבהתפשטותנלחםשבהםשהראשון,אחדלגזעענפיםכשני

.ניצחהמכבייהודה,מפלהנחלחניבעל.במערברומישלבהתפשטותהנלחם
והאנאלוגיהי"לחשלהמעשיהעבר-תמונתנפרדת,מובהקיםאידיאייםמנימוקים,כאן

,י"לחשלהמשיחית-הלאומיתהאידיאהעבור.ורטושחורוןשלהעבר-מתמונתשלההאקטואלית

,טריטוריאלית-ממלכתיתלהתחדשותמשיחיותתקוותחדורמדיניכעם,העבריםשלההיסטוריה

כלאין,מבטהמנקודתשהרי.(ראשון-ביתבשלהיאו)שני-ביתבתקופתלהסתייםיכולהלא

-טראנס,אורגאני,שלם,אחדעברזהו;'יהודי-ישראלי'לעבר'ישראלי-עברי'עברביןהבחנה

;הקדוםהעבריהעולםמפלתלאחרגםכאומהלהתקייםממשיכים'היהודים-העברים'.היסטורי

בתנועהמתגלההארצית-המדיניתההתחדשותתקוות.ירושליםכךלא;העולםמןעוברתפיניקיה

,אגב,קטעים.הביניים-בימירומאנטית-יהודיתהיסטוריהשל'נשכחים'ובקטעיםמשיחית

בהשפעתמעטלא,בחלקםנאחזה'השנייההעלייה'בתקופת'ציוןפועלי'שלשהרומאנטיקה

.במערביהודית-הפילוהרומאנטיקה
'התחיהעיקרי'שלז"טבסעיףגם'ראאד-אל'-סלושץ-ברארשלהתיאוריההדיאתנמצאוכך

העםהאדרת':היאהארגוןשלמטרתוכיקובעהסעיף.'בישראלהלאומיהצבאיהארגון'של

9י.'התיכוןהיםובחופיבמזרחבמעלהראשוןוכלכליתרבותי,מדיני,צבאיגורםלהיותוהעברי

נעלמים,רטוששלהישירהבהשראתוובוודאי,שטרןשלבתקופתואלהאיזכוריםלאחר

-בתמונת.לותואמיםאינםושובלונחוציםאינםשוב.י"לחשלהעבר-מתמונתלחלוטיןהפיניקים

שותפותשלעבר-תמונת.אותוהמספקיםיסודותהצורךדימוצאהואשלויהודית-העבריתהעבר

עםאתלתארהמבקשתובהיסטוריוסופיהעבר-בתמונתפוגמתלפיניקיםעבריםביןהיסטורית

,כאןאפואנעלמיםהפיניקים.סביבתוכלפימוחלטתריאקציהמתוךהמתפתחכעםישראל

4,שונהמשמעותמקבל'עברי'והמושג

שבהקדוםעבר-מתמונתנרתעלאחילוניתהשקפהבעל,ואקטיביסטירדיקאלי,לאומיציוני

דמותםאתומאששתמבססתזאתעבר-תמונתאם,אלילים-כעובדיהקדומיםישראלבנימתוארים

אינטלקטואלשללגישתואופייניתדוגמא.מלחמה-למודת-אבטוכטונית-ארציתכאומה

'המשקיף'באחימאירא"אבשכתבהביקורתרשימתהיאוחילוני(הפוליטיבמובן)מכסימאליסטי

בהוצאת)'הפיניקיותהכתובותאוצר'סלושץנחוםשלספרוהופעתבעקבות,1942באפריל24-ב

אוסוואלדמשנתעלוינהמאוניברסיטתדוקטורתוארבעלהיה,לזכורראוי,אחימאירן4.(דביר

היההתיכון-המזרחשלהקדוםהעםלתולדותהקשורשבכלמאליומובןאבל,(1924)שפנגלר

שהמיבנהכהיסטוריוסוףאלאכהיסטוריוןלאכתבדברשלבעיקרו;שלישימכליושאבדיליטאנט

כיוצריסלושץונחוםקויפמןיחזקאל,אלוןגדליהואת(שייב-אלדד'יכנראה)הכותבמתאר(279-282'עמ
.נפרדלעיוןראויה(קלוזנרעלוהפסיחה)אלהבשלושההבחירה.החדשההישראליתההיסטוריוגראפיה

,כיוונים,'ביקורתיבראיי"לחשלההיסטוריוגראפיה',מרגלית'ד:וראה27-28'עמ,א,(40הערה,לעיל)כתבים39
.91-93'עמ,(1982מאי)15

