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 .1הציונות על הספה של פרויד
ספר זה עוסק בביקורת הציונות ומדינת ישראל כיצירתה של התנועה
הציונית ויורשת גישותיה ודפוסי התנהגותה .הפרק הראשו מציג את
הציונות כגרסה מודרנית פוליטית של המשיחיות היהודית וכגלגול
מודרני של השבתאות .הפרק השני הוא ניתוח ,תו $שימוש נרחב
בכלי פסיכואנליטיי ,של אבות הציונות ושל רעיונותיה .הפרק
השלישי מנתח את המדיניות הציונית והישראלית ,בראש ובראשונה
ביחס לפלסטיני ,לאור ממצאי שני הפרקי הראשוני ,ומציג אותה
כפונקציה של טראומת החולשה והפגיעות היהודית ששיאה בשואה,
ושל הניסיו הציוני לרפא טראומה זו עלֿידי העצמה – מופרזת
ומעוותת ,לדעת המחברת – של הע היהודי.
יחסה המוצהר של המחברת לציונות אינו חדֿמשמעי .היא מדגישה
שאי היא "מוכנה לראות בציונות עלבו ,מלה גסה" ,ואי היא
מצטרפת לאלה השוללי אותה "שלילה פשוטה וגורפת" ).(37–36
מצד שני ,הרעיו הציוני עצמו ,מיסודו ,נתפס כמכיל את זרעי
הפורענות המתממשת במציאות הישראלית; משו כ $אי המחברת
מסתפקת בשלילת היבטי מסוימי של המדיניות והמציאות
הישראלית – כמו ,למשל ,הכיבוש בעקבות מלחמת  – 1967אלא
מכוונת את עיקר ביקורתה כלפי יסודות הרעיו והמפעל הציוני .הגשר
בי שתי העמדות האלה הוא אהדתה המודגשת של המחברת כלפי
אות גישות אופוזיציוניות בתו $התנועה הציונית שדגלו במדינה
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דוֿלאומית ולא בעצמאות לאומית יהודית .בהקשר זה היא מרבה
להזכיר את מרטי בובר ואת חנה ארנדט ולהסתמ $על דבריה.
בעוד שהמחברת מכירה בכ $ש"הציונות לא הייתה מעול מקשה
אחת" ) (11והיו בה ,מראשיתה ,מחלוקות פנימיות לרוב ,היא
מעוניינת להתמקד באותו חזו ציוני שנעשה במרוצת הזמ
לדימוי העצמי הרשמי או הדומיננטי של האומה החדשה – חזו
הרואה בישראל אומה הנתונה למתקפה מתמדת ומונע בעדה
להכיר באלימות שהיא עצמה מחוללת .הציונות אינה הגור
הבלעדי בתולדות הסכסו .$אי לנתק את הדיו בציונות מ
הלחצי ההיסטוריי ,הרדיפות ולבסו ,רצח הע אשר הניעו את
שאיפתו של הע היהודי להגדרה עצמית בבית לאומי .ע זאת
אני סברה כי הציונות ,כתנועה קולקטיבית ,התעצבה עלֿידי
מילו מושגי שעוצמתו היתרה סנוורה את עיניה ,לעתי עד כדי
עיוורו לתוצאותיה האפשריות של משאלותיה ופעולותיה –
תוצאה שהמחיר המר שה גובות מישראל כאומה כמו ג העוול
שה גורמות לפלסטיני ניכרי יותר ויותר .על מנת להבי את
הדברי לעומק אני סבורה שעלינו לעשות שימוש בכלי של
פסיכואנליזה ,אשר תמיד היה לה בעיניי תפקיד מכריע במסגרת
המחשבה הביקורתית ).(11
ואול ,מדגישה המחברת ,ספרה "אינו מציע ניתוח פסיכואנליטי של
הציונות" ,כפי שהאשימוה ,שלא בצדק לדבריה ,אלה שייחסו לספרה
)לאחר פרסו המקור האנגלי( טענה כי הציונות "נגועה בפתולוגיה
ייחודית"" .בניסיו להבי את הרכיבי הנפשיי הספציפיי ואת
המצע הפנטזמטי במערכיה של קבוצה או זהות מסוימת אי שו
האשמה ,עלבו או השפלה .עקרו היסוד של הפסיכואנליזה קובע כי
הלאֿמודע לעול ]הדגשה במקור[ אינו מבזה את בעליו .יעדו
המוצהר של פרויד בפרשנות החלומות היה השבת כבודה – die
 – Würdeשל הנפש" ).(12
כאשר מי מתלמידיו של ד"ר פרויד מכריז על כ $ש"אי הוא מציע
ניתוח פסיכואנליטי" של תופעה אותה הוא מנתח בעזרת "שימוש
בכלי של פסיכואנליזה" ,יש חשש כי לפנינו הכחשה של המציאות
או א ,חמור מכ ,$הדחקתה .ספרה של ג'קלי רוז הוא אכ תערובת
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של ניתוח פסיכואנליטי – ולעתי פסיכיאטרי – של הציונות וביקורת
פוליטיתֿאידיאולוגית עליה" .אני מאמינה כי ישראל של ימינו כורעת
תחת בעיות שהורישו לה רגעי הולדתה ,ולפיכ $ראוי לרשו את
תוואי האסו ומתווי התקווה כאחת רצוא ושוב ,מ העבר אל ההווה
ובחזרה .מטע זה הספר אינו מציית למהל $כרונולוגי חמור" ).(19
ואכ ,הספר אינו מציית למהל $כרונולוגי – או תמאטי – חמור:
הוא עובר מ העבר אל ההווה ובחזרה ,מדלג מנושא לנושא ,מהכלל
אל הפרט ומהפרט להכללות גורפות ,משולי התופעה הנחקרת אל לב
הזר המרכזי שלה )מבלי להבחי בי השניי( ,מציטוט דבריו של
פעיל מהימי הקיצוני להערות על מהות הציונות ואופייה הפגו
מיסודו של החברה שקמה בישראל – ובכל מקו מתגלי סימני
לאות עיוותי נפשיי קשי .אי ספק שהמסר העיקרי של הספר
הוא אכ ,בניגוד להכחשת המחברת ,כי הציונות "נגועה בפתולוגיה
ייחודית"; קריאת הספר אינה מאפשרת כל התרשמות אחרת .המבנה
הנפשי של הציונות – וכתוצאה מכ ,$של החברה הישראלית – כפי
שהוא מצטייר בספר נגוע בפתולוגיה עמוקה ,או ליתר דיוק בשלל
פתולוגיות" .המטופל" מסוכ לעצמו ולסביבה ,ואי לו מרפא – על
כל פני במתכונתו הקיימת כמדינתֿלאו יהודית; "מתווה התקווה"
עבורו הוא באימו /הרעיו הדוֿלאומי.
אופייה של הציונות בגרסת הזר המרכזי שלה כהזיה משיחית
מטורפת בא לידי ביטוי קוד כל בכ $שהוגיה ומנהיגיה היו ,לטענת
המחברת ,על גבול הפתולוגיה הנפשית ,ובמקרה של הרצל – בבירור
מעבר לגבול זה ) .(83–82 ;53–52אבחו זה נשע על ראיות כבדות
משקל :הרצל ,שהיה בעל "דמיו יוצא דופ" לשבתי צבי וכמוהו
"שואב את השראתו מפרציֿיצירה מאניי" ,ראה את עצמו כגואל
היהודי ,א כי "לקראת סו ,ימיו סיגל לעצמו מידה של זהירות"
לגבי משיחיותו ) .(53הוא "עצמו העיד כי חיבר את 'מדינת היהודי'
כמי שאחז בו דיבוק .הוא חש כי הוא עומד לצאת מדעתו" .מי שראה
אותו ברחוב באות ימי "התרש ...כי הוא סובל מהל פסיכוטי או
נאבק במחלה נוראה" .אול "הדיכאו הציוני אינו מוגבל לקדחת
היצירה המאנית של הרצל" :ג ויצמ מודה במכתב למוצקי כי היה
אצל רופא ו"הוא אבח אצלי חולשת עצבי וחולשה באברי
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הנשימה" ,ולפני כ הוא כתב לארוסתו ,בעקבות אכזבתו מדשדוש
התנועה הציונית ,כי "אנחנו עצבניי ,נרפי ,רופסי ,בלתיֿכשרי
להגשמתו של החזו היהודי" ) .(83ראיות אלה ושכמות אמורות
לשכנע את הקורא כי מדובר בחבורה של אנשי מעורערי בנפש.
אי פלא שג החזו שלה היה מטור ,והזוי" :הציונות הייתה כרוכה
מראשיתה במידה של 'התרסה' כנגד המציאות ותביעותיו של היגיו"
) .(86הקורא התמי עשוי לתהות עד כמה נדיר הוא שתנועה
מהפכנית כרוכה במידה של התרסה כנגד המציאות )או שאד כותב
"כאחוז דיבוק" ספר המכיל רעיו מהפכני( .אול ברור שההתרסה
הציונית היא מסוג פרוע ומסוכ במיוחד:
"כתנועה פוליטית הציונות פוטרת את עצמה בעת והעונה אחת
מדי וחשבו מפני העול וממשא ומגע ע המציאות .המטפל
השרוע על הספה בחדר של פרויד או יונג אינו יודע כי הוא נתו
לדמיונות שווא .א $כפי שניווכח ,הציונות היא בגדר קריאת תיגר על
המציאות המודעת למעמדה שכזאת; חלו אשר הוא ער לחלומיותו
ומתמסר לה בכל מאודו" )" .(40בדומה לויצמ ,מתייחס בֿגוריו
לציונות כערעור פלאי על חוקי המציאות .בהתחשב באופיו
הבלתיֿרציונאלי של המפעל ...אי לנו לתלות את יהבנו אלא
במשיחיות" ) .(65ואכ ,הדמיו האישי המופלג בי הרצל לבי שבתי
צבי מסמל תופעה רחבה ומהותית יותר" :דרכה של הציונות ,על כל
עיקוליה – ובכלל זה הציונות החילונית – עומדת בסימ המשיחיות"
) .(50על ציונות ומשיחיות דיברו רבי; לשיטת ג'קלי רוז,
המשיחיות הציונית פירושה ויתור מודע על הרציונאליות" .בתו$
תוכה ידעה הציונות כי היא מטפחת חזו שאינו ברֿקיימא ,ולכ
נערכה משחר ימיה לצאת נגד העול כולו; להיות חזקה ,ועוד יותר
מכ ,$כל יכולה" ).(134
דמיונותֿשווא? חלו? חזו שאינו ברֿקיימא? אבל הרי החזו
הוגש ,המדינה היהודית קמה ומתקיימת  60שנה ,מיליוני תושביה
מדברי עברית )הישג שג הרצל ,כידוע ,לא האמי כי הוא אפשרי(,
ספרה של המחברת מתפרס ,בתרגו עברי ,במדינה מנוגדתֿ
למציאות זו .אלא א כ המחברת מאמינה בעצמה בנסי – או גרוע
מכ ,$ב"כלֿיכולתה" של התנועה הלאומית היהודית – עליה להודות
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כי הציונות לא יכלה להגיע להישגי אלה תו" $יציאה נגד כול
העול" וניתוק מהמציאות הפוליטית .והרי יכולתה של הציונות –
החל מהרצל – לגיס את תמיכת של גורמי בינלאומיי רביֿעוצמה
– כלומר ,גורמי שה חלק מרכזי מאותו עול שנגד "כולו" הציונות
יוצאת כביכול – היא מ המפורסמות .היא מוכרת היטב ג למחברת,
המקוננת על תמיכתה של ארה"ב במדיניות הישראלית );(197–196
למעשה היא קרובה לטעו כי ישראל מעצבת את המדיניות של ממשל
בוש באזור כולו יותר משהיא משמשת כמכשיר למדיניות האמריקנית
– אכ הד לתפיסות בדבר "כלֿיכולת" של היהודי 2.הא יש משהו
יותר הזוי ,מופר $ומנותק מהמציאות מאשר הטענה כי בֿגוריו פעל
בניגוד לחוקי ההיגיו הפוליטי והשלי $את יהבו רק על המשיחיות?
