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רשמית""מדיניתתכנית-אב:מאזגםהיסודמן

אחריומפגרתודמיוןמעוףחסרתנוקשה,שהיא
הופעת;ישראלשלוהמתפתחתהדינמיתמציאותה
שאףכמיתפלשתינאיםוהאקטיביסטיםהעסקנים
משביעהאינהערבמדינותשלהרשמיתהתכנית

בלתי-ולכן(ומרחיקהקיצוניתוסיסמתם.רצונם

המדיניותביןההתאמהחוסר;יותרעודמציאותית)

ואפילו;למעשההלכהלבצעה'היכולתוביןהמוצהרת
התמו-על-אףנשתנו,שלארעיוניים-מדינייםתכנים

חלקשלהיחדשה"התורה(מאזשחלוהעצומותרות
בהאחתפלשתינאיתמדינהבדברהחבלהמארגוני

דתהבדלוללאדמוקרטיבאורחוערביםיהודיםיחיו
הער-לתכניתלמעשה,זהה,היאהאין-ולאומיות

משוםישאלהבכל1939-48(.שלהכרשמית"בית
הרעיונותלמערךממש,חזרהמשוםעתיםרב,דמיון

תקומתערבהמכריעהמאבקשנותשלוהמדיניות
וטראגית,שליליתתופעהזוכשלעצמה,הפדינה.

כל-ערבי-חדשערבידורשיתמודדעדכיברורשכן

החדשההמציאותעם-כאחדוערבי-פלשתינאי

קונסטרוקטיבייםרעיונותשיצמחועדשנתהוותה,

הערבי,בצדגםודו-קיוםשלוםשלבפתרוןאמתורצון

מו-להארתישראלי-ערבי,להסדרתקוהאיןאזעד

הכוחותולשחרורהעמיםשנישכםמעלהסכסוךעקת
מבחינתאולםובניה*קדמה.למאמציבהםהטמונים

השינוי,במיעוטישולהביןללמודוהמאמץהעיון

עידודמשנההקונסטלציותבדמיוןהדפוסים,בנוקשות

אותןשלובלקחיםבמערכותלעיוןהעבר,ללמידת

והכרעה.מאבקשנות

ושהלןדברינתפרסמומאזעברושניםמעשרלמעלה

המאבקשלקוי-היסודאתלסכםניסיוןבמסגרת
בינתייםארץ-ישראל*גורלעלההכרעהלקראתהערבי

חוק-בפניונפתחובנושא,רבהמחקרעבודתנעשתה

המעצמותשלהן-וארכיוניםתיקיםמסמכים,רים
שלאמהם(ערבייםואישיםגופיםשלוהןהראשיות

ידיע-ששת-הימים).מלחמתשלבעקבותיהמרצונם,

מדיניות,וקויחשובים,גםרביםבפרטיםנתעשרהתנו

ושםפה,הוארוטקטייםומהלכיםאסטרטגיותמגמות

חדשה.מזוית-ראיהאוחדשבאור
שב-והמסכםהכלליהתיאורכידומניאף-עורפי-כן

לתקנוראיתיולאעומד,בעינושניםמלפנימאמרי

זמןבקרבתשנכתבושדבריםמה.גם-בולשנותאו

לאחרלשנותםשלאהראוימןהמתואריםלמאורעות

מכן.
המאבקעלשעברוהיסטוריהשנותיתר-עליכן,

מקוי-אחדיםכיאישרו1948מאזהערבי-ישראלי

נשתנולאהערביתההיערכותשלהעיקרייםהאופי

ב"כשת/31962חוברתי"בכרךהחדש"המורח"מתוך*

מלחמתםארץ-ישראל,שלהמדיניעתידהעלהערביהמאבק
המדיני,וחזונותכניותיוובמעוףהיהודיבישובהערביםשל
העולם.מלחמתשלהראשונותבשנתיים-שלושרדומיםהיו

מוכרת,לאומיתמנהיגותללאנתוניםהיוארץ-ישראלערביי
עצוריםוהשניההראשונההשורהמןעסקניםשלכשמאות
39--1936שנותשלהגרילהכשמרידתבגולה,אוואסורים,

הנתוניםוהאנגלים,(האחרוניםבהבהוביהודועכתלוחשת

יותרתקיפהבידולחסלהלדכאהמוכניםמלחמה,שלבמצב

בעירהערביוכשהציבורלמלחמה),שקדמובשניםמשגילו

כוחותושלהבריטיםשלממהלומותיהםדםשותתובכפר

ממכותיויותרועודביניהם,השיתוףבשנותהיהודיתההגנה

היההארצישראליהערביהציבורהפנימי.הערביהטרורשל

קפואי-הציבוריים-המדינייםוחייותשוש-כוח,אלובשנים

אתלנצלניסיוןשוםנעשהשלאשכמעטכךכדיעדאדישות
לעסקניםהעניקובריטניהשמדינאיהחשובהמדיניהיתרון

מלחמהניהלובריטיםשחייליםשעהבאותהממש(הערבים

שלהלבןהספרהוא-הערביות)הכנופיותבשרידיחרמהעד
בלחשושם,פההשמיעוערביםעסקניםאמנםי1939מאי

כיהבנהשלרמזהלבן,לספרהסכמהשלמלהובזהירות,

ואוליהיעיל,האמצעיאתהבריטיםלהםהגישוזובתעודהאכן

197323מאי230,מערכות""



לאובגלויבפומביאולם-הגוברהיהודיהכוחכנגדהיחיד,
בארץ-ישראל.הערביםמנהיגימביןאישבכךהודה
חשובותבבעיותהיועסוקיםלארצותיהםערבמדינאיואילו
42---1939,אלו,שנתיים-שלושהןלבשרם.יותרוקרובותיותר
מיזהירה-ריאליסטית:התבוננותושלצפיהשלשניםהיו

מדינאיעםלהתדייןטעםמההעולמי.במאבק-הענקיםינצח
שעריאלצועדיםרומלכשקלגסיהציונים,עםולהתנצחלונדון
כשמטוסיםבאלכסנדריה,נשמעתותחיהםורעםקהיר

האחרון,לזינוקמוכניםבסוריה,חוניםואיטלקייםגרמניים
היהנראההןבבגדאד.שולטיםה,,ציר"שלוכשבעלי-בריתו

ארץ-ישראל"ו,,בעייתקוםללאהתמוטטהבריטניהכיבעליל

על-ידיביותר,סופיפתרוןחיש-מהר,ותיפתרמעטעוד
ושליחיו.היטלר
עיראקשלמפלתה;הבריתכוחותבידיולבנוןסוריהכיבוש

הנחשולעצירת;המשטר-הבריטישלושובוהפרו-גרמנית
לצפון-הבריתכוחותשלפלישתם;באל-עלמייןהגרמני
אתשינו-אפריקהמיבשתה,,ציר"חילותוטאטואאפריקה
המדי-הפעילותשלחידושהלידיוהביאושינויתכליתהמצב
ארץ-ישראל.שלגורלהעלהמרהמאבקחידושלידינית,

הןוכיבמלחמהינצחובעלות-הבריתכימעתההיהברורשכן
והפתרונותהסדריםאתכולוהעולםעלסיומה,עםיטילו,

מפתשלדמותהיעצבוהןכיהיהברור;להןהרצויים
צרה,בעתלהןשעמדולמילידידיהןחסדיגמלוהעולם,
להידבר,ישאיפוא,ועמן,ידידיהןואויביאויביהןוייענשו

והפתרון.הדיןיוםלקראת-והבנההסכםלידילהגיעעמן
המדי-הפעילותושלהארץגורלעלהמאבקשלהידושםעם
במידהוהמשקל,והיוזמהההנהגהעובריםהדגש,עוברנית

המדינותלידיהארץ-ישראליםהעסקניםמידיוהולכת,גוברת
הגוברתוהתערבותםהתעניינותםשלזהתהליךהערביות.

נמשךבארץ-ישראלבנעשההערביותהארצותמדינאישל
לפחותאוהבריטיםשלתמיכתםבליולא-1936משנתעוד

הסורייםהלאומייםאמנםהיו1936עדגםהאוהדת.סובלנותם
גםמה(ולגורלם.ארץ-ישראלערביישללתנועתםקרובים
אךהגדולה),הסוריתממולדתםחלקבארץ-ישראלשראו

עיראק,מצרים,-והעצמאיות-למחצההעצמאיותערבמדינות
ענייןלאובוודאיעניין,הרבהגילולא-תימןסעודיה,
בסיום1936באוקטוברערבמלכישלהתערבותםרשמי.
שלההתגברותראשיתהיא1936מאורעותשלהראשוןהשלב

בישובמלחמלםארץ-ישראל,בערבייתמיכתםהתעניינותם,
בפברוארבהצלחההוכתרהזומגמהובשאיפותיו.היהודי
ולועידהלדיוןהראשונההפעםזוהבריטיםכשהזמינו1939,
שלובעלי-דעהכדובריםארץ-ישראל,שלבעתידגורלהעל

להת-לשיאו,מגיעהתהליךערב.מדינותנציגיאתהערבים,
ערב-ישראל,ובמלחמת1945-48בשניםהמלאה,פתחותו

בתמיכהבהתעניינות,עודמסתפקותאינןערבכשמדינות
ובכך-והיוזמהההנהגהאתלידןנוטלותאלאובאהדה,

הארץ.ערביישללמאבקם-ההיסטוריתהאחריותאת
היווהעצמאיות-למחצההעצמאיותהערביותהממשלותבידי
ולכלכלוהמאבקאתלנהלוהטכנייםהמעשייםהאמצעיםעתה
;וכספיםתקציבים;ותעמולהדיפלומטיהמדינה,מנגנוני-

:אחרוןובחשבוןדברשלובסופויומדיניכלכלילחץאמצעי
לקלףפרט-המדינייםהקלפיםכלהיובידןצבא.כוחות

חיים-מלזמתלהילחםהנכונות:והמכריעהאחרוןהמדיני

האומה.טל'כוחהכלאתעליוןמלחמתילמאמץלגייסומוות,
ארץ-ישראלערביייכלולאדברשלשבסופוהוא,פלאלא

מפלתםתהליךשברונם,שאופןאף(היהודיהכוחבפנילעמוד
ההכרעהבשעתראשוןמגעעםהמוחלטתוהתפוררותם

הטר-האנושית).בהיסטוריהיחיד-במינופרקבוודאימהווים
היושבידןאלה,-ערבשמדינותהיתההערביתגדיה

בלתי-מדיניותניהלו-והיכולתוההנהגההכוחלמעשה
מוכ-היולאמהד-גיסאובלחי-רציונלית:קונסטרוקטיבית

בונה,הצעהשוםהעלולאפתרון-של-פשרה,לשוםנות
ובכוחוברצונובמצבו,התחשבותשוםגילולאמתונה-יותר,

אליםלמאבקעצמןהכינולאמאידך-גיסאאך;היריבשל
במידהלפשרה.היחידההברירההאחרונה,בשורהשהוא,

ארץ-ערביישלמנהיגיהםהשפעתזוהיתהלא-מועטת
קונסטרוק-מחשבהמלהעלותערבמדינאיאתשמנעהישראל,
היתהמכךיותרעודאולםפשרות.ולהציעיותרטיבית

ביןובלחי-מודעתמוזרההפרדהאותהשלתוצאהבוודאיזו
להמסכימיםשהכלהמקובלת,והמליצהההצהרהעולם

חלההצהרהאותהשאיןהמעשהעולםוביןולחוץ,מהשפה
שלהציבורחייבכלהשניכחוטהעוברתהפרדה-כללעליו

מאבקעלוחגיגיותרמותהצהרותאותן:ןלארצותיהםהערבים
ומאתייםערביםמיליוןארבעיםעלהאחרונה,טיפת-הדםעד

עלארץ-ישראל,ערביישללעזרתםשיחושומוסלמיםמיליון
מדינותעלמוחלטכלכליוחרםהנפטבארותכלהריסת
נועדואלוכל-יהודיתמדינהלהקמתידןיתנואםהמערב

סמלי-לשימושאלאהלכה-למעשה,לביצועלאמלכתחילה

שלברשתןערבמדינאינלכדוההכרעהבשעתאולםמסוגנן.
ונסיגה-המסוגננותהצהרותיהםשלהסמליות,מליצותיהן

נתבעוכברהימיםאותםשלערבמדינאיואמנם,היתה.לא
הובילושאליוהמשבר-ללא-מוצאחטאעלההיסטוריהלדין

מלא,מחירחטאיהםעלשילמוכברומרביתם-עמיהם
שנגוזוהמדיניועולמםוחברתםמשטרםובחייבחייהם
עוד.ואינם

ההנהגהעלמאבק

ציבורחיישלהראשוניםהרחשים1943,בשנתמשנתעוררו,
עסקניםמשהרגישוארץ-ישראל,ערבייבקרבמתחדשים
הגיעהוכיהוכרעהעולמיתהמלחמהגורלכיוזריזיםפיקחים
התביעותאתמעתהלוולהגישהמנצחאללהצטרףהשעה
בעובדהמיידנתקלו-שאחרי-המלחמהההסדריוםלקראת

