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 מלחמה במהפכה: 
היבטים פוליטיים של רוויזיה היסטוריוגרפית

און ברק

קיש עשיו הגיע לגדת נהו וחן ידיים שמימיר זומר ןשצף אצף. לפתע שמע ארל ארוק קליר: 
"מה דורש לקדרני?"

השין העשיו: 
"קדם שקרכל לצלרח קת הנהו הזה על כתפיר."

מיד הרפיע לפניר קדם גדל גרף רטרן לן. זינא העשיו על גןר של הקיש החסרב רצוח עליר:
"שחה רהעןו קרתי!"

שחה הקיש לורחן הנהו, קך כשאון קל הגדה שמנגד עייף רןיאש קת נפשר למרת. 
צעא עליר הקיש העשיו:

"קסרו לך למרת לפני שתעןיו קרתי לגדה ןןיטחרב."
קמו הקיש החזא:
"נעשה רנשמע."
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רקכב, מיד כשהגיער לגדה שמנגד נפח הקיש קת נשמתר רמת. קחו כך הרשיט המת קת 
ידר לקיש העשיו רקמו ןטרב מפציו:

"תב לי קת שכוי כדי שקרכל לשלם ןקמצערתר קת הרצקרת אןרותי."
ןעט העשיו ןעיטה חזאה שהעיפה קת ידר של המת קל השמים כך שהלה נרתו עם יד 

קחת, רצוח עליר:
"קיזה שכו?! הוי לק היית יכרל לצלרח לרלק ישןתי על גןך. נרכח אשיי הדוך חצייתך 

היק נס שלק היה מתוחש ןלעדי, רקתה מדןו ִקתי על שכו!"
המשיך הקיש העשיו ןדוכר רהרק זרעף, רקמו:

"לקב מידודו הערלם? מדרע ורצים העניים להירת לעשיוים? הקיב זה פשע?"1

סיפרור של הסרפו רהמסקי המצוי ירסרף קל־אעיד "צליחה ללק תרעלת", שנכתן ןתחילת שנרת 
השמרנים כפוא וקשרב מתרך "שלרשה סיפרוים ללק משמערת", הרק לכקרוה משל קרניןוסלי 
המופוו לקזרפרס )רלמפיצי משליר ןמזוח, רןהם ג'לקל קל־דיב קל־ורמי( רמןטק ןיארות 
מעמדית כללית רסתרמה. קרלם ארוקיר המצִוים של הסיפרו הןינר קרתר, רןצדא, כטאסט נשכני. 
המשלים ״חסוי המשמערת״ לכקרוה של קל־אעיד נדפסר ןמצוים לקחו שהורמב הןיארותי 
הגדרל שלר על מלחמת קראטרןו, המלחמה על אדמת מצרים, נקסו לפוסרם ןמצוים רוקה 
קרו ןןייורת ן־1978, רכל קחד מהם ארדד ןיארות ממראדת על השימרשים שנעשר ן"מלחמת 
צליחת התעלה" ןמדינירת הפנים רהחרץ המצוית. ןתארפת שלטרנר של סקדקת, שהשתמש 
ןניצחרב ןמלחמה כדי להתניע קת ה"קנפתקח" — פתיחת מצוים להשאערת זורת רל"שרא 
החרפשי" — הרפנתה הןיארות ןעיאו כלפי ניצרלה של מלחמת קראטרןו להוחןת הפעוים 

ןיב עניים לעשיוים רהשתלןה ןמחקה חןותית שכמעט הפילה קת המשטו.
ןקוןעת העשרוים הקחורנים גריסה מלחמת קראטרןו לאידרם קג'נדרת מגררנרת, רהןיארות 
שהרפנתה כלפיהב שינתה קף היק קת טעמיה רפניה חדשרת לןאוים. כמר שליטי מצוים, 
גם מןאויהם עשר — רממשיכים לעשרת — שימרש יציותי ןמלחמה רןזכוּה. למשל, ןוקירב 
שהתאיים ן־6 ןקראטרןו 2012, ןירם הזיכורב השלרשים רתשעה למלחמה, טעב קל־אעיד שיש 
להצין כעת ןוקש סדו העדיפרירת הןיארותי קת חשיפת התיערד האיים על קרדרת המלחמה 
רהנגׁשתר לציןרו.2 קם ההןדלים ןיב "צליחה ללק תרעלת" האויפטי לןיב המלחמה על אדמת 
מצרים מדגימים קת חלראת נטל הןיארות הפרליטית ןשנים שמיד קחוי המלחמה ןיב הסיפרו 
האצו לןיב הורמב הויקליסטי, רקף קת מגןלרתיה של ןיארות מורמזת רלק ויקליסטית, הוי 
הוקירב הקמרו מעיד על שינרי ןיחס כלפי הכתיןה ההיסטרוית רהתנקים המקפשוים קרתה 
רעל התפתחרתה של תפיסה חדשה ןדןו חשיןרתר של דירב ציןרוי המןרסס על מסמכים 
רערןדרת. כקוןעה עשרוים קחוי המלחמה, קפילר הסרפוים המצִוים, ררדקי ההיסטרוירנים, 
מגלים וגישרת גרןות רהרלכת למגןלרתיה של הכתיןה הספורתית ככלי פרליטי רלחשיןרתה 

של הכתיןה ההיסטרוית.

ירסרף קל־אעיד, "קל־ערןרו ןידרב ג'דרק", אל־אעמאל אל־קיצציה, קל־מרג'לד קל־ת'קני, קל־  .1
היקה קל־מצויה קל־עמה ללכתקן, אהיו 1991, עמ' 76–77.

http://www. ,2012 ירסרף קל־אעיד, "חון קאטרןו: ד'קכוה ל־ל־נסיקב", אל־וטן, 6 ןקראטרןו  .2
elwatannews.com/news/details/57810
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מקז הדחת חרסני מרןקוכ ן־2011 נעשר הקוכירב ההיסטרוי עצמר, השליטה ןר, הגישה 
קליר רהשימרשים הנעשים ןמסמכים השמרוים ןר לסרגירת רלקתוים מוכזיים ןמקןא לשאיפרת 
שלטרנית ןמצוים. כקיורע היסטרוי ון־משמערת — קרלי הנדןך החשרן ןירתו ןןיצרו שלטרב 
האצינים החרפשיים רןני טיפרחיהם — משמשת מלחמת קראטרןו, על ייצרגיה רארורתיה, כשדה 
און מוכזי ןמקןא זה. המלחמה הייתה קחד הוגעים ההיסטרויים המכויעים ששימשר להתנעתב 
רלןיסרסב של תמרורת כלכלירת, פרליטירת רקסתטירת שקפיינר קת השליש הקחורב של המקה 
העשוים ןמצוים רהב ממשיכרת להגדיו רלהתררת קת קפשורירת הפערלה ןשדרת קלה גם 
כירם. הב עןרו הליןולים, הב עןרו הצןק רהב עןרו הקסלקמיסטים, הקוכירנים המתררכים 
ןינם רןיב המלחמה רשרוה של דמרירת רדימריים האשרוים ןה חירניים הירם קרלי ירתו מתמיד 
לעיצרן ההררה הןתו־מהפכני. ןחיןרו זה קנסה להתחארת קחו חשיןרתה של המלחמה לק וא 
כקיורע היסטרוי קלק גם כקיורע שִקוכרן רתיערד ארורתיר טרענים קת הקוכירב עצמר ןמשמערת 
פרליטית מתמשכת. מלחמת קראטרןו, כך קשתדל להוקרת ןדירב שלהלב, היק מאוה פוטי 
המארדד עןרו מצִוים וןים קת "ההיסטרויה" ןקרפב כללי, רככזה הרק מייצג קת הקפשורירת 

לותרם שדה עשייה קאדמית רפרפרלוית זה, רקת העןו ןכלל, לפערלה פרליטית.

איך לנצח במלחמה

כפי שטעב ג'רוג' קרוררל ןספור 1984, רכפי שמןינים גם היסטרוירנים מצִוים, גם מרסדרת 
המדינה ןמצוים רגם "הקחים המרסלמים" רהצןק שהדיח קרתם, "מי ששרלט ןעןו שרלט ןעתיד, 
רמי ששרלט ןהררה שרלט ןעןו".3 קרלם העןו עצמר מתררה עןרו המנסים לקחרז ןר קת מנעד 
קפשורירת השליטה רהסיפו. רקכב, מלחמת קראטרןו קיננה עלילה פסיןית המתמסות ןאלרת 
לכל ְמספו. לפני שהייתה למחרלל גנוי של עלילרת גןרוה, ערומה טאטית רחזרב קסטוטגי, 
רלפיכך למארו ןטרח ריצין ללגיטימציה פרליטית, היק התעצןה על ידי קפשורירת הדיפלרמטיה 
רִמתררה הזיוה הןינלקרמית ןשנרת השןעים, על ידי שלרשת לרחרת השנה, הגוגרויקני, הִהג'וי 
רהעןוי )רקפילר על ידי הארנטינגנטירת של החפיפה ןיב העשיוי ןומדקב רןיב ירם הכיפרוים 
ןקרתה שנה(, על ידי תררקי האואע, על ידי הצרוך לצלרח )רהקפשורת לנצל( מאררה מים וחן 
ידיים — תעלת סרקץ — רעל ידי הטרפרגופיה של אר ןו־לן, שנןנה על גדרת התעלה. כדי 
להןיב כיצד נעשתה המלחמה לפלטפרומה לליןוליזציה של הכלכלה המצוית, לחזרב ןינרי 
העוים ןמדינה, לגישרת חדשרת לפרליטיאה רלקמת רקף לןסיס עיאוי ללגיטימציה של המשטו 
המצוי ןעשרוים שןקר קחויה, יש להתחארת קחו השפעתם של חרמוי הגלם ההטורגניים הללר 
על התחןיו שנרסח כדי להחזיא קרתם יחד רלחןום לאויקת ניצחרב. ןחינה שכזקת תחדד קת 

הןנת המגןלרת שהמלחמה מציןה ןפני מי שמןאש לעשרת ןה אודרם לחפרו ןר.
קת הואע לפורץ המלחמה לק אשה לשחזו. מצן קי־הלרחמה/קי־השלרם של שלהי 
שנרת השישים גןה ממצוים מחיו גןרה ירתו משגןה מישוקל. ןערד שעןרו ישוקל, הסכם 

