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מבוא

חוברת קתדרה מס 1 .מוקדשת רובה ככולה לעיון ודיון בהיסטוריוגראפיה של היישוב
היהודי בארץישראל לדורותיו .בפתח החוברת מסה מקיפה של ישראל קולת ,הדן
בפרק הראשון בסוגיותהיסוד של ההיסטוריוגראפיה ושל המתודולוגיה ההיסטוריות ובפרק
השני בבעיות המיוחדות של כתיבת ההיסטוריה של הציונות ושל תולדות היישוב.
בקתדרהבמה
שני דיונים הקשורים זה בזה קשר מהותי ומיתודי גם יחד נידונו
לחוקרים בשאלות ארץישראל ויישובה ,שמרכזה הוא יהושע בןאריה.
הדיון הראשון שנפתח בהרצאתו של ישראל לי לוין עסק בוויכוח שנפתח מחדש על
דמותם ההיסטורית של הקנאים בימי בית שני ועל הערכתו של המרד הגדול ברומא.
ואילו הדיון השני ,שנפתח בהרצאתו של נתנאל לורד טיפל בבעיות ההיסטוריוגראפיה
של מלחמת העצמאות ונטלו בו חלק מי שהשתתפו במלחמה עצמה והיו לחוקריה .משלים

את הדיון האחרון מאמרו של יוסף נבו על המקורות הערביים לחקר מלחמת העצמאות.
במדור תעודה ,שעורכו ישראל ברטל ,מביא משה אלטבאואר בפרסום ראשון איגרת
משנת תרי"ג מאת הרב משה יהושע זעליג הכהן עלאודות עלייתו לא^ישראל.
המדור מקורות וארכיונים נפתח בסקירה נרחבת של יוסף דרורי על אופיה של
ההיסטוריוגראפיה הממלוכית ועל תרומתה לתולדות ארץישראל .הוא גם מביא רשימה של
המקורות הממליכים לפי הסוגים הספרותיים השונים שלהם ובסדר כרונולוגי .מאמריהם
של אהרון ליש ,אברהם חיים ,אלכס כרמל ,אריה שמואלביץ ופ"א אלסברג סוקרים את
המקורות הארכיוניים השונים והמגוונים לתולדות היישוב וארץישראל בתקופה העות'מאנית.
המאמרים מתבססים על הרצאות שנישאו בוועידה הביןלאומית להיסטוריה של ארץ
ישראל ויישובה היהודי בתקופה העות'מאנית שהתקיימה בירושלים ב 1970והתפרסמו
באנגלית בקובץ (ed.), Studies on Palestine during the Ottoman Peirod,
1975
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מצאנו לנכון להביאם כאן בתרגום עברי בגלל החשיבות הרבה הנודעת להם בשביל חוקר

תולדות ארץישראל.
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נטוע הוא כגשר
אןל את בבואתן מךעיד הוא כנהר.
נ' אלתרמן

את דברינו הבאים נחלק לשני פרקים ,הפרק הראשון שהיינו מכנים אותו בעקבות ג'ויס:
חינוכו של ההיסטוריון כאיש צעיר ,עניינו בעיות מחקר היסטורי והכשרת היסטוריונים.
הפרק השני עניינו הערות לחקר הציונות ותולדות היישוב בימינו.

א

דיוקנו של ההיסטוריון כאיש צעיר
)א( החלוקה בהוראת ההיסטוריה
חוגי לימודים רבים באוניברסיטה נימנים כולם או חלקם עם החוגים ההיסטוריים .אין אלה
עוד החוגים המכונים במפורש חוגים להיסטוריה .הפיצול שבא בעקבות ההתמחות מחד
גיסא ,והתרחבות האופק ההיסטורי והמחקר של אזורי תרבות חדשים מאידך גיסא ,פיזרו
את העיסוק ההיסטורי על פני עמים ,יבשות וחוגי לימודים .הלימודים ההיסטוריים
עומדים כיום בפני החלוקה לתקופות ,החלוקה להיסטוריה לאומית ו'כללית /החלוקה
לאזורי תרבות והחלוקה לסוגי היסטוריה שונים כגון היסטוריה דיפלומאטית ,קונסטיטוצ
יונית ,כלכלית ועוד כיוצא באלה.
החלוקה לתקופות היא חלוקה בלימודים ההיסטוריים מקדמת דנא ,אולם היא העמיקה
בימינו .מורי ההיסטוריה מוצאים לנחוץ להסביר את חשיבות לימודה של תקופה אחת
למתמחים בתקופה אחרת .לעיתים הם מסבירים את ערכה של תקופה רחוקה בטענה על
דבר הרציפות ההיסטורית והשפעתו של העבר הרחוק על ההווה .אולם לעיתים הנימוק
הוא הפוך  לימודה של תקופה רחוקה מעורר את דמיונו של הלומד .אופי שונה ומיבנה
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מוסדי שונה מן הקיים מוציאים כל תקופה היסטורית ,הנחותיה ואמיתותיה מכלל מוחלטיות
ומראים את אפשרות קיומו של השונה ,את יחסיותו של הקיים ואת הצורך להסבירו.
לעיתים ההצדקה ללימודן של תקופות רחוקות היא כמעט טכנית ומסתמכת על שיטות
מחקר האופייניות לתקופה זו והמלמדות גם על תקופות אחרות )כגון לימוד הפילולוגיה
ביחס להיסטוריה הקלאסית(.
'התרחקותך של תקופות העבר האחת מרעותה מוצאת גם את ניגודה קצב השינוי
המהפכני של התקופה החדשה מקנה דמיון מסויים לכל התקופות הפרהתעשייתיות,
ועלייתן של תרבויות חדשות לתודעה ההיסטורית מבליטה את אחדותן של תרבויות אחרות,
כגון התרבות האירופית ,במלוא רציפותן .קצבה של התקופה החדישה ושוני שיטות המחקר
שלה הביאו לפילוג תקופות נוסף בהיסטוריה וליצירת 'היסטוריה בת זמננו' המעוררת
בעיות משלה מבחינת המקורות ,הפרספקטיבה וכושרהשיפוט.
המרחק בין ההיסטוריה הלאומית לבין ההיסטוריה 'הכללית' /החיצונית' או 'הזרה' ,נעשה
אף הוא יותר בעייתי בימינו .טיב ייחודה של כל היסטוריה לאומית מועמד בספק ,אך לא
פחות מכך קשה יצירתן של יחידות היסטוריות שונות מן היחידה של ההיסטוריה הלאומית,
והדבר אולי אינו יכול להיות מעשה ידי ההיסטוריון אלא מעשה ידי עושי ההיסטוריה
עצמם; קשה היא השאלה אם ההבדל בין שתי ההיסטוריות ,הלאומית והכללית ,הוא
בשיעורים היחסיים של המאטאריה ,או שההיסטוריה הלאומית כפופה לשיטות מחקר
מיוחדות ולערכי הכרה שונים מן ההיסטוריה הלאלאומית .הבעיה חמורה פי כמה בכל
הנוגע להיסטוריה הישראלית .אף החלוקה של ההוראה ההיסטורית לאזורים גיאוגרפיים
ולאזורי תרבות מעוררת את השאלה אם החלוקה היא מטעמים של נוחיות טכנית ,או
עלפי סיבה מעמיקה יותר .בחוגים הרגיונאליים נפגשים אנשי ההיסטוריה עם מדעי
החברה והספרות ,ושאלת ייחודו של המדע ההיסטורי וזיקתו אל המדעים האחרים מתבלטת
היטב .האם אין ההיסטוריה אלא אוסף עובדות המועמסות על הזכרון או שמא היא מצע
עובדתי לעיון האנאליטי של הדיסציפלינות האחרות ? מצד אחר ,החלוקה של ההיסטוריה
להיסטוריה דיפלומאטית ,כלכלית וכל כיוצא באלה מציבה את השאלה ,האם אין היא
מקצוע עזר ,דיירמשנה בבתים סיסטמתיים בעלי שיטה מוגדרת 1
)ב(

הקושי המהותי של ההיסטוריה כמדע

הגורם האמור לאחד את ההסתעפויות המרובות של הלימודים ההיסטוריים הוא 'השיטה
ההיסטורית' .אולם היא היא גם הבעייתית בלימודי ההיסטוריה .בעייתיותה ואיהבהירות
של קנההמידה להערכתה מתבטאות ברמה הראשונית של חינוכו ואימונו של התלמיד
וברמה הגבוהה של בחינת טיבה של עבודת דוקטור .אפשר לומר ,כי השאלה מחריפה
פיכמה במקרה של היסטוריה קרובה ובלתימעובדת כמו ההיסטוריה היישובית והציונית.
מעבר למבחנים האלמנטריים של שימוש במקורות ,של סיווגם וביקורתם ושל הימנעות
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מהצגה מפלגתית מובהקת ,נמצאים הלימודים ההיסטוריים חסרים לכאורה קבהמידה
לבחינת משמעותם וייחודם .האם יש בידינו מתכון לחינוכו של תלמיד חוגי ההיסטוריה,
היש דרך לבחינת התקדמותו ? היש אמתמידה לא רק התרשמותית להערכתה של עבודת
דוקטור בהיסטוריה ?
אופייני הדבר ללימודים ההיסטוריים ,שהם חסרים מערכת מקובלת של מושגי סידור וניתוח
הניתנים להעברה מן המורה אל התלמיד והמסורים לשימושו של החוקר המתחיל .מערכת
מושגים מעין זאת המצויה בכלכלה ,בסוציולוגיה או בפסיכולוגיה אינה מצויה בהיסטוריה.
הטכניקות הנזכרות של ביקורת המקורות הן אלמנטריות ואינן מסוגלות להרחיק מעבר
לשלב הראשוני של הלימוד .אפשר כי אפילו בלימודי הספרות מצויה יותר שיטה המופשטת
מן היצירות הממשיות ,משמצויה שיטה מעבר למחקרים המסויימים בלימודים ההיסטוריים.
מבחינה זאת ניתן לומר על לימוד ההיסטיריה ,כי הוא המקצוע הקל ביותר והקשה ביותר.
הוא 'קל' בשינון בלתיאנאליטי של עובדות ,אך הוא יקשה' מפאת הצורך למצוא לכל
צרור של עובדות את המושגים המתאימים החלים עליהן.
הלימוד ההיסטורי הוא בעיקרו לימוד של מאטאריה ,והוא עשוי להתגלות כברכה לבטלה,
או ,לכל היותר ,כתוספת אינפורמאציה בעולם המשופע באינפורמאציה .אמנם ,אינפורמאציה
מסויימת הכרחית לחיי הרוח והחברה ואין לבטל אותה כליל .עיתונאים בורים וקריינירדיו
משבשים ,הם עדות נחרצת לצורך באינפורמאציה .אולם ברור ,כי לא זו תכליתו של לימוד
אקאדימי .על הלימודים ההיסטוריים להראות שהזיקה בין מאטאריה מסויימת להבנה
כללית טמונה לא רק ברצף ההיסטורי המשייך כל תקופה לאחרת .פרופ' קבנר המנוח
נוהג היה לומר ,כי כדי להיבחן על עשר שנים יש ללמוד תולדות אלף שנה .לימוד
על הרפורמאציה חייב להוכיח את הרלוואנטיות שלו גם ביחס למלחמות העולם .אולם
עושר המאטאריה מונע את השליטה המלאה בכל הרצף ההיסטורי ,והצדקת לימודו של
חומר מסויים צריכה להיות גם היכולת להחיל את הכשרים שנרכשו בו ,מעבר לטכניקות
האלמנטאריות ,גם על תקופות אחרות.
חסרונה של שיטה מושגית הניתנת להנחלה אינו הקושי השורשי של ההוראה והמחקר
ההיסטוריים .במידה רבה נעוץ עניין זה עצמו בקושי אחר היומרה מרחיקתהלכת של
העיסוק ההיסטורי .ניתן לומר ,כי זהו העיסוק היומרני ביותר בין העיסוקים המדעיים .הוא
מבקש לדון בהתפתחות של החברה האנושית ,לא באחד מענפיה אלא בכלל השטחים
של חייה .הוא מבקש להגיש את התיאור לא בתנוחה אלא בתנועה ,לא רק עלידי הגדרה
מושגית של מצב קיים אלא עלידי תיאור של זרימה והשתנות .אפשר לומר ,כי יומרה
מקיפה זאת לתיאור טוטאלי ולתיאור דינאמי של החברה האנושית היא מעבר ליכולת
ההישג האנושי .כוחה של הבקעה מדעית הוא לעולם בצמצום שדה הדיון ,בהגבלת
התופעות הנדונות ובמציאת קשרים רבים בין מושגייסוד מעטים .שאיפתו של ההיסטוריון
היא היפוכה של דרך זו ,וכשלונו רובץ איפוא לפתח יומרתו .הוא מידרדר אל מעמד של
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'אנאליסט /לבלר של מאורעות ,הרושם את 'הראוי להיזכר' למען צרכים פראגמאטיים
של החברה.
לא אחת העמיד העיון הפילוסופי את ההיסטוריונים על בעייתיות מקצועם :זה מדע העוסק
בעובדות פרטיות ,שאינן מתמצות בכללים; מדע הדן בעבר שחלף ואין אפשרות לשוב
ולנסותו; מדע הדן בעובדות אנושיות ולא בעובדות פיסיקליות או ביולוגיות  ואלו
עובדות שגיבוריהן הם בעלי התכוונות לתכליות .ספק אם מדע מעין זה אפשרי כל עיקר.
שאיפתם של היסטוריונים פוזיטיביסטים במאה ה 19להגיע עלידי ההיסטוריה לכלל
'מדע אנושי' ,בדומה למדע הפיסיקלי ,או השאיפה ההפוכה להבין את עושי ההיסטוריה
מ'בפנים /אף הן עורערו לא מעט עלידי הביקורת הפילוסופית ועלידי התפתחות
ההיסטוריוגראפיה עצמה .שני אלה העמידו את ההיסטוריונים על האשליה המצויד .ברצון
לאסוף את כל העובדות ולקבוע חוקים ועל מגרעות ה'אמפאתיה' המאמינה כי יש בידה
להתגבר עלידי הרגשה וחדירה פנימית על ריבוי המאורעות ושיטפם ,כאשר יד המושגים
המדעיים המכלילים קצרה מלעשות זאת.
)ג(

על העניין שמוצאים הבריות בלימוד ההיסטוריה

לעומת הקשיים המהותיים של ההיסטוריה כמדע עומדת לה עוצמת המניע האנושי
והציבורי לעיסוק זה .ההיסטוריונים יכולים לומר ,כי ההיסטוריה כמדע אינה אלא קומתעל
המתנשאת מעל ליצירה ההיסטורית הספונטנית .יצירה זאת קדמה להיסטוריה המדעית
ולהיסטוריה הכתובה והמודעת .מסורת סיפורית אנונימית באה לפרש את הזמן מדור לדור.
לעולם מסתייעים אינטרסים של ההווה בתמונת עבר.
ההיסטוריה היא פריו של מניע אנושי ראשוני ובלתינמחה .העמידה מול החלוף והמוות
מבקשת להשאיר  tלראשונים ולשפוט את הדורות הקודמים .הן ציביליזאציות הרואות
מופת בעבר ,הרואות את הראשונים כבניאדם ואת הדורות פוחתים והולכים ,והן ציבילי
זאציות הרואות את הקידמה בעתיד ,אינן חופשיות מיצר הזכירה והשמירה .ההיסטוריה
היא אף צורך הכרתי .השאלה לטיבו של הזמן ,למידת רציפותו וליחס בין חלקיו השונים 
עבר ,הווה ועתיד היא מן השאלות הראשונות של ההכרה האנושית .קישורו של הזמן
האינדיבידואלי המבוטא בזכרון העבר ובהצבת מטרות לעתיד עם הזמן הקולקטיבי של
ציבור ,הוא מאבות התהוותם של הקיבוצים האנושיים .נסיונו של האדם לעצור את שטף
החילוף וההשתנות ולשמרו במושגי מדע או ביצירות אמנות חל גם על החילוף ההיסטורי.
העיון במהותו של הזמן ,הנמשך מהרקלייטוס ועד היידגר ,מוצא כהיסטוריון את המוציא
לפועל של מימד השינוי והרצף גם יחד.
תקופתנו החריפה את בעיית הרלוואנטיות של ההיסטוריה הן מנקודתהראות של המשמעות
והתועלת הציבורית והן מנקודתהראות של הידיעה המדעית המהימנה .בן זמננו מתרשם
לעיתים קרובות ,כי אין קשר בין היסטוריה שהתרחשה לפני העידן האטומי ,עידן החלל
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והאוטומציה ,לבין מעשי ימינו .שיקולים קודמים נראים מיושנים והטענה לרציפות ,לפיה
העבר מוליד את ההווה ,בטלה נוכח ה'קפיצות' המהפכניות .הטענה  שאמנם ,היסטוריונים
לא חיבבוה מעולם  כי סיטואציות חוזרות וכי ניתן 'ללמוד מן ההיסטוריה' נראית מופרכת
בייחוד בימינו .אולם למרות זאת עובדה היא ,כי מנסים 'ללמוד מן ההיסטוריה' במהלכיה
הקטנים והגדולים גם יחד .סיפור פרוץ מלחמת העולם הראשונה כתוצאה מהידרדרות
בלתימחושבת ,או לקח מינכן  ,1938הם צל על החלטות פוליטיות בימינו .חזיונות
התפוררות רפובליקות או ירידת ממלכות )רומא ,וויימר( נלמדים מן העבר ומחילים אותם
על העתיד .בעניין זה הציבור מאמין בהיסטוריה יותר מן ההיסטוריונים.
יותר מזאת שרירה אמונתם של ההיסטוריונים ביכולתם להציג את האפשרויות המרובות
והשונות של הטבע האנושי ושל אירגון החיים האנושיים .כי בטבע זה אין 'קפיצות'
ומהפיכות ,אולם מאידך גיסא אין הוא מתמצה בדור אחד או בסביבה אחת; הספקן איש
המאה הי"ז עשוי להיות קרוב לנו יותר מאשר המאמין בקידמה איש המאה הי"ט .רב
גוניות זאת היא סגולת הלימוד ההיסטורי .אך ניתן לומר ,שהיא גם סייג למדעיותו .היא
מונעת את אירגונו של החומר ההיסטורי במערכת שיטתית העומדת על מיון של מניעי
הטבע האנושי; היא מנוגדת לציפייתו של תוקידידס לגלות בהתנהגות מסויימת את כללי
ההתנהגות האנושית .בעניין זה מתחרה הספרות בהיסטוריה ,והגיון הבדיון של סופוקלס
עולה אולי על הגיון המציאות של תוקידידס מבחינת הבנת הטבע האנושי.
תקופתנו הביאה לא רק ערעורים על טעמה של ההיסטוריה אלא גם נתנה בה טעמים
חדשים .האידיאל של המשטר הדימוקראטי מעורר עניין לפחות בהיסטוריה הקרובה .קיומה
של 'פוליטיאה' של אזרחים האמורים לקחת חלק בשלטון מחייב אותם לדעת את הליכותיו.
גידולו המספרי של הציבור האוטונומי ,מעבר לאפשרות של שלטון ישיר ,ולמעשה אף
מעבר לאפשרות שלטון עלידי נציגים ,וסודיות ההחלטות המדיניות מונעים זאת לגבי
ההווה אך מן הדין כי תהיה ידיעה ציבורית של העבר ,ועבר קרוב ככל האפשר .קיצור
זמן שמירתו של חומר ארכיוני כחומר סגור ופתיחת הארכיונים לאחר שלושים ועשרים
שנה הם מסימני הדימוקרטיזאציה של הידיעה ההיסטורית .ההכרה ההיסטורית מחדדת
את יכולת השיפוט של הציבור ,את יכולתו להעריך ולשפוט סיטואציות והכרעות ולהסיר
מסתורין ואגדות הנספחים באורח מאגי אל גיבורי ההיסטוריה .ההיסטוריון אכן אינו נביא
ואינו מדינאי אידיאלי הקורא בעבר ,בהווה ואף בעתיד כבספר הפתוח .אולם הוא צריך

להיות נאמן על חיפוש האמת ומודע לאפשרויות שבסיטואציות וגם לגבולן ,למשמעותן
של החלטות וגם למחירןוהוא מותיר מרחב קטן יותר ליומרת האינטואיציה של מנהיגים
בעלי סגולה .מבחינה זו מקום ההיסטוריון בחברה החדשה הוא כה נכבד ,עד כי מוצדק
לשאול אם ההשכלה הפורמאלית והעמידה במיבחנים של מחקר ספציפי אכן נותנים בידו
סמכות המבין והשופט.
זיקתו של הציבור אל ההיסטוריה הקרובה ועניינו בה נובע גם מן המעורבות הרבה של
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חיי הציבור בחיי הפרט בדורנו .מלחמות ומהפינות ,משטרים ומשברים היו לגורמים
מכריעים במעגל החיים הפרטי וקבעו אותו לא פחות מאשר נטיות והחלטות אישיות.
התודעה ההיסטורית קיימת גם כתודעה ציבורית .היא משמשת מניע למחקר ההיסטורי
וניזונה מן המחקר ההיסטורי ,אולם אין היא זהה עמו .המחשבה ההיסטורית של המאה
הי"ט הנחילה את ההיסטוריות כסימן זהות של חוק וחברה .סברתם של אנשי המאה הי"ט
היתה ,כי כשם שאין החוק יכול להיות מובן עלפי כלל החוקים הקיימים ואף לא עלפי
הקריטריונים הראציונאליים המונחים ביסוד החוקים ,אלא רק עלפי ההתפתחות כך
גם החברה .החברה והקיבוץ הלאומי אינם רק לשון ,מנהג או טריטוריה אלא גם עבר.
הוא המעיד עליה יותר מסימניה הגלויים .משמעותה זאת של ההיסטוריה רווחה ורווחת
עד היום בייחוד במזרח אירופה ובמרכזה .אין צורך לומר עד מה השפיעה על ההכרה
ההיסטורית היהודית והלאומיות היהודית ,אםכי ניתן לומר ,שיש לה שורשים יהודיים
שהמחשבה האירופית המושגית קיבלה מהם .היא הקנתה עניין רב להיסטוריה  אולם
היא גרמה גם לעיוותה ולסילופה בשל הרצון ליפוי ולהאדרה עצמית.
העניין המובהק בהיסטוריה היישובית שואב ממקורות רבים ,שונים ולעיתים מנוגדים.
הדור הוותיק מבקש להנחיל באמצעות ההיסטוריה את נאמנויותיו ומפעליו כמופת לדורות
הבאים .הדור הצעיר מבקש להבין את הסיטואציה אליה נקלע  סיטואציה של עוצמה
וסיכון גם יחד .הוא מבקש להבין את הדברים ,לא רק מנקודתהראות הפנימית של הדור
הקודם אלא בכל היקף המגעים של ההיסטוריה הזאת עם מעצמות ,דעת קהל ובראש
וראשונה  ערבים .הוא מבקש לדעת מה מתמיד ומה קיקיוני בתהליכים שהביאוהו 'עד
הלום /באיזו מידה הוא נשען על אדנים יציבים ובאיזו מידה על צירוף מאורעות מאושר
או אומלל .יתר על כן :הוא מבקש לא רק לקבל בירושה את נאמנויותיו וערכיו של הדור
הקודם אלא לבדוק את תוכנם ,לראותם על רקע השעה ההיסטורית בה נולדו ולבחון את
תוקפם הקיים ועומד לגבי עצמו .הוא מבקש להציג הן את הסיטואציה והן את הרעיונות
במונחי המחשבה הראציונאלית ,ולא לקבלם מכוח המליצה הפאטיתית השיכורה מעצמה.
הוא יבקש לתור אחרי שורש קיומם של מוסדות ומפעלים ועל ההצדקה הקיימת ועומדת
להם בהווה לאחר שהוקמו בעבר' .מנהגי האבות' הטובים ,שהרומאים האמינו כי מכוחם
באה גדולתם ,חולפים כאן עם האבות .הבנים מבקשים לשמר וגם לבקר את סגולת האבות
ופונים לחקור אותם במושגיהם שלהם.
לא רק העניין הציבורי אלא גם העניין האישי מוליד את הדור אל עיון בהיסטוריה
הקרובה .בתוך האפוס של המאמץ וההישג חולפים החיים האנושיים .מניע מובן הוא איפוא
לבחון את העבר ולשבץ את הגורל האישי בתוך הדפוסים המשמעותיים ולהבין את העיצוב
המוסדי ,הכלכלי והחינוכי שלמעשה לש את הגורל הפרטי וקבע אותו לא במעט .הגיון
השתנות אזורי המגורים וסגנונות הבנייה ,דרכי התחבורה ונוף הצומח מעורה בהיסטוריה
הציבורית
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ואף זאת :בתוך חזיון ד(עלילה היישובי ישנם בני חזיונות של ירידה ושקיעה ,שמאז
ומתמיד עוררו נוסטאלגיה ועניין אינטלקטואלי גם יחד; מן העולם עוברים העדה הספרדית,
המושבות הוותיקות ,הבית היהודי המזרח אירופי .ההיסטוריה היא אחד ממימדי השימור,
נוסף על פולקלור וספרות ,זכרונות וביוגראפיות.
)ד(

כללים ופרטים בחקר ההיסטוריה

ההיסטוריה אינה רק בת עיונים כלליים ומופשטים אלא גם בת סיטואציות היסטוריות
מסויימות ,אשר עוררו את העניין בה ,קבעו את תחומה ועיצבו את שיטותיה .לא רק
השפעת המדעים האחרים ותמונת העולם בכללה ,כמו המרת החסד האלוהי בטבע האנושי,
או המרת האחידות בגוון והיציבות בהשתנות ,השפיעו עליה אלא גם מאורעות ההיסטוריה
עצמם .לא רק הביקורת הפילולוגית ונטישת פירוש מסורתי של טקסטים הולידה אותה
אלא גם היא החיזיון האנושי עצמו יצרה.
מאז ומעולם היו שינויים גדולים כנצחונות ,מפלות ומהפיכות ,מעוררי העניין ההיסטורי.
במרחב רחב יותר וברובד עמוק יותר תהו ההיסטוריונים על סוד הלידה ,הצמיחה ,הירידה
והכליון של ממלכות ומשטרים .המאה הי"ח הוסיפה לעניין קדום זה את הרצון לראות את
תולדות האנושות כמפעל עצמי ולא כמעשי האל ,כיצירה ולא כגזירה .הכרת אחדות
האנושות ובקשת המגמות המאוחדות בתוך הבדלי הזמן והמקום הזינו את העיון ההיסטורי.
עיון זה קיבל את ההנחות הפילוסופיות עלדבר האחדות וההגיון בהיסטוריה ,אולם ביקש
לגלות אותם בתוך נסיבות הזמן והמקום ולא מתוך גזירה מושגית .הרדר ורנקה הם
שותפיהם וגם מתנגדיהם של אנשי ההשכלה ושל הגל.

תפיסת ההיסטוריה הכוללת של מניחי היסוד להיסטוריוגראפיה החדשה היתה אפשרית
גם משום שהמרחב שנגול לעיניהם היה מצומצם .המרחב הוגבל לאירופה ,ולמעשה לאירופה
המערבית והמרכזית .אף במרחב מוגבל זה היתה זאת היסטוריה שמרנית ,אשר ביקשה
לשמר את הכוחות והסגולות שהתגלו בה .הצירוף של הרוח ההלינית והאירגון הרומאי,
הנצרות והשבטים הגרמנים הונח עלידם כיסוד לציביליזאציה שלהם .האיזון בין שלטון
לחירות אריסטוקרטית ,בין כוח לבין רוח ,היה נחלת מורשת זאת .העיור והתיעוש ,עליית
ההמונים והדימוקראטיזאציה היו זרים וחשודים .אמנם ,גם במושגי דיונו שלו העיקה
על רנקה שאלת היחס בין פילוג לאחדות בתולדות אירופה ,ובין כוח פוליטי לעקרון
רוחני ,השאלה שהדורות הבאים של ההיסטוריוגראפיה הגרמנית ,ובייחוד מייניקה ,ראו
בה את המתיחות בין אזרחות העולם למדינה לאומית .שאלת היחס בין הכוח לבין העקרון
הרוחני המזינ ,1וכתוצאה מכך בין היסטוריה פוליטית להיסטוריה אינטלקטואלית ,היא
שאלה מרכזית עד היום.

ההתמסרות הנלהבת של רבים מהיסטוריוני המאה הי"ט למחקר ההיסטורי נבעה מתוך
האמונה בהגיונה של ההיסטוריה וביכולתו של אדם לפענחה; בה היה טמון הפשר
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להתפתחותה של האנושות .היא גם נבעה מאמונה ביכולת למיצוי עובדתי ,לחקר של כל
העובדות שיש ביכולתן להראות התפתחות זאת .כותבי המהדורה הראשונה של ההיסטוריה
המודרנית של קמברידג' הונחו על ידי אמונה זאת .אולם כיום אין מצויה עוד האמונה,
כי ניתן לנו לאסוף ולתאר את כל העובדות וליצור מכוחן תמונה שלימה של העבר.
ההיסטוריון בימינו רואה עצמו פעיל בבחירת העובדות ובפירושן .כל תמונה היא חלקית
ומועמדת לשינוי מכוח מחקר חדש ,מושגים חדשים ,נקודותראות חדשות .להיסטוריון
בן זמננו נראה גם כי השאיפה הגדולה של היסטוריוני המאה הי"ט לגלות 'מגמות'
בהיסטוריה ארוכתטווח ,לבימות אומה לאורגאניזם ולמצוא בה 'סיבתיות ביולוגית' ,היתד,

אפשרית בגלל המרחב ההיסטורי המוגבל ,הידיעה העובדתית הקטנה יחסית ,והשימוש
הבלתיביקורתי במונחים מתחום הטבע .כיום אין ההיסטוריונים נוטים לתת את דעתם
רק על קווי הזמן הארוכים של אומות ותרבויות ,אלא להקפיד ולחקור את שפע המקורות
שנפתח לפניהם ואת קשרי הגומלין המורכבים ביניהם  המהווים את הארג ההיסטורי.
העניין הציבורי ומדעי החברה העלו שלל של נקודותמבט חדשות לבחירת השאלות
הבוחנות את החומר ההיסטורי .עצם עיסוקו של ההיסטוריון במרחב הגדול והרבמישורי
של ההיסטוריה ,הכולל היסטוריה חברתית וכלכלית ,צבאית ,מדעית וחינוכית הקטינו את
שאיפתו ויכולתו למצוא מגמות מאחדות במשכי זמן ארוכים .מפנה זה עשה את המחקר
מדוייק יותר ,אך אפשר לומר כי הוא גם צימצם את אופקיו .החוקר שקע בפרטים ואיבד
את היכולת והרצון לפרש את הזמן לאורכו .המוטיבאציה לעיסוק היסטורי נדלדלה
והמקצוע הפך חבל נחלתם של ענייהדעת.
למעשה ,ארוג המחקר המפורט בתוך תמונה כללית שאינה נקבעת רק עלידי חקר הפרטים
אלא גם קובעת אותו אולם אין התמונה הכללית מעוצבת עלידי תכליתיות אורגאנית
המתגלמת בציבור אלא עלידי הכללות מוגבלות יותר .הבדל גדול הוא אם מתארים את
ההיסטוריה האנגלית החדשה כמעבר מאימפריה שלטת למדינת דימוקראטיה ורווחה
למופת ,או כהידרדרות ממעצמת עולמית אל מדינה אירופית לאמנהיגה; אם מתארים
את בריטניה במלחמת העולם כלוחמת חרות ,או כלוחמת לשמירת האימפריה ונגד נסיון
איחוד אירופה .המחקר האמפירי יכול להשיב תשובה לעיצוב המסגרת רק בחלקו.
ההיסטוריה אינה חדמשמעית .היא תלויה לא במעט בהסבר עלידי ערכים הקובעים את
מסגרתה .היחס הזהיר והמסוייג אל גילוי ה'מגמה' הטמונה בהתפתחות בזמן בטווח ארוך
לא הוליך את ההיסטוריונים אל העובדה הבודדת בוודאות היחידה .היפוכו של דבר 
העובדה נארגת בהקשרים שונים ולא רק על רצף הזמן של חברה אורגאנית המגלמת
סיבתיות דומה לזו של אורגאניזם או המגלמת עקרונות רוחניים .החלטה פארלאמנטארית
זו או אחרת לא תוצג כביטויה של 'רוח האומה /אלא מתוך מחקר מדוייק של כוחות
חברתיים וייצוגם בפארלאמנט ,של אידיאות ,מסורות ,אישים ,אינטרסים ,הערכותמצב
וכד' .ההסתייגות כלפי ההסברים המופשטים לא תוליך רק אל המקורות והעובדות המבודדות,
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עובדות המצויות בעבור ההיסטוריון עד איןסוף ,כי כמעט כל מהלך נרשם ,מדווח,
מסופר ,מודלף  אלא מתוך חיפוש המשמעותי שבהם.
ייתכן ,שההיסטוריון של ימינו פחות בטוח בהגיון ההיסטורי וביכולת למצות את החקר
העובדתי .אולם עדיין הוא ער לכך ,שעולמנו מלא שרידי עבר ,מודעים ובלתימודעים.
האמונות והדעות ,המוסדות והאירגונים ,המיבנים הארכיטקטוניים ויצירות האמנות כולאים
בתוכם בצורה מודעת ומודעת למחצה עקבות והדים מתקופות שחלפו .תקופות תמורה
כימינו ערות אף יותר מאחרות לאפשרויות הרבות והשונות של מיבני חברה וחיים
אנושיים; רבהגוניות שבפגישת תרבויות מעירה את העניין ברבהגוניות ההיסטורית.
הסוציולוג והאנתרופולוג יבקשו לפענח את צופן הסתרים של העבר השליט בחיינו
בריבוא הצורות של לשון ונוהג עלידי מערכת לוגית .כנגד זה ,יבקש ההיסטוריון להכיל
את המערכת ואת האירוע ,את התבניתי ואת המקרי .הוא יבקש לגלות בעבר את לידת

הנאמנויות והזהויות המוסיפות לחיות בהווה ואת התחברותן לקבוצות חברתיות;
חזיונות צמיחה ומראות כליון יעוררו אותו לתהות על דבריהימים.

)ה( ידיעת העובדות לאמיתן וכושר עמידה מעל לחומר ההיסטורי
הכיוונים הרבים והשונים של המתודולוגיה ההיסטורית מסכימים כולם כי ההיסטוריה
עומדת על המתח בין העובדה הפרטית לבין המסגרת הכללית ,שבתוכה היא משתלבת
ומכוחה היא קונה את חשיבותה .ניסוח זה הוא מעין מכנה משותף בין השיטות השונות,
המבקשות להגדיר יחס מדוייק יותר בין עובדה פרטית למסגרת כללית.
ההיסטוריון מודרך עלידי השאלה שהוא שואל ועלידי המשמעות הכללית שהוא מחפש
בעובדה הפרטית .שאלותיו באות ממקורות שונים  מן התודעה הציבורית השואלת כיצד
אירע מה שאירע ,מעלייתם של אספקטים בת1דעה ,כגון היחס בין אדם לסביבה )עם זיהום
הסביבה( ,או ממדעי החברה והמדינה )היחס בין משטר פוליטי לדרך ניהול מלחמה( .אולם
אם שאלותיו הן בעלות משמעות כללית לעולם מבוססות תשובותיו על הספציפי.
תפקידו של ההיסטוריון קל יחסית כאשר הוא ניצב מול שאלה מוגדרת ומוגבלתכגון
מי יסד את תלאביב? שאלתו נוחה יחסית לתשובה כאשר היא על מישור אחד כגון
היסטוריה דיפלומאטית מסורתית הבאה להסביר את הסכמי קונגרס וינה בשנת  ,1815למשל.
תפקידו קשה יותר כאשר נושא מחקרו אינו מוגדר בשאלה פשוטה וחדמשמעית ,אלא
הוא כללי )'אנגליה האליזבטנית'( ומשתרעת על פני מישורים רבים ושונים  משטרי,
גיאופוליטי ,רוחני ,כלכלי ,אישי וכוי .בכל מקרה ההבחנה המיידית בעובדה היסטורית
היא בין היסטוריון פאסיבי ,הנכנע למקורותיו והולך בעקבותיהם ,לבין היסטוריון פעיל
הכופה את שאלותיו על החומר ההיסטורי .מה מדכא המחזה של עבודות שהן אוסף ציטוטים
ומשפטי קישור ,או צרור עובדות ללא הבחנה בחשיבותן ובמשמעותן .למרבה הצער
מצויות עבודות מעין אלה בכל השלבים של הכתיבה ההיסטורית.
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נוכח היקפה של יומרת ההיסטוריונים ומורכבות תפקידם ,נוכח שפע המאורעות והמקורות
וחוסר אחידות בשיטות ,מחמירה שאלת הכשרתם של היסטוריונים צעירים לתפקידי מחקר.
אפשר לקבל עמדה מוותרת ,כגון זו של אריסטו ,אשר פסלה אנשים צעירים מלעסוק
בתורות מדינה וחברה מכל וכל ,משום שנסיונם אינו מספיק ,ולהגביל את העיסוק לבני
ארבעים שנה ומעלה ולבעלי נסיון ציבורי .אפשר לקבל את עמדתו הרזיגנטיבית יותר
של מומסן ,שטען כי היסטוריון נולד ואינו נוצר .עם זאת ראה מומסן בלימודים של
המוסדות הקלאסיים את הדרך הטובה ביותר להכשרתם של היסטוריונים :כי בהם ראה
את אפשרות השילוב של הנושא הבודד בתוך מערכת חברתית מקפת .כל חוק או נושא

תפקיד מתפרש בהם בהתייחסותו למכלול של מוסדות ,וזה פישרה של הראייה
ההיסטורית.

הבעיה מחריפה במקרהו של ההיסטוריון הצעיר העוסק בתולדות הציונות והיישוב .הוא

חסר נסיון אישי ,המוליכו בדרך אינטואיטיבית לראות את שילובי הדברים ולייעד לכל
אחד מן המאורעות הפרטיים את מקומו במערכת ההיסטורית .הוא כמעט חסר ספרות
היסטורית מופתית ,המאפשרת לו להתמסר לחקר הנושא הפרטי מתוך שילובו במערכת
קיימת ושימוש בה .הוא מלא בהערכות הקיימות בציבור לאישים ,מאורעות ,תנועות.
מוצעת לו חלוקה לתקופות ומוצע לו הסבר שהוא פרי הפולמוס הציבורי .כנגדו עומדים
מנהיגים אנשישם המסבירים בעצמם את ההיסטוריה .כיצד יוכשר לתפקידו ?
אמת הדבר ,כי אימון היסטורי מחייב מידה של נסיון אנושי ושל הבנה אנושית .שום
מתכון מופשט של מוטיבאציה אנושית ושום תבנית של התנהגות אינם יכולים לבוא במקום
כושר ההבנה של הסיטואציות הממשיות האיןםופיות .אולם אין לומר ,כי הכיוון של
ההבנה הוא חדסטרי :מן הנסיון במציאות אל הלימוד ההיסטורי .יש לו גם כיוון הפוך 
מן הלימוד ההיסטורי המקיף את סוגי המקורות הפומביים והפנימיים אל הבנתה הטובה
יותר של המציאות .אם הכושר הנחוץ להיסטוריון צעיר הוא משהו מכושרו של הסופר 
הנה אין לומר כי סופרים צעירים הם לעולם סופרים חסריהבנה .רעננות הגישה והנכונות
לשאול שאלות חדשות שקולות לעיתים כנגד החכמה הצבורה מן הנסיון .אדרבה ,בעלי
נסיון דיפלומאטי ופוליטי הבאים ללימודים ההיסטוריים אינם מסוגלים לעיתים להשתחרר
מן הלשון האפולוגטית או מן הראייה המפלגתית ואינם יכולים להתרומם אל מעבר לטיעון
החדצדדי ולהבין את הצד האחר מנקודת ראייתו שלו ,האידיאית או הפוליטית.
יכולתו של ההיסטוריון הצעיר לעמוד מעל לחומר ההיסטוריה המעשית מקורה בשליטתו
במקורות ,בראיית המרחב בזמן ובשטח ובהבנתו של מרחב זה .יכולתו של ההיסטוריון
לעמוד מעל להיסטוריה אינטלקטואלית של גיבורי מחקרו צריכה להיות מושרשת בשליטה
במושגי היסוד של האידיאולוגיה  ביכולת להבינם לשורשם וגם לבקרם לפי מקורם
האינטלקטואלי ולפי תפקידם החברתי .על ההיסטוריון הצעיר להתגבר על היחס התמים
של הקורא המאזין והצופה הרגיל אל המלה הכתובה והמושמעת .ההיסטוריון חייב לראות
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את החדשות לא רק מנקודתראות הקהל מקבל החדשות אלא גם מנקודתהראות של עושי
החדשות .הוא צריך להיות בעל שכל המבקר כוונתה של כל ידיעה ,עמדה והצהרה ולהכיר
את השילוב בין כוונת הפועל ההיסטורי לבין אמצעי התקשורת.
למרות הצורד של ההיסטוריון להכיר את הסיטואציה מתוכה וגם להתנשא מעליה ,אל
לו לחטוא ביהירות ובהתנשאות על גיבורי ההיסטוריה .הכרת כל צדי המתרס עלפי
המקורות והחכמה שלו לאחר מעשה אינה עושה היסטוריון למדינאי .מצד שני ,החשש
להשתעבד לפנייה ,להיתפס לאשליה ,או להיות מוקסם ומשועבד לעוצמתם של גיבורי
ההיסטוריה ,מפנה את ההיסטוריון הצעיר לעיתים לציניות הרואה את כל ההיסטוריה
כריקמה של תככים ומזימות .הציניות המרירה של מאוכזבים או הציניות הזולה של רכילות
עיתונאית אל לה לחדור אל התיאור ההיסטורי המחפש משקלנגד לרטוריקה הציבורית.
גיתה הזהיר גם את ההיסטוריונים ,כאשר תיאר את הצירוף של זואילו ,המבקר שזלזל
בהומירוס ,ותרסיטס שזלזל בגיבורי טרויה
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הליכה אל כל המקורות ושימוש בהס

ראשית דרכו של ההיסטוריון היא אל המקורות .במקרה של ההיסטוריה היישובית ,אין
עצם התפקיד הראשוני של קביעת עובדות מדוייקות ,ואפילו איות שמות ומונחים ודיוק
בתאריכים ,מן התפקידים הקלים .אולם אחד העיקרים אותם יש להקנות להיסטוריון או
לתלמיד ההיסטוריה הוא ,כי חשיפת המקור וביקורתו ואף איסוף המקורות והעמדתם
על דיוקם אינם אחרית עבודתו אלא ראשיתה בלבד .המקור אינו אלא אמצעי לשיחזורה
של עובדה החשובה במידה מספקת כדי להיחשב עובדה היסטורית .ואילו העובדה צריכה
להשתלב בנושא כללי ובתהליך זמני.
כדוגמא לדרך חינוכו של היסטוריון עשוי לשמש העיתון כמקור היסטורי .בהיסטוריה
המודרנית רווח השימוש בעיתונות .הוא רבגוני :להשגת מידע ,לבחינת דעתקהל,
לעקיבה אחרי פולמוסים פומביים .אולם שימוש זה גדוש סכנות ומוקשים ,ועל נקלה יכול
תלמיד ההיסטוריה להיכשל בהם .במידה רבה מחייב החינוך ההיסטורי התגברות על
אמצעיהתקשורת  הכרת אופיין הבלתיבדוק של הידיעות ,אופיו החלקי והשטחי של
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התיאור .בגלל המידות של העיתון ופנייתו לקהל רחב ובגלל הסודיות של השיקולים
וההחלטות החשובים ,אין העיתון מסוגל בדרך כלל לעמוד באמות מידה של הצגת דברים
מעמיקה .האופי המכוון של הצגת הידיעות ומשחק הגורמים הרבים בפרסום ממשלתיים,
אינטרסנטיים ועיתונאיים  מוסיפים לאימהימניתם של אמצעי התקשורת .ההיסטוריון,



הכותב בסופושלדבר בלשון טבעית ומשתמש רק באופן חלקי בלשון הנטולה ממערכות
שיטתיות ,עשוי ליפול על נקלה גם בפח של הלשון העיתונאית  ולהיהפך לעיתונאי של
העבר .במקום שביקורתו ,היקף ראייתו ועומק דעתו של ההיסטוריון יעצבו את הכתיבה
העיתונאית ,קורה לעיתים היפוכו של דבר ,וההיסטוריון הצעיר נהפך לפקיד המעתיק
עיתונים

ישנים.

