מגעים דיפלומטיים טרם התנגדות צבאית -
המשא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן
( 948 - 1946ו )

יואב גלבר

מבוא
בשנים

1947 - 1945

כוון המאבק הציוני  ,בכל התחומים בהם התנהל  ,כלפי הבריטים  .אולם האויב

האמיתי של הציונות  ,ובר הפלוגתה שלה בארץ  -ישראל  ,לא היתה האימפריה הבריטית אלא
העולם הערבי שהקיף את היישוב העברי  .המדיניות הציונית כמעט לא הביאה עד אז בחשבון
הערכותיה ושיקוליה את העולם הערבי  ,שהשפעתו הישירה והעקיפה הכתיבה במידה רבה את
העמדה הבריטית  .הרמזים מצד הבריטים על אפשרות של הסתלקות חד  -צדדית מארץ  -ישראל
וחוסר הבהירות לגבי רצונו ויכולתו של האו " ם לכפות את החלטותיו  -העמידו את היישוב

לראשונה פנים  -אל  -פנים מול ערביי הארץ ומדינות ערב השכנות  ,ללא גורם מתערב  ,מתווך וממתן
כלשהו  .ההנהגה המדינית הציונית והנהגתו הצבאית של היישוב לא היו ערוכות למצב שהלך

והתהווה  .הסתגלותן אליו היתה תהליך שחייבן לבדוק מחדש כמה הנחות  -יסוד מדיניות וצבאיות

מושרשות  .אחת מהן היתה  ,שהפתרון לשאלת ארץ  -ישראל יהיה בריטי  ,או בריטי  -אמריקני ,
ולמדינות הערביות לא תהיה ברירה אלא לקבל אותו ; לפיכך  ,פטורה הדיפלומטיה הציונית מדין -

ודברים ישיר איתן  .הנחה שנייה היתה  ,שהמעצמות שתקבענה את הפתרון לשאלת ארץ  -ישראל הן

גם שתבטחנה את הגשמתו ותגנה עליו מפני ניסיון לסכלו על  -ידי התערבות מבחונן

;

לפיכך ,

הצבאות הערביים הסדירים אינם בגדר אויב פוטנציאלי  ,שעל היישוב להיערך להתמודדות אתו או
למנוע התמודדות כזו על  -ידי הרתעה  .מטרתו של מאמר זה לבדוק את השתלשלות המגעים בין
הסוכנות לממשלת מצרים

ב , 1946 -

ובעיקר בינה לבין המלך עבדאללה עד להכרזת המדינה ,

ולהבהיר את מטרותיהם של הצדדים ויחסם זה לזה  .נדון בדברים תוך כדי התייחסות רחבה
לדיפלומטיה הבריטית  ,אך אין בכוונתנו לבדוק את הפוליטיקה הפנימית  ,יהודית או ערבית ,
שעמדה מאחורי המגעים

הללו .

המגעים עם מצרים וכשלונם
באפריל  , 1946סמוך לפרסום הדין  -וחשבון של הוועדה האיגלו  -אמריקנית  ,העריך אליהו ששון ,
המומחה של המחלקה המדינית בסוכנות לענייני ערבים  ,כי קיים סיכוי לפתרון בדרך של חלוקה ,
שיהיה מוסכם על חלקים חשובים של העולם הערבי ; זאת בתנאי  ,שהחלק הערבי של ארץ  -ישראל
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יואב גלבר

 ,.י.,

ו ,

ן

*
ראשי היישוב העברי במחנה  -המעצר בלטרון  ,יולי

גרינבוים  ,דב יוסף  ,א

'

1946

( משמאל לימין  :דוד רמז  ,משה שרתוק  ,יצחק

חיים אלפרין

שינקרבסקי  ,דוד הכהן ,

.י

)

יסופח לממלכתו של עבדאללה  ,ואילו הצבא הבריטי יפונה ממצרים

לארץ  -ישראל ולעבר  -הירדן  .י

הסיכויים להשיג פשרה בדיונים ישירים עם ערבים  ,ללא תיווך של צד שלישי  ,נראו קלושים  .אף -
על  -פי  -כן  ,השקיעה הדיפלומטיה הציונית מאמץ להגיע להידברות ישירה עם גורמים ערביים  ,תוך

ניצול הבדלי  -גישה ויריבויות ערביות פנימיות או סכסוכים עם בריטניה  .מאמץ זה הוגבר בתקופת

השפל ביחסים עם בריטניה  ,בחודשים שלאחר ' השבת השחורה '  .היוזמה לכך באה בעיקר מראש
המחלקה המדינית  ,משה שרתוק

( שרת ) ,

ממקום מעצרו במחנה לטרון  ,שביקש את אנשי המחלקה

המדינית לברר את התגובות הערביות האפשריות לתכנית
של ששון למצרים

מוריסון  -גריידי .

2

לשם כך תמך ביציאתו

:

אני מחייב גישת [ נסיעת ] עטרה

] [ TIWW

גושנה

[ למצרים ] :

לתהות ולהניע  .לגוון ככל

האפשר את הפארטיטורה ולהרבות בה את הקולות הממוצעים [ הלא  -קיצוניים ]  .עכ " פ

קאקופוניה עדיפה מהארמוניה  . . .אם יש צורך בקו [ מדיני  -ציוני שיוצג במצרים ] הרי

:

מוטב שלמה [ חלוקה ] אך נעיין גם באגד [ פדרציה ] אם יורחב חבלנו לשם פיתוח ויוענק
לנו העיקר [ ע '

רבתי  -עליה ] . . .

אחרת תהיינה [ בארץ ] צרות צרורות

אם רצונם להימנע משניהם [ שלמה
ודברים ]

126
1

ראה מכתב א ' ששון לב ' ג ' וזף ( דב

2

3

מכתב

מיום

יציעו הם הצעות  .תמיד עדיף דו " ד [ דין

ישיר מאשר בנשיאות השלישי [ הבריטים ] .

מכתבי שרתוק מלטרון  ,מהתאריכים
3

ואגד ] -

באוגוסט

, 1946

שם ,

יוסף )

27

שם .

מיופ

ביולי ,

12

31

באפריל
בו ,

1

ולא ישליו [ ישקוט ] .

, 1946

באוגוסט

3

אצ " מ 2 5 / 1083 ,
, 1946

שם /1 245 / 105 ,

איסמאעיל צדקי  ,ראש ממשלת מצרים ( מימין

)

מצרים  ,שהיתה שקועה אז בסכסוך משלה עם בריטניה  ,אשר נסב על השליטה בסודאן ועל נוכחות

הצבא הבריטי במצרים  ,נראתה בעלת  -ברית טבעית למאבק אנטי  -בריטי  .למנהיגות הציונית היו זה
כבר קשרים עם כמה מדינאים מצרים  ,בהם אנשים מן השורה הראשונה  .עוד

ב 1945 -

נפגש וייצמן ,

בדרכו מן הארץ ללונדון  ,עם ראש הממשלה המצרי דאז  ,עלי מאהר פחה  .זה האחרון היה גם

הכתובת הראשונה אליה פנה ששון בק "ן

 , 1946בבואו לקהיר בשליחות מטעם המחלקה המדינית

של הסוכנות  ,שמטרתה לגשש אחר אפשרות להבנה ציונית  -מצרית  .הוא יצר קשר  ,באמצעות
מתווך  ,גם עם מזכיר הליגה הערבית  ,עזאם פחה  ,ועם אישים מרכזיים בממשלה המצרית  ,לרבות

ראש הממשלה  ,איסמעיל צדקי  ,ושר החונן  .אישים אלה גילו עניין בפנייה הציונית וביקשו לבדוק

עד כמה ניתן יהיה להיעזר ביהודים כדי לקדם את המשא  -ומתן על הסדר מצרי  -בריטי  ,ועד כמה
תהיה בריטניה נכונה לוותר למצרים כדי להסתייע בשירותיה לפתרון בעיית ארץ  -ישראל  .המצרים
הבהירו לששון  ,באמצעות המתווך  ,כי פתרון של חלוקה ופתרונות אחרים  ,כמדינה דו  -לאומית או
פדראלית  ,פתוחים מבחינתם לדיון  .הם ביקשו ממנו תזכיר  ,שינסח את העמדה הציונית ויענה על
כמה משאלותיהם בדבר עתיד היחסים בין היהודים

לערבים .

4

שרתוק  ,בלטרון  ,התלהב מתוצאות שליחותו של ששון  .בתחילה חשב  ,כי ששון נועד בעצמו
עם כל אותם אישים רמי  -מעלה במצרים ולא באמצעות המתווך  .הוא תידרך את ששון  ,כיצד להציג
את עמדת הסוכנות ולנסח את התזכיר שביקשו המצרים

הקווים
4

:

:

( א ) איננו שוללים לחלוטין פיזור [ קאנטוניזאציה ]  ,בתנאי

א ' ששון  ,בדרך אל השלום  ,תל  -אביב

 , 1978עמ ' 366 - 364

( מכתבו לג ' וזף מיום

)1 :

תוספת

 9באוגוסט

שטח . . .

. ) 1946

27ן

יואב עבר

אליהו ששת

)2

עליה ברשותנו

משום -
(ג)

)1

שלטון נבחר

; )3

עצמאות לנו ולהם

...

; )4

)2

נציגות באו " ם  ( .ב ) מעדיפים פירוד

[ חלוקה ]

[ האנגלים ] עד

מינימום .

צימצום אחיזת הנגלים

לגבי פירוד להכניס תוכנית של חילוף

שטחים . . .

אעפ " י שישמעאל הצדיק

[ איסמעיל צדקי ] ביקש מינימום  ,מוכרחים להכניס עודפים למיקוח  ( .ד ) עזרה

לגושן .

העזרה העיקרית בפיתרון בעיית הארץ [ ישראל ] והסרת המיכשול  .מלבד זה  -כל
ההשפעה בשלט [ בשליט = הבריטים ]  ,בבית [ בבריטניה ] ,

לשכנות . . .

בעיתונות .

(ה )

סעד כלכלי

( ו ) בתוכנו תנועת  -פועלים כבירת  -כוח  .מטבע ברייתה קבלה נוסח הנגלים

ולא הגדלנים

אך יאושה מתורת הנגלה על משנת העבודה [ מפלגת

] [ alolln

הלייבור ]

שבה  ,מוכרחה להגביר משיכת הקוטב השני  ,למרבה הרעה  ,אך ללא אפשרות למנוע
אלא אם כן

וכו ' .

(ז)

אשר לחבר

[ הערבי ]

-

פסוק

כללי :

למשפחת עמי המזרח ומנוי וגמור להשתבץ בתוכם .

רואים עצמנו כשייכים

מבחינה אירגונית  -שתי

אפשרויות  :או החבר לא ייקרא ערבי  -כי אז ניכנס לתוכו  .או יישאר בשמו  -כי אז
נתקשר אתו

לידידות . . .

5

טיוטת התזכיר הוכנה על  -ידי איש המחלקה המדינית  ,דוד
שרתוק קודם שיצא

איתה ששון למצרים .

6

הורוביץ  ,ועברה את ביקורתו של

דבר מגעיו של ששון עם המדינאים המצרים ותוכנן של

השיחות נודעו במהרה לבריטים במצרים  ,שכן איש  -הקשר שלו דיווח עליהן באופן שוטף
לבריגאדיר אילטיד קלייטון  ,הנציג הבריטי ליד הליגה

הערבית .

7

שרתוק  ,שהתנגד בתחילה לשתף

את קלייטון בסוד המגעים  ,ויתר משהתברר לו כי אין דרך להימנע מכך  .מרמזים שונים במכתביו

5

ע1 22

~

6
7

מנתב שרתוק מלטרון מיום

11

באוגוסט

, 1946

שם ,

שם .

מכתב שרתוק ל ' אבודן ' ( ד ' הורוב " ן ) מיום  14באוגוסט  , 1946שם  ,שם  .העתק התזכיר באצ " מ 5 25 / 9032 ,
תזכיר של קלייטון מיום  13באוגוסט  1946ומכתבו ליועץ השגרירות הבריטית בקהיר  ,סיר ויליאם סמארט  ,מיום
19

באוגוסט

 . PRO , FO 141 / 1090 , 1946קלייטון

חשד  ,כי המצרים יודעים שאיש הקשר של ששון פועל גם

בשירותו שלו  .אדם זה היה  ,ככל המסתבר מרמזיו של קלייטון  ,קצין  -משטרה בכיר  .במכתביו של ששון הוא
מכונה

'העתר ' .

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

נראה  ,כי גם נציגים אמריקנים במצרים היו מעורבים בשלבים הראשונים של יצירת המגע בין
ששון לאישי

הממשלה .

8

כאשר הגיע ששון בשנית לקהיר  ,עם התזכיר שביקש איסמעיל צדקי  ,הונח המסמך באותו יום

גם על שולחנו של קלייטון  .המתווך ביקש לדעת את יחסם של הבריטים לרעיונות שהעלה ששון
בשם הסוכנות  ,ובעיקר עד כמה יהיו מוכנים לוותר למצרים כדי לקדם פתרון בארץ  -ישראל  .אולם
קלייטון סירב לומר דבר מחייב

כלשהו .

9

הערכתו היתה  ,כי כל העניין אינו אלא קשר ציוני ,
0ן

ארץ  -ישראל .

שמטרתו לבדוק בעקיפין את יחסם של הבריטים לפתרון בדרך של חלוקת

בסוף אוגוסט

1946

נעשה צעד נוסף במגעים בין הציונים למצרים ; הם עברו משלב של שיחות

באמצעות איש הקשר לשיחות ישירות  .ששון נפגש עם צדקי

למחרת .

ב 27 -

ב 26 -

באוגוסט  ,ועם שר החסן

באוגוסט נועדו ביניהם ראש הממשלה ושר החוץ  ,ולמחרת נקרא ששון שוב

להיפגש עם שניהם בצוותא  .לאחר  -מכן נועצו המצרים בינם לבין עצמם  ,בנוכחות איש הקשר ,
שדיווח לששון על תוכן ההתייעצות  .רוח הדברים היתה  ,שהמצרים רואים בחלוקה את הפתרון
הרצוי ביותר ומכירים בקשר שבין שאלת ארץ  -ישראל למשא  -ומתן המצרי  -בריטי  .הם מוכנים
לפעול בקרב מדינות הליגה הערבית למען חלוקה  ,בתנאי שהבריטים יבקשו זאת מהם באופן
רשמי והעניין יישמר בסוד

' במקרה שהדבר ייוודע לערבים יכחישו באופן מוחלט שהיה להם

:

איזה מגע שהוא עם היהודים '  .בתמורה תבעו המצרים מן הציונים להפעיל את השפעתם על דעת
הקהל בארצות  -הברית ובריטניה  ,שתתמוך בעמדה המצרית במשא  -ומתן עם בריטניה  ,ולסייע

בעתיד למצרים בתחומי הכלכלה ופיתוח התעשייה והחקלאות  .ששון מיהר לדווח על שיחותיו
לפארים  ,שם ישבו אז רוב חברי ההנהלה הציונית  ,וביקש מהם לפעול למען תבוא פנייה בריטית
למצרים  ,כמבוקש  ,ולדאוג לפרסומים אוהדים למצרים בעיתונות הבריטית

והאמריקנית  .יי

השיחות התנהלו באלכסנדריה  ,והשגרירות הבריטית בקהיר איבדה למשך ימים אחדים את
המעקב השוטף אחריהן  .בדין  -וחשבון מסכם על המגעים בין הציונים למצרים ששלח לשר  -החוון
בווין

ב 30 -

באוגוסט  ,ציין השגריר  ,רונאלד קמפבל  ,כי ששון עצמו לא נפגש עם מדינאים מצרים ,

שלו .

אלא פעל באמצעות איש הקשר

מהלך השיחה

ב 28 -

2ן

אולם באותו יום קיבל קלייטון ממודיעו דיווח מפורט על

באוגוסט והתבטאויותיהם של המצרים

שנטלו בה חלק .

3ן

למחרת נפגש ששון ,

ביוזמתו  ,עם קלייטון וסיפר לו על שיחותיו  .מכיוון שצדקי פחה היתנה את פעולתו בפנייה בריטית
רשמית ובדחיית הוועידה שזימן בווין בלונדון עם נציגי המדינות הערביות  ,חשוב היה לששון
לגייס את תמיכתו של קלייטון  ,כאיש בשטח  ,לפנייה שתוגש מצד הסוכנות לממשלה הבריטית

בלונדון .

קלייטון לא התרשם מטיעוניו  .בסוף הדין  -וחשבון שלו על הפגישה ציין  ,כי ששון
מכתב שרתוק ל ' דתן ' ( זאב

שרף )

מיום

בספטמבר

8

ראה

9

תמצית שהכין קלייטון מתזכירה של הסוכנות מיום

10

ראה מכתב קלחטון לסמארט מיום

11

דין  -וחשבון על שיחותיו של ששון באלכסנדריה מיום

1

14

, 1946

באוגוסט

 22באוגוסט  , 1946שם ,
29

אצ " מ 5 25 / 10015 ,
PRO , FO 141 / 1090 , 1946

שם .

באוגוסט

, 1946

אצ " מ  . 5 25 / 3960 ,המסמך אינו נושא

חתימה  ,אך הוא חובר כנראה על  -ידי יעקב שמעוני  .סיכום תמציתי של השיחות ניתן כמברק מאליעזר קפלן
ליוסף לינטון בלונדון  ,מיום 0נ באוגוסט

וראה מכתבו

ל ' דתן ' ( שרף )  ,לעיל הערה

12

מכתב קמפבל לבווין מיום

13

מכתב קלייטון לסמארט מיום
שם ,

שם .

30

באוגוסט

30

באוגוסט

, 1946

שם  . 5 25 / 1554 ,סיכום זה זכה לביקורת נוקבת מצד שרתוק ,

.8

~

PRO , FO 141 / 1090 , 1946
1946

1 ;21

ומברק השגרירות בקהיר למשרד החצן מיום

31

באוגוסט

1946

,

יואב עבר

אופטימי יתר על המידה בהערכתו את האפשרות  ,ש ' למנהיג ערבי כלשהו יהיה אומץ לעשות
משהו  ,מלבד לצעוק עם ההמון '  .לדעתו דחיית הוועידה בלונדון תעורר בקרב הערבים חשדות  ,כי
הבריטים מכינים מאחורי גבם עיסקה עם

הציונים .

4ן

עמדתו המסויגת של קלייטון  ,שנבעה בראש וראשונה מהתנגדותו לחלוקה  ,נראתה כאילו היא
מוציאה את הרוח ממפרשי המגעים בין הציונים למצרים  .שרתוק חשש כי ששון  ,שלא שלט
באנגלית  ,לא הצליח להבהיר לקלייטון את העמדה הציונית על כל דקויותיה  ,במיוחד בשאלת

החלוקה ונכונותו של בן  -גוריון לקבלה  .לפיכך רצה לשלוח אליו נציג נוסף

:

ברוב זהירותך לא נתת לחמרן [ קלייטון ] מענה ברור וחותך בנקודה אחת  :עמדת אבירן

[ אבי  -רננה = בן  -גוריון ] למשפט שלמה [ חלוקה ] .
אבודן [ הורוביץ ] לשיחת השלמה בשפתו  . . .אשדור
באשמאי זה . . .

באתי למסקנה שיש לשגר אליו את
לו הוראות מפורטות איך להרבצן

5ן

רצונו של שרתוק היה להבהיר לקלייטון  ,מבלי להתחייב באופן רשמי  ,כי היהודים יקבלו את

פתרון החלוקה  ,אם זה יוצע להם  ,אך לא יציעו זאת בעצמם  .על  -מנת שתתקבל  ,צריכה ההצעה
להבטיח לחלק היהודי מרחב מספיק  ,שליטה מיידית על העלייה ומעמד של מדינה עצמאית  .ששון

התנגד לשליחותו של הורוב "ן
הסיפוק

ושב ממצרים בהרגשה מעורבת  ,שהדיכאון גבר בה על תחושת

:

הגעתי למצב שלא יכולתי להוסיף לראות את פני אנשי  -שיחי יותר  . . .לאחר שנודעה לי
תשובתו המאכזבת והמצערת של רציני [ בווין ] והתברר שאין לי מה לעשות יותר  ,עשיתי

פתוחה .

מאמץ אחרון והשארתי את הדלת

אינני מאחל לאף אחד הצלחה עקובת

תמרורים כאלה  .אינני מסכים אתך כלל כי הזזתי את העניין מרחק רב קדימה והזרע לא
יאבד  .כידוע לך אנשי שיחי יושבים על כסאות מעורערים  .בכל יום ובכל שעה נשקפת

בנפילתם  -יפול כל הבניין

נפילה . . .

להם סכנת

שלנו . . .

6ן

קלייטון הוסיף להתנגד לחלוקה וסירב להמלאן עליה  ,או על הצעדים האחרים שהתחייבו מן
המשא  -ומתן הציוני  -מצרי  .לדעתו  ,לא יקבלו אותם הקיצונים היהודים וגם לא

ערביי ארץ  -ישראל .

