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1

עיין במסמכים רבים שהיו עדיין סגורים בפני

מנטי גולני  ,תהיה מלחמה בקיץ  : . . .ישראל בדרך אל
אביב :

הביטחון .

מוטי גולני

.

כשחקרתי את אירועי התקופה הוא עשה שימוש

מערכות ,

נרחב במסמכים של כל אגפי המטה הכללי ושל

פר ' . ' Dp 847 ,

הפיקודים  ,ובראש וראשונה של מחלקות התכנון

ועל הברית

ומחלקת המבצעים וכן במסמכי אגף המודיעין

שנרקמה בין ישראל ובין בריטניה וצרפת בקשר

ומוצב הפיקוד העליון שפעל במהלך

הלחימה .

למבצע זה פורסמו עשרות ספרים ומאמרים כבר

השימוש במסמכים אלה אפשר לו להציג בפני

סמוך לאירועים עצמם וכן אחר כך  ,בשנות

הקורא

מזו

השישים והשבעים  .אלא שרוב הפרסומים האלה

שהועמדה עד

היו זיכרונות של אישים שפעלו בזירה באותה עת

אכן התרומה העיקרית של מחקרו והחידוש

המסמכים

החשוב ביותר שחידש הם בתיאור המפורט

על מערכת סיני של שנת

או סקירות בעלות אופי

1956

עיתונאי .

תמונה

רהבה

בהרבה

ושלמה

כה .

הצבאיים .

בפרק הרביעי

הארכיוניים העוסקים בתהליכים שהניעו את

והאמין של המהלכים

ישראל  ,בריטניה וצרפת לצאת למלחמה נגד

הוא מפרט את התפתחות התכנון האסטרטגי

נפתחו לעיונם של החוקרים

ואת

מצרים בשנת

1956

והאופרטיווי של צה " ל משלהי שנת

1953

רק לפני כעשר שנים ועד לאמצע שנות התשעים

השינויים שחלו בדוקטרינה של מערכת הביטהון

נפתחו בעיקר המסמכים המדיניים והדיפלומטיים .

הישראלית בכל הנוגע להגנה על עצם קיומה

מסמכים העוסקים בפן הצבאי של האירועים

של המדינה ועל האינטרסים החיוניים שלה ,

נשארו גנוזים בארכיון צה " ל והחלו להיחשף

ולדרך שבה ראוי ורצוי שהמלחמה הבאה תתנהל

בהדרגה רק לפני כשלוש שנים .

אם וכאשר תפרוץ  .שינוי יסודי זה הוא שעמד

עם כל החשיבות שיש לייחס לזיכרונות  ,לעדויות

בסופו של התהליך גם ביסוד ההכרעה המדינית

מחקר

להיעתר לבקשותיה של צרפת ולפתוח במלחמה

בעלי

הדבר

ולתיאורים

עיתונאיים ,

היסטוריוגרפי מלא אינו יכול להתממש אלא

יזומה נגד הצבא המצרי בסיני בסתיו . 1956

משעה שמסמכי התקופה הנחקרת נגישים לחוקר .

בפרקים אחרים ( הראשון  ,השני והשלישי ) מפרט

כתוצאה מכך יכלו חוקרים בסוף שנות השמונים

גולני במידת פירוט שלא נתאפשרה עד כה את

לעסוק בראש וראשונה ברקע המדיני ובמגעים

מהלך הקרבות המוגבלים שהתחוללו באביב

הדיפלומטיים

שקדמו

למערכה

או

התרחשו

.

במהלכה רק עתה מופיעים לראשונה מחקרים

המסוגלים לתת את התמונה המלאה  ,הן המדינית

.

והן הצבאית ספרו של מוטי גולני הוא אחד מפרות
ההילולים של הגל השני הזה בחקר מדיניות

הביטחון של ישראל באמצע שנות החמישים .

1

ספרי ' אתגר ותגרה ' חובר בשנת

1958

ונשאר חסוי

במשר למעלה משלושים שנה  ,ראה  :מ ' בר  -און  ,אתגר
ותגרה  :הדרך למבצע קדש  , 1956שדה  -בוקר . 1991

ספרי ' בשערי עזה ' הוא פרי מחקר שערכתי במשך
שנות השמונים  ,ראה  :הנ " ל  ,בשערי עזה  :מדיניות

הבטחון והחוץ של מדינת ישראל  , 1957 - 1955 :תל -
אביב
קתדרה

1992

.

, 90

טבת

כשנ " ט ,

עמ '

66 - 150

מלחמה

ובקיץ  1955לאורך הגבול הדרומי של ישראל

( פעולות הגמול והלוחמה לאורך קווי שביתת

הנשק

ואת

)

הידרדרות

בין

היחסים

ישראל

קפדני במסמכי המטה

יזומה !

הכללי  ,שכבר בראשית

1954

.

למצרים שהובילה בסופו של דבר לניסיונה של
ישראל לשנות מיסודם את אופי אותם יחסים גם

בעת

 , 1955על רקע הידרדרות הביטחון השוטף לאורך

המבצע עצמו ( הפרק השביעי ) הוא בחינת מחקר

הגבולות והתערערותם של הסכמי שביתת הנשק

ראשוני  ,וחשיפת הפערים שנוצרו בין כוונות

שהביאו לסיומה של מלחמת העצמאות  ,הגיעו

הפיקוד העליון למעשי דרג השדה וכן ניתוח

בן  -גוריון ודיין למסקנה שישראל חייבת לחפש

פרשות של חוסר משמעת מצד אהד והיכולת של

באופן פעיל הזדמנות ליזום מלחמה  ,להכות

הפיקוד העליון להגמיש את תכניותיו בעקבות

בערבים ,

במגמה

התפתחויות בלתי צפויות בשדה הקרב מצד

לשוב ולאשש את כושר ההרתעה של צה " ל  ,אך

המהלכים

תיאור

אחר  -מרתקים
אולם

גולני

הצבאיים

ומרשימים .

מן

הסתם

-

האפשר להכות באויב מכה מקדימה בעודו נערך

רק לאחר שובו של בן  -גוריון לממשלה בראשית

שהתפתחו

151

המליצו המתכננים הצבאיים לשאוף ככל

בשטחיו ולא להמתין ליזמה תוקפנית מצדו אולם

.

תדרה

ובראש

וראשונה

במצרים ,

גם כדי לשפר את הגבולות ואת טיב היחסים
אינו

רואה

עצמו

.

השוררים לאורך הגבולות הללו על פי גרסתו

כהיסטוריון צבאי גרידא  .מחקרו מבקש להציב
תזות

נרחבות

יותר

בכל

הנוגע

לגורמים

הבסיסיים שניצבו בתשתית המהלכים הצבאיים
את

ולפרש

המהלכים

המדיניים

שהובילו

.

למלחמה התזה הבסיסית של עבודתו היא הטענה
שראשיתו של התהליך כבר בחודשי האביב של

שנת  , 1955כלומר כשנה וחצי לפני פרוץ

.

המלחמה לדעתו חלה בחודשים אפריל  -מאי

1955

תפנית עקרונית במדיניות הביטחון של ישראל ,
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שהותוותה בידי דוד בן  -גוריון  -בהמרצתו של

11ל

משה דיין  -זמן קצר לאחר שובו אל לשכת שר

של ~גולני  ,פעולות הגמול של צה " ל ותגובותיו

הביטחון מחופשתו הממושכת בשדה  -בוקר  .גולני

האחרות לאורך קווי שביתת הנשק עם מצרים

מסביר שעד לאותה עת נקטה ישראל אסטרטגיה

נועדו החל מאפריל  -מאי

דפנסיווית ביסודה  .אסטרטגיה זו הייתה מבוססת

בעיות נקודתיות הקשורות בביטחון השוטף  ,אלא

על ההנחה שהמלחמה הבאה עתידה להתחולל

בעיקר לחולל מלחמה בהיקף מלא .

בעקבות יזמה ערבית ,

שבדומה למה שקרה

1955

הכותרת שגולני בחר לספרו ,

לא רק לפתור

' תהיה

...

מלחמה

.

במלחמת העצמאות תחייב את ישראל לנהל

בקיץ '  ,מרמזת על אותה תזה בסיסית העובדה

בימים הראשונים קרבות בלימה  ,ורק לאחר מכן

שישראל יצאה למערכה נגד המצרים בקיץ

תשאף ישראל להעביר מהר ככל האפשר את

לא הייתה מקרית אלא מכוונת מראש  ,והייתה זו

הלחימה אל שטחי האויב ותכריע את המערכה

התגשמות של אותה מדיניות תוקפנית שעליה

באמצעים אופנסיוויים בשטח האויב .

החליטו בן  -גוריון ודיין כבר באביב

גולני מוכיח בצורה משכנעת  ,על סמך עיון

שנת

1955

לן

,

1955

.

1956

מסוף

הרבו לדבר בצמרת הביטחון בישראל

יציאה

לפעולת תגמול

מרדכי

קתדרה 152

בר  -אנך

על כך שצפויה מלהמה בקיץ  , 1956אך לדעתו

ועומד על ההתנגדות הקשה ליזמת המלתמה

של גולני לא הייתה זו רק הערכה של הסכנות

מצדו של משה שרת  ,ראש הממשלה בשנת

הצפויות לישראל  ,אלא מעין הצהרת כוונות  ,או

ולאחר מכן שר החוץ בממשלתו החדשה של בן -

כלשונו ' נבואה המגשימה את עצמה ' .
בגלל הקשר

ק

.

***ך

ן

1

ובין

מריבתן של בריטניה וצרפת עם גמאל

עבד א  -נאצר בגין הלאמת חברת

יחסיה של ישראל עם מעצמות המערב  ,וכמו

תעלת סואץ בסוף יולי  , 1956לא קבעה

משה שרת העדיף למצות תחילה את המאמצים

",

=/

.

המועדף של בעלות בריתה אבל עצם

היציאה למערכה הייתה פועל יוצא

ן
ן

"

4

לרכוש נשק ולהשיג תמיכה מדינית לכל הפחות

.

