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והיסטוריוגרפיהמיתוס

א
מלחמתאיןזוומבחינה,שלהןהפוליטייםהמיתוסיםאתיוצרותלאומיתלעצמאותמלחמות

העצמאותמלחמתשלהמרכזייםהפוליטייםהמיתוסיםאחד.דופן-יוצאתישראלשלהעצמאות

וממשלתהיהודיהיישובהנהגתבין,'קנוניה'האו,המוקדמתהחשאיתההסכמהמיתוסהוא

ותוצאותיהמהלכההיו,זהמיתוספי-עלן.הארץחלוקתבענייןעבדאללההמלךלביןישראל

,בתמיכתהולמעשה,בידיעתהשנתגבשה,הסכמהאותהשליוצאפועלהמלחמהשלהמדיניות

לשאיפותיהםמשותפתהתנגדותומתוךהפלסטיניםהערביםחשבון-עלוזאת,בריטניהשל

שלהמובהקכסוכנהעבדאללההמלךשלבתדמיתונעוציםזהמיתוסשלשורשיו.הלאומיות

-ארץאתלנחלתולספח,מוסתרות-הבלחי,המסורתיותובשאיפותיוהתיכון-במזרחבריטניה

מקור.'הגדולהסוריה'שליטבכתרלזכותחתירתובמסגרת,הערביחלקהאתלפחותאו,ישראל

התנועהראשילביןעבדאללהביןשנרקמוהמדיניהפעולה-שיתוףקשריהואזהלמיתוסאחר

,1946מאז,ביניהםשנוצרהאינטרסיםומפגש30-השנותמראשיתהיהודיוהיישובהציונית

שלהמוקדמתההתייצבותנסיבותנוספואלהעל.יהודיתמדינהוהקמתהארץחלוקתבעניין

וחידוש,ביניהןירושליםשללמעשהחלוקהתוך,המדינותשתיצבאותביןהלחימהחזית

עדייןהיתהשהמלחמהשעה,1948באוגוסטישראללממשלתהמלךביןהדיפלומטייםהמגעים

ישראלביןהארץשללמעשהבחלוקההמלחמהשלסיומה.החזיתותבשארמהכרעהרחוקה

ולאוריפורתליהושעוכןזהבנושאברעיונותיואותיושיתףמזמנולישהקדיש,כהןלגבריאלנתונהתודתי* שליהיאלדבריםהאחריות;הסופיבגיבושוליסייעווהערותיהםהראשונהבגרסתוהמאמראתשקראו,כיאלר

.בלבד

".י.1:וכן;125-135'עמ,[966אביב-תל,מחר,היום,אתמול:ישראלכטחון'בר[120
Aג(,. .

Shlaim

. co//u.Yiotl

'קנוניה'בדברברשלטענתואתדוחהם"של.1,1".101.(,(זו1988Columbia.1.קק.122-[22.59().238-233

וראה.לגישתובאשרספקמשאיריםאינםותוכנוספרושםאך,(ס"א,זהבמונחמשתמשאינוכללברכי-אם)

1987M:קק.142-[44:עוד , - r /rl ulr (

Rl

c (t/iti (t, y Ncw York,')0/,11-םBit-r/l"1/'7,Flapan.5;רענן'מ:וכן,

גזיתמרדכי,אורןאלחנןבהשתתפות,זובסוגיהויכוחראה,1977בפברואר23,השבועדבר,'כירושליםקנוניה'

314;39-45'עמ,(1988אוקטובר-ספטמבר)3[3-3[2;39-44'עמ,(1988מארס)311מערכות,שיפטןודן

.43-44'עמ,(1989פברואר-ינואר)



1948,עבדאללההמלך

,המלחמהלפניכברשראשיתם,ליהודיםהמלךביןמדינייםמגעיםשלוחשיפתםהירדן-לעבר

תימוכיןלכאורהסיפקואלהכל-שלוםהסכםעלומתן-למשאסופהלקראתהתפתחוואשר

.ישראל-ומדינתהיישובלהנהגתהירדן-עברשליטביןמתמשכתהבנהשללדימוינוסףוחיזוק
כחלקבישראלהפוליטיתהקשתקצותמשנילאישורהמלחמהלאחרזכתהזופרשנות

מנקודת.המלחמהשלהמדיניותתוצאותיהעםהשלמה-אישלוכביטויבממשלהממאבקם

להשתלטהיסטוריתהזדמנותבמלחמההוחמצה,החרותתנועתידי-עלשיוצג,הימיןשלראותו

ויתורנעשהכינטעןואף,המנהיגיםשלאמונתםוחוסרליבםמורךבגללוזאת,הארץכלעל

-עלשיוצג,השמאלאצל.זרשלטוןלטובתהמולדתמאדמתחלקעלכפרהוחסרמוצדק-בלתי

סיפוחעםוהשלמתהכולהירושליםמכיבושישראלממשלתשלהימנעותהנתפרשה,ם"מפידי

במזימה,האימפריאליזםעםהפיאודליזםשללקשרכעדותירדןלממלכתהמערביתהגדה

הריאקציהוסמלהמובהקסוכנה,עבדאללההמלךעם-בריטניהבהשראת-שנרקמה

העםשלזכותוקיפוחאתהדגישו,המועצות-בריתבהשפעת,הקומוניסטיםואילו.הערבית

,הציונותשלהמשולשתהקנוניהבתוקףמשלוריבוניתבמדינהעצמיתלהגדרההפלסטיני

2.והאימפריאליזםהריאקציה

המלךויריביבכללההאשמיהביתאויביבהשראתשנכתבה,הערביתבהיסטוריוגרפיה

עלעבדאללההמלךנגדחמורהיסטוריאשמהלכתבבסיסזהמיתוסהפך,בפרטעבדאללה

חייםהשקפת,בגין'מ;333-334'עמ,י"תשאביב-תל,ראשוןמעשר,(אלדד)שיים'י:ראה,הימיןטענותעל2
גולן'א;16-17'עמ,ד"תשיאביב-תל,ומוצאמיצר,מצור,ל"הנ;38-39'עמ,1952אביב-תל,לאומיתוהשקפה

4'מלחמתשלהמדיניהרקע',בנטוב'מ:ראה,השמאלטענותעל.194'עמ,1978ירושלים,בגין,נקדימון'וש

כרוזעלח"דו;832-848,880'עמ,1955אביב-תל,ובעמיםבישראלומלחמהצבא,(עורך)רענן'צ,'העצמאות
,גנזך,1948בנובמבר29,לשמעוניהחקראגףתזכיר;1948אוקטובר,התיכוןבמזרחהקומוניסטיותהמפלגות

וכן,59-60,63-64'עמ,1974חיפה,אתחאד-אלעלאעאמאון'לאת'ת,שעביומיאת,תומא'א;15/2569/15/130
.ואילך67'עמ



סלעאברהם

שלהרשמיתהישראליתההיסטוריוגרפיהשליחסה3.בפלסטיןהערבי-הלאומיבענייןבגידתו

מדיניתהבנהשלמקיומהלחלוטיןמתעלמתשאינהאף.יותרמורכבזולסוגיההמלחמה

הישראליםההחלטותמקבליעלשוליתהשפעהלהמייחסתהיא,עבדאללההמלךעםמוקדמת

שלהראשוניםבחודשיםרקזאתואף,והאסטרטגיתהמבצעיתברמההמלחמהניהולועל

4.האזרחיםמלחמת

עבדאללההמלךעםישראלוממשלתהיהודיתהסוכנותיחסיבסוגייתההיסטוריהעניין

בשניםישראליםחוקריםשפרסמוזהבנושאמחקריםשלבשורהמשתקףהעצמאותבמלחמת

משתקףהזמיניםהמקורותניצולובמידתבדגשים,בגישהאלהחוקריםביןהשוני5.האחרונות

ביניהםההבדלים;המלחמהבמהלךהירדן-ועברישראלליחסיבאשרשלהםהשונותבתיזות

בשלביםותוכניותיהםלעמדותיהםהןהצדדיםביןהמוקדמתההבנהשללמהותההןנוגעים

.העצמאותמלחמתשלהשונים

כברקיבלהארץחלוקתעללעבדאללההיהודיםביןכתוב-הבלחיההסכםכיטועןפפהאילן

שלהטריטוריאליתהמפהאתלמעשהועיצב,בריטניהשלהמלאגיבויהאתהמנדטסיוםלפני

היתהבריטניהכישלייםלאביפפהביןדעים-תמימותקיימת.המלחמהבסוףישראל-ארץ

ם"האושלהחלוקההחלטתאתלהכשילההאשמית-הציוניתבהסכמהוערמומיתסמויהשותפה

עללהסכםלהגיעהצליחולאוהיהודיםעבדאללהכיגורספפה.פלסטיניתמדינההקמתולמנוע

ון'גהאחיםטענתאתלמעשהמאמץפפה.הקרב-לשדההשאירועליהההכרעהואת,ירושלים

העולםבהכרתלזכותכדי,ירושליםאתלכבושמלכתחילהתכנןעבדאללההמלךכיקמחיודוד

ספרזהו.1968עכו,קדם-אלמערכתקאיד,תל-אתעבדאללהכראת'מד:פלסטיןת'כארת,תל-אתעבדאללה3
שלהאישיחלקולתיאורהנוגעבכלבעייתיהואהיסטוריכמקוראולם,שבוהמקורייםהמסמכיםבשל,חשוב
תרגומווראה.'קנוניה'בדברהלגיוןשלהבריטיוהפיקודעבדאללההמלךנגדהחוזרותטענותיואוהכותב
-ארועבדערביה-אלאמעה'ג-אלאסראר,דאלי-אדוחיד.1960אביב-תל,תל-אתעבדאללהזכרונות,העברי

.1966צידון,פלסטיןוקליתהאשמיון-אל,'צאיעאניס;259-288'עמ,1982קהיר,עזאםרחמן
תל,שניחלק,ג,ההגנהתולדותספר,(עורכים)ואחריםסלוצקי'י4

-

ל"צהשהוציאבספר;1638'עמ,1972אביב-ביבא

שהושמעודבריםעלבתגובה.זהלענייןכללהתייחסותאין,1972אביב-תל,הקוממיותמלחמתתולדות,לאור
השפעתאת,ידיןיגאל,דאזל"במטכהמבצעיםמחלקתראשביטל,1982בשלהישנערך,עיוןביוםזובסוגיה
מלחמתלקראת'הגנה'ההיערכות:ראה,המלחמהעל-כזההסכםהיהאכןאם-עבדאללהעםההסכם

.236'עמ,(1הערה,לעיל)שלייםאצלעדותוגםראה.90-91'עמ,עוחוברת,1988אביב-תל,העצמאות

,להזכירישעבדאללההמלךעםישראלוממשלתהיהודיתהסוכנותיחסיהואשעניינםהחדשיםהמחקריםבין5
;1986אביב-תל.הירדניתהאופציה,שיסטן'ד:הבאיםהחיבוריםאת,(1הערה,לעיל)שלייםשלספרועלנוסף
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עלמכרעתבמידהמבוסספפהשלספרו.וישראליםבריטיםאישיםעםראיונותכולל,ומגווניםשוניםבמקורות

ספריהם.ערבייםובמקורותישראליותדיפלומטיותבתעודותביותרחלקישימושועושה,הבריטייםהארכיונים
-בןשלהמלחמהיומןעלוכןואמריקניותישראליותתעודותקובציעלבעיקרמתבססיםיוסף-וברשיפטןשל

:גםראה.ערבייםבמקורותבלבדחלקישימושועושים,הבריטייםבארכיוניפכללמשתמשיםאינםהם.גוריון

היסטוריההינוהספר.[מוסא:להלן]1982עמאן,1948חרבפיאררן-אל:תנסאלאאיאם,מוסאסלימאן

שימוששעשהבווניכר,כלל-בדרךמהימןמקורזהו.1948כמלחמתהערביהלגיוןשללמחצה-רשמית 227
ומתן-המשא:צבאיתהתנגשותטרםדיפלומטייםמגעים',גלבר'י:גםראה.בוהמופיעיםמאלהרביםבמקורות

מגעים',סלע'א;125-162'עמ,(ה"תשמניסן)35,קתדרה,'(1946-1948)וירדןלמצריםהיהודיתהסוכנותבין

,'1946,ישראל-ארץחלוקתעלהסכםבדברומצריםהירדן-עברממשלותלביןהיהודיתהסוכנותביןמדיניים

המלךעפישראלוממשלתהיהודיתהסוכנותיחסי:ומתן-למשאממגעים;255-278'עמ,(ה"1תשמי,הציונות

.1985אביב-תל,1946-1950,עבדאללה
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התמקדההלגיוןשלהצבאיתמשימתו,כןעלאשר6.הערבייםישראל-ארץשטחיבסיפוחהערבי

למעשההחלההסדיריםהצבאותפלישתלפניוכבר,ובפרווריהבירושליםמלכתחילה

.בעירהשליטהעלההתמודדות

הארץחלוקתבדברההסכמהמןעבדאללההמלךנסוגהפלישהערבכיגורסשיפטןדן

ניסהלאהמלך.הערביתהמלחמתיתלקואליציה,בינערבייםאילוציםמתוךבעיקר,בהצטרפו

ריכזולפיכך,לחברוןנין'גשביןההרריהמרחבעללהשתלטותאלאישראללהכרעתלפעול

,השפלהאלממנההעיקריתהדרךולאורךירושליםבאזורכוחועיקראתהפולשהירדניהצבא

ישראלביןמלאצבאיעימותהתחולל-בהורק-זובחזית,ואמנם.רמלה-לודאזורעד

האסטרטגיתלהבנההמדיניהבסיסאתערערלאזהעימות.הכוחהכריעשבו,הירדן-לעבר

ביולי9-18)'הימיםעשרת'קרבותלאחרבהדרגהאליהחזרווהם,הצדדיםשניביןהמוקדמת

הימנעותלההכתיבוואלה,בעיקרמדינייםשיקוליםפי-עלישראלנהגהואילךמכאן.(1948

כדי,ירושליםשלהעתיקההעירלכיבושגםכמו,חברון-והר'המשולש'לכיבושמפעולה

.אליההיבשתיובפרוזדורהעבריתבעירריבונותהאתלהבטיח
;ביניהןהצבאיהעימותבמהלךהירדן-ועברישראלבגישותסימטריהמוצאיוסף-בראורי

,לבסוףפרצוהקרבותאם.האחרהצדעםלקרבלהיכנסכוונההיתהלאהצדדיםמןאחדלאף

זוהיתה.הבינלאומיהתיווךוכשלוןתקשורתהעדר,קרב-ערפל,הבנות-אישלתוצאהזוהיתה

-ברשלהמרכזיתטענתו.מפורטותאסטרטגיותתוכניותשלתוצאהולאטעויותשלטרגדיה

עצמיבריסוןמתחילתםהתאפיינוהצדדיםשניביןשהקרבותהיא,שלייםגםשותףשלה,יוסף

שניביקשושאותה,בירושליםבמיוחדביטוילידיבאהזוגישה.מוגבליםליעדיםובחתירה

.לבינאימהלהביאעלולמהםאחדידי-עלכולההעירשכיבושבידיעה,ביניהםלחלקהצדדים
אתכללהלאביניהםהארץחלוקתבדברליהודיםעבדאללהבין'קנוניה'הכיגורסשליים

-בלתיהיתהלאהצדדיםשניביןהצבאיתההתנגשות.קרב-לשדההעירהפכהולפיכך,ירושלים

קלטלאהיהודישהצדאלא,ומתן-המשאשולחןסביבמטרותיהםאתלהשיגיכלווהם,נמנעת

העימותבמהלךגםאך.בכוחפעולהלהעדיףונטה,ועבדאללההבריטיםשלהמסריםאת

יסודות,המלחמהמלפניליהודיםעבדאללהביןהאסטרטגיתההבנהיסודותבעינםנותרוהצבאי

בראייתםשותפיםיוסף-וברשליים.אחרתערביתמדינהלשוםישראלביןקיימיםהיושלא

את-המלחמהבמהלךמשתניםוצבאייםמדינייםואילוציםנסיבותבצד-אלהביסודות

קרבותלאחר,התפתחהוזו;הצדדיםשניביןמוגבלתמלחמהשלאסטרטגיהלעיצובהגורם

המשךאתלהבטיחמנת-עלכיגורסשליים.משלימהאסטרטגיהלכלל,'הימיםעשרת'
אזורומכיבושועיראקהירדן-עברצבאותעלממתקפהישראלנמנעה,עבדאללהעםהשותפות

.צבאיתמבחינהזאתלעשותכשיכלה,1948בסתיוההרריהמרכז
סיבהכשלעצמםמהוויםהנדוןבנושאואחריםאלהחוקריםשלבמסקנותיהםההבדלים

במלחמתהירדן-לעברישראלביןהצבאיהעימותפרשתשלמחודשתלבדיקהמספקת

ן23ברקעהפעריםהםחשוביםפחותלא.ביניהןהיחסיםשלההיסטוריבמרקםומקומוהעצמאות
טפון ,יוסף-בררק,למשלכך.למסקנותיהםכבסיסאלהחוקריםשמציגיםההיסטורי-העובדתי

.124-125'עמ,1973אביב-תל,הגבעהעברימשני,קמחי'יר,ג6



סלעאברהם

כרוכיםשהיווהאילוציםהלבטים,השיקוליםלמערכתמתייחסים,שלייםגםחלקיובאורח

ושיפטןשלייםשלחלקיתהתיחסותלמעט.בירושליםהצדדיםשניביןהעימותבהתפתחות

הצבאיתהזירהממורכבותהאחריםמתעלמים,הבינערביתהמערכתשלגומליןלהשפעות

הערבייםהכוחותשלמקומםעלדעתונותןאינואלהממחקריםאחדאף,כןעליתר.ופיצולה

שלוהחלטותיהםבשיקוליהםאםבפועלבלחימהאם,ולאחריההפלישהלפניסדירים-הבלחי

.כללקיימיםהיולאאלהכוחותכאילוהרושםלעתיםשמתקבלעד,הצדדים

,העצמאותבמלחמתהירדן-ועברישראליחסישאלתאתמחדשלבחוןמבקשזהמאמר

ששימשה,ירושליםעלהמערכהשלהפריזמהדרך,'קנוניה'המיתוסשלתקפותואתובמרכזם

כךלשם.ביניהןהצבאיתבהתנגשותמרכזיציר-לעילהנזכריםהמחקריםפי-עלגם-

במהלךלהחלטותיהםוקרקעהצדדיםשנייחסיהתפתחותשלמדוקדקתבחינהתיעשה

לגישההתייחסותותוך,והצבאיתהמדיניתהזירהשלאזוריתבפרספקטיווהוזאת,המלחמה

-בלתיהסכםהיהאומוקדמתהבנההיתהאם.ולמסקנותיהםהנדוניםהמחקריםשלההיסטורית

התפתחכיצד,עימוישירההידברותוהתקיימההארץחלוקתעלעבדאללההמלךעםכתוב

ראשיאתשוללהוליךהמלךהאם?נמנע-בלתיזהעימותהיהוהאם,צבאועםמזויןעימות

עלהצדדיםשניפעלוהאם?בריטיתהשפעהפריהיתהצבאושהתנהגותאוהיהודיתהסוכנות

-לעברישראלביןחלוקהשלמציאותהתגבשהכיצד,לאוואם,אסטרטגיתאב-תוכניתיסוד

פעלהולאהעתיקהבעירהלגיוןשליטתעםישראלהשלימהומדוע,המלחמהלמרותהירדן

התיקוףשאלתגםעולהזהבהקשר?זאתלעשותבכוחההיהשבובשלבלכיבושה

עבדאללהביןהאסטרטגית-המדיניתההסכמהחדלהמתי:הצדדיםשנייחסישלההיסטוריוגרפי

העימותהחלומתי,נמנעת-בלתיהמלחמההפכהמתי?מהםאחדכללגבילהתקייםליהודים

שינויהצדדיםשנייחסיעברומתי?בירושליםהיהודייםהכוחותלביןהערביהלגיוןביןבפועל

?להשלמהממלחמה,נוסף

בסיס1946קיץמאז,ששימשו,היסודוהנחותהתנאיםכיהיאזהמאמרשלהמרכזיתטענתו

באורחהשתנו,הארץחלוקתבענייןהיהודיתלסוכנותעבדאללהביןכתוב-הבלתילהסכם

ההסכםאתשהפכועד,(1948מאי-1947דצמבר)רשמית-הבלתיהמלחמהבמהלךמהותי

המלךנמצא,'הגנה'המתקפתהצלחתנוכח,1948אפרילבאמצעכבר.מעשי-ובלחילמיושן

,סותרותוצבאיותמדיניותוהתחייבויותאילוציםלסבך,ברצונוושלאברצונו,נגררעבדאללה

הערביתהצבאיתהקואליציהבמסגרתלפעולאותוואילצו,שלוהפעולהחופשאתשצמצמו

היהודייםלכוחותהערביהלגיוןביןהצבאיתההתנגשותהיתהוהלאהמכאן.בהמרכזיוכמרכיב

נכפתהאלא,מראשתוכננהלאבירושליםהלגיוןהתערבות,לטענתנו.למעשהנמנעת-בלתי

צבאיתממעורבותלהימנעהלגיוןביקשבעיקרםמדינייםשיקוליםמתוך.הנסיבותבכורחעליו

על,הסתםמן,התבססהזוגישה.המבצעיותבתוכניותיואותהכלללאכן-ועל,בירושלים

זאתלמרותאם.העירעללהשתלטמנסיוןהיהודיהצדגםיימנעשיקוליםאותםמתוךכיההנחה

שנוצר,הצבאיהמצבשלנמנעת-בלתיתוצאהזוהיתההרי,בירושליםבקרבותהלגיוןהתערב124
ההשלכותועקב-כאחדוערביםיהודים-המקומייםהכוחותשנקטופעולותעקבבעיר