המדינאים בארצות השכנות שיהיו מוכנים לראות בה פתרון  ,לא יעזו להצהיר על כך בגלוי  ,ולנוכח
מעמדן הבלחי  -יציב של הממשלות הערביות תוביל הצהרה כזאת לנפילתן  .חלוקה  ,לדעתו  ,לא

תהיה פתרון בר  -קיימא לשאלת ארץ  -ישראל

;

ומכל מקום  ,הבריטים הם שיצטרכו לשלם את

מחירה בוויתורים במסגרת היחסים הבילאטראליים שלהם עם המדינות

הערביות .

לן

השגריר

קמפבל הוסיף  ,כי צדקי פחה יוכל אולי לשכנע את המדינות הערביות להסתפק במחאה שקטה נגד
החלוקה  ,אך קשה לראות אילו ויתורים תוכל בריטניה לוותר למצרים במסגרת החוזה ביניהן ,

14

מכתב קמפבל למשרד החרן מיום
בספטמבר

15

לקץ :ן

, ) 1946

2

בספטמבר

, 1946

שם  ,שם  .גירסתו של ששון על השיחה  ,שנכתבה באיחור

(8

אצ " מ 5 25 / 3960 ,
מיום  9בספטמבר  1946ומכתבו מאותו יום ליפזית ' ( גולדה מאירסון )  ,שם ,

מכתב שרתוק ל ' עטרה ' ( ששון )
 . 5 25 / 10015תדריך מפורט לקראת הפגישה הכאה עם קלייטון ניתן במכתבו של שרתוק ל ' עטרה ' ול ' אבודן '
( הורוב " ן ) ,

מיום

10

בספטמבר

, 1946

שם ,

שם .

16

מכתב ' עטרה ' ל ' אביח " ( שרתוק ) מיום

17

תזכיר של קלייטון על היחסים בין יהודים וערבים מאוגוסט
PRO , CAB 127 / 280

10

בספטמבר  , 1946שם 5 25 / 3959 ,
1946

ומכתבו לסמארט  ,מיום

31

באוגוסט

, 1946

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( 1948 - 1946

משלחת נוער פלסטינאית עולה לרגל למופתי
חג ' אמין

אל  -חוסייני  ,קאהיר 1947 ,

שיצדיקו את המאמץ  .גם הוא  ,כקלייטון  ,לא ראה בחלוקה את סוף הדרך  ,וטען שכזה הוא גם יחסם
של הערבים

אליה .

8ן

קלייטון הכין נוסח  -תשובה  ,שבא להבהיר לששון כי בריטניה איננה מוכנה לשלם במסגרת

תנאי החוזה המצרי  -בריטי את מחירה של חלוקה בארץ  -ישראל  .כדי למנוע אי  -הבנות הוא הכין
תשובה כתובה ומתורגמת לצרפתית  ,שכן ששון וצדקי לא שלטו

באנגלית .

9ן

עוד לפני שאישר

משרד החקן בלונדון את נוסת התשובה  ,הגיע ששון פעם נוספת לקהיר ונועד עם קלייטון לקראת

פגישתו עם צדקי פחה  .קלייטון ביקש שיימנע מלהיפגש עם צדקי עד שתתקבל תשובה מלונדון .
זו נמסרה לששון למחרת  ,ואז יצא לאלכסנדריה לפגישה עם ראש הממשלה  .למרות ההסתייגות
20

הבריטית  ,העלה ששון את האפשרות שיתחיל לפעול בלונדון למען חלוקה מתוך הסתמכות על

עמדת מצרים  .הוא קיבל את הסכמתו של צדקי לכך  .הלה הציע גם לשתף פעולה נגד המופתי ,
ש ' התארח ' אותה עת במצרים  ,וציין כי לדעתו  ,נחושים הבריטים בהחלטתם לכפות את תכנית
מוריסון  -גריידי  .י2
ההתנגדות הבריטית לחלוקה  ,ובייחוד לתשלום מחירה למצרים  ,אכן הוציאה את הרוח

ממפרשי הדיונים בין הציונים והמצרים  .ששון  ,ששב למצרים בדצמבר

1946

כדי לעקוב אחר

מושב מועצת הליגה הערבית  ,אף לא הצליח להיפגש שוב עם צדקי פחה  .הלה ומזכיר הליגה

הערבית  ,עזאם פחה  ,דחו אותו בתואנה שהם עסוקים בענייני מצרים והליגה  .ששון נוכח עתה גם
לדעת  ,כי ' תחת לחץ המופתי ואנשיו שוררת בה [ במועצת

הליגה ]

אווירה קיצונית

מאוד . . .

הדיונים מראים כי רוב חברי המועצה נוטים לקבל את עמדתו של ג ' מאל [ חוסייני ] '  .עוד למד כי
מכתב קמפבל לבווין מיום

4

19

תרשומת של קלייטון מיום

13

20

מכתב קלייטון לסמארט מיום

21

ששון ( לעיל  ,הערה

18

בספטמבר  , 1946שם ,

בספטמבר
15

, 1946

בספטמבר

 , ) 4עמ ' 374 - 373

שם .

שם FO 141 / 1090 minutes ,

 , 1946שם  ,שם .

( דין  -וחשבון על השיחה עם איסמעיל צדקי פחה מיום

16

בספטמבר . ) 1946

131

יואב גלבר

' ביתו של המופתי בקהיר

הפך . . .

ל " כעבה " אצל כל המדינאים הערבים  ,כמוסלמים כנוצרים  .כל

מדינאי ערבי הבא לקהיר רואה חובה לעצמו  ,חובה קדושה ולאומית  ,לבקר אצל המופתי  .מי מתוך
חשבון פנימי

ומדיניותם ' .
בתחילת

בארצו ,

מתוך

מי

דימונסטראציה

פוליטית ,

ומי

מתוך

נאמנות

לחוסיינים

22

באווירה זו קשה היה להמשיך בדיונים עם המצרים  ,ועם חילופי הממשלה במצרים

1947

נותק המגע  .ממשלת נוקראשי פחה  ,שהחליף את צדקי  ,היתה בלתי  -יציבה ושקעה

בסכסוך המצרי  -בריטי  .שליחי המחלקה המדינית בקהיר ו ' העוזר ' ( כינויו של המתווך  -מפקדה
הבריטי של משטרת

יעצו  ,שלא ללחצן עליה בטרם יתברר מעמדה  .שיחות בין אנשי

קהיר )

המחלקה המדינית לאישים מצרים רמי  -מעלה אמנם התקיימו מדי  -פעם  ,אולם היו אלה שיחות לא

מחייבות  ,לא  -רצופות והן לא היוו חלק מתכנית  -פעולה מדינית של

ממש .

23

ראשית המשא  -ומתן עם עבר  -הירדן וההסכם עם עבדאללה
לצד האוריינטאציה המצרית בדיפלומטיה הערבית של המחלקה המדינית  ,ניסתה הסוכנות לגשש

אחר אפשרות להגיע לכלל הבנה עם שליט עבר  -הירדן  ,האמיר עבדאללה  .עיקרה של הבנה זאת

היה תכנית לפתרון שאלת ארץ  -ישראל  ,שתתבסס על אינטרס משותף לשני

הצדדים .

בעוד

שתמיכה מצרית בתכנית חלוקה היתה מותנית בסיוע יהודי למאבק המצרי בבריטים  -סיוע

שספק רב אם היה בכלל בידי הסוכנות לתתו  -הרי שעבדאללה היה זקוק לתמיכת היהודים

בתכניתו להשתלט על סוריה ( ' סוריה הגדולה ' )  .הוא היה עשוי להיות שותף אפשרי לתכנות

חלוקה  ,אם זו תביא לסיפוח החלק הערבי של ארץ  -ישראל למדינתו .
למחלקה המדינית היו קשרים עם עבדאללה זה שנים רבות  .מעמדו הרשמי של
השתנה עם הענקת העצמאות לעבר  -הירדן והכתרתו למלך במאי  . 1946לאחר ' השבת

עבדאללה

השחורה ' ,

במסגרת המאמצים לשבור את הקפאון המדיני והנסיונות לברר את יחסם של הבריטים והערבים

לפתרון של חלוקה  ,יצא ששון  ,על  -פי הוראתו של שרתוק  ,להיפגש עם עבדאללה בשונת  -נמרין ,
מזרחית לגשר  -אלנבי  .הפגישה הוסדרה בחפזון  ,מבלי שיהיה סיפק בידי אנשי המחלקה המדינית
להתייעץ כראוי אודות הקו שיוצג

למלך .

24

עבדאללה הציג לששון את תכניתו המדינית  :חלוקת

ארץ  -ישראל וצירוף חלקה הערבי  ,שייקבע בהסדר החלוקה  ,לעבר  -הירדן ; צירוף סוריה לעבר -

הירדן ; שילוב עבר -הירדן המורחבת בפדראציה עם עיראק  ,ושילוב החלק היהודי של ארץ  -ישראל

בפדראציה  ,או בברית עם הפדראציה העבר  -ירדנית  -עיראקית  .מן היהודים ביקש עבדאללה סיוע
מדיני כדי להשיג הסכמה לתכניתו בבריטניה  ,בארצות  -הברית ובאו " ם  ,ובינתיים  -סיוע כספי

למימון פעולות חתרניות בסוריה  .שרתוק ראה בדברי עבדאללה ' שלושה יסודות  :א ) אמיתי
שקר

ג)

הסוכנות כך

:

תכניתנו
132

ידועה . . .

אם יש סיכוי למוצא מוסכם עם בני הדוד [ הערבים ]  ,לפחות עם
ושלושת מכתבי ששון ( מקהיר ) לשרתוק ( כבאזל ) מימים

22

שם  ,עמ '  ( 386מכתב לשרתוק מיום  16בדצמבר
 3 - 1בדצמבר  , 1946אצ " מ 2 4 / 20302 ,

23

ראה  ,למשל  ,דין  -וחשבון על שיחה עם יושב ראש הסנאט המצרי שנערכה

. 1549
24

ב)

אמת ושקר '  .לקראת הפגישה הבאה  ,כעבור שבוע  ,הורה לששון להסביר לו את עמדת

הדין  -וחשבון  ,מיום

3

מכתב שרתוק מלטרון מיום

בפברואר
11

, 1947

כאוגוסט

, ) 1946

אינו נושא

, 1946

חתימה .

אצ " מ 245 / 105 ,

24

ב 29 -

בינואר

, 1947

מדב " ג ,

א .צ .

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

החשובים שבהם  ,הרי זה גם גורם חדש  .הסכם הוא נכס כביר . . .
לשלם  .מוצא מוסכם פירושו פשרה  ,ז " א ויתור  ,שהוא התשלום  .עכשיו אלופי [ שרתוק ]
במעצר וקשר אין  . . .אחרים בלוטציה [ פריס ]  ,אעפ " י כן יש לי ]  [ TIWWiיסוד לשער
דעתם  .אם פשרה  -יעדיפו שלמה [ חלוקה ] על פירוד [ קאנטוניזאציה ]  . . .אשר
בעד נכס כזה כדאי

לשלמה  ,הרי לא מדובר אצלנו על תוכנית אחרת מזו המחייבת סיפוח המותר [ החלק
הערבי ] לעבר

[ הירדן ]

במקור )

( ההדגשה

...

בלי פיצוי בשטח  ,ולו סמלי ,

יקשה . . .

שרתוק הורה לששון לבקש מעבדאללה להפעיל את השפעתו על הבריטים למען שחרור עצורי

בלטרון .

' השבת השחורה '

תביעותיו הכספיות של האמיר למימון פעולותיו בסוריה נראו לו

מופרזות  .הוא היה מוכן להשקיע בתכניתו

בין ששון לבינו .

25

ששון טען  ,כי ' חמשה

לירות  ,וגם על כך התנהל ויכוח ממושך

5 , 000 - 3 , 000

[ אלפים ]

הוא המינימום שאפשר  ,לדעתי  ,להופיע עמו

ביום ב ' הבא בלי לאכזב ובלי לקלקל את מצב הרוח  ,אך דרושה לי גם סמכות להבטיח עוד
תשלום  . . .במקרה של תמיכה ממשית מצידו ומצד שליחיו בתכנית שלמה [ חלוקה ] '  .עוד טען
הוא  ,כי האמיר ' איננו רק אומר אלא גם מתכונן לעשות  ,ולא על דעתו בלבד  ,אלא גם על דעתם של
האנגלים  .כן התרשמתי כי כל דחיפה מצדנו עשויה לדחוק את הקץ ולעכור את האווירה בצפון

[ בסוריה ] ' .

26

ששון חש שלא בנוח על שהדיונים עם המצרים ועם עבדאללה סותרים בכמה נקודות

אלו את אלו  ,אולם שרתוק מיהר להרגיע את ספקותיו

:

אשר לקושייתך  ,דומני שלא קשה ליישב  .אנו מציגים קודם  -כול מה שדרוש לנו  -חלק

הגון [ של הארץ ] וריבונותנו עליו  .אשר לשאר  -הרי ביסודו של דבר לא לנו  ,אלא להם
להחליט על גורלו  ,אם יצורף
היחש [ אסמעיל צדקי

ואיש . . .

[ לעבר  -הירדן ]

ועבדאללה ] .

או יופרד  .עד כאן נוסח אחד לשני רמי -

מכאן ואילך  ,חילופי גירסאות לפי טעמו של כל איש

עכ " פ נדמה לי כי הקווים ברורים ואם תבדוק היטב תראה כי אינם

מנוגדים . . .

27

כעבור שבוע נפגשו ששון ועבדאללה שנית ודנו בהיבטים שונים של החלוקה  ,במצב התהליך

המדיני לפתרון בעיית ארץ  -ישראל ובצורך לסלק את האויב המשותף למלך וליהודים -

המופתי .

28

עבדאללה דיווח לבריטים  ,שהוא מקיים שיחות עם נציג הסוכנות  ,אולם ככל הנראה לא

שיתף אותם בסוד תוכנן של השיחות  .בדרכו של ששון לפגישה השנייה ובשובו ממנה ,

ב 19 -

באוגוסט  ,ערכו שלטונות ביקורת הגבולות בגשר  -אלנבי חיפוש יסודי בכליו וחקרו את נהגו  .אגב

כך גילו  ,כי ששון יצא לדרך עם סכום  -כסף נכבד וחזר בלעדיו  .מסתבר אפוא  ,שהסוכנות אכן
נענתה לבקשתו של עבדאללה לסיוע כספי לצורך קידום תכניתו

המדינית .

29

שרתוק עצמו הודאג

מגילוי עובדת התשלום וחיווה דעתו  ,כי מוטב היה לדחות אותו מאשר להסגיר לאנגלים את דבר

קיומו .

30

מכל מקום כעבור חודש דיווח ששון לשרתוק במקום מעצרו
האמיר

מכתב מיום

שם ,

[ עבדאללה ] נסע

13

באוגנסט

היום לנהריים [ עיראק ] אל בן  -אחיו

 , 1946שנכתב

:

[ העוצר ] .

לפני צאתו לדרך

בעקבות הדין  -וחשבון של ששון על פגישתו עם עבדאללה יום קודם  -לכן ,

שם .

מכתב ששון לשרתוק  ,מיום

מכתב שרתוק

ל ' עטרה ' ( ששון )

ששון ( לעיל  ,הערה
שם  ,עמ '

; 370

16

באוגוסט

מיום

 , ) 4עמ ' 372 - 367

18

, 1946

שם 5 25 / 3959 ,

באוגוסט

, 1946

שם 5 25 / 10015 ,

( שיחות עם עבדאללה

מכתב קלייטון לסמארט  ,מיום

מכתב שרתוק מלטרון מיום  20באוגוסט

30

, 1946

? :ן1 :

ב  12 -וב 19 -

באוגוסט

. ) 1946

באוגוסט  141 / 1090 , 1946כנץ PRO ,

אצ " מ 3 25 / 10015 ,

אלק קירקברייד  ,יועצו הבריטי של עבדאללה ( שני משמאל ) בעת ביקור לורד אלנברוק ( ראש המטה

הקיסרי )

בימי מלחמת  -העולם השנייה ( משמאל לימין  :גנרל גלאב  ,קירקברייד  ,גנרל ד ' ארסי  ,המלך עבדאללה  ,לורד
אלנברוק  ,גנרל פייגט )

שלח להודיע לי כי כהבטחתו בביקורי האחרון אצלו הוא נתן לראש המשלחת שלו
[ לשיחות

שתי הוראות

לונדון ]

להתקשר . . .

עם

מישהו . . .

:

לתמוך במשפט שלמה

א)

מאנשינו

שם . . .

[ חלוקה ]

ב)

לנסות

ן3

מאחורי תכניתו של עבדאללה ניצבו יועציו הבריטים  ,אלק קירקברייד וגלאב פחה  .הללו ראו

בהגשמת תכניתו היומרנית של האמיר  ,שביסודה סיפוח החלק הערבי של ארץ  -ישראל  ,את הדרך

הטובה ביותר להבטחת האינטרסים הבריטים במזרח  -התיכון ולמניעת חדירתה של השפעה רוסית
לאזור  .בכך היוו אסכולה מנוגדת לזו שבאה לידי ביטוי בהערכותיהם של קלייטון והשגרירים
הבריטים בקהיר  ,דמשק וג ' דה  .עמדתם נוסחה לראשונה עוד חודש לפני פגישתם הראשונה של
עבדאללה וששון והועברה ללונדון בצורת תזכיר ארוך ומפורט  ,ששלח מפקד הלגיון הערבי
העבר  -ירדני  ,בריגאדיר ג ' והן בנוט גלאב  ,לרמטכ " ל  ,ברנארד מונטגומרי  .זה גילה עניין בתזכיר
והפאן אותו בין כמה מראשי המחלקות במטה  ,בהניחו ' שהוא מייצג באופן כללי את הדעה

הערבית ' .

32

לאחר השיחות בין עבדאללה לששון כתב גלאב תזכיר ארוך נוסף  ,שבו פיתח את

הרעיון והרחיב את היריעה  ,למן דוגמאות היסטוריות מימי האימפריה הרומית ועד למסקנה
שהאינטרסים הבריטיים מעוגנים במלכים הערבים ולא במדינאים הערבים  ,בשל נטייתם של
הראשונים לחקות את דוגמת המונארכיה הקונסטיטוציונית

הבריטית . . .

פקידי משרד

המושבות ,

שהתזכיר הועבר לחוות  -דעתם  ,התייחסו באירוניה למאמצי הכתיבה המרובים שמשקיע

הבריגאדיר  .הם אמנם הודו בנכונות רבים מטיעוניו  ,אך הטילו ספק אם תוכל להיות להם השפעה
מעשית על המדיניות

במזרח  -התיכון .

33

כעבור כחצי  -שנה  ,בינואר  , 1947שוב הכין גלאב תזכיר

ארוך ומפורט  ,ובו הנימוקים נגד תכנית מוריסון  -גריידי או קבלת התביעות שהציגה הליגה הערבית
בדיוני המשלחות הערביות עם משרד החרן הבריטי  ,וכן תכנית מפורטת להגשמת החלוקה
134
ל ' אביח "

מיום

31

מנתב ' עטרה '

32

תזכירו של גלאב מיום

33

תזכיר של גלאב מאוגוסט  , 1946שם 537 / 1856 ,

בספטמבר , 1946

שם .

13

10

ביולי

בספטמבר
1946

, 1946

אצ " מ 3 25 / 3959 ,

והערה של מונטגומרי בשוליו ( מיום

כום

22

בו ) PRO , WO 216 / 207 ,

 PROוהערות פקידי משרד המושבות מ  30 -באוגוסט 6 -

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

ולפתרון המכשולים המקומיים העומדים בדרכה  .הנציב העליון  ,סיר אלן קאנינגהאם  ,העביר את

תכניתו של גלאב לעיונם של פקידי משרד המושבות  .מרביתם עדיין זילזלו בה ואף חשבו  ,כי אין
טעם להטריד בה את השרים הממונים עליהם  .אולם נמצאו ביניהם גם כאלה  ,כמו מארטין  ,שגילו
בה עניין והעריכו את דעתו של מי שנחשב בקי באורחות חייהם והלכי  -רוחם של

הערבים .

34

סמיכות הזמנים בין תזכיריו של גלאב לפגישותיו של עבדאללה עם נציגי הסוכנות אומרת
דרשני  .המחלקה המדינית ראתה בהבנה שהושגה עם עבדאללה לגבי האינטרס המשותף של שני
הצדדים בחלוקת ארץ  -ישראל  ,הסכם של ממש  .הסכם זה  ,והבנה שהושגה קודם  -לכן עם נכבדים

מארוניים מן הלבנון  ,אמורים היו להעמיד את הבריטים ( ואת המשלחות הערביות ) בשיחות לונדון
בפני מציאות של הסכמה על חלוקה  ,שתחייב אותם להתייחס אליה  .בעד הישג כזה היו שרתוק
וששון מוכנים לשלם את הכסף הדרוש לשיחודו של עבדאללה ולמימון פעולותיו החתרניות

בסוריה .

35

יחד עם זאת הבטיח עבדאללה באותו זמן לאנשי הוועד הערבי העליון  ,שלא ינהל משא -

ומתן על בסיס הצעות שאינן מקובלות עליהם  ,כמו חלוקה או

פדראציה .

