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במאמר זה אני מבקש לבחון את השתנות תפיסת שלמות המולדת אצל מנהיג תנועת 'חרות' מנחם
בגין בשני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל .שלמות המולדת הייתה עיקרון מקודש
באידאולוגיה של תנועת 'חרות' ושימשה כדגל הפוליטי המרכזי של המפלגה .רעיון המולדת
השלמה נתפס והוצג על ידי דוברי 'חרות' כסיבת קיומה של המפלגה וכמוקד שליחותה בחיים
הציבוריים בישראל .למרות זאת עבר הרעיון שינויים מפליגים בתקופה הנדונה ,שינויים שהגיעו
לשיא ,כפי שאראה להלן ,ערב מלחמת ששת ימים .בחינת התמורה שחלה באידאולוגיה של שלמות
הארץ מלמדת על תהליכים שהתרחשו בימין הרוויזיוניסטי ,בתפיסתו העצמית ובמעמדו במערכת
המפלגתית בישראל.
מרכזיותו של רעיון שלמות המולדת בהשקפת עולמה של תנועת 'חרות' ריתקה חוקרים לא מעטים.
החוקר המרכזי של המטמורפוזה שעברה האידאולוגיה של ארץ–ישראל השלמה ,על כינוייה השונים,
הוא אריה נאור .נאור סיפק ניתוח רעיוני ופוליטי של האמונה בשלמות הארץ ,מתוך פרספקטיבה
מחקרית המשולבת בניסיונו הבלתי אמצעי כבן 'המשפחה הלוחמת' ,כפעיל בתנועת 'חרות' וכמי
שליווה את בגין בתור מזכיר ממשלתו .ניתוחו של נאור ,שהדגיש את ההתפתחות הדינמית של
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האידאולוגיה של 'חרות' לאורך השנים ,הוא הבסיס לדיון שאציג להלן 1.אתבסס גם על מחקריו
של יחיעם ויץ ,החוקר המרכזי של ההיסטוריה הפוליטית של תנועת 'חרות' ,אשר עמד אף הוא על
מקומו של רעיון שלמות המולדת באידאולוגיה ,בפוליטיקה וברטוריקה התנועתית ,בעיקר בשנים
הפורמטיוויות של 'חרות'2.
החידוש המרכזי המוצע במאמר זה הוא בהצבת גלגוליו של רעיון שלמות המולדת במוקד דיון
נפרד ,העוסק במכלול הֶקשרים פוליטיים פנימיים וחיצוניים הרלוונטיים לעשור שקדם למלחמת
ששת ימים ,ובחשיפת נכונותו מרחיקת הלכת של בגין ,ביום הראשון לפרוץ המלחמה ,לוותר על
מימוש העיקרון שהציג כמקודש.

השלב הרעיוני הטהור19551944 :
בגין היה המתווה המרכזי ,אם לא הבלעדי ,של השקפת העולם של תנועת 'חרות' בכלל ושל רעיון
שלמות המולדת ,שחרתה המפלגה על דגלה ,בפרט .העובדה שבמקורות היהודיים לא הייתה מעולם
הגדרה חד–משמעית לגבולות ארץ–ישראל ,לא הטרידה את בגין ,כפי שלא העסיקה מנהיגים אחרים
שדגלו ברעיון ארץ–ישראל השלמה .השלמות שיוחסה לארץ–ישראל כוּונה לגבולות המנדט הבריטי
ומאוחר יותר רק לארץ–ישראל שממערב לירדן .מבחינת מקומו של הרעיון בהשקפת העולם של הימין
הציוני ,הייתה לשלמות משמעות נוספת — כסמל מטפיזי לטוהר הרעיוני של התנועה הרוויזיוניסטית
ולנאמנותה המופלגת להגדרה הרחבה ביותר של גבולות המולדת היהודית .הנאמנות למולדת השלמה
הייתה לפי תפיסת הרוויזיוניסטים עדות להיותם הגורם הפוליטי הנאמן ביותר לאינטרסים הלאומיים.
בגין ,עוד בימיו כמפקד האצ"ל ,נזקק למושג השלמות כאבן בניין מרכזית בתפיסתו הציונית .שלמות
המולדת — לצד ריכוז העם היהודי בארץ–ישראל )והשגת רוב דמוגרפי( — הייתה על פי השקפת
עולמו של בגין נקודה ארכימדית להשגת הגאולה הלאומית3.
ברעיון זה ,כמו בתחומים אחרים ,גיבש בגין מחדש את השקפת העולם הרוויזיוניסטית תוך שהוא
מתבסס על הגותו של זאב ז'בוטינסקי ומעניק לה לא רק דגשים נוספים אלא גם משמעות חדשה.
בדיקת הרטוריקה שבה השתמש בגין בנושא שלמות המולדת מעלה כי הוא יצר סינתזה בין התפיסה
הרוויזיוניסטית הקלסית לבין תפיסות של הימין הרדיקלי ,שהתאפיין בגישה מסורתית–דתית יותר4.
מקורות היניקה השונים של בגין ושל ז'בוטינסקי הביאו את מנהיג תנועת 'חרות' לעצב מחדש את
1
2

3
4

א' נאור ,ארץ–ישראל השלמה :אמונה ומדיניות ,חיפה תשס"א ,עמ'  .9684ראו גם :הנ"ל"' ,שלמות המולדת"
באידיאולוגיה הרוויזיוניסטית ובפוליטיקה שלה ,'19481925 ,יהדות זמננו) 14 ,תשס"א( ,עמ' .419
י' ויץ ,ממחתרת לוחמת למפלגה פוליטית :הקמתה של תנועת החרות ,19491947 ,שדה–בוקר  ;2002הנ"ל ,הצעד הראשון
בדרך לכס השלטון :תנועת החרות  ,19551949ירושלים תשס"ח )אני מודה לפרופ' יחיעם ויץ על שהעמיד לרשותי את
כתב–היד קודם פרסום הספר(; הנ"ל' ,הדגל החלופי :קשרי ישראל עם גרמניה בתנועת החרות ,'19671951 ,ציון ,סז
)תשס"ב( ,עמ' .441436
נאור )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .94
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תפיסת שלמות המולדת של מורו ורבו,
אשר מיזגה לאומיות וליברליזם .אצל
מנהיג תנועת 'חרות' ניצב בסיס רעיון
שלמות המולדת במרחב החופף של
הלאומיות היהודית והדת היהודית ,שהיו
בעיני בגין אחוזות זו בזו בקשר בל יינתק.
בגין לא הסתפק בקדושה המטפורית
שייחס ז'בוטינסקי לארץ–ישראל אלא
ביסס את רעיון שלמות המולדת על
אמונה בקדושה מהותית של הארץ5.
אצל מייסד התנועה הרוויזיוניסטית
נשענה הזכות היהודית לשלוט בארץ–
ישראל השלמה בשתי גדות הירדן על
הזכות ההיסטורית של עם ישראל,
ואילו אצל מנהיג תנועת 'חרות' מילאה
הזכות הדתית תפקיד חשוב לא פחות
מההנמקה ההיסטורית .נאור הראה כי בגין ,שתפיסתו הלאומית — שלא כמו הלאומיות החילונית של ·‡Ê ÌÚ ÔÈ‚· ÌÁÓ
¨˜ÒÈÙ ¨È˜ÒÈËÂ·ßÊ
ז'בוטינסקי — כללה רכיבים דתיים אותנטיים ,ייחס קדושה לטקסטים דתיים וראה בברית בין הבתרים „ˆ±π≥≥ ¯·Ó
את נקודת המוצא לזכות היהודית על ארץ–ישראל ,זכות הנשענת על מקור אלוהי 6.הטענה הדתית
הושלמה אצל בגין בטענה היסטורית המבוססת על 'זיקתו הנצחית' של העם היהודי לארץ–ישראל.
אולם גם לטענה ההיסטורית של ז'בוטינסקי העניק בגין משמעות חדשה בהחילו עליה תפיסה של
דטרמיניזם היסטורי הקובעת כי 'חוק עולם' מחייב שהמדינה היהודית תחפוף באופן מלא את המולדת
ההיסטורית )'השלמה'( של העם היהודי7.
מכתב ששלח בגין לרפאל קוטלביץ ,נציג האצ"ל בדרום–אפריקה ,כשבועיים לפני שהתקבלה באו"ם
תכנית החלוקה ,שופך אור על עמדתו של מפקד האצ"ל על סף מלחמת העצמאות .בגין קבע באותו
המכתב' :אינני חושב שהחלטות האו"ם מסוגלות לשנות חוקים היסטוריים' .על פי ההקשר שבו מופיע
המשפט במכתב ,ניתן להבין אותו בשתי צורות) :א( בגין סירב לקבל את החלטת האו"ם כגזרה סופית
בדבר שטח המדינה היהודית ,כיוון שזו צריכה לחפוף את המולדת ההיסטורית היהודית; )ב( בגין היה
משוכנע כי המלחמה עם הערבים צפויה והכרחית למרות כוונת האו"ם לפתור את סוגיית ארץ–ישראל
5
6
7

נאור ,ארץ–ישראל )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .92
מ' בגין ,השקפת חיים והשקפה לאומית ,תל–אביב תשי"ב ,עמ'  .3935ליתר הרחבה :נאור )שם( ,עמ' .9694
בגין נקט ביטוי זה בנאום שנשא ב– 15במאי  ,1948בעקבות הכרזת העצמאות .הנאום מצוטט בתוך :מ' בגין ,המרד:
זיכרונותיו של מפקד הארגון הצבאי הלאומי בארץ–ישראל ,ירושלים  ,1950עמ'  .511505ראו הדיון בנאום זה אצל:
נאור) ,שם( ,עמ' .9594
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באמצעות הכרעתו 8.על רקע זה קבע מפקד האצ"ל' :המעמד ]כינויו של האצ"ל[ חייב להתכונן לתקופת
הסערה המתקרבת' .בגין סבר כי ההתלקחות הכללית היא בלתי נמנעת ,אך הוסיף' :אנו סבורים ,כי
היא מסוכנת מאוד ,אבל גם הרת סיכויים .תוך התלקחות
כללית יכול כוח מגובש כמו המעמד למלא תפקיד גדול
ואולי מכריע .הכוונה העיקרית היא ,כמובן ,לבטל מראש
את גבולות החלוקה ,ליצור עובדא ,אשר כל הגורמים
ייאלצו להתחשב בה' .אולם למרות אמונתו ששלמות
המולדת היא חוק עולם ,העלה בגין במכתב במפורש
את האפשרות שהחלוקה תיהפך 'תוך ההתלקחות ,או עם
סיומה ] [...לעובדה קיימת' .הוא כתב לידידו ש'הרעיונות
שהועלו נוכח אפשרות זו ,עדיין לא גובשו' ,אך סיפר
בקצרה על הצעה אחת ,שדרשה לדבריו 'בירור נוקב
ומקיף בין כל מפקדי המעמד ,נציגיו וחבריו ,הן בארץ
והן בגולה' .הצעה זו התבססה על חוסר האפשרות לקיים
בשטח המדינה היהודית מחתרת מזוינת:
מאידך אין להשלים עם עובדת הביתור ואין להתיר ,כי העולם
ירשום לפניו ,שאין כוחות מתנגדים לחלוקה ,המוכנים לבטלה
בבוא היום .עלה אפוא רעיון :שהמעמד יקים ,ברגע המתאים,
תנועה עממית ,שתדגול בעקרונותיו ותתייצב לבחירות
המוניות ,בכדי להכניס מכסימום של מתנגדי החלוקה ודורשי
שלמות–המולדת לבית–הנבחרים .אוהדים שלנו ,לא חברי
המעמד — סבורים ,שכבר בהסתערות הראשונה יכולה תנועה
כזו לרכוש אחוז ניכר של קולות וליצור כח ציבורי חזק.
·‚Ì‡Â ÔÈ
·˙¨·È·‡–Ï
‡±π¥∏ ËÒÂ‚Â
©ˆ®ÔÈÙ Ò‰ ∫ÌÂÏÈ

אם כן ערב מלחמת העצמאות וחצי שנה בדיוק לפני תום המנדט הבריטי העלה בגין את הרעיון
להפוך את האצ"ל למפלגה פוליטית ,תוך שהוא מגדיר את הייעוד האידאולוגי של המפלגה שעדיין
לא הוקמה :לשאת את רעיון שלמות המולדת ולבטאו בפרלמנט הישראלי העתידי .ההצעה נוסחה
עוד לפני שנקבעו העובדות במלחמת העצמאות ולפני שהתרחשו ה'מחדלים' שייחס מנהיג תנועת
'חרות' לממשלה הזמנית בכל הקשור להזדמנות לבטל את החלטת החלוקה של האו"ם .יש בה
כדי להעיד על הצבתו של רעיון שלמות המולדת במרכז העולם הרעיוני החדש של האצ"ל בימים
שבהם נדמה היה למפקדיו כי הושג ייעודו ההיסטורי :גירוש הבריטים מארץ–ישראל והקמת מדינה
יהודית.
הבסיס הרעיוני שגיבש בגין לשלמות המולדת לא השתנה באופן מהותי בשנותיה הראשונות
של מדינת ישראל .בגין ,אשר בתור מפקד האצ"ל הקדיש את מאמציו המעשיים והרטוריים בראש
8

בגין אל קוטלביץ 16 ,בנובמבר  ,1947מ"ז ,פ  .63/9 — 20קוטלביץ שימש בשנות השמונים כראש מחלקת העלייה של
הסוכנות היהודית.
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ובראשונה למאבק בשלטון הבריטי ,נדרש ,בעקבות החלטת האו"ם על סיום המנדט ,להתמודד עם
הצורך למלא עבור יוצאי הארגון את הריק הרעיוני שנוצר בעקבות מה שתפסו כניצחון המחתרת9.

