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 :1948' מוריס,  בני  פרופ'  של  ספרו 
הערבית–הישראלית  המלחמה  תולדות 
ספר  עוד  בחזקת  איננו  הראשונה', 
עוד  ואיננו  המחקרית,  יצירתו  במכלול 
של  ההיסטוריה  ספרי  בקורפוס  ספר 
מפעל  הינו  הספר  העצמאות.  מלחמת 
את  המגולל  רחב–יריעה  היסטוריוגרפי 

תולדותיה של מלחמת הקוממיות. 

סגולת סוד הצמצום
הספר  של  הראשונים  הפרקים  בשני 
בין  נסקר הרקע ההיסטורי של הסכסוך 
היהודים לערבים באשר לתביעת הבעלּות 
הספר  של  בניינו  רוב  ישראל.  ארץ  על 
מלחמת  לשלבי  מיוחד  פרקים(  )שמונה 
"אי–  - נקרא  והפרק החותם  העצמאות, 

אלה מסקנות". לחוקרי התקופה הנדונה 
מהווים עמודי הנספחים מקור הפניה בלתי 
ראשוניים  בדיקה  כיווני  להעמקת  נדלה 
)ארכיוניים( ושניוניים )ספרים, מאמרים(. 
עוד לפני הצלילה לגופם של הדברים 
ייאמרו שני שבחיו הגדולים של הספר - 
תוכנו וסגנונו. האתגר הספרותי לתמצת 
העצמאות  מלחמת  של  תולדותיה  את 
ובתסדיר  רכה  בכריכה  אחד,  בספר 
וידידותי, עלול להחשידו  )פורמט( צנוע 
רבים  דורות  בעיני  בשטחיות,  למפרע 
בכרכים  שנצרפו  וחוקרים  קוראים  של 
ההגנה,  תולדות  ספר  של  ה'אימתניים' 
ספר הפלמ"ח, קורות מלחמת העצמאות 
ומדפים כאורך הגלות הכורעים לעייפה 
מעומס ספריהם. אולם מוריס ניחן בסגולת 
כוחו  את  לספר  המקנה  הצמצום,  סוד 
כוללת  פנורמית  בהבניית תמונה  הגדול 

של מלחמת העצמאות. 
רב–אמן  למדרגת  מתעלה  מוריס 
את  למזג  בעיקר,  להתמקד  בכישרונו 
התהליכים הכרונולוגיים ואת זרמי העומק 

הפרשניים לכדי ִמקשה סדורה. התבוסה 
ב–14  מתוארת  לטרון  על  במערכה 
עמודים )כולל שלושה מרשמי קרב, עמ' 
לתיאור  לעומת 11 משפטים   ,)258–245
פרשת אלטלנה )עמ' 298(, ומשפט אחד 
הפלמ"ח  מטה  פירוק  את  המציין  בלבד 
)עמ' 301(. הקצאה זו ממחישה את עקרון 
העיקר והטפל בכתיבתו, הנגזר מתפיסתו 
הפרשנית. אין זה אומר שפרשות אלטלנה 
חשובות  אינן  הפלמ"ח  מטה  ופירוק 
לחלוטין  משני  שעניינן  אלא  לראייתו, 
מלחמת  המכונן של  הסיפר  להתפתחות 
המרכזי  הציר  שהוא–הוא  העצמאות, 

בספר. 

מרות לאומית ו'עם' 
פלשתיני

תיאורה של מלחמת העצמאות מבוסס 
בספר על שני עמודי תיכון בזירה האזורית 
- המערכה המדינית והמערכה הצבאית. 
שחיוניותם  הנוספים,  הנושאים  סקירת 
נופלת בחשיבותה, מוטמעת בשני  אינה 
הכלכלי,  התחום  לדוגמה,  אלה.  יסודות 
ובמיוחד היבטי הרכש של אמצעי הלחימה, 
על  בהשפעתו  הספר  כל  לאורך  מיוצג 
היכולת הלוגיסטית של הצבאות. מוריס 
על  מדגיש את הקריטיות של האמברגו 
תותחים,  )טנקים,  מלחמה  כלי  אספקת 
ובינוני(,  קל  נשק  ספינות,  מטוסים, 
ועוד,  מטוסים  דלק  חלפים,  תחמושת, 

