מרוע עזבו התושבים הערבים את חיפה

?

עיון בסוגיה חצויה
תמיר גורן

פתח דבר
השינויים שחלו בחברה הפלסטינית בעקבות מלחמת

1948

נדונו

ענפה שהתמקדה בהיבטים המדיניים  ,הצבאיים והפוליטיים של
יבול מחקרי נרחב זה אנו עדים בעת האחרונה לפולמוס אשר
אותה מלחמה כשנויה

במחלוקת  .י

במרוצת השנים בספרות מחקרית
התופעה  .בד בבד עם פרסומו של
העמיד את ההיסטוריוגרפיה של

זוהי ראיה לכך שראי אירועיה

מלהיות שלם במחקר ההיסטורי  ,ומעת לעת אנו עדים לחידושים
בדפוס ובכנסים  .מרבית המחקרים העוסקים באירועי מלחמת

מקיפה ופרטנית .

של אותה מלחמה עדיין רחוק
מחקריים המוצגים בפרסומים

מציגים תמונה כלל ארצית

1948

בתמורות שהתרחשו בחברה

לעומת זאת  ,ספורים הם המחקרים הדנים

הפלסטינית תוך התמקדות במרחב מוגדר  ,עירוני או כפרי  .החסר

בולט במיוחד לגבי ערים
תהליכים ותמורות שפקדו

מעורבות כחיפה  ,יפו  ,ירושלים ואחרות שזכו למחקרים מעטים שעניינם
את הפלסטינאים בתקופה

הנדונה .

 ,וזאת תוך ניסיון להבהיר

במאמר זה נתמקד בנסיבות עזיבת התושבים הערבים את חיפה
שאלות יעמדו
תהליכים שעדיין לא מוצו עד תום במסגרת המחקר הקיים  .שלוש
ובאיזה אופן פעלה בעניין זה עד קרב
כיצד הצטייר תהליך העזיבה בדיוניה של המנהיגות הערבית
  22באפריל  ? 1948ג  .במה באהההכרעה ? ב  .כיצד ניתן להסביר את המנוסה ההמונית שהחלה ב
של ערביי חיפה ? פרק הזמן שבו
לביטוי מעורבותם של הבריטים והיהודים בתהליכי העזיבה
וסופו ב  15 -במאי  , 1948מועד
נעסוק תחילתו בקבלת החלטת החלוקה ב  29 -בנובמבר , 1947

במרכז הדיון  :א .

פלישת צבאות ערב

לישראל .

חומר ארכיוני רב ערך שנחשף לאחרונה לעיון הציבור מאפשר

ההתרחשויות בחיפה  .נציין בעיקר את

לנו להאיר פינות עלומות של

ה ' ארכיון ' בזעיר אנפין של המפקדה

הצבאית הערבית

יעקב סלומון  ,שנמצא בארכיון

בחיפה  ,שנמצא בארכיון ה ' הגנה '  ,ותיעוד בתול בארכיון הפרטי של
באוניברסיטת חיפה  .מבין המקורות
המדינה  .חומר חשוב נוסף התגלה בארכיון על  -שם אבא חושי
מתוך עבודת גמר שנכתבה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון

*
1

מאמר זה הוא נוסח מורחב ומעודכן של פרק
באוניברסיטת חיפה בהנחייתו של ד " ר אילן פפה  .אני מודה לו ולד " ר יוסי בן  -ארצי של

ראה למשל

:

הערותיהם המועילות .

 Past ' , 7948 andA er - lsrael andט8 . MotTis , ' The New Historiography : Israel and 1

Oxford 1990 ,
pp . - 34

Palestinians,

~

;

י ' בן  -ארצי  ' ,על ההיסטוריוגרפיה של מלחמת העצמאות '

מלחמת  , ' 1948תיאוריה

קתדרה  ( 65 ,תשרי תשנ " ג )  ,עמ '  ; 167 - 159א ' פפה  ' ,ההיסטוריה החדשה של
בהיסטוריוגרפיה של מלחמת תש " ח
וביקורת  , ) 1993 ( 3 ,עמ '  ; 114 - 77מ ' בראון  ' ,מבט שני לאחור  -רוויזיה

וראשית המדינה '  ,יהדות זמננו ,

 , ) 1990 ( 6עמ '

 15 - 87ן .

 75ך

תמיר גורן

השונים  ,ראוי לציון השימוש בפרוטוקולים של הוועדה הלאומית הערבית  ,שעל  -פיהם ניתן לעקוב
אחר פעולת ההנהגה האזרחית מחד גיסא  ,ולבחון את התמורות שחלו במצבו של התושב הערבי
מאידך גיסא  ,וכל זאת לאורך תקופה של חמישה חודשים  ,מדצמבר

ועד אפריל

1947

. 1948

נכון הוא כי ההיסטוריה נבנית לא פעם על  -פי מספר גרסאות המקשות על המתעניין לבנות
לעצמו את הסיפור האמיצי  .להתרחשויות בחיפה בשנת

באירועים  ,וזאת בגישה היסטורית חצויה  ,שנויה

1948

התייחסו בעיקר אלה שהיו מעורבים

2

לפיכך עיקר דיוננו עוסק בראי אותה

במחלוקת .

מחלוקת על אשר התרחש בחיפה  ,וזאת כאמור בעיקר על סמך חומר ארכיוני שטרם עובד  .לפיכך
עלינו להעריך את אמיתות העובדות לא במנותק ממה שנכתב בעבר  ,אלא מתוך ראייה כוללת ,

נוספת .

המותירה ביד הקורא מן הסתם גרסה

הוועדה הלאומית הערבית והפליטים הערבים
לקראת אמצע שנות הארבעים הוערכה האוכלוסייה הערבית בחיפה כגדולה ביותר בהשוואה

לערים מעורבות אחרות  .על  -פי אומדן משנת
ו 29 , 910 -

1946

היא מנתה

נוצרים  .מניין התושבים היהודים הגיע לכדי

74 , 230

70 , 910

נפש .

3

נפש -

41 , 000

מוסלמים

הנוצרים התגוררו בחלקה

המערבי של העיר  ,בעוד המוסלמים נמצאו בחלקה המזרחי  -תפרוסת עדתית אשר אופיינה
בהפרדה

( סגרגציה )

ברורה  .הקמת תשתית כלכלית רחבה שתכנן השלטון הבריטי לשם פיתוחה

של חיפה האיצה את השתלבותה של הקהילה הערבית בכלכלה העירונית  .אכן  ,במהלך שני
עשורים ומחצה בלטה חיפה בהתפתחותה הכלכלית  .כבר בשנת

1928

תפסה העיר את הבכורה

כמרכז התעשייתי הגדול של ארץ  -ישראל  .היא שימשה מרכז למפעלים ממשלתיים ובין  -לאומיים

ערבים .

שבהם הועסקו אלפי פועלים
ובחברות

הנפט .

מרביתם עבדו במחנות הצבא  ,ברכבת  ,בנמל  ,בעירייה

אחרים מצאו את פרנסתם בתעשייה ובמלאכה הערבית  ,במסחר  ,בפקידות ,

בשירותים ואף בתעשייה

הלא  -ערבית .

4

כללו של דבר  ,בשלהי המנדט הבריטי נמצאה הקהילה

הערבית בחיפה במצב של שגשוג מתמיד  ,ברמה הארצית בכלל ובקנה מידה אזורי

במוצאי שבת

29

בנובמבר

לחלוקת ארץ  -ישראל לשתי

1947

בפרט .

אישרה העצרת הכללית של האומות המאוחדות את ההצעה

מדינות .

חיפה נכללה לפי הצעה זו במדינה

העברית .

פעולתו

הראשונה  ,המתוכננת והמוצהרת של הוועד הערבי העליון נגד היישוב היהודי היתה ארגון שביתה
כללית פלסטינית שנמשכה שלושה ימים  ,החל

בדצמבר  , 1947בכל רחבי הארץ  .למחרת ,

ב1 -

ב2 -

בדצמבר  ,התכנסו נכבדיה הערבים של העיר באולם ' בנק האומה הערבית ' בחיפה כדי לכונן מהדש

את פעילות הוועדה הלאומית .
שפרסם הוועד הערבי העליון  6 .יומיים
5

למשל

במהלך הישיבה הושמע לנוכחים נוסח חוק הוועדות הלאומיות

לאחר מכן  ,כאשר התכנסה הוועדה לישיבתה השנייה  ,נבחר

מ ' כרמל  ,מערכות צפון  ,תל אביב 949נ

2

ראה

3

נתוני ממשלת המנדט ,

4

נתונים מדויקים על מספר העובדים הערבים בשנת

:

, 1946

;

י ' סלומון  ,בדרכי שלי  ,ירושלים . 1980

אמ " י . 94 /3359 / 103 - 32 ,
, 1943

על  -פי חלוקה למקומות עבודה  ,ראה  :א ' בארי  ,הפועל

הערבי במדינה היהודית  ,ירושלים  , 1948עמ '  ; 14על תעסוקת הערכים בחיפה ראה
להתאוששות  -קורות האוכלוסיה הערבית בחיפה  , ' 1950 - 1947 ,עבודת גמר  ,אוניברסיטת חיפה ,

()

:

1 7

ת ' גורן  ' ,מחורבן
 , 1993עמ

. 2061 198
. 100 / 12

5

פרוטוקול הישיבה שהתקיימה בבניין ' כנק האומה הערבית ' ,

6

חוקת הוועדות הלאומיות שפרסם הוועד הערבי העליון כללה ארבעה  -עשר סעיפים  ,שבהם הוגדרו פעולות
הווונדרת ותפקידיהן

אל  -וחרה

27

בנובמבר 947נ

2

בדצמבר

, 1947

את " ה ,

בהתפתחותה ,

רשיד אל  -חאג ' אברהים לתפקיד יושב ראש הוועדה  .באחת מהחלטותיו הראשונות אסר על חברי חיפה
 7הוועדה הלאומית הנמל החדש
הוועדה לעזוב את העיר  ,במיוחד בזמן מתיחות  ,ולו גם במחיר סיכון נפשם .

היתה הגוף אשר בידו הופקד ניהול ענייני האוכלוסייה הערבית

בחיפה .

כאמור היא לא היתה

8

יצירה חדשה  ,שכן יסודותיה הונחו עוד עם פרוץ המרד הערבי (  , ) 1936ובסיומו פסקה

פעילותה .

הוועדה הלאומית מנתה כארבעה  -עשר חברים  ,נוצרים ומוסלמים  ,שהשתייכו לשכבת הנכבדים
העירונית  ,וייצגו לרוב את כלל רובדי החברה

הערבית .

עזיבת המוני ערבים את האזורים היהודיים החלה מיד לאחר החלטת
1948

החלוקה .

9

עד פברואר

עזבו את העיר בעיקר ערבים שמוצאם מהמדינות הסמוכות  -וביניהם רבים מהפועלים

התורנים שחזרו לרוב לארצותיהם  .גם הכפריים מאזור הפריפריה של חיפה החלו נוטים לעזוב את

העיר בשלב זה  .מבין התושבים המקומיים בלטה קבוצה גדולה של נוצרים אמידים שעזבו את
העיר  ,בחלקם למדינות הסמוכות ובחלקם לפנים הארץ  .בסך הכול כללה קבוצת העוזבים בפרק
זמן זה כעשרים אלף

lo

שלב נוסף בתהליך העזיבה התרחש במהלך החודשים

פברואר  -מארס .
העשירים

7

פרוטוקול הישיבה השלישית של הוועדה הלאומית  6 ,בדצמבר  , 1947את " ה ,

. 100 / 12

נטייתם של

לעזוב את חיפה בגל ראשון בשעת משבר באה לביטוי עוד בזמן המרד הערבי  ,כאשר רבים מעשירי העיר נמלטו
אביב
אל מעבר לגבולותיה  ,ראה  " :פורת  ,ממהומות למרידה  :התנועה הלאומית הפלשתינית  , 1939 - 1929תל
978נ  ,עמ '

. 317

. 353

8

על הרקע להקמת הוועדה הלאומית בחיפה בתחילת המרד הערבי  ,ראה

9

סקירת טנא  ' ,ההגירה הערבית מדצמבר

10

1947

:

פורת ( שם )  ,עמ ' , 196

עד סוף פברואר  , ' 1948את " ה ,

1 77

. 105 /89

,

9

ג ' ריבלין וא ' אורן ( עורכים )  ,דוד בן גוריון  :יומן המלחמה  ,תל אביב  , 1983עמ '  ; 114ידיעות טנא  ,תקציר יומי
בדצמבר  , 1947את " ה  ,כרך  ' ; 1947ידיעות מתוך שיחת ג ' וש עם אחיו של עארף '  13 ,בדצמבר , 1947

אצ " מ ,

525 / 9028
[ להלן

:

;

במחנה הערבי  ' ,סיכומי ידיעות ' ,

אא " ח ]

 , 1948את " ה ,

;

הארץ  17 ,כדצמבר

. 105 / 142

; 1947

14

דבר ,

18

בדצמבר 947נ  ,ארכיון על  -שם אבא חושי  ,תיק מספר
בינואר

; 1948

83

במחנה הערבי  ' ,סיכומי ידיעות '  1 ,בפברואר

( ) 1933

תמיר גורן
בתקופה זו הצטרפו רבים מהתושבים המוסלמים לאוכלוסיית המהגרים ; ננקטה לראשונה יזמה

נוצרית ומוסלמית על מנת להוציא בצורה מאורגנת את הילדים והנשים מן העיר ; והחלה יציאה
דרך הים  ,שכן עד אז עזבו הפליטים בעיקר בדרך היבשה  .עם תחילת אפריל הבשילו תהליכים

שהחלו בחודש מארס  ,והחל עוד שלב בנטישה  .תדירות העזיבה עלתה  ,ולקראת אמצע אפריל
דיווח רשיד שנותרו בעיר כשלושים וחמישה אלף עד ארבעים אלף ערבים  .ין הערכה זו היתה ככל
הנראה נכונה  ,שכן גם מקורות יהודיים דיווחו כי בעיר נשארו בין שלושים אלף לשלושים וחמישה
אלף

ערבים .

2ן

דומה שאחד מתפקידיה המורכבים של הוועדה היה בהתמודדות עם תופעת העזיבה  .שאלת

המשך קיומה של הקהילה הערבית בחיפה עמדה לנגד עיני הוועדה ככל שתכפו גלי העוזבים  .דיון
מקיף בעניין זה ערכה הוועדה

ב9 -

בדצמבר

. 1947

חברי הוועדה החליטו לפנות אל הוועד הערבי

הלאומיות .

העליון בדרישה למנוע מפלסטינאים לעזוב את הארץ ללא אישור הוועדות

3ן

ברוח

החלטה זו הוקמה ועדת משנה שנועדה להרגיע את ההמונים בעתות של מתיחות על מנת למנוע

את תופעת העזיבה  .יומיים לאחר מכן החליטה הוועדה להוציא הודעה שתאסור על התושבים
לעזוב את

חיפה .

4ן

עוד בטרם הסתיים חודש דצמבר דאג רשיד לעדכן את המופתי בעניין העזיבה מן העיר  .רשיד
יצא ללבנון

ב 11 -

בדצמבר כדי להתייעץ עם המופתי על שינויים בהרכב הוועדה הלאומית  ,אך גם

כדי לדווח לו על תופעת העזיבה  .מדיווחים על אותה שיחה מתברר כי רשיד הטיל במפורש ספק

ביכולת הישרדותה של הקהילה הערבית בתנאים הקיימים 5 .י למרות זאת  ,על  -פי נימת דבריו לפני
חברי הוועדה נראה כי רשיד היה אופטימי מעט יותר בשובו לחיפה  .הוא הדגיש בנאומו שיש
לפעול בהתאם להוראות הוועד הערבי העליון  ,להתאחד ולהגיע לידי פעולה

משותפת .

6ן

לקראת

סוף דצמבר החלה להסתמן הפוגה במעשי האיבה  .התברר שהציבור לא נגרר למאורעות  ,ובעיקר
בלט הדבר בקרב החברה הכפרית  ,שנטתה ליחסי שלום עם השכנים היהודים בחיפה  ,כמו גם

ביפו .

7ן

ההפוגה היתה יזמה מקומית ולא החלטה שהתקבלה מגבוה  .למרות בקשת השלטונות

.

לפרסם הודעה על הפסקת המאורעות החליט הוועד הערבי העליון להימנע מכך 8י המופתי תמך
בהמשך ליבוי האלימות  ,ובהוראות שהעביר דרך אמיל ע ' ורי  ,חבר בוועד הערבי העליון  ,ביקש
לארגן ולהרחיב את ' קבוצות

החוס יינים ' .

9ן

11

בוליטין מספר

12

ריבלין ואורן ( לעיל  ,הערה

13

פרוטוקול הישיבה החמישית של הוועדה הלאומית  9 ,בדצמבר  , 1947את " ה ,

14

,1

' ידיעות מן הכלכלה הערבית ' ,

11

פרוטוקול הישיבה השישית של הוועדה הלאומית ,
נויהד ' אל  -חות  ,ראה

:

באפריל  , 1948את " ה ,

. 105 / 146

 , ) 10עמ ' . 378

הלאומית  14 ,בדצמבר  , 1947את " ה ,

. 100 /73

בדצמבר , 1947

11

שם .

. 100 / 12
כרוז מספר

4

מטעם הוועדה

מרבית הכרוזים התפרסמו בכתביהם של נימר אל ח ' טיב וביאן

נימר אל  -ח ' טיב  ' ,מן את ' ר אל נכבה ' ( תרגם ש ' סבאג )  ,בעיני האויב  :שלושה פרסומים

ערבים על מלחמת הקוממיות  ,תל אביב  , 1954עמ '

178

לא מקרה הוא שעיקר מעשי ה אלימות התרח שו

; 66 - 55

. 838 - 834

15

סיאסיה פי פלסטין
דיווח

16

פרוטוקול הישיבה השמינית של הוועדה הלאומית ,

 , 1948 - 1917 :עכו , 1984

עמ '

ביאן נויהד ' אל  -חרת  ,אל קיאדאת ואל  -מאססאת אל -

' חירם '  ' ,הועדה הלאומית בחיפה '  15 ,בדצמבר  , 1947את " ה ,

17

במחנה הערבי  ' ,סיכומי ידיעות ' ,

18

שם .

19

במחנה

הערבי ' סיכומי ידיעות '

21

28

בדצמבר
בדצמבר

, 1947

( 947

14

בדצמבר

את " ה ,
שם

. 105 / 22

, 1947

. 105 / 142

את " ה ,

. 100 / 12

מדוע עזבו התושבים הערבים את חיפה ?

במקומות שבהם לא היה בידי הנכבדים לאכוף את סמכותם ובשכונות בעלות אוכלוסייה צפופה
אלה
כדוגמת חיפה  .בניגוד לקו שנקט המופתי תמכה הוועדה במניעת פעולות עצמאיות  ,ובמיוחד
 20מדיניות הוועדה הוגדרה
שננקטו על  -ידי מסיתים שרצו להטביע את חותמם על אופי הפעילות .

כמדיניות פסיווית  ,הגנתית בעיקרה .

ן2

לא בכדי  ,ולמרות העובדה שהוועד הערבי העליון אסר על

הוועדות הלאומיות להוציא הודעות עצמאיות לאוכלוסייה  ,פרסמה הוועדה כרוז אשר מחד גיסא
ומאידך
היתה בו אזהרה לאוכלוסייה מפני השפעת פעולותיהם של ' בעלי האינטרסים הפרטיים ' ,
גיסא  -הדגשה של חשיבות הציות לוועדה

הלאומית .

