בן  -גוריון והשאלה הערבית
שבתי טבת

א.
מדיניותה של ' אחדות העבודה ' לגבי השאלה הערבית  ,ובכללה זו של בל  -גוריון  ,מתוארת לפעמים

כנאיבית  1 .במחקר שוררת כעין הסכמה  ,שבשנות העשרים התבטאה הנאיביות הזאת באמונתו של
בן  -גוריון  ,שהפיתרון המעמדי הוא הפיתרון לבעיה הערבית  .ההנחה  ,שהמהפכה הבולשביקית תקיף

עד  -מהרה את העולם כולו  ,היתה הבסיס שעליו סמך בל  -גוריון את גישתו המעמדית לשאלה
הערבית  .עם שחרור הפלאת והפועל הערבי מניצול בידי האפנדי וכהן הדת  ,יקום גם שיתוף  -פעולה

של אחוות  -עמלים בין העם היהודי והעם הערבי  .בן  -גוריון עצמו נתן חיזוק לטענה זו

:

ההנחה המקובלת ששררה אז בתנועה הציונית היתה כי מפעלנו ההתישבותי נושא בחובו

ברכה לישוב הערבי והנחה זו היתה גם נחלת תנועת הפועלים הארצישראלית  ,ולכן
האמינו כי הערבים יקבלו אותנו בזרועות פתוחות .

2

על סמך דבריו אלה ועוד דברים שאמר וכתב  ,בנו חוקרים את ההוכחה הניצחת לקיומה של אותה
גישה נאיבית  ,שלכאורה היה לה על מה לסמוך .

סוורים ערבים נשאו את בן  -גוריון על כפיים  ,כפי שנשאו עולים אחרים  ,והניחו אותו על קרקע

ארץ  -ישראל  .כלום יכול היה להעלות בדעתו שערבים אלה מתנגדים ליהודים ולציונים
בטרם הביאוהו לחוף

יפו  ,ב 7 -

בספטמבר

, 1906

?

אבל אפילו

חשב בן  -גוריון על חיים בשלום ובהבנה עם

הערבים  .פגישתו הראשונה עמם היתה על סיפון האוניה  ,וכך תיאר אותם לאביו

:

' עשו עלינו רושם

טוב מאוד  .כמעט כולם בעלי לב  -טוב  ,וקלים להתרועע ולהתחבר את איש  .אפשר לאמור שהם
ילדים גדולים ' .

3

על הנאיביות של בן  -גוריון מעידים גם היסודות שהניח למה שכינה ' ארגון משותף '  ,אשר נבע

מהכרתו  ,שבמישטר הסוציאליסטי יכולים שני העמים  -היהודי והערבי  -לחיות זה בצד זה
בשלום ובשיתוף  -פעולה  .אך הנאיביות בולטת עוד יותר נוכח העיתוי שבו בחר להביא את רעיונו
בפני הציבור  .עוד תנועת העבודה כואבת את נפילת טרומפלדור וחבריו

בלבד לאחר פרעות מאי

, 1921

פירסם בן  -גוריון הצעה בת

6

כ , 1920 -

שבהם אבד יוסף חיים ברנר  ,כלומר  ,בחיפזון שגבל

וימים מעטים

בחוסר  -רגישות ,

סעיפים  ,לה קרא ' יחסים עם שכנינו '  .קשה לשער מה חשו חברי
18 -

21:2

1

למשל :

. 1986
2

3

בנובמבר

אניטה שפירא  ' ,הציונות והכוח '  ,הרצאה שנתית על  -שם חיים וייצמן  ,בית התפוצות ב

על יחסו של בן  -גוריון לבעיה הערבית בכלל ראה גם ספרי  :בן  -גוריון וערביי ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

וכן קנאת דוד  ,א ו  -ב  ,תל  -אביב . 1980 , 1976
ד ' בן  -גוריון  ,פגישות עם מנהיגים ערבים  ,תל  -אביב  , 1967עמ ' . 9
אגרות דוד בן  -גוריון  ,א  ,תל  -אביב  , 1971עמ ' . 71

, 1985

בן  -גוריון והשאלה הערבית

' אחדות העבודה ' הלומי האבל והזעם בראותם מעל דפי ' קונטרס ' את השורות הפותחות את
בשורתו

:

קביעת יחסי חברים בין העובדים העברים ובין המוני העמלים הערבים  ,על יסוד פעולה

משותפת כלכלית  ,מדינית ותרבותית  -היא תנאי הכרחי לגאולתנו בתור עם עובד חפשי
ולשחרור העם העובד הערבי משעבוד לוחציו ועושקיו  -בעלי האחוזות והרכוש
השליטים .
הנחת היסוד לפעולה משותפת זו מוטלת על הפועל העברי בעל ההכרה ובן

התרבות ,

שתעודתו ההיסטורית בבנין כנסת  -העבודה החפשית בארץ  -ישראל היא  -לעמוד בראש
תנועת השחרור והתחיה של עמי המזרח הקרוב .

4

לשון אחר  ,הציונות העובדת והפועלים הערבים יקימו יחד תנועת שחרור ותחייה של עמי המזרח -

הקרוב  .בן  -גוריון אף הגה בהקמת מוסדות משותפים להסתדרות ולפועלים הערבים ודיבר על
תעודתה ההיסטורית של תנועת העבודה העברית לחנך את הערבים להכרה

פועלית  -סוציאליסטית ,

חינוך תוך כדי עבודה משותפת בעבודות הציבוריות שההסתדרות תקבל מהממשלה לביצוע קבלני .
הוא אף קיבל על עצמו את הנטל החינוכי הזה  ,ולפי הצעתו יקימו נציגי  -ההסתדרות ונציגי הפועלים

הערבים יחד ' הנהלת עבודה ' משותפת  .זו תקים לפועלים הערבים קופת  -חולים  ,שתהיה קשורה

בקופת  -החולים ההסתדרותית  ,וגם מטבחי  -פועלים  ,שיהיו קשורים במסעדות הקואופרטיביות של

ההסתדרות  .הוא הדין לגבי הפעולה התרבותית  ' :בשעות הפנאי מסדרים לעובדים הערבים הרצאות

בסגנון נוח וקל על  -דבר תנועת הפועלים  ,חיי

הקבוצה  ,היסטוריה ערבית וכללית  ,שמירת הבריאות

וכו ' '  .לדעתו  ' ,הכיוון הראשי בעבודה המשותפת צריך להיות חינוך הפועל הערבי לחיות חיי עבודה
מסודרים

ומשותפים ,

הרגל למשמעת ואחריות  -חברים ' .

5

כן יעלה בידי ההסתדרות לארגן את

הפועלים הערבים באגודות מקצועיות משלהם  ,שתהיינה קשורות באגודות המקצועיות שלה .
גם

ב 1926 -

ביקש בן  -גוריון למצוא מסילה ללב העם הערבי  ,בארץ

ובכלל ,

6

באמצעות

הסוציאליזם  .ההתעוררות הסוציאליסטית תפקח את עיני הערבים הן כלפי הצדק הטבוע ברעיון

הציוני מטבע ברייתו  -זכות היהודים לחזור לארצם  -והן כלפי הברכה הכפולה שנושאת להם
בכנפיה הציונות הסוציאליסטית .

מופת מאלף  ,מבחינת הטוענים לנאיביות של בן  -גוריון  ,היה יוזמתו שההסתדרות תוציא לאור

עיתון ערבי  .באמצעות העיתון הזה ביקש להחדיר ללב הפועל הערבי הכרה מעמדית והכרה בערך
התארגנותו בהסתדרות משלו  .הנסיון הראשון היה עיתון הסתדרות פועלי

הרכבת  ,האיגוד המקצועי

הראשון והיחיד אז שהיה משותף ליהודים ולערבים  -הבסיס שעליו ביקש בן  -גוריון להקים את
הארגון המשותף  .בתחילת

1925

הוחל בהכנות להוצאתו לאור של

העיתון  ,שעורכו

היה יצחק בן -

צבי  ,ובאפריל החל להופיע  ,אחת לשבועיים  ,בשם ' אתחאד אל  -עמל ' ( ' אחדות העבודה ' )  .העיתון
פירסם בהמשכים את ' פרוגרמת הפועלים ' של פרדיננד

לסל  ,את המחזה ' האורגים ' לגרהרט

האופטמן וסיפורים של מקסים נורקי  ,אוסקר ויילד ואברהם רייזיו
מגרמנית  ,רוסית  ,אנגלית ויידיש .

4
5

6

ד ' בן  -גוריון  ,אנחנו ושכנינו ,
ראה

לעיל  ,הערה

.4

213

תל  -אביב תרצ " א  ,עמ ' סא .

