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הקדמה
חרף הביקורת הרבה שהוטחה בספרו של בני מוריס על היווצרותה של בעיית הפליטים במלחמת

העצמאות במהלך השנים שחלפו מאז פרסומו  ,לא התערער הרושם החיובי שהוא היווה פריצת דרך

ושינוי כיוון מהותי בכל הנוגע לעיסוק בנושא .

1

המתאר הכללי של העובדות שמוריס פורש בהרחבה

ובפירוט רב כבר שורטט בידי מספר היסטוריונים שקדמו לו  2 ,אולם בדרך כלל  ,במשך שנות דור ,
מאמר זה נכתב בעקבות מספר מחקרים חדשים שפורסמו בשנים האחרונות  .החשובים שבהם  :ב ' מוריס  ,מלחמות

הגבול של ישראל  , 1956 - 1949 ,תל  -אביב  ; 1996מ ' גולני  ,תהיה מלחמה בקיץ  . . .ישראל בדרך אל מלחמת סיני ,
 , 1956 - 1955מערכות  ,תל  -אביב  ; 1997ז ' שלום  ,מדיניות בצל מחלוקת  :מדיניות הביטחון השוטף של ישראל -
 , 1956 - 1949מערכות  ,תל  -אביב  1996ד ' טל  ,תפיסת הבטחון השוטף של ישראל  ,מקורותיה והתפתחותה
 , 1956 - 1949שדה  -בוקר תשנ " ח ; וכן נוגעים לענייננו אף על פי שהם עוסקים יותר בפן ההגותי ולא במעשה המדיני :
ז ' שלום  ,דוד בן  -גוריון  ,מדינת ישראל והעולם הערבי  , 1956 - 1949שדה  -בוקר תשנ " ה ; הנ " ל  ' ,עמדות בהנהגת

,

המדינה בסוגיות הסטטוס קוו הטריטוריאלי בשנים הראשונות שלאחר מלחמת העצמאות  -בחינה מחודשת '  ,שונים
בתקומת ישראל  , ) 1998 ( 8 ,עמ '
1

9 - 86ס. 1

ב ' מוריס  ,לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים  , 1949 - 1947תל  -אביב תשנ " א  .לביקורת החריפה ביותר ראה :
2 . Karsh , Fnbricating Israeli History: The ~New Historians ' , London 1997
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~ the Palestinians Leave ' , Middle East Forum , 35 , 7 ( Summer 1959 ( ,
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יצרה ישראל חזית הדוקה של השתקה והדחקה בשאלת הפליטים שאלת האשמה בהיווצרותה של
בעיית הפליטים לא הייתה בארבעים שנותיה הראשונות של מדינת ישראל שאלה אקדמית גרידא

.

אלא שאלה של קיום כפי שניתן להסיק מן ההחלטות החוזרות ונשנות של האו " ם  ,רוב מדינות העולם
תמכו בתביעתם של הערבים לזכות השיבה או למצער לזכות הפליטים לבחור בין שיבה לפיצוי  .אולם

מדינת ישראל וכל אזרחיה היהודים סברו  ,בצדק  ,שבתנאי הסכסוך כפי שהתפתח באותן שנים תהיה
שיבתם של מאות אלפי פלסטינים לתהומי ישראל בחינת הרס המדינה ושבר השאיפה הציונית להקים
ולקיים מדינה

יהודית .

בעיצומו של המאבק הזה הייתה לשאלת האשמה בהיווצרותה של הבעיה חשיבות תעמולתית עליונה
ואין זה פלא שכל דוברי המדינה והרוב המכריע של אזרחיה ניצבו מאחורי חומת ההכחשה וסירבו
להכיר ולו במקצת באחריותה של
הציונות
הכחשה

הפלסטינית .

לטרגדיה
זו

הייתה

משותפת

לכל

תחומי השיח הציבורי בישראל באותן
שנים  ,התל בהצהרות מדינאים  ,דרך
מאמרי עיתונאים וכלה בכתביהם של

היסטוריונים .

3

מאוד

מעטים

היו

הדוברים מקרב היהודים שהוקיעו את
עמדתה של ישראל בבעיית הפליטים
בעת

היווצרותה
בשנים

מתנגדיה

רבים

ולא

שלאחר

היו

מכן .

ההתנגדות הגורפת להחזרה בלתי
מבוקרת של פליטים באה לביטוי גם
ילדי עולים במבנה
בית  -הספר תערבי

בחלפה  ,לימים
קרית  -שמונה

בהיסטוריוגרפיה שביקשה לנקות את ישראל מן האשמה הזו
:

מכול וכול .

4

ספרו של מוריס היווה מפנה

1

מאוזנת של

1

משום שלראשונה יצא היסטוריון ישראלי הוצץ נגד גרסת ההכחשה ושרטט תמונה

הדרכים המפותלות שבהן התהוותה הבעיה ובכלל זה של מקרים לא מעטים שבהם גורשו הערבים גם
כאשר לא ברחו  .מוריס אף מצביע על כך שיהודי ישראל לא שפכו דמעות על מה שאירע ודאגו היטב
שהתרוקנות השטחים שנפלו בידיהם תהיה שלמה ככל האפשר ותתקיים לאורך זמן על מנת להשאיר
מרחב ליישובם של העולים היהודים וכדי להבטיח רוב יהודי מוחץ

3

במדינתם .

דוגמה אופיינית להרבה מן ההתייחסויות העיתונאיות לבעיית הפליטים היא מאמריו של ששון אשריקי  ,כביכול

מומחה לענייני המזרח התיכון  ,בעיתון חיילי צה " ל ' במחנה '  .אשריקי הקפיד לקרוא לפליטים בשם ' נוטשים ' וטען
שבעצם אין בעיה משופ שרוב ה ' נוטשים ' אינם רוצים כלל לחזור והמספרים מנופחים בכוונה על ידי מדינות ערב
המשתמשות בפליטים
4

כ ' קלף תרמית ' .

ראה  :במחנה ,

5

באוקטובר

; 1956

שם ,

12

באוקטובר

. 1956

אופייני הוא עיסוקו של נתנאל לורך בפרשת גירוש ערביי לוד ורמלה  ,ראה  :נ ' לורך  ,קורות מלחמת העצמאות ,

תל  -אביב  , 1966עמ '  . 329עוד בעניין זה ראה  :מ ' בר  -און  ,לזכור ולא לשכוח  :ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה של
מלחמת העצמאות

1958 - 1948

( בדפוס .
)
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למאבקים שניהלה מדינת ישראל בשנים הראשונות לאחר המלהמה במטרה לקיים את שליטתה

.

באותם שטחים ריקים שנפלו לידיה ולייצב את גבולותיה הקדיש מוריס את מחקרו השני גם מחקר
זה כקודמו כולל לא רק תיאור מעמיק ונרחב של העובדות אלא מנתח אותן ומספק לקורא תובנות

.

חשובות כדרכו החרוצה והקפדנית פורש מורים יריעה מפורטת של בעיות ההסתננות הערבית אל
תוך תחומי מדינת ישראל  ,של הפעילות האלימה לאורך הגבולות ובאזורי הספר ושל ניסיונותיה

.

של ישראל לסכל תופעות אלה תוך כדי כך הוא נותן בידי הקורא אבחנות חשובות המסייעות

להבנת הדינמיקה שחוללה את ההידרדרות המתמשכת ביחסי ישראל עם שכנותיה  ,הידרדרות
שהובילה בסופו של דבר למלחמת סיני בסתיו

. 1956

אולם בניגוד להשתקה ששלטה בישראל

בשאלת הפליטים באותן שנים היו רוב הדילמות שעמדו בפני מעצבי מדיניות הביטחון במחצית
הראשונה של שנות החמישים והכרעותיהם בשאלות שמעלה מוריס נחלת השיח הפוליטי בעצם

התרחשות האירועים .
אף שהגישה הביטחוניסטית מבית מדרשו של דוד בן  -גוריון שלטה בדעת הקהל והייתה דומיננטית
ללא ספק ,

5

לא פסקו הוויכוחים הן בכל הנוגע להערכת חומרתה של ההסתננות והבנת גורמיה והן

בשאלת התגובות שנתבקשו ובעיקר בעניין מדיניות הגמול

בכל הנושאים הללו ניטשו ויכוחים

6,

.

מרים כבר בשעת מעשה והדיהם נשמעו לעתים קרובות גם מתוך הממשלה עצמה חוגי השמאל
במפ " ם  ,דוברי ה ' מפלגה הקומוניסטית הישראלית ' ואנשי השבועון ' העולם הזה ' הרימו פעם אחר פעם

.

את קולם נגד המדיניות התוקפנית של הממסד המדיני והביטחוני גם גורמים מתונים יותר  ,כגון
עיתונאי ' הארץ '  ,מנהיגי המפד " ל ו ' המפלגה הפרוגרסיבית '  ,ואף גורמים מחוככי הממסד עצמו
ובראש וראשונה צמרת משרד החוץ בהנהגתו של משה שרת  ,לא חסכו דברי ביקורת קשה בפומבי
ושלא בפומבי  ,על דרכם של בן  -גוריון ומשה דיין

בניהול מדיניות הביטחון .

7

היסטוריונים רבים עמדו כבר מזמן על הוויכוח העקרוני בין אסכולת בן  -גוריון לאסכולת

שרתך

וגם

בעלי הדבר עצמם לא הסכו מילים ומאמרים לאשש את עמדותיהם בוויכוח  .שרת על פי מעמדו ומזגו

השקיע את רוב הגיגיו ביומנו ורק לעתים רחוקות יצא נגד בן  -גוריון בפומבי וגם אז עשה זאת במידה
5

ראה בעניין זה  :מ ' בר  -און ,

ירושלים  ,תשנ " ט ,
6

עמ '

' הבטחוניזם

ומבקריו '  ,הנ " ל ( עורך )  ,אתגר

הריבונות  :יצירה והגות בעשור

הראשון ,

. 103 - 62

באותם ימים רווח השימוש בביטוי ' פעולות תגמול '  ,אך הביטוי שגוי מאחר שתגמול הוראתו בדרך כלל לחיוב ,
ואילו היום רווח הביטוי פעילות גמול  .למעט ציטוטים מאותם ימים  ,שבהם נשתמש בביטוי הישן  ,נעדיף במאמר
זה את השימוש בביטוי החדש  ,המתאים יותר

7

לענייננו .

זכות ראשונים בתיאור מחלוקות אלה היא של החוקר מיכאל בריצ ' ר ,
251 -290
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ראה 14 . Brecher, The Foreign Policy :

ראה גם א ' ביאלר  ' ,דוד בן  -גוריון ומשה שרת  -התגבשות שתי

תפיסות מדיניות בקונפליקט הערבי  -ישראלי '  ,מדינה וממשל  ,א ,

2

( סתיו תשל " ב ) ,

עמ '

. 84 - 71

עמדה אופיינית

של מערכת ' הארץ '  ,אשר שיקפה במידה רבה גם את עמדת צוות משרד החוץ  ,ראה בקובץ מאמריו של העיתונאי
והדיפלומט משה קרן  ,בעיות חולפות ובעיות של קבע  ,ירושלים
8

תשל " ח .

ראה למשל  :ג ' שפר  ' ,פתרון כולל מול מיתון הסכסוך הישראלי  -ערבי  :בחינה מחודשת של ההתנגשות בין משה

שרת ודוד בן  -גוריון '  ,מ ' שטרן ואחרים ( עורכים )  ,הציונות והשאלה הערבית  ,ירושלים , 1979

,

וקדמו לו  :ש ' אהרונסון וד ' האחת ' , 162האסטרטגיה של תגמול מבוקר '  ,מדינה וממשל  ,א ,

. 99 - 77
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. 162 - 119
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רבה של זהירות .

9

אך ביקורתו המרה על דרכם של האקטיוויסטים לא הייתה בחזקת סוד ואף הגיעה

.

לכלל משבר גלוי עם פיטוריו באביב  , 1956משבר שנדון בהרחבה גם בתקשורת מותחי הביקורת
נשארו כאמור במיעוט במשך כל שנות החמישים והקהל הרהב כמו גם רוב העילית המדינית
והתרבותית במדינה תמכו באורח עקרוני בעמדת הביטתוניסטים  ,אך המיעוט המתנגד לא היה מבוטל

.

כלל ועיקר מצד משקלו האינטלקטואלי והפולמוסי ודעותיו נשמעו ברמה גיליונות ' העולם הזה ' ,

' נר '  ' ,קול העם '  New Oltlook ,ו ' על המשמר ' היו מלאים דברי פולמוס נגד בן  -גוריון ו ' נעריו '  .מוריס ,
וכמותו ' היסטוריונים חדשים ' אתרים העוסקים בשאלות מדיניותה של ישראל בראשית שנות
ההמישים ,

10

אינם מחדשים הרבה מצד האינטרפרטציה העקרונית של העובדות או מצד התפיסה

הכוללת של הרקמה בשלמותה .

.

מוריס אינו מסתיר את העדפותיו האישיות הוא חוזר ומשמיע  ,לעתים במפורש ולעתים במרומז ,

.

ביקורת מרה על דרכו של דוד בן  -גוריון בהנהגת המדינה בראשית דרכה למסיים לקרוא את ספרו
של מוריס אין כל ספק בכך שהוא מנסה להשיב לעדנתן גרסאות ישנות מבית מדרשם של שרת ,

.

אנשי מפ " ם ו ' העולם הזה ' שרת ותומכיו נכשלו בשעתם ולא הצליחו לשכנע את רוב אזרחי ישראל

בצדקת דרכם  .מורים מעלה את טיעוניהם ארבעים שנים מאוחר יותר  ,כשהוא ניצב מול קהל קוראים
שערכיו נשתנו במידה רבה  ,וששוב אין הוא משקיף על הסכסוך עם הערבים מתוך השש לעצם קיומה

.

של המדינה ומתוך ספקות בדבר עתידו של המפעל הציוני בדור שעייף ממלחמות וזכה לראות
בכרות ישראל ברית שלום עם מצרים וירדן  ,הקשות והחזקות שבאויבותיה  ,ואף ראה כיצד נפתחים

סיכויים חדשים למדיניות של שלום מול העם הפלסטיני  -סביר שגרסאותיהם של שרת ומוריס

.

ישכנעו רבים יותר מששכנעו בשנות החמישים זהו מעשה לגיטימי משום שאין היסטוריון המצליח

להתחמק מעקת נקודות המוצא האישיות שלו  .יתר על כן  ,מפרספקטיבה של עשיית השלום ולנוכח
המחלוקות הניטשות היום ברחוב הישראלי אולי יש לראות בשיח זה ברכה  ,אך האומנם נעשה כאן
ההיסטוריה ?

צדק גם לקליו  ,אלת

איני בא לערער על מגמותיהם החינוכיות של מקצת

מהיהיסטוריונים ההדשים ' בסוף שנות התשעים1נ אלא לחזור אל האירועים שהתרחשו לפני ארבעים

.

שנה ולדייק את הבנתם על פי מיטב הבנתי שלי מבהינה זו אשוב ואתפלמס עם דעותיהם של שרת

וחבריו יותר מאשר עם אלו של מוריס וחבריו .
למוטי גולני  ,דוד טל וזכי שלום יש פחות יומרות ' חינוכיות ' והם קרובים יותר לפרספקטיבה שרווחה

בשעת מעשה  .הם מנסים לנתח לעומקם את מניעיה ,

את הגותה ואת מדיניותה של העילית

.

הביטחונית של התקופה ברוב המקרים אין הם באים לבקר את בן  -גוריון אלא מנסים להבין
9

ראה  :מ  ,שרת ' ישראל וערב  -מלחמה ושלום  :הרהורים על השנים  , ' 1957 - 1947אות  ,א ,

.7-5
10

ict
the .Arab-Israeli con
ראה :
Myth and Realities , New
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"
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מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

.

מבחינה זו קרובה כתיבתם לדברים רבים שאני עצמי כתבתי במשך השנים בנושאים הללו אולם
מתברר שלהבדלי דורות יש משמעות גם כאשר אין בין נציגי הדורות השונים הבדלים עקרוניים

.

בהשקפת עולם ובערכי יסוד אני מודע היטב לכך שהבנתי את האירועים מושפעת הן מהעובדה
שהייתי משתתף פעיל בעצם ההתרחשויות והן מכך שבמשך שנים רבות חקרתי את התקופה ועיצבתי

נקודת השקפה שקשה לי להיפרד ממנה  .להיסטוריונים צעירים ' אשר לא ידעו את יוסף ' יש יתרונות

.

רבים על אלו שכותבים על מעשים שבהם השתתפו בעצמם עצם מרווח הזמן שחלף מאפשר לצעירים
יתר חירות בפרשנותם  ,לחירות זו תורמת גם העובדה שהם משוחררים מן המחויבות הרגשית שבני

.

הדור שחולל את ההיסטוריה בדרך כלל אחוזים ברשתה יתר על כן  ,היכולת להיעזר בשפע המסמכים
שהארכיונים הנפתחים בהדרגה מעמידים לרשותם מציבה את ההיסטוריונים מהדור השני בשורה

הראשונה של המחקר ההיסטוריוגרפי האקדמי .
מן המפורסמות הוא שקשה לסמוך על עדויות של בעלי דבר  ,בפרט כאשר הן נגבות זמן רב לאחר

.

שהמעשים נעשו  ,ושאין תחליף לבדיקת העובדות על פי מסמכים סברותיהם של מי שהיו נוכחים
בשעת מעשה עלולות להיות מוטות מתוקף דעות קדומות  ,התלהבות יתר או מחויבות נפשית לגיבורי

.

העלילה או לאחד מקווי המדיניות שהיו במחלוקת אך הטיות אלה עלולות לפגום גם בשיפוטו של
היסטוריון

צעיר .

