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נים עברו מאז מלחמת ששת הימים ועד שנכתבה היסטוריה של שלושים וחמש ש

אפילו עיון שטחי בקטלוגים  –ספרים על המלחמה ההיא ולא שלא נכתבו  .המלחמה

ימים ספורים אחרי  ,של ספריות או של הוצאות ספרים בארץ ובעולם יראה שכבר מיד

תה מלחמה קטנה יהמלחמה ההיא הי .עליההחלו להופיע פרסומים שונים  ,המלחמה

החל  ,בארץ ובעולם שפע של פרסומים ניבהאך היא ה ,מידה גלובליים פי קני-על

אז עדיין לא (עבור לתכניות רדיו וטלביזיה  ,כרונות וכתבות עיתונאיותיבראיונות וז

זמן הרב שעבר הובכל  ,אך בכל אלה .המלחמהועד היסטוריות אינסטנט של  )בישראל

 ,מחקר היסטורי מעמיק ,על המלחמה לא נכתבה היסטוריה רצינית ומקיפה ,מאז

מתוך חוסר זה ובמאמץ ניכר  .רות האחריםמבוסס על שפע התיעוד הארכיוני והמקוה

בא  ,תוך שהוא נעזר במשאבים רבים שהעמיד לרשותו מכון מחקר עשיר ,שנים שארך

 ]?מה פרוש[' מחקר מאוזן' ,כדבריו ,לכתובביקש אורן  .החסרלא את ימיכאל אורן ומ

הבינלאומיים כמו גם  העוסק בהיבטיה ,בהיסטוריה הפוליטית והצבאית של המלחמה

  .הרחבנגיש לקהל ומיועד לחוקר המלומד  ,זוריים והמקומייםהא

הצלחה צבאית  ,אפשר לראות במלחמת ששת הימים ניצחון גדול ומכריע ,מצד אחד

צבאה  :תה כמותה בתולדותיה של מדינת ישראל מהקמתה ועד עד ימינו אלהישלא הי

 ,כמה וכמהגדולים ממנו פי  )של שלוש מדינות ערב(של ישראל ניצח שלושה צבאות 

כל זאת ו, 1949הנשק של  י שביתתווכבש שטחים גדולים בהרבה משטח המדינה בקו
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תוצאות המלחמה הצדיקו את התנבאותו של סגן  ,אכן .בלבדשה ימים יבתוך ש

