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שני רשמים בולטים עולים מקריאת הספר הזה:
האחד ,שזהו חיבור מעולה ,ובהמשך אפרט ואמנה
את שבחיו ,והאחר ,שהתמזל מזלו של היישוב
היהודי בארץ–ישראל שהמעצמה המנדטורית
ששלטה בו הייתה בריטניה .מצבו של היישוב
היה קשה הרבה יותר לו למשל צנחנים צרפתים
)כבאלג'יריה( ולא ה'כלניות' ,כפי שכונו הצנחנים
הבריטים בארץ ,או פקידות קולוניאלית בלגית
)כבקונגו( או הולנדית )כבאינדונזיה( או פור–
טוגלית )כבאנגולה ובמוזמביק( ולא אנשים כמו
סר הנרי גרני ) ,(Gurneyעל אף שפע חסרונותיו,
היו צריכים להשליט סדר בארץ–ישראל ולהתמודד
עם המרד היהודי.
במרכזו של הספר הלא קצר הזה יומנו האישי
של גרני ,המזכיר הראשי של ממשלת המנדט,
יומן שכתב בשישים הימים האחרונים של המנדט
הבריטי בארץ–ישראל ,מ– 15במרס עד  14במאי
 .1948גולני הקדים ליומן יותר מ– 100עמודים של
תיאור וניתוח של האירועים בארץ–ישראל בשנים
' .19481947דף של ההיסטוריה הולך ונהפך',
כתב גרני על חודשיה האחרונים של בריטניה
בארץ ,והקורא את היומן — ואת דבריו של גולני —
אינו יכול שלא לחוש שבאותם ימים אכן נכתב
פרק דרמטי בהיסטוריה רוויית התהפוכות של
הארץ הזאת .היומן יוצא נשכר — וכך גם הקורא —

מיותר מ– 400ההערות שהוסיף עליו גולני .דבר
ביומן לא נעלם מעיניו :הוא כותב מתי תוכנן
מטוס הנוסעים והמשאות הבריטי 'יורק' ,שבו
המריא גרני בדקות האחרונות של המנדט הבריטי
מקלנדיה שליד ירושלים )היא עטרות( לשדה
התעופה ברמת–דוד ,משם למלטה ,ומשם לשדה
התעופה היתרו )הערה  ;(405הוא מציין ששדה
התעופה ברמת–דוד נבנה בידי הבריטים בשנת
) 1941הערה  ;(301הוא מבהיר לפי איזה מפתח
מסרו הבריטים את תחנות המשטרה שפינו לקראת
עזיבתם את הארץ — לדבריו התחנות נמסרו לצד
שעל פי הערכת הבריטים היה לו רוב באזור
שעמדו לעזוב ,ואם לא היה אפשר להכריע למי
הרוב ,נטשו הבריטים את התחנה בלא למסרה למי
מהצדדים )הערה  .(224אין ולו אדם אחד שנזכר
ביומן ,ושגולני לא הביא פרטים עליו :למשל סר
פרנק קירבי ,המנהל הכללי של הרכבת והנמלים
בארץ–ישראל ,היה קשור לשירותי רכבות מגיל
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שמונה–עשרה ,ולאחר שסיים את תפקידו בארץ–
ישראל מונה לתפקידים הבכירים ביותר בנמלים
ובשירותי רכבות במזרח אפריקה )עמ'  ;(250הוא
עזב אמנם את ארץ–ישראל אך זו לא עזבה אותו:
מששב לבריטניה היה ליושב ראש אגודת יוצאי
השירות הבריטי בארץ–ישראל )עמ' .(251250
בשפה חסכנית ,כמעט בן–גוריונית ,סוקר יומנו
של המזכיר הראשי של ממשלת המנדט את קורות
חורף ואביב  1948בירושלים .האווירה בעיר
הייתה קודרת ,המוות ארב בכל פינה ,ועשרות
הרוגים ביממה בקרב ,בשיירה או באירוע אחר היו
דבר שכיח .הכול לחמו בכול במלחמת האזרחים
שפשטה בארץ מנובמבר  1947עד מאי ,1948
והבריטים לכאורה לא נשאו פנים ליהודים או
לערבים )למן ההכרזה על הקמת מדינת ישראל,
ב– 15במאי  ,1948ופלישת צבאות ערב התנהלה
