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השנים•האחרונות•הניבו•פרסום•של•מספר•מחקרים•חדשים•בעברית•על•מלחמת•העצמאות/הנּכבה,•
רובם•פרי•עבודה•של•שנים•רבות.•העובדה•שרוב•המחקרים•הללו•הם•של•חוקרים•יהודים•ורק•אחד•מהם•
של•חוקר•פלסטיני•ישראלי•משקפת•למעשה•את•מצב•מחקר•המלחמה•ותוצאותיה•מאז•ומתמיד.•ביתר•
דיוק,•ספרו•של•עאדל•מנאע•—•שפורסם•במקביל•בערבית•—•הוא•תרומה•חשובה•נוספת•של•מחקר•
היסטורי•המתפרסם•בעברית,•במידה•רבה•בזכות•מענק•מחקר•מטעם•'מכון•ון•ליר'.•אף•שהארכיונים•
הישראליים•פתוחים•גם•לפני•חוקרים•ערבים•בישראל•ונגישים•להם•מבחינה•לשונית,•רק•בודדים•מהם•

ניצלו•אותם•למחקר•ופרסמו•את•ממצאיהם•בשפה•העברית.1 
הספרים•הנסקרים•עוסקים•במגוון•רחב•של•נושאים•ותחומי•מחקר.•ספרו•של•מרדכי•בר־און•עוסק•
אי• בהן• שיש• סוגיות• תש"ח,• ולמלחמת• המנדט• לסיום• הנוגעות• מרכזיות• היסטוריוגרפיות• בסוגיות•
הסכמה•או•ויכוח•בין•היסטוריונים.•הספר•הוא•מעין•סיכום•עדכני•של•ספרות•המחקר•הקיימת,•ואגב•כך•
מציע•את•מסקנותיו•של•המחבר•בסוגיות•הנדונות.•ספרו•של•אלון•קדיש•הוא•קובץ•מאמרים•בנושאי•
חברה•וצבא•בתקופת•המלחמה•ובמעבר•מקהילה•פוליטית•וולונטרית•למדינה,•מאמרים•שכתבו•הוא•
ותלמידיו•בחוג•להיסטוריה•באוניברסיטה•העברית•בירושלים.•ספריהם•של•דני•רובינשטיין•ואליעזר•
והזמן• בתולדות•המלחמה,•שלסמיכות•המקום• ומכריעים• אירועים•מרכזיים• טאובר•מתמקדים•בשני•
שלהם•נודעה•חשיבות•היסטורית•במערכה•על•ירושלים•ועל•הארץ•בכלל:•כיבוש•הקסטל•ומותו•של•
עבד•אלקאדר•אלחוסיני•שם•בליל•7–8•באפריל•1948•וכיבוש•דיר•יאסין•ביום•שלמוחרת;•שני•הספרים•
גורס•שהאירוע•שעליו•כתב•היה• וכל•אחד•משני•המחברים• ובשיטת•המחקר,• זה•מזה•בנושא• שונים•
ספרו•של•מנאע•מקיף•את•התקופה• בקריסת•החברה•הערבית־הפלסטינית.• לא•פחות•מאשר•מכריע•
מקיץ•1948•עד•1956•ומספר•את•סיפורה•של•האוכלוסייה•הערבית•שנותרה•בחיפה•ובגליל,•ושברובה•

הבולט•שבהם•הוא•מוסטפא•עבאסי,•שפרסם•בכתבי־עת•עבריים•מספר•מאמרים•על•כיבוש•ערים•במלחמה. •1

בשער המאמר: 
כריכות הספרים 
הנסקרים במאמר
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המכריע•חוותה•את•המלחמה•החל•מקרבות•'עשרת•הימים'•ביולי•1948•וביתר•שאת•בעת•מבצע•'חירם',•
בסוף•אוקטובר•באותה•שנה.•

מנאע• קדיש,• ספריהם•של• ושיטת•מחקר•משותפת:• גישה• חולקים• כאן• הנסקרים• כמה•מהספרים•
ובמידה•רבה•גם•של•רובינשטיין•נוקטים•גישה•של•היסטוריה•מלמטה,•וספריהם•של•מנאע•ורובינשטיין•
מבוססים•במידה•מכרעת•על•היסטוריה•בעל־פה•)oral history(,•קרי•על•ראיונות•עם•בני•הזמן,•הזוכים•

בעשורים•האחרונים•ליתר•לגיטימציה•כמקור•היסטורי.•
בסוגיות• ועיסוקו• ההיסטוריוגרפי• שאופיו• בר־און,• של• לספרו• מוקדש• זו• סקירה• של• הארי• חלק•
מרכזיות•בחקר•המלחמה•חושפים•בפני•הקוראים•את•בעיות•המחקר•ואת•נקודות•המבט•השונות•של•
אף• מהסוגיות.• אחת• בכל• המחקר• מצב• רחבה•של• תמונה• מציגים• כך• ובתוך• בהן,• החוקרים•שעסקו•
שכל•אחת•ואחת•מסוגיות•אלו•ראויה•לדיון•נפרד•ומעמיק,•בשל•קוצר•היריעה•יידונו•רק•חלק•מהן,•
בניסיון•להציע•מבט•ביקורתי•על•דרך•הצגתן.•הסקירה•פותחת•בהצגה•תמציתית•של•הספרים•האחרים,•

מאפייניהם•המתודולוגיים•והמחקריים•ותרומתם•לחקר•המלחמה.

כיצד שרדו מרבית ערביי הגליל במלחמה? 
המלחמה,• סיום• עם• ובגליל• בחיפה• שנותרו• לערבים־הפלסטינים• כאמור• מוקדש• מנאע• של• ספרו•
נקודת• המלחמה.• לאחר• היהודית• במדינה• כמיעוט• הקשות• ההסתגלות• ובשנות• במלחמה• וששרדו•
חרף• המקוריים• במקומותיהם• להישאר• כדי• כבד• מחיר• שילמו• שהשורדים• היא• המחבר• של• המוצא•

פליטים פלסטינים 
מהגליל, אוקטובר 

 1948
)צילום: דוד אלדן, לע"מ(
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המשבר•הפסיכולוגי,•הפוליטי•והחברתי•שחוו•במהלך•המלחמה•ולאחריה,•בהיותם•אוכלוסייה•כבושה•
בתחומי• הישראליים• השלטונות• של• הדוק• פיקוח• •— בו• הכרוך• כל• על• צבאי• ממשל• תחת• שחייתה•
אישורי• משטר• הערבים,• בעליהן• מידי• קרקעות• של• נרחבת• הפקעה• והתקשורת,• התרבות• החינוך,•
התנועה,•הגבלת•הגישה•לקרקעות•חקלאיות•ואפליה•של•האוכלוסייה•הערבית•מצד•שלטונות•המדינה•
בתחומים•רבים.•מעבר•למעשי•טבח•מקומיים•וגירוש•שביצע•צה"ל,•רבים•מבני•אוכלוסייה•זו•שיצאו•
כפליטים•למדינות•הערביות•השכנות•שבו•לבתיהם•למרות•המדיניות•הישראלית•של•מניעת•השיבה•של•
הפליטים•ועל•אף•הסכנות•שבחציית•הגבול•לתוך•ישראל,•בעוד•אחרים•נאלצו•ְלפנות•את•יישוביהם•

ולא•הורשו•לשוב•אליהם•גם•אם•נותרו•בתחומי•מדינת•ישראל•כ'נוכחים•נפקדים'.•
המלחמה• של• המאוחרים• בשלביה• ובגליל• בחיפה• הערבית• האוכלוסייה• של• סיפורה• באמצעות•
זו•בהיסטוריה•של•המלחמה•ולתת•ייצוג• ולאחריה•מבקש•מנאע•להנכיח•את•מקומה•של•אוכלוסייה•
התקשורת• ואמצעי• הצבא• החינוך,• ש'מערכת• משום• לשוליים• שנדחק• הפלסטיני,• לזיכרון• הולם•
הישראלי'• הצד• של• הגבורה• סיפורי• ולהנצחת• הנכבה• סיפורי• להעלמת• לפעול• ממשיכים•  בישראל•
)עמ'•31(.•המחבר•מכנה•את•הערבים•שנותרו•בחיפה•ובגליל•שורדים.•שלא•כאחיהם•שהפכו•לפליטים•
לא•זכו•השורדים•למחקר•ממצה,•במיוחד•כזה•שיונק•ממקורות•עצמיים•של•זיכרונות•בני•הזמן•והמקום,•
כתיבת• אפוא• היא• הספר• של• העיקרית• התרומה• חייהם.• סיפור• את• הדחיקו• או• דיכאו• שהמנצחים•
היסטוריה•מלמטה,•במטרה•להשלים•את•תמונת•המחקר•הקיימת•ולהסביר•על•דרך•הניגוד•תופעות•של•
התפוררות•חברתית,•עקירה•ופליטּות•בקרב•מי•שעזבו•לעומת•אלה•שנותרו.•בעניין•זה•מצטרף•הספר•
למגמה•המאפיינת•מכוני•מחקר•וחוקרים•פלסטיניים•מתחומי•ידע•שונים•מאז•אמצע•שנות•התשעים•
של•המאה•העשרים•—•לתעד•את•סיפוריהם•האישיים•של•הפליטים•הפלסטינים•כחלק•ממאמץ•להנכיח•
את•הזיכרון•הפלסטיני•החווייתי•של•הנכבה,•שהושתק•והודחק•במשך•עשרות•שנים•ולא•קיבל•ביטוי•

במחקר•ההיסטורי.2
הספר•מבוסס•בראש•ובראשונה•על•עדויות•בעל־פה•שגבה•המחבר•מפלסטינים•שחוו•את•אירועי•
המלחמה,•ועל•הצלבתן•עם•מקורות•ראשוניים•אחרים,•כגון•זיכרונות•ויומנים•של•פלסטינים•מקומיים,•
רובה• שאת• הקיימת,• המחקר• ספרות• עם• וכן• ישראליים,• מארכיונים• ומסמכים• הערבית• העיתונות•
ככולה•כתבו•היסטוריונים•יהודים.•על•יסוד•עדויות•אישיות•—•כולל•של•בני•משפחה•ובני•כפר•המוצא•
כדי•להסביר•את•הישרדותם•של•מרבית• הגורמים•שיש•בהם• מגוון• של•המחבר•—•מציג•הספר•את•
'חירם'• מבצע• בסיום• אחדים• בכפרים• צה"ל• טבח•שביצע• לעומת•מעשי• בגליל:• הערבים• התושבים•
ומייד•לאחריו•וגירוש•תושבים•ערבים•מכפריהם•על•ידי•השלטונות•הישראליים,•התקיימה•גם•מדיניות•
מוכתבת•של•אי•גירוש•והסכמה•לחזרתם•של•מגורשים•במקרים•מיוחדים•בזכות•אנשי•ציבור•ערבים•
בעלי•קשרים•ליהודים•—•מנהיגי•דת•נוצרים•וכן•קומוניסטים.•הדבר•ממחיש•עד•כמה•היה•היחס•כלפי•

לטענה•בדבר•הצורך•לתת•ביטוי•לזיכרון•זה,•כחלק•מהמאבק•הלאומי•הפלסטיני•להכרה•בעוול•ההיסטורי•המכונן•של• •2
 A.H. Sa‘di & L. Abu Lughod (eds.), Nakba: Palestine 1948, and the Claims of Memory, New York•:הנכבה,•ראו
 Sh.B. Gluck, ‘Oral History and the Nakba’, Oral ראו:• זו•במחקר•הפלסטיני• pp. 5–13 ,2007.•לסקירה•על•מגמה•

History Review, 35, 1 (2008), pp. 68–80
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האוכלוסייה•הערבית•בשנותיה•הראשונות•של•המדינה•נתון•להחלטתם•של•אותם•יהודים•מקורבים•
לשלטון•ולא•בהכרח•תוצאה•של•מדיניות•סדורה.•עם•זאת•היחס•למוסלמים•היה•הנוקשה•ביותר•—•
בהשוואה•לדרוזים•ובמידה•רבה•גם•לערבים•הנוצרים•—•וכלל•מעשי•טבח•מקומיים,•גירוש•והפקעת•

קרקעות•נרחבת.•
ספרו•של•מנאע•תורם•תרומה•מובהקת•להבנת•הגורמים•והנסיבות•להישארות•מרבית•אוכלוסיית•
הגליל•במקומה•עם•סיום•המלחמה•ולהסתגלותה•—•הישרדותה•לפי•המחבר•—•בשבע–שמונה•השנים•
להפיכתם•של• והגורמים• המניעים• לבחינה•של• תובנות•חשובות• בספר• יש• מכן.• הראשונות•שלאחר•
התושבים•הערבים•בשאר•חלקי•הארץ•לפליטים,•לעומת•הישארותם•של•רוב•ערביי•הגליל•במקומם.•
אולם•ספק•אם•ניתן•להסיק,•כטענת•המחבר,•כי•הישרדותם•של•ערביי•הגליל•מוכיחה,•על•דרך•הניגוד,•
המלחמה• בחודשי• אחרים• באזורים• היהודית• ההנהגה• לכאורה• שנקטה• האתני• הטיהור• מדיניות• את•
וכן•בגלל•מאפייני•היציאה•של• הקודמים;•זאת•בשל•האופי•השונה•של•הלחימה•ומטרותיה•השונות•
הערבים•מיישוביהם•בכל•פרק•זמן•ובכל•גזרה.•הישארות•רוב•ערביי•הגליל•במקומם•חרף•מעשי•הטבח•
שבוצעו•בכמה•מקומות•במהלך•מבצע•'חירם'•ומייד•לאחריו•מצביעה•על•הלקח•שלמדה•אוכלוסייה•
זו•—•שאין•יציאה•לצורך•חזרה,•ושמדינת•ישראל•מונעת•בכוח•את•חזרתם•של•הפליטים•לתוך•שטחה.•
גישת•ההנהגה• חייבת•להתבסס•על•מחקר•השוואתי•שיבחן•—•מלבד• זו•של•המחבר• כמו• מסקנה•
היהודית•והכוחות•שפעלו•בשמה•—•את•הדמיון•והשוני•בין•גורמים•ייחודיים•של•זמן•ומקום,•את•המצב•
החברתי•והכלכלי•של•הקהילות•הערביות,•את•מקומם•של•העימותים•עם•הערבים•מאז•ראשית•המנדט•
בזיכרון•היהודי,•ומעל•לכול•—•את•אופי•הלחימה•של•הכוחות•היהודיים•בתהליך•ההשתלטות•על•כפרים•
וערים.•בצד•ההערכה•לתרומתו•של•הספר•יש•לומר•שהתמקדותו•באוכלוסייה•המקומית•הערבית•בכלל•
ובמנהיגי•המפלגה•הקומוניסטית•וקשריה•עם•השלטונות•הישראליים•ועם•מליצי•יושר•יהודים•בפרט•
באה•על•חשבון•הצגת•סיפורם•של•ערביי•הגליל•בהקשר•רחב•יותר•של•המלחמה•והשנים•הראשונות•
אחריה.•בהקשר•זה•חסרה•היסטוריה•מלמטה•על•חלקו•של•'צבא•ההצלה',•הכוח•הצבאי•הערבי•ששלט•
בכיס•הגליל•מיוני•עד•סוף•אוקטובר•1948,•וששימש•למעשה•כממשל•צבאי.•למעשיו•ולמחדליו•של•
'צבא•ההצלה'•הייתה•השפעה•רבה•על•גורל•האוכלוסייה•הערבית•שהייתה•נתונה•לשליטתו•ולא•רק•

במהלך•הקרבות•במבצעי•'דקל'•ו'חירם'.•

היסטוריה אחרת 
כותרת•המשנה•של•הספר•שערך•קדיש•מייצגת•את•הגישה•של•היסטוריה•מלמטה,•גישה•שהוא•הטמיע•
בקרב•תלמידיו•לאורך•שנים•של•הוראה•והדרכה•בכתיבת•מחקר•היסטורי•ביקורתי•המבוסס•על•מקורות•
נקודתיות• סוגיות• קרי• מיקרו־היסטוריה,• של• אופי• נושאים• המאמרים• מגוונים.• ומשניים• ראשוניים•
ומקומיות•לכאורה•המייצגות•למעשה•תופעות•ותהליכים•בעלי•משמעות•רחבה,•ואשר•יש•בהן•כדי•
בסוגיות• רשמיים• מוסדות• של• בתפקודם• המתמקד• מלמעלה,• ההיסטוריה• שמחקר• מה• את• להסביר•
בעלות•אופי•לאומי,•אינו•מסביר.•שלא•כמו•הטענה•היומרנית•של•בני•מוריס•ואחרים•משלהי•שנות•
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מ'•בר־און,•'היסטוריה•שלא•היתה:•הבהרות•נוספות•לסוגיית•ה"היסטוריה•החדשה"',•יהדות•זמננו,•שנתון•לעיון•ולמחקר,• •3
10•)תשנ"ו(,•עמ'•3–39.