אם נאמין שהיסטוריון ותיק מסוגל לביקורת עצמית ולרפלקסיה פקוחת עין

המאפשרת לו להתגבר על דעותיו הקדומות  ,ניווכח שיש לו יתרון חשוב על אחיו הצעירים  ,שהרי
לא קל לשחזר בנאמנות את כל סבכי התקופה ואף הטובים במסמכים אינם מגלים אלא טפח ומכסים

.

טפחיים מתוך דיאלוג חיובי עם ההיסטוריונים שבהם אעסוק בחיבורי זה אני מבקש לסייע להם

לחדור אל כמה מנבכי העבר שאולי יש בידי להאירם הארת יתר .
מגמת ההתפשטות  -עיצוב הגבולות
האם קיבלה ישראל את דינה של מלחמת תש " ח  ,אשר הותירה בידי הירדנים והמצרים חלקים נרהבים

למדי מארץ  -ישראל  ,ובכך הגשימה בפועל את עקרון ההלוקה שעליה החליט האו " ם  ,או שמא המשיכו
מנהיגיה לתפש דרכים על מנת להרחיב את גבולה של המדינה הצעירה ושאפו להשתלט על מלוא
שטחה של ארץ  -ישראל המערבית ? במאמר שפרסמתי בשנת

1995

טענתי

ש ' חרף

הוויכוחים והלבטים

שאף פעם לא פסקו בישראל על שאלת הגבולות הרצויים לה למדינה מאז הקמתה  ,ולמרות העובדה
שלפחות פעם אחת במשך שנות החמישים נעשה ניסיון של ממש לשנות את הגבולות ולהרחיב את

הבסיס הטריטוריאלי של המדינה  -הייתה ישראל בשנים ההן מדינה שדבקה בסטטוס קוו שנוצר

בתום מלחמת תש " ח וביקשה להגן עליו ' .
בו  -זמנית שתי מגמות הפוכות  .מגמה אחת ' התבטאה בהצהרותיהם הפורמאליות של אישים מרכזיים
12

בתגובה על מאמר זה טוען זכי שלום שבאותן שנים רווחו

בהנהגת המדינה בדבר נכונותה של מדינת ישראל להגיע להסדר שלום עם מדינות ערב על בסים
12

מ ' בר  -און  ' ,סטטוס קוו לפני או

בתקומת ישראל ,

5

,

תשנ " ה )  ,עמ

אחרי ?

' 111 - 65

הערות פרשנות למדיניות הביטחון של ישראל  , ' 1958 - 1949עיונים

.
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מרדכי

ץתדרה 20

בר  -און

.

קווי הגבול שנקבעו לאחר מלחמת העצמאות ' אך במקביל התקיימה גם מגמה הפוכה  ,אשר ' שיקפה
את הפן הפחות פורמאלי של תפיסת הסטטוס קוו הטריטוריאלי  ,ובאה לידי ביטוי בהפגנה מתמשכת

.

של אי  -שביעות רצון ממפת קווי שביתת הנשק ' לדעתו
של שלום אין להמעיט בחשיבותן של העמדות הלא -
פורמליות  ,משום ש ' ביטויין תרם רבות להיווצרותה של

אווירה  ,שבה הוצגה המפה הטריטוריאלית שנתגבשה
מלחמת העצמאות

לאחר

כ " התמצה "

וממילא עודד ,

בנסיבות מסוימות  ,נקיטת פעולה מצד ישראל לשינוי
הסטטוס  -קוו

הטריטוריאלי ' 3 ,י

מוריס מרחיק לכת  .לפי גרסתו הייתה השאיפה לכבוש את
ארץ  -ישראל כולה עד הירדן ועד סיני הקו המרכזי שהנחה

את מדיניותו של בן  -גוריון לאורך כל אותה

תקופה .

לדעתו הייתה שאיפה זו נחלת כל העילית שקבעה את

המדיניות .

בדברי

הסיכום

שלו

טוען :

הוא

' מגמת

התפשטות רבת  -עוצמה איפיינה הן את האידאולוגיה

הציונית והן את החברה הישראלית ' .

!4

טענה זו ככל שהיא

נוגעת לתקופה שקדמה להקמת המדינה וככל שהיא
נוגעת לרעיון הציוני בכללו  ,אף שהיא סוחפת מדי ,
צודקת ביסודה  ,אך גם מובנת מאליה  ,שהרי הציונות קמה
על מנת לרכוש בעבור העם היהודי כברת קרקע שאליה
יוכל להתקבץ  ,ושעליה יוכל להקים את

ריבונותו .

עד

בוצעה ההתפשטות הציונית בדרך של רכישת

1948

.

קרקעות  ,נישול פלאהים ויישובם של יהודים במקומם גם
מלחמת העצמאות הפכה במהרה למלחמת השתלטות על
טריטוריה  ,כלומר מלחמת התפשטות

ונישול .

התמיהה

שיש לתמוה אינה מדוע הצליחו היהודים להשתלט על
גבולות המדינה
משורטטים מחדש
על גבי מפת ארץ -

ישראל המנדטורית
בכרזה לכבוד השנה
השנייה לעצמאות
ישראל

שהרי אין ספק שצה " ל היה מסוגל לכבוש את מה שנותר בידי אויביו בחורף

כן מתוקף ההלטה מודעת של ההנהגה המדינית .
13

14
15

ראה מאמרו של שלום ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 438

עמ '

תש " ט ונמנע מעשות

15

. 149

בן  -גוריון התפלמס רבות עם חוגי ' חירות ' ו ' אחדות העבודה ' שטענו נגדו כי נמנע מלייצב את גבולות המדינה
לאורכו של הירדן  ,שלפי טענתם היה גבול היסטורי וגבול טבעי  ,אך הוא לא התכחש לכך שגם לדעתו היה צה " ל

.

מסוגל לכבוש את הגדה המערבית ואת רצועת עזה והוא מנע זאת מטעמים מדיניים ולא מטעמים צבאייפ ראה

פרטים אצל  :שלום  ,דוד בן  -גוריון ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

עמ ' 190 - 187

.
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אכן מאוויי ההשתלטות על ארץ  -ישראל כולה לא פסו מן החברה הישראלית גם לאחר שמנהיגותה
ההליטה להימנע מכך  ,וכפי ששלום מתעד היטב  ,גם בקרב המנהיגות עצמה המשיכו לרחוש מתחת
מבחינה
לפני השטח המאוויים לראות בהגשמתה של הציונות במלוא שטחה של ' ארץ אבותינו '  .גם
ביטחונית מובהקת היו קווי שביתת הנשק גרועים וקשים להגנה  ,כפי שבן  -גוריון עצמו הודה בפני
ועדת החוץ והביטחון זמן קצר לאחר סוף המלחמה  ' :הגבול שלנו הוא רע

ארוך

מאד . . .

.

ביותר . . .

גבול היבשה הוא

.

הוא גם מתפתל בגבול היבשה אין לנו שום הגנה טבעית ' 6י

השאיפה להקים את המדינה היהודית במלוא שטחה של הארץ ליוותה כל אהד מן המנהיגים הציונים

במשך שנים רבות עד לכינונה של המדינה היהודית  ,ואין זה פלא שבסופה של המלחמה חשו כולם
אף המתונים שקיבלו את דינה של מלחמת תש " ח ,
שכאשר נדמו התותחים בחורף

תש " ט

בטעמו המריר של חוסר השלמות .

17

,

ניתן להניח

הרגישו רוב הישראלים ש ' ההישגים הטריטוריאליים שהניבה

המלהמה לא מיצו את חזון הארץ המובטחת ' .

18

אפילו אדם מתון ופשרן כוולטר איתן  ,מנכ " ל משרד

החוץ  ,היה מסוגל להביע מדי פעם את דעתו שבסופו של דבר לא יעמדו כל הקשיים ' בפני ההגיון של

יישור הגבול ' .

19

לכן קל מאוד להיסטוריונים לצטט ציטוטים המעידים כביכול שגם לאחר תש " ה לא

.

ויתרו מנהיגי ישראל על מזימות לבם אף על פי כן אין לקבל את מסקנתו של שלום כי שתי המגמות

 זו שהשלימה עם תוצאות המלהמה וזו שביקשה להרחיב את הגבולות  ' -דרו בכפיפה אחת '  ,מסקנהשמשתמע ממנה כי יש לייחם לשתי המגמות משקל שווה או לפחות דומה  ,הכרעות מדיניות עשויות

להיות מושפעות מחלומות ישנים  ,ממאוויי נפש ומ ' זרמים תת  -קרקעיים '  ,אך בסופו של דבר קובעים

.

שיקולים ענייניים ומסגרת המציאות שבתוכה יש להכריע לכן עם כל העניין שיכול להיות בנבירה
במניעים רדומים וחבויים  ,מה שחייב לקבוע עבור ההיסטוריון בבואו לסכם את המדיניות שהוא מתאר

.

ומנתח הן ההכרעות שננקטו בפועל בטענתו של שלום  ,הנכונה כשהיא לעצמה  ,ש ' מפת גבולות
שביתת הנשק היתה מקובלת על מדינת ישראל בעיקר משום שהיא מחוייבת המציאות בתוקף הנסיבות

המדיניות  ,הצבאיות והדמוגרפיות שנוצרו בתום המלחמה ' אין רבותא  .מה שחשוב הוא העובדה
המוצקה שברובה של אותה תקופה קיבלה ישראל את הדין  ,ואף שלא ראתה ' במפת הגבולות הנוכחית

.

מפה טובה בפני עצמה '  ,הסכינה עם גבולות אלה ושאפה לבססם דווקא התקופה הקצרה יחסית ( כשנה
ומחצה

)

שבה עלו על הפרק ברצינות תכניות התפשטות מחזקת היגד כללי זה .

מוטי גולני מראה בצורה משכנעת שבאביב

1955

הגיעו בן  -גוריון ודיין למסקנה שהסכמי שביתת

הנשק חדלו לשרת את האינטרסים הביטחוניים של ישראל  ,ושיש לבטלם ולהחליפם בהסדרים אחרים

.

ואף לשנות את קו הגבול עם מצרים באפריל באותה שנה הציע בן  -גוריון לממשלה בראשותו של
16

מצוטט מפרוטוקול ישיבת ועדת המוץ והביטחון של הכנסת ,

פתיחה ) ,
17

עמ '

25

ביולי

; 1949

ראה במאמרו של שלום ( לעיל  ,הערת

. 115

על הרצון להמשיך את מלחמת העצמאות ולכבוש את מלוא הארץ ראה  :ז ' צור  ,מפולמוס החלוקה עד תכנית אלון
( מחברות מחקר  ,ז )  ,אפעל  , 1982עמ '  . 76 - 70מנהיגי ' חירות ' ו ' אחדות העבודה ' התמידו בשאיפה זו לאורך כל
שנות החמישים  .ראה למשל דברי יצחק טבנקין בישיבת מרכז מפ " ם  ,שפורסמו בחוברת בהוצאת חברי המפלגה

תומכי עשרה גלילי  -ליבשיץ  -בר  -יהודה  :בשאלות המפלגה  ,תל  -אביב תש " א  ,עמ ' , 7
המראות שתחושת ההחמצה לא פסחה גם על בן  -גוריון וחוגו  ,ראה  :מאמרו ( שם ) ,
18

מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '

. 438

. 22

שלום מביא מובאות רבות

עמ '

124 - 112

.

מרדכי בר  -אזך

.

לביצוע רוב הציטוטים שמביא שלום המעידים על לבטים בדבר כריתת הוזה שלום עם המלך
עבדאללה  ,צעד שהיה מחייב מיניה וביה הכרה ישראלית בסיפוח הגדה המערבית וירושלים העתיקה
לממלכת ירדן  ,מוכיחים שהנימוק המרכזי לאותם לבטים היה נעוץ בחשש שמא מחמת אי היציבות

של השלטון ההאשמי תיפול ממלכת ירדן בידי כוהות אחרים .

29

יתרה מזו  ,חרף כל אותם לבטים תמכו

בן  -גוריון ושרת בסופו של דבר בהצעה להכיר בסיפוח הגדה המערבית לממלכת ירדן וציינו חזור

וציין שמכל מקום ' לישראל אין כוונה רצינית ליזום מלחמה לכיבוש השטח מידיה ' .

30

בראשית שנות החמישים העלה המטה הכללי מדי פעם הצעות להשתלט על אזורים מוגבלים בצפון
ירושלים ולעתים גם על הר חברון  ,ומדי פעם אף הורה בן  -גוריון לצה " ל להתכונן לביצוע מבצעים

מעין אלו .

31

אך מה שחשוב בהקשר זה הוא שאף פעם

אחת במשך כל שנות החמישים לא עלתה בממשלה
הצעה לכיבוש מלא של הגדה המערבית עד

הירדן .

גולני מתאר בספרו בפירוט רב את המצב המיוחד של
ישראל בשבועות שקדמו למערכת סיני  ,כאשר סכנת
כניסתו של הצבא העירקי לירדן מחד גימא והאפשרות
של מהפכה פרו  -נאצרית בירדן מאידך גיסא הגבירו
במידה רבה את החשש שישראל תיאלץ לבצע פעולות

מניעה בגבולה המזרחי  .גולני משתמש בצדק בתיאור
השתלשלות ההכנות לפעולה אפשרית בחזית המזרח
כדי להסביר את הצלחת
ישיבת

' ההונאה ' שבה

הצליח צה " ל

ועדת

שביתת הנשק

הישראלית  -הירדנית
בק " מ ה  48 -בדרך

לאילת .
הנציג הישראלי
רב  -סרן אלוף אדלמן

רצון לנצל את ההזדמנות של מלחמה נגד מצרים בגיבוי צרפתי . . .
בחזית המזרחית  . . .הן בן  -גוריון והן דיין ביקשו לסלק את ירדן מתחומי ארץ ישראל המערבית ' .

על מנת לעשות מעשה  ,אפילו מוגבל
33

מוריס

אוחז במשפט זה כמוצא שלל רב ומוסיף הפרזה משלו  ' :שניהם [ בן  -גוריון ודיין ] האמינו וקיוו כי ירדן
תיסחף למלחמה ותיתן בכך עילה לישראל לכבוש  ,סוף סוף  ,את הגדה
אין כל שחר  ,וגם החומר שחושף גולני עצמו אינו מצדיק

המערבית ' .

34

להערכות אלה

אותן .

פרשת האפשרות שישראל תידרש לפעולה נרחבת בגדה המערבית ואף לכבוש חלקים ממנה מורכבת
29

בן  -גוריון נימק למשל באוזני ראובן שילוח את היסוסיו בדבר הסכם עם המלך עבדאללה בכך

ש ' ספק

אם רצוי

לנו עכשיו הסדר פוליטי עם עבדללה [ משום ] שעבר הירדן אינו דבר יציב וטבעי  ,אלא אדם אחד  ,שיכול למות

.

בכל רגע ' ראה  :יומן בן  -גוריון ,

המלך אמנם
30

.

בפברואר  , 1951אב " ג ראוי לציין שזמן קצר לאחר שדברים אלה נכתבו

13

נרצח .

ראה דיון מפורט בעניין במאמרו של שלום ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

בן  -גוריון ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
של צה " ל  ,אפריל

עמ '

. 213 - 208

הציטוט המובא לעיל הוא מדברי שרת בכנס סגל הפיקוד הבכיר

. 1950

31

ראה למשל יומן בן  -גוריון  ,מיום

32

ראה  :גולני ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ

עמ ' . 358

עמ ' 127

132 -

וכן ציטוטים שונים בספרו  ,דוד

11

באוגוסט

1953

' 361 - 351

.

 ,אב " ג .

33

שם ,

34

ב ' מורים  ' ,מלחמת הברירה הראשונה ' ( ביקורת על ספרו של גולני )  ,ספרים  ,הארץ ,

27

באפריל , 1998

עמ ' - 4

5

.

מרדכי בר  -אוך

מהירה של המלחמה לשטחו של האויב אלא גם בשאיפה להכות באויב מכה מקדימה  .הממד ההתקפי
של דוקטרינה זו נבע ביסודו ממצוקות

מגננתיות .

החשש מפני מלחמה שתחל ביזמת הערבים

בגבולות קשים להגנה אל מול יישובים חדשים המיושבים על ידי עולים שזה מקרוב באו  ,ושכושר
עמידתם במסות המלחמה טרם נבחן  ,והצורך לנטרל את חילות האוויר של האויב בשלב מוקדם ככל

.

האפשר של הלחימה  -כל אלה היו מצוקות מגננתיות מסקנתם של מתכנני האסטרטגיה של צה " ל
הייתה שיש לשאוף לכך שצה " ל לא ייחשף ליזמה התקפית של האויב וימצא דרכים להיות תמיד

הפותח במלחמה  .מגמה זו יצרה מצב שבו בפועל הרבה לפני שהערבים הגיעו אל קו התחלת המלחמה
מיהרה ישראל לתקוף  ,ובכך הפכה את ההשש ממלחמה לנבואה המוגשמת על ידי החרד  ,לאו דווקא

חרדים .

על ידי מי שממנו

.

גם מדיניות הביטחון השוטף טמנה בחובה את גרעיני המלחמה הכוללת הצבעתי כבר על פוטנציאל
ההסלמה שהיה נעוץ בעצם טבען של פעולות

הגמול .

44

דוד טל מעמיד במרכז ספרו את ההבחנה

המקובלת מאז אותם ימים בין ביטחון שוטף לביטחון יסודי וטוען שעד מבצע קדש עסק צה " ל בראש

.

ובראשונה בפתרון בעיות הביטחון השוטף כל הצעדים שנקטה ישראל באותן שנים  ,גם הצעדים
ההתקפיים  ,לא נועדו לשנות את המשטר שקבעו הסכמי שביתת הנשק אלא רק להבטיח שהוא ימשיך

.

