
השמאליתהלח"יהימנית,הלת"י
אתמתארפסיצחקשלספרו

ישראלביןהמפותליםהיחסים

שנייםילין־מור,לנתןאלדד

מהומסבירהלח"י,ממפקדי

הקמתאחריביניהםלקרעהוביל
מעמיקמחקרזהוהמדינה.
נהפכוכיצדהמראההיקףורחב

קצוותשללסמליםהשניים

בישראלהפוליטיתהקשת

ויץיוויעם

היתהישראל(חרות)לוחמילדדיחתרת

$J$1STצוע$$1STעוצ־בשיאביותרזעירהלוחמתמחתרת

$2ND$צועJ$2ND$לוחמיםמ-000,1יותרלאלההיומתה

המחתרתלאומי(,צבאי)ארגוןשבאצ"לבשעה

למ־אךלוחמים.אלפיכמההיוהנוספת,הפורשת
רות

$TS1$למרות$TS1$
$DN2$למרות$DN2$לאעליהונכתבענייןמעוררתהיאגודלה

־1940ופוליטיקהאידיאולוגיה"לח"י:מעט.

1949",

$1ST$19401949",$1ST$

$2ND$19401949",$2ND$זלמן)מרכזהלריוסףההיסטוריוןשלספרו
עליה.האולטימטיביהמחקרהוא,(1989שזר,

שלו־בגללמרתקתתופעהבלח"ילראותאפשר
שה

$TS1$שלושה$TS1$
$DN2$שלושה$DN2$.מג־היתהשהיאהואהראשוןהטעםטעמים

וונת

$TS1$מגוונת$TS1$

$DN2$מגוונת$DN2$מונו־מתחרתשהיתהלאצ"ל,בניגודמאוד

ליטית
$TS1$מונוליטית$TS1$

$DN2$מונוליטית$DN2$.ימין,ואנשישמאלאנשיבההיובאופייה
מצדממנהיצאווחרדיםכנעניםודתיים,חילונים

עברון.ובועזקינןעמוסשניומצדכהןגאולהאחד

מוכניםשהיוקנאיםהיושחבריההואהשניהטעם

מט־הגשמתלמעןחייהםכוללהכללהקריב

רת

$TS1$מטרת$TS1$

$DN2$מטרת$DN2$:אברהםשלמשפטוהמולדת.שחרורהמחתרת

מש־"משורהונביאה,המחתרתמייסד)יאיר(,שטרן

חרר

$TS1$משחרר$TS1$

$DN2$משחרר$DN2$חייליםהמחתרת,הימנון)מתוךהמוות"רק"

הואהשלישיהטעםאותם.מאפייןכהאלמונים"(,

ופ־מסעיריםנועזים,למעשיםאחראיתהיתהשהיא

רובוקטיביים.

$TS1$.ופרובוקטיביים$TS1$

$DN2$.ופרובוקטיביים$DN2$בלורדההתנקשותהיהביניהםהבולט

שבוצ־התיכון,המזרחלענייניהבריטיהשרמוין,

עה

$TS1$שבוצעה$TS1$

$DN2$שבוצעה$DN2$אליהולדדיחבריידיעל1944בנובמברבקהיר

היישובאנשיאתוזיעזעהחכיםואליהוצוריבית

בארץ.היהודי

"מורשתפס,יצחקד"רשלספרולאוריצאעתה

המו־היחסיםמערכתעלאוראלומתששופךלח"י",

רכבת

$TS1$המורכבת$TS1$

$DN2$המורכבת$DN2$יש־המחתרת:ממפקדישנייםביןוהמפותלת

ראל
$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$ונתןבארגון,הימניהקוטבשהיה)שייב(,אלדד

במ־נולדושניהםבו.השמאליקוטבשהיהילין־מור,

זרח

$TS1$במזרח$TS1$

$DN2$במזרח$DN2$הראשונההעולםמלחמתפרוץלפניאירופה

וילין־מורב-pma;191בגליציהקטנהבעיירהנולדאלדד
הפו־לגבולסמוךהלבנהברוסיהעירבגרודנו,נולד

לני,
$TS1$,הפולני$TS1$

$DN2$,הפולני$DN2$.3191-הנוערתנועתבית"ר,חבריהיושניהםב
שהגיעשטרן,אתופגשוהרביזיוניסטית,התנועהשל

