יצירתו של עבר  -הירדן הגדול

:

הירדניזציה של הגדה המערבית
אילן פפה

מלחמת

1948

הסתיימה בסיפוחם של חלקים מארץ  -ישראל הבתר  -מנדטורית לממלכת עבר -

הירדן  .למעשה  ,נפל מרכז ארץ  -ישראל לידיהם של ההאשמים  ,ללא קרב  ,כבר בשבוע הראשון של
המלחמה  .החוקר אבי שליים  ,בספרו ' קנוניה מעל נהר הירדן '  ,ואנוכי  ,בספרי ' בריטניה והסכסוך
הערבי  -ישראלי '  ,נסינו להוכיח  ,כי התפתחות גאופוליטית זו נבעה מהתגבשותה של הבנה יהודית -

האשמית  ,ערב המלחמה  ,בדבר הפתרון הרצוי לשאלת ארץ  -ישראל  .לדעתנו  ,עיקרה של הבנה זו

היה הסכמה על חלוקתה של ארץ  -ישראל הבתר  -מנדטורית בין הממלכה ההאשמית למדינה
היהודית העתידה לקום  .בעקבות החלטת עצרת האו " ם מנובמבר

1947

על חלוקתה של ארץ -

ישראל לשתי מדינות  ,יהודית וערבית  ,הסכימו ההאשמים והיהודים  ,כי מרבית החלק אשר יועד

למדינה הערבית יצורף לעבר  -הירדן .

לעומתנו  ,גורסים

חוקרים אחרים  ,ביניהם מרדכי גזית ושבתי

טבת  ,כי המגעים בין הסוכנות היהודית והמלך עבדאללה הסתיימו בלא כלום  ,וכי עיצובה של מפת
ארץ  -ישראל הבתר  -מנדטורית הוא פרי מהלכי המלחמה ותו לא .

ן

כך או כך  ,בין אם מתוך הסכמה עם המדינה היהודית ובין אם כתולדה של מהלך המלחמה ,
מצא עצמו בית המלוכה ההאשמי שולט בחלקים נרחבים של ארץ  -ישראל ועל אוכלוסייה

פלסטינאית גדולה  .תוכניותיו הראוותניות של האמיר עבדאללה  ,אשר התפרסמו ברבים בתחילת

שנות הארבעים  ,מלמדות  ,כי השתלטות על כל ארץ  -ישראל או על חלקים ממנה היתה תמיד
משאת  -נפשו  .שאיפתו היתה ליצור ישות פוליטית בהנהגתו  ,אשר תכלול את עבר הירדן  ,סוריה ,

לבנון וארץ  -ישראל  .ללא התפשטות טריטוריאלית כזו חש עבדאללה  ,כי ממלכתו לא תזכה להכרה
בינערבית ולא תוכל להתקיים  ,אלא  -אם  -כן תמשיך להסתמך על תמיכה בריטית מאסיווית  ,תמיכה
אשר פגעה קשות במעמד עבר  -הירדן בעולם

הערבי .

חלום סוריה הגדולה נגוז בשלהי מלחמת  -העולם השנייה  ,כאשר התברר כי בריטניה לא תתן

ידה למימוש חזונו של עבדאללה  .אך  ,לעומת זאת  ,כיבוש חלק מארץ  -ישראל טמן בחובו הזדמנות
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' יומרת האוביקטיביות וכשלונה  .שם .
'

. ] 989

' החדשים '

באפריל 1989
]8

(

;

,

להיסטוריונים ' הישנים '  .וראה

ב ' מוריס  ' ,ההסטוריה

במאי 989

] ;

"

והתעמלנים ' ,

ש ' טבת  ' ,ההסטוריונים

שם ,

ש ' טבת  ' ,יונים פורחות וארנבות

9

במאי

 ; ] 989א ' פפה ,

צבעוניות ' ,

שם  19 ,במאי
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אילן פפה

ליצירת ישות פוליטית חדשה  ,הלא היא עבר  -הירדן הגדול  .במאמר זה ננסה

היסטורית

לבחון

נדירי
את המאמץ ההאשמי לשנות את זהותו של אותו חבל  -ארץ אשר סופח לממלכתם  ,חבל  -ארץ

אשר נכלל בשטח המדינה שהועיד האו " ם לפלסטינאים  ,ואשר כונה בתקופה ההיא Arab
Palestine

;

פלסטין הערבית  .בשנת

1949

החלו הירדנים והבריטים להשתמש במונח ' הגדה

המערבית '  .במובן מסוים זהו אפוא סיפור יצירתה של ישות גאופוליטית חדשה במזרח  -התיכון ,
אשר עתידה טרם הוכרע עד ימינו אנו  -הגדה

המערבית .

המאמץ הירדני להפוך את הגדה המערבית להאשמית  ,דהיינו את ממלכת עבר  -הירדן לירדן

הגדולה  ,לא לווה בדיון פילוסופי על שאלת זהותה של הממלכה המורחבת  .בין השאר משום צרות
מבטם של ראשי המדינה  ,וייתכן אף משום שמרבית אנשי הרוח והמדינאים  ,הן בעבר  -הירדן והן
מחוצה לה  ,קיבלו את העדיפות המכרעת של מרכיב הזהות הערבי הכולל ( ' 2ומי ' ) על  -פני המרכיב
הטריטוריאלי

( ' נטני ' ) .

שאלות אלה הטרידו אישים מעטים בלבד באזורנו  ,ביניהם  ,סר אלק קירקברייד  ,הנציג הבריטי

בעמאן  ,ומשה שרת  ,שר  -החוץ הישראלי  .המלך עבדאללה ואנשיו התרכזו בהיבטים המעשיים של
תהליך שילובה של הגדה בעבר  -הירדן  ,ולא נתנו דעתם להשלכות מרחיקות  -הלכת  ,ההיסטוריות
או הפוליטיות  ,של צעד זה  .מכאן שראייתנו ההיסטוריוגרפית את תהליך הסיפוח '  ,כמאמץ לשינוי
זהותה של הגדה המערבית  ,אינה תואמת את נקודת מבטו של בית המלוכה ההאשמי  ,ובראשו

עבדאללה  .שני טעמים עימנו לבחינה זו של תהליך הסיפוח  .די אם נאמר כי מעמדו המיוחד של
קירקברייד בירדן וחלקו המכריע במימוש תוכנית הסיפוח מצדיקים דיון היסטורי מעמיק בסוגיית
הזהות החדשה לירדן הגדולה  .מרבית זמנו ומרצו של האיש הוקדשו לנדשא זה  .יתרה מכך ,
פעולותיו וויכוחיו עם המלך עבדאללה אודות הסיפוח נגזרו מהשקפותיו וממסקנותיו לגבי זהותה
של הממלכה המורחבת  .אך  ,מלבד זאת  ,שאלת הזהות הפוליטית של הגדה היא שאלה היסטורית
ואקטואלית מאז

1948

ועד היום  .היסטוריון הרוצה לדון במערכת היחסים המשולכות של ישראל ,

ירדן ותושבי הגדה  ,מן הראוי כי יקדיש את דיונו הן לתקופה המעצבת  ,שבה נוצרה הגדה כישות
גאופוליטית  ,והן להשלכותיו של סיפוח אזור זה לירדן על הסכסוך בכללו ועל הממלכה ההאשמית
בפרט .
תהליך הסיפוח החל מיד עם פרוץ הקרבות בין ישראל למדינות  -ערב

ב 15 -

במאי . 1948

מאותו

רגע החלו ראשי החצר ההאשמית לפעול בד  -בבד בשני כיוונים עיקריים  .ראשית  ,פעלו להשגת
לגיטימציה בינלאומית ואזורית

לסיפוח .

ובמקביל  ,עשו כל אשר לאל ידם לביטול הביטריים

והסממנים של הזהות הפלסטינאית העצמית בשטחים שסיפחו  .ברצוננו לבחון את פעולתם של
ההאשמים בשני כיוונים אלו  ,ולדון במשמעות המאמץ ההאשמי ובתוצאותיו מבחינת עתידן של
ירדן ושל התנועה הלאומית
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הפלסטינאית .

המאבק על חוקיות הסיפוח  :הזירה הבינלאומית
בזירה הבינלאומית התמקד המאמץ ההאשמי בנסיון לשנות את תוכנית החלוקה של האו " ם
מנובמבר  . 1947האו " ם עצמו שקל שינויים מרחיקי  -לכת בתוכנית  .דחייתה של התוכנית על  -ידי
הערבים ופרוון המלחמה שכנעו רבות מחברות הארגון  ,כי פתרון החלוקה של נובמבר  1947לא

ממול

:

הפגנה בקהיר לאחר החלטת האומות המאוחדות מן

ה 29 -

בנובמבר

1947

4י

אילן פסה

היה בר  -מימוש  .לפיכך  ,החליטה מועצת  -הבטחון  ,מיד לאחר פרוץ הקרבות  ,לשלוח לאזור מתווך ,

אשר תפקידו יהיה להעלות תוכניות חלופיות  .הרוזן פולקה ברנדוט  ,אשר מונה לתפקיד זה
במאי

, 1948

המציאות

ב 20 -

הציע תוכנית משלו כבר ביוני אותה שנה  .הוא תמך בעקרון החלוקה  ,אך קבע כי

הדמוגרפית

ומאזן

הצבאיים

ההישגים

בשדה

הקרב

שינוי

מחייבים

במסגרת

הטריטוריאלית של תוכנית החלוקה  .למזלם של הירדנים  ,שני הצדדים דחו הצעות אלו  ,והמתווך
שב לאזור בחיפוש אחר תוכנית נוספת  .בלחצם המאסיווי של הבריטים  ,בעלי בריתם העיקריים של
הירדנים  ,קבע ברנדוט  ,בספטמבר

, 1948

כי הפתרון הטוב ביותר לסכסוך הוא

ישראל הערבית עם השטח של עבר  -הירדן ' .

:

' למזג את ארץ -

2

הנסיבות הטרגיות שבהן מצא המתווך את מותו הפכו את מסקנותיו  ,אשר במקורן היו בגדר
המלצות בלבד  ,לתוכנית סופית וברורה מטעם האו " ם  .רעיונותיו של ברנדוט נתפסו בעולם
כצוואה  ,ואף שלא הועמדו במבחן ההצבעה או ההחלטה באו " ם  ,הם העניקו לגיטימציה

בינלאומית לסיפוח הגדה  .בסיועה של לונדון הצטרפה גם ארצות  -הברית  ,אם  -כי באופן לא רשמי ,
לאלה שחייבו את רעיון עבר  -הירדן הגדול כפתרון הטוב ביותר לסכסוך הערבי  -הישראלי ; פתרון

אשר צירף את החלקים הערביים של ארץ  -ישראל לעבר  -הירדן  ,ולא התבסס על רעיון החלוקה
לשתי מדינות  ,ערבית ויהודית  .אך מגמה מבורכת זו  ,מנקודת מבטה של עמאן  ,לא התמידה זמן
רב .
שנת

1949

נפתחה בנסיון של האו " ם להמשיך את עבודתו של המתווך  .בד  -בבד עם חתימת

הסכמי שביתת  -הנשק בין ישראל למצרים  ,ירדן  ,לבנון וסוריה  ,המשיך האו " ם במלאכת

התיווך .