הדבר.ישראל-בארץוכוחותיוהירדן-בעברהפוליטיהמרכזעלזהמצבשלוהצבאיותהמדיניות

בולטיםהיסוסיםתוך,יחסיבאיחורשנעשתה,בירושליםהלגיוןהתערבותבתהליךמשתקף



בירושליםליליתלחימה

מוטעותוהערכותהצדדיםשניביןבתקשורתנתקיםרקעועל,החלטותמקבליביןומחלוקת

.היריבלכוונותביחס
במהלךהיריביםהצדדיםשניביןהיחסיםבהתפתחותבוחן-אבןהינהירושליםעלהמערכה

העירכאשרגם,העצמאותבמלחמתהצדדיםשניבמהלכימפתחגורםהיותהמשום,המלחמה

נודעתזהבהקשר.לטרוןקרבותשמראיםכפי,ביניהםהעיקריתהלחימהזירתהיתהלאעצמה

אסטרטגימהלךזההיה;ירושליםעלבקרבהערביהלגיוןשללהתערבותומכרעתחשיבות

ושלהירדן-עברשלהעיקריהמלחמהמאמץהושקעשבהלזירהומבואותיההעיראתשהפך

,העירגורלאתחרצוזובזירההעימותשלתוצאותיו.השנייהההפוגהתחילתעדישראל

.1967עד,המערביתהגדהגורלאתגםידועהובמידה

ב

אזרחיםמלחמתהתנהלהשבהשנהמחצילמעלהבתתקופהקדמההלגיוןעםלהתנגשות

במהלך.הפלסטיניםהערביםלצדערבמדינותשלרשמית-בלתימעורבותתוך,ישראל-בארץ

תוכניתמימושאפשרותאתבספקשהעמידה,חדשהומדיניתצבאיתמציאותנוצרהזומלחמה

האחרוניםבחודשיםישראל-בארץאפקטיווישלטוןבהעדר.במלואהם"האושלהחלוקה

בראשיתהחל,ולעבורבמלחמההיוזמהאתלידיהליטול'הגנה'ההצליחה,המנדטלשלטון

'הגנה'השלהצבאיתהמתקפה.סדירים-הבלחיהערבייםהכוחותאתשמוטטהלמתקפה,אפריל

251שנקבעבשטחשליטהלהבטיחנועדה('דתוכנית)המנדטלשלטוןהאחרוניםהשבועותבששת י49

אחדיםבמקריםשחרגושטחיםנכבשובמהלכהאך,החלוקהתוכניתלפיהיהודיתלמדינה

היהודיתההנהגהשלהעצמיבטחונהאתהגבירואלההישגים.החלוקהתוכניתמגבולות

ההצלחהאתלנצלהנטייהאתהגבירוגםהם.הערביםעםבעימותהיישובשלהעמידהביכולת



פאשאחלמיאחמד

אמין'חאגוהמופתי -אל
חוסיני

האפשרותלקראתמההיערכותכחלקהןלעצמהכמטרההן,נוספיםטריטוריאלייםהישגיםלשם

7.לארץהסדיריםהערבייםהצבאותפלישת-ביותרהגרועה

ישראל-בארץהאזרחיםמלחמתבעקבותהתגבש,השכנותערבבמדינות,שכנגדהצדמן

התמוטטותם.שבדרךהיהודיתהמדינהנגדבמשותףלפעולהצורךבדברורשמיציבוריקונסנזוס

מקלטשביקשוהערביםהפליטיםוזרם'הגנה'המתקפתנוכחהערביםשלוהצבאיתהמורלית

לאומי-מוסריציוויפי-עללפעולהערביותהממשלותעלמביתגוברלחץיצרו,השכנותבמדינות

היהודיםשלהצבאייםהישגיהם.פלסטיןערביילמעןמשותףצבאילמאמץולהיחלץ

הםאך.הפלישההחלטתשלקבלתהתהליךאתהאיצוהפלסטיניםהערביםעלוהשלכותיהם

,הערביותהממשלותאתחייבוולפיכך,היהודיםשלכוחםעוצמתלגבישאלהסימניגםעוררו

8.תבוסהלמנועכדיביניהןפעולהלשתף,גרידאצבאימשיקול

הגורמיםוריבויהלחימהזירתבמורכבותהתאפיינובירושליםהמלחמהשלהפתיחהנתוני

והדילמותהיריביםהצדדיםשלההחלטותקבלתבתהליכיהשתקףוהדבר,חלקבההנוטלים

אחדשבכל,קונצנטרייםמעגליםמשלושה,למעשה,מורכבתהיתההלחימהזירת.אותםשליוו

החלטותקבלתתהליכיעלהדוקהגומליןהשפעתהיתהבאחדולנעשה,אחרלצדיתרוןהיהמהם

:האחריםבמעגלים

הרובעעלמתמשךמצורהתנהלובו,ירושליםשלהעתיקהלעירמוגבלשהיהנימיפמעגל.1

שלסדירים-בלתיערבייםלכוחותברוריתרוןהיהזהבמעגל.הבריטיהפינוילפניכבר,היהודי

שלמה)ר"שבחתימתהלגיוןקציניעםפגישהעלוחשבון-דין,הלגיוןקציניעםבשיחותשמיר'שדברי:ראה7
בלילעבדאללההמלךעםבפגישתהמאירסוןגולדהדברי;2/2513/02/130גנזך,1948במאי3,(רבינוביץ

מנהלת,המדינהגנזך-ישראלמדינת:בתוך,1948במאי12,העםמינהלתישיבתפרוטוקול,במאי10-11ך26נ

.[פרוטוקולים,ישראל:להלן]40-44'עמ,1978ירושלים,1948במאי13-באפריל18,פרוטוקולים:העם
פלישתעדהערביתהליגהמהקמת,הבינערביתבמערכתישראל-ארץשאלת,בחיבוריבהרחבהנדוןזהעניין8

האוניברסיטהשללפילוסופיהדוקטורהתוארקבלתלשםעבודה,1945-1948,ישראל-לארץערבצבאות
.השביעיבפרקבמיוחד,ו"תשמירושלים,העברית



משוריינתמשאית
מירושליםביציאה

-אלהמופתישללמשמעתושסרו,הפלסטינים'הקדושיהאד'הג'ולוחמי'ההצלהצבא'מתנדבי

או,לירושליםהשפלהמןהדרךאתלפרוץיהודינסיוןבכלראואלה.חוסייני-אלאמין'חאג

השתלטותשלוסכנההעתיקהבעירמאחזםעלישיראיום,החדשהבעירהשליטהאתלהרחיב

לרגישותמודעיםהצדדיםהיוהקרבותבמהלךגםכילהדגישיש.שבההאסלאםקודשיעליהודית

במקומותפגיעהשלבמקרהתגובתהמפניוחששוירושליםכלפיהבינלאומיתהקהילייה

.הקדושים
שלהאחרוןהשבועולמןבירושליםהעירוניהשטחעללמלחמהשהוגבלאמצעימעגל.2

לכלללבואיכולהיהלאזהשיתרוןאלא.היהודילצדיחסייתרוןבובלט('יבוסי'מבצע)אפריל

.הבריטיהצבאנוכחותוהמשךכוחמגבלותעקב,אליהבדרךאםגופהבעיראם,מלאמימוש
שצירלהבטיחכדי,'הגנה'הידי-עלראח'ג'שיחכיבושאתלמנועבכוחהתערבהבריטיהצבא

השמירה,מקוםמכל.המנדטסיוםעםהצפויהנסיגתולקראתפתוחיישארצפונההראשיהתנועה

-וכוחצבאייםמשאביםשלומתמשכתיקרהבהשקעהכרוכההיתהבירושליםהיהודיהמאחזעל

עללמחצה-וסדיריםמקומייםערבייםכוחותשהטילו,המצורלפריצתנדרשואלהכל;אדם

האוכלוסייהמריכוזמבודדתשהיתה,העיראלבטוחהיבשתיתגישהולקיום,ירושליםמבואות

המקומייםללוחמיםבסיועמאמציואת'ההצלהצבא'ריכזאפרילמסוף.בשפלההעיקריהיהודי

יחסיותאתהדגישהדבר.הגיא-ושערלטרוןבאזורהעיראלהדרךאתבהצלחהוחסם,בירושלים

כניסתםעםהעבריתלעירשנשקףהאיוםואתבירושליםהיהודיםשהשיגוהמקומיהצבאיהיתרון

ממריצההשפעהירושליםעלהחיצוניהערבילאיוםהיתהזהבמובן.הפלישהכוחותשללפעולה

חופשאתולהבטיחהעירתלקיבכלהשליטהאתבהתמדהלהרחיבהיהודיהצבאיהמאמץעל

לאומיתמשמעותכבעלנתפסהעבריתירושליםעלהערביהאיום.השפלהמןאליההגישה

י27-התושבים000,100-כבתאוכלוסייתהשלהנכבדמהמשקלשלבדמשוםזאת.במעלהראשונה
להתעלםהישראליתהבטחונית-המדיניתההנהגהיכלהלא-הארץיהודימכללבשישית

.הארץיהודישלהפוליטיתהקהילהשלליבהכלבירושליםשלוהדתיתהמוסריתמחשיבותה
היישובשארכלכנגדלמעשהשקולההעבריתירושליםהיתהגוריון-בןשלראותומנקודת



סלעאברהם

המלחמהמצביאשלזולגישה.היהודיתלמדינהמוותאוחייםשלכענייןנתפסהוהגנתה,היהודי

המלחמההחלטותעללכתמרחיקותהשלכותהיו,'דיבוק'כמבקריובעינישנתפסה,הישראלי

9.הלגיוןבחזית

צבאיתבהתמוטטותאפרילבאמצעהחלוהתאפיין,הארץכלאתשהקיףחיצונימעגל.3

צבא'כמאורגניםשהיו,למחצה-הסדיריםהמתנדביםוכוחותהערביתהאוכלוסייהשלומורלית

ההכנותהחלומעשיתמבחינה.הערביתהליגהבחסותופעלו,י'קאוקג-אלפאוזיבפיקוד'ההצלה

בשבועגםאך,אפרילסוףלקראתרקישראל-בארץהסדיריםהצבאותלהתערבותהערביות

ובאיזובפלישהתשתתףהערביותמהמדינותמיברורהיהלאעדייןהמנדטלשלטוןהאחרון

במהבמיוחדמכרעתחשיבותבעלתזושאלההיתההיהודיתההנהגהשלראותהמנקודת.עוצמה

-הכלועלוחייליוהבריטיםמפקדיו,ציודולאיכותשיצאוהמוניטיןבשלהערביללגיוןשנוגע

,סדירים-הבלחיהכוחותנגדבמלחמה'הגנה'ההישגילמרות.לבריטניההירדן-עברביןהברית

סיכוייאתהעריכוהכלליהמטהראשי.כבדיםבחששותהמדינההכרזתעלההחלטהלוותה

,ואמנם0י.כשקוליםהפולשיםהצבאותנגדכוללתבמערכההיישובשלהצבאיתעמידתו

,היהודיהיישובמבחינתקריטייםהיו,הראשונהההפוגהעד,המלחמהשלהראשוניםהשבועות

.הפולשיםהערבייםהכוחותלבלימתעליוןמאמץבסימןועמדו
סדיריםכצבאותהן,במלחמההמשתתפיםהערבייםהגורמיםבריבויהתאפיינההלחימהחזית

הממשלותביןהיחסים.הערביתהמלחמהקואליצייתשלחריףובפיצול,מתנדביםככוחותהן

יעדיעלביניהןהסכמהבהעדרשהשתקףדבר,קשותויריבויותמחלוקותבסימןעמדוהערביות

הכוחות.משותףפיקודעלהסכימופורמליתמבחינהאםגם,להשגתםוהדרכיםהמלחמה

לעתיםורק,משלופיקודתחתאחדכלפעלו,המתנדביםשל'ההצלהצבא'גםכמו,הסדירים

היתהלאשבה,בירושליםבמיוחדבלטההפיצולחומרת.מבצעיתיאוםביניהםקיימונדירות

לוחמיםשלשוניםכוחותפועליםבעירבעוד,מוסמכתרשמיתנציגותהערביתלאוכלוסייה

.משותףפיקודאותיאוםללא,ערב-מארצותומתנדביםמקומיים

למלחמהאסטרטגיתמהבנה

עבדאללהשלתוכניותיו
והסוכנותהיהודיהיישובראשיביןפעולה-שיתוףקשריהתפתחוהשלושיםשנותמראשית

להםהיהשלא,אלוקשרים.בריטניהבחסותהירדן-בעברששלט,עבדאללההאמירלביןהיהודית

אינטרסיםשלמשורהניזונו,השכנותבמדינותאחריםשליטיםעםהיהודיהיישובביחסיורעאח

בזירההצדדיםשנישלפוליטיתובדידותחולשהעמדוביסודם.משותפיםוגיאופוליטייםכלכליים

-אלאמיןשלבראשותוהפלסטינית-הערביתהלאומיתלמנהיגותעמוקהוהתנגדותהאזורית

ביןהקשרים.המדיניותילמטרותיהנחוס281
ההבנהגםכמו,עבדאללהלביןהיהודיתהסוכנות

,1978אביב-תל,גוריון-בן,זוהר-בר'מ:ראהגוריון-בןגישתשלביקורתיפחותתיאור.154הערה,להלןראה9

.761-766'עמ
.67-69'עמ,פרוטוקולים,ישראל0נ
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באמצעות,בלבדהמלךעםאמוןקשריעלהתבססוהם.מהותיתמחולשהמראשיתםסבלו,ביניהם

העליתבקרבאועבדאללהשלבממשלומפתחאישי.המגעיםבסודשהיובודדיםחצראנשי
שלבקושיאותותיואתנתזוהדבר,ממנוהסתייגואו,זהלקשרשותפיםהיולאירדנית-העבר

י[.מדיניתבפעולההיהודיתהסוכנותעםסיכומיואתלממשהמלך
עבדאללהלמלךהיהודיתהסוכנותהנהלתביןכתובה-בלתיעקרוניתהבנהשררה1946מקיץ

הערביהחלקאתעבדאללהיספח,מדינותלשתיהארץחלוקתשלפתרוןבעדשיוכרעבמקרהכי

צורהשוםכללהלאזוהבנה[2.להםהמיועדבחלקמדינתםאתיקימוהיהודיםבעוד,לממלכתו

אהדדיהתחייבוהצדדיםששניכשם,היהודיתהמדינההקמתאוהסיפוחבהגשמתהדדיסיועשל

גולדהבפגישתמחודשתוקףניתןזולהבנה.חלקואתלממששכנגדלצדהפרעהמכללהימנע

המלךעם,היהודיתהסוכנותשלהמדיניתהמחלקהראשמקום-ממלאת,(מאיר)מאירסון

עלם"האושלהכלליתהעצרתהחלטתלפנישבועיים,1947בנובמבר17-בבנהרייםעבדאללה

י'.וערביתיהודית,מדינותשתיוהקמתהארץחלוקת
-ארץכלאתלנחלתולספחחתירתואתהיהודיםשיחומבנימעולםהסתירלאעבדאללה

במסגרת.'הגדולהסוריה'חלקיכלאתשיקיףאזוריאיחודבראשלעמודמשאיפתוכחלק,ישראל

עלדיבראףבנהרייםובפגישה,נרחבתאוטונומיההיהודיליישובלהבטיחמוכןהיהזהאיחוד

היהעבדאללהאולם.ההאשמיהשלטוןתחתמפדרציהכחלק,'עצמאיתיהודיתרפובליקה'
היישובשלבכוחם,בבריטניהבתלותו,והצבאיותהמדיניותבמגבלותיולהכירהצורךדימציאותי

עםלהשליםאפואמוכןהיההוא.עצמאיתלמדינהשאיפתםובנחישותהציוניתוהתנועההיהודי

שהתבטאכפי,'אותותביישלאהחלוקה'שבתנאי,ישראל-מארץבחלקיהודיתמדינההקמת

אופיהשיחהנשאהוממילא,דבריוכוונתאתאזפירשלאעבדאללה.בנהרייםמאירסוןבאוזני

האשלגמפעליגורלאו,ירושליםמעמד,גבולות:כגון,לפרטיםלהיכנסמבלי,ועקרוניכללי

.המשותפיםוהחשמל
יריביוכלפישרכשהכוחובעמדתבעצמובטחוןשפעשהמלךבשעהנערכהבנהרייםהפגישה

עםישראל-בארץ,היחידואולי,המרכזיהצבאיהתפקידאתלמלאשעתידכמי,הערביבמחנה

מועצתדיונימתוצאותניזונהעבדאללהשלזובטחוןתחושת.הבריטיםויציאתהמנדטסיום

בגיבושהצורךעמדהפרקעל.1947באוקטובר7-בשבלבנוןבעאליהשהתכנסההערביתהליגה

בהעדרכי,בספטמבר26-ב,הבריטיהמושבות-שרהודעתנוכחהקיבוציתהערביתהמדיניות

בהקדםישראל-מארץולסגתהמנדטאתלסייםארצומתכוונת,לערביםהיהודיםביןמוסכםפתרון

-חוסייני-אלהמופתישלהעיקריותדרישותיודחייתבסימןעמדהליגהמועצתכינוס.האפשרי
ממשלותראשיבלחץ,כןעליתר.מזוינתבהתקוממותמיידיתופתיחהפלסטיניתממשלההקמת

,המנדטתוםעםישראל-בארץסדיריםכוחותהפעלתבדברהתפיסהאומצההירדן-ועברעיראק

.5הערה,לעיל,'הציונות'בבמאמרי,למשל,ראה11
1קיש.שם,גלבר;5הערה,לעיל,סלע:ראההחלוקהבענייןוההבנההמגעיםעל12
:ראההשיחהתוכןעלבמקצתשונהגרסה.4004/525מ"אצ,1947בנובמבר17,'עבדאללההמלךעםשיחה'13

1976London,1,קק.5-4
~

9/-1947,Kirkbride , .From the Wings: Amman Afemoirs.מצאנולא.ע~.נ
בממלכהאוטונומיהליהודיםהציצשצבראללהמצייןמגמא.החוץ-למשרךהשיחהצלקירקברייךשלריווח
.ד7'עמ,מוסא:ראה,החלוקהעלם"האוהחלטתלפניכשבועיים,כתרותחתמאוחדתפלסטינית-ירדנית