36

מגעים בין אנשי האגף

ראובן זסלני

הערבי של המחלקה המדינית ובין אנשי  -קשר מטעם המלך ( עומאר דג ' אני  ,ד " ר סחי  ,וכנראה גם

סמיר אל  -ריפאעי ) נמשכו בחודשים הבאים  .בעמדתם החמקמקה של נציגי עבר  -הירדן במושב
מועצת הליגה הערבית בדצמבר
1947

1946

ראתה הסוכנות השתמטות מקיום ההסכם  ,ובתחילת ינואר

נפגשו אנשי המחלקה המדינית  ,ראובן זסלני ( שילוח ) ויעקב שמעוני  ,עם נציגו של האמיר

ודרשו ממנו

א.

:

אחד מנציגי פרופ ' מאיר

[ עבדאללה ]

בוועידה

[ בלונדון ]

צריך לדעת על דבר

ההסכם .

ב.

הנציג הזה צריך לקבל הוראה להתקשר עם ד " ר עטרות [ עטרה  -כינויו של א '
- [ TIWW

ג.

הנציג צריך לקבל הוראות שעליו  -עם כל חוסר הערך של ועידת הרופאים [ ועידת
לונדון ]

ודווקא בגלל חוסר ערכה  -לבוא בדברים באופן בלתי רשמי עם ד " ר

רצינסקי [ בווין ] וחבריו

[ הבריטים ]

ולהסביר להם את עמדתו של פרופ ' מאיר  .את

פרטי התוכנית עם מי להתקשר  ,מתי ואיך  -צריך הנציג לעבד יחד עם

ד"ר

עטרות . . .
זסלני הציע  ,למען החשאיות  ,כי הוא עצמו יעביר את הוראותיו של עבדאללה לנציגו בלונדון .
הצעתו נדחתה  ,ושמעוני התרשם כי האמיר מחפש תירוצים להסתלק מן העניין כולו 37 .

לאחר

שנתקבלה תשובתו של עבדאללה הוא הודיע לששון  ,שהצטרף למשלחת הציונית בשיחות לונדון

:

מאיר [עבדאללה ] ענה למכתבנו  .מבקש ממך לא להתקשר עם נציגיו  .הנציגים לא קיבלו
כל הוראות

תוטל . . .

מיוחדות . . .

המדיניות שלו היא לא לבקש חלוקה  ,אך לקבל אותה אם

הבריטים יודעים את השקפותיו  .רומז כי קירקברייד נשא את הודעתו  .מתלונן

34

תזניר של גלאב מינואר

35

ראה חליפת  -מכתבים בין ' אביחי ' ו ' עטרה '  ,מספטמבר  , 1946אצ " מ  ; 5 25 / 3959 ,כן ראה את תכנית הפעולה של

, 1947

ומכתב מארטין לטראפורד  -סמית  ,האריס וגייטר

מיום  20בינואר  , 1947שם  ,שם .

האגף הערבי במחלקה המדינית של הסוכנות לשנת  , 1947המצורפת למכתבו של ששון לשרתוק מיום
בנובמבר  , 1946שם 5 25 / 3016 ,
י ' נבו  ,עבדאללה וערביי ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

36

ראה

37

תרשומת של י ' שמעוני על הפגישה עם ' ד " ר ירדני ' מיום

:

, 1975

22

עמ '

. 41

בינואר

, 1947

אצ " מ 5 25 / 3960 ,

20

וקץ :ן

( שילוח )

יואב עבר

כי לא מילאנו את הבטחותינו ביחס לסוריה הגדולה  ,והזמן החולף מועיל ליריבים .

38

החשדנות בכוונותיו האמיתיות של עבדאללה גברה  ,בעיקר לנוכח השמועות שפשטו בארץ -

ישראל בתחילת

1947

אודות כוונת הבריטים להטיל משטר צבאי על הארץ  .היו במחלקה המדינית

שראו בכך כסות להשלטתו של הלגיון על חלקה הערבי של הארץ  ,כצעד ראשון להגשמת תכניתו

של עבדאללה  ,מבלי להבטיח את האינטרס הציוני .

39

החשדות נתבדו  ,אולם העברתה של שאלת

ארץ  -ישראל לאו " ם וההמתנה לתוצאות חקירת הוועדה שנתמנתה מטעם הארגון  ,הביאו להפסקה
בת כמה חודשים במגעים עם עבדאללה בעניין החלוקה .
בתחילת ינואר

1947

נועץ בלונדון סגל המחלקה המדינית בשאלות המדיניות הערבית של

הסוכנות  .שרתוק ציין בפתיחת הדיון  ,כי ' דרוש מיפנה במדיניותנו הערבית  .עלינו לעבור מלימוד

לפעולה . . .

מטרתנו להשפיע בכיוון של אחדות טריטוריאלית ( ליגה של המזרח התיכון ) ולא של

אחדות גזעית ( ליגה ערבית ) בה

משתלט הרוב הסוני על כל המיעוטים . .

 . ' .ששון המליץ ' לחזק את

האלמנטים המשלימים עם הקמת מדינה יהודית  ,ומאידך להחליש את החזית הערבית נגדנו על  -ידי
הגברת הסיכסוכים הפנימיים במחנה הערבי  . ' . . .אבא אבן ואליהו אפשטיין פיקפקו באפשרות
להקים ליגה אזורית והסתייגו מחתרנות נגד מגמות האחדות הערבית  .התפתח ויכוח בינם ובין
שרתוק וזסלני  ,אותו סיכם שרתוק

:

 . . .אנו רוצים ביציבות במזרח התיכון  ,אך בתנאי שמקומנו יהיה מובטח לנו  .אין אנו
צריכים לומר לכל איש את כל האמת ואותה האמת  ,אך יש להימנע מלומר לא  -אמת
ואמיתות

שונות . . .

הריאליזם מחייב לקבל את העובדה שהערבים נמצאים בתהליך של

אחדות  ,אולם אנו מצווים להכיר רק באחדות שתאפשר גם לאחרים
המופתי לא נוכל לבוא במגע  ,משום שיתוף  -פעולתו עם

היטלר . . .

לחיות . . .

רק עם

בדבר הפיכת הליגה

הערבית לליגה מזרח  -תיכונית העיקר אינו השטח  ,אלא האופי  -דהיינו מעבר
מלאומנות

לממלכתיות . . .

40

אולם כעבור חודשים מעטים העריך ששון  ,כי הניגודים הפנימיים בין המדינות הערביות ובתוכן ,
לא פחות מהתנגדותן להקמת מדינה יהודית  ,שמים לאל את האפשרות להגיע להסכם יהודי  -ערבי
על חלוקת הארץ  .י4
בעת ביקורה בארץ של ועדת האו " ם סירב עבדאללה להצטרף למשלחת הליגה הערבית

שהופיעה לפניה  .העיתונות בארץ פירשה זאת כתמיכה בחלוקה  ,והמלך הזדרז לסגת ולהבהיר כי

עבר  -הירדן תומכת בתזכירן של מדינות ערב לוועידה  .העיתונים בעבר  -הירדן מיהרו לגנות את
' האינטריגות הציוניות '  ,ועל רקע זה חודשו באוגוסט

1947

המגעים עם

עבדאללה .

42

הפעם יצא

אליו לשונת  -נמרין עזרא דנין ושמע ממנו  ' ,כי ההסכם שריר וקיים וכי הוא עושה הכול לטובת

העניין המשותף '  .הוא תירץ את הפעולות האנטי  -ציוניות והפרסומים בעיתונות הירדנית כהסוואה
38

מברק שמעוני לששון ( בלונדון ) מיום

39

ראה מברק גולדה מאירסון ( מאיר ) לשרתוק ( בלונדון ) שם  ,שם ; מקור השמועות היה בעיתונות הערבית הארץ -
ישראלית  ,וראה נבו  ,לעיל  ,הערה

1 36
40

28

בינואר

, 1947

שם 5 25 / 1673 ,

. 36

פרוטוקול ישיבת סגל המחלקה המדינית שהתקיימה בלונדון ביום  6בינואר

במאי  , 1947חובר על  -ידי ששון  ,שם 5 25 / 4064 ,

41

תזכיר הנושא את הכותרת ' חומר למחשבה '  ,מיום

42

ראה תרגום קטעי  -עיתונות עבר  -ירדנית מתחילת אוגוסט
לוועדת האו " ם ראה נבו ( לעיל  ,הערה

, ) 36

עמ '

30

, 1947

אצ " מ 5 25 / 428 ,

. 43 -42

, 1947

אצ " מ  5 25 / 9038 ,על המגעים בין עבדאללה

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

של עמדתו האמיתית ; הן נעשו כדי לצאת ידי חובת החלטות הליגה הערבית  .דנין חזר ' משוכנע
שהוא מעוניין עתה בכסף אך לדעתו [ של

נוסף ' .

העניין טעון שיקול  -דעת

דנין ]

43

לקראת החלטת עצרת האו " ם על החלוקה
עמדתה של עבר  -הירדן  -כמדינה בעלת הגבול הארוך ביותר עם ארץ  -ישראל ובעלת הצבא

הערבי המאומן ביותר  ,אשר ברובו שירת גם בפועל בתוך ארץ  -ישראל  -היתה עתה בעלת
חשיבות מרובה לא רק לסוכנות  ,אלא גם לתכניותיהן של מדינות הליגה הערבית  .עבדאללה
ומדינתו  ,שאך זה זכתה להכרה רשמית כמדינה עצמאית וטרם נתקבלה לאו " ם  ,נמצאו במרכזן של
כמה מתיחויות בין  -ערביות
והלבנונים  -המוסלמים

;

:

תכנית ' סוריה הגדולה ' של האמיר החשידה אותו בעיני הסורים

ריב שושלתי העמיד מולו את הסעודים ; אויבו המושבע היה המופתי -

מנהיגם הגולה של ערביי ארץ  -ישראל
המצרים

;

%

כבן  -חסותם של הבריטים היה עבדאללה חשוד גם בעיני

;

והוא עצמו לא בטח בשותפיו לליגה הערבית  .כאשר הזדרזו העיראקים  ,מתוך הסתמכות

4יר -

על החלטת מועצת הליגה שהתכנסה בעאליי בתחילת אוקטובר  , 1947והציעו לעבדאללה לשלוח

',

]
ך

לעבר  -הירדן את הכוח הממוכן של צבאם  ,הוא דחה אותם

בתוקף .

44

עבדאללה חשד  ,כי המדינות

הערביות האחרות מקבלות החלטות סודיות מאחורי גבה של עבר  -הירדן  ,ועל  -כן דרש מן

הבריטים שיתייעצו איתו בטרם יפעלו בארץ  -ישראל .

45

1

:

עזרא דנין

באותה מידה חשדו הסורים  ,כי הבריטים

יפנו את ארץ  -ישראל  ,אך ישאירו בה את הלגיון ואת חיל  -הספר  ,והללו יבטיחו את שליטתו של
עבדאללה בחלק הערבי של הארץ  .חשד זה היה אחד הגורמים לתנועת הצבא הסורי אל הגבול

בעקבות ועידת עאליי ; שכן באותו זמן תפסו יחידות של חיל  -הספר את מקומן של יחידות בריטיות

בגליל .

46

עבדאללה הסתייג מן העמדות הלוחמניות שהופגנו בוועידת עאליי  .קירקברייד דיווח  ,כי
בשיחה עם משלחת הליגה הערבית טען המלך

:

 . . .זוהי שגיאה לדבר על זריקתם של היהודים מארץ  -ישראל  .הוא [ המלך ] פיקפק אם
הערבים מסוגלים לכך  ,והיה בטוח כי העולם התרבותי לא יתיר להם לעשות כן  .הוא טען
כי חברי המשלחת הסכימו אתו שהדבר החכם לעשותו הוא להשתדל להגיע להסכם עם
היהודים לאחר נסיגת הבריטים  ,שיגביל אותם לחלק קטן ככל

האפשר של ארץ  -ישראל .

המלך ציין כי הוא נמצא במצב טוב יותר מכל מנהיג ערבי אחר לבוא בדברים עם

היהודים  ,אך לדעתו אין להתחיל במשא  -ומתן אתם לפני שיהיו משוכנעים כי אינם
יכולים לסמוך יותר על חסות
43

דין  -וחשבון על שיחת

ע ' ( זרא ) ד ' ( נין ) עם

בריטית .

47

מאיר ( עבדאללה ) שנערכה

ב 21 -

באוגוסט

,

, 1947

נכתב למחרת  ,אצ " מ ,

 . 8 25 / 3960כן ראה מכתב שמעוני למאירסון על שיחתו עם עומאר דג ' אני מיום  27באוגוסט
44

מברק קירקברייד למשרד החקן מיום

14

באוקטובר , 1947

816 / 89

FO

 , 1947שם ,

שם .

 :מכתב עכדאללה לעוצר

העיראקי עבדו איללה  ,מיום  29בנובמבר  , 1947שם  ( . 371 / 61580 ,תרגום עברי  ,מיום

4

בדצמבר

, 1947

אצ " מ ,

. ) 525 /9038
45

ראה מכתב עבדאללה לקירקברייד מיום  9באוקטובר

1947

ומברק קירקברתד למשרד החרן

מה  10 -בו PRO , ,

FO 816 / 89
46

 ; WO 275מכתב ( העתק )
:
ראה סקירת מודיעין שבועית של הדיביזיה השישית מיום  11באוקטובר  1947שם / 60 ,
מיופה הכוח הבריטי בדמשק למשרד החמן מיום  16באוקטובר  , 1947שם 816 / 89 ,

47

מברק קירקברייד למשרד החמן  ,מיום

1

 11באוקטובר  , 1947שם  ) ( 816 / 89 ,ץ

כ)ע

קירקברייד פיקפק בדבריו של

עבדאללה  ,כאילו הסכימו אתו אנשי המשלחת בעניין הצורך להגיע לכלל הסכם עם היהודים .

לע1 :

)

84ף

וששנן

יואב גלבר

לאחר שראש ממשלתו של עבדאללה  ,סמיר אל ריפאעי  ,חזר מוועידת עאליי ודיווח לו על

שהתרחש בה  ,סיכם קירקברייד את הערכתו  ,מה תהיה עמדתה של עבר  -הירדן

:

'  . . .מסקנתי

האישית היא שהמלך עבדאללה ישלים עם הקמת מדינה יהודית בארץ  -ישראל בתנאי שיהיה בטוח

כי החלק הערבי יעבור לעבר  -הירדן  .אין הוא שותף לאופטימיזם של האחרים בדבר מפלתם של

היהודים ' .
על הצהרותיו המאיימות של ראש הממשלה הירדני בעקבות הוועידה העיר

:

אין לקבל ברצינות יתירה את דבריו על כיבוש חלקה היהודי של ארץ  -ישראל בסיוע

עיראקי  .בעניין זה אין הוא בדעה אחת עם אדונו  ,ואם לא יהיה זהיר הוא עשוי למצוא את
עצמו מועף מן התפקיד בגלל שיתוף הפעולה הנלהב מדי שלו עם החברים האחרים

קודמות . . .

במועצת הליגה הערבית  .בשיחות

מדינה

יהודית .

היה סמיר מוכן לקבל את הרעיון של

48

על מחשבותיו של עבדאללה בדבר סיכוני ההתערבות הצבאית של מדינות ערב בארץ  -ישראל

וסיכוייה ניתן ללמוד מטיוטת ההנחיות שהכין לנציג עיראק -בוועדה הצבאית של הליגה הערבית ,
אשר ייצג בה גם את עבר  -הירדן  .מטרתו העיקרית של מסמך זה  ,שככל הנראה לא נשלח בסופו של
דבר לתעודתו  ,היתה להבהיר לוועדה הצבאית את הקשיים המעשיים העצומים העומדים

בפניה .

מטרה שנייה היתה לדחוק לשוליים את המופתי ותומכיו ולמנוע מלכתחילה את הקמתן של
כנופיות שיסורו למרותו  .עבדאללה שאף לכך שהמיפקדה הערבית המשותפת  ,שעל הקמתה

הומלץ בעאליי  ,תימצא בעבר  -הירדן ותחת שליטתו  .קירקברייד העריך  ,שעבדאללה ' מבין כמה
מעט יכולות המדינות הערביות לעשות בשטח הצבאי  ,ועד כמה לא סביר שייצא משהו ממשי

מתכניותיה של הוועדה הטכנית [ הצבאית ] ' .

49

קירקברייד תמך בתכניתו של עבדאללה לספח את החלק הערבי של ארץ  -ישראל מתוך הסכמה
עם היהודים  ,וניסה לשכנע את משרד החוץ הבריטי לאמץ
החדן חסרונות אחדים

;

אותה .

50

בלונדון מצאו בה פקידי משרד

אולם חשבו שאלה מתאזנים על  -ידי היתרון שיושג משמירת הבסיס

האסטראטגי הבריטי בארץ  -ישראל  ,ואולי גם תימנע שפיכות  -דמים בין יהודים לערבים  .יחד עם
זאת  ,הזהיר בווין את קירקברייד מפני הסכנה שתכנית כזאת  ,השמה לאל את הקמתה של מדינה
ערבית  -פלשתינאית  ,תיקשר עם שמה של בריטניה  ,והתעניין לדעת כיצד ישפיע סיפוח הלק מארץ -

ישראל על שאיפותיו של עבדאללה להשתלט על סוריה .

ן5

דיפלומטים בריטים במדינות הערביות

האחרות היו ספקנים יותר ופיקפקו אם אמנם מאזנים יתרונותיה של התכנית את חסרונותיה

הברורים  ,ואם אמנם יש בה כדי למנוע מאבק צבאי על גורלה של ארץ  -ישראל בין ערבים ליהודים ,
או אף בין ערבים

לערבים .

52

מן המסמכים הבריטיים שנחשפו בשנים האחרונות מתברר אפוא  ,כי השמועות שנפוצו בסתיו

1 38

קירקברייד למשרד החין מיום  16באוקטובר  , 1947שם  ,שם .
קירקברייד לגאראן ( משרד החפן ) מיום  22באוקטובר  , 1947שם  ,שם .

48

מברק

49

מכתב
על  -ידי עבדאללה .

50

ראה מברק קירקברייד למשרד החוץ מיום

51

מברק שר החקן לקירקברייד מיום

52

תרשומות

12

29

באוקטובר  , 1947שם ,

בנובמבר

, 1947

של פקידי השגרירות הבריטית בקהיר מיום

שם ,
15

ומצורף אליו תרגום המסמך שהוכן

שם .

שם .

בנובמבר

, 1947

שם ,

. 141 / 1182

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

 עבר  -ירדנית על סיפוח החלק, 1947

לפיהן הושגה כבר אז  ,קודם להחלטת האו " ם  ,הסכמה בריטית

הערבי של ארץ  -ישראל לממלכתו של עבדאללה  ,לא היו

מבוססות .

תמונה שונה במקצת על

היא הסתמכה על

כוונותיו של עבדאללה נוצרה באותה תקופה במחלקה המדינית של הסוכנות .
שימש מודיע של הש " י
דיווחיו של ה ' יוגב '  -נכבד ערבי מאזור טול  -כרם  ,שמאז שנות השלושים
ששהו בה נציגי הליגה
והיה בעל קשרים טובים בחצר העבר  -ירדנית  .הלה ביקר בעמאן בשעה
דיווח למפעיליו :
הערבית שבאו לדיונים עם עבדאללה  ,נפגש עם כמה מהס ובשובו לארץ

.1

בוועדת המשנה הצבאית של מועצת הליגה בעאליי הוחלט

א.

:

לכבוש את ארץ  -ישראל על  -ידי כוחות מדינות ערב עם יציאת הצבא
מהארץ [ ההדגשה

במקור ] . . .

הבריטי

לפי תוכנית הכיבוש  ,יכבוש הצבא הסורי

והלבנוני  ,בסיוע מתנדבים מארץ  -ישראל את צפון הארץ  -בעיקר צפונה לקו
עכו  -צפת ,

ושאר

על  -ידי

הארץ

הלגיון

הערבי

בסיוע

הצבא

ושיתוף

העיראקי . . .
ניתו של עבדאללה ( בהסכם עם

הבריטים )

נראית בערך כך

:

הצבא הבריטי יפנה את החלק הערבי של הארץ ויעכור ' לשהייה ממושכת
לחיסול ענייניו ' לחלק

היהודי .

עם יציאת הבריטים מהחלק הערבי ייכנסו לרובו צבאות עבדאללה בהתאם
לתכנית

הנ " ל .

עובדת כיבוש הארץ על  -ידי עבדאללה והימצאות כוחות בריטיים בחלק

היהודי תיתן שהות ואפשרות למשא  -ומתן . . .

בכיוון של תכנית פדראליזאציה

או חלוקה מתוקנת  ,תוך הבטחת האינטרסים הבריטיים . . .
 ,שתגרור התערבות מצד
' היוגב ' הזהיר גם מפני אפשרות שהמופתי ינסה לחולל פרובוקאציה

הצבאות הערביים עוד לפני הפינוי הבריטי

;

לביצוע

אולם הוסיף  ,כי ' אלו התוכניות  ,ואשר

.

53

[ ההדגשות במקור ] מנה " היוגב " מספר מכשולים העלולים להקשות מאוד על ביצוע' 7
התחייבו
שרתוק  ,בניו  -יורק  ,קלט גם הוא הדים מן הדיונים בעגיליי ודיווח לירושלים כאילו
לפנות אותה
המדינות הערביות להימנע מפעולה נפרדת של אחת מהן בארץ  -ישראל  ,והבטיחו

לאחר חיסולה של המדינה

היהודית .

