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ערק
דעת-ערב.במדינותלזעזועיםגרמהישראל-ערבמלחמת

במלחמתםערבצבאותלתבוסתהסברתבעההערביתהקהל
זכתהבעיראקשרקדומהאולם,הצעיר.הישראליהצבאנגד
ועדתהקימוהעיראקיםרצינית.תשובהלקבלהקהלדעת

כשלונםסיבותאתלחקורהוטלעליהאשרפרלמנטרית,הקירה
הועדהשהגישההדו"ח,שלעיקרובמלחמה.ערבצבאותשל

בספרפורסםהעיראקי,הפרלמנטליושב-ראשהפרלמנטרית
שהו-והגורמיםהנסיבותעלמלמדהדו"חדוגרפה".1מאחורי"

כןהירדן.לגדותוהחידקלהפרתמגדותעיראקצבאאתליכו
למןבמלחמה,עיראקצבאשלקורותיועלממנוללמודניתן

לעיראק.חזרתוועדהמערבית,בגדההערבילמשולשכניסתו
אצלנו.שנתפרסמואחריםתיאוריםעםלעמתניתןזהתיאור

שלמעורבותהעלשהשפיעומהגורמיםכמהלהביןכדי
אללחזורכדאיבארץ-ישראל,היהודי-ערביבמאבקעיראק
הכריזההמלחמהשלבראשיתההשניה.העולםמלחמתתקופת
עלהפרו-בריטי,-א-סעידנוריבראשותעיראק,ממשלת
עליראשידמשתפסאולםהנאצית.גרמניהעםיחסיהניתוק

כראשא-סעידנורישלמקומואתהפרו-נאצי,-קילאניאל
למעצמותיתמהאתעיראקשינתה-1940במרס-תמשלה
תנצח,בריטניהש,,אםבטענה,נייטרלית""והפכהה"ציר"
אנועלוליםינצחו,הנאציםאםואילו;בלאו-הכיבטוחיםנהיה

האיטלקי,לצירהותרזו,נייטרליות""במסגרתלהיענש=.
למל-הצטרפהשאיטליהלאחרגםבבגדד,להישארגבריאלי,

בריטניה,נגדעזהתעמולהניהלגבריאליגרמניה.לצדחמה
חוסייני.אלאמיןחאג'הירושלמי,המופתישלבסיועו

והמפלותבריטניה,נגדה"ציר"מעצמותשלהתעמולהמערכת
ובמדבריותבבלקניםהימים,באותםבריטניהצבאותשספגו

המרדעלי.ראשידלמרדהקרקעאתהכשירו-צפון-אפריקה
נאלץעלישראשידלאחרחודשיםשלושה1941,באפרילהחל

משהזרהאשמי.אלסאהלגנרלהממשלהראשותאתלמסור
ברחועיראקיים,קולונליםארבעהבעזרתלשלטון,ראשיד
יורש-ביניהםהפרו-בריטיים,השלטוןמראשיכמהמעיראק

1941במאירקאולם,א-סעיד.ונוריאל-אילה,עבדהעצר,
אתעיראקייםכוחותכשהקיפובריטניה,נגדלאיוםהמרדהפך
בבגדאד.הבריטיתהצירותואתבחבניההבריטיהתעופהבסיס

ראשידשללממשלתוסירומזרימיםההלוגרמנייםמטוסים

ימים,חודשתוךהמרידהאתלחסלהצליחוהבריטיםאךעלי,
היבשהובדרךמהודוהיםבדרךלעיראקשהוחשוכוחותבעזרת

ומירדן.מארץ-ישראל
נוריאתלשלטוןהבריטיםהעלועלי,ראשידמרדחיסולעם

בתקופת1944.עדהממשלהבראשותהחזיקהלהא-סעיד.
על-ידישנתמךהכורדי,המיעוטבמרדלהילחםנאלץכהונתו

ב-1945,הבריטים,בעזרתדוכאהכורדיהמרדברית-המרעצות.
העיראקיםפאצ'אצ'י.אלחמדיא-סעיד,נורישליורשובימי
ראש-הממשלהדרשב-1946זה.חסד""לבריטניהזכרולא

הבריטי-עיראקיהחוזהאתלשנותא-סועדי,טאופיקהחדש,
פרילכאורהנשאו1948בינוארחדש.חוזהעלולחתוםמ-1930
פורטסמות,הסכםחתימתעםהעיראקיים,המדינאיםמאמצי
:לפיו

יובחבניהבשעיבהישארהבריטיחיל-האויר*
;משותפתבריטית-עיראקיתהגנהמועצתתוקם*
,עיראקצבאשלהמלאלציודותדאגבריטניה*
;עיראקצבאאתתאמןבריטניה*
אל-ערב.שאטבמימילשוטיורשההבריטיהצי*

אדרבא,העיראקי.הפרלמנטשללאישורוזכהלאהחדשהחוזה
מפורטסמותג'אבר,צאלחעיראק,ממשלתראששלשובועם

בעקבותלהתפטר,הממשלהחבריושארהואנאלצולעיראק,
בגדאד,תושבישלואנטי-אמריקניותאנטי-בריטיותהפגנות
רקעעלבמעטלאבגידה","משוםפורטסמותבהסכםשראו

מיוםהאו"ם,שלהחלוקהבהחלטתהאמריקאיםשלתמיכתם
1947.בנובמבר29
לירדןלהימלטג'אברצאלחנאלץהתפטרותו,לאחרמיד

מקומואתשפטים.בולעשותשעמדהנסער,ההמוןמפחד
שעהלאותהעדשכיהןא-ציידד,מוחמדירשכראש-ממשלה

המשלחתשללסילוקהאמנםפעלהלההעיראקי.הסינטכנשיא
בשאלתמקודמוכמהבז'נתגלהאךמעיראק,הבריטיתהצבאית

שלה"פטריוטיות"לקביעתקנה-מידה""שהפכהארץ-ישראל,
ערב.שליטי

ארץ"ישראלשאלת

הליגהבדיונימרכזיוצירקבוענושאמהווהארץ-ישראלשאלת
הפרלמנ-החקירהועדתדו"חב-1945.הקמתהלמןהערבית,

אותןמחדריסודות""לראשונהלנומגלההעיראקיתטרית
דו"חפרסוםבעקבות-1946במאיכיבו,מסופרועידות.

ארץ-ישראלבשאלתהאנגלו-אמריקניתהחקירהועדת1955.מערכות,ד,וגרפהירוחאמ1.

1975ספטמבר246,מערכות""



אתלהביעכדיפארוק,שלבארמונוערבשליטיהתאספו

להילחםכיצדלהחליטוכדיפלשתינהערביילגורלדאגתם

התקבלולאהראשונותהמעשיותההחלטותזכויותיהם.למען
שבסוריה,בבלודאןהליגהמועצתבמושבאםכיזו,בועידה

:הבאותהנקודותאתהשאר,ביןכללו,הןמכן.לאחרחודש

ועדתהמלצותאתתאשרנהובריטניהארה"בממשלותאם"
לפועל...אלההמלצותיוצאוואםהאנגלו-אמריקנית,החקירה

אולאמריקהחדשכלכליזכיוןכלערבבמדינותיוענקלא
שלמדיניותתינקטילאזרחיהןאויחדלשתיהןאולבריטניה
תרבותי',חרםיונהג;הנ"להמדינותשלבאינטרסיםאי-תמיכה

אלומדינותשלקיימיםזכיונותביטולאפשרותתידון,נגדן

ערב".בארצות

העיראקית,המשלחתבעיקרייצגהשאותןאלה,החלטות

צאלחה,,פטריוט"אתסיפקולאפאצ'אצ'י,שלבראשותו
בעקבות1947,ספטמברבתחילתעיראק.ממשלתראשג'אבר,