זאת ועוד :המחברת סבורה כי ישראל ,בהיותה מעצמה אזורית,
מפריזה מאוד בטענותיה באשר לסכנות שהיא נתונה בה ,ובודאי
שלא נשק ,לה איו קיומי ) ;(17כפי שנראה בהמש ,$איו קיומי לא
נשק ,לה ,לדעת המחברת ,מעול .א כ ,$על אחת כמה וכמה
שאיֿאפשר לטעו כי הציונות טיפחה – ועוד במודע – "חזו שאינו
ברֿקיימא"; אפשר רק ,א רוצי ,להצטער על כ $שהיא הצליחה
להגשי את חזונה .מיטב השיר הפסיכואנליטי – כזבו.

 .2כוחנות נטולת פשר
העיוות הנפשי של הציונות שהמחברת מרבה לדו בו לאור $הספר
הוא תסבי $הרדיפה המתועל לאגרסיה – "חזו הרואה בישראל אומה
הנתונה למתקפה מתמדת ומונע בעדה להכיר באלימות שהיא עצמה
מחוללת" )" .(11עוצמתה הצבאית של ישראל מציבה אותה בי
המדינות החזקות בעול ,ובכל זאת היא בוחרת להציג את עצמה כמי
שלנצח עומדת על נפשה ,כאילו החולשה הייתה לה לנשק והפגיעות
" 2ראוי שהדברי הללו יובילו לחשיבה מחודשת על ההשקפה הרווחת ,שעל
פיה ישראל נישאת על גלי 'המלחמה בטרור' המתנהלת בניצוחו של בוש על מנת
להכשיר את מדיניות הדיכוי בגדה המערבית וברצועת עזה .התמונה המצטיירת
מטרידה יותר :במידה רבה ישראל היא שעיצבה מדיניות זו ומילאה תפקיד מרכזי
בגיבוש המדיניות האמריקנית נגד הטרור זמ רב לפני אירועי .(197) "11/9
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היא מקור כוחה" ) .(17מכא הצדקנות ,איֿהיכולת להכיר בסבל של
הפלסטיני ,והנטייה המתמדת לשימוש חסרֿפרופורציות בכוח
צבאי .עיוות זה זו התפתח על רקע שאיפתה )המובנת כשלעצמה,
לשיטת המחברת( של הציונות להעצי את היהודי חסריֿהמולדת
כדי להתגבר על חולשת ועל השפלת.
מוב שכל צד לסכסו $לאומי נוטה באופ טבעי לראות בחומרה,
ולעתי בהפרזה ,את האיו הנשק ,לו מהצד השני ,ואת פגיעותיו בו,
ולהמעיט בתרומתו שלו לעימות ובסבלו של הצד השני .נטייה טבעית
זו מלווה כל סכסו $לאומי אלי ,ולמעשה כל סוג של מאבק ועימות
בי בני אד .כדי לציי עובדה טריוויאלית זו ספק א יש הצדקה
להטריד את מנוחתו של פרויד .מוב שלגיטימי בהחלט לעסוק
בגילוייה של תופעה אנושית זו בתנועה הציונית ובמציאות
הישראלית דווקא .לגיטימי ג לטעו כי הציוני והישראלי
"מצטייני" בתכונה זו באופ מיוחד ,בעוצמה חריגה .אול כדי
להעלות ברצינות טענה כזאת ,יש לנסות ולהערי $באופ רציני את
הסכנות שאכ נשקפו ונשקפות לצד היהודי בסכסו .$א אי בוחני
את הסכנה ,אי $אפשר לדעת שהתגובה עליה היא באמת "מופרזת"?
הדבר נכו בלי כל קשר לשאלה איזה צד לסכסו $צרי $להיחשב
לצודק או צודק יותר .ג חייל בצבאה של גרמניה הנאצית אינו
מואש באלימות "מופרזת" ,בשל עצ העובדה שהוא נלח באלה
שנלחמו בו; על כל פני ,אי מנתחי את התנהגותו במצב זה
במונחי של עיוות נפשי .אפשר להצטער על כ $שהוא לא נהרג ,אבל
לא להתפלא על כ $שלא רצה להיהרג .נית כמוב לגנות חייל זה על
עצ העובדה שהוא שרת את הרוע המוחלט; אול יש לציי כי
המחברת אינה מתארת את המפעל הציוני במושגי כאלה:
אי בכל הדברי האלה כדי לגרוע כמלוא הנימה מ הלגיטימיות
של רצונו של הע היהודי במולדת או מעוצמתה של האמונה
היהודית כי מולדת זו ראוי שתיכו בפלשתינה ,ומרות הסכנות
הצפונות באמונה זו והעוול הגלו בה כלפי עמיה הילידיי של
האר ..../אי חולק על חלק של הערבי בסיכולו של חזו
הקיו המשות ;,ובכל זאת ,התנגדות להתיישבות היהודית
בארצ ראויה להבנה ).(159–158
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השאיפה הציונית למולדת הייתה אפוא בעיני המחברת לגיטימית ,א$
ההתנגדות של הערבי הפלסטיניי לציונות הייתה לגיטימית א ,היא
)למעשה ,לגיטימית יותר(; לא כא ולא בשו מקו אחר בספר אי
דיו בשאלה מדוע ,בעצ ,רק מדינה דוֿלאומית ,ולא חלוקת האר/
לשתי מדינות שהתקבלה בֿ 1947עלֿידי הזר המרכזי בציונות,
צריכה להיחשב לפתרו ראוי לדילמה זו .מכל מקו ,א יש
לגיטימיות כלשהי ,אפילו חלקית ומסויגת ,למפעל הציוני ,וא אי
חולקי על כ $שמפעל זה אכ נתקל בהתנגדות אלימה )ראויה להבנה
ככל שתהיה( ,נשאלת ביתר שאת השאלה :איזו משמעות יש לטענה
כי הציונות ,מראשית דרכה ,הפריזה באופ חמור ושיטתי בהפעלת
כוח נגד מתנגדיה הערביי ,א אי מתארי ביושר ובאופ מציאותי
את האופ שבו מתנגדיה הערביי הפעילו כוח ,ואיימו בהפעלת כוח,
נגדה? ההפרזה בתגובה היא ,בהגדרה ,ביחס לאיו – אלא א כ
הטענה היא כי האיו כולו הוא פרי הדמיו ,מה שהמחברת מדגישה
שאינה טוענת ).(35
הטענה בדבר תגובה מופרזת לאיו היא תמיד אפשרית וראויה
לבחינה ,ג לנוכח איו חמור – ושוב ,בלי קשר לשאלה על מי
מטילי את עיקר האחריות לעימות .אול היא חסרת כל ער $מוסרי
או אנליטי כאשר אי בצדה הערכה ממשית של האיו עצמו ,ולפחות
במשתמע – קביעה כיצד היה נית וראוי להתמודד ע האיו בדר$
שאינה מופרזת .אי בספר שלפנינו התייחסות רצינית לשאלה זו,
וההתייחסויות המעטות אליה ה בלתיֿרציניות בעליל ,כפי שנראה
בהמש .$מאחר שהשימוש בכוח מהצד הציוני והישראלי הוגדר
מראש כביטוי להפרעה נפשית ,שוב אי צור $להתייחס עניינית
לטענותיו של המטופל בעניי זה ,ועצ השמעת רק מוכיחה את
חומרת מצבו הנפשי.
מאחר שהמחברת תולה באידיאולוגיה הציונית דווקא )בגרסת
הזר המרכזי שלה ,שלא הסתפק במדינה דוֿלאומית( ,ולא
בדינאמיקה הרגילה והצפויה של סכסו $לאומי ,את הנטייה של
התנועה הציונית ושל מדינת ישראל להפריז בחומרת האיומי
הנשקפי לה מצד השכני הערביי ,ראוי לבחו את כיוו השפעתה
של האידיאולוגיה הציונית בתחו זה .לפחות לכאורה ,האינטרס
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היסודי של הציונות ,ומכא – הנטייה המודעת או הבלתיֿמודעת
שלה ,ה להפריז במידת הסכנה הנשקפת ליהודי הגולה ולהמעיט
במידת הסכנה הצפויה ליהודי באר /ישראל .מטרת הציונות היא
לשכנע את היהודי לבוא לאר /ולהישאר בה .את זאת אי משיגי
עלֿידי ניפוח הסכנות הצפויות למי שבא ולמי ששאר .לא לשווא
מדגישי מבקרי הציונות את העובדה כי ישראל היא מקו מסוכ
באופ יחסי ליהודי ,ורואי בה כשלו של תנועה שהבטיחה
ליהודי "מקלט בטוח" .מראשית דרכה של הציונות הזהירו מנהיגיה
)החל מהרצל( את היהודי כי אסו צפוי לה א לא יעזבו את
אירופה .חלק מאזהרותיה נשמע בדיעבד כמנבא את השואה – אבל
רק בדיעבד; את מה שהיה צפוי באמת ליהודי אירופה איש ממנבאי
האסו לא היה מסוגל לדמיי .רבי מיהודי אירופה ראו בודאי
באזהרות אלה זריעתֿפאניקה ,פרנויה ו/או מניפולציה .ואכ ,אי
סיבה לפקפק בכ $שהתעמולה הציונית בנושא זה לקתה לעתי
בחסרונות הרגילי של תעמולה .אלא שהמציאות עלתה לבסו ,על
כל תעמולה; מסתבר שלא זו בלבד שלעתי הפרנואיד אכ נרד,,
אלא שלפעמי הוא נרד ,יותר מכפי שהיה מסוגל לתאר לעצמו
בשיא הפרנויה שלו .ככל שהדגשת האיו הנשק ,ליהודי התפוצות
היא מהותית לאידיאולוגיה הציונות שוללת הגולה ,כ $יש לה נטייה
טבעית להגדיש ,עד כדי הפרזה ,את כל הטוב הצפוי ליהודי באר/
חמדת אבות .הפרזה בחומרת האיו הפיזי הנשק ,למי שיעלה לאר/
)או יישאר בה( מצד השכני הערביי היא ההפ $הגמור מאינטרס
ציוני ומאינסטינקט ציוני .כ $באי מבקרי הציונות בטענות להרצל
על כ $שלא השכיל להבי – או שמא לא רצה להבי – כי מפעל
ההתיישבות היהודית באר /צפוי לעורר את התנגדות הקשה של
התושבי הערביי ,ומשו כ $תיאר באופ אידילי את יחסי היהודי
והערבי ב"אלטנוילנד" .ג ג'קלי רוז מבקרת אותו על כ.(81–80) $
נראה אפוא כי כאשר מנהיג ציוני ,או סת ציוני ,מפריז בחומרת
האיו הערבי ,ההנחה צריכה להיות שהוא מושפע מההיגיו הרגיל
של סכסו $לאומי )או סכסו $סת( ,באופ שאינו שונה מהדר $שבה
היווני והטורקי בקפריסי ,למשל ,רואי זה את זה; ועדיי ,כאמור,
יש לבחו את טענת ההפרזה לגופה בכל מקרה ומקרה ,באר/
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ובקפריסי כאחד .לעומת זאת ,א רוצי לחשוד באותו ציוני שהוא
מושפע מהאידיאולוגיה הציונית דווקא ,לחשד זה יש מקו כאשר
הוא מתעל מהסכנות הכרוכות בסכסו $או ממעיט בחומרת .ציוני,
בתור שכזה ,צרי $להיות חשוד בנטייה טבעית להדחיק את מידת
החומרה של הסכסו $שהמפעל הלאומי היהודי ,בכל גרסה שלו ,היה
צפוי לעורר באר /בעלת רוב ערביֿמוסלמי הנמצאת בלב ליבו של
המזרח התיכו .לחשד זה חשופי אנשי תנועת העבודה הציונית
בשלבי המוקדמי בה נהגו לטעו כי ההתנגדות הערבית לציונות
מקורה בהסתה של האפנדי – משמע ,שהע הערבי באר /אינו
באמת מתנגד מפעל הציוני .ביתר שאת חשופי לחשד זה התומכי
העקביי בפתרו הדוֿלאומי בקרב הציוני ,גיבוריה של מחברת
הספר .אלה שאפו לסוג מסוי של בית לאומי יהודי באר /ישראל
השלמה והאמינו כי אפשר להשיג מטרה זו ללא ריבונות וללא כוח
צבאי .ה הרבו לבקר את אנשי הזר המרכזי בציונות על כ $שאלה
ציפו מהערבי לוותר לטובת המדינה היהודית ולו על חלק מפלסטי
הערבית ,אבל מיעטו ,כ $נראה ,לשאול את עצמ איזה סיכוי יש לכ$
שערביי פלסטי יוותרו ,מרצונ הטוב ,על ערביותה המובהקת של
פלסטי כולה לטובת מדינה דוֿלאומית המשותפת לה ול"נטע הזר"
הציוני שפלש לאדמת.
