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מכתבי ,למערכת
מי אש ,בטרגדיה
בתגובה על "מה היה בטנטורה" מאת תו ,שגב ("האר)29.6 ,"6
תו ,שגב כותב ,כי דו"ח הוועדה שהפריכה את מסקנותיו של תדי כ" 6על
ביצוע פשעי מלחמה בידי צה"ל בתושבי טנטורה ב" : :1948מבי;" .מדוע
הוא מבי; את שגב? הלא אזרח ישראלי רגיל צרי; לשמוח בהפרכת האשמות
כאלה .שגב מסביר בגילוי לב ,כי לא האמת ההיסטורית חשובה כל כ; ,אלא
המסקנות הפוליטיות שהיה אפשר להסיק מממצאי המחקר (בלשונו" :פרשת
טנטורה אינה העיקר .העיקר הוא שרוב תושבי ישראל עוד לא הפנימו את
חלק ,באחריות ההיסטורית לטרגדיה הפלשתינית וכל עוד לא עשו זאת :
אי< סיכוי לשלו.)",
הכותרת של שגב מטעה איפוא .הוא מחפש לא את "מה שקרה בטנטורה" ,אלא
"מה היה רצוי שיקרה בטנטורה כדי לחנ; כראוי את תושבי ישראל" .שגב
נוז= בכ" ,6א; לא על כ; שניסה לעוות את ההיסטוריה ,אלא על כישלונו
לספק את הסחורה שהיתה יכולה לתרו ,למטרה הפוליטית.
כאשר שגב מחשיב את המטרה הפוליטית יותר מהאמת ההיסטורית ,לא בטוח
שהוא נעשה פוליטיקאי מוסמ; יותר ,אבל הוא בוודאי נעשה היסטוריו<
אמי< פחות.
אלישע קלי
רמת השרו<
*
תו ,שגב מצטר= ל"היסטוריוני ,החדשי ,",אשר מתו; הלקאה עצמית מפני,
אצבע מאשימה לכתובת הלא נכונה להיווצרות הטרגדיה הפלשתינית .אני
מסכי ,לקביעתו ,כי ב :1948עשו ישראלי ,וערבי ,פשעי מלחמה :למשל ,מה
שנעשה בכפר הערבי ברייר שבצפו< הנגב בזמ< כיבושו בידי כוחות מחטיבת
הנגב של הפלמ"ח במאי  ,'48ומצד אחר  :הפעולות של הערבי ,בפרשת הל"ה
בינואר  ,'48בפרשת שיירת הדסה מאפריל  ,'48בפרשת גוש עציו< במאי
 '48ועוד ועוד.
א; דומה ,כי הדוגמה הטובה ביותר ,המסבירה את היווצרות בעיית
הפליטי ,הפלשתינאי ,,מצויה דווקא בפרשת דיר יאסי< מאפריל  ,'48ולא
בפרשת טנטורה.
ההיסטוריוגרפיה הישראלית ,הערבית והעולמית ,היתה ועדיי< תמימת
דעי ,,כי בדיר יאסי< ,בזמ< ניסיונ ,של האצ"ל ולח"י להשתלט על הכפר,
נרצחו  240ערבי ,,מקצת ,נשי ,וילדי .,המציאות ,מתברר ,היתה שונה,
ולמרבה הפלא ,את ההוכחה לכ; מספקת דווקא האוניברסיטה הפלשתינית ביר
זית .במחקר היסטורי מקי= ומקצועי היא הגיעה למסקנה ,כי מספר
ההרוגי ,בכפר לא היה גדול מ .:107א; לענייננו ,העיקר הוא במשמעותה
של פרשה זו להיווצרות בעיית הפליטי ,הערבי.,
המקורות הפלשתיניי ,,מתו; רצו< לזרז את פלישת הצבאות הסדירי ,של
מדינות ערב לאר 6ישראל ,יצאו מגדר ,כדי לתאר את "מעשי הזוועה" של

"הפורשי ",בכיבוש דיר יאסי< .ואכ< פעולה זו ,יותר מאחרות ,הגבירה
את המנוסה הערבית מאר 6ישראל והביאה לידי מה שמכונה "בעיית הפליטי,
הערבי .",אנואר נוסייבה ,ממנהיגי ערביי אר 6ישראל ,הודה לימי ,,כי
"היתה זו שגיאה איומה .החדשות ,בפירוט< המבעית ,לא שינו במאומה את
הלכי הרוח של הממשלות הערביות ,א; ה< עוררו תחושה גוברת של בהלה
בקרב ערביי אר 6ישראל".
שגב טועה איפוא בהאשימו את ההנהגה היהודית בהיווצרות בעיית
הפליטי .,הטרגדיה הפלשתינית נוצרה מאי רצונ ,של הערבי ,להכיר
במדינת היהודי ,ומדחיית ,את המדינה הפלשתינית שניתנה לה ,לפי החלטה
 181של מועצת הביטחו< מ :29בנובמבר .1947
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