22

חוסר התיאום והפיצול בין הוועדה

לוועד הערבי העליון והמופתי פגם בעבודתה של הוועדה  ,ועתיד היה להשפיע תוך זמן קצר על
גיבוש עמדתה כלפי העוזבים את העיר  .ברם לא היה בכך כדי להפסיק את הקשר בין הגופים ,

המופתי .

והוועדה המשיכה להפגין תמיכה במדיניותו של

23

מכל מקום הוועד הערבי העליון דרש

מהוועדה הלאומית בחיפה למנוע את העזיבה ' ולהרים את

המורל ' .

24

למרות ניסיונותיה של הוועדה לשמור על הפסקת אש  ,לא עלה בידה לרסן את המתנגדים

ממחנהו של המופתי  .המצב חייב התייעצות דחופה עם חאג ' אמין אל  -חוסייני  ,ששהה באותה עת
בקהיר  .נימר אל  -ח ' טיב  ,איש דת וחבר הוועדה  ,יצא למצרים ופרש לפני המופתי דו " ח על הנעשה
בעיר  ,אך לא זכה ממנו לשום תמיכה  .וכך דיווח ח ' טיב לחברי הוועדה בשובו ממצרים  ' :פגישותי
25

אלה עמו חזרו ונשנו פעמים  ,כפי שחזרו ונשנו הבטחותיו פעמים

רבות ' .

למרות התייחסותו זו של המופתי נראה כי ההידרדרות שחלה במצבה של הקהילה הערבית

בחיפה היתה נהירה לו היטב  ,שכן רשיד קיבל הזמנה מאל  -חוסייני לשלוח אליו נציגים כדי ליישב
את חוסר התיאום ביניהם  .משלחת בהשתתפות הארכיבישוף ג ' ורג ' חכים  ,ראש העדה היוונית
קתולית בחיפה והצפון  ,ושניים מחברי הוועדה  ,שיח ' עבד אל  -רחמן מוראך ויוסף צהיון  ,נבחרה

לייצג את הוועדה  .מטרות המשלחת  ,כפי שנוסחו על  -ידי רשיד  ,שיקפו יותר מכול את מצב חוסר
האונים שאליו נקלעה הוועדה
[ המשלחת ]

:

תמסור על הלך הרוח השורר בעיר והייאוש כתוצאה מהאיטיות בטיפול

בעניינים הדחופים של העיר  ,ולברר אמיתות טענותיהם של אנשים מסוימים הטוענים כי
הם מקבלים הוראותיהם וסמכויותיהם מהוועד העליון וכי אלה מבצעים דברים

בסכנה . . .

המנוגדים לקו הוועדה ומטרותיה ומעמידים את העיר

כבוד היו " ר מכתב ובו תכנית פעולה שהוועדה צריכה ללכת

המשלחת תבקש מאת

בה .

26

לקראת צאת המשלחת לקהיר דרש רשיד מחבריה להסביר למופתי כי בכוונת מנהיגי העיר לעזבה
אם לא תתקבלנה הוראות מפורטות להפסיק את הטרור בעיר  ,שכן החשש שמא חיפה תתרוקן

20

פרוטוקול הישיבה השלוש  -עשרה של הוועדה הלאומית ,

21

פרוטוקול הישיבה האחת  -עשרה של הוועדה הלאומית ,

22
23

ראה כרוז מס ' , 27

6

בדצמבר

, 1947

את " ה ,

24
21

בדצמבר
בדצמבר

, 1947

את " ה ,

שם .

, 1947

. 100 / 73

לשלוח

עמדה זו באה לביטוי פעמים רבות בישיבותיה של הוועדה  .ב  30 -בדצמבר  1947החליטה הוועדה  -עשרה
מכתבים אל כל הוועדות הלאומיות ולבקשן לפעול כהתאם להוראות המופתי פרוטוקול הישיבה החמש

.

של הוועדה הלאומית ,

30

בדצמבר

, 1947

את " ה ,

. 100 / 12

. 105 / 61

24

ידיעות טנא ,

25

פרוטוקול ישיבת הוועדה הלאומית שהתקיימה ב -

26

. 100 / 12

4 -2

בינואר

, 1948

את " ה ,

פרוטוקול ישיבת הוועדה הלאומית שהתקיימה

1

ב 17 -

בינואר

, 1948

בינואר , 1948

את " ה ,

שם .

. 100 / 12

קנ17

תמיר גורן
מתושביה הערבים החל להעיק על חברי
ב 27 -

בישיבת הוועדה שכונסה

הוועדה .

תוצאות הפגישה עם אל  -חוסייני נמסרו

27

בינואר  .המשלחת הציגה מכתב שמסר לה המופתי  .גישתו בעניין

עזיבת העיר היתה חד  -משמעית  ' :לעמוד נגד הגירת המשפחות מחיפה  ,להימנע מבהלה ומפניקה
ולצאת בקריאה לאלה שהיגרו ולבקשם לחזור אל

בתיהם ' .

28

השינוי כביכול בגישתו של המופתי  ,שבא לביטוי בהסכמתו להפסקת הפעולות האלימות
ולכינון הפוגה  ,הוסבר בצורך לשמור על דרכי האספקה לעיר ולהסדיר עניינים שונים בתנאים של
שקט ולא בצל פעילות אלימה  ,ובעיקר הודגש הצורך למנוע מהערבים להסתכסך עם האנגלים
ששהו

בעיר .

29

גם אם היה בהודעתו של המופתי כדי לעודד את חברי הוועדה  ,הרי סוגיית ההגירה

לא ירדה מסדר

היום .

עוד באותה ישיבה העלה צהיון את השגותיו בעניין הגירת המשפחות

הפלסטיניות  ,ובדבריו ניכרה דאגה רבה לגורל

הפליטים .

30

פעילות הכוחות הערבים ' הזרים ' ( המתנדבים שהגיעו לחיפה מחוץ לעיר ) וכן פעולות תגובה

של ה ' הגנה ' האיצו את העזיבה  .חוגים נוצריים הפגינו אכזבה מאי  -יכולתה של הוועדה לאכוף את
הפסקת פעולות האיבה  ,ורבים מהעשירים עזבו את העיר

;

עמם נמנה גם הסוחר אמין צהיון  ,בן

לאחת מן המשפחות הנכבדות ביותר בחיפה  ,שדאג להעביר את משפחתו ואת רכושו בשתי
מכוניות גדולות

ללבנון .

ן3

במהלך חודש פברואר  ,לאחר פעולת תגובה של ה ' הגנה ' בוואדי צליב ,

הטעים אל  -חניטי  ,מפקד הכוחות הערביים בחיפה  ,כי אין בכוונתו להנהיג שמירה סביב בתים

שבעליהם עזבו אותם  .מפקדים מקומיים אף איימו על התושבים שביקשו לעזוב בפיצוץ בתיהם ,

הצבאית .

אם יחליטו לפנותם בניגוד להוראות המפקדה

32

באותה עת עדכנה המפקדה הערבית את

הוועדה ברשימת הבתים שתפסה ה ' הגנה ' באזוריה השונים של

העיר .

33

התברר כי רק בשכונת זיתון  ,בשכונת עבאס  ,בעיר העתיקה  ,בחליסה ובמושבה הגרמנית לא
החזיקה ה ' הגנה ' בבתים

ערביים .

מעיון ברשימה עולה שמרבית הבתים שעליהם השתלטה

ה ' הגנה ' היו שייכים לתושבים מוסלמים  .לעומת זאת ספורים הבתים שתפסה ה ' הגנה ' בשכונות
שבהן התגוררה אוכלוסייה

נוצרית .

34

עם זאת מצב האוכלוסייה הנוצרית לא שפר  ,כי אם החמיר ,

והדבר הניע את הארכיבישוף חכים לצאת לסוריה על מנת להעלות את תכניתו לפינוי הילדים

מחיפה .

35

כעת נדרשה הוועדה לתת את דעתה לשינוי מדיניותה בעניין העזיבה  ,ונראה שחכים יצר

בחיפה תקדים לעזיבה מאורגנת ומאושרת על דעת הוועדה  .פעולתו ביטאה מן הסתם תגובה

27

דיווח לטנא  ' ,דו " ח על הנעשה בחיפה '  20 ,בינואר  , 1940את " ה . 105 /72 ,
באו לידי ביטוי בניסיונותיו להידברות עם מנהיגים יהודים ( ראה להלן ) .

חששותיו של רשיד לנוכח גלי העוזבים
אזכור לפרשה זו ראה בספרו של א '

תומא  ,התנועה הלאומית הפלשתינית והעולם הערבי  ,תל אביב  , 1990עמ '
28

ל) ע
~~

פרוטוקול הישיבה העשרים וחמש של הוועדה הלאומית ,

( טוביה

ארזי ) ,

אל ' עדינה ' ( אליהו

~ ( l 1 WW

' על המצב בחיפה בעקבות ביקור המשלחת במצרים ' ,

29

' הדד '

30

במארס  , 1948אצ " מ ,
לעיל  ,הערה . 28

31

' חירם ' אל טנא  ' ,דו " ח על הנעשה בחיפה ' ,

 29בפברואר

32

' חירם ' אל טנא  ' ,דו " ח על הנעשה בחיפה ' ,

בפברואר

33

34
35

27

. 15

בינואר  , 1948את " ה ,

. 100 / 12
31

. 825 /4010

11

 , 1948את " ה . 105 /345 ,
 , 1948את " ה . 105 / 23 ,

דיווח מאת המפקדה הערבית לרשיד אל  -חאג ' אברהים  24 ,בפברואר  , 1948את " ה . 105 / 249 ,
הערביים שתפסה ה ' הגנה ' הוכן על -ידי המפקדה הערבית בעקבות דרישתו של רשיד .
שם  .בדיווח נמסר בסך הכול על חמישים בתים שנתפסו .
לעיל  ,הערה . 9

סקר של הבתים

מדוע עזבו התושבים הערבים את חיפה ?

לחציצה שהתהוותה בין המוסלמים לנוצרים עם ראשית

המאורעות  .כפיפותה של הוועדה לרוב

מוסלמי הותירה לנציגות הנוצרית בה תחום השפעה מוגבל ושולי

.

זאת ועוד  ,גישתם של הנוצרים
לסכן אותם  ,ומשום כך

לאינטרסים כלכליים האפילה על כל שיקול אידאולוגי שהיה עשוי
אפוא בלתי נמנע  .הקהילה
התאפיינה עמדתם במאבק בבדלנות מובהקת  .הפיצול העדתי היה
כלפי המנהיגות הערבית
הנוצרית על עדותיה סמכה את ידיה על הנהגתו של הארכיבישוף חכים הל

והן כלפי גורמים בצד

היהודי .

ההמלצה לפינוי ילדים ונשים התקבלה עוד

בלבנון בספטמבר . 1947
בוועידת צופר שנערכה
המצב יחייב זאת  .ואכן מאז
אז

36

הומלץ למדינות הערביות לפתוח את שעריהן בפני נשים וטף אם

ויזות בקצב מואץ  ,למרות

דצמבר  1947החלו הקונסוליות הסורית והלבנונית בחיפה להנפיק
 37באיגרת ששלח המופתי ב 8 -
דרישתו של רשיד להפסיק את מתן הוויזות  ,כדי למנוע את העזיבה .
לארצותיהם  ,למעט פליטים
במארס לראשי מדינות ערב  ,התבקשו אלה לאסור כניסת פלסטינאים
הלאומיות  38 .תקוותיו של המופתי
שהונפקו להם ויזות באישור הוועד הערבי העליון או הוועדות
נאלץ כעת לספוג את תוצאותיה
בעניין זה נמוגו תוך תקופת זמן קצרה  .האיש שליבה את האלימות
מארס פשטה השמועה כי הוועד הערבי
מבלי שהיה ביכולתו למנוע את ההתפוררות  .עם תחילת
 39כמה ימים לאחר מכן ניתן
.
העליון התיר לנשים  ,לילדים ולזקנים לעזוב את ירושלים ללבנון
בהוראותיו קבע הוועד הערבי
אישור לשמועה  ,ונודע על הוראות דומות שנמסרו לוועדה בחיפה .
מונתה ועדה מיוחדת שנשלחה
העליון שעל כל הילדים והנשים להתפנות מחיפה  ,ולצורך העניין
 40בעקבות יזמתו של הארכיבישוף חכים פנה
לסוריה וללבנון כדי לדאוג לסידורים הדרושים .
העזיבה  .הוא ביקש למנוע את
המופתי אל רשיד במברק  ,ב  13 -במארס  ,ובו ניסה להתריע כנגד
פחות מסוכנים בתוך
שליחת הילדים והנשים לארצות הסמוכות  ,והציע להעבירם לאזורים
הוועד הערבי העליון  ,והוועדה
הארץ  41 .כאן התגלתה סתירה גלויה בין גישת המופתי לגישת
יש לזכור כי לא תמיד שררה
בחרה למלא בעניין זה אחר הוראות הוועד הערבי העליון  .בקשר לכך
כן  ,מיד לאחר שניתן
תמימות דעים בין המופתי לוועד הערבי העליון  ,שפעל מירושלים  .הנה כי
מחיפה  .למרות הגיבוי של
האישור מטעם הוועד הערבי העליון  ,החל פינוי הילדים והנשים
 ,שכן הנוצרים והמוסלמים
הוועדה לפעולה זו בלטה יותר מכול אי  -התערבותה בארגון היוצאים
קולות הוועדה בעניין פינוי מזורז
פעלו בעניין זה בנפרד  ,על דעת עצמם  .אמנם ברקע נשמעו
 42ככל הנראה קיוותה הוועדה כי הילדים
שאמור היה להסתיים עד סוף מארס  ,אולם לא כך קרה .
ש ' סבאג  ,תל אביב [ תש " ד ]  ,עמ '
36
37

מאחורי הפרגוד  ,ועדה פרלמנטרית עיראקית על המלחמה בישראל  ,תרגם

מן הראוי לציין כי נטייתן של הקונסוליות הסורית והלבנונית בחיפה להעניק
בחודש דצמבר  1947דרשו ממשלות סוריה ולבנון מהוועד הערבי העליון להשפיע על שיחזיקו מעמד  .הידיעה
ליישובים יהודיים לכל יבגדו לארצותיהן  ,ולשכנעם להישאר במקומותיהם ככל
הערביות הצבאיות ' 7 ,
הערבים המתגוררים סמוך

התפרסמה בדמשק בעיתון ' אל אייאם '
בינואר  , 1948אצ " מ ,
38

. 50

ויזות היתה יוצאת דופן  ,שכן עוד

ב 21 -

בדצמבר

. 525 / 3567

צ ' אל  -פלג  ,המופתי הגדול  ,תל אביב  , 1989עמ '

 ::ב : :: : :: ::בי:8
, Nae

,

. 105 / 142
לוחם

. 1947

ראה

:

' ידיעות על ההכנות

. 91

ך  raך

במ! 05

צך " "

גה הערבי  ' ,סיכומי ידיעות '  14 ,במארס  , 1948את " ה ,
הערביים על מנת להשאיר בה כוח
כן נודע על דבר קיומה של תכנית לפינוי ' חיפה הערבית ' מתושביה

בלבד .
. 72

41

אל  -פלג ( לעיל  ,הערה  , ) 38עמ '

42

' חירם ' אל טנא  17 ,במארס  , 1948את " ה ,

ילדים וזקנים בתוך עשרה

ימים .

העיר היתה צריכה

. 105 / 257

על  -פי הוראות הוועדה

ו
להתפנות

מנשים ,

תמיר גורן
יישלחו מהר ככל האפשר  ,ולפחות בשלבים הראשונים העמידה מאמצעיה הכספיים כדי להקל על

העוזבים  ,למשל על  -ידי הזמנת אנייה מחברה מצרית עבור קבוצות היוצאים  .חבר הוועדה צאלח
אד  -דין אל  -עבאסי קיווה כי עד סוף אפריל יפונו מחיפה כשלושת אלפי

ילדים .

43

התקוות לא עלו בקנה אחד עם המציאות  .לקראת סוף מארס שלחה הוועדה מברק בהול לוועד
הערבי העליון  ,ובו ביקשה להארן את הסעת הילדים  ,בייחוד ילדי הנופלים  ,לסוריה וללבנון ,
שהסכימו לקבל אלף ילדים

בלבד .

44

באותה עת החליטו סוריה ולבנון להגביל את מספר הנכנסים

אליהן  ,עד כדי סגירת הגבולות  ,למעט בפני ילדים ונשים  .הקונסוליה הלבנונית סירבה להעניק
ויזות לבני שמונה  -עשרה עד חמישים  .הקונסוליה הסורית אף החמירה יותר וסירבה להעניק ויזות

לבני שש -עשרה עד שישים .
הלאומיות המקומיות  .הקונסול
45

על הערבים נאסר כעת לעזוב את הארץ בלי רשיון מטעם הוועדות

המצרי בחיפה  ,שנותר ' חסר עבודה '  ,ביקש מממשלתו להוציאו

מהר מתחומיה של העיר  .למרות האיסור  ,רבים שיחרו לפתחה של הקונסוליה הלבנונית בניסיון
להשיג את הוויזה המיוחלת  .בכך גבר כורח המציאות על הסיכון שבדבר  ,שכן אלה שיצאו באופן
' בלתי לגלי ' הואשמו

בבריחה .

ואולם לא היה בכוחה של הוועדה למנוע את תופעת העזיבה ,

46

שממדיה הלכו וגדלו  .כאשר החליטה ממשלת לבנון לסגור את גבולותיה בפני הפליטים  -פרט

לילדים  ,לנשים ולזקנים  -הביעה הוועדה את תמיכתה המלאה בצעד

זה .

41

דומה כי לאחר שרבים עזבו את העיר נמדדה המנהיגות המקומית יותר מאשר בכל זמן אחר
בדוגמה שהציגו חבריה בפני תושבי העיר  .כאמור עוד

ב6 -

בדצמבר

חד  -משמעי איסור על כלל החברים לעזוב את העיר בכל מצב שהוא .
כי מאז ייסודה של הוועדה לא פסקה פעילותה עד ה  13 -באפריל .
49

48

1947

קבעה הוועדה באופן

יש בידינו לקבוע מפורשות

מעיון ברשימת הנוכחים בכלל

פגישותיה של הוועדה עולה כי מרבית חבריה נשארו בעיר  ,ורק אישים ספורים עזבוה עוד בשלבים
המוקדמים  .לא יהיה זה אפוא מדויק לזמר כי רבים ממנהיגי ערביי חיפה עזבו בין דצמבר
לפברואר , 1948

כפי שצוין במספר מחקרים .

50

1947

למרבה התמיהה גם בזיכרונותיו של נימר אל  -ח ' טיב

מוזכר כי חלק נכבד מחברי הוועדה ברחו עוד בתחילת מארס  .י5

המפנה המכריע שחל בהרכב המנהיגות הערבית התגלה עם עזיבתו של רשיד אל  -חאג '

אברהים .

ההידרדרות הכללית במצב הביטחון בתחילת אפריל הניעה את רשיד להיפגש עם

המופתי לשיחה נוספת  .הוא יצא לקהיר  -לאחר שלקח חלק בפגישת הוועדה שהתקיימה ב -

43

' חירם ' אל טנא  ' ,בענין העברת ילדים לבירות '  14 ,במארס  , 1948את " ה ,

44

פרוטוקול הישיבה השלושים ושלוש של הוועדה הלאומית ,

45

46

מיומנו של מזכיר ' ברית פועלי ארץ  -ישראל ' בחיפה  ,אפריל

47

48

49
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במארס  , 1948את " ה ,

 , 1948את " ה . 105 / 62 ,

ידיעות טנא  ,תקציר יומי ,

5

באפריל

23

סקירתו של א ' כהן בעניין הפירי הערבי ,
לעיל  ,הערה . 7

, 1948

, 1948

. 100 / 12

,

אה " ע  219 / 146 ,י. 1

ארכיון השומר הצעיר ,

. .