הבעיה אינה פחות חמורה בייחוס המשמעות ההיסטורית לאותם חלקים בעיתון המסוגלים
לשמש מקור מהימן  כגון מאמרים פובליציסטיים )אף שגם הם נבררים ולעיתים מתוקנים
עלידי המערכת( .לעיתים נוטה התלמיד להמיר את התהליך המציאותי בשורת ציטוטים
ממאמרים כאלה .אולם מספר המאמרים הוא איןסופי ,וחלקם נשארו חסרי רישום .העתקה
חוזרת של מאמרים עלידי היסטוריון היא מסימני הבאנאליות המתגנבת למדע ההיסטורי.
על התלמיד ללמוד כי מאמר ,ככל שריד ,אינו אלא עדות אחת מכלל עדויות רבות ,ובטרם
יכלול אותה בעבודתו עליו לשקול את מידת חשיבותה מי כתב את המאמר ,מהי
הארגומנטאציה שלו ,מהי מסקנתו ,כלפי מי נכתב כלפי פנים או כלפי חוץ ובאיזה
הקשר היסטורי .המציאות היא רבמימדית ,בה נפגשים תנועות וזרמים ,קבוצות חברתיות,
אישים ואידאות תוךכדי השגת תכלית משותפות או מאבק ,וכושרו של ההיסטוריון
נבחן בייחוס כל תעודה בודדת למימד שאליו היא שייכת .למשל :הכרזה של מנהיג פוליטי
אינה פילוסופיה אם כי היא נשענת לעתים על הנחות אידיאולוגיות  ויש לשקול
אותה במישור הפוליטי; לא חידושה הרעיוני חשוב אלא משמעותה במערכת כוחות
חברתית ובסיטואציה פוליטית.
אימונו של ההיסטוריון צריך לעמוד גם על הכרת העושר הבלתינדלה בכל תופעה
חברתית .אפשר לתאר ועידה לפי מהלכה משעה לשעה ,אולם זה יהיה תיאור אטום וחסר
הבנה .קודם לתיאורה של ועידה יש לבחון מה משקלה בקונסטיטוציה של המפלגה או
במציאותה הפוליטית ,מה עמד בה להכרעה  במונחים מוחשיים ופחות מוחשיים )סמכות
מנהיגות ,נאמנות לציבור( ומה הושג .מי שיכתוב תולדות ועידה זאת מנקודתראות של

אישיות בודדה ,יכתוב בוודאי דברים שונים מאשר מי שיכתוב על תולדותיה מנקודת
ראות של המפלגה בכלל.
בכל אלה נאבק ההיסטוריון הצעיר עם המקורות  וביחוד עם המקורות העיתונאיים 
והוא מבקש לחלץ את המקור מהקשרו העיתונאי ולשבצו במבנה היסטורי .עם זאת ,עליו
להעריך את יתרונה של העיתונות .בה משתקף אופק הזמן ומרחב האפשרויות הנגלה
לציבור בשעת מעשה יותר מאשר במקור אחר .הקורא עיתון מתקופה מסויימת מגלה את
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המרחב שהיה לעיני בני

התקופה ואת

אפשרויות העתיד כפי שהם ראו אותם בטרם

יהיו בעלי חכמה שלאחר מעשה .איידיעת העתיד משותפת לכל הדור ,החל ממדינאים
חורצי גורלות ועד פשוטיעם.
בעברו מעולמם של המקורות הגלויים אל המקורות הארכיוניים ניצב ההיסטוריון הצעיר
לעיתים כמו עליזה בארץ הפלאות .הכרזות ונאומים מתפוררים לנגד עיניו והוא כאילו
לופת את הכוחות הממשיים ,הוא רואה את המערכת הנסתרת המניעה את ההיסטוריה .הוא
יוצא מן העולם של הצדקנות ומתייצב בעולם המיקוח הממשי .הסמוי לבניתמותה רגילים
נעשה גלוי לעיניו .יש שהוא רואה את עצמו כעומד במקומם של המדינאים .פעמים אחרות
הוא רואה כיעורו להביא את האור לציבור המסנוור באורות הפרסומת והמותעה עלידי
בעלי כוונות ופניות .אולם ,עם כל חשיבותם של המקורות הארכיוניים והיתרון שהם
מקנים להיסטוריון אל להם לרשת את מקומו של ההקשר הכולל .העובדה שעניין
כלשהו מופיע בתעודה ארכיונית עדיין אינו מעלה את חשיבותו מעל לכל עניין אחר 
שאינו מופיע בתעודה כזאת .התעודה הארכיונית אכן טובה לביקורת המישור הפומבי
של מעשים והתבטאויות ,ושיקולים רבים מופיעים בה בלבד .אולם אסור לה לבטל כליל
את מישור ההתבטאות הציבורית  שהוא מישור בעל מימד עצמי ,ואסור לה להשתלט
על כל הנושאים הגלויים .המקורות הארכיוניים הם לעיתים קטועים וחלקיים ,ורק בסיוע
מקורות אחרים יכול ההיסטוריון לחשוף את התמונה המקפת .וזו אמנם חייבת להיות
תכלית עבודתו :להשיג את התמונה המקפת של התרחשות ,עלפי המרחב שנותנים
בידו השאלה שאותה הוא שואל והמושג שבו הוא משתמש.

 (0בין מדע ההיסטוריה למדעי החברה
אחת הדרכים המוצעות והמקובלות לשחרורו של ההיסטוריון מן האנטיקווריות שבהעתקת
מקורות הוא האימון במדעי החברה .מדעי החברה נותנים את דעתם על משמעות העובדות
הבודדות מנקודתראות של מסגרת כללית ומופשטת .הם מבקשים לאתר את המאורע,
המוסד או האדם בתוך כלל מושגי וחברתי .כאשר המקורות הם בודדים וממלאים רק
חלק מן התמונה ההיסטורית ,מראה הגישה של הסוציולוגיה או של מדע המדינה כי נשאר
מרחב בלתיידוע; במקרה שהידוע רב מדי היא יודעת להשיר אינפורמאציה מיותרת.
יתרונם של מודאלים תיאורטיים רב יותר בהיסטוריות חלקיות ,כמו היסטוריה כלכלית.
במקרה זה העובדות כשהן לעצמן אינן אלא צירוף בלתימשמעותי של מעשים ומקרים 
ואילו המודאל מקנה להן אחדות ומשמעות.
הסוציולוגיה ומדע המדינה עשויים ללמד דיוק בשימוש במינוח של קבוצות חברתיות
ומוסדות .הם עשויים להבהיר מושגי 'מעמד' /מפלגה' /משפחה' ואף להקנות מושגי
הבחנה וניתוח )כגון גישות 'אוניברםאליסטיות' או 'פרטיקולאריסטיות'( .אמנם ,עליהם
להיזהר לא להלביש מושג 'מפלגה' מופשט על מפלגה ישובית שתוכנה מיוחד מאד ושונה
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מתקופה לתקופה .ההיסטוריונים עוררו פעמים רבות את השאלה העקרונית עלדבר קיומם
של מושגים כוללים כמו 'דת' /חברה' ו'מהפיכה' ,בעלי מבנה והגיוןפעולה משל עצמם

מעבר לדתות ,לחברות ולמהפיכות מסויימות .אולם ברור ,כי הם עצמם נזקקים יותר
ויותר לאלמנטים משווים מבלי לוותר על לימוד התופעה הספציפית.
מדעי החברה העשירו את ההיסטוריונים בנקודותראות חדשות ,שפתחו לפניהם מקורות
חדשים והעלו חומר אשר לא הוכר עד כה .הנטייה לחקור דעתקהל או לבחון את

השתקפותן של תמורות משטר וחברה בעיירה קטנה )למשל :עליית הנאצים לשלטון לפי
דוגמת עיירה אחת בגרמניה(  נתקבלה בהשפעת מדעי החברה .בדומה לכך החלו
היסטוריונים לתת דעתם על חומר לוקאלי ,דיוני בתימשפט וכדומה ,בהשפעת מדעים
אלה.
אולם אין להתעלם מן הקשיים הרבים ומאיההתאמה בין הגישה של מדעי החברה לבין
הגישה ההיסטורית .תלמיד מדעי החברה מתייחס בזלזול אל 'המקורות' של ההיסטוריון
ואל קפדנותו בבחירתם ובביקורתם .הוא מעדיף את המקורות הנוחים לגישה ככל שהם
מפוקפקים במהימנותם .הוא נמהר בהכללה הנעשית עלפי חומר בלתימהימן ולהוט אחרי
דפוסי הסבר .לגביו קודם העניין האנאליטי בדגם לצורך בפירוש חומר מסויים ,ואין הוא
נותן את דעתו על רבגוניותם של הכוחות הפועלים העושים כל הסבר לחלקי; הוא מעוניין
במערכת החברתית השיטתית ולא בהתרחשויות המסויימות בזמן .שעה שההיסטוריון
רואה בהתרחשות החברתית תופעה שהיא 'יותר ממקרית ופחות מהכרחית /מדגישים אנשי
מדעי החברה את הצדדים הדטרמינאטיביים במציאות .על ההיסטוריון נאמר שהוא 'צרכן
של חוקים כלליים יותר מאשר יצרן שלהן'; הוא מעוניין בהם רק במידה שהם מסייעים
לו בפירושו של החומר .אפילו ההיסטוריון הכלכלי נבדל מן הכלכלן בכך ,שהמודאל
משמש לגביו היפ1תיזה בלבד לשורת עובדות .לעולם הוא מאמץ לעצמו את אלמנט
ההחלטה האנושי; אין הוא מצטמצם בנתונים הכלכליים הטהורים ,אלא מציב עצמו כעד
גם לגורמים הבלתיכלכליים.
קנההמידה לחשיבותה של עובדה לגבי ההיסטוריון אינו בהתאמתה לתיאוריה כללית,
ותופעה חברתית אינה נבחנת רק מבחינת תרומתה לקיום מערכת חברתית כלשהי.
מנקודתראות זאת רק הבחנות הנחשבות כרלוואנטיות לכלל הגורל החברתי במהלכו בזמן
ישובצו בתיאור ההיסטורי .אף הופעתו של רעיון חדש אינה נבחנת רק לפי תרומתה
לקיומה של החברה ,אלא להשגתה של מטרה היסטורית או להסברת אירוע היסטורי על
פני ציר זמן .שעה שהתיאור הסוציולוגי הוא חדמישורי ,הרי ממהותו של התיאור
ההיסטורי וסוד קסמו וטעמו הוא משחק הגומלין בין כוונה לתוצאה ,בין שאיפה להגשמה.
הצד האנושי של ההיסטוריה הוא מתן משמעות לזמן עלידי הצגת תכליות לעתיד .אולם
תכליות אלה מעומתות תדיר עם שלל נסיבות ,אשר מצירופן עם הכוונה של הפועל נולדת
ההיסטוריה .הדיאלוג בין שני צדדים אלה של ההיסטוריה הוא תוכן התיאור ההיסטורי.
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האימון במדעי החברה חשוב איפוא להיסטוריון ,אולם הוא חלקי ואינו קולע למלוא
מטרתו.

במחצית המאה הי"ט כתב ההיסטוריון הצרפתי מישלה ,כי ההיסטוריה האנושית היא מאבק
בין החירות האנושית לבין הכרח הטבע .ההיסטוריוגראפיה הצרפתית אף ערה במיוחד
למשקלם של תנאים גיאוגרפיים בהתפתחותן של חברות .בימינו אולי קטן הצורך לגונן
על חירותו של האדם מפני איתני הטבע אולם גבר הצורך של ההיסטוריון לגונן על
חירותו של האדם מפני מדעי החברה .המחקר ההיסטורי עצמו מגביר עם התפתחותו את
הערנות לנסיבות הלארצוניות והלאמודעות בהיסטוריה .הוא חושף תהליכים שנעלמו
מעיני גיבורי ההיסטוריה אבל קבעו את התנהגותם יותר מן הגורמים המודעים להם.
מבחינה זאת ניתן לומר כי יש סתירה ,או לפחות מתיחות ,בין ראיית ההיסטוריה כביטוי
לחירותו של האדם לבין הגילויים שמעלה ההיסטוריה עצמה .אמנם ,לעולם יוכלו מגיני
החירות האנושית לומר ,שכל עוד אין לנבא את מהלכי משחק השחמט המוגבל
באפשרויותיו  לא ייתכן להגיע לכלל הסבר שלם ולכלל ניבוי של ההיסטוריה .קל
וחומר כאשר במקרה של ההיסטוריה עצם הכללים של המשחק משתנים ,וה'שחמט' של
ההיסטוריה שונה מדור לדור וממקום למקום.

יש שההיסטוריון עצמו מניח ,כי המקורות כשלעצמם אינם מסבירים את ההתנהגות
האנושית ,ואף לאחר שייאספו כל העובדות לא נוכל להסביר את קשריהן עלפי 'שכל
ישר' בלבד .הוא נזקק להנחות על דבר טבע האדם .הוא יאמר ,כי הנימוק המופיע בתעודה
אינו תמיד הנימוק הגלוי וההסבר של התנהגות כהתנהגות ראציונאלית אינו תופס .לעיתים
מערכות ההסבר שלו הן מערכות מפותחות הנטולות מפסיכולוגיה או מפסיכולוגיה חברתית.
אולם אף כאן אין השימוש יכול להיות בחוקי התנהגותו של 'אדם' מופשט ,אלא של אדם
השייך לסביבה היסטורית מסויימת .התנהגותו של יהודי מן העת החדשה ודרך תגובתו
יהיו שונות מהתנהגותו ודרךתגובתו של יהודי בעבר .ההסבר לשוני ההתנהגות אינו
טמון רק בכללים אוניברסאליים של טבע האדם ,אלא אף בהתנהגות ובהכרת הזהות
העצמית האופיינית לתקופה מסויימת .לצורך ההיסטוריון ,ייתכן שהגישה של מארק בלוד,
המשתמשת בשרידים לשם שיחזור מנטאליות של תקופה ולאחרמכן שבה ומסבירה את
מאורעות התקופה לפי מנטאליות זאת ,עדיפה על היסק מתוך חוק מופשט ,המבקש להיות
בעל תוקף לגבי קבוצות קטנות וגדולות ולגבי תקופות שונות .ההיסטוריה היישובית
היהודית המיוחדת בוודאי נוחה יותר להבנה סגולית ולא אוניברסאלית.
המחשבה הפילוסופית האנאליטית על דבר המתודולוגיה של ההיסטוריה קראה תגר על
ייחודה של האחרונה וביקשה לומר ,כי גם היא זקוקה לחוקים כלליים 'המכסים' את
האירועים הבודדים .לפיה אין ההיסטוריה 'מדע רוח' הנבדל בשיטותיו מן המדעים האחרים,
'מדעי הטבע' .האירוע ההיסטורי אינו אלא צירוף של חוקים כלליים ונסיבות ספציפיות.
ניתן ,למשל ,לנסח הכללות מסויימות היפות לכל מהפיכה ,אם גם ההכללות לעולם מוחלות
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על סיטואציות מסויימות ושונות אחת מרעותה .אולם אסכולה זאת המבקשת לנסח חוקים
אוניברסאליים נדחתה בצורתה הקיצונית עלידי המדע ההיסטורי; היא חדרה לתוכו
בצורתה המתונה ,הערה לרבגוניות של ההכללה ההיסטורית ולאופי השונה של ה'כלל'
לגבי תקופות שונות .ההיסטוריה היישובית ,למשל ,תתקשה לקבל חוקים כלליים על דרכי
התנהגות של כל 'אינטליגנציה'  אולם היא תוכל ללמוד לא מעט מן 'האינטליגנציה
הרוסית' או 'האינטליגנציה הגרמנית' במאה הי"ט ,משום הדמיון שבין עולם הערכים
והמשאלות והרקע התרבותי שלהן ובין אלה של 'האינטליגנציה היהודית' .אמנם ההכללה
הפסיכולוגית ובייחוד הפסיכולוגיתהיסטורית יכולה לסייע בידי ההיסטוריון בהסברת
הפעולה האינדיבידואלית והקולקטיבית ,ולעתים דומה ,שהסברת טיב המוטיבאציה האנושית
נעוצה בהשקפה דתית או פילוסופית על מהותו של האדם; אולם רבה הדרך של ההיסטוריון
עד הגיעו לשאלות אחרונות אלה.

)ח( תחומי העיסוק של חוקר ההיסטוריה
מאז ראשית הנסיונות לנסח מתודה היסטורית בספרי דרויזן או לנגלואסיגנובוס ,ביקשו
מדריכי ההיסטוריונים לשרטט מפה של העיסוק ההיסטורי ולציין את התחומים אשר בהם
יעסוק ההיסטוריון כדי למצות את נושאו .יחסי הכוחות בין מדינות למעצמות ,משטר
פוליטי ,דרכי החזקת קרקע ,יחס בין אוכלוסיה להון ולאוצרות טבע ,הקשר בין פיתוח
כלכלי לריבוד חברתי או בין אידיאולוגיות לקבוצות חברתיות כל אלה הם נכסי צאן
ברזל של העיסוק ההיסטורי ואליהם מתוספים נושאים חדשים מדור לדור .אולם שום
'מתכון' אין בו כדי למצות את עושר הסיטואציות .בכל עת נתבע ההיסטוריון לעמוד על
צורך ההבחנה בין עיקר לטפל ,בין מהות להטעיה; דרושה לו ערנות רבה שהמחשבה
המושגית המופשטת אינה מסוגלת למצותה.
עלפי 'מפות' אלה יכול ההיסטוריון לראות את שדה הדיון כולו גם כאשר מקורותיו
חלקיים .הוא מתעורר למחקר נוסף מכוח המתיחות בין התיאור ההיסטורי הרצוי לפי
מושגיו לבין המצוי לפי מקורותיו .הדברים חשובים במיוחד בהיסטוריה היישובית ,שבה
יש עוד לתור הרבה אחרי המקורות ולחשפם .בתחומה של היסטוריה זו ניתן לומר ,כי
קיים יחסגומלין מתמיד בין המחקר המסויים למסגרת הכללית .ההתוויה של המסגרת
מעוררת למחקרים נוספים ,ואילו כל מחקר מעלה חומר עובדתי חדש המשנה את המסגרת.
רפיסותה של המסגרת מקנה משקליתר למחקרים הספציפיים  אולם מחקרים אלה חייבים
לראות את הכלל שלפניהם.
על ההיסטוריון אף לרכוש לעצמו שגירות בלשונה המיוחדת של התקופה ובענייניה .מובן
המלים ,הרמזים ,ההתייחסויות נקנים רק אחרי תקופה ממושכת של קריאה בחומר .בתחומה
של ההיסטוריה היישובית ,הלשון כאילו קרובה ,אולם לעיתים דווקא משום כך היא מטעה,
שכן השינויים שחלו במובני המלים דקים ומצריכים הבחנה דקה.
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)ט( הבעיות שבחקר ההיסטוריה הציונית והיישובית
ההיסטוריה היישובית מציבה בצורה חריפה שאלות כלליות של המחקר ההיסטורי והחינוך
של ההיסטוריונים .לא זו בלבד שלא נחקרה במידה מספקת ,ולא זו בלבד שההיסטוריון
הצעיר הניגש אליה חסר תשתית אינטלקטואלית למחשבה לאעיתונאית ,מצד אחד ,ולא
סכימאטית ,מצד שני; אלא קרבת הזמן אל המאורעות והיותנו שרויים בתוך הציבור
היישובי הם מכשול נוסף בדרכו .יתר על כן :הציבור היישובי ניחן בתודעה היסטורית
מובהקת ,והדברים אמורים לא רק בזיקתו לעבר היהודי הרחוק אלא גם בהסברת הדורות
האחרונים .אין אלה רק גירסאות מפלגתיות הבאות להקנות זכויות פוליטיות ,אלא גם
הסברים על דרך תקומת המדינה הטבועים באידיאולוגיה הציונית.
המכשלה הראשונה שבפניה עומד היסטוריון יישובי היא הנטייה המפלגתית להסביר את
קורותיו ועמדותיו הציבוריות של כל ארגון כפיתוח אימאננטי של האידיאולוגיה שביסודו,
בין אם היא 'מדינה יהודית' או 'חברת עבודה' .מאחר שההיסטוריון חסר לעיתים קרובות
מכשירי ביקורת עובדתיים ,המראים את הגורמים הרבים שמצטרפים לקבלתה של
החלטה או לקביעתה של עמדה ציבורית ,הוא עלול להתפתות למקורות האידיאולוגיים
ולהסביר אף הוא כל עמדה כתרגום של הרעיון ללשון המציאותולא כצירוף של כוחות
ציבוריים וצרכים ,לחצים ואישים ,שהמורשת הרעיונית אכן ממלאת בו תפקיד ,אולם
לא תפקיד טוטאלי אלא תפקיד חלקי ומוגבל .ההיסטוריון ,הזקוק לעיתים קרובות
להיפותיזות כדי למלא את החללים ,ואין בידו כל העובדות ,חייב להישמר שבעתיים
מליפול בפח שמזמן לו ההסבר האידיאולוגי הטהור .מה מביך מראה ההיסטוריון ,המגיש
הסבר םנימירעיוני ,או אף פסיכולוגי ,לצעדציבורי מסויים כאשר התעודות מגלות
שיקולים אחרים .הקושי מופיע גם על רמה גבוהה יותר .ניתן לומר ,כי ההיסטוריה היישובית
היא זירת התמודדות אפשרית בין האסכולה 'האובייקטיביסטית' לבין האסכולה ה'היסטורי
ציסטית' בפרשנות ההיסטורית .הראשונה טוענת ליתרון התעודות ופירושן; לדבריה ,מסוגל
ההיסטוריון בן^זמננו להבין את העבר ,במידה חלקית לפחות ,מתוך שימוש בכלי הביקורת
ההיסטוריים ,ולהגיע לגרעין האובייקטיביות שבכל מקור היסטורי מבוקר .האסכולה השנייה
טוענת ,כי יתרונו של ההיסטוריון בהווה אינו רק מכוח השימוש בשיטות ביקורת משוכללות,
במושגי מדע חברה מפותחים ובשיקול דעת מבוסס יותר; כוחו של ההיסטוריון הוא בהיותו
רואה ממצפה זמנו את התהליך ההיסטורי הנגול ,והוא מסוגל לפרשו טוב יותר מאחרים
כי הוא רואה תוצאות רבות יותר מקודמיו .ראיית ההיסטוריה ברציפות וגם כהתקדמות,
מקנה יתרון לבן הדור המאוחר על בני הדורות הקודמים ולהיסטוריה בן הדור המאוחר על
ההיסטוריונים הקודמים .אנו מסוגלים להבין את המהפיכה הצרפתית טוב יותר מקודמינו,
לא מכוח דמיון התקופות אלא משום שהיא שרויה בתהליך היסטורי ההולך ונפרש.
אסכולה זאת ,המיוצגת במחקר ההיסטורי )המעולה כשלעצמו( של א' ה' קאר ,עשויה
להשתלב יפה בתפיסת ההיסטוריה היישובית .א' ה' קאר טוען להגיון בהתפתחותה של
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ההיסטוריה ,לראייתה כתהליך של קידמה ולמתן צדקה למנצחים בה .רק  crrnVnnשאינם

מצליחים בבחינות טוענים כי אין הן הוגנות ,וקאר מצדד במנצחים ובבחינות .הוא מתנגד
לשיפוט של חזיונות היסטוריים בקנימידה מופשטים ועלהיסטוריים .אולם דומה ,שאין
הוא נותן דעתו על כך ,כי נצחון בהיסטוריה הוא זמני ויחסי ומי שנראה מנצח היום עלול
להיות מנוצח מחר.
בנקודה מסויימת נפגש התיאור הסוציולוגי עם התיאור ההיסטוריציסטי .לא במקרה אומר
קאר ,כי ככל שההיסטוריה תהיה יותר סוציולוגית והסוציולוגיה יותר היסטורית כן ייטב
לשתיהן .אף אם הוא צודק בתביעתו לקירוב ההיסטוריה והסוציולוגיה ,אין הכרח לקבל
את כל תורתו לשם כך .לשתי הגישות גם יחד משותפת חדמישוריותה של ההיסטוריה.
בשתיהן מתעלם היחס המורכב בין הכוונה לבין התוצאה .הסוציולוג מאבד את מימד
הכוונה הפרטית בתוך הדגם ,ההיסטוריון הרלאטיביסטי מאבד אותה במיצוי הכוונות
בתוצאה ההיסטורית .המנצחים קיימים ודין המנוצחים להישכח.
אולם עושרה של ההיסטוריה ורוחבדעתה לא יהיו בהתיימרות לתאר את הדברים מנקודת
ראות של עתיד צפוי או של הווה ריבוני .יש כאן לא רק העלמתעין מניגודי הכוחות,
מן האבירות ,התבוסות והאכזבות ,לא רק שטחיות אלא גם דלדול הדמיון ההיסטורי על
ידי קבורת האפשרויות שלא התגשמו ועלידי טענה כי מה שהתגשם הוא הדבר היחיד
האפשרי ,הצודק והטוב .בתודעת ההיסטוריה היישובית עשוי היסטוריזם זה להתבטא
באופן קיצוני יותר מאשר אצל קאר .כאן תקופתנו וההיסטוריון שלה עשויים להיראות
לא רק מתקדמים יותר ,אלא ניצבים בנקודתזמן מוחלטת ,בעלת יתרון מוחלט ולא רק
יחסי ,לגבי הדורות הקודמים .הלשון היישובית רוויה משקעים היסטוריוסופיים )'גאולה'(,
וההיסטוריון יכול לראות עצמו כפרשן קץ הימים החותם את הדראמה היהודית של מולדת
וגלות בפרק של גאולה .המאורעות מסודרים עלידי ההיסטוריון לא על ציר הזמן שחלף,
אלא על ציר זמן אידיאלי .אפילו אם עדיין לא באה 'הגאולה' השלמה ,הנה ההיסטוריון
כבר יודע את טיבה והוא מוליך את המאורעות באופן חדמשמעי אליה .כביכול ,אנו
הדור המוכשר ביותר להבין את התנ"ך כי חזונותיו נתפרשו רק בימינו  ואנו גם המבינים
את ההיסטוריה הציונית .היסטוריה מעין זאת זקוקה למעשה לעובדות רק כהדגמה לאמת
הידועה לה מראש; העובדות הן חדמשמעיות ואינן תוצאה של היאבקות בתוך העם
היהודי עצמו ושל זיקת גומלין מתמדת בין יהודים ללאיהודים .גורל  800/0מיהודי העולם
שאינו בישראלאינו נחשב אלא כאמצעי לתכלית ידועה מראש.
באופן פאראדוכסאלי מביאה תפיסה הפוכה מבחינת ההיסטוריה היישובית לתוצאות דומות.
ההיסטוריה היישובית עשויה להיראות לא רק כביטויה של השגחה אלוהית אלא גם כביטוי
המובהק של חירות והגדרה עצמית; לא כהגשמת הייעוד היהודי האלוהי אלא כקריאת
תיגר על הגורל היהודי  במקרה זה ודאי לא הושגה המטרה ב'היסח הדעת' כפי שאומרים
לפעמים על האימפריה הבריטית .אולם ככל שאף תפיסה זו חשובה באידיאולוגיה
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ובמוטיבאציה הציונית ,אין לפרש את ההיסטוריה לפיה .הגישה הסובייקטיבית מבסה

להסביר את ההיסטוריה כהתגלמות חדמשמעית של רצון מתוך חירות של 'העם היהודי'.
הגוונים הרבים של הבחירה היהודית בין אפשרויות שונות ואף ההיאבקות בין הפירושים
השונים של הציונות עצמה מכוסים במיתוס האחדות .המגעים הרבים והמסובכים בין
היישוב היהודי והתנועה הציונית לבין גורמים חיצוניים ,מגעים הדוקים אשר שילבו גורל
בגורל ,חברה בחברה ותרבות בתרבות  מוסטים הצידה כחסריחפץ .אולם אפילו לצורך
חינוכו של ההיסטוריון אין להראות את הדברים כסוף מעשה שהיה במחשבה תחילה ,כאילו
כל המעשים לא היו אלא הוצאה מן הכוח אל הפועל של אותה מחשבה .הרבה כוונות לא
הוצאו לפועל ,מטרות רבות לא הושגו; רבות הושגו מבלי שנתכוונו אליהן.
לעומת המסגרת ההשגחתית והמסגרת הסובייקטיבית על ההיסטוריון היישובי לעצב מסגרת
משלו .אין הוא יכול לקבל את הדפוסים הפוליטיים הטהורים ,המודדים את תולדות היישוב
לפי תוצאתם בהקמת מדינה ריבונית במזרח התיכון; אך אין הוא יכול לקבל אף קני
מידה פנימיים ,הרואים בעדה של צעירים חלוצים או אפילו ב'התיישבות העובדת' את כלל
ההיסטוריה היישובית ,שכן היא הבשורה של ההיסטוריה 'כפי שהיא צריכה להיות' 
היסטוריה של גאולה שלימה והקמת 'חברת מופתי; היסטוריה אידיאלית מעין זאת טמונה
באידיאולוגיה של החברה ,אולם היא לא התגשמה בזמן הריאלי .ההיסטוריון של היישוב
והציונות צריך להיות מודע למושגים הכלליים של המדע ההיסטוריאך באותה מידה
ער למיוחד שבנושאו .הקשר בין 'הארץ' לבין 'הגולה' חורג מגדרם של מושגים היסטוריים
מקובלים .עצם מושג ה'כוח' הפוליטי הוא בעל תוכן וגוון שונה בשדה היהודי ,הציוני
והיישובי .כאן תוכן קיומם של גופים חברתיים שונה מהמקובל  'מפלגה' אינה תמיד
כמפלגות ארצות אחרות ,תנועות נוער התגלגלו לאיגודים קיבוציים ולמפלגות פוליטיות.
כאן יצקו נאמנויות אישיות ראשונות ,מתוך זכר אבות ויחס לאדמה ,חיפוש חיי ביטחון
ובקשת מרחב גדול של אפשרויות אישיות .הראציונאלי והאיראציונאלי עלו כלולים.
שאלה קשה אחרת האופיינית במידה רבה להיסטוריה היישובית היא שאלת ההקשרים
הרלוואנטיים .זוהי בעיה של כל היסטוריה ,אלא שכאן היא חריפה יותר .היסטוריונים
אמריקאים שואלים על גבולה וייחודה של ההיסטוריה האמריקאית ,להבדיל מן ההיסטוריה
האירופית שהנחילה כה רבות לאמריקה .היסטוריוניים בריטים תוהים על מידת ההפרדה
בין אנגליה לאימפריה .במקרה שלנו מתפרשת ההיסטוריה על מרחב יהודי ,אירופי,
עות'מאני ,בריטי ,ערבי ובינלאומי .שייכים לה תנועות לאומיות ותנועות נוער ,סוציאליזם
וקואופרציה' ,חברה מסורתית' ומודרניזאציה ,מערב ומזרח .כמעט כל המתחיל בעבודה
סמינריונית עומד לפני בעיה של הצבת גבול ,כי כמעט אין שטח שאינו יכול ללמד ולהעשיר
את ההיסטוריה היישובית .מאידך גיסא ,אסור לו להתפזר על פני מקורות יניקה והשפעה
ולהתעלם מן המיוחד .רוחב הדעת וחוכמת ההגבלה צריכים לבוא לכלל איזון.
ייתכן ,שמיצוי החקר העובדתי והתיאור במושגי ההיסטוריה המקובלים יגלה את קוצרידו
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של המחקר ההיסטורי הקיים להכיל את ההיסטוריה היישובית והציונית .הוא יראה את
חולשת ההסברים הסיבתיים המקובלים המבוססים על הדפוסים המקובלים של קיבוצים
היסטוריים והתרחשויות .ייתכן ,שדווקא היסטוריה עמוסה בזכרון ובדימויים מעין זאת
תתפרש יותר עלידי גילוי תבניות של תתמודע או תבניות של לשון ומנהג ,זכרון ודמיון.
מבחינה זאת ,שיטות אנתרופולוגיות ,סטרוקטורליסטיות ואחרות ,עשויות להניב פירות
לעתיד לבוא .אולם בשלב זה עדיין לא מוצה הרובד העובדתי די צורכו על מנת להתנשא
אל רמה תיאורטית יותר.
בדומה לכך ניתן לומר ,כי בוויכוח בין ההיסטוריונים העובדתיים )כגון אלטון( לבין
ההיסטוריונים האקטיביים והרלאטיביסטיים )כגון קאר( עדיפה בשלב זה עמדת הראשונים.
המחאה על ההשתקעות בעובדות יפה להיסטוריה בה נעשתה המלאכה העובדתית;

הדרישה להקדים את הפירוש למיצוי העובדות נכונה במקום שכבר הונחו יסודות הבניין
העובדתי .ההתרעה על אילמותו של ההיסטוריון נוכח קולו כביכול של המקור ההיסטורי
מוצדקת במקום שהמקור כבר נחשף .ככל שאנו מונעים עלידי השאיפה להבין ,עלולה
הדגשת תפקיד ההיסטוריון לגרום במציאותנו לכך ,שהמקור ייאלם דום .הדרישה
לאקטיביות ההיסטוריון צריכה להיות ביקורתית ולדעת את גבולה.
מבחינת חינוכו של ההיסטוריון נכון איפוא לומר ,כי עליו לרכוש את מושגיו ושיטותיו
בדיסציפלינות היסטוריות מבוססות ולהוסיף עליהן יסודות של הכללה ומחשבה היסטורית.
אולם מבחן חינוכו יהיה בשדה בלתימעובד ורבמכשולים של היסטוריה של אזורי תרבות
שעדיין לא נחקרו כל צרכם.

ב

חקר תולדות הישוב והציונות
)א( בין החקר ההיסטורי הציוני יישובי  למגמות החקר ההיסטורי בכלל
מאז שנות השישים החל עיסוק רב וערני בהיסטוריה חישובית והציונית .האינטרס הציבורי
והעניין המדעי חברו יחדיו כדי לקדם תחום מחקר זה .הדבר מתבטא בטיפוח הממוסד,
הממלכתי והציוני ,של נושאי המחקר וגם ,מה שחשוב יותר ,בהתעניינות הספונטאנית
של בני הדורות השונים בעבר הקרוב קירבת זמן ומקום .כך אנו עדים לתודעה הולכת
וגוברת אם כי עדיין בלתי מספקת לצורך בשימור החומר ההיסטורי; להתפתחות
מכוני מחקר ופניית חוקרים לתחומים אלה וגם לפופולאריזאציה בדרגות שונות של פירות
המחקר ,פירות בשלים ופירות בוסר גם יחד.
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ההערכה החיובית כשלעצמה להתפתחות הרבה בתחום זה אינה צריכה למנוע אותנו
מבחינה ביקורתית של היחס בין המוטיבאציה לבין המחקר ואיבה צריכה להסתיר מאתנו
את הבעיות הקשות ואף את המתחים והסתירות הטמונים בעיסוק בנושאים אלה.
העיסוק החדש בהיסטוריה של הציונות והישוב קשור להתפתחות החינוך הגבוה בישראל,
אשר הביאה עמה העברה של שיטות מחקר המקובלות בהיסטוריה הכללית והיהודית,
בסוציולוגיה ,במדע המדינה וביחסים בינלאומיים אל התחום המסויים של ההיסטוריה
חישובית .אל התפתחות אימאננטית זאת של המחקר המדעי הצטרפה התופעה של חילופי
הדורות .העבר הקרוב חדל להיות צרור של זכרונות וחוויות השמור במוחם של אלה שחיו
אותו .בעוד מפעלי הדור הקודם ,רעיונותיהם והכרעותיהם טבועים במבנה המוסדי של
ישראל הנה הלך דור זה ועבר מן העולם .הניגוד בין הלשון העניינית והאנאליטית
של בני דור המדינה אף עמדה בניגוד ללשון האידיאולוגית ,הפאתיטית והרגשית של
בני הדור הקודם .מכאן שהורגש הצורך לתאר את העבר בלשון דור ההווה .אמנם aTVvw
ומעשיהם של בני הדור הקודם היו בדרך כלל יותר ענייניים מדיבוריהם ,ופעמים רבות
תפקידו של ההיסטוריון הוא להציל את מורשת הדור הקודם מן הדיבורים שהועמסו עליה.
כל אלה הם טעמים פנימיים לכתיבתה של ההיסטוריה הקרובה .מפעל זה של חשיפת העבר
מתחת לגלי התדמיות ,הזכרונות ,הפולמוסים והמליצות הוא מפעל ענקים מבחינת עבודת
העמל הקשורה בו ,ועוד יותר קשה הוא הצורך האינטלקטואלי של החוקר להתגבר על
המושגים שקיבל בירושה ,לבקר את דעותיו הקדומות ,את חוויותיו וזכרונותיו ,רגשותיו
וטעמיו ולראות את התופעה הנחקרת כתופעה היסטורית .מעמסת האידיאולוגיה הציונית
והאפולוגטיקה הציונית 'בשער האומות' עשו את ההערכה המחודשת של ההיסטוריה
הציונית לתהליך מורכב ועדין.
אל גורמים פנימיים אלה לעיסוק בהיסטוריה הציונית והישובים נוספו גורמים חיצוניים.
בעיצומו של התהליך דלעיל התחוללה מלחמת ששת הימים ובאה התקופה שבעקבותיה.
עמה באה בחינה מחודשת של הציונות ומעמדה הגיאופוליטי והרוחני .האתגר בא
מכיוונים שונים .הערבים מבקשים לערער על האופי האותנטי של התופעה הציונית ועל
צדקתה .הם העלו דפוסים היסטוריוסופיים ועובדות היסטוריות הקשורים לתולדות ארץ
ישראל ועם ישראל בעבר הקרוב ובעבר הרחוק יותר ,שמטרתם להוכיח את המלאכותיות
ואת השתלטנות שבציונות; התופעה הישראלית אף קשה להבנה במושגים השולטים
כיום בעולם המערבי ובשמאל החדש .הזיקה בין דת ללאומיות ,הקשר לארץ ישראל והאופי
הבינלאומי של הקיום היהודי ,היו ונשארו מסתורין החשוף לעלילות .על כל אלה נוספה
תהייתם של הישראלים עצמם על זהותם ההיסטורית .המשבר הפנימי של משטר המפלגות
בישראל וחילופי המנהיגות לאחר מלחמת יום הכיפורים עשו גם את העיסוק בהיסטוריה
הפנימית של הישוב לעיסוק אקטואלי.
הצטרפות שתי המגמות  ההתפתחות האימאננטית של ההשכלה הגבוהה והעניין
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ההיסטורי עם הצורך הציבורי האקטואלי אכן נתנה דחף לעיסוק בהיסטוריה החדשה