את מקומו של ברנדוט תפסה ועדת הפיוס לעניין ארץ  -ישראל  .ועדה זו כינסה מפגש של כל
הצדדים המעורבים בסכסוך בעיר לוזאן בשוויץ באביב

. 1949

נשיא ארצות  -הברית  ,הארי טרומן  ,ומחלקת  -המדינה נסוגו בחודשים האחרונים של שנת

1948

מתמיכה בהצעותיו הסופיות של ברנדוט  .טרומן עשה זאת מתוך רצון לשמור על תמיכת יהודי

ארצות  -הברית בו במערכת הבחירות של דצמבר

, 1948

ואילו מחלקת  -המדינה מעולם לא גילתה

התלהבות רכה לרעיון עבר  -הירדן הגדול  .בשל ההשפעה המכרעת שהיתה לאמריקנים בוועידת
לוזאן  ,לא שימשה תוכנית ברנדוט בסיס לדיונים  ,ובמקומה הוצבה החלטת עצרת האו " ם מדצמבר
 , 1948אשר חזרה על תמיכה ברעיון החלוקה  .ההסדר הטריטוריאלי  ,אשר החל להסתמן בוועידה ,

התבסס  ,לפיכך  ,על חלוקתה של ארץ  -ישראל לשתי מדינות ; פתרון אשר סיכן את המשך שלטונה

של ממלכת עבר  -הירדן

בגדה .

אך לא רק בנושא הטריטוריאלי ערער האו " ם על חוקיות הנוכחות ההאשמית בארץ  -ישראל
הערבית  .אחד הנושאים העיקריים שנדונו בוועידת לוזאן היה גורלם של הפליטים  .הפתרונות אשר

הועלו על  -ידי חברי ועדת הפיוס קשרו את עתיד ארץ  -ישראל הערבית עם גורלם של הפליטים
הפלסטינאים  .גם בכך סטתה ועידת לוזאן מההנחות העקרוניות שעליהן התבססו המלצות המתווך
ברנדוט  .ברנדוט  ,כמו מרבית הגורמים בסכסוך  ,הבדיל בין שתי קבוצות פלסטינאיות  .הקבוצה
1 66

הראשינה היתה זו של התושבים המקומיים  ,אשר מצאו עצמם עם תום הקרבות תחת שלטון ירדני ,
מצרי או ישראלי  .עתידם של תושבי קבע אלו נקבע על  -ידי פעולות חד  -צדדיות או משותפות של

2

המלצת הרוזן ברנדוט ,

18

בספטמבר

, 1948

ארכיון האו " ם  ,תיק . 4638
!

מחנה פליטים בצפון -
לבנון ( חורף ) 1948

שלוש מדינות אלו  .הקבוצה שנייה היתה זו של הפליטים אשר גורלם לא נדון באופן ישיר על  -ידי
שלוש המדינות הללו כי  -אם הועבר לטיפולו של האו " ם  .מצב זה לא עורר כל מורת  -רוח בשלוש

המדינות  ,נהפוך הוא  ,ברצון רב הועבר הטיפול בנושא הכאוב לגוף חיצוני  .אך בלוזאן התברר כי
המומחים האמריקנים לענייני הפליטים תומכים בפתרון אשר יאפשר ליישב את מרביתם בארץ -
ישראל הערבית  .ועדת הפיוס הציעה לאפשר למספר ניכר של פליטים

( 250 , 000

מתוך

כ ) 750 , 000 -

לשוב לשטח שתחת שליטת ישראל  ,ואת השאר ליישב מחדש בירדן ובסוריה  .במקרה שכזה היתה

עבר  -הירדן הגדולה כוללת בתוכה ריכוז גדול של פלסטינאים משתי הקבוצות  ,תושבי הקבע

והפליטים  .בירדן ובגדה המערבית ביחד התרכזו כ  60 % -מן הפליטים  ,בנוסף לאוכלוסייה גדולה
של תושבי קבע  3 .אם  -כן  ,פתרון משולב לבעייתן של שתי הקבוצות גם יחד היה מותיר את מרבית
תושביה הערבים של ארץ  -ישראל המנדטורית תחת שלטון האשמי  .האו " ם אף שקל להוסיף לכך

את מרבית פליטי רצועת  -עזה  ,תוספת שהיתה הופכת את תושבי עבר  -הירדן ההאשמי למיעוט חסר

משמעות מספרית וייתכן אף חסר כוח פוליטי כדי לשלוט בירדן הגדולה .
התוכנית זכתה בזמנה לאהדה עולמית  ,משום שהיוותה פשרה הגיונית בין העמדה הערבית ,
שדרשה רפטריאציה ( שהרי יישוב הפליטים בירדן פירושו יישובם בתחום

פלסטין ) ,

לבין הדרישה

הישראלית ליישובם מחדש של הפליטים בארצות  -ערב  .בין קירקברייד לעבדאללה נתגלעו חילוקי
דעות מהותיים בשאלה כיצד יש להגיב על תוכנית זו  .קירקברייד

ניסה  ,במאמץ ניכר ולא תמיד

בהצלחה יתרה  ,למנוע מן המלך להביע נכונות ליישב הפליטים בירדן  .עבדאללה גרס מדי פעם

בפומבי כי ארצו מוכנה ומסוגלת לקלוט מספר רב של פליטים  .קירקברייד  ,לעומתו  ,שוכנע כי כל
תוכנית יישוב מחדש של הפליטים  ,שתיושם בירדן  ,תביא לחיסולו של המשטר ההאשמי ,
3

המקור הטוב ביותר למספרי הפליטים בירדן הוא סקר  ,אשר נערך עבור משרד  -החוץ הבריטי  ,והוצא לאור על -

ידי המכון המלכותי ליחסים בינלאומיים  ,ראה

1949
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ולפלסטיניזציה של ירדן  .ואכן הנתונים הדמוגרפיים מאשרים חשש

זה .

4

בסופו של דבר  ,הצליח

קירקברייד להביא לסיכול התוכנית  .גם בישראל התנגדו לפתרון זה  ,והציעו בתמורה ליישב את כל
הפליטים בסוריה

ובעיראק  .י

הצעה זו התקבלה על דעתה של ממשלת הוד  -מלכותו  ,אך היתה

לצנינים בעיני מחלקת  -המדינה האמריקנית .
מכל מקום  ,קירקברייד הצליח לגייס תמיכה מצד ממשלתו בעמדתו  ,בשל פחדה של בריטניה
ממדינה פלסטינאית עצמאית או מירדן פלסטינאית  .שכן בלונדון לא היה כל ספק כי בשתי ישויות

אלו ישלוט המופתי לשעבר  ,חאג ' אמין אל  -חוסייני  ,אויבה המושבע של בריטניה מאז

. 1937

בסופו  -של  -דבר  ,ובלחצם של הבריטים  ,משכו האמריקנים את ידם מכל נסיון למצוא הסדר של
קבע לבעיית הפליטים  ,והאו " ם הסתפק בהקמת אונר " א

:

סוכנות הסעד של הארגון אשר כשמה כן

היא  -סוכנות המטפלת בבעיות הרגע  ,כגון סעד ותעסוקה  ,ואינה דנה בפתרון של קבע לבעיית
הפליטים .
ועידת לוזאן  ,אשר נועדה לדון במכלול השאלות של פתרון טריטוריאלי והסדר לעניין
הפליטים  ,התפזרה חודשים ספורים לאחר כינוסה  .חוסר נכונותם של כל הצדדים להתפשר הביא
לסיום מהיר של

הוועידה .

ועדת הפיוס עצמה המשיכה לפעול מספר שנים  ,אך הקהילה

הבינלאומית לא פסקה יותר  ,בכל פורום שהוא  ,את דינה בשאלת הפתרון הרצוי לסכסוך  .וכך הוסר

בגדה .

האיום הבינלאומי הרציני ביותר לריבונות ההאשמית

חשוב להדגיש כי פרט לבריטניה ופקיסטן לא הכירו אומות העולם  ,הכרה דה  -יורה  ,בשלטון
ההאשמי בגדה  .כל אשר מעצמות המערב הסכימו לעשות הוא להכליל את הגדה המסופחת בשטח

שאליו מתייחסת ההצהרה המשולשת של מאי  . 1950הצהרה זו העניקה ,

כזכור  ,הכרה אמריקנית ,

בריטית וצרפתית לסטטוס  -קוו הגאופוליטי במזרח  -התכון  .כפי שהתברר במרוצת השנים שלאחר
מלחמת

, 1948

החלטות האו " ם  ,או כל פורום בינלאומי אחר  ,היו בעלות חשיבות מועטה למדינות

האזור  .עיצובה של מערכת גלובאלית דו  -קוטבית החליש את משמעותה של הלגיטימציה

העולמית  .קיומן של ישויות פוליטיות היה קשור יותר בנאמנות לאחד הגושים במלחמה הקרה
מאשר בהכרה בינלאומית  .בשנות הסיפוח לא היה לאיש ספק כי עבדאללה נמנה עם המחנה
המערבי .
בזירה האזורית שאפו ההאשמים למימושן של שתי מטרות מנוגדות  ,אשר השגת אחת מהן
הכבידה על מימוש האחרת  .המלך עבדאללה חיפש  ,ללא לאות  ,הבנה ישראלית לרעיון ירדן
הגדולה  ,ואילו ממשלתו והנציג הבריטי בעמאן קיוו לזכות בהכרה ערבית בסיפוח הגדה
המערבית .

הזירה האזורית  :חימוש אחר הכרה ישראלית
חוקרים רבים כבר נתנו דעתם למדיניות יוצאתלהדופן של עבדאללה כלפי היישוב היהודי בארץ -

ע, ,:-
-

4

'

הנציגות הבריטית בעמאן דיווחה בסוף  , 1949כי בגדה המזרחית יש  94 , 000פליטים  ,ובמערבית . 394 , 000 -
בדין  -וחשבון של משלחת החקר של האו " ם דווח על מציאותם של כ  750 , 000 -פליטים פלסטינאים במזרח -

התיכון בקיץ

. 1949

ראה דו " ח הנציגות בעמאן  ,דצמבר

2 , 1949

בינואר

; 1950

.
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לעמדת בן  -גוריון ראה  :ג ' ריכלין וא ' אורן ( עורכים )  ,דוד בן  -גוריון  :יומן המלחמה  ,תל  -אביב תשמ " ג  ,ג  ,עמ '

. 777 - 776

יצירתו של עבר  -הירדן הגדול

ישראל  ,מדיניות אשר חתרה להשגת הבנה עם הסוכנות היהודית על חלוקתה של ארץ  -ישראל  .את

שורשיה של מדיניות מיוחדת זו ניתן למצוא  ,ללא ספק  ,כבר בתחילתו של המנדט הבריטי  .בשלהי
המרד הערבי הגדול בארץ  -ישראל התברר כי בית המלוכה ההאשמי מוכן לשקול בתנאים מסוימים

את הקמתו של בית לאומי יהודי בארץ  -ישראל  .אחיו הצעיר של עבדאללה  ,פייצל  ,הביע נכונות זו

בפגישה המפורסמת עם חיים ויצמן בינואר . 1919

עבדאללה  ,כאחיו פייצל לפניו  ,לא שאף

למלחמת חורמה ביהודי ארץ  -ישראל  ,וקיווה להגיע להבנה שתשרת את האינטרסים של ממלכת
עבר  -הירדן אשר לא כללו בהכרח שליטה על כל ארץ  -ישראל המנדטורית  .בהתקרב עת סיומו של
המנדט  ,גבר חששו של עבדאללה מכינונו של הסדר פוליטי אשר לא יכלול את עבר  -הירדן  .ואכן ,

הבנה יהודית  -פלסטינאית היתה נוטלת משליט עבר  -הירדן את האפשרות להתערב בנעשה בארץ -
ישראל  -מצב בלתי נסבל מבחינה האשמית  ,משום שקבוצות פוליטיות חשובות בצד היהודי

כללו את עבר  -הירדן בטריטוריה הלאומית שלהן  ,ומשום אופיה המיליטנטי של התנועה
הפלסטינאית  .אך  ,לדעתנו  ,יותר מכל פחד המלך מכוחם של היהודים  .עבדאללה חשש  ,כי מלחמה
ערבית עם הישות היהודית עלולה להסתיים בנצחון סוחף יהודי  ,שלא ייעצר דווקא על גדות נהר -

הירדן  .כאמור  ,על  -פי הבנתנו  ,היתה זו מדיניותה של הסוכנות היהודית ערב המלחמה אשר
אפשרה את כיבושה של הגדה המערבית על  -ידי עבר  -הירדן  .השליט ההאשמי נזקק כעת להכרה
ישראלית בסיפוח הגדה  ,משום שאותה הבנה ערב המלחמה היתה בלתי כתובה  ,ולפיכך בלתי
מחייבת  .החל משנת

1946

ועד לסיום תהליך הסיפוח ניתן להבחין בשלושה סימני  -דרך במאמץ

הירדני לזכות בהבנה ואולי אף בהסכמה ישראלית לסיפוח הגדה  .ראשית  ,ההבנה הבלחי כתובה
ערב המלחמה
בסיפוח הגדה

;

;

שנית  ,הסכם שביתת  -הנשק מאפריל

1949

עם הכרה ישראלית כתובה ורשמית

ולבסוף  ,בפברואר  , 1950נכונות ישראלית לחתום על חוזה שלום  ,אשר חיזק את

המחויבות הישראלית לא לפעול נגד הממלכה המורחבת  .בזירה זו פעל המלך כמעט לבדו  ,וזכה
להישגים בכל הקשור להסכם שביתת  -הנשק  ,אך נכשל כשלון חרתן בכל הנוגע לאפשרות של
שלום

ישראלי  -ירדני נפרד .