לארץ-ישראל),או"םועדת(אונסקו"פועדתשלפעולותיה

כינוסודרשערבממשלותראשיעםג'אברצאלחהתקשר
בעיר1947,ספטמברבמחציתשהתקייםהכינוס,אתחירום.
ראשתבעבנאומוג'אבר.צאלחפתחשבלבנון,צופרהקיט

בלודאן,החלטותהגשמתרבהבהתלהבותהעיראקיהממשלה
אםגםהערבים,לרעתשתהיההחלטהתתקבלשבאו"םבמקרה
הקשורהעיראק,שלבכלכלתהקשהפגיעההדברפירוש

לעמ-התנגדהסעודיהצירוארה"ב.בריטניהעםנפטבהסכמי

הכנסותיועללשמורטבעירצוןמתוךג'אבר,צאלחשלדתו

לאדרישתובלודאן.בהחלטותתיקונים""ודרשמלכושל
סיוםעםולארה"בלבריטניהשנשלחוהאגרותאךנתקבלה,
בלודאן.בהחלטותהכלולהאיוםאתהכילולאהועידה,

לאשעמדתוג'אבר,צאלחשלזעמו""אתלשכךכדיאולי
העמדתעל-ידילפצותו""ערבמדינותנציגיהחלימונתקבלה,

הצבאיבצדלטיפולקבועה",טכניתועדה"בראשעיראקינציג

עיראקנציגבצופר.הוחלטהקמתהשעלפלשתינה,בעייתשל

צפואת,איסמעילהעיראקיהרמטכ"לסגןהטכנית",ב,,ועדה
ביןהכוחותיחסיעלמקיףדו"חוהכיןרבהפעילותגילה

האמצעיםעלהמליץכןבארץ-ישראל.והערביםהיהודים
לגייס:הציונים"מזימות"אתלסכלכדילנקוטשישהצבאיים,
ארץ-ישראל,ערביילצדשילחםל,,צבא-הצלה",מתנדבים

לספק;ארץ-ישראלבגבולותהסדיריםערבצבאותאתלרכז
מפקדהלהקים;מלחמתםאתולממןנשקארץ-ישראללערביי
והס-החצי-סדיריםהערבייםהכוחותלכלכלליתערבית

דירים.

נציגיעל-ידילכאורה,נתקבלו,צפואתאיסמעילשלתביעותיו
שבל-בעאלישהתקייםבמושבהליגה,במועצתערב,מדינות

-שבהןהחשובהלדרישהפרט...1947,באוקטוברבנון,

לאכלליתמפקדהלהקמתהדרישההכללית.המפקדההקמת
דצמברבתחילתבקהיר,המדיניתבמושב.הועדהגםנתקבלה

שדומהשעהבאו"ם,החלוקההחלטתקבלתלאחרכשבוע1947,
לאיחודם.תביאבאו"םהערביםעלשהונחתההמכהכיהיה

נכונותג'אברצאלחעיראקממשלתראשהביעבוזה,במושב
סעודיהשגםבתנאיבעיראק,הנפטהברותפעולתאתלהפסיק

ביןהדעותחילוקיביתר-שאתהתבלטודומה,צעדתנקוט
בריטניהנגדלנקוטשישלצעדיםבאשרהשונות,ערבמדינות

איסמעילהמלצותשללביצועןבאשרואפילווארצות-הברית,

נז-בעאלי.הליגהמועצתבמושבלכאורהשנתקבלןצפואת,

הקי-דעותיהםאתקיבלולאערבמדינותשנציגיעלעמים

הליגה,שלהמדיניתהועדהבמושבעיראקנציגיאיימוצוניות,
נציגילנו".הנראיתבדרךללכתאלאברירהלנותהיהלא"כי

ראשימיםאותםששימשא-סעיד,נוריביניהם-עיראק
להיוועץרבת-עמון,אליצאו-באו"םהעיראקיתהמשלחת

העיראקים,אתהרגיע""הערוםעבדאללהעבדאללה.במלך

ערבמדינותהשתמטותעלמרי-שיחםאתלפניוששפכו
עיראקתתמוךשאםלהם,אמרהואפלשתינה.להצלתמפעולה
המלצותאתלהגשיםהמדינותשתיתוכלנהירדן,במאמצי
ערב.מדינותשארמצדעזרהכלללאצפואת,
שלהמדיניתבועידהעיראק,משלחתשלה,,גאה"עמידתה
אתלהסיחכנראה,היתה,כוונתהשעיקר-בקהירה,,ליגה"

שני-המשא-ומתןמןערבמדינותובשארבעיראקדעת-הקהל

לחידושבריטניהממשלתעםג'אברצאלחשלממשלתוהלה

בגי-מעשה"בולאוהערבייםשהלאומנים1930,משנתהחוזה
הודח1948,בינוארמבריטניה,שובועםהועילה.לא-דה"

בבגדאד.אנטי-מערביותהפגנותבעקבותג'אבר,צאלח

הפלשתינאיםהזנחת

בלונדון,חתםשעליוהחוזהואי-אישורג'אברצאלחשלהדחתו
שעתהמובןלעיראק.הבריטיתאספקת-הנשקלעיכובגרמו
שלה,הרמטכ"לסגןהמלצותאי-ביצועאתלתרץעיראקיכלה

כ,,מפקדקהירועידתלאחר.שנתמנה-צפואתאיסמעיל
למשלוחבאשר-בפלשתינה"הערבייםהכוחותשלכללי
הגישהכללי"המפקד"ארץ-ישראל.לערבייותחמושתנשק
1948,בפברוארבקהירהשביעימושבהערבלליגה,דו"ח

רובים1260רקסיפקהכישלומולדתוכלפיהשארביןטעןבו
כדוריםו-2,000,000רובים2000במקוםכדוריםאלףו-60

הכינוסיםנסיוןבעקבותאם-מושבבאותועליה.שהוטלו
רושםעושיםלאה,,רמים"דבריהכילדעתשלימדוההקודמים,

לדברלההיהנוחשלאמתוךואםערב,מדינותנציגיעל
גילתה-חובותיהאחרמילאהשלאשעהגבוהה-גבוהה,

נציגישארעםיחדוהסכימה,התאפקותהעיראקיתהמשלחת

יתר1948.מרסמחציתב...רמטכ"ליתהתייעצותלקייםערב,

הבלתי-נציגם-חוסייניאלאמיןחאג'אתתקפההיאכן,על

לערבייממששלעזרהשתבע-ארץ-ישראלערביישלנבחר
העצמאית.מדינתםבכינוןארץ-ישראל

היהלאהירושלמיהמופתילביןעיראקמשלחתביןהעימות
לביןההאשמי-עיראקיהגושביןהמאבקהסתתרמאחוריומקרי.

שהיוהמצרים,ארץ-ישראל.בערבייהשליטהעלהמצריהגוש
ש-בארץ-ישראל,עצמאיתערביתמדינהבהקמתמעוניינים

הערביובכוחבמופתיתמכוהשפעתם,תחתנתונהתהיה
אףובמרכזה,ארץ-ישראלבדרוםשפעלהמקומי,החוסייני

הכללית"המפקדה"באמצעותשלאוכספים,נשקלוסיפקו

העיראקים,ואילו;העיראקיצפואתאיסמעילשלבראשותו

-ההצלה"ל"צבאלסייעהעדיפוהכללית",ב,,מפקדהששלטו

-דמשקשלידהצבאבמחנותשאומןהמתנדבים"צבא"הוא

הדיםמצרים.50לעומתעיראקים800השאר,ביןשירתו,בו
בספרואנומוצאיםהערבי,בעולםזאתלהתנגשותמעניינים

המוסלמיםהאחים"א-שריף,איסמעילכאמלהמצריהקציןשל

בוהעיראקית,ההקירהועדתובדו"חפלשתינה",במלחמת
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שהוקמהפלשתינה",ל,,ועדתצפואתאיסמעילשלמכתבומובא
הכללית".המפקדה"פעולותעללפקחבמגמההליגהעל-ידי

