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יי'.העתיקה
,ללגיוןשיוחסהלטרוןבגזרתחמורהתקריתבעקבות,בספטמבר26-בהממשלהבישיבת

התוכניתהוצגהשלכאורהאף.הירדניתבחזיתהיקףרחבלמבצעלצאתגוריון-בןהצעתנדחתה

העיראקיוהצבאהלגיוןעםכולללעימותלהביאעלולההיתההיא,וכיבושהלטרוןעלכהתקפה

-בןכיהעצמאותמלחמתחוקריביןרחבההסכמהקיימת.לחם-וביתירושליםולכיבושבשומרון

הממשלההחלטתאתכינהשלימיםואף,הצעתולקבלתמשקלוכובדכלאתהטיללאגוריון

אתבספקמותירהזוטענה.זהכענייןשוויםהיוהמדיניוהגיונולבואםספץ,'לדורותבכייה'
הלגיוןאתלתקוףרצון-לאירומזתואולי,בלטרוןלפעולהביחסגוריון-בןשללהיסוסיוהגורמים

.צבאישיקולגםעמדעיניושלנגדבשעה.פוליטישיקולמתוך
למגבלותבאשרהכלליהמטהדרגמהערותלהתעלםהיהיכולגוריון-בןכילהניחקשה,אכן

מתקפהדרשוההצעהמתנגדי,מקוםמכלמ'.להכנתוהזמןומשךלמבצעהדרושהכוחות-סדר

היתההמגמה.ירושליםחלוקתעלעכדאללהעםלדוןהנכונותעםאחדבקנהשתעלה,בדרום

ובפרוזדורהעירשלהמערביבחלקישראליתבריבונותלתמיכהההאשמיהמלךהסכמתאתלגייס

היהבדרוםהמתקפהכזכותנוסףטיעון.היוםמסדרירושליםבינאוםרעיוןאתלהורידוכך,אליה

-ועברישראלשלהעקרוניתההתנגדות.בעזהבספטמבר22-ב'פלסטיןכלממשלת'שלהקמתה

שלרוחוואשררחבהערביתלתמיכההזוכה-לאומיתפלסטינית-ערביתלממשלההירדן

מרכזימרכיבהשטחפניאלשובהעלתה-עליהשורהחומייני-אלאמין'חאג-אלהמופתי

צבאימהלךנגדהממשלההחלטת.היהודיתלמדינהעבדאללההמלךביןהאינטרסיםבשותפות

לרצחהבינלאומיתהקהיליהשלהחריפהמהתגובהרבהבמידההושפעההירדניתבחזיתמקיף

"בספטמבר".המדונה-למזכיימקדונלד2נ1
."61-20"'עמ.(נ4הערה.ל'1לעקורצת;י37ן'עמ.שט,194

כעבורשגמשההממשלהעמדת.נ"נ'עמ.א.תעודות.ושראל.194,סספטמכר10,הממשלה'לחבר,שרתונ13
.194"בספטמבר722.26'עמ.(34הערד.קלעיינוריק-בן:ראה.לפשרההנכונותאתשהבהירבנוסחשבועיים
'עמ.ינ19אביב-תל,1946-1949,האומותבשער.שרת'מ:ראההממשלהבפנישעמדההדילמהלהבררת

0,11304-1"3.
.490'עמ,(שם)שרת.1948באוגוסט5,לששוןשרתוק134
,(1הערה.לעיל)שלים;79-81'עמ.(5הערה,לעיל)שיפכן;115-119'עמ.(5הערה.לעיל)יוסף-בר135

כשאלתהישראלית-הציוניתהאיסטרטגיה'.פעיל'מ:822-826'עמ,(!סהערה,לעיל)זוהר-בר;308-131'עמ
,ה"תשמירושלים,החדשבזמןירושליםכתולדותפרקים,(עורך)שאלתיאל'א.'העצמאות-במלחמתירושלים

.1948בספטמבך720.24'עמ.(34הערה.לעיל)גוריון-בן:ודאה.371'עמ



שראל"ממשלת.עבדאללההמלךשסי

שהגישהמעודכןוחשבון-הדיןנתפסשבעקבותיו,בספטמבר17-בי"לחאנשיבידיברנדוט

וי'.מדיניתצוואהכעיןם"לאו
המצוראתלהסירבמטרההדרוםבחזיתמתקפהעלישראלממשלתהחליטהבאוקטובר6-ב