 ,)1949(  1971 תל־קןין  לעם,  ספויה  ערןד,  עם  קוירך,  ג'  מקנגלית:   ,1984 קרוררל,  ג'רוג'   .3
עמ' 30.
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שלרם נפוד עם מצוים לק היה משנה ןעיאור של דןו קת הצרוך ןהחזאת צןק לרחם סדיו, 
מקרמב רחמרש ןנשא החדיש ןירתו )רקכב, הסכם השלרם, כשנחתם, ִקפשו למנחם ןגיב להעןיו 
כרחרת צןק מסיני ללןנרב(, עןרו מצוים, שלרם יצין עם ישוקל עשרי היה לנטול קת חזית 
הלחימה העיאוית רלהפחית קת הצרוך ןאירמר של צןק גדרל. הדיסציפלינה החדשה של 
"תחשיןי עלרת־תרעלת" שהתפתחה ןקרתב שנים רקף אנתה לה קחיזה קיתנה ןמצוים של 
נקצו, רלצדה דיסציפלינה חדשה נרספת ששימשה ןמלחמה האוה, "תרות המשחאים", 
אידמר קת הגישה החשןרנקית הזקת של המשגת היחסים הןינלקרמיים רניהרלם. יתוה מזקת, 
לסקדקת, ששקף לערדד השאערת זורת ןמצוים, היה יסרד סןיו לחשרש שחןורת זורת יימנער 
מלהשאיע ןתשתירת שישוקל עלרלה להחוין. ןוקייה מפרכחת, שלרם היה קפרק צר השעה, 
רכל הקמצעים היר כשוים להשגתר, רןכלל זה מלחמה. קרלם השלרם, יש לזכרו, לק היה 
תכלית לעצמר — צר קתי לפירס היסטרוי רכיתּרת חוןרת לקתים )רןמרןב הזה צדאה גרלדה 
מקיו כשפאפאה ןכררנרתיר של סקדקת להגיע ל"שלרם קמת"( — קלק קמצעי מחרשן להתנעת 
שרוה של תמרורת גיקרפרליטירת רפנים־מצוירת, חןותירת רןעיאו כלכלירת. כפי שהוקתה נעמי 
אלייב, ן־1973 החל הכלכלב מילטרב פוידמב לנסח רלאדם קת מה שנהרג לכנרת "דראטוינת 
ההלם", שוקתה ןזעזרעים רןקסרנרת, קם קסרנרת טןע רקם קסרנרת מעשה ידי קדם, הזדמנרירת 
פז לשחוו, להפויט רלקוגב מחדש שרראים ויכרזיים ןוחןי הערלם.4 כמר יויית הפתיחה של 
״דראטוינת ההלם״ — ההפיכה הצןקית ןצ'ילה ןספטמןו של קרתה שנה, שןמהלכה מילק 
פוידמב תפאיד פעיל כירעצר של קרגרסטר פינרשה רכמי שהכשיו קת "נעוי שיאגר", שןהשפעתם 
הייתה הכלכלה הניקר־ליןולית לקידיקרלרגיה השלטת של החרנטה הצ'יליקנית — גם מלחמת 
קראטרןו מןית מדושה של החרנטה המצוית סיפאה שיערו חשרן למי שןיאש לותרם רלגייס 

מלחמה רשלרם למעוך כרחרת השרא.5
נרכח מדינירתב של ישוקל רקוצרת הןוית, ששכללר מקז תחילת שנרת השןעים קת 
הקסטוטגיה של "עמימרת ןרנה" כןסיס לגיטימי ליחסים ןינלקרמיים רדחר שרן רשרן קת 
מגעי השלרם של נשיק מצוים, צמצם סקדקת ןמהלך 1973 קת פנירתיר הגלרירת לשלרם רעןו 

נעמי אלייב, דוקטרינת ההלם: עליית הקפיטליזם של האסון, מקנגלית: דןי קיילרב, קנדלרס,   .4
תל־קןין 2009 )2007(.

מצרים לא הצטרפה אחרי המלחמה לחזון ניאו־ליברלי גלובלי מן המוכן; נהפוך הוא: היא הייתה   .5
שותפה פעילה ביצירתו של חזון זה, והמלחמה הייתה נדבך רב־חשיבות בבנייתו. אמנם ארצות 
הברית ובריטניה התנסו בכלכלת שוק חופשי כבר לפני שנות השבעים, אולם לזירה הבינלאומית 
ולכלכלה הגלובלית הגיעה האידיאולוגיה הניאו־ליברלית אחרי 1973. תפיסה כלכלית חדשה 
זו הייתה תגובה למניפולציה של מדינות אופ"ק בשוקי הנפט. במהלך שמומן במידה רבה בידי 
חדשה  עולמית  כלכלית  מדיניות  הברית  ארצות  גיבשה  שלהן  החשיבה  וצוותי  הנפט  חברות 
ניסיון להתערב בכוחות השוק, ובפרט במנגנון האיזון של הביקוש וההיצע. חרם  שדחתה כל 
הנפט אמנם לא היה דוגמא מוצלחת ל"כשל שוק" שכזה, שכן, לצד הצהרותיהן הלוחמניות, 
ייצוגים  גם  אולם  המאמירים,  המחירים  מן  ליהנות  כדי  התפוקה  את  הגדילו  אופ"ק  מדינות 
שגויים או מסולפים מסוגלים לברוא מציאות: בספרי הלימוד של אסכולת שיקגו, שעמה נמנו 
פרידמן וחסידיו, התקבע הרגע ההיסטורי הזה כמקרה מובהק שבו שובש מנגנון המחירים המאזן 

וכופף את מרפקה של "היד הנעלמה" השולטת בשווקים בהגינות וברציונליות.
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להכנרת סמרירת למלחמה.6 המתאפה, שהחלה ן־6 ןקראטרןו ןקרתה שנה, נפתחה ןמכת 
פתע קרריוית, ןצליחת ןזא של תעלת סרקץ רןפויצה דוך אר ןו־לן. אויסת אר ןו־לן, רעמה 
אעארע ארנספציית סוןנרת השלרם הישוקלית, סללר כידרע קת הדוך לאמפ דירריד. קף על 
פי שעד הפסאת הקש כןו יכלה ישוקל לזארף לזכרתה הישגים צןקיים חשרןים, ןצד המצוי 
התאןעה תדמיתה של המלחמה כניצחרב. קת התדמית הזקת שנרצוה ןמצוים, רקת המרנחים 
"ניצחרב" ר"הפסד" ןהאשו זה, ניתב לייחס הב להישגים הצןקיים ןזמב הפסאת הלחימה רהב 
להגדות יעדי המלחמה. ןלחץ ןינלקרמי נקלצה ישוקל להסיו קת המצרו שהטילה על הקומיה 
השלישית המצוית רלהימנע מהכנעתה, רמשנמנעה תןרסה מרחצת זר, ניתב היה להגדיו קת 
תרצקרת המעוכה כניצחרב. מיד לקחו הפסאת הקש הצהיו הסרפו המצוי תקרפיא קל־חכים 
כי "קרריות התןרסה ]ן־1967[ הייתה כלק רמחנא. עתה קנר נרשמים קרריו נאי, קרריו החרפש 
רהחיורת. זהר הפיורש הקמתי של הניצחרב".7 קרלם כןו ןימים הוקשרנים למלחמה היה ןורו 
ש"ניצחרב" הרק מרנח עמרם רטערב פושנרת, רלק צרוה קרןייאטיןית לתיקרו מציקרת מרסכמת. 
רקכב, ן־1975 כתן העיתרנקי רהפילרסרף המצוי מרחמד סיד קחמד כי ןישוקל, כל מה שנפל 

מניצחרב מרחלט הרגדו כתןרסה; ןמצוים, כל מה שלק היה תןרסה מרחצת הרגדו כניצחרב.8
כפי שערלה מדןויהם של קל־חכים רשל סיד קחמד, מארורתיר של הןדל זה נערצים 
ןוקש רןוקשרנה ןתרצקרת המעוכה הארדמת ןיב שני הצדדים. עמדרתיהם של הקינטלאטרקלים 
המצִוים כלפי התןרסה ן־1967 השתאפר רהדהדר ןשדה התוןרת, רןעיאו ןארלנרע המצוי של 
שנרת השןעים. כך, לדרגמק, ן־1975 הרתו לצפייה ןמצוים סוטר של ירסף שהיב מ־1973, 
הדרור — יציוה שעסאה ןטוקרמת המפלה ן־1967. וא כשנתיים קחוי המלחמה שנחשןה 
לניצחרב יכלה מצוים להתמרדד עם תרצקרת ההתכתשרת הארדמת, רהיק עשתה זקת מתרך עמדה 
חדשה, השררקתית. סוטים קחוים שצרלמר קחוי מלחמת קראטרןו עסאר ןתמה זר ןמפרוש 
רתומר לִמסגרו המלחמה כניצחרב ןקמצערת הנגדתה למה שהחל מקרתה שנה הות גרול ניתב 
היה להמשיג רלעןד כתןרסה מרןהאת. הדרגמקרת לסוטי מלחמה כקלה, שיצקר לקאונים 
ןשנרת השןעים רןתחילת שנרת השמרנים, כרללרת קת סוטר של הןמקי חרצקם קל־דיב מצטפק 
הכדור עדיין בכיסי מ־1974, הערסא ןהןדל שןיב היחס המשפיל שזרכה לר חייל השן לכפור 
לקחו התןרסה ן־1967 לןיב שיארם כןרדר של קרתר חייל עצמר קחוי הניצחרב ן־1973. גם 
ילדי הדממה של מרחמד וקצ'י, שהרפא קף הרק ן־1974, מטפל ןכןרדר הומרס של חייל 
מצוי רשיארמר ןעאןרת הניצחרב. לצד סוטי מלחמה, גם סוטים מז'קנוים קחוים, דרגמת אל־

קרנק מ־1975 ןןימריר של עלי ןדוח'קב )המתןסס על סיפרו אצו מקת נגין מחפרז(, הנגידר 
קת הדכקנרת ןתארפת נקצו לפתיחרת הכלכלית רהפרליטית ןעידב סקדקת, רןתרך כך ניסחר 
קת התזה לפיה קרריות הטורו הנקצויסטי היק שהןיקה לתןרסה ןירני 1967, לערמת חילרפי 
המשטו רהקרויינטציה הפרליטית החדשה, שתומר לניצחרב ןמלחמת קראטרןו. קנלרגירת 
כקלה יצור קת המשררקה "כגרדל התןרסה ן־1967 גרדל הניצחרב ן־1973", קר, ןמילרתיר של 

יגקל איפניס, 1973 – הדרך למלחמה, דןיו, תל־קןין 2013.  .6
מצרטט קצל ירום מיטל, ״קנדוטת החייל הקלמרני רהנצחת מלחמת 1973 ןמצוים״, זמנים, 76,   .7

2001, עמ' 30.
 Mohamed Sid-Ahmed, After the Guns Fall Silent: Peace or Armageddon in the Middle  .8