המחברת מביאה אומנ את דברי הביקורת של תומכי הדוֿלאומיות
הציוניי נגד ההנהגה הציונית על כ $שסירבה לבחו ברצינות את
האופציה הדוֿלאומית וא" ,החמיצה הזדמנויות" לעשות זאת )–93
 .(94אול כאשר מיעוט רדיקלי בתו $מחנה מסוי מתפלמס ע
הנהגתו ,אי הדבר מעיד בהכרח על עמדותיה של אויביו החיצוניי
של מחנה זה .א בובר או מאגנס ביקרו את בֿגוריו על דחיית
הרעיו הדוֿלאומי )וא ,אנשי "השומר הצעיר" עשו זאת ,א כי אלה
"איזנו" את תמיכת במדינה דוֿלאומית בתביעה לעלייה יהודית
חופשית( ,אי הדבר הופ $את המופתי לחסיד – אפילו פוטנציאלי –
של המדינה הדוֿלאומית .למעשה ,אפילו הקומוניסטי הערביי,
מיעוט זעיר שעמדותיו היו הפחותֿלאומניות בחברה הפלסטינית,
סירבו לאמ /את הרעיו הדוֿלאומי כאשר חבריה היהודי עשו זאת
במהל $שנות הארבעי .התנועה הקומוניסטית באר /התפלגה )בי

אלכסנדר יעקובסו

היתר( על רקע זה" :הליגה לשחרור לאומי" הערבית דרשה מדינה
ערבית בפלסטי ,תו $נכונות לכבד את זכויות היהודי כמיעוט
לאומי .הייתה זו עמדה אנטיֿלאומנית רדיקלית במושגי החברה
הפלסטינית והעול הערבי ,אבל עדיי היא תבעה ,במסגרת
הקונסנסוס של השמאל הערבי באזור כולו ,מדינה ערבית )הקשורה
במוצהר באומה הערבית ובשאיפותיה לאחדות( ולא דוֿלאומית.
בסופו של דבר ,השינוי בעמדה הסובייטית בֿ 1947ותמיכת בריה"מ
בחלוקה הביאו את הקומוניסטי הערבי והיהודי כאחד לתמו$
בפתרו של שתי מדינות לשני העמי .אול ההנהגה הערבית
הפלסטינית דחתה לא רק רעיו זה – היא דחתה באותו תוק ,,ובאות
איומי מלחמה ,את רעיו המדינה הדוֿלאומית )"פדרציה יהודיתֿ
ערבית"( שהוצע בדעתֿמיעט עלֿידי חלק מחברי  – UNSCOPועדת
האו"מ שחקרה את המצב באר /והמליצה ברוב דעות על חלוקתה
לשתי מדינות .אילו היו הפלסטיני ומדינות ערב מקבלי את הצעת
המיעוט ,ולא היו מותירי את הצעת החלוקה כפתרו היחיד העומד
לדיו בעצרת האו" לקראת ההצבעה המפורסמת בֿכ"ט בנובמבר,
ספק רב א היה נמצא הרוב הדרוש של שניֿשליש בעצרת הכללית
למע אישור תוכנית החלוקה .בעוד שיתרונו הגדול של הרעיו
הדוֿלאומי בעיני תומכיו הציוני היה בכ $שהוא מייתר ,כביכול ,את
הצור $בשימוש בכוח ,האמת היא שרעיו זה ,ממש כמו רעיו
המדינה היהודית )ולו בחלק מהאר ,(/לא היה נית להגשמה ,בשל
עמדתו הנחרצת של הצד הערבי ,אלא במלחמה.
אמת – אי זה הוג לשפוט את החסידי הציוניי של הרעיו
הדוֿלאומי בימי המנדט לאור מה שידוע לנו היו ,לאחר עשרות
שני ,על אופייה של הלאומיות הערבית באזור כולו )ללא קשר
לסכסו $הישראליֿערבי( ,על מידת שכיחות של הסדרי
דוֿלאומיי באזור זה ועל היחס הרווח בו למיעוטי לאֿערביי
ולאֿמוסלמיי )ג כשאלה אינ "נטע זר" ש"בא מפולי"( .זאת
ועוד – השיח הדוֿלאומי בתנועה הציונית היה בשיאו כאשר
האימפריה הבריטית הייתה בשיאה .נית היה לחלו אז על הסדר
דוֿלאומי באר /בחסות בריטית ,ולהאמי שג א האימפריה תוותר
על שליטתה הישירה והרשמית ,היא תהיה בעלתֿהשפעה במידה
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מספקת כדי להתערב ולהשכי שלו א שתי הקהילות הלאומיות
באר /לא יוכלו להסתדר בלי עזרתה .באופ דומה מתקיי היו
ההסדר הרבֿלאומי בבוסניה בחסות כוחות נאט"ו החוני ש
ו"ומתווכי" מטע מעצמות המערב ,המשגיחות על התנהגות
הקבוצות האתניות היריבות .לא בהכרח צרי $לחשוד בציוני תומכי
דוֿלאומיות דאז שה היו מסוגלי להאמי כי הסדר דוֿלאומי
יהודיֿערבי יתכ ג במזרח התיכו שהשתחרר מהקולוניאליז – זה
הנשלט ,כאמור ,עלֿידי הלאומיות הערבית כפי שהיא מוכרת לנו
היו.
יש עוד דבר הידוע לנו היו שלא היה ידוע לתומכי הפתרו
הדוֿלאומי נוסח "ברית שלו" בשנות העשרי והשלושי :ה לא
יכלו לדעת מהו המחיר ההומניטארי האמיתי של נכונות לוותר,
למע סיכויי ההסכ ע ערביי האר ,/על תביעתו של הזר המרכזי
בציונות לעלייה המונית .מבחינת היה זה ויתור במישור הלאומי:
מכיוו שלא היה דבר שהערבי התנגדו לו באופ קטגורי יותר מאשר
הגירה המונית של יהודי לאר ,/ה קיוו שהרוב הערבי ישתכנע
לקבל את רעיו המדינה הדוֿלאומית א יובטח לו שיוכל להמשי$
ולהיות בה רוב .בדיעבד ,ברור שאימו /העמדה הזאת עלֿידי התנועה
הציונית לא היה מוביל להסכמת ההנהגה הערבית למדינה
דוֿלאומית ,אבל הוא בהחלט היה יכול לחרו /את דינ של כמה
עשרות אלפי בני אד .את זאת לא נית היה לדעת אז .אול ג א
מנסי לנתח את הדברי עלֿפי הנתוני של שנות העשרי,
השלושי והארבעי ,נראה כי אנשי אלה ,ע כל האהדה
למניעיה ,צריכי לתפוס מקו גבוה מאוד ברשימת הציוני
שסונוורו עלֿידי האידיאולוגיה – ליתר דיוק ,עלֿידי שתי
האידיאולוגיות שהאמינו בה ,זו הציונית וזו ההומניסטיתֿליברלית.
ג מי שמזדהה ע שתי האידיאולוגיות האלה ,יכול ללמוד מפרשה זו
עד כמה מסוכ להרשות לאידיאולוגיה כלשהי לנצח את השכל הישר.
לעומת גישה ציונית זו ,הציונות נוסח בֿגוריו היא )ג בפ המתו
והמוכ לפשרה שלה ,וג בפ ה"אקטיביסיטי" והמוכ להשתמש
בכוח( המפוכחות בהתגלמותה .אפשר כמוב לשלול ציונות זו
מבחינה מוסרית ,א אי מקבלי את השאיפה לעצמאות יהודית
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כשאיפה לגיטימית )ג א יש בצדה נכונות לחלוקת האר ;(/אול
הדבר האחרו שהיא מזמינה הוא טיפול בכלי פסיכואנליטיי.
זאת ועוד – ג מי שסבור ,כמו המחברת ,שמבחינה מוסרית הייתה
ליהודי ,מלכתחילה ,רק זכות לתבוע "בית לאומי" במסגרת מדינה
דוֿלאומית א $לא מדינה עצמאית ,צרי $עדיי להתמודד ע הטענה
כי לנוכח העמדה הפלסטינית ,לא הייתה למעשה אפשרות להקי
ולקיי באר /ישות לאומית יהודית כלשהי אלא בחסות הריבונות
היהודית והכוח הצבאי היהודי; וא ,א ישות המוגדרת כדוֿלאומית
הייתה קמה ,נשאלת השאלה א סביר שאופייה הדוֿלאומי היה
נשמר לאור $זמ באר /שיש בה רוב ערבי מוסלמי ,הנמצאת בליבו
של העול הערביֿמוסלמי ,כאשר הצד הלאֿערבי של הסדר
דוֿלאומי זה נחשב עלֿידי הרוב הערבי באר /ובאזור כ"נטע זר".
יתרה מזאת ,ג מי שסבור ,בניגוד למחברת ,כי לא היה תוק ,לשו
תביעה לאומית יהודית באר ,/וראוי היה מלכתחילה כי היהודי לא
יגיעו בהמוניה לפלסטי ,עדיי אינו פטור מלענות על השאלה א
הייתה דר $מעשית להבטיח את שלומו הפיזי של הקיבו /האנושי
היהודי באר ,/מרגע שהתהווה ,שלא במסגרת מדינתֿלאו יהודית.