דין  -וחשבון לוועידה השלישית של ההסתדרות  ,תל  -אביב

;

הופיעו בו אפוא תרגומים

תרפ " ז .

שבי גי טבי

נ

מציאות חברתית בשנות השלושים
רחוב נחלת  -בנימין בתל  -אביב ,

:

1934

בעקבות הוצאת העיתון נוסד בחיפה  ,כיולי

, 1925

' קלוב הפועלים הכללי '  ,ולאחר  -מכן נפתחו

מועדונים כאלה גם בערים אחרות  7 .מאורעות תרפ " ט היו מעין מהלומת  -מחץ למאמץ הזה  ,אך
דווקא נוכח המאורעות ראה בן  -גוריון נחיצות גדולה יותר בפעולה חינוכית  -הסברתית  ,וניגש אליה
ביתר מרץ וגם בתוספת חידוש  .הפעם ביקש לפעול לא רק בקרב הפועלים אלא גם בקרב
רוב מניינו ובניינו של היישוב הערבי  .בספטמבר

1929

הפלאחים ,

החל לתכנן פעולת  -הסברה מגוונת ומקיפה ,

שנועדה להבהיר לערבים  -פלאחים ופועלים כאחד  -את אופיה הצודק והמיטיב של הציונות
הסוציאליסטית  .פעולת ההסברה תתבצע באמצעות עיתון

ערבי ,

שיפיץ את האמת הציונית

מועדונים משותפים  ,שבהם ייפגשו יהודים וערבים ויכירו לדעת איש את רעהו

:

;

שיעורי  -ערב

לערבית ולעברית  ,חינוך מקצועי  ,הרצאות  ,שמירה על הבריאות  ,מוסדות עזרה הדדית  ,קופות -

חולים וקופות  -מילווה .
בבירור אודות העיתון שנערך בוועד הפועל של ההסתדרות שוב חזרה ונתגלתה אותה נאיביות .
כאשר נשא בן  -גוריון את חזונו  -עיתון עממי לפועל ולפלאח  -יכלו ה ' ערביסטים ' להציגו על
נקלה באור מגוחך  .הם הצביעו על העובדה הפשוטה  ,שהפלאחים והפועלים הערבים אינם יודעים

קרוא וכתוב  ,ולפיכך לא תצמח כל תועלת מהעיתון שבן  -גוריון יוציא למענם  ,אפילו יהיה זה עיתון
עממי  .לשאלת מיכאל אסף  ,באיזו לשון ייכתב העיתון  -בלשון הספרותית  ,בלשון הערבית
הבינונית  ,או בלשון המדוברת  -ענה בן  -גוריון כי בחר בלשון המדוברת ; שכן העובדה שלא יצא

54

לאור אף עיתון בלשון הערבית המדוברת  ,היתה לדידו הוכחה עד כמה מתנכרים האפנדים
משכילים לצורכי העם הערבי העובד וגם הזדמנות לתנועת העבודה לנצל חלל זה ולמלאו

בתוכן ,

בעיתון ההסתדרותי  .אבל שוב עמדה השאלה  ,כיצד מי שאינם יודעים קרוא וכתוב יקראו עיתון ,
7

אה " ע ,

,

/ 208 , 320

~

1

בן  -גוריון והשאלה הערבית

תהיה שפתו אשר תהיה  ,לכך מצא בן  -גוריון פתרון פשוט

:

המורה בכפר הערבי יאסוף סביבו את

הפלאחים ויקרא באזניהם את דבר ההסתדרות  .הצעה זו  ,לא נראתה ל ' ערביסטים ' שאתם התייעץ .
דוד אבישר  ,למשל  ,אמר שהמורה הערבי הוא שהסית לרצח ולטבח  ,בחברון ובצפת  ,ובמקרים

מסוימים אף נטל בהם חלק פעיל  .אבל בן  -גוריון החזיק בשלו ועמד בתוקף על כך  ,שיש בכוחה של
תנועת העבודה לשכנע את הפועל והפלאח לא רק בכך שהציונות העובדת נושאת להם

ברכה  ,אלא

שככל שירבו היהודים בארץ כן ייטב להם  .בוועידת ההסתדרות השלישית טען בן  -גוריון  ,כי אם יהיו
300 , 000

פועלים יהודים בארץ  ,ואחר  -כך שלושה מיליונים  ' ,ואנו נהיה לכוח גדול  ,אז נוכל לעזור

לפועלים הערבים  ,נרים את ההמונים הערבים משפלותם ונהיה לגורם עצום להפרחת הארצות

השכנות  . . .זוהי הציונות '  .על אמונתו זו סמך בן  -גוריון את התעודה שאול לתנועת העבודה
הציונית  ,להשתתף בהתעוררות המזרח ובתחייתו .

8

לנאיביות נמצאה אחות  ,או שמא היתה זו אמה הורתה

?

זוהי ההתכחשות לניגוד האינטרסים

שבין הציונים והערבים בארץ  ,שהיתה נחלת ההנהגה של תנועת העבודה וההסתדרות הציונית

כולה ,

וההתעלמות מקיומו של עם ערבי פלשתיני ומקיומה של תנועה לאומית ערבית  .ביטוי בולט לכך

היתה טענתו של בן  -גוריון  ,שערביי ארץ  -ישראל אינם אלא ' רסיס ' של העם הערבי  ,ושאין להם
תנועה לאומית משלהם
כבר

ב , 1915 -

בגלותו

;

היתה זו גם טענת  -יסוד של אחדות העבודה .
בארצות  -הברית  ,כפר

בן  -גוריון בניגוד האינטרסים וטען שאינו קיים  ' .אין

מטרתנו עומדת בניגוד לישוב הערבי בארץ '  ,גרס במאמרו הנודע ' לקראת העתיד '  .הוא

הכריז ,

שכיבוש  -הארץ על  -ידי היהודים בא ' לא לשם שלטון ואכספלואטציה  . . .אין כוונתנו לדחוק את
רגלי הערבים  ,לנשלם מעל אדמתם ולרשת את מקומם '  ,שהרי בארץ די מקום להכיל גם אלה גם את
אלה  .בסוף ימי הבית השני היו בה כארבעה מיליוני תושבים  ,ובלי שום ספק יכולה היא להכיל עוד

שלושה  -ארבעה מיליוני איש  .להוכחת טענתו שניתן להגדיל את אוכלוסייתה פי שישה  ,חילק את
הארץ חלוקה גסה
התופסת 90 - 80

לשניים  ,לשממה ולאזורים מיושבים ומעובדים  .היהודים יתיישבו רק בשממה ,

אחוז משטח הארץ  ,ויפריחו אותה  ' ,והארץ החרבה תהפך לגן  -עדן '  .עד שתפרח

השממה ייזדקקו היהודים גם לחלקה השני של הארץ  ,לאזורים המעובדים  ,אבל גם כאן לא יקופחו

הערבים ולא יאונה להם כל רע ; שכן גם החלק הזה בכוחו לכלכל יותר תושבים

' גם החלק המעובד

:

אינו נותן את פריו כראוי  -משום שהערבי אינו מוכשר לעבודה מתוקנת  . . .שיטת העבודה של

הערבים היא נושנה  ,פרימיטיבית  ,המדלדלת ומרוששת את הקרקע ומספיקה לחם צר לבעליה ' .
ואילו היהודים  ,כפי שכבר הוכיחו מושבותיהם החקלאיות  ,יכניסו כלי  -עבודה משוכללים  ,שיטות
חקלאיות חדישות  ,יפתחו רשת השקיה וניקוז ודרכי  -חיבור  ,בקצרה  ,מהשטח הזה יפיקו היהודים

מכל סאה סאתיים ושלוש  .זה היה אפוא הצידוק המוסרי של הציונות  :אין היא באה לגזול את
הערבים ולעשקם ; אדרבה  ,היא נושאת להם בכנפיה ברכה  ' .אנו בונים ומחיים את הארץ '  ,כתב בן -

גוריון  ' ,וזהו הבסיס המוסרי  -האנושי של שאיפתנו ועבודתנו הישובית בארץ  -ישראל ' .