סלעאברהם

,מצריםממשלת-ראששלהמפורשתהודעתורקעעל4י.סוריהוממשלתהמופתישלרוחם-למורת

משמעותההיתה,ישראל-בארץבמלחמהישתתףלאהמצריהצבאכי,פאשאנוקראשימוחמד

המאורגנים,ההאשמיותהמדינותצבאותשלהראשיבתפקידהכרהזותפיסהשלהמעשית

זוהחלטה.הערביהלגיוןשלהמרכזיבתפקידווראשונהובראש,ערבשבצבאותוהמתקדמים

-בארץקבועהנוכחותקיימוהערביהלגיוןחיילישמרביתמשום,בולטיתרוןלעבדאללההעניקה

שנועדבתפקידלהכרהביטוי.המנדטממשלתפיקודתחתאבטחהבמשימותהועסקושם,ישראל

מועצתלכינוסהערביותהמשלחותראשישערכובביקוריםניתןזותפיסהבמסגרתהערביללגיון

עבדאללהשלאישורואתלקבלביקשובביקוריהם.בעמאן,דיוניהםסיוםעם,הליגה

5י.ישראל-ארץגבולותעלסדיריםערבייםצבאכוחותהיערכותבדברלהחלטותיהם

בפעולותפתיחהנגדהבינערביתבזירהההאשמיהמלךשנקטוהעמדהבנהרייםהפגישה

הקרקעאתלהכשירשנועד,מקיףדיפלומטיממאמץחלקהיוישראל-בארץסדירה-בלתילוחמה

מבחינת,נודעהזהבמובן.הבריטיהמנדטסיוםעםלממלכתוהארץשלהערביהחלקלסיפוח

שלמחדשולאישורההבינערביתבמערכתמתנגדיוכוונותלסיכולרבהחשיבות,עבדאללה

לתיאוםעבדאללהחתרהכלמעלאך.ביניהםהארץחלוקתבענייןהיהודיתהסוכנותעםההסכמה

הכרחיתנאיבהיותה,בתוכניתווהחומריתהמדיניתתמיכתהולהשגתבריטניהממשלתעםמדיני

היתה,ישראל-בארץהמנדטממשלתמהיותהשלבדמשוםזאת.ישראל-בארץמטרותיולמימוש

הלגיוןשלוציודוהפעלתובהוצאותונשאה,המלךשלופטרונוהרשמיתבריתו-בעלתבריטניה

כפופיםכשהם,ישראל-בארץשוטףבטחוןבמשימות,כאמור,הועסקוחייליושמרביתהערבי

מיליון2מתוך3.1)הירדן-לעברהבריטיהשנתיהמענקממחציתיותר.ישירבריטילפיקוד

לאפשרשנועדמענקהיהוהשאר,ישראל-בארץהלגיוןשירותיעבורלתשלוםנחשב(ט"ליש

-האנגלוהחוזהפי-עלהתחייבויותיואתלמלאשיוכלכדי,נאותהברמהצבאואתלהחזיקלמלך

,1947בנובמברסוכמושעקרונותיה,ישראל-מארץהבריטיהפינויתוכניתלפי,ועודזאת6ן.ירדני

הצפויהניתוק7ן.המנדטסיוםלפניהירדן-לעברלסגתבארץהפועלותהלגיוןיחידותעלהיה

הלגיוןאתגםששימשו,ישראל-בארץהבריטיהצבאשלהלוגיסטיהמערךומןהצבאממחנות

כניסתולקראתלהכינוכדי,מועדמבעודהירדניהצבאשלחדשיםוארגוןהיערכותחייב,הערבי

.המנדטסיוםעםישראל-לארץמחדש
הבריטיהצירבאמצעות,(מ1עט13)בוויןארנסטהחוץ-לשרעבדאללהפנה1947באוקטוברכבר

ביירות,1942-1955:ב,האשמי-אלטהכראת'מד,(עורך)חצרי-אלסאטעלדון'ח:ראהותוצאותיוהכינוסעל14
,66-67'עמ,1949בגדאד,פלסטיןקליתפיניאביה-אלתחקיק-אלנת'לגתקריר,עראק;156-166'עמ,1978

PRO,1947באוקטוברCable(,15(קייבלשלתזכיר.[פרלמנטריתועדה:להלן][123-33 , FO
;1948,29472/61530/371כאוקטובר10החוץ-למשרד)Evans(אוונס;10349/61886/371ע PRO , FO

.1947כאוקטובר19-ו10,אהראם-אל
באוקטובר14,החוץ-למשרדקירקבריידמברקי;67-68'עמ,פרלמנטריתועדה:ראהומשמעותםהביקוריםעל15

1947,29639/61882/371PRO , FO;15קירקבריידשלמכתבוגםראה.89640,שם,1947באוקטובר ך(ן()
1947,510611/61836/371PROבנובמברBurrows(,3(לבארוז , FO.

1947,810806/61294/371PROבנובמבר28,בארוזשלתזכיר16 , FO

ישראל-מארץהפינויתוכניתוגיבושהמנדטאתלסייםהבריטיתההחלטהקבלתתהליךשלמפורטניתוח17
ואלך'י,'העצמאותמלחמתערבבריטניהמדיניות',כהן'גשלהנרחבבמאמרולראשונהפורסםועקרונותיה

.155-166'עמבעיקר,1985גבעתיים,הקוממיותמלחמתעלמחקריםקובץ:כחולמיםהיינו,(עורך)
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הבריטיתהממשלהשלנכונותהמידתאתלבררבנסיון,)Kirkbride(קירקבריידאלקסר,בעמאן

,קירקבריידשלמלאהלתמיכהעבדאללהזכהאלהבמאמציו8ן.ישראל-בארץבתוכניתולתמוך

לממוניםגישתואתלהנחילניכרמאמץועשה,ישראל-בארץלשאיפותיונלהבסניגורששימש

והיותוושריוהמלךעםהיכרותושנות27-בשטיפחהאינטימייםהאמוןיחסי.בלונדוןעליו

השקפתואתהמסביריםהם,החוץ-משרדשלטיפוסיפקידולא,הקולוניאליהשירותמוותיקי

תמיכתוואת,הערביהעולםעםארצויחסיבשאלתהתכון-במזרחבריטניהנציגיביןהדופן-יוצאת

החלקבסיפוחתמיכהבעדטיעוניובמרכז.ישראל-בארץההאשמיהמלךבתוכניותהנלהבת

ואתלבריטניההמלךנאמנותאתקירקבריידהעמידהירדן-עברלממלכתישראל-ארץשלהערבי

כלפיהאחרותערב-מדינותמצדהצפויההשליליתהתגובהמןהתעלםלאקירקברייד.בהתלותו

לונדוןמדיניותתהיהאשרתהיה,לשיטתו.בחשיבותההמעיטאך,שכזומדיניותעקבבריטניה

9ן.בהבמתרחשכאשמההערביםידי-עלתוצגתמידהיא,ישראל-ארץבעניין

לאכיאף)היהודיתהסוכנותנציגיעםהמלךשללמגעיונכון-אלמודעשהיה,קירקברייד

צבאיתהתנגשותלמנועתאפשרהמלךשלתוכניתוכיהעריך,(החוץ-למשרדעליהםדיווחמצאנו

במדינהלהכירמוכןעבדאללהכיההנחהעלהתבססהזוהערכה.הערביהלגיוןלביןהיהודיםבין

את.הירדן-עברלממלכתהארץשלהערביהחלקלסיפוחיתנגדולאמצדםהיהודיםוכיהיהודית

בריטיאסטרטגיכאינטרסקירקבריידהציגעבדאללהשלבתוכניתומסויגת-הבלתיתמיכתו

ההגנהבמדיניותחשובמרכיבבהולראותהירדן-עברממלכתאתלחזקתבעהוא.התיכון-במזרח

מאחזהעללשמורבריטניהשלנסיונותיהנתקלושבהםהקשייםנוכחוזאת,בריטניהשלהאזורית

.בעיראקגםכך-ואחר,במצריםהצבאי
המדיניות.וספקותהסתייגויותבלילאנעשההמלךתוכניותכלפיהבריטיתהמדיניותגיבוש

עלמוסכםלפתרוןחתרהבוויןובהנחיית,ישראל-ארץמחלוקתהסתייגההרשמיתהבריטית

היהודיםביןלהבנהסיכויונוצר,כזהפתרוןלהשיגהנסיוןמשנכשל.והערביםהיהודים

נקטהרשמיתמבחינהכי-אם,החלוקהבעקרוןבריטיתתמיכהוהתגבשההלכה,לעבדאללה

אתלהקהותיכלהלאזושעמדהאלא2,למימושוהנוגעבכלפעולה-שיתוף-אישלקובריטניה

עבדאללהביןהארץחלוקתבעקבותבריטניהנגדהשליליתוהבינלאומיתהערביתהתגובהעוקץ

שלהמוחלטתהחומריתתלותו.פלסטיניתערביתמדינהשלהקמתהומניעתהיהודיליישוב

מדינאיבעינידימויואתלהזיןהוסיפה,רשמיתבעצמאותשזכהלאחרגם,בבריטניהעבדאללה

.הבריטיתהמדיניותאתלמעשהמשקפיםשמעשיווכמיבריטניהשלהמובהקכסוכנההאזור

משום,בריטניהמבחינתחמורהמשמעותנודעה,המציאותאתתמידתאםשלא,זהלדימוי

הפיקודתפקידימרביתאלא,הבריטיהאוצרחשבון-עלומצוידממומןרקלאהיההערבישהלגיון

ן2.בלגיוןלשירותשהושאלוצבאאנשימהם,בריטיםידי-עלמאוישיםהיובוהבכיריםוהמטה

1947,121/816באוקטובר28,לבוויןקירקברייד18

PRO

, FO;1947באוקטובר29,לבארוזקירקברייד,,PRO

10378
~

לרן1/62208/371

PRO,1947בנובמבר17-ובאוקטובר24,החוץ-למשרדקירקבריידמברקיכמיוחדראה19 , FO

.xrv'עמ,(5הערה,לעיל)פפה:גםראהקירקבריידשלמעמדועל.11734/61584/371א
.2'עמ,(שם)פפה20
,(13הערה,לעיל)קירקברייד:ראה,משפטיתמבחינהבוהשונותהקבוצותומעמדבלגיוןהבריטיםהקציניםעל21

.81-82'עמ,מוסא;34-36'עמ



סלעאברהם

מנוגדתמהיותהבעיקרשנבעו,עבדאללההמלךשלבתוכניתותמיכהנגדהשיקוליםלמרות

שלהראשונהבמחציתכבר-הבריטיהחוץ-במשרדהתגבשה,הקיבוציתהערביתלמדיניות

גםללגיוןוכספיצבאיסיועבהגשתלהמשיךנכונותכולל,כלפיהחיוביתגישה-1948ינואר

חשאיאופיתישאתוכניתובהגשמתהבריטיתהתמיכהכיהובהרלמלך.המנדטסיוםלאחר

.בגלויבומלצדדבריטניהתימנע,ם"האועמדתלביןבינהסתירהשלבמקרהוכי,רשמי-נבלתי

כלשהימפגיעהלהימנעהלגיוןעליהיהשלפיו,תנאיעבדאללהבפניהציבבווין,מקוםמכל

שלהערביהחלקגורלבענייןירדנית-האנגלוההסכמהשלעיקריה22.היהודיתהמדינהבשטח

-אלאבותוופיק,הירדן-עברממשלת-ראשביקורבעת,פברוארשלהראשוןבשבועסוכמוהארץ

עלשהיההצבאיותההכנותפרטיגםסוכמוהביקורבשולי.בוויןעםופגישתובלונדון,הודא

בהעדרלושיידרשולוגיסטיוציודתחמושת,נשקקליטתכולל,המנדטסיוםלפנילעשותהלגיון

23.ישראל-בארץהבריטיתהצבאיתהתשתית

עבדאללהבמניומדינייםצבאייםאילוצים
ובהבטחתהיהודיתהסוכנותעםתוכניתובתיאוםבהצלחההמלךאפואזכההדיפלומטיתבזירה

-בארץשלוהפעולהחופשוהצטמצםהלךבזמןבואך.בהגשמתהבריטניהממשלתשלתמיכתה

החלוקההחלטתלמחרתשפרצו,ליהודיםערביםביןהאיבהכשמעשי,מעשיתמבחינה,ישראל

קיבלהדצמברבאמצעכבר.הפוליטיותהקהילותשתיביןכוללתלמלחמההפכו,ם"האושל

הממשלותאתשחייבוהחלטותשלשורה,בקהירבכינוסה,הערביתהליגהשלהמדיניתהוועדה

ביצועאתלסכלהמאמץבמסגרתוזאת,ישראל-בארץישירה-בלתיצבאיתלמעורבותהערביות

ישראל-לארץלשגרהוטלערבממשלותעל.יהודיתמדינהוהקמתהחלוקהבדברם"האוהחלטת

עללהתבססואילךמכאןשנועד,הערביהלחימהלמאמץובכספיםבנשקלסייעוכןמתנדבים

סוריהנשיא-עבדאללהשלהמושבעיםיריביולידישיחקואלוהחלטות24.סדירים-בלתיכוחות

הערביהלגיוןשלהפעלתוסכנתאתלהרחיקשביקשו-חוסייני-אלוהמופתיקוותלי-אלשוכרי

היו,עזאםרחמן-אלעבד,הערביתהליגהמזכירשלהפעילבגיבויו.מרכזיככוחישראל-בארץ

הערבייםהכוחותשלופעילותםנוכחותםהגברתמאחוריהעיקריהמניעהגורםוהמופתיקוותלי

.'הקדושיהאד'הג'וכנופיות'ההצלהצבא'שלסדירים-הבלחי

61589/371/[1947,11734בדצמבר22,לקירקבריידבווין22

PRO

, FO;בינואר7,(ת8ה1צק)פיימןשלתזכיר

1948,449]/68827/371

PRO

, FO;1948בינואר10,לעמאןבמברק,לעבדאללהבוויןאיגרת,PRO FO

112/816PRO,תאריךמאותולקירקבריידבוויןהנחיות;68367/371/[1980 , FO

;68366/371/[1948,1916בפברואר9,לקירקבריידמבוויןמכתב,בוויןעםהודא-אלאבושיחתנ2

PRO

, FO

1957Glubb,קק.66,63:גםראה , % Soldier with the Arabs, London.8.3;החוץ-משרד:וכן
PRO,1948בפברוארWright(,2(רייסשלתזכיר;PRO,כצץ1948,121/816בפברואר2,לקירקברייד , FO

ן68817/37/[1728

שםסיכומי.420-432'עמ,(8הערה,לעיל)סלע:ראהוהחלטותיההמדיניתהוועדהישיבותעלמקיףסיכום24
טאק;117'עמ,1970ביירות,פלסטיןמחנת,בורי'גאלצאיבצאלח;124'עמ,פרלמנטריתועדה:עלמתבסס2:1נן

)Tuck(בוושינגטוןהלאומיהארכיון,1947בדצמבר20,המדינהלמזכיר), (National Archives

,בקהירמהשגרירות)Bailey(לביילי(ג"ות[5מ)נקינס'מגמודיעיןוחשבון-דין;2047-12/00.8908
68365/371PRO/[1947,758בדצמבר30 , FO;קלייטוןהבריגדירשלתזכיר)CIayton(,למכתבמצורף

68364/371PRO/[1947,31בדצמבר23,לבארוז)Troutbeck(מטראוטבק

,

FO



חוסיני-אלקאדר-אלעבד
יהאד'הג'כוחותמפקד
'הקדוש

-לארץשנכנסוהערבייםהמתנדביםבכוחותוהאיכותיהמספריהגידולעםבבדבד,כןכיהנה

בזירהעבדאללההמלךשלמעמדוונחלשהלך,רשמית-הבלחיהמלחמההיקףוהתרחבותישראל

סיוםעםישראל-בארץצבאושלמופרעת-ובלחיבלעדיתלהתערבותתקוותוונגוזה,הבינערבית

,המלךבמדיניותלכאורהלשינויהסימניםגברו1948ינוארשלהשנייההמחציתלמן.המנדט

מסוריה'ההצלהצבא'שלהמתנדביםיחידותלמעברהירדן-עברשטחפתיחת-שבהםוהבולט

,פלסטיניםציבורואישיהערביותהממשלותבלחץהמלךעלהדברנכפהלמעשה.ישראל-לארץ

להפגיןהצורך.ישראל-בארץהערוכותהלגיוןיחידותבאמצעותלמענןלפעולממנותבעושאף

עםאחדבקנהועלה,המלךעבורחיוניאפואהיההקיבוציתהערביתהמדיניותבתלםהליכה

להבטיחכדיגםואולי,ישראל-בארץבמעמדושחלהסחףבשלאולם.ממנובריטניהשלציפיותיה

להסכמתוהמחיראתבהדרגהלהעלותעבדאללהנאלץ,בתוכניתוהבריטיתהתמיכהתיחלששלא

.היהודיםשותפיוכלפיהנימהבשינוימהרהעדלביטויבאהזומגמה.יהודיתמדינהלהקמת

הועלתה)948פברואר-ינוארבחודשיםהיהודיתהסוכנותאנשיעםנציגיושקיימובמפגשים

עליהם,עימוההסכםבקיוםהיהודיםרוציםאם,לאמור,'גבולתיקוני'להמלךתביעתלראשונה

שלשליחו.ם"האושלהחלוקהתוכניתפי-עללמדינתםשהוקצוהשטחיםמןחלקעללוותר

לפעולכבדערבי-אנגלוללחץנתוןעבדאללההמלךכיהיהודיתהסוכנותנציגיבאוזניטעןהמלך

היהודיתהמדינהשטחאתולצמצםהארץכלאתלכבוששמטרתה,ערבית-כלבריתבמסגרת

הצדדיםששניהמלךהצעתלראשונההועלתהאלהבמפגשים.אביב-לתלמעתליתחוףלרצועת

פי-עלשהרי,זהבשלבתמוההלהיראותהיתהעלולהזוהצעה2'.ירושליםאזוראתביניהםיחלקו

,מ"אצ,[948כינואר26,למאירסוןששון;71/525()1,מ"אצ,1948כינואר19-ו13,(שרת)לשרתוקששון'א25

ךויגרהייט'א:גםראה.3569/525,מ"אצ,1948כפברואר18,(עבדאללההמלךשלנציגו'היתום'מ;9/525()38

)Hc

~

dl(דצמבר,ודיפלומטיותמדיניותתעודות,המדינהגנזך-ישראלמדינת,1948בינואר4,לשרתוק

ממשלתמצדכימאשרמוסא.[דיפלומטיותתעודות,ישראל:להלן]125'עמ.1980ירושלים,1948מאי-1947

לקבלהתעקשושהיהודיםאלא,החלוקהכתוכניתתיקוניםאפשרותלגביכירורוםזובתקופהנעשוהירדן-עכר

.77'עמ,מוסא:ראה,להםשהוקצהמהכלאת
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ישראלוממשלתעבדאללההמלךיחסי

corpus(נפרדמשטרתחתלעמודירושליםאזורנועדהחלוקההחלטת Seperatum(בחסות

בדברהבריטיהחוץ-משרדשלהגובריםהספקותרקעעלההצעהאתלהביןניתןאולם.ם"האו

הועלתהאלהבנסיבות:1948אוקטוברלפניהמיוחדהבינלאומיהמשטרשלכינונואפשרות

26.פתוחהכעירירושליםעללהכריזבוויןשלהצעתו

מאזהיהודיתהסוכנותנציגילביןבינוהישירהקשרניתוקהיההמלךשללקשייובולטביטוי

,הסוכנותנציגישלהמאמצים;פברוארבאמצעסודואישלביןבינםשהתקיימההפגישה

היחלשותהנה,השתנולאהמלךתוכניותאםגם.פרינשאולאהקשראתלחדש,הבאיםבחודשיים

מארסבמהלךעוררוהמנדטסיוםעםישראל-בארץלבדולפעולצבאובסיכוייוהפיחותמעמדו

כיבושי2.המלךכוונותלגביהיהודיתהסוכנותשלהמדיניתהמחלקהאנשיבקרבגובריםספקות

הראשונהבמחציתהעמק-במשמרי'קאוקגומפלתחוסייני-אלקאדר-אלעבדשלמותו,הקסטל

במדיניותדרסטישינויוחייבוסדירה-הבלחיהמלחמהתפיסתכשלוןאתהוכיחו,אפרילשל

,החדשותהנסיבותוניצולמזהירעיתויחושגילויתוך.ישראל-ארץבמלחמתהקיבוציתהערבית

זהצעד.פלסטיןלהצלתהערביהלגיוןאתלהפעילבהצעההערביתהליגהלמזכירעבדאללהפנה

כוחותבהתערבותשהצורךוככל,הבינערביתבזירהעבדאללהשליוקרתואתמחדשהעלה

ממשלותלחיזורימטרהלהיותעבדאללהשב,יותרמוחשינראהישראל-בארץסדיריםערביים

לנוכחאך28.ישראל-בארץצבאולהתערבותלגיטימציהלמעשההקנוואלה,הליגהומזכירערב

האזוריםמןהערביםהפליטיםזרםוהתגברותהיהודיהצדלטובתבמלחמההמהירהמפנה

כלאתלכבושבהתחייבותזולגיטימציהתמורתלשלםעבדאללהנאלץ,כוחותיוידי-עלשנכבשו

היתההיא,צבאויכולתאתהלמהולאתוכניותיואתסתרהכזושהתחייבותבלבדזולא.הארץ

ועםערבממשלותשארעםיחסיואתשסיבכהפוליטיתלמלכודתהמלחמהבמהלךלהפוךעתידה

.כאחדהיהודיהיישוב

עמדתעםאחדבקנהשעלתהפומביתגישהעבדאללהאימץזוהתחייבותפי-על,מקוםמכל

.החלוקהבענייןהיהודיתהסוכנותעםהמוקדמתההבנהמןכלילרהתעלמה,ערב-מדינותשאר

תחתיהודיתאוטונומיהוהציעושב,'בפלסטיןהיהודיתהעדה'אלמעתהפנהונאומיובהצהרותיו

המלחמתיותההצהרותבריבוילראותאין,יוסף-וברגלברשמציעיםלהסברבניגוד29.ערבישלטון

לביןשבינולהבנהבניגודלפעולנכונותולהתגברותביטויואילךאפרילמאמצעעבדאללהמצד

עםפעולהלשתףונכונותוהירדן-לעברעיראקיצבאלכניסתהסכמתךי".היהודיתהסוכנות

-הערבייםהצבאותשלהעליוןכמפקדשיוכרבתנאי,הפלישהבתכנוןהאחרותערבממשלות

68546/371PRO/[1948,2228כפברוארAlllce(,12(לאסלימבוויןתזכיר26 . FO
,(שילוח)י)זסלראובן:ראהוחשבון-דין;17/525()1,מ"אצ,1948במארס13,ברמן'וחששוןשלתזכיר27

