הסכם מפקדים מקומיים

( ישראל  -ירדן ) -

כשלונו של ערוץ הידברות ישיר
דוד טל
מבוא
בהיסטוריה של יחסי ישראל עם שכנותיה הערביות נשאו היחסים עם ירדן אופי מיוחד  .כבר קודם
להקמת מדינת ישראל התקיימו קשרים בין הנהגת היישוב העברי לבין ראשי הממשל ההאשמי

והם נמשכו גם ערב מלחמת העצמאות  .ישנם חוקרים שאף תולים את מהלך המלחמה בחזית
המזרחית ואת תוצאותיה בקשרים

אלה ובהידברות שבין מנהיגי ישראל וירדן .

ן

עם תום המלחמה

התחדשו המגעים בין נציגי שתי המדינות והם התנהלו בכמה מישורים  .ברודוס נערכו דיונים על

נשק והם נחתמו במארס . 1949

הסכמי שביתת

לאחר מכן קיימו נציגי ישראל וירדן בוועדת שביתת

הנשק מגעים רצופים בפגישות פורמליות ולא  -פורמליות ובהן נדונו עניינים שונים שחרגו מתחום

עיסוקה של הוועדה  .במקביל לתהליך זה ניסו שני הצדדים להרחיב את מסגרת ההסכמים ביניהם
והחל בנובמבר

1949

נפגשו נציגים ישראלים עם המלך הירדני ובני לווייתו באתרים שונים בירדן

במגמה להגיע להסכם שלום

;

2

גם לאחר כשלון הנסיון לחתום על הסכם שלום נמשכו היחסים

המיוחדים בין ראשי שתי המדינות  ,והם נמשכים עד עצם היום

הזה .

3

בצד המגעים שהתנהלו

בראשית שנות החמישים התעוררו מספר בעיות ביחסי משטר שביתת הנשק בין שתי המדינות
והקשה שבהן היתה בעיית

ההסתננות .

מקורותיה של בעיית ההסתננות
ההסתננות מירדן לישראל היתה תוצאה כמעט ישירה של מלחמת העצמאות והיא החלה אף בטרם
הסתיימו

הקרבות .

שינויי הגבולות ותנודות האוכלוסין באזור היו בין הסיבות העיקריות

להיווצרותה  .בפעילות זו היו מעורבות קבוצות אוכלוסייה שונות שהונעו על  -ידי מגוון סיבות

*

ברצוני להודות למורי ורבי פרופ ' אהרון שי  ,ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטת תל  -אביב  ,המנחה אותי שנים
רבות
והשכיל אותי בהערותיו והארותיו  .תודה שלוחה גם לד " ר אריאל לויטה ולד " ר שי פלדמן מהמרכז
למחקרים אסטרטגיים על  -שם יפה מאוניברסיטת

1
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וראה פרשנותו של אלחנן אורן למהות יחסי ישראל  -ירדן במהלך
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המפגשים הגיעו לסיומם ביולי
סתום כבר
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. 1987

באפריל  -יולי . 1950

ועל כך ראה

:

 1951עם

הירצחו של מלך ירדן עבדאללה  .מעשית הגיעו שיחות השלום למבוי

שיפטן ( שם )  ,עמ '

. 217 - 215

מ ' בר  -זוהר  ,מול המראה האכזרית  ,תל  -אביב

 , 1990עמ '

. 199 - 184

הסכם מפקדים מקומיים ישראל  -ירדן

וגורמים .

הקרבות
קבוצה חשובה ובולטת היתה האוכלוסייה הפלשתינאית שנמלטה

שפרצו בתחומי ארץ  -ישראל מייד לאחר הכרזת האו " ם על חלוקת הארץ ב

29 -

הלק מהפליטים נמלטו אל מה שיהיה בסוף המלחמה ' הגדה המערבית '  ,תחת

מאזורי
בנובמבר . 1947

שלטון ירדני  ,ושם

שוכנו במחנות ארעי והמתינו לסיום המלחמה ולאפשרות לשוב לבתיהם  .ישראל לא

היתה מוכנה

להרשות להם לשוב והם נשארו במקומותיהם ובמחנות שאורגנו לקליטתם מבלי שיימצא
רציני ויסודי

לבעייתם .

5

הפליטים הפלשתינאים הסתננו מפני שרצו לחזור לבתיהם  ,באופן לא

היהודים או לפקוד את קברות

פתרון

 -חוקי כמובן  ,או לקחת

רכוש שהשאירו מאחוריהם במנוסתם  .היו בהם שביקשו לבקר קרובי משפחה שנותרו

אבותיהם .

4

תחת שלטון

מניע חשוב להסתננות פליטים היה גנבה -

הם היו

עסקו

שרויים במצוקה כלכלית קשה ויצאו לגנוב למחייתם בשטחי ישראל  .לא רק הפליטים
בכך והיו
בגנבה  .בפעילות זו היו מעורבים גם תושבי כפרי הגדה המערבית ; היו בהם שהתמחו
סוחרים
מאורגנים בכנופיות  .הם יצאו למסעות גנבה ושוד גם כ ' קבלנים ' שפעלו על  -פי הזמנת

ערבים .

6

קווי שביתת הנשק עם ירדן ומצרים יצרו סוג נוסף של מסתננים  :היו אלה

תושבים שעם תום

המלחמה מצאו עצמם שוכנים על קו גבול והם היו לתושבי ספר  .אוכלוסייה זו צריכה היתה
לא
להתרגל לקיומו של קו ' גבול '  ,קו דמיוני ובלחי  -מוחשי שאין לעוברו ואין לחצותו  .אך הבעיה
לבין
היתה מופשטת לחלוטין  :קו הגבול הדמיוני הפריד באופן ממשי בין תושבי הספר הערבים

אדמותיהם ורבים מהם הופרדו על  -ידי הגבול החדש ממקורות מחייתם  .הכפריים לא השלימו עם
התופעה היה
ניתוק זה והם ניסו לשוב ולעבד את השדות או הפרדסים שלהם  .פן אחר של אותה
נסיונות של ערבים תושבי הספר להשתלט על אדמות פנויות בצדו הישראלי של הגבול ולעבדן או
אפילו לקצור יבולים של מתיישבים

ישראלים .

גורם נוסף להסתננות היה ניתוק הקשר היבשתי בין מצרים לירדן  :ערבים מרצועת עזה

למשל

שביקשו לבקר קרובי משפחה בהר חברון מנועים היו מלעשות כן  .הטריז הישראלי חסם גם צירי
וביה
הברחה בין האזור המצרי לירדני והמבריחים שלא הפסיקו את פעילותם היו מיניה

למסתננים .
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מירדן ומתחומי רצועת עזה הסתננו גם כאלה שהונעו על  -ידי גורמים פוליטיים לפעול כנגד
ישראל  .המופתי לשעבר חאג ' אמין אל  -חוסייני ניסה לשלוח מסתננים שיבצעו פעולות חבלה
הנצחת
ורצח בשטח ישראל ובכך לקיים מתיחות צבאית מתמדת בגבולות ישראל  ,למנוע את
הסטטוס קוו של מציאות קווי שביתת הנשק ולהשאיר את הסכסוך בעינו  .ואולם  ,לא עמד לרשותו

4
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דוד טל

ארגון טרור מסודר ומאורגן

;

אנשיו ניצלו מסתננים ' מקצועיים ' שחדרו לישראל למטרות גנבה

ושוד ושילמו להם על מנת שבדרכם יבצעו משימות חבלה

ורצח .

ההסתננות ה ' פוליטית '  ,יש להדגיש מייד  ,היתה החלק הקטן במכלול

התופעה .

מרבית

המסתננים לא הונעו על  -ידי שיקולים פוליטיים  .המצוקה שבה היו נתונים יצרה דחף חזק להסתנן

לישראל על מנת לגנוב ולשדוד רכוש ומוצרי מזון  .דרך תגובתה של ישראל היא שהוסיפה מימד
פוליטי להסתננות  ,שכן כאן קשרו אותה להקשר הרחב יותר של סכסוך ישראל  -ערב ולבעיותיה
הבטחוניות והמדיניות של

המדינה .

דפוסי המלחמה כנגד ההסתננות התגבשו כבר בשלביה הראשונים והם היו חד  -משמעיים  :קו
הגבול נקבע כקו שאין לעוברו ויהי מה  .כוחות הבטחון פעלו כנגד המסתננים בנוקשות רבה  ,גם

תוך שימוש באש  .בישראל היה ידוע שרק מיעוט מקרב המסתננים הונעו על  -ידי מניעים פוליטיים
אך לא היה בכך כדי לשנות את אופי פעילות המניעה  .העקרון שמסתננים לא יחצו את הגבול היה

עליון לכל שיקול אחר והוא שקבע את אופיה המוחלט של פעילות המנע  .גורם נוסף שהשפיע על
שיטת המאבק בהסתננות היה העובדה שכוחות צה " ל הם שניהלו את עיקר המלחמה כנגד

המסתננים .

מפקדי צה " ל קבעו את דרכי המלחמה בהסתננות  ,בידיעתם של הפוליטיקאים ,

והוציאוה אל הפועל והחיילים פעלו לאורך הגבול כפי שחיילים פועלים כנגד

אויב .

הפעילות הצבאית הישראלית היתה רק פן אחד של המאבק בהסתננות  .ישראל ראתה חשיבות
רבה גם בפעילותם של שלטונות מדינות ערב למניעת הסתננות משטחם והטילה עליהם את
האחריות לכך  .מסר זה הועבר אליהם באמצעות פעולות התגמול אך גם בערוצי התקשורת שהיו

פתוחים בין ישראל לשכנותיה  .ערוץ אחד כזה היה ועדת שביתת הנשק ובין ישראל לירדן היה
ערוץ נוסף  ,הוא הסכם המפקדים

המקומיים .

עיקר חשיבותם של ההסכמים הללו בכך שהם הופעלו מחוץ למסגרת הפורמלית של ועדת

שביתת הנשק המשותפת  .עבודתן של ועדות שביתת הנשק שהוקמו מתוקף הסכמי שביתת הנשק

וכמתחייב מהם נתקלה בקשיים  .בכל אחת מהן היה מספר שווה של נציגים משני הצדדים ובראשה

עמד איש או " ם  .תפקיד הוועדה היה לפקח על ביצוע הסכמי שביתת הנשק ולדון בתלונות הדדיות
של הפרתם  .לא היו לה סמכויות של ממש והסנקציה היחידה שעמדה לרשות ראש מטה משקיפי
האו " ם  ,שהיה האחראי העליון לפעילות הוועדות מטעם האו " ם  ,היתה לדווח למזכיר הכללי של

הארגון ודרכו למוסדותיו ובהם העצרת הכללית ומועצת הבטחון  .לא היה בסנקציה זו כדי להפרות
את דיוני הוועדות והן הפכו לפורום שצבר ותייק מאות תלונות הדדיות ואלה הביאו למעשה
לשיתוקו  .שר החונן משה שרת עמד על בעיה זו ובשיחה עם ראש משקיפי או " ם הגנרל ואן בניקה
ציין שפעילותן הפורמלית של הוועדות מאבדת מיום ליום מחשיבותה לטובת הפעילות הלא -

פורמלית שעיקרה מגעים והסכמים בין נציגי הצדדים בוועדת שביתת הנשק מחוץ למסגרת עבודת

הוועדה .

8

בדבריו אלה כיוון שרת להסדר שהתקיים בין ירדן ובין ישראל זה זמן ובמסגרתו מפקדים

ירדנים שיתפו פעולה עם עמיתיהם הישראלים בכל הקשור ליחסי הגבול של שתי המדינות  .הסכמי
1 12

~

מפקדים מקומיים  -כך נקראו ההסדרים  -נחתמו מחוץ לוועדה לשביתת הנשק  ,אך הדיונים
יהמשא ומתן עליהם נערכו במסגרת עבודתה השוטפת של
הוועדה .

_
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 . 41 , 171 - 172קק 1962 ,
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הסכם ממקדים מקומיים  -ראשית הדרך

בק "ן

ועבדאללה

( ) 1948

1948

ראשיתם של הסכמי המפקדים המקומיים בימים שלאחר מלחמת העצמאות בירושלים .
 תל  ,המפקד שלהתמנה משה דיין לתפקיד מפקד העיר ובנובמבר הוא חתם עם עבדאללה את
קצר התהדקו
ירושלים הירדנית  ,על הסכם הפסקת אש ' כנה ומוחלטת ' באזור ירושלים  .בתוך זמן
לפתור בעיות
היחסים בין שני המפקדים והם התקינו קו טלפון ישיר ביניהם שבאמצעותו יכלו
להסכם שנחתם
מקומיות ללא שהיות וללא תיווך של האו " ם  9 .ההסדר בין השניים יצר את הדגם
 1949סיימו
מאוחר יותר בין שני הצדדים תחת הכותרת ' הסכם מפקדים מקומיים '  .במהלך שנת
שהושגו ביניהם נשמרו על  -ידי
שני המפקדים דיין ואת  -תל את תפקידם בירושלים וההבנות
פרישתם של
מחליפיהם 0 .י הנסיון להמשיך ולשתף פעולה גם בהעדר הסדר לא עלה יפה  .לאחר
באזור ירושלים  ,אך
דיין ואת  -תל ניהלו חיילים ישראלים וירדנים פטרולים משותפים לאורך הגבול
ביטלה ישראל
לאחר שהירדנים שבו שלושה חיילים ישראלים בשעה שפטרלו לאורך קו הגבול
מייד את השתתפותה בפטרולים

אלה .

ון

היוזמה לחידוש ההסכם שבה ועלתה על  -ידי דיין  ,הפעם כאלוף פיקוד הדרום  ,במאי
בעקבות תקריות קשות באזור בית  -גוברין נפגש דיין עם מפקד אזור חברון והשניים
להפסקת התקריות  .באותה פגישה הועלה הרעיון לשוב ולהסדיר את הסכם המפקדים

. 1950

דנו בדרכים

המקומוים 2 .י

 ,אכני דרך  ,תל  -אביב
9

' סקירה על פגישות המפקדים המקומיים ,
 , 1976עמ '

10

; 91

. .

. .

, ' 23 3 54 - 27 2 51

גנזך ,

חץ 2428 / 5 /ג ' ;

ד ' בן  -גוריון  ,יומן המלחמה  ,ג  ,תל  -אביב  , 1982עמ ' , 858 , 854

דו " ח שגריר ארצות  -הברית למזכיר המדינה ,

30

ביוני

1950

מ ' דיין

. 862

 . 944 ,ק FRUS , 1950 ,

11

שם .

2נ

דו " ח ראש מטה משקיפי האו " ם הגנרל ריילי על תפקוד ועדות שביתות הנשק  10 ,במאי
, 6844 . 85 / 5 - 1050

National , 1950

4א .

ק 3ו ו

דוד טל

המגעים בנושא נמשכו בוועדת שביתת הנשק מיוני ועד אוגוסט

. 1950

ירדן הודיעה שהיא מוכנה

לקיים פטרולים משותפים לאורך קווי שביתת הנשק והוועדה עמלה לגבש את מתכונתם  ,להגדיר
את גזרות האחריות  ,לקבוע את חובות הצדדים ולהחליט בנושא

חימוש הפטרולים .

ב 28 -

באוגוסט

עלה רכב צבאי ישראלי על מוקש באזור בית  -גוברין  ,ארבעה חיילים נהרגו וארבעה

נפצעו .

בערך .

בתגובה לכך הודיעה ישראל על הקפאת התוכניתי וכינון ההסדר נדחה לשנה

גם בהעדר הסכם היתה האווירה לאורך הגבול חיובית בשנה הראשונה לקיומו של משטר

שביתת הנשק  .נציגי הצדדים טרחו ליישר את ההדורים ביניהם בוועדת שביתת הנשק ובמקומות
שונים לאורך הגבול נפגשו קציני משטרה וצבא ישראלים וירדנים ; הם דנו בדרכים להתמודד עם
בעיית ההסתננות  ,החליפו מידע על מסתננים המצויים בירדן וסיכמו נהלים להשבת רכוש גנוב
שנתפס על  -ידי שלטונות ירדן 4 .י יחד עם זאת הבעיות שעתידות היו להעיב על יחסי שני הצדדים

בשנים הבאות הלכו ונחשפו כבר בשלב מוקדם זה  .לישראל היה ידוע ששלטונות ירדן עסקו

.

במניעת פעילות חבלנית משטחם אך גילו עמדה נחרצת פחות כלפי ההסתננות ה ' אזרחית ' 5י
הממשל הירדני היה מודע לכך שישראל איננה מוכנה להשלים גם עם סוג זה של הסתננות אך
התקשה להתמודד

עימה .

הירדנים ניסו לפתור את הקושי בהציגם את ההסתננות החקלאית

כתוצאה של המצב הכלכלי של תושבי הגדה ובשל העובדה שלרבים מהם היו אדמות בצידו
הישראלי של הגבול ולא היה שום מכשול שהפריע להם לחצותו 6 .י

ישראל סירבה לקבל את הטענות הללו ובן  -גוריון העלה את האפשרות לבצע פעולות תגמול
כנגד מטרות ירדניות לשם הרתעת המסתננים  .ואולם בשנים

עדיין התנהלה פעילות

1950 - 1949

הנגד הישראלית בעיקר מצדו הישראלי של הגבול  ,אף שמפעם לפעם בוצעו פעולות גם מעברו

הירדני של הגבול.