מנהיגותבלאשרויהיהבארץ-ישראלהערביהציבורכי
נאמנה.נציגותבלאמוסמך,דוברבלאומוכרת,מאורגנת

ביןקואליציהמעיןשהיה1936,שלהעליוןהערביהוועד
וביןירושליםשלהמופתיבראשותה,,חוסייניים"היסודות
עודנתפוררנשאשיבי,ראגבבהנהגתה"אופוזיציה"יסודות
בשלואחר-כךפנימיים,סכסוכיםבשלקודם-1937בשנת
שבגולההוועדחבריאמנםהמנדט.שלטונותעל-ידידיכויי
שםלהקים1938-39בשנתהצליחוואףבדמשקלקיימוניסו

אך;הצבאיתהפעולהחוטיאתלפחותבידיהולרכזמפקדה
בשדהמקום,מכלמהר.חישנתפוררואלההנהגהשרידיגם

זההנהגהללאעתהשרוייםארץ-ישראלערבייהיוהמדיני
1937.מאזשניםשש

א



כלכלייםמחוגיםיצאהחדשההנהגהלהקמתהראשונההיוזמה
משוםהן-הערבית"האומהבנק"המסחר,לשכות-

שלוהמסחרייםהכלכלייםהאינטרסיםהגנתלמעןשפעולה
והחשוביםהראשוניםהצרכיםמןהיתהארץ-ישראלערביי

למעשההיואלהוכלכלהמסחרשארגונימשוםוהןשנתעוררו,
אליהםקיימים.שנשארוהיחידיםוההנהגההארגוןגרעיני
שלוחסידיהנאמניהמחוגשלאמדינייםעסקניםהצטרפו
ה,,אופוזיציה"מחוגלאגםולמעשההחוסיינית,ההנהגה

חזרולאשובהנשאשיבים""(השלושיםשנותשלהנשאשיבית
פרישתועםליחםונסכוחםשתששדומה;פעילחלקליטול
המעשהאיששהיה-פרחירצחעםהמזדקן,ראגבשל

אכזבתםועם1941,בנובמברבבגדאד,-המבצעתוהזרוע
1938-39בשנתלידםמסרושלאהמנדטשלטונותעלהמרה

לשיתוףהיחלצותםעל-אףוהבלעדית,המוחלטתההנהגהאת
החוסייניות).בכנופיותולמלחמההשלטונותעםפעולה
בהתנגדותמיידנתקלוחדשההנהגהלהקמתהיוזמהניצני

התנגדותה,,חוסייניים".החוגיםשרידישלועיקשתנמרצת
ביוזמיוסיעתיאישיאי-אמוןמתוךבמידת-מהנבעהזו

שלטונותעםקנוניהעשושאלהומהחשדהחדשהההצעה
מוכרתערביתנציגותבהקמתמעונייניםושהבריטיםהמנדט
במדיניותלהמשיךחייבתהצרופההערביתשהלאומיותבעוד
נבעהבעיקרהאולם;אי-שיתוף-פעולהשלסביל,מרישל

,:הגולההחוסייניתלמנהיגותנאמנותמחוךההתנגדות
אתלידיהיןותיטולתחזורשובהשעםהרגשהמתוך
בהעדרה,שתמך,לאישלואויואז(הערביהציבורהנהגת

לחרוץאיןחשובים,צעדיםלנקוטאיןובהעדרה,)"!במתנגדיה
מדיניות.בשאלותלשאת-ולתתאיןוערבייה,הארץגורלאת

ומוסמכת,מוסכמתאחידהנציגותבהקמתהיהשהמדוברוכיוון
אתהכשילההערביבציבורניכרחלקשלזוהתנגדותוהרי

סרקבויכוח1943-44שנתיצאהכךביצועה.ומנעההתכנית
אתעוררההואהויכוחאולםהנהגה.להקיםובנסיונות-נפל

וארגוניותמדיניותבבעיותהתעניינותליתרהמשכיליםחוגי
החוגיםאףציבורית.פעילותשלחידושהראשיתלידיוהביא

בעודהנהגהבשוםלהשתתףאבושיאהגםהתוסייניים,
מעשה,אפסכדיעדהצדמןלעמודיכלולאבגולה,ראשיהם
מפלגתם.ארגוןאתחידשו1944ובמאי

מדיניותןבמערכותערב,למדינותגםכיונתבררהלךבינתיים
תהיהארץ-ישראלשלערביידרושואףרצויהיההגבוהה,
מצרים,ממשלתראששניהלמכינותשיחותמוסמכת.נציגות
הער-המדינותשארראשיעם1943-44בשנתנחאס,מוצטפא

האחדות"בדברפדראטיבי,כל-ערביגוףהקמתבדברביות
באוק-באלכסנדריהמכינה"ועידה"לכינוסהביאוהערבית",

אתועיבדההערביתהליגהאתשהולידההיא-1944טובר
היהמובניםמדינייםמטעמיםחוקתה.שלהראשונההטיוטה

שבארץהערביםהעסקניםרובשללדעתםגםמאוד,חשובזה
ארץ-ישראלערבייכיערב,מדינותראשישללדעתםוגם
מאמ-איפוא,נתחדשו,הזאת.המכינהבוועידהמיוצגיםיהיו
מאמציםמשנכשלומוסמכת.משלחתעלהסכםלידילהגיעצים
הכלעלומקובלבלתי-מפלגתיאחד,אישלשגרהוסכםאלה,
ערביישללנציג-יחידלזמן-מהאל-עלמימוסאנתמנהוכך

הארץ.
ארץ-ישראלערביישעהאותהשמילאוהעלובהתפקיד

מדינותשנטלוהגובר-והולךוהחלקוהמסוכסכים,המפולגים
בחוקתבבירורבולטיםהארץ,גורלעלהמאבקבניהולערב

מועצתכיבפשטותנאמרבה1945,מרסשלהערביתהליגה
בעבו-קבעשישתתףארץ-ישראל,לערביינציגתמנההליגה

משהלךימים,לאורךהדעתאתהניחלאזההסדר4.דתה
מקובלעודהיהלאיחיד,כנציגאל-עלמי,מוסאכיונתברר

עלויכוח-תמידוכיהארץערבייביןוהחוגיםהסיעותכלעל
שעהאותהשורותיהם.אתופילגהוסיףופעולותיואישיותו

מביןרביםהשכנות,לארצותלפחותאולארץ,חוזריםהחלו
מהסתייגותםיוצאיםאיפוא,החלו,החוסיינייםהחוגיםהגולים.
הארז.ערביישלהעליונהבהנהגההשתתפותעלודנים

לידילהגיעהארץעסקנישלהנסיונותכלונכשלומשחזרו
1945בנובמבר:הערביתהליגההתערבהשובביניהםהסכם
מרדםג'מילבראשותערביםאישיםשלמשלחתבארץביקרה
ביןתיווכהוזוהליגה,מועצתראשיושבאזשהיההסורי,
עליוןערביועדשהוקםעדהאישיםאתושידלההסיעות
מאזהראשונהבפעםהסיעות,ביןקואליציהשוב-מחודש
1936-37.5

ברודסיה,ממאסרואל-חוסייניג'מאלשוחרר1945בנובמבר
כחודש1946.בפברוארלארץחזרערבבארצותמסעואחרי
הרחבת""עלומקורביו,עצמודעתעלהודיע,שובואחרי

ורובכוח-הכרעהשתיתןבצורהוזאת-העליוןהערביהוועד
קיבלולאהחומייניםמתנגדיהוא.ובידיוהחומייניםבידיברור

עליונה"ערביתחוית"והקימופרשואלאזושרירותהחלטת

שלדיוניהבשעתודווקא-הפילוגונתגלעחזרכךמשלהם.
ההכרעהכיהכלהרגישועתהאנגלו-אמריקנית,החקירהועדת

-להתערבהערביתהליגהנאלצהשובובאה.ממשמשת

אותיווךשלהסוואהללאוחותכת,ברורהבצורהוהפעם
הודיעה1946,ביוניבבלואדןבמושבההליגה,מועצתשידול.

מינויועלהעליונההחזיתוביטולהעליוןהוועדפיזורעל
חאג'ובנשיאותחבריםחמישהבןחדש,עליוןערביועד
ביונילמזרחחזרבאירופה,ממעצרשברח(אל-חוסייניאמין
1947בינוארפארוק).המלךשלכאורחובקאהירוישב1946
חברים.חמישהעודלעצמוהזההעליוןהוועדסיפח

הנהגתשלוטבעהצביונהשקבעהואבלודאןשלהסידור
חאג'וההכרעה:המאבקימילקראתבארץ-ישראלהערבים

אתלידיוונטלחזרלשעבר,המופתיאל-חוסייני,אמין
הקיצו-הסיעההערבית;הליגהבאישורהעליונה,המנהיגות

פתרון-של-פשרה,בכללדוןאףהמסרבתוהנוקשה,נית

והתובעתארץ-ישראליהודישלבקיומםאףלהכירהממאנת
העולםלבעללהתקבלשהואכלסיכוילושאיןפתרון""אך
אתמעתההקובעתהיא-הכוחותיחסילאורלהתגשםאו
הארץערבייאיןשובאמנם,הארץ.ערביישלהפעולהקו

עצמם,בכוחלמאבקולהיחלץשורותיהםלערוךמסוגלים
הןערב,מדינותיהיוהערבית,הליגהתהיהמעתהאלא

זו,ליגהברם,והמחליטותיהפועלותוהמכניסות,המביאות
למופתיהשרביטבמסרההארץ,ערבייהנהגתאתבהקימה

לתיאוםדאגהלא-לפעולתוהאמצעיםאתלוובהמציאה
אח-מדיניותלנהוגמקורביוואתאותוחייבהלאהמדיניות,

לבסוףהתנקמהזושניותגםאכן,לה..הנראהלפיראית
שלפעולותיותהוםאלערבמדינותאתגררהשכןבבעליה,
הכוחותאתוהדריכוכיוונוהאחראייםהמדינאיםלא:המופתי

197525מאי230,ממרכות-"



הבלחי-סדיריםהכוחותאלאוקיימו,שהקימוהבלחי-סדירים

המדינות.ואתהצבאותאתאחריהםגררו

הקרקע"גאולת"

הקמההיהודיםבמדינתהערביהמאבקשלהאחרוניםבשלביו
תשומת-לבלהקדישבארץהערביםמנהיגיההלולתחיה

בצדמעשי-בניהשללנסיונותואףכלכליתלמלחמהגוברת
ממפעלוכוחועיקראתשאבהעבריהישובכיבהבינםהערבי,

כוח-הערביתלאוכלוסיהלהעניקוברצותםהקונסטרוקטיבי
היהודי.לישובשישווהעצמיעמידה
מכירתםלמנועהניסיוןהערבים,שלקרקעותיהםעלההגנה

הידושעםב-1943-44,זהבמלחמהראשימכשירהיוליהודים,
חידשההארץ,ערבייבקרבהמדיניים-הציבורייםהחיים

שעשתהקבוצהאותהלמעשה-יוזמיםשלקבוצהוהקימה
האומה"קופת"בשםמוסד-חדשההנהגהתקמחלמעןגם

קרקעכלשיקנהעל-ידיערביותקרקעותלגאול""שנועד
מהל-הןזהלמוסדלובאוכספיולרכשה.עומדיםשיה.ודים

הערבית")האומהבנק"בעיקרעמדמאחוריו(בנקאיותוואות

האומה"קופת"פעלהלאלמעשההציבור.מהתרמתוהן
:הציוניהמפעלעםהישגיהאתמשויםאםבעיקרגדולות,
הישובשלהתמוטטותועדהמחודש,קיומהשנותבארבע
שונות,אומדנותלפיורכשה,לא"יכ-100,000אספההערבי,
רעיונית-מבחינהיותרהצליחההקופהאולםדונם.כ-15,000
ההכרהאתהכללנחלתהפךהמתמידתעמולתהמסע:ציבורית
שהפרמיכלכבוגדוהכתיםליהודיםקרקעותלמכורשאסור

מכווניהיססולאהרעיוןשלתוקפולחיזוקהזהלאומיצו
מעשיוכמהוכמההאישי,הטרורנשקאתגםלהפעילהקופה
לחשבונם.נזקפורצח

אחתסיעהשלכתפיהעלנישאההאומה"ש"קופתמאחר
יתעוררמהרהשעדהיהטבעיהערביםעסקנימביןבלבד
הקופהלעסקניחוסיינייםהוגיםשלהתנגדותםפולמוס.סביבה

העזלאאיששכןסמויה,מלכתחילההיתהפעולתםולשיטות
אולםכליו;ונושאיהקרקעותגאולתרעיוןגידבגלוילדבר
ריבגםפרץב-1945-46וההנהגההנציגותעללמאבקבקשר

בגלוי.זה
ובראשםיריבים,חפיםהציבוקוהתהאומה""שלרייוגהכנגד
איןהקונסטרוקטיבי".המפעל"רעיוןאתאל-עלמי,מוסה

הצלתועל-ידיהאלוהאדמותכלאתתונקלאמרו,אפשרות,
הקרקעותבעייתתירפאלאכן;הבעיהתיפתרלאבלבדחלק