.בעבדאללהמתמיכהבריטניהשלכביכולנסיגהעלמדווחי)זסל.77/525()6,מ"אצ,1948במארס7

68649/371PRO/[5()5א,1948באפריל19,החוץ-למשרדקירקברייד28 . FO.באפריל15,לעבדאללהעזאם

1948,177/816

PRO

. FO;8הערה,ולעילסלע:גםראה.214'עמ,(14הערה,לעיל)האשמי-אל),

.546-548'עמ
יק,גנזך,1948כאפריל26.הערכיתהידיעות-סוכנותשליומיפרסום,עבדאללהשלהמלחמתיותהצהרותיו:ראה29

לפי,'י"אערבייידיעות',1948במאי13,הארץכלכיבושעלפלסטיניתלמשלחתעבדאללהדברי:5675/5/65

,א,1956וביירותצידון,נכבה-אל,עארף-אלעארף:9/525(145,מ"אצ,1948במאי14-15,(ערבייםשידורים

.111-113'עמ,מוסאשלהסברוראה.197'עמ
.155-156'עמ,(שם,גלכר;47'עמ,(5הערה,לעיל,יוסף-ברשטועניםכפי30
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34'עמראה)עבדאללההמלךשללמברקיםבנוגעהבריטיהחוץ-משריאלקירקבריידסירשלמברקו



ישראלוממשלתעבדאללההמלךיחסי

שתבעו,הליגהומזכירערביותממשלותשלבלחצןולעמודזמןלהרוויחלולאפשרנועדואלהכל

ן3.כולההארץאתלכבושולהתחייבבמאי15-הלפניעודישראל-בארץצבאואתלהפעילממנו

נדחויאסין-דירטבחבעקבותעבדאללהעםהקשראתלחדששנסיונותיה,היהודיתהסוכנות

.לעבדאללהבפניותיהדבריהטוןאת,אפרילסוףלקראת,היאגםשינתה,המלךחצרידי-על

אתלהזהירבבואהועקיפהמרומזתלשוןהיהודיתהסוכנותנקטהעודלכןקודםחודשיםשלושה

ההבנהקיוםאתולהבטיחהיהודיהיישובנגדלמלחמהלמחויבותהיסחפותמפניעבדאללה

הכרהבהשגתדיפלומטיסיועלעבדאללההציעהאףהיהודיתהסוכנות.המלךעםהאסטרטגית

32.ם"באוכחברהארצוובקבלת,הברית-ארצותמצדוראשונהבראש,ארצובעצמאותבינלאומית

ערבממשלותעםבתיאוםלפעולהמלךלכוונתהסימניםכשרבו,אפרילשלהשנייהבמחצית

מעורבותמפניהמלךאתלהזהירשרתוקיעץ,הערביהצבאיבמאמץמרכזיתפקידולמלאהאחרות

דיפלומטיממאמץחלקזההיה33.צבאייםגמולבצעדימפורשאיוםתוך,היהודיםנגדבקרבות

.במלחמההלגיוןהשתתפותאתלמנועהמנדטסיוםלקראתהיהודיתהסוכנותשעשתהנרחב

צבאואתיפעיללבלעבדאללהעללחץלהפעילבבקשהולצרפתלבריטניהפניותכללזהמאמץ

אתגםאלא,הלגיוןכלפיהגבוהההמקצועיתההערכהאתרקלאביטאהדבר.היהודיהיישובנגד

שלהצבאיותתוכניותיו,ועודזאת34.ישראל-לארץהעיראקיהצבאגםייכנסשבעקבותיוהחשש

הוכרעהבמלחמהצבאההשתתפותששאלת,מצריםשלראותהמנקודתמפתחשאלתהיווהמלך

.המנדטסיוםלפניימיםארבעהרק
הלגיוןעלהיה,1947בשלהיכברהוחלשבגיבושה,עבדאללהשלהצבאיתתוכניתופי-על

למדינהשנועדהחלקאתולתפוסהמנדטסיוםעםמידישראל-לארץולהיכנסלשובהערבי

תהיהשירושליםהיוהלגיוןבתוכניתיסודהנחות35.והנגבעזה,המערביהגליללמעט-הערבית

ללא,בלבדשיטורפעולתשלאופיתישאחברון-נין'גמרחבעלשההשתלטותוכןבינלאומיאזור

במגמה,היהודיםעםומתן-משאלנהלעבדאללההתכווןזופתיחהמעמדת6י.בלחימהצורך

-פדרטיווילהסדרעימהולהגיעהאפשרככלקטניםלממדיםהיהודיתהמדינהשטחאתלהגביל

,הגלילהוצאת.חלוקהשלבסיסעללהסדראו-רחבהמאוטונומיההיהודיהיישובייהנהשבו

אך;הלגיוןשלכוחוממגבלותובראשונהבראשנבעהעבדאללהשלהפלישהמתוכניתוהנגבעזה

בתוכניתותמיכתהאתבהתנותה,בריטניהבפניושהציבההמדינימהאילוץנבעההיאבמידהבה

1948,171/816PROבאפריל16,קירקבריידלבוויןמברקי.214-215'עמ,(14הערה,לעיל)האשמי-אל31 , FO;

68852/371PRO/[1948,5013באפריל21 , FO

,לשרתוקששון;זהבענייןהמלךנציגבקשותראה,9038/825,מ"אצ,1948בינואר11,לעבדאללהששון32
.25הערה,לעיל,לשרתוקהייט;1071/825,מ"אצ,1948בינואר14-ו13

.674'עמ,דיפלומטיותתעודות,ישראל,1948באפריל25,לזסלנישרתוק33
.1948בינואר103,1'עמ,1982אביב-תל,ט"תש-ח"תש,המלחמהיומן,גוריון-בן'ד34
.,רי,(עבדאללההמלךשלחצרומאנשיכרמי-אלני'ע-אלעבד)'היוגב'עםשיחה,'הארץלכיבושתוכניות'35

'טעהבריגדירעםבשיחתורפאעי-ארסמירהממשלה-ראשהביעדומהגישה.7023/525,מ"אצ,1947באוקטובר24
PRO,1947בדצמבר10,החוץ-למשרדתיכוני-המזרחהבריטיהמשרדמברק,קלייטון , FO

Hcytcr)(להייטרהמלחמה-במשרד)Pacard(פקרדמהגנרל(ביותרסודי)מכתב;61580/371/[11775

68369/371/[1948,3371במארס5,החוץ-במשרד

PRO

, FO;74'עמ,מוסא.
1948,1246/141PROבאוגוסט12,הירדן-בעברהמצבעלגלאבשלתזכיר36 , FO



סלעאברהם

37.ירושליםשלהבינלאומיוהאזורהיהודיתהמדינהשטחנגדתוקפנותמכלהלגיוןבהימנעות

מפניבריטניהשלדאגתהאתהכלמעלשיקפה,ם"האובהחלטותפגיעהלמנועשנועדה,ההתניה

שכן,ישראל-ארץבשאלתהדעות-חילוקיבשלהאמריקניהממשלעםביחסיהנוספתהעכרה

באירופההסובייטיתהחדירהולבלימתכלכלתהלשיקוםהאמריקניבסיועתלויההיתהבריטניה

תבעהארץבכללהפוגההצעותיואתלקדםממאמציוכחלק,זאתאףזאת.התיכון-ובמזרח

ולמנועעבדאללהאתלרסן,המנדטסיוםלקראת,בריטניהמממשלתמפורשותהאמריקניהממשל

38.היהודיהיישובנגדהלגיוןשלצבאימהלךכל

,אפרילאמצעמאזהיהודיותהצבאיותההצלחותמשוםאם,האמריקניתהתביעהמשוםאם

.היהודייםלכוחותהלגיוןביןהתנגשותלמנוע,מאיבראשיתהחל,ניכרבריטימאמץנעשה

הנהלתלידיעתהובא,בריטיםצבאואנשימדינאיםמעורביםהיושבהן,פעולותשלבשורה

וכיהיהודיתהמדינהנגדלפעולעבדאללהבכוונתאיןכי'הגנה'הומפקדתהיהודיתהסוכנות

הותירולאאלהמסריםכידומהאולם39.היהודייםהכוחותעםמהתנגשותלהימנעמבקשהלגיון

כישלייםשלמטענתולהתעלםאין,אכן.היהודיבצדהעליוןהפיקודדרגהחלטותעלרישומםאת

בריטניהשלהמרושעהדימויבגללהיהודיתההנהגהידי-עלנתקבלולאהבריטייםהמסרים
פלישתהיתהעתבאותהגוריון-בןשלראותומנקודתכילזכוריש,אולם4,לבוויןוהשנאה

,היהודיתהמדינהשלהצפויהההכרזהבעקבותכמעטודאיענייןהסדיריםהערבייםהצבאות

ן4.מקרהבכלתתבצעהלגיוןמתקפתכיהיתהוההערכה

פאשאגלאבון'ג,הערביהלגיוןמפקדפעלם"האושלבמעמדופגיעהלמנועהצורךבשל

)Glubb(,כך,לראמאללהשמצפון(אל-בית)לביתיןמיריחועוקפתדרךמועדמבעודלהכשיר

הירדן-עברממשלתכנגדבהאשמהולהסתכןירושליםדרךלעבורהכרחיהיהלאפקודהשבשעת

החוץ-משרדשלהזהירהגישתם42.בריטניהלגבימכךהמשתמעכלעל,ם"האוכלפיבתוקפנות

כי,המנדטסיוםעם,שהתבררלאחרגםבתוקפהנשארהירושליםבענייןועבדאללההבריטי

עלאלהאילוציםשלהשפעתם.יעילהממשליתסמכותובסביבותיהבעירלכונןהצליחלאם"האו

שכנההעירשכן,ירושליםשלמיקומהלנוכחבמיוחדבולטתובעמאןבלונדוןהמדיניותמעצבי

הקשרלקיוםהכרחיתדרכים-צומתוהיתהלממלכתולספחעבדאללהביקששאותוהאזורבלב

.הירדן-ובקעתחברוןלהרהשומרוןבין
הלגיוןלמפקדתרצויהיההצבאיההיבטמןגםהנה,המדינייםבאילוציםדיהיהלאאם

שלהסברואתלקבלישזהבענייןכידומה.בירושליםממלחמהלהימנעהבריטיהחוץ-ולמשרד

בהיותו,עירוניבשטחלתפקדהלגיוןיתקשהשמאחששכי,משוחד-בלתיעדשאינואף-על,גלאב

.שם,לקירקבריידכוויןהנחיות;22הערה,לעיל,לעבדאללהבוויןאיגרת:ראה37
,1948באפרילDouilas(,29(דאגלס,בלונדוןהברית-ארצותשגרירעםבוויןשיחתתרשומתלמשלראה38

5497]/68546/371PRO . FO

-שרעםלוקרברלשיחתעלושד,712-713'עמ,דיפלומטיותתעודות,ישראל,1948במאי1,לזסלנישרתוק39

שם,1948במאי7,למאירסוןהרצוג'ח;המושבותרפא
,שם,1948במאי11,גולדמן-מקנילשיחת;755-757'עמ,

1948,191/681PROבמאי5,לקירקבריידבווין;780-781'עמ8:7ל . FO:הלגיוןקציניעםפגישהעלוחשבון-דין.
.7הערהלעיל

.218'עמ,(1הערה,לעיל)שליית40
.1948באפריל373,27'עמ,(34הערה,לעיל)גוריון-בן41
.107'עמ,(23הערה,ולעילגלאב42



וקציניפאשאגלאב
.בירושליםלגיון

עבדאללהכשמאלו
הגדודמפקד,תל-את

השישי

תובעתבנויבשטחלוחמה,כןעליתר.פתוחבשטחרקלפעולומאומןמבדוויםככולורובומורכב

ערבשמנה,הערביהלגיוןכמוקטןלצבאאסון-הרהסיכוןוזהו,רביםקורבנותטיבהמעצם

תפסהודאיגלאבשלבשיקוליו4'.אד0-כוחעתודותחסרוהיה,וקציניםחיילים000,6-כהמלחמה

עבורהשוטףהכספיהמענקהעברתאתלהפסיקתיאלץכיבריטניהממשלתאזהרתגםמקום

עםבקרבותיסתבךהלגיוןאם,הירדן-לעברהמושאליםהבריטיםהקציניםאתולהחזירהלגיון

44.היהודיתלמדינהשנועדבשטחאובירושליםהיהודים

גלאבהיהיכוללא,בירושליםהלגיוןשלפעולהנגדוהשיקוליםהאילוציםכלחרףאולם

כוחותשהשיגוהצבאימהיתרוןכתוצאהבעירהערביםשלומחמירההולךממצבםלהתעלם

במטרה.בטובתושלא,לקרבותצבאואתיגרורשהדברומהסכנה,אפרילסוףלקראת,'הגנה'ה

אתלבררכדי-יותרסבירשנראהמה-או,בירושליםהיהודייםהכוחותעםהתנגשותלמנוע

אף,שלייםולפי,דופן-יוצאצעדגלאבנקט,קרבללאהערביתלעירהלגיוןשלכניסתואפשרות

הקולונלבראשות,מטעמובריטיםקציניםביןפגישהיזםהוא.המלךשלידיעתובלאזאתעשה

,בפגישה.(שמיר)'רבינוביץשלמהבראשות,'הגנה'המפקדתנציגילבין,גולדידזמונד

391

.98'עמ,(23הערה,לעיל)גלאכ;7הערה,לעיל,הלגיוןקציניעםפגישהעלוחשבון-דין43
ראה.ערבלממשלותגםברורהיההדבר-אק(ל.ק()16885/371/[1948,5068באפריל24,בארוזשלתזכיר44

מברודמידמברק,הירדן-עברכלפיעונשיןצעדיתנקוטלבללבריטניהעזאםשלהמפורשתאזהרתו
)Broadmead(6184,שם,1948במאי12,החרן-למשרד].



סלעאברהם

למנועעניינםאת,גלאבשלבשמו,הבריטיםהקציניםהדגישו45,במאי2-בבנהרייםשהתקיימה

עירהיאירושלים'כיהבהיר'הגנה'הנציג.בירושליםובמיוחדהצדדיםשניביןצבאיתהתנגשות

עלגלאבשלסיכומו.בהתנגשותהכרחאין,ופתוחהחופשיתתהיהאליההדרךאםוכי,'עברית

הסכים,לדבריו.ירושליםלגביההסכמה-איאתהבליט,מפיוקירקבריידשדיווחכפי,הפגישה

הלגיוןירצהאםכיהבהיראך,החלוקהקווילפיהערבייםלשטחיםהלגיוןלכניסת'הגנה'הנציג

הפגישהעלהצדדיםשנידיווחי.היהודיםשלגופותיהםעללעבוריצטרך,לירושליםלהיכנס

אםהואגדולספקכיאף,בירושליםצבאיתהתנגשותלמנועהזדמנותהחמצתשלרושםמותירים

היהיכול-המלךעלהבינערביוהלחץהצבאיתהזירהמורכבות-עתבאותהששררובתנאים

תשובהבידינואיןהמשךזהלמפגשהיהלאמדועלשאלה,מקוםמכל.'הסחורהאתלספק'גלאב

.מספקת

הסמוךגשרקיבוץעלהלגיוןשלכבדההפגזהלאחרימיםשלושההתקיימהבנהרייםהפגישה

לדיוןבעמאןהערבייםלים"הרמטככינוסלאחרויומיים-טלאלהעצר-יורשנכחשבה

גברועתבאותהכיאפואתימהאין46.במלחמההסדיריםהערבייםהצבאותבהתערבותראשון

לכוונותיובאשר,הסוכנותשלהמדיניתהמחלקהאנשיאצלואף,היישובמנהיגיבקרבהספקות

למדינהשהוקצושטחיםגםלכבושינסהאוהיהודיםעםלהסכםנאמןיישארהאם:עבדאללהשל

עםצבאיתמהתנגשותלהימנעהמלךשלרצונובענייןהבריטייםהמסריםלמרות47?היהודית

ההנהגהשאיפת.כוונותיולגביהבהירותחוסרבעינונותרהיהודיבצדהרי,היהודיתהמדינה

שעשתהונשניםהחוזריםבנסיונותהשתקפההמלחמהמזירתהערביהלגיוןאתלהוציאהיהודית

כדילפחות,עימומלחמהלמנועכדילאאם,המלךעםהקשראתלחדש'שבדרךהמדינה'הנהגת

,המנדטסיוםלמועדמאודסמוךרקפרינשאזהמאמץ.עמדתואתאמצעי-בלתיבאורחלברר

שנועדה,זובפגישה.במאי10-11בליל,רבהבחשאיות,בעמאןעימוונפגשהשבהכשמאירסון

כשהצבאות,המנדטסיוםלפניימיםארבעה.כללירושליםנזכרהלא,המלךכוונותאתלברר

מהתנגשותלהימנעלהתחייביכולעבדאללההיהלא,לפלישהקדחתניותהכנותעושיםהערביים

תחתכאוטונומיהולהסתפקהמדינההכרזתעללוותריסכימואםאלא,היהודיםעםצבאית

-מצבגםכמו,כמעטאולטימטיווית,משמעית-חדכלשוןשנוסחה,המלךשלעמדתו.ריבונותו

שחייבוהוובינערבייםפנימייםאילוציםבסבךלכודהיותואתהיטבשיקפו,בפגישההקודררוחו

כלפיבעמדתושחלהמהותיהשוניאתהסבירקולעתבתמציתיות.ערבצבאותשארעםיחדלפעול

48.'חמישהמתוךאחדאניעכשיו,אחדהייתיקודם':1947נובמברמאזהיהודיתהמדינההקמת

PRO,1948כמאי8,החוץ-למשרדקירקברייד;7הערה,לעיל,הפגישהעלוחשבון-דין45 . FO

,לעיל)שליים;גלאבשלעדותועלכנראהמסתמךוהוא,87'עמ,מוסא;107'עמ,גלאב:6008/68852/371ש

,המלךבהוראתנערכההפגישהכיטועןקורצמן.גולדישלעדותועלגםמסתמךוהוא;182-185'עמ,(1הערה
~1970wal.ק.244:ראה . New York,/"נ,ע/-Fil ~sl At 'ab"4,:"94/Kurzmiln . Gelreyis.רואהפסה.[ל

.17-18'עמ,(5הערה,לעיל)פפה:ראה_,הקרבכשדהתיפולשההכרעההבנההפגישהבתוצאות

אורראוזהמספרחלקים.48-53'עמ,[הוצאהושנתהוצאהמקוםללא]ראד-אלבאבמעארכ,רוסאןמחמוד46

1,יועבתוכניותלגביהספקותד144(ל

ישיבת:27הערה,לעיל,וברמןששוןשלתזכיר:ראה,לכןקודםהרבהלו"

התקיימההישיבה.8/325נ90,מ"אצ.1948כמאי13,היהודיתהסוכנותשלהמדיניתהמחלקהשלהערביהאגף
.עבדאללה-מאירסוןפגישתתוכןשנודעלפני

בירני14-ברקהפגישהעיקריעלדיווחקירקברייד.7הערה,לעיל,עבדאללה-מאירסוןשיחתעלוחירבון-דין48
החוץ-ממשרדמברק:ראה.מאירסוןשלוחשבון-הדיןעיקריאתחופףדיווחו;בוויןלשאלתבתשובה,1948

1948,123/816PROביוני14,קירקבריידותשובת,1948ביוני13,לעמאן . FO
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אפריל,טלביהשכונתחשיבותהבהערכתלכתשהרחיקווניתוחיםפרשנויותנקשרועבדאללה-מאירסוןלפגישת

1948הוחמצהבפגישהכיהגורסיםיש.היהודיהצדמהלכיעלתוצאותיהאודותהדיווחובהשלכות

אישהייצגההיהודיהצדשאתמשוםאם,מלחמהלמנועשיכלולהבנהאולהסכםלהגיעהזדמנות

שלהמדיניתבמחלקההערביהאגףמנהלשלהעדרובגלל,כראויהובןלאשהמלךמשוםאם

המחושמלתהפוליטיתהאווירהמןמתעלמותאלופרשנויות49.ששוןאליהו,היהודיתהסוכנות

המצברקעעל,המנדטלשלטוןהאחרוןבשבועהאחרותערב-ובמדינותהירדן-בעברששררה

.למלחמההערביותהממשלותאת,דבר-של-בסופו,שגררההיאזואווירה;ישראל-בארץ
לתחוםלפלושמעונייןאינוכיוהבהיר,היהודיהצדלביןבינוהסדרשהיההכחישלאעבדאללה