אתמינינוהמופתי,עםלהתפייסכדי":צפואתאיסמעילכותב
מבליירושלים,איזורכמפקדחומייניאלקאדראלעבד

לולספקנכונותנועללווהודענוהצבאי...בכושרולהתחשב
קאדראלעבדהכירלאזאת,אףעלאולםהדרוש.כלאת

העליוןהמפקדשהואטוען,והריהוהכלליתיהמפקדה,במרות
עיניו".כראותירושליםבאיזורלפעולוממשיך

שהכוחותהאשליהמפניצפואתהזהירהראשון,היוםלמן
לים",היהודיםאתלהשליך"יוכלוההצלה"ו,,צבאהמקומיים

-למשלכךהסדירים.ערבצבאותשלהתערבותםאתודרש
איתןאני":נאמר1948,במרסב-23צפואתשהגישבדו"ח
עלבמערכה,הערבייםהצבאותמשיתוףמנוסאיןכיבדעתי

חסריםהערבייםהצבאותהיום.בידיהםהמצויונשקםציודםכל

ולריכוזהחסרלהשלמתיפעלולאואםרבים,כלי-רכבכיום

אזהרותיולפעולה".מוכניםיהיולאהםאזימעתה,כברהכוחות

קשבת,אוזןמצאולאצפואתאיסמעילשל
ערבבמדינותלא'

העיראקיתהפרלמנטריתהחקירהועדתדו"חבעיראק.ולא

צבאיתהכנהששוםהיא,האמת":צפואתטענותאתמאשר

אוירהכלהיתהלאפנים,כלעלבעיראק,נעשתהלארצינית
ולאכוללגיוסלא-גוייסולאהמדינהמקורותמלחמתית.

בלונדוןשנעשולמאמצים,המשךהיהלאאף-חלקיגיוס
לאכן,עליתרהרכש.בשאלת1948,ובראשית1947בשלהי

שלהקדושההפעולהאתיממןאשרמלחמתי,תקציבכלעיבד

ולקידוםלעידודדברנעשהלאבסיכום,פלשתינה.שחרור

והצפויים".העתידיםהצבאייםהמבצעים

הפלישהתכנית

כפי1948,מרסבמחציתולא-1948אפרילבשלהירק

ברבת-ערבמדינותשלהרמטכ"ליםהתכנסו-מראששנקבע

הצ-הצבאייםהמבצעיםולקידוםלעידוד"לעשותכדיעמון,

מסרהואקשבת.לאוזןצפואתאיסמעילזכההפעם,פויים".
ושלפלשתינהערביישלמצבםעלמקיףדו"חלרמטכ"לים

היהודים.מידיקשותמהלומותלאחרונהשספגוההצלה",צבא"

להתגברכדיכיעמיתיו,החליטוצפואת,שלהדו"חבעקבות

דיביזיותמחמשפחותלאלהעמידישהיהודיים,הכוחותעל

צבאימטהפיקודתחתואווירוני-קרב,מפציציםטייסותושש

שלהחלטתםמראש.קבועהתכניתלפיאותםשיניעאחיד,
הליגה,שלהמדיניתהועדהלאישורהועברההרמטכ"לים

כימצאוהליגהמדינאיברםברבת-עמון.היאאףשהתכנסה

היאהיהודיםלמיגורהדרושיםהכוחותעלהרמטכ"ליםהערכת

במאיב-15לארץ-ישראללפלושבתוקףמהםותבעומוגזמת,

הנדרש.מןקטןבכוחגםולו1948,
שנקבעהתאריךאתבלית-ברירהקיבלוהערבייםהרמטכ"לים

שובבמאי,ה-15לפניאחדיםימיםהמדינית.הועדהעל-ידי

הפ-בתכניתלדוןכדיבדמשק,הרפובליקהבארמוןהתכנסו

מחייבתוהתחמושתהנשקדלותכילהם,היהברורלישה.

המדינהשללהתמוטטותהשתגרוםבזק,מלחמתלבצעאותם

השטחקביעתבשאלתההיוני.שטחהכיבושעל-ידיהיהודית
והמ-המצביאיםשלדעותיהםנחלקוישראלמדינתשלהחיוני

ומכרעתאחרונהלישיבהבדמשקשנתכנסוהערביים,דינאים
העיראקייםהכוחותמפקדמחמוד,א-דיןנורהפלישה.לפני

כ"מפקדימיםאותםשנתמנהבארץ-ישראל,לפעולשנועדו
השטחכיטען-צפואת,איסמעילשלבמקומוהבללי",
הבריטים,גםכידבריו,לחיזוקהסביר,הוא.היפה.הואהחיוני
התמוטטותשלבמקרהעיקרימעוזבחיפהראואל-עלמיין,בימי

שאי-טיעונו,מאחוריהסתתרהלמעשהאולם,המצרית.החזית

עירבחיפה,לזכותורצונההתיכון,ביםלמוצאעיראקשלפתה
טעןלעומתוהעיראקי.הנפטצינורמובילאליהםהזיקוק,בתי
ירו-היאארץ-ישראלשלהחיוניהשטחכיעבר-הירדן,נציג

לכ-נדחתה,לאשהתנהלבדיוןהארץ.בירתהקדושה,שלים

שלהפלישהתכניתשכןהעיראקי,א-דיןנורשלדעתואורה,
הקויםלפילהצעתובהתאםנקבעההסדיריםערבצבאות
:הבאים

בוויטלוחיפהנגדיכווןערבצבאותשלהעיקריהמאמץ*
ו-עבר-הירדןלבנוןסוריה,-מדינותארבעצבאותחלק

עיראק.

ויכפשומצפוןלארץ-ישראליפלשווהלבנוניםהסורים*

ונצרת.צפתואתנהריהאתראשוןבשלב

בשניממזרח,לארץ-ישראליפלשווהירדניםהעיראקים*

והירדניםיזרעאל,נהרים-עמקבצירהעיראקים(ראשים

אתראשוןבשלבויכבשודמיה-שכם-ג'נין)גשרבציר
עפולה.

תל-לעבריתקדמומדרום,לארץ-ישראליפלשוהמצרים*

לצבאותלאפשרכדיזו,לגזרהיהודייםכוחותוירתקואביב

השני,בשלבחיפהאתלכבושהנזכרות,המדינותארבע

ובנצרת.בעפולההתארגנותלאחר

ירושליםאתלכבושתכניתועלויתרלאעבדאללהאולם,

המער-שבגדהואפרים,יהודההריאתהדלהלמלכותוולספח

עלהעלירןהפיקודאתלולמסורתבעהפלישה,ערבבית.

א-נורשלתכניתואתהפךמבוקשו,ומשנתמלאערב,צבאות

המנדטתוםלפניגוש-עציוןעלבהתקפהפתחהוא:פיהעלדין
גשרבאיזורלרכזובמקוםאלנבי,גשרבאיזורצבאואתוריכז
אולםבו,לחזורעבדאללהעללהשפיעניסהא-דיןנורדמיה.