מצד אחת מאותן מעצמות מתיאור זה מגיע גולני
למסקנה שבניגוד לתיאור המקובל של עסקת

הנשק הצ ' כית  -המצרית כנקודת מפנה וכגורם

מהחלטה ישראלית ליזום התקפה

שזירז את מדיניותה האופנסיווית של ישראל ,

שננקטה

היא למעשה בלמה והשהתה את אותן החלטות

על

המצרים ,

החלטה

ק** שקא* באורה עקרוני חודשים רבים לפני

צ

1

משה דיין ( איור של
אריה נבון )

המלחמה

של

ישראל

ישראל על דעת עצמה את העיתוי

ן
/%

ל
,

אף שבן  -גוריון היה משוכנע שישראל חייבת
מלא היסוסים כרימון וחשש מפני התערערות

המדויק של התקפתה ונגררה אהר העיתוי

:.ג_

גוריון  ,עד לסילוקו מן הממשלה ערב מבצע סיני .
להכות במצרים בהזדמנות הראשונה  ,הוא היה

מטרות

,

שנקשר

בדיעבד

בין

1955

המריבה הבין  -לאומית על

עקרוניות שנועדו לתולל מלהמה ואת ' ההסלמה
לקראת המלחמה ' ( עמ '

, ) 73

דיין לעומת זאת היה

סבור  ,כך מספר גולני  ,שאין להתנות את יזמת

תעלת סואץ .

זה כבד ידוע כי באמצע שנות החמישים נואשו
מעצבי מדיניות הביטחון הישראלית מהסכמי
שביתת הנשק ורצו לשנות את קווי הגבול
שנקבעו באותם הסכמים  ,וכבר נכתב על כך

המלתמה הנחוצה בהבטחה מוקדמת של מקורות
רכש ותמיכה מדינית ועשה ככל יכולתו לדחוק
בבן  -גוריון לאפשר עימות בין

המצרי בעיתוי מוקדם ככל

צה " ל

ובין הצבא

האפשר .

נראה שהידושו העיקרי של גולני נעוץ

התזה המרכזית האתרת שגולני מבקש לאשש

בכך שהוא מתאר את השינוי שהתחולל אצל בן -

שאת

רבות .

2

לאורכה

של

עבודתו

המרתקת

היא

גוריון כאקט חד  -פעמי ונחרץ שאירע באביב

המהלכים שהובילו למלחמה עיצב יותר מכל

גולני טוען גם שהחלטה זו לא הייתה

אדם אחר דיין  ,שהיה נתוש בשאיפתו לחולל

, 1955

קשורה בעסקת הנשק הצ ' כית  -המצרית  ,שנודעה

מלחמה .

בישראל רק בסוף ספטמבר  ,אלא ההפך  ,עסקה

ההסכמה העקרונית שנתן בן  -גוריון לעצם רעיון

זו דחתה בשנה תמימה את ביצוע הההלטה ליזום

המלתמה היזומה ועד לפרוץ הקרבות  ,מספר

במשך

כשנה

ומחצה

שחלפו

בין

גולני  ,לא חסכו דיין ושמעון פרס  -שהיה

מלחמה ,

גולני מתאר בפירוט רב את לבטיו של בן  -גוריון ,

באותה עת המנהל הכללי של משרד הביטחון

סוקר את התהפוכות הרבות שעברה הכרעה

והיה מופקד על מאמצי הרכש  -כל מאמץ

עקרונית זו בטרם הפכה להוראה הד  -משמעית

לשכנע את בן  -גוריון וללחוץ על ממשלתו
להתיר לצה " ל ליזום את המלחמה  ,שנראתה להם

2

ראה למשל  :מ ' בר  -און  ' ,סטטוס קוו לפני  -או

אחרי ? '  ,עיונים בתקומת ישראל ,
111 - 65

5

( , ) 1995

עמ '

חיונית

ובלתי

נמנעת .

גולני אינו מתעלם

מנאמנותם העמוקה של שני עוזריו הבכירים של

מלחמה

יזומה !

היזומה ולא בן  -גוריון  ,משום ש 'צריך היה לעזור

של מנהיגם  ,אך הוא מנסה ליצור את הרושם

לו להחליט ' ( עמ '

) 616

.

נראה שגולני הושפע מן

העיקרי ליזמת המלחמה

הדרך שבה הבין משה שרת את כוונותיו של דיין .

ולמעשה הוביל את בן  -גוריון אל ההכרעה

שרת חשד בדיין שכל מבוקשו הוא לחרחר מלחמה

החיובית שאפשרה את הגשמת מבוקשו להכות

במצרים .

תזה זו  ,המופיעה בספר על פי רוב

בגדר ' נעימת דברים '  ,פותחה על ידי גולני

במאמרו ' דיין מוביל למלהמה ' .

3

במאמר זה כותב

גולני במפורש על ' תכנית דיין '  ,על הסכמה
שהוסכמה כביכול בין דיין ופרס ובין ראשי
משרד ההגנה הצרפתי ' כי הדרג הצבאי הוא

שצריך להוביל את הדרג המדיני '  ,ועל ה ' דיאלוג
של " דחיפה  -בלימה " שבסופו הצליח דיין להביא

את בן  -גוריון אל המלחמה היזומה ' .

4

גם בספר הנסקר על ידינו כאן מנסח גולני לעתים
קרובות את דבריו בדרך שנועדה להדגיש את

ולהציתה  .אין זה מקרה שגולני נזקק לציטוט

חשיבותו של דיין ב ' הובלת ' המדינה אל המלחמה

הערה ששרת רשם ביומנו בעקבות ירידה זמנית

המלחמה.

ברמת המתיחות לאורך רצועת עזה בראשית

ואת תפקידו המרכזי והעצמאי בליבוי

. 1955

כך למשל בכתבו על השיבות התכנון האסטרטגי

חודש ספטמבר

של המטה הכללי הוא מנמק את עיסוקו המפורט

וחפוי ראש על השקט השורר באזור רצועת

בכך ש ' ניתוח כזה יסייע בידינו להבין כיצד הצלית
דיין להנהיג בשנת
( עמ '

. 75

1955

מדיניות בטחון

חדשה '

או כיוצא בזה כאשר הוא מתאר את

)

החרפת המתיחות לאורך רצועת עזה באביב

נראה

שרת כתב  ,כי דיין ' אבל

*

התפתחותו

שבתהליך

של

nry

המחקר

ההיסטורי אך טבעי הדבר שהדור הראשון של

1955

ההיסטוריונים לא יקבל בנקל את חידושי הדור

הוא כותב  ' :הרמטכ " ל עדכן את שר הבטחון

השני ללא הסתייגות  ,בפרט אם חוקרי הדור

לעוררו

הראשון היו  ,כמו במקרה שלי  ,נוכחים בשעה

ובפרק המסכם הוא מרחיק

שהאירועים הנחקרים התרחשו ואף נטלו בהם

בגבולות ,

במתרחש

. 50

לפעולה ' ( עמ '

)

מתמיד

בניסיון

.

לכת ' :דיין סיפק למנהיג בן השבעים  ,שכותו

חלק בסופו של מאמר זה אנסה להעיר כמה

הגופני וסמכותו הפוליטית היו שניהם במצב של

הערות בדבר יתרונותיו וחסרונותיו של כל אחד

ירידה  ,את

הכוחות שכבר לא נותרו בו עצמו '

. 614

משני דורות אלו  ,אך בשלב זה  ,בטרם אפרט

ולהלן הוא חוזר פעם נוספת על

מספר השגות שאני מבקש להשיג על התזות של

הניסוח שדיין הוא שהוביל את החתירה למלחמה

גולני  ,אני מוצא לנכון להודיע שאני מודע לכך

מ ' גולני  ' ,דיין מוביל למלחמה  :מקומו של הרמטכ " ל

שאיני יוצא מן הכלל ויש להניח שביקורתי

בהחלטת ממשלת ישראל לצאת למלחמה באוקטובר

רואה את

( עמ '

3

)

 , ' 1956עיונים בתקומת ישראל ,

. 135
4

שם  ,עמ '

4

( , ) 1994

עמ ' - 117

נובעת
5

119

.

153
~

בן  -גוריון ואף אינו טוען שפעלו בניגוד לרצונו
שדיין היה הדוחף

תדרה

מכך

שהדרך

שבה אני

מ ' שרת  ,יומן אישי  ,ד  ,עמ '  , 1163 - 1156מצוטט
אצל גולני בעמ ' 60

.
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מרדכי

בר  -און

.

היו אמורים להקנות לישראל רובם ככולם

האירועים ומפרשם נובעת מן הפרספקטיבה

1949

הייחודית שלי הן כמשתתף פעיל והן כחוקר

החלו מהרהרים ברצינות בצורך בביטולם של

שעיצב את אורח ראייתו במשך שנים רבות ומן

הסדרים אלה ואף בשינוי הגבולות שהותוו

.

הסתם קשה לו להיפרד ממנו חרף מודעות זו
איני יכול ואיני רוצה לקפוץ מעורי ואין לי אלא

.

העצמאות .

בסיומה של מלחמת

צה " ל הגיע

למסקנה שעל מנת לשפר את עמדותיה של

לומר את אשר עם לבי נראה אף שמחלוקות

ישראל אל מול האיום הערבי  ,שסופו עדיין לא

כאלו  ,אם הן נערכות ' לשם שמים '  ,יש בהן

עמדות

להעשיר את העיון ההיסטוריוגרפי  .ייתכן שניתן

נראה

באופק ,

לתפוס

חשוב

מראש

קרקעיות שנראו לו היוניות לשם הגנה על

שלה .

אין

להרחיק לכת ולומר שרק משעה שמתעורר ויכוח

המדינה ועל האינטרסים החשובים

רציני בין היסטוריונים מגיעה ההיסטוריוגרפיה

ספק שדיין היה ער לאותן סכנות שאיימו על

לבגרות ומאפשרת לקורא להעמיק בהבנת

ישראל וחרד מפניהן  ,ובן  -גוריון היה מודע

בעיותיה הסבוכות .

לדברים אף יותר ממנו  .כמי שהופקד על הכנות

חזיתיות .

