יד יצ
חק

בן
־צ
בי

158

ט ב ת ת ש ע "ו

אמיר גולדשטיין

ברית מפתיעה בשנות השישים:

עיתון 'הארץ' ,מנחם בגין והחלופה השלטונית

ברית מפתיעה בשנות השישים:
עיתון 'הארץ' ,מנחם בגין והחלופה השלטונית
הן אנשים מכובדים ומשכילים ספק אם הם קוראים אותו סמרטוט של
אחר הצהריים ,אבל חזקה כי כולם קוראים את 'הארץ' ,על כל פנים
את המאמר הראשי שבו.

			

משה שרת 23 ,בנובמבר 1953

יש בתל־אביב עיתון עברי .ריבוֹ עם זאב ז'בוטינסקי ותלמידיו החל
עוד בשנות העשרים .מלבד הפסקה קצרה ,הוא נמשך כל הדורות.
			

מנחם בגין ,ינואר 1973

בשער המאמר :גרשום בשבועות האחרונים לכהונתו של מנחם בגין כראש ממשלת ישראל ,קודם שהגיש את התפטרותו
שוקן (מימין) ,עורך
והכריז 'איני יכול עוד' ,ניסה עיתונאי 'הארץ' יואל מרקוס להשיג מיחיאל קדישאי ,עוזרו ויד ימינו
הארץ ,מאי 1977
(צילום :יעקב סער ,לע"מ) של בגין ,תגובה מסודרת בעניין כשירותו של ראש הממשלה .קדישאי סירב בתוקף להאזין לכל שאלה
מנחם בגין (משמאל),
על מצבו של בגין ונימק את סירובו בעמדתו השלילית של עיתון 'הארץ' כלפי הימין הרוויזיוניסטי
יולי 1977
(צילום :משה מילנר ,לע"מ) למן ימי המנדט הבריטי 1.נימוקו של קדישאי תואם את הדימוי הרווח של עיתונו של גרשום שוקן,
למטה :עוברי אורח
כותרות דימוי המזהה את 'הארץ' כמבטא עמדה אליטיסטית ,גישה ליברלית מתונה ,יונית מבחינה מדינית,
קוראים את
עיתון 'הארץ'
ולכן כמצוי בניגוד נחרץ וקבוע לגישות של בגין ושל המפלגות שהנהיג לאורך השנים ('חרות' ,גח"ל
בקיוסק ,רחוב יפו,
ו'הליכוד') .ואולם המציאות ההיסטורית איננה תואמת בהכרח דימוי זה.
ירושלים1969 ,
(צילום :משה מילנר ,לע"מ)
אכן בשנות המדינה הראשונות ראו עצמם 'הארץ' ושוקן מצד אחד ובגין ותנועת 'חרות' מצד
אחר כמבטאים ,מייצגים ,משקפים ומובילים זרמים רעיוניים ,חברתיים ופוליטיים חלופיים לשלטונה
של מפא"י ולהגמוניה של תנועת העבודה במדינת ישראל .תחילה האפילו הסוגיות שהיו שנויות
במחלוקת בין 'הארץ' לתנועת 'חרות' על המכנה המשותף האפשרי .שוקן ראה ב'הארץ' כלי רב
חשיבות להדרכת הציבור לשיפוט פוליטי בוגר 2,ונראה כי זיהה את 'חרות' כתנועה שמעוניינת ,כמו
מפא"י ואולי אף יותר ממנה ,לעצב חברה קולקטיבית ומגויסת .המכנה המשותף של שני המוסדות
הפוליטיים השונים הללו — ההתנגדות לקבלת מפא"י כמפלגה היחידה היכולה לעמוד בראש ממשלת
ישראל והשלילה של ה'קיסרות המשקית' שהקימו מפא"י וההסתדרות — 3לא יכול היה להבשיל
בשנות המדינה הראשונות לכדי שיתוף פעולה במאבק על עיצוב החברה הישראלית' .הארץ' ושוקן
מזה ו'חרות' ובגין מזה פעלו כשני קווים מקבילים בזירה הציבורית הישראלית וכמבקרי ה'מדינה
הבן־גוריונית' .אולם דרכיהם של שני המוסדות הצטלבו במהלך שנות השישים של המאה העשרים.
1
2
3

י' מרקוס' ,יציאה עצובה מן ההיסטוריה' ,הארץ 15 ,בספטמבר .1983
ר' מן ,המנהיג והתקשורת :דוד בן־גוריון והמאבק על המרחב הציבורי  ,1963‑1948תל־אביב תשע"ב ,עמ' .67
שם ,עמ' .68
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במאמר זה אני מבקש לתאר רגע היסטורי מרתק זה ,כאשר לפרק זמן של מספר שנים נדמה היה
כי נרקמת שותפות רבת חשיבות בין 'הארץ' ועורכו לבין תנועת 'חרות' ומנהיגה .כמובן לא הייתה
זהות מוחלטת בין עמדותיו של שוקן לתפיסות שבוטאו במאמרי המערכת של עיתונו ובמאמרי הדעה
המרכזיים .חברי מערכת נוספים השפיעו על הקו שנקט העיתון בפרשיות שונות ,ובמקרים לא מעטים
ניתן היה לקרוא ב'הארץ' מגוון דעות .עם זאת אין ספק שמקומו של שוקן בעיצוב הקו הפוליטי של
עיתונו היה מכריע 4.בסוגיית מערכת היחסים עם בגין ו'חרות' ,כפי שאראה להלן ,מילא הבעלים
והעורך של 'הארץ' תפקיד משמעותי בהתוויית מדיניות עיתונו .במרכז הדיון תעמודנה התמורות
בעמדות שביטאו שוקן ועיתונו בשאלת יכולתם של בגין ומפלגתו להציע סדר יום חלופי וראוי לזה
שהציעה ההגמוניה הפועלית לחברה הישראלית .המאמר יתמקד בעשורים השני והשלישי לקיומה
של מדינת ישראל ,שבהם נוצרה והתפוגגה ברית מפתיעה זו .כבסיס לפרשה הנדונה כאן ייסקר יחסו
של בגין לתקשורת הכתובה.

א .בגין והעיתונות
שורשי יחסו של בגין לעיתונות נעוצים בימים שבהם פיקד על האצ"ל .כמפקד האצ"ל ייחס בגין
חשיבות רבה ביותר לצד התקשורתי־ההסברתי .חטיבה מיוחדת באצ"ל ,חת"ם ,חיל תעמולה מהפכנית,
הופקדה על הזירה התקשורתית .בספרו 'המרד' הסביר בגין שחת"ם הוקמה והופעלה כדי לזכות
להבנת הציבור ולאהדתו ,והוסיף' :היינו נאלצים להדוף התקפות דברים ,מחוץ להתקפות מעשים []...
היינו חייבים להתגונן .ההסברה החיצונית היתה לחלק בלתי־נפרד של מלחמתנו' 5.העמדה הבסיסית
של בגין כלפי התקשורת ,כפי שעולה מהסבר זה ,הייתה עמדה מתגוננת ,הודפת ,מודעת להתנגדות
ומבקשת לגיטימציה.
יחסו של בגין לעיתונות היה דואלי .מחד גיסא הוא הפגין חשדנות וספקנות כלפי המילה הכתובה.
הוא היה מודע לכך שכמעט כל העיתונים היו רחוקים מלשבח את פעילות האצ"ל או להזדהות עם
עמדותיה של תנועת 'חרות' ,ולכן לא אחת ביקש להמעיט בחשיבות המילה המודפסת .ספקנות זו של
מפקד האצ"ל לשעבר באה לידי ביטוי בצטטו בספרו 'המרד' את לאון טרוצקי ,שאמר על ה'טיימס'
כי 'הוא כותב כמה פעמים את האמת ,בכדי שיאמינו לו ,בשעה שהוא משקר' 6.שנים רבות לאחר מכן,
בעיצומו של אחד המשברים הפוליטיים שחווה ,ביקש בגין להדגיש את שוויון הנפש שבו הוא מתייחס
לביקורת שנמתחת עליו' :עיתונים ועיתונאים כאלה עטו על חברי ועלי בארבעת השבועות האחרונים.
לא עבר יום ,בלי שיתפרסמו עלינו דברי סילוף ופגע .נאמר להם למלעיזים למיניהם כי אני רגיש
לעיתונות' .בהמשך דבריו ניסה להסביר את העמדה הנפשית שלו מול הפרסומים הביקורתיים כלפיו
בעיתונות' :האיש ,המעריך את המילה המודפסת ,קורא אותה ואומר בליבו :אמנם כן ,מודפסת ,אבל
4
5
6

י' קוטלר ,כוח להשחית ,תל־אביב  ,1985עמ'  37‑36 ,20‑15ועוד.
מ' בגין ,המרד :זיכרונותיו של מפקד הארגון הצבאי הלאומי בארץ־ישראל ,ירושלים  ,1950עמ' .123‑122
שם ,עמ' .93
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כוזבת .או אז מוליכה רגישות זו לתוצאה ,אשר עליה אפילו לא חלמו המלעיזים .ידיעת האמת והבוז
לשקר יוצרים שלוות נפש מוחלטת .אין עוד שום התחשבות בלעז ובמלעיזים [ ]...הם לא ישפיעו,
כמלוא הנימה ,בכתבותיהם והערכותיהם'7.
הספקנות והחשדנות של בגין כלפי העיתונות והעיתונים באו לידי ביטוי גם בכך שמיעט ,לאורך
שנים ארוכות ,להעניק ראיונות עיתונאיים .בעניין זה אמר פעם לסילבי קשת' :כאשר יש לי מה לומר,
אני לוקח את העט הזה ,וכותב בעצמי' 8.מנהיג תנועת 'חרות' לא נמנע מלהיפגש עם עיתונאים אך
הגביל את השיחות מראש למפגשי תדרוך ,שלא לציטוט ישיר .הפעילות העיתונאית העיקרית של
מנהיג תנועת 'חרות' נעשתה עד שלהי שנות השישים במסגרת העיתונות המפלגתית .מאמריו של
בגין פורסמו דרך קבע מעל דפי 'חרות' ו'היום' (עיתונה של גח"ל שהחל להופיע לאחר סגירת 'חרות'
ו'הבֹקר' בשלהי  .)1965מטבע הדברים נועדו מאמרי בגין לקהל הקוראים המצומצם של השופר
ּ
המפלגתי ,ותפקידם העיקרי היה לבסס את האתוס התנועתי ולחזק את הקשר בין המנהיג לתומכיו .רק
בראשית שנות השבעים ,בעקבות סגירת 'היום' בדצמבר  ,1969החל בגין לפרסם באופן קבוע מאמרים
ב'מעריב'' ,העיתון הנפוץ במדינה' דאז.
מאידך גיסא אין ספק שבגין היה צרכן תקשורת אינטנסיווי .הוא החל את בקריו בהאזנה לשידורי
הבי־בי־סי ,קרא באדיקות את העיתונות המפלגתית של תנועת העבודה ('דבר' ו'על המשמר') ,וזכר
מה נכתב עליו בעיתונים בארץ ומחוצה לה ,מתי שיבחו את מהלכיו ומתי לעגו להם .העיתונאית מירה
אברך ,שהייתה יוצאת האצ"ל ושימשה בהתנדבות כמזכירת סיעת 'חרות' בכנסת ,סיפרה על נתק
בן עשרים וחמש שנה בינה לבין מפקדה לשעבר בעקבות ביקורת שמתחה עליו בעיתון 9,אנקדוטה
המלמדת על החשיבות שייחס בגין למילה הנכתבת בעיתון .עמדה זו באה לידי ביטוי אף היא
בדברים שכתב בספרו 'המרד'' :אל נזלזל במלים .יש מלים היוצרות עובדות ,כפי שרעיונות מולידים
מלים' 10.בספר משולבות התייחסויות לא מעטות לעיתונים ולמה שנכתב בהם על המאבק של הארגון
בבריטים 11.בהיותו מנהיג פוליטי המצוי דרך קבע באופוזיציה ואיננו טרוד בעשייה של ממש ,ייחס
בגין משקל רב למה שנכתב עליו .בניגוד לשלוות הנפש שביקש לייחס לעצמו למקרא הביקורת
שהוטחה בו ובמפלגתו ,הוא היה דווקא רגיש מאוד לדברים שנכתבו עליו בעיתונים .מכיוון שהיה
מורגל לעמדה ביקורתית קבועה במאמרים ובכתבות שפורסמו בעיתונים ,הקפיד לצטט ולהבליט
מקרים שבהם דיווחים עיתונאיים חיזקו את טיעוניו הפוליטיים או המדיניים .מבחינתו של בגין היה
כאן יחס של קל וחומר — אם בעיתון זה או אחר נשמע קול חיובי כלפי פעולה של האצ"ל או כלפי
מהלך פוליטי של 'חרות' ,הרי זו הוכחה מפליגה לצדקת הדרך.
מעבר לחשדנות הבסיסית שאפיינה את יחסו של בגין לעיתונאים ,עמדה ביסוד מסכת יחסיו עם
 7מ' בגין' ,תשובה אישית למלעיזים' ,מעריב 29 ,בינואר .1973
 8ס' קשת ,חץ מסילבי קשת ,ירושלים ותל־אביב  ,1969עמ'  .144מנהיגים פוליטיים נוספים בישראל מיעטו להעניק
ראיונות בתקופה הנדונה כאן .ראו :מן (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .232‑231
 9מ' אברך ,עולמם הקטן של גדולי עולם ,תל־אביב תש"ן ,עמ' .165‑162
 10בגין (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .122
 11ראו לדוגמה :שם ,עמ' '( 96הרולד טריביון')'( 256 ,דבר')'( 278 ,משמר' ועוד)'( 397 ,סנדיי אקספרס') ועוד.
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ראש הממשלה מנחם
בגין וראש לשכתו
יחיאל קדישאי
מעיינים בעיתוני
הבוקר ,יוני 1977
(צילום :יעקב סער ,לע"מ)