דווקא על הצבאות הערביים. 
נטתה,  היהודית  ההיסטוריוגרפיה 
של  קיפוחה  את  להדגיש  הטבע,  מדרך 
מדינת ישראל בהצטיידות הצבאית. היה 
עד  שכן  זו,  להבלטה  מבוטל  לא  צידוק 
צאת הבריטים נאסר על היישוב העברי 
הציונית  התושייה  גלוי.  צבא  להקים 
התגלתה במלוא כישרונה בהקמת ארגון 
'ההגנה', צבא המדינה שבדרך, ובמיסוד 
מערכת מחתרתית מסועפת של רכישת 
מלחמת  לאחר  הנשק  מעודפי  אמל"ח 
העולם השנייה. מדינות ערב יצרו תלות 
מוחלטת ברכש הצבאי מבריטניה וצרפת, 
הנשק  אספקת  על  האמברגו  ומשהוטל 
מקורותיהם.  נסתתמו  התיכון  למזרח 
המצוקה הִמשקית החמורה שבה הייתה 
נתונה מדינת ישראל עם הקמתה מצוינת 
אך ורק כאִזכורי רקע או בנקודות ההשקה 
שלה לנרטיב המלחמתי )הדרישה לסיים 
המצב  בגלל  העצמאות  מלחמת  את 
המשווע של המשק הלאומי, למשל(. גם 
באוכלוסייה  ביישוב,   - החברתי  הנדבך 
 - השכנות  ערב  ובמדינות  הפלשתינית 
פני  על  בהשלכותיו  רק  )כמעט(  מוזכר 
של  והגירוש  הבריחה  סוגיית  המערכה. 
התושבים הערבים מבתיהם נדונה בספר 
מהיבטיה  לא  אולם   - רבתי  בהרחבה 
החברתיים. התייחסות מסוימת לנושא זה 
מועלית בהקשר הלחץ החברתי לאכלּוס 
הערביות  ובערים  בשכונות  העולים  גלי 
הנטושות )חיפה, יפו, טבריה, צפת, באר–

שבע, לוד, רמלה(.
למעשה, גוזר המחבר שעבוד מלא של 
מעטפת הגורמים החיצוניים והמשתנים 
והממוקד  המרכזי  לעניינו  הפנימיים 
גופא.  - מלחמת העצמאות  של המחקר 
החורגת  חשיבות  נודעת  זו  להחלטה 
משיקולי עריכה. הודות לגישה זו מתעל 
הליבה  סוגיות  אל  הקורא  את  המחבר 
בסכסוך, וקורע לו צוהר לבחינה מחודשת 
של עמדותיו העכשוויות לאור שורשיהן 
ההיסטוריים. זאת ועוד, מוריס מחייב את 
מהותיות  שאלות  עם  להתעמת  הקורא 
בקיומנו הלאומי. לדוגמה, שאלת המרות 
ובחברה  העברי  ביישוב   - הלאומית 

הפלשתינית כאחת. 
היה  היישוב בשלהי שנות הארבעים 
אחת הקהילות בעלות ההכרה הפוליטית 
המובהקת ביותר בעולם, והוא הדין בתחום 
הארגונית,  והיעילות  לחזון  המסירות 
הומוגני  גם  היה  "היישוב  מוריס.  כותב 
מאוד: קרוב לתשעים אחוז היו אשכנזים, 
שלושה  רק  חילונים;  היו  הזה  וכשיעור 
ואנטי– חרדים  היו  היישוב  מן  אחוזים 

ל'הגנה',  בנוסף  ב–1947,   ]...[ ציונים. 
הייתה ליישוב מעין ממשלה - 'הסוכנות 
קבינט  ולה   - לארץ–ישראל'  היהודית 

)הנהלת הסוכנות היהודית(" )עמ' 102(. 
לעומת היישוב, החברה הפלשתינית 
הצליחה  לא  והמפולגת  המפוצלת 
מוסכמת.  הנהגה  מאחורי  להתאחד 
הקנאּות  בדרך  הפלשתינית  הבחירה 
הערבי  המרד  בשנות  החלה  המדינית 
מנהיגי  להגליית  וגרמה   )1937–1936(
האליטה  הבריטים.  בידי  המרד 
ההנהגה  מהמערכה,  ערקה  הפלשתינית 
הפלשתינית נפקדה מהארץ והמיליציות 
הפלשתיניות לא הצליחו להתארגן תחת 
פיקוד אחיד. מוריס כותב: "ביום מן הימים, 
מול  היישר  הפלשתינים  יתייצבו  כאשר 
רצינית,  היסטוריוגרפיה  ויחברו  עברם 
של  אלה  משתנים  לבחון  יעמיקו  הם 
חולשה ואחריות עד תום ]...[; או אז הם 
ייווכחו, בין השאר, מה מעטים היו הגברים 
הצעירים מאזורי חברון, רמאללה ושכם - 
אזורים שבדרך כלל לא נפגעו במלחמה 
- שהשתתפו באמת בקרבות 1948, וכמה 
נפלו חללים במערכות  מעטים מביניהם 
יפו, חיפה, ירושלים, עמק יזרעאל ועמק 
הירדן. היישוב היהודי לחם לא ב'עם', אלא 
במקבצים של אזורים, ערים וכפרים. לא 
הדבר  משמעות  מבדיקת  גם  מנוס  יהיה 
לגבי היות הפלשתינים 'עם', באותם ימים" 