רק פעמים ספורות במשך השנים

1950 - 1948

התערערה הנכונות הישראלית להכיר בסיפוח

הגדה  .כך היה בספטמבר  , 1948כאשר דוד בן  -גוריון שקל מחדש את מידת המחויבות הישראלית
להסכם הבלתי כתוב עם עבדאללה  .ראש  -הממשלה הציע לממשלת ישראל הזמנית לכבוש חלק

מהגדה בתגובה על המצור על ירושלים  .הצעתו נדחתה  ,כזכור  ,ברוב קולות על  -ידי הממשלה  .אך
פרט לכך דבקו הישראלים בהסכם עם ההאשמים לאורך התקופה הנדונה  .מטעמים טקטיים נהגו

הנציגים הישראלים במשא  -ומתן על שביתת  -הנשק לאיים על בני שיחם הירדנים בביטול ההכרה
הישראלית בסיפוח הגדה  .איום זה גרם  ,לבסוף  ,למלך לוותר על חלק מהגדה ( המשולש
 . 1949 .אך .אביעה
תמורת הכרה ישראלית בסיפוח ; הכרה המצוינת בהסכם שביתת  -הנשק מאפו ל

הקטן )

,

ישראלית זו אינה מהווה  ,לדעתנו  ,נסיגה מן ההבנה עם עבר  -הירדן  .ראשי הצבא הישראלי סברו  ,כי
בלי שליטה ישראלית על ואדי  -ערה לא ניתן יהיה להגן על גבולה המזרחי של ישראל .

המאמץ בזירה זו גרם למתחים פנים  -ירדניים  ,כאשר העמדה המתנגדת לזו של המלך  ,עמדתם
של ראש  -הממשלה ורוב חברי הקבינט ההאשמי  ,נבעה הן משיקולים מדיניים מציאותיים ( חשש

מן התגובה בעולם הערבי )  ,והן מתוך התחשבות בכוחה של האופוזיציה הקולנית למדיניותו של

המלך  ,אשר החלה להישמע בקרב אישים בולטים בגדה המערבית  .כזכור  ,סיפוח הגדה הביא עמו
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צירופה של אוכלוסייה פלסטינאית גדולה לממלכה  .היתה זו אוכלוסייה בעלת תודעה פוליטית

גבוהה  ,אשר היוותה רוב בממלכה המאוחדת  ,ועל  -כן יכלה לעורר התנגדות לתוכניותיו של המלך

עבדאללה  .השרים השונים בממשלה הירדנית  ,קירקברייד והרחוב הפלסטינאי מנעו מן המלך
לחתום על הסכם שלום פומבי ופורמלי עם ישראל

;

הסכם אשר היה גורם לסילוקה של ירדן מל

הליגה הערבית  .עבדאללה חפץ בהסכם זה  ,למרות הסיכונים הרבים הכרוכים בו  ,משום שהאמין
כי לא ניתן יהיה להשלים את תהליך הסיפוח ללא מחויבות ישראלית נחרצת יותר מזו אשר הובעה
בהסכם שביתת  -הנשק  .בנוסף לכך  ,קיווה  ,כי הסכם שלום עם ישראל יחזק את מעמדו ויעלה את

קרנו בזירה הבינלאומית  .היסטוריון פחות ציני מאתנו יטען ודאי כי המלך חיפש שלום  ,משום
שמצב זה היה עדיף בעיניו על המשך

הסכסוך .

כך או כך  ,ישראל לא הציבה מכשולים בדרכו של המלך ; אחרי הכל  ,רק בזכות הישראלים
נוצרה ירדן הגדולה  .אך עבדאללה חשש מל הישראלים יותר מאשר כל גורם אחר  .לעומת זאת ,

ראש  -ממשלתו לאורך מרבית התקופה  ,תוופיק אבו אל  -הודא  ,ושרי הממשלה  ,כמו גם קירקברייד ,
הקדישו את מרבית מרצם להדיפת הביקורת הכלל  -ערבית לסיפוח  .עיקרו של המאמץ הירדני כלפי
העולם הערבי היה במאבק על הזכות לייצג את הנושא הפלסטינאי בליגה הערבית  .הפעולות
הירדניות נגדו את החלטות הליגה  ,ולעיני כל בלט ההבדל בין מדיניותה של מצרים  ,שגם היא
שלטה בחלק מפלסטין  ,לבין המדיניות הירדנית  .בעוד מצרים הקימה בעזה משטר כיבוש צבאי ,
והותירה את שאלת הריבונות פתוחה  ,הרי ירדן החילה את ריבונותה על אותו שטח מפלסטין אשר

כבשה מבלי לקבל אישור פאן  -ערבי לכך  .ברי לנו כיום  ,כי מצרים נהגה כפי שנהגה עקב אינטרסים
תוופיק פאשא אבו אל -
הודא  ,ראש ממשלת ירדן
ב 1949 - 1948 -

פנימיים לחלוטין  ,אך פעולותיה לא סתרו את הקונסנזוס הערבי בשאלת ארץ  -ישראל  ,בעוד ירדן
פעלה בניגוד גמור

לו .

אתגר בינערבי ומענה האשמי

:

המאבק על הזכות לייצג

את הפלסטינאים

המאבק על הזכות לייצג את הפלסטינאים התנהל ברובו בין חברות הליגה

הערבית  ,ורק לעתים

רחוקות השתתפו בו הפלסטינאים עצמם  .הגוף אשר ייצג את ערביי ארץ  -ישראל  ,הוועד הערבי

העליון במתכונתו העצמאית הקודמת  ,חדל להתקיים ב  , 1946 -והוחלף על  -ידי גוף שיסדה הליגה

הערבית ( ' החזית הערבית העליונה ' ) .

בעקבות התבוסה בשנת

1948

התערער מעמדה של

המנהיגות הפלסטינאית עוד יותר  ,והלך מדחי אל דתי  .מצבם העגום של הפלסטינאים השתקף
בהתייחסות הכללית באותם ימים לשאלת ארץ  -ישראל  .בתקופה הנדונה לא דיבר איש על הבעיה
הפלסטינאית

) ~ ( the Palestinian question

היתה הבחנה בין שאלת ארץ  -ישראל

) the question

 ~ ( Of Palestineדהיינו השאלות הנוגעות לשטח ולריבונות  ,לבין בעיית הפליטים הפלסטינאים ,
שלא נתפסה במהותה כבעיה פוליטית כי  -אם אנושית  .בגלל התיחסות זו לא הכירו בפלסטינאים
כצד של ממש בסכסוך או כתנועה לאומית  ,שיש להתחשב בעמדותיה
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ובשאיפותיה .

ביתן להצביע על שתי סיבות להתפתחות זו  .הסיבה האחת היא יחסם של כל הצדדים המעורבים
בסכסוך לרעיון המדינה הפלסטינאית  .ארצות  -ערב  ,מלבד ירדן  ,דבקו לכאורה ברעיון המדינה

הפלסטינאית האוניטרית  ,ואף יצאו למענו למלחמה  .אך טיב ההכנות  ,גודל הצבאות והנכונות
המהירה של המנהיגים הערבים לחתום על הסכמי שביתת  -הנשק עם ישראל מעידים על התייחסות

דו  -ערכית כלפי קיום פלסטינאי נפרד  .התייחסות זו נבעה לא רק מחוסר הרצון והעניין בלאומיות

יצירתו של עבר  -הירדן הגדול

הפלסטינאית  ,כי  -אם גם מההתייחסות הכוללת לנושא קיום לאומי נפרד  .ניתן להבחין בהתייחסות
דומה של סוריה ללבנון ושל מצרים לסודאן  .רק בשנת  , 1949במסגרת ועידת לוזאן הביעו ארצות -

ערב נכונות להכיר ברעיון החלוקה על  -פי החלטת העצרת הכללית מנובמבר  . 1947אולם  ,מאחר

שוועידה זו לא מוצתה עד תומה על  -ידי הצדדים  ,קשה לאמוד את כנותה ועמידותה של עמדה זו .
ישראל  ,אשר לכאורה קיבלה את רעיון קיומה של מדינה עצמאית פלסטינאית לצדה  ,חתרה
למעשה להסכם עם ירדן  ,ובאישורה של בריטניה פעלו כל השלוש למניעת הקמתה של מדינה
שלישית בין הירדן לים  ,וזאת על  -ידי סיפוח המדינה הפלסטינאית לעבר  -הירדן  .הסיבה השנייה
היא מצב
ואמצעים

התנועה הפלסטינאית עצמה בשנת . 1948
להצגת עמדה אחידה  ,עצמאית וברורה  .היא נהנתה רק מתמיכה מועטה בעולם הערבי .

תנועה זו היתה חסרת כל כוח פוליטי ממשי

גורלם של הפלסטינאים נחרץ אפוא על  -ידי מצרים ועבר  -הירדן  ,אשר זכו בחלקים מארץ -
ישראל

הבתר  -מנדטורית .

משרד  -החוץ הבריטי סבר  ,כי ההגיון הפוליטי חייב שיתוף  -פעולה

האשמי  -מצרי בקביעת הריבונות על מה שנותר מארץ  -ישראל הערבית או מכל שטח נוסף אשר

יצורף לה כתוצאה מהסדר עתידי  .אך היחסים הרעועים בין פארוק לבין עבדאללה  ,מצד אחד ,
והמחויבות של הליגה הערבית  ,שאותה הנהיגה מצרים  ,לנושא הפלסטינאי  ,מצד אחר  ,לא אפשרו

הבנה שכזו  .מה עוד שעבדאללה עצמו העדיף הסכם עם הישראלים על  -פני התפייסות עם המלך
המצרי  .וכך זכו הגופים והאישים אשר נותרו נאמנים לרעיון העצמאות הפלסטינאית לתמיכה

מצרית במאבקם כנגד רצונה של ירדן לכפות את ריבונותה על הגדה המערבית  .במשך שנתיים
ויותר ניהלה מצרים ויכוח פומבי עם ירדן במוסדות הליגה הערבית  ,הקימה גופים ייצוגיים
פלסטינאיים  ,וניסתה לגרור את אחיותיה בליגה לחרם כללי על הממלכה

ההאשמית .