ישאלאוהחיצוניות,השטחיותבתופעותיהטיפולעל-ידי
הערביהמשקשלוביסוסוחיזוקועל-ידי-מיסודהלפתרה
ההקלאית-רמתווהעלאתהערביהכפרפיחוחעל-ידיהכפרי,
לבטחישכוןאםז;הפלאתשלוהחינוכית-מוסריתכלכלית
לאאזכיהמפותחת,אדמתועליציבמשקבעלבריאפלאת
הקונס-המפעל"תכניתליהודים.זואדמתולמכורעודירצה

1945.באוגוסטברביםפורסמהעלמישלטרוקטיבי"
הקונס-המפעל"וביןהאומה"קופת"ביןוממושךחריףמאבק

המפעליםמןאחדכלמאחוריבלתי-נמנע.היהטרוקטיבי"
אהדתםעלהתחרושניהם;ויריביםמתחריםחוגיםעמרו

;מאלושתנבעעמדת-הכוחועלהארץ,ערביישלותרומתם
שהרוחותבשעהבדיוקחלעלמישלהיריבההתכניתפרסום

שלייצוגםבעייתעלנטושהוהמערכהממילאסוערותהיו

שנימכל,ויותרהערבית.האחדותבוועידתהארץערביי
המדיניתהכספית,בתמיכההיותלוייםיחדגםהמפעלים
בשדהזה,בשטחגםאומר,הוהערב.מדינותשלוהמוסרית

ארץ-ישראלערבייעמדווהקונסטרוקטיבי,המעשיהעמל

מקאהירשתבואלגאולהמייחליםכשהםאוניםחסרילמעשה
וההנ-ההכרעהאיפוא,היו,זהבשטחגם;ומבגדאדומדמשק

הארץ.ערבייבידיולאערבמדינותבידיהגה
ארץ-ערביישלקרקעםגאולת""בדברומחשבותתכניות
בצורותנדונוהחברתית,רמתםוהעלאתמשקםפיתוחישראל,
הוועידה"מןהחלהערביתהליגהשלבמוסדותיהשונות

שהוגשואחרי1944.באוקטוברהערבית",לאחדותהמכינה
המלצותעםנפרדיםדו"חותשניב-1946,הליגה,למועצת
בנק-קרקעותהקמתעלהמועצההחליטהוסותרות,שונות

)1,000,000הונוואףרגילמסחריאשראיכבנקשיפעלכל-ערבי,
שממשלותאלא-בציבורמניותהפצתעל-ידייגויסלי"מ)
ויערבולי"מ000"25בסךרזרבהקרנותלבנקיעניקוערב

כדיןנרשםכזהבנק5%.שלשנתיתלרביתשניםעשרלמשך
הער-לבנקיםרובן-מיידנמכרומניותיוב-1947,במצרים

עללהשפיעכמובן,עוד,הספיקלאהבנקהגדולים.ביים
הערביהאיכראתלחזקאוארץ-ישראל"בעיית"שלפתרונה

במידהפעולותיו,היהודייבישובבמלחמתוהארץ-ישראלי
ישראל-ערבמלחמתאחריאלאהחלולאפעולות,שהיו
לפליטים.ולסיועלעזהירדן,לממלכתוכוונו
ערבשמדינותהעזרהצורתעלאלהדיוניםנמשכיםבעוד
הכפריהמשקולשיקוםהקרקע"גאולת"למאמץלהגישיוכלו
ערביתממשלהאותהבכךהסתפקהלאארץ-ישראל,ערביישל

בכללו,היהודי-ערביבמאבקביותרוהנמרצתהפעילהשהיתה
חדישהצורהזהלמאבקלשוותהמדיניבשטחגםושניסתה

1946בינוארעודעיראק.ממשלתהיא-יותרומציאותית
החל-שלממסגרתשחרגההיחידההיא-זוממשלההעניקה

שלסיועעלמישלהקונסטרוקטיבילמפעלו-והכרזותטות
בכספים."לירות100,000עודהוסיפהב-1947;לירות150,000

מלחמת;ג'ניןבסביבותשטח-קרקעלרכושהמפעלהחלאלה
כפר-לדוגמההקמתלקראתלהכנותקץשמהישראל-ערב

להקיםניסהאל-עלמימוסה(והשבחהשיקוםעבודותושאר
מוסדות1949,משנתהחלהעיראקיים,הכספיםבשארית
ולדוגמהלפיתוחילדי-פליטים,לשיקוםפליטים,שלליישובם

הירדן).לממלכתשנספחבשטחיריחו,בסביבות-
התומכותערבמדינותואיחרוהארץ,ערבייאיחרוכןכיהנה
היהודיבישובהמדיניתמלחמתםאתלהשליםבנסיונםבהם,

אםספקהיהממילאארוכת-נשימה.כלכליתמלחמהעל-ידי
מאמץלגייסנכונותםהבונה,כוחםלערביםלהםיעמדואמנם
סיעהרעהו,עםאישפעולהלשתףיכולתםהציבור,למען

מעוףחדשה,גישהדרושיםכיהרעיוןמקום,מכלרעותה.עם
וביחודהערבי,העםאתולהזקולשקםלהבריאישכיחדש,
מדינילניצחוןלקוותיהיהשאפשרלפגיהערבי,הפלאתאת
שלקטנהקבוצהושלאל-עלמי,מוסהשלנחלתםנשאר-

והע-רעיוןבאותוהודושהכלאףסביבו,שהתאגדוצעירים

הןהרשמית,המנהיגותנשארהלמעשההריגס,עללוהו
המקו-לשיטותרתוקהערב,במדינותוהןהארץערבייבקרב

שנת-בנוסחאותדביקותשלמדיני-גרידא,מאבקשלבלות

9.מתוכנןרוקנו
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חרם

היוהערביהכפרולשיקוםהקרקעות"ל"גאולתהמאמציםאם
המלחמהאלכיהגוברתההכרהשלהחיוביהצדבבחינת
צדההריכלכלית,מלחמהלהילוותחייבתהמדיניתהערבית
הערבי.םרחבהתגבשכלכליתמלחמהאותהשלהשלילי
הציו-"שלותוצרתםמהורותיהםמקנייתלהימנעשישהרעיון
בשירו-שימושמכלוכןלהם,אספקהממכירתאףואולינים",
למכורשלאהלאומילצושבדומהאלאהיה.הדשלא-תיהם

בועמדומעטיםאךבקדושתוהודושהכלליהודים,אדמות
השלושיםבשנותנחלוה,לאהחרםבשדהגםלמעשה,הלכה

ארץ-ישראליהודישלתוצרתםלדיבור.מעשהוהארבעים,

לא;להיצאוומוניטיןהערביבשוקומקובלתהיתהטובה
הישובשלבתי-החוליםהשיניים,רופאיהרופאים,שכןכל

וכלהוראשי-הממשלותממלכיםהחלרכים,שערביםהיהודי,
ולהשתמשלעזרתםלקרואהרבופשוטי-עם,ובבדויםבפלאחים
עלמקובלהיההיהודיעורך-הדיןשלשירותו;בשירותם

תוצרתשלמכירתהמניעת;משפטיתלהגנההנזקקהערבי
וריקה-חסודהססמהאלאהיתהלאארץ-ישראלליהודיערבית

ההכנסהשלהעיקרייםהמקורותאחדזההיההן-מתוכן
ארץ-ישראל.ערביישלהלאומית

וההנהגהוהביצועהיוזמהבהכרח,איפוא,עברו,זהבשדהגם
ביצועוהיהארץ-ישראלערביילגביאכן,;ערבמדינותלידי

הצי-ובמצפונםהעצמיתהלאומיתבמשמעתםתלויחרםשל
שלהפיתויעלהתגברכדיעדחזקיםהיולאואלה-בורי
היהלאטרורמעשיומקצת(נורמלייםומסחרכלכלהחיי
לרשותןהרילאומית);משמעתשלמקומהלמלאכדיבהם
מכסשוטריגבול,ושומרימשטרהעמדוערבמדינותשל

אפשרשבעזרתםוכפיה,משפטמנגנוניפיקוח,ושלטונות
לאהעצמיהאינטרסמבחינתגם;כלכליחרםלהטילהיה
היהודיתארץ-ישראלעםושירותוכלכלהמסחרקשריהיו

הארץ.לערבייחיונייםשהיוכשםערבלמדינותחיוניים
להטילהערביתהליגהמועצתאיפוא,החליטה,1945בדצמבר

ארץ-ישראל,ערביילגביבארץ.היהודיהישובעלמוחלטחרם

במלואוהחרםצובוצעלא1948,שלהמוחלטהניתוקעד
כגון(חורים""נשארוערבמדינותלגביגםחומרתו.ובכל

באמצעותסמויים-ומוסויםקשריםעברית,תוצרתהסוואת
החרםהחלטתהוצאהלגביהןאולםוכיו"ב).אחרות,ארצות

כלשלמוחלטניתוקלידיאט-אטוהביאהלפועלבדרך-כלל
וביןישראל,מדינתואחר-כךהעברי,הישובביןהקשרים
החרםלביצועותקנותחוקיםנחקקו1946בשנתערב.ארצות

אלותקנותשאיןאחר-כךומשנתברר;ערבמדינותבכל
ופירטו,ערבמחוקקיהוסיפוהצורך,דיומחמירותמדוייקות

השנים.במשךוהחמירוהוסיפו

החרםשלהכלכליותתוצאותיואתלהעריךהמקוםכאןלא
"1;עצמןערבלארצותרבכלכלינזקשהביאספקאיןהערבי.

ניפוקוישראל,מדינתואחר-כךארץ-ישראליהודישגםברור
ממקורות-משוקי-היצוא,זהניתוקםבשלכלכליתמבחינה

שלביסודואולם.,ישלהםהטבעייםהמעברומדרכיהאספקה
אתהשיגלאואילך1946שלהערבישהחרםבלבדזולאדבר

מדינתשלהקמתהאתמנעלא:היינוהוטל,שלמענההמטרה
שובמתגליםשבהטלתואלאבאבה,אותההחניקולאישראל

בסס-דביקותההערבית,ההנהגהשלהקונסטרוקטיביותחוסר

הבנהכלחוסרואותושגרתיות,ובדרכי-פעולהנדושותמות
העוברואופיי,בארץהעבריהישובשלהיסודיתמהותואת

ובמדינותבארץהערבים,שלפעולותיהםבכלהשניכחוט

ולאחריה.1948לפניערב,

גוברתובמידה1946משנתהחלעמו,הביאהכלכליהחרם
ארץ-ישראליהודיבפניקשייםנערמו:פיסיניתוקגםוהולכת,

ביותרונתמעטבהן,לעבוראוערבבארצותלבקרברצותם

לניתוקכיספקאיןהעמים.שניביןהבלחי-אמצעיהמגע

כןלפניקייםשהיההיום-יומי,הישיר,הקשרלעומת-זה
פסיכולוגיותתוצאותהיו-עמים-שכניםביןטבעיושהוא

וממאירות.חשובות

תעמולה

מלחמתשלהראשייםמסממניהתמידהיהתעמולתימאמץ
משרדיהמערב,לארצותמשלחות:העבריבישובהערבים

החלוהתפרקוקמוהעולםבבירותקבועותלשכותתעמולה,
בחידושדחוףצורךהורגשעתההעשרים.שנותמראשית

העצוםהאהדהגלבשלודווקאובהגברתוהתעמולתיהמאמץ

שואתעםהעולםאתששטףתחייתוולמאמציהיהודילעם
המאבקלזירתארה"בשלהגוברתכניסתהבשלאירופה,

ערבייםמנהיגיםשלשיתוף-הפעולהובשלהתיכון,במזרח

אצלהערביםבמעמדשפגעואיטליה,גרמניהעםרבים
התעמו-המאמץחידושרקשלאהרגישורביםברם,המנצחים.