העיתונות כמיהתו ללגיטימציה .מנהיג תנועת 'חרות' ,שהודר מלב המערכת הפוליטית הישראלית,
ושדוד בן־גוריון ,ה'אב המייסד' של המדינה ,הוציאו אל מחוץ למחנה הציוני המרכזי ,היה זקוק
לכל רכיב של לגיטימציה כדי לסלול את דרכו רצופת החתחתים אל תוך המחנה הישראלי המרכזי.
עיתוני הערב הבלתי מפלגתיים' ,מעריב' ו'ידיעות אחרונות' ,שפעלו בהם עורכים ועיתונאים בכירים
שצמחו בתנועת ז'בוטינסקי — הרצל רוזנבלום ,עורך 'ידיעות אחרונות' ,ואריה דיסנצ'יק ושלום
רוזנפלד (מאוחר יותר) ,עורכי 'מעריב' — תרמו כבר בשלב מוקדם להחדרת האתוס הרוויזיוניסטי
לחברה הישראלית 12.הכתבים הפוליטיים המרכזיים של 'ידיעות אחרונות' ,שלמה נקדימון ואביעזר
גולן ,היו יוצאי עיתון 'חרות' 13,קיימו קשרים אישיים חמים ושוטפים עם מנהיג תנועת 'חרות' והיו
קרובים לאתוס שייצג 14.אלה ,גם אם לא הצטרפו לתנועת 'חרות' ולעתים הסתייגו מעמדותיה ,שימשו
כסוכנים חשובים להכרה בנרטיב הגבורה הרוויזיוניסטי15.
לעומת זאת בין 'הארץ' לבין בגין היה מרחק אישי ,מנטלי ואידאולוגי כאחד ,ולפיכך ה'הכשר'
שעשוי היה העיתון לספק לתנועת 'חרות' היה בעל משקל רב בעיניו' .הארץ' נותר מבחינתו של
בגין אי מנוכר ומרוחק מדרכו הפוליטית ,ודווקא על רקע זה היה לעיתון תפקיד משמעותי במאבקו
12
13
14
15

על תפקידם של עיתונאים אלה כסוכני זיכרון של 'המשפחה הלוחמת' ראו :א' גולדשטיין ,גבורה והדרה :עולי הגרדום
והזיכרון הישראלי ,ירושלים תשע"ב ,עמ' .256‑250
ראו את תיק ההתכתבות בין בגין לנקדימון :מ"ז ,פ .49/9 — 20
י' ויץ' ,הקוזאק הנגזל :עד כמה מוצדקות הטענות על תקשורת שמאלנית' ,העין השביעית( 40 ,ספטמבר .)2002
גולדשטיין (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .259
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של מנהיג תנועת 'חרות' ללגיטימציה .לעמדתו של העיתון שנתפס כמתון ,כרציונלי וכשקול ובעל
השפעה על העיליות בישראל 16,כלפי תנועת 'חרות' ובגין עשויה הייתה להיות חשיבות יתרה במה
שנוגע ליכולתם לפרוץ את מעגל 'המשפחה הלוחמת' וציבור הבוחרים העממי לעבר חוגים נוספים,
שבלעדיהם נדונו בגין ו'חרות' לשוליות נצחית .ואכן מנהיג תנועת 'חרות' ציטט בנאומים שונים את
עיתונו הליברלי־הבורגני של שוקן כאסמכתא וכבסיס לטיעוניו .ב'המרד' נזכר 'הארץ' חמש פעמים
לפחות ,יותר מכל עיתון אחר ,ולרוב צוטט כדי ללמד על עצמת השפעתן של פעולות האצ"ל17.
במהלך ויכוח שהתנהל בכנסת באביב  1951חיזק מנהיג תנועת 'חרות' את ביקורתו על הממשלה
בטענה שזו גם דעתו של עיתונו של שוקן ,והוסיף' :עיתון הארץ אינו חשוד בקיצוניות .להיפך — הוא
ידוע כעיתון מתון' .דבריו של בגין הביאו את בן־גוריון לסנוט בו:
איני מבין מדוע דעתו של מר בגין נעשתה יותר חשובה אם גם באחד העיתונים נאמר מה שהוא אומר .מה זה
עיתון? מי שיש לו כסף ,שוכר פועלים שמדפיסים לו מה שהוא כותב .האם האמירה נעשית יותר חשובה —
מפני שנדפסה על גבי נייר? האם אתה חושב ש'מישהו' זה שדבריו נדפסו ,יותר חשוב ממך? אתה ,מר בגין,
מנהיג של סיעה ,וכלום לא מספיק לך שדעתך היא כזאת? ואם אינני מקבל דעתך ,אין הסתמכותך על עיתון
מוסיפה כלום18 .

בן־גוריון ביקש לבקר באירוניה את מנהיג מפלגת האופוזיציה הזקוק לאסמכתא מ'הארץ' ,אך מבחינתו
של בגין היו המקרים שבהם הצטלבו עמדותיו עם אלה של 'הארץ' ,הזדמנות לחזק את הלגיטימציה
למנהיגותו ולתנועתו המבודדת.
פן חשוב נוסף ביחסו של בגין לעיתונות קשור בתפיסתו הדמוקרטית .בגין היה לאורך שנים
ארוכות אחד מנושאי הדגל של המאבק לביצור הדמוקרטיה הישראלית ולהעמקתה מעבר לממד
הפורמלי .מתוך עמדתו החד־משמעית שיש לבסס את הממד המהותי של הדמוקרטיה הישראלית פעל
מנהיג תנועת 'חרות' באופן עקבי להגנה על חופש הביטוי והעיתונות .כבר בשלב מוקדם בקריירה
הפוליטית שלו שלח בן־גוריון אל בגין יריבו את איסר הראל ,הממונה על שירותי הביטחון ,והודיע
לו כי בכוונתו להוציא צו מעצר מנהלי לאורי אבנרי עקב מאמר שפרסם בעיתונו 'העולם הזה',
ושבו יצא בחריפות נגד הממשלה בנושא ביטחוני .בגין ביקש מהראל להודיע לראש הממשלה כי
לא יעמוד מנגד ,ושבכוונתו להיאבק בכל מאודו נגד המהלך .מנהיג תנועת 'חרות' הצהיר' :לא
יעצרו עיתונאים פה בשביל מה שהם כותבים' 19.בקיץ  1955נעשה ניסיון לפוצץ את בית הדפוס
של 'העולם הזה' ,ובגין הוביל את תנועתו להתייצבות ציבורית להגנת חופש הביטוי .הוא הדגיש
כי עיתונם של אבנרי ושלום כהן 'לא נתן לידידי ולי שום סיבה מיוחדת לאהוד אותו' ,אולם מצב
16
17
18

19

מ' חזן' ,מעורבותו של עיתון "הארץ" במערכה הפוליטית ב"תקופת ההמתנה"' ,ישראל( 10 ,תשס"ז) ,עמ' .81
בגין (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .423 ,404 ,397 ,396 ,305
דברי הכנסת 4 ,באפריל  ,1951עמ'  .1589‑1583הוויכוח בכנסת עסק בסוגיית חוקיותה של ממשלת המעבר בראשות
בן־גוריון .על האירוע ראו :א' רוזין' ,המדינאי ,העורך והעיתון :בן־גוריון ,שוקן ועיתון "הארץ"' ,ישראל( 10 ,תשס"ז),
עמ' .4
עדותו של דן מרידור בכנס לזכרו של בגין ,ירושלים ,מרס  .2002עדותו של אבנרי ראו :א' אבנרי' ,שב"כ שלום' ,גוש
שלום 7 ,באפריל http://zope.gush-shalom.org/home/he/channels/avnery/1175979718 ,2007
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שמוטלות בו פצצות על מערכת עיתון 'נוגע לכל עולמנו' ו'בנפשנו הוא' .מנהיג תנועת 'חרות' ראה
בפעולה נגד 'העולם הזה' ניסיון של שליחי השלטון להטיל מורא על העיתונות החופשית' :חופש
העתונות ,עליו הרימו הטרוריסטים את ידם ,הוא יסוד מסד של כל דמוקרטיה ,וביחוד של הדמוקרטיה
הישראלית הצעירה' 20.בגין הציג את התייצבותו לצד העיתונות החופשית כנובעת מעומק השקפת
העולם הרוויזיוניסטית ,כחלק מאמונתם של חברי 'חרות' 'באותו "ליברליזם" ,שאינו אלא תרגום
נטעה
ּ
לועזי לאהבת חרות האדם ,הטבועה במסורת הייעודית של ישראל ,ואשר זאב ז'בוטינסקי
בלבותינו לא רק בכתביו ובנאומיו ,אלא בשיחותיו האישיות ,ה"לא רשמיות" ,הליליות'21.

המשורר אורי צבי
גרינברג (משמאל),
אסתר רזיאל־נאור
ומנחם בגין ,מנציגי
תנועת 'חרות'
בכנסת הראשונה,
דצמבר 1949
(צילום :הנס פין ,לע"מ)

הדגשתו העקבית של בגין את מרכזיות חופש הביטוי תפסה מקום בנאומיו בזכות כינון חוקה
לישראל .כבר בוועידה הארצית השלישית של תנועת 'חרות' ,שהתכנסה באפריל  ,1954התריע כי
'בשטח מדיניות הפנים :אין לנו חוקה שתבטיח את חירויות האדם ואחת התוצאות היא שעל העיתונות
שלטת צנזורה מוקדמת מונעת' 22.ארבע שנים מאוחר יותר התחייב מנהיג תנועת 'חרות' בשם תנועתו
לבטל את הצנזורה על העיתונות בישראל ,כיוון ש'ישראל היא המדינה הלא טוטליטרית היחידה
בה קיימת צנזורה קודמת על עיתונות' 23.מסרים אלה הובעו בעקביות במאמרים שבהם עמד על
חשיבותה של האופוזיציה במדינה דמוקרטית ובפעילות הפרלמנטרית 24.על רקע זה הייתה חשיבות
20
21
22
23
24

מ' בגין' ,בעולמנו זה' ,חרות 2 ,ביוני .1955
שם.
'נפתחה הוועידה הארצית השלישית של תנועת החרות' ,חרות 20 ,באפריל .1954
'כשניקרא נקים ממשלה לאומית' ,חרות 25 ,בנובמבר .1958
מ' בגין' ,תפקיד האופוזיציה' ,האומה ,ד (תשכ"ג) ,עמ' .556‑547
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רבה לביסוס השותפות בין מנהיג האופוזיציה הפרלמנטרית לבין העיתונות ,שעמה פעל להגבלת כוחו
של השלטון ונגד מגמתו להשתיק ביקורת ולהגביל את חופש המידע .באמצע שנות השישים התנגד
בגין לחוק לשון הרע שהציעה ממשלת לוי אשכול ,ושנחקק בשלהי כהונתה של הכנסת החמישית.
המרחק הרעיוני בין מפלגת הימין לבין שבועונו של אבנרי לא הפריע גם במקרה זה לשיתוף הפעולה
מול פעולות הממשלה 25.דבקותו הגוברת של בגין בקו הליברלי־הדמוקרטי הייתה תולדה של השקפת
העולם הרוויזיוניסטית הקלסית שממנה ינק ,של הבנת חשיבות הגבלת השלטון — הבנה שהעמיקה
ככל שהתארכו שנות פעילותה האופוזיציונית של מפלגתו — לצד הצורך הפוליטי לנגח את מפא"י,
מפלגת השלטון ,ואת העומד בראשה.

ב .האנטגוניזם בין 'הארץ' לבין אצ"ל ותנועת 'חרות'
זאב ז'בוטינסקי היה מעורב בעריכת 'הארץ' בשנותיו המוקדמות ,פרסם מאמרים בעיתון ואף צייר
את אותיות הסמליל (הלוגו) הראשון שלו .אולם ככל שחלפו השנים ,עוד לפני שהיה שוקן לעורכו
הראשי של העיתון ,שרר בין 'הארץ' המתון והפשרן לבין התנועה הרוויזיוניסטית וארגוני המחתרת
שיצאו משורותיה אנטגוניזם עמוק .משה גליקסון ,עורכו של 'הארץ' עד  ,1939שלל את יכולתו של
ז'בוטינסקי להפוך למנהיג לאומי .הוא מנה בין תכונותיו הבעייתיות של מכונן הימין הרוויזיוניסטי:
'עודף טמפרמנט נצחני ופרדוכסלי ,סתירות פנימיות המקדיחות את התבשיל ,אי בדיקה באמצעים
ותלישות מן המציאות הארץ־ישראלית'26.
מצדו האחד של המתרס
בשלהי המנדט הבריטי ,לאחר מותו של ז'בוטינסקי ,ניצבו בגין והאצ"ל ִ
ו'הארץ' בהובלתו של שוקן מצדו השני בכל הקשור ליחס לשלטון הבריטי ולדרכי המאבק בו.
'הארץ' ביטא לאורך שנות המנדט עמדות מתונות' ,ויצמניסטיות' ,בסוגיות שהרחיקו את היישוב
היהודי והתנועה הציונית מבריטניה 27.פעולות הטרור והגרילה שביצע האצ"ל בפיקודו של בגין
היו לדעת מערכת 'הארץ' מזיקות והרסניות ,ושוקן גינה אותן תדיר בעיתונו .כך לדוגמה כשהוקמה
'תנועת המרי העברי' ,והעיתונות העברית תמכה ברובה באיחוד הכוחות של ההגנה ,אצ"ל ולח"י,
נותר 'הארץ' כמעט בודד בעיתונות העברית בהתנגדותו התקיפה לכל שיתוף פעולה עם ה'פורשים'
ועם דרך הפעולה שהובילו במאבק עם המנדט הבריטי 28.שמואל כץ ,מחברי מפקדת האצ"ל ,כתב
לימים על 'הארץ' ועל עורכו שוקן' :אחד הדוגלים הקיצוניים בתבוסתנות בציבור העברי [ ]...לגבי
"הארץ" היתה אפילו ההנהגה הבן־גוריונית לוחמנית יותר מדי בנעימת־דיבורה' 29.והוא אף התייחס
25
26

27
28
29

אבנרי אל בגין 18 ,באוגוסט  ,1965מ"ז ,פ ' .5/7 — 20מנחם בגין :הודאת אשכול כי לא קרא חוק לשון הרע — קלות
דעת שאין לה שיעור' ,חרות 1 ,בספטמבר .1965
י' שביט ,מרוב למדינה :התנועה הרביזיוניסטית ,התכנית ההתיישבותית והרעיון החברתי  ,1935‑1925תל־אביב ,1978
עמ'  ;31מ' גליקסון' ,לביקורו בארץ' ,הארץ 3 ,באוקטובר ( 1926נדפס שוב :מ' גליקסון ,כתבים ,א ,תל־אביב ת"ש ,עמ'
 ;)128‑126הנ"ל' ,שרות־דוב' ,שם 3 ,בינואר ( 1933נדפס שוב :שם ,עמ' .)131‑128
א' כצמן' ,בין שני עורכים — דרכו הליברלית של "הארץ"' ,קשר( 25 ,מאי  ,)1999עמ' .20
א' גולן וש' נקדימון ,בגין ,ירושלים  ,1978עמ' .111
ש' כץ ,יום האש ,תל־אביב תשכ"ו ,עמ' .253
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לניגוד הכואב ,מבחינת 'המשפחה הלוחמת' ,בין יחסו של 'הארץ' למאבק האנטי־בריטי לבין איכותו
הסגנונית:
'הארץ' בכיר העיתונים העבריים ,ואחד משני העיתונים הבלתי־תלויים היחידים מבחינה מדינית ,נקט כלפינו
כל השנים עמדה של איבה עזה ,ואפילו מרושעת .השפעה ניכרת היתה לו בין המשכילים [ ]...רמתו הספרותית
היתה גבוהה .לכניעות־הרוח הפתלתלה ביותר הולבשו מחלצות פרוזה הדורה ביותר .בהתקפותיו על האצ"ל
לא הצטמצם העיתון במאמרי־מערכת .טורי החדשות שלו נוהגים היו לעקם את דמותנו ולציירה כמין
קריקטורה נלעגת .צייר־הקריקטורות שלו הלעיג אפילו על גרונר הנדון למיתה30 .