(  ) 8נ10 95 1

[ להלן

:

אש

" צ] .

קביעה זו מתבססת על שלושים ותשעה פרוטוקולים של הוועדה הלאומית בחיפה  .הפרוטוקול האחרון נושא את
התאריך

באפריל  , 1948ולא נמצאו פרוטוקולים נוספים  .יש להניח שבתאריך זה התקיימה הישיבה האחרונה

13

של הוועדה .
1 132

50

ראה למשל

:

צ ' קיימן  ' ,אחרי האסון

:

הערבים במדינת ישראל  , ' 1950 - 1948מחברות למחקר ולביקורת ,

10

(  , ) 1984עמ ' . 43
51

1

אל -ח ' טיב ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '  ; 18וראה עוד  :צ ' אשל  ,מערכות ההגנה בחיפה  ,תל אביב  , 1978עמ
'
במחקר זה נטען כי לקראת סוף מארס יצאו את העיר אחד  -עשר מתוך חמישה  -עשר
חברי הוועדה  .ואולם בדיקת
הנוכחים בפגישה שהתקיימה ב  1 -באפריל מורה
כי כמעט מחצית מחבריה הקבועים נכחו בפגישה זו .

. 342

מנהוגים ערבים בחומו
מקבלים את מני רשיד
אל  -חאג ' אברהים
( מסומן בחץ )  ,לאחר
-

-

-

-

,

שובו מביקור במצרים
)

ץ

( 1946

באפריל  -מתוך כוונה להשיג שוב ייפוי כוח לשאת ולתת בדבר הפסקת אש בעיר  .בפגישה זו
חתם רשיד מן הסתם את תקופת פעילותו ומנהיגותו רבת השנים בחיפה  ,שכן הוא לא שב
משליחותו  .נראה כי המופתי התנגד להפסקת הפעולות הצבאיות  ,ועל רקע זה התפתח סכסוך בין

רשיד לבינו  .לאחר זמן קצר נועדו השניים בדמשק  ,ובפגישה זו הודיע רשיד כי אין בכוונתו לחזור
לעיר כל ערד המופתי דבק

בעמדתו .

52

מקורות מודיעין של ה ' הגנה ' העריכו כי נסיעתו של רשיד

נבעה גם מהסכסוך שנפל בינו ובין מפקד הכוחות הערביים בחיפה  ,אמין עז אד  -דין  ,וכי

מלכתחילה החליט רשיד להיעדר כחודש ימים עד להתבהרות המצב בעיר .

53

הערכה זו נראית

נכונה על רקע המתיחות וחוסר התיאום ששררו בין הוועדה למפקדה הצבאית מאז התמנה עז אד -

דין לתפקידו  .אין תמה כי בשל המועקה הכללית ועזיבתם של כמה אישים בולטים מקרב הוועדה
החליטה זו לקראת אמצע אפריל להחמיר את כלליה בכל הקשור לתפקודם של תבריה 54 .
אין בידינו להעריך עד כמה הושפעה האוכלוסייה הערבית מהידיעה על עזיבתם של מנהיגיה .

לא מן הנמנע כי הוועדה ניסתה ככל יכולתה לטשטש את עקבות חבריה שעזבו  .זעמה של הקהילה
הערבית כוון בעיקר נגד המנהיגות המוניציפלית  ,לאחר שנודע ברבים כי כמה מחברי ועדת
העירייה בחרו לעזוב את
52
53

54
55

העיר .

55

הוועדה מצדה פנתה אל חברי ועדת העירייה הנעדרים לשוב

' חירם ' אל טנא  ' ,בענין הסכסוך הפוליטי בין רשיד למופתי ' ,

23

באפריל  , 1948את " ה ,
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' חירם ' אל טנא  ' ,בענין נסיעתו של רשיד אל חאג ' אכרהים '  17 ,באפריל  , 1948את " ה . 105 /257 ,
פרוטוקול הישיבה השלושים ושבע של הוועדה הלאומית  13 ,באפריל  , 1948את " ה . 100 / 12 ,
ש ' לוי  ' ,מזכרונותי '  ,י ' נדבה ( עורך )  ,חיפה אוליפנט והחזון הציוני  ,חיפה [ תש " ד ]  ,עמ '
עיתונות  ,אפריל  , 1948אע " ח ,

. 8 / 257

; 153

אוסף קטעי

נ111 :

תמיר גורן
ולמלא את

תפקידיהם .

56

כמה ימים לאחר מכן קיבלה הוועדה מכתב מהוועד הערבי העליון  ,ובו

נדרשה לפעול להחזרת חברי ועדת

העירייה .

57

יתרה מזאת  ,סמוך למועד קרב ההכרעה עזבו את

העיר כמה ממנהיגיה הבולטים  .אמין עז אד  -דין השתדל לצאת את העיר בחשאי בצהרי ה -

21

באפריל  ,אולם דבר בריחתו נודע תוך זמן קצר  ,וצעדו זה השפיע מיד על מנהיגיה של העיר

ותושביה .

58

ביום המחרת עזב גם יונס נפעה  ,סגנו של עז אד  -דין  ,ולמעשה תוך שעות ספורות

התפרקה ההנהגה הצבאית שהתיימרה עוד זמן קצר לפני כן

' לכבוש ' את

העיר .

לחברי ועדת העירייה שעזבו עוד הספיקה הוועדה לשלוח מכתבים על מנת שיחזרו לעבודתם ,
אך לנוכח היעלמות הפיקוד הצבאי ניצבה הוועדה חסרת אונים  .ב -

21

באפריל  ,מספר שעות לפני

יציאת עז אד  -דין  ,ארגנה ה ' הגנה ' בחשאי את יציאתם של כמה אישים בולטים בציבוריות הערבית ,
ביניהם אחמד ח ' ליל ועוזרו עומר

סאה .

ח ' ליל עסק רבות בפעילות תיווך חשאית בין ערבים

ליהודים מתוך כמיהה ליצירת הסדר כלשהו בין

הצדדים .

הוא התגורר במושבה הגרמנית ,

ובפעילותו הציבורית הגלויה נודע כשופט שלום  .יעקב סלומון  ,שהיה מופקד אז מטעם ה ' הגנה '
על הקשרים עם הבריטים  ,קבע את דרך יציאתו בהיתר מיוחד שנתן מפקד

העיר .

59

ארגון יציאתו

על  -ידי רשויות ה ' הגנה ' עורר תהייה בצד הערבי שמא פעל ח ' ליל כסוכן כפול  ,גם בשירותם של
היהודים  .יומיים לאחר עזיבתו נודע על מברק שנשלח מחיפה לביירות ובו צוין כי אחמד ח ' ליל
שימש מודיע בקרב היהודים וכי יש לשפטו

ולהענישו .

60

יש להניח כי הוועדה לא ידעה כלל על יציאתם של ח ' ליל ומשפחתו  ,וכאשר הגיעה ההודעה
נמצאו אלה מחוץ לגבולות הארץ  .על החשיבות שיוחסה ליציאתו של ח ' ליל ניתן ללמוד מדברים
שאמר ויקטור ח ' יאט  ,מראשי הקהילה הנוצרית בחיפה  ,לקראת סוף חודש

מאי :

אחמד ביי ח ' ליל ידע שבחיפה עלול להתרחש משהו  .בהתאם לכך הוא עשה את כל

הסדורים לעזיבתו ללבנון  .אילו אחמד ביי היה מוסר את האינפורמציה הזו למנהיגים
הערבים  ,הם היו משתדלים לבוא במגע עם היהודים כדי לכרות שביתת נשק  ,או לכל
הפחות היו עושים מאמצים לארגון

כוחותיהם .

עקב אי מסירת האינפורמציה הזו ,

האחריות על בריחת הערבים מחיפה נופלת על אחמד
השתמש

באינפורמציה

הכנופיות . . .

הזאת

ביי . . .

לבטחונו הפרטי וברח

עובדה נבזית היא  ,שהוא

מן הארץ

יחד עם

מפקד

ן6

בפעולתה באופן גלוי ובחשאי נקטה הוועדה מדיניות ברורה שנועדה למנוע את העזיבה  ,אולם ברי
כי מאמציה התרכזו יותר במניעת העזיבה של המנהיגות המקומית  ,שכן לא עלה בידיה לאכוף את

הקהילה העברית בחיפה  ,דו " ח כספי ומעשי לחודשים אפריל  -מאי

56

ועד

57

לעיל  ,הערה

58

החוקר

, 1948

יוני  , 1948עמ '

. 27

. 54

וליד ח ' לידי טען כי עזיבתו של עז אד  -דין גודעה רק למעטים  ,ומשום כך לא היה בה כדי להשפיע על

האוכלוסייה  ,ראה

27 :

 .ק 10 ) 1959 ( ,

Forum ,

, Middle East

'

Khalidi , ' The Fall of

 .ין .

לעומת זאת

:

סלומון אל

יעקב סלומון טען כי עזיבתו של עז אד  -דין האיצה את תהליך העזיבה בקרב האוכלוסייה  .ראה

משרד החוץ  ,סוף אפריל  , 1949אמ " י  ; 69 - 4 / 941 / 468 ,ראה גם את גרסתו של מוריס  ,שיש בה כדי לחזק את דברי
סלומון  :ב ' מוריס  ,לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים  , 1949 - 1948תל אביב  , 1991עמ ' . 474 , 112

 '4ץ11
59

אישור בחתימת סלומון ,

60

' חירם ' אל כרמלי  ' ,צרור ידיעות מיום

61

' חירם ' אל טנא  ' ,יציאת הערבים מחיפה ' ,

21

באפריל  , 1948אמ " י ,
23

א . 69 - 4 /932 /313 -

באפריל  , ' 1948את " ה ,
28

. 105 / 143

במאי  , 1948את " ה  , 105 / 252 ,ושם ציטוט מדברים שאמר

ח ' ליל עזב את חיפה דרך הים ולא כפי שתוכנן בדרך

היבשה .

ח ' יאט .

מדוע עזבו התושבים הערבים את חיפה ?

הוראות הוועד הערבי העליון על כלל האוכלוסייה .

62

מסגרת תפקודה של הוועדה נשמרה גם לאחר

שחלק מחבריה לא מילא את הוראותיה מה  6 -בדצמבר  .יש לשער כי בכך הקרינה הוועדה ביטחון -

מה על אלה שנשארו בעיר  .בניגוד לטבריה  ,שנעזבה על  -ידי כלל הנהגתה ותושביה  ,הרי בחיפה
נותרו ביום ההכרעה אלפים מתושבי

העיר  ,קשובים במידת מה לצו

הנהגתם .

יומיים באפריל ותולדות המנוסה ההמונית
ימים מספר לאחר שערביי חיפה החלו לברוח

בהמוניהם  ,נודע כי הם סיפרו על פקודה שקיבלו

היהודים .

מהוועד הערבי העליון לעזוב את העיר בהקדם האפשרי ולא לשתף פעולה עם

קודם לכן נודע כי גם בטבריה קיבלו התושבים הערבים הוראות לעזוב את

העיר .

64

63

עוד

בעיתונים

פורסמו ידיעות על פקודה שניתנה כביכול לערביי חיפה לצאת את העיר  ,זאת באמצעות שידור

העליון .

רדיו בשם הוועד הערבי

לנוכח ממדי העזיבה התגבשה באגף הערבי של המחלקה

המדינית של הסוכנות היהודית הסברה כי אין מדובר בבריחה ספונטנית  ,אלא בבריחה מתוכננת
בהתאם להוראות שהתקבלו

' מגבוה ' .

65

מעברו השני של המתרס הכחישו מנהיגיה הערבים של העיר קיומו של צו שהורה לעזוב  ' .יש

שמועות שהמופתי  ,הוועד הערבי העליון  ,ציוו על הערבים לעזוב את העיר  .בשמועות אלה אין

אמת ' .

66

מה היו אפוא פני הדברים

?

דומה כי האמת ההיסטורית בסוגיה זו לוטה בערפל  .יתר על כן ,

חוקרים ופוליטיקאים שנדרשו לנושא העלו בכתביהם גרסאות שונות הסותרות לעתים זו את זו ,
ויש בהן כדי להעמיד את החוקר בפני מבוי סתום  .מחד גיסא מקורות ישראליים טענו כי הוועד
הערבי העליון הורה במישרין או בעקיפין לעזוב את חיפה  ,ורתם את תחנת השידור הערבית לשדר
הוראות ברוח זו לערביי

העיר .

67

מאידך גיסא הצטברו בידי ההיסטוריונים ראיות ברורות שיש בהן

להטיל ספק בקביעה זו  .המופתי עצמו ביקש להפריך את הטענות שהועלו אחרי

1948

גם בעולם

הערבי וגם בישראל  ,ואשר על  -פיהן הוא והוועד הערבי העליון קראו לפלסטינאים בראשית

השכנות .

לצאת מן הארץ למדינות

68

' אשר לחיפה אין שמץ של ספק כי לא ניתנה שום פקודה

מטעם מנהיג ערבי לפנות את האוכלוסיה הערבית  ,הבריחה באה
62

ראה בעניין זה את גרסתו של מוריס ( לעיל  ,הערה  , ) 58עמ '

63

' חירם ' אל טנא  ' ,פקודת הועד הערבי העליון לערביי חיפה ' ,

הידיעה הוגדרה כרצינית  .ראה עוד
64

הידיעות התקבלו הן ממקורות ערביים והן ממקורות
65
66

א ' ששון אל מ ' שרתוק ,

לעיל  ,הערה

61

;

67

28

"

ftoblem

.

.

 , 1948את " ה ; 105 / 256 ,

ict: The' Arab
.
~

. 378
20

באפריל  , 1948את " ה ,

. 825/7045

,

Clash ofDestinies

,

. the Arab Jewish Con

.

"

Kimche ,

' Politicalג

0

סירקין  ,הפליטים הערבים  ,ירושלים
 . 94ק  ; Case Study) , Geneve -Droz 1959 ,מ '
~
אל העמים  ,תל אביב  , 1959עמ '  ; 27ג ' וד ' קמחי  ,משני עברי הגבעה  ,תל אביב  , 1973עמ '
68

ח ' לידי ( לעיל  ,הערה

 , 1970עמ ' ; 5

 , ) 58עמ '

. 24 - 23

מהימנות

: 10 / 256

צבאיים .

לגרסתו של א ' קוסא ראה  . :ק New York 1960 ,

123
ראה למשל 4 :

באפריל

, 1948

אצ " מ ,

69

. 71 - 70
באפריל

' צורי ' אל טנא  ' ,דו " ח ראשון על פינוי טבריה על ידי תושביה הערבים ' ,

25

מאליה ' .

ריבלין ואורן ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

:

1948

ראה את גרסתו בעניין זה בהרחבה

:

]( .

7 . 21

Gabay ,

.א

א ' אבן  ,דבר

. 122 - 121

 . Khalidi , ' Why did theיי

 . 21 - 24 , 35קק Palestinians Leave ? ' Middle East Forum , 12 ) 1959 ( ,
69

מ ' אסף  ,תולדות התעוררות הערבים בארץ ישראל ובריחתם  ,תל אביב

קוסא .

בדומה לכך התבטא גם פרד ח ' יאט ( אחיו של ויקטור

לאוכלוסייה

הערבית .

ראה שם  ,עמ '

מואשמים בבגידה  ,ראה

:

 . 333לימים

אל  -חות ( לעיל  ,הערה

 , 1967עמ '

ח ' יאט )

-

, 331

ושם ציטוט מדבריו של

לטענתו לא ניתנה פקודת עזיבה

תטען אל  -חות כי ערביי חיפה עזבו משום שלא רצו להיות

 , ) 14עמ ' . 629

5ג1ו

מחנה צבאו בריטו
בקרבת חוות מכלו
הנפט (  948ו )

גרסה זו התחזקה לאחר שלא נמצאה ברישומי השידורים הערביים ובעיתונות הערבית שום
קריאה רשמית אל הערבים לעזוב את

הארץ " .

ואכן יש להניח שעד

ה 22 -

באפריל אישר הוועד

הערבי העליון רק את יציאתם של ילדים  ,נשים וזקנים מאזורי הסכנה  ,ומדינות ערב הגבילו בפרק
זמן זה יותר ויותר את מכסות הפליטים שאושרו לבוא בתחומן  .דומה שהעובדות מלמדות כי עד
ה 22 -

באפריל לא ניתנה פקודת נטישה מכל גורם שהוא  ,אם כי אין בידינו ראיות ברורות באשר

לסיבת יציאתם החפוזה של ערביי

טבריה .

מנוסתם ההמונית של ערביי חיפה  ,שהחלה

ב 22 -

באפריל  ,מעוררת תהיות שמא בעיר זו

התקבלה לראשונה הוראת פינוי מגבוה  .על  -פי מהלך ההתרחשויות מאז בוקר
סיום הפגישה בעירייה בערב

ה 22 -

ה 21 -

באפריל ועד

באפריל ניתן להעריך את אשר נקבע על הבמה ומאחורי

הקלעים  .את ראשית התהליך שהביא להכרעה אפשר לראות בהחלטה שקיבל מייג ' ור ג ' נרל א '
סטוקוול )  , ( Stockwellמפקד כוחות הצבא הבריטי בחיפה ובצפון  ,החלטה שקבעה את היערכותם

של הכוחות הבריטיים בעיר עד לפינוי ( ראה

186

70

להלן ) .

הן הערבים והן היהודים עודכנו בתוכן

מוריס ( לעיל  ,הערה  , ) 58עמ '  ; 476 , 470תומא ( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ '  ; 12כ ' סייקס  ,מבלפור עד בויל  :מאבקים
על ארץ ישראל  ,תל אביב  , 1966עמ '  ; 329 - 328י ' עילם  ,ממלאי הפקודות  ,תל אביב  , 1990עמ '  ; 47מ ' כרמל ,
' חיפה עכו נצרת '  ,ר ' עמיר וא ' מגן ( עורכים )  ,כיבוש הערים הערביות והמעורבות במלחמת העצמאות  ,תל אביב
 , 1989עמ '  . 30על  -פי הכתוב במקור זה בדק פרופ ' מוטה מעוז בראשית שנות השישים את ה ' מוניטורינג סרוויס '

של

ה  BBC -בניסיון לאתר שידור שהורה לערבים לצאת מחיפה  ,אולם שום הקלטה לא

נמצאה .

מדוע עזבו התושבים הערבים את חיפה ?

ההחלטה .

71

בצהרי ה -

21

באפריל יזמה ה ' הגנה ' פעולות השתלטות באזור ואדי רושמיה  ,ובמהלכן

נכבשה שכונת חליסה והובטח הקשר בין העיר לדרכים שחיברוה ממזרח  .זמן קצר לאחר שהחלה
ההתקפה ביקש פריד סעד  ,חבר הוועדה  ,ממושל המחוז להיפגש עם סטוקוול  ,אולם זה דחה את
הפגישה

למחרת לשעות הבוקר .