צה " ל להתמודדות לא חדל הרמטכ " ל לחפש

הספר הוא פרי מחקר יסודי ומשכנע ברוב קטעיו ,

דרכים לאשש את מצבה הביטחוני המתערער של

ואף התזות המרכזיות שהנחו את המחקר מוצדקות

ישראל ופעמים רבות חזר והמריץ את בן  -גוריון

הסתייגויותי מן התזות של גולני אינן

ביסודן  :בשנת

1955

ועוד יותר מכך בשנת

1956

לנקוט יזמות שנועדו לקדם את פני

הרעה .

הייתה מערכת הביטחון של צה " ל ובראשה בן -

טענתי היא שגולני שגה בהסבר הרציונל שהיה

גוריון נתונה בצל החשש ממתקפה ערבית

מונה ביסוד עמדותיהם של בן  -גוריון ודיין

. 1956 - 1955

שתונחת על ישראל בשעה שצבאות ערב יגיעו

בשנים

לעדיפות ביחסי הכוהות הצבאיים החשש התעצם

דיין גבולות

מחמת ההרדה פן עצם היזמה הערבית תקנה לאויב

מלהמה '  ,אך מוסיף במספר מקומות את הטיעון

.

הוא אמנם מציין שלדעת

היו ' קשים להגנה במקרה של

1949

יתרונות רבים בפתח המערכה  ,יתרונות שיקשו

כי דיין ביקש

על צה " ל להתגונן ולהכריע את צבא האויב בסופה

בתנאים של הסדר שלום קבוע ' ( עמ '

של

המלחמה .

באחת מהרצאותיו בפני הפיקוד

דעתו היו

' לענות על בעיותיה של ישראל גם

בן  -גוריון

ודיין

. ) 613

סבורים

לפי

ש ' שלום

העליון ביטא דיין תרדה זו כדלקמן  ' :העדר העומק

בגבולות שביתת הנשק של

במדינה שבה גבול רצועת עזה מרוחק מתל  -אביב

על מקורות המים של ישראל  ,וללא חופש מעבר

שבעים קילומטרים בלבד  ,מהווה סכנה כבדה  ,כי

ארבעים  -המישים הקילומטרים הראשונים אשר
האויב יצליח להשיג על ידי ההפתעה הראשונית
שלו יהיו המישים קילומטרים מתוך שבעים

הקילומטרים שבדרך לתל  -אביב ' .
יתר על כן  ,במשך שנת

1955

- 1949

ללא שליטה

במצרי אילת  -אינו שלום כדאי לישראל . . .

הם

ראו איפוא את המלחמה כאמצעי למטרה  :שלום

.

עם מדינות ערב ' גולני אינו מביא כל ראיות
לביסום הנחה

זו .

בשנים

1956 - 1955

דיין לא

האמין כלל בסיכויי השלום בעתיד הנראה לעין

6

הל כרסום מרחיק

לכת בהשקפתם של אנשי הביטחון הישראלים
בדבר היתרונות שהסכמי שביתת הנשק משנת

ולא התעניין בשאלה זו  ,שנראתה לו היפותטית

ומיותרת .
ישראל

כל מעייניו התרכזו

לקראת

התמודדות

בהכנתה של

נוספת ,

שהייתה

לדעתו בלתי נמנעת  ,נגד קואליציה ערבית
6

הרצאת הרמטכ " ל בפני סגל הפיקוד הבכיר ,

15

בינואר  , 1956העתק הנוסח המלא מצוי בידי המחבר .

שתונהג על ידי גמאל עבד א  -נאצר  .דיין היה

מלחמה יזומה ,
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כובע

משהתמנה דיין לראשות המטה הכללי ואלוף -

הפלדה ולוע התותח לא נוכל לטעת עץ ולבנות

משנה יובל נאמן נטל את התכנון האסטרטגי

דאגתו לגורל מקורות המים ונתיבי הים

לידיו  ,חל אמנם שינוי בגישת צה " ל לבעיית

משוכנע ש ' דור

בית ' .

7

התעוררה

התנהלות

בהקשר

אנו ,

של איבה

ובלי

ערבית

בלתי

' הסיבוב

השני ' .

בשנת

1950

קבע הרמטכ " ל

מתפשרת ולא בהקשר של סיכויי השלום .

יגאל ידין בהנחיות התכנון שלו ש ' ישראל לא

נוסף על כך תיאורו של גולני את עמדת ראשי

תיזום ראשונה מלחמה ' ולכן קבע ש ' תפקידם

ואפילו בחלק נכבד

הראשון של הכוחות הישראליים הוא לבלום את

מערכת הביטחון בשנת

של שנת

1956

1955

נחרץ מדי ומתעלם מן הלבטים

וההיסוסים שמעולם לא חדלו להטריד את בן -

.

גוריון  ,אך גם את דיין בשל רצונו להבליט את
היזמה הישראלית בכל הנוגע להידרדרות היחסים
עם מצרים גולני מאבד כמה וכמה דקויות חשובות
וכתוצאה מכך נשאר הקורא עם הרושם שדיין

ופרם שאפו לפתוח במלחמה יזומה בכל מהיר  ,ולא

.

היו ערים מספיק למורכבות המצב אולם לאמתו
של דבר אף שהרהרו בכך רבות  ,לא נתקבלה

הכרעה חד  -משמעית באביב  , 1955ורק לאחר
הלאמת הברת תעלת סואץ בידי נאצר בסוף יולי

, 1956

כאשר הציעו הצרפתים לראשונה את

האויב ' .

8

אך כבר באותו זמן עצמו טענו אנשי

שיתופה של ישראל במלחמתם עם המצרים ,

היל האוויר כנגדו שיש יתרון עצום להתקפה

התגבשה ההלטתם של מעצבי מדיניות הביטהון

אווירית מוקדמת על בסיסי האוויר של האויב .

של ישראל ובן  -גוריון בראשם  ,וגם אז הגיעו לידי

בשנת

ההכרעה הממשית רק ימים מעטים לפני המבצע

הערבים אינם לשלום אלא למלחמה נוספת  ,הגיע

בעת המפגש החשאי בפריז  .בפני מנהיגי ישראל

המטה הכללי למסקנה שיש לשאוף ככל האפשר

מעולם לא עמדו הכרעות קלות ופשוטות  ,ומה

לאסטרטגיה אופנסיווית  ,כלומר לחפש דרכים

1953

9

כאשר התברר יותר ויותר שפני

.

שמאפיין את עמדותיו של בן  -גוריון לאורך כל

להקדים את האויב בפתיחת המלחמה אך התזה

אותם חודשים הוא התלבטות מתמשכת שהתחייבה

הטוענת כי חלה ' תפנית ' באסטרטגיה של בן -

ממצבה המדיני והאסטרטגי של ישראל.

גוריון ודיין בחודשים אפריל  -מאי

בצדק מרהיב גולני בניתוח מסמכי מחלקת

הדברים בחדות מופרזת  ,הן משום שבאותה עת

חשיפתו

לא היה כבר חידוש במחשבות הללו והן משום

וניתוחו של תיק ' לביא '  ,שהיה באותם ימים תיק

שבאותה עת טרם הגיעו ראשי מערכת הביטחון

התכנון של המטה הכללי של

צה " ל .

היסוד של התכנון האסטרטגי של צה " ל  ,הם

1955

מציגה את

.

להחלטה נחרצת ליזום מלחמה נגד מצרים נראה

חידוש חשוב ומבורך במחקר  .בשלהי שנת , 1953
8
7

הבטחון של ישראל '  ,סקירה חודשית ,

הציטוט מתור הספד על קברו של רועי רוטברג

.

מנחל עוז ראה  :מ ' דיין  ,אבני דרך  ,ירושלים ותל -
אביב תשל " ז  ,עמ '

. 191

מובא אצל  :י ' ואלך  ' ,מגמות בהתפתחות תורת

9

 , 4 - 3מאי . ) 1987

ראה  :י ' שטייגמן  ,מעצמאות לקדש  :חיל האוויר

בשנים , 1956 - 1949

צה " ל

 , 1990בעיקר

פרק ט .

"
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לי שמדובר בתהליך מתמשך ולא בהכרעה חד -

בן  -גוריון ודיין היו מודעים היטב לכך שבתנאים

משמעית שניתן לתארך במדויק  ,ועברו עוד

הבין  -לאומיים ששררו באותה עת לא יכלה ישראל

חודשים רבים של התלבטות והתחבטות עד

שאפשרות זו הפכה למדיניות הלכה למעשה .

מעצמות המערב שהן נחרצות בדעתן למנוע שינוי

אין זה מקרה שבתארו את אירועי חודשי האביב

של קווי שביתת הנשק בכות בידי צד מן הצדדים

1955

נזקק גולני לפרשנות

הנצים  ,כפי שמעידים מסמכים שנחשפו לאחרונה

ומגייס

את ההיגיון

בארכיונים בריטיים ואמריקניים  ,נערכו על סמך

Post hoc ergo

בלונדון

והקיץ של שנת
מרחיקת לכת

לעזרתו

שמקובל לאפיין במשפט הלטיני
propter hoc

( לאחר זאת ולכן בגלל זאת )  ,כלומר

"

ל ,

הוא לומד על הכוונות המוקדמות מן האירועים
השקפותיו של דיין מתוך דברים שאמר ולכן הוא

פרטים  ,שסכנת עימות עם כוהות בריטיים ואולי

נזקק לפרשנות הנסמכת על מעשיו אך למעשיה

גם עם האמריקנים אכן קיימת  ,והיה משוכנע כי

,, ,

גק
אריה נבון

ט

.

של מערכת הביטחון ולהכרעותיו של דיין באותם

הודשים יכולה להיות גם פרשנות אחרת  ,ודיין

מן הפרק על ידי הברית החשאית בין ישראל ,

עצמו הציע אותה בבהירות רבה .

לצה " ל לתקוף

ad.

(

,, ,

גולני טוען כי ' על דעותיו
של דיין בדבר השינוי

(

מהתבטאויותיו '

הבין  -לאומי הנוהג ,

להגן

על זכויותיה גם

.