הוא היה צריך גם ליישב את הדיסוננס העמוק בין תחושת הניצחון של 'המשפחה הלוחמת' לבין
דחיקתם של חבריה ומנהיגיה לשולי הציבוריות הישראלית ,שנשלטה על ידי תנועת העבודה .רעיון
שלמות המולדת הפך בנסיבות אלה לעיקרון המכונן של תנועת 'חרות' ולמוקד החדש של שליחותו
ההיסטורית של הימין הרוויזיוניסטי .בעיני מנהיגי 'חרות' ואוהדיה סימל עיקרון זה את ההבדל בינה
לבין יתר המפלגות בישראל.
בפרקים שונים ,שנמשכו לא יותר מחודשים ספורים ,הניפה תנועת 'חרות' ,לצד דגל שלמות
המולדת ,גם את דגל המאבק נגד קשרי ישראל עם גרמניה .ה'דגל החלופי' ,כפי שכינה אותו ויץ ,היה
יעיל מבחינה תעמולתית ורלוונטי מבחינה פוליטית בעיקר בתקופת המאבק נגד הסכם השילומים
ובימי משפט גרינוולדקסטנר 10.למרות זאת מעולם לא הגיעה סוגיית היחסים עם גרמניה לרמה
 9לדברי נאור שאיפתו של בגין להשיג את המולדת השלמה עמדה בבסיס החלטתו להצטרף לחיים הפוליטיים ,ראו:
א' נאור ,בגין בשלטון :עדות אישית ,תל–אביב  ,1993עמ'  .70וראו גם :ויץ ,הדגל החלופי )לעיל ,הערה  ,(2עמ' .438
 10ויץ )שם( ,עמ' .448443
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דומה לזו של הדבקות בשלמות הארץ ,אשר הייתה חלק מהתאולוגיה הפוליטית של בגין .בחינת
מעמדו של רעיון שלמות המולדת מחייבת הבחנה זהירה בין אידאולוגיה לרטוריקה .במישור
הרטורי בחרה 'חרות' את דגשיה התעמולתיים על פי הנושאים הבוערים בסדר היום הציבורי
בישראל .כך לדוגמה עסקה במהלך מערכת הבחירות לכנסת השנייה בעיקר בסוגיות הכלכליות
שהתאימו לימי הצנע ולתחרות עם הכוח העולה של הציונים הכלליים 11.אולם במישור האידאולוגי
הוסיף עקרון שלמות המולדת להיות אבן הראשה של השקפת העולם שעיצב בגין לתנועת 'חרות'.
בגין הכיר בפוטנציאל האלקטורלי הנמוך של הרעיון ,אך מבחינתו ,כפי שניתן ללמוד ממכתב
ההתפטרות שהגיש בעקבות הכישלון בבחירות לכנסת השנייה 12,לא הייתה הצהרת הנאמנות למולדת
השלמה אות מתה אלא ביטוי למטרה המרכזית שצריכה להנחות את מדיניות החוץ והביטחון של
מדינת ישראל.
במהלך שנות החמישים חלו שינויים ברלוונטיות הפוליטית של רעיון שלמות המולדת מבית
היוצר של 'חרות' .המציאות הביטחונית שבה הייתה נתונה מדינת ישראל בתקופה שבין מלחמת
העצמאות ל'מבצע קדש' ,אפשרה למנהיגי תנועת 'חרות' להדגיש ברטוריקה שלהם את הנחיצות
שבשליטה ישראלית בשטחים שנותרו בידי ממלכת ירדן .שלמות המולדת לא הוצגה בשלב זה כחזון
שיוגשם בדורות הבאים ,אלא כמטרה פוליטית הניתנת להגשמה מידית — אם תשכיל ממשלת ישראל
לנצל את שעות הכושר המזדמנות לפניה 13.כך לדוגמה בעקבות ההתנקשות בחייו של עבדאללה
מלך ירדן ,בקיץ  ,1951הצביעה 'חרות' על כך שהתנאים במזרח התיכון מחייבים להתייחס אל שלמות
המולדת כאל 'מטרה פוליטית אקטואלית' ולא לדחוק אותה למעמד של 'חזון לדורות'14.
בשנים הבאות יצרו ריבוי פעולות הטרור ובעיות הביטחון השוטף קרקע נוחה לדרישתה של
תנועת 'חרות' שלא להסתפק בפעולות תגמול אלא לנצל צירופי נסיבות מתאימים לניהול 'מבצעי
הגשמה' צבאיים .מבצעים אלה אמורים היו לא רק לדחוק את המפגעים מגבולותיה הקיימים של
ישראל ,אלא גם לשחרר את חלקי המולדת הכבושים ולהעניק למדינה הצעירה גבולות בטוחים יותר,
שיממשו את זכותו ההיסטורית של העם היהודי על המולדת השלמה 15.בתחילת שנות החמישים
ניתן לזהות היווצרות של שיח אידאולוגי מפוצל ,שאפיין את תנועת 'חרות' ואת מנהיגה לאורך שנים
רבות .כלפי חוץ הועלה הנימוק הביטחוני התועלתי )האינסטרומנטלי ,בלשונו של נאור( והוא שימש
להגברת התמיכה האלקטורלית בתנועת 'חרות' ,אך בשיח הפנים–תנועתי עסקו בשלמות המולדת גם
במישור העקרוני והודגש כי תפקידה ושליחותה של תנועת 'חרות' 'לשאת בקרב האומה' את הרעיון
שנדחה על ידי הציבור ,עד לבואה של שעת הכושר להגשמתו .מנהיגי התנועה הכירו במגבלות כוחם
הפוליטי ,והבינו כי יש להציג את שלמות המולדת כעיקרון מקודש שנושאת 'חרות' כגחלת לוחשת
11
12
13
14
15

שם ,עמ' .438
באיגרת שכתב אל חברי מועצת תנועת 'חרות' ב– 20באוגוסט  1951הודיע בגין על התפטרותו מהנהגת התנועה ושטח
את השקפת עולמו ובראשה הדבקות בשלמות המולדת ,ראו :ויץ )שם( ,עמ' .442
לפרטים נוספים ראו :ויץ ,הצעד )לעיל ,הערה .(2
'אל תוחמץ שעת הכושר!' ,חרות 22 ,ביולי .1951
נאור ,ארץ–ישראל )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .9998
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עד שתפיח בה הרוח מחדש את אש ההגשמה 16.חשוב לשים לב שבגין קבע כי אחד התנאים החשובים
לביצוע מבצעי הגשמה לשחרור המולדת הוא מיעוט הנפגעים והאבדות 17.ניתן לראות בסייג זה,
בשלב כה מוקדם של עיצוב הרעיון ,עדות לכך שהמחויבות להגשמת העיקרון המקודש מעולם לא
הייתה מנותקת מהקשר היסטורי ולכך שבגין הביא בחשבון את האפשרות שצירוף הנסיבות הדרוש
לפעולה ישראלית לשם הגשמת העיקרון לא במהרה יתממש.

השלב הפרגמטי19671955 :
הסימן הראשון לגישה פרגמטית יותר של מנהיגי תנועת 'חרות' לשלמות המולדת הופיע דווקא
לאחר ההצלחה האלקטורלית המרשימה של 'חרות' בבחירות לכנסת השלישית .תנועת 'חרות'
כמעט הכפילה את מספר חברי הכנסת שלה ,אולם מנהיגהּ ,שחתר לרכוש את אהדתן של שכבות
הביניים ,שהיו ממוקמות במרכז המפה הפוליטית ,הבין כי הדבקות המוחלטת בעקרון שלמות
המולדת עלולה להקשות עליו להשיג את מטרותיו הפוליטיות .במהלך המשא ומתן עם 'הציונים
הכלליים' בשלהי  1955ולאורך  1956על הקמת מפלגה מאוחדת הסכים בגין שהמפלגה תאמץ את
עקרון שלמות המולדת כעיקרון רטורי בלבד .הוא עמד על עצם אזכורה של הזכות ההיסטורית
במצע המשותף — 'זכותו של העם היהודי על ארץ–ישראל בשלמותה ההיסטורית — זכות נצחית
 16שם ,עמ' .26
 17בגין )לעיל ,הערה  ,(6עמ'  ;38נאור )שם( ,עמ' .97
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היא ,שאיננה ניתנת לערעור' — אך היה מוכן להימנע מלהכליל במצע פסקה המחייבת את ממשלת
ישראל לפעול באופן מעשי למימוש הזכות ,ובכך באה לידי ביטוי נסיגה ממחויבות ישראלית
ממשית להגשים את הרעיון הלכה למעשה 18.המשא ומתן בין שתי מפלגות הימין לא הבשיל לכלל
הסכם ,אך ניתן לראות בנכונות שהפגין בגין במהלכו סימן לתהליך הפיכת העיקרון המקודש לאמת
רטורית — כבר לפני 'מבצע קדש'.

ÔÂ˘‡¯‰ „ÂÓÚ‰ ÔÓ
˘˙ÂÚÈ„Èß Ï
‡ÏÚ — ß˙ÂÂ¯Á
˙˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ
¨˙È˘ÈÏ˘‰ ˙ÒÎÏ
±πμμ ÈÏÂÈ

