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בינוי מדינה ודיפלומטיה:
על ההיסטוריוגרפיה של
מדיניות החוץ של ישראל
בשנותיה הראשונות

בינוי מדינה ודיפלומטיה :על ההיסטוריוגרפיה של מדיניות
החוץ של ישראל בשנותיה הראשונות
הקדמה
בשער המאמר:
אפתח במספרים .בדיקה ראשונית של שני מאגרי מידע של ספרות פריודית ,אחד העוסק במדעי
שגריר ארצות
היהדות ואחר — בעיקר במדעי החברה ,מלמדת כי הכתיבה על מדיניות החוץ של ישראל היא מוקד
הברית אדווארד
לאוסון מברך את
משמעותי לעניין אקדמי .כך מצאתי ברמב"י (רשימת מאמרים במאמרי היהדות) הפניות לכ־750
נשיא המדינה,
יצחק בן־צבי בשם מאמרים הנוגעים בתחום זה ,ובמאגר  — Web of Scienceהפניות לכ־ 250מאמרים .רובם של אלה
הסגל הדיפלומטי
ראה אור בעשרים וחמש השנים האחרונות .מנגד עיון בכ־ 1,200המאמרים שראו אור ב־ 149החוברות
בישראל ,ערב
ראש השנה תשי"ז של 'קתדרה' ,שנוסדה בשנת  ,1976מלמד שרק כ־ 2אחוזים מהם ,עשרים וחמישה פרסומים ,עסקו
ב'צריף הנשיא'
בירושלים .משמאל :במדיניות החוץ של ישראל .לצורך השוואה אציין כי מתוך  385המאמרים שפורסמו בכתב־העת
שרת החוץ ,גולדה
 Israel Studiesמאז היווסדו ,עשרים שנה מאוחר יותר ,עסקו שלושים וחמישה בתחום ,וחלקם של
מאיר
(צילום :משה פרידן ,לע"מ) המאמרים בתחום בכתב־העת  Israel Affairsאפילו גדול יותר .בסיבות למיעוט המאמרים בתחום זה
ב'קתדרה' אדון בהמשך ,אך אין ספק שהיבט זה של ההוויה הישראלית ,שהוא חשוב ,מרכזי ורלוונטי
מאוד לקיומה ולפעולותיה של המדינה — וממילא גם למטרה מרכזית של כתב־העת — נותר במידה
רבה בעלטה מבחינתם של קוראיוַּ .במאמר אציג את התחום העיוני הזה ואת הרלוונטיות שלו לחקר
מדינת ישראל ,כדי לפתוח צוהר לרבים ש'קתדרה' ומחקר ארץ־ישראל ויישובה מוכרים להם אך הם
אינם מודעים אולי להתפתחות מדעית משמעותית ורלוונטית ביותר לנושאי העניין שלהם ,שמצאה
ביטוי על במות אחרות.
מתבקשות כאן כמה הערות מתודולוגיות מקדימות .ראשית ,היקף הספרות הקיימת על המכלולים
השונים של מדיניות החוץ של ישראל מצריך סקירה היסטוריוגרפית החורגת ממסגרת המקום
שהוקצה לה כאן .לכן אעסוק להלן במחקרים שפורסמו רק על תקופת הראשית של מדיניות החוץ
של ישראל .ראוי לציין בהקשר זה כי המחקרים על מדינת ישראל ב'קתדרה' מוגבלים לאירועים
הקודמים שלושים שנה לפחות למועד פרסומם ,בהתאם ל'חוק הארכיונים'.
שנית ,כדי ליצור חיבור נוח לציר העיוני המרכזי של 'קתדרה' אדגיש כמה יסודות במדיניות
החוץ הישראלית שהיה להם קשר ישיר לבינוי המדינה .בסוף  1952הבהיר שר החוץ משה שרת
לראשי משרדו את יסודותיה של מדיניות החוץ במילים אלה[' :בטיפול ביחסינו הבין־לאומיים]
צייתנו לציווים מכריעים של הוויתנו כמדינה ,ולא מדינה סתם ,אלא מיוחדת במינה מפאת גידול

המאמר מבוסס במידה רבה על א' ביאלר' ,פראק וצילינדר בין התותחים :מדיניות החוץ של ישראל בין מלחמת השחרור
למבצע סיני' ,מ' ליסק (עורך) ,מדינת ישראל — העשור הראשון (תולדות היישוב היהודי בארץ־ישראל מאז העלייה
הראשונה[ ,ז]) ,ירושלים תשס"ט ,עמ'  .701‑635הוא כולל גם הפניות לספרות שפורסמה מאז שראה אור .אני אסיר
תודה לאביבה חלמיש ולשני קוראים אנונימיים מטעם 'קתדרה' על הערותיהם המאלפות לנוסח ראשוני של המאמר.
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משקה ובדידותה משכנותיה — מדינה הזקוקה קודם כל למזון ,לדלק ,לחמרי
ּ
אוכלוסייתה ,בנין
1
גלם ,להון השקעה ,לנשק מגן ,להדרכה כלכלית ,מדעית טכנית וצבאית ולהבנה מדינית' .ואכן אף
שהקמתה הרשמית של מדינת ישראל במאי  1948הייתה הגשמת חזון ציוני בן עשרות שנים ,הותיר
הניצחון הצבאי במלחמת העצמאות מכלול גדול של בעיות קיומיות פנימיות וחיצוניות שסיכנו שנים
רבות את ההישג ההיסטורי הזה .בתחום החיצוני היו שתי בעיות מרכזיות ,אשר היו קשורות זו לזו
בקשר הדוק .בעיה אחת הייתה אי ההשלמה הבין־לאומית עם עצם הקמת המדינה ועם תוצאותיה
המדיניות ,הגאוגרפיות והדמוגרפיות של מלחמת
העצמאות — אי הסכמה אשר היוותה איום קיומי
ביטחוני מתמשך במערכת המזרח תיכונית ,ואשר
בודדה וניכרה את המדינה הצעירה במערכת הבין־
לאומית .הבעיה האחרת הייתה התלות החמורה
של המדינה במשאבי קיום חיצוניים קריטיים.
המאמץ להבטיח את קיומה הפיזי של המדינה
מול איומים צבאיים היה באופן ברור הציר החשוב
ביותר באסטרטגיה הישראלית .בצירים משלימים
נעשו במקביל ניסיונות דיפלומטיים להסיר את
מעגל העוינות החיצוני ולהבטיח את משאבי
הקיום החיוניים .מאפיינים אלה של מדיניות החוץ
התבהרו משלהי מלחמת העצמאות ,ובולטותם לא
השתנתה למעשה עד היום .לכן בניתוח שלהלן
אציג את הנדבכים ההיסטוריים למאפייני היסוד של
מדיניות החוץ ,שבאו לידי ביטוי בהיסטוריוגרפיה.
בהתאם לכך אתמקד בחידושים העיקריים של
ההיסטוריוגרפיה בכמה פרמטרים בסיסיים של
אסטרטגיית הביטחון הלאומי ,פרמטרים שקבעו
משלהי מלחמת העצמאות את נתיבי הפעילות
הישראלית רבת הממדים לשם השגת הכרה אזורית
ובין־לאומית ,עלייה ,נשק ,הון ,דלק ומים.
שלישית ,מרבית המקורות ההיסטוריים לחקר
הנושא זמינים רק מראשית שנות השמונים של המאה העשרים .מדינת ישראל החליטה אז לאמץ את
הקו שנקטו מדינות לא מעטות ,שחשפו מסמכים מדיניים שלושים שנה אחר האירועים ההיסטוריים
הנדונים בהם .בכך פתחה פתח למחקר על בסיס מהימן ,והדבר מאפשר לדוגמה לעיין כיום במסמכים
1

שרת אל מנכ"ל משרד החוץ 3 ,בספטמבר  ,1952י' פרוינדליך (עורך) ,תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל ,ז:
 ,1952ירושלים תשנ"ב ,עמ' .485
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ראש הממשלה
משה שרת
ודוד בן־גוריון
בשדה־בוקר,
פברואר 1955
(לע"מ)
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הקשורים לראשית מלחמת לבנון הראשונה .מועד התחלת חשיפת המסמכים מבהיר מדוע מרבית
המחקרים על מדיניות החוץ של ישראל ראו אור רק משנות התשעים ,והפרסומים צברו תאוצה ככל
שנקף הזמן2.
רביעית ,החשיפה הארכיונית לא הייתה מלאה .המדינה החליטה להעמיד לרשות החוקרים רק חלק
ממסמכי הצבא ,ואילו שירותי הביטחון — המוסד והשב"כ — מתמידים בסירובם לציית לחוק המחייב
אותם לחשוף את מסמכיהם 3.לכן מטבע הדברים הסיפור הישראלי אינו שלם.
חמישית ,חלק לא קטן מהתובנות על מדיניות החוץ של ישראל נובע מפרסומים על מדינות
שלישראל היה קשר פוליטי עמן ,פרסומים הנסמכים על מסמכי אותן מדינות ,שבכמה מקרים עולים
בהיקפם ובעומקם על אלו שהתירה ישראל לעיין בהם4.
ראוי לציין כי מדינת ישראל שיתפה פעולה לא מכבר עם ממשלת רוסיה וממשלת פולין בהוצאת
קובצי מסמכים מאירי עיניים מהארכיונים הממשלתיים של השלוש המתעדים את היחסים ביניהן
בשנותיה הראשונות של המדינה 5.ולבסוף ,לא מעט מהדיון במדיניות החוץ של ישראל חרג מההקשר
ההיסטורי המקובל משום שהחל להעסיק סוציולוגים ואנשי מדעי המדינה ,ואלה הוסיפו מוקדי
עניין וזוויות מחקר השוואתיות ובכך גיוונו מאוד את התחום .העשרה נוספת נבעה משני כרכים עבי
כרס שהוציאו גמלאי משרד החוץ הישראלי 6,והמשקפים את המבט הרטרוספקטיבי של מי שעסקו
במלאכה בגוף זה.
ההיסטוריוגרפיה החדשה של יחסי החוץ של ישראל נשענת כאמור במידה רבה על תיעוד מדיני
שנחשף בהדרגה ,ושמאפשר הרחבת היריעה התמטית וגילוי מאפיינים שלא היו מוכרים קודם לכן.
אדגים זאת בכמה מהנושאים שהוארו על ידי תיעוד זה .כדי למצות ולו חלק מהתחום המורכב והעשיר
במגבלות היקף המאמר אנתח כמה מטרות (ובפירוש לא את כל המטרות) של מדיניות החוץ של
ישראל ,אציין את הדרכים והאמצעים שבהם התמודדה — בהצלחה או ללא הצלחה — עם הקשיים
בהשגת המטרות הללו ,ולסיום אערוך מאזן ביניים של המחקר בתחום חדש זה.
2

3
4

5
6

סיכומים היסטוריוגרפיים מוסמכים של הספרות שראתה אור לפני חשיפת המסמכים הישראליים ראוM. Brecher, :
The Foreign Policy System of Israel, Oxford 1972; idem, Decisions in Israel’s Foreign Policy, Oxford 1974; A.
 .Klieman, Israel and the World after 40 Years, Washington 1990מן המקורות שנחשפו לעיון באותה תקופה ראוי
לציין את יומני שרת (מ' שרת ,יומן אישי ,א‑ח ,תל־אביב  )1978ואת יומנו של דוד בן־גוריון ,שנפתח לעיון בארכיון
בן־גוריון בשדה־בוקר.
ראו :ת' שגב' ,חיסיון הארכיונים הבטחוניים — טיוח חוקי' ,הארץ 28 ,ביולי .2010
הבולט שבפרסומים אלה הוא הסדרה  .Foreign Relations of the United Statesלפוטנציאל של החומר הארכיוני שנחשף
במזרח אירופה ראו למשלA. Stankowski, ‘Poland and Israel: Bilateral Relations, 1947–1953’, Jews in Eastern :
Europe, 3 [37] (1998), pp. 5–23, M. Chajn, ‘The Attitude of the Polish Cabinets to the Establishment of the
Jewish National Home in Palestine in the Years 1945–48’, Biyuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego,
3 (2000), pp. 356–373 (Polish); V. Bostinaru, Romania–Israel: 50 de ani relatii diplomatice, I: 1948–1969
(Documente diplomatice romanesti, Relatii bilaterale), Bucuresti 2000; M. Bulínová (ed.), Ceskoslovensko a
Izrael v letech 1945–1956: Dokumenty, Praha 1993
 ;G. Gorodetsky et al., Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941–1953, I–II, London 2000מ' זילבר וש'
רודניצקי (עורכים) ,תעודות ליחסי ישראל פולין ,1967‑1945 ,ירושלים תש"ע.
מ' יגר ,י' גוברין וא' עודד (עורכים) ,משרד החוץ :חמישים השנים הראשונות ,ירושלים תשס"ב.
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נורמליזציה ביחסים עם מדינות ערב
אין ספק שמשנותיה הראשונות של המדינה
רצתה ישראל ליצור קשרים מדיניים עם מדינות
ערב ,כדי להסיר מעליה את צלה הטראומטי
של המלחמה שהסתיימה בשנת  ,1949ועל
מנת לאפשר לה להשיג משאבי קיום חיצוניים,
שחלקם היו במזרח התיכון ואחרים מחוצה לו.
שלום עם מדינות אלה היה מאפשר לישראל
בראש ובראשונה להפנות את מלוא היכולת
והמאמצים לקידום בינוי המדינה ,שהיה ללא צל
של ספק מטרתם העליונה של מנהיגיה .הוא היה
מאפשר לה גם השתלבות מלאה יותר בקהילה
הבין־לאומית ,שחלקה נרתע לחלוטין מהכרה
במדינה הצעירה ,וחלקה הסתייג באופן מוחלט
מהישגיה במלחמת השחרור .השלמת הצד הערבי
עם קיומה של ישראל הייתה לכן קודם כול
אמצעי טקטי אחד מני רבים להשגת מטרת־על
אסטרטגית .מסמכי ממשלת ישראל ומשרד החוץ
שנחשפו בארכיון המדינה בירושלים ובדיקה של הדיונים הפנימיים בנושא זה מוכיחים זאת בבירור
לעניות דעתי ולדעת חוקרים אחרים שעסקו בכך.
החומר הארכיוני של עשרים השנים הראשונות לקיומה של המדינה מבהיר היטב כי החתימה על
הסכמי שביתת הנשק ,שהאחרון שבהם הושג ביולי  ,1949לא לוותה באותה תקופה בהשלמה מלאה
של הצדדים עם היותם סופם המוחלט של המגעים .המסמכים שנחשפו מתעדים פעילות דיפלומטית
נמרצת במשך כשלוש שנים מתאריך סיומה הרשמי של המלחמה ,ופעילות פחותה מכך לאחר מכן,
שצירה מבחינת ישראל היה השגת הסכם שלום בינה לבין מדינות ערב .המסגרות היו רב צדדית
ּ
פעילות
ודו־צדדיות .המסגרת הרב צדדית התקיימה בחסות ארגון האומות המאוחדות ,והבולטים שבמפגשים
בה היו בלוזאן באביב ובקיץ  1949ובפריז בסתיו  .1951המסגרות הדו־צדדיות התקיימו עם ירדן,
מצרים וסוריה בשנים  1952‑1949ועם מצרים עוד כשלוש שנים לאחר מכן .לעובדות בסיסיות אלה
ניתנו פרשנויות היסטוריוגרפיות חדשות ולא אחידות בשאלת אחריות המעורבים לכישלון המגעים7.
פרשנות אחת הטילה את האחריות במידה רבה על הצד הישראלי; על פי פרשנות אחרת הנסיבות
7