הכללית,המפקדהלידמצריםנציגפרי.נשאולאמאמציו

רצוןמתוךאם-הירדניתבתכניתלפתעתומךהואאףהחל

מתוךואםההאשמיות,המדינותביןהניגודיםלהחרפתלתרום

הימנילאגפוהבטחהמשוםישהירדניתבתכניתכיאמונה,

נאלץדברשלבסופוצפונה.בהתקדמותוהמצריהצבאשל

הסוריםאתולהורידעבדאללהתכניתעםלהתפשרא-דיןנור

עםביחדשהם,כוונהמתוך-צמחלאיזורהצפוןמגבול
הלגיוןעלהמקוריתבתכניתהוטלאשראתיבצעוהעיראקים,

העיראקי.היל-המשלוחועל

החקירהועדתדו"חלפיכלל,העיראקיחיל-המשלוחחלוץ

תות-גדודמוסע,חי"רמגדודהמורכבממונעכוחהעיראקית,

שירו-ויחידותסיועיחידותהנדסה,פלוגתשריון,גדודחנים,

יחידותחי"ר,גדודימשלושההמורכבתמוגברתחטיבהתים,

הגיעזהכוחמטוסים.15בןאויריוכוחשירותיםויחידותסיוע

בובמאי,14ביוםרקאולם1948,אפרילבשלהיהירדןלעבף

אנשיהגיעונעריים,מפעלאתעיראקיותויחידותהלגיוןתפסו

קבוצתמולונערכוארץ-ישראללגבולותהעיראקיהצבא

המערבית.בגדההראשוןיעדם-גשר
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גשרמשטרת

גשרקרב
אתבמאי15-14בלילגשרמגיניפוצצופניהםאתלקדםכדי

נאלצומכךכתוצאהנהריים.עםהקבוצהאתשחיברוהגשרים
במאיב-15במאי.ל-16גשרעלהתקפתםאתלדחותהעיראקים

וגשריםמעבריםדרךרגליםויחידותמשורייניםבהעברתעסקו
במרחקהירדן,מעלשלהםההנדסהיחידותשהקימוארעיים,

ביוםהעיראקיםויתרולאזאתעםמהנקודה.דרומהק"מ4
מספרתפסוכןשלידה.והמשטרהגשרהרעשתעלבמאי15

עלהחולשהגמל","משלטובתוכםלנקודהמסביבמשלטים
החלוהצהרים,בשעותבמאי,ב-16למחרת,כולה.הסביבה

גשרמגיניהגמל"."משלטמכיווןגשרעלמסתעריםהעיראקים
עזה,באשעליהםפתחוואזקרובלטווחלהתקרבלהםנתנו

במאיב-17לסגת.אותםואילצהרביםחלליםבהםשהפילה
עיקראתכיוונושהפעםאלאהתקפתם,אתהעיראקיםחידשו

ללכודנסיונםלגשר.הסמוכההמשטרהלכיבושמאמציהם
גבורתנוכחהוא,אףנכשלמשורייניםבעורבהמשטרהאת

לאחרהאויב,במשוריינימולוטובבקבוקישהטילוהמגינים
המשטרה.שעראתפרצושאלה

שובוהמשטרה,גשראתלכבושהעיראקיםנסיונותמשנכשלו
ובהטרדה.מצורבהטלתהסתפקוהםהתקפותיהם.אתחידשולא

משהופעלובמאיב-22נסתייםהוארב.זמןנמשךלאוהמצור
תפקידםאתשהשלימולאחר-העיראקיםנגדעברייםתותחים
אלה,תותחיםבמאי.ב-20הדגניותמאיזורהסוריםבהדיפת
רמת-כוכבאמשלטהוא-כאוכב-אל-הוואבאיזורשהוצבו

ערבגולני""כוחותבידישנתפסעמק-הירדן,עלהחולש
סופיתהעיראקיםאתשיכנעו""-עליוהעיראקיםהשתלטות

עמק-הירדן,בגזרתלארץ-ישראללפרוץנסיונםעללוותר
לגדהכוחותיהםאתאיפוא,החזירו,הםצפוף.יהודיישובשבה

במאי,23מיוםהחלשלהםהעיקריהמאמץאתוריכזוהמזרחית
יהודיים.מישוביםהנקיהערבי,המשולשבגזרת

לשומרוןכניגוה
העיראקיתהחקירהועדתבדו"חמוסברזהגבורה""מהלך
הכוחותנתקלובההחריפה,להתנגדותלבבשים":הבאבאופן

העיראקיםאגפיחשיפתולאורנהריים,באיזורהעיראקיים

מצפון-מערבגשרקבוצתעלהחולשתהגמל"רבעת

הפעולותאתביצעלאהערבישהלגיוןמשוםוכןאיזור,באותו

ולהידוקהלחץלהקלתוג'ניןעפולהבכיווןממנושנדרשו

שלהפעולותציראתלשנותהוחלט-היהודיםעלהטבעת

שעלהשומרון,נפתלאיזורנהרייםמאיזורהעיראקיהצבא

לצבאלאפשרכדינעשהזהדברהלגיון.היהממונההגנתו
שמחמתאלאמוצלחות,התקפהפעולותלבצעבכללוהעיראקי

הכוחותנאלצוירדניות,מיחידותהאיזורשלההדרגתיפינויו
הגנה".לשיטותלעבורהעיראקיים

החקירהועדתדו"חמספרההגנהבתחוםאירעאשרעל
העירא-מכוחותהעברת":כדלקמןהעיראקיתהפרלמנטארית

שהכוחשעה1948,במאיב-23החלההשומרוןלנפתקיים

הנותרות.היחידותלהגיעהחלוולאחריולשכם,הגיעהממוכן
כוחותביןחריפההתנגשותלסרוןבאיזוראירעהבמאיב-25

אתלפרוץניסואשרהיהודיים,הכוחותלביןהערביהלגיון
כוחותיואתוהגבירנפשבחירוףלחםהאויבלירושלים.הדרך

זהלאורהלגיון.שלמצבולהחמרתשגרםדברותגבורותיו,
בתנועות-יפתחכיהעיראקי,מהצבאבמאיב-27הלגיוןביקש

הלגיוןפנהכמו-כןבוצע.זהדברטול-כרם-נתניה.בצירמגע

יבנה-לעברבמאי,28מיוםהחליתקדםכיהמצרי,לצבא
אשדוד,אתהמצריהצבאכבשבמאיב-29עקיר-רמלה.

ג'נין,אזוריאתתקופהלאותהעדכבשהעיראקיהצבאואילו
להתקפותיואלהבאזוריםוהשתמשקאסם,וכפרטול-כרם,

הת-מעריכתחדלולאהיהודיםהבלתי-פוסקות.ולהרעשותיו
הלגיוןאתגדולים,בכוחותבמאי,ל-31אורותקפוקפות-נגד

אורהיהודים,ערכוכןכמוושער-הגיא.לטרוןבגזרותהערבי
התקפהבאשדוד.המצרייםהכוחותעלנגדהתקפתביוני,ל-2
-ביוניל-3אורגזרה,באותהנוספתיהודיתהתקפהכמוזו,

בית-גוברדן.ואתפלוגיהאתהמצריםכבשוולאחריהנהדפה,

היהודיםשביצעועזההתקפהמולעמדוהעיראקייםהכוחותאף

בו,בארבעהונסתיימהביוניב-2החלהההתקפהג'נין.בגזרת
בהרו-כבדותאבידותהיהודיםשסבלולאחרמוחלט,בכישלון

עלהיהודיםשביצעונוספתהתקפהנהדפהכןובפצועים.גים
לביוני".ל-5אורג'נין

כאילו-שלפנינוהדו"חדבריפיעל-נראהראשוןבמבט
פיועלטובה,וכוונהתיאוםמתוךלזהזהערבצבאותסייעו
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נחלץעיראקצבאמשותפת:כלליתמפקדהשלהנהיותיה

על-ידילטרון,בגזרתישראלצבאעםשהתמודדהלגיון,לעזרת

צבאואילונתניה,לכיווןממנופריצהועל-ידילמשולשכניסה
יותרעמוקהבחינהאולם,תכלית.לאותהאשדודהפרץמצרים