טא בנוסח הרבה פחות בהוא הת(ל ינצח "על כך שצה )לב- חיים בר(ל של אז "הרמטכ

 יווגם התוצאות הדיפלומטיות והמדיניות ה .'אלגנטיובאופן  ,מהר ,חזק' )ספרותי מזה

מיכאל אורן את המלחמה רואה כך . פני המזרח התיכון שונו לגמרי :מרשימות ביותר

  .בספרוההיא וכך הוא מציגה 

כאשר יצא לאור ספרו של  .הסתיימהאפשר שהמלחמה הזאת עדיין לא  ,מצד אחר

ששת הימים  ,ההיאאבק בתוצאותיה של המלחמה ימדינת ישראל המשיכה לה ,אורן

- לא רק שאי .עשוריםואולי ימשכו עוד כמה  ,יותר משלושים וחמש שנהלהתמשכו 

ההצלחה זה אלא שגם מן ההיבט ה ,רוע שהוא רק צבאייאפשר לראות במלחמה א

ברי ו' גבולות טבעיים'וים שנראו ול נערך על ק"למרות שצה .וקצרת ימיםתה זמנית יהי

ד הסתבר כי הניצחון וותוך זמן קצר מא ,ישראלתחושת האיום לא נעלמה מ ,הגנה

  .ביטחוןהצבאי לא היה בו כדי להביא 

, 1967ביוני  10עד ו 5-מן השנמשכה , מיכאל אורן בחר לראות את המלחמה ההיא

 ,לדעתו .שלוכותרת המשנה של הספר מכריזה על התזה  .הגדולוית של הניצחון ומן הז

היסטוריה של י ולאור השגה זו ניגש לכתיבת ההמודרננוצר המזרח התיכון  1967ביוני 

שהוא כתב ספר המציג לפני הקורא את מסכת  ,שבחוללומר להקדים ויש  .המלחמה

רועים ירוט ניכר על האיפורש יריעה רחבה ומספר בפ ,המאורעות של המלחמה

הקורא המשכיל שאינו בקיא בהיסטוריה  ,אכן .המלחמההדיפלומטיים והצבאיים של 

תולדותיה בצורה  מצא כאן את השתלשלותי ,תה המלחמה ההיאיעת מה היוהרוצה לד

  .ובהירהמושכלת 

כלומר התהליכים הגדולים שהביאו למצב  ,ההקשר ההיסטורי פרישתאורן מתחיל ב

ערבים  – מתוך ההיסטוריה המסובכת של יחסי יהודים .מלחמהשבו יכלה לפרוץ 

ר כך ואח ]רשמי תחת המנדט הבריטיכך בעברית נקראה הארץ באופן [י "א/  בפלשתינה

שהוא אורג אותו  ,רועים ותהליכיםיהוא סוקר מבחר של א ,ין ישראל לשכנותיהב

שוב היהודי החדש בארץ מראשית המאה יהוא סוקר את התפתחות הי .אחתלמסכת 

מראה כיצד התנגדו הערבים  אורן .הפלסטיניתהתנועה הלאומית  העשרים ואת הופעת

ואחרי שזו קמה  ,כלומר להקמת מדינת ישראל ,השאיפות הציוניות למימוש פוליטי של

והתנועה הלאומית הפלסטינית על ארגוניה  ,כיצד ניהלו מדינות ערב –במלחמה קשה 

גישתו היא גישה ציונית  .ישראלנגד  )טרור(מאבק של דיפלומטיה ואלימות  ,השונים

שלום של י החתירה למאמצשאיפות העצמאות של היהודים ואת  המדגישה ,מסורתית

זו כתיבה  .ערבל התנכלויות התנועה הלאומית הפלסטינית ומדינות מומדינת ישראל 

ולכל גישה  ]אם יש כאלה[' החדשים םההיסטוריוני'מנוגדת לחלוטין לזו של ה

של יחסי  ר כךהסקירה הכללית של ההיסטוריה הציונית ואח .שהיארביזיוניסטית 

משמשת  )עשריםמאה ההשל (שישים אשית שנות הור חמישיםערב בשנות  – ישראל
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ק ולהצדקת מדיניותה של מדינת ישראל ומכאן להראות כי ישראל אינה אשמה וזילח