להתקיים על פי הפרשנות הישראלית והאינטרסים של ישראל האסטרטגיה של הביטחון השוטף לא

.

שאפה להפר את ההסכמים אלא רק למתן את הקשיים והנזקים שהם הסבו לישראל ' הוויכוח נסב

בעיקרו '  ,לדברי טל  ' ,על השאלה כיצד להמשיך ולקיים את משטר שביתת הנשק  ,לא על השאלה

האם לקיימו ' .

45

במבחן הכוונות אמירה זו נכונה ביסודה  ,אולם ההפרדה החריפה בין הביטחון השוטף

לביטחון היסודי מחמיצה מספר דקויות חשובות ואינה מספקת תובנה מספקת לדיאלקטיקה שפעלה

בין שני המישורים בו  -זמנית .

46

מאחורי הגיון פעולות הגמול עמדה תמיד סכנת המלחמה הכוללת  .כשם שפעולות הגמול נתפסו
בראש ובראשונה כמערכת של הרתעה  ,כך יש לראות את הפעולה הבודדת כאזהרה המכילה מיניה

.

וביה הצהרה בדבר הנכונות להסלים את השימוש באמצעים אלימים בסופו של דבר התחוללה גם
מלחמת סיני בעקבות תחושת הכישלון של הפעולות שנקטה ישראל עד אז ברמת אלימות נמוכה
יותר  .גם ברמת ' מלחמות הגבול הקטנות ' בשלה והתעצמה הנכונות לנקיטת יזמות התקפיות בתחום

.

' המלחמה הגדולה ' אירועי התקופה הזו לא עוצבו מכוחה של ' מגמת ההתפשטות רבת  -העוצמה

שאיפיינה את האידאולוגיה הציונית ' ,

47

אלא מכוחה של דינמיקה בלתי נמנעת שהניעו מצב הביטחון

שבו מצאה ישראל את עצמה לאחר מלחמת העצמאות והאופן שבו ישראל תפסה את מצבה הביטחוני .
44

מ ' גולני

מ ' בר  -און  ' ,פעולות הגמול כמערכת של הרתעה ' ,
ישראל בשנות ה  , 50 -מערכות  ,תל  -אביב , 1994
טל ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 3
לפי מיטב ידיעתי  ,את ההבחנה בין שני מונחים אלה פרסם ברבים לראשונה שמעון פרס במאמרו ' בטחון שוטף
ובטחון יסודי '  ,ניב הקבוצה  ,ג  ,ג  ( ,סיוון תשי " ד )  ,עמ '  ; 417 - 413המאמר כלול גם אצל  :הנ " ל  ,השלב הבא  ,תל -
עמ '

45

46

אביב , 1965
47

עמ ' - 9

ראה לעיל  ,הערה

) 15

14

.

( עורך ) ,

' חץ שחור ' :

. 126 - 91

.

ביתר פירוט על נושא זה ראה  :בר  -און ( לעיל  ,הערה

. ) 12

פעולת עזה ומדיניות הגמול של

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

מסקנתו של טל ש ' ישראל לא ראתה בפעולות התגמול מכשיר אסטרטגי לניהול יחסיה עם מדינות

ערב ' מחטיאה את משמעותן של פעולות הגמול בעיני בני הדור ההוא גם מבחינה נוספת  .ההסתננות ,
האלימה ואף הבלתי אלימה  ,הציבה בפני מדינת ישראל של ראשית שנות החמישים בעיה
' אסטרטגית ' ממדרגה ראשונה  ,משום שלא היה מדובר בהצקות שוליות ובהקזת דם קלת ערך אלא
במאבק יסודי על כושרה של ישראל לשלוט שלטון מלא במלוא שטחה כפי שנקבע בהסכמי שביתת

הנשק  ,לאכלסו ולפתחו  .טל עצמו מביא מספר מובאות מדברי מנהיגי הדור המפריכות את מסקנתו .
אמר דיין  ,אלוף פיקוד הדרום  ' :איני יודע כל שיטה אחרת לשמור על הגבולות  .אם יתנו
ביוני
1950

הרי שמחר אין גבולות למדינת ישראל ' .

לרועים ולקוצרים לעבור את הגבולות ,
הרהבה

48

גם עניין זה דורש

והעמקה .

כיברש השיומה  -ירי

על מנת להרוג

אפשר שמלחמת העצמאות אכן לא סיימה את מהלך ההתפשטות שאפיין את התנועה הציונית

מראשיתה  .ההל מחורף  , 1949לאחר שמנהיגי המדינה החליטו לוותר על המשך ההתפשטות כלפי

.

חוץ  ,הופנו ' מאמצי ההתפשטות הציוניים ' כלפי פנים בשנות החמישים התבטאה ההגשמה הציונית
בראש וראשונה בעלייה ההמונית  ,בהתיישבות ההמונית ובמאמצים לגיבוש האומה החדשה בתהומי

.

.

המדינה לכל אלה היה גם היבט טריטוריאלי וצבאי בתום המלחמה נותרו בידי ישראל מרחבי קרקע

.

גדולים שהיו ריקים מיושביהם הערבים אולם בגלל הצמצומים הדרמטיים שחלו בגודלו של

צה " ל

.

לאחר השחרורים ההמוניים הייתה אחיזתה של ישראל בשטחים הללו רופפת גם בעיצומה של
המלחמה לא קיים צה " ל קווי חזית רצופים וקטעים ארוכים לא נשלטו באורח יעיל  ,אך באביב ובקיץ
תש " ט צמצם צה " ל את משלטי הגבול באופן דרסטי ורצועות קרקע ארוכות ביותר לאורך כל
הגבולות נותרו

פרוצות .

49

הסיורים המעטים והמארבים המזדמנים

להבטיח שליטה ישראלית במרבית שטחה של המדינה .

קיים לא היה בהם כדי

שצה " ל

50

.

פתרון בעיה זו לטווה ארוך היה כרוך בהתיישבות צפופה של יהודים בשטחים שנותרו ריקים אך
תהליך זה עתיד היה להימשך שנים רבות ובינתיים ניטשה באזורים רבים מלהמה על השליטה
הממשית

בשטח .

מלחמה זו התנהלה באופן יום  -יומי בין צה " ל ומשמרותיו הדלילים ובין רבבות

הפליטים שסולקו מאותם אזורים וביקשו עתה בלהט רב לחזור אליהם ולו רק למשך לילה אחד או

.

שניים השליטה הציונית במרחבים שכבש צה " ל בתש " ח הייתה ארעית בלבד  ,המאבק עליהם לא
48

49

50

טל ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 38
על היערכות צה " ל לאורר הגבולות לאחר מלחמת העצמאות ראה  :דיין ( לעיל  ,הערה , ) 26
החל מסוף שנת

1949

ועד אמצע שנת

1950

עמ '

. 103 - 93

שירתי כמפקד פלוגה בחטיבת נבעתי  .פלוגתי התפרשה לאורך כל

גבולו של פרוזדור ירושלים  ,מלטרון עד עמק הארזים ומי נפתות וממלחה עד חבל עדולם  .בכל הגזרה הוחזקו רק

.

שני משלטים  ,האחד בנטף והאחר במבוא בית " ר  ,ובכל אחד מהם היו שתי כיתות יתר הכוח ( כארבעים איש )
הופעל במשימות מזדמנות של סיור ומארבים וראה את מכתבו של המפקח הכללי של משטרת ישראל אל ראש

.

הממשלה המבקש להסב את תשומת לבו ' למצב גבולות המדינה  ,שהינם פרוצים לגמרי  ,ותנועת מסתננים לארץ . . .
מתנהלת כמעט ללא הפרעה '  .מובא אצל  :טל לעיל  ,הערת פתיחה  ,עמ ' . 28
(

)

ע11

ק,

מרדכי בר  -און

הושלם עם חתימת הסכמי שביתת הנשק וניתן לתאר את קורות מדיניות הביטחון של ישראל בשנות
החמישים הראשונות כמאבק מתמשך על מרחב השליטה והריבונות בתהומי הקווים הירוקים שנקבעו

בהסכמי שביתת הנשק .

51

אין זה מקרה שדיין חזר ודיבר על הקשר ההדוק בין מעשי החיילים לאורך

.

הגבול לבין צורכי ההתנחלות והשתלטות על השממה דבריו
המפורסמים על קברו של רועי רוטברג מנחל  -עוז הפכו לאחד

הביטויים העזים של אותו קשר  ' :דור התנחלות אנו  ,ובלי כובע

פלדה ולוע תותה לא נוכל לטעת עץ ולבנות בית  .לילדינו לא
יהיו היים אם לא נחפור מקלטים  ,ובלי גדר תיל ומקלע לא נוכל
לסלול דרך ולקדוח

מים ' .

52

ובדברים שנשא ביום הזיכרון להללי

צה " ל בתשט " ז אמר  ' :לחימתם ועמידתם ללא חת היו לנחלה לעם
כולו  .כוחם יצוק בצינור המים המוביל לניצנה  ,בעצים הניטעים

בהר  ,בדיג בכנרת  ,בקידוחי הנפט ובמסלת הברזל הנחפרת בנגב .

עמנו הם בברזל המונף ובאבן הניבנית ' .

53

המאבקים על השליטה באזורים המפורזים בגבול הסורי ובגבול
המצרי והמאבקים על סימונו המדויק של הגבול עם ירדן וברצועת
עזה היו כרוכים במשך שנים רבות גם בלחימה ממשית בין

לצבאות

ערב .

54

צה " ל

אך את עיקר מאמציו ומשאביו השקיע צה " ל

באותן שנים במאבק על שטחים שעל חזקתה של ישראל בהם לא

.

היה כלל ויכוח במישור הלגאלי והדיפלומטי השאלה אם אמנם
מקיימת ישראל באופן מלא ובלתי מופרע את ריבונותה בצומת
האלה או בפסגות הגלבוע לא הייתה כלל שאלה תאורטית ; זו
הייתה שאלה ממשית ביותר  ,משום שהיא העמידה בספק את

כושרה של ישראל להושיב יהודים באותם שטחים ,
יריי רלרדו~ ר* רץ
מעורערת ייף
ףיי 54ייףף -ייעורי
!
הפיתוח
מחר החיחרח
את קצב
יהתיטיד ? ( ח
מוגדרת ולהמשיך
על! כברת ארץ
בלתי
מבוקשה להקים ריבונות יהודית

לממש את

על קברו של רועי

רוטברג
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היישובי והכלכלי ללא מעצור שרת ביטא היטב את ' הניגוד שנוצר בין אופיים המקפיא של [ הסכמי

51
52

לתיאורים מצוינים של מצב זה ראה  :מורים ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
הנוסח המלא מובא אצל דיין ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ ' . 191
דומות במספר מאמרים  ,שהממצה מכולם הוא מאמרו ' פעולות התגמול כאמצעי להבטחת השלום '  ,סקירה חודשית ,
אלול תשט " ו  ,עמ '  . 11 - 8מאמר זה הופיע בעיבוד קל תחת הכותרת ' פעילות צבאית בימי שלום '  ,במחנה 14 ,
בספטמבר  21 , 1955בספטמבר  , 1955ובעיבוד מסוים ראה  :מערכות  ,קיח  -קיט ( ניסן תשי " ט )  ,עמ ' . 61 - 54
עמ '

; 83 - 44

( שם ) ,

המחבר .

53

העתק מצוי בידי

54

על מאבקים אלה בגבול הסורי ראה  :א ' שלו  ,שיתוף פעולה בצל עימות  ,תל  -אביב

.

עמ '

. 41 - 23

בניסוחים יותר רציונליים וביתר פירוט ביטא דיין השקפות

1989

.

בשנות השישים הפעיל

צה " ל בגזרה הזו גם שריון  ,תותחים ומטוסי קרב  ,ראה  :א ' כהן  ,ההגנה על מקורות המים  :מדיניות הפעלת חיל -

האוויר לתקיפה בגבול ישראל  -סוריה  , 1967 - 1956 ,תל  -אביב תשג " ב ; י ' טל  ,בטחון
תל  -אביב תשנ " ו  ,עמ '

. 138 - 136

לאומי  :מעטים מול רבים ,

ראה גם  :א ' חשביה  ' ,התארגנות ללחימה '  ,צה " ל בחילו  :אנציקלופדיה לצבא

ולבטחון  , 7 ,חיל השריון  ,תל  -אביב , 1981
אביב  , 1979עמ ' . 132 - 117

עמ '

. 71 - 61

פרטים רבים מצויים גם אצל  :י ' רבין  ,פנקס שרות  ,תל -

שביתת הנשק ] לבין כורה הפיתוח וההתקדמות

ידי עינוי סדרי בראיטיח ויצירת

של המדינה 7יל

עובדות חדשות ' .
המושג

.

ט.

י:

55

השממה " ,עפן

כיבוש

.
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אדמות ' גזולות '  .מפעל ההתיישבות היהודית נראה להן כקביעה בלתי צודקת והד  -צדדית של עובדות

.

על קרקעות המריבה את המאבק הזה ניהלו בדרך כלל באורה ספונטני אלפי המסתננים שחזרו לילה

.

לילה אל שטחי המריבה מדינות ערב לא היו מסוגלות ברוב המקרים לנקוט בעניין זה צעדים צבאיים

יזומים אך גם לא נדרשו לכך  .די היה אם לא מיחו בידיהם של אלפי הפליטים שניסו להיאבק במאמצי

.

ההתפשטות הציוניים ולא נקטו נגדם צעדי מניעה יעילים מנקודת ראותה של ישראל היה כיבוש

.

השממה באותן שנים לא רק מבצע יישובי אלא גם מבצע צבאי הסברו הפסיכולוגיסטי של מוריס
שהתעקשותה של ישראל על כל פיסת קרקע נבעה מכך ש ' במרוצת אלפי שנים נאסר על יהודים
בתפוצות הגולה  ,רובם ככולם  ,להיות בעלי קרקעות ' הוא פשטני ומתאים יותר למאמר

בעיתון .
56

המאבק לא ניטש על פיסות קרקע אלא על זכותה של ישראל ליישב את האדמות שכבשה במלהמה .
מן הסתם הבינו הערבים היטב את טיבו העמוק של המאבק הנטוש  .מאחר שבמרכז מאבקם בישראל
עמדה תביעתם הנחרצת לזכות השיבה  ,ביקשו לוודא שאותן טריטוריות שהיו בבעלותם של ערבים
יישארו ריקות עד

לשובם .

57

הם הבינו היטב שהזמן משחק בעניין זה לידיה של ישראל משום

.

שהעלייה ההמונית ויישובה על הקרקע הולכים ויוצרים בשטח עובדות בלתי הפיכות לפי שעה קצרה
ידם לשוב ולהילחם על השליטה בארץ  -ישראל בכוח צבאותיהם  ,אולם לנגד עיניהם הלכה ונוצרה
מעין מלחמה עממית של רבבות פליטים פלסטינים שביקשו לילה לילה לשוב ולאשש את אחיזתם ,
55

שרת מצטט ביומנו את דבריו בכנס ציוני אמריקה שהתקיים בירושלים בסתיו

 , ) 41א ,

עמ '

. 82 - 81

,

עמ '

. 1953

ראה  :שרת ( לעיל  ,הערה

. 138

56

ראה  :מוריס לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

57

מאבקם העיקש של הסורים למנוע פעילות ישראלית בחלקות שהיו בבעלותם של ערבים באזורים המפורזים לפני

נסיגתם היה אופייני וסמלי  .ראה בעניין זה  :שלו  ( ,לעיל  ,הערה , ) 54

עמ '

184 - 149

.

הדרכת מתיישב
בש מוש בנשק

קתדרה 132

מרדכי

בר  -און

.

בין אם בדרך קבע ובין אם לשעה  ,באדמות שנגזלו מהם המוטיווציה של המסתנן הבודד תוארה יפה
בידי מוריס  ,אך במובן הכולל  ,כתופעה המונית ולא כל שכן כפי שהבינה ישראל את הדברים  ,יש
לראות בהסתננות ובהתמודדות עמה בראש וראשונה המשך של המאבק הבסיסי בין הציונים  ,שביקשו
לעצמם טריטוריה שבה תמומש הריבונות היהודית  ,ובין הערבים  ,שביקשו למנוע מהם זאת ככל

.

יכולתם ההבחנה בין הסתננות תמימה להסתננות אלימה  ,שהציע לראשונה מוריס  ,מדגישה את הצד

מושב העבדים
כעס בחבל לכיש ,

שנות החמישים

הטרגי של התופעה ההיסטורית במישור האישי אך אין בכוחה להסביר את חריפותה במישור
1

הקולקטיבי  .היא אינה מעלה ואינה מורידה מן הנחישות ששני הצדדים גילו  ,כל צד על פי דרכו
ויכולתו  ,במאבקם על ' אדמת המולדת '

.

הקושי שניצב בפני ישראל נבע לא רק מהיקף הבעיה אלא דווקא מן העובדה שמן הצד הערבי התבטא

.

המאבק הזה בתופעה סטיכית ובלתי רשמית את המלחמה הזו ניהלו הערבים באמצעות המוני

פלסטינים עקורים ועל פי רוב לא מזוינים  ,בדיוק

כשם שבימי האנתיפאדה ניהלו את מאבקיהם נגד

.

כיבושי מלחמת ששת הימים באמצעות ילדים זורקי אבנים ותולי דגלים על עמודי חשמל המונים
אלה לא נשלחו על ידי ממשלותיהם וצבאותיהם  ,אולם טעות היא לראות את מעשיהם רק כעניינם

.

