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יאיר אורון. השואה, התקומה והנכבה. תל אביב: רסלינג. 2013. 374 עמודים

 יפעת גוטמן*

יאיר אורון, מומחה לרצח עם )ג'נוסייד( ולחקר השואה הארמנית, פונה בספרו "השואה, התקומה 
כחוקר מקרים של רצח עם ברחבי  כליו המחקריים  ביותר: להפעיל את  והנכבה" למשימה קשה 
גם  רק מחקרית אלא  אינה  הישראלי-פלסטיני, הסכסוך שלו-שלנו. מטרתו  על הסכסוך  העולם 
בין  היחסים  על  לספרו  המוצא  נקודת  הסכסוך.  ולסיום  לפיוס  ולהביא  לנסות  ופוליטית:  אתית 
השואה  של  רב-השנים  ממחקרו  שצמחה  הבנתו,  היא  והנכבה   1948 במלחמת  התקומה  השואה, 
בשואה  הכרה  בלי  לטענתו,  לפיוס.  או  לפשרה  מובילה  העבר  בזוועות  הכרה  שרק  הארמנית, 
שני  בין  המתמשך  בסכסוך  ופיוס  פשרה  יהיו  לא  פלסטינית,  כטרגדיה  ובנכבה  יהודית  כטרגדיה 

הלאומים. 
מתוך התבססות על היסטוריוגרפיה ישראלית של 1948, שבולטים בה מחקריהם של בני מוריס, 
יואב גלבר ואילן פפה, וחקר ספרות ישראלית )בייחוד "הדפים הקרביים" של אבא קובנר וסיפורי 
1948, משרטט אורון שני סוגי קשרים עיקריים בין השואה למלחמת  ס. יזהר( העוסקת באירועי 
ובלחימה  ואחריה  המלחמה  לפני  ובעלייה  בהעפלה  השואה  ניצולי  של  הפיזית  הנוכחות   :1948
כותבים  בקרב   – השואה  של  והשלכותיה  משמעותה  כלומר   – הסימבולית  והנוכחות  ב-1948, 
ויוצרים שהשתתפו בקרבות 1948. הוא מעוניין לבחון באיזו מידה הובילה השואה ביישוב היהודי 
ובמדינה הצעירה לתפיסה כוחנית של מלחמת קיום והישרדות, ומנגד באיזו מידה דווקא הדגישה 
והתוותה חלופה הומניסטית שמדגישה את ערך  ואת המגבלות של השימוש בכוח  את הגבולות 

חיי האדם. 
1948 תחת הטענה הכללית שהיסטוריה של  אורון משרטט קשרים רבים בין השואה למלחמת 
אלימות יהודית-פלסטינית שקדמה ל-1948, בשילוב רגשות נקם על השואה, האמונה שהתבססה 
לנוכח השואה שהצדק הוא בצד היהודי של הסכסוך וחרדה משואה נוספת – כל אלה עיצבו את 
יחס ההנהגה והלוחמים היהודים לתושבים הפלסטינים במלחמת 1948 והצדיקו את השימוש בכוח 
טוען  העצמאות,  מלחמת   .)123-122  ,104 )עמ'  הציונות  מטרות  להגשמת  כהכרחי  ובאכזריות 
)עמ'  שלה  אפילוג  כעין  ולשואה,  השנייה  העולם  למלחמת  ישיר  כהמשך  ביישוב  נתפסה  אורון, 
91(. ככל שהחריפה הלחימה או גברה הסכנה לקיומו של היישוב, כך הפכה ההקבלה בין השואה 
לעימות המקומי מרכזית יותר, ועמה הופיעו גם אנלוגיה מסוימת בין הערבים לנאצים ואזכור של 

קשרי המופתי עם היטלר על ידי ההנהגה הציונית )עמ' 111-110(. 
הקריטריונים  לאור  ומסקנותיו  מצטט  שהוא  המשניים  המקורות  מגוון  את  אורון  של  קריאתו 
והאפיונים של מחקר רצח עם ואלימות המונים בעולם מציבות אותו בין בני מוריס לאילן פפה: 
ולאו  לגירוש  מתייחסת  זו  שהגדרה  בתנאי  אתני,  טיהור  כללה  שהמלחמה  פפה  עם  מסכים  הוא 
לרוקן  רצה  הישראלי  שהצבא  מסוימים  באזורים  רק  התרחש  שהדבר  מסייג  אך  להרג,  דווקא 
ניתן בספר לתיעול הידע  מתושבים ערבים. מכיוון שהמידע ההיסטורי אינו חדש, תפקיד חשוב 
ומוסרית" )עמ'  אינטלקטואלית  מדעית,  "חובה  שהיא  הקשה,  העבר  חשיפת  המחבר:  ומסקנות 