התבטאויותיו בפורומים סגורים ובפני שר

העלה בן  -גוריון מדי פעם בדעתו שישראל יכולה

הביטתדל כפשוטן ? דיין מעולם לא נצר את לשונו
והרבה להסביר את תפיסותיו בפורומים שונים ,

אולי להעז ולתקוף כדי להגן על האינטרסים
החיוניים שלה הצעתו של בן  -גוריון באביב 1955

ואין כל סיבה לחשוד שלא הציג את הדברים כפי

לכבוש את רצועת עזה ( או כלשונו המדויקת

דווקא באותם חודשים טרח דיין

יותר ' לסלק את המצרים מרצועת עזה ' )  ,הצעה

לפרסם את תפיסתו גם במאמרים שפורסמו הן

שהועלתה בעקבות התקפת מחבלים על מושב

ב ' סקירה החודשית ' וב ' מערכות '  ,שהיו מיועדים

פטיש שבנגב ונפסלה על ידי ממשלתו של שרת ,

' פעולות התגמול כאמצעי להבטחת

לא הייתה בעיניו בחינת מלחמה יזומה נגד
מצרים אלא תיקון מעוות המתבסס על זכותה של

שנראו

לקצונה ,
10

לו .

לא

לקבל

את סיני  .זוהי הסיבה המרכזית להתנגדותו
המתמשכת של בן  -גוריון לרעיון ' מלחמת המנע '

את

 - ) 48מדוע ?

מדוע

,

צרפת ובריטניה בסתיו  , 1956ניתן

באמצעות מעשה תוקפני בקשר לנושאים אלה

( עמ '

המזרח

בן  -גוריון חשד  ,אף מבלי שידע

יש למנוע אותה בכל מחיר רק משהוסרה סכנה זו

לעומל
' שיקוט '

.

מאשר

QB

ובוושינגטון תכנונים צבאיים מפורטים כיצד יש

המאותרים הוא עצמו מציין שקשה לברר את

6

(, ,

1955

משכנותיה .

)
)ף 'ק - -י

הצהרה זו בשנת

ובשנת

1956

לפעול נגד ישראל אם זו תנסה לתקוף את אתת

.

%

.

' סתם ' ליזום מלחמה במאי

1950

הצהירו שלוש

הן בעיתון חיילי צה " ל ' במחנה ' .

ראה  :מ '

דיין ,

10

השלום '  ,סקירה חודשית ( אוגוסט  , ) 1955לגרסה
שונה מעט של מאמר זה ראה  :הנ " ל  ' ,פעילות צבאית

בימי שלום '  ,במחנה ,

 14ו 21 -

בספטמבר

. 1955

.

ן

י

שראל להגן על חיי אזרחיה .
לבן  -גוריון היה ברור שכיבושה של עזה עלול

מלרמה שמה ,

.

לגרום מלחמה בהיקף מלא גולני מביא בספרו

דעתי היו כל פעולות צה " ל בגבול המצרי עד

את השאלות ששאל שר הביטחון את הרמטכ " ל

אוקטובר נטועות עדיין ' בתחום מדיניות הגמול

הממשלה .

כפשוטה  :דהיינו הרצון להרתיע את המסתננים

שאלות אלה מצביעות בבירור על כך שאפשרות

( ואת המאפשרים להם לפעול ) באמצעות מכה

כזו ואולי גם הסתבכות במלחמה עם כל מדינות

ישירה  ,מוגבלת בהיקפה

ערב עמדו בפניו כאפשרויות סבירות  ,והוא ביקש

מדוע לא ניצלו בן  -גוריון ודיין את התקפות

אולם

הפידאיון של סוף חודש אוגוסט לחסל את

יש הבדל בין כיבוש רצועת עזה כצעד שנועד

החשבון ולכבוש את הרצועה והסתפקו בפעולת

מראש לחולל מלתמה בהיקף מלא ובין הרצון

גמול מוגבלת בלבד ,

ומדוע השתרר שקט

להיפטר מצרות הרצועה גם אם הדבר יהולל

לאורך גבול הרצועה למשך שבועות רבים החל

מלחמה  ,נסיבות הצעתו של בן  -גוריון לכבוש את

מראשית חודש ספטמבר .

עזה בראשית אפריל מצביעות על כך שהיזמה

הן בן  -גוריון והן דיין התחבטו רבות בשאלת

באה כתגובה על התגברות מצוקות הביטהון

כיבושה של רצועת עזה  ,משום שהיו מודאגים

בטרם הביא את ההצעה להכרעת

לדעת אם צה " ל מוכן

לאפשרויות אלה .

11

' 14 ,

אחרת אין להבין

השוטף ולא בגלל שינוי עקרוני בדוקטרינת

ממצב שבו תיאלץ ישראל לשלוט במאות אלפי

הביטחון הבסיסי מיכאל בר  -זוהר  ,הביוגרף של

הפליטים שהתרכזו שם מאז מלתמת העצמאות

.

בן  -גוריון  ,סבר אפילו שבן  -גוריון נקט צעד זה
מתוך סערת רגשות  ' :ההצעה הייתה יותר פרי

.

הזעם והמכאוב שגעשו בו לאתר רצת פטיש ' גם
אני סבור  ,כמו בר  -זוהר ,

ש ' ב 1955 -

פעל גם בן -

גוריון בכיוון של החרפה ; אך לא מתוך כוונה לזרז

התנגשות כוללת  ,אלא להפך  ,למנוע אותה ' .

12

גם פרשנותו של גולני למה שהתרחש לאורך
רצועת עזה בחודשי קיץ

1955

אינה

משכנעת .

העובדה שצה " ל נערך לכיבושה של הרצועה
שתידרש

כאפשרות

בעקבות

פעולת

גמול

.

התגובות

ולדאוג לכלכלתם שבועות מעטים בלבד לפני

לאחר פעולת

המצריות לא הייתה אלא צעד אלמנטרי שכל

פרוץ מערכת סיני עדיין הרהר דיין בעניין ואמר

' פ' דא' יו '

צבא היה נוקט בתנאים אלה  ,ומסקנתו של

לקצינים בכירים שהוא תושש שמא לאחר כיבוש

ישראלית

גולני

או

ש ' מכאן

בעקבות

החרפת

ואילך  ,לפני כל פעולת גמול ,

הרצועה ' הדור הבא עלול לבוא ולשאול אותנו :

למלהמה '

" איזה טפשים הייתם שהמרתם קוו גבול שאפשר

תיבחן האפשרות לגרור את מצרים

 ) 51היא מסקנה מרחיקת לכת מדי .

13

לפי

11

דאה בספרו של גולני ,

12

מ ' בר  -זוהר  ,בן  -גורית  ,ג  ,תל  -אביב , 1978

עמ '

( עמ '

ובדבר אפשרות הידרדרות למלחמה בהיקף רחב יותר

, 1137
13

1140

עמ ' . 56

.

אינה עדיין סימן לכוונה לדרדר את המצב בכוונת
מכוון  ,גם אם היה במטה הכללי מי ש ' התחשק ' לו
לגמור עם המצרים ' אחת ולתמיד '  .אנו חייבים לעסוק
במדיניות קונקרטית וכוונות לביצוע  ,לא במאוויים

נוסת ההיראה המבצעית ' דוד ' שגולני מביא אינו הורג
לפי דעתי במה שקוראים באנגלית
עת

"

contingencf

הערכה בדבר מגובות צפויות של האויב
ח18ש

שבלב .
14

כניסוחו של גולני לגבי ' פעולת עזה ' ( עמ '

.) 46

בנגב

מרדכי

חדרה 158

בר  -און

-

להחזיקו על ידי שתי פלוגות רגלים  ,בקן

שרצים " ' .

מדיניות הביטחון אף פעם אינן נחרצות אלא מרגע

.

קיימים סימנים רבים לכך שבן -

שהוחלט על ביצוען ממש גולני מתאר יפה את

גוריון ודיין היו מעדיפים להשתלט על אזור

המצב המוזר שנוצר כאשר כבר מן ההתחלה חזר

רפיה בלבד ולייצב בו קו הגנה כלפי מערב ,

בן  -גוריון ודחה את מועד הביצוע של מבצע

מבלי

15

לכבוש את הרצועה

שהמצרים יסולקו ממנה .

ובלבד

עצמה ,

' עומר '

שוב ושוב  ,אך המשיך לטעון שהוא תומך בתכנית .
אכן על פי עדותו של היים ישראלי  ,מזכירו של

16

.

דומה לזה המקרה של כיבוש מצרי אילת בן  -גוריון

בן  -גוריון  ,דיין הש לאורך כל הדרך שתמיכתו של

הבין היטב שאין להפריד בין בעיית נתיבי הים

בן  -גוריון במבצע נעשית בלב ולב .

לאילת ובין כלל יחסיה של ישראל עם מצרים  ,אך

גולני מפריז גם בערכו המעצב של תיק

19

' לביא '

אותו .

כפי

מבחינה עקרונית ראה בנושא זה עניין לעצמו הן

ובהבלטת הממד התוקפני שאפיין

מצד האינטרס הישראלי בכל הנוגע להמשך

שהוא מספר כלל תיק ' לביא ' ניתוחים מפורטים

פיתוחם של נמל אילת ושל הנגב בכללותו והן

של מצבי מלחמה שונים  :מצב שבו ישראל

ומידת ההצדקה

נאלצת להתחיל את המלחמה במגננה ובבלימה ,

רק

מצב שבו ישראל מצליחה לתקוף את האויב מיד

כך אפשר להבין את הניגוד המוזר בין שלילתו

לאחר שהלה פתח במלחמה ומצב שבו היא

המוחלטת של בן  -גוריון את רעיון המלחמה היזומה

מצליחה לתקוף את האויב לאחר שזה ריכז את

לבין תמיכתו העקרונית במבצע

כוחותיו אך בטרם פתח במלחמה בפועל  .אך

' עומר '  ,שנועד לכיבוש אזור שרם א  -שיך והאיים

טבעי היה הדבר שלדעת המתכננים היה המצב

שבמצרים טיראן וסנפיר  .אף על פי שהכול הבינו

האחרון עדיף  ,אך לא הם שקבעו מתי יהיה הדבר

מבהינת ההיבט הבין  -לאומי
שתימצא לפעולה בפני החוק

בחורף

1956

הבין  -לאומי .

17

שכיבוש מצרי אילת עלול לחולל מלהמה כוללת

עם מצרים .

18

אם כי דומה שבראשית  , 1957כאשר

אפשרי ובאילו תנאים

מדיניים .