על כל פני ,נציגי הועד הערבי העליו באר /סירבו ,במגעי
הבלתיֿרשמיי ע חברי ועדת האו" )בפניה ה לא היו מוכני
להופיע באופ רשמי( להתחייב כי א תוק ,לפי דרישת ,מדינה
ערבית בכל פלסטי ,היא תאפשר לכל היהודי הנמצאי באר/
להמשי $ולחיות בה ותכבד את זכויותיה .נית לטעו כי מרגע
שנוצר הישוב העברי בהיק ,משמעותי באר ,/חדלה שאלת המדינה
היהודית להיות ,בעיקרה ,שאלה אידיאולוגית .מרגע זה ואיל ,$כ$
אפשר לטעו ,הוכתב הצור $במדינה היהודית משיקולי
הומניטאריי )הקשורי ביהודי האר ,/ג א מתעלמי לחלוטי
מגורל היהודי מחו /לגבולותיה – דבר שאי זה מוב מאליו כי הוא
ראוי מבחינה הומניטארית( .שיקולי אלה אינ תלויי כלל באימו/
העמדה הציונית – אפילו בגרסה המינימליסטית של ג'קלי רוז.
אפשר ,מצד שני ,לטעו שאי זה כ ,$ושהיו ,או יתכ שהיו ,אופציות
אחרות .אול כדי לטעו ברצינות טענה כזאת ,אי להסתפק
בהטפותֿמוסר לצד היהודי ובניתוח המבנה הנפשי שלו ,אלא צרי$
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לבחו את אופייה של התנועה הלאומית הערביתֿפלסטינית ,את
עמדות זרמיה השוני ומנהיגיה ,את יחס לאפשרויות של פשרה ע
היהודי ואת גישת לנושא השימוש בכוח ,וכ את ההקשר האזורי
של כל השאלות האלה .לכל זה אי זכר בספר שלפנינו .המחברת
מניחה אומנ כי אילו שמע הזר המרכזי של הציונות בקול של
אנשי "ברית שלו" ודומיה" ,הציונות עשויה הייתה ליצור אומתיות
שבכוחה להבקיע מבעד לפוליטיקה ,להישיר מבט אל החיה האפלה
שבקרבה ולפנות מקו לגר היושב בתוכה )או אפילו לראות את
עצמה כגר היושב בקרב ערביי פלסטי(" ) .(103אול אי היא
מתעניינת בשאלה באיזו מידה היו ערבי פלסטי מוכני לראות את
עצמ כ"גרי היושבי בתו "$הציונות המזוככת ,חסרת העוצמה
הצבאית ,שהיא מוכנה למצוא לה הצדקה ,או אפילו להרשות כי
מספר ניכר של "גרי" ציוניי יבואו לפלסטי ויישבו בה ,ובכ$
יהפכו אותה מאר /ערבית למדינה דוֿלאומית.
ואכ ,המחברת מצהירה במפורש כי בכוונתה לעסוק בצד אחד
בלבד – הצד היהודי .היא מציינת כי משתתפי הסמינר בפרינסטו
שבו נדונו הנושאי העומדי במרכזו של הספר דחקו בה "שוב ושוב
להשמיע דברי ביקורת על הלאומיות הערבית ,או להדגיש ביתר שאת
את העוינות והתוקפנות הרווחת בעול הערבי כלפי ישראל .ההכרה
בכל אלה אי בה כדי לשנות את מטרתי ...הדפי הבאי ,המתמקדי
בצד אחד של הדרמה ההיסטורית ,שואבי את השראת מ התובנה
הפסיכואנליטית הגורסת כי הדר $לשינוי עוברת בראש ובראשונה
דר $ידיעת עצמ .(23) "$לפני כ היא מעירה כי "התביעה כי אומה
מסוימת תקבל אחריות למעשיה אינה שקולה לטענה כי האש כולו
רוב /על כתפיה של אותה אומה" )ש( .ואול ,בנאלי ככל שזה
יישמע ,אי מנוס מלשוב ולומר כי סכסו $בי שני צדדי הוא סוג של
אינטראקציה .איֿאפשר לנתח התנהגות של צד אחד לאינטראקציה
זו ,או לשפוט אותה שיפוט מוסרי ,בלי לקחת בחשבו את התנהגות
הצד השני .מוב שג'קלי רוז רחוקה מלהיות הראשונה לנתח את
הסכסו $הישראליֿערבי באופ כזה; ספרה הוא רק דוגמה קיצונית
לסוגה שלמה .מי ש"מתמקד בצד אחד של הדרמה ההיסטורית" אינו
יכול אלא להציג תמונה מסולפת לחלוטי של דרמה זו ,ואי לו דבר
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מועיל לומר על התנהגותו של אותו צד שאת דרכיו הוא מעוניי לבקר
ולשפר .הדבר דומה לסרט המתעד ריב בי שני אנשי ,שממנו חתכו
את כל מה שמראה את מעשיו של אחד מה .אי $יוכל זה שתנועותיו
האלימות ,המשונות וחסרותֿהפשר נשארו מתועדות "לדעת את
עצמו" א יאלצו אותו לצפות בסרט כזה? נניח ,לצרו $הדיו ,כי
האד בו מדובר אכ חרג באופ בולט וחמור מגבולות הסביר במהל$
אותה מריבה; הא השיטה המתוארת כא היאה הכלי החינוכי
המתאי כדי לשכנעו בכ ?$מוב שעצ העובדה ,שהמחברת אינה
חולקת עליה ,כי הצד הערבי תר את תרומתו לסכסו $ולאלימות
הכרוכה בו ,אינה סותרת בהכרח שו טענה בדבר חלקו של הצד
היהודי באחריות .אול אי שו אפשרות לומר מהו חלק זה א
"מתמקדי בצד אחד של הדרמה ההיסטורית".
לדברי המחברת",הציונות חשה מאז ומעול כי היא נתונה תחת
איו ,ולעתי קרובות היו לה סיבות טובות לחוש כ – $הערבי לא
רצו מדינה יהודית בקרב ,ורבי מה דבקי בעמדה זו עד היו.
אול הדברי מועדי להסתב $בשעה ששוב אי רק מתייראי מפני
האסו ,אלא מצפי לו בתורת שלב הכרחי בתוכנית אלוהית .לאור
התפיסה המשיחית של דברי ימי העול ,סדר הדברי הקוסמי הוא
שמייעד את האומה להוסי ,לחיות על חרבה" ) .(36מוב שעצ
העבודה כי  Xמבקש להרוג את ) Yבצדק או שלא בצדק( ,אי בה כל
סתירה לאפשרות שֿ Yמשתוקק בסתר ליבו למגע הסכי או הכדור
במקו להתיירא מפני האסו הכרו $במגע זה ,בהיותו שבוי
באידיאולוגיה משיחית הרסנית .אול בטר מניחי לדברי להסתב$
ללא תקנה ונזקקי לסדר הדברי הקוסמי ולתוכניות אלוהיות ,ראוי
בכל זאת לדו בשאלה א ,מתי ,ובאיזו מידה חרגה ההתנגדות
הערבית לקיו המדינה היהודית מגדר "איֿרצו" גרידא ,ולבשה
צורות מעשיות יותר שתרמו לדינאמיקה של הסכסו – $אולי לא פחות
מאשר התפיסה המשיחית של דברי ימי העול מצד הציוני .אלא
שהמחברת מעוניינת לעסוק בנפש המעוותת והמיוסרת של הציוני
ולא באיומי – אמיתיי או מדומי – על גופ .משו כ ,$כאשר
היא מתייחסת לאיומי אלה – במקרי מועטי מאוד ותמיד
כבדרֿ$אגב – נעשה הדבר באורח כה בלתיֿרציני.
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 .3לש מה כל הנשק הזה?
המחברת מצטטת בהרחבה מאמר שפרס מרטי בובר בֿ 27במאי
 ,1948בעיצומ של הקרבות הקשי ביותר לאחר הכרזת המדינה
ופלישת צבאות ערב ולפני ההפוגה הראשונה ,ובו הוא טוע כי
"הציונות צריכה הייתה להימנע מיצירתה של אומה נורמאלית
]כלומר ,מהקמת מדינה ריבונית ומנגנוניה הכוחניי[ ,או מ הניסיו
ליצור אומה כזאת" ומתריע מפני חדירת הנורמות האלימות שנוצרו
במהל $העימות ע הערבי לתו $החברה היהודית ).(89–88
המחברת מתפעלת מנבואה זו שניתנה "כמעט בטר נורתה הירייה
הראשונה של מערכת " .(90) "1948כמעט בטר נורתה הירייה
הראשונה" – בסו ,מאי  ?1948ברור שאי לה מושג על מהל$
המלחמה .מדובר בשבועיי הראשוני לאחר הכרזת העצמאות
והפלישה של צבאות ערב – בעיצומה של אותה מערכה עליה אמר
כידוע יגאל ידי בישיבת ההנהגה הציונית שהתלבטה א להכריז על
הקמת המדינה ,כאשר נשאל לגבי הסיכוי לעמוד מול הפלישה
הערבית הצפויה ,כי הסיכויי ה שקולי במקרה הטוב .ברור ג
שאי למחברת מושג על המלחמה העקובה מד שהתנהלה בי
היהודי והערבי באר – /בדרכי ,בי ישובי סמוכי ,בתו$
ישובי מעורבי – במש $חודשי ארוכי לפני הֿ 15במאי .כל זה
הוא בבחינת "כמעט בטר נורתה הירייה הראשונה" .ואכ ,א רוצי
"להתמקד בצד אחד של הדרמה" – או ליתר דיוק ,להטי ,מוסר לצד
אחד של הדרמה – אי באמת חשיבות לפרטי אלה .אבל איזה ער$
יש לניסיו של המחברת לנתח ולשפוט את התנהגותו של הצד היהודי
במהל $אות חודשי ,א ברור שאי היא יודעת ,וספק א יש לה
עניי לדעת ,מה באמת עבר על הצד היהודי במהלכ?
במסגרת סירובה העקרוני לעסוק ברצינות בשאלה של מידת האיו
שנשק ,לצד היהודי לסכסו ,$קובעת המחברת כי "כיו שוררת בקרב
ההיסטוריוני הסכמה רחבה שלמרות המערכה המרה לא נשקפה
בֿ 1948סכנה של ממש לעצ קיומה של המדינה הצעירה" ).(160
הסכמה זו היא ,כ $מסתבר ,כה רחבה עד שאי צור $לאשש קביעה זו
עלֿידי הפנייה לכתבי היסטוריוני כלשה :נראה שהעדרֿסכנהֿשלֿ
ממש זה הוא מ המפורסמות שאינ צריכות ראיה .מיד בהמש$
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מביאה המחברת רשימה ארוכה של פריטי רכש צבאי מתו" $יומ
המלחמה" של בֿגוריו" :הוזמנו  50תותחי )"נפוליאונ'ציקי"( 65
מ"מ 5,0000 ,פגזי 15 ,מכונות ירייה 3,000,000 ...כדורי" ועוד
ועוד .הרשימה משתרעת על כמעט חציֿעמוד .אי המחברת מגלה
לקוראיה מה פסול מצאה ברשימה זו ,אול ה מוזמני בבירור
להתרש מהאופי האובססיבי של העיסוק ,מצד מייסד המדינה
היהודית בעיצומה של מלחמת העצמאות שלה ,בשאלות של רכש
צבאי .כל התותחי ,הפגזי והכדורי הללו ,ושוב תחמושת ,מרגמות
ואפילו טנקי – והרי שמענו זה עתה שלא נשקפה סכנה של ממש
לקיומה של המדינה הזאת! נורא .אומנ קורה לעתי שמדינות
עוסקות ברכש צבאי ג מהל $מלחמות שה רק "מערכה מרה" ,ללא
איו ממשי על עצ קיומ .זאת ועוד – נית אפילו למצוא צד זכות
בעיסוקו של בֿגוריו בנושא הרכש הצבאי :הוא מזכה אותו,
לכאורה ,מאשמת ההסתמכות הבלעדית על המשיחיות מתו $ראיית
המפעל הציוני כ"ערעור פלאי על חוקי המציאות" )  .(65א $מאחר
שכבר הוזכרה דעתו של מרטי בובר כי אסור היה לנסות ולהפו $את
היהודי לאומה נורמאלית ,ברור שלפנינו עיוות פתולוגי.