שלותוכנהצורתהחידושאלאעתה,דרושיםוהגברתולתי
שימושתוךחדישות,במחלצותהלבשתההערבית,התעמולה
הכרחיובעיקרהפרסומת,בשדההמודרנית,הטכניקהבשיטות

מתקד-ככוחותיופיעוארץ-ישראלוערבייערבשמדינותהוא

ל,,בעיההבנהומלאיםעדיני-תרבותדמוקרטיים,מתונים,מים,
ולפת-לפשרותונכונותטוברצוןובעליאוהדיםהיהודית",

קונסטרוקטיביים.רונות

ושוברעיון,והגהיוזמהשנקטאל-עלמימוסהזההיהשוב
ב,,ועידהעודערב.מדינותמטעםובהחלטהבעזרהצורךהיה

הקמתםעלהוחלט1944,באוקטוברערבית",לאחדותהמכינה

ערבשמדינותערביים-ארצישראליים,משרדי-תעמולהשל
מבליאך-פעולתםעלכלליבאופןויפקחואותםיממנו

נמסרווניהולםהמשרדיםהקמת;רשמיתאחריותבכללשאת

זה:העיקרייםהמשרדיםהוקמו1945בקיץאל-עלמי.למוסה

אותםניהלושבירושלים.והמרכזשבוושינגטון,וזהשבלונדון

עלמי.שלמחוגוהצעיריםהמשכיליםבהםועבדו

לר-שעמדוהכספייםהאמצעיםהיומהבביטחוןלקבועאין

שונות.גרסותזהבענייןמהלכות;אלהמשרדיםשלשותם

אחריםוכליםשופרותגםהיוהשונותערבלמדינותכיברור

פרו-ערבייםוחברותחוגיםוכןהן,הקציבוובוודאילתעמולה

ברם,זו;לתעמולתםניכריםסכומיםובארה"ב,בבריטניה
הוקצבוהארצישראלי,לענייןהמיוחדיםאלהלמשרדי-תעמולה

המשלמתהראשונההיאעיראק-ושובן2.דליםכספיםאך

האריבחלקהנושאתוהיאהערבית,הליגההחלטתלפיחלקה,

סיעתית-לתסבוכתנכנסזהמפעלשגםואחרי;ההוצאותשל

ובמשרדיו.נעלמיהתומכתהיחידההיאעיראקהריפנימית,

במלחמת-הסיעותייסודו,אחריקצרזמןנסתבך,זהמפעלגם

בעודבראשונה,הארצישראלי.הערביבציבורפהבכלשאבלה

מאי230,מערכו"
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קופת"מחוגימתנגדיועוררול"חוסייני",נחשבאל-עלמי
לבחירתניהולם,לאופןלמשרדיו,מסביבומלחמהריבהאומה"

החוסייניתההנהגהתבעהמכןלאחרבאלה.וכיוצאעובדיהם

מפעלעלפיקוחשתבעהכשםהמשרדים,עלהפיקוחאת
סירבעלמיבהם.תמכוהערביתוהליגהוהמצריםהקרקעות,

דעכוממילאובעמדתו.בותמכוהעיראקיםזה.בענייןגם
הישובעלהקץמשהקיץאט-אטוהתפוררואלהמשרדים

על-ידינתפסומקומם1948,בראשיתהארצישראלי,הערבי

אחרים.תעמולהמכשירי

במשרדיהצטמצמהלאהמערבמדינותכלפיהערביםתעמולת

אחתעלערב,במדינותהפנימית,ותעמולתם;האלההתעמולה
התעמולהביןוחריפהברורההפרדההיתהאדרבא,ובמה.כמה
האינ-ובין-והמתקדמת'כביכול,המתונה,-המערבכלפי

גוברתבמידהוקיצוניתקנאיתשהיתההפנימית,דוקטרינציה

כלפיבתעמולה:המציאותאתהלמוזוולאזולא(והולכת

יותר,נבוניםיותר,כמתוניםעצמםאתהערביםהציגוהמערב

להמוניםבתעמולהואילו;באמתמשהיולפשרותיותרנכונים

מושב-כאויביםרקלאארץ-ישראליהודיאתהציגוהערביים

בקלותלנצחםיהיהשאפשרכחלושים-מתפתליםגםאלאעים
שכן,פנימית-ערבית.בתעמולהצורךהיהאכן,ובמהירות).

היתהעדייןהערביהציבורשלוחשוביםרחביםחלקיםלגבי

ומכובדחשובדברומטושטש,רחוקדברארץ-ישראל"בעיית"
הערביהפרטשללחייוממשהנוגעחיונידברלאאךאולי,

בעיראק,(ערבובחצי-האיבלבנוןבמצרים,הערביוהציבור

ארץ-לבעייתיותררבהערנותקיימותהיובסוריה,יותרועוד

ערביישללצדםולעמודבהלהתערברבהונכונותישראל

-1947עדמ-1944-אלובשניםונוסדוהלכוכךהארץ).

להגנה"ולשכותאגודותוועדות,ועדיםהערביותהבירותברוב

ובמידהוכיו"ב'1,בציונותלמלחמההערבית",פלשתינהעל

ואנטי-יהודיתאנטי-ציוניתתעמולההחלהוהולכתגוברת

הכינוסיםנאומיאתהרדיו,גליואתהעתוניםעמודיאתלמלא

תפקידמילאוערבים-ארצישראליםגוליםהרזולוציות.ואת

לארצותיו.הערביהציבורדעתשלזושיטתיתבהרעלהנכבד

תעמולה.שלופעולתההצלחתהנכוןאללמדודאפשרותאין
אתוהפיצומסויםתפקידמילאוהתעמולהשמשרדיספקאין

שגםנראהאף-על-פי-כןובאמריקה.באנגליההערביםדבר

וחד-מכווןמרוכז,היהלאושמאמצםהערבים,איחרוכאן

לאוהארסיתהקיצוניתהפנימיתהתעמולההצורך.דימשמעי
למערב,הגיעושהדיהובמידהוסודית,נסתרתלהישאריכלה
יתרהמשרדים.שלה,,מתונה"לתעמולההדברהפריעהרי

ושלערבמדינותשלוהמעשיתהרשמית.המדיניותגםכן,על

אותהעםהתאםבשוםעמדהלאהארצישראליתההנהגה
חדשותדרכיםשלקונסטרוקטיביחיפושאותונכונות-לפשרות,

וגםהמשרדיםגםמדיני.כקולקבועביקשוהמשרדיםשראשי

קוללאלמעשה,איפוא,תלושים,היוהפנימיתהתעמולה
ועקיב.ואחידברורמדיני

הערביתתכנית-הפתרון

מלחמת-מסוף-ההכרעהשנותבאותןהערביהמאבקעיקר

המדיני.בשטחכמובן,היה,-1948ועדהשניההעולם

ואגרות,תזכיריםורזולוציות,הצהרותשלאין-סוףשרשרת
לארצותיו,הערביהציבוראלפנים,כלפיהןוהודעות,נאומים

נשתלבההבינלאומיים,והארגוניםהמעצמותאלחוץ,כלפיוהן

והאפילהזואתעירפלהועתים(קדחתניתדיפלומטיתבפעולה
בבריטניה,החדשההפועליםממשלתעםהמגעראשיתעליה).
מצומצמתלהמשכההערביםיסכימואםגישושים;1945בקיץ

1939,שלהלבןהספרלמכסתמעבריהודית,עליהשלוזמנית
בריטניהשלמדיניותההתוויית;וכלליורוחובמסגרתאך

יהודיתלעליהיסכימושהערביםהבקשה1945,בנובמבר
ועדתבפניהערביםהופעת;הערביםותשובת-כלשהי

בעקבותוהפולמוס1946(ראשית(האנגלו-אמריקניתהחקירה
יולי(מגריסין-גריידיתכנית;1946(מאי(מסקנותיהפרסום

לונדוןשלהאבגלו-ערביתהוועידה;הערביתוהתגובה1946(
לונדון,ועידתהמשך;1946ספטמברהערבית,ותכנית-הנגד

;1947אפרילהמיוחד,מושב-עצרת-או"מ;1947ינואר-פברואר
;1947סתיושלאו"ממושבוהמלצותיה,או"משלהחקירהועדת

ערמות-ביצועהלקראתהמכריעוהמאבקהחלוקההחלטת
מכברזהשהחלומיליםשלמיליוני-מיליוניםנייר,שלערמות
רבזמןבאלהלדוןבאיםכשאנוהנשיה.תהוםלתוךלנשור
חשיבותהאלהלמאורעותאיןכששובהיינו-המעשהאחרי

להיס-נהפכולאעדייןאךמדינית-קינטמפיראנית,בת-שעה,

הןשתיים-הצורךדימהםרחקנולאעדייןכיטוריה,
הפוליטיתהעסקנותמערבולותמתוךהמזדקרותהשאלות

הערבית,התכניתהיתהמהראשית,:הימיםאותםשלהערבית

ביקשו-הנאומיםולמליצותהתעמולהלדברימעבר-מה

ובמ-בחלוקההעבריהישובשלרצונונגדלהציבהערבים

ההכנותהיומהתכניתם,אתלהגשיםחשבוכיצדושנית,;דינה
לשוותרצודמותומההמאבק,לקראתשעשוהמעשיות,

:הערביהמזרחשלהמדינילטבעוהדברואופייניזה.למאבק

עתידההערבים,שלתכניתם-הראשונהלשאלההתשובה
במהורקאךתימצא-בעיניהםארץ-ישראלשלהמדיני
ולמעצמותלמערבבתזכיריהםחוץ,כלפיהערביםשאמרו

מעלאוהליגהמועצתבישיבותהמחנה,בתוךואילוהעולם,
כמעטובוועידות,בכינוסיםאוהפובליציסטייםהשופרותדפי

שהיואףהעניין,לגוףושקטממשיויכוחכךעלהתנהלשלא

בשאלהוחשוביםחריפיםחילוקי-דעותהערביהמחנהבקרב

יגיעושבהםוהאמצעיםהדרכיםעלדיוןזאת,לעומתזו.

המאבקצורתשלטאקטיתכנוןחפצם,מחוזאלהערבים

בישיבותיהפנימה,המחנהבתוךאךהתנהלובא,הממשמש

הערבית.הליגהמועצתשלהסודיות

מטרההיתהלאארץ-ישראלשלעתידהעלהערבילמאבק
תכניתהיתההכל.עלומקובלתמוסכמתאחת,תכניתאו

-ערבמדינותרובושלהערביתהליגהשלרשמית""

בספ-בלונדון,האנגלו-ערביתלוועידהשהוגשההתכניתהיא

החלטותבעשרותואחרי-כן,כןלפניושנוסחה(1946טמבר
במאיקאהיר,לידבאנשאסערבמלכימכינוסהחלותזכירים,

שעצ-מדינהלפחותאועצמאית,כמדינהארץ-ישראל1946(:

שלמוחלטתהקפאהסמךעלבאופק,ונראיתמובטחתמאותה

שלוהאזרחיותהאישיותזכויותיהםהבטחת-הנוכחיהמצב
ובשל-הפרלמנטריבייצוגשיתופםכפרטים,ארץ-ישראליהודי

עליהכלשלמוחלטתהפסקהאךהעתידה,המדינהשלטון

בעלילמבוססתשהיתהזו,תכנית""חדשה.התיישבותכלושל

באותםבריטניהשלהחוץושמדיניות1939שלהלבןהספרעל
מעיןקלים,בשינוייםהופיעהברצון,להמסכימההיתההימים
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ומע-מדייקתלמשל,באנשאס,המלכיםהחלטתואריאציות:

בארץ-שבתלהוסיףהזכותכוללשוויון-זכויות,אותוניקה

בלתי-"שעוליםבעוד(חוקיים""יהודייםלעוליםרקישראל,

בנוסחיםואילומהארץ),לגרשכנראהביקשהחוקיים"

ואריאציות""בקפידה.נזכרתזוהבחנהאיןהתכניתשלאחרים

בגר-התכניתשלאחריםבסעיפיםגםלגלותאפשרדומות

חשיבותכלשאיןאזכברהיהברוראולםהשונות;סותיה
כשלתכניתהיתהכולהשהתכניתמאחראלה,בשינויי-נוסח

ונפל.
מחד-גיסאזו.תכנית";,שלהטראגייםהליקו-יםהיושניים

וכוחו,רצונוהיהודי,הישובשלממציאותורחוקהכההיתה

כקהלכממשלותהמערבי,בעולםהנאורההציבורמדעתוכן

שנת-זו,מציאותוביןבינהלגשרכללניתןשלאעדהעם,

וצמיחתוגידולוהמשךועליהודיתעצמאותעלאיתןבססה

עלאףמקובלתזותכנית""היתהלאמאידך-גיסאהישוב.של

ערבית""תכניתזושהיתהוההנחהכולה,הערניתההנהגה

למענה,להיאבקומוכנותמאחוריהעומדותערבארצותשכל

המנוגדותתכניותיהםעלידוברעודפיקציה.אלאהיתהלא

גםאולםועבר-הירדן.עיראקה,,האשמים",שלוהסותרות

שמדי-הנהגהאותהארץ-ישראל,ערביישלהמוכרתהנהגתם

תכניתקיבלהלאהיאגםומינו,הפקידועצמןוהליגהערבנות
יותר.קיצוניתהיתהזוהנהגהלה.הסכימהולאזוכל-ערבית

הארצ-ההנהגהשלהנפרדתתכניתהאתלסכםשאפשרבמידה

בסירובהיההליגה,תכניתלגביהעיקריהשוניהריישראלית,

לפחותאוהיהודיהישובשלובזכויותיהםבמציאותםלהכיר

אחרישעלואובה,נולדוולאלארץשעלומבניואלהשל
ערבמיינותכיהשמועותלעומתהראשונה.מלחמת-העולם

לפתרוןכתרומהמסוימתעליהעלאפילולדוןהיומוכנות
שמועות-אירופהיהדותשלהשרידיםבעייתשלבינלאומי

הארצישראליתההנהגההיתהלא-פעםמדיאמנםשהוכחשו

ההנהגההתנגדהכןכזאת.מחשבהשלצללהעלותאףמוכנה
הכל-ערביתהתכניתביצועשלהאטילקצבהארצישראלית

הוועדשלוטכסיסיוהתנהגותו(הבריטיםעםהפעולהולשיתוף
בענייניגםיותרותקיפיםיותרקיצונייםהיוהעליוןהערבי

הוועידהאלנציגיולשלוחלמשל,סירב,הוא;ונוהלנוהג
החקירהועדתבפניהעידלאוכן1946,שלהאנגלו-ערבית