ספק אם עצם ההעדפה העקרונית של המתכננים

הממשלה פסלה לבסוף גם את ביצוע ' עומר '  ,הבין

את האסטרטגיה האופנסיווית היא שדחפה ועיצבה

גם בן  -גוריון שכיבוש מצרי אילת לא יהיה מקובל

את התפתחות העניינים מצב הביטחון שהשתרר

.

בקהילייה הבין  -לאומית ואין הבדל אמתי בינו ובין

בפועל  ,הנתונים הפסיכולוגיים  ,הרכב מנהיגות

יזמת מלחמה מלאה .

המדינה  ,ובראש וראשונה הנתונים הבין  -לאומיים

גם עניין זה מדגים היטב שהכרעות בנושאי

היו גורמים מעצבים ומאפשרים ( או מונעים ) כבדי

15
16

מצוטט ביומן לשכת הרמטכ " ל ,

17

בספטמבר

1956

.

בימי המאבק נגד הנסיגה מסיני ומרצועת עזה בחורף
 1957העדיף בן  -גוריון שישראל תשמור בידיה רק
את נושא הביטחון  ,ואילו את השלטון האזרחי רצה
להפקיד בידי מנגנוני

,

האו " ם .

ראה עוד בעניין זה

יה .

בספרי  ,בשערי עזה לעיל  ,הערה  , ) 1פרק
17

המחקר מצביע על כך שאפילו הסובייטים סברו
שסגירת מצרי אילת בפני הספנות הישראלית הייתה

פגיעה בכללי החוק הבין  -לאומי  .ראה מ ' בר  -און ,

לרבים הייתה הסבלנות לקרוא בו קריאה מעמיקה.
' כל

מפנה ' ,

טוען גולני ,

' מתרחש באווירה

מסויימת המאפשרת אותו ' ( עמ '

. ) 75

אמירה זו

נכונה לגופה  ,אך האם בתנאי הביטחון המעורער
שבהם התקיימה מדינת ישראל בשנת

1955

תיק

' לביא ' הוא שיצר את האווירה המסוימת  ,או שמא

' ברית המועצות ומצרי טיראן  , ' 1967 - 1954 ,עיונים
 , ) 1991עמ ' 307 - 276
בתקומת ישראל 1 ,

יצרו אותה דוחות המודיעין שהצביעו בעליל על

על הוויכוחים סביב מבצע ' עומר ' ראה אצל גולני ,

ריאיון אישי עם חיים ישראלי  .תיאור מלא של פרשת

,

18

משקל פי כמה וכמה מתיק מסמכים עב כרס שלא

פרק

ה.

.

19

פסילתו של מבצע ' עומר ' ראה אצל גולני  ,עמ ' . 109 - 93
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מלחמה יזום

מגמת פניהם התוקפניות של מנהיגי

ערב  ,ועוד

יותר מכך כותרות העיתונים שרדפו אלה את אלה
מעשה יום ביומו ודיווחו על מעשי רצה  ,מיקוש ,
הפגזות ושאר מצוקות לאורך הגבולות
גולני מציין שבשנים

?

עדיין לא

1956 - 1954

הבתינו בצה " ל בדקויות שבין מכה מקדימה
למלחמה מונעת ,

20

ולכן הוא משתמש במונה

הכוללני אך המעורפל יותר

' מלחמה

יזומה ' .

אולם אף על פי שעדיין לא ערכו בצה " ל באותה
עת הבחנות תאורטיות  ,עמד ההבדל בין מכה
מקדימה ובין מלהמה מונעת  ,או מלחמת מנע ,
כלשון העיתונות בימים ההם  ,במרכז ההתחבטות
של

בן  -גוריון .

ההבדל אינו טכני או נסיבתי

בלבד  ,אלא כרוך ביכולתה של ישראל להצדיק

את צעדיה בזירה הבין  -לאומית ( ואף כלפי פנים ,

כפי שהוכיחה לימים מלחמת לבנון בשנת . ) 1982
כל ההתלבטות סביב שאלת מלחמת המנע בסתיו
1956

נסבה בדיוק על שאלה זו  :האם ישראל

יכולה להצדיק את תוקפנותה על רקע מעשיהם
של המצרים אם לאו  ,האם הסכנות הנשקפות
לישראל ממעשי המצרים הן מיידיות עד כדי כך
שהן מצדיקות מכה מקדימה  ,או שמא אינן
מידיות

ולכן

תיחשב

התקפה

ישראלית

כתוקפנות לשמה )  , ( agressionגם אם ישראל
תכנה אותה בשם מלחמה מונעת  ,נוסתה שלא
הייתה מקובלת כלל ועיקר באתוס הבין  -לאומי

.

הרווח ההבחנה שהבהין בן  -גוריון בין התנגדותו
למלחמת מנע לבין תמיכתו במבצעים הקשורים
בהפרה של תנאי שביתת הנשק נבעה בדיוק
משאלת הלגיטימיות  ,ולו גם ההלקית  ,שישראל
עשויה להשיג לצעדיה בזירה

הבין  -לאומית .

באתוס הבין  -לאומי שהתפתח מאז ייסודו של

האו " ם הפכה מלחמת מנע למלחמה תוקפנית לכל
דבר ושוב לא הייתה מקובלת  ,אך הפרקטיקה
20

הבחנות אלו מופיעות לראשונה בספרו של י ' אלון ,
מסך של חול ,

1959

.

הבין  -לאומית הראתה שכאשר נשקפת לאומה מן
האומות או לאחד מן האינטרסים המרכזיים שלה
סכנה מוכחת ומידית קיימת מידה גבוהה יותר של

.

הבנה למניעיה לנקוט התקפה מסכלת הגדרת
העמדות סביב נוסחת המלתמה היזומה והטשטוש

ש

המכוון בין מכה מקדימה לבין מכה מונעת ,

גורמים לגולני להחמיץ את הדקויות שבין מלחמה

שאין לה צידוק או סיכוי לגיבוי בין  -לאומי  ,לבין

האלוף משה דיין
מקבל את נס
הרמטכ " ל ( דצמבר

 . )1953מימין

יזמות תוקפניות המניחות שיש סיכוי לרכוש

לשמאל  :שר החוץ

תמיכה לכל הפחות בקרב דעת הקהל בחלק

משה שרת  ,משת

מארצות המערב  ,דקויות שבן  -גוריון ודיין הבחינו

בהן היטב .

21

דיין  ,ראש הממשלה

בן  -גוריון ,

דוד
מאחוריו שלישו

דיין  ,בתור מי שהופקד על ההיבט הצבאי  ,ראה

הצבאי נחמיה ארגע
והרמטכ " ל היוצא

יותר מכל אדם אחר את חשיבותו של השינוי שיש

מרדכי מקלף

לחולל בתנאי הפתיחה של מלחמת העתיד  ,אך גם
הוא ידע שישראל אינה יכולה להרשות לעצמה
ליזום מלהמה ללא צידוקים נסיבתיים

ראויים .

מכאן נובעת מדיניות הדרדור שביקש לנהל
בסתיו

. 1955

גם הוא הבין שיש לגרור את נאצר

לנקוט צעדים שיקלו על ישראל להצדיק את

.

.

תגובותיה אך גם בקשר לכך אין להפריז בצדק
מצביע גולני על החיבור שחיבר דיין בין בעיות
הביטחון השוטף לבין צורכי הביטחון הבסיסי  ,אך
21

התמיכה שישראל זכתה לה בארצות  -הברית במלחמת
ששת הימים נותנת אילוסטרציה טובה לחשיבות
הבחנה

זו .

ץתררה 160

מרדכי

בר  -און

שלא כדעתו איני גורס שחיבור זה נבע בעיקרו מן

למדינות ערב  :לישראל היה יתרון על פני

הרצון לגייס את הביטחון השוטף לפתרון בעיות

הערבים בכל הנוגע לעימות כולל  ,אך לערבים

הביטחון הבסיסי אלא להפך  ,דיין לא היסס לגייס

היה יתרון בכל הנוגע למלחמות הגבול הקטנות ,

את יכולותיה של ישראל בתחום הביטחון הבסיסי

פעולות ההולכות ומאמירות את מהיר הגמול היו

לשם הקלת מצבה בתחום הביטחון השוטף .
אכן בחודשים נובמבר ודצמבר

1955

ניסיון לשאול מתחום הביטחון הבסיסי את

הגיע דיין

למסקנה שיש ' להביא בהקדם להתנגשות רבתי

בין כוחותינו לבין הצבא המצרי ' .

היתרון היחסי שיש לישראל בו על מנת לנצח גם

.

במאבקי הביטחון השוטף בסתיו

1955

רצה דיין

אך הוא הבין

בעימות נרהב משום שנואש במידה רבה מן

היטב שאין אפשרות לסלק את הסכנה המצרית

התפיסה שננקטה עד אז ורצה לשנות את עצם

22

אחת ולתמיד על ידי מכה אחת  ,מוחצת ככל

הסטטוס קוו הטריטוריאלי אף על פי כן לא

שתהיה הוא גם ביטא את דעתו פעמים רבות

המליץ אלא על החרפת פעולות הגמול והמשך

.

ימים

באותם

לישראל לוותר

שאסור

על

זכויותיה ועמדותיה בתחום יחסיה השוטפים עם

.

ה ' מכירה הפומבית ' .
הדברים מסתברים גם מתוך מובאותיו וניסוחיו

.

הערבים  ,גם אם העמידה על כך תחולל עימות

של גולני עצמו כך למשל הוא מספר שכאשר

כולל .גולני מצטט את דבריו של דיין לבן -

הציג בן  -גוריון בפני שרת ( אז כבר שר החוץ

גוריון עוד בטרם חזר למשרד הביטחון  ' :איני

בממשלתו ההדשה של בן  -גוריון ) את הוראתו

בעד מלחמה יזומה  ,אך אני מתנגד לוויתורים

להכין את מבצע ' עומר '  ,הוא טען ' כי אינו מבסס

בשטח כלשהו  ,גם אם התעקשות תגרור מלחמה .