לטעמי•מדויק•יותר•לכנותה•המלחמה•הבלתי•סדירה,•מפני•שהשתתפו•בה•גם•כוחות•סדירים•למחצה•של•מתנדבים•זרים• •4
שלא•השתייכו•לקהילה•הערבית•הפלסטינית.•

השמונים•לכתיבת•היסטוריה•חדשה•של•מלחמת•העצמאות,3•האסכולה•הירושלמית•המיוצגת•בכרך•
של•קדיש•אכן•מצדיקה•את•עצמה•כשיטת•מחקר•ייחודית•וחדשנית•בשדה•המחקר•של•מלחמה•זו.•

•— ובכתבי־עת• ערוכים• בספרים• מהמקובל• החורג• בהיקף• שרובם• •— בספר• הכלולים• המאמרים•
במחנות• שעבדו• הערבים• של• משקלם• בחינת• למשל• במחקר,• נדונו• לא• כה• שעד• בסוגיות• עוסקים•
מהמאמרים• ברבים• )קדיש(.• המנדט• סיום• עם• הערבים• הפליטים• בעיית• בהיווצרות• הבריטי• הצבא•
 4)1948 מאי•  —  1947 )דצמבר• וכלכליים•בתקופת•המלחמה•הבין־קהילתית• נדונים•היבטים•חברתיים•
ולאחריה,•ובהם•הכנופיות•הפליליות•הערביות•במרחב•השרון•)שמריהו•בן־פזי(,•ארגון•ההגנה•הערבית•
ביפו•)איתמר•רדאי(,•שוק•הבשר•במלחמה•)נמרוד•הגלעדי(,•גיוס•תלמידים•דתיים•וחילוניים•ללחימה•
בירושלים•)משה•ארנוולד(,•שיפוט•צבאי•של•משתמטים•וסרבני•גיוס•יהודים•)ענת•שטרן(,•צה"ל•ככור•

היתוך•לאומי•)שגיא•טורגן(•והצנחנים•של•צה"ל•ממלחמת•העצמאות•עד•מערכת•סיני•)זאב•אלרון(.•
הספר•נפתח•בפרק•של•קדיש•על•עובדי•מחנות•הצבא•הבריטי•—•הוא•מתמקד•בעובדים•הערבים•
הערבית.• הכפרית• האוכלוסייה• על• המנדט• סיום• של• והכלכליות• החברתיות• ההשלכות• את• ובוחן•
היקפו•של•מגזר•זה•הגיע•לשיאו•בעת•מלחמת•העולם•השנייה•ולאחר•מכן•הצטמצם•במידה•ניכרת,•אך•
ערב•סיום•המנדט•עדיין•היו•כ־20,000•עובדים•ערבים•במחנות•הצבא.•קדיש•עומד•על•המשמעויות•
סיום•המנדט.•שלא• זה•של•תעסוקה•שכירה•לחברה•הכפרית•הערבית•עם• הקשות•של•אובדן•מקור•
כמו•העובדים•היהודים,•שהיו•להם•חלופות•תעסוקתיות,•לעובדים•הערבים•לא•היו•מקומות•תעסוקה•
זמינים•אחרים,•בין•השאר•משום•שהמשק•הערבי•הכפרי,•שממנו•באו•מרבית•העובדים,•כבר•לא•יכול•
היה•לקלוט•את•עשרות•אלפי•המהגרים•שנפלטו•משוק•העבודה•השכירה.•סגירת•המחנות•והיציאה•
ההדרגתית•של•הכוחות•הבריטיים•מהארץ,•בד•בבד•עם•התרחבות•מעשי•האיבה•בין•יהודים•לערבים,•
בה• שרויה• הייתה• הערבית• שהחברה• והכלכלית• החברתית• המבנית,• החולשה• את• אפוא•  העמיקו•
ערב•סיום•המנדט.•בהיעדר•הנהגה•ומוסדות•יעילים,•החריף•המשבר•בשוק•העבודה•הערבי•—•כולל•
לעקירה• הגורמים• בין• והיה• הכפרית• הערבית• האוכלוסייה• מצוקת• את• •— היהודי• במשק• העבודה•
הנרחבת•של•הכפריים,•שרבים•מהם•שכנו•זמנית•בערים•המעורבות•ובשטחים•שלפי•תוכנית•החלוקה•

נועדו•למדינה•היהודית.
רבות•מן•הסוגיות•הנדונות•בספר,•ובמיוחד•הכנופיות•הפליליות•הערביות,•ארגון•ההגנה•הערבית•
ביפו•ושוק•הבשר•בתקופת•המלחמה,•אופייניות•למלחמות•בין•קבוצות•אתניות•יריבות•או•בין•תנועות•
לתהליך• במקביל• בארץ־ישראל,• שהתחולל• הסוג• מן• דה־קולוניזציה• בתהליכי• מתחרות• פוליטיות•
שבספר• המחקרים• לנפשם.• היריבים• הצדדים• את• מותיר• כשהוא• מהארץ• הזר• השלטון• של• היציאה•
מספקים•אפוא•בסיס•למחקר•השוואתי•למקרים•דומים•וידועים•של•מאבקי•דמים•בין•קבוצות•יריבות•
בתהליכי•דה־קולוניזציה•באפריקה•ואסיה.•מאמריהם•של•בן־פזי•והגלעדי•מצביעים•על•נזילותם•של•
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ראו•למשל:•א'•קדיש,•'מי•תקף•את•שיירת•חולדה•ומדוע•זה•מעניין?',•ח'•ניראל•)עורך(,•עוזי•נרקיס:•דפים•שנשארו•על• •5
המדף:•קובץ•לזכרו:•פרקי•זיכרון•ומחקר,•ירושלים•תשס"א,•עמ'•255–263;•הנ"ל,•'הצבא•הבריטי•ואבטחת•כביש•רמלה–

יפו',•עלי•זית,•יח•)2019(,•עמ'•29–44.•
A. Kadish, The British Army in Palestine and the 1948 War, London 2019  6

הגבולות•בין•הקהילות•היריבות•ועל•השונּות•בין•קבוצות•מקומיות•ומגזרים•בתוך•כל•קהילה,•שונות•
זהים.• כלכליים• אינטרסים• בעלות• קבוצות• בין• לאום• חוצה• פעולה• לשיתוף• בסיס• יוצרת• שלעיתים•
מאמרו•של•בן־פזי•אכן•מדגיש•את•נקודות•הדמיון•בין•המקרה•הארץ־ישראלי•למקרים•אחרים•הנדונים•
בספרות•המחקר•הכללית•בכל•הנוגע•לטשטוש•הגבולות•בין•פשיעה•כלכלית•להידרדרות•לאלימות•
והיעדר•שליטה.•באורח•דומה•מציג•מאמרו•של•רדאי•את•הפיצול•החברתי־הפוליטי•ביפו•ואת•ריבוי•
המיליציות•—•כולל•לוחמים•זרים•של•'צבא•ההצלה'•—•בצד•חולשת•החברה•האזרחית•והיעדר•שלטון•
מרכזי•מוסמך•ומקובל•כגורמים•שהכשילו•את•ארגון•ההגנה•הערבית•על•העיר•והביאו•להתמוטטות•
מורלית•וארגונית•בכל•רמות•הפעילות•בה•לקראת•סוף•אפריל•1948.•מאמרה•של•ענת•שטרן•מבליט•
את•הקושי•במעבר•מן•היישוב•כקהילה•פוליטית•וולונטרית•למדינה,•שאחד•ממבחניה•המרכזיים•הוא•
 קיום•סמכות•מרכזית•ובלעדית•ויכולת•לאכוף•את•חוקיה•וצוויה.•עניין•זה•נבחן•באמצעות•התגבשותה•
מגיוס• המשתמטים• של• הבאתם• עם• והתמודדותה• המלחמה• כדי• תוך• הצבאי• השיפוט• מערכת• של•
למשפט•—•וזאת•בתנאי•הפיצול•בחברה•היהודית•בין•קבוצות•מוצא•אתניות•ושכבות•חברתיות•בעלות•

נורמות•התנהגות•שונות•ויחס•שונה•למוסדות•המדינה•וחוקיה.•
הספר•מצטרף•לשורה•של•ספרים•ומאמרים•שפרסם•קדיש•בשנים•האחרונות•בבימות•שונות•בישראל,•
ושגם•בהם•נקט•גישה•מיקרו־היסטורית•וביקש•לחשוף•תהליכים•ואירועים•מלמטה.5•בקרוב•צפוי•לצאת•
לאור•ספרו•)באנגלית(•על•הצבא•הבריטי•בחודשים•האחרונים•של•שלטון•המנדט•ובחודשים•הראשונים•
זו• בתקופה• לערבים• יהודים• בין• העימות• על• חדש• אור• השופך• ספר• רשמית,• הבלתי• המלחמה• של•
מנקודת•ראותם•של•חיילים•ומפקדים•בריטים,•שמעורבותם•או•עמדתם•הסבילה•השפיעה•במידה•ניכרת•

על•התנהגותם•והחלטותיהם•של•הצדדים•הלוחמים•ברמה•הארצית•והמקומית.6 

נפילת עבד אלקאדר אלחוסיני בקסטל כמיקרו־קוסמוס של המלחמה 
הבלתי סדירה

בשנים• הערבי• המרד• למן• אלחוסיני• עבד•אלקאדר• קורותיו•של• אחר• רובינשטיין•מתחקה• ספרו•של•
מדצמבר• סדירה,• הבלתי• המלחמה• של• הראשונים• החודשים• בארבעת• בעיקר• ומתמקד• •1939–1936
1947•עד•מותו•בקסטל.•הספר•מבוסס•על•מידע•שדלה•רובינשטיין•—•במהלך•עבודתו•רבת•השנים•
כעיתונאי•שסיקר•את•הנעשה•בגדה•המערבית•—•מפלסטינים•שהכירו•את•אלחוסיני•או•מאנשים•שלחמו•
לצידו,•וכן•על•העיתונות•הערבית•מן•התקופה•הנחקרת,•ספרי•זיכרונות•ומחקרים•על•המלחמה,•בעיקר•
על•קרבות•הקסטל•והדרך•לירושלים.•בסקירת•קורות•חייו•של•אלחוסיני,•רובינשטיין•מתמקד•בחלקו•
כמפקד•אחת•מחבורות•המורדים•בשנים•1936–1939,•בנדודיו•עם•פמליית•המופתי•חאג'•אמין•אלחוסיני•
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בעיראק•ובגרמניה•במהלך•מלחמת•העולם•השנייה,•בכניסתו•לארץ•בדצמבר•1948•ובפעילותו•כמפקד•
'צבא•הִג'האד•הקדוש'•באזור•ירושלים.•

הספר•כתוב•בסגנון•סיפורי־עיתונאי•יותר•מאשר•כמחקר•אקדמי.•בהתאם•לכך•אין•בו•מראי•מקום•
לבד•מאזכורים•ספורים•של•פרסומים•או•של•פלסטינים•שהייתה•להם•נגיעה•למהלך•חייו•של•אלחוסיני•
ולמותו•האקראי•על•הקסטל,•ושהמחבר•דלה•מהם•מידע•בפגישותיו•עימם.•גישה•זו•משאירה•מחוץ•
לדיון•שורה•ארוכה•של•עבודות•מחקר•ופרסומים•החיוניים•להבנת•גורמי•הרקע•החברתיים,•המדיניים•
מעשי• לפרוץ• בסמיכות• שקם• הפלסטיני• הלוחם• הכוח• של• והארגונית• הכמותית• לדלות• והצבאיים•

האיבה•בין•יהודים•לערבים•בדצמבר•1947.•
אלחוסיני• נהרג• שבה• המסתורית• התקרית• את• המיקרו־היסטורי• במחקרו• פענח• לא• רובינשטיין•
בקסטל:•האם•היתקלותו•בחיילי•ה'הגנה'•על•הקסטל•כשהוא•מלווה•בשניים•מאנשיו•הייתה•תוצאה•
של•עייפות•וטעות•בהתמצאות•בשטח?•מה•פשר•הנתק•ששרר•באותו•לילה•בינו•לבין•הכוח•הפלסטיני•
משנתקל• האנגלית• בשפה• להשתמש• בחר• ומדוע• בו?• הפגיעה• ממקום• קצר• במרחק• שחנה• העיקרי•

בדמויות•שלא•היה•בטוח•בזהותן?•
הספר•דן•בין•השאר•במערכת•היחסים•רוויית•החשדות•והיריבויות•בין•המנגנון•הצבאי•שהקימה•
הליגה•הערבית•בסתיו•1947•—•לשם•מתן•מענה•על•האתגר•של•סיום•המנדט,•נסיגת•בריטניה•מארץ־
זו• כולל• לו,• הנאמנות• והמיליציות• המופתי• לבין• •— יהודית• מדינה• והקמת• הארץ• חלוקת• ישראל,•
שבראשה•עמד•עבד•אלקאדר•אלחוסיני.•ֶהקשר•זה•מציב•את•נפילת•הקסטל•בידי•ה'הגנה'•ואת•מותו•של•