אך היא אף עלולה להיות בעוכריה.
שעה שהתהליך המורכב של ביקורת ובנייה מחודשת של ההיסטוריה הציונית נמצא
בעיצומו ,היא הוצבה מחדש במערכה החיצונית ,מצב שאינו אידיאלי לעיון שקול ומאוזן.
בערד ההשתחררות מן הפולמוסים המפלגתיים של הדור הקודם הולכת ונמשכתהחלה
היורה הפוליטית בארץ לרתוח מחדש .מכאן אפשריות תוצאות שונות ומנוגדות ביחס
להיסטוריה חישובית :טענה שאינה רלוואנטית להווה ולהערכויות החדשות שהוא מביא
עמו ,או בחינה מחודשת שלה כאשר לא האמת היא המדריכה אלא הצורך הפוליטי החדש.
עובדות בלתי מבוקרות' ,לקח' חדצדדי מאירועים או 'פילוסופיות' כוללות ושטחיות
של ההיסטוריה עלולות להחליף את הגישה הביקורתית.
פחתים אחרים טמונים במנגנון האקאדימי עצמו .עידוד מלאכותי של מחקר במקום
הצמחתו עלולים להביא ,וכבר הביאו ,לפירסומים נמהרים של מימצאים חלקיים ,ללא
עימות ,ניתוח והכללה ,ללא שאילת שאלות לעניין וללא תשובות כהלכה.
קושי נוסף של ההיסטוריה חישובית והציונית נובע מן היחס שלה אל הזרמים החדשים
בהיסטוריוגראפיה המערבית .מבחינת היחס אל העובדות ,ההערכה הבלתי משוחדת לאמת,
הדחייה של המיתוס התועלתי אנו חלק מן העולם המערבי .אולם מבחינת דרגת
התפתחותה של ההיסטוריה חישובית ואף מבחינת אופייה קשה סיגולם של כיווני
המחקר החדשים במערב אל הנושאים הנדונים בהיסטוריה חישובית והציונית.
התנועות האידיאולוגיות הגדולות של העולם הקומוניסטי והעולם השלישי הן יצרניות
בלתי מרוסנות של עבר הבא להתאים לצורכי ההווה .ההווה והמשטר הקיים מוסברים
כתוצאה הכרחית ובלתי נמנעת של התהליך ההיסטורי .הפרט עומד לפני הברירה להזדהות
עם תהליך זה או להיות נדון לחיים חסרי משמעות .בתפיסה זאת מובלעות שתי הנחות
יסוד חדמשמעותה של 'ההיסטוריה' וזיקתו הטוטאלית של הפרט להיסטוריה זאת.
ההיסטוריה היא ,איפוא ,הסברת המציאות והתנאת הזהות גם יחד.
כנגד זה שרויה ההיסטוריוגראפיה המערבית במהלך אחר והפוך .היא עסוקה בביקורת
התמונות ההיסטוריות המקובלות ובהריסת מיתוסים אשר נוצרו עלידי דורות קודמים
של היסטוריונים .המעבר מן המחקר של התופעות היהודיות אל תהליכים ומושגים
אוניברסאליים כמו "מודרניזציה"  ,מערערים חרבה את המבנה של היסטוריות לאומיות
וביחוד של היסטוריות של תנועות לאומיות בעלות משמעות אידיאולוגית.
יחד עם זאת התפתחו במערב שיטות חדשות העשויות להפרות את המחקר ההיסטורי
ולעשותו מדויק יותר .במקום ההיסטוריה העובדתית והמספרת רווחת בה הנטייה
'לסטרוקטורות' ,ולבחינת התפתחויות בטווח זמן ארוך .ההיסטוריה הכמותית מאפשרת טיפול
מדויק יותר בתופעות חברתיות .הפסיכוהיסטוריה הקנתה מימד עומק לבחינת ההתנהגות
האנושית.
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ההיסטוריה הציונית והישובית אינה מוכשרת עדיין לקליטת תפיסות אלה משום שעדיין
החומר הגולמי שלה לא עובד .רק בשטחים נבחרים ובדוגמאות ספציפיות ניתן לה לנסות
את כוחה בשיטות אלה.
אולם העניין החשוב יותר הוא הקושי לכונן את המבנה של היסטוריה זאת ואת משמעותה
בכלים אלה.
אפשר לומר כי תפקידה של ההיסטוריוגראפיה הוא יצירת יחידות משמעותיות המהוות
שדה התייחסות של הפרט המזדהה עמהן מרצון )האומה האמריקנית כאומת החירות,
הדימוקראטיה ,חפוש האושר; סגולת המוסדות הבריטיים ,אופייה הציביליזאציוני של
צרפת( .מצד אחר ממלא המחקר ההיסטורי תפקיד הכרתי של מודעות גדלה והולכת ביחס
לצירופי גורמים חברתיים ולאופני התמורה בחברה .מכוח זאת היא מאפשרת הבנה טובה
יותר של תופעות חברתיות ושליטה ראציונאלית בהן.
בהיסטוריוגראפיה המערבית ניתן עכשיו יתרון לתפקוד הביקורתי וההכרתי על פני
התפקיד המכונן .הצורך של ההיסטוריוגראפיה הציונית הוא שונה.
זיקתה ההדוקה של ההיסטוריה הישובית לאידיאולוגיה אינה רק ואינה דווקא פרי המשקל
הרב של האידיאולוגיה בחיים חישוביים .משקל רב זה עשוי להיות גם סיבה טובה
להשתחרר מן האידיאולוגיה של גיבורי ההיסטוריה עצמם ולראות את משקלה היחסי של
האידיאולוגיה בזירה ההיסטורית .אולם עצם הצבת המסגרת של ההיסטוריה הישובית ועצם
החיפוש של משמעות מאחדת בתוכה מחייבת את ההזדקקות להנחות אידיאולוגיות  אשר
ההיסטוריון המשתמש בהן צריך להיות מודע להן .בהם היא דומה להיסטוריה היהודית
בכללה.
הצורך המיוחד של ההיסטוריה הציונית בהנחות אידיאולוגיות נובע מחוסר מסגרת גיאוגרפית
או ממלכתית אשר תהווה יחידה 'טבעית' של תיאור היסטורי .לא זו בלבד שההיסטוריה
הציונית משתרעת על פני מרחבים שונים  היא גם עשויה יחידות שונות :אגודות ציוניות,
ישובים בארץישראל ,קהילות וארגונים יהודיים בתפוצות.
היא אף מתחוללת על פני רמות שונות :רמה אידיאולוגית וחברתית ,פוליטית והתיישבותית.
כל אלה  cptd57;0קשיים רבים לפני היסטוריה ציונית כוללת ,אשר אינה מצטמצמת
מלכתחילה לנושא מוגדר מראש ולמקורות מסויימים מאד .ההכרעה האידיאולוגית היא,
איפוא ,במקרה הציוני צורך מתודולוגי יותר מאשר במקרה של היסטוריות אחרות.
ההיסטוריוגראפיה הישובית והציונית אינה יכולה לבנות את בניינה ההיסטורי ללא תפיסה
כוללת של משמעות החומר שלה .גם אם היא תסתייג מן הגישות האידיאולוגיות של
העבר ,גם אם המחקר האמפירי יוליך אותה אל בדיקת הנחות על מהלכיה של ההיסטוריה
הציוניתהנה היא מוכרחה להתחיל מהנחות יסוד על דבר מסגרתה ומשמעותה.
המשמעות יכולה להנתן על ידי המטרה הציונית הסובייקטיבית ומבחינה זאת ההכרה
והרצון היוצאים אל הפועל של גיבורי ההיסטוריה הציונית והישובית  האישיים
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יהקבוציים הם מושא מחקרנו .המשמעות יכולה להנתן גם על ידי חיפוש גורמים שמעבר
למטרה המוגדרת  ולומר כי הרעיונות והפעולות הגלויים הם הגילויים החיצוניים של
כוחות פנימיים מודעים ובלתי מודעים .כוחות אלה יכולים להיות כוחות מטפיסיים הפועלים
בהיסטוריה היהודית או 'מגמות פנימיות' שלה .אולם אלה יכולים להיות גם כוחות פסיכו
היסטוריים או גורמים מטריאליסטיים המעצבים את תגובותיו של הפרט היהודי .אולם שום
'תהליך פנימי' שמעבר לאירועים לא קנה לו סמכות כה רבה מכדי להחליף את הביטויים
המודעים של הפועלים ההיסטוריים .ומישור הכוונות הגלויות והפומביות המבוטאות בלשון
טבעית קודם לכל רדוקציה שלהם על מבנים וכוחות המנוסחים בלשון שיטתית ערוכה,

יהיו אלה כוחות מטפיסיים ,פסיכוהיסטוריים או מטריאליסטיים.
כאשר מדובר בהיסטוריה הציונית אנו עומדים לפני הצורך של הפרט היהודי להתאים
את האמונה היהודית ואת תפיסת ההיסטוריה היהודית של ברית וחטא ,עונש וגלות,
תשובה וגאולה  אל ההיסטוריה האוניברסאלית ואל החברה הפתוחה; של הרצון לבנות
את חברת ההלכה מחדש בארץ ישראל או להציב את ארץ ישראל כתחליף לחברת האמונה
וההלכה; את התרגום של הזיקה ללשון העברית וארץישראל ללשון מונחיהן של תנועות
לאומיות; את המחאה של הפרט האמנסיפאטורי על דיכויו וקיפוחו; את חיפושי הזהות
העצמית של היהודי המודרני ,את תפיסת האומה כאורגאניזם כלכלי וחברתי ,חקלאי ורב
צדדי ואת התנאת התרבות הלאומית באורגאניזם זה .מערכת רעיונית זאת ,שרק חלקה
מנינו ,נפגשת עם הנסיבות של המזרח התיכון וארץישראל ,עם יכולתה של החברה
היהודית ,ועם מערכת היחסים הבינלאומיים .הרצון הקיבוצי והאישי נפגש עם מסכת
הדטרמיננטים במציאות

ההיסטורית.

ביסוד הגוונים השונים של ההיסטוריה הציונית והישובית אמורה להיות מונחת ההנחה
כי המצע שהניחה הציונות בדמות מרכז ומדינה הוא פורה וכי הגרעין שביהדות
יוגדר כאשר יוגדר  לא אבד עליו הכלח .תפיסה 'טוינביסטית'  כי היהדות היא 'שריד
מאובך או תפיסה כנענית כי ישראל היא הנתקות מן היהדות ויצירת אומה חדשה או
תפיסה אנטיציונית האומרת כי ישראל היא פירוש בלתי לגיטימי של יהדותכל אלה
יצרו מסגרות אחרות להיסטוריה עליה אנו דנים מן המסגרות המקובלות על ההיסטוריה
הציונית שעד כה.

יצירת התמונה המקפת של ההיסטוריה הציונית לא תחייב את ההזדהות הכפויה של הפרט
עם היסטוריה זאת אולם היא תעמיד אותו על עושרה הגלוי והגנוז ועל המשמעות
שהוקנתה לה על ידי הדורות הקודמים .פרישת אופקי הזמן ומרחבי הדורות תלמד אותו
על המציאות והתנועה שבתוכם נולד  ובידו  nivnnלאמצם לעצמו ,לשנותם או לנטשם.
ככל שההיסטוריה הציונית הישובית חשובה להכרת עצמנו ולהכרת מעמדנו ,הנה אין
לתלות בד .תקוות מופרזות .היא כשלעצמה אינה יכולה לבוא במקום ההכרעה של הפרט
על זהותו .טענה כי ההיסטוריה עצמה היא התגלות הזהות והפרט נתון בתוכה מרצונו
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ושלא מרצונו היא עצמה טענה ערכית שאין להוכיח אותה על ידי ההיסטוריה .רשאי
המאמין בסגולת הישוב והציונות להעריך כי העלאת שרידי העבר ורמזיו החיים בהווה 
דמויות מעומעמות של אישים ,זכרונות מטושטשים של החלטותלכלל תודעה בהירה
ועקיבה תציב בניין עשיר של ישות יהודית המתמסרת לכינונה המחודש של הציביליזאציה
היהודית .מכוחה ימצא הפרט היהודי את עצמו בצומת של פגישת הישות היהודית המסורתית
עם נתיבות המחשבה והחברה של המאה הי"ט והמאה הכ'.
צרכים

פראגמאטייס

לא שיקולים מופשטים בלבד ,של חיפושי זהות עצמית ותוכן של תהליך היסטורי ,אלא
גם שיקולים מעשיים של הכרת המציאות הוליכו אל חקר ההיסטוריה אנשים בעלי מחשבה
מפוכחת ותכליתית.
לפני כששים וחמש שנה התווה מאיר דיזנגוף ראשי פרקים למחקר היסטורי של הישוב ,אשר
אילו התגשמו היו מקילים ביותר על מלאכת ההיסטוריונים בימינו )"העולם" תר"ע גל.(27 .

הישוב הישן
א.

החלוקה ,מוסדותיה ועסקניה ,כמה כסף הכניסה החלוקה במשך שלושים השנים
האחרונות וכמה בכל שנד ,ושנה.
אוכלוסיו של הישוב הישן לעריו )ירושלים ,צפת ,חברון וטבריה( בסוף שלושים
השנים .כמה נפשות נתוספו בכל שנה ושנה .מספר היוצאים מבני הנעורים.
אי אלה הם מוסדים שיסד הישוב הישן בארץ ישראל ואיך הוא תומך בהם .מהות



/
ב.

ג.

המוסדים ודרכי

התפתחותם.

ד .יחס השלטון המקומי ותושבי המקום אל הישוב הישן .מספר הנתינים העות'מאנים
ומספר הנתינים הזרים .המיסים שהיהודים בני הישוב הזה מעלים .השתתפות בני
הישוב הישן במסחר המקומי.
ה .חרקטריסטיקה של אישי הישוב הישן :קהילות ,כוללים )ספרדים ,אשכנזים ,תימנים
וכוי( רבנים ,עסקנים ,ראשי ישיבות וראשי בתיכנסיות; סוחרים ,פועלים ובעלי
מלאכה .הדור החדש ושאיפותיו; מלחמת האמונה וההשכלה; מלחמת הלאומיות
וההתבוללות.
ו .הסתדרות הישוב הישן :סדר החלוקה ,הגבאים ,האומנים ,המשולחים ,הכוללים ,כוחו
והשפעתו של 'כולל כל הכוללים'.
ז .האיר ובמה הושפעו בני הישוב הישן מאת כי"ח ,עזרא ,עזרה ,הסתדרות חוי'צ,
והציונים ,השפעת אנשים פרטיים.
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הישוב החדש
א .הישוב החדש ,מוסדותיו ועסקניו .כמה כסף הכניס הישוב החדש במשך שלושים
השנים וכמה בכל שנה מאת חו"צ ,הנדיב ,יק"א ,כי"דו ,עזרא ,עזרה וחברות
אחרות ,וגם אנשים פרטים.
ב .כמה קרקע נקנה במשך הזמן הזה ע"י חברות וע"י יחידים.
ג .כמה אנשים נשתכללו ע"י מנהלי הישוב בכפר בתור איכרים ,בעלי מלאכה וכוי,
וכמה
ד.
ה.

בעיר.

אוכלוסי הישוב החדש ,הכניסה והיציאה.
אי אלה הם המוסרים שיסד הישוב החדש בארץ ישראל ואיך הוא תומך בהם .מהות
המוסרים ודרכי

התפתחותם.

ו .יחס השלטון המקומי ותושבי המקום אל הישוב החדש .מספר הנתינים העות'מאנים
ומספר הנתינים הזרים .המיסים שבני הישוב מעלים .השתתפות בני הישוב החדש
במסחר ובחרשת המעשה .השתתפותם בשלטון המקומי )ע"י בחירות וע"י מנוי(.
ז .חרקטריסטיקה של אישי הישוב החדש :בני איזו ארצות ואיזו מעמדות באו אל הארץ.
מצבם הגשמי והרוחני ,שאיפותיהם ותקוותיהם.
ח .תולדותיה ,גידולה ומצבה של כל מושבה ומושבה .ההכנסה וההוצאה הממוצעות
של איכר :חורש וזורע .כורם ונוטע .ההוצאות הכלליות והמסים.
ט .השפעתו של הישוב החדש על הישוב הישן ולהיפך.
י .מה נעשה בישוב ע"י יחידים או ע"י חברות בלי עזר נדיבים ,ומהו מצבם של
< /o'v7כאלו.

יא .ההבדל העיקרי בין מושבות היהודים שבא"י ובין מושבות היהודים בארצות אחרות.
יב .תוצרות ונסיונות שנעשו במקצוע חרשת המעשה ע"י הנדיב וע"י יחידים.
יג .אפוטרופסי הישוב החדש לפנים ועתה .הנסיונות שנעשו לעבד ולסדר את הישוב החדש.
יד .איך ועד כמה השפיעו הבטלנות והשנוררות בקרב בני האומות האחרות בארץ
ישראל על מהלך הישוב החדש.
טו .אם ,האיד ובמה ניכרת בישוב החדש השפעתה של קרבת מצרים לא"י.
טז .אי אלה הם היהודים המוכשרים להתישב בארץישראל והיכולים להסתגל לתנאי
המקום והסביבה.
בדורו של דיזנגוף היה מרכז הכובד בהיסטוריה הציונית המאחדת את התפוצות והישוב,
בימינו אנו הלך הרוח הציבורי הוא ,גם אם לא מצא עדיין הדבר ביטוי בהיסטוריוגראפיה,
אל הפרדה בין תולדות הציונות לתולדות הישוב .בןגוריון היה מבטאו של הלך רוח
זה מצד אחד ומטפחו מצד .שני .יואל משה סלומון וקארל נטר נעשו משמעותיים יותר
מאשר צ'לנוב ומוצקין .אבל אין לראות בכך קביעה מחייבת .ההיסטוריה חישובית עדיין
צריכה למצוא את האיזון שלה בין ההיסטוריה הציונית לבין ההיסטוריה חישובית.
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)ב(

ראשית המחקר ההיסטורי הציוני

כאשר החל 'הגל החדש' של מחקר הציונות והישוב הוא לא החל מבראשית .זולת
ערימות המסורת והפולקלור היו גם עבודות היסטוריות חשובות אשר האירו חלקים של
ההיסטוריה חישובית והציונית והיו דיונים מתודולוגיים חשובים .חיבורים אחדים מאלה
עולים על כל מה שנכתב מאוחר יותר.
התנועה הציונית היתה מראשיתה בעלת תודעה היסטורית עמוקה .היא ראתה עצמה
כניתוק מן התקופה הקודמת )'השכלה'( ובראשית מצערה אשר עתיד גדול צפוי לה.
משום כד שקדו אישיה לנצור את זכר מעשיהם ומפעליהם ,גם הקטנים  בראותם בהם
ניצנים העתידים לתת פרי הילולים.
מ' ל' לילינבלום טרח לכנס בספרו 'דרך לעבור גולים' את העובדות על ראשית התנועה
ואוספו של א' דרויאנוב 'כתבים לתולדות חבתציוך משמש עד היום בסיס לכל מחקר
ציוני.

נקודות מפנה בתולדות התנועה הציונית וצמיחת דורות חדשים אשר לא היה להם קשר

ישיר  גיאוגרפי ,לשוני ותרבותי לבין קודמיהם עוררו אף הם לכתיבת ההיסטוריה
הציונית .המפנה מחיבת ציון לציונות מדינית ,או המפנה הקיצוני במלחמת העולם הראשונה
במצבה החיצוני ובמבנה הפנימי של התנועה הציונית כל אלה עוררו לאיסוף חומר,
לתיאור דמות ולהסברת טיבה של התנועה על ידי תיאורה ההיסטורי .לא מקרה הדבר כי
יהודים מן הארצות דוברות גרמנית ,ארצות בעלות תודעה היסטורית מפותחת ,הניחו
את היסוד להיסטוריוגראפיה הציונית )א' בהם ויבל"ח א' ביין(.
מראשיתה היתה ההיסטוריה הציונית ערה לבעיה המתודולוגית העומדת בפניה ,בעיה
הקובעת את הגדרת שדה הדיון ,את בחירת החומר ואת מתן המשמעות לו .נחום סוקולוב,
שכתב את ספרו הגדול בן שני הכרכים על תולדות הציונות לאחר מתן הצהרת בלפור,
צירף שלושה גורמים עיקריים בתיאור הציונות :את המגמות הפילושמיות ביחוד באנגליה
ובצרפת ,את ההתעוררות הציונית בקיבוצי היהודים במזרח ובמערב ,ואת קיומו של ישוב
יהודי בארץישראל ,כולל ישוב שלפני העלייה הציונית .סכימה זאת קבעה את האיסוף
והכתיבה ,שלא תמיד היתה מסודרת ולא תמיד ביקורתית .אדולף בהם ,בספרו הגדול
על התנועה הציונית ,תיאר זה בצד זה את התפתחות התנועה ואת התפתחות הישוב בארץ
ישראל כשהוא רואה ,דרך משל ,במלחמת היהודים לזכויות בגולה ובהשתתפותם בחיים
הפארלאמנטאריים בארצותיהם ובעלייה השנייה שני פרקים המצטרפים זה לזה.
בן הלפרין בספרו 'רעיון המדינה היהודית' ראה לנגד עיניו לא רק את התנועה הציונית
והישוב היהודי בארץ אלא את החברה היהודית בכללה ואת הקהיליה הביןלאומית.
הוא בחן את חדירת רעיון הריבונות היהודית במישורים אלה.
שאלת אופיה ומסגרתה של ההיסטוריה הציונית והישובית היתה לא רק נחלת כותבי
ההיסטוריה בפועל .היא היתה גם חלק בלתי נפרד מן האידיאולוגיות הציוניות ,אשר תפסו
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באופנים שונים את מהותה של הציונות ,ומשום כך את התמונה ההיסטורית שלה .היא
היתה ,מעבר אחר ,נושא לבירורים מתודולוגיים של מלומדים אשר עסקו באופן תאורטי
באופיה ובמשמעותה של ההיסטוריה הציונית.
אפשר לומר כי כל תפיסה אידיאולוגית ופוליטית בציונות היה לה מקביל בתפיסת
ההיסטוריה .זאב ז'בוטינסקי ,דרך משל ,ראה את הציונות כתנועה המתגשמת בשדה
הפוליטיקה הריאלית ,בשדה מאבקי הכוח וצירופי האינטרסים בין עמים ומדינות .שיתוף
האינטרסים עם הבריטים ויקיר הברזל' לעומת הערבים הציבו תמונה היסטורית של
התגשמות הציונות .מן הצד השני של הקשת הפוליטית ניתן להציג את מרטין בובר
שבעבורו היה הדגש בציונות התחייה של תאי חברה וצורות חדשות של זיקה אנושית,
גורם אשר מכוחו אמור היה גם הניגוד היהודי ערבי לשנות את אופיו .בין שנים אלה היו
גוונים ובני גוונים רבים .היסטוריון מאסכולה זו או אחרת יהיה נוטה ,איפוא ,ליחס משקל
שונה לאלמנטים חברתיים שונים אםכי לעולם תוליד אותו אומנותו כהיסטוריון
לשימוש בכלים המקובלים על בני אומנותו כלים לפיהם המדינה היא עדיין מסגרת
ראשונה במעלה בתיאור היסטורי .אולם אין היא קיימת ללא תשתית אינטגראלית של
כלכלה ,יחסי חברה ,נאמנויות וזיקות.
לא רק האידיאולוגיות הציוניות עצמן אלא גם העיון המתודולוגי הציבו מסגתת להיסטוריה
הציונית בןציון דינור ביקש במאמריו )'הזמנים החדשים בתולדות ישראל ,אבחנתם משמ
עותם ודמותם' ו'נס תקומת ישראל ויסודותיו ההיסטוריים'( להבחין במגמות היסטוריות אשר
הוליכו להקמת המדינה ועל ידי כד לצייר תבנית של היסטוריה ציונית ולהוליד למחקרים
אמפיריים .להבדיל מסוקולוב הוא הדגיש את הכוחות היהודיים הפנימיים ,ולהבדיל מבהם
נתן את דעתו על החברה היהודית בכללה ולא רק על הציונות; יעקב כ"ץ ערער על
התכנית של דינור בראותו בה התפתחות רעיונית המופשטת מן הליכודים והתהליכים
החברתיים .אולם עד היום לא נתמלאה מסגרת זאת של בחינת היחס בין הרעיונות לבין



הקבוצות החברתיות.

)ג(

נושאים למחקר חדש ולמחקר מחודש

אחד התחומים המעובדים ביותר בהיסטוריה החדשה של הציונות והישוב הוא תחום היחסים
בין השלטון הבריטי לבין התנועה הציונית והישוב .שורה שלימה של עבודות דוקטור
סקרה את המיסמכים של המשרדים הבריטיים וביקשה לחקור את המגמות השונות במדיניות
הבריטית ,את עמדות המדינאים והמשרדים שטיפלו בשאלה הארצישראלית .מחקרים אלה
הרחיבו את ידיעתנו על הנעשה 'מן העבר השני של הגבעה /במחנהו של השותף והיריב
הפוליטי .הם לימדו על השיקולים שהניעו מדיניות זאת ואיפשרו לנו לבחון באיזו מידה
צדקו המדינאים הציוניים בהערכת הגורמים ושילובי הכוחות אשר עיצבו את המדיניות
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הבריטית .הם גם הראו את השתקפות הציונות  טיעוניה ומעשיה  בעיניהם של עושי
המדיניות האימפריאלית.

חקר המדיגיות הבריטית ואופיו



אפשר לתמוה על ההתמסרות והלהיטות של ישראלים לחקור את המדיניות הבריטית
לפני שתיחקר המדיניות הציונית .הכללים הארכיוניים אשר חשפו את המיסמכים הבריטיים
כוחם יפה גם לגבי המיסמכים הציוניים גם הם פתוחים לחוקר בהפרש של שלושים
שנה.

אולם מבחינות מסוימות מובנת הנטייה ללכת דווקא אצל המדיניות הבריטית .חקר
המדיניות הבריטית עשוי לשחרר גם את הדיון בהיסטוריה הציונית מן הרטוריקה והתביעה

המוסרית אשר נלוו לה מראשיתה .בין שהדבר נבע מחוסר נסיון פוליטי ,או מן האמונה
ביחודו של העם היהודי ויחוד מדיניותו או אף אם הפנייה אל המוסר היתד ,מן השפה
ולחוץהנה היתה לשונה של המדיניות הציונית שונה מן הלשון הפוליטית השגורה.
שיקולי אינטרסים וכוח נחשבו בלתי הולמים את אופיו ומציאותו של העם היהודי.
יתרון נוסף שישנו בעיסוק במדיניות הבריטית לפני המדיניות הציונית היא היכולת להבין
את הצד השני מנקודת ראותו שלו .זה אימון רב ערך להיסטוריון  המאפשר לו לראות
את עמדת הצד שלו כעמדה יחסית .עם החיוב שיש בבחינה של המדיניות הבריטית כלפי
הציונות במונחים המקובלים של מדיניות הכוח ,הנה יש לציין גם את מגבלותיה .יחסי
יהודים בריטיים לא היו מוגבלים לשיקולים פראגמאטיים וריאלפוליטיים .גם במקרים
אחרים מופיעים רק לעיתים רחוקות שיקולים של מדיניות כוח בצורה טהורה במדיניות
הביןלאומית .יסודות שבקירבה היסטורית ,לשונית ויסודות שבסנטימנט מעורבים בדרך
כלל בשיקולים פוליטיים .על אחת כמה וכמה במקרה זה .לא רק הציונים חסידי אומות
העולם אלא גם מדינאים בריטים אחרים קיבלו את היהודים לא רק כדמות על לוח
השחמט הפוליטי .רגשות פילושמיים ואנטישמיים והערכות על אופיים ותפקידם
ההיסטורי של היהודים שימשו כגורמים בקביעת היחס הפוליטי אליהם .אף יש לומר
כי המימצאים מן הארכיונים האנגלים עדיין לא עומתו עם כלל המדיניות הבריטיתכפי
שהאנגלים עצמם רואים אותה במרחב המקיף הכולל לא רק את ארץישראל אלא את
המדיניות האימפריאלית והעולמית בכללה.
מכל מקום ,עתה לאחר שהשטח של בן השיח של הציונות עובד הגיעה השעה לעיבודה
של ההיסטוריה הציונית המדינית.

ציונות ויהודים
אחד התחומים המשתרעים לפני המחקר ההיסטורי העתיד הוא היחס בין הציונות לבין
חיי העם היהודי בכללותם .האידיאולוגיה הציונית קבעה יחס של זהות בין ציונות לבין
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יהדות אולם בפועל היה מרחק רב בין תהליכי החיים היהודיים ודפוסי ההתארגנות היהודית
לבין הציונות.
עיונים תיאורטיים בהיסטוריוגראפיה הציונית היו ערים למתיחות זאת בין הציונות לבין
הקיום וניסו לפתור אותה בדרכים שונות .בןציון דינור מצא יחס דיאלקטי ,בין תהליכי
התרחקות מן היהדות לצמיחת הציונות כאשר מה שנראה בהתרחקות עתיד להתגלות
כמוליד לציונות .הוא אף הציב את 'המרד בגלות' כמכנה משותף למגמות שונות בחיים
היהודייםציוניים ולא ציוניים.
בן הלפרין הציב מערכת שונה להסברת היחס בין היהדות בכללה לבין הציונות והוא
 pwrהמדינה היהודית' ,החודר אל החיים היהודיים עד שהוא זוכה בהם להסכמה כללית.
אולם הדברים צריכים הרחבה של העיון התיאורטי ומחקר אמפירי גם יחד .הפולמוס
האקטואלי בדבר אופיה של הציונות מחייב מחקר זה .אחד ממרכיבי הפולמוס טוען כי
הציונות הפקירה מדעת את היהודים בתפוצות ואת המלחמה לאמאנסיפציה שלהם .היחס
בין הציונות לבין גורל היהודים בתקופת השואה הוא פיסגה דראמאטית וטראגית של
המתיחות בין הפתרון הציוני לבין הגורל היהודי הכללי.
בדומה לכך מחייבת התעשרותם של חומר המקורות ומושגי האנאליזה בחינה מחודשת
של נושא זה .היחס בין ציונות לאנטישמיות מורכב יותר משהוא נראה למניחי היסוד של
הציונות .מושג 'ההתבוללות' אשר הוכנס לציונות כמונח גנאי חייב להיבחן כתופעה
חברתית של זהות עצמית ופגישת תרבויות.

מחקו* ההתיישבות היהודית בארץ
השפעת ההיסטוריה חישובית הציונית גופא על כתיבת ההיסטוריה הציונית בולטת במחקר
ההתיישבות היהודית בארץ .זה היה הנושא הראשון שבו נכתבו ספרים מקיפים המשמשים
אותנו עד היום כמו ספרו של קורט נברצקי מ ,1914ספרו של רופין מ1925
והמהדורות השונות של ספרו של א' ביין .בנושא זה התחוללו הוויכוחים הגדולים בציונות.
לאחרונה הוסט נושא זה במידה מסויימת ממרכז העניין ,אםכי החומר שלא נחקר הוא
רב מאד ושיטות המחקר של הגיאוגרפיה והכלכלה החקלאית עשויות להעשיר את הגישות
אליו .מצד אחר חשוב מחקר ההתיישבות כדי להצביע על ההיקף הכולל של פעולה כלכלית.
אין היא רק נושא של שיקולי הכנסה פרטית או לאומית אלא מעורה במבנה הכולל של
החברה ובהתפתחותה בזמן .החקלאות היהודית בארץ על הישגיה ובעיותיה הכלכליות
והחברתיות יכולה להיבחן ולהתפתח רק מתוך הכרת כלל מעמדה בחברה חישובית ובבניין
הקהיליה הלאומית.
.

בדיקת ההיסטוריה החגיוניתפוליטית
ההיסטוריה ההתיישבותית שהיתה הנדבך הראשון בתולדות הישוב נדחתה בשנים
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האחרונות .כנגד זה ישנה התעניינות בהיסטוריה הרעיונית והפוליטית ,אשר העניין בה

רב ,אך גם המכשולים העומדים על דרכה מרובים .טבעי הדבר שהרגשת התמורה
וההינתקות מן האמיתות והנאמנויות של הדור הקודם תעורר עניין בהיסטוריה זאת 
אך עוד יותר חשובה היא בעיית המשטר הפוליטי והחברתי בישראל ,אשר שורשו
בגיבושים הרעיוניים והאירגוניים של הדור הקודם .עוד יותר מאשר בהיסטוריה הפוליטית
והדיפלומאטית מרובות כאן הסכנות הניצבות על דרכו של ההיסטוריון .ההיסטוריה של
המפלגות עמוסה בתיאורים עצמיים של ההיסטוריה ,תיאורים הבאים להתאים אותה
למערכת האידיאולוגית .תיאור האידיאולוגיה לא כדרך שהאידיאולוגים עצמם ראו אותה
הוא תפקיד קשה המחייב שליטה בלשונם של בני הדור ובאסוסיאציות שלה ,ידיעה של
מקורות השראה והשפעה סמויים וגלויים  ועם זאת הבחנה בין המערכות האידיאולוגיות
הקלוטות מן החוץ לבין ספיגתן בפנים.
דרגת ההשכלה ,אופן המחשבה והביטוי של חלוצי הישוב מצד אחד ,והעימות שלהם עם
תנאים קשים במציאות הארצישראלית מצד שני ,גרמו לכך ,שהם ימנעו מיצירתן של
מערכות אידיאולוגיות מסודרות ושיטתיות .עם זאת הם ביקשו לפרש את ההיסטוריה
על פי האידיאולוגיה .מבחינה זאת תפקידו של ההיסטוריון הוא תיאור חיצוני של
האידיאולוגיה ,שבירת התמונה האחדותית של המסורות העצמיות של המפלגות ,הצבעה
על מחלוקות פנימיות ועל מיפנים בדרך ובחינת משקלן הממשי של האידיאולוגיות
במציאות ההיסטורית .הגישה הסוציולוגית המעמידה את האידיאולוגיה מלכתחילה על
גורמים חוץ אידיאולוגיים  כמו בקשת עוצמה ושליטה ,או מניע פסיכולוגיהיא בעלת
ערך חלקי לגבי ההיסטוריון .היא מעלימה עין מן הצורך לתאר תיאור ביקורתי אינטלק
טואלי את האידיאולוגיה עצמה והיא אינה נותנת את דעתה על מקום האידיאולוגיה
באותו מרחב היסטורי אותו מבקש ההיסטוריון לתאר.
אין זה מעניינו רק באיזו מידה חשובה האידיאולוגיה של התאחדות האיכרים או 'בני
בנימין' ,למשל ,למקומם החברתי של האיכרים ובני האיכרים בישוב ולמנטאליות שלהם.
אותו חייב לעניין גם מה מקומה בהתפתחות הישוב ,ומה היא הציעה נוכח האלטרנטיבות
שהיו פתוחות לפני החברה הישובית ,ומה חלקה בהשגת המטרה הציונית.
אף במידה שאנו מעוניינים ברדוקציה של השקפות על מבנה חברתי או על מבנה פסיכי
לא תמיד תתן תאוריה מן המוכן ,מאלה המצויות בבית האוצר הסוציולוגי והפסיכולוגי
חברתי ,את ההסבר המתאים .לעיתים יהיה הסבר סוציולוגי ופסיכולוגי שאינו מגובש
בתאוריה התובעת לעצמה תוקף אוניברסאלי מתאים יותר .ההידבקות בדפוסי הסבר
אוניברסאליים עשויה לתת להיסטוריה הישובית לגיטימאציה של הסבר מדעיאולם
היא עלולה לנטול מהם את יחודם הסגולי .היא עשויה להראות כיצד בונים מנגנון שלטון 
אך לא כיצד פתרו האירגונים הפוליטיים את הבעיות המיוחדות של ארץישראל.
תולדות הישוב בארץ לא נועדו להיות רק דוגמא של מזיגה אתנית ,מודרניזאציה או
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פארלאמבטאריזם קואליציוני  הם באים לתאר את כינונה של מדינה לאומית ,משק וחברה
מודרניים ,עלידי העם היהודי .והם מבטאים ראוריינטאציה של העם היהודי בהיסטוריה
העולמית.
בתחום זה של ההיסטוריה הפנימית אנו חסרים היסטוריה של החיים הפוליטיים בישוב
מאז ראשיתם המפוצלת והנתונה לחסות בימי העלייה השנייה ,דרך התהוות המפלגות
כשהן נאבקות עם דפוסי אירגון לא מפלגתיים  בשנות העשרים ועד האופי המיוחד של
החיים הפוליטיים בשנות השלושים והארבעים ובימי המדינה .ישנן ראשיות בתחום
מחקר הרביזיוניזם ומחנה העבודה אולם המחנה הדתי ,האיכרים' ,האזרחים' והציונים
הכלליים למיניהם הוזנחו ביותר .הקשרים המורכבים בין הארץ לבין חוץ לארץ ומקומם
בהתהוות המפלגות אף הם לא נחקרו.

מחקר הבעיה העדתית
השתנות מוקד הראייה מכוח בעיות ההווה בולטת גם בעיסוק הרב בבעיה העדתית.
האידיאולוגיה הציונית והסוציאליסטית שתיהן יחד התעלמו מבעיות אלה והן צפו בחומרה
רבה בשנים האחרונות.
כאן מתבקשת הפונקציה הכפולה של ההיסטוריה  בקשת הזהות העצמית מכוח העבר
והכרת המציאות כתוצאה מהתפתחות .התפיסה הפשטנית של יצירת יהדות חדשה מכוח
עצם השהות בארץישראל והלשון העברית או חיי העבודה מפנה מקומה לרבגוניות.
הזדהותו של הפרט עם מדינת ישראל והתחייה היהודית אמורה להיעשות באמצעות מורשתו
המיוחדת .כמובן שגם במקרה זה עלולה בקשת הזהות )והנטייה לפאר( להיות בניגוד
למחקר המבקש את האמת .חשיפת נכסי רוח ואורחות חברה עלולה להתגלגל לאידיאלי
זאציה

מזוייפת.

נושא היהוד* 0והערבים
נושא מבוקש כיום במחקרים ההיסטוריים הוא נושא היחסים היהודיים ערביים .הדחף
לעיסוק זה נובע מתון תפיסה פשטנית כי יש לבקש את האשמה במבוי הסתום בעבר ויש
לבחון ולשפוט עבר זה או מתוך תקווה כי מרחב הפתרונות שהוצעו בעבר )חלוקה,
אוטונומיה ,קנטונים ,פדרציה( עשוי לסכון להווה; אולם חשיבותו של העיסוק הוא יותר
בהבנת המימדים והגוונים הרבים של הפגישה הטראגית בין יהודים וערבים אשר רק
היקף המרחב ההיסטורי עשוי להצביע על מוצא מהם.
כאן נכונים דברי יעקב בורקהרדט כי ההיסטוריה לא נועדה לעשותנו פקחים יותר לצורך
עניין אחד אלא חכמים יותר לכל עניין .משום כך חשובים המקורות הנשאבים מרשומות
יהודיות ערביות ובריטיות .חשוב הצירוף של מקורות גנוזיים וגלויים .אולם הבנת הנושא
עשויה לבוא רק מתוך הבנת פגישת הציוויליזאציות ,והגדרת התפיסות השונות של אומה
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על המחקר והחוקר של תולדות היישוב והציונות

כפי

שהן מתקיימות בציונות מצד אחד

ומולדת ,דת וחרות ,מדינה וזכויות פרט ועדה
ובעולם הערבי מצד שני.
זוהי המשמעות העקרונית המרחיקה לכת של מחקר היחסים היהודייםערביים ,אולם כמובן
שיש להן גם ערך להפרכת הסברה התמימה על התעלמות הציונות מן 'הבעיה הערבית',
להפרכת המיתולוגיה הערבית בנושא זה ולהבנה נכונה יותר של המציאות ושל הצד
השני.
בסופן של הערות אלה למחקר בן ימינו יאמר גם כי אנו עומדים בפני הצורך לעצב דמות

היסטורית של ארץישראל ושל מקומנו בה .אין אנו יכולים להסתפק באוסף של פסוקים
וכרוניקות הבאות להפעים את רגשותינו .אנו שרויים בעולם של שיח ושיג אוניברסאלי
ועלינו להציג את מקום היהודים בהקשר הכללי של תולדות הארץ ותולדות עם ישראל .אין
הדבר יכול להיעשות מתוך עיקום מקורות וניפוח פרופורציות .אולם הוא חייב להיעשות
מתוך הכרת היחס המיוחד במינו בין העם היהודי לארץ ישראל .יחס זה שונה באופן מהותי
מיחסן של האימפריות ששלטו כאן  בין שהן הפריחו את הארץ או השמו אותה :הרומאים
והביזנטים ,הערבים והצלבנים ,הממלוכים והתורכים .יחסו של העם היהודי לארץישראל
אף שונה מיחסם של המוסלמים והנוצרים ומיחסן של מדינות אירופה במאה הי"ט ,אשר
נאחזו כאן באמצעות הצלב והדגל שבא בעקבותיו .יחס מייחד זה ורציפותו בזמן  כמו גם
קיומה של מדינת ישראל בימינו מקנים משקל איכותי לעובדות על תולדות הארץ בעבר.
אולם התיאור המקיף של תולדות עם ישראל בארץ ישראל הוא בגדר תפקיד העומד עדיין

לפנינו.
מהספרות הרחבה עד מאד בשאלות הנדונות ר' יהושע אריאלי ,מעמדה של ההיסטוריה בין מדעי
האוניברסיטה ,ירושלים ,כסלותשכ"ז ,נובמבר.1966
הרוח;
ר' קבנר ,על מוצא ההיסטוריוגרפיה המדעית ,הגות ,תשורה לשמואל הוגו

ברגמן,

ירושלים ,תש"ד.

The Concept of Social History and its Possible Use in Jewish Histoircal
Research, Scripta Hierosalymitana JJI, Jerusalem, 1956.
J. Katz,

הערה :חלק זה של המאמר נדפס לראשונה ב"האוניברסיטה'' ,כתב עת של האוניברסיטה
העברית בירושלים ,בעריכת יהודה האזרחי ,טבת תשל"ג ,דצמבר .1972
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היסטוריוגראפית

ישראל לי לוין
בידוע שחקר ההיסטוריה הוא מעשה של איסוף עובדות ,צירופן והערכת; .כדי שיהיה
בידו לשחזר תמונה היסטורית ,זכאי החוקר להפעיל את דמיונו לשם הערכה .המקורות
העומדים לרשותו בחקר העת העתיקה הם כה מוגבלים ,עד שבלי קורטוב של דמיון ניתן
להסביר או לנתח רק מעט מאד .פרי דמיונו של החוקר ומסקנותיו הן תוצאה של נטייה
מכוח השפעות שונות .דרך חייו והתנסויותיו  הרקע האישי ,הפסיכולוגי והחינוכי שלו 
קובעים לפעמים ,את גישתו לנושא שהוא נתון בו .יש שהחוקר חי בסביבה שאידיאולוגיה
כלשהילאומית ,דתית או אחרתשלטת בה ,ובמודע או שלא במודע הוא מושפע
ממנה .ולבסוף ,ההקשר ההיסטורי שבו חי חוקר המצב הפוליטי ,הכלכלי ,החברתי
והדתי של העולם שבו הוא שרויעשוי להשפיע על תפיסתו לגבי שאלות היסטוריו

גראפיות בסיסיות.
הנושא של מלחמת הקנאים הוא דוגמא מאלפת לכד .החל ביוספוס ,המקור העיקרי והבלעדי
כמעט לאינפורמאציה בנושא זה ,נשתנה אצל החוקרים היחס לקנאים ,להיקף פעילותם
ולהערכת מעשיהם ,שינויים רבים הכל בהשפעת הגורמים השונים שמנינו זה עתה.
יוספוס עצמו ,שנקט עמדה פוליטית מנוגדת לעמדתם של המורדים שהתבצרו בירושלים,
תיאר אותם באור שלילי ביותר .מנקודת מבטו ,הם היו קיצוניים ,חמומי מוח ,אכזריים,
מרצחים ,פושעים שגרמו לחורבן עירם ומקדשם *.
ציור דמותם של הקנאים בהיסטוריוגראפיה של המאה התשעעשרה ,הוסיף לשקף את
הלכי הרוח השונים בעולם האירופאי .המתיחות הפוליטית ,החברתית והדתית בין נוצרים
ויהודים ,והתחדשות האנטישמיות בשלהי המאה ,השפיעו על החוקרים של אותו דור.
ההערכה השלילית את הקנאים עדיין בעינה עומדת בהיסטוריוגראפיה הנוצרית של
התקופה .זאת לא רק מתוך הסתמכות על כתבי יוספוס ,אלא גם מתוך נטייה תיאולוגית,
שגבלה לעיתים במובהק באנטישמיות  .חוקרים אלה מעוניינים היו להצביע על ההידרדרות

מלחמת היהודים,

w. Farmer ;128 § ,4

1

ראה למשל יוסף בן מתתיהו,

2

).Maccabees, Zealots and Josephus (New York, 1956
G. F. Moore, "Christian Wirters on Judaism". Harvard Theological Review,
).XIV (1921

,1

,1
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ישראל לי לוין
של עם ישראל ושל דת ישראל ,לשם הסברת הופעתו של ישו והצדקתה ,והצורך לגאול
את העם ואת האנושות בכלל .מעצם טבעה הביאה מגמה זו להתייחס יחס עויין לתופעת
הקנאים .הללו נתפסו לחוקרים אלה כביטוי קיצוני למרדנותו ולעקשנותו של עם ישראל,
כסימפטום לניוון ,להתפוררות חברתית ,ולירידה הפוליטית שציינו את קיצו כעם הנבחר
והמרתו בישראל האמיתית  tr,7  Verus Israelהכנסייה.

