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ביקורת ספר

אדם רז
טבח כפר קאסם: ביוגרפיה פוליטית 

ירושלים: כרמל, 2018, 305 עמ׳

הכלל הנוהג בכתיבת ביקורת ספרים שעוסקים במחקר היסטורי הוא, שיש להציג את נושא 

הספר ואת החידושים המובאים בו. בניגוד לכלל זה, לפני שאתייחס למחקר עצמו אני רואה 

הקורא  בפני  מציג  רז  אדם  הספר.  את  שחותם  לפרק  בהתייחסות  זו  ביקורת  לפתוח  חובה 

)ההדיוט והמומחה כאחד( תמונה עגומה ביותר של הטיפול בחומרי ארכיון במדינת ישראל. 

ציניקנים, הקוראים שורות אלו, יגיבו מן הסתם בהרמת גבה, ואולי אף יוסיפו קביעה מזלזלת, 

למשל "הנה עוד היסטוריון שמבלבל את המוח". אבל הנושא הזה צריך להיות חשוב מאוד 

בעיני כל אדם שערכים כגון חופש המחשבה, חופש הביטוי והזכות לשקיפות הם נר לרגליו, 

ככל  דרג  רמי  ציבור,  פקידי  של  הלב  אטימות  דמוקרטית.  גם  שהיא  ממדינה  שמצופה  כפי 

חופשי,  מחקר  לבצע  מתירים  ואינם  החוק  את  רומסים  הם  שבו  השרירותי  והאופן  שיהיו, 

מחדש ופורץ דרך על נושא כלשהו – הם אפוא חיזיון נפוץ בישראל. הנורמה הרווחת של אי־

שחרור חומרים היסטוריים איננה נחשבת רק עבירה על החוק אלא גם ביטוי להסתרת האמת 

וליצירת נרטיבים המשרתים אליטות פוליטיות, בעבר ובהווה. יש אפוא לקוות שגם תחום זה 

יזכה לטיפולה של הרשות המבצעת ולגיבוש רפורמה מקיפה בו.

אנשי  של  בדבריהם  שמובאות  התואנות  כל  את  כאן  אמנה  לא  היריעה  קוצר  מפאת 

מערכת הביטחון המסבירים מדוע אין הם יכולים לשחרר חומרים למחקר היסטורי חשוב 

כמו זה של טבח כפר קאסם, אך אחת מהן, שאפשר לראות בה תגובה כמעט אוטומטית, 

ראויה להבלטה: "יש בחשיפת החומר איום ביטחוני על מנת להתסיס את הציבור הערבי", 

שתחום  כמי   .1956 משנת  הפרשה  על  חומר  לשחרר  בסירובה  פעם  לא  המדינה  כתבה 

כי  דומני  בישראל,  הערבי  המיעוט  אצל  בעיקר  פוליטית,  ואלימות  מחאה  הוא  מומחיותו 

שתוביל  מציאות  ליצירת  התנאים  דבר.  בה  שאין  תגובה   – המעטה  בלשון  היא  זו  תגובה 

התגובה  ולכן  ובמשאבים,  בהנהגה  בזמן,  ותלויים  יותר  מורכבים  הם  ביטחונית  להסלמה 

הרשמית היא לא יותר מתירוץ. יש רק לקוות, לטובת קהילת ההיסטוריונים בפרט והציבור 

ההיסטוריה  את  לחקור  כדי  ארכיונים  בחומרי  להשתמש  יתאפשר  שאכן  בכלל,  הישראלי 

חוסן לאומי, פוליטיקה וחברה
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וללמוד מה באמת התרחש בה. לימוד מושכל של העבר עשוי לסייע למנוע מקרים דומים 

בעתיד; בתחום המודיעין מכנים לימוד כזה – "לקחים לשימור ולשיפור".

פוליטיים  גורמים  שבו  מצב  מונעת  גם  הייתה  ראשוניים  מסמכים  פי  על  האמת  הכרת 

מנסים להתכחש למה שהתרחש בעבר ולייצר נרטיב שונה המשרת את תפיסת עולמם. לא 

בכדי נדרש המחבר לדבריו של גורם פוליטי המסרב להכיר בטבח: "השר יריב לוין מסרב 

לראות במה שקרה בכפר קאסם טבח". אמירה כזו היא "מתכון" בדוק ליצירת המשגה חדשה 

לאירוע שלא ניתן להגדירו אלא כ"טבח" לאור הממצאים המובאים בספר, שמן הסתם היו 

ידועים למערכת הביטחון עוד לפני פרסומו. 

בין  הטעון  ההיסטורי  בשיח  מיוחד  מקום  שמור  קאסם  כפר  לטבח  עצמו.  למחקר  ומכאן 

יהודים לערבים במדינת ישראל. הסיבה לכך פשוטה: לא בכל יום נרצחים 51 אזרחים על ידי 

כוחות הביטחון. לכן, כנקודת פתיחה, יש לברך על ספרו של אדם רז, החותר להציג את הסיפור 

במלואו ולספר את האמת ההיסטורית כפי שמעידים מקורותיו השונים. לאור רקע זה, הפרולוג, 

דברי הפתיחה והמבוא נקראים בנימה אפולוגטית, ולטעמי אין לה מקום בשל חשיבות הנושא. 

למעשה, המחבר מתמודד עם שתי סוגיות: הראשונה היא תיאור כרונולוגי של הטבח – 

הימים שלפניו, האירועים בכפר, הטיוח וההסתרה שלאחר מכן; השנייה היא שאלת גירושם 

ראשוניים  מקורות  על  המחבר  מתבסס  האלה  הסוגיות  בשתי  בעיסוקו  מהארץ.  ערבים  של 

כשלעצמו  זה  עניין  הקשה.  הפרשה  של  המלא  הסיפור  את  להציג  כדי  לרשותו  שהועמדו 

הביטחוניים,  הערכיים,  המוסריים,  להיבטיה  הפרשה  את  יכיר  ישראלי  שכל  וראוי  מבורך, 

המשפטיים והפוליטיים. 

דוד  בראשות  הפוליטית  שהמערכת  הטיעון  ראשית,  הערות.  כמה   – עצמו  לתוכן  בנוגע 

מצאו  כבר  קודמים  מחקרים  חדש.  אינו   )29 )עמ'  הפרשה  את  להסתיר  ביקשה  בן־גוריון 

מפלגת  של  הכנסת  שחברי  לאחר  הכנסת  למליאת  לקונית  הודעה  למסור  נאלץ  שבן־גוריון 

מק"י, תופיק טובי ומאיר וילנר, הצליחו להגיע לכפר ושמעו מה אירע בו. מבחינה זו, הגעתו 

של לטיף דורי לכפר, כפי שמביא המחבר )עמ' 196–197(, מחזקת את העדויות שנאספו מפי 

ניצולים ומשפחות הקורבנות. 

שנית, הטענה שהיו שתי גישות מובילות בממסד הישראלי כלפי שאלת המדיניות, כבר 

נידונה בעבר במחקריהם של היסטוריונים רבים. בהקשר זה רז טוען ששתי הגישות נאבקו זו 

בזו, אך האמת היא שהגישה שהוא מכנה "הבדלנית" – ואחרים קוראים לה "הביטחונית" – 

הייתה הגישה הגוברת. עובדה היא, שהממשל הצבאי בוטל למעשה רק בינואר 1968, וגם 

לאחר מכן שלטה הפריזמה הביטחונית עד לשינוי המדיניות בשנת 1990, כפי שנמצא במחקר 

חדש שפרסם כותב שורות אלו בתחילת 2019. 
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הפרטים הרבים )שהארכיונים הואילו בטובם להעמיד לרשות רז( על מבצע "חפרפרת", 

תוספת  הם  ירדן,  עם  מלחמה  בחסות  ערבים  לגרש  התוכנית  את  גם  כלל  המחבר  שלטענת 

חשובה למחקר על הטבח בפרט ועל יחסי מדינת ישראל עם המיעוט הערבי בכלל. כדאי היה 

למחבר לקשור בין תוכנית זו ובין רעיון ביצוע הטרנספר לערבים, שדגלו בו אישים רבים 

בתנועה הציונית כבר מתחילת המאה העשרים, כיוון שקישור כזה היה מחזק את טיעונו שאכן 

הייתה כוונה לגרש ערבים. שפע המקורות הראשוניים המובאים כבסיס להצגת שתי הגישות 

הוא מאמץ מחקרי מבורך )עמ' 34–52(, אך למעשה זהו מאמץ יעיל שאינו אפקטיבי – רכס, 

בוימל, אוסצקי־לזר, ג'ריס וקהואג'י כבר התייחסו אליהם לפניו. 

אם לחלק זה של הספר עוד נמצא צידוק מחקרי, ברור למדי שהתיאור הטרחני של הממשל 

הצבאי )עמ' 53–79( מיותר: הקוראים כבר הבינו את הלך הרוח השולט במסדרונות הממסד 

גם מבלי לתאר את עוולות הממשל הצבאי כלפי האוכלוסייה הערבית, ולא זו בלבד שסוגיה 

זו כבר נחקרה בעבר, אלא שהמחבר גם אינו קושר בין מדיניות הממשל הצבאי ובין ביצוע 

הטבח או קבלת ההחלטה לגרש ערבים )ולנקודה זו אשוב להלן(. אגב, המסקנה ההיסטורית 

היא הפוכה: טבח כפר קאסם נחשב יוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל, שהרי לאורך יותר 

מ־19 השנים שבהן פעל הממשל הצבאי – אירוע כזה לא נשנה. אף על פי כן, מכיוון שהמחבר 

הצבאי,  הממשל  מנגנון  סביב  מפא"י  בשורות  המחלוקת  את  הקוראים  בפני  בהרחבה  מציג 

נשאלת השאלה מדוע בחר להציג דווקא את עמדת מפ"ם, שאינה חלק ממפא"י, ולא את זו 

של חרות בראשות מנחם בגין. מחקר חדש שראה אור בתחילת 2019 מצא שגם למפ"ם וגם 

לחרות הייתה עמדה זהה נגד המשך הפעלת מנגנון הממשל הצבאי, ושהן שיתפו פעולה בשדה 

הפוליטי כדי להביא לביטולו מטעמים פוליטיים והומניים. 

פרק ג עוסק בשאלת הכוונה לגרש ערבים, ומובאים בו כמה חידושים של ממש ממספר 

טעמים: ראשית, זהו המחקר הראשון שמתבסס על מקורות ראשוניים ומפרט את ההשתלשלות 

הטבח,  של  בכרוניקה  העוסק  שלאחריו,  ובזה  זה  בפרק  לטבח.  שקדמו  בימים  הכרונולוגית 

יש עיסוק בשאלה מה הבינו החיילים, כלומר אלו שלחצו על ההדק )עמ' 111(. זהו כמובן 

לידי  שבאה  המדינית,  ההנהגה  עמדת  כי  להוכיח  הרצון  בשל  בספר,  ומהותי  מרכזי  עניין 

של  עדויותיהם  לאור  הירי,  את  שגיבתה  הרוח  הייתה  "חפרפרת",  התוכנית  בגיבוש  ביטוי 

שוטרי   – החיילים  מפי  העדויות  שלל  לטעמי,  למשל.  הרוש  ומחלוף  קול  בנימין  לוי,  חיים 

שהורו  כך  על   – לצה"ל  הוכפפו  חירום  ובשעת  למשטרה  כפופים  היו  שגרה  שבזמן  מג"ב 

להם להרוג ולא לרצוח, אינו מהווה הוכחה היסטורית־מדעית ברורה לכוונה לגרש ערבים, 

מינוס" )עמ' 107(.  מינוס  מינוס  חפרפרת  ש"זו  עצמו מתחבט בכך בטענתו  המחבר  ואפילו 

כך גם בנוגע לטיעונים שהמדינה נערכה למלחמה עם ירדן, ושפקודת הקרב להגן על המדינה 
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אינה קשורה באופן מובהק לטבח, ובוודאי שלא לפקודה )שלא ניתנה בסופו של דבר( לגרש 

ערבים. גם הציטוט "במידה והערבים יברחו, שיברחו" אינו מעיד על פעולת גירוש אקטיבית. 

תומכים  "חפרפרת"  תוכנית  על  חסויים  שעדיין  מסמכים  כי  גבוהה  בסבירות  להעריך  ניתן 

בטיעון המחבר, אך מקריאת הספר אני מסיק שעזיבת הערבים את הארץ מרצון הייתה בעיקר 

משאלת לב, ושבסופו של דבר היא לא הבשילה לכלל החלטה שיצאה אל הפועל. ביטוי לכך 

מופיע בציטוט המובא בספר עצמו: "אני יודע שלב האנשים רצה: גם מזרחה וגם צפונה" )עמ' 

118(. אגב, גם פקודת הגירוש, המובאת כציטוט בספר )עמ' 98(, אינה מזכירה גירוש.

לכאורה, המחבר היה יכול לסיים את הספר בפרק שסוקר את מהלך הטבח, אלא שהוא 

בחר להקדיש את פרק ה לטיוח ולהסתרה של הטבח מצד הדרג המדיני. חשיבותו של הפרק 

אינה בהוכחת הטיעון על גירוש ערבים, אלא בהצגת תרבות שלטון קלוקלת ופסולה, שנהגה 

למעשה  אך  הערבי,  למיעוט  הקשורה  בפרשה  עוסק  עצמו  הפרק  אכן,  מראשיתה.  בישראל 

הוא מתמקד במהלכים פוליטיים שאפשר כמעט להגדירם כמושחתים, המסוגלים בין השאר 

גם להסביר את ההקשר התרבותי ואת האווירה הציבורית שהובילו לביצוע הטבח )אך לא 

לגירוש(. בחקר ההיסטוריה יש מושג שנהוג לתרגמו מגרמנית כ"רוח הזמן" )zeitgeist(. ברוח 

התקופה הנוכחית, שבה חדשות לבקרים מתפרסמות ידיעות על חשדות לשחיתות ציבורית, 

ספר זה מסייע )גם אם לא התכוון לכך( לקוראים לעמוד על תופעות חברתיות שהיו קיימות 

בישראל כבר בשנות החמישים של המאה הקודמת. 

לסיום – שתי הערות, אחת מתודולוגית ואחת טכנית. בצר לו )אי־שחרור חומרי ארכיונים( 

ראיין המחבר את אל"מ יששכר שדמי בשנת 2017, שישה עשורים ויותר לאחר הטבח. לא 

ברור מדוע נהג כך כשהוא עצמו כותב ששדמי "שוגה בעובדות" )עמ' 225–226(; גם הציטוט 

מספרו של שדמי, שיצא לאור בהוצאה עצמית בשנת 2005, אינו מסייע למחקר כיוון שעברו 

ספון  והיה  עצמם  לאירועים  סמוך  נכתב  כי  הוכחה  יש  אם  אלא  פרסומו,  מזמן  רבות  שנים 

 – הגהה  טעויות  מכמה  סובל  שהספר  היא,  הטכנית  וההערה  כך.  כל  רבות  שנים  במגירה 

הבולטת שבהן היא בעמ' 265: השנה אמורה להיות 2018 ולא 2017 – ובמחקר מקיף ורציני 

כל כך ראוי להקפיד על קלה כבחמורה. אף על פי כן, מדובר בחיבור חשוב שיש בו תרומה 

משבעה  יותר  הישראלית  החברה  את  שמלווים  המרכזיים  הנושאים  אחד  למחקר  ממש  של 

עשורים – היחס בין יהודים ללא יהודים.
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