שוקן סיפר בריאיון שנערך עמו מספר שנים לפני מותו ,על בחירתו ,כעורך 'הארץ' ,לנקוט קו עיקש
נגד ה'פורשים' .גם כאשר עורכי כל העיתונים הציוניים סיכמו ביניהם למחות יחד על הוצאתו להורג
של דב גרונר ,בחר 'הארץ' להיות נאמן להסתייגותו המובהקת מכל הזדהות עם האצ"ל:
היינו נגד הטרור וגם נגד מה שנקרא אז מאבק מזוין נגד האנגלים .מאוד־מאוד הסתייגנו מזה .למשל,
כשהאנגלים דנו למוות את דב גרונר אנחנו כתבנו נגד פסק הדין ואנחנו דרשנו בכמה מאמרים ראשיים לא
לבצע את פסק הדין .בוועדת התגובה ,מה שקדם לוועדת העורכים ,החליטו שביום אחרי ההוצאה להורג כל
העיתונים יופיעו עם מסגרת שחורה מסביב לעמוד הראשון .אנחנו לא הופענו עם מסגרת שחורה .היינו נגד
ההוצאה להורג ,אבל היינו נגד גלוריפיקציה של הבחור הזה .זה עלה לנו בהרבה קוראים .זה היה מעשה מאוד
בלתי פופולארי31 .

הניגוד החריף בין 'הארץ' לבין בגין ותנועתו העמיק והחריף לאחר הקמת המדינה ,בעקבות הניגוד
העמוק בין הקו הלאומני־הפטריוטי שביטא בגין ופעילות תנועתו ,שהתרחשה לעתים על גבול החוק,
כמו במקרה של פרשות 'אלטלנה' והשילומים' 32.הארץ' ,שחתר לבטא את הקול המתון והשקול
בספקטרום הציוני ,גינה את 'חוסר האחריות הנפשע' של מנהיג תנועת 'חרות' ויצא נגד 'יצר הקנאות
העיוורת' של 'קבוצת פורשים [ ]...בשעת חירום לאומי זו' .מאמר המערכת של העיתון כינה את
ה'פרישה' 'פצע ממאיר'' ,סכנה נוראה מבפנים' ואף 'טרוף פנימי' ,והתריע כי פעולות בגין ותנועתו
'יש בהן כדי להביא שואה על הישוב כולו'33.
בראשית שנות החמישים ,על רקע כישלונה של תנועת 'חרות' בבחירות לכנסת השנייה ,הניח
'הארץ' שתנועת 'חרות' ,יורשתו של האצ"ל ,היא 'תופעה חולפת ואפיזודה סתמית' 34.בשנים הבאות
אמנם הצליח בגין לשקם את מפלגתו ולהפוך אותה למפלגת אופוזיציה מרכזית ,אולם יחסי הגומלין
בין תנועת 'חרות' לבין העיתון שייצג את העילית הבורגנית האינטלקטואלית הוסיפו להיות שליליים.
הניגוד הושפע לא רק מזיכרון הפולמוס החריף על דרך המאבק בשלטון הבריטי אלא גם מפערי מזג
ומההבדל העמוק בהערכת מקומן של הלאומיות והפטריוטיות בזהות היהודית והישראלית .המכנה
30

31
32
33
34

שם ,עמ'  .335וראו :י' ויץ ,ממחתרת לוחמת למפלגה פוליטית :הקמתה של תנועת החרות ,1949‑1947 ,קריית שדה־
בוקר תשס"ג ,עמ'  ,66הערה  .24כץ התייחס לקריקטורה שצייר יוסף בס ,ושבה הציג את גרונר מתלבט בתא הכלא:
'אחתום או לא אחתום? הנה השאלה של היישוב'.
ת' שגב' ,הארץ שלנו :שיחה עם גרשום שוקן' ,כותרת ראשית 3 ,באוקטובר  ,1984עמ' .26
'מיום ליום :לא הרחוב ישלוט' ,הארץ 8 ,בינואר  .1952ראו גם' :איך מגנים על הדמוקרטיה?' ,שם 22 ,בינואר .1952
'מיום ליום :אשר לא יגורנו — יבוא' ,הארץ 22 ,ביוני .1948
'הריכוז האזרחי' ,הארץ 3 ,באוגוסט .1951
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המשותף לשני המוסדות סביב ההתנגדות להגמוניה של תנועת העבודה נתפס כשולי ביחס לניגודים
ולפערים אלה ,שניתבו את 'הארץ' ואת 'חרות' לפעול במקביל ובנפרד כזרמים חלופיים לשלטונה של
מפא"י' .הארץ' היה קרוב בשנים אלה לעמדות המדיניות והכלכליות של ה'ציונים הכלליים' ובוודאי
לאלה של ה'מפלגה הפרוגרסיבית' ,מפלגה שבהנהגתה היה שוקן מעורב.

ג .ניצנים של התקרבות :שוקן ובגין בכנסת השלישית
ראשיתה של הצטלבות דרכי הפעולה של 'הארץ' ושל 'חרות' במחצית השנייה של שנות החמישים.
בשנים אלה כיהן שוקן כחבר הכנסת השלישית מטעם ה'מפלגה הפרוגרסיבית' .לא מצאתי מקורות
על מערכת היחסים האישיים בין שוקן לבגין בעת שהייתם המשותפת בכנסת ,אולם נראה כי באותן
שנים התפוגגה בחלקה החשדנות של עורך 'הארץ' כלפי מנהיג תנועת 'חרות' ,והועם מעט דימויו
השלילי של בגין בעיני שוקן .בגין עשה באותן שנים מאמצים לעצב מחדש את דימויו כמנהיג
פוליטי ,לחתור לעבר המרכז הפוליטי ולסגל לעצמו תכונות של פרלמנטר ודמוקרט שיתקנו את
הדימוי השלילי שדבק בו .בו בזמן שוקן כחבר כנסת חווה על בשרו את תחושת ההשפעה השולית
של ה'מפלגה הפרוגרסיבית' על מדיניות הממשלה ,בהיותה מפלגה קטנה בקואליציה ששלטה בה
מפא"י 35.כל עוד עמדו בראש סדר היום הציבורי בישראל הסוגיות הביטחוניות־המדיניות ,נמצאו
'הארץ' ותנועת 'חרות' משני ִצדי המתרס .ירידת משקלן של הסוגיות הביטחוניות בעקבות מלחמת
סיני סייעה לצמצום הניגודים בין 'הארץ' ל'חרות' ,ועל רקע זה יכול היה שוקן להתרשם ממגמת
ההתמתנות של תנועת 'חרות' וממנהיגותו של בגין.
הסוגיה ששיקפה את השינוי ביחסו של 'הארץ' לבגין ולתנועתו הייתה ניסיונות המיזוג הראשונים
בין ה'ציונים הכלליים' לתנועת 'חרות' 36.האקטיוויזם הרדיקלי שביטא בגין בתחילת שנות החמישים
לצד זיכרונות ימי ה'פרישה' הביאו את 'הארץ' להסתייג מהניסיון הראשון לאיחוד בין תנועת 'חרות'
לבין ה'ציונים הכלליים' ,ניסיון שנעשה מיד עם תום מערכת הבחירות לכנסת השלישית .מאמר
המערכת של 'הארץ' מיהר אז לקבוע באופן חד־משמעי כי לא תיתכן 'אחדות אמת' בין שתי המפלגות,
כיוון שה'ציונים הכלליים' 'אינם נמשכים אחרי הדמיונות המלחמתיים של אנשי האצ"ל לשעבר'37.
והנה ניצן ראשון לשינוי יחסם של 'הארץ' ושוקן לבגין ניתן למצוא בעמדה שביטאו באותה סוגיה
שנתיים וחצי מאוחר יותר ,באביב  .1958כשנוסח מצע משותף לתנועת 'חרות' ול'ציונים הכלליים',
במסגרת מהמשא ומתן בין שתי המפלגות (שלא נשא פרי בשלב זה) ,בירך מאמר המערכת של 'הארץ'
והגדיר אותו 'צעד גדול קדימה' .עיתונו של שוקן ראה בנכונותם של ראשי 'חרות' לחתום על המצע
'צעד המכוון לקרב אותם אל המציאות הישראלית' ו'ניסיון רציני להיות למפלגה שתהיה מסוגלת
 35ראו בעניין זה :א' גולדשטיין' ,שקיעת הציונים הכלליים וכשלון האלטרנטיבה הליברלית  ,'1961‑1959עיונים בתקומת
ישראל( 16 ,תשס"ו) ,עמ' .309‑308
 36א' גולדשטיין' ,גח"ל בין משבר ללגיטימציה" :גוש־חרות־ליברלים"  ,'1969‑1965עבודת דוקטור ,אוניברסיטת חיפה,
תשס"ו ,עמ' .107
' 37מיום ליום :בין חרות והציונים הכלליים' ,הארץ 28 ,בדצמבר .1955
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כרזות תעמולה של 'חרות' נגד
מפא"י —
מימין :כרזה עם רמיזה לפרשת
לבון ,ראשית שנות השישים;
משמאל :לקראת בחירות 1955

(באדיבות אתר נוסטלגיה אונליין)

ביום מן הימים להיות מפלגה ממשלתית' 38.יתרה מזאת' ,הארץ' הביע תמיכה חד־משמעית בזכותו
של בגין לעמוד בראש הרשימה המאוחדת של הימין ,אם תקום .מאמר המערכת של 'הארץ' הבליט
את כושרו הרטורי של בגין והבהיר כי אינטרס המפלגה המבקשת לשאוף להפוך למפלגת המונים
'מחייב את העמדת בגין בראש הרשימה'39.
ביטוי לדיאלוג החדש בין שני הצדדים ניתן לזהות מספר שבועות לאחר כישלון המשא ומתן בין
מפלגות הימין ,כששוקן התארח בישיבת המועצה הכלכלית של תנועת 'חרות' .עורך 'הארץ' וחבר
הכנסת שוקן שיתף את פעילי תנועת 'חרות' בהשקפת עולמו הכלכלית הליברלית 40.תנועת 'חרות'
הגבירה בשלב זה את מאמציה למשוך לשורותיה נתחים מהאלקטורט הבורגני והזעיר בורגני שתמך
ב'ציונים הכלליים' .על רקע זה נעשה ניסיון לחזק את הזיקה של 'חרות' לסוגיות כלכליות־משקיות
ולשוות למפלגה דמות 'לאומית־ליברלית' ,וכחלק מתהליך זה בחר בגין לפרסם את מצע תנועת
'חרות' לקראת הבחירות לכנסת הרביעית מעל דפי 'הארץ' דווקא.
תוצאות הבחירות לכנסת הרביעית שיקפו את ההגמוניה הפועלית בפוליטיקה הישראלית ,ומפא"י
זכתה למספר המנדטים הגבוה ביותר בתולדותיה .בגין ,שהתאכזב מהגידול המתון בכוחה של תנועת
הספרה הציבורית בשיא ההגמוניה של מפא"י ומנהיגה בן־גוריון והגיע למסקנה
'חרות' ,התבונן על ֵ
שרק תמורה משמעותית בשיח של תנועת 'חרות' והשתחררות מן ההתכנסות בגבולות 'המשפחה
הלוחמת' ומן ההתבדלות מהציבור הפועלי הרחב יוכלו לסייע לו לנוע משולי הפוליטיקה הישראלית
לעבר מרכזה .הרטוריקה של בגין חתרה יותר ויותר ליצור שותפות עם חוגים לא רוויזיוניסטיים
בחברה הישראלית ,שגם אם הסתייגו מהשקפת העולם המדינית־הביטחונית של 'חרות' עשויים היו
לכרות עמה ברית בסוגיות משטריות וכלכליות .הדברים שנשא בגין בכנסת בעת השבעת ממשלת
בן־גוריון החדשה הדגישו את תפקידה של תנועת 'חרות' כאופוזיציה הפרלמנטרית המרכזית להגן
' 38מיום ליום :המצע לאיחוד של "חירות" ו"הציונים־הכלליים"' ,הארץ 14 ,באפריל .1958
' 39מיום ליום :נכשל נסיון האיחוד של חירות ו"הציונים־הכלליים"' ,הארץ 11 ,במאי .1958
' 40ח"כ שוקן :המשק הציבורי אינו מסוגל לבצע ייצוא :דו"ח מדיוני המועצה הכלכלית על המשק הציבורי' ,חרות11 ,
באוגוסט .1958
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חבר הכנסת מנחם
בגין נואם על בימת
הכנסת ,ירושלים,
פברואר 1961
(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)