אול לא כל ההיסטוריוני מסכימי ע המחברת בשתי הנקודות
האלה – כי אי צור $של ממש לבחו את מעשי הצד הערבי לסכסו$
עלֿמנת להבי ,ולהערי ,$את התנהגותו של הצד היהודי ,וכי על כל
פני לא נשקפה באותה מלחמה סכנה של ממש להישרדותה של
ישראל .בני מוריס ,שהמחברת מודעת היטב לכתיבתו ולתרומתו
לדיו על נסיבות היווצרותה של בעיית הפליטי הפלסטיני ),199
הערה  ,(509מתאר כ $את הרקע לאימו /אותה "תוכנית ד"
שבמסגרתה החלה "ההגנה" במרס  1948בפעולות של כיבוש והרס
כפרי פלסטיניי:
בסו ,חודש מרס שררה בישוב היהודי אווירה של ציפייה קודרת
לבאות .מכל הבחינות כמעט הייתה בו תחושה של מי שגבו אל
הקיר ...מבחינה צבאית הלכה והתהדקה עניבת החנק שהטילו
הערבי על התחבורה היהודית בכבישי ועל הערי היהודיות...
ליד מרבית הישובי היהודיי שכנו ישובי ערביי; כפרי
וערי ערביות ישבו לאור $הכבישי שקישרו בי הישובי
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הערביי; והיו גושי של ישובי יהודיי שארבה לה סכנה
חמורה במיוחד 100,000 ...היהודי יושבי ירושלי היו נתוני
במצור מוחלט כמעט ,מזונ ומלאי התחמושת שלה הלכו
ופחתו ...העתיד נראה קודר עוד יותר :כעבור שבועות אחדי
אמורי היו להתפנות מהאר /החיילי הבריטיי ...ומדינות ערב
השכנות הצהירו עתה בגלוי על כוונת לפלוש לאר /ישראל.
הישוב נאבק על חייו .פלישת צבאות ערב ...עלולה הייתה
להנחית עליו את המהלומה האחרונה.
על רקע זה התכנסו בראשית מרס ראשי "ההגנה" והכינו את
"תוכנית ד'" – תוכנית שנועדה להג על המדינה היהודית
העתידה ...לראשי "ההגנה" היה ברור :א יש סיכוי כלשהו
להביס את הצבאות הסדירי של מדינות ערב שיפלשו לאר,/
הרי זה רק בתנאי שקודֿלכ יושג ניצחו בקרב נגד הכוחות
הערביי הלאֿסדירי ,ה המקומיי וה אלה שבאו מהארצות
השכנות .כדי לנצח בקרב על הכבישי היו צרי $תחילה
"להשקיט" את הכפרי והערי והערביי שחלשו עליה :...או
שישובי אלה ייכנעו בפני "ההגנה" ,או שיפונו מתושביה
ויהרסו .משמעות התוכנית הייתה לסלק גורמי עויני בכוח או
בפועל מ האזור הפנימי של השטח שנועד למדינה היהודית,
ליצור רציפות טריטוריאלית בי הריכוזי העיקריי של
האוכלוסייה היהודית ולהבטיח את הגבולות העתידיי של
המדינה טר תתרחש הפלישה הערבית .מאחר שהכוחות
הלאֿסדירי של הערבי התבססו והתגוררו בכפרי ,וכיוו
שהמיליציות של כפרי רבי נטלו חלק במעשי האיבה נגד
הישוב ,הרי רוב הכפרי נחשבו בעיני "ההגנה" לעויני בפועל
או ברוח...
"תוכנית ד'" הוכנה עלֿפי שיקולי צבאיי ונועדה להשגת
יעדי צבאיי ,ולא הייתה בגדר תוכנית פוליטית לגירוש של
ערביי אר /ישראל .אבל בשל אופייה של המלחמה ובגלל
הערבוב בי שתי האוכלוסיות ,וכיוו שנעדה לדאוג לביטחונ
של האזורי הפנימיי של המדינה היהודית לקראת הקרב
הממשמש ובא לאור $גבולותיה – משמעותה המעשית של
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התוכנית הייתה ריקו הכפרי ,שבה ישבו מיליציות מקומיות
3
עוינות וכוחות לאֿסדירי ,והריסת".
לדברי מוריס" ,מאז ראשית אפריל אפשר להבחי בעקבות ברורי
של מדיניות הגירושי ...לגבי אזורי וישובי מסוימי בעלי
חשיבות אסטרטגית" .ע זאת ,שיקול דעת נית למפקדי המקומיי,
שהיו אמורי להחליט באלו מקרי יש הצדקה צבאית להרוס כפר
ולגרש את תושביו" .מפקדי השדה הבכירי של "ההגנה" לא ראו
]בתוכנית[ הוראה כללית לגירוש האוכלוסייה האזרחית של האר."/
זאת ועוד" ,בחודשי אפרילֿיוני רק מפקדי מועטי יחסית של
"ההגנה" ניצבו בפני הדילמה א להוציא לפועל את סעיפי הגירוש
שנכללו ב"תוכנית ד' .הערבי בכפרי ובערי לא המתינו לצו
הגירוש וה נמלטו מיישוביה ,לרוב לפני הקרבות או בעיצומ .רק
לעתי רחוקות נדרשו מפקדי ההגנה להתחבט בשאלה ,א לצוות על
גירוש אנשי המקו )א כי בדרֿ$כלל ה מנעו מתושבי נמלטי
לחזור אל בתיה לאחר שו $הקרבות(" )בני מוריס ,לידתה של בעיית
הפליטי.(95 ;94 ,
נית כמוב לחלוק על תיאור זה של בני מוריס ,כמו על כל תיאור
של כל היסטוריו ,ואכ יש החולקי עליו .מאחר שהמחברת מייחסת
את הטרגדיה של הפליטי הפלסטיניי ,באופ בלעדי ,למבנה הנפשי
המעוות של הציונות ,ולא לאילוצי הצבאיי של המלחמה ,נית היה
לצפות ממנה ,במסגרת הוכחת התזה שלה ,שתתמודד ע תיאור זה
או לפחות תאמר שהיא מאמצת תיאור עובדתי ופרשנות שוני,
מחמירי יותר ע הצד היהודי ,ובונה עליה את ניתוחיה
הפסיכולוגיי .אי המחברת חשה צור $לעשות זאת ,כנראה משו
שאי היא חשה שהניתוח הפסיכואנליטי שלה זקוק להוכחה ולביסוס
עובדתי .באופ מפתיע ,היא מקבלת – כנראה בהשפעת התזה של בני
מוריס – ש"תוכנית ד' לא הייתה מתווה לטרנספר כולל של ערביי
ישראל" ) ,(149ואי היא טוענת בשו מקו כי מתווה כזה בא לעול
 3בני מוריס ,לידתה של בעיית הפליטי הפלסטיני ,1949–1947 ,תרג
מאנגלית :ארנו מג ,מהדורה מורחבת ומתוקנת של המקור האנגלי ,שהופיע
בֿ ,1987תל אביב ,ע עובד ,תשנ"א .93–92 ,1991
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מאוחר יותר .אחרי יאמרו כי העניי העיקרי לא היה המבנה הנפשי
של הציוני וג לא האילוצי הצבאיי שלה ,אלא השיקולי
הדמוגראפיי .ואול טיעו בלתיֿפסיכואנליטי זה ,הממלא תפקיד
חשוב בפולמוס נגד הציונות ,מייחס ככל הנראה לתנועה הלאומית
היהודית מידה מופרזת של רציונאליות לטעמה של ג'קלי רוז ,ואי
היא נזקקת לו.
בני מוריס עצמו ,כידוע ,רחוק להמעיט בחשיבות שיקוליה
הדמוגראפיי של התנועה הציונית בהקשר זה .במבוא לספרו הוא
טוע בהרחבה כי רעיו הטרנספר ,שנבע מהצור $להבטיח רוב יהודי
גדול ככל האפשר במדינה היהודית העתידה" ,הסתובב" בחוגי
שוני בתנועה הציונית במש $זמ רב לפני מלחמת העצמאות ויצר
מצב רגשי ותודעתי שעמד ברקע פעולותיה של ישראל לאור $מלחמה
זו )לרבות הסירוב להחזיר את הפליטי בתו הקרבות( – למרות
שלא הייתה "תוכנית אב" לגירוש הפלסטיני .בעוד שאת תחילת
הגירושי הוא מייחס באופ מובהק לאילוצי צבאיי דוחקי ,לגבי
ההמש $הוא מציג תמונה שונה וטוע לא פע )בספר זה ,וביתר שאת
– בפרסומי מאוחרי יותר( כי בוצעו גירושי ג ללא הצדקה
צבאית ישירה .ג תזה זו ,ובמיוחד סקירת העמדות הציוניות שעליה
היא מבוססת ,שנויה במחלוקת נוקבת בי החוקרי .אול ,לפי
התיאור של מוריס ,לא נית לומר כי ההנהגה הציונית ניצלה את
ההזדמנות הראשונה שנקרתה על דרכה – הסירוב הפלסטיני לקבל
את תוכנית החלוקה ותחילת ההתקפות הצבאיות על הישוב – כדי
להתחיל לממש את נטיית הלב הבסיסית שהוא מייחס לה בנושא זה.