מבצע סיני נתפס על ידי מנהיגי תנועת 'חרות' כהוכחה לצדקת טענותיהם המדיניות–הביטחוניות,
אך זמן קצר לאחר כישלון המאבק של בגין וחבריו נגד הנסיגה מסיני ,התבררה המציאות החדשה
שהשתררה בישראל .נראה שלמרות המאבק ההפגנתי שניהלה תנועת 'חרות' נגד הנסיגה הכפויה
מסיני ,היה באירוע כדי להמחיש לבגין את מגבלות הכוח של ישראל ואת הפער שבין הרטוריקה לבין
אילוצי הזירה הבין–לאומית ,מה גם שבעשור שחלף מסיום מלחמת העצמאות הלכה והתקבעה בקרב
הציבור הישראלי ההשלמה עם הסטטוס–קוו הטריטוריאלי 19.בגין לא נדרש לחולל שינוי אופרטיווי
כולל באידאולוגיה שלו ,כיוון שלא היה חבר בממשלת ישראל ולא היה שותף לקביעת מדיניותה.
אך ניתן לזהות תהליך של התמתנות בהתבטאויותיו בענייני מדיניות החוץ והביטחון לאחר .1957
תהליך זה עשוי להיות קשור גם בהתבגרותו האישית של בגין ובניסיונו המצטבר כמנהיג פוליטי,
שהגביר את מודעותו למורכבות המציאות הישראלית .גם החלשת הטענות הביטחוניות ברטוריקה
 18ספר הוועידה הארצית הרביעית לתנועת החרות ,מרכז תנועת החרות פברואר  ,1957עמ' .6664
 19נאור ,ארץ–ישראל )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .100
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של 'חרות' ,בעקבות השקט היחסי שהשתרר בגבולות ,והתחדשות המגעים עם 'הציונים הכלליים'
במחצית הראשונה של  ,1958תרמו להתפתחות הממד הפרגמטי בכל הקשור לשלמות המולדת.
מתוך חשש הולך וגובר מהנזק הפוליטי שיסב לתנועת 'חרות' דימויה כמפלגת מלחמה ,העלולה
לגרור את ישראל להרפתקה צבאית ,הגדיר בגין מחדש את המשמעות המעשית של האמונה בשלמות
המולדת .לתהליך זה היו שני ביטויים .ביטוי אחד היה אימוץ דימוי מפת מולדת חדשה .כפי שהראה
נדב שלף ,באמצע שנות החמישים החל תהליך הדרגתי ולא עקבי לחלוטין של טשטוש הזיקה
הרוויזיוניסטית לעבר הירדן ,באמצעות השמטת הגדה המזרחית של הירדן מהצהרותיהם של ראשי
'חרות' ויצירת משוואה חדשה בין ארץ–ישראל לארץ–ישראל המערבית .לטענתו דימוי המפה החדש
של הימין הרוויזיוניסטי היה חלק מהמאמץ המודע לבנות כוח פוליטי חלופי למפא"י .עשר שנים
קודם לכן התכחשו בגין וחבריו להשלכות של אירועים היסטוריים דרמטיים )השואה ,הקמת ממלכת
ירדן והחלטת האו"ם על הקמת מדינת ישראל בגבולות מצומצמים( על אפשרות האחיזה היהודית
בארץ–ישראל על שתי גדותיה .אך במהלך העשור השני לקיום המדינה הביאו ההכרה במגבלות הכוח
הפוליטי והתמיכה הציבורית המוגבלת ברעיון שלמות המולדת לצמצום ההתייחסויות לעבר הירדן
המזרחי ,אמנם ללא החלטה מוסדית רשמית 20.ניתן לראות בכך סטייה נוספת של בגין ממשנתו של
ז'בוטינסקי .מנהיג הצה"ר )הציונים הרוויזיוניסטים( שרטט את גבולות המולדת השלמה משתי גדות
הירדן ,ואילו יורשו ,מנהיג תנועת 'חרות' ,החליט ,משיקולים פוליטיים ,לזנוח את המחויבות לגדה
המזרחית של הירדן ולצמצם את שטח המולדת היהודית שאליו שואפת תנועתו .כאמור היה זה בגין
עצמו שבשלב מוקדם יותר העניק לרעיון שלמות המולדת נופך מיתי ולאומי–דתי יותר מזה של
ז'בוטינסקי והציג גישה רדיקלית משל רבו.
ביטוי אחר לשינוי במשמעות המעשית של רעיון שלמות המולדת במחצית השנייה של שנות
החמישים היה הסטת הדגש משלמות המולדת כיעד קונקרטי לשאיפה מופשטת שיש לדבוק בה מבלי
לצפות להגשמתה המהירה .זכותו של עם ישראל על ארצו השלמה לא עורערה ואף לא הפכה לעיקרון
רדום כמו בקבוצות אחרות בחברה הישראלית ,אך ההתייחסויות למימוש החזון בטווח הקצר הוחלפו
בדגשים חדשים ,שהעידו על השלמה למעשה של תנועת 'חרות' עם המציאות הטריטוריאלית של
ישראל .כפי שהראה נאור ,לקראת הבחירות לכנסת הרביעית ) (1959יצר בגין הבחנה מושגית חדשה,
שנועדה לצמצם את רתיעת הבוחרים מאחיזתה של תנועת 'חרות' ברעיון שלמות המולדת .מנהיג
תנועת 'חרות' החליט להשתמש כמצע מעודכן של מפלגתו בסיכום הרעיוני שהושג במהלך המשא
ומתן עם 'הציונים הכלליים' )שנכשל בשנית( ,והיה עליו לנמק את השינוי בהתייחסות לשלמות
המולדת .על רקע זה הבהיר בגין לראשונה כי לדעתו אין צורך לחתור לחתימה על חוזי שלום מלאים
עם מדינות ערב והציע להסתפק בכינון 'יחסי שלום' .חשיבות ההבחנה הייתה בכך שבגין ,שעד אותה
עת לא היה מוכן לחתום על הסכם שלום מלא כיוון שכלולה בו הכרה באבדן זכותה של ישראל על
השטחים הנמצאים בידי שכנותיה )שתי גדות הירדן ורצועת עזה( ,הציע עתה פתרון ביניים )'יחסי
N.G. Shelef, ‘From “Both Banks of the Jordan” to the “Whole Land of Israel”: Ideological Change in Revisionist 20
Zionism’, Israel Studies, 9, 1 (2004), pp. 130, 136–137
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שלום'( ,אשר אפשר מבחינתו לסיים את מצב הלוחמה מבלי לוותר על הכמיהה להשגת שלמות
המולדת בעתיד הרחוק21.
הסכמתו של מנהיג תנועת 'חרות' לדחות את הגשמת העיקרון המקודש ל'אחרית הימים'
והתמעטות ההצהרות של 'חרות' באשר לגדה המזרחית של הירדן ביטאו למעשה הכרה בסטטוס–קוו
הטריטוריאלי ואימוץ גישה פרגמטית ,שלא נתפסה עוד על ידי בגין כמגונה .אין להתעלם מהשיקול
הפוליטי שעמד בבסיס השינוי הרטורי ,אך ניתן לראות בו גם ביטוי לשינוי מהותי בתפיסתו של בגין,
שמוכן היה לוותר על הדרישה למימוש הזכות מבלי לחשוש שבכך נשמטת הקרקע מכלל הנימוק
ההיסטורי לזכותו של עם ישראל על ארצו.

תהיות על הפרגמטיזם בקרב חברים בתנועת 'חרות'
השינוי שחל ברטוריקה ובאידאולוגיה של בגין הציב בפניו בעיה חדשה בתוך תנועתו .בגין צריך
היה להתמודד עם הגורמים הקיצוניים בתנועה ,אשר התאכזבו מהתבטאויותיו המתונות של מנהיגם
הנערץ .גורמים אלה עלולים היו להידחק מתנועת 'חרות' אל השוליים הימניים של המערכת
הפוליטית ולהימנע מלהצביע עבורה בבחירות .בחילופי המכתבים בין בגין לבין מנחם פניאס ,אחד
מתומכי התנועה ,משתקף הקושי של תומכי תנועת 'חרות' אשר אימצו את התאולוגיה הפוליטית
של בגין כפשוטה ,ושנותרו נאמנים ליסודות האידאולוגיה של תנועת 'חרות' ,לקבל את הפרגמטיזם
שביטא מנהיגם .בשלהי  1963הביע פניאס בפני בגין פליאה על כך שממאמריו המתפרסמים ביומון
'חרות' נוצר הרושם כי רוח פציפיסטית אחזה בתנועה:
מה לרדיפת שלום מוגזמת זו ולתנועת החרות? במלים אחרות — כיצד מתיישבים כל הדברים הללו עם חזון
גאולת הגדה המזרחית ושחרור שטחי הגדה המערבית של הירדן ,הנמצאים בידי הערבים? חושבני שלפחות
תנועת החרות חייבת שלא לרצות בשלום שכזה ,אלא לפעול ולהכריז בפה מלא על רצוננו לקיים מלחמה
בינינו לבין הערבים ] [...זו אשר תביא לנו חזרה את השטחים שנקרעו מעל מדינתנו בעטיים של מנהיגינו
הרשמיים ,ובעטיים של גורמים זרים אחרים22 .

התומך המאוכזב של תנועת 'חרות' ביקר את סטייתה 'מדרך הישר שקבעה לה' ותמה על ניסיונותיה
המתמידים למצוא חן בעיני אחרים 'ולתור אחר ניצחונות קלים של גניבת דעת ] [...על חשבון
האידיאלים הנעלים ביותר שלנו?' 23.תשובתו של בגין חשובה לדיוני לא פחות ,כיוון שהיא מצביעה
באופן מובהק על התמורה שחלה בהשקפתו המדינית–ביטחונית לקראת אמצע שנות השישים .בגין
הביע את התנגדותו להנחות העומדות בבסיס מכתבו של פניאס ו'לביטויים מיותרים' שבהם השתמש,
אך לא ניסה להתחמק מהבעיה שהעלה .הוא חזר והדגיש את הנאמנות המוחלטת של תנועת 'חרות'
לאידאולוגיה של שלמות המולדת ,הזכיר כי דרישה זו הועלתה כתנאי ראשון בחשיבותו במגעים
 21נאור ,ארץ–ישראל )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .100
 22פניאס אל בגין ,ללא תאריך )כנראה משלהי  ,(1963מ"ז ,פ .58/9 — 20
 23שם.
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שקיימה 'חרות' בעבר עם 'הציונים הכלליים' על אפשרות
הקמת מפלגה מאוחדת ,אך קבע נחרצות' :אין שום סתירה בין
עמדתנו המדינית העקבית והמודגשת ,נגד קיום מצב מלחמה
על ידי אויבינו נגד מדינת ישראל ,ובין חזון שלמות מולדתנו'.
בגין הסביר כי עיקר מאבקה של תנועת 'חרות' לקידום רעיון
שלמות המולדת צריך להיות בזירה המדינית ולא בפעולות
צבאיות! 24בשלב הראשון של
ההתכתבות הביע אפוא מנהיג
'חרות' עמדה זהה לזו שנקט
בהתבטאויותיו הפומביות ולא
התפתה להציג במכתב פרטי,
הרחק מעיני הציבור ,עמדה
שתרצה את התומך הקיצוני.
אולם פניאס לא הסתפק בדברי
בגין ,ובמכתב תשובה שב וביקש
ממנהיגו ליישב עבורו את הסתירה
שעליה חזר והצביע בין 'חזון
שלמות הארץ ]ה[מהווה את תמצית
חייה של תנועת החרות' לבין דברי
בגין על הרצון לשאוף לשלום 25.בגין
השיב גם על מכתב זה בסבלנות של
מורה המבקש להעמיד את תלמידו על
טעותו .הוא הסביר לפניאס את ההבחנה
החדשה יחסית שאימצה תנועת 'חרות':
'יחסי שלום הם עניין ,למה שנקרא בלע"ז ,דה–פקטו .חוזה שלום מחייב דה–יורה את ההכרה ,עליה
כתבנו במצענו .משום כך קבענו ,כי חוזה שלום תלוי ומותנה מבחינתנו אנו ,ולא מבחינתן של מדינות
ערב ,בהכרה בזכותנו על ארצנו השלמה .וזה העיקר המבדיל בינינו לבין שאר הגורמים בישראל'26.
חשוב לשים לב שגם במכתבו השני דבק בגין בהצגת שלמות המולדת כעיקרון מקודש שתנועת
'חרות' מחויבת לו ,אך שם את הדגש על האפשרות המעשית להגיע ליחסי שלום שלא יכללו הכרה
של מדינת ישראל בסטטוס–קוו הטריטוריאלי .בגין צמצם בדבריו את ההבדל בין תנועת 'חרות' ובין
המפלגות האחרות בישראל להכרה העקרונית )אך לא המעשית!( בעקרון שלמות המולדת .אך גם
 24בגין אל פניאס 24 ,בדצמבר  ,1963שם.
 25פניאס אל בגין 1 ,בינואר  ,1964שם.
 26בגין אל פניאס 9 ,בינואר  ,1964שם.

≥‰¯„˙˜ ±±

˙¯·ÂÁ ÍÂ˙Ó
˘ÂÈ¯·„ ‰· ÂÓÒ¯ÂÙ
˘˙„ÈÚÂÂ· ÔÈ‚· Ï
¨˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‚ÏÙÓ‰
˙˘¯Ê¢È˘˙ È

˜˙„¯±±¥ ‰

‡ÔÈÈË˘„ÏÂ‚ ¯ÈÓ

תשובה זו לא הניחה את דעתו של התומך הקפדן ,שהוטרד מהקו הפרגמטי שאימצה תנועתו ,כפי
שעולה מהמכתב הבא ששלח לבגין:
כשאני כותב על שלמות המולדת אין כוונתי אלא לזמן )במהרה בימינו — אמן( שבו תהיה תנועת החרות
בשלטון ] [...ניכר שינוי נימה במכתבו של אדוני ומדובר בו על 'שלום' ] [...מתוך כך אני מסוגל להבין רק
שאדוני מבקש שינוי איזה–שהוא במדיניות החוץ שלנו ,ונקיטה בקו תוקפני ,או במילים אחרות גאה יותר,
זאת ולא יותר.

פניאס ביקש מבגין הבהרה אחרונה בשאלה שלדעתו נמנע בגין מלהשיב עליה תשובה ברורה' :האם
קיימת לדעתו ] [...דרך אחרת ,פרט למלחמה ,לשחרור שטחינו הכבושים בידי האויב ,ודרך זו מהי?'27.
בתגובה על שאלה ישירה זו ביטא בגין במכתבו האחרון לפניאס מסר שניתן לראותו ככפול .אמנם
הוא קבע נחרצות' :הכרתי המוחלטת היא ,כי הדבר — "רק במלחמה" — שאתה מציע לי לומר אותו,
הוא בלתי נכון מבחינת מהותו .את זאת מלמדת אֵם כל הניסיונות — ההיסטוריה .על כך בא להעיד גם
שכלו של האדם' .אך בהמשך דבריו התייחס בגין במרומז לאפשרות הגשמת רעיון שלמות המולדת
כשייווצר צירוף נסיבות מתאים:
האפשרויות ,או ביתר דיוק שעות הכושר החבויות בחיק העתיד הן רבות ,ויכולות להיות שונות .אם מבחינה
בין–לאומית — גורם זה צריך תמיד לשקול ולקחת בחשבון — ואם מבחינת ההתפתחויות המקומיות ,הפנימיות.
מי ששואף להגשמה ,ואמצעי ההגשמה הם בידו ,יודע ,או צריך לדעת להשתמש בשעת כושר או גם לקרב
אותה על ידי יצירת תנאים .העיקר הוא שתהא השאיפה מוחלטת ותהא העמידה הפומבית והעקשנית על
הזכות .ובאחד הימים יכולה לבוא השעה להגשמת השאיפה לאו דווקא בדרך אחת28 .