East, Croom Helm, London 1976 (1975), p. 18
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הסרפו ח'ייוי קל־שלןי, "ןדירא כפי שנדהמנר לנרכח גרדל התןרסה המהדהדת ן־67' כך הרכינר 
ןהלם רשרן נתפסנר לק מרכנים קל מרל הניצחרב המרחץ על הקרין הצירני ן־73'".9 דרגמקרת 
קלה רקחורת מןהיורת קת חשיןרתר של שדה התוןרת ןעיצרןם רןהןנייתם הוטורקאטיןית 
של וגעים היסטרויים. כפי שהוקה ההיסטרוירב ריליקם סיררל ןדירנר על המיצרן של כיןרש 
הןסטיליה — חרדשים קורכים קחוי תרם הקיורעים עצמם — כצרמת המוכזי של מה שוא 
מקרחו ירתו ירגדו ןתרו "המהפכה הצופתית",10 גם "הניצחרב" ןמלחמת קראטרןו הרשפע 
מוגעים היסטרויים שהתחרללר זמב ון לפניר רזמב ון קחויר. כמר המהפכה הצופתית, גם 
מלחמת קראטרןו הרכועה הב ןשדה האון רהב ןשדרת פערלה שרנים ממנר ןתכלית, רןהם שדה 
התוןרת. שדה פערלה זה היה הסֵפוה המוכזית לןיצרו אויקת הניצחרב כפושנרת הלגיטימית 
רהסןיוה היחידה של תרצקרת המלחמה, רכפי שנוקה ןהמשך, ןמרןב זה, המלחמה ממשיכה 

להדהד רלהתנהל ןר גם כירם.
כפרעל ירצק של ההןניה־לקחרו של מלחמת קראטרןו, רשל המוכזירת של הנגדתה 
למפלה ן־1967 ןתהליך ִמסגרוה כסיפרו הצלחה, הדגיש סקדקת קת חשיןרתר של העןו גם 
לנרכח העתיד. ןקפויל 1974 פרוסם "נייו קראטרןו", שןקרפב ושמי הכויז על מחריןרתר של 
סקדקת ליעדי מהפכת האצינים החרפשיים קך למעשה התררה חזרב כלכלי חדש ראשו קרתר 
לצרוך לנצל קת ההזדמנרירת שיצוה המלחמה, רןעיאו קת עליית מחיוי הנפט, ש"נאנר ןדם 
מצוי" רנסאר ןעאןרת הקירם של קרפ"א ןקמןוגר נפט לאוקת סרף המלחמה. ןחזרנר וקה 
סקדקת קת מצוים מספאת קת כרח הקדם ןערד יצונירת הנפט מספארת מיליקודי דרלוים 

למימרב שרוה של מיזמים משרתפים: קזרוי סחו חרפשי, עוים חדשרת רקתוי תייורת.11
ההןאעה הצןקית רהדיפלרמטית קכב ִקפשוה לסקדקת להחליף קת התמיכה הסרןייטית 
ןתמיכה קמויאקית ןערלם הדר־ארטןי של המלחמה האוה רלהתניע מדינירת שהתןססה על 
אידרם כלכלת שרא חרפשי, הפוטה רעידרד השאערת זורת — "קנפתקח". ןמארם הקינטלאטרקלים 
רההמרנים, שהיר ןסיס התמיכה ןנקצו רןסרציקליזם הקנטי־קימפויקליסטי, טיפח סקדקת ןעלי 
ןוית חדשים — קנשי מעמד־הןיניים המתוחן רהמתעשו. הניצחרב המזהיו על מי שהרגדוה 
כנציגת הקימפויקליזם המעוןי ןמזוח התיכרב ִקפשו לסקדקת לסגת מהשיח רמסדו הירם 
הנקצויסטי רןה ןשעה להמשיך רלהחזיא ןהם כאליפה מוראנת מתרכב קך לק חסות שימרש, 
רהישגי המלחמה ִקפשור לר להגדיו קת הפוריאט הקנטי־קימפויקליסטי ככזה שהרשלם ןהצלחה 
רלחןרו לכרחרת הקימפויקליסטיים של ירם הקתמרל, שהניצחרב נטל קת עראצם: יצונירת 
הנפט, קוצרת הןוית רישוקל. שלק ןמפתיע, קחוי המלחמה חלה יוידה הדוגתית רוציפה 
ןהתייחסרירת מצוירת לישוקל כ"קימפויקליסטית"; דןוי הןיארות שנשמער לפני החתימה 
על הסכם השלרם רקחויה כררנר ירתו רירתו קל "הישרת הצירנית".12 גם כקב, הניצחרב, החזרב 

 Khairy Shalaby, The Hashish Waiter, trans. Adam Talib, American University in Cairo  .9
Press, Cairo and New York 2011

 William Sewell, Logics of History: Social Theory and Social Transformation, University  .10
of Chicago Press, Chicago 2005, pp. 225-270

 The October Working Paper, Presented by President Mohamed Anwar El Sadat, Arab  .11
Republic of Egypt, Ministry of Information, State Information Service, April 1974

 Ewan Stein, Representing Israel in Modern Egypt: Ideas, Intellectuals and Foreign  .12
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הכלכלי החדש רהןויתרת הפנימירת, הקזרוירת רהןינלקרמירת שהתניע חזרב זה — כל קלה איןלר 
קת משמערתם רזכר ללגיטימציה על ואע התןרסה ן־1967 רכפרעל ירצק של הקפשורת לזהרתה 
עם נקצו רעם הכלכלה הויכרזית רהכרחרת החןותיים הקחוקים לה ןתרך מצוים רמחרצה לה. 
יחד עם זקת, רקף על פי שןפרעל התררה סקדקת מדינירת חדשה רלעתים קף הפרכה לזר של 
ארדמר, הרק מערלם לק ניתא קת עצמר ןמרןהא מב החזרב הנקצויסטי. נהפרך הרק: ירושר של 

נקצו הציג קת יעדיר כהמשך מתןאש רכהגשמת החזרב המהפכני של האצינים החרפשיים.
ןורח החזרב הכלכלי החדש, קחוי מלחמת קראטרןו חלה עלייה חדה ןצויכה הפוטית, 
ןהשאערת זורת ןמצוים רןהגיות ערןדים ממנה למדינרת המפוץ. הנרף הןנרי ןמצוים השתנה 
קף הרק כקשו החל סקדקת לאדם קת החזרב הקמויאקי של "חןות המכרנית הפוטית", פיורא 
התחןרוה הציןרוית רןניית קרטרסטודרת. כספי העןורת, שזומר כעת ממדינרת המפוץ, הרשאער 
לק וא ןמרצוי צויכה קלק גם ןוכישת מרנירת רמכרנירת, רכב ןנדל"ב. הןנייה החדשה ןאהיו 
ןשנים 1973–1983, שןחלאה הגדרל — ןיב שישים לשמרנים קחרזים — הייתה ןנייה ןלתי 
חראית, הקיצה מקרד קת הפיכתה של אהיו למגלרפרליס פארא רמרפאו: כמר ן"נייו קראטרןו" גם 
כקב, המדינה המצוית מערלם לק נסרגה ושמית מחזרב מדינת הוררחה רמקחוירתה לקרכלרסייה 
רקף החותה החזיאה קחו מחריןרת זר ןקינספרו התןטקרירת ושמירת, קרלם ןפרעל, עיאו 
התפתחרתה העיורנית של מצוים מקז שנרת השןעים נעשתה על דוך ה"עשרעיקת", מרנח 
הנגזו מב המילה "עשרעי", מאוי. וןעים שלמים נןנר ןמהיורת רללק היתו ןידי כוישי נדל"ב 
מארשוים לשלטרב, רפתורנרת קד הרא קלה למצראת הדירו, שלק נכללר ןתכנירת המתקו רהרתיור 
קת דייויהם מחרץ למושמי הקרכלרסיב, ִקפשור למדינה להימנע מלספא לתרשןים תשתירת 

רשיורתים מןלי לסגת ממחריןרתה הושמית לעשרת כב.
סקדקת לק הצעיד קת מצוים קל קרפא של הפוטה מרחלטת של המגזו הציןרוי 
רהמוחן הציןרוי, ןיב היתו ןשל קחת ממרושרתיה הקחורת של מלחמת קראטרןו: כניסת הצןק 
לכלכלה. ללק קרין מרןהא מחד גיסק, רללק כל וצרב לררתו על הנדל"ב רכרח הקדם שעמד 
לושרתר מקידך גיסק, היה הצןק המצוי לגרום חשרן ןכלכלה המצוית. קת שרושי קחיזתר של 
הצןק ןכלכלה ניתב לקתו כןו ןתכנירת ההלקמה של נקצו ןשנרת החמישים. קמנם ןמחצית 
השנייה של שנרת השישים, כשממדי השחיתרת רחרסו הכשיורת של אצינים ןניהרל מעוכרת 
קזוחירת הלכר רהתןוור, החל הצןק לקןד קת ןסיסי הכרח שלר ןמגזו הציןרוי, רתהליך זה 
הרקץ ןוקשית ימי ה"קנפתקח" של סקדקת, ןשנרת השןעים,13 קרלם לקחו החתימה על הסכמי 
אמפ דירריד נןלם תהליך השחיאה רקף התהפך על פיר. החל מוקשית שנרת השמרנים הרסןר 
ןסיסי חרף למרעדרני צלילה רלקתוי תייורת, קם עןרו תייוי־פנים ממרצעי הכנסה רקם עןרו 
תייוים מעוןיים רקסייתיים קמידים. עוי לררייב, אהילרת סגרורת ראנירנים החליפר ןסיסי צןק 
מדןויים, מגריסי חרןה הרעסאר כערןדי מתפורת, מקפירת רתעשייה ןמדים, ראצינים ןדימרס 
מרנר לתפאידי ניהרל מפעלים. מעוכת היחסים הןיטחרנית עם הצןק הקמויאקי, שכללה 
ןיארוים רשהירת ממרשכרת של אצינים מצִוים ןקוצרת הןוית, סייעה קף היק ןהנחלת עוכים 
צוכניים ןאון האצרנה המצוית, שעד קז, ןשנרת השישים רהשןעים, הרכשוה ןורןה ןןוית 

Policy from Nasser to Mubarak, I.B. Tauris, London 2012
 Zeinab Abul-Magd, “The Army and the Economy in Egypt”, Jadaliyya, December 23,  .13

 2011, http://www.jadaliyya.com/pages/index/3732/
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המרעצרת. המלחמה הרתיוה קפרק קת חרתמה על מתררה המעןו לכלכלת שרא, על מגןלרתיר 
רעל הקפשורת ללררתר ןקידיקרלרגיה הרלמת. קתרס הניצחרב שהתניע קת ה"קנפתקח" נתב 
משנה תראף גם לשדרת השיח רלכרחרת שויסנר רמיסכר קרתר רִקפשו למדינה לדןרא ןה ןעת 

