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כבר ארבעים וארבע שנים ישראל שולטת ברמת
הגולן ,יותר מזמן שלטונה של סוריה )עשרים
ואחת שנים( ,ומשנות המנדט הצרפתי )עשרים
ואחת שנים( גם יחד בחבל הארץ הזה .אלא
שאחיזתה של ישראל בשטח זה ,שלא כזו של
קודמותיה ,אינה ברורה ואינה מקובלת בקהילה
הבין–לאומית ואפילו במדינת ישראל עצמה.
ויכוחים ודיונים — פומביים וסודיים כאחד —
בנושא השליטה ברמת הגולן התנהלו בישראל
עוד לפני שכבש צה"ל את הרמה .ראשיתם
בתכניות צבאיות שהוכנו עם סיום מלחמת
העצמאות ,בשנת  ,1949ושיאם בוויכוחים חריפים
בממשלה ביומיים שלפני כיבוש הרמה במערכה
קצרה ב– 9וב– 10ביוני  .1967מאז ישראל מחזיקה
ברמת הגולן ,ואף ניהלה מלחמה קשה באוקטובר
 1973כדי לשמור על אחיזתה בשטח הזה .יש
ברמה יותר משלושים יישובים ישראליים ,לצד
ארבעה כפרי דרוזים גדולים ,ששומרים על זיקה
הדוקה לסוריה .מאז מלחמת ששת הימים מתנהל
בישראל ויכוח פומבי נמרץ על המדיניות הרצויה
באשר לרמת הגולן .כאשר יש פעילות דיפלומטית
בעניין עתיד רמת הגולן ,ולעתים בזמן מערכות
בחירות לכנסת ,מתעצם הוויכוח ,אך בדרך כלל
הוא אינו בולט ואינו עולה לכותרות באמצעי
התקשורת אלא רוחש מתחת לפני השטח .אין
בכך להפחית מעצמתו ,כיוון שהוויכוח הזה נמצא

תמיד בתודעה הציבורית בישראל ,גם אם אינו
מעורר סערת רגשות גדולה כפי שמעורר הוויכוח
על גורל שטחי יהודה ושומרון )הגדה המערבית(,
המיושבים בפלסטינים וביהודים ישראלים ביחד.
בזירה הבין–לאומית הוויכוח על רמת הגולן אינו
ויכוח עם גוף שאינו מדינה מוכרת ואינו על הקמת
ישות מדינית חדשה ,אלא ויכוח עם מדינה שכנה,
סוריה ,על התנאים והצורה של השליטה ברמה ,אם
בידי ישראל או בידי סוריה .זו אינה מחלוקת בין–
לאומית דו–צדדית ,בין ישראל לסוריה בלבד ,אלא
מעורבים בה גורמים נוספים — מדינות השואפות
לבסס את מעמדן כמעצמות אזוריות ,המעצמות
הגדולות והאו"ם .השקפתה הרשמית של מדינת
ישראל ופעולות הממשלה הן שקבעו את מצבה של
רמת הגולן ,ובכך בא לדון יגאל קיפניס בספר זה.
המחקר נכתב מנקודת מבט ישראלית .קהל
היעד שלו הם קוראים ישראלים ,והשאלה שהוא
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מבקש לענות עליה מתמקדת בישראל .המקורות
שהשתמש בהם הם בעיקר מקורות ישראליים —
ויש להדגיש כי המקורות הסוריים אינם נגישים
בשום אופן לחוקרים ככלל .הוא עוסק רק
במה שהתרחש בישראל ,במה שעשו מוסדות
ישראליים ואנשים מישראל .אין בספר כל ניסיון
לבחון התרחשויות היסטוריות מחוץ לישראל ,לא
בסוריה ,לא במדינות אחרות ולא בקהילה הבין–
לאומית .וכך כותרת המשנה 'הגולן בין סוריה
וישראל' אינה משקפת את תוכן הספר .הספר
אינו על הגולן אלא על מדיניות ישראל הרשמית,
מדיניות הממשלה ושלוחותיה — ובהן הסוכנות
היהודית ,שלא עשתה ושאינה עושה דבר בניגוד
לרצון הממשלה — באשר להתיישבות הישראלית
בגולן .הספר אינו עוסק בהיסטוריה הצבאית
של הגולן מאז שהיה לאזור היריבות הצבאית
בין ישראל לסוריה ,וגם אינו נוגע במשמעות
ובחשיבות של הגולן לישראל ולסוריה מבחינה
צבאית וביטחונית.