האסכולה הפרוקנאית
היסטוריונים יהודים באותה מאה ,תפסו את גורל הקנאים תפיסה מגוונת יותר .גייגר
תיאר אותם בצורה שלילית ,משום שהגישה הלאומיתפוליטית שהובילה את הקנאים ואת
כל העם לעימות עם רומא ,משקפת בעיניו צימצום וצרות אופק ,שהיהודים הצליחו
להשתחרר מהן רק לאחר חורבן הבית .8גישתו של גרץ ,גדול ההיסטוריונים היהודים עד
ימינו ,מורכבת יותר .גרץ התחיל את עבודתו ההיסטוריוגראפיה בשנת  ,1846כשהוא עצמו
עדיין נרתע מכמה מן המסקנות ,שהסיקה התנועה הרפורמית החדשה בוועידותיה משנות
 ,18461844לגבי היהודים והיהדות .גרץ העמיד במרכז ההיסטוריה של עם ישראל את
התורה ואת העם .תיאולוגיה ופוליטיקה ,שתיהן מהוות חלק אינטגראלי של היהדות.
הנפש של האורגאניזם הלאומי הזה היא התורה ,גופו היא ארץישראל .4תפיסתו החיובית
לגבי הלאומיות וארץישראל מורגשת בדעותיו על הקנאים ,למרות שאף הוא לא השתחרר
מן התיאורים הקודרים של יוספוס ,ולעיתים הוא מבקר קשות את הקנאים .אף על פי
כן ,קל להבחין באהדתו לתנועה זו ,לשאיפותיה ולעקרונותיה ,אם לא למעשיה היום
יומיים.

במאה שלנו ,ובידוד בעשרים השנים האחרונות ,חל אצל מרבית החוקרים שינוי ערכים
כמעט מוחלט .הקנאים נהנים מהערכה חיובית ביותר ,ומתוארים כתנועה דתיתלאומית
שהקיפה את כל פלגי העם ,וזאת לא רק במאה הראשונה לספירה ,על סף המלחמה נגד
רומא .לפי תפיסות אלה התחילה תנועה זו כמה מאות שנים לפני כן ,בימי המכבים,
ונמשכה עד אחרי חורבן הבית .קנאים אלה היו גיבורי מצדה ,לוחמי חרות ישראל .הם
גיבשו אידיאולוגיה מופתית ביותר ,ואף ישו וחסידיו אם הם עצמם לא היו קנאים 
לפחות היו מקורבים לחוגים של תנועה זו י.
מן הדין לשאול ,על מה מסתמכת הערכה חדשה זאת ? בראש ובראשונה ,היא מתבססת
על גישה ביקורתית לכתבי יוספוס .אין לקבל את דברי יוספוס כפשוטם ,אלא יש לעמוד

המקרא

ותרגומיו,

3

א .גייגר,

4

Schorsch, Jewish Reactions to German AnitSemitism (New York, 1972).
.Introduction
) ;M. Hengel, Die Zeloien (Leiden, 1961י .ידיו ,מצדה ,חיפה ,תשכ"וS. G. F. .
).Brandon, Jesus and the Zealots (Manchester, 1967

5

40
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I.

הקנאים בסוף תקופת בית שני כבעיה היסטוריוגראפית

אף על המגמה שבמקור זה עצמו .וכאמור ,לגבי נושא הקנאים ,יש מקום רב לחשוד
ביוספוס .ביקורת כזאת אינה תופעה הדשה לגבי כתביו ,אלא שהיא קיבלה דחיפה נוספת
עלידי ההקשר ההיסטורי של המאה שלנו .עם ההצלחות של התנועה הציונית ,המאבק
המחודש על השליטה בארץישראל ותקומת המדינה ,נעשתה דמות הקנאים רלוואנטית
ומשמעותית ביותר .לאומיות יהודית נראית עכשיו באור שונה לחלוטין היא מובנת
ומכובדת בהווה לנוכח מאורעות המאה הזאת ואלפיים שנות הגלות; היא גם מובנת
ומכובדת יותר בתוך מסגרת העבר ,כביטוי מקביל אצל עם ישראל בתקופת בית שני.
כשמציאות זו מצטרפת לעמדה ביקורתית לגבי הערכותיו ודעותיו של יוספוס ,כשרה
הקרקע לתפיסה חדשה חיובית ביותר.

בין סיקריקים לקנאים
למרות התמורה שבאה בהערכת הקנאים בקרב החוקרים האחרונים ,הם הוסיפו להחזיק
בדעה אחת של קודמיהם ,ואף חיזקוה .כשמדובר בקנאים ,מדובר בתנועה לאומית מגוונת,
אך אחידה .הסיקריים הם הפלג הקיצוני של הקנאים ,והתנועהבצורה זו או אחרת 
היוותה אלמנט מרכזי בחיי העם .כתוב אמנם כי הפילוסופיה הרביעית  דהיינו ,לפי
גירסת חוקרים אלה ,כת הקנאים  נוסדה רק בשנת  6לסה"נ על ידי יהודה הגלילי .אבל
כאשר יוסיפוס מתאר את המאורעות שהתרחשו עשר שנים קודם לכן ,הוא מספר על
יהודה אחר ,בן חזקיהו ,שהתקומם בציפורי .הגיוני להניח כי מדובר באותו אדם .ולפי
שיהודה בן חזקיהו זה רק המשיך את מעשי המרידה של אביו ,שהורדוס רצח אותו ,ניתן
להקדים את התחלת התנועה לפחות בחמישים שנה.
אחת ההנחות היסודיות של אסכולה זו היא ,שיש זהות בין הסיקריים והקנאים .הנחה זו
מבוססת על עדויות שונות .שני ספרים מאוחרים יותר  אבות דרבי נתן ,המתוארך
לרוב בין המאה השלישית והשישית ,והפילוסופומנה ,המיוחס להיפוליטוס במפנה
המאה השלישית  מזהים אותן כאחת ,אולם הערך ההיסטורי של מקורות אלה לגבי
הנושא שלנו שנוי במחלוקת החוקרים.
גם יוספוס משמש מקור למזהים מפלגות אלה .בספר שמונה עשרה של קדמוניות 8הוא
מקשר בין הפילוסופיה הרביעית ובין המרד שפרץ בשנת  .66תיאור זה דומה לתיאורו
את הקנאים בסוף ספרו מלחמת היהודים .יותר משכנע הוא משפט בספר השני
של מלחמת היהודים ,המכנה את אלה שהלכו אחרי מנחם הסיקרי כקנאים.7
גולת הכותרת לביסוסה של אסכולה זו ,הרואה בקנאים את גיבורי האומה ומגשימי ערכיה
הנשגבים ,הן החפירות הארכיאולוגיות במצדה .חפירות אלה ,לא היו בחינת מאורע
6
7

קדמוניות
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. אלא שימשו כהוכחה משכנעת להערכה החיובית של הקנאים,ארכיאולוגי חשוב בלבד
The brilliant excavations at Masada and Qumran have :ובניסוחו של קינגדן
revived interest in the Zealots and enhanced the standing of their chief
Every pious Jew must have felt the :9 או לדעת ברנדןhistorian, Josephus.8
insult to his ancestral faith that the Roman suzerainty constituted. It was,
moreover, not just a tacitly implied insult; for, as we shall see, the Romans
not only made little attempt to placate the religious susceptibilities of their
new subjects, they often designedly outraged them. It was natural, therefore,
that the more zealous and courageous felt that loyalty to their national god
demanded action, after the example of such heroes of the faith as Phinehas
and the Maccabees. Such action could not have been undertaken lightly;
for even the most fanatical must have realised the power and resources of
the empire whose rule they challenged. As we have seen, although they
believed that God would bless their cause, they were prepared to pay for
their faith with their lives, and from many the payment was exacted.
Undoubtedly many violent and desperate men joined the Zealot bands, and
many acts of murder and rapine were committed by them. But Zealotism
must be recognised as a true and inherently noble expression of Jewish
religious faith, and one that was sanctioned and inspired by the example of
many revered ifgures of Israel's heroic past. And it is not inappropriate that
we should here note that significance of the fact that the modern state of
Israel proposes to make the fortress of Masada a national monument; for
it is the vigorous resistance, the unflinching faith and courage, and the refusal
to surrender, of the Zealots who perished there in A.D. 73 that the Jewish
nation today honours and seeks to perpetuate.

מיתוס הקנאים

ערעור על

. מעין ערעור המיתוס של הקנאים, חלה ריאקציה להערכה זו,בשנים האחרונות ממש
 הם רחוקים זה מזה הן בתחום, ומורטון סמית )שאגב, הויניג,חוקרים אחדים צייטלין
 כי בתיאור דמותם של הקנאים יש הפרזה מעל,הדתי והן בתחום ההיסטוריוגראפי( טענו
 הן בלתי, וכי הדעות הנפוצות ביותר ביחס לקנאים,ומעבר לכל פרופורציה היסטורית



H. Kingdom, "Who were the Zealots and their Leaders in A.D. 667", New

8

Testament Studies, XVII (197071)
.Brandon, op. cit., pp. 6364
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מבוססות ופורחות באוויר .תחילה היתה התנגדותם מכוונת נגד פרשת מצדה ,אבל בשנים
האחרונות עברה אף לאספקטים אחרים הקשורים בקנאים " .ואלה הן טענותיהם העיקריות:
)א(

הקנאים אינם נזכרים כלל בקשר למצדה .לדברי יוספוס הסיקריים בלבד ישבו שם.

)ב( בכל הפרשה הזאת לא היו הסיקריים גיבורים כלל .למרות המיתוס המקובל ,האמת
היא שהם גורשו מירושלים בשלבים הראשונים של המרד ,בשנת  ,66ושוב לא השתתפו בו
יותר באופן פעיל .אפילו כאשר ביקשם שמעון בר גיורא להצטרף לגדודיו ,הם סירבו לו
ונשארו במצדה ,הרחק ממקום הקרב " .סיקריים אלה גילו אכזריות רבה בעת שהותם שם,
בהורגם שבע מאות יהודים ,כולל נשים וטף ,בעין גדי ,וזאת בליל הפסח .כאשר כבר הגיעו
הרומאים למצדה בשנת  ,73או לפי ההצעה החדשה בשנת  ,1274לא נלחמו אנשים אלה
כלל .הם רק בנו חומה נוספת ,ואז התאבדו.
)ג( נאומו של אלעזר בן יאיר הוא פרי עטו של יוספוס ,וערכו ההיסטורי מועט.
אחד היסודות של הערכה מנוגדת זאת הוא ,שאין לזהות את מפלגת הקנאים עם מפלגת
הסיקריים .וכמה סיבות לדבר .קודם כל ,יוספוס עצמו מבחין בכך בצורה שאינה משתמעת
לשתי פנים .במלחמת היהודים מונה ההיסטוריון את המפלגות העיקריות בזמן
המרד " :הסיקריים ,מפלגתו של יוחנן מגוש חלב ,מפלגתו של שמעון בר גיורא ,האדומים,
ולבסוף הקנאים .שנית ,הקנאים והסיקריים אינם יכולים להיות זהים אחרת אין להבין
את ההתנגשות ביניהם בתקופה שהיו יחד בירושלים " .ושלישית ,לפי עדותו של יוספוס
נוסד כוח הסיקריים בשנת  6לספירה ,בעוד הקנאים לא הופיעו על במת ההיסטוריה
כקבוצה מאורגנת אלא לאחר פרוץ המרד בשנת ." 66
לתפיסה זו ,באשר לזמן הופעתם של הקנאים בשנת  ,67יש ליקוי אחד .המונחים 'קנא/
'קנאים' מצויים בהרבה מקורות שמלפני המרד ,ואף בשלושה מקומות אצל יוספוס עצמו.
בקשר למאורעות שאירעו לפני עלייתה המשוערת של מפלגת הקנאים .18התשובה
שמשיבים לטענה זאת היא ,שכוונתם של מונחים אלה איננה השתייכות למפלגה מסוימת,
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12
13
14
15
16

"Zealots and Sicairi", Journal of Biblical Literature, LXXXII (1962).
;)idem., "Masada and Sicairi". Jewish Quarterly Review LV (1965); LVII (1967
;)S. Hoenig, "The Sicairi in Masada  Glory or Infamy?", Tradition, ?0 (1970
M. Smith, "Zealots and Sicairi, their Oirgins and Relation", Harvard Theological
).Review, LXIV (1971
מ ל ח מ ת ה י ה ו ד י ם.508503 § ,3 ,9 ,1v ,
W. Eck, Senatoren von Vespasian bis Hadrian (Vestiga  Beitrage zur alten
.Geschichte, Band 13), Monchen, 1970
היהודים.274254 § ,1 ,8 ,vn ,
מלחמת
היהודים.448442 § ,9 ,17 ,11 ,
מלחמת
היהודים.161128 § ,93 ,1v ,
מלחמת
מ ל ח מ ת ה י ר .ו ד י ם ,וו ;444 § ,9 ,17 ,וו ;564 § ,3 ,20 ,וו.651 § ,1,22 ,
S. Zeitlin,
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אלא יש להבינה כשם תואר לאנשים המתלבטים בקיצוניותם .בדרך זו ,למשל ,הבינו
המתרגמים ,מאז התרגום הלאטיני במאה הרביעית ועד טקריי ,את שימוש המלה ^kmxai.
ביחס לחסידי מנחם הסיקרי.
ולבסוף ,חוקרים אלה אף מטילים ספק באשר לזיהוי של יהודה הגלילי ,מייסד הסיקריים,
עם יהודה בן חזקיהו .שכן זיהוי שני אנשים רק על סמך שם דומה נפוץ ,נראה מאד מפוקפק.
אפילו תחום פעילותם לא היה משותף .בעוד יהודה בן חזקיהו פעל בציפורי ,פעל יהודה
הגלילי ,ככל הנראה ,אד ורק ביהודה .הסיקריים שלו מעולם אינם נזכרים בקשר לגליל.
זירת פעולתם היתה תמיד יהודה .אפילו עצם סיבת התהוות של הכת קשורה רק ביהודה.
דווקא שם חל המיפקד של קויריניוס .באותה שעה היו הגליל והגולן תחת פיקוחם של
הורדוס אנטיפס ופיליפס ,והגזירה הזאת לא חלה באזוריהם.
מה הגיע חוקרים אלה להערכה כה שונה מזו של עמיתיהם י ההבדל איננו תלוי בתוכן
ובמהות של הנושא הנדון ,הוא אינו מתבסס על השאלה :האם היו הקנאים טובים או
רעים ,פטריוטים או בוגדים ,אלא בגישה מתודולוגית והיסטוריוגראפית כיצד לקרוא
מקור ,מה מותר ומה אסור להסיק מעובדות ספורות ,ובאיזה מידה רשות נתונה לדמיון
לגשר ולבנות תיאוריות מקיפות ? הגישה הזאת מתבססת על קריאה מדוייקת ומדוקדקת
של המקורות ,תשומת לב לכל הפרטים ,סירוב מוחלט ,ואף רתיעה מסוימת ,מפופולאריזאציה,
מסילוף של נושא ,כדי לשרת דיסציפלינות או תחומים אחרים .בקיצור ,השיטה גורסת
צמידות לטקסט .כתוצאה מכך יש לקיים דברי יוספוס לגבי ההבחנה בין יהודה בן חזקיהו
לבין יהודה הגלילי ,לגבי ההבחנה בין הקנאים והסיקריים ,לגבי התחלת קיומה של מפלגת
הקנאים רק לאחר פרוץ המרד ,ולגבי זהותם ואופים של לוחמי מצדה.
אולם אף גישה זו אינה משוחררת מהשפעות הזמן .עירעור מיתוסים הוא אחת הנטיות
הבולטת ביותר בהיסטוריוגראפיה של עשרות השנים האחרונות .זה תופס לגבי מלחמת
העולם השנייה ,לגבי מנהיגים פוליטיים מפורסמים ,לגבי המהפיכות הגדולות ,בדבר כל
מה ששייך למימסד .יש כאלה הרוצים להפוך עולמות  להוריד את הגדולים מגדולתם
ולהעלות את הנשכחים משפלותם .לאחר עליית קרנם של הקנאים בהערכת החוקרים,
ולאחר האקסטאזה בעקבות חפירות מצדה ותערוכתה ,היה נושא הקנאים מועמד הגיוני
לחיציהם של מנתצי המיתוסים .ואכן ,הוא שבאמת אירע.
את השפעת התקופה על חוקרים אלה ניתן לראות בעוד דרך אחרת .בדורנו ,בניגוד
לדורות קודמים ,מושם הדגש על ליבון פרטים וניתוחם .בניגוד לקודמינו ,שעבודתם
הצטיינה בסינטטיות שלה ובהיקפה הרחב ומדובר כאן באנשים כגון גרץ ,דובנוב,
בארון ,אולברייט ווינצסאן  מדגישים החוקרים שבאו אחריהם את הצורך להתעמק
בנושאים מצומצמים ומוגדרים יותר ,הן בגלל ביקורתם על שטחיות מסוימת של קודמיהם,
הן בגלל ריבוי האינפורמאציה ומיגוון השאלות שניתן לשאול לגבי בעיה זו או אחרת.
זאת ועוד ,לעולם באה מעין ריאקציה למחקרים ראשוניים בנושא כלשהו ,מחקרים
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שלעיתים קרובות הם בעלי אופק רחב ביותר .ריאקציה זאת מוליכה לבדיקת פרטים של
דעות מסוימות ,וביקורות על עבודת הראשונים .תופעה כזאת ניתן לראות בכל תחומי
המחקר .גם בנושא שלנו ,לאחר הגל הראשון של מחקרים על הקנאים בכל מיני אספקטים,
באו הביקורות והעמדת נקודות על דיוקן.

המרד כתוצאה של הצטברות גורמים
דור דור ודורשיו ,דור דור ומסקנותיו .כל אחד ,לפי תפיסתו ,ראה בקנאים משהו אחר
והסיק מסקנות אחרות .יוספוס ראה בקנאים בוגדים ,גרץ  תופעה הירואית אף טראגית,
תיאולוגים נוצרים ביטוי של ניוון העם ,הנגל ,פרמר וידין  גיבורים שעומדים בראש
תנועה מרכזית .האם תוצאת סקירתנו היא ,שאין בעצם אמת היסטורית ,שכל אחד רואה
בעבר מהרהורי לבו ומבין פרשה מסוימת לפי הרקע ההיסטורי האישי שלו ? סבורני ,כי
התשובה לשאלה זו צריכה להיות שלילית .לגבי הערכת תופעה וביחוד תופעה כמו
אולי מקום לחילוקי דעות ,אבל נראה ,כי החוקרים האחרונים שהזכרנו,
הקנאים
הגיעו למסקנות בסיסיות ומשכנעות ביותר ,ושכל חוקר יצטרך מעתה להתייחס בכל
הרצינות למסקנותיהם .בידם עלה לחזור לקריאה זהירה ומדוייקת של הטקסט וזה
כשלעצמו אידיאל ובסיס לכל מחקר רציני .אין זאת אומרת שאין בעיות בניתוחם ,ואף
שיטה זו אינה מושלמת לגמרי .ניתן לטעון ,כי לאחר הכל ,הם סומכים על דברי יוספוס
בנושא שהוא משוחד בו לחלוטין .עד כמה ניתן לקבל את דבריו ביחס למפלגות אלה
אף כשמדובר על "עובדות" גרידא  1באיזה מידה קיים אצלו סילוף או עיוות אף בנתונים
האובייקטיביים ביותר ? בכל אופן ,למרות הסתייגויות אלה ,תפיסה זאת היא המתקבלת

יש

ביותר על הדעת.
הבעיות המתעוררות בקשר למורדים זהותן של הקבוצות השונות ,מתי פעלו והיכן,
הקשר ביניהן ,נדונו דיים .נראה שאין לגלות ולחדש הרבה בתחומים אלה .נשאלת
השאלה :האם יש עדיין על מה לדבר ביחס לקנאים ,או עלינו לחפש נושאים חדשים לגמרי
למחקרינו י ושמא יש בנושא המורדים ממדים חדשים המזמינים את החוקר היום ? יש,
לדעתי ,אספקטים חשובים לפרשת המרד והמשתתפים בו ,הטעונים הסבר והבהרה .כיוון
אחד של המחקר הוא ,לראות את העובדות הספורות העומדות לרשותנו בפרשה זו לאור
ההיסטוריה הכללית ,ולחפש הקבלות והשפעות העשויות להפיץ אור חדש על התנועות
המרדניות בקרב היהודים .כיוון שני הוא ,להתייחס לתופעות דומות ואף לבעיות של
ימינו ,שיפנו את תשומת לבנו להיבטים חדשים על העבר .נתרכז בכמה בעיות ספציפיות.
כיום מכירים אנו בעובדה ,כי אין מפתח אחד להסברת כל מאורע פוליטי מסובך ביותר,
וביחוד מאורע כמו מרד או מהפיכה ,באשר לגורמיה ,התפתחויותיה או תוצאותיה .דרך
משל ,אין לתלות את האחריות למרד בקבוצה אחת או בשליט אחד בלבד .קריין ברינטון
בספרו  The Anatomy of Revolutionהישווה וניתח ארבע מהפיכות חשובות בעת
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החדשה :המהפיכה האנגלית ) ,(1640האמריקאית ) ,(1776הצרפתית ) (1789והרוסית
) ." (1917הוא הוכיח שם מעל לכל ספק ,כי מרד פורץ רק לאחר הצטברות של סיבות
וגורמים שונים ,ורק לאחר הצטרפותן של כל מיני קבוצות מגוונות ,שהמשיכו להתחרות
בינן לבין עצמן גם לאחר פרוץ המרד .הוא הדין לגבי בעייתנו .אפילו מתוך המקורות
המוגבלים שלנו ניתן לציין את ריבוי הגורמים והסיבות למרד של שנת  ;66התנגדות
פוליטיתדתית לשלטונות של כל מיני קבוצות מרדניות ,מתיחות חברתית ,אבטלה של
שמונה עשר אלף פועלים בירושלים בשנת  ,64יחס עויין כלפי היהודים מצד רומא ,ניצול
אכזרי של נציגיה בארץ ישראל ,ציפיות משיחיות אסכטולוגיות בקרב היהודים .רק
הצטברות של אלמנטים אלה והופעתם בצורה אינטנסיבית וחריפה ביותר ,יחד עם מספר
תופעות והחלטות בלתי צפויות ,הביאו לתהליך של הידרדרות ממושכת בשנים ,6665
שנסתיימה בהחלטה פורמאלית למרוד ".

דוגמה מעניינת לרבגוניות של התנועה הלאומית על סף המרד ולריבוי הגורמים
והמאורעות שהביאו להתמודדות עם רומא ,יש לראות במאבק הפוליטי שבין יהודים
ויוונים בקיסריה .הבעיה היתה זכויות היהודים .היהודים טענו שמגיעות להם זכויות לפי
שהורדוס ,מייסד העיר ,היה יהודי; היוונים טענו כי העיר נוסדה כעיר פאגאנית ,על כן
הפוליס שייך להם .העימות נפתה בוויכוחים והגיע עד קרבות רחוב .בסופו של דבר הכריע
הקיסר נירון עצמו לטובת היוונים ,ולפי יוספוס ,הסכסוך הזה היה אחד הגורמים העיקריים
לפרוץ המרד בשנת ." 66
לכאורה ,דומה מאבק זה למה שהתרחש במספר ערים הלניסטיותרומיות אחרות ,שבהן
התמודדו היהודים עם שכניהם בשאלה זו .אולם עיון נוסף בנעשה בקיסריה מגלה לנו
מצב מתמיה ביותר .ראש לכל ,היהודים כאן טוענים כי העיר שייכת להם .שנית ,הם
מגלים אלימות ותוקפנות ,שלא היתה ידועה במאבקים דומים בערים אחרות .ושלישית,
חל פילוג בקרב היהודים עצמם ,בין המבוגרים המתונים ,והצעירים שעמדו בראש
המהומות .ניתן להסביר תופעות אלה לאור המצב בארץישראל באותן השנים .הוויכוח
על בעלות הארץ בין יהודים ולא יהודים כבר נמשך לפחות מאתיים שנה ,והגיע לשיאו
במאה הראשונה ,עם הופעותיהם ופעולותיהם של תנועות ואישים מרדניים .את התנהגותם
של יהודי קיסריה ניתן להסביר רק בסביבה תוססת וספוגת ציפיות לאומיות ,משיחיות
ואפוקליפטיות.
מעניינת לא רק עצם חדירתן של מגמות אלה לתוך קיסריה ,אלא גם האופי השונה
והמיוחד שלבשו בסביבה החדשה .רוח המרי התגלמה בדפוסים אחרים ,כשהופיעה בעיר
17
18
19
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M. Aberbach, The RomanJewish War (6670 AD.): Its Oirgin and Consequences
.(London, 1966) and author's review in Judaism XX (1971), 244248
קדמוניות.184 § ,9 ,10 ,xx ,
היהודים;293292 § ,65 ,14 ,11 ,
מלחמת

הקנאים בסוף תקופת בית שני כבעיה היסטוריוגראפית

הלניסטית מובהקת .על אף תוקפנותם וקיצוניות דרישתם ,שיחקו יהודי קיסריה לפי כללי
המשחק בעולם הרומי .הם ניסו לשלוט על העיר באמצעות הצטרפותם לפוליס ,וויכוחם
עם היוונים היה לפי המתכונת ההלניסטית מעשי המייסד קובעים .כשנכשלו בשלב
הראשון ,פנו היהודים עם יריביהם לרומא ומסרו דינם לקיסר .גם זה לפי החוק והנוהל
באימפריה .על כן עומדים אנו בקיסריה בפני דוגמה נוספת של לאומיות יהודית על סף
המרד ,אולם בתבנית אחרת מזו של ירושלים .כפי שציינו הגורמים ,הסיבות והמשתתפים
במאורעות  7066הם מגוונים

ביותר *.18

כלום היה קיים פער דורות בארץישראל ן
ניתן להצביע על תופעה של ימינו העשויה להפיץ אור על שאלת הקנאים .אחת ההבחנות
החוזרות תמיד בתיאורי יוספוס היא ,שהמורדים באו בעיקר מחוגי הצעירים ,ולעיתים
תכופות התנגשו עם המבוגרים ביחס למדיניות ולהנהגה .נשאלת השאלה :האם היה
לסיכסוד שבין הדורות תפקיד כלשהו בהתהוותם ובפעילותם של מפלגות המורדים ?
לכאורה ,יש בהנחה כזאת משום השלכה ממאורעות ימינו למאורעות העבר .אנו ערים
ורגישים לפער הדורות .האם בעיה זו הטרידה גם את העולם העתיק ? איש לא שאל שאלה
כזאת לפני דורנו ,אולם משנשאלה היו התוצאות מעניינות .לפי דיודורוס סיקולוס,20
נחלקו המבוגרים והצעירים במאה הרביעית לפני הספירה בעיר טרמסוס באסיה הקטנה,
בנאמנותם הפוליטית .כשהמבוגרים רצחו את מנהיג הצעירים ,שרפו הללו בתים בעיר
וברחו להרים ,שם הפכו להיות שודדים ונלחמו במחתרת נגד אויביהם .דיו כריסטוס מעיד
על סיכסוך בין הצעירים והמבוגרים בטרםוס במאה הראשונה לספירה " ,ובברית החדשה
יש רמזים ברורים ,כי הצעירים היוו קבוצה נבדלת ונפרדת בתוך הקהילה הנוצרית.22
שכיחותם של מאבקים מעין אלה הוכחה על ידי חוק יוסטיניאניהמתייחס למהומות
בערים ,שנגרמו על ידי צעירים ".
לא זו בלבד שאנו עדים לפער הדורות גם בעולם העתיק ,אלא שיש בידיכם עדויות
בדבר התארגנות של צעירים  nmrn v&oi, veavioxoi, ve6re01ובאירגוגים 04*$060,
 awidQiovשלהם .כתובות רבות מעידות על קוליגיות אלה בעולם ההלניסטירומי מן
המאה השלישית לפני הספירה ועד המאה השלישית לספירה .היו להם פקידים משלהם,
כספים משלהם ,רכוש משלהם ואף פולחנים מיוחדים להם .תחת אוגוסטוס ,נוסד אירגון
*19

ראה ספרי ,Caesarea under Roman Rule :שעתיד לצאת השנה

).(Leiden, 1974

.31

 20דיודורוס סיקולוס,xvin ,
 21דיו כריסוסטום,xxxiv ,
C. Spicq, 'La place ou le role des jeunes dans certaines communautes Neotesta 22
).mentaires". Revue Biblique LXXVI (1969
 23יוסנאנוס ,דיג'סט.3 ,28 ,19 ,xlvim ,
,47

.21
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צעירים  iuvenesאו  iuventutesלשם תמיכה פוליטית בקיסר ,אשר כלל אימון גופני
וצבאי קפדני לכל המשתייכים אליו *.2
כלום יש קשר בין הקבוצות המורדות של צעירי ארץ ישראל ואירגונים אחרים של
צעירים בעולם העתיק ? האם היתד ,השפעה כלשהי למתיחויות ולסיכסוכים בעולם שמסביב
על המאבקים הפנימיים שהתנהלו בארץישראל ? האם הסיקריים או הקנאים דומים באיזה
שהיא צורה ^ ,iuvenesאלא שבארץישראל הוחלפה הנאמנות לקיסר בלאומיות יהודית,
ועבודת הקיסר בעבודה לאלוהי ישראל? נוסף לםיכסוך הפוליטידתי בין המורדים
והשלטונות הרומיים ,האם אפשר שהיהודים הצעירים האלה הושפעו באיזה דרך שהיא מן
המתרחש בקרב עמיתיהם הלאיהודיים ?
קקוה להשיב על שאלות אלו ,והן מצפות עדיין לחוקר .מכל מקום ,ראינו כיצד מאורעות
בני זמננו עשויים להעלות שאלות חדשות ולהאיר את נושא המרד ברומיים מזווית
חדשה  למרות שכבר דשו בו רבות במרוצת הדורות.
גילוי פנים חדשות בהיסטוריה וחשיפת אספקטים בלתי מוכרים בה ,הם הדברים הקוסמים
להיסטוריון ומשמשים מניעים לעבודתו.

ביבליוגראפיה
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W. Fanner, Macabees, Zealots and Josephus (New York, 1956).
M. Hengel, Die Zeloten (Leiden, 1961).
S. Hoenig, "The Sicarii in Masada
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H. Kingdon, 'Who were the Zealots and their Leaders in A.D. 66?', NTS, XVII
)197071).
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קצת קשה לפתוח בדיון ,כשמסכימים עם רבים מן הדברים שנאמרו .בכלזאת הייתי רוצה
לגעת בנקודה אחת .ההרצאה תיארה את התפתחות המחקר בנושא הקנאים ותנועות המרד,
וראתה בו במידה מסויימת מין תנודה של מטוטלת במחקר של הנושא .ד"ר לוין ,הדגיש
כי הצמידות לטקסט ,הניתוח של הפרטים ,הם השלב שאליו הגיע המחקר של הנושא הזה
בהווה ,בזמננו ,דבר שבא לידי ביטוי בולט בעיקר במאמר של מורטון סמית ,שנתפרסם
לפני כשנה ,ואשר דן בנושא הזה.
אינני יודע מה יקרה כעת ,מה יהיה סוג המאמרים שייכתבו בעשר או בעשרים השנים
הבאות .אבל רוצה הייתי לנסות להצביע על חולשה מסויימת ,לדעתי ,בגישה החדשה
השלטת עתה ,אם אפשר לתפוס לגביה לשון של שלטת.
הכוח והגדולה של ההיסטוריונים הוותיקים שדנו בנושא היה בכך ,שציירו לנו תמונה
היסטורית מלאה ושלימה של הבעיות ,על ההרואיות ועל הטראגיות שבה ,כמערכה
בדראמה גדולה של ההיסטוריה ,שבתוכה תופסת תנועה זו את מקומה.
כשאנחנו קוראים את מחקרו של מורטון סמית ,שלטעמי ,לפחות ,הוא מחקר חריף ומרשים
ומשכנע בהרבה מן הדברים שהוא מעלה במחקרו אנחנו עומדים בשלב שבו המטוטלת
של המחקר הגיעה למקום שבו היא מפרקת את הנושא .כך הולכים אנחנו ומאבדים את
הנושא ההיסטורי ונכנסים יותר ויותר לשאלה ,שהיא אולי שאלה סימאנטית ,שאלה של
דיוק במונחים .אבל כשאנחנו מסיימים את המאמר ,אנחנו מאבדים ,במידה רבה ,את
המומנט ההיסטורי במשמע של התרחשות היסטורית גדולה ,שחוטים רבים קושרים כל
אירוע פעוט שבה למערכת יותר גדולה של דברים.
בדרך כזאת אפשר לחלק את המחקר לא רק חלוקה כרונולוגית היסטורית ,אלא גם מבחינת
שיטה .כלומר ,מחקר סימאנטי ,מחקר סוציולוגיחברתי ,מחקר אידאידתי של תנועת
המרד .ואני חושב שיש עוול מסויים בנסיון ללכת בשיטה אחת במקרה זה השיטה
של חקירת המונח עצמו  ובאמצעותה להציג את המחקר בנושא עירום ועריה ,כך
שעבודות חשובות שנעשו ,חוקריהן נכשלו רחמנא ליצלן בטעויות כאלה וכאלה )וזה בלי
לדבר על הנימה והסגנון( .שיטה כזו עושה עוול גם לנושא וגם לחוקרים שתרמו לו הרבה.
ודומה כי חסרונה של השיטה ,לא מבחינת בירור האמת ,אלא מבחינת הצגת הנושא,
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מתגלה ,כך נראה לי ,במאמר הזה עצמו ,בסופו .כלומר ,כל עוד הדיון הוא במחקרים
שנעשו ,כל עוד אנחנו צריכים לראות כיצד חוקר זה או אחר נכשל  לעיתים אולי אפילו
כשלון תמים של ניסוח או של שימת לב לפרט מסויים ,שבעצם לא אותו התכוון לחקור 
כל עוד אנחנו נמצאים בתחום הזה ,אנחנו )ומי בעצם לא י( "ניהנה" לקרוא כמה דברי
לגלוג או עקיצה או ביטול כלפי שמות מפורסמים .אד כשאנחנו מגיעים לסופו של המאמר
ושואלים מה נשאר לנו ,נדמה לי שאנו חושפים את חולשתה של "השיטה" .מה שנשאר
לנו הוא קצת דל; אחרי שהוא קבע בדייקנות מרובה ובהחלטיות ראויה לשבח ,את מקומם
של הקנאים במאורעות ,בכרונולוגיה של התקופה ,את שימוש המונח במקורות וכר' וכוי
הוא מסיים בכך שזו היתד .תנועה של האיכרות של יהודה .ואנחנו נשארים בעצם בסוף
המאמר עם שתי תמיהות עיקריות .מניין לנו ,כי אחרי שהכל נכשלו במחקרים בנושא הזה,
הדעה המוצעת כדעה מסכמת היא דעה נכונה ? פתאום ההערות נעלמות ,הן הרבה יותר
צנועות; פתאום ההוכחות מועטות ,ואנחנו נשארים כשבידינו נשאר להכריע אם להאמין
או לא להאמין .וזו היא בעצם אותה תלונה שעלתה מצד סמית כנגד מחקרים של אחרים,
שדבריהם היו סברה ,אשר :רצית  קיבלת ,לא רצית  לא קיבלת.
נשאלת שאלה נוספת :מה אם כן יצא לנו ? כלומר ,בסופו של דבר תנועת המרד ,אף אם
חוקרים חשובים הגדירו אותה בטעות כקנאים )זלוטאי(  אפילו נוכחנו שהם השתמשו
במלה הזו בצורה לא נכונה ,לא מדוייקת  ,עדיין ראינו אצלם תמונה כוללת ,חברתית,
אידאית ,של המרד .ונדמה לי כי בנקודה הזו איאפשר ,אסור להפריז בשאלה או בגישה
הסימאנטית ,שמעמידה את שאלת הדיוק בשימוש בשם כשאלה מרכזית ובפרט לא
כאשר זה נעשה עלחשבון עבודות חשובות שנעשו ,ושתרמו לתחום של ההבנה מנקודת
ראות חברתית ,דתית ,לאומית ,של התנועה האמורה ותוך ביטול ערכן.
אני מתיר לעצמי להניח ,כי התפקיד או אחד התפקידים ,ששוב יהיו מוטלים על
ההיסטוריונים של התקופה ,יהיה בכלזאת ,אחרי שעלה הכורת על חלק ממחקרי העבר,
לחזור לשיטה הסינטתית ,ולנסות לא לראות במה שגה כל אחד מן הקודמים ,אלא איזה
נדבך ,איזה תרומה הוא תרם לחקר הנושא כולו .ונדמה לי כי בנקודה זו צריך להיזהר
כי הדבר הוא חשוב ואין ויכוח על כך אבל צריך להיזהר
מחפזון יתר בהערכה
לפחות מהפרזה ומחדצדדיות בהערכת השיטה הזו .אני חושב שיש גם מידה מסויימת של
איהגינות לבקר ,לקטול ,עבודות ומחקרים שכוונתם היתד .ניתוח חברתי או ניתוח
אידאידתי ,לקטול אותם משום שמבחינת השימוש במונח הם סטו או חרגו ,או שגו
אפילו ,מן האמת המדוקדקת.
אני חושב כי הנקודה שהועלתה בקשר ליחסי יהודים ויוונים וקיסריה ,או כל שאלת היחסים

אם

בין יהודים ללאיהודים בארץישראל ,היא שאלד .מרכזית ,ובדין הניח המרצה את האצבע
עליה כשאלה חשובה ומרכזית .וכיוון שבכמה עניינים הועלו מחשבות על דמיונות
וקשרים בין הימים ההם לזמן הזה ,אני מתיר לעצמי לחרוג מן הגדר של הטיפול ההיסטורי
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בנושא ,ומבקש לומר כי בנושא זה של יחסי לאיהודים ויהודים בארץישראל בתקופת
הבית השני ,יש אספקטים מסויימים עד להדהים בהקבלה שבין הדברים ההם לדברים
שמתרחשים בימינו ,כשאנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה על אותה ארץ עצמה ,ושחלק
מן הבעיות שהתעוררו בתקופה ההיא דומות לתקופה הזו; וחסוחלילה ,לא הייתי אומר
שעלסמך מה שקרה אז ניתן להוכיח משהו היום ,או שניתן להבין מה שקרה אז על
סמךמה שמתרחש היום ,וקיסריה היא בלי ספק דוגמא אחת בתוך שאלה מרכזית רחבה
יותר ,כמובן ,מקיסריה עצמה ,שנדמה לי שהיא חיונית ביותר להבנת הנעשה בארץישראל.
ודבר אחרון ,בדין הודגש כאן הגיוון ,הריבוי של תנועות וזרמים בקשר למרד .אוסיף
רק שנדמה לי ,כי אחד הדברים שהולכים ומתבררים לנו היום שהגיוון והריבוי הזה הוא
נחלת כל החיים היהודיים בתקופה ההיא ,הן באשר למרד ,הן בקשר לתנועות שקשורות
למאורעות של המרד הגדול ,והן באשר לחיים הדתיים של היהודים בכלל ,שבהם הריבוי
הוא הקו השליט ,והוא אולי חזק הרבה יותר מאשר האחדות ,שאליה חותר באופן טבעי
ההיסטוריון כשהוא מנסה לתאר את התקופה.
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נראה לי כי הגזימו במקצת בהערות החשובות שהושמעו כאן ,בערכם של כמה מאמרים
שהתפרסמו לאחרונה .אכן ,לעולם זו דרכם של חוקרים והיסטוריונים להצהיר ,כשהם
מתחילים לעסוק בנושא ,שהם צמודים למקורות ,ואילו אחרים יצרו היפותיזות דמיוניות.
למעשה ההפרדה הזו בין סיקריים לקנאים ,היא הפרדה שהיתה ברורה במידה מסויימת
גם להיסטוריונים הגדולים שעסקו בנושא במאה התשעעשרה .גם גרץ כבר הרגיש בהבדל.