72

על  -פי הכתוב בדו " ח שחובר על ידי המנהיגות הערבית בחיפה ,

נמסרה לסעד יום קודם לכן מפי עוזר מושל המחוז על כוונת היהודים לצאת לפעולה צבאית .
בינתיים כינס סעד פגישה של מספר עסקנים בביתו כדי לדון במצב  .שוב הוחלט להתקשר עם
סטוקוול ולנסות לקבוע פגישה עמו  .אולם הניסיון הסתיים ללא תוצאות  .למרות הידיעות שהגיעו
אל חברי הוועדה על פעולות ה ' הגנה ' שגברו יותר ויותר לקראת הלילה  ,הוסכם כי אין להתקשר עם
היהודים כדי למצוא מוצא  ,או כפי שביטא זאת עורך  -הדין אליאס קוסא  ' :כל מחשבה על כניעה
היתה מאיתנו
ב 22 -

והלאה ' .

73

באפריל בשעות הבוקר התקשרה הוועדה לראשונה אל הקונסול הסורי בחיפה וביקשה

להודיע לממשלות סוריה  ,ירדן ומצרים על הנעשה בעיר ולבקש את

עזרתן .

74

פנייה ראשונה זו אל

גורמים מחוץ לחיפה ביטאה יותר מכול את המצוקה שבה היתה שרויה הוועדה  .הפגישה עם
סטוקוול נקבעה לשעה עשר בבוקר  .המשלחת הערבית כללה את סעד  ,ח ' יאט  ,אניס נאצר  ,ג ' ורג '

מועמר וקוסא  .גם עבד אל  -רחמן מוראד היה צריך להשתתף במשלחת  ,אולם נבצר ממנו להגיע
עקב הקרבות שהתנהלו בעיר  .למעט סעד לא השחייכו הנציגים לסגל הוועדה הלאומית  ,ולמעשה
הרכב ההנהגה הערבית השתנה עתה לכדי קבוצה מצומצמת של נוצרים ומוסלמים שנודעו
בפעילותם הציבורית ובמעמדם הכלכלי בקרב הציבור הערבי

בעיר .

75

כבר לפני הפגישה עמד

סטוקוול על הלך הרוח בקרב ההנהגה הערבית  ,לאחר שעיין במכתב ששלחו אליו באותו בוקר ,
ובו קבלו על הפקרת ערביי

חיפה .

חלקי העיר  ,למרות המזכר ששלח

לשמירת הסדר עד תום

76

המשלחת לא הצליחה לשכנע את סטוקוול לאבטח את כל

ב 21 -

הפינוי הבריטי .

באפריל אל מפקד המשמר הלאומי הערבי בעניין אחריותו

77

על  -פי הגרסה הערבית סטוקוול לא היה ערוך למנוע את

מתקפת ה ' הגנה '  ,ואסר הכנסת תגבורת לטובת הצד הערבי ; הוא הביע נכונות להתערב בנעשה בין
הצדדים רק אם יידרש לתווך לצורך השגת שביתת

נשק .

78

ואכן בנוכחות סטוקוול ניסח קוסא

הודעה שבה ציין לראשונה אפשרות לעריכת הסכם לשביתת נשק  ,וסטוקוול נדרש לתווך בין

71

כעבור זמן טענו מקורות ערביים כי המנהיגות הערבית לא עודכנה כאשר לכוונותיהם של הבריטים  ,וכי בכך

מנעו את התארגנות המחנה הערבי לקראת קרב ההכרעה  .מכל מקום על  -פי מקורות בריטיים עודכנה המנהיגות
הערבית בעניין הפינוי

() ו

871 / 68507

המתוכנן .

, 24 May 1948 , PRO ,

 . 220ק New York 7997 ,
72

ראה למשל הדו " ח שחיבר מריוס על רצף המהלכים שהביאו לעימות

"

794

,

Report

; והשווה : :

s

'

1' Disintegration, 193

רשימות מתוך דו " ח ועד המצב הערבי בחיפה מה 30 -
ב 22 -

באפריל

עותק מהדו " ח

1948

לידי

-

"

Palestine

Khalaf, Politics

"

:

1.

00צ Arab Factionalism and

באפריל

 1948על

המשא ומתן לחתימת מסמך הכניעה

הדו " ח נשלח אל הוועדה המוסלמית בדמשק  ,אמ " י ,

 . 69 - 4 / 940 / 437ג ' מועמר העביר

סלומון .
. 141

נ7

ח ' כנען  ,בצאת הבריטים  ,תל אביב  , 1958עמ '

74

לעיל  ,הערה

75

בדיקת שלושים ותשעה הפרוטוקולים שהותירה אחריה הוועדה הלאומית מלמדת כי אישים אלה לא לקחו חלק

. 72

בפגישותיה של הוועדה
76

הוועדה

בעבר .

הלאומית אל סטוקוול ,

77

שם .

78

דו " ח מיום

22

באפריל

1948

22

חתום

באפריל  , 1948אמ " י ,

. 69 - 4 /740 /437

על -ידי ח ' יאט  ,סעד  ,קוסא  ,מועמר ונאצר  ,אמ " י . 69 - 4 / 740 /437 ,

121 7

תמיר גורן

הצדדים .

79

עוד במהלך אותה פגישה הוצגו בפני חברי המשלחת תנאי הכניעה  .הם התנגדו לחלק

מהסעיפים  ,וציינו כי חתימה על התנאים אינה צריכה להיחשב הכרה במפקדה היהודית  ,קרי

ה ' הגנה ' .

80

מכל מקום הדיון הכולל בתנאי הכניעה נקבע על דעת הנוכחים לשעה ארבע אחר

הצהריים בבית העירייה  .כל אותו בוקר קיים סלומון מגע עם סטוקוול וכן עם ההנהגה הערבית ,

בעיקר באמצעות עורך  -הדין מועמר  .ככל הנראה עודכן סלומון בשמועות הראשונות על כוונת
הערבים להגיע להסדר כניעה עוד בשעות הבוקר המוקדמות של אותו יום  .שבתאי לוי  ,שכיהן אז
בתפקיד ראש העירייה  ,מציין בזיכרונותיו כי

ב 22 -

באפריל בשעה שש בבוקר צלצל אליו חבר

הוועדה ג ' אד סויידאן כדי לבקש להפסיק את האש  ,משום שהערבים רצו לדבריו ב ' שלום '  .לוי
העביר את ההודעה ישירות למפקדת
סטוקוול גובש מסמך

הכניעה .

] 8

ה ' הגנה '  ,וכך עוד בטרם נפגשה המשלחת הערבית עם

פנייתו של סויידאן אל לוי מעוררת תמיהה מסוימת  .מחד גיסא

בסיכומי הערב הקודם שללו העסקנים הערבים כל מגע עם יהודים  ,ומאידך גיסא למחרת תמה

קוסא כיצד קיבל סטוקוול לידיו את מסמך הכניעה מבלי שהיה צריך להמתין כלל להכנתו  .כל
שנוכל לשער בעניין הוא שסויידאן פעל בצורה עצמאית מבלי ששאר העסקנים ידעו על שיחתו עם

לוי .
ממטהו של סטוקוול נסעו הנציגים הערבים לביתו של ח ' יאט כדי להמשיך בהתייעצויות  .קוסא
ניסה פעם נוספת ליצור קשר עם דמשק באמצעות הקונסול הסורי  ,שהחזיק ברשותו משדר

אלחוטי  .נשיא סוריה שוכרי אל  -קותלי עודכן על  -ידי הקונסול בעניין הצעתו של סטוקוול למשא
ומתן להפסקת אש  ,אולם בשלב זה לא התקבלה תשובה  ,וקוסא עוד הספיק לבקש מאל  -קותלי
הוראות כיצד לנהוג .

82

בהתייעצויות לקחו חלק עסקנים נוספים מלבד החברים שנועדו עם

סטוקוול  ,והפורום הרחב נועד לקבל החלטות בנוגע לתנאי שביתת הנשק  .אולם אלה היו חלוקים
בדעותיהם  ,ואולי משום כך נקבע לא לדון בתנאי הכניעה כל עוד לא ניתן אישור לכך מטהא אל -

האשמי  ,היועץ הבכיר ליד ועדת פלשתין של הליגה הערבית .
הסורי  ,אולם התברר לו שתשובה מאל  -קותלי לא הגיעה  .כעת ביקש קוסא מהקונסול להתקשר
בדחיפות לדמשק  ,אולם גם פנייתו זו הושבה ריקם  .בינתיים אושר הרכב המשלחת לפגישה
שנועדה להתקיים בעירייה  .כעת תפסו הנוצרים עמדת בכורה  ,דבר שאפיין את המנהיגות הערבית
גם לאחר ה  22 -באפריל  .עוד בטרם עלתה המשלחת לפגישה ביקש קוסא מהקונסול הסורי להעביר
אליו את תשובתו של אל  -קותלי לעירייה  ,בתקווה שאכן תתקבל תשובה  .בתום ההתייעצות
הוסמכה המשלחת לחתום על תנאי שביתת הנשק כראות עיניה 84 .
כפי שנקבע התכנסו הצדדים בשעה ארבע אחר הצהריים באולם הישיבות בבית העירייה .
83

79

ראה נוסח ההודעה  ,אמ " י ,

. 69 - 4 /5566 /405 / 4056

 . 773ק Conquest , Beirut 1971 ,
80

81

1 88

Haven ! 0

R . D . Wilson , ~ The Batfle for Haifa ' ,

 . ( ,אס ) Khalidi

לעיל  ,הערה . 72
לוי ( לעיל  ,הערה  , ) 55עמ '  . 154טיוטת כתב הכניעה נוסחה לראשונה על  -ידי סלומון  ,לאחר שדאג לעדכן את מ '
נרמל על נכונות הערבים להסדר כניעה .
( לעיל  ,הערה 3ד )  ,עמ '

82

כנען

83

לעיל  ,הערה

. 72

. 144

לשמות האישים שלקחו חלק בהתייעצות בביתו של ח ' יאט ראה

בית אל  -מקדם ואל  -פרדוס אל  -מפקוד
84

וראה עוד

:

 .לי

קוסא סר שוב לביתו של הקונסול

לעיל  ,הערה

. 72

, 1952 - 1947

א  ,ביירות

 , 1956עמ '

. 221

 :ע'

אל עארף  ,אל נכבה  :עכבת

מדוע עזבו התושבים הערבים את חיפף

לעיתונאים לא הותר להיכנס  ,ולמעשה התנהלה הישיבה

בדלתיים סגורות .

במשך שעה וחצי דנו

85

הצדדים בתנאי הכניעה בלי שהצליחו להגיע לידי הסכמה  .הצד היהודי אמנם הסכים למספר
שינויים בניסוח התנאים  ,אולם בשלב זה ביקשה המשלחת הערבית ארכה בת עשרים וארבע שעות
כדי להחליט אם אכן הם מקבלים את התנאים וכן ' להתקשר עם אחיהם מהמדינות הערביות בקשר

לכך ' .

86

ארכה בת עשרים וארבע שעות לא ניתנה  ,אולם הוסכם על דעת הצדדים לדחות את

הישיבה עד השעה שבע בערב  .חברי המשלחת חזרו לביתו של ח ' יאט  ,ובנוכחות אישים נוספים

דנו בתנאי הפסקת האש  .תשובת דמשק לא הגיעה  ,אף  -על  -פי שקותלי היה מודע לקריאות

המצוקה על המצב המידרדר בחיפה .

התערבות בנעשה .

88

אולי משום כך הוחלט להתקשר עם ביירות  ,שם נמצא ככל הנראה באותה עת

המופתי או נציג בכיר
לקבל גיבוי

87

על  -פי עצת השגריר הבריטי בדמשק נמנע אל  -קותלי מכל

מטעמו .

לצעדיהם .

89

ניתן לשער כי היתה זו יזמה של הנציגים המוסלמים  ,שביקשו

ברשות הוועדה היה משדר אלחוטי עוד מהימים שבהם חשדו בעובדי

מרכזת הטלפון כי הם מצותתים

לשיחותיהם .

כבר בתחילת פברואר

יזמה הוועדה תכנית

1948

לסידור רשת אלחוטית שנועדה לשמש את הפיקוד הערבי לאחר הפינוי

הבריטי .

באמצעות

המשדר נהגה הוועדה לקיים קשר קבוע עם עליי  ,ביירות  ,דמשק וקהיר  ,אך משום מה לא השתמשו

הערבים הפעם במשדר  ,אלא התקשרו באמצעות הטלפון  ,שהיה נתון להאזנת אנשי הש " י .

90

מביירות ניתנה להם הוראה מפורשת לעזוב את העיר  ,אך חברי המשלחת הביעו הסתייגות מן

.

ההוראה לנוכח השלכותיה הצפויות י 9בינתיים הגיע ' אפרים אלרואי ' לבית העירייה ודיווח
לנפתלי ליפשיץ ולסלומון  ,שניהם הברים במשלחת היהודית  ,על השיחה שהתקיימה עם

שאר החברים  ,למעט מרדכי מקלף  ,נציג ה ' הגנה '  ,לא עודכנו בשלב זה ,

85

86

ומשום כך נקל להבין את

הערבית .

הפתעתם למשמע תשובתה של המשלחת

לשמות חברי המשלחת היהודית והבריטית ראה

לעיל  ,הערה

92

:

אוגדן עיתונות ,

, 1948

אא " ח .

 , 72וראה שם לטיעוני ה משלחת הערבית  .על תוכן התנאים שנדונו ראה Haganah :

 Haifa between Jews and Arabs ' , 22 April 1948ש Truce Applicable
; 69 - 4 / 941 / 468

8

of

for

~ Terms

,

אמ " י ,

סטוקוול התייחס ל ' מאבק ' על תנאי שביתת הנשק בדו " ח שחיבר על אירועי חיפה  ,וציין כי הצד

היהודי הפגין גמישות ונכונות לביצוע שינויים בהסכם  .ראה
371 / 68505

ביירות .

:

maJor General Stockwell ,

Report 5001

April 1948 , PRO , 10

87

 . 69ק 14 . Palumbo , The Palestinian Catastrophe , London 1987 ,

88

שם .

89

לורך טוען כי במשך ההפסקה פנו נציגי הערבים לדמשק באמצעות הקונסוליה הסורית  ,אולם ללא הועיל  ,ראה
נ ' לורך  ,קורות מלחמת העצמאות  ,תל אביב

1989

( תשי " ח

י

 , ) 1958עמ '

. 179

:

לעומת זאת אלמוגי  ,שנמנה עם

ראשי המנהיגות היהודית בחיפה  ,טען בזיכרונותיו כי התקבלו הוראות כלשהן מדמשק  ,ראה  " :אלמוגי  ,בעובי
הקורה  ,ירושלים  , ] 980עמ '  . 77 - 76לא מצאנו לגרסאות אלה סימוכין אחרים  ,ונראה שיש בידינו לומר כי הקשר
בזמן ההפסקה נוצר עם ביירות ולא עם
90

דמשק .

' אפרים אלרואי ' שימש באותה עת טכנאי טלפון  ,והוא שסידר את ההאזנה מבחינה טכנית  .הוא גם שלט היטב

בשפה הערבית  .ראיון עם ' אלרואי ' ,

24

בדצמבר

, 1972

ארכיון פרטי של ד ' נתיב  ,את " ה  ,תיק

. 284

עד קרב

ההכרעה פעלה כוואדי ניסנס תחנת שידור בפיקוחו של אס  -סבעי  ,שנמנה עם עובדי שירות המודיעין הערבי

בחיפה .
91

ראיון עם אהרן קרמר ,

17

בינואר

, 1973

ארכיון

פרטי של ד ' נתיב  ,את " ה  ,תיק . 284

קרמר פעל בש " י והיה אחראי

על הקשר עם המשטרה הבריטית  .הוא האיש שהקליט את השיחה שהתנהלה בין חיפה לביירות ( כלל העדויות
המוזכרות הוקלטו ונמצאות בארכיון
92

ראיון אישי עם נפתלי ליפשיץ ,

13

צה " ל ) .

באפריל  . ] 994עורך הדין נפתלי ליפש "ן מונה

בתקופה זו כיועץ של ה ' הגנה '

לעניני ערבים  .באמצעות עבודתו המשפטית הוא הכיר את הבולטים מביניהם בחיפה  ,ויחד עם זאת הוא גם שלט

בשפה הערבית  .כינויי

היה ' אבו  -מוסא '  ,ובכפיפות לטוביה ארזי הוא ביצע את

תפקידו .

1 139

תמיר גורן
מעדויות נוספות מתברר

כי הנציגים המוסלמים הם שהתקשרו לביירות ושאלו אם לחתום על

מסמך הכניעה  .התשובה היתה שלילית  ,וניתנה להם כאמור הוראה

לעזוב .

93

בתיאורים הערביים לא נמצאה עדות כלשהי לשיחה עם ביירות  .יתר על כן  ,הכותבים לא מצאו

לנכון להרחיב על שהתרחש באותה פגישה ותיארוה ' סוערת וטרגית ' .

94

בסיכומה של אותה פגישה

הוחלט כי המשלחת ' רשאית לפעול כפי שייראה לה על רקע המצב המסוכן בעיר חיפה  ,בתנאי
שלא יהיה מוצא

אחר ' .

95

בכל אופן סוכם לא לחתום על כתב הכניעה  ,וכרוח החלטה זו חזרה

המשלחת הערבית לבית העירייה  ,ללא הנציגים המוסלמים  .ככל הנראה דבקו אלה בלשון ההוראה

שקיבלו  ,ולא ראו צורך להתלוות אל החברים הנוצרים כל עוד נקבע שיש לעזוב  .על  -פי עדויותיהם
של חברי המשלחת היהודית הודיעו הערבים כי אין הם מוסמכים לחתום על המסמך שהוגש להם ,
' כך החליטו האנשים שהלכנו להתייעץ אתם ואין ביכולתנו לשנות

זאת ' .

96

סטוקוול אישר עובדות אלה בדו " ח שחיבר על האירועים שהביאו לעזיבה הערבית  .לדבריו
 97דבר
סירבו הערבים לחתום על מסמך הכניעה בתואנה שאין להם שליטה על הגורמים הצבאיים ,
אשר משום  -מה לא הוזכר בעדויות המשלחת היהודית  .אישור נוסף לכך ניתן בדו " ח של הבולשת
הבריטית ( ה ' , ( CID -שנכתב למחרת הישיבה

בעירייה .

98

הישיבה בעירייה הסתיימה בלא חתימה על מסמך  ' .המשלחת הודיעה כי היא אינה יכולה
לחתום וביקשה את עזרת הבריטים

וה " הגנה " ליציאת הערבים מן

העיר ' .

99

חברי המשלחת הערבית ביקשו מסלומון להחזירם במכוניתו לביתם  ,במקום לחזור במשורינים
הבריטים שהביאום לבניין העירייה  .במהלך הנסיעה התברר כי היה זה השיח ' מוראד שהתקשר
לביירות  .בתום ההתקשרות ,

'. . .

ומתוך השיחה עמדו היה ברור להם כי ההוראות לעדה הערבית

צריכות להיות כי על הערבים לעזוב את העיר  ,ובהתאם לכך פעלו עם שובם להיכל העיריה לאחר

ההפסקה ' .

00ן

כאשר חזרה המשלחת הערבית לבית העירייה נעדרו ממנה נציגיה המוסלמים  -השיח '

מוראד ומוחמד אבו זייד  .לימים טען קוסא כי למרות בקשות חוזרות ונשנות לא קיבלה הוועדה
תשובה מדמשק בעניין תנאי שביתת הנשק  .הוועדה העריכה כי מדינות ערב נשארו ' בפה פעור '
לנוכח המתרחש ולא ידעו כיצד

93

ראה למשל  :ראיון עם סלומון  10 ,במארס  , 1971ארכיון פרטי של ד ' נתיב  ,את " ה  ,תיק  ; 284ראיון עם אוריאל
פרידלנד ( שלון )  25 ,במארס  , 1971שם ; ראיון עם יעקב לובליני  18 ,באפריל  , 1971שם ; ראיון עם נפתלי ליפש " ן ,
19

בספטמבר  , 1978שם  .וראה עוד  :כרמל ( לעיל  ,הערה

ישראל במערכה
94

להכריע .