את המאבק של ירדן מול המצרים והליגה ניהלו ראש הממשלה  ,אבו אל  -הודא  ,והנציגים
הבריטים ברחבי המזרח  -התיכון  .המלך עצמו גילה התעניינות מועטה בדיונים בליגה ; הוא העדיף

להגיב על החלטות הארגון במעשים ולא במלים  .וכך  ,כל החלטת ליגה בנושא עתידה של פלסטין
או הפלסטינאים הביאה בעקבותיה צעד האשמי נוסף לביסוס שלטונו

בגדה .

לנוחות הדיון חילקנו את תקופת המאבק על הייצוג לשלוש  .השלב הראשון היה בזמן המלחמה

עצמה  ,והסתיים בהקמת ממשלה פלסטינאית בעזה  .בעקבותיו בא השלב השני  ,ובו שורה של
צעדי תגובה ירדניים  ,והבולט שבהם הוא כינוס ועידת יריחו  .המאבק הסתיים בהחלטה ירדנית
לערוך בחירות משותפות בשתי הגדות ובנסיון מצרי כושל לסלק את ירדן

מן הליגה בעקבות כך .

מפרוץ המלחמה ועד הקמת ממשלת כל  -מלסטין ( מאי  -דצמבר

) 1948

תיאום העמדות בין עבר  -הירדן לישראל  ,ערב המלחמה  ,אפשר לעבדאללה להכין עצמו היטב
ובאופן קפדני למאבק על ייצוג הפלסטינאים בעולם הערבי  ,וזאת ללא ידיעתן של ארצות  -ערב

וללא התחשבות בעמדתן  .נטייתו הראשונית של עבדאללה היתה להכריז בשלב התחלתי של

הקרבות על אי הכרתו בגופים הפלסטינאיים הקיימים  ,ובעיקר בוועד הערבי העליון  .קירקברייד

הצליח לשכנע את המלך להימנע מצעד שכזה  ,בטענה שהדבר יחרה לעיראקים בעלי  -בריתו .
למרות זאת  ,עבדאללה הניח  ,שלא כקירקברייד  ,שתנאי הכרחי להצלחת תוכניתו הוא ביטול מהיר

ככל האפשר של ביטויים פלסטינאיים עצמאיים בנה המערבית ומחוצה לה  .מכאן התעסקותו

ולן

אילן פפה

המתמדת בבניית תשתית ארגונית חלופית בגדה המערבית  ,וחששו מפני פעולותיו ומדיניותו של
הוועד הערבי העליון במחצית הראשונה של

. 1948

ואכן  ,בטרם פרצה המלחמה נקטו הפלסטינאים מספר צעדים להבטחת ייצוגם הנאות

בליגה .

צעדים אלו באו מאוחר מדי והתבררו בדיעבד כחסרי משמעות  ,אך היה בהם כדי לסכן ולסכל את
יומרותיו של עבדאללה להפוך למלך ירדן הגדולה  .כבר בתחילת

1948

החליט הוועד הערבי

העליון על הקמת ארגון מינהלי  ,אשר יוכל לייצג את האוכלוסייה הערבית בארץ  -ישראל  .ראש
הארגון הזה היה אמור להיות נשיא  ,אשר יפקח על מועצה וועד פועל חדש  .הצעה זו התקבלה
כהחלטה של הליגה בפברואר

. 1948

6

אך בל נטעה ונסיק מהחלטת הליגה  ,כי היא מעידה על תמיכת מדינות  -ערב בבר  -הפלוגתא
העיקרי של עבדאללה במאבק על הייצוג  ,הלוא הוא ח ' אג ' אמין אל  -חוסייני  .נהפוך הוא  ,הליגה

נמנעה מלנקוב בשמות אישים בהחלטותיה בשאלת ארץ  -ישראל  .עלראק וסוריה בלטו בין חברות
הליגה בהתנגדותן למופתי לשעבר  ,ובהשפעתן נתמנה יושב  -ראש הוועד הערבי העליון רק למפקד
אזור ירושלים ולא לאחראי על המאמץ הערבי המשותף בארץ  -ישראל  .בגדאד ודמשק חששו

משלטון יחיד של המופתי על מנגנון מורכב זה  .ולכן  ,כנראה  ,גם דחתה הוועדה הפוליטית של
הליגה הצעה של המופתי להקים ממשלה פלסטינאית גולה בראשותו ובהשתתפות חברי הוועד

החוסיינים .

בדיעבד  ,ולאור ההתפתחויות בסכסוך מאז  , 1948כדאי לשים לב לכך  ,שהיוזמה

להקמת ממשלה גולה היתה יוזמה פלסטינאית  -חוסיינית ; מכאן שלמרות החדלון  ,אשר אפיין את
התנועה הפלסטינאית  ,עדיין נותר בקרב מנהיגיה הרצון לשמור על עצמאותה  .יחד  -עם  -זאת  ,חשוב
לציין  ,כי עמדה חוסיינית זו לא היתה מקובלת בינואר

1948

על כל חברי הוועד הערבי העליון ,

ובלטו בהתנגדותם ד " ר חוסיין ח ' אלדי ואחמד חלמי פאשא  .לאחר דחיית הרעיון על  -ידי הליגה ,
ניסה המופתי את כוחו בפנייה ישירה לחלק משליטי ארצות  -ערב  ,אך גם כאן העלה חרס  .ג ' מאל

אל  -חוסייני נשלח על  -ידי המופתי למסע שכנוע בעולם הערבי  ,אך חזר בידיים ריקות .
בספטמבר  , 1948בחסותה של מצרים  ,עתיד רעיון זה לקרום עור

7

רק

וגידים .

למרות כל האמור לעיל  ,יש לציין  ,כי המופתי שמר על שליטתו בארץ  -ישראל עד מאי

1948

בעזרת הוועדות להגנה לאומית  .היו אלו ועדות מקומיות אשר דאגו לעניינים הציבוריים של
היישובים הערביים בארץ  -ישראל ולהגנה על יישובים אלה  .אך לא בכל מקום בארץ שמרו ועדות
אלו על נאמנותן למופתי או אפילו על זיקתן לוועד הערבי העליון  .במקומות שבהם ישבו יחידות
של הלגיון הערבי  ,אשר כזכור היווה חלק בלתי נפרד מכוח השיטור המנדטורי  ,נטו כמובן חברי

הוועדות להיות פרו  -האשמים  ,והקלו בכך על תהליך סיפוחה של הגדה

לעבר  -הירדן .

ערב סיום המנדט סבלו מנהיגי התנועה הפלסטינאית מחוסר אמצעים פיננסיים  ,ואף לא נהנו

מתמיכה ממשית בליגה  .מינויו של עבדאללה כמפקד העליון של כוח הפלישה הערבי לא הותיר

סיכוי כלשהו לפלסטינאים במאבק על הייצוג והזהות  .הלגיון  ,לעומתם  ,חיזק את אחיזתו בגדה
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על עמדת ארצות  -ערב כלפי המופתי ראה

:

ח ' קאסימיה ( עורכת )  ,מד ' כראת פאוזי אל  -קאוקג ' י
מד ' כראת , 1955 - 1942 ,

בירות  , 1975עמ '  ; 132 - 129ט ' אל  -האשימי ,
גם  :צ ' אל  -פלג  ,המופתי הגדול  ,תל  -אביב תשמ " ט  ,עמ '

. 90 - 89

, 1948 - 1936

בירות  , 1978עמ '  . 205 - 195על נושא זה ראה

אל  -קאוקג ' י
צבאו

המערבית בחודשים אפריל  -מאי

. 1948

עבדאללה עשה מאמץ ניכר להפחית מהשפעת הוועד

הערבי העליון באזורים אלו  ,וזאת על  -ידי שכנוע נכבדים פלסטינאים מקומיים בכדאיות הקשר עם
ההאשמים  .גלאב פאשא  ,המפקד העליון של הלגיון  ,תר בעצמו את ערי הגדה המערבית למטרה
זו  .לאחר מכן העיד  ,וייתכן שבמידה רבה של צדק  ,כי הפופולריות של עבדאללה במספר מקומות
בגדה

עלתה .

8

צעדו הראשון של עבדאללה  ,לאחר תפיסת ערי הגדה  ,היה למנות מושלים צבאיים לאזורים
מוניציפליים אלה  .צעד זה נועד לשמור על החוק והסדר ולהדוף  ,לעת עתה  ,האשמות בדבר הפרת

החלטת הליגה על הקמת אדמיניסטרציה נפרדת בגדה המערבית  .בנוסף לכך הופעל לחץ על

הפלסטינאים באזורים הללו לקבל מינויים אדמיניסטרטיוויים מטעם השלטון הירדני  .הלגיון
עצמו עסק בגירוש יחידות ' צבא ההצלה ' של קאוקג ' י וצפית  ,המפקד העיראקי של אותו צבא ,

מערי הגדה המערבית  ,לעתים תוך שימוש בכוח  .עבדאללה טען  ,שכל אשר עשה היה לשלוח את

' צבא ההצלה ' צפונה  ,על  -מנת שיתחבר עם הכוחות הסוריים  ,וזאת על  -פי תוכנית הפלישה
המקורית של הליגה ; כשהסבר זה לא התקבל על דעתו של איש  ,האשים את

אך  ,כמובן  ,לאמיתו  -של  -דבר  ,נעשה כל זאת על  -מנת לבסס את השלטון

' צבא ההצלה ' בביזה .
ההאשמי .
9

ראש  -הממשלה לשעבר של עבר  -הירדן  ,אברהים האשם  ,ממוצא פלסטיני  ,מונה כמושל הגדה
המערבית  .מינויו של פלסטינאי לתפקיד זה נועד לשוות לכל
המהלך חזות של היענות האשמית
8

מכתבו של קירקברייד לכוויך  18 ,במאי FO 816 / 120 , 1948

.

פלסטין קהיר
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ללחצים פלסטינאיים .

הנציגות הבריטית בעמאן דיווחה לשר  -החףן ארנסט בווין  ,כי מינויו של

האשם הוא עדות לשיתוף  -פעולה פלסטינאי  -האשמי  ,משום שהאשם מייצג את דעת  -הקהל
הפלסטינאית  .בלונדון קיבלו בברכה את מה שנתפס כעת כהתפתחות היסטורית טבעית  ,הנובעת
מהשפעתו של בית האשם על

הפלסטינאים .

ואכן  ,ההישג של השלטון ההאשמי היה מרשים

;

כשבוע לאחר פרקן הקרבות היו אזורי

השומרון ויהודה נתונים לחסותו  .לעומתו  ,הצבא המצרי  ,אשר חדר לנגב  ,נעצר בפאתי מג ' דל ,

כשקווי אספקתו מתוחים ומפקדיו אובדי עצות לגבי המהלכים הבאים  .אף למופתי לא נותר אלא

לברך את המלך ולהציע לו שיתוף  -פעולה בקרב על ירושלים  .אך עבדאללה היה נחוש בדעתו
לבטל את הוועד הערבי

העליון .

כבר

ב 20 -

במאי

1948

דיווח הקונסול הבריטי בירושלים

לממשלתו  ,כי ' הוועד הערבי העליון  ,למעשה  ,אינו קיים יותר ' 0 .י הירדנים לא ביטלו את ועדת

ההגנה הלאומית בירושלים  ,אך הכפיפו אותה למושל הירדני בעיר  ,עבדאללה אל  -תל  ,והממשל
הצבאי עשה מאמצים ניכרים לגייס קאדר מינהלי לאדמיניסטרציה החדשה 1 .י כך החל למעשה

הסיפוח דה  -פקסו של הגדה

( 20 - 15

במאי ) .