בתוכניתהיהודיתלמדינהשנועדהשטחמןהמצריהצבאאתלסלקוכדיהיישובים26מעל

ערוכיםהיושבו,לירושליםהפרוזדורבדרוםלפעולהוחלטמשניכמאמץ.ם"האושלהחלוקה

מקבליבקרברחבההסכמהשיקפההממשלההחלטת.בלתרסדיריםופלסטיניםמצרייםכוחות

שניאתלהגשיםיוכלכזהמהלךשרקמשום,הדרוםחזיתאתלהעדיףישכיבישראלההחלטות

.הנגבאובדןשלהאיוםוהסרתהמלחמהסיום-ישראלשלהדחופיםהאסטרטגייםהיעדים
.אסטרטגיעדיפויותסדרשלמשיקוליםנבעההלגיוןחזיתעלאו'משולש'העלהנגבהעדפת
מפניחששאלא,המרכזבחזיתהצבאיקוו-הסטטוסאתלקבלנכונותביטאהלאהממשלההחלטת

.ברנדוטשהגישהאחרונההתוכניתאתם"האויאמץאם,הנגבאתתאבדשישראלהסכנה
לאההאשמייםהצבאותכיההערכהעלשהתבסס,מחושבסיכוןהממשלהנטלהבהחלטתה

נראתההתערבותם-לאיהסבירות.יותקפולאעצמםהםעודכלהמחודשיםהאיבהבמעשייתערבו

היהההחלטהביצועי)י.היותרלכלימיםשבעה-למבצעשהוקצבהקצרהזמןלאורגםגבוהה

העצרתכינוסלרגלכפריסשנמצא.שרתוקהחרן-שרשלהמדיניתדעתו-חוותבקבלתכרוך

שלהגוברתמנטייתועידודששאבלאחרבחיובהשיבהואכילוודאיקרוב.ם"האושלהכללית

בתוכניתמתמיכהלסגת,לנשיאותהבחירותמערכתשלבעיצומהאזשרוישהיה,טרומןהנשיא

עלגםלהיבחןצריכים('יואב')למבצעהממשלהשנתנהוהאישורשרתוקשלהסכמתוי".כרנדוט
עבדאללההמלךנציגילביןישראלממשלתשלנציגיםביןשהתנהלו.הדיפלומטייםהמגעיםרקע

.בפריסהמצריתהמלוכהוחצר
נבעהישראלממשלתעםהדיפלומטיהקשראתלחדשלהצעהעבדאללהשלהמהירההיענותו

מהכידומהאולם.'הימיםעשרת'בקרבותישראלשלומהישנקןהלגיוןמחולשתרכהבמידה

נקלעשאליוהמדיניהבידודהיהישראלעםאסטרטגיתהבנהשללמסלולהמלךאתשהחזיר

הגבלת.האחרותערבוממשלותהליגהמזכירעםכיחסיווהעמיקשהלךוהקרעהערביתבזירה

שימשוידו-עלורמלהלודשלכביכולונטישתןוירושליםהערביתהמדינהלתחומיהלגיוןפעולות

להשהובטחהכספיהסיועשלהאריחלקאתהירדן-עברמממשלתלמנועהליגהמזכירבידיעילה

עיכבהאפרילמאזשכן,הירדן-עברשלהכספימצבהאתהחמירהזוהחלטה.המלחמהערב

,המצריהמתנדביםכוחנוכחותיי'.ללגיוןלהעניקשנהגהשנתי-הרבעהתשלוםאתבריטניה

חיכוךכדיעד-רכהלמתיחותגרמה,הסדיריםהצבאותפלישתעםלחם-וביתלחברוןשנכנס

בהשראת,הכלמעלן4י.זהבאזורבלעדיריבוןעצמושראה,הערביהלגיוןלביןבינו-אלים

תוכניתאתלהכשילשנועדגלוימדינימהלךהערביתהליגהמזכירניהלוסוריהמצריםממשלות

הפלסטיניתהלאומיתהתנועהגיוסתוך.לושהעניקהההישגיםאתמעבדאללהולמנועברנדוט

באוקטובר736.7'עמ.(34הערה.לעיל)גוריון-בן;ק1)-1"6'עמ,1952ס'רושל'.לירושלם,ברנדוט,פ1)6
"194;