לפי תיאורו ,לא זו בלבד שלא היו בחודשי הראשוני של הלחימה
גירושי )למרות שהבריחה ההמונית של התושבי הערביי מאזורי
הלחימה כבר החלה( ,אלא ש"מדיניות 'ההגנה' בחודשי הסכסו$
הראשוני ביקשה לצמצ את היק ,מעגל האלימות" )" .(60בתחילה
נקטה 'ההגנה' אסטרטגיה הגנתית גרידא" ) ;(53בהמש ,$ע החרפת
ההתקפות הערביות ,עברה "ההגנה" לפעולות תגמול ,אול ,לדברי
מוריס ,עד מרס  1948לא נטשה "את הגישה שיש לצמצ ככל
האפשר את היק ,ההתלקחויות ולהימנע כליל מהנחתת מהלומות
באזורי ,שעד כה לא אירעו בה מעשי איבה" ) .(53פעולות של
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יחידות מקומיות של "ההגנה" שחרגו מקו זה "גונו בצורה חריפה"
עלֿידי ההנהגה ) (53ועלֿידי בֿגוריו עצמו ) ,(56בנימוק שאי
לדחו ,לזרועותיו של המופתי את אות הערבי שאינ מעונייני
להשתת ,בעימות הצבאי .זאת ועוד :מטה "ההגנה" "השתדל
בחודשי דצמבר  47עד מרס  – 48בניגוד לטענת הבריטי – לדאוג
לכ $שפעולות שבוצעו בפקודתו יהיו 'נקיות' ככל האפשר .אומנ
ברור היה שמהלומות תגמול נגד התחבורה הערבית ונגד כפרי
ערביי יביאו בהכרח ג למות ולפציעת של אנשי חפי מפשע,
אבל הוראות נשלחו לכל יחידות 'ההגנה' להימנע מהריגת של נשי,
ילדי וזקני .כמעט לא נערכה פעולה ,שבהוראות המפורטות
לביצועה לא נכללה הוראה מטע המטה הכללי להימנע מפגיעה
בלאֿלוחמי .כ ,$למשל ,בהתקפה על הכפר סלמה ליד יפו בראשית
ינואר ,אסר גלילי במפורש על השימוש במרגמות ,מחשש
שפצצותיה יסבו אבדות ג בקרב לאֿלוחמי" ).(57
דפוס פעולה זה רחוק מלהיות מוב מאליו בנסיבות של מלחמת
אזרחי אתנית כמו זו שהתנהלה לאורכה ולרוחבה של האר /באות
ימי; הוא לא היה מוב מאליו בשנות הארבעי של המאה הקודמת
והוא לא הפ $למוב מאליו מאז .אי ביטחו שהכוחות החמושי של
הערבי הפלסטיני קיבלו באותו זמ הנחיות דומות מהנהגת; מכל
מקו בני מוריס מציי כי "הועד הערבי העליו התנגד בתקיפות לכל
יוזמות השלו ולהסכמי השלו המקומיי" שיזמו ,לעתי בהצלחה,
גורמי שוני בהנהגת הישוב וג מנהיגי מקומיי בחלק
מהישובי הערביי ) .(63במקו ניתוח פסיכואנליטי ,מה שמתבקש
לש הערכת אופייה של התנועה הציונית ויחסה לדילמות הכרוכות
בשימוש בכוח ,הוא עור $מחקר השוואתי על אופי פעולת של
גורמי חמושי המעורבי במלחמות אתניות באזורי השוני של
העול .לדוגמה ,בקפריסי השכנה התרחשה בשנת  1974מלחמה בי
הטורקי והיווני – שתי קהילות ע היסטוריה של סכסו $לאומי –
שבמהלכה פלש לאי ג הצבאי הטורקי .כתוצאה ממלחמה זו התרוק
כליל )בניגוד למה שקרה באר /בשני  (1948–1947החלק הטורקי
של האי מתושביו היווני ,ואילו החלק היווני התרוק )חלקו עוד
קוד( מתושביו הטורקי .מאות אלפי איש הפכו לפליטי .למרבה
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הפלא ,הסתדרו הטורקי היווני בעניי זה ללא השראה מצדו של
שבתי צבי .ה לא נזקקו למאניה של הרצל ,לדיכאו של ויצמ,
למשיחיות הפרועה של בֿגוריו ,לסדר הדברי הקוסמי בראיית
הציוני ולפרשנות הציונית לתוכניות האלוהיות.
לדפוסי הפעולה של הצד היהודי בחודשי הראשוני של העימות
כפי שה מתוארי עלֿידי מוריס יש השלכה ברורה ג על הערכת
מקומ של השיקולי הדמוגראפיי במערכת שיקוליו .כל מי שראה
בחיוב )מסיבות דמוגראפיות ,או צבאיות ,או מתערובת של שיקולי(
את בריחת התושבי הערביי מאזורי הקרבות שהחלה באותה
תקופה – ג מבלי לתרו לכ $באופ ישיר ומכוו – לא יכול היה
שלא להבי כי צמצו היק ,מעגל האלימות והימנעות מהרג אזרחי
מצמצמי ג את זר הבורחי ,או מונעי את הרחבתו .אי זה אומר
כלל שהשיקולי הדמוגראפיי לא עמדו לנגד עיניה של מקבלי
ההחלטות; אול פירוש הדבר הוא כי עמדו לנגד עיניה ג שיקולי
חשובי אחרי ,כמו האילוצי המדיניי ,איֿרצו להחרי ,ולהרחיב
את העימות )מה שמראה כי ה לא ראו את הצד היהודי בהכרח כצד
החזק – ג מול ערביי האר /בלבד( ואפילו ,באופ שאינו כלל מוב
מאליו במצבי כאלה ,איֿרצו להרוג בני אד חפי מפשע .ג
הפעילות המדינית של הצד הציוני בתקופה זו מעידה על כ $שהוא
היה רחוק מלראות את ניצחונו במלחמה כ"מונח בכיס" ,כפי שיש
הטועני היו )ג'קלי רוז מסתפקת ,כפי שראינו ,בקביעה שעצ
קיו המדינה לא היה בסכנה( .מייד לאחר אימו /תוכנית החלוקה
עלֿידי עצרת האו" פנתה הסוכנות היהודית למועצת הביטחו
בדרישה )שנתמכה עלֿידי ברית המועצות א $נדחתה עלֿידי מדינות
ערב בתמיכה בריטית( כי זו תיצור מנגנו לאכיפת ההחלטה ותשלח
לאר /כוח בינלאומי שבחסותו תוכל תוכנית החלוקה להתממש .לא
הייתה זו רק עמדה הצהרתית :הדיפלומטיה הציונית פנתה לממשלות
ארה"ב ובריה"מ בהצעה להשתת ,בכוח כזה .אילו התקבלה הצעה
זו ,שו שטח מעבר לגבולות החלוקה לא היה יכול להיכבש עלֿידי
היהודי ,ובעיית הפליטי הפלסטיניי לא הייתה נוצרת כלל .עצ
העלאתה מעידה על כ $שבאותו שלב ראתה ההנהגה הציונית את
תוכנית החלוקה כהישג גדול העלול להישמט מידיה ,והייתה מוכנה
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לקבע את תנאי החלוקה בגבולות המוצעי עלֿידי האו" תו $ויתור
על כל סיכוי לשפר מבחינתה .הצעה זו נדחתה והמדינה קמה
במלחמה .אפשר לשמוח על ניצחונה של ישראל במלחמה זו ואפשר
להצטער עליו; מכל מקו ,ספק א יש הצדקה לפרש את רשימת
הרכש הצבאי של בֿגוריו כעדות לאובססיה חולנית.

יקי תאביֿקרבות
אחד משיאי הספר בא ,ללא ספק ,בסמו $לתחילתו )אחר ההקדמות(
– דוגמה היסטורית משנות השלושי האמורה להעיד על אחד
העיוותי הנפשיי שהמחברת מייחסת לציונות :משיכתה החולנית
לאלימות ולשפיכות הדמי .דוגמה זו היא ,לא פחות ולא יותר,
עליית ההמונית של יהודי מגרמניה הנאצית ומפולי האנטישמית
לאר ,/דווקא במקביל למרד הערבי בשנות השלושי המאוחרות.
המחברת רואה בתופעה זו אישור לכ $שהאלימות לא הרתיעה את
הציוני אלא משכה אות ) ;31נחזור לעניי זה בהמש !($אומנ
מבחינה רציונאלית ,כש שהאינטרס היסודי של הציונות הוא ,כפי
שצוי לעיל ,לא לנפח את הסכנות הצפויות ליהודי באר ,/אלא
לגמד אות ,כ $אפשר להסיק שאינטרס זה מחייב לא לעורר את
העימות האלי ע הערבי ,אלא להבטיח תנאי שקט ושלו
שבחסות יוכל הבית הלאומי היהודי להיבנות ולהתפתח .מוב שמי
שרואה את עצ ההגירה היהודית ההמונית לאר /במטרה להקי בה,
או לפחות בחלקה ,את הבית הלאומי היהודי כפלישה זרה המצדיקה
התנגדות אלימה – כפי שראו זאת הערבי הפלסטיניי – לא יתרש
מרדיפת השלו הציונית בימי המנדט .השקט ששאפו לו הציוני
בתקופה זו ,פירושו המעשי היה השלמת של הערבי ע המפעל
הציוני המתנהל בחסות המנדט .מצד שני ,החרפת העימותי
האלימי הביאה ,פע אחר פע ,להטלת מגבלות מצד הבריטי על
העלייה וההתיישבות היהודית באר ,/במטרה לשכ $את ההתנגדות
הערבית למדיניות הבית הלאומי ולמנדט הבריטי; הצור $להימנע
מכ $היה נימוק חשוב בפי תומכי "ההבלגה" בויכוחי הפנימיי
בתו $הישוב בנושא זה .בתקופת המנדט שירת אפוא השקט בבירור
את האינטרס המדיני הציוני; אלה שחלקו על מדיניות ההבלגה טענו
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שאסור להתחשב בשיקול מדינה זה יתר על המידה ,על חשבו הצור$
להדו ,ולהרתיע את האלימות הערבית נגד הישוב .בימי הקמת
המדינה נית היה לטעו כי היה אינטרס ציוני ביצירת העימות הצבאי
כדי להשיג תנאי טובי מאלה שהוצעו בתוכנית החלוקה .ואול,
בפועל ,הצד הערבי שדחה את הצעת החלוקה ג פתח בעימות
האלי )כפי שדובריו הזהירו במפורש שיעשה בעת הדיוני על
החלוקה במוסדות האו"(; בחודשיו הראשוני של עימות זה ביקש
הצד היהודי – לפחות לפי התיאור של בני מוריס – לצמצ את
היקפו.
לגבי התקופה בי מלחמת העצמאות ומלחמת ששת הימי ,אפשר
לטעו כי היה אינטרס ציוני בעימות צבאי שיאפשר להרחיב את
גבולות "הקו הירוק" .ואכ ,בשני הראשונות בתקופה זו היו בתו$
הממסד הישראלי קולות משמעותיי שקראו ל"סיבוב שני" – בטענה
כי ממילא הצד השני שוא ,ומתכונ לכ $מתו $איֿהשלמה ע קיומה
של ישראל ,ולכ מוטב לישראל לבחור בעיתוי הנוח לה לתחילתו.
