
מאיטליההבלתי-לגליתהעלייהלארגון
אטו-לאנרגיההוועדהראשהיהולימים

פרופ-רבים,מתנדביםבידיוסייעומית.

ביןלעתיד.החוץמשרדואנשיסורים
הבריטי,הצבאיוצאיגםהיועוזריו

אסט-בבעיותוהתמחובארגונישהתמצאו

האלו.השורותכותבגםוביניהםרטגיות,
גםחדרהירושליםשלהצבאיתהרשת
הברי-המטהשלביותרהגבוהיםלרבדים

בתל-אביבהש"יולשימושוהעבירהטי,
מפות,מסמכים,שלאדירותכמויות

טבלות,מדריכים,תזכירים,מכתבים,
הזההחומרכילהניח,ישובו/ארגוניות

העבירהכןצה"ל.לארכיוןכברהועבר

סוכניםמפילא(שוטפותידיעותהרשת
צבא-סקירותבקביעותוהפיקה,)!ערבים

הכנותאחרמעקבלאפשרבמגמהיות
שהעסיקנושאא"י,אתלפנותהבריטים

-היישוב.מנהיגיאת

נוצלכיצבהשאלהשנשאלת*מובן
ניכר.סיכוןתוךלעתיםשנאסףהחומר,

באזורהמיםמקורות:שנאסףהחומרבין
אחרוןמבצר"תיקובסיני,סואץתעלת

כשעמדהבריטיםעל-ידישהוכןפלסטין",
תבניות,9421בשנתמצרים,בשערירומל

תחנותשלמחנות,שלביצורים,של
שדותשלמפותנפט,מאגריושלשאיבה
מערכיהתיבון,המזרחרחביבבלתעופה

סקירותעת,באותההבריטיםהכוחות
ביוםשהושגו(ביותרסודיותמודיעין

במרו-שהצטברהידעלאורועה-.פרסומן)

מבחינתכי,לומר,ניתןמאז,השניםצת
שלהצבאיתהחמתנפלהלאהצלחותיה,

הרבהותיקיםמקבילים,מגופיהש"י
הצבאיהמרריעיןאחרות.במדינותיותר,

אחרים,ביוןוגופיהערה"ביטחת"הבריטי,

עקבותעלעלולאמעולםבארץ,שפעלו

הרשתפעילותעלהאישייםזכרונותי
שלתשמ"ג,2,ב"עידן"פורסמוהצבאית

שרדוכן147-134.עמ'בן-צבי",יד"
עותקים(מקוריבריטיצבאיחומרכמויות

אלבשעתוששוגרהחומרשלמיותרים
לעייןמוזמןגלברד"רבת"א).הש"ימטה

אתמחקריולמעןלוודאשיוכלכדיבו
שמרהכיאףהצבאית,הרשתשלקיומה

.שנה.36במשךסודיותהעל

ע

הרשת.

לא;-הקלאסיבמובןבריטיאולטימטוםחורב":"מבצע
כן-ישראלנגדכוחלהפעילאיום

לורךנתנאלראהמהלהביןכדי
מערכות,(הרבהכךבללטרוח

לשכנע,כדי1984(יולי295-294,
אול-הועברלאחורב""שבמבצע
ישראללממשלתבריטיטימטום
מסיני,הנסיגהעללצוותלאלצה
מלחמתקורות"בספרולעייןצריך

ת"א,מסדה,הוצאת(העצמאות"
שהיה506(,עמ'(קבעשבותשי"ח),

לאזוקביעהכזה.אולטימטום
מצאולכןכפשוטהמדויקתהייתה
י"אחלתקןלנחוץעתהאולי
שבמ-חבל,כך,אםדאו.הדיוק
חטאתהזכירלאהאחדוןאמדו