את מדיניותו על העקרון של מלחמה יזומה

איום ערבי במלחמה אינו צריך למנוע כל

לשמה '  ,אבל הוסיף ' גם לא על התאבדות '  .בן -

גולני סבור שדיין נקט

גוריון ביקש להדגיש  ,מסביר גולני  ,כי אם תצא

לשון זו מתוך ' זהירות ' ומרמז כי לא אמר לבן -

ישראל למלחמה יזומה  ,יהיה זה משום שהכריחו

פעולה שלנו ' ( עמ '

) 42

.

.

גוריון את כל מה שבלבו אולם חשד זה אינו

אותה לעשות

מוצדק משום שדיין שב והסביר את עמדתו זו

אינה מצדיקה את מסקנתו הסוחפת של גולני

במקרים רבים  ,לאורך זמן רב ובפני פורומים

ש ' לניסוחיו של בן  -גוריון לא הייתה משמעות

.

שונים ומשונים עמדה זו של דיין היא גם הסיבה
לכך שפירט במכתבו המצוטט לעיל את מטרות
אותה

' התנגשות

כדלקמן :

'.1

רבתי '

בשלושה

סעיפים

ניתן מכה נמרצת לחיל האוויר

זאת .

ההבחנה שעשה בן  -גוריון

עמ ' . ) 72

עדיף בעיני

במקום אחר

ש ' מאחורי

אחרת זולת מלחמה יזומה '

ניסוחו

של גולני

(

הפקודות החדשות [ שהוצאו בקשר לתגובות

צה " ל לאורך רצועת עזה בקיץ

] 1955

עמדה

המצרי .
ניצנה  . 8 .נכבוש את מצרי אילת ' .

לקיים

דיין אפיין את מדיניות הגמול שעליה המליץ

לכישלון במלחמה ' ( עמ '

כעין מכירה פומבית שזוכה בה זה המוכן

גם לאחר עיון מעמיק במחקרו של גולני נשארתי

להרבות במחיר ההסלמה ברמות האלימות נבעה

דבק בגרסתי שההחלטה על מדיניות הדרדור

לדעתו מן המצב הבסיסי ששרר בין ישראל

המכוון  -שבה אכן נעשה לראשונה ניסית לגייס

בנובמבר

את בעיות הביטחון השוטף כדי להביא לפתרון

,2

נקבל את צומת רפיה ואת צומת

.

22

מתוך מכתבו של דיין אל שר הביטחון ,

 , 1955המצוטט ביומן לשכת

14

הרמטכ " ל מאותו

יום .

גישתו של דיין  ,שראה אי  -יכולת ישראלית
חיים

תקינים

בגבולות

כשוות  -ערך

, ) 51

בעיות הביטחון הבסיסי  -נתקבלה רק בעקבות

מלחמה יזומה , ,
העסקה הצ ' כית  -המצרית ; לראשונה הוסכם על

ניתן להצביע על

נקיטת מדיניות זו בפגישתם של בן  -גוריון ודיין

אוגוסט

בסוף אוקטובר

' . 1955

2

נכונה טענתו של גולני

השנויה

 161קתדרה

מקרה חריג אחד שאירע בסוף

 ,אך הוא היה קשור במנהיגותו

1955

במחלוקת של שרת כראש ממשלה ולא

שלמגינת לבו של דיין הצטרף בן  -גוריון מאוחר
יותר לדעתו של שרת שיש למצות תחילה את כל
הדרכים

להשיג נשק שיאזן את העסקה הצ ' כית .

לאחר הקרב על גדות הכנרת ובעקבות הביקורת
הקשה שהוטחה בו בממשלה בשל מבצע זה  ,דחה

בן  -גוריון לפי שעה את מדיניות הדרדור

בכללותה והורה לצה " ל להיערך לבלימת האויב .
בסופו של דבר לא נזקקה ישראל לדרדר את
המצב בגבול עד למלחמה  ,משום שהזדמנה

הזדמנות בין  -לאומית נדירה לתקוף את מצרים
ישירות וללא התחכמויות  ,תוך שותפות עם

.

מעורערת של בן  -גוריון במחאה

שתיים ממעצמות המערב  ,והחשש מפני תגובה

בסמכותו הבלתי

עוינת של המעצמות על מלהמה מונעת הוסר .
,

על ביטולה ברגע

מתפקידו .

גולני מנסה כאמור ליצור את הרושם כי לדיין

כעבור שנה וחצי

ל

שיחות

האחרון של פעולת גמול

פצי  ,סין ,

משמאל מ ' בר

דיין שפט את עצמו לחובה בעניין זה
 ,כאשר הסביר לקציני המטה
ביקורתו על נסיגת ישראל

הייתה מדיניות שונה או לכל הפחות נחרצת יותר

הכללי  ,בעקבות

מזו של בן  -גוריון  ,ושפעולותיו באותה תקופה

מסיני בחורף

מאופיינות במאמץ ללחוץ על בן  -גוריון לאמץ את

להתפטר כאמצעי להשפיע על
כדבר שלילי ביותר לו
אזרה ותייל הייתי רואה
להטיל את משקלו כדי
הרמטכ " ל היה רוצה
הממשלה '  26 .אך זה בדיוק
להשפיע על ההלטות
באותו אירוע איני
מה שעשה הוא עצמו לשרת
ניתן לדבר על ערעור
מכיר אף מקרה אחד שבו
בין דיין לבן  -גוריון
כלשהו באמון ההדדי ששרר
דיין למרותו של
ובכפיפות החד  -משמעית של
האחרים שמביא גולני
מנהיגו הנערץ  .המקרים
הוסר משמעת  ,לניהול
כדוגמאות למידה של
מופרז  -לא הרגו מן
מדיניות עצמאית או ללחץ

.

תכניותיו שלו מדי פעם בפעם מרמז גולני גם על
מידה מופרזת של עצמאות שנטל לעצמו הרמטכ " ל
לפעול אפילו בניגוד להחלטות המפורשות של

הממשלה .

24

ברצוני לטעון שלאורך כל אותה

תקופה לא חרגו דיין ופרס מהתחום הלגיטימי של
החובות והסמכויות שתפקידיהם הטילו

עליהם .

פעלתנותם ופעילותם כיועצים לשר הביטחון וכמי
שמתכננים

ומכינים

דרכי

פעולה

חלופיות

לשיקולו ולהכרעתו היו הלק אינטגרלי מחובת
תפקידם  ,תפקיד שמילאו בהצטיינות ובהקפדה על

הבכירה חייבות בה כלפי הדרג המדיני .

25

23

הממשלה  ' :בתור

בכותרת

כללי המשמעת שהזרוע הצבאית והפקידות

את הפסקה בעמ '  123 - 120מכתיר גולני
המדיניות  ,העצמאית של צה " ל ' .
'

פרטים על האירוע ראה בספרו של גולני  ,עמ '
דיין ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' 152 - 150
 58וכן אצל  ( Qe:עמ ' . 342 - 341
r
ראה  :דיין )

- 57

.

לפירוט פרשנות זו ראה בספרי שערי עזה ( לעיל ,
הערה  , ) 1פרק

מדוע אסור לרמטכ " ל

.

24

ד.

1957

,

26

(

יאשן
 -און )

בפקודת ראש הממשלה הודיע דיין על התפטרות
25

עם הגנרל

.

מרדכי בר  -אוך

התחום הלגיטימי המתבקש מתפקידו של דיין

צה " ל את מדיניות המגננה שעליה החליטה

כראש הצבא ומתפקידו של פרס כממונה על

הממשלה  .אין ספק שדיין לא התלהב מהחלטת

.

הרכש השניים פעלו מתוך נאמנות עמוקה ולא

הממשלה  ,אך כדי להישאר נאמן להחלטות

רק פורמאלית למנהיגותו של ' הזקן ' .

הממשלה אין כל צורך שהרמטכ " ל ' יבטל את

גולני טוען למשל שבפעולה הנרחבת של
הצנחנים בצפון הכינרת בדצמבר

.

דעתו ' כל מה שנחוץ הוא שהוא יפעיל את הצבא

( מבצע

1955

בהתאם לדעת הממשלה  ,אפילו בניגוד לדעתו ,

' עלי זית ' ) ' חרג הרמטכ " ל מן האישור שניתן לו '
(

עמ ' . ) 104

הוא אינו מביא כל ביסוס לטענה

.

וכך עשה יתר על כן  ,גם הממשלה לא טענה

זו .

שהחלטתה להעדיף את מבצעי הרכש על פני

לפי מיטב ידיעתי אין לה שחר גם אם רווחה בקרב

מבצעי גמול ומלחמה יזומה נקבעה כהלכה

.

חוגים מסוימים באותה עת גם הטענה של גולני

.

לדורות הרמטכ " ל היה מועל בתפקידו אלמלא

כי פעולה זו הייתה ' נסיון מצד דיין לכפות על בן -

המשיך להכין את הצבא למלחמה אופנסיווית ,

גוריון את מדיניות המלחמה היזומה ' אין לה על

ואלמלא

מה להתבסס  .אין ספק שדיין קיווה שהפעולה

עשה

המשאבים העומדים לרשותו כדי להכשיר את

בכינרת תגרור את נאצר לתגובה שתאפשר

הצבא ולהכינו לאותה התמודדות צפויה .

לישראל לחסל אתו את החשבון  ,אך אין יסוד

גם דעתו של דיין שההשקעות הרבות בביצור

לטענה שכוונה זו לא הייתה ידועה לבן  -גוריון ,

ושבן  -גוריון לא אישר את הפעולה מתוך ידיעה
ברורה על היקפה

ועל משמעותה .

27

1956

טוען גולני כי דיין קיבל רק ' מן השפה לחוץ ' את
דין החלטת הממשלה בסוף

1955

לערוך את צה " ל

להתגוננות מפני מלהמה שתחל ביזמה מצרית
( עמ '

, ) 112

להלן הוא אף מחריף את טענתו וקובע

שדיין ' עשה ככל יכולתו  ,במרחב הפעולה הלא -

קטן שנותר לו  ,על מנת לסכל מדיניות זו ' ( עמ '
) 121

.

לאישוש טענתו מספר גולני ש ' העיסוק

בביצורים נראה

וכסף ' .

[ לדיין ]

מיותר . . .

ובזבוז זמן

ואילו תוך כדי היערכותו של

צה " ל

למגננה ' נמשכה בנייתו של צה " ל כצבא המסוגל
לפתוח במלחמה יזומה בהתראה קצרה

( עמ '

. ) 113

יחסית '

מדיניות הבטחון של ממשלת

ישראל . . .