בתוך הגבולות האלה הביא קיפניס שפע
פרטים על האירועים שבחר להציג לקוראיו ,חלקם
אירועים שלא היו ידועים לפני כן ,וערך אותם על
פי תפיסתו .הוא מצא פער גדול בין הידע הציבורי
והזיכרון הקיבוצי בישראל על רמת הגולן לבין
ההיסטוריה של מדינת ישראל ברמת הגולן:
'מצאתי עד כמה הזיכרון שלי כפרט ושל רובנו
כחברה אינו תואם את מהלך האירועים בפועל'.
הוא הניח ,כך נראה ,שיש 'מהלך אירועים בפועל',
שהוא בעל קיום אובייקטיווי עצמאי ,ושאינו תלוי
בזיכרונם ובתודעתם של מי שהשתתפו באירועים
ושל מי שמתבוננים באירועים במבט היסטורי.
וכך ,עמוד אחד אחר כך ,כתב' :באשר לגולן,
מוצע לקורא לבחון את מידת הפער שבין זיכרונו
לבין העובדות ההיסטוריות לאור ממצאי ספר זה',
שבו המחבר מציע היסטוריה כפי שהוא רואה
אותה .בעמוד שאחרי זה תלה ב'פער המתקיים בין

הזיכרון לבין ההיסטוריה' את האשם בכך שאין
שלום בין ישראל לסוריה )עמ' טויז( .הספר עומד
על כמה הנחות יסוד ,שאינן כתובות במפורש אך
משתמעות בבירור מהכתוב .הנחות אלה הן כי
גורלה של רמת הגולן תלוי במדיניותה וברצונה
של ישראל ,כי שלום בין ישראל לסוריה יושג עם
החזרת רמת הגולן לשלטונה של סוריה — וזו הנחה
המקובלת על הכול בישראל — כי הסכם שלום
בין ישראל לסוריה הוא הסיום הראוי לתהליך
ההיסטורי הנדון בספר ,וכי הממשלות והציבור
בישראל רצו ורוצים בכך .הספר בא אפוא להסביר
מדוע עד סוף התקופה הנדונה בו לא הושג השלום
המיוחל ,אך באופן פרדוקסלי הקורא הביקורתי
עשוי להסיק מהמתואר בספר שהטענה שהציבור
והממשלה בישראל רוצים שלום היא כללית מדי
ואינה מדויקת .מחבר הספר מצביע למעשה על
פרדוקס המובנה בנוכחות ישראל בגולן בתקופה
הנדונה בספר — וכנראה גם לאחריה ועד היום:
הציבור והממשלה אכן רוצים שלום ,אך לא פחות
מכך הם רוצים להחזיק ברמת הגולן.
בארבעת הפרקים הראשונים מוצג רקע
היסטורי לדיון המרכזי ,והמחבר סוקר בהם מבחר
אירועים שהתרחשו מן המלחמה של 19491948
עד זו של  .1967באמצעות שורת אירועים אלה
הוא מבהיר את התפתחותם של המרכיבים השונים
ביחסי ישראלסוריה עד סיומה של מלחמת ששת
הימים .מרכיבים אלה של התהליך הנדון בספר,
הם כנראה גם המרכיבים שעמדו ושיעמדו במרכז
הדיונים בנושא עתיד רמת הגולן ,הן בישראל והן
בזירה הבין–לאומית ובמיוחד במשא ומתן עם
סוריה .מרכיב אחד הוא מתווה קו הגבול ובפרט
השאלה אם קטע בחוף הכינרת שייך לסוריה.