7ן

הגישה הישראלית המתונה יחסית כלפי ההסתננות מירדן  -כפי שבאה לביטוי באופיין של
פעולות התגמול  -הושפעה מהעובדה שהנזקים שגרמה ההסתננות בשלב זה היו בעיקר כלכליים
והיא גרמה רק פגיעות מעטות יחסית

ישראלים  ,ובשנת

1950

-

בנפש .

בשנת

1949

הרגו מסתננים מירדן

אזרחים

11

.

8 18י בנסיבות אלה ועם התגבשותם של נוהלי הידברות בין שני

ירדן .

הצדדים התמקדה הפעילות הישראלית בעיקר בתחום המניעה וההידברות עם נציגי

אופי התגובות של ישראל הושפע גם מן השיחות שהתנהלו באותה העת בין נציגיה לבין ירדן
במגמה להגיע להסכם שלום 9 .י במהלך המגעים ביקשה ישראל לקיים יחסי גבול שקטים עם ירדן

13

אל " מ " פרולוב אל מפקדות פיקוד המרכז והצפון ,
מטה משטרת ישראל ,

14

 29באוגוסט  , 1950שם ;

18

באוגוסט

1950

 ,א " צ,

108 / 52

אל " מ פרולוב אל הרמטכ " ל ,

1

ר ' לוסטיג  ,מפקח מחוזי ( משטרת ישראל )  ,אל משרד החוץ  ,המחלקה המדינית ,

מפח . 53 / 1 /

 ,תיק

; 34

אל " מ פרולוב אל

בספטמבר , 1950

שם .

במאי  , 1949גנזך ,

9

ל 2162 /

על פגישות נוספות בין קציני משטרה ישראלים וירדנים ראה  :א ' קלפר  ,עוזר מפקח מחוזי  ,אל מטה

מחוז תל  -אביב ,

 27ו 28 -

במאי  , 1949גנזך ,

ל , 2180 /מפכ 51 / 1 /א ' ;

קלפר אל מטה מחוז תל  -אביב ,

30

במאי

1949

,

שם .
15

דיין ( לעיל  ,הערה

16

הערה
פיקוד המרכז  /אג " ם אל המטה הארצי  ,משטרת ישראל  ' ,יחס ירדן להסתננות ' ,
; )6

1 ;20

 / 51ב '  .ש ' בן  -אלקנה ( לעיל ,

 , ) 9עמ ' ; 94 - 93

' מצב ההסתננות '  ,אפריל

הנ " ל  ' ,מצב ההסתננות '  ,אפריל

, 1951

גנזך ,

ל 2246 /ב ' ,

. 1951

21

בינואר  , 1954גנזך ,

ל / 2257 /מ . 20 /
17

18

משטרת
ח

ישראל  ' ,פעולות המשטרה למניעת ההסתננות בשנת

27 , ' 1951

בינואר  , 1951גנזך ,

ל, 2246 /

כ . 51 / 1 /

תקוע  ,מנהל ענייני שבהנת הנשק  ,אל אל " מ י ' הרכבי  ,ראש מחלקת מודיעין  , ,פגעי ההסתננות בגבולות

ישראל ' ,

 22במארס

 , 1956גנזך ,

חץ . 2404 / 14 /

19

ראה

לעיל  ,הערה . 2

ובחנה את תגובותיה לתקריות גבול על רקע השפעתן האפשרית על שיחות השלום

במארס

1950

קפא המשא  -ומתן ולמעשה שוב לא חודש  .מחקרים שונים עסקו בשאלה

עימה .

20

מדוע לא

פגישת ועדת שביתת

הנשק ישראל  -ירדן

התקדמו ישראל וירדן במגעים והוצגו דעות שונות באשר לפשר המשבר בשיחות  .רובם מייחסים

י 2אחד הגורמים

את הקפאון לגורמים ירדניים פנימיים וללחצים שהפעילו מדינות ערב על

ירדן .

 1950שמדינה

שבוודאי הרתיע את המלך מהמשך המהלך היה החלטת הליגה הערבית מאפריל
ערבית שתחתום על הסכם שלום נפרד עם ישראל תסולק מהליגה ויינקטו נגדה צעדי

22

עונשין .

החלטה זו מנעה את כינונם של הסכמים שהתייחסו לבעיות הגבול בין שתי המדינות  ,שכן ירדן

התקשתה לחתום על הסכמים ישירים עם ישראל  .בין כך ובין כך הסכם השלום לא נחתם וגם
החתימה על הסכם המפקדים המקומיים התעכבה שכן במהלך ק "ן  1950וחורף  1951 - 1950היו
סללה ישראל קטע
שתי המדינות עסוקות ביישוב משברים שהתפתחו באזור נהריים ובערבה  ,שם
כביש בתחומי
מתחילת

ירדן .

1951

חלה החמרה בפעילות ההסתננות  ,בעיקר באזור פרוזדור ירושלים  .יישובים
23

הותקפו ונשדדו ותחושה של חוסר  -אונים ופחד קנתה לה אחיזה ברבים

מתושביהם .

בתגובה

הגבירה ישראל את פעילותה הצבאית מעבר לגבול ובמרוצת השנה ביצעה יותר ויותר פעולות

1 :21
יומני בן  -גוריון ,

20

וראה למשל

21

גבאי ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '
 , ) 1עמ '

:

22

בדצמבר

; 323 - 316

, 1950

. 237 - 226

 .ק ME/, 3 ( July 1950 ( ,

22

334

נ2

יומני בן  -גוריון ,

11

ו 15 -

בינואר

אכ" ג .

רבינוב " ן ' ( לעיל  ,הערה

, 1951

אב" ג .

 ,הערה
 , ) 1עמ ' 64 - 158 , 142 - 123נ ; שיפטן ( לעיל

תקרית בקילומטר
ה 78 -

בדרך לאילת

( ) 1950

תגמול  .בשנים

 1949ו 1950 -

בוצעה פעולה אחת מידי שנה ואילו במהלך שנת

עשר פעולות  ,מתוכן ארבע בחודשים

ינואר  -פברואר .

1951

בוצעו לפחות

24

מפקד הלגיון הירדני  ,הגנרל ג ' ון באגוט גלאב  ,הגיב על המגמה שהחלה להסתמן ביחסי הגבול
ישראל  -ירדן ודחה את הגישה שראתה בפעולות התגמול מכשיר חיובי במלחמה בהסתננות  .הוא
ציין שהן לא הביאו לירידה ניכרת במספר מקרי ההסתננות ואף העלה את ההשערה שישראל
מביימת פשיטות של מסתננים לתחומיה על מנת לאפשר לצה " ל לבצע פעולות תגמול
נועדו פעולות אלה ללחצן על ירדן לחתום על הסכם שלום

עימה .

25

;

לדעתו

מפקד הלגיון הציע שבמקום

להילחם בהסתננות באמצעים צבאיים מוטב למסד את הקשר בין קציני משטרה משני הצדדים

באמצעות הסדר בנוסח הסכם המפקדים המקומיים  -אך כזה המתבצע על  -ידי אנשי משטרה

המקיימים ביניהם קשר ישיר ומעדכנים מיידית זה את זה על כל אירוע חריג .

26

במקביל לכך פנה גלאב לשפר את השמירה בכפרי הגבול  .האמצעים שנקט נוערו להשיג שתי
מטרות :

122

24

להקשות על מסתננים לחצות את הגבול ולסכל נסיונות של כוחות צה " ל לבצע פעולות

סיכום הפעולות נעשה על  -פי רישומים ביומן בן  -גוריון  ,אטלס פעולות התגמול  ,ארכיון מחלקת ההיסטוריה ,
ורישומים בתיקי משרד החרן וגנזך המדינה  .על הקשר בין הגברת ההסתננות לבין פעולות התגמול ראה  :דו " ח

אג " ם  /מודיעין ,

14

בנובמבר  , 1952גנזך ,

חץ . 2428 / 7 /

25

גנרל גלאב אל גנרל ריילי  8 ,בפברואר 14 /) , 684 /) . 85 / 2 - 1951 , 1951

26

שם  .וכן מברק שגריר ארצות  -הברכז בירדן אל מזכיר המדינה ,

16

בפברואר

, 1951

684 /) . 86 / 2 - 651

,4 ,

14

הסכם מפקדים מקומיים ישראל  -ירדן

תגמול  .כוחות של המשטרה הירדנית הניחו מארבים ללכידת מסתננים ומש " קים של הלגיון הוצבו

בכפרים לאורך הגבול  ,לארגן את הגנתם מפני מתקפה ישראלית אפשרית  .ואכן הפעילות שארגן
גלאב הניבה פרי ושתי המטרות הושגו  -הגנה יעילה מצד אנשי הכפרים אכן מנעה את הצלחת
ההתקפות של כוחות צה " ל  .באותה עת הושמעה בצה " ל ההערכה כי תודות לפעילותם של אנשי
המשמר הלאומי אכן חלה ירידה בממדי ההסתננות באזור פרוזדור

לצד פעילותה הצבאית כנגד ירדן פתחה ישראל בינואר

אותה למלחמה בהסתננות  .בפברואר

1951

1951

ירושלים .

27

במהלך מדיני שנועד לרתום גם

נפגשו סגני הרמטכ " לים של שני הצבאות במטרה לדון

בבעיות התלויות ועומדות בין שתי המדינות  .בין השאר גובש אז הסכם מפקדים מקומיים שקבע
שקצינים מקומיים  ,ישראלים וירדנים  ,יהיו קשורים אלה לאלה באמצעות קווי טלפון

ישירים .

לקצינים אלה תהיה סמכות לטפל בבעיות מקומיות המתעוררות באזור שתחת פיקודם ואשר

נוגעות ליחסים ההדדיים מבלי לערב את ועדת שביתת הנשק  .תוקף ההסכם נקבע לחודשיים ימים
אך הוא הוארך בכל פעם

מחדש .

28

בפגישות בין המפקדים המקומיים השתתפו קציני צה " ל

ומשטרת ישראל  ,ובמהלכן הוחזר רכוש שנתפס מידי מסתננים  ,גורשו מסתננים שנלכדו בישראל
והוחלף מידע בדבר פעילות מסתננים וענישתם וכדומה .

29

הפעילות הירדנית לא הביאה להפסקתה המוחלטת של ההסתננות  .מותר להניח שגם פעילות
נמרצת יותר לא היתה מביאה לחיסולה של התופעה  ,ובהמשך אכן הגבירו הכוחות הירדניים את
מאמציהם בנושא זה וגם בכך לא היה די  .בישראל היתה הבנה שמדובר בתופעה שקשה מאוד
למונעה לחלוטין  ,אך דובריה לא היו מוכנים לאמץ גישה זו בבואם לדון בנושא עם נציגי ירדן ,

האו " ם או ארצות  -הברית והם טענו שהירדנים אינם עושים את כל שביכולתם למלא את הסכם
המפקדים על כל תנאיו

,

י

בנסיבות אלה התפתחה תפיסה שהאמצעי לשכנע את הירדנים לקבל את

עמדת ישראל הוא במישור הצבאי  .הערכות המודיעין גרסו שפעילות המנע הישראלית תיצור לחץ
על ממשלת ירדן לפעול ביתר מוץ לביצוע תוכניות שישראל סברה שיש בהן לצמצם את ממדי

ההסתננות  .הנחת היסוד היתה שהלגיון איננו מעוניין להיכנס לעימות צבאי עם צה " ל  ,ועל כן

מפקדיו יעשו הכול  -ובין השאר ינקטו פעילות נמרצת כנגד המסתננים  -על מנת למנוע מצב
שיביא אותם לידי עימות

שכזה .

ן3

התגמול נגד יעדים בירדן וביולי

על בסיס עובדות והערכות מצב אלה הוחלט להגביר את פעילות
1951

ובקלקיליה .

בבית ג ' אלה  ,בלטרון

תקפו כוחות צה " ל בעת ובעונה אחת שלושה יעדים -

בעקבות הפעולות נרשמה באזורים אלה ירידה במספר מקרי

ההסתננות  ,שכן השלטונות הירדניים הגבירו את מאמציהם למניעת התופעה ובכך חיזקו בישראל

27

ראש ענף

כללי ( משטרת ישראל ) אל המטה הארצי ,

ארצות  -הברית ( לעיל  ,הערה

; ) 26

וכן ראה  :סיכומו של מאיר עמקן על תקופת פעולות התגמול כפי שצוטט על -

ידי דיין בהרצאתו ' מדיניות ובטחון בשנים
( מחוז ) 16

28

7 , ' 1957 - 1953

למפקדת חטיבה  , 16מארס  , 1951גנזך ,

סקירה ( לעיל  ,הערה

; )9

11

בינואר

, 1951

גנזך ,

ל 2251 /מפכ ; 4 / 54 /

מברק שגריר

בנובמבר

ל2252 /

; 1963

מכתב קצין המודיעין של חטיבה

מפכ. 54 /4 /

דו " ח סא " ל מד רמתי  ,קצין המטה לוועדות שביתת הנשק ,

20

בפברואר

, 1950

גנזך ,

חץ . 2948 / 12 /
29

ראה

:

דו " ח פגישת מפקדים מקומיים שהתקיימה

אג " ם  /מבצעים ,
 , ' 1952גנזך ,

15

בנובמבר

, 1951

גנזך ,

ב 17 -

תץ ; 2948 / 12 /

באוקטיבר

 , 1951גנזך ,

חץ ; 2431 / 9 /

' דו " ח פגישה בלתי  -רשמית עם הירדנים

ש ' רמתי אל
ב 17 -

בינוא ר

חץ . 2432 / 1 /

30

אל " מ " רבין  ,ראש מחלקת מבצעים  ' ,פקודת מבצע " כבל " '  ,מאי

31

שם .

, 1951

גנזך ,

ל2180 /

מפכ51 / 1 /א ' .

ונ1 :2

דוד טל

את התחושה שתועלתן של הפעולות הצבאיות גדולה מזו של ההסדרים המדיניים
זו אף הושמעה בדיוני ועדת שביתת

הנשק .

; 32

הערכה ברוח

33

מחודש יולי נרשמה ירידה בפעילות המסתננים גם בקטעים אחרים של הגבול  ,וזו יוחסה לא רק
לפעילותם של כוחות הבטחון הישראליים אלא גם בשל הכוננות של הלגיון בעקבות רציחת המלך
הירדני עבדאללה ביולי  .כוחות הלגיון נפרשו לאורך הגבול מחשש שישראל תנצל את רצח המלך
לתקיפת ירדן ובעקיפין סייעו למאבק בהסתננות  .בחודשים אוקטובר  -נובמבר  ,כאשר דוללו שוב
הכוחות הירדניים לאורך הגבול אכן חלה עלייה במקרי

ההסתננות .

34

עם הירצחו של המלך עבדאללה שוב לא נמצאה בירדן דמות סמכותית מרכזית שתפעל באופן
נחרץ למניעת

ההסתננות .

ממשלת ירדן ובעיקר ראש הממשלה אל  -הודא היו לגורם הכוח

המשמעותי  ,ואולם בממשלה היו שותפים גורמים שונים והיא היתה רגישה הרבה יותר מהמלך

לדעת הקהל כלפי מדיניותה  .המלך עבדאללה ספג ביקורת לא מעטה בגלל מדיניותו כלפי ישראל ,
ואבו אל  -הודא שהיה דמות מרכזית בפוליטיקה הירדנית התקשה עוד יותר ממלכו להתייצב מול
ביקורת

על

ממשלתו כלפי

מדיניות

ישראל .

ביקורת זו נשמעה בראש וראשונה מחוגי

הפלשתינאים  .הם הטילו את האחריות להסתננות על ישראל ופעלו בכל כוחם למנוע מממשלתם
לאמץ מדיניות ותחיקה שיקשו עם

המסתננים .

35

קושי נוסף שעימו צריכה היתה ממשלת ירדן להתמודד בשאלת מדיניותה כלפי ישראל נבע
מהשתלבותה בפוליטיקה הבין  -ערבית שאחד משיאיה היה הצטרפותה לברית ההגנה המאוחדת
של הליגה

הערבית .

36

התקרבותה של ירדן לליגה הערבית ולעולם הערבי חייבה אותה לאמץ את

דפוסי ההתנהגות כלפי ישראל שהיו מקובלים בעולם הערבי  .מסיבה זו התקשתה ירדן לחתום על

כזה .

הסכמים הדדיים וישירים עם ישראל וביקשה לצרף את האו " ם לכל הסכם

מאותה סיבה

התקשתה גם להפגיש את נציגיה שלא היו חברים בוועדת שביתת הנשק עם נציגים

ישראלים .