על המשטר הדמוקרטי בישראל' :אנו משוכנעים [ ]...שבלי אופוזיציה אין דמוקרטיה .בלעדיה —
עצם חירות האדם נתונה בסכנה [ ]...האופוזיציה ,לא רק זכותה ,גם חובתה ,לעמוד על המשמר.
להתייצב נגד כל עוול .להילחם למען כל עניין צודק .להוקיע כל שגיאה .להתריע על כל סכנה'41.
בנאום זה תמך בגין באופן חד־משמעי בקריאה לבטל את הממשל הצבאי ,שהגביל את זכויותיהם
של אזרחי ישראל הערבים' 42.הארץ' היה קשוב לנאומו של בגין ובחר להבליט לא פחות מתוכנו את
המזג המתון החדש שאפיין אותו' :מנהיג תנועת החרות [ ]...הפתיע את כל המאזינים בנאומו המתון
ובנימת ההשמעה השקטה ואף השלווה של נאומו' 43.התפרצותה המחודשת של 'פרשת לבון' שימשה
התמות האזרחיות של תנועת 'חרות'' .הארץ' אמנם תמך בעמדתו של בן־גוריון
מסד נוח להדגשת ֵּ
44
בשלבים השונים של 'הפרשה' ,אולם המציאות הציבורית שנוצרה בעקבות 'הפרשה' ומצבה העגום
של מפלגת השלטון השסועה מבפנים ,הביאו את שוקן לתור אחר חלופה פוליטית ראלית להגמוניה
הפועלית הנמשכת .בשלב זה עוד פסח שוקן על שתי הסעיפים .הוא בחן בעניין רב את פעילותו של
בגין ואת הדרך החדשה שאליה הוביל את תנועת 'חרות' ,אך עדיין היה מקורב יותר למאמצים לכינון
חלופה שלטונית במרכז הבורגני של המפה הפוליטית.
41
42
43
44

דברי הכנסת 16 ,בדצמבר .1959
שם.
'מ' בגין מבטיח אופוזיציה קונסטרוקטיבית' ,הארץ 17 ,בדצמבר .1959
ח' קריסטל' ,עמדות פוליטיות של העיתונות היומית בפרשת לבון' ,מדינה ,ממשל ויחסים בינלאומיים( 6 ,סתיו ,)1974
עמ' .88‑87
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הקמת ה'מפלגה הליברלית' באביב  ,1961בעקבות האיחוד בין ה'ציונים הכלליים' ל'מפלגה
הפרוגרסיבית' ,נתפסה על ידי 'הארץ' כ'צעד פוליטי מכריע' וכהזדמנות היסטורית להשיג סוף סוף
משקל פוליטי ראוי לזרמים בחברה הישראלית שהם 'בעלי דרך מחשבה מיושבת וזהירה והדוגלים
בשמירה על ערכים תרבותיים והיסטוריים'' 45.הארץ' סיקר בהרחבה ובאהדה את כנס היסוד של
ה'מפלגה הליברלית' ,ועקב בסקרנות אחר התגבשותה .בשלב זה בחר שוקן לבטא את עמדתו
האישית ,שהדגישה נדבך חשוב נוסף על הקו הרשמי של עיתונו .שוקן העריך כבר בשלב זה כי לשני
פלגי הציונות הכללית אין סיכוי ליצור מסה קריטית אלקטורלית שתהפוך את המערכת הפוליטית
הישראלית לתחרותית יותר ,והוא הביע תמיכה מפורשת בצירופה של תנועת 'חרות' ל'מפלגה
הליברלית' .הוא קבע כי חבריו להנהגת ה'מפלגה הפרוגרסיבית' שגו כשמיהרו לסגור את הדלת בפני
תנועת 'חרות' ומנעו ממנה להצטרף למפלגה החדשה ולהפוך אותה לאיחוד משולש שיהיה משקל
נגד למפא"י .מאמר המערכת של 'הארץ' הדגיש עוד קודם לכן כי מרכיבים לא מבוטלים בתנועת
'חרות' הם ליברליים בהשקפותיהם 46.היה זה ניצן ראשון לתרומתו של 'הארץ' ללגיטימציה של בגין
ו'חרות'.

ד .מקומו של 'הארץ' בתהליך הלגיטימציה של בגין בראשית שנות השישים
המחצית הראשונה של שנות השישים של המאה העשרים התאפיינה בהתקרבות מפתיעה בין שוקן
ועיתונו לבין בגין ותנועתו .נראה היה כי שני המוסדות הפוליטיים ,המפלגה והעיתון ,בחרו למזג
את מאבקם על דמותה של מדינת ישראל ולמזער את העיסוק בסוגיות שבהן נחלקו בדעותיהם .בגין
הוביל לאורך שנות השישים מגמה שניתבה את דרכה של תנועת 'חרות' מהשוליים הפוליטיים למרכז
ומדפוסים של פרישה ורדיקליות לקבלה הולכת וגוברת של כללי המשחק הדמוקרטיים בישראל.
הוא הדגיש את השיח הליברלי־האזרחי ,העניק פרשנות פרגמטית למדי לעקרון 'שלמות המולדת'47,
חתר למיזוג פוליטי עם ה'מפלגה הליברלית' והחליט לסמל את נכונותו לפרוץ את מסגרת קהל
תומכיו המסורתי על ידי הקמת סיעה של תנועת 'חרות' בהסתדרות הכללית' 48.הארץ' תמך באופן
נחרץ וברור במהלכים אלה של בגין .בשנות השישים הראשונות היה ברור כי מעבר לעמדת מערכת
'הארץ' ,שהייתה מטבע הדברים מגוונת בהשקפותיה ,הכריע עורך העיתון ,שוקן ,בעד הענקת
לגיטימציה לבגין ותמיכה בצעדים שנקט .לא אחת פרסם שוקן את השקפתו זו בעיתונו במאמר
אישי וחתום בשמו .הצטלבות קווי הפעולה של 'הארץ' ו'חרות' בשנים אלה נבעה בראש ובראשונה
45
46
47

48

'מיום ליום :סיכויי המפלגה הליברלית החדשה' ,הארץ 26 ,באפריל .1961
ראו לדוגמה' :מיום ליום :מפלגה ליברלית — עקרון ,ארגון ומצע' ,הארץ 8 ,במרס .1961
בשיח הישראלי בשנות החמישים והשישים עקרון 'שלמות המולדת' כוון לחוסר הנכונות — בעיקר של תנועת 'חרות'
— להשלים עם הגבולות שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק של  .1949על עמדת בגין בסוגיה זו ראו בהרחבה :א' נאור,
ארץ־ישראל השלמה :אמונה ומדיניות ,חיפה תשס"א ,עמ'  ;100י' ויץ' ,הדגל החלופי :קשרי ישראל עם גרמניה בתנועת
החרות  ,'1967‑1951ציון ,סז (תשס"ב) ,עמ' .441‑436
י' ויץ' ,מהאצ"ל לגח"ל :קווי מתאר של תנועת החרות  ,'1965‑1948עיונים בתקומת ישראל( 13 ,תשס"ד) ,עמ'
.253‑252
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מהכרתו של שוקן שהחברה הישראלית זקוקה לחלופה ממשית לשלטונה הממושך של מפא"י כתנאי
לביצור הדמוקרטיה הישראלית .בו בזמן ראה שוקן בברית עם בגין ומפלגתו אמצעי לקידום רפורמות
ליברליות במישור הכלכלי־החברתי ותנאי הכרחי לקידום סדר יום ליברלי וקפיטליסטי בישראל.
תוצאות הבחירות לכנסת החמישית ,שהתקיימו בקיץ  ,1961המחישו לשוקן את עצמתה של תנועת
'חרות' .בקרב על תואר המפלגה השנייה בכנסת ניצחה תנועת 'חרות' בהפרש קטן את ה'מפלגה
הליברלית' .שתי המפלגות זכו בשבעה־עשר מנדטים ,אך ל'חרות' היו למעלה מ־ 1,000קולות יותר
מאשר ל'ליברלים' .חשוב יותר ,ניתוח תוצאות הבחירות העלה כי לבגין ולתנועת 'חרות' יש אחיזה
הולכת וגוברת בקרב השכבות העממיות של החברה הישראלית 49.בעוד שה'ליברלים' זכו לתמיכה
רחבה יחסית בשכונות המעמד הבינוני והגבוה של הערים הגדולות ,גדל שיעור התמיכה בתנועת
'חרות' בשכונות שבהן התגוררו העולים המזרחים .מבחינתו של שוקן התברר כי האפשרות ליצור
חלופה פוליטית למפא"י עשויה להתממש אך ורק מתוך התלכדות סביב מנהיגותו של בגין ,שיוכל
לסחוף אחריו ציבור תומכים רחב .שוקן ו'הארץ' תמכו בקריאתו של בגין ל'מפלגה הליברלית' להקים
גוש פרלמנטרי משותף בכנסת 50.בעיתון פורסמו מספר מאמרי מערכת ומאמרי דעה שהתייחסו
בחיוב ליזמתו של בגין .חששם של שוקן וחלק מחברי מערכת 'הארץ' מפני השמאלה אפשרית של
מפא"י התעצם בין היתר בגלל המגעים לאיחוד מפלגת השלטון עם 'אחדות העבודה' ולצירוף מפ"ם
לממשלה .מאמרי מערכת של 'הארץ' וטורים בולטים שכתבו העיתונאים המרכזיים של העיתון
כוונו נגד המרכיבים הסוציאליסטיים של מפא"י ונגד השלטון הכלכלי הריכוזי ,שהיה מנוגד לאתוס
הליברלי של העיתון .החשש מהשמאלת מפלגת השלטון עמד ביסוד נימוקיו של שוקן לתמיכתו —
'בשם המעמד הבינוני' — במהלכיו של בגין:
בשם המעמד הבינוני והאזרח המעוניין לצמצם תלותו בשלטון :כל אלה אשר דוגלים במחשבה המתנגדת
להגברת תלותו של האזרח בשלטונות — היו מצווים מזמן לסלק ניגודי דעות אשר מקורם בימים עברו,
ולהקים מפלגה אחת ויחידה אשר תרים את נס החופש האזרחי ,במובן הרחב ביותר של המונח [ ]...הפיצול
במחנה הסוציאליסטי לא מנע ממנו כי ישלוט במדינה .המשך הפיצול במחנה הליברלי עלול לדון אותו לחוסר
אונים מוחלט51 .

שוקן זיהה את חולשתו הפוליטית של הימין־המרכז הבורגני ,שנשא את דגל השוק החופשי
והליברליזם .ניסיונו כחבר כנסת ומעורבותו הערה במתרחש ב'מפלגה הפרוגרסיבית' וב'ציונים
הכלליים' הביאו אותו לגבש שתי מסקנות נחרצות :הראשונה ,שהתנועות הציוניות הכלליות אינן
יכולות להקים בחברה הישראלית מפלגת המונים שתקרא תיגר על ההגמוניה של תנועת העבודה.
'הארץ' ראה בהקמת ה'מפלגה הליברלית' בשנת  1961צעד ראשון ובלתי מספק בדרך לשינוי
המציאות הפוליטית בישראל .במאמר מערכת שפורסם בעת כינוס הוועידה הארצית של ה'מפלגה
הליברלית המאוחדת' בשנת  ,1963הובלט הלקח העיקרי שניתן ללמוד מהוועידה :ללא מנהיג וללא
A. Goldstein, ‘“We Have a Rendezvous with Destiny” – The Rise and Fall of the Liberal Alternative’, Israel 49
Studies, 16, 1 (Spring 2011), pp. 40–42
 50ג' שוקן' ,על הליברלים להשתחרר מן השבי המרובע' ,הארץ 1 ,באוקטובר .1961
' 51מיום ליום :יוזמה הראויה לעידוד' ,הארץ 10 ,בספטמבר .1964
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ברית מפתיעה בשנות השישים :עיתון 'הארץ' ,מנחם בגין והחלופה השלטונית

להט לא תצליח ה'מפלגה הליברלית' למשוך המוני מצביעים ,ועל כן קשה לראות את שאיפתה להפוך
לחלופה למפא"י כראלית .וכך נכתב:
בסיכום ניתן לומר ,שביוזמת ומתוך כוונתם של מנהיגי המפלגה ,נשמעו הדברים בוועידה בנימה מינורית.
בחיי הציבור הישראליים ,שיש בהם נטייה כלשהי לקולניות ולהיסטריה ,יש בכך משום הפגנת רגיעה ויציבות.
התכונות שבאו לידי ביטוי בזה הולמות את המפלגה הליברלית .יתכן שהן גם נועדו לשכנע את הקהל ,כי אכן
כשרה מפלגה זו לתפוס מקום חשוב בשלטון .מותר לטעון — ורבים מבין חברי המפלגה הליברלית משמיעים
טענה זו — שדרושות תכונות שונות כדי להגיע לשלטון ,שהן מעבר ליכולת להחזיק בשלטון זה ,וכי תכונות
אלה נעדרו מן הוועידה .ביקורת זו יתכן שהיא מוצדקת .ועל כל פנים מעוררת היא שאלה ,שצמרתה של
המפלגה הליברלית לא תוכל להתעלם ממנה52 .