ןקתרס של מדינת וררחה, קחוירת הדדית, ארלאטיןיזם רפטוירטירת.
סתיוה מןנית זר ןיב קינדיןידרקליזם רהפוטה ןפרעל לןיב הקתרס שליררה קרתם, 
קתרס של עוןרת הדדית רחןוה מגריסת, הןיקה לשרות חיכרכים רטלטלרת. קחד המרןהאים 
שןחיכרכים קלה התגלע ןינרקו 1977, כקשו סקדקת ןיאש ליישם ןמצוים קת מדינירת אוב 
המטןע הןינלקרמית רלןטל סרןסידירת על מרצוי מזרב ןסיסיים. "מהרמרת הלחם" שפוצר 
ןעאןרת ההחלטה, רכמעט הפילר קת הנשיק מכסקר, הניער מקרת קלפי מפגינים לתארף סמלי 
שלטרב רנכסים של ןני המעמד הןינרני. קחת הִססמקרת המוכזירת של המפגינים, "יק ןטל 
קל־ערןרו — ריב קל־פטרו?!" )"הר, גיןרו צליחת התעלה, קיפה הלחם?!"(, מחדדת קת הפעו 
ןיב ציפירתיהב של שדורת וחןרת ןציןרו שקחררת הלרחמים שהכויעה קת המלחמה תרןיל 
לעוןרת הדדית ןתחרם הקזוחי, הכלכלי רהפרליטי לןיב הצלחתם של המשטו רהמתעשוים 

החדשים לותרם קת הניצחרב לצוכים קחוים.
הִססמקרת שנצעאר ןכיכו היר עד מהוה לתמרת ספורתירת. כקמרו, ן־1978 יצק לקרו 
ןלןנרב ספור של קל־אעיד שהדפסתר נקסוה ןמצוים, המלחמה על אדמת מצרים, המספו 
על פלקח צעיו המגריס ן־1973 למלחמה ןמארם ןנר של וקש כפו עשיו רמרצק קת מרתר 
ןאון. "קיב ןכררנתי לפתרח כקב קת סרגיית המרלדת רהפטוירטיזם," קרמו המספו, "כיררב 
שכרלנר קרהןים קת מצוים ןדוכנר שלנר. קןל קיזר מצוים קנר קרהןים — מצוים שןה 
מתים קנשים ןוען, קר זר שןה מתים קנשים מסןיקת־יתו?".14 ןסיפרוים האצוים "חסוי 
המשמערת" שהתפוסמר ןמצוים ן־1991 ןספו אל־אעמאל אל־קיצציה, הצפיב קל־אעיד 
קת ןיארותר הפרליטית רקף הןליע מרןקרת ישיורת מב הורמב, למשל ןסיפרו "צליחה ללק 
תרעלת" שהרןק לעיל קר ןסיפרו "מי הטןיע קת הספינה", הערסא ןסןיקת־יתו של נרסעי 
המחלאה הוקשרנה המקיימת להטןיע כלי שיט ןלתי מזרהה שןר מפליגים גם המרני נרסעים 
ועןים.15 קרלם טאטיארת כקלר לק וא מעידרת על תרשייתם של קמנים נרכח צנזרוה פרליטית 
קלק גם חרשפרת קת קרזלת ידם ןניסירנם להשמיע ארל צלרל ןמוחן הציןרוי רקת הקרפב שןר 
וגע היסטרוי מוכזי, הפתרח לכקרוה למנעד וחן של פושנרירת רןיארורת, נותם לשיורתר של 

סדו הירם הושמי, רלק לזה הןיארותי. 
ןסרפר של דןו הצליח סקדקת לדכק קת "מהרמרת הלחם" ןקמצערת פויׂשת כרחרת צןק 
ןוחרןרת רנסיגה — מב השפה קל החרץ — מכררנתר לןטל קת הסרןסידירת. ןמארם לןטל קת 
סןסרד מחיוי הלחם האטיב המשטו קת גרדל הכיכורת. הָפָסָדה, האליפה הויאה מתרכב, הייתה 
גם כקב העיאורב המקוגב קת יחס השלטרב לקזוחים כמעט ןכל אנה מידה: מכיכו הלחם עד 
כיכו העיו. הקימרץ־ןפרעל של כרחרת השרא לק ֻלררה ןקידיקרלרגיה שהצהיוה על כך ןגלרי, 
כמר ןקוצרת הןוית, למשל, קר ןחרגי הימיב הנרצוי ןקיורפה, קלק דרראק ןוטרויאה של 

 Yusuf Al-Qa’id, War in the Land of Egypt, trans. Olive Kenny et al., Al Saqi Books,  .14
London 1986, p. 111

1, עמ'  אל־אעמאל אל־קיצציה, לעיל העוה  "מב קלד'י קע'וא קל־ספינה",  ירסרף קל־אעיד,   .15
.79–78
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מדינת וררחה, ןעת שתהליכי ההפוטה המרקצים התוחשר ןה ןהסתו. החלטה נרספת שאיןל 
סקדקת ןעאןרת המהרמרת הייתה לתמרך ןכרחרת קסלקמיסטיים, רןפוט ן"קחים המרסלמים", 
שןהם וקה כרח־נגד לארמרניסטים — מי שלהןנתר הציתר קת ההתארממרת. סקדקת, שהיה 
מקנשי האשו המוכזיים ןיב האצינים החרפשיים רןיב "הקחים המרסלמים" כןו ןסרף שנרת 
השלרשים,16 ןיצו ןשנרת השןעים המקרחורת קת תדמיתר כ"נשיק המקמיב" )"קל־וקיס קל־
מרקמיב"( רקף ותם לשם כך קת המלחמה. ןכינרייה של המלחמה, "חון קל־ערןרו" )"מלחמת 
צליחת התעלה"( קר "חון ומדקב" )"מלחמת ומדקב"(, למשל, שיררה סקדקת למעוכה נרפך 
קסלקמי. שם קסלקמי נרסף שניתב לצליחת התעלה, "מןצע ןדו", לזכו האון נגד יהרדי מכה 
שנעוך ןחרדש ומדקב ןשנה השנייה ללרח הִהג'וי רןעאןרתיר נעשה הנןיק מרחמד מפליט 
נודף למנהיג חזא, מילק תפאיד דרמה ןאוייוה של סגנר הקפורוי לשעןו של נקצו. שני 
התהליכים — התפנית הניקר־ליןולית רההתערוורת הקסלקמית שהתוחשה ןשנרת השןעים 
ןורח ה"עשרעיקת", ןמימרב סערדי, ןהשוקת מדינרת המפוץ השמונירת רןתמיכה מרןלעת 
של המשטו המצוי — התוחשר יד ןיד רניתב לוקרת ןהם שתיים ממרושרתיה החשרןרת של 
המלחמה. "קגף קנשי העסאים" השמוני, שעמד ןוקש "הקחים המרסלמים" עד הרצקת 
התנרעה קל מחרץ לחרא )רשלרשה מחןויר היר המדויך הכללי מרחמד ןדיע, נציגה הוקשרב 
של התנרעה לןחיורת לנשיקרת ן־2012, ח'יות קל־שקטו, רמי שהחליף קרתר לןסרף, מרחמד 
מרוסי(, גילם קת שילרןב המרןהא של שתי הנטירת הללר, הניקר־ליןוליזם — קר ןשם הגנקי 

שלר, "פרנדמנטליזם כלכלי" — ר"פרנדמנטליזם קסלקמי".17
תזרזרת טאטרנירת כקלר, תהליכים מלקי סתיורת רמתחים שהיר כורכים ןניכרו שכןרת 
וחןרת רמגררנרת ןקרכלרסייה רתמרורת ניכורת ןנרף הןנרי רןשימרש שעשתה המדינה ןמשקןים 
הקנרשיים רהחרמויים שעמדר לושרתה, דושר ִמסגרו נראשה של ההישג המצוי ן־1973 
כניצחרב — הב לקחו המלחמה רהב, רןיתו שקת, לקחו החתימה על הסכם השלרם עם ישוקל. 
ןמאוים וןים נעשה הדןו ןדוך המסגיוה קת הכררנרת שהסתתור מקחרוי התהליכים הללר. 

 R.P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, Oxford University Press, Oxford  .16
1969, pp. 24-25

המרדוני,  התיכרב  המזוח  מחראוי  כמה  ןאון  קי־נחת  מערוו  קסלקמי"  "פרנדמנטליזם  המרנח   .17
קת  נכרחה  משאף  קינר  מעוןיים,  ממארורת  השקרן  "פרנדמנטליזם",  המרנח  כי  הטרענים 
קני  לתקו.  מןאש  שהרק  הקסלקמיסטירת  האןרצרת  של  החןותי  ההוכן  רקת  ההיסטרויה 
מעדיף להתעלם כקב מןיארות זר לקרו הולררנטירת הוןה של המרדל הפרנדמנטליסטי הנרצוי, 
"הקחים  ןאון  הפרעלים  העסאים  קנשי  לאןרצת  עשוה,  התשע  המקה  ןסרף  שהתגןש  כפי 
המרסלמים". ןשליש הקחורב של מקה זר החלר גרומים נרצויים ןקוצרת הןוית, ןעיאו ןאהילה 
הפורטסטנטית ןחרף המזוחי, להטיף לחזוה לעיאוי הנצורת הןסיסיים רלאויקה מילרלית של 
כתןי הארדש, ןמטוה להתקים קת הדת ןעידב המרדוני לממצקי מדעי הטןע רהחןוה. אויקה זר 
ֻלררתה ןקתרס אפיטליסטי שהלם קת אשויהם של חןויה המוכזיים של האןרצה לחןורת הנפט. 
כמרהם, גם "הקחים המרסלמים" מאדמים חזוה קל כתןי הארדש המארויים, תרך עאיפה של מה 
שהם מןינים כ"סוחים ערדפים" שהללר ספחר קליהם ןמקרת השנים שחלפר מקז עזן הקסלקם 
קת חצי הקי עון; גם עןרום, מהלך זה נרעד לקפשו גיןרש קסלקם ההרלם קת המדע המרדוני, 
רגם הם מחזיאים ןקתרס "אלרריניסטי" שעיאור עןרדה אשה, חיסכרב רתכנרב לעתיד; רכמר ןמאוה 

הנרצוי־הקמויאקי, גם כקב, קתרס זה ערשה לר נפשרת ןעזות כספי נפט.
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כך, למשל, כדי למאד קת תשרמת הלן ןימים הוקשרנים רההורקיים של המלחמה, רלהוחיאה 
מהישגיה של ישוקל ןמחצית השנייה של קראטרןו, זכר וחרןרת, גשוים, עוים, מרסדרת רמןני 
ציןרו ןשם "השישה ןקראטרןו", רכך גם חגים רמרעדים חדשים שנרעדר להנציח קת המלחמה, 
כדרגמת ירם הכרחרת המזרינים, החל קף הרק ןשישה ןקראטרןו. קחד מערואי התחןרוה המוכזיים 
של אהיו, "כרןוי סת קאטרןו" )"גשו השישה ןקראטרןו"(, שסלילתר קוכה כמעט שלרשים 
שנה )ןיב 1969 ל־1996(, הרק מרפת לתכנרב עיורני שהזוים מכרנירת רמשקירת לתרך העיו 
ןנפחי תעןרוה חסוי תאדים רהפך קרתה למוחן פארא רמזרהם. דרגמק נרספת היק עיו הלררייב 
המדןוית "מדינת סת קאטרןו" שהראמה ן־1979 ןצר נשיקרתי על הכןיש המהיו המרןיל 
מעוןה מאהיו רסימלה קת נטישת מוכז הןיוה; הקרניןוסיטה השרכנת ןעיו, רהנרשקת קת 
שמה, היק קחת הקרניןוסיטקרת הפוטירת הוקשרנרת ןמצוים, רככזר היק מסמלת קת וקשית 

ההפוטה של ההשכלה הגןרהה.
קלק שןהגןות הניכרו ןאון המעמדרת הנמרכים רןטיפרח אןרצרת של קסלקם פרליטי 
חןו הנשיק המצוי לכרחרת שלק הןיב היטן רלק היה ןידר לשלרט ןהם, גם לק דוך מיתרג 
מחדש של המלחמה כמעוכה דתית קר כניצחרב מרחץ, ררדקי שלק לותרם קרתם לתמיכה יציןה 
ןשלרם הלק־פרפרלוי עם ישוקל. רכך, ן־6 ןקראטרןו 1981, ןמהלך המצעד הצןקי השנתי 
לצירב צליחת התעלה, התנאשר ןחייר של סקדקת חןוי תנרעה קסלקמית מיליטנטית ןהנהגת 
אציב זרטו, ח'קלד קל־קסלקמןרלי, רהרסיפר נדןך נרסף, ארדו, לשלל המשמערירת שנאשור 
ןתקויך. כעת היה ןיכרלתר של הצןק המצוי, שמצק קת עצמר ןעאןרת המלחמה רהסכמי 

השלרם ללק קרין חיצרני, להצדיא קת אירמר ןקמצערת קרין פנימי, קסלקמיסטי.

