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המדיניות של הנהגת היישוב בעניין ירושלים במהלך מלחמת העצמאות מעוררת שאלות אשר
נדמה מטרידות רבים גם היום  :הכיצד ויתרה ההנהגה על ירושלים ערב מלחמת העצמאות
תיתכן ' ציונות ללא ציון '

המלחמתי של היישוב
ישראל כבירה

?

?

?

כלום

כיצד היתה אותה ירושלים  ,לפחות מאפריל  , 1948למוקד המאמץ

וכיצד  ,שנתיים בלבד לאחר הוויתור על העיר  ,הכריזה עליה ממשלת -

?

ענייני כאן לנסות ולנתח את המדיניות של הנהגת היישוב בשאלות אלה בפרספקטיבה הרחבה
שלה  -מן ההיבט של המדיניות הבינלאומית  ,מן ההיבט של הפוליטיקה הפנים יישובית  ,וכמובן
מן ההיבט

הצבאי .

במסגרת זו נעסוק באירועים ובהתפתחויות עד מאי  , 1948מועד הקמתה של מדינת

ישראל .

ארצה לטעון כי עם הקמת המדינה ופלישת המדינות הערביות כבר היתה למעשה הנסיגה

הפורמלית מן הוויתור על ירושלים שאלה של זמן  .ההתרחשויות  ,הן המדיניות והן הצבאיות ,
בחורף של אותה שנה הביאו למעשה  ,גם אם עדיין לא להלכה  ,להכללתה של ירושלים בגבולות

המדינה היהודית העומדת לקום  .במאי החל תהליך שראשיתו סיפוח ירושלים וסופו הכתרתה

כבירה בדצמבר . 1949
ראשיתו של הדיון בשאלת ירושלים לא בדצמבר  , 1947עם תחילת המלחמה  ,אלא עשר שנים

קודם לכן  ,בשנת  , 1937עת עלתה לראשונה לדיון פומבי האפשרות לחלק את ארץ  -ישראל בין

היהודים לבין הערבים היושבים בה .
תקצר היריעה מלתאר כאן בפרטים את גיבושה של המדיניות הציונית בעניין ירושלים בשנים

. 1938 - 1937

נסתפק בציון העובדה כי בכל תוכנית לחלוקתה של ארץ  -ישראל יוחד לירושלים

מקום נפרד  -והסיבות  ,כך נדמה  ,ידועות  .לאחר ביקורה בארץ של ' ועדת החקירה המלכותית ' ,

ועדת פיל  ,בחורף  , 1937 - 1936החלו דיונים בפורומים שונים של היישוב וההסתדרות הציונית על

_
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העמדה שיש להציג מול תוכנית בריטית אפשרית לחלוקת ארץ  -ישראל  .עוד לפני פרסום דו " ח

הוועדה בלונדון  ,ביולי  , 1937בשלה ההכרה בקרב ההנהגה הציונית כי הסיכוי להחלתה של
1T
ל ירושלים טמון בחלוקת העיר  .לגישה זו ניתן פומבי כבר באותו
~

1

בן  -גוריון העביר תוכנית ברוח זו לבריטים באמצעות פנחס רוטנברג  .ראה  :יומן בן  -גוריון  ,לונדון  7 ,ביוני
אב " ג  ,חטיבת

היומן .

, 1937

אכן  ,רעיונות בלתי מגובשים בדבר הצורך להפריד בין העיר המזרחית לבין העיר המערבית ,

בניין

שבה עיקר האוכלוסייה יהודית ואין בה מקומות קדושים  ,עלו עוד קודם  .אלא שכעת צריך היה

"

לגבש רעיונות אלה לכלל תוכנית מדינית ברורה  .חלוקתה של ירושלים ראשיתה  ,אם  -כן  ,בתוכנית

ת

המוסדות

לאומיים ( במרכז
)'

ציונית אשר לא היתה מקובלת על הבריטים  ,ואין צורך לומר שגם לא על הערבים  .עוד יצוין כי לא
דובר אז על חלוקת העיר עם גורם ערבי כלשהו  ,אלא עם

הבריטים .

2

את סיכום גישת ההנהגה לשאלת ירושלים אפשר לראות בתוכנית החלוקה אשר הגיש דוד בן -

גוריון לוועדת פיל ביוני . 1937

הודגש שם כי למרות התנגדותם העקרונית לחלוקה ( היתה זו עמדה

טקטית בלבד ) יקבלו אותה היהודים  ,אולם רק בתנאים מסוימים  ,ואחד מהם

:

' ירושלים החדשה

מחוץ לחומה בתוך מדינת היהודים וכל תושבי ירושלים [היהודים ] אזרחי המדינה העברית  .השטח

היהודי בירושלים יכלול את הר  -הצופים '  ,כמו  -כן עלתה הדרישה למסדרון יבשתי בין ירושלים
לבין

2

תל  -אביב .

3

רעיונות ראשונים ברוח זו אפשר למצוא כבר אצל הרצל בשעתו  .אך רק לאחר מאורעות תרפ " ט  ,על רקע הזעזוע
שפקד את היישוב והמאבק המתעצם על השלטון בעיריית ירושלים  ,החלו הרעיונות הכלליים ללבוש צורה של
תוכנית ממשית המדברת על הצורך בחלוקה מוניציפלית בירושלים  ,על כסיס לאומי  .ראה  :חיה הראל  ' ,יחסו של
הרצל לירושלים '  ,חגית לבסקי

טבת ,

( עורכת ) ,

בן  -גוריון וערביי ארץ  -ישראל  ,תל  -אכיכ  , 1985עמ ' . 135

ירושלים בתקופת המנדט '  ,א ' שאלתיאל

. 312 - 310
3

ירושלים בתודעה ובעשיה הציונית  ,ירושלים תשמ " ט ,

יומן בן  -גוריון  ,לעיל  ,הערה . 1

( עורך ) ,

עמ ' ; 90 - 75

ש'

וכן אצל פ " א אלסברג  ' ,המאבק על ראשות עיריית

פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '
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ועדת החקירה
המיוחדת מטעם

האו " ם  ,בישיבתה

בבניין ימק " א ( יולי
) 1947

האישים שעמדו בראש המצדדים בחלוקת ירושלים בשנת  , 1937במיוחד בן  -גוריון ומשה שרתוק ,

גישתם בנושא זה לא השתנתה עקרונית  ,ואף נוספה לה

היו במרכז העשייה גם בשנים . 1948 - 1947
עוצמה פוליטית  .עם החזרה אל רעיון החלוקה  ,בשנת  , 1946חזרה ההנהגה גם אל מדיניותה בעניין
ירושלים  ,דהיינו אל חלוקתה .
בעדויות לפני ועדת החקירה של האו " ם  , UNSCOP ,ביולי

1947

בירושלים  ,בעת דיוני הסיכום

שלה בז ' נבה באוגוסט ובראשית הדיון על המלצות הוועדה באו " ם  ,בספטמבר  -אוקטובר  ,הציגו
הנציגים הציוניים גישה שעיקרה הסכמה לחלוקה  ,אם יינתן ליהודים מה שנקבע בתוכנית פיל

בתוספת הנגב ומערב ירושלים  .במסגרת המאמץ לכלול את מערב  -ירושלים בגבולות המדינה
הודגש ההבדל שבין שאלת המקומות הקדושים בארץ  -ישראל בכלל לבין שאלת מערב  -ירושלים ,
4