תכנית""העליוןהערבילוועדהיתהלאלמעשהאו"מ).של

שנאתו;הליגהשלתכניתהכנגדמשלו,ומגובשתברורה
נכונותווחוסרהימה",היהודיםאתלהשליך"רצונוהעיוורת,

-היהודיבישובלהתחשבההכרחעלפשרה,עללחשובאף

מהתכניתהסתייגותוהיתהמקוםמכלתכנית"."במקוםבאו
להודיעיכלוהארץשעיתוניכך,כדיעדהריפההכל-ערבית

התכניתאתדחה""העליוןהערביהוועדכי1946בדצמבר
יתכן14.בריטניהלממשלתרשמיתהוגשהשכברהכל-ערבית

עלשאיןמקומייםעסקניםשלהקיצוניתזובהופעתםכי

השכילואילו-אסוןמשוםהיהלאממש,שלאחריותשכמם

הליגהכילהםולהבהירואנשיוהמופתיאתלרסןערבמדינאי

המנהלותהמאבק,שלהכספיתבמעמסההנושאותוהמדינות,

משקלןאתוהמעמידותהבינלאומיתבזירהלמעשהאותו
הארצישראלי,הענייןשללרשותווהמדיני-הבינלאומיהכלכלי

ערבמדינאינתנולמעשהאולםהמדיני.הקואתשיקבעוהן
ראשיאלאעודולאלהשתולל,הארץ-ישראליםלמנהיגים

אתהם,ובהשפעתםבכוחםהשליטוערבומדינאיהליגה
כלבשיטתיותוהחניקוארץ-ישראלערבייעלואנשיוהמופתי
למגמתןיותרמתאיםאחר,מדיניקוושלהתנגדותשלניצנים

שבויותאלומדינותעצמןמצאולבסוףעצמן.ערבמדינותשל
נסיגה.דרךבלא-הקיצוניםהעסקניםאותםבידי

עבראללהותכניתנוריתכנית

אומץהבינלאומית,שהבנתםהערביםהמדינאיםהיושניים
ארצםשלהעצמיהפוליטיוהאינטרסהמדיניתגמישותםלבם,

ולידייותרומציאותיתמעמיקהמחשבהלידיאותםהביאו
סיכויבהןשהיהארץ-ישראל,בעייתלפתרוןתכניותעיבוד

על-כן,ושהיו,(הרשמיתהכל-ערביתה,,תכנית"מןיותרוממש

ועבדאללההעיראקי,סעידנורי:הציוני)לחזוןיותרמסוכנות
בכמהעיראקי-ירדניפעולהשיתוףעל-אףי5.עבר-הירדןמלך

ופתרונהארץ-ישראלבעייתלגבישגםואףושטחים,עניינים
נורי,ושלעבדאללהשלבמחשבתםקוי-שיתוףוכמהכמההיו
שונה.ובכיווןבנפרד,פעלמהםאחדכלהרי

היהודיהישובכיברורהיהעבדאללהלמלךוגםלנוריגם

ארצישראלית-ערביתלמדינהאופןבשוםלהסכיםיוכללא

ההווה,שלהמוקפאותהזכויותרקלויובטחושבהאחידה,
כזהניסיוןכלנגדבהתקוממותובותתמוךהעולםדעתוכי

שנותרההיחידההברירהכיהביןסעידנורילנצח.להקפיאו
לאיזורשלמהעצמאותשתעניקבצורההארץחלוקתביןהיא

קנטונאלית,אופדראליתחלוקהוביןלמדינה,ותעשהוהיהודי
ארץ-ישראלשלמסגרתהבתוךהיהודיהאיזוראתשתשאיר

חוקתית:מבחינהעדיףכוחלערביםיהיהשבהפדראלית
פדרא-ערביתמדינהשלרחבה-יותרמסגרתבתוך:ובעיקר

החלקיםהחלקים,יתרשלכוחםיותרעודיגברשבהטיבית
בציונותלהילחםסיכויעודהיהלאכיהביןהואהערביים.

היהודיםשלזכויותיהםאתלחלוטיןלשלולניסיוןעל-ידי

אלוזכויותשתצמצםבתכניתבהלהילחםוביקשחזונם,ואת
בהםיהיהשלאעדקומתםותנמיךתחומםאתתצרזה,וחזון

משוםאוהערביתוהעוצמההאחדותבחזוןפגיעהמשוםעוד

אפשרותתינתןבהשעת-כושרשתבואעדואולי:(לוסכנה
יותרבצורההיהודית-הארצישראליתהבעיהאתל"פתור"

רעיוןעםקשורנורישלזהרעיונוכיהיהברוררדיקאלית).

רבתי",סוריה"אוהפורה"הסהר"אחדותהערבית,הפדרציה

הצרהמסגרתהבתוךולאכזאת,נרחבתמסגרתבתוךרקשכן
מספקתבמידהתתמעטאותתבטללבדה,ארץ-ישראלשל

תקבלהישובהנהגתאםרבספקאמנםהיההציונית.ה,,סכנה"

שוניםשיסודותקיוהשנורייתכןכיאףזה,מסוגפתרוןהצעת

וראשונהבראשאולם;להסכיםאולי,יוכלו,הישובבקרב

בריטי-ערבילשיתוף-פעולהמכשירלהיותתכניתונועדה

והעולמית.האמריקניתהציבורדעתלגביומשיכה-ושכנוע

1942בדצמברסעידנוריהגישאלומחשבותשלברוחן

-התיכוןהמזרחעתידבדברמפורטתזכירבריטניהלממשלת

-סוריה""-מדינהתוקםלפיו16,הידועהירוק"הספר"הוא

וארץ-ישראל,עבר-הירדןהלבנון,היום,שלסוריהאתשתקיף

וכןארץ-ישראל,ליהודיאוטונומיה-למחצה""תוענקובתוכה
תתאחדזוסוריהמדינת;בכךירצואםשבלבנון,למארגנים

עלנתקבלהלאנורישלתכניתועיראק.עםפדראליאיחוד
-ונציגיהןהאחרותהערביותהמדינותראשישלדעתם

197329מאי230,מערכות"



היתהשלאשבה,הארצישראליתהתכליתבשלדווקאלאו
סוריה"לאיחודהיסודיתשאיפתהבשלאלאצדדי,חלקאלא

הדוקפדראליקשרותוךראשית-עיראקיתבהנהגההגדולה"
כתכניותיוכמוהנורי,שלתכניתוכן,עליתרעיראק.עם

לסלע-מחלוקתהיתהעבדאללה,המלךשלהשונותוהצהרותיו
שאי-";הערביתהמדיניותובטרקליניהליגהבמועצותתמידי

ועדיין-נחשבובסוריהההאשמיםשלההתפשטות"פות
בריטיות,לתכניות-תככיםרחביםערבייםבחוגים-נחשבות

נתקיימהלאשניםשבמשךכךלידיהגיעהההדדיתוהחשדנות
הצדדיםשנישלקפדניתהימנעותעל-ידיאלאהערביתהליגה

שהיהרעיוןכלאורבתי"סוריה"תכניתאתלדיוןמלהעלות
זו.לתכניתדמיוןמשוםבו

הואגםהיהעבדאללההמלךשלותכניותיומחשבותיועולם
סעידשנוריבמקוםאלארבתי".סוריה"רעיוןעלמבוסס
אתבעצמהנורי,תכניתלפיתקבע,החדשההמדינה-סתם

נוריאיןהרימלוכה,ואם;רפובליקהאומליכהאםמשטרה,
וגם(פירשעבדאללה-השליטייבחרשושלתמאיזואומר
המדובר:לכל)היהידועהריהדבר,נאמרבגלויתמידלאאם
שאחיורבתיסוריהאותהעלההאשמית,דמשקמלכותעלהוא

1919-20.שלקצרים-מדיימי-זוהרבאותםבהמלךפייצל

ממושךתהליךהואזהחזונוהגשמתכיהיטבידעעבדאללה
עבר-הירדןממלכתכיאל-נכוןוהעריךורב-מכשוליםוקשה

עלהממושכתלהסתערותוצרדלבסיסאךלולשמשתוכל
שניםבמשךשאףכןעלדמשק,מלכותהיאחייו,מטרת
וקרש-ראשוןצעדבתורארץ-ישראל,עלגםשלטונולפרוש
כנתהההכרח,ובמקרה-.רבתי"סוריה"להגשמתקפיצה
התכניתכימסתברואמנםבו.לזלזלאיןכשלעצמושגם

מעלויורדתנגנזתהחלהרבתי"סוריה"שלהגדולה-יותר
הודיעהבריטניהכילמשל,נמסר,-כןלפניעודהפרק

וכיבתכניתתומכתשאינה1946בראשיתעודלעבדאללה
באוקטוברהערביתהליגהשללמשלחתהבטיחעבדאללה

אוארץ-ישראלשסיפוחכך=י1עליהלוותרמוכןשהוא1947
שבתכניותהיחידהמעשיהמיידיהתוכןנשארממנהחלק

עבדאללה.
אםארץ-ישראל,כלאתנחלתואללספחשאףעבדאללההמלך
לישובלהעניקנאותהיהכךשלשםספקואין-הדברניתן

אוטונומיהשלטונו,מרותלקבלהישובהסכיםאילוהיהודי,
נורישבתכניתמזויותרהרבהרחבהוקנטונאליתפנימית
יתבררבולמצבגםלהסתגלמוכןהיהעבדאללההמלךסעיד.

אתאלאארץ-ישראל,כלאתלממלכתולספחיוכלשלאלו
המדינהעםהסכם-מראשמתוךאם-בלבדהערביחלקה

ואםעמה,והתמודדותהתנגשותמתוךאםהנולדת,היהודית
למראיתומהציתהרציניתלחימהשמחציתההתמודדותמתוך
הערביהחלקבידיויפולזוהתמודדותכדישתוךובלבדעין,
תכניותלעצמועבדאללההכיןאםלומרקשההארץ.של

הפרגמאטיחושועלסמךאםאוומדויקים,מפורטיםוקו-פעולה
לאמעורפלותתכניותיובהשאירושעת-הכושר,תפיסתועל
;בהצהרותהרבההואלעצמו.אףאלאוליריביולידידיורק
-18מאודומעורפלותרחבות-פירושתדירהיוהצהרותיואך
שאי-שלהגיאוגרפייםהממדיםגםתחילה.בכוונהספקבלי

ופרגמאטיים,מעורפליםבמתכווןנשארובארץ-ישראלפותיו
כלנתבררולאזהבענייןהבריטיםעלהדרכתם~עצתםוגם

עללפחותלהשתלטודחפוהולויעצוכימסתבר;צרכם
ברנאדוטהרוזןגםלאחר-מכןהודהזובעובדה-19הנגב

אתגםלעבדאללהלוש"הציעו"אומריםישאךבזכרונותיו
הודעהבברכהקיבלוהבריטיםכינמסרזאתלעומת;20חיפה
לשטחיפלושלאכיעבדאללהשליותרמאוחרתסודית
מת-המאורעותממהלךי2.הערבייםבאזוריםויסתפקהיהודי

עבדאללהשלתכניתוחרגהירושליםלגבילפחותכיברר
שלהחלוקהבתכניתשהוגדרהכפיהערביתהמדינהמשטח

אתהאשימורביםערביםדובריםמקום,מכל1947.נובמבר
הסכםמתוך1948,במאילארץ-ישראל,פלשכיעבדאללה
כוונהמתוךלפחותאוהיהודיהישובהנהגתעםמפורש

ויסתפקהיהודיתהמדינההקמתעםשישליםברורה-מראש
אישורראואלהדובריםהארץ.שלהערביהחלקב"כיבוש"

אמנםנלחםעבדאללהשצבאבעובדהלהשערתם-האשמתם
היהו-המדינהבתחוםהיושלא(ובלטרוןבירושליםביהודים

גבולותאתתקףשלאכמעטאךאו"ם),תכניתלפידית
בצורת;או"משלהחלוקהתכניתלפיהיהודיתהמדינה
בהםובמהירותבתוקף;1948ביוליומרמלה,מלודהנסיגה

מהתנגדותןמוחלטתהתעלמותמתוךעבדאללה,המלךנקט
המדינייםהצעדיםבכלערב,מדינותשארכלשלהרועשת

הערבייםהחלקיםשלסיפוחםאתלהשליםכדיוהמשפטיים
כדברזהסיפוחולאשרולחתוםממלכתואלארץ-ישראלשל
המלךשלרצונובדברהתכופותובידיעות;ומוגמרסופי

גםלעתיםשהגיעוידיעות-ישראלמדינתעםשלוםלעשות
תהא22.המדיניתובספרותהעולמיתבעתונותפרסוםלידי

תהיה,כאשרעבדאללההמלךשלדמות-התעלומותעלהאמת
-ערבמדינאיביןיחיד-עבדאללהלמלךלו,כיברור
פתרוןבדברממש,שלתכניתמציאותית,מחשבההיתה

ממלכתו.ושלשלוהאינטרסיםאתשישרתארץ-ישראללבעיית
וההכ-המשברבשעתהשיג-ערבמדינאיביןיחיד-הוא
זההישגועלמוחש.הישגלפחותהרימטרתואתלאאםרעה
בחייו.שילם

צבאיותהכנות

והת-הלבןהספרמדיניותנגדהיהודיהישובהתקוממותעם
ישובלשבורכדיכיערבלמדינאיונתבררהלךמאבקומדת
הפוליטיתהמלחמהמןביותרצורךיהיההמוכן-להילחםזה

ושלהקרקע"גאולת"שלוהמאמציםהחרםמןהמקובלת,
קטנות,כנופיותמצדופרעותמהומותואףהערבי,הכפרפיתוח
המצב.אתלהצילעודיוכלולא39--1936,נוסח
מדי-המשיכוהדיפלומטית-הפוליטיתהחיצוניתשבחזיתבעוד
בהת-הריותכניות,נוסחותעלהמערבעםלהיאבקערבנאי

בדיוניםו-19461947השניםיצאוהפנימיותייעצויותיהם
לנקוט,שישהצעדיםלגייס,שאפשרהאמצעיםעלקדחתניים

ביצועאתולמנועשתיקבעמדיניתמטרהאוחהלהשיגכדי
ערבמלכישלכינוסםהעברי.הישובשלוחזונותכניותיו
בנוסחותמסתפקעדיין1946במאיאינשאסבארמוןונשיאיו
הער-פלשתינהעללהגןהאמצעים"כל"אתינקטו(כלליות
פלשתינהלערבייבלתי-מוגדר)(כספיסיועבהבטחתבית),

ל,,עוינת"יחשבו:בלתי-מוגדריםפוליטייםובאיומיםבמאבקם,
התכניתשללעקרונותיהתתאיםשלאערביתמדיניותכל

הליגהמועצתבכינוסכבראולםארץ-ישראל.לגביהערבית
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חזקהרוחנושבת1946,ביונישבסוריה,בבלידאןהערבית
הרזולוציותעלנוסףמתקבלות,זהבלודאןבמושב.יותר.