חלק מבעלי גישה זו ג חשבו ש"סיבוב שני" זה אמור להביא
לכיבוש הגדה המערבית .אול העימות שנית לראות בו את הגשמת
התפיסה הזאת – מערכת סיני – התרחש מול מצרי ולא בגדה
המערבית ,ולא הביא לבסו ,להרחבת השטח שבידי ישראל ,אלא
דווקא לתקופה ממושכת של שקט בגבולות ולעשור שבמהלכו צמחה
ישראל והתעצמה .מלחמת ששת הימי פרצה לבסו ,כאשר בראש
ממשלת ישראל עמד לוי אשכול – האד האחרו שאפשר לחשוד בו
כי שא ,למלחמה במטרה לכבוש שטחי; ברור שמלחמה זו נבעה
מהאיו הערבי ולא משאיפת ההתפשטות של ישראל .לאחר יוני
 ,1967השאיפה הטריטוריאלית המרבית של ישראל הוגשמה ,ומאותו
רגע הפכו הנצי הישראליי לתומכי סטאטוסֿקוו ,כלומר חסידי
מובהקי של איֿלוחמה – שפירושה היה כעת ,בהעדר הסדר מדיני,
השלמת הצד הערבי ע כיבושי מלחמת ששת הימי .משו כ ,$מי
שרוצה לבחו באופ ביקורתי את המדיניות הישראלית מאז  1967על
בסיס ההנחה כי בלי קשר לשורשי הסיכו ,$פתרונו הראוי כעת הוא
"שטחי תמורת שלו" ,צרי $לשאול לא א ישראל הייתה – ועודנה
– מעוניינת להלח בערבי ,אלא א היא מוכנה ,מצדה ,לשי ק/
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לעימות האלי עלֿידי הוויתור על הכיבוש .במקביל ,השאלה
שצריכה להישאל לגבי מדינות ערב והפלסטיני היא באיזו מידה ה
היו מוכני בתקופה זו לוותר על העימות האלי לאחר סיו הכיבוש
)של שטחי  .(67המחברת אינה מתעכבת על נושא זה ,אפילו לש
הטפתֿמוסר חדֿצדדית לישראל ,מאחר שעניינה הוא לא בכיבושי
 1967אלא באלימות הכרוכה בעצ רצונ של היהודי במדינה
משלה; כל גילוי של אלימות וכוחנות מהצד הציוני לאור $הסכסו$
נתפס כהשתקפות של פג בסיסי זה וחלק מהשלכותיו
הבלתיֿנמנעות .מכל מקו ,לגבי שתי התקופות שהמחברת מרכזת
בה את ביקורתה על הכוחנות הציונית והישראלית – התקופה
המעצבת של המפעל הציוני בימי המנדט ,והתקופה שלאחר – 1967
נית לקבוע כי העימות האלי ע הערבי היה מנוגד לאינטרס
היסודי של הצד הציוניֿישראלי ,בעוד שלצד הערבי היה אינטרס
יסודי בערעור אלי על הסטאטוסֿקוו )אותו הוא תפס כבלתיֿנסבל
מבחינתו וכסוג של אלימות( .הדוגמה המובהקת לערעור זה שהוכתר
בהצלחה ,הייתה במלחמת יו הכיפורי; בעוד שהמחדל של
איֿהמוכנות הישראלית למלחמה זו ,במידה שרואי בו יותר מסת
טעות מודיעינית ,מסמל את הדבקות בסטאטוסֿקוו ואת האשליה
שנית יהיה להמשי $ולהחזיק בשטחי ללא מלחמה .מוב שאי בכ$
כדי לסתור את האפשרות לטעו כי במקרי מסוימי ,או רבי ,חרג
הצד היהודי מגבולות הסביר בתגובתו לאלימות הערבית – בתנאי
שזוהי טענה המחייבות הנמקה ולא אקסיומה.
ואול כל האמור לעיל מבוסס על ההנחה שהזרמי הציוניי
העיקריי התנהגו ,ככלל ,בצורה רציונאלית מתו $רצו לקד את
האינטרסי הציוניי )כפי שה הובנו עלֿידי כל זר ,לעתי באופ
שונה – מכא הויכוח הגדול על אר /ישראל השלמה מול חלוקה(.
לעומת זאת ,עיסוקה של המחברת הוא ,כאמור ,בעיוותי הנפשיי
של הציונות ,ומסתבר שאחד מה הוא יצר המוות הגור לה להימש$
לעימות האלי במקו להימלט ממנו .משו כ ,$לאחר שהיא פותחת
את ספרה בדיו ארו ,$המשתרע על יותר משלושה עמודי ,על שבתי
צבי ,עלילותיו ,שיגיונותיו והזיותיו ,עוברת המחברת לציו העובדה
כי שמעה בֿ 2002מזוג מתנחלי באלו שבות שעלו לישראל שמונה
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חודשי קוד לכ ,שחבריה המתנחלי חשי "בלתיֿמנוצחי"
דווקא מאז פרו /האינתיפאדה השנייה וריבוי הקורבנות.
אני מזהה בשיחת את אותה מזיגה של נחמה ואימה )נחמה
בעצ האימה( ש]גרשו[ שלו מאתר בליבה של המשיחיות
האפוקליפטית .עלֿפי ההגדה המשיחית ,הגאלה עתידה לבוא על
ע ישראל בייסורי .הישועה תעלה באימה ובהרס] ...עוד 4
שורות המוקדשות לאותו נושא ,ואז פסקה חדשה .[:האימה
מגויסת אפוא לשירותה של ההתעצמות הלאומית .בשני 1929
ובי  ,1939 – 1936כאשר העימותי בי היהודי לפלסטיני
בפלשתינה הגיעו לשיא ,מספר "העולי" נסק )א כי שנת
השיא בעלייה הייתה דווקא בשנת  ;(1935שיעור זה שב וצלל
בתקופות של שקט יחסי .בהתא לזאת ,עלה מספר המהגרי
מבריטניה לישראל מֿ 760לֿ 832בשנה שלאחר מלחמת יו
הכיפורי ,שב וזינק ע פריצתה של האינתיפאדה השנייה
בֿ 2000והוסי ,לעלות בהתמדה עד שנת ) 202בֿ ,2003לעומת
זאת ,עמד מספר המהגרי בשפל שלא היה לו תקדי מאז
.(1989
כעת חוזר הדיו לזוג המתנחלי מאלו שבות ,המתחזקי לנוכח
איומי האינתיפאדה" :אפשר שבני הזוג אינ ששי אלי סכנה ,א $ה
מודי בסגולתה המשלהבת" ).(31
אי זה נדיר ,כמוב ,בסכסוכי לאומיי ש"האימה מגויסת
לשירותה של ההתעצמות הלאומית" .התופעה נובעת מהנטייה
להתלכד ולהתחזק – לעתי לא נדירות ג להקצי – בשעת
סכנה ועימות חיצוני .נטייה זו חזקה במיוחד בקרב קבוצות
מיעוט אידיאולוגיות )כמו המתנחלי( ,אול אינה מוגבלת לה.
אי צרי $לומר שהיא באה לידי ביטוי בולט בצד הערבי
והפלסטיני של הסכסו ,$לאור $עשרות שנותיו ובמיוחד בשני
האחרונות .אי היא קשורה ,במרבית המקרי ,בשו "משיחיות
אפוקליפטית" .אול כל מי שסוקר את תולדות העליות היהודיות
לאר /והירידות ממנה במאה השני האחרונות ,ייווכח בקלות כי
מבחינת השפעתו על האינטרס היסודי של הציונות – להבטיח
עלייה המונית ולמנוע ירידה – העימות האלי ע הערבי
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מהווה ,כצפוי ,מכשול ולא יתרו; על כ $מעידי ,כפי שנראה
מייד ,ג נתוני העלייה מסו ,שנות השלושי .אלא שהיהודי
לא החליטו במאה השני האחרונות א לבוא או לא לבוא לאר/
רק בהתא למידת משיכת לאימה ולמוות ,וג לא רק בהתא
לרמת מחויבות לאידיאולוגיה הציונית .לעתי היה לה ג
שיקולי נוס :,מצב בארצות מוצא .נראה שעובדה זו נעלמה
מעיניה של מחברת הספר הביקורתי על הציונות – ולא רק ביחס
לשנות האלפיי היא נעלמה ,אלא ג ביחס לשנות השלושי של
המאה העשרי .לגבי הגברת העלייה מבריטניה לאחר פרו/
האינתיפאדה השנייה אי המחברת לוקחת בחשבו את
האפשרות כי תופעה זו – במידה שנית להסיק מסקנות מרחיקות
לכת מעלייה של כמה מאות אנשי ,מ הסת רוב בעלי
מחויבות דתית ואידיאולוגית גבוהה מהממוצע בעליות המוניות
– נבעה )ג( מהגברת גילויי האנטישמיות בבריטניה באותה
תקופה )תופעה שתועדה בדו"ח שהוגש לבית הנבחרי עלֿידי
ועדה פרלמנטארית שעסקה בנושא( .מכל מקו ,המחברת
מציינת את הירידה המשמעותית בעלייה מבריטניה בשנת .2003
שמאי פיגועי ההתאבדות ברחובות ערי ישראל גרמו בסופו של
דבר לפגיעה ג בעלייה אידיאולוגית זו?
לגבי שנת  ,1929המחברת פשוט טועה .לא הייתה זו כלל ועיקר שנת
שיא בעלייה ,למרות הטבח בחברו שהיה אמור לשיטתה למשו$
לאר /המוני יהודי .שנת השיא עד אז הייתה דווקא  ,1925כאשר
שקט ושלווה שררו באר ;/אול בשל מה שידוע כ"גזירות גראבסקי"
בפולי גברה מאוד העלייה מש ,ומספר העולי הכולל הגיע
לֿ .34,386הנתו לגבי  1929הוא  .5,249הגענו אפוא לשנות
השלושי המאוחרות – שנות המרד הערבי שהיו ג שני של עלייה
בהיק ,נרחב יחסית .אי המחברת מסוגלת להעלות בדעתה שו סיבה
אחרת ,פרט ליצר המוות האפוקליפטי של הציוני ונטית להתנח
באימה ,לכ $ששני אלה היו ג שני של "הגירה יהודית לפלסטי"
בהיק ,רחב .א היה "משתנה מתערב" שגר להגברת העלייה דווקא
בשני אלה ,ע כל האלימות ששררה אז באר ,/הוא נעל מעיניה.
התזה עצמה היא ,אגב ,הבל מוחלט – ג ללא "המשתנה המתערב".
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שנת השיא האמיתית בעלייה ,כפי שהמחברת עצמה מצינת ,הייתה
דווקא שנת  ,1935לפני תחילת המאורעות .אז באו לאר62,472 /
יהודי ,בשנת  ,29,595 – 1936בשנת  – 1937פחות מֿ10,629
)למרות שהמרד הערבי היה בעיצומו( ,בשנת  ;14.675 – 1938בשנת
 ,1939כאשר המרד הערבי כבר דע ,$היהודי ,משו מה ,גילו רצו
מיוחד להגיע לפלשתינה וֿ 31,195מה עשו זאת .נראה שהיה לה
4
משעמ באירופה בשנת .1939
מיה האנשי לה היא מייחסת את הרצו להגיע ארצה דווקא
בשעת סכנה ,מתו $ערגה כמוסה ל"סגולתה המשלהבת"? אי
הדברי מתייחסי למנהיגי ציוניי או לפעילי המחויבי לרעיו.