בספטמבר22,לשרתוקאבן

.624'עמ.א.תעודות,ישראל.194"
באוקטובר736-737.6-7'עמ,(34הערה.ליעילגוריון-בן137

"
194.1,11 ,

.45'עמ,ב,תעודות,ישראל,194"באוקטובר10.לאילתשרתוק13
באוגוסט5,החיץ-למשדדיד'קירקבו:למשל.ראה9נ1

"
194,210466/68830,371PRO . FO

6'עמ.1951קהיר.פלסטיןהרבפימסלמת-אלואן'אח-אל.שריף-אשאסמאעילכאהל140

9,שמעונילאבן:1-107"

ההפתהבתחילתלחם-לחם-ביתמאזורפונתהשידניתהלצוןפלויה.10נ'עמ,א,תעודותישראל.194"כיולי
.הראשונה



עבדאללההמלךביקור
אוקטובר)בירושלים

1948)

,פלסטיניעצמיממשלהקמתעלהערביתהליגההחליטההראשונהההפוגהסיוםערב.זולמטרה

כדידברעשולאערבממשלות.הערבייםהכיבושכשטחיהאוכלוסייהשללענייניהאחראישיהיה

הליגהעשתה,וסוריהמצריםממשלותבהשראת,מכןלאחרכחודשייםאך,זוהחלטהלהגשים

אישיםמונובממשלהכשריםי"י.'פלסטיןכלממשלת'אתבעזהבכוננהזהבכיווןנוסףצעד

להרחיקםבמטרה,ממתנגדיואישיםוכן,למופתימקורביםשהיו.העליוןהערכימהוועד

שכללאחרגםשנמשכה.זולממשלהעכדאללההמלךשלהפומביתהתנגדותו.מעבדאללה

תהוםאתוחשפהושבה,הבינערביתבזירהבידודואתהבליטה,כההכירוהאחרותערב-מדינות

המופתיתומכילחיזוקהמצריםשלפעולתם.וסוריהמצריםשליטילביןבינוהאמון-ואיהעוינות

אתלכססהמלךשלשאיפתוהגשמתדרךעלמקומימכשולהוסיפההארץשלהכבושיםבחלקיה

.ממנובחלקרקבפועלשלטשצבאוגםמה,האוץשלהערביבשטחמרותו
מדינההקמתכסיסעלהסדרושראלממשלתהעדיפהעקרוניתמבחינהכילהדגישיש

זועמדה.עבדאללהשללממלכתוסיפוחופני-עלהארןשלהערכיבחלקעצמאיתפלסטינית

קשריכלפיהתפתחואףישראלאתתסכןשלא.חלשהישותתהיהכזושמדינהמהשיקולנבעה

שמאחוריה,ישראל-איןבלבהאשמיתריבונותיצירתפירושוהירדן-לעברסיפוחבעוד,תלות

מדיניותקברניטי.מעשית-כלתיהיתהזושהעדפהאלא.המשותפתהעיראקית-הירדניתהעוצמה

ובראש,כזופלסטיניתמדינהלקיוםיסודותשלמהעדרםלהתעלםיכלולאהישראליתהחוץ

עםקיום-לדושיסכימוהמופתישללזוחלופיתלאומיתוהנהגהפוליטימרכזמהעדרובראשונה

6/371"641/[194.9552"ביולי12.,החר-למשרדלמטבל182141

PRO

. FO;]3דאו;10241ץ.שט.194,ולי.ב

:פלסטץעמוסהכזמת.שביבסמיח:ראההממשלההקמתעל.510393,שם,194"באוגוסטנ,,דחה-לחשוד

"ימקשיה,וחקאיקמקדמאת
-אל:9-109"'עמ.19"9אביב-תל,שדול'המזפת,פלג-אל'ע;50-כ,'עמ.19

'עמ.(29העיב,לעיל)עארף-אל;"4-6י'עמ.1956קהיר.פלסטץקינתעןחקאיק,חזסיני-אלאמץ'חאג

06ד-703



קראלוממשלתע2דאללההמלך.ימס

כלפיבלבדמיקוחאמצעיעצמאיתפלסטיניתמדינהבעדהטיעוניםהיואלהבתנאים.ישראל

נגדהמועצות-בריתתגובתמפניהחששלמרות,ומתן-למשאיותרמעשיכצדשנתפס,עבדאללה

י'נ.בריטניהשלחסותהבןעםהסכם
.המצריתהמלוכהחצרעםגםלדיאלוגהובילובפריסששוןשניהלהדיפלומטייםהמגעים
לעבדאללהישראלממשלתביןהמדינייםהמגעים.עבדאללהשלנציגועםלשיחותבמקביל