שמרדהאצ"לכנציגב־7391לפוליןישראלמארץ

עמובפגישהראושניהםז׳בוטינסקי.זאבשלבדרכו

חייהם.אתששינהוגורלימכונןאירוע

נמחהלאהראשונההפגישהש"חותםכותבפס

הוארבות".שניםכעבורגםילין־מורשלמזיכרונו

זיכרונו־בספרעליהשכתבילין־מורדבריאתמביא

תיו

$TS1$זיכרונותיו$TS1$

$DN2$זיכרונותיו$DN2$נפגשפעמים"כמה:(1990)כנרת,בטרם""שנות

בעמדתותמךשמיריצחקהמדינהקוםאחריילין־מור.נתןהשנים30במשךילין־מורעלהתאבלאלדד.ישראל

לע"מאלדןדודצילום:הפרו־סובייטיתAryehEldadצילום:למותושקדמו

שובכיויודעמרגישהואממנוובהיפרדובאדםאדם

מתנהליםיהיוחייומעתהכיאדם?אותוהואאין
עדשהיהמהכיעתה?שעדמזהשונהאחר,במסלול

ילין־מורשיבוא?"מהלקראתהכנהאלאהיהלאכה
הואומאזחייומסלולאתשינתהזושפגישההדגיש

למעריצו.ונהפךבשטרןדבק
שטרןעםהראשונהפגישתוהותירהבאלדדגם

שלהשלישיהעולמיבכינוסנאםאלדדעז.רושם

דרכואתתקףבוורשה,ב-8391שהתקייםבית"ר,

אתוביטאז׳בוטינסקישלוהדיפלומטיתהמתונה

ראהשאותוגרינברגצביאורילמשוררהערצתו

אל־דבריאתכששמעוהמרד".המלכותכ"נביא

דד,

$TS1$,אלדד$TS1$

$DN2$,אלדד$DN2$,אתנטששקיעה,בתהליךאזשהיהז׳בוטינסקי

מס־אדםלאלדדפנההנאוםאחריבזעם.האולם

תורי,

$TS1$,מסתורי$TS1$

$DN2$,מסתורי$DN2$טוב,היהוהואלנאומך"הקשבתילו:שאמר

רטו־שאלהאותושאלהואמחייב".גםהואאך

רית:

$TS1$:רטורית$TS1$

$DN2$:רטורית$DN2$והאופו־ההבלגהבדרךתמשיך"בית"רהאם

זיציה

$TS1$והאופוזיציה$TS1$

$DN2$והאופוזיציה$DN2$?נאמנותלדעתךלשמורישהאםהמילולית

למסגרת?"

רא־"מעשרזיכרונותיובספראלדדזאתתיארכך

שון"

$TS1$"ראשון$TS1$

$DN2$"ראשון$DN2$,מאודשקטההיתה"השיחה:(1949)המתמיד

פניםכלעלבאוויר.הוצגושאלהסימנימחייבת.ולא

היהשיחבןשבעיניליהובררכמובןכךאחרלעיניי

ובשאל־נמנע.בלתיהואשהקרעכמעט,ברורהדבר
תו

$TS1$ובשאלתו$TS1$
$DN2$ובשאלתו$DN2$במ־ללכתאעזהיכןעדדופקי,אתלבדוקרקרצה

רדי.

$TS1$.במרדי$TS1$

$DN2$.במרדי$DN2$יאיר".היהשזהלינודעבארץרקכי

מפולין,ברחוילין־מורוגםאלדדגםב-9391
שהיתהלווילנה,הנאצית,גרמניהידיעלשנכבשה

להגיעשניהםהצליחומשםליטא.ממדינתחלקאז

בי־הגיעילין־מורמפותלתבדרךישראללארץ

נואר

$TS1$בינואר$TS1$

$DN2$בינואר$DN2$1941חודשים,שלושהאחריהגיעואלדד

מב־סמליותרווימועדתש"אהחירותחגבערב

חינתו.