ראיהכימוכיחהנוספים,במקורותוהסתייעותהאירועיםשל

מיסודה.מוטעיתהאלבמהלכישלכזו

בהםהימיםבעצםכיעבדאללה,מטפרלזכרונותיו,בתוספת

סוריהנשיאעמוהתקשרולמשולש,להיכנסעיראקצבאעמד

המצרי,פחהעזאםהערבית,הליגהומזכיראל-קוואתלי,שוכרי

הערבי.למשולשעיראקצבאכניסתאתלעכבממנוותבעו

רקהואהשנים.שלתביעתםטעםאתמסבירעבדאללהאין

עבדאללהטעהלאזהבענייןמצרית.בהשראהבאהשזורומז,

ההאשמיםשלכוחםבחיזוקמעוניינתהיתהלאמצרים:הרבה

מצאהוהיאלשכם,העיראקיםכניסתעל-ידיהערביבמשולש

אגפםמחשיפתחששושאלהכיווןהסורים'אצלקשבתאוזן
נהריים.מאיזורהעיראקיםיציאתעםצמחבאיזור

ופתח-תקוהנתניהבמבואותקרבות

ממוכןכוחנכנסהמצרית-סורית,בהתנגדותלהתחשבמבלי
לאחרדמיה.גשרדרך-המערביתלגדהבמאיב-23עיראקי

כוח-החלוץפתחמוגברת,חטיבהכדינוסף,כוחאליושהצטרף

עלהישראליהלחץהקלתשתכליתהבהתקפת-הסחה,העיראקי
מרחבנגדכוונהההסחההתקפתשער-הגיא.בגזרתהלגיון
בגזרתלטרון),לגזרתגדודששלחה(אלכסנדרוניחטיבת

טול-לכביששמדרוםכפר-יונה-גאולים-כפר-יעבץ-עין-ורד,

כיבושהעםראשוניתלהצלחהזכתהההתקפהכרם-נתניה.

כוהותינומשפתחוכלילנהדפהאולםבמאי,ב-28גאוליםשל
לה.שמדרוםהירקוןמקורותובגזרתזובגורהבהתקפת-נגד

לכבושאלכסנדרוניכוחותהצליחוכפר-יונה-עין-ורדבגזרת

כוחותהצליחוהירקוןמקורותבגזרתואילוגאולים,אתמחדש
הצבאייםמחנותיהעלראש-העין,אתבמאי,ב-30לכבוש,אצ"ל

אתלהחזירניסוהעיראקיםשבה.החשובההשאיבהותחנת

הצליחולאהםונשנות.חוזרותהתקפיתעל-ידילקדמותוהמצב

הצליחוזאתלעומתאךאלנסנדרוני,כוחותאתאחורלהדוף

ראש-העין.אתהאצ"לכוחותמידילהוציא

ג'ניןקרב

העיראקיםבהדיפתעסקוהמרכזבחזיתשכוחותינושעה

ההאשמיםשלליוזמתםכתשובהופתח-תקוה,נתניהממבואות

אגפםנגדיזומהפעולההצפוןבחזיתכוחותינוביצעובשרון,
היתה,זופעולהשלתכליתהבמשולש.העיראקיםשלהצפוני

צפונההמשולשמןהאויבהתקדמותאתלהכשילהשאר,בין

ובח-ירושליםבחזיתלכוחותינובעקיפיןולסייעעפולהלעבר

חלקבהנטלובמשולש.העיראקיםריתוקעל-ידיהמרכז,זית
פתחוגולניכוחותוגולני.כרמלי-חטיבותמשתיכוחותפעיל

זרעיןאתהחטיבהמגדודיאחדכבשבמאי,ל-28אורבפעולה.

הכבישעלהחולשותמזאר,ואתנוריםאתכךאחרויומיים

שלאחרגדודכבשזמןאותולאורכו.יזרעאלעמקאתהחוצה
הצ-פתחועלהחולשותלג'ון,ומשטרתלג'וןמגידו,אתגולני

לשליטתםלהחזיראמנםניסוהעיראקיםואדי-ערה.שלפרני

;פרינשאולאמאמציהםאולםמידיהם,שנכבשוהמקומותאת

גדודיםשלושהשל'התקפהבפנילעמודנאלצומהרהעד

ג'נין.בגזרת

כוחותמשכבשוביוני,ב-1החלהג'ניןבכיווןהכוהותהתקפת
החולשיםומוקייבלה,עראנהגילמה,סנדלה,הכפריםאתגולני

כוחותהוסיפוהמחרתביוםלג'נין.מעפולההמובילהכבישעל
משלטיםשניותפסודרומה,הכבישלאורךלהתקדםגולני

כדיזאת,כלהצפוניים.ג'ניןבמבואותחרובה,לחרבתסמוכים

שלמפקדי-כיתותקורסמאנשיהמורכבממונעלטורלאפשר
ששנילאחרמידהעיר,ג'ניןלתוךלפרוץכרמלי,חטיבת

חיונייםמשלטיםשנייכבשוחטיבהאותהשלאחריםגדודים

המשלטיםשניומדרום-מעיב.מדרום-מזרחהעירעלהחולשים

זמןעברלאאולםקצר,קרבלאחרביוני,ה-3בשחרנכבשו

תותחיםבהפגזתבהסתייעםבהתקפת-נגדפתחווהעיראקיםמה

להתחפרהספיקושלאכרמלי,כוחותהאויר.מןובהפצצהעזה

מןכתוצאהכבדותאבידותסבלוהסלעית,באדמהכהלכה
המערבי,במשלטהגדודאבידותרבובמיוחדוההפצצה.ההפגזה

שברהזושפגיעהנראהישירה.פגיעההפיקוד,מוצבנפגעבו

במשלטהשכן,הגדודלעברלסגתהחלוהםהחיילים.רוחאת
אףעללכך.מפורשתפקודהלהםניתנהשלאהגם-המזרחי
ב-הטור-הממונע,אנשיפרצוהדרומי-מערבי,המשלטנפילת

כיבושהאתלהשליםהצל-חוהםג'נין.לתוךלתכנית,התאם

רקנשארההאויבובידי-ביוני3יוםעלהחשיכהרדתעם
העיר.משטרת
שניביןעמוקבגיאהשוכנתג'נין,שלהבנוישטחהכיבוש
אדרבא,זה.בקרבכוחותינונצחוןאתהבטיחלאעדייןהרים,
להמשיךאפשראי"כיכרמל,משההחזית,למפקדברורהיה

כזוהתקפהבאשרבלבד,אחדמכיווןהמשולשאתולהקיף
הגנתושבקוהמוקדבנקודתכוחואתלרכזלאויב,לו,מניחה

הכללימהמטהאיפוא,ביקש,הואגדולה".התנגדותולהעמיד
התקפהמידלבצע-ג'ניןבגזרתהמתקפהלהמשךכתנאי-

חזית"מפקדשלבקשתוטול-כרם.בגזרתהמשולשעלנוספת
בחלקיםכוחותינו,עלהקשההלחץבגללכינענתה,לאצפון"
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ג'ניןבמבואותהמערכה

להעביראפשרותהיתהלאבדרום,ובעיקרהארץ,שלשונים

טול-עלמיידיתלהתקפהאלכסנדרוני,מחטיבתאלאכוחות,

ביוני4-3לילבחצותהחזית,מפקדהוציאכןכיהנהכרם.