על נושאים אלה ראו בין היתר :י' רוזנטל (עורכת) ,תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל ,ג :שיחות שביתת
הנשק עם מדינות ערב ,דצמבר  — 1948יולי  ,1949ירושלים תשמ"ג; א' בן־דרור ,המתווך :ראלף באנץ' והסכסוך
הערבי‑ישראלי ,1949‑1947 ,באר־שבע תשע"ב; ר' ארליך ,בסבך הלבנון :מדיניותן של התנועה הציונית ושל מדינת
ישראל כלפי לבנון ,1958‑1918 ,תל־אביב  ;2000י' גלבר ,קוממיות ונכבה :הפלסטינים ומדינות ערב ,1948 ,אור־יהודה
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חתימת הסכם
שביתת הנשק
מצרי-הישראלי
24 ,ברודוס
1949 בפברואר

;של אינטרסים מנוגדים שלא היה אפשר למעשה ליישבם מחלקות את האחריות בין שני הצדדים
 היריעה.ופרשנות נוספת הניחה את עיקר האחריות הישירה והעקיפה לכישלון לפתחו של הצד הערבי
 ועל כן אני מוצא לנכון,שניתנה לי אינה מאפשרת כניסה מפורטת בעובי הקורה של מחלוקת זו
להציע שלצד אי ההסכמה בין ההיסטוריונים באשר לאחריות הכוללת לכישלון המשא ומתן לשלום
 כמעט כולם זיהו מספר גישות בסיסיות לפתרון.הייתה מידה רבה של הסכמה ביניהם על נושא אחר
.הסכסוך הישראלי‑הערבי שקובעו בתקופה מכוננת זו ולמשך שנים רבות במדיניות החוץ של ישראל
,גם מחקרים שעסקו בנושאי ביטחון לאומי של ישראל הבליטו תמימות דעים באשר לגישות אלה
8.שהיוו למעשה קושי פנימי משמעותי של ישראל לקדם את השגת השלום עם המדינות הערביות
Y. Gelber, Israeli–Jordanian ; תל־אביב תשס"ד, א‑ב, מלחמת העצמאות תש"ח‑תש"ט,)תשס"ד; א' קדיש (עורך
Dialogue 1948–1953, Sussex 2004; D. Tal, War in Palestine, 1948: Strategy and Diplomacy, London 2003;
N. Caplan, Futile Diplomacy, III: The United Nations, The Great Powers and the Middle East, 1948–1954,
London 1997; A. Shlaim, Collusion across the Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement, and the Partition
of Palestine, Oxford 1988; idem, The Politics of Partition: King Abdullah, the Zionists and Palestine, 1921–1951,
Oxford 1990; B. Morris, 1948: The First Arab–Israeli War, New Haven 2008; I. Rabinovich, The Road not
Taken: Early Arab–Israeli Negotiations, New York 1991; H. Henriksen-Waage, ‘The Winner Takes All: The
1949 Island of Rhodes Armistice Negotiations Revisited’, MEJ, 65, 2 (2011), pp. 279–304; J. Jensehaugen & H.
Henriksen-Waage, ‘Coercive Diplomacy: Israel, Transjordan and the UN – A Triangular Drama Revisited’,
British Journal of Middle East Studies, 39, 1 (2012), pp. 79–100; M. Gazit, ‘The Israel-Jordan Peace Negotiations,
,; ז' שלום1949–1951: King Abdallah's lonely effort’, Journal of Contemporary History, 23 (1988), pp. 409–424
,) (תש"ס10 , עיונים בתקומת ישראל,'1955‑1949 ,'שיחות ומגעים לבירור אפשרות של הסדר בין ישראל ומצרים
.783‑753 'עמ
B. Morris, Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881– :על הנושאים שלהלן ראו בין היתר
2001, New York 2001; A. Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World, New York 2001; Z. Maoz, Defending
the Holy Land: A Critical Analysis of Israel’s Security and Foreign Policy, Ann Arbor 2006; G. Sheffer, Moshe
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המסמכים שנחשפו בארץ מוכיחים היטב כי הנהגת המדינה הצעירה בראשות דוד בן־גוריון קבעה
בפועל לאחר מלחמת העצמאות ,בשורה של החלטות ומתוך הסכמה פנימית רחבה ,אסטרטגיה
מדינית ברורה שהכפיפה בצורה חד־משמעית את מדיניות החוץ הישראלית בנושא השלום ובנושאים
רבים אחרים לשיקולים ביטחוניים .עצם העובדה אינה חדשה ,אך המחקרים החדשים הוסיפו לה
ממדי עומק וחידדו את תמימות הדעים בהנהגה הישראלית בדבר המדיניות המתבקשת ,תמימות
דעים שהייתה מושתתת על שתי הנחות יסוד.
הנחת היסוד הראשונה זיהתה תפיסה מוצקה של עוינות לישראל מצד כל העולם הערבי על עשרות
מיליוני תושביו במזרח התיכון ובצפון אפריקה ,עוינות שאינה ניתנת לשינוי בטווח הנראה לעין,
והמכוונת לחיסולה של המדינה .לפיכך היה אמון אפסי בכנות הרצון של הצד הערבי להגיע להסכם
אמתי .להנחה זו הייתה משמעות כפולה :נבע ממנה שאין לישראל בררה אלא להתייחס לסכסוך
שלום ִ
עם הערבים בבחינת נתון ,וכן שבנסיבות אלה היא חייבת להקנות עדיפות לשיקולים שמכתיבים שולי
הביטחון הצרים שלה עקב היעדר עומק גאוגרפי ועקב נחיתות דמוגרפית .המסקנה האופרטיווית
הייתה אימוץ אסטרטגיה מדינית־ביטחונית שהייתה מבוססת על הימנעות מנטילת סיכונים ועל
ניתוח 'המקרה הגרוע ביותר' בעיצוב מדיניות החוץ .על כן לסיכול המזימות להשמדת המדינה ניתנה
עדיפות על פני קידום המטרה הרשמית — שלום עם המדינות הערביות .ביסוד העדפה זו עמדה
הבחנה נוקבת :הסיכוי לשלום ,אפילו הוא משמעותי ,היה נתון לעולם בספק ,ואילו ההשמדה הצפויה
למדינה במקרה של תבוסה ישראלית הייתה בחזקת ודאי .העוינות הערבית הגלויה והפומבית לא פגה
כהוא זה גם לאחר החתימה על הסכמי שביתת הנשק .היא באה לידי ביטוי בין היתר בסגירת הגבולות
ובחסימת נתיבי שיט במצרי טירן ובתעלת סואץ ,במצור כלכלי ,בהחרמת נציגי ישראל בעולם,
בהתנגדות הגלויה להצעת החלטה של האו"ם משנת  1952שקראה למדינות ערב ולישראל להיכנס
למשא ומתן ישיר ליישוב הסכסוך ,וכן בעמדה החד־משמעית שהסכמי שביתת הנשק לא סיימו
למעשה את המלחמה בין הצדדים ובקריאה עקבית ל'סיבוב שני' .עוינות ברורה זו חיזקה את התפיסה
שרק בעתיד הרחוק תהיה אולי אפשרות להשיג הסכם שלום .שרת הסביר זאת לפקידיו בשלהי 1952
באמרו כי 'אם העם היהודי גילה אורך רוח וחיכה אלפיים שנה עד להקמת המדינה ,ניתן לחכות עשרים
שנה עד שישראל תשתלב ברקמת המדינות שמסביב ותיקלט בתוכן' 9.כדי להשיג מטרה זו בטווח
רחוק דרושים היו קודם כול מאמץ לאומי מרוכז ומתמשך להתחזקות דמוגרפית וכלכלית ובעיקר
התעצמות והרתעה צבאית שיובילו אי פעם בעתיד את העולם הערבי להכרה שאין לו סיכוי להצליח
ב'סיבוב שני' ,ושאולי מוטב לו להשלים עם קיומה של ישראל .לכן ייחסו בישראל חשיבות לא

9

 ;Sharett: Biography of a Political Moderate, Oxford 1996ש' גולן ,גבול חם ,מלחמה קרה :התגבשות מדיניות
הביטחון של ישראל 1953‑1949 ,תל־אביב  ;2000ד' טל ,תפיסת הביטחון השוטף של ישראל :מקורותיה והתפתחותה,
 ,1956‑1949קריית שדה־בוקר תשנ"ח; ז' שלום ,מדיניות בצל מחלוקת :מדיניות הביטחון השוטף של ישראל,
 ,1956‑1949תל־אביב  ;1996י' רוזנטל' ,מדיניות החוץ הישראלית — בין בטחון לדיפלומטיה' ,ח' יבלונקה וצ' צמרת
(עורכים) ,העשור הראשון :תש"ח‑תשי"ח (עידן ,)20 ,ירושלים תשנ"ח ,עמ'  ;196‑169מ' בר־און ,גבולות עשנים:
עיונים בתולדות מדינת ישראל ,1976‑1948 ,ירושלים תשס"א.
גולן (שם) ,עמ' .90‑10
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רק לכוח הצבאי אלא גם להבטחת משאבי
קיום אחרים ,כמו אוכלוסייה ,מים ,הון ונפט,
משמעויות ביטחוניות־אסטרטגיות קריטיות
במצב סכסוך מתמיד.
תפיסה זו גם מסבירה היטב את הנחת
היסוד השנייה שעמדה ביסוד המדיניות
הישראלית .הנחה זו — שזכתה להתייחסויות
מקוטבות ,ביקורת קשה ולחלופין הזדהות
מלאה ,בשני הקצוות של ההיסטוריוגרפיה
הקיימת — הייתה סירוב מוחלט של ישראל
לשמוט מידיה עד אותו עתיד רחוק ומיוחל ולו
מהפרות הטריטוריאליים־הדמוגרפיים
שמץ ּ ֵ
של הניצחון הצבאי של  .1949‑1948מאחר
שהגישה למשא ומתן עם כל אחת ממדינות
ערב הייתה מלכתחילה כוללת ,נתפס כל
ויתור חלקי במשא ומתן דו־צדדי שהתנהל
בשנים  1951‑1949ובראשית שנות החמישים כמסכן את מכלול ההישגים .ויתור כזה צפוי היה
לפתוח פתח בלתי נמנע לוויתורים נוספים ,לאפשר בסופו של דבר את כיווצה של ישראל לגבולות
שהמליץ עליהם האו"ם בשנת  ,1947וכך להבטיח לצד הערבי עמדת פתיחה אסטרטגית משופרת
לניסיון בלתי נמנע לחיסולה של ישראל10.
במקביל להנחות יסוד אלה פעלו שני גורמים נוספים שדחקו את המשא ומתן לשלום עם העולם
הערבי לשוליים מבחינה אופרטיווית בישראל לאחר  .1948האחד הייתה ההכרה בשנים 1954‑1949
שבעקבות התבוסה הערבית המוחצת במלחמת השחרור ,לנוכח חוסר יכולתן של מדינות ערב לשיקום
אסטרטגי בטווח קצר ובשל קיום הסכמי שביתת נשק ,קטן זמנית האיום הצבאי המידי .הגורם האחר
היה המאמצים הגדולים מאוד שהיו כרוכים בפתרון בעיות פנימיות קשות ולוחצות בישראל ,ובראשן
קליטת העלייה ובעיות הכלכלה .במציאות זו עבר מוקד תשומת הלב הלאומית מנושאי חוץ לנושאי
פנים .הקטנת ההקצאות לביטחון בראשית שנות החמישים הייתה ביטוי הגיוני אחד לכיוון החדש.
דחיקת נושא השלום עם העולם הערבי לשולי תשומת הלב הייתה ביטוי נוסף לכך .יתרה מזו ,בקרב
קובעי המדיניות בירושלים היה חשש שהכרזות חוזרות ונשנות על רצונה של ישראל בשלום יתפרשו
כחולשה מצדה ,ולכן נקבע קו של הימנעות מהצהרות על דחיפותו.
לניתוח הבסיסי הזה הייתה כאמור הסכמה כמעט מקיר אל קיר בממסד הישראלי ,אך הוא היה
מפולג בשאלת המסקנות המעשיות הטקטיות שיש לגזור מכך .חוגים אקטיוויסטיים־ביטחוניים
 10ז' שלום' ,התנגדות בן־גוריון ושרת לתביעות הטריטוריאליות מישראל ,'1956‑1949 ,עיונים בתקומת ישראל2 ,
(תשנ"ב) ,עמ' .213‑197
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בראשות בן־גוריון והרמטכ"ל משה דיין דגלו בהפעלת יד חזקה ובפעולות צבאיות כנגד מטרות
ערביות ,גם כדרך הרתעתית יעילה שתוביל את העולם הערבי בטווח הרחוק להשלמה עם קיומה
של מדינת ישראל .פעילות זו נראתה חיונית במיוחד בטווח המידי ,מפני שמראשית קיומה של
ישראל הייתה לה בעיה לא פשוטה של 'ביטחון שוטף' ,שהיה כרוך בהבטחת גבולותיה ואזרחיה מפני
חדירה של מי שהוגדרו אז מסתננים ערבים .מנגד חוגים מתונים בהנהגתו של שרת ניסו לצמצם ככל
האפשר את החיכוך האלים בין הצדדים ,על מנת למנוע את החרפת הסכסוך הכולל ולהכילו ,ולכן
ביקשו להגביל את פעולותיה הצבאיות של ישראל מעבר לגבול 11.עם זאת חשוב לציין כי המחקרים
החדשים הוכיחו שאקטיוויסטים ומתונים היו מאוחדים בסירוב לשלם עבור שלום במטבעות של
ויתורים טריטוריאליים ודמוגרפיים ,וגם משום כך היו פסימיים לחלוטין באשר ליכולתה של מדינת
ישראל לקדם בטווח נראה לעין את סיום הסכסוך עם העולם הערבי.
הוויכוחים הפנימיים הללו בשאלות עיצוב מדיניות החוץ והביטחון ,שהיו ציר מרכזי בכמה
מחקרים היסטוריים ,הוכרעו בראשית שנות החמישים בניצחון של האקטיוויסטים .בתחילת 1951
נקבעו מסמרות בתחום האחריות למודיעין הלאומי :הפעילות המודיעינית בארץ הוטלה על המודיעין
הצבאי ,שירות הביטחון והמשטרה ,והפעילות בחוץ לארץ הופקדה בידי המוסד לתיאום במשרד ראש
הממשלה .התוצאה הייתה שמשנת  1952נותר משרד החוץ ללא אמצעי חשוב לעיצוב היחסים עם
מדינות ערב .החלל התפקודי בתחום יצירת הקשרים עם העולם הערבי ובעולם זה התמלא במידה לא
קטנה על ידי המודיעין הצבאי והמוסד ,אף שמשרד החוץ ניהל מגעים עם ירדן עד  1951ועם מצרים
בראשית שנות החמישים 12.אחד הביטויים הידועים ביותר לאוריינטציה הנִ צית־האקטיוויסטית של
הממסד הישראלי בתחום זה באותה תקופה היה ההחלטה שהתקבלה בשנת  1954במערכת הביטחון
להפעיל רשת ריגול יהודית במצרים לשם ביצוע פעילות חבלה במטרה לסכסך בין מדינה ערבית זו
ובין מעצמות המערב ,בעקבות החלטת בריטניה לפנות את בסיסיה הצבאיים במצרים; סדרת אירועים
זו נודעה מאוחר יותר בכינוי 'הפרשה' 13.במקביל השתלט צה"ל גם על ועדות שביתת הנשק ,שהיו
ערוץ תקשורת חשוב עם מדינות ערב14.
תהליך היסטורי זה ,שבן־גוריון תמך בו לחלוטין ,ביטא וחיזק את התפיסות הנציות בניהול מדיניות
החוץ הישראלית בנושא הסכסוך הישראלי‑הערבי ,ושירש גישות מתנגדות שבאו לידי ביטוי כאמור
11
12