התערערות ההסדר
הטענות כנגד הירדנים על האופן שבו הם ממלאים את הסכם המפקדים הביאו באוקטובר

1951

את

קציני הצבא והמשטרה הישראלים שהשתתפו בפגישות המפקדים המקומיים למסקנה שההסכם

כמעט איננו מביא לישראל תועלת  .הם גרסו שאל לה לישראל להאריך את תוקפו או לכל הפחות
עליה לעשות בו שינויים שאת מהותם לא

פירטו .

37

נציגה הבכיר של ירדן לוועדת שביתת הנשק

אחמד ביי טוקאן הסכים שאכן יש להחמיר את המאבק במסתננים ופירט באזני עמיתו הישראלי
את האמצעים ששלטונות ירדן נוקטים במאבקם בהסתננות  .הוא הזכיר שרבים מהמסתננים הם

פליטים פלשתינאים ותושבי אזור הגבול שהופרדו מאדמותיהם וטען שכמעט בלתי  -אפשרי למנוע
את ההסתננות בגלל המבנה הסבוך והמפותל של הגבול בין שתי המדינות  .טוקאן גרס שפתרונה

124

32

יומני בן  -גוריון ,

33

' דו " ח משלחת ישראל לוועדת שביתת הנשק המשותפת

34

מברק קונסול ארצות  -הברכז בירושלים אל מזכיר המדינה  13 ,באוקטובר 684 /4 . 85 / 12 - 1351 , 1951

35

 , Ph . D . Thesis ,י Political Development , 1921 - 1965ח ] 1 Stlldy

 5ו 12 -

ביולי

, 1951

אב " ג .

 . 105 - 117קק Massachusetts University , 1967 ,

. 105

36

שם  ,עמ '

37

פגישת מפקדים מקומיים ( לעיל  ,הערה

. ) 29

.

ישראל  -ירדן '  18 ,כאוקטובר  , 1951גנזך

/

80 :טזסנ '

חץ . 2431 /9 /
 /) ,א

Nasser Hasan Aru

הסכם מפקדים מקומיים ישראל  -ירדן

של בעיית הפליטים יביא למעשה לחיסול בעיית ההסתננות וטען שגם לירדן יש אינטרס במניעתה
שכן המסתננים גורמים נזק גם לה  .הוא סיפר על צעדים שנקט הממשל במלחמתו בתופעה וציין
שלפרלמנט הירדני הוגשה הצעת חוק המחמירה עם מסתננים אך הטיל ספק

בכך שהחוק יאושר .

38

על רקע אי  -הנחת מאופן פעילותם של הירדנים במלחמתם בהסתננות ביקש סגן הרמטכ " ל
להגביר את הפעילות הצבאית ולייחס משקל מועט יותר להסכמים עם
ההחמרה בגבולות בעיקר על ידי פעילות מעבר

לגבול ' .

39

ירדן :

' יש להתמודד עם

הממשלה היתה מוכנה לאשר את שינוי

המגמה אך היא נאלצה להיצמד למבנה הנוכחי של יחסיה עם ירדן ולהמשיך להישען על הסכם
המפקדים המקומיים בשל תגובת הממשל האמריקאי לפעולות

ינואר . 1952

אנשי מחלקת המדינה

ראו חוסר איזון בין ההסתננות ונזקיה לבין תגובותיה של ישראל כלפיהם  ,ומזכיר המדינה
האמריקאי  ,דין אצ ' יסון  ,הזהיר את ישראל מפני ' התוצאות הקשות והלא  -נעימות שיכולות להיות
לפעילותה

זו ' .

40

לישראל היה קשה להתמודד עם איומי האמריקאים והיא נענתה לדרישת מזכיר המדינה
וקיבלה עליה בינואר

1952

שלא לבצע פעולות תגמול  .הדבר נעשה במסגרת הסכם המפקדים

המקומיים שנחתם שוב באותו חודש  .בהסכם התחייבו שני הצדדים שלא לאפשר את חציית הגבול
משטחם למדינה השכנה

;

משמעות הדבר היתה התחייבות של ירדן למנוע הסתננות מתחומיה

והתחייבות של ישראל לא ליזום חציית גבול מתחומה לירדן  ,קרי לא לבצע פעולות תגמול  .לצה " ל
ניתנו הוראות מפורשות בעניין זה וכמו כן נקבע בהסכם ינואר שכוחות צה " ל יימנעו מלפתוח באש
לעבר מסתננים ' אלא אם הם מתנגדים למאסרם '  .י4
ישראל הסכימה לא לבצע לפי שעה פעולות תגמול אך ההתחייבויות שנטלה על עצמה ירדן
בהסכם החדש חיזקו בצה " ל את התחושה שדווקא פעולות אלו הן שהניעו את הממשל הירדני
להתמודד עם בעיית ההסתננות  ' :כתוצאה מפעילותינו המוגברת נגד ההסתננות בתקופה האחרונה
החליטו השלטונות הירדניים לנקוט בפעולה נמרצת לצמצום ההסתננות

לגבולנו ' .

42

ואכן כוחות

הבטחון בירדן נקטו שורה של צעדים שנועדו להקטין את ממדי התופעה  .תושבי הגדה המערבית
שנחשדו בארגון הסתננות נאסרו והורחקו אל פנים ירדן וכמו כן פונו מספר מערות על הגבול אשר
היו מיושבות

על  -ידי פליטים .

43

ההערכה בצה " ל את יעילות הסכם המפקדים  ,לעומת זאת  ,היתה

נמוכה בהרבה  .לפיכך הגבילה ישראל את תוקף ההסכמים שנחתמו מעתה לפרק זמן קצר ביותר
וזאת כדי לאפשר לצה " ל לסגת מההסכם ולבטלו אם התנאים ידרשו זאת  .האחראי על ענייני

38

שם  ' .פילסטין ' ( עתון ירדנק  ,תרגום מחלקת החקר במשרד החין  6 ,בדצמבר  , 1951גנזך  ,חץ  ; 2949 / 2 /מ ' ששון ,

מחלקת המזרח  -התיכון  ,אל לשכת שר החקן ,

31

בדצמבר

, 1951

גנזך ,

חץ . 2431 / 9 /

אב " ג.

39

יומני כן  -גוריון ,

40

מזכיר המדינה אל שגרירות ארצות  -הברית בישראל  15 ,בינואר 785 . 00 / 1 - 752 , 1952

41

 31בדצמבר , 1951

סא " ל א ' רבינוב " ן  ,ב /ראש מחלקת אג " ם  /מבצעים אל ראש אג " ם ,

27

בינואר

לנוסח ההסכם ראה  ' :דו " ח פגישה בלתי  -רשמית עם הירדנים ב  , ' 17 . 1 . 52 -גנזך ,

אג " ם  /מודיעין ,

 16במארס , 1952

גנזך ,

חץ . 2428 / 5 /

 ,4א

 , 1952גתך  ,ל 2247 /

חץ . 2432 / 1 /

42

 25בנובמבר , 1952

חץ . 2428 / 8 /

סא " ל א ' רבינוב " ן ( לעיל  ,הערה
ל 2250 55 / 51 /ב ' ;

43

כמו כן ראה  :דו " ח

הדו " ח מציין ש ' עקב ההסכם עם ירדן לא נערך שום סיור

מעבר לגבול ולא בוצעו פעולות תגמול '  .וראה ערד  ' :על הנעשה בוועדות שביתת הנשק ' ,

גנזך ,

51 / 19ב ' .

; ) 41

' הפעילות בגבולות  ,סיכומים ומסקנות לחודש אפריל

המטה הכללי אג " ם  /ממ " ן ,

' דו " ח פגישה כמעבר מנדלבאום

. .

ב , ' 31 1 52 -

18

במאי

, 1952

שם .

גנזך  ,חץ . 2432 / ) /

, ' 1952

גנזך ,

1 ;221

דוד טל

שביתת הנשק במשרד החוץ ראובן דפני שלל גישה זו ; הוא היה סבור כי

בינינו לבין שכנינו מבחינה מעשית וגם מבחינה מדינית הם

' עצם

לטובתינו ' .

קיומם של הסכמים

44

הוויכוח על משטר שביתת הנשק
בדבריו של דפני בא לביטוי ויכוח מהותי בשאלה אם מדיניות הבטחון עדיפה על מדיניות החוץ ,

ויכוח שהתפתח במרוצת  . 1951נראה היה אז שאין לצפות לשינוי קרוב ומהיר ביחסי ישראל עם
שכנותיה ואלה ימשיכו להתבסס גם להבא על הסכמי שביתת הנשק  .הכרה זו יחד עם החמרת
המצב בגבולות הביאו את אנשי משרד החוץ להעריך מחדש את עמדתם כלפי משטר שביתת
הנשק  .הם גרסו שעל המשרד ליטול חלק פעיל יותר ב ' ניהולה המלא של מדיניותה הערבית של
ישראל ' וביקשו בין השאר להגביר את מעורבותם בענייני משטר שביתת הנשק ולהקים מטה
משותף למטכ " ל ולמשרד החמן לתיאום ולשיתוף

שר החרן פנה באוגוסט

1951

פעולה ' .

4

אל ראש הממשלה בעניין זה וטען שיש להוציא מידי צה " ל את

האחריות למשטר שביתת הנשק מפני שההנחה שההסכמים הם זמניים ויוחלפו בתוך זמן קצר
בהסדר שלום איננה תקפה  .כעת ברור כבר  ,הוסיף שרת  ,שבפועל מהווה משטר שביתת הנשק את

המסגרת המדינית העיקרית ליחסי ישראל עם שכנותיה  .יתרה מזאת למהלך העניינים במשטר

שביתת הנשק יש לדבריו משמעות מדינית מבחינת ישראל שכן היא נשפטת ונמדדת בעולם על  -פי
האופן שבו היא פועלת לאורך הגבולות  -והיתה בכך רמיזה ברורה לדעתם של אנשי משרד
החסן שפעולות התגמול מזיקות לתדמיתה הבינלאומית של

ישראל .

46

היוצא מכול זה  ,סיכם שר

החלו  ,הוא שיש להבין שמנגנון שביתת הנשק הינו בראש וראשונה מכשיר מדיני ולא רק

צבאי .

במצב הנוכחי  ,הזהיר  ,הפך צה " ל להיות גורם מעורב ומשפיע בנושאים שאין הם כלל בתחום

סמכותו  .שרת סבר אף שצה " ל קיבל ' סמכות של הכרעה מדינית '  ,תופעה בלתי  -נסבלת במדינה
דמוקרטית שבה משרד החצן הוא הגוף האחראי להגדרת יעדיה המדיניים של המדינה

ולשמירתם .

מסקנתו של שר החוץ היתה שיש לחולל שינוי מבני ותפיסתי בכל הקשור לטיפול במשטר שביתת
הנשק ובהסכמיו באופן שיתן לאנשי משרד החצן תפקיד ומשקל בניהול מדיניות ישראל בתחום
זה .

47

את תגובת מערכת הבטחון לרעיונות של שרת הביא סגן הרמטכ " ל  ,האלוף מרדכי מקלף ; הוא
דחה את השינוי בסדר הקדימויות שביקש שר החרן לעשות  .הוא סבר שהתנאים הבסיסיים ביחסי

ישראל ושכנותיה לא השתנו והשיקול הבטחוני  -הצבאי עדיין עליון לשיקולי מדיניות החצן  ,ודחה

את הרעיון שאנשי משרד החקן יהיו מעורבים בהחלטות לגבי פעילותו המבצעית של צה " ל  . .מקלף
הפנה את שר החתן אל השר הממונה על צה " ל שבאישורו ועל דעתו מתבצעת כל פעולה יזומה של

126

44

45

' על הנעשה בוועדות שכיתת הנשק ' (  17 , ) 2בפברואר  , 1952 .גנזך  ,חץ . 2848 / 1 /
מנהל המחלקה למערב אירופה במשרד החרו אל מנהל מחלקת המזרח  -התיכון ,
חץ ; 2428 / 1 /

מנכ " ל משרד החוץ אל ש ' ריבון  23 ,ביולי  , 1951גנזך ,

46

שר החרן אל ראש הממשלה ,

47

שם . .

19

באוגוסט  , 1951גנזך ,

חץ . 2428 / 1 /

23

חץ . 2477 /21 /

בנובמבר

, 1950

גנזך ,

הצבא  .יחד עם זאת הדגיש סגן הרמטכ " ל כי ' המטה הכללי רואה כל בעיה גם מהאספקט הבטחוני
הכללי ולא רק מהראיה הצבאית

הצרה ' .

48

סגן הרמטכ " ל היה סבור שהבעיה היא גם מבנית  -האופן שבו הציע שר החוץ לשתף פעולה
עם צה " ל אינו אפשרי מפני שדרכי הפעולה של הצבא מכתיבות שהקשר בינו לבין גורם חיצוני
יתנהל אך ורק דרך המטכ " ל ולא ישירות עם מפקדים בשטח  ,קרי עם נציגי צה " ל בוועדות שביתת
הנשק  .מעשית סוכם שימונה ' קצין קשר ראשי של משרד החצן עם צה " ל לעניני ועש " נ [ ועדות
שביתת הנשק ] ' שתפקידו יהיה להעביר רעיונות והשגות של משרד החוון לגבי משטר שביתת
הנשק לקצין המטה לענייני הוועדות במטכ " ל  ,מבלי שיהיה רשאי ליצור קשר עם אנשי הוועדות

עצמם  .נקבע כי זה יהיה גם הצינור שבאמצעותו יתעדכן קצין הקשר לגבי המתרחש בוועדות

השונות  .לשר החרן ולאנשי משרדו לא ניתן שום מעמד באשר לעבודתן

השוטפת של הוועדות .

49

127
48

סגן הרמטכ " ל  ,האלוף מ ' מקלף  ,אל הרמטכ " ל ,

26

באוגוסט

 , 1951א " צ  , 79 / 54 ,תיק . 64

מקלף הביא את תגובת

המטכ " ל מאחר שרא " ל " ידין היה חולה באותה עת  .המכתב נדון עם בן  -גוריון ושיקף גם את דעתו  .ראה  :יומני
בן  -גוריון ,
49

 27באוגוסט , 1951

אב" ג .

אג " ם  /קצין מטה לוועדות שביתת הנשק ( אל גורמים

שונים ) 11 ,

בספטמבר  , 1951גנזך ,

חץ . 2428 / 1 /

דוד טל

משמעות הדבר היתה שראשי מערכת הבטחון בכלל וצה " ל בפרט לא היו מוכנים לשלב את הנהלת
משרד החונן בעיצוב מדיניות הבטחון של ישראל ומדיניותה בעניין משטר שביתת הנשק  .מעמדו
של המשרד נקבע כמשקיף וכמכותב שאיננו בעל זכות התערבות

בפועל .

שר החצן קיבל את הדין לעת עתה והסתפק במה שניתן לו  .את מאבקיו ואת נסיונותיו ליטול

חלק פעיל בעיצוב מדיניות ישראל בנושא משטר שביתת הנשק ניהל בזירה הממשלתית  -הצבא

המשיך לנהל את ענייני שביתת הנשק  .במצבה של ישראל היה על שרת להיאבק כנגד המציאות
שקבעה מערכת הבטחון

:

מעמדו של משרד החוץ בתהליך קבלת ההחלטות היה נמוך מזה של

צה " ל ושל משרד הבטחון  .נחיתותו נבעה בראש וראשונה ממצבה הבטחוני המיוחד של ישראל
וממעמדו המיוחד של הצבא בציבוריות הישראלית בשל כך אך גם מגורמים נוספים שבגינם צריך
היה המשרד להיאבק על דעותיו ועל עמדותיו כנגד מציאות

קיימת .

50

התערערות הסדר המפקדים המקומיים
ההגבלות שהוטלו בהסכם ינואר

על פעילות צה " ל הפריעו למפקדיו  .בתחילה הם אמנם

1952

הביעו שביעות רצון מהאופן שבו הוא מתבצע אך בתוך זמן קצר  ,כמעט כצפוי  ,השתנו פני
הדברים  ,ונציגי צה " ל גרסו שבפרספקטיווה של מספר חודשים מתברר שההגבלות שהטיל ההסכם
על פעילותם המבצעית של הכוחות בשטח הביאו להגברת ההסתננות לתחומי ישראל  .בה בעת

גרסו נציגי ישראל בוועדת שביתת הנשק המשותפת שירדן לא מילאה את חלקה בהסכם  .במסמך

מסכם של מחלקת המודיעין בצה " ל נאמר שאף  -על  -פי ש ' החל מחודש ינואר
בהסתננות

הפלילית . . .