בעיני גרץ ,הסיקריות היא תופעה מנוונת של הקנאות.
התעוררו כמה בעיות מעניינות .הסיכום היחידי של יוספוס על התנועות של תנועת
החרות היהודית הוא כאמור ,בספר השביעי של מלחמת היהודים ,כשהוא דן במצור על
מצדה ,ואז הוא נותן לנו סקירה על ארבעת הזרמים הגדולים :הסיקריים ,אנשי יוחנן
מגושחלב ,אנשי שמעון ברגיורא והקנאים ,ובפירוש הוא מפריד ביניהם .באותו סיכום
עצמו בספר השביעי ,הוא אומר שהסיקריים בעצם הם ממשיכיו של אנשי יהודה הגולני.
ישנה פליאה נוספת ,והיא  הנה במצדה נופלים הסיקריים .הסיקריים הרי בורחים למצדה,
שם הם נהרגים ,מתאבדים ונופלים .והנה ,וקודםלכל ,הסיקריים הרי נכשלו בימי מנחם
בירושלים ,כאילו גורשו .הוא מדבר על כלל הסיקריים שגורש מירושלים .והנה לתמהוננו
הגדול אנחנו נתקלים בהמוני סיקריים במצרים הדרומית ,באלכסנדריה ,בקירינייקה .אם
כן ,מאין באו הסיקריים הללו י הרי ממצדה לא באו ,אלה אינם בורחי מצדה ,כי המאורעות
מתוארים לפני כיבוש מצדה .סימן שהיו המוני סיקריים גם במקומות אחרים ,פרט למצדה.
הרעיון שיוספוס מעלה ביחס לסיקריים הוא רעיון החירות ,ההכרה בעליונותו הבלעדית
של האלוהים .אסור להשתעבד לבשר ודם ,זהו הרעיון המנחה .ההשתעבדות לבשר ודם
היא בעצם בחינת עבודה זרה; לא להכיר בשלטון הקיסר ,פירושו לא להסכים לחילול ה'.
ההתאבדות של קנאי מצדה עומדת במישור אחד עם זו של קהילות הריין או מתאבדי יורק
בשבת הגדול של  1190וכדומה.
אם נסתכל במקרות בצורה אחרת מאשר מורטון סמית או קירסופ לייק ,שאינם נזקקים
כאן לכוח הכללה היסטורי איזה שהוא ,נראה מה יוספוס אומר :הסיקריים הללו של מצדה,
זרעו את זרע הפורענות שהביא למרד הגדול ולכל מה שהתרחש .והנה ,מה קורה  1לפי
הסיפור עצמו אצל יוספוס ,אם ניצמד למושג המצומצם של סיקריים ,איך אשמים הם
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בכלל בכל זה י מה הם עשו בסךהכל ל הם השתתפו בראשית המרד בראשותו של מנחם,
סייעו במידה מסויימת לנצחון של המורדים .אבל יחד עם זה ,איננו רואים שהם ל^גרמו
להפסקת הקרבן למען הקיסר .לא אלה נלחמו בירושלים הנצורה .אם כן ,קשה בכלל לתלות
את הקולר בכל מה שאירע בסיקריים .סימן ,שאם לתלות את הקולר במישהו ,יש לתלות
את הקולר בכל אופן ,באידיאולוגיה שהקיפה המונים יותר גדולים.
וכאן בכלזאת המקום להיפותיזה ,שאני נרתע לנקוט בה .דהיינו ,הנה כשיוספוס נוגע
בראשית התהוות התנועה ומדבר על יהודה הגולני מגמלא ,בד בבד עם זה ,הוא מדבר
על צדוק הפרושי ,שהיה יחד אתו .אנחנו גם רואים כי כל הזמן מדבר יוספוס על תנועה
קנאית .מה זאת אומרת כל הזמן ל בזמן המרד הגדול עצמו .לראשונה ,בספר השני,
כשאלעזר בןשמעון מופיע לפתע כמנהיג של קנאים; ובסוף הספר השני יש מעין מריבה
בין הקנאים ובין חנן בן חנן ,וזאת לפני המקום שיוספוס מדבר בו על קנאים באופן
רצוף .גם אחרכך ,כשבספרים המאוחרים הוא מתחיל לתאר את הקנאים ביתר פירוט,
הרי הוא מספר בתחילה את מעשיהם ואיננו אומר שהם קנאים .רק לאחרמכן בנאום של
יהושע בןגמלא ,נזכר הדבר שאלה בעצם הקנאים ,הם שהרגו את קרובי משפחת הוירוס,
ועוד כדומה .במפורש מציין יוספוס בראשית הספר החמישי כי ראשי הקנאים ,אלעזר
בן שמעון וזכריה בן אבקולוס היו כוהנים .את שלושת מנהיגי הקנאים שהוא מזכיר שם
הוא מציין כנכבדים בחברה של ירושלים .אנחנו הרי יודעים גם מה שמסופר לנו בדף
נו בגיטין ,על ענוותנותו של זכריה בן אבקולוס שהחריבה את מקדשנו ,וכדומה .אנחנו
רואים כי הקנאים היו הגורמים העיקריים בהפסקת הקרבנות לכבוד הקיסר .זאת המסקנה
שאליה נגיע אם נצרף את הפרטים מכאן ומכאן ,כדרך שהיסטוריון צריך לעשות ,אם הוא
ימלא את חובתו כהיסטוריון .שהרי אם להגיד מה אמר כל אחד ,אין משמעות לכל העיסוק
בהיסטוריה ,אפשר לעשות קונקורדנציה מה אומר זה ומה אומר זה.
לפי כל זה אני רואה ,כי יוספוס מתאר לנו טיפוסי קנאים וטיפוסי סיקריים ,וכנראה שלא
תמיד הוא משתמש בשמות ,אבל פחות או יותר זו דרכו .והנה ,אנחנו בעצמנו קוראים
במפורש אצל יוספוס ,בספר ה 18של קדמוניות היהודים ,על איזה שהיא תנועה
שהתאחדה ,כאילו ,מפלגים ,כלומר שיצרו אותה שני אנשים יהודה הגולני מגמלא,
וצדוק הפרושי .סביר מאד ,כלומר יש מקום פה בכל אופן להיפותיזה הטוענת שגם
שורשי הקנאות כרוכים באותה תנועת חרות שהתהוותה בזמן המיפקד הגדול .וצדוק
הפרושי באמת מקרב אותנו יפה מאד לאותם חוגים של כוהנים בירושלים ,שהמשיכו
את דרכו.

אביא דוגמא להוכחות ,כביכול ,מן המקורות ,שנוקטים בהן לאחרונה קצת חוקרים .לדעתם,
הקנסוס ויהודה הגולני קשורים בירושלים ,ביהודה; הם בטוחים שקנסוס לא התקיים
בגליל .אנחנו יודעים על קנסוס שהתקיים בזמן ההוא אפילו בסוריה .יש לנו הכתובת
המפורסמת מאפמאה של קויריניוס; ומסתבר שגם בגליל התקיים קנסוס .בכל אופן אין
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אנחנו יכולים להביא הוכחה מכאן .מכל מקום ,רשאים אנחנו באיזה שהיא דרך להעיז
לדבר בדרכי קודמים ,אולי עתה בצורה מסוייגת קימעא ,על איזה שהיא תנועת חרות
שקנאים וסיקריים היו לפחות ענפים שלה ,והם שבאמת עוררו את המרד הגדול בקונסטלציה
פוליטית וחברתית מסויימת .אין צריך לשכוח כאן אותו גורם שהוא חשוב מכל ,את הגורם
האסכטולוגימשיחי ,שהיה בכל אופן קניינם של שכבות רחבות באומה .לא של שיכבה
זו או אחרת ,כי אם של כמעט הכל .יש גם להוסיף כאן ,כי למעשה ועל זה יש לנו
הרי עדויות מפורסמות ,גם החיצוניות ,של טקיטוס ,על זה שהמזרח יגבר והיוצאים
מיהודה ישתלטו על העולם .יש דברים של דיו קסיוס על חיילים רומיים שהצטרפו לנצורים
אפילו כשהסיכויים לנצחון לא היו כלכך ורודים .כלומר ,כאן אנחנו רואים תנועה גדולה.

האפשרי והבלתי אפשרי
אני רוצה להעיר דבר בקשר לאותם מאמרים אחרונים .אינני מוכן להיות שופט ,לא של

הקנאים ולא של הסיקריים .לא אקח אותם כדוגמא .אני מוכן להבין אותם ,אבל בשום
פנים לא ליידות אבן של אדם היושב על כיסא בטוח ,באנשים שהקריבו את עצמם למען
האידיאלים ולהגיד שהם לא היו גיבורים .הם כן היו גיבורים! התקפות על ידין בנקודה
זו וכדומה ,זה הורדת הרמה של הוויכוח .יתכן שיש ממש בניסוח של היסטוריון גדול
בן המאה הקודמת שההבדל בין גיבור ובין רודף גבורות הוא שזה יודע להבדיל בין
האפשרי ובין הבלתיאפל^רי .אבל השאלה היא זאת ,אם אפשר להבדיל בין האפשרי
והבלתיאפשרי בקונסטלציה היסטורית מסויימת .אנחנו כולנו במקרה זה גאים בחשמונאים,
וכמעט שלא נפגוש אדם שיגנה אותם בשלבים הראשונים של פעולתם .אבל יהודה המכבי
נהרג כידוע ,ובאותו זמן גם יכול היה להיגמר המרד החשמונאי בצורה דומה .כי מה
שקרה ,זו היתה אחרכך התפתחות חיצונית נוספת ,שאיפשרה את ההצלחה .לכן בשנת ,66
גם מבחינת השיקולים הריאליים ,היתה אולי איזה שהיא הרגשה לבניאדם כי יכולים
להצליח ,בהתחשב בעובדה שלגיונות רומיים הוכו עלידי הפרתים בשנת  ,62והנה גם
הלגיונות של סוריה הוכו עלידי המורדים עצמם .אנחנו באופן רטרוספקטיבי רואים כי
השיקולים היו מועטים בתכלית וחסרי סיכוי .אבל אפילו לפי הגדרה זאת של ההבדלה
בין גיבור ורודף גבורות ,אינני יכול לנקוט עמדה .מכל מקום ,לא הייתי מתייחס לנקודה
זו ,לולא הפרסום שניתן עלידי צייטלין ואחרים ,שהתחילו לדון בנקודה זו ,או בשאלת
ההתאבדות שזה אינו מעשה יהודי ,וכדומה .הבאתי את הדוגמאות של ימי הביניים ,גם
שם היו הבדלים .לא היה הכרח להתאבד ביורק .אפשר היה להמיר את הדת למראיתעין.
אותה בעיה היתה קיימת במיינץ כשבשנת  1012המירו אנשים ,ובתוכם בנו של רבנו
גרשום מאור הגולה ,ובמאה ה 11השתנתה ההשקפה לפי תפיסות מסויימות ,ואינני רוצה
שאלה אחרת.
להיכנס כאן לפרטים אלה .אבל אם זאת דרך יהודית או לא יהודית
אנחנו הרי יודעים עוד מקרה של התאבדות באותה תקופה אצל יהודים .הנה התאבדו

זו
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גם ביודפת ,גם בגמלה התאבדו רבים; התאבדו על חורבות המקדש; התאבדו גם כוהנים.
ובימי פטרוניוס ,בזמן הצגת הפסל בהיכל ,הנה המוני יהודים מאיימים על פטרוניוס:
אנחנו נתאבד אםיכניסו את הפסל להיכל .בפרק יד של מכבים בי ,מסופר כי לפני
שתופסים את רזיס הוא מתאבד .יש התאבדויות גם במקומות אחרים.
אם כן ,יש גם לזכור את האווירה הכללית באותה תקופה .זאת היתה התקופה שגם בעולם
הכללי ,בהשפעת הפילוסופיה הסטואית ועוד גורמים ,הסתכלו על התאבדות אחרת מאשר

בהיסטוריה האירופית המאוחרת יותר ,למשל .אך זו שאלה לעצמה.
בהקשר זה הייתי מוסיף עוד נקודה .מעניין שגם על ראשי הקנאים ,לא רק הסיקריים
לפי ההגדרות המצומצמות ,איננו קוראים שהם נפלו בידי האויב .יוחנן מגושחלב נופל
בידי האויב) .אגב ,אותו חוקר ,קירסופ לייק ,שטען כלפי אחרים שעירבבו סיקריים וקנאים,
עירבב את יוחנן מגושחלב בקנאים( .הנה כי כן שם ,במקרה זה ,ראשי הקנאים נופלים
ביער בקרב נגד הרומאים .אולי גם פה יש מעין שייכות רעיונית כלשהי לאותה אידיאולוגיה,
שהעדיפה את החירות ולא להכנע בשום פנים לשלטונו של הקיסר הרומי .אלה ההערות
שאני יכול להעלות על דעתי עתה ביחס לבעיות .כלומר ,אינני רואה מהפיכה גדולה
במאמרים החדשים ,לא במה שאחרים אמרו ולא במה שאני והבאים אחרי יגידו .אנחנו
כולנו איננו אלא חוליות קטנות בזרם המחקר ההיסטורי ,ויאה לנו רק הענוותנות.
אינני חושב שאפשר להגיע לתמונה כוללת של היסטוריה ,שתהיה מקובלת על כולנו .זה
יתכן רק אם יחנכו בניאדם במסגרות מסויימות שיתרגלו לקבל את האחידות .מטבע
הכתיבה ההיסטורית שלא תהיה אחידה .אנחנו שואפים כי לפחות העובדות תהייינה
נכונות ככל האפשר .גם כאן אנחנו מוגבלים עלידי המקורות שלנו ,עלידי אפשרויות
ההשוואה שלהם והניתוח שלהם .ואנחנו חושבים ,ובזה אני מסכים עם ד"ר לוין ,שאנחנו

בכלזאת מגיעים לעיתים קרובות לדעה יותר מדוייקת של החומר העובדתי ,שהוא עצמו
מסייע לנו גם לשרטט תמונה שקולה .בכל אופן יש הבדל בין היסטוריון המנסה באמת
להיות אובייקטיבי ,ובין היסטוריון שעלסמר הנחותיו הפוליטיות או החברתיות הקודמות
כבר מוותר בעצם מלכתחילה בהכרה ,אפילו על נסיון לתאר את העובדות כפי שהן
ולהעריך הערכה שקולר .את העניין .אבל להגיד שספר מסוים ודעותיו יוכלו איפעם
להיות מקובלים על הכל בכל הפרטים ובכל העובדות ,ולהגיד שזו תורת משה מסיני,
בכך אני מסופק מאד .ברור שיש הבדל בין היסטוריון המנסה לרדת לשורשי העובדות,
לבדוק אותן כהלכה ולתת תמונה שקולה ,לפי יכולתו ,לבין היסטוריון חדצדדי מלכתחילה.
אינני מאמין שאיזה חיבור היסטורי ,אינני מכיר כזה ,יכול להתקבל בצורה מוסמכת
על הכל.
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מתרבות העולם העתיק
מיכאל אבייונה
קודםכל דבר אעיר בקשר לפרטים הנדונים כאן .להערה בדבר עמידת המבוגרים אל

מול הצעירים ,כלומר פער הדורות .אני חושב כי האירגון הזה קשור קצת בגילאות .אצל
האפבים היה האירגון בגימנסיות לפי קבוצות של בני גיל .גם בפרגמון רואים כי ישנן
גימנסיות מיוחדות לצעירים ,בני הגיל הבינוני וגימנסיות לזקנים.
פרט אחר היא שאלת האיזופוליטאה .לעניין זה שני מובנים ,ואנחנו צריכים לעמוד על
הבדל זה .יש להבדיל בין הבעיות שנתעוררו בארץישראל )בעיקר בקיסריה( כמות שהן,
ובין אלה שבערים שבחוץלארץ .בארץישראל היהודים היו יכולים לתבוע איזופוליטאה;
זאת אומרת שוויון אזרחי כמו שהיה בקיסריה .אותו דבר היה קיים בלי ספק בטבריה,
אחרי יסוד עיר זו ואולי גם בירושלים .כל השאלה של האירגון האזרחי של ירושלים
מפוקפק כידוע .בחוץלארץ משמעה של האיזופוליטאה הוא רק אזרחות בכוח ולא בפועל;
אם יהודי רצה להפוך אזרח של העיר אלכסנדריה ,היד ,עליו להקריב לאלוהי העיר ,דבר
שלא היה קיים כמובן בארץישראל ,כתנאי לאזרחות מלאה.
ומכאן לבעיית השמות .יוסף משתמש בכמה שמות לציון מתנגדי רומא :סיקריקין ועוד.
מה ההבדלים בגישתם ל אולי אפשר להדגיש שאלה הם ,כמו במהפיכה הצרפתית,
הג'רונדינים והמונטניארדים ,וכת הברט ) (Hebertכת דנטון .ההבדלים היו גם אישיים
וגם מדיניים ,ההתחרות היתד ,מי היה יותר קיצוני ,עם זה אין אנחנו יודעים כמעט כלום
ביחס לשנת .70
לא יכול להתנהל ,כמובן ,כל ויכוח על ימי בית שני ,מבלי להזכיר את כת קומראן .מה
היה היחס של אחת מקבוצות הקנאים האלה לכת קומראן ,מה אנחנו יכולים ללמוד מכת
קומראן ל
ועוד שאלה נשאלתלפי יוסף בן מתתיהו נקראים הסיקריים על שמה של טכניקת
הריגה מסויימת .הטכניקה שלהם היתה השימוש בםיקה ,כך אומר לפחות יוסף ,ולכן
נשאלת השאלה אם בדרךכלל אפשר לקרוא להם "כת" בעלת דעות מסוימות ,או כת
בעלת טכניקה מסוימת בלבד ,כפי שחושב כנראה יוסף .מצד שני אנחנו יודעים כי יש
במקורות התלמודיים חוקי סיקריקין הנוגעים לבעיות אחרות לגמרי בעלות על
קרקעות ועוד.
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כל הנושאים שאנו דנים בהם באים ממקור אחד ויחידייוסף בן מתתיהו .יכולים אנחנו
לקבלו או לדחותו ,אולם למעשה גם אלה שדוחים אותו עוסקים אך ורק בחיפוש אחרי
פליטות הקולמוס שלו ,או בקריאה בין השורות ,במקום שהוא ,לדעתם ,אכן מסר את
האמת ההיסטורית אפילו אם רצה לכתוב את ההיפר אם כן ,מבחינה מתודולוגית ,הקריאה
הזאת בין השורות של יוסף לפחות אינה השיטה הנכונה .אנחנו צריכים לקחת סופר
פחות או יותר כפי שהוא כתב  לא לארוב לכל שגיאה שהוא שגה ,בעיקר שהיו לו עוזרים
שונים ,ומי יודע מה נכתב עלידי עצמו.
וכמה מלים לעניינו של הוויכוח הזה .ראש לכל אנחנו צריכים לזכור עובדה אחת להערכת
המרד :זוהי המחלוקת הרגילה בין האבות ,הבנים הנכדים .הנכדים חוזרים לדעותיהם של
הסבים .אין ספק כי ההתהוות של חידוש הממלכתיות הישראלית עוררה אותנו לחשוב
מחדש על הרבה מן הבעיות שהתעוררו כאן ,ולכן דעותינו שונות מאד מאלה של אבותינו.
באשר לדחיפות המרד ,אני מבקש להעיר על הזמן שבו פרץ .אמנם הקנאים היו קיימים
תמיד ,הפלג הזה היה קיים לפחות מימי החשמונאים ואילך .בכל זאת המרד לא פרץ.
המרד פרץ ,או רוב הפרושים הצטרפו אל המורדים ,מפני שהפרושים היו רוב עם .וברגע
שנוצר רוב שהיה מוכן לקום ולמרוד ,נוצר גם התנאי למרד.
באשר לחישוב סיכויי המורדים .למעשה הם לא טעו בשיקוליהם ,אלא טעו בעיתוי .כל
הגורמים שעליהם סמכו אכן פעלו :פרץ מרד נגד נירון ברומא ,פרץ מרד נגד הרומאים
בגליה; אחרי ככלות הכל היו הפרתים מוכנים למלחמה .באה גם עזרה מבבל ,ובעיקר
מיהדות חדיב .מנהיגי המרד פשוט חישבו את הזמן לא נכון  זאת אומרת ,הטעות שלהם
היתה טעות בעיתוי.

אני חושב שאנחנו טועים ,אם פה בירושלים ,מנקודתראות שלנו ,ובהשקפה על תולדות
עם ישראל בכללותו ,אנחנו פוסלים את מעשה הקנאים .נכון ,בית מקדש נחרב ,ועל כד אנו
מתאבלים .מה היה קורה אילו לא היה נחרב אזי היה סוגר אותו תיאודורוס או יוסטינינוס.
שהרי בהזדמנות כלשהי היו סוגרים אותו .הקנאים למעשה ביצעו כעין ניתוח כירורגי,
אשר הפריד את היהודים מהתרבות של העולם העתיק; ועלידי שהם נפרדו ,אנחנו
קיימים עד היום הזה .כל העמים שהיו קיימים אז כולם ירדו לטמיון בסוף התקופה העתיקה.
העם היחידי ששמר על תודעתו ,על יחידותו ,זה העם היהודי ,דווקא מפני שעוד הרבה
זמן לפני שקיעתו של העולם העתיק הוא הביא לניתוק הזה.
לא היה זה נעים כל עיקר לחיות בימים כאלה לעולם לא נעים לחיות בתקופות
היסטוריות ,ואנחנו יודעים את זאת בעצמנו אבל זו היתד .אחת מן הפעולות שצריך
לחייב אותן ,אם מסתכלים על ההיסטוריה בכללותה.
1
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שתי

מגמות

יהודה רוזנטל

ראוי ד"ר לוין לשבחים על שהעלה בהרצאתו את טענותיהם של החוקרים צייטלין
ומורטון ,טענות שבדרך כלל היו עד כה בבחינת 'טאבו' בארץ ,בדיונים מסוג זה.
יש ברצוני לחלוק על הדעה של האסכולה הפן קנאית השלטת בכיפה בארץ ,כי הדעה
המנוגדת היא דעתו של צייטלין בלבד .בחוץ לארץ מצויים חוקרים נוספים התומכים
בהשקפותיו .מעניין גם לציין ,כי החוקרים המתנגדים לאסכולה הפןקנאית ,חיים על
הרוב בחוץלארץ .כנגד זה ,התומכים באסכולה זו חיים בדרך כלל בארץ .באשר לדמותם
של הקנאים ,נראה לי כי יש מקום לדון פעם נוספת גם בבעיה של דמות הקנאים בעיני
המסורת היהודית .למרות שמקובל וזה נכון במידה גדולה  שהמסורת היהודית דחתה
לגמרי את הקנאים ,עד שבמקורות שונים הם מכונים כרצחנים ,פריצים ושודדים ,שמות
תואר שליליים ,הרי ישנם גם הדים מנוגדים לכך בהלכה היהודית.
הדים אלה ואני מציין רק רמזים הינם בשני כיוונים .על כיוון אחד כבר עמד פרופ'
שטרן ,שהקנאים ,ובעיקר נצורי מצדה ,הם גיבורים וקדושים אשר הקריבו עצמם על
קידוש ה' כדרך שעשו זאת אחיהם בימי הביניים .רמזים לכך ישנם בכרוניקות השונות
של ימי הביניים ,שלנו ,ואף במקור נוצרי מן המאה ה ,12העומד על כך שהיהודים אשר
שחטו את עצמם על קידוש ה' בקהילות הריינוס הלכו בעקבותיהם של גבורי מצדה
והקנאים.
כיוון אחר ,המופיע במקורות שונים ,הוא זה המנסה להראות שנצורי מצדה נלחמו ,וכלל
לא התאבדו .מקור כזה מצוי אף במאה הט"ז .מקור זה אומר כי נצורי מצדד .יצאו מן
המבצר ,נלחמו ,וכולם נפלו על קידוש ה' .ברור שדעה זו הינד ,נגד תיאורו של יוספוס,
אך יש לה רמזים רבים ביותר בכרוניקות של ימי הביניים.



58



דברי

סיכום

ישראל לי לוין
הטענה כי פרשנותה של האסכולה של צייטלין ,סמית וכר ,כבר נאמרה לפניה ,לפחות
ברמז או בחצי רמז ,ושהיא רק מפתחת ומדגישה נקודות אלד  ,יש בה ,כמובן ,מן האמת.
דרך אגב ,תופעה זו אינה נדירה בחקר ההיסטוריה ,אף בתחום הפילוסופיה .בכל זאת,
סבורני כי אי אפשר להתעלם מטיעון החוזר אצל חוקרים רציניים ,בעלי רקע שונה
לחלוטין ,והם מגיעים בכל זאת לאותה מסקנה .השקפתם אינה יכולה להיות מוגדרת כסתם
דעת יחיד ,אלא ראויה לתשומת לב ועיון רב  בין שנכנה גישה זו אסכולה או לא.
אינני שותף לדעה כי מה שמצאנו בהיסטוריוגראפיה על הקנאים ,דומה למטוטלת הנעה
מצד אל צד ,ובעתיד תחזור למקום שעמדה בו בתחילה .דומה ,שלאחר כל תנועה משהו
מתוסף  אינפורמאציה אחרת ,פרספקטיבה שונה ,ניתוח חודר וחוקרים הבאים לאחר
מכן בונים על כך .אם להמשיך לרגע את המשל ,עם כל תנועה של המטוטלת ,קטן לפחות
המרחק שיש לעבור .כלומר הבסיס של מוסכמות והנחות היסוד מתרחב קימעא קימעא.
באשר לשימוש ביוספוס ,זאת בעצם הבעיה העיקרית בנדון ,וכמובן שאין דעה אחת
בנושא .אני הייתי מציע ,לפחות בשלב ראשון ,להבדיל בין הערכותיו ותגובותיו הסובייק
טיביות לבין הידיעות' ,העובדות' ,שהוא מביא .כשיחזור העבר ,מוכרחים להתעלם ,או
לפחות להסתייג ,מהרבה נתונים מן הסוג הראשון; אולם כשהוא מקדיש מקום רב לתיאור
מפורט של מאורעות והתנגשויות שונים ,מאלה אין שום סיבה להתעלם ,כשאין לך הצדקה
טובה .אם נתחיל להתעלם ללא כל סיבה מן הידיעות ומן ההבחנות שהוא נותן ,אזי אין
לדבר סוף .ובהתייחס לדבריו ולתיאוריו ,נראה כי הגישה האחרונה שציינו בהרצאתנו
ראויה לשיקול רציני אצל היסטוריונים בני תקופתנו.
נקודה אחרת .לעולם קיימת נטייה לכלול את הבלתי ידוע בידוע .מדברים כיום הרבה על
הקנאים ,וקיימת נטייה לכלול את כל הסיעות המרדניות תחת כותרת זו ,מבלי להבדיל
ולהבחין בין גישות שונות ,אידיאולוגיה אחרת והנהגה שונה .כך למשל ,כשפרופיסור
אבייונה אומר שעל סף המרד ,רוב האנשים בארץ ישראל היו פרושים )או שהלכו בדרכי
הפרושים( ,דעה המקובלת מאד בימינו ,אני הייתי ממליץ על זהירות יתירה בקביעה זו.
מצד אחד מספר לנו יוספוס שהפרושים ,שהיו פטורים מלהישבע אמונים בימי הורדוס,
מנו רק  6,000איש בקירוב; מצד שני הוא טוען שרוב העם הלך בדרכם .אולם הערותיו
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על הפופולאריות של הפרושים מופיעות בעיקר בקדמוניות,
את חשיבותם ומרכזיותם  הרבה יותר מאשר בתיאוריו במלחמות.

ששם הוא נוטה להדגיש

צריכים להבחין היטב בין מה שיוספוס אומר בספר אחד שלו לנאמר בספר אחר .על פי

השוואה כזו ניתן להבחין אם יש מגמתיות מסוימת במקורות ,ואז לנסות להסבירה .זאת
היא בעצם הגישה הביקורתית .אסור לנו לקבל את המקור פשוטו כמשמעו ,מבלי לחקור
עניין מסויים עד תומו .לאור זה ,נראה כי ביחס לפרושים ,מסוכן להכריע על מידת השפעתם
רק על סמך קדמוניות .בספר זה דווקא יש סיבות רבות להטיל ספק בנאמנותם
ההיסטורית של דברי יוספוס.
אפילו מספרות חז"ל לא מתבררים במובהק מקומם והשפעתם של הפרושים בתקופת
בית שני .במקורות מסוימים קיימת נטייה ליחס להם סמכות וחשיבות מרובה .מצד שני
עולה באותם מקורות דמות של כת מצומצמת ,סגפנית ומבודדת ,השמה דגש על ענייני
טהרה ,אכילה ,תרומות ומעשרות ומתעלמת בדרך כלל מן התחום הפוליטי או הציבורי.
עוד דוגמה להסברת הבלתי  vrvבידוע היא בתחום המימצא הארכיאולוגי .הרבה תגליות
בתחום הארכיאולוגיה היהודית מעוררות שאלות רבות ,מפני שלכאורה הן חורגות מן
הידוע ממקורות ספרותיים .יש חוקרים הרוצים מיד לעשות הארמוניזאציה ,להסביר את
החדש על פי הישן מבלי להתייחס לבעייתיות ולאפשרות שאולי אי אפשר לכלול את
החומר הזה בעולם הרבני כפי שהוא משתקף במקורותינו.
ולבסוף ,מבקש אני להסתייג מהשקפות של חוקרים מסויימים בימינו המנוסחות לפעמים
בחריפות ,נגד קודמיהם ,או נגד הקנאים שמסרו את חייהם בשעת משבר לאומי .כשאנו
באים לדון לגופו של עניין ,מאד רצוי ,אף על פי שהדבר קשה לפעמים ,להתעלם מניסוחו
של אדם זה או אחר ,ולנסות להתמקד בטענה כשלעצמה .היסטוריון איננו צריך לגשת
למחקריו מתוך מחשבה להטיל אשמה או לחלק שבחים .אסור לו לכרוך במחקרו כל שיקול
שהוא מעל ומעבר לאמת ההיסטורית .אף אסור לו לוותר על מסקנות המתבקשות מן
המקורות ,מפני שהוא עלול לאבד בזה תמונה שלימה או הבנה מקיפה של העבר .קנה
המידה היחיד להיסטוריון רציני הוא לעקוב אחרי העובדות והעולה מהן ,מבלי להתייחס
לשאלה האם זה הורס תמונת העבר ,או מעמיד את הידועים כגיבורים באור אחר לגמרי,
או מנתץ מיתוסים מקובלים .האמת ניתנת להאמר .לפחות בחוגים אקאדמאיים ,אסור
לנו להכריע נגדה בגלל איזשהי סיבה.
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נתנאל לורך
מי שבא לעסוק כיום בתימאטיקה של מלחמת העצמאות ,מוצא שכמה מן הלבטים שהתלבטנו
בהם בעבר הפכו למוסכמות .יחד עם זאת ,דומני כי כמה מן השאלות שנותרו פתוחות
בעבר עדיין נותרו פתוחות היום ,וייתכן כי הגיעה העת לדון בהן בפרספקטיבה רחבה יותר;
פרספקטיבה של זמן ופרספקטיבה של שלוותנפש.
וראשית ,השאלה הבסיסית ביותר :שמה של המלחמה הזאת .יש הקוראים לה בשם 'מלחמת
השחרור' .בשנת תש"ח כבר התנגדנו לכינוי זה .ל'מלחמת שחרורי יש משמעות היסטורית
מוגדרת ויש לה אופי ברור' .מלחמות שחרור' הן אותן מלחמות ,שבהן נלחם עם נגד
כובש זר שכבש את ארצו ,ואשר משלטונו הוא מבקש להשתחרר .מלחמת תשי'ח לא היתר.
מלחמת שחרור כזאת .השלטון הזר בארץ ישראל היה השלטון הבריטי ,נגדו נאבקנו בשלבים
מסויימים בשיטות שונות ,מאבק מדיני שהסתייע בפעולות צבאיות אלימות .כאמור ,היו
מאבקים בגד השלטון הבריטי ,אולם בתקופת מלחמת העצמאות לא נאבקנו בבריטים.
בעניין הזה היינו עקיבים מתחילת המלחמה ועד סופה .מן הימים הראשונים של דצמבר
 1947ועד ינואר  1949שלטה הנחיה ברורה אחת :די לנו המאבק עם הערבים ,אל
נצרף אליו מאבק עם הבריטים .ההוראה הראשונה שניתנה באותה עת ,ובחומרה רבה,
היתה ,שאין להתנגד בכוח לחיפושים של בריטים ולהחרמות נשק מצדם .לאחר מכן
שונתה ההוראה הזאת ,אבל רק בנסיבות שבהן היתה יוזמה בריטית מפורשת לפגוע
בכוחותינו באופן ישיר) .אגב ,הוראה זו הופרה לראשונה בירושלים .בבתי ההונגרים,
בתי זיבנברג ,החרימו בריטים נשק ,עצרו אנשים ואחר כך הפקירו אותם ליד שער שכם.
בשל כך הורה מפקד המחוז על דעת עצמו כי מכאן ואילן יש להתנגד לחיפושי נשק
ולהחרמות( .בדרך כלל נשמרה המדיניות שלא להסתבך עם הבריטים; הבריטים עומדים
לפנות את הארץ ומודיעים על כוונתם לפנותה .ילכו להם ,איפוא ,לדרכם בשלום .לנו די
להילחם בערבים ,ואיננו צריכים לחפש אויב נוסף ,שבראשיתה של המלחמה היה הגורם
הצבאי המכריע בארץ ישראל .לבריטים היו למעלה ממאה אלף חיילים בארץ ,מבלי להזכיר
את חיל האוויר ,השריון ,התותחים ועוד .היה זה כוח צבאי עדיף לאין ערוד על הכוח
הערבי והכוח העברי גם יחד.
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מכאן ,שהשם 'מלחמת השחרור' איננו הולם את מלחמת תש"ח' .מלחמת העצמאות'
הוא השם ההולם אותה ביותר ,שכן עצמאותה המדינית של מדינת ישראל היתד .התוצאה
העיקרית שלה .הערבים ניסו למנוע מאיתנו את השגת העצמאות ,אנחנו נלחמנו כדי
להשיגה .הנצחון התבטא בכך שהעצמאות הושגה והתקיימה בידינו.
יש המציעים את השם 'מלחמת הקוממיות /וזה דוקא משום שאי אפשר לתרגם אותו
ללשון אחרת .כדי להדגיש את העובדה שמלחמת תש"ח היתה ,כמו אירועים רבים אחרים
בתולדות עם ישראל  ,Sui Geneirsיחידה במינה ,אשר איננה זהה באופן ברור ומוחלט
לקאטגוריה היסטורית ברורה איזשהי.

שלביה של מלחמת העצמאות
שאלה שנויה במחלוקת היא :מה היה משד המלחמה? בדרך כלל מועד תחילתן וסיומן
של מלחמות הוא ברור למדי .לעיתים קשה לקבוע בדקדוק מתי הן מתחילות ,אולם לרוב
אין ספק באשר לתאריך סיומן .לגבי מלחמת העצמאות המצב הוא הפוך; אפשר לקבוע
בוודאות את מועד תחילתה של המלחמה ,והוא השלושים בנובמבר  ,1947למחרת החלטת
החלוקה של האומות המאוחדות ב 29בנובמבר  .1947באותו יום פתחו ערבים באש
על אוטובוס יהודי באזור נמל התעופה לוד ,וזד ,היה האות להתחלת המלחמה .אולם
באשר לסיום המלחמה העניין אינו פשוט כל עיקר .אפשר לומר כי מועד סיום הקרבות,
דהיינו חודש ינואר  ,1949הוא מועד סיום המלחמה .אך קביעה כזאת היתה מפקיעה
ממנה את מבצע עובדה ,ואת כיבוש אילת ,הפקעה בלתי סבירה לכל הדעות .ניתן לקבוע
כמועד לסיום המלחמה את מבצע עובדה ,אולם קביעה זאת היתה פוסחת על חתימת
הסכם שביתת הנשק עם ירדן ועל הסכם שביתת הנשק עם סוריה .אפשר לקבוע כמועד
לתום המלחמה את ה 20ביוני  ,1949תאריך חתימת שביתת הנשק עם סוריה ,ואז היינו
פוסחים רק על התקופה הקצרה שבה נעו הכוחות בהתאם לפרטי ההסכם .דומני לכן כי
התאריך של ה 20ביולי  ,1949כלומר חתימת הסכם שביתת הנשק האחרון ,הוא התאריך
הסביר ביותר לסמן בו את סיומה של מלחמת העצמאות.
לאחר שקבענו את שם המלחמה ואת מסגרת הזמן שלה עלינו לקבוע מה היו שלביה של
המלחמה ? גם בשאלה זו התלבטנו הרבה בעבר .מן הראוי להזכיר אדם ,שאין מרבים
להזכירו לטובה ,אבל לעניין דנן הוא בהחלט זכאי לכך ,כוונתי לישראל בר .הוא היה
הראשון ,שהיתווה את שלביה של המלחמה ,או ביתר דיוק ,את העיקרון שעל פיו ראוי
לקבוע את שלבי המלחמה .דומני כי אלה שעסקו בזמנו או אחריו בכתיבה או בניתוח
ההיסטוריה של מלחמת העצמאות הלכו בעקבותיו בעניין זה .העקרון הוא :מי היה
היוזם בכל שלב ושלב של המלחמה.
אין כל ספק שהיוזמה לפתוח במלחמה באה מצד ערביי ארץישראל .לישוב היהודי בארץ
ישראל ,לא היה כל אינטרס שתהיה מלחמה .היפוכו של דבר ,האינטרס הפוליטי הצבאי
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המובהק שלנו היה ,שהמדינה היהודית תקום בלא שפיכות דמים .היתד .לנו גם מעין
התחייבות מוסרית עלכך לפני תומכים שונים בעמדתנו .היו שיחות ,שבהן אמרו נציגים
של הישוב ,כי הם מאמינים ,שאם תתקבל החלטה החלטית )הביטוי המוזר הזה הוא
פאראפראזה על דבריו של מזכיר האו"ם טריגוה ליWhat We Need Now is :
 (Resolution Not Resoiutionessשל האומות המאוחדות ושל המעצמות העיקריות להקים
מדינה יהודית בחלק מארץ ישראל ,או באותו חלק מארץ ישראל שעליו הוחלט ,יקבלו
הערבים את הדין .את האיומים הקולניים מאד ,שהשמיעו מאז אוקטובר  ,1947כי אם
האו"ם יקבל את החלטת החלוקה תהיה שפיכות דמים שהעולם לא ידע דוגמתה מאז ימי
ג'ינגיס חאן לא היה צריך לקבל כמשמעם .שכן ,המלחמה היתד .נגד האינטרס הפוליטי,
האינטרס הצבאי והאינטרס האנושי שלנו .על זה האחרון איני צריך להרחיב את הדיבור,
שהרי מאז ומעולם פעלנו על פי הכלל כי אם יש בידנו להציל נפש אחת מישראל כאילו

הצלנו עולם מלא .שום ממשלה או שום מוסד אחראי של הישוב היהודי לא היה מסכן חיי
אדם ,אם לא היה בכך צורך מוחלט.
ובכן ,היוזמה למלחמה בשלב הראשון שלה היתה של ערביי ארץ ישראל .שלב זה הסתיים
בסוף מרץ  1948בזמן ובנסיבות ,שדומני כי לא היו קשות כמותן בכל תולדות העימות
הצבאי בינינו לבין הערבים .בכל המלחמה לא היתה נקודת שפל נמוכה יותר מאשר סיומו
של השלב הראשון של מלחמת העצמאות .הישוב העברי היה מבותר והארץ היתה טלאים
טלאים :הדרך מתלאביב לחיפה היתה מנותקת וכמוה הדרכים מתלאביב לירושלים,
מירושלים לגוש עציון ,מתלאביב דרומה לנגב; מחיפה צפונה לגליל המערבי .לא היתה
קיימת רציפות ,לא היתה אפשרות של תנועה ללא סכנת היתקלות באזור כלשהו של הישוב
העברי בארץ.
באותו פרקזמן חלה גם הנסיגה האמריקאית מן התמיכה בהחלטת החלוקה ,והועלתה
תוכנית הנאמנות .היתה זו ,איפוא נקודת שפל שלא ידענו כמותה גם מבחינה צבאית
וגם מבחינה מדינית .מובן כי לאחר שהדברים נגמרים בכי טוב ,נראית כל נקודת שפל
כאפיזודה שאפשר להקל בחומרתה ,אולם דומני שצריך להציג את השלב הזה לאמיתו
על כל קשייו וסכנותיו ,לפי שהיתר .זאת נקודת שפל ונקודת מפנה בעת ובעונה אחת.
השלב השני של המלחמה שנפתח ב"מבצע נחשון" ,ציין את העברת היוזמה לידי ההגנה.
היעד הצבאי היה ליצור רצף ,להשתלט על כל השטח המיועד למדינה היהודית וליצור
פרוזדורים אל אותם ישובים ,שלפי תוכנית החלוקה היו אמורים להישאר מחוץ לתחומי
המדינה היהודית .במשך שישה שבועות שוחררו טבריה ,צפת ועכו; נכבשו בית שאן,
שטחים מסויימים בירושלים ועוד .אילמלא יוזמה זאת והצלחתה ,אין כל ספק שהעמידה
בפני צבאות ערב הפולשים היתה קשה הרבה יותר ,ואולי גם בלתי אפשרית.
השלב השלישי של המלחמה התחיל בחמישה עשר במאי  ,1948כאשר היוזמה עברה שוב
לידי הערבים ,אך הפעם לא לידיהם של ערביי ארץ ישראל אלא לידי מדינות ערב
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וצבאותיהן הסדירים .חמש מדינות ערב שלחו ארצה את צבאותיהן .אפסח על השאלה מה
בדיוק היו מגמותיהן ומה היתה מידת התיאום ביניהן וכר ,אבל ברור שהיתה יוזמה

ערבית ומגמתה להשמיד את המדינה בראשיתה.
לגבי השלב הרביעי ישנם חילוקי דעות ,האם יש לראות בו שלב כשלעצמו או לצרפו אל
השלב הבא ,ושבו היתה עדיין יוזמה ערבית מסויימת ,בעיקר בדרום ,שם היתה עדיין

יוזמה מצרית ,ובצפון .היום אין ספק ש'מבצע ברוש' היה מבצע
שלא במקרה ,מבלי שידענו על כך מראש ,הלם או חפף יוזמה סורית לפרוץ מראש הגשר
של משמר הירדן אל עבר כביש ראש פינהמטולה .השלב הרביעי היה שלב שבו עיקר
יזום שלנו ,שבמקרה או

היוזמה באה מצדנו ,אבל עדיין התקיימה גם יוזמה ערבית מצומצמת.
השלב האחרון שבו היתה היוזמה המוחלטת בידנו הוא השלב שכלל את המבצעים
הגדולים בדרום 'יואב' /חורב' 'עובדה' ,ובצפון 'חירם' ,שלאחריהם באו הסכמי שביתת
הנשק.