13

14

י' שרת ור' שרת (עורכים) ,שוחר שלום :היבטים ומבטים על משה שרת ,תל־אביב .2008
ח' אשד ,מוסד של איש אחד :ראובן שילוח — אבי המודיעין הישראלי ,תל־אביב תשמ"ח .ההיסטוריוגרפיה של שירותי
המודיעין הישראלי לשנות המדינה הראשונות לקויה איכותית ,בעיקר עקב חיסיון חומר ארכיוני .עם זאת לניתוח
מוסמך של השורשים ההיסטוריים של ארגונים אלה ראו :י' גלבר ,שורשי החבצלת :המודיעין ביישוב,1947‑1918 ,
תל־אביב תשנ"ב; א' לפן ,הש"י — שרות הידיעות :שורשיה של קהילת המודיעין הישראלית ,תל־אביב תשנ"ז.
U. Bar-Joseph, Intelligence Intervention in the Politics of Democratic States: The United States, Israel and Britain,
 ;University Park, PA 1995, pp. 149–254ש' טבת ,קלב"ן ,תל־אביב  ;1992א' כפכפי ,לבון :אנטי־משיח ,תל־אביב
תשנ"ט.
מ' בר־און ,שערי עזה :מדיניות הביטחון והחוץ של מדינת ישראל ,1957‑1955 ,תל־אביב תשנ"ב; א' שלו ,שיתוף־
פעולה בצל עימות :משטר שביתת הנשק ישראל‑סוריה ,1955‑1949 ,תל־אביב R. Israeli, Jerusalem Divided: ;1989
The Armistice Regime, 1947–1967, London 2002
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הנפת דגל ישראל
סמוך לבניין
האו"ם בניו־יורק,
 11במאי ,1949
אוחזים בדגל
מימין לשמאל:
משה שרת ,אבא
אבן ויעקב צור

אורי ביאלר

במשרד החוץ הישראלי 15.עם זאת כפי שמוכיחים מסמכים שנחשפו ,המתונים בהנהגת שרת הצליחו
למנוע החלטה ישראלית לכבוש את רצועת עזה בראשית  ,1955והתפיסות הנציות זכו לניצחון מלא
רק עם התפטרותו של שרת מתפקיד שר החוץ ,באמצע  .1956עזיבתו את משרד החוץ סימנה את קץ
הוויכוח ברמה האסטרטגית ,והאקטיוויסטים המדיניים־הביטחוניים נותרו למעשה ללא אופוזיציה
פנימית 16בדרך שהוליכה להצטרפות ישראלית ליזמת מלחמה כנגד מצרים ב'מבצע קדש'17.

(לע"מ)

 15על גישות כאלה מחוץ לממסד הפוליטי־הצבאי ראוT. Hermann, ‘Pacifism and Anti-Militarism in the Period :
Surrounding the Birth of the State of Israel’, Israel Studies, 15, 2 (Summer 2010), pp. 127–148
 16ראוי לציין כי הקו הנִ צי הזה הנחה גם את מפ"ם ,אף שהרטוריקה שלה הייתה לעתים אחרת .ראו :א' צור (עורך) ,לא
יוכלו בלעדינו :עמדות מפ"ם בשאלות חוץ וביטחון ,1956‑1948 ,גבעת־חביבה תש"ס.
 17מ' גולני ,תהיה מלחמה בקיץ :ישראל בדרך אל מלחמת סיני ,1956‑1955 ,תל־אביב  ;1997ד' טל' ,בין בן־גוריון שרת
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ההיסטוריוגרפיה החדשה מספקת חומר עשיר לבדיקת היפותזות מפורטות באשר לצד הישראלי
בהקשר של המשא ומתן לשלום .עם זאת חשוב להדגיש כי מההיסטוריונים נבצר עד כה ולו להציץ
במסמכי מדינה ערביים ,אשר הם בלבד היו יכולים לאפשר קביעות היסטוריות חד־משמעיות כוללות
וסמכותיות בנושא18.

המאבק באו"ם להכרה בין־לאומית
העוינות הערבית הייתה הבעיה המדינית־האסטרטגית המשמעותית ביותר של ישראל מראשיתה.
עוינות זו שהייתה מלווה במדיניות ברורה של חרם פוליטי וכלכלי ניתקה את ישראל בתחומים
אלה מהאזור שבו שכנה .מצוקת הבידוד נבעה גם מעמדות של גורמים שמחוץ למזרח התיכון .אף
שלאחר שהתקבלה ישראל לאו"ם ,במאי  ,1949הכירו בה חמישים וארבע מדינות ,רק שבע מהן
הסכימו בשנת  1953להגיש את כתבי האמנה בירושלים .כך זכו הערבים לתמיכה בעמדתם על ידי
אי הכרה דיפלומטית של מדינות רבות וגורמים בין־לאומיים לא מעטים במציאות הטריטוריאלית־
הדמוגרפית בישראל עם תום מלחמת העצמאות ,מציאות שסתרה את המלצות העצרת הכללית
מנובמבר .1947
ישראל הייתה נתונה בבדידות דיפלומטית גם עקב חוסר יכולתה ורצונה לקשור עצמה לגוש מדיני
עולמי או בברית אסטרטגית עם אחת המעצמות בשיאה של המלחמה הקרה .ארצות־הברית הייתה
עקבית בחוסר רצונה להפוך את ישראל לבעלת ברית צבאית ואסטרטגית במזרח התיכון ,וברית־
המועצות סירבה להעניק לה נשק אחרי  .1949הניכור העולמי הזה טמן בחובו ,בראייה של ההנהגה
הישראלית באותה תקופה ,סכנות מוחשיות ,מכמה סיבות .ראשית ,הוא סיפק תמיכה משמעותית
לתביעת העולם הערבי ,בעיקר על במת האו"ם ,ללחוץ על ישראל להתפרק מהנכסים שצברה במלחמת
השחרור .הלחץ נראה באותן שנים איום ממשי בעיני מנהיגי המדינה הצעירה ,שהרי היא הוקמה זמן
קצר קודם לכן בתוקף החלטה עקרונית של הארגון ,והוא אף קיבל אותה שישה־עשר חודשים לאחר
מכן לשורותיו והעניק לה לגיטימציה חשובה .שנית ,לאי ההכרה הבין־לאומית היו עלולות להיות
תוצאות מעשיות ,כמו מניעת סיוע כלכלי ,שהייתה איום משמעותי במציאות הישראלית בראשית
שנות החמישים .ההשלכות האסטרטגיות של בדידות מדינית זו עלולות היו להיות חמורות בהרבה
עקב הגינויים הבין־לאומיים הקבועים כמעט של פעולות הגמול הישראליות והקריאות התכופות
להפסקתן .במציאות זו ,כפי שההיסטוריוגרפיה החדשה מלמדת ,היה תפקיד חשוב ביותר למאמץ
המדיני הישראלי להגן על הצעדים של ישראל ,להסבירם ובעיקר למנוע תגובה בין־לאומית מזיקה.
תגובה כזאת ,אילו הייתה ישראל נענית לה ,עלולה הייתה לפגום מהותית בחופש הפעולה הצבאית
ודיין :המאבק על היזמה למלחמת מנע ,'1955 ,קתדרה( 81 ,תשרי תשנ"ז) ,עמ'  ;122‑109מ' גולני' ,בן־גוריון נגד דיין
או בעקבותיו? ישראל בדרך אל המלחמה היזומה' ,שם ,עמ' .132‑123
 18ראו למשלE. Rogan & A. Shlaim (eds.), The War for Palestine: Rewriting the History of 1948, Cambridge :
2007; M. Eppel, ‘The Arab States and the 1948 War in Palestine: The Socio-Political Struggles, the Compelling
Nationalist Discourse and the Regional Context of Involvement’, MES, 48, 1 (2012), pp. 1–31
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משלחת ישראל
לעצרת האו"ם
בפריז ,דצמבר
 ,1948מימין
לשמאל :משה
שרת ,גולדה
מאירסון ,יעקב
צור וישראל
ברזילי .מאחור:
משה טוב