לבין

בצבא ' אלא מן ההערכה הנכונה

שאסטרטגיה התקפית עדיפה  ,ואם אמנם תוכל
להתגשם עתידה כל ההשקעה העצומה בביצור
היישובים להיות מיותרת ומבוזבזת  ,כפי שאכן
היה בסופו של דבר במציאות  .כל זה אינו סותר
את העובדה שלנוכח החלטת הממשלה עשה
צה " ל את כל מה שנדרש להכין את ישראל
למקרה שתיאלץ להתחיל במלחמה הבאה מתוך

יזמה שתבוא מן הצד הערבי .

28

את הטענה החוזרת ונשנית שדיין לחץ על
הממשלה יש לבחון הן מצד פירוש המילה לחץ ,
והן מצד הבנת חובותיו וזכויותיו של מי שמופקד
על הצבא ועתיד לגונן על מדינתו אם וכאשר

טענות אלו של גולני נראות לי

.

שגויות מי שחווה את הדברים באותם חודשי
החורף של שנת

1956

לא יכול היה שלא להתרשם

באיזו מידה של מסירות ואפילו התלהבות ביצע

,

לגרסה שלי לפרשה זו ראה בספרי שערי עזה לעיל ,

הערה , ) 1

היישובים הן ' בזבוז '  .לא נבעה מיסתירה בין

מגמות העשייה

בפרק שבו הוא עוסק בחודשי החורף של

27

כל מאמץ להפנות את

מרב

פרק ה .

28

הציטוט

שגולני

מביא

מרישומי

יומן

לשכת

הרמטכ " ל באביב  1956ש ' בין בן  -גוריון ומשה [ דייןן
יש באחרונה מתיחות ' אינו שייך לסוגיית המלחמה
היזומה כלל

ועיקר .

כפי שגולני עצמו ממשיך

ומצטט נבעה המתיחות מכך שהרמטכ " ל ' חולק על

ההסכמים אשר בן  -גוריון עורך עם
המרשילד ' בקשר

לסידורים ברצועת

[ מזכ " ל

עזה .

האו " מן

מלחמה

.

תקרינה מלתמה דיין סבר  ,בדיוק כמו בן  -גוריון
ורבים אחרים באותם ימים  ,שמדינות ערב ומצרים
של גמאל עבד א  -נאצר בראשן לא ויתרו על
התקווה לגלגל את גלגלי ההיסטוריה לאתור ולא
תסכו מאמצים להכין את עמיהן ואת צבאותיהן

לכך שכאשר תימצא להם ההזדמנות הנאותה

.

יתקפו את ישראל על מנת לחסלה הוא העריך
שאם תניה ישראל לערבים להיות היוזמים  ,ואולי
אף להפתיעה  ,הם ינצלו את קווי שביתת הנשק
הגרועים כקווי התתלה נוהים למתקפתם ובכך

.

תועמד המדינה בסכנה גדולה דיין ראה זאת
מחובתו בתור

הרמטכ " ל

להציג בפני מי שמופקד

יזומה !

,
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רוב היזמות שצה " ל תשב לנחוצות לביטחון
המדינה ולהגנה על האינטרסים שלה  ,אין פלא

שדיין הרגיש שעליו למלא את חובתו ביתר שאת .
השוב להבהיר כי הוא פעל מתוך אמונה עזה
שהמדיניות שעליה המליץ שרת מזיקה ומסוכנת

צ

בדיוק בתחום שעליו היה מופקד  ,קיום ביטחונה
של המדינה ושמירה על האינטרסים שלה מפני

.

צעדים שהתחייבו לדעתו מהערכת המצב הזו .
אם המושג לחץ בא לרמז כי דיין פעל בעניין זה

.

שלא כדין  ,יש לדהותו אם המושג בא לציין את
דבקותו בתפיסתו האסטרטגית ובמאמציו להבהיר
את דעותיו לממונה עליו ולשכנעו בנכונותן  ,אין
בטענה רבותה  ,שהרי ב ' לחציו ' מילא דיין את
חובתו

כדת

וכדין .

כיוון

שמול

עמדותיו

הביטחוניות של דיין ניצבה השדולה הנכבדה של
משרד החוץ בניצוחו של שרת  ,אשר פסלה את

'

מבטחים

שבנגב ,

יזמות צבאיות של האויב העובדה שבן  -גוריון לא

חופר תעלות הגנה

מיחה בידיו של דיין על ' להציו ' גם במקרים הלא

דוד בן  -גוריון

מעטים שבהם לא קיבל את דעתו מצביעה על כך
שהוא לא היה שותף לדעתו של שרת כי דיין

,

' ? ?לז ' את הצבא והורג מסמכויותיו

כרמטכ " ל .

ל

על ההכרעות בענייני ביטחון המדינה את הערכתו
ולהמליץ בפניו  ,אפילו להמריץ אותו  ,לנקוט

עולה מכורדיסטן
יוסף ( קמע ) יונה
( מימין ) מן תמושב

לטיב הקשרים

אשר

שנרקמו

בין

מערכות

הביטחון של צרפת וישראל בחורף ובאביב של

שנת  , 1956גולני עשה בנושא זה שימוש נרהב
במסמכיו של שמעון פרס וכן בתיקים המגוללים
את פרשת הברית ההשאית שסוכמה בסוף חודש
יוני  , 1956במקום סתר בעיירה ורמארס  ,בין
השירותים החשאיים של צרפת ושאר מערכת
הביטחון שלה לבין מערכת הביטהון בישראל

( תיקי מבצע הרכש ' צידון ' ותיקי קשרי המודיעין

' זית ' .
)

סקירתו המפורטת מביאה עניינים רבים

( באמצע ) והאלוף
חיים לסקוב
במבטחים

( חורף

) 1956

מרדכי בר  -און

שלא נודעו בפירוט כה רב ובדיוק כזה עד כה .

בישראל באותה עת ,

29

אולם בשלושה דברים שגה גולני בפרשנותו :
בעניין

המניע

למאמציהם

של דיין

לשוב ולשקם את מאזן

החימוש בין ישראל למצרים שהופר בעסקה

ופרס ,

המצרית עם

הסובייטים .

מדוע לא לפרש את

במשמעות הקשר הצבאי שנוצר בין ישראל לבין

להיטותם להשיג חימוש מאזן בפשטות כקיום

צרפת  ,ובחיבור שהוא יוצר בין הסכם ורמארס

נאמן של החלטת הממשלה וכהזדהות הגיונית

לבין ההתפתחויות שאירעו בעקבות הלאמת

מאוד וטבעית עם השאיפה לחזק את

חברת תעלת סואץ בסוף יולי באותה שנה .

יתר על כן  ,לאחר שעסקת ' צידון ' נחתמה

במספר מקומות כותב גולני שלאחר שממשלת

בוורמארס הייתה ישראל זקוקה לחודשים רבים

ישראל פסלה את רעיון המלחמה היזומה והורידה

על מנת לקלוט את הנשק החדש שרכשה ,

את מבצע ' עומר ' מעל הפרק  ,הגבירו דיין ופרס

ובראשית הקיץ של

הייתה דעתו של המטה

את המאמצים לרכוש נשק מצרפת  ,משום ש ' דיין

הכללי נתונה להתארגנות הצבא ולהכשרתו ,

1956

צה " ל ?

סבר בחורף כי רק יצירתו של מאזן חימוש הדש ,

ולא לעיון מחודש במלחמה

שישקם את בטחונו העצמי של בן  -גוריון  ,תניע

העסקה הצרפתית הרגיעה לפחות לפי שעה את

יזומה '

הדחף למלחמה מונעת שזורז על ידי העסקה

את ראש הממשלה לשוב ולצדד במלחמה
( עמ '

) 123

מציין

.

30

וכפועל יוצא מהנחה זו הוא גם

הצ ' כית  -המצרית המחשבה שמא תיקרא ישראל

תחילת

ואנגליה

שלאחר

הסכם

ורמארס

' עם

ההצטיידות החדשה  ,חזרה ישראל לעסוק ברעיון
המלחמה היזומה '

( עמ '

. 601
)

פרשנות זו בדבר

.

מניעיהם של פרס ודיין נראית לי שגויה בחורף
כבר היה פרם שקוע במאמצים לרכוש נשק

1956

היזומה .

ההפך ,

בהיקף גדול בצרפת  ,מאמצים שהחלו זמן רב

.

אל

להצטרף

של צרפת

מלחמתן

במצרים לא עלתה לפני ראשית חודש ספטמבר ,

וגם אז עדיין רק בלב ולב .

1

'

גולני נותן פירוש לא מדויק להסכמים הצבאיים

בוורמארס .

שהושגו

בתמורה

הנשק

לעסקת

הנרחבת עם צרפת הסכימה ישראל לסייע לה

המודיעין .

לפני כן והוגברו בראש וראשונה בעקבות עסקת

בשטח

הנשק הצ ' כית  -המצרית ולא בעקבות ההחלטה

וטכניקות מודיעין שונות וכן שיתוף פעולה

.

סיוע זה כלל חילופי מידע

.

להימנע ממלחמת מנע אף אחד ממסמכי התקופה

בתחום המסובך של מבצעים מודיעיניים דובר

אינו מגלה שדיין ופרס נימקו לעצמם את מאמצי

גם במספר מבצעים חשאיים שנועדו לשבש את

הרכש בצורך לעודד ולחסן את הלך רוחו של בן -

.

גוריון הם לא היו זקוקים לשום נימוק מפותל
כדי לשאוף בכל מאודם  ,כמו ששאף כל אדם

31

כידוע בחודשיים הראשונים לאחר הלאמת חברת
תעלת סואץ פסלה בריטניה מכול וכול את אפשרות
שיתופה של ישראל במבצע המתוכנן נגד

מצרים .

באוגוסט בחנו הצרפתים את האפשרות להיעזר
29

בספרי ' אתגר ותגרה ' סיפרתי את עיקרי אותם

.