הפרטי  -הם נטלו חלק במאבק כולל של עמם אין ספק שגם אם מחמת פחדם מן הגמול הישראלי
נאלצו השלטונות לפרקים לרסן את תופעת ההסתננות  ,לא יכלו אותן ממשלות ואף לא רצו להעמיד

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

.

את עצמן כמגינות היהודים ומאשררות את אחיזתם באדמות הערביות בשיחה עם מיופה הכוח
האמריקני בירדן אמר המלך הוסיין בגילוי לב :

' כאשר

אני משתמש בהשפעתי במגמת ריסון  ,אני

.

משחק באש כל פעולה שניתן לפרשה כאילו היא מהווה שיתוף פעולה עם ישראל עשויה להביא

להדחתי ' .

58

כפי שמוריס עצמו מתאר ומתעד היטב  ,לעתים קרובות תמכו גורמי שלטון בהמונים

שנאבקו לבטל את משמעותם של הקווים שדיפלומטים וגנרלים קבעו בהסכמיהם  ,ובוודאי לא מיחו

.

בידיהם הם ניסו מדי פעם למתן את פגיעתם של המסתננים אך עשו זאת תמיד בלב

ולב .

59

אכן

בתנאים המדיניים והפסיכולוגיים שנוצרו לאחר שישראל השתלטה במלחמה על שטחים ' ערביים ' כה
נרהבים וגרמה  ,כך או אחרת  ,לעקירת תושביהם ממקומם  ,ספק עם מנהיגי הערבים היו מסוגלים

.

לנקוט מדיניות אחרת אך האם ניתן היה לצפות מישראל לנקוט מדיניות

אחרת ?

שאלה של מידה
באחד הפרקים הטובים בספרו מתאר מוריס את פגיעתה הקשה של ההסתננות בישראל בכלל

.

ובמתיישבים היהודים באזורי הספר בפרט הוא מספר שבשנות החמישים המוקדמות סבלה ישראל
מ 15 000 - 10 000 -

,

,

.

מקרי הסתננות מדי שנה הוא מתאר כיצד נטשו מתיישבים את בתיהם בלילות

כדי להתכנס יהד באחד הבתים ' כדי שתהיה הרגשת בטחון '  ,ומביא מדבריו של אחד מפעילי
ההתיישבות

שטען  ' :לא נוכל להמשיך ולהעלות יישובי

עולים . . .

יסודי במערכת ההגנה על היישובים מפני מכת ההסתננות ' .

באזורי הספר מבלי שיבוא שינוי

60

המסקנה המתבקשת  ,לעניות דעתי  ,מתיאוריו של מוריס נחרצת  :שום ממשלה ושום מנהיג אחראי
בישראל  ,אפילו לא המתון ביותר  ,לא היו מסוגלים להשלים עם המצב הזה ונאלצו לעשות ככל
יכולתם כדי להקטין במידת האפשר את פגיעתה של מכת ההסתננות רחבת ההיקף שסיכנה את

.

התהליך הציוני השאלה אם אמצעים אלה או אחרים היו יעילים או לא  ,היא שאלה אחרת ועוד נשוב

.

אליה הדבר המרכזי הוא עצם הדחף שישראל נדחפה באותן שנים שלא להרפות מלחימתה בתופעה
ולא לוותר על שום אמצעי  ,גם אם תועלתו אינה מוכחת מראש  ,בצדק מסכם שלום ' כי מכלל
הפעילות העוינת כלפי מדינת ישראל תפסה ההסתננות מקום מרכזי בעיצוב מאפייניה של מערכת

היחסים שבין מדינת ישראל ובין העולם הערבי בכלל ' .
58

דוח מיופה הכוח בעמאן למחלקת המדינה ,
1411

 .ק.

11

61

בנובמבר , 1953

"

 ) 727 ,סט  ,תPart 0

.

 ,גו

52 - 1954 ,קו FRUS

ראה גם מברקו של מיופה הכוה האמריקני בעמאן לאחר פעולת קיביה בין השאר הוא כתב :

' we must

 lordanian leader would dare adopt 8 policy which can be presented byסח accept as 8 reallty the fact that

"

01 only his political future , but h s life , collldא  with Israel .חסתח קסס

)

his political opponents 85 meaning

~
0 ) . 723ס be 81 stake " . ibid ,
 . 1405ק ,

59

 l1Yרבות גם אצל דוד טל  ,ראה למשל  :טל
lT ' l
על המתח המתמיד בין הפחד מצה " ל והסימפטיה לפליטים מצויות
( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '  . 92 - 64על עמדתה של ישראל בעניין אחריותן של מדינות ערב להסתננות ראה שלום ,

מדיניות בצל מחלוקת ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '

.

. 25 - 15

60

מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '

61

שלום  ,מדיניות בצל מחלוקת ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

125

עמ '

. 11

133

? חדרה

מרדכי בר  -אוך

השאלה הרלוונטית איננה אם מדינות ערב ראו במודע ובגלוי בהסתננות כלי להמשך המלחמה

בישראל  ,אלא אם הייתה למתכנני המדיניות הישראלית סיבה מספקת לראות בהסתננות תופעה
המורה יותר מיזמות של בודדים  ,ניתן להניח שכאשר ייפתחו הארכיונים הערביים וייערך מחקר מקיף
על יחסן של מדינות ערב לתופעה תצטייר תמונה מורכבת ודינמית  ,אולם את ישראל לא עניינו

.

פרטי השקפותיהם של השליטים הערבים בעניין זה התופעה בכללותה סיכנה את ביטחונה של

.

ישראל ואת האינטרסים שלה ברמה אסטרטגית אהוד יערי  ,שחקר את ההסתננות מרצועת עזה על
סמך מסמכים שנפלו בידי צה " ל במלחמת ששת הימים  ,מצביע על אותה מורכבות של יזמות פרטיות

בן  -גוריון בחברת
תושבי המושב
לאחר
המערבי ,שבנגב
' פטיש '

ש ' נסבלו ' על ידי השלטונות המצריים  ,של ניסיונות בלב ולב לדכא את התופעה ושל ניצולה לבסוף

.

ככלי אסטרטגי במלחמה בישראל הוא מסכם ומסביר שמטרת המצרים הייתה ' לקיים מתיחות צבאית
מתמדת לאורך קווי שביתת הנשק  ,במגמה למנוע ייצוב ההפוגה והקפאת הסטטוס קוו שעוצב

[ במסגרת הסכמי שביתת הנשק ] ' .

62

למצער נטען שאם כך ראתה המנהיגות הביטחונית של ישראל

את פני הדברים  ,לא הייתה השקפה זו מופרכת כלל ועיקר ,

היה לה על מה להתבסס .

גם ניסיונו של מוריס להמעיט במשמעותה של ההסתננות וליצור את הרושם שישראל הגיבה לעתים

.

קרובות בצעדים שלא עמדו בפרופורציה נאותה לגירוי  -איננו חידוש בריאיון שהעניק שרת לחוקר
מיכאל בריצ ' ר שנים רבות לאחר שסולק מן הממשלה הוא אמר  ' :כל פעולה ערבית על הגבול נופחה ,

62

ראה  :א ' יערי  ,מצרים והפידאיון  , 1956 - 1953גבעת  -חביבה תשל " ה ,

עמ '

.9

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולת

והובילה לתגמול ישראלי ' .

63

אך שרת עצמו בהיותו ראש ממשלה עמד בפני אותה דילמה  ,ואז אמר

לחברי מזכירות מפלגתו שגם הוא ' מוכן להצדיק את קשיות האמצעים שנזקקים להם נגד המסתננים ,

כי זה בנפש המדינה  .אם הדבר יפרוץ  ,אזי זה יהרוס את בטחון המדינה ובטחון חיינו ' .

64

פעמים רבות

בספרו הוזר מוריס ומזכיר שרק מיעוט מפעולות ההסתננות נבעו מכוונות אלימות  ,ואילו רוב

.

המסתננים לא היו מזוינים והדרו לשטחי ישראל מתוך מניעים כלכליים כך למשל הוא טורח להבהיר

שרק ' כמה עשרות  -לכל היותר ' מתוך כ  7 , 000 -ההסתננויות בשנת

.

הבלניים ' הוא מסכם וטוען שגם בשנים

הרג וחבלה ביעדים ישראלים  ,היה מועט
מועט ?

נהרגו

הוא עצמו מספר שבשנת
24

ונפצעו

ובשנת

; 69

1954

1956

1956 - 1954

ביותר ' .

נהרגו

נהרגו

54

65

33

1953

' נבעו ממניעים פוליטיים -

' מספר המסתננים  ,שחצו את הגבול למטרות

על פי איזה קנה מידה קובע מוריס שהמספר היה

ישראלים בידי מסתננים ונפצעו  ; 77בשנת

ונפצעו

66 , 129

1955

האם היה על ממשלת ישראל לסבול שנה

אחר שנה את מותם ופציעתם של עשרות מאזרחיה משום שהיקף הפגיעה של ההסתננות האלימה היה

' מועט ' ? הוא הדין בכל הנוגע להבחנה בין הסתננות ממניעים כלכליים להסתננות ממניעים
פוליטיים  -חבלניים  -האומנם היה הבדל מבחינתם של המתיישבים היהודים החדשים אם הערבי
לגנוב ?

המתגנב לילה לילה לתחומם בא לשם רק על מנת

האם יכלו השומרים לברר מראש אם

המסתנן מזוין או לא  ,או אם הוא בא רק לגנוב את הפרות ולהשחית את היבול או שמא ירצה גם
להטיל רימון יד מבעד

לחלון ?

גם המתון בראשי הממשלה של ישראל הבין היטב ש ' ישנו נימוק שאין

לערער עליו  -זה רוח המתיישבים בספר שלנו . . .
תשתרר התחושה ] כאילו שהם עזובים לנפשם  .זה

אם יווצר מצב שאין מגיב [ על מעשי המסתננים
עלול להחמיר לאין שעור את רוח ההידרדרות

.

וההתמוטטות הנפשית  ,שסימניה בין כך וכך נראים ואולי עלינו להגיב רק כדי לחזק את רוחם ,

ולהפגין שכל המדינה מזדהה איתם  ,אינה אדישה  ,עושה מה שהיא יכולה  .יש מערכה  ,יש הזית  ,גם

הם צריכים לעמוד ' .
מי הגביר את

67

האיבה ?

טיעון נוסף שרווה בחוג של שרת  ,שנשמע מדי פעם גם מפי שרת עצמו בשנות החמישים  ,הוא כי שומה
היה על צה " ל למתן את תגובותיו משום שתגובות אלימות מגבירות את שנאת הערבים נגד ישראל

.

ומניעות אותם להשיב באלימות על אלימות בהרצאה שנשא לאחר שכבר עזב את תפקידו כשר חוץ
הזר שרת והביע את דעתו ש ' מערכות התגמול  ,מערכות חדשות  -מלבות מחדש את אש
עמ '

. 261

63

נריצ ' ר ( לעיל  ,הערה , ) 7

64

דברי שרת בישיבת מזכירות מפא " י ,

65

מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

66

שם  ,עמ '

67

114

.

עמ '

18

ביוני , 1950

24

.

68

הדברים נאמרו בשיחה בבית ברל באוקטובר

הערה , ) 9

עמ ' - 5

10

אמ " ע .

. 67

דברי שרת בישיבת הוועדה המדינית של מפא " י ,
( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' 29

.

השנאה ' .

68

1967

באפריל

. 1954

מצוטט אצל  :שלום  ,מדיניות בצל מחלוקת

אך פורסמו רק תשע שנים מאוחר יותר  .ראה  :שרת ( לעיל ,

חדרה

135
-

מרדכי

ץתדרה 136

בר  -און

מורים מחרה מחזיק אחריו וטוען שמדיניות ה ' ירי החופשי על מנת להריג ' שישראל נקטה כלפי
מסתננים באזורי הספר  ,מדיניות שגרמה למותם של מסתננים רבים שעברו את הגבול ללא חימוש
ולכן לא היו עלולים להזיק  ,עוררה את יצר הנקם והגדילה את מספר המסתננים שעברו את הגבול
למטרות הרג ; מדיניות זו אף גרמה לכך שיותר ויותר מסתננים שבאו ממניעים כלכליים חצו את
הגבול כשהם מזוינים והפעילו את נשקם כאשר נתקלו בשומרים או בעוברי אורח יהודים שנקלעו
על

דרכם .

69

טענה זו מתקבלת על הדעת  ,אולם היא חד  -צדדית בעליל  -מוריס מגלה הבנה

למניעיהם של המסתננים אך אינו מנסה להבין את סירובה של ישראל להשלים עם

מעשיהם .

גם פקידי משרד החוץ באותם ימים ורוב השגרירים בארצות החוץ טענו ש ' השימוש בצה " ל נגד כל
סוגי הפרות בטחון לא תמיד השיג את מבוקשו  ,שכן אם כי הפסיק לשעה קלה את ההסתננות  ,הנה

הביא להתקשחות העמדה הערבית כלפינו ' .

70

הבוטה ביותר בביקורתו על פעולות הגמול היה גדעון

רפאל  ,פקיד בכיר במשרד החוץ  ,שהציע בשלב מסוים ש ' על הממשלה להחליט אחת ולתמיד כי בשום

מקרה לא יעבור הצבא את הגבול לפעול מעברו השני ' .

71

ובזיכרונותיו הוא כותב :

' השימוש בתרופה

.

הזאת במנות מופרזות גרם באי  -אלו מקרים נזק קשה לבעליה בדרך כלל היה התגמול מביא לתגובות
שליליות בעולם  ,מחזק את עמדתם המדינית של הערבים ומעודד אותם להמשיך במסע האיבה נגד

ישראל במשנה מרץ ' .

72

ספק רב אם ניתן להוכיח שגם בלעדי מעגל הדמים שהתפתח בראשית העשור  ,לא הייתה גוברת

.

נטייתם של הערבים להסתננות אלימה ומאורגנת יותר אך גם אם נקבל את ההנחה שפעולות צה " ל
הגבירו את השנאה ואת המוטיווציה לפעילות אלימה מן הצד האחר  ,עומדת בעינה השאלה  :מה
החלופה שהייתה בידי המנהיגות הביטחונית של ישראל ? האם צריכה הייתה ישראל להמשיך ולסבול
את התרוצצותם של אלפי מסתננים בתחומי שלטונה ואת סיכוני אבדן שליטתה באזורי הספר רק על
מנת שלא להגביר את שנאת

הערבים ?

וכלום לא הייתה שנאת הפליטים הפלסטינים שסולקו בכוח

מבתיהם ואדמתם עזה דיה גם בלי מנת הכעס שאולי התיספה
ישראל על מעשים שנבעו מאותה שנאה

עצמה ?

בלבם בגלל התגובות התקיפות של

כלום לא די היה בתבוסתם ובהשפלתם

ובסבלם של מאות אלפי הפליטים כדי להזין שנאה עזה מבלי שיזדקקו לדחפים
69
70

נוספים ?

מוריס ולעיל  ,העפת פתיחה )  ,עמ ' . 440
דברי יעל ורד  ,מצוטטים שם  ,עמ '  , 67וראה גם דיון בישיבת הסגל הבכיר של משרד החוץ ב -
י ' רוזנטל ( עורכת )  ,תעודות למדיניות החוץ של מדיגת ישראל  ,ח  , 1953 :ירושלים זבשנ " ו  ,תעודה
2

בתש " ח

עם זאת

בפברואר , 1953

, 50

עמ ' - 92

. 97
. 236

71

ראה  :שרת ( לעיל  ,הערה  , ) 41א  ,עמ '

72

ג ' רפאל  ,בסוד לאומים  :שלושים שנות מדיניות חוץ  -מבט מבפנים  ,ירושלים  , 1981עמ '

. 38

נקל להבין

שקבוצת פקידים ושגרירים אלה הייתה נתונה  ,יותר מכל חוג אחר בממסד הישראלי  ,ללחץ המתמיד שמשרדי
החוץ במעצמות המערב הפעילו על ישראל כדי שתימנע מפעולות הגמול  .לארצות המערב היה כמובן אינטרס

מובהק לשמור על השקט במזרח התיכון מחשש שכל החרפה בסכסוך הישראלי  -הערבי תסכן את האינטרסים
הכלכליים שלהן באזור ותתן לברית  -המועצות הזדמנויות לדוג דגים במים עכורים  .כרכי המסמכים הדיפלומטיים

האמריקנים מלאים ביקורת מעין זו  .ראה למשל מכתב שמזכיר המדינה אצ ' יסון שלח אל שגרירות ישראל
בינואר

1952

 suddenחן

877 - 878

.

בעקבות מספר פשיטות גמול שצה " ל ביצע בגבול ירדן נאמר שם בין השאר :

border Arabs could result

 .קק

dealing with

these

,

ב 15 -

' Repetition 0

חן incidents and the continuation 01 the use 01 brutal tactics

 . 383 ,ט0ס  relations ' . FRUS 1952 - 1 954 , 11 , Part One ,י1טנז Arab - 15חן sharp deterioration
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מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

ספק גם אם נוכל אי פעם לדעת אם אמנם הייתה דרך למתן את שנאת הערבים למפעל הציוני  ,משום

.

שהמדיניות ששרת וצוות עוזריו המליצו עליה מעולם לא נוסתה באופן עקיב ולאורך זמן אולם עצם
הדיון ההיסטוריוגרפי בנושא ותיאורו של מעגל הקסמים של שנאה המזינה את עצמה חשובים להבנת

.