מרכיב אחר הוא מעמדם של שטחים משני צדי
הגבול שהיו או שהם בבעלות או בחזקה של
תושבי המדינה האחרת .מרכיב נוסף הוא הפירוז
של שטחים משני צדי הגבול ואולי של רמת הגולן
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כולה .מרכיב חשוב ביותר הוא סוגיית המים ,שכן
אחד ממקורות הירדן נמצא בשטח הגולן ,הכינרת
היא מאגר המים הראשי של ישראל ,וחלק גדול
של אגן הניקוז של הירדן נמצא בשטחה של
סוריה.
קו הגבול בין ישראל לסוריה הוא זה שקבעו
אחרי מלחמת העולם הראשונה שתי המעצמות
המנדטוריות באזור ,צרפת ובריטניה ,בין שטחי
המנדטים שלהן .יש בספר דיון בתהליך היווצרותו
של הגבול ,הן בכללו והן בפרטי פרטים של נקודות
גבול מסוימות ,אלה שכעבור עשורים רבים הפכו
לנקודות מחלוקת .באזורים הצמודים לקו הגבול
משני צדיו חלו שינויים רבים בהיקף האוכלוסייה
ובהרכבה עוד לפני שהיו סוריה וישראל למדינות
עצמאיות .מלחמת העצמאות של ישראל הביאה
לשינויים הגדולים ביותר באזור הגבול ,ויצרה
קווים נוספים ,שהידוע והחשוב שבהם הוא קו
שביתת הנשק של  ,1949הוא הקו הירוק.
בדיונו ביחסי הגבול של ישראל וסוריה החל
משנת  1949המחבר עוסק בשאלת האזורים
המפורזים ,במחלוקות על זכויות בעלות וחזקה
על קרקעות משני צדי הקו הירוק ,במאבק
השליטה על אזורי הגבול ובשאלת המים .מערכת
היחסים הזאת כללה תקריות אש רבות כבר
מתחילת התקופה ,משנת  ,1949ועד ההידרדרות
בשנים שמאז תחילת פעולת מוביל המים הארצי
בישראל ,ולבסוף הובילה למלחמה בין ישראל
לסוריה ביוני  .1967המחבר אינו מייגע את הקורא
ברשימת מלאי של המהלכים הדיפלומטיים
והאירועים הצבאיים ,שכולם ידועים זה זמן רב,
אלא בורר אירועים החשובים לדעתו להבנת
התהליך שהביא למלחמה ובעקבותיה להתיישבות
הישראלית ברמת הגולן.
המחבר אף מספק נתונים על האוכלוסייה
ברמת הגולן עד מלחמת ששת הימים ,נתונים
שחסרים בוויכוח הציבורי בישראל .רמת הגולן

לא הייתה ארץ ריקה )עמ'  ,96 ;8265הערה ;34
עמ'  ,(341333אך המחבר כותב על אוכלוסייה
זו בניטרליות חסרת מחויבות — ובלי התייחסות
לטענות מנוגדות בעניין זה — כי 'כ–120,000
תושבים סורים התפנו ]ההדגשה שלי[ מהשטח
שכבשה ישראל' )עמ'  .(87גורלה של האוכלוסייה
שישבה ברמת הגולן עד מלחמת ששת הימים היה
לנושא שנוי במחלוקת ולמקור האשמות כנגד
ישראל מאז סיום המלחמה ביוני  .1967ישראל
הואשמה בגירוש האוכלוסייה האזרחית מן הגולן,
האשמות החוזרות ומועלות ,בישראל ומחוצה
לה ,עד ימינו .מנגד מדינת ישראל ואישים שהיו
מעורבים במלחמה ההיא הכחישו בתוקף את
ההאשמות האלה .קיפניס אינו מביע דעתו על
עניין זה ואינו מביא הוכחות לכאן או לכאן )עמ'
1.(87
לעומת זאת הוא לא היסס לכתוב כדבר מובן
מאליו על יזמות ישראל לפתיחה בתקריות אש