:

 , ) 73עמ '

. 145

 , ) 83עמ ' ; 222

 50ך

ר9
98
99
100

101

אל ח ' טיב ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '  ; 26אל  -חות

. 119

) ( Qw

t

עמ '  ; 630כנען ( לעיל ,

גם אצל ח ' לידי לא נמצא תיאור של אותה פגישה  ,עם זאת הוא מחזק את הגרסה כי אכן לא

הגיעו מדמשק הוראות כלשהן  ,ראה

96

 , ) 2עמ ' ; 107

מ ' מקלף  ' ,שחרור העיר '  ,א ' תלמי ( עורך ) ,

פרקים ממלחמת העצמאות תש " ח  -תש " ט  ,תל אביב  , 1952עמ '

אל עארף ( לעיל  ,הערה

הערה
95

ן0ן

עדות נוספת להתעלמות כביכול מופיעה בזיכרונותיו

:

ח ' לידי ( לעיל  ,הערה

 , ) 58עמ '

. 32

לעיל  ,הערה . 72
ראיון עם א ' כלפון  6 ,ביגואר  , 1972ארכיון פרטי של ד ' נתיב  ,את " ה  ,תיק . 284
שמע את הדברים מחברי המשלחת הערבית .
לעיל  ,הערה  , 86דו " ח של סטוקוול .
דו " ח של ה  CID -על המצב באזור חיפה  23 ,באפריל  , 1948את " ה . 8 / 15 ,
לעיל  ,הערה . 72
סלומון ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 130
אסף ( לעיל  ,הערה  , ) 69עמ '  ; 332קמחי ( לעיל  ,הערה  , ) 67עמ ' . 221

כלפון  ,חבר במשלחת היהודית ,

מדוע עובו התושבץ הערבים את חיפה ?

של יוסף הייבל  ,ראש עיריית יפו באותה עת  ,ששהה ב

22 -

באפריל בבגדד וניסה לשכנע שם את
על מה שהתרחש בחיפה קיבל

ההנהגה הערבית לתת לו נשק להגן על יפו  .ואולם למרות הידיעות
הסברה כי לנוכח חוסר האונים של
הייכל נשק בעל איכות ירודה 02 .ן טענתו של קוסא מחזקת את
 קותלי ממצוקתם מאידך גיסא ביקש מוראךהוועדה בזמן ההפסקה מחד גיסא וההתעלמות של אל

לחברי הוועדה כיצד לנהוג  .יש

להמשיך לנסות להשיג גיבוי מגורם בכיר שיהא בסמכותו להורות
 ,אכן הורה לא לחתום על מסמך
בידינו לאשש את ההשערה כי מנהיג בכיר  ,לאו דווקא המופתי
הערבית התייחסו אל ההוראה
הכניעה  ,ופקד לעזוב את העיר 03 .ן כך או כך  ,חברי המשלחת
מאורגנת 04 .י
ברצינות ובהחלטיות  ,ופעלו לבצעה מהר ככל האפשר ובצורה
אין בידינו לקבוע חד  -משמעית כיצד תירצה המשלחת הערבית

את סירובה לחתום

על המסמך .

בתוך זמן קצר תיכבש

מעדויות המשלחת היהודית עולה כי הברי המשלחת הערבית האמינו כי
במפורש  ' :תצאו מכיוון שיפלו המון
העיר על  -ידי הצבא הערבי  .בשיחת הטלפון עם ביירות נאמר
הקרבנות שיפלו אם תשאירו את
קרבנות מסה שאנו הולכים לעשות  .אתם תהיו אחראים על כל
הערבים בתוך

העיר ' .

05ן

ריכוזים גדולים בעיר -

באותה שיחה הזהיר הדובר גם מפני הצטופפותם של הערבים בכמה
מתקפה ערבית קרבה 06 .י ואולם ,
עובדה שהיתה נכונה לאותו יום  -ככל הנראה כדי לרמוז על
בשיחה  .תוך זמן קצר עזבו עוד
על  -פי מסמכים בריטיים וידיעות מן העיתונות לא הוצג טיעון זה
המנהיגים הערבים  -על  -פי
אלפים מתושביה הערבים של חיפה את העיר  ,והתואנה של
נותרה חסרת בסיס  ,שכן אלה
המקורות הבריטיים  -שמא לא יצליחו לשלוט ביסודות המזוינים
למחרת  .מתברר שהאוכלוסייה
חדלו לתפקד כמסגרת לוחמת עוד באותו יום ונפוצו לכל עבר ביום
לתקוף את העיר  ,וכי בתוך זמן
אכן האמינה  ,בעקבות מנהיגיה  ,לידיעה כי הצבא הערבי התכוון
כשיצאתם ללבנון  . . .חשבנו שנשהה
קצר אמורים היו הפליטים לשוב אליה  ' .מה חשבתם שיקרה
07ן
שם מספר חודשים עד שהצבאות יסדירו את

העניין ' .

 -יום ' (  10במארס ) 1949

כי רוב

ג ' יריס חורי  ,שכיהן כפקיד בכיר בעיריית חיפה  ,כתב בעיתון ' אל
שבועיים  -שלושה ישובו לבתיהם
הפליטים תשבו בברחם בסוף אפריל ובראשית מאי  1948שתוך
חכים בראיון שהעניק
בעקבות צבאות ערב המנצחים 08 .י כך התבטא גם הארכיבישוף ג ' ורג '

לעיל  ,הערה  , ) 69עמ '

היכל  ,פלסטין קבל ובעד  ,ביירות

102

"

103

אין בידינו לקבוע מפורשות אם אכן שהה המופתי

השווה

 , 1971עמ ' ; 137 - 136
ב22 -

:

אסף

. 336

בכלל בלבנון  .באותם ימים היה

(

באפריל בבייהות או

הוא היה בצור  ,אולם אין

המופתי בתנועה מתמדת בין עמאן  ,דמשק ולבנון  .יחד עם זאת ידוע כי בתחילת מאי

בכך כדי לאמת את ההשערה שהיה בלבנון כמה ימים לפני כן .
104
105

106

. 69 - 4 / 740

ראה בעניין זה  :המשלחת הערבית אל לוי  23 ,באפריל  , 1948אמ " י / 784 ,
הערה
ראיון עם קרמר ( לעיל  ,הערה  . ) 91וכן ראה  :ראיון עם סלומון ( לעיל ,
 חומייני  ,שכיהן באותה עת כסגןראיון עם קרמר ( לעיל  ,הערה  . ) 91למחרת  ,ב  23 -באפריל  , 1948אמר ג ' מאל אל שביתת נשק  .ראה  :עדות ג ' מאל
נשיא הוועד הערבי העליון  ,כי הערבים בחרו לעזוב את בתיהם ולא לחתום על

. ) 93

הדברים לקוחים מעדותה שלי סועד

אל -חומייני  ,אמ " י . 93 /5566 /4056 ,
107

108

ה ' לזר  ,המנדאטורים  :ארץ  -ישראל  , 1948 - 1940ירושלים
בחיפה .
והפוליטית
4 . Alami , ' The Lesson ofן
Palestine
קרמאן  ,בת למשפחת קרמאן שנודעה בפעילותה הכלכלית' , MEJ
 , 1990עמ '

עדות

ג ' יריס ח ' ורי  ,אמ " י ,

 . 381ק ) 1949 ( ,

. 93 /5566 / 4056

וראה עוד

3 :

,

. 187

לעיתון הלבנוני ' צ ' דא אל  -ג ' נוב '

( 10

במארס  , ) 1949ובו טען כי הפליטים חשבו שהעדרם מארץ -

ישראל לא יימשך וכי יחזרו לאחר ימים

מספר .

09ן

גם משקיפים בריטים העריכו שהפינוי הערבי נכפה על ערביי חיפה על מנת לאפשר לצבא

הזנרבי להפזי " ן שות ה31יר

10נ

הגישה הבריטית
ב 20 -

בספטמבר

1947

החליט הקבינט הבריטי לפנות סופית את ארץ  -ישראל  .ההנחה שכל תכנית

פינוי תחייב החזקת צבא במובלעת חיפה  ,לאחר השלמת הפינוי האזרחי  ,ליוותה את תכנון הפינוי

הבריטי מארץ  -ישראל מראשיתו  .יתרה מזאת  ,הבריטים שאפו להעמיד פיקוח על נמל חיפה גם

לאחר סיום המנדט  ,וקיוו כי העיר תהיה בסופו של דבר עיר בין  -לאומית בעלת נמל חפשי אשר
1 92

ישרת את האינטרסים הבריטיים  .בנובמבר
109

עדות

ג ' ורג '

חכים  ,אמ " י . 93 / 5566 / 4056 ,

 . 81ק 990 , London 1991 ,ן 1936 -
110

מוריס ( לעיל  ,הערה  , ) 58עמ '

. 122 - 121

1947

הושלמה תכנית הפינוי ונקבע בה

וכן ראה

:

ג

'Personal

כי מובלעת

 . 3 . Vatikiotis, Among Arabs and Jews :ץ

מדוע עזבו הקשבים הערביה את חיפה ?

אז הוצהר על ביצוע פינוי מסודר מבלי
12ן מכל
חיפה תפונה בשלב האחרון  ,עד ה  31 -ביולי 11 . 1948י כבר
להעדפה של הערבים או של היהודים .
לנקוט קו פעולה כלשהו העשוי להתפרש כביטוי
הבריטים היה הכרחי מנקודת מבטם
מקום מכיוון שחיפה נועדה להיות תחנתם האחרונה של
החלטת החלוקה  .לפיכך העדיפו
למנוע  ,או לכל הפחות לצמצם  ,את פעולות האיבה שהחלו לאחר
מתמיד עם שני הצדדים  ,בתקווה
הבריטים לנהוג בגישה נייטרלית  ,תוך הקפדה על קיום קשר
 ,תחילה במחנה הצבאי בבת גלים
למנוע פעולות תוקפניות  .את מפקדתם קבעו בעיר התחתית
קרביות הוצבו בנקודות תורפה ובנקודות
ואחר כך בתחנת הרכבת המרכזית בכיכר פלומר  .פלוגות
התפר ביל השכונות היהודיות

לערביות .

ן

של ערבים מל העיר  .שיירות של

הפיקוד הבריטי בחיפה ידע ועודכן מעת לעת על יציאתם
תנועת סירות הפליטים בלי כל הפרעה
קבוצות ילדים זכו לאבטחה עד מעבר הגבול  ,ובים התנהלה
ברצון לשמור על עיר שקטה לקראת
לצד הצי הבריטי  .האינטרס המובהק של הבריטים התגלם
סלומון וסטוקוול לפגישה  ,ובה הבהיר
הפינוי שהחל להסתמן באופק  .ב  19 -בינואר  1948נועדו
הצדדים 3 .ו 1כחודשיים לאחר מכן נפגש
סטוקוול כי אין בכוונתו להיות מעורב בסכסוך בין
 ,והם הבטיחו לו לשמור על השקט
סטוקוול ככל הנראה עם באי כוח ההנהגה הערבית המקומית
ובאופן בלתי נמנע מצא את עצמו הצבא
בעיר  114 .ברם  ,במהלך אפריל גברו מעשי האלימות ,
הבריטי במיצר  ' .מלחמת הבתים ' ברחובות צידון  ,דניאל

 ,השומר וסמוך לקולנוע מאי העיקה על

המוטסת השישית בטירונים שגויסו אך

הבריטים יותר ויותר  .בה בעת הוחלפו גדודי הדיוויזיה

בנובמבר  -דצמבר

וכבר במארס

, 1947

נשלחו לארץ כדי

1948

לשמש חיל מצב  .הם היו חסרי ניסיון
גרמו לעצמם נזקים בנפש

וברכוש .

בדפוס של לוחמה עירונית  ,ובשל התערבותם הבלתי זהירה
החשש משיבושים בלתי צפויים בנסיגה
מבחינת הבריטים היה אפוא המצב בלתי נסבל עקב
חדשה בעיר 15 .י ההחלטה בעניין זה
המתוכננת  .במהרה החליט הפיקוד הבריטי על היערכות
הצבא הבריטי בארץ  ,בהיותו בחיפה
אושרה על  -ידי הגנרל ג " ה מקמילן )  , ( AdacMillanמפקד
הכוחות הבריטיים עזבו את עמדותיהם באזורי
ב 19 -באפריל  ,ונכנסה לתוקפה ביום המחרת .
הפעולה הצבאית השקטה והסודית
הספר  ,והתרכזו בשמירת צירי התחבורה שנועדו לפינוי .
היתה מוכנה לשעה מקווה זו  ,בשל
כביכול נגמרה עם שחר ב 21 -באפריל  . 1948ה ' הגנה '
הצבא הבריטי ( ראה להלן )  .ב 21 -
מעורבותה ה ' חסויה ' במהלכים שהביאו לפרישה החדשה של
בתכנית הבריטית  ,זימן סטוקוול למפקדתו
באפריל  ,בשעות הבוקר  ,לאחר שה ' הגנה ' כבר עודכנה
 אד  -דין  ,יונס נפעה ( סגנו ) וג ' ורג ' מועמר ,על הר הכרמל נציגים מן המנהיגות הערבית  ,אמין עז
סטוקוול הצהיר בפניהם על החלטתו לא
ודיווח להם לראשונה על היערכות הצבא הבריטי .
תופרע תנועת הצבא הבריטי  .בתגובה לכך
להתערב יותר בעימות בין הערבים ליהודים  ,אלא אם כן
לשמור על הסדר הציבורי  ,על הנפש
טענה המשלחת הערבית כי מחובתה של ממשלת בריטניה
ועל הרכוש עד גמר
111

 ' ,מדיניית בריטניה ערב מל " מת "

ג' כ
ז
הקוממיות  ,גבעתיים

"

12נ

שם  ,עמ '

113

:

1

116

 , 1985עמ '

עצמאות '

י

ך

ד

(

)

1 51

. 164

~

. 165

דו " ח של סלומון ,

115

המנדט .

116

17

בינואר  , 1948אמ " י . 69 - 4 /940 /737 ,

ה ' ביילין אל הנהלת המחלקה המדינית ,
על מניעיו של סטוקוול ראה

לעיל  ,הערה

. 72

:

1

באפריל

, 1948

ידיעות טנא  ,תקציר יומי ,

,

. 525/5634

אצ " מ
באפריל

23

, 1948

את " ה ,

. 105 /62

תמיר זורן

במהלך הפגישה בעירייה הופתע סטוקוול לנוכח החלטת המשלחת הערבית  ,שלא לחתום על
מסמך הכניעה  ,ועוד בטרם הסתיימה הישיבה ביקש מהם לשקול שנית את

צעדיהם .

למחרת
התקיימה ישיבה נוספת
בעיקר כדי לדון עם השלטונות הבריטיים באספקת אמצעי תחבורה

שנועדו להקל ולזרז את יציאתם של הערבים  .הבריטים נרתמו לסייע לעוזבים  ,אך ככל
שחלפו
הימים כוונו חצי
הביקורת נגד המעשה הבריטי שנתפס בבחינת בגידה בעניין הערבי  .כבר ב 23 -

באפריל מחתה הוועדה נגד האפאטיות כביכול שהפגין סטוקוול בנוגע

להתחייבויותיו .

לןן

לונדון הופתעה כליל בעניין חיפה  ,כך נכתב בעיתונות  ,וגנרל ברנרד
מונטגומרי
( ו ! סה1101ת , ) 540שעמד בראש
מטה הצבא הבריטי  ,הוזעק ב  22 -באפריל לפגישה עם ראש
הממשלה  .נראה שעד מועד זה ניזונו ידיעותיהם של חברי הקבינט הבריטי מפרסומים
שהופיעו
בעיתונים  ,ומשום כך שרר
בקרבם חוסר ודאות באשר למתרחש בחיפה  1 ! 8 .סטוקירל על פי עדותו ,
ידע כבר ב  19 -באפריל כי ה ' הגנה ' עומדת לפתוח במתקפה גדולה  ! 9 ,ן אולם נדמה
כי הוא לא שיער
שה
' הגנה ' תעו לצאת לפעולה צבאית בהיקף כה נרחב סמוך להכרזה על כך .

_

מתווי המדיניות הבריטית חששו שמא ' מסירת חיפה לידי היהודים ' תפגום במעמדה

ובתכניותיה של בריטניה במזרח התיכון בשעה שאלה כבר היו מעורערים בלאו הכי  .אכן התגובה

הערבית לפועלם של הבריטים בחיפה היתה קשה  ,מעבר למצופה  .הבריטים הואשמו
היהודים ובכך שסייעו
להם להשתלט על העיר 20 .ן
ב  23 -באפריל קיבל הנציב העליון מברק מהמלך עבדאללה  ,ובו הובע הזעם של
כלל הציבור
בעבר הירדן
בעקבות האירועים שהתרחשו בחיפה ובמקומות אחרים  .ן2ן ארנסט בווין )
dBenn
שר החוץ  ,לא הסתיר את חששו
שאכן נרקמה קנוניה בין היהודים לגורמים בריטים בכירים ; כל
ביקורתו הופנתה נגד הצבא הבריטי בארץ  -ישראל  ,והוא הביע את אכזבתו ממנו 22 .ן
מונטגומרי לא
הכחיש כי לא עודכן על
המתרחש בחיפה  123 .הידיעות על היקף הנפגעים והמנוסה בקרב

בקנוניה עם

האוכלוסייה הערבית הגבירך את חוסר הוודאות בלונדון  ,ומן הסתם חוללה פרשה זו תפנית
dCun
בעיצוב המדיניות הבריטית 24 .ן סר אלן קנינגהם
הנציב העליון  ,טען כי
nghanO
ועם זאת  ,כדבריו  ,מספרי הפליטים
מלכתחילה ניכרה בקרב ערביי חיפה מגמה לעזוב את העיר ~ ,

שנכתבו בעיתונות היו מוגזמים  .את תבוסת הערבים במערכה ייחס לכישלון המנהיגות המקומית
הצבאית והאזרחית

117

118
119

120

כאחד .

,תרה מזאת קנינגהם דיווח ללונדון כי הרשויות הבריטיות

! 25

המשלחת הערבית אל סטוקוול  23 ,באפריל  , 1948אמ " י . 69 - 4 /940 /437 ,
זכרונות פילדמרשל מונטגומרי  ,תרגם י ' גולדמן  ,תל אביב  , 1960עמ ' . 415
לעיל  ,הערה . 86
ראה למשל  :ר לואיס  ' ,סר אלן קנינגהם וקץ השלטון הבריטי בארץ ישראל
'  ,ג ' שפר ( עורך )  ,המאבק להקמת
Khafid
המדינה  ,ירושלים  , 1992עמ ' ; 154

,

 . 129ק 1986 ,

שיעות טנא  ,תקציר יומי ,

"
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(
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he Palesfine Mand~ F 123
fa
מוריס ( לעיל  ,הערה  , ) 58עמ '
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14

במאי
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. 139

ונמ ' 151
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ל ' הערה  , ) 120עמ ' Impe ~ ahm and the End ; 155
לואיס וסטוקי ( לעיל  ,הערה  , ) 120עמ ' 25

 . 340ק 1982 ,
125

 .ען  .א !ש

כנע

0 ! 1 , PRO ,קס )1

Lou

 , 1948את " ה  ,כרך . 1948

לואיס ( לעיל  ,הערה  , ) 120עמ '  . ! 55וכן ראה
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מדוע עובו התושבים הערבים את חיפה ?