מבנה כרונולוגי וגיאוגרפי
יתר על כן ,דומני שהכל יסכימו כי כאשר אתה בא לבנות את החומר ההיסטורי במבנה
בהיר פחות או יותר ולספר סיפור ,שתהיה בו מידה מסויימת של רציפות וסיבתיות ברורה,
חייבת הסטרוקטורה בשלבים הראשונים של המלחמה להיות תימאטית .בשלבים הראשונים
של מלחמת העצמאות חייב אתה לתאר ישובים מבודדים; פרק אחד על טירת צבי ,ופרק
אחר על כפר סאלד או על כפר עציון ,בה בשעה שבשלבים המאוחרים יותר אתה חייב
לשלב סטרוקטורה כרונולוגית וגיאוגראפית; כלומר ,אתה חייב להתקדם לפי החזיתות
ולפי השלבים ,כאשר כל שלב בחזית אחת חופף ומקביל לו בחזית אחרת .בכל שיטה
שתבחר יש מיגבלות לא מבוטלות .ברור לחלוטין כי כאשר אתה כותב במקום אחד על
קרב דגניה ורק לאחר שלושים ארבעים עמוד מגיע התיאור לקרב על לטרון ,קשה
להקנות לקורא את התחושה כי שני קרבות אלה אירעו באותו זמן .דרך משל ,צא וספר כי
אותם תותחים שנשלחו לדגניה ושהוסעו אחר כך ללטרון ,הובלו לשני המקומות בלי
מכשירי כיוון ,וכי ראש הממשלה ושר הבטחון השתתף בישיבה הארוכה ,שבה הוחלט
על הקצאת התותחים האלה .המדובר בארבעה תותחי  65מ"מ ,שהיו התותחים היחידים
שעמדו לרשותה של מדינת ישראל .הם עמדו נגד ארטילריה ,שהיתה יחסית משופרת וחזקה
יותר ,של חמישה צבאות ערבים .קצין אחד בלבד הכיר את שיטת תפעולו של התותח
המוזר הזה ,והוא שניסה לתפעל אותו ללא מכשירי כיוון ,על ידי כך שהועלה כיוון לתוך
ים כינרת כמטרת 'נקודה' ,ואחרי שפגע בים כינרת הסיט  15מעלות ימינה ואז נורה
הפגז לאיזשהו מקום בסביבות המטרה.
נראה לי כי הסטרוקטורה הזאת די מקובלת; כלומר  שיטה תימאטית  בשלב הראשון
ואילו בשלבים המאוחרים יותר שילוב של סטרוקטורה כרונולוגית וסטרוקטורה גיאוגרפית.
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דומני שאלה דברים שעליד!ם מסכימים החוקרים .אולם ישנם כמה נושאים שהיו שנויים
במחלוקת בעבר ודומני שנשארו כך עד היום .השאלה המרכזית היא אולי :מהי ההיסטוריה
של מלחמת העצמאות? כלום זו היסטוריה של קרבות מלחמת העצמאות? האם זו
היסטוריה טאקטית אופראטיבית ? האם זו היסטוריה של ההתנגשויות בפועל בשדה
הקרב ? או שמא יש לתאר גם את כל מכלול הגורמים המסייעים למלחמה ,החל מבניין
הכוח ,אימון הכוח ,בעיות הרכש שמילאו תפקיד מכריע במלחמת העצמאות וכיוצא באלה ?
אם נשיב בחיוב ,עלינו לקבוע באיזו מידה של פירוט יש לתאר את הגורמים הללו.
בן גוריון ,ולא בלי הצדקה ,ראה בענייני הרכש חלק מרכזי מאד של מלחמת העצמאות.
עד ה 15במאי  1948לא יכולנו להצטייד בנשק מפני שלא היינו מדינה עצמאית ,והבריטים
שעדיין חלשו על הארץ מנעו הכנסתו של נשק לישוב היהודי .אחרי ה  15במאי הוטל
אמבארגו על מדינת ישראל .למדינה עדיין לא מלאו שבועיים כאשר הוטל עליה האמבארגו,
שהיה יעיל למדי ,וגם גורמים ידידותיים השתתפו בו .אחת העובדות שאין מרבים להזכירן
משום מה היא ,כי דווקא הנשיא טרומן שללא ספק היה  ,ttואשר הוכיח את ידידותו
בדברים אחרים ,הקפיד מאד על האמבארגו והשגיח בשבע עינים שלא יגיעו ארצה כלי
נשק מארצות הברית ,או אפילו ממכסיקו ,שלאמריקאים היתה השפעה עליה .האמבארגו
הופעל באכזריות .ואין ספק בכך שגבורתם של הלוחמים ומסירותם לא היתה מספקת
אם לא היה מגיע הנשק כפי שהגיע .ואין לשכוח את התע"ש :גם הוא פרק בסיפור
המלחמה :מה היתה חשיבותו ,מאין הוא צמח ,מי הקים אותו ,מה התועלת שהוא הביא בזמן
המלחמה ,מה התועלת שהביא לאחריה י

מימון המלחמה והפעילות הדיפלומאטית
ועוד פרק מכריע מימון מלחמה .זהו נושא ,שלפי מיטב ידיעתי אין עליו עבודה
מסכמת .כמה עלתה המלחמה? כיצד מוגדרת עלות של מלחמה? כיצד יופיעו במאזן
הזה חיי אדם ? היכן יופיעו הוצאות במזומנים ? היכן יופיע רכוש נפקדים שנפל לידך
כתוצאה מן המלחמה ? ובהקשר הזה ,ולא רק בהקשר הזה ,מהו מקומה של יהדות
הגולה במלחמה ? אלו הן שאלות שלא הרבינו לעסוק בהן .חוששני שהזנחנו את הנושא
וכי היתה לכך גם תוצאה חינוכית שלילית .אינני מדבר דווקא על המחי'ל .האמת היא
שכאשר אתה בוחן את מצבת חיילי המח'יל )מתנדבי חו"ל( בשנת  1948לא רק על
פי יחסם לכלל היהודים בגולה ,אלא אפילו על פי יחסם ליהודים ששירתו בצבאות
בנות הברית בתקופת מלחמת העולם השנייה ,אתה מגיע למסקנות שלא היה זה אחוז ניכר.
אולם מבחינת איכות של כוח האדם ,מבחינת סוג האנשים שבאו אלינו הרי לא היה קם
לנו חיל אוויר בשנת  1948בלי המח"ל .אני מסופק אפילו אם היו לנו תותחנים בלעדם,
אולם לגבי חיל אוויר אפשר לומר זאת בהחלטיות .לגבי תותחנים ,בקצת יותר היסוס.
בשירות הרפואי  עזרו לנו אנשי מח"ל .אבל בעיקר עזרה יהדות הגולה במימון המלחמה
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הזאת .אין זה סוד כי בשלב מסויים היה הגורם שעיכב רכישות נוספות בעבור צה"ל
אני מדבר עכשיו על אוגוסט   1948לאו דווקא היעדר מקורות רכש אלא היעדר מקורות
מימון .ישנו מברק אחד עליו חתום פנחס ספיר ,שישב אז בג'נבה .הוא הודיע בשם אביגור:
אין לי יותר פרוטה בקופה .היום זה נשמע קצת רחוק ,כאשר יש לד רזרבות של 1,000
מיליון דולאר ,אם כי יש לנו חובות .לסיכום נקודה זאת ,דומני כי שאלת מימון המלחמה
לא זו בלבד שלא נחקרה עדין אלא אף לא נוצרו הכלים העיוניים לצורך חקירתה.
לבסוף ,היתה פעילות דיפלומאטית ומדינית .לא יכולנו להסתפק בהקמת מדינה אלא
היינו זקוקים להשיג הכרה בה .היתה זיקה בולטת בין פעילותנו הצבאית לבין סיכויינו
המדיניים .הסיכויים המדיניים והתמיכה המדינית איפשרו לעיתים פעולה צבאית מסויימת,
או שמנעו פעולה צבאית אחרת .על הפעילות המדינית בתקופת מלחמת העצמאות נכתבו
אומנם מספר חיבורים ,אך לא ידוע לי על מחקר כלשהו המשלב באופן שיטתי את הניתוח
המדיני או את המהלכים המדיניים עם ניתוח המהלכים הצבאיים .אביא כמה דוגמאות;
כאשר הוחלט על 'מבצע חורב' התקיימה עצרת האו"ם בפאריס .באותה עצרת נדון דו"ח
ברנדוט ,שהפך למסמך מקודש בעיני האו"ם דווקא מפני שמחברו נרצח .יש ,איפוא ,מקום
לשאול מה היה הקשר בין דיוני העצרת לבין ההחלטה לצאת ל'מבצע חורב' י היתה אז
שנת בחירות בארצות הברית ולכן דחו את העצרת .יגאל ידין קיבל מטוס של להק
התובלה ,וטס לבדו במטוס הגדול הזה לפאריס כדי לשכנע את שרת ששהה שם .שכן
בן גוריון אמר' :בסדר ,אני מסכים ,אבל שרת צריך להיאבק שם ולכן צריך לשכנע
אותו'.

הזיקה בין ההתפתחות המדינית להתפתחות הצבאית היא ברורה .באיזו מידה היינו
רשאים בסוף  1948ובראשית  1949להישאר בשטח מצרים או היינו חייבים לסגת משם ?
האולטימאטום הבריטי המפורסם הוא אחת התעלומות המעניינות של מלחמת העצמאות.
מקדונאלד ,שגריר ארצות הברית ,נסע לטבריה אל בן גוריון ומסר לו בעל פה ,כי
הבריטים אומרים שאם לא ניסוג מיד מתוך שטח מצרים הם יפעילו את כוחותיהם בהתאם
להסכם ההגנה שלהם עם מצרים .אני אישית דיברתי כשנתייםשלוש אחר המלחמה
עם עמנואל שינוול ,היום לורד שינוול ,יהודי שהיה שר ההגנה בממשלת בריטניה ,ושאלתי
אותו על דבר האולטימאטום הזה .שינוול ענה שהוא יודע בבירור כי לא היה אוליטמאטום
בריטי כלשהו .הוא משוכנע שהיה זה טכסיס אמריקאי שמטרתו להפחיד אותנו ,מפני
שהאמריקנים ידעו כי לא מתקיימים קשרים דיפלומאטיים בינינו לבין הבריטים .לכן תלו
את הקולר באחרים והמציאו אולטימאטום בריטי שלא היה ולא נברא .זו שאלה מעניינת
ביותר ,ולפי מיטב הבנתי היא טרם נחקרה ,וההשלכה הצבאית שלה ברורה לחלוטין.
בעקבות פנייתו של שגריר ארצות הברית ניתנה הוראה לסגת מתחומי מצרים תוך עשרים
וארבע שעות.

ברור שצריך באיזה שהוא מקום למתוח את הקו .בשעתו ,מסיבות שונות ,ובראש
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ובראשונה כתוצאה מכך שהיינו אנשי צה"ל והתחלנו לעסוק בנושא במסגרת צה"ל
ולצורך צה"ל ,קבענו לעצמנו תחום צר למדי .בעצם דיברנו על היסטוריה מבצעית
עם גלישה מסויימת ליתר התחומים גם לתחום הטאקטי הנמוך יותר וגם לתחום
האסטראטגי המדיני  כשהדגש מושם על ההיסטוריה המבצעית .צריך להזכיר כאן במאמר
מוסגר כי את קיום ענף ההיסטוריה במטכ"ל היה עלינו להצדיק בראשיתו כענף שמטרתו
'לקח קרבות' .כלומר ,ההיסטוריה כשלעצמה איננה מעניינת ,וכל ערכה הוא באפשרות
להפיק ממנה לקחים כיצד יש לנהל קרבות בעתיד .ברור שלצה"ל היה קשה על כל
פנים ברמות שאנו שעסקנו בהן להפיק לקח מנושא כגון מימון המלחמה ,על הדרך
לעריכת מגביות וכד' ,ולכן הושארו הנושאים האלה בצד .בחלקם לא טיפלנו כלל ,ובחלקם
נגענו רק באופן שטחי ביותר .אילו צריך הייתי לגשת היום למבצע ההיסטוריוגראפי
על מלחמת העצמאות ,אין לי ספק שהייתי תוחם )ומובן מאליו שצריך לתחום תחום
כלשהו( ,תחום רחב הרבה יותר ועם דגשים שונים במידה לא מבוטלת מן ההדגשים שעל
פיהם חקרנו לפני כעשרים שנה.

מלחמת העצמאות מלחמה או מערכה

ל

אני מבקש להזכיר בעיה שלא הוכרעה ,בעיקרו של דבר בינינו ובין ההיסטוריונים הערבים,
והיא :האם היתה מלחמת העצמאות מלחמה או שהיתר ,מערכה אחת בלבד ? בשנת ,1949
כאשר נחתם הסכם שביתת הנשק האחרון ,היה למעטים מאתנו ספק שאכן היתה מלחמה
והיא נסתיימה .ואם כי היה ברור שלא הגענו לשלום ,נראה הסכם שביתת הנשק שלב
מעבר לקראת שלום .בינתיים פרצו עוד מלחמות והערבים מוסיפים לטעון כי מעולם
לא הפסידו מלחמה ,הם הפסידו מערכה.
הבה ננסה להגדיר מהו ההבדל בין מערכה לבין מלחמה .ישנה הגדרה פשטנית במקצת
של גנראל אחד ,שאמר כי מלחמה מוכרעת כאשר אנשי חיל רגלים של צד אחד מופקדים
כשומרים על מפקדת הצד שכנגד .רק אז הוכרעה המלחמה ולא קודם לכן .אם זאת היא
ההגדרה ,הרי אין ספק שמלחמת העצמאות לא הסתיימה ,וזאת מפני שלא בשנת  1948ולא
גם באחת מן המלחמות שלאחר מכן הופקדו אנשי חיל הרגלים שלנו לשמור על המפקדות
של הצד שכנגד .הערבים טוענים כי המלחמה לא הסתיימה מעולם ,וכל מה שהיה עד כאן
היו מערכות במסגרת של מלחמה ממושכת .מן ההיסטוריה ידועות לנו מלחמות של
שלושים שנה ,מלחמות מאה שנה וכד' .אני מציג את הבעיה הזאת לא כדי להשיב
עליה תשובה ,אלא כדי להבהיר כי הבעיה קיימת .אם מטרת המלחמה היא לשבור את
רצון הלחימה של היריב ,כי אז צריך לקבוע שלא בשנת  1948ולא במלחמות שלאחר
מכן ,לא שברנו את רצון המלחמה של היריב .זאת ועוד בשנים האחרונות הופיע
מחדש גורם שהיינו משוכנעים שכגורם צבאי איננו קיים ,הלוא הם ערביי פלשתינה.
מנקודת הראות שלנו את מלחמת העצמאות היה הדבר בנוי קב ונקי :מאז  15במאי 1948
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ואילך יש לנו עניין עם מדינות ערב ושוב אין לנו דבר עם ערביי ארץ ישראל .אני מסופק
מאד אם מישהו היה מעלה על הדעת בשנים  ,19551952שכעבור מספר שנים לא זו
בלבד שיהיה לנו עניין עם בניהם של ערביי ארץ ישראל דאז ,אלא שבנו של עבד אל
קאדר אלחוסייני יהיה גם הוא מנהיג כנופיה או מנהיג טרוריסטי ,וכמוהו בנו של חסן
סלאמה .רצון הלחימה של היריב לא נשבר ,ומבחינה זאת בוודאי שהמלחמה לא הסתיימה.
אין זאת אומרת כי מבחינת המבנה השיטתי היינו משנים הרבה את תיאור המלחמה,
אבל דומני שהיום היינו נוטים יותר לא לראות את מלחמת העצמאות כאירוע בודד
ומבודד ,מובלט מעל פני סביבתו ,אלא היינו רואים אותה כאחת משורה של מאורעות.
אמנם היה זה האירוע הקשה שבכולם ,אבל בכל זאת חוליה אחת בשרשרת שראשיתה
בשנים  19211920במאורעות בירושלים וביפו ,המשכה בתרפ"ט ובתרצ"ו ,המשנה
פניה בתש"ח .דרך  1956ומלחמת ששת הימים ב 1967עד מלחמת ההתשה * .דומני שהיום
היינו נוטים פחות לבודד את תש"ח משנטינו לכך בשעתו.

בעיית המקורות
אני רוצה לגעת בבעיית המקורות ,בעיה שהעסיקה אותנו אז ואני נוטה לחשוב שהיא

מוסיפה להעסיק כל מי שחוקר את המלחמה גם כיום .המקורות הכתובים למלחמת העצמאות
דלים באופן יחסי ,והטעמים לכך שונים .סיבה אחת היא ,שיצאנו ממחתרת ,ובמחתרת
לימדו אותנו דבר אחד :ככל שאתה כותב פחות ,כן ייטב לך .יתר על כן ,מה שאתה כותב
צריך להיות כתוב כך שלכל היותר אתה ואולי הנמען יבין למה אתה מתכוון .אבל רע
ומר יהיה אם גם צד שלישי יבין את הכתוב .והיסטוריון הוא בבחינת צד שלישי .אינני
מדבר דווקא על התקופה שלפני מלחמת העצמאות כאשר פקד יעקב דורי המנוח "בשבת
השחורה" מסיבות מובנות ,להשמיד את ארכיוני ההגנה .היה פחד מפני כתיבה .יתר
על כן ,לא היו נוהלי דיווח .כאשר 'אתה עובר בארכיון צה"ל על דיווחים ,מתקבל לפעמים
הרושם כי אנשים או שהיו עסוקים בקרבות או שהיו עסוקים בכתיבת דו"חות .כאשר
היה יום שקט שירו בו כדור אחד או שניים זה מופיע בדו"ח ,אבל כאשר היו ימים רצופים
של קרבות ,לאיש לא היה פנאי לכתוב ,על כן הימים האלה אינם מופיעים בדיווח.
זאת ועוד ,גם מבחינת היחידות המצב דומה .אינני רוצה ,חלילה ,להטיל דופי ביחידה
זו או אחרת ,אבל כשאתה קורא יומן מלחמה של גדוד זה או אחר אתה מתרשם ,שגדוד
שנלחם יותר אינו גם הגדוד שכתב יותר .וזה בלשון המעטה .לפעמים אפשר לומר את
ההיפר .יתר על כן ,קיים עד היום במידה מסוימת הנוהג ,שמיסמכים נחשבים כרכושו
הפרטי של המפקד או של מי שקיבל אותם לרשותו .היתד .גם חשדנות ,ואינני מדבר
רק על החשדנות בין ההגנה ובין האצ"ל ,היו סיבות שונות לכד שאנשים העדיפו לשמור
*
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את הניירות אצלם בבית ,מי במטבח מי מתחת למיטה בקיבוץ .אני עסקתי בזה לא מעט,
ואפשר לכתוב על כר ספר מעניו :היכן מצויים מיסמכים בעלי חשיבות היסטורית .רק
מיעוטם הגיע לארכיון שאליו צריכים היו להגיע.
כלומר ,בשעתם היו המקורות הכתובים דלים )אני בטוח שבינתיים הדבר הזה השתפר
הרבה( ,לא היו מרוכזים ולא מאורגנים כל צורכם .לא היתה שיטה אחידה של תיוק .אני
זוכר ,דרך משל ,כי את רשימת שדות התעופה של  ,1948גילינו בעותק אחד בתיקים של
חיל הרפואה .מדוע חיל הרפואה ? כיוון שעליו הוטלה הדאגה לרופאים באותם השדות.
בשום מקום אחר לא מצאנו את רשימת שדות התעופה .ואפשר לספר קוריוזים הרבה.
כאמור ,אני יודע כי המצב השתפר מבחינה זאת ,אבל דומני שעד היום אינו מספק.
ומכל מקום במיסמכים הכתובים אין די כדי לתאר תיאור רצוף של מלחמת העצמאות
ויש צורך בהשלמתם על ידי גביית עדויות בעלפה .לא תמיד זכרונות המופיעים בעתוני
יום שישי משמשים מקור היסטורי בדוק .כאשר אדם יושב בביתו ועתונאי מראיין אותו
ורוחו טובה עליו הוא עלול לספר ככל העולה על רוחו .לא תמיד יש מוקדם או מאוחר
בסיפורים האלה .סיפור השייך לתקופה אחת משתלב בתקופה אחרת .ברור שאין אדם
נעשה קטיגור לעצמו; כל מי שמספר )ובטבע הדברים אדם צריך לחיות עם עצמו(,
מדבר טובות בעצמו ולא תמיד מדבר טובות בכל חבריו ,בפרט כאשר מדובר בכשלון.
כלומר ,מתחייבת כאן גביית עדויות על ידי אנשים היודעים מה לשאול ועל יסוד מה
לשאול .זה מחייב מנגנון; זה מחייב אנשים מסורים ומנוסים .בשעתו לא הצלחנו לעשות
זאת באופן שיטתי ,הייתי אומר שבעצם הצלחנו רק "לגרד" על פני השטח .כיום המצב
השתפר ללא כל ספק גם מבחינה אחרת :היום ברור לנו הרבה יותר מה התרחש בצד
השני .זאת היא מעלה מבחינת כתיבת ההיסטוריה ,שיכול להיות בה גם חסרון .מפני שאם
אתה בא לשפוט היום או לשחזר היום החלטות ושיקולים של התקופה ההיא ,אסור
לך להביא בחשבון את המידע שהגיע לידיך לאחר מכן .היום קל לנו מאד לומר כי
בירושלים ניתן היד .לעשות הרבה יותר .מי שקורא את הזכרונות של גלב פחה ורואה
באיזה היסוסים כבדים נכנס המפקד הזה לארץישראל; באיזה פחד ,פחד אימים ,מפני
פיזור יתר של הכוחות ופחד מחוסר נשק ותחמושת .הוא ראה את עצמו מסכן .מדוע ז
מפני שלא היתה לו תחמושת לפי התקן הבריטי .הוא לא הביא בחשבון כי הפער בין התקן
הבריטי והתקן הבלתי קיים שלנו היה גדול פי עשר ,וזה הרי היה הדבר החשוב.
לירושלים לא רצה גלב פחה להיכנס כלל .זאת היתה שעת ביןהשמשות בירושלים .עדיין
לא היה לגיון והכנופיות של ערביי ארץ ישראל שהיו מאורגנות בעבר ,שוב לא היו
מאורגנות ככוח צבאי .היו שני לילות של ביןהשמשות ,שלטרון היתד .ריקה ,מפני
שקאוקג'י אמר )בזה באמת היה דייקן( :הגיע  14במאי ,אני עשיתי את שלי ואני הולך.
הלגיון אמנם לא נכנס עדיין אבל הוא קיבל פקודה להיכנס .אך בין אם קיבל פקודה
ובין אם לאו ,העובדה היא ,שהוא פינה את לטרון לפני שהגיע כוח של הלגיון להחליף
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אותו .קל לנו כיום להיות חכמים לאחר מעשה ולהגיד ,מדוע לא הגבנו כך אלא הגבנו
אחרת .אבל בכל זאת צריך להביא בחשבון את המידע הנמצא בידינו ,ויכול להימצא
בידינו ,עכשיו .היום אנחנו יכולים לשחזר את הקרבות שהתנהלו בשטחים שאחרי 1949
נשארו בידים ערביות .עד  1967לא יכולנו לשחזר את קרב ג'נין במקום התרחשותו ,לא
יכולנו לעשות זאת בלטרון ובגוש עציון .היום יש לנו אפשרויות שלא היו לנו אז ,ודומני
שצריך למצות אותן.

התנגשות בין שתי זכויות
אחרון אחרון אני רוצה לנגוע בנקודה שלצערי כבר עלתה בבית משפט ,ואני מפקפק
קצת אם זהו המקום וזהו הזמן להעלותה .כוונתי לדילמה הקיימת אצלנו ולא רק
אצלנו בין הבעלות של המדינה על מסמכיה ,בעלות שהיא מנומקת ,ובדין ,והשימוש
במסמכים על ידי חוקרים .ישנה בעיה של קניין אינטלקטואלי וישנה בעיה של אינטרס
הציבור ,בעיה של סודות מדינה .יש מדינות הפותחות את הארכיונים אחרי שלושים
שנה ,וגם אז אינן פותחות את כל הארכיונים .יש מדינות העושות זאת לאחר חמישים
שנד ,ולמעלה מכן .מתוד כד שהדברים שנעשו ,בשם המדינה נעשו ,ועל דעת המדינה
נעשו ,המסמכים הקשורים בהם הם בבעלות המדינה .זה אינטרס לגיטימי .אינטרס לגיטימי
לא פחות הוא האינטרס של הציבור לדעת ושל ההיסטוריון לנתח ,ללמוד ולהקנות את
הדעת לציבור .לכאורה אלה שני אינטרסים שאינם מתיישבים זד .עם זה ,מפני שכאן
מתנגשת הזכות של המדינה לשמור על סודותיה ,כלומר למנוע  stpdמחוקרים בזכותם
של הציבור ושל החוקר לדעת.
אינני בטוח אם ביררנו איפעם את הבעיה הזאת באופן יסודי וניסינו למצוא לה פתרון.
תיאורטית יש כמובן אפשרות לומר :בסדר ,אנחנו נאפשר לחוקר לחקור אבל לא נאפשר
לו לפרסם .אני יודע שלגבי דברים מסויימים בתולדות צה"ל זה היה הקו שנקטו בו.
אינני חושב שזאת היא דרך יעילה .שתי סיבות לדבר) :א( היסטוריון רציני העוסק
במחקר רוצה שהיסטוריונים וציבור שוחרדעת יוכלו לקרוא אותו .אחרת הוא עובד
בשביל קהל שאיננו קיים ,והוא גם עובד בלי שמישהו יוכל לבקר את עבודתו .עבודתו
נעשית בחלל ריק .יתר על כן ,האינטרס של הציבור לדעת והזכות של הציבור לדעת
אינם באים על סיפוקם בדרך זאת .ישנה אפשרות של פתרון חלקי בעזרת הצנזורה.
הצנזורה במדינת ישראל היא דבר מקובל ,שכמעט איננו מעורר תרעומת .הצנזורה
מבוססת על הגדרות מדוייקות מהן העובדות היכולות להביא תועלת לאויב .ואם הצנזורה
היתה אומרת שאסור לפרסם את מיקומה של יחידה צבאית בהווה אבל מיקומה של
יחידה צבאית לפני עשר שנים איננו בגדר סוד ,זאת היתה החלטה שאפשר לקבל אותה.
באה בחשבון גם האפשרות שהמדינה תגיד :הואיל ואינך יכול להגביל את החוקר ,שהרי
לא תוכל להעמיד שוטר ליד כל חוקר הנכנס לארכיון כדי להבטיח שהוא יקח רק תיק
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מסויים ולא יקח את התיק שלידו ,או שמתוך תיק מסויים יקרא רק את המיסמך שאתה
רוצה שיקרא בו ולא את המיסמך שלידו ,לפיכך אנחנו הממשלה תובעים לעצמנו
זכות וטו על בחירת החוקרים .אני הייתי אומר שאין להסכים שזאת תהיה זכות בלעדית
של הממשלה .הייתי אומר שאנשי מקצוע הם שצריכים לקבוע רשימה של אנשים,
שמבחינה מקצועית מוסמכים לערוך את המחקר ,והמדינה תוכל לבחור בפלוני ובאלמוני
מתוך הרשימה הזאת .אני חושב שזהו פתרון לגיטימי; זהו  אגב  פתרון הנהוג
במדינות אחרות .פתרון שאיננו לגיטימי ,לדעתי ,הוא שאנשים שהיתה להם נגיעה ישירה
באירועים יהיו אלה שיחליטו מה יפורסם .זה עיקרון הנוגד כל כתיבה היסטורית שיטתית.
לא יתכן שהנחתום יעיד על עיסתו .לא יתכן שאיש שיש לו אינטרס עליון ,מפני שכל
תדמיתו או חלק ניכר מתדמיתו מתבסס על הדברים שיתוארו ,יהיה זה שיחליט מה יתפרסם
ומה לא יתפרסם .אני נוטה לחשוב שהמדינה צריכה להיות נדיבתלב מאד מבחינת הקניין
האינטלקטואלי .ברור שהיסטוריון הבודה דברים מליבו איננו היסטוריון .היסטוריון צריך
להתבסס על מיםמכים .אלא שהוא איננו מפרסם את המיסמכים כמות שהם .הוא תורם
תרומה משל עצמו לעיבודם של אותם המיסמכים ,ואני נוטה לחשוב ,שהצד של הקניין
האינטלקטואלי הוא צד שצריך להיות מישני .כנגד זה הצד של אינטרס הציבור והאינטרס
הממלכתי הוא לגיטימי ,הוא חייב לבוא לכלל ביטוי ,אבל צריך להגיע להגדרה ברורה,
מהו הביטוי החוקי של האינטרס הלגיטימי הזה.
אם אינני טועה ,אין עד כה הגדרה ברורה .הדברים נחתכים בכל מקרה ומקרה לגופו.
ואינני יודע אם הדבר הוא לתועלת היסודיות וההמשכיות בעבודה ההיסטורית .אני רוצה
לסיים ולומר כי אני שמח ששנת הכ"ה למדינה גרמה להתעוררות ,ולהתחדשותה של
ההתעניינות במלחמת תש"ח .נדמה לי שלא היתה תקופה מאז ועד עתה ,שאנשים רבים כל
כך התעניינו במידה כזאת במלחמת העצמאות .אך אני חושש שההתעוררות הזאת תהיה
בת חלוף ולא תשאיר אחריה משקע לאורך ימים .ויש לצאת ביוזמה ,שתביא בעקבותיה
יתר התמדה בניצולה של ההתעוררות ,כדי למצות את מה שניתן בהיסטוריוגראפיה של
מלחמת העצמאות.
לסיכום אביא מכתב ששלח בןגוריון אלי ב 23בנובמבר  ,1954בו הוא מביע את דעתו
לגבי כמה מן הבעיות שהועלו כאן.





לסגן אלוף לורד שלום רב ,מה שאתה אומר בכלל על ההיסטוריה מסופקני אם זה נכון
לגבי תולדות מלחמת העצמאות .סוף סוף היה זה מבחינת היסטוריה כללית מאורע מצומצם
במקום בזמן ובמספר האנשים שהשתתפו בו .חודש אחד בערך אחרי הכרזת המדינה אחר
כך עשרה ימים בגמר ההפוגה הראשונה ,המערכה בדרום בסוף אוקטובר עם המצרים
בלבד ,המערכה הקצרה והסופית בסוף אוקטובר כמדומני והמערכה הסופית עם המצרים
בדצמבר תחילת ינואר .קצת יותר אולי ההיסטוריה של הקרבות הקודמים עם ערביי
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ארץ ישראל וכנופיות מעבר לגבול .אבל גם כאן ההיקף הוא קטן ,קטן מהקרבות שבאו
אחר כך וחשובה לא רק ההיסטוריה.

הדבר המייחד במלחמה זו הוא שמצד אחד עמדו מדינות ותיקות עם צבא מסודר מזמן
ובצד שני מדינה שזה רק לפני  8שעות הוכרז להלכה על קיומה .ולא היה לה צבא,
לא ציוד ולא קאדר פיקודי .ויש לברר ולהראות מנין בא כוח האדם שנהפך בןלילה
לחיילים לוחמים ,מנין קיבלו הכשרתם הנפשית והמקצועית ,מנין באו המפקדים ,היח
רכשו נסיון צבאי וכשרון פיקוד ,הופיעו פתאום הכלים הציוד הצבאי והנשק .מה הכשיר
ישוב לא ממלכתי להיהפך בןלילה ,הפעם פשוטו כמשמעו ,למדינה ואנשים ציוויליים
לצבא לוחם ומנצח ,ואיך הוכנו הכלים והמכשירים .ברור שיש גם לספר על הקרבות,
ועל הנקודות הגיאוגרפיות וההיסטורית שבהן בוצעו כלומר ההיסטוריה האופרטיבית,
אבל נחוץ שהקורא יבין שהיה כאן מעין דאוס אקסמכינה .ולי נדמה שרק עכשיו ועוד
יותר קל היה לכתוב היסטוריה זו כי המקור העיקרי היה קרוב וטרי והם האנשים המעורבים
בקרבות ובהכנות ברכש ,בתעש ,בהגנה ,בפלמ"ח ,ביחידות הצבאיות במלחמת העולם
השניה .אין מקור מהימן כאנשים שעשו הפעולה .זכרונם לפעמים עלול להטעות ,זה אפשר
לברר על ידי תעודות ואנשים אחרים ,אבל איני מאמין בטיב היסטוריה הנתמכת על
תעודות בלבד.
'תעודות הן מקריות מקוטעות ולפעמים חסר בהן העיקר .בלי שיחות עם האנשים האחראים
והמעורבים בפעולות עצמן ולמיצוי השיחות נחוצה גישה קריטית והשוואת החומר אין
לכתוב תולדות מלחמת הקוממיות .שיטה זו אולי לא טובה בשביל כתיבת מלחמת העולם
אבל מלחמה זעירה וקצרה בערך במלחמתנו זוהי השיטה היעילה היחידה .יש חומר רב
מעזבון הלוחמים והנופלים ורוב האנשים שעשו המלאכה לפני המלחמה ובשעתה עורם
חיים וברשותם יש ידיעות ששום תעודה לא תתפוס מקומן ולא תתחרה בהן .ידיעות אלו
יש לסמן ולבדוק היטב אבל זהו המקור העיקרי גם במהלך הקרבות ביהוד מה שקדם להן'.
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אני מבקש להציג את הבעיות של עבודת השדה ,שבהן נתקלנו בעבודתנו בעת מחקר

ההיסטוריה הצבאית של ארץישראל בכלל ושל מלחמת העצמאות בפרט.
ראשיתה של העבודה בחקר הקרב בתלחי .כאשר החל אלעזר גלילי במחקר הופתענו

מן העובדה ,שלא החל את חקירותיו בשאלות על סדר הכוחות של המגינים או של האויב
או בשאלות על כמות הנשק ועל הטאקטיקה .הוא התחיל את שאלותיו בנסיון לבדוק את
אופי הקרקע ,את בעיית התחבורה ואת מצב הכבישים ,את מזגהאוויר באותו חורף
בצפון ועוד .תחילה לא הבינונו את הקשר שבין שאלות אלו לבין הקרב .שיחזור הנתונים
היה קשה והאגדה שאפפה את ההגנה על תלחי ואשר קידשה אותה והפכה אותה לסמל 
הפריעה למחקר .היינו בטוחים שאנו מכירים את הקרב לפרטיפרטיו והנה התברר
שהתמונה איננה בהירה כלכך.
רבים מן המגינים כבר לא היו בין החיים .היינו חייבים להתגבר הן על האגדה והן על
המחסור בנתונים .כך אירע גם כשחקרנו ,דרך משל ,את הגנת חולדה בשנת תרפ"ט .המחקר
התנהל בעקבות הנסיון שרכשנו ועל כן יצאנו עם בעלי העדויות מן החדר הסגור והלכנו
עמהם אל השטח .התברר כי מתן העדויות במקום ההתרחשות מסביר דברים רבים שעדות
בכתב אינה יכולה להסביר .רק בשטח ניתן היה להבין את הסיפורים על החרדה ,על
הלילה ,על היער הבוער מסביבו של הבית הבודד והשפעתו על המספרים וכר' .התגלו
עובדות שגרמו מפחנפש לפחות למשפחה אחת ,משפחתו של אפרים צ'יזיק שנפל בקרב
ואשר במשך חמשעשרה שנה נאמר עליו ,שהיה מפקדו של המקום .הדבר נעשה 
כך הסתבר כדי שהבריטים לא יחפשו את המפקד בין הניצולים .אפרים היה סגן
המפקד ואילו אברמסון פקד על הפעולה.

זכות הראשונים לפעולה 'מחוץ לגדר'
ובכן ,חקר העדויות עדיף אם יקבע ככל האפשר במקום ההתרחשות בזהירות ,בקפדנות
מירבית ותוך רתיעה מן החפזון .מובן שבתחקירים מסוג זה עולה הבעיה של האמת
הסובייקטיבית של בעלי העדות .לאורך כל הדרך נתקלנו בקיומן של אמיתות הרבה
על אודות אותו מאורע עצמו .ידוע הסיפור על כעשרה ממגיני דגניה ,הזוקפים לזכותם את
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זריקת בקבוק המולוטוב על הטאנק הסורי .כשחקרתי את תקופת הנוטרות לצורך הכנת
הספר "לאש ולמגן" התרכזה אצלי רשימה של שנים עשר ישובים ושל נוטרים וסרג'נטים
שפעלו בהם ואשר טענו כי להם זכות הבכורה לפעולה "מחוץ לגדר" בתקופת מאורעות
 .19391936מקובל היה להניח כי הראשון לפעול 'מחוץ לגדר' של קרית ענבים היה
יצחק שדה ועמו קבוצת החי"ש הירושלמית .אבל יש מספר אנשים ומספר משקים הטוענים
כי הבכורה מגעת להם .דומני כי תופעה זאת נובעת מכך ,שבתקופה מסויימת מתפתחים
דפוסיתגובה דומים מכוח אותן הנסיבות כמו ,למשל ,קיומו של נשק חדש ואימון
האנשים להשתמש בו ,או התפתחותה של מחשבה טאקטית הנובעת מתנאי שטח דומים
או מאישביעות רצון מן הדפוסים הקיימים וחיפוש אחרי דפוסים חדשים .יוזמות אלה,
שניצניהן כבר הופיעו בקורסים מסויימים ,באו לידי ביטוי בישובים שונים אליהם
עברו בוגרי אותם קורסים .באותה תקופה של פעילות במחתרת ,כשאיש לא ידע על
פעולות חברו והתקשורת היתה רופפת ,טבעי היה שכל בעל יוזמה סבר )ובמשך שנים
גם חי בהכרה כזאת( שהוא היה הנחשון ובעל זכות הראשונים ליציאה אל 'מחוץ לגדר'.
הוא הדין לגבי השאלה למי שמורה זכות הראשונים של הקריאה 'אחרי!' ,שהפכה אחר
כך למושג מהותי ,לעולם שלם.

פער בין עדויות
במחקרינו נתקלנו בפרשיות סתומות לא מעטות שקשה היה לפזר את הערפל סביבן בשל
היעדר מקורות ועדויות .דוגמא לפרשה סתומה כזאת היא השיירה של חטיבת 'כרמלי',
שיצאה למנרה במיבצע יחיעם .עלאודותיה ידועה רק עובדה אחת :השיירה שיצאה
אז לדרך היתה כוח אדיר במושגים של אז היא כללה שישה משורינים .לפתע ,באמצע
הדרך ,סבה השיירה על עקבותיה .עדויות האנשים מספרות כי רץ אופנוע השיג את
השיירה ומסר פתק למפקדה .מה היה כתוב בפתק ?  זאת אין איש יודע .לאחר שקרא
את הפתק פקד המפקד על השיירה לסוב על עקבותיה ולחזור לנקודת היציאה .מפקד
השיירה נהרג ,הפתק לא נמצא וכל חקירותינו בשאלה זאת עלו על שרטון .למרות
מאמצים רבים לא הצלחנו לגלות מי נתן את ההוראה לסגת ומה היו שיקוליו.
לפעמים נמצאים העדים אך אין אפשרות ליישב בין העדויות .ידוע ,למשל ,על משא
ומתן שהתנהל בין נציגי ההגנה לנציגי האצ"ל על חוף הים של תלאביב בעניין האנייה
'אלטלנה' .הנציגים ישבו כל הלילה בחדר אחד ואין שום הסכמה לגבי מה שנאמר בו:
האם הוסכם למסור את הנשק או להפקיד את הנשק ? מה היתה ההבטחה שניתנה
עלידי נציגי ההגנה ולמה התחייבו נציגי האצ"ל? זה היד .משאומתן מכריע ביחסי
ההגנה עם האירגון הצבאי הלאומי ,אבל אין לנו גירסה אחידה לגבי מה שהתרחש.
קימים מקורות בעלי ערך עצום ,שפיענוחם הוא משימה לא קלה .החשוב בהם הוא יומן
המערכה של דוד בןגוריון .יומן מערכה זה הוא אולי היומן האחד והיחיד מתקופת
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מלחמת העצמאות שנרשם יום יום ושעה שעה .מחקר ההיסטוריה של מלחמת העצמאות
מחייב עבודה אינטנסיבית על היומן ,ממנו אפשר להפיק נתונים לא רק על מהלכי קרבות
אלא גם על ההתגייסות וההתנדבות ,פרשות רכש והצטיידות וכד' .אבל לא תהיה זאת
משימה קלה משום שפרטים שונים נכתבו בשמות קוד ,שפירושם היה ידוע למחבר
היומן בלבד.

תחקירים לפני היווצרות הדימוי
כאשר ביקר בישראל גנרל ס' ל' א' מארשאל טען כי יש רק דרך אחת לאמת את העדויות
לשוחח עם החיילים לפני שהם יוצרים לעצמם את הדימוי העצמי שלהם לגבי ההתרחשויות
ודבקים בו .מארשאל טען כי מירווח הזמן הזה קצר ביותר חצי שעה או שעה לאחר
הקרב .יש לתחקר את הלוחמים בעודם עייפים ומזועזעים ,בעודם טרודים ובטרם הספיקו
להתאושש ,להרהר ולעכל את ההתרחשויות .מארשאל צירף ליחידות הלוחמות צוותים
שציפו לחיילים ותיחקרו אותם מיד אחרי שובם מן הקרב .אנחנו ,כמובן ,לא היינו יכולים
ללוות את הלוחמים ליווי צמוד מסוג זה והיינו חייבים להסתמך על מכתבים ועל דוחו"ת,
שנכתבו אחרי הפעולה .אך למרבה הצער דוחו"ת נכתבים בדרך כלל בתקופות של רגיעה
ולא בתקופות של פעילות מתמדת .כך נוצר חוסר איזון של המקורות .ולפי שהתחקירים
והעדויות נעשו לאחר זמן ולעיתים לאחר זמן רב התגלה פער עצום בין שתי עדויות
ביחס לאותו מאורע עצמו .אחת הדרכים לנסות לברר את הבדלי הגירסאות הוא להיעזר
בתצלומים .תצלומים עשויים לעורר את הזכרון ולשנות את העדות .בעל העדות נזכר
לפתע בפרטים אחרים וסיפורו מקבל צורה אחרת מזו שהיתה לו קודם לכן .האירועים
מתערבים אצל האנשים והם נוטים לשכוח תאריכים או להחליפם בתאריכים אחרים.
תצלומים או יציאה לשטח מקילים על הזכרון .כך ,למשל ,נפתר ויכוח חריף בין שני
קצינים ,שהיו ידידים טובים ,ביחס לאירועי אחד הקרבות המכריעים ליד אשקלון .כשיצאנו
עם שניהם לשטח ההתרחשות התברר כי מיקומם באותה תקופה הוא שהביא להבדל שבין
הגירסאות ,וזאת משום שביניהם הפריד תל .איש מהם לא יכול היה לראות את הנעשה
במקומו של השני .על אנשיו של הראשון היו ארבע הסתערויות מצריות ועל אנשיו
של השני רק שתי הסתערויות .שני המפקדים דיברו אמת ותוך נאמנות לעצמם.
.

רוח הקרב
למנין המקורות יש להוסיף את מיסמכי האויב ואת תחקירי השבויים במיבצע סיני נערכו
תחקירי השבויים בשטח ממש .אולם התברר כי טמונה בתחקירים הללו סכנה לא מעטה.
השבויים מוכנים לספר דברים שלדעתם מבקש החוקר לשמוע אותם ,ורצונם להשביע
את רצונו של החוקר מסלף את האמת .אכן ,חקר האמת הוא מעשה מורכב מאד .באירלנד
עמדו כותבי ההיסטוריה לפני בעיה דומה לזו שלנו :גם הם חקרו הרבה ,דובבו עדים,
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ולבסוף היה העד חותם על נוסח עדותו בנוכחות נציגי הפלגים השונים של המחתרת
האירית  וזאת למעלה מעשרים שנה אחרי שאירלנד קיבלה את עצמאותה .סדר עבודתנו
היה אף הוא מורכב .ראשית קראנו את מירב החומר שבכתב ,לאחר מכן עיינו במפות
ובתרשימים שונים ורק בשלב השלישי פנינו לעדויות ולתחקירים של הדרגים השונים
במטרה להגיע עד הדרג הלוחם הזוטר .לאחר שהיה כל החומר ברשותנו והוא אומת עם
המקורות האחרים ,פנינו שוב לאנשים כדי לברר שאלות שנותרו סתומות או בלתי ברורות
דיין .וכל אלה עדיין אינם מבטיחים כי החוקר הגיע למיצוי האמת ההיסטורית .יש מאורעות
שאין כלים לשקול אותם .קשה לשקול ,למשל ,את רוח הקרב ,קשה לזהות את נקודת
השבירה וכר .בקרב על רמת יוחנן ,למשל ,הגיעו הלוחמים אל נקודת השבירה ,אך כאשר
עמדו לסגת הבחינו כי גם בקרב הדרוזים החלה תזוזה .הדרוזים נשברו באותו זמן עצמו
ואנשינו אימצו את כוח רצונם מעבר לנקודת השבירה  וזכו בקרב.