הדינמיקה שקיימה את הסכסוך שנים כה רבות ומקשה עד היום לפתרו שנאת הערבים לציונות

ולהתגשמותה במדינה היהודית נמשכת זה דורות והיא נעוצה בעצם הווייתו של המפעל הציוני  .אין

ספק שמלחמת תש " ח ותוצאותיה  ,כמו גם אמצעי התוקפנות שנקטה ישראל על מנת לקיים בידיה
את הישגיה בשנות החמישים  ,החריפו את הסכסוך והפכו אותו לעימות כולל  ,שמעורבים בו מדינות
ערב וצבאותיהן ולא רק תושביה הערבים של ארץ  -ישראל  .אך הניסיון להתחיל את הסיפור בתש " ח ,
כאילו נולד הסכסוך בגלל מעשים שעשתה ישראל בתש " ח  -תש " ט והוחרף בגלל מדיניות הביטחון

.

האגרסיווית שלה בשנות החמישים  ,ניסיון זה הופך את שלשלת הסיבות והסובבים על פניה הסכסוך

הישראלי  -הערבי לא היה תוצאה של כעס מקרי שהתעורר במהלך יחסים תקינים כביכול בגלל

.

נימוסיו הגרועים של צד זה או אחר שורשיו נעוצים בעצם ניסיונם של היהודים לחזור לארץ שהייתה
תפוסה להוותם בידי עם אחר  ,שהכה בה שורשים במשך מאות שנים  ,ובהצלחתם של הציונים להקים
את מדינתם בחלק הארי של אותה ארץ  ,על אפם וחמתם של יושביה הקודמים

ותוך נישולם מתוכה .

השנאה לא נבעה משגיאה זו או אחרת בהתנהגותם של היהודים תוך כדי תהליך השתלטותם על הארץ

ותוך כדי מלחמתם במתנגדי אותה השתלטות  .מי שמנסה להסביר את תולדותיו של אחד מן
הסכסוכים הקשים והעמוקים ביותר שידעה המאה העשרים באמצעות השאלה ' מי הכעיס את מי ? '

ואיך השפיעה טקטיקה זו או אחרת בניהול אותו סכסוך על עצמתו  ,ומחפש אשמים שאלמלא
שגיאותיהם והחמצותיהם ניתן היה לצפות להיסטוריה אחרת  -יוצר היסטוריה אינצידנטלית ,
היסטוריה של מקרים  ,ומתעלם מן הטרגיות המהותית של הסכסוך

ומעומק מניעיו .

זעמך של גמאל עבד א  -נאצר
אחת הדוגמאות הבולטות להיסטוריה של מקרים היא ההפרזה שמפריזים רבים מכותבי קורות הימים

ההם בעניין תוצאותיו והשלכותיו של מבצע ' חץ שחור ' שהתהולל ליד עזה בסוף פברואר  , 1955ושבו
נהרגו

9

חיילים ישראלים

ו 38 -

חיילים מצרים  .מורים מסכם ואומר  ' :מבצע

למצרים  -ולמעשה למזרח התיכון כולו '  ,ומאשים את ההנהגה הישראלית

הפשיטה . . .

גרם הלם עז

ש ' למעט שרת טחו

עיניה

.

כליל מראות את רישומה של הפשיטה על נאצר ועל מצרים המודיעין של צה " ל לא צפה  ,כי מכאן
ואילך תתמקד מדיניות החוץ וההגנה של מצרים בישראל ובצורך להתעמת עם המדינה

היהודית ' ' .

7

מוריס נותן בכך הד צלול לדרך שבה ביקש נאצר עצמו לספר את הסיפור  .פעמים רבות לאחר אותו
מבצע חזר נאצר והסביר שפשיטת צה " ל בעזה ' היתה נקודת מפנה במחשבתנו ובמגמת המאורעות

במרחב כולו ' .
73
74

74

הוא טען באוזני רבים שההלם האדיר שינה באורח קיצוני את השקפותיו על אפשרות

מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 357 , 354
מצוטט אצל  :י ' הרכבי  ,עמדת הערבים בסכסוך ישראל  -ערב  ,תל  -אביב , 1968

עמ '

. 466

"

תדדה 138

מרדכי

בר  -און

.

של דו  -קיום עם ישראל הוא תלה במבצע את החלטתו לבנות מחדש את הצבא המצרי ואת פנייתו

נשק .

אל הסובייטים לשם רכישת

טיעון זה רוות מאוד הן בספרות הפופולרית והן בספרות

המחקרית  .גם טל טוען ש ' פעולת עזה היתה נקודת צומת  . . .והביאה לשינוי מפליג ' .
75

76

וגם המזרחן

אלי פודה  ,המפרט בספרו את כל הסיבות הטובות שהיו לנאצר לפנות לברית  -המועצות  ,כותב מבלי
להוכיח את הנחתו ש ' התקפת עזה  ,אשר הפגינה את חולשתו של הצבא המצרי  ,היתה אחת הסיבות

המרכזיות שהניעו את עבד אל  -נאצר לחתום על עיסקת הנשק הצ ' כית

בספטמבר ' .

77

אפילו שלום ,

המגלה בדרך כלל הבנה למדיניותו של בן  -גוריון  ,מביא ללא ביקורת את הטיעון המצרי  ' :מנקודת
מבט זו  ,שימשה איפוא פעולת עזה גורם מרכזי בהחלטתו של נאצר על חתימת עסקת הנשק הגדולה

עם צ ' כוסלובקיה ' .

78

פעולת עזת בעיני
אריה נבון

גרסאות פסקניות אלה מתיימרות לדעת מה באמת קרה בחדרי חדרים של המנהיגות המצרית  ,מה
היו שיקוליהם וחישוביהם של נאצר ואנשיו כשגמרו אומר בלבם להעתיק את האוריינטציה הבין -

לאומית שלהם במלחמה הקרה בין הגושים ,

כביכול  ,לעבר עמדה ' ניטרלית ' ולחפש בפועל את

.

משענתה הבין  -לאומית של מצרים בגוש המזרחי ליומרה זו אין על מה להסתמך כל עוד לא נפתחו

.

הארכיונים המצריים בפני החוקרים  ,וייתכן שגם ארכיונים אלה אינם מכילים את התשובה השאלה
מה באמת הניע את נאצר בהחלטותיו הדרמטיות באותה תקופה עלולה להישאר סתומה משום שייתכן

.

גרסת השלטון המצרי בפרשה זו הופצה ברבים בידי כתב ה ' ניו  -יורק טיימס ' ששירת באותם ימים בקהיר ראה
5 - 22

 .קק

rk 1969 ,

, Suez : The Twice-'--Fought
.
War, New

טל ( לעיל  ,הערת ~
פתיחה ) ,

עמ '

Love

.א

. 186

א ' פודה  ,החתירה להגמוניה בעולם הערבי  :המאבק סביב ברית בגדד  ,תל  -אביב תשנ " ו .
שלום  ,מדיניות בצל מחלוקת ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '  . 45גישה ביקורתית הממעיטה בחשיבות המבצע נית
למצוא בספר בעריכתו של גולני ( לעיל  ,הערה  , ) 44ובעיקר במאמרו של גולני בספר
המשך או שינוי ? '  ,עמ '

33 - 23

.

זה  ' :ישראל ופעולת עזה

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

.

שהשיקולים האמתיים מעולם לא פורשו בפומבי ולא תועדו סביר להניח שהכרעה כל כך מהותית
ומסוכנת נבעה ממסכת מורכבת מאוד של שיקולים שמנהיגים  ,שלא כהיסטוריונים  ,אינם נוטים

לפרש ולפרט .

79

.

מן המפורסמות הוא שהשקר היעיל ביותר הוא זה המכיל מידה רבה של אמת סביר להניח שפשיטת

צה " ל על מחנות הצבא המצרי בסיני הביכה את השלטון בקהיר והרגיזה את נאצר ואת עמיתיו הקצינים .
אך באותה מידה של סבירות ניתן להניה שלנאצר היה נוח לתלות בישראל את החלטתו לאמץ מדיניות

.

' ניטרלית ' ולרכוש נשק בגוש הסובייטי נאצר הבין מן הסתם היטב שפנייתו למוסקווה תעורר עליו

.

את זעמם של האמריקנים ושל שותפיהם במערב ועלולה להזמין לחצים וסנקציות על סמך השערות
אלה ניתן להציג הסבר חלופי  :הדרמטיות של תוצאות הפשיטה בעזה והזעזוע שחשו מנהיגי מצרים
באמת ובתמים  ,סיפקו להם את ההזדמנות להעתיק את האשמה ולתלות אותה בקולר הישראלים ועל

.

ידי כך לשכך ככל יכולתם את זעמן של מעצמות המערב בגין פנייתם לעבר מוסקווה למצער ניתן

לתהות אם הייתה הפשיטה דרמטית עד כדי שהפכה לגורם כה מרכזי בשינוי פני המזרח התיכון כולו .
החלטתו של נאצר לפתוח את המזרח התיכון בפני ברית המועצות שינתה את פני הפוליטיקה באזור

שינוי קיצוני  ,שהתקיים לכל הפחות עד קיץ  , 1972ובמידת מה נמשך עד להתמוטטות המשטר הסובייטי

.

בסוף שנות השמונים האומנם יהיה זה הסבר היסטורי רציני לתלות את המהפך האדיר הזה במותם של
38

חיילים מצרים ובכעסם של מנהיגי מצרים על אירוע שאפילו לא סיכן את אחיזתם ברצועת עזה

עצמה  ,שלא לדבר על האינטרסים הביטחוניים המרכזים של

המשטר ?

על פי המקורות המצויים היום

בידי החוקר יש אותו תוקף לטענה שנאצר תלה את עסקת הנשק שלו עם הסובייטים בפעולת עזה

כתכסיס תעמולתי ולטענה שפעולת עזה אכן הייתה הסיבה האמתית לפנייתו לסובייטים .
בצטטו פקידים בריטים במזרה התיכון כותב מוריס  ' :הפשיטה עירערה בעליל את יוקרת המשטר  .היה

ברי שהקצונה השלטת לא תוכל להשלים עם הקלון שנהלה ' .

80

אך דברים אלה מופרזים שהרי אותו

משטר עצמו הצליה פעם אחר פעם לרכך בדרכי הכחשה והסתרה את רושמן של מכות קשות הרבה
יותר שצה " ל הכה במצרים באותם

ימים .

81

בין כה וכה העריכו משקיפים רבים באותה עת שהנעשה

ברצועת עזה לא עניין את השלטון בקהיר יתר על המידה משום שפעילותו של צה " ל שם לא סיכנה
אינטרסים מצריים מרכזיים  ,לעומת זאת סיפקה המתיחות עם ישראל לשליטי מצרים הזדמנויות

להפגין את נאמנותם לאינטרס הפאן  -ערבי .
79

הדבר אופייני אפילו למנהיג בבן  -גוריון  ,שהרבה להסביר את המצב ואת מניעיו  ,בעיקר בכל הנוגע להכרעות
דרמטיות  .על השאלה מדוע הכריע לצאת למערכת סיני כתב בן  -גוריון ביומנו שורות ספורות  .עובדה זו לא מנעה

.

ממני ומהיסטוריונים אחרים למלא עמודים רבים בניסיון לפרש את צעדיו ראה  :מ ' בר  -און  ' ,מערכת סיני -
80

יעדים ומטרות '  ,יהדות זמננו  ( 13 ,בדפוס ) .
מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '  , 357מוריס נשען על דוח שבועי של המשרד המדיני הבריטי במזרח התיכון
)  ( BMEOשנשלח ללונדון ב  7 -אפריל  , 1955כלומר למעלה מחודש לאחר האירוע  ,ושניזון ללא ספק ממה
שהשלטון המצרי רצה להזין

81

את הבריטים .

ראה למשל את הדרך שבה הציג המשטר הנאצרי את המפלה שנחל מידי צה " ל במבצע ' הר געש ' ( כיבוש מוצבי

הצבתה ) בליל

ה2-

בנובמבר

: 1955

בר  -און ( לעיל  ,הערה  , ) 44בערי עזה ,

,

אי  -הפעילות שלו בעקבות מבצע ' עלי זית ' כינרת ) בליל ה -

11

עמ ' ; 70 - 69

ואת הדרך שבה תירץ את

בדצמבר  : 1955שם  ,עמ '

. 84 - 83

 139קתדרה

מרדכי

ץתדרה 140

בר  -און

חוקרים אחרים כבר הצביעו על כך שהיחסים בין מצרים לברית  -המועצות החלו להתרקם זמן מה לפני
מבצע עזה ובעת המבצע כבר שהתה בברית  -המועצות משלחת צבאית מצרית שבאה לבחון את
האפשרות לרכוש נשק מן

הגוש המזרהי .

82

נאצר היה נתון באותם ימים במאבק על המנהיגות בעולם

.

הערבי הקמת ברית בגדד  ,שהתרחשה ימים ספורים לפני הפשיטה בעזה  ,הציבה בפניו אתגר קשה

.

פי כמה מן המפלה הצנועה למדי בעזה יתר על כן  ,נאצר כבר היה בעיצומו של מהלך שעתיד היה
להעמידו בראש השאיפות הפאן  -ערביות  ,מהלך שהביא לתהפוכות תמורות בסוריה באותם ימים

עצמם  ,למהומות דמים בעמאן שנה מאוחר יותר ובסופו של דבר חולל את איחוד קע " ם ואת נפילת

.

בית המלוכה ההאשמי בבגדד מאז תתמו המצרים על הסכם עם בריטניה לפינוי כוחותיה מן הסואץ
נקלע המזרת התיכון לסערות קשות  ,אירוע זה התרחש חודשים רבים

לפני הפשיטה .

83

שבועות מועטים לאחר פעולת עזה התקבל נאצר כמנהיג בכיר של גוש המדינות הבלתי מזדהות

בבנדונג שבאינדונזיה  .הרהורים על הצורך במדיניות ' ניטרלית ' כבר הועלו בקהיר זמן רב לפני כן .
.

בפברואר באותה שנה ביקרו אצל נאצר המרשל סיטו וראש ממשלת הודו נהרו בסיום ביקורו של

נהרו אף פורסמה הצהרה משותפת שגינתה את חתימתן של בריתות צבאיות .

84

ביוגרפים רבים ציינו

כי נאצר הושפע מן הכבוד הרב שניתן לו בבנדונג  ,וכי הדבר דחק בו להמריא על כנפי ' הניטרליזם

.

החיובי ' בלשונו של ז ' אן לקוטיר הייתה זו אכן ' המראה  ,תמורה ,

מודאג  . . .חזר כגיבורו של עולם ' .

85

גלגול . . .

האיש שהגיע מקהיר

האומנם כל אלו התהוללו בגלל אותה פעולה

אומללה ?

האומנם

בגלל פשיטת עזה התמקדה ' מדיניות החוץ וההגנה של מצרים בישראל ובצורך להתעמת עם המדינה
היהודית

' ? 86

אם יותר לי להפליג לרגע על כנפי הדמיון דומה שניתן להניח שבימי שהותו בבנדונג

לא נזכר כלל נאצר בפשיטה ואולי אף

לא הרהר כלל בישראל .

המצרים עסקו בשנה שלאחר הפשיטה במאה ואחד נושאים אחרים שעניינו אותם הרבה יותר  ,כגון

השלמת יציאת הבריטים מן התעלה ,

הקמת הסכר הגבוה באסואן  ,הלאמת התעלה  ,יחסיהם עם

.

הסורים  ,עידוד המרד באלג ' יריה  ,ערעור משטרו של המלך חוסיין בירדן ועוד כיוצא באלו מכלל

החומר הגלוי ניתן לסכם ולומר ששינוי האוריינטציה הבין  -לאומית של מצרים ובכלל זה עסקת הנשק
עם צ ' כוסלובקיה היו תוצאה של מכלול השפעות שעיקרן היו שייכות למישור היחסים של מנהיגי

.

מצרים עם המערב האימפריאליסטי ולמישור היחסים הבין  -ערביים מבצע ' חץ שחור ' היה לכל היותר

.

אהד הזרזים הרבים של התהליך  ,ולאו דווקא מן ההשובים שבהם קרוב לוודאי שתהליך זה היה
82

רמי גינת הוכיח לאחרונה בצורה משכנעת שקשרי החימוש בין מצרים לברית  -המועצות קדמו בהרבה למבצע עזה ,
ראה  . 1 . Ginat, The Soviet Union and! Egypt [ 945 - [ 955 , London 1993 :קדם לו בחקר הקשרים המוקדמים האלה :
USSR Arms and the Third World, Cambridge , MA . 1969

85

,

The

 ,ת8ח8 ' 8א

לפירוט מלא של המהלכים הללו ראה  :פודה לעיל  ,הערה  , ) 77בעיקר

.ט
עמ '

. 98 - 71

פודה קושר את התעצמות

מאבקה של מצרים על ההגמוניה בעולם הערבי ואת הכרעתה להימנע מהזדהות עם המערב בהתבססותו של נאצר

בשלטון לאחר שנגרל נגיב נכלא במעצר בית בנובמבר . 1954

הוא מציין שבאותה עת עצמה הופצו ברחבי מצרים

עותקים רבים של ספרו של עבד א  -נאצר ' הפילוסופיה של המהפכה ' ומוסיף ש ' עיתוי הפצת הספר לא היה

84

ראה  :שם  ,עמ ' . 57 - 56
שם  ,עמ ' . 90

85

ז ' לקוטיר  ,נאצר ויורשיו  ,תל  -אביב תשל " ה  ,עמ '

86

,

מוריס לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

עמ '

. 357

105 - 104

.

מקרי ' .

לחמות קטנות  -מלחמות גדולות

.

מתרחש גם אלמלא נתקלה התגבורת המצרית במארב הצנחנים באותו לילה אם אכן הייתה זיקה בין
פעולת עזה לתהליכי

היניטרליזציה ' של

מצרים  ,יש לייחסה לתחומי הדימוי העצמי של נאצר כמנהיג

הערבי .