מדובר בעיקר )א כי לא רק( בעשרות אלפי "יקי" שהנאצי גזלו
מה את גרמניה – אר /שרוב הגדול ראו בה את מולדת ולא חלמו
לעזוב אותה .מה לה ולשבתי צבי? ג הקשר של רוב למתנחלי
אלו שבות ,מבחינה תרבותית ורעיונית ,הוא קלוש למדי .השקפת
העול של רוב לא עוצבה כלל עלֿידי האידיאולוגיה הציונות ,על
שלל העיוותי והנוירוזות שהמחברת מייחסת לה; הקשר היחיד בי
אידיאולוגיה זו ובינ נעו /בכ $שהציונות הבינה וניתחה יותר נכו
מכל גור אחר את מצבו האמיתי של הע היהודי באירופה באותה
תקופה .לאנשי אלה ,אשר זהות היהודית הייתה לרבי מה מקור
לאסו א $לא משענת של מממש בשעת מצוקה ,ששערי העול כולו
ננעלו בפניה בשעת אסונ – שהרי ארה"ב ,מדינות מערב אירופה
ואוסטרליה סרבו להגדיל את מכסות ההגירה הרגילות ,וא ,נימקו
זאת לעתי בחשש שהגירה יהודית מוגברת תעורר אצל את
האנטישמיות – לאלה מייחסת ג'קלי רוז את הערגה – אולי
תתֿמודעת – ל"סגולתה המשלהבת של הסכנה" בבוא לאר/
ישראל .אלה ביקשו למצוא כא "נחמה דווקא באימה" ,לאחר שנטשו
את גרמניה הנאצית )או במקרי אחרי – את פולי בשיא
 4ראו )בהסתמ $על נתוני ממשלת המנדט והסוכנות היהודית ,ע הבדלי
מזעריי ביניה(
Moshe Sicron, Immigration to Israel 1948-1953, Falk Project and Central Bureau
of Statistics, Special Series No. 60, Jerusalem 1957, Table A.1.
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האנטישמיות שלה( .ואת זאת כותבת מחברת המודיעה לקורא
בהקדמה לתרגו העברי של ספרה כי משפחת סבתה נספתה בשואה
) .(12ויש לומר כי אי המחברת מבקשת להולי $את קוראיה שולל
בכוונה תחילה – העובדה כי היא "מתנדבת" לגלות כי שנת השיא
האמיתית של העלייה הייתה דווקא  1935מעידה על תוֿלב מסוי,
א לא על יכולת לוגית גבוהה .אי היא מרמה – היא שבויה
בקונצפציה ,ללא יכולת מינימאלית לבחו את טיעוניה שלה באופ
ביקורתי.

 .4סיכו
השנאה ,כידוע ,היא יוע /רע ,א $נדמה שהרצו להטי ,מוסר עלול
להיות יוע /רע עוד יותר .יותר משהמחברת שונאת את הציונות ואת
מדינת ישראל )בכ $עולי עליה רבי( ,יש לה רצו עז להטי ,לה
מוסר .אחרי שורשיו הפסיכולוגיי של רצו זה אינני מתיימר לנסות
ולהתחקות :הספר מהווה אזהרה מספקת מפני עירוב בי פולמוס
פוליטי וניתוח )פסבדו(ֿפסיכולוגי .לאחר שאימצה את הקונצפציה
הבסיסית של כיווֿהטפתֿהמוסר המתבקש ,אי המחברת מניחה
לשו פרט עובדתי לבלבל אותה ,ואי היא מייחסת לידיעת העובדות
חשיבות מיוחדת .ראינו שהיא סבורה כי עד סו ,מאי  1948בקושי
נורתה ירייה אחת במלחמת העצמאות הישראלית; היא שמעה בודאי
בקצה האוז כי המדינה הוקמה באמצע חודש זה ,ומניחה כי שו
דבר משמעותי לא יכול היה להתרחש בשבועיי הראשוני
לאחרֿמכ )מה ג ש"מוסכ" על היסטוריוני כי המדינה לא הייתה
בסכנה ממשית( .היא כותבת על "ארגו "בונד" הסוציאליסטי
שהתנגד לכל גילוי של לאומיות יהודית" ) ;(137היא שמעה בקצה
האוז שהייתה פע תנועה יהודית כזאת שהתנגדה לציונות ,ומסיקה
מזה שא כ ,$היא שללה בודאי את הלאומיות היהודית .המחברת
יודעת לספר כי הרצל פנה לאפיפיור "והבטיח להוביל תנועת המוני
להמרת של היהודי לנצרות" ) ;(127תגובת האפיפיור לא נמסרה.
היא שמעה בקצה האוז שהיו להרצל ,לפני שגיבש את משנתו
הציוני ,הרהורי כאלה ,ומפנה ליומנו ,שבו הוא מספר על כ ,$כאילו
זוהי עדות לכ $שהפניה לאפיפיור אכ התרחשה במציאות" .בניצוחו
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של הרצל נועד הקייזר ע הסולט בניסיו ,שהעלה חרס ,לשכנע את
השליט העותמני להניח ליהודי לצאת לפלשתינה" ,היא מספרת
) ;(128נראה שהמחברת לא רק חושבת שהציונות האמינה
ב"כלֿיכולה" ,אלא אכ הייתה כלֿיכולה עד כדי כ $שהרצל היה
מסוגל "לנצח" על הקייזר הגרמני .עורכי המהדורה העברית של
הספר בהוצאת "רסלינג" מייחסי להרצל ,בהערה מטעמ ,יכולת
מופלאה עוד יותר :ה מסבירי לקורא כי "יהודה אלקלעי )–1798
] (1878היה[ יליד סרייבו ,בנעוריו ביקר בירושלי והושפע מחוגי
המקובלי באזורה ...תפיסת הציונות שלו מושפעת מ הציונות
המדינית של הרצל ומבוססת בעיקרה על רכישת האר /בכס ,לאורה
של פרשת רכישת מערכת המכפלה המקראית" )בעמוד  ,176הערה
 .(132לא לשווא חוזרת ומתריעה המחברת על סירובה העיקש של
הציונות להכפי ,את עצמה לחוקי הטבע :יכולתו של הרצל להקנות
את תפיסת הציונות המדינית שלו ,שגובשה בשנות התשעי ,ליהודה
אלקלעי ,שנתבקש להסתדרות הציונית של מעלה בשנת  ,1878צריכה
קרוב לודאי להיחשב לאחד משיאיה של לתופעה מדאיגה זו.
"תפיסת תלאותיה של היהודי כביטוי של אנטישמיות נצחית,
ולא כחלק מרקמתה של המציאות הפוליטית בעול המודרני הייתה
ועודנה אחת מטעויות היסוד של הציונות המדינית" – טוענת
המחברת ,תו $הסתמכות על חנה ארנדט ) .(148באופ דומה מתואר
הרצל כמי שדבק "מאז ומעול" בתפיסה לפיה הע היהודי "מכותר
עלֿידי אויבי נצחיי" )" .(121אנטישמיות נצחית"? הא אחת
הטעויות של הרצל לא הייתה דווקא אמונתו כי הקמת המדינה
היהודית והפיכת היהודי לע "נורמאלי" ישימו ק /לאנטישמיות?
הייתה זו אמונה נאיבית שהופרכה עלֿידי הניסיו ההיסטורי ,אול
ברור שאמונה זו היא ההפ $המוחלט מההנחה בדבר נצחיותה של
שנאתֿהיהודי נוסח "עשו שונא ליעקב" .המחברת עצמה אומרת
) (81על "אלטנוילנד" של הרצל כי "לפרקי אפשר לקרוא ברומ
הפתוח ,החילוני והפלורליסטי הזה כבחלו פוסטֿציוני" )מונח
שהוא בודאי מחמאה בפיה( .מי שהאמי ב"אנטישמיות נצחית" אינו
יכול להציג חזו המצטיי ב"העדרה של עוינות כלשהי בי הקבוצות
הלאומיות השונות" ) .(80מוב שהציונות היא תופעה רחבה הרבה
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יותר ממשנתו של מייסדה .אול טענה מכלילה לגבי הציונות
המדינית המייחסת לה השקפה המנוגדת לדעתו של הרצל – ושל
מנהיגי ציוניי רבי אחרי – אינה ניתוח ביקורתי אמיתי אלא שוב
– הטפת מוסר הפוטרת את עצמה מהתעניינות בעובדות.
"כיצד זה הקי לו אחד העמי הנרדפי ביותר בתבל את אחת
המדינות הלאומיות האכזריות ביותר בעול המודרני" ,מקשה
המחברת ) .(132עקרונית ,יתכ שאי צור $להיזקק להשוואות כדי
לבקר את ישראל – לא להשוואות ע שכניה ,לא להשוואות ע
האופ בו נלחמי כוחות הקואליציה בעיראק ובאפגניסט ,ולא
להשוואות ע העבר המתבקשות מאזכורה של "ההיסטוריה
המודרנית" )ולא רק של העול בימינו( .אול המחברת מצליחה לא
להיזקק להשוואות ג כאשר היא טוענת ,לכאורה ,טענה השוואתית
מובהקת" :אחת המדינות האכזריות ביותר" .הא זה נאמר ברצינות?
יתכ כי אי לראות בדברי אלה ,למרות צורת החיצונית ,טענה
השוואתית או טענה עובדתית מסוג כלשהו; זהו ,בס $הכול ,עוד
נוסח של הטפת מוסר .לפעמי נית להפיק תועלת ג מביקורת
מופרזת ולא הוגנת – אבל לא מדברי המנותקי במידה כזאת
מהמציאות.
ביסודי של דבר ,הציונות ראויה בעיני המחברת להטפת מוסר
משו שמלכתחילה היא "]תבעה[ הרבה מעבר למידה ,הרבה יותר
מדי" ) .(84השימוש בכוח בשירותו של "יותרֿמדי" זה נפסל אפוא
באופ גור ,,ללא צור $לדו בפרטי או לדייק בה ,כאשר ה
מוזכרי כבדרֿ$אגב .אול המחברת ג מצהירה על אמונתה כי
"הציונות נולדה מתו $שאיפה לגיטימית של ע נרד ,להקי לו
מולדת" ) .(16אי בשו מקו בספר התמודדות ע השאלה מדוע,
בעצ ,שאיפתו של ע נרד ,זה להקי לו מולדת דווקא במתכונת של
מדינה עצמאית – שאיפה הנחשבת בדר $כלל ללגיטימית ג כאשר
היא באה מצד ע שאינו נרד – ,צריכה להיחשב ל"יותר מדי" .לא
שיש קושי לנחש מדוע דווקא במקרה היהודי נחשב הדבר ל"יותר
מדי" :חלק מהטרגדיה של ע נטולֿמולדת – ולא רק נטולֿעצמאות
– היא בדיוק זו ,שאי הוא יכול להקי מולדת אלא בניגוד לרצונ
של רוב יושבי האר /בה הוא רואה את מולדתו הקדומה ואת מולדתו
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העתידית ,א $בינתיי היא מולדת של אחרי .יש הרואי בעיקרו
של שתי מדינות לשני עמי את הפתרו הצודק ביותר לדילמה זו.
נית לחלוק על השקפה זו ,א $אי בספר שמ /של ניסיו להתמודד
ע הנושא .מי שמבקש להכריע בדילמה זו כנגד הציונות המדינית
צרי $להציג ביושר אותה ואת המשמעות המעשית של דחיית התביעה
היהודית לעצמאות לאומית במאה העשרי .קל יותר להטי ,מוסר .ג
ע הדילמות הקשות שיצר ויוצר הסכסו $הלאומי הממוש $שהתעורר
בשל שאיפה יהודית זו ,וע שאלת גבולות השימוש בכוח ,אי
המחברת מתמודדת כלל; היא מסתפקת בהטפת מוסר נבובה ל"צד
אחד של הדרמה" .בתו $כ $הופכת הדרמה לגרוטסקה שלא נית
ללמוד ממנה דבר מועיל – על כל פני ,לא א מתענייני בשאלה
החשובה מה מותר ומה אסור ,מה ראוי ולה לא ראוי בנסיבות קשות
אלה.
אלכסנדר יעקובסו ,החוג להיסטוריה ,האוניברסיטה העברית,
ירושלי
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