9

הטענה שאין ניגוד בין ערבים ליהודים בארץ  -ישראל הגיעה לרגע של אמת במאורעות

1920

ו-
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8

פרוטוקול הוועד הפועל של ההסתדרות מ  5 -בספטמבר
10

9

כספטמבר

ד ' בן  -גוריון ,

ו 11 - 10 -

' לקראת

ו 27 -

באוקטובר

; 1929

פרוטוקול מועצות ההסתדרות מ -

באוקטובר  , 1929ארכיון הוועד הפועל של ההסתדרות [ להלן
העתיד '  ,התורן  ,ה

( תרע " ה ) ;
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יזכור ישראל
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ויתברך בזרקו

וחמדת  -הגבורה וקדושת  -הרצון וממירות  -הנפש אשר נספו
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י
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ן
ן
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ן
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 ' . 1921אחדות העבודה ' טענה שהפרעות היו מעשי ידיהם של פראי  -אדם  ,שודדים  ,חלאת  -אדם ,
ובקצרה

 -המון שהוסת על  -ידי אפנדים וכהני  -דת .

10

הדוגמה הטובה ביותר להתכחשות זו

לאופיים הלאומי של המאורעות מצויה ב ' יזכור ' שכתב ברל כצנלסון לטרומפלדור ולחבריו שנפלו

בתל  -חי  ,קטע שנחרת בלבבות והיה אבן  -יסוד בחינוכו של דור

:

יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו  . . .הנאמנים והאמיצים  ,אנשי
העבודה והשלום  ,אשר הלכו מאחרי המחרשה ויחרפו נפשם על כבוד ישראל ועל אלמת
ישראל  .יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים והדות  -הגבורה וקדושת -

,

הכבדה  .אל ישקוט ואל ינחם ואל יפוג האבל

"~

 TISומסירות  -הנפש אשר נספו במערכת
עד בוא יום בו ישוב ישראל וגאל אדמתו השדודה .

1 6

10

11

ילקוט אחדות העבודה  ,א  ,תל  -אביב תרפ " ט  ,עמ '
קונטרס  ,כס ( אדר תר " פ )  ,עמ '

.1

. 214

ן1

בן  -גוריון והשאלה הערבית

המילה ' ערבי ' אינה מופיעה בדבריו  .מי היה אפוא האויב הסמוי ב ' מערכת הכבדה ' הזאת ? על טיבו

אנו יכולים ללמוד על דרך ההיפוך  ,רק מהדגשת התכונות היפות של הגיבורים שנפלו  .הם היו
טהורים  ,והאויב להיפך ; הם היו אנשי העבודה והשלום  ,והאויב להיפך ; הם היו אנשי כבוד שהלכו

מאחורי המחרשה  ,נאמנים ואמיצים  ,והאויב להיפך  .האויב מצטייר כיחידים או קבוצות של פורעי-
חוק  ,אלמנטים שליליים  ,שודדים וכיו " ב  .הוא לא היה העם הערבי .

בן  -גוריון לא השתתף כלל בהתבטאויותיה של ' אחדות העבודה ' כלפי מאורעות

1920

ו . 1921 -

כמזכיר המפלגה חתם בשמה על מסמכים ומברקים  ,שבהם חזרה הטענה  ,שרק חלאה  ,פושעים ,

שודדים ופראי  -אדם שנשאו נפשם לביזה  ,חוללו את המאורעות  .אבל בשמו שלו לא כתב דבר .

בתקופה זו אין ב ' קונטרס ' ולו שורה אחת חתומה בשמו  .דרכו של בן  -גוריון היתה לכתוב ולומר את
אשר חשב  .החלל הזה של שנתיים מעורר אפוא תמיהה  .רק אחרי מאורעות נובמבר

1921

פירסם

מאמר  ,שעליו חתם בראשי  -תיבות  ,אשר עלה בקנה אחד עם עמדתה המוצהרת של ' אחדות העבודה '
ושבו הטיל את האשמה על השלטון הבריטי  :הפורעים היו ' פראים ' ו ' שודדים ' שהוסתו  ,והאחריות
על מעשיהם רובצת כולה על צוואר השלטונות  .מן העובדה שפוגרומים ( ' פרעות ' היה התרגום של שלמה קפלנסקי
המילה הרוסית הזאת ) החלו בארץ רק לאחר הכיבוש הבריטי  ,הסיקו ' אחדות העבודה ' ובן  -גוריון ) 1950 - 1884 ( ,

שלא העם הערבי עמד מאחוריהם  ,אלא רק

' החלאה האנושית '  ,שהיתה כחומר

' המסיתים הגלויים והנסתרים  ,חורשי מזימות הרשע ושליטי  -האון '

;

בידי היוצר בידי

כך כינה את קציני המימשל

הצבאי  ,שלפיטוריהם ולהחלפתם קראה ' אחדות העבודה '  .אשמתו של הרברט סמואל היתה  ,שלא
הדיח את כל ' פקידי ההסתה '  ,והם הוסיפו לחרחר מלחמה בין יהודים וערבים  .ביניהם בלט רונלד

סטורם  ,מושל יהודה וירושלים  ' ,אחד מראשי הפקידות החטאה עקובת  -הדם '  ,שבן  -גוריון כינה
אותו ' פונטיוס פילטוס '  .מה פלא שבירושלים התחדש הפוגרום
בתפקידו  .ובכן לא העם הערבי היה אחראי למאורעות בשנים

והאפנדים .

ב ? 1921 -

ההן ,

הרי סטורס נשאר

אלא השלטון הבריטי

12

כמובן  ,עמדה

זו חייבים היו לנקוט מי שטענו  ,כמו בן  -גוריון  ,שאין ניגוד בין הציונות ובין

הערבים בארץ  .שהרי אילו הסכימו לטענה שהפורעים מייצגים את העם
באותה נשימה  ,שאין ניגוד

?

הערבי  ,כיצד יכלו לטעון ,

סתירה מובלעת זו נעלמה כלא היתה ברגע שננקטה הנוסחה המעמדית

:

העם  -לא  ,מנצליו ועושקיו  -כן  .האפנדים והשלטון האימפריאליסטי  ,כלומר  ,רודפי טובת
עצמם  ,הם שחוללו את סכסוך הדמים בין הערבים והיהודים .

מכאן  ,ש ' אחדות העבודה ' ובן  -גוריון קבעו איסור מוסרי לשאת ולתת עם תנועה  ,המתיימרת
להיות תנועה לאומית  ,שאפנדים וכהני  -דת עומדים בראשה ; מה גם  ,ששום תוחלת מדינית אינה
צפויה ממשא  -ומתן כזה  .שיתוף  -פעולה והידברות אפשר יהיה לקיים רק עם תנועת העבודה

הערבית  ,לכשתקום .
בוועידת ' אחדות העבודה ' שנערכה בעין  -חרוד

ב , 1924 -

נשמע ערעור על גישה זו  .שלמה

קפלנסקי דרש משא  -ומתן עם הערבים לאלתר  .קפלנסקי  ,ממניחי היסוד לברית העולמית של
57

12

ב  .ג  ' , .ידי מי שפכו את הדם הזה ? '  ,קונטרס  ,ק (  , ) 1921עמ '
8

בנובמבר  , ' 1921פנקס  ,א

(1

בינואר . ) 1922

;2

' החלטות המועצה השלישית של ההסתדרות ,

יפו ;

ל ' אחדות העבודה ' תוך

ממשלה לאומית ופרלמנט ארץ  -ישראלי  .הוא נמנה עם אלה שחברו

הסתייגויות חשובות מאופיה  ,שלא היה די מרכסיסטי לטעמו  .והנה  ,דווקא הוא ערער על הנוסחה
המעמדית וטען  ,שיש להקים בארץ פרלמנט דמוקרטי ; שיש לבוא לידי הסכם עם הערבים וללחום
יחד אתם להרחבת הסמכויות של פרלמנט משותף ושל שלטון עצמי משותף ליהודים ולערבים  .כדי

להגן על זכויות המיעוט היהודי חזה קפלנסקי פרלמנט מורכב משני בתים  :בית  -נבחרים שחבריו
ייבחרו בבחירות כלליות  ,שוות ויחסיות

;

וסנאט שהייצוג בו יהיה שווה  -אותו מספר צירים

ליהודים ולערבים  .את צירי הסנאט יבחר מוסד האוטונומיה הלאומית של כל אחד משני העמים  .זו

היתה בעצם הנחת  -יסוד לתפיסת המדינה הדו  -לאומית  ,שאחר  -כך היתה למסד של ' ברית
שקמה

ב , 1925 -

ושל ממשיכי דרכה .