מיסמכים נעלמים
אכן ,לעיתים צפוי מפחנפש .כזה היה חלקנו כשיצאנו בחברת הנשיא המנוח יצחק בן
צבי לחפש את ארכיון 'השומר' ליד פוריה .האדם שהחביא לדבריו את הארכיון טען
שהמקום נמצא בוואדי וסיפר כי 'היה ליל ירח .הלבנה היתה על ראש ההר .הפרדות היו
פה ובאמצע בדיוק קברתי את זה בוואדי /בעזרת אלוף פיקוד הצפון דאז ,משה דיין,
יצאנו עם טרקטור ומגלי מוקשים וחרשנו את האזור כולו .למרבה הצער לא העלינו דבר
וארכיון 'השומר' עדיין לא נמצא.
יש גם תיקים סגורים שאתה יודע את מקומם אד אינך יכול לנגוע בהם .למפקד החוף בתל
אביב ,בימי 'אלטלנה' היה יומן ,שבו תיאר את ההתרחשויות .האיש מת ובנו הפקיד את היומן
יקר הערר בכספת באנק ואינו מוכן למסור אותו לחוקרים שכן אביו ביקש בצוואתו,
שלא יוציא את החומר מתחת ידו כדי לא לעורר את הפרשה מקברה .חומר שעשוי היה
לסייע הרבה בהבהרת האירועים הדראמטיים על החוף אינו יכול לסייע באופן זה לחוקר.
אסכם בדברים על אחת הסכנות הגדולות של ההיסטוריון הצבאי :לעיתים מנסים כותבים
לעשות קצת היסטוריה בעצמם .ההיסטוריון חייב להקפיד על כך שיהא תמיד משרתם של
המאורעות ולא בודם .טרבליאן ,בהקדמה לספרו על גריבאלדי ,כתב שהחליט לפרסם
את ספרו משום שעברו שנים וכבר קיימת פרספקטיבה מסויימת לגבי האירועים .ההיסטוריון
חייב בפרספקטיבה ובאיזון :מרחק רב מדי מן ההתרחשויות מקשה על המחקר ואילו קירבה
יתרה מקשה על המחקר ועוד יותר על פירסום המחקר .על חקר השדה של ההיסטוריה
הצבאית ועל כותביה כבר נאמר 'שגיאות מי יבין ,מנסתרות נקני .גם מזדים חשוך עבדך
אל ימשלו בי ,אז איתם ונקיתי מפשע רב'.
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אפתח בוויכוח עם אותם שטוענים נגד החכמה שלאחר המעשה .דומני כי חכמה שלאחר
מעשה מועילה הרבה יותר מטיפשות שלאחר מעשה .חושבני גם כי רבים מדי אינם
נכונים ללמוד את העובדות ואת לקחי העבר בהסתייעם בסיסמה' ,שאץ רבותא בכך להיות
חכם לאחר מעשה' ,ובהצדיקם ,לאחר מעשה ,מעשים של שטות .מותר ללמוד גם לאחר
מעשה .ההיסטוריון ,החוקר לאחר מעשה את מה שאירע ,מצוייד תמיד במידע רב יותר מזה
שהיה בידי האנשים שפעלו בתקופה הנחקרת .אמת ,עליו להיזהר בדברי ביקורתו
ולהצמידם אל הקונטקסט ההיסטורי הנתון ,אבל חשוב שיהא 'חכם לאחר מעשה' .חכמים
לאחר מעשה עדיפים על פני אלה החוזרים על כל שגיאות העבר ,ואינם תורמים אלא
מישגים נוספים משלהם.

נתנאל לורד רמז על כך ,כי במבט לאחור ,מלחמת העצמאות ,היא בעצם רק אפיזודה אחת
מתוך שלשלת מאורעות של מלחמה ממושכת מאד :מאורעות  ,20מאורעות  ,21מאורעות ,29
מאורעות  ,33מאורעות  ,3936מלחמת העצמאות  ,1948פעולות התגמול ,מבצע קדש ,עוד
פעולות תגמול ,מלחמת ששת הימים ,מלחמת ההתשה וכו' .לא כאן המקום להסתייג
מהפאטאליזם הנובע מגישה זו ,שכן לא רק בשל פאטאליזם זה אני חולק על נתנאל לורד.

הישוב על סף הכחדה
מבין המאורעות שמניתי ,ניתן לקבוע כי מלחמת העצמאות היתד ,המאורע החשוב ביותר.
היא שגרמה לשינוי המהותי ביותר מכולם ,הן בתנועה הציונית והן בעולם הערבי .היא
היתד( המערכה הכבדה מבחינת האבירות שלנו והגדולה במשמעותה המדינית והצבאית.
לעניות דעתי היתד .מלחמה זו האירוע היחיד בהיסטוריה של התנועה הציונית ,אולי
לבד מתקופת מלחמת העולם הראשונה ,בה נמצא הישוב היהודי בארץישראל על סף
הכחדה .זה לא קרה קודם לכן; סכנה כזאת לא עמדה על הפרק אחר כך .אני מציע על כן
שנתייחס למלחמת העצמאות כאל תופעה מיוחדת במינה ,שגרמה מפנה ממדריגה ראשונה.
עצם העובדה שנתנאל לורד ואנוכי מכנים אותה 'מלחמת העצמאות' ,מדגישה כי אנו
חושבים כי התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל השיגו באמצעותה מדינה יהודית

עצמאית .ולוא רק בגלל יחוד זה ,ראויה מלחמה זו לטיפול היסטוריחינוכי מיוחד.
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עתה יש ברצוני להציג חלק מן הפרובלימאטיקה שנתקלתי בה בעבודתי שלי .היסטוריונים
שונים טוענים כי מדע ההיסטוריה דומה במקצת לפאתולוגיה :מנתחים את הגוף המת,
קצת באכזריות ,לא באותה דרךארץ שבה מנתחים את הגוף החי .לומדים את אשר קרה,
מפיקים לקחים; רוב המימצאים מעשירים את התיאוריה הרפואית וחלקם אף תורמים
לרפואה הפראקטית.
השוואה זו נסבלת כשהיא נוגעת בהיסטוריה שאינה בתזמננו .מהו דינה של ההיסטוריה,
כזו של מלחמת העצמאות ,שהתרחשה רק לפני עשריםשלושים שנים ל  /vsaשבו אנו
חיים עשריםשלושים שנים אינן תקופה ארוכה .בהיסטוריה מודרנית מאד ,שנהוג לכנותה
היסטוריה בתזמננו ,עומד ההיסטוריון בפני אתגר מדעי ומוסרי ,כמי שמנתח באיזמלו המדעי
את הגוף החי .חלק ניכר מן האישים ומבני השיכבה הבוגרת חי עדיין ,וכל היסטוריון המנסה
לנקוט באמותהמידה המדעיות המקובלות עליו ,בטענה שהוא מחפש את האמת ,מוצא
עצמו פוגע באנשים חיים ופעילים המתייחסים אליו ,ובדין ,כאל אדם המחטט במחדליהם,
במישגיהם או במעשיהם הטובים .אני מניח כי זאת הסיבה שארכיונים סגורים ,בדרך כלל,
לפחות כדי דור או שניים.

לקחים מעבר קרוב
איני יודע אם בישראל יחליטו לנקוט לפי הכלל של שלושים שנים או חמישים שנים.
אינני יודע אם המחוקק במדינתנו יתפנה לתת את דעתו לנושא זה .עובדה היא ,שרבים
מן החוקרים העוסקים בחקר תולדות הישוב בארץ ישראל בעידן המודרני ובתולדותיה של
מדינת ישראל ,עומדים בפני מצב שבו חלק גדול מן הארכיונים נעול בפניהם .מי שרוצה
לחקור בצורה מדעית את תולדות מלחמת העצמאות ,לא לכתוב מחקרים פנימיים של יפי
נפש ,המקובלים על השלטונות; מי שרוצה לחקור באובייקטיביות ,לפרסם ולבקר ,נזקק
לחומר עובדתי .לאדם כזה קשה להגיע לארכיון כלשהו ,לא לארכיון צה"ל ולא לגנזך
המדינה .ישנם קשיים גדולים למדי גם בארכון הציוני ואפילו בארכיון תולדות ההגנה,
שאמור להיות פתוח יותר .צריך לקבל אישורים ופתקים ואישורי אישורים ,ומי שאמון על
הדימוקראטיה הליבראלית נוסח בריטניה ,ימצא עצמו מופתע מן הגישה הביורוקראטית

הנקוטה במדינתנו.
ישנה סיבה מדוע יש טעם לגנוז מיסמכים לתקופה של דור .המדינאים והמנהיגים של כל

עם זכאים להחליט את החלטותיהם בחופשיות ,מבלי לחשוש שכעבור עשרים או עשרים
וחמש שנים ,בעודם בחיים ,ואולי עדיין במלוא כוחם הרוחני ,יקומו עליהם ההיסטוריונים,
יחטטו במשגיהם והחומר ינוצל לרעתם בשדה הקרב הפוליטי היומיומי .מעצבי המדיניות
זכאים אומנם להגנה על ידי חוק המדינה ,אולם יש לזכור כי אנחנו חיים במאה מאד
אינטנסיבית ,בה העניינים משתנים במהירות מדהימה ובקצב מסחרר .חשוב ביותר ,על
כן ,שיתקיים מחקר מדעי העוסק בהיסטוריה בת זמננו גם למען העניין והסקרנות
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האינטלקטואלית ,וגם לשם הפקת הלקח ,לא רק מתקופה שזמנה לפני שני דורות ,אלא
מאירועים שהתרחשו זה מקרוב .לקח זה חשוב מאד במקצוע הצבאי .אני משוכנע שהלקח
חשוב גם למדינאים ולכלכלנים.
אני חושב כי המחקר הרציני שהתפרסם עד כה על מלחמת העצמאות הוא אפילו פחות
מדל Text Bookn .ההיסטורי הטוב ביותר על אודות מלחמת העצמאות הוא ספרו של
נתנאל לורד ,ויש לי עליו הרבה ביקורת ,לא משום שנתנאל לא עשה כמיטב יכולתו ,אלא

משום שנמנע מניתוח ביקורתי ומחשיפה מספקת של הומר עובדתי .הגיע הזמן שייכתב
בעברית ספר יסוד טוב על מלחמת העצמאות ,שיתבסס על המקורות הנכונים )ישראליים,
ערביים ,בינלאומיים( שיחשוף גם דברים לא נעימים ,ויציג את האמת לפני הציבור,
כדי שנתחנך על מה שאכן קרה ולא על מיתוסים ,שלא היו ולא נבראו .שהרי ,בינתיים,
במאה העשרים ,בעידן של תקשורת ההמונים :העיתונאים עובדים ,מראיינים ומפרסמים;
מנהיגים ונושאי מישרות שונים כותבים ספרי זכרונות ,כשהם ערוכים ,לעיתים ,בכשרון רב
מאד .אנשים קוראים מכל הבא ליד ומגבשים לעצמם דעות .כך הולד ונוצר רובד הולד
ומעמיק של דעות קדומות .כשיתוגבר המחקר ויכתב אותו ספר יסוד מיוחל ואנשים יקראו
בו ,כבר יהיו הכל חדורים דעות קדומות ,וכשיגיעו אליהם מימצאי המחקר ההיסטורי
המדעי לא יקבלו אותם כדברי אמת.
הואיל ומלחמת העצמאות היתד .מאורע כה יחודי וחיוני ,אני חושב שהגיע הזמן ,שנפנה
את תשומת לבנו המדעית אליה .אם מדינת ישראל תחליט לפתוח את הארכיונים לחוקרים
שאינם דווקא יפינפש ומקובלים ,אלא גם בעלי חוש ביקורת ושאר רוח ,מוטב .ואם לאו
צריכים החוקרים במוסדות האקאדמיים לנקוט בשיטות של ניצול רב מימדי של המקורות
הגלויים ,מתוך הנחה שמוטב לחרוש את הניר הראשון מאשר להניח לשדה ההיסטורי
להמתין כחלקה לא מעובדת כדי דור או שניים.



ארכיונים ותחקירים
במאה העשרים ,המתאפיינת בשפע המופלג של דברי הדפוס המתפרסמים בה ,יכול היסטוריון
בעל חוש ביקורת ובעל הגיון שיטתי להשתמש ,קודם כל ,בשפע הזכרונות שכותבים
ומפרסמים ,חדשים לבקרים ,על ידי אנשים שונים ,אז על ידי לבלריהם ,רופאיהם ,מזכיריהם
ואפילו סופרי החצר שלהם .על מלחמת העצמאות יש חומר רב מסוג זה שהתפרסם בעברית,
ערבית ,אנגלית ואפילו בלשונות אחרות .צריך לדעת לקרוא את הדברים בעיון ,להבין את
מגבלותיהם הספציפיות של הכותבים ,להשוותם ולהצליבם בשיטתיות.
מקור מצויין שני הם העיתונים; וקודם כל הכרוניקה של התקופה הנדונה המתכוונת
לתאר באורח שוטף את האירועים שהתרחשו אז .מי שרוצה לדעת יותר על העובדות
שהתרחשו ,חייב לקרוא לא רק עיתון אחד או שניים אלא להשוות את האינפורמאציה
שנמסרה בעיתונים רבים ככל האפשר על אודות המאורע הקונקרטי .בנוסף לכרוניקה
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יש בעיתונים חומר מצויין שכבר רמזנו עליו ,כגון :עדויות ,ראיונות ,מאמרים ,פובליציס
טיקה אחרת מטעם הנוגעים בדבר ,המתפרסם לעתים מזומנות לאחר המאורעות עצמם.
חומר זה אינו חייב לכלול תמיד דברי אמת ,באשר ,בדרך כלל ,הוא מביע השקפות על
אותו אירוע מנקודת מבט אינטרסנטית .אבל מי שיודע לקרוא ולמיין בשיטתיות ולהצליב
ניגודים ,מסוגל ,על ידי הארה מכמה וכמה מקורות כאלה ,להגיע אל חלק נכבד מן האמת.
ואחרון אחרון ,חשוב מאד .האתגר המדעי המעניין ביותר לעוסקים בהיסטוריה בת
זמננו נעוץ בכך ,שניתן למצוא הרבה אנשים המוכנים להעיד עדויות ולהעניק ראיונות,
בתנאי שמצליחים לאתר אותם ולהבטיח להם דיסקרטיות ,כיאה לאנשי מדע .אם ניתן
להתפאר מעט בנסיוני ובנסיון תלמידי ,הרי בכמה מקרים הצלחנו להגיע כמעט אל
האמת לאמיתה .אביא רק דוגמה קטנה :ניסינו לבדוק אם אכן פרצו כוחותינו את השער
החדש של חומת העיר העתיקה בירושלים בלילה האחרון של קרבות עשרת הימים בחודש
יולי  1948במלחמת העצמאות .קראנו את כל הדיווחים שפורסמו ,קראנו ספרי זכרונות
של הצד היהודי ,והצד היהודי הרי מפולג בעניין זה :ישנה גירסת צה"ל ,ישנה גירסת
אצ"ל וישנה גם גירסת לח"י .קיימת אפילו גירסה נפרדת של .דב יוסף .ישנן גם מספר
גירסאות ערביות ,כמו גירסתו של עבדאללה תל ,ועוד כמה גירסאות ערביות שונות.
מתוך מכלול החומר והמידע הסותר קיבלנו תמונה בנוסח 'ראשומוך ולא הצלחנו לגבש
גירסה עובדתית של אמת משביעת רצון .הגענו ,איפוא ,לכלל מסקנה כי אין ברירה אלא
לאתר מפקד אחד או שני מפקדים שהשתתפו בקרב ולגבות עדות בשטח ,והדבר אכן
נעשה .סטודנט מעולה נפגש עם מפקד הכוח הפורץ של אצ"ל .האיש הביא את החוקר
למקום הפעולה ,ערך מירשם ואף הביא תמונות מן הימים ההם .התברר סופית ,מעל לכל
צל של ספק ,שכוחותינו לא עברו את השער החדש ,אפילו לא במילימטר אחד .זאת,
על סמך עדותו של אותו מפקד ישיר שהיה במקום ,אשר תמך את עדותו בתמונות מאז.
אני מביא את הדוגמא הקטנה הזאת רק כדי להמחיש כיצד ניתן במחקר של ההיסטוריה
בת זמננו להגיע קרוב מאוד לאמת מבלי להיזדקק לארכיונים .ככל שההיסטוריונים
המודרניים יהיו בעלי תושיה בשיטות עבודתם המדעית וישתמשו בדיסציפלינות שתוארו
לעיל ,כן יגדל הסיכוי שיצליחו לשכנע את המדינאים או את חברי הכנסת שיהיו יותר
ליבראלים בחשיפת הארכיונים .זאת לאחר שיבינו כי בלאו הכי מגיעים ההיסטוריונים
כמעט אל כל האמת גם בדרכים עקלקלות ושלא בדרך ישירה באמצעות ארכיונים.

תועלתו של המירשם הצבאי
כיוון שאנו מתמקדים כאן בעיקר בהיסטוריה צבאית ,רצוני להדגיש כי היסטוריון צבאי
אמיתי חייב להקפיד ולהשתמש בדיסציפלינה של המירשם ,הסקיצה .להיסטוריון יכול
המירשם לשמש תחליף מצוין להמון מלל .מירשם של אירוע צבאיהיסטורי אותו מצליח
ההיסטוריון לגבש ,לאחר שעיין וניתח את המקורות ,עשוי לחשוף את התמונה הבהירה
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ביותר לגבי מה שהתרחש ולהמחיש את האימרה הסיבית הקדומה הגורסת כי תמונה אחת
טובה מאלף מילים .המירשם מסייע הרבה גם במלאכת גביית העדויות בשטח .חוקר
טוב צריך לשכנע את בעל העדות בשטח לשרטט משהו יחד עם החוקר ,כדי להקנות
לעצמו מימד פלסטי .עשיתי משהו מעין זה לא למען עדות ,אלא למורי ורבי אל"מ
אלעזר )לסיה( גלילי במחקר שהוא ערך על מערכת רפיח בשנת  217לפה"ס .הוא ביקש
ממני להילוות אליו כדי למקם ולבדוק בשטח את מערכת רפיח בין אנטיוכוס השלישי
ותלמי הרביעי .לפני שיצאנו לשטח הפצרתי בלסיה גלילי שישוב ויקרא את המקורות
היווניים ,ובעיקר את פוליביוס ,כדי לתרגם את הכתוב בם למירשם; זאת כדי שאיש
כמוני יוכל לראות את תמונת הקרב באורח פלאסטי כסקיצר ,על נייר חלק .חשבתי כי רק
לאתר מכן יש טעם ללכת לשטח ולמקם את מערך הקרב על פי המירשם הקונקרטי .הכנת
המירשם על פי המקורות היווניים נמשכה כמה חדשים .אולם בסופו של דבר הצלחנו ,כך
אני מקווה" ,להלביש'' את המרשם על השטח תוך סיור במקום ,באורח מתקבל על הדעת,
על דעתו של פוליביוס ,על דעתו של לסיד ,גלילי ובעזרתי המעטה .נקווה שהעבודה תפורסם
כדי שהכל ייהנו ממנה .מי שעוסק בהיסטוריה צבאית יודע כי ההיסטוריונים והכרוניקנים
נהגו עד עיצומה של העת החדשה להשתמש במלל וכמעט לא ערכו מירשמים .המירשם,
הסקיצה ,הוא רעיון די מודרני ואני מציע להשתמש בו הרבה.

מקורות ערביים
אנחנו ,בהיסטוריונים ישראליים ,איננו מייחסים חשיבות מספקת לדיווחים הערביים
על מלחמת העצמאות .בשנים הראשונות לאחר מלחמת העצמאות תורגמו לעברית
שלושה ספרים' :בעיני אוייב' ) ;(1954מאחורי הפרגוד ) ;(1954ו ז כ ר ו נ ו ת
עבדאללה אל תל ) .* (1960עד היום לא פירסמה הוצאת 'מערכות' מהדורות נוספות
ועד היום לא פורסמו בעברית ספרים היסטוריים נוספים על מלחמת העצמאות שנכתבו
מנקודתהמבט של הערבים .לימוד השפה הערבית חשף לפני את נקודת המבט של
ההיסטוריוגראפיה והעמדה הפוליטיתצבאית האינטרסאנטית הערבית .קשה אומנם להגיע
אל מקורות ראשוניים ,או אל מיסמכים ערביים של ממש ,אבל הצלחתי להגיע להיסטוריו
גראפיה ערבית רבה .עארף אל עארף ,למשל ,כותב אמנם בשיטה ימי ביינימית ,אך
הוא תומך את דבריו במי שאמר לו כל פרט ,ממש 'ברחל בתך הקטנה' .ניתן לגלות
בטיעונים הערביים נקודותמבט נוספות המשלימות את התמונה לפרספקטיבה מעניינת
וחיונית מאד לאמת ההיסטורית .הדבר נוגע ביחס לצד הפלשתיני ,לגבי הליגה הערבית
כמייצגת את הקונצנזוס של העולם הערבי נגדנו ,וגם ביחס לכל מדינה ערבית בנפרד
*

התרגום העברי )בהוצאת מערכות( של זכרונות עבדאללה אלתל השמיט קטעים חשובים
מז המקור.
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במגמה לגלות את האינטרסים והתוכניות הספציפיות שלה .נדמה לי כי שטח זה של

לימוד וחקר המקורות הערביים של מלחמת העצמאות ושל המאבק המזויין הערבי
ישראלי כולו ,צריך לשמש כר פעולה חשוב לחוקרי ההיסטוריה בת זמננו של העולם
הערבי והמזרח התיכון ,האמונים על השפה הערבית ותולדות הערבים .היסטוריונים אלה,
בשיתוף עם היסטוריונים של התנועה הציונית והיסטוריונים צבאיים ,עשויים להוות
קבוצות מחקר שערכן לא יסולה בפז לצורך ענייננו .אין ספק שהיסטוריון צבאי העוסק
בסכסוך הערביישראל ,מן הראוי שיהא בקיא בדיסציפלינה של חוקרי המזרח התיכון
הערבי.

הדגשים פוליטיים של מלחמת העצמאות
הגיע הזמן להניח על השולחן כמה הדגשים פוליטיים חשובים הנוגעים למלחמת העצמאות.
מלחמה איננה רק הפעלת הכוחות הצבאיים .הקרבות והמערכות הצבאיות מתבצעות כדי
לקדם אינטרסים מדיניים .יתכן מאד שהיה פער במלחמת העצמאות ,בין הציפיות של
הדרג המדיני שלנו ובין היכולת האובייקטיבית שנבעה מן העוצמה הצבאית אשר התנועה
הציונית הצליחה להצמיח .יתכן מאד כי חוקר שיעמיק חקור ,ימצא שהמערכת הצבאית,
שהוקמה על ידי שני דורות של הציונות המעשית לפני מלחמת העצמאות ,העמידה
לרשות היישוב היהודי ומדינת ישראל כוח צבאי בעל פוטנציאל מלחמתי גדול יותר ממה
שחלק מההנהגה המדינית שלנו העריך .ככל שחקרתי יותר את מבצעי צה"ל בחלק השני
של מלחמת העצמאות בהשוואה לציפיות ולחזון הפוליטי של רוב מנהיגינו המדיניים ,כן
השתרשה בלבי ההכרה ,שהנהגתנו לא ידעה לנצל את העידן ההיסטורי החדפעמי של
מלחמת העצמאות ,בו נזדווגו יחדיו עדיפות צבאית של ישראל ומאזן בינלאומי חיובי
מאד לטובת ישראל.
מדיניות המעצמות היא בעיה מעניינת מאוד .נתנאל לורד רמז עליה קצת ,בציינו אילו
מעצמות ומדינות לא נתנו לישראל נשק .אולם צריך להזכיר אילו מדינות אכן סיפקו נשק,
פשוט למען האמת ההיסטורית .ארצות הברית נהגה כדרך שנהגה ונתנאל לורך אכן ציין
זאת .אבל צריך לזכור כי דווקא ברית המועצות ,אוייבת הציונות כמעט לאורך כל הדרך,
נתנה סיוע מדיני לאינטרס הציוני בין אמצע  1947וראשית  ,1949ואף דאגה לאספקת נשק
על ידי מתן גיבוי לעיסקה הצ'כית איתנו .משום שיקולים פוליטיים ,לא משום אהבה רעיונית
לוהטת כלפי התנועה הציונית שפקדה לפתע את ברית המועצות .מצאנו ,איפוא ,את עצמנו
בתקופה הרתגורל כזו ,נהנים מסיוע תשוב ,מדיני וצבאי בנושא הרכש דווקא מכיוון
ברית המועצות ומזרח אירופה .על אף הערכתי הרבה את ההגנה והפלמ''ח ,אינני חושב
שהיינו יכולים לעמוד בנטל המשימות הצבאיות של מלחמת העצמאות בתקופה הקריטית
של אפרילמאייוני  1948ואילך בלי הסיוע הצבאיפוליטי הסובייטי .אני שמח מאד
שדוד בן גוריון ,בשנים האחרונות ,הדגיש זאת הדגש היטב .הדבר תשוב כלקח היסטורי,
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המוכיח בעליל כי ההיסטוריה היא תהליך התפתחות  tzduoגו יש רק כלל אחד קבוע והוא,
שעניינים משתנים כל הזמן.
מבחינת יחסן של המעצמות נקלעה ישראל במלחמת העצמאות למצב חדפעמי ,שלצערי
הרב לא חזר עד היום ,בו זכו עם קטן ומדינה קטנה כמונו ,בגלל שיקולים היסטוריים,
מיד לאחר מלחמת העולם השנייה ,על רקע השואה ,לתמיכה מסויימת של שתי מעצמות
העל :של ברית המועצות באורח נמרץ יותר ושל ארצותהברית באורה  piwפחות .היה
זה רגע היסטורי מעניין מאוד ,שראוי להחקר גם מחמת הייחוד שנבע ממאזן התמיכה
הבינלאומי בישראל .אלה הטוענים כי ישראל יכלה להגיע להישגים מדיניים גדולים יותר
בתום מלחמת העצמאות ,תומכים יתדותיהם בעוצמתו הצבאית של צה"ל ,הפנומן הצבאי
של התנועה הציונית ,ועל רקע ההזדמנות החדפעמית ההיסטורית ששתי מעצמותהעל
מצאו את עצמן ,בתקופה של כמעט שנתיים ) (19491947נותנות תימוכין פוליטיים
לאינטרס הציוני.

ערכה של הביקורת לאחר מעשה
אעלה עוד מספר נקודות חשובות.
)א( נתנאל הזכיר את המח"ל )מתנדבי חוץ לארץ( ואת תרומתם .אני מזדהה עם דעתו.
אני רואה חובה לעצמי להעלות את 'גיוס חו"ל' )גת"ל( שהיה כינוי כולל לאותם עולים
שאורגנו במחנות הפליטים באירופה ובקפריסין על ידי ארגון 'ההגנה' ושליחי מדינת
ישראל ,והועלו ארצה משנפתחו השערים עם צאת הבריטים .רבים מאתנו יודעים ,וזה
נושא שלא נחקר עדיין ,את תרומתם המכרעת למילוי שורות הלוחמים בחטיבות שהקיזו
את דמן בחדשים הראשונים של המלחמה .אני יכול להעיד במעמד זה ,כבעל זכרון ולא
כהיסטוריון ,על חטיבת הנגב ,בה שירתתי במחצית השנייה של מלחמת העצמאות ,כי
בפלוגות החי"ר והחרמ"ש של החטיבה דיברו יידיש .היו אף שתי פלוגות בחטיבה
שחייליהן דיברו ערבית מרוקנית וצרפתית .אני מניח כי תהליך דומה פקד מספר חטיבות
לוחמות נוספות .הווה אומר שהגח"ל השלים במהלך המלחמה את אבידות הדמים שסבלנו
בחודשים הראשונים של המלחמה ,ושילם מחיר דמים כבד בחלקה השני של מלחמת
העצמאות.
)ב( אני מכיר מחקר שנעשה בצה"ל על המחיר הכלכלי של המלחמה .זה מחקר מעניין
וכולל הרבה מידע .הוא נעשה על ידי מחלקת התכנון של המטכ"ל .חבל שעדיין לא
נתפרסם ,שהרי אין בו כיום משום סודיות כלל ועיקר.
)ג( מעניין היה לשמוע את הגירסה על האולטימטום הבריטי בראשית ינואר  .1949לא
ידעתי שעמנואל שינוול )שר ההגנה הבריטי דאז( הכחיש את עצם הגשת האולטימטום.
ברור כי ממשלת ארהי'ב לחצה קשות על ממשלתנו בטענה כי הבריטיים עלולים להתערב,
אם צה"ל לא יסוג מסיני .כדאי לשוב ולזכור כי הבריטים הפעילו את חיל האוויר שלהם
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פעמיים ,פעם באזור אבועגילה ופעם מעל גזרת רפיח .עד כמה שאני זוכר ,המטוסים
לא פתחו באש .במונחים של מלחמת ההרתעה המודרנית ,ניתן להגדיר את הופעת חיל
האוויר הבריטי מעל כוחותינו בקדמת סיני כמשלוח כרטיסי ביקור מטעם בריטניה .אינני
יודע אם שינוול דובר אמת או לא בקבעו שבריטניה לא הגישה אולטימטום רשמי ,אבל את
המטוסים הבריטיים מעל אבועגילה ראיתי במו עיני .גם חמשה המטוסים הבריטים
שהופלו מעל רפיח ב 5בינואר  ,1949הם עובדה שאינה ניתנת לערעור.
)ד( היסטוריון חייב לשאול את עצמו האם נאה שאתה ,ממרומי הקתדרה של המחקר
ההיסטורי ,לאחר שאתה מכיר את העובדות ,תקום ותבקר את אלה שהחליטו באותם ימים,
בחינת 'חכם לאחר מעשה'? גזרתי על עצמי בעניין זה את הדיסציפלינה הבאה :אם
ניתן למצוא בתקופה הנחקרת ביקורת חריפה ,ויכוח נוקב ,או פלוגתא בקרב אנשי
התקופה ,על נושא כלשהו שגורלו נחרץ ,על ידי ההנהגה בעלת הסמכות ,בכיוון מסזיים
והמעשה נעשה ,אזי יכול גם אתה ,כהיסטוריון ,לעמת את הדעות השונות שהובעו באותה
תקופה ולהעריך כי במבט היסטורי הוכח שהשקפה זו או אחרת היתה יותר נכונה .אם
לא ניתן למצוא ויכוח כזה בתקופה הנדונה ,מוטב להניח שחלק מהתיזות שאותן מנסים
לפתח כחכמים לאחר מעשה ,לא היו רלוואנטיות באותה תקופה .לגבי הנסיגה מקדמת
סיני בראשית ינואר  ,1949ידוע שהיה ויכוח קשה מאד בדרגים שונים ולפיכך הביקורת
ההיסטורית רלוואנטית לחלוטין .אם המחקר יעלה ,בעקבות טענת עמנואל שינוול ,כי
בריטניה לא התכוונה ברצינות להפעיל כוחות צבאיים כנגד צה"ל בח/א סיני אזי וודאי
יהא מוצדק לקבל את גרסת הביקורת כלפי החלטת ממשלת ישראל לסגת מסיני
בדצמבר  1948ובינואר .1969
אסיים בקריאה אל האוניברסיטאות ומכוני המחקר העוסקים בחקר תולדות עם ישראל
בעת החדשה .תהא זו מצווה היסטוריתלאומית ממדרגה ראשונה ,אם ייפתחו הארכיונים
אם לאו ,לערוך 'מתקפת מחקר' על מלחמת העצמאות; אין לי מילים אחרות כדי לתאר
את בולמוס המחקר ההיסטורי הדרוש .זאת כדי שתוך חמששש שנים ניתן יהיה להושיב
צוות חוקרים ,שיוכל לכתוב באופן מסודר ורציני את ה'^ 'Text 3001המדעי הראשון
של מלחמת העצמאות.
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אעיר שתי הערות מתודולוגיות :יתכן שהן תשמענה קצת עוקצניות .אינני מתכוון להכות
באיש אבל אני סבור כי אנו חייבים להזכיר לעצמנו מספר אמיתות מתודולוגיות בסיסיות.
ראשית ,החובה לבדוק את העדויות בדיווחים עד תום ועד הדרג הנמוך .והדבר השני,
לבחון היטב האם תמיד ניצלנו את הידיעה ההיסטורית הקודמת ,הידיעה ההיסטורית
השימושית לעניין האמור .אנחנו מתפארים שנהגנו לפי הדוגמה של יגאל ידין שהשתמש
בדרך הרומית העתיקה בכיוון לעוג'ה לניצנה .אך כלום מיצינו תמיד את הידיעות שהיו
תחת ידינו ? והרי דוגמה שכבר דיברתי עליה במקום אחר ,אך כדאי שתירשם.
היה זה באוקטובר  ,1948פרצנו לנגב וניסינו ללחוץ אל הים את האגף המערבי של
המצרים ,שהיו במג'לס ,כדי למנוע מהם נסיגה .אני זוכר כיצד דיווחה מפקדת חזית הדרום
כי שתי הבריגדות ,כפי שאז האריכו אותן ,מנותקות למעשה .החיילים המצריים יכולים
לזרום ואף זורמים החוצה לאורך החוף ,אך את הציוד הכבד לא יוכלו להוציא בשום
דרך .אני מצטט כאן את רוח הדיווח .אותו זמן הגיעו גם דיווחים של הגדוד השלישי של
חטיבתו של יפתח ,שכבש את בית חנון וישב שם .היתד .מהמקום תצפית טובה והלוחמים
יכלו לראות את השטח עד לחוף ממש .כל הזמן הגיעו דיווחים שוטפים ,ומהם ניתן היה
לעמוד על המציאות .והמציאות היתה כי בסטרוקטורה המיוחדת של הקרקע שבין הכתף
של הדיונות והרצועה ה_יה הנמוכה לגמרי של חוף הים ,החול הוא לרוב עביר .והדיווחים
הגיעו כל הזמן ,יום אחר יום ,כי הרכב הכבד ישאר תקוע .ובכל פרק הזמן הזה ,לא יום
בלבד אלא יותר מיומיים ,יצאו גופי מישנה צבאיים על רכבם וציודם .היו מקרים בודדים
שכלי רכב נתקעו במקומות מסויימים בשל החול ,אך בדרך כלל יצאו משם כולם.
מכאן עולה מסקנה אחת :בדיקת הדיווח בחקר המלחמה מוכרחה להיעשות עד לדרגים
הנמוכים ביותר .אנחנו משתבחים במידה גדולה של צדק ,כי אצלנו הדיווח הוגן ,וכי
זה כוחנו לעומת צבאות ערב .נכון הדבר שאנחנו איננו מכירים את עצמנו גם כשהדיווח
מדוייק ומגיע אלינו מלמעלה .אחר כך יש מקום לטעויות אופטיות בדרגים היותר גבוהים,
ולפיכך בשום פנים אין להסתפק בדיווחים שלהם ,צריך לרדת לגמרי למטה.
זו מסקנה אחת ,שלדעתי היא בעלת חשיבות מתודית ממדריגה ראשונה .אני מניח
שבהרבה מקרים אכן כבר נהגו כך .אבל ישנה מסקנה שנייה ,פיקאנטית יותר לדעתי.
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מדוע יכלו המצרים לצאת בגלל המבנה המיוחד של החול שם ,שהיה בעל אופי דומה
לזה שאיפשר ,כמה חודשים קודם לכן ,לפצועי צמח לזחול ולצאת ממצודת המשטרה
למרות אש הטאנקים הסורים .גם שם היה פס צר לאורך האגם ,שדרכו נחלצו הפצועים.
והרי זו בדיוק אותה הסטרוקטורה של החוף שאיפשרה את יציאת הרכב המצרי למרות
נסיונותינו לסתום את המעבר באש .והפיקאנטי הוא ,שבחודשיים וחצי לפני זה ,סופר
בפרוטרוט לאישיות מרכזית באותה מיפקדה של חזית הדרום  אז עדיין לא היתה מפקדת
חזית דרום ואף הוצגה לפניו על מפה ,ועל מפה מיוחדת שצויירה ב 1777ניתוח
טאקטי של קציןמטה בריטי ,שניסה באותה שנה להוכיח ,כי אפשר לקחת יוזמה
ולהתקדם צפונה ,על  1tתנועה של שדרת תגבורת בצד החוף מלמטה .הוא הראה שהיתה
אפשרות ששדרה כזאת תעבור בשטח מת בשביל האוייב וחבויה מן הארטילריה שלו
היורה מלמעלה .זה היה אותו לקח שיכול היה לאפשר לנו ,אילו זכרנו אותו ,להסיק את
המסקנה ולסתום את הדרך .והלקח לא נוצל.
הערה שנייה ,עובדה שנייה .אני מספר בתורת עד ,עם כל ההסתייגויות לגבי עד אשר
ייתכן שאיננו זוכר בדיוק .עשרה ביוני  .1948ערב ההפוגה הראשונה .כל מקום שנכבש
עד אז מידי האויב השפיע אחר כך הרבה גם על יחסי גבולות ,גם על מערכת שביתות
נשק .מקום אחד נכבש מידינו ונתקבלה הוראה לכבוש אותו בחזרה לפני כניסת הפסקת
האש לתוקפה .במקרה הייתי עד לקבלת ההוראה לתפוס את המקום בחזרה ב 10ביוני.
במקרה זה אני יכול להעיד כיוון שהייתי במפקדת החזית ,כיצד נתקבלה ההוראה .התשובה
היתה כי אנחנו כבר הוצאנו את היחידות שרוכזו בשביל המכה אשר תיכננו .אחר כך
ניסו לבשל את זה במשך הלילה .הייתי עד לנסיונות מיואשים לארגן כוח למשימה זאת,
נסיעה לכרמל לדירתו של מרדכי מקלף ונסיונות למשוך מחלקה מכאן ומחלקה משם,
אך זה כבר לא הספיק .אני אומר ,שאל לנו להכליל מבחינה זאת ,גם אנחנו יכולים להיות
קרבנות לאותה נטייה לראות כי הנה נמתח הקו ונגמר במשפט אחרון.
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יוסף טבנקין
אינני היסטוריון .ניצלתי את ההזדמנות לבוא לשמוע ונתבקשתי להשמיע .אעיר כמה
הערות .כל העניין בלימוד היסטוריה צבאית יש לו מגמה אחת ויחידה בלבד; שברגע
קובע כלשהו ,ואז רק אותו רגע הוא שקיים ,נדע לדלות מאוצר ידיעותינו ולהחליט אם
ניתן ללמוד מקרה זה מנסיון העבר ,ולהכריע כראוי .תכליתן של כל המערכות האסתטיות
המוסריות הוא רק בזה ,כי כשקיים חופש בחירה נוכל להשתמש בנסיון שהצטבר כדי
לפתור על ידו בעיה העומדת לפנינו .זה הכל ותו לא.
חשוב ללמוד את המלחמות ,לפי שהמלחמות הן אותו מיגזר בחיינו שבהן מוכרעים חיי
עם ונקפדים חיי אדם .והחיים הם הערך היחיד היקר הקיים .לפיכך יש חשיבות בלימוד
הנסיון הצבאי ובצבירתו .ולכן ,לפי דעתי ,חיוני ככל האפשר לצבור את הנסיון הזה.
ועד כמה שהוא קשור בחיים ובמוות ,קשה הנושא ללימוד .משום שהנושא קשור בחיי
אדם נוטלים על עצמם מפקדים במדינאים להגן על מעשיהם בעבר .אלא שהנושא חשוב
עד מאד .נראה לי שחייבים להתגבר על הרתיעות ואין כל טעם למה לא נתגבר על מעצורים
לגבי חשיפת העבר .היום כבר אפשר לתאר תקופה של בין שבע לשתים עשרה שנה.
אין שום חשיבות לשמור בסוד משהו מאירועי  ,1948והכל צריד להיות פתוח וגלוי.
דומני שהמתודיקה אף היא פשוטה עד מאד .המתודיקה הנכונה העולה על מתודיקה של
מיסמכים היא זו של גביית עדויות מפי אנשים.
האמת היא ,בשעות הקרב ובמלחמה איש אינו כותב .מרבית הכתובים נעשים לפני
הקרב או אחריו .ומי שחושב שאני מזלזל במיסמכים טועה; אבל מי שחושב כי בעזרת
מיסמכים יוכל לבדוק את הקרב עצמו טועה אף הוא .עכשיו ,בעזרת שמירת הפקודות,
אולי אפשר לעשות יותר ,אבל המיסמכים אינם העיקר .אין להעביר את כל הדיסציפלינה
שהאדם למד בפו"מ אל חיי הקרב .שם אין מדובר בדרך כלל בקרב הכרעה .קרב הכרעה
הוא כאשר שני כוחות מתכוננים לנצחון מסויים ,ואז ,מטבע העניין ,לפנינו קרב שנכשל
לגבי אחד הצדדים ,אחרת אין זה קרב כל עיקר.
משום כך הדבר החשוב ביותר לפי דעתי ,הן הידיעות והעובדות .אפשר למצוא אותן ,ויש

דרך פשוטה לעשות זאת .מפני שלפחות לגבי העבר אנחנו יודעים את הכמויות הכוללות
של אנשים ואמצעים ואירועים שהתחוללו בתוך הקרב .ניתן לבדוק בדיקה מהימנה
כדי לדעת באיזה מידה העדויות קידמו או לא קידמו אותנו בידיעת העבר .עתה ניתן
לברר ,דרך משל ,את הטענה המקובלת כי מעולם לא היה לערבים ולארצות ערב יתרון
בכוח אדם במלחמת השחרור .כלום זה נכון? כאן די אם נחקור את סדר הכוחות
וכוח האדם .אם יתברר שההתמודדות בקרב היא שהכריעה ולא יחסי הכוחות ,תהיה זו
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ידיעה חשובה מאד להכרת העבר .הוא הדין לגבי כמויות הנשק; האם היתה ברשות
צה"ל כמות נשק מספקת או לא ? לדעתי ,לא השתמש צה"ל אפילו בעשרה אחוז מן הנשק
שהיה מצוי ברשותו .זו היתה עובדה שצריך לדעת אותה היטב .אם אומר כי אני מניח
שחמישים אחוז מכוחו של צה"ל לא נכנס לפעולה עד מלחמת השחרור ,זוהי הנחה החייבת
בדיקה היסטורית אמינה.
הדבר החמור שאירע במלחמת השחרור הוא הפער שהיה קיים בין התפיסה המדינית של
הדרג הפוליטי לבין המערך והמהלכים הצבאיים .פער זה מפריע עד היום ,בכל מקרה
ומקרה להבנת האירועים .דבר כמעט לא התרחש במלחמת השחרור על פי המערך של
יחסי הכוחות; הטענה היתה ,שכוחנו היה בשפל המדריגה .אבל מה נשתנה במבצע
נחשון לעומת מה שהיה שבוע או שבועיים לפניו ,מלבד הידיעה הברורה כי אין סיכוי
שמישהו אחר מלבדנו יגיש לנו על טס את מדינת היהודים ? ארץישראל חולקה בתקופת
מלחמת האזרחים נתחיםנתחים והתברר סופית ,כי אם אנחנו לא נילחם לא יהיה מי
שיציל אותנו .אם תבחנו את קרבות ההכרעה במבצע נחשון תמצאו כי  500400בחורים
עשו את כל המלאכה .לפניהם היו באותו אזור לא פחות מ 450בחורים אחרים בגדוד
החמישי והשישי ,מצויירים באותם כלינשק .הם לא היו פחות אמיצים .אנשי נחשון
עשו מה שעשו מפני שגישרו על הפער העמוק בין מה שניתן היה לעשות בפועל לבין

מה שנחשב כאפשרי לעשייה .אם לא נביא בחשבון את התהום שבין התדמית לבין המציאות
לא נדע את האמת ולא נסיק מסקנות נכונות.
אשר ללטרון .לא רק הלגיון עזב את לטרון .גם אנחנו עזבנו את לטרון תוך התנגדות
מפורשת של המפקד דאז יצחק רבין ,שתבע שלא נעזוב את לטרון .ואנחנו איבדנו אותה.
גם לא נסוגונו מפתחת רפיח בעקבות אולטימאטום כלשהו .אני לא יודע אם היום יש
ידיעות על קיומו של אולטימאטום כזה .לי אין עדות משכנעת אחרת ,אבל לא הבעיה של
יחסי כוחות צבאיים הביאה לנסיגה מסיני אלא בעיה אחרת.
לחמתי כמעט בכל מוקדי הקרבות של הארץ; קרבות ירושלים ,בנגב ומדרום לפיתחת
רפיח .ואני תמיד העליתי את הדברים מנקודת ראות שלי .אני רוצה לציין שעד היום לא
גבו ממני עדות על קרב כלשהו במלחמת השחרור .שום עדות! אינני חושב שזה מקרה.
הייתי האחראי לאירגון המחנות בקפריסין .הבאתי משם  4,500לוחמים לובשי מדים .עד
היום איש לא שאל אותי איר זה קרה .אני גם הייתי זה שהכין את הטייסים הראשונים,
ומי שבמיבצע נחשון פיקד על כל השטח מבאב אל וואד ומי שפיקד על ירושלים בתוך
הקטע של העיר העתיקה .ולא גבו עדויות מפי .הבעיה איננה אישית .זהו פרט הבא ללמד
על הכלל.
חיוני לנו ללמוד מחדש את מלחמת העצמאות כדי להתגבר על התופעה החמורה של
תהום גדולה הנפערת בין הדור החדש הצעיר שגדל בארץ ,שהוא דור גדול ויפה ,אבל
חסר מציאות חיים ממשית לבין לוחמי תש"ח.
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אלחנן אורן

מן הדברים שאמר יוספ'לה )טבנקין ,מפקד תטיבת "הראל"( אפשר חלילה להגיע לכלל

מסקנה כאילו החייל שבשדה לחם ,אבל מבית השמיטו את הקרקע מתחתיו .לפיכך יש
להדגיש את המציאות המדינית ,ולעמוד על השיקולים המדיניים של הנהגת המלחמה .למשל,
החלוקה לשלבים המערכתיים של מלחמת העצמאות ,שאותה הציע ישראל בר ,והמקובלת
גם על נתנאל לורד ,איננה חלוקה 'קלאסית' המקובלת על הכל .יגאל אלון קובע מטעם
מדיני את תחילת השלב השני במלחמה באזורים שונים בארץ בזמנים שונים ,לפי סדר
הנסיגה הבריטית .אפשר לנסח זאת גם כך :לא היו יוצאים למבצע 'נחשון' ,שחולל מפנה
למלחמה ,אלמלא היתה מידה של ודאות ,שהבריטים לא יקהו מאתנו את הקסטל.
אי אפשר לנתק אירוע צבאי מהקשרו המדיני גם בפרשת הנסיגה מאלעריש ומרפיח .יש
לומר בצורה גלויה ,לפי תעודות שפרסם המטכ"ל ,כי לעומת פקודת המבצע ,התקדם המפקד
בדרום לאבועגילה ,אף כי ניתנה הוראה שלא לחצות את הגבול מעבר לעוג'ה .לנוכח
הלחצים המדיניים ,מי שפקד לחזור אמר בעצם :אין לי ברירה אלא לתקן את הטעות שאתה
טעית.