בת

' 25 %

הרי ההסתננות לסוגיה לישראל נמשכת במלוא עוזה

הבטחות הירדנים לא הופקד הלגיון על משמר הגבול

- ,

1952

מורגשת ירידה

;

;

חרף

גונבי רכוש ישראלי לא נענשו ורכוש

שנמצא לא תמיד הוחזר ; הענישה על הסתננות לא הוחמרה ; ' לא נעשתה התעמולה המספקת
בכפרי הגבול למניעת ההסתננות ולא נעשה כל צעד להרחקת ריכוזי פליטים מהגבול ; הפעילות

הבלחי סדירה נמשכת בשגרתיות  .כן לא היו תנודות ניכרות במקרי הסגות גבול קרקע כתוצאה

זה שרת

מההסכם '  .י5
הנה כי כן בצה " ל ראו את ' חצי הכוס הריקה ' וביקשו להביא לביטול ההסכם או לפחות לשנות

את תנאיו  .במאי

נתקבלה דרישה זו וההסכם נוסח מחדש  .המגבלות על ירי לעבר מסתננים

1952

סולקו ממנו ושוב לא הופיע הסעיף שעל  -פיו התחייבה ישראל שלא לבצע פעילות

תגמול .

52

פעילות המנע הירדנית
הממשל הירדני התקשה לנקוט אותם צעדים דרסטיים שישראל חשבה שהם חיוניים לקידום
המאבק

בהסתננות .

הנסיון לאמץ גישה תקיפה כלפי המסתננים נתקל בהתנגדות לא רק מצד

המסתננים עצמם ואלה ששיתפו עימם פעולה או מצד אלה שלא ראו שום רע בעובדה שליהודים

50

דיון בהיבטים מסוימים של עניק זה ראה

,

 , 962עמ '

1 28

. 125 - 1 2 1

תשמ " ה  ,עמ '

~
51

52

:

ד ' הורוב " ו  ' ,הקבוע והחולף במדיניות החאג '  ,מן היסוד לחמ " ד ]

ביבא -

וכן  :י ' פרי  ' ,דפוסי הזיקה של צה " ל למערכת הפוליטית בישראל '  ,מלחמת ברירה  ,תל אביב

. 40 - 36

דו " ח מטכ " ל אג " ם  /ממ " ן ,

במאי

, 1952

גתך ,

העלייה בהסתננות מירדן בחודשים

אלה .

ראה

' הסכם

28

ישראלי  -ירדני למניעת הסתננות ' ,

21

חץ . 2432 / 2 /
:

-

דו " חות משטרת ישראל מלמדים אף הם על מגמת

סיכומים על מצב ההסתננות  ,גנזך  ,ל 2246 / 1 /ב ' .

במאי

 , 1952גנזך ,

ל. 2453 /3 /

הסכם מפקדים מקומיים ישראל  -ירדן

נגרם נזק  .גם הצירים הפלשתינאים בפרלמנט הפעילו לחץ כבד על ראש ממשלת ירדן לשנות את
גישתו המחמירה כלפי המסתננים  .הלחץ שהגיע עד לכדי איומים ברצח נשא פרי וראש הממשלה
שחרר מכלאם את כל העצורים והאסירים שנשפטו או עמדו להישפט על הסתננות  .כמר כן קבע

ראש הממשלה שמסתננים יישפטו מכאן ולהבא בפני בתי  -דין מינהליים ולא צבאיים  .משמעות

הדבר היתה שהענישה על ההסתננות תהיה מלכתחילה קלה יותר  .כתוצאה מכל אלה התחדשו
ההסתננויות בקצב גובר

והולך .

53

למרות הוויתורים ניסה הממשל הירדני שלא להפקיר לגמרי את זירת המאבק בהסתננות  .דו " ח
מודיעין של צה " ל בישר בנובמבר

תפקידו יהיה מלהמה בהסתננות ' ,

54

1952

ש ' למשטרת קלקיליה הגיע קצין משטרה בשם

טלאל .

ולאנשי המדור ללחימה בהסתננות של משטרת ישראל הגיע

מידע שעל  -פיו פנו תושבי ספר באזור טול  -כרם אל מושל המחוז והפצירו בו לפעול למניעת
מבצעי ההסתננות ' המפריעים לנו ולממשלה כאחד ' ו ' אי לזאת אנו מבקשים מכבודך להרחיקם

[ את המסתננים ] מכפרנו  ,ולמנוע מהם להגיע לגבול '  .פנייה זו למושל באה לאחר שאנשי המשמר
הלאומי בכפרם סיכלו כבר כמה נסיונות הסתננות

לישראל .

55

המודיעין הישראלי זיהה גם פעילות הסברתית שנערכה בקרב מנהיגי הכפרים השוכנים לאורך

הגבול והיו מקרים שבהם תודרכו המוכתרים על  -ידי

רמטכ " ל הלגיון

בעצמו  .המנהיגים המקומיים

התבקשו לשתף פעולה עם כוחות הבטחון הירדניים ולדווח על כל מקרה

הסתננות  ,והם אכן עשו

כך בימים הבאים  .כן הוגברו הפטרולים הירדניים לאורך הגבול ופורסם צו המגביל העברת מצרכי
מזון  ,תבואה  ,זרעים  ,קמח וחלקי צינורות לכל אורך הגבול עם ישראל וברצועה שרוחבה מגיע עד
לכ 10 -

ק " מ בעומק שטח

ירדן .

56

הגבלה זו נועדה לאפשר פיקוח על מי שיסתובב וברשותו כמויות

החורגות מהמותר  ,מה שיזהה אותו בתור חשוד בהסתננות  .הממשל אף החמיר בעונשים שהוטלו

על מסתננים שנדונו ומוכתרים ששיתפו פעולה עימם נענשו אף הם  .מערך המודיעין של חטיבת
הלגיון האחראית על גזרת הגבול השתלב אף הוא במאמץ ואנשיו הכינו דו " חות וסיכומים

ההסתננות .

חודשיים על

הגברת פעילות המנע לא ריצתה את ישראל  .נציגיה התווכחו עם עמיתיהם הירדנים גם על
האחריות להסתננות ומי צריך להילחם כנגדה  .ירדן הפקידה את נושא הלחימה בהסתננות בידי
כוחות המשטרה שלה ולא בידי הצבא 57שכן לטענתה לא היתה זו בעיה צבאית ביסודה כי  -אם

עניין פלילי  -משטרתי ומן הראוי לדון בו בהקשר זה ולטפל בו ברוח

זו .

נציגי ישראל דחו את הנסיון הירדני להעניק להסתננות ולמלחמה בה אופי אזרחי  -פלילי ולטפל
בה באמצעים שיטוריים  .הם סברו שירדן חייבת לשלב את כוחות הלגיון במערכה כנגד ההסתננות
מכיוון שנסיונות המשטרה המקומית וכוחות המשמר הלאומי הירדני לבולמה אינם מועילים כלל

ועיקר  .נציג ישראל לוועדת שביתת הנשק המשותפת התלונן בפני עמיתו הירדני שהשפעתם

.

ר " י פרגר קצין לתפקידים מיוחדים
ל2250 /

( משטרת ישראל) ,

אל מפקד מחוז ירושלים ,

29

באוקטובר

, 1952

גנזך ,

ב. 51 / 50 /

מברק קצין לתפקידים מיוחדים  ,בסיס מערב  ,אל אג " ם  /ממ " ן ,

12

בנובמבר , 1952

שם .

מפקח שני ש ' ירקוני  ,ב  /ראש מדור לחימה בהסתננות ( משטרת ישראל )  ,אל מטה מחוז חיפה  -מל " ב ( מדור
ללחימה

בהסתננות ) 16

דו " ח אג " ם  /מודיעין ,

19

בנובמבר

, 1952

שם .

בפברואר  , 1952גנזך ,

מנהל מחלקת המזרח  -התיכון אל שר החרן ,
.

13

חץ . 2428 / 7 /
בדצמבר  , 1951גנזך ,

חץ  /9 /נ. 243

ן1 21

~

רוד טל

העיקרית של צעדי המנע שנקטה ממשלתו התבטאה בכך שמחירי השוחד שהמסתננים שילמו

לאנשי המשטרה והמשמר הלאומי האמירו אך ההסתננות לא פחתה  .לישראל היה מידע רב על
אנשי משטרה וצבא ירדנים ששיתפו פעולה עם מסתננים תמורת שוחד או חלק

מהשלל .

58

ארבעה טעמים עיקריים נמצאו לעובדה שהלגיון לא הכניס את כוחותיו לגבול עם ישראל ולא
עסק באופן פעיל בלחימה בהסתננות

:

סיבה ראשונה היתה שהלגיון סבל מבעיה דומה לזו של

ישראל  -גודלו לא אפשר לו להציב חיילים לאורך כל קו הגבול המפותל

והארוך .

59

הסיבה

השנייה היתה חששו של מפקד הלגיון הגנרל גלאב מפני הכנסת כוחותיו אל הגדה המערבית כיוון
שהעריך שאם תפרתן מלחמה יאפשר הדבר לישראל לבצע מתקפת מלקחיים לאורך בקעת הירדן ,
לנתק את שתי הגדות ולגרום לאובדן עיקר כוחה

הצבאי של ירדן .

60

הסיבה השלישית היתה החשש

שנוכחות כוחות צבאיים תוסיף למתיחות הקיימת ממילא לאורך הגבול

;

על  -מנת להימנע מכך

הוקם המשמר הלאומי  ,שהיה כוח צבאי למחצה  ,שאנשיו היו תושבי כפרי הספר  .ההנחה היתה כי
הם יפעלו למניעת הה סתננות  ,מבלי

להתח כך בכוח ות הישראליים  .י

6

ה סיבה הרביעית היתה שירדן

ביקשה לראות בהסתננות בעיה שיש לטפל בה ברמה המשטרתית  -המינהלתית ולא באמצעים
צבאיים  .נציגיה טענו שדרך הטיפול של ישראל בבעיה רק מדרדרת את המצב ומוסיפה עוד מימד
לפעילות המסתננים

בגין אופי תגובתה חדורים המסתננים שאיפת נקם ומבצעים פעולות

:

שבנסיבות אחרות לא היו מבצעים אותן .

62

עם זאת אף שהמשטרה היא שהוציאה לפועל את

מדיניות הממשל בנושא ההסתננות הרי שהאחריות העליונה היתה מסורה בידי הלגיון שכן
משטרת ירדן היתה כפופה

לרמטכ " ל .

63

לא היה ספק שירדן אכן מתמודדת עם בעיית ההסתננות והדבר מציב בפניה קשיים לא מעטים ,
אך ישראל שפטה את פעילותה על  -פי מידת הצלחתה המוחשית  .במהלך

1952

מקובלת היתה

ההערכה שעל ירדן לעשות מאמצים רבים יותר ופעולות צה " ל  ,בעיקר פעולות התגמול  ,גורמות
לה להגביר את מאמציה .
מתכונת הסכם מאי התקיימה עד דצמבר  , 1952אך יותר מן הפעילות במסגרתו בלטה בתקופה
זו העלייה בפעילות התגמול  :כוחות צה " ל ביצעו שש פעולות תגמול כנגד יעדים ירדניים בין מאי
לדצמבר ובעקבות זאת לחצה ירדן לחדש את ההסכם בניסוחו המקורי  ,קרי להגביל את פעילות

צה " ל מעבר לגבול  .הלחץ נשא פרי

וב 13 -

בנובמבר נתכנסה ועדת שביתת הנשק ישראל -ירדן

לחתום על ' הסכם לפתרון בעיות לאורך קווי שביתת הנשק '  .סעיפי ההסכם דמו מאוד לאלה של
ינואר

1952

וכללו את ההנחיות למפקדים המקומיים שיפעלו למניעת חציית הגבול ואת האיסור

לירות אל מעבר לקו

הגבול .

64

במהלך הדיונים על חידוש ההסכם לא ניכרה ירידה במספר מקרי ההסתננות ומשלחת ישראל

58

דו " ח אג " ם  /מודיעין ,

16

במארס  , 1952שם ; דו " ח משלחת ישראל לוועדות שכיתת הנשק  7 ,במארס

, 1952

גנזך ,

חץ . 2432 / 1 /

סי:

59

 . 79 - 80קק  Jordan , London 1967 ,מן 05 and Militaryוומ0ץ 9 . 3 . Vatikiotis ,

60

גלאב ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 363

 ,עמ '

1

. 251

על המשמר הלאומי ראה שם  ,עמ '

. 291 - 289

וכן ראה  ' :נייר עמדה של מחלקת המדינה ' FRUS , ,

61

שם
 . 1201ק 1952 - 1954 ,

62

' סיכום הפגישה במישור גבוה '  ,ינואר  /פברואר  , 1953גנזך ,

( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '

וכן ראה

וטיקיוטיס ( לעיל  ,הערה

63

גלאב

64

' על הנעשה בוועדות שביתת הנשק ' ( לעיל  ,הערה . ) 41

; 250

:

חץ . 2453 / 3 /
 , ) 59עמ '

. 82

לוועדת שביתת הנשק ניסתה למנוע את חידושו במתכונתו המגבילה  .נציגי ירדן לא היו מוכנים ישיבת מפקדים
לוותר וההסכם הוארך עד ינואר

' . 1953

6

ירושלים
במעבר
מנדלבאום ,
אך הוא לא חודש עוד  ,מסיבה שלא היתה קשורה מקומיים

להסתננות .
בתחילת ינואר

1953

חצתה משאית צבאית ישראלית בטעות את קו הגבול באזור ההפקר

בלטרון  .נוסעי המשאית  ,שהיו תלמידי נהיגה ומדריכם ולא היו חמושים  ,נשבו על  -ידי חיילי
הלגיון  .על  -פי הסכם מאי מחויבים היו הצדדים להשיב אנשי צבא שחצו את הגבול בשוגג ללא

דיחוי .

66

ירדן לא הזדרזה להחזיר את החיילים ונציגי ישראל בוועדת שביתת הנשק המשותפת

ניצלו את ההזדמנות להודיע כי ' ההסכם " להפחתת ולפתרון תקריות לאורך קוי שביתת הנשק "

בטל ומבוטל ' .
בתחילת

67

1953

הגיעו ראשי מערכת הבטחון שוב למסקנה שהסדרים מדיניים אינם פרתרים את

בעיית ההסתננות ואילו פעולות התגמול גורמות לממשל הירדני להחריף את פעילות המנע כנגד

המסתננים  .פורמלית פקע תוקף ההסכם

ב 22 -

בינואר

1953

ואז הסירה ישראל מעל עצמה את

המגבלות לגבי ההיקף והטווח של פעילותה הצבאית היזומה  .במוצאי אותו היום ביצעו כוחות
צה " ל פעולות תגמול גדולות כנגד מספר כפרים ירדניים שישראל חשדה שהם משמשים בסיסי

65
66
67

' על הנעשה בוועדות

שם .
שם .

שביתת הנשק ' ( , ) 6

 31בדצמבר . 1952

גנזך ,

חץ . 2428 /8 /

הצהרת רס " ן נויטוב בוועדת שביתת הנשק המשותפת ישראל  -ירדן  ,ינואר

, 1953

גנזך ,

חץ . 2432 / 3 /

ןן ,ן

דוד טל

ריכוז ויציאה

למסתננים .

68

הפעולות היו יוצאות דופן לעומת מה שהיה נהוג עד אז  ,הן בהיקפה של

כל פעולה והן במספר הפעולות שבוצעו במקביל  .בצה " ל קיוו שפעולות אלה יניעו את תושבי

עליהם .

הספר ללחצן על ממשלת ירדן להציב את כוחות הלגיון בקו הגבול כדי שישמרו

69

תושבי הגדה המערבית אכן הגיבו ותגובותיהם הטרידו את הממשל הירדני  .התהליך העדין של
ההשתלטות למעשה ולהלכה על הגדה המערבית תוך שילובם של תושביה הפלשתינאים במרקם
המדינה הירדנית היה מועד למשברים  ,וההתקפות המזוינות על כפרים ירדניים ועל ריכוזי פליטים

רק הקשו על התהליך  .הלגיון הערבי בעל האוריינטציה הבריטית היה המטרה שלעברה הופנו
בדרך כלל התלונות לאחר פעולות

תגמול ישראליות .

70

ההפגנות והפרות הסדר של תושבי הגדה

המערבית הפריעו למאמצים לכונן ישות פוליטית ירדנית שאזרחיה כולם מזדהים עימה והקשו
לשמור על עצמאותה המדינית והמעשית של הממלכה  .י7

הוויכוח על חידוש ההסכם
בעקבות ביטול ההסכם ופעולות התגמול של ינואר נמתחה על ישראל ביקורת חריפה מצד הממשל
האמריקאי
1948

,

7

וממשרד החפן הבריטי נמסר שירדן ביקשה להפעיל את ההסכם האנגלו  -ירדני משנת

שעל  -פיו מחויבת היתה בריטניה להגן על ירדן מפני התקפה צבאית עליה  .י 7ההסכם לא

הופעל אך אזכורו כמו גם תגובתה החריפה של ארצות  -הברית הובנו היטב בישראל וראש
הממשלה נחלץ לפעול להגברת פעילות המנע של ישראל במאבק בהסתננות  .בעקבות המלצת

ועדה שמונתה על  -ידו הוקם משמר הגבול  ,ומאוגוסט

הוטלה עליו בהדרגה האחריות

1953

בית  -ג ' וברין .