,יהודהבהגיונותנדפס.(ט"תשיכסליו)קיג,סלם,'היהרדיסותרבותכנעןתרבותעלהפשוטההאמת',אלדד"40

.141-149'עמ,1981אביב-תל
,'ירושליםשלטון'שלוגמור-הבלחיהחיבוראתלפרסם(רטוש)הלפריןאוריאלגםביקשדבירבהוצאת41

.'הבקר'בעיתון1938כמרוצתפרסםממנהשפרקיםלאומית-ציוניתהיסטוריה
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לציירלואיפשרהעברי-הפיניקיהעבר-תמונת.לוחשובהיהודיתההיסטוריהשלהמורפולוגי

.הישראליתההיסטוריהשל-יותררצויה-אחרתמורפולוגיה

'שלנוהים'הואהתיכון-היםכישקבעובעמיםבישראלהראשוןהיה,אחימאירכתב,סלושץ

)Mare Nostrum(,קבע)סלושץבעקבות.והלאטיניםהיווניםשלולאועברשםבנישלכלומר

הארכיאולוגיתהתגליתעם'הצרפתיתוהארכיאולוגיהברארויקטורהלכו(עובדתיתבטעות

התפישהאתולתמידאחתהמנפצת,כתבכך,ארכיאולוגיתתגלית-'אוגריתתגלית,הנפלאה

שלבהשפעתובעיקר,עשרה-התשעהמאהשלההיסטוריבמדעשורשיםשהיכתההאנטישמית

:רנאןארנסט

עלובה,אוגרית-תגליתלאורוביחודבראר,סלושץנחוםשלחקירותיהםלאור,עכשיו

43.רוזנברגשלמטיפוסוותלמידיהםומומסןפלובר42,רינאןעמדתביותרהיא

יסודיערכים-שינויתכניסהרי,תיכתבאםאבל.נכתבהלאעדייןכנעןשלההיסטוריה

האנטישמיתההיסטוריתהתורהכלנראית,כנעןבעיתלאור.האנושיתבהיסטוריה

.כזאתהיסטוריהבכתיבתמעונינים,אחרוןדורשלהעברים,אנו.ביותרעלובההידועה

בתולדותהמתעמק:הואהרישדברוהפרדוקסלי.בלבדאקדמיתשאלהבשבילנוזואין

...'יבנה'שלאחזואף,הבדלותאלפיאלףולהבדיל.'נירנברג'אסכולתאתמקעקעכנען

סלושץמביאשבו,'הפיניקיותהכתובותאוצר'משאולהאיננהאחימאירשמגוללהעבר-תמונת

לדעתאין44.והפיניקיםפיניקיהשלהמחקרתולדותאתרק,הכתובותמאוסףלבד,דברשלבעיקרו

;(לומוכריםשהיונראה,לדעתנו)לאחימאירמוכריםהיו'ראזסוויט'ב'ראאדאל'שלמאמריוהאם

שלמאלושונותמסיקשהואתרבותיות-ההיסטוריוסופיותוהמסקנות,מזכירםהואאיןמקרהבכל

:ורטושחורון

האחהואכנען.ההיסטוריבגורלםההבדלרבומהאחיםלאומיםשני-ועברכנעןאחימאירא"אב

אבות-אבי,עברחילוומדרום,הגויים-ובגלילהלבנון-בארץחיכנען.עברשלהגדול

,כנענייםשבטיםהצפונייםהשבטיםהיו,דעתנועניותלפי4'.נחורואביאברהםאביתרח

.ההיסטוריבמהלכם'התכנענו'אבל,מקורםלפיעברייםשהיו,להגידנוכל,נרצהאםאו

ובני,ישראל-ארץבמרכזשישבו,ורחללאהבניהמיוחסיםהשבטיםביןמבדילההתורה

הבלחיהשבטים.ובדרוםבמזרח,בצפוןשישבולאהשלהפחותיםוהבניםהמשפחות

הצוריםבצפוןתופסיםמקומםואתההיסטוריהאופקמעלמהרנעלמיםמיוחסים

בתקופההשבטיםביןהניגודיםנוצרו,דעתנועניותלפי.לוט-ובניאדוםובמזרחובדרום

ובשומרוןבירושליםנוצרהואז.'הראשוןבית'הבימי,אומתנושלהפיודאלית

.סלושץ'נידי-עלשתורגם,'שלמבו'שלוההיסטורילרומןכאןהכוונה42
.הנאציהאידיאולוגרוזנברגאלפרד43

שותפיםהיו,הכלאחרי,אשר,עצמםישראל-בני'כי,(כז'עמ,8הערה,לעיל)שלוהמבואבדבריכתבסלושץ44
Les-:ספריוגםוראה,'...הכפולההממלכהדורותבכלהבעליםבעבודתואפילובתרבותהכנעניםעם .'