התשובה של בגין לא הייתה מפורשת .לכאורה ביקש להציג אפשרות לשינוי גבולות כתוצאה מנסיבות
בין–לאומיות או אזוריות .אך הוא הותיר פתח 'להגשמת השאיפה' גם בדרך הצבאית .ההוראה 'לאו
דווקא בדרך אחת' איננה מוציאה את הדרך הצבאית מכלל אפשרות ,אלא דוחה את הגשמתה למועד
שבו ייווצרו התנאים המתאימים לביצועה .חשוב להדגיש כי בגין חזר במכתבו זו על רעיון שעת
הכושר ,הקובע כי לכשתיווצר מתיחות ביטחונית תוכל ממשלת ישראל לפעול לשחרור המולדת
השלמה .תשובתו זו סיפקה סוף סוף את התומך העיקש ,והוא כתב:
תשובתך סיפקה אותי במידה מרובה והריני להודות לך עליה ] [...אני מבין כי תנועת החרות ,כמפלגה
המהווה אלטרנטיבה לממשלה ,אינה יכולה להכריז אחרת .כפי שציין אדוני ,אפילו ישנם האמצעים להגשמה,
דרושה שעת הכושר .אדוני הוסיף כי אפשר גם לקרב שעות כושר כאלו ,על ידי יצירת מצבים מתאימים .אם
ירדתי לסוף דעתו ,הריני מקבל את הדברים בלב שלם .אין לי אלא להצטרף למקווים כי שלנו תהיה הארץ
בשלמותה ,ולמאמינים כי תנועת החרות היא שתגשים חזון כביר זה29 .

בגין בחר שלא להגיב על מכתבו הרביעי של פניאס .חילופי המכתבים בין השניים משלהי 1963
ומראשית  1964שופכים אור על המורכבות שנוספה לרעיון שלמות המולדת בשנים שחלפו מהקמת
המדינה ועל הקושי של חבריה ומנהיגיה של תנועת 'חרות' ליישב את הפער בין העיקרון המקודש
 27פניאס אל בגין 15 ,בינואר  ,1964שם.
 28בגין אל פניאס 22 ,בינואר  ,1964שם.
 29פניאס אל בגין 26 ,בינואר  ,1964שם.
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המנוסח כבעל תוקף מוחלט לבין המציאות הפוליטית והמדינית שדחקה את עקרון שלמות המולדת
מהזירה היומיומית אל תחום מאוויי הנפש.
התמורה שהתחוללה ברעיון שלמות המולדת בתפיסתו של בגין באה לידי ביטוי בנכונותו לחתום
על הסכם גח"ל עם 'המפלגה הליברלית' ,מבלי שהמפלגה המאוחדת תהא מחויבת לרעיון שהוגדר
בעבר כעיקרון שבלעדיו תאבד תנועת 'חרות' את שליחותה .כבר בשנת  ,1961לאחר הבחירות לכנסת
החמישית ,העלה בגין את האפשרות להקים גוש פרלמנטרי עם 'המפלגה הליברלית' ,כשלב מכין
להקמת מפלגה משותפת ,וציין כי עם הקמת המפלגה המשותפת יוגדרו מראש סוגיות שבהן לא יוכלו
החטיבות השונות להסכים .עצם נכונותו של מנהיג 'חרות' לפנות בהצעה כזו אל פנחס רוזן ,המנהיג
הפרוגרסיווי המתון ,מלמדת על מידת הפרגמטיות שאימץ ביחסו לעקרון שלמות המולדת 30.ארבע
שנים מאוחר יותר ,עם הקמת גח"ל ,מומשה הצעתו של בגין ,והוא הסתפק בהוספת מבוא להסכם גח"ל
ובו הצהרת נאמנות ברוח 'חרות' לעקרון שלמות המולדת ,מבוא שממנו השתמע בבירור כי 'המפלגה
הליברלית' דוחה את הרעיון המקודש לשותפתה החדשה .יתרה מזאת ,הגוש המפלגתי שעתיד היה
בגין להנהיג ,המכשיר הפוליטי המרכזי שאמור היה לפעול להגשמת תכנית הפעולה של הימין הציוני,
לא היה מחויב לעיקרון שהוגדר עד זה לא כבר כמקודש .בלשונו של נאור' :רעיון שלמות המולדת
חדל להיות בסיס לתוכניות אסטרטגיות ובהדרגה נעשה חזון לעתיד לבוא ] [...כך נהפך רעיון השחרור
למיתוס העשוי להתקיים במנותק מהמציאות המדינית ומהאידיאולוגיה האופרטיבית'31.
אולם מידת הפרגמטיות של בגין ,שנתפסה על ידי אוהדים רדיקלים כמופרזת ,לא הייתה מספקת
מבחינת גורמים שונים בגח"ל ומחוצה לו .מנהיגי הליברלים ראו בדבקותו הרטורית של בגין בעקרון
שלמות המולדת מכשול אלקטורלי ,שבא לידי ביטוי לדעתם בתוצאות המאכזבות של הבחירות
לכנסת השישית ,וגורם המגביל את שאיפות גח"ל להתחזקות פוליטית ולהתקרבות לחוגים נוספים
במרכז המפה הפוליטית .שמחה ארליך ,בהיותו פעיל ב'מפלגה הליברלית' ,עוד בטרם נבחר לכנסת,
מתח ביקורת חריפה על בגין ,בין היתר על דבקותו האנכרוניסטית בעיקרון שלמות המולדת ,שציירה
את תנועת 'חרות' כ'כת קנאים' ופגעה בתדמיתו של גח"ל כולו .ארליך דרש מתנועת 'חרות' לערוך
רוויזיה רעיונית ולהעמיד מנהיגות חדשה במקומו של בגין ,מנהיגות שתנקוט עמדות חדשות בשורה
של נושאים ,ביניהם בשאלת שלמות המולדת32.
הערעור שהציג את רעיון שלמות המולדת כאחת המסורות המיושנות של תנועת 'חרות' ,המעידות
על קיפאונה ,חדר גם אל שורות 'חרות' פנימה .חלק מחברי האופוזיציה הפנימית שהתארגנה בתנועת
'חרות' בקיץ  1966אימצו את הטענות שקשרו בין העמדה העקרונית של בגין לבין דימויה השמרני,
הקפוא והבלתי מציאותי של המפלגה 33.דגל שלמות המולדת הגביל לדעתם את הסיכויים הפוליטיים
30
31
32
33

בגין אל פרץ ברנשטיין ופנחס רוזן 20 ,באוגוסט  ,1961מ"ז ,פ .2 — 3 — 20
נאור ,ארץ–ישראל )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .101100
ש' אהרליך' ,סיכויי גח"ל — רק בהתרחבות' ,הארץ 26 ,באפריל .1966
להרחבה בעניין זה ראו :נאור ,ארץ–ישראל )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ,68הערה  ;179א' וולפנזון' ,תנועת ז'בוטינסקי —
מ"שלימות" הארץ להשלמה עם חלוקת ארץ ישראל המערבית' ,א' דורון )עורך( ,מדינת ישראל וארץ ישראל ,בית–ברל
תשמ"ח ,עמ' .254
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להתחזקות גח"ל ,ולכן הגיע הזמן להסיר אותו מהרטוריקה התנועתית .המנהיג הרוויזיוניסטי הוותיק
אריה אלטמן מתח ביקורת על קיפאונה הרעיוני של 'חרות' וקרא' :אין להצהיר בכל עת על שלמות
המולדת' 34,ואילו אהוד אולמרט ,מעוזריו הקרובים של שמואל תמיר ,ביקר בצורה מפורשת את דגל
שלמות המולדת שהניף בגין' :אי אפשר להכריז ששלמות המולדת היא זכותנו ] [...לא ידוע לי על
שום חוק בינלאומי הקובע זכויותיו של עם על שטח שאינו ברשותו ] [...זה יותר עניין של אמונה
סובייקטיבית'35.
הביקורת הגוברת על האידאולוגיה ועל הרטוריקה של בגין הגבירה דווקא את הדבקות הרטורית
של מנהיג 'חרות' בשלמות המולדת כרעיון תקף בהשקפת העולם התנועתית .כשעלתה האפשרות
לאחד את חטיבות גח"ל למפלגה אחת הבהיר בגין כי אין כל אפשרות שתנועת 'חרות' תהיה חלק
ממפלגה שאינה מאמצת את עקרון שלמות המולדת .על רקע הביקורת שנמתחה על ההתנגדות
לאיחוד חטיבות גח"ל פרסם בגין מאמר בעיתון 'הארץ' ובו שטח את השקפתו ,שכללה מסר כפול
של שאיפה לשלום לצד תקווה מפורשת כי הערבים יכפו על מדינת ישראל מלחמה שתביא לשינוי
הסטטוס–קוו הטריטוריאלי:
אנו מאמינים לא בזכות הכוח אלא בכוח הזכות .מי שנושא אמונה זו ,אינו שולל יחסי שלום ,שאין בהם ויתור
עליה .עובדה ניצחת היא ,כי אויבינו מסרבים לקיים יחסים כאלה .הם מאיימים עלינו במלחמה בלתי נמנעת.
ההבדל ,כמובן ,הוא ,בין איום לבין מימושו ,אך באחד הימים יגשימוהו ,ואנו ,כפי שכל איש בישראל מאמין,
נהדפם ,שוב לא אדמת זרים ניקח ,אלא נשוב אל נחלת אבותינו36 .

דבריו של בגין כאן מפורשים עוד יותר מאלה שהרשה לעצמו לבטא שנתיים קודם לכן בהתכתבות
הפרטית עם פניאס .ניתן ללמוד מכך שהאיום החיצוני על תקפותו של רעיון שלמות המולדת חייב
את מנהיג תנועת 'חרות' לחזק בקרב חברי התנועה את תחושת הנאמנות לרעיון ,במטרה למנוע
שחיקה של הדבקות העקרונית בו ,אם לא כיעד קונקרטי אזי למצער כשאיפה לעתיד לבוא .הפרשנות
המעודכנת שהעניק בגין לעקרון שלמות המולדת העצימה את הניגוד בין השיח הפנים–תנועתי לבין
השיח החיצוני .דווקא כיוון שכלפי חוץ גילה מנהיג תנועת 'חרות' גמישות הולכת וגוברת ,כחלק
מאסטרטגיית המתינות שנקט החל מסוף שנות החמישים ,היה על בגין להגביר את המאמצים שהשקיע
בתוך תנועתו במטרה להעצים את השיח הפנימי בנושא ולהצהיר על דבקות מוחלטת בעיקרון המקודש,
גם אם הגשמתו מאחרת לבוא 37.בנאומיו ובמאמריו הקפיד בגין לשמר את הנאמנות לאידאולוגיה
היסודית של תנועת 'חרות' ,וזאת במטרה כפולה :מחד גיסא הוא ביקש למנוע תהליך של כרסום פנימי
במידת הנאמנות התנועתית לרעיון המולדת השלמה ,כתוצאה מהסקת מסקנות גורפות מההבחנות
החדשות שיצר כמנהיג וכהוגה כמעט בלעדי ,ומאידך גיסא הוא היה מעוניין להבהיר לאגף הרדיקלי
בתנועה כי למרות הצעדים הפרגמטיים שנקט — עודו דבק בעיקרון התנועתי המקודש .עדות לדרך
34
35
36
37

'החל הויכוח הכללי בועידת תנועת החרות' ,היום 29 ,ביוני .1966
י' סוקר' ,ההפיכה ב"חרות" — וגח"ל' ,מבט חדש 13 ,ביולי  .1966השוו :וולפנזון )לעיל ,הערה  ,(33עמ' .254
מ' בגין' ,על המובן מאליו' ,הארץ 20 ,במרס .1966
הסוציולוג יונתן שפירא סבור שבגין החריף את התבטאויותיו בנושא שלמות המולדת בעקבות הקמת גח"ל ,ראו:
י' שפירא ,לשלטון בחרתנו :דרכה של תנועת החירות — הסבר סוציולוגי–פוליטי ,תל–אביב תש"ן ,עמ' .143
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הפתלתלה של בגין ניתן למצוא בנאום שנשא בפתיחת הוועידה הארצית השמינית של תנועת 'חרות',
בקיץ  .1966על רקע הביקורת שמתחה עליו האופוזיציה הפנימית הקדיש בגין במתכוון חלק מרכזי
של דבריו לסוגיית שלמות המולדת .בעיצומה של המתקפה על האידאולוגיה היסודית שלו קבע:
אני לא מסכים לקחת! אני מאמין בזכות .לקחת אסור! אדמות זרים! אסור!! אדמת מולדת — הזכות קובעת.
אין פירושה ליזום מלחמה ,אין משמעותה בעד שלום .ראינו את זאת .ומה יהיה באחד הימים? מי ידע? ][...
אולי באחד הימים ,בדרך שבה לא תהיה קשורה שום מערכה צבאית ,יתכן .בהתפוררויות הדדיות .אולי מחר.
אולי לא בעוד  20שנה ,אינני יודע ,אולי אני כבר לא אראה את זאת ,אינני יודע .אולי בני יראה את זאת,
אולי נכדתי תראה את זאת .אבל הזכות ,איך אפשר לרמוס אותה בציניות כזו? איך אפשר לומר ,בגלל שלמות
המולדת הנוער לא בא אלינו? 38