שלום ' ,

3ן

כנגד הצעת קפלנסקי העמיד בן  -גוריון תכנית משלו

:

אוטונומיה יהודית ואוטונומיה

ערבית ,

נפרדות אבל משתפות  -פעולה בדרג השלטון  .הוא דבק בפתרון המעמדי  :שיתוף  -פעולה עם פועלים

ערבים בלבד  ,וזאת במסגרת כרית  -עובדים בינלאומית  .כלומר  ,שתי חטיבות לאומיות נפרדות של
איגודים מקצועיים  ,המשתפות ביניהן פעולה באמצעות מוסד  -גג משותף  .זהו הארגון המשותף

שהיה אחר  -כך ל ' ברית פועלי ארץ  -ישראל '  .את קריאת קפלנסקי דחה בן  -גוריון מכל וכל  .לפני

הדיון כשיטת המישטר  ,כך טען  ,יש לברר היטב מהו התוכן האמיתי של הממשלה הלאומית
שדורשים האפנדים  .כוונתם אינה למישטר פרלמנטרי או לשלטון דמוקרטי  .הם רוצים כוח כדי
לשלוט  ,כדי להכריע בגורל הארץ ולשלול את זכותנו לבנות את הארץ ולהיאחז
התנועה האלה לא נבוא

בה  .עם ראשי

לידי הסכמה  .יש למצוא דרך לפועל הערבי  .הוא עדיין אינו קיים בתור כוח

וגורם מדיני  .אבל מצב זה ישתנה  ,ובשינוי זה נמלא אנחנו תפקיד מכריע  .עלינו לדעת שבלי הרמת
ערכו ומצבו של העובד הערבי  ,לא נבצע את מפעלנו ההיסטורי  .גורל הפועל העברי קשור בגורל
הפועל הערבי  .יחד נעלה או יחד נרד  .יש לנו תעודה היסטורית בהרמת העובד הערבי  .זוהי עבודה
היסטורית  ,לדורות .

14

ב.
חוקרים מצאו אפוא  ,והוצגו לעיל הוכחות רבות לכך  ,כי בשורש מדיניותו של בן  -גוריון בשאלה
הערבית עמדה גישתו הנאיבית  ,וממנה נבעה התכחשותו לניגוד האינטרסים  ,שהוא אבי הסכסוך
הבלחי  -נמנע  .האמנם כך
וערעור ?

?

כלום אין הנאיביות וההתעלמות שקופות מדי  ,שנקבלן ללא הרהור

כלום ראוי לייחס נאיביות והתעלמות מבעיה כה גורלית לבן  -גוריון  ,שבכל שאר העניינים

היתה מחשבתו מורכבת  ,לא  -פשטנית

?

יתר  -על  -כן  ,לא תמיד מה שאמר בפומבי אמר גם בחדרי -

חדרים  ,ולא תמיד מה שאמר בחדרי  -חדרים אמר ליומנו  ,ולא תמיד אמר ליומנו כל שעלה בראשו .

האמנם אין הוכחות איתנות לכך  ,שבן  -גוריון ראה גם ראה את הניגוד

ע,

?

ההתפכחות מן הנאיביות התחוללה בלבו של בן  -גוריון כבר סמוך לעלייתו ארצה  ,במרס
1

, 1908

שת ם עשרה שנה לפני הקמת ' אחדות העבודה '  ' .תקרית פורים ' ביפו עוררה אותו למחשבה  ,שיש

~
נו

ספר הוועידה הרביעית של אחדות  -העבודה  ,תל  -אביב תרפ " ו  ,עמ '

14

בן  -גוריון  ,אנחנו ושכנינו ( לעיל  ,הערה

 , ) 4עמ '

עב .

10

ואילך .

בן  -גוריון והשאלה הערבית

ניגוד אינטרסים בין יהודים לערבים  ,והוא הבין שהתקרית פרצה על רקע לאומי  .קביעה זו מתבססת

על השוואת שני מכתבים שכתב לאביו  .בראשון  ,כמו בכל מכתביו הראשונים  ,ייפה את הארץ ואת
המצב בה  ,הרגיע את משפחתו בפלונסק ותיאר את התקרית כאילו היתה חלק מההווי המקומי  ,שבו
תקיפת יהודי אינה דווקא ביטוי של איבה לאומית ערבית  .אבל ממכתב נוסף לאביו באותו עניין
מתברר שכליבו מקנן חשש  ,שהסתירו במכתב הראשון שהתקרית פרצה על רקע לאומי מובהק .

15

ועוד  ,בן  -גוריון הכיר את ספרו הצרפתי של נג ' יב עזו ? י  ' ,התעוררות האומה הערבית באסיה
התורכית '  ,שיצא לאור

ב 1905 -

בפריס  .כבר

ב 1904 -

יסד עזורי  ,לדבריו  ,את ' ברית המולדת

הערבית ' ,

שתכליתה התנגדות מוחלטת לשאיפות היהודים בארץ  -ישראל  ,ואשר סיסמתה היתה ' ארצות ערב
לערבים '  ' .גורל שתי התנועות  ,הערבית והיהודית '  ,כתב עזורי בהקדמה לספרו  ' ,להלחם תמיד זו בזו

עד שתגבר אחת מהן '  .בן  -גוריון ציין  ,כי זהו ' ספר על דבר הסכנה העברית בארץ  -ישראל '  ,המסכנת

' ייסוד ממלכה ערבית גדולה '  ,אליה נשאו עזורי ותנועתו את עיניהם  .את פעלו של עזורי הגדיר בן -
כ ' מעשה יחיד שפנה

גוריון

( הקונסטיטוציה )

ניכר ' .

בספרו לממשלות

אולם

משניתנה

אמר בן  -גוריון במועצת מפלגת ' פועלי ציון '  ,באוקטובר

התעמולה נגד היהודים בארץ מעשה של יחיד

ב 1908 -
, 1910

ה ' חוריה '

כי אין עוד

:

כשרק ניתנה חירות הדיבור והעתונים יכלו לכתוב ככל העולה על רוחם  -התחילה תיכף

ובייחוד גדלה התעמולה בעתונים של

בעתונות הנוצרית תעמולה עזה נגד היהודים .

הערבים הנוצרים נגד היישוב העברי בארץ  . . .היום אנו רואים כבר המון עתונים בארץ -
ישראל  ,סוריה ומצרים הנלחמים בנו  ,ותלמידיו של נג ' יב עזורי  -הללו אינם פונים עוד

לממשלות זרות  ,אלא מכוונים את התעמולה כלפי העם הערבי והממשלה התורכית .

התפתחות זו היתה רעה חולה לעצמה  ,אך בן  -גוריון מצא גרוע ממנה  ' .עוד יותר מעציבה השנאה של
שכנינו הערבים אלינו '  .השנאה היא שחוללה את שורת ההתנפלויות על מושבות  -יהודה  ,אותן מנה
אחת

לאחת ,

והיא שהביאה ' למצב הרבה יותר רע ' במושבות הגליל  ' .תיכף אחרי הכרזת

הקונסטיטוציה התחילו ההתנפלויות על המושבות ( בגליל ) הנמשכות זה שתי שנים '  ,שבמהלכן

' צעירים יהודים נגדעו  ,נפלו חלל מידי הערבים '  .ברור

אפוא  ,ששמע

או קרא את הכתוב כעיתונים

הערביים  ,ובמיוחד ב ' אל  -כרמל ' החיפאי  ,שהצטיין בשנאתו הארסית ל ' האויב הציוני '  ,שמטרתו

' לכבוש את פלסטין '  .על עיתונים אלה אמר בן  -גוריון

:

' מצד אחד הם מפיצים בספארות

[ חוגי ]

הממשלה דיבות ועלילות שונות על הישוב העברי בארץ  -ישראל  ,ומהצד השני המה זורעים את זרע
השנאה ליהודים בין כל שדרות העם הערבי '  .בהשפעתם  ,אמר  ' ,בזמן האחרון התחילה הממשלה

להביט בעין רעה על התישבות היהודים בארץ  -ישראל ' .

' פועלי ציון ' שנערכה בווינה

ב , 1911 -

16

גם בוועידה העולמית השלישית של

חזר ודיבר על ' שנאת הערבים שהולכת ומתגברת ' .

בעת לימודיו בפקולטה למשפטים בקושטא  ,בשנים

, 1914 - 1911

הווילאיות  .דבריו  ,בכתב ובעל  -פה  ,מגלים שהאמין אז ( והוא

טעה ) ,

17

עסק בן  -גוריון הרבה בחוק

כי החוק הזה נועד להגביר את

השלטון העצמי של הלאומים הרבים בקיסרות העות ' מאנית  .עוד בטרם צאתו לקושטא גרס  ,כי
15

אגרות דוד בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה  , ) 3א  ,אגרות  , 49 , 48ראה גם  :ספר תולדות ההגנה  ,א  ,תל  -אביב
, 120

16

17

. 208

ד ' בן  -גוריון  ' ,לברור מצבנו המדיני '  ,האחדות ,
3 -2

, 1971

עמ '

( תשרי

תרע " א ) ;

3

( אלול

תר " ע ) ;

הנ " ל  ' ,עבודתנו החברתית מדינית '  ,האחדות ,

הנ " ל  ,כתבים ראשונים ( בעריכת י ' ארז )  ,תל  -אביב

' דו " ח לועידה העולמית השלישית בוינה '  ,האחדות ,

4 -3

(תרע " א ) .