Hebre

'
o

La civi/isation hebl .aigue:9

~

19Phehiciens, Paris(15ררהלביל).לדבריםסתירה,ספקבלי,כאןיש

.ישראל-בארץהכנעניםשלהנוכריותועללאומיתתודעההעדרעלאחריםבמקומותשכתב
'עבר'ואילו,('וכנעןופוטומצריםבושחםובני')חםבןהוא'כנען'שםהגניאולוגיתברשימה.יכראשית:ראה45

.('עבראתילדושלח...הגדוליפתאחיעבר-בני-כלאביהוא-גםילדולשם')שםבןהוא

ו
~
ן

~~
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השקפהיוצרי.וכנעןעמון,מואב,אדוםשלהמסופקהיחוסעלההיסטוריתהפילוסופיה

...הנביאאליהושלמדרשו-מביתיצאוזו
העברים-שבטיאתליכד,גדולמדינאיגםאלא,גדולצבאאישרקלאשהיה,המלךדוד

,ישראלמלכיידיעלגםנמשכהדודשלזומדיניותו.הכנענים-שבטיעםבריתוכרת

.דוד-ביתמעםשנפרדו
עברביןהקרע...והכנעניםהעבריםביןלקרעגורמיםותלמידיואליהוהנביאואולם

-לרגליובצפוןיהודהמתחזקהארץ-בדרום.חיצוניותמסיבותוהולךמתרחבכנעןלבין

...בראשןהדרומיתצורעםכנען-עמיברית,הפידרציהמתחזקתהלבנון
התחילוהעברים.והכנעניםהעבריםשל'גלות'ההתחילה'ראשוןבית'חורבןבתקופת

העבריתהלשון.ולנהריםלמצריםחודריםהםהיבשה-בדרך.ומזרחהדרומהחודרים

הלשוןזו,הבבלית-האכדיתהלשוןמןומושפעתהעתיקהטהרתהאתמפסידה

יעקבובני(אפרים)ישראלבניעת,הזמןובאותו...האנושותשלהראשונההבינלאומית

פונים,הגדוליםהנהרותגדותשלהארצותאת,היבשהבדרךוהולכיםכובשים(יהודה)

וכאן.התיכון-יםבארצותשלהםההתיישבותאתעורכיםהכנענים.הים-לדרךכנען-בני

רביםמיםעלהתפזרוהם.כאחדהיווניםושלהכנעניםשלההיסטוריתההצלחה-איסוד

קודםעודשלהםהמולדתמןוהתרחקוהתפזרוהכנענים.הלאומיהריכוזלהםהיהוחסר

הלבנונית'הריביירה'מןעוברהכנענים-מרכז.הלאומיבמובןלהתגבששהספיקו

.הנוכחיתתוניסשלהפורהלמישור
הציביליזאציוניתהפעילותאלא,העיקרכאןהואהמסחרי-הנחלני-המדיניהפעולה-שיתוףלא

:המשותפת

יאמרואולי.הספנותואתהכתבאתוהעבריםהכנעניםהמציאווהכרמלהלבנוןלרגלי

הןאילו,רוזנברגשלמטיפוסוהנקליםותלמידיהםהמומסנים,הפלוברים,הרינאניםלנו

בית-האלף.הדיבוראתלהרחיבאיןבית-האלףעל?אלומשתיגדולותשהן,האמצאות

האנושותכלשלהרוחניתהתרבותאביכלומר,כאחדוהומרוסך"התנאביהיה

את,השניההאמצאהאתפיתחכנעןואולם.לכתבמסביבהתרכזויהודה-בני.המערבית

ביןהמפרידהיםאתהפכההספנות.הראשוניםהגדוליםהים-יורדיהיוהכנענים.הספנות

.לזהזהלמקרבםעמים
-גדולקםהכנעניםומבין...להמוניםמחיה-למקורנהפךהים.המסחראםהיאהספנות

.ברק-לביתבעל-לחנוןמתכווניםאנו.הדורותכלשלהמפקדים
עלהשלא,המובסהעולם.פיניקי-העבריהעולםשללצדוהיאגםפועלת'ההיסטוריהעורמת'