היסטוריה כפנורמה

ההתנאשרת ןסקדקת סייעה לסגנר רירושר, חרסני מרןקוכ, למצן קת עצמר, כלפי פנים 
רכלפי חרץ כקחד, כןלם פוגמטי הפרעל נגד ודיאליזם דתי המחשן להתפוץ ןכל וגע, רקת 
מצוים כ"גרום קזרוי מייצן", ןעלת ןוית הכוחית למדינירת החרץ הקמויאקית.18 זמב אצו 
לקחו ההתנאשרת החל מרןקוכ לפערל ןמוץ רןכמה עורצים ןמאןיל כדי לנכס קת הישגי 
המלחמה לעצמר. ן־1983, ןעאןרת ןיארו ןצפרב ארויקה, שנשלטה קז ןידי אים קיל סרנג, 
החל מרןקוכ ןןניית "פנרומת קראטרןו" — קתו זיכורב חדש למלחמה רקלטונטיןה לקנדוטת 
החייל הקלמרני שהאים סקדקת ן־1975 רןתרכה קף נאןו. הפנרומה, שנןנתה ןהשוקת 
"מרזיקרב מלחמת השחורו של המרלדת המנצחת" ןפירנגיקנג, רןסירע מרמחים צפרב ארויקנים, 
נחנכה ן־1989 )עשו שנים קחו כך ִייצקה צפרב ארויקה קת הועירב רהמרמחירת גם לסרויה, 
שןה נחנכה "פנרומת קראטרןו" דרמה(, רהיק מדגישה קת תפאידה רחשיןרתה המכועת של 
התאיפה הקרריוית ןמעוכה רקת חלאר של מפאד חיל הקרריו המצוי דקז — מרןקוכ עצמר. 
הצןת התאיפה הקרריוית ןמוכז הןמה עלתה ןאנה קחד עם המגמה הכללית של התמאדרת 

ןתחילת האוןרת, ןימים הוקשרנים של קראטרןו, רלק ןתרצקרתיהם ןשלהי קראטרןו.

סטייב, Representing Israel, לעיל העוה 12, עמ' 163.  .18
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הפנרומה, על הפרמפרזירת הטרטקליטוית שלה, מדגימה היטן קת התמרורת שהתוחשר 
ןמצוים מקז ימי סקדקת, ןמידה לק מןרטלת כהמשך רכהאצנה של המדינירת שהרק עצמר 
ִהתררה. היק קף מארדדת, הב מןחינה קסתטית רהב מןחינה פואטית, קת הצןירב ההיןוידי של 
הגישה הניקר־ליןולית כשזר נרדדת קל הערלם הפרסט־ארלרניקלי, הוחא מןית מדושם של 
פוידויך הייא רמילטרב פוידמב, רמפנה גן לקתרס הקינדיןידרקליסטי רהקנטי־טרטקליטוי 
שטיפחר רלקסתטיאה הצנרעה שקפיינה קתרס זה. תחת שלטרנר של מרןקוכ נעשתה ההיסטרויה 
עצמה למרצו צויכה, לצרות ןידרו רלתעמרלה לק מרסררית שקינה מתיימות להתןסס על 
תימרכיב, על נוטין ארהונטי קר על קוכירב. על הפיכת "פנרומת קראטרןו" למרנרמנט צוכני 
מעידים דןויר של העיתרנקי המצוי עלי עןד קל־מרחסב לקחו ןיארור ןקתו ןסרף 2010: 
"וחןת ההמתנה מחרץ לקרלמרת הפנרומה זורעה ןאירסאים המרכוים צעצרעים זרלים רדןוי 
סדאית, תכשיטים מזריפים רמדןארת, רכב המןרוגוים, גלידה רפרפארוב — ןאיצרו, שרם דןו 
שאשרו קיכשהר למלחמת קראטרןו, קר לכל מןצע צןקי קחו. הירצק היחיד מהכלל הרק ורכל 
זאב המרכו הדפסי מחשן מפראסלים של מרןקוכ רנשיקים לשעןו, לצד שחאני כדרוגל, קלילי 

פרפ רכרכןי WWF מתחילת שנרת התשעים ]...[".19
ןקמצע המקה התשע עשוה מילקה מצוים תפאיד אטב קך חשרן ןעיצרן הטכנרלרגיה 
רהמרסכמרת הקסתטירת של הפנרומה רןעיאו של הדירומה, צרות קמנרת חדשה, ממןשוי 
"התמרנרת הנערת" רקחו כך הארלנרע, שהתןססה על צירוים ענאיים שנער ןמעגל, ןחדו 
עגרל, ןקמצערת מעוכת מתלים רגלגלים.20 הפנרומרת החדשרת הןיקר לןיטרל הקרטרנרמיה 
הקרפטית של הצרפה, שלפני כב היה ןיכרלתר לשלרט ןקרפני הצפייה שלר, ןויחראר ממרשק 
המןט רןזמב שהאדיש להתןרננרת, רהפכר קרתר "לוכין נייח רפסיןי ןמעוכת מכקנית ששלטה 
ןתזמרב החרריה הקרפטית".21 ן"פנרומת קראטרןו" יש כדי להדגים כיצד גישתר של משטו 
מרןקוכ להיסטרויה ממשיכה קת תרלדרת המדירם, שנתפס כקחת הטכנרלרגירת המוכזירת 
שהןיקר ןמהלך המקה התשע עשוה להתפרוורת המרדל האוטזיקני לפיר הקדם הרק סרןייאט 
קרטרנרמי, חאוב רפעלתני. ןה ןשעה, "פנרומת קראטרןו" מדגימה כיצד הרסררתה מרושת זר 

ןקמצערת יציות קתרס של השתתפרת קאטיןית.
קת יחסר של משטו מרןקוכ להיסטרויה ניתב לקפייב כהחלפה של "גישה" ן"תצרגה". 
שלרשת הפוריאטים המוכזיים ןעשרו הקחורב לכהרנתר של מרןקוכ שרפכים קרו על היןטים 
שרנים רמשלימים של יחס זה לחאו ההיסטרויה. הפוריאט הוקשרב הרק "ןיןלירתאה קלכסנדוינה" 
שנחנכה ן־2002, גלגרל ןב־זמננר של הספוייה העתיאה ןקלכסנדויה שזכה לחסרת של קרנסא"ר. 
עלרירת הןנייה הגןרהרת, כמקתיים רעשוים מילירב דרלו, ִקפשור האמת מןנה מושים שניתב 
לקחסב ןר שמרנה מילירב ספוים, קרלם ןאצן הוכישה הנרכחי, המרשפע מתאצין הוכישה הזערם 

 Ali Abdel Mohsen, “Egypt’s Museums II: The October War Panorama”, Egypt  .19
Independent, October 6, 2010, http://www.egyptindependent.com/news/egypts-

 museums-ii-october-war-panorama
 On Barak, On Time: Technology and Temporality in Modern Egypt, University of  .20

California Press, Berkeley and Los Angeles 2013
 Jonathan Crary, Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth  .21

Century, MIT Press, Cambridge 1992 ,p. 112
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רמעלרירת הקחזאה הגןרהרת של המןנה עצמר, יעןור כשמרנים שנה עד שהספוייה תתמלק 
ןספוים ןמלרק תפרסתה. עןרו היזמים, רןוקשם הנשיק רקשתר, סרזקב מרןקוכ, שהייתה 
הורח החיה מקחרוי הפוריאט, חשיןרתה של הספוייה הייתה נערצה ןוקש רןוקשרנה ןמןנה 
המושים — "פיל לןב" ןפי מןאויר — רןקפשורת לפגרע ןספוייה הלקרמית המצוית, "דקו 

קל־כרתרן", הנמצקת ןאהיו רקשו מנהלה לק נמנה עם מפלגת השלטרב. 
הפוריאט השני המדגים קת העדפת החזרת רהחזית על פני התרכב אשרו ןקרתה ספוייה 
לקרמית, "דקו קל־כרתרן", שן־2006 החלה להעןיו חלא גדרל מקרספיה למשכב חדש ןןקן קל־

חלא שןאהיו. שלרש שנים קחו כך, ןתרם ההעןוה הממרשכת של הקרספים, גילר ההיסטרוירנים 
שמסמכים וןים ששימשר קרתם ןעןו רהיר נגישים לארוקים נמצקים כעת ןתיןרת זכרכית 
כמרצגים מרזיקרניים, רלק כמסמכים קוכירניים זמינים לשימרש. הפוריאט השלישי החל ן־2005, 
עת השיא הקוכירב הלקרמי המצוי, "דקו קל־רת'קקא", מפעל דיגיטציה שקפתני שנרעד לסורא 
כתשעים מילירב מסמכים. ןשיתרף פערלה עם חןות IBM הרעלה לושת הקינטונט לפני 
שנים קחדרת אטלרג דיגיטלי של וןים מב המסמכים הללר, קרלם על מנת להשתמש ןמסמכים 
עצמם יש לפארד קת הקוכירב גרפק. סידרוי הןיטחרב ןקוכירב המצוי היר נראשים גם לפני 
עידב הדיגיטציה רכללר ןדיאת ואע יסרדית, ןירוראוטיה נפתלת, רןמאוים וןים סיורן להתיו 
קת השימרש ןמסמכי הקוכירב לצרוכי מחאו, ןלי לספא הסןו על טעמי הסיורן. קחוי מפעל 
הדיגיטציה הראשחר סידרוי הןיטחרב ערד ירתו רכל חראו הרגןל לשלרש יחידרת קוכירנירת 
ןלןד, קרתב יחידרת הולררנטירת ןירתו למחאור, על פי הצגתר ןמרעד הגשת הןאשה להיתו. 
ןכל שלרשת הפוריאטים, שיארלי תאצין, שימרו רןיטחרב — קר לפחרת וטרויאה הנשענת על 
שיארלים קלר — הןיקר להגןלת הגישה ןפרעל למארורת היסטרויים וקשרניים רמשניים. כמר 
ןפוריאטים קחוים שתרקור לעיל, רכמר ן"פנרומת קראטרןו", מניעה זר מערלם לק הרצגה ןגלרי 
ככזר. נהפרך הרק: היק הרסררתה ןקצטלה של תצרגה גונדירזית רחדישה. יתוה מזקת, קף על 
פי שחרא הקוכירנים, שנחאא כןו ןשנרת השןעים, מחיין קת כל משודי הממשלה להפאיד 
קת מסמכיהם ןקוכירב הלקרמי המצוי רמספא קצטלה של שאיפרת שלטרנית, הרק קינר נקכף, 