מהנאום עולה כי בגין התמיד בהצהרת הנאמנות לרעיון אך לא היה עקבי בהצגת התנאים למימושו.
האידאולוגיה של שלמות המולדת הייתה אידאולוגיה של שינוי המציאות ,ומשום כך היה בה כדי
לעורר התנגדות והסתייגות מדרכם של בגין ושל חבריו .לכן לעתים הקדים בגין את האפשרות
להגשמת הרעיון לטווח הקצר ולא שלל מלחמה )כפויה( כאמצעי להשגת הארץ השלמה ,ולעתים
דחה את הגשמת החזון לעתיד הרחוק )'אולי נכדתי תראה את זאת'( והציב לה תנאים לא צבאיים.
למעשה ניתן לראות בדברים שנשא בגין סימן לשינוי נוסף שעשה בעיקרון המקודש .הוא הדגיש
את תפקידה החינוכי של תנועת 'חרות' כנושאת רעיון הזכות למולדת השלמה .הימין הרוויזיוניסטי
היה צריך ,אליבא דמנהיגו ,להביא בחשבון שהגשמת רעיון המולדת השלמה עלולה להתעכב במשך
דורות .תפקידו המרכזי הוא לקיים את הדבקות הרעיונית ,את הזיקה הבלתי מתפשרת לארץ–ישראל
בגבולותיה השלמים .ייתכן שניתן לראות כאן ניסיון לשרטט קו הפרדה חדש בין תנועת 'חרות' לבין
 38נאום בגין בוועידה השמינית ,1966/6/30 ,מ"ז ,ה  ,3/8/14 — 1עמ' .39
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יתר הגורמים במערכת הפוליטית :לא עוד חלוקה בין אלה השואפים להגשים מיד את שחרור שטחי
המולדת הכבושים לבין אלה שוויתרו על יעד זה .בקיץ  1966מדובר על חלוקה בין אלה שוויתרו
אפילו על החלום ועל החזון של המולדת השלמה לבין אלה שדבקים בו ונושאים
אותו עבור האומה כולה .כשם שהסכים בגין להקים את גח"ל מבלי שעקרון שלמות
המולדת ינחה את המפלגה המאוחדת ,כך כשניהל מגעים עם שמעון פרס על מיזוג
אפשרי של גח"ל ורפ"י ,הסכים שסוגיית שלמות המולדת לא תנחה את המפלגה
החדשה והציע שבנושא זה יינתן לחברי הסיעה המשותפת חופש הצבעה39.
העמדה המורכבת שביטא בגין עוררה עליו ביקורת מצד החוגים המתונים שהשתייכו
לאופוזיציה הפנימית בתנועת 'חרות' ,ומנגד קוממה עליו את החוגים הרדיקליים ,לא
רק בתוך תנועתו אלא גם בימין הרדיקלי .ישראל אלדד )שייב( ביקר את תנועת
'חרות' כבעבר על הפרלמנטריזם והפרגמטיזם שהפגינה הנהגתה .לדוגמה חודשים
ספורים לפני מלחמת ששת הימים מתח אלדד בכתב–העת 'החזית' ביקורת נוקבת
על תנועת 'חרות' וגרס שנאמנותה לשלמות הארץ ולשלמות ירושלים היא מילולית
 ®·ÈÈ˘© „„Ï‡ Ï‡¯˘Èבלבד .הוא טען כי בגין מסתפק במליצות רמות ,במקום להגיש ,עם חנוכת בניין הכנסת החדש ,את
הצעת 'חוק ירושלים' ,כדוגמת הצעת 'המטרה הסופית' שהגיש ז'בוטינסקי בקונגרס הציוני40.

הנסיגה מעקרון שלמות המולדת כנימוק לרהביליטציה
הבן–גוריונית של תנועת 'חרות'
בראשית  1967כבר התרחק מנהיג גח"ל מרחק גדול מהנתיב שבו פסע מכונן התנועה הרוויזיוניסטית,
שבגין נהג להציג עצמו כיורשו וממשיך מורשתו .אך בגין ,בניגוד לז'בוטינסקי ,נמנע מלפנות לדרך
שתוביל להתרחקות מהממסד הציוני או הישראלי ,ועתה עמדה להתממש כמיהתו לרהביליטציה
מידי יריבו ומחרימו הגדול — דוד בן–גוריון .בן–גוריון ,מנהיג רפ"י באותם ימים ,היה בתקופת
השפל העגומה בשלהי הקריירה הפוליטית שלו .עד ראשית  1967בלם בן–גוריון כמעט כל ניסיון
להתקרבות בין גח"ל לרפ"י ולשיתוף פעולה בין שתי מפלגות האופוזיציה .אולם למעלה משנה
לאחר הבחירות לכנסת השישית ,שדחקו גם את רפ"י למדבר האופוזיציוני ,הבין גם ה'אב המייסד' כי
הדרך היחידה לקרוא תיגר על כוחה של מפלגת השלטון ,שממנה פרש ,עוברת דרך שיתוף פעולה עם
גח"ל ,בראשות בגין ,יריבו ושנוא נפשו עד לא מכבר .בראשית  1967נוצרו אם כן התנאים הפוליטיים
להכרזה הרשמית על רהביליטציה של תנועת 'חרות'.
 39ראו עדות פרס בפרוטוקול הוועדה המדינית של רפ"י 7 ,ביולי  ,1966אמ"ע.5 — 5 — 1965 — 32 ,
 40החזית :ביטאון החוגים הלאומיים) 1 ,חשוון תשכ"ז( .מובא אצל :וולפנזון )לעיל ,הערה  ,(33עמ'  .250249השוו:
נאור ,ארץ–ישראל )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  .103אלדד קבל על כך שבגין לא הגיש הצעת חוק לאיחוד ממשי של ירושלים
תחת ריבונות ישראל ,למרות שמעשה זה יהיה בעל ערך הצהרתי–חינוכי גרידא ,כפי שעשה 'מורו ורבו' של בגין —
זאב ז'בוטינסקי — במהלך הקונגרס הציוני הי"ז )באזל  .(1931בקונגרס זה דרש מנהיג התנועה הרוויזיוניסטית שהתנועה
הציונית תכריז שמטרתה הסופית היא הקמת מדינה יהודית עצמאית בארץ–ישראל ,עם רוב יהודי בשתי גדות הירדן.
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לדיוני חשוב הנימוק שבחר בן–גוריון לתלות בו את המהפך שחל ביחסו לשיתוף הפעולה עם
בגין וחבריו :שינוי עמדתם בסוגיית שלמות המולדת .בן–גוריון ,ששנאתו ללוי אשכול והתנגדותו
לממשלת 'המערך' גאו ככל שחלף הזמן מהפסדו הצורב בבחירות ,ניסה בחודשים הראשונים של
 1967לקדם רעיון להקמת רשימה בלתי מפלגתית שתסכים על מספר מצומצם של עקרונות פוליטיים.
באמצע פברואר קבע בן–גוריון בפגישה בבאר–שבע עם פעילי הוועד הציבורי לשינוי שיטת הבחירות:
'הפסילה של "חירות" להשתתף בממשלה כל השנים פגה כבר עם הצהרותיה של "חירות" לשלום,
ולדעתי הם כשרים עתה להשתתף בממשלה .בעבר התנגדתי לצירופה לממשלה בגלל הסיסמה של
שלמות המולדת ,שעלולה היתה להביא אז למלחמה' 41.בן–גוריון היה זקוק לנימוק עקרוני על מנת
להסביר לציבור את התפנית שחלה ביחסו אל תנועת 'חרות' של בגין ,והנימוק שהציג היה כאמור
זניחתה של התנועה את עקרון שלמות המולדת .כדי להצדיק את הכשרתו של בגין לישיבה משותפת
בממשלה נתלה בן–גוריון בהסכמתו של מנהיג 'חרות' להקים את גח"ל אף שהמפלגה החדשה לא
אימצה את רעיון שלמות המולדת ,ובהתנגדותו לביצוע פעולות מלחמתיות ביזמת הממשלה במטרה
לשחרר את חבלי הארץ הכבושים בידי זרים .נימוקו של בן–גוריון קומם עליו את אלדד ,והוא פנה
אליו במאמר ב'מבט חדש' ,ביטאונה של רפ"י ,שממנו עולה כי לא קיבל את פרשנותו של בן–גוריון
לשינוי הרעיוני ב'חרות':
אילו אמרת ש'חרות' כשרה ,כי ראשיה נוקו מכל חשד של 'פשיזם' ר"ל ,אדרבא ,הם דמוקרטים וליברליסטים
עד כדי הגזמה — אכן ואכן ] [...אילו אמרת שלמעשה הם השלימו עם הקשרים עם גרמניה ואף תובעים כניסה
לשוק האירופאי שפירושו ממילא קשרים עם גרמניה — אני מבין .אילו אמרת שהוכשרו על ידי כך שיש כבר
גם אצלם סיעות וגושים ופילוגים — זה נימוק משכנע .אך מכל הקומפלימנטים האפשריים האלה ,שיש בהם
כדי להכשירם בעיניך ,מצאת לך דווקא את האחד ,שאילו היה נכון הן היה בזה ממש אסון לאומי במימדים
היסטוריים42 .

בן–גוריון השיב על מאמרו של אלדד כשהוא חוזר ומבסס את השינוי ביחסו לתנועת 'חרות' על
הפרגמטיזם שהפגינה בשאלת שלמות הארץ:
ברור שיתכן שלום אך ורק על–יסוד הסטטוס–קוו ,לא גבולות האו"ם ,ולא 'גבולות היסטוריים' שהשתנו מזמן
לזמן .היה ברור ,נדמה לי ,שמפלגת 'חירות' ,התנגדה לשלום זה ,ולכן לא באה בחשבון בקואליציה .בגח"ל,
נדמה לי ,הסכימה 'חירות' לשלום על בסיס סטטוס–קוו ,אם כי להלכה תוסיף לדגול ב'שלימות הארץ' .ואם
נכון הדבר ש'חירות' מוכנה להצטרף לממשלה השואפת לשלום על–יסוד סטטוס–קוו ,אין לפסלה מפני שהיא
דוגלת ב'שלימות הארץ' ,שתבוא עם ביאת המשיח43 .

חוקר התקופה יתקשה לקבל כאמינה את הנמקתו של בן–גוריון למהפך שחל ביחסו לבגין ולתנועתו.
לאורך השנים העלה בן–גוריון שורה של נימוקים לחרם הפוליטי שהטיל על תנועת 'חרות'
ולדה–לגיטימציה האישית שערך לבגין ,ורעיון שלמות הארץ לא בלט בין הנימוקים שבהם השתמש.
אין ספק כי השינוי ביחסו של בן–גוריון לשיתוף הפעולה בין רפ"י לבין תנועת 'חרות' נבע מן המצב
' 41בן–גוריון"' :חרות" כשרה עתה להשתתף בקואליציה' ,הארץ 14 ,בפברואר .1967
 42י' אלדד' ,מבטי :קושיה של תם לבן–גוריון' ,מבט חדש 5 ,באפריל .1967
 43ד' בן–גוריון' ,תשובה לתם' ,מבט חדש 19 ,באפריל .1967
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הפוליטי העגום שאליו נקלע בעקבות הבחירות לכנסת השישית .אולם לצורך דיוני במקומו של
עקרון שלמות המולדת בימין הרוויזיוניסטי ,הרי הנימוק שציין בן–גוריון מעיד שזיהה את תהליך
הפרגמטיזציה של תנועת 'חרות' והיה מודע לנסיגתו של בגין מתפיסת שלמות המולדת כקו מנחה
למדיניות הרצויה לממשלת ישראל.
אין להתפלא כי בעקבות דברי בן–גוריון מיהרו ראשי תנועת 'חרות' להצהיר על נאמנותם לעיקרון
שלטענתו זנחו .חודש לפני מלחמת ששת הימים קבע אריה בן–אליעזר במסיבת עיתונאים כי '"חרות"
לא תוותר על העיקרון של זכות עם ישראל למולדתו השלמה .איש אינו יכול לנבא מתי יוגשם הדבר,
אך יש לכך סיכויים רבים יותר משהיו לפני  50שנה ,להקמת מדינה' 44.מבין חסידי תנועת 'חרות'
יהיו ודאי מי שיראו בדברי איש סודו של בגין עדות נבואית כמעט לדבקות יורשי הרוויזיוניזם ברעיון
שלמות המולדת .אולם בחינה של הדרך שבה פעל מנהיג תנועת 'חרות' וגח"ל בתקופת ההמתנה
שהחלה שבוע לאחר נאומו של בן–אליעזר ,חושפת כי בגין היה מוכן לעשות צעד פרגמטי נוסף
לקראת ויתור על המימוש המעשי של העיקרון המקודש.