על גבול סוריה בתקופה שמחתימת הסכם שביתת
הנשק ועד יוני  1967ועל השאיפות להשתלט על
שטח נרחב גם אם זכותה של ישראל על שטח
זה לא הייתה מובנת מאליה .דוגמה בולטת לכך
הייתה עמדתו של יגאל אלון ,שטען בפומבי כי
על ישראל לפעול להקמת מדינה דרוזית עצמאית
שתשתרע מהר הדרוזים ועד רמת הגולן ,ושתהיה
בעלת ברית של ישראל ותלויה בה .קיפניס מדגיש
כי שלא כמו הדעה המקובלת ,שהגבול נקבע לפי
מיקומם של היישובים העבריים ,ההתיישבות
היהודית בגבול סוריה — ובכל ארץ–ישראל ואחר
כך גם בגולן — נקבעה מתחילתה ,כלומר עוד
לפני מלחמת העולם הראשונה ,לפי קו הגבול
שיצרו המעצמות לצורכיהן .לעניין תקריות האש
1

ראו :מ' מייזל ,המערכה על הגולן ,תל–אביב ,2001
נספח ד .דוגמה להאשמות אלה ראו :ש' פוגלמן' ,מה
קרה ל– 130אלף האזרחים הסורים שהתגוררו ברמת
הגולן?' ,מוסף הארץ 30 ,ביולי .2010
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הרבות שלטענת קיפניס יזמה ישראל ,נושא שהיה
בעל רגישות רבה בארץ ,יש להעיר כי הוא הסתפק
במובאות מתוך דבריהם אל אחרים ,למשל משה
דיין ועזר ויצמן ,ולא בדק את התיעוד בארכיונים.
על פי מה שהעליתי במחקרי על המלחמה על
רמת הגולן ולפי התיעוד והמחקרים של מחלקת
היסטוריה של צה"ל יש לשלול לחלוטין את
הטענה הזאת .ככלל המחבר נסמך בארבעת
הפרקים הראשונים על הספרות ההיסטורית
המחקרית הקיימת ,בעיקר על מחקרים שנעשו
בישראל ומזווית המבט הישראלית .אך ראוי לציין
שאין ספרות היסטורית מחקרית סורית בנושא,
וכאמור אי אפשר לעיין במקורות הסוריים.
בחמשת הפרקים שמהפרק החמישי והלאה
הספר עוסק בהתיישבות הישראלית בגולן מאז
יוני  ,1967ובזה עיקרו וחשיבותו .יש לשים לב
שהמחבר כותב 'התיישבות ישראלית' ולא 'יהודית'
או 'ציונית' ומבטא בכך את השקפת עולמו.
הוא דן בתהליך ההיסטורי שהתחולל בישראל,
תהליך שישראל יזמה וניהלה ,ומציג אותו למרות
חשיבותו הבין–לאומית כעניין ישראלי פנימי .לכן
בנושא זה מעמדה של סוריה משני ,ואף ערכם של
המקורות הסוריים משני בלבד .אף שצמצם את
הדיון לתיאור ולניתוח של תהליך ההתיישבות
ברמת הגולן על כל תהפוכותיו ,קיפניס מציג
בתוך כך תמונה של המבנה הפוליטי והתהליכים
הפוליטיים בישראל בתקופה הנדונה .הקורא יכול
להסיק מכך כי גם בנושא זה ,כמו בהיסטוריה של
ארצות אחרות ,מדיניות החוץ היא פונקצייה של
מדיניות הפנים ,שכן המדיניות הישראלית כלפי
סוריה וההחלטה אם לכרות עמה הסכם נקבעת על
פי הפוליטיקה הפנימית בישראל.
בפרקים העוסקים בהתיישבות הישראלית
בגולן המחבר עבר מסקירה היסטורית לדיון
נושאי בכל אחד מן המרכיבים של השליטה
הישראלית ושל הקמת יישובים ישראליים בגולן.

הוא ייחד פרק לאישים ולמוסדות שיזמו והקימו
את ההתיישבות הזאת מיד לאחר הפסקת הקרבות.