בד  -בבד עם כך דנה הליגה הערבית בסוגיית הריבונות על שטחי ארץ  -ישראל  .עובדת נוכחותם

של כוחות מצריים באזור בית  -לחם וחברון נתנה תוקף מיוחד לעמדת מצרים בליגה  .המצרים
הציעו הקמת מדינה אחת בפלסטין  ,כיעד הסופי של המערכה  .משלחות עיראק ועבר  -הירדן בליגה
התנגדו לכך  ,ובסופו  -של  -דבר  ,כפשרה ( שהוצעה על  -ידי סוריה )  ,החליטה הליגה על הטלת משטר
צבאי זמני בשטחים שייכבשו מפלסטין  ,עד להעברתם לתושביה  ,למען יקבעו את עתידם

,

י

ראש  -הממשלה הירדני  ,אבו אל  -הודא  ,תמך בהחלטה  ,מאחר שסבר  -כך הודיע במכתב

לבווין  -שרוב תושבי הגדה יהיו מאוחדים בדרישתם לשליטה האשמיח על כל שטח אשר
ישוחרר מפלסטין  .וזאת לאחר שהלגיון ינקוט צעדים להבטיח זאת  .בווין הזהיר את אבו אל  -הודא

מפני עמדת דעת  -הקהל העולמית והערבית  ,אזהרה שבסופו  -של  -דבר ישעה לה ראש  -הממשלה אך

לא המלך  .בווין תמך  ,כמובן  ,באיחוד אך הסתייג מקצב העשייה של עבדאללה  .רק לאחר פרסום

ההחלטות הסופיות של ברנדוט  ,שבהן הומלץ על סיפוח הגדה לעבר  -הירדן  ,הפסיקה לונדון לבקר

את פעולות המלך .
ממשלת בריטניה נתקלה בדילמה בגיבוש עמדתה כלפי הסיפוח  .מרבית חברי הקבינט צידדו ,
כמובן  ,ברעיון יצירת ירדן הגדולה משום שפירושו היה הרחבת הסמכויות והזכויות הגלומות
בחוזה ההגנה של בריטניה עם הממלכה ההאשמית גם לשטחי הגדה  .אך החוזה גם חייב את

בריטניה לבוא לעזרת ממלכת עבר  -הירדן כל אימת שתותקף על  -ידי צד שלישי  .לפיכך  ,התקפה
ישראלית על הגדה  -אפשרות בהחלט מציאותית בימים ההם  -היתה גוררת את ממשלת הוד -
מלכותו למלחמה עם ישראל  .ראשי הצבא הבריטי הבהירו לממשלתם  ,כי יהיה זה חסר טעם ,

וייתכן אף חסר סיכוי  ,לגייס את הצבא הבריטי במזרח  -התיכון למאבק כזה  .ולכן  ,בדרכו המיוחדת ,

174
במאי

.

FO

.

.

10

מברק הקונסוליה הבריטית בירושלים ללונדון ,

11

מברק הקונסוליה הבריטית בירושלים ללונדון  ,שם  .ראה גם בספרו של ח ' אג אמין אל  -חוסייני  ,חקא ' יק ען
פלסטין  ,קהיר

12

 , 1957עמ '

25

] 7589 , 1948

371 / 69641

. 94

מברק המשלחת הבריטית בעמאן ללונדון .

.

 30כמאי / 68374 ] 7209 , 1948

[ 37

כנו .

PRO

יצירתו של עבר  -הירדן הגדול

מצא משרד  -החוץ את הנוסחה אשר אפשרה לבריטניה ליהנות מפירות הסיפוח בלא להסתכן 4ף-",

-

"

,

בסיבוכים בלתי רצויים  .מבלי להודיע למלך  ,החליט משרד  -החצן הבריטי להגביל את תקפותו של
חוזה ההגנה לאזורים שממזרח לנהר  -הירדן  .החלטה דומה התקבלה לגבי רצועת  -עזה  .אך ההנהגה

הישראלית לא ידעה מאומה על כך  .ניתן אפוא לשער  ,כי התקפה ישראלית על הגדה או על עזה -
בניגוד לחששו של בן  -גוריון  -לא היתה זוכה לתגובה צבאית

בריטית .

3ן

נושא הייצוג עלה שוב בקשר להקמתה של ממשלת כל  -פלסטין בעזה  .ביולי

1948

נפגשה

הוועדה הפוליטית של הליגה בקהיר לדון בהארכתה של ההפוגה הראשונה  .מדיוני הוועדה  ,אשר
כללה את מרבית מנהיגי ארצות  -ערב  ,עולה כי בקיץ

1948

כבר לא היה לאיש ממנהיגי ערב ספק

באשר למטרותיו של השליט ההאשמי בארץ  -ישראל  .במאמץ להגביל את שאיפות המלך  ,החליטה
הוועדה הפוליטית על מימוש החלטתה מפברואר

. 1948

הוועדה תבעה להקים מינהל אזרחי זמני ,

שיהיה כפוף לליגה ואחראי על שטחי ארץ  -ישראל כולם  ,אלו שנכבשו ואלה שייכבשו בעתיד .
נקבע שהמינהל יכלול ממשלה ומועצה

פלסטינאית .

פעם נוספת תמך הנציג הירדני  ,אבו אל  -הודא  ,בהחלטה זו של הליגה מבלי להתייעץ במלכו ,
וגרם בכך להידרדרות במעמדו אך גם יצר ערפול באשר לעמדה הירדנית  ,ערפול אשר אפשר
לעבדאללה להמשיך במאמציו  .ראש  -הממשלה הירדני האמין  ,כי בטקטיקה נכונה ניתן יהיה
לזכות בתמיכת הליגה לרעיון הסיפוח  ,מאחר שכל רעיון המינהל האזרחי לא היה אלא מס שפתיים

לעניין פלסטין 4 .י עבדאללה  ,מצדו  ,בחר לערער על החלטת הליגה על  -ידי צירוף שני נציגים
פלסטינים מן הגדה למשלחת עבר  -הירדן לליגה  ,ובכך  ,כנראה  ,רצה לטעון שנושא הפלסטינים
מיוצג אך ורק

על  -ידי משלחת זו .

קולונל עבדאללה את  -תל

5ן

בסופו של דבר  ,רק מצרים בחרה לממש את החלטת הליגה  ,ובספטמבר  1948באה לעולם

ממשלת כל  -פלסטין  ,שמושבה בעזה  .ממשלת מצרים שיתפה חברים מסוימים מן הוועד הערבי
העליון ביוזמה זו  ,אך בדומה לליגה לפניה  ,לא אפשרה ליושב  -ראש הוועד ליטול חלק חשוב

בממשלה  .הנציגים הבריטים במזרח  -התיכון דיווחו לממשלתם  ,כי מטרתם של המצרים היא לחזק
את מעמדו של

בכך .

אל  -חוסייני  ,אשר נתפס בעיניהם כבן חסותה של קהיר .

6ן

אך  ,כאמור  ,דומה כי טעו

יחסי המופתי עם ראש  -ממשלת מצרים  ,מחמוד נוקראשי  ,מלמדים  ,כי לא רק בבגדאד

ובדמשק  ,אלא גם בקהיר  ,היה המופתי אישיות בלתי רצויה  .ולראיה  -מינויו של המופתי לראש
המועצה  ,תפקיד ייצוגי בלבד  ,ולא לראש  -הממשלה  .ויתרה מכך  ,הושבתו של המופתי  ,אם גם

לתקופה קצרה  ,במעצר  -בית מלמדת  ,כי לא נהנה בקהיר מיחס טוב יותר מאשר בשאר בירות ערב .
צבי אל  -פלג מיטיב לתאר את יחסם של המצרים בציינו כי ' בכל ניכר כאלו ביקשו המצרים גם
לעשות את המעשה [ הקמת

13

הממשלה ]

וגם להצניע אותו  ,או לפחות להעמיד פנים שאין הם

בתזכירם מיום  18במארס . 1950
14

.

רק במארס  1950ביקש משרד  -החרן חוות  -דעת של יועציו המשפטיים סר אריק בקט והיו שאוקרוס בנושא  .עיין
מברק המשלחת הבריטית בעמאן ללונדון  25 ,ביולי FO 371 / 68822 . 110325 , 1948

כזכרונותיו של וחיד

.

אד  -ראלי ראש לשכתו של מזכיר הליגה הערבית ( עזאם

ערביה ו  -עבד אל  -רחמן עזאם  ,קהיר

 , 1982עמ '

פאשא ) :

 .וראה גם

..

אסראר אל  -ג ' אמעה אל -
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15

מברק המשלחת הבריטית בעמאן ללונדון  25 ,ביולי FO 371 / 82715 . 110325 , 1948

16

מברק השגרירות הבריטית בקהיר ללונדון  20 ,בספטמבר 12277 , 1948ש  .ןFO 371 / 6886

.

.

5ק ך

אילן ספה

מסייעים למעשה שהפלסטינים עושים וליצור את הרושם כי הפלסטינים

פועלים על דעת עצמם ' .

7ן

קשה לאמוד עד כמה משקפת הקמת ממשלת ' כל פלסטין ' את מחויבותה של מצרים לעניין
פלסטין  .המצרים לא טרחו להקים ממשלה זו מחדש לאחר פינויה המהיר מעזה  ,עקב המבצעים

הישראליים בנגב  .דומה כי היתה שניות ביחסה של מצרים לרעיון העצמאות הפלסטינאית  .ניתן
לומר  ,כי מצרים נטלה על עצמה את האחריות לממשלת כל  -פלסטין הן מתוך רצון להגביל את
התפשטותו של עבדאללה והן מתוך תחושת מחויבות  -אשר לרוב היו ביטוייה מילוליים ולא

מעשיים  -לרעיון פלסטין

העצמאית .

הבריטים התגייסו מיד למחקק בממשלה זו  .נציגי הוד  -מלכותו פתחו במסע שכנוע נמרץ
להוכיח למנהיגי ארצות  -ערב  ,כי זמן קיומה של ממשלה זו הוא קצר ביותר  ,וכי היא פוגעת

באחדות הערבית  .עבדאללה

צמו  ,כמובן  ,ראה בצעד המצרי נסיון להמיט קלון עליו ולפגוע

במאמצי הסיפוח  .מיד לאחר ~ההכרזה על הממשלה הצהיר המלך כי יילחם בה בכל האמצעים
העומדים לרשותו  .ופעם נוספת  ,השלישית במספר  ,יצא ראש  -ממשלתו חוצץ נגד עמדת המלך ,

ותמך בוועדה הפוליטית של הליגה בהקמת ממשלת כל  -פלסטין  .לפחות לגבי הפעם הזאת טוען
המלך בזכרונותיו  ,כי הנחה את ראש  -ממשלתו לתמוך עקרונית ברעיון הקמת הממשלה  ,אך לא
בעיתוי זה ולא בהרכב הממשלהב
עבדאללה זכה לנצחון מרשים במאבקו בממשלה זו כאשר הצליח  ,בסופו  -של  -דבר  ,לגייס כמה

מחבריה למשרות באדמיניסטרציה של עבר  -הירדן בגדה המערבית
זכתה הממשלה ברחבי העולם

הערבי .

9ן

;

וזאת למרות התמיכה שלה

מעודד  ,הרשה המלך לעצמו למנות מופתי חדש לעיר

ירושלים  -חסאם אד  -דין ג ' אראללה  -במקומו של אל  -חוסייני  .כעת ציפה קירקברייד  ,כי
המלך ישקוט  ,ובתהליך איטי  ,אדמיניסטרטיווי בעיקרו  ,ישליט את מרותו על

הגדה .