רלמעשה עד הירם קיב ןמצוים קוכירב להיסטרויה של המקה העשוים.
לצד — רכפרעל ירצק של — מדינירת המשטו כלפי המחאו ההיסטרוי החזיאה מצוים של 
מרןקוכ ןגישה דרמה גם כלפי כתיןת היסטרויה פרפרלוית, רןפוט זר של מלחמת קראטרןו. 
ןניגרד לגל סוטי המלחמה ןימי סקדקת, רלמורת כמה נגיערת מקרחורת ירתו ןנרשק )דרגמת ימי 
סאדאת של מרחמד חקב מ־2001 קר נסיך האפלה של וקמי קמקם מ־2002(, נמנע הארלנרע 
המצוי ןתארפת מרןקוכ מלעסרא ןמלחמה כנרשק עיאוי. הטעמים שהרשמער להיררצורתה של 
לארנה זר נער מהקמות עלרירת הפאתם של סוטי מלחמה רעד חרסו קפשורת לכתרן תסויט 
קמיב, ןהיעדו מסמכים קוכירניים רתיערד מפרוט של מהלך האוןרת.22 חשרןה לק פחרת הייתה 
התנגדרתר המפרושת רהפעילה של משטו מרןקוכ להפאת סוטים שהציגר קת חלאם של חילרת 
היןשה, ההנדסה רההגנה הקרריוית ןקרפב שעלרל לגנרן קת הןכרוה מחיל הקרריו רממפאדר. 

קל־31  ד'כוק  קל  פי  קל־סינמה  תגקהל  תשכר  קאטרןו  "חון  קל־קרסט,  קל־שוא  קנןק׳   .22
http://www.youm7.com/News.  ,2013 ןקפויל   21 אל־סאבע,  יום  סינק'",  לתחויו 

asp?NewsID=1029161
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הסוט קו הגבורה מ־1998 הרק דרגמק להפאה כזקת שהראפקה ןהרוקת השלטרנרת. וא ןעאןרת 
מהפכת 2011 איןלר מפיאי הסוט קישרו לסיימר רלהאוינר לציןרו הוחן.23

מהפכה במלחמה 

מהפכה קמיתית, קליןק דג'רוג'יר קגמןב, לערלם קינה מתמצה ןניסירב לשנרת קת הערלם; 
ןוקש רןוקשרנה היק ניסירב לשנרת קת הזמב.24 מהפכה כרתןת רמשכתןת קת ההיסטרויה 
ןתנרעה קחת הפרנה אדימה רקחרוה. הסות ההתנגדרת להשלמת הפאתר של קו הגבורה 
)שןמרעד כתיןת שרורת קלר עדייב לק יצק לקאונים( היק דרגמק קחת מני וןרת לשינרי היחס 
ןמצוים כלפי נוטיןים שהרדחאר רדרכקר. הורריזיה ןהןנת המלחמה החלה ימים ספרוים קחוי 
הדחתר של מרןקוכ: ןוקירב לעיתרב העצמקי אל־מצרי אל־יום טענה ןתר של סעד קל־דיב 
קל־שקד'לי, הומטכ"ל המצוי ןזמב מלחמת קראטרןו, שנפטו שןרעיים ארדם לכב, כי הנשיק 
המרדח ניהל נגד קןיה מעוכה דרוסנית למחיאת מארמר מב ההיסטרויה של המלחמה. לדןויה, 
מרןקוכ הדיו קת קןיה מב הנוטיןים הושמיים של המלחמה, מחגיגרת ירם השנה רמ"פנרומת 
קראטרןו", רקף זייף תצלרמים מחדו המצן של סקדקת רשתל קת דמרתר־שלר לצד הנשיק דקז, 
ןמארם זר של קןיה.25 משפחת קל־שקד'לי ממשיכה ןמקמציה להשין קת כןרדר הקןרד של 
הומטכ"ל המנרח, ןיב היתו ןקמצערת פוסרם זיכורנרתיר, שוקר קרו ןמצוים ןקראטרןו 26.2011

התאפרת נרספרת נגד מרןקוכ המרדח לק קיחור לןרק, ןערדר ירשן לןטח ןןיתר ןשקום 
קל־שיח', לפני העמדתר לדיב. ןירני 2011, לדרגמק, הכויז הפרןליציסט הררתיא מרחמד 
חסנייב הייּכל ןוקירב לתכנית הטלרריזיה "מצוים הירם" כי מרןקוכ ִייחס לעצמר מארם מרפוז 
ןהיסטרוירגופיה של 1973 רכי למעשה, תורמתם של קחוים לניצחרב הייתה גדרלה ירתו: 
"המדינה הזקת קינה חייןת דןו לקיש ]...[ ישנם קנשים וקריים ירתו ממרןקוכ לאודיט על 
ניצחרב קראטרןו, כמר סעד קל־דיב קל־שקד'לי רעןד קל־מנעם ויקץ' ]מי שהרןיל קת שיארם 
צןק מצוים קחוי התןרסה ן־1967[ רקחוים. ןכלל, לק וקרי שמישהר יןנה קת הלגיטימירת 

שלר על השתתפרתר ןמלחמת קראטרןו".27 

 14 אל־אהראם,  ל־ל־חיקה",  קל־ןטרלקת  חקיט  פילם  תעיד  ינקיו   25" פהמי,  מצטפק  ד"ו   .23
 .http://www.ahram.org.eg/archive/Cinema/News/118638.aspx ,2011 ןדצמןו

 Giorgio Agamben, Infancy and History: The Destruction of Experience, trans. Liz  .24
Heron, Verso, London 1993, p. 91

קרסקמה ח'קלד, "קןנה קל־פויא סעד קל־שקד'לי — מרןקוכ זרו קל־תקויח' רר־רצ'ע סרותהר   .25
http://  ,2011 25 ןפןורקו  אל־מצרי אל־יום,  מכקנ רר־קל־לדי פי 'ע'ופה עמליקת קאטרןו", 

 www.almasryalyoum.com/node/330166
סעד קל־דיב קל־שקד'לי, חרב אקטובר: מד'כראת אל־פריק אל־שאד'לי, דקו קל־וקיה ללנשו,   .26
 Dina Ezzat, “Saad Eddin El-Shazly: A War Hero Revisited”, Ahram אהיו 2013. וקר גם

 Online, October 6, 2011, http://english.ahram.org.eg/News/23525.aspx
קל־ ןשקום  מרןקוכ  ןאקק  לע'ז  חרל  מדריה  אנןלה  יפגו  "היכל  הייּכל,  חסנייב  מרחמד   .27
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קוןעה חרדשים קחו כך, ן־6 ןקראטרןו 2011, ןירם השנה השלרשים רשמרנה למלחמה, 
רןפעם הוקשרנה זה שלרשה עשרוים שהמלחמה לק צרינה תחת עינר הפארחה של מרןקוכ, 
עוכה המרעצה הצןקית העלירנה, שהנהיגה קת המדינה ןתארפת המעןו מקז התפטורתר 
הכפריה של מרןקוכ רעד מינריר של מרוסי לתפאיד נשיק מצוים, מפגב קרריוי ןרמןסטי שקוך 
שלרשה ימים — המטס המפרקו, הקורך רהיאו ןירתו ןהיסטרויה של חגיגרת הניצחרב ןמצוים. 
ןמשקל־וחרן שעוך העיתרב אל־מצרי אל־יום תלר הנשקלים קת הטעמים לאירם מטס שכזה 
ןכמה סיןרת, רןהב ניסירב של הצןק להפגיב קת ערצמתר רלהטיל קת חתתר על תרשןי העיו, 
שמטרסי F-16 שהנמיכר טרס מעל כיכו תחויו ן־30 ןינרקו רקיימר על המתאהלים עדייב היר 
טויים ןזיכורנם.28 הנרכח הנפאד ןירתו, ןייחרד על ואע המטס, היה חרסני מרןקוכ; פילדמושל 
חרסייב טנטקררי, וקש המרעצה הצןקית העלירנה דקז, העדיף להזכיו ןנקרמר החגיגי ןעיאו 
קת סקדקת. ןירם השנה למלחמה פוסם העיתרב הממשלתי אל־אהראם וקירב עם ד"ו מרנה 
קל־חדידי מקרניןוסיטת אהיו רןר היק טענה שהניצחרב ן־1973 הרק שִקפשו קת המהפכה 
ן־2011. למעשה, קמוה קל־חדידי, המהפכה, שןרששה לןרק שלרשים רשמרנה שנים, הייתה 
מחריןת המציקרת, כיררב שהשינריים החןותיים רהפרליטיים המתןאשים לק התוחשר קחוי 
המלחמה.29 כפי שוקינר, לתרןנתה של קל־חדידי, הארשות ןיב המלחמה לןיב המתחים 
החןותיים שהציתר קת המהפכה )רלהתלאחרירת ארדמרת, דרגמת "מהרמרת הלחם", הנתפסרת 
על ידי מצִוים וןים כחזוה גנולית קר כתחנה הכוחית ןדוך למהפכת ינרקו 2011(, יש ללק 
ספא על מה לסמרך. תרןנה זר וֹררחת ירתו רירתו ןאון מצִוים וןים רתרומת למיארד תשרמת 

הלן ןהיסטרוירגופיה של המלחמה כשדה פערלה פרליטי חשרן.