ע1212

שהיא עיר חדשה יחסית  ,נקייה ממקומות קדושים ובעלת רוב יהודי מוצק .
4

ראה למשל בעדותו של בן  -גוריון לפני ועדת החקירה המיוחדת של האו " ם
ביולי

, 1947

;2

,
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עד  -מהרה התברר כי אין כל סיכוי שהגישה הציונית כלפי ירושלים תתקבל בוועדה  ,גם לא אצל

אוהדי העניין הציוני שם  .בתגובותיהם של משה שרתוק ובן  -גוריון לעובדה זו  ,כבר לפני הדיון
באו " ם  ,אפשר למצוא את זרע הוויתור בעתיד על ירושלים  .באוגוסט

אמר שרתוק לחברי

1947

הוועד הפועל הציוני שהתכנסו בציריך  ' :הכניסה הזאת שלנו [ לאו " ם ] באותה בדידות שבה נכנסנו ,
באותו מעט הכח שהיא מבטאת בשבילנו  ,מחייבת אותנו להסתכלות מציאותית ומפוקחת ואכזרית

כלפי עצמנו וכלפי העולם בהעריכנו אותו  . ' . . .עם פרסום המלצות הוועדה כתב בן  -גוריון כי יעשה
הכל שהצעות הרוב ( באונסקו " פ ) תתקבלנה עם תיקונים  ,ואם לא  ' -נקבלן ללא

תיקונים ' .

5

במגעים שנוהלו לקראת כינוס העצרת עם נציגי מדינות אשר הביעו תמיכה עקרונית בחלוקת
ארץ  -ישראל עלה שוב ושוב הקושי שגורמת להם הגישה הציונית כלפי ירושלים  .בהנהלת
הסוכנות נאלצו להשלים עם בינאומה של ירושלים בהתאם להמלצות הרוב

באונסקו " פ .

היה זה קורבן לאומי  -רוחני חמור למען מה שהוערך אז כהכרחי  :רוב למדינה יהודית בחלק
מארץ  -ישראל  ,כחלק ממה שעשוי היה להיות פתרון הסכסוך היהודי  -ערבי ופתרון בעיית העקורים
באירופה  .בסוכנות התכוננו ברצינות רבה לקראת ההתמודדות עם המציאות הבינלאומית הקרובה

לבוא בירושלים  .יחד עם זאת  ,מעולם לא הכריזה הסוכנות כי קבלת בינאום ירושלים על  -ידה היא
צעד חד  -צדדי  .היתה זו הסכמה מעשית  ,כנה  ,בוודאי לא הכרעה

ערכית  -מוסרית .

ערב ההצבעה בעצרת עשתה משלחת הסוכנות ליד האו " ם מאמץ ניכר להפיק את המירב

מהמלצות אונסקו " פ בעניין ירושלים  .ואכן אפשר למצוא בהחלטת העצרת הכללית מן

ה 29 -

בנובמבר סעיפים רבים הנותנים ביטוי לעמדת הרוב היהודי בירושלים ולקשר שלו עם המדינה

היהודית  ,וכן מאפשרים למדינה היהודית להשפיע על המתרחש ' בקריה הבין  -לאומית של

ירושלים ' .

6

ג
בדצמבר  , 1947בתגובה על תוכנית החלוקה  ,שעל  -פיה ירושלים היתה מחוץ לגבולות שתי

המדינות העתידות לקום  ,היהודית והערבית  ,פרצו המאורעות  ,שהיו אחר  -כך למלחמה .
בירושלים הוצב אתגר להנהגה כבר בשבוע הראשון של דצמבר  .כידוע נשרף המרכז המסחרי
באזור ממילא ורח ' הנסיכה מרי ( שלומציון היום ) כבר ב  2 -בחודש  .בהסכימה לבינאום ירושלים
לא הסירה הנהגת היישוב מעצמה את האחריות לבטחונה של האוכלוסייה היהודית בעיר  .אך אין
להתעלם מן המתח שבין הדאגה לבטחון לבין הוויתור

בתהליך שראשיתו בדצמבר

1947

וסופו באפריל  -מאי

המדיני .
1948

הלך והתברר כי הפעילות הצבאית

הנדרשת בירושלים ובדרך אליה  ,אינה עולה בקנה אחד עם המדיניות שהנהלת הסוכנות התחייבה
לנקוט שעה שסמכה את ידיה על החלטת העצרת הכללית  .ההתפתחויות הצבאיות  ,כמו גם

5

6

דבריו של שרתוק בדיוני הוועד הפועל הציוני כציריך  25 ,באוגוסט  , 1947אצ " מ  ; 525 / 320 ,ומכתב בן  -גוריון
לפולה  ,יומן בן  -גוריון  7 ,בספטמבר  , 1947אכ " ג  ,חטיבת היומן .

,

 tcity ofJerusalemג ,
השווה את החלטת העצרת הכללית בעניין ירושלים מ  29 -בנובמבר Part 111 : 1947
יוגב ( עורך )  ,תעודות מדיניות ודיפלומטיות  :דצמבר  - 1947מאי  , 1948ירושלים תש " ם  ,עמ '  [ 820 - 815להלן :
תעודות מדיניות ]  ,עם דרישותיו של שרתוק בתזכיר ל ' ועדת המשנה לענייני גבולות ' של ' הוועדה המקבילה ' ,
הפורום שבו דנו המדינות החברות כאו " ם בסתיו

1947

כהמלצות הרוב

באונסקו " פ .

ק (12

~

המדיניות  ,ביטלו אחת לאחת את כל אותן ההנחות שעליהן נשענה המדיניות הציונית בירושלים

ערב המלחמה .
אף  -כי לכאורה אמורה היתה ירושלים להיות מוגנת על  -ידי כח חיצוני בהסכמה בינלאומית ,
הנה דווקא בה פרצו המאורעות מוקדם מאוד ובעוצמה רבה יחסית  .הסכמה בינלאומית לכאורה זו
היא שיצרה

בסופו  -של  -דבר חוסר ודאות פוליטית שהביאה לתסיסה  ,משהסתבר כי אין בה ממש .

אל אלה אפשר להוסיף את נתוניה הדמוגרפיים והגיאוגראפיים המיוחדים של ירושלים כעיר
מעורבת שקשה להגדיר בה רצף טריטוריאלי יהודי או ערבי  .עובדה זו וישיבת הבריטים באזורי
הבטחון במרכז העיר פגעו קשה בתושבים וביכולתם להמשיך ולנהל את חייהם עם גבור

המתיחות .
תחילתה של האלימות  ,כאמור  ,במרכז העיר  .עיקרה פעולות לא מתוכננות של קבוצות ( לעתים
המונים ) ויחידים  .כבר מן ההתחלה נמצאו הערבים יוזמים והיהודים מגיבים  ,בדרך  -כלל במתכונת

דומה לזו של ההתקפה הערבית .

7

מאמצע דצמבר החלה להיווצר בעיה  ,אשר הגיעה לשיאה בסוף

מארס  -משבר התחבורה בדרך אל העיר ובעיר עצמה  ,בין המרכז לבין שכונות

בדצמבר הותקפה לראשונה שיירה לגוש  -עציון ונהרגו
הראשונה על הרובע היהודי בעיר

אנשים  ,ונערכה ההתקפה המרוכזת

העתיקה .