, 1962

עמ '

23

ואילך .

שון

שבתי טבת
בעקבות

החוק תתחולל תחרות רב  -לאומית ברחבי האימפריה בכלל ובארץ  -ישראל בפרט

:

מלחמה קשה והתחרות עזה בין העמים השונים  .כל עם ישאף לבצר את מעמדו בשדה

' תתחולל
התעשיה ,

המסחר והעבודה  ,להרחיב את חוג השפעתו המדינית  ,להגדיל את כוחו ושלטונו ולדחוק את רגלי
חברו '  .היהודים יהיו רשאים לטעון לזכותם לאוטונומיה משלהם בארץ  -ישראל ; אבל  ,כך חזה וכך

חשש  ,הערבים בארץ  -ישראל ובסביבתה יוכלו לטעון גם הם לאוטונומיה משלהם  .הם יהיו יריבי
היהודים באותו מיקצה ובאותו מסלול ; והשאלה היא  ,את מי תעדיף תורכיה

?

כלומר  ,בעיניו נגזר

היחס בהתמודדות הזאת בין הערבים והיהודים בהקשר לצד שלישי  ,המעצמה העות ' מאנית  .בכך

הניח אולי את היסוד הראשון למה שאפשר לכנות ' עקרון המעצמה התורנית ' ; דהיינו  ,שמאבק
הציונות להשגת מטרתה לא יתקיים ביחס ישיר עם הערבים בארץ  ,אלא בעקיפין  ,באמצעות צד
שלישי  ,המעצמה או הכוח השליט באזור  .תחילה היתה זו תורכיה  ,אחריה באו  ,כמעט

בו  -זמנית ,

המהפכה הבולשביקית שהיתה צפויה להתפשט בעולם כולו  ,והקיסרות הבריטית  ,שכבשה את ארץ -

ישראל והיתה לבעלת ההשפעה במזרח  -התיכון  .אגב  ,עקרון זה שקבע בן  -גוריון לפני יותר משבעים
תקף גם היום  .במאבק הלאומים שצפה בן  -גוריון  ,יזכה ' מי שיהיה די מסודר ( הכוונה

שנה ,

למאורגן ) ,

את

מאוחד ומגין במרץ ובתוקף על ענייניו וזכויותיו '  .לכן קרא לפעולה

המדינית  ,שתלכד

היהודים באימפריה העות ' מאנית  ,ובמיוחד בארץ  -ישראל  .הדברים התפרסמו ב ' האחדות ' וכך

הגיעו לחוג רחב יותר  .מסקנתו של בן  -גוריון היתה אפוא  ,כי העם שהיהודים בארץ יתמודד

נגדו ,

הוא העם הערבי .
באוגוסט

, 1914

למפלגתו ,

בשובו מקושטא  ,אמר

כי כדי לזכות בהתמודדות על קבלת

האוטונומיה בארץ על היהודים לפתח פעולה מדינית  ,ותנאי לכך היא ההתעת ' מנות  .כלומר  ,על

יהודי ארץ  -ישראל לקבל עליהם נתינות עות ' מאנית  ,כדי שיוכלו להשתתף בחיים המדיניים בקיסרות
ולייצג עצמם במג ' ליס ולפני הכס העליון  .הוא עצמו שאף להיות ציר במג ' ליס ואפילו שר בממשלת
תורכיה  .מדיניותו היתה מכוונת לזכות באהדת תורכיה ולשם כך חייבים יהודי ארץ  -ישראל לסייע

במאמץ המלחמתי שלה  ,שהרי מחולשתה ירוויחו הערבים בלבד  ,ו ' מי לנו שונא כמותם

הספיק לקדם מדיניות זו  ,שהרי במארס

1915

גורש עם יצחק בן  -צבי

?'

הרבה לא

למצרים 8 .י

בעת מעצרו בסאריה בירושלים נפגש בן  -גוריון עם חבר לספסל הלימודים בקושטא  ,יחיא אפנדי

הערבי  ,וסיפר לו על פקודת הגירוש שהוצאה נגדו  .יחיא אמר לו  ' :כידיד שלך  ,אני מצטער על כך .
כערבי  -אני שמח '  .ברבות הימים גדל רישומה של פגישת  -אקראי זו

בזכרונו  ,עד

היותה לתמרור

חשוב בחייו המדיניים  .הוא אמר  ,כי דברי יחיא הכאיבו לו יותר מרצח שני חבריו בסג ' רה  ,בפסח
; 1909

שכן עד כה נראו לו התנפלויות הערבים על יהודים כתולדת מקרים ונסיבות  ,ואילו ' זה היה

המקרה הראשון שנתקלתי בהבעה איבה מדינית ( ההדגשה

שלי  ,ש " ט )

מצד ערבי '  .בעיני רוחו חזה

כבר אז  ,כפי שכתב בזכרונותיו  ,עתיד של מהומות ופרעות בארץ  -ישראל 9 .י
לפני מלחמת  -העולם הראשונה היה אפוא לבן  -גוריון הסבר שונה מזה שהיה לו אחריה  ,הן באשר
לעילת המאורעות הן באשר לטיב הפורעים עצמם .

ב 1910 -

דיבר על שנאת הערבים ככלל  .התארים

eo
18

ד ' בן  -גוריון  ' ,ההנהגה העצמית בוליות '  ,האחדות 30 , 24 - 17 , 14 - 12 ,

( לעיל  ,הערה
19

 , ) 16עמ ' 23

ואילך .

ד ' בן  -גוריון  ,זכרונות א  ,תל  -אביב

 , 1971עמ '

. 71

( ; ) 1914 - 1913

הנ " ל  ,כתבים ראשונים

בן -גוריון והשאלה הערבית
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ראשי פרקים ומחשבות שרשם לעצמו בן  -גווזת באומדה  ,נברסקה  ,ארצות -

1916

' חלאה '  ' ,שודדים ' ו ' פראי  -אדם ' וראיית האפנדים  ,כהני  -דת ופקיד  -ממשלה כאחראים לשפיכת דמם
של יהודים  ,זמנם בשנות העשרים .

ולבסוף  ,בגלותו בארצות הברית  ,בליל  -נדודים ארוך באומהה  ,בינואר

, 1916

כתב על פתקים

אחדים את הרהוריו בדבר המדיניות הציונית הדרושה בעת מלחמת  -העולם ולאחריה  .בפתקים אלה
נתגלתה לראשונה יכולתו או כשרונו לחשוב בנוסחאות כפולות ולומר רק את המועיל לציונות בכל
שלב של מאבקיה להשגת מטרתה  .בין השאר כתב בפתקים אלה  ' :הערבים מתנגדים לישוב יהודי ,
כן  ,במדה ידועה ישנה התנגדות זו  .אולם דבר זה לא יוכל לעצור בעדנו  . . .אפשר להשלים גם עם
הערבים  .זוהי שאלת הטכסיס ( דגש שלי ) לישוב '  20 .השלמה או מלחמה  -התגברות על הניגוד או

הדברים האלה  ,שבינו

לבין עצמו  ,כתב חצי  -שנה בלבד לאחר שפירסם את מאמרו ' לקראת העתיד ' שבו טען שהניגוד אינו
קיים .
20

פתקי אומהה  ,אצ " מ  . 24116 /40 / 1 ,וראה קנאת דוד  ,א  ,עמ '

. 591 - 590

: 1ש

שוטרים רכובים
ומשטרת  -עזר מול
ה ' סראיה ' ביפו ,
בכוננות לקראת הפגנה
ערבית ,

27

באוקטובר
1933

לפיכך  ,יש מקום לשער  ,כי מה שאמר וכתב ב - 7גוריון

ב , 1921 -

היה חלק מאותו תכסיס  .ואולי זה

פשר שתיקתו בת השנתיים ; אולי נבעה היא מהתחבטויות טקטיות  ,או מקצר שבין קטבים מנוגדים

במחשבתו  .שכן כאשר האשים את סטורם  ,את ' החלאה '  ' ,פראי האדם ' ואת האפנדים כאחראים
לפרעות  ,עקב מקרוב אחרי שביתת המסחר הערבית שאירגן הוועד הפועל המוסלמי  .בימים

ביולי

, 1922

 12ו 13 -

כמחאה מקדימה לאישור המנדט הבריטי בחבר הלאומים  .נוכח השביתה הזאת כתב בן -

גוריון ביומנו

:

' הצלחת הערבים לסדר ( לארגן ) סגירת החנויות מראה שיש לנו כאן ענין עם תנועה

לאומית '  .עם ההכרה בתנועה הלאומית הערבית קרוב היה כפשע לקביעה כי יש ניגוד  .את הפשע

הזה צעד חצי  -שנה

לאחר  -מכן ,

בדצמבר  .אז אמר בוועידה השלישית של ' אחדות העבודה '

:

' השאלה הערבית זוהי השאלה המדינית המרכזית שלנו  .אנו עומדים לפני ניגודים לאומיים  .נגדנו
מתנהלת מלחמה לאומית ' .