עבד אלקאדר 
אלחוסיני )עומד 

במרכז( עם מפקדי 
צבא הִג'האד 

הקדוש ולוחמיו. 
מימינו עוזרו קאסם 

אלרימאוי )לימים 
ראש ממשלת ירדן(, 
משמאלו סגנו כאמל 

עריקאת. במרכז 
)בסוודר שחור( כורע 
אבראהים אבו דיה, 

שהחליף את עבד 
אלקאדר לאחר מותו 

בקסטל. הלוחמים 
חמושים ברובים 

אנגליים ובמקלעי 
ברן, 1948-1947

)אלבום משה ובתיה כרמל, 
 ארכיון התצלומים, 

יד יצחק בן־צבי(



קתדרה141היסטוריה אחרת והיסטוריוגרפיה של מלחמת תש"ח

ע"ח'•מחסן,•פלסטין•אלאם•ואבנהא•אלבאר:•עבד•אלקאדר•אלחסיני,•עמאן•1986.• •7

אלחוסיני•כהשתקפות•נאמנה•של•הנרטיב•הפלסטיני•בדבר•בגידתן•של•ממשלות•ערב•ומזכירות•הליגה•
הערבית,•שסירבו•להגיש•סיוע•צבאי•בשעת•מבחן•שהתבררה•כגורלית•לנוכח•מתקפת•ה'הגנה'•בראשית•

אפריל,•ובכך•המיטו•אסון•על•ערביי•פלסטין.•
תרומתו•העיקרית•של•הספר•היא•בפרטי•המידע•שאסף•רובינשטיין•במהלך•עבודתו•ובזכות•היכרותו•
עם•פלסטינים•שידעו•לספר•על•אלחוסיני•בשנות•המרד•הערבי•ובחודשי•המלחמה•הבלתי•סדירה•בשלהי•
תקופת•המנדט.•רבים•מהסיפורים•הללו•פורסמו•לפני•כמה•עשורים•בביוגרפיות•שכתבו•פלסטינים.•
רובינשטיין•מרבה•להסתמך•על•הביוגרפיה•המחקרית•של•אלחוסיני•שחיבר•חוקר•פלסטיני•שהתבסס•
במידה•רבה•על•כתבים•שהשאיר•אחריו•קאסם•אלרימאוי,•חבר•לנשק•של•אלחוסיני,•שר•בממשלות•

אחדות•בירדן•בשלהי•שנות•השישים•ואף•ראש•ממשלה•לזמן•קצר•בשנת•7.1980 
ההתמקדות•בסיפורו•של•אלחוסיני•ובפעילותו•במרחב•ירושלים•עד•נפילתו•בקסטל•מציגה•תמונה•
חלקית•בלבד•של•היערכות•החברה•הערבית•והנהגתה•ערב•סיום•המנדט•לקראת•העימות•הממשמש•
היחסים•המורכבים•של•התנועה•הלאומית• ושל• היריבות• בין•שתי•הקהילות• הכוחות• יחסי• ובא,•של•
הערבית־הפלסטינית•עם•המדינות•הערביות•השכנות.•ספק•אם•ניתן•להסביר•את•התמוטטות•החברה•
הערבית־הפלסטינית•במהלך•המלחמה•הבלתי•סדירה•בחודשי•המנדט•האחרונים•דרך•הביוגרפיה•של•
אלחוסיני•או•לתלות•זאת•בנפילתו•בקסטל.•חסר•בספר•גם•דיון•ממצה•בשאלה•מה•הפך•את•אלחוסיני•
למנהיג•צבאי•נערץ•בקרב•הכפריים•באזור•שבין•ביר•זית•לבית•צוריף.•נראה•שכדי•להשיב•על•כך•יש•
אלחוסיני,• כאׁזם• מוסא• הראשון,• הפלסטיני• הפוליטי• המנהיג• כבנו•של• לייחוסו•המשפחתי• להידרש•
וכקרובו•של•המופתי•אלחאג'•אמין•אלחוסיני,•לאישיותו•הכריזמטית•ולהיותו•לוחם•חסר•פשרות•נגד•

הבריטים•והיהודים.

כיבוש דיר יאסין — התרת סבך ניגודי הגרסאות?
מאז•כיבוש•דיר•יאסין•ב־9•באפריל•1948•הוא•היה•למיתוס•מרכזי•בזיכרון•הלאומי•הפלסטיני•ולסמל•
האסון•)נכבה(•שניחת•על•החברה•הערבית־הפלסטינית•במלחמה.•דיר•יאסין•מייצג•את•לב•הנרטיב•
הפלסטיני•של•טרגדיה•פרטית•וקיבוצית,•של•קורבנּות•ומעשי•טבח,•עקירה•וגירוש,•שהפכו•למעלה•
יאסין•בזיכרון• ממחצית•האוכלוסייה•הערבית־הפלסטינית•לפליטים.•משמעותו•המכוננת•של•דיר•
הכובשים,• ואכזריות• זוועה• מעשי• של• התיאורים• לעוצמת• ישר• ביחס• עומדת• הפלסטיני• הלאומי•
שרצחו•בדם•קר•מאות•גברים,•נשים,•זקנים•וטף•מבני•הכפר,•אנסו•נשים,•והתעללו•בשבויים•חסרי•

מגן.•
ספרו•של•טאובר•על•דיר•יאסין•מבקש•לבחון•מחדש•את•פרשת•הטבח•שבוצע•לכאורה•בידי•לוחמי•
אצ"ל•ולח"י•בכפר,•ושהתקבע•בהיסטוריוגרפיה•של•המלחמה•כאירוע•שהניע•את•היציאה•ההמונית•
של•הפלסטינים•מבתיהם•והפיכתם•לפליטים.•ליתר•דיוק,•טאובר•מבקש•לשים•קץ•למיתוס•זה•על•ידי•
 בחינה•יסודית•של•כלל•הפעולות•של•שני•הצדדים•במהלך•כיבושו•של•הכפר,•בחינה•חסרת•תקדים•—•
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הספר• מכך,• פחות• לא• תש"ח.• במלחמת• מוגדרים• אירועים• בחקר• •— ובפירוטה• ברוחבה• בעומקה,•
בוחן•את•שרשרת•האירועים•בשעות•ובימים•שמייד•לאחר•הכיבוש,•בכפר•עצמו•ובסביבה•הפוליטית•
והתקשורתית•של•הצדדים•המעורבים•—•יהודים,•ערבים,•בריטים•ואחרים•—•שכולם•יחד•היו•אחראים•

ליצירת•נרטיב•שהפך•את•האירוע•למיתוס.•
מגמות• ועל• יאסין• בדיר• שקרה• מה• על• נחשפו• שלא• מסמכים• קיימים• שעדיין• להניח• שיש• אף•
הצדדים•השונים•בהצגת•מידע•כזה•או•אחר•על•האירוע,•טאובר•אינו•משאיר•אבן•על•אבן•במאמץ•
לזהות•את•מקורות•מיתוס•הטבח•של•כ־250•מתושביו•של•כפר•שנחשב•שֵלו,•ושלכאורה•לא•הייתה•
בדיר• שקרה• מה• על• העובדתית• האמת• את• לחשוף• כדי• לתוקפו.• סיבה• היהודית• הצבאית• להנהגה•
ודו"חות•רשמיים,• יאסין•הוא•בודק•בספרו•כל•פיסת•מידע•בת•השגה•—•עדויות•אישיות,•מסמכים•
הבין־ הגורמים• של• או• בריטי• ערבי,• יהודי,• אפשרי,• מקור• מכל• •— בתקשורת• ופרסומים• הצהרות•

לאומיים•שהיו•מעורבים•בהפצת•'מידע'•על•מה•שהתרחש•בכפר•במהלך•כיבושו.•בתוך•כך•הוא•עיין•
הגרסאות• את• מעמיד• הוא• ובספרו• האירוע,• על• השנים• במשך• שנכתבה• המחקר• בספרות• בקפידה•
השונות•למבחן•ביקורתי•וחד•עין•של•המקורות•שעליהם•התבססו,•ומנפה•פרטים•וסיפורים•שהפכו•
לחלק•מהמיתוס•אף•שלא•היה•להם•שחר,•שהומצאו•בכוונת•מכוון,•או•שאומצו•ללא•בחינה•מעמיקה•

על•ידי•בעלי•עניין•וחוקרים•כאחד.•
זהו• בכפר,• טבח• ביצוע• בדבר• הטענה• את• להפריך• המחבר• של• מוסתרת• הבלתי• המגמה• אף• על•
מחקר•מרשים•וחידוש•מרענן•בספרות•המחקר•על•המלחמה,•הן•בשיטת•המחקר•שלו•הן•במסקנותיו.•
הספר•פותח•בסקירת•מערכת•היחסים•הכלכלית•והביטחונית•בין•הכפר•הערבי•לשכניו•היהודים,•בעיקר•
בגבעת•שאול,•שערב•פרוץ•מעשי•האיבה•נחתם•עימם•הסכם•שכנות•טובה.•בניגוד•לדימוי•השלו•של•
הכפר,•מביא•המחבר•עדויות•לאופי•הלוחמני•של•חלק•מתושביו,•לביצורים•הקרקעיים•שהקימו•ולשאר•
ההכנות•ההגנתיות•שלהם•וכן•למלאי•המשמעותי•של•נשק•ותחמושת•שבו•החזיקו,•ושהיה•יוצא•דופן•

בהיקפו•בהשוואה•לכפרים•אחרים.•
הספר•עוקב•אחר•האירועים•לפני•הקרב,•במהלכו•ולאחריו,•תוך•סקירה•קפדנית•של•הנעשה•בשני•
הצדדים•—•היהודי•והערבי•—•יום•אחר•יום•ולעיתים•שעה•אחר•שעה.•הוא•מציג•את•התפתחות•הכוונה•
של•אנשי•אצ"ל•ולח"י•לכבוש•את•הכפר•ואת•קבלת•הסכמתו•המלאה•של•מפקד•ה'הגנה'•בירושלים•
דוד•שאלתיאל•לכך,•מתאר•את•דלות•המוכנות•המבצעית•של•הארגונים•הפורשים•לקרב,•את•המודיעין•
הלקוי•ואת•חוסר•הניסיון•המשווע•של•הלוחמים,•ומפרט•את•מהלך•הקרב•לכיבוש•הכפר,•שהיה•רצוף•

כשלים,•ושהתאפיין•בחוסר•תיאום•וברמת•לחימה•ירודה•של•הכוחות•התוקפים.•
באורח•דומה•הספר•סוקר•את•מצב•תושבי•הכפר•לפני•הקרב,•את•החלוקה•המשפחתית־החמולתית•
בו,•את•ההיערכות•ההגנתית•—•עד•כדי•פירוט•מיקום•העמדות•וכלי•הנשק•—•וכן•את•התנהגותם•של•
לוחמים•ואזרחים•במהלך•הלחימה.•בתיאור•ההכנות•לכיבוש•הכפר•עומד•טאובר•על•הפעולה•שנקט•
הכוח•התוקף•כדי•להזהיר•את•התושבים•ולאפשר•להם•לעזוב•את•בתיהם•מרצונם,•וזאת•כעדות•לכך•
שמלכתחילה•לא•הייתה•כוונה•לגרום•להרג•של•תושבי•הכפר,•ושאלה•מביניהם•שנהרגו,•נורו•במהלך•

לחימה•דו־צדדית•ולא•היו•קורבנות•של•טבח•בחסרי•מגן.•
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ש'•כנאענה•ונ'•זיתאוי,•דיר•יאסין,•ביר•זית•1987. •8

טאובר•מציג•את•השתלשלות•ההערכות•של•הפלסטינים,•בהם•תושבי•דיר•יאסין•והסביבה,•באשר•
התבררו• —•שבדיעבד• הרוגים• כ־100• על• הכפר• מתושבי• הניצולים• עדויות• בכפר.• ההרוגים• למספר•
כמהימנות•—•הגיעו•מייד•לאחר•הקרב•לעיתונות•המקומית•ולרשימות•שערכו•פלסטינים•רבים,•ובמשך•
השנים•היו•מהם•שחזרו•ובדקו•את•המספר•המדויק•של•ההרוגים,•וחלקם•אף•נקבו•במספר•קטן•מ־100.•
שנות• באמצע• שפורסם• זית• ביר• מאוניברסיטת• זיתאוי• וִנהאד• כנאענה• שריף• של• השיטתי• מחקרם•
של• מדוקדקת• ובדיקה• ההרוגים• של• קודמות• רשימות• ניצולים,• עדויות• סמך• על• •— קבע• השמונים•
טאובר• של• חישוביו• לפי• הכפר.8• תושבי• כולם• פלסטינים,• •107 נהרגו• יאסין• בדיר• כי• •— שמותיהם•
היה•מספר•ההרוגים•הפלסטינים•בדיר•יאסין•101,•קרוב•מאוד•למספר•שנקבו•חוקרים•פלסטינים•אלה•
ואחרים;•אך•עיקר•תרומתו•היא•בבחינה•שמית•מחודשת•ובתיאור•נסיבות•מותו•של•כל•אחד•מההרוגים.•
נשים• אונס• וילדים,• נשים• גברים,• של• לטבח• הטענה• את• לחלוטין• מפריכות• טאובר• של• מסקנותיו•

והתעללות•בגופות•של•פלסטינים.•
תשומת•לב•רבה•מוקדשת•לאופן•שבו•התפתח•סיפור•דיר•יאסין•לממדיו•המפלצתיים•כתוצאה•
וחצאי• שמועות• של• בהם,• מעוניינים• היו• הצדדים• בשני• שגורמים• מכוונים• שקרים• של• משילוב•
אמיתות•נטולי•כל•יחס•למציאות•שנבעו•מן•היריבות•הפוליטית•בין•ה'הגנה'•לארגוני•הפורשים,•ושל•
האיבה•כלפי•ארגונים•אלה•מצד•ממשלת•המנדט,•שתרמה•גם•היא•להעצמת•היקפה•ומשמעותה•של•
פח'רי• חוסין• בראשות• בירושלים• שנותרה• הערבית־פלסטינית• ההנהגה• הכול,• מעל• אך• הטרגדיה.•
נשים• של• בטנן• ביקוע• ואף• נשים• אונס• טבח,• על• זוועה• סיפורי• להפיץ• במודע• פעלה• אלח'אלדי,•
הרות•על•ידי•הלוחמים•היהודים,•כדי•לעורר•את•המדינות•הערביות•השכנות•לחוש•לעזרת•אחיהן•

הפלסטינים.•
לניפוח• ח'אלדי• של• אחריותו• על• פסחה• לא• עצמה• הפלסטינית• ההיסטוריוגרפיה• כי• לציין• יש•
ממדי•הזוועה•בדיר•יאסין,•מהלך•שהתברר•כבומרנג•הרה•אסון,•שהוביל•ליציאה•המונית•של•הערבים•
מכפריהם,•בין•השאר•בשל•הפחד•הקיומי•שזרע•בקרבם•ובשל•משמעויותיו•החברתיות־הפסיכולוגיות•
החריפות,•בעיקר•הפחד•מפגיעה•בכבוד•הנשים.•טאובר•מציג•בפירוט•משכנע•לא•רק•את•דרך•הפעולה•

