
 *לעשות שלום עם הפלסטינים

 אהוד מנור

 סקירה: משה  ב. יצחקי

 על ההבדל בין שתי מלים: שלום, שלום

לו  (9191) עברית שימושיתבשירו  לו ם, ם, פותח דן פגיס כך: "שָׁ ִרית. שָׁ ִעבְּ ר ֵיש בְּ בָׁ ִתיד עָׁ עָׁ ל,/ וְּ ֶוה ֵאין ֲאבָׁ , הו 

ִני ַרק ו. ֵבינו  שָׁ ט ַנֲעב ר ַעכְּ פָׁ ו [...]: "זה בבית ומסיים [...] ./ַלִמשְּ שָׁ ַעכְּ ִגיל עו ד וְּ ִסּיּום ַתרְּ ֵתי./ לְּ ֵחן. בו   ִמִלים שְּ  ַהבְּ

ֶפה ֵדל/ יָׁ ֵתי ֵבין ַבֶהבְּ לו ם :ַהִמִלים שְּ לו ם, שָׁ  ."שָׁ

-יהודי-הפתרון הראוי והרצוי לסכסוך הישראלי - עם אמירת השלום לשלום הולך ומתרחק

ההתייחסות אל השלום , מציאות בלתי הפיכהכאורבת בפתח הלאומית -סכנת המדינה הדונוכח פלסטיני, ו

 היא כאל סוג של צרעת שיש להכניסה למחנה הסגר, לבידוד.

צוא ספרות מסאית ומחקרית שממנה אוכל ללמוד על שורשי תופעת מזה זמן אני מנסה למ

אהוד ספרו של  יכל שמצאתי לא הניח את דעתי, עד שהגיע לידי. היעלמות השיח והמעשה בסוגיית הסכסוך

כי הוא מחייב לחשוב, כי הוא מחזיר  ,חשובספרו של מנור  .לעשות שלום עם הפלסטיניםמנור )אודי( 

תן ביושר אינטלקטואלי ובניסיון להשתחרר מתזות, תבניות ודפוסי ילהתמודד א לסדר היום סוגיות שיש

ד ואהבתי מא .ופוליטיות של מערכות חינוכיות ןעוצמתו של הספר באתגר שהוא מניח לפתח .מחשבה

עוד ועוד העמדה שראוי לאמץ אותה את מלבד הכתיבה, הניסוח, הלשון העשירה והידע הרב,  ,בספר

 . שיש בה ביטוי גלוי להשקפת עולםגישה מעורבת   :ינוךבאקדמיה ובשדה הח

מציג פרשייה היסטורית שהתרחשה לפני קצת יותר משלושים  לעשות שלום עם הפלסטינים

כנגד כמה פעילים נמרצים ששאפו לעשות שלום עם הישראלי חתר השמאל פי מנור, -על ,שנה, שבמהלכה

מקרב  ושצמח ותאותנטיים בראשן היו קבוצות מנור טוען שאגודות אלה והעומד .אגודות הכפרים

 , שמטרתוףדברות עוקף פת"ח ואש"יה ערוץ הציעהסקירת פרשייה ייחודית שב עוסקהספר . הפלסטינים

 לכונן יחסי שלום והכרה הדדית.  ששאיפתםלהתקרב ולחזק גורמים אחרים מקרב הפלסטינים, הייתה 
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 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךד"ר אהוד מנור
 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךיצחקי ב. פרופ' משה



גיבורי הספר הם מנחם מילסון, קצין צנחנים בעברו וחוקר ספרות ערבית במקצועו, שהחליט 

של מתאם הפעולות  )יע"ע( התמנה ליועץ לענייני ערביםשלצאת מהאקדמיה ולהתערב במציאות עצמה, 

, ויגאל כרמון, שהיה קצין בכיר באגף המודיעין של צה"ל, סגנו של מילסון 9191-9191 בשטחים בשנים

 יצחק שמיר ויצחק רבין( לענייני טרור.בזמנם של ממשלת ישראל )לכיע"ע, ולימים יועץ ראשי 

ים, אשר אנשיה, בניגוד ת הכפרוהם שאפו לסייע  לכמה מנהיגים פלסטינים שעמדו בראש אגוד

על בסיס הכרה  ,ת, הכירו במדינת ישראל וביקשו דרך לחיים משותפים בין הים למדינת ירדןאלערפ

 אמתית ונכונות לפשרה.