היתההכלליתרוחןסודיות.החלטותהמקובלות,הגלויות
בשלנתפרסםהמלאנוסחןאךאז,כברבציבורידועהאמנם

כשלוןאחריערבמדינותביןההדדיותוההאשמותהמתיחות
אלהסודיותהחלטות23.הנולדתישראלמדינתעלהסתערותן

-והכרעהמשברבשעתבהםשישתמשוכלי-נשקשניקבעו

שיתקבלובמקרהבלודאן,החלטותלפייחול,כזהומשבר
בביצו-ויחלוהאנגלו-אמריקניתהחקירהועדתשלהמלצותיה

עמיהןבעדלעצוריבקשולאערבממשלותראשית,:ען
נשקכסף,"ומלתרוםהערביתפלשתינההגנתלמעןמלהתנדב

שהםזכיונותכלתתיוסיפולאהערביםשנית,וכוח-אדם".
ובאינ-בהןעודיתמכולאולאזרחיהן,ולבריטניהלארה"ב
הכוונה(הקיימיםהזכיונותשלבביטולםיעיינוואףטרסיהן,
לנפט).כמובן
במאילארץ-ישראל,ערבצבאותשלפלישתםועדמעתה
לאייםתעמולתםושופריערבועסקנימדינאיכלמרבים1948,

חשבון-נפשבעתהסודיות.בלודאןהחלטותשלבביצוען

המדינותהאשמתורובו1948.שלהמפלהאחרילערוךשהחלו
היינואנו","כיההטעמותונשנותחוזרותהאחרות,הערביות
שנותכלבמשךוהזעקנוותבענולחצנוהמדברת,המדינה

הסודיותההחלטותשלמיידיביצועלמען1945-48,ההכרעה,
דכל24.והכוחהאומץעמדלאהאחרותהערביותלמדינותואילו

או"םשלהחקירהועדתדו"חמשפורסםקרבהההכרעהשעת
במהירותשדרושיםערבמנהיגישלהדחופההכרתםועמה-

פלש-עללהגנהיותר,וחזקחדנשקיותר,תקיפיםאמצעים
שלהמדיניתהוועדהנתכנסה1947בספטמברהערבית.תינה
בעאליההליגה,מועצת-ובאוקטוברשבלבנוןבצופרהליגה

המיידיביצועןעלהוחלטלאזהממושךבכינוסשבלבנון.

בלודאן,החלטותכינקבעאך;הסודיותהחלטות-בלודאןשל
שלהמלצותיהויבוצעושיתקבלוהמקרהעלרקבעצםשחלו
הצעות-לגביגםיפהכוחןהאנגלו-אמריקנית,החקירהועדת

היתהוהאמיתיתהנוקבתהשאלהאולם25.החדשותהפתרון

כישוניםממקורותוהולךמתאשרצבאי.בכוההשימוששאלת
בצבאותשימושעלמיידלהחליטתסעווסוריהעיראקנציגי

ולהתחילהצורך,בשעתערב,מדינותשלהסדירים-הרשמיים

מצריםנציגיואילו;הדרושותוהטכניותהצבאיותבהכנות

בכינוסיםנשמעאינועבדאללהשלקולו;20לכךהתנגדו

ירדןשממלכת1947בראשיתעודלליגההודיעהוא-אלה

וכלבלידאןהחלטותלגביפעולה"חופשלעצמהשומרת"
שארשלהמגששתלחרדתןבוודאי,החלועתהז2,בהןהכרוך
הפורשת-הנפרדת.פעולתואתערב,מדינות

בתביעתםלגמריכניםהעיראקיםהיואםהיאנכבדהשאלה

בצבאותולהשתמשרשמיותמלחמתיותבפעולותלפתוהזו
הושמעולהודומותזותביעהכיהואהנמנעמןלאהסדירים.
המדינותלבעליתקבלולאאופןשבשוםמלאהבידיעה

:התובעתלמדינהנאהשליבינו"יווצרוכןהאחרותהערביות
מלאהונכונותצרופהלאומיותמתוךותבעההציעההיא

קיבלולאהאחרותהמדינותאםהיאאשמתהולא-להקריב

זכיונותביטוללגביכמובן.לפעול,יכלהלאולבדהדעתה,

ערבוביןעיראקביןדומהמשחקהתנהלהמערבייםהנפט
לבטלמוכנהשהיאעיראקהודיעהאחדותפעמים:הסעודית

העצוםהנזקעל-אףהנפט,ייצוראתולהפסיקאלהזכיונות
אותותעשהשסעודיהכמובן,בתנאי,-להיגרוםשהדבר

נכונותובדבררבותהצהירהואגםאבן-סעודהמלך;דבר
הכנסות-הנפטאתולהקריבהערביהנפטזרימתאתלהפסיק

באופןאולםפלשתינה.שלערביותהמזבחעלשלוהעצומות
הגיעולאמעולםהערבייםהנפטגורמישניאחר,אוזה

אתלבצעמחייבםשהיהלשיתוף-פעולהאוהשוהלעמק
כאןכיברוררושםשנשארכךזה,בענייןהצהרותיהםאיומי
כוונותיהרצינותזאת,לעומתבלבד.טליביוחיפושמשחקהיה
בארץ-לשדה-הקרבהסדירצבאהשיגורלגביעיראקשל

איפוא,ויתכן,;1948במאילמעשההלכההוכחהישראל
בכמהגםהבןוהעמיקוראותשהרחיקועיראק,מדינאיכי

דברשלשבסופועתהכברלהביןהשכילואחרות,פרשיות
עליולהחליטומוטבסדיריםבצבאותמשימושמנוסיהיהלא

עכשיו.כברולהכינו
אר-רחמאןעבדעל-ידישהוצעהקוהתקבלפשרהבתור

ערבצבאותכיהוחלט:28הליגהשלהכלליהמזכירעזאם,
שםוינקטוארץ-ישראלגבולותלידייערכוהסדירים-הרשמיים

ממשצבאיותשפעולותבעודהדרושים,האמצעיםכלאת
עלבאו"משיוחלטבמקרההיינוהצורך,במקרהיתנהלו,
הגרילהכוחותעל-ידייהודית,מדינההקמתועלהארץחלוקת

מארצותמתנדבים""בעזרתעצמםארץ-ישראלערביישל
על-ידיויזיינויצוידוימומנו,ייעזרו,האלההמתנדבים;ערב

היה,המופתי-לשעבר,אל-חומייני,אמיןחאג'29.ערבמדינות
שלהגלויחלקןאתלמעטכדיזו,פשרהלהצעתשותףכאמור,
ערביישלהעצמילמאבקםולעשותובמאבקערבמדינות

ועדהאוועדת-פיקוחהליגהמטעםהוקמהכן0'.ארץ-ישראל
המימוןהסיוע,ארגוןאתבידיהלרכזהיתהשצריכהצבאית,
בראש;המתנדביםצבאותשלואימונםגיוסםואתוהציוד
אמיר-ליבא)(אלוףהסדירהעיראקיהקציןעמדזוועדה

כיבמרירותמצייניםהעיראקייםהמקורות;צפנתאסמאעיל
נצי-לשלוחכללדאגולאותימןסעודיהעבר-הירדן,מצרים,

עיראקי-סוריגוףזההיהשלמעירהכך-זולוועדהגיהן
ארץ-ערביישלונציגלבנוניקציןבהשתתפותגרידא,
31.ישראל

נפשם,חשבוןלעשותהמפולת,אחריערב,מנהיגיכשבאו
ואיךמדועולהסבירמעשיהם,להצדיקזה,עםזהוחשבונם

קוי-שניההיגיון,מבחינתהיו,-תבוסהערבצבאותנהלו

קציניוביחודהמצרים,לנקוט.היהשאפשרוטיעוןמחשבה
התנגרוהסוףועדההתחלהמןכיטענוהמצרים,הצבא

אלהשכוחותהיטבשידעומאחרהסדירים,בכוהותלפלישה
הפוליטיקאים,אופאריקהמלךואילולכך,מוכניםהיולא
זאתפלישהכפוהבריטים,אונוקראשי,הממשלהראשאו

אינםאלהמצריםקצינים32.חמתםועלאפםעלעליהם
אחריםאמצעיםבאילוהשאלהעלזו,בהצטדקותםעונים,
להגןהואעניינם;הערביתפלשתינהאתלהצילהיהאפשר

ארץ-כימשתמעומטיעונםשנפגע,המצריהצבאכבודעל
מאחרלהצילה.כללניתןולאאבודההיתההערביתישראל

ואילוכדבעי.הכינוהוולאהענייןאתהזניחושהפוליטיקאים
הכוחותכיטעןקו,אותודברשלביסודושנקטהמופתי,

היהודיםעלמתגבריםהיויחדהמתנדביםופלוגותהפלשתינאים
שלוהפרעתןהתערבותןאלמלאהמדינה,הקמתאתומונעים

1973מאי230,מערכות""



העיראקיםשהסיתון.הםהבריטיםלמעשהאשרערבמדינות

אמנםהיוחייביםערבצבאותכיזאת,לעומתוטענו,חזרו

ורצי-מלאותצבאיותהכנותותוךקודםרבזמןזאתלעשות

ותבוע.חזורהעיראקים,הם,שדרשוכפיניות,
-1947בדצמברנערךערבמדינותראשישלהבאכינוסם

מהומותהתלושכברואחריאו"םשלהחלוקההחלטתאחרי
ראש-עיראקנציגתבעשובבארץ.ראשונותוהתנגשויות

;aaהסדיריםהצבאותאתלהפעיל-ג'ברצאלחהממשלוח
אולם-זורשמיתהתערבותהואגםדרשעבר-הירדןנציג

המדינאיםאפסרוושוב;194834במאיהבריטיםצאתאחרירק

השימושבדברעאליההחלטתאתמצרית,בהשפעההנאספים,

הצבאותוריכוזאלה,למתנדביםהמדינותעזרתבמתנדבים,
:יותרודחוףמעשידברהוסיפוהפעםבגבולות.הסדירים
וקבעוהמתנדביםלכוחותרובים10,000הענקתעלהחליטו

הקמתעלהחליטו;אלהרוביםבהספקתמדינהכלשלמכסתה
;ארץכלמכסתכאןגםוקבעואיש3,000שלכוח-מתנדבים

בספטמ-עודהוקצבראשוןמיליון(לי"שמילתןעודהקציבו

בריגדיראתומינו;האלוהצבאיותהפעולותלמימוןבר)

המת-פלוגותשלעליוןלמפקדהעיראקיצפותאסמאעיל

35.נדבים

הגאולה"ויצבאכנופיות

מלבדעצמה.בארץ-ישראלהצבאיותהפעולותהחלובינתיים

הגרי-כוחותנתגהסופרוע,עירוניהמוןמצדומהומותהתקפות

ראשית,מקורות:משניבעיקרעצמםהארץ-ישראלייםלה

במשךטיפחוהערביםשמנהיגיהצבאיות-למחצההפלוגותמן
אג-נג'אדהיי"והיריביםהמתחריםבארגוניםשנתיים-שלוש

העליון,הערביהוועדפקודתלפישהתאחדו,ומאל-פתווה",

-פנימייםחיכוכיםהמשכתותוךבאי-רצון-1947בסתיו

;ממצרים)שליחשלפיקודותחתזמן-מה(הנוער"ל,,ארגון
שלהמסורתיתהמתכונתלפיכפריות,מכנופיות-גרילהושנית,