של•ח'אלדי•בעניין•זה•אלא•גם•את•הכוונה•המוצהרת•שעמדה•ביסוד•הפרסומים.•
חסרונו•העיקרי•של•הספר•הוא•בשיטה•הבלתי•שגרתית•של•הפניה•למקורות.•טאובר•מציג•בסוף•
כל•פסקה•ופסקה•שלל•מקורות,•אך•לא•ברור•איזה•מהם•נוגע•לאיזו•טענה•או•לאיזה•היבט•בפסקה.•
הדבר•מעמיד•בפני•הקוראים•הביקורתיים•קושי•בהערכת•תקפותו•של•כל•מקור•ומקור•ביחס•לתוכן•
הפסקה.•עם•זאת•מחקר•זה•הוא•מופת•מקצועי•של•ניתוח•ביקורתי,•באזמל•חד,•של•אחד•האירועים•
השנויים•במחלוקת•היסטוריוגרפית•ופרשנית•עזה•ביותר,•וראוי•מאוד•לפרסמו•גם•בשפה•האנגלית.•
שאלה•אחרת•היא•אם•הספר,•עם•כל•מעלותיו•וחדשנותו,•יוכל•לשים•סוף•למיתוס,•כפי•שמכריזה•
כותרתו,•או•שיהיה•דוגמה•נוספת•לעוצמתם•ושרידותם•של•זיכרון•ונרטיבים•היסטוריים•—•בוודאי•

אלה•מהם•שהפכו•למיתוסים•מכוננים•—•אף•שמחקר•היסטורי•ביקורתי•מערער•על•אמיתותם.•
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בר־און — סוגיות מרכזיות בחקר מלחמת תש"ח
בהקדמתו•לספר•מסביר•המחבר•כי•לאחר•שנים•ארוכות•של•חקר•ההיסטוריה•של•מלחמת•העצמאות,•
תחילה•במסגרת•צה"ל•ולאחר•מכן•כחוקר•עצמאי,•ומעורבות•בוויכוח•שפרץ•עם•הופעת•ה'היסטוריונים•

החדשים',•'החלטתי•לכתוב•את•השקפותי•בנוגע•לכמה•סוגיות•מרכזיות•בחקר•המלחמה'•)עמ'•10(.•
מלבד•פרסומיו•הרבים•של•בר־און•על•יחסי•החוץ•והביטחון•של•ישראל•בשני•העשורים•הראשונים•
לקיומה•של•המדינה,•הוא•תרם•מאז•שנות•התשעים•תרומה•חשובה•וחלוצית•לחקר•מלחמת•העצמאות,•
של• הממושכת• מעורבותו• את• משקף• שלפנינו• הספר• ואזרחיים.• היסטוריוגרפיים• בהיבטים•  בעיקר•
בענף• בתפקידו• ובהמשך• צעיר,• כקצין• בה• שלחם• מאז• העצמאות,• מלחמת• קורות• בסיפור• בר־און•
היסטוריה•בצה"ל,•שבו•נחשף•לראשונה•לסוגיות•המלחמה,•ועד•הוויכוחים•בין•היסטוריונים•בעשורים•
האחרונים•בנושא•זה.•על•אלה•נוספה•בספר•תשומה•מחקרית•עצמאית:•בחינה•מחודשת•של•סוגיות•

מרכזיות•בחקר•מלחמת•העצמאות,•רובן•בעלות•הקשר•צבאי־מדיני•ומיעוטן•בעלות•הקשר•אזרחי.•
בצניעות•אופיינית•מגדיר•בר־און•את•ספרו•'פרשני•ודידקטי•בעיקרו',•וכזה•שאינו•'מתיימר•לחדש•
•.)11 )עמ'• אחרים'• בידי• היטב• שתוארו• המלחמה• ולאירועי• לעובדות• הנוגע• בכל• חשובים• חידושים•
ואכן•אין•הספר•מציע•בחינה•מקיפה•של•המלחמה•אלא•של•'שש•סוגיות•מרכזיות•שבהן•עדיין•הדעות•
חלוקות'•)עמ'•10(.•טענה•זו•מעוררת•תהיות,•ולטעמי•נכון•היה•להגדיר•את•הסוגיות•הנדונות•כסוגיות•
המציאות• לבין• הזמן• עם• שהתגבשו• ההיסטוריים• והנרטיבים• הזיכרון• בין• התאמה• אי• בהן• שקיימת•

ההיסטורית•כפי•שהיא•עולה•מהמחקר•הביקורתי.•
נוגעים• שכולם• אף• נושאי,• או• היסטורי• רצף• ביניהם• שאין• פרקים• בשישה• נדונות• אלו• סוגיות•
במלחמת•העצמאות:•שמות•המלחמה•ומועדיה;•הנרטיבים•המתנגשים•הרווחים•בדעת•הקהל•ובכתבי•
חוקרים•בשני•צידי•הסכסוך;•יחסי•הכוחות•במבחן•הקרבות;•גורמי•המלחמה•בין•ישראל•ללגיון•הירדני;•

מדיניותה•של•בריטניה•הגדולה•במלחמה;•חייהם•של•האזרחים•במלחמה.•
בסקירה•דלהלן•אדון•בהיבטים•משותפים•למרבית•הסוגיות•ולאחר•מכן•אעמוד•בהרחבה•על•אלה•
מהן•שעד•כה•לא•זכו•לדיון•היסטוריוגרפי•ראוי•במחקר.•לפיכך•לא•אעסוק•בפרק•השישי,•שעניינו•חיי•
האזרחים•במלחמה,•הן•משום•שהוא•דן•אך•ורק•באוכלוסייה•היהודית,•בעיקר•בתל•אביב•ובסביבתה•
וזיכרון•לבין•המציאות• דימויים• בין• קיימים•פערים• זו• פי•שגם•בסוגיה• הקרובה,•הן•משום•שאף•על•
ההיסטורית,•אין•הדיון•ההיסטוריוגרפי•בה•דומה•בעוצמת•הניגודים•בין•הגרסאות•השונות•לסוגיות•

האחרות•הנדונות•בספר.•

פערי גישות בחקר מלחמת הקוממיות
המאפיין•הבולט•ביותר•של•הספר•הוא•העיסוק•כמעט•רק•בצד•הישראלי•בסוגיות•הצבאיות•והפוליטיות•
ובצד•היהודי•בלבד•במה•שנוגע•לחברה•האזרחית•בתקופת•המלחמה.•הדבר•משתקף•גם•בספרות•המחקר•
שעליה•מבוססים•פרקי•הספר,•שאת•רובה•המכריע•כתבו•ישראלים•יהודים•ופרסמו•בעברית•)ומיעוטה•
פורסם•באנגלית(,•לעומת•דלות•השימוש•במחקרים•שפרסמו•חוקרים•אחרים,•באנגלית•או•בערבית.•
1948•לעסוק• זו•בר־און•ממשיך•את•הנטייה•של•מרבית•החוקרים•הישראלים•של•מלחמת• מבחינה•
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במה•שהתרחש•בצד•היהודי•ובנקודת•המבט•שלו•ככל•שהדבר•נוגע•למהלך•האירועים•ולהשפעתם•
בבחירת• גם• משתקף• הדבר• היסטוריים.• ומחקרים• נרטיבים• זיכרון,• של• בהקשרים• למקומם• וכן•
הסוגיות•שספר•זה•בוחן•מחדש,•המייצגות•ברובן•את•סדר•היום•המחקרי•ואת•הדיון•ההיסטוריוגרפי•
והציבורי•בזירה•הישראלית•היהודית,•תוך•התעלמות•ממוקדי•העניין•של•ההיסטוריוגרפיה•הערבית•

של•המלחמה.•
הכלל• מן• יוצא• ללא• )המעטים(•שחקרו•את•המלחמה•התמקדו•כמעט• ההיסטוריונים•הפלסטינים•
בהיווצרות•בעיית•הפליטים•כתוצאה•של•גירוש•מתוכנן•ומכוון,•ונמנעו•מכל•דיון•בסוגיות•כגון•היחסים•
בין•התנועה•הציונית•וישראל•למלך•עבדאללה,•המדיניות•הבריטית,•יחסי•הכוחות•במלחמה•או•כנות•
עניינה•של•מדינת•ישראל•בהשגת•שלום•עם•הערבים•לפני•המלחמה,•במהלכה•ולאחריה.•ההתייחסויות•
המעטות•לשאלות•אלו•נושאות•על•פי•רוב•אופי•של•הטלת•אשמה•או•תגובות•פולמוסיות•על•פרסומים•
של•חוקרים•יהודים.•אומנם•חוקרים•פלסטינים•אחדים,•בעיקר•כאלה•שהשתלבו•באקדמיה•הישראלית•
והבין־לאומית,•דנו•גם•בחברה•הפלסטינית•ובמנהיגותה•וארגונה•הפוליטיים•בתקופת•המנדט,•אך•למעט•
מקרים•בודדים•עבודתם•נעדרת•גישה•ביקורתית•ונושאת•מסר•דטרמיניסטי•הדבק•בהצגת•הפלסטינים•
כקורבן•ומבקש•להסיר•מעל•החברה•הפלסטינית•והנהגתה•אחריות•לתוצאות•הטרגיות•של•המלחמה.•

למרות•המשמעות•העמוקה•של•פער•זה•בין•מוקדי•העניין•ההיסטוריוגרפיים•ובראיית•העבר•בכל•
אחד•משני•הצדדים,•אין•לכך•כל•זכר•בספר•הנסקר,•אף•שעניינו•בזיכרון•ובנרטיבים•ההיסטוריים•של•
מלחמת•1948.•שמות•הפרקים•נושאים•לכאורה•אופי•כללי•)נרטיבים•היסטוריים(•או•דו־צדדי•)יחסי•
כוחות•במלחמה•ומלחמת•ישראל•בלגיון•הערבי(,•אך•מרביתם•עומדים•בסימן•ויכוחים•בין•היסטוריונים•

ישראלים•יהודים•לבין•עצמם•ומבוססים•בעיקר•על•מקורות•ישראליים.
במבוא•לספר,•שכותרתו•'סקירה•ביבליוגרפית',•המחבר•מציג•את•גישתו•הדידקטית•לחקר•ההיסטוריה•
בכלל•וזו•של•מלחמת•העצמאות•בפרט.•על•פי•גישה•זו•חקר•העבר•הוא•תהליך•המתפתח•לאורך•שנים,•
החל•מזמן•האירוע•עצמו,•הוא•כולל•כל•ניסיון•לספר•בכתב•את•מה•שאירע,•ושיאו•במחקר•המבוסס•על•
מסמכים•מארכיונים•רשמיים•או•מארכיונים•מפלגתיים•ותנועתיים.•אכן•ראשיתה•של•ההיסטוריוגרפיה•
ובפרשנות• עובדתיים• דיוקים• באי• וזיכרונות,•המתאפיינים• יומנים• עיתונאיים,• בדיווחים• רוב• פי• על•
מיתוס• לכלל• המתפתחת• פרשנות• זה• ובכלל• •— ומפלגתיות• אישיות• אידיאולוגיות,• מסיבות• מוטית•
מעצב.•עם•זאת•כולם•לגיטימיים•וחשובים,•קודם•כול•בתהליך•עיצוב•הזיכרון•הקיבוצי•ובעיקר•להבנת•

יחסי•הגומלין•בין•זיכרון•להיסטוריה.•
המבוא•הדידקטי•חף•מכל•רמז•ליחסי•הגומלין•בין•נרטיבים•או•זיכרון•לבין•היסטוריה•ביקורתית,•
גישה• לייצג• אמורה• שהיא• אף• ביקורתית,• היסטוריה• גם• אומנם• מחקרי.• נרטיב• מכנה• מה•שהמחבר•
מקצועית•וחסרת•פניות,•הפכה•לדידם•של•פוסט־מודרניסטים•לעוד•נרטיב•על•העבר,•כל•שכן•כאשר•
הנרטיבים• על• להשפיע• מיכולתה• ומאבדת• הולכת• היא• המידע• ומהפכת• ההמונים• תקשורת• בעידן•
הקיבוציים•או•ה'עממיים'.•עם•זאת•הדיון•ביחסי•הגומלין•בין•זיכרון•להיסטוריה•חשוב,•משום•שיש•בו•
כדי•להסביר•את•תהליכי•התפתחותם•של•נרטיבים,•ובכלל•זה•חידושי•מושגים•ופרשנויות•המּונעים•
מצרכים•סובייקטיוויים•של•ההווה;•בה•במידה•דיון•זה•עשוי•להסביר•ולו•חלקית•את•מושאי•המחקר•
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המקצועי,•כפי•שמעידה•תופעת•ה'היסטוריונים•החדשים'•בישראל•בשלהי•שנות•השמונים•ובתחילת•
שנות•התשעים•של•המאה•שעברה.•

הזיקה•בין•נרטיב•להיסטוריה•בולטת•לדוגמה•באימוץ•המונח•נכבה•על•ידי•הפלסטינים•כשמה•של•
מלחמת•1948•—•ויותר•ויותר•גם•על•ידי•ישראלים•יהודים.•בר־און•מסתפק•בטענה•שלעומת•השמות•
שניתנו•למלחמה•בציבור•היהודי,•אצל•הפלסטינים•השם•הוא•נכבה.•אולם•טענה•זו•נכונה•רק•בחלקה.•
בעיקר•בהקשר• ואילך,• למן•המלחמה• אומץ• נכבת•פלסטין• או• נכבה• •1948 כינויה•של•מלחמת• אכן•
הלאומי•הפן־ערבי,•בצד•ביטויים•אחרים•של•אסון•)מחנה,•כארת'ה(•או•בפשטות•מלחמת•1948•או•רק•
1948.•אך•רק•בשלהי•שנות•התשעים•זכה•המושג•נכבה•למעמד•מיתולוגי•בנרטיב•הלאומי•הפלסטיני•
כשם•ממצה•של•האסון•שפקד•את•העם•הפלסטיני,•אסון•שאובדן•המולדת•נכרך•בו•בקורבנּות,•גירוש•
ועקירה•וחיי•פליטות•על•כל•עליבותם.•יתר•על•כן,•המגמה•השלטת•בהיסטוריוגרפיה•הפלסטינית•היא•
שהנכבה•לא•הייתה•אירוע•בודד,•אלא•היא•נמשכת•עד•ימינו•וממשיכה•להתאפיין•באירועי•טבח,•גירוש•