האם הגיעה שעת הכושר? עמדת בגין ערב מלחמת ששת הימים
בגין צורף לממשלת ישראל בראשית חודש יוני  ,1967בשיאה של תקופת ההמתנה שקדמה למלחמת
ששת הימים .המתיחות הביטחונית שפרצה במפתיע באביבקיץ  1967הציבה את מנהיג תנועת 'חרות'
וגח"ל בפני שעת מבחן לתפיסותיו המדיניות–ביטחוניות .נדמה היה כי ישראל גולשת לעבר עימות
צבאי עם מדינות ערב .האם הגיעה שעת הכושר שעליה דיבר בגין שנים רבות ,ומדינת ישראל צריכה
לנצל את ההתלקחות האזורית לעיצוב מחדש של גבולותיה? בעמדותיו ובפעולותיו של בגין בתקופת
ההמתנה השתקפו דווקא מתינות ומידה רבה של שיקול דעת 45.בשלושת השבועות שקדמו לפרוץ
מלחמת ששת הימים וביומה הראשון של המלחמה היה בגין רחוק מלבטא ששון אלי קרב ולהציג
את האירועים הביטחוניים כהזדמנות עבור ממשלת ישראל לנצל את ההתלקחות הקרבה כדי לשוב
אל 'אדמת אבותינו' .יתרה מזאת ,כפי שאראה להלן ,בגין היה מוכן לסמוך את ידו על התחייבות
ישראלית להנצחת הסטטוס–קוו הטריטוריאלי עם ירדן למשך דורות ארוכים.
אין כמעט עדויות לניסיון של בגין להעלות ,נוכח האיום הביטחוני הגובר בסוף מאי  ,1967הצעות
מעשיות ברוח תפיסת שלמות המולדת 46.אף שבתקופות קודמות הוצג עקרון שלמות המולדת
במונחים מקודשים וכמכיל בתוכו הוראות לפעולה מעשית ,פעילותו של מנהיג גח"ל בתקופת
ההמתנה מלמדת שהוא דווקא דבק בפרשנות הפרגמטית של העיקרון .בגין כרת ברית בתקופה זו עם
 44ש' נקדימון' ,חרות לא תוותר על זכות ישראל למולדתו השלמה' ,ידיעות אחרונות 7 ,במאי .1967
 45ע' גלוסקא ,אשכול ,תן פקודה! צה"ל וממשלת ישראל בדרך למלחמת ששת הימים ,19671963 ,תל–אביב ,2004
עמ' .427426
 46נאור סיפר בריאיון עמי ביולי  2005כי שמע מאמו )חברת הכנסת מטעם 'חרות' ,אסתר רזיאל–נאור( במהלך תקופת
ההמתנה כי מנהיג גח"ל 'מהרהר באלכסנדר ינאי' ,כלומר חולם על ההזדמנות להרחיב את גבולות המדינה במהלך
המשבר .ראו גרסה זו גם בספרו :נאור ,בגין )לעיל ,הערה  ,(9עמ'  .102נראה כי בגין הרשה לעצמו לבטא הרהורים כאלה
רק בפני מקורביו הנאמנים ביותר.
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שתי המפלגות שנקטו את העמדות המתונות ביותר בכל הקשור לאפשרות שישראל תפתח במתקפת
מנע נגד המצרים .הן רפ"י והן המפד"ל ,בעלות הברית של גח"ל בפעילות נגד ממשלת אשכול
ערב מלחמת ששת הימים ,התנגדו באופן נחרץ למתן הוראה לצה"ל לפתוח במלחמה נוכח האיום
הביטחוני .גם כאשר כרת המלך חוסֵין ברית עם נאצר ,ב– 30במאי  ,1967ושעת הכושר ליצירת עימות
עם ממלכת ירדן נראתה קרובה מתמיד ,לא חרג בגין מן הקו השקול שנקט בשבועיים הקודמים.
בגין הצטרף לממשלת אשכול בראשית יוני  .1967השאלה המרכזית שניצבה בפני הממשלה
המורחבת הייתה אם להורות לצה"ל לפתוח במכה מקדימה נגד צבאות מצרים וסוריה ,בהתאם
לתכנית המבצעית שגיבש המטכ"ל .מה הייתה עמדת בגין בין ה– 2ל– 5ביוני בסוגיית הפתיחה
במלחמה? לאורך השנים הציג בגין שתי גרסאות באשר לרקע להכרעת הממשלה בעד מכה מקדימה
ובאשר לעמדתו האישית .במהדורה המעודכנת של ספרו על מלחמת ששת הימים ,שראתה אור
כשנתיים אחרי המלחמה ,טען משה גלבוע כי בישיבה הממשלה ב– 4ביוני  1967נקט בגין גישה
מתונה והציע לעמיתיו החדשים לשגר שוב שליח סודי מיוחד לראשי המדינות או לארצות–הברית
בלבד ,כדי להעמידם על עובדות הכיתור ולגייסם לימין ישראל 47.הפרסומים שקדמו לפרסום ספרו
של גלבוע העמידו את מנהיג גח"ל במבוכה .השבחים שזכה להם בספר על מתינותו בישיבת הממשלה
המכריעה ,נראו בעיניו באותה שעה ,זמן לא רב לפני הבחירות לכנסת השביעית ,כחותרים תחת
תדמיתו האקטיוויסטית ותחת דימויו כמי שעם הצטרפותו לממשלת אשכול הביא לתפנית במדיניותה
ולפתיחת המלחמה .בגין מיהר לפרסם הכחשה לפרשנות שהעניק גלבוע לעמדתו וקבע כי התיאור
בספר העתיד להתפרסם ,משולל כל יסוד 48.בוועידת 'תכלת לבן' )סיעת חירות בהסתדרות הכללית(
שהתקיימה בסוף מאי  1969סיפר בגין לקהל תומכיו כי ביום שבו מונה לשר עודד את מפקדי צה"ל:
'אל תדאגו ,תהיה החלטה' 49.בקיץ  1970חזר גח"ל לאופוזיציה ,ובשנים הבאות טען בגין בהתמדה כי
ערב מלחמת ששת הימים תמך בפתיחה במלחמה .הוא הבליט את הביקורת שמתחו חברי המטכ"ל על
הססנותה של ממשלת אשכול וסיפר כי בהפסקת הדיון בישיבת הממשלה ב– 2ביוני שוחח עם משה
דיין וסיכם עמו כי אם לא תחליט הממשלה על פתיחה במתקפה ,יודיעו על פרישתם ממנה .בעקבות
השיחה הרשה לעצמו מנהיג גח"ל ,על פי עדותו ,להבטיח לחברי המטכ"ל כי בסופו של דיון תחליט
הממשלה לתקוף .בגין כתב על כך' :מפקדי הצבא זכרו לי ,אם מותר לומר כך ,את חסד ההודעה מ–2
ביוני ,ימים רבים אחרי הניצחון' 50.בפרספקטיבה של חמש שנים הציג מנהיג גח"ל שלושה נימוקים
להחלטת ממשלת ישראל לפתוח במלחמת ששת הימים :ההמתנה הארוכה שצה"ל לא יכול היה
לעמוד בה ,המתח שנוצר בין מפקדי הצבא לרשות האזרחית והגדלת מספר האבדות במקרה של
המתנה נוספת .אם כן על פי הגרסה הראשונה שהציג בגין ,מלחמת ששת הימים הייתה בלתי נמנעת
ונכפתה על ישראל ,והוא עצמו צידד ללא היסוס במתקפת מנע.
47
48
49
50