מתוך הבנתו של שוקן שאין בישראל תשתית מספקת שתסייע להפיכת מפלגה ליברלית למפלגה
גדולה שתוכל להיות חלופה כמותית ממשית למפא"י ,נבעה מסקנתו השנייה :בגין ותנועת 'חרות' הם
שיוכלו לעמוד במשימה זו 53.עורך 'הארץ' התרשם מהתמיכה הקבועה ואף הגוברת בבגין ובתנועתו
בקרב המזרחים בישראל ,והבין שבזכות אישיותו הכריזמטית בגין הוא המנהיג היחיד המסוגל להנהיג
מפלגת המונים ולהיות מוקד להתארגנות חלופית לשלטון בישראל .חוסר יכולתם של ה'כלליים'
וה'פרוגרסיבים' להשיג תמיכה ציבורית רחבה מנע כל אפשרות שנושאי הקפיטליזם והליברליזם
יצליחו להוביל את ממשלת ישראל לנקוט את המדיניות הכלכלית־החברתית שדגל בה שוקן .עורך
'הארץ' סבר גם שלמפלגות הימין־המרכז אין יכולת ממשית להשפיע על מדיניות הממשלה מתוך
הקואליציה .שנותיה הארוכות של ה'מפלגה הפרוגרסיבית' כקורקטיבה ('כוח מתקן' בתוך הממשלה)
לימדו אותו שתפקידה מסתכם בהענקת לגיטימציה לעצמתה הפוליטית הייחודית של מפא"י.
ניתוח זה הביא את שוקן להשליך את יהבו על בגין ועל תנועת 'חרות' כגורם היחיד במערכת
הפוליטית בישראל שמסוגל ,מכוח כושר המנהיגות והשורשים האיתנים בשכבות רחבות של הציבור
הישראלי ,להפוך בהדרגה לכוח חלופי למפא"י ולנתב את מדינת ישראל להיות למדינה קפיטליסטית
וליברלית .עורך 'הארץ' החליט לצאת בפנייה אישית אל ראשי ה'מפלגה הליברלית' בעניין הצורך
באיחוד עם תנועת 'חרות' .הוא טען שמערכות הבחירות הקודמות לימדו כי הבוחרים אינם מעוניינים
בשותף לא־שמאלי קטן של מפא"י בממשלה ,כיוון שהוא חסר השפעה (כדוגמת ה'פרוגרסיבים') ,אך
גם לא בגורם לא־שמאלי חסר כוח וקו ברור באופוזיציה (כדוגמת ה'כלליים') .מסיבה זו קבע שוקן כי
בשלה השעה לאיחוד ה'ליברלים' ותנועת 'חרות'.
שוקן צידד לאורך שנות השישים בעקביות מרשימה במהלכים הפוליטיים שהוביל בגין .סלע
המחלוקת המרכזי בין 'הארץ' ל'חרות' היה הקו הפטריוטי־הלאומני שנקטה התנועה בסוגיות חוץ
וביטחון .אולם שלושה תהליכים שהתרחשו במהלך שנות השישים הפחיתו את משקלה של מחלוקת
' 52מיום ליום :בסימן של מיזוג' ,הארץ 21 ,במאי .1963
 53עמדתו של שוקן בעד ריכוז הכוחות במערכת הפוליטית הישראלית באמצעות איחוד מפלגות באה לידי ביטוי כבר
בשנת  ,1954שבע שנים לפני הקמת ה'מפלגה הליברלית' .שוקן היה אז הבולט בראשי ה'מפלגה הפרוגרסיבית' שלחצו
לאיחוד עם ה'ציונים הכלליים' .הוא הציע לחבריו להצטרף למפלגה המאוחדת ,ללא חברי 'העובד הציוני' ,שטרפדו
את ההצעה .ראוKh. Paltiel, ‘The Progressive Party: A Study of a Small Party in Israel’, Ph.D. dissertation, The:
Hebrew University of Jerusalem, 1963, p. 337
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למתן את הרטוריקה שלו באשר ל'שלמות המולדת' והממד
ֵּ
זו .תהליך אחד היה נכונותו של בגין
54
הפרגמטי שהקנה לפרשנותו לעיקרון שנתפס כמקודש בימין הרוויזיוניסטי .תהליך אחר היה
קשור בדחיקת סוגיות חוץ וביטחון מראש סדר היום במחצית הראשונה של שנות השישים ,דחיקה
שהקהתה את עוקצן של המחלוקות בין 'הארץ' ל'חרות' בתחומים אלה .לצד שני תהליכים אלה
נראה כי ככל שחלף הזמן חש שוקן שמעבר לרטוריקה ולתדמית ההיסטורית ,הפער המעשי בין בן־
גוריון ומפא"י לבין בגין ותנועת 'חרות' מצומצם למדי .מאמרים מרכזיים ב'הארץ' הדגישו כי מאז
הקמת המדינה 'הוכיחה מנהיגות חירות שהיא בראש ובראשונה מנהיגות ליברלית האמונה על סדרים
ונהלים של משטר דמוקרטי .וביסודו של דבר מעולם לא הרחיקה מנהיגות זו בסיסמאותיה הלאומיות
יותר משעשה זאת מר בן־גוריון' 55.לפיכך 'הארץ' יכול היה לצמצם את עיסוקו בסוגיות שהתגלעה
בהן מחלוקת מדינית־ביטחונית עם בגין ו'חרות' ולהבליט את סדר היום הכלכלי־החברתי שנתפס
כמשותף לשוקן ועיתונו וליורשי המפלגה הרוויזיוניסטית.
על רקע זה קיבל עליו 'הארץ' תפקיד מרכזי בהענקת לגיטימציה ורהביליטציה לבגין ולמפלגתו.
הלגיטימציה הייתה תנאי חיוני להתקרבות בין תנועת 'חרות' למפלגות הציוניות הכלליות ,התקרבות
שאמורה הייתה להוביל בסופו של דבר להקמת מפלגת מרכז־ימין גדולה שתהיה חלופה ממשית
לשלטון מפא"י' .הארץ' ראה את ההתנגדות הליברלית לאיחוד כפסיכולוגית מעיקרה וכאנכרוניסטית
וסבר שחבל שיעברו שנים מיותרות עד שתתממש האפשרות לרכז את הכוחות האזרחיים 56.ניתן
לזהות במסרים שביטא שוקן בעיתונו מאמץ מודע להעניק לגיטימציה לתנועת 'חרות' ככוח ציבורי
חיובי ולשחרר את בגין מצל עברו כמפקד אצ"ל וכמנהיג פוליטי הרפתקן ומסוכן .קריאת הטקסטים
שפורסמו ב'הארץ' בהקשר זה מעלה שמבחינתו של שוקן בגין לא היה צריך לסבול עוד מהחטוטרת
ההיסטורית של ימי הפיקוד על האצ"ל וראשית הקריירה הפוליטית שלו ,בשנות המדינה הראשונות.
שוקן זיהה 'בגין אחר' ומציאות ציבורית אחרת בישראל באמצע שנות השישים והתקשה להשלים עם
דבקותם של ראשי ה'מפלגה הפרוגרסיבית' בשלילת כל ברית אפשרית עם ממשיכי הימין הרוויזיוניסטי
בתואנה של חוסר האחריות הציבורית שגילו בשנות הארבעים ובראשית שנות החמישים57.
שוקן ועיתונו תמכו בהכרעתו של בגין להכניס את תנועת 'חרות' ל'קודש הקודשים של תנועת
העבודה' על ידי הקמת סיעה של 'חרות' בהסתדרות .מאמר המערכת של 'הארץ' שיבח את התבונה
הפוליטית שהפגין בגין בהחלטה לשבור את המסורת הרוויזיוניסטית ולהוכיח את נכונותו להתאים
את הימין הציוני למציאות הישראלית המתהווה — 'לפתוח סוף סוף בשביל מפלגת חירות ,את
הפתח דרכו ,תוכל לצאת מהבידוד למרחב .מפולחן מוסדות שאינם אלא מזכרת העבר ,ליצירת
תנאים לשותפות קואליציונית בעתיד לבוא' 58.כאשר הצליח בגין להשיג בתנועתו את הרוב הנדרש
54
55
56
57
58

א' גולדשטיין' ,מנחם בגין ורעיון שלמות המולדת עד מלחמת ששת הימים' ,קתדרה( 126 ,טבת תשס"ה) ,עמ' .128‑103
י' עילם' ,המפלגה הליברלית לאופוזיציה!' ,הארץ 25 ,באוגוסט  .1961ראו גם :א' ליבנה' ,גורלם של הליברלים' ,שם,
 27באוגוסט .1961
'מיום ליום :כיצד יתגבשו המחנות?' ,הארץ 20 ,באוגוסט .1961
'מיום ליום :מאבק במפלגה הליברלית' ,הארץ 4 ,בינואר .1965
'מיום ליום :מערכה בין תבונה מדינית לפולחן של מסגרת' ,הארץ 15 ,בינואר .1962
קתדרה

 ,1 5 8ט ב ת ת ש ע " ו  ,ע מ ' 1 8 0 - 1 5 1

ברית מפתיעה בשנות השישים :עיתון 'הארץ' ,מנחם בגין והחלופה השלטונית

167

קתדרה

לקבלת ההחלטה ,למרות התנגדותם התקיפה של הרוויזיוניסטים הוותיקים ,חלק 'הארץ' שבחים
מפליגים לכושר המנהיגות שגילה בגין ,אשר 'הופיע כמנהיג דמוקרטי שאינו בא לאיים או לצוות,
אלא רק לשכנע' .בהמשך הצביע העיתון על היתרון המרכזי שראה בדרך שסלל בגין לתנועת
'חרות'' :נעשה צעד חשוב ומוחשי אשר יצעיד את תנועת חרות קדימה בדרך אל השתלבות גמורה
ברקמת החברה הישראלית' .לדעת 'הארץ' מהלך כזה 'חשוב לחברה הישראלית כולה לא פחות
מאשר לתנועת החירות עצמה' 59.בגין עקב בהתמדה ובסיפוק אחר התמורה ביחסו של העיתון
כלפיו .הרוח הטובה שנשבה לעבר תנועת 'חרות' ממאמרי המערכת של 'הארץ' חיזקה את רוחו
והוא בחר להתייחס אליה בנאום הסיכום שנשא בפני צירי מפלגתו .מנהיג תנועת 'חרות' קבע כי
המאמר הראשי שפורסם ב'הארץ' מוסיף כבוד למפלגתו והוסיף' :אנחנו איננו מפונקים בדברי
שבח'60.

ה .קטליזטור לאיחוד הימין :תמיכתו הנחרצת של 'הארץ' בהקמת גח"ל
'חרות'61,

מינואר  ,1963מועד כינוס הוועידה השביעית של תנועת
ועד אפריל  ,1965מועד קיומו של כנס היסוד של 'גוש חרות ליברלים'
(גח"ל) ,התייצבו 'הארץ' ושוקן באופן עקבי ונחרץ לצדו של בגין ותמכו
במהלך הפוליטי המרכזי שהוביל — יצירת מפלגה משותפת לתנועת
'חרות' ול'ליברלים' .עמדת 'הארץ' נוכח מהלך זה הייתה שיא תהליך
ההתקרבות בין שני המוסדות .בשנתיים אלה ,תקופת המשא ומתן
לקראת הקמת גח"ל ,התייצב שוקן באופן אישי לצדם של 'חרות' ובגין.
המחלוקת שפרצה בתוך ה'מפלגה הליברלית המאוחדת' בין תומכי
האיחוד עם תנועת 'חרות' ,שרובם נמנו עם יוצאי ה'ציונים הכלליים' ,לבין הדורשים להוסיף לקיים
את ה'מפלגה הליברלית' כעצמאית ,שרובם נמנו עם יוצאי ה'מפלגה הפרוגרסיבית' ,חשפה את
התרחקותו של שוקן מהמפלגה ששלחה אותו לכנסת במחצית השנייה של שנות החמישים .עורך
'הארץ' יצא בצורה נוקבת נגד פנחס רוזן ,משה קול וחבריהם שסירבו לנהל משא ומתן עם תנועת
'חרות' על הקמת מסגרת פוליטית משותפת והאשים אותם בחוסר ראליזם פוליטי .ככל שהתפתח
המשא ומתן בין תנועת 'חרות' ל'מפלגה הליברלית' והתברר שרוב חברי מרכז ה'מפלגה הליברלית'
תומכים במהלך ,גברו איומי הפרישה של ה'פרוגרסיבים' מן המפלגה' .הארץ' לא ראה באיומים אלה
סיבה לבהלה והוסיף לדרוש ממנהיגי תנועת 'חרות' וה'מפלגה הליברלית' לקדם את יזמת האיחוד:
'מה טעם במפלגה ליברלית כגלגל חמישי בעגלת מפא"י והשמאל או כאופוזיציה נפרדת מחרות
' 59מיום ליום :צעד חשוב בכיוון הנכון' ,הארץ 25 ,בינואר  .1963על חשיבות המאמר בעיני מנהיגי תנועת 'חרות' מלמדת
העובדה שהוא צוטט במלואו בביטאון התנועה.
 60נאום בגין בוועידה השביעית של תנועת 'חרות' 22 ,בינואר  ,1963מ"ז ,פ .2/11 — 20
' 61מיום ליום :קריאה מחודשת לשיתוף בין חרות והליברלים' ,הארץ 22 ,בינואר ' .1963מעריב' לא יצא מגדרו .ראו' :יומן
מעריב :בהתכנס אופוזיציה' ,מעריב 21 ,בינואר .1963

כרזת תעמולה
של גח"ל ,שנות
השישים

(באדיבות אתר
נוסטלגיה אונליין)
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מאמר המערכת של עיתון 'הארץ' הקורא
לאיחוד בין מפלגת 'חרות' ל'מפלגה
הליברלית'' ,הארץ' 22 ,בינואר 1963

המקלה על מפא"י את מלאכתה?' 62.משהתקבלה
בקרב ה'ליברלים' ההכרעה להקים את 'גוש חרות
ליברלים' ,עשה שוקן מאמץ אחרון לשכנע את ראשי
ה'פרוגרסיבים' לקבל את דין ה'מפלגה הליברלית'
ולהצטרף לגח"ל .אולם המאמצים שלו ושל מספר
תעשיינים שסייעו בידו לא נשאו פרי 63.שוקן הפשיל
את שרווליו ויצא בסדרה של מאמרי מערכת נגד
מקימי ה'מפלגה הליברלית העצמאית' בטענה ש'מנה
גדושה של משפטים קדומים פוגעת בכושר ראייתם',
והדגיש כי 'הציבור הישראלי אינו זקוק לסיעה קטנה
אשר תסתנף למערך השמאלי' .מבחינתו של שוקן
לא הייתה בשנת  1965כל זכות קיום אלקטורלית
למפלגת המשך של ה'פרוגרסיבים' ,כיוון שהדרך
היחידה להבטיח מדיניות ליברלית שתשרת את
האינטרסים של בני המעמד הבינוני הייתה באמצעות
ברית עם תנועת 'חרות' ,וברית זו עתידה הייתה
להיות ניסיון ממשי לשבירת ההגמוניה הפועלית64.
כנס היסוד של 'גוש חרות ליברלים' ,שהתקיים
ב־ 26באפריל  1965ב'בית ציוני אמריקה' בתל־אביב,
היה נקודת שיא בקריירה הפוליטית של בגין ,אך ניתן
לראות בו גם התגשמות של התקוות שהביעו 'הארץ'
ושוקן מראשית שנות השישים .מאמר המערכת של
העיתון שיבח הן את יוזמי המהלך ,שהוכיחו בגרות
מדינית למרות ההתנגדות שהתעוררה ,והן את המצע
שעליו הוסכם ,ו'אשר מספק בכלליותו ,בהיעדר
סעיפים העלולים לדחות בוחרים פוטנציאליים':
' 62מיום ליום :שלמות המפלגה אינה קניין עליון' ,הארץ22 ,
בינואר .1965
 63י' בדר ,הכנסת ואני ,ירושלים  ,1979עמ' ' ;171מאמצים
למנוע פילוג הליברלים' ,הארץ 1 ,במרס ' ;1965המתווכים
נואשו מתקוותם למנוע פילוג הליברלים' ,שם 3 ,במרס .1965
' 64מיום ליום :ליברלים המסייעים למפא"י' ,הארץ 5 ,במרס
.1965
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למקרא המצע יתרשם המשקיף הבלתי משוחד
מהסבירות בסגנון ובתוכן .לשווא יחפש בו מי
שיחפש התקפות ארסיות על ההסתדרות ,או
הדגשה של אינטרסים בעל־בתיים .אין ספק
שתוכנית הפעולה של גוש־חרות־ליברלים
פונה אל ציבור הבוחרים בכללותו .עד כמה
שאפשר להסיק מהמצע ,נוצר כאן ליכוד
פוליטי בעל אופי עממי רחב ,ובהתאם לכך
בעל אפשרויות פוליטיות גדולות [ ]...נוצר על־
ידי כך גוף ,אשר בפוטנציה יכול ,מפאת גודלו
וכלליותו ,לשמש תחליף לשלטון הנוכחי65 .