הש-הללוובמשלטיה.בג'ניןשהחזיקולכוחותנסיגהפקודות

יצאוכרמליכוחותביוני.ה-4שלבבוקרונסיגתםאתלימו

חדשהמשלטיםשורתתפסוגולניכוחותואילולהתארגנות
עלגולניכוחותויתרולאזאתעםלג'נין.צפוניתק"מכ-2.5
-דרומההמשולשמצפוןהעיראקיםודחיקתג'ניןכיבושרעיון

ג'נין,משטרתאתותקפוהזרוהראשונהההפוגההכרזתוערב

אמנםהצליהוהםהגלבוע.שעלפקועהכיבושעםבבדבד
כיווןעצמו.המבוצרלבנייןלאאךהמשטרה,לחצרלפרוץ

שלמ-בלילהבסיס-היציאה.לעברבוקרעםלסגתנאלצושכך,

אתאלכסנדררניחטיבתתקפהמג'נין,הראשונההנסיגהחרת
כאגוזשנראתהטול-כרם,היהלאהיעדממערב.המשולש

מסילת-הברזל,לצדהשוכנתקאקון,אםכילפיצוח,מדיקשה

צפונה.מטול-כרםהנמשכת
מקרבבמתכווןמתעלםהעיראקיתהחקירהועדתשלהדו"ח

קאקוןבהגנתהן-קשהמפלהבונחלעיראקצבאשכןזה,
ראויזאת,עםבהתקפת-נגד.מחדשלכובשהבנסיונותוהן

גילוהכפרשלצפונועלשהגנוהעיראקיותהיחידותכילציין,
שלתקיפההסתערותלאחראלאהוכרעו,ולאעזה,התנגדות

יוםאותוכלביוני.ה-5שלהבוקרבשעותאלכסנדרוני,אנשי

נהדפואולם-עזהובהפגזהמשורייניםבאשמסתייעיםכשהם
בגזרתהמשולש,עלכוחותינוהתקפותהמגינים.באשאחור
לנתקפים.מתוקפיםהעיראקיםאתהפכוג'נין,ובגזרתקאקון

מוצ-התקפהפעולותלבצע"למשולשנכנסאשרעיראק,צבא
נאלץ-העיראקיתהחקירהועדתדו"חכדברי-לחות"
תוקפנית.יוזמהגילהלאושובהגנה"לשיטותלעבור"

הראשונהבהפוגה
שליטידוקאאלההיו-הוכהבמשולשעיראקשצבאהגם

ב-11ההלולהפסקת-האשלהפוגהבהתנגדותםשבלסובגדד

פיקודהיעדרמשום":זהבענייןאומרהעיראקיהדו"חביוני.
לויטננט-(פריקשלבראשותולמפקדה,היתהלאאתירצבאי

הקרבות,ניהולעלמעשיתשליטהמחמוד,א-דיןנורגנראל)
אפשרותכלעתהאיןסיבה,מאותההמלהמה.ראשיתמאז

ערב.צבאותכלעלהראשונהההפוגההטלתאופןאתלסקור
לנורקראההליגהשלהמדיניתשהועדהבשעהאופן,בכל

עלדעתםלחוותהערבייםהצבאותראשיוליתרמחמודא-דין
שתניעסיבהכלאיןכיהעיראקי,המפקדהסבירהצבאי,המצב

הביעוהנבחריםבביתגםההפוגה.לקבלתערבמדינותאח
עלביקורתיותדעותא-צידרמחמדשלממשלתומחברישניים
עיראקכיהכריזהחוץ,שראל-פארסי,ונצרת---הבעיה
ביותרהחריפההמתנגדתהיתהכיאף-ההפוגהאתקיבלה

ולמנועהערביםאחדותעללשמוררצוןמשוםורקאך-לבך
זו".בשאלהפירודם
בין.-בדו"חמוסברתלהפרה,העיראקיםלהתנגדותהסיבה

כי.היהודיםהבטחותעללסמוךאפשרש,,איב,את,-השאר
על-ידיכוחותיהםמחיזוקויימנעוהקייםהמצבעלישמרו

מתפארזאתעםההפוגה".בתקופתוציודנשקלוחמים,הבאת
לאאחרת,ערביתמדינהמכליותרשעיראק,בכך,הדו"ח

ובמסווהההפוגה,בתקופתלהשניתנהההזדמנותאתהחמיצה
ולפלשחיגהלעבר-הירדןהעבירהובגדים,מזיןמשלוחישל

באחת-עשרהצבאיוציודתחמושתנשק,שלגיטרותכמויות
עיראקייםולוחמיםמלחמהחומרילהעברתנוסףשיירות-ענק.

לוח-גדודיבארגוןההפוגהבעתעיראקעסקהלחזית,נוספים
חיפוילהוות"-הדו"חכלשון-שנועדופלשתינאייםמים

הסדירות".העיראקיותליחידות

הימים"עשרת"קרבות

אולילההיההמערביתבגדהעיראקצבאשלזוהערכות
בהח-הסדירהכוחאתלחסוךהעיראקיםהתכוונואילוציעוק,

נראהארלםהתקפה.לצרכיולנצלוארוכים,קוי-הגנהזקת
לצרכיכ,,אבטחההעיראקיםעל-ידיפורשלאחיפוי""שהמונח
עיראקצבאהגנת-הגנה"לצרכי...כ,,אבטחהאלאהתקפה",
להגן.באהואכביכולעליהםאשרהמשולש,ערבייעל-ידי

העיראקיהצבאבחרביולי))18-8הימים"עשרת"בקרבות
בשלבגםאםכיההגנה,בשלברקלאהבטוח,בעורףלהישאר
-צה"למוצביעללהסתעריחידותנשלחווכאשרההתקפה,

הפלשתינאיים.הגדודיםמקרביחידותאלההיו
הצלחותבמספרזכוהמשולשבגזרתהפלשתינאיותהיחידות
שלבכיבושההתבטאואלוהצלחותוהגלבוע.ג'ניןבגזרת
עראנה,חרובה,חרבתערבונה,שלובכיבושןביולי,ב-9פקועה

,...ירי-)...

ללגונה

י.
.--...י

לאאלההצלחותמכן.לאחריום-ומוקייבלהסנדלהמלמה,מחדש,הכפראתלכבושהעיראקיחיל-הרגליםאנשיניסו
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גילוגולנילוחמי-הלחימהבכושרעדיפותשלתוצאההיו
עדיפותשלתוצאהאלא-רגילהבלתיגבורהאלהבקרבות
והגלבועג'ניןבגזרתהאויבשלזומספריתעדיפותמספרית.
עיקראתריכזהימים",עשרת"במערכתשצה"ל,לאחרנגרמה
קאוקג'יצבאכנגדלוד-רמלה,בגזרתהלגיוןכנגדכוחותיו

כך-משמר-הירדןבגזרתסוריהצבאוכנגדנצרת,בגזרת
העיראקיהדו"חאחרות.גזרותלהגנתמועטיםכוחותנשארו
הקרבות,חידושעם":ואומרבחשבונו,טעהלאצה"לכימודה,

הצב-:ההפוגהבסיוםהערביםשתלומהתקוותדברנתמלאלא

הצליחולאזאתאףועלהגנה,קולנקוטנאלצוהערבייםאות
מרובים.וכפריםעריםאיבדואלאעמדותיהם,עללשמור
ומרמלהמלודהערביהלגיוןנסיגתהיהביותרההמורההפסד
אחרחמורכישלוןהיהודים.בידיאלועריםשתישלוכיבושן
לחיסולהביאהיהודיםבידיכיבושהאשרנצרת,נפילתהיתה
רוח".לכלנפיץהכבדותאבידותיושלאחרההצלה,צבא

לודשלפינוייןאשרעלבמיוחדהדו"חמקונןהדבריםבהמשך
הצבאשלהשמאליהאגףלחשיפתהביא"הלגיוןעל-ידיורמלה

העיראקי".
מנפי-כתוצאהעיראק,צבאשלהשמאלי-הדרומיאגפוחשיפת

כברשהיות.ללאצה"לעל-ידינוצלהלוד-רמלה,גזר,לת
לבנים,דגליםרמלההניפהבטרםעודביולי,12-11בליל

מידימגדליצדקאתלכבושאלכסנדרוניחטיבתאנשינשלחו
כיבושאתלהשליםהצליחוכוחותינובה.שהחזיקוהעיראקים,

ביולי.ה-12שחרעםממש,שלבהתנגדותשנתקלומבליהכפר
חיל(החי"משאנשילאחרקצרזמןהשחר,עלותעםאולם,

אתשכבשוהיל-שדה),(החי"שאנשיאתהחליפוהמשמר)
תות-משוריינים,בסיועבהתקפת-נגדהעיראקיםפתחוהכפר,
ביותר,קשהשהיתההאויבשלהתקפת-הנגדומטוסים.חים

מגיניבהטרדתהסתפקוהואאחר-הצהריםבשעותנהדפה
מגדל-צדקשלכיבושהבעקבותבלבד.תותחיםבאשהכפר

אתלפנותהעיראקיםהחליטועליה,הנגדהתקפותוהדיפת
חבלנימשפוצצואלכסנדרונילאנשיהובררזהדברראש-העין.