היא  ]וגם האחרות 1967זו של [נראה שהוא חושב שהמלחמה  .המלחמהבפרוץ 

  .התיכוןהתרחשות מובנית בתוך ההיסטוריה של יחסי יהודים וערבים במזרח 

תקופת המאבק של  ,ר את התהליך של ההסלמה שקדם למלחמההמחבר עובר לתא

תוך  מצריםהדילמות של ואת  ,המדיניות התוקפנית הסוריתאת  ,ישראל על המים

בארץ  ,שם .מצריםובמיוחד  ,ארצות אלהשל על הקשר לפוליטיקה הפנימית הצבעה 

ת שעיצב א ,התנהל מאבק פוליטי בין שני ראשי השלטון ,הערבית החשובה ביותר

בשל המובלע יותר פרק זה הוא חשוב ביותר  .למלחמהמצרית שהביאה הדיניות המ

אלה הן השאלות על מקורותיה של המלחמה והסיבות המיידיות  .מאשר מן המפורש בו

מסתבר שאין המחבר חושב אור ימתוך רצף הת ולםא ,א דן בכך במפורשלהוא  .לה

שנים בנבעה מתהליך ארוך  אלא היא ,הביא למשבר המלחמההוא שמאורע מיוחד ש

ין הגורמים המידיים לפרוץ המלחמה ילכן אינו מקדיש דיון מיוחד לענ .להשקדמו 

למרות שהוא  ]'כוו ,לסיני ומניעי נאצר להכנסת צבא ,ית האזהרה הסובייטיתיבע: כגון[

  .המאורעותנים אלה בתוך רצף יעני זכירמ

 ,יניים שלפני המלחמהתקופת הבמוקדש ל, החשוב והטוב שבספר, מיוחדפרק 

על גם כאן המחבר נשען  ,כמו בפרקים הקודמים והבאים .'ההמתנה'המכונה בישראל 

- צותאר ,בעיקר של תעודות דיפלומטיות מן הארכיונים של ישראל ,עודי נרחביבסיס ת

כמו כן הוא עושה שימוש  .אחרותובמידה פחותה מכך של מדינות  ,ובריטניה הברית

אפשר היה לו למצאם -מכילים פרטים רבים שאיהו ,ות שהתפרסמוכרונינרחב בספרי הז

את המאורעות  ,שילך ויגדל בפרקים הבאים ,רוט רביהוא מתאר בפ .אחריםבמקומות 

עיקר  ,כמו בכל הספר גם בפרק זה .השוניםהדיפלומטיים ואת המהלכים של הצבאות 

תפרסמו יותר שהבגלל הן  ,ל"אור הוא על הפעולות של מדינת ישראל ושל צהיהת

נראה למחבר כמרכיב יותר חשוב של ההתרחשות זה והן משום ש על כך ספרים

כמה פתילים של התרחשויות באותם שבועיים שהיו  כאןהמחבר שוזר . ריתההיסטו

 ,ל לממשלה"ל של צה"היחסים בין המטכ ,למשל, נפרדות אך קשורות זו בזו אופן הדוק

כמו כן הוא מתאר  .הברית-לארצותבין ישראל המגעים הדיפלומטיים האינטנסיביים  וא

וכמובן בבעלת הברית הגדולה של  ,בירדן ,בסוריה ,את ההתרחשויות השונות במצרים

ארכיוני בעושר הגדול של התיעוד כאן הוא משתמש ב. המועצות- ברית –מצרים וסוריה 

ממדינות כרונות של אישים יעדויות וזכמו גם ב ,ובמידה פחותה בריטניה ,הברית- צותאר

הוא  ,במידה לא קטנה של דרמטיות .אחרותוארצות  המועצות- יתבר ,ישראל ,ערב

 הברית-צותאת התחבטויות בכירי הממשל בוושינגטון באשר למדיניות ארמתאר 

שר את שליחויותיהם של  ,את ההתחבטויות והקשיים של הממשלה בישראל ,במשבר

לשיחות עם ראשי הממשל  ,מאיר עמית ר כך של ראש המוסדואח ,אבא אבןהחוץ 

  .במלחמהח והממשלה לפת תואת החלט הברית-צותבאר
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זה הוא עירוב של  .פרק לכל יום ,מכאן והלאה הספר מתאר את מהלך המלחמה