החדששמאמרואלאזו.נעורים
הואההפוך.בכיווןלכתמרחיק
האמ-הדי*לומאטיהנציגעלחולק

ג'יימסימים,באותםבישראלריקני
שה-בזיכרונותיו,שכתבמקדונלד,

לממשלתלהעבירשהצטווהאיגרת
אולטימטוםלמעשההייתהישראל

בשאלההרהרתי":כתבמקדונלד(
לוואשינגטון.בן-גוריוןישובמה

הבריטיותהתביעותאתידחההאם
אולטימ-אלההיומצורתןלבד-
במהלךיבחרהאםאו-טום

עלויצווהפופולאריבלתיהמאוד
מאדמתלסגתהישראלייםהכוחות

האםאינההשאלההרימצרים?").
אותםכלבריטניהבאיומיהתקיימו
לצ-כללבדדךהמצדיקיםהתנאים

ממדינהמסויםתוכןבעלמסרנות
אולטימטום.בשםלרעותהאחת
בסוףבריטניהאיומיכידוע,שכן,

גזיתימרדכי

מסרבצורתנוסחולא1948דצמבר
הבריטיהמסרקלאסי.אולטימטיווי

מישראלתביעהלמשל,כלל,לא
לשעהעדמסיניכוחותיהאתלהסיג

לארה"בבאיגרתהדווקא.מסוימת
:כלהלןאיומהאתבריטניהניסחה
מקווהבריטניה)ממשלת(היא"

להפעילתוכלארה"בשממשלת
היהו-על10(סupon)81השפעתה

צורךיהיהשלאעדכזובצורהדים
שמווו81שו((actionצבאיתבפעולה

מצריםבשטחהבריטייםהכוחותע"י
מצרים.עםשלנולחוזהבהתאם

היהו-ייסוגואםלהבטיחניתןזאת
מלותמצרים".משטחמיידדים

צבאית".פעולה"הן:המפתח
החוץ.במשרדהדיפלומטיםיקית1ומ.
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""י.

Verbale),(Noteמהאיגרתלקוחזהציטוט
האמ-החוץלשרמסרהבריטישהשגריר

בדצמברב-30לאווטרוברטבפועלריקני
לורךלדברימסכימיםאםגם1948*.

היולאישראלעלהבריטייםשהאיומים(
שלוהפורמליהצרבמובנואולטימטום

טענתו,אתלקבלאיןעדייןזה),מונח
צבאית.בפעולהאיימולאשהבריטים

לחלוטין,מפורשוהיהנבללזהאיום

שבהעבירםמשער,לורךלעיל.כמצוטט

לאלישראל,הבריטייםהאיומיםאת
במקוםנקודות.בכמההאמריקניםדייקו

אמצ-ינקטו"שהבריטיםלישראל,למסור

שבחוזההתחייבויותיהםאתלקייםעים"
שהבריטיםלישראל,מסרוהאנגלי-מצרי,

שבאיגרתמתבררוהנהפעולה".יעשו"
פלולה"המליםצירוףהופיעהבריטית
לורך.שלטיעונומתערערבכךצבאית".
לדבריו,:לורךשלבפיונוספתטענה
הבריטיםע"יהופנתהלנסיגההתביעה
לאוכללישראל,לממשלתולאלארה"ב

אתמבקשהבריטיהחוץששרנאמר,
אול-תביעהלהעבירארה"בממשלת

זוטענהגםישראל.לממשלתטימטיווית
הבריטיתהאיגרתראשית,לקבלה.אין

כמצוטטלארה"ב,ברורהפנייהכללה
להביאבדידיפלומטיתלפעוללעיל,

אלמלאגםשנית,מייד.ישראליתלנסיגה
בתוכנההיהדיזו,פסקהבאיגרתהייתה
ובציוןצבאי,בכוחלפעולבאיוםהחמור,

בריטניהעםארה"בליחסיהרסאפשרות
אתלהניעכדיהאיגרת),של2סעיף(

ונמרצת.דחופהלפעולהארה"בממשלת
על-ידישנוצרוהחמורות,בנסיבות

שתילאמריקניםהיוהבריטי,המהלך
מוכ-שאינםלבריטים,להודיע:אפשרויות

מאיימתעודכלישראלנגדלפעולנים
להיעתראוצבאית;בפעולהבריטניה
האמריקניםבחרואילוהבריטית.לפנייה

שה-לומר,היהשאפשריתכןבראשונה,

אםאונברא,ולאהיהלאאולטימטום
עלקרה.לאזהוהריבאבו.נחנקנברא,
שלבפועלהמדינהמזכירשלדעתו

הפנייהאתלדחותכללעלהלאארה"ב
הבריטילשגרירהבטיחהואהבריטית.