הכפר.בסביבתשלהםהדלקמכליואתהמיםמכוןאתהאויב
בית-המשאבותבהםנוספים,מתקניםמלפוצץאותםלמנועכדי

ביולי13-12בלילפלוגותשתינשלחולירושלים,מיםהמספק
התבררלכפר,אלופלוגותשלהיכנסןעםראש-העין.לכיבוש

אתשיפעילומבליבם,נפשםעודכלממנוברחוהעיראקיםכי
החשוב.בבית-המשאבותידםעלשהוטמןהרבחומר-הנפץ

העי-הצבאהתקומם-הדו"חמספר-שספגהמכותאףעל
הצבאותכיתקווהמתוךהשניה,ההפוגהרעיוןנגדראקי

וכנהמלאהתמיכהועםמשותףפיקודתחת-יוכלוהערביים
אבלומוצלחות.מאוחדותפעולותלבצע-ממשלותיהםשל

עודדולאתקופהבאותהשנתקבלוהצבאייםשהדו"חותמאחר"
העי-ההתנגדותשלמקורהכילאמר,ניתןהקרבות,המשךאת

גרידא".מדינייםמטעמיםדברשללאמיתןנבעראקית

הקרבותתוםועדשניהמהפוגה
כיעדכוחהאתוחיזקההשניהההפוגהאתגםניצלהעיראק
המע-לגדהשנכנסהכוחלעומתארבעהפיהדו"ח,לדבריגדל,
מוגברות,חטיבותארבעבשיאוכללזהכוח1948.במאירבית
כח-תותחים,וסוללתשריוןפלוגתמסופחתמהןאחתשלכל
הכוחמטוסים.כו-20חצי-סדירים,פלשתינאייםגדודיםמישה

חצי-סדי-פלשתינאיים,גדודיםארבעה:הבאבאופןערוךהיה
מוגברותחטיבותשתי;המערביתהגדהשלראשוןבקורים,

האחת-בעתח-המוגברותחטיבותושתי;שניבקועיראקיות
המז-ביבר-הירדןוהשגיההחזית",כ,,עתודתהמשולשבמרכז

עמדה"חזית"מפקדתבראשהכללית".המפקדהכ,,עתודתרחי
הרמט-עמדהכללית"ה"מפקדהבראשואילוא-דין,נורפריק
ובעצמו.בכבודוג'בוריאלדאיבצאלחפריקהעיראקי,כ"ל

העיראקי,ההגנהשרבאמצעות-קשותלוחץהחלדאיבצאלח

נשקלרכישתשתדאגעיראק,ממשלתעל-ואדיאלשאכר
היש-חיל-האוירעםלהתמודדשיוכלומטוסים,ובמיוחדכבד

ממשלתבאויר.מוחלטתשליטהכדיעדהתעצםאשרראלי,
משלחתשלחההיאזה.בכיווןמאמציםאי-אלועשתהעיראק
האמברגואתלבטלהבריטיםאתלשכנעוניסתהלאירופהרכש

אלה,מאמציםאולםהתיכון,למזרחמשלוחי-נשקעלשלהם
לאחרגםכן,עליתרפרי.כלנשאולאהדו"ח,שמוסרכפי

באיטליה,ומטוסים)טנקים(כבדנשקלרכושדרך.שנמצאה
הכספילמצבלבבשים"כיהעיראקי,האוצרמשרדהודיע
משרדהזמנותאתלמלאיכולהואאיןעיראק,שלהחמור
בנשק"...בצורךהואשמכיראףההגנה,

בהתאם-העיראקיהרמטכ"להחליטזו,התפתחותלאור
הכוחותמפקדשהיהמיצפואת,אסמעילרב-אלוףשללעצתו

-הסדיריםערבצבאותלפלישתעדבפלשתינההערביים
לכלמעלשהוא,כמותהעיראקיהצבאבטחוןאתלהעמיד"

כמעטהעיראקישהצבאהיתה,זוהחלטהתוצאתהשיקולים".
1948יוליממחציתהחלכלשהי,תוקפניתבמשימההופעלולא
התנהגותועלמקרובעמדצה"להקוממיות.מלחמתתוםועד
-ביותרהטובהצדעלכמובןאותהוניצלעיראקצבאשל

מעשה,ראשיתהדרום.ובחזיתהצפוןבחזיתהמרכז,בחזית
דהיינוהקטן",המשולש"אתביוליב-25-24צה"לטיהר

הצפונית-לפאתוהסמוכיםואגזים,ג'אבאעין-ראזל,הכפרים
לאחרהעיראקים.החזיקובוהגדול",המשולש"שלמערבית

בצבאמטפל""צה"להחלואילך,באוקטובר15מיוםמכן,
לחץליצורוינסהמקפאונוינועעיראקשצבאמבלימצרים,
המצרים.עללהקלכדישלובאגף

מפלהנוחלמצריםשצבאשעההעיראקים,שלזוהתנהגות
בעולםסערהעוררהביותר,קשותאבידותוסובלמפלהאחר

יותרזהלנושאהקדישהעיראקישהדו"חתימהאיןהערבי.
באשר":בונאמרהשארביןאחר.נושאלכלמאשרעמודים
ולאאצבענקפולאכיעלהערביים,הצבאותנגדלטענות
הריהיהודים,על-ידישהותקףשעההמצריהצבאאתהושיעו

לגביהמצריםעמדתאתולהסבירזהמצבלהבהירההכרחמן
כןפעולותיהם.ותיאוםהערבייםהצבאותביןשיתוף-הפעולה

זה,בשטחשנעשומאמציםהמצריםהכשילוכיצדלבאריש
השידורתחנותשהחלולאחרגםהאחרונות.פעולות-הנגדלפני

בהת-פתחוהיהודיםכיבאוקטובר,המ-17החללהודיע,הזרות

לטובתמתפתחתזוהתקפהוכיהמצרי,הצבאעלעזהקפה
כךעלידיעהכלהעיראקיתהמפקדהקיבלהלא-היהודים

הקי-לקציןפנתההמפקדההמוסמכים.המצרייםמהשלטונות
השמועותכיאמרהלהאולםהסברים,ותבעההמצרישור

שלמצבוכייעןלחשוש,מהאיןוכינכונותאינןהנפוצות
רצון.משביעהמצריהצבא
המונחתותהמכותעלהשמועותביןהבולטותהסתירותלנוכח"

197517ספטמבר246,מערכות""



יצאהמצרים,שלהמנוגדותטענותיהםלביןמצרים,צבאעל
השל-עםלדוןכדילבגדד,באוקטוברב-20העיראקיהרמטכ"ל

הוחלטעיראקבבירתשהתנהלובשיחותהמצב.עלטונות

עוצרישתתפובוברבת-עמון,כינוסבאוקטוברב-26לערוך
מצרים)ממשלתראש(פחהנוקראשיעבדאללה,המלךעיראק,