אך ,

להפתעתו  ,טען עבדאללה כי יש צורך באישור הן של הפליטים והן של תושבי הקבע  ,לצעדי

המלך  ,בטרם ימשיך בתהליך  .ייתכן שעבדאללה האמין  ,כי בעקבות אישור כזה ייקל עליו לשלוט
בכל הגדה  ,וכי הליך כזה יתקבל בעין יפה ברחבי העולם הערבי ובזירה הבינלאומית  .קירקברייד ,
אשר מעולם לא נתקל במנהיג אוטוקרטי ערבי הנזקק לאיצטלה דמוקרטית  ,התקשה להבין את
צעדי המלך  ,וייחס אותם להידרדרות נפשית במצבו  ,שבה הבחין כבר בתחילת
שלושה צעדים

' דמוקרטיים '

נקט המלך בשנים

: 1951 - 1948

. 1948

20

כינוס עמאן באוקטובר , 1948

ועידת יריחו בדצמבר  , 1948ובחירות באפריל  , 1950בעקבות איחוד הגדות  .לולא התארכות
המשא  -ומתן עם ישראל על שביתת  -הנשק ואמונתו של עבדאללה  ,כי יצליח לחתום על הסכם
שלום עם ישראל  ,היה האיחוד מתבצע אף קודם לכן  .אך חתימת הסכם שביתת  -הנשק עוררה
התמרמרות בגדה המערבית  ,והיה צורך להשקיטה  .מבחינתו של עבדאללה  ,לא היה טעם בהמשך
התהליך בלי הסכמה ישראלית

17

176

18

איתנה .

אל  -פלג ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 104 - 103
ראה בזכרונות המלך עבדאללה  . ,קק  Hussayn , My Memoirs Comp/ered, London 1965 ,ת6ן Abdullah
 ; 12 - 24וכן  :אל  -תל ( לעיל  ,הערה

19

י ' נבו  ,עבדאללה וערביי ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב
1954

20

 , ) 8עמ '

. 343

.

 , 1982עמ ' ; 100

עיין גם

,

of :

"

] 0א Goldner , kThe

 Arab Politics ' , Thesis Submitted 10 Stanford Universityחן  Husseinת6ן Abdullah
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 .עי

המלך עבדאללה וחברי
ממשלתו ביריחו

מכינוס עמאן עד לבחירות באפריל

1950

כינוס עמאן היה במהותו כינוס פליטים  ,אשר היווה תגובה מיידית לממשלת כל  -פלסטין  .היה זה
נסיון של עבדאללה להוכיח  ,כי ביכולתו לגייס מספר גדול של פליטים  ,העולה אף על מספר

המשתתפים בכינוס היסוד של ממשלת כל  -פלסטין  .אבי פלסקוב טען  ,והביא ראיות לכך  ,שלפחות

חלק ממשתתפיו של הכינוס הובאו בכות לישיבה * 20 .
רעיון ממשלת

בהדרכת המלך החליט הכינוס לדחות את

כל  -פלסטין  ,והביע תמיכה בשלטונו של השליט ההאשמי ובייצוג בחסות זו .

לקונגרס נלוו עצומות רבות וכינוסים נזעמים בגדה ומחוצה לה  ,שבהם הובעה תמיכה במלך
וברעיון סיפוח

הגדה .

ן2

השקט היחסי  ,שבו התקבלו החלטות כינוס עמאן  ,שכנע את המלך  ,כי יוכל להמשיך במאמציו .
בטרם כינס את ועידת יריחו  ,השתעשע עבדאללה ברעיון הקמת ממשלה פלסטינית בשכם  .אך
הנציג הבריטי העמידו עד מהרה על חומרת המעשה ופזיזותו  .ניתן לחוש בהשפעתו של
קירקברייד על האטת קצב הסיפוח וביכולתו למנוע  ,מדי פעם  ,מן המלך

לייצוג פלסטיני עצמאי בממלכה המורחבת ,

' לטעות ' בכל הנוגע

2

לרקע הנוח לוועידת יריחו תרמו הצעותיו הסופיות של ברנדוט והכשלונות המצריים בדרום

( כולל נפילת ממשלת

כל  -פלסטין ) .

על כן טועים  ,לעניות דעתי  ,עקיל חירר חסן עבידי ואבי

פלסקוב  ,כאשר הם רואים בוועידת יריחו נסיון לשכנע את ארצות  -הברית ובריטניה בחוקיות
777
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אילן פפה

תהליך השתלטותו של המלך על הגדה המערבית  .שתי המעצמות ידעו  ,כי התהליך אינו משקף
בהכרח את רצון הפלסטינאים  ,וראיה לכך היא סירובה של ארצות  -הברית להכיר דה  -יורה בסיפוח
הגדה עד

. 1967

ובאשר לבריטים  ,הרי הם היו שותפים מלכתחילה לתהליך כולו  .עבדאללד כיוון

לדעת הליגה הערבית  ,ובעיקר לדעתם של תושבי הגדה עצמה  ,פליטים ותושבי קבע  .ועידת יריחו
היתה  ,לפיכך  ,נסיון של עבדאללה להקים פורום  ,אשר
ההכנות לוועידה מעידות כי בשלב ההוא  ,לפחות  ,לא

יכריז עליו כעל מלך ירדן ופלסטין .
זכה המלך לפופולריות רבה  .היה דרוש
23

מאמץ רב הן מצד הנציגות הבריטית והן מצד קציני הלגיון וסוכני המלך להבטיח נוכחות רבה ככל
האפשר בוועידה  .המושל הצבאי של הגדה המערבית  ,האשם  ,היה מתאם העל של מאמץ זה  .הוא
קיבל הוראות מדויקות ביותר בדבר מכסת האנשים שעליו להביא ליריחו  ,והורשה להשתמש

באמצעי הפחדה ואיום לצורך זה  .השידורים מרדיו רמאללה ורדיו עמאן התרכזו ביצירת תחושה

של תמיכה בוועידה  .ובצד הבריטי היה גלאב אחראי על עבודת השטח  -סיור ושיחות עם חיילי
הלגיון  .דיווחיו של קירקברייד מאותה תקופה מלמדים  ,כי הנציגות בעמאן שיתפה פעולה בפרטים
הקטנים ביותר עם המלך  ,עם יושב  -הראש המיועד של הוועידה  ,מוחמד אל  -ג ' עברי ועם מזכירו ,

הוועידה .

עזיז שחאדה  .כל זאת על  -מנת לקבוע מראש את החלטות

24

למרות ההכנות המדוקדקות והזהירות הללו  ,היתה התנגדות גלויה לוועידת יריחו  .תומכי
המופתי התכנסו בביר  -זית  ,והביעו את התנגדותם  .הם אף שלחו נציגים לפגוע בוועידה  ,אך אלה

נאסרו בדרך  .נראה כי עבדאללה עצמו רצה לשוות לוועידה אופי של פרלמנט  ,ולכן הזמין גם נציגים
ולקה ברנדוט אופוזיציוניים  .אלו חרגו מן הטקסט שהוכתב להם  ,והוסיפו לו מרחשי  -לבם  .בסופו  -של  -דבר הם
השפיעו ל ' רעה ' על החלטות הוועידה  ,בכך שחייבו את המלך להמשיך במאמץ המלחמתי לשחרור

כל פלסטין  ,בתיאום עם הליגה  .וכך  ,כפי שיוסף נבו מציין בספרו  ,היה צורך בטיוטה שנייה

( שהושמעה ברדיו רמאללה ) להחלטות ועידת יריחו  ,שתסתפק בהמלכת עבדאללה כמלך פלסטין
וירדן ותקרא לפרלמנט ולקבינט

עבר  -הירדן לאשר את החלטת הסיפוח .

25

קירקברייד דיווח ללונדון  ,כי הוועידה ייצגה נאמנה את תושבי הגדה  .אך פרט לג ' עברי  ,ראש

עיריית חברון  ,לא השתתף בה אף ראש  -עיר אחר מן הגדה  ,כך שלפחות ההנהגה המקומית לא
זכתה

לייצוג .

בעקבות הוועידה ביריחו נתקיימו עצרות נוספות בגדה ומחוצה לה  ,שנערכו

במתכונת דומה לזו של כינוס עמאן ( למשל בביירות ובטריפולי אשר

בלבנון ) .

בירושלים התכנם

הקונגרס הערבי הירושלמי  ,והכיר בזכות עבדאללה להגן על העיר  ,בתנאי שישתף את
הפלסטינאים במאמץ

זה .

26

החלטות אלה זכו לגינוי חריף ברחבי העולם הערבי  ,פרט לתימן  ,אם  -כי מידת חומרתן של
התגובות היתה שונה ממדינה למדינה  .המצרים היו הקיצוניים ביותר בתגובתם  ,ואף שלחו
משלחת מצוידת בנשק ומלווה בנציג חוסייני  ,אך זו נתפסה בטרם הגיעה ליעדה

בירושלים .

העיראקים שלחו שלושה מדינאים בולטים  ,למעשה כולם ראשי  -ממשלה לשעבר  ,נורי אס  -סעיד ,
ג ' מאל כאבאן וג ' מיל מדפעי  ,אשר הפצירו במלך לא להפוך את החלטות ועידת יריחו לחוקה
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יצירתו של עבר  -הירדן הגדול

ירדנית חדשה  .אך יש לציין  ,שהעמדה העיראקית בכל הקשור לעבר  -הירדן ופליטיו היתה דו -

פרצופית לאורך כל הדרך  .המדיניות העיראקית אופיינה בהתווית הקו הערבי הכללי בפומבי מצד

אחד  ,ובתמיכה באופן פרטי במלך  ,מצד אחר .

27

לעמדה הערבית הכללית היתה השפעה על השרים הירדנים  .אלו דרשו להאט את קצב הסיפוח ,

ובמיוחד ביקשו לצנן את להיטותו של המלך להגיע להסכם עם הישראלים  .המלך  ,מצדו  ,הסכים
באותה עת לוותר על המשולש הקטן ולהעבירו לישראלים  ,בתמורה להסכם שביתת  -הנשק

;

המשיך במאמצי השלום גם לאחר חתימת הסכם שביתת  -הנשק ; וגילה חוסר רגישות לגבי עמדת
שריו ובמיוחד עמדת אבו אל  -הודא  .קירקברייד נוכח לראשונה  ,כי המלך נוקט צעדים שאינם
מקובלים או אף אינם מובנים בלונדון  .כיצד ניתן היה  ,בקיץ

, 1949

לצרף שלושה שרים ממוצא

פלסטינאי  ,ומן הגדה  ,לממשלה ולצפות שממשלה זו תהיה נאמנה למלך

?

ואכן  ,שרים אלה  ,אף

שגילו עניין רב יותר בהגדלת רכושם הפרטי מאשר בעתידם של הפלסטינאים  ,התבטאו  ,מדי פעם ,

כנגד הבריטים ובעד יתר דמוקרטיזציה של הממלכה המוגדלת  .כיצד ניתן לבקש להטיל מרות
האשמיח על עבר  -הירדן הגדול ובד  -בבד להזמין משפטנים פלסטינאים לדון יחדיו עם משפטנים

מעבר  -הירדן על יצירת חוקה למדינה המאוחדת
לקבל את המלצותיה ה ' מסוכנות ' של

הוועדה .

?