$TS1$.מבחינתו$TS1$

$DN2$.מבחינתו$DN2$לצייןמענייןהלח"י.להנהגתהגיעושניהם
לא־הכבושהמאירופההגיעואליהםבסמיכותכי

רץ

$TS1$לארץ$TS1$

$DN2$לארץ$DN2$לרא־מאודמהרשנהפכונוספיםצעיריםשני
שי

$TS1$לראשי$TS1$
$DN2$לראשי$DN2$:קליינבאום,משהד"רהגיעב-0491מחתרות
בראשועמד31בןאזשהיהלסנה,שמואתששינה

בל־אחתשנהאחרבפולין.הציוניתההסתדרות
בד

$TS1$בלבד$TS1$
$DN2$בלבד$DN2$1491שלהחשובלתפקידמונההואב־

והש־)הרמ"א(ההגנהשלהארציתהמפקדהראש

תלב
$TS1$והשתלב$TS1$

$DN2$והשתלב$DN2$בןבגיןמנחםהגיעוב-2491היישוב;בצמרת

1943בשלהיבפולין.בית"רכנציבשכיהןה-92,

דרכהאתלחלוטיןושינההאצ"ללמפקדמונההוא

הזאת.המחתרתשל

אחריספוריםחודשיםלארץבאוואלדדילין־מור

שמהחדשה.מחתרתוהקיםמהאצ"לפרשששטרן

יש־חרותל"לוחמישונהואח"בבישראל""אצ"להיה

ראל".
$TS1$."ישראל$TS1$

$DN2$."ישראל$DN2$נסבהלאצ"לשטרןביןשהמחלוקתמדגישפס

שחסידיוראייהפיתחהואלבריטים.היחסשאלתעל

מל־שלבעיצומהב-0491,ממנה:להתעלםמעדיפים
חמת

$TS1$מלחמת$TS1$
$DN2$מלחמת$DN2$בג־ולאבבריטניה,ראההואהשנייה,העולם

רמניה

$TS1$בגרמניה$TS1$

$DN2$בגרמניה$DN2$,העםשלוהחמורהגדולהאויבאתהנאצית

שלש"אויבסברשטרןבארץ.העבריוהיישובהיהודי
פעולהלשתףמוכןהיההואולכןידידי"הואאויבי
דיפלו־עםקשרליצורניסהואףהשלישיהרייךעם
מטים

$TS1$דיפלומטים$TS1$
$DN2$דיפלומטים$DN2$ובביירות.באנקרהגרמנים

האישילעוזרילין־מורנהפךעלייתואחרימיד

הבלקןלארצותאותושלחאףהאחרוןשטרן;של

לח"ימורשת

לח"י:מורשת
נתןאלדד,ישראל
והמערכהילין־מור

הזהות,על
ההיסטוריה

והזיכרון

פסיצחק

הרצלמוסדהוצאת

הציונותלחקר

267חיפה,באוניברסיטת

מחירצויןלאעמודים,

הערה




משיהגרמנים,עםומתןמשאולפתוחלנסותכדי

שלמעמדולשטרן.הרבהקרבתועלשמעידהמה

נשא"לאהואלחלוטין:שונההיהבלח"יאלדד

עםרעיוניותשיחותבעיקרוניהלמוגדרבתפקיד

כדאותותפשששטרןנראהפס.כותביאיר",

ביזארית.מות

בריטיקציןידיעלשטרןשלהירצחולאחר

מנהיגותבלח"ינוצרה2491בפברואראביבבתל

שלושהשבומרכזאלאאחדמנהיגלאחדשה

שכינויוילין־מור,המחתרת:אתשהנהיגואנשים

שכונהאלדד,מדיניות;בענייניועסק"גרא"היה

יזרניצקי,ויצחקתעמולה;בענייניועסק"סמבטיון"

והוא"מיכאל"היהכינויולשמיר,שמואתששינה

השביןהראשוןהיהשמירמבצעים.בענייניעסק

אישיותהיהלאאמנם"הואפס:שכותבכפיווים,

הואאבלחבריו,כשניגדולאידיאולוגאופוליטית

רבהבמידהוקבעלחזהוצמודהקלפיםאתהחזיק

נעצר6491ביוליהארגון".פנהשאליוהכיווןאת

באפריבאריתריאהמעצרלמחנהונשלחשמיר

המהקמתאחריספוריםימיםלארץוחזרקה

הבכירהלדמותילין־מוראתהפךזהמצבדינה.