לבצעהוסכםכינוסבאותובפרשה.הנוגעיםאחריםואישים

כיהוחלטהמצרי.הצבאעלהלחץלהקלתמתואמותפעולות

ועבר-מצריםוצבאותאחתבחזיתיפעלווסוריהעיראקצבאות

הצבאאנשייקבעולמחרתכיגם,סוכםשניה.בחזיתהירדן

הנאספיםהופתעושלמחרתאלאהפעולות,תהילתמועדאת

איןכיהכריזפחהגוקראשיהמצרית.בעמדהשהלמהשינוי

מצריםוכיהקודם,ביוםעליהןשסוכםהפעולותבביצועצורך

התע-חדלהלאזאת,כלאףעלההפוגה.עללשמורמעוניינת

האשמותעיראק.אתולהוקיעהאשמותמלטפולהמצריתמולה

-פלוג'האתכיתרהיהודישהצבאלאחרגםפסקולאאלה

ראשאתלקהירלשגרהעיראקיתהממשלהאתשהניעדבר

בסיכוםהעיראקי.הרמטכ"לעוזרואתההגנהשראתממשלתה,
לק-להעבירהעיראקייםהנציגיםהסכימומצריםעםהשיחות

בדמשק,שנמצאוהעיראקייםה,,פיורי"מטוסישלושתאתהיר
הפעו-בשעתפעולהעמווישתפוהמצרילחיל-האוירשיעורוכדי

העיראקיםהתחייבוכןמפלוג'ה.הנצוריםהכוחותלשחרורלות

לכוחותיצטרפואשרתותחים...וסוללתחי"רגדודלהקצות
אלאפלוג'ה.מעלהמצורלפריצתבבית-לחםיתרכזואשר

להרכיבסירבברבת-עמוןהכללית"ב,,מפקדהמצריםשנציג

להג-מספיקאינוכישסברמשוםהפריצה,לפעולתהכוחאת

עליפקדאישיתהואכילומשנודעביחוד-זומטרהשמת
לבית-לחם.העיראקיהגדודבהעברתוהסתפק-המבצע

מאתהודעההעיראקיההגנהבמשרדנתקבלהםויב"25.12.48
כיבקהיר,העיראקיתהצירותהודיעהלפיההחוץ,משרד

וכיהמצריהצבאעמדותכלעלעזהבהתקפהפתחוהיהודים

בגזרותהיהודיםירותקולאאםפרי,לשאתעלולהההתקפה
נוק-מטעםנמסרהבקהירהעיראקיתלצירותההודעהאחרות.

הכוחותכיהעיראקי,ההגנהמשרדצייןבתשובתופחה.ראשי
שירשהכמהועדשביכולתם,מהכליעשובחזיתהעיראקיים

לת-במקבילהמצרי.הצבאמעלהלחץלהקלתהצבאי,מצבם

תעשהכילמפקדה,הוראותההגנהמשרדהעבירזו,שובה
נציגנועדזולהוראהבהתאםזה.בענייןשביכולתהמהכל

המצריהנציגהמצרן.הקישורקציןעםהעיראקיתהמפקדה

אחתדיביזיההפעלתמחייבהמצריהצבאשלמצבוכיטען,
אפשרותהיתהלאערבצבאותשללמצבםלבבשיםלפחות.
זה".דברלבצע
26ביוםברבת-עמוןערבשליטיכינוסעלהעיראקילדו"ח

שעבדאללהאלאעבר-הירדן,מלךעבדאללהמצטרףבאוקטובר,
-והואהעיראקי,בדו"חבבירורנזכרשאיננונופך,עודמוסיף

ממשלת"ענייןאתגםישיבהבאותההעלהפחהשנוקראשי
שהוקמהממשלההמופתי,שלבראשותוהכל-פלשתינאית",עזה

להבנתבמיוחדחשובזהענייןבספטמבר.ב-23מצריםעל-ידי
ששו""כמהעדלשערנקלשכןמצרים,עםההאשמיםיחסי

לאחרהמוכה,למצריםלסייעהעיראקייםושותפיועבדאללה
לפגועכדיהמופתי,בראשותעזה,ממשלתאתהקימהשזו

לממלכתו...המערביתהגדהאתלספחעבדאללהשלבמאמציו
כביכול,העיראקים,שביצעוהתקפת-הסחהגםכילציין,רצוי

עירא-מיוזמהכתוצאהבאהלא-טירה-רמת-הכובשבגזרת

כתגובהאלא-לרמוזהעיראקיהדו"חשמנסהכפי-קית

כוחותאתשהחליפו(נבעתימחטיבתיחידותשלפשיטהעל
במב-שהשתלבהפשיטהטירה,עלהמרכז)בחייתאלכסנדרוני

3-2בלילרמת-הכובש,בסביבתהעיראקיםמשלטיכיבושצע

1949.בינואר

1הנשקשביתתהסכםעלעיראקחתמהלאמדוע
רמת-הכובש.בגזרתהעיראקימה,,סיוע"נושעולאהמצרים

בפב-ב-24ישראלעםשביתת-נשקהסכםעללחתוםבחרוהם

-ישראלעםדומההסכםעלהתמובעקבותיהם1949.רואר

וסוריהבאפריל),ב)-3עבר-הירדןבמרס),ב)-23לבנון
ביולי)לב)-20

כוחהפעילהאשרערב,מדינותמביןהיחידההיתהעיראק
הסכםעלחתמהלאאךישראל-ערב,במלחמתניכרצבאי

שה-ה,,אידיאולוגיים"לנימוקיםרמזישראל.עםשביתת-נשק

בדבריםלמצואאוליאפשרזו,בדרךלנהוגעיראקאתניעו

הקרבותתקופת":העיראקיתהחקירהועדתדו"חשלהבאים

ומ-התפתחויותגדושההיתההשניהההפוגהתוםעםשהחלה

שלנטייתןגילוייכמומסוכניםכההיולאאלהאךאורעות,
ול-הקיימתבעובדהלהכירהמערכה,אתלסייםערבמדינות

לידילבסוף,הביא,זהפיתרוןשלום.בדרכילפיתרוןהגיע
4מצדהכרה-היהשפירושםשביתת-הנשקהסכמיחתימת
ובמדינת-ישראל".בחלוקהערביותמדינות

עללחתוםצה"לאותהיאלץשמאעיראקחששהזאת,עם
ניתןזהדברערב.מדינותשאראתשאילץכשםשביתת-נשק,

עיראקממשלתלראשהעיראקיההגנהשרשלממכתבוללמוד
החקירהועדתבדו"חכנספחשהובא1949,בינואר29מיום

אויריתעזרהלקבלההכרחעלעומדהואבמכתבהפרלמנטרית.

עיראק.צבאותעלהתקפהשלבמקרההבריטייםמהשלטונות
שהממשלהמאחר":זובסוגיהמפורשותמתבטאעצמוהדו"ח

וסירבההיהודיםעםהמו"מניהולעקרוןאתדחתההעיראקית
האפ-אתזהדברהגבירזה,מעיןבמו"מאותהתייצגשירדן

העומדהכוחבכלהעיראקיהצבאאתיתקיפושהיהודיםשרות
העירא-הממשלהעמדתואתעמדתואתלשנותכדילרשותם,

קית".

שירדןלאחרביחוד-זומעמדההבלחי-נמנעתהתוצאה
יחליטאםהעיראקיהצבאעםפעולהתשתףלאכיהכריזה,

העירא-הכוחותאתלהוציאההחלטההיתההקרבות,אתלחדש

המערבית.הגדהמןקיים

ביבליוגרפיתרשימה

ב9%רשת,~הקוממיותמלחמתתולדותנ
עםבשיתוףות,מערכרמלמשהמאתצפון,מערכות2.

1949.המאוחד,הקיבוץהוצאת
מעתיהקוממיותבמלחמתאלכסגדרוגיחטיבת3

.1959
גולנהחטיבתשלהקרבותדרךושלח,אילןג

ב9%מ"מ,
ב3%מיכת,המצרבהפולשמולגבסתיחטיבת3
עלעיראקיתפרלמנטריתועדהדו"חהפרגוד,מאחורי6.

ב559מערכות,בישראל,המלחמה
הקוממתה,מלחמתעלערביםפרסומיםשלושהאויב,יבעיןד.

1954.מערכות,
נ459ארבל,עבדאללה,שלהנפשתשברן8.
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