הבטחונית-המדיניתההנהגהכוונתעלמשמעי-חדבאורחמצביעיםאינםובספטמברבאוגוסט

עםלהשליםכוונתהעלאוומתן-למשאכשותףמצריםפני-עלהירדן-עבראתלהעדיףהישראלית

חצרונציגעבדאללההמלךעםהמגעיםתוכני,זאתעם.שהחזיקבשטחיםעבדאללהשלהשליטה

כגללבעיקר,מצריםעםלהסדרכלכדקלושסיכויהותירואלהבחודשיםהמצריתהמלוכה

,ישראלעללחלוטיןקביל-בלתיהיהזהתנאיי'י.להסדרכתנאילשטחההנגבלסיפוחתביעתה

ממשלתשקיבלהההחלטה.כמעטנמנעת-לבלתימצריםנגדהצבאיתהאופציהאתשהפךדבר

רצוןאפואשיקפהלא,המצריותהדרישותדחייתתוך,'ואב"מבצעעלאוקטוברבראשיתישראל

.הנגבאובדןאתלמנועשנועדמהלךכלקודםהיתהאלאן",פוליטיכשותףעבדאללהאתלהעדיף
המלךשלוהצבאיותהמדיניותתוכניותיולבירורחשובאמצעישימשעבדאללהעםהדיאלוג

שלהנחתובבסיסכנראהעמדוזהדיאלוגשלמסקנותיו.הערביתהמלחמהבקואליצייתומעמדו

לטובתמלהתערבולהימנעהצדמןלעמודהערביהלגיוןעשוימדינייםמשיקוליםכיגוריון-בן

.בנגבכוחותיהעלמכרעתלהתקפהתצאכשישראלמצרים
T-ולחץהכוחות-סדרשלקשיםאילוציםתוךהתנהל,באוקטובר15-בשהחל,'ואב"מבצע

~
T

באזור,לירושליםהדרומיהפרוזדורלהרחבתלפעולהאישורניתןכן-פי-על-אף.'הפוליטיהשעון'
תוך.('יקכ'ו'ההראל'מבצעי)העיראלהברזל-מסילתעלולהשתלטות,האלה-ועמקהרטוב

ם"האוללחצישנענהלאור,באוקטובר22-ב.זהבאזורשהחזיקהמצריהמתנדביםכוחסילוק

לכבוש,דייןמשה,ירושליםמחוזמפקדשלהצעתונגדגוריון-בןהכריע,אש-להפסקתלהסכים

ם-פוליטהיוגוריון-בןשלשיקוליו.לחם-בית-חברוןכבישעלולהשתלטגיאלה-ביתאת

הישגיהאתותסכןישראלשלהבינלאומימצבהאתתחמירהאש-הפסקתהפרת:כעיקרם

-הלגיוןעםעימותלמנוערצון;הנוצריוהעולםהמעצמותמתגובתחשש;הטריטוריאליים

עםגםואולי-'יואב'מבצעסוףלקראתחברון-לחם-ביתבאזורהצבאיתנוכחותואתשחידש

י'י.מצריםשלבידודהועלהערביתהחזיתשלפיצולהעללשמורועניין.העיראקיהצבא
לחם-בית-חברוןבאזוראם,כלשהיצבאיתיחמהמנקיטתהלגיוןנמנע'יואב'מבצעבמהלך
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באזורהיהודיתהמדינהאתלכתרשנועדה.המקוריתהתוכניתיסודעל,האחריםהערבייםהצבאות