העולם

שונה מאוד הייתה השפעתו של מבצע ' חץ שחור ' על מערכת היחסים הבילטרליים של מצרים עם

.

ישראל הבעיה הישראלית לא הייתה בעיה קיומית למנהיגות המצרית החדשה בראשית

דרכה .

87

התנהגותם של נציגי מצרים בוועדת שביתת הנשק ומעורבותו האמביוולנטית של הצבא המצרי

בפיגועים שונים שנערכו מתוך הרצועה בשטחיה של ישראל  ,כמו גם האיתותים הקלושים בדבר
נכונות לבחינת היחסים מיסודם העידו על כך שהמדיניות כלפי ישראל עד לפעולת עזה לא עמדה

.

במרכז מעייניהם של המצרים ושכל שאיפתם הייתה שלא להחמיר את המצב בגבול עמה בתחום זה ,

להבדיל מתחום היהסים הבין  -לאומיים והבין  -ערביים  ,אכן הוללה הפעולה מפנה מהותי  ,אולם מפנה

זה נבע מאופיה של התגובה המצרית יותר מאשר מאופיה של הפעולה הישראלית .
קשה להתעלם מן העדויות המצביעות על כך שהמבצע הישראלי נתפס כמהלומה המחייבת בחינה

.

חדשה של יחסי מצרים עם ישראל עד כה היו המצרים מסוגלים לדחוק את האירועים שהתרחשו
בגבולם המזרחי אל שולי תשומת הלב  ,אך עתה לא ניתן היה להמשיך ולהתעלם מפוטנציאל הפגיעה

.

של צה " ל בצבא המצרי  ,וכתוצאה מכך גם ביוקרה המצרית בעולם הערבי על נאצר היה לנקוט עתה

קו פעולה ברור וחד  -משמעי בנושא זה

88 ,

ואולם ההכרעה שנפלה באה לפתור בעיה מתחום הדימויים

והמנהיגות  ,לא מתחום האסטרטגיה הצבאית ; היא לא נועדה להגביר את ביטחונה של מצרים  ,אשר
ביז כה וכה לא הייתה נתונה בסכנה של ממש  ,היא נועדה להעמיד את נאצר בראש המאבק הכלל -

ערבי בישראל כחלק ממהלכיו לזכות במנהיגותה של התנועה הפאן  -ערבית .
זמן רב לאחר המבצע סיפר נאצר כי ' עשן ההתקפה על עזה

ב 28 -

בפברואר

1955

גילה אמת מסוכנת ,

שישראל אינה הגבולות הגנובים מאחורי קווי שביתת הנשק  ,אלא ישראל היא חוד החנית של
האימפריאליזם ' ,

89

אולם תגובותיו המעשיות מעידות שהמבצע לא נראה לו כמסכן אינטרסים צבאיים

של מצרים אלא כמסכן אינטרסים תעמולתיים  .אילו אכן סבר שהמבצע מעיד על סכנה ישראלית
רצינית הייתה בידיו האפשרות להרגיע את הגבולות ולהשליט משמעת בצבאו ובקרב הפליטים

.

הפלסטינים  ,אפשרות שאכן מימש בעקיבות ובנחישות לאחר מלחמת סיני תגובותיו של נאצר
הצביעו על כך שמכות מעין זו שספג בעזה עשו עליו רושם מועט בתחום המאזן הצבאי ולא הפתיתו

את נכונותו להסתכן בפגיעתה של ישראל ובלבד שיוכל להפגין את נחישותו האנטי  -ציונית  ,את

.

נאמנותו לסולידריות הפאן  -ערבית ואת מנהיגותו בעולם הערבי לאחר המבצע הכריז נאצר ש ' מצרים

87

זה היה הרושם שקיבלו דיפלומטים ישראלים שנפגשו באקראי עם דיפלומטים מצרים בשנתיים הראשונות לאחר

מהפכת הקצינים  .ראה למשל דוח פגישה של גדעון רפאל עם ד " ר מחמוד עזמי
( עורך )  ,תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל  ,ז  , 1952 :ירושלים תשנ " ד  ,תעודה
ב 24 -

88

באוקטובר  , 1952י ' פרויגדליך

, 412

עמ ' . 599 - 597

יערי הצביע על כך שמה שאפיין את מעורבותם של המצרים באירועי הביטחון השוטף עד אז היה העדר שליטה
מן המרכז על המתרחש  ,דבר המעיד בבירור על כך שכל העניין לא זכה לעדיפות מבחינתה של קהיר ראה  :יערי
( לעיל  ,הערה . ) 62

.

89

מצוטט אצל  :י ' הרכבי ( לעיל  ,הערה , ) 74

עמ ' . 466

מרדכי

ץתדרה 142

בר  -און

אינה יכולה להרשות לעצמה לספוג עוד תבוסה כזו ' .

90

אך במקום להימנע מעימותים  ,החל מכין את

.

הפידאיון לפעולות גרילה נגד ישראל והגביר את התגרויות צבאו לאורך הגבול מאז אותה הצהרה

.

ועד למערכת סיני לא חדל נאצר להביא תבוסות על עצמו מבצעי צה " ל בתאן  -יונס  ,בכונתילה
ובסבתה  ,ומעל לכול מערכת סיני  ,הנחיתו על הצבא המצרי מכות קשות עשרת מונים מן המכה שספג

.

בעזה ייתכן שבתגובתו של נאצר היה ביטוי לאופיו המתגרה ולמידת הפגיעה בכבודו  ,אולם יהיו

.

אשר יהיו ההסברים הפסיכולוגיסטיים  ,נאצר היה מנהיג רציונלי ומחושב הוא ניצל את רושם הזעזוע

.

של מבצע ' חץ שהור ' על מנת להחריף את עימותיו עם ישראל החרפה זו שירתה יפה את מטרותיו

הבין  -ערביות ואת צורכי מנהיגותו  .מבהינתה של ישראל העידו תגובותיו של המנהיג המצרי על

כישלון מדיניות הגמול בגבול עם מצרים .
יעילותן של פעולות הגמול
תגובתו של נאצר על פעולת עזה הייתה הפוכה ממה שציפה צה " ל להשיג בדרך כלל בפעולות
הגמול  ,דהיינו במקום להרתיע את המצרים ולשכנעם לבלום את ההסתננות אל תוך שטחי ישראל ,

.

הושג ההפך  :ההטרדות לאורך הגבול הוחרפו וההסתננות האלימה גברה שרת כתב על כך ביומנו
שהפיכת ההטרדות המצריות למהלך מכוון  ,שיטתי ומרוכז היא ' תולדה ישירה של מבצע עזה ' והיא
מוכיחה בעליל את חוסר יעילותה של מדיניות

הגמול .

91

הוויכוח על יעילותן של פעולות הגמול

.

ניטש באותה תקופה הן בתוך השיה הישראלי והן במישור יחסי החוץ של ישראל למשל השמיעו
רוב הדוברים ביקורת נוקבת על מדיניות הגמול  ,בישיבת הנהלת משרד החוץ שהתקיימה בניהולו
של המנכ " ל ולסר איתן

ב2-

בפברואר

. 1953

92

ושרת בהרצאה שנשא בסתיו

1953

הטיל ספק

ביעילות הפעולות  ' :ועומדת תמיד השאלה  :האם באמת הוכח כי מעשי תגמול פותרים את בעיית
הבטחון  ,שלשמה

נועדו ?

' 93

גם הדיפלומטים האמריקנים והבריטים עשו מאמץ לשכנע את ישראל

כי מדיניות הגמול מזיקה ואינה

יעילה .

94

לעתים חרגה הביקורת הזו ממסגרת התזכירים

.

הדיפלומטיים והפכה לעמדה מדינית נוקשה כך למשל ראתה את עצמה ארצות  -הברית נאלצת

90

מצוטט על ידי דוברו הבכיר של נאצר
67

91
92

.ק

Suez through Egyptian Eyes ,

ט "ו

M . H . Heikal , cutting the Lion 's

London 1986 ,

שרת ( לעיל  ,הערה  , ) 44ג  ,עמ '  22 ( 855 - 854במרם  ; ) 1955 ,שם  ,ד  ,עמ '
מוריס מצטט בהרחבה מאותה ישיבה  ,ראה  :מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

11 ( 924 - 923

עמ '

באפריל ,

. ) 1955

. 246 - 245

. 55

93

ראה לעיל  ,הערה

94

כרכי התעודות המדיניות של משרד החוץ מלאים מזכרים ומכתבים שבהם הפעילו מעצמות המערב ובעיקר ארצות -

,

הברית לחץ כבד על ממשלת ישראל שתימנע מפעולות גמול  .ראה למשל  :פרוינדליך לעיל  ,הערה  , ) 87תעודה
 , 208עמ '  . 331ראה גם  :רוזנטל ( לעיל  ,הערה  , ) 70תעודה  , 46עמ '  . 81ב  16 -בפברואר  , 1953בעקבות פעולות של
צה " ל בכפרים פלסה ורנטיס  ,הגישה מחלקת המדינה תזכיר חריף  ,ראה  :שם  ,תעודה  , 90עמ '  . 151 - 150בסוף
אוגוסט

1953

ארגנה ממשלת בריטניה משלוח תזכירים מקבילים מטעמה ומטעם ממשלות ארצות  -הברית וצרפת ,

ראה שם  ,תעודות  , 360 , 357 , 353 , 352עמ ' , 611 , 605 - 604

. 616

בעקבות הפעולה בקיביה החריפו בריטניה

וארצות  -הברית את לחציהן  .שדר מנשיא ארצות  -הברית אל ראש ממשלת ישראל מבטא נעימה קשה זו היטב ,

ראה  :שם  ,תעודה , 436

עמ ' . 760

מלחמות קטפת  -מלחמות גדולות

להוביל במועצת הביטחון את מסע הגינוי נגד ישראל בעקבות הריסתה של קיביה בידי כוחות

צה " ל .

95

את המערכה הבין  -לאומית הכבדה נגד פעולות הגמול ניהלו מזכירות האו " ם ושלוחותיה בארץ והגדיל

מכולם המזכ " ל דג המרשילד  ,שניהל בנושא זה התכתבות ענפה עם בן  -גוריון .
צה " ל נגד משטרת חוסאן בראשית ספטמבר

1956

96

למשל לאחר פעולת

כתב מזכיר האו " ם לראש ממשלת ישראל בנעימה

חריפה  ' :אתה משוכנע שלפעולות התגמול יש השפעה מרתעת ואילו אני משוכנע שאין בהן אלא

לגרות גורמים בצבאות הערבים . . .
משוכנע שהם יגבירו אותן '  .אף כי לא

.

אתה משוכנע שמעשי הגמול יביאו למניעת תקריות נוספות אני

97

תמיד אמרו זאת בפומבי גם משה שרת וצוות משרד החוץ

נטו לפקפק בהשפעתה הממתנת או המרתיעה של מדיניות הגמול וסברו שבטווח הארוך היא רק

מחריפה את הסכסוך ועתידה להכביד על מיתונו בעתיד .
כיצד יש לבחון את העניין היום  ,ארבעים שנה מאוחר יותר ? בשנים  , 1956 - 1953לאחר שורה ארוכה
של ניסיונות וכישלונות  ,זכתה מדיניות הגמול להצלחה חלקית וזמנית בגבול ירדן ונכשלה כליל
בגבול רצועת עזה  ,אך אם נרהיב את הדיון לכלל תשע  -עשרה שנותיה הראשונות של המדינה -
שכן מלחמת ששת הימים שינתה את נתוני הביטחון ואת הגיון מלחמותיה של ישראל מן הקצה אל

הקצה  -ונביא בחשבון גם את תוצאות מערכת סיני ואת המצב ששרר בשנים  , 1967 - 1957מתברר
שמדיניות הגמול הביאה לישראל תוצאות מפליגות בהקטנה דרמטית של מצוקותיה הביטחוניות

.

לאורך הגבולות ובעיקר בצמצום מרחיק לכת של תופעת ההסתננות כדי להסביר אמירות אלו עלינו

לדון בנפרד בשתי הגזרות .
גבול ירדן
קיימות עדויות רבות המאששות את ההנחה שהחשש מפני הפעולות הישראליות הניע את הכוחות

.

הירדניים לפעול לסיכול ההסתננות אף שתופעת ההסתננות מהגבול המזרחי אף פעם לא פסקה

.

לחלוטין הביאו פשיטות צה " ל להפחתה ניכרת בחומרת הבעיה  ,אם גם לזמן מוגבל הדוגמה הטובה
ביותר להצלחתה של פעולת גמול היא הרגעתה המוחלטת כמעט של הגזרה העירונית בירושלים  ,גזרה

.

שבה היו הירדנים חשופים ופגיעים יותר מן הישראלים בעקבות מכת הצליפות של צה " ל בעיר

באפריל

1953

פסקו כמעט לחלוטין היריות מעל לחומת העיר העתיקה ובמקומות אחרים בעיר .

ב 22 -
98

ההנחה של טל כי צה " ל התיימר לחסל את תופעת ההסתננות מעיקרה ובשלמות מובילה למסקנה
שפעולות הגמול נכשלו גם בגזרה זו  ,שהרי גם לאחר המאמצים הרבים שהשקיעו שלטונות ירדן

95

ראה הודעת מחלקת המדינה לעיתונות

96

גם  :בר  -און ( לעיל  ,הערה , ) 35
97

המרשילד אל בן  -גוריון ,

98

ראה  :יומן בן  -גוריון

21

22

עמ '

מ 18 -

באוקטובר , 1953

.ע

),ט

חילופי מכתבים נרגזים בנושא זה בין בן  -גוריון לדג המרשילד שמורים באמ " י  ,תיקי משרד החוץ ,

1367

Part One , Doc . 695 ,

1 952 - 1954 ,

.FRUS

2448 / 5

.

ראה

. 253 - 248

בספטמבר , 1956

אמ " י  ,שם .

.

באפריל  , 1953אב " ג ראה גם את עדותו של מפקד הלגיון הערבי  :ג Glubb ,

 . 304 .ק Soldier with the Arabs , London 1957 ,

[.8.
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מרדכי

בר  -און

במניעת ההסתננות התופעה לא פסקה ומדי פעם אף חזרה לממדים ניכרים  .אך להנחה זו אין יסוד .
99

.

הנהגת צה " ל מעולם לא השלתה את עצמה שניתן לחסל את ההסתננות כליל מטרתה של ישראל
במאבקיה בגזרה הירדנית הייתה לצמצם את היקף תופעת ההסתננות  ,להוריד את רמת האלימות של

.

התופעה ולהקטין את הנזקים שהיא חוללה גם הפחתה של אירועי ההסתננות בשיעור של כמה

עשרות אחוזים  ,ולו לזמן מוגבל  ,נחשבה להישג ראוי  ,משום שהיא נתנה פסק של רווחה למתיישבים

.

שסבלו כה רבות מן המצוקה הזו בתשובה לשאילתה שהציג לו
ח "כ

פרץ ברנשטיין אמר בן  -גוריון  ' :אין תגמול מפסיק התקפות

לחלוטין  ,אבל הוא מרתיע רבים  ,ככל עונש  ,ומי יודע כמה חיים

ניצלו הודות למעשי תגמול אלה ' .

100

יכולתם של השלטונות הירדניים לשלוט שליטה מלאה בשטה
ולאורך כל הגבולות הייתה כמובן מוגבלת הן מבחינה טכנית

.

והן מבחינת המניעים גם כאשר הלגיון הערבי הכניס לשטח את
כל כוחותיו והפעיל במלוא התוקף את השירותים החשאיים שלו
לא ניתן היה לסגור את הגבול סגירה הרמטית ודבר זה היה נהיר
גם למטה הכללי של

צה " ל .

יתר על כן  ,כשם שהשלטונות

הירדניים הששו מפגיעתו הרעה של צה " ל  ,הם חששו גם מאבדן

.

השליטה הפנימית על הפלסטינים אזרחיהם ההפגנות החוזרות
ונשנות בחוצות הגדה המערבית לאתר פעולות צה " ל תבעו מן

.

הירדנים להגיב בכוח השלטון מצא את עצמו נתון בדילמה  :מצד
אחד חשש לגמול על הגמול ולהסתכן במלחמה כוללת שבה
עלול צה " ל לכבוש את הגדה כולה  ,ומצד אחר חשש לאבד את
הלגיטימיות שלו בעיני התושבים אם לא ייתן להם הגנה
מפגיעותיו של צה " ל ואם ידרוש מהם בנחישות לבטל את מה
משת דיין ומאחוריו

נולת

שנראה להם כזכותם לשוב אל השטחים שמהם גורשו .
ומורכב  ,אלא

א  -רהבה

נוצך אפוא מעין מאזן עדין של חששות ומהירים והתחשיב בכללותו היה תמיד מסובך
שצה " ל לא היה פטור מלנסות להשפיע על שיקולי השלטון הירדני ולהטותם לטובת האינטרס החיוני

.

של ישראל בהרגעת הגבול אכן הרף אותה אמביוולנטיות נראה שמאז פעולת קיביה ועד לסילוקם
של הקצינים הבריטים באביב
וכותב  ' :ההשוואה בין נתוני

מירדן  ,וגם בקטלניותה ' .
99
100
101

101

1956

1953

.

מנעו השלטונות הירדניים ניסיונות הסתננות רבים טל מסכם

ונתוני

1954

מלמדת על ירידה משמעותית בהיקף ההסתננות

ערכן של סטטיסטיקות מוגבל בנושא זה מאחר שאין כל אפשרות לכלול

,

טל לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 60
יומן בן  -גוריון  28 ,בספטמבר , 1956
בשנת  1953נרשמו למעלה מ  4 , 000 -חדירות של מסתננים מתחומי ירדן ונהרגו  46ישראלים  ,ואילו בשנת
חדרו רק כ  2 , 000 -מסתננים ונהרגו רק  , 28ראה  :טל לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 85
אב " ג .