האישים החשובים ביותר בממשלה ובמערכת
הצבאית עסקו בכך ,והפעילות הזאת חצתה גבולות
מפלגתיים .הן ראש הממשלה לוי אשכול )מפא"י(
והן השר מנחם בגין )'חרות'( פעלו ליישוב רמת
הגולן ,ועמם עסקו בכך יגאל אלון וישראל גלילי
)'אחדות העבודה'( .לעומתם שר הביטחון משה
דיין )רפ"י( הסתייג מהקמת יישובים בגולן ,וחיים
גבתי )מפא"י( הביע עמדה זהירה .בקרב אנשי
הצבא היו ששאפו להתיישבות מהירה ככל האפשר
)רחבעם זאבי( ,היו שניסו למצוא דרך לשליטה
צבאית )אריאל שרון( ,ואילו הרמטכ"ל יצחק רבין
היה אחראי להוצאה לפועל של החלטות הממשלה,
בין שהסכים להן ובין שלא .הגורמים המוסדיים
שעסקו בנושא היו בראש ובראשונה הסוכנות
היהודית ,באמצעות המחלקה להתיישבות ,וכן
התנועה הקיבוצית ,בעיקר 'הקיבוץ המאוחד' אך
גם 'השומר הצעיר'.
בשני הפרקים הבאים המחבר עוסק בהתפתחות
ההתיישבות ברמת הגולן .הוא מראה בבירור כי זו
קדמה לכל התיישבות אחרת בשטחים שנכבשו
במלחמת ששת הימים :כבר בתחילת המחצית
השנייה של יוני  ,1967עשרה ימים לאחר סיום
הלחימה ,עלו חקלאים ישראלים מקיבוצי עמק
החולה ל'מאחז זמני' בגולן .היזמה באה הן
'מהשטח' ,כלומר מן הקיבוצים שבעמק החולה,
בעיקר מאלה שהשתייכו ל'קיבוץ המאוחד' ,הן
ממנהיגם הפוליטי אלון ,וגם מאלוף פיקוד צפון,
דוד אלעזר )דדו( ,שהיה מנאמניו הפוליטיים של
אלון .דיין ,שר הביטחון דאז ,טען שאנשי עמק
החולה רצו בכיבוש רמת הגולן מתוך חמדנותם,
כדי לתפוס את האדמה ,אך המחבר לא הזכיר
זאת .קיבוצי עמק הירדן ועמק החולה שלחו
מחבריהם ותרמו ציוד חקלאי כדי להקים יישובים
ישראליים ,אמנם זמניים ,ברמה ,וזאת מתוך
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שיקולים פוליטיים ומפלגתיים ובהנחיות מובלעות
ומפורשות של ההנהגה הפוליטית של המפלגות
ושל הממשלה .כפי שמבהיר קיפניס גם בהמשך
ספרו ,כך עוצבה הנוכחות הישראלים בגולן —
כפופה תמיד לשיקולים פוליטיים ומדיניים,
מאורגנת ומסודרת ,מעולם לא אופוזיציונית
ומעולם לא ספונטנית.
בשלוש השנים הראשונות לשליטת ישראל
בגולן הייתה נוכחותה בשטח בעיקר צבאית,
והיישובים האזרחיים היו מעטים .המוסדות
המיישבים שהחליטו על הקמתם — הממשלה על
ידי משרד החקלאות ,הסוכנות היהודית על ידי
מחלקת ההתיישבות — ראו בהם יישובים זמניים.
כל זה השתנה בשנת  ,1970בין השאר בהשפעת
התקריות הצבאיות בקו הפסקת האש עם סוריה.
הממשלה החליטה על הקמת יישובי קבע ,כלומר
למעשה על הכרה ביישובים שכבר היו קיימים
כיישובי קבע ,והמוסדות המיישבים קבעו כל פרט
באשר לכל יישוב :מיקום ,היקף ,מספר תושבים,
צורת ההתיישבות וכו' .עם זאת ,ולמרות החלטות
הממשלה ,בעוד שהמתיישבים ראו עצמם
כמתיישבי קבע ,הממשלה והצבא ראו בהם נטל
ביטחוני .וכך עם פרוץ המלחמה באוקטובר 1973
החליטה הממשלה על פינוי היישובים ,ותושביהם
קיבלו זאת כרעם ביום בהיר .תוצאות המלחמה
חיזקו את המדיניות הישנה של זמניות ההתיישבות
בגולן ,ויישובי רמת הגולן נדחקו לתחתית בסדר
העדיפויות של הממשלה.