הנשיאלידיעתהפנייהאתמיידלהביא

נשלחובלבדספורותשעותכעבורטרומן.

*the0]Relations(ForeignFRUSט.5.),
.vol.1948ע,ק..1703

הדיפלומטיהנציגאלדחופותהנחיות
האמ-הנשיאדעתעלבישראלהאמריקני

הברי-האיומיםעלחזרוההוראותריקני.

הישראלייםהכוחותאם"(בנאמנותטיים

ממשלתתיאלץמצרים,מתחומיייסוגולא
התח-אתלמלאבצעדיםלנקוטבריטניה

מצריםעםשלהלחוזהבהתאםייבויותיה
.)"מ-1936

או(אזהרההוסיפהארה"בממשלת
ש"מעשיםאיום?),אפילוזההיהשמא

עלו-ישראלממשלתשלשקוליםבלתי

מחדשלדון"ואשיעטוןאתלאלץ"לים
שממש-מכאן,ישראל".עםיחסיהבעניין

פרטילהשנמסרוספקשאין(בריטניהלת
שווא-ידעה,האמריקניים)המהלכים

ישראל.עלכבדלחץמפעילהשימטון

עצ-הבריטיותהתעודותמלמדותומה

שפעבידינואיןבישראל?זופרשהעלמן
בלונדון.המצויותהבריטיות,התעודות

עלללמדנוכדיאחדבמסמךאולידיאך
הבריטית.הראייה

היס-תזכיר"מכונהשברשותנוהמסמך

1945"...מאזבפלשתינההמצבעלטורי

שריעבורהוכןשהואבנךחשיבותו

שנערךהדיוןלקראתהבריטיתהממשלה
בקטע.1949בינוארב-17הבריטיבקבינט

מאחר"נאמר:אל-ערישבפרשתהדן

לבוארגעבכללהיקראהיינושעלולים
האנגלי-לחוזהבהתאםמצרים,לעזרת

המל-האווירלחילהנחיותניתנומצרי,

אפשראםסיורים,לבצע(RAF)כותי
לדווחכדיהמצרי,האווירחילעםביחד

באותוהמצב.שלהאמיתיותהעובדותעל
ארה"ב,לממשלתדחוףמסרנשלחזמן

מאודהחמורהמצבעללההודענושבו
עללהשפיעהיהעלולאשרהמתפתח,

האפשרות,ועלהתיכוןהמזרחאזורכל
אתלקייםבקרובלהיקראאנועלוליםכי

מצרים.כלפיהחוזיותהתחייבויותינו
החוץשרסגןהביעזה,מסרעלבהשיבו

להשיגנצליחביהתקווה,אתהאמריקני
זהדברשכןהצבאי,המצבעלאמיןמידע

אתבהפעילוידיואתיחזקהמידע)(
נסיגהלמעןהיהודיםעלארה"בהשפעת

מכןלאחרקצרזמןמצרים...משטח

ישיבתשללפרוטוקולנספחהואהתזכירי'
).ק.)49(.1949בינוארב-17הבריטיתהממשלה
SituationoftheMemorandumHistorical10,

1945.sincePalestineחן

מאודחריףמסרארה"בממשלתשיגרה
שינויאפשרותבדברהיהודיתלממשלה

היהודיתהמדינהאלארה"בשלהיחסכל

מצרים..."משטחהיהודיםייסוגולאאם

מופיעלאהזהבמסמךלהודות:יש

כוחותע"יצבאיתפעולה"המליםצירוף
הבריטית,באיגרתהופיעאשרבריטניה",

הניסוחנמצאובמקומולארה"בשנמסרה
להיקראעלולהשבריטניה(יותרהתמים
החו-התחייבויותיהאתלקייםבקרוב""

שונילהסבירכיצדמצרים).בלפיזיות

ביןהשיחהשלבדו"חמדוקדקעיוןזה?