וקורבנּות•של•הפלסטינים.•
בהבלטת•האסון•הפלסטיני•כחזות•הכול•במה•שנוגע•למלחמת•1948•יש•התעלמות•במודע•מהקרבות•
המרים•בין•מיליציות•יהודיות•למיליציות•ערביות•וממעורבותם•של•כוחות•ערביים•סדירים•למחצה,•
בהם•אלפי•מתנדבים•זרים,•וצבאות•ערביים•סדירים•במלחמה,•שנמשכה•—•גם•אם•בהפוגות•—•יותר•
פלסטינית• •)agency( אחריות• של• לקיומה• טענה• כל• למעשה• מבטלת• זו• גישה• כן,• על• יתר• משנה.•
מתמשכת• כתופעה• הנכבה• על• הדגש• אכן• התנהלותה.• ולאופן• מלחמה• לאותה• שהובילו• לאירועים•
הבעיה• השינוי•במעמדה•של• את• היום•משקף• ועד• מאז• הפלסטינית• ההיסטוריה• ההיכר•של• וכסימן•
הפלסטינית•בפוליטיקה•המזרח•תיכונית•מבעיה כל־ערבית•לבעייתם של הפלסטינים.•הדגש•הזה•גם•
עולה•בקנה•אחד•עם•נטייתם•הגוברת•של•אינטלקטואלים•ואנשי•ציבור•פלסטינים•מאז•שלהי•שנות•
 התשעים•לאמץ•את•דמות•הקורבן•המוחלט•של•מעשה•עוולה•היסטורי•מתמשך•דווקא•מצד•ישראל•—•
ששיאם• ואסונות• רדיפות• של• כקורבן• העולמית• הקהל• בדעת• והיסטורית• רגשית• מבחינה• המזוָהה•
בשואה.•למגמה•זו•של•תחרות•על•מעמד•הקורבן•המוחלט•נלווית•תביעה•שישראל•תכיר•באחריותה•
ההיסטורית•לאסונם•של•הפלסטינים•בשנת•1948•ותתנצל•על•כך•רשמית•ופומבית.•כל•אלה•הובילו•—•
בהשפעת•תהליך•אוסלו•והדרישה•להעלות•לראש•סדר•היום•את•בעיית•הפליטים•הפלסטינים•—•למהלך•
פוליטי•מכוון,•שנוטלים•בו•חלק•מוסדות•פלסטיניים•למחקר•ותיעוד•וארגונים•אזרחיים•וולונטריים.•

גלגוליו•של•המושג•באו•לידי•ביטוי•גם•בספרות•המחקר•בעשור•האחרון.9 
ואילך(,• •67 )עמ'• הפלסטיני'• הנרטיב• 'הקצנת• מכנה• למה•שבר־און• גם• נוגעות• אלה• התפתחויות•
לכאורה•בתגובה•על•הביקורת•שמתחו•ה'היסטוריונים•החדשים'•על•הנרטיב•הציוני.•אני•סבור•שהבחנה•
ושהדגשים•השתנו•בתגובה•על•התמורות•ההיסטוריות•שעברה•התנועה•הלאומית• אינה•מדויקת,• זו•
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הפלסטינית•מאז•תחילת•שנות•השמונים•וביתר•שאת•לנוכח•תהליך•אוסלו•—•תהליך•שהציף•מחדש•
בכל•חריפותן•שאלות•הנוגעות•לשורשי•הסכסוך•הישראלי–הפלסטיני,•מעבר•לגורל•הגדה•המערבית,•
רצועת•עזה•ומזרח•ירושלים,•שאלות•שנותרו•תלויות•ועומדות•מאז•1948,•ובראשן•שאלת•הפליטים•
שטיפחו• המזוין• המאבק• אתוס• הפך• כך• •.1967 בגבולות• ישראל• בשטחי• לבתיהם• לשיבה• ותביעתם•
ארגוני•הגרילה•הפלסטיניים•למן•הקמתם•באמצע•שנות•השישים•ועד•גירושם•מלבנון•בתום•מלחמת•
לבנון•)1982(•לזיכרון•היסטורי•עמום,•ואת•מקומו•תפס•אתוס•הקורבן,•שגלומות•בו•תביעה•לעשיית•
התעצם•שבעתיים• זה• אתוס• הקורבן.• לצד• להתייצב• הבין־לאומית• וציפייה•מהקהילה• היסטורי• צדק•
לנוכח•מחיר•הדמים•שגבה•דיכוי•אינתיפאׁדת•אלאקצא•על•ידי•ישראל•במחצית•הראשונה•של•שנות•

ה־2000.•

נרטיבים של סכסוך: האם הם ניתנים לשינוי?
בפרק•השני•בספר,•המוקדש•לדיון•בנרטיבים•של•סכסוך,•יש•תרומה•חשובה•עבור•הציבור•הישראלי•
נרטיבים• של• תפקידם• את• זה• בפרק• מבהיר• בר־און• •— בתחום• החוקרים• קהילת• עם• נמנה• שאינו•
הם• וכיצד• הישראלי–הפלסטיני• הסכסוך• כמו• אתניים־לאומיים• סכסוכים• בהתמשכות• היסטוריים•
מקשים•ליישב•סכסוכים•כאלה.•אין•בפרק•זה•חידוש•תיאורטי•או•מושגי,•אך•הוא•מדגים•היטב•כיצד•
משמעות• ליצור• עשוי• לכאורה,• עובדות• של• ובהקשר• בפרשנות• במינוח,• אחד• צד• שעושה• שימוש•
ובכך• שאירע,• למה• באשר• השני• הצד• של• והתפיסות• ההשקפות• לעומת• סתירה• ואף• בתכלית• שונה•
לתרום•להצדקה•עצמית•ומנגד•להטלת•אשמה•על•הצד•האחר•או•לדמוניזציה•שלו.•הסבריו•של•בר־און•
בסוגיית•עיצוב•הנרטיבים•המתחרים•על•ידי•כל•אחד•מהצדדים•מאירי•עיניים,•ועשויים•לסייע•לקהל•
הקוראים•הישראלי•להבין•טוב•יותר•את•חשיבותו•הרבה•של•הנרטיב•ההיסטורי•ואת•דרך•התגבשותו•
כמרכיב•של•זהות•קיבוצית•בהקשר•של•הסכסוך•הישראלי–הפלסטיני.•יתר•על•כן,•בר־און•עומד•על•
קיום•סוגים•שונים•של•נרטיבים•—•עממי,•ממסדי•וכן•תנועתי־מפלגתי;•כל•אלה•יחד•מעצבים•את•מה•
שהופך•לנרטיב•לאומי•או•קנוני,•ובמצבי•סכסוך•מתמשך•נרטיב•זה•הוא•על•פי•רוב•תמונת•ראי•של•
הנרטיב•הלאומי•של•הצד•שכנגד.•המחבר•מדגים•ניסיונות•ממסדיים•ותנועתיים•שנעשו•בישראל•לעצב•
את•זיכרון•המלחמה•כחלק•מתחרות•מפלגתית־פוליטית,•למשל•ביוזמת•דוד•בן־גוריון,•יוצאי•הפלמ"ח•

וכן•אצ"ל•ולח"י,•ועל•אלה•יש•להוסיף•את•זרם•הציונות•הדתית.•
אירוע• על• בוודאי• כל•אחד•מהצדדים,• ובתוך• היריבים• נרטיבים•שונים•של•הצדדים• ריבוי• אכן•
1948,•הוא•תופעה•כלל־אנושית.•תופעה•זו•נובעת•מהעניין•המובהק• היסטורי•מכונן•כמו•מלחמת•
את• להאדיר• מדינה(• או• ארגון• תנועה־מפלגה,• יישוב,• )משפחה,• ומוסדיים• חברתיים• גורמים• של•
חלקם•הייחודי•בניצחון,•להנציח•מעשי•הקרבה•וגבורה•או•להבליט•את•חווייתם•באירוע•טראומטי•
היסטורי,•ובה•בעת•להטביע•את•חותמם•על•הזיכרון•המשותף.•הדבר•נכון•שבעתיים•באשר•למלחמת•
פוליטיים• ארגונים• מנהיגים,• בין• חריפות• פנימיות• וביריבויות• במחלוקות• רוויה• שהייתה• •,1948
וצבאיים•ומדינות,•שלכל•אחד•ואחת•מהם•הנרטיב•שלו•על•המלחמה.•בהקשר•זה•בולט•בהיעדרו•דיון•
בדינמיקה•של•היחסים•בין•נרטיבים•שונים•לאורך•זמן.•בעוד•שבישראל•איבדו•הנרטיבים•הסיעתיים•
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ראו•למשל:•ב'•בשיר•וע'•גולדברג•)עורכים(,•השואה•והנכבה:•זיכרון,•זהות•לאומית•ושותפות•יהודית–ערבית,•ירושלים• •10
תשע"ה;•א'•ג'מאל•וא'•לביא•)עורכים(,•הנכבה•בזיכרון•הלאומי•של•ישראל,•תל•אביב•2015.

R.I. Rotberg (ed.), Israeli and Palestinian Narratives of Conflict: History’s Double Helix, Bloomington, IN 2006  11

הפלסטינים,• בקרב• תש"ח,• דור• של• ההדרגתי• היעלמו• עם• הציבורי• בשיח• ומנוכחותם• מחשיבותם•
לנרטיבים• גובר• ביטוי• ומתן• הזיכרון• הפרטת• של• תהליך• ניכר• נרטיבים,• ריבוי• יש• אצלם• שגם•
משפחתיים־מקומיים•וסיעתיים.•בעניין•זה•קשה•להסכים•עם•טענתו•של•בר־און•ש'ההיסטוריוגרפיה•
הפלסטינית•נמצאת•היום•במקום•שעמדה•בו•ההיסטוריוגרפיה•הישראלית•לפני•50•שנים'•)עמ'•72(.•
אכן•גם•ההיסטוריוגרפיה•הישראלית•המוקדמת•הייתה•בעלת•אופי•מגויס•כמו•זו•הפלסטינית•כיום,•
להגשים• שזכו• מנצחים,• היסטוריוגרפיה•של• הייתה• זו• הישראלי• במקרה• אחד:• מהותי• בהבדל• אך•
חלום•של•דורות•לעצמאות•ולריבונות•מדינית,•בעוד•הפלסטינים•כותבים•מתוך•תודעה•של•תבוסה•
בלתי• הזדהות• התובע• דבר• ומעמיקה,• הולכת• קורבנּות• ובתחושת• היום• ועד• •1948 מאז• מתמשכת•

מסויגת•עם•הערכים•הקיבוציים•הפלסטיניים.•
פרק•זה•מעלה•בין•השאר•את•הזיקה•בין•זיכרון•ונרטיב•היסטורי•לבין•יישוב•סכסוכים•אתניים•ובין־
לאומיים,•תחום•שהתפתח•במידה•ניכרת•מאז•סיום•המלחמה•הקרה,•ושזוכה•למקום•מרכזי•בתוכניות•
הרווחות• הטענות• אחת• ובעולם.• בישראל• רבות• באוניברסיטאות• כיום• המוצעות• סכסוכים• לחקר•
היא• והתקשורת,• החברתית• הפסיכולוגיה• מתחומי• מלומדים• בעיקר• שמובילים• זה,• בתחום• בספרות•
שהכרה•הדדית•בנרטיב•של•האחר•—•באמצעות•חינוך,•דו־שיח•ישיר•ואף•ניסיון•ליצור•נרטיב•משולב•
או•ניטרלי•—•תעורר•אמפתיה•כלפי•הצד•שכנגד,•תפחית•את•העוינות•ותגביר•את•ההבנה•בין•הצדדים,•
ועשויה•להקל•עליהם•להגיע•להסדר•מוסכם.•ואכן•משלהי•שנות•התשעים•וביתר•שאת•בשנים•האחרונות•
בולט•בקרב•חוקרים•יהודים•ופלסטינים•מאמץ•לקדם•הכרה•הדדית•בנרטיבים•השונים,•בגיבוי•ובמימון•
של•ממשלות•מערביות,•קרנות•בין־לאומיות•ומוסדות•מחקר•מכובדים.10•בר־און•מעיד•על•עצמו•כי•
השתתף•בדיאלוג•ישראלי–פלסטיני•מסוג•זה,•שתועד•בספר•משנת•11,2006•והוא•מצטט•את•מסקנת•
העורך•שהמפגש•לא•הוביל•להסכמה•בין•השקפות•או•פרשנויות•של•הצדדים•באשר•לסכסוך•ביניהם•

אלא•להפך•)עמ'•59(.•
זה,•כולל• זו•גם•המסקנה•האישית•שלי•ושל•אחרים•שהשתתפו•במפגשים•מסוג• למרבה•האכזבה•
מפגש•שהתקיים•בשנת•2002,•ושבר־און•מספר•עליו•בקצרה•)עמ'•60–62(.•המאמצים•הכנים•של•גופים•
בין־לאומיים•ושל•מלומדים•ידועי•שם•שיזמו•ועודדו•מאז•שלהי•שנות•השמונים•מפגשים•של•ישראלים•
ופלסטינים•לשם•דיאלוג•על•עברם•המשותף,•הדגישו•ביתר•שאת•את•הפער•בין•התפיסות•והעמדות•
של•הצדדים•והקשיחו•אותן•עוד•יותר.•די•להזכיר•את•התביעה•הפלסטינית•הרשמית•מישראל•להכיר•
בסבלם•של•הפלסטינים,•לקבל•עליה•אחריות•חד־צדדית•ליצירת•בעיית•הפליטים,•ואף•להתנצל•על•
כך•באורח•רשמי.•דרישה•זו•נולדה•בין•השאר•על•רקע•הפריחה•של•מושגים•כמו•התנצלות•וסליחה•
על•עוולות•העבר•במסגרת•יישוב•סכסוכים•היסטוריים,•בעיקר•סכסוכים•פנים־מדינתיים,•וכמרכיבים•
ואף• פלסטינים• אינטלקטואלים• כן,• על• יתר• בסכסוך.• לתביעות• סוף• ושימת• פיוס• שלום,• בתהליכי•
יהודי•אירופה•לבין•האסון• זהות•—•בין•שואת• זיקה•—•גם•אם•לא•על• ישראלים•אחדים•הצביעו•על•
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הפלסטיני•של•1948,•והציעו•הכרה•הדדית•של•כל•צד•בטראומה•של•הצד•שכנגד,•כשישראל•נדרשת•
להכרה•באחריותה•הבלעדית•לאסון•הפלסטיני•של•1948.•העמדות•הפלסטיניות•בעניין•זה•הושפעו•בין•
השאר•מההכרה•הבין־לאומית•הרחבה•בזיכרון•השואה•ומן•השימוש•הנרחב•והתדיר•שעשו•בו•מנהיגים•

ישראלים•כאמצעי•להדגשת•צדקת•הדרך•של•הציונות•ושל•מדינת•ישראל.•
אולם•הדיאלוג•העקר•שניהלו•ישראלים•ופלסטינים•על•עברם•המשותף•מלמד•שזיכרון•ונרטיבים•
היסטוריים•הם•פועל•יוצא•של•מציאות•פוליטית•וחברתית•ולא•להפך.•למאמצים•להביא•להכרה•בנרטיב•
של•האחר,•לכתוב•מחדש•את•הנרטיב•של•צד•זה•או•אחר,•או•ליצור•נרטיב•מוסכם•אחד,•בלי•שינוי•יסודי•
וממושכים• מורכבים• סכסוכים• הפוליטיקה•של• על• אין•השפעה• והחברתית,• המדינית• המציאות• של•

שעוצבו•על•ידי•היסטוריה,•סמלים•וערכים•מקודשים.•
בר־און•אכן•מביע•בבירור•את•ספקותיו•באשר•לאפשרות•ואף•לתועלת•שבציפייה•או•בתביעה•לשינוי•
הנרטיב•של•צד•זה•או•אחר•בסכסוך•)עמ'•68(.•עם•זאת•בסיכומו•של•הפרק•הוא•נוקט•גישה•של•אחיזה•
במקל•משני•קצותיו.•מצד•אחד•הוא•קובע•כי•'ניסיונם•של•עמים•אחרים•מראה•כי•רק•לאחר•שנמצא•
פתרון•מדיני•לסכסוך,•יש•סיכוי•ברבות•השנים•להפחית•את•הניגוד•בין•הנרטיבים,•אם•לא•לסלק•באופן•
מלא•את•הניגודים'.•ומצד•אחר•הוא•דבק•בערך•הרב•שבקיום•דיאלוג•בין•הנרטיבים•וב'הכרה•בעצם•
'יש•חשיבות•עליונה• כי• וטוען• היריב',• הנרטיב•של•הצד• והטבעיות•הבלתי־נמנעת•של• הלגיטימיות•
לכך•שכל•אחד•מן•הצדדים•יבצע•תהליך•של•דה־קונסטרוקציה•כדי•לבחון•מחדש•את•הנרטיב•שלו•
 ולנפות•ממנו•ממדים•שגויים•ונימות•עוינות•מיותרות'•ואף•לגלות•את•העובדות•שאין•עליהן•מחלוקת•
שיהיה,• ככל• קשה• מאמץ,• כל• לעשות• שיש• הטעם• מן• ראויה,• מוסרית• גישה• זו• אכן• •.)78–77 )עמ'•
כדי•למתן•את•חריפות•הסכסוך.•עם•זאת•לא•ברור•כיצד•מתיישבת•גישה•עקרונית•זו•עם•הערתו•של•
המחבר•—•העומדת•בסתירה•גמורה•לאמירתו•לעיל•—•שהנרטיב•הפלסטיני•בדבר•המוצא•הכנעני•הוא•

'אנכרוניזם•חסר•כל•ביסוס'•)עמ'•76,•הערה•149(.