אתהוליד,(הנוצריהעולםואחריו)הלניסטי-הרומיהעולםשלהתפשטותואתלעצורבידו

קרתנונקמתאתבכךונקםהקאתוליותשלמולידה-אביהשהיההפוני,הקדושאוגוסטינוס

...וירושלים
סמליותשלבמובןההיסטוריהשללמורפולוגיהמתכווןאינואחימאיר,כןכיהנה

נושא,שפנגלרשללאזהרותיושומעאינובכך.'היסטורית'עבר-לתמונתאלא,אוניברסאלית

רומנטיקונים'פרופסוריםכשלושה,ובכאופןניטשה,בורקהרדטאתשתקף,שלוההסמכהעבודת

,לרגשנותםנאמנהבבואהאלאשאינם,קדם-ימישלהעננים-בספירות'ואבדושתעו,'מפגרים
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תמונהממנהובוניםהקדומההספרותשרידיעלסומכיםכשהם,'פילולוגייםלסדריםהכפופה

46.'הקלסייםהקדם-ימי'שלדמיונית

עםאחדותאושיתוףשללטענהמקוםשמורהיהלא'פיניקים'ההמרוניםשלהעבר-בתמונת

ובפוליטיקהבאידיאולוגיה47.הקדומיםהפיניקיםשלהציביליזאציוניתבפעילותישראלבני

מקוםהקדישה,למשל,הרביזיוניסטיתוהעיתונות,זאתעבר-בתמונתמועטשימושנעשההציונית

שימושבעיקרשעשהמי.והארבעיםהשלושיםבשנותבלבנוןהמצבוניתוחלסיקורבלבדמועט

.י"אבבןאיתמרהיה-בעתידפיניקי-עבריגורל-שותפותשלובטענה-העבר-בתמונת
,('וכדאשורים,קופטים,דרוזים)התיכון-במזרחאחריםמוסלמים-לאבמיעוטיםגםאך,במרונים

י"אבבןכתב1924-בכבר.ערביות-והפאןאסלאם-הפאןנגדבמאבקהלציונותברית-בעליראה

-תרבותיתזהותולגבשקדומהשפהלהחיותכיצדהיהודימהעםללמודהמרוניםשלהצורךעל

מרונייהודה-בןלאליעזרוזקוקיםהמשותףעברי-הפיניקיהעברעלדבריודעיםאינםהם.לאומית

לעתידמשותפתתרבותית-לאומיתזהותעלדיברלאי"אבבןאבל48.הקדומהשפתםאתשייחיה

הםהמרוניםכאילו,בטענהצורךהיהלאאףזהלצורך.פוליטית-מדיניתבריתעלאלא,לבוא

המרוניתהעדהבתוךהבדלניותבמגמותהיהדי.תרבותיתאואתניתמבחינההפיניקים'צאצאי'
שללחזוןבסיסלהוותכדי,ירושליםמלךושלמהצורמלךחירםביןהפעולה-שיתוףובמסורת