 ףח ואש""והחלשת פת ת הכפריםוהתמיכה ברעיון של אגוד. הצגת נקודות תורפהיש בספר מספר 

 גורפת מדי ואינההיא בין ישראל לפלסטינים,  להכרה הדדית ולפשרה היסטורית אמורה להביאהייתה ש

ולביקורת שלהם כלפי  בתוך החברה הפלסטיניתשפעלו  הדומיננטיים  לכוחות מתייחסת ברצינות הראויה

 לאומיים, דתיים ואחרים של הסכסוך.-בספר מתעלמת מהיבטים  פסיכו אגודות הכפרים. התזה המוצגת

מנור לאחר הופעת הספר, הוא אינו שולל את  עם  כוערשנ נותראיואחד מהלציין כי ב עם זאת ראוי

 ומכוחות שונים שפעלכתוצאה ו שונות היה נכשל מסיבותעם אגודות הכפרים האפשרות שגם המהלך הזה 

 חב.במר

 שונה ןת שמסקנתוהיסטורי ותהוא היחס לגיש ,בקריאת הספר שהעסיק את מחשבתי עניין אחר

כי המציאות הדמוגרפית, מזה כמה עשורים  טועןה ,ן בנבנישתימירוהספר, כמו למשל זו  של מסקנות מ

 ,, ומדיניות הכיבוש וההתנחלותסטיניתהן של ישראל והן של הרשות הפל ,הפוליטיתו  הגיאופוליטית

-מדינה דובהכרח ל ותומוליכת ארץ ישראל ההיסטורית חלוקפוליטי של שומטות את כל הבסיסים לפתרון 

את תפיסת  "אי ההפיכות" במחקריו מציג באופן משכנע, נוקב וכואב  בספרו סס ישב ,בנבנישתי לאומית.

הדרך הבלתי נמנעת לאובדן החזון את ואת ההחמצות ההיסטוריות ( 2192) חלום הצבר הלבן – האחרון

 של אבות הציונות. 

ואל מחברו, היא הזיקה והמתח  שבין  לעשות שלום עם הפלסטיניםמה שמושך את לבי אל 

 מעש-להיכנע לרפיון ולאי בין עמודי הספר ומציע לאמון מנור למחנך אודי. זה האחרון מגיח ההיסטורי

הנובעים מתוך כישלונות והחמצות להשיג הסכם שלום. המחנך אודי תובע לפעול בשדה החינוכי והפוליטי 

ת חברתי-דומה שההוויה הפוליטית ההפיכות עובדה מוגמרת.-כדי לשנות את המציאות לבל תהיה אי

אני מניח את  .'שה שבורחת מבשורהיא'מהעיסוק בשאלת הסכסוך ופתרונה, כמו בישראל נמנעת ובורחת 

האתגר של בחינת התהליכים הללו, למרות מגבלת הפרספקטיבה, לפתחו של ההיסטוריון אודי מנור 

יטיקה.  חינוך ופול  - בשדות ההשפעה האפשריים העמקת השיחלתו אני מצטרף לקריאלכתיבת ספרו הבא. 

יודעים יותר, צנועים יותר,  לאומית, מוטב שנגיע אליה-גם אם נגזר עלינו להגיע בסופו של יום למדינה דו

על סף הבלימה והתהום של חיינו בארץ סובלניים יותר, מוכנים יותר לבירור נוקב בשאלת זהותנו ועתידנו 

 .חמדת אבות

 