של ה אחרונים .
התרשמו שהמנהיגות הערבית עודדה את יציאת התושבים למרות התנגדותם
הבכירים בזו הלשון
לקראת אמצע מאי מסר ראש מטה הצבא הבריטי בארץ הודעה לקציניו
איתנו  .דבר זה
מאז נצחון היהודים על הערבים בחיפה היתה ירידה ניכרת ביחסי הערבים
אותנו בעזרה
בא בעיקר הודות לתעמולה שמקורה במנהיגים הערכים המאשימים
במגע עם
ליהודים לכבוש חיפה  . . .למען תקן זאת מבקש  . . .שכל הקצינים הבאים
ישראל תוך אי
הערבים ידגישו את הנקודות הבאות  :הצבא הבריטי כבר פעל בארץ
המנהיגים
משוא פנים ברור  . . .תבוסת הערבים בחיפה באה בעיקר בשל אי יעילותם של
מהעיר ברגע
הצבאיים הערבים שסירבו לרוב להשמע לפקודותינו להבליג  ,ושברחו
26ן

:

שראו כי הקרב התפתח

נגדם .

27י

 ,אולם עד סוף אותו

סטוקוול הסכים ב  23 -באפריל להעמיד לרשות הפליטים כשמונים משאיות
של בווין  ,שגרס כי יש
חודש סופקו לפליטים רק כשתים  -עשרה משאיות  128 .השינוי נבע מעמדתו
ערב  .ב 29 -באפריל
לעצור את העזיבה הערבית מפאת השלכותיה על יחסי בריטניה עם מדינות

החליטה לא להעמיד

נפגשה הוועדה עם סטוקוול לפי בקשתו  .הוא הודיע בפגישה כי ממשלתו
ולעודד את אלה שעזבו
יותר משאיות להעברת הפליטים וכי כל כוונתה להביא את השלווה לעיר
29ן

אותה לשוב

אליה .

חברי הוועדה טענו כי השינוי

זו .

הוועדה מחתה בתקיפות נגד החלטה

הפתאומי בצעדי הבריטים מעורר קשיים לוגיסטיים  ,שכן על סמך

החלטתו של סטוקוול החלו

השיירות .

130

ברם

להרכיב מבעוד מועד ועדות מקומיות בכל השכונות הערביות לשם ארגון
הערבית  ,אלא בעיקר
הבריטים היו נחושים בדבר שינוי מדיניותם  -לא רק כלפי האוכלוסייה
בעניין הגבלת פעילותה של ה ' הגנה ' בחיפה

וסביבתה .

.

ב 18 -

במאי

המצב החדש שנוצר בחיפה חייב נקיטת מדיניות ברורה באשר לפינוי הבריטי
בבניין עיריית חיפה
הבהיר גנרל מקמילן את הכללים שקבעה ממשלתו בעניין זה בנאום שנשא
באינטרס הבריטי להבטיח
בנוכחות ראשי הקהילה היהודית והערבית  .עיקרו של הנאום התמקד
ן3ן באותו יום נחתמה המפה החדשה של
פינוי שקט מבלי להתערב בעניינים האזרחיים של העיר .
 ,כולל שלוחה
המובלעת הצבאית  ,שגבולותיה השתרעו מעתלית בדרום ועד כורדאני בצפון
בגישה הבריטית  ,לא
שתחמה את רמת דוד ( שדה התעופה ) וסביבתה  .מכל מקום למרות התפנית
שיירות כלי רכב שיצאו מחיפה
נפגם הסיוע שניתן על  -ידם בימים הראשונים לאחר ה  22 -באפריל .
עשרים ושלושה כלי רכב
לוו על  -ידי הצבא הבריטי עד עכו  .ב  24 -באפריל באה לעכו שיירה בת
שלטונות הצבא על מתן
עם
ויומיים אחר כך באו כחמישים כלי רכב  ,לאחר שסעד הגיע להסכם
32ן

היתר לליווי צבאי
הסיוע הבריטי

לשלוש שיירות נוסעים שביקשו לעזוב את חיפה .
לא נתפס בקרב האוכלוסייה הערבית כפעולה הומניטרית .

י
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Speech by Lieutenant General Machfillan
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וקוסא  ,אמ " י / 4056 ,

. 128

לפרטי הנאום

132

13

במאי  , 1948את " ה  ,כרך 1948

החירום הערכית אל סטוקוול ,
30

הם הטילו את

- 105
28

באפריל  , 1948את " ה ,

/257

ן
לטנא ,
דו " ח ' חירם '

27

באפרילי

תיילים ברוטים מפקחים
נל תנועת הפליטים
זערבום בנמל ( אפרזל
 941ו )

האחריות לתוצאות התבוסה עוד בשלביה הראשונים על הבריטים  ,שלא עמדו לדעתם במבחן  .כך
מצאו את עצמם ערביי חיפה בתווך  ,בין הבריטים

ליהודים .

' הערבים מאשימים את הבריטים

במסירת עמדות ליהודים ובזה שמנעו תגבורת מהערבים  .הערבים אינם מעוניינים
הם פוחדים מפעולות איבה מטעם המוסדות

הערביים ' .

להשאר בחיפה .

 33ן

למרבה הפליאה צוטט קוסא כמי שטען כי הצי הבריטי סייע לפליטים הערבים על דעת עצמו ,

ללא קבלת אישור מכל סמכות ערבית 34 .י ב  2 -בפברואר

בכתבה שהתפרסמה ב ' פלסטין פוסט '
sponsored and
35ן

.

:

homes was advanced ,

Jews who first put

1949

ביטא קוסא את גישתו כלפי הבריטים

The idea that the Arabs should quit

was the British . . . and not

Arab population

"

 the British . . .י6

propagated

10 effect the dislodgement and deportation ofת1

בעיתונות פורסמו באותה עת ראיונות עם פליטים ערבים שהגיעו לביירות  ,ובהם תוארו הבריטים
כמי שבגדו בערביי חיפה לאחר שאלה סמכו על ' ההבטחות ' כי הסדר יישמר בעיר עד

באוגוסט .
133

! 36

' חירם ' אל טנא  ' ,שיחה עם סגן הקונסול האמריקאי '  27 ,באפריל  , 1948את " ה ,

הקונסול בשוק הערבי  ,וימים מספר לאחר מכן שוחח עם

e

ה1 -

איש הש " י על הלך הרוח בקרב הערבים כאותם ימים .

 .ק  - 1948 , Beirut 1970 ,נ 794מל 5 . Hadavri , The Palestine Diary
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המקורות הערביים אל ה ' כגידה ' הבריטית ראה  :ח ' אל  -עודות ( תחריר )  ,מוסועה אל מדן אל פלסטיניה  ,דמשק
 , 1990עמ '  ; 197זכרונות עבדאללה אל  -תל  ,תרגם " חלמיש  ,תל אביב  , 1964עמ '  ; 31חלאף ( לעיל  ,הערה , ) 71

f

עמ '  ; 221עלמי ( לעיל  ,הערה
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 , ) 108עמ ' ; 374

פ ' עלי ח ' אלד  ,אל  -חרב אל  -ערביה ואל  -אסראיליה

1949 - 1948

ותאסיס אסראייל  ,ביירות נחש " ד ]  ,עמ '  ; 166צה " ל  -מחלקת מודיעין  ,לקח הערמים ממלחמת השחרור ,
136

עמ '  : 19צ ' אל  -פלג  ,מנקודת ראותו של המופתי ,תל -אביב  , 1995עמ ' . 65 - 64
אוגדן עיתונות  ,ידיעות מחודש אפריל  , 1948אא " ח  .וכן ראה  :ח ' לידי ( לעיל  ,הערה  , ) 120עמ '

. 129

, 1952

מדוע עזבו התושבים הערבים את

ביטויה של המעורבות היהודית
בדומה לבריטים כך גם ההנהגה היהודית בחיפה עקבה

אחר הנטישה הערבית מאז דצמבר

חיפה ?

1947

ההסתדרות ועיריית חיפה יצאו בכרוזים

כצופה מן הצד  ,מבלי להתערב בנעשה  .גופים שונים כמו

תקינים בין שתי העדות .

137

במקביל

והודעות אל האוכלוסייה הערבית למען שמירה על יחסים
שנקטו קו אלים במאבק ביישוב היהודי .
נדרשה ה ' הגנה ' לפעולות צבאיות נגד גורמים עוינים
ומנע שנועדו לפגוע בעורף האויב
תגובתה של ה ' הגנה ' מוצתה בשלב זה בסדרת פעולות
תגמול בעקיפין השפיעו פעולות אלה על
38ן
ובעיקר במאחזים ובבסיסי התארגנות בשכונות

הערביות .

המורל בקרב האוכלוסייה הערבית  ,שההלה לאבד אט אט

מביטחונה עקב היחשפותה לחולשתה
עמדה ההכרה בחשיבות העליונה של

שלה וליתרונה הצבאי של ה ' הגנה '  .ביסוד מבצעי ה ' הגנה '
הימנעות מפגיעה באוכלוסייה האזרחית  .קל
עולות נקודתיות נגד גורמים עוינים בלבד  ,תוך
הערבית מאזור מגוריה  ,כפי שנטען 39 ,י
וחומר  ,ה ' הגנה ' לא פעלה כדי לגרום למנוסת האוכלוסייה
הקפידו לשמור על קשר עם הצבא הבריטי ,
לא בתחילת המאורעות ולא בהמשכם  .ראשי ה ' הגנה '

:

ומובן שהיה בכך להגביל את פעולותיהם במרחב  .יחד עם

".

בריטי בפעולותיה נגד הצד הערבי 4י

זאת זכתה ה ' הגנה ' לא פעם לגיבוי

פעילות אינטנסיווית וחשאית להשיג

בה בעת ניהלו גורמים יהודיים יחד עם אישים ערבים
הפסקת אש ולהביא בסופו של דבר להסכם עם הצד הערבי

לקראת סוף דצמבר . 1947

אחמד ח ' ליל ועוזרו עומר סאה

.

הניסיונות להידברות החלו כבר

נועדו עם באי כוח ה ' הגנה ' וביקשו

שהות להשתלט על מפירי סדר .

ן4י

שיחדלו מפעולות תגובה למשך כמה ימים על מנת לתת לוועדה
מתווך מטעם ה ' הגנה '  ,רשימת שמות
בתום הפגישה השאיר ח ' ליל בידי נפתלי ליפש " ן  ,ששימש
צלפים  ,אולי כדי להוכיח את רצינות
של אישים אשר אמורים היו לסייע להפסקת היריות ולהרחקת
לא רצה בעימות ה אלים  ,וזאת לא
הערבי
כוו נותיו 42 .ן כבר עם חח ילת ה מא ורעות ה תברר שהציבור
 מה להסכם בין הצדדים  ,לאחררק בחיפה  ,כי אם גם ביפו למשל 43 .י בינואר  1948הסתמן סיכוי
הערבית של הסוכנות היהודית  ,טען כי
שרשיד חזר מביקורו בסוריה  .טוביה ארזי  ,נציג המחלקה
למען שלום בר קיימא  ,אך לא ראה לנכון
הוא נכון להיכנס למשא ומתן על יסוד ערבויות רציניות
הערבים להמשיך ולהתבסס בעיר  .ב 17 -
לחתום על הסכם להפוגה זמנית  ,שתאפשר ללוחמים
ביום המחרת התכנסו ח ' ליל  ,טאה ,
בינואר התקשר ח ' ליל אל ליפש "ן וביקש לקבוע פגישה עמו .
ליל על הסמכויות שהוענקו לרשיד
סלומון וארזי במשרדו של ליפש "ן  ,ולאחר דברי הקדמה של ח '
שייחתם בגלוי  ,לעיני הציבור 44 .ן
בדמשק עמד סלומון על הצורך בשלום בר קיימא עם הסכם
בין היהודים  ,המוסלמים והנוצרים .
סלומון טען כי ההסכם הסופי צריך לבטא מתוג אינטרסים
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למנוע פגיעה בבית .

(

וזאת כדי להראות לארזי את מיקום ביתו של רשיד  ,על מנת
בטרם נפרדו ביקש
ארזי מח
' ליל להעביר לרשיד את השגותיו בעניין השלום 46 .ן ב  17 -בינואר נערכה פגישה נוספת עם

 948ו )

ח ' ליל ועוזרו  .הם עדכנו את המשתתפים בדבר ההחלטה על יציאת משלחת
לפגישה עם המופתי
בקהיר ומסרו
פרטים על הרכבה של המשלחת ועל מטרתה ( ראה לעיל )  .על -פי דברי ח
' ליל כל
חברי הוועדה הלאומית איימו להתפטר
מתפקידם אם לא יוחלט על שינוי כלשהו  ,שכן  ,כך הוסיף ,
הוועדה אינה יכולה להמשיך במילוי תפקידה בתנאים הקיימים 47 .י בינתיים ביקש ח
' ליל להפסיק
את פעולות התגובה של ה
' הגנה '  .סלומון צידד בכך  ,אולם ארזי הבהיר כי כל עוד מגיעות ידיעות
על הימצאותם של גורמים עוינים בחיפה ובסביבתה אי  -אפשר להימנע מפעולות ,
אלא אם כן
תוכיח הוועדה כי
ביכולתה למנוע את פעילותם  .ברם נראה שהמציאות היתה חזקה יותר מכל
תנאי

;

פעולות התגמול אכן פסקו  ,והערבים זכו להפוגה

המיוחלת .

המשלחת שיצאה לקהיר חזרה כאמור רק לקראת סוף ינואר  ,ואולם גם בפרק זמן זה
נמשכו
הגישושים למימוש הסדר
עתידי  .ב  21 -בינואר נועד אוריאל פרידלנד ( שלון )  ,איש ה ' הגנה ' וחבר
וועדת המצב  ,עם סעד  ,ח ' ליל וח ' יאט במועדון ' רוטרי '  .בתחילת הפגישה טענו
הנציגים הערבים
בפני פרידלנד
כי עשו מאמצים להפסיק את מעשי האיבה  ,וזאת על מנת לשים קץ לפעולות

ה  ,זרים ' .

148

בינתיים חזרה המשלחת מקהיר  ,אולם הקשר עם הנציגות היהודית לא חודש  .זאת ועוד ,
בינואר הכריז השיח
' מוראך במסיבת עיתונאים כי אין בכוונת הוועדה להכריז על חיפה כעיר
פרזות  ,וכי היא תדבק בהוראות הוועד הערבי העליון  ,שאסר למעשה לקיים משא
ומתן עם גורמים
יהודיים 49 .ן נראה היה
כי בכך נסתם הגולל על המאמצים שהושקעו עד אותה שעה במפגשים

ב 29 -

השונים  ,ועתיד ' השלום ' נותר לוט בערפל  .בתום שהות של יומיים התקשר
סלומון וביקש לדחות
מפגש מתוכנן עמו עקב מחלתו .

הארכיבישוף חכים עם

ב  30 -בינואר התקיימו שתי פגישות שבהן בא לביטוי הלך הרוח ששרר בהנהגה
הערבית בחיפה
באשר להסדר
עתידי  .סלומון הוזמן לבקר את חכים  ,ובמהלך השיחה עודכן בפרטים ראשונים על
מה שהתרחש בקהיר  .המופתי תמך כאמור בהפוגה  ,והורה לנקוט עמדה של
התגוננות
באותו יום נועד
ליחשש עם רשיד בביתו של ח ' ליל במושבה הגרמנית  ,כשח ' ליל משמש מתורגמן .
בשיחה נכח גם אחמד אל  -חאג '  ,מנאמניו של רשיד  ,שכיהן באותה עת כחבר בוועדת
עיריית חיפה .
ליחשש ניסה לתהות מדוע התעכבה התשובה לאחר שהמשלחת חזרה  ,אולם רשיד  ,באופן חמקני

בלבד .

50ן

משהו  ,דיבר בתשובתו על מאמציו להשכין שלום בעיר  .וכך אמר
ועכשו הוטב בהרבה .
 . .חיפה היא עיר מעורבת ולכן חשבתי שיהיה קשה מאד להשליט דרך
:

' המצב בחיפה היה קשה מאד

ק192

145

על

המגעים בין חכים לגורמים היהודיים ראה

:

' פרטי שיחה עם הבישוף ג ' ורג ' חכים

א ' . 69 - 4 /932 / 313
! 46

',

' הדד ' אל ' עדינה ' ( רשם ט ' ארזי ) ,

!8

בינואר , 1948

בינואר  , 1948אצ " מ ,

. 525 / 7721

שם .

147

' הדד ' אל ' עדינה ' ,

148

דו " ח של א ' פרידלנד על הנעשה בקרב הערבים  22 ,ביגואר  , 1948אנ " מ ,

::

ב : ::ן  : :ן

19

 ' ,בעזיז
'

26

ביוני

המשיחת שחזיה מחציים

"

!3

בינואר

' 1948

. 525 / 3993

אצ " מ ,

. 525 / 7721

, ! 948

אמ " י ,

השדעת
מטה  -ההגנה
להתעלם מסכנה

האויב מאיים בפלישה  .אסור
כוחות הבטראן איחוים
זו  .יתכן שהיא קרובה .
לתת כל
,
וכאפצע ם הדרושים  .הצבור בולו צריר

העזרה הדרושה מצדו

,

' ש לחפור מקלטים

]1

בכל היושבים ולמלא

כל הוראות הגא נהגנה
]2

' ש להימנע
ורחובות .

אנטחאושרשת
~

מהתקהלויות המוניות במגרשים

העזרה למפקז" כששת
ט יש לתת את כל
הבטחון בהקמת מחפומים  ,ביצורים וכו' .

א

ל

בהלה  ,אל . nlaNW

דריכות ומשמעתי

ה ה ג נ

ה.

תמיר גורן

שלום  ,אך בכל זאת הצלחתי ולמעשה כל אנשי העיר נכונים לקיים את רצוני
'  .ן5ן ח ' ליל התערב
בשלב זה של השיחה
וחיזק את דבריו של רשיד באומרו כי רשיד הצהיר בפניו על רצונו לקיים את
השקט בחיפה לטובת הערבים  .ליפש " ן ביקש לפיכך מרשיך לפרסם הודעה בעיתונות  -זאת

פי יזמה שהעלה ח
' ליל  -כדי לעדכן את הציבור הערבי על מטרות המשלחת  ,תוצאות ביקורה
בקהיר ועל המצב הנוכחי  .רשיד הסתייג מהצעה זו וטען שמה שחשוב הן העובדות ולא
ההודעות ,
וכראיה לכך הזכיר את
עובדת כינון ' דרך שלום ' ' בחיפה הערבית '  ,או בלשונו  ' -סיאסת אל  -טריק
אל  -סילמיה ' 52 .ן הודעה זו היתה תמוהה בעיני ליפש

' דרך שלום

על -

" ן  ,שכן לא היו ברורות לו מסגרותיה של אותה

'  .רשיד הסביר את הימנעותו מהכרזה פומבית מיוחדת על כינון ' שלום ' בחשש שמא

' ההסכם ' לא יחזיק מעמד  ,ולכן  ,כדבריו  ,צריך היה לחכות

ל ' הזדמנות ' .