מ"א גלבוע ,שש שנים שישה ימים :מקורותיה וקורותיה של מלחמת ששת הימים ,תל–אביב תשכ"ח ,עמ' .15
'בגין :פירושיו של גלבוע חסרי יסוד' ,ידיעות אחרונות 12 ,במאי .1969
'בגין :אמרתי לאלופי צה"ל  3ימים לפני המלחמה :אל תדאגו תהיה החלטה' ,היום 30 ,במאי .1969
מ' בגין' ,הפגישה ב– 2ביוני' ,מעריב 2 ,ביוני .1972
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אולם עשר שנים מאוחר יותר הוסיף בגין ,שהיה עתה ראש הממשלה ,גוונים ודגשים חדשים
לגרסתו על נסיבות פרוץ מלחמת ששת הימים .בעקבות הביקורת שנמתחה על מבצע שלום הגליל,
קבע בגין כי מלחמת ששת הימים ,בדומה לפלישה ללבנון בשנת  ,1982הייתה מלחמת בֵררה .בהרצאה
שנשא במכללה לביטחון לאומי ב– 10באוגוסט  1982הציג בגין את מלחמת ששת הימים כמלחמת
מגן שממשלת ישראל החליטה עליה אף שהיו לפניה אפשרויות לסיים את המשבר בדרכים אחרות.
בלשונו של ראש הממשלה בגין 'יש תמיד
מקום לשיקול רב אם צריך להשתמש ב"קאזוס
בלי" ,כדי שיהיה "בלום" ]מלחמה[':
אין שום הוכחה שנאצר עמד לתקוף אותנו ][...
אנחנו החלטנו לתקוף אותו .היתה זו מלחמת הגנה
עצמית במובן הנשגב ביותר של המושג .ממשלת
הליכוד הלאומי שהוקמה אז החליטה פה אחד:
אנחנו ניטול את היוזמה ונתקיף את האויב ,נהדוף
אותו לאחור ,ונבטיח בכך את ביטחון ישראל ואת
עתיד האומה .לא עשינו זאת מתוך חוסר ברירה.
יכולנו להוסיף ולהמתין .יכולנו לשלוח את הצבא
הביתה .מי יודע אם בכלל היתה באה עלינו
התקפה .אין שום הוכחה )לכך( .יש כמה הוכחות
בכיוון ההפוך ]![51 .
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אין ספק שיש להעריך את דבריו המאוחרים של בגין בהקשר שבו נאמרו :רצונו של ראש הממשלה
לחזק את הלגיטימציה להחלטת הממשלה לפלוש ללבנון באמצעות הקבלתה למלחמת ששת הימים,
שנתפסה בשכבות רחבות בציבור כמלחמת אין בררה מובהקת ומוצדקת 52.למרות זאת נראה כי על
רקע המחקר ההיסטורי המעודכן של אירועי קיץ  ,1967ניתן כיום לזהות לפחות גרעין של אמת
בתיאורו של בגין את המצב ערב מלחמת ששת הימים .הדברים עשויים גם לשפוך אור נוסף על
תפיסת המציאות המדינית–ביטחונית של מנהיג גח"ל בתקופת ההמתנה ועל הערכותיו את דרך
הפעולה הרצויה של ישראל.
ב– 28במאי החליטה ממשלת ישראל להמתין שבועיים עד שלושה כדי לבחון את הישגי המאמצים
הבין–לאומיים בהנהגת ארצות–הברית לפתיחת המצרים .לא מצאתי במקורות כל אזכור להתנגדות
של בגין או של גח"ל להחלטה על הדחייה הממושכת של המתקפה האפשרית ,אף שאין ספק כי היו
מודעים להחלטה .ניתן לראות בכך עדות נוספת לעמדה המתונה שנקט בגין במהלך המשבר ולהעדפתו
מציאת פתרון מדיני שימנע מלחמה .גם בישיבה המשותפת לוועדת השרים לענייני ביטחון ולמטכ"ל
ב– 2ביוני לא הביע בגין תמיכה פומבית בעמדת האלופים .כמו שרי הממשלה האחרים השקיף מנהיג
גח"ל על המתרחש תוך התייחסות לשיקולים רחבים מאלה של ראשי הצבא .עדותו של ישראל ליאור,
 51דברי בגין במכללה לביטחון לאומי :מ' בגין' ,מלחמת בלית–ברירה או מלחמת עם ברירה' ,מעריב 20 ,באוגוסט .1982
 52א' יריב ,הערכה זהירה ,תל–אביב  ,1998עמ' .5756
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מזכירו הצבאי של אשכול ,מחזקת את הטענה שהופיעה בספרו של גלבוע כי בדיונים המכריעים של
ממשלת הליכוד הלאומי ערב המלחמה צידד בגין בעמדות מתונות .ליאור טען כי בישיבת הממשלה
ב– 4ביוני היה בגין רחוק מלשוש אלי קרב ואף הציע לשלוח את שר החוץ או אישיות דיפלומטית
בכירה אחרת )ככל הנראה מאיר עמית( לפגישות הסברה עם ראשי מדינות ובעיקר עם צמרת הממשל
בוושינגטון 53.במקביל להצעה זו קרא בגין
להקים ועדה מצומצמת שתחליט על מועד
הפעולה הצבאית ,כיוון ש'אסור שהמשכת
הפעולה הדיפלומטית תפריע למלחמת
ההתגוננות הלאומית של צה"ל'.
מהמקורות הגלויים ניתן להסיק בשלב
זה כי בגין היה אמביוולנטי ביחסו להחלטה
לפתוח במתקפת מנע .מהם השיקולים
שעשויים היו להגביר את דבקותו בהמשך
המאמץ הדיפלומטי למניעת התלקחות במזרח
התיכון? שיקול אפשרי אחד היה רגישותו
הגבוהה לחיי אדם .בגין היה מודע זה שנים
מספר לסכנות שנשקפו לעורף הישראלי
במקרה של מלחמה כוללת .הוא אף שמע את
54
ההערכות של מפקדי צה"ל בדבר החשש לאלפים רבים של הרוגים ,ובישיבות ועדת החוץ והביטחון
נחשף למידע ביטחוני מסווג שהעצים את חרדתו מפני הסכנות החמורות שצופנת מלחמה כוללת
לעורף הישראלי ,לצה"ל וליכולת הגרעינית של ישראל.
סיבה אחרת להצעתו של בגין לשלוח את שר החוץ לסדרת פגישות נוספת הייתה ככל הנראה
הערכתו כי על מנת להכריע את מדינות ערב במקרה של עימות צבאי זקוקה ישראל לתמיכה
של מעצמה מערבית .בנושא זה ניזון מנהיג גח"ל מדברים ששמע מבן–גוריון בפגישתם במוצאי
שבת ה– 27במאי  1967בביתו של בן–גוריון ,וכן משמעון פרס ,שעמו היה בקשר הדוק לאורך
המשבר 55.יש לזכור שבגין ותנועת 'חרות' הטילו במשך שנים רבות את יהבם הדיפלומטי על צרפת
כמעצמה המערבית שעמה על ישראל לכרות ברית אסטרטגית .העמדה הנוקשה שביטא דה–גול,
נשיא צרפת ,בקיץ  1967נגד כל תוקפנות ישראלית תרמה ככל הנראה לנכונותו של בגין לתמוך
בתקופת המתנה נוספת ,בתקווה שהדיפלומטיה הישראלית תצליח לגייס את תמיכת צרפת או
ארצות–הברית.
 53א' הבר ,היום תפרוץ מלחמה :זיכרונותיו של תת–אלוף ישראל ליאור ,המזכיר הצבאי של ראשי הממשלה לוי אשכול וגולדה
מאיר ,תל–אביב תשמ"ח ,עמ'  ;220א' בראון ,חותם אישי :משה דיין במלחמת ששת הימים ואחריה ,תל–אביב תשנ"ז ,עמ' .45
 54בגין שמע מאחד ממפקדי צה"ל הערכה כי במלחמה הקרבה צפויים להיהרג  30,000ישראלים ,ראו :מ' בגין' ,ניסיונות
להעכיר שעה יפה' ,מעריב 5 ,ביוני .1973
 55יומני בן–גוריון 27 ,במאי  ,1967אב"ג.
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אין לשלול גם את השפעתן של סיבות פוליטיות או תדמיתיות על גיבוש עמדתו המתונה של בגין.
במהלך ההתרחשויות שקדמו למלחמת ששת הימים נאלץ בגין לגבש את עמדתו ,שלא כבמלחמות
ישראל הקודמות ,תוך התחשבות בגורמים נוספים מחוץ לתנועת 'חרות' .הוא עמד בראש גח"ל,
שכלל לא רק את תנועת 'חרות' האקטיוויסטית ,אלא גם את 'המפלגה הליברלית' ,המתונה והזהירה
יותר בהשקפותיה המדיניות והביטחוניות .בשנה שקדמה לתקופת ההמתנה התגלע משבר ביחסים
בין תנועת 'חרות' ל'מפלגה הליברלית' ,וגח"ל הגיע עד סף פירוק — עובדה שחייבה את בגין לנהוג
בזהירות יתרה בכל הקשור לעמדות המדיניות שביטא באביב  56.1967יתרה מזאת ,בגין היה מודע
לביקורת החריפה שנמתחה על הצהרות ועמדות שהשמיע בעבר ,ושקיבעו את דמותו בעיני הציבור
כמנהיג מפלגת מלחמה ,אשר אסור להפקיד בידיו את השלטון מחשש שינקוט מדיניות הרפתקנית
שתסכן את היציבות בישראל .על רקע זה הקפיד בגין שלא לשוב ולבלוט בקיצוניותו ,אלא להפגין
שיקול דעת ביחס לאירועי משבר ההמתנה57.
השיקולים המדיניים והביטחוניים והשיקולים הפוליטיים האישיים שהנחו את בגין עשויים להסביר
גם את פעילותו למינוי בן–גוריון לראשות הממשלה או לתפקיד שר הביטחון .הפנייה אל בן–גוריון,
שהצהיר על התנגדותו לפתיחה מהירה בפעולה צבאית ,השתלבה בעמדתו של מנהיג גח"ל בכל
הקשור לדילמה המדינית–ביטחונית שבפניה ניצבה הנהגת מדינת ישראל.
מכל מקום אף שבדיוני הממשלה שקדמו לפרוץ מלחמת ששת הימים ביטא בגין קו שקול ורחוק
מדימויו כהרפתקן ,הרי כמו רבים מחבריו החדשים לממשלה הושפע מהעמדות הנחרצות שביטאו
מפקדי הצבא ומההערכות בדבר הקושי של כלכלת ישראל לעמוד בתקופת המתנה ממושכת ,ולכן
בסיכומו של הדיון הצביע בעד תקיפה ישראלית מקדימה 58.עם זאת בגין לא שש אלי קרב גם
לאחר שממשלת ישראל החליטה לפתוח במתקפה על מדינות ערב .כך עולה מעמדתו בנושא הוראות
הממשלה לצה"ל בכל הנוגע לחזית המזרחית ,נושא שעלה מיד עם פרוץ המלחמה .הברית שכרת
חוסין עם נאצר יצרה פוטנציאל גבוה לעימות ישיר בין ישראל לירדן ,ולכאורה הגיעה שעת הכושר
לכיבוש הגדה המערבית ולהגשמת עקרון שלמות המולדת.

סטטוס–קוו טריטוריאלי לנצח? בגין וכיבוש הגדה המערבית
החומר הגלוי לפני אינו מספק מידע נרחב על דיוני הממשלה על כיבוש הגדה המערבית .אולם
מהמידע שדלף עולה כי ביום הראשון למלחמת ששת הימים ,ב– 5ביוני  ,1967העביר אשכול למלך
חוסין — ככל הנראה בידיעת בגין — אזהרה לבל ייכנס למלחמה ,ובצדה הבטחה להימנע מפעולות נגד
הצבא הירדני בגדה 59.האזהרה הועברה למלך ירדן בשלושה ערוצים שונים ,במטרה לוודא שהמסר
יגיע במהירות ליעדו .שעות ספורות לאחר שהשתלט הצבא הירדני על מתחם מפקדת האו"ם ב'ארמון
56
57
58
59

א' גולדשטיין"' ,הפריצה הגדולה" :מנחם בגין ב"תקופת ההמתנה"' ,עיונים בתקומת ישראל ,(2007) 17 ,עמ' .380345
ראו לדוגמה דבריו של בגין באספת עם ברמלה' :בגין בשבח חוכמת הסבלנות' ,הארץ 25 ,במאי .1967
מ' אורן ,שישה ימים של מלחמה :המלחמה ששינתה את פני המזרח–התיכון ,אור–יהודה תשס"ד ,עמ' .198
שם ,עמ'  ;228נאור ,בגין )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .103102
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הנציב' בירושלים ,עשתה ממשלת ישראל ניסיון נוסף להחזיר את השקט לחזית המזרחית .שדר
נוסף שהועבר למלך חוסין קבע כי אם ינצור צבאו את האש ויפנה את 'ארמון הנציב' ,תהיה ישראל
נכונה להבטיח ,באמצעות האו"ם וארצות–הברית ,כי יישמרו גבולות שביתת הנשק בין ישראל לירדן
משנת  60.1949כלומר גם לאחר ההישג המזהיר של חיל האוויר בתחילת המלחמה ,מוכנה הייתה
ממשלת הליכוד הלאומי להתחייב להקפיא את המצב הטריטוריאלי בינה לבין ממלכת ירדן .בגין
עצמו הכחיש ,זמן קצר לפני מותו ,כי שותף בימי המלחמה הראשונים בסוד המסרים שהועברו לחוסין
בניסיון למנוע מלחמה בין ישראל לירדן .כשנשאל על ידי מוטה גור על סוגיה זו ענה' :מלכתחילה לא
ידעתי על הודעה זו למלך חוסיין .נודע לי הדבר בהמשך פעולתי בממשלת הליכוד הלאומי'61.
מיעוט המקורות הגלויים מקשה להעריך את מהימנות עדותו המאוחרת של בגין .הדעת נותנת כי
המהלך שנתפס על ידי הצמרת המדינית כחשוב מאוד ,כיוון שנועד למנוע מישראל לוחמה בשלוש
חזיתות בעת ובעונה אחת ,הובא לידיעת שרי הממשלה ,קל וחומר לידיעת חברי ועדת השרים לענייני
ביטחון .על פי עדותו המפורשת של ארנן עזריהו )'סיני'( ,מנהל לשכתו של השר ישראל גלילי,
הטיל ראש הממשלה אשכול על גלילי להביא לידיעת דיין ,יגאל אלון ובגין את תוכן ההתחייבות
הישראלית למלך חוסין ,בטרם תועבר ליעדה .הטקסט ,על פי עדותו של 'סיני' ,כלל התחייבות כי
כל ממשלות ישראל ,גם בעתיד ,יהיו מחויבות לסטטוס–קוו הטריטוריאלי בין ישראל לירדן .גלילי
פנה לבגין ,קיבל את הסכמתו וסיפר למנהל לשכתו כי מנהיג גח"ל הציע לשנות את הניסוח כך
שההתחייבות תחול על 'ממשלת ישראל לדורותיה' 62.לצערי בשלב זה אין ביכולתי לאשש את אמינות
הפרשה על מסמכים כתובים63.
לא קשה להניח כי לבגין ,שראה בכיבוש הגדה המערבית 'ניצחון אידיאולוגי רטרואקטיבי' 64,היה
עניין לטשטש את נכונותו להשלים עם הסטטוס–קוו הטריטוריאלי עם ממלכת ירדן ולוותר על שעת
הכושר להשגת המולדת השלמה ,שכה הִרבה להצהיר על נאמנותו לה .אם אכן נתן בגין את ברכתו
לשדר שהועבר לירדן ,הרי הייתה בכך מבחינתו נכונות לוויתור על הזדמנות לכיבוש אזורים שמאז
ומתמיד שאף להעביר לשלטון ישראלי .אם כך היום הראשון למלחמת ששת הימים היה נקודה רבת
חשיבות בתהליך הפרגמטיזציה של עקרון שלמות המולדת של בגין .ניתן להסביר עמדה כזו בחרדתו
הגדולה מריבוי הנפגעים הישראלים במלחמה רב חזיתית .כל עוד לא היה משוכנע במחיר הניצחון
60
61
62