פעילות ובעיקר של ה ,מהלכי כוחות של הצבאות השונים ,רועים צבאייםיא

הוא מתאר את  .ם"האוובמועצת הביטחון של  ,וישראל הברית-צותאר יןב ,דיפלומטיתה

של ירדן  כך- רואח(וירי של מצרים וירית של ישראל והשמדת הכוח האוההתקפה האו

ל את מערכי ההגנה המצרים "את קרבות השריון בהבקעה של כוחות צה ,)ושל סוריה

  .בירושליםאת הקרבות ו

המחבר מעלה את  .יוםיום אחרי נמשך צבאי של המלחמה -אור הדיפלומטייהת

את התנהגותו הבעייתית  ,של מלך ירדן ,יות השונות של ממשלת ישראלהדילמות המדינ

וחוסר  תאת חוסר היכול ,הוא מתאר את חולשת הצבא המצרי בסיני .המצרישל הנשיא 

בוקר הראשון החל מן ה ,הנכונות של מנהיגי מצרים להתמודד עם המפלה הקשה

שלונות יצלחות וכואת ה ,הוא מתאר את חוזקו וחולשתו של הצבא הירדני .למלחמה

אורים של מדיניות ימוקדש מקום לת .המערביתגדה בל במלחמה בירושלים ו"כוחות צה

 .הברית- צותספינת הביון של אר', ליברטי'הוכן להתקפה הישראלית על  המועצות-יתבר

 ,ן המלחמה על סוריהיבפרקים שאחרי כן נסקרת פרשת ההחלטה של הממשלה בעני

 ,האש עולה שאלת החלטת מועצת הביטחון על הפסקת .הגולןומתואר כיבוש רמת 

שבגלל מדיניות מצרים נדחתה כמה פעמים ובכך הגדילה את ממדי המפלה המצרית 

מעמדה של : בפרק הסיכום מעלה המחבר נושאים של אחרי המלחמה ).והסובייטית(

היחסים בין  ,שאלת התושבים הפלסטינים והפליטים ,ישראל בגבולותיה המורחבים

החלטת מועצת  ,במזרח התיכון המועצות- יתמעמדה של בר ,הברית-צותל לארישרא

  .ועוד, 242הביטחון 

 ,אור והסבר של המלחמהיהקורא המשכיל שאינו מומחה ימצא בספר ת ,כאמור

נראה שאורן לא הצליח לכוון את ספרו  ,ולםא .כןואולי ילמד דברים שלא ידע לפני 

 ,בנותוומצפה לת ,ל המלחמה ומהלכיההמכיר את ההיסטוריה ש, לקורא המלומד

כך גם באשר לקורא  .שימושהסברים וחידושים מתוך העושר התיעודי שאורן עשה בו 

שאין בהם , המוכרים לו מכברהסברים באורים ויהנתקל בת ,הישראלי שאינו מומחה

ייתכן  .העכשוויחידוש בשבילו ולא מוצא תשובות לשאלות המצויות בדיון הציבורי 

 ,אך לא ידע רב ,ן ואהדה לישראלישבו יש עני ,את ספרו לשוק האמריקאייוון כאורן ש

  .בישראלוהשאלות שם שונות מאלה העולות 

למשוך את תשומת  ,כנראה ,המיועד ,אורן משלב בהצלחה לא קטנה סגנון דרמטי

 ,אין בו גישה חדשה ,ולםא ,מבוסס על מחקר רחבהתוח היסטורי יעם נ ,לבו של הקורא

אין בו  ,שהספר שואף להביא סקירה מקיפה של המלחמהכיוון  .יים חדשיםגילו או

נושא והתקופה מתחבטים החוקרים את הבעיות שההיסטוריונים הניתוח מעמיק של 

המספרות  ,תונאיותיכמעט ע ,בכמה שורות דרמטיות ,הטון נקבע כבר מן ההתחלה. בהם

כבר אז עמד בראשו יאסר ש ,ח"הפתשל ארגון  ,הכושלת ,על פשיטת החבלה הראשונה
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בעת כתיבת הספר ולאו ידועים לקהל הקוראים ההוא מעלה מונחים ושמות  .ערפאת

בכל המחבר מקפיד  .התרחשות האירועיםמידת חשיבותם ופרסומם בעת  דווקא לפי

 ,אופים ויחסיהם של האנשים הנזכרים באותו הקשר ,פרטים על אישיותם להוסיףין יענ

כאילו במעט  ,מין התבוננות פסיכולוגית שטחית .'צבע'אים לה רותונאים קיכתיבה שהע

מניעיהם ומעשיהם  ,יש כדי להסביר מחשבותיהם ,הפרטים שנבחרו ליצור אפקט דרמטי

  .מעורבים בפרשהשל ה

אמנם הספר נפתח בפרק שנקרא  .אנכרוניסטיתמבחינה מסוימת זו היא היסטוריה 

אך הפסקה  ',1966עד  1948-ת מישראלים והמעצמות הגדולו ,ערבים –הקשר ה'