מלחמה בין–לאומית בין מדינת ישראל למדינות
ערב( .צורם אולי לאוזניים ישראליות שגרני לא
נמנה עם אוהבינו ,אבל גם הוא לא חבר לחלוטין
לצרינו ,ומדי פעם ביטא עמדה חסרת פניות,
שהוא עצמו ודאי היה מכנה מאוזנת .על חדירתם
של  2,000מאנשי 'צבא ההצלה' ,שהקימה הליגה
הערבית ,לארץ–ישראל כתב גרני ביומנו ב–16
במרס ' :1948שהחדירות האלה של הערבים אינן
מעשה בלתי חוקי יותר מהגירה של יהודים
ומייבוא נשק בידי היהודים ] [...מוזר שמצפים
מן הערבים לא לעשות את מה שהיהודים עושים
במלוא המרץ' )עמ' .(130
שני הצדדים הנ ִצים בארץ–ישראל ראו
בבריטים גורם עוין ,אך בשלוש השנים האחרונות
של המנדט הכה בהם בעיקר הצד היהודי,
לעתים קשות ,ופיצוץ מלון 'המלך דוד' הוא רק
דוגמה אחת .הלומד את תולדות התקופה אינו
יכול שלא לתמוה שלא חלה החמרה בתגובת
הבריטים ובעוינותם למפעל הציוני .במקומות
אחרים באימפריה לא היססו הבריטים להפליא

מכותיהם במי שפגע בהם ,וגם את המרד הערבי
של שנות השלושים דיכאו לפי חרב .הפילדמרשל
מונטגומרי ,ראש המטה הכללי הקיסרי בשנים
 ,19481946לא היסס להמליץ לממשלת הוד
מלכותו ,כדרכו של חייל ,על פתרון צבאי נחרץ
ועתיר דמים מול המרד היהודי בארץ–ישראל.
הקריאה בספרו של גולני מחכימה מאוד באשר
להיבט זה של המנדט הבריטי ולהימנעותה של
בריטניה בסופו של דבר משפיכות דמים פרועה
בארץ–ישראל .שיקולים הקשורים למלחמה הקרה,
ליחסי בריטניהארצות–הברית ,לאו"ם ,לליגה
הערבית ,לבעיות פנימיות בבריטניה ,לנוראות
השואה ועוד ,מנעו דיכוי אלים במיוחד של המרד
היהודי .גולני מפרט ומסביר זאת בצורה משכנעת.
עולה מן הספר בבירור שהממשל הבריטי היה
חסר אונים לקראת סוף תקופתו .מתברר שערב
הסתלקותם מן הארץ כמעט לא נשאר לבריטים
אלא דימוים בלבד כדי לצאת את ארץ–ישראל
במראית עין של כבוד )עמ'  .(10וכך ובנסיבות
מורכבות ,הן בארץ והן מחוצה לה ,אמור היה
הממשל המנדטורי לבצע פינוי מסודר ולהפגין
משילות עד הרגע האחרון .אבל הבריטים לא
השכילו לעשות זאת ,ושני הצדדים ,היהודים
והערבים ,עשו למעשה בארץ כבשלהם ,כאשר
רשמית עדיין הייתה בריטניה הריבון .הנציב
העליון ,הגנרל אלן קנינגהם ,הצביע נכונה על
האור המגוחך שבו עמד ממשלו )עמ'  ,(38וגרני
היטיב לתאר את המצב הבלתי אפשרי הזה:
'כשאתה יושב על חודו של סכין גילוח ,ניזהר
שלא להפריע ולא לסייע ,עליך לשקול כל מילה
כדי שלא להטות את הכף לצד זה או אחר' )עמ'
 .(131המזכיר הראשי של ממשלת המנדט היה
האישיות השנייה במעלה לאחר הנציב העליון ,אך
האזרח גרני היה קרוב יותר מקנינגהם ,איש הצבא
והנציב העליון ,אל אנשי הממשל הקולוניאלי
הבריטי בארץ–ישראל ,ובהם יהודים וערבים
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ששירתו תחתיו .על גרני הוטל לתכנן ולבצע
חיסול מסודר של הממשל הבריטי בארץ–ישראל,
ומאחר שהבריטים לא השאירו אחריהם אדמה
חרוכה ,הרי אם לשפוט לפי התוצאה זוהי הוכחה
נוספת מדוע שפר גורלה של ארץ–ישראל שהם
ולא אחרים שלטו בה.