אורי ביאלר

שלה ,וסירוב להיענות לה עלול היה להוביל לסנקציות מדיניות ,כלכליות ואף ביטחוניות ,כלומר
מניעת אמצעי לחימה ,שיפגעו בה קשות.
לכן לא מפתיע שהפחתת בידודה הבין־לאומי של ישראל מחוץ למזרח התיכון והשגת לגיטימציה
לגבולותיה בקווי יולי  ,1949לאינטגרליות הדמוגרפית ולמה שנתפס כזכות ההגנה העצמית שלה,
היו מבחינה אופרטיווית היעדים המדיניים המרכזיים שלה בעשרים השנים הראשונות לקיומה ואף
לאחר מכן .ניסיונות להגשמת מטרות אלה נעו סביב שני צירים עיקריים ,שהיו קשורים זה לזה.
ציר אחד היה פעילות במסגרת ארגון האומות המאוחדות ,שנועדה לסכל החלטות שקראו לשינוי
הסטטוס קוו של יולי  1949ולנקיטת אמצעים נגד ישראל בעקבות פעולות הגמול .הציר האחר היה
פעילות בנתיבים דו־צדדיים בין ישראל למעצמות הגדולות ולמדינות אחרות בעולם ,שנועדה להשיג
את אותן מטרות ושתיים נוספות :ליצור קשרים אסטרטגיים ,ולמזער נזקים מקו מדיני בין־לאומי
גלובלי של אי הזדהות שגיבשה ישראל
באותה תקופה 19.הדיפלומטיה הישראלית
כוונה בהתאם לכך בעיקר לפעילות חוץ־
אזורית .עם זאת היא התאפיינה בשנות
החמישים גם בניסיונות — שרק חלקם עלו
יפה — ליצור בקיעים בחומת העוינות
הפוליטית של המזרח התיכון על ידי
הכרה דיפלומטית ממדינות פריפריה מזרח
תיכוניות ,איראן ותורכיה20.
הפעילות במסגרת האו"ם הייתה כרוכה
במגעים בלתי פוסקים עם הקהילה הבין־
לאומית במסדרונות הארגון ומחוצה להם
כדי לנסות למנוע דיונים בנושא 'פלסטין' ולהבטיח שהחלטות בנושא תהיינה אנמיות 21.המטלה
לא הייתה פשוטה ,מפני שהעצרת הכללית של האו"ם החליטה ב־ 11בדצמבר  1948להקים ועדת
פיוס שתסייע לצדדים לשים קץ למצב המלחמה ביניהם ,אישרה מחדש את ההחלטה על בנאום
 19י' הלר ,ישראל והמלחמה הקרה ממלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים :ארצות הברית ,ברית המועצות ,הסכסוך
הישראלי־ערבי ובעיית יהודי רוסיה ,קריית שדה־בוקר תשע"א.
A. Nachmani, Israel, Turkey and Greece: Uneasy Relations in the Eastern Mediterranean, London 1987; 20
;U. Bialer, ‘The Iranian Connection in Israel’s Foreign Policy, 1948–1951’, MEJ, 39, 2 (1985), pp. 292–315
idem, ‘Between Rehovot and Tehran – Gideon Hadary’s Secret Diplomacy’, Israel Studies, 17, 1 (Spring 2012),
pp. 1–23
 21על נושאים אלה ראו בין היתר :א' ון גלדר' ,לא בטלה בשישים :ישראל והאו"ם ,ישראל באו"ם ,'1956‑1948 ,עבודת
דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשס"ז; י' טובי ,על מפתן ביתה :התגבשות מדיניותה של ישראל בסוגיית
הפליטים הפלסטינים ,1956‑1948 ,באר־שבע תשס"ט; ש' זיתוני ,הרתעה ושלום :ניסיונות ישראל להגיע להסדרים
מדיניים ,תל־אביב  ;2000א' בקר ,האו"ם וישראל :בין הכרה להוקעה ,רמת־גן תשמ"ה; ”N. Caplan, ‘“Oom-Shmoom
Revisited: Israeli Attitudes towards the UN and the Great Powers, 1948–1960’, A. Ben Zvi & A. Kleiman (eds.),
Global Politics: Essays in Honour of David Vital, London 2001, pp. 167–199
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ירושלים וביקשה לקדם את ביצועה באמצעות ועדת הפיוס ,וקראה לישראל להשיב את הפליטים
הערבים שירצו בכך ולפצות את אלה שירצו להישאר במקום גלותם .היריב הטבעי העיקרי במאבק
זה היו מדינות ערב ,שפעלו במגמה הפוכה מן הקו הישראלי .הן זכו לתמיכה עקרונית של רבות
מחברות האו"ם ,ועובדה זו חיזקה מהפך תפיסתי מעניין ביחסה של ההנהגה הישראלית לאו"ם,
מהפך שהתחולל במהלך מלחמת העצמאות ,ואשר השפיע על מדיניות החוץ של ישראל שנים רבות
לאחר מכן .המגע הראשוני של התנועה הציונית עם הארגון באמצע‑סוף שנות הארבעים היה חיובי
מאין כמוהו .הוא סיפק לה כר לפעולה דיפלומטית מוצלחת ביותר ,שסייעה רבות להשגת הרוב
המיוחל אשר הבטיח המלצה בין־לאומית להקמת המדינה היהודית ,ושיצר את מה שהגדיר אחד
ההיסטוריונים ,אולי בהפרזה' ,מעין קשר סימביוטי בין הציונים לאו"ם'22.
המלחמה הטראומטית שנכפתה על ישראל הבליטה את חוסר האונים המוחלט של הארגון לממש
את החלטותיו ,והדבר פקח עיני רבים לראות את מגבלותיו .לאחר המלחמה גברה ההסתייגות מהאו"ם,
מפני שהוא הפך לזירה הבין־לאומית העיקרית למאבק הערבי להחזיר את המצב בפלסטין לקדמותו.
העימותים הרבים שהיו כרוכים בניסיונות הישראליים הבלתי פוסקים למנוע זאת במידה רבה קיבעו
בירושלים לשנים דימוי של האו"ם כגורם עוין.
כיצד יישמה ישראל את מדיניות החוץ שלה מול לחצים בין־לאומיים אלה? מה היו הכלים שעמדו
לרשותה? ואיך אפשר להסביר את הצלחתה למנוע את נטילת ּ ֵפרות מלחמת השחרור מידיה? כפי
שההיסטוריוגרפיה החדשה מלמדת ,היו בידי ירושלים מספר קלפים ,והיא עשתה בהם שימוש יעיל
למדי.
העובדות בשטח נתנו לישראל יכולת פיזית להטיל בפועל וטו על כל הצעה אופרטיווית של
הקהילה הבין־לאומית .למול התנגדות ישראלית נחרצת אפשר היה לבצע שינוי טריטוריאלי או
להחזיר פליטים רק בכפייה פיזית צבאית או בעקבות איומים קולקטיביים חריפים וסנקציות חמורות
במיוחד .אף שאפשרויות כאלה הדירו שינה מעיני שר החוץ הישראלי בזמנו ,בראייה שלאחר מעשה
אף אחת מהן לא הייתה ראלית בזירה הבין־לאומית באותן שנים .גורם אחד לכך היו חילוקי הדעות
הקרבה למעשה בין
בין המעצמות באשר לפתרון הראוי ובעיקר על הדרך אליו .גורם אחר היה ִ
עמדותיהן של חלק מהמעצמות לעמדותיה של ישראל בכמה מן הנושאים המרכזיים שעמדו על
הפרק .כך למשל ישראל יצאה נשכרת במיוחד מהאמביוולנטיות האמריקנית בנושא הפליטים .היא
אף זכתה לתמיכה עקיפה ,מעשית (אם כי לא הצהרתית) ומשמעותית מצדה של ארצות־הברית
ַּבניסיון להקפיא את חלוקתה המעשית של ירושלים ולקבל הכרה בין־לאומית בכך .זאת משום
שהקו האמריקני האופרטיווי מאחורי הקלעים באותה עת היה לנסות לקדם הסכם בין ירדן ,ישראל
והווטיקן 23שישביע את רצונם של הצדדים המעורבים ביותר בנושא ירושלים ולהתנגד לתכניות
 22י' פרוינדליך ,מחורבן לתקומה :המדיניות הציונית מתום מלחמת העולם השנייה ועד הקמת מדינת ישראל ,תל־אביב
תשנ"ד ,עמ'  .260על המאבק הפנימי והחיצוני להקמת המדינה ראוJ. Heller, The Birth of Israel, 1945–1949: Ben- :
Gurion and His Critics, Gainesville 2000
 23על יחסי ישראל והווטיקן בתקופה זו ראו :א' ביאלר ,צלב במגן דוד :העולם הנוצרי במדיניות החוץ של ישראל,
 ,1967‑1948ירושלים תשס"ו ,עמ' .115‑9
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בנאום בניגוד לדעת השלושה .לבריטניה ,שתמכה חד־משמעית בשליטה הירדנית בירושלים ,היה
מסיבות מובנות אינטרס מובהק עוד יותר למנוע את הגשמת החלטת האו"ם להפוך את ירושלים
לעיר בין־לאומית .בכך נתנה גיבוי רב חשיבות לקבוצת המדינות שסירבו לחייב את ארגון האומות
המאוחדות לנקוט אמצעי כפייה משמעותיים כדי לממש את החלטות נובמבר  1947ודצמבר 1949
בנושא .נתונים אלה מסבירים במידה רבה מדוע לשמחתה של ישראל לא דן האו"ם בשאלת ירושלים
מראשית שנות החמישים עד מלחמת ששת הימים.
הצלחתה של ישראל לעמוד בלחצים בזירה הבין־לאומית נבעה גם מהסתייגותן של המעצמות
הגדולות ושל רוב חברות האו"ם מנקיטת צעדי כפייה וענישה כלפיה ,וזאת ,כפי שמלמדים בעיקר
מסמכים לא־ישראליים ,מתוך תקווה — הטבעית לארגון מסוגו של האו"ם — שאפשר יהיה באמצעים
חמורים פחות להוביל את הצדדים לפשרות בסופו של דבר .סירובם של הערבים לכל פשרה ועמדותיהם
הקיצוניות שיחקו לידיה של ישראל והקלו על נציגיה להבהיר שכפיית הסדר בין־לאומי כנגד צד אחד
תושבים ערבים
בסכסוך היא מעשה נואל .יתרה מזו ,בכמה נושאים ,ובראש ובראשונה בשאלת ירושלים ,התמודדה
נסים מכפריהם
בגליל עם התקדמות הקהילה הבין־לאומית עם מציאות מורכבת ביותר ,שבה ניצבו ירדן וישראל בחזית מעשית מאוחדת
כוחות צה"ל30 ,
נגד שינויים משמעותיים במציאות העירונית שנוצרה בעקבות מלחמת  ,1948מציאות שהשתיים
באוקטובר 1948
(צילום :דוד אלדן ,לע"מ) יצאו נשכרות ממנה .באופן ספציפי ,חלוקת ירושלים בין השתיים הייתה רצויה לשליט ירדן ולהנהגה
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הישראלית ,והם יצרו יחדיו קואליציה יעילה מאוד נגד כל תכנית ליישום עקרון הבנאום 24.במציאות
זו לא היה האו"ם מסוגל באותן שנים לגבש ,לממש ולנהל עצמאית תכנית אופרטיווית בנושא.
במדיניות החוץ הישראלית גם נעשה שימוש יעיל בהצעות ויתורים כדי להסיר לחץ בין־לאומי
ובעיקר אמריקני .למשל בשאלת הפליטים הביעה ישראל בשנת  1949נכונות לשקול קליטת 100,000
פליטים ולהגיע להסדר חילופין עם מצרים שבמסגרתו יינתנו לה שטחים מדבריים בגבול תמורת
סיפוח רצועת עזה לישראל .לאחר שההסכמות הללו נדחו מצד הערבים הסכימה ישראל לשתף פעולה
עם נציגי ועדת סקר בין־לאומי שהוטל עליה להציע פתרונות כלכליים לבעיית הפליטים; פתרונות
אלה אמורים היו להתקבל על ידי שני הצדדים ,אך הוועדה לא הצליחה במשימתה .בשנת ,1950
לאחר שנוכחה בצמצום הפעילות והלחצים האמריקניים בנושא ,נסוגה ישראל מנכונותה לקליטת
פליטים ערבים אך הביעה הסכמה להקים קרן שיקום שתמומן בחלקה מכספי פיצויים שתשלם
ישראל לצורך שיקום הפליטים בארצות ערביות .שנה לאחר מכן הציעה ישראל מחווה נוספת :היא
הצהירה על נכונותה לפתוח במשא ומתן עם מוסד מוסמך של האו"ם או עם ועדת הפיוס על תשלום
פיצויים תמורת קרקעות ערביות נטושות .אך הציבה כמה תנאים :המשא ומתן מותנה בהסכם מרצון;
אין לדרוש מישראל יותר מתרומה הוגנת במסגרת יכולתה הכלכלית; תינתן לה עזרה בין־לאומית
במימון; לא תוגשנה כלפיה תביעות נוספות; ההתחייבות היא כלפי האו"ם ולא כלפי מדינות ערב
או בעלי האדמות; מן התשלום ינוכה הסכום שמגיע לישראל תמורת הרכוש המוקפא של יהודי
עיראק; ומעל לכול ישראל תממש את ההתחייבות על סמך הסכמה שבכך מסתיימת תרומתה לפתרון
בעיית הפליטים ,ושאלת החזרתם תרד מן הפרק .לבסוף ,ישראל נשכרה מאוד מהעובדה שבראשית
שנות החמישים לא יכלו הפליטים הפלסטינים לכונן הנהגה שתקדם ביעילות את האינטרסים שלהם
במערכת הבין־ערבית ובוודאי לא בזו הבין־לאומית.
הבעיות לא ירדו כידוע מסדר היום של האו"ם ,אך אין ספק שכמות האנרגייה הדיפלומטית הבין־
לאומית שהושקעה בהן שם פחתה בהרבה בראשית‑אמצע שנות החמישים .לתופעה היו כמובן
הסברים שחרגו מהפעילות הישראלית .עם זאת נראה כי השילוב של סירוב אסטרטגי ישראלי להיכנע
ללחצים בין־לאומיים ושל נכונות טקטית — לעתים רק תכסיסית — להיענות להם בצורת תכניות
עצמאיות ,הוכח כאסטרטגיה יעילה ביותר בעימות בנושאי הגבולות והפליטים ,אם כי לפרק זמן
מסוים נראה היה ששילוב זה אינו עולה יפה בנושא ירושלים25.
ישראל ניסתה במהלך  1949לשלב את שלילת המעשיות של תכניות ועדת הפיוס למשטר בין־
לאומי בירושלים בהבעת נכונות להסכם עם האו"ם בשאלת הפיקוח וההגנה על המקומות הקדושים
Y. Ronen, ‘A Small Consolation for a Big Loss: King Abdallah and Jerusalem during the 1948 War’, Israel 24
Affairs, 14, 3 (2008), pp. 398–418
 25על נושא זה ראו בין היתר :א' ביאלר' ,הדרך לבירה :הפיכת ירושלים למקום מושבה הרשמי של ממשלת ישראל
בשנת  ,'1949קתדרה( 35 ,ניסן תשמ"ה) ,עמ'  ;191‑163ז' שלום' ,מאבקה של מדינת ישראל לסיכול החלטת עצרת
האו"ם על בינאום ירושלים בשנות החמישים' ,עיונים בתקומת ישראל( 3 ,תשנ"ג) ,עמ'  ;97‑75י' כץ וא' גראויס־
קובלסקי' ,העיכוב במעבר משרד החוץ לירושלים כבבואה למעמד העיר בשנות החמישים של המאה העשרים' ,קתדרה,
( 140תמוז תשע"א) ,עמ' M. Golani, ‘Jerusalem’s Hope Lies Only in Partition: Israeli Policy on the ;162‑131
Jerusalem Question, 1948–67’, IJMES, 31, 4 (1999), pp. 577–604
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הודעת דוד בן־גוריון (בכתב ידו)
לאחר החלטת עצרת האו"ם על
בינאום ירושלים 10 ,בדצמבר :1949
'ירושלם היא חלק בלתי נפרד
ממדינת ישראל ובירתה הנצחית.
שום הצבעה באו"מ אינה משנה
עובדה היסטורית זו'.