ברצמברלעסויהבריטילשגרירלאווט
שאללאווטלכך.ההסבראתמספק1948
בריטניהממשלתתהיההאםהשגריראת

אתומלתגברמלתספקלהימנעמובנה
אישלבמדיניותולהמשיךבירדןמתקניה

לאחרשהחלה(ערבלארצותנשקהספקת
ארה"בכשממשלתהראשונה),ההפוגה

בענייןבריטניהממשלתלבקשתתיענה

לנסיגתלהביאכדיישראלעללחץ

הבריטיהשגרירמסיני.צה"לכוחות
בהח-שיתכןהיאהאישיתשדעתוהשיב,

ערבמדינותאתתחמשלאשבריטניהלט
עלממתקפתהתחדלישראל,תרוסןאם

לגבולמעבראלצה"לאתותסיגמצרים
לאולנןנשאל,לאהשגרירהבין-לאומי.

במקרהכימאליו,מובןשהיהמהאמר,
עודלאייםבריטניהתצטרךלאכזה

עללהגנהכוחותיהשלצבאיתבפעולה
מצרים.שטח

נשארלאבוואשינגטוןהשיחהלאחר
הפעילותלתוצאותלחכותאלאלבריטים

הדיפ-מצבםהאמריקנית.הדיפלומאטית

חילא):מאודנוחלהםנראהלומאטי
להמשיךהיהיכולהמלכותיהאוויר
בעידודסיני,מעלסיורטיסותלקיים

למחלקתשנמסרההודעהלאחרארה"ב,
ב)בדצמבר;ב-29ארה"בשלהמדינה
כוחותהפעלתאפשרותבדברהאיום

תקףנשארמ-1936,החוזהלפיבריטיים
ג);ממנוהסתייגולאשהאמריקניםמשום
השפ-מלואאתלהפעילהסכימהארה"ב

לנסיגתלהביאכדיישראלעלעתה
צה"ל.

אילוהשערה:להעלותמותראולי
צה"לכוחותבנסיגתהפרשההסתיימה

בפועלשהסתיימהכפיולאבלבד,ובזה
ע"יהבריטייםהמטוסיםחמשתבהפלת

1985.47ינואר297,מערכות



בינוארבשבעההישראלי,האווירחיל

מפור-מצייניםהתזכירמנסחיהיו,1949

בהפעלתאיימושהםהאיום,אתשות
ישר-נגדבריטניהשלהצבאייםכוחותיה

שלמקומהלשאלח

חלקםאתבמקצתלהבליעטעםראובריטניהשספגההעלבון,אחריאבלאל.
לישראלבריטניהביןהמתיחותבהסלמתעלהנושאהיהוזה-מטוסיהבהפלת

שקרה.למהאחריותםאתולטשטשב-17הבריטיהקבינטשלהיוםסדר
התזכירשכותבייתכן,-1949בינואר

8

הדיוןלסיכוםהערות-דבורהמלחמת

הגבלתיאכן292-3,במערכותבמאמרי,
לעניותיכולתי,שבולתחוםביודעיןעצמי
ליםמשליטיפהולהוסיףלחדשדעתי,

ולמעט-ופרשנויותהשערותשלהגדול
מלחמתשלהמרתקתבפרשה-הידוע
בשאלותמדיוןעצמיהידרתילכןדבורה.

המלחיסיבותשלוהנדושותהמעורפלות

מי-מרום,למלחמתויחסהתיארוכהמה,

הישרא-השבטים)ברית(האמפיקטיונה

חרושת"שלמהותהאוופעולתה,לית
שלהצבאיבהיבטהצטמצמתיהגויים".
מיי-להסיקשיכולתיובמסקנותהמאורע

שגי-הקרקעיהניתוחשיטתשלשומה

המאפייניםקריאת""תוך-בשתי
ה-אילוצילאורהזירה,שלהקרקעיים

המקורות.מןלנוהידועיםוהאמל"חסד"כ
שאלח-שאלותמספרעללענותניסיתי

הצליחהמדועומציבן:חוזראורןנן

הקרבלמקוםסיסראאתלמשוך""דבורה
ברק?לשם"נמשך"הואומדועבחרהשבו

הכני-שער""אתחסמוהמיליציוניוצבאו

מבחינ-כמעט,הבלעדי,-המערביתסה

ולבסיסוהמרדלאזור-סיסראשלתו

מעברהשהיהוהאנושי,הלוגיסטיהמוצק,
שלהראשיתהמיםפרשתשלהמזרחי

מגבלתאתניצלוהישראליםהכינרת.לבין
והחשיבתיתהפיזית-הכנעניתהתלות
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