54

למעשה היו אלה הרהורים בלבד  ,שהועלו מאחורי הקלעים של ועידת עאליי והיו עדיין

רחוקים

מגיבוש לכלל תכניות  .הוועדה הצבאית שמונתה על  -ידי הליגה הערבית  ,המליצה אמנם על

קידום

מכך  .עיקר

הצבאות לעבר גבולות ארץ  -ישראל ועל הקמת מיפקדה ערבית מאוחדת  ,אך לא יותר
העת לעזרת
פעולתה בשלב זה היה בארגונם וציודם של מתנדבים מארצות ערב  ,שייצאו בבוא
ערביי

ארץ  -ישראל .

55

בשבועות שלאחר כינוס מועצת הליגה בעאליי היה מזכירה  ,עזאם פחה  ,טרוד במאמץ

לגשר

 5 25 / 7032 ,עיקרי
53

54
55

' תכניות כיבוש הארץ ' ( ראשי  -פרקים משיחה עם ' היוגב ' ) מיום  24באוקטובר  , 1947אצ " מ
הדברים הובאו כבר בתקציר היומי של ' טנא ' ( ש " י ) מיום נ 2באוקטובר  , 1947ארכיון צה " ל ,
מכתב שרתוק לגולדה מאירסון מיום
ראה

:

24

ש ' שגב ( עורך )  ,מאחורי הפרגוד ,

באוקטובר  , 1947מדב " ג  ,א  .צ . 1542 .
תלא  -אביב  , 1954עמ ' . 69 - 66
ביב
-

900 / 5258

קן ? :ן

עבד אל  -רחמאן עזאם פחה  ,המזכיר הראשון של הליגה הערבית ( מימין ) בפגישה עם מפקד הלגיון

עבד אל  -קאדר אל  -ג ' ונדי

( משמאל )

על  -פני הניגודים הפנימיים בין המדינות השונות ולהביאן לכלל תכנית  -פעולה מוסכמת ומתואמת

בארץ  -ישראל  .הוא הירבה לנסוע בין דמשק  ,עמאן ובגדד  ,במטרה לאפשר את הצבתם של כוחות

עיראקיים וסעודיים על גבול עבר  -הירדן עם ארץ  -ישראל  ,וכדי לנסות להקים פיקוד ערבי מאוחד
לקראת המלחמה הצפויה  .הוא היה אופטימי בהערכת מאמציו  ,ודיווח לבריטים כאילו כבר הושג
הסכם בין המדינות השונות והוקם פיקוד מאוחד .

ערבים ארץ  -ישראלים שחזרו מעמאן  ,ציירו תמונה דומה לזו שתיאר מזכיר הליגה הערבית

..

:

 .על תמורה בעמדתו של עזאם פחה לאחר ביקורו אצל המלך עבדאללה מודיע מקור

ערבי מהימן  .עזאם דרש מהמלך שצבאו ישתתף בכיבוש הארץ  -בתנאי שגם צבא

סוריה והלבנון יפעל בה  .המלך נתבע להימנע מלספח  . . .את האזורים הנכבשים בלי
הסכמתה של הליגה  .לעומת זאת תישא הליגה בחלק מהוצאות הכיבוש  .המלך הסכים
לתנאי הראשון  ,אך התנגד בתוקף להקמת ממשלה ערבית עצמאית ולשיתוף פעולה עם

המופתי . . .

עזאם שוכנע בצידקת עמדתו של המלך והודיע  ,שהליגה מסכימה להרחיק

את המופתי מהתערבות  ,אם כי אין ביכולתה למנוע אותו מלארגן

כנופיות . . .

56

עמדתו המרכזית של עבדאללה נעשתה ברורה יותר ויותר  .לא רק נציגי הליגה הערבית חיזרו
אחריו  ,אלא גם משלחות ערביות מארץ  -ישראל הגיעו בתכיפות לעמאן  .אחת מהן באה במטרה
140

לנסות ולפשר בין המלך למופתי  ,אך המלך דחה אפשרות כזאת על הסף  .לשאלת אחד מאנשי

המשלחת מה יעשה הלגיון אם ישלח המופתי כנופיות לארץ  -ישראל  ,השיב סמיר אל ריפאעי  ,כי
56

ידיעות
תקופה

' טנא ' ( ש " י) מיום  16בנובמבר  , 1947ארכיון צה " ל . 900 / 52 / 58 ,
להקמת ממשלה פלשתינית בראשות המופתי ראה נבו ( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ ' . 46 - 45

על התנגדותו של עבדאללה באותה

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

' תפקידה הראשון של כל סמכות שתיכנס לאזורים הערבים  ,יהיה להשיב את הסדר על כנו  .משימה
זו קודמת לצעדים כלשהם נגד
על רקע זה יצאה

ב 17 -

היהודים ' .

57

בנובמבר משלחת של המחלקה המדינית להיפגש עם המלך בנהריים

ולבחון מהן תכניותיו לקראת סיכום הדיון באו " ם  .עבדאללה מצידו ביקש לגשש אצלם  ,מה תהיה

תגובתם של היהודים לתכניתו להשתלט על החלק הערבי של ארץ  -ישראל  .משלחת הסוכנות
היססה להסכים לתכנית  ,מחשש שהדבר יתפרש כפגיעה בהחלטה הצפויה של האו " ם  ,שתכלול

סעיף על הקמת מדינה ערבית בארץ  -ישראל  ,וניסתה לשכנע את המלך לבסס את הסיפוח על
משאל  -עם או על פניות מצד ערביי הארץ

..

:

 .לתשובתנו שאנו נביט בעין יפה  ,בייחוד אם לא תפריע לנו להקמת מדינתנו ולא תביא

להתנגשות

בינינו . . .

ובפרט אם תיעשה פעולה זו תוך הכרזה שתפיסה זו אינה אלא לשם

השכנת הסדר ולשם השמירה על השלום עד שהאו " ם יצליח לכונן ממשלה בחלק ההוא ,

לזאת ענה  :הן אני חפץ

בחלק זה בשבילי על  -מנת לצרפו למדינתי . . .

את הצעתנו שיסדר

זאת בדרך אחרת  ,והיא משאל  -עם שבו תהיה לו השפעה מכרעת וקובעת  -לא קיבל

...

כאן שאל אם יוכל למסור דברים אלה לבריטים  ,ואם נוכל למוסרם לו בכתב כדי

שישכנע את הבריטים  .תשובה לזה לא נתנו  ,מחשש שמא יסבכנו בעניינים חדשים  .רוח
הדברים נשארה בעינה  ,אולם לא הובן שהרשינו לו לדבר בשמנו  ,ואף הוברר שאין אנו

מתעלמים מן האינטרסים הבריטיים . . .
להתערב בענינן ארץ  -ישראל  .לדבריו  ,הוא הודיע לכל המדינות וגם לעיראק  ,שלא ירשה
לצבאותיהן לעבור בארצו  .כן הודיע שלא יתן ידו לאיזה תכנית שהיא  ,באם לא יתרכז
הכל בארץ תחת פיקודו  . . .ובתנאי שהכל יופעל לשם שמירה על הסדר ולשם מציאת
שפה משותפת עם היהודים . . .

מכאן עברה השיחה להכנות העולם הערבי

משלתת הסוכנות ניסתה לשכנע את המלך לקחת תחת חסותו את הערבים מתנגדי המופתי בארץ ,
אולם עבדאללה עדיין

היסס .

הוא העדיף שהם יפנו אליו  ,ולו גם בהכוונה מצד

היהודים .

'  . . .לבסוף חזר והדגיש שעל דברים ממשיים אפשר יהיה לדון אך ורק לאחר החלטת או " ם  ,וקבע
שניפגש אז

מיד ' .

58

ככל הנראה  ,בפגישה זו הציג עבדאללה את עמדתו בכנות  .הוא לא הסתיר את תכניותיו ,

שעליהן אנו יודעים גם מדיווחיו של קירקברייד  ,וביקש את תמיכתם של היהודים בהן  .הידיעות
שהגיעו לש " י ממקורות אחרים על תכניותיו של עבדאללה  ,הן שהיו מעוותות והציגו אותן כתכנית
משותפת לו ולבריטים  .אולם בשלב זה התומך הבריטי היחיד בתכנית היה קירקברייד ; משרד
החרן עדיין התייחס אליה בזהירות ספקנית  ,ואילו הנציגים הבריטים בבירות ערביות אחרות שללו
אותה והזהירו את לונדון מפניה  .כל זה לא היה ידוע בארץ באותה תקופה  .מה שהיה ידוע יצר

תמונה אחרת  ,שהגבירה את החשדות כלפי ' מזימותיהם ' של הבריטים  .מניו  -יורק דיווח גדעון
רופר

( רפאל ) ,

כאילו שיכנעו הבריטים את עבדאללה להסתלק מתכנית ' סוריה רבתי ' שלו ; אך
 * 11ן

57

דין  -וחשבון של קירקכרייד על ביקור משלחת מארץ  -ישראל בעמאן ב  21 -בנובמבר  816 / 89 , 1947לוו . PRO ,
על קשרי עבדאללה עם ערביי ארץ  -ישראל באותה תקופה ראה נבו ( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ ' . 51 - 47

58

דין  -וחשבון על פגישת משלחת המחלקה המדינית ( גולדה מאירסון  ,ע ' דנין וא ' ששון ) עם עבדאללה
בנובמבר

, 1947

אצ " מ 8 25 / 4004 ,

ב 17 -

יואב גלבר

לעומת זאת  ,הם נוטים לתמוך בפלישה שלו לחלק הערבי של ארץ  -ישראל ולנגב  ,כדי להבטיח
לעצמם בסיסים צבאיים

שם .

59

זסלני היה עתה משוכנע  ,כי אין בכוונת הבריטים לעמוד

בהתחייבותם לקבל את המלצות האו " ם

:

מתוך עיון בחומר שהגיע אלינו בימים האחרונים נראה לי כי אפשר לומר בבטחון כי

הבריטים ינסו בכל הדרכים למנוע ביצוע החלטות או " ם  . . .כל מה שהתרחש בימים

האחרונים מאשר כי הבריטים מתכוונים להטיל על הארץ את תוכניתם . . .
האו " ם אשר תהיה  . . .התכנית למעשה היא שברגע המתאים יכבשו צבאות עבר  -הירדן ,

ותהיה החלטת

בעזרת כוחות קטנים מעיראק וסוריה  ,את כל ארץ  -ישראל מחוץ לאזורים המאוכלסים
רוב יהודי דהיינו  ,מחצן לאזורים היהודים לפי תכנית מוריסון  .ההנחה הבריטית היא כי
כוחה של ההגנה אינו מספיק למנוע כיבוש ערבי של האזורים

הערבים . . .

האנגלים

סבורים כי לאחר שיתבצרו הערבים ברובה של הארץ לא יהיה ליהודים כוח מספיק
להודפם מעמדותיהם  .יתר על כן  -הם סבורים כי לאחר מעשה יימצאו גם יהודים
' נכבדים ' שיסכימו להתפשר עם העובדה המוגמרת  ,ואז תימצא אולי דרך גם לאנגלים
לחזור לארץ כגורם מפשר בין יהודים והערבים  .מסתבר כי עבדאללה עצמו אינו מעורב
ביותר במזימה זו  ,וכי האנגלים פועלים מאחורי גבו באמצעות ראש הממשלה סמיר

ריפאעי .

60

מן המסמכים הבריטיים עולה באופן ברור  ,כי הערכתו של זסלני היתה מוטעית והתבססה על
שמועות ממקורות מקומיים  ,בעיתונות הערבית ובמינהל

המנדטורי .

אלה הביעו אולי את

משאלותיהם ודעותיהם  ,אך לא את עמדתם של הדרגים המשפיעים על המדיניות הבריטית בארץ ,
שנקבעה אז בדרג הגבוה ביותר בלונדון  .למקורות בדרג הזה לא היתה לש " י גישה ; ומכאן הערכתו

המוטעית את הגורם הבריטי ועמדותיו  ,שגרמה בהמשך לחשדנות רבה  -בחלקה מיותרת -

כלפי הבריטים והתפקיד שמילאו בארץ בתקופת המעבר  ,מנובמבר
זה עמדתם כלפי הבנה יהודית אפשרית עם המלך עבדאללה .

1947

ועד למאי

, 1948

ובכלל

ן6

לאחר פרוץ הלחימה
הקשרים בין עבדאללה לנציגי המחלקה המדינית של הסוכנות נמשכו גם לאחר שנתקבלה בעצרת
האו " ם ההחלטה על חלוקת ארץ  -ישראל והחלו המאורעות בארץ  .שליחיו של המלך סיפקו לאנשי
המחלקה מידע על המתרחש מאחורי הקלעים של המגעים הבין  -ערביים בשאלת ארץ  -ישראל ,

והבטיחו להם כי הוא ממשיך לדבוק בעמדתו ( כפי שהוצגה בפגישתו עם משלחת המחלקה

בנובמבר ) .

ב 17 -

עוד סיפרו להם על המאמצים שעושה המלך בחשאי לשכנע מנהיגים ערבים אחרים

לדבוק בקו של מתינות  ,ועל עמידתו מול הלחץ העיראקי המופעל עליו לקבל בארצו יחידות  -צבא
עיראקיות שתוצבנה לאורך הגבול עם
59

142

60

61

ארץ  -ישראל .

מכתב ג ' רופר ( רפאל ) לא ' ששון מיום

62

ממקורות בריטיים ידוע  ,כי בתחילת דצמבר

 9בנובמבר  , 1947מדב " ג ,

א  .צ . 1542 .

מכתב ר ' ( אובן ) ז ' ( סלני ) לג ' ( ולדה ) מ ' ( אירסון ) מיום ד בנובמבר  , 1947שם . 361 ,
ראה למשל  ,דין  -וחשבון של זסלני על ביקורו בלונדון מיום  7כמארס  , 1948אצ " מ  ; 5 25 / 7706 ,ג '
תעודות מדיניות ודיפלומטיות דצמבר

 - 1947מאי

, 1948

ירושלים תש " ם  ,מס '

 , 258עמ ' 432 - 430

יוגב ( עורך ) ,

( להלן  :תעודות

המדינה ) .
62

ראה מכתב י ' שמעוני לגולדה מאירסרן מיום
ששון לשרתוק מיום  11בדצמבר

, 1947

 10בדצמבר , 1947

שם  ,מס '

, 35

עמ '

. 48

תעודות המדינה  ,מס '

, 31

עמ '

; 46 - 44

מברק

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

) 1948 - 19461

המיליטאנטית  ,וטען כי הם
1947

מתה עבדאללה בפני הסורים על הפומבי שהם נותנים לגישתם

משלים את ערביי ארץ  -ישראל להאמין כי המוני סורים יבואו לעזרתם תוך

זמן

קצר .

63

לעיראקים

שאיננה זקוקה לסיוע

הציע לשלוח את צבאם ללבנון  ,שאין לה צבא של ממש  ,במקום לארצו
ביכולתן של כנופיות להתגבר על
צבאי  64 .קלייטון דיווח למשרד החוץ  ,כי המלך אינו מאמין
 ישראל  ,אך לא כדי לתקוף אתהיהודים ; לדעת עבדאללה  ,צריך יהיה לשלוח כוחות סדירים לארן
הכוחות הבלתי  -סדירים
החלק היהודי  ,אלא כדי להשליט סדר בחלקה הערבי של הארץ ולדכא את
 הירדן 65 .הפועלים בו  .בכך  ,כתב  ,רואה המלך את תפקידו העיקרי של צבא עבר
בארץ ומהצלחתו
בשלב זה היו אנשי המחלקה המדינית מודאגים יותר מפעילותו של המופתי
מעבר לגבול וההתרוצצות
לעורר בה תסיסה מאשר מניצני ההתארגנות של צבא המתנדבים
אינו שיש רק קבוצות
בבירות הערביות  .הערכותיהם של המזרחנים נחלקו  :ששון טען  ,כי ' המצב
הצליחו להקים
שכירות של המופתי  ,אלא [ אנו] עומדים כבר בתוך המאורעות  .אנשי המופתי
האופוזיציה רפה  ,המלך
אירגונים בכל הארץ והם יפעלו  -אם ישיגו הכסף והכלים הדרושים . . .
 66בהסתמך על דבריו הודיע
נשאר בודד  .לפי שעה אינו נותן מעבר [ למתנדבים בדרכם לארץ ] . ' . . .
 ישראל  ,האופוזיציה אינהבן  -גוריון לשרתוק  ,כי ' ששון מאמין שהמופתי שולט על כל ערביי ארץ
 67אולם כעבור יומיים שמע הערכה שונה
קיימת למעשה  ,המלך מבודד לגמרי ואין לסמוך עליו ' .
נעלמה  -היא קיימת  ,מחכה
מפי עזרא דנין  ' :אין עזרא מקבל הנחת אליהו ששון שהאופוזיציה
ללחץ של הליגה 68 . ' . . .
עד עבור זעם  .כוחה כגייס חמישי במקומו עומד  .המלך לא ייכנע
 ,שהסתמכה על
שבוע לאחר  -מכן נתקבלה מאליהו אפשטיין ( אילת ) שבארצות  -הברית ידיעה
מקור מצרי  ,לפיה הושג הסכם בין עבדאללה

למופתי .

69

על רקע ידיעות סותרות והערכות חלוקות
לקבל להן אישור

אלו הוסיפה המחלקה המדינית לתהות על כוונותיו של עבדאללה וניסתה

נתבקש להיפגש

ממקורות נוספים  ,בלתי  -תלויים במלך  .אברהם רוטנברג  ,מנהל חברת החשמל ,
מצידו ביקש לדעת כיצד
עם קירקברייד  ,ידידו משכבר הימים  ,ולשמוע את הערכותיו  .הבריטי
בשכנותם על  -פני כל
תתייחס הסוכנות לתכניותיו של עבדאללה  ,ונענה כי היהודים יעדיפו אותו
את האפשרות  ,אותה
שלטון ערבי אחר  70 .רוטנברג נפגש לאחר ימים אחדים עם בן  -גוריון והעלה
לחלק הערבי של
הזכיר קירקברייד בשיחתם  ,שהסוכנות תשפיע על האח" ם להכניס את עבדאללה
כוונותיהם של הערבים ,
הארץ  .בן  -גוריון  ,שהתחבט באותו יום יחד עם ראשי המזרחנים בהערכת

השיב

:

' עלינו עוד לברר אם זה רצוי -

לנו שכן כזה ? . . .
כי עבדאללה פירושו עיראק  ,ולמה
להתחיל בכך ' .
ן7

בטרם יש לנו התחייבות ברורה מצד עבדאללה  ,וידיעה מהם סיכוייו  ,אין

לאחר כינוס הוועדה המדינית של הליגה הערבית בקהיר  ,באמצע דצמבר ,

שבו הוחלט על

PRO , FO
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ן לשרתוק מיום

9

בדצמבר
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. 43 - 42
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דיווח של קירקברייד על השיחה למשרד החפן מיום  19בדצמבר , 1947
יומן בן  -גוריון ,

1

בינואר

. 1948

ו) 14

יואב גלבר

שורה של צעדים הכרוכים בהקמתו וארגונו של צבא מתנדבים לעזרת ערביי ארץ  -ישראל  ,נועדו
ששון ושמעוני עם ד " ר סחי  ,רופאו ושליחו של עבדאללה  ,וביקשו לברר מה מקומו של המלך
 . .הרופא פגש המלך

בהתארגנות הערבית  .השליח ניסה להרגיעם  ,כפי שדיווח ששון לבן  -גוריון . ' :
ושאל מה יגיד  .המלך היה במצב  -רוח מרומם ואמר  :תאמר להם  :הליגה אינה ליגה  ,ההחלטות אינן
החלטות . . .
ישראלים ] . ' . . .

גילוי הדעת שפירסמו היה מכוון לכסות על הכישלון ולפצות את הערבים [ הארץ -

ששון ושמעוני התלוננו לפני סחי על פעילות הלגיון הערבי בארץ ומעורבותו בהתנגשויות עם

כוחות יהודיים  ,שהיתה ( ותמשיך

להיות )

אחת הסיבות העיקריות לחשדנות כלפי כוונותיו של

המלך  .הם הציעו להדק את הברית ולבקש את תמיכת הבריטים בה

 . . .וששון הוסיף

:

:

כלום לא הגיעה השעה שהמלך ידבר ברורות עם האנגלים וישאל

אותם מה לעשות

שידבר לא רק עם קירקברייד אלא גם עם הנציב  ,ולא יתן שרק

?

העיראקים והסורים ואחרים ידברו עם  [ F . O .משרד החצן הבריטי ]  . . .ששון הוסיף ,
שאם יהיה תיאום  -ניתן אנחנו מכה חדשה  ,המלך יבוא לעזור לחלק הערבי  -ואז
נעזור לו

בכסף . . .

נקודת התורפה בתכניתו היתה חולשת התמיכה במלך בקרב ערביי הארץ

והיסוסיו לפעול בתוכם .

סתי סיפר  ,שמזה שבועיים לא באה משלחת מן הארץ לעמאן  ,ושמעוני ציין כי ' המלך לא עשה

אותה ' .