בעיר .עם זאת בדצמבר באותה שנה ,באופן בלתי חזוי לחלוטין ,התגלגל המשא ומתן המדיני לאישור
של תכנית הבנאום המלא בעצרת הכללית .תכנית הבנאום נתפסה בישראל כאיום אסטרטגי שהצריך
נקיטת צעד יוצא דופן בהיסטוריה הקצרה של מדיניות החוץ הישראלית .הרוב הגדול מאוד שזכתה
לו התכנית (שכלל את ארצות־הברית ,ברית־המועצות וצרפת) ,שאישרה את אחד היסודות החשובים
ביותר של תכנית החלוקה של  ,1947עורר חשש שחוסר תגובה נחרצת מצדה של ישראל עלול בסופו
של דבר לא רק ליטול ממנה את ירושלים אלא גם לקעקע את הסטטוס קוו הטריטוריאלי והדמוגרפי
של המדינה הצעירה .דאגה זו דחפה את ראש ממשלת ישראל לקרוא תיגר בגלוי — ובניגוד לדעת שר
החוץ שלו — על החלטות האו"ם ולהצהיר בראשית דצמבר  1949על הפיכת ירושלים לבירת ישראל.
בן־גוריון גיבש את החלטתו לנקוט צעד זה על יסוד הערכה נכונה בדבר חוסר היכולת של הארגון
הבין־לאומי וחוסר הרצון של האמריקנים להתעמת חזיתית ומעשית עם ישראל בשאלה זו — בעיקר
בגלל הקושי המהותי ביותר ליישם תכניות בנאום וגם עקב התנגדותן של שתי המדינות ששלטו
בעיר ,ירדן וישראל .עם זאת ההחלטה הישראלית החד־צדדית לוותה בהצעות לפתור את בעיית
ירושלים על ידי מסגרות מעורפלות של הסכם לפיקוח האו"ם על המקומות הקדושים .רעיון זה ,כפי
שהיה ידוע היטב לשרת ובן־גוריון ,היה בעייתי במיוחד ולמעשה בלתי אפשרי ליישום .זאת מפני
שמרבית המקומות הקדושים היו בשטח ירדן ,והיא התנגדה קטגורית לכל פגיעה בריבונותה על העיר
המזרחית ,וכן מכיוון שהווטיקן ,שהיה הנוקשה ביותר בדרישה לבנאום מלא ,לא יכול היה להתפשר
על מה שהוצג בצדק כריקונו מתוכן .ההתנגדות המעשית של בריטניה לבנאום ,הצטרפותה של ברית־
המועצות אליה בשנת  1950והאמביוולנטיות של ארצות־הברית ושל מספר כנסיות לא קתוליות
כלפי התכנית המקסימליסטית — כל אלה הובילו בסופו של דבר בשנת  1954להסרתו למעשה של
מה שנתפס כאחד האיומים החמורים ביותר על ישראל מסדר היום של האו"ם .ההישג של ישראל
בעניין זה בלט עוד קודם לכן ,במיוחד לאור התגובות הבין־לאומיות הפושרות על ההחלטה בשנת
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 1952להעביר את משרד החוץ לירושלים ,החלטה שהיה בה מימוש פומבי ורשמי של מעמד העיר
כבירת המדינה.
מציאות זו אינה יכולה עם זאת לטשטש את העובדה רבת החשיבות שהאסטרטגיה הישראלית לא
הצליחה באותן שנים להפוך השלמה בין־לאומית מעשית מסוימת עם המציאות בירושלים להכרה
יורידית .כמעט כל מדינות העולם סירבו בשנות החמישים להעניק הכרה רשמית לבירה הישראלית
וכוננו את נציגותיהן מחוץ לירושלים .המאבק המדיני שהתנהל בנושא זה נותר למעשה ללא הכרעה.
יתרה מזו ,עד רגע כתיבת שורות אלה סוגיה זו היא אחת התזכורות הנוקבות ביותר לאי ההשלמה של
חלק מהקהילה הבין־לאומית עם המציאות שנוצרה בעיר במהלך ( 1949‑1948גם היום אין בירושלים
אפילו שגרירות זרה אחת) .במקביל נכשלה ישראל בהשגת ביטול החלטות האו"ם בנושא הפליטים,
והן המשיכו להיות בסיס משפטי ובין־לאומי להתקפות עליה עד עצם היום הזה.
כפי שההיסטוריוגרפיה החדשה מלמדת ,הייתה לישראל הצלחה מוגבלת נוספת בחזית הבין־
לאומית — בהתמודדות עם ההתקפות עליה בגלל פעולות הגמול שנקטה בשנות החמישים26.

יחידה  ,101שהוקמה
לשם ביצוע פעולות
התגמול .ראשון
בטור :מאיר הר־ציון,
1954
(באדיבות אתר מורשת
הצנחנים )www.202.org.il

 26על הנושא ראו בין היתרZ. Drory, Israel’s Reprisal Policy, 1953–1956: The Dynamics of Military Retaliation, :
London 2004; B. Morris, Israel’s Border Wars, 1949–1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the
Countdown to the Suez War, Oxford 1993; J. Shimshoni, Israel and Conventional Deterrence: Border Warfare
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התקפות לא מעטות אלה נבעו במידה רבה מהתפיסה שהייתה מקובלות בבירות רבות מחוץ
למזרח התיכון ,ובמיוחד בוושינגטון ,בלונדון ובפריז ,שיש בפעולות אלה סכנת הסלמה שעלולה
להידרדר למלחמה .התגובה הישראלית על התקפות אלה הושפעה לא מעט מהערכתו המוצדקת
של בן־גוריון — שלא הייתה מקובלת בדרך כלל על משרד החוץ — שמסע הלחצים הבין־לאומי
נגד ישראל לא יסתייע בפעולות כפייה יעילות .עם זאת מסע זה ,שהגיע לשיאו באוקטובר 1953
בעקבות פעולת קיביה ,הביא לכך שמכאן ואילך הופעלו כוחות צה"ל רק נגד מטרות צבאיות ונמנעו
בבירור מפגיעה באזרחים .אולם אף שבמשרד החוץ הישראלי סברו כי התגובה הבין־לאומית העוינת
כלפי ישראל גוררת פגיעה חמורה במעמדה הבינלאומי של המדינה ,נראה שטענותיה של ישראל
שבפעולותיה מעבר לגבול היא מממשת את זכות ההגנה העצמית שלה התקבלו לפחות חלקית על
ידי מעצמות המערב .אמנם האמריקנים איימו על ישראל בכמה הזדמנויות ,בעיקר בתחום הרכש ,ואף
ניסו לפתותה לכרות עמה ברית אסטרטגית ,אך בן־גוריון היה נחוש בדעתו לתת עדיפות מוחלטת
לשיקולי ביטחון .לכן לא מפתיע שהלחץ הבין־לאומי לא גרר שינוי בסיסי באסטרטגיה הישראלית,
והוא גם לא הוביל מסיבות שונות לשבר ביחסיה של המדינה עם המעצמות הגדולות .יתרה מזו,
האקטיוויזם הצבאי הישראלי ויכולת הפעולה שהובלטו בפעולות הגמול היו ככל הנראה בעלי ערך
בשכנוע הממסד הצבאי הצרפתי בראשית  1956בחשיבותה האסטרטגית של המדינה ,וכך קידמו את
יצירת הברית בין שתי המדינות בדרך למלחמת סיני .עם זאת קשה שלא לקבל את הטענה בת הזמן
והרטרוספקטיבית שפעולות הגמול הישראליות הגבירו את עוינות העולם הערבי למדינה ,ולכן ככל
הנראה הייתה להן לפחות בטווח המידי השפעה שלילית על סיכויי יישוב הסכסוך הישראלי‑הערבי.

העלייה הגדולה
סיום מלחמת העצמאות הציב את נושא העלייה והקליטה בראש סולם המטרות הלאומיות הישראליות.
הסיבה המרכזית לכך הייתה התחושה שקיום המדינה יוכל להיות מובטח אך ורק אם אוכלוסייתה
תגדל באופן משמעותי .לכן נהג בן־גוריון באותה תקופה לפתוח את ישיבות הנהלת משרד הביטחון
שנדונו בהן נושאים צבאיים אסטרטגיים ,בעדכונים על מספרי העולים .מטבע הדברים המאמץ
להבטיח עלייה רחבת היקף היה כרוך בהשקעה ביחסי החוץ של המדינה ,וזו נחשפה במספר מחקרים
שראו אור בעשור וחצי האחרונים.
המקור העיקרי שאליו כוון המאמץ הישראלי להגדלת אוכלוסיית המדינה בשנותיה הראשונות
היה מדינות הגוש המזרחי .מיד לאחר מלחמת העולם השנייה הכירו ביהודים שנותרו בחלק זה של
העולם כבמקור החשוב והמבטיח ביותר להגירה לארץ ,במיוחד מפני שזו נחשבה עליית הצלה .לכן
עלייתם של כ־ 40,000יהודי צ'כוסלובקיה ,כ־ 200,000יהודי הונגריה ,כ־ 350,000יהודי רומניה,
כ־ 50,000יהודי בולגריה וכ־ 230,000יהודי פולין (שרובם שהו באותה תקופה בברית־המועצות)
from 1953 to 1970, Ithaca 1988; R. Kuperman, ‘The Impact of Internal Politics on Israel’s Reprisal Policy
during the 1950’s’, JStS, 24, 1 (2001), pp. 1–28
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לפני שירד מסך ברזל על מדינות אלה ,הייתה יעד
אופרטיווי ברור להנהלת הסוכנות היהודית .זו
הצליחה ,גם בעזרת התארגנויות מקומיות אוטונומיות,
להבריח עד הקמת המדינה כ־ 250,000יהודים ממרכז
אירופה וממזרחה לאיטליה ,לצרפת ולגרמניה במבצע
הידוע בשם 'הבריחה' ,ולהעלות כ־ 70,000מעפילים
מאירופה ארצה 27.לאחר  1948נמשכה הפעילות
בשלושה תנאים משופרים :הסרת המצור הבריטי,
קיום נציגויות רשמיות ישראליות במזרח אירופה
ובמרכזה והמשאבים המוגדלים שעמדו לרשות ישראל
כדי לקדם את השגת היעד הזה .הפעילות הישראלית
הביאה לעלייה של קרוב ל־ 300,000יהודים ממדינות
הגוש המזרחי ,ועם סיום הגל הגדול הזה ,בשנת ,1951
העריכו שפוטנציאל ההגירה היהודית שנותר בהן
(ללא ברית־המועצות) קרוב ל־.200,000
מה היו הקשיים שעמדו לפני ישראל בדרך להישג
זה וכיצד התגברה עליהם? 28קושי משמעותי התעורר
בכל מדינה שישראל ניסתה לקדם עלייה ממנה :מטבע
הדברים עידוד הגירה ממדינה זרה נחשב ביחסים
הבין־לאומיים התערבות פנימית ופגיעה בריבונות
ומעורר התנגדות בכל מקום ,קל וחומר במערכת
 27על נושאים אלה ראו :ז' הדרי ,פליטים מנצחים אימפריה :פרשיות עליה ב ,1948‑1945 ,תל־אביב תשמ"ה; ש' קלס ,בדרך
לא סלולה :תולדות הבריחה ,1948‑1944 ,תל־אביב  ;1994ע' זרטל ,זהבם של היהודים :ההגירה היהודית המחתרתית
לארץ־ישראל ,1948‑1945 ,תל־אביב תשנ"ו; א' שפירא (עורכת) ,העפלה :מאסף לתולדות ההצלה ,הבריחה ושארית
הפליטה ,תל־אביב תש"ן; א' חלמיש' ,מ"מנוף" ל"אגרוף" :חלקה של ההעפלה במאבק על ארץ ישראל ,'1948‑1945
עלי זית וחרב ,ז (תשס"ז) ,עמ' E. Bergman, ‘Adversaries and Facilitators: The Unconventional Diplomacy ;85‑63
of Illegal Immigration to Palestine, 1945–48’, Israel Affairs, 8, 3 (2002), pp. 1–46
 28על נושא זה ראו בין היתרA. Halamish, ‘Zionist Immigration Policy Put to the Test: Historical Analysis of Israel’s :
Immigration Policy, 1948–1951’, Journal of Modern Jewish Studies, 7, 2 (July 2008), pp. 119–134; J. Govrin,
‘The Beginnings of the Struggle for Soviet Jewish Emigration and Its Impact on Israeli Soviet Relations’, Y. Ro’i
(ed.), Jews and Jewish Life in Russia and the Soviet Union, Ilford, Essex 1995, p. 327–337; Y. Ro’i, The Struggle
for Soviet-Jewish Immigration 1948–1967, Cambridge 1991; U. Bialer, Between East and West: Israel’s Foreign
Policy Orientation 1948–1956, Cambridge 1990; M. Silber, ‘Foreigners or Co-Nationals? Israel, Poland, and
 ;Polish Jewry (1948–1967)’, Journal of Israeli History, 29, 2 (2010), pp. 213–232זילבר ורודניצקי (לעיל ,הערה
 ;)5ד' הכהן ,עולים בסערה :העלייה הגדולה וקליטתה בישראל ,1953‑1948 ,ירושלים תשנ"ד; ב' פינקוס' ,יחסים
מיוחדים' :ברית המועצות ובעלות בריתה ויחסיהן עם העם היהודי ,הציונות ומדינת ישראל ,1959‑1939 ,קריית שדה־
בוקר תשס"ז; נ' קצבורג' ,בעיות עליה ממזרח אירופה בתקופה של ראשית המדינה (תש"ח‑תש"ט)' ,מ' אליאב וי' רפאל
(עורכים) ,ספר שרגאי :פרקים בחקר הציונות הדתית לארץ־ישראל ,ירושלים תשמ"ב ,עמ' .235‑223