ן2

אבל זה היה עדיין בגדר דיבור כלפי פנים  ,כמו בדיון חשאי על

התכסיס  .בפומבי עדיין הוסיף והחזיק בהתעלמות  ,בהתכחשות  ,בתפיסת ' אחדות העבודה ' שהוא
עצמו היה שותף חשוב  ,אם לא מרכזי  ,בהעמדתה .
בוועידה

בעין  -חרוד  ,ב , 1924 -

טענו ברל כצנלסון ויצחק טבנקין  ,שאין תנועה לאומית ערבית

;

שכן תנועה לאומית יכולה להיות רק תנועה שיש לה תוכן חיובי  ,כלומר דאגה לטובת העם  ,לחינוכו ,

לפיתוחו  ,להרמת הישגיו  .כזכור  ,באותה ועידה סמך בן  -גוריון ידיו על תפיסה זו  .אם אמנם נקט
עמדה זו כתכסיס  ,הרי סביר להניח שכאשר הציע למפלגתו לאחר פרעות  -אב

ב 1929 -

לשנות את

הנוסחה המעמדית ולהכיר בניגוד  ,כלומר בקיומה של תנועה לאומית ערבית בארץ  -ישראל  -שוב

נקט בתכסיס  .וכך אמר לברל ולטבנקין  ,ותוך כדי כך הציע אמת  -מידה אחרת לקביעה מיהי ' תנועה
פוליטית '

:

נכון הדבר שלתנועה הלאומית הערבית חסר תוכן חיובי  .אין מנהלי התנועה דואגים
לחינוך העם  ,לצרכיו החיוניים  .אין עוזר לפלאח  ,אלא להיפך  ,ראשי התנועה מוצצים את

)12

21

הוועידה השלישית של אחדות העבודה  ,חיפה ,

ואילך .

20 - 17

בדצמבר

. 1922

קונטרס  ,קיט

( 19

בינואר ,

 , ) 1923עמ ' 2

בן  -גוריון והשאלה הערבית

דמך ומנצלים את ההתעוררות העממית לטובת עניניהם הפרטיים  ,אבל אנו נטעה אם נמוד

את הערבים ואת תנועתם באמת  -המידה שלנו  .כל עם יש לו תנועה לאומית שהוא ראוי לה .
הסימן המובהק של תנועה פוליטית היא  ,שיודעת לרכז סביבה המונים  .מבחינה זו אין
ספק שיש לפנינו תנועה פוליטית ואל נזלזל

בה  .ע

דבריו אלה  ,שנאמרו ב ' בירור ' עם ' יודעי  -ערבים ' ב ' אחדות  -העבודה ' ובהסתדרות

אותו חודש  ,גילו אפוא את עמדתו הברורה של בן  -גוריון

הפוליטי  . . .תנועה

לאומית '  ,ומאורעות תרפ " ט

ב  10 -וב 11 -

של

לערבים בארץ  -ישראל יש ' במובן

:

היו יציר רוחה וידיה של תנועה לאומית זו  .אך אלה

היו דברים שנאמרו בפנים ומענם היה ' אחדות  -העבודה '  .השוואת דברים אלה עם תזכיר ששלח יומ -

יומיים בלבד לאחר  -מכן לאינטרנציונל המקצועי ולאינטרנציונל הסוציאליסטי  ,מבהירה את שיטתו

של בן  -גוריון לערוך את טיעוניו בהתאם למענם .

בתזכיר זה חזר בן  -גוריון על חלק מהדברים שאמר ב ' בירור '  ,אך השמיט ממנו את הגדרתו
החדשה ואת קביעתו  ,שיש תנועה לאומית ערבית  .כותרת התזכיר  ' -על המהומות הערביות בגלל

הכותל המערבי '  -כבר רמזה למקבליו על גורם דתי  ,ולא לאומי  .לא תנועה לאומית חוללה את

הפרעות  ,כתב בן  -גוריון  ,אלא ' מתנפלים '  ' ,המונים מוסתים ומולהבים באש קנאה
שנזעק

לשוד '  .הפרעות לא היו מחאה לאומית נגד

דתית ' ו ' אספסוף

המנדט  ,הבית הלאומי והציונות  .אדרבה  ,קטע

ארוך מהתזכיר הקדיש בן  -גוריון לנתונים המעידים על הברכה שהציונות נשאה בכנפיה לארץ -

ישראל ולערכים  .רוב הערבים  ,לדבריו  ,מכירים בכך  .אולם סיעת האפנדים  ' ,הריאקציונית והחזקה
ביותר ' בסיעות הערבים  ,לא ראתה לפניה דרך אחרת לאיחוד ולחיזוק שלטונה על המחנה הערבי
' מאשר לעורר את השנאה הדתית  ,אשר אליה נתפש ההמון המזרחי ביותר '  .כל מאמצי הסיעה הזאת

רוכזו בשנה האחרונה בחיפוש תואנה לסכסוך דתי בין היהודים והמוסלמים  ,כדי לחזק את מעמדה .

ואכן בעלי  -בריתם ה ' טבעיים ' של האפנדים  ,כתב בן  -גוריון  ,היו ' ראשי הדת המוסלמית כארץ '  .גם
להם היו אינטרסים כלכליים בלתי  -אמצעיים בהפחת רגשי האיבה ' לשם התלכדות דתית של
המוסדות המוסלמים מסביב למוסדות אשר תחת ידיהם '  .כאשר היפנה את דבריו לכתובות

הסוציאליסטיות מעבר לים  ,חזר אפוא בן  -גוריון על נוסחת ' הפתרון המעמדי ' ונקט שוב בהסברים
הנושנים של

' אחדות העכודה ' ושלו אודות הסיבות לפרוץ

כשם שפירסם אחרי מאורעות

1921

המאורעות .

23

את רעיון הארגון המשותף  ,כך כתב בן  -גוריון לאחר

מאורעות תרפ " ט את ה ' הנחות ' המפורסמות שלו למישטר ממלכתי חדש בארץ  -ישראל  ,והציע את
הפריטט בשלטון בין יהודים וערבים  .אז כבר הגה בתכנית הפדרציה של שתי אוטונומיות  ,יהודית
וערבית  ,ודגל ביצירת רצף טריטוריאלי בין חלקי האוטונומיה היהודית .

24

מכאן התפתחה מדיניותו ,

שיש לבוא בדברים עם התנועה הלאומית הערבית  ,על האפנדים שלה  ,על כהני הדת שלה ועל

22

23

כן  -גוריון  ,אנחנו ושכנינו ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

' על המהומות הערביות כגלל הכותל המערב " ,

קעט .

תזכיר לאינטרנציונל המקצועי  ,בשם ההסתדרות  ,ולאינטרנציונל

הסוציאליסטי  ,בשם ' אחדות העכודה '  ,זכרונות בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה  , ) 19א  ,עמ '  ; 750 - 740שני נוסחי
פרוטוקולים של ה ' ישיבה בשאלת הערבים ' מ  10 -ו  11 -באוקטובר  , 1920אה " ע  / 208 , 214 ,י ; 1יומן כן  -גוריון ,

,

10 - 11
24

באוקטובר

ד ' בן  -גוריון ,

. 1929

' הנחות

לקביעת משטר ממלכתי בא " י '  ,הפועל הצעיר ,

20 ( 22

במארס

; ) 1931

הישוב ותפקיד הסוכנות היהודית בשעה זו '  23 ,בספטמבר  , 1929ארכיון צה " ל  ,תיק . 794
( לעיל  ,הערה  , ) 19א  ,עמ '  ; 362הנ " ל  ,אנחנו ושכנינו ( לעיל  ,הערה א  ,עמ ' קעט .