כלום לרכוש האופוזיציה או לחזק

72

לא רק בירושלים ובתל  -אביב תהו על כוונותיו של עבדאללה ויכולתו להגשימן  ,אלא גם

בלונדון .

בשלב זה העדיפו עדיין פקידי משרד החתן  ,שערביי ארץ  -ישראל ינהלו את מאבקם

בעצמם  ,מבלי שעבר  -הירדן או מדינות ערביות אחרות תסתבכנה בו ; דבר שעלול לגרום מבוכה
גדולה יותר לבריטניה  .הרמטכ " ל  ,מונטגומרי  ,היה משוכנע  ,כי ' בטווח הארוך לא יוכלו היהודים
לעמוד בפני הערבים ויצטרכו

לקבל את תנאיהם  .הערבים יצליחו בפעולות גרילה ' .

73

מאידך גיסא ,

ציינו אנשי משרד החצן  ,אם יצליח עבדאללה לספח לממלכתו חלק מארץ  -ישראל  ,להתגבר על
התנגדות ערביי הארץ ולהימנע מהתנגשות עם המדינות הערביות האחרות הגובלות בה  ,הרי

שיורחב התחום שבו נהנים הבריטים מזכויות  -יתר על  -פי ההסכם

שלהם עם עבר  -הירדן .

74

הם פנו

לאנשיהם במזרח  -התיכון וביקשו את הערכתם  .קירקברייד השיב  ,כי התכניות העבר  -ירדניות הן
גמישות  .אולם העריך  ,כי בתחילה ינסה המלך להשתלט על שכם וחברון  ,אחר  -כך על עזה  ,ולבסוף
על שאר חלקי ארץ  -ישראל הערבית  ,מלבד  ,אולי  ,הגליל המערבי  .תגובת הערבים  ,אליבא
דקירקברייד  ,תהיה תלויה במהירות בה יצליחו כוחותיו של המלך להשתלט על השטחים הללו ,

ובמידה בה יצליחו כנופיותיו של המופתי לחדור אליהם מסוריה קודם  -לכן  .עיראק תתמוך בעבר -

הירדן ואילו סוריה  ,ערב  -הסעודית ומצרים יתנגדו לפעולה כזאת
בדצמבר

. 1947

72

שם ,

73

תרשומת של ביליי

22

מצידה .

75

) ( Beeley

על פגישת בווין ומונטגומרי מיום

22

בדצמבר
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144

בדצמבר

74

תרשומת של ביליי מיום

75

מכתב קירקברייד למשרד החקן מיום
ביליי ובאראוס
החרן מיום

2

מ 24 - 23 -

בינואר

22

בדצמבר

, 1947

23

, 1947

141 / 1146 1948

שם FO 371 / 68364 2 504 ,

בדצמבר

 , 1947שם , FO .371 / 61583112229 ,

ראה גם תרשומות של

שם  12132 minuNS ,ע  ,ומברקו של השגריר בקהיר  ,קמפבל  ,למשרד

. FO

לסיכום התגובות שנתקבלו מן הנציגים הדיפלומטיים במזרח -

התיכון בשאלת סיכויי עבדאללה להגשים את תכניתו ויחסן של המדינות הערביות האחרות לכך  ,ראה תרשומת
של ביליי מיום

6

בינואר

101 , 1948

מ

FO 371 / 68364

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - ~ 946

עמדתו ותכניותיו של עבדאללה הוסיפו לשמש מקור לאי  -ודאות והתלבטויות בכל הערכת -

מצב והתייעצות של מקבלי ההחלטות המדיניות והצבאיות ביישוב  .בימים הראשונים של

1948

נראה היה  ,כי המלך הולך ונחלש בהתנגדותו ללחצים המופעלים עליו לשתף פעולה עם שאר
מדינות הליגה הערבית  .מדי  -פעם הגיעו ידיעות על כך  ,שעמדתו השתנתה וכי הוא עלול לקחת
חלק בפלישה לתחום המדינה היהודית כדי לאלץ את היהודים להסכים לתכנית

הקאנטוניזאציה .

בתחילת ינואר דיווח אפשטיין מארצות  -הברית  ,כאילו אמר המלך שהוא מתנגד למדינה יהודית

והלגיון עלול לכבוש את הארץ כולה  ,ולאחר  -מכן תוקם בה

פדראציה .

76

ב1 -

בינואר כינס בן -

גוריון את צמרת הפיקוד הצבאי יחד עם בכירי המזרחנים כדי להעריך את המצב ולגבש דרכי -
תגובה לפעילות הצבאית הערבית  .הערכת עמדתו של עבדאללה תפסה בדיון מקום מרכזי  .לפי

הרישום של בן  -גוריון ביומנו  ,העריך ששק כי ייתכן שעבדאללה אמנם החליט להצטרף
לקואליציה הערבית

:

 . . .ולשאלת המלך  -בזמן האחרון יש ידיעות אחדות שעלולות לשנות דעתנו על
המלך  .מקודם היו ידיעות על סכסוכים בין מדינות ערב ובין

עבר  -הירדן . . .

עכשיו באה

ידיעה  -שהלגיון יוסיף לפעול בשם הליגה  ,והמלך ישאיל אותו לליגה כשם שהשאיל
אותו

לאנגלים . . .

אומרים שקלייטון עסק בהשאלת הלגיון לליגה  ,ואנגליה השיגה את

שלה  -בלי הוצאת כסף ובלי אחריות  .אומרים יפעל הלגיון  ,והארצות השכנות ישלחו

אמת  .לפי הידיעות יתפוס הלגיון כל ארץ  -ישראל . . .

כוח סמלי  .יתכן שבידיעות אלו יש

ויביא היהודים לדיון עם הליגה על תנאי הליגה  :אוטונומיה ליישוב  ,שלטון אחד בארץ ,

ארץ  -ישראל בתוך הליגה ( תוכנית מוריסון מבוצעת

שאמר [ עבדאללה ] בפגישה בנהריים

[ ב  17 -בנובמבר ] :

הערבי  .מה דעתכם על רפובליקה קטנה
נוצר בזמן

על  -ידי ערבים ) .

?'

וששון נזכר במה

' חלוקה שלא תבייש אותי בעולם

זה מוכיח שהרעיון הזה שוכן בלב המלך  ,ולא

האחרון . . .

מאידך גיסא נשקלו דיווחיו של ד " ר סחי  ,כאילו המלך נאמן להבטחותיו לסוכנות  ,על  -אף

השמועות והידיעות בעיתונות ; וששון סיכם
המלך  -או החדשה -

נכונה ' .

:

'. . .

לא ברור  ,אפוא  ,אם האוריינטאציה הקודמת של

77

בתקופה זו שררה מבוכה באשר לקו שבו יש לנקוט כלפי ערביי הארץ  -האם להגיב בתקיפות

או לנסות להרגיע את הרוחות  .היה לכן משקל מיוחד להערכת כוונותיו של עבדאללה ולהחלטה
אם יש להוסיף לראות בו שותף אפשרי לחלוקת הארץ  ,או שמא יש להתפכח מן האשליה

הדיפלומטית ולהסיק מכך את המסקנות הצבאיות המתחייבות .

חששם של ששון וחבריו

המזרחנים  ,כי המלך משתלב במגמתו של קלייטון להשליט בארץ את תכנית מוריסון  ,הלך

וגבר .

יחד עם שרתוק  ,שחזר לזמן  -מה לארץ מן המערכה המדינית באו " ם ובארצות  -הברית  ,התלבטו
בשאלה  ,מה ניתן להציע למלך על  -מנת שיקיים את ההסכם עם הסוכנות וידחה את הלחצים
המופעלים

עליו .

78

מלונדון הגיע מידע  ,לפיו המלך עדיין מהסס לשתף פעולה עם הליגה הערבית ,
1 45

76

מכתב א ' אפשטתן לגולדה מאירסון מיום

1

בינואר

, 1948

מדב " ג  ,א  .צ  , 1542 .וראה גם יומן בן  -גוריון ,

3

בינואר

. 1948
77

יומן בן  -גוריון ,

78

מכתב ע ' דנק לששון מיום

וד '

הורוב "ן .

1

בינואר . 1948
4

בינואר

, 1948

אצ " מ  5 25 / 4065 ,על התייעצות בעניין זה בה השתתפו גם שרתוק

יואב עבר

ואילו המופתי מקווה לפתור את בעיית ארץ  -ישראל בעצמו  ,בסיוע ' האחים המוסלמים ' .

79

לאור כל

זאת נראה היה חיוני להיפגש בהקדם עם עבדאללה  ,ללמוד מפיו על מגמותיו  ,להבהיר לו כי
היהודים אינם נרתעים מפני הלחץ ואינם מתכוונים לוותר  ,ולנסות להשפיע עליו בטרם יהיה

מאוחר מדי  .ואכן ששון ביקש  ,באמצעות עומאר דג ' אני  ,להיפגש עם המלך  .יחד עם זאת הודיע לו ,
כי מנוי וגמור עם היהודים להקים את מדינתם העצמאית  ,בהתאם להחלטת או " ם  ,והציע למלך
שיתוף  -פעולה מדיני וסיוע כספי  .בסוף מכתבו כתב

:

לבסוף רוצה אני להודיעכם כי ' אחי הגדול '

ונידונו עמו

ביקר בארץ  -ישראל לאחרונה ,

[ שרתוק ]

:

א)

ההסכם שבינינו והדרך להגשמתו המהירה .
חיזוק מעמדכם הבינלאומי וסיכוייו .

ג)

הענקת אשראי בינלאומי לכם והדרכים המובילות

ד)

שיפור היחסים ביניכם ובין האמריקנים והרוסים  ,והדרכים המובילות

ה)

התערבותכם בחלק הערבי של ארץ  -ישראל וכיבושו  ,ללא מחאת מועצת  -הביטחון .

ב)

לזה .
לכך .

כל הדברים האלה הם בעלי חשיבות גדולה  ,המחייבת דיון עמכם באופן ישיר או דרך
מתווך במהירות

האפשרית .

89

דג ' אני נפגש פעמיים עם עבדאללה ומיהר לשוב לירושלים  ,לספר לששון על הלחצים הכבדים
בהם נתון המלך  .הוא ביקש בשמו של עבדאללה סיוע יהודי למאמציו להשיג הכרה אמריקנית
במדינתו ודרש תיקונים בגבולות החלוקה  ,כתנאי להמשך קיום ההסכם מצידו  .עם זאת  ,נמנע
מלהשיב בכתב על פנייתו של ששון  .י 8להערכתו של ששון  ,זו היתה עמדתו האמיתית של
עבדאללה  ,וכך גם דיווח

לבן  -גוריון .

82

מן המקורות הבריטיים מתברר אמנם  ,כי עבדאללה עדיין חשש באותו זמן להשתלט על חלקה

הערבי של ארץ  -ישראל בלבד  .יועצו  ,קירקברייד  ,ציין כי מצב הבטחון הפנימי בחלק זה של הארץ
פרוע כל  -כך  ,עד שברור לעבדאללה כי כוחותיו הצבאיים יספיקו כדי להשליט בו סדר  ,אך לא יותר

מזה ' .

8

יחד עם זאת אמר עבדאללה לקירקברייד כעבור שבוע  ,כי לא יוכל להסכים לכך שהמדינה

היהודית תקבל מוצא למפרץ  -עקבה ותפריד בין עבר  -הירדן למצרים  .היה זה רמז ברור לכך ,

החלוקה .

שבדעתו לתבוע תיקונים בגבולות

84

קריאות לעזרה והתערבות שקיבל מארץ  -ישראל

בעקבות פעולות הגמול הראשונות של ה ' הגנה '  ,הביאו אותו לתקוף את קירקברייד בגין התנהגות

79

מברק אוריאל ( הייט

ןהד ] )

לשרתוק

מיום  4בינואר  , 1948מדב " ג  ,א  .צ .

ד ' גאני  ,נציגו של עבדאללה  ,מתחילת ינואר

' היתום '
עבדאללה

( ' חבמקז ( ) ' )

80

, 1542

371 / 68364 8 306 , 1948

וראה תרשומת על שיחה עם עומאר

נ) ו

 . PRO ,דג ' אני הוא ככל הנראה

הנזכר במברקו הנ " ל של הייט  ,כמי שעומד להגיע לארץ  -ישראל בנסיון להסדיר פגישה בין

ושרתוק .

מכתבו של ששון לעבדאללה מיום

11

בינואר

, 1948

אצ " מ  . 8 25 / 9038 ,דג ' אני עבר אותו זמן בירושלים  ,בדרכו

מלונדון לעמאן  .כאן הוא נפגש גם עם נציג מחלקת המדינה האמריקנית  ,וראה על  -כך דין  -וחשבון מודיעיני

שנתקבל במחלקה המדינית ( לא חתום  ,אך מקורו ככל הנראה בארצות  -הברית ) מיום

ע)  *1ן

12

825 / 4001
81

מכתב ששון לשרתוק  ,מיום  13בינואר  , 1948תעודות המדינה  ,מס '  , 105עמ '

. 157 - 156

82

יומן בן  -גוריון ,

83

מכתב קירקברייד לסרג ' נט מיום

84

מכתב קירקברייד למשרד החצן מיום  12בינואר  , 1948שם 371 / 68365 1 548 ,

19

בינואר . 1948
5

בינואר 2 2090 , 1948

PRO , FO 371 / 68367

כנו

בינואר

, 1948

שם

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

הצבא הבריטי והשלטון בארץ
יותר עם חלוף הזמן ' .

;

( ) 1948 - ~ 946

והאחרון דיווח  ,כי הוא ' מצפה לסצינות מסוג זה לעתים קרובות

85

ששון העריך  ,כי עבדאללה מהסס לקבוע עמדה סופית  ,כל עוד לא התבררו לו כוונותיה של
בריטניה לגבי ארץ  -ישראל  .כשם שבארץ עדיין תהו אם אמנם מתכוונת בריטניה לפנות את צבאה
מן הארץ וחשדו שהבריטים זוממים להסתלק בתירוץ כלשהו מן הפינוי או לשוב לארץ בדלת
האחורית  ,כך גם מצא עצמו עבדאללה שרוי בערפל בכל הנוגע לכוונותיהם של הבריטים
וציפיותיהם ממנו  .באמצעות דג ' אני הוא מסר לסוכנות על תקוותו להבהרת הדברים בשיחות על

תיקונים בהסכם הבריטי  -עבר  -ירדני  ,שעמדו להיפתח בלונדון בסוף ינואר

; 1948

ובינתיים שב

והבטיח  ,כי בשום נסיבות שהן לא ירשה ללגיון לתקוף את היהודים  .המלך חזר והסביר  ,כי הוא
מתכוון לכבוש את החלק הערבי של הארץ בלבד  ,ואז יגיע להסכם שיאפשר לו להופיע בפני

העולם הערבי כערבי  -לאומי  .שוב הדגיש את הצורך בתיקוני  -גבול והבטיח להתנגד בכל כוחו
להקמת ממשלה או מינהל ערבי בארץ  -ישראל  ,שבראשו יעמדו

החוסיינים .

86

בסוף ינואר שוב

הופיע בירושלים שליחו של המלך ובפיו השלמות לתשובת עבדאללה על פנייתו של ששון
מתחילת החודש  .בתגובה על טענות הסוכנות כנגד מחדליו של המלך בגיוס אוהדים מקרב ערביי
הארץ  ,סיפר השליח על ביקורי נכבדים מהר  -חברון ומן הנגב בעמאן

;

הוא הוסיף  ,כי עבדאללה

יחליט על צעדיו רק לאחר סיום הדיונים בלונדון על ההסכם החדש שלו עם הבריטים  .יחד עם זאת ,
אמר  ' :הוא [ המלך ] מבקש את שרתוק ללחוץ למען משלוח כוח בינלאומי [ לארץ ] בהקדם  ,ולמען
החשת בואה של ועדת האו " ם  .יצירת עובדות כאלה עשוייה לסכל את מזימות המופתי ולהפתיע
את

מדינות  -ערב . . .

חזר וביקש כי נביע אמון מלא בו  ,כי נגדיל את תמיכתנו הכספית ונביא

בחשבון אפשרויות של תיקון

גבולות . ' . . .

87

מול הידיעות המעודדות על כוונותיו של עבדאללה ניצבו יותר ויותר עובדות בשטח שסתרו
אותן  ,או לפחות העמידו בספק את יכולתו של המלך לממש אותן  ,ואפילו לשלוט בשטחו

שלו .

למעורבותן של יחידות הלגיון בארץ בהתנגשויות עם כוחות יהודיים נוספו ידיעות על מעברן של

יחידות צבא  -ההצלה דרך שטח עבר  -הירדן וחדירתן לארץ דרך גשר  -דמיה ומעברות  -הירדן .
חדירה זו הביאה את הבריטים להתפכחות מן האשליה  ,כאילו ניתן יהיה לשכנע את מדינות ערב
לדחות את התערבותן עד לגמר תהליך הפינוי  .ברור היה להם  ,כי קשה יהיה להימנע מהתנגשויות
בין הצבא לכנופיות  ,אם אמנם יהיה ברצונם להפגין מידה כלשהי  ,ולו מעטה  ,של אחריות לקיום

החוק והסדר בארץ  .קירקברייד הצביע על השפעתן של ידיעות על כשלונות  ,מפלות ואבדות של
ערביי ארץ  -ישראל בעמאן ; ידיעות אלה גורמות לכעס על הבריטים ומגבירות את הנכונות לצאת
לעזרתם ולסייע להם בכסף ובנשק .

ב 20 -

88

בינואר התייצבו כמה מאות מתנדבים מסוריה בגבול

עבר  -הירדן ותבעו רשות מעבר לארץ  -ישראל  .עבדאללה ראה בכך קשר סורי המכוון לסכסך בינו
ובין הבריטים  ,אולם העדיף בכל זאת להסתכסך עם ידידיו אלה מאשר להיות מוקע כבוגד
בעיתונות הערבית ,
85

מכתב

ונתן את הרשות המבוקשת .

קירקברייד למשרד החין מיום
בינואר

86

מכתב ששון לשרתוק מיום

87

מכתב ששון לגולדה מאירסון מיום

19

13

בינואר

, 1948

27

89

גם בהצעותיו לשרתוק ( באמצעות ששון ) להוקיע

, 1948

שם  ,שם 1 598

תעודות המדינה  ,מס '

בינואר

, 1948

147

 , 115עמ '

שם  ,מס '  , 144עמ '

. 186

. 247 - 246

88

מכתב קירקברייד למשרד החרן מיום

15

בינואר

PRO , FO 371 / 68365 , 1948

89

מכתב קירקברייד למשרד החין מיום

21

בינואר

שם  ,שם 1 941 ,

, 1948

מפקד

הלגיון

הערבי ,

גלאב  ,עם המלך
עבדאללד

באו " ם

ובארצות  -הברית את החדירה לא היה כדי להפיג את החשדנות שהתעוררה בעקבות

אירועים

כאלה .

למעשה הוסיף המלך להתנדנד בין לחציהן של מדינות הליגה הערבית והמשלחות של ערבים

מארץ  -ישראל ובין הסוכנות ולהתלבט בשאלה  ,בעזרת מי יגדלו סיכוייו להגשים את תכניתו
ולהשתלט על החלק הערבי של ארץ  -ישראל  .מעל לכול  ,ביקש לשמוע מן הבריטים התייחסות
ברורה לתכניותיו וקיווה שיתמכו בהן  ,ואולי אף ינחו אותו במבוך יחסיו עם הגורמים

השונים .

בסוף ינואר הגיעה ללונדון המשלחת העבר  -ירדנית  ,ובראשה ראש הממשלה החדש תופיק פחה

אבו אל  -הודא  .היתה זו הזדמנות לתהות על עמדת הבריטים כלפי כיבוש עבר  -ירדני של האזורים

הערביים  .הנושא הארץ  -ישראלי לא עלה בדיונים הרשמיים  ,אך תופיק פחה ביקש להיפגש לשיחה
בארבע עיניים עם בווין  ,פגישה שעצם קיומה יוסתר מעיני שאר חברי המשלחת  ,לרבות שר החקן .
הבקשה נראתה מוזרה  ,אך פירי  -גורדון  -איש הצירות הבריטית בעמאן שנלווה למשלחת -

הסביר  ,כי '  . . .הוא עשה צעד זה על  -פי הוראות ישירות של המלך עבדאללה  ,וסביר להניח כי הוא
עומד להציע קו  -פעולה המביא בסופו של דבר לידי הבנה עם

היהודים . . .

העובדה שיש צורך

להסתיר משר  -החטן את דבר קיומה של הפגישה  ,מצביעה על  -כך שהצעותיו של תופיק פתה
כופרות בעיקר כמו אלו של

קודמיו ' .