כרזה לרגל עשר
שנות עלייה
חופשית בעיצובו
של שמואל כ"ץ

(באדיבות נעמי כ"ץ)
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הגוש המזרחי שלאחר מלחמת העולם השנייה ,שהושתתה על שלילת חופש תנועה פנימית וחיצונית
מן האזרחים .מערכת מדינית זו ,יותר מכל מערכת אחרת באותה תקופה ,ראתה בהגירה חופשית
איום על ערכי קיום מרכזיים שלה .קושי אחר היה לפעול באופן חופשי במדינות שהיו בהן
בדרך כלל הגבלות חמורות ביותר על תנועה ועל פעילות של דיפלומטים ושל נציגים זרים וכן של
יהודים מקומיים .קושי נוסף היה שיכולתה של ישראל באותן שנים לקלוט עלייה המונית הייתה
מוגבלת ביותר ,ולבסוף ,גם משאביה לקדם את יעדי העלייה שלה במשא ומתן עם אותן מדינות
היו מצומצמים.
במציאות לא פשוטה זו השתמשה ישראל בכמה אמצעים בתחום מדיניות החוץ שלה .היא ניסתה
להשיג הסכמה ,ולו בשתיקה ,מצד ברית־המועצות לפתיחת שערי מדינות הגוש המזרחי להגירה
יהודית ,זאת כהשלמה חיונית וטבעית לתמיכתה הבסיסית של מעצמה זו בהקמת המדינה היהודית.
המסר הועבר לנציגים סובייטים עוד לפני  1948ובמהלך שלוש השנים הראשונות לקיום ישראל.
תשובה מפורשת ומוסמכת לא התקבלה מעולם ,אך הפעילות במזרח אירופה לימדה את נציגי ישראל
שהעמדה הסובייטית לא הייתה שלילית29.
הניסיון של ישראל להשיג את מטרתה דרך ׁ ַשליטת הגוש הקומוניסטי היה כרוך בהימנעות מארגון
עלייה מתחומה ,צעד שעלול היה לעורר תגובה עוינת מצדה .אחת המסקנות המעניינות העולות
ממסמכי משרד החוץ הישראלי שנחשפו למחקר בירושלים היא שבמשך קרוב לחצי עשור ויתרה
ישראל למעשה על כל ניסיון ממשי ונמרץ לקדם עלייה מברית־המועצות עצמה .הוויתור המתסכל
נבע מהערכה חד־משמעית שברית־המועצות לא תתיר בשום אופן הגירה של אזרחיה היהודים ,וכן
מהתפיסה שפעילות ישראלית בעניין זה תהיה מכשול פוטנציאלי לעלייה ממזרח אירופה ,שנראתה
אפשרית .לכן לא מפתיע שהארגון שפעל לארגן עלייה מברית־המועצות הוקם בארץ רק בשנת ,1955
כאשר רוב שערי העלייה ההמונית ממזרח אירופה נראו חסומים.
בהתחשב במציאות זו ובהשלמת עליית מרבית יהודי צ'כוסלובקיה ובולגריה שרצו בכך לפני
ה־ 15במאי  ,1948מיקדה מדינת ישראל בשנותיה הראשונות את המאמץ האופרטיווי בתחום העלייה
בשלוש ממדינות הגוש המזרחי :פולין ,הונגריה ורומניה .פעילות זו — שעדיין לא זכתה למחקר
כולל הולם — הוכתרה בהצלחה חלקית ,שנבעה משילוב של כמה גורמים .החשוב שבגורמים אלה
היה שלמרות התנגדותם הטבעית והעקרונית של שליטי מדינות אלה לניסיונות לעודד הגירה של
אזרחיהן ,הם לא ראו בעין שלילית הזדמנות להיפטר מיסודות מסוימים 'בלתי רצויים' של האוכלוסייה
היהודית ,במיוחד אם אפשר היה לקבל בתמורתם פיצויים כלכליים .מדינות הגוש נזקקו מאוד לאחר
מלחמת העולם השנייה למטבע זר ולסחורות מסוימות שנבצר מהן להשיג ,ורוב הפעילות הישראלית
נסב על ציר זה.
ישראל נקטה אפוא שיטות כלכליות לשכנע את מדינות מזרח אירופה לאפשר עלייה מתחומן.
שיטה אחת היה קניית הסכמה של המדינות לעלייה יהודית תמורת תשלום בדולרים עבור כל עולה.
A. Kaganovitch, ‘Stalin’s Great Power Politics, the Return of Jewish Refugees to Poland, and Continued 29
Migration to Palestine, 1944–1946’, Holocaust and Genocide Studies, 26, 1 (2012), pp. 59–94
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שיטה זו פעלה בהצלחה רבה בשני מקרים עוד לפני הקמת המדינה .המקרה הראשון היה ברומניה —
נציגי המוסד לעלייה ב' הסכימו בשנת  1946לשלם שם עבור  15,000יהודים ,והם הורשו לעזוב את
המדינה .המקרה השני היה בבולגריה — במהלך  1947נחתם הסכם שהתיר מעבר של כמה עשרות
שאפשר עלייה של יהודי בולגריה עצמה,
אלפי יהודים מרומניה לבולגריה ומשם ארצה ,וכן הסדר ִ
כל זאת בתעריפים שנעו בין חמישים למאה דולר לאדם .על פי הערכה גסה שולמו בעסקות אלה
לשלטונות שתי המדינות כ־ 5מיליוני דולר .נוסף על כך שולמו סכומים לא קטנים כשוחד אישי
לפקידים גבוהים בפולין ,בצ'כוסלובקיה ובהונגריה כדי לאפשר את העלייה .הקשיים הכספיים של
הנהלת הסוכנות מסבירים את העובדה שארגון הסעד היהודי האמריקני ,הג'וינט ,העמיד לרשותה
בחשאי לפחות חלק מסכומים אלה.
הצלחת שיטת 'שימון העלייה' לפני מאי  1948והעובדה שאותם אנשים המשיכו לעסוק בכך
לאחר מכן ,מסבירות את הניסיונות הישראליים לנקוט שיטת שכנוע זו בסיוע אותו מקור מימון גם
לאחר הקמת המדינה .פיתוי כספי מסוג זה הוצע במהלך  1949לשתי מדינות ,להונגריה ולרומניה,
אך רק באחת מהן נחלה ישראל הצלחה ,וזו הייתה חלקית בלבד .לאחר משא ומתן ממושך הסכימה
ישראל בספטמבר באותה שנה לשלם לממשלת הונגריה כופר בסך  300דולר לכל עולה יהודי,
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וזו מצדה התירה בהתאם לכך עלייה של  3,000יהודים .הנכונות בישראל לעסקה זו נבעה בעיקר
מהתקווה שאחריה ייחתמו עסקות נוספות ,בתנאים כספיים נוחים יותר ,עם מדינות הגוש האחרות,
אך תקווה זו לא התממשה .ההונגרים והרומנים סירבו להגיע להסכמים דוגמת זה שאפשר את
עליית  3,000היהודים על אף ניסיונות רבים של ממשלת ישראל לפתותם לעשות כן .עם זאת לאחר
שהחליטה רומניה בסוף אותה שנה להתיר עלייה רחבת היקף היא דרשה — וקיבלה — כמה עשרות
דולרים עבור כל יהודי שניתן לו לעזוב את המדינה .הספרות הקיימת אינה מלמדת על כיוון פעולה
כזה בפולין.
שיטה שכנוע כלכלית אחרת ,שנעשה בה שימוש רב יותר כדי לקדם עלייה ,הייתה הסכמי סחר.
אלו לא היו מבוססים על היגיון כלכלי צרוף — מדינות מזרח אירופה יכלו להציע לישראל בשנותיה
הראשונות מעט מאוד סחורות חיוניות ובוודאי לא אשראי מסחרי ,וישראל מצדה לא יכלה למכור
למדינות אלה סחורות בהיקף גדול .עם זאת ראו בירושלים חשיבות רבה בפיתוח קשר זה ,כדי
להציל הון יהודי במזרח אירופה (בשיטת הטרנספר ,דהיינו תשלום עבור סחורות בהון יהודי שהוקפא
בבנקים מקומיים לאחר מלחמת העולם השנייה) ,ובעיקר על מנת לתת למדינות הגוש תמריץ
עקיף — בצורת מטבע חוץ ,שהיה התשלום העיקרי עבור הייצוא לישראל — להסכים לעליית
היהודים .לכן נחתמו בשנים  1951‑1949הסכמי סחר בהיקף של כמה עשרות מיליוני דולר עם
פולין ,הונגריה וצ'כוסלובקיה .כולם היו כרוכים מבחינתה של ישראל בנכונות לתשלום של מטבע
חוץ ובהסכמה של המזרח אירופים לקבל תשלומים גם בהון יהודי מקומי .קשה להעריך את השפעת
העסקות על נכונותן של מדינות אלה להתיר עלייה .המקרה היחיד שקיימת בו עדות מחקרית על
קשר חיובי כזה היה בפולין — מדינה זו התירה עלייה רחבת היקף שמונה שבועות לאחר החתימה
על הסכם הסחר עמה במאי  .1949נראה שההערכות הישראליות לאחר מכן המעיטו ביכולתו של
פיתוי כלכלי זה להבטיח הישגים בתחום העלייה מהונגריה ,רומניה ופולין ,ולכן לא ניסו לחזור עליו
לקראת אמצע שנות החמישים .התוצאה הייתה שליחסי הכלכלה עם מדינות אלה עד  1956לא היה
קשר לנושא העלייה.
במסגרת הסכמי הסחר שנחתמו עם מדינות הגוש המזרחי בתקופת 'העלייה הגדולה' השתמשה
ישראל באמצעי נוסף כדי להתגבר על התנגדות להגירה יהודית .למדינות אלה היו קשיים כלכליים
גם מפני שארצות־הברית אסרה בתוקף על בעלות בריתה ועל מי שקיבלו ממנה סיוע למכור
להן סדרה ארוכה של מוצרים תעשייתיים — ציוד מכני ,חומרי גלם ואפילו תרופות — שהוגדרו
אסטרטגיים ,שכן עלולים היו לסייע למאמץ מלחמה של הגוש הסובייטי .במציאות זו נפתחה לפני
ישראל הזדמנות מפתה מאוד לשמש גשר כלכלי רב חשיבות לאותן מדינות במזרח אירופה ולעשות
בכך שימוש כדי לקדם עלייה .הרעיון האופרטיווי היה פשוט :ישראל יכלה לרכוש לכאורה עבור
עצמה מוצרים שנאסר למכור לגוש המזרחי אך לייצא אותם מיד בעסקות טרנזיט .הסיכון היה כמובן
שארצות־הברית תגלה את צינור הקשר הכלכלי הזה ,ואף על פי כן החליטה ישראל להפעילו .על
פי תיעוד שנחשף בארכיון המדינה התנהלה פעילות כזאת בצ'כוסלובקיה ,ביוגוסלוויה ,בהונגריה,
ברומניה ובפולין בשנים  .1951‑1949ישראל ייצאה כביכול לארצות אלה בין היתר עפרות ברזל
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ופסולת ברזל ,ציוד קידוח ,יהלומים תעשייתיים ותרופות .כל אלה לא יוצרו כמובן בארץ .יתרה מזו,
לשם הבטחת היעילות הוקמה חברה ישראלית מיוחדת בשם 'הדד' ,והיא ריכזה את הפעילות הזאת
באותן שנים .אין ספק שהיה ביקוש במזרח אירופה לעסקות טרנזיט אלה ,אך קשה להעריך את מידת
השפעתן על הנכונות של מדינות הגוש המזרחי להתיר עלייה של אזרחיהן היהודים .מכל מקום
במהלך  1951חדלה ישראל מפעילות זו ,בעיקר עקב התהדקות הפיקוח האמריקני עליה וההכרה
הגוברת בארץ שהסיכון הכרוך בה עולה על סיכויי הצלחתה ,אך ככל הנראה גם בעקבות הפסקת גל
העלייה ההמונית ממזרח אירופה באותה שנה.
ישראל פעלה לקדם עלייה גם באזורים אחרים בעולם ,אזורים שבהם לא רק שלא היו לה נציגויות
דיפלומטיות אלא היא הוגדרה רשמית כאויב .במקומות אלה נזקקה לשירותיהם החשאיים של
אנשי המוסד לעלייה ואחרים .המוקד החשוב ביותר לפעילות כזאת היה עיראק ,שחייתה בה קהילה
יהודית בת קרוב ל־ 150,000נפש .הפעילות בעיראק — שקיימת עליה היסטוריוגרפיה עשירה
יחסית — הוכתרה כאחת ההצלחות הגדולות ביותר של ישראל בתחום זה :כמעט כל הקהילה הועלתה
ארצה בשנים  .1951‑1950מסיבות שונות הוגדרה העלייה מעיראק משנת  1949עליית מצוקה
וכך קיבלה עדיפות .כדי לארגן את העלייה ממדינה זו פעלה ישראל בעיראק עצמה וגם באיראן,
ובשני המקומות עשתה שימוש מרשים בפיתויים כספיים .בטהראן השיגה בדרך זו הכרה דה
פקטו ופתיחת הגבולות לפליטים יהודים מעיראק ,ובבגדאד השיגה אפילו הסדרי טיסה ישירה של
יהודים ארצה30.
יהדות עיראק הוגדרה בזמנה גלות מתחסלת ,בגלל ההערכה שבתוך זמן קצר יורע מצבה אם
לא תירתם ישראל במהירות להעלאתה .ישראל פעלה במרץ בשנים  1951‑1948להציל עוד שתי
קהילות יהודיות ,קטנות יותר ,שהיו נתונות בסכנה ,והעלתה כ־ 30,000יהודים מלוב וכ־45,000
מתימן .במקרה של תימן ניהלה ישראל ,באמצעות נציג הקונגרס היהודי העולמי ,משא ומתן מדיני עם
האמאם בעדן כדי לקבל את הסכמתו להגירה יהודית ,וכן קיימה מגעים עם בריטניה ,ששלטה
נציגי ִ
31
בעדן ובנמל היציאה העיקרי באזור ,כדי שתאפשר את יציאת היהודים .סיבות פנימיות שונות הן
בעיקר שהניעו את האמאם להסכים באפריל  1949להגירה יהודית ,ובריטניה נענתה בחיוב לבקשת
ישראל עוד קודם לכן .שליטתה של בריטניה בלוב הקלה על הדיפלומטים הישראלים שפעלו כדי
להבטיח הסדר עלייה מארץ זו; ההסכמה ניתנה ,לא במקרה ,בסוף ינואר  ,1949זמן קצר לפני שהכירה
בריטניה בישראל.
מאמץ מדיני פחוּ ת הושקע בניסיון לקדם בשתי מדינות את מה שהוגדר עלייה מבוקרת ,אם מפני
שהנסיבות בהן היו נוחות יותר ואם לנוכח ההערכה שהקהילות היהודיות בהן לא היו בסכנה מידית.
 30על נושא זה ראו בין היתר :א' מאיר ,התנועה הציונית ויהודי עיראק ,1950‑1941 ,תל־אביב תשנ"ד; מ' בן־פורת,
לבגדאד וחזרה :סיפורו של מבצע עזרא ונחמיה ,תל־אביב תשנ"ו; מ' גת ,קהילה יהודית במשבר :יציאת עיראק
 ,1951‑1948ירושלים תשמ"ט; ש' הלל ,רוח קדים :בשליחות מחתרתית לארצות ערב ,ירושלים ותל־אביב תשמ"ה;
ד' צמחוני' ,ממשלת עיראק והעלייה הגדולה של היהודים לישראל' ,פעמים( 39 ,תשמ"ט) ,עמ' .102‑64
E. Meir-Glitzenstein, ‘Operation Magic Carpet: Constructing the Myth of the Magical Immigration of 31
Yemenite Jews to Israel’, Israel Studies, 16, 3 (Fall 2011), pp. 149–173
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נובמבר 1949