בתגובה על החלטת עצרת האו"ם בנובמבר
 1975כי הציונות היא גזענות ,החליטה ממשלת
ישראל להקים יישובים בכל ה'שטחים' ,אלא שגם
אז נדחקה רמת הגולן לסוף הרשימה .ה'מהפך'
הפוליטי בישראל בבחירות  1977לא הביא לשינוי
מידי במדיניות זו .רק מספר חודשים אחרי הקמת
ממשלת 'הליכוד' השתנתה המדיניות והוחלט על
הקמת יישובי קבע בגולן ,אך גם החלטה זו לא

הביאה להגדלת התקציבים והמשאבים שהוקצו
ליישובים אלה .לפי ההכרזות הפומביות של
ראש הממשלה בגין בשנים ההן הוא לא ראה
ברמת הגולן חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.
חוק הגולן ,שנחקק בשנת  ,1981אמנם החיל את
חוקי מדינת ישראל על רמת הגולן — שעד אז חלו
עליה החוק הסורי והחוק הבין–לאומי בעניין שטח
שנכבש במלחמה — אך לא הוכרז בחוק על סיפוח
הגולן לישראל ,וסדרי העדיפויות התקציביים לא
השתנו.
בעשור שלאחר מכן סבלו יישובי הגולן
ממשברים כלכליים וחברתיים .קיפניס סוקר את
שינויי האוכלוסייה בגולן באותה תקופה ואת
התכניות להתרחבות ולהתפתחות ,שלא הביאו
לשינוי גדול .מתוך כל אלה עולה במפגיע
התלות הגמורה של ההתיישבות בגולן בהחלטות
ובפעולות של הממשלה .הגבלת מספרם וגודלם
של היישובים הישראליים ברמת הגולן ,העובדה
שהממשלה לא העבירה בדרכי עקיפין כספים
להקמת יישובים נוספים )'מאחזים'( בגולן ,והיעדר
תנועות ציבוריות חוץ–ממשלתיות שביקשו להקים
ברמת הגולן יישובים שהממשלה לא החליטה
עליהם ,ושאינם במסגרת החוק הישראלי — והס
מלהזכיר החוק הבין–לאומי — כל אלה עומדים
בניגוד בולט להצהרות ציבוריות רבות של לא
מעטים ממנהיגי המדינה על חשיבותה הרבה של
רמת הגולן לישראל ועל מחויבותם ליישוב הגולן.
בהקשר זה מתבקשת ההשוואה להתיישבות בגדה
המערבית' ,יהודה ושומרון' ,שזכתה לעידוד רב מן
הממשלה והסוכנות הן במערכת הפוליטית והן —
חשוב ביותר — בסיוע כלכלי ומנהלי.
קיפניס ייחד שני פרקים להיבטים פנימיים
של ההתיישבות ברמת הגולן — להתארגנות
השלטון המקומי ,למפעלים בכל אחד מהיישובים
ולמפעלים ולמוסדות המשותפים לכל יישובי
הגולן .הוא עוסק בפרקים אלה בבעיית המים —
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שיש לה קשר הדוק למניעים של ישראל במלחמה
על רמת הגולן בשנת  — 1967בחלוקת השטחים
החקלאיים ובטיפול בתוצרת החקלאית ,במערכת
החינוך של היישובים בגולן ביחד ובנפרד
ובשירותי הרווחה .הוא מרחיב בנושא ההתארגנות
של ממשל עצמי ומתאר את הניסיונות להקמת
ועד כללי משותף לכל היישובים בגולן ,ניסיונות
שהיו כרוכים במאבק במוסדות השלטון המרכזיים
במדינה .יש כאן מידע רב ובעל חשיבות רבה
להכרה ולהבנה של מצבם ומעמדם של היישובים
הישראליים בגולן ,מספרם — הקטן לעומת
האפשרויות — וההרכב האנושי שלהם ,המבנה
הפוליטי ותהליכי השינוי בהם ,ההיסטוריה
הארגונית המשותפת שלהם ומעמדם המנהלי
והכלכלי.