קורוהעבירמאמריםכתבאלדדבעודבלח"י

המבניהולהמעורבהיהלאאךאידאולוגייםסים

המחתרת.שלעשי

ביןהאידיאולוגיהקרעהחלימיםבאותם

היתההלח"ימטרתאלדד,שלמבחינתושניהם.

מעמדות".למלחמתולאלאומי"לשחרורמאבק

מגערךואףהאצ"לעםקשרליצורניסההוא

הואהמחתרות.שתיאיחודלמעןחבריועםעים

ישחרותלוחמי"ארגוןמשותףשםעלחשבגם

שונההיתהילין־מורשלראייתו(אלח"י).ראל"

משולבותוהמעמדיתהלאומית"המלחמהולדעתו,

(ועדתאונסקו"פלוועדתששלחבתזכירבזו".זו

את"קבעהואב–7491ישראל)ארץלשאלתהאו"ם

בסעממית'כ'דמוקרטיההמיועדתהמדינהאופי

שהיואירופהבמזרחהעממיותהדמוקרטיותגנון

מספרהמועצות",בריתשלהלוחצותכנפיהתחת

מובהק.לפרו־סובייטיילין־מורנהפךאפואכךפס.

לשמאל.פנהילין־מורלימין,שפנהלאלדדבניגוד

אליהועםהדוקיםקשריםיצרהואלכןקודםעוד

האולטימטיביהמנהיגשהיהמפא"יאישגולומב,

להקמתהביאואלהקשריםב–5491.ומתההגנהשל

שלמשותפתמסגרתשהיתההעברית,המריתנועת

היהודיות.המחתרותשלוש

המחת־שתיהמדינה,הקמתבעקבות,8491

הקיםהאצ"לפוליטיות:מפלגותהקימוהימניותרות

הליכודלמפלגתבסיסששימשההחרות,תנועתאת

הלוחמים","רשימתאתהקיםולח"יהיום,עדהקיימת

לכנהבחירותאחריוחולפת.קיקיוניתתופעהשהיתה

ב"רסיסמדוברכיב"הארץ"נכתבב–9491הראשונהסת

בכנסתמושבים41קיבלהשחרותבשעהמפלגה".

בלאחדמושבקיבלההלוחמיםרשימתהראשונה,

עמדהרשימהבראש.(%1אזהיההחסימה(אחוזבד

כחהראשונה.בכנסתהיחידנציגהשהיהילין־מור,

שלהחוץלמדיניותבחריפותהתנגדהואכנסתבר

ותהארץ"שלמותבסיסעלעמדה"שלאהממשלה

בנוגעעמדתוהמועצות.בריתכלפיבאוריינטציהמך

בכנסת.השמאלסיעותלעמדתדומההיתהזולנקודה

ועי־רמה""ועידתהתקיימה9491במארס

בביתשהתקיימההלוחמים,רשימתשלהיסודדת

הפוליהאירועהיתההיאגן.ברמתרמההקולנוע

התובמהלכההמפלגהשקיימההיחידהראשוןטי

לרהתפרקההרשימהולמעשהפילוגתהליךחולל

הראשוהחלטההצעותשתיעלובדיוניהסיסים.

הןהרשימהשמטרותקבעהילין־מור,שהגישנה,

הפועלים",מעמדלמעןומלחמההמולדת"שחרור

"מפלבהקמתצידדהאלדד,שלמטעמווהשנייה,

בהצבעהלח"י".עקרונותברוחחינוכית־מדיניתגה

תולהופסילין־מור,בהצעתהוועידהצירירובתמכו

מקובלשהיהשמירשלתמיכתובזכות"בעיקרזאת

להשמירהעדיףהשניםברבותהחברים".עלמאוד

השוהפלגילין־מורעמדתעםאזמהזדהותותעלם

לח"י.יוצאישלמאלי

הכאתלשבוראלדדהחליטכישלונובעקבות

טשהןההצבעהש"תוצאותבזעםהצהירהואלים:

מהפרישתועלוהודיעוייעודה"התנועהמהותטוש

אחספוריםחודשיםחייםשבקההיאוכךרשימה,
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