(צילום :זולטן קלוגר,
לע"מ)
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עלייה זו הקיפה בשנים  1956‑1952קרוב ל־ 80,000יהודים ממרוקו וכ־ 18,000מתוניסיה 32.במקרה
של מרוקו השיגה ישראל במרס  ,1949במשא ומתן עם צרפת ,ששלטה במקום ,הסכם שהתיר עלייה
חוקית ארצה .פריז לא ערמה קשיים גם על עלייה מתוניסיה ,אף שהיה לה עניין בהישארות היהדות
המקומית ,שנתפסה כיסוד פרו־צרפתי .מכל מקום ככל שהתרופף מעמדה של צרפת במושבה זו,
ובמיוחד לאחר שבאמצע  1954ניתנה לתוניסיה אוטונומיה ,גבר חופש הפעולה של נציגי ישראל
במקום.
 32על הנושא ראו בין היתר ח' סעדון (עורך) ,בגלוי ובסתר :העליות הגדולות מארצות האסלאם (,)1967‑1948
ירושלים תש"ס; י' צור ,קהילה קרועה :יהודי מרוקו והלאומיות ,1954‑1943 ,תל־אביב תשס"ב; M.M. Laskier,
‘Jewish Emigration from Morocco to Israel: Government Policies and the Position of International Jewish
Organizations, 1949–56’, MES, 25, 3 (1989), pp. 323–362
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הספקת נשק
הספקת נשק הייתה אחת הבעיות הסבוכות ביותר של ישראל .זאת מארבע סיבות ,שנותרו בעינן
במידה רבה בכל שנות קיומה :ראשית ,המדינה נולדה במלחמה ,ואי ההשלמה המתמשכת של מדינות
ערב עם קיומה הפכה את העימות הצבאי בין הצדדים למרכיב קבע בהוויה הלאומית; שנית ,ישראל
לא הייתה מסוגלת מבחינה טכנולוגית לייצר את מערכות הנשק שנזקקה להן ,בוודאי לא בעשורים
הראשונים שלאחר הקמתה ,ולכן הייתה תלויה בהספקה ממקורות חיצוניים .שלישית ,הספקה זו יכלה
להגיע בדרך כלל בעיקר מהמעצמות הגדולות ,ואלה ויסתו אותה גם בהתאם לשיקוליהן המדיניים
הגלובליים ובמיוחד האזוריים ,שלא תמיד פעלו לטובת ישראל; רביעית ,הרכש היה מטלה כספית
שהגבילה את יכולתה של המדינה לספק את צרכיה הצבאיים .נתוני יסוד אלה התבהרו היטב עוד
לפני קבלת העצמאות ובמיוחד לאחריה.
במחצית השנה שחלפה מאז שקיבל האו"ם את המלצות אונסקו"פ להקמת מדינה יהודית ומדינה
ערבית בארץ־ישראל ועד מימוש ההמלצה התקבלו שלוש החלטות בין־לאומיות שהגבילו עד מאוד
את יכולתה של ישראל לרכוש נשק 33.בדצמבר  1947הטילו האמריקנים אמברגו על מכירת נשק לאזור;
בפברואר  1948נקטו הבריטים צעד דומה; ובסוף מאי באותה שנה החליטה מועצת הביטחון לאסור
העצמה הצבאית של הצדדים
כל מכירה כזאת .המטרה המשותפת של צעדים אלה הייתה להפחית את ָ
הלוחמים ,כדי לקדם אפשרות להפסקת העימות המזוין .בראייה שלאחר מעשה אין ספק שהמטרה של
הפחתת ההעצמה הצבאית לא הושגה בכל מה שקשור לצד היהודי .בעוד שהצבאות הערביים (להוציא
צבא סוריה) נסמכו על מערכות נשק ותמיכה מבריטניה ,ולכן נפגעו קשה מהאמברגו ,החל היישוב
היהודי כבר בקיץ  1945להתארגן — בהצלחה רבה למדי — להברחת מערכות נשק ממקורות שונים.
אלה כללו בראשית  1948בין היתר נשק צ'כוסלובקי בכמויות בלתי מבוטלות ,ולנשק זה הייתה
חשיבות רבה בשלבים קריטיים בראשית המלחמה .התוצאה היא שאחד הגורמים לניצחון הישראלי
במלחמת השחרור היה עדיפות משמעותית כוללת על הערבים באמצעי לחימה ,במיוחד בתחמושת
לחיל הרגלים ולארטילריה ,עדיפות שנוצרה מיד לאחר שלב הפתיחה של המלחמה .עדיפות זו נותרה
כמובן בעינה עם החתימה על הסכמי שביתת הנשק ,באמצע  .1949יתרה מזו ,על פי הערכת מצב
שעשו הבריטים בשלהי אותה שנה באשר למצבת הטנקים ,הארטילריה והאווירייה של מדינות המזרח
התיכון אי אפשר לתאר את ישראל מבחינה זו כדוד מול גוליית ,אפילו אם מדובר בעצמת המחנה
הערבי כולו ,כל שכן אם מדובר על יחסי הכוחות מול כל אחת ממדינות ערב .אם מוסיפים על כך את
הדמורליזציה הצבאית בצד הערבי וכן את ההחלטה האסטרטגית הישראלית להעניק עדיפות עליונה
לקליטת עלייה ,ברור מדוע הייתה ישראל מעוניינת מאוד עם תום המלחמה לקבע את הסטטוס קוו
בתחום החימוש באמצעות הארכת האמברגו של האו"ם.
מאמצי השכנוע של ישראל כשלו ,ובאמצע אוגוסט  1949הוסר האמברגו ,בעיקר מפני שלבריטניה
היו אינטרסים מובהקים לחזור ולצייד צבאית את בעלות בריתה בעולם הערבי בשל תכניותיה
A. Ilan, The Origin of the Arab–Israeli Arms Race: Arms, Embargo, Military Power and Decision in the 1948 33
Palestine War, London 1996
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האסטרטגיות האזוריות ,שתאמו כוונות
גלובליות של ארצות־הברית .במכירת עודפי
נשק מיושן היה גם רווח כלכלי ברור .כך
החלו להתרקם באזור תכניות רכש שונות
של מדינות ערב ,ולנוכח התמשכות הסכסוך
הישראלי־הערבי התפתח באזור מירוץ חימוש
לא מבוקר .מצב זה עלול היה לסכן את
היציבות ,ומשום כך חששו ממנו המעצמות
הגדולות ,ובמיוחד ארצות־הברית .התוצאה
הייתה הסכמה שבאה לידי ביטוי בהצהרה של
הממשלים האמריקני ,הבריטי והצרפתי במאי
 1950לאפשר ייצוא נשק מבוקר ומתואם
למדינות האזור והקמת מנגנוני פעולה
תותח  25ליטראות יישומיים לשם כך .מתוות המדיניות היו למעשה אנגליה וארצות־הברית ,וצרפת צורפה בעיקר כדי
מצרי ,אחד משתי
סוללות הארטילריה למנוע פרצה שתתן לה חופש פעולה לחמש את סוריה .כך הוחלף האמברגו הבין־לאומי על ייצוא
שהפגיזו את קיבוץ נשק בפיקוח בין־מעצמתי על הספקת אמצעי לחימה ,ופיקוח זה התקיים באזור כחצי עשור34.
יד־מרדכי במלחמת
מסיבות מובנות החלטות אלה היו לא אידאליות מבחינת ישראל ,והיא נאלצה לפעול לראשונה
העצמאות
(צילום :אילן רוזנמן)
בתולדותיה בתחום הספקת הנשק בשני מישורים מקבילים וקשורים זה לזה ,דרך פעולה שהייתה לאבן
יסוד בדיפלומטיה שלה .במישור אחד פעלה ישראל להקטין ככל האפשר את הרכש הערבי ,פעולה
שהוחל בה כבר בסוף  ,1949במאמצי שכנוע מדיני בעיקר באנגליה ובארצות־הברית .במישור האחר
ניסתה ישראל למנוע את הרעת מצבה היחסי בתחום זה על ידי קניית נשק ,ועקב הפסקת משלוחי
 34על הנושאים שלהלן ראו :גולן (לעיל ,הערה  ;)8מ' גזית ,הרכש הצבאי של ישראל מארה"ב ,ירושלים  ;1983י' שטייגמן,
מעצמאות לקדש :חיל האויר בשנים  ,1956‑1949תל־אביב תש"ן; ז' לכיש ומ' אמיתי (עורכים) ,עשור לא שקט:
פרקים בתולדות חיל־האוויר בשנים  ,1967‑1956תל־אביב תשנ"ה; ע' ברזנר ,סוסים אבירים :התפתחות ותמורות
בשריון הישראלי מתום מלחמת השחרור ועד מלחמת סיני ,תל־אביב  ;1999גולני ,תהיה מלחמה (לעיל ,הערה ;)17
א' כפכפי ,מלחמת ברירה :הדרך לסיני וחזרה ;1957‑1956 ,המאבק בין שתי אסכולות מדיניות בישראל בשנות החמישים,
רמת־אפעל  ;1994מ' גולני' ,עסקת נשק או ברית? פרק ביחסי ישראל־צרפת ,אפריל‑יולי  ,'1956י' בן־ארצי ,י' ברטל
וא' ריינר (עורכים) ,נוף מולדתו :מחקרים בגאוגרפיה של ארץ ישראל ובתולדותיה ,מוגשים ליהושע בן־אריה ,ירושלים
תש"ס ,עמ'  ;532‑515ר' יקר ,יחסי ישראל — ארצות הברית :היבט הרכש ,1967‑1955 ,תל־אביב תשנ"ו; מ' בר־און,
מכל ממלכות הגויים :יחסי ישראל ובריטניה הגדולה בעשור הראשון לאחר תום תקופת המנדט ,1959‑1948 ,ירושלים
תשס"ו; ב' פינקוס ,מאמביוולנטיות לברית בלתי כתובה :ישראל צרפת ויהודי צרפת ,1957‑1947 ,קריית שדה־בוקר
תשס"ו; P. Jabber, Not by War Alone: Security and Arms Control in the Middle East, Berkeley 1981; M. Oren,
‘The Tripartite System and Arms Control in the Middle East, 1950–56’, D. Gold (ed.), Arms Control in the
;Middle East, Boulder 1990, pp. 77–87; Z. Levey, Israel and the Western Powers, 1952–1960, Chapel Hill 1997
;idem, ‘Israeli Foreign Policy and the Arms Race in the Middle East, 1950–1960’, JStS, 24, 1 (2001), pp. 29–48
A. Ben-Zvi, Decade of Transition: Eisenhower, Kennedy, and the Origins of the American–Israeli Alliance,
New York 1998; N. Lochery, ‘British Arms Sales to Israel: Exercising the Foreign Office Veto, 1950–56’, Israel
Affairs, 17, 4 (2011), pp. 487–503
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הנשק מצ'כוסלובקיה במהלך  1950יכלה לרכשו אך ורק
ממקורות מערביים .יכולת הפעולה הישראלית בשני
מישורים אלה ויעילותה הוגבלו מאוד לחצי עשור מכמה
סיבות עיקריות .ראשית ,ארצות־הברית הייתה עקבית
בסירובה למכור מערכות נשק כבדות למדינות המזרח
התיכון והסתפקה במכירת מה שהוגדר מערכות בעלות
פוטנציאל צבאי נמוך .שנית ,מנגנוני הפיקוח הבין־
מעצמתיים שפעלו בתחום הספקת נשק למזרח התיכון
הציבו מול ירושלים חזית מדינית מתואמת ואחידה אנגלו־
צרפתית־אמריקנית ,וזו הקפידה מאוד לפחות עד  1955על
מה שנראה בעיניה כשמירת איזון אסטרטגי בין ישראל
למדינות ערב .אף שישראל לא קיבלה את הפרשנות הבין־לאומית לאיזון זה — שהתבססה על השוואה
בינה ובין כל אחת ממדינות ערב בנפרד — היא התקשתה לפרוץ את החזית הבין־מעצמתית .שלישית ,אף
שיכולתה הפיננסית של ישראל להקצות משאבים לרכש הייתה מוגבלת כאמור ,היא סירבה לקבל חלק
מהתנאים האמריקניים להענקת נשק ללא תמורה ,ובכלל זה פיקוח והטלת מגבלות על השימוש ַּבנשק.
פעולותיה של ישראל מוכיחות בבירור כי המציאות הלא נוחה הזאת ,שלעתים הייתה אף
מאיימת ,לא גרמה לה בעיות ביטחון קיומיות — המצב השתנה רדיקלית רק עם החתימה על עסקת
הנשק המצרית‑הצ'כוסלובקית בשלהי  .1955בנסיבות אלה לא מפתיע שבמחצית הראשונה של
שנות החמישים הייתה הפעילות הישראלית לסכל הסכמי מכירת נשק למדינות ערביות ולהבטיח
לעצמה הצטיידות ממקורות זרים נמרצת פחות מאשר בתקופות אחרות ולא הצטיינה בפריצות דרך
משמעותיות; יש לציין שהספרות על הפעילות בתקופה זו דלה יחסית וסובלת מהיעדר מקורות של
מערכת הביטחון הישראלית .ישראל אמנם מחתה בעקביות על עסקות נשק שנחתמו עם מדינות ערב,
ובמיוחד הטרידה אותה מכירת טנקי סנטוריון בריטיים למצרים ,אך לאמתו של דבר עסקות אלה לא
עוררו בה דאגה קיומית.
בהיעדר מחקרים ממוקדים על הנושא מהפרספקטיבה הבין־מעצמתית קשה להעריך באיזו מידה
היה הלחץ המדיני הישראלי שיקול משמעותי בהחלטות אנגלו־אמריקניות לספק נשק לעולם הערבי
במחצית הראשונה של שנות החמישים ,אף שלפי הערכות ישראליות הוא היה אפקטיווי בכמה
מקרים .בכל מקרה המאמץ הישראלי בתחום ההצטיידות נשא ּ ֵפרות טקטיים בארצות־הברית ,בצרפת
ובאנגליה ,והן הסכימו במהלך אותן שנים לספק לישראל מספר מערכות נשק לא מרכזיות ולא
חדישות וציוד פגום בחלקו ,בעיקר מעודפי מלחמת העולם השנייה .ההצלחות הישראליות המעטות
ברכישת מערכות מתקדמות יחסית לא נתנו לה כל יתרון ,מפני שאלה היו בעיקרן תוצאות לוואי של
החלטות המעצמות לחמש את הצד הערבי .למשל בריטניה החליטה בשלהי  1952למכור לישראל
מטוסי סילון מסוג מטאור בראש ובראשונה כדי לאזן החלטה קודמת שלה לספק מטוס זה למצרים
וכן ליתר מדינות ערב ,כולל סוריה ולבנון ,הספקה שנועדה לחזק את מעמדה המדיני בארצות אלה.
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טירוניות מתאמנות
ברובים צ'כיים,
מחנה צריפין,
אוקטובר 1954
(צילום :יפה אלון)
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התחרות של בריטניה עם צרפת על מכירות נשק ללוונט ,שבאה לידי ביטוי במכירת מטוסי הסילון,
אפשרה לישראל להשיג מפריז בשנת  1954מספר תותחי הוביצר כבדים ומשחיתי טנקים מסוג אי־
אם־אקס  ,13שנמכרו במקביל למדינות ערב .עם זאת לא היה בתחרות זו כדי לשכנע את צרפת עד
סוף  1955לממש הבטחות לספק לישראל מטוסי מיסטר חדישים ואיכותיים שלא סופקו לצד הערבי.
בסוף ספטמבר  1955השתנה לראשונה באופן רדיקלי מאזן החימוש האזורי לרעת ישראל ,בעקבות
עסקת נשק ענקית בין צ'כוסלובקיה למצרים .עסקה זו חיזקה את הצבא המצרי ב־ 100מטוסי קרב,
כחמישים מפציצים ,כ־ 230טנקים 100 ,משחיתי טנקים 140 ,תותחי שדה ,כ־ 300תותחים אנטי־
טנקים ,שתי משחתות ,שתים־עשרה ספינות טורפדו ושש צוללות .העסקה ,שהיקפה היה כ־200
מיליון דולר ,שברה למעשה את כל מערך הבקרה המערבי ,אך לא רק גודל העסקה הדהים את
קובעי המדיניות בירושלים אלא גם האיכויות של חלק ניכר מהנשק הסובייטי הזה ,שעלו בהרבה על
אלה של הנשק שהיה בידי ישראל .לראשונה מאז שלבי הפתיחה של מלחמת השחרור חשה ישראל
סכנה קיומית .לכן השבת האיזון בתחום אמצעי הלחימה הפכה מאותה שעה ולמשך כשנה למטרה
אסטרטגית מרכזית עבור ישראל .המאמצים הופנו במקביל לארצות־הברית ולצרפת ,שכן נכונות
בריטניה להיענות לצורכי ישראל נראתה קלושה ,ופנייה — בקול ענות חלושה — לסיוע מברית־
המועצות נתקלה בשלילה .יתרה מזו ,המענה המבצעי הראלי היחיד לטנקים הסובייטיים החדישים
שהובטחו למצרים היה — מלבד טנקי הסנטוריון הבריטיים ,שסופקו עד אז לכמה מדינות ערב — טנקי
פטון האמריקניים .כמו כן מטוסי הסילון המערביים המתקדמים באותה עת היו מיסטר  4הצרפתי,
שמכירתו הותנתה באישור של ארצות־הברית ,מפני שמימנה את ייצורו עבור נאט"ו ,וכן הסייבר אף
 86האמריקני ,שיוצר גם מחוץ לגבולותיה .נוסף על כך ציפתה ישראל שארצות־הברית תעניק תנאי
אשראי לתכנית הרכש שלה ,שהצריכה תוספת משמעותית לתקציב הביטחון הישראלי .ישראל אף
קיוותה שהקשרים שנטוו בין מערכת הביטחון שלה לצבא הצרפתי בשנים  1955‑1954יניבו הסכמי
רכש לנוכח התחזקותו של נאצר ,שהיה אויב משותף של שתי המדינות.
הציפייה למענה חיובי מהאמריקנים לא התממשה .מחלקת המדינה דחתה באמצע דצמבר 1955
בקשת רכש גדולה בתואנה שישראל הפגינה תוקפנות בפעולת כינרת ,אם כי למעשה נבעה הדחייה
משיקול מדיני אמריקני רחב יותר .עם זאת לחץ דיפלומטי שהפעילה ישראל בשלושת החודשים
הבאים הביא להחלטה אמריקנית לספק לה כמה מערכות נשק בעלות אופי הגנתי ובמקביל להסכים
למכירת מטוסי סילון צרפתיים לישראל וכן להספקת מטוסי סייבר מקנדה ,עסקה שלא התממשה
לבסוף .בישראל הבינו בסיכומו של דבר את התגובה האמריקנית כשלילית ,ולכן הגבירו את המאמצים
לקדם את המגעים עם צרפת ,שהתנהלו כאמור במקביל ,ואלה הובילו לסדרת עסקות שהחלו להתבצע
זמן קצר לאחר פרסום העסקה הצ'כית .עלייתו של גי מוֹ ֶלה ,שתמך מאוד בישראל ,לשלטון בצרפת
בינואר  1956וההחלטה האמריקנית החיובית בנושא המטוסים הצרפתיים האיצו את תהליך העברת
הנשק ,והוא החל כבר באפריל  .1956במקביל הועמקו הקשרים בין הממסדים הצבאיים הישראלי
והצרפתי ,וההבנות האסטרטגיות שהושגו ביניהם החישו עוד לפני הלאמת תעלת סואץ על ידי נאצר,
ביולי באותה שנה ,את טוויית הקשרים הללו ,והסירו מבחינתה של צרפת את הסייגים שהיו קשורים
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ראש ממשלת
צרפת לשעבר,
גי מולה (שלישי
מימין) ,מתקבל
על ידי ראש
הממשלה דוד
בן־גוריון בנמל
התעופה לוד,
 11במאי .1959
מימין :גיורא
יוספטל ושמעון
פרס; ראשון
משמאל :שגריר
צרפת בישראל,
פייר ז'ילבר