בחלקו הראשון של הספר גולני מספק תיאור
ממוסמך ומפורט של ההתנהלות הבריטית — הן של
הממשלה בלונדון והן של נציגיה במזרח התיכון
ובפרט בארץ–ישראל — באשר לאירועים המדיניים
והצבאיים בארץ מקבלת החלטת החלוקה באו"ם
)בעצם מקיץ  ,1947כאשר החלה בריטניה בהכנות
ראשוניות לעזיבת הארץ( ועד תום המנדט,
ב– 15במאי  .1948במרכז חלק זה מתואר 'מפנה
חיפה' — האירוע החשוב ביותר במהלך מלחמת
האזרחים היהודיתהערבית התרחש דווקא בחיפה,
לא בירושלים .החשיבות הגאו–אסטרטגית של העיר
ושל נמלה ,הבריחה ההמונית חסרת התקדים של
הערבים מהעיר ,ומה שנראה כתיאום בריטיציוני
שהביא להשתלטות 'ההגנה' על העיר ,עשו את
האירועים בעיר בשבוע השלישי של אפריל 1948
לפרשת דרכים במלחמה .כוחו של היישוב היהודי
בא לידי ביטוי בהשתלטות על העיר; חולשת
הצד הערבי ניכרה לכול משהחלה בריחה המונית
מהעיר .מתוך חישוב קר מי יבטיח את האינטרסים
של בריטניה בחיפה ברגעיו האחרונים של המנדט,
בחרו הבריטים במקרה זה בצד היהודי .הם בחרו
בצד החזק ,כדי שישליט במקומם סדר בחיפה ,אך
היו להכרעה זו השלכות קשות על מעמד בריטניה
בבירות ערב .רבים בעולם הערבי האמינו כי הייתה
קנוניה בריטיתציונית ואימצו את תפיסת אלביון
הבוגדנית ) ,(Perfidious Albionבריטניה הצבועה
והתככנית ,אשר מבטיחה הבטחות סותרות,
מתכחשת להן ,מסתבכת בהן ,מוליכה בכחש את
כולם וכו' — ובכן לא רק היישוב היהודי טען
במרירות כנגד הבריטים ,כי אם גם הצד הערבי.

הגיבורים הטרגיים בחלק זה של הספר הם
אנשי הממשל הבריטי בארץ–ישראל — פקידים
שאמורים היו לבצע הוראות וקצינים שאמורים
למלא פקודות ,ושמולם ניצבה ממשלה תובענית
בלונדון ,שלא חדלה לקבל החלטות ולהנחית
הנחיות ,אשר חלקן היו מנותקות מהמציאות.
גולני מתאר בבהירות את המצב הבלתי אפשרי
שאליו נקלעו אנשי הקצונה והפקידות .ביטחונם
האישי הועמד בסכנה יומיומית ,שכן היהודים
והערבים ירו אלה על אלה ,אך שני הצדדים ירו
על הבריטים; הטרור ביקש את נפשם של פקידים,
שוטרים וחיילים בריטים ,ויכולת הצבא להגן
עליהם הלכה ופחתה .באותה עת נ ִבעו בקיעים
בצד הבריטי :הממשל המנדטורי ,ובראשו קנינגהם
וגרני ,תבע מהצבא תביעות שונות ,אך זה דאג
לענייניו שלו ,לעתים בצורה הפוכה ממה שהורה
לו הנציב העליון .משפחות הפקידות הבריטית
כבר פונו מהארץ ,והפקידים רוכזו במעין מובלעות
ועברו להתגורר במשרדיהם )עמ'  .(36בתוך כך
היה עליהם לארגן פינוי מסודר מהארץ וגם לדאוג
לצרכים בסיסיים של האוכלוסייה האזרחית —
אספקת מזון ,תחבורה ,דלק ,תרופות וכדומה.
בחלק השני של הספר גולני מתאר ,על פי
מסמכים ומקורות רבים ,את דמותו של גרני,
ובאמצעותו את הממשל הקולוניאלי הבריטי.
גרני ,בריטי קר רוח ,בעל שלוות נפש ש'מעוררת
חמה' אצל יריביו ,ושהייתה מקור הערצה מצד
הכפופים לו ,איש ביצוע שרכש ניסיון קולוניאלי
במקומות שונים באפריקה ,בא לארץ בסוף
קיץ  .1946בהיותו המזכיר הראשי של ממשלת
המנדט הוטל עליו כאמור לארגן את הפינוי
האזרחי של הארץ ולתאמו עם הפינוי הצבאי.