אולם קיפניס עוסק בכל אלה מנקודת מבט
חיצונית ,קודם כול ארגונית ,וחשוב לא פחות ,הוא
מציג את הגולן הישראלי בראייה לאומית כללית,
זו של המוסדות הפוליטיים העליונים של המדינה.
אין כאן דיון בהתפתחות הפנימית — החברתית,
הכלכלית ,הפוליטית או הרעיונית — של היישובים
הישראליים בגולן .גם אין דיון מנקודת המבט
של תושבי הגולן ,אף לא של מי שתפסו מקום
מרכזי בדיון הפוליטי הפומבי בישראל ,או של מי
שהגיעו לעמדות פוליטיות גבוהות ביותר — אמנם
לתקופה קצרה מאוד — כתוצאה מפעילותם
בעניין הגולן .גם אין כאן דיון באוכלוסייה הלא–
ישראלית של הגולן ,שעיקרה דרוזים ,השומרים
על זיקה הדוקה לסוריה ,אוכלוסייה הקטנה רק
במעט מהאוכלוסייה הישראלית ברמת הגולן,
ועובדה זו כשלעצמה היא סיבה טובה לדון בה
דיון מעמיק ,והיא מציעה מבט נוקב על המדיניות
הדואלית של ישראל .מן הנתונים שהמחבר מביא

על גודל האוכלוסייה — הישראלית מחד גיסא
והלא–ישראלית ,הדרוזית ,מאידך גיסא — עולה
האפשרות שלעומת המגמה המדינית המוצהרת של
הממשלות בישראל להגדיל את היקף ההתיישבות
בגדה המערבית ,הרי הגבלת ההתיישבות היהודית
בגולן עשויה להעיד על נכונות ישראלית מסוימת
להחזיר את הרמה לידי סוריה.
המחקר נסמך כולו על בסיס תיעודי מוצק ,על
שימוש רחב ומושכל בתעודות ממגוון מקורות
גדול — דיונים והחלטות של הממשלה ושל
משרדיה ,מסמכים של הסוכנות היהודית ,של
מפלגות שונות ,של היישובים בגולן ,של מפעלים
ומוסדות לאומיים ועוד ועוד .הספר כולל מפות
רבות וטבלאות נתונים על האוכלוסייה ,והובאו בו
כמה מסמכים מרכזיים בהיסטוריה של ההתיישבות
בגולן .המחקר מסתיים בשנת  ,1992והסברו עמו:
ראשית ,הצורך במרחק היסטורי ,שנית ,בעשור
שלפני כן לא התרחשו אירועים חשובים בגולן,
ורק אחרי כן חלו שינויים חשובים ,אלא שעדיין
יש צורך במרחק היסטורי כדי שאפשר יהיה
לכתוב עליהם כתיבה היסטורית ,והעיקר' ,רק
בשנת  1992עומתה בראשונה התמיכה הרחבה
בהתיישבות בגולן ,שהתקיימה כל עוד אין
הסכם שלום נראה באופק המדיני ,עם מדיניות
שתפגע בה בלי לפגוע בעיקרון של אי–חזרה
למצב שלפני יוני ) '1967עמ' יז( .ועוד ,מאחר
שגם בזמן כתיבת הספר נמשכו הניסיונות להשיג
הסכם שלום בין ישראל לסוריה ,ברור היה למחבר
שכל מה שיכתוב יהיה נתון לפרשנות על פי
התפתחות המגעים המדיניים בין ישראל לסוריה
על עתיד רמת הגולן ,אך אי אפשר לצפות מראש
כיצד יתפתחו המגעים האלה ,ואין טעם לכתוב
היסטוריה מידית של רמת הגולן.