להתמודדות עם ההסתננות לאורך הגבולות עם לבנון  ,סוריה וירדן  ,עד

74

במקביל התנהלה פעילות מדינית שנועדה לשפר את יחסי הגבול בין שתי המדינות  .בן  -גוריון
נענה לבקשתו של מזכיר המדינה האמריקני  ,ג ' והן פוסטר דאלס שישראל תשוב לשתף פעולה עם
ירדן במסגרת הסכם מפקדים

מקומיים .

אולם ישראל ביקשה להימנע ככל האפשר מחידוש

75

ההסכמים ברמה המקומית  ,לאחר שהתברר שהמפקדים המקומיים הירדנים אינם מסוגלים לעמוד
בתנאי הסכם המפקדים בשל העדר סמכות  .במקום זאת הציע

ב 24 -

בינואר

האלוף דיין

1953

ליועצו המדיני של ראש מטה משקיפי האו " ם  ,מר הנרי ויז ' יה  ,ליזום פגישה בינו לבין קצינים
68

' סקירה ' ( לעיל  ,הערה  ; ) 9דיין ( שם )  ,עמ '

69

דו " ח סא " ל ח ' גאון  ,קצין מטה לרועדות שכיתת הנשק  ' ,ניתוח כנס עמאן ' ,

70

על

מהומות לאחר פעולת קיביה ראה

1954

)

ראה

:

( ירדן ) ,

' פילסטין '

:

גלאב ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  . 313ועל מהומות לאחר פעולת נחלין ( מארס

תרגום מחלקת החקר במשרד החתן  31 ,במארס

71

גבאי ( לעיל  ,הערה

72
73

נספח העיתונות בשגרירות ישראל בלונדון אל השגריר  3 ,בפברואר  , 1953גנזך ,

 , ) 5עמ '

ב 15 -

במארס

1948

ראה

:

1954

. 418

מברק מזכיר המדינה דאלס אל נציגויות שונות ,

ארצות  -הברית בלונדון אל מזכיר המדינה ,

ונ ו

. 111
18

בינואר

, 1953

גנזך ,

חץ 2428 / 4 /א ' .

9

בפברואר

בפברואר

10

1953

, 1953

. 85 / 2 - 1253

)/

 ,גנזך ,

. 684

חץ . 2949 /4 /

)14 /

חץ ; 2949 / 4 /

מברק שגריר

4 , 684 ,4 . 85 / 2 - 1053 ,וא  .לנוסח החוזה שנחתם

ספר החוזים למזרח  -התיכון  ,אגף המודיעין במטה הכללי של צה " ל  ,יולי

 , 1956עמ '

. 183 - 170
4ך

הדיונים על הקמת משמר הגבול ראה למשל
הממשלה ,

~

תיק

24

במארס  , 1953אב " ג  ,תכ " כ ; אג " ם  /מכצעים אל מטכ " ל  /אכ " א  28 ,באוקטובר  , 1953א " צ ,

אג " ם  /מבצעים אל לשכת הרמטכ " ל ,

; 124

ביולי  , 1955גנזך  ,חץ 2488 / 1 /ב ' .
75

:

.

יומני בן  -גוריון ,

 12בפברואר , 1953

אב " ג ; בן  -גוריון אל חברי

 . 1518ק 1952 - 1954

.

'

FR

24

בפברואר

1954

 ,א " צ  , 8 / 56 ,תיק 1

;

, 63 / 55

ש ' טוויל אל " תקוע 27 ,

בכירים של הלגיון הירדני  ,בתקווה שאלה יהיו ' מציאותיים יותר '  .בפגישה  ,כך קיווה דיין  ,ניתן משקיף או " ם  ,אנשי

יהיה ' להחליף דיעות בנושא ההסתננות ולנסות לפותרה '  76 .נציג ירדן בוועדת שביתת הנשק הודה צה ל ומשטרה
עקבות
) 1953
מסתננים (אחר
לקדם את המטרה אך חזר על עמדת ירדן שעדיף שבנושא יעסקו מתחקים
ן
שפגישה רמת דרג אכן עשויה

צבא .

אזרחים ואנשי משטרה ולא אנשי

77

בהסתננות רק מחריף את הבעיה ומוסיף

נציגי ירדן טענו בהקשר זה כי האופן שבו נלחמת ישראל

לחומרתה .

78

כאמור ישראל לא קיבלה את העמדה הירדנית בעניין האחריות לאופן הטיפול בהסתננות  .צה " ל
ראה את נושא שמירת הגבול והמלחמה בהסתננויות כתחום הנתון באחריותו  ,וממילא ראה בכך

בעיה צבאית שיש לטפל בה באמצעים צבאיים  .גישה זו באה לידי ביטוי בבקשתם של נציגי
ישראל לשיחות עם ירדן להגביל למינימום את האיסורים על הפעילות הישראלית היזומה
במלחמתה בהסתננות  .מעבר לכל דרישה באשר למבנה ההסכם בעתיד הונחו נציגי ישראל שלא
לאפשר הכנסת סעיפים שיגבילו את הפעילות הצבאית כלפי

מסתננים .

79

מבחינת ישראל ניתן היה

לוותר בכלל על ההסכם בשלב זה  .במקום זאת הגיש קצין המטה לוועדות שביתת הנשק  ,סא " ל
חיים גאון  ,במארס

ההסתננות '  ,ובהן

:

, 1953

מזכר שבו הציע לירדן לנקוט ' פעולות

מסוימות . . .

כדי להתגבר על

העברת הפליטים מהגבול לפנים הטריטוריה הירדנית  ,סימון קווי שביתת

הנשק  ,חלוקת שטחי ההפקר והטלת האחריות למניעת ההסתננות במקום מסוים על השלטונות
133
76
77

78
79

' על הנעשה בוועדות שביתת הנשק ' (  27 , ) 7בינואר  , 1953גנזך  ,חץ . 2428 / 1 /
מנכ" ל משרד החרן אל שר החוץ  10 ,בפברואר  , 1953גנזך  ,חץ . 2432 / 3 /
גלאב ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' 286
מזכר תקוע

;

ברנס ( לעיל  ,הערה

 , ) 8עמ '  ; 72סיכום

אל מנכ " ל משרד החרן  9 ,במארס  , 1953גנזך ,

חץ . 2949 / 2 /

( לעיל  ,הערה

. ) 62

דוד טל

המקומיים כגון המוכתר או המפקד המקומי  .אם אלה לא יהיו מסוגלים למנוע את ההסתננות

מתחום אחריותם הציע גאון ששלטונות ירדן יטילו עונשים מינהליים וקיבוציים  .הנציג הישראלי
הוסיף שאם ירדן תנקוט צעדים אלה ' בתנאים השוררים כעת לאורך הגבול ' ישתפר המצב

בהרבה .

80

בדבריו אלה ביקש לרמוז שישראל מעדיפה שירדן תפעל ותבצע את המלצותיה שלא

במסגרת הסכם  ,כלומר מבלי שיחודש הסכם המפקדים

המקומיים .

ההסכם אכן לא חודש אך

למרות זאת המשיכו מפקדים מקומיים להיפגש בנקודות שונות לאורך הגבול  .במרוצת השנים
שבהן היה ההסכם בתוקף התגלו הפגישות כמכשיר מועיל שסייע בפתרון בעיות מיידיות ולא
חמורות  ,ושני הצדדים ביקשו להמשיך ולקיימן גם בלא מסגרת של הסכם חתום ומוסדר .

ן8

הצעותיו של גאון נדחו על  -ידי הממשל הירדני ; ירדן לא היתה מסוגלת למלאן ואת חלקן גם לא
היתה מעוניינת למלא  .ביוני הודיע נציג ירדן בוועדת שביתת הנשק שממשלתו אינה מתכוונת
לאמץ את המזכר של גאון שהוא בעיניה ' התערבות ' בענייניה

הפנימיים .

82

בעוד מזכר גאון נמצא

על שולחנה של ממשלת ירדן  ,לאחר שנכשלה בנסיונותיה לשכנע את ישראל שהיא פועלת במלוא

המרץ למנוע את ההסתננות מתחומיה  -ולחילופין ניסתה לטעון  ,לשווא  ,שההסתננות איננה
בעיה צבאית  -ניהלו נציגיה בוועדת שביתת הנשק מהלך שנועד לשמוט את הקרקע מתחת

לתלונות ישראל על אחריותה להסתננות  .בדיון משותף שקיימו נציגי המשלחות הערביות לוועדות
שביתת הנשק בעמאן בינואר

1953

הוחלט לטעון בוועדות שביתת הנשק שההסתננות איננה מהווה

הפרה של הסכמי שביתת הנשק  .הנציגים הערבים בשלוש הוועדות  ,המצרית  ,הירדנית והלבנונית ,
דחו במארס

1953

את האשמות ישראל בדבר אחריותן להסתננות ואת הטענה שההסתננות לצורכי

גניבה מהווה הפרה של הסכמי שביתת הנשק  .י 8מפקד הלגיון הירדני טען שהחובה למנוע
הסתננות מוטלת על המדינה שלתחומה חודרים המסתננים

;

ארץ המוצא איננה יכולה להיחשב

אחראית לפעילותם ומה עוד שירדן בשום פנים אינה יוזמת ואינה מעודדת פעילות הסתננות

לישראל  .הוא לא הסיר לחלוטין מירדן את האחריות למניעת התופעה וטען שכוחות הבטחון
הירדניים אכן נוקטים צעדי מניעה וענישה כנגד מסתננים  ,אך הוסיף כי אל לה לישראל להטיל על
ירדן את האחריות הבלעדית לתופעה וחובה עליה לפעול ולשתף פעולה עימה במלחמתה בנושא
ולא לפעול כנגדה במישור

הצבאי .

84

הטיעון אכן הציב אתגר משפטי קשה בפני ישראל  .נציגיה ביקשו לדחותו על יסוד העובדה
שבמשך שנים הכירו נציגי ירדן ומצרים בהסתננות כהפרה על הסכמי שביתת הנשק  .הסוגיה

נבחנה על  -ידי יועץ משפטי של

האו " ם בנובמבר  , 1952ובמזכר שהכין הוא אכן ציין שעד כה ראתה

ועדת שביתת הנשק בהסתננות הפרה של הסכם שביתת הנשק  .ישראל הסתמכה גם על דו " ח ראש

כמארס

גנזך ,

חץ . 2453 / 3 /

80

' בוועדות שביתת הנשק ובגבולות ישראל '

81

' דו " ח פגישה לא פורמלית עם אחמד ביי טוקאן ' ,

82

מברק מ ' קומיי  ,סגן ראשון למשל הכללי של משרד החרן  ,אל נציגויות ישראל ,

( 25 , ) 19

 4ו5 -

, 1953

במאי

, 1953

גנזך  ,חץ . 2432 / 1 /
2

ביוני

, 1953

גנזך ,

חץ . 2948 / 17 /

134
83

"

תקוע  ,סגן היועץ המשפטי ( משרד

, 1953

גנזך ,

חץ ; 2949 / 2 /

' בוועדות שביתת הנשק ובגבולות ישראל ' ( , ) 17

גלאב ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' , 249
.

84

החצן ) ,

אל קומיי  ' ,החלטות ועדת שביתת הנשק נגד ההסתננות ' ,

. 304 - 303

ג " ב גלאב  ' ,הערה על בעיית הפליטים ' ,

2

במארס /) . 85 / 3 - 253 , 1953

17

במארס  , 1953גנזך ,

. 684

) /א

 18במארס

חץ ; 2828 / 8 /

גנרל

ריילי

עם רב -

אלוף יגאל ידין

מטה משקיפי או " ם  ,הגנרל ויליאם ריילי  ,שהוגש למועצת הבטחון בנובמבר

תפיסה .

אותה

1953

ובו הוצגה

85

החשש הישראלי מפני השינוי בהגדרת ההסתננות נבע הן משיקולים תעמולתיים והן משיקולים
הקשורים במדיניות התגובה

הישראלית .

מבחינה תעמולתית נוח היה לישראל להיות הצד

המאשים כלפי מדינות ערב  .עמדה זו הקלה עליה לפעול בחומרה כנגד המסתננים ולהצדיק את

שנקטה .

מדיניות התגמול

לאחר תקופה ארוכה של דיונים והתמקחויות בנושא זכתה לבסוף עמדתה של ישראל להכרה
ובאוגוסט

1954

גונתה מצרים על הסתננות יחידים לתחומי ישראל  -הנציג המצרי  ,שביקש

באותה עת להרגיע את היחסים לאורך הגבול עם ישראל  ,אשר מאז מארס
הצביע אף הוא בעד הצעת הגינוי  .בדצמבר

1954

1954

הלכו והתחממו ,

גונתה ירדן בישיבת חירום של ועדת שביתת

הגבול גם על  -ידי אזרחים .
ועלייה בנזקיה  .בשנת 1953

הנשק המשותפת על סמך סעיף  , 4 / 3אשר אסר על חציית

86

כל המהלכים האלה התנהלו בצל התגברות ההסתננות

ישראל מן המספר הגבוה ביותר של קורבנות בנפש בגין פעילות מסתננים -

57

סבלה

איש  ,ובתגובה

אישר ראש הממשלה לצה " ל להגביר את פעילות התגמול  .בחודש מאי באותה שנה בוצעה סדרת
פעולות רחבות היקף במיוחד ובהן הותקפו כמה כפרים בעת ובעונה

85

Truce

Reiley , Chief of Staff, United Nations

10 W . E .

 ,אט

אחת .

87

לפעולות היו שתי

Sloan , Legal Advisor 10 the

.ע

Supervision Organisation , ' Responsibility for Civilian Infiltration : article 4 para . 3 of the
1952 ,

12 November

חץ ; 2949 / 3 /

Hashemite Kindgom of Jordan Israel General Armistice Agreement ' ,

מזכר פנימי של משרד החרן ,

ש " ק ( משרד

86

ז'

87

יומני בן  -גוריון ,

החדן )

 8ו 20 -

אל שר החרן ,

במאי

, 1953

24

5

בינואר

באפריל

, 1954

, 1955

גנזך ,

גנזך ,

חץ . 2428 /4 /

חץ . 2402 / 13 /

אב " ג ; ז ' דרורי  ' ,מדיניותהתגמול בשנות החמישים '  ,עבודת גמר לקבלת

התואר מוסמך במדעי הרוח  ,אוניברסיטת תל  -אביב ,

 , 1988עמ '

. 88

12121

דוד טל

תוצאות סותרות

:

במישור יחסי הגבול הניבו תגובה ירדנית חיובית מבחינת

ישראל .

ואולם

מבחינה מדינית נודעה להן משמעות שלילית  -עמדת ירדן כלפי הסדר שלום עם ישראל
התקשחה והיא אימצה את הקו שנקטה הליגה הערבית בסוגיה זו  ,קרי שלום עם ישראל רק על
בסיס החלטת האו " ם

 181מה 29 -

בנובמבר

1947

ובתנאי שיוחזרו

הפליטים .

88

בירדן אף גברו

הקולות המתנגדים לכל הסדר אפשרי וכן שבה ונשמעה הדעה שהביע הרמטכ " ל הירדני בחודש
מארס ועל  -פיה מתכוונת ישראל להשתלט באמצעות פעולות התגמול על שטחים

בירדן .

89

בכל הקשור לבעיית ההסתננות אכן עוררו פעולות התגמול את הממשל הירדני לעשות מעשה .
בישיבת קבינט שהתכנסה לאחריהן הוחלט לתגבר את כוחו של המשמר הלאומי כדי שיהיה
באפשרותו להתמודד עם כוחות תוקפים של צה " ל ולהשקיע כספים בשיפור רמת חייהם של
הפליטים לאורך הגבול  .בתגובה לפניית מחלקת המדינה האמריקאית ולדרישת ישראל החליט
הקבינט להסכים גם לניהול ' שיחות בדרג

גבוה ' .

90

קודם להחלטות ממשלת ירדן וכמחווה לפנייתו האישית של מזכיר המדינה האמריקאי הודיע
ראש ממשלת ישראל על נכונות לחדש את הסכם המפקדים המקומיים  .ואולם בן  -גוריון פקפק אם
חידוש ההסכם הוא אמנם התשובה הנכונה ברגע זה  .הוא שב והעלה את הטיעון שההסכם יהיה

יעיל רק כאשר ישתלב במכלול רחב של אמצעים נגד הסתננות שינקטו שלטונות ירדן  .הוא גרס

שההסכם מטפל רק בבעיות אקראיות ומקומיות ולכן תרומתו למאבק בהסתננות היא קלושה  .בן -

גוריון היה סבור שרק באמצעות מפגשים של קצינים בכירים ניתן יהיה לפתור את בעיית היסוד
וציין שעד כה התחמקה ירדן ממפגשים כאלה  .י9
ב7 -

ביוני חתמו הצדדים על הסכם מפקדים מקומיים שכלל את הסעיפים שאסרו על ביצוע

פעולות צבאיות מעבר לגבול  ,קרי ישראל שוב קיבלה על עצמה להימנע מפעולות תגמול  .עם זאת
לא שולב בהסכם הסעיף שאסר על ירי לעבר
לאחר החתימה על ההסכם נקבעה

ל 29 -

מסתננים .