שאט הנפש של גרני משני הצדדים ,הערבי
והיהודי ,הביטויים האנטישמיים שלא בחל בהם,
ההתנשאות ,הפורמליסטיות והמקצועיות שגילה
לעומת חוסר הכרת המציאות של הממונים עליו
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)בארץ–ישראל ובעיקר בלונדון( — כל אלה תרמו
לדמותו כ'ארכיטיפ של הפקיד הקולוניאלי
הבריטי' )עמ'  .(103האינטרסים של בריטניה
עמדו לנגד עיניו ,וכפקיד וממלא הוראות הוא
עשה כמיטב יכולתו לקדם את האינטרסים של
שולחיו .באוקטובר  1951נרצח גרני ,בהיותו
הנציב העליון הבריטי במלאיה ,בידי מורדים
קומוניסטים — כמעט נשמעת אנחת רווחה לנוכח
העובדה שמורדים מלאים ,ולא למשל אנשי
האצ"ל או לח"י ,רצחו את גרני .כך או אחרת,
גולני מיטיב לתאר את הפקידות הקולוניאלית
הבריטית ואת גרני במרכזה ,על מעלותיה
וחולשותיה ,מתוך שימוש במקורותיה של פקידות
זו ,בעיקר יומנים אישיים .זו תרומה נאה וממשית
לסוגה הזוכה לפריחה בשנים האחרונות —
התבוננות על ארץ–ישראל דרך עיניה של
הפקידות הקולוניאלית ,האזרחית והצבאית ,ולא
רק ניתוחי מדיניות ,מהלכים צבאיים ,הסוכנות
היהודית ,הבית הלבן ,הליגה הערבית וכו'1.
החלק השלישי של הספר הוא היומן של
גרני .כמובן תקצר כאן היריעה מלהציג בפירוט
את הרשימות שכתב מדי יום במהלך חודשיים.
בתיאור האירועים הרבים ביומן בולט הנופך
האישי — תחושת חוסר הביטחון האישי ,ניסיון
שלא לשאת פנים )לפחות באופן רשמי( ליהודים
או לערבים ,הרגשת המחויבות לדאוג לאנשי
הסגל המנדטורי ,אשר עבדו בתנאים לא קלים,
הקושי לפרק אימפריה )קרי לסגת מארץ–ישראל(,
להתנהל מול מנגנון של קציני צבא ופקידים של
אימפריה ענייה וחלשה ,לקבל בהכנעה הוראות
מלונדון שאינה מבינה את המצב לאשורו ולבצע
מדיניות כמעט בלתי אפשרית .תרומתו של גולני
1

ראו למשל :ת' שגב ,ימי הכלניות :ארץ ישראל בתקופת

המנדט ,ירושלים N. Rose, ‘A Senseless, ;1999
Squalid War’: Voices from Palestine 1945–1948,
London 2009

כאן רבה :הערותיו ,המבהירות כל פרט ופרט,
מאפשרות למי שחי בעשור השני של המאה
העשרים ואחת להבין אירועים היסטוריים
שהתרחשו לפני כשבעים שנה .היומן של גרני
בלוויית ההערות הוא מסמך מרתק; ראוי לקראו
ויותר מפעם אחת.
אחד משיאיו של הספר ,לטעמי ,הוא דווקא
באפילוג ,בתיאור הפגישה של גולני בלונדון
בשנת  2004עם יתומיו הקולוניאליים של גרני:
שני בניו וכלתו .זו הצצה נדירה לחיי משפחה
של פקידות אימפריאלית בריטית .המשא המוטל
על המשפחה ,הניכור בין ההורים לילדים ,הצורך
לקמץ בהוצאות לעומת הדימוי המתנשא של
פקידות בריטית נעלה ,מבוססת ואמידה — אלה
דברים שיתומים קולוניאליים אינם שוכחים גם
בגיל שישים ושבעים .ההפרדה של זאטוטים בני
שששבע ואף פחות מהוריהם ושליחתם לפנימיות
בבריטניה ,בעוד ההורים המשיכו לשרת במושבה
הקולוניאלית ונשאו את דגל הוד מלכותו — הקורא
רוצה לקוות שהתופעה הזאת עברה מן העולם.
על הספר כולו ראוי מוטי גולני לתשבחות .על
האפילוג על בניו של גרני ,עם תיאוריו החודרניים
והנוקבים ,ראוי ספרו לכתר של היסטוריוגרפיה
במיטבה.
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