בריטניהלביןבינוחריפהמתיחותליצורעלולההיתהכזוגישהי"7.להכרעתהולהביאהעמקים

בדיוניםהפרקעלעמדהלאירושליםשאלת.הארץשלהערביהחלקלסיפוחתוכניתואתולסכן

גם.כדמשקשנקבעהבתוכניתנכללהלאגםוממילא,במאי8-הלאחרהערכיתהפלישהתכנוןעל

שלמאמציובמוקדעמדזהיעדוכיירושליםאתלכבושמלכתחילהתכנןשעבדאללההטענה

כניסתולפניהלגיוןשלההמתנהימיארבעתאתבחשבוןכשמביאים,נכונהכלאמתבררת,הלגיון

ראשוניםימיםבאותםלאשורןעבדאללהשלכוונותיוהיומהפעם-אינדעאםספק.לעיר

אתוהתאים,והמדיניותהצבאיותבמגבלותיולהכירהיטיבהואכיספקמכלנעלהאך,לפלישה

הלגיוןלריסוןהעיקריתבאחריותנושאיםוקירקבריידגלאבאםגם.אליהןהצבאייםמהלכיו

הכיראלמלאבידםעולההיההדבראםספק.לירושליםלכניסתושקדמוההמתנהימיבארבעת

לקרבותלהיכנסגדולההתלהבותאוליהראובלגיוןערביםקצינים.שיקוליהםבצדקתעבדאללה

מאששהדברשאיןאלא.הבריטיהפיקודלהוראותובניגודעצמםדעתעללעתים,היהודיםעם
0

~
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.63'עמ.(5הערה.לעיל)שיפכן166
כניסתואתחמורהנטעותמגדיר.מתבלות-כלתימטרותבעלכאויב.שלובעיריוהלגיוןאתהבוחן,אלון167

ראה.232-233'עמ.(77העוה,לעיל)אלת:ראה.היאוריתהמדינהבביתורהמאלץאתלרםבמקובלירושלים
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האשמותיהםאתאוהבריטיםהקציניםשמילאוהבוגדניהתפקידכדברטענותיהםאתבהכרה

ליחסראויותהערביםהקציניםטענות.שנקטוהמגננתיתהגישהשלההרסניותהתוצאותבדבר

זכרונותהואהמלחמהניהולאתולתפיסתםלתפקידםהעיקרישהמקורמשום.כמיוחדביקורתי

י,ו.המלחמהלאחרמהםאחדיםשפרסמו
הנה.וצבאייםמדינייםאילוציםידי-עלכלקודםהוכתבוהלגיוןשלהצבאייםמהלכיואם

.האסטרטגיתהתפיסהשלשינויהמלחמהבמהלךניכרהמרכזבחזיתישראלשלבמהלכיה
עד.ל"צהשלככוחווההתעצמותהעבריתירושליםשלעמידתהביכולתשחללשינויבהתאם