)עמ' 431(.
 1948 שנת  של  הראשונה  במחצית 
של  פניותיו  את  הערבית  הליגה  דחתה 
ממשלה  להקים  אל–חוסייני  אמין  חאג' 
 ,1948 בספטמבר  אך  גולה,  פלשתינית 
נוכח לחץ חזק שהפעילה מצרים - אשר 
חששה מפני השתלטות האשמית מוחלטת 
על ערביי ארץ ישראל - אישרה הוועדה 
ממשלה  הקמת  הליגה  של  המדינית 

אל–חוסייני.  בראשות  גולה  פלשתינית 
את  ירדן  מלך  עבדאללה  הקים  בתגובה 
כמשקל– הראשון'  הפלשתיני  ה'קונגרס 
נגד לממשלת עזה. שני הגופים הללו היו 
פיזר  ובשנת 1959  לחלוטין,  פיקטיביים 
הנשיא המצרי, נאצר, את הגוף הקיקיוני 

בעזה )עמ' 220(.

ועדת פיל ואביגדור 
ליברמן

מכריע  משקל  בספרו  מייחס  מוריס 
מניעי  את  ומנתח  המדינית  לזירה 
המעצמות והקהילה הבינלאומית על רקע 
את  לתאר  מפליא  הוא  הקרה.  המלחמה 
השפעתם של הקול היהודי ושל ד"ר ויצמן 
במדינה  טרומן  ממשל  תמיכת  להשגת 
מניו–יורק  האלקטורים  )מעמד  היהודית 
לנשיאות  הבחירות  לקראת  וקליפורניה 
בריה"מ  השפעת  לצד   ,)1948 בנובמבר 
הקומוניסטית שנבעה מהאינטרס הגלובלי 
מצרים  שבין  במרחב  טריז  לנעוץ  שלה 
בריטית  בחסות  שהיו  ועיראק  לירדן 
פעמים  כמה  מדגיש  המחבר  )עמ' 386(. 
בספר שהצעת הטרנספר בין האוכלוסיות 
בארץ ישראל הועלתה לראשונה בתוכנית 
הבריטית  פיל  ועדת  שגיבשה  החלוקה 
בשנת 1937, שהתקבלה על ידי המוסדות 
הלאומיים של היישוב )עמ' 441–442(. את 
ההיקשים בני זמננו רשאי כל קורא להסיק 
כראות עיניו, אבל כאשר בת קול מהפוריין 
אופיס בלונדון תמשיך לגנות בחרי אף את 
הנוכחי, אביגדור  גזענותו של שר החוץ 
מסוימת  זיוף  שנימת  ייתכן  ליברמן, 
תתלווה לפרטיטורה )יש לשער שליברמן 
היה מנסח זאת בשפה פחות דיפלומטית(.
במהלכים  עוסק  הספר  של  עיקרו 
מלחמת  של  הצבאיים  ובשלבים 
והקרבות  האירועים  מרבית  העצמאות. 
מוריס  אולם  בעבר,  כבר  אומנם  נחקרו 
והמוצאות  מהמבואות  כמה  מבאר 
כי  מטעים  הוא  משלו.  מבט  מנקודת 
מנהיגי היישוב כשלו באי–הבנה מלאה של 
חולשת החברה הפלשתינית, ולפיכך ברוב 
המקרים הם הופתעו ואפילו נדהמו נוכח 
ומהירות  'ההגנה'  של  ניצחונותיה  קלות 
ההתמוטטות הערבית )עמ' 139(. בהסבירו 
את הניצחונות הישראליים במלחמה הוא 
הצבאיים  מהכישלונות  מתעלם  אינו 
בלטרון;  שבע  חטיבה  של  התבוסה   -
הטעויות של מח"ט עציוני בירושלים )אי–
חבירה  לשם  ציון  לשער  הפריצה  ניצול 
כיבוש  ניסיון   ;243 עמ'  היהודי,  לרובע 
במקום  ביולי  ב–16–17  העתיקה  העיר 
ביצוע הפקודה המטכ"לית להשתלט על 
של  הכישלון   ;)321 עמ'  שייח'–ג'ראח, 
)עמ'  פלוג'ה  בכיס  אלכסנדרוני  חטיבת 
403( ועוד. קרוב לוודאי שכאשר ייפתחו 
החוקרים  בפני  הערביים  הארכיונים 
של  מחודשת  בחינה  תתאפשר  בעתיד, 
המהלכים  ושל  הפוליטית  המעטפת 

הצבאיים שנקטו מדינות ערב.