90

בינתיים יכלו הבריטים ללמוד על כוונותיו של עבדאללה ותכניותיו הצבאיות מן הבריגאדיר
גלאב  ,שנלווה אף הוא למשלחת  .גלאב העריך  ,שאין זה סביר כי המלך יורה לצבאו לחצות את

 -שבע  ,חברון  ,רמאללה  ,שכם וג ' נין  ,עם כוחות  -חלוץ

148

גבול המדינה היהודית  .יעדי הלגיון יהיו באר
בטול  -כרם ומדרום ללוד  .כיוון שהמלך אינו רוצה להתנגש עם היהודים  ,לא ינסה להשתלט על
עזה  .ירושלים לא תיפגע  .בכך  ,אמר  ,יספק המלך את שאיפות ההתפשטות שלו ותכנית ' סוריה
90

מכתב

פירי  -גורדון לבאראוס מיום

28

בינואר

 , 1948שם FO 371 / 68366 2 1730 ,

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

משרד החקן  ,כי הוא
הגדולה ' תחדל להעסיקו  .י 9לקראת הפגישה עם תופיק פחה העריכו פקידי

עומד להציג בה קו  -פעולה שיוביל בהמשך להסכם עם היהודים

דהיינו  ,השתלטות על תחומי

;

המדינה הערבית בארץ  -ישראל  ,שהאו " ם אולי יסכים לה  ,אך היא עלולה

לסכן את מעמדו של

משרד החוץ הציעו

עבדאללה בגלל התגובות החריפות הצפויות מצד הליגה הערבית  .פקידי
 הירדן בפעולות  -איבה עםלבווין להזהיר את ראש הממשלה העבר  -ירדני  ,כי הסתבכותה של עבר
תמיכתה הכספית בעבר -
היהודים תביא להפעלת לחץ בינלאומי כבד על בריטניה להפסיק את
 ,כי בכוונת עבדאללה
הירדן ולהחזיר את קציני הלגיון הבריטים  92 .תופיק פחה הסביר לבווין
להשתלט על החלק הערבי מבלי להמתין לאישור מוקדם של האו " ם ; הוא טען

 ,כי הדבר רק יסייע

להקים ממשלה

להגשמת החלטת הארגון  ,תהא אשר תהא  .ערביי ארץ  -ישראל אינם מסוגלים
בתשובה לשאלתו של בווין
משלהם  ,ואילו עבר  -הירדן תוכל להבטיח את היציבות בחבל  -ארץ זה .
היהודים לאזורים ערביים .
הבטיח  ,כי הלגיון לא ייכנס לאזורים היהודיים  ,אלא אם כן יפלשו

תופיק הודיע  ,כי אינו מבקש תשובה מיידית  ,ובווין רק הבטיח לעיין

עמדה כלשהי .

93

בהצהרותיו מבלי להביע

בשיחה עם פקידיו  ,מייד לאחר הפגישה  ,ציין בווין את

הקושי העיקרי הנעוין

בתכניתו של עבדאללה  -לצד יתרונות רבים שמצא בה  -והוא התסבוכת
ביחסיה עם

ערב  -הסעודית .

פקידי משרד החרן הבריטי הסכימו  ,כי הפתרון העבר  -ירדני הוא מבחינות
אך קשה יהיה לבריטים לומר זאת עתה בגלוי  .זאת  ,הן משום שלפי

שתיגרם לבריטניה

רבות הטוב ביותר ,

החלטת האו " ם המדינה

הערבית בארץ  -ישראל אמורה להיות עצמאית והן מפני שתכניותיו של

עבדאללה מעוררות

בהן .

התכנית תתקבל

התנגדות בשאר ארצות ערב  ,התנגדות שתופנה כלפי בריטניה אם זו תתמוך
גדולים שמדינה יהודית
ודאי על דעתו של המימשל האמריקני משום שהיא טומנת בחובה סיכויים
עבדאללה תהיה אולי
אכן תקום  .הפקידים הבריטים קיוו  ,שאחת התוצאות מהגשמת תכניתו של

פתיחת מסדרון לרוחב הנגב עד לעזה

;

אך הם ציפו להתנגדות יהודית חזקה

:

 . . .יהיו לכך יתרונות אסטראטגיים עצומים עבורנו  ,הן בניתוק המדינה

היהודית -

ובדרך זו ההשפעה הקומוניסטית  -מל הים האדום  ,והן בהרחבתו עד לים התיכון

של

לאין

אזור שבו השפעתנו הצבאית והמדינית היא דומינאנטית  . . .יהיה כמובן קשה
 פי החלטתשיעור להשיג הסכמה יהודית לצעד כזה מאשר לכיבוש החלק הערבי על
או " ם על  -ידי הלגיון הערבי  ,כיבוש שאותו יקדמו ודאי היהודים בברכה . . .
אולם דאגתם העיקרית היתה ונשארה בשלב זה כיצד לרצות את איבן

 -סעוד  ,כך שיוכל להשלים עם

התפשטות ממשלתו של יריבו  ,עבדאללה  .בהקשר זה העלו רעיון ליצור מסדרון
שיהיה בשליטה משותפת

סעודית  -ירדנית .

94

מן התעודות הבריטיות  ,שלא כולן פתוחות עדיין לעיון  ,נראה כי

מעקבה לעזה ,

מתחילת פברואר  ,בעקבות
בינואר  , 1948שם ,

91

תרשומת של שיחה בין ראש המודיעין הצבאי הבריטי ובריגאדיר גלאב מיום

30

FO 371 / 68369
92

תקציר ( חתום על  -ידי

בפברואר  , 1948שם ,
רייס )

שהוכן לבווין לקראת פגישתו עם תופיק פחה מיום

 / 68367 2 1980נFO 37
93
94

6

FO 371 / 68366
תרשומת של בווין על שיחתו עם תופיק פחה מיום  7בפברואר  , 1948שם  , 1~ 1916 ,וראה גם תרשומת של
תרשומת של באראוס  ,מיום  9כפברואר  , 1948שם FO 371 / 68368 2 2696 , minutes ,
באס  ,מיום  13בפברואר  , 1948שם 1~ 2299 , minutes ,

439

,

יואב גלבר

הדיונים בלונדון עם המשלחת העבר  -ירדנית  ,נטה משרד החוץ לאמץ את הרעיון להשליט את

עבדאללה על חלקה הערבי של ארץ  -ישראל  .יחד עם זאת  ,ספק רב אם היה הסכם של ממש -
בכתב או בעל  -פה  -בין בריטניה לעבר  -הירדן בעניין זה  .הבריטים ' הקריבו ' לטובת עבדאללה

את ערביי ארץ  -ישראל ואת נאמנותם  -שלהם להחלטת החלוקה  ,מתוך הנחה שהיהודים ישלימו
ברצון עם השתלטות כזאת  ,וכן גם האמריקנים והאו " ם  .לכן היפנו את עיקר מאמציהם למציאת

דרכים שתבאנה את המדינות הערביות האחרות  -או לפחות חלקן  -להשלים

איתה .

קבלת התכנית  ,לפיה יכבוש עבדאללה את שטח המדינה הערבית באוץ  -ישראל  ,נכרכה מעתה
במחשבה על ניתוקו של הנגב מן המדינה היהודית  ,במגמה לחזק את מעמדה של בריטניה במזרח -
התיכון מבחינה צבאית ( בסיס בעבר  -הירדן עם מוצא לים  -התיכון ) ומדינית ( השלמה סעודית עם

התפשטות עבר  -הירדן במחיר שלטון משותף על הנגב

;

השלמה שתקל גם על מדינות ערביות

אחרות לעכל את העובדה שתיקבע  ,ולא תפנה את כעסן אל

בריטניה ) .

התכנית שנולדה אצל

הנציגים הבריטים בעמאן כפתרון אפשרי לשאלת ארץ  -ישראל  ,קיבלה תפנית חדשה עם אימוצה
על  -ידי משרד החצן  .מעתה ואילך יתמיד משרד החוץ בלחצו להוציא את הנגב מתחומי המדינה
היהודית  ,אם באופן ישיר ואם דרך המתווכים מטעם האו " ם

;

וזאת מתוך מערכת שיקולים

אימפריאלית  ,שנועדה למנוע פגיעה במעמדה של בריטניה בעולם הערבי כתוצאה מהשתלטות

עבר  -הירדן על שטחי המדינה הערבית

בארץ  -ישראל .

הנציגים הבריטים במזרח  -התיכון נתבקשו לחוות את דעתם על התכנית העבר  -ירדנית  .מערב -

הסעודית נתקבלה חוות  -דעת  ,שהצביעה על הקושי לשכנע את איבן  -סעוד להסכים לפתרון מעין

זה  .קירקברייד  ,מעמאן  ,הבהיר עוד יותר את הכוונות העבר  -ירדניות

:

הן המלך והן תופיק פחה נחושים  -כך אני מאמין  -בדעתם לכבוש שטח ערבי גדול

ככל שיוכלו בארץ  -ישראל מייד עם סיומו של המנדט  .כלפי חצן הם אומרים לערבים
שהם ינסו לכבוש את ארץ  -ישראל כולה  ,אך הדברים נאמרים כדי להתחמק מן ההאשמה
כי הם מגשימים את

החלוקה .

שניהם מכירים בחוסר היכולת  ,באמצעים העומדים

לרשותם  ,להשיג יותר מאשר כיבוש האזורים הערביים  ,והמלך במיוחד חרד למנוע כל
התנגשות עם סמכות

בינלאומית .

קירקברייד הוסיף מידע חדש על כוונותיו של עבדאללה ביחס לירושלים

..

:

 .לאחרונה דיבר עבדאללה במעורפל על כך שקיבל על עצמו את החובה לשמור על

המקומות הקדושים
ברצינות

יתירה . . .

בירושלים . . .

עד שיימצא הסדר אחר  ,אך אין להתייחס לרעיונו זה

שכן כוחו של הלגיון הערבי אינו מספיק למשימה כזו בנוסף

למשימותיו האחרות באזורים הערביים  ,ואני בטוח שנגלאב

?]

לא ייקח זאת

על עצמו .

לא אנסה לחזות את מהלך האירועים כאשר יתחיל המבצע  ,שכן ישנם גורמים רבים
בלתי  -ניתנים לחיזוי  .הפתגם בדבר הצלחת ההצלחה ישים מאוד בעולם הערבי וללא

ספק יימצאו יסודות רבים בארץ  -ישראל שיקדמו בברכה כל כוח ערבי סדיר שיביא אתו
יציבות

150

וביטחון .

הוא הציע  ,שכוחות עיראקים סדירים ייכנסו לארץ  -ישראל יחד עם הלגיון ויקלו בכך על המתנדבים
העיראקים בצבא  -ההצלה לעבור
95

לצידו .

מכתב קירקברייד למשרד החוץ מיום

13

95

בלונדון ובשגרירות הבריטית בג ' דה לא התלהבו מן

בפברואר

, 1948

שם FO 371 / 68367 1 2163 ,

משא  -ומתן בין הסוכנות היהח -ית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

הרעיון  .צעד כזה לא רק שלא ירגיע את איבן  -סעוד  ,אלא קרוב לוודאי שיגביר את התנגדותו  .נוסף
לכך לא ניתן יהיה להבטיח  ,שהעיראקים יעצרו בגבול האזור הערבי ויימנעו מתקיפת

היהודים .

96

מאידך גיסא התרשמו הבריטים משיחות עם נציגים יהודים  ,כי גבול החלוקה לא ימנע פעולות
צבאיות להגנת היישובים שבתחום

הערבי .

97

התפנית בעמדה הבריטית בתחילת פברואר עדיין לא נקלטה בצד היהודי  .זסלני נשלח ללונדון
כדי להעריך מקרוב את כוונותיהם ותכניותיהם של הבריטים  ,בהם חשד מלכתחילה שאינם
מתכוונים למלא אחר החלטת האו " ם  .הוא דיווח באמצע פברואר  ,כאילו מקווים הבריטים לזכות

בתמיכת הליגה הערבית וארצות  -הברית בתכנית שתרחיק את המופתי ועבדאללה גם יחד מן
ההסדר

הארץ  -ישראלי ותבסס אותו על הליגה ועל מוסה עלמי .

ששון ( בארץ ) העריך  ,כי '  . . .אין

98

להניח שאנגליה או סוריה או עבדאללה כבר קבעו את דרכם סופית  .יש כל מיני נסיונות  -ברית
עם כל מדינה  ,ברית עם הליגה כולה  ,לא ברית  -אלא הכרזה  ,ושום דבר טרם נסתיים  ,וכל אחד

אפשרויות . ' . . .

בוחן ובודק כל מיני

99

עם שובו לארץ דיווח זסלני בפסקנות  ,כי ' תכנית פיתרון

עבדאללה ירדה בינתיים מעל הפרק  .היה קיים אמנם לחץ חזק על הקאבינט להצעה  ,גם מצד

הצבא  ,אך קלייטון היה ממתנגדיה החריפים . . .

תכניתו החדשה של קלייטון היא להישען על

סוריה  ,עיראק וערב  -הסעודית  ,ואין בה עוד מקום

לעבדאללה ' .

00ן

זסלני טעה  ,אם משום שייחס

לקלייטון תפקיד נכבד הרבה יותר מכפי שהיה לו באמת בעיצוב המדיניות המזרח  -תיכונית של

בריטניה באותה תקופה  ,ואם משום שהולך שולל על  -ידי הפקידים הבריטים איתם נפגש בלונדון .
מכל מקום  ,הוא דבק באמונתו  ,כי הבריטים מתכוונים להכשיל את החלוקה ומטרתם להביא
להשלטת פתרון בנוסח תכנית מוריסון  .אמונתו זו הוסיפה שלוט בהערכות הש " י גם בשבועות

הבאים .

ן0י

בינתיים נוצר נתק ממושך בקשרים עם עבדאללה  ,ופגישות שנקבעו לא יצאו לפועל .

02ן

לעומת זאת  ,נודע על התקרבות בין המלך לליגה  ,על מעברו של קאוקג ' י לארץ דרך עבר  -הירדן
ועל שליחת נציג עבר  -ירדני לוועדה הצבאית של הליגה  .ששון נואש מעבדאללה והחל לחפש

דרכים למגעים עם גורמים ערביים אחרים  ,מגעים שנותקו למעשה מאז פרקן הקרבות  .הוא אף

העלה תכנית חדשה  ,שהשלימה עם הקמתה של מדינה ערבית עצמאית בארץ  -ישראל  ,ושירטט
קווים למערכת  -יחסים עתידה בינה ובין המדינה היהודית  .מזרחנים אחרים הסתייגו מנטישת הקו
המסתמך על עבדאללה וטענו  ,כי ייאושו של ששון מן המלך מוקדם
 . . .מכל התכנית נודף

מעבדאללה .

ריח של שינוי האוריינטאציה הערבית שלנו  ,של ייאוש

אינני בטות אם גישה זו

נכונה .

המיוחדת והצטרף לחלוטין לאויבינו -

96

תרשומת של באראוס מיום נ 2בפברואר

לקירקברייד מיום

11

98

הסברה שעבדאללה ויתר על עמדתו

סברה הנרמזת גם בביולטיני ההסברה

 , 1948שם 8 2564 , minutes ,

22

במארס  , 1948שם ,

תרשומת של ביליי בעקבות שיחה עם זסלני מיום
מכתב זסלני לשרתוק  ,מיום  15בפברואר  , 1948תעודות המדינה  ,מס '
16

בפברואר

99

יומן בן  -גוריון ,

100

דין  -וחשבון של זסלני על רשמיו מביקורו בלונדון מיום

16

, 1948

FO 371 / 68369 8 3366 , minutes

שם FO 371 / 68367 1 2163 , minutes ,
, 205

עמ '

. 350 - 349

בפברואר . 1948

101

ראה סקירת ' טנא ' מס '

102

יומן בן  -גוריון ,

7

וראה גם מברק השגריר בג ' דה

במארס  , 1948שם  816 / 117 ,לנע  .לסיכום התגובות לרעיון הפלישה המשותפת של הלגיון

והצבא העיראקי  ,ראה תזכירו של בלפור מיום
97

מדי :

: 1

במארס

7

במארס  , 1948אצ " מ 8 25 / 7706 ,

ההכשלה הבריטית של תכננת החלוקה ,

948נ .

6

באפריל

, 1948

שם 8 25 / 9671 ,

151

יואב גלבר

האחרונים -

אינה נראית לי מבוססת . . .

אם ניתק הקשר בינינו ובין מאיר ( עבדאללה ) ,

הרי זו אשמתנו ( תקוותי שעוד נוכל לתקן  ,שלא תהיה זו אשמה היסטורית שאין לה
כפרה ) 03 .י

ששון עצמו ביקש אז לצאת לאירופה ולנהל את הדיפלומטיה הערבית משם  .העניין נדון בישיבת
סגל המחלקה המדינית בסוף מארס וסוכם בחיוב  ,אלא שלאחר הסיכום הציגה גולדה מאירסון את
השאלה

:

' אם עומדת שאלת נסיעת עזרא [ דנין ] וששון מהארץ  ,האם אפשר להניח שכל העבודה

שהשקענו במאיר הלכה לאיבוד

?'

דנין השיב  ,כי אין הדבר מותנה  ,וזאב שרף טען  ,כי ' שום

תיאוריה אינה יכולה להצדיק את ביטול הקשר עם מאיר  .יש לעשות הכול בכדי לקיימו '  .גולדה
מאירסון הטילה אפוא וטו על נסיעתו של יהושע פלמון יחד עם ששון וסיכמה  ,כי ' ג ' וש
למקרה שנצליח לחדש את הקשר עם

מאיר ' .

04י

נחויי

פה

לקראת המלישה  -נסיונות להצלת ההסכם
על רקע התעצמות הקרבות עם כוחות צבא  -ההצלה בסוף מארס ותחילת אפריל  ,הסתלקותה של
ארצות  -הברית מתמיכה בחלוקה והעלאת תכנית משטר הנאמנות באו " ם כחלופה לה  -עלתה

מחדש שאלת היחסים עם עבר  -הירדן והאפשרות לבוא עמה לכלל הבנה  ,שאולי תוכל להבטיח את
החלוקה ולמנוע את הטלת מישטר הנאמנות  .ששון הוסיף לדבוק בהערכתו  ,כי סוריה היא עתה
המשענה העיקרית של המדיניות הבריטית

במזרח  -התיכון .

05ן

בחשיבותו של עבדאללה הוא נטה

להמעיט :

ביקש עבדאללה אז שינוי הגבולות  ,ואמרו לו שאין אנו מוותרים והדיון נדחה  .היהודים

אמרו לו שאם יצרף את החלק הערבי לעבר  -הירדן יביטו על זה בעין יפה  .אין כיום כמעט
קשר עמו  .אך על כל פנים כדאי להמשיך לדון עמו  ,אם כי אין לבנות על כך  .אין

עבדאללה מכריע  ,הוא רק משפיע . . .
ששון לא ידע על החלטת הבריטים לפנות את הלגיון מן הארץ עד

ל 15 -

במאי  .להערכתו  ,כוונו כבר

עתה תנועות הלגיון בארץ  -ישראל על  -ידי האנגלים  ,כדי להבטיח את האינטרסים שלהם בארץ
לאחר הפינוי  ' :עבדאללה עם צבאו הולך ומתרכז בכמה מקומות  ,שהוא רוצה אחר  -כך לשים את
ידו עליהם  ,והם אלה שהאנגלים מעוניינים בהם

כרגע  . . .חיפה  -עבר  -הירדן .

עזה  -חברון -
06ן

ן

גולדה

מאירסון 1947 ,

ירושלים  -עבר  -הירדן  .לא מן הנמנע שבסופו של עניין ירושלים תיפול בידי עבר  -הירדן ' .
ל כוונותיו של עבדאללה בארץ  -ישראל  .ב  12 -באפריל
ביקש משרד החוץ מהנציגות בעמאן להעביר בדחיפות הערכה מעודכנת
מתכוון לשלוח את הלגיון לארץ לאחר
103
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105

106

במאי  ,והאם הגיע לכלל הסכמה עם הליגה הערבית

תכנית ששון וחיים ברמן ( רדאי ) למדיניות כלפי מדינות ערב ,

אצ " מ ,
104

ה 15 -

:

האם המלך עדיין

13

במארס  , 1948והערות י ' שמעוני לתכנית הנ " ל ,

5 25 / 9383

פרוטוקול ישיבת סגל המחלקה המדינית בתל  -אביב מיום
לקודשים אחדים יציאתו של ששון לפארים .
מכתב ששרן לשרתוק  ,מיום
פרוטוקול

13

כאפריל

מפגישת האגף הערבי מיום

מאותו יום  ,שם ,

שם .

8

, 1948

25

במארס

, 1948

שם  . 5 25 / 426 ,למעשה התעכבה

שם 5 25 / 5634 ,

באפריל

 , 1948שם  ,שם  ,עמ '

.2

וראה גם מברקו של ששון לשרתוק

1א,

=

1

;ק ,

4

"

"

ריי

' י , , ),

'

,-

)

י

,

; ,, ,

ן

.

 ,ן44ג 4) 11

שריוניות הלגיון הערבי

על כך  ' .אנו מבינים '  ,כתבו לקירקברייד  ' ,כי ייתכן שאי  -אפשר לתת תשובות מוחלטות לשאלות
אלו  ,וכי ייתכן שהמלך עצמו עדיין לא החליט  ,אך הערכתך את ההסתברויות תהיה

רבת  -ערך ' .