' תזכיר על בטחון

ראה גם הנ " ל  ,זכרונות

ע :ע

)

מנהיגיה המסיתים לשפיכת  -דם יהודים  .כאשר קמה מפא " י  ,הודיע על נכונותו להיפגש עם המופתי ,
חאג ' אמין אל  -חוסייני  ,האשם הגדול בעיני היהודים במאורעות תרפ " ט והאחראי לטבח בחברון ,

במוצא ובצפת  ,שוב לא יאמר ' עם מנהיגי תנועה לאומית אלה לא נבוא לידי הסכמה '  .החל משלהי
1929

היה נכון לצעדים מסוימים לשם הידברות בין התנועה הלאומית היהודית והתנועה הלאומית

הערבית  .התכנית שהציע נראתה לרבים כהצעה למדינה דו  -לאומית  .גם זה היה תכסיס  ,שמטרתו
4ע)

להרוויח זמן  ,כדי לאפשר את גידול היישוב  .אבל מפלגתו גזרה עליו שתיקה  ,ובהשפעת כצנלסון

אף אסרה עליו לפרסם את ספרו ' אנחנו ושכנינו '  ,שאותו הכין כ ' דרכון ' לקראת המשא  -ומתן שביקש
לנהל עם נציגי התנועה הלאומית הערבית  ,ועם המופתי בראשם  .רק לאחר שנתיים ,

האיסור לפרסם את הספר .

ב , 1931 -

הוסר

בן  -גוריון והשאלה הערבית
באוגוסט 1933

נבחר בן  -גוריון להנהלת הסוכנות  .בשנים

והתחזק  -לעומת

175 , 000

נפש

ב 1931 -

1936 - 1932

מנה היישוב יותר

גדל היישוב היהודי בארץ

מ 400 , 000 -

נפש ב  . 1936 -הנסיבות

נשתנו ועמן שינה בן  -גוריון שוב את תכסיסיו  .ערב מאורעות תרצ " ו ובמהלכן דיבר במפורש על
הניגוד  ,אמר שהמאורעות הם ' מרד ' ו ' התקוממות ' של הערבים והטיח דברים קשים בחבריו ברל
כצנלסון  ,יצחק טבנקין ומשה ביילינסון  ,וגינה בקול גדול את ' עוורונם '  ,את עיניהם שטחו מראות

שקיימת תנועה לאומית ערבית וקיים ' מרד ' ערבי בארץ  -ישראל  ,לא

את סיסמתו הנודעת ' עלייה קודמת לשלום

' 25 ,

' מאורעות '

סתם  .אז גם השמיע

סיסמה מלחמתית מובהקת .

תכסיסיו של בן  -גוריון נגזרו לא רק מהאסטרטגיה המדינית שבחר  ,אלא גם מהכתובות של בעלי -
התמיכה שבהם ביקש להסתייע ; כל תכסיס והכתובת שלו  .לפני מלחמת  -העולם הראשונה  ,כשקרא
לניגוד ולסכסוך בשמם  ,הכתובת היתה ממשלת תורכיה  .תדע תורכיה שיש לה עזר ביישוב הציוני

נגד הערבים בארץ  -ישראל וכדאי לה לסייע להם  .לאחר המהפכה הבולשביקית  ,בעת ש ' פועלי ציון '
בטחו כי המהפכה תתפשט גם במזרח  ,היפנה את תכסיסו למוסקבה  ,ממנה ציפה שתסייע
חוד

החנית של המהפכה במזרח  -התיכון .

וב 1931 -

ב 1920 -

לציונות ,

היה מוכן להצטרף לקומינטרן  ,אם יכיר בציונות

אף נסע למוסקבה בתקווה שיוכל לשכנע את מנהיגיה ( את קמינייב ככל

הנראה ) ,

;

כי אין

להם במזרה  -התיכון בעל  -ברית טוב מהציונות הסוציאליסטית  .כשנקט בנוסחה המעמדית
ובהתכחשות  ,ועסק

כמזכיר ההסתדרות בארגון המשותף  ,היפנה את תכסיסו זה אל מפלגת ה ' לייבור '

הבריטי אל האינטרנציונל הסוציאליסטי  ,ש ' אחדות העבודה ' היתה חברה בו  ,ואל אינטרנציונל
האיגודים המקצועיים באמסטרדם  ,שההסתדרות היתה מסונפת אליו  .אלה היו חשובים לו כגורמים

מסייעים  ,בייחוד בדעת  -הקהל הסוציאליסטית  ,וכלפיהם רצה להציג את הציונות לא כתנועה מפלה
ומנשלת  ,אלא כשוחרת צדק סוציאליסטי וכמקדמת את הפועל הערבי  .הנוסחה המעמדית צלחה
בכתובות אלה  ,והסברה שאין הציונות צריכה או יכולה לשאת ולתת עם אלמנטים פיאודליים -
קלריקלים  -אימפריאליסטיים  ,התקבלה שם על הדעת  .בכל מקרה חשוב היה לו  ,שהציונות לא תוצג

כגורם לסכסוך בינלאומי ; שהרי כך תרתיע לא רק תומכים בכוח  ,אלא גם צעירים יהודים הנוטים
לשמאל  .לא אחת אמר  ,שרק ציונות צודקת תמשוך נוער יהודי למפעל הציוני בארץ  -ישראל  .תכסיס
ההכרה בתנועה הלאומית הערבית ובמרד שלה  ,כמו גם הנכונות לשאת ולתת עם מנהיגיה  ,היה

מיועד לממשלה הבריטית ודעת  -הקהל האנגלית ; שהרי היו בתכסיס זה הכרה במציאות כמו שהיא
ונכונות למשא  -ומתן  -גישה החביבה על האנגלים  ,שתקל עליהם לתמוך בציונות .
כמו לקבוע מסמרות בתכסיסו החדש והמלחמתי  ,שבא לשרת את סיסמתו ' עלייה קודמת

לשלום '  ,עשה בן  -גוריון צעד נדיר לגביו  :הוא הודה בפומבי בטעות  .ביוני

1936

כתב למרכז מפא " י

:

' בוועידת " אחדות העבודה " בעין  -חרוד אמרתי שאין לנו כל דרך עם אפנדים ערבים  .לא אומר זאת
עכשיו ' .

26

וכמו לא היה די בכך  ,אמר במועצת ההסתדרות בפברואר

אני רוצה להודיע על טעות שטעיתי . . .

: 1937

לפני שלוש  -עשרה שנה  . . .בעין  -חרוד  . . .לא

הייתי אומר היום שהדרך להבנה היא אך ורק הדרך לעובד הערבי  .עלינו לחפש דרך לעם

,

) ן)

25
26

יומן בן  -גוריון  11 ,במארס  ; 1936פרוטוקול הוועדה המדינית של מפא " י מיום  30במארס  , 1936ארכיון בית ברל .
המכתב מיום  18ביוני  ; 1936ד ' בן  -גוריון  ,זכרונות  ,ג  ,תל -אביב  , 1973עמ ' . 281

שבתי טבת

הערבי  . . .על  -ידי מגע ומשא  -ומתן עם נציגיו באשר הם  . . .כל עם בוחר את נציגיו שהוא
ראוי להם באותה שעה .

27

גם אמירה זו הופנתה כלפי תומך  -בכוח  ,אל המעצמה

' להתחיל כמדיניות מדינת
עזרה זו  ,חזר

היהודים '

ואמר  ,אפשר

התורנית  ,בריטניה  .ב 1936 -

קרא בן  -גוריון

וידע  ,שלמדיניות כזאת דרושה עזרתה הפעילה של בריטניה .

28

יהיה לקבל  ,אך ורק אם תעשה הציונות צעדים להשגת שלום עם

הערבים  .דעת  -הקהל הבריטית תתמוך כסיוע לציונות שוחרת  -שלום  .גק ה ' הבלגה ' בימי המאורעות
נועדה לצורך זה  .ואם נימי ' אחדות העבודה ' אמר  ,שהציונות לא תתגשם בכוחם של אוניות  -מלחמה
ובאיונטים

אבל

( כידונים ) בריטיים  ,ב 1936 -

ב 1936 -

שינה את דעתו והיה נכון להסתייע בהם .

הוסיפו ברל  ,טבנקין  ,ביילינסון ואתרים לדבוק בנוסחה המעמדית של ' אחדות

העבודה ' משנות העשרים  .בניגוד לבן  -גוריון  ,שכינה את המאורעות מרד בבריטניה ומלחמה של
משה

ביילינסת ,

1931

שכינה את עז אל  -דין אל  -קסאם ' טרומפלדור של הערבים '  ,שהתרשם מיכולת ההקרבה של הערבים

( יש לזכור  ,כי

כ 3 , 000 -

ערבים נהרגו במאורעות

) 1939 - 1936

-

בניגוד לו  ,הוסיפו הם לדבוק

כמישנתה הישנה של ' אחדות העכודה '  ,דהיינו שלערבים אין תנועה לאומית וכי לא תיתכן תנועת
שחרור לאומית שאין לה חזון חברתי פודה ומשחרר  ,שהיא דבקה במשטר פיאודלי  ,נצלני  ,המקפח
את

' הילד '  ' ,האישה '

ו ' העובד ' .