,

1954

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות
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בהן את האירועים שלא אירעו ואת הנפגעים שלא נפגעו  .חשובה לעניין זה היא התחושה הברורה
ששררה בצה " ל באותן שלוש השנים  ,שפגיעתה של ההסתננות מגבול ירדן פחתה במידה ניכרת ,

וששוב אין צורך בפעולות גמול .

102

המצב השתנה מן הקצה אל הקצה לאחר שמפקד הלגיון  ,הגנרל גלאב  ,ורוב הקצינים הבריטים סולקו

בראשית מרס . 1956

המהפך הזה הביא לערעור המשמעת בצבא הירדני ובעקבותיו לערעור השליטה

צנחנים בפעולת
א  -רתווה

.

בשטח יתר על כן  ,נראה שבצמרת הירדנית התפתחו אינטרסים מנוגדים  ,שהחרפת המתיחות לאורך

.

הגבולות שירתה חלק מהם חלק מן הפגיעות שנפגעו ישראלים באותם חודשים היו פרי יזמתם של

חיילי הלגיון עצמם  .בקיץ

1956

חזר צה " ל אל שיטת הגמול בתקווה לרסן את השלטון הירדני אך

.

ללא הצלחה המבצעים נגד מבני המשטרה בא  -רהווה  ,בגרנדל ובחוסאן לא הועילו להפסיק את
ההתגרויות מעבר

לגבול .

הירדניים והן של צה " ל ,

103

המבצעים הלכו והתרחבו בהיקפם ואף מספר הנפגעים  ,הן של הכוחות

גדל במהירות .

מדיניות הגמול כמערכת של הרתעה חייבת להניה שהצד שמנגד מעוניין ומסוגל להשתלט על
הגורמים האלימים שבשטחו  ,ושהוא חושש מהמחיר שיהיה עליו לשלם בגין החרפת העימות לאורך
102
103

ראה בנושא זה ביתר פירוט  :בר  -און ( לעיל  ,הערה

) 44

.

לתיאור מפורט יותר של התפתחות זו ראה בספרי ( לעיל  ,הערה , ) 35
 , ) 37עמ ' . 235 - 221

עמ '

; 259 - 240

ראה גם בספרי ( לעיל  ,הערה

קתדרה 146

מרדכי

בר  -און

.

הגבול יותר מאשר המתיר שעליו לשלם בעבור השתלטותו על גורמי האלימות בתוך ארצו שיטת
הגמול  ,שנועדה לכפות על הצד האחר לנקוט צעדים שבעבורם עליו לשלם מהיר לא מבוטל במונתי

.

יחסיו עם אוכלוסייתו שלו  ,אינה יעילה אם אין היא מניחה את יסוד ההסלמה וההאמרה דיין נהג

משלל פעולת
קלקיליה

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

להסביר היבט זה של שיטת הגמול במונחי מכירה פומבית  :מי שמוכן להציע מחיר גבוה יותר מרוויח

.

את כל הקופה המצב שהשתרר בממלכת ירדן בקיץ

1956

.

העמיד היגיון זה בספק גורמים מרכזיים

בממלכה שוב לא היו מעוניינים בשקט בגבול ולא נרתעו מהסלמת המאבק .
פעולת קלקיליה  ,שעלתה על כל הפעולות שקדמו לה בהיקפה ובמספר קרבנותיה  ,הביאה את צה " ל

.

אל פרשת דרכים אך הפירוש המקובל אצל כמה חוקרים כי שיטת הגמול הגיעה לסוף דרכה -

מוטעה .

104

מרבים לצטט בהקשר זה את דברי דיין בישיבת המטכ " ל שבה נדונו תוצאות הפעולה  ' :אנו

עומדים בסיום הפרק של פעולות התגמול הליליות ' .

105

אולם מעטים שמו לב לכך שדיין דיבר על

פעולות הגמול הליליות  ,לא על פעולות הגמול בכללותן  .ניתן לשער שאלמלא פרצה מערכת סיני
שבועיים לאחר אותה פעולה קשה  ,והירדנים היו חוזרים לסורם ומחריפים את הצקותיהם  ,היו

.

עומדות לרשות צה " ל מבחר דרכים אחרות להסלמה כפי שדיין עצמו פירט באותם ימים עצמם

בשיחות סגורות ,

אפשר היה לפעול בשעות היום בשילוב של כוחות שריון וחיל האוויר ( מסוג

הפעולה שבוצעה נגד הכפר סמוע עשר שנים מאוחר יותר ) או ' לכבוש עמדות מפתח החולשות על
שטה ,

ולהתנות את פינויין בהפסקת הטרור ' .

106

ניתן גם להניח שאם מהלכים אלו לא היו מספיקים

.

לא היה דיין מהסס להמליץ על כיבושם של חלקים מן הגדה המערבית עוד ניתן להניח שלנוכח
סכנות אלה היה השלטון הירדני מתעשת וחוזר לדכא כמיטב יכולתו את הפגיעות לאורך הגבולות ,

.

כפי שעשה ביעילות לא מבוטלת עד לסילוק הקצינים הבריטים וכן בשנים שלאחר מערכת סיני חרף
העליות והמורדות שחלו ברמת האלימות ההדדית בגבול הירדני ניתן לסכם שפעולות הגמול במקרה
הזה היוו גורם מרסן

ויעיל .

הגבול המצרי

.

המצב בגבול המצרי היה שונה לחלוטין פעולות הגמול שננקטו ברצועת עזה ובגבול סיני בשנים

היו הצלחה טקטית אך לא השיגו את מטרתן

1956 - 1955

האסטרטגית .

תיאוריהם המפורטים

והמתועדים היטב של מוריס  ,של טל ושל גולני בדבר ההתפתחויות האלימות לאורך הגבול עם
מצרים לאחר מבצע ' חץ שהור ' בסוף פברואר

1955

מחייבים את המסקנה הנחרצת שפעולות הגמול

של צה " ל נגד מצרים לא זו בלבד שלא הפחיתו את ממדי ההסתננות והפעילות האלימה לאורך
הגבולות אלא אף הניעו את השלטונות המצריים להגביר את האלימות ביזמתם

שלהם .

107

מורא

פעולות הגמול של צה " ל לא ניכר אצל שלטונות קהיר ונשאלת השאלה במה שונה מקרה מצרים

.

ממקרה ירדן במקרה הירדני הן חמתו של צה " ל והן זעם האוכלוסייה הפלסטינית היוו איום קיומי

104

105

106
107

ראה למשל דברי המבוא של י ' גלבר  :גולני ( לעיל  ,הערה  , ) 44עמ '  . 16ראה גם  :מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
עמ ' . 426 - 425
מ ' דיין  ,יומן מערכת סיני  ,תל  -אביב תשכ " ה  ,עמ '

דיין ( לעיל  ,הערה , ) 26

עמ '

. 55

. 250

מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
הערת פתיחה )  ,עמ ' . 61 - 45

עמ '

; 430 - 353

טל ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '  , 235 - 181וראה גם  :גולני ( לעיל ,
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קתדרה 148

מרדכי

בר  -און

.

על הממלכה  ,ולמצער על שליטתה בגדה המערבית לעומת זאת לא עמד בפני ההנהגה המצרית שום

.

איום קיומי מעין זה ספק אם נאצר ואנשיו העלו על הדעת לפני שהגיעו כוחות צה " ל לאזור תעלת
סואץ בראשית נובמבר

1956

שהם מסתכנים באבדנו של חצי האי סיני  ,ואפילו סיכון זה  ,כפי שהוכח

בפועל  ,היה רחוק מגדר סיכון קיומי למצרים  .כיבושו של חצי האי סיני פעמיים בשנות דור לא
הצליה לקעקע את יסודות המשטר בקהיר  ,שלא לדבר על עצם קיומה של המדינה המצרית  .גם זעם

.

הפלסטינים ברצועת עזה לא היה גורם מכריע בשיקוליה של קהיר הלכי הרוח של אלה לא השפיעו

הרבה על נאמנותם או על אי  -נאמנותם של מיליוני המצרים  ,שהיו במרחק של מאות קילומטרים

ממקומות התבערה .
.

מצב זה אילץ את צה " ל ' לשהק על כל הקופה ' במאבקו עם המצרים גולני וטל סיפקו לאחרונה
במחקריהם ניתוה משכנע המצביע על כך שמערכת סיני לא נבעה ביסודה משיקולי הביטחון השוטף ;

היא התהוללה על רקע נתונים בין  -לאומיים ייחודיים והונעה על ידי הרדות ישראליות הקשורות
בסכנות הביטחון הבסיסי  ,כלומר בערעור יחסי הכוהות ובסכנת המלהמה הכוללת ששררה לדעת
מנהיגי ישראל באותה עת  .אולם טל מפריז בניתוק המוחלט שהוא מנתק בין מה שהתחולל במלחמת

.

סיני לבין בעיות ההסתננות והמצוקות היום  -יומיות לאורך הגבולות לעומת זאת גולני שוגה בהניחו
שהחל מאביב

1955

הכפיף המטה הכללי של צה " ל את כל שיקולי הביטחון השוטף למערכת שיקוליו

.

בנושא הביטחון היסודי כפי שראינו קיימת דיאלקטיקה המקשרת את שני המישורים  .על ידי פעולות
הגמול ניסתה ישראל לשאול הרתעה ברמת הביטחון השוטף מן ההרתעה שניצחונותיה בתש " ח הקנו
לה ברמת הביטחון היסודי  .בהעדר נכונות להסלים את האלימות עד כדי מלהמה בהיקף מלא לא יכול

.

היה להיות כל תוקף לפעולות הגמול הבודדות אך הדיאלקטיקה הזו פעלה גם בכיוון ההפוך  :אף
שפעולות הגמול נועדו להגיב על בעיות הביטחון השוטף  ,לא נעלם מעיני מקבלי ההחלטות
הישראלים שמאחר שהערבים אינם מסוגלים לגמול לישראל באותה מטבע  ,מזינות פעולות הגמול

את עצמת ההרתעה הישראלית גם במונחי הביטחון היסודי ; ואכן בן  -גוריון ציין אגב דיון על אחת
הפעולות את ' חשיבות גילוי עדיפותנו הצבאית על המדינה
ב ' מלחמות

הקטנות ' הזינו את ההכנות לקראת

הערבית ' .

108

בעיות שהיו כרוכות

ה ' מלחמות הגדולות ' וגם הושפעו מן ההערכות

.

שהעריכו קציני צה " ל את סכנותיהן לביטחון ישראל כך כתב דיין באותם ימים עצמם  ' :לנצחונותינו
וכשלונותינו בקרבות זעירים לאורך הגבול  ,ומעבר לו  ,נודעת השיבות רבה לא רק בהשפעתם

הישירה על " הבטחון השוטף " אלא אף בגלל השפעתם על הערכת הערבים את כוח ישראל  -ועל

אמונת ישראל בכוחה ' .

109

גם הסברה שמבצע קדש לא היה אלא פעולת הגמול האולטימטיווית היא

מוטעית .

110

פעולות הגמול

מעצם הגיונן נערכות במסגרת כללי המשחק הקיימים ( במקרה שלנו הסכמי שביתת הנשק ) ומטרתן
108

הציטוט מובא אצל שרת ( לעיל  ,הערה  , ) 41ד  ,עמ '

6 ( 816

במרס

. ) 1955

צבאיות בימי שלומ '  ,מערכות  ,קיח  -קיט ( ניסן תשי " ט ) ,

עמ '

. 61 - 54

109

מ ' דיין ,

110

למשל לדברי מוריס ' מלחמת סיני [ שהייתה ] במשמע מסוים פעולת הגמול האולטימטיבית והגדולה ביותר '  ,ראה :

' פעולות

מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

עמ '

. 450

ובמקום אחר הוא כותב  ' :מבצע קדש היה מעין סיכום טבעי לסדרת

.

פעולות הגמול  ,ופעולת הגמול הגדולה מכולן ' ראה  :מורים ( לעיל  ,הערה

. ) 34

מלחמות קטפת  -מלחמות גדולות

149

לאכוף את הכללים הללו ; המלחמה הכוללת אמורה לשנות את כללי המשחק ( קווי הגבול וטיב

.

היחסים עם האויב ) מיסודם בהודעת ממשלת ישראל שבאה להסביר כביכול את היזמה הישראלית
בהצנחת הצנחנים ליד מעבר המיתלה הובלטו המצוקות שגרמו פעולות הפידאיון כמניע לצעד
שנקטה ישראל ; הנמקה זו לא הייתה כנה  ,משום שהיא ביקשה להסתיר יותר משהתכוונה לגלות ,

111

.

אם כי גם שקר גמור לא הייתה היעתרותו של
בן  -גוריון להפצרותיהם של הצרפתים לפתוח
במתקפה בסיני בסוף אוקטובר

קשורה

1956

במערכת שיקולים רהבה  ,ולא כאן המקום
לפרטה ,

מורה

112

אולם אין ספק שבן  -גוריון לא היה

לצה " ל

שבמוקדם

לצאת

או

במאוחר

מהתנגשות נרחבת עם
כבר מראשית שנת

הכללי

למלחמה

יהיה

מנוס

לא

מצרים .

1954

לפתוח את

אלמלא

סבר

שאף כאמור המטה

המלחמה

הבאה

במכה

מקדימה ולהשתלט על פתחת רפיה בשלב
מוקדם ככל האפשר של

הלחימה .

אלו היו

שיקולים מובהקים מתחום הביטחון הבסיסי
והם שולבו בתכניות המבצעיות והאסטרטגיות

של צה " ל זה זמן

רב .

113

הבין  -לאומיים

התנאים

אולם עד שאפשרו

תכניות

לבצע

מרחיקות לכת אלה עדיין צריך היה לטפל גם
בבעיות

היום  -יום .

פרשנותו של גולני לגבי

מה שהתרחש לאורך רצועת עזה בחודשי קיץ
1955

מקדימה את המאוחר  .צה " ל אמנם נערך

לכיבושה של רצועת עזה בהנחה שאולי יהיה
עליו לבצע את הדבר בעקבות פעולת גמול
או

ישראלית

בעקבות

החרפת

התגובות

המצריות  ,אך היערכות זו הייתה צעד אלמנטרי שכל צבא היה נוקט בתנאים אלה  ,ומסקנתו של
גולני ש ' מכאן ואילך  ,לפני כל פעולת גמול  ,תיבחן האפשרות לגרור את מצרים למלהמה ' מרחיקת
לכת

111
112
113

114

מדי .

114

לעניות דעתי היו כל פעולות צה " ל בגבול המצרי עד אוקטובר

לניתוח מלא של נוסח הודעת דובר צה " ל ראה  :בר  -און ( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ '

מאמר מפורט על מניעיו של בן  -גוריון ראה  :בר  -און ( לעיל ,

ראה  :גולני ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
שם  ,עמ '

. 51

עמ '

. 90 - 75

הערה . ) 79

303 - 302

1956

.

נטועות עדיין

חזיה

מפעולה תגמול

נןנן

ק

שייו

שמדרה 150

מרדכי בר  -און

' בתחום מדיניות הגמול כפשוטה  :דהיינו הרצון להרתיע את המסתננים ( ואת המאפשרים להם

לפעול ) באמצעות מכה ישירה  ,מוגבלת

בהיקפה ' .

115

אחרת אין להבין מדוע לא ניצלו בן  -גוריון

ודיין את התקפות הפידאיון של סוף אוגוסט לחסל את החשבון ולכבוש את הרצועה והסתפקו
בפעולת גמול נרחבת בלבד  ,ומדוע השתרר שקט לאורך גבול הרצועה במשך שבועות רבים החל

.

מראשית ספטמבר רק בעקבות הידיעות בדבר עסקת הנשק בין מצרים לצ ' כוסלובקיה שהחלו
להגיע לישראל בסוף אוקטובר חזרו שיקולי הביטחון הבסיסי למרכז התודעה  ,פעולות הגמול של

חודשי נובמבר ודצמבר אכן נועדו ' לגרור את מצרים למלחמה '  ,אך לא כן הפעולות בחודשים

.

הקודמים גולני מצטט את נוסת ההוראה המבצעית ' דוד ' שפרסם המטה הכללי של צה " ל

ב 24 -

במאי ושבה נאמר ש ' כתוצאה מפעולה מצרית תוקפנית עלול להיווצר מצב בו יצטרך צה " ל להגיב

במהירות על ידי ביצוע פעולה צבאית חריפה . . .
שבעקבותיה יכבוש צה " ל את רצועת עזה כולה ' .

יש לצפות לאחר הביצוע להתפתחות נוספת ,

116

( ושל צבאות בכלל

)

אולם מי שמכיר את דרך העבודה של צה " ל

יבין שאפילו פקודה זו לא חרגה ממה שנקרא באנגלית . Contingency Planning

צאה אחיניה
בויגור ?וו מכהיז כנסת בשיכול  , ,המעפלה
~
,

בימינו
הר סיני
שנתחדש
' מעמד

אלה . . .

צה " ל לא פגע

בשטחה של

מצרים . . .

מתוך נאומו של

בן  -גוריון בננסת
בתוט מבצע ' קדש'

115

116

ניסוחו של גולני לגבי פעולת עזה  ,ראה  :שם  ,עמ '
שם  ,עמ '

51

.

. 46
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מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

הערכה בדבר תגובות צפויות של האויב ובדבר אפשרות הידרדרות למלחמה בהיקף רחב יותר

איננה 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 ובכוונות לביצוע ,
ולא במאוויים

שבלב .