הרובע היהודי עמד במרכז דאגתה של ההנהגה בכל הרמות  .שאלת הגנתו והסירוב לפנותו ,

160
"
ה

10

הספר .

ב 11 -

4

7

בתגובה לשריפת המרכז המסחרי על  -ידי המון ערבי  ,ב  2 -בדצמבר  ,פרץ המון יהודי לאותו אזור  ,לאחר
שהסתלקו משם הבריטים  ,ופגע ברכוש ערכי  .ב ' הגנה ' חששו מאוד מהשתלטות ההמון הכלתי מאורגן  ,משני

הצדדים  ,על המאורעות  .לתיאור מפורט ואמין של האירועים במרכז המסחרי ראה  :יצחק לוי ( לויצה )  ,תשעה

קבין  :ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות  ,תל  -אביב

, 1986

עמ '

. 25 - 21

שוטר בריטי עורך
חיפושים אצל עוברים
חרבים בירושלים ,
פברואר

1948

למרות דרישת הבריטים ולחץ הערבים  ,עמדו במרכז התכתובת שבין ההנהגה בירושלים לזו

שבתל  -אביב גם עתה וגם מאוחר יותר  ,באפריל  -מאי  ,בפרשת הנסיונות להשיג הפוגה בירושלים .
ה ' הגנה ' החלה ליזום פעולות גמול והרתעה כבר בשליש האחרון של דצמבר  .יוזמות אלה

8

הביאו לחיכוך צבאי עם הבריטים  .מתגובותיהם אפשר היה ללמוד מה חיוני עבורם  ,ולא פחות
חשוב  -מה אינו חיוני עבורם  .התברר כי בצירי הפינוי שלהם  ,בעיקר צפונה לכיוון שעפאט

ומשם למעלה בית  -חורון  ,אין הם מוכנים לסבול כל פעילות יהודית או ערבית  .לא כן בכביש

מערבה לתל  -אביב

;

שם הפסיקו את התנועה האזרחית שלהם כבר בסוף פברואר  ,השאירו את

הצבא במשאבות בלבד  ,והגבילו את התנועה הצבאית להכרחי  .האזור כולו נשאר למעשה חופשי

להתכתשות בין היהודים לבין הערבים  .ואכן  ,עיקר המערכה הצבאית עברה עם הזמן אל פאתי
העיר ואל הפריפריה הכפרית  ,ובעיקר זו שממערב  ,שם היה לערבים יתרון ברור  .אף כי בעיר עצמה

היה מלכתחילה יתרון ליהודים  ,אוזן יתרון זה על  -ידי יוזמה ערבית  ,אם בהתקפות שבהן הסתערו
על שכונות יהודיות  ,ואם בדרך של פיגועים המוניים ללא הבחנה  .בשיטה זו החלו היהודים
בפרשת סמירמיס בראשית ינואר  ,אך הערבים הביאו אותה לממדים גדולים בהרבה  .הכוונה

למכוניות התופת סמוך לפלסטיין  -פוסט  ,ברחוב בן  -יהודה ,

ואחר  -כך בחצר המוסדות הלאומיים .
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8

ראה למשל

:

מ ' רוזנברג ( קדרון )  ,המחלקה המדינית בירושלים  ,לג ' מאירסון ,

4

כינואר  , 1948אצ " מ ,

 . 525 /40015הדיון אצל כן  -גוריון על בעיית העיר העתיקה  ,שנערך ב  25 -בינואר
וג ' ריבלין ( עורכים )  ,דוד בן  -גוריון  :יומן המלחמה  ,תל  -אביב  , 1982עמ '  182נלהלן  :יומן המלחמה ]  .מכתבה של
, 1948

מאירסון אל הנציב העליון  ,הגנרל א ' קנינגהם ,

7

במאי  , 1948ראה

:

פורסם על  -ידי

תעודות מדיניות  ,עמ '

א ' אורן

. 746 - 745

ון/

/

מוטי גרני

הפיצוצים הללו השפיעו קשה על ההנהגה ועל כלל האוכלוסייה היהודית בירושלים .
האצ " ל והלח " י עסקו בחודשים דצמבר  -פברואר בפעולות יזומות משלהם .

פעולות אלה

השאירו רושם עז  ,וגררו תגובות בריטיות תכופות  ,אשר פגעו קשה בהישגיה המוגבלים של

ה ' הגנה '  .את השפעתם של הארגונים הפורשים יש להגדיר לא על פי כוונותיהם אלא על פי תוצאות

מעשיהם .
בדיעבד  ,עיקר השפעתם היתה לא במערכה הצבאית וגם לא בזו המדינית  -אלא במערכה על
נפשו של הציבור ויכולת עמידתו  .לשני הארגונים היה בירושלים מאחז חזק ביחס  .האצ " ל והלח " י
שמו לעצמם למטרה להציג אלטרנטיבה מדינית  ,ובעיקר צבאית  ,לדרך פעולתה של הנהלת

הסוכנות והזרוע הבטחונית שלה  ,ה ' הגנה '  .הם ראו עצמם כנושאי דגלה של דרך אחרת  ,אמיצה

יותר  ,ריאלית יותר  .על  -פי תפיסתם היה הוויתור על ירושלים משגה חמור אך גם אופייני של
הנהלת הסוכנות  .למרות מספרם הדל והעוינות כלפיהם חונכו חברי הארגונים הללו לראות את
עצמם פורצי הדרך אשר יסחפו בכוח הדוגמה את היישוב המאורגן

כולו .

לא היינו עוסקים בסוגיה זו אלמלא הטרידה את ההנהגה  ,שחששה מהשפעתם הציבורית של
הארגונים הללו  .בפרספקטיבה היסטורית אפשר להבחין בהבדל שבין שאיפותיהם של האצ " ל
והלח " י לבין יכולתם למעשה  .כוחם המועט  ,שיטת הלחימה שלהם  ,שהתאימה פחות ופחות
לנסיבות החדשות  ,ומצוקת הציוד והמזון  ,הביאו לכך שלמרות רצונם העז לפעול  ,יצאו האירגונים

הללו ממעגל הפעילות המבצעית במשך פרק  -זמן ניכר בתקופה הנדונה כאן  .האצ " ל  ,אף  -כי היה
ראשון לפעולה יזומה בירושלים  ,חדל לפעול

ב 25 -

בפברואר  .הלח " י הפסיק את פעולתו

ב 13 -

במארס  .הארגונים חזרו לפעילות מבצעית רק ב  9 -באפריל  ,בפעולת דיר  -יאמין  .אחריה שוב חדלו ,
וחזרו לפעולה  ,הפעם בתיאום עם ה ' הגנה '  ,רק לקראת אמצע מאי  -קודם האצ " ל ואחריו גם

הלח " י  .אין עדות לכך כי נעשה מהלך צבאי או מדיני משמעותי כלשהו בעניין ירושלים בהשפעתם
של האצ " ל

והלח " י .

9

נדמה כי כאן המקום למספר הערות על האוכלוסייה היהודית בירושלים  .ההנהגה היתה חסרה
בירושלים אותו מגע אינטימי שהיה לה עם ראשי הציבור במקומות רבים אחרים בארץ  .לעובדה זו

היו השלכות חמורות במיוחד שעה שמצבה של האוכלוסייה בירושלים הלך ורע  .גם העובדה

שמדצמבר ואילך ניהלה ההנהגה את עיקר ענייניה מתל  -אביב  ,הוסיפה על ההתמרמרות ותחושת
הקיפוח  .אלה היו גם נחלתם של חברי הנהלת הסוכנות ומוסדותיה  ,אשר נשארו בירושלים ומצאו
עצמם מייצגים את הקהילה וראשיה מול ההנהגה

בתל  -אביב .