63
64

י' רבין' ,היקשים לגבי ההווה והעתיד' ,אות 3 ,ביוני  ;1971מ' בריצ'ר' ,המאבק המדיני על ירושלים' ,א' שאלתיאל
)עורך( ,פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש ,ספר זיכרון ליעקב הרצוג ,ירושלים תשמ"א ,עמ' .407406
'מנחם בגין על מלחמת ששת הימים :בראיון למוטה גור ,זמן קצר לפני מותו' ,ח' נבון וב' עמיקם ,גבעת התחמושת:
 25שנה לאיחוד ירושלים ,ירושלים תשנ"ב ,עמ' .22
ריאיון המחבר עם ארנן עזריהו )'סיני'( ,יוני  .2005אני מבקש להודות ליגאל קיפניס על שהפנה את תשומת לבי לעדותו
של 'סיני' .שנינו התחקינו יחד אחר פרשת ההתחייבות הטריטוריאלית למלך חוסין ביום הלחימה הראשון' .סיני' טען
כי לאחר שהתקבלה הסכמת שלושת השרים ,הוצג נוסח הפנייה לירדן במליאת הממשלה .לדבריו גלילי התרשם
מהאחריות שהפגין בגין ,שלא דיבר על 'ארץ אבותינו' אלא היה מוכן לתמוך במהלך שישרת את מטרותיה של מדינת
ישראל.
ייתכן שלא רק לבגין אלא גם לאשכול ,לדיין ולאלון היה עניין להשכיח את תוכן הפנייה למלך חוסין ,שהעידה על עצמת
החרדה שבה היו נתונים ועל הסכמתם לוותר בשם מדינת ישראל על כל תביעה טריטוריאלית ממזרח לקו הירוק.
כפי שקבע נאור ,ארץ–ישראל )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .68
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הישראלי על מצרים ,חשש בגין לדרוש פתיחת חזית נוספת ,מול ירדן .בגין ,כמו חברי גח"ל האחרים
בוועדת החוץ והביטחון ,הכיר את תפיסת המלחמה של צה"ל ,ששאפה לצמצם את הלחימה לחזית
אחת בלבד לצורך הכרעה .ייתכן שעמדתו של השר החדש בגין בעניין זה הושפעה מעמדתו של דיין,
שהיה בעיניו מצביא מהולל .הדעת נותנת גם כי בגין נמנע מלהתנגד לניסיון לשכנע את המלך חוסין
שלא להצטרף למלחמה כדי לא להצטייר בפני חבריו לממשלה ,מיד עם מינויו כשר ,כמי ששבוי
בכבלי הרטוריקה התנועתית ,אינו נוהג בשיקול הדעת המתחייב מהאחריות שהוטלה על כתפיו ואינו
שם רסן להרפתקנותו.
מכל מקום ,ביומה הראשון של מלחמת ששת הימים השלים השר בגין תמורה אידאולוגית רבת
חשיבות :הוא הפנה עורף לתפיסת שעת הכושר ,שעל פיה רעיון שלמות המולדת היה לא רק עיקרון
מקודש אלא תכנית לפעולה של ממשלת ישראל .בשבתו סביב שולחן הממשלה בקיץ  1967נהג בגין
בדרך שונה בתכלית מהדרך שעליה המליץ בהיותו מנהיג תנועת 'חרות' האופוזיציונית המבודדת,
עם הקמת המדינה ובמהלך העשור הראשון לקיומה .כובד האחריות ,שיקול הדעת שנוצר כתוצאה
מהבגרות האישית והפוליטית ,הפרגמטיזם שהתחייב מעמידתו בראש גוש מפלגות שכלל בתוכו
חוגים מתונים בסוגיות המדיניות ,וההזדמנות לשתף פעולה עם ראשי מפלגת השלטון — כל אלה
הביאו את בגין לצרף את הסכמתו להתחייבות ישראלית שמשמעה זניחת האפשרות לכיבוש הגדה
המערבית של ארץ–ישראל מידי ממלכת ירדן .הדרך הפוליטית והאידאולוגית הארוכה שעשה מאז
הקמת המדינה ,ושהובילה אותו אל ממשלת הליכוד הלאומי ,גרמה לבגין להימנע מלדרוש לממש את
שעת הכושר של התלקחות מדינית וצבאית כדי להגשים את 'חוק העולם' — חפיפה בין שטחי מדינת
ישראל לשטחי ארץ–ישראל.
בעקבות ההתפתחויות ביום הראשון למלחמה התוו אשכול ,דיין והרמטכ"ל יצחק רבין לצה"ל,
בערבו של ה– 5ביוני  ,1967את סדר העדיפויות ליום המחרת :השלמת כיבוש שארם–א–שיח' ולאחר
מכן כיבוש הגדה המערבית 65.המשך ההתפתחויות בחזית המזרחית היה תולדה של תנופת הכיבוש
של צה"ל ולא של תהליך קבלת החלטות מסודר של הדרג המדיני 66.כפי שטען גלוסקא ,המטכ"ל
פעל כבר שנים מספר קודם לכן ,בשעה שרעיון שלמות הארץ היה עדיין רעיון רדום בשיח הפוליטי
בישראל ,כשדולה להרחבת הגבולות .הרמטכ"ל רבין וראש אגף המבצעים עזר וייצמן התבטאו כל
אחד על פי מזגו בזכות הצורך להרחיב את גבול ישראל עד הירדן 67.על רקע זה אך טבעי היה
שבתגובה על הפעילות הצבאית הירדנית מיהר צה"ל לכבוש את השטח שממערב לירדן .אולם לא היו
לישראל בקיץ  1967תביעות טריטוריאליות מירדן ,ותכניות המלחמה המקוריות קבעו לכוחות צה"ל
בחזית המזרחית תפקיד הגנתי בלבד .יש להסיק מכך כי ההחלטה המהירה על כיבוש שטחי הגדה
המערבית נבעה מהכעס על מהלכיו של המלך חוסין ,מתנופת הניצחון במלחמה ומהמאוויים הרדומים
 65י' רוזנטל )עורכת( ,יצחק רבין :ראש ממשלת ישראל  ,19951992 ,19771974מבחר תעודות מפרקי חייו ,א:
 ,19671922ירושלים תשס"ה ,עמ' .492
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להשתלט על 'ארץ התנ"ך' שניעורו בִּן יום .בישיבת הממשלה ב– 6ביוני אחר הצהריים ,שעות לא
רבות לאחר העברת השדר האחרון למלך חוסין ,כבר היה ברור שצה"ל שועט קדימה.
המחלוקת שפרצה בדיוני הממשלה או ועדת השרים לענייני ביטחון על הצורך למהר ולהשלים את
ההשתלטות על הגדה המערבית הייתה ככל הנראה מינורית למדי .בניגוד לאשכול ולשרים אחרים
שהיו משוכנעים כי ישראל לא תוכל להחזיק בשטחים שייכבשו בגדה לאורך זמן ,הצהיר בגין' :זה
שחרור החלק המזרחי של ארץ–ישראל המערבית' .דיין הציע להסתפק בכיבוש הרכסים ולא להשלים
את הכיבוש עד נהר הירדן ,אך בגין ושרי 'אחדות העבודה' תבעו להשלים את כיבוש כל השטח
שממערב לנהר .לעומת זאת הדגיש בגין כי אין הוא תובע לחצות את הירדן 68.למחרת היום ,על
רקע הלחץ הגובר להפסקת אש ,חזר בגין על עמדתו והדגיש את הצורך הדחוף לכבוש את חברון
ולהשלים את כיבוש השטח שעד הירדן לפני הפסקת האש 69.דיון זה לא עורר עניין רב מיד לאחר
מלחמת ששת הימים ובשלב המוקדם של המחקר ההיסטורי .עיקר תשומת הלב הופנתה לוויכוחים
בשאלת דרך הפעולה הרצויה במזרח ירושלים וברמת הגולן .יום לאחר שהיה בגין מוכן לעשות ויתור
רב משמעות על מימוש העיקרון שעמד לאורך שנים במרכז השקפת עולמו של הימין הרוויזיוניסטי,
נוצרה מציאות מדינית חדשה לחלוטין .ומנהיג תנועת 'חרות' וגח"ל הפך ,לצדו של אלון ,לראש
הלובי הפנים–ממשלתי למימוש ההזדמנות ההיסטורית החדשה70.

סיכום
מלחמת ששת הימים יצרה מציאות גאופוליטית חדשה במזרח התיכון .תוצאותיה טרפו את קלפי
המערכת הפוליטית הישראלית .היא פתחה פתח לבגין להתחיל בתהליך מחיקה וטשטוש של המהלך
הפרגמטי שעשה בעשור השני לקיומה של מדינת ישראל ביחסו לרעיון שלמות המולדת .הוויתור
ההדרגתי על רעיון שלמות המולדת כאבן בוחן במדיניות החוץ הישראלית היה תוצאה של צורך
פוליטי ושל כורח להסתגל למציאות הישראלית שהתפתחה עד  .1967מגמתו של בגין להפוך למנהיג
של מפלגה רחבה ,שתוכל לקרוא תיגר על שלטון מפא"י ,תרמה לפרשנות הפרגמטית שהציג לעיקרון
הרוויזיוניסטי המקודש .הרצון לבנות לתנועת 'חרות' דימוי מהוגן ומתון ולמחוק את תווית מפלגת
המלחמה שהודבקה לה ,והדרישה המתמדת של 'הציונים הכלליים' ו'המפלגה הליברלית' מבגין
להצניע כל מה שיעצים את הדימוי הקיצוני והאיֶרֶדנטי ,דימוי של מי שמבקש לשוב ולשלוט בחלקי
ארץ שבתחומי מדינה אחרת ,אילצו את מנהיג גח"ל למתן את ניסוחיו .הכורח של בגין וחבריו ליישר
קו עם מגמת החברה הישראלית כולה להשלים עם פסק הדין הטריטוריאלי של מלחמת העצמאות,
תרם אף הוא להפיכתו של רעיון שלמות המולדת מיעד להגשמה מידית לחזון ,כמעט בעל תפקיד
חינוכי בלבד ,לדורות הבאים .האירוניה של ההיסטוריה התגלתה בכך שדווקא משנוצרה שעת הכושר
 68ת' שגב :1967 ,והארץ שינתה את פניה ,ירושלים  ,2005עמ'  .381המקורות שעליהם התבסס שגב לא עמדו לרשותי.
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שלה ייחל שנים ארוכות ,סמך בגין ידו על נסיגה מהיומרה לנצל התלקחות אזורית כדי לשחרר את
שטחי ארץ–ישראל שממערב לירדן .האירוניה של ההיסטוריה שבה והתגלתה זמן קצר לאחר שהביע
מנהיג הימין הרוויזיוניסטי את נכונותו שלא לממש את עקרון שלמות המולדת ,כאשר ממשלת
אשכול ,שבגין היה אחד מחבריה ,הורתה לצה"ל לכבוש את שטחי הגדה המערבית.
בכל הקשור לבגין ולרעיון שלמות המולדת יצרה מלחמת ששת הימים מציאות חדשה לחלוטין.
נאור ציין כי מנהיג גח"ל כינה את מלחמת ששת הימים 'מלחמת הפדות והישע' 71.במכתב ששלח אל
ישעיהו מחנאי ,מוותיקי תנועת ההתיישבות הרוויזיוניסטית ,כתב בגין:
שמחתי כי שמת לב לשם בו השתמשתי לגבי המלחמה האחרונה' .מלחמת ששת הימים' ,יש אומרים הוא
שם צנוע ,אך לדעתי הוא פשטני מדי במיוחד אם רואים אנו את הבנים — ומספר רב הוא — שנפלו אחרי
ה– 11ביוני .כמובן קשה לעמוד נגד מושג המשתרש והולך ,אבל בהזדמנות הניתנת יש להעלות את השם
שאינו קשור במספר הימים אלא במהות ההיסטורית של המלחמה .וכן ,לא נצחון היה לנו .ישועה גדולה באה
לנו72 .

בגין ותנועתו חשו עם סיום המלחמה כי 'המהות ההיסטורית' של מלחמת ששת הימים מעידה על
צדקת הפרשנות שהציע הימין הרוויזיוניסטי למטרות התנועה הציונית ולדרכי פעולתה .בגין וחבריו
חוו תחושת ניצחון היסטורי וראו באירועי קיץ  1967הוכחה לצדקת עמדותיהם ,שהוצגו עד אז כחסרות
כל בסיס מציאותי .המטרות הטריטוריאליות של התנועה הרוויזיוניסטית הושגו אמנם על ידי ממשלה
בהנהגת תנועת העבודה ,אך לא היה בעובדה זו כדי לעמעם את תחושת הניצחון ההיסטורי של תנועת
'חרות' .מבחינה רעיונית הפך רעיון שלמות המולדת ,בעקבות הניצחונות הצבאיים במלחמת ששת
הימים ,מאמונה סהרורית שעלולה הייתה להוביל את מדינת ישראל להרפתקנות צבאית שתסכן את
יציבותה ,להשקפת עולם המקובלת על קבוצות גדולות ומגוונות בחברה הישראלית .הפוליטיקה של
שלמות המולדת הפכה מעיסוק בנושא הזוי לעיסוק באקטואליה.
התעוררותו המחודשת של הדיון בגבולותיה של מדינת ישראל ,שהיה רדום בשנים שחלפו
ממלחמת העצמאות ,שירתה את הפוליטיקה של גח"ל בדרך נוספת :בשנת  1948נדמה היה כי פולמוס
החלוקה הוכרע ,אך תשע–עשרה שנה מאוחר יותר שב הפולמוס ההיסטורי ונפתח — בהיפוך רב
משמעות .הסטטוס–קוו הטריטוריאלי החדש של מדינת ישראל תאם לראשונה את האידאולוגיה ואת
הרטוריקה של תנועת 'חרות' ולא עמד בסתירה לה .עקרון שלמות המולדת הפך בן יום מאידאולוגיה
של שינוי לאידאולוגיה של סטטוס–קוו 73.השילוב בין הטענות הלאומיות–המסורתיות–ההיסטוריות
מזה והביטחוניות מזה ,לבין ההתייצבות נגד המבקשים לשנות את המפה החדשה של מדינת ישראל,
העניק לתפיסת שלמות המולדת כוח פוליטי ופסיכולוגי מהמעלה הראשונה .בדרך זו הפך רעיון
'שלמות המולדת' מגורם המגביל את צבירת הכוח של הימין הציוני למנוף לגיוס תמיכה ועָצמה.
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