יחסי הכוחות במלחמה: האומנם מעטים מול רבים?
בעייתיות• משקף• גלית'• מול• דוד• ומיתוס• הקרבות• במבחן• הכוחות• 'יחסי• השלישי,• הפרק• של• שמו•
של• המיתוס• •— העצמאות• למלחמת• שנקשר• מרכזי• ישראלי• מיתוס• לבחון• הכוונה• בעצם• מסוימת•
מעטים•מול•רבים•—•לאור•המציאות•ההיסטורית.•סוגיית•יחסי•הכוחות•במלחמה•אכן•ראויה•לבחינה•
מעמיקה,•במיוחד•בגלל•הפער•העצום•במרכיבי•העוצמה•—•אוכלוסייה,•טריטוריה,•כלכלה•וצבא•—•
בין•היישוב•היהודי•ומדינת•ישראל•לבין•הערבים־הפלסטינים•ומדינות•ערב•שנטלו•חלק•הולך•וגדל•
וכלה•במעורבות• ללוחמים•מתנדבים• והפעלה•של•מסגרות• חימוש• במאמץ•המלחמה,•החל•במימון,•
ישירה•של•צבאות•סדירים.•עם•זאת•דומה•שהדיון•במיתוס•של•מעטים•מול•רבים•הגיע•לידי•מיצוי•זה•
מכבר•בשורה•של•מחקרים•—•שבר־און•מזכיר•ושואב•מהם•את•מרבית•הנתונים.•מחקרים•אלה•הראו•
כי•מיתוס•זה•ייצג•בראש•ובראשונה•את•החוויה•הסובייקטיווית•של•איום•ממשי•על•עצם•קיומו•של•
היישוב,•וכי•הוא•משקף•נאמנה•את•המציאות•ששררה•בחודשים•הראשונים•של•המלחמה•הבלתי•סדירה•
ובשלושת•השבועות•הראשונים•לאחר•פלישת•הצבאות•הערביים•עם•הכרזת•המדינה.•הטענה•שעדיין•
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המצמצמת• בגישה• בהתחשב• בוודאי• לאמת,• אפוא• חוטאת• זו• בסוגיה• ויכוח• היסטוריונים• בין• ניטש•
שנוקט•המחבר,•הדן•בכוחות•בעין•בזמנים•נתונים,•בדגש•על•הצד•היהודי־הישראלי.•

בר־און•סוקר•באורח•מקיף•ומשכנע•את•התפתחות•יחסי•הכוחות•ואת•השתקפותם•במהלך•הקרבות,•
אם•כי•הדיון•בכוחות•הערביים•חלקי•ונעדר•כל•התייחסות•להיקפי•השריון,•הארטילריה•ומטוסי•הקרב•
שעמדו•לרשותם,•בעיקר•בתקופה•שבה•לא•היו•בידי•הכוחות•היהודיים•כלי•נשק•מסוגים•אלה.•אולם•בצד•
ההעמדה,•החשובה•כשלעצמה,•של•מספרי•חיילים,•טנקים,•תותחים,•מטוסים•וכיוצא•באלה•בכל•זמן•
נתון,•יש•להביא•בחשבון•שורה•של•גורמים•חשובים•לא•פחות:•חוסנה•של•ההנהגה•המדינית•ושליטתה•
בפיקוד•הצבאי,•מידת•התיאום•בין•הדרג•המדיני•לצבאי•ובין•הכוחות•בכל•צד,•רמת•המוטיווציה•של•
הצדדים• מטרות• הכול,• ומעל• המלחמה• כדי• תוך• וההשתכללות• הלמידה• יכולת• הלוחמות,• היחידות•
במלחמה•—•לרבות•השינויים•שחלו•בהן•במהלך•חודשי•הלחימה•הרבים•—•מטרות•שלאורן•יש•למדוד•

את•ההצלחות•והכישלונות.•
בסיכום•הפרק•בר־און•טוען•ש'צה"ל•לא•הצליח,•אף•על•פי•שרצה•בכך,•לעקור•את•המצרים•מרצועת•
עזה,•את•הסורים•מאחיזתם•במשמר•הירדן•ולאלץ•את•הירדנים•לפתוח•את•הדרך•לירושלים',•ומייד•
בהמשך•הוא•מזכיר•את•'כשלונו•של•צה"ל•לכבוש•את•העיר•]ירושלים[•כולה'•)עמ'•128(.•אבל•האומנם•
גיבוי•מצד• ניתן•לכך• )ובמי•מדובר•—•בפיקוד•העליון?•במפקד•החזית•או•המחוז?•והאם• רצה•צה"ל•
הדרג•המדיני?(•לכבוש•את•מזרח•ירושלים,•כולל•העיר•העתיקה?•האם•עקירת•המצרים•מרצועת•עזה•
על• שאלות• הירדן?• ממשמר• הסורים• עקירת• כמו• מידה• באותה• ישראל• עבור• חשובה• מטרה• הייתה•

לוחמים ערבים בלתי 
סדירים בעמדת ירי, 

ירושלים,1948-1947. 
ברקע: מלון 'המלך 

דוד'
)אלבום משה ובתיה כרמל, 

ארכיון התצלומים, יד יצחק 
בן־צבי(
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מטרות•המלחמה•וחשיבותן•הלאומית•ועל•רמת•התיאום•בין•מדינה•לכוחות•צבא•שונים•חשובות•גם•
באשר•לערבים,•במיוחד•בשל•ריבוי•הגורמים•הערביים•שהשתתפו•במלחמה•הן•בשלב•המלחמה•הבלתי•

סדירה,•הן•בשלב•המלחמה•הסדירה•לאחר•הכרזת•המדינה.•
בהקשר•זה•קיימת•אי•התאמה•בין•כותרת•המשנה•'מדוע•כשלו•היהודים?'•)עמ'•93(•לבין•הסברו•
של•בר־און•עצמו•באשר•ליכולות•הצבאיות•של•הכוח•היהודי.•אומנם•הצד•היהודי•הוכה•קשות•בידי•
הערבים•בשבוע•האחרון•של•מרס•1948,•אלא•שהכישלון•היהודי•נבע•במהותו•מהקושי•לממש•את•
ה'הגנה'• של• הצבאית• הריסון• מדיניות• אכן• מדיניים.• שיקולים• מתוך• כול• קודם• הצבאית,• יכולתו•
הביאה•כמעט•לאסון•מדיני•בשבוע•האחרון•של•מרס•1948,•כאשר•לנוכח•עוצמת•מעשי•האיבה•בין•
יהודים•לערבים•בארץ־ישראל•הציעו•האמריקנים•לכונן•שלטון•נאמנות•של•האו"ם•במקום•חלוקה•
וממעיטה• הבריטית• הנוכחות• בהמשך• מתחשבת• אינה• בר־און• של• קביעתו• אבל• מדינות.• לשתי•
במשקל•המדיניות•המכוונת•של•ההנהגה•הציונית;•מדיניות•זו•הכתיבה•הימנעות•מהחרפת•פעולות•
האיבה•—•במטרה•למנוע•יציאה•המונית•של•פלסטינים•לארצות•ערב•השכנות,•בין•השאר•מחשש•
שהדבר•ידרבן•התערבות•צבאית•חיצונית•של•מדינות•ערב•—•והתמקדות•בבניין•הכוח•לקראת•עימות•
אפשרי•עם•הצבאות•הערביים•הסדירים.•על•רקע•זה•יש•להבין•את•מדיניות•ההנהלה•הציונית•לעודד•
השגת•בריתות•מקומיות•בין•יישובים•יהודיים•ליישובים•ערביים•שכנים•והסתפקות•בפעולות•גמול•
לשם• אפריל• בתחילת• למתקפה• היציאה• עד• מבצעיות,• יוזמות• לנקוט• במקום• ומוגבלות• מקומיות•

יישום•תכנית•ד.•
בר־און•טוען•בצדק•שלמרות•המפלות•הקשות•של•צה"ל•בשלושת•השבועות•הראשונים•של•הבלימה,•
הוא•הצליח•לייצב•קווי•הגנה,•ושיחסי•הכוחות•המספריים•אינם•משקפים•את•מלוא•תמונת•הגורמים•
המשפיעים•במלחמה.•בהקשר•זה•הוא•מדגיש•מצד•אחד•את•חשיבותה•ויעילותה•של•ההגנה•על•יישובים•
יהודיים•מתוך•חפירות•ועמדות•מבוצרות•כפי•שבאה•לידי•ביטוי•בקרבות•הבלימה•שניהלו•קיבוצים•
)דגניה,•נגבה,•נירים,•גשר•ואחרים(•מול•כוחות•ערביים•סדירים,•ומצד•אחר•התקפות•ישראליות•כושלות•
בשל•תכנון•וביצוע•לקויים•)לדוגמה•ההתקפה•על•ג'נין(•ולעיתים•גם•בשל•עדיפות•הנשק•המצרי•הכבד•
המרחקים• של• היחסי• ביתרון• ישראל• השימוש•שעשתה• את• בר־און• מדגיש• כן• כמו• בניצנים(.• )כמו•
הקטנים•בין•חזית•לחזית•כדי•לתגבר•כוחות•לשם•התקפה•או•הגנה.•מסקירת•יחסי•הכוחות,•גם•במונחים•
קרבות• תום• עד• צה"ל• של• העיקריות• הברורה•שההצלחות• המסקנה• עולה• וכישלונות,• הצלחות• של•
'עשרת•הימים'•היו•נגד•כוחות•בלתי•סדירים•וסדירים•למחצה,•לעומת•כישלונות•או•לכל•היותר•אי•
צה"ל• קצר• אלה• צבאות• מול• הצלחות•ממשיות• הסדירים.• הערביים• הצבאות• עם• בעימותים• הכרעה•

בעיקר•במבצעי•'יואב'•ו'חורב',•שבהם•בא•לידי•ביטוי•כישרונו•יוצא•הדופן•של•יגאל•אלון•כמצביא.•
בכל•הנוגע•לקואליציית•המלחמה•הערבית,•בר־און•מסתפק•בדיון•חלקי•בהיעדר•התיאום•וביריבות•
כאלה,• היו• אם• המבצעיות,• או• האסטרטגיות• במטרות• דיון• זה• בפרק• אין• וירדן.• מצרים• צבאות• בין•
1948,•ולאחר•מכן•—•בין•הכוחות•הערביים• במידת•התיאום•בין•המיליציות•השונות•עד•אמצע•מאי•
ואל• ההצלה'• 'צבא• אל• מתייחס• בר־און• ההצלה'.• 'צבא• לבין• ובינם• השונות• בחזיתות• הסדירים•
אלה•של• ומתעלם•מהעובדה•שמרכיבים• •,)9  ,4 )עמ'• אחת• היו•מקשה• כאילו• המקומיות• המיליציות•
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הכוח•הערבי•פעלו•בחודשים•ינואר–מאי•1948•מתוך•תחרות•ויריבות,•ושאלה•החלישו•את•כוח•הלחימה•
 הערבי•הכולל,•והקלו•את•המעבר•של•ה'הגנה'•ממגננה•למתקפה•וממיליציה•לצבא•מגויס.•יתר•על•כן,•
צה"ל•—•שבר־און• הביצוע•של• ליכולות• )מח"ל(• לארץ• חוץ• מתנדבי• החשובה•של• התרומה• לעומת•
ושונה• מוגבלת• כלל• בדרך• הייתה• ללחימה• הזרים• הערבים• המתנדבים• של• תרומתם• •— עליה• עומד•
מגזרה•לגזרה:•מתנדבי•'צבא•ההצלה'•ו'האחים•המוסלמים'•מילאו•תפקיד•חשוב•בהגנה•על•אזור•לטרון•
וירושלים•הערבית,•ומנגד•נפילתן•של•ערים•כמו•צפת,•יפו•ועכו•הייתה•כרוכה•בהתפוררות,•עריקה•

ונטישה•של•יחידות•'צבא•ההצלה'•שהיו•מוצבות•בהן.•
בר־און•מרבה•לעסוק•בשינויים•שחלו•ביחסי•הכוחות•לאורך•שלבי•המלחמה,•ומצביע•על•הפער•
לטובת•ישראל•בכל•הנוגע•לצבירת•נשק•ותחמושת,•פער•שהלך•וגדל•למן•סיום•ההפוגה•הראשונה,•עקב•
האמברגו•שהטילה•מועצת•הביטחון•של•האו"ם•ב־29•במאי•1948•—•ביוזמת•בריטניה•—•על•אספקת•
שיקול• עמד• הבריטית• ההצעה• ביסוד• בארץ־ישראל.• במלחמה• המעורבים• לצדדים• ותחמושת•  נשק•
פרו־ערבי•מובהק•—•ההנחה•שהאמברגו•יעניק•יתרון•לערבים•—•אך•הוא•פעל•כבומרנג.•ישראל•הצליחה•
לעקוף•את•מגבלות•האמברגו•באמצעות•רשת•קשרים•בין־לאומיים•חשאיים,•כולל•עם•מדינות•הגוש•
המזרחי,•ואילו•צבאות•ירדן,•עיראק•ומצרים•סבלו•ממחסור•חמור•באמצעי•לחימה,•תחמושת•וחלפים,•
משום•שעל•פי•חוזי•ההגנה•בין•כל•אחת•ממדינות•אלה•לבין•בריטניה,•הן•יכלו•לרוכשם•רק•ממנה.•
יש•לציין•כי•שר•החוץ•הבריטי•ארנסט•בווין•כפה•את•יישום•העיקרון•הזה•עד•כדי•התערבות•במניעת•
אספקת•נשק•לבעלות•בריתה•הערביות•של•בריטניה•ממדינות•אירופיות•אחרות.•הדוגמה•הבולטת•היא•
בטענה•שהדבר• הבלגית,• •)Fabrique nationale( נסיונל'• 'פבריק• מחברת• מצרית• רכש• עסקת• סיכול•