קירקברייד השיב למחרת  ,כי הכוונות של שליט עבר  -הירדן ביחס לאזורים הערביים של ארץ -

ישראל לא השתנו  ,אך התכניות לביצוען עדיין נזילות  .הוא הוסיף  ,כי עבר  -הירדן מעולם לא
הסתירה מפני הליגה את כוונותיה  ,אך אין ביניהן שום הסכמה בנושא  .לעומת זאת  ,גוברים

הסימנים כי נוכחותו של צבא ערבי סדיר תקודם בברכה על  -ידי ערביי ארץ  -ישראל  ,שעייפו כבר מן
הכוחות הכלתי  -סדירים שבאו לעזרתם  .כעבור שעה נשלח מעמאן מברק נוסף  ,ומפורט יותר ,
לבאראוס במשרד החקו

:

 . . .נראה כי הרעיון הכללי הוא להציב יחידות של הלגיון הערבי בחברון  ,רמאללה ושכם

כצעד ראשון  ,ולהחליט על צעדים נוספים לאור התפתחות האירועים  .מכירים בכך
שירושלים מהווה בעיה גדולה מכדי שהלגיון יוכל לטפל בה לבדו  ,ואילו הגליל המערבי
מרוחק עם קווי  -תחבורה העוברים דרך אזור

יהודי .

קירקברייד דיווח  ,כי נכבדי עזה  ,חברון ורמאללה יקדמו את הלגיון בברכה  ,ואילו אנשי שכם
זהירים יותר בשל נוכחות צבא  -ההצלה בסביבות העיר  .הוא סקר את היחסים בין המלך וממשלתו
ובין מפקדי הכנופיות העיקריים  ,ומיעט במשקל שיש לייחס לוועדה הצבאית של הליגה

הערבית .

המלך  ,כתב  ,שוקל להזמין את המדינות הערביות לקחת חלק בכל צעד צבאי שייעשה אחרי

ה 15 -

במאי ; אך הוא צופה  ,כי למעשה תוכלנה אלו לעשות מעט מאוד  :מצרים ועיראק כבר ציינו שאינן
יכולות להקצות לכך גייסות  ,לערב  -הסעודית וללבנון אין את מי לשלוח  ,וסוריה כבר שלחה כמות
גדולה של ציוד

לצבא  -ההצלה .

את דיווחו סיכם בהערכה כי ' הכוונה הנוכחית היא להימנע

מהתנגשות עם היהודים  ,אולם נותר עדיין לראות אם הדבר יהיה

פרשת דיר  -יאסין

ב9 -

אפשרי ' 07 .י

באפריל נראתה כמקרבת את ההכרעה ומגדילה את הסיכויים שהתנגשות

כזאת אמנם תתרחש  .לערביי ארץ  -ישראל נראה עתה הלגיון החונה בארץ כמשענת  -הצלה יחידה ,

לאחר המפלות שנחלו הכוחות הערבים הבלתי  -סדירים במחצית הראשונה של אפריל בדרך
לירושלים ובמשמר  -העמק  ,ולאחר הטבח בכפר שליד ירושלים  .הם הגבירו את הלחצים על המלך

להורות לצבאו לחוש לעזרתם  .המחלקה המדינית של הסוכנות נזעקה לפעול למניעתה של
107

מברק משרד החרן לעמאן מיום  12באפריל
ומכתבו לבאראוס מאותו יום FO 816 / 117 ,

; 1948

מברק קירקברייד למשרד החבן מיום

13

באפריל , 1948
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יואב גלבר

התפתחות כזאת  ,ובאיגרת לעבדאללה  ,שנוסחה על  -ידי ששון  ,חזרה על הודעת הגינוי של
הסוכנות לפעולת אצ " ל ולח " י והביעה צער על המקרה  .התשובה שנתקבלה מראש לשכת המלך
בעמאן קבעה  ,כי הסוכנות אחראית לכל המתרחש מן הצד היהודי של המיתרס

;

' אולם בבואנו

לעיין בכאבכם למה שאירע בדין  -יאסין הרינו מעריכים את הרגשות שעוררוכם לכך  ,וסבורים כי

הסוכנות היהודית תעשה כל מה שדרוש כלפי מעשי הזוועה . ' . . .

08ן

תשובתו המתונה של עבדאללה הותירה פתח להמשך הידברות עם הסוכנות  .בה בעת הוא דרש

מן הבריטים להתיר לו להציב יחידות של הלגיון לאבטחת הכפרים הערביים בארץ  .קירקברייד
ניסה להניאו מכך  ,בציינו שבריטניה לא תוכל להסכים לפעולה עצמאית של הלגיון בארץ כל עוד

המנדט בתוקף  ,וממילא מספר הכפרים הוא רב והפיצול רק יחליש את כוחו של הלגיון .

09ן

במצב

שנוצר עם התמוטטות צבא  -ההצלה והתפשטות הבהלה בקרב ערביי ארץ  -ישראל  ,ראה עבדאללה
הזדמנות ללחוץ על הליגה הערבית להשלים עם תכניתו  .מזכיר הליגה  ,עזאם פחה  ,לא ראה מוצא

אלא להיענות למלך  ,אולם היתנה זאת בכך שהלגיון יכבוש את הארץ כולה  ,ועבר  -הירדן לא תקבל

את החלוקה  .חילוקי  -דעות בשאלה מי יעמוד תחת פיקודו של מי  -הלגיון תחת פיקוד צבא
הליגה של צפוואת פחה העיראקי או להיפך -

נותרו בעינם .

0ן ן

קירקברייד העריך  ,כי התפתחויות

אלה פועלות לטובת כוונותיו של המלך בארץ  -ישראל  ,אם כי נותר עדיין חודש עד שיוכל להתחיל
בהגשמתן  ,ובמהלכו עשויים להתחולל שינויים 1 .וי
על רקע מגעיו של המלך עם הליגה הערבית  ,הצהרותיו הפומביות בעמאן ופעילות הלגיון

בארץ  ,נתחזקו בירושלים ובתל  -אביב החשדות בכוונותיו של עבדאללה  .ששון דחה את הצהרת
הנציג הבריטי באו " ם  ,קאדוגן  ,כי בריטניה תפנה את הלגיון מן הארץ קודם שיסתיים המנדט  .הוא

טען  ,כי היא '  . . .איננה מתאימה למציאות  .כל הסימנים מראים את ההיפך  .הצהרותיו התכופות של

המלך עבדאללה בזמן האחרון על החלטתו להתערב בפועל בענייני ארץ  -ישראל כדי להטיל פתרון
ערבי בכוח מוכיחות  ,כי הלגיון איננו יותר נייטראלי וכי הוא פועל ומתנהג לפי תכנית קבועה
מראש ' 2 .וי לבן  -גוריון הוא הסביר את המזימה הבריטית  -ירדנית כך

:

[ ערכו של] המלך עולה  ,כי כולם הגיעו לידי הכרה שיש להשתמש בכוח שלו ,

בלגיון .

אנגליה רוצה להבטיח לעצמה קווי הקשר בין ים התיכון ועבר  -הירדן ועיראק  -על ידי

עזה  ,באר  -שבע  ,חברון  ,ירושלים וגשר  -אלנבי  .בדרך זו נמצא הלגיון הערבי  .בדרך זו

היא שומרת על המקומות הקדושים שבחלק הערבי של ירושלים  .הוא [ הלגיון ] מתרכז

גם ברפיח  .על  -ידי זה היא רוצה להבטיח הקשר בין הצבא הבריטי באיסמעיליה ובין
עקבה  .אנגליה עצמה תישאר בחיפה עם הלגיון הערבי  ,ותבטיח הקשר מחיפה ועד בית -

שאן  -נהריים  .בקו זה מתרכז הלגיון

108

מנתב הסוכנות

למלך עבדאללה מיום

לשכת המלך מיום  13באפריל
109

, 1948

מכתב קירקברייד לבאראוס מיום

15

12

באפריל

הערבי .
 , 1948תעודות

המדינה  ,מס '  , 376עמ '

; 626 - 625

אצ " מ  ( 8 25 / 9038 ,תרגום לעברית  ,שם 25 / 5634 ,

באפריל

PRO , FO 371 / 68852 1 5087 , 1948

ותשובת ראש

. )8

במכתבו מזכיר קירקברףד

את איגרת הסוכנות לעבדאללה ומציין  ,כי לא נשלחו כמותה למנהיגים ערבים אחרים  .מתשובת הארמון הוא
מזכיר רק את הקטע המטיל את האחריות על הסוכנות  ,ולא את ההמשך .

1 21 ,4
110
111
112

מכתב קירקברייד למשרד החוץ מיום  16באפריל  , 1948שם  4783 ,ש  ,ומברקו

מכתב קירקברייד לבאראוס מיום

מכתב ששון לשרתוק מיום

20

17

באפריל

באפריל

, 1948

, 1948

שם 2 4805 ,

אצ " מ 8 25 / 5634 ,

מ 17 -

בו  816 / 117 ,לנו

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

מסקנתו של ששון היתה  ' ,כי . . .
התנגשות זו יש ללוות בהסברה  . . .אפשר להתנגש בלגיון בדרום או בעמק  ,עלינו לבחור החזית
בשלב זה ' התייאש ' מן המלך גם יעקב שמעוני :
 בתנאי שנבטיח מקודם ירושלים . ' . . . . . .לפי הצהרתו אתמול נראה שהוא ירצה להטיל פתרון  ,ושהוא הולך לפי מין ' תכנית
יש צורך להתנגש עם הלגיון הערבי עוד לפני

15

במאי -

 ]3ן

מוריסון ' של סידור אוטונומיה [ יהודית ] בתוך מדינה שלו  .עד לפני יומיים  -שלושה
חשבתי כי ילך ויכבוש את החלק הערבי ויימנע מהתנגשות אתנו  ,ואחרי שיתחזק בשטח

הערבי יבוא לידי משא  -ומתן אתנו  .אחרי המאורעות האחרונים מתקבל על הדעת כי

אצלו  " . . .י

שיקול זה כבר אעו ק " מ

ההצהרה אליה התייחס שמעתי  ,מתנה על " די עבדאללה יום קודם  -לכן לכתב ערבת המלך הכרת ,

כי אם יוזמן להגן על ' פלסטין '  ,יעשה זאת  .ליהודים הוא הציע להסכים לכינונה של מדינה ערבית
בארץ  -ישראל  ,שתעניק להם אוטונומיה באזורים שבהם מהווים היהודים רוב  .בן  -גוריון  ,שהכיר
מקרוב את העומס המוטל על הכוחות הלוחמים וידע עד כמה ההכנות למלחמה נגד צבאות סדירים
רחוקות מהשלמתן  ,לא קיבל את המלצתו של ששון ליזום פעולה צבאית נגד הלגיון  .במקום זאת ,
אישר לששון לנקוט צעד מדיני נוסף בנסיון לאזן את הלחצים הערביים המופעלים על

המלך .

ששון כתב לראש הלישכה  ,דחה את איומי המלך והציע משא  -ומתן  .בסוף המכתב ביקש  ' ,שהוד

מלכותו לא ישים לב למה שאנשים משוחדים  -ערבים וזרים  -מנסים בימים אלה לצוד במים

.

עכורים  ,על חשבון דמיהם הנקיים של היהודים והערבים ' התשובה מן הארמון היתה צוננת  ' :לא

מצאתי במברקך דבר שיעודדני להביאו בפני הוד  -מלכותו '  ,וחזרה על עמדת המלך בדבר מעמדם
של היהודים

במדינתו 5 .י י

נראה  ,כי עבדאללה הרגיש עתה את עצמו מחוזק מבחינה מדינית ושאב עידוד מקריאות העזרה

של ערביי ארץ  -ישראל ומחיזורי הליגה הערבית אחריו  .שני המכשולים העיקריים שניצבו בפני

תכניותיו בארץ  -ישראל  -בהנחה שהיהודים יסכימו להן  -הוסרו לכאורה  :ערביי ארץ  -ישראל ,
שניגפו במערכה ונואשו מצבא  -ההצלה לאחר מפלותיו  ,ראו בו עתה את מושיעם היחיד  .מדינות
ערב  ,שנכשלו בנסיון התערבותן המוסווית בלחימה בארץ  -ישראל  ,חששו להיכנס למלחמה גלויה ,

ללא השתתפותו של הלגיון ככוח מרכזי של חיל  -המשלוח הערבי  .הליגה וערביי ארץ  -ישראל
תבעו מעבדאללה להתערב מייד  ,מבלי להתחשב בתאריך סיום המנדט ; ומנגד לחצו עליו הבריטים

לדחות את התערבותו כדי שלא להביכם 6 .וי למלך לא היתה תכנית להתערבות מיידית  ,ומאחורי
הצהרותיו הפומביות שופעות הבטחון גילה היסוסים גוברים והולכים לנוכח היקף המטלה
הצבאית שנטל על עצמו ; היסוסיו גברו לאחר המפלות הערביות במשמר  -העמק  ,טבריה

לעזאם פחה הוא הבהיר  ,כי יתערב רק לאחר

ה 15 -

במאי וגם אז רק בכמה תנאים  ,ובהם העמדת כל

הכוחות הערביים הפועלים בארץ  -ישראל תחת פיקודו
הנראה כדי להבטיח אותה מפני סוריה

113

יומן בן  -גוריון ,

114

פרוטוקול פגישת האגף הערבי מיום

115

מכתב ששון לראש לשכת המלך מיום
מעמאן מיום

116

20
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באפריל

באפריל

; 1948

, 1948

;

הצבת כוח עיראקי בעבר  -הירדן ( ככל

וערב  -הסעודית ) ;

סיוע אווירי ( לעבר  -הירדן לא היה חיל -

מכתב ששון לשרתוק מיום
22
22

כאפריל
באפריל

, 1948
, 1948

22

באפריל

, 1948

מברק קירקברייד למשרד החוץ מיום

באפריל

אצ " מ ,

שם .

אצ " מ 8 25 / 9664 ,
תעודות המדינה  ,מס '

אצ " מ 8 25 / 9038 ,
21

וחיפה .

PRO , FO 816 / 117 , 1948

 , 406עמ '  ; 668 - 667התשובה

155

יואב גלבר
-

אוויר ) ;

וסיוע במקרה של תגובה בינלאומית על פלישת הלגיון לארץ 7 .י ן לקראת סוף אפריל נועדו

המלך וממשלתו בעמאן עם העוצר העיראקי ושריו  ,ראש ממשלת לבנון  ,ואיסמעיל

צפוואת .

קאוקג ' י שהה אף הוא אותו זמן בבירה הירדנית  ,וקירקברייד דיווח למחרת ללונדון על חששותיו
של עבדאללה

:

המצב הוא  ,שמופעל לחץ ציבורי עצום על המלך והעוצר להתערב מייד בכוח צבאי

בארץ  -ישראל  .העובדה שעמאן מוצפת פליטים מארץ  -ישראל ועתה מגיעות ידיעות על
מיתקפה יהודית בירושלים [ מיבצע ' יבוסי ' ]  ,אינה מקלה על

העניינים .

מצד שני הם

ידועה .

[ המלך והעוצר ] חוששים מאוד מפני פתיחת מערכה נגד אויב שעוצמתו אינה

קאוקג ' י הוסיף על חששות אלה בהמציאו רשימה של מטוסי  -קרב  ,טנקים ונשק כבד אחר

שכאילו נמצאים ברשות היהודים  .מניעיו הם ללא ספק לחפות על כשלונו ואולי להצדיק
את

נסיגתו . . .

יש התמוטטות כללית של המוראל הערבי ונטייה לעסוק בהאשמות

במקום לתכנן כיצד לטפל במצב  .עבדאללה  ,לאחר שהשיג את מה שדרש תמיד  ,חופש
הפעולה  ,מאבד כעת את
גנרל אסמאעיל
העליון של

עשתונותיו . . .

ראש הממשלה ועמיתיו מטיפים למתינות

ומתנגדים באופן הראוי להערצה לדרישות ההיסטריות להתערבות
את עצתי לזו שלהם 8 .ין

צפוואת ,

' חיל  -ההצלה '

על

צבאית . . .

הוספתי

היסוסיו לפעול המשיך עבדאללה לחפות בהצהרות פומביות תקיפות  ,שבמחלקה המדינית

פירשו אותן כהכרזת מלחמה

רשמית .

9ין

קירקברייד  ,לעומת זאת  ,ביטל את ערכן  .הוא ציין  ,כי

הדיונים הבין  -ערביים בעמאן לא הביאו לשום הסכם ; והוסיף  ,כי ' כרגע איני יכול לגלות כל כוונה
מצד הצבאות הערביים לנוע לפני סיום המנדט  .להיפך  ,המנהיגים הערבים משתמשים בקיומו של
המנדט כתירוץ לכשלונם לפעול מייד  ,וכך מפנים אלינו חלק מזעם

הציבור . .

20 . ' .י

ההתקפה על יפו  ,ומעל לכול הקרבות בירושלים  ,העמידו את מדינות ערב  ,ועבר  -הירדן בכללן ,

בפני לחצים מחודשים וגוברים להתערב מייד התערבות צבאית בארץ  -ישראל .
בעמאן המלך  ,העוצר העיראקי ושריהם  ,עזאם פחה וראש ממשלת לבנון  .העוצר העיראקי  ,שחזר
ב 29 -

באפריל נועדו

מקהיר  ,הביא עמו התחייבות מצרית לפעול בדרומה של ארץ  -ישראל  ,אם תתערבנה שאר המדינות

התערבות צבאית  .קירקברייד דיווח בו ביום  ,כי נתקבלה החלטה עקרונית על פלישת צבאות ערב

הסדירים לארץ  -ישראל .

ויכוח סוער התנהל בשתי שאלות  -מועד הפלישה והפיקוד

עליה .

בשאלה הראשונה הוסכם להחליט על המועד לאחר שההכנות תושלמנה  .בשאלה השנייה לא
הושג הסכם והוחלט  ,שלכל מדינה יוקצה אזור  -פעולה עם פיקוד עצמאי משלה  .בעקבות ההחלטה
העקרונית נקבע דיון בין ראשי המטות הצבאיים לשם עיבוד התכנית הצבאית  ,שהיתה עדיין
מעורפלת

מאוד .

ן2ן

בירושלים היה ידוע על הדיונים שהתנהלו בעמאן ובקהיר  ,אך ששון טעה

בהערכת סיכומיהם וסבר כי עבדאללה השיג את כל דרישותיו  . . . ' :לפי הדיונים . . .
הירדן לידיה את הנהלת כל הפעולות הצבאיות הסדירות בארץ  -ישראל  .רבת  -עמון נקבעה

תיטול עבר -

1 56

ויו
118

119

מכתב קירקברייד למשרד החרן  ,מיום
מברק קירקברייד למשרד החצן  ,מיום

21

25

באפריל
באפריל

, 1948
, 1948

שם  371 / 68852 2 5068 ,כזו
שם  )( 816 / 118 ,ו

ראה הסקירה ' במחנה הערבי ' מיום  3במאי  , 1948אצ " מ 5 25 / 9046 ,

באפריל

120

מברק קירקברייד למשרד החוץ מיום

121

ראה מברק קירקברייד למשרד החתן מיום  29באפריל

27

PRO , FO 816 / 118 , 1948
, 1948

שם ,

שם .

כמרכז

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

הפיקוד הכללי  ,והמלך עבדאללה נתמנה כמצביא ראשי של כל צבאות  -ערב  ,אולם עבר  -הירדן
סומכת בעיקר על

עיראק . . . .

' 22י

ימי סוף אפריל היו אפוא נקודת  -מיפנה ביחסן של מדינות  -ערב לשאלת פלישתם של כוחות

סדירים לארץ  -ישראל  ,וקירקברייד העריך את המצב מחדש

בימים האחרונים היתה עמאן באלאגאן

) ( bedlam

:

שבכמוהו טרם

התנסיתי . . .

באווירה

כזו קשה להעריך את העתיד  . . .אני שונא לעסוק בנבואות ולכן איני מפסן דברים אלה

לשאר המקומות .

נראה כי מלבד הלגיון הערבי  ,הכוחות הסדירים שמדינות  -ערב

מסוגלות להציב בשדה לא יהיו

שתשלח כל

מדינה ] . . .

גדולים . . .

[ כאן באה הערכת סדר  -גודל של הכוחות

המנהיגים הערבים מכירים בכך שכל אלה אינם מהווים כוח

עצום  ,ואם להביא בחשבון את מגבלותיו בשירותי תחזוקה ואת המחסור בדלק
ובתחמושת ברור כי המטרה המוצהרת  ,כיבוש ארץ  -ישראל כולה  ,קשה מדי

להשגה .

לולא דבר אחד  ,הייתי מצפה לכך שהמנהיגים הערבים יסתפקו  ,ללא לחימה רצינית ,
בחיזוק האזורים הערביים של ארץ  -ישראל כנגד תוקפנות יהודית נוספת  .כוח המשיכה

המנוגד היחיד הוא ירושלים  ,שהיפנטה את כולם  .הם יכלו להיכנע לשלטון בינלאומי על
ירושלים  ,ובמצב  -רוחם הנוכחי כמעט יקדמו אותו בברכה  ,אך הרעיון של ירושלים

בידיים יהודיות מעביר אותם על דעתם  .קיימת אפשרות סבירה שאם לא תועלה תכנית
אלטרנטיבית לירושלים עד לסיום המנדט  ,יתרכזו כל הכוחות הערביים בנסיון להבטיח
להם עיר זו  .קשה לחזות את התוצאות  ,אך ודאי שהן תפגענה קשה בתכנית המערכה

המקורית וההגיונית ששימשה נקודת  -מוצא לעבר  -הירדן  .אני מעודד את גלאב להטיף
למען סדר האירועים הבא  :א ) שביתת  -נשק בירושלים  .ב ) כיבוש האזורים הערבים על -

ידי עבר  -הירדן לבדה או גם על  -ידי הצבאות האחרים  .ג ) שיחות ישירות עם היהודים
בחיפוש אחר

פשרה . . .