סיפורים אך נבצר ממני באותה עת לפרטם ראה  :בר -
50

און  ,אתגר ותגרה ( לעיל  ,הערה  , ) 1ב  ,עמ ' . 166 - 99
גולני יוצר את הרושם המוטעה כי דיין הוא שהאיץ את
התהליך הזה  .שיתוף הפעולה בין דיין לפרס היה הדוק
והם נועצו זה בזה בדברים רבים  ,אולם את המהלך
הצרפתי בנושאי הרכש הוביל פרס  ,ודיין רק תמך
במאמציו ולא התערב בהם באופן פעיל אלא בצמתים
מסוימים כגון בוועידת ורמארס ובוועידת מן  -ז ' רמן .

בבסיסים ישראליים לצורכי מילוט ותדלוק  ,ורק
בראשית ספטמבר בחן מפקד הכוחות הצרפתיים
במבצע לראשונה ,

וגס

אז במונחים

תאורטיים

גרידא  ,אם ישראל תוכל לפתוח בפעולות בסיני על
מנת להקל על אגפם של הכוחות הצרפתיים שהיו

אמורים לפעול ממזרח לתעלה  .האפשרות שישראל
תוזמן

לפעולה

בוועידת

משותפת

מן  -ז רגון

בימים

נבחנה

לראשונה

האחרונים

של

רק

חודש

ספטמבר ' .
פרטים על התפתחויות אלה ראה בספרי
שערי עזה ( לעיל  ,הערה , ) 1

בעיקר עמ ' . 226 - 224

מלחמה יזומהז

הסיוע שהגישה מצרים למרד
האפשרות

שישראל

וצרפת

האלג ' ירי ,

אולם

חבלה בעלות אופי מוגבל  ,ומשבר סואץ הקפיא

ייאלצו

לנהל

למעשה תכנונים אלה וסופם שאף אחד מהם לא

בפועל .

גם ההנחה ' כי היה ברור לבן -

במשותף מלחמה או אפילו פעולות מלחמתיות

בוצע

מוגבלות בשדה הקרב ממש  ,לא עלתה כלל

גוריון  ,לדיין ולפרס  ,שהברית עם צרפת עלולה

בדעתם של הצדדים שישבו בוורמארס או של

מצרים  -ביוזמה

הקצינים שנשלחו לפריז לתכנן את מבצעי ' זית ' .

,

להביא למלחמה יזומה עם
צרפתית ' ( עמ '

) 602

.

מקדימה את המאוחר בסוף

חרד בן  -גוריון מפני הסתבכויות

האפשרות הזו לא עלתה לפני הלאמת הברת

יוני

התעלה בראש וראשונה משום שהצרפתים חשבו

דיפלומטיות בין  -לאומיות שעלולות להיגרם על

1956

עד אז רק במונחים של מלחמה השאית וטרם עלה

 :: 2י ;ג" ::

האפשרות המעשית לשיתוף פעולה קרבי בין

' מלחמה יזומה ביוזמה

בדעתם שייאלצו להלחם במצרים בשדה

הקרב .

הצבאות עלתה רק לאחר שנראה לצרפתים כי
נמצאה הדרך לשכנע את בריטניה בכדאיות
שיתופה של ישראל ובדרך שבה ניתן לשלב

אותה במערכה נגד מצרים .
גולני אינו עומד על ההבדל המהותי בין שיתוף
בפעולות מודיעין חשאיות ובין השיתוף במערכה

:

81נ
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הווילת

:
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'; ;'

בסוור בה

אין ספק שההתקרבות שהלה

הדבר ' בהתאם להסכם וורמארס ' משום שהסכם

בעקבות הסכם ורמארם בין השירותים החשאיים

זה לא כלל אפשרות מעין זו  ,גם אם נכון להניה

המשולש למבצע

של צרפת לאלה של ישראל וגם בין גורמים

שהידוק היחסים בין שתי המדינות בעקבות

סואץ בין צרפת

אחרים במערכות הביטחון של שני הצדדים

הסכמי ורמארס הקל את יצירת הזיקות החדשות

צבאית

גלויה .

ועבודת הצוותים המשותפים שהחלה בעקבות
ההסכם יצרו אמון הדדי והקלו את שיתוף הפעולה

ביניהן בהקשר של משבר סואץ ולא לפני כן .
,י

.

בין המערכות ניתן אף לשער שאמון הדדי זה
אפשר לצרפתים בבוא הזמן להרהר בשיתוף

כפי שהערתי בראשית המאמר  ,אני מודע לכך

אך המחשבה

שהסתייגויותי ממסקנותיו של גולני קשורות

לגייס את היחידות הלוחמות של צה " ל לטובת

בהבדלים ביוגרפיים  .אין אני רואה את עצמי

מלחמתה של צרפת במצרים לא יכלה להתעורר

כ ' שפוט ' של מישהו  ,אך אין ספק שעצם העובדה

לפני שצרפת עצמה נדחפה למלחמה ישירה

שהייתי שותף פעיל באירועים הנחקרים  ,ואולי

בנאצר  .לעניין זה הייתה הלאמת חברת התעלה קו

גם העובדה שהקדשתי שנים רבות לאתר מכן

פעולה צבאי בהיקף רחב יותר ,

פרשת המים צעד זה שינה מן היסוד גם את סוג

לחקר אותם אירועים  ,משפיעות על הבנתי אותם .

ישראל .

אך האם יש בכך כדי ליצור דעה קדומה  ,או שמא

טענתו של גולני ש ' המשבר [ בסואץ ] מצא את

ביכולתי להבין את האירועים כפי שהיו טוב יותר

ישראל וצרפת בעיצומה של הכנת תשתית

ממי שחייב להסתפק בעיון במסמכים ולכל היותר

.

הקשרים הביטחוניים של צרפת עם

לפעולה צבאית נגד מצרים ' מופרדת

(

עמ ' . ) 602

כל מה שדובר עליו בוורמארס היו כאמור פעולות

במספר עדויות

בעל  -פה ?

על האפשרות לשחזר באמצעות מסמכים מה

נחתם ההסכם

(בריטניה וישראל
באדיבות
גבעתיים )

יוסף עברון ,

מרדכי בר  -און

באמת חשבו מחבריהם כתב הרברט בטרפילד ,

נפשית לגיבורי העלילה או לאחד מקווי המדיניות

.

מבכירי ההיסטוריונים הבריטים בדור הקודם  ,כי

שעמדו במחלוקת אך הטיות כאלו עלולות לפגום

' אין לנו אלא לתת את הדעת לחיינו הפנימיים

גם בשיפוטו של היסטוריון צעיר  ,שלא היה שותף

שלנו כדי להבין כמה מעט מפנימיותו של האדם
מגיע אל העולם החיצון  ,וכמה מעט העולם יכול
להסיק ממה שרואות

עיניו ' .

.

למעשים אף אין לפסול מראש את כושרם של
' ותיקים '

היסטוריונים

עצמית

לביקורת

אמת פשוטה זו

ולרפלקסיה פקוחת עין על ההטיות האורבות

ניצבת ביסוד הפרקטיקה הבלתי נמנעת של

לפתחם ,

שאין להעניק להיסטוריונים

היסטוריונים שאינם יכולים להסתפק רק ' במה

הצעירים תעודת הכשר כזו מראש

שרואות עיניהם '  ,והם נאלצים תמיד להזדקק

במקרים שבהם הוותיקים מסוגלים לביקורת
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כשם

ומאליו .

עצמית יהיה להם יתרון ניכר על פני הצעירים ,
שנוסף לסכנת ההטיות הרגשיות והאידאולוגיות
האורבות גם לפתחם  ,לא קל להם לשחזר בנאמנות
את כל סבכי התקופה בהסתמך על מסמכים בלבד ,

המגלים תמיד רק טפח ומכסים טפחיים .
והערה אחרונה  ,כל היסטוריון חייב לפתח מידה
של

חשדנות .

כל מסמך או פרוטוקול חייב

מגלם .

להיבדק לא רק מצד הטקסט שהוא

ההיסטוריון חייב תמיד לשאול את עצמו מדוע
נאמרו או נכתבו דברים אלה ואחרים  ,לאיזה
משת דיין מסביר את
( נובמבר

) 1956

.

לפרשנות של התעודות הנחשפות לעיניהם כמו

צורך ולאיזה שימוש הם נועדו  ,ומה עשוי

גם גולני עושה שימוש נרחב ומוצדק

להצניע .

כילנו

להסתתר מאחוריהם  ,מה הם מבקשים

בגישה הרמנויטית מובהקת ומנסה להשתמש

אולם

באינטואיציה הטובה שלו על מנת להגיש לנו

לקיימה אלא אם יש בידיך מסמכים  ,או לפחות

סיפור רב  -ממדי .

רמזי מסמכים  ,העשויים לאשש את החשדות

לחשדנות הזו יש לשים סייגים

ואין

.

אולם על מנת שפרשנות כזו לא תהיה מעשה

שאתה מעלה לצערי נראה שגולני לא תמיד בחן

שרירותי ויהיה לה סיכוי לקרב את הסיפור

את יצר החשדנות שלו  ,המוצדק כשהוא לעצמו ,

.

לאמת  ,נעזרים היסטוריונים לא רק באינטואיציה

במידה מספקת כך למשל כאשר הוא מדבר על

האישית שלהם  ,הם חייבים גם לרכוש לעצמם

הערכות שראש אגף המודיעין  ,יהושפט הרכבי ,

היכרות אינטימית עם נסיבות הזמן  ,עם אופי

חזר והפיץ במשך חורף

את דעתו בדבר

השחקנים ועם ההקשר שמתוכו נכתבו הדברים

סכנת המלחמה  ,וטוען שלהערכה זו ' היה יסוד

הכלולים במסמכים ושאליו כוונו .

מודיעיני קלוש  ,אך עמדו מאחוריה גם חרדה

1956

נכונות . . .

עדויות לאחר מעשה וסברותיהם של מי שהיו

כנה מפני ההתעצמות המצרית  ,וגם

נוכחים בשעת מעשה עלולות להיות מוטות

ליצור אווירת בהלה שתשרת את החזרה  ,בסופו

מתוקף דעות קדומות  ,התלהבות יתר או מחויבות

של דבר  ,אל מדיניות המלחמה היזומה ' ( עמ '
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נראה לי שהוא חורג מעבר למה שמתירים

לו המסמכים שבחן .