עלירושליםלגבי'שבדרךהמדינה'הנהגתשלהאסטרטגיההתבססההערבייםהצבאותפלישת

וביישוביםבירושליםהיהודיהמאחזעללשמורהיתההצבאייםהמבצעיםמטרת.הבינאוםקבלת

-גושנפילתי".לירושליםפתוחבפרוזדורלהחזיקהנטייההתחזקהאפרילמסוךכיאף.סביבה

העליוןבמאמץניכרוהדבר,העירלגורלממשיתחרדהעוררובירושליםהלגיוןוהתערבותון'עצ

,הראשונהההפוגהבמהלךחמוקקיבלהזוגישה.לירושליםהשפלהמןיבשתיפרוזדורלהבטיח

משעה.זומטרההושגהשבהם,'הימיםעשרת'בקרבותלשיאהוהגיעה.כרנדוטהמלצותרקעעל

ההנהגהיכלה,אליהבטוחטריטוריאלירצףוהובטחהעבריתמירושליםהסכנהשהוסרה

בהמשךהאסטרטגייםליעדיהעדיפויותסדרולקבועשונותפעולהאפשרויותלבחוןהישראלית

ם"והאוהמעצמותמעורבותעקבבהתמדהגדלשמשקלם,מדינייםשיקוליםפי-עלגםהמלחמה

לכיבושמקיףצבאיממהלךדברשלבסופונמנעהישראלאם.הסכסוךאתליישבבמאמצים

מתוךזההיהלא,זאתלעשותביכולתההיהשתאורטיתבשעה,'משולש'האוהערביתירושלים

משורהיוצא-פועלהיההדבר.עבדאללהעםהשותפותהמשךאתלהבטיחכוונהמתוךאורצון-אי

אתלהעבירהצורךובראשם,השנייהההפוגהבמהלךשהתפתחווצבאייםמדינייםאילוציםשל

מידילהישמטעלולהשהיתהבטריטוריהכאןהיהמדובר,הכלככלות.לנגבהבאההכרעהמאמץ

גםאך.החלוקהתוכניתלפיהיהודיתבמדינהשנכללהאף-על,בההחזיקהשלאמשום,ישראל

שלהפוליטיהתמרוןשוליבינתייםהוצרו,לנגבהבאההכרעהמאמץאתלהעבירהצורךללא

תרמולכך.המערכיתהגדהאוהערכיתירושליםלכיבושמקיףצבאילמהלךהנוגעככלישראל

אינטרסיםזהותשלהגוברוהדימויובתוכניותיובמלךהבריטיתהתמיכה:שעיקרן,אחדותסיבות

והגיבוי,ברנדוטתוכניתפי-עלהסכסוךכיישובלעבדאללהשנועדהתפקיד;ביניהםומדיניות

,העתיקהבעירהלגיוןשלשליטתועובדת;הברית-וארצותבריטניהמצדלכךשניתןהמלא

סכנהולמקורהגדולותובמעצמותהנוצריבעולםלהתגרותנגדומקיפהפעולהכלשהפכה

.ישראלשלהקודמיםהצבאייםלהישגים
-עלנתפס'ואב"מבצעלפניכחודשייםעבדאללהלמלךישראלממשלתביןההידברותחידוש

שלזובגישה.ביניתםלהסכםבסיםלהניחהעשוי,חיוביכמהלךהברית-וארצותבריטניהידי

ריבונותועםירושליםחלוקתעםהשלמהשלהישראליתהמגמהאתלחזקכדיהיההמעצמות

הצבאיתהמציאותעםוההשלמההמלךעםההידברות.הארץשלהערכייםבשטחיםהמלך

אתולהבטיחהארץמןהמצריהצבאסילוקאתלהשליםישראלבידיסייעוהלגיוןבחזיתשנוצרה
151י'ן'ייןן הנטייהישראלבממשלתגברהואילךמכאן.אליהובפרוזדורבירושליםהישראליתהריבונות

הטענה.קלושיםנראוהגשמתושסיכוייאף,הבינאוםבפניכטריזירושליםחלוקתעםלהשלים

.46ןדגרה.ל'1לערזסאןומחמודן)הערה.סלעייתל-אתעבדאללדשלהס'בזנרונותבעקרהמדובר1,!
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נקראשימצריםממשלת
(48,1יינו)פאשא

להימנערצוןמתוךמוגבליםיעדיםלהשגתמלכתחילהבירושליםהצדדיםשניפעלושלפיה

היתהלאהלגיוןלגבי.יסוד-חסרתהיאזוטענה-העירלבינאוםיביאשהדברמחשש,מהכרעה

ישראללגביואילו,המלחמהשלשלבכשוםבירושליםלהכרעהכוונהאומעשיתאפשרותקיימת

ומנהיגיםגוריון-בןשללחששותעדויותחסרותלאאמנם.ואילך'יואב'ממבצערקזוטענהנכונה

בירושליםלנצרותהקדושיםהמקומותכיבושעלהנוצריהעולםתגובתמפניאחריםישראלים

'הימיםעשרת'קרבותתוםעדבחשיבותומשניהיהזהשיקולאולם,בהםפגיעהעלאו,העתיקה

ההכרחהיההישראליתההנהגהעינילנגדזותקופהבמשךשעמדמה.'בורמהדרך'ויצירת

גם.מועטיםכוחותעמדוולרשותהמבידודשסבלה,העבריתהעירשלעמידתהיכולתאתלהבטיח

-הבלתיהכוחותלהכרעתהספיקהלאהיא.יחסיתעדיפותהיהודילכוחהיתהבירושליםאם

התערבותעםלעיןנתגלתההיהודיהכוחשלוחולשתו,המנדטלסיוםהראשוניםבימיםסדירים

ישראלשניהלההמלחמהשלכביכולהמוגבלהאופיביןלשוניההסבראתלתלותהנסיון.הלגיון

המאמץריכוז.משכנעאינוהואגם,בינאוםמפניבחששכלטרוןלהכרעההחתירהלביןבירושלים

,העיראלרחבפרוזדוריצירתשהעדיפהתפיסהייצגבלטרגילהכרעהלהגיעבנסיוןהישראלי
היהודיתהשליטהבהרחבתמשאביםהשקעתפני-על,ישראלמדינתבתחומיהכללתהאתשיבטיח