92

ביוני פגישה בין משלחת צבאית של ישראל בראשות

ראש אג " ם האלוף דיין ומשלחת של ירדן בראשות סגנו של מפקד הלגיון הערבי  ,בריגדיר גנרל
דהארי עינאב  .לקראת הפגישה הכינו אנשי צה " ל ואנשי משרד החוץ  ,כל קבוצה לחוד  ,ניירות
עמדה בעניין הדרך שבה יש לנווט את המפגש  .המגמה בצה " ל היתה לבסס את היחסים עם ירדן
על מגעים ישירים ולא על מעורבות חיצונית מאחר שההערכה היתה שירדן נאחזת בהסכם שביונת
הנשק ובוועדה על מנת להתחמק מלהתמודד עם הבעיות האמיתיות המעיבות על יחסי שתי

המדינות  .בצה " ל ביקשו ליצור מחויבות ירדנית ישירה לצורכי הבטחון של ישראל  ,וזו  ,כך חשבו

שם  ,תוכל להתקיים רק אם האו " ם לא יהיה מעורב בהסדרים בין שתי המדינות  .קצין המטה
לוועדות שביתת הנשק במטכ " ל הניח שירדן מגיעה למפגש בחוסר רצון ושהסכמתה לקיים את

88

דו " ח שגריר ארצות  -הברית בירדן  ' ,עמדתה הנוכחית של ממשלת ירדן כלפי האפשרות להגיע להסכם שלום עם
ישראל '  30 ,ביוני  ] . 85 / 6 - 3053 , 1953ע14 , 684א

89

6ע1 :

דו " ח שגריר ארצות  -הברית בירדן למזכיר המדינה  ' ,השפעת הפעולות הישראליות האחרונות על עמדות ירדן ' ,
28

90

במאי

, 1953

) . 85 / 5 - 2835ע ] , 864עבו

מברק קונסול ארצות  -הברית כירושלים אל מזכיר המדינה  28 ,במאי 14 , 68414 . 85 / 5 - 2853 , 1953א ; מברק

מזכיר המדינה בפועל אל שגרירות ארצות  -הברית בישראל  27 ,במאי  . 1233 , 1953ק FRUS 1952 - 1954 ,
91
92

מזכר הציר האמריקאי בישראל אל מחלקת המדינה  25 ,במאי 68414 . 86 / 5 - 2553 , 1953
' הסדר

מפקדים מקומיים ' ,

8

ביוני

, 1953

גנזך ,

חץ . 2432 / 3 /

 /) ,א

הסכם מפקדים מקומיים ישראל  -ירדן

מפגש המפקדים בדרג גבוה נבעה מלחץ בינלאומי שהופעל עליה  .שיקול ירדני נוסף היה לדעת
סא " ל גאון רצון הלגיון להימנע מהצורך להתמודד עם תוצאות פעולות התגמול הישראליות .
להערכתו  ,שהועברה לרמטכ " ל  ,ביקש פיקוד הלגיון להימנע מהצורך לעסוק בנושא בטחון הגבול ,
עיסוק שהפריע לו להתכונן למלחמה  .על רקע הערכות אלה הציע גאון לנצל את הלחצים על

הממשל הירדני  -מצד הלגיון כמו גם מצד גורמי החוץ  -ולנהל את יחסי ישראל  -ירדן על בסיס
מגעים ישירים תוך מאמץ לנטרל ככל האפשר את מנגנון האו " ם וועדת שביתת הנשק  .י9
אנשי משרד החרן ביקשו לשמר את הקיים אך לשפר את תפקודו  .כמו בצה " ל גם כאן הכירו
בפעילות הירדנית למניעת ההסתננות  ,אך שלא כמו המטה הכללי גילו אנשי משרד החוץ הבנה
וסובלנות לצורכי ירדן ולמגבלות שעימן צריכים ראשיה להתמודד בפעילותם כנגד המסתננים  .הם
סברו שהסכם שביתת הנשק מספק את הכלים הדרושים ליצירת תקשורת בין שתי המדינות וראו
במעורבות האו " ם גורם חיובי ונחונן שיכול לתרום לשיפור היחסים עם ירדן  .מתוך כך הדגישו
במשרד החרן את הצורך לדבוק בהסכם שביתת הנשק ובהסכם המפקדים ולדרוש את יישומם

כלשונם .

94

בפגישה שהתקיימה במועד המתוכנן הציג דיין את קו הטיעון שהותווה במסמך של צה " ל
העמדה הישראלית הבסיסית היתה שהמאבק בהסתננות איננו עניין לדיאלוג

האחריות להסתננות על ממשלת ירדן וקבע שחובה עליה לפעול

להפסקתה ' .

9

;

;

דיין הטיל את

סגן מפקד הלגיון ,

בריגדיר גנראל עינאב  ,לעומת זאת  ,חזר על העמדה הירדנית הרואה בבעית ההסתננות בעיה

משטרתית  -מינהלתית ולא עניין צבאי בעל משמעויות פוליטיות  .הוא טען שפעילותה הצבאית של
ישראל לא הניבה עד כה פירות ולא הביאה להפסקת ההסתננות  -מה שהיה נכון בעקרו של

דבר .

96

המפגש הסתיים בתחושת כשלון ואת תוצאותיו ניתן לבחון ולהעריך בשני אופנים  .מחד גיסא
ניכר היה שירדן עושה מאמצים להגביר את פעילות המנע שלה  .כאלף שוטרים הועברו ממזרח
ירדן אל מערבה ומרביתם הוצבו בכפרי הגבול ותפקידם היה לנהל יחד עם אנשי המשמר הלאומי
סיורים לאורך הגבול  .מושל מחוז שכם הועבר מתפקידו ובמקומו מונה מושל חדש שהיה ידוע
כמי שפועל במרץ כנגד

הגבול .

97

מסתננים .

גם הלגיון הוסיף כוחות משלו שהוצבו במוצבים לאורך

מאידך גיסא הביאו אנשי משרד החוץ נתונים שהצביעו על כך שמקרי ההסתננות לא

פחתו וכן לא פחתו מקרי הרצח של אזרחים ישראלים על  -ידי מסתננים ירדנים  .התחושה בישראל
היתה שהסדר המפקדים המקומיים אינו פועל כשורה ואינו מספק תשובה הולמת לבעיות התלויות
ועומדות בינה לבין

ירדן .

98

טענות הועלו גם לגבי אופן תפקודם של המפקדים המקומיים

הירדנים .

נציגי ישראל התלוננו שוב ושוב שאלה אינם עושים שימוש במידע המועבר אליהם לגבי מסתננים

ביוני

93

סא " ל גאון אל הרמטכ " ל ,

94

מנכ " ל משרד החרן אל הרמטכ " ל  28 ,ביוני

26

, 1953

שם .
, 1953

. . 53

שם .

חץ . 2453 / 3 /

95

' סיכום פגישה במישור גבוה ,

96

שם .

97

דו " ח המטה הארצקקצין לתפקידים מיוחדים ( קת " מ ) לשירות הבטחון הכללי ( שב " כ ) ,
ל 2252 /

98

 , ' 29 6גנזך ,

7ע1 :
23

ביולי

, 1953

גנזך ,

ב . 14 / 54 /

מזכר תקוע אל

מנכ " ל משרד החין ,

ההסתננות לישראל ,

, ' 1953

גנזך ,

20

ביולי  , 1953גנזך ,

חץ . 2429 / 1 /

חץ ; 2949 / 2 /

משטרת ישראל  ' ,סקירה על בעיית

דוד טל

שפעלו בישראל והצליחו להימלט בחזרה לירדן  .בעיה נוספת היתה מעמדם של הנציגים הירדנים

 המפקדים הישראלים היו הקצינים הבכירים בגזרתם אך מולם התייצבו קצינים זוטרים חסריכל סמכות .

99

למרות כל הבעיות הוארך ההסכם לאחר שתוקפו פג בסוף חודש אוגוסט  .לחידוש ההסכם לא
קדמו דיונים  .בצה " ל שוב לא האמינו שדיונים על שיפור ההסכם ומילויו אכן יועילו ולא היה טעם
להיחשף ללחצים כפי שאירע בפעם הקודמת שבה הוחלט שלא

לחדשו .

00י

ישראל המשיכה

להפעיל לחץ צבאי על ירדן שתגביר את פעילות המנע שלה  ,לחץ שהגיע לשיאו בפעולת

קיביה .

פעולת קיביה ואחריה
ב 14 -

באוקטובר

1953

הושלך רימון אל בית מגורים ביהוד ואם המשפחה שהתגוררה בו ושניים

מבניה נהרגו  .היה זה שיא ברצף אירועים שהחל באפריל

1953

ובהם פעלו כנופיות מאורגנות

שחדרו משטח ירדן למטרות חבלה ורצח  .לצד ההסתננות על רקע כלכלי שנמשכה בהיקף רחב
ניכרה עלייה בפעילות שמטרתה חבלנית  -רצחנית מצד כנופיות שעקבותיהן הובילו לירדן  .בפרק
הזמן שבין אפריל לאוקטובר

1953

נהרגו

29

אזרחים ושני חיילים ונפצעו

על  -ידי מסתננים מירדן שחדרו למטרת רצח בלבד ; הם היו מעורבים

ב 18 -

14

אזרחים וחייל אחד

מקרים נוספים של ירי ,

השלכת רימונים וחבלה שהסתיימו בלא פגיעות בנפש  .י ' 0מן המידע שהצטבר אצל אנשי המודיעין

עלה שמעשים אלה התבצעו על  -ידי כמה קבוצות שחלקן היו מורכבות מפליטים פלשתינאים שהיו
מעורבים גם בהסתננות למטרות גנבה ושוד  .לצה " ל היה מידע מפורט על בסיסי היציאה והפעולה
של המסתננים שהשתתפו בפעילות הרצחנית ובשני מקרים הובילו עקבות המבצעים לקיביה
מבצעי הרצח ביהוד

ב 12 -

באוקטובר לא באו משם אלא מהכפר רנטיס

,

0י

;

יומיים לאחר הרצח ביהוד יצא כוח גדול לכפר קיביה  ,השתלט עליו ופוצץ בו כמה עשרות

בתים .

האירוע שבמהלכו נהרגו כשבעים אזרחים מתושבי הכפר העמיד את ישראל תחת לחץ

בינלאומי כבד וגל של גינויים חריפים  .ואולם הפעולה יחד עם הפעילות הצבאית והמדינית
הישראלית בתקופה שקדמה לה הביאו את ממשלת ירדן להגביר את מאמציה במלחמה
בהסתננות :

תוגברו כוחות הלגיון בגדה המערבית והורחבה פעילות המנע מצד משמרות הלגיון

והמשטרה בנתיבי ההסתננות

;

הוטלו הגבלות ואיסורים על התנועה ברצועה שרוחבה

כ 15 - 10 -

ק " מ לכל אורך קווי שביתת הנשק עם ישראל  -כך למשל נאסרו כאזור המוגבל החזקת נשק ללא

רשיון והעברת בהמות בלא רשיון מיוחד ; אוכלוסייה שבקרבה רווחה תופעת ההסתננות הועברה
מאזור הגבול אל פנים הארץ כפי שאירע לתושבי כפר הספר ברטעה

;

המאבק במסתננים

ובהסתננות לווה בפרסומים בעיתונות שהוקיעו את התופעה כמו גם את הסגת הגבול וכן חריש

99

138
100

101

רב  -סרן נויטוב אל הנציג הירדני בוועדת שביתת הנשק המשותפת ,

החרן בירושלים אל משלחת ישראל בניו  -יורק ,

25

ובגבולות ישראל ' (  25 , ) 30ביוני  , 1953גנזך ,

חץ . 2428 / 8 /

דו " ח

הפיקוד ' ,
102

באוקטובר  , 1953גנזך ,

' בוועדות שביתת הנשק ובגבולות ישראל ' (  31 , ) 40באוגוסט

רס " ן "

שם .

21

 4באוגוסט

, 1953

 , 1953גנזך ,

חץ ; 2949 / 2 /

גנזך ,

חץ ; 2432 / 3 /

' בוועדות שביתת הנשק

חץ . 2428 / 8 /

צביה  ,קמ " ן פיקוד המרכז  ' ,סקירה על מקרי הרצח בחודשים פברואר ' אוקטובר
בדצמבר  , 1953גנזך ,

ל 2257 /

מ. 10 /

משרד

1953

במרחב

מסתננים 3 .בי

וקציר מעבר לגבול  .נוסף לכך ניתן פומבי לגזרי  -דין שהוטלו על

משטרת ישראל הגיע מספר מקרי ההסתננות בחודשים אוקטובר  -דצמבר

1953

על  -פי דו " ח של פיצוץ בית במושב
טירת יהודה

לכמחצית ממספרם

_

בתחילת אותה שנה 04י והתמעטו גם מקרי ההסתננות החמורה שבהם נגרמו פגיעות בנפש הסכם

המפקדים המקומיים הוארך בנובמבר לשלושה חודשים כפי שסוכם מראש ( ואחר כך הוארך
עוד ) 05 .י

מרישת ישראל מוועדת שביתת הנשק
למרות כל זאת נשארו יחסי הגבול בין ישראל לירדן מתוחים גם בשלהי

החשדנות של ישראל לא נמוגה ואירועי אביב

שניים מהם במעלה העקרבים
103

דו " ח אג " ם  /מודיעין ,

20

ב 17 -

במארס

1954

בדצמבר  , 1953גנזך ,

המקורות הבאים  :טוויל אל תקוע ,

29

במאי

1954

1955

-

רצח

11

1953

נוסעי אוטובוס ' אגד ' ופציעת

יצרו תחושה שחרף הנתונים המרגיעים הפעילות

חץ 0 /נ . 2428 /
 ,גנזך ,

סיכום צעדי המנע הירדניים נעשה על סמך

חץ ; 2429 / 9 /

דיין ציין באפריל

1954

לאורך הגבול עם ירדן ' וייחס אותו לצעדי המנע הירדניים ; מ ' שרת  ,יומן אישי  ,ב  ,תל  -אביב

גם ראש מטה משקיפי האו " ם ציין בדו " ח שהגיש למזכ " ל האו " ם

פעילותה כנגד מסתננים בעקבות פעולת קיביה  ,ראה

.

 . 176ק  1975 ,חסטתס ] conf/icr 7951 - 7955 ,

Mi/irary Observer :

the Arab-Israeli

104

ג

:

וראה שם גם עמ '

. 104 - 102

עמ '

, 252 - 251

גלאב ( לעיל  ,הערה

, )7

. 308 - 306

ארתור לוריא  ,משרד החרן  ,אל משלחות ישראל בוושינגטון ובלונדון ,
מברק סא " ל א ' שלו אל רא " ל דיין ,

ונ 1

ק
~

20

משטרת ישראל ( לעיל  ,הערה . ) 98
105

,

עמ ' ; 496 , 477

שירדן הגבירה את

] . Hutchison , Vio/ent Truce :
;

01

שחל ' שיפור ניכר

1978

ב  24 -בפברואר 1954

לתיאור עמדתה ופעילותה של ירדן ברוח הדברים שנאמרו לעיל ראה
, 286 - 285

ועד אמצע

. 1954

ן1

בנובמבר  , 1953גנזך  ,חץ . 2432 / 3 /

ביולי  , 1953גנזך ,

חץ ; 2949 / 2 /

מגיעה בנוסעי אוטובוס
אגד במעלה עקרבים
( ) 1954

הרצחנית מתחומי ירדן לא נפסקה  .תקרית זו  ,וההתקפה על מחנה הלגיון בנחלין בסוף אותו חודש

הביאו את אנשי מחלקת המדינה בארצות  -הברית להיערך באביב

למלחמה .
ועדת

שהמצב מתקרב

1954

06י

שביתת הנשק דנה בתלונת ישראל שהטילה את האחריות לרצח במעלה העקרבים על

ירדן ויושב  -ראש הוועדה  ,האמריקאי קומנדר אלמו האצ ' יסון  ,סירב לצרף את קולו להצעת

החלטת הגינוי  .בתגובה פרשה ישראל
ירדן והופסקו פגישות המפקדים

ב 23 -

המקומיים .

במארס
07י

1954

מוועדת שביתת הנשק המשותפת עם

שר הבטחון פנחס לבון סבר שעל ישראל לפרוש

כליל ממשטר שביתת הנשק כיוון שאין הוא מסייע לה לפתור את בעיות הגבול שלה  .הוא טען
שהדרך להתמודד עם ההסתננות לישראל היא באמצעות פעולות
שרת לעומתו גרס

הממשלה . . .
140

106

107

109

שפרישת ישראל מהוועדה היתה צעד הפגנתי בלבד ועל  -פי ' סיכום דעת

עלינו למצוא דרך חזרה לועדת שביתת הנשק

בכבוד ' 09 .י הוא

ציין שיש לנצל את

מזכר עוזר מזכיר המדינה ה ' ביירוד אל מזכיר המדינה  7 ,באפריל 68424 . 86 / 4 - 754 , 1954
הודעת

ראש הממשלה בכנסת  24 ,במארס  , 1954גנזך ,

חץ , 2431 / 10 /

108

התגמול .