קואליצייתהתגבשותעםשנוצרובנסיבותלחסינותהלערובהיהיכולשלאאלא.היהודיתהמדינה

.בהעיקרישותףהיהשהוא,ערביתמלחמה
לכךההסבר.בעמאןבפגישהכללנדונהלאירושליםששאלתהעובדהלציוןראויה,לענייננו

14-העדשנמשכה,זוהפוגה.בצהריםבמאי8-הלמןבעירשהשתררהבהפוגה,הנראהככל,נעוץ

ם"והאוהברית-ארצות,בריטניהמאמצישלהיחידההמעשיתהתוצאההיתה,בבוקרבמאי

הפוגהעלהלוחמיםהצדדיםביןהסכםלהשיגבמטרה,המנדטלשלטוןהאחרוניםבשבועות

הנציבואתבריטניהממשלתאתשהנחההעיקריהשיקול.בפרטובירושליםבכללבארץבקרבות

שלהתערבותםאפשרותאתלהרחיקעניינםהיהבירושליםהפוגהלהשיגבמאמציהםהעליון

141להשתלטתוכניתואתלהגשיםעבדאללהעללהקלביקשובכך.בעירבמלחמההערבייםהצבאות

כיבטענתולכתמרחיקשליים.45-50'עמ,(5הערה,לעיל)יוסף-בר;212-214'עמ,(1הערה.לעיל)טליים49
פלפןאצלשלייםשללזודומהגישהוראה.הנכוןהואשההיפךבעוד,המלךבפניאולטימטוםהציבהמאירסון

.140-142'עמ,(1הערה,לעיל)



סלעאברהם

בסוף50.היהודיםעםבמלחמהלהסתבךמבליהאפשרככל,ישראל-ארץשלהערביהחלקעל

,בעירלהפוגהלהסכיםערבממשלותשלנטייתןגברה,בירושליםהערביםמצבהחמיר,אפריל

הסדיריםהערבייםהכוחותשליכולתם-באיהכרהמתוךהלחימהמזירתלהוציאהבמגמה

להפוגההסכמתןאתהתנושהןאלא.לסיומוהמנדטהגיעלאעודכלבירושליםבקרבותלהתערב

.ליהודיםנוספיםיתרונותלהשגתתנוצלשלאבכך
העליוןהערבימהוועדחוסייני-אלמאל'גביןהעתיקהבירושליםהפוגהעלעקרוניהסכם

,ם"האושלהנאמנותמועצתבתיווךבאפריל28-ביורק-בניוהושג,מהסוכנותשרתוקלמשה

שמירתגרס,הקדושיםהמקומותעללשמורבעיקרשנועד,ההסכם.הערביתהליגהידי-עלואושר

ניתנהבמאי2-ב.הצדדיםבשנימהלוחמיםהנשקפירוק-ואיהעתיקההעירבתוךקוו-הסטטוס

.זהבענייןומתן-המשאלסיוםעדהעתיקהבעירהאשאתלהפסיקהוראההיהודייםלכוחות
שהושגאש-הפסקתעלהסכםלנוסחהסכמתהאתהיהודיתהסוכנותנתנהכך-אחרימיםחמישה

לשארהעתיקההעירביןליהודיםחופשימעברשיובטחמפורשבתנאי,העליוןהנציבבתיווך

בדבריםלבואשתוכל,העליוןהערביהוועדשלמוסמכתנציגותהיתהלאבירושליםן5.העירחלקי
הקונסוליםבהרכבבאפריל23-בשהוקמה,ם"האומטעםההפוגהועדתעםאוהמנדטממשלתעם

שלהבנויהשטחלכלההפוגהאתלהרחיבבמאמציהם,כןועל.וצרפתהברית-ארצות,בלגיהשל

ביריחושהתקיימהבפגישה.הערביתהליגהולמזכירערבלממשלותבריטניהנציגיפנו,ירושלים

הליגהלמזכיר,(ה1בהנע1תתעם)קנינגהםאלן,העליוןהנציבביןהסכמההושגהבמאי7-ב

,בצהרייםהמחרתביוםהחלירושליםשלהעירוניהשטחבכלהפוגההכרזתעל,עזאם,הערבית

52.אותהיכבדהיהודיהצדשגםבתנאי

-במורתהגיבה,היהודיהיישובשלדברלכלכממשלהמתפקדתשהחלה,הזמניתהעם-מינהלת

הסכמתואתלקבלבלאשנתפרסמהמשום,ההפוגהבענייןהמנדטממשלתהודעתעלרוח

שהדרךואף,כן-פי-על-אף.בלבדערבית-אנגלוהסכמהושיקפה,היהודיהצדשלהמוקדמת

-מינהלתנתנה,חסומותנותרו,העתיקהבעירהיהודילרובעהגישהגםכמו,לירושליםמהשפלה

יסודותעלמלכתחילהעמדהההפוגה.כמתוכנןלתוקפהנכנסהוזו,להפוגההסכמתהאתהעם

אתוהזכירהוחזרה,זמניתהיאהאש-הפסקתכיהעליוןלנציבהבהירההעם-מינהלת.רעועים

,העתיקהבעירהיהודילרובעהעירוממערבלירושליםמהשפלהחופשיתגישה:להפוגהתנאיה

שהותירהקשההרושםתחת-במאי12-ב53.ירושליםמאזורהזריםהערבייםהכוחותהוצאתוכן

,ו()1948,55529/68546/371במאי1,החוץ-למשרדקירקבריידמברקי50

PRO

PRO,1948במאי4; , FO

PRO,ו()1948,118/816במאי1,החוץ-לשרמברקו;5765/68548/371א

וראה.693'עמ,דיפלומטיותתעודות,ישראל,1948באפריל28,גוריון-לכןשרתוקמברק:ראהההסכםנוסח51
מאירסון:וכן;705'עמ,שם,1948באפריל30,יורק-בניו.היהודיתהסוכנותלמשרדבמברקגוריון-בן.תגובת

ועלההסכםכלפיגוריון-בןשלהמסויגתגישתועלעומדפלפן.745-746'עמ,שם,1948במאי7,קנינגהם'לא
.170-171'עמ,(1הערה,לעיל)פלפן:ראה,אישורובמתןהעיכוב

'Antony,קנינגהםהבריטיהעליוןהנציבשלפרטיארכיון:ראה,1948במאי7,ביריחוהפגישהתוכןעל52 s.51

142'~egק
ךק

.101'עמ,[הוצאהושנתהוצאהמקום

,1948במאי12,העם-מנהלתבישיבתגוריון-בןדבריגםראה.93'עמ,1959אביב-תל,ימיםשלושה,שרף'ז53

תעודות,ישראל,1948במאי9,בירושליםההפוגהועדתעםברמןפגישת:וכן;61'עמ,פרוטוקולים,ישראל
,בבוקרבמאי14-העדבפועלומקיומהבירושליםהפוגהמהשגתמתעלםשליים.771-772'עמ,דיפלומטיות

,לעיל)שליים:ראה,זהבענייןהעליוןהנציבלמאמציההיענות-לאיהאחריותאתהיהודיתההנהגהעלומטיל
.143-145'עמ,(1הערה



ישראלוממשלתעבדאללההמלךיחסי

בהצעותהזמניתהעם-מינהלתדנה-עבדאללההמלךעםפגישתהעלמאירסוןשלדיווחה

גםעמדההפרקעל.ם"באווגורמיםבריטניהממשלתידי-עלשהועלובירושליםלהפוגההשונות

כלליתהפוגהעלהעליוןהערביהוועדלביןהיהודיתהסוכנותביןלהסכםהברית-ארצותהצעת

)Truce(עלההכרזהשלדחייה,השארבין,כללהההצעה.חודשיםשלושהלמשךהארץבכל

54.ההפוגהתקופתלמשךהיהודיתהמדינההקמת

ההפוגהאתלראותהנטייהבלטה,הסדיריםהצבאותלפלישתהערביותההכנותלנוכח

להפוגהבהתנגדותונחושהיהגוריון-בן.כולהבארץהמצבמןנפרד-בלתיכחלקבירושלים

בעוד,ברורצבאייתרוןהשיגשבובמקוםהיהודיהצדידיאתתכבולשזומשום,בירושלים

ההפוגהמחייביגם.הארץחלקישאראתלתקוףויוכלופעולהמחופשייהנוהערבייםהצבאות

הוודאותולנוכח,הערביםעללכפותהשיוכלצבאיכוחבהעדר,מעשיתשאינהבכךהודו

הכוחותשלצאתםלאחרלעירהאחריותאתעליוליטוליוכללאם"שהאוכמעטהמוחלטת

שללמעשיותובאשרלספקותמקורהאחרוןהטיעוןהיהערביתראותמנקודתגם55.הבריטיים

עלההפוגהתנאיאתלכפותשיוכלכוחבהעדרכימשוכנעהיהעזאם.בירושליםהפוגההסכם

חסימתנוכחבמיוחד,מצבםאתלשפרכדיאותהלהפרהיהודיםיהססולא,הלוחמיםהצדדים

מבצעימיאלההיו,ואמנם.אפרילסוףמאזלטרוןבאזור,'ההצלהצבא'ידי-על,לירושליםהכביש

מן,כן-פי-על-אף.העיראלהדרךאתלפרוץ,יפהעלהשלא,'הגנה'השלנואשנסיון-'מכבי'

השגתבעקבותכיהערכההימיםבאותםביטאוהעליוןהנציבוהןקירקבריידהןכילצייןהראוי

56.בעירצבאיתהתנגשותצפויהלאבירושליםההפוגה

מירושליםהבריטיםויציאתהלגיון
במאי12-ב.הסדיריםהערבייםהצבאותפלישתהחלהבטרםעודהתאמתוגוריון-בןשלחששותיו

הסתיימהההתקפה.עציון-כפרעלבהתקפה-מקומייםכפרייםבסיוע-הערביהלגיוןפתח

שלושתכניעתעם,כולועציון-גושנפלבמאי14-וב,לחימהימישנילאחרהיישובבנפילת

ישכיודומה,שונותהגושעלההתקפהליוזמתהאחריותלגביהגרסאות.שבוהאחריםהקיבוצים

טוען,בהתקפהמעורבשהיההלגיוןכוחמפקד,תל-אתעבדאללה.מהןאחתבכלאמתשלגרעין

.יהודיותמטרותנגדעצמודעתעלשנקטאחרותהתקפיותיוזמותכמו,יוזמתופריזההיהכי

סולימאןהירדניההיסטוריוןלמעשהאימץשאותה,קורצמןדןשלטענתועומדתזוגרסהלעומת

,זוגרסהלפי.גלאבשלהנחיותיופי-ועלעבדאללההמלךבידיעתבוצעהההתקפהכי,מוסא

במשךוהטריד,הערביתלמדינהשהוקצהבשטחששכןהיהודיהמאחזאתלסלקההתקפהנועדה

,בלונדוןהברית-ארצותלשגרירותמארשל'ורג'גהאמריקאיהמדינהמזכיר:ראההברית-ארצותהצעתנוסח54
Foreign~ן=,ן6ען,1970Washington,11Part,קק.1948,892-891במאי4

.

Relations ,the United

,

'

States

היהודיםכי,(ת8550ען)ואסון,בירושליםהאמריקאיהקונסולהערכתראה.75-76'עמ,פרוטוקולים,ישראל55
מברק,היהודיתהמדינהלהקמתולהביא,מצבםאתלשפר,זמןלהרוויחכדיההפוגההצעותאתלנצלמעוניינים
FR,1948במאי[1,המדינה-למזכיר

US

971-972.143'עמ,

PRO,1948במאי8,החוץ-למשרדקירקברייד:ראהצוחםצםיירעבריירשלשיחתוצל56 , FO

;1948במאי410,11'עמ,(4נהערה,לעיל)גוריון-בן:ראה,עזאםשללחששותיואישור.6002/68549/371א

1948,86008/28852/371במאי4,החוץ-למשרדקירקברייד

PRO

, FO;במאי9,המדינה-למזכירואסון

1948,FRUS,945-946'עמ.



סלעאברהם

בחודשיםכילהדגישיש57.ירושלים-חברוןבכבישהערביתהתחבורהאתארוכיםחודשים

-תעלתבאזורהבריטיהצבאממחנותשיירותלמעברחיוניצירזההיההמנדטלשלטוןהאחרונים

לוגיסטיתתשתיתלהקמתוציודנשקשלניכרותכמויותהובילואלושיירות.הירדן-לעברסואץ

,ישראל-בארץהבריטייםהכוחותמיפקדת58.ישראל-שבארץלזותחליףשתהווה,ללגיוןחדשה

האחריותאתבריטניהממשלתמעלולנערהלגיוןעללהגןנחלצו,בעמאןהבריטיהצירגםכמו

איןולפיה,רשמיתהודעהישראל-בארץהבריטייםהכוחותמיפקדתפרסמהבמאי13-ב.לפעולה

רמאללה-שכםבאזורגדודיםמשנילמעלהעדייןשהושעהבאותה.למרותהעודנתוןהלגיון

אלהכוחותהיורשמיתמבחינה.הירדן-לעברפינויבתהליךנתוןהיהוחלקם,הירדן-ובקעת

מצדוקירקברייד.פינויםאתהשלימולאעודכלישראל-בארץהבריטיהצבאפיקודתחתנתונים

'הזדמנו'שהלגיוןיחידותוכי,מקומייםבידיבוצעהההתקפהכיבלונדוןהחוץ-למשרדדיווח

59.הערביםהכפרייםמידימטבתולהצילםהיהודיםהאזרחיםאתלחלץפעלולמקום

-לארץהלגיוןשלהפלישהכתחילתהזמניתהעם-במינהלתהתפרשהעציון-גושעלההתקפה

60.הלגיוןעבורמפתחכשטחממילאשנתפסה,ירושליםעלהתקפהלקראתוכהכנהישראל

המתוכנןהזמניםבלוחשחלהעיכובאלמלאמתאפשרתהלגיוןהתקפתהיתהלאמעשיתמבחינה

יחידותעלהיה,הבריטיתהפינויתוכניתלפי.הירדן-לעברבחזרההארץמןיחידותיויציאתשל

בשלאולם.המנדטתוםלפניכשבועייםהארץמןלצאתישראל-בארץהמוצבותהערביהלגיון

השלמתאתלאפשרכוונהמתוךואולי,הבריטיותהפינויבפעולותהקשוריםושיקוליםאילוצים

כולןכינקבע,זאתעם.יותרממושךלזמןהיחידותמןחלקהושאר,הלגיוןשלההצטיידותתהליך

,ם"באובריטניהשגרירבהודעתרשמיביטויקיבלהדבר.במאי13-מיאוחרלאהארץאתתצאנה

אךן6.במאי15-הלפניהארץמןיפונוהלגיוןיחידותכלכי,באפריל16-ב,)Cadogan(קדוגן

כליציאתאתלוודאהמקומיהבריטיהפיקודטרחלאהמנדטלשלטוןהאחרוניםביומייםכידומה

להקדיםהעליוןהנציבכוונתעלהלגיוןלמפקדתהודיעלאשאףוייתכן,הארץמןהלגיוןכוחות

גישתאתשאפיינההאכפתיותחוסרבאווירת,אכן.בבוקרבמאי14-למירושליםיציאתואת

הואהיחידכשעניינו,המנדטלשלטוןהאחרוניםבימיםסביבוהנעשהכלפיהבריטיהפיקוד

אפשרבמידהבהאולם.כךעללהתפלאאין,לאותולוהחיונייםהנסיגהציריעלשמירה

.62'עמ,(5הערה,לעיל)יוסף-בר;215-216'עמ,(1הערה,לעיל)שליים;31-35'עמ,(3הערה,לעיל)תל-את57
,הגושעלההתקפהאתשיזםהואזההיהשלפיה,תל-אתשלגרסתואתעורריןללאמקבליםוקולינסלאפייר

שלגרסתוגםראה.290-291,298-299'עמ,1972ירושלים,ירושלים,ירושלים,קולינס'וללאפייר'ד:ראה
,(45הערה,לעיל)קורצמן:ראה,שונהגרסהמביאיםומוסאקורצמן.78'עמ,(23הערה,לעיל)גלאב

.93-96'עמ,מוסא;264-267'עמ
אבו,הירדן-עברממשלת-ראשביקורבעתשנחתםירדני-האנגלולחוזההצבאיהנספחעלמההסכםחלקזההיה58

שנתירבעסיכום,והציודהנשקאספקתביצועהתחלתעלדיווחראה.1948פברוארבראשיתבלונדון,הודא-אל
PRO,י((ל/1948,18/261במארס20,התיכון-במזרחהבריטייםהיבשהכוחותמפקדתשל

1948,120/816PROבמאי14,החוץ-למשרדקירקברייד59 , FO.כאלקירקבריידלהםברושלמתייחסמוסאגם
.97-98'עמ,מוסא:ראה,הלגיוןפעולתעלכיסוי

:ראה,ירושליםעלמתוכננתממערכהחלקעציון-גושעלבקרברואהפפה.63,77'עמ,פרוטוקולים,ישראל14460

.19,21,32'עמ,(5הערה,לעיל)פסה
הגנרלנוטעם'1948יוני-1947פברוארלתקופהאירועיםסיכום';17הערה,לעילראההפינויתוכניתעל61

MacMillan(מקמילן'ג

(

האימפריאליהמלחמהמוזיאון,1948ביולי3,ישראל-בארץהבריטייםהכוחותמפקד,

)Imperial War Museum(,מקמילןמסמכי,לונדון.
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בשכםמהלגיוןפלוגותכשתישלנוכחותןמהמשךעיןהבריטיהפיקודהעליםשבמתכוון

להיתפסממילאשנועדובאזוריםכזולנוכחותיתנגדולאהיהודיםכיהנחהמתוך,ובראמאללה

62.ההאשמיהמלךידי-על

הכבישוחסימת,מירושליםהבריטיהצבאשלהמוקדמתמיציאתוהופתעהלגיון,מקוםמכל

בהעדר,חברון-לחם-ביתלאזורכוחותלשגרבעדומנעה'הגנה'הכוחותידי-עללחם-לביתממנה

קירקבריידשלדיווחושלפי,אחתפלוגהחברוןבאזורנותרה,כן-פי-על-אף.חלופיתגישהדרך

אמנםאפשר63.לירושליםהכביששלהמוקדמתחסימתובשלהירדן-לעברלשובהספיקהלא

בכוונההושארהכילהניחמותרבמידהבהאך,מעורפהבמקרהשנותקהמשוםנשארהזושפלוגה

גם,שכן.ובראמאללהבשכםבמתכווןהושארומוסאשלטענת,המשמרכוחותכמו,תחילה

דרךלעבורבלאוחברוןלחם-לביתלהגיעיכולהלגיוןהיהלא,וראמאללהבשכםכמו,זהבמקרה

מבואותיההיואפרילסוףמאז,כןעליתר.העירשלהבינלאומיבמעמדהלפגועובכךירושלים

המשךאפשרההבריטיהצבאהתערבותורק,'הגנה'הכוחותבידילמעשההעירשלהדרומיים

מההתחייבותמתעלמיםופפהשלייםכילצייןהראוימן.לחם-בית-ירושליםבכבישהתנועה

הפקירושלפיהתל-אתטענתאתמקבלאףושליים,המנדטסיוםלפניהלגיוןפינויבדברהבריטית

מקשהוירושליםעציון-גושבקרבותהרואה,פפה.היהודיםלחסדיירושליםאתוהבריטיםגלאב

64.הפלישהבמסגרתוחזרתםמהארץהלגיוןיחידותפינוימעצםמתעלם,אחת

14-להעירמןיציאתואתלהקדיםהחליטהעליוןהנציבכינודעבירושלים'הגנה'הלמפקדת

זהמידעיסודעל.במאי14-15לילבחצותרקלפקועעמדהמנדטשתוקףבעוד,בבוקרבמאי

ידי-עלפינויםעםמידצבאומחנות,בניינים,צמתיםהשתלטותעלמבצע'הגנה'המפקדתהכינה

בשליטהשהיו,העירשלמנותקיםחלקיםלחברנועדהמבצע.('קלשון'מבצע)הבריטייםהכוחות

מןהבריטיהצבאופינויהעליוןהנציביציאתעםמיד65.להגנהנוחטריטוריאלילרצף,יהודית

והשתלטו,('בווינגרד')העירבמרכזהבטחוןאזוראתהיהודייםהכוחותתפסו,במאי14-ב,העיר

66.נהנושממנההמקומיתהכוחועדיפותההפתעהיתרוןניצולתוך,ומשטרהצבאמהנותעל

יומייםתוך.הצופים-הראלוהתחברוהעירצפוןעליחסיתבמהירותהשתלטוהיהודייםהכוחות

ציון-הרלמעט,היהודייםהכוחותבידיהעתיקההעירלחומותשמחוץהעירחלקימרביתהיו

הכוחותבידיעתההיוומדרוםמצפוןהעירמבואות.הזיתים-והר(במאי17-18בלילשנכבש)