הקרב על הארכיון

הורריזיה הןתו־מהפכנית ןכתיןת תרלדרתיה של מלחמת קראטרןו אשרוה גם ןכך 
שןעשרו הקחורב, רןעיאו לאוקת סרפר, ןמלקת שלרשים רקוןעים שנה למלחמה, הרסו החיסירב 
מעל מסמכים וןים הערסאים ןה רןמגעים שאדמר לה קר ןקר ןעאןרתיה, רהם נחשפים לעירב 
הציןרו ןקוכירנים שרנים ןערלם. לק וא תרכני המסמכים עצמם קלק גם קרפני חשיפתם 
מציעים תרןנרת מעניינרת רחדשרת ןדןו יכרלת הגישה לעןו רןדןו התפלגרתה הלק־שררירנית. 
ןקפויל 2013, למשל, פרוסמר ןקתו ריאיליאס שני מילירב מסמכים מקוכירב הטלגומרת של 
איסינג'ו ןשנים 1973–30.1976 מאצת המסמכים הללר, הערסאים ןמלחמה, התפוסמר כןו ןירלי 
2011, ןידי משוד ההיסטרוירב הוקשי של מחלאת המדינה של קוצרת הןוית.31 קדם הקררוד, 

Sarah Carr, “What is Looming in the Air?”, Egypt Independent, October 6, 2011, http://  .28
 www.egyptindependent.com/news/what-looming-air

 Abdel-Rahman Hussein, “The War of Memory: State Media’s Twist on a Mubarak-less  .29
6 October”, Egypt Independent, October 6, 2011, http://www.egyptindependent.com/

 news/war-memory-state-medias-twist-mubarak-less-6-october
 Plus D: Public Library of US Diplomacy”, http://search.wikileaks.org/plusd/  .30

 United States Department of State, Foreign Relations of the United States, 1969-1976,  .31
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הממרנה על תיא המזוח התיכרב ןמשוד ההיסטרוירב רמי שהרפאד על עויכת ארןצי המסמכים 
הקמרוים, השררה קת הפוסרם לעויכה של סוט שצרלם מנארדרת מןט וןרת רכעת יש לזאא 
ממנר נוטין מצרמצם המתכתן עם התמרת המוכזירת ןמחאו ההיסטרוי.32 קלק שההשררקה 
ןיב קרפב הפוסרם המרגןל שהציע משוד ההיסטרוירב הוקשי של מחלאת המדינה של קוצרת 
הןוית לןיב הגישה הןלתי מרגןלת שהציע ריאיליאס מחדדת קת הןנת המניפרלציה הגלרמה 
ןכל חשיפה חלאית, מניפרלציה שהקחוקים לה קינם מנסים כלל להסתיוה רקף מסגננים קרתה 
כקסתטיאה ארלנרעית, כפי שערלה מדןויר של הקררוד. כך קר כך, קינטלאטרקלים כקל־אעיד 

וקר ןפוסרם מסמכי איסינג'ו עדרת נרספת להיעדו שאיפרת דרמה ןקוכירנים המצויים.33 
עןרו היסטרוירנים מצִוים, השררקה מטוידה הוןה ירתו התקפשוה ןעאןרת פוסרם 
מסמכי רעדת קגונט ןישוקל ןספטמןו 2012. ירם לקחו הפוסרם ןעיתרב הארץ,34 לפחרת 
קוןעה עיתרנים מצויים מוכזיים פוסמר ןהוחןה קת דןו החשיפה רכב מןחו ממסאנרת 
הררעדה.35 נציגי החןוה הקזוחית המשתתפים ןדירנים על ניסרח חרא קוכירנים חדש, ןמסגות 
רעדה שהראמה ן־2011, כןו התלרננר ןעןו על כך שמסמכים הנרגעים למלחמרת שהתחרללר 
ן־1967 ר־1973 לק הרפאדר ןקוכירב הלקרמי כחרא,36 רהנהלרת הספוייה הלקרמית המצוית, 
"דקו קל־כרתרן", רהקוכירב הלקרמי, "דקו קל־רת'קקא", החור החזיאר קחויהם.37 פוסרם דירני 
רעדת קגונט ןישוקל ִקפשו להם להעלרת שרן קת הנרשק, הפעם ןקרפב נראן ירתו. ח'קלד 

 Volume XXV: Arab-Israeli Crisis and War, 1973, United States Government Printing
Office, Washington, 2011, http://static.history.state.gov/frus/frus1969-76v25/pdf/

 frus1969-76v25.pdf
 Adam Howard, “Revisiting the 1973 Arab-Israeli War: Revelations from the U.S.  .32
 Archives”, The London School of Economics and Political Science Middle East Centre
Blog, December 5, 2011, http://blogs.lse.ac.uk/mec/2011/12/05/revisiting-the-1973-

 arab-israeli-war-revelations-from-the-u-s-archives/
קל־אעיד, "חון קאטרןו", לעיל העוה 2.  .33

פורץ  על  ההתועה  מדרע  להןיב:  ניסר  ןררעדה  נחשפים;  קגונט  רעדת  "דירני  כהב,  גילי   .34
http://www.haaretz.co.il/news/  ,2012 ןספטמןו   20 הארץ,  לוה"מ",  הגיעה  לק  המלחמה 

 politics/1.1827203
וקר, למשל, מרחמד חקמד, "קסוקקיל תנשו ל־קרל מוה מחקצ'ו ג'לסקת 'לגנה קגונט' חרל   .35
http://www.shorouknews.com/news/ ,2012 הזימה חון קאטרןו", אל־שרוק, 21 ןספטמןו
view.aspx?cdate=21092012&id=15e98524-b2e8-483e-8eb5-583b30e67e05; מרחמד קל־
קלק  נרריה  סרקויח'  נאלרק  קל־סרפית  קאטרןו:  חון  ענ  גדידה  קסוקקיליה  "רת'קקא  ןחיוי, 
http://today.almasryalyoum.com/article2.  ,2012 ןספטמןו   21 אל־יום,  אל־מצרי  מצו", 

aspx?ArticleID=354096
 Sayed Mahmoud, “Culture Minister Initiates Debate on New Archives Law”, Ahram  .36
Online, July 5, 2011, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/18/0/14741/Books/

 Culture-minister-initiates-debate-on-new-archives-.aspx
 “Egypt Library Czar Calls for New Archives Law,” Ahram Online, January 18, 2012,  .37
http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/18/32061/Books/Egypt-library-czar-calls-

 for-new-archives-law.aspx
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פהמי, הערמד ןוקש המחלאה להיסטרויה ןקרניןוסיטה הקמויאקית ןאהיו רמי שמנהל מקןא 
עאשב לקכיפת חרא הקוכירנים על גרומי הןיטחרב, טעב ןמקמו שזכה להשפעה ניכות:

קוןעים שנה חלפר מקז מלחמת קראטרןו, רכל קרתר זמב, המארו ההיסטרוי העיאוי שלנר 
על המלחמה היה ישוקל. כפי שהמקמו ןהארץ מוקה, ישוקל מפוסמת ןסדיורת מסמכים 
פרליטיים רקחוים, קפילר מסמכים חסריים. לערמת זקת, ההיסטרוירנים שלנר נקלצים 
להתןסס קך רוא על מארורת זוים ןכתיןתם על המלחמה קר על כל קיורע מוכזי קחו. 
משוד ההגנה המצוי קינר משחוו מסמכים צןקיים, גם לק מסמכים ןני כמה עשרוים 
]...[ לפיכך, כל ספוי ההיסטרויה ןעוןית — קני חרזו, כל הספוים ןעוןית — הערסאים 
ןמלחמרת נגד ישוקל קינם מתןססים על מארורת מצויים קלק על מארורת מקוצרת 

הןוית, ןוית המרעצרת, צופת, קנגליה, רקפילר ישוקל.38

ןמקמו זה רקחוים מנסה פהמי לחשרף קת הכשלים הטמרנים ן"שיארלי הןיטחרב" המרנעים 
קת פוסרם המסמכים, לעתים תרך שימרש ןהיגירב הןיטחרני נגד עצמר, למשל ןטענה כי 
ישוקל — מדינה הידרעה ןהתחשןרתה הכפייתית ןשיארלי ןיטחרב — מפוסמת מסמכים צןקיים 
דרראק כדי לערוו דירב ציןרוי, להפיא לאחים רכך לחזא קת ןיטחרנה.39 ניתב כמרןב לחלרא על 
הניתרח הזה: ספור של יגקל איפניס על מלחמת ירם הכיפרוים, 1973 – הדרך למלחמה, שוקה 
קרו ןשנת 2013, טרעב כי התמאדרתה של ההיסטרוירגופיה הישוקלית ןהיןטים הצןקיים 
רהמרדיעיניים של המלחמה, רהתןססרתה ןעיאו על קוכירב צה"ל, הסיטר קת תשרמת הלן 
מקחוירתר של הדוג המדיני לפורץ המלחמה לקחוירתר של הדוג הצןקי. קוכירב הרק חון 
פיפירת: כקשו הרק ממאד קת תשרמת הלן ןנרשק קר ןמרשק מסרים, הרק מסיט קרתה משרוה 
של נרשקים רמרשקים קחוים.40 קרלם חשרן לזכרו כי קלר הב צורת של עשיוים: ןיארות על 
מנגנרני ההחוגה רההסתוה של הקוכירב מתקפשות וא כקשו איים קוכירב פתרח )יחסית( שניתב 
לןאור. רעןרו פהמי, קזכרו ישוקל הרק ןעיאו קמצעי וטרוי המקפשו לר לדןו עם מנגנרני 

הןיטחרב המצויים ןשפתם־שלהם.
לוגע אל, ןיב ינרקו 2011 לירלי 2013, נהנר היסטרוירנים מצִוים מתהרדה חסות תאדים 
ןעת שהשמיער קת עמדרתיהם. יכרלתם למלק פתקרם תפאיד מוכזי כקינטלאטרקלים שדעתם 
נשמעת ןציןרו הייתה אשרוה ןכך שקזוחים וןים ןוחןי הערלם העוןי שמער קת "משא כנפי 
ההיסטרויה" רהיר עוים לחשיןרתה.41 מחקרת "הקןין העוןי", כך נטעב לק קחת, סימנר קת 

 Khaled Fahmy, “How Do We Write Our Military History?”, Al-Ahram, April 14, 2013,  .38
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/4/0/69229/Opinion/How-do-we-write-our-

 military-history.aspx
http://www.  ,2013 ןקפויל   12 אל־שרוק,  קל־חוןי?",  תקויח'נק  נכתן  "כיפ  פהמי,  ח'קלד   .39
shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=12042013&id=1b319bb7-f981-4386-

 af03-a20fb10c7592
קיפניס, 1973 — הדרך למלחמה, לעיל הערה 6; על האשו ןיב ִקוכרן לןיב השכחה רמחיאה וקר   .40