הלגיטימציה שהעניק 'הארץ' לבגין באה
לידי ביטוי בקריאתו לתת למנהיג גח"ל
את מידת האשראי הדרושה ,לאחר שהוכיח
את יכולתו להשתנות עם הנסיבות .בד בבד
קבע העיתון כי על מנהיג 'חרות' להוכיח
'שהייצור הפוליטי החדש אינו גלגול מדיני־פרלמנטארי של אצ"ל'.
המבחן הפוליטי הראשון של גח"ל התקיים בסתיו  ,1965כשרשימת גח"ל התמודדה לראשונה
בבחירות להסתדרות הכללית .שוקן עקב בסקרנות אחרי ההתמודדות של ממשיכי התנועה
הרוויזיוניסטית בתוך מבצרה הפוליטי של תנועת העבודה .כאשר פורסמו תוצאות הבחירות נדמה היה
כי גח"ל עתידה להפוך ,מיד עם הקמתה ,לסיפור הצלחה אלקטורלי .עבור רשימת גח"ל בהסתדרות
הצביעו קרוב ל־ 100,000בוחרים ,והיא זכתה בקולותיהם של  15.2אחוזים מכלל המצביעים —
תוצאה שכל הגורמים במערכת הפוליטית ראו בה הישג מרשים 66.העובדה ש'המערך' ירד מקרוב
לשלושה רבעים של הקולות — שבהם זכו מפא"י ו'אחדות העבודה' בשנת  — 1959למעט יותר מ־50
אחוזים ,נתפסה כמעידה על המשבר החריף שפקד את מפלגת השלטון .התפלגות רפ"י והופעת גח"ל
הפכו את הרוב בהסתדרות לשברירי' .הארץ' יצא מגדרו והכריז בעקבות המפלה הקשה שנחלה
רשימת 'המערך' כי 'חלפה התקופה בה שלטה מפא"י בתוך ההסתדרות' .העיתון קבע כי מדובר
ב'שינוי אשר מקודם לא חל כמוהו' ,זקף את ההישג לזכותו האישית של בגין ופסק כי 'המבחן המעשי
הוכיח את תבונת מדיניותו' 67.מאמר המערכת של העיתון ראה בתוצאות הבחירות הוכחה לצדקת
תמיכתו העקבית בהקמת גח"ל והדגיש כי לולא סירובם של מנהיגי ה'פרוגרסיבים' להצטרף הייתה
הצלחת גח"ל מרשימה עוד יותר.
' 65מיום ליום :המערך שהושלם' ,הארץ 27 ,באפריל .1965
 66ערב הבחירות להסתדרות פורסמה ב'הארץ' הערכה שרשימת גח"ל תזכה ב־ 8‑7אחוזים מקולות חברי ההסתדרות.
ראו :ד' מרגלית' ,ניחושי בחירות' ,הארץ 18 ,בספטמבר  .1965מרגלית כתב כי כל תוצאה אחרת תיחשב להצלחה או
לכישלון של גח"ל.
' 67מיום ליום :כשלון למדיניות המערך' ,הארץ 21 ,בספטמבר .1965

ייסוד 'גוש חרות
ליברלים' על
רקע העימותים
בין מפא"י
ל'אחדות העבודה'
בקריקטורה
של זאב (יעקב
פרקש)' ,הארץ',
 27באפריל 1965

(באדיבות בנותיו של
זאב ,דורית פרקש־שוקי
ונעמי פרקש־פינק)
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על רקע התחושה ש'גוש חרות ליברלים' ממלא אחר הציפיות הפוליטיות שתלו בו ,הגיע שלב חדש
בהתקרבות בין שוקן לבגין .ימים ספורים לאחר הבחירות להסתדרות העניק 'הארץ' לבגין הזדמנות,
בפעם הראשונה בתולדותיו ,לפרסם מאמר בעיתון ,במטרה להפחית את חששותיהם של הקוראים מפני
תנועתו .דווקא מכיוון שהעריך כי הדימוי השלילי של מנהיג גח"ל מימי ה'פרישה'' ,אלטלנה' ומאבק
השילומים עדיין מקובע בתודעתם של קוראי 'הארץ' ,מצא שוקן לנכון להעניק לו במה שתאפשר לו
לסלק את שדי העבר .בגין הודה על ההזמנה אך תמה במאמרו על הצורך להעניק 'הסברים מרגיעים'.
הוא קבל על רצח האופי שנעשה במשך שנים לתנועת 'חרות' ,כאשר האשימוה בפשיזם ובכך שאיננה
תנועה דמוקרטית אלא מפלגת מלחמה .מנהיג
גח"ל הדגיש כי לא 'חרות' היא זו שהשתנתה או
שצריכה לתקן את דמותה ,אלא ציבור הקוראים
הוא שצריך לתקן את זווית ההסתכלות שלו על
התנועה:
הדפים ,על תקופת המחתרת ועל התקופה שלאחר
קום המדינה ,גלויים לעיני כלֵ ׁ .שרתנו את עמנו
כמיטב הכרתנו ויכולתנו ,במאמץ ,לא פשוט ולא
קל ,למען הקמת מדינתו ,ובאופוזיציה פרלמנטרית,
שבלעדיה אין דמוקרטיה .אמנם כן ,מן הימים ההם
ועד ימינו אלה ,מתנהלת נגדנו מערכת הסתה,
המשתמשת ,למען הקהיית החושים ,בתווים בלים
כגון 'אויבות לפועלים' או אחרים ,הידועים מכדי
הצורך להזכירם .יבושו ,אפוא ,המסיתים .ויבינו אלה
שהלכו אחריהם כי טעו או הוטעו .דברים רבים שלא
הובנו בעבר ,ניתנים היום לפענוח רציונלי ומוסרי
ביתר קלות וביתר שאת68 .

בגין ניצל את הבמה שקיבל משוקן ושמח על
הלגיטימציה הגוברת לתנועתו בחוגים שאליהם
התקשתה לחדור בעבר .אולם עצם הצורך לכתוב
לקוראי 'הארץ' בניסיון 'להוציא מליבותיהם
חששות מסוימים' לקראת הבחירות לכנסת
השישית ,היה מבחינתו ביטוי לדה לגיטימציה
שנעשתה למנהיגותו מאז הקמת המדינה .מאמרו
של בגין ,שפורסם ב'הארץ' ערב ראש השנה
תשכ"ו ,כחודש לפני הבחירות לכנסת השישית,
מסמל את שיא ההתקרבות בינו לבין העיתון,

'כשלון למדיניות המערך',
קטעים ממאמר המערכת
לאחר הבחירות להסתדרות,
'הארץ' 21 ,בספטמבר 1965
 68מ' בגין' ,מי צריך לתקן מה?' ,הארץ 24 ,בספטמבר .1965
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שנתפס כמהוגן ,כמתקדם וכמייצגן של שכבות
הביניים המשכילות.
ביום הבחירות חזר ויצא 'הארץ' נגד 'המערך'
והבליט את ההזדמנות ההיסטורית הגלומה בבחירות
לכנסת השישית לשנות את פניה של מדינת ישראל:
'נוצר מצב שבו תיתכן החלפת השלטון במובן של
החלפת מפלגת הגרעין שבקואליציה הממשלתית.
הדעת נותנת ,שממשלה שבמרכזה יעמוד גח"ל
תהיה חופשית יותר ופחות עמוסה מירושות
העבר בהיכנסה להתמודדות הנדרשת עם הבעיות
האמיתיות של מדינת ישראל ,מהממשלה החזויה
שהמערך היה מקים'69.
ב'הארץ' היו מגמות שונות או ניואנסים שונים
בקו הפוליטי של הסתייגות משלטון מפא"י .לצד
התמיכה העקבית של שוקן ועיתונו בתהליך המיזוג
של הימין ,ניסה העיתון לקדם את רפ"י ,מפלגתו
של בן־גוריון 70.מכל מקום תוצאות הבחירות
לכנסת השישית טפחו על פניהם של בגין ושל
שוקן גם יחד .גח"ל ,ההבטחה הפוליטית לחלופה
שלטונית ,זכתה בעשרים ושישה מנדטים בלבד
והשתרכה הרחק אחרי מפא"י ,בראשות לוי אשכול,
שזכתה בארבעים וחמישה מנדטים .דווקא מפלגת
ה'ליברלים העצמאיים' ,שהקימו שותפיו הפוליטיים
לשעבר של שוקן ובניגוד גמור לעמדתו ,זכתה
בהישג מפתיע בדמות חמישה מנדטים ,ואלה כרסמו
בכוחה של גח"ל להיות משקל נגד סביר למפלגת
השלטון' .הארץ' ניסה להסביר את הלכי הרוח
' 69מיום ליום :לא כגולם' ,הארץ 2 ,בנובמבר .1965
 70מספר עיתונאים בכירים של 'הארץ' פעלו במסגרת רפ"י,
למשל אברהם שוויצר וברוך בר ,עורך המדור הכלכלי
של העיתון ,שהיה ממנסחי המצע הכלכלי של רפ"י .בגין
טען במאמר שפרסם לאחר הבחירות בביטאון תנועתו כי
'הארץ' תמך בגח"ל במאמרי המערכת אך בטורי הדעות
קבעו כותבי המאמרים קו התומך ברפ"י ,והוסיף ,ברוב
תסכולו מן התוצאות' ,עטם היה על העליונה' .ראו :מ' בגין,
'מבעד לשתי תמונות' ,חרות 19 ,בנובמבר .1965

'מי צריך לתקן מה?' ,קטעים מתוך
המאמר הראשון שפרסם בגין
בעיתון 'הארץ' 24 ,בספטמבר 1965
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כרזת בחירות של מפא"י
נגד 'חרות' ,לקראת
הבחירות לכנסת הרביעית
שנערכו בנובמבר 1959

השמרניים שהשתקפו בהצבעת הבוחרים במבנה הכלכלי ובארגון החברתי שיוצרים יחסי תלות בין
הציבור לבין המנגנונים הממשלתיים וההסתדרותיים .מאמר המערכת טען גם כי רמת החיים העולה
הסתירה מעיני רבים את חוליי המשק .באשר לבגין קבע העיתון ,שגיבה אותו בכל מהלכיו האחרונים:
'המערך והליברלים העצמאיים הצליחו להמאיס על הקהל את ראש גח"ל שוב כאדם מסוכן .דמותו
עדיין נקבעת על־ידי רוב הציבור לא על ידי נאומיו בכנסת התואמים את הנימוסים של אופוזיציה
פרלמנטארית ,אלא על־ידי עברו הרחוק .מדמות זו אין מוכנים להיפרד'71.

ו .שנות הדואליות
בשנות השישים המאוחרות התרחקו עמדותיו של 'הארץ' מבגין וממפלגתו לתקופה ארוכה ,ולאחריה
חלה התקרבות מפתיעה נוספת ,אחרונה .שוקן לא ויתר על תקוותיו להקמת מפלגת חלופית ל'מערך'
שתקדם סדר יום קפיטליסטי ליברלי ,אלא שבעקבות תוצאות הבחירות שנערכו בסתיו  1965הוא
הגיע למסקנה שמשקולות העבר מונעות מבגין לזכות בקולותיהן של שכבות הביניים בישראל .לא
היה בתמיכה הגדלה והולכת שזכה לה בגין מהבוחרים המזרחים כדי לחולל תמורה משמעותית ביחסי
הכוחות הפוליטיים בארץ .זמן קצר לאחר בחירות  1965החלו להופיע ב'הארץ' מאמרים שהציגו את
בגין כגורם מעכב לתמורה הפוליטית הרצויה ,ושקראו לו לפנות את מקומו כמנהיג האופוזיציה:
זה לא צודק .אך בגין של 'חרות' ושל אצ"ל היה מכשול לבגין של גח"ל ,ובכך לגח"ל כולו .ויכול להיות
שבגין ,בתוקף הצו המוסרי שלו והשיקול הפוליטי של מפלגתו ,צריך לשרת את תנועתו ,ובכך גם את עמו
לא כמנהיג הרשמי ,ולא כמיועד להרכבת ממשלת האלטרנטיבה של גח"ל .זה מחיר אכזרי ,אבל החיים
' 71מיום ליום :ניצחון השאננות' ,הארץ 3 ,בנובמבר .1965
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הפוליטיים־הציבוריים הם אכזריים .יתכן שפנייתו של בגין מן המנהיגות המפלגתית־הפוליטית אל עבר
המנהיגות הרוחנית־האידיאולוגית היא הפתרון האידיאלי רב סיכויים לגח"ל .הוא ישחרר את המפלגה
למנהיגות חדשה ,משוחררת ממטענים אסוציאטיביים מסוכנים מבחינה ציבורית72 .