10

ניהול ענייני העיר סבל מן הפיצול העדתי  -ארגוני  .עובדה זו באה לידי ביטוי בדרך פעולתו של
ועד הקהילה בירושלים ובשורה ארוכה של מוסדות  ,ועדות וגופים אחרים לשעת חירום  ,אשר
הוקמו חדשות לבקרים  .על ארגון הגנתה של העיר הקשו מאוד הקשישים  ,שהיוו חלק ניכר מן
האוכלוסייה  ,קבוצת ההרדים הגדולה ושכונות מצוקה רבות
9

על

אופי החשש מן הפורשים והיחס אליהם ראה למשל  :פרטיכל ' הישיבה בעניין שם ' ,

תיקי גלילי  ,מיכל
)( 2

1

10

,1

2

בינואר

תיק ג  .בישיבה זו נכחה כל הצמרת המדינית  -הצבאית של היישוב .

, 1948

אה " ה ,

כמעט

ראשי המחלקה המדינית בירושלים קבלו בתזכיר שהעבירו להנהלה בתל  -אביב כי הם פועלים למעשה '
מטעם ועד הקהילה הירושלמית '  .תזכיר מאת ו ' איתן  ,א ' לבבי  ,ח " ו הרצוג  ,ח ' ברמן וא ' ששון  26 ,במארס , 1948

ראה
11

יחסית .

ון

:

תעודות מדיניות  ,עמ '

. 524 - 522

נתונים דמוגרפיים על ירושלים בשנת
ירושלים

. 1987

1948

ראה

:

ע ' שמלץ  ,אוכלוסיית ירושלים  :תמורות בעת החדשה ,

הפיצכן ברחוב בן  -יהודה

. .

( ) 22 2 1948

אי  -ההבנה באשר לחומרת המצב היתה נחלתם של רבים בירושלים  .הדבר בא לידי ביטוי
בתגובות של בהלה  ,שוד  ,ולעתים גם מהומות  .הנטל נפל על מעטים ביחס  .עם זאת נכון יהיה

לומר  ,כי בסופו  -של  -דבר עמדה האוכלוסייה הירושלמית

במערכה .

ההנהגה הוטרדה מיכולת עמידתם של תושבי ירושלים  .התחושה כי קשה לסמוך על תושבי
העיר  ,על הנהגתם ועל ארגון ה ' הגנה ' שם והחשש מאובדן שליטה  ,הביאו  ,בין השאר  ,למעורבות

גדלה והולכת של הפיקוד העליון  ,ובמיוחד של בן  -גוריון  ,בנעשה בירושלים והפניית המאמץ

הצבאי המרכזי אל העיר .

אין לראות בעמדת ההנהגה הערכה היסטורית אובייקטיבית  ,כי אם

!2

הערכת מצב כפי שהצטיירה אז בעיני אישים בהנהלת הסוכנות  ,בוועד הלאומי ובפיקוד העליון .

!3

ואכן  ,זולת המרכז המסחרי שפונה ונחלת שמעון  ,שכונה קטנה בתוך שיח ' ג ' ראח  ,שננטשה  ,לא
אבדו שטחים ליהודים בירושלים עד מאי

. 1948

אך האוכלוסייה בירושלים הקרינה כלפי חוץ

תחושת כשלון וייאוש  .בקרב ההנהגה היה חשש  ,ובדין  ,כי תהיה לכך השפעה גם על המערכה
המדינית

הבינלאומית .
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12

בישיבת הנהלת הסוכנות בירושלים ,

ב 21 -

באפריל

, 1948

השאר  ,מכך שההנהגה שם אינה אמיצה די הצורך  .ראה
13

ראה למשל  :בן  -גוריון  ,שם
מדיניות  ,עמ '

. 561 - 559

;

טען בן  -גוריון כי המצב הקשה בירושלים נובע  ,כין
:

פרטיכל ישיבת הנהלת הסוכנות  ,אצ " מ ,

י ' בן  -צבי אל חברי הנהלת הסוכנות היהודית ,

5

באפריל

, 1948

ראה

:

. 25 /2
תעודות

ון/

/

מוטי גולני

ד
ההנהגה והפיקוד העליון  ,דהיינו בן  -גוריון  ,ישראל גלילי וראשי האגפים במטה הכללי  ,פעלו לא

רק בתגובה למתרחש  ,אלא גם מתוך הערכתם את הצפוי  .כיצד העריכו את העומד להתרחש
בירושלים

?

כיצד נותחו מגמות הערבים והבריטים בעיר

?

בתחילת ינואר גובשה הדעה כי למרות העצבנות והדכאון בקרב ערביי העיר  ,סרה רוב
האוכלוסייה למרותו של המופתי ( היושב בקהיר )  ,אם מרצון ואם מפחד  .הוערך כי אף שלערבים
בעיות קשות של מחסור בתחמושת ובמזון  ,והם מוטרדים מאוד בבעיות הגנה ובלימת הבריחה ,
ביכולתם להכתיב את אופי המאורעות ואת

מהלכם  .יחד

עם זאת  ,ברור היה כי אין ביכולתו של

המופתי להכריע את המערכה לבדו  ,לשם כך יזדקק לעבדאללה  .והלה לא יפעל  ,אם בכלל  ,לפני

צאת הבריטים  .דובר גם על התקוממות כללית בנוסח שנות השלושים  -לאחדים מן המזרחנים
נראתה אפשרות זו סבירה  ,אם יעמדו בראש המרד מפקדים מ ' צבא ההצלה '  .ברמה הטקטית היה

חשש רב לגורל הרובע היהודי והר  -הצופים  .הגבול הלא ברור בין השכונות עורר חשש מפעולות
טרור מצד ערבים  ,היכולים לנוע באין מפריע בשכונות היהודיות  .בסך  -הכל רווחה ההערכה כי

.

המצב בירושלים ובדרך אליה הולך ומידרדר 4י

מצבם של הפריפריה הכפרית ושל הדרך לעיר הדאיג במיוחד  .היישובים המעטים במחוז
ירושלים

( 14

במספר ) הפכו יותר ויותר לנטל צבאי  -אופרטיבי  .עד מהרה התברר כי זוהי נקודת

התורפה של ירושלים

העברית .

לא כאן המקום לדיון מקיף במצבה של ה ' הגנה ' בירושלים בחודשי המלחמה הראשונים  .מכל

-

מקום  ,חרדתו של הפיקוד העליון למצבה באה לידי ביטוי בהחלפתו ( צריך לומר הדחתו ) של

ישראל עמיר בדוד שאלתיאל  ,באמצע פברואר  .שאלתיאל  ,אף שנסיונו הצבאי לא היה רב  ,שיפר

באופן משמעותי את מצבו של ארגון ה ' הגנה ' בירושלים  .שיקולים נוספים הקשורים לסגולותיו

כאדם בעל נסיון מדיני ומודיעיני עמדו בבסיס מינויו .
אשר לעבדאללה  ,ככל הידוע לא הועלתה שאלת ירושלים במגעים האינטנסיביים שקיימה
ההנהגה עימו בשנים

. 1947 - 1946

ייתכן שהנושא לא עלה כיוון שהיה יסוד סביר להניח כי אין כל

סיכוי להגיע עימו להבנה בסוגיה זו  .עבדאללה דרש מן היהודים תיקונים בגבולות החלוקה  ,בלי
שהתייחס

לירושלים .

מטרידה יותר היתה נוכחותו של הלגיון הערבי בעיר  .יחידותיו היו אמנם חלק מן הכוח הבריטי ,
אך ברור היה כי בסופו  -של  -דבר הוא עומד לרשות העניין הערבי  .כבר באוקטובר

-

1947

תבע בן

גוריון בפגישה עם הנציב העליון להוציא את הלגיון מארץ  -ישראל  ,ובפרט מירושלים  .הלגיון
-

אמנם היה איום צבאי מיידי  ,אך להנהגה נראה היה כי פתרון הבעיה במקרה זה הוא מדיני -
כחלק ממערכת היחסים הקיימת עם הבריטים  -ולא צבאי  .איש לא צפה  ,בחודשי המלחמה
הראשונים  ,כי עבדאללה יפנה את צבאו בסופו  -של  -דבר אל

ירושלים .

15

באשר להתנהגות הממשלה  ,הובאה בחשבון האפשרות  -שעד אפריל אף נראתה סבירה -
של16

14

15

ראה לעיל  ,הערה . 9
בן  -גוריון אל שרתוק  8 ,בדצמבר  , 1947ראה  :תעודות מדיניות  ,עמ '  . 35במכתב זה תיאר בן  -גוריון את פגישתו
עם הנציב העליון יום קודם לכן  ,פגישה שבה דרש לפנות את הלגיון  .וראה עוד  :י ' ידין ( ראש אגף המבצעים ) ,
ארכיון צה " ל  ,עדות מס '  " ; 88גלבר  ' ,מגעים דיפלומטיים טרם התנגדות צבאית'  ,קתדרה  ( 35 ,ניסן תשמ " ה ) ,
עמ '

. 150

רחוב המלך דוד בסמוך לבניין ימק " א ( נובמבר

) 1948

כי הבריטים לא יפנו את העיר באמצע מאי  .המעורבות המיוחדת שגילה הנציב העליון בפרשת
ירושלים אף חיזקה הערכה זו  .בדיעבד ברור כי להערכה זו לא היה כל בסיס 6 .י

בזירה המדינית התרכזה הפעילות בחודשים דצמבר  -פברואר בעיכול ובגיבוש של החלטות

עצרת האו " ם  .בשורת דיונים ארוכה באו " ם החלו המדינות החברות במועצת הנאמנות  ,הריבון
בירושלים לעתיד לבוא  ,לגבש שורת הנחיות להקמת הישות הבינלאומית בירושלים  .בפברואר ,

לאחר שלב ההכנה והלימוד  ,התחילה המועצה בדיונים לקראת אישור ' חוקת ירושלים '  .זו אושרה
ב 21 -

באפריל  ,כאשר המצב בירושלים כבר לא היה דומה לזה ששרר בעיר בנובמבר

. 1947

זאת

ועוד  ,עם התקדמות הדיונים הלך והסתמן כשלונה של משלחת הסוכנות ליד האו " ם בשמירה על
הישגיה  ,כפי שבאו לידי ביטוי בהחלטת העצרת  .מעט מעט בטלו כל אותם הסדרים אשר היה בהם

כדי לתת ליהודים עמדות כוח הנובעות מהיותם רוב בירושלים  ' .חוקת ירושלים ' של אפריל לא
ענתה על הציפיות שעוררה בהנהלת הסוכנות חמישה חודשים קודם לכן  .הדיונים באו " ם עמדו
בצל אי  -האמון הגובר בריאליות של הבינאום  .הובילה בעניין זה ארצות  -הברית  .שם  ,במיוחד

במחלקת  -המדינה  ,העריכו כי תוכנית הבינאום אינה מעשית  ,וכי למימושה תידרש ארצות  -הברית
להפעיל כוח צבאי  .אי לכך ביקשו בוושינגטון לראות בעניין ירושלים בעיה של ארגון האו " ם ,
שאותה עליו לפתור ' בנפרד ובנבדל

מחבריו ' .

!7

1625
16

17

ג'

 ' ,מדיניות בריטניה ערב מלחמת העצמאות '  ,י ' ואלך ( עורך )  ,היינו כחולמים  :קובץ מחקרים על מלחמת

נהי
הקוממיות  ,רמת  -גן  , 1985עמ '
 . 560ק  , Part 11 ,ו Lovett , January 26 , 1948 , FRUS ) 1948 ( , vol .

,

, 146

. 154 , 150 - 149

המשרד לענייני האו " ם במחלקת המדינה ולובט היה תת

מזכיר -המדינה .

.

)Rusk 10 1

 .נ] .

ראסק היה מנהל

וו

י
4

ציי

יטי נילני
גם עמדתה של בריטניה לא הקלה את מימוש הבינאום  .ההחלטה  ,שנתקבלה בלחץ הנציב ,

להישאר בירושלים עד

ה 14 -

במאי  ,בניגוד לפינוי ההדרגתי משאר האזורים בארץ  ,והסירוב לשתף

פעולה עם ועדת הביצוע של האו " ם הביאו  ,כבר בפברואר  -מארס  ,להערכה כי ספק אם יוכל האו " ם

למלא את מקומם של הבריטים בירושלים עם תום המנדט  .אי  -האמון  ,ששרר באו " ם ובוושינגטון ,
ביכולת לבצע את החלוקה בכלל ואת בינאום ירושלים בפרט  ,נסמך גם על לחציהם של אנשי
הסוכנות בירושלים  ,בניו  -יורק ובוושינגטון  .הללו הרבו להדגיש את המצב הקשה בעיר  ,ונדמה כי
הנזק שבתיאורים אלה היה רב מן

התועלת .

!8

ה
בסוף מארס הגיעה ההנהגה אל פרשת  -דרכים בתחום הצבאי ובתחום המדיני גם יחד  .את השינוי

במדיניות ההנהגה יש לחפש הן בתחום המעשה והן בתחום ההצהרה  .השינוי בגישה לירושלים ,
לעומת זו שגובשה בסוף נובמבר  , 1947היה הדרגתי  ,והתפתח במקביל לאירועים

עצמם .

בדינמיקה שבין ההתרחשות הצבאית לבין זו המדינית הקדימה ההתרחשות הצבאית  .עקב המאמץ
הרב שנדרש להעברת השיירות לעיר וכשלונה של משימה זו לקראת סוף מארס  ,התעורר הצורך ,
ממבצע ' נחשון ' ואילך  ,להשתלט פיסית על הדרך לירושלים ועל הרכסים והכפרים החולשים

עליה  .ומדובר בשטח שעל  -פי תוכנית החלוקה אמור היה להיכלל בתחומי המדינה

הערבית .

במקביל לנטילת האחריות על הדרך אל העיר הלך והתגבש שלטון יהודי עצמאי בירושלים
העברית  .הקמתה של ועדת ירושלים בראשות דב יוסף

ב 21 -

באפריל ( בדרך מקרה ביום בו אושרה

' חוקת ירושלים ' באו " ם ) היתה סיום לתהליך שראשיתו כבר בדצמבר  ,ועיקרו נסיונות  ,לא תמיד
מוצלחים  ,לארגן את המערך העירוני  ,בעקבות פירוקה למעשה של העירייה המעורבת  .ועדה זו
מנעה היווצרותו של חלל שלטוני עם תום המנדט  .הוועדה  ,שהפכה בקיץ

1948

לממשל צבאי ,

היתה לאחיזתה השלטונית של הנהלת הסוכנות בירושלים כבר לפני הקמת המדינה 9 .י

אחריות פעילה זו לירושלים לא היתה נטולת רקע רעיוני ותשתית מדינית מתאימה  .אמנם שוב
ושוב הודגשה זהות האינטרסים שבין היישוב היהודי לבין הארגון הבינלאומי ונכונותה האמיתית

של הנהלת הסוכנות לקבל את תוכנית האו " ם  .אך  ,יחד עם זאת  ,הודגש מלכתחילה כי ירושלים
נשארת כשהיתה  ,מרכזו הרוחני  ,הדתי והתרבותי של העם היהודי  ,וכי

:

' אין סידורים סופיים

בהיסטוריה  ,אין גבולות נצחיים ואין תביעות פוליטיות סופיות  ,ועוד יחולו חליפות ותמורות

בעולם '  .ביטוי מעשי לגישה זו אפשר למצוא בהחלטה להשאיר בירושלים את מוסדות ההסתדרות
הציונית והסוכנות  ,את האוניברסיטה העברית ואת הרבנות

הראשית .

20

ההנהגה היתה מוכנה לתת הזדמנות לאו " ם  -אך לא בכל מחיר  ,ואשר למהיר  ,היו דעות
שונות  .בן  -גוריון  ,שהיה נתון רובו ככולו לעשייה הבטחונית כבר מאפריל  -מאי  , 1947הדגיש גם

18

ע

"

ע) ן

על הנזק הבינלאומי שבתיאורים הקשים על הנעשה בירושלים כתב מ ' קומיי ( יועץ בנציגות הסוכנות באו " ם ) אל

ג ' מאירסון ,

ד ' יוסף ול ' כהן ( המזכיר המדיני של המחלקה המדינית כירושלים )  1 ,באפריל  , 1948ראה  :תעודות

מדיניות  ,עמ '

. 547 - 546

החשש היה כי תיאורים קשים מדי יחזקו את מתנגדי החלוקה באו " ם

19

על הקמת ועדת ירושלים ראה  :פרטיכל ישיבת הנהלת הסוכנות בירושלים  21 ,באפריל

20

המינוי של בן  -גוריון לוועדה  21 ,באפריל  , 1948אב " ג  ,תיעוד כרונולוגי
נאום בן  -גוריון בוועד הפועל של הסתדרות העובדים  3 ,בדצמבר , 1947

, 1948

אצ " מ

ובוושינגטון .
; 25 / 2

מכתב

כללי .
ראה

:

תעודות מדיניות  ,עמ '

. 24 - 21

דיון

:

הנהגת היישוב ושאלת ירושלים

7

ל

1

ן

בשאלת ירושלים  ,כמו באזורים אחרים בארץ  ,את עדיפותו של השיקול הצבאי  ,שיקול הכוח  ,על -
פני השיקול המדיני  ,בשעה זו  .גם אם לא זנה עקרונית את ההסכמה לבינאום  ,לא עשה כל מאמץ

לקדם את סיכוייו של האו " ם לעמוד בהחלטותיו  .תמיכה מצא לו בעיקר אצל גולדה מאירסון ואצל
צמרת הפיקוד

העליון .

אישים אחרים בהנהגה כאליעזר קפלן  ,שרתוק  ,ועימם רוב חברי הנהלת הסוכנות וההנהגה
המקומית בירושלים  ,רצו בכל לב בהשלמת הבינאום  .הם חרדו לעתידה של ירושלים  ,וראו
בבינאומה פתרון מניח את הדעת  .אבל יש להבדיל בין ראייתו של שרתוק את המצב מניו  -יורק  ,שם

ישב  ,לבין ראייתם של האישים  ,אשר ישבו בירושלים  .שרתוק גרס כי קיימת התאמה מלאה בין
הצלחת האו " ם בירושלים לבין מימוש מטרות התנועה הציונית בעיר זו  .בעוד שאצל האחרים

בלטה יותר תחושת חוסר האונים מול המתרחש  .כך או כך  ,קבוצת החלוץ של ועדת הביצוע ,
שהגיעה לירושלים

ב 2-

במארס  ,התקבלה בתחושת

הקלה .

ן2

אשר לשאלת הבירה  ,בדצמבר לא שלל בן  -גוריון עקרונית את הצעתם של פרנסי הרצליה
לקבוע אצלם את הבירה

;

בפברואר גרס כי אין לקבוע בירה למדינה היהודית  ,כיוון שהיהודים

אינם יכולים להכיר בבירה אחרת זולת ירושלים ; ובאפריל  ,לאחר נטילת היוזמה בדרך אל העיר ,

רמז על אפשרות כי העיר אכן עשויה בכל  -זאת להיות בעתיד לבירתה של המדינה היהודית .
בראיית מקומה של ירושלים במערכה הצבאית הקדים בן  -גוריון את הסובבים אותו  .כבר
מינואר החל להטיף לצורך בכיבושה של הדרך לירושלים  .על  -פי תפיסתו  ,לא היה כל הבדל ברמה

22

המבצעית  -צבאית בין ריכוזי אוכלוסין יהודיים בשטח המדינה היהודית  ,על  -פי תוכנית החלוקה ,
לבין ריכוזים כאלה מחוץ לשטחה  .הד לגישה זו אפשר למצוא בתוכנית ד '  ,שעיקרה הוראות תכנון

וביצוע לשם השתלטות והגנה על היישוב היהודי בארץ  -ישראל כולה עם סיום

מניתוח התבטאויותיו השונות של בן  -גוריון אפשר להבין כי את מבצע

המנדט .

23

' נחשון ' נכון

היה

עקרונית לבצע כבר בסוף ינואר  ,אלא שדבריו אז באו בעיקר לשם הכנה ולרכישת דעת  -קהל
אוהדת  .במטה הכללי  ,בוועד הבטחון ובהנהלת הסוכנות לא הבינו עדיין כראוי את

דבריו .

1

קשה להצביע על תאריך  ,על יום  ,שבו חלה התפנית  ,שעיקרה למעשה נטישת עקרון הבינאום

ושיבה אל רעיון החלוקה בירושלים  .היה זה תהליך שראשיתו  ,כאמור  ,מיד עם ההחלטה באו " ם ,
וסופו במאי  .נראה כי המצוקה הצבאית הגוברת היא  -היא שדחפה את ההנהגה  ,בראשות בן  -גוריון ,

21

א ' קפלן ( גזבר הסוכנות ומנהל ענייניה המדיניים בירושלים  ,חליפות עם ג ' מאירסון בחורף

) 1948

אל פ '

אסקאראטה ( סגן מזכיר ועדת האו " ם לארץ  -ישראל וראש קבוצת החלוץ שלה )  2 ,במארס  , 1948ראה  :תעודות
מדיניות  ,עמ '
22

.407 - 406

תזכיר מאת ב " צ מיכאלי ( נשיא המועצה המקומית הרצליה ) אל חברי הנהלת הסוכנות והנהלת הוועד הלאומי ,
19

בדצמבר  , 1947ותשובתו של בן  -גוריון  24 ,בדצמבר  , 1947אצ " מ .525 /564 ,

עיתונאי חוץ  4 ,בפברואר , 1948
המדינית כירושלים  21 ,באפריל
23

ראה  :תעודות מדיניות  ,עמ '
, 1948

תכנית ד '  ,ארכיון צה "ל . 854 / 52 /236 ,

, 360

יומן המלחמה  ,עמ ' . 363

הערה

;5

וכן דבריו של בן  -גוריון במסיבת

ודבריו בשיחה עם ראשי המחלקה

,

ג ו) 1

וו//

מוטי גולני

להכרה כי במאבק על ירושלים יכריע הכוח  ,כוהה הצבאי של ה ' הגנה '  .הכרה זו מצאה לה סימוכין
בעובדה שלא הופיע גורם אחר  ,זולת הנהלת הסוכנות  ,שהיה נכון לקבל עליו את הדאגה לקיומה
של האוכלוסייה היהודית

בירושלים .

גם באפריל עדיין לא דחה איש בפומבי את רעיון הבינאום  .לא לנו לנחש את שנאמר אך לא

נרשם  ,או שהיה בבחינת משאלת לב  .הגישה שגרסה הגנה על ירושלים בטקטיקה של התקפה
וכיבוש שטח לא באה עדיין לשנות את הסטטוס המדיני שלה במסגרת חלוקת

ארץ  -ישראל .

התהליך הושלם עם נטילת היוזמה הצבאית והמדינית .
המצוקה הצבאית והמדינית  ,אשר הגיעה לשיא במארס  ,חייבה הערכה מחדש בשאלת ירושלים
כמו גם בשאלות אחרות  .מחשבות  ,רעיונות ותוכניות  ,אשר הועלו בין ינואר למארס  ,תורגמו

לעשייה מתחילת אפריל  .במקביל  ,אם  -כי ללא תיאום של ממש  ,יזמה ההנהגה מתקפה צבאית
בעיר ובדרך אליה  ,ופעלה בתחום המדיני במטרה להביא להפוגה בירושלים ולכפות הסדר  ,בעיקר
בערבות

אמריקנית .

בסוכנות לא ראו כל סתירה בין ההתנגדות הנמרצת לרעיון האמריקני שגרס שלטון של נאמנות
בינלאומית בארץ כולה לבין יישומו בירושלים בנפרד  ,בבחינת מעשה הצלה  .עוד לפני שידע על
ההחלטה בארץ לצאת למבצע ' נחשו , ' 7איים שרתוק באו " ם כי היישוב היהודי יקום ויעשה מעשה

בירושלים בכוחו שלו  .ועדיין לא היתה גם כל סתירה בעיני ההנהגה בין היוזמה הצבאית לבין
חיפוש אחר ערובה בינלאומית להפוגה  ,שמשמעותה  -וזה היה ברור  -הצלת רעיון הבינאום

ברוח החלטת העצרת  .שרתוק ואבא  -הלל סילבר הציגו לממשל האמריקני בוושינגטון תוכנית ,
שעל  -פיה אם יערבו האמריקנים להסדר בירושלים  ,יזכו באהדה בינלאומית רחבה ; לא כן אם יעשו

זאת בשאר חלקי הארץ  .לכן הציעו לאמריקנים שישאירו ליהודים לטפל בענייני המדינה היהודית ,

על  -פי תוכנית החלוקה  ,ושהאמריקנים יקבלו על עצמם את האחריות לעניין ירושלים  .השניים
חתרו לכך שהאמריקנים יוותרו על רעיון הנאמנות בארץ כולה לבד מירושלים  ,ובכך ביקשו גם
לחסוך בכוחות אשר יועברו מירושלים לחזיתות אחרות
באותה

בארץ .

24

עת  ,בארץ  ,הכין בל  -גוריון את הקרקע לסילוק האו " ם ממעורבות בעתידה של ירושלים .

לוועד הפועל הציוני אמר

ב6 -

באפריל כי ' אין אנו סומכים הרבה על העולם עם כנסיותיו  ,עם

הצביעות שבקדושה הנשמעת מפיהם בבואם לדבר על ירושלים  .ירושלים מוגנת על ידי מגינים
ונהגים יהודים  .ירושלים זו אינה פונה אל רגש הרחמנות  ,כי אם לרגש הכבוד והמלהמה '  .עד כאן

ההצהרה  .בחשאי תמך במאמצי שרתוק  ,אף כי  ,צריך לומר  ,לא התעניין בפרטים .

25

ראויה לציון העובדה כי במסגרת הלחצים  ,שהופעלו מירושלים  ,למהר ולעשות מעשה  ,עלתה

גם הצעה לקצר קווים  ,כדי לעשות  ,ראשית  ,להצלתה של העיר העברית  ,דהיינו מערב  -ירושלים ,
על חשבון חלק מן היישובים ואף השכונות המנותקות  .לעמדה זו היו שותפים המחלקה המדינית

ומפקדת המחוז  .בן  -גוריון ושרתוק דחו  -כל אחד לחוד  -רעיונות אלה  .עדיין ניסו להפריד בין
עקרון אי  -הנסיגה מכל נקודה שהיא לבין מרחב האפשרויות במסגרת הסדר מדיני מוסמך  .כך
ע11 2

24

~
25

א " ה סילבר אל צ ' פאהי ( נציג מועצת החירום הציונית -האמריקנית במגעים עם הממשל בוושינגטון  ,לשעבר
איש מחלקת המדינה )  8 ,באפריל  , 1948ראה  :תעודות מדיניות  ,עמ '  . 579 - 578שיחת שרתוק עם לובט וראסק
בוושינגטון  9 ,באפריל  , 1948שם  ,עמ ' . 596 - 591
דברי בן  -גוריון בישיבת הוועד הפועל הציוני בתל  -אביב ,
שרתוק  19 ,באפריל  , 1948ראה  :תעודות מדיניות  ,עמ '

6

. 654

באפריל

, 1948

אצ " מ ,

; 525 /332

בן  -גוריון אל

חיל  -המצב על מוצב הקסטל ( אוקטובר

) 1948

למשל  ,נסיגה שבאה בחשבון במסגרת הסדר מדיני מקיף  ,לא באה עדיין בחשבון כפעולה צבאית-
טקטית ,שלא במסגרת הסדר כזה  .תוך זמן קצר השתנתה תפיסה

זו .

26

בסוף מארס עשה בן  -גוריון שימוש של ממש במעמדו כמצביא עליון ; הוא הציג יעד מערכתי ,
הגדיר אותו  ,וחשוב מזה  -כפה את

ביצועו :

הכוונה כמובן למבצע ' נחשון '  ,שעיקרו נסיון

ההשתלטות על כביש ירושלים  -תל  -אביב  .האם נועץ בחבריו להנהגה  -בהנהלת הסוכנות  ,בוועד
הבטחון או לפחות בשרתוק

?