סותר•את•חוזה•ההגנה•בינה•לבין•מצרים.•
יש•להדגיש•כי•עוד•לפני•שהטילה•מועצת•הביטחון•את•האמברגו•הבהירה•בריטניה•לבעלות•בריתה•
הערביות•כי•היא•מתקשה•לעמוד•בהתחייבויותיה•לספק•להן•נשק,•בשל•הקיצוץ•שנכפה•על•המשק•
הבריטי•בכל•הנוגע•לייצור•מערכות•נשק•חדשות.•לעומת•מגבלות•אלו•הצליח•המשק•הישראלי•לפתח•
תעשיית•נשק•עצמאית,•וזו•ייצרה•תחמושת•לנשק•קל•ואף•רכב•משוריין,•מרגמות•קלות•ונשק•נגד•טנקים.•
"מעטים• הערבים• את• ניצח• שצה"ל• הסוחפת• 'האמירה• כי• בר־און• מטעים• הפרק• של•  בסיכומו•
מול•רבים"•לא•זו•בלבד•שהיא•מוטעית•מבחינה•עובדתית,•אלא•גם•מונעת•את•הבנת•גורמי•הניצחון•
כראוי•]...[•ולראות•באויב•בני•אדם•שנהגו•באורח•ראוי•במלחמה,•ולכן•גם•עשויים•לנהוג•באורח•ראוי•
128(.•אלא•שמדובר•במיתוס•עממי•היונק•ממסורת•לאומית•שבה•התקבעה•דמות• )עמ'• בעת•שלום'•
בר• ומרד• המכבים• קרבות• גוליית,• נגד• )דוד• והמוסריים• הצודקים• גם• שהיו• כמעטים• הקיבוצי• האני•
הזה•למלחמת•העצמאות•עשויה•לרמז•על•תפיסת•הערבים•במלחמה•כצד• כוכבא(.•קשירת•המיתוס•
הבלתי•צודק•והבלתי•מוסרי.•דומה•אפוא•שהמיתוס•של•מעטים•מול•רבים•משקף•לא•רק•זלזול•ברמתו•
האנושית•של•הלוחם•הערבי•—•כפי•שבר־און•עצמו•מעיר•—•אלא•גם•את•הצגתו•כבלתי•מוסרי.•דיון•
זה•מעלה•את•הצורך•לבחון•מלחמה•זו•בראי•המשפט•הבין־לאומי•ההומניטרי:•עד•כמה•הייתה•צודקת•
 או•מוסרית•המלחמה•שהכריזו•הערבים־הפלסטינים•ומדינות•ערב•על•היישוב•היהודי•ומדינת•ישראל•

?)jus in bello(•ומה•היה•מוסר•הלחימה•של•הצדדים•במלחמה•?)jus ad bellum(
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ראו•למשל:•מ'•בגין,•השקפת•חיים•והשקפה•לאומית:•קווי•יסוד,•תל•אביב•תשי"ב,•עמ'•38–39. •12
ראו•למשל:•מ'•בנטוב,•'הרקע•המדיני•של•מלחמת•העצמאות',•צ'•רענן•)עורך(,•צבא•ומלחמה•בישראל•ובעמים,•תל•אביב• •13

1955,•עמ'•832–848.
א'•צאיֿג,•אלהאשמיון•וקדית•פלסטין,•בירות•1966. •14

אם הייתה להם מטרה זהה, מדוע נלחמו זה בזה? מלחמת ישראל בלגיון הערבי
שלהי• מאז• אחדים• ישראלים• היסטוריונים• שהעסיקה• בסוגיה• לדון• חוזר• בר־און• הרביעי• בפרק•
שנות•השמונים•—•יחסי•ישראל–ירדן•במלחמה.•עוד•במהלך•המלחמה•וכן•מייד•לאחריה•הועלתה•
טענה•בדבר•הסכמה•חשאית•או•קנוניה•שנרקמה•בין•ההנהלה•הציונית•וממשלת•ישראל•לבין•המלך•
עבדאללה•בדבר•חלוקת•הארץ•ביניהם.•אכן•עוד•לפני•המלחמה•התקיימו•מגעים•חשאיים•בין•שני•
הצדדים•והוסכם•בהם•על•חלוקת•הארץ,•ובמהלך•המלחמה•נחלקו•ביניהם•דה•פקטו•שטחים•שבתוכנית•
אלו• עובדות• בין• לכאורה• הנסיבתית• הזיקה• הערבית.• למדינה• בחלקם• נועדו• האו"ם• של• החלוקה•
כלכלו• ושלפיה• כאחד,• בישראל• הפוליטיים• והשמאל• הימין• דוברי• שאימצו• הטענה• ביסוד• עמדה•
שני•הצדדים•את•מעשיהם•במהלך•המלחמה•בהתאם•להסכמה•המוקדמת•ביניהם•על•חלוקת•הארץ.•
זו•התרסה•כנגד•מדיניות•ממשלת•ישראל,•שנמנעה•במכוון•מלהשתלט•על•כל• מצד•הימין•הייתה•
המרחב•שבין•הים•לנהר•הירדן,12•ומצד•השמאל•כּוונה•ההתרסה•כנגד•ה'ברית•בין•האימפריאליזם•
לריאקציה'13•בהשראת•בריטניה.•את•הטענה•בדבר•ברית•בהשראת•בריטניה•אימצו•בלא•סייגים•גם•
נפרד•מהאפולוגטיקה•הערבית• והיא•הפכה•לחלק•בלתי• בירדן,• בית•המלוכה•ההאשמי• יריביו•של•
באשר•לתוצאות•המלחמה.14•אך•אם•הייתה•הסכמה•כזו•בין•ירדן•ובין•ההנהלה•הציונית•או•ממשלת•
צה"ל• שידע• ביותר• והמרים• הקשים• מן• שהיו• ביניהם,• הקרבות• את• להסביר• אפשר• כיצד• ישראל,•

במלחמה?•
בר־און•דן•בשאלה•זו•על•יסוד•מחקרים•שפרסמו•היסטוריונים•ישראלים•ובהם•אבי•שליים,•אורי•בר־
יוסף,•דן•שיפטן•ומחבר•סקירה•זו.•אך•גם•אם•בר־און•מוסיף•פרטים•מסוימים•באשר•להיבטים•צבאיים•
של•יחסי•שני•הצדדים,•ביסודו•של•דבר•אין•בפרק•זה•חידושים,•ומסקנותיו•זהות•למעשה•לאלו•של•
מחקרים•ביקורתיים•שפורסמו•בשנות•התשעים•הראשונות,•ואשר•הפריכו•את•טענת•הקנוניה•בכלל•וזו•
של•שליים•בפרט.•הסיכום•של•בר־און•לשורת•המגעים•עם•המלך•עד•המלחמה•נכון•בעיקרו:•הייתה•
הסכמה•על•אינטרס•משותף•של•חלוקה•בין•הצדדים•תוך•הימנעות•מהתנגשות•צבאית,•אבל•לא•יותר•

מהבנות•בלתי•מחייבות;•להסכם•לא•הגיעו.
התמונה•המתקבלת•מפרק•זה•היא•לעיתים•חלקית•ולא•מדויקת,•בעיקר•בכל•הנוגע•להקשר•הבין־

ערבי•והפנים־ירדני.•חולשות•אלו•משתקפות•לא•רק•בהצגה•ובניתוח•של•פרשת•היחסים•בין•המלך•
עבדאללה•וצבאו•לבין•הסוכנות•היהודית•והפיקוד•הצבאי•היהודי,•אלא•גם•בשימוש•הדל•במקורות•
ערביים•או•במחקרים•הספורים•שעשו•שימוש•רחב•וממצה•במקורות•אלו•וכן•בארכיונים•הבריטיים.•
למשל,•אף•שהלגיון•נשלט•על•ידי•מפקדים•בריטים•בראשות•גלאב•פאשא,•היה•מקום•לעמוד•ביתר•
הדגשה•על•חלקם•של•הקצינים•הערבים•בלגיון•—•ובהם•אף•כמה•מפקדי•גדודים•—•שהיו•חדורי•להט•
לאומי•פאן־ערבי•ואיבה•עזה•לציונות.•השפעתם•העיקרית•באה•לידי•ביטוי•ביוזמות•ופעולות•שלא•
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עלו•בהכרח•בקנה•אחד•עם•מדיניות•הפיקוד•הבריטי,•ובכלל•זה•סיוע•לערבים•המקומיים•לפני•סיום•
המנדט•וייזום•פתיחה•באש•מרגמות•על•ירושלים•העברית•גם•בימים•של•הפסקת•אש.•

המלך• עם• ישראל• ומדינת• היהודית• הסוכנות• ביחסי• שעסקו• אחרים• חוקרים• כמו• •— בר־און•
ואת• הלגיון• של• הצבאי• הכוח• מגבלות• את• בצדק• מדגיש• •— ובמהלכה• המלחמה• ערב• עבדאללה•
ההגבלות• זה• ובכלל• בריטניה,• בממשלת• וצבאו• הירדני• המלך• של• והחומרית• המדינית• התלות•
ולהימנע• שהכתיבו•הבריטים•לירדן:•להסתפק•בהשתלטות•על•השטחים•שנועדו•למדינה•הערבית•
מפגיעה•בגבולות•החלוקה.•באותה•מידה•בר־און•מקבל•את•המסקנה•של•חוקרים•אחרים•שלאחר•
קרבות•'עשרת•הימים'•וייצוב•קו•החזית•בין•הלגיון•לבין•צה"ל•נוצרה•התאמה•למעשה•בין•הבנתו•
של•המלך•עבדאללה•שיש•לחתור•להסכמה•עם•ישראל•לבין•החלטתו•של•בן־גוריון•להימנע•מניסיון•
גם• כך• ואחר• צבאיים• להסכמים• הדרך• את• סללה• זו• התאמה• וחברון.• השומרון• הרי• על• להשתלט•
מדיניים,•אף•שעדיין•נותרו•סוגיות•טריטוריאליות•שלא•יושבו•אלא•בשלב•הדיונים•בהסכם•שביתת•

הנשק•באביב•1949.•

'אלביון הבוגדת': בריטניה בתודעת דור תש"ח 
הפרק•החמישי•עוסק•בפער•שבין•הדימוי•של•בריטניה•כמעצמה•עוינת•שבגדה•בהתחייבותה•לתנועה•
הציונית•על•פי•הצהרת•בלפור•לבין•החוב•ההיסטורי•של•התנועה•הציונית•ושל•מדינת•ישראל•לבריטניה•
התקופה• •— עשורים• שלושה• לאורך• ולביסוסו• בארץ• היהודי• היישוב• לבניין• המכרעת• תרומתה• על•
שבמהלכה•הונחו•היסודות•החברתיים,•הכלכליים•והמוסדיים•שאפשרו•את•המעבר•המהיר•והמוצלח•
)Perfidious Albion(•נוצר•בעשור•האחרון•של•שלטון• ממנדט•למדינה.•הדימוי•של•אלביון•הבוגדת•
המנדט;•עשור•זה•התאפיין•ביחסים•מרים•בין•ההנהלה•הציונית•והיישוב•לבין•הממשל•הבריטי•ונציגיו•
בארץ־ישראל,•עקב•מדיניות•הספר•הלבן•של•מאי•1939•)'ספר•המעל'(,•שהגביל•את•העלייה•היהודית•
לארץ־ישראל•ואת•רכישת•הקרקעות•ברוב•המכריע•של•שטחה,•וששלל•למעשה•את•האפשרות•להקמת•
מדינה•יהודית•בארץ־ישראל.•מסמך•מדיני•זה•נתפס•בשעתו•כגזר•דין•מוות•למפעל•הציוני,•ולפיכך•
הכריזו•עליו•מנהיגי•היישוב•מלחמה,•חרף•תמיכת•היישוב•המאורגן•במאמץ•המלחמה•הבריטי.•גישה•
זו•התבטאה•בעיקר•בארגון•ההעפלה•ועם•סיום•מלחמת•העולם•השנייה•אף•בהתנגדות•מזוינת•)נובמבר•
יוני•1946(,•שבה•התקיים•שיתוף•פעולה•נדיר•בין•ה'הגנה'•לבין•אצ"ל•ולח"י•במסגרת•תנועת•  — 1945
המרי.•החל•משנת•1943,•משהתברר•כי•כף•המאזניים•במלחמה•נוטה•לצד•בעלות•הברית,•החלו•הנהגת•
היישוב•והסוכנות•היהודית•לנהל•תעמולה•פעילה,•בעיקר•בארצות־הברית,•כנגד•בריטניה•ומדיניותה•
האנטי־ציונית,•תוך•ניצול•שואת•יהודי•אירופה•ומצוקת•שארית•הפֵלטה,•שבריטניה•מנעה•את•כניסתה•
האויב•שהדביק• דימוי• בר־און,• כפי•שמראה• כן,• על• יתר• הערביים.• לאינטרסים• כניעה• מתוך• לארץ•
וכינון•יחסים• היישוב•לבריטניה•המשיך•להתקיים•עוד•שנים•אחדות•לאחר•סיום•מלחמת•העצמאות•
שבמערכת• הרושם• מן• להשתחרר• קשה• היסטורית• בפרספקטיבה• ישראל.• לבין• בינה• דיפלומטיים•
הדימויים•שטיפחו•היישוב•וההנהלה•הציונית•כלפי•בריטניה•הייתה•מידה•של•התקרבנות•אם•לא•כפיות•

טובה.
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התעמולה•האנטי־בריטית•החריפה•ערב•סיום•המנדט,•וניזונה•מהאכזבה•המרה•ממדיניות•ממשלת•
האכזבה• ואנטישמי.• מובהק• פרו־ערבי• בווין,•שנחשב• החוץ• התיכון,•שר• במזרח• ואדריכלה• הלייבור•
סירוב• האו"ם,• של• החלוקה• החלטת• בהגשמת• להשתתף• בריטניה• של• סירובה• בגלל• לשיאה• הגיעה•
שבעיני•ההנהגה•הציונית•כוון•לסייע•לערבים•ולהכשיל•את•ביצוע•החלוקה.•יתר•על•כן,•שורה•של•
בערבים• תומכת• שבריטניה• הרושם• את• לכאורה• ביססו• סדירה• הבלתי• המלחמה• בתקופת• אירועים•
ופועלת•נגד•היישוב•היהודי.•אירועים•לבד•מאי•מניעת•כניסתם•של•כוחות•ערביים•סדירים•למחצה•
לארץ,•מעצרים•והחרמת•נשק•של•יהודים•ומסירת•אתרים•חיוניים,•כגון•תחנות•משטרה•ומחנות•צבא,•
לידי•ערבים•במהלך•הפינוי•של•הארץ•—•אף•שהמדיניות•הבריטית•הייתה•שיש•להעביר•את•השליטה•