נראה כי שלושה גורמים הביאו להתרחקות של 'הארץ' ממנהיג גח"ל .הראשון היה קשור כאמור באכזבה
מההישג הדל של גח"ל ,שעמד בניגוד גמור לציפיות הגבוהות שעוררה .בעקבות הישג דל זה שב עורך
'הארץ' לפקפק במנהיגותו של בגין וביכולתו למשוך אחריו שכבות מגוונות בחברה הישראלית .המשבר
שאליו נקלע בגין במהלך  1966היה הגורם השני לביקורת ההולכת וגוברת שנמתחה עליו ב'הארץ'.
בתוך תנועת 'חרות' פרץ משבר פנימי חריף שבא לידי ביטוי סוער החל בוועידה השמינית של התנועה,
שהתכנסה בקיץ  1966בכפר המכבייה .במאבק הפנימי בין ההנהגה הוותיקה של 'חרות' בראשות בגין
לבין ה'גוש החופשי' בראשותו של שמואל תמיר התייצבה מערכת 'הארץ' באופן חד־משמעי לצדם של
מבקרי בגין ומתנגדיו .אמנון רובינשטיין ,מהבכירים שבכותבי מאמרי הדעות ב'הארץ' וחבר מערכת
העיתון ,כתב על כך' :היתה נטיה ברורה בקרב חברי מערכת העיתון לתמוך בצד היותר חדשני ,המוכן
לבדוק מחדש את הדוגמה הישנה והאדוקה של המחנה הרביזיוניסטי .שמואל תמיר כפר — כדבריו —
בשמרנות האורתודוכסית של הנהגת חירות ,בדבקותה ברעיון שלמות הארץ ,וקידש מלחמה על סירובה
לפנות מקום לכוחות חדשים' 73.שוקן קיווה כי תמיר ,מנהיג האופוזיציה הפנימית בתנועת 'חרות'
שהביא להתפטרותו של בגין ,יצליח במקום שבגין נכשל בו :ברכישת אמונם של המעמד הבינוני ושל
האינטליגנצייה בישראל ובהקמת חלופה שלטונית לתנועת העבודה (בעיקר עם רפ"י וה'ליברלים
העצמאיים') 74.היחסים הטובים בין תמיר למערכת 'הארץ' לא היו תלושים מהעובדה שמשרד עורכי
הדין של תמיר ייצג במשך שנים ארוכות את ענייניו המשפטיים של שוקן ,בעל העיתון ועורכו75.
הגורם השלישי להתרחקות של 'הארץ' מבגין קשור בשינוי שחל בהרכבה של מערכת 'הארץ'
ובעלייתו של דור כותבים צעיר למרכז הבמה ,דור שהביא עמו רוח חדשה .החל במחצית השנייה
של שנות השישים ביטאו עמוס אילון מזה ורובינשטיין מזה דרך קבע התנגדות לעמדותיו של בגין,
והטו את קו העיתון נגד מנהיג האופוזיציה .חברי המערכת החדשים ב'הארץ' הציגו את בגין כמנהיג
שאיבד את הרלוונטיות שלו ויצאו נגד קיפאונה של תנועת 'חרות'' .חרות' הוצגה כ'מאובן היסטורי',
כ'מפלגת הזיכרון' וכארגון משפחתי המסתגר מפני שינויים ('המשפחה הקדושה') ולכן עלול דווקא
להנציח את שלטון 'המערך' 76.פחות משנתיים לאחר הקמת גח"ל יצא 'הארץ' ,ששימש כאמור
זרז משמעותי להקמתה ,במאמר מערכת שקרא באופן חד־משמעי ל'מפלגה הליברלית' לפרק את
השותפות עם בגין ו'חרות':
72
73
74
75

76

מ' קשתן' ,איך יתכונן גח"ל לאופוזיציה?' ,הארץ 26 ,בנובמבר .1965
א' רובינשטיין ,נסיון פוליטי מסוים ,ירושלים תשמ"ב ,עמ' .121
'מיום ליום :סיכוי' ,הארץ 12 ,ביולי .1966
י' ליכטנשטיין' ,תנועת החרות :מבנה ותהליכים פנימיים' ,עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,1974 ,עמ'
 .51תמיר עצמו כתב כי העיתונים הבלתי תלויים סיקרו את המשבר באופן חיובי ,ואילו העיתונים המפלגתיים נחלצו
להגן אל ההנהגה הוותיקה ,כחלק משותפות האינטרסים בין החוגים השמרניים במפלגות השונות .ראו :ש' תמיר ,בן
הארץ הזאת :אוטוביוגרפיה ,ב ,לוד תשס"ב ,עמ' .1335
ע' אילון' ,האנשים שנשארו תקועים' ,הארץ 24 ,ביוני  ;1966א' רובינשטיין' ,המשפחה הקדושה' ,שם 28 ,בספטמבר .1966
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גח"ל חדל להיות ערך אשר רושמים אותו בבורסה הפוליטית .זאת אשמתה של חירות .המשך קיומה
הפורמאלי של סיעת גח"ל בכנסת ספק אם יוכל לבטל את ההרגשה כי ההנהגה הוותיקה של חירות החמיצה
את ההזדמנות שניתנה לה על־ידי המפלגה הליברלית ,לעבור משולי הבמה המדינית אל מרכזה .מר בגין
ותומכיו משכו את חירות בחזרה אל השוליים .ומבחינה פוליטית הולך ומתקרב המועד בו המפלגה הליברלית
תוכל ותצטרך לשקול מחדש את מקומה במערך הכללי של מפלגות ישראל77.

גח"ל לא התפרקה בסופו של דבר ,ובגין השכיל לחלץ את המפלגה המשותפת מן המשבר ולהוביל אותה,
זמן קצר מאוחר יותר ,לראשונה בתולדותיו ,לשולחן ממשלת ישראל .אולם בגין נטר לשוקן על שהפנה
לו עורף .עדות לכך ניתן למצוא במהלך שיחה שהתקיימה בקיץ  1969בין מנהיג גח"ל לבין אריאל שרון,
בעודו חבר מטכ"ל .שרון ,שבדק אפשרות להשתלב בצמרת גח"ל ככוח עצמאי ,הציע במהלך השיחה
לגייס סיוע מעיתונאים המקורבים לו ,בין היתר משוקן ,עורך עיתון 'הארץ' .בגין הגיב תחילה בשתיקה
צוננת ולאחר מכן בציניות ,ושרון למד מהשיחה על האנטגוניזם בין בגין לעיתון 'הארץ'78.
היחסים בין שוקן ועיתונו לבין בגין ותנועתו התקררו ערב תקופת ההמתנה שקדמה למלחמת ששת
הימים' .הארץ' החריף את מאבקו נגד ראש הממשלה אשכול 79,אך סבר שגח"ל ,מפלגת האופוזיציה
הראשית ,רחוקה מלהיות חלופה ראויה .שוקן השליך את יהבו על רפ"י ותרם להכשרת האווירה
הציבורית להקמת ממשלת הליכוד הלאומי' .הארץ' לא התנגד לכניסת גח"ל לממשלה ,אולם עיקר
מעייניו היו נתונים להדחת אשכול ,אם לא מראשות הממשלה ,אזי למצער מתפקידו כשר הביטחון80.
כניסתם של בגין ומפלגתו לממשלת הליכוד הלאומי הייתה מהלך מכונן בביסוס הלגיטימציה של
הימין הרוויזיוניסטי במדינת ישראל ,ושוקן ועיתונו תרמו למהלך זה רק בעקיפין.
בשנים הבאות התאפיינה מערכת היחסים בין 'הארץ' לבגין ולמפלגתו בדואליות .מחד גיסא
התרחקו שוקן ועיתונו מהקו האוהד והמשבח שאפיין את התייחסותם למנהיג הימין במחצית הראשונה
העצמה הבלתי מרוסנת שעלולה תנועת
של שנות השישים .מאידך גיסא גבר חששו של שוקן מפני ָ
העבודה לרכוש כתוצאה מתהליך האיחוד בין מפלגות הפועלים ומנטייה אפשרית של מנהיגותה
לכיוון סוציאליסטי מודגש .הקמת 'המערך' הגדול ,עם מפ"ם (ועם רפ"י) ,לקראת הבחירות לכנסת
השביעית בשנת  1969הביאה להתקרבות מחודשת בין שוקן לבגין ולמפלגתו .מפגשים שנערכו בין
בכירי 'הארץ' לבכירי גח"ל הובילו לתמיכת העיתון במפלגתו של בגין סמוך לבחירות .מאמר המערכת
שפורסם לקראת יום הבחירות ,ושנכתב בהוראתו המפורשת של שוקן ,עסק בצורך למנוע מ'המערך'
להשיג רוב מוחלט בכנסת על מנת לשמור על הדמוקרטיה בישראל ולהבטיח כוחות שיאזנו את
הנטייה הסוציאליסטית של תנועת העבודה 81.שוקן חשש שמא 'תוחש התפתחותה של ישראל
77
78

79
80
81

'מיום ליום — טיהור בחירות — זעזוע בגח"ל' ,הארץ 17 ,בפברואר  .1967ראו גם' :מיום ליום :אין טעם לשמור על כלי
סדוק' ,שם 28 ,בפברואר .1967
 .A. Sharon & D. Chanoff, Warrior: The Autobiography of Ariel Sharon, New York 1989, p. 225על היחסים
הקרובים בין האלוף שרון לשוקן בתיווכו של רובינשטיין ראו :נ' אוריאלי וא' ברזילי ,עלייתה ונפילתה של ד'ש ,תל־
אביב תשמ"ב ,עמ' .104
ת' שגב :1967 ,והארץ שינתה את פניה ,ירושלים  ,2005עמ' .104
חזן (לעיל ,הערה  ,)16עמ' .115‑75
קוטלר (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .37
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כמדינת פועלים סוציאליסטית שבה אין
אקלים נוח ליוזמה חופשית ולהשקעות של
בעלי הון פרטיים'' 82.הארץ' קרא לבוחרים
ל'גזום את עץ המערך'' ,כדי שענפיו לא יטלו
את אוויר הנשימה מכל יתר העצים' 83.הייתה
זו שירת הברבור של הדרכים המצטלבות
של שוקן ובגין .לשביעות הרצון של גח"ל
מעמדת 'הארץ' בבחירות  1969נלוותה
ההכרה שתמיכת 'הארץ' נבעה פחות מ'אהבת
מרדכי' ומהערכה ממשית שבכוחם של
בגין ושותפיו להיות חלופה ממשית ,ויותר
מ'שנאת המן' ,כלומר מהגישה שרווחה בקרב
מרבית חברי מערכת העיתון שניצחון מוחץ
של 'המערך' יביא את הקץ על התקווה לחולל
במדינת ישראל סדר יום ליברלי וקפיטליסטי.
העובדה שלאחר מלחמת ששת הימים ועל אף
העמדה המדינית־הביטחונית המקסימליסטית
המפורשת של בגין תמכה מערכת 'הארץ'
במפלגתו ,מלמדת שהשותפות המפתיעה בין
שוקן לבגין הייתה יותר מאשר אפיזודה קצרה
וחסרת משמעות.

ז .חזרה לאנטגוניזם 1970 :ואילך
התמיכה הציבורית הממושכת שהעניקה מערכת 'הארץ' למהלכים הפוליטיים המרכזיים שהוביל
בגין לאורך שנות השישים מנוגדת לתפיסה המקובלת הרואה בעיתונו של שוקן בר פלוגתא קבוע
של הימין הציוני .הדימוי המקובל התאים לאנטגוניזם ששרר בין 'הארץ' לאצ"ל ולתנועת 'חרות'
בשנותיה הראשונות .התערערות היחסים בין שוקן לבגין לאורך שנות השבעים ובראשית שנות
השמונים קיבעה מחדש דימוי זה .בעקבות מלחמת ששת הימים התרחב הפער הרעיוני בין עמדותיהם
של שוקן ומערכת 'הארץ' לבין אלה של בגין' ,חרות' וגח"ל .התייצבות סוגיית ארץ־ישראל השלמה
במרכז סדר היום הציבורי הבליטה את הניגוד בין העיתון נושא הקול היוני לבין מפלגת האופוזיציה
' 82מיום ליום :יש לגזום את עץ המערך' ,הארץ 27 ,באוקטובר .1969
 83שם.