גם עמדתם של ברל כצנלסון וטבנקין  ,לא היתה נאיבית  .חילוקי הדעות ביניהם לבין בן  -גוריון
נבעו מטקטיקה שונה  .התכסיסים נדרשו לציונות הסוציאליסטית יותר משלציונות הכללית  .הציונות

כתנועה צודקת  ,דמוקרטית וליברלית  ,לא יכלה להסביר מדוע אינה מקבלת  ,דווקא במדיניותה

היא ,

את עקרון הרוב  ,שהוא יסוד כל תנועה וגוף דמוקרטים  ,ומדוע היא שוללת את זכותם של ערביי

ארץ  -ישראל להגדרה עצמית  .המוצא היחיד מהמבוך  ,מהסתירה הפנימית הזאת  ,היה התכסיס .
לציונות הסוציאליסטית נוספו על כך הקשיים שנבעו מאי  -האפשרות להגשים את הציונות לפי
התורה

הסוציאליסטית ,

והמכשול

הגדול

עקרון

היה

הסולידריות

המעמדית .

הציונות

הסוציאליסטית לא יכלה להסביר מדוע היא עומדת על ' עבודה עברית ' ועל איגודים מקצועיים

( ההסתדרות ) הפתוחים רק ליהודים  ' .אחדות העבודה ' לא יכלה להסביר מדוע אין היא מקיימת את

עקרון ' פועלי כל הארצות התאחדו ' בביתה שלה  ,ומדוע היא נוקטת אפליה לאומית בין עובד
לעובד  ,בכל הנוגע לאיגודים

המקצועיים ,

לקופת  -חולים

ולשאר המוסדות ההסתדרותיים  .את כל

אלה יכלה להסביר רק באמצעות התכסיס  ,והתכסיס החשוב ביותר  ,הן לציונות הכללית  ,הן לציונות
הסוציאליסטית  ,היה הדחייה  ,הצורך להרוויח שקט וזמן  ,שיאפשרו גידול מהיר ככל האפשר של
היישוב

היהודי  ,עד

שיהיה לרוב ויוכל ליישם את העקרונות הדמוקרטיים ולפיהם לשלוט בארץ .

התכסיס העיקרי היה ההתעלמות  ,או ההתכחשות ; שהרי אם הציונות היא נציגת העם היהודי
כולו  ,ממילא עליה להידבר עם העם הערבי כולו  ,ולא עם ' רסיס ' שלו היושב בארץ  .ועד שיקום העם
הערבי המאוחד  ,יש לה לציונות זמן  .הוא הדבר לגבי הנוסחה המעמדית של ' אחדות העבודה ' .
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הידברות עם הערבים תהיה רק כשהפועל הערבי יהיה מפותח ומתקדם  ,מאורגן בהסתדרות מקצועית

כפברואר

27

פרוטוקול מועצת ההסתדרות מיום

28

פרוטוקול הוועדה המדינית של מפא " י מיום

8

9

, 1937

הוועד

במארס

, 1936

הפועל .
ארכיון בית ברל

בן  -גוריון לצד שיח ' תאופיק אל  -טיבי  ,נשיא
בית  -הדין המוסלמי העליון לערעורים  ,בפני
הוועדה האשלו  -אמריקאית 1946 ,

משלו  ,וכשהוא יעמוד בראש התנועה הלאומית הערבית  .עד אז יש זמן רב  .ברל וטבנקין לא יכלו

לקבל את תכסיסיו החדשים והמשתנים של בן  -גוריון וגם להישאר נאמנים לתורת הציונות

הסוציאליסטית  .אם יקבלו את טענת בן  -גוריון  ,כי יש תנועה לאומית ערבית ויש ' מרד ' ערבי  ,יהיה
עליהם גם להכיר בקיומו של עם ערבי פלשתיני ; ואם יש עם כזה  ,חייבים יהיו  ,לפי

עקרונותיהם ,

לתמוך בזכותו להגדרה עצמית  .אם יכירו בקיום עם ערבי פלשתיני  ,המהווה רוב בארץ  ,כיצד יציגו
את הציונות הסוציאליסטית כתנועה שוחרת דמוקרטיה  ,צודקת ומשחררת

?

וכיצד יתרצו את

התכחשותה של ההסתדרות לעקרונות הסולידריות והעזרה ההדדית  ,המונחים ביסוד ההסתדרות
וביסוד כל ארגוני הפועלים המתקדמים בעולם

?

לוא הסכימו הציונים להיות בארץ מיעוט של עד
והוא בעל זכויות

מיוחדות  ,אפשר

50

אחוז מכלל תושביה  ,מיעוט שיש עליו הגנה

היה להבין את האידיאולוגיה הציונית כצודקת וישרה בכוונותיה .

אבל השגת רוב היתה תנאי להגשמת הציונות  ,ורוב פירושו כיבוש  .כיצד אפוא יכולה הציונות להיות
תנועה צודקת וכובשת גם יחד

?

בן  -גוריון שינה את תכסיסיו פעמים אחדות ועשה כך יותר מהר מעמיתיו בתנועת העבודה

ובהנהלה הציונית  .החל בשנת  1936הוא חזר והבליט את הניגוד בין שני העמים ודיבר על מלחמה

יהודית  -ערבית שתימשך מאה שנה ; משום שאז גרס  ,כי ליישוב יש די כוח לעמוד בפני הערבים
בארץ ויש לו כוח  ,בעזרת בריטניה  ,ואחר  -כך בעזרת אמריקה  ,להשיג מדינה יהודית בחלק מארץ -

ישראל  .לצורך זה היה זקוק לגידול מהיר של היישוב  ,לעלייה המונית  ,אף שהיה ברור כי העלייה
היא הגורם העיקרי למאורעות  .מרגע שקבע בן  -גוריון כי ' העלייה קודמת לשלום '  ,שוב לא היה
מקום לנקוט בנוסחה המעמדית או בנוסחת ההתעלמות וההתכחשות .
החל מפברואר  1937ועד להקמת המדינה  ,במאי

, 1948

כל פעם שאמר בן  -גוריון ' מדינה '  ,התכוון

למדינה שתקום בחלק מארץ  -ישראל  .הדוגלים בשלמות הארץ במפא " י  ,ובעיקר טבנקין  ,התנגדו
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שבתי טבת

אנשי זכרון  -יעקב באים
לביקור  -נימוסין אצל
שכניהם בש ריז
הסמוכה  .יעקב

~

אפשטיין  ,ראש
השומרים במושבה ,
אוחז בידו של המארח ,
ג ' ברי אמין אל  -חאג '
מחמוד  ,משגיח ראשי
על אדמות הבארון ,

בינואר

20

1 940

למדיניות החותרת להקמת מדינה  ,משום שהתנגדו לחלוקה  .זה היה טעם נוסף לתכסיס ההתעלמות
וההתכחשות מימי ' אחדות העבודה '  ,שהוסיפו והחזיקו בו גם לאחר

1937

ואף לאחר  . 1948כיצד

יכלו טבנקין ועמיתיו לדעה להכיר בקיומו של עם פלשתיני בארץ  -ישראל ובאותה עת גם לתבוע

בקנאות את ארץ  -ישראל השלמה וגם להתרפק על ערכי הסוציאליזם

?

את הסתירה הזאת יכלו הם

ליישב  ,לפחות לאורך זמן  ,אם לא לתמיד  ,רק באמצעות תכסיסי ההתעלמות או הפתרון המעמדי .

יש המשבחים את ז ' בוטינסקי  ,שהשכיל לעמוד על הניגוד  ,וכבר

ב 1923 -

דיבר על ' קיר הברזל '

;

משמע  ,שרק בכוח צבאי תתגשם הציונות  .זה לא היה תכסיס  ,אלא דברים בוטים  .בעליל ראינו  ,כי
ההסתדרות
בן  -גוריון הקדימו בראייה הבלחי  -מתפשרת של הסכסוך ביותר מעשור שנים  .אולם
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הציונית  ' ,אחדות העבודה ' ואחריה מפא " י לא נקטו בתורת ' קיר הברזל '  ,אלא השכילו לאמץ להם
מראשית דרכה את ההאשמה הבוטה כאילו היא
תכסיסים  .הם עשו זאת כדי למנוע מן הציונות
תנועת דיכוי המתעלמת מאידיאות ואידיאלים וכדי לצמצם גם בדרך זו את המכשולים שנערמו

בלאו הכי למכביר על דרכה .