ח ' ליל אף הוסיף

שה ' הזדמנות ' אמורה להתממש בתוך שלושה או ארבעה ימים  .נראה שרשיך רצה לזכות
באמונו
של ליפש
" ן באשר לאמיתות כוונותיו לשלום  .כאשר התכוון ליפשי 'ן לעזוב הביע רשיד שוב את
רצונו ואת יכולתו להשליט שלום בעיר  .כך תיאר ליפש
" ן את הפרידה  ' :קמתי ללכת ואז הוסיף
שהוא רוצה לומר
לי באופן סופי שברצונו להשליט שלום בחיפה וכפי שהוא רואה עכשיו יוכל

לעשות זאת  .אחד הנוכחים  ,דומני אחמד אל חאג '  ,הוסיף שכמובן אין זה חל על הגנה ואם
יגנו על עצמם
' 53 .י
ליפש "ן התרשם שרשיד היה כן בדבריו ואכן התכוון לשמור על חיפה מחוץ לתחום
המאורעות ,
והעריך כי סיכוייו
לממש את כוונתו זו טובים 54 .ן ארזי חיזק הערכה זו  ' :נראה לי הגיוני שקהיר

יותקפו

הסכימה להוציא את חיפה  . . .באופן זמני מתחום המאורעות  . . .עד צאת האנגלים . . .
הוועדה
הלאומית תחזיק את
העיר שקטה עד הרגע בו יוכלו הכוחות [ הערביים ] להפסיק את הקשר בין הדר
הכרמל

והנמל  . . .ובין חיפה לתל אביב ' .

155

למרות המאמצים שכוונו לנטרול מעשי האלימות  ,היו שני הצדדים תמימי דעים שההפוגה היא
זמנית  ,שכן ברי היה כי העימות יסתיים בקרב

הכרעה .

לקראת אמצע פברואר הוזמן אבא חושי  ,מזכיר מועצת פועלי חיפה ונציג ועדת המצב  ,לפגישת
היכרות עם גנרל סטוקוול  .לאחר מספר פגישות נוספות ביניהם הצהיר בפניו חושי כי יש
בדעתו
לדון עמו על קבלת
השלטון בעיר 56 .ן סטוקוול לא היה נבוך מפנייתו של חושי  ,אך העדיף לדחות

בשלב זה את הדיון בנושא  ,ופגישה נוספת בין השניים תוכננה להתקיים כעבור חודש .
במהלך
מארס דווח לבן -
גוריון פעמיים על רצונם של ערביי חיפה בשלום 57 .ן הנטייה היתה ברורה  ,אולם
הגשמתה נותרה בגדר אוטופיה בלבד  .המציאות הקודרת חייבה את ה ' הגנה ' להיערך להשתלטות
כוללת על החלקים הערביים של העיר  .ברור היה כי פעולה צבאית בהיקף נרחב היא
בלתי נמנעת ,
במיוחד בשל הכללתה
של חיפה ברשימת היעדים שנקבעו בתכנית ד '  ,לפיה הונחה לראשונה
151

פרוטוקול מתוך זיכרון של השיחה עם רשיד אל  -חאג ' אברהים  ,נכתב על  -ידי נ
בפברואר

152

153

ל) ל) 2נ

154
155

, 1948

אצ " מ ,

' ליפש " ן בין

. 525 / 7721

31

בינואר ל -

שם .
שם .
לעיל  ,הערה . 149
שם .
א ' חושי  ' ,כיצד הוכן כיבוש חיפה '  ,אא " ח ,

5א ' . 1 - 101 / 12 /

156

עדות

157

ריבלין ואורן ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '  ' : 326 , 290חירם ' אל טנא  ' ,בענין השיחה עם
הבישוף חכים ' ,

24

במארס

1

מדוע עזבו התושבים הערבים את

חיפה ?

התפיסה בדבר השתלטות על שטחים בהיקף הארצי  ,ובהכרח היה צריך להכין את הפיקוד הבריטי
לאפשרות

זו .

מאורעות חודש אפריל לא היטיבו עם היישוב היהודי בחיפה  ,בעיקר באזורים

המעורבים שעל קו התפר  .בדו " ח שסקר את המצב בשכונות הספר הובאה תמונה קשה על ממדי

עזיבת יהודים את מקומות מגוריהם  .הרחובות צידון  ,דניאל  ,השומר  ,תבור ומטנטון ( שיבת
אזור מעלות הנביאים והמושבה הגרמנית הובלטו כמוקדים בעייתיים

במיוחד .

ציון ) ,

58ן

בנסיבות אלה גבר הצורך לבדוק את עמדתם של הבריטים כלפי השתלטות היהודים על העיר ,

שכן ה ' הגנה ' נזקקה לגיבוי מצד הבריטים כדי לעבור לפעולה מבצעית  ,שהוכנה מבעוד מועד  .כפי
שנקבע נועד חושי עם סטוקוול כעבור חודש  ,בתקווה לקבל תשובה  ,אולם סטוקוול ביקש עוד
דחייה של כמה ימים  .בפועל לא נדרש חושי לחכות זמן

הוזמן חושי

חושי נדרש

רב .

ב 16 -

באפריל  ,בשעת לילה מאוחרת ,

לפגישה עם קצין מהמודיעין הבריטי במשרדים הזמניים של הסוכנות במלון ציון .
כעת על  -ידי הקצין ' לפרוש את קלפיו על השולחן ' על מנת להבהיר את תכניתו .

לראשונה התבטא חושי בגלוי והצהיר כי בכוונת ה ' הגנה ' להשתלט על העיר בפעולה שתארך

ארבעים ושמונה שעות  .הוא ציין בדבריו שני סייגים לפעולה
הערבית תוזהר בכתב ובעל  -פה מפני הצפוי

הכרחיים לו לשם הגשמת תכנית

הפינוי .

59ן

;

:

היא תחל לאחר שהאוכלוסייה

והצבא הבריטי יידרש לקבוע אילו חלקים בעיר

סטוקוול נדהם לנוכח הדרישה ' החצופה '  ,אך לאחר

שהבין את רצינות התביעה החל לשקול אותה באופן

מעשי .

60ן

גם ראשי ה ' הגנה ' הופתעו במידת -

מה מדבריו של חושי בעניין כוונתו להזהיר את האוכלוסייה הערבית  ,שכן הדבר עלול היה לפגוע

לדעתם בגורם ההפתעה  .חושי היה נחוש בדעתו  ' :הם [ה ' הגנה ' ] אולי צודקים מבחינה צבאית ,
אבל דעתי היא כי האלמנטים האנושיים במלחמה שוקלים לא פחות מאלמנטים צבאיים ועל כן

אעמוד על דעתי אם הגנרל יהיה מוכן לעזור '  .י6י
ב 17 -

באפריל הוזמן חושי לשיחה עם סטוקוול  ,אולם הפעם דחה את ההזמנה מפאת עיכוב

בביצוע ההכנות האחרונות שעליהן שקדה ה ' הגנה '  .כעבור יומיים ,

ב 19 -

באפריל  ,נועדו השניים

בביתו של סטוקוול  .חושי חזר בקצרה על דבריו כפי שהציגם בפני קצין המודיעין שלושה ימים
לפני כן  .כאשר סיים אמר סטוקוול כי מצא עניין רב בגישתו האנושית של חושי  ,למרות הסיכון

הצבאי הכרוך בדבר  .עד מהרה הוגשה לסטוקוול  ,על  -פי דרישתו  ,הצעה שכללה המלצה כי הצבא
הבריטי ייסוג מכל חלקי העיר ויתרכז באבטחת הרחובות המובילים מהמחנות הצבאיים אל הנמל
ואל תחנת הרכבת המרכזית  ,ובנוסף לכך יחול

מלהתערב בעימות המתנהל בין היהודים לערבים .

סטוקוול עמד על כמה תיקונים שיש להכניס בהצעה  ,ולקראת סיום הפגישה ביקש שהות של ימים
אחדים כדי לקבל את אישור הממונים עליו 62 .י למחרת בערב הוזמן חושי לקבל תשובה  ,אולם
מסיבות אשר לא היו תלויות בו נדחתה הפגישה לבוקר

ה 21 -

באפריל  .חושי שמע מפי סטוקוול כי

הצעתו לנסיגת הצבא הבריטי אושרה בתיקונים מסוימים  .תוכן הההלטה הבריטית הוצג בפניו

בהודעה מודפסת  ,וזו הועברה זמן קצר לאחר מכן גם להנהגה הערבית  .מיד אתר כך  ,בישיבת

158

' סקירה על המצב בשכונות הספר ' ,

15

באפריל  , 1948אא " ח ,

יהודיים במלחמת העצמאות '  ,יהדות זמננו ,
159
160

לעיל  ,הערה

161

162

שם .

, 220

. 157

. 280
~

. 156

עדות א ' חושי  ' ,כיצד ומתי שוחררה חיפה ' ,

לעיל  ,הערה

, ) 1993 ( 8

עמ '

. 3 /48

על ראשית התהליך ראה  :א ' גולן  ' ,פליטים

לרע

, 1949

אא " ח ,

. 5 /83

תמיר גורן

הוועד הפועל של ועדת המצב  ,מסר חושי לנוכחים על הודעתו של סטוקוול כי השלטונות הצהירו
שאין בכוונתם להתערב בהתנגשויות בין העדות  ,וכי הם יודעים על פעולתה המתוכננת של
ה ' הגנה ' 63 .י באותה ישיבה הודיע חושי גם כי ביקש ממפקד העיר להזהיר את האוכלוסייה הערבית
מפני הפעולה הצפויה  .ואכן עוד באותו יום פעלה ה ' הגנה ' להפצת האזהרה באמצעות שידורי רדיו

וידידים .

וכרוזים ובשיחות טלפוניות עם מנהיגים

64י

חושי עצמו דאג לעדכן את סטוקוול בנוסח

ההודעות שהועברו אל האוכלוסייה הערבית  .הקרקע היתה בשלה אפוא לתכנית ההשתלטות של

ה ' הגנה ' .
בצהרי ה -

21

באפריל ניתנה פקודת המבצע  .כוח בפיקוד שלושה קצינים קיבל הוראה להפגיז

באופן מסיווי  ,במשך חמש  -עשרה דקות  ,מטרות שסומנו על מפה בקנה  -מידה 65 . 1 : 2500י בסך
הכול נורו שמונה פגזים

ממרגמות דוד ( דוידקה ) וחמישים ושניים פגזים ממרגמות שלושה אינטש .

כפי שהצהיר חושי בפני סטוקוול  ,ההשתלטות לא ארכה יותר מארבעים ושמונה שעות  .ההפגזות
נמשכו לסירוגין גם ביום המחרת  ,ושלא כצפוי החלה נהירת אזרחים ערבים מהשכונות הערביות

לכיוון הנמל  ,שהיה תחת שליטה בריטית 66 .י באותה עת דיווחו חיילים מיחידת הצלפים של

גדולות .

ה ' הגנה ' על פגיעות בערבים שנמצאו בתוך שתי סירות

167

לא ברור אם היתה זו פעולה

פרטיזנית  ,או שמא אושרה מראש מתוך כוונה להגביר את המתח בין הפליטים ; לא נמצאו סימוכין

נוספים כדי להבהיר את מהות הפעולה  .יש לזכור כי ה ' הגנה ' התחייבה לא לפעול באזורים אשר
נמצאו תחת שליטה בריטית  .עם תום הקרבות ביקש חושי לעיין בדו " ח הבריטי על אירועי הלחימה

בעיר  ,עוד בטרם יישלח לנציב העליון  .בצהרי

באפריל קיבל באמצעות קצין המודיעין

ה 22 -

הבריטי שעמו נפגש ימים אחדים לפני כן טיוטה של הדו " ח  .על דעת עצמו מחק כמה שורות שלא
נראו לו והוסיף מילים מעטות 68 .י
עם התכנסות

ב 22 -

הצדדים בבית עיריית חיפה

באפריל אחר הצהריים  ,לדון בהסכם שביתת

הנשק  ,הוציא מפקד המחוז פקודה להפסיק את פעולות הירי  .הפתיחה באש אושרה רק על ערבים
מזוינים ועמדות אויב  .חברי המשלחת היהודית תמהו לפשר ההחלטה הערבית לעזוב את העיר .
' אמרו כי זוהי פחיתות כבוד בשבילם לחתום על שביתת נשק עם ה " הגנה "  . . .במקום זה דרשו
שבתאי לוי נזעק נגד החלטה זו  ,ובנאום נרגש ניסה
שהיהודים יניחו לערבים לעזוב את העיר ' .
169

70ן

163

פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל ,

164

אזהרה לתושבי חיפה הערבים  ,אפריל

21

באפריל

 , 1948אא " ח ,

5א '. 1 - 101 / 12 /

 , 1948אה " ע , 104/ 10 ,י1

;

לעיל  ,הערה

. 140

לאחר סיום הקרבות נודע כי

בקרב התושבים הערבים הופץ כרוז אנונימי שקרא להם שלא להקשיב לתחנת השידור היהודית ; על תוכן הכרת
ראה
165

על

:

את " ה ,

. 105 /54

פעילות ההשתלטות של ה ' הגנה ' ראה

; 100 / 17

:

דו " ח שהוכן על  -ידי ' בר  -כוכבא ' ,

' דו " ח ההתקפה על חיפה הערבית ביום
22

באפריל

, 1948

21

באפריל  , ' 1948את " ה ,

שם ; ' דו " ח פעולת כיבושהעיר ' ,

24

באפריל , 1948

שם .
166

בחומר הארכיוני שברשותנו לא נמצאה כל עדות המורה כי ההפגזה של ה ' הגנה ' נועדה לגרום למנוסת

האוכלוסייה הערבית  ,אם כי בעניין ) ה הדעות חלוקות  ,ראה  :מיכאל ( לעיל  ,הערה  , ) 87עמ '  ; 65השווה  :מוריס

( לעיל  ,הערה
167

?  :ל ) :2

168
169

170

' יומן

 , ) 58עמ '

. 123

הצלפים '  ,דו " ח יומי  22 ,באפריל  , 1948ארכיון פרטי של י ' לישנסקי  ,את " ה ,

לעיל  ,הערה . 156
דו " ח אירועים מה  22 -באפריל
אסף ( לעיל  ,הערה

, 1948

ארכיון פרטי של י ' לישנסקי  ,את " ה  ,תיק

 , ) 69עמ '  225ושם עדות

. 1948

ומתן בעירייה  ,ותחת דמויותיהם של סלומון וסטוקוול נכתב שם

פלסטין לידי הכנופיות

. 386

של סלומון  .כעבור שנים קיבל סלומון ממשרד החוץ עותק מהעיתון

המצרי ' אל  -גומהורייה ' שבו יוחדה כתבה לאירועי חיפה בשנת

הציוניות ' .

תיק . 386

:

אחת התמונות תיארה את מעמד המשא

' כדי שלא

נשכח . . .

בריטניה מוסרת את

מדוע עזבו התושבים הערבים את

חיפה ?

לשכנע את הערבים להישאר  .גם שאר חברי המשלחת ניסו להניא את הערבים מהחלטתם  ,אולם

ללא הועיל  .סלומון גרס כי לא מעט עידוד ניתן להחלטה הערבית מצד קצינים בצבא הבריטי
' שהבטיחו להם כי אם יצאו עתה יחזרו כמנצחים תוך שבועות
עד ה 24 -

מספר ' .

ן7י

באפריל נותרה בחיפה יותר ממחציתה של האוכלוסייה הערבית  .על  -פי הערכה

בריטית היה מספרם של הערבים בעיר כשלושים ושבעה אלף נפש .

72י ב 14 -

צבאות ערב  ,הוערך המיעוט הערבי שנותר בחיפה בכששת אלפים

נפש .

73ן

במאי  ,יום לפני פלישת
מנתונים אלה עולה כי

עד קרב ההכרעה וכמה ימים אחריו עזבו את העיר כשלושים והמישה אלף ערבים בסך הכול  ,ואילו
במהלך עשרים ושלושה יום לאחר קרב ההכרעה קטנה האוכלוסייה הערבית באופן מובהק לכדי

שבעה אחוזים מגודלה המקורי  .כיצד ניתן להסביר את הדבר

?

דומה כי רבים מתושביה הערבים

של חיפה רצו להישאר בעיר מטעמים מובנים  ,שכן חלק לא מבוטל מהם לא שעו להחלטת

המשלחת הערבית לעזוב את העיר  .האווירה הכללית שהתהוותה בחיפה היתה מתוחה פחות מכפי
שיכלה להיות בעקבות ההכרעה  ,כך מכל מקום ציין סיריל סריוט )  , ( Marriottהקונסול הכללי
המיועד של הבריטים בחיפה  ,בדו " ח ששלח לבווין ב  26 -באפריל 74 .י בתוך זמן קצר נקראו
שלטונות ה ' הגנה ' לעצור את

המנוסה .

כבר

ב 22 -

באפריל נועדו סלומון ומועמר עם פליטים

שהצטופפו באזור שכונת עבאס וביקשו מכל אלה שגילם היה למעלה מארבעים להזהר לבתיהם ,
ואלה שגילם היה נמוך יותר נדרשו להצטייד בתעודות מעבר  .ברם במהרה הגיע למקום השיח '

עבד אל  -רחמן מוראד וקרא לפליטים לעזוב את העיר  .חלקם נענו לקריאתו והחלו להעמיס את

הפציהם על מכוניות צבאיות שנועדו להעבירם לנמל חיפה .
כדי לדון כיצד לעצור את נטישת הערבים .

! 75

ב 23 -

באפריל התכנסה ועדת המצב

באותו יום נערכה ישיבה משותפת של היהודים

והערבים כדי לגבש תכנית לטיפול בערבים שנותרו  .בין השאר הוטל על סלומון ועל מועמר לעבור

בשכונות הערביות כדי לשכנע נשים  ,זקנים וילדים לחזור לבתיהם .

סלומון קיבל אישור

76י

לפעולותיו מטעם מפקדת ה ' הגנה '  ,וכך  ,תוך שהוא מנצל את השפה הערבית שהיתה שגורה בפיו ,
סייר בשכונות הערביות בלוויית אישים נוספים  ,יהודים וערבים  ,בניסיון למנוע את עזיבת

הערבים .

! 77

מאמציהם של היהודים להניא את הערבים מלעזוב תוארו בדו " חות בריטיים ובעיתונות  ,וגם
ערבים שהיו בעיר באותם ימים העידו עליהם 78 .י כך למשל סועד קרמאן זכרה כי ' היו יהודים

171

לוי ( לעיל  ,הערה
( לעיל  ,הערה

. ) 93

! 72

דו " ח של

173

' חירם ' אל טנא ,

174
175
176

! 77

פפה

, ) 55

עמ '

; 154

כרמל ( לעיל  ,הערה

 , ) 70עמ ' , 30

ושם עדות של סטוקוול ; ראיון עם סלומון

ה  24 , CID -באפריל  , 1948את " ה ,
14

במאי

, 1948

( לעיל  ,הערה  , ) 143עמ '

את " ה ,

. 8 / 15

. 105 / 143

. 81

' חירם ' אל טנא  ' ,מצב הערבים ברחוב עבאס ' ,

25

באפריל

, 1948

את " ה ,

. 105 / 257

פרוטוקול הישיבה המשותפת  23 ,באפריל  , 1948אמ " י440 ,א ' . 69 - 4 /941 /
דו " ח של סלומון למשרד החוץ  ,אפריל  , 1949אמ " י  . 69 - 4 / 469 / 941 ,על פעולותיהם

למניעת העזיבה ראה  :אשל

( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ '  , 376ושם עדות י ' לישנסקי ; ט ' ארזי  ' ,הלוחמה הפסיכולוגית לפני שחרור חיפה '  ,את " ה ,

. 53 / 10
178

ראה למשל  :דו " ח של ה  26 , CID -באפריל 948נ  ,את " ה  . 8 / 15 ,לעדות הערבים ראה למשל  :אסף ( לעיל  ,הערה

 , ) 69עמ '  , 333 - 332ושם עדויותיהם של א ' קוסא ופ ' ח ' יאט ; לעדות ג ' אן מג ' דלני ( לימים נשיא העדה הנוצרית -

ע ל ) :2
)

רכב של משפחה
ערבית נבדק במחסום
של ה ' הגנה ' בטרם
ואושר לה לעזוב את
חיבה ( אפרול  -מאי
) 1948

וערבים בחיפה שעברו מבית לבית וביקשו מערבים שלא
למרות כל זאת נמשכה

העזיבה .