מנחם בגין מממש
את זכות הבחירה
בבחירות לכנסת
השמינית,
 31בדצמבר 1973

(צילום :יעקב סער ,לע"מ)
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הנִ צית .נראה כי לפערים הגוברים בין שני המוסדות הפוליטיים בסוגיות המדיניות־הביטחוניות
הצטרפה הערכה חדשה של שוקן שבניגוד לחששותיו' ,המערך' אינו מנתב את המדיניות הכלכלית־
החברתית לכיוונים סוציאליסטיים .ממשלת גולדה מאיר הפגינה עמדה פרגמטית ,והשפעתן של
מפלגות הפועלים המובהקות שהתמזגו עם מפא"י הייתה מוגבלת .משנות השבעים אימץ 'הארץ'
גישה שביכרה השפעה ליברלית־קפיטליסטית מתוך הממשלה על מפלגת השלטון על פני התקווה
למהפך פוליטי .כבר בשנת  1971פתח שוקן במסע לפירוד בתוך גח"ל במטרה לעודד את ה'מפלגה
הליברלית' להיפרד מתנועת 'חרות' ולהצטרף לקואליציה.
רגישותו הרבה של בגין למילה המודפסת על אודותיו ב'הארץ' נותרה בעינה ,ואולי אף גברה,
בשנים שבהן שבו והתפצלו דרכיהם של תנועת 'חרות' ושל עיתונו של שוקן .בגין יצא ב'מעריב'
נגד 'הארץ' ,שלאחר הפוגה של מספר שנים חזר להיות עיתון עוין שסימן לו כמטרה להביא לפירוק
החלופה הימנית בראשותו' 84.הארץ' התייצב באופן ברור כנגד בגין גם במהלך העימות האישי
והפוליטי החמור שלו עם עזר ויצמן בוועידת תנועת 'חרות' שהתכנסה בשלהי  .1972העיתון הציג
את תנועת 'חרות' כמוסד דוגמטי המתגעגע לימים עברו ,והדומה 'לכנסייה יותר מאשר למפלגה.
זו חבורת מאמינים אשר הדבקות במנהיגה המסורתי מהווה אחד מעקרונות אמונתם' 85.עמדה זאת,
הסיקור השלילי של ועידת 'חרות' לדעתו של בגין ומאמרים ביקורתיים שפורסמו במדור הדעות
הביאו אותו לערוך ב'מעריב' חשבון היסטורי עם עיתונו של שוקן .בגין הזכיר כי 'הארץ' התנגד
לרוויזיוניזם כבר משנות העשרים והביע עוינות לפעולות לאומיות ואקטיוויסטיות של הימין בשלב
הטרום־ממלכתי .מנהיג גח"ל מנה במאמרו סדרה של סתירות בעמדותיו של 'הארץ' כלפי תנועת
'חרות' וגח"ל לאורך השנים 86.תוכנה של הרשימה חשוב פחות מעצם המודעות העמוקה של בגין
לכל מה שנכתב על אודותיו בעיתון ,במאמרי המערכת והדעות כאחד .מלבד רגישותו של מנהיג
גח"ל לתדמית הציבורית החיובית שבנה בעמל רב ,ניתן לראות בעצם פרסום מאמר המוקדש בחלקו
לפולמוס עם 'הארץ' עדות לחשיבות שייחס בגין להתייחסות 'הארץ' למהלכיו הפוליטיים ,בימי
התמיכה והגיבוי כמו בימי ההסתייגות והביקורת.
לקראת הבחירות לכנסת השמינית ,שנועדו להתקיים באוקטובר  ,1973נעשה ניסיון אחרון להפיג
את המתח שהתפתח בין 'הארץ' לבין בגין ומפלגתו .בראשית מאי נפגשה הנהלת גח"ל ,בראשותו
של בגין ,עם קבוצה מחברי מערכת 'הארץ' לדיון במערכת היחסים בין העיתון למפלגת הימין87.
לשני הצדדים היה ברור כי המשקעים שהצטברו בשנים שקדמו לפגישה לא יאפשרו חזרה לשותפות
בין שוקן ל'חרות' בדומה לזו ששררה בראשית שנות השישים .חילוקי הדעות בין הצדדים בתחום
מדיניות החוץ היו חריפים מכדי ליישבם .נדמה כי בשלב זה הייתה ההתרחקות בין 'הארץ' לבגין
ולמחנהו עובדה מוגמרת .מבחינתו של מנהיג 'הליכוד' כבר לא היה טעם להתאמץ לחדש את הקשר
84
85
86
87

מ' בגין' ,עתידו של גח"ל' ,מעריב 16 ,ביולי .1971
'עימות אישי בועידת חרות' ,מאמר מערכת ,הארץ 22 ,בדצמבר .1972
בגין (לעיל ,הערה .)7
'מערכת הארץ נפגשה עם הנהלת גח"ל' ,הארץ 2 ,במאי .1973
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מימין לשמאל:
בגין עם עזר ויצמן
ובן־גוריון,
 11בדצמבר 1967

(באדיבות מכון ז'בוטינסקי)

עם עיתונו של שוקן ,וקהל קוראיו נתפס כציבור כמעט אבוד .תקוותו של שוקן שהמערכת הפוליטית
הישראלית תתגבש סביב עמדות כלכליות־חברתיות או משטריות ותחתור לרפורמה פנימית במציאות
שיצרה ההגמוניה הפועלית — נגוזה בעשור השלישי לקיומה של ישראל .העמדות הנִ ציות שבהן
דבקו בגין ו'הליכוד' יצרו מרחק בלתי ניתן לגישור בינו לבין שוקן ו'הארץ' והביאו את העיתון לתמוך
ב'מערך' ובמי שנתפסו כבעלי בריתו המיועדים.
המהפך הפוליטי שהתרחש במאי  1977תאם במידה רבה את הערכתו המוקדמת של שוקן שרק
בגין מסוגל לגבש סביבו תמיכה המונית במדינת ישראל ולהפוך לכוח פוליטי חלופי לתנועת העבודה.
אולם כשהתממשה סוף סוף תקוותו של עורך 'הארץ' כבר היו הניגודים המדיניים־ביטחוניים בין
העיתון לבין מנהיג 'הליכוד' עמוקים ,ומשקעי האנטגוניזם המוקדם והמאוחר הטביעו את חותמם
על זיכרון יחסי 'הארץ'‑בגין .עליית בגין לשלטון ,לאחר עשרים ותשע שנות מאבק אופוזיציוני ,לא
התקבלה ב'הארץ' בברכה .הסיפוק על עצם קיומם של חילופי שלטון במדינת ישראל נמהל בחששות
של מערכת העיתון מאי התאמתו של בגין לשאת באחריות שלטונית ומהזעזועים שיתרחשו בזירה
הפנימית והחיצונית כאחת בעקבות המהפך 88.לאחר המהפך היה 'הארץ' לדוברה המרכזי של הקבוצה
האשכנזית־החילונית־היונית בחברה הישראלית ,והניגוד העמוק בינו לבין בגין הגיע לשיא במהלך
מלחמת לבנון הראשונה.
' 88מפלה למערך' ,מאמר מערכת ,הארץ 18 ,במאי .1977
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הצגת ממשלתו
החדשה של בגין,
לאחר המהפך
הפוליטי בשנת
 ,1977במשכן
הנשיא אפרים קציר

(צילום :יעקב סער ,לע"מ)

ח .סיכום
הדימוי המקובל של העיתונות הישראלית בכלל ושל עיתון 'הארץ' בפרט כבני פלוגתא קבועים של
מפלגות הימין ,מתברר כמוטעה ,לפחות בכל הקשור לשנות השישים .לאורך שנים אלה תמכו שוקן
ועיתונו ,בצורה מובהקת יותר מהיומונים האחרים ,במהלכים הפוליטיים המרכזיים שהוביל בגין.
ל'הארץ' היה תפקיד לא מבוטל בחיזוק הלגיטימציה של בגין ושל תנועת 'חרות' בחברה הישראלית.
שוקן זיהה את מגמתו של בגין לזנוח את ה'פרישה' ההיסטורית ולנתב את הרוויזיוניזם לתוך המחנה
הציוני ,והעריך את כושר מנהיגותו ואת יכולתו למשוך שכבות נרחבות של בוחרים .עורך 'הארץ'
השליך את יהבו על מנהיג תנועת 'חרות' וקיווה שבאמצעות הברית עם החוגים הבורגניים יפעל
להקנות למדינת ישראל מאפיינים קפיטליסטיים וליברליים יותר .שוקן השכיל להבין שהדרך היחידה
ליצירת חלופה שלטונית היא באמצעות איחוד בין תנועת 'חרות' ל'מפלגה הליברלית' ,שיוכלו להיות
יחד משקל נגד לכוחה של מפלגת השלטון .במישור הכלכלי־החברתי עמדה בבסיס התמיכה במיזוג
הכוחות בימין המגמה להפוך את המשק הישראלי לחופשי יותר משליטה ממשלתית ,באופן שיסייע
למעמד הבינוני לפעול במסגרת שוק חופשי .במישור המשטרי־האזרחי עמדה בבסיס תמיכת 'הארץ'
ועורכו בתהליכי הקמת גח"ל המגמה לדמוקרטיזציה של החיים הפוליטיים בישראל .מנהיג גח"ל
מצדו ייחס חשיבות להכשר שקיבל מהעיתון שנתפס כדוברה של האינטליגנצייה ,ועשה מאמץ לשמור
על דימוי הפרלמנטר והדמוקרט שרכש לעצמו בעמל רב .שנותיו הארוכות באופוזיציה הגבירו את
רגישותו לכוח היתר שהתרכז בידי השלטון ואת מחויבותו לחופש העיתונות כערובה לשיח הדמוקרטי
ולמניעת היווצרות דיקטטורה מחופשת בישראל .אל מול הדומיננטיות של מפא"י נוצרה שותפות
זמנית בין גורם פוליטי ('חרות') לגורם אזרחי ('הארץ').
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הייתה זו סימביוזה ממושכת למדי בין שני
מוסדות פוליטיים ,מפלגה ועיתון ,שראו עצמם
כמבטאי זרמים רעיוניים חלופיים להגמוניה
של תנועת העבודה במדינת ישראל' .חרות'
ו'הארץ' פעלו עד אמצע שנות החמישים כשני
קווים מקבילים והדגישו את הניגודים ביניהם.
אולם האנטגוניזם בין בגין לשוקן התפוגג ככל
שהשניים הבינו שלא יעלה בידם לשחוק את
ההגמוניה השלטונית של מפא"י מבלי למזג
את מאבקיהם ולהדגיש את המכנה המשותף
בסדרי היום שביקשו לקדם .הסימביוזה החלה
להיווצר בשנות השישים הראשונות והתקיימה
בעקביות תקופה ארוכה ,כך שאין לפטור אותה
כחסרת משמעות .הצטלבות קווי הפעולה
במאבק לקדם חלופה שלטונית ורעיונית
לתנועת העבודה מלמדת על המכנה המשותף
הלאומי־הליברלי־הבורגני שניצב בתשתית
הניגודים ששבו והוחרפו לימים בין הימין הציוני
לעיתון שהציג עצמו כמבטא את הקול המתון
והשקול בספקטרום הציוני .על רקע ההגמוניה
של מפלגות הפועלים ,שנראתה כנצחית,
ודחיקת הנושאים המדיניים־הביטחוניים מסדר
היום בשנות השישית הראשונות — בלטה
המודעות העמוקה של בגין מזה ושל שוקן מזה
למורכבות המציאות הדמוקרטית בישראל ולמתח בין הפן הפורמלי של דמוקרטיה לפן המהותי שלה.
החתירה המשותפת לסדר יום דמוקרטי ולמניעת ממדים של עריצות בפועל הצטרפה להערכתו של
שוקן שכדי לכונן בישראל משטר קפיטליסטי דרוש מהפך פוליטי שיציב את בגין ואת מפלגתו בראש
הרשות המבצעת בארץ .בשנות השישים יכול היה 'הארץ' להתרשם כי אין הבדל ממשי בין מפא"י
לתנועת 'חרות' בשאלות חוץ וביטחון 89.בריאיון לתום שגב התייחס שוקן בדרך אגב לסוגיה זו:
'בן־גוריון ,אמר לי שוקן ,היה יותר מדי רוויזיוניסטי לטעמו .לא אחת הירהר על הדמיון בינו לבין
מנחם בגין .השניים יצאו מתוך אותו עולם ,אמר שוקן ,מאותו רקע נציונליסטי .שניהם נטו להתייצב
מול העולם עם גב יותר מדי זקוף וחזה קצת יותר מדי נפוח'90.
 89י' שפירא ,לשלטון בחרתנו :דרכה של תנועת החירות — הסבר סוציולוגי־פוליטי ,תל־אביב תש"ן ,עמ' .153
 90ת' שגב' ,חמישים השנים של גרשום שוקן' ,הארץ 28 ,בדצמבר .1990

179

קתדרה

קהל מלווים רב
בהלווייתו של
מנחם בגין .הר
הזיתים ,ירושלים,
 9במרס 1992
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אמיר גולדשטיין

אין להשוות בין מערכת יחסיו של שוקן עם בן־גוריון לזו שניהל עורך 'הארץ' עם בגין .בעוד שבין
ה'אב המייסד' לשוקן התקיימו חילופי מכתבים ולעתים רחוקות פגישות אישיות ,לא ידוע לנו על
מקורות המעידים על קשר אישי בין שוקן לבגין .המרחק המנטלי והאידאולוגי בין השניים היה גדול
ולא אפשר ככל הנראה יחסים אישיים קרובים ,גם בשנים שבהן תמך 'הארץ' במהלכיו הפוליטיים
של בגין .מבחינתו של בגין היו שוקן ועיתונו סמל לחוגים העיליתניים והמתונים ביישוב שראו
באור שלילי את הימין הרוויזיוניסטי על גלגוליו השונים .דווקא מסיבה זו ייחס מנהיג תנועת 'חרות'
חשיבות לכל שביב אהדה ב'הארץ' למנהיגותו או למסגרות הפוליטיות שהנהיג.
מלחמת לבנון הביאה את יחסי 'הארץ'‑בגין לשפל ,והוא הלך והעמיק במקביל לשקיעתו של ראש
הממשלה השישי במהלך  .1983יואל מרקוס ניסה לחדור מבעד לנאמניו ומקרוביו של בגין בניסיון
לעקוב אחר התרופפות תפקודו לאורך שנת  .1983ב־ 15בספטמבר  1983בחר שוקן לפרסם בעמוד
הראשון של עיתונו מאמר נוקב של מרקוס על פרישתו הצפויה של בגין מראשות הממשלה .במאמר,
שכותרתו 'יציאה עצובה מן ההיסטוריה' ,שאל מרקוס אם החליט ראש הממשלה להתאבד ותהה אם
יש ִלמנות את בגין כ'קורבן ה־ 518של מלחמת לבנון' 91.שוקן הלך לעולמו בשלהי  ,1990מעט יותר
משנה לפני מותו של בגין .כשנפטר בגין ,במרס  ,1992הקדיש לו 'הארץ' מאמר פרדה שכותרתו
'פרידה מיריב' והציג בו תמונה מאוזנת ואף אוהדת של אישיותו ההיסטורית' :בגין הלוחם השכיל
מדי פעם גם להיכנע ולהתפשר .חסידיו הגזימו בהערצתם ,אך גם יריביו חייבים להכיר בו כאיש בעל
שאר רוח .אם הוביל את המדינה לכיוון הנכון — על שאלה זו יינטש הוויכוח עוד זמן רב .ובמובן זה
יישאר בגין בתוכנו' 92.כפי שעולה מן הפרשה ההיסטורית שנסקרה כאן ,הערכה היסטורית מאוזנת זו
משקפת את יחסי הגומלין בין 'הארץ' לבין בגין באופן מהימן יותר מאשר הדימוי החד־צדדי שלהם
שנתקבע בזיכרון הציבורי.

 91מרקוס (לעיל ,הערה  .)1מתתיהו שמואלביץ ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,כינה בתגובה את מאמרו של מרקוס
'חוליגאניזם עיתונאי' .ראו את תשובתו של מרקוס בעיתון :י' מרקוס' ,היפוכו של דבר — תשובה לחסיד שוטה' ,הארץ,
 19בספטמבר .1983
' 92פרידה מיריב' ,הארץ 10 ,במרס .1992
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