08י

וראה את הערות שרת

ישיבת הוועדה המדינית של מפא " י ,
מזכר

( לעיל  ,הערה

. ) 107

חץ ; 2453 / 6 /

שם .
15

באפריל

1954

 ,אמ " ע ,

. 26 / 54

מזכר תקוע ,

13

 /) ,א

ביוני

, 1954

גנזך ,

הסכם מפקרים מקומיים ישראל  -ירדן

מהלך הפרישה על מנת לייעל את מנגנון שביתת הנשק  .גישתו היתה שיש לפעול לשיפור המצב
הקיים ולא להופכו על

פניו .

מכל מקום שר החונן הדגיש שאת המאבק בהסתננות יש לנהל

באמצעים מדיניים  ,אף  -על  -פי שהוא הכיר בכך שלפעמים צריך לבצע פעולות תגמול גם אם הדבר

כרוך במחיר מדיני 0 .י י
עמדת הצבא היתה שיש לנצל את העדרות ישראל מוועדת שביתת הנשק כמנוף ללחץ על ירדן
שתקבל על עצמה בתמורה לשיבת ישראל לוועדה אחריות מלאה על ההסתננות לגווניה מתחומה ,
תפעל למניעתה ותקיים אותם סעיפים של הסכם שביתת הנשק שעד כה התעלמה

מהם  .י "

מכל מקום עמדת משרד החוץ היא שהתקבלה  ,ועם פרישתו של קומנדר האצ ' יסון באוקטובר
1954

מראשות הוועדה אכן שבה ישראל וחידשה את פעילותה בה 2 .יי

ראשי משרד החרן ומערכת הבטחון היו חלוקים גם לגבי עמדת ישראל כלפי הסדר המפקדים
המקומיים  .אנשי משרד החרן הציעו להמשיך ולקיימו גם מחוץ למסגרת הוועדה בנימוק שהוא

1 41

. ) 108

110

ישיבה ( לעיל  ,הערה

111

מזכר תקוע אל מנכ " ל משרד החבן ,

15

באפריל

1954

התכליתיות של ההשתתפות בוועדת שביתת הנשק ראה
חץ ; 2429 / 7 /

112

:

 ,גנזך ,

' הגברת המתיחות בין ישראל לירדן  , ' 1953 / 4 ,גנזך ,

' ועדות שביתת הנשק ויחסיהן עם ארצות ערב ' ,

ברנס ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

. 41

חץ ; 2431 / 10 /

על עמדת הצבא בדבר חוסר

10

במאי

1953

 ,גנזך  ,חץ 2428 / 4 /א ' .

דוד טל

מתבצע במסגרת ועדת משנה  .אך על מנת להדגיש את הניתוק מוועדת שביתת הנשק הציעו אנשי
משרד החצן שפגישות המפקדים הישראלים והירדנים תיערכנה ללא נוכחות אנשי

או " ם  .יי '

ראשי מערכת הבטחון לא קיבלו גישה זו  .לאחר שנים שבהן תקפו את האופן שבו מוציאה
ירדן את ההסדר לפועל לא מצאו צורך

בחידושו .

הם ראו בו עלה תאנה שהירדנים התכסו

בו ברצונם לעקוף את הבעיות המהותיות התלויות ועומדות בין שתי המדינות ואף להתעלם

מהן .

שר הבטחון גרס שיש להתייחס אל ההסדר בהקשר הרחב של מכלול יחסי ישראל  -ירדן  ,ואלה אינם
טובים בגלל האופן שבו ממלאת ירדן את חלקה בהסכמי שביתת הנשק  .תחילה יש לדרוש אם כן
מירדן שתקפיד על מילוי הסכם שבו היא מחויבת  ,קרי הסכם שביתת הנשק  ,ורק אחר כך יהיה טעם
לדבר על עמידה בהסכם שהינו

רשות .

14י

גם הרמטכ " ל התנגד לחידוש ההסכם  .הוא פקפק בתועלתו והטיל ספק אם כדאי לחדשו גם
לאחר השיבה

לוועדה .

וכך אף שהצבא הסכים שמבחינה פורמלית ההסכם עדיין בתוקף הרי

שנציגיו התנגדו לחידוש המפגשים עם הירדנים לפני

עמדת הצבא הכריעה וההסכם הוקפא ולא חודש גם

שישראל תשוב לוועדת שביתת הנשק 5 .יי
לאחר שישראל שבה לפעילותה בוועדה .

הנסיונות לחידוש ההסבם
הקפאון נותר בעינו עד

ה 30 -

ביוני  ,עת פרצו חילופי אש חמורים בין כוחות הלגיון לצה " ל באזור

ירושלים  .התקרית נמשכה כשלושה ימים ובעקבותיה החלו אנשי או " ם לפטרל לאורך קו הגבול

בעיר 6 .י י נוכח האווירה המתוחה הביע הרמטכ " ל רב  -אלוף דיין נכונות לחדש את הסכם המפקדים

המקומיים  .הוא גרס שיש טעם להחיל את ההסכם תחילה באזור ירושלים ודרש שבכל מקרה יטלו

חלק בביצוע ההסכם מפקדים בעלי סמכות 7 .יי הוא הציג את עמדתו זו בפני ראש מטה משקיפי
האו " ם החדש  ,הגנרל הקנדי אל " מ ברנס  ,שהחליף את הגנרל בניקה אשר סיים את תפקידו בסוף

אוגוסט  .דיין ביקש להפעיל את הסדר המפקדים עם ירדן במתכונת שונה מזו שנהגה עד אפריל
- 1954

בלא נוכחות ' גורם מתווך ' ובלא שיקבל אופי פורמלי 8 .י ן בדרך זו קיווה לחסום בפני ירדן

כל פתח ואפשרות להיאחז בנימוקים פורמליים הקשורים בהסכם חתום על מנת להתחמק
מאחריות למאבק פעיל

בהסתננות 9 .י י

הוא ביקש לפעול בדרך זו מאחר והוויכוח עם ירדן לא נסב

על השאלה האם היא ממלאת את ההסכם  ,אלא על הדרך בו היא מלאה

דיין ביקש אם כן להפיק רוות כפול

:

אותו .

להביא לחידוש פעילות המפקדים המקומיים  ,שברמה

המקומית היתה מכשיר נוח ומועיל  ,מבלי להטיל על ישראל מחויבות כלשהי בגין ההסכם  .חידוש
פגישות המפקדים יכול היה גם להקל את הלחץ הבינלאומי על ישראל  ,לחץ שדיין בוודאי היה ער
לקיומו  .מצב הבטחון השוטף לאורך הגבול היה בוודאי גורם מסייע נוסף לשינוי עמדתו -

14 2

~

אל שרת ,

באפריל  , 1954גנזך ,

חץ . 2431 / 10 /

113

תקוע

114

א ' עברון  ,מזכיר שר הבטחון  ,אל מנכ " ל משרד החרן  28 ,באפריל  , 1954גנזך ,

22

תקוע אל שרת ( לעיל  ,הערה

חץ . 2431 / 10 /

. ) 113

115

שם

116

הארץ .

117

מברק מזכיר המדינה דאלס אל שגרירות ארצות  -הברית בירדן  6 ,באוגוסט 684 /4 . 86 / 8 - 654 , 1954

118

דיין ( לעיל  ,הערה

119

ציר ארצות  -הברית בישראל אל מחלקת המדינה  27 ,באוגוסט  : 1414 , 86414 . 86 / 8 - 2754 , 1954דו " ח פגישת דיין

;

 2 , 1ו4 -

ביולי . 1954
 , ) 9עמ '

 /4 ,א

. 132

עם כרנס  16 ,באוקטובר  , 1954גתך  ,חץ  ; 2429 / 7 /מכתב דתן אל ברכס  17 ,באוקטובר  , 1954גנזך ,

חץ . 2948 / 17 /

מאמצע  1954ניכרה ירידה בפעולות ההסתננות ובעיקר במספר ההרוגים בהן  .לעובדה שצה " ל
 ( בעיקר ) להחזרתו של איש הצנחנים יצחק ג ' יבלי משבי ירדןניהל באותם ימים מערכה צבאית

 20י

בוודאי היתה גם כן השפעה על נכונותו של הרמטכ " ל לחתום על הסכם המפקדים

המקומיים .

כמה ימים אחרי שפנה אליו דיין העביר ברנס לנידי ישראל טיוטת הצעה להסדר מפקדים לאזור

ירושלים וסביבתה  .הטיוטה נוסחה באופן שכל אחד משלושת הצדדים  -ישראל  ,ירדן והאו " ם

 יוכל לקבל אותה  .דובר בה על הסדר שיופעל בגזרת ירושלים על  -ידי קציני צבא או משטרה .הקצינים יקיימו קשר טלפוני רצוף ויצוידו בסמכויות מעשיות שתאפשרנה להם לפעול באופן
משמעותי לבלימת ההסתננות ולפתור בעיות ללא שהיות  .על  -פי ההצעה ניתנה לראש מטה
ן 2ן

משקיפי

האו " ם סמכות לכנס את המפקדים המקומיים למפגשים

גם ירדן וגם

לא  -פורמליים .

ישראל הסתייגו מהנוסח המוצע  .ירדן ביקשה לצרף את האו " ם כצד פעיל להסכם  ,בקשה שישראל

לא היתה מוכנה לקבל  .וישראל מצדה דרשה להעלות את דרג המפקדים המשתתפים בהסדר
ולהרחיב את תחולתו לכל קווי שביתת

הנשק .

22י

ברנס השכיל להתגבר על התנגדות ירדן בהציעו שבאזור ירושלים יוצא ההסדר לפועל בלא
שהצדדים יחתמו עליו  .הוא ישגר להם מכתב שבו יוצג ההסכם ואחר כך ידונו נציגי שתי המדינות

120

ב 28 -

ביוני

1954

יצא כוח בן שבעה איש לבצע פעולת תגמול במחנה הלגיון בעזון  .במהלך תקיפת המחנה נפצע

אחד מאנשי הכוח  ,סמל הצנחנים יצחק ג ' יבלי  ,ופציעתו עיכבה את הכוח הנסוג  .מחשש שהחוליה לא תספיק

לחזור לישראל לפני עלות החמה החליט מפקד הכוח לקבל את בקשתו  -דרישתו של ג ' יבלי להשאירו כשטח
והוא נפל בשבי הירדנים  .במאמץ להביא להחזרתו ביצעו כוחות צה " ל במהלך החודשים הבאים
 ) 1954מספר

( עד ספטמבר

פעולות צבאיות בשטח ירדן כדי ללכוד חיילי לגיון שאותם יהיה אפשר להחליף תמורת ג ' יבלי .

במהלך השיחה הנזכרת עם ברנס הציע דיין שהחיילים הירדנים ישוחררו  ,ושאל את בן שיחו אם הוא סבור
שצעדה זה של ישראל יביא לשחרור ג ' יבלי  .החילופין אכן בוצעו בדרך שהציע הרמטכ " ל  .על כל הפרשה ראה

ברנס ( לעיל  ,הערה
121

122

 , ) 8עמ '  ; 39 - 34מ '

הר  -ציון  ,פרקי יומן  ,תל  -אביב [ חש " ד ]  ,עמ '

:

143

. 279 - 268

גנזך  ,חץ . 2429 / 7 /
קצין המטה לענייני הוועדות לשביתת הנשק אל שר הבטחון ,
משלחת ישראל לאו " ם  26 ,בינואר  , 1955שם ; דו " ח קצין המטה לענייני הוועדות לשביתת הנשק אל ראש אמ " ן ,
 17באוקטובר , 1954

6

בפברואר 955נ  ,גנזך ,

חץ . 2431 / 12 /

גנזך ,

חץ ; 2429 / 8 /

תקוע אל

משקיף

או " ם בודק

פיצוץ בית
במושב
נזקי
חצב

בנוהלי ביצועו והוצאתו אל הפועל  .כך אכן התרחשו הדברים ומאפריל

העיר ירושלים מגעים שוטפים

וישירים .

1955

קיימו ביניהם מפקדי

כעת ביקש ברנס להתקדם צעד נוסף

23ן

וב 27 -

באפריל פנה

למנכ " ל משרד הבטחון בהצעה לשוב ולהפעיל את הסכם המפקדים המקומיים על  -פי מתכונת
היחסים שהתקיימה עד השעייתו באפריל

ביולי .

ב 25 -

. 1954

ישראל הסכימה לקיום שיחות בעניין ואלה החלו

24י

במשא  -ומתן בין נציגי שני הצדדים צריך היה להתגבר על כמה וכמה נקודות מחלוקת
שהשתיים הבולטות שבהן היו דרישת ישראל להפעיל את ההסדר בדרג של מפקדי גזרה בכירים
בעלי סמכויות רחבות מאלה של מפקדים מקומיים והתנגדותה לנוכחות משקיפי או " ם בפגישות

המפקדים .

25י

הנציג הירדני הסכים להעלות את דרג המפקדים המשתתפים בוסכם ולהעמידו על

מפקדים אזוריים אך הירדנים עמדו על כך שמשקיפי האו " ם יהיו צד להסכם והרמטכ " ל ושר

144

123

דו " ח שיחה שניהל תקוע עם הגנרל ברנס ,
חטיבה , 16

21

באפריל  , 1955גנזך ,

איתן אל הגנרל ברנס ,

במאי

10

בפברואר  , 1955גנזך ,

חץ ; 2429 / 8 /

חץ . 2431 / 12 /
גנזך ,

חץ ; 2429 / 9 /

תקוע אל משלחת ישראל לאו " ם  25 ,ביולי  , 1955שם .

124

ו'

125

דו " ח המשלחת הישראלית לוועדת שביתת הנשק המשותפת ישראל  -ירדן ,

דו " ח המשלחת ,

24

30

דו " ח אל " מ ח ' הרצוג  ,מפקד

, 1955

באוגוסט  , 1955גנזך ,

חץ . 2429 / 9 /

22

ביולי

, 1955

גנזך ,

חץ ; 2431 / 12 /

הסכם מפקדים מקומיים ישראל  -ירדן

הבטחון של ישראל דחו את הרעיון מכול וכול  .עניין זה היה הגורם העיקרי לכך שההסכם לא
נחתם בסופו של

דבר .

26ן

ואולם בשלב זה נרקם והלך לאורך גבול ירדן  -ישראל מודוס ויוונדי  .כוחות הלגיון קודמו
ונפרשו לאורך הגבול וחלה ירידה בהסתננות האלימה כמו גם בתקריות בין הכוחות הצבאיים של
שני הצדדים  .משמר הגבול הציב את כוחותיו בצורה יעילה מול הלגיון ופעילות המנע הירדנית
ופעולות הבטחון השוטף של ישראל סייעו להורדת המתח לאורך

השיפור  -בפרק הזמן שבין ספטמבר

ירדניים .

1954

לספטמבר

1956

הגבול .

ישראל הגיבה על

27י

לא בוצעו פעולות תגמול כנגד יעדים

הרגיעה היחסית ששררה לאורך הגבול הופרה בנובמבר

. 1955

ורדן והמאבק על ברית בגדד
בשלהי

השתלבה ירדן שלא מרצונה במאבק הבין  -ערבי סביב שאלת ברית בגדד  ,ועמדותיהן

1955

הסותרות של עיראק ומצרים ביחס אליה  .ירדן ניסתה להיות נייטרלית בשאלה זו ועד אוקטובר
1955

אכן הצליחה בכך  .ואולם בחודש נובמבר גברו הכוחות שהעדיפו את הצטרפותה לברית .

28ן

מצרים נטלה חלק פעיל במאמץ לצרף את ירדן למחנה שוללי ברית בגדד ולשם כך עסקה בגיוס
ובארגון של יחידות פדאיון גם בתחומי הגדה המערבית  .בפעילות זו עסקו שליחים שבאו במיוחד
ממצרים וכן הנספח הצבאי המצרי בירדן שגייס פעילים ליחידות הפדאיון מקרב הפלשתינאים
במחנות הפליטים  .שלטונות ירדן ביקשו למנוע את הסתננותם של הפדאיון לישראל אך התקשו

לעשות כן  .במהלך חודש נובמבר חדרו לישראל חוליות מזוינות שביצעו שלושה מעשי רצח -
לאחר שבאוקטובר לא נפגע איש מפעולות המסתננים  -וסדרת התקפות מזוינות ופיצוצי

בתים .

29ן

העניין היה חמור במיוחד מבחינתה של ישראל מפני שפעולות אלה יוחסו לשלוחי

הצבאי המצרי .