(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)

לקבלת אישורים אמריקניים .היקף הסיוע היה גדול מאוד :ישראל דרשה וקיבלה כשבעים מטוסי
מיסטר  ,4כ־ 200טנקים מסוג אי־אם־אקס  ,13ארבעים ושמונה טנקי שרמן ,שמונה־עשר תותחים
מתנייעים ,זחל"מים ,תחמושת ועוד.
בצבאה
ּ
מאחר שמלכתחילה היה ברור כי תהליך המשלוח של הנשק הסובייטי למצרים ושילובו
יהיה תהליך ממושך ,היו עסקות הנשק הישראליות עם צרפת מענה מידי חיוני מאין כמוהו .למעשה
במידה רבה הוסר בכך צלה המידי של העסקה הצ'כוסלובקית כבר באמצע‑סוף  .1956לכן קשה שלא
לראות בפעילות הישראלית בתחום הרכש מצרפת באותה תקופה הצלחה .אין ספק שהצלחה זו נבעה
בחלקה משיקולים צרפתיים נסיבתיים (למשל ביטול הזמנה הודית של  200מטוסי מיסטר שיצר לחץ
לחיפוש קונים חלופיים) ,אך בעיקרה היא נבעה מראיית ישראל כבלם למגמת התמיכה של נאצר
במרד נגד צרפת באלג'יר .עם זאת ברור שהפעולה הישראלית ,שניצלה עד תום את האפשרויות
לפתוח ערוצי תקשורת אישיים ולא שגרתיים עם הממסד הביטחוני הצרפתי ובכך לעקוף את משרד
החוץ בפריז ,הייתה בעלת חשיבות רבה כדי לשכנע ידידים ,להסיר ספקות ולתמרן לנוכח מתנגדים
רבי השפעה לא מעטים שהיו לקשר הצבאי שנרקם בין שתי המדינות מסוף  1955עד אמצע ;1956
קשר זה הפך למעשה לברית מדינית אסטרטגית לקראת מלחמת סיני ,והמשיך לתת את פרותיו
במהלך עשר שנים לאחר מכן35.
G. Heimann, ‘From Friendship to Patronage: France–Israel Relations, 1958–1967’, Diplomacy & Statecraft, 21, 35
 ;2 (Summer 2010), pp. 240–258א' כהן ,ישראל והפצצה ,ירושלים תש"ס.
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סיכום
הניתוח שלעיל מסביר כיצד סייעה מדיניות החוץ של ישראל לבינוי המדינה ,והאמור הוא רק קצה
הקרחון .גיוס כספים בעולם והבטחת הספקת דלק ומים היו מטרות חשובות נוספות של מדינת
ישראל .מדיניות החוץ שלה גויסה להשגת משאבים אלה ואחרים ,והיה לה חלק נכבד בבינויה של
המדינה הצעירה .ספרות המחקר שסקרתי כאן מלמדת שבינוי המדינה נעזר בצורה קריטית בפעילות
שלה מעבר לגבולותיה.
ההיסטוריוגרפיה של מדיניות החוץ של ישראל פוסעת במסלול המוכר במדינות אחרות .היא
החלה כביטוי לזיכרונות של אישים שהיו מעורבים בה ,והתקדמה להסתמכות גדלה והולכת על
מסמכים .נושאים רבים עדיין נותרו בעלטה ,כך למשל עדיין אין בנמצא ניתוח מוסמך של גיוס
הכספים הישראלי מהעם היהודי ,של השפעת מפא"י על מדיניות חוץ ובעיקר של השפעת מערכות
הביטחון השונות על יחסי החוץ של ישראל .בכל מקרה אי אפשר לקבל תמונה הולמת של תקומת
המדינה ללא היכרות בסיסית עם היבט זה של פעולתה.
מדוע עד כה נפקד במידה רבה מקומה של ההיסטוריוגרפיה של מדיניות החוץ של ישראל מדפי
'קתדרה'? ההסבר מורכב .ראשית ,כתב־העת מוקדש מבחינה תמטית למחקרים על כל התקופות
בהיסטוריה של ארץ־ישראל (העת העתיקה ,ימי הביניים והעת החדשה) ,ומטבע המסורת שעורכיו
מקפידים עליה זה עשרות שנים ,לפרסם בכל חוברת של כתב־העת מאמרים העוסקים בכל התקופות,
הוא מוגבל ביכולתו לתת ביטוי למלוא ההיקף המחקרי של הנושא שנדון במאמר זה .שנית ,אין ספק
שעבר זמן רב עד שתחום תולדות המדינה נחשב כתחום לגיטימי לפרסום בו .שלישית ,כאשר זה קרה
בהדרגה ,סבל כתב־העת מכך שמעטים מאוד מתוך כחמישים אנשי המדע העוסקים בארץ במדיניות
החוץ של ישראל 36ומתוך הרבים הכותבים עליה בחוץ לארץ ,שלחו אליו מפרי עטם .סיבה מרכזית
לכך הייתה ללא צל של ספק העדפה לכתיבה באנגלית ,עקב הנחה מוצדקת שפרסום בעברית נחות
בערכו בישראל לצורכי קידום אקדמי .זאת ועוד' ,קתדרה' הייתה לא מוכרת לרבים מאותה קבוצת
חוקרים ,ואלה שהכירוה ראו בה מסגרת לכתיבה על נושאים רחוקים מתחום עיסוקם .ולבסוף ,חקר
ההיסטוריה של מדינת ישראל אינו מפותח בחוגים להיסטוריה יהודית וכללית בארץ.
לעניות דעתי חשוב מאוד שמצב דברים זה לא יימשך ,וחובה על 'יד יצחק בן־צבי' להשקיע
מאמצים לעודד ולמשוך כותבים העוסקים בנושא ,ושלא פרסמו מעולם ב'קתדרה' ,ולהבליט רצון
ועניין בעידוד מחקר בנושא .מן הראוי אולי גם לתת ביטוי פרוגרמטי מלא לעובדה החשובה והמוכרת
היטב לעורכי כתב־העת — מרבית המאמרים הנשלחים אליו זה שנים עוסקים בעת החדשה .כל
זאת כדי שתחום יחסי החוץ של ישראל יזכה לקהל רחב יותר במסגרת לימודי ארץ־ישראל ויישובה
בתקופת המדינה.
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