במתקנים•אלה•לקהילה•שהיה•לה•רוב•דמוגרפי•במקום•ללא•העדפה•של•צד•זה•או•אחר.•
בר־און•עומד•היטב•על•הפער•בין•דימוי•למציאות•בכל•הקשור•לשיקולי•המדיניות•הבריטית•בשלהי•
של• תפקידה• את• מציין• הוא• זה• בהקשר• חלקיה.• שני• על• המלחמה• במהלך• ובעיקר• המנדט• תקופת•
מדינת• משטח• הנגב• את• לנתק• הבריטים• מאמצי• ואת• הבין־לאומית• בזירה• הבריטית• הדיפלומטיה•
ישראל•תמורת•הסדר•מדיני•עם•הערבים•—•בעיקר•עם•ירדן•ומצרים•—•מאמץ•שנמשך•למעשה•עד•
אמצע•שנות•החמישים.•מאז•אמצע•שנות•השלושים•העניקו•מעצבי•מדיניות•החוץ•הבריטית•הערכת•
ככל• לציונות.• ולהתנגדות• פלסטין• ערביי• עם• והמוסלמי• הערבי• בעולם• הגוברת• לסולידריות• יתר•
שהחריפה•בעיית•ארץ־ישראל,•הלכה•ונכרכה•המדיניות•הבריטית•בארץ•בצורך•להבטיח•את•הרצון•
שמעצבי• הוא• מקרה• לא• מצרים.• עד• מהודו• והערביים,• המוסלמיים• העמים• של• •)good will( הטוב•

קריקטורה שבה 
נראה שר החוץ 
הבריטי ארנסט 
בווין; 'אנגליה 

מצפה שכל ערבי 
ימלא את חובתו'

)צייר: יוסף רוס, 1948, 
מהאוסף הדיגיטלי של 

המוזיאון הישראלי 
לקריקטורה ולקומיקס, 

חולון; באדיבות גדעון 
ורוני רוס; מתוך 

 התערוכה 'יוסף רוס 
מול האריה הבריטי', 
אוצר: יורם א' שמיר(
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 Minister Resident in the Middle East E. Grigg to Foreign Secretary A. Eden, 27 June 1945, Public Record  15
 Office, FO 371/45378/E4711; 29 June 1945, FO 371/45378/E4775; Secretary of the Colonies G.H. Hall to the

British Cabinet, 1 September 1945, FO 371/45379/E6744
 H. Beeley’s summary ‘Britain’s Policy and the Palestine Question, 1945–1948’, attached to his letter to Head of  16

the Eastern Department B. Burrows, 24 March 1949, Public Record Office, FO 371/75340/E4121

המדיניות•הבריטית•במזרח•התיכון•תיארו•את•בעיית•ארץ־ישראל•כ'מוקד•המדיניות•הבריטית'•ו'עמוד•
התווך•של•האינטרסים•האסטרטגיים•הבריטיים•באזור'.15 

בעיקרו•של•דבר•בר־און•מאמץ•את•מסקנות•המחקר•הקיים•—•בעיקר•את•מסקנותיהם•של•מיכאל•
ובראשונה•להגן•על• כּוונה•בראש• וגבריאל•כהן•—•שהמדיניות•הבריטית•בעניין•ארץ־ישראל• כהן•
המשבר• הקרה,• המלחמה• רקע• על• נקבעו• אלה• אינטרסים• הבריטית.• האימפריה• של• האינטרסים•
הכלכלי•בבריטניה•והחשיבות•הגיאו־אסטרטגית•שיוחסה•למזרח•אגן•הים•התיכון•בעימות•הגלובלי•
הבא•בין•מדינות•המערב•לברית־המועצות.•מה•שאין•בפרק•הזה•הוא•הצל•הכבד•שהטילה•המדיניות•
שיקולים• פי• על• שעוצבה• מדיניות• •— ארץ־ישראל• בעניין• טרומן• הארי• ארצות־הברית• נשיא• של•
פנימיים•—•על•מאמצי•לונדון•לקדם•הסדר•מדיני•בין•יהודים•לערבים•בארץ•זו•מאז•סיום•מלחמת•
שקדמה• החלטה• הארץ,• את• ולעזוב• המנדט• את• לסיים• בריטניה• שהחליטה• ועד• השנייה• העולם•
להכרעה•באו"ם•על•חלוקת•הארץ.•בסיכום•שכתב•הרולד•בילי,•יועצו•הבכיר•של•שר•החוץ•בווין•
לענייני•ארץ־ישראל,•במרס•1949•הוא•טען•כי•ההשפעה•הציונית•בארצות־הברית•'הרעילה•את•יחסי•
בריטניה•עם•ארצות־הברית',16•וכי•סיום•מלחמת•העולם•השנייה•זימן•לממשלת•בריטניה•הפתעה•
גמורה•בדמות•מדיניותו•של•טרומן,•שטרפדה•שוב•ושוב•יוזמות•בריטיות•להביא•להסדר•של•שאלת•

ארץ־ישראל•שיהיה•מוסכם•על•הערבים.•
סתירות;• רצופות• היו• בארץ־ישראל• הבריטי• המנדט• לשלטון• האחרונות• השנים• שלוש•  אכן•
אלה•נבעו•מהתשישות•הכלכלית•לאחר•המלחמה,•מהצורך•לקצץ•בהתחייבויות•האימפריאליות•מעבר•
לים•אך•לשמר•את•ההשפעה•הבריטית•במזרח•התיכון,•ובו•בזמן•מן•הצורך•לעמוד•בהתחייבויותיה•
אלה• לסתירות• ביותר• הבולט• הביטוי• האו"ם.• של• מייסדת• כמעצמה• בריטניה• של• הבין־לאומיות•
שמקבלת• הזמן• בפרק• האו"ם• של• החלוקה• החלטת• יישום• את• לאפשר• בריטניה• של• סירובה• היה•
 ההחלטה•ועד•סיום•המנדט.•הדימוי•הבוגדני•של•בריטניה•בעיני•היישוב•היהודי•ינק•גם•ממה•שנתפס•
וציוד• נשק• מחסני• צבא,• כוחות• של• הפינוי• במהלך• המנדט• שלטונות• שנקטו• פרו־ערבית•  כגישה•
דה־ בתהליכי• אתניות• מלחמות• של• כדרכן• •.1948 מאי• אמצע• עד• •1947 מדצמבר• אזרחי• ומנהל•

זה•או•ליריבו•והחריפה•את• יותר•חופש•פעולה•לצד• ולו•מקומית,•אפשרה• נסיגה,• קולוניזציה,•כל•
המאבק•הצבאי•ביניהם•ואף•בתוכם•על•ירושת•השלטון•הקולוניאלי.•בתוך•כך•נוצרו•אצל•היהודים•
והערבים•כאחד•דימויים•מוטעים•בדבר•העדפה•כביכול•של•הבריטים•את•הצד•האחר,•במיוחד•בכל•
הקשור•למסירת•מתקנים•חיוניים•לאחד•הצדדים•או•פעולות•פינוי•של•אוכלוסייה•אזרחית•בערים•
כלפי• שיושמו• מעקרונות• או• בריטיים• מצרכים• כול• קודם• נבעו• אלה• מהלכים• כי• אף•  מעורבות,•

שני•הצדדים.•
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פינוי•הכוח•הבריטי•מחיפה•לשם•התכנסותו•במובלעת•שכללה•מתקנים•חיוניים,•ובראשם•מחסני•
הצבא,•הנמל•ושדה•התעופה•רמת•דוד,•נבע•משיקול•בריטי•מובהק•ולא,•כפי•שטוען•בר־און,•משום•
שהבריטים•'מסרו'•את•העיר•ליהודים•)עמ'•215(,•דימוי•שבהיסטוריוגרפיה•הערבית•של•המלחמה•הפך•
לדוגמה•טיפוסית•לבגידה•הבריטית•בערבים•לטובת•הציונים.•בר־און•נמנע•מדיון•מעמיק•יותר•בפרשת•
הפינוי•הבריטי•מחיפה•וכיבוש•העיר•בידי•'ההגנה'•מייד•לאחר•מכן,•אף•שזו•דוגמה•חשובה•במיוחד•
להבנת•המורכבות•והסתירות•בשיקולים•ובקבלת•החלטות•של•האנשים•—•בעיקר•אנשי•הצבא•—•במקום•
לעומת•המרכז•בלונדון.•הפינוי•הצבאי•מחיפה•והיציאה•ההמונית•של•מרבית•תושביה•הערבים•יצרו•
משבר•זמני•בין•פיקוד•הצבא•לבין•שר•החוץ•הבריטי,•והוא•הביע•את•אכזבתו•מהתנהגות•הצבא,•שגרמה•
לדבריו•ל'שואה•ליוקרתה•של•בריטניה',•הערה•שראש•המטה•הכללי•האימפריאלי,•הפילדמרשל•ברנרד•

מונטגומרי,•דרש•ששר•החוץ•בווין•יתנצל•עליה.•
את•התגובה•הצבאית•הבריטית•על•התקפת•האצ"ל•על•יפו•יש•להבין•על•רקע•הרושם•הקשה•שהותירה•
נפילת•חיפה•בבירות•הערביות,•כשמצד•אחד•הופקרו•הערבים־הפלסטינים•לחסדי•היהודים,•ומצד•אחר•
חזרה•בריטניה•והביעה•התנגדות•נחרצת•להתערבות•צבאית•ערבית•כל•עוד•לא•הסתיים•המנדט•על•
הארץ.•בנסיבות•אלה•נאלצה•בריטניה•להרגיע•את•הממשלות•הערביות•ולחזק•את•אמינות•התנגדותה•
להתערבות•צבאית•מוקדמת•מצידן•על•ידי•הפגנת•נחישות•צבאית•לבלימת•התקפת•האצ"ל•על•שכונת•
מנשייה•ביפו;•מאמץ•זה•החל•ב־25•באפריל,•והגיע•לשיאו•שלושה•ימים•לאחר•מכן,•כשהאצ"ל•איים•
להתקדם•דרומה•לתוך•יפו,•והבריטים•הסבו•אבדות•כבדות•לכוח•היהודי•התוקף.•בהמשך•הובאה•לארץ•
תגבורת•של•ארבעה•גדודים•—•בהם•גדוד•טנקים•—•ממלטה,•קפריסין,•רפיח•ואזור•תעלת•סואץ,•כדי•

לחפות•על•נסיגת•יחידות•הצבא•ולהבטיח•עמידה•בלוח•הזמנים•של•הפינוי.•
אין•פלא•אפוא•שדעות•בני•הזמן•היהודים•והערבים•כאחד•באשר•לכוונותיה•של•בריטניה•בארץ־

זדון•כלפיו• ובנטייה•של•כל•צד•לייחס•לשלטון•הבריטי• ואילך•לקו•באי•הבנה• •1947 ישראל•מסתיו•
וטיפוח•הצד•שכנגד.•בחינה•ביקורתית•של•התפקיד•שמילאה•בריטניה•בשלהי•המנדט•יכולה•לשמש•
מקרה•בוחן•מאיר•עיניים•לאופן•שבו•קבוצות•פוליטיות•יריבות•מכוננות•דימויים•ונרטיבים•היסטוריים•
סותרים•על•אותה•מציאות,•אך•בר־און•ממקד•את•הדיון•בפרק•זה•בהשקפה•של•היישוב•בלבד•ומחמיץ•
הזדמנות•לעמת•שני•נרטיבים•היסטוריים•סותרים•על•סיום•המנדט•הבריטי,•זה•הציוני•והישראלי•וזה•

הערבי.•
דומה•כי•המנהיגים•הערבים•כשלו•בזיהוי•חולשתה•הגלובלית•של•בריטניה•לאחר•המלחמה•ותלותה•
לעומתם• הפלסטינית.• בסוגיה• הקובעת• כמעצמה• לראותה• והוסיפו• מארצות־הברית,• כספי• בסיוע•
העולם• מלחמת• במהלך• עוד• בארצות־הברית• המדינית• פעילותה• את• הגבירה• הציונית• המנהיגות•
השנייה•ולאחריה,•אם•בשל•הבנת•משקלה•וחשיבותה•בעידן•שלאחר•המלחמה,•אם•בשל•האכזבה•המרה•
מהדבקות•הבריטית•במדיניות•הספר•הלבן•של•1939•גם•לאחר•סיום•המלחמה.•עם•זאת•מנהיגי•היישוב•
כשלו•בהבנת•המגבלות•והשיקולים•שהנחו•את•המדיניות•הבריטית•בארץ־ישראל•לקראת•סיום•המנדט,•
והדבר•בא•לידי•ביטוי•בחוסר•האמון•בכוונת•בריטניה•לסיים•את•המנדט•ולסגת•כליל•מארץ־ישראל,•

חוסר•אמון•שנמשך•עד•קרוב•מאוד•לאמצע•מאי•1948.•
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הנרטיב•הערבי•שהתגבש•לאחר•1948•גרס•שההחלטה•על•סיום•המנדט•התקבלה•בבריטניה•לאחר•
משלו.• מדינה• ולהקים• הערבית• האוכלוסייה• את• לגרש• כדי• מספיק• חזק• כוח• בנה• היהודי• שהיישוב•
לעומת•זאת•להיסטוריונים•ישראלים•ביקורתיים•לא•היה•קושי•להעמיד•מנגד•את•האמת•ההיסטורית•
ולהסביר,•על•יסוד•מסמכים•רשמיים,•את•המדיניות•הבריטית•על•היבטיה•השונים,•ללא•הנטל•של•זהות•

הקורבן•שאימצו•רבים•מההיסטוריונים•הערבים.•

סיכום
מקורות• בתוספת• הקיימת,• המחקר• בספרות• בר־און• של• הנרחב• העיון• דלעיל,• הביקורת• למרות•
היבטים• על• ומושכל• מעמיק• היסטוריוגרפי• מבט• העברי• הקוראים• לקהל• מעניק• שונים,• ראשוניים•
מרכזיים•של•התנהלות•מלחמת•תש"ח,•על•דימויים•ושאלות•הנוגעים•לאתוסים•מכוננים•של•היישוב•
והמדינה•ועל•עיצוב•הזיכרון•ההיסטורי•של•המלחמה.•לפיכך•הספר•הוא•נדבך•יסוד•שכל•העוסקים•

בחקר•ההיסטוריוגרפיה•של•המלחמה•חייבים•לעיין•בו.