התנהל'קלשון'מבצע.הערביםבפניהפתוחההיחידהנותרהירושלים-יריחוודרך,היהודיים

-עציון-גושעללקרבבירושליםהערביםמהמתנדביםרביםשלהצטרפותםעקביחסיתבקלות

68372/371/[1948,6268במאי14,החוץ-למשרדקירקברייד62

PRO

, FO;פלוגותשלהמכוונתהשארתןעל

היתהזהצעדביסודשעמדהשההנחהטועןמוסא.85,101-נ8'עמ,מוסא:ראהובשכםברמאללההלגיון
רייס,האמריקניתהמדינה-למחלקתהבריטיהחוץ-משרדשלהסברווראה.לכךמתנגדיםאינםשהיהודים
68830/371PRO/[1948,7224במאי22,לדאגלס , FO

68372/371PRO/[1948,6268במאי14,החוץ-למשרדקירקברייד63 , FO

הערה,לעיל)פפה;35-39'עמ,(3הערה,לעיל)תל-אתעלמסתמךוהוא,223-244'עמ,(1הערה,לעיל)שליים64
ך.32-39'עמ,(5

,145-151'עמ,1981אביב-תל,שפירא'יעורך,ח"תשירושלים,שאלתיאל'ד:ראההמבצעומהלךההכנותעל65

.225-235'עמ,1986אביב-תל,העצמאותמלחמתבקרבותירושלים,קביןתשעה,(לויצה)לוי'י;163-169
להתחייבותםבהתאםהבריטיםידי-עלנמסרהראח'ג'בשיחהשליטה.241'עמ,(45הערה,לעיל)קורצמן66

.'יכוסי'מבצעבמהלך
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הנזילהמצבנוכח,אכן67.הבריטיםצאתעםלעירבחזרהדרכםוחסימת-במאי14-בגםשנמשך14-15,'קלשון'מבצע
הגרועההאפשרותהנחתפי-עלהצדדיםמשניאחדכלפעל,היריבכוונותלגבי1948במאי

גישה.צבאייםיתרונותלהשגתהבריטיהצבאפינוישיצרהזדמנותכללנצלהנטייהומכאן,ביותר

,היהודיהצדאתרקאפיינהולא,הצדדיםשנישלראותםמנקודתהמציאותמחויבתהיתהזו

68.שלייםכטענת

,דבר-של-בסופו,שהובילוהם'קלשון'מבצעוהצלחתמירושליםהבריטייםהכוחותפינוי

,(במאי15-18)ימיםארבעהבמשךהתעכבהזוהתערבותאולם.בעירבקרבותהלגיוןלהתערבות

באזורערוכותהלגיוןיחידותהיושבהםהימיםאלה69.'האבודיםהימים'מוסאמכנהשאותם

הערביםוהמקומייםהמתנדביםכוחותבעוד,מעשהבאפסכמעטהירדן-ובקעתהשומרון

קרבמתנהלהאחרותובחזיתות,היהודיתהמתקפהנוכחהתמוטטותסףעלעומדיםבירושלים

'האבודיםהימים'ארבעתקורות.הערבייםהפלישהכוחותנגדהיהודיהיישובשלניאשבלימה4,1(1

גוריון-בן;30-31'עמ,1985[?]יר'נד-אלדאר,פלסטיןחרבפימסלמון-אלואן'אח-אל,סבאעי-אלמצטפא67
.1948במאי414,13'עמ,(34הערה,לעיל)

.194-195'עמ,(1הערה,לעיל)שליים68
.127'עמ,מוסא69
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,הלגיוןומפקדעבדאללההמלךאתשהנחווהצבאייםהמדינייםהשיקוליםלהבנתהמפתחהם

.ובלטרוןבירושליםהלגיוןשלהמבצעיתהפעלתובמדיניותאסטרטגיתלתפניתוהביאוגלאב

טעויותשלסדרה-למלחמההירדניםהצטרכות

שכן,בתוהועלומאמציהאך,כנהעלההפוגהאתלהחזירפעלהם"האומטעםההפוגהועדת

הערבייםהצבאותופלישת,הלוחמיםהכוחותעלאש-הפסקתלכפותאפשרותהיתהלאלוועדה

חזרו,'קלשון'מבצעבמהלך,במאי14-ב.לאלמאמציהאתשמההארץלתחומיבמאי14-15בליל

לחזורנכונותםעלההפוגהועדתלנציגיוהודיעובירושליםהיהודיהצדשלהמוסמכיםהנציגים

בימיםגםזונכונותעלחזרוהיהודים70.אותהיכבדוהערביםשגםבתנאי,האש-הפסקתלמשטר

הערביתהמפקדהניהלהעתהשנוצרשבמצבאלא.הלגיוןלהתערבותמחששאולי,הבאים

אתדחתהולמעשה,זמןלהרוויחבנסיון,סחבתשלטקטיקהסדירים-הכלתיהכוחותשלהמקומית

הערביםהגבירו,בבדבד.הפולשהערביהלגיוןלהתערבותציפייהמתוך,אש-להפסקתההצעות

לחץוהפעילו,ניכרמקומייתרוןלהםהיהשם,העתיקהבעירהנצורהיהודיהרובעעלהלחץאת

,תרמוכנהעלההפוגהאתלהחזירהמאמציםלכשלון.לעזרהלחושעבדאללההמלךעלציבורי

ועדתביןתיאוםוהעדרסדירים-הבלתיהערבייםהכוחותבקרבושליטהפיקודקשיי,השארבין

.הערביהצדעםעצמאיומתן-משאשניהל,הבינלאומיהאדוםהצלבלנציגההפוגה
אתהעמידולעזרההבהולותוקריאותיו,קריטיהיהודיהרובעמצבנעשהבערבבמאי16-ב

הרובעמגיניאללחבורכדיהעתיקההעירתוךאללפרוץהדחוףהצורךבפני'הגנה'המפקדת

הלגיוןלהתערבותשהביאוהםהעתיקהלעירהפריצהנסיונותכיהתבררבדיעבד.הנצור

שנסיונותלסכנהמודעת'הגנה'המיפקדתהיתהאםגםאולם.הרובעגורלאתשחרצהבירושלים

אתלשנותכדיבכךהיהאםספק,הערביהלגיוןשלהתערבותואתיגררוהעתיקהלעירהפריצה

תושביווטבחהנצורהרובענפילתאתלמנועהדחוףהצורךהיהבשיקוליהשהכריעמה.תכניותיה

העירתוךאללפרוץונשניםחוזריםמאמציםיוםמדינעשובמאי16-17בלילהחל.ומגיניו

שיצטיירכדיבוהיהאך,בכשלוןאמנםהסתיים,יפושערדרך,הראשוןהפריצהנסיון.העתיקה

,נוסףפריצהנסיון.העתיקההעירעלגםולהשתלטההצלחהאתלנצלכנסיוןהערביםבעיני

,שלוהמשניהמהלךדווקאאך,הואגםנכשל,המחרתבליל,יפושערבאזורהואגםשנעשה

שלכוחידי-על,העתיקההעירמערב-דרוםעלהחולש,ציון-הרלכיבושהביא,להסחהשנועד
ונשקתגבורתהעברתולאפשרציוןשעראתלפרוץזהכוחהצליחבמאי18-19בליל.ח"הפלמ

ההצעהאתהיהודיםהנציגיםחידשו,העתיקההעיראלהפריצההצלחתבעקבות.הנצורלרובע

.באיחור.באהשההצעהאלאן7.בקרבותהלגיוןהתערבותאתלמנועבנסיוןכנראה,אש-להפסקת

מדינתשלהחוץלמדיניותתעודות,המדינהגנזך-ישראלמדינת,1948במאי21,הרצוגשלוחשבון-דין70
שאלתיאל;[א,תעודות,ישראל:להלן]42-52'עמ,ה"תשמירושלים,1948בספטמבר30-במאי14:א,ישראל

ן47.במאי15-בההפוגהלוועדתרשמיתונמסרהגוריון-בןידי-עלאושרהההצעה.165-166'עמ,(65הערה,לעיל)
רביהעהוועדכי1948במאי14-בהחוץ-למשרדדיווח,)Beaullmont(בומון,בירושליםהבריטיהכוח-המיופ

'ד/

PRO,עבדאללהשלבאישורו,ימים8בתאש-להפסקתהסכמתםאתנתנוהיהודיתוהסוכנותהעליון , FO

.108'עמ,(23הערה,לעיל)גלאב;37]/6248/68552
לעירפריצההנסיונותעל.35'עמ,א,תעודות,ישראל,1948במאי19,(4ן[וטט"תט,huys(הויס)לניואכהן'ל71

.171-178'עמ,(65הערה,לעיל)שאלתיאל:ראההעתיקה



סלעאברהם

מנוסראהלאואילךוממנה,עבדאללהמבחינתקריטיתמפנהנקודתהיהציון-הרכיבוש

היהכבר,אש-להפסקתהיהודיתההצעהשבאהבשעה.בירושליםצבאוהתערבותעלמלהורות

העיראללחבורבמגמה,ראח'ג'שיחבשכונתהיהודיהכוחעלהתקפהשלבתחילתההלגיון

.העתיקה

מכךיותרועוד,הבריטיהפינוילאחרהראשוניםביומייםבירושליםהיהודייםהכוחותהישגי

מלבד.חומרתהבכלבידיהםהעירכיבושסכנתאתהמחישו,העתיקההעירלתוךלפרוץהנסיונות

שלוגוברהולךזרםעבדאללההמלךאללהגיעהחל,הליגהומזכירערביותממשלותמצדלחצים

כדילעמאןבאושחלקם,בירושליםערביםונכבדיםציבוראישימצדלעזרהנואשותפניות

בידימנפילהלאסלאםהקדושההעיראתלהצילהמלךעל-ללחוץמסויםובמובן-להתחנן

72.היהודים

הערביםוהמדינאיםהצבאותנציגישהגוהמשותפתהמלחמהבתוכניתכילצייןהמקוםכאן

נעוץלכךההסבר.כללירושליםנזכרהלאבמאי11-13-בובעמאןבדמשקהקדחתנייםבדיוניהם

,ם"האובאחריותבינלאומיאזורלהיותנועדהירושליםכיבהכרהובראשונהבראשכנראה

מבעייתלהתעלםיכלוהפלישהמתכנניאםספקאך.בסמכותופגיעהלמנועביקשוערבוממשלות

תוכניתפי-על.במאי8-בהחלבעירשהשתררה,רשמית-הבלחיההפוגהאלמלאירושלים

באזורישראל-ארץלתחומילהיכנסהערביהלגיוןעלהיה,בדמשקשגובשה,המקוריתהפלישה

לגליללהיכנסתוכנןהסוריהפלישהכוחבעוד,העיראקיהצבאשלהשמאליבאגפו,(נהריים)גשר

להתקדםהוטלהמצריהצבאעלואילו,במגננהלהישאראמורהיההלבנוניהצבא.לבנוןגבולדרך

היהודיתהמדינהשטחאתלבתר,הצפוניבחלקה,חתרהזותוכנית.היםחוףלאורךלצפוןמדרום

בקנהעלתהלאשהתוכניתאלא.חיפההיההעיקריהאסטרטגייעדהכיונראה,העמקיםבאזור

הלגיוןעליוטלולפיו,שינויבהשיוכנסכךעלעמדולפיכך,עבדאללהשלכוונותיועםאחד

עתודהכוחלהחזיקוכן,וראמאללהשכםבאזורולהיערךיריחובגזרתאלנביגשרדרךלהיכנס

המצריהצבאנציגלתמיכתזכתהעבדאללהשלדרישתו73.לירושליםמיריחוהכבישבמעלה

שנכנס-הפלישהבתוכניתהשינוי.הימניאגפואתלאבטחמעונייןשהיה,הכלליתבמפקדה

שחלק,הסוריםהכנותאתשיבש-במאי14-מהכלליתהערביתהמפקדהבהוראותלתוקף

הסוריהצבאעלהוטלהחדשההתוכניתלפי.לבנוןשטחלתוךבתנועהנמצאוכברמכוחותיהם

הוקצתה,שאן-ביתשבעמק,נהריים-גשרגזרתבעוד,לכנרתשמדרוםצמחבגזרתלתקוף

74.לעיראקים

שניצל,עבדאללהבידיהפלישהתוכניתשינויעלערביםאישיםמצדהטענותרבובדיעבד

לקידום-בלבדרשמיתוארזהשהיהאף-ערבצבאותשלהעליוןכמפקדמעמדואתכביכול

68372/371/[1948,6304במאי15,החוץ-למשרדקירקברייד;145'עמ,מוסא72

PRO

, FO;לעיל)קורצמן,
.42,234'עמ,(65הערה,לעיל)לויצה;404'עמ,(45הערה1ומש

,פרלמנטריתועדה;167-168'עמ,(24הערה,לעיל)בורי'ג-גל:ראהופרטיההפלישהבתוכניתהדיוניםעל73
.12'עמ,(יולי1979)2-3,עסכרי-אלפכר-אל,'1948עאםפלסטיןפיסורי-אסיש'ג-אל',גפורי-אלאמין;194'עמ

-אל;12'עמ,(שם)נפורי-אל;56'עמ,מוסא;289'עמ,(29הערה,לעיל)עארף-אל;195,עמ,פרלמנטריתועדה74
.62הערה,לעיל,1948במאי14,החוץ-למשרדקירקברייד;171-172'עמ,(24הערה,לעיל)בורי'ג



-ירדני-סוריפיסגהמפגש

ירעא'ראקעפ (1948[')מאי)8

י
מהרהעדאולם75.הערביהפלישהמאמץלכשלוןהקולראתבכךשתלואףוהיו,שאיפותיו

בשל,בירושליםמריםבקרבותמעורביםעצמםלמצואהלגיוןחיילימרביתהיועתידים

14-הבבוקרהעליוןהנציבשליציאתולאחרבעירהערביםבמצבשחלההמהירהההידרדרות

קביעתבעתהרי,לירושליםיריחוביןהדרךבאמצעעתודהכוחלהציבהכוונהחרףכינראה.במאי

ותימנעכנהעלתוחזרבירושליםהאש-שהפסקתעבדאללהקיווהעדייןהחדשההתוכנית

שהחל,הלגיוןשלהמבצעיתפעילותוואופיהיערכותומגמותאתגםקבעהזוגישהי".המלחמה

.ירושליםאתעוקףשהואתוך,השומרוןבאזורולהיערךבמאי14-15לילבחצותהירדןאתלחצות

הגדודחיילישלמנגדבעמידתםביטוילידיבאההלגיוןמפקדתשנקטההמגננתיתהגישה

חיילי.וכבשההערביתסאבא-כפראתתקףישראלישכוחשעה,כרם-טולבאזורשנערך,הראשון

נאסרהלגיוןמפקדתהוראותלפישכן,לקלקיליההגיעהישראליכשהכוחרקהתערבוהלגיון

ממזרחרבתא'וחנזאםבדירשנערך,הרביעיהגדוד.מערבההברזל-מסילתקואתלעבורעליהם

מבצע)לירושליםהדרךאתלפתוחשובניסו'הגנה'השכוחותבעתהצדמןלעמודנאלץ,ללטרון

למעברהכבישונפתח,ולטרוןאיובדירנתפסו,במאי15-16בליל,הפעולהבמהלך.('במכבי'

,ההשתלטותבעת.('היתום'שיירת)בלבדאחתבמשאיתהסתכמהשבפועל,קטנהאספקהשיירת

צבא'ידי-עלהקודםבלילהפונושהם'הגנה'הכוחותידעולאאלהמשלטיםעל,יחסיתהקלה

באותואך,חלקיתהצלחהאמנםהשיגבמאי17-18בלילנוספתשיירהלהעבירהנסיון.'ההצלה

'היהגנהכוחשהיה,'גבעתי'מחטיבתכוחואילו,הערביהלגיוןכוחידי-עלהדרךנחסמהלילה

המצריהפלישהכוחלבלימתלסייעהדרוםלחזיתבדחיפותהועבר,זהבמהלךשהשתתףהעיקרי

.שם

לשלטוןהאחרוןבשבועלירושליםהדרךאתלפתוחבנסיונות'הגנה'השהשקיעההרבהמאמץ

לחשיבותעדותהיווה,לרשותהשעמדוהמוגבליםוהכוחותהאחרותמשימותיהלמרות,המנדט

הפלישהתחלבטרםומבואותיהבירושליםשליטתהלהבטחתהיישובהנהגתשייחסההעלירנה

עתידהשהיתה,התכליתחסראך,הכבדהמחירעללדברשלא-כךמשוםדווקא.הערבית

ע4ןההזדמנותשלהחמצתהבולטת-לטרוןאתלכבושונשניםחוזריםבנסיונותלשלםישראל

עלהתוכניתלשינויהאחריותאתמטיל.גיבורי-אל.169-170'עמ,(24הערה,לעיל,גיבורי-אל:למשל,ראה75

הערה,לעיל,גלאב,משותפתצבאיתתוכניתכלהיתהלאכיטועןעצמוגלאב.12'עמ,(1שסכפורי-אל:גלאכ

.93'עמ,(23

.72הערה.לעיל,1948במאי15.החוץ-למשרדקירקברייד:ראה76



סלעאברהם

השפלהמןהמלךדרךעלהחולש,זהמפתחאזורעללהשתלטלכוחותיהשהיתהחוזרת-הבלחי

כפי,לטרוןממשלטיהכוחבהסגתהישראליהפיקודשעשהשהטעותאפשר77.לירושלים

במאי14-15בליל.זהבאזורהערבייםהכוחותחילופיתהליךשלהבנה-מאינבעה,לעילשהוזכרה

יתפוסשזהלהמתיןובלאהערביהלגיוןעםמוקדםתיאוםבלא,האזוראת'ההצלהצבא'כוחפינה

לצורךלסוריהישראל-מארץ'ההצלהצבא'שלכלליתמנסיגהחלקהיהלטרוןפינוי78.מקומואת

,אולם.בדמשקהערביםהמתנדביםכוחותמיפקדתהוראותפי-עלשנעשהדבר,מחדשארגון

בהשפעתהנעוץלטרוןלפינויבקשרהלגיוןלמיפקדתי'קאוקגביןהתיאוםלהעדרההסבר

העכוריםוביחסים'ההצלהצבא'שלהמבצעייםויעדיומדיניותועלסוריהממשלתשלהמכרעת

.לדמשקעמאןביןששררו

שמילאההמרכזיהתפקידאתשיקפה'ההצלהצבא'עלסוריהממשלתשלהמכרעתהשפעתה

צבאייםואימוניםהתארגנותוכבסיססדירים-הבלתיהכוחותמיפקדתשלמושבהכמקוםדמשק

צבא'בניכריםמשאביםהשקיעהסוריה,ועודזאת.ישראל-לארץכניסתםטרםאלהלכוחות

בנשקוכן-הסדירהצבאמןחיילים400-וכקצינים40-מיותרזהבכלל-אדם-בכוח'ההצלה

דמשקשייחסהלחשיבותבולטביטוי.אחרתערביתמדינהכלשלאלהעלבהרבהשעלו,וציוד

הנשיאובראשה,הסוריתהשלטוןצמרתשלהישירהמעורבותההואזהלמחצה-סדירלכוח

79.ויעדיומשימותיוובהגדרתמפקדיובמינוי,הכוחבארגון,קוותלי

הערביםהמתנדביםכוחותארגוןבמאמץסוריהממשלתעליהשנטלההראשיהתפקיד

ההאשמיהמלךכוונותמפנידמשקשליטישלחששותיהםאתביטאישראל-בארץלמלחמה

תחת'הגדולהסוריה'לאיחודשאיפתוהגשמתלקראתראשוןכצעדהארץמןחלקיםעללהשתלט

הצפויהופלישתםרשמית-הבלחיהערביתהמלחמהמאמץכשלוןשנוכחאפואתימהאין.כתרו

המלךמצדהשתלטותשלאפשרותלמנועדמשקביקשה,ישראל-לארץהסדיריםהצבאותשל

,זהשיקולמתוך.סוריהכלפישלוהסיפוחשאיפותלהגשמתורתימתו'ההצלהצבא'עלעבדאללה

באזורולפעולבמלחמההסורייםהאינטרסיםאתלשרתיוסיף'ההצלהצבא'שלהבטיחמנת-ועל

כלאתלהסיגי'לקאוקגבדמשקהערביםהמתנדביםכוחותמיפקדתהורתה,אליהביותרהקרוב

לגליללהיכנס'ההצלהצבא'היהעתידביוני80.מחדשארגונןלשם,לסוריה'ההצלהצבא'יחידות

מגמות:ח"פלממערכות,אלון'י:ראה,רביןיצחק,'הראל'חטיבתמפקדהפצרותחרףהוחמצהההזדמנות77

א"הרממפיטורי,שפיראאניטה.334'עמ,(57הערה,לעיל)וקולינסלאפייר;218'עמ,ו"תשכאביב-תל,ומעש