23ן

גלאב  ,ועמו קצינים בריטנים אחרים של הלגיון  ,שהערכתם את היכולת הצבאית הערבית לא היתה
מחמיאה  ,חששו מן המיליטאנטיות שאחזה בעבדאללה ושריו בהשראת מדינות ערב האחרות

וקריאות העזרה מארץ  -ישראל  .בעקבות התקרית עם הלגיון ליד גשר  -נהריים בסוף אפריל  ,הם
ביקשו להיפגש עם נציגי ה ' הגנה ' כדי להבטיח הסדר שימנע הישנות מקרים כאלה וככל הנראה
כדי לפתוח פתח להמשך מגעים  .הם נפגשו עם שלמה רבינוביץ ( שמיר ) ונחום שפיגל

( גולן )

לשיחה בנהריים  ,ערכו להם סיור אווירי לאורך הגבול הסורי  ,ובעקבות הדין  -וחשבון של רבינוב "ן
על הפגישה רשם בן  -גוריון

:

הם [ קולונל גולדי ומייג ' ור קוקס ] דיברו בשם גלאב פשה  .רצו לקבוע מגע על  -מנת

למנוע מלחמה  ,ולשם כך מגע להבא  .שאלו  :האם מגמתנו לכבוש כל הארץ

?

הם העירו

כי החלוקה היא עובדה  .תשובת שלמה היתה  -גבולות עניין למדינאים  .כאנשי  -צבא

הם [ ה ' הגנה ' ] מסוגלים לכבוש כל הארץ  .שאלה נשאלה גם על יפו  ,אם כיבושה מרמז על
רצון לכבוש כל הארץ  .התשובה היתה שיפו תוקפת ומפריעה לנסוע לירושלים  .שאלו על
122
123

מכתב ששון לשרתוק מיום

5

במאי

, 1948

מכתב ( אישי ) קירקברייד לבאראוס מיום
שלו על המצב בעבר  -הירדן לחודש אפריל
1

אצ " מ 5 25 / 5634 ,

במאי
1948

PRO , FO 816 / 118 , 1948

מיום

4

במאי

, 1948

וכן ראה הדין  -וחשבון החודשי

שם  537 / 3962 ,נקם

1 57

יואב עבר

ירושלים  -איך למנוע התנגשות בעיר

זו ?

התשובה  :ירושלים היא עיר עברית  ,ובמידה

אין הכרח בהתנגשות  .הם הגיבו שמבינים זאת  ,הלגיון אינו

שהדרך אליה חופשית . . .
רוצה להתנגש אתנו  ,אבל מה יעשו שלא יופיעו כבוגדים או בולמים העניין הערבי ? . . .
הם הוסיפו שאין ברצונם להילחם בנו ורוצים להימנע מהתמודדות  .שאלו אם זה יתכן ?
שלמה ענה  :במידה שהלגיון לא יילחם  . . .ויישאר במקומו  -אין סיבה לכך שנילחם .
הם העירו שאין לראות מקרה גשר כקו מדיני  .הם מעריצים הבחורים שלנו  ,מזלזלים
בערבים . . .
עתה היו
הפגישה הורה בן  -גוריון לא לתקוף את הלגיון  ,אך להגיב על התגרויות מצידו .
24ן

בעקבות

25ן

אלה הבריטים שניסו  ,במאמץ של הרגע האחרון  ,להביא להסכם בין עבדאללה ליהודים  .הם עשו

זאת לא רק במגעים מקומיים בדרג צבאי  ,אלא גם במושב עצרת האו " ם בניו  -יורק  ,שם נפגש שר
המושבות  ,קר "ן '  -ג ' ונס  ,ביוזמתו עם שרתוק  ,וזה דיווח לארץ על השיחה

...
שלמה רבינוביץ

מעניינם [ של

הבריטים ]

לאתר הפורענות ולמנוע פלישות מפחד התלקחות

הכחיש נמרצות חשדותינו במזימותיהם  ,לרבות רציני

( שמיר )

לבלום השכנות  .המאיר
[ החלק הערבי של

[ עבדאללה ]

הארץ ] .

:

[ בווין ] ;

טען שטורחים הרבה

מרבה איומים  ,כוונתו להסתפק בנחלת ישמעאל

כלום לא שווה לנו

?

אל נירא קירבת בבל [ עיראק ] המתבוססת

בחולשתה ובסיבוכי פנים  .המכביד מאמציהם  -מעשי עיר  -כינרת
[ חיפה ]  ,עיר  -יונה

[ יפו ] . . .

רבתי .

[ טבריה ] ,

שקמונה

התחנן שננהג מתינות ולמען השם נעצור בעיר  -יונה  .טען

לנחיצות שלטון מרכזי ליבום

[ ירושלים ]

למנוע

התפוררות . . .

מסקנותיו של שרתוק היו  ,שהבריטים שינו את דעתם כתוצאה מנצחונות היהודים בקרבות והם
שואפים אולי להתעכב בירושלים ולקיים בה את שלטונם גם לאחר תום

המנדט .

26י

הבריטים אכן

חששו מתסבוכת  .מספר הנעלמים בהערכת המצב שלהם הלך וגדל  .לאור המהלכים הצבאיים
בחודש אפריל שוב לא היו בטוחים  ,כמונטגומרי בעבר  ,בנצחונם של הערבים  .להיפך  ,הם חששו
עתה שמא ישתלטו היהודים על חלקים נכבדים משטח המדינה הערבית  ,הזעם והתסכול במדינות -

ערב יופנו כנגדם והם ישלמו את המחיר של נצחונות היהודים  .הלחצים המופעלים על הממשלות
הערביות לחוש לעזרת ערביי הארץ קודם לסיום המנדט יכלו ליצור תסבוכת אחרת  ,שתוצאתה

תהיה דומה  .מנוי וגמור היה עם הבריטים למנוע פלישה לפני

ה 15 -

במאי  ,צעד שהיה מציג אותם

ככלי ריק  .הנציב העליון הבהיר לנציגים הדיפלומטיים בבירות הערביות  ,כי יופעל כוח אווירי
מאסיבי נגד

הפולשים .

אולם  ,כדי למנוע התנגשות ישירה בין הצבא וחיל  -האוויר הבריטיים

לצבאות הערביים  ,הפעילו הבריטים את כל כוח השפעתם כדי לדחות את הפלישה  .פלישה של
הלגיון לאו

-,

ישראל היתה עלולה לחולל לחץ בינלאומי חזק על בריטניה להפסיק את התמיכה

הכספית בעבדאללה ואת שירותם של קצינים בריטיים בלגיון הערבי  .נעלם נוסף היה המצב

בירושלים  ,על כל הרגישות הכרוכה בו  .המפוכחים שבין הנציגים הבריטים במזרח  -התיכון הבינו ,
שהסכם בין עבדאללה ליהודים עשוי למנוע את ההתפתחויות הללו ולחסוך מבריטניה מבוכה

ץ)ע

ן

רבה .

~
124

יומן בן  -גוריון ,

2

במאי

. 1948

במאי . 1948

125

שם 7 ,

126

מכתב שרתוק לזסלני מיום

1

במאי

, 1948

תעודות המדינה  ,מס '  , 449עמ ' . 713 - 712

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( 1948 - 1946

לאור הערכותיו של קירקברייד קיוו בלונדון  ,שאם תושג שביתת  -נשק בירושלים  ,ניתן יהיה

לשכנע את מדינות  -ערב להסתפק בהשתלטות על שטחי המדינה הערבית בארץ  -ישראל ולהימנע
מנסיון לכבוש את הארץ כולה  .בלונדון אף קיוו  ,שניתן יהיה לשלב את הלגיון ואת ה ' הגנה ' יחדיו ,

ככוח לשמירת הסדר בארץ .
שביתת  -נשק בירושלים  .במקרה

תחת פיקוד נייטראלי ,

מכאן תמיכתם במאמץ האמריקני שנעשה

בתחילת מאי  ,להשגת

שהמאמצים יכשלו  ,התכוונו הבריטים

להמשיך בנסיונם לשכנע את מדינות ערב לעצור את צבאותיהן בגבולות החלק

הערבי :

יהיה זה המהלך ההגיוני ביותר לאור יחסי  -הכוחות הצבאיים ; מעמדם הבינלאומי יהיה
טוב יותר מאשר אם יתקיפו את היהודים  ,וייקל עלינו לקיים את יחסינו הקרובים אתם אם
יבחרו בדרך

זו . . .

ל 15 -

עד כה דיברנו עם הערבים רק על התקופה עד

במאי  ,אך בהחלט

רצוי מבחינתנו לומר להם בימים הקרובים משהו על התקופה שלאחר תאריך זה  .אם
השיחות שמנהלים האמריקנים לא תבאנה תוצאות  ,נראה שעצתנו הטובה ביותר
[ לערבים ]

על  -פי הקווים הללו . . .

תהיה

חיים הרצוג

27ן

הבריטים היו עתה בין שושביניה של הפגישה האחרונה שהתקיימה קודם לפלישה בין נציגים

יהודים לעבדאללה  .מאז דיר  -יאסין ניסתה הסוכנות  ,ללא הצלחה  ,לחדש את הקשר עם המלך  ,כפי
שהסביר שמעוני לחבריו המזרחנים שנותרו במצור בירושלים

:

 . . .ההרגשה היא שה  .מ  .לא בגד לגמרי בהסכם ואף לא נאמן לו לגמרי  ,אלא משהו
באמצע  .לא יישאר נאמן לגבולות

[ אליהו

ששון ]

29

בנובמבר  ,אך לא ינסה לכבוש את כל מדינתנו  .א

שלח אליו שני מיברקים

פירסם אותם  ,וכך נכשל ניסיון לשזור

[ ב  12 -וב 22 -

חוטים .

באפריל  -ראה

לעיל ]

וה  .מ .

גם נשלח מכתב לפני שבוע בערך

באמצעות עיתונאים  ,ואין עדיין תשובה  .ניסו להתקשר אתו דרך אדם בנהריים [ דסקל ? ] ,
הניסיון
ב7 -

נכשל . . .

28ן

במאי הזמין אליו קולונל מרמן  ,קצין המודיעין של הצבא הבריטי בארץ  ,את חיים

( ויוויאן )

הרצוג  ,קצין הקישור עם הצבא הבריטי  ,לכאורה כדי להזהירו בעקבות התקפה על חיילים בריטים

ליד נתניה  .אולם עיקר השיחה נסב על היחסים עם עבדאללה  .נורמן שאל תחילה את הרצוג לדעתו

על נוסח גילוי הדעת שפירסם עבדאללה ליהודי ארץ  -ישראל יום לפני  -כן  .הרצוג התחמק מתשובה
ישירה  ,ואז שאל נורמן אם יש ליהודים קשר עם

המלך 29 .י

הרצוג השיב  ,כי בעבר קוים עמו קשר
'

הדוק  ,אולם לאחרונה היה קשה  ,מסיבות ברורות  ,להיפגש אתו  .או אז הציע נורמן את עזרתו של

הצבא הבריטי בקיומה של פגישה כזו  .לאחר  -מכן עבר קצין המודיעין הבריטי לתאר את חששותיו
של עבדאללה מפני הפלישה ואת יומרותיו הצנועות 30 .י באותו יום ביקר בעמאן אברהם רוטנברג

ונפגש עם המלך  .כשובו הודיע לבן  -גוריון  ,באמצעות שליח  ,כי המלך ירצה להיפגש עם גולדה

מאירסון וביקש שתבוא לחיפה  ,ומשם תוכל לצאת לפגישה .
חששו באותם ימים מפני ההתנגשות הצפויה ביניהם  .שניהם הרגישו כי עדיין
י3ן

במאי

שני הצדדים  ,היהודי והערבי ,

אינם מוכנים לה וכל
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מברק שר החרן לציר הבריטי בעמאן מיום

128

סקירת שמעוני בישיבת האגף הערבי מיום  13במאי  , 1948אצ " מ 5 25 / 5634 ,

129

תרגום לעברית של גילוי הדעת שפירסמה לשכת המלך מיום  6במאי  , 1948אצ " מ 5 25 / 9038 ,

130
131

5

816 / 119 , 1948

מכתב הרצוג לגולדה מאירסון מיום  7במאי  , 1948שם 5 25 / 5634 ,

יומן כן  -גוריון  8 ,במאי

. 1948

FO

PRO ,

159

5

תותחני הלגיון הערבי באימונים

אחד מהם הפריז בהערכת עוצמתו של הצד השני  .מאידך גימא היו לכל אחד מן הצדדים ' קווים

אדומים '  ,שמהם לא יכול היה לסגת  .בן  -גוריון  ,למרות ההיסוסים שהביעו גורמים אחדים  ,לא היה
מוכן ולא יכול היה לוותר על הקמתה הרשמית של המדינה  .עבדאללה  -לאחר שהחל לראות

עצמו כמגינם של הערבים  ,שעיני העולם הערבי כולו נשואות אליו  -חש כי אינו יכול להכזיב
תקוות אלה מבלי שמעמדו יתמוטט והוא יוקע כבוגד  .עמדת הליגה הערבית היתה עתה  ,כפי
שדיווח קירקברייד בעקבות פגישה עם עזאם פחה  ,שניתן יהיה לקבל מדינה יהודית מוקטנת

בשטחה  ,אך רק כמחווה של נדיבות מצד הערבים  ,לאחר שמעמדם בארץ יושב על כנו  .קירקברייד
ראה בכך נסיגה משמעותית מן המטרה הערבית המקורית של כיבוש הארץ כולה והפיכתה למדינה

ערבית .

32ן

במצבו אז לא יכול היה עבדאללה להרחיק לכת בוויתוריו מעבר לכך  .פגישתו עם גולדה

מאירסון נסתיימה ללא הסכמה  ,ובשובה לתל  -אביב דיווחה גולדה לבן  -גוריון

:

נפגשנו בידידות  .הוא מאוד מודאג ופניו איומים  .לא הכחיש שהיה בינינו דיבור והבנה
על סידור רצוי  ,זאת אומרת שהוא ייקח החלק הערבי  ,אבל עכשיו הוא רק אחד בין
חמישה  .זאת התכנית שהוא הציע  :ארץ אחידה עם אוטונומיה בחלקים יהודים  ,וכעבור
שנה תהיה זו ארץ אחת תחת

שלטונו .

160

מסקנתי של בן  -גוריון מן הדיווח היתה מיידית
 . . .מייד יצאתי [ מישיבת מרכז מפא " י ] לבית האדום [ המטה הכללי ] והזעקתי יגאל [ ידין ]
:

132

מברק קירקברייד למשרד החרן מיום  8במאי PRO , FO 816 / 119 , 1948

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( 1948 - 1946

רטנר וישראל [ גלילי ]  .דרשתי להפוך כל הכוחות שלנו לכוח מובילי [ נייד ]  ,להחיש

כיבוש דרך ירושלים והאיים הערבים בתוך הישובים  -ולתכנן מערכה נגד פלישה
ערבית כוללת .

33ן

כדיווח מפורט יותר שמסרה למחרת למינהלת  -העם  ,תיארה גולדה מאירסון את הרקע להתפתחות
היחסים עם עבדאללה וההבנה שהושגה אתו כעבר  ,וחזרה בפירוט על מהלך השיחה ביניהם  .היא

דחתה על הסף את הצעותיו ואת הפצרותיו לשקול אותן  .הרגשתה בעקבות השיחה  ,אמרה  ' ,שהוא

[ עבדאללה ] כבר כל כך מסובך עד שספק הוא אם יהיה מוכן לסגת  .אצלי התחזקה ההרגשה שלא

מתוך שמחה הוא הולך לעסק הזה  ,כי אם בגלל הסבך שנסתבך בו . . .
מפני השותפים שלו וגם מאנגליה . ' . . .

יש לי הרגשה שהוא מפחד

34ן

סיכום
ההסכם שהושג בין הסוכנות לעבדאללה בק " ן

1946

היה מבוסס על אינטרס משותף לשני הצדדים .

יגאל ידין

התקווה ששררה בהנהגה המדינית של היישוב  ,מאז ערב החלטת החלוקה של האו " ם  ,כי ניתן יהיה
להימנע מהתנגשות עם הלגיון על בסיס הסכם זה  ,ובכך אולי גם ממלחמה עם צבאות ערב
הסדירים בכלל  ,תקווה זו נגוזה עתה כליל .
במרוצת ששת החודשים שחלפו בין שתי פגישותיה של גולדה מאירסון עם עבדאללה ,
בנובמבר

 1947וב 11 -

במאי

, 1948

ב 17 -

תקווה זו נתחזקה ונחלשה פעמים אחדות  :היו שדבקו בה יותר

וכאלה שהאמינו בה פחות  ,בכללם בן  -גוריון  .עבדאללה עצמו גילה פנים רבות ושונות במרוצת
אותם חודשים  .הדברים שנודעו להנהגה היהודית על מגעיו עם מדינות ערב ועם ערביי ארץ

ישראל  ,חיזקו את ידם של החושדים בו ובכנות הבטחותיו  .היו  ,כמו אנשי מפ " ם  ,שהתנגדו
עקרונית להסכם עם המלך  ' ,משרת האימפריאליזם '
בכלל המערך

הערבי .

;

והיו שהמעיטו בחשיבותו של עבדאללה

נראה  ,שהחשדנות בכוונותיה של בריטניה והשיכנוע העמוק של כמה

מבכירי המזרחנים של המחלקה המדינית וזסלני  ,כי קיימת מזימה בריטית נגד היישוב

ושעבדאללה אינו אלא כלי  -שרת בידי הבריטים במזימתם  -מנעו את ביסוסו של ההסכם
והעמקתה של ההבנה עם המלך בתקופה בה ניתן היה

הדבר .

במגעים הדיפלומטיים עם מצרים ועבר  -הירדן לפני מלחמת העצמאות הופיעו ניצניהן של שתי
תפיסות חלופיות לגבי אופיו של הסדר יהודי  -ערבי בארץ  -ישראל  .הדיונים עם המצרים נסבו על

הקמתה של מדינה פלשתינאית  .גם אלמלא הוכשלו על  -ידי הבריטים  ,ספק אם יכלו להניב פירות
לנוכח עמדותיה הקיצוניות של ההנהגה הפלשתינאית  .המשא  -ומתן עם עבדאללה מציין  ,לעומת

זאת  ,את ראשיתה של ' האופציה הירדנית ' במדיניות הציונית  ,ולאחר  -מכן זו הישראלית  .התנאים
למימושה של האופציה הזו

ב 1947 -

ובתחילת

1948

נראו מבטיחים יותר מבכל תקופה

אחר  -כך .

אולם הזדמנות זו הוחמצה בגלל ההתקרבות בין עבדאללה לערביי ארץ  -ישראל ומדינות  -ערב ,
ובמיוחד מפני שהאמיר לא יכול היה להשלים עם האפשרות של השתלטות יהודית על

ירושלים .

133

יומן בן  -גוריון ,

134

דין  -וחשבון של גולדה מאירסון על פגישתה ( בה נוכח גם ע ' דנין ) עם עבדאללה  ,פרוטוקול ישיבת מנהלת
מיום

12

במאי

11

כמאי

, 1948

. 1948

מנהלת  -העם  ,פרוטוקולים ( הוצאת גנזך המדינה )  ,ירושלים  , 1978עמ '

 -העם

. 43 - 40
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יואב גלבר

נהריים  ,מקום המיפגש האחרון בין גולדה מאירסון והמלך עבדאללה ( בתצלום  -שכונת מגורי העובדים
תל  -אור )

בקודת המיפנה ביחסים עם עבדאללה היתה ככל הנראה פרשת דיר  -יאסין  .משהחמיר מצבם

הצבאי של ערביי ארץ  -ישראל  ,הלך והתחזק מעמדו של עבדאללה בקירבם  ,ובעיקר בקרב מדינות

ערב  ,כגורם היחיד המסוגל להושיעם  .הלגיטימאציה שקיבלו עבדאללה ותכניותיו בעולם הערבי

החמיאה לו  ,על  -אף שהוסיף לחשוד בכנותה  ,אך היקשתה עליו לעמוד בסיכומיו הקודמים עם

היהודים .
מדיניות בריטית עקיבה היתה יכולה לאזן את הלחצים הערביים על עבדאללה  .אולם הגנרלים ,
הפקידים והדיפלומטים הבריטים היו מפוצלים באותה תקופה לאסכולות שונות ויריבות  .עמדתו

ודיווחיו של קירקברייד  ,המפוכח מבין הדיפלומטים הבריטים ששירתו אותה עת במזרח  -התיכון ,
זכו להכרה מצד לונדון באיחור רב  .אפשר  ,שאיחור זה מנע מהדיפלומטיה הבריטית  ,שעדיין
משכה במרבית החוטים במזרח  -התיכון  ,לנווט את פתרון שאלת אוץ  -ישראל בכיוון של חלוקה
המבוססת על הסכם

הנעשת

יהודי  -עבר  -ירדני .