הבנההארבעיםשנותבשלהישחיפשההציוניתלדיפלומאטיהבעתידמדיניפעולה-שיתוף

עברה'פיניקים'וה'עברים'השלהתרבותיתהזהותבדברהתיאוריה.בלבנוןהמרוניםאצלותמיכה

,משותףציביליזאציוני-מדיני-לאומיעברבדברהתיאוריהגםכמוה,האידיאולוגייםלשוליים

.זמינהלהיותולהפוךלשובשלההכושרלשעתממתינה

פיניקי-העבריהמקרה:ותפקידיהבההשימושאופציות,עבר-תמונת

,'מלאה'היסטוריתתמונהבעלתלהיותחותרתאקטיביתלאומיתתנועהשלהיסטוריתתודעה

המספקיםקטעיםשלמספק(אינוונטר)ממלאיהמורכבעבר-תמונתבעלתלהיותכלומר

שלגילויו.העכשוויתההיסטוריתהתודעהלשםהנחוצים'היסטוריים'וסמליםהקבלות,תקדימים

:תפקידיםכמהלמלאהיתהשיכולהזמינהעבר-תמונתסיפקפיניקי-העבריהעבר

חוגיםלאותםכלומר;ימיתואוריינטאציהלאידיאולוגיההיסטורימצעהעניקההיא(א

ישראלבניאתהפכהפיניקי-העבריהעבר-תמונת.עבריוציימיתפעילותלטפחשביקשובציונות

המזרחבתולדותביותרוהנועזתהמפוארתהימיתבפעילותחלקשנטללעםהמקראבתקופת

49!בימיםהמושלתלבריטניההיסטוריערך-שווי-ליווניםתחרותבני;הקדום

ג-ואחוברות,ה,ולבקרתלספרותירחון-דו,'הדים'בברשאשרבידיבראשונהלעבריתתורגםשפנגלר46
.374'עמ,ג,ה,'להיסטוריהחדשההערכה'מתוךהמובאה.(ח"תרפחשוון-תשרי)

לזוזההכמעטבלשוןהמדבר,1944במארס30מיום'מכשוף-אל'במארוןנא'יוחהמרוניהאבשלמאמרוראה47

,וערבציון-שיבת,'"רבתי-סורית"ותכניתערבי-הפאןהרעיוןלבטי',אילת'אאצלמצוטט.ואחימאירחורוןשל
.337'עמ,1974אביב-תל

.1936בפברואר14-ו1924באוגוסט31מיום'היוםדואר'במאמריוראה48
.ח"תשאביב-תל,'בהיסטוריההימיםכבושהיםספר',סלושץ'נ:בעיקרראה49
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ילידי,'שמי'ההגזעבניאתשתיארה,רנאןשל'שמית'הההשקפהאתלסתורסייעההיא(ב

ניתוקכאןשנותקורקלאוהפיניקיםהעברים.לאומילקיוםכשרוןוחסרידמיוןכחסרי,המדבר

לא;ביותרוהמפותחתהמפוארת,הקדומהכציביליזציהשצוירואלא,הערביםמןמוחלט

לתרבותהראשוןהמקור,כולוהתיכון-היםאגןפני-עלהפרושהזואלא'מזרחית'ציביליזציה

.המערבית-האירופית
,'ערבימזרח'שלהמקובלתהפוליטית-ההיסטוריתהתמונהאתלסתורסייעההיא(ג

הםאלהשמיעוטיםהעובדהעלאףאלא,מוסלמיים-לאמיעוטיםשלקיומםעלרקלאולהצביע

שהכובשומפוארותקדומותלתרבויותוזכרשריד;הקדוםהמזרחשלהאבטוכטוניתהאוכלוסיה

.עליהןהשתלטהערבי
מתיישביםשלתפוצה;כתפוצהאלא,'גולה'כלאהיהודיהעולםתיאוראתאיפשרההיא(ד

,אפריקה-בצפוןבעיקר,התיכון-היםאגןסביבשהתיישבו('כנענים')'פיניקים'ו'עברים'ומהגרים

שלתולדהאיננה'גלות'ה.הרומיתהאימפריהסיכוןכדיעד,'האםארץ'לוחזקרחבעורףוהיו

50.העתיקבעולםשגוריםוכלכליים-חברתייםותהליכיםהתפשטותשלאלא,חורבן

בניהם'פיניקים'ו'עברים'שבהעבר-תמונתלצייר('כנעני'הלחוגבעיקר)איפשרההיא(ה

-הערבימזהושונהחדשבסיסעלאחדותיתיכון-מזרחליצירתלטעוןוכך,אחתמשותפתתרבות

.הנוכחימוסלמי
תרבותית-רוחניתאחדותשלהעבר-תמונת.מהותיותבעיותכמהכמובן,היוזועבר-בתמונת

ניתן.שימושית-לבלתיהפכההנחלניהעבר-תמונתוגם,נחוצה-ובלחימתאימה-בלתינראתה

שלוהמרכזייםהמקובליםמיסודותיהבכמההתנגשהכאןהמתוארתהעבר-תמונתכילומר

היתה,יותרמאוחר,החדשהובהופעתה;לשולייםירדהולכן,המקובלתההיסטוריהעבר-תמונת

-לאומייםלחוגיםהזאתהעבר-תמונתשהעניקהההיסטורי'פיצוי'ה.מאודומסויגתמתונה

.עודנחוץהיהלא-'היסטורימרחב'והיסטורי'עומק'בדמות'פיצוי'-רדיקאליים

,ובעמיםבישראלוהתיישבותהגירה,(עורך)שנאן'אאצלכשר'ואשצמן'י,פרלמן'ששלמאמריהםראה50
.29-94'עמ,ב"תשמירושלים
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