הנוערפלוגותכימהרהעדנתברר39--1936.מאורעות""
ולהפג-לתהלוכותאוליטובותהיובעריםהצבאיות-למחצה

לפעולותאך-וכיו"בהחרםעלשביתות,עללפיקוחנות,
בחוד-אלו,פלוגותשימשולמעשהצלחו,לארציניותצבאיות

פקו-לפיפנימילפיקוחאךכמעט1948,שלהראשוניםשים

בעריםמקומיתיוזמהמתוךשהוקמוהלאומיותהוועדותדות

הגרילהמלתמתעצםנייחת.הגנהשלולמידת-מהאהדות,

מןכנופיותשללידיהןוהולכתגוברתבמידהועברהזר
ופעולותקרבותבשעתכמובןשנעזרוהמקובל,הטיפוס

בראשונהנתגייסואלוכנופיותפזעה").,,(שבסביבהבכפריים

מאמצינמשכו1948אביבכלובמשךמקומית,יוזמהמתוךגם

הכנופיותכלעלפיקוחםלהטילהעליוןהערביוהוועדהמופתי

וכולל.אחידארגוןלידיולהגיעהאלו

המחלקותארץ-ישראלשלגבולהאתעברו1948בינוארב-9

הגאולה",צבא"אוההצלה"צבא"שלהראשונותהמאורגנות

הסורי-לבנוניההרפתקןשלבפיקודוהמתנדבים""צבאהוא

פלוגות-התבססוופברוארינוארבמשךאל-קאוקג'י.פווזי

שהיוהבריטייםהשלטונותמצדהתנגדותבאיןאלה,מתנדבים

וב-בגלילהארץ,שלובטחונהניהולהעלממוניםעדחן

פעולותיושתיערךזהצבאשכם-שול-כרם--ג'נין.משולש""

בתקופה-שלפני-הקמת-המדינההעיקריותהקרביות
שתיהן;

עלהתקפה(בפברוארב-16מכרעת,צבאיתבמפלהנסתיימו
מנה,הואהעמק).משמרקרבות(אפרילובמחציתטירת-צבי)

במרסtsa3ooo_-.2,000בינואר-פברואר,פעולותיו,בראשית
מןכ-6,000,3860%--8,000-ובאפריל4,000,81--5,000-

מספרואותוארץ-ישראלים,מ-,20%פחותסורים,היוהחיילים
39.יוגוסלאביםוכמהבודדים,מצריםלבנונים,השארעיראקים,

הצבאשלבמחנה-אימוניםמזורזאימוןקיבלוהחייליםרוב
הפשוטיםהחייליםשרובבעודדמשק.שלידבקטנההסורי

והרפתקני-אספסוףבניחלקםמתנדבים,באמתכנראההיו

ככולםרובםהיווהסמליםהקציניםהרימקצועיים,מלחמה
העי-הצבאקציניבעיקרהסדירים,הערבייםהצבאותאנשי

קיבלווחייליםקציניםהופשה"."שקיבלוהסורי,והצבאראקי

שלאארץ-ישראלייםכוחותנוספוהגאולה"צבא"על(שכר
עבד-אל-בפיקוד-ירושליםבאיזורוביחודממנו,חלקהיו

ובדרום).-חוסייניקאדר

הערביהעולםשלהראשונהתשובתוהיהזהגאולה"צבא"
המכ-בשלבההארץ-ישראלית"הבעיה"שללתביעתה-זעקתה

שתוארוהערביתהליגההחלטותלפישהוקםספקאיןריע,
:הוחלטשעליהעקרוניתמדיניותאותהלבצעונועדלעיל,
ארץ-ישראליהודיוהדברתיהודיתמדינהשלהקמתהמניעת

אולם,הסדירים.צבאות-ערבשלהרשמיתהתערבותםבלי

ונת-הלךהצבאיים,במבחניםהגאולה"צבא"שנכשללפניעוד

ביקשההערביתשהליגהנאמןמכשיראותוהואאיןכיברר

ארגונוכילצרכים,עונההואאיןלמעשהכילעצמה,ליצור
שמי-העיראקיהגנראלצפוות,אסמאעילמאוד.לקוייםוציודו

מהדשאושרהמתנדביםהכוחותכלשלהעליוןלמפקדנויי
לידיונטללאלמעשה1948,בפברוארהליגהמושבעל-ידי

מעור-נשארואל-קאיג'יפווזיוביןבינוהיחסים;הפיקודאת

כלליוליפיקוח,לצפוותהיהבהוהמידהודלוחים,פלים

לפקודותקאוקג'ינשמעובההגאולה"צבא"פעולותעלביותר,

גםשהריבספק,מוטלת-הליגהמטעםמרכזילתכנוןאו

וסגניומלאים,ההמשמעתהתיאוםהיולאהגאולה~'צבא"בתוך

והאבשכיבהסוריהדרוזישישכלי,אדיבהסורי(קאוקג'ישל
כנופיותשכןכללאעצמם.דעתעלאחתלאפעלווכו'),

למשמעתושסרובין-רובןאלו:הארץ-ישראליותהגרילה

מקומיות-עצמאיותשהיווביןהעליון,והוועדהמופתישל

ולאוצבאו,קאוקג'ישללאמרות,כלקיבלולא-לחלוטין

ראשיכשנכנעוגם;הליגהשלהצבאיתוהוועדהצפוותשל

וראשקרובוחוסייניעבד-אל-קאדראתומינולמופתיהליגה
מטעםמוכרלמפקדירושלים,באיזורהצבאיותכנופיותיו

הביאלאכביכול,קאוקג'י,שלהגאולה"צבא"ובמסגרתהליגה

היההציודמצב40.תיאום-יתראושיפורלשוםזהויתור

אתמילאהלאלבדה,לעיראקפרטמהמדינות,אחתאף:עלוב

מכסהמאותהכחלקעליהשהוטלההרוביםשלהצנועההמכסה

ל,,צבאסופקשלאכבד,ציודשכןכללאמיבור41;10,000של
החליטהומהליגההכספיםאףממשית.בכמותמעולםהגאולה"

מיליון2להקציב),ערבלמדינותהמליצה:היינו(להקציב
חצי-מיליוןעוד1948בפברוארהליגההוסיפהשעליהןלי"ש,

42.במלואםשולמולא-
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,.

,.'.הפלישההחלמת.

מועטתשלהרגיל.השביעיהמושבנתכנס.1948שפברואר
ארץ-טרשת'עלדחוףדיוןנערך.שוב'הערבןת.'הליגה;

ההכ-מלאל,כיובידיעהבארץ,היריותלהעםוהפטם-.ושראל,

ותבעועיראקים"לחצושוב,'והולכת.קיבההסופית,רעה.
שימוש;

בצבאות
המדיניים.נציגיהםעל-ידיהסדיריםערב'

יוקצהכיהמהפתיתבעשוב'ערוות:הגנראלבפי.והןבמועצה

ובהנהלקעליובפיקוחהמאבק,.'בהנהגתיותרדב5עחלקלו(
הלל"כיגולה,ת4אניתשלפןתיברעממשלהתוקםכיכספיו,

לוועדותיימסרהגאולהצבאעל-ידיהמשוחרריםבשטחיםטון
ברם,'ב).כולןשנדחו.'וניעות"(וכיו"ב.'מקומיות.לאומיות
הצבאות'היכוז.;בלבד.הקודמותגההלטואעלחזרההליגה."

תנדבים,~לצבא'מלאוסיועהאיץ,גבוליתלקורך.הסדירים.
;ם4רידסדיתלב.'

כן.'חזרה.
-הענייןלפרטיההלטותכמהעל

בהןגש6ר-וכי'מספיקהקצבתרוביהשליחת.
מפנההיהלא'

אךבתוקנן'אףושלמעשהחידושאו'.
חזרו'על

קודמותהחלטות
',י...י''(44.שלא.בוצעו

..,..,.,,.

.,
,

ק,,.,,.
המכ-החודש-'1948אפריללחודשהעלביםנכנסוזהבמצב

הזההחודש',במשךהמדינה.כרזת"ערב,המאבקשל.רגע.'
ראשית,.:דבריה'שלושה.שייר-ספקוללא,:סופית.הובהרו.

להקמתומנמרצות.המעשיות.בהכנותיהםהמשוכו'"היהודים
,..,.

,
ועל-אףהצבאית,הערבים'והסרדתםאיומיעלתאף"-מדינתם

שנית,או"ם..במועצותמחדששנת*וירוהספקות''וההיסוטים'
צבאית-בחינה"ונשברנתפוררשבארץ-ישראל.הההבי.הישיב

אילת4ם"לשו,שלו..הלמידהוכוההמוראל,'כמבחינתמעשית"
אף-עללפי-כן;היהודים.בפניללמודיכוליםהמתנדביםלוחות
עקבמבינאיכל,ברורעשיןהיה'אפרילחודשכלקמשההלי,'
עזאם,לםערכה.'ע*ד-אר-רהמאזייכנסו(לאהסדיריםהצביעת41

יטלוש,הירדנישהלגיוןבריר.לויהיהי5מעידשכיר:היןגה'.
ה,,פה-יות"המיוחלות,המטרותלמעןוזאת:-ן5לארץדישראל'

קמאןהצבאות.שארשלפלישתךאך':-הללאד5עהמידשל
הסבירעזאם,טועןביאי,ב-14כבר:..;כאפתעה"לובא""

שלבפלישאםטעם'שאיןעבדאללהולמלך.טוריה(.לנשיא.
מפידומיםעדיתדברילעילהבאנווכבי46.הסדיריםהצבאות

לאכיהצטדקותדברןוכןאחרים;אישים'ערביםל.
הם;',הדוברים,'

הקו'לעינויאחראים,.היו
שחל'

לידי,ושהביאהאאנוןברגע
הצטד:דברי.מפלתם.ולידיבמערכההסדיקיםצבאות"שיתוץ

כימסתברואכה;הצטמ*6יעיקךנשקעיכאלה''ועדיתקו%
מכריעשבוש'באותי'ששינו,הם'מצרים"ומנהיגיהמדינאי:
דעתםאת1948,.מאישראשית(

על.שהחליטוהםולחלמתם,'.

שאר'א%גםבכףשל",מצריםוגררוהסדירצבאהפלישת
תפקידנועדפארוק.למלךכירושםויש:-תיי5ר*אהמלינות'
.'.,,'זה.בשינוקקומכריע'
שלהאחר?ניםבימיוהמפנה"המכריעחלפסיכולוגיתמבחינה:
מדינאי''ראו"הימיםבאותם1948.'אפריל

רופשיאתעףל

היוועץלמעןשעמאן,דחוף,לקינוסןשלהם.הצבאיים.קטות"

הסדירש.ת)4גצה.פלישתשלואפשרויותיהדיכוייה..בדברבם
יהיהכזופליציהלשםוהודוען:כיהחליטו.הגאספהםההמטב"לש.

י"הל.6ובשישהדןביזל%.בחמשלפחותצויך
-חיל-אויר'של

'שלגמ"אראחרות,במיילם.י4.אחיד-ומאוחד.בפיקודוככובן

הודיעואויר:הילשל'להקיםושישה'דיביןיות5מוכנותהוו.

פלברהאיןצבאיתמטחינהכילפוליטיקאיםהרמטכ"לים,
במאי14עדב"ימ-11מחשבוהבאההבריריםבצבאות
לאהליגה.שלהמדיניתהוועדהבדמשקנתכנסה

נתפרסמו.

