וקף

ייני

מחקר חלוצי על לחייי  -אורות וצללים
פנחס גינוסר

יוסף הלר  ,לח " י

, 1949 - 1940

הוצאת מרכז זלמן שזר ובית ההוצאה כתר  ,ירושלים . 1989
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עמ ' .

ספרו של פרופ ' יוסף הלר  ,שראה אור לא מכבר  ,הוא המחקר המקיף ביותר שנכתב עד כה על ארגון
המחתרת ' לוחמי חירות ישראל '  .חשיבותו אינה רק בתחום ההיסטוריוגרפיה של לח " י  .זהו ספר
פורץ דרך  ,משום שניתן לומר  ,כי לפנינו המחקר ההיסטורי הביקורתי המקיף הראשון  ,שנכתב על
אחד מן הארגונים המזוינים החשאיים העבריים של היהודים בתקופת היישוב  ,בשנות השלושים

והארבעים  .את ספרי ההיסטוריה המקיפים על ה ' הגנה ' ועל אצ " ל  ,ן למרות כל העבודה היסודית
שהושקעה

בהם ,

יש לסווג בקטגוריה של היסטוריה רשמית יותר מאשר בזו של היסטוריה

ביקורתית .

את האמת ההיסטורית של אותן שנים צריך לחשוף  ,בין

השאר  ,מתוך

דברי הזכרונות של עושי

ההיסטוריה משני עברי המתרס  ,שכרגיל רואים את עברם מזווית סובייקטיווית  ,ועם כל הכרתם
האינטימית את החומר אין הם אמונים על מחקר היסטורי  ,וקשה להם לראות את הדברים
בפרספקטיווה  .את הראייה משבש עוד יותר גל הכתיבה הפובליציסטית של עיתונאים  ,המודדים את

האתמול בקנה המידה של היום  ,בלי שום כלים של מחקר מדעי  ,ולעתים ללא מידה בסיסית של
יושר אינטלקטואלי  .חסרה בכתיבה עיתונאית  -פובליציסטית זו הצגה נאותה של הרקע הכולל

באותן שנים  ,ואם אין מביאים אותו בחשבון  ,יש בכך לסלף בהכרח את הבנת האירועים  .חלק מן
הנפשות שפעלו אז פועלות גם כיום בשדה הפוליטי  ,והצגת העבר היתה לנשק במאבקים הפוליטיים
המתנהלים היום ואינה נעשית מתוך בקשת  -אמת

לשמה .

ספרו של הלר הוא  ,כאמור  ,מחקר מדעי  -ביקורתי מקיף ראשון בשדה זה  .הוא איננו מתיימר
להציג במידה הראויה את כל הבחינות החשובות של ההיסטוריה של לח " י  ,ומתרכז בעיקר

( ) 14

*

חלק ראשון של מאמר אשר סיומו יובא בקתדרה  . 65מחבר המאמר היה חבר לח " י מייסודו ועד
תפקידו האחרון כזמן השלטון הבריטי  -אחראי על חיפה ומחוז הצפון  .לאחר קום המדינה היה חבר במועצת

להתפרקותו .

לח " י

.

שבמחתרת  ,שקמה לאחר רצח ברנדוט נחשב לאיש המרכזי בשמאל המרקסיסטי שבלח " י וב ' מפלגת

הלוחמים '  .לאחר פרישתו מלח " י היה מקורב למשה סנה וחבר פעיל במסגרות שונות של השמאל הישראל '

ד ' ניב  ,מערכות הארגון הצבאי הלאומי  ,תל  -אביב
1972 - 1 954

; 1976 - 1973

כ " צ דינור  ,ספר תולדות ההגנה  ,תל  -אביו

אנשי

לח " י

באימונים

בהיסטוריה הרעיונית והפוליטית של התנועה  .בצדדים אחרים של תולדותיה הוא מטפל בצמצום ,
דוחק אותם להערות  ,ולפעמים רק רומז להם .
מתוך הנחה  ,שלקורא המשכיל של היום חסר מידע יסודי בנושא  ,וכיוון שספרו של הלר בנוי על
ההנחה  ,שההיסטוריה הארגונית והמבצעית של לח " י ידועה לקורא  ,או שעליו לבקש אותה במקורות
אחרים  ,אחלק את מאמרי לשלושה  :א  .אציג תמצית שבתמצית של תולדות אותה מחתרת  .כ  .אסקור

בקיצור נמרץ את הספר ( ובין שני פרקים אלה תהיה  ,בהכרח  ,מידת  -מה של

כפילות ) .

ג  .אביא את

הערותי והשגותי לנכתב בו .

את תולדות לח " י אציג כפי שהן נראות בעיני  ,עיני משתתף פעיל  ,אשר יחד עם זאת  -כך אני

מאמין  -מצליח להתייחס אל עברו ביחס ביקורתי .

תמצית תולדות לח " י2
ארגון ' לוחמי חירות ישראל ' נוצר בשנת

, 1940

כתוצאה מפילוג ב ' ארגון הצבאי הלאומי בארץ -

ישראל '  -הכוח המזוין המחתרתי שהיה קשור בבית " ר ובתנועה הרוויזיוניסטית  -ונתקיים

כעשר שנים בשמות שונים .
מייסד המחתרת ומנהיגה היה אברהם שטרן ( ' יאיר ' )  ,שהיה הדמות החשובה ביותר מבחינה

פוליטית במפקדת אצ " ל עד הפילוג  .הוא נרצח על  -ידי הבולשת הבריטית
בשלהי

1942

נתגבשה הנהגה חדשה ללח " י  ,שכללה את ד " ר ישראל שייב

פרידמל  -ילין ( ' גרא ' ; לימים
2

ב 12 -

ילין  -מור )

בפברואר . 1942

( ' אלדד ' ) ,

ואת יצחק יזרניצקי ( ' מיכאל ' ; לימים שמיר) .

חלק זה הוא בעיקרו תמצית של המבוא שלי לספר בצאת לח " י מהמחתרת  ,רמת  -גן
סמה שהתברר לאחר מכן  ,כולל מה שהתחדש לי מספרו של

, 1985

את נתן
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הנהגה זו עמדה

תוך עדכון פה ושם

הלר .

--

פנחס גינוסר

בראש המחתרת  ,או התנועהי עד סוף מארס  . 1949אז נתחולל פילוג בין גרא ומיכאל  ,שניצבו בראש

' מפלגת הלוחמים '  ,ובין אלדד  ,שייסד את מועדון ' סולם '  .המועדון התקיים כמסגרת רעיונית עד
תחילת שנות

השישים .

לח " י היה הקטן בארגונים המזוינים הלא  -לגאליים של היהודים בימי השלטון הבריטי בארץ -
ישראל  .הוא היה נתוז במחתרת עמוקה מכולם  ,ורוב זמן קיומו מנה גרעינו הקשה כשלוש מאות
חברים פעילים  -ובתקופה של כשנה אחרי מות יאיר רק כמה עשרות  -להוציא את הכלואים .
היו גם כמה מאות ' אוהדים '  ,שאמנם לא יכלו להשתתף בפעולות קרביות  ,מסיבות של גיל  ,מצב
בריאות  ,מצב משפחתי וכו '  ,ולא סרו מייד לכל פקודה  ,אך מידת המסירות שלהם היתה רבה מאוד .
לח " י היה גם הצעיר וקצר הימים שבארגונים אלה  .לא היו לו מקורות גיוס  ,כגון תנועת נוער או

ארגון פועלים  ,כפי שהיו לשתי המסגרות האחרות  .הוא לא היה זרוע צבאית חשאית לגמרי או
למחצה של גוף פוליטי לגאלי  ,אלא מחתרת מזוינת  ,שמנהיגותה היא ההנהגה הרעיונית  ,הפוליטית
והמבצעית שלה  .העורף שלה  ,תומכיה הפעילים  ,גם הם היו מאורגנים בחשאי .
עם קום מדינת ישראל יצא לח " י מן המחתרת  .רוב חבריו ניסו  ,ללא הצלחה  ,לפעול כמפלגה
פוליטית באגף השמאלי של המפה הפוליטית ומיעוטם ניסו  ,בהצלחה מוגבלת  ,לקיים מסגרת

רעיונית באגף הימני של המחשבה הפוליטית הציונית  ,אם כי אלדד  ,ראש אותה מסגרת  ,היה  -לפי
מסורת לח " י  -מסויג מהמונח ' ציונות ' .
הלוז הרעיוני והרגשי של לח " י  ,שהכתיב את התפלגותו מאצ " ל ואת פעילותו נגד השלטון

הבריטי בארץ  -ישראל  ,היה התפיסה  ,שהיחס בין היישוב היהודי  -והעם היהודי בכללו  -ובין

השלטון הבריטי בארץ  -ישראל הוא יחס בין עם משועבד לשלטון משעבד  ,והתגובה היחידה
שהמשועבד צריך לנקוט כלפי משעבדו היא לנהל נגדו מלחמת שחרור בכל האמצעים היעילים .
לח " י חשף את הניגוד ' משועבד  -משעבד '  ,הבליט אותו כניגוד  -מפתח במציאות המסובכת של העם
ושל הארץ והתעלם מניגודים אחרים כגון הסכסוך עם התנועה הלאומית הערבית  .ואמנם  ,משנת
ייסודו של לח " י וכמעט עד יציאתו מן המחתרת היתה התנועה הלאומית הפלשתינאית נתונה
בשיתוק  ,וניתן היה לשגות ולהתעלם מקיומה  .כתוצאה מהתרכזות בלעדית בניגוד ' משעבד -
משועבד ' העריך לח " י באופן מוטעה לחלוטין  -בשנה וחצי הראשונות לקיומו  -את גרמניה
'

הנאצית ואת מלחמת  -העולם השנייה .
כאשר הסכסוך הציוני  -הבריטי  ,שהחריף מאוד מאז ' הספר הלבן ' של  , 1939נדחק במציאות

היישובית  ,לשוליים  -מכניסת איטליה למלחמה ועד גירוש צבאות ' הציר ' מאפריקה  -היה לח " י
מבודד בציבוריות

הארצישראלית  ,וכמעט

ירד מהבמה  .משחזר סכסוך זה יותר ויותר למרכז הבמה ,

בשנים  , 1947 - 1943באה תקופת פריחה לתנועה  .משאיבד הסכסוך הציוניקקבריטי את חשיבותו
ומרכזיותו  ,שקע לח " י .
בקווים כלליים ניתן לחלק את תולדות לח " י לשלוש תקופות
שהחלה עם הפילוג בשנת
הננון
1

1940

:

 . 1תקופת הלידה

והגישושים ,

ונסתיימה כמה חודשים לאחר רצח יאיר בשנת  . 2 . 1942תקופת

ההתבגרות והבגרות  ,שהחלה ממסירת ההנהגה לידי מיכאל  ,שברח ממחנה המעצר במזרע
בספטמבר  , 1943ונסתיימה עם החלטת עצרת האו " ם על חלוקת הארץ למדינה יהודית ולמדינה

ערבית  ,בנובמבר  . 3 . 1947תקופת המבוכה וההתפרקות  ,שהחלה אז ונסתיימה בהתפרקות ' מפלגת
הלוחמים '  ,למעשה  ,בשנת

. 1950

יאיר

שטרן

תקופת הלידה והגישושים
בתקופה הראשונה נעשתה פעולה נמרצת להתבדל מן המסורת הרוויזיוניסטית ומזו של אצ " ל .
מבחינה ארגונית הושם הדגש על ' ארגון של מהפכנים ' בהבדל מארגון צבאי  ,ועל משמעת מתוך
הכרה  ,כלומר דמוקרטיזציה פנימית .
יאיר סמך את ידו על חיבור הנקרא ' עיקרי התחייה '  ,שהיה אמור להיות המסמך האידאולוגי
המחייב של המחתרת  .מסמך זה פסל את נקודת המוצא הציונית של הצורך במולדת לשם קיבוץ

גלויות הסובלות מאנטישמיות  ,וטען שמלחמה לריבונות עברית בארץ  -ישראל מוצדקת גם לולא
המצוקה היהודית שנבעה מפיזור ומרדיפות אנטישמיות .
ב ' עיקרי התחייה ' לא היתה כל התחשבות בשאיפות ובצרכים של הערבים ושל גורמים אתניים

אחרים  -כגון הדרוזים  -ובזכויותיהם  ,וזאת לא רק בארץ  -ישראל אלא גם בארצות

שכנות ,

בגבולות שמנחל מצרים ועד נהר פרת  .החיבור הציג תביעה לסילוק כל ' הזרים ' מתוך אותם גבולות
בדרך של חילופי אוכלוסין  .כדי להדגיש את ההבדל בנקודת המוצא השתמש המסמך בביטוי

' מלכות ' במקום ' מדינה '  .ב ' עיקרי התחייה ' נכללה גם תביעה להקמת בית  -המקדש השלישי בפועל
ממש .
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יש במסמך זה הסתלקות מן המרכיבים הליברליים שבציונות  ,כולל זו הז ' בוטינסקאית  ,אך יש בו

גם הסתלקות מן המרכיב האנטי  -סוציאליסטי של הרוויזיוניזם .
יאיר לא נטה לסוציאליזם  -כפי שניסו לרמוז דוברי האגף השמאלי  ,שהתפתח לאחר מכן
בלח " י  -אך הוא רצה לשחרר את תנועתו מהשתייכות למחנה הרוויזיוניסטי האנטי  -סוציאליסטי ,
ולכן מנע מאנשיו ליטול חלק בסכסוכים שהיו בין ' ההסתדרות הכללית ' ו ' הסתדרות העובדים
הלאומית '  ,ואף ניסה לשפר את היחסים עם ה ' הגנה ' .

מבחינה מדינית טען אז יאיר שתי טענות הקשורות זו בזו  :א  .הסכסוך בארץ אינו בין תנועת
התחייה היהודית ובין התנועה הלאומית הערבית  ,שאותה ביטל מכול

וכול  ,אלא

בין העם

היהודי ,

המבקש לחדש את מלכותו בארץ  -ישראל ובין השלטון הזר בארץ  ,דהיינו השלטון הבריטי  .ב  .כיוון

שהבעיה העיקרית של העם היא העדר ריבונות במולדתו  ,הרי הסכסוך העיקרי שלו הוא עם מי

שמונע ממנו ריבונות זו  ,דהיינו עם השליט הזר בארצו שהוא הוא ' האויב '  .האנטישמים

למיניהם ,

מהמן ועד היטלר  ,אינם אלא בבחינת ' צורר '  ,וב ' צורר ' מותר להיעזר במלחמה נגד ' האויב '  .לעניין
זה  ,טען

יאיר  ,יש תקדימים מהרצל  ,שניהל משא  -ומתן עם מי שנחשב לאחראי לפוגרום

בקישינב ,

מארלוזורוב שכרת את הסכם ' ההעברה ' עם השלטון הנאצי  ,ועד אצ " ל  ,ולמעשה גם ה ' הגנה ' ,
שנעזרו במשטר הקולונלים האנטישמים בפולין .
הבעיה המרכזית של התקופה שבה עמד יאיר בראש הארגון היתה בהתייחסות למלחמת  -העולם .
היישוב והציונות עמדו עם פררן המלחמה בפני המשך המדיניות של בריטניה  ,שחתרה לחסל סופית

את התחייבויותיה לתחייה הלאומית היהודית בארץ  -ישראל

;

ובפרוץ המלחמה ראתה ממשלת

המנדט שעת כושר לחסל את ה ' הגנה '  3 .יחד עם זאת  ,בריטניה היתה אז הכוח המרכזי במלחמה
באויב האיום ביותר של העם היהודי  .בעניין העמידה לצד בריטניה במלחמה היה המחנה

הז ' בוטינסקאי מסויג פחות מאשר ' היישוב המאורגן '  .אצ " ל  ,שפתח בפיגועים אנטי  -בריטיים
בעקבות הכרזת ' הספר הלבן '  ,הפסיק אותם  ,ועבר לשיתוף  -פעולה מרחיק לכת עם השלטונות ללא
תמורה פוליטית  4 .יאיר לא ראה במלחמת  -העולם סיבה להפסיק את הפעילות נגד הבריטים ; זו היתה
בשבילו הזדמנות לנצל את מצוקת בריטניה לצורכי התחייה הלאומית  ( .לפחות גנרל בריטי אחד
סבר  ,שהגיוני שהציונים ינצלו את מצוקתה של בריטניה לקידום

מטרותיהם ) 5 .

בגלוי טען יאיר ,

שאין להתגייס למלחמה לצד בעלות הברית  ,אלא אם הן תקבלנה את העקרון של ריבונות עברית

בארץ  -ישראל  .כמו כן תבע בגלוי להמשיך ולהגביר את המאבק בשלטון הבריטי בארץ  .משנואש
מבעלי ברית אחרים  ,גישש יאיר בסתר אחר אפשרות לנהל משא  -ומתן עם מדינות הציר  ,מתוך

תקווה שמחמת האינטרס שלהן תהיינה מוכנות לתמוך בריבונות יהודית בארץ  -ישראל  .הגישושים
 -שלא הגיעו מעולם לשלב של משא  -ומתן  -נערכו בשנים

, 1941 - 1940

כאשר נדמה היה ,

שהנאצים מתכננים לרכז את יהודי אירופה בחבל לובלין או במדגסקר  ,ולא עלה על הדעת שהם
מתכוונים להשמידם  .אולם עצם הנכונות לגישושים אלה  ,שדלפה במעורפל מחוץ למסגרת

144

3

ראה  ,למשל  :י ' באואר  ,דיפלומטיה ומחתרת במדיניות הציונית  ,מרחביה  , 1963עמ '

4

5

במסמך מה  2 -כמאי

1943

מייחס גנרל מק  -קוגל לסוכנות היהודית תוכנית לפעולה מזוינת או לאיום בה  ,שתהיה

מתוזמנת ' לרגע שבו נהיה מסוגלים פחות מכול להתנגד להן '  ,ראה
, ' 1944 - 1942

"

. 94 - 87

. 93

ראה

:

שם  ,עמ '

לח " י ,

שביט

:

י ' גלבר  ' ,המדיניות הבריטית והציונית

( עורך )  ,מאבק מרד ומרי  ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ ' . 172

קם הספר

:

מחקר חלוצי על

לח " י

תרמה לבידוד המחתרת בחוגי היישוב ולמחלוקת פנימית חריפה  ,בעיקר בדרגים הגבוהים שידעו
יותר מאחרים בסוגיה זו .
עם התמוטטות
למלחמה -

ב 10 -

צרפת ,

ביוני

הבריטי במזרח  -התיכון
ואת

הפיכת הצבא הצרפתי בסוריה לגורם עוין לבריטניה  ,כניסת איטליה

1940

-

וחסימת הים  -התיכון  ,עלה ערכו של היישוב העברי בארץ לצבא

( ה ' הגנה '  ,כושר

הייצור לצורכי הצבא וכו ' )  .המסע לפירוק היהגנה '

נדחה ,

מקומו תפס שיתוף  -פעולה  .המתח האנטי  -בריטי בציבור היהודי כמעט נתפוגג  .בשלב זה לא

יכלה שום פעילות אנטי  -בריטית להיות מקובלת ביישוב  ,ובנסיבות אלה צפוי היה בידודו של לח " י .
הגוף המחתרתי כמעט נהרס כגלל מאסרים המוניים של חבריו  ,הבידוד בציבור  -שמשמעו

העדר עורף  ,שבלעדיו מחתרת אינה יכולה להתקיים ולפעול  -והמחלוקת הפנימית בהנהגה על
נסיונות הקשר עם מדינות הציר  .המאסרים ההמוניים של חברי לח " י נתאפשרו הן בסיוע ה ' הגנה '

והן בסיוע מחלקת שירות ידיעות ( מש " י) של אצ " ל .
שורה של פעולות כושלות  ,שגבו קורבנות יהודים מקריים  ,העלו את חמתו של היישוב  ,ודמם
של יאיר וחבריו הותר .
סירובו של יאיר להסגיר את עצמו  ,או לקנות את חייו במחיר הפסקת פעילות המחתרת  ,הפך את
דמותו למיתוס אצל אלה שנותרו נאמנים לדרך  ,בין שהיו מחוץ לחומות הכלא ובין שהיו כתוכן .

תוצר לוואי של אותה תקופה היה האיבה לאצ " ל ולתנועה הרוויזיוניסטית  ,שוותיקי לח " י נשאו
איתם במשך שנים  ,והיתה לכך השלכה על נסיונות האיחוד המאוחרים יותר בין שתי המחתרות .
לאחר מותו של יאיר נמשכה ההתפוררות  .מגוף של כמה מאות אנשי מחתרת מנוסים ובעלי
מיומנות צבאית נותר  ,מחוץ לכלא  ,קומץ של צעירים  ,בחלקם מעוטי הכשרה  .נדמה היה שהפרשה

נסתיימה .
תקופת ההתבגרות והבגרות
התקופה השנייה נפתחה

ב1 -

בספטמבר

, 1942

עם בריחתם של מיכאל ועוזרו

מבית המעצר במזרע .

בתקופה זו מחק לח " י מתודעתו ומתולדותיו את הגישושים שהיו כלפי מדינות הציר  ,וכל טענה ,
שהושמעה כלפיו בעניין זה  ,הוכחשה בתוקף כלפי פנים וכלפי חוץ  .גם יריביו הפוליטיים המרכזיים
של הארגון נמנעו מלהאשימו בכך  6 .באותה תקופה ויתר לח " י על היומרה להוות חלופה להנהגה

היישובית והציונית  .הוא ראה את עצמו כמאיץ של תהליך ההתנגשות בין העם העברי לבין השלטון

הזר  ,ואף אחרים ראוהו כך .

מיכאל צירף להנהגה את אלדד ואת גרא  ,שעתיד היה לברוח מן המעצר בנובמבר  . 1943שלושת
אלה פעלו בהרמוניה תקופה

ארוכה  ,והתפתחה

ביניהם חלוקת תפקידים  -המנהיג הפוליטי היה

גרא  ,הממונה על ההסברה והאידאולוגיה היה אלדד  ,ואת הפעילות הארגונית  -המבצעית ריכז

מיכאל  .הוחל בבנייה מחדש של המחתרת ובהסברה  .סימן בולט לבנייה מחדש היה בריחתם של
עשרים חברים מנוסים ממחנה המעצר בלטרון  ,בנובמבר

, 1943

והיכולת להסתירם ולקולטם

בשורות המחתרת  .ציוני דרך בולטים בהצלחה היחסית של ההסברה

היו :

ההופעה הסדירה של

ע

ונ ן

~
6

דוגמה לכך ניתן למאדת בדביי ביל כבנלסון בישיבת התעדה המדינית של מפא " י  27 ,במארס  , 1944ראה :
פרוטוקול הישיבה  ,עמ '  . 6ארכיון מורשת בן  -גוריון  ,שדה בוקר [ = אב " ג ] ; מצולם מארכיון מפלגת העבודה ,

בית -ברל .

-

מחנה המעצר בלטרון
ומסלול הבריחה מן
החלק שבו היו עצורים
אנשי אצ " ל

ולח " י

הירחון ' חזית '  ,שהחל לצאת לאור ביולי

, 1943

וכוון לאינטלקטואלים ולמעצבי דעת הקהל ,

והמשפטים הצבאיים של חמישה מחברי לח " י  .למרות הסכנה של גזר  -דין מוות  ,לא התגוננו
החמישה  ,אלא כפרו בזכותם של הבריטים לדון אותם  .את
, 1944

משפטיהם  ,שנמשכו

ממאי עד סוף יוני

הם הפכו לבמה להצגת העניין שלמענו נלחמו  .התופעה היתה מרשימה מאוד  ,והיוותה חידוש

בתולדות היישוב  .העיתונות העברית  ,שהתפעלה מהתנהגות הנשפטים  ,הביאה את דבריהם במלואם ,
וסייעה להפיצם בקוב רבבות .
ההסברה היתה תנאי ליצירת עורף  ,שהתנאים האובייקטיוויים ליצירתו היו נוחים עתה הרבה יותר
מאשר בימי יאיר  .אם בימי יאיר היה  ,כאמור  ,שיתוף  -פעולה

דוק של היישוב עם השלטון

הבריטי ,

ובעיקר עם הצבא הבריטי  ,שהיה זקוק אז לכוחו הצבאי "
והתעשייתי של היישוב  ,הרי לאחר קרב אל -
עלמיין  ,שהסתיים בנובמבר

הבריטי  .עוד בפברואר

, 1942

, 1942

והתמוטטות צבאות ' הציר ' באפריקה חזר ופרץ הניגוד הציוני -

שנים  -עשר ימים אחרי מומו של יאיר התעורר ביישוב ועם רב על

הבריטים  ,לאחר שטובעה ספינת המעפילים ' סטרומה ' על נוסעיה  .הבריטים  ,שנלחמו בעלייה
ובהצלה גם באותם ימים של שיתוף פעולה  ,גם חידשו בשנת

1943

את מאמציהם לפרק את נשקו של

היישוב העברי  .להבלטה זכו מפרשיות של חיפושי הנשק בחולדה ובבמת הכובש  -שנערכו

באוקטובר ובנובמבר . 1943

ע)  *1ו

אמד הסימנים הבולטים לשינוי ביחס הציבוריות לשלטון הבריטי היה הכרזתז של האצ " ל
בפברראר

1944

על מלחמה נגד השלטון הבריטי בארץ  -ישראל  .סימן בולט אחר היה ההחלטות

שהתקבלו במוסדות היישוב באפריל

מפני

נ1 -

1944

לפעול נגד 'הפורשים '  ,אולם' כמעט לא ניתן היה ליישמן

ש ' הפורשים רכשו אהדה בייחוד בקרב בני הנוער  .קשה היה להלחם בתעמולתם  ,משום הדעה

עם הספר

:

מחקר חלוצי על

לח " י

עצורי לטרון בעת הנקיון
השבועי בצריפיהם

חמישית לקיום " הספר הלבן "  ,כי בעצם ראויים הבריטים לכל אלה ואף
ליותר מכך ' .

7

הפעילות המחודשת של אצ " ל אמנם עזרה ללח " י לפרוץ את הבידוד  ,אך גם הפריעה לו להרחיב

את שורות חבריו ומסייעיו בתוך הציבור המסורתי של הרוויזיוניסטים  ,שהיה המקור הזמין ביותר
לגיוס אוהדים ופעילים לארגון  .כמעט כל מי שרצו לתמוך בפעילות נגד השלטון הבריטי מקרב
ציבור זה  ,העדיפו לתמוך באצ " ל  .האצ " ל מצדו הציע ללח " י איחוד  ,אך לח " י סירב  ,אם כי הסכים
לתיאום פעולה מכצעי  .הסירוב לאיחוד נבע מהבדלים אידאולוגיים פוליטיים ומנטליים שהתרחבו .

הפעולות המלחמתיות הבולטות ביותר של לח " י כשגת

1944

היו נסיונות אחרים להתנקש בחיי

הנציב העליון  ,נסיונות שנכשלו  ,וההתנקשות בחיי הלורד מוין  ,חבר הקבינט הבריטי  ,שמושבו היה
בקהיר  .לפעולה זו היו הדים בינלאומיים

;

היא עוררה זעם בדעת הקהל הבריטית  ,אך גם גילויי

אהדה רבים בקרב האינטליגנציה המצוית ואף נערכו הפגנית של סטודנטים מצרים בזכות
המתנקשים  .הופעתם של המתנקשים במשפטם בקהיר והתנהגותם מלכידתם ועד הוצאתם להורג
היו מנוף תעמולתי רב עוצמה לתנועה  .פעולותיו של אצ " ל היו פתות ממוקדות  ,אולם היקפן היה
רחב יותר ומספרן גדול

ייתר .

רצח הלורד מוין בנובמבר

1944

הביא למפנה ביחסי אצ " ל ולח " י ולמפנה ביחסיהם עם ' היישוב

המאורגן '  .אצ " ל הסתייג מההתנקשות בלורד מוין  ,משום שבאותו שלב חשב עדיין על פתרון
במסגרת האינטרסים הבריטיים  .בנוסף לכך טען  ,שהפעולה לא תואמה

בין שתי
7

אתו  ,וזאת

המחתרות .

" סלוצקי  ,קיצור תולדות ההגנה  ,תל  -אביב

 , 1978עמ '

. 346 - 345

-

בניגוד להסכם

ק
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פנחס גינוסר

' היישוב המאורגן ' מצדו נמנע מלהתנגש חזיתית עם שלטונות המנדט  ,כל עוד נמשכה מלחמת -
העולם  ,וזאת למרות המשך מדיניות ' הספר הלבן ' והחרפת החיכוך עם בריטניה  .הנהגתו התנגדה
לקיום שני ארגוני המחתרת ככוחות מזוינים שאינם סרים למשמעת ההנהגה הלאומית

והחליטה לפחות לשתק את פעולתם  .לאחר ההחלטות של אפריל

שכאמור לא

, 1944

הנבחרת ,

התבצעו  ,באו

ההחלטות של אוקטובר  .אפשר שגם אלה לא היו מתבצעות לולא החשש מפני תגובה בריטית
מוחצת על רצח חבר הקבינט הבריטי  .כך נתאפשר לרוב בהנהגת היישוב להתגבר על ההתנגדות

בדעת הקהל ולבצע את ה ' סזון '  ,היינו את הסגרת אנשי המחתרות לשלטונות הבריטיים .

אף  -על  -פי שההתנקשות בחיי הלורד מוין היתה פעולה של לח " י ואצ " ל הסתייג

ממנה  ,כוונה

הפעילות של ' היישוב המאורגן ' כמעט רק כלפי אצ " ל  .יש כמה סברות על הסיבות לכך  .נראה לי

שהסיבה העיקרית היא שלח " י נתפס כגוף המנסה להאיץ את היישוב להילחם בבריטים  ,אך בלי שום

יומרה להוות חלופה להנהגת היישוב  .אצ " ל נתפס  -אם  -כי לא בצדק  -כחלק מהמערכת

הרוויזיוניסטית  ,שכללה הסתדרות פועלים משלה  ,ארגוני נוער וספורט ומוסדות משקיים ונראתה
כמי שמנסה להגיע לשלטון על היישוב  -אפילו בעזרת השלטון הבריטי  -ולנשל את ' ארץ -

ישראל העובדת ' מעמדת המנהיגות שלה  .יש להניח כי שרר גם חשש שלח " י יגיב תגובה אלימה
ביותר על פגיעה בו  ,בעוד אצ " ל התחייב שלא להגיב כדי ש ' לא תהיה מלחמת אחים '  .בנוסף לכך

העריכו כנראה בחוגי ההסתדרות  ,שלח " י קרוב ל ' ארץ  -ישראל העובדת '  8 .אנשי אצ " ל טענו  ,שגרא
גולומב  ,ראשה

התחייב בפני אליהו

הבלתי רשמי של

ה ' הגנה ' ,

להפסיק לתקופה מסוימת את

הפעילות המלחמתית  ,ומשום כך הניחו ללח " י  .גרא הכחיש זאת בתוקף  9 ,ואין עדות חותכת לכך
משום מקור אחר .
מסוף שנת

1944

ועד מאי

1945

נפסקה למעשה הפעילות המלחמתית של שתי המחתרות 0י וזאת

לא  -מעט בשל ה ' סזון '  .עם סיום מלחמת  -העולם באירופה ,

ב8 -

במאי

, 1945

חודשה בקנה  -מידה

קטן  ,פעילותם של לח " י ושל אצ " ל  ,ואף נוצר שיתוף  -פעולה ביניהם .
האכזבה מממשלת הלייבור הביאה את הגורמים הקובעים ב ' יישוב המאורגן ' למסקנה  ,כי יש
הכרח במאבק מזוין נגד השלטון הבריטי ,

וב 1 -

באוקטובר

1945

החלה לפעול ' תנועת המרי ' ,

שהיוותה מסגרת משותפת ל ' הגנה '  ,לאצ " ל וללח " י  .פעולתה נמשכה עד להחלטת הסוכנות
באוגוסט
הכ " ב ' : .

1946

ב5 -

להפסיק את ההתקפות הצבאיות על מטרות בריטיות ' עד שיכונס הקונגרס הציוני

' היישוב המאורגן ' ריכז מאז ואילך את פעילותו נגד המדיניות הבריטית בעיקר בהרחבת

ן

ההעפלה  ,שהיא מצדה תרמה להחרפת היחסים בין היהודים לשלטון הבריטי .
לאחר פירוק ' תנועת המרי ' הוסיפו אצ " ל

ולח " י

לפעול לבדם כממשיכיה  ,חרף התנגדות

המוסדות  .עשרת החודשים של ' תנועת המרי ' פירקו הרבה ממחיצות האיבה והזרות שבין לח " י
ואצ " ל ובין אנשי ה ' הגנה '

;

,

שנת תש " ז [ כלומר מאז פירוק ' תנועת המרי ' ] הייתה אחת השנים הקשות בתולדות ארגון
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8

ניב ( לעיל  ,הערה  , ) 1ד  ,עמ '

9

נ ' ילין  -מור  ,לוחמי חרות ישראל  ,ירושלים  , 1975עמ '

10

ראה

:

באואר ( לעיל  ,הערה 3ץ  ,עמ '

. 264 - 262

ראה גם להלן  ,הערה

. 37

. 281

,

:

אך נראה שהפשקת השיתוף נתגלגלה למעשה מהחלטת ועדת א שלא להגיב על ' השבת השחורה ' ( חיפושי

הנשק ביגור )  .ראה

:

מ ' אביזוהר  ,עלייתה של גולדה  :ד ' בז  -גוריון  ,הקץ למנדט  :זכרונות  ,בעריכת מ '

שניהם עומדים להופיע

בקרוב.

אביזוהר .

עם הספר

:

מחקר חלוצי על

לח  -י

ה ' הגנה ' מבחינת הרגשתם העצמית של חבריו  .ההפוגה במאבק המזוין שכפו על הארגון

המוסדות הלאומיים  ,בשעה שהארגונים הפורשים המשיכו בו ואנשיהם חירפו נפשם

כהתקיפם את הבריטים  ,העיקה על החברים 2 .י
שיתוף  -הפעולה המבצעי עם אצ " ל הוציא את לח " י מתחום הטרור האישי  ,והכשיר אותו גם
לפעולות בעלות אופי של גרילה  ,שבהן הופעלו בו  -בזמן עשרות לוחמים  .בין פעולותיו אז היו

:

הריסת התשלובת הממשלתית  -הצבאית הגדולה ' בתי  -המלאכה של הרכבת '  ,השתלטות על שדה
תעופה צבאי וחבלה במטוסים על הקרקע  .השתלטות על מחסן נשק במתחם גדודי ועוד  .בשלב זה
היו ללח " י  ,שמנה כשלוש מאות

ארבעים חללים וקרוב למאה אסירים  ,אך מתגייסים

חברים  ,כמעט

חדשים מילאו את השורות ואף הרחיבו אותן .

דובר לעיל על התחדדות הזהות המיוחדת של לח " י בתקופה זו  .היתה בכך גם סטייה מן הזהות

יאיר .

שהחלה להיווצר בימי

בחוברת פנימית משנת

סיכם אלדד את התהליך

1947

היות שיצאנו מחיק הריביזיוניזם

:

וה ' ארגון ' [ הכוונה לאצ " ל ] לשעבר נדבקו לגופנו הרבה

שלנו  . . .אנו מתקלפים מהזר והמיותר .

מושגים והרגשות  ,שהם טפלים לגבי הגוף

שרירים וקיימים מושגי היסוד שנתן יאיר  :נקודת הכובד  -המולדת  .התפקיד  -לא
תצלח ,

כי אם שחרור

המולדת ,

האויב

-

השלטון הזר  .האוייב הקונקרטי

-

האימפריאליזם הבריטי  ,הדרך לחירות  -מלחמה באוייב בכוח הזרוע ושאיפה לרכישת

בעלי  -ברית במובן האירופי והפוליטי של המילה ולא לבעלי  -ברית אוהדים  ,הומניטאריים
וכו ' .

!3

המונחים שהופיעו בחיבור ' עיקרי התחייה '  -מלכות  ,עם סגולה  ,בניין הבית השלישי וגבולות

ההבטחה  -אינם נזכרים כאן  ,ואף לא פתרון בעיית ' הזרים ' בדרך של חילופי אוכלוסין  .ואמנם ,

כבר בגליונות הראשונים של הירחון ' חזית '  ,במחצית השנייה של שנת

, 1943

הופיעה סדרת מאמרים

של אלדד כשם ' אבני יסוד '  ,ששימשה כרטיס ביקור אידאולוגי  ,כעין המשך של ' עיקרי התחייה ' .

אך ב ' אבני יסוד ' לא היתה עוד התייחסות לגבולות ' מנחל מצרים ועד נהר פרת '  ,לא הופיעה בו

התוכנית להרחקת ' הזרים ' וכן לא הוזכרה התביעה להקמת בית  -המקדש השלישי

;

ומצד

אתר ,

השתמע ממנו יחס חיובי לעצם ההתיישבות ולהסתדרות .
כבר בשנת

היו בלח " י התבטאויות חיוביות על התנועה המהפכנית הרוסית  ,כולל

1943

הבולשוויקים  .במהלך אותן שנים התפתחה בארגון אוריינטציה על ברית  -המועצות ועל תנועות
הלוחמות לשחרור מן האימפריאליזם  ,בעיקר האימפריאליזם הבריטי  .נוצרה משנה של חיפוש

שותפות עם העמים הערבים ואף עם ערביי ארץ  -ישראל  -אמנם בלי להכיר בזכויותיהם
הלאומיות על הארץ

4ן

-

רהערכה ש ' העולם צועד לקראת הסוציאליזם '  .בקצרה  ,לח " י השתדל

12

סלוניקי

13

לוחמי חירות ישראל  :כתבים  ,ב ,

( לעיל  ,הערה

 , ) 7עמ '

. 434
תל  -אביב  , 1960עמ ' . 617

מעניין ומאלף שגם יעקב אורנשטיין  ,מוותיקי לח " י

ו ' ברית הבריונים ' העריך מייד אחרי מותו שלהמייסד  ,שכל תורתו של יאיר אינה אלא מלחמה לשחרור המולדת
מהשלטון הזר  ,וכל השאר הוא משני ובלחי  -חשוב  ,וכן דרש להכרת על יחס חיובי להתיישבות ועל ארהתנגדות

" אורנשטיין  ,בכבלים  ,תל  -אביב תשל" ג  ,עמ '

14

להסתדרות ולמעמד העובדים  .ראה :
מבחינה זו לא היה לת " י שונה מרובה של מפא " י ושאחדות העבודה ' .

186

_
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פיצוץ אגף במלון המלך
דוד על  -ידי אצ " ל

להתמקם באגף השמאלי של החיים הפוליטיים  ,וזאת יחד עם שיתוף  -פעולה עם אצ " ל במאבק

האנטי  -בריטי .
השינוי המעשי בעמדתה של ברית  -המועצות כלפי הציונות  ,שהחל להסתמן בשנת

1946

ובלט

בנאום גרומיקו המפורסם  ,חיזק בלח " י את הבטחון העצמי בדרכו ובהערבתו  ,שללא המימד של
מלחמה נגד האינטרסים של האימפריה הבריטית אין סיכוי לתנועת התחייה הלאומית לרכוש בעלי
ברית  .הערכתו של הארגון  ,שכוח העמידה של בריטניה מול התנגדות היישוב העברי לשלטונה
בארץ מתערער  ,נראתה

מרכחת .

תקופת המבוכה וההתפרקות

ההחלטה על חלוקת ארץ  -ישראל מצאה את לח " י בלתי  -מוכן  ,והוא ראה בכך התפתחות בלתי -

רצויה  .אמנם מבחינה חומרית  -אנשים  ,משאבים ואמצעי הסברה  -היתה זו תקופה של
התעצמות  ,אך הקרקע נשמטה מתחת לרגליו  .אחד הביטויים למבוכה היתה ההחלטה  ,שנתקבלה
אחרי

ה 29 -

בנובמבר

, 1947

לפרק את החטיבה הלוחמת של הארגון בכל השטח שיועד למדינת

ישראל  ,החלטה שבוטלה כעבור

זמן קצר .

הנהגת לח " י  ,שלא האמינה שהכוחות הבדיטיים עוזבים את הארץ  ,לא ויתרה על פעילות

נגדם ,

אך כיוון שהיתה זו מלחמה בצבא מתפנה אבדה לה עיקר משמעותה המדינית  .מצד אחר  ,פעילות זו

,

11 0

הגבירה את המתח בין המחתרת ובין ' היישוב המאורגן ' ואצ " ל גם

יחד  ,שסברו

כי לקראת ההתנגשות

הצפויה עם הערבים מוטב שלא להחריף את היחסים עם הבביטים ולא להסתכן באובדן נשק חיוני .

הגורם הערבי  ,שלח " י התעלם מפדטנציאל ההתנגדות

שלו  ,התעורר

מתרדמתו  .ההנחה הא' ופטימית

של לח " י  ,שהתאפקות יהודית מול מעשי רצח שביצעו ערבים עשויה למנוע מלחמה
התבדתה .

יההדית  -ערבית ,

' בווינגראד ' -

בנייני

השלטון הבריטי במרכז
ירושלים ( ) 1946

לאחר תקופת היסוס קצרה נטל לח " י חלק במלחמה היהודית  -הערבית  ,וכאן שבו ועלו תפיסות
מימי ' שבירת ההבלגה ' של אצ " ל  .בעוד שלפני החלטת האו " ם נזהר לח " י מלפגוע בערבים ומייד

אטריה השתדל למנוע כל החרפה ביחסי יהודים  -ערכים  ,הרי עם התפתחות המלחמה נתגלו בלח " י
תופעות

 -ובעיקר ביטויים תעמולתיים  -של מלחמה כוללת נגד האוכלוסייה הערבית .

בהתייחסות לערבים נסתמנו שתי גישות  ,זו של הימין  ,שהתחדשו אצלו האיבה והבוז

לערבים ,

מורשת תקופת יאיר  ,וזו של השמאל  ,שקיווה כי בסופו  -של  -חשבון תיווצר ברית אנטי -

אימפריאליסטית בין עמי המזרח  -התיכון  ,והסתמך במעורפל על גורמים ערביים פרוגרסיוויים .

הערר בורם ערבי פרוגרסיווי פעיל ובעל משקל  ,שהיה מוכן לפשרה עם היהודים  ,החליש את
המגמות לפשרה עם הערבים שהחלו להירמז בלח " י 5 .י
לא רק ההנחות הפוליטיות לגבי הגורם הערבי הבכדו  ,אלא גם היכולת המבצעית נתגלתה
כבלתי  -הולמת למצב החדש  .לגופי מחתרת מצומצמים חסרי הכשרה ומשאבים לא היה ערך של
ממש במלחמה מודרנית ביחירות גדולות .
אף ההנחה שמנהיגות היישוב והתנועה הציונית לא יעזו להקים מדינה לנוכח הלחצים האנגלו -
אמריקאיים  ,וכשל אותם לחצים לא יעזו לקבל עזרה מהגוש המזרתי  ,לא נתאמתה .
הנחה אחדת של הנהגת לח " י  ,שאפשר יהיה ליצור חזית אקטיוויסטית של מתנגדי הכניעה
לאימפריאליזם האנגלו  -אמריקאי  -ממשה סנה ועד אצ " ל  ,מעין חזרה על ' תנועת המרי ' בימיה

היפים  -נתגלתה כתלושה מקרקע המציאות .

 .מרות

עם הקמת המדדנה נאלצה הנהגת לח " י לכבד את התחייבויותיה הפומביות  -לקבל את

מדינת ישראל העצמאית ולצרף את לוחמיה לצה "ל  .היא עשתה זאת בלב הצוי  ,כיוון שלא האמינה
15

'  . . .הצעתך שצה " ל לא יהסס לחרוג מתחומי המדינה העברית כפי שנקבעו בהחלטות

להקמת מדינה ערבית פלשתינאית  ,לצדה של המדינה העברית  ,וברית ידידות
עמ 57 ,ג

ומי :

האו " ם . . .

כדי לסייע

מויולייי הערה , ) 9
,
יליץ-
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שנה

ו'

במח
בער

ך" ר י ש ר

ק
שער ' סולם '  ,בטאון

י

.

 4מ קמש ב ת מלנו

לח " י

,

 -קמטנר

'

.

,

ישראל ל

הל

-המאחורי י

4ישיאציה

.

שלן

~ -עשר זשר1

.

-

נפל,

2

ייפית

- ?1 1

יו

באי  -תלותה של הנהגת המדינה באימפריאליזם הבריטי  ,וחשדה בה בכל מיני קנוניות  ,כמו ויתור על

ירושלים העתיקה למלך ירדן  ,שהיה וסל של הבריטים .
רוב לוחמי לח " י הצטרפו לחטיבות

 82ו , 89 -

ולחמו בקרבות בנגב  .מיעוטם עברו

לירושלים ,

שעליה לא הוחל באופן רשמי שלטון מדינת ישראל  ,וקיימו בה יחידה צבאית עצמאית  .פרשת

' אלטלנה ' החריפה את החשדות כלפי ממשלת ישראל  ,ובלח " י עדיין

לא הכריעו סופית לוותר על

השימוש בנשק ולפעול על  -פי כללי הדמוקרטיה החוקית במסגרת המדינה  .על רקע זה בא רצח

ברנדוט  .לח " י אמנם לא נטל עליו את האתריות לרצח  ,אך ממשלת ישראל לא דקדקה הרבה  -היא

הוציאה את לח " י מחוץ לחוק  ,היחידה הירושלמית פוזרה  ,וחברי לח " י  ,שניתן היה לאוסרם  ,נאסרו .
הגוף ירד שנית למחתרת  ,והפעם במדינת ישראל .
בתקופת המחתרת במדינת

ישראל  ,מ 17 -

בספטמבר

1948

עד סוף ינואר

, 1949

נכלאו רבים

מחברי לח " י ושניים מהם הובאו לדין  :חבר המרכז גרא וחבר בולט אחר  ,מתתיהו עומואלביץ  .אלה
שלא נאסרו הקימו הנהגה
ביחידותיהם

;

במחתרת שבה השתתפו מיכאל ואלדד  .מאות החיילים נותרו

רובם לא ששו על רצח ברנדוט  ,ולא היו גילויים של אי  -ציות מצדם כלפי פיקוד

צה " ל .

ההנהגה שבמחתרת החליטה סופית  ,לאחר לבטים  ,שאין ללח " י שום אפשרות ורצון לפעול
בניגוד לחוק במדינת ישראל  .הוחלט להשתתף בבחירות לאסיפה המכוננת ולהעמיד את גרא בראש
' רשימת הלוחמים '  .המפלגה הצליחה לגייס

5 , 300

קולות ולהכניסו לכנסת הראשונה .

אחר הבחירות והחנינה לחברי לח " י  ,שבאה בעקבותיהן  ,הוחל בהכנות לוועידה  ,שהתקיימה מן
ה 20 -

במארס עד

בקולותיהם של

ה 27 -

19

בו  .בוועידה התפלג הגךף לימין ולשמאל  .הימין  ,בראשותו של אלדד  ,זכה

צירים  ,והשמאל  ,בראשותם של גרא ומיכאל  ,זכה בקולותיהם של

49

צירים .

השמאל הקים את ' מפלגת הלוחמים '  ,שהפסיקה להתקיים באוקטובר  ; 1951הימין הקים את מועדון
152

' סולם '  ,שהתקיים עד תחילת שנות השישים
לאתר התפרקות ' מפלגת הלותמים ' הפסיקו רוב חבריה את פעילותם הפוליטית לתקופה

אררכה ,

מיעוטם עברו למפלגות של תנועת הפועלים  ,וכמה מהם הצטרפו לתנועה הקיבוצית ( כברי  ,עין
חרוד  ,שדה

בוקר) .

עם הספר

:

מחקר חלוצי על

לח " י

אנשי ' סולם ' השפיעו על קבוצות קיצוניות בימין הישראלי  ,ולאחר מלחמת ששת הימים הגיעו
אחדים מרעיונותיהם ל ' גוש אמונים ' .
שקיעתן של שתי המסגרות מצביעה על כך שלמעשה פעילות לח " י והגורם המלכד שלו היו
התגובה על המצוקה של חוסר ריבונות במולדת  .השגת ריבונות זו בחלק מן המולדת  ,אף שלא

מילאה אחרי המטרות המוצהרות של התנועה  ,שללה את זכות קיומו של הארגון  .חברי לח " י איבדו
את הדחף לפעול במסגרת של תנועתם  ,אף שקצתם לא איבדו את הדחף לפעול במסגרות אחרות
למען המטרות הקרובות ללבם  ,שחדלו להיות משותפות לכולם .

תמצית
הלר

ממצאיו  -סיכומיו של הלר "

רואה

בלח " י תנועה

אידאולוגית  -פוליטית ,

שנאלצה

לרדת

למחתרת  ' .היכולת לגבש

אידיאולוגיה בעלת הגיון פנימי ומלוכדת בניסוחיה  -הייתה מבחן אמינות מתמיד ללח " י  ,לא
פחות מיכלתו לבצע בשעתו פעולות טרור  .השקפת עולמו נתנה את אותותיה בכל עשייתו

הפוליטית ' ( עמ ' . ) 517
הוא עוסק בעיקר בסוגיות הבאות

:

 . 1תהליך המעבר של התנועה מימין המפה הפוליטית

לשמאלה  . 2 .האוריינטציה על ברית  -המועצות  . 3 .הדימוי העצמי של התנועה מול דימויה בעיני
יריביה .

.4

המנהיגות  . 5 .מקומו של לח " י בתולדות ישראל והעמים  . 6 .מאזן ההישגים .

תהליך המעבר מימין לשמאל
כמי שמתעניין במיוחד באידאולוגיה ובפוליטיקה של לח " י  ,הלר אינו פותח בהקמת הארגון  ,אלא
מתחקה אחר השורשים האידאולוגיים של מייסדו  .לדבריו  ,המשנה האידאולוגית  ,שממנה צמח
לח " י ,

נולדה

בעיקרה

בתוך

המקסימליזם

הרוויזיוניסטי

של

השלישייה

-

ההיסטוריון

והפובליציסט אבא אחימאיר  ,הסופר והמבקר יהושע השל ייבין והמשורר אורי צבי גרינברג .
אחימאיר ניסה להקנות לתנועה הרוויזיוניסטית דפוס של תנועת ימין רדיקלי  ,הדוגלת בפילוסופיה

של דרוויניזם חברתי ושל לאומיות אינטגרלית  ,על  -מנת להגשים את הציונות  .הפילוג באצ " ל
בשנת

1940

והקמת ' אצ " ל בישראל ' בהנהגתו של יאיר היו שיא העימות בין המקסימליזם

הרוויזיוניסטי ובין עמדותיהם של ז ' בוטינסקי וחסידיו ( עמ '  ' . ) 14יאיר לא היה תחילה אלא מכשיר
בידי המקסימליסטים  ,אשר בכורח המאורעות הדרמטיים בשנות השלושים המאוחרות ביקשו

ומצאו אדם שיתרגם את השליחות האסכאטולוגית לכלל מעשה מהפכני ' ( שם )  .חוליית הקשר בין
מחשבת אחימאיר לזו של יאיר היתה משנתו ( הטרום  -כנענית ) של המשורר יונתן רטוש  ,שהפך את
רעיונותיו הבודדים של אחימאיר למשנה סדורה בעלת אופי פרוגרמטי מקיף בכל תחומי החיים

ובעלת אופי קורפורטיווי מבחינה כלכלית וחברתית  .חידושו העיקרי של רטוש  ,שאומץ על  -ידי
יאיר  ,היה שאפשר להקים מדינה עברית  ,או לחילופין לעבור לפעולה צבאית מזוינת נגד השלטון ,

16

כבכל תמצית  ,נאלצתי גם כאן להתעלם מהרבה גוונים  .בפרק זה אני משתמש לעתים קרובות במשפטיו של

המחבר אם  -כי לא תמיד כדיוק כלשונם  ,לכן לא בכל מקום
להלן בגוף הדברים .

ציינתי שלפנינו ציטוט  .מראי המקום מספרי

ישולבו

aa

1

פנחס גינוסר

גם לפני שיהיה רוב יהודי בארץ  .לעומת זאת

הרעיון הפוליטי העיקרי של יאיר

הוא לא אימץ את תפיסותיו הקורפורטיוויות של רטוש .

היה  ,שיש הכרח

בניתוק מוחלט מבריטניה  ,ולשם כך יש לנהל

נגדה מלחמת שחרור  .כאשר פרצה מלחמת  -העולם השנייה הוא סבר  ,שהגיעה שעת הכושר לפתוח
במלחמה זו תוך ניצול מצוקתה החריפה של בריטניה .

התפנית האנטי  -ציונית  ,שחלה במדיניות הבריטית משנת

1936

ואילך  ,היא שהביאה את יאיר

לעמדה אנטי  -בריטית קיצונית  ,שלא היתה לו לפני כן  .ההכרה  ,שיש לחפש בעל ברית חדש במקום
בריטניה  ,נתגבשה אצלו  ,בעקבות

המקסימליסטים  ,בתקופה

שבין תליית שלמה בן  -יוסף לבין ' הספר

הלבן ' ( יוני  - 1938מאי  . ) 1939אולם רק נצחונותיו הגדולים של היטלר בראשית המלחמה נתנו לכך
את הגושפנקה הסופית  .אז פיתח את התיאוריה שלו על ' אויב ' ו ' צורר '  .לי
בנוסף למה שקיבל מרבותיו

המקסימליסטים  ,פיתח יאיר בראשית דרכו את המוטיב של הקורבן

האישי  .בחשיבתו הפוליטית היה שילוב של פטליזם

משיחי  ,שהושפע

מאגדת משיח בן  -יוסף

ומהרמב " ם  ,ושל יסוד רציונלי יותר אך בעל זיקה אסכטולוגית  .במקום אחר קובע הלר  ,כי ' מבחינת
החידוש התיאורטי  ,קדמה לח " י " ברית הבריונים "  ,אולם לח " י מעולם לא סבר שיש אמינות

לאידיאולוגיה שלו בלי מלחמה בפועל  .זה היה חידושו המהפכני של שטרן ' ( עמ ' . ) 188
שטרן ניסה להשתלט על

אצ " ל ,

כדי להנהיג את המפלגה הרוויזיוניסטית ' במטרה להפכה

לתנועת שחרור לוחמת ' ( עמ '  . ) 513משנכשל בנסיון זה  ,נאלץ להקים ' מחתרת של מהפכנים '  .לאחר
הקמת אותה מחתרת הוא אימץ את ' עיקרי

התנועה .

התחייה '  ,שהיה אמור להיות המסמך האידאולוגי של

מסמך זה הושפע מהימין הרדיקלי היישובי אך גם ממהפכנים לאומיים קלאסיים של

אירופה  :מציני  ,גריבלדי  ,פילסודסקי והמהפכנים האירים של שנת  . 1916במסמך זה ובפרסומים
אחרים של המחתרת סירב יאיר להזדהות עם ההשקפות הקורפורטיוויות
של ז ' בוטינסקי ( וגם של אחימאיר

ורטוש ) ,

( האנטי  -סוציאליסטיות )

אבל הוא נהג כך מסיבות טקטיות יותר מאשר מסיבות

אידאולוגיות .
כבר מתחילתו יצא הארגון החדש משליטתם של אחימאיר  ,אצ " ג  ,ייבין ורטוש  ,והנתק הפוליטי
והאידאי הלך והתרחב לאחר שיורשיו של שטרן עיצבו את הארגון מחדש .
בשנים
בשנת

1944

1945 - 1943

חתר לח " י לצאת מן הבידוד הפוליטי  .חידוש הפעילות המלחמתית של אצ " ל

והחשש מהתנגשות עם מחנה ' ארץ  -ישראל העובדת ' העמידוהו בפני צורך דוחק לחדד

את ההבחנה בינו לבין אצ " ל ולהשיג הכרה בתוך ' היישוב המאורגן ' .
לח " י שלאחר מות יאיר השתדל לחדש בשני נושאים מרכזיים  -אידאולוגיה ומציאת בעל
ברית  .הצורך בחידוש אידאולוגי שיקף עמדת נחיתות בולטת  ,שממנה היו פטורות כל המפלגות

האחרות ביישוב  ,כולל אצ " ל  ,שהפך ללא קושי ל ' תנועת החירות '  ,וזאת על  -ידי אימוץ האידאולוגיה
של תנועת האם  .בהשוואה לאצ " ל היו תוכניותיו של לח " י אוטופיות יותר  ,אך חשיבתו הבינלאומית
היתה רחבה הרבה יותר מבחינה פוליטית ואידאולוגית  .החידוש האידאולוגי קירב את לח " י לתנועת
הפועלים  ,כיוון שהוא העריך מחדש את הישגיה של תנועה זו  ,והתנער בהדרגה משנאת ' מפעל

,

11 4

ובניין '  ,שאפיינה את הרוויזיוניזם  .בלח " י התגבשה אידאולוגיה חדשה  ,המזכירה נוסחאות נציונל -
ילשיריקיות מגרמניה הוויימארית  ,הממזגות לאומיות וקומוניזם  ' .בהדרגה תהפוכנה המגמות
הנציונאל  -בולשביקיות מאמצעי  -להפוך את לח " י לגוף מקובל בישוב  -למטרה
17

ראה לעיל בפרק הקודם  ,סעיף ' תקופת הלידה

והגישושים ' .

;

ומרעיונות

עם הספר  :מחקר חלוצי על

לח " י

בלתי מגובשים  ,המותנים בהצטרפות ה ' הגנה ' למאבק מזוין בבריטים  ,לאידיאה עצמאית ' ( עמ '

. ) 515
לח " י הרחיב את אופקיו האידאולוגיים  ,והיתה לכך דינמיקה משל עצמה  .היה זה נסיון כן למזג

לאומיות וקומוניזם למערכת רעיונות אורגנית  .נסיון זה לא עלה יפה לא מחוסר  -יכולת

אינטלקטואלית אלא עקב נסיבות הזמן  ,דהיינו הסיטואציה הבינלאומית  ,ולא פחות מכך בגלל

הקיטוב הגובר בתוך לח " י בין ימין לשמאל .

האוריינטציה על ברית  -המועצות

לח " י השתחרר משנאת הקומוניזם וברית  -המועצות  ,שהיתה אופיינית לרוויזיוניזם וללאומיות

האינטגרלית באירופה  .האוריינטציה הפרו  -סובייטית  ,שראשיתה בשנת

, 1944

היתה גם סופה של

הקונצפציה ' צורר ' ו ' אויב '  .ברית  -המועצות  ,בניגוד לגרמניה הנאצית  ,לא נחשבה ל ' צורר ' .
ההתקרבות לברית  -המועצות היתה בתחילה במישור של חיפוש בעל ברית מדיני  ,ורק אחר כך
התלכדה עם ההיבט האידאולוגי הפנימי  .באפריל

1945

הביע לח " י

משאלה ,

שכרית  -המועצות

תשמש בעלת ברית לעם העברי  ,וזאת בטרם הגיעו איתותים להתפוגגות  -זמנית לפחות  -של
העוינות למפעל הציוני .
הצהרת גרומיקו

ב 14 -

במאי

1947

היתה מאורע מכריע בתולדות לח " י  ,שכן הצדיקה בדיעבד את

התחזית שלו בדבר הצורך בהתקרבות לברית  -המועצות ולסוציאליזם גם יחד  .הסיוע הפוליטי

והצבאי שהושיטה ברית  -המועצות למדינת ישראל במלחמת העצמאות נראו לו כמצדיקים בדיעבד
תחזית זו  .לח " י לא ראה בהצהרה שיא בהתקרבותה של ברית  -המועצות לשאיפות הלאומיות

היהודיות אלא נקודת מוצא להסכמה סובייטית ל ' מלכות

ישראל '

משני עברי הירדן  .הסיוע

הסובייטי לתיקון גבולות הכ " ט בנובמבר ובעיקר משלוחי הנשק במהלך מלחמת העצמאות חיזקו
את התפיסה שברית  -המועצות תפעל בשיטתיות למען מדינה עברית רבתי  .כל פעולה סובייטית ,
שעמדה בסתירה לציפייה זו  ,נתפרשה כעונש על הנטייה של ממשלת ישראל לאוריינטציה מערבית .
לח " י שלאחר

1947

חתר להיות דומה לקומוניסטים שלחמו לשחרור לאומי  ,כמו ביוון ובמלאיה .

לאחר מכן דגל ב ' דמוקרטיה עממית ' כביטוי של קומוניזם לאומי עצמאי לצד ברית  -המועצות  ,ולא
כשלב מעבר להשתעבדות לה .

הדימוי והשלכותיו
כבר בתקופה שבה עמד שטרן בראש לח " י ניסתה התנועה להילחם בדימויה כתנועה פשיסטית ,

וניסתה להציג עצמה כתנועת שחרור על  -מפלגתית  .אף  -על  -פי שפנייתה שמאלה משנת

1943

ואילך

לא היתה תכסיס גרידא  ,נשארה דמותה בעיני יריביה ' כמי שנשאר תקוע בימין הרדיקאלי ' ( עמ '

. ) 518
למעט התקופה הקצרה של ' תנועת המרי ' מצא לח " י את עצמו  ,למרות רצונו  ,מקורב מבחינה
מעשית רק לאצ " ל  .קהל היעד הפוטנציאלי שלו יכול היה לבוא רק מהתנועה הרוויזיוניסטית ומקרב

תומכיה  ,ואת הקהל הזה נטל ממנו אצ " ל  .המשותף ללח " י ולאצ " ל היה התפיסה  ,שהאויב הוא
השליט

הבריטי  ,והמאבק בערבים הוא

שולי .

וע ,
~~

הפגנת אנשי ' חזית
המולדת ' נגד ברנדוט

סמוך לקום המדינה ניסה לח " י לפרוץ את בידודו  ,וניהל לשם כך מגעים עם משה סנה  ,עם מק " י
רעם  ,המפלגה הקומוניסטית העברית '  .מגעים אלה נכשלו בגלל הבדלים בולטים בשאלות מכריעות ,
כגון השאלה הערבית  .אמנם מאז ימי הנהגתו של שטרן התקדם לח " י התקדמות של ממש בנושא
הערבי  ,ועבר מתפיסה של ' מלכות ישראל '  ,הנאבקת דורות כמחנה נצור כמדבר הערבי  ,לתפיסה

הדוגלת בשיתוף  -פעולה עם עמי המזרח  -התיכון  .אך אפילו ' השמאל המרקסיסטי ' שבלח " י לא
התנתק בנושא מהותי זה ממורשת המקסימליזם הרוויזיוניסטי  ,וסירב להכיר בזכות ערביי ארץ -

ישראל לריבונות בכל שטח שהוא משני עברי הירדן .
מלחמת השחרור יכלה להיות נקודת מפנה לגבי עתיד דימויו של לח " י  ,אולם הוא טעה בתחזית
שלו  ,שניתן למנוע את המלחמה עם הערבים  ,וגם לא נמצא כוח פרוגרסיווי ערבי שיוכל להיות בעל

ברית אנטי  -אימפריאליסטי  .נכשלה גם האוריינטציה הפרו  -סובייטית  .התהליך המכריע בראשית
ימיה של מדינת ישראל היה התגבשותה של אוריינטציה גוברת על המערב  ,הן בשל כושר הסיוע
שלו והן בשל התרחקותה המהירה של ברית  -המועצות ממדינת ישראל .
הדימוי של לח " י נפגע גם עקב רצח ברנדוט  ,שלא עורר אהדה כמקווה  ,לא בישראל עצמה ולא
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בגוש המזרחי  ,ונתגלה כמשגה טקטי ואסטרטגי .
' מפלגת הלוחמים '  ,שגילמה את הרוב השמאלי של לח " י בשנת

, 1948

לא היתה מסוגלת למצוא

לשון משותפת עם גוף מפלגתי כלשהו הקרוב לה ברוח  ,גם לא עם ' המפלגה הקומוניסטית העברית '
שעברה משברים דומים  ,רעיוניים וארגוניים .

עם הספר  :מחקר חלוצי על לח " י
המנהיגות
כל מנהיגי לח " י באו מפולין  ,הושפעו מתחייתה בהנהגת פילסודסקי  ,וניסו לשלב את מורשתו
בנסיון הארצישראלי  ,אך בעוד שיאיר התרשם בעיקר מהצלחותיו של המרשל  ,התרשמו גרא ,
מיכאל ואלדד בעיקר מכשלונות יורשיו .

שלושת יורשיו של יאיר נטלו חלק בתהליך ההשמאלה של הארגון  .המוביל היה ילין  -מור  ,שהלר

מוצא אצלו סימני פתיחות אידאולוגית כבר בשנת  . 1936אצל אלדד לא טבע ' הקומוניזם הלאומי '
חותם

עמוק ,

ושורשיו

האידאיים

נותרו

במקסימליזם

הרוויזיוניסטי .

יצחק שמיר התעניין

באידאולוגיה פחות מחבריו  ,אך היה קרוב יותר לילין  -מור .

עם הקמתו מחדש של להייי  ,בקיץ

, 1943

היה עדיין ילין  -מור בימין הרדיקלי  ,ברם תוך שנה היה

מוכן לאמץ בהדרגה דגם של נציונל  -בולשוויזם  ,לא רק כנוסחה המאפשרת אוריינטציה שונה

במדיניות החוץ אלא גם כמייצגת תיאוריה חברתית  -כלכלית שונה  .הפתיחות הזמנית של אלדד
לנוסחאות המזכירות נציונל  -בולשוויזם נבעה מהכשלוז להגיע לאיחוד עם אצ " ל  .גם הוא שוכנע ,
שברית  -המועצות עתידה להיות המעצמה המנצחת  ,אלא שהמחיר שהיה מוכן לשלם בשאלות חברה

ומשטר היה פחות מזה שהיה מוכן לשלם בענייני חוץ  .ככל שהדגם הנציונל  -בולשוויקי נעשה
מרכזי יותר כן נעשתה השותפות בין גרא לאלדד קשה יותר  ,אך שניהם חיפשו שותפים במחנה

השמאל הקיצוני  ,והבולט בהם היה סנה  ,שאף הוא התקרב לאידאולוגיה הנציונל  -בולשוויקית .
כשגבר ה ' אגף ' השמאלי  ,נסוג הימין בראשות אלדד אל הרוויזיוניזם המקסימליסטי  .בוועידה
גבר אמנם השמאל  ,אך היא הביאה לפילוג  ,שגרר בעקבותיו את ההתפוררות .
בדיעבד נסתבר שנקודת המפגש היחידה בין מנהיגי התנועה היתה המלחמה בבריטניה  ,וזו היתה
נקודה מכרעת עד לכ " ט בנובמבר  .לאחר מכן אבד במהירות הדבק המלכד .
שלושת מנהיגי לח " י לא ראו בנוסחאות הנציונל  -בולשוויקיות יותר מאשר אסטרטגיה תכסיסית
 כמובן במינון שונה ; הדבר נכון אף אצל ילין  -מור  .המציאות ההיסטורית היתה צריכה לטפוח עלפני כולם כדי שינטשו אידאולוגיה זו  ,מי במוקדם ומי במאוחר  .חלקם חזרו לצור מחצבתם וחלקם
חיפשו אידאולוגיה חדשה ונטו שמאלה .

כבר בשנות החמישים אפוא פרש ילין  -מור לחלוטין מן התיאוריה הנציונל  -בולשוויקית  ,לכיוון
השמאל הציוני  ,ואלדד חזר לאידאולוגיה הבסיסית של המקסימליזם הרוויזיוניסטי .

מקומו של לח " י

בתולדות ישראל והעמים

לח " י ראה את עצמו כשלב בתנועות המשיחיות בישראל  .לאמיתו של דבר היה חוליה בתולדות

הציונות הרוויזיוניסטית  .הבסיס האידאי בדבר ' ארץ נכבשת בדם ' והמשיח אשר יעבור על ' גשר

ברזל ' ולא על ' גשר נייר '  ,כמשאלת ז ' בוטינסקי  ,היה המשותף לכל גלגוליה של לח " י  ,כולל השלב
האחרון של ' קומוניזם לאומי ' .
בתולדות העמים היה לח " י שייך לאותן קבוצות מיעוט רדיקליות מהפכניות  ,החותרות להיות

חוד החנית של תנועות שחרור לאומיות קיצוניות ואינן בוררות בבעלי ברית  ,כגון האחווה האירית
הרפובליקנית של
גרמניה ויפן  .לאחר

, 1916

או הלאומנים ההודים צ ' דוה בוז ונראייאן  ,שלא נרתעו מקשרים עם

1947

חתר לח " י  ,כאמור  ,להיות ~דומה לקבוצות קומוניסטיות הלוחמות לשחרור
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פנחס גינוסר

לאומי כמו ביוון ובמלאיה  ,שנלחמו גם בשלטון הזר וגם באויב מבית  .לאחר שדגם זה לא הוכיח את

עצמו  ,דגל בדגם של ' דמוקרטיה עממית '  ,שלא תקום בסיוע של כידונים סובייטיים  .מודל זה נדון
לכשלון מראש בגלל תנאי היסוד השונים  .הקרובים ביותר ללח " י בשלב האחרון  ,זה של ' מפלגת

הלוחמים '  ,היו התיאורטיקנים של הנציונל  -בולשוויזם בגרמניה של ויימאר  ,שהאמינו גם

הם ,

שיוכלו לגשר על  -פני התהום הפעורה בין ימין לשמאל .
לח " י לא היה יכול להינצל מפירוק  .בעייתו היסודית לא היתה מנהיגותית ביסודה אלא
אידאולוגית .

מאזן ההישגים
לדעתו של הלר  ,שטרן הוא שהניח את היסודות למלחמה בבריטניה  ,אך בעיתוי מוטעה  .ללח " י היה

חלק ברכישת אהדתה של ברית  -המועצות למדינה הצעירה  ,אם  -כי לא היה זה הישג בלעדי שלו .
לגבי סיום השלטון הבריטי מילא לת " י  ,יחד עם אצ " ל  ,תפקיד בהחרפת הניגודים בין היישוב לבין
בריטניה  ,ושניהם היוו מאיצים ליציאת הבריטים מן הארץ  ,אם  -כי הם לא היו גורם מכריע  ,אלא

תפקדו במקביל למגוון רחב של גורמים נוספים  .יחד עם זאת  ,רק תודות להסתייגותו מפעילות זו
יכול היה ' היישוב המאורגן ' להכין עצמו למלחמה המכרעת באמת  -המערכה עם הערבים

הממתינה באופק  -ולח " י  ,כמוהו כאצ " ל  ,נתפס כגורם מפריע לתהליכים החשובים של צבירת
הכוח לקראת אותה מערכה מכרעת .
רק בתקופת השלטון הזר יכול לח " י לטעון  ,שאין חשיבות למיעוט מספרי  .לא ניתן היה לטעון
כך במערכת הדמוקרטית הישראלית  .כך מצא לח " י את עצמו שוקע ונעלם בתוך מדינת ישראל
המתחדשת .

השגותי על הסמר
דווקא משום החשיבות הרבה שאני מייחס לספר כפורץ דרך וגם משום שאני מסכים לרבים
מסיכומיו ,
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אני מוצא לחובה להעיר ולהזהיר מפני כמה וכמה דברים הכלולים בו .

אי  -דיוקים ,

הכללות בלתי  -מבוססות  ,הנחת סימן קריאה במקום שמן הראוי להניח סימן שאלה ודומיהם חובה
להעיר עליהם אפילו הם שוליים לגבי התיזות העיקריות של הספר  .כל אחד מהם עלול להפוך
לבסיס שעליו נבנית טעות חמורה במחקרים ובדיונים המסתמכים במידה זו או אחרת על ספרו זה
של הלר  .לא כל הערותי הן השגות על המחבר  ,יש שסכרתי  ,כי ראוי להביא דברים מסוימים  ,שלא
הובאו בספר  ,או שלא הובלטו בו די הצורך .
בפתח הערותי עלי לציין  ,כי שלא כטענותיהם של כמה מיוצאי לח " י  ,הספר אינו עוין את מושא
מחקרו  .הוא נמנע מלהיטפל לפרשיות מביכות או דוחק אותן להערות  ,וגם נזהר בדרך כלל ממינוח

וע
~ ~~

שלילי כלפי מושאי דיונו  .נוצרת אולי תחושת אי  -נחת וחוסר

פרופורציה  ,כאשר על המחתרות

האחררת הופיעו היסטוריות מקיפות לא  -ביקורתיות  ,ואילו על לח " י נכתבת היסטוריה

18

ביקורתית ,

יש קירבה רכה בכמה סוגיות מרכזיות בין סיכומיו של הלר לסיכומי שלי בספרי  ,ראה לעיל  ,הערה

.2

גרר  -תיל במחנה המעצר
בעתלית מפרידה בין
העצירות לעצירים

אבל שעתן של היסטוריות ביקורתיות על ה ' הגנה ' ואצ " ל עוד תגיע  ,ובוודאי לא מעט בזכות עבודה
חלוצית זו של הלר .
בחרתי לטפל במספר פרטים וסוגיות שנראו לי  ,כבר מסקירה ראשונה  ,כטעונים בדיקה  .בחלק
נכבד ממה שבדקתי עמדו דברי המחבר במבחן האימות  .כאן אביא כאלה שלא עמדו באותו מבחן .

אפתח בהערות מכלילות ואמשיך בהערות פרטניות יותר  ,שאותן סידרתי  ,במידת האפשר  ,לפי הסדר
הכרונולוגי של האירועים .

הערות מכלילות
הרקע הכולל במחשבה הציונית
הטיפול בשורשים הרעיוניים של לח " י ושל מתווי דרכה הוא מהתרומות החשובות של המחבר
_

בספר זה  .דא עקא שהוא טיפל בהם לעתים קרובות כאילו מחשבתו של לח " י נעה רק במסלול שבין
המקסימליזם הרוויזיוניסטי לבין הגישה הז ' בוטינסקאית  .הצגת הרעיונות על הרקע הרחב יותר של
המחשבה הציונית ובעיקר של מחשבת תנועת העבודה אינה מספקת .

קלופן

מגלות
חוזריםבכפר -
לבתיהם
לח " י
אפריקה
חברי
סבא

בדיווחו על התזכיר של לח " י לוועדת החקירה של האו " ם טוען הלר

:

אף בתפיסתו החברתית לא השתחרר עדיין פרידמן  -ילין מתפיסות רביזיוניסטיות

קלאסיות .

גם הוא העלה על נס את תרומת העם העברי לעולם בדמות ' החוקים

הסוציאליים הראשונים  -מנוחת יום אחד לשבוע לעובד  ,איסור הלוואה ברבית  ,שחרור
העבדים וכו '  .אולם הוא הציע משטר סוציאליסטי בנוסח המקובל במזרח אירופה ( עמ '

. ) 338
מה שהלר מציג כ ' תפיסות רביזיוניסטיות קלאסיות ' אינו אלא תפיסה שהיתה מקובלת בציונות
הסוציאליסטית  .נחמן

סירקין  ,שברל כצנלסון ראה בו את רבו  ,הצהיר בשנת  , 1902כי עם ישראל

' הוא שאמר עוד לפני אלפי שנים

" אפס כי לא יהיה בך אביון "  ,ותיקן חוקים חברתיים

:

כיובל ,

שמיטה  ,לקט  ,פאה  ,כדי שישלוט צדק בעולם  " .העם היהודי "  ,כך הכריז בנאום שנשא בניו  -יורק ב -
, 1918

" הוא עם סוציאליסטי לא משום שהוא סובל מחסור אלא משום שהמהפכה הוכרזה בהר

סיני " ' " .

!

ההבדל בין ז ' בוטינסקי לסירקין בעניין זה הוא  ,שז ' בוטינסקי הציג את החוקים הסוציאליים של

המקרא בניגוד לסוציאליזם המודרני  ,ואילו סירקין ראה בהם את מבשרי הסוציאליזם המודרני .
ברור שגישתו של ילין  -מור בתזכיר היתה כזו של סירקין ולא כזו של ז ' בוטינסקי .

דוגמה נוספת לתפיסה  ,שהיתה מקובלת בציונות הסוציאליסטית  ,ניתן לראות בהתייחסות אל
השלטון הבריטי בארץ  -ישראל  -ואל השלטון העות ' מאני לפניו  -כאל שלטון זר  .אפשר
למצוא התייחסות זו אצל טבנקין בשנת
ל) 1 6

ומאנשי ' השומר '  ,אמר בשנת 1926

:

1920

ובשנת  . 1936מאיר

ספקטור  ,איש גדוד העבודה

' כל עם צריך להיות חדור הכרה של הסרת השלטון הזר ' .

20

. 347

19

" פרנקל  ,נבואה ופוליטיקה  ,תל  -אביב  , 1989עמ '

20

מובא כנספח אצל א ' ברנר  ,הקיבוץ המאוחד בהגנה

, 1939 - 1923

תש " ם  ,עמ ' . 293 - 292

ברנר טוען כאן  ,שאין

ללח " י זכות ראשונים על הניסוח  ,אלא שאפשר להשיב על כך  ,שלח " י חידשה ששלטון זר הוא בלתי  -חוקי
ואויב  ,והסיקה מכך מסקנות .

ום הספר  :מחקר חלוצי על

לח " י

כלומר  ,את המחשבה הזאת  ,שהיא סימן ההיכר המובהק של לח " י  ,אפשר למצוא בחוגי תנועת

העבודה  ,אם  -כי שם לא הוסקו מכך אותן מסקנות חריפות שהסיק לח " י  .הלר

' בראשית דרכו פיתח את מוטיב הקורבן האישי ' ( עמ '  . ) 512מוטיב הקורבן האישי

טוען  ,ששטרן

קיים  ,דומני  ,בכל

זרמי הציונות וכמיוחד בתנועת הפועלים  ,לפחות החל מספר ' יזכור ' של העלייה השנייה ו ' השומר '

ושירי דוד שמעונוב "ו אחרי מאורעות

1921

 .לא רק יוסף קלוזנר טען  ,שבהתקוממות לאומית העיקר

איננו התוצאה אלא החירות והכבוד של האומה ( עמ '  . ) 33גם ברנר

טוען  ,ב ' הוא אמר לה '  ,שגם אם

אין תועלת בהתייצבות בנשק ביד מול הגויים הפורעים  ,יש לעשות זאת  ,כי ' גם על ניחום אבלים  ,על

נקמה וכבוד  -עולם האומה עומד ' .

ן2

כיום מקובל לחשוב  ,שמה שמבדיל בין השמאל ובין הימין הוא בעיקר הנכונות או אי  -הנכונות

להתפשר על הבעלות על ארץ  -ישראל עם היריב  -השותף הערבי  .אך מה שנכון היום אינו נכון לגבי
שנות הארבעים  .בשנת

ביקש בן  -גוריון מגרומיקו לראות גם בחלק הערבי של ארץ  -ישראל

1947

פוטנציאל לטריטוריה ציונית ( עמ '  . ) 333אביא לדוגמה את סיכומה של החוקרת פליציה קראי
לגילוי הדעת של סיעת פועלי ציון שמאל בוועד הפועל הציוני המצומצם

יש לדרוש את עצמאותה של הארץ כיחידה שלמה ז  .א  .להתנגד
להלחם על עליה חופשית ועל אי השתלטות של עם אחד על

ב 10 -

בנובמבר

: 1942

לחלוקה  ,ובאותו זמן

השני .

22

כשהיהודים יהפכו

לרוב  ,יוכלו להגיע לעצמאות רק הם  ,כי זאת זכותם  ,בתור עם היושב בארץ השייכת לו .
התושבים הערבים של הארץ יקבלו זכויות מדיניות שוות  .ז  .א  .זכות בתירה למוסדות

השלטון ואפשרות תקומה כלכלית  ,תרבותית וסוציאלית  ,אך לא לאומית  .עליהם לוותר

על לאומיות מקומית  ,א " ילית  ,ולהרגיש רגש שייכות לפדרציה הערבית שתקום אחרי
הניצחון  .וכך תקום עצמאות מדינית משותפות ז  .א  .גם ליהודים וגם לערבים  ,אבל לא
במשותף  ,אלא זו על יד זו  :עצמאות לאומית יהודית בא " י ועצמאות לאומית ערבית רהבה
במסגרת הפדרציה .

23

לפיכך אני חולק בהחלט על קביעתו של הלר בסיכום דבריו  ,כי
 . . .החזיקה

מפלגת

' הלוחמים ' ,

למקסימליזם [ הרוויזיוניסטי ] ,

להתפוררותה

עד

ממש ,

בהנחות

יסוד

מרכזיות

כגון התפיסה הטריטוריאלית הנשענת על ארץ ישראל

השלמה ( אף שנפרדו מהמונה ' מלכות

ישראל ' )

והתפישה הרואה בערביי ארץ ישראל

מיעוט שאינו זכאי לזכויות לאומיות ( עמ ' . ) 526
דברים שאמר טבנקין לקראת ' ועידת

חיפה ' של מפ " ם ב 1951 -

יש בהם להעיד על כך  ,ש ' מפלגת

הלוחמים ' יכולה היתה לחתום בשתי ידיים על עמדותיה של סיעת ' אחדות העכודה ' בתוך מפ " ם
המאוחדת בשנת

, 1951

בכל הקשור לזכויות הערבים בארץ  -ישראל .

לעם הערבי עשר מדינות . . .

ערביי ארץ ישראל שייכים לעם הערבי הגדול הזה  . . .תהליך

זה [ ריכוזו של העם היהודי
21

י " ח ברנר  ,כתבים  ,א ,

אביב -אביב] תשל " ח  ,עמ '  . 601 - 600וראה גם " :
[ לת

אסופות ,
העלייה השנייה ' ,
22

בארץ  -ישראל ]

בהכרח הופך את הערבים למיעוט

10

( ינואר

 , ) 1966עמ '

בארץ ,

גורני  ' ,היסוד הרומאנטי באידיאולוגיה של

. 74 - 55

ניסוח קרוב  ,אם  -כי לא זהה  ,לנוסח זה אפשר למצוא אצל אלדד בתשרי תש " ח  ' :בדברנו על אדנות  ,כוונתנו לא

לאדנות על אחרים  ,אלא אדנות העם על עצמו ואדנותו על ארצו '  ,לוחמי חירות ישראל  :כתבים ( לעיל  ,הערה
, ) 13
23

עמ '  . 772יש בניסוח זה התרחקות מרוח

' עיקרי התחייה ' והתקרבות לרוח תנועת

הפועלים .

פ ' קראי  ' ,מפלגת פועלי ציון שמאל בארץ ישראל בין השנים 941נ  , ' 1944 -עבודה לשם קבלת התואר מוסמך
במדעי הרוח של אוניברסיטת תל אביב  , 1975 ,עמ '  . 86כל ההדגשות במקור .

ביבא -

-

1 )( 1

פנחס גינוסר

מיעוט מתפתח  ,אמנם  ,מבחינה חמרית  ,תרבותית וחברתית  ,אולם פוחת במספר אחוזיו
ומאבד את השלטון הפוליטי על הארץ  . . .חלוקת הארץ עוד לא הביאה אף יום אחד של
שלום  .ועתידה הארץ להיות שלמה ואחידה  . . .הארץ תהיה שלמה אם בדרכי שלום ואם
בדרך מלחמה  -זה תלוי בהתפתחות הכוחות הסוציאליים

[ בארץ  -ישראל
נפרדת .

השלמה ]

בערב . . .

הערבים יחיו כאן

כיחידה לאומית  -תרבותית ולא כיחידה טריטוריאלית פוליטית

24

ה ' חלוקה ' של הארץ אינה בת קיימא ; יש בה סכנה מתמדת לקיומנו ולעצמאותה הממשית
של הארץ  .ארץ ישראל השלמה כמדינה יהודית סוציאליסטית למליונים היהודים  ,לכל
העם היהודי ולמיעוט הערבי היושב בה  ,עם יחס קומוניסטי לערבים שבתוכה  -זהו ערך
יסודי של תנועתנו .

25

ויש להוסיף  ,שהדיבורים על הגירת ערבים מארץ  -ישראל נפסקו גם אצל טבנקין  ' -אין פנינו
לגירוש של מישהו

מהארץ '

26

-

וגם בעמדות הרשמיות של ' מפלגת הלוחמים ' .

27

הלר קבע נכונה  ,כי כאשר השמאל בלח " י נקט עמדה כזו כלפי ערבים בארץ  -ישראל  ,הוא חסם

לעצמו את הסיכוי לשיתוף  -פעולה של ממש עם ' הקומוניסטים העברים '  ,שהיו יכולים אולי לפרוץ
לו דרך למחנה תנועת הפועלים  .אוסיף מצדי  ,שבמציאות הפוליטית של שנות הארבעים  ,וגם לאחר

מכן  ,לא היה אפשר ליישב גישה זו עם אוריינטציה על ברית עם עמי ערב  .אבל טעה בהחלט

הלר ,

כשטען שבעמדה זו נשאר השמאל בלח " י צמוד לעקרונות המקסימליזם הרוויזיוניסטי  .הבעיה לא
היתה רק העמדה הפוליטית  ,כלומר ארץ  -ישראל השלמה  ,אלא רובד עמוק יותר  .המקסימליזם
התייחס לערבים בהתנשאות ובשנאה  ,ולא כך התייחסה אליהם ' התנועה לאחדות העבודה ' וגם לא
' מפלגת הלוחמים '  .שניהל ראו חובה לעצמם לדבר גם בשם האינטרסים של האוכלוסיה הערבית .

התפיסה שאפשר ליישב בין בעלות יהודית על ארץ  -ישראל כולה ובין ברית עם הפאן  -ערביות

28

היתה תפיסה ציונית ותיקה לא רק של ' אחדות העבודה ' ושל ' פועלי ציון שמאל '  .דגל בה גם
כצנלסון בשנות חייו האחרונות .

29

וכבר בתחילת השלטון הבריטי בארץ יזם וייצמן גישה

כזו  ,אלא

שהוא תכנן זאת במסגרת האינטרסים של האימפריה הבריטית  ,ולח " י גרס זאת במסגרת של מאבק

אנטי  -אימפריאליסטי .
כאשר חידש לח " י את פעילותו בשנת

, 1943

התרחק מהתיזות של יאיר ביחס לערבים אך לא חזר

לתפיסותיו של ז ' בוטינסקי  ,אלא פנה לאקטיוויסטים בתנועת הפועלים .
אנשי לח " י במסגרות

שונות  ,כמו  ,למשל  ,במאסר ,

קיימו שיחות עם האקטיוויסטים ממחנה

הפועלים  .מנהיגות לח " י עקבה אחר פרסומי השמאל הציוני  ,וחיפשה יותר ויותר קירבה לתנועת
הפועלים ולאגפה האקטיוויסטי  .בורוכוב קסם

לאלדד ,

לפני שחזר לעמדות המקסימליזם

הרוויזיוניסטי  .לחגי אשד ולי היו באותם ימים שיחות ארוכות עם מנהיגי ' הקומוניסטים העברים '

24

"

טבנקין  ,בשאלות המפלגה  ,הוצא על  -ידי חברי המפלגה  ,תומכי מצע גלילי  -ליבשתן  -בר  -יהודה [ ללא מקום

הוצאה ]  , ] 1951 [ ,עמ '

1 )( 2

. 8 -4

. 22

25

שם  ,עמ '

26

שם .

27

על היחס להגירת ערבים ראה להלן  ,הסעיף ' בימי ועדת החקירה של

28

לעניין ההבדל בין גישת טבנקין לזו של לח " י ראה להלן  ,הערה . 93

29

" גורני  ,השאלה הערבית והבעיה היהודית  ,תל  -אביב

 , 1985עמ '

האו " ם ' .

. 383 - 380

הידיים המושטות

* **

הבריטים ( בדמות

.

ו8איויהןתנ
" י  , ,כי  ,ון ,

_

בע* 4.ם
שמיני
 ,י *, 1

שיתוף
יהודי
המונעים
עיבי

ועם כמה אישים בולטים שפעלו בשעתם ב ' פועלי ציון שמאל ' ובהם  :מ ' נאדל  ,המבקר הספרותי
המרקסיסטי הראשון בארץ עוד מימי

' כתובים '  ,שגם תרם

מפרי עטו לשבועון ' המעש ' בהוצאת

' מפלגת הלוחמים '  ,שהייתי מזכיר המערכת שלו  ,ועורך  -הדין דוד ויסמן  ,שהיה כלכלן מקורי  .אינני

מוצא שום סיבה שלא להאמין למה שכתב יעקב אליאב על שיחותיו של יאיר עם יצחקי  ,ממנהיגי
' פועלי ציון שמאל '  ,ועל משמעותן בשבילו  .עמדת ה ' יצחקיסטים ' ב ' פועלי
הנאצית על ברית  -המועצות בשנת

המלחמה

היתה עמדה של ' דפיטיזם מהפכני '  ' ,משום שלדעתם אין

, 1941

בין הדמוקרטיות הקפיטליסטיות המערביות

אימפריאליזמים שאינם שונים זה מזה ' .

0

ציון '  ,עד ההתקפה

'

ובין היטלר אלא מלחמה

בין שני

את עקבות דעותיהם של ה ' יצחקיסטים ' בעניין זה אפשר

למצוא בתעמולה של יאיר  .עד כמה שידוע לי  ,יעקב לבשטיין לא היה מאנשי האגף השמאלי
בלח " י  ,ולא היה לו צורך להפוך את יאיר לשמאלי  .י3
לו בדק המחבר ביתר רצינות את ההתפתחות הרעיונית בלח " י על רקע המחשבה הציונית בהיקפה

הרחב  ,ובייחוד מחשבת הסוציאליזם הציוני  ,ולא התמקד כל  -כך במעגל הרוויזיוניסטי  ,היה

מגיע ,

לדעתי  ,לסיכומים תקפים יותר .

' נציונל  -בולשוויזם ' או

סוציאליזם

ציוני ?

הלר עושה שימוש ' במונח " נציונאל בולשביזם " כמונח המזכיר את גלגולי האידיאולוגיה
30

א ' מרגלית  ,אנטומיה של שמאל  ,תל  -אביב תשל " ו  ,עמ '

31

אולי כאן המקום להזכיר  ,כי ז ' אכרמוביץ  ,ממנהיגי ' פועלי ציון שמאל '  ,הצדיק את רצח הלורד מוין בהרצאה

. 312

לפני יחידת פלמ " ח בשנת  ( 1946עמ '  , 283הערה  , ) 144ויהושע כהן סיפר לי  ,כי בן  -גוריון אמר לו  ,לאחר שהכיר
טוב יותר את אנשי לח " י  ,כי  ,לדעתו  ,לו ישראל שוחט היה בגיל המתאים  ,היה מצטרף ללח " י .

3

16

~

בווין )

פעולה

פנחס גינוסר

והפוליטיקה של לח " י  ,מאז החל התהליך הידוע כ " השמאלה " בלח " י באמצע שנות הארבעים .
תופעת הנציונאל  -בולשביזם לקוחה מן ההיסטוריה רבת התהפוכות של גרמניה הווימארית ' ( עמ '

 . ) 15אמנם הוא מודה  ,שאת המודלים שלו שאב לח " י מתנועות קומוניסטיות בשנות

הארבעים ,

שהיו בעת  -ובעונה  -אחת גם תנועות לשחרור לאומי וגם קומוניסטיות  ,מרוסיה הסובייטית של ימי

' מלחמת המולדת הגדולה ' וכן מ ' התנועה לאחדות העבודה ' וממק " י .

ובכל זאת מצא לנכון להציג

בהבלטה יתרה קירבה אידאית דווקא לאותם תיאורטיקנים שאיש בלח " י לא שמע את שמעם
ובוודאי לא קרא את דבריהם .
פנחס גינוסר הוא  ,לדידו  ,המבטא המובהק של תפיסת השמאל המרקסיסטי בלח " י  ,והוא זה

שפיתח תיאוריות של ' נציונל  -בולשוויזם ' שהיו לפני כן מהוססות בלח " י ( עמ '  . ) 502 , 489לח " י נתן
' לקומוניזם הלאומי פרשנות נציונאל  -בולשביקית  ,שכן לא ויתר על הנחות  -יסוד האופייניות לימין
הרדיקאלי '

( עמ '

. ) 434

אחדותה הרעיונית של מפלגת ' הלוחמים '  ,כמפלגה הדוגלת בסיסמאות נציונאל -
בולשביקיות  ,הופגנה בהסתייגות מהקוסמופוליטיות של מק " י  ,ובביקורת כנגד סטלין -
על שהכחיש את קיומו של העם היהודי כאומה בשנת

1912

( בחיבורו ' המרקסיזם והשאלה

הלאומית ' )  .גינוסר לא היסס להוקיע את עמדותיה הפרו ערבירת של ברית המועצות

:

ראשית  ,הפרדה בין העם היהודי בגולה לאומה העברית במולדת ; שנית  ,קביעתה שמדינת
ישראל תישאר ' קפואה ' בגבולותיה הנוכחיים  . . .א " י השלמה היא גם באינטרס של

ההמונים הערבים ( עמ ' . ) 502
אם

נסכם  ,הרי מה שעושה  ,לדעת הלר  ,את עמדות

לח " י ובעיקר את עמדות השמאל בלח " י לעמדות

' נציונל  -בולשוויקיות ' ( בהבדל מעמדות ' בולשוויקיות ' ) הוא
המתעלמת

:

 . 1דחיית העמדה

הקוסמופוליטית ,

מהבדלים לאומיים ומאינטרסים לאומיים ;  . 2דחיית העמדה הקומוניסטית הקלאסית של

לנין ושל סטלין  ,שהיהודים אינם לאום ;  . 3דחיית העמדה הסובייטית משנת

, 1947

שאמנם ליהודי

ארץ  -ישראל מגיעה זכות הגדרה עצמית  ,אבל אין זה נוגע ליהודים בארצות אחרות ,

32

כיוון שהלא

אין אומה יהודית ( ובמיוחד נוגע הדבר  ,כמובן  ,ליהודי ברית  -המועצות ולמאמריו של איליה
ארנבורג ,

שנכתבו

הקומוניסטית

כדי להילחם

הבינלאומית ) ;

במגמות

הציוניות

בקרב

יהודי

ברית  -המועצות

ובתנועה

 . 4החתירה ל ' ארץ  -ישראל השלמה ' .

לו היה הלר שוקד פחות על התיאוריות של ארתור מלר ון דן ברוק וארנסט

ניקיש 33ולומד יותר

את תולדות הסוציאליזם היהודי  ,היה מגלה  ,שהמאבק נגד הקוסמופוליטיזם התחיל עם ה ' בונד ' ,
וה ' בונד ' גם חלק בחריפות על עמדות לנין וסטלין  ,ששללו מהיהודים את התואר לאום  ,וסברו

שטובת היהודים מחייבת את התבוללותם .
הציונות הסוציאליסטית לכל גווניה

התנגדה  ,כמובן  ,נחרצות לקוסמופוליטיזם ולתיאוריות של

לנין וסטלין  -ואף מרקס  -בנוגע ליהודים  .שום גורם סוציאליסטי ציוני לא ויתר על יהודי

11;4

32

אמנם בהצהרת גרומיקו דובר על חוסר הבטחון של יהודי הארצות הקפיטליסטיות  ,הזכאים משום כך לאפשרות
מקלט במדינה יהודית  ,אך העמדה התיאורטית הרשמית נותרה ללא

33

שינוי .

כל זמן פעולתי בלח " י לא ידעתי עליהם דבר  .גם לא על כך שקרל ראדק ורות פישר הקומוניסטים ניסו אף הם
לגשר בין הקומוניזם ובין הלאומנות הגרמנית  .ידעתי רק על האחים שסרסר  ,הנאצים הישראליים שנרצחו על -

ידי אנשי היטלר  .ספרו של הלר הוא שגרם לי לקרוא על התופעה .

עם הספר

:

מחקר חלוצי על לח " י

ברית  -המועצות אם  -כי היו  ,כמובן  ,שיקולים של מתי ואיך להתווכח עם הסובייטים בעניין זה  ,אבל

העמדה העקרונית היתה ברורה  .ומה שנוגע ל ' ארץ  -ישראל השלמה '  ,הרי כבר הראיתי שהיתה זו
דעה לגטימית במסגרת הציונות הסוציאליסטית בשנות הארבעים ובשנים הראשונות למדינה  ,ודגלו
בה אנשים לא כל  -כך

שוליים ,

כמו כצנלסון וטבנקין  ,ולא כל  -כך ימניים  ,כחברי ' פועלי ציון

שמאל '  .ה ' נציונל  -בולשוויזם ' שתולה הלר ב ' מפלגת הלוחמים ' אינו אם כן  ,אלא ציונות
סוציאליסטית .
הציונות הסוציאליסטית  ,לכל גווניה  ,היתה בחזקת ' נציונליזם ' ו ' שוביניזם ' לגבי הקומינטרן ,
ובשמאל הציוני האשימה סיעה אחת את חברתה בנציונליזם  .קובלנוב ואלכסנדר קראו לעמדות
אברמוביץ ' שוביניות '  .את ' הקומוניסטים העברים '  ,שתבעו זכות הגדרה עצמית גם ליהודים וגם

לערבים בארץ  -ישראל  ,הוקיעו במק " י
הוקעה חריפה

כ ' קומשוביניסטים '  ,כלומר  ,שוביניסטים קומוניסטים ,

יותר מאשר ' נציונל  -קומוניסטים ' ( עמ ' . ) 431

אם נניח את ההיסטוריה של השמאל הציוני ונסתכל בזירה הבינלאומית  ,הרי מסכת היחסים
המעשיים  ,והתיאורטיים בין האידאולוגיה הקומוניסטית ובין תנועות שחרור לאומיות  ,כלומר
בארצן ,

תנועות שהתנגדו לשלטון הזר

היא סבוכה והדוקה כבר מלכתחילה  .לא אכנס לכל

ההיסטוריה של אותם יחסים  .אציין רק  ,כי משנות הארבעים ואילך היתה נטייה גוברת והולכת של
השמאלה בתנועות השחרור הלאומיות בהודו  ,בהודו  -סין  ,באירופה הכבושה בידי הנאצים ועוד .
הנס קון  ,מגדולי חוקרי

הלאומיות  ,מציין  ,שמאמצע המאה

של תנועות שחרור לאומיות .

בשנת

1941

35 ,

34

העשרים היה הסוציאליזם סימן ההיכר

מאמרו של נהרו ' סוציאליזם ונציונליזם ' שנדפס בארצות  -הברית

נראה לי מתאר יפה את המצב המורכב שגם לח " י היה נתון בו  .מנהיג הקומוניסטים

הווייטנאמים הו צ ' י מין התחיל את פעילותו הפוליטית במאבק לשחרור לאומי  ,שניהל נגד השלטון
הצרפתי בארצו  ,ובתקופה זו לא היה במאבקו מרכיב סוציאליסטי  .לאחר מכן הקים את המפלגה

הקומוניסטית של הודו  -סין  ,וזו המשיכה  ,בראשותו  ,לנהל מאבק זה וזכתה ליתר הצלחה  .כדאי

להעיר  ,כי בשנת

1946

הציע הו צ ' י מין לבן  -גוריון לכונן ברית צבאית אנטי  -אימפריאליסטית .

לח " י נתן  ,בין השאר  ,ביטוי לתחושה ששררה בציבור היהודי בארץ  -ישראל  ,בוודאי מאז

, 1942

שהוא כעל יכולת לעצמאות ושצרותיו נובעות מהעדר עצמאות  .כלומר  ,מחשבתו ותחושותיו של
לח " י היו של תנועת שחרור לאומית  ,ומכאן גם הרגשת הסולידריות שלו עם התנועות האנטי -

קולוניאליסטיות שהשמאילו ומשום כך שאב עידוד מהתעצמותן של תנועות אלה .

מדוע  ,אם כן  ,צריך היה הלר להפליג לגרמניה של תחילת שנות
והקונפליקטים שלה היו אחרים

?

השלושים  ,שעולמה

הרוחני

התשובה היחידה שאני יכול למצוא היא בכך  ,שיש אצלנו נטייה

אובססיווית להדביק לתופעות פוליטיות משלנו אנלוגיות לגרמניה ולנאציזם  .אנו עושים זאת ,
למשל  ,בכל הנוגע לסכסוך היהודי  -הערבי ולמאבקים בציבוריות היהודית והערבית בעטיו של אותו

סכסוך  ,אף שיש אנלוגיות רלוונטיות הרבה יותר  ,כגון הסכסוכים בין הפולנים לאוקראינים בין שתי
מלחמות  -העולם  ,בין היוונים לתורכים בקפריסין  ,בין האלבנים לסרבים בקוסובו

ודומיהם .

השורשים של תופעה זו הם בתרבות הגידוף הפוליטי  ,החייבת לתאר את המתנגד הפוליטי כלא -

34
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פנחס גינוסר

פחות מנאצי  .תרבות זו שררה ושוררת ביישוב ובמדינה  -למן הקריקטורה

המציגה את

הרוויזיוניסטית ,

' ההסתדרות ' כבעלת ברית של הנאצים והקומוניסטים  ,מצד אחד  ,ועד לכינוי מחנות

העולים בארץ כ ' קאצטים '  ,כלומר מחנות ריכוז נאציים  ,במליאת כנסת ישראל  ,בפי דוד צבי
שהיה מן המנהיגים הבולטים של

' המזרחי ' .

פנקס ,

36

' נציונל  -בולשוויזם '  -ולא  ,תלילה  ' ,קומוניזם לאומי '  -אף שאינו נוגע לשמאל
בספר באנלוגיה לו  ,משום האסוציאציה ל ' נציונל סוציאליזם ' ולאחים

שסרסר ,

בלח " י  ,הוצב

הנאצים השמאליים .

הלר  ,שנזהר  .מלכנות את אחימאיר ואת יאיר ' פשיסטים '  ,לא השתחרר כאן מן הנטייה הרווחת

הזו ,

אם  -כי אני מניח שלא היו לו כוונות השמצה .

אידאולוגיה ופוליטיקה
לדידו של הלר האידאולוגיה של התנועה הכתיבה תמיד את הפוליטיקה שלה

:

' בלח " י משמשת

הפוליטיקה תמיד את האידיאולוגיה ולא להיפך ' ( עמ '  . ) 337באופנים שונים הוא חוזר על תיזה

זאת ,

' האידיאולוגיה שאנגליה היא אויב מספר אחד הכתיבה  ,כבעבר  ,את הפוליטיקה של לח " י '

למשל

:

( עמ '

, ) 297

או

:

' פרידמן  -ילין

שרוי היה עדיין [ בסוף

] 1947

באידיאולוגיה של " תכנית

הניטראליזציה "  ,החייבת להגשים את עצמה בכל מחיר במציאות הפוליטית החדשה  ,שנוצרה לאחר
הכרזת

גרומיקו ' ( עמ '  , ) 374או  ' :בשעה הקריטית של ראשית מלחמת תש " ח סירב פרידמן לוותר על

האידיאולוגיה של " אל תהיה מלחמה עברית ערבית " ' ( שם ,

של כפיפת הניסוחים ה ' אידאולוגיים ' לצרכים הפוליטיים

:

את סוריה ולבנון  ,כדי שלא לאבד את תמיכת צרפת ' ( עמ '

שם )  .לעומת זאת הוא מביא דוגמאות
' " תוכנית הניטרליזאציה " לא הזכירה
, ) 319

או  . . . ' :הדברים [ בתזכיר לח " י

לאונסקופ ] נאמרו כדי לסייע ללח " י לתמרן בין נסיונו להשפיע על נציגי יוגוסלביה

לבין ההאשמות נגדו בדבר כוונתו להפוך את ארץ ישראל לאיזור השפעה

דוגמה מובהקת לשתי הערכות סותרות היא שני הניסוחים הבאים

וצ ' כוסלובקיה ,

סובייטי ' ( עמ '

. ) 338

:

בהדרגה תהפוכנה המגמות הנציונאל  -בולשביקיות מאמצעי  -להפוך את לח " י לגוף
מקובל בישוב  -למטרה

;

ומרעיונות בלתי מגובשים  ,המותנים בהצטרפות ה ' הגנה '

למאבק מזוין בבריטים  ,לאידיאה עצמאית ( עמ ' . ) 515
שלושת

ראו בנוסחאות

מנהיגי לח " י לא

אסטרטגיה טכסיסית  -כמובן במינון שונה
 [ . ) 522ההדגשות שלי ,

הנציונאל  -בולשביקיות
;

יותר

מאשר

הדבר נכון אף אצל פרידמן  -ילין ( עמ '

פ " ג]

סתירה נוספת קיימת בין הטענה ש ' מדיניות החוץ על פי גירסת לח " י אינה רק " שותפות אינטרסים "
אלא גם מחויבות אידיאולוגית ' ( עמ '

, ) 385

לבין ההדגמה של ההתייחסות למדיניות החוץ ' לפי

גירסת לח " י ' כשותפות אינטרסים ( או כניגוד אינטרסים ) בלבד  ' :הניגוד האובייקטיבי המוחלט
שבין האינטרסים של האימפריאליזם הבריטי ובין אלה של תנועת החרות העברית  . . .תמיכת ברית
המועצות בעצמאות עברית בשל " זהות אינטרסים אובייקטיבית "

' ( עמ '

. ) 386

אפשר להביא עוד כהנה וכהנה דוגמאות לסתירות כאלה  .לדעתי  ,הלר מגלה הערכות נכונות

!) 1 6
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דברי הכנסת  ,ד ,

28

בפברואר

 , 1950עמ '

. 885

עם הספר

:

מחקר חלוצי על

לח " י

במקרים קונקרטיים  ,שהוא מטפל בהם  ,אבל הוא נתפס להכללות סוחפות מדי  ,ומכאן הסתירות .
הדבר נובע גם מן השימוש הרחב מדי במונח ' אידאולוגיה ' וכן מנטיית יתר לסכמטיזציה .

ראוי להימנע מהצגת המונחים ' אידאולוגיה ' ו ' פוליטיקה ' זה מול זה  ,אף שהדבר מקובל למדי
בכתיבה של היסטוריונים  .את הביטוי ' אידאולוגיה ' שאין לו הגדרה מוסכמת  ,הייתי מניח כסימון
לתפיסות מקיפות  ,כגון זו של רטוש  ,ולא לתפיסה מסוימת בנושא מוגבל  ,כגון ' ראיית בריטניה
כאויב מספר אחד '  ' .תכנית הניטרליזציה ' איננה אידאולוגיה  ,אלא תוכנית פעולה  ,הנובעת

מהערכה ,

שהתנועה הלאומית של עם ישראל צריכה ויכולה להיות משולבת  ,מטבע היותה תנועת שחרור

לאומי  ,במערך התנועות של העמים המשתחררים באסיה ואפריקה .
באשר לנטייה לסכמטיזציה  ,נוטים להגזים בכך כשני הכיוונים  .מפא " י מוגדרת כזו ' שמנהיגיה
היו אנשי המעשה הפוליטי ולא אנשי הפרוגנוזה והאידיאולוגיה  ,את עמדותיהם לא הסיקו מראש

ובמודע מאוריינטציה מנוסחת וקבועה או מהשקפת עולם  ,אף לא מפרוגנוזות הגזורות על פי
השקפת עולם כוללנית ' .

37

ברור  ,שבהשוואה למפא " י  ,לח " י היתה תנועה אידאולוגית מובהקת  ,אך

כשם שמפא " י לא היתה גוף פרגמטי גרידא  ,כך גם בלח " י  -כמינון שונה לגמרי  -לא שלטה

האידאולוגיה שלטון בלי מצרים  .בכמה מביטוייו  ,אם  -כי לא בכולם  ,מציג הלר את היחסים בלח " י

בין עקרונות יסוד לבין פוליטיקה שוטפת כחד  -כיווניים  ,ככפיפות קבועה של הפוליטיקה לעקרונות
היסוד  .הוא מבקש לרמוז בכך  ,שהתנועה ניסתה תמיד לפרש את העולם לפי אידאולוגיה גם כשזו
לא תאמה את המציאות  .רק מי שמתאר לעצמו בצורה כזו את התהליך יכול לנסח את המשפט
' " יאיר " לא היה תחילה אלא מכשיר בידי המקסימליסטים אשר  . . .ביקשו ומצאו אדם שיתרגם את

השליחות האסכטולוגית לכלל מעשה מהפכני ' ( עמ '  . ) 14האמת היא שהמקסימליסטים לא
ולא

' ביקשו '

' מצאו '  .יאיר הוא שביקש להיעזר בהם ובאחרים לסיוע תעמולתי ולגיבוש אידאולוגיה

לארגונו .

38

הוא שברר מתוך דברי אחימאיר מה שסבר שיסייע למעשה המהפכני שלו  .הוא גם לא

שעה  -להוותו  -לעצותיו של אחימאיר  ,שיתרחק מכל נסיון של קשר עם מדינות הציר  .באותה

הסתייגות התייחס לאידאולוג אחר  ,לרטוש  .המשא  -ומתן המתסכל  ,מבחינת

המפקדה בשנת

1940

רטוש  ,עם

יאיר ועם

מוכיח  ,של ' אידאולוגיה ' היה תפקיד מכריע פחות מכפי שרואה זאת הלר  ,ומה

גם שרטוש היה מוכן להתפשר על ניסוחים אידאולוגיים כדי ליטול חלק בהכרעות .

39

אינני מוכן

לראות את רטוש כאחד מ ' רבותיו ' של יאיר ( עמ '  . ) 109לפי עדות רטוש  ,דבריו ליאיר ' כי האויב שבו
יש להלחם אין הוא הערבים כי אם הבריטים השליטים בארץ ומידם יש לכבוש את השלטון בארץ ,
מצאו אצלו אזנים קשובות מאד  .סבורני כי הגה בכך בינו לבין עצמו זה זמן רב  ,אבל זה היה בשבילו
בגדר ענין עקרוני

בלבד  ,לעתיד

לבוא ' .

49

במלים אחרות  ,הרעיון המרכזי שיאיר קיבל מרטוש ( לפי

הלר ) התפתח אצל יאיר באופן עצמאי  ,והוא לא קיבל רעיונות אחרים של רטוש  .רק שנתיים לאחר
מכן ראה  ,שלרעיון זה יכולה וצריכה להיות משמעות מעשית  .רטוש שימש לו חבר לבחינה ולבירור

37

א ' מרגלית  ' ,הוויכוח בתנועת העבודה בארץ  -ישראל על רעיון המדינה הדו  -לאומית '  ,הציונות  ,ד ( תשל " ו )  ,עמ '

. 184
38

לפי אורנשטיין  ,היוזמה לקשר בין האצ " ל לבין שרידי המקסימליסטים באה מדוד רזיאל שרצה להיחלץ בעזרתם

מלחצי המפלגה הרוויזיוניסטית  .ראה אורנשטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' . 132
ברר מדברי קודמיו מה שתאם את גישתו  ,ראה עמ '
39
40

ראה :

"

"

פורת  ,שלח ועט בידו ,

. 109

[ תל  -אביב ]  , 1989עמ '

רטוש  ,ראשית הימים  ,תל  -אביב

 , 1962עמ '

. 24 - 23

. 213 - 204

הלר עצמו מציין בדרך אגב  ,שיאיר

~ (ש 1

פנחס גינוסר

רעיונות  .דוכני וגזו דוגמה ובאפשר ללמוד ממנה על מערכת היחסים בין יאיר ובין אלה שהלר רואה

בהם את רבותיו של יאיר .
לא אחדש דבר אם אטען  ,שההתנקשות בלורד מוין והתגובות עליה במצרים סייעו לפתח בלח " י
את הגישה האוהדת לעמים הערביים ולמאבקם  ,וזו תרמה מצדה לתיאוריה של ה ' ניטרליזציה ' .

בלח " י היתה פתיחות

אידאולוגית  ,משמע

שהמצב הקיים והפוליטיקה יכלו לחולל שינויים

באידאולוגיה  .היה עקרון יסוד אחד  ,שהדריך אותו לאורך קיומו  -כל שלטון זר בארץ  -ישראל

אינו לגיטימי  ,ויש לפעול לסילוקו ; תנאי לגישה זו היה ההערכה  ,שהיהודים מסוגלים להקים בארץ
מדינה ולהגן עליה  .י 4כל מה שהיה מעבר לזה  ,כולל התיאוריות ההיסטוריוסופיות  ,הביטויים

המיסטיים ודומיהם  ,לא היו אלא נספחים  ,שאפשר היה להחליפם לפי הצורך  .לכן יכול היה לח " י
לשנות את עמדתו בשאלה הערבית ואת יחסו לתנועת הפועלים ולמפעל ההתיישבות  .כך יכלה

התנועה לחדש ולהיות נושאת הדגל של השתייכות תנועת השחרור העברית  ,או היהודית  ,למערכת

התנועות האנטי  -קולוניאליות  ,שכללה את מאבקם של עמי ערב לעצמאות משלטון ישיר או עקיף
של האימפריאליזם הבריטי .

כיוון שאותו עקרון היה מונח ביסוד קיומו של לח " י  ,הרי עם השגת העצמאות במולדת בתום
מלחמת הקוממיות לא היה טעם להמשך קיומה של התנועה  ,אף שהעצמאות לא הושגה בכל

המולדת  ,ואף שלדעת לח " י  ,לא היתה זו עצמאות שלמה  .השאיפה לארץ  -ישראל השלמה לא יכלה

להיות דגל  ,הן מפני ששאלת הגבולות לא היתה מרכיב חיוני בעקרונות היסוד של לח " י -

מיעוט

ההתייחסות לשאלה זו בפרסומי לח " י ממילא לא מיקד את ההתעניינות בה  -והן מפני ש ' מלחמה
למען שלמות המולדת ' לא היתה בשנת

1950

אפשרות פוליטית  .מי שרצה  ,לפי הלך הרוח ששרר אז

בלח " י  ,בארץ  -ישראל סוציאליסטית  ,שתהיה חלק מן המחנה האנטי  -אימפריאליסטי  ,לא היה זקוק
דווקא ללח " י לשם כך  .כלומר  ,שום מרכיב אחר של האידאולוגיה  ,פרט לאותו עקרון יסוד  ,לא היה
יסוד מוסד של לח " י  .ואני מתיר לעצמי להעלות הרהורי ספק גם בשאלה עד כמה היה עקרון יסוד זה
מכריע .
לח " י סירב להגדיר את עצמו כגוף ' ציוני '  ,משום שטען כי המטרה איננה ' פתרון שאלת

היהודים '  ,אלא שחרור המולדת  .האמת היא  ,שלח " י קם לאחר שנתברר  ,כי כל עוד מתקיים בארץ
השלטון הבריטי לא יהיה אפשר להעלות יהודים לארץ  -ישראל בהיקף שיש לו איזו שהיא משמעות
לגבי הקלת מצוקת היהודים  .מעולם לא עמד לח " י בפני הברירה בין עלייה גדולה ובין המשך

מלחמה בשלטון הזר  .היה מקרה אחד  ,אשר בו עמדה לכאורה על הפרק הדילמה  -עליית מאה
אלף יהודים או המשך המלחמה בשלטון הזר .

42

בשורות לח " י היו שהתמרמרו אז על הסכמת

ההנהגה  -במסגרת ' תנועת המרי '  -להכרזה ' אנו לא נפר את השקט הדרוש להעלאת אחינו '  .הם

ראו בהכרזה זו סטייה מעקרון היסוד  ,שהמלחמה איננה לשם הצלה  ,אלא לשם עצמאות  .כיוון
שממשלת בריטניה לא הסכימה לעליית מאה אלף היהודים  ,לא עמד אותו עקרון יסוד במבחן של
ממש .

43

להערכתי היום  ,אותו עקרון יסוד היה איתן  ,משום שבאמת לא היתה שום אפשרות להמשיך

168
היתה גם הערכתו של בן  -גוריון  .ראה

מרגלית ( לעיל  ,הערה

 , ) 37עמ ' . 229

41

זו

42

ראה

43

אני עצמי הייתי מעורב באותה פרשה  ,משום שנשלחתי על  -ידי המרכז לשכנע את המתמרמרים  ,ראה  :ילין  -מור

:

"

אלדד  ,מעשר ראשון  ,תל  -אביב

( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

. 311

:

תשל " ו , 3עמ '

קצר  -קצה .

עם הספר  :מחקר חלוצי על לח " י
במפעל הציוני במסגרת השלטון הבריטי  .המצב הפוליטי הוא שקיים את העקרון  .לכן חיסלה הקמת
מדינת ישראל את לח " י  ,ולכן יכול היה אלדד האידאולוג להתמרמר על ' שביסודן [ של מחתרות

לח " י ואצ " ל ] לא הונחו ההנחות המהפכניות שבוטאו ב " אבני יסוד " ש " בחזית "  ,אף על פי שבוצעו
כל המסקנות המעשיות במאמרים הפוליטיים האקטואליים " חזית "  " ,במעש " ו " בחרות " ' .

44

אני מסכים עם קביעה אחרת של הלר  ,ש ' היכולת לגבש אידיאולוגיה בעלת הגיון פנימי ומלוכדת

בניסוחיה  -הייתה מבחן אמינות מתמיד ללח " י  ,לא פתות מיכלתו לבצע בשעתו פעולות טרור .
השקפת עולמו נתנה את אותותיה בכל עשייתו הפוליטית ' ( עמ '  . ) 517כלומר אני מסכים שהיחסים
בין העשייה ובין הניסוחים האידאולוגיים היו דיאלקטיים  .כאשר המציאות חייבה סטייה מן הניסוח
בעל האופי האידאולוגי  ,נוצר קושי  ,אך הפתרון היה לא  -פעם שינוי של אותו ניסוח

אידאולוגי .

לקראת ' ההתמודדות המכרעת האמיתית '

הלר טוען  ,כי המשותף ללח " י ולאצ " ל היה

התפיסה  ,שהאויב הוא השליט הבריטי  ,והמאבק בערבים

הוא שולי  ,וזאת לעומת הגישה  ,מבית  -מדרשה של תנועת הפועלים  ,שדגלה בצבירת כוח בחסות
בריטניה לקראת ההתמודדות המכרעת האמיתית  ,עם האויב הערבי  ,והעריכה ש ' הספר הלבן ' של
1939

אינו ' המלה האחרונה ' של בריטניה .
הייתה זו הכרעה בעלת משמעות לאומית עליונה  ,בין הדוגלים בצבירת כוח לקראת

התמודדות עם האויב הערבי  ,שנראה בעיני המנהיגות הרשמית כאויב לטווח ארוך  ,לבין
האסכולה הטוענת שהאויב הוא דווקא העם [ דווקא ' העם ' ולא האימפריה

? פ " נ ] הבריטי ,

ואילו המאבק בערבים הוא מאבק שולי  ,שאינו יכול להכתיב את ההכרעה כשאלת ארץ -

ישראל ( עמ ' . ) 524
בנקודה מרכזית כל  -כך חטא הלר בסכמטיזציה  .המתנגדת הגדולה בתנועת הפועלים ל ' אקטיוויזם '

אנטי  -בריטי היתה תנועת

' השומר הצעיר '  ,והתנגדותה למאבק המזוין נגד הבריטים בוודאי לא באה

מתוך מגמה לצבור כוח ' לקראת התמודדות עם האויב הערבי '  ,מפני שהיא לא ראתה בו אויב  .מצד
אחר  ,ל ' תנועה לאחדות העבודה ' לא היה קושי לראות את הערבים כאויב צפוי  ,והיא היתה דווקא
חסידת המאבק המזוין נגד הבריטים .
שמאל '  ,כתב בזכרונותיו :

אברמוביין  ,מראשי ' פועלי ציון

בסוף  , 1945כאשר נמצאנו בעיצומו של המאבק האנטי בריטי  -אנחנו ו ' אחדות
העבודה ' דרשנו להגביר אותו  ,בלי להירתע מפני פעולות מזוינות של ה ' הגנה ' המכוונות

נגד השלטון  -ואילו ' השומר הצעיר ' הסתייג מאד מפעולות כאלה  ,מתוך חשש שהן
עלולות להביא לידי התנגשויות בינינו ובין הערבים [ ההדגשה שלי  ,פ " ג ] ולפגוע
חמורות במעמדנו המדיני .

45

המנהיגות הרשמית ותנועת הפועלים לא היו אחידות כל  -כך בעמדותיהן בשאלה זו  .ב ' סמינר '
המפורסם  ,שהתקיים במארס

, 1947

התברר לבן  -גוריון  ,כי מנהיגות זו לא התכוננה ברצינות לקראת

"

' ההתמודדות המכרעת האמיתית ' .

44

אלדד ( לעיל  ,הערה

45

ז ' אברמוב " ן  ,בשירות התנועה  ,תל  -אביב תשכ " ה  ,עמ '

, ) 42

עמ '

קז .
. 408 - 407

0

בממ ן

 -- ,

"-

לש.,
"

, ,,
,

ףיעש ,
.

ונו וש נ מותוה ' 4וה טוות

נע "

.- .

.

.

ננוו ואוז

ן

עם הספר  :מחקר חלוצי על לח " י

רק בל  -גוריון מתאים לתיאור של הלר את האסכולה ' מבית  -מדרשה של תנועת

שראתה סתירה בין המאבק האנטי -בריטי לבין הכנות למערכה
בעניין זה נראית לי הרבה יותר נוסחה אחרת של

הפועלים ' ,

הממשמשת רבאה עם הערבים .

46

הלר :

לפרדוקס ייחשב  ,ש  . . .יכולים היו אצ " ל והלח " י לפעול [לזרז את יציאת הבריטים מן
הארץ ]

רק על רקע הסתייגות הרוב המכריע של היישוב ממלחמתם  .רק כך יכול היה

' היישוב המאורגן ' להכין עצמו למלחמה המכרעת באמת  :המערכה עם הערבים הממתינה
באופק ( עמ '

. ) 527

כלומר  ,נוצרה חלוקת תפקידים בין התמודדות עם השלטון הזר  -שיציאתו במועד המתוכנן

והעברת שאלת ארץ  -ישראל לאו " ם היו גורליים  -לבין ההכנה להתמודדות עם
שבלעדיה ודאי שהיה מתרחש ' חורבן הבית השלישי ' .

47

הערבים ,

אלא ש ' חלוקת תפקידים ' זו נוצרה מכוח

המסיבות והמאבקים הפנימיים  ,כשאף אחד מן הצדדים לא ראה את התמונה בכללה  -אולי
להוציא את בן  -גוריון  .כלומר לא תבונת המנהיגות אחראית לכך אלא ' עורמת

התבונה '  ,או מוטב ,

' עורמת ההיסטוריה ' .

בין רטוריקה לביטוי עמדה
בהעדר כמעט מוחלט של פרוטוקולים על דיונים פנימיים

בלח " י48

נאלץ הלר להסתמך כמעט רק

על חומר מודפס ועל תעתיקים של שידורי הרדיו המחתרתי  .צריך להעניק דרגת חשיבות שונה
להודעה רשמית ולמאמר  .בין המאמרים יש להבחין בין כאלה המציגים או מסכמים עמדה ובין
כאלה שאינם אלא

רטוריקה  ,שנבעה

פרסומי לח " י המודפסים היו

:

מצרכים של פולמוס בן הזמן .

הירחון ' החזית '  ,השבועון ' המעש '  ,היומון ' מברק '  ,בטאונים

לנוער וחוברות פנימיות  .כללית  ,מבחינת ביטוי העמדה  ,הדירוג היה ( בסדר

יורד ) :

חומר פנימי ,

ירחון  ,שבועון  ,בטאון לנוער ויומון  ,וגם בתוכם כמובן היה דירוג  .המחבר איננו מבחין די הצורך
בערך היחסי של הטקסטים השונים  ,ואינו עומד כראוי על ההבדל בין ביטוי עמדה לרטוריקה  .הוא
מצטט מתוך היומון בלי הבחנה מספקת בין מאמרים של גרא ושל אלדד ובין רשימות של אחרים
שלא היתה להן משמעות אידאולוגית או פוליטית  ,אלא רק תעמולתית .

46

במקרה שלו יש לנו התבטאות ברורה לא לפני ספטמבר

, 1947

49

שיש להפסיק את המאבק בבריטים כדי לא לפגוע

בהכנות להתמודדות הממשמשת ובאה עם הערבים  ,אם כי סביר להניח שהגיע למסקנה זו כמה חודשים קודם
לכן  .מכל מקום ברור שהיה פרק זמן שבו לא ראה סתירה בין השניים  .וראה בשני ספריו של אביזוהר  ,לעיל ,
הערה
47

. 11

אלדד מספר בזכרונותיו  ,שהעלה הצעה ל ' חלוקת תפקידים שכזו ' לפני גולדה מאיר בשלהי תקופת ' תנועת המר "

ונענה בשלילה  .ראה אלדד ( לעיל  ,הערה
48

49

 , ) 42עמ '

רסג .

משום כך  ,כנראה  ,שמח המחבר כמוצא שלל רב על ' זכרון דברים מהתיעצות האחראים ' בכלא עכו ,
באוקטובר  ( 1948עמ '  , ) 471 - 468וייחס לו משמעות מוגזמת ביותר .
ראה בעיקר בפרקים העשירי והאחד  -עשר

בספר .

27

71

"