המודיעין המצרי  ,אנשי הפדאיון  ,שהופעלו כאמור משטח ירדן על  -ידי הנספח
השקט ששרר עד נובמבר

1955

בגבול גרם לכך שישראל פעלה קודם

כול בערויי

30י

המדיני  .נציגיה

העבירו מסר לירדן שעל  -פיו היא לא תסבול את המשך פעילות אנשי הפדאיון  ,וירדן היא
האחראית בעיניה להפסקת

התופעה  .ייי

בתגובה דאגה ירדן להעביר לידיעת ישראל שפעילות

אנשי הפדאיון אינה לרוחה ושיש בכוונתה לפעול להפסקתה  .היא גם מחתה בפני מצרים על
פעילותו של הנספח הצבאי

126

בנובמבר עצרה

תקוע אל סא " ל מ ארגוב  ,מזכירו הצבאי של ראש הממשלה  9 ,בדצמבר  , 1955גנזך ,

תקוע ,
127

וב  19 -וב 20 -

תקוע

17

בספטמבר  , 1956גנזך ,

חץ ; 2429 / 9 /

הגנרל ברכס אל

חץ . 2948 / 17 /

אל ש ' בנדור  ,יועץ שגרירות ישראל בפריס ,

שם .
128

כ 140 -

חשודים

בהשתייכות לפדאיון .

32י

 . 25 -29קק 989 ,ן Arab Radicalism , Oxford

'

,

13

ביוני

, 1955

(Jhallenge 0

גנזך ,

חץ ; 2402 / 13 /

טוויל אל תקוע  ,מאי

.

 King Hussein and theמבשלש .

[ 11

1955

,

" פודה ,

' התחרות צל ההגמוניה בעולם הצרבי  :המאבק מביב ברית בגדד  , ' 1958 - 1954 ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור
לפילוסרפיה של אוניברסיטת תל  -אביב  , 1990 ,עמ ' . 254 - 253

ישראל  ' ,הסתננות  ,סקירה חודשית  ,נובמבר

גנזך ,

חץ . 2402 / 13 /

129

משטרת

130

דו " ח משלחת ישראל לוועדת שביתת הנשק ישראל  -ירדן  28 ,בנובמבר  , 1955גנזך ,

131

שם .

132

דו " ח אל " מ ח ' הרצוג  ,מפקד חטיבה

, 16

, ' 1955

על שיחתו עם הגנרל ברנס ,

16

חץ . 2431 / 12 /

בנובמבר  , 1954גנזך ,

מכתב מ ' שניאורסון  ,הממונה על מחוז ירושלים  ,משרדהפנים  ,אל מנכ " ל משרד החרן ,

22

145

חץ ; 2429 / 9 /

בנובמבר

וכן מכתב שגרירות ישראל בוושינגטון אל משרד החרן בירושלים  25 ,כנובמבר 955נ  ,גנזך ,

, 1954

וכן

שם

חץ . 2952 / 2 /

;

דוד טל

בדצמבר פרסם הממשל הירדני צו המגביל את תנועות הנספחים הצבאיים בירדן ומתיר להם
להיכנס לאזורי הספר רק ברשיון ובליווי מלווה ; הצו נועד במפורש להגביל את צעדיו של הנספח
המצרי 33 .י

פעולות אלה השיבו את השקט היחסי על כנו עד המשבר הבא  :פיטוריו של מפקד הלגיון הגנרל
גלאב

ב1 -

במארס

. 1956

34ן

בין הסיבות להדחת גלאב  -שרובן ככולן קשורות היו למערכת

היחסים שבין ירדן לבין בריטניה  -היתה גם מעורבות הלגיון בדיכוי האלים של מהומות שפרצו
ברחבי הממלכה בעקבות החלטת ממשלת ירדן להשתלב בברית בגדד  .מעורבות הלגיון בדיכוי
המהומות עוהרה גל הסתה חריף שיזם הרדיו המצרי ' קול ערב ' כנגד הגנרל הבריטי שפיקד על

הירדני .

הלגיון

מירדן .

35י

מלך ירדן לא עמד בלחץ

;

הוא פיטר את הגנרל גלאב מתפקידו ושילח אותו

הנאצריסטי .

מכאן ואילך הסתפחה ירדן באופן ברור למחנה

הממשל הירדני ובכלל זה הרמטכ " ל החדש העבירו לישראל מסר שעל  -פיו השינויים לא

ישפיעו על יחסי הגבול עם ישראל 36 .י ואולם נראה היה שגם אם ההצהרה כנה ירדן איננה מסוגלת

להוציאה אל הפועל  .ממידע שהגיע לישראל התברר שאנשי הפדאיון שפעלו בישראל החל

באפריל

1956

נמלטו לירדן

ושם התקבלו בזרועות פתוחות על  -ידי הצבא הירדני .

ב7 -

37י כמו כן התגלה

שקציני לגיון ומשטרה ירדניים מעורבים באופן ישיר בארגון פדאיון ובהפעלתם מתחומי ירדן  .יחד
עם זאת לא ברור עד כמה היתה פעילות זו לרצון הממשל הירדני המרכזי ונראה שממשלת ירדן
התקשתה להילחם בה מסיבות

פנימיות .

38י

מכל מקום

ב 18 -

באפריל סוכם ביוזמת מזכ " ל האו " ם

על הפסקת אש שכללה את ירדן אך השקט לא שב לגבול ; בחודשים אפריל  -יוני
לאורך הגזרה הירדנית

28

תקריות ובהן נהרגו ארבעה ישראלים ונפצעו

שישה .

39י

1956

נרשמו

ירדן הודתה

שהמשמעת בקרב חייליה ירדה אך מפקד הלגיון שב והצהיר שהוא יעשה לחיזוקה  .עוד הבטיח

שירדן וצבאה עדיין מחויבים להסכם הפסקת האש ולהסכמי שביתת הנשק  .דיין סבר אף הוא

שבדרך כלל ממשיכה ירדן לדבוק במדיניותה למנוע את התחממות הגבול .

] 40

ההחרפה בגבולות
המצב לאורך הגבול הלך והחמיר  .בן  -גוריון ביקש להימנע מביצוע פעולות תגמול  ,שכן באותה
עת הסכימו ישראל ומצרים לקיים הפסקת אש  .ההסכם הושג בתיווכו של דאג המרשלד  ,וגם

133

מכתב

שגרירות ישראל בלונדון אל משרד החרן בירושלים  9 ,בנומבר

בירושלים אל שגרירות ישראל בוושינגטון  8 ,בדצמבר , 1955
134

135

שם .

גלאב ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 426 - 422
דן ( לעיל  ,הערה  , ) 128עמ ' . 33 - 29
חץ . 2952 / 2 /

136

תקוע אל נציגויות ישראל  6 ,באפריל  , 1956גנזך ,

137

מ ' שניאורסון  ,הממונה על מחוז ירושלים אל מנכ " ל משרדהחרן ,
15

באפריל

בוושינגטון ,

14 ) 1

, 1955

גנזך ,

חץ ; 2952 / 2 /

משרד החרן

הפדאיון

, 1956

7

ביוני

חץ 2474 / 13 /ב ' ;

, 1956

 13 , 12ו  19 -באפריל , 1956גנזך  ,חץ ; 2440 / 7 /

מכתב מחלקת ארצות  -הברית של משרד החתן אל שגרירות ישראל

' דו " ח אמ " ן על " הקמת הפדאיון בירדן " ' ,

חץ 2474 / 13 /ב ' ;

דו " ח אמ " ן על ' הקמת

בירדן' .

138

מחלקת המדינה

139

תקוע אל נציגויות ישראל ,

140

ברנס אל בן  -גוריון  6 ,ביולי  , 1956גנזך ,

( שם ) ;

הממונה על מחוז ירושלים אל מנכ " ל משרד החרן 19 ,
29

ביוני

, 1956

גנזך ,

חץ ; 2948 / 14 /

חץ ; 2949 / 3 /

באפריל  , 1956גנזך  ,חץ . 2440 / 7 /

ברנס ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

דיין ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

. 199

. 153

י

4

-

יו

8

(

שלטונות ירדן הביעו נכונות למלאו  .י4י
קשה

:

ב 13 -

ביולי

1956

הועמדה סבלנותה של ישראל במבחן

צעיר יהודי נרצח על  -ידי כנופיית מסתננים באזור יהוד ובן  -גוריון סיכם עם דיין על ביצוע

פעולת תגמול כנגד

ירדן .

הפשיטה על משטרת
קלקיליה ( 954י )

42ן

ההחלטה סימנה שינוי במדיניות ישראל לא רק מאז אפריל

1956

אלא מאז ספטמבר , 1954

המועד האחרון שבו בוצעה פעולת תגמול כנגד ירדן  .ההפסקה בפעולות תגמול כנגד יעדים
ירדניים לא נבעה משינוי במדיניות התגמול הישראלית אלא מן השינוי במצב ההסתננות מירדן -
זו לא נפסקה כלל ועיקר לכל אורך התקופה אך חלה ירידה במספר הקורבנות הישראלים

בעטיה .

החזרה לפעילות תגמול לא בישרה לכן שינוי במדיניות הבטחון הישראלית כי  -אם שיבה לדפוס
יחסי הגבול בין ישראל לירדן לפני ספטמבר

. 1954
ב9-

האפשרות לערוך פעולת תגמול עלתה כבר

ביולי

: 1956

שני עובדי תה " ל נרצחו באזור

חצבה ובן  -גוריון ביקש להכין יעדים לתקיפה  .אולם באותה עת התנהל מבצע רכש חסר תקדים
מצרפת והרמטכ " ל העדיף להימנע מפעולות תגמול על מנת שלא לסכן את

העיסקה .

43י

הרצח

ביהוד הגדיש את הסאה ובן  -גוריון הציע שוב לפעול  -דווקא באזור הערבה ולא באזור יהוד44י
 אך גם הפעם לא נערכה הפעולה מפני שהיחידה שנועדה לבצעה לא היתה מוכנה  .עצם קבלתההחלטה לשוב אל מדיניות התגמול פתחה פתח ליציאה לפעולות ובעקבות מיקוש ותקיפה של
141

שר

החרן אל ראש מטה משקיפי האו " ם ,

ישראל המחודשת ,
142

יומני בן  -גוריון ,

143

שם  10 ,ביולי

144

יומני בן  -גוריון

14

26

בספטמבר  , 1956גנזך ,

תל  -אביב  , 1969עמ ' . 521 - 520
ביולי  , 1956אב" ג .

; 1956

( שם ) .

דיין ( לעיל  ,הערה

 , ) 9עמ '

. 213

חץ ; 2453 /8 /

וראה

:

ד ' בן  -גוריון  ,מדינת

1 47

דוד טל

אוטובוס ושל מלוויו בערבה פעלו חוליות צנחנים בשטח

מצרים .

ההחלטה לפעול במצרים

התקבלה גם משום שלישראל היה מידע שמצרים עומדת מאחורי פעילות הטרור

מתחומי ירדן .

45י

.

פעולה נוספת שתוכננה כנגד משטרת דהריה בירדן בוטלה ברגע האחרון 46י

מספטמבר

נכנס צה " ל לשגרת תגובה כאשר מעשה רצחני גורר בעקבותיו פעולת תגמול

1956

כנגד תחנת המשטרה הסמוכה לאזור התקרית 47 .י בעוד הגבול הולך ומתחמם חידש ראש מטה
משקיפי האו " ם את נסיונותיו להביא את הצדדים לחתום על הסכם מפקדים מקומיים  .במאי1956
הגיש ברנס הצעה להסדר ולאחר שנציגי שני הצדדים החזירו לו את הטיוטה עם הערותיהם ביקש

לזמנם למפגש משותף בספטמבר  .אולם ערב הפגישה הבין שהשעה אינה יפה למפגש כזה

בלתי  -מוגבל ' .

תקריות הגבול ופעולות התגמול דחה את הפגישה ל ' פרק זמן

עקב

:

48ן

סיכום
הסכם המפקדים המקומיים היה נסיון ליצור ערקן תקשורת ישיר בין קציני צבא ומשטרה ירדנים

וישראלים שיאפשר להם לאתר ולפתור בעיות ברמה המקומית  .אף ששני הצדדים העריכו שיש בו

תועלת התעוררו קשיים בהפעלתו והם שהביאו בסופו של דבר לביטולו  .בעיה עיקרית אחת היווה
אופן התמודדותה של ישראל עם תופעת ההסתננות  .ההנהגה הישראלית גילתה רגישות רבה
לנושא ובחנה את אופן פעילותם של הירדנים בתחום זה בקפדנות

רבה .

ברור היה שהשלטון

הירדני אכן פועל נגד התופעה אך נציגי ישראל הציבו דרישות גבוהות בפני עמיתיהם הירדנים

ואלה התקשו לעמוד בהן  .ישראל גם חשדה שירדן נאחזת בהסכמי המפקדים המקומיים על מנת

להתחמק מביצוע חובותיה על  -פי הסכמי שביתת הנשק והתנתה את חידוש ההסכמים בביצוע

משביע רצון מבחינתה של הסעיף האוסר על חציית מסתננים את קווי שביתת הנשק .
ראשי מערכת הבטחון סברו שפעולות התגמול משיגות תוצאות טובות יותר בתחום הלוחמה
בהסתננות ומניעות את הירדנים לפעולה יותר מכפי שעושה זאת הסכם המפקדים

המקומיים .

כתוצאה מכך הלכה ופחתה חשיבות ההסדר עבור ישראל וראשי מערכת הבטחון דחו אותו בטענה

שהוא נהיה תחליף להסכם שביתת הנשק ואין להרשות שישמש כיסוי לאי  -עמידתה של ירדן בכל

סעיפי הסכם שביתת הנשק  .ישראל גם התעקשה שלא להעניק לאו " ם תפקיד בהסדר כדי שירדן
תהיה מחויבת כלפיה ישירות  .סיבה נוספת לסירוב לשתף את האו " ם בהסדר היתה הרצון למנוע
חריגה ממה שישראל ראתה כתפקידו של האו " ם  :למשקיפיו לא נועד תפקיד פעיל באזור  .כל נסיון
של האו " ם להרחיב את תחום פעילותו נתפרש כפגיעה בריבונות

145

דיין ( לעיל  ,הערה

 , ) 9עמ ' ; 220

יומני בן  -גוריון ,

25

ביולי

1956

ישראל .

 ,אב " ג  .באוגוסט עדיין לא היה ברור מהו מקור

התקריות החוזרות ונשנות באזור הערבה  .היתה קיימת אפשרות  ,לצד זו ה ' מצרית ' שאלו פעולות נקמה מצד
בדואים שנפגעו על  -ידי כוחות צה " ל  .ראה :
יומני בן  -גוריון  16 ,ו  17 -באוגוסט  , 1956אב " ג .
לא כל אירוע רצחניגרר אחריו פעולת תגמול  .בחודשים ספטמבר  -אוקטובר1956

דיין ( שם )  ,עמ '

146

148

147

בספטמבר -

תקיפת משטרת רהווה ,

בספטמבר  -תקיפת משטרת ג ' רנדל ,

קלקיליה .

ראה

:

טיוטת ראש מטה משקיפי האו " ם ל ' הסדר מפקדים מקומיים  ,מאי

1956

'  ,גנזך ,

משטרת חוסאן ,
148

ב 13 -

. 222

ב 10 -

באוקטובר  -תקיפת משטרת

ברנס אל תקוע  23 ,באוגוסט  , 1956שם  3 :בספטמבר  , 1956גנזך ,

בוצעו הפעולות הבאות  :ב 1 1 -
ב 25 -

באותו חודש  -תקיפת

דרורי ( לעיל  ,הערה
חץ ; 2948 / 12 /

חץ 17 ; 2948 / 17 /

 , ) 87עמ '

. 99 - 98

וראה מכתביו של

בספטמבר

1956

,

שם .

הסכם מפקדים מקומיים ישראל  -ירדן

ירדן לא קיבלה את עמדתה היסודית של ישראל בדבר משמעותה של ההסתננות ואת אופן
התמודדותה עם התופעה

;

היא לא הבינה מדוע ישראל איננה מתייחסת לפעילות כוחות הבטחון

הירדניים כנגד המסתננים וציפתה שתעריך את מאמציה של ירדן לאכוף על אזרחיה את האיסור
לחצות את הגבול ותסתפק בכך  .האוכלוסייה הפלשתינאית ונציגיה בפרלמנט ובממשל הקשו על
מערכת הבטחון והשיפוט בירדן לפעול באופן נחרץ כנגד המסתננים שהיו ברובם

פלשתינאים .

מצד אחר השתלבותה של ירדן במערכת הבין  -ערבית הקשתה עליה לחתום על הסכם ישיר דו -

צדדי עם ישראל ולכן התעקשו נציגיה לשלב את אנשי האו " ם כצד להסכם  .והיה זה מבחינת
הממשל הירדני תנאי

בל  -יעבור .

ירדן קיוותה גם שעם הפעלת ההסכם תרסן ישראל את כוחותיה הצבאיים ותגביל את פעילות
התגמול שלה  ,אך לא כך קרה .
כשלון הסכם המפקדים המקומיים נבע מרגישותם של שני הצדדים שחרף רמת העוינות
הבסיסית הנמוכה שאפיינה את יחסיהם לא הצליחו להתייחס אל ההסדר בהקשרו המוגבל אלא
' העמיסו ' עליו את ההקשר הכולל של סכסוך ישראל  -ערב  ,ועל כן לא הצליחו להתמיד בו .

 45ן