ח הפלסטיני בתוך שטחה של "הראשונה עוסקת בפשיטה הראשונה של ארגון הפת

נראה שנקודת המבט שלו היא ישראל והמזרח התיכון כפי שהם . 1964ישראל בדצמבר 

כבר בפתיחה זו ניכרת דרכו של  .יאלא בעת שהתרחשה המלחמה הה ,בעת כתיבת הספר

אך עיסוקו של הספר  ,אמנם הבימה היא העולם כולו .שלו המחבר והשקפת העולם

 .העולמיתתלויה במערכת  וכמעט בלתי בשחקנים הפועלים בזירה מצומצמת )והמחבר(

הסכסוך  ,הבינלאומיתבתוך המסגרת  ,ערב – אמנם ההקשר הכללי הוא יחסי ישראל

ית על אלא הוא חלק מן המערכת הבינלאומ ,בחלל ריק ,הזה אינו מתנהל בבידוד

אלא שאורן חושב שהצדדים היריבים בסכסוך זה מנהלים את  .ושלומיהמלחמותיה 

פי מדיניות ואסטרטגיות שנוצרות לשם -על ,פי האינטרסים שלהם-על ,הסכסוך בעצמם

המדינות השונות הנלחמות זו בזו בסכסוך דמים ארוך זה הן  .ומתוכוהסכסוך הזה 

הן אינן  .הזהכיצד יתנהגו במהלך הסכסוך  ,ןובעצמ ,ריבוניות ויכולות להחליט לעצמן

 ובסכסוך הישראלי(אין הוא דן במלחמה  .מהןרואות עצמן ככלים בידי מעצמות גדולות 

רועים של יבהקשר של הפוליטיקה העולמית אלא הוא מציג את הא )ערבי בכלל –

  .לערביםיה של הסכסוך בין ישראל יוית הרִא והזירה הבינלאומית מז

אורן מרבה  ,רעות הפוליטיים והצבאיים בשנים שלפני פרוץ המלחמהואור המאיבת

כך גם  .ולמשבראור הפעולות של מדינות ערב שהביאו להעלאת המתיחות יבאזכור ות

הוא מצביע על המשברים השונים במדינות  ,באשר לסיבות העמוקות למלחמה

אין כאן  .פניתתוקישראלית - כגורמים למדיניות אנטי, למשל סוריהומצרים , הערביות

 ]כפי שכבר נמצא בספרות ההיסטורית[למשל  ,כל ניסיון לבחינת הסברים אלטרנטיביים

אין  .תוקפניתה השהמשבר הכלכלי העמוק בישראל יכול היה להיות סיבה למדיניות

המועצות -יתבר ,הברית-צותאו אר ,מדינת ישראל ה שלומעשי ההוא שואל על מדיניות

 ,גורמים למתיחות ולמלחמה באו מהאזור הזה ולא מבחוץה ,דעתול. ומדינות אחרות

השקפה זו של המחבר מתבטאת  .מישראלולא  ,ממעשי מדינות ערב וארגונים ערביים

על הכנות ) 46' עמ(הוא כותב  ,למשל ,כך :הן במסגרת הכללית של הספר והן בפרטים

להוות  בלא לשים לב שהכנות אלה יכלו גם הן ,ל נגד פרובוקציה סורית"של צה

ראו הראיון של רמי טל עם דיין  –תר חריף ובהיר ומשה דיין היה הרבה י .פרובוקציה
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הבנתו את הבדלים מידת באשר ל הועולה תמיה). 1997פורסם באפריל ( 1976נובמבר ב