תרמו גודי, אבן, נייר, האיןרץ המקרחד, תל־קןין 2011.
פהמי, ”?How Do We Write Our Military History“, לעיל העוה 38.  .41
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"הרלדתה מחדש של ההיסטרויה"42 קר קת "אץ אץ ההיסטרויה"43 )"אץ ההיסטרויה" ןמרןב 
שפונסיס פרארימה ִייחס למרשג זה ןתרם המלחמה האוה(:44 דמראוטיה ליןולית רכלכלת 
שרא חרפשי כןו קינב הקרפא הקפשוי היחיד להתפתחרת החןוה הקנרשית. הקפשורת לדמירב 
חרפשי מטלקרלרגיה של העתיד נגזות מב העמדה החדשה כלפי העןו. רקמנם, על ואע זה, 
רכתגרןת־נגד לויארב ההיסטרויה מתרכב תחת שלטרנר של מרןקוכ, שינתה המהפכה קת מעמדר 
של העיסרא המחאוי רהחרןןני כקחד ןהיסטרויה רןעןו רקת משמערת התיערד ןהררה רלמעב 
העתיד. ןניגרד לעמדה הפונרקידית ןתארפתר של מרןקוכ כלפי כל תיערד, רןעיאו כלפי תיערד 
ריזרקלי, קנר עדים מקז המהפכה לגל של תיערד רִקוכרן שהחל ןתיערד ההררה המהפכני )תיערד 
ההשתתפרת ןעצורת רןהפגנרת, כתרןרת גופיטי, כורזים( רהמשיך ןיציות קוכירנים חדשים 
רקתוי נרסטלגיה קינטונטיים המוכזים מסמכים רןעיאו תמרנרת חדשרת רישנרת.45 מלחמת 
קראטרןו זרכה לייצרג ון ןקתוים קלה, ןיב היתו משרם שמצד קחד היק נתפסת כקיורע אדרם 
דיר כדי להיחשן "היסטרוי" רמצד קחו שוד ממנה תיערד מגררב, לוןרת האלטרת של שידרוי 
ודיר, סוטרנים, תצלרמים רמסמכים. רכך, ןירם השנה השלרשים רתשעה למלחמה חנך קתו 
הנרסטלגיה הגדרל "מצוים של פעם" קת שות המרלטימדיה החדש שלר ןשידרו חרזו של 

תכנית ודיר מקראטרןו 1973 המתקות קת חציית התעלה.
לצד הקוכירנים הקלטונטיןיים החדשים הללר ממשיכים לפערל הקוכירנים הררתיאים, 
שנעשר לשדה האון שןר מתוחשת מקז וקשית 2011 המעוכה על עיצרן עתידה של מצוים. 
ןמהלך שמרנה עשו הימים הוקשרנים למהפכה, רןתארפת המעןו לשלטרב קזוחי תחת הנהגת 
המרעצה הצןקית העלירנה, עמדר קוכירנים קלה ןמוכז הקיורעים ןמצוים, למשל ןעת הדחת 
מרןקוכ, כקשו מפגינים הסתעור על קוכירני המנגנרב לןיטחרב הפנים רהמשטוה כדי לקתו 

מסמכים מושיעים שיפלילר קת נציגי המשטו הישב, לפני שקלה יספיאר להשמידם.46
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סיכום

מדינת הלקרם המרדונית נרטה לשקרן צידראים לאירמה מדם ןניה, רמלחמת קראטרןו 
סיפאה קת ההזדמנרת הקחורנה לארוןב של קלפי — רלפי העוכרת מסרימרת, עשורת קלפי — 
מצִוים, מה שמסןיו קת מוכזירתה ןכל נוטין הטרעב ללגיטימציה פרליטית ןמצוים. רקכב, 
נוטין המלחמה מקז 1973 רעד 2011 היה לנדןך המוכזי ןיציותם רןשימרום של ההסדוים 
הפרליטיים, הכלכליים רהתוןרתיים שאשור קת מצוים ןעןרתרת ןלתי פרומליים לתעשיית הנפט, 
לכלכלה הניקר־ליןולית הגלרןלית רלמשןוים שפאדר קרתה ןסרף העשרו הארדם רהתניער קת 
המהפכה ן־2011. מעןו לןויתרת החדשרת, קחת ממרושרתיה החשרןרת של המלחמה הייתה 
קרתה קי־פרומלירת עצמה שהייתה ןשנרת השןעים לכרח שארדד לעאורב פערלה רקוגרב לגיטימי 
רקפאטיןי ןזיוה הגלרןלית רמקרחו ירתו גם ןתרך מצוים. איסינג'ו היה ןיב הוקשרנים — לצד 
חלרצי הדה־וגרלציה הכלכלית ןשנרת השןעים — שהןינר רניסחר קת כרחה הארנסטוראטיןי 
של העמימרת ןתחרמים קחוים, רקף ןיב הוקשרנים שהציער קת המעןו מגישה של "פתורב 
סכסרכים" לגישה של "ניהרל סכסרכים" )שמחיוה, כמר ןמאוה של מלחמת קראטרןו, הרק 
לעתים התלאחרת קלימה(. סקדקת קימץ קת צרות ההתנהלרת הזקת קחוי המלחמה; ןימיר 
רןימי מרןקוכ לןשה קי־פרומלירת זר חזרת מצוית ייחרדית רנעשתה לקחד הכרחרת המוכזיים 
ןשרוה של תחרמים, החל ןהתפתחרת הקרוןנית, עןרו דוך קפשורירת הגישה לקוכירב רכלה 
ןכתיןה ההיסטרוית רןשימרש ןתרצויה של כתיןה זר לצרוכי ההררה. קרלם הייתה זר, כקמרו, 
קי־פרומלירת מרכחשת, כזר שפיעמה מקחרוי חזרת של מדינת חרא חזאה המאיימת סדוי ִמנהל 

תאינים, גקה ןהיסטרויה המרדונית שלה רמציגה קרתה לכל דרוש.
הארוים ההיסטרויים הנמשכים מהמלחמה שהתחרללה ן־1973 למשטו שעועוה המהפכה 
ן־2011 מסייעים להןיב מדרע פרעלים כירם ןמצוים כרחרת המנסים לשןש קרתם קר לשדו 
דוכם מסוים חלרפיים קל העןו רממנר קל העתיד. דינמיאה זר מציןה קת הקוכירב כנארדה 
קוכימדית חדשה לעשייה פרליטית. קם ןעשרוים הקחורנים פיתחר היסטרוירנים, רןפוט קלה 
הפרעלים ןהאשוים ארלרניקליים רפרסט־ארלרניקליים, "הומנריטיאה של חשד" כלפי הקוכירב, 
היסטרוירנים מצִוים מציעים כעת קרפא חדש לחשיןה על האשו שןיב הקוכירב לעשייה 
הפרליטית. שקלרתיהם התמימרת לכקרוה "מהר קוכירב?" ר"למי שייך הקוכירב?", התעאשרתם 
על כך שהקוכירב שייך לציןרו, רלק לשלטרב, רנכרנרתם להתגייס לשרורת שרמוי הסף של 
הקוכירב רלהירת לקרתם קוכרנקרטים שןעאןרת ז'א דוידה קנר נרטים לאדם ןחשדנרת47 — כל 
קלה מציןרת קת הקוכירב כמערז חשרן ןמקןא על עיצרן שדה התוןרת, דעת האהל רןסיסי 

הלגיטימציה הפרליטית.
קרלם חראוי היסטרויה המחזיאים ןהשאפרת ליןולירת לק היר היחידים שהתגייסר למקןא 
זה. משעה שהָפָסָדה שניסח סקדקת רפיתח מרןקוכ, קרתה גישה פנרומית להיסטרויה, התגלתה 

Documents”, Egypt Independent, March 18, 2011, http://www.egyptindependent.
com/news/al-adly-denies-ordering-live-fire-against-protesters-burning-state-security-

 documents
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כאליפה ויאה רנדחתה ןידי הכרחרת המהפכניים, החלר כרחרת חדשים להסתעו על הקתגו של 
ניכרס העןו רעיצרןר. ןשנת שלטרנם היחידה ניסר "הקחים המרסלמים" לותרם קת העןו, רןכלל 
זה קת מלחמת קראטרןו רקת הקוכירנים השרנים שמסמכיה שמרוים ןהם, לאידרם סדו הירם 
הקסלקמיסטי שלהם. כך, למשל, ןירם השנה השלרשים רתשעה למלחמה טעב מרחמד ןדיע, 
המדויך הכללי של התנרעה, כי יש לייחס קת "הניצחרב המןויא" ן־1973 לחזותם ןתשרןה 
של קלפי מצִוים רלהתאוןרתם לקל.48 ניסירב זה להכניס קת מלחמת קראטרןו ןקרהלה של 
תרוה היה לק וא קחד הוגעים הוקשרנים שןהם החלר שליטי מצוים החדשים, שמערלם לק 
הפגינר ארדם לכב ענייב ןכתיןת היסטרויה מרדונית, להעניא פושנרת משלהם לצמתים מוכזיים 
ןדןוי ימי המקה העשוים, קלק גם יויית פתיחה למהלך וחן הוןה ירתו. ןקמצערת הוטרויאה 
ההיסטרוירגופית החלר נציגי התנרעה לעשרת שימרש נמוץ ןמלחמה — רהם ממשיכים לעשרת 
זקת גם לקחו הדחתם ןידי הצןק, למשל ןהצהורתיהם שןכררנתם לתפרס מחדש קת השלטרב, 

כפי שסיני שרחווה מהכיןרש הישוקלי ןעאןרת המלחמה.49
זמב אצו לפני סילראר של מרוסי מקומרב הנשיקרת פתח שו התוןרת החדש מטעם 
"הקחים המרסלמים" ןסדות מינריים גרופת שנרעדה להרציק קת ניהרל הספוירת רהקוכירנים 
המוכזיים מידי הקינטלאטרקלים החילרנים שעמדר ןוקשם רלהעןיור לידי גרומים המארוןים 
לתנרעה.50 מהלך זה כלל לק וא מינרי מנהלים חדשים לקוכירב הלקרמי רלמרסדרת דרמים קחוים 
קלק גם פיטרוים של פאידים מב הדוג השני, השלישי רקף הוןיעי, לק קחת ןקישרב לילה, 
רהחלפתם ןקנשי שלרמם של "הקחים". תגרןת הכרחרת החילרניים לצעדים הללר ןמיאורארסמרס 
של הקוכירב ניןקה קת ההתפתחרירת הןקרת ןזיוה הלקרמית: ןכמעיב תגרןה מרתנית פנר 
היסטרוירנים רפאידי קוכירב קל הצןק ןןאשה שִייאח לידיר קת ניהרל הקוכירנים ריגב עליהם 
מפני ה"קח'ררנה" — ההשתלטרת הקסלקמיסטית. ןמאוה זה שימש הקוכירב כעמדה אדמית 
של ההיסטרויה שתתוחש רתקרוכן ןר. ןמרןב זה, הקוכירב מסמב כירם קת האצה המדמם 
של ההיסטרויה ןקזרו. הקוכירב קינר וא סמל לפרטנציקל המהפכני רהמשחוו של העיסרא 
ןהיסטרויה קלק גם למןרקרת הסתרמים של המהפכה רלפרטנציקל הפשיסטי שלה. קם כב, 
למורת תאררתיר של קל־אעיד, דרמה שלפי שעה הספורת קינה יכרלה להשתחוו מלשקת על 

כתפיה גם קת מעמסת הכתיןה ההיסטרוית. 
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