במקרה זה  ,הצליח קירקברייד למנוע מן המלך

28

אך מעל הכל  ,מדיניותו של עבדאללה כלפי ישראל נתפסה כחסרת כל הגיון  .קירקברייד לא
הבין בשום אופן מדוע בשיאם של מאמצי עבר  -הירדן לקבל תמיכה מן הליגה  -ולו תמיכה

ראע ' ב נשאשיבי  -שר

היררכיתפליטים בממשלה
לענייני

שבשתיקה  -לסיפוח הגדה  ,מצא המלך לנכון לבודד עצמו אף יותר בעולם הערבי על  -ידי ניהול

משא  -ומתן נפרד עם ישראל  .קירקברייד ידע  ,כי העולם הערבי לא יכול היה להתאחד סביב שאלת
פלסטין ( דהיינו עתיד הפלסטינאים )  ,אך מאבק בישראל עשוי היה לשמש דבק מלכד ולקבוע -

כך האמינה לפחות המנהיגות הפוליטית הערבית  -את מידת הפופולריות הפנימית של השליט

ואת חוזק המשטר  .אולם המלך  ,אשר זנח את תוכניותיו לסוריה הגדולה  ,האמין  ,כי עוצמה וחוזק

פוליטי במזרח  -התיכון הם פועל יוצא של מודוס ויוונדי עם ישראל  ,אשר יחזק את מעמדה של ירדן
בעולם

המערבי .

בקיץ

1949

דומה היה לרגע כי הגרועים בחששותיו של קירקברייד יתאמתו  .הרחוב הפלסטינאי

רעש עקב העברת המשולש הקטן לידי ישראל ( יולי

, ) 1949

שכן בעת ביצוע הסכם ההעברה נחצו

כפרים ואחרים נעקרו מאדמותיהם  .בנוסף לכך  ,נחשף ברבים נסיון הקשר של אל  -תל  ,והלה ואחיו
פרסמו את הידוע להם על ההסכם עם ישראל בעיתוני מצרים

,

2

עיקר הקשיים בתהליך הירדניזציה היתה האמביוולנטיות שאפיינה את המלך הירדני  ,אשר תר
אחר סממנים דמוקרטיים  ,מצד אחד  ,וביקש לזרז את תהליך הסיפוח  ,מצד אחר  .וכך  ,נכבדים

פלסטינאים הורשו לחדש את פעילותם הכלכלית  -המסחרית  ,ובמידה מסוימת הפוליטית  ,במשך

27

28
29

מברק השגרירות הבריטית בבגדאד ללונדון ,

.
השאר  ,בעיתון
בין הערה
לעיל ,
הופיע ,
המצרי ה ,

פפה (
הפרסום
ראה :

1

)  ,עמ '
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במארס

.
; 1950

אחיו של את  -תל

"
 11כאפריל  . 1950הדרגים הנמוכים של הצבא העיראקי  ,בטרם עזבו

את השומרון  ,הצליחו לשכנע את נכבדי האזור להתאחד במשלחת  ,שתביע את מחאתה בפני המלך  ,ותדרוש
ממנו לבטל את ההסכם עם ישראל  .פעולה זו אמורה היתה לזכות בגיבוי ממשלת עיראק  ,אך גיבוי זה מעולם לא

ניתן .

על 1

אילן פסה

 . 1949עיתונים פלסטינאיים  ,אשר הופעתם הופרעה עם פרוץ המלחמה  ,חידשו את פרסומם 0 .י אך ,

בד  -בבד  ,הוגברו הצעדים שנועדו לבטל זהות פלסטינאית עצמאית  .שני צווים בעניין זה התקבלו

בשנים . 1950 - 1949

צו אחד הפך את הממשל הצבאי  ,כמו בשאר חלקי עבר  -הירדן  ,למינהל אזרחי ,

והצו השני העניק אזרחות ודרכונים ירדניים לכל אזרחי הגדה המערבית  .שיאם של צעדים אלה

היה בהודעת משרד  -החוץ הירדני  ,במאי

, 1949

כי עבר  -הירדן הפך לממלכה הירדנית

ההאשמית .

במקביל  ,התפטרה ממשלת אבו אל  -הודא  ,והוקמה ממשלת מעבר  ,שעם חבריה נמנו שלושה
שרים פלסטינאים  ,והיא נועדה להכין את הקרקע לבחירות באפריל

לסנאט ובית נבחרים ולממשלה חדשה  ,שיורכבו מנציגי שתי

- 1950

בחירות בשתי הגדות

הגדות  .יי

בעוד קירקברייד סמך את ידו על הצווים בעניין איחוד שתי הגדות  ,הרי ההליכים התחוקתיים
בעניין רשויות השלטון המשותפות נתפסו בעיניו כצעדים ראשונים בתהליך הפלסטיניזציה של

ממלכת ירדן  .כל צעד בכיוון של דמוקרטיזציה עלול היה  ,אליבא דקירקברייד  ,להוביל לאיבוד

השליטה ההאשמית  .חששות אלה הביאו להתעסקות מאומצת ומרוכזת של קירקברייד ופקידי

המחלקה המזרח  -תיכונית במשרד  -ההצן הבריטי בשאלות כגון

:

שאיפותיהם  ,מעמדם ומקומם

העתידי של הפלסטינאים במערכת הפוליטית ההאשמית  .המציאות הדמוגרפית  ,גם במשטר
דמוקרטי למחצה  ,הצדיקה  ,לכל הפחות  ,יצוג שווה לפלסטינאים ברשות המחוקקת  ,ונוכחות
משמעותית ברשות המבצעת  .על כן דרש קירקברייד מן המלך לשמור על אופיו האוטוקרטי של
המשטר כערובה הטובה ביותר להמשך השלטון

ההאשמי .

היה בסיס לדאגותיו של הנציג הבריטי  .בני המעמד הבינוני  ,העירוני של הפלסטינאים  ,תושבי
הקבע  ,מי ממניעים כלכליים ומי ממניעים פוליטיים  ,דחפו להשלמה מהירה של תהליך איחוד
הגדות וביטול ההבדלים בין שני צדיו של הנהר  ,כגון  :שערי מכס וזכויות אזרח  .בד  -בבד  ,דרשו

מנהיגי האוכלוסייה והנכבדים יתר דמוקרטיזציה במערכת הפוליטית  .דרישה זו הובעה גם על  -ידי
הבעת ' הפלסטינאי ומפלגות אחרות  ,אשר קמו

בגדה  .גד גלבר

מצא  ,שאף בשכם הלאומנית דחקו

נכבדי העיר בשלטון ההאשמי למלא את הפונקציות המינהלתיות המנדטוריות  .התרעמותם של
נכבדי העיר על העדר משאבים מספיקים לניהול העיר האיצה  ,שלא במתכוון  ,את תהליך שילובן
של העיר  ,והגדה בכלל  ,בממלכה המאוחדת 2 .י
דומה כי סוגיה זו לא הטרידה את עבדאללה אלא רק את הנציג הבריטי בעמאן ואת יועציו ,

ובמידה מסוימת הצליחו הנציגים הבריטים לעורר את דאגתם של הממונים בלונדון  .מן הדיון בין
עמאן ללונדון אודות השפעתו ועתידו של הגורם הפלסטיני בממלכה הירדנית עולה דימוי שלילי
ביותר של הפלסטינאים  .האליטה הפלסטינאית מתוארת כקבוצה חתרנית  ,בעלת מודעות פוליטית
גבוהה ונטיות אנטי בריטיות

ופרו  -קומוניסטיות  .יי

על רקע זה ניתן להבין את הדרישה הבריטית

להשאיר את הפליטים בירדן ולמנוע דמוקרטיזציה של הממלכה

המאוחדת .

אך  ,בסופו  -של  -דבר  ,לא נרעש משרד  -החוץ הבריטי ולא שעה לדרישתו של קירקברייד לנקוט
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קירקברייד וגלאב לבווין ,

15

באוקטובר

16 / 154 , 1949א ( ) ]

1949

 ,כנאק

,

() ק

PRO ,

Gilb ; , r ,

.

)3

יצירתו של עבר  -הירדן הגדול

מדיניות פעילה בנושא זה  .לא הועילו שדריו בדבר קשירת קשר נגד המלך על  -ידי שלושת השרים
הפלסטינאים  ,רוחי אל  -האדי  ,ח ' לוצי אל  -ח ' יר ומוסא נאצר  .כל נסיון הפיכה  ,אפילו פיקטיווי
( וקירקברייד דיווח על שישה כאלה  ,כולל זה של אל  -תל )  ,נתפס כשיתוף  -פעולה בין גורמים אנטי

האשמיים קיצוניים  -או הקומוניסטיים  -לבין פלסטינאים  .לונדון לא השתכנעה  ,כי יש פסול
בשיתופם הפוליטי של הפלסטינאים  .גם לא כאשר הציף קירקברייד את לונדון במברקי אזהרה ,

כשנודע לו כי אבן סעוד ( מלך סעודיה ) עמד להזמין את אל  -חוסייני כאורח כבוד לוועידה הפאן -
אסלאמית

בג ' דה .

34

כמי שהיה אמון על עקרונות תוכנית מרשל  ,כמרבית נציגי המערב במזרח  -התיכון באותה
תקופה  ,גרס קירקברייד  ,כי רק הטבת תנאי המחיה תמנע חדירה קומוניסטית ותביא שקט פוליטי .
בתחום זה רבה היתה ביקורתו על מדיניות המלך  ,שחייבה את הסוחרים הפלסטינאים לייבא

ולייצא דרך עמאן  ,גרמה לכך שהמחירים בגדה המערבית יהיו גבוהים ב  25 % -ממחירי הגדה
המזרחית  ,ופגעה ברמת הפעילות

המסחרית .

35

אך כיצד ניתן היה למנוע אי שקט שכזה כאשר

עבר  -הירדן החקלאי למחצה  ,הגומדי והפרימיטיווי העלה את רמתו כתוצאה מן הסיפוח  ,ואילו
הגדה ירדה ברמתה

?

אגב  ,מצב כלכלי זה הפך את הסוחרים הפלסטינאים לכוח המניע מאחורי

הדרישה לביטול המכסים בין שתי הגדות ואת הפוליטיקאים הפלסטינאים לדרוש איחוד מלא אך

דמוקרטי  .סיסמת הרוב הדמוגרפי  ,אשר השתמשו בה בתקופת המנדט  ,שימשה כעת את אנשי

המסחר בתביעותיהם לייצוג נאות במוסדות התחוקתיים  .מעניין לציין  ,כי דווקא אלו אשר התגלו
כמתונים בתקופת המנדט  ,הן ביחסם להאשמים והן לציונים ( כמו נמר הוארי ועזיז

עתה על מדינה פלסטינית עצמאית בגדה .

36

שתאדה ) ,

דיברו

על כל פנים  ,כתוצאה מהערותיו של קירקברייד

השתלט קאדר של יועצים בריטים על כל עמדות המפתח הכלכליות בירדן עד

. 1954

אך  ,מצד

37

אחר  ,לא שעתה לונדון לבקשתו של קירקברייד להגדיל את הסיוע הכלכלי  .יחד  -עם  -זאת התקבלה
החלטה רבת משמעות בקבינט הבריטי בעניין פקדונות הממשלה המנדטורית  .הקבינט קבע  ,כי
פקדונות אלו יחולקו בין ישראל לירדן  .כל נסיונותיו של שחאדה  ,למרות התמיכה של משה שרת ,
להעביר חלק מפקדונות אלה לידיים פלסטינאיות נכשל  .בכך נוסף עוד נדבך משמעותי לבניין
הירדניזציה 8 .י

הבחירות ולאחריהן
באפריל
-

1950

נערכו בחירות  ,לא דמוקו  -טיוח  ,ונבחרו נציגים משתי הגדות לפרלמנט ( בית

נבחרים )

על  -פי חלוקה אזורית  -ולסנאט  -על  -פי עקרון פריטטי  .בכך הושלם איחוד הגדות  ,והדבר

דיכא מאוד את קירקברייד  .לראשונה מאז בואו נשמעו בפרלמנט הירדני נאומים אנטי  -בריטיים
מפי נציגים פלסטינאים  .קירקברייד חזה תהליך בלתי נמנע  ,שבו יצליחו הפלסטינאים לכפוף את
הממשלה  ,ובסופו  -של  -דבר את המלך  ,לרשות המחוקקת  .הוא כינה פעולה זו

בעמאז ללינדט ,

ביילי

34

מברק המשלחת הבריטית

35

די - 7וחשבך חודשי של המשלחת הבריטית בעמאז ,

19

949ן ] 8989 ,

ייני

.