אשר למקורות ,רציתי להראות שאפשר ללמוד דבר מענין גם מטעויות שנכתבו בספרים.
בןגוריון ,בספרו 'מדינת ישראל המחודשת' מזכיר עובדה אחת שלוש פעמים ,וכל פעם
בטעות; אבל הטעות מאלפת ,לפי שממנה פתח להבין אחד הצדדים הקריטיים ביותר
במלחמה ,כגון הלחץ והדחף לתקוף את לטרון שוב ושוב .המפתח הוא ראש העין .בכל
פעם שבןגוריון נוגע בבעיית הדרך לירושלים ,הוא מוצא לנחוץ להזכיר ,ולאו דווקא
בהקשר הנכון ,את הצינור שהונח במלחמה לספק מים לירושלים ,ומציין שמקורו בראש
העין .אולם הצינור המאנדאטורי נותק ,ומקורות המים של הצינור האלטרנטיבי היו בסביבות
נען וחולדה .אבל בךגוריון היה בטות שהמים נשאבו מראשהעין ,כי הספקתהמים לירוש
לים בערה כאש בעצמותיו ,עד כדי כך שבעניין זה דווקא ,כמעט בפעם היחידה במלחמה,
מצויה הוראה בכתב ,כמעט אישית ,מטעם 'אמיתי'כינויו של בןגוריון ,למפקד חטיבה
לכבוש יעד מסוים זה .חבל שהפקודה לא בוצעה למועד ...רק אם מבחינים בהקשר המדיני
והישובי הכללי ,יכולים להבין מה באמת עיצב את מחשבתה של המנהיגות המדינית

והצבאית במלחמת העצמאות.
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כדי שהדברים יהיו ברורים ,צריך לדעת עוד דבר :לגרשון ריבלין נתגלגלה הזכות להוציא
לאור מן היומן של בןגוריון קטעים המתארים את מהלך המלחמה .לאחר מכן פרסם גם
בןגוריון עצמו מבתר קטעים מיומנו ,וחשוב לדעת ששני הנוסחים חופפים רק בחלקם,
ואינם מציגים את כל היומן ,ורק אם רואים את היומן בשלימותו ,ניתן לראות את התמונה
השלימה .למשל ,העובדה שבןגוריון עצמו פקד לכבוש את ראשהעין מופיעה ביומן,
אולם אף לא באתת הגירסאות שראו אור .אם נרצה להגיע לחקר האמת ,יהא עלינו להזדקק
לארכיונים ולשאוב מן המקורות הגנוזים בהם.

אורי דוידסון
אני רוצה לתרום את תרומתי הצנועה לנושא כסוציולוג .אני מטפל במלחמת השחרור
ונתקל בשאלת המושגים שאנחנו משתמשים בהם .כל היסטוריון והיסטוריון מנסה לבנות
מערכת מושגים אחרת ,ולכן לא פעם הוויכוחים הם ויכוחי סרק .יכול להיות שתיאורים
שונים הם למעשה תיאורים דומים כאשר משווים קטעים שונים ,כלומר בצוות גדול אותם
תיאורים דומים מאד.
בעיה אחרת היא הראייה הכוללנית של מאורע היסטורי .נשאל מדוע אין מדגישים מאורעות
היסטוריים? הוזכרה ההתעלמות מ 4,500הלוחמים מקפריסין ועוד אירועים שהתרחשו
במקומות אחרים ולא נלקחו בחשבון הכולל .מדוע אין מדגישים שמאורע מעין זה השפיע
בצורה זאת או אחרת ? דומני שיש לסטות ממתודה היסטורית מסויימת ,האומרת שתחילה
יש לאסוף את כל העובדות מבלי להתחשב בשאלה האם העובדות האלה תורמות בצורה
כלשהי לידע ההיסטורי או אינן תורמות .לי נראה כי צריך תחילה שתהיה איזשהי תיאוריה.
לא תיאוריה כללית ,שאפשר להסביר באמצעותה הכל ,אלא תיאוריה מצומצמת ,שתדריך
את החוקר בחיפושיו .כלומר ,אמתמידה לבחירה ולברירה .אמת המידה הזאת יכולה
להיות תקפה לתקופה מסויימת בלבד ,יכולה להיות אמת מידה כלפי סוגייה מסויימת,
יכולה להיות אמת מידה לגבי מלחמה שלימה.
כדי לחקור ולכתוב על מלחמת העצמאות צריך להקדים ולשאול מספר שאלות ,שהן
רלוואנטיות לגבי תקופה כזאת .אחד המושגים שהייתי מעורר הוא מושג הבטחון .היום
מושג זה מובן מאליו ,אבל הבעיה של הבטחון היא בעיה מורכבת ,באשר איננה בעיה
כללית וקבועה .יש בטחון של אומה ,יש בטחון של קיבוץ קולקטיבי ,בטחון של אדם
 7vrאו בטחון של קבוצה מסויימת .כלומר ,כאשר אנחנו שואלים מה היתה בעיית הבטחון
במלחמת העצמאות לא הייתי משיב תשובה אחת ,היתה בעיית הבטחון בגיזרה מסויימת;
היתה בעיית הבטחון של אזור מסויים .כלומר ,על מנת שנהיה סלקטיביים אנחנו צריכים
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להיזדקק למושגים ,ואם בעזרת המושגים נגיע לשאלות ,שיפנו את תשומת לבנו לשטחים
חדשים אולי נתרום בכך להיסטוריוגראפיה של המלחמה.

מאיר פעיל
שתי הערות קטנות לגבי מה שנאמר כאן .בפרשת אבועגילה חשוב לדעת מה היתד.

הפקודה .אלחנן ואני ראינו את אותו מיסמך בעינינו .המיסמך חתום עלירי מפקד חזית

הדרום .שם מוזכרת אבו עגילה ,ועל כד אין ויכוח .מהו איפוא ההבדל בינינו  1הוא קרא
פקודה שהוציא מפקד חזית הדרום לפני מבצע חורב ,שבה כלולה אבועגילה בתוך סיני

במסגרת המשימות שהוטלו על החטיבות השונות ובמרכזן חטיבה
כבשה אותה חטיבת הנגב ,אבל אין זה משנה את נושא הוויכוח.
לצורך הוויכוח ניתן כמובן להניח ,כי פקודת מבצע כתובה של מטה חזית הדרום הוצאה
בתאום מלא עם המטכ"ל וחזקה על המטכ"ל שפעל בתאום עם ראש הממשלה ושר הבטתון
דאז ,תד בןגוריון .אולם גם בלא הנחה פורמלית זו ,יש בידינו סימ,ן מעיד שהמטכ"ל היה
מודע לתוכן פקודת המבצע וסימן מעיד זה היא רשימת תפוצת הנמענים של פקודת המבצע
הנמצאת ממש בכותרתו של המסמך .ברשימה זו כלולות כל החטיבות שנמצאו תחת פקודו
של יגאל אלון ובתחתית הרשימה מסומן שהפקודה נשלחה למטה הכללי לאג"ם.
ניתן איפא ,להניח כי פקודה זו ,שהוצאה ע"י מפקד חזית הדרום ,הונחה תוך יומיים ,.על
שולחנו של ראש אג"מ ,יגאל ידין ,אשד ודאי קרא מה כתוב בה .מאחר שאני יודע את
תהליך גיבוש ההחלטות באותם ימים ומאחר שבמבצע הראשוני של מטכ"ל אג"ם לא נזכרה
אבועגילה ,ניתן לשחזר את השתלשלות הדברים כך :פקודת מפקד הזית הדרום הוצאה
לאחר מספר ימים של דיונים בעי'פ עם המטכ"ל .לא אתפלא אם בעתיד יימצא על כך אף
אישור בכתב במסמך שיותר לפרסום .אבל בין כך ובין כך ישנה פקודה ,שחתום עליה מפקד
התזית בשמו ,ואשר העתק ממנה נשלח למטכ"ל .אני חושב שכאן רשאי היסטוריון להניח
כי עניין הכניסה לאבועגילה נעשה על דעת הפיקוד העליון .בדקתי את הנושא ואכן כד
הוא הדבר .נכון שבןגוריון שלל את המהלך ,אבל במטה הכללי ידעו על הפעולה .על כיבוש
אלעריש ודאי לא נאמר דבר.
בנושא של לטרון אני רק רוצה לתקן פרשה קטנה בעניין ראש העין .אני מתייחס בכבוד
רב אל יומנו של בןגוריון ולמימצאיו ,אבל בעיני אין הוא האורים והחומים .גם אותו
יש לבדוק ,שכן ,עם כל הכבוד ,הוא רק אחד המקורות .אני רוצה לומר את הערכתי לפרשת
לטרון .אני מבין את הבהילות שאחזה את ההנהגה הפוליטית ואת החמיצה שהמריצו את
הכוחות לכבוש את לטרון בחפזה ומהר ככל האפשר .הפעילות לא נעשתה בגלל ראש העין
.8

בסופם של דברים
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ומקורות המים .צריך לזכור שערב הפלישה נפל גוש עציון; צריך לזכור שבימים הראשונים
לאחר הפלישה נפלו עטרות ונח? יעקב ,פונתה הרטוב ,פונו צפון ים המלח ובית הערבה.
אין ספק כי חשש החל לפעפע בלב חלק ממנהיגינו שמא גורלו של הישוב היהודי בירושלים,
שהיה בן מאה אלף איש בקירוב ,יהיה כגורל גוש עציון .חשש זה התגבר לאחר ההתקפה
הראשונה על לטרון ,שלא הצליחה ,ונפילת הרובע היהודי של העיר העתיקה ב 28במאי.
החשש קינן בלבבות מה יוכל לקרות אם הלגיון הירדני יצליח לכתר את ירושלים העברית
ולהכניעה .זה ההסבר העיקרי לחפזון בקרבות של לטרון.
אשר לנסיגה מפיתחת רפיח בראשית ינואר  ,1949אני יודע שהדבר כואב ליוסף טנבקין.
אני יודע שהוא היה צריך לסגת .הוא היה מפקד חטיבת הראל ואני הייתי קצין אג"ם של
מפקד תטיבת הנגב שנאלץ לסגת מאבועגילה לפני כן .אנחנו לא ידענו אם ממשלת ישראל
קיבלה אולטימאטום או לא .אנחנו קיבלנו פקודה .ידענו שהיא מן הדרג המדיני וביצענו
אותה.
גם במלחמת העצמאות שרר לעיתים בקרב הגייסות הלךרוח שמא ההנהגה המדינית
אינה ממצה את מלוא כוחנו הצבאי .לא היה תייל בחטיבת הנגב שחשב כי הפקודה לסגת
מאבועגילה היא נכונה ,הכל חשבו שהיא אינה נכונה .אבל הפקודה בוצעה לא רק
כלשונה אלא כרוחה ,למרות התמרמרות עמוקה ששררה בקרב הלוחמים .מכאן נובע כי כבר
בחדשים הראשונים של קיום המדינה ,בהמשך למסורת שינקד הלוחמים מאירגון ההגנה
ומהפלמ'יח ,היה ברור מעל לכל צל של ספק ,שההנהגה הפוליטית הנבחרת היא הרשאית
לקבוע לאן תופנה המערכה .היא הדרג העליון ,אפילו חושבים שהיא טועה .זה היה לקת
בעל חשיבות עליונה ביחס לכפיפות של הזרוע הצבאית לזרוע הפוליטית הנבחרת .גם
ברגעים הקשים ביותר התממשה כפיפות זאת.
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נתנאל לורך
אשתדל לא לפתור את פרשת לטרון ולא את פרשת רפיח ,ובעצם לא להתייחס לפרשות
אלו או אחרות .אשתדל להתייחס לאחדות מן ההערות המתודיות שהושמעו כאן ,שאחדות

מהן נראות לי חשובות וראויות להתייחסות.
וראשית בעניין ההיסטוריה הרשמית .לדעתי ,היסטוריה איננה יכולה להיות רשמית .צריך
להימנע לא רק מן המושג אלא גם מעצם העניין .אין הרשות כותבת היסטוריה .הרשות
חייבת להעמיד את הכלים בידי החוקרים כדי שאלה יוכלו לכתוב היסטוריה .ודי לנו אם

נכתוב היסטוריה מוסמכת.
מי יכתוב אותה? שמענו כאן דברים לגבי האובייקטיביות ,ושמענו דברים על האמת,
כאילו היא קיימת כמושג אבסולוטי .אינני יודע אם היא קיימת כמושג אבסולוטי .במבוא
לספרי הזכרתי דברים שכתב ההיסטוריון היהודי מארק בלוד ,היסטוריון דגול שתחום
מחקרו היתה ההיסטוריה של ימי הביניים .הוא היה מעורב אישית בזמן נפילת צרפת,
וכתב ספר קטן ,אבל חשוב מאד ,על סיבות נפילתה של צרפת בשנת  .1940הוא כתב
שם בערך כך :ישאלו ודאי כיצד היסטוריון שעסק בימי הביניים ניגש עכשיו לעסוק
בדבר שהיה מעורב בו אישית כלוחם בצד אחד .ברור שלא אוכל להיות אובייקטיבי .הייתי
מזוהה עם צד אחד .אבל די לי אם אהיה כזה ומתוך ההשוואה של כנויות הרבה תצוץ
בסופו של דבר האמת.
דומני שזהו הדבר אותו אנו יכולים וחייבים לדרוש מן החוקר .הוא חייב להציג את
תעודת הזהות שלו .הוא חייב לומר אם היה בצד הפלמ"ח או היה בצד החי"ש; אם
היה בצד האצ"ל או בצד ההגנה .הוא חייב גם לומר מה הם הדברים שעליהם הוא יכול
להעיד מתוך ידיעתו האישית .מעבר לכך הוא חייב להיות ביקורתי מספיק כלפי עצמו
כדי לברר מד .הן הנטיות ומה הם המאוויים שלו ,ועליו להיות כן .ואם יהיו הרבה אנשים
כנים ימצא להיסטוריונים בעתיד חומר ,שעליו יוכלו לבסס את האמת שלהם .יותר מזה

אינני חושב שצריך ,יותר מזה  אינני חושב שאפשר להשיג.
אני קצת חושש מן המלה פרספקטיבה .הם טענו כי צריך פרספקטיבה לשם כתיבת
ההיסטוריה ,ודומני שהנחה זאת מבוססת במידה מסויימת על איהבנה .היסטוריה היא
מושג כוללני; לא כאן המקום לנתח אותו .היסטוריה היא קודם כל אומנות ,מלאכה;
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לבדוק מה היה ,מתי היה ,מי עשה מד .ומדוע ,ומה היו התוצאות .זה צריך לכתוב ככל
האפשר בסמוך לאירוע .איש מאתנו לא יעלה על הדעת כי כדי לבדוק מה אירע בתאונת

דרכים שהתרחשה אתמול צריך להמתין שלושים שנה כדי שתהיה פרספקטיבה .רוצים
לגבות את העדויות מיד .אחר כך :קישורן של העובדות ,הקשר הסיבתי ביניהן,
הערכתן של העובדות כל אלה דברים שלגביהם ברור שצריך פרספקטיבה .ואגב ,הם

עשויים להראות אחרת מתוך פרספקטיבות שונות .מלחמת הקנאים נראית לנו היום
אחרת מכפי שנראתה לאנשים שעסקו בחכמת ישראל בגרמניה של המאה הי"ט .הם
ראו את זאת בפרספקטיבה של  1,900שנה ,אנחנו  בפרספקטיבה של  2,000שנה .אבל
אני חדור הרגשה כי הזמן בוער ,שאין לנו פנאי לגבי העובדות וקישרן הסיבתי.
הוזכר כאן הנושא של הפקת לקח .אני אולי קצת יותר צנוע בנושא זה .אינני מתחייב לכך
שכל מי שיקרא את ההיסטוריה הזאת ילמד מתוכה את הלקח המקווה .יש מי שאמר
כי הלקח היחיד שלמדים מן ההיסטוריה הוא שאיש איננו לומד לקח .איני חושב שנוכל
לגשת להיסטוריה כענין פראגמאטי ופראגמאטי בלבד .אנחנו חייבים לנסות ולברר מה
היה; לנסות לנתח מדוע היה ,מדוע פעלו אנשים כדרך שפעלו .ואגב ,אנחנו גם איננו
חייבים ,ובזה אני חולק קצת על מאיר פעיל ,למתוח ביקורת .אנחנו איננו חייבים למצוא
אשמים .אמר מישהו כי ההבדל בין ספר היסטוריה לבין ספר בלשי הוא בכך שבספר
בלשי אם אתה קורא אותו ובסופו של דבר אינך יודע מי אשם הרי אינו ספר בלשי
באמת ,וכנגד זה כאשר אתה קורא ספר היסטוריה וחושב שאתה יודע מי האשם 
הרי לא היתד .זאת היסטוריה.
ישנם מפקדים ,שכמה מהם כבר הלכו לעולמם ,שמאשימים אותם בעניין זה או אחר .מדוע
הם אשמים אם הם עשו כמיטב יכולתם ל אם בכך התבטא כשרונם  מדוע התמנו
למפקדים ולא התמנו אחרים י האם היתה כאן טעות בשיקול או שלא היתה טעות בשיקול ?
מה היה השיקול למנות את פלוני כמפקד במקום אלמוני? האם היו הערכות מסויימות
לגבי ההתרחשויות באותו מקום ,לפיהן נקבע שדווקא כישוריו של מפקד מסויים נחוצים
במקום מסויים ולא כישורים אחרים ? ואולי לא היו טובים יותר ? אני נוטה לחשוב שאלה
שעוסקים בהיסטוריה חייבים להימנע מביקורת; הם חייבים להימנע ממתן ציונים; הם
חייבים להיות צנועים יותר; הם צריכים לבדוק כשלימות באומנות שבאמנות הזאת.
מובן ,שהאמנות תמיד חשובה ,אבל כאן האומנות היא העיקר .והאומנות הזאת היא מקצוע
מדויק מאד מאד .מורי ורבי פרופ' קבנר היה אומר :אם סטודנט יאמר לי כי המהפיכה
הצרפתית התחילה ב 1790אכשיל אותו מפני שהיא התחילה ב .1789ההיסטוריה היא
מדע מדויק; מובן שההיסטוריוסופיה איננה מדע מדויק .הפילוסופיה של ההיסטוריה איננה
מדע מדויק .אבל באבני היסוד ,באבני התשתית של ההיסטוריה ,שבלעדיהן אין להיסטוריה
השוואתית ולהיסטוריוסופיה נקודת אחיזה ,היא מדע מדויק.
כבר הפסדנו שנים רבות ואנחנו עלולים להפסיד שנים נוספות .האזנתי ברצון לביקורת של
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מאיר פעיל ,כשאמר שהוא חולק עלי בהערכת מלחמת העצמאות כאפיזודה .אך לא אמרתי
שהיא אפיזודה .אמרתי בפירוש שזו פיםגה גבוהה ,אבל היום היא נראית לנו כפיסגה
גבוהה בשרשרת הרים ,אינני חושב שעל דעה זאת חלק .על כל פנים הוא לא הביא הוכחות
לטענתו .היום אין ספק שבין כל מלחמות ישראל היתד .מלחמת העצמאות ,המלחמה
הגדולה ביותר ,הממושכת ביותר ,עקובת הדם ביותר ,והרת התוצאות ביותר .ובכל זאת
היא היתה רק אחת ממלחמות ישראל .אנחנו חייבים היום לראות אותה בכל הקשריה.
הבהירות השולטת בכתיבת ההיסטוריה מטעה לעיתים את קורא ההיסטוריה הצבאית.
ההכרעות מתקבלות תוך ערפל הקרב ללא ידיעה מושלמת של כל הנסיבות .לאחר מעשה
אפשר לנתח במדויק מה התרחש ,אבל בשעת המעשה עצמו חייב המפקד להחליט מהר,
ועל יסוד הנתונים שבידו ,אשר רק לעיתים קרובות הם הולמים את האמת.
והערה לגבי הדברים שהשמיע יוסף טבנקין בלי להזדהות עם המסקנות שהסיק מהם .אני
חושב שכיום יש חשיבות לא רק לניתוח הטאקטי ,שעליו בעיקר שמענו ,אלא גם לניתוח
האיסטראטגי והפוליטי .בהחלט חשוב לבדוק מה היו יחסי הכוחות ,במציאות ולא בדמיון.
גלאב פאשה טען שהיתר .עדיפות מספרית מוחלטת להגנה ולצה"ל לכל אורך קו החזית.
הוא נקב ביומנו במספר של שלושים עד ארבעים אלף חיילים ערביים של כל הצבאות
הערביים לעומת מאה אלף אנשים במדים בישוב היהודי בסתיו  .1948מובן שהשוואה כזאת
היא שטחית מאד ,מפני שהיא מביאה בחשבון רק את היחידות בשדה; גלאב איננו מביא
בחשבון את המפקדות ,שבמקרה של המצרים ישבו בקאהיר ,ובמקרה של הירדנים או
של הלגיון ישבו בעמאן .הוא איננו מביא בחשבון את מערך הסיוע והשירותים ששירתו
את יחידות השדה .הוא איננו מביא בחשבון את מספרי האבדות שהיו לנו בשלבים שונים,
בעיקר בקרב הפיקוד .אבל ברור שיש לכך חשיבות ששאלה זאת תיבדק ,אם כי גם בדיקה
כזאת לא תפסיק את הוויכוח .היפוכו של דבר :יתכן מאד שחוקרים שונים יגיעו על יסוד
אותם הנתונים למסקנות שונות בהחלט .אך זו הרמה של ניתוח שהגיע הזמן לעסוק בו
ברצינות.

ואסיים בסיפור שהושמע כאן לפני שבועות מעטים .סיפר אותו אברהם הלפרין ,מי שהיה
המפקד הראשון וכמעט האחרון של הרובע היהודי בעיר העתיקה .כאשר סיפר על נפילת
הרובע היהודי בעיר העתיקה ,קם ילד אחד ושאל אותו' :אבל תגיד לי ,מדוע לא קראו
לצה"ל ?' ברוך שקל מאד היום ,כשיש צה"ל ויש מדינת ישראל ,להיות ביקורתיים כלפי
הדור של תש"ח .אני מציע שנהיה צנועים ונסתפק ברשימת מעשיו .נשאיר את הביקורת
ואת ההערכות להיסטוריונים שיבואו אחרינו.
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לחקר מלחמת העצמאות
יוסף כבו

אחרי מלחמת העצמאות הופיעו בארצות ערב פירסומים רבים מסוגים שונים על המלחמה
)מלחמת ארץישראל או מלחמת  ,1948בטרמינולוגיה הערבית(; החל במיסמכים רשמיים,
עבור בספרי זכרונות וביאוגרפיות וכלה בספרות יפה .חומר מגוון זה החל לראות אור
בשנת  1948וממשיך להופיע עד עצם היום הזה .הדוגמות המאוחרות הן פירסום זכרונותיהם
של פאוזי אלקאוקג'י ,מי שהיה מפקד 'צבא ההצלה' )כוח המתנדבים שאורגן על ידי
הליגה הערבית לסיוע לערביי ארץישראל ופעל בשלבים הראשונים של המלחמה( ושל
מופתי ירושלים לשעבר אלחאג' אמין אלחוסיבי ,1אשר הופיעו בהמשכים ממש עד
ערב מלחמת יום הכיפורים.
החלק היותר מוכר לקורא העברי והמערבי של הפירסומים הערבים על מלחמת העצמאות,
הוא הענף המכונה ספרות הלקח; דהיינו אותו סוג של חיבורים ,שהופיע מיד לאחר
המלחמה ,ניתח את הסיבות לתבוסה הערבית ,וחיפש את שורשיה לא רק במהלכים צבאיים
ופוליטים ישירים ,אלא גם באופי החברה ,בצורת חשיבתה ובדפוסי התנהגותה .סוג זה
מוכר ,כאמור ,גם מחוץ לעולם הערבי גם משום שקצתו תורגם וגם בגלל הביקורות
והניתוחים המרובים ,יחסית ,שנכתבו עלאודותיו.2
החומר החשוב יותר לדיוננו הוא זה העוסק במלחמה עצמה מנקודתהמבט הערבית:
תיאור המהלכים הצבאיים והמדיניים וניתוחם; מידת חלקם של הצבאות השונים במערכה;
חשיבותו של הגורם הפלסטיני בזירת הקרבות; היחסים בין מדינות ערב בינן לבין עצמן
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זכרונותיו של קאוקג'י פורסמו ב) Journal of Palestine Studies, No. 4,5 (1972זכרונות
המופתי הופיעו בשבועון המצרי א א ח ' ר ס א ע ה החל בספטמבר  .1972הקטעים העוסקים
במלחמת העצמאות וברקע שלה מצויים בגליונות שבין מרץ לספטמבר .1973
החיבורים הבולטים בתחום זה של הוגה הדעות הנוצרי הלבנוני קסטנטין זורייק מ ע נ א
פלסטין ,תורגמו לאנגלית.
א ל  נ כ ב ר ,ושל הפלסטיני מוסא אל עלמי עברת
הראשון בשם The Meaning of the Disaster, Beirut, 1956 :והשני"The Lesson of :
 .Palesitne, Middle East journal in (1949) pp. 373405סיכום והערכה של הפירסומים
השונים בתחום זה ראה] :אשר גורן[ לקח הערבים ממלחמת השחרור ,מחלקת
מודיעין ,נובמבר  .1952וכן יהושפט הרכבי עמדת הערבים בסכסוך ישראל
ערב ,תלאביב .1968 ,עמודים .347329
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ובינן לבין ערביי ארץ ישראל והאינטרסים של כל ממשלה ערבית בארץ ושיקולי
ההתערבות שלה.3
לצורכי המחקר ההיסטורי ניתן לחלק את הפירסומים הערבים לכמה קטיגוריות :פירסומים
רשמיים ורשמיים למחצה; זכרונות של אנשי צבא ומדינאים שנטלו חלק בעשייה הצבאית
והפוליטית; זכרונות של עדיראייה וכן מחקרים היסטוריים .איפיונים נוספים שיש
להביאם בחשבון הם לאומיות המחברים )פלסטינים או אחרים( וכן זמן הופעת החיבורים.
אצל מחברים פלסטינים קיימת ,כצפוי ,נטייה להאשים את הצבאות הערבים ומדינות
ערב באחריות לכשלונות ובצימצום כושר הפעולה של ערביי ארץישראל .4לעומתם
נוטים המחברים האחרים להגדיל את חלקם של הפלסטינים בתבוסה ,תוך הוקעת פיצולם
הפוליטי ,העדר מנהיגות סמכותית אצלם וכן ביטולם ככוח לוחם.
שאלת עיתוי הפרסום גם היא בעלת חשיבות .החיבורים המאוחרים יותר כוללים אמנם
לעיתים חומר הרואה אור לראשונה ,אולם עם זאת נפגמת האוטנטיות שלהם בגלל ממד
הזמן ועקב התפתחויות שונות בין האירוע לבין הפירסום .אחת הדוגמאות לתופעה זאת
היא זכרונותיו של קאוקג'י )ראה הערה מס'  Memoirsn .(1מתועדים אומנם בשפע
מברקים ומסמכים מתקופת ההתרחשות אך יחד עם זאת נוטה קאוקג'י להמעיט מערכם
של קשריו עם עבדאללה מלך עבר הירדן בחודשים הראשונים של  ,1948למרות התפקיד
המרכזי שמילא עבדאללה בהשגת המינוי לקאוקג'י ובסיוע שהעניק ל'צבא ההצלה'.
הצנעת חלקו של עבדאללה נובעת בגלל הצטננות היחסים בין שני האישים לאחר מכן
בגלל תווית ה'בוגד' שהודבקה למלך ההאשמי ,עקב סיפוח הגדה המערבית לארצו ובגלל
המשא ומתן שניהל עם ממשלת ישראל.
החשוב מבין הפירסומים הרשמיים והרשמיים למחצה הוא הדיןוחשבון של
ועדת החקירה העיראקית בנוגע למהלכי המלחמה ,אשר חובר בשנת  .1949הוא הביא
גילויים שטרם נודעו )ואשר חלקם אומת מאוחר יותר על ידי מקורות נוספים( כמו
3
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רשימה מקפת של פירסומים בנושא זה מצויד ,בתוך :הסכסוך
ביבליוגרפיה של ספרים ופרסומים בערבית .ליקט וערך נעים שהרבני .מרכז הרהצופים
לחקר ערבי ארץישראל ויחסי ישראל ערב ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,תשל"ג .רשימה
נוספת מצויד ,בחוברת של אשר גורן )ראה הערה קודמת( .מספר קטן של חיבורים ומיסמכים
ערבים על
פרסומים
שלושה
אויב:
בעיני
בתחום האמור תורגמו לעברית:
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המלחמה
עיראקית על
פרלמנטרית
הפרגוד :ועדה
אביב .1954 ,תרגם שמואל שגב )סבאג( .עבדאללה אלתל ,זכרונות עבדאללה
אל  תל תלאביב .1960 ,תרגם יהושע חלמיש.
למשל :אלחאג' מחמד אמין אלהסיני ,חקאיק ען קדית פלסטין )אמיתות על אודות
שאלת ארץישראל( קאהיר .1956 ,מחמר נמר אלהוארי ,סר א ל  נ כ ב ה )סוד התבוסה(
נצרת .1955 ,מחמד נמר אלח'טיב ,אחדאת' א ל  נ כ ב ה או נכבת פלסטין
)אירועי התבוסה או תבוסת ארץישראל( בירות.1967 ,
ראה :מחמוד אלרוסאן ,מעארכ באב אלואד )קרבות שער הגיא( .קסטנטין זוריק,
מענא א ל  נ כ ב ה )משמעות התבוסה( ,בירות.1948 ,
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,

יוסף נבו

ההחלטות הסודיות של ועידות הליגה הערבית ב ;19481946תכניות הפלישה והכוונות
הביןערביות ביחס לארץישראל.
ככל הידוע לא פירסמה אף מדינה ערבית ספר היסטוריה רשמי על המלחמה .עם זאת
פורסמו ספרים רבים המתארים את הצבאות הערבים השונים בארץישראל .הבולטים
בתחום זה הם המצרים והעיראקים ,אך ניתן גם למצוא ספרים עבי כרס המתארים את
הצבא הסעודי או את המתנדבים הלובים במערכה .6גם בענף זה מצוי הבדל בולט בין
פירסומים מוקדמים ומאוחרים כאשר קו התיחום הוא ההפיכות הצבאיות ושינויי המשטרים
)במצרים ב 1952ובעיראק ב .(1958בספרים המאוחרים יותר מצויה ,מלבד תיאור הלחימה
בשדה הקרב ,גם ביקורת על המשטרים הישנים והקשר בינם לבין תוצאות המלחמה ..
מבין ה ז כ ר ו נ ו ת של אישים שהשתתפו בפועל בקרבות ,המפורסמים ביותר הם ספרו
של עבדאללהאלתל ,מי שהיה מפקד גדוד בלגיון הערבי ולאחר מכן המושל הצבאי של
ירושלים הערבית ,8וכן של ג'מאל עבד אלנאצר ,אשר שירת כקצין מודיעין בדרגת
רבסרן בכוח המצרי הנצור בכיס פאלוג'ה =.
מנקודת מבטו של היסטוריון המלחמה ,עבדאללה אל תל הוא המעניין יותר ,הן משום
העובדות המרובות שהוא מביא ביחס למהלכי המלחמה )שאינן נקיות מסילופים( והן
משום גילוייו על המגעים בין הסוכנות היהודית )ולאחר מכן ממשלת ישראל( לבין
ממשלת עבר הירדן )גם כאן מרובים אי הדיוקים( .אולס עבדאללה אלתל ,כמוהו כג'מאל
עבד אלנאצר ,אינו מחוסר פניות .הוא מנצל את זכרונותיו לעריכת חשבונות עם מפקד
הלגיון הבריגדיר ג'ון באגוט גלאב )גלאב פאשה( והקצינים הבריטים האחרים בצבא
זה וכן עם המלך עבדאללה  אלא שכלפיו יחסו של אלתל איננו חד משמעי.
זכרונותיו של ג'מאל עבד אלנאצר פורסמו אחרי הפיכת  ,1952כאשר הרבסרן לשעבר
כבר היה שליטה של מצרים ,לכן ניתן למצוא בהם רבות מן ההאשמות שפורסמו במצרים
להסברת הכשלון הצבאי המצרי במלחמה :אי הכנה מספקת של הצבא מבחינת חימוש
וציוד ,שחיתותם של הפוליטיקאים בעורף ואדישותם למתרחש בשדה הקרב.10
מדינאים ערבים כמעט לא פירסמו ספרי זכרונות המיוחדים למלחמת העצמאות,
6

7

8
9
10

אלאח'ואן אל

כאן המקום לציין גם את ספרו של כאמל אסמאעיל אלשריף,
מסלמון פי חרב פלסטין )האחים המוסלמים במלחמת ארץישראל( קאהיר ,ללא
תאריך ,המתאר לחימתו של כוח יוצא דופן :מתנדביו של ארגון דתיפוליטי מצרי.
אחת הדוגמאות הטובות לכך הוא ספרו של מחמד פיצל עבד אלמנעם ,אסראר 1948
)סודות  (1948שהופיע בקאהיר בשנת  .1968זהו מהקר מקיף המנתח באריכות גס את המצב
הפוליטי ואת המערכת הביןערבית ,תוך ציון ליקויים ומחדלים.
ראה הערה מס'  .3התרגום העברי של ספר זה אינו שלם ומספר קטעים הושמטו ממנו.
מעארכפיאלצחרא )מערכות במדבר( ,קאהיר .1955 ,זכרונותיו של עבד אלנאצר
אאח'ר סאעה במרץאפריל.1955 ,
על המלחמה פורסמו גם בשבועון המצרי
טיעונים אלה הופיעו גם במאמר פרי עסו של מחמד נג'יב בשבועון ר ו ז א ל  י ו ס ף מיד
לאחר הפיכת יולי .1952
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על המקורות הערמם לחקר מלחמת העצמאות

אולם ניתן למצוא פרקים העוסקים בסוגיה זאת באוטוביוגראפיות ובזכרובות של אישים
לא מעטים .11אחרים פירסמו זכרונות ספציפים למלחמה בעתונות הערבית .12מקורות
אלה מאירים בדרד כלל את ההיבטים הפוליטיים הקשורים במערכת הביןערבית סביב
שאלת ארץישראל ומייחסים את התבוסה לאינטרסים פרטיקולריסטים של מדינות ערביות
עמיתות או של פוליטיקאים יריבים.
מן הספרים שנכתבו במחקרים היסטוריים על המלחמה ,המפורסם ביותר הוא
חיבורו המרשים בן ששת הכרכים של הסופר והחוקר המנוח מראמאללה עארף אל
עארף" .אלעארף ,בהיותו היסטוריון בעל מוניטין ,ניסה להעלות על הכתב תיאור
אובייקטיבי או אובייקטיבי לכאורה של ההתרחשויות הצבאיות והפוליטיות ,תוך חשיפת
שפע פרטים ועובדות ,לעיתים אף מתועדים ומעוגנים במקורות ראשוניים .אולם היותו
פלסטיני מחד גיסא ,ועובד מדינה בממלכה הירדנית ההאשמית מאידך גיסא ,השפיעו כמובן
על אופי החיבור .עבודה היסטורית חשובה נוספת והדישה יותר היא ספרו של מחמד פיצל
עבד אלמנעם המצרי ,שכבר הוזכר )ראה הערה .(7
מקורות ארכיונים של ארצות ערב לתקופה הנדונה אינם עומדים לרשות החוקר הישראלי
וככל הידוע ,אף לא לחוקר המערבי ואפילו הערבי .דווקא בגנזך המדינה בירושלים מצוי
חומר ארכיוני ערבי המסייע בחשיפת עובדות חדשות ,בעיקר על ערביי ארץישראל
בתקופת מלחמת השחרור .אחד מסוגי חומר זה כולל תיקים של האירגונים הפוליטיים
אשר פעלו בארץ ישראל עד  :1948הוועד הערבי העליון והוועדות הלאומיות ,אשר
התארגנו מטעמו בערי הארץ השונות .בתיקים אלה ניתן למצוא תיעוד רב ערך על
ההתארגנות הצבאית והמדינית של ערביי ארץישראל במחצית הראשונה של  ,1948על
מידת התיאום בין האזורים השונים והקשרים בין ההנהגה הארצית לבין הכוחות המקומיים.
סוג אחר כולל תיקים של מושלי המחוזות העברירדנים בגדה המערבית )אשר נתפסו
ב ,(1967מהם ניתן ללמוד )לענייננו( על מצבם של ערביי ארץישראל בתחום הכיבוש
הירדני החל במחצית השנייה של  1948והתפתחות מערכת היחסים בינם לבין הממשל החדש.
נראה איפוא כי מצויים פירסומים ערביים במספר רב ביותר בנושא מלחמת העצמאות
ואשר חלקם הוא בעל דרגה גבוהה למדי של ראשונות ואוטנטיות .בגלל הרבגוניות
במוצאם הלאומי ,עיסוקם ומעמדם של המחברים השונים ,זכה הנושא לטיפול מזוויות
שונות ומנקודותמוצא מרובות .כל אלה ,בצירוף החומר הארכיוני ,מהווים מקור רבערך
וחשיבות לחקר אחד ההיבטים המרכזיים של מלחמת העצמאות .חלק לא מועט מן החומר
שצויין כאן טרם מוצה ,ועדייו הוא בחינת אתגר לחוקר שיעשה בו שימוש נאות.
.
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בין היתר המלך עבדאללה ,הזאע אלמג'אלי ראש ממשלת עבר הירדן לשעבר ,פאדל אל
ג'מאלי ראש ממשלת עיראק לשעבר ומחמד חסין היכל מי שהיה יושב ראש הסינאט המצרי.
ראה הערה מס' .1
עארף אלעארף א ל  נ כ ב ה )התבוסה( צידון.19601956 ,

101