חלק מהקביעות ומהנחות היסוד של 
הדרג האסטרטגי נראות כעת באור שונה. 
לדוגמה, בישיבת הממשלה שנערכה ב–26 
את  לכבוש  בן–גוריון  דרש  בספטמבר 
לטרון, לאחר התקיפות שכשלו בתחילת 
הקיץ. הוא ראה בכיבוש מתחם זה מפתח 
להשתלטות על העיר העתיקה בירושלים 
נדחתה  בהצבעה  ושומרון.  יהודה  ועל 
תביעתו ברוב של שבעה נגד חמישה, ובן–
גוריון כינה את ההחלטה "בכייה לדורות" 
)עמ' 347(. בפרספקטיבה עכשווית, ברי 
אינו  לטרון  של  האסטרטגי  המעמד  כי 
שקול לזה של ירושלים המזרחית, ואפשר 
שהשימוש במינוח "בכייה לדורות" היה 
גופא.  ירושלים  את  דווקא  יותר  הולם 
להכריע  היה  יכול  צה"ל  כי  טוען  מוריס 
את הלגיון הירדני ולכבוש את ירושלים 
זאת  עם  הצבאית.  מהבחינה  המזרחית 
קשה לשער שהקהילה הבינלאומית הייתה 
מאפשרת למדינה היהודית להשתלט על 
ירושלים בשלמותה. אפילו כיבוש מרחב 
העיר המערבית היה כרוך בהעזה מדינית 
בתוכנית  העיר  בינאום  נוכח  אדירה 

החלוקה והלחץ הבוטה של הוותיקן.
ממלכת  עם  הנשק  שביתת  בהסכם 
שטח  רצועת  לישראל  נמסרה  ירדן 
ברוחב חמישה עד שמונה ק"מ בשיפוליו 
המערביים של השומרון. שטח זה כלל 16 
כפרים ובהם 20 אלף תושבים מכפר–קאסם, 
תענך  חבל  למושבי  עד  ערה  ואדי  דרך 
בדרום עמק יזרעאל )עמ' 416(. הצעתו של 
ליברמן מהשנים האחרונות להעביר את 
אום אל–פחם ובנותיה לרשות הפלשתינית 
במסגרת הסכמי הקבע העתידיים זכתה 
גייסו  המבקרים  זעם.  של  לקיתונות 
מתחומי  הארגומנטציה  את  לעניינם 
)והתבונה,  הדין הבינ"ל ואושיות המוסר 
לראייתם(. מה לעשות שבא הספר החדש 
ומזכיר נשכחות - הדין הבינ"ל הוא דווקא 
לצִדו של ליברמן. אשר לאומדנת התבונה 
מוסגר  במאמר  יחיה.  באמונתו  איש   -
מפתח  סוגיות  בשתי  שאם  להעיר  ניתן 
אקטואליות מחזק הספר את טיעוניו של 
ליברמן מבחינת הביסוס ההיסטורי, אולי 
הדבר צריך להדליק נורה אדומה באשר 
אימת  כל  כלפיו  הפבלוביות  להתקפות 
לא  שהוא  שמסתבר  רעיון  מעלה  שהוא 

מאוד מקורי...

הרוגים ופליטים
מתמצה  הספר  של  המיידי  החידוש 
הפלשתינים  גירוש  סוגיית  של  בעירויה 
ערבים  ושבויים  אזרחים  והריגת 
העצמאות.  מלחמת  של  הציוני  לסיפר 
המניין  מן  כפרופסור  המשמש  מוריס, 
הוא  בנגב,  בן–גוריון  באוניברסיטת 
מהפורים והבכירים מקרב חוקרי הסכסוך 
לזכותו  ישראל.  בארץ  היהודי–הערבי 
של  היווצרּותה  סוגיית  העלאת  נזקפת 
בעיית הפליטים הערבים כהווייתה לדיון 
אקדמי וציבורי. בשניים מספריו הקודמים 

פנורמה של המאבק לעצמאות
בספר ממוקד ועשיר במידע ובתובנות פורש מוריס את תולדות מלחמת הקוממיות. ממבטו המחקרי לא 

נמלטים שני הצדדים במלחמה: 'הפליטים' אינם בדיוק פליטים, אנשי הערים הערביות לא ממש סייעו ל'עמם' 

ואנשי 'טוהר הנשק' לא נמנעו ממעשי טבח. לא עוד ספר היסטוריה