117

נוסף על כך מן הראוי לזכור שגם כאשר הזדמנה לישראל ההזדמנות לסגור עם נאצר את החשבון

.

הגדול  ,נשאר עדיין החשבון הקטן פתוח גם השבון זה  ,שפעולות הגמול כשלו מלסגור  ,עמד ברקע

.

המסקנה בדבר אי  -נמנעות ההתנגשות הנרחבת עם הצבא המצרי ייתכן שאלמלא הזדמנה הברית
המוזרה עם צרפת ועם בריטניה הייתה יזמת המלחמה של צה " ל נדהית  ,ייתכן גם שהייתה מוגבלת
מבחינה קרקעית למאבק על השלטון ברצועת עזה  ,בפתחת רפיה ובמצרי אילת  ,ואולי לא הייתה

מתפרשת על מלוא חצי האי  .לפחות אחד המניעים הבולטים שדחקו בבן  -גוריון להורות לצנחני

צה " ל

לצנוח במעבר המיתלה היה ייאושו מהסדרי שביתת הנשק ומדרכי יישומם לאורך הגבולות ורצונו

לאכוף הסכם אחר .
לפיכך לא ניתן להפריד גם את היוזמה לצאת למערכת סיני משיקולי הביטחון השוטף ויש לראותה

.

כהגשמה מלאה של הגיון ה ' מכירה הפומבית ' של פעולות הגמול כישלונן של פעולות הגמול בגבול

.

המצרי היה מאלץ את צה " ל להסלים במוקדם או במאוחר את האלימות גם באזור זה קשה להניח
שראשי מערכת הביטחון של ישראל במחצית השנייה של שנות החמישים היו מקבלים את דין
המצוקות שמצרים הציקה להם רק משום שפעולות הגמול המוגבלות בהיקפן לא היו יעילות בנתונים

ששררו בגבול המצרי .
השלום שהוחמץ
תזה נוספת שקנתה לה שביתה בכתביהם של היסטוריונים לא מעטים בשנים האחרונות היא שבשנות
החמישים המוקדמות היה סיכוי להשיג הסכמי שלום עם מדינות ערב  ,ושמדינות אלו נטו לכך  ,אלא

שהנהגת מדינת ישראל החמיצה הזדמנויות אלה .

118

מוריס למשל מאשים את ישראל בחוסר גמישות

.

ובחוסר רגישות להלכי הרוח ששררו בעולם הערבי את נסיגתם של המנהיגים הערבים מאותם
המגעים שהתקיימו בראשית העשור הוא מסביר כדלקמן  :מאחר שישראל מיאנה לשלם את המחיר
שנדרש כדי לסלול את הדרך לשלום  ' ,נמצא כי ממנהיגי הערבים והמשטרים הערביים  ,שחזרו והביעו
נכונותם [ לעשיית

117

שלום ]

נבצר לספק את הסחורה  .כל אימת שהגיעו הדברים לרגע המבהן ' .

לעניין זה ראה ביתר פירוט בר  -און לעיל  ,הערה  , ) 35עמ ' . 75 - 54
בר  -און  ' ,מלחמה יזומה ? '  ,קתדרה  ( 90 ,טבת תשנ " ט  ,עמ ' . 166 - 150
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)
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במקום אחר  ,ראה  :מ ' בר  -און  ' ,השלום שלא היה אפשרי '  ,עיונים בתקומת ישראל ,
~

מ'

ראה למשל בחיבורים דלקמן  :א ' רבינוביץ  ,השלום שחמק  :יחסי ישראל  -ערב  ,ירושלים תשנ " א ;  . Shlaim ,ג
; Palestine, Oxford 1988

1

119

מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

~

עמ ' . 32

2

( תשנ " ב ) ,

עמ '

463 - 455

.

ץתדרה 152

מרדכי

בר  -און

אין דרך להוכיח את התזה הזו  ,לא רק משום שהארכיונים העשויים לגלות לנו את המניעים ואת
השיקולים המדויקים של מנהיגי ערב באותם ימים אינם נגישים אלא בעיקר משום שכוונותיהם של

.

מנהיגי ערב לא הועמדו מעולם במבחן רציני יתר על כן  ,גם אם מישהו ממנהיגי ערב היה מגיע
להסכם בדבר התנאים להשכנת שלום והיה מעז לכרות ברית שלום בפועל  ,ניתן לפחות להטיל ספק

.

בכך שהיה באפשרותו לסחוף את עמו שלו או מדינות ערביות אחרות לקבל את השלום הזה מקריהם

.

של המלך עבדאללה ושל הנשיא הסורי חוסני זעים מאלפים המלך הירדני לא הצליח לשכנע אפילו
את ממשלתו וסופו שנרצח בגלל קשריו עם ישראל ; ואף שזעים נרצח מן הסתם מטעמים שאינם
קשורים במגעיו עם הישראלים  ,למצער ניתן להניח שהסכם שהיה נחתם עמו היה מהזיק מעמד בקושי
חודשים ספורים ואולי לא היה מגיע כלל

לביצוע .

עם זאת חוקרים שונים חשפו בצורה משכנעת את העובדה שגם ישראל לא הייתה להוטה אחר

.

השלום באותם ימים אופיינים הם דבריו של שרת לסגל עוזריו בימי המשא ומתן בעת ועידת
לוזאן :

חיוני

' מה

אנו מפסידים מסחיבת העניין ? מה אכפת לנו ? אין השלום הרשמי עם מדינות ערב הכרח

בשבילנו . . .

בישראל

הייתה

גם אנו רוצים בשלום  ,אבל אי אפשר לרוץ  ,צריך
מקיר

מאוחדת

לקיר

בסירובה

לוותר

העצמאות .

טריטוריאליים ודמוגרפיים שהושגו במלחמת

ויתורים

ללכת ' .

120

אכן המנהיגות

משמעותיים

על

הישגים

מוריס כותב בצדק כי ' המנהיגות

הישראלית  ,שראש וראשון בה היה דוד בן  -גוריון  ,לא היתה נלהבת דיה ואף לא נחרצת דיה לדבוק

בתהליך שלום ' .

! 21

בן  -גוריון והממשלה בכללותה לא היו מוכנים לוותר על נכסים משמעותיים גם

.

משום שהטילו ספק בקיומו של תהליך שלום ממשי גם היום ניתן להטיל ספק בנכונותם של
עבדאללה וזעים לחתום בסופו של דבר על הסכם שלום עם ישראל ואף אילו העזו לעשות זאת

.

עדיין נותרת השאלה אם לא היה הדבר מביא לאלתר לאבדנם שרת אמר בכנס של אנשי משרד
החוץ  ' :חותרים אנו לשלום אך לא בכל מחיר  ,אלא במחיר שכדאי לנו

לשלמו ' .

122

אילו הסכימה

ישראל בראשית שנות החמישים לוותר על הנגב  ,לאפשר חיבור יבשתי בין ערביי אפריקה לערביי
אסיה  ,לחזור לגבולות הכ " ט בנובמבר ולאפשר לפליטים לבתור בין שיבה לפיצוי  -לא הייתה

.

מדינת ישראל קיימת היום אין זה מקרה שלא היה בישראל מנהיג רציני אחד שהיה מוכן להמליץ
על ויתורים אלה  ,גם

לא שרת .
.

בטענת ההחמצה יש כשל מחקרי ומחשבתי בסיסי מוריס כותב  ' :לוזאן היתה אחד האותות הראשונים

.

להתקבעות הסכסוך הישראלי  -ערבי ' וכן  ' :בהעדר שלום מהיר  ,הכריעו מרקמי אי  -הגמישות  ,יריבות
ועוינות יותר ויותר את הכף בהעלותם תוך כך את המזרח התיכון על מסלול דמים של סכסוך

ומלחמה במהלך ארבעת העשורים הבאים ' .

123

ובדברי הסיכום הוא מוסיף  ' :הדבר שאינו מוטל בספק

הוא שמירקמי האיבה  ,שאיפיינו את היחסים הישראליים  -ערביים מאז ואילך  ,התגבשו התמצקו
120

121

122
125

שרת בפגישה עם מנהלי מחלקות משרד החוץ שהתקיימה בתל  -אביב

תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל  ,ד  , 1949 :ירושלים תשמ " ו ,
מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 36
מ ' שרת  ' ,חבלי השלום '  ,אמ " י  ,תיקי משרד החוץ  ,א. 19 ' uy , 2446 / 6
מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 37 , 25

ב 25 -

עמ '

במאי , 1949

. 70 - 66

י ' רוזנטל

( עורכת ) ,

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

במהלך אותן שנים ראשונות שלאחר

. ' 1948

124

גם בעניין זה אין משום חידוש  :הדבקים בגרסה זו

הולכים בעקבות שמחה פלפן ומקצת מפעילי השמאל הקיצוני יותר של מפ " ם וכמובן בעקבות אנשי

.

' איחוד ' מחוגו של מרטין בובר באותם ימים עצמם הטענה הבסיסית היא שהסכסוך בין ישראל
למדינות ערב נוצר או לפחות הוחרף רק לאחר מלחמת העצמאות ונבע בראש וראשונה ממדיניותו

התוקפנית והבלתי מתפשרת של בן  -גוריון במהלך המלחמה ומיד
ההנחה שעד לשנת

1948

לאחריה .

125

גרסה זו יוצאת מן

ניתן היה להגיע לידי הסכמה ופשרה עם הערבים  ,פשרה שלה הטיפו בזמנו

אותם גורמים אידאולוגיים  ,אולם התוקפנות של היהודים בתש " ה  ,גירוש הפליטים  ,הריסת המרקם
הפלסטיני בארץ  -ישראל וסרבנותה של ישראל לוותר על הישגיה במלחמה  -קיבעו את הסכסוך ,

החריפו אותו והפכוהו לבלתי ניתן לפתרון למשך שנים רבות .

126

קשה להתעלם מכך שמלחמת העצמאות ותוצאותיה העלו את הסכסוך היהודי  -ערבי מדרגה והפכו

.

אותו לסכסוך בין  -לאומי  .המלחמה גם יצרה מניעים חדשים שלא היו קיימים קודם לכן לרצונם של
הערבים להשיב לעצמם את כבודם שאבד נוספו עתה אינטרסים הרבה יותר ממשיים כגון שאיפתם
של הפליטים הפלסטינים לחזור לבתיהם  ,רצונן של מדינות ערב להיפטר מאותם פליטים וכן להיפטר
מן הטריז שתקעה ישראל בין מצרים

לירדן .

127

אך ביסודה מושתתת התאוריה הזו על התעלמות מן

היסוד העמוק יותר של הסכסוך  ,הלא הוא הקושי המובן של הפלסטינים במיוהד ושל הערבים בכלל
להכיר בלגיטימיות של המפעל הציוני  ,דהיינו להכיר בזכותם של היהודים להתקבץ בארץ ולהקים

.

בה את מדינתם אכן באותם הוגי השמאל שהאמינו עד לשנת

1948

בפשרה אפשרית היו מי שהבינו

שפשרה כזו ניתן להשיג רק במחיר ויתור מרחיק לכת על החזון

הציוני .

הם הסבירו שהסיכוי

שהערבים יסכימו להמשכו של המפעל הציוני בקרבם מותנה בתנאים מגבילים שונים והמליצו

.

לצמצם באורח דרסטי את היקף העלייה ולוותר על השאיפה להקמת מדינה יהודית אולם אפילו

היתכנותו של פיוס מרחיק לכת זה לא הוכחה בשעתו ואינה משכנעת במבט לאחור .

128

שורשיה של העוינות הערבית לא היו נעוצים בסירובה של ישראל בשנות החמישים לקבל הסכם
שלום הכרוך בוויתורים ואפילו לא במה שקרה במלחמת העצמאות  ,אלא בעצם לידתו של המפעל

. 437

124

שם  ,עמ '

125

עוד בראשית שנות החמישים פרש מרדכי בנטוב  ,לימים שר מטעם מפ " ם בממשלותיו של בן  -גוריון  ,יריעה רחבה

של ביקורת על מדיניותו של בן  -גוריון במהלך המלחמה  .ראה  :צ ' רענן ( עורך )  ,צבא ומלחמה בישראל ובעמים ,
מרחביה  , 1955עמ ' . 880 - 832
126

127

128

אין זה מקרה שאילן פפה  ,הדוגל בהשקפה זו  ,מנסה לעודד מחקרים אשר יוכיחו לכאורה שהיו סיכויים לשיתוף

פעולה בין הכוחות הפרוגרסיוויים בציונות לכוחות עולים בעם הערבי  .ראה  :א ' פפה ( עורך )  ,ערבים ויהודים
בתקופת המנדט  :מבט חדש על המחקר ההיסטורי  ,גבעת  -חביבה . 1995
ראה בפירוט רב  :א ' אסיה  ,מוקד הסכסוך  :המאבק על הנגב  , 1956 - 1947ירושליפ תשנ " ד .
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במשנתו המדינית של מאיר יערי בשנות הארבעים להצביע על האבסורד שהיה מונח ביסוד תפיסות אלה  .ספק
אם נכונות לוותר על יעדי הציונות הייתה יוצרת בקרב העם הפלסטיני באותם ימים כוחות שהיו מוכנים לשיתוף
פעולה  ,קל וחומר כאשר יערי המשיך לדרוש מהערבים ' שיסכימו לעליה יהודית לפי כוח הקליטה של הארץ
ובממדים אשר יאפשרו ברבות השנים ריכוז מיליונים יהודים בארץ ישראל

ובסביבתה . . .

ושיוותרו על תביעותיהם

.

כרוב האוכלוסין בארץ ויסכימו לשוויון פוליטי אשר לא יהיה תלוי ביחס המספרי בין שני העמים ' ראה  :מ '

בפתח תקופה  ,מרחביה , 1942

עמ '

. 150 - 148

יערי ,

 153קתדרה

חדרה 154

מרדכי

בר  -און

~

.

הציוני ובאי  -יכולתם המובנת של הערבים להסכין אתו ולהתפשר עמו אפילו בממדים מגומדים מובן
שהלוחמות התוקפנית שהציונות החלה מגלה מאמצע שנות השלושים והצלחותיה מאז מלחמת תש " ת

.

הזינו את הסירוב הערבי לקבל את דינה של הציונות  ,אך לא הם שיצרו אותו מעגל האיבה נוצר

משני הצדדים  ,והתובנה המצביעה על חלקן של הציונות ושל מדינת ישראל בהזנתה  ,חשובה ככל

.

שתהיה  ,אסור לה לטשטש את יסודו של הסכסוך אפילו בימינו מוכנים הערבים לקבל את קיומה

.

של מדינת היהודים כעובדה אך מסרבים להעניק לה צידוק עקרוני הסכסוך הישראלי  -הערבי לא
נולד בתש " ח  ,גם אם עבר טרנספורמציה מבחינת ממדיו והמסגרות שבהן התנהל מאז  ,אלא משעה

שהתנועה הלאומית היהודית התנגשה חזיתית בתנועה הלאומית הערבית אי שם בראשית המאה .
ראייה זו של עומק הסכסוך הישראלי  -הערבי גרמה גם לכך שמרבית מנהיגי המדינה הצעירה היו

.

סבורים שגם אם יסכימו הערבים להסדר זה או אחר  ,לא יבוא הסכסוך לסיומו בן  -גוריון הביע את

.

דעתו זו פעמים רבות במהלך אותן שנים כך למשל אמר עוד בשלהי המלחמה  ' :אם גם התוקפנות
הזאת של מדינות ערב תסתיים  ,ויבוא שלום  ,אין זה משנה את המצב  ,שהסכנה האורבת לנו כיום

היא סכנה היסטורית  ,ותעמוד עוד הרבה שנים ' .

129

ובהביטו לאחור כעבור שנים אמר גם משה שרת :

' ההלם שנגרם לתודעה הערבית  ,על ידי תקומת מדינת ישראל  ,היה הרבה יותר חזק והרבה יותר
עמוק

מששיערנו . . .

.

עכשיו אינם יכולים לסלוח לעצמם  ,שלא ראו מראש אבל ההתקלות במציאות

החדשה אינה דוחפת אותם להתפשרות  ,ככל שהאישיות הערבית מלאת זעם כלפי עצמה  ,הרי היא
מלבה  ,יותר ויותר את אש השנאה ואת ההחלטה הנפשית  ,שלא להתפשר '

130 ,

ספקנות זו בטיבו המוגבל של השלום שניתן אולי להשיג עם הערבים הגבירה ללא ספק את עקשנותה

.

של ישראל בכל הנוגע לוויתורים שנדרשה לוותר אם אין מדובר בסיום הסכסוך מיסודו  ,גם ויתורים
צנועים מצטיירים כסיכון ומעוררים את הדאגה שמא תוחלש ישראל כאשר תעמוד נגד גילויים

.

חדשים של איבה ערבית בעתיד הלכי רוח כאלה שוררים גם היום בחלקים נכבדים של הקהילה

הפוליטית בישראל  ,אך היום  ,לאחר חמש מלחמות נוספות  ,חוללו השלום עם מצרים וירדן והסכמי
אוסלו תפנית בדעת הקהל והביאו חלק נכבד מן הציבור בישראל לכלל דעה שהסיכוי לסיום הסכסוך

.

אכן ניצב בפתח בשנות החמישים  ,שנים ספורות לאחר המלחמה הראשונה  ,עדיין לא נוצרו התנאים
שישכנעו יותר ממיעוט מבוטל בסיכויי השלום  ,ולכן עמדה במרכז ההשיבה הציבורית והמדינית

בעיית סיכוני המלחמה .

מ 13 -

בנובמבר  , 1948מצוטט אצל  :שלום  ,דוד בן  -גוריון ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '

129

נאום

130

שרת ( לעיל  ,הערה , ) 9

עמ ' . 8
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