.110'עמ,1985אביב-תל,1948,הבטחוניתההנהגהעלבמאבקסוגיות:ח"הפלמפירוקעד

Qawaqji.1948'.קל".2(1973).קק.7813-12,9 . 'Memoirs-חוסרעלמוסאשלביקורתווראה;ק.וא

.130'עמ,מוסא,זהבענייןי'קאוקגשגילההאחריות
הצבאואישהמדינאי,האשמי-אלשלביומנוראה.המתנדביםכוחותבארגוןהסוריתהצמרתשלחלקהעל79

.ואילך151'עמ,(14הערה,לעיל)האשמי-אל,'המתנדביםעלכללימפקח'ששימשבדמשקהגולההעיראקי
124'עמ,1975ביירות,1936-1948י'קאוקג-אלפווזיכראת'מדפיפלסטין,(עורכת)קאסמיהיריה'ח:גםראה

עארףאל;11'עמ,(73הערה,לעיל)גפורי-אל:ראה'ההצלהצבא'בהסורייםהמשאביםשלחלקםעל.ואילך 51(ל

~

ג',הנדי-אלהאני:גםראה.40'עמ,(29הערהלי.לן

-

,(1973)23,פלסטיניהשאון,'1947-1949'אנקאד-אלש

.47'עמ
,לעיל)י'קאוקג;196-197'עמ,(שם)קאסמיה,הלגיוןמפקדתלביןבינוהתיאוםלחוסרי'קאוקגשלהסברוראה80

,עבדאללהעלהארץמן'ההצלהצבא'להוצאתהאחריותאתי'קאוקגמטילאחרבמקום.28'עמ,(78הערה

.14'עמ,שם:ראה



ישראלוממשלתעבדאללההמלךיחסי

פיקודותחתלמעשהפועלכשהוא,זהבאזורהעיקריהערביהצבאילכוחולהפוךלבנוןגבולדרך

.1948באוקטוברהגלילמןוסילוקולהבסתועד,הסוריל"המטכשלהישיר

הלגיוןשל'האבוריםהימים'ארבעת
ערביםקציניםהחלוישראל-לארץהלגיוןלכניסתהראשוןביוםכבר,מוסאשלגרסתולפי

והיערכותמפקדתםשנקטההמגננתיתהגישהבשלסבלנות-חוסרשלסימניםלגלותמשורותיו

האמיר,העצר-ויורשגלאבשערכובביקורים.היהודיםלביןבינועימותשנמנעבאופןיחידותיהם

,הלגיוןעלשנכפההמעשחוסרעלקשותטענותכלפיהםהופנו,בשומרוןהלגיוןביחידות,טלאל

החלוהמקומיתהאוכלוסייהמנהיגיגם.בעמאןולממשלתולמלךלהגיעאיחרולאוהדברים

התקדמותעלמסרוהרדיוששידורישעה,הלגיוןיחידותשלההמתנהעלביקורתמותחים

מןנכבדיםשלמשלחתהמלךבפניהתייצבהבמאי16-ב.האחריםהערבייםהצבאותשלונצחונות

השפלהמןהכבישעלהחולשיםהכפריםאתיתפוסהלגיוןכיותבעה,לטרוןבאזורהכפרים

נערך,בירושליםבמצבהקשוריםצבאייםשיקוליםמתוךואםזהלחץבהשפעתאםן8.לירושלים

מהכוחותשפונו,ולטרוןואד-אלבאבבמשלטי,במאי17-18בלילהחל,הלגיוןשלהרביעיהגדוד

.לעירנוספותיהודיותתגבורותזרימתלמנועבמטרה,לירושליםהדרךאתלחסוםושב,היהודיים

ולפיכך,הערביתלמדינהשנועדבשטחנכלללטרוןאזור,ירושליםכמןשלאכילהדגישראוי

.זהבאזורכוחותיוהיערכרתשלהלגיטימיותשאלתהלגיוןשלהבריטיהפיקודבפניעמדהלא

אתהפךולראמאללהלירושליםהשפלהמןהדרכיםבצומתהחשובהאסטרטגימיקומו,כן-על-יתר

היהודיהלחץבהגבלתמכריעלגורם-מובהקהגנתיאופיבעלתשהיתה-בוההיערכות

בגישתונעוץלכךשההסבראפשר,זהאזורלתפוסהלגיוןמיהרלאזאתבכלאם.בירושלים

.לירושליםהדרךעלהיהודייםהכוחותעםמהתנגשותלהימנעוברצונוהמגננתית
המלךאתהביאהיהודיהרובעעלהמצוראתלפרוץהיהודייםהכוחותשלהמאמציםהמשך

להמשיךהיהודיםאתמעודדתהערביהלגיוןשלההגנתיתגישתוכילהכרהעבדאללה

לאאולם.העתיקההעיראתלכבושכוונהעלמצביעות,פעולותיהםוכי,בירושליםבהתקפותיהם

שהועברה,בריטניהממשלתשלמאזהרתהלהתעלםיכוליםהיו,גלאבלאובוודאי,המלך

שהוקצההשטחאתהלגיוןיתקוףאםכי,הערבייםהצבאותפלישתעםקירקבריידבאמצעות

הקציניםאתותוציא,ללגיוןהכספיהמענקאתלהפסיקבריטניהתיאלץ,היהודיתלמדינה

פגיעהלמנועכדי,ההפוגהחידושהיההדילמהמןביותרהנוחהמוצא82.בוהמשרתיםהמושאלים

אזורעללהגןכדיהספיקלאהלגיוןשלשכוחוגםמה,ם"האושלובריבונותוהקדושיםבמקומות

העלוההפרגהאתלחדששהמאמציםאלא.בירושליםמלחמהלנהלבזמןובוראמאללה-שכם

צבא'לוחמינסוגובמאי16-ב.בעירהערביםהלוחמיםשלמצבםוהחמירהלךובינתיים,חרס

,העתיקההעירלתוך,עבדאללהרשידפאדל,עיראקיקציןשלפיקודותחתשהיו,'ההצלה

,אדם-בני000,60-כ,העדויותאחתלפי,אזהתרכזוהעתיקהבעיר.חומותיהמאחוריוהתבצרו

~~

ון

הלוחמיםשלמספרם.החדשהבעירמשכרנותאליהשנמלטופליטיםהיומהםשלישיםששני

.71-75'עמ,(46הערה,לעיל,רוסאן:1)ח-129'עמ,מוסא81
"א1948,32במאי15,החוץ-למשרדקירקכרייד82
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עבדאללההמלךפקודת
-בכתב,פאשאלגלאב

להכניסלוהמורה,ידו
לירושליםהלגיוןאת

והשאר'ההצלהצבא'ממתנדבים300מהם,700-כהיההפלישהעםהעתיקהבעירהערבים

לוחמים000,3-כלעומתאיש000,2-כמנהכולהבעירהלוחםהערביהכוח.מקומייםפלסטינים

נאמניביןבפיקודמפיצולסבלהערביהכוח.אישינשקהיהמהםלמחציתשרק,מאומניםיהודים

ארגוניובוהו-תוהושררובשורותיו,בתחמושתחמורוממחסור'ההצלהצבא'לאנשיהמופתי

חבר,באקי-אלעבדחלמיאחמדהימיםבאותםניהלהעירשלהאזרחייםענייניהאת.ומורלי

י8.בעירשנותרהיחידהעליוןהערביהוועד

שיגר,לעזרהקריאותעבדאללההמלךאלהופנושבמהלכםימיםשלושהלאחר,במאי16-ב

ודרךהעתיקההעיר-הקייםעללשמור'כדי,במהירותלפעולבכתבהוראהלגלאבהמלך

ההשלכותועלירושליםכלפיוהמוסלמיהערביהעולםרגישותעלגלאבאתהעמידהמלך.'יריחו

שנירשידשיגרהשעותבאותן84.עצמההירדן-עברלגביבעירערביתלמפלהשתהיינההחמורות

כיטעןרשיד.לעזרהשיוועובהם,'ההצלהצבא'מיפקדתבאמצעות,עבדאללהלמלךמברקים

מפקדאולם.העתיקהבעירהערביםעלמרחפתכליהסכנתוכיהבית-הראתמפגיזיםהיהודים

פירושןאתבידיווהותירומעורפלאופישנשאוגםמה,המלךהוראותאתלבצעמיהרלאהלגיון

כדי,קירקברידלדברי-בחזיתהיחידותבקרבגלאבבילהזמנומרביתאת.מבצעיתמבחינה

ח"הפלמשעשההפריצהנסיון8'.ירושליםלהצלתלפעולהממשלה-וראשהמלךמלחץלהימלט

-בטלפוןעבדאללההמלךאלכךכדיתוךחלמישהפנההעזרהוקריאותבמאי16-17בליל

בעירהערביםמצבוכיבוצעולאהוראותיוכילמלךהוכיחו-לפעולהמשיךהפלאשלמרבה

במאי17-הבבוקרהמלךשכינס,דחופהממשלהבישיבת.דחיאלמדחיהולךהעתיקה

הבריטיהמפקדלביןוממשלתוהמלךביןשהשתררהמתחביטוילידיבא,וסגנוגלאבבהשתתפות 1נ5

הערבייםהכוחותהיקףלגביגרסותיהם.24[-57,240'עמ,(65הערה,לעיל)לויצה;[35-[33'עמ,מוסא
.דומותהמנדטסיוםעםבירושליםסדירים-הבלחי
.117'עמ,(23הערה,1לעילגלאב;([88'בעמהמסמךצילום)[36'עמ,מוסא

.כזו16א/12(),1948במאי19,החוץ-למשרדקירקברייד

PRO
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הלגיוןכניסתמסלולי
8-20ו,לירושליםהערבי

1948,במאי

הלגיוןאתלהכניסבדעתונחושהואכיוהבהירוחזר,מתפקידולהתפטראייםהמלך.הצבאשל

עמדתאתהממשלהאישרה,כצפוי.הצבאיהפיקודאתלידיוליטולמרומזאיוםתוך,לירושלים

86.הפנים-לשרגלאבביןחריףויכוחשפרץלפנילא,המלך

גםאלא-גלאברקלאכיודומה,ובהדרגהבהססנותהממשלההחלטתבוצעהעתהגם,אולם

עםצבאיתהתנגשותלמנועכדיאפשריתדרךכללמצותעדייןמוכןהיה-עבדאללההמלך

לעמודהמשיכהבריטניהשממשלתמשוםוזאת.כנהעלההפוגהאתולהשיבבירושליםהיהודים

עלבמאי17-בקירקבריידשלמדיווחהודאגבווין.המקוריתמתוכניתויחרוגלאשהמלךכךעל

וירושליםפלסטיןכל'כלפימחויבותועל,השארבין,עמדובה,עבדאללהמהמלךשקיבלאיגרת

עלהלגיוןשיערוךכוללתהתקפהכלכילמלךלהבהירקירקבריידהתבקשבתגובה.'מיוחדבאופן

המתחכידומה,זאתעםי8.הירדן-עברעםלקשריהרנזקלבריטניהקשותבעיותתגרוםירושלים

,טלפוניתלהתקשרהמלךאתהניעוגלאבלביןושריוהמלךביןששררוהרעים-תמימותוהעדר

כבישבמעלהערוךשהיה,תל-את,השישיהגדודמפקדאל,הממשלהישיבתלאחר

ןן_.ץ,המלךשלהוראתויסודעל88.לירושליםמפלוגותיואחתלשגרלוולהורות,ירושלים-יריחו

.137-138'עמ,מוסא86
1948,201/168PROבמאי71,החוץ-למשרדקירקברייד87 . FO.עבדאללהמהמלךבערביתאיגרתגםשםראה

.1948במאי16,לבווין

.144-145'עמ,מוסא;101-102'עמ,(3הערה,1לעילתל-אל88



סלעאברהם

-אסבשכונתבמאי17-18בלילהפלוגהנערכה,הלגיוןמפקדשלסמכותועקיפתתוךשנעשתה

הפלוגהנכנסה,לילהבאותוהיהודיםידי-עלנכבשציון-שהרמאחראולם.הזיתים-הרשעלטור

.העתיקהלעירבוקרלפנות

בבירורמשקפים,לירושליםהלגיוןכניסתהחלהשבה,זוקריטיתבשעההצדדיםשנימהלכי

צדכלשלמעשיוכוונתביןהפערים.הבאותמפניהחרדהואתהמצבבחומרתהכרתםהדדיותאת

פלוגתכניסתלפניכבר.הצדדיםביןבתקשורתהנתקעלמצביעיםהיריבלהםשנתןהפירושלבין

במגמהכנראה,לעירשמצפוןהמבודדיםהיהודייםליישוביםהלגיוןנכנס,לעירהראשונההלגיון

.העתיקההעירעלההתקפהמהמשךהיהודיהפיקודאתולהרתיעבהתערבותהאיוםאתלהגביר
בעקבותהיהודיםמתושביההקודםבלילהשפונתה,לעטרותהלגיוןשלכוחנכנסבמאי15-ב

שלכוחנכנסבמאי17-ב.כבדהערביתהתקפהשלאיוםותחתתושביווטבחעציון-כפרנפילת

כוחידי-עלהקודםביוםקשותשהופגזהלאחר,מתושביהפונתההיאשגם,יעקב-לנווההלגיון
לעמדותליטראות25תותחישניהלגיוןקידם,בבדבד.הלגיוןשלגםוכנראה'ההצלהצבא'של

.ירושליםעלירי
,בירושליםישירהמהתערבותלהימנעהלגיוןמיפקדתניסתהעדייןבבוקרבמאי18-ב,זאתעם

במברקפנה,בלגיוןביותרהבכירהערביוהקציןגלאבשלסגנו,ונדי'ג-אלקאדר-אלועבד

י'קאוקגשל'ההצלהצבא'כוחות89.העתיקהבעירהערביםלעזרתלחושממנווביקשי'לקאוקג
יוקרהלהשיגשאיפהמתוךכידומהאך.לסוריהפינויםלקראת,שכםלאזורבתנועההיוכבר

מתנדביםבפלוגתאותותגבר,משכםהארטילריהכוחאתי'קאוקגהחזיר,חיוניותואתולהפגין
ראח'ג'שיחבאזורהיהודיותהעמדותעלהתקפהוביצע,בדרךשנאספומקומייםובלוחמיםסורים

,גלאבקיבלבצהריים.הצדמןלעמודמוסיףהערביהלגיוןבעוד,הצפוניותהיהודיותוהשכונות

עלאיוםליצורבמטרהלירושליםלהתקדםהוראהובו,המלךמןמברק,ברמאללהבהיותו

,שנישדרגלאבקיבלהשעהמחציתכעבור.בירושליםההפוגהלחידוששיסכימוכדי,היהודים

באמצעותבירושליםהיהודיותהשכונותאתלתקוףהמלךבשםלושהורה,ההגנה-משרוהפעם

.העתיקההעירשעריאתלפרוץ'הגנה'הלנסיונותבתגובהוזאת.בארטילריהמתוגברכוח

.בירושליםלהפוגהלהסכיםאותםותאלץהערביםעלהלחץלהקלתתביאהיהודיםעלההתקפה'
היהודיםאתלהפחידעשויהמצדנוכזושפעולהממנוהביןמלכותווהודכאןהיההבלגיהקונסול

ההפוגהועדתחברהואבמברקהנזכרהבלגיהקונסול90.במברקנאמר'עקשנותםאתולרכך

.(אסקראטה-דהפאבלבירושליםם"האונציגעםיחדבמאי17-18-בבעמאןשביקר (Azcarate

בעירהערביתשהמיפקדהאלא,אש-הפסקתלהשיגמחודשמאמץעשולירושליםשובםעם

בכללותהבעירשמצבהאף,יתרוןלההיהשבו,היהודיהרובעשלכניעההסכםלהכתיבביקשה

ן9.ייאושכלאחרהיה

ע*4
~
ן

.26,30-33'עמ,(78הערה,לעיל)י'קאוקג;שם,שם89
.110'עמ,(23הערה,לעיל)גלאב;138'עמ,מוסא:ראההפקודהנוסח90
לעיל,1948במאי21,הרצוגשלוחשבון-דין;34'עמ,א,תעודות,ישראל,1948במאי14,גוריון-לבןכהן91

הערה,

.442'עמ,(29הערה,לעיל)עארף-אל;69



ישראלוממשלתעבדאללההמלךיחסי

מלחמה
,הקהל-ודעתהממשלה,המלךלחץבפניעודלעמודגלאבהיהיכוללאהמתנהימיארבעהלאחר

המשמעתעולפריקתסףאלשהגיעו,בלגיוןהערביםוהחייליםהקציניםטרוניות,אחרומצד

משום,אסטרטגימשיקוללהכרחיתבירושליםהלגיוןהתערבותהפכההכלמעלאולם.הצבאית

כמעטלהתקדםהדרךבפניהםנפתחתהיתה,היהודיםבידיהעתיקההעירכיבוששלשבמקרה

במאי18-הבערב92.העורףמןהלגיוןיחידותאתולנתקיריחו-ירושליםכבישעלמפריעבאין

המבצעיתבגישהשינויואילךמכאןשיקפווהוראותיו,ההפוגהאתלחדשמהסיכויגלאבנואש

אתלגלאב,הסתםמן,המחישהקודםבלילההיהודיםבידיציון-הרכיבוש.הלגיוןהפעלתשל

בראשות,אליהנוספתפלוגהשיגורעלהורהולפיכך,העתיקההעירהגנתשלנוסףבתגבורהצורך

בעירהערבייםהכוחותעלהפיקודאתמעתהלידונטלאשר,תל-את,השישיהגדודמפקד

לאחרספורותשעות,ציוןשערשלמחדשבכיבושועיקריתפקידמילאהזותגבורת.העתיקה

כוחכילצייןראוי.היהודיהרובעמגיניעםקשרויצר,במאי18-19בלילאותופרץח"הפלמשכוח

עקבהמקוםאתעזבח"הפלמשכוחלאחר,ציוןשערעלמחדשלהשתלטהתקשהלאהלגיון

93.בעיר'הגנה'המפקדתלביןמפקדוביןלקויתיאום

הפריצהאתמהלזמןלעכבהיותרלכלהיהיכולהעתיקהבעירהערביהכוחתגבוראולם

החלקיהמצוראתשיסירהתקפימהלךהיהדרושלכךמעבר.היהודיםידי-עלכיבושהואתלתוכה

,הלגיוןשלהמוגבלהכוחות-סדרנוכח.ההפוגהמשטראתכנועלוישיב,העתיקההעירמעל

היושם,האחרותהגזרותהכוחותבדילולכרוכהבירושליםבקרבותלהתערבההחלטההיתה

הרביעיוהגדוד,קלקיליהבאזורקרבותניהלהראשוןהגדוד:כןגםחיוניותבמשימותעסוקים

,הרדארברכסערוךשהיה,השניהגדודאפואעמדוגלאבלרשות.בלטרוןירושליםכבישאתחסם

מצפוןשחרעםלמחרתלתקוףהיוגלאבשלהוראותיו.עתודהככוחששימש,השלישיוהגדוד

94.העתיקההעיראלטריטוריאלירצףליצורכדי,ראח'ג'שיחבאזורלדרום

היא.היהודייםהכוחותאתוהפתיעה,גדודיבכוחבוצעהבמאי19-הבבוקרהלגיוןהתקפת

החולים-ביתואתהעבריתהאוניברסיטהאתשכלל,הצופים-בהרהיהודיהמאחזלניתוקהביאה

לשכונתלסגתהחליטהבריטישמפקדואלא,שכםלשערהתוקףהכוחהגיעכברבצהריים.'הדסה'
קרבותתוך,במאי24-ברק.שכבשהצרהברצועהמעמדלהחזיקיוכלשלאמחשש,ראח'ג'שיח

שמפקדתלפנילא,העתיקהלעירראמאללהביןבטוחיבשתירצףליצורהלגיוןהצליח,מרים

הלגיוןנאלץהכוחות-סדרשלאילוציםעקב.השלישיהגדוד,נוסףגדודלעירהחישההלגיון

למרות.לכובשוהראשוןבנסיוןשנכשללאחר,יהודיתכמובלעתהצופים-הראתבאגפולהשאיר

היהלאשהדברגםמה,ההרעללהשתלטנוסףניכרמאמץהלגיוןעשהלא,וחשיבותומיקומו

בידינפילתהומניעתהעתיקהלעיריבשתירצףיצירתשלהמיידיתהמטרהלהשגתהכרחי

.היהודים

PRO155,ו()1948,1246/141באוגוסט12,הירדן-בעברהמצבעלגלאבשלתזכיר92

,שם:ראהח"הפלמכוחלמפקדשאלתיאלביןהוויכוחעל.173-174'עמ,(65הערה,לעיל)שאלתיאל93
על.55-56'עמ,(65הערה,לעיל)לויצה;99-100,189-190'עמ,(ד7הערה,לעיל)שפירא;175-177'עמ

.424-425'עמ,(45הערה,לעיל)קורצמן;147-148'עמ,מוסא:ראההשערעלהלגיוןחייליהשתלטות
.157-159'עמ,מוסא:ראה,הפקודהנוסח94



לגיונרים:למעלה
.דודמגדלבמצודת
סימוןשרידי:למטה
המציין,בערביתמקורי -עמדות

(א):בחומהירי (ב);'ברן'מקלעעמרת

;'סטן'מקלע-תתעמדת

'מסרובאי'עמדת(ג)
19'

שכונת,שעריםמאה,ראח'ג'שיחבאזורבמאי22-24-בהשלישיהגדודשביצעהנגדהתקפת

אלהליקוייםעקב.מודיעיןובהעדרחפוזיםוארגוןבהכנההתאפיינהנוטרדםומנזרמוצררה

החולש,נוטרדםמנזראתלכבושהלגיוןבידיעלהלאובעיקר,מוגבלותתוצאותההתקפההשיגה

להבקיעהעצמאותבמלחמתהלגיוןשלהיחידכנסיוןשנראהמה.העתיקההעירמערב-צפוןעל

המסדרוןשוליאתלהרחיבמאמץאלאהיהלא,החדשההעיראלולפרוץהיהודיההגנהקואת

טענתךאתלמעשהמאמציםושיפטןיוסף-בר,שליים.שכםשער-ראמאללהצירלאורךהיבשתי

המלךלשיקוליכביטויהחדשההעיראלמלפרוץהלגיוןהימנעותאתומפרשים,ברישראלשל



---.