 .ויתר המדינותמדינות המערב ובין אלה ל ,ישראללהתרבותיים בין המדינות הערביות 

 –פני התנהגות ות ולתנועות של הארצות הערביות אלמדינו ,אורן מייחס לאישים

 ,ואמריקהשל אירופה המערבית , כלומר ,כבתרבות העולם המערבי –פוליטית ואחרת 

את התנהגות מנהיגיהם  ,במושגים אלה הוא מתאר את ההיסטוריה והפוליטיקה שלהן

ידה אוניברסלית אח )וכללית(נראה כאילו הוא חושב שיש תרבות פוליטית  .ועמיהן

 ככזה בעיניכך אליבא דאורן רציונלי הוא מה שנראה  .להשכל הארצות שותפות 

ללא ניסיון להבין מהלכי המחשבה של עמים  ,בריטניהוישראל  ,הברית- צותאר

כנראה משום ', ספינקס'כך סוריה היא ). זהין ילענ ,או סובייטים(ומנהיגים ערביים 

מדינות  ידי-לן ואולי לא הובנו אז עאור ידי- עלשמדיניותה ומהלכיה אינם מובנים 

 הפי מערכת ערכי- לנסות להבין את התנהגותה של סוריה על הוא אינו טורח .המערב

  .יםהפנימי

במיוחד  ,יתרונו הגדול של הספר הוא בעושר התיעוד הדיפלומטי שמביא המחבר

מה אך מקורות מן הסוג הזה מראים לנו רק . הברית-ארצות –במה שנוגע ליחסי ישראל 

ודאי שאין בו כדי להסביר את ווב ,ואין בו כדי להראות ,שאמרו מדינות אלו זו לזו

-צותכך הקורא לומד מה אמרו נציגי אר .מהארצותנימיים בכל אחת פהתהליכים ה

אך לא מה היו  ,לממשלת ישראל ומה מסרה ממשלת ישראל לממשל האמריקאי הברית

כך הקורא לומד על החיכוכים בין  .האלההשיקולים הפנימיים של כל אחד מהגופים 

אורן . ובממשלהל "אך לא על תכנם של השיקולים במטכ ,ל לממשלה בישראל"צה

ין היציאה יל בענ"על החיכוך שהיה בין הממשלה למטכ ,מקבל את הגישה הרווחת

יכול היה לחפש ולמצוא  .ומתמהמהיםומציג את הממשלה וראשה כהססניים  ,למלחמה

ל "שהממשלה לא נתנה אמון בכוחו של צה ,כלומר ,ה הפוכהכי יכולה לעלות תז

  .למלחמהולכן פחד ראש הממשלה לצאת  ,ל"ובתבונתו של המטכ

רועים דיפלומטיים ינראה שאורן חושב שמלחמה היא מארג ורצף כרונולוגי של א

ולכן אינו מוצא לנכון לעסוק בשאלות שאינן היסטוריה דיפלומטית  ,וצבאיים בלבד

שלא לומר  ,של פוליטיקה פנימית בכל אחת מהארצות המעורבות המלחמההיסטוריה (

הוא גם ממעט לעסוק בניתוח השאלות ההיסטוריות  ).וכלכליתהיסטוריה חברתית 

 ,נראה .רומקומה בתהליכים הארוכים של האזו ,סיבותיה ,העמוקות הנוגעות למלחמה

ההיסטוריה של יחסי שאורן חושב שהסיבות למלחמה מובנות לתוך  ,לפי מבנה הספר

בתוך מסגרת  .לכךאך הוא אינו מוצא לנכון להקדיש דיון מיוחד  ,ערבים – יהודים

כיצד הצליחה  ,למשל ,נים חשובים ביותר שאינו דן בהםימושגית זו יש כמה וכמה עני

צמה צבאית ליצור עָ  )רק שנים וחצי מיליון תושבים(מעוטת אוכלוסין  ,מדינת ישראל

מכלל  12%כמעט (ה הערבית בישראל באותם ימים יאול על האוכלוסיאו לש ,כה גדולה

מלבד  ,אין ניתוח ואין הסבר של ההיבטים הצבאיים של המלחמה :עוד). האוכלוסייה
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אורים הצבאיים אינם ינוסף לכך הת. השוניםאורים רחבים של תנועות הכוחות ית

לוחות הזמנים של מדויקים ואינם מאפשרים לקורא להבין מה היה סדר המאורעות ו

באופן כללי יש הרבה טעויות ושגיאות באשר . השוניםצבא והקרבות התנועות 

מקומות ומאורעות מוצגים לא  ,אישים .רועים צבאיים ולמונחים ומושגים צבאייםילא

מה שנכתב כאילו הוא  ,ל"בציטוט מסמך מסוים של צה :רק שלוש דוגמאות(כפי שהיו 

כפי שכותב  'מהנדס מים'אשכול מעולם לא היה  ;אריךמספרו של המסמך אינו אלא הת

אפרים  ;אולי כדי להסביר את החשיבות שאשכול יחס לבעיות המים בישראל ,עליו אורן

  ).3ט "אלא סמח 37ט "ריינר לא היה מח

שכן כפי שכבר נאמר לעיל וכפי  ,זהו ספר בעל חשיבות ,למרות כל החסרונות

המנסה להציב התמודדות היסטורית  1967מאז ספר זה הוא הראשון  ,שמכריז המחבר

שכן למרות  ,ואולי אף אפשר לומר שחסרונו הוא גם יתרונו .ההיארצינית עם המלחמה 

אורית יהוא אינו מציג כתיבה ת ',מחקר מאוזן'מה שהמחבר כותב בהקדמה על 

 ,הפוליטיות ,השקפותיו האידאולוגיות .אידאולוגיתימרת להיות חסרת מחויבות יהמת

לא רק עם  ,ובכך הוא גם קורא להתמודדות נוספת ,ובנות בטכסט שהוא כותבמ

אלא גם עם ההמשגה  ,יםשנ שלושים וחמשההתרחשות ההיסטורית שמלפני יותר מ

  .שלהההיסטורית 
  