מעצורים  ,אך התקשו להסבירה

יעזבו ' .

79י

דוותי הש " י תיארו את היציאה ההמונית כבולמוס חסר

' חוגים גבוהים מספרים כי קיבלו הוראות מפורשות לפנות את

:

חיפה מערבים  .מגמת הוראה זו איננה ברורה לנו די

צרכה ' .

80י

רבים מבני המשפחות הנכבדות נטשו את מקומות מגוריהם ברחוב עבאס ובמושבה הגרמנית
בדרכם ללבנון בכלי רכבם הפרטיים  .את התעמולה לעזיבה ריכז פריר סעד  ,שאף הוא עזב את

העיר בסוף אותו חודש  .אלה מבין הנוצרים שנשארו התרכזו ברובם בכרמל הצרפתי  ,בשכונת
עבאס  ,במושבה הגרמנית  ,בתחנת הכרמל ובשכונת

בשליטת הצבא הבריטי  ,שהצהיר כי עד

ה 15 -

זיתון  ,ן8י

במאי אחריותו לנעשה בארץ שרירה וקיימת  .לקראת

סוף אפריל תואר מצב האוכלוסייה בשכונות כדלקמן

אחוזים מהתושבים

;

בשכונת זיתון נשארו משפחות

התושבים שנותרו בבתים אחדים

;

ולא בכדי  .אזורים אלה נמצאו

:

בוואדי ניסנס נותרו מעטים  ,כחמישה
ספורות ;

בחארת אל  -קישלה התקבצו

בתחנת הכרמל שהו כארבע  -המש משפחות וכמה גברים אשר

שלחו את משפחותיהם עוד קודם ללבנון ; ובשכונת ואדי ג ' מאל נותרו כשישים אחוז מהתושבים ,
האורתודוקסית
באפריל

בחיפה )

ראה בתיק עיתונות חיפה  ,מרכז מידע גבעת חביבה ; לעדות פ ' סעד ראה  :על המשמר ,
סלים ג ' ובראן ( אז מורה בבית  -הספר של הקהילה האורתודוקסית ) ראה

 ; 1985לעדות

( עורכת )  ,יקירי חיפה תולדות חיים  ,חיפה  , 1986עמ ' 10
ב 1948 -

כסגן ראש העירייה ) ,

מנוסת הערבים
179

'4ל) :2

180
181

25

ביוני . 1995

;

ראיון אישי עם דרסי שלח ( אביו שחאדה שלח  ,כיהן

בנמל .

לזר ( לעיל  ,הערה

 , ) 107עמ '

. 187
. 105 /257

' חירם ' אל טנא  ' ,שאלת פינוי הערבים
' חירם ' אל טנא  ' ,עזיבת המשפחות הערביות הנכבדות את השכונות  :עבאס  ,המושבה הגרמנית וכו ' ' ,
, 1948

את " ה ,

ז ' אלופי

בעדותו מתאר שלח את פועלם של אביו ושבתאי לוי לעצור את

מחיפה ' .

כרמלי  ' ,צרור

:

5

; 105 / 257

ידיעות ' ,

28

באפריל  , 1984את " ה ,

' חירם ' אל טנא  ' ,הממונה על הסעת הערבים

23

באפריל

, 1948

את " ה ,

. 105 / 143

27

באפריל

מחיפה '  25 ,באפריל  , 1948שם ; ' חירם ' אל

בעיתונות צוין כי בעת הזו  ,לקראת סוף אפריל  ,הגיעו

לביירות בלבד כתשעה אלפים נפש מערביי חיפה  ,אצ " מ ,

. 571 / 562

מדהן עזבו התושבים הערבים את

כמאתיים נפש .

הכרמל נותרו לא יותר מעשר

בדו " ח נוסף על הנעשה בשכונות צוין כי בתחנת

82ן

ובהן נשארו בעיקר נשים

נפשות  ,רובן נשים וזקנים  ,ובוואדי ניסנס נמנו שתים  -עשרה משפחות ,

וילדים .

83י

בסיור שערך אברהם יעלי  ,חבר הוועדה להחזרת החיים

לו מפי אחד התושבים שנשארו במקום כי רבים מאנשי השכונה
הכרמל  ,סמוך לבית הארכיבישוף חכים ברחוב עבאס ובסטלה

חיפה ?

למסלולם  ,בוואדי ניסנס  ,נודע
נמצאו בוואדי ג ' מאל  ,בתחנת

מאריס .

לדברי אותו אדם הם היו

מגיעים מדי פעם לבדוק את בתיהם  ,אולם לא התכוונו לחזור אלא אחרי

ה 15 -

במאי .

84ן

המגמה

לזכות בחסותו

שהסתמנה אפוא בקרב הערכים היתה להתרכז בתחומי השלטון הבריטי כדי

ה ' הגנה ' .

ולהימנע מחיכוכים עם רשויות

נטיית המנהיגות הערבית

בניסיון להתחקות אחר הסיבות לבריחה דיווחו מקורות הש " י על
 185כן דווח על ערבים שקיבלו מכתבי
להמלקן על עזיבה בשל חוסר הוודאות שהסתמן באופק .
נטען כי אלה שנשארו
איום אשר בהם נדרשו לעזוב לבל ייחשבו בוגדים  .מכל מקום ברחוב הערבי
86ן יש לזכור כי גם לאחר
האמינו שהמערכה על היפה טרם תמה ובאופטימיות המתינו ל  15 -במאי .
  23באפריל נודע כיניצחון ה ' הגנה ' האמינה המנהיגות הערבית כי הקרב טרם הסתיים  .ב
להזרים כוחות
המנהיגים הערבים בעיר שלחו מברקים לביירות ולדמשק כדי להארן במופתי
תגבורת

לחיפה .

187

יהודיים כבר לקראת סוף

ממדי העזיבה והשלכותיה הצפויות עוררו חששות בקרב גורמים

אפריל .

88ן

ואכן המושכים בחוטים נדרשו להסביר את אשר התרחש

בחיפה  ,וזאת על רקע

שיצאו ממנה .

189

יעקב

השמועות שנפוצו על גירוש ערבים מן העיר ואף על עידוד שניתן להם כדי
 , 1971טען נחרצות כי לא היה
לובליני  ,מפקד העיר ב  , 1948 -שנשאל על כך בראיון שהעניק בשנת
לפליטים הערבים לשוב
כל ניסיון לבצע גירוש 90 .י יתרה מזאת  ,עם תום הקרבות התירה ה ' הגנה '
תחנות לרישום ערבים שביקשו
אל העיר  .באמצעות שידורי ' קול ישראל ' בערבית נמסר על הקמת
ועבר הירדן  ,נפגש עמו
לחזור  .במאי  , 1948לאחר שוויקטור ח ' יאט חזר מביקור בלבנון  ,סוריה
הצהיר מפורשות בפני
בחיפה בכור שיטריח  ,לימים שר המיעוטים  .ח ' יאט דיווח לשיטרית כי
 191זאת ועוד  ,בספטמבר  1948טען שיטרית
מנהיגי ערב שהיהודים נכונים להסדיר את חיי ההוזרים .
לעזוב 92 .י דרך של שיתוף פעולה
כי לא ננקט שום צעד לעודד את המיעוט הערבו שנותר בעיר
; 105

182

' חירם ' אל טנא  ' ,המצב בשכונות הנוצריות

כשכונות הנוצריות בחיפה ' ,
183
184

1

במאי

, 1948

בחיפה ' ,
את " ה ,

' חירם ' אל טנא  ' ,רשמי סיורו של ג ' מאל בחיפה ' ,
דו " ח הוועדה להחזרת החיים למסלולם 11 ,

במאי

185

לעיל  ,הערה

186

דו " ח סיור מסתערב בחיפה ,

28

באפריל 948נ  ,את " ה ,

15

, 1948

אמ " י ,

. 105
/ 54

. 41 / 116 /255

. 180
12

במאי

, 1948

כרמלי ( לעיל  ,הערה

; ) 181

ראה גם

187

' חירם ' אל

188

פרוטוקול מפ " ח ,

27

באפריל

, 1948

אא " ח ,

את " ה ,
:

; 4 / 71

. 105 /252

. 147 - 146

כנען ( לעיל  ,הערה  , ) 73עמ 'אמציה '  29 ,באפריל
מכתב סלומון אל ' ירמיהו ' ו '

, 1948

אמ " י ,

במרגמות י
שלושה אינטש מחשש

 /440נ. 69 - 4 /94
189

/ 257

. 105 /87
במאי  , 1948את " ה ,

' חירם ' אל טנא  ' ,סיור

ראה למשל את גרסתו של א ' מילשטיין הטוען כי מ ' כרמל הורה על הפגזה
שמא ערבים רכים יישארו בעיר  :חדשות  1 ,בינואר  ( 1988לתגובת כרמל ראה להלן ) ;

190

הערה  , ) 87עמ ' . 77
ראיון עם לובליני ( לעיל  ,הערה . ) 73

191

דו " ח מסיור של ב ' שיטרית בחיפה ,

192

שר המיעוטים אל שר החויי  15 ,בספטמבר  , 1948אמ " ה  ,תיק

3

במאי

, 1949

אמ " י ,

. 41 / 121 /445

. 1948

וכן ראה  :מיכאל ( לעיל ,

2 ~5

פליטים ערבים עוברים
מחסום בריטי בדרכם
לנמל ( אפריל ) 1948

נן
*
ברקמה בין מוסדות השלטון היהודי לנציגי האוכלוסייה הערבית עוד בטרם פרצה המלחמה
ישראל לשכנותיה 93 .ן

בין

כעבור שנים ארוכות  ,בכנס שהתקיים בנצרת  ,נטען כי אמיל תומא  ,חבר לשעבר
בוועדה
הלאומית גורש מחיפה
לאחר שכוחות ה ' הגנה ' שחררו את העיר 94 .ן משה כרמל מחה על כך

ובתגובתו

טען :

כמי שנשא אז באחריות למחוז

חיפה . . .

אני רואה לחובתי לקבוע באורח חד משמעי כי

שום ערבי לא נצטווה לעזוב את חיפה ולא גורש ממנה בפקודת ה
' הגנה '  . . .לא זאת
בלבד שאיש לא
דחק בערבים לנטוש את בתיהם גם לאחר שנחלו תבוסה  . . .אלא
שבתאי לוי פנה אל מנהיגי העדה
את חייהם וחיי משפחותיהם על

הערבית בידיעת ה ' הגנה ' והפציר בהם . . .
ידי עזיבה חפוזה ובלתי מוצדקת .

לבל יהרסו

95ן

בהתייחסות לדברים שכתב אורי מילשטיין הביע כרמל דעה נחרצת  ' :לא היתה כל מגמה ולא
193

6ל) :2

היה

על שיתוף הפעולה ראה לעיל  ,הערה  ; 191וראה עוד  :פרוטוקול הישיבה הראשונה של ועדת
המשנה להחזרת
החיים למסלולם  10 ,במאי  , 1948אמ " י  ; 49 / 116 / 25 ,פרוטוקול
הישיבה השלישית של הוועדה לענייניהערבים
בחיפה  13 ,במאי  , 1948אמ
" י  : 49 / 309 /41 ,ש ' לוי לסניף הסתדרות הרופאים העברית בחיפה  7 ,במאי , 1948
אע
" ח  . 13 / 75 ,דיון מפורט בנושא זה ראה אצל  :ת ' גורן  ' ,פועלם של מוסדות השלטון בחיפה לשילוב המיעוט

(  , ) 1995עמ ' . 335 - 304

194

הערבי במרקם העירוני בשנים  , ' 1950 - 1948עיונים בתקומת ישראל 5 ,
הכנס הערבי התקיים בנצרת בדצמבר  1980והשתתף בו גם תומא  .הגרסה כעניין גירושו של תומא
הובאה על  -ידי
עיתונאית ידבר ' שסיקרה את הכגס  ,ראה  :דבר 7 ,כדצמבר . 1980

195

' אגדות אפלות על גירוש הערבים ערב מלחמת העצמאות '  ,מרכז מידע גבעת חביבה  ,תיק
עיתונות

חיפה .

כל נסיון לגרש או לפנות את ערביי חיפה מן העיר  ,או להרעיבם כדי לאלצם
על גירוש והרעבה הם סילוף גמור של האמת

וההיסט וריה ' .

לעזוב . . .

כל הספורים

הבריטים עוזבים את

196

סיכום
פרשת העזיבה של ערביי חיפה ריתקה זה כבר לא מעט חוקרים וכותבים

ישראלים  ,ערבים וכן

בריטים  ,שנדרשו להסבירה  .משום כך אין ממה כי פרשה זו נדונה בפרסומים
בחלקם בהערות השוליים במאמרנו  .אכן החשיבות שיוחסה לנושא אינה

רבים  ,המאוזכרים

מוטלת בספק  .היא

נובעת מכך שחיפה היתה מעין פרשת דרכים ואבן בוחן בהיווצרותה של

בעיית הפליטים
מחקרים

הפלסטינאים בכללה  .במאמר זה ביקשנו כאמור להציג גרסה חדשה  ,המבוססת על
האירועים
ומקורות שנוספו בשנים האחרונות  ,ושיש בהם כדי להאיר באור חדש את
הלאומית מאז תחילת
ממדי העזיבה הערבית והשלכותיה ניתבו את מדיניותה של הוועדה
הפגינה הוועדה
פועלה ועד סוף דרכה  .למול הגידול שחל מעת לעת בתנועת העוזבים את העיר
את חיפה כעיר
התנגדות נחרצת לתופעה זו  .הוועדה הלאומית הכירה היטב את התנאים שאפיינו
זו לא עלתה
מעורבת  ,ולכן התנגדה לליבוי המאבק מתוך רצון לשמור על הקיים  ,גם אם גישה
של הוועדה היתה
בקנה אחד עם היעדים של המופתי או של הוועד הערבי העליון  .האוריינטציה
ברם לנוכח
מלכתחילה אנטי -חוסיינית  ,ובשל כך לא שפרו יחסיה עם ראשי ההנהגה העליונה .

הנדונים .

32 - 131נ .
196

מכתב מכרמל אל המחבר ,

15

באפריל

; 1993

ראה גם

:

מוריס ( לעיל  ,הערה

 , ) 58עמ '

207

תמיר גורן

האילוצים מבית התקשתה הוועדה לממש את מדיניותה  .הניכור שהסתמן בין המוסלמים לנוצרים
וכישלון המגעים עם הצד היהודי היו מן הגורמים המרכזיים שערערו את המורל בקרב החברה

הפלסטינית .

עם פרוץ הקרבות ,

ב 21 -

באפריל  ,קיבל תהליך הבריחה לראשונה עידוד ואף

לגיטימציה  ,בעקבות הגיבוי שניתן לכך מביירות  .משלב זה ועד תחילת המלחמה בין ישראל
לשכנותיה התרוקנה

חיפה

מתושביה הערבים  .בריחתה של המנהיגות המוסלמית  ,הצהרותיהן של

מדינות ערב  ,האכזבה מהבריטים  ,כינון שלטון צבאי על  -ידי ה ' הגנה ' והפחד מפני הבלחי נודע

'-

כל אלה הגבירו והאיצו את המנוסה ההמונית עד שהביאה בסופו של דבר לחורבנה של הקהילה

הערבית בחיפה  .היתה זו אפוא בריחה ספונטנית ששיקפה מצוקה אך גם הזדהות עם
בזאת חרצו תושבי חיפה הערבים את

הקו הערבי .

גורלם .

הבריטים הניחו למנהיגות הערבית לנהל את ענייניה כל עוד לא חשו בסיכון  .בדיעבד נראה כי
גישתם הנייטרלית התחזקה ככל שגברו מעשי האלימות בין הצדדים  .משום כך נטייתם להיכנס

למשא ומתן עם ה ' הגנה ' נהירה יותר על רקע ההסלמה שחלה בסכסוך  .הפיקוד הבריטי בחיפה
האמין כי היתרון מצוי בצד היהודי  ,ולכן  ,בהתאם למדיניותם  ,אפשרו ל ' הגנה ' להיערך מבעוד

מועד לקרב ההכרעה  .עניין זה וכישלונם בדרך מעורבותם במהלך המנוסה הערבית קבעו את

תדמיתם כמי שהפקירו את הסדר לטובת האינטרסים של הצד היהודי.
המנהיגות היהודית נקטה שני אפיקי

פעולה .

מחד גיסא ניסתה למתן את המאבק בחיפה

באמצעות יצירת מגעים עם המנהיגות הערבית בעיר  ,ומאידך גיסא פעלה לפגוע במוקדי
ההתארגנות של הכוח הערבי  .עם תום הקרבות ותחילת המנוסה ההשונית חתרה ה ' הגנה ' לצמצם

את ממדי התופעה  ,וכוננה לשם כך שיתוף פעולה עם הערבים  .היה זה ניסיון ראשון ורציני של שני
הצדדים לפעול יחד לעצור את המנוסה הערבית  ,וזאת עוד בטרם פרצה המלחמה בין ישראל
למדינות

ערב .

הגישות והדעות שהובאו בחיבור זה משקפות בבירור גרסאות שונות  ,ולעתים סותרות  ,באשר
לנסיבות שהובילו לחורבנה של הקהילה הערבית

בחיפה .

עם זאת ניתן לציין בוודאות שלוש

נקודות שלגביהן יש הסכמה במכלול ההיסטוריוגרפי שנדון עד כה בספרות המחקר  ,הכוללת

א.

בחיפה לא התנהל תהליך מכוון שנועד לגרש את הערבים מן העיר  .ב  .העזיבה ההמונית של ערביי

חיפה מקורה בגורמים ובתהליכים שהתפתחו בקרב קהילה זו  .ג  .ממדיה של העזיבה הערבית
הושפעו בזמן הקרבות ובימים שלאחר מכן הן מן התמיכה שניתנה לתהליך מצד הבריטים והן
ממנת העידוד ואולי אף הגיבוי שהעניקו ליזמה זו גורמים במנהיגות הערבית שצידדו

בצעד זה .

לאור הממצאים והעובדות שנדונו על בסיס החומר הארכיוני שהצגנו  ,ניתן לאשש באופן

מוחלט את הגרסה ההיסטוריוגרפית המקובלת שהובאה לעיל  .אך יותר מכך  ,ובזאת דומה תרומתו
של המאמר לדיון בסוגיה זו  ,אנו גורסים כי גורמים בהנהגה הערבית שביקשו לגרום לעזיבה של
כל ערביי חיפה כיוונו ודרבנו את תהליך העזיבה באופן ברור ועקבי מאז

ה 22 -

באפריל

. 1948

הסיבה העיקרית לכך היתה רצונם לתת ביטוי מעשי להחלטת הצד הערבי שלא לקבל את הסכם
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הכניעה כפי שהוצע על  -ידי ה ' הגנה '  ,או במילים אחרות  ,להביא ליישום הסירוב באמצעות הפגנת
כתנתם לכפות על תושביה הערבים של
חיפה פינוי המוני  .במקביל פעלה המנהיגות היהודית
בנחישות כדי למתן את ממדי התופעה  ,שלמולה ניצבה גם היא תחילה חסרת

אונים .