בימידם-נוטרמנזר
מןמבט-הקרבות
העתיקההעיר

זהפירוש95.העירלבינאוםהדבריובילשמא,כולהירושליםמכיבושלהימנעשישעבדאללה

.המוגדרמיעדהומתעלםבירושליםהלגיוןהתערבותכרוכההיתהשבההדילמהמחריפותממעיט
העתיקההעירבהצלתהדחוףהצורךהיהירושליםכלפיהמלךבגישתהמכריעהשיקול

הערביהעולםידי-עלהוקעתוואתנפילתהאתלמנועיוכלצבאובהתערבותשרקוההכרה

היתהימיםבאותםהלגיוןשלוהמשימותהכוחות-סדרבנתוני.לאובדנהכאחראיוהמוסלמי

,כןעליתר.לחלוטיןמעשית-בלתי-החזקתהשכןכל-החדשההעירשלכיבושהמשימת

הנזכרלשיקולרמזאףנמצאלא,הבריטיהחוץ-משרדמסמכיזהבכלל,במקורותמדוקדקבעיון

.המלחמהשלזהבשלב,הבריטיםהנציגיםמצדאםעבדאללהמצדאם,העירבינאוםמניעתשל
בירושליםנציגיואך,הבריטיהחוץ-משרדבתפיסתיסודימרכיבנשאראמנםהבינאוםעקרון

מוניציפליותרשויותשתישלקיומןבסיסעל,הראשונהההפוגהלמןרקלהגשמתופעלוובעמאן

בשבועבירושליםוגלאבהמלךעינילנגדשעמדמה96.ם"האובחסות,וערביתיהודית,נפרדות

מ-בריהיה,אחדשמצד,הכרחימינימוםיעדהשגתהיההמלחמהשלהראשון

-

בהתחשבמוש

יחלץוהוא,בשומרוןהלגיוןיחידותכיתוראתלמנועכדיבויהיה,אחרומצד,הלגיוןשלבכוחו

בידיהעתיקההעירנפילתסכנתעקבנקלעשאליההפוליטית-המוסריתהמצוקהמןעבדאללהאת

.היהודים
,וגלאבהמלךלצד,תפקידמילאבירושליםבקרבותהתערבותבדברההחלטהקבלתבתהליך

שממנההרבהוההשפעהקירקבריידשלהעצמאיתגישתו.קירקברייד,בעמאןהבריטיהצירגם

מלאיםלאדיווחיםלהעבירלעצמושנטלבחירותביטוילעתיםקיבלועבדאללהשלבחצרונהנה

התנהגותוהיאלכךמובהקתדוגמה97.שקיבלההנחיותאתחלקיבאופןרקלבצעאוללונדון

,(65הערה,לעיל)שאלתיאל;293'עמוכן,160-185'עמ,מוסא:ראהבמאי22-וב19-בהלגיוןהתקפותעל95

,(1הערה,לעי)בר:ראהאלהמהלכיםעלפרשנות.408-412'עמ,(45הערה,לעיל)קורצמן;179-181'עמ

שיפטן;233-235'עמ,(1הערה,לעיל)טליים;72-74'עמ,(5הערה,לעיל)יוסף-בראצלזההוטענה;145'עמ
135-136.157'עמ,(5הערה,לעיל)

PRO,1948במאי29,החוץ-לשרקירקבריידמברק:ראהלבינאוםבקשרולונדוןעמאןעמדותעל96 , FO

עודוראה-.PRO,כנו1948,88495/68566/371ביוני20,החוץ-למשרד)Daw(דאו:גםראה.121/816

.להלן
.36-37,53,98-99'עמ,(13הערה,לעיל)קירקברייד97



סלעאברהם

בלגיוןהבריטיםהקציניםבחיוניותשהכירמתוך.ירושליםבקרבותהלגיוןהתערבותבפרשת

הוראתלעיכוב,המנדטסיוםלקראת,קירקבריידפעל,עבדאללהשלתוכניתולהגשמתהערבי

עדלהשהותהוביקש,בלגיוןמיחידותיהםהמושאליםהקציניםהוצאתבדברבריטניהממשלת

גבוהסיכויישכיקירקבריידטעןזוגישתולחיזוק.הוצאתםאתהמצדיקותנסיבותלהיווצרות

הלגיוןקציניפגישתעלדיווחכךואגב,היהודייםלכוחותהלגיוןביןצבאיתהתנגשותשתימנע

המתקפהשלבעיצומההיהכברשהלגיוןבשעה,במאי19-ב98.במאי2-בבנהריים'הגנה'וה

להתערבהממשלה-וראשהמלךמצדגוברלחץתחתנמצאגלאבכיקירקבריידדיווח,בירושלים

בריטניהכיהטענהרווחתובציבור,ההמתנהעלהכעסגוברהלגיוןביחידות:בירושליםבנעשה

הורהאם,לדבריו,אותושאלהממשלה-ראשאפילו.החלוקהלהגשמתכמכשירבלגיוןמשתמשת

עמדמברקובהמשך.עצמודעתעלפועלשהואאוהיהודיםעםמהתנגשותלהימנעלגלאב

שנועדובאזוריםולתקוףמערבהלהתקדם-גלאבניצבשבפניההדילמהחומרתעלקירקברייד

בחרגלאב.לאסלאםהקדושיםוהמקומותהערביתירושליםלהצלתלפעולאו,היהודיתלמדינה

הקדושההעירשהצלתמפני,זובהחלטהתמיכתואתהסתירלאוקירקברייד,השנייהבאפשרות

אתתמנע-יותרשחשובומה,הערביהעולםבעינירבהיוקרהלעבדאללהתע5יקלאסלאם

99.לאומיתבבגידההמלךהאשמת

המקריםשבשניאף-על-היהודיתהמדינהעלהתקפהפני-עלבירושליםההתערבותהעדפת

נבעה-הבינלאומיהארגוןעםהירדן-ועברבריטניהוסיבוךם"האובסמכותפגיעהמשוםהיה

הגנושעליהומוכרתמוגמרתלעובדההקמתהעםמידהפכההיהודיתהמדינה.מעשייםמטעמים

היהלאולפיכך,ממששלמדיניתסמכותקמהלא,זאתלעומת,בירושלים;ריבונייםצבאכוחות

-ב,ם"האושלהבטחון-מועצתהחלטתלאחר.ריבוניכוחעםהסתבכותמשוםהלגיוןבהתערבות

אתהירדן-לעברלהחזירבריטניהממשלתהורתה,הארץבכלבקרבותהפוגהעל,במאי29

.זוהוראהמביצועלהתחמקדרךמצאקירקבריידאך,ללגיוןהמושאליםהבריטיםהקצינים

שבוכך-ואחר,ביותרקצרלזמןרקאך,שנקבעבזמןהירדן-לעברהוחזרואמנםהקצינים

00ן.ליחידותיהם

שלהלחימהשמאמץלכךגרמההלגיוןהתערבותלפניבירושליםהמבצעיתהזירהמורכבות

(העתיקההעירבתוך)הערביםמהלכיהתאפיינוהלגיוןהתערבותעד.אליה'נשאב'הצדדיםשני

גררוובכך,נהנושממנוהמקומיהיתרוןאתמירביתבמידהלממשבשאיפה(להמחוצה)והיהודים

-הבלתיהכוחותלחץגררכך.המקומייםהישגיהםאתבסכנהשהעמידחיצונילחץבטובתםשלא

להתערבותבתורןהביאוואלה,העתיקההעירעליהודיותהתקפותהיהודיהרובעעלסדירים

ההתקפותעוצמתאתהפחיתהלאבלטרוןלירושליםהשפלהמןהכביששחסימתלאחר,הלגיון

בתקשורתהנתקיםשלתוצאהרבהבמידההיתהזואירועיםשרשרת.העתיקההעירעלהיהודיות

הבריטיוהמפקדעבדאללההמלך,הערביםהמתנדביםכוחותלביןבירושלים'הגנה'המפקדתבין

)1948,16008/68852/71במאי8,החוץ-למשרדרקברייד,ק151198

PRO

. FO;החוץ-למשרדמכתבוגםראה,

PRO.ק"ל,לדבריו,'הטלגרפיתהמערכתעללהעמיסשלאכדי',במברקולארגילכדוארשנשלח

.שם,1948במאי28,המשרדמןהמרגיעההתשובהראה,71נ/17202/68854

.(85הערה,לעיל,1948כמאי19החוץ-למשרדקירקברייד99
.242-246'עמ,כךעלמוסאשלגרסתוראה.34-36'עמ,(13הערה,לעיל,קירקברייד100



שלהמרכזיהמבנה
בתוםרחל-רמתקיבוץ

הקרבות

הערבייםהכוחותבקרבהפיצול.היריבכוונותלגביהצדדיםשלמוטעותהערכותופרי,הלגיוןשל

הסיכוייםאתיותרעודצמצמולכולםמרכזיתפיקודיתסמכותוהעדרוסביבתהבירושליםשפעלו

.הערביללגיוןהיהודיהכוחביןהתנגשותלמנועכדיבהשהיהכלשהילהבנה

כךעללסמוךהיהודיהצדהיהיכוללאהשוניםבמעגליםהצדדיםביןהכוחותיחסיבמצב

עלבהתקפההיהלאאם.ממושךלזמןמנגדשיעמודאו,כלליתערבולאמנגדיעמודשהלגיון

פעילותםהנה,הלגיוןלכוונותבאשרהיהודיהפיקודבקרבהספקותאתלהסירכדיעציון-גוש

להשיגלתקווהמקוםהותירהלא,הפלישהלאחרגם,הערביםהמתנדביםכוחותשלההתקפית

עלההתקפה,ירושליםעל'ההצלהצבא'שלההפגזותהמשך.ירושליםבחזיתמוסכמתרגיעה

ופלוגתמתנדביםכוחשלהתקפה,להתפנותהיהודיםתושביהאתשאילצה,במאי16-ביעקב-נווה

לג

'
מתנדביםכוחימיםחמישהכעבורהצטרףשאליהם,במאי19-בהעירשבדרוםרחל-רמתעלון

הזדמנויותניצולשלגישהלנקוט'הגנה'המיפקדתאתחייבואלהכל-חברוןמכיווןשבאמצרי

שהביןכפי-שאלתיאלדוד,בעיר'הגנה'המפקדמגמת,אמנם.מקדימיםמהלכיםונקיטתמירבי

'הגנה'הממפקדי,(לויצה)לוייצחקן0י.כולהירושליםכיבושהיתה-גוריון-בןמדיניותאת

02ן.העירכלאתולכבושההצלחהאתלנצלהזדמנותהוחמצהבמאי18-ל14-הביןכיטוען,בעיר

הכבדוהלחץהיהודיהכוחמגבלותנוכח,עתבאותהביצוע-בתמשימהזוהיתהאםספקאך

בשוליהמבודדיםהיהודייםהיישוביםעל,כאחדוסדיריםמתנדבים,ערבייםכוחותשהפעילו
591 בראשוזאת,קשיםימיםבאותםהעתיקההעיראתותקפו'הגנה'הכוחותחזרוזאתלמרות.העיר

.הנצורהיהודיהרובענפילתאתלמנועדחוףצורךמתוךוראשונה
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שלליטראות6תותח
רסיסיםמנוקב,הלגיון

לטרזןמשטרתגגעל
הקרבותיוםבתום

הקצאתתבעונגד-התקפותנוכחהישגיועללהגןוהצורךבירושליםבקרבותהלגיוןהתערבות

יסודיבשינוינמצאלבעיההפתרון.האחרותבמשימותיובהתחשב,יכולתומכפיגדוליםכוחות

לחצותשמאמציו,העיראקיהצבאעםשבשליטתולשטחהאחריותוחלוקתהלגיוןהיערכותשל

שלהחדשהההיערכותעל.נכשלוהיהודיתהמדינהלשטחולפלושנהרייםבגזרתהירדןאת

שבדרוםבדרעאשנערכה,מאולתרתערביתפסגהבפגישתהוחלטועיראקהירדן-עברצבאות

ומפקדיולבנוןסוריהנשיאי,העיראקיהעוצר,עבדאללהבהשתתפות,במאי20-בסוריה

בקרבותהלגירןהצלחתאתשיקפו,סוריהשלרוחה-למורתשהיו,המפגשתוצאות.צבאותיהם

המפגשלכינוסהיוזמה.והעיראקיםהסוריםשלכשלונםלעומתזכהשבההיוקרהואתירושלים

לתוכניתלשובעבדאללהאתלחייבשביקשו,הערביתהליגהומזכירסוריהנשיאמצדבאה

בתקיפותדחההמלךאך.המשולבתהערביתהמתקפהכיעדעפולהאתולהציבהמקוריתהפלישה

להשליםכדיהלגיוןמןשיידרשהמאמץגודלואתירושליםחשיבותאתבהדגישו,אלהנסיונות

לתוכניתלחזורמעשיזההיהלאהלגיוןמצדפעולה-שיתוףבלא,ואמנם93ן.בעירמלאכתואת

.המקוריתהפלישה
לאחריותוהעבירו,כרם-וטולנין'ג,שכםאזוראתהערביהלגיוןפינהבמאי18-ב,כןכיהנה

נסיונותלאחר,העתיקהבעירהלגיוןלמפקדהיהודיהרובענכנעיוםבאותו.העיראקיהצבא

601
העי-מראששהשתרע,יותרקצרהגנהבקוהאחיזהאתלבססלגלאבאפשרוהלגיוןיחידות

,כוץ6694/68373/371ץ,1948במאי21,החוץ-למשרדקירקברייד103
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המחודשתבהיערכות.ירושליםועדוראמאללההרדאררכס,ואד-אלבאב,בלטרוןעבור,בצפון

,הצופים-הרמובלעתאתלכבושגםואוליבירושליםעמדותיואתלשפרללגיוןלאפשרכדיהיה

בשעהדווקאוזאת,להפוגהלהסכיםכבדבריטילחץבפניעבדאללההועמדשבינתייםאלא

לחימהימיחמישהשלמסוכןלשפליוניבראשיתהגיעבעירהיהודיהכוחשלהתחמושתשמלאי

04י.בלבד

,במזוןמחסורוסבלהוהפגזותלהתקפותנתונהשהיתה-העבריתהעירעלהנמשךהמצור

שלהכובדמרכזלהעברתהיהודיהרובענפילתלפניכברהביא-וציודתחמושת,נשק,מים

מבחינתירושליםעלהקרבחשיבות.לטרוןלמרחבהישראלייםלכוחותהערביהלגיוןביןהקרבות

לכבושבמאי24-הלמןשנעשההעליוןבמאמץמשתקפת,גוריון-בןבראשות,הישראליתההנהגה

לכבושהחוזריםהנסיונותותכיפותהתוקפיםהכוחותהיקף.העיראלהדרךאתולפתוחלטרוןאת

-חסרתההחלטיותמימדאתמדגישים,כרוכיםהיושבהםהכבדותהאבידותחרף,לטרוןאת

ההתקפיהמאמץדחיפות.לירושליםהדרךפתיחתלגביגוריון-בןשלגישתואתשאפיינההפשרות

שלהבטחון-מועצתהחלטותנוכחהזמןעםהמירוץמןרבהבמידהנבעהלטרוןבגזרתהישראלי

המאמץזההיה.אחדותפעמיםנדחהשמימושן,אש-הפסקתבדברבמאי29-ו22-מם"האו

לנגוסשכווןהיחידהיהלאהואאך,הראשונהלהפוגההפלישהביןל"צהשלהעיקריההתקפי

ן6ן;לירושליםמצפוןהיערכותועללאייםכדיבושהיהאועבדאללהשלבחלקוליפולשנועדבשטח

ואשר,יוניבראשיתנין'געל'גולני'ו'כרמלי'חטיבותשביצעוההתקפהאתגםבחשבוןלהביאיש

.העיראקיהצבאידי-עלנהדפה

.361'עמ,(65הערה,לעיל)לויצה104
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שללמצוקתהוחלקיזמניפתרוןנמצא,לטרוןעלבמערכההרצופיםהכשלונותלמרות

.('בורמהדרך')יונישלהראשוןהשבועבמהלךאליהמאולתרתדרךבפתיחתהעבריתירושלים

קציניםשלביוזמתםאך,לירושליםעוקפתדרךלפרוץהמאמץמןהתעלמההלגיוןמיפקדת

'בורמהדרך'לפריצתלהפריענסיונותנעשו,סיועמהםשקיבלו,מתנדביםוכוחותבלגיוןזוטרים

עםאחדבקנהעלתה'בורמהדרך'נגדמלפעולהלגיוןהימנעותי0י.אספקהשיירותולמעבר

עשויהשהיתהגםמה,המלחמהמראשיתזהבאזורהלגיוןמיפקדתשנקטהההגנתיתהגישה

,הלגיוןמשלטיאתעקפההדרך.כיבושהסכנתואתלטרוןעלהישראליהלחץאתלהפחית

ההפוגהתחילתלקראתכי-אם,מוגבלתבכמותומזוןתחמושת,נשקלעירלהעבירואפשרה

העברתאפשרה'בורמהדרך'פתיחת.זובדרךשהועברההאספקהכמותוגדלההלכההראשונה

לקייםם"האומשקיפיתבעוהלגיוןבלחץאך,ההפוגהתקופתבראשיתאףהעיראלנשקמשלוח

הנחתהסתיימהיונישלהשנייהבמחצית.האש-הפסקתלהסכםבהתאם,זודרךעלגםפיקוח

בתחנתששלט,הלגיוןשלהעקביסירובועקבמיםצינורבהנחתוהוחל,לירושליםדלקצינור

.לעירהמיםזרימתחידושאתלאפשר,בלטרוןהשאיבה

מסתברלתוקפההראשונהההפוגהתיכנסבטרםלטרוןעללהשתלטל"צהשלהנואשהמאמץ

המחסורעקבהעבריתהעירנתונההיתהשבההקשההמצוקהרקעעלובראשונהבראש

,גוריון-בןבשיקוליכידומהאולם.ובמזוןבמיםהמחסור,יותרעודוחמור,ובנשקבתחמושת

מגוףהעירניתוקמפניהחששמרכזימקוםתפס,לטרוןאתולתקוףלשובל"במטכודחקשחזר

שחלהניכרהשיפורלמרות,כך.השפלהמןאליהיבשתיפרוזדוריובטחלאאם,היהודיתהמדינה

מטרהלירושליםהפרוזדורהרחבתנותרה,הראשונהבהפוגההעבריתהעירהגנתבמצב

0ן".ישראללממשלתבמעלהראשונהאסטרטגית

המברושלראה.286-292'עמ,(65הערה,לויצהןלעיל;239-241'עמ,מוסא;121,רההל,ל162105

.485-486'עמ,(45הערה,לעיל)קורצמן;78-79'עמ,5ןהערה,לעיל)יוסף-בר
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ctt(המדינה-למזכיר,,)1948ביוני3,-FRUA,המנהלשלתזכיר.ן158'עמ-'CIA,הילנקוטר

)lillenkoettcrמקדונלד,כירושליםהחדשהאמריקניהקונסול;1200'עמ,שם,1948ביולי8,טרומן'לה.(ןן

)Macdonald(,להלןעודוראה,שם,העורךהערתוראה.1201'עמ,שפ,1948ביולי8,המדינה-למזכיר.