רקעעלגםבולטתבינאוםמפניהחששטענתשלחולשתה.ירושליםשלהערביחלקהעל

ירושליםלכיבושולהביאההרגבעללמערכהלהתפתחעלולההיתהבלטרוןשהכרעההאפשרות192

.רכתי
העתיקההעיראוהמערביתהגדהלכיכושמנסיוןישראלהימנעותכיהקביעהעללחלוקקשה

,מדיניים-מאילוצים,כלומר-משיקוליםבעיקרנבעה'ואב"מבצעלאחרירושליםשל



קראלוממשלתעבדאללההמלךיחסי

העבריתבירושליםישראליתריבונותעםבינלאומיתהשלמהלהבטיחהשאיפהובראשם

בהחלטותהצבאיהשיקולבחשיבותלהמעיטהנסיוןהואמשכנעפחות.אליההיבשתיובפרחדור

אתולכבושהלגיוןאתלהכריעהכוחל"צהבידיהיהכימאליהמובנתהנחהמתוך,המדיניהדרג

חתימתלמחרתבכנסתעצמוגוריון-בןידי-עלהושמעהכזוטענה,אמנם.כולההמערביתהגדה

אתשהניאווהדמוגרפייםהמדינייםהשיקוליםעלכשעמד,הירדן-עברעםהנשק-שכיתתהסכם

ההקשרומןהעיתוימןלהתעלםאיןאולםןלי.אלהשטחיםלכיבושצבאיממהלךהממשלה

וכחלקהירדן-עברעםההסכםחתימתלאחר,קרי,גוריון-בןשלטיעוניוהוצגושבהםהפוליטי

חלקיםמסירתנגדשטענה,האופוזיציהמןמבקריהמולממשלתומדיניותאתלהצדיקממאמץ

והצבאהלגיוןמולל"צהיכולתשלזוהערכהכילזכוריש,מקוםמכל.זרלשלטוןישראל-מארץ

היא.בלבדתאורטיתהיא(כאזורהיערכותותחילתמאזבשומרוןכוחו-סדראתששילש)העיראקי
הכלליוהגיוסהמלחמהממאמץכתוצאהבישראלוהצבאהמשקשלמתשישותםמתעלמת

'יי.הממושך
שמזדההלמיבמיוחד,שלוהמשיכהכוחכיהרושםמןלהימנעקשה,'קנוניה'הלמיתוסאשר

מהעוצמהנובע,האירופיהאימפריאליזםעםהציונותאתהמזהה,השמאלני-האידאולוגיעיקרועם

עצם'ני.הפלסטיניםלערביםשנעשההיסטוריעוולשללתיקונומניעככוחבוהגלומההמוסרית

יש'קנוניה'כעבדאללהלמלךהציוניתההנהגהכיןהחשאיתהדיפלומטיתההסכמהשלההגדרה

סיכויהיהוכאילו,הפלסטיניםשלהמדיניותזכויותיהםקיפוחעלמרמזתהיא.להטעותכריבה

מתהוםהתעלמותישבכךאך'י7.החלוקהתוכניתיסודעלפלסטינית-ישראליתלהבנהכלשהו

שלבראשותוהפלסטינית-הערביתהלאומיתהתנועההנהגתביןשניםזהפעורהשהיתההעוינות

הממשלותבתמיכתהפלסטיניתההנהגהשלומהחלטתהוהיישובהציוניתהתנועהלביןהמופתי

למנועהיחידהסיכויטמוןהיה'קנוניה'ב,אדרבה.הארץחלוקתאתככוחלמנוע,הערביות

האוכלוסייהממחציתיותרועקירתדמים-שפיכותלהימנעעשויההיתה,הוגשמהואילו,מלחמה

.ממקומההפלסטינית-הערבית
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שיפטןתגובת

'
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