 / 75048ן37

] 8261 , 1949

' משה שרת  ,דוד בן  -גוריון ו " האופציה הפלסטינית "

.

kthe Palestinian

כני

) 1 371 / 75273

'  ,הציונות ,

יא

.
.
.
י

.

.

עמ ' . 360 - 334

36

ראה  :א ' פפה ,

37

דין  -וחשבון של ועדת הפקידים לעניין המזרח  -התיכון  12 ,במארס 34 / 501 ME ( O ) , 1949ו CAB

38

ראה

:

ספה  ,לעיל  ,הערה . 36

( , ) 1986

וין
.

1

אחמד חלמי פאשא ,

ראש ממשלת כל  -פלסטין
בכינוס מועצת הליגה
הערבית ( סוף ) 1948

tplotl

ולדעתו  ,רק הלגיון יוכל למונעה  .אך לאחר השלמתו של תהליך נוסף שחזה  ,תהליך יישוב

הגדה המזרחית בפלסטינאים  ,גם הלגיון יאבד מכוחו ויהפוך לגוף

פלסטינאי .

39

האיחוד זכה להכרתה של בריטניה  ,אשר במקביל העניקה הכרה דה  -יורה למדינת  -ישראל  .אך
שאר מדינות העולם לא הלכו בעקבות הממלכה המאוחדת  ,ומיאנו להכיר באיחוד  .עם זאת  ,יש

לזכור  ,כי חודש לאחר הכרזת האיחוד ניתנה ההצהרה המשולשת  ,אשר הכירה בסטטוס  -קוו
הגאופוליטי במזרח  -התיכון  .לפחות בעמאן נתפסה הכרזה זו כשוות  -ערך להכרה דה  -יורה של

צרפת וארצות  -הברית .

40

הליגה הערבית החלה לדון באיחוד ובמשמעויותיו  ,למעשה  ,כבר כמה ימים לפני הבחירות
בירדן  .המשלחת המצרית הצליחה לשכנע את מועצת הליגה לזמן לישיבה את ראש  -ממשלת כל -

פלסטין  ,אחמד חלמי  .חלמי מונה על  -ידי הליגה כראש מחלקת פלסטין לאחר נפילת ממשלת עזה .
המצרים והפלסטינאים דרשו לדון במה שכינו הפרת החלטות הליגה  ,בדבר עתידה של ארץ -
ישראל  ,על  -ידי עבר הירדן  .עבדאללה שלח לעימות את שגרירו בקהיר ולא את ראש  -ממשלתו ,
וביקש להביע בכך  ,מן הסתם  ,את זלזולו בחשיבות

הדיון .

ן4

מיד לאחר הבחירות דרשה מצרים לכנס את הוועדה הפוליטית של הליגה  .המצרים דרשו לדון
בהתעלמותה של ירדן מהחלטות הליגה בדבר עצמאותה של הישות הפלסטינאית  .ואכן  ,הוועדה
הפוליטית החליטה פה אחד ( פרט לירדן כמובן )  ,כי הצעדים ההאשמיים הם הפרה בוטה של

. 1948

החלטות הליגה מאפריל

ביוני
182

1950

התכנסה הליגה שוב  ,הפעם לדון במשמעויות המעשיות של החלטת

הגינוי .

המשלחת המצרית לחצה למימוש סנקציות חריפות ביותר כנגד המדינה הסוררת  .אך עמדתה
39

הדין  -וחשבון השנתי של המשלחת הבריטית בעמאן ללונדון לשנת
פפה ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

40

הרחבה בנושא זה ראה

41

הסוגה ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

:

. 36 - 34

. 205 - 200

371 / 91788 , 81011 / 1 , 1950
-,

כנע . PRO ,

ביקור המלך עבדאללה
בכח האוויר של הלגיון ,
יום לפני הירצחו  .מימין
לשמאל  :גלאב האשא ,
המלך עבדאללה  ,ממיר
האשא ריגעי

הנחרצת של המדינה  -האחות ההאשמית  ,עיראק  ,מנעה את סילוקה של ירדן מן הליגה  .בתיווכו של
עת ) ,

הושגה פשרה  ,אשר

השביעה את רצונם של הנצים  .נציג ירדן בליגה הצהיר  ,כי ארצו תחזיק

ב ' פלסטין הערבית '

המנהיג העיראקי הוותיק  ,אל  -סעיד ( שלא כיהן בתפקיד רשמי באותה

למשמרת  ,עד לכינונו של הסדר קבע בארץ  -ישראל  .הליגה  ,אם כן  ,השיגה נוסחה אשר סיברה את
האוזן ; אך יחד  -עם  -זאת  ,היה ברור לכל  ,כי על הירדנים לנקוט משנה זהירות בהמשך הדרך  .פשרה

זו הושגה למרות הסתייגותו של המלך עבדאללה ממנה  .הדבר מעיד  ,כי עבדאללה איבד את
שליטתו הבלעדית בשנים האחרונות לחייו  ,וחדל להיות הפוסק היחיד בקביעת מדיניותה של ירדן
כלפי העולם הערבי  .מגבלה זו היתה מנת חלקו גם במדיניות כלפי ישראל בתקופה זו

,

4

בימיה הראשונים של הממלכה המאוחדת בלט לעין חופש הביטוי היחסי אשר ניתן לנציגי
הגדה המערבית בפרלמנט  .אמנם הביקורת שלהם הופנתה בעיקר כנגד בריטניה  ,אך גם בכך היה

שינוי לעומת תקופות קודמות  .לא ייפלא  ,אם כן  ,כי קירקברייד  ,יותר מכל אישיות אחרת בירדן ,
צפה במתרחש בעיניים חרדות  .בסופה של שנת

1950

ובחודשים הראשונים של שנת

1951

חזה

קירקברייד  ,כי תוך זמן קצר תהפוך ירדן למדינה פלסטינאית  ,ובכך עלול להתמוטט המבצר

הבריטי האחרון במזרח  -התיכון  .מובן כי חששות אלו התחזקו לאחר רצח המלך ביולי

. 1951

43

לא

כאן המקום להרחיב בנסיבות מותו של השליט ההאשמי  .נסתפק בכך שנעיר  ,כי היום  ,לאחר
שנפתחו לציבור המסמכים הבריטיים הנוגעים לרצח המלך  ,דומה כי אין ספק  ,שהמופתי לשעבר
עמד מאחורי הרצח  .כך או כך  ,עבדאללה שילם בחייו על סיפוח הגדה ועל נסיונו להגיע לשלום
עם

ישראל .
לאחר מותו של עבדאללה חש הנציג הבריטי בעמאן  ,כי הגיעה שעתו של בית האשם כולו

42
43

פרוטוקול פגישת מועצת הליגה  12 ,ביוני  , 1950הסוגה ( שם )  ,עמ ' . 36
הדין  -וחשבון השנתי של המשלחת הבריטית בעמאן לשנת 371 / 98856 , 1951

FO

,

.

83ן

אילן פתה

לרדת ממפת ההיסטוריה  ,אך הוא לא צדק בתחזיתו הקודרת ; בית המלוכה ההאשמי עמד בפרץ
הפלסטיניזציה עד

. 1967

ואולם  ,ירדן הפכה בעקבות הסיפוח  -ועל  -פי תחזיתו של קירקברייד

 -דומה במבנה שלטונה לשאר ארצות  -ערב  .התוצאה הבלחי נמנעת היתה

סילוקם של הבריטים .

נכדו של עבדאללה הצליח להיפטר מן הדימוי של בובה בריטית  .החל בסוף שנות החמישים שמר
חוסיין  -שקיים משטר אוטוקרטי צבאי  -על גדה האשמיח באופן פורמלי  ,בעוד הזהות
הפלסטינאית מצאה את ביטויה הן במחנות הפליטים בעזה ובלבנון והן בארגוני סטודנטים
פליטים פלסטינאים .

סיכום
בין

השנים

950 - 1948נ

התאמץ

בית

המלוכה

ההאשמי

לבטל

את

כל

ההבדלים

האדמיניסטרטיוויים  ,הכלכליים והפוליטיים בין שתי גדות הירדן  .קירקברייד ועבדאללה היו
הכוחות העיקריים שפעלו למימוש תוכנית זו  .אך בעוד המלך נטה לסיים את תהליך סיפוח הגדה
המערבית מהר ככל האפשר  ,ואף ביקש לשוות לו נופך דמוקרטי  ,הרי הנציג הבריטי האט את
התהליך  ,וניסה בכל כוחו למנוע כל נסיון  ,ולו הסמלי ביותר  ,לדמוקרטיזציה כתוצאה מן הסיפוח .
קירקברייד חשש  ,כי דמוקרטיזציה תביא לפלסטיניזציה של ירדן הגדולה  .הוא הסתייג מלהיטותו
של המלך לזרז את תהליך הסיפוח ומנטייתו לדרמטיות ולפומביות יתרה בביצוע מדיניותו  .הנציג
הבריטי חשש כי כל אלה יגרמו לסילוקו של עבדאללה מן הליגה הערבית ואף יקשו על השגת
הכרה דה  -יורה של ארצות  -הברית בסיפוח  .בכך זכה לתמיכה מראש  -הממשלה הירדני  ,אבו אל -
הודא  ,אשר כיהן לאורך מרבית התקופה המדוברת  ,ומשרי הממשלה  .אבו אל  -הודא תמך בעמדתו

של הנציג הבריטי בשל נטיות פאן  -ערביות  ,ואילו מרבית השרים צידדו בו מתוך התחשבות בדעת -

הקהל הפלסטינאית  ,שהתגבשה מיד לאחר

הסיפוח .

המכשול העיקרי לסיפוח הגדה היתה הליגה הערבית  .בטווח הקצר  ,וייתכן כי גם לאורך זמן ,
השיגו הירדנים הישגים מרשימים במאבק בליגה  .אמנם העולם הערבי מחה נמרצות כנגד הסיפוח ,

אך  ,בסופו  -של  -דבר  ,לא נקט צעדים של ממש כנגדו  .יחד  -עם  -זאת  ,הליגה הערבית הותירה
והתירה נוכחות פלסטינאית סמלית במוסדות הארגון  ,מחווה אשר תנציח את האפשרות האחרת

לזהות של ירדן הגדולה  ,והיא  -ירדן פלסטינאית .
אין זה נדיר לראות במזרח  -התיכון שלטון כפוי לארוך זמן של קבוצת מיעוט פוליטית ( כמו גם
אתנית  ,דתית או לאומית )  ,אך ההיסטוריון מתקשה לחרוץ משפטו לגבי ההצלחה ההאשמית .

חשוב להדגיש  ,כי החלופות האידאולוגיות לשלטון ההאשמי  ,שהוצעו על  -ידי הארגונים
הפוליטיים הפלסטינאיים בעשור הראשון לשלטון הירדני בגדה  ,לא כללו את אפשרות הקמתה של
פלסטין העצמאית

;

הן כללו פתרונות פאן  -ערביים או פאן  -אסלאמיים  .יוצאים  -מן  -הכלל היו

המפלגה הקומוניסטית והוועד לענייני הפליטים ברמאללה  ,שתמכו ביישומה של תוכנית החלוקה
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מנובמבר  . 1947אלה הותירו במצעיהם זיקה פלסטינאית לחלופות
יהא אופיין אשר יהא 44 .
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אידאולוגיות לשלטון ההאשמי ,

א ' כהן  ,מפלגות בגדה המערבית כתקופת השלטון הירדני  ,ירושלים תש " ם  ,עמ ' . 225 , 54