ככל הידוע לא היתה כל התייעצות כזו  .בן  -גוריון לא רצה עדיין לתת

למבצע משמעות מעבר למשימת ההצלה המיידית  .על  -כן השאיר אותו לדיון ברמה המבצעית

בלבד  .אך עם ההצלחות באפריל אפשר להבחין בראשיתו של שינוי  ,אשר יותר משביטא גישה
אקטואלית  ,ביטא מגמות לעתיד

:

לא שינוי מעמדה המדיני של ירושלים אם תתבצע תוכנית

האו " ם  ,אך גם לא משימת הצלה בלבד  ,אלא נסיון לקבוע את מעמדה של העיר אם האו " ם לא

יעמוד בהחלטה שנטל על עצמו  .ואכן  ,אין למצוא בפקודות למבצעים שנערכו באפריל  -מאי
בירושלים ובדרך אליה ( ' נחשון '  ' ,הראל '  ' ,יבוסי ' ו ' מכבי ' ) הנחיות שאפשר לפרשן כשינוי בוטה
במדיניות המכירה במעמדה הבינלאומי של ירושלים  ,אך היה בהן בהחלט כדי להציב אלטרנטיבה
לאו " ם  ,אם יהיה צורך

בכך .

למאמץ הצבאי הגדול והממושך בירושלים ובדרך אליה היו השלכות על

המדיניות בהמשך .
165

26

בעניין תוכנית קיצור הקווים ראה  :דוד ( שאלתיאל ) אל אמיתי ( בן  -גוריון )  ,דן ( י ' דורי )  ,הלל ( גלילי )  ,ידין ( יגאל ) ,
 28במארס  , 1948את " ה  ,תיקי גלילי  ,מס '  . 25תוכניתו של שאלתיאל לא אושרה  .אך ב  14 -במאי  ,ערב הקמת
המדינה ופלישת צבאות מדינות  -ערב  ,כתב בן  -גוריון ביומנו  ' :העיקר מכה לאוייב ולא שמירה על נקודות '  ,ראה :

יומן המלחמה  ,עמ ' .415

מימין :
למעשה  ,מאי  -יוני

הצעת הסוכנות היהודית לחלוקתה של ירושלים ,

; 1938

משמאל

:

החצויה  ,הלכה -

ירושלים

1948

התחושה כי ' אנחנו ורק אנחנו שפכנו את דמנו להגנתה של ירושלים '  ,הפכה לטענה קבועה

.

בהמשך הוויכוח הבינלאומי על מעמדה של העיר מכאן קצרה היתה הדרך למסקנה המדינית
בדבר מעמדה לא רק הרצוי אלא גם האפשרי של ירושלים עם תום

המלחמה .

נדמה כי פרשת הנסיונות להגיע להפוגה במלחמה כבר בחודשים מארס  -מאי

()17

27

1948

טרם זכתה

להתייחסות נאותה  .יש לה לפרשה זו מקום בניתוח מדיניות ההנהגה בשאלת ירושלים  .סקירת
 הברית  ,מן האו " ם  ,מן הממשלההת חסיתה של ההנהגה להצעות ההפוגה  ,שבאו מארצות
בירושלים ומן הצלב האדום  ,מגלה כי הדרישה לגישה חופשית אל העיר  ,ובתוכה  -אל הרובע
27

כך למשל בדבריו של בן  -גוריון בישיבת מנהלת -העם  12 ,במאי  , 1948ראה  :פרטיכל כהוצאת גנזך המדינה ,
ירושלים  , 1978עמ '

81 - 80

[ להלן

:

מנהלת -העם ] .

היהודי והכותל המערבי  ,היתה עד ערב הפלישה תנאי יציב ובלחי משתנה  .עד  -כדי  -כך שקפלן
הודיע לוועדת ההפוגה הקונסולרית בירושלים כי אין מדובר כאן בתנאי  ,אלא בפועל יוצא  ,טבעי ,

מכל הפסקת  -אש  ,הפוגה או
הללו  .הדיון במנהלת  -העם

שביתת  -נשק .

( הי " ג ) ב 12 -

28

אך ערב הפלישה נסוגה ההנהגה חלקית מן התנאים

במאי עמד בצלה של פלישה ודאית  ,שבה עתיד היה לקחת

חלק גם עבדאללה  .אף  -כי רבים בהנהלה לא נטו לתת אמון בממשותה של ההפוגה

בירושלים ,

הוחלט להסכים לקבלה בתנאים מסוימים  .וזאת על רקע ההכרח לסרב להפוגה בשאר חלקי הארץ

;

שם כרוכה היתה הסכמה כזו בסכנת פגיעה בתוכנית החלוקה  ,ולא היה בה ממילא כדי לעצור את
28

א ' ק פלל אל ז ' ניואנהויס

מטעם

האו " ם ) 29 ,

, Nieuwenhl
) luys

באפריל

, 1948

ראה

:

הקונסול הבלגי בירושלים  ,יושב  -ראש ועדת הה פוגה ה קונס ולרי ת

תעודות מדיניות  ,עמ '

. 701 - 700

 71ך

רי

מוטי גולני

הפלישה עם עזיבת הבריטים  .כיוון שכך  ,רצוי היה להוריד את הנטל  ,לפחות זה של

ירושלים .

במצב דברים זה צריך היה להוציא את המירב מן המצב בירושלים בלי להסתבך באמירות

המובילות למחויבות צבאית  .דהיינו  ,להגיע להסדר שגם אם אינו אופטימלי  ,אזי לפחות יוציא את

העיר ממעגל המלחמה .
המציאות בירושלים באמצע מאי  -ואני אומר זאת בזהירות רבה  -היתה קרובה לתוכניותיה

של הסוכנות משנת . 1937

עובדה זו  ,יחד עם הערכתם הפסימית של גלילי וידין באותה ישיבה ,

בדבר הסיכויים מול הפלישה  ,הביאו את בן  -גוריון לסכם את הדיון בדברים הבאים  ,שיש בהם

משום סגירת מעגל והנחת יסודות למדיניות ממשלת -ישראל בהמשך בשאלת ירושלים

:

אנו מסכימים שפרימאט הסטאטוס  -קוו בירושלים שריר  .ואני מוכרח להוסיף עוד איזה

תנאי מה זה סטאטוס  -קוו

לחזור

לשיח '  -ג ' רח . . .

:

גם להיכנס לקטמון ברשות

ההגנה . . .

ג ' נרליה בידנו  ,הפוסטה בידנו  ,אפ " כ

[ !]

הדרישה שיהיה חופש גישה לכותל המערבי  ,אבל לא נעשה מזה

הערבים לא יוכלו

בידנו .

נעמוד על

תנאי .

להערתה של גולדה  ,כי סטאטוס  -קוו כזה פירושו שליטה ערבית בדרך לרובע היהודי  ,ענה  ' :צריך
ללחוץ על זה  ,אבל בגלל זה לא לעשות מלחמות

בירושלים ' .

29

נדמה כי אותה ראייה כוללת של דרכי המלחמה  ,אשר הביאה את בן  -גוריון ליזום את מבצע
' נחשון '  ,עצרה אותו כעת בירושלים  .אך

היה כאן מקום גם לתפיסה הבסיסית משנת . 1937

כעבור

חודש בלבד  ,עם ההפוגה הראשונה  ,היתה ירושלים מחולקת למעשה בין ישראל לבין ירדן  .המצור

הוסר  ,והחל תהליך בן שנה וחצי  ,שבו ביקשה ממשלת -ישראל  ,ואף הצליחה  ,לקלע מצב זה
ולעשות את ירושלים לבירת

ישראל .
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בן  -גוריון  ,מנהלת -העם  12 ,במאי  , 1948עמ ' . 103 - 102
על פגישתה עם עבדאללה ביום הקודם .

ג ' מאירסון לא היתה חברה במנהלת -העם  ,אך באה לדווח