להניחרצוננואיןאםאולם;זהכינוסשלהרשמיותהחלטותיו

.
שההחלטה'

התייעצותבליבלבד,בקאהירנתקבלההפלישהעל
נתקבלהההחלטהרי~הערביות,,המדינותשארעםאחרונה
הםהמדינאיםבעמאן.הצבאיותובישיבותבדמשק,זהמלינוס
מאחרהצבאיים.המעותעלהסדיריםבצבאותמלחמהשכפו
הכוחותבאותםלפלושפקדומוכנות,דיביזיותחמש'היושלא

נתמנהמחמידנורי-אד-דיןהעיראקיהגנראלביד.המציירם
כבלתי-סדירים,סדיריםהמזוינים,הכוחותכלשלעליוןמפקד

נאלצואחדיםימיםכעבורכיאף-4ערבמדינותכלשל.
גשראלאתולהורידעבדאללהלמלךזהעליוןכבודלהעניק

כעברינסבררממילא"48.העליוןהמפקדסגןלדרגתמ"מודי
האחיד-והמאוחדזהעליהןפיקודכימעטיםושבועותימים

אתהפולשיםהצבאותכילכלולמעשה;פיקציהאלאלא'היה' יפעולותיהם
והת-התייעצותללאוכמעט.עצמובפניאחלכל

ברעהו.אישחשבות
מצרים,מדינאיאתוראשונהולראשערב,מדינאיאתהנהיה6,

ביותרהחשובותהעקרוניותההחלטותאסהאחרוןברגעלשנות

מפתיעבאופןה"סטרטגיהקערת,כל,אתפיהעל'ויהפוך!
המקצוידעתםמתוותהתעלמותותוךאיודים,ימןםמוך,וחטוף:

?צבאותיהםראשישלהחמורהואוהרתםעית
'

נתפרסמוטרם
האצריםזכרונותאוהיסיםאותםשלהיסודיותהתעודות

ובביט-בדיוקלעמודהיהאפשרשמתוכםוהמצרים,העיבים'

אלה.הכרעהבימיובמחשבתםבלבםשהתרחשמהעל'חון
מותרשבידינו,והפסיכולוגייםהמדינייםהנתוניםכללפיאולם
אפריל-מאישלהיסודיתהתמורהשלמניעיהכי'לשערלנו

ארבעה.וראשונהבראשהיו1948'
:םי4ושארה'1948ףודשיארבעתשלהצבאיאלקחו-אחד'

ארץ-ערביישלהמוחלטתומפלתםהתפוררותםכשלונם,

הטעםחוסרובכך-הגאולה"של',,צבאכשלונווכןישראל,. '
מכללמעלהנתבררובלתו-ספירים,צעאות.שלשבשיגורם ספק';

זאתלעומת
היהודיההגנהכוחשלנצחונותיוהיולא'

מראש,לחזותהיהשצריךכףכדי,עדומנתציםמכריעים.
נהיגי";הסדיריםהצבאותעלגםדומיםנצחונותהערבי,הצד
ערבייאתהיהודיםניצחואמנםכילקנית,יכלוהמדינייםערב

תח4ארץרישראל
צבאותמפניאולםהבלחי-סדירים,הכוחות'

ויכרעי.קייסוגוהסדירוםעהב
לרדתמעולםניסולאערבמנהיגי:פסיכולוגייםגורמיםשנית,
מעולם.היהודי,הישובשלמהותולעומק

אופיואתהבינולא
והיה'000,00%-כילעצמםלתארכלליכלולאכןעלכוחו;ואץ

שיבינוהערבים-ברגעמיליוןארבעיתבפנילעמודיחזודים
כוחםבכללמערכהנכנסיםאלהמיליוןארבעיםכילכוןאל. וברצינות,;'

זאתאיןהר?במריים,היהודיםעמדוכהעדאם
ארץ-ישראלעל'גבגלהעומליםהערבייטבצבאותשהאיוםאלא

כילשכנעםכדיבהםהיהלאהבלתו-סדיריםלצבאותוהסיוע.
-הערביובצדברציגות.'להילחםאומרהערביךגמרואמנם
הססמוח''כיספקאין

וההכרזותהנאומיםהמליצות,הרמות,
הערביתפלשתינהגאולתהאחרונה,טיפת-הדםבדבההרבים

למצבערבמנהיגי,אתהביאוהימה,היהודוםוהשלכת"
בו'

לא
פירושהמאוחרתכהבשעהשנסיגהגםומהלפגת,עידיכלו.

.,..1973..,)יאמ',032מערכותי"
י..

'.....,
'.'
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כיהוכיחשכברלאויבארץ-ישראלערביישלהפקרתםהיה
ערוך.לאיןמהםחזקהוא

ניסוערבמנהיגיהבינלאומית.המדיניותתהפוכות-שלישית
ולמנעוהמערביהעולםאתלהבהיל1947שנתכלבמשך

חרםשלבאיומיםאם-היהודיתהמדינהברעיוןמתמיכה
כלכיבאיוםואםהסודיות)החלטות-בלודאן(זכיונותוביטול

הבריטיםקטל.שדהוייהפךבלהבותיעלההמזרח-התיכון
1948,בראשיתוהנה,היהודיתהמדינהברעיוןתמכולאמעולם
ולהרהרלהססהחלהארה"בגםכיברוריםסימניםנתגלו

היאשאיןגלויותהודיעהבמרסכיעדהקודמת,בהחלטתה
ושמוטביהודיתמדינהובהקמתהארץבחלוקתעודתומכת
הצעההועברהבאפרילנאמנות.שלמשטרבארץלכונןאולי

כילהתרשםהערביםיכלוכןכיהנהאו"ם.בעצרתלדיוןזו
איימיהםובעקבבהםפתחושכברהאלימותמעשיבעקב
המזרח-התיכוןובהבערתבמלחמהנוספים,אלימותבמעשי

מתמיכתןהנאורהעולםודעתארה"בבהןחזרו-באש
היו,עשוייםהסדיריםבצבאותושימושגלויהמלחמהביהודים.
הואאףארה"בנשיאאתולשכנעהכףאתלהכריעאיפוא,

כימוסריםמשגה.היתהארץ-ישראלבחלוקתשתמיכתו
ערב1948,במאיהמצרי,הפרלמנטשלסודיתבישיבה
ארה"בכיבמפורטניקראשי,הממשלה,ראשהסבירהפלישה,

לפעולההשעההגיעהכןעלוכיבחלוקהמתמיכתהבהחזרה
המתכונניםהציוניםונגדזותכניתנגדמכרעת,אחרונה,
ארה"בממשלתשלעמדתהלשינויכיספקאין45.לבצעה
החלטתעלמכרעת,לאאםהשובה-מאוד,השפעהנודעה

הסדירים.צבאותיהםאתהפעולהלשדהלשגרהערבים
הראשו-1948בחדשיהבין-ערבית:המדיניותנפתוליורביעית,

לתחוםיפלושעבדאללההמלךכיספקללאוהלךנתבררנים
שארלכךשיסכימוביןהבריטי,המנדטחיסולעםארץ-ישראל

וביןבפלישהשישתתפוביןשיתנגדו,וביןערבמדינות
שומרהואכי1947ממרסעבדאללההודעתעלמנגד.שיעמדו
מדי-"ארץ-ישראלבעייתלגבילנהוגחופש-פעולה""לעצמו
לכלומובןברורהיהשרמזההודעה-משלועצמאית"ניות

שיצאהעבדאללהשלהצהרה1948אפרילבסוףנוספה
כהו-להבינההיהאפשרכיעדעליוהמקובלהערפולמגדר

ב-15לארץ-ישראליפלושירדןשצבאלאמורברורה,דעה
ופורסמה.הירדניהפרלמנטעל-ידיאושרהאףזוהודעה;במאי

עבדאללהתיכנןפלישתואתכיברורהיהערבלקברניטי
אתממלכתואלולספחלכבוש""יזכהלמעןוראשונהבראש

רבים;לתפסושיוכלממנהחלקאותואוכולהארץ-ישראל
מהארץ;בחלקלהסתפקמוכןאמנםהיהעבדאללהכיהתרשמו

ויילחםייאבקלאזהחלקקביעתעלכיבוחשדואלאעודולא
-הגיעכברואולי-להגיעינסהאלאהנשק,בכוחביהודים

להסכם-מראש.

ול-המצריתהעמדהלשינויהראשייםהמניעיםאחדהיהכאן

הסדיר.המצריהצבאאתלארץלשלוחמאיראשיתהחלטת
הנולדתהיהודיתהמדינהעםהסכםתוךעבדאללהפלישת
מתוךאוהסכםמתוך(אלהשנייםביןארץ-ישראלוחלוקת
הערבית,האחדותחזוןעלמוותמהלומתמנחיתותהיומלחמה)

מדינותביןקווהסטאטוסעלהמצרית,ההגמוניהשאיפתעל
ועלמצרים,שלהערביתמדיניותהנתבססהשעליוערב

הרצוןכיספקאיןוהמוסלמי.הערביבעולםהמצריתהיוקרה

ובלתי-מופרעחד-צדדיוסיפוחכיבושפלישה,מסעלמנוע

מצרים,שלהראשיותמטרות-המלחמהביןהיהעבדאללה,של
ברגעלהחליטממשלתהאתשאילצוהעיקרייםהמניעיםובין

ארץ-ישראל.לאדמתהסדירצבאהשיגורעלהאחרון

בימיםעצמךהפלישהלעצםכנראהשקדמהזו,החלטהעם
שלנושאוהיאוההקדמה,ההכנותפרשתתמהבלבד,אהדים
טראגיתמלחמה-עצמההמלחמהפרקומתחילזה,חיבור

והשפעתהובנות-תוצאותיהשתוצאותיההערביתהבחינהמן
שלוהחברתייםהמדינייםהציבוריים,חייושדרותבכלוהדיה
וייחקרבהידוברועודנדמו,ולאפגולאעדייןהערביהעולם

בדברי-הימים.בה

:הערות
למחקרהראויה'זו,תופעהעלהדיבורלהרחיבהמקוםכאןלא1.

הצהרה-שאין-עמה-מליצה-מקובלת.ושלשלאלמנטאמת,מפורט.
ענייןכידומהאולםולשון.אומהכלשלהמדיניותבעולםקייםמעשה

אחדות"עלמדברהערביוהעסקןהעתונאיהוא.הדימשל עדהערביהעולםאתמפלגביותרחריףשסכסוךבשעהגםערבית"
מדיניותמנהלתמדינהשכלבשעה-1כל-ערביתסולידריותעלןהיסוד
יחמורהמפלהעתהזהשנחלבשעהמזהירניצחוןעל;וסותרתנוגדת

מכרורעהו,ואביואחיואועצמו,שהואבעודקרקעות"הצלת"על
ציונית""סחורהכלעלמוחלטהרםעל;ליהודיםאדמהעתהזה

רופאשלבשירותםמשתמשיםומשפחתושהואבשעהציוני","ושירות
הואייהודיתתוצרתבסתרוקוניםציוניועורך-דיןארצישראלייהודי
אומרכאותביןשמהישיםישראל,שלאי-קיומהעלרמותיצהיר

ובהצהירו-בית-ספרושלומהמפותמספר)והלימודכליליוציאנה
שומעיווקהלשבמציאות,האמתזושאיןהיטבזהיטבידעזאת,כל
עולםהמציאות,עולםאלכללמכוונתהצהרתואיןעמו.זאתידע

קבועיםכלליםאלאהמעשה,עולםשלכלליולאעליהוחליםהמעשה,
ן.ונגסכלליחגיגית,הצהרהשלומקובלים

בגרמניהשעהאותההיההמופתי-לשעבר,אל-חוסייני,אמיןחאג'2.
עסקניםש-51-כ2עודכיבושהבשטחיאובגרמניהועמוהנאצית,

בראשםערב,מארצותמנהיגיםשלקטןלאמספרוכן(ארץ-ישראלים
ג'מל;אל-קאוקג'י)פוניגםוביניהםמעיראקאל-כילאניעאלירשיד

לא-;ברודסיהעצוריםהיוואחריםאת-תמימיאמיןד"ראל-חוסייני,
אחרות.בארצותומפוזריםהסעודיתבערבבתורכיה,ישבומעטים

קרבנותשלמאות1936--1939,בשניםהפיל,הפנימיהערביהטרור3.
ההגנהאוהמשטרההבריטיים,הכוחותבידימשנפלויותרהרבה-

מאוד.טריהיהעדייןוזכרם-היהודית

בעב-מלאנוסחארץ-ישראל.בדברנספחהערבית,הליגהאמנת4.
מרס-אפרילש9--88חוב'י"א,שנההתיכון,המורחילקוטע'-רית

י322/23עמ'תש"ז,ארץ-ישראל,ערבישמעוגי,י.י34עמ'1945,
'עמ'תשי"ד,הערבית,הליגהגורן,א.

למזרחהחוזיםספר;382
80-79.עמ'1956,התיכון,

ושניהלא-חוסייניות,ה"מפלגות"ראשיחמישהחומיינים,חמישה5.
-חוסייניצאלחתופיקעמדהחוסייניתהקבוצהבראשנייטראלים"."

הסכימושהחומייניםספקאין;שלישיתאושניהממדרגהאישיות
בשםהליגהשליחיעל-לדילהםשניתנההבטחה,סמךעלרקלכך

ויורשהבקרובישוחרראל-חוסייניג'מאלכיהבריטיים,השלטונות
פנויה","הוועדנשיאותנשארהכןהמנהיגות.אתוליטוללארץלחזור
אל-חוסייני.אמיןלחאג'שמורהדהיינו

מטבע-הלשון,ההצהרה,שלהמסוגנןבעולמםזאמוריםדבריםבמה6.
למכורערביםהוסיפולמעשהלעיל.ר13דבווהמקובל,הטוב"ה"טון

לאו-"נכבדיםגםאלאבוגדים","דווקאולאו'-ליהודיםאדמותיהם
האומה".קופת"ותומכימיים"

לא"י3,000סךבממוצעהיהדרושאל-עלמישלחשבונולפי7.
ציבורמוסדותהקמתפיתוחו,-אחדערביכפרשלמצבולהבראת
בעליחברהאומפעלעלחשבהואוכו'.לפלאחיםהלוואותוחינוך,
לא"י.1,000,000שלשגתיתקציב

ממשלתמאתקיבלשאל-עלמיהסכומיםבדברשונותגרסאותיש8. נראהכאןהמובאהסכוםהרילבדיקה,ניתןשהדברבמידהעיראק. הנכון.לי

1943--1945בשניםלזירהשנכנסהאיש,שעלמיהואמקרהלא9.
העיראקי-ההאשמי,למחנהויותריותרהתקרבל"חוסיינים",כמקורב
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ממילאגוברת.תמיכהקיבלוממנו-חדשהמחשבהשלניצניםהשבו
שביקשההחוסייניתההנהגהשלרוחