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ביקורת לספר

על טבח ומחקר היסטורי

 אליעזר טאובר,
 דיר יאסין: סוף המיתוס 

)מודיעין: כנרת, זמורה, ביתן, 2017(, 379 עמודים

זה  ירושלים? האם היה  מה קרה בשחר ה-9 באפריל 1948 בכפר דיר יאסין בפאתי 

עוד קרב שגרתי בין יהודים לערבים-פלסטינים? האם ביצעו היהודים טבח בערבים? 

בקרב חוקרים ישראלים – כמה מהם לחמו בפועל באותו יום קרב בכפר - ערבים )לא 

רק פלסטינים( ומערביים קיימת מחלוקת ארוכת שנים מהי האמת ההיסטורית ביחס 

לאירועי אותו יום.

השנים  ארוכת  למחלוקת  קץ  לשים  מבקש  טאובר,  אליעזר  פרופסור  של  מחקרו 

ההיסטוריון.  לעבודת  מאלפת  דוגמה  הוא  הספר  מתודולוגית,  מבחינה  זו.  לשאלה 

הוא מבוסס על אלפי מסמכים בעברית, בערבית ובאנגלית. מעטים ספרי ההיסטוריה 

ש־35% מעמודיהם מוקדשים להערות ולביבליוגרפיה, שאין בה רק הפניות למסמכים 

היסטוריים אלא גם לראיונות, לספרי זיכרונות ולקטעי עיתונות.

אלא שכוחו של הספר אינו רק במתודולוגיה הראויה שלו, אלא גם ביכולתו של 

לפי   – במדויק  משרטט  כשהוא  בכפר,  שטח”  ל”סיור  הקורא  את  להוביל  המחבר 

המקורות והזיכרונות שעמדו לרשותו – את הכניסות, הבתים, נקודות התצפית ודרכי 

מוקדש  הספר  של  הראשון  הפרק  בכדי  לא  קרב.  יום  באותו  התושבים  של  המילוט 

 )44  ,21  ,16 )עמ’  בפרק  המובאות  המפות  ומבואותיו.  הכפר  של  גיאוגרפי  לתיאור 

מוסיפות להבנת הקורא את האירועים לפי תיאורי המחבר, למרות הרזולוציה שלהן, 

שאינה באיכות גבוהה.

האינטרסים  את  גם  הקורא  בפני  לחשוף  לטאובר  מאפשר  המקורות  עושר 

בשלבים   – והיהודי  פלסטיני?(  לא  )מדוע  הערבי   – הצדדים  לשני  שהיו  הפוליטיים 

ופינוי  השבויים  תהלוכות  תיאור  ולאחריה;  במהלכה  הכפר,  על  למתקפה  שקדמו 

הגופות מן הכפר )מעמ’ 145 ואילך( הוא רק דוגמה אחת לכך. גם האינטרסים, הצולבים 

והמנוגדים, של גורמי הכוח בצד היהודי – “ההגנה” מצד אחד, ו”הפורשים” שביצעו 

את המתקפה )אצ”ל ולח”י( מצד שני – זוכים לניתוח מדוקדק בספר.

מספר המקורות העצום מאפשר למחבר לבצע מחקר מקיף ומעמיק, וככל הנראה 

גם המדויק ביותר, על מספר ההרוגים באותו יום קרב. מדוע דווקא מחקרו הוא המדויק 

ביותר? משום שהמחבר אינו מתבסס רק על הצלבת 14 רשימות אלא גם מבהיר לקורא 

בבהירות ובשיטתיות כיצד יצר את רשימת ההרוגים שלו – שמות ההרוגים מובאים 
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בטבלאות בעמ’ 120–125, ובטבלה נוספת )עמ’ 134–139( מתוארות נסיבות מותם – 

ומדוע לדבריו מספר ההרוגים )101( שנקב בו הוא הקרוב ביותר לאמת ההיסטורית 

לעומת מספרים אחרים שהובאו במקורות אחרים.

השאלה ההיסטורית הגדולה – אם היה טבח או לא היה – היא זו שהניעה את המחבר 

היה  לא  יאסין  בדיר  שהטבח  היא  והחד־משמעית  הנחרצת  מסקנתו  ובכן,  למחקרו. 

אלא “טרגדיה של חישובים מוטעים מצד התוקפים ושל אי הבנה בסיסית של האירוע 

הקלאסית  האקדמית  בספרות   .)220 )עמ’  המגינים”  מצד  קרב?[  לא  מדוע  ]אירוע? 

העוסקת באירועי לחימה כאלה ואחרים מגדירים מצב כזה כהערכה חסרה של הצד 

התוקף מזה, וכפירוש מוטעה של כוונותיו ויכולותיו של התוקף מצד המתגוננים מזה. 

הפרק הקצרצר העוסק בתיאור תהלוכת השבויים מן הכפר לירושלים )עמ’ 145-150( 

מספק למחבר הוכחה נוספת שלא היה טבח, לא רק משום שהם יצאו חיים מן הכפר, 

אלא גם משום שלא פגעו בהם במהלך התהלוכה ומשום ששוחררו בקרבת שער שכם 

)“לכו למלך עבדאללה”, עמ’ 148(.

שאלת הטבח היא מטבע הדברים עניין סובייקטיבי לפי ראות עיניו של המחבר )ושל 

הקוראים(. נדמה כי העיסוק בה בספר חסר דיון תיאורטי מקיף יותר בהגדרת המושג 

“כשאנחנו  רדוואן:  מחמד  את  בצטטו  בתמציתיות  לכך  נדרש  עצמו  טאובר  “טבח”. 

אומרים טבח, אנחנו מתכוונים שהיהודים ירו ללא אבחנה בכל מי שנמלט” )עמ’ 133(. 

גם העובדה  יאסין.  זו, לא היה טבח בכפר  זה, המתבסס על הגדרה  ובכן, לפי מחקר 

עם  זה.  טיעון  מחזקת  להיכנע  שקראה לתושבים  כריזה  מערכת  הפעילו  שהתוקפים 

זאת, התיאור של המחבר כי “המתקפה התלת־שלבית – הנחת מטעני נפץ, הטלת רימון 

והסתערות בירי – לא הותירה סיכוי רב לערבים” )דברי המחבר בעמ’ 82(, די בו כדי 

לטעון שלחימה מבית לבית ופיצוץ בתים על יושביהם הם טבח לכל דבר ועניין. שאלה 

היסטורית זו תיוותר מן הסתם פתוחה גם לאחר פרסום מחקרו של פרופסור טאובר, 

מן הסיבה הפשוטה שאין לחוקרים )וגם לאלו שאינם חוקרים( הגדרה מוסכמת לגבי 

המונח “טבח”.

בפרק התשיעי של הספר )“מלחמת ההודעות”( מנסה המחבר לענות על השאלה: 

)“הפורשים”( שהתפארו  יום הקרב בדיר יאסין טבח – המבצעים  מי רצה לכנות את 

את  לנצל  שביקש  “ההגנה”,  בראשות  המרכזי  הזרם  אולי  או  רבים?  ערבים  שהרגו 

המצב כדי לערער את אמון היישוב במידת המוסר על התוקפים? או שמא הערבים 

מאות  לנוכח  סבלם  את  שיבליט  תעמולה  במסע  מעוניינים  שהיו  )הפלסטינים!(, 

כי לא  והסיק  וכן הנשים האנוסות, אף שהמחבר בדק את המידע על כך   – ההרוגים 

היה ולא נברא )עמ’ 141–144(. מסקנתו של המחבר היא, שלכל צד היה עניין בהצגת 

יום הלחימה בדיר יאסין כ”טבח”, ושהוא תיאר אותו במילים גבוהות שישאירו חותם 
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היסטורי בזיכרון הקולקטיבי של המעורבים. לאמיתו של דבר, אף אחד מהם לא קבע 

מהו “טבח” בהגדרה המאפשרת לחוקרים לקבלה כקונצנזוס.

משנית  ספרות  של  סיכום  מעין  הם  בספר  האחד־עשר  והפרק  העשירי  הפרק 

גורל ערביי הארץ בשנים 1947–1948,  חשובה שיש בה תרומה משמעותית למחקר 

המתבססת  תודעתית”,  “נכבה   – המחבר  כאן  שמציע  חדש  מונח  לבסס  כדי  בה  ויש 

על עדויות ופרסומים קודמים שמסייעים לאלו שטוענים שבדיר יאסין אכן התרחש 

טבח. קשה להשתחרר מן הרושם שבין שורות ספרו המחבר אינו מבקש רק לשים קץ 

לפי  ההיסטורית  האמת  את  לקורא  להציג  גם  אלא  יאסין,  דיר  פרשת  סביב  למיתוס 

הבנת המחבר על סמך מגוון המקורות העצום שהביא בספרו ובהמעטת חשיבותם של 

הפרסומים הקודמים לו.

לאור האמור לעיל, נראה שגם מתנגדיו של טאובר, וודאי אלו התומכים במסקנותיו, 

ייאלצו להודות כי זהו המחקר היסודי ביותר שנערך על פרשת דיר יאסין. אין כמובן 

הכרח שהקורא )המומחה וההדיוט כאחד( יאמץ לחלוטין את מסקנות המחבר, אך אין 

ספק שהוא ֵיצא נלמד ונשכר מעבודת מחקר היסטורית מן המעלה הראשונה.

גדי חיטמן ©

המחלקה ללימודי המזרח התיכון / מדע המדינה

אוניברסיטת אריאל

gh791966@gmail.com


	_GoBack
	_GoBack

