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 דורון פלדמןמגיש: 

 בנושא: "" עבודה סמינריונית לתואר שניחיצוני  –ההתנקשות בלורד מוין בראי המודל המערכתי 

 תקציר

, שר המדינה (Walter Guinness Edward Moyne) מוין ההתנקשות בלורד וולטר גינס אדוארד

אליהו על ידי שני פעילי תנועת הלח"י,  1944הבריטי למזרח התיכון, בוצעה בקהיר בחודש נובמבר 

ישוב היהודי הי צורי, לקראת סיומה של מלחמת העולם השנייה וכחלק ממאבקחכים ואליהו בית 

י הארגונים בתקופה זו נהיר היה לנציגי היישוב היהודי הרשמיים, למנהיגבארץ ישראל לעצמאות. 

, שהמציאות הגיאופוליטית האזורית בארץ ישראל ואף במידה מסוימת לציבור היהודי 1הפורשים

 .   לפעולמבחינתם , ועל כן הייתה זו שעת כושר מתאימה הקרובזמן העתידה להשתנות בטווח 

חלקן בעלות חשיבות , מנקודת המבט של ארגון הלח"י, לפעולת ההתנקשות היו מספר מטרות

לקדם את  הייתההמטרה המרכזית של הפעולה במידה פחותה. היו חשובות חרות א בעוד רבה

מלחמת ההתשה של ארגון הלח"י בבריטים, ובעיקר להביא למיקוד תשומת הלב הבינלאומית 

באופן זה,  .מארץ האבותסילוק הבריטים שהדבר יזרז את  בשאלת ארץ ישראל, תוך ציפייה

 פעולת ההתנקשות השפיעה אולם, יתאפשר ליישוב היהודי לממש את ריבונותו בארץ ישראל.

דעת הקהל הפעולה עוררה הדים בקרב . של היישוב היהודי הנוספותבזירות המאבק  באופן נרחב

משלת בריטניה משל  עמדותיהןהמצרית, היישובית, הבריטית וכן היא השפיעה במידה רבה על 

 לה הבינלאומית ביחס לסוגיית ארץ ישראל. והקהי

פעולת ת מחלוקת האם ובאיזה אופן השפיעה קיימהאקדמי מחקר קרב הבלמרות האמור לעיל, 

מארץ ישראל, בחודש מאי בסופו של דבר ההתנקשות על החלטתה של ממשלת בריטניה לסגת 

ופגעה באינטרס ם נסיגתגרמה דווקא לבריטים לעכב את  , או שמא פעולת ההתנקשות1948

האם ובאיזה אופן פעולת ההתנקשות  את השאלה ןובחנסה ללפיכך, בעבודת מחקר זו א הציוני.

לממש את היעד שבשמו בוצעה הפעולה. כאמור,  לארגוןמוין אכן סייעה של ארגון הלח"י בלורד 

ת את תהליך נסיגבדרך זו להביא למיקוד תשומת הלב הבינלאומית בשאלת ארץ ישראל ולהאיץ 

                                                           
  -הכינוי שניתן ביישוב היהודי בארץ ישראל לארגונים הצבאיים אשר נותרו מחוץ למסגרות הרשמיות של היישוב  1

 אצ"ל ולח"י.



למקד את תשומת הלב של  סייעהאכן השערתי היא כי פעולת ההתנקשות  הבריטים ממנה.

האם  חד משמעילא ניתן לקבוע באופן עולם בסוגיית ארץ ישראל. אולם, המעצמות בריטניה ו

ק הרחיקה את נסיגת הבריטים של היישוב היהודי ורהסבה נזק לאינטרס סייעה או שמא הפעולה 

 . בנושא זה בעתיד נדרש לקיים מחקר המשך מהארץ. לפיכך,

תורת המערכות חיצוני הנגזר מ-במודל המערכתי אסתייע, את השערת המחקרלבחון על מנת 

המודל יסייע לבחון כיצד חתר ארגון  שלו.הכללית של לוחמת הגרילה ואתמקד בהיבט המבצעי 

לקראתה והשפעותיה של , ההכנות שנלוו באופן מערכתי, באמצעות פעולת ההתנקשות הלח"י

פעולת לבחון האם  , המודל יסייעכלומר .לה לממש את היעדים והמטרות שהוגדרו, עצמה הפעולה

עולה פה, או שמא ההתנקשות אכן קירבה את הכרעת סוגיית ארץ ישראל לטובת היישוב היהודי

  . שאלה זוסביב  דחתה את הקץ

 

 

 