לאונרד  ע"ש  בינלאומיים  ליחסים  והמכון  השלום  קידום  למען  טרומן  ס.  הרי  ע"ש  המחקר  מכון    *
דיוויס, האוניברסיטה העברית בירושלים.
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 ,19 127(, עשויה כאמור להוביל לפשרה ולפיוס באמצעות הכרה הדדית בסבלו של האחר )עמ' 
1948 נעדרת מהספר, ואורון מנמק זאת בכך שהסיכוי  303(. אולם נקודת המבט הפלסטינית על 
אך  הכוח.  בעלת  הרוב  קבוצת  יהודים-ישראלים,  בידי  מצוי  העמים  בין  לפיוס  להביא  יותר  הרב 
המיקוד בצד היהודי-ישראלי מתיישב גם עם הפרספקטיבה האישית של החוקר, המציע "קריאה 
באומץ  בוחר  אורון  זה  ומורכב  עדין  בנושא   .)15 )עמ'  אוטוביוגרפיים"  מרכיבים  בעלת  מחקרית 

להתמודד עם השאלות שעולות מהיותו חלק מהצד הישראלי של הסכסוך המתמשך. 
הסובייקטיבי- ברכיב  מודים  שאינם  אחרים  מחקריים  מניסיונות  יותר  כן  ניסיון  שזהו  אף 
רבה  במידה  מלווה  האוטוביוגרפיים"  "המרכיבים  ובין  המחקרית"  "הקריאה  בין  המתח  פרשני, 
בידע  ואת מסקנותיו. החקירה של אורון את העבר השנוי במחלוקת אמנם מסתייעת  את הספר 
מחקרי ותאורטי בתחום רצח העם ואלימות ההמונים, המונחה על ידי עקרונות אוניברסליים של 
והזהות  ההשתייכות  את  המדגיש  יהודי-ישראלי  נפש  חשבון  רבה  במידה  היא  אך  ומשפט,  צדק 
הפרטיקולריים של הכותב. הן הנחות המוצא שלו והן מסקנותיו מנוסחות לעתים ככתב תביעה נגד 
מדינת ישראל ולעתים ככתב הגנה עליה. לדוגמה, הוא פונה בגוף שני רבים אל פלסטינים המכנים 
את הנכבה "ג'נוסייד" ומצהיר לא רק כי "מה שעשינו אינו ג'נוסייד" – מסקנה שתיתמך בהמשך 
פלסטיני'  'ג'נוסייד  במושג  "כשאתם משתמשים  כי  גם  אלא   – הבינלאומי  החוק  בהגדרות  בדיון 
"האוניברסליות"  ההגדרות  תיווך   .)21 )עמ'  וממאבקכם"  ממכם  לצערי  אותי  מרחיקים  אתם 
ממקרים אחרים של אלימות המונים דרך עמדת הסובייקט המשייכת עצמה לצד היהודי-ישראלי 
ניתנת להסרה כמובן: הרי גם מסקנה  זו אינה  ניגודים וסתירות פנימיות )אם כי שייכות  חושפת 
והנאמנות  הפוליטית  העמדה  על  הנחות  גוררת  הייתה   – בג'נוסייד  היה  מדובר  שאכן   – הפוכה 
של הכותב ביחס לצד היהודי-ישראלי של הסכסוך(. כך למשל מתברר שרצונו של אורון לבחון 
את טענת הג'נוסייד לאור ההגדרות הבינלאומיות נובעת מתוך "החשש שהשימוש במושג ]...[ 
 .)178 עמ'  גם  וראו  )שם,  השואה("  זכרון  על  קשות  השלכות  בעל  שיהיה  )מה  בעולם  יתפשט 
למרות ההתנגדות המפורטת שלו ליחס היררכי בין סבלות הצדדים )למשל בעמ' 40( לטובת אחוות 
קורבנות, הזדהות והכרה הדדית, אורון אינו יכול להימנע כאן ובמקומות נוספים מהצבת השואה 
בראש הפירמידה של מעשי הרוע האנושיים מתוך חשש קונקרטי כי מעמדה הייחודי ייפגע אם 
תמרור  לשמש  צריכה  היא  כי  ובטענה   )43  ,40 )עמ'  הפלסטיני  זה  כמו  אחרים  למקרים  תושווה 

אזהרה אוניברסלי )עמ' 315(.  
אולם גם אם נתעלם לרגע מהמתח הנובע מהעמדה הסובייקטיבית ומהשייכות הפרטיקולרית 
הצבת  וחקירה.  דיון  דורשת  לפיוס  האחר  בסבל  הדדית  הכרה  בין  המקשרת  הטענה  הכותב,  של 
הטרגדיות הלאומיות זו מול זו למען הכרה הדדית מניחה – בהמשך לטיעון של אריאלה אזולאי 
ולא  הקורבנות  של  מבטם"  מנקודת  "אסון  תמיד  שהן   –  1  1950-1947 מכוננת  אלימות  בספרה 
מקרים  בחקר  למצוא  מבקש  שאורון  זו  כמו  והומניסטית,  אוניברסלית  משותפת,  מבט  מנקודת 
יהודים- בקרב  חד-צדדית  היא  אורון  קורא  שלה  בישראל  בנכבה  ההכרה  האם  בעולם.  אחרים 
או שמא  בה?  או שאינה תלויה  הדדית  הכרה שקודמת לפשרה  קרי  הכוח,  בעלי  ישראלים שהם 
המקביל  אפס  סכום  משחק  לגלם  שעשויה  ובנכבה  בשואה  ודו-צדדית  מקבילה  בהכרה  מדובר 
ואינו מאפשר כל תזוזה? שאלות אלה מזמינות בחינה  למבנה הנרטיבים ההיסטוריים הלאומיים 
ביקורתית של טיעונים הלקוחים מחקר רצח העם והמשפט הבינלאומי כשהם מיושמים בסכסוך 

אזולאי, א' )2009(. אלימות מכוננת 1950-1947. תל אביב: רסלינג.  1
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המתמשך המקומי כדי להבין אם הם מקדמים את פתרון הסכסוך או דווקא מסייעים לקיבעונו. 
אין ספק שעקרונות אוניברסליים שצמחו בעקבות השואה יכולים להיות משאב חשוב במאבק 
הנכבה  מול  השואה  הצבת  אולם  לקדם.  מבקש  שאורון  בנכבה  ולהכרה  הסכסוך  לסיום  המקומי 
כטראומה הייחודית של העם היהודי בישראל הופכת אותה לנכס לאומי או אתני פרטיקולרי. חוקר 
הספרות מייקל רוטברג תבע את המונח "זיכרון רב-כיווני" בספרו מ-2,2009 ובו הוא חוקר כיצד 
מתחרה  כהיסטוריה  לא  השואה  את  בגרמניה  תורכי  ממוצא  אזרחים  כמו  מיעוט  קבוצות  רואות 
או לא-רלוונטית לעברן המשותף, אלא מתוך הכללה וקישור לעברן. רוטברג יוצא נגד התפיסה 
שזיכרון טראומטי הוא נכס לאומי או אתני שרק מי ששייכים ל"עם" הרלוונטי יכולים להשתמש 
בו, או לחלופין אינם יכולים להיפטר ממנו, בעוד אחרים מודרים מהתייחסות אליו. מעניין יהיה 
יהודים  אזרחים  בקרב  לפחות  הנכבה,  זיכרון  על  והן  השואה  זיכרון  על  הן  אלה  במונחים  לחשוב 

ופלסטינים בישראל, כאתר לאזרחות, הזדהות, השתתפות ושוויון זכויות. 
ספר זה יעניין חוקרים וסטודנטים מתחומי ההיסטוריה, הסוציולוגיה, פתרון הסכסוכים והמשפט 
בו  יתעניינו  עוד  ובינלאומית.  מקומית  בפרספקטיבה   1948 במלחמת  שמתעניינים  הבינלאומי 
ב-1948  המתמשך  הדיון  אחרי  שעוקבים  השורה  מן  ואזרחים  אדם  זכויות  ופעילי  אקטיביסטים 
באקדמיה ובתקשורת. גם אם נותרה עוד עבודה כדי לחשוב על שני האירועים המכוננים הטרגיים 
במסגרת מחקרית אחת שגם תקדם פיוס ושלום, הניסיון של אורון לעשות זאת הוא צעד חשוב בכיוון.

 Rothberg, M. )2009(. Multidirectional memory: Remembering the Holocaust  2
.in the age of decolonization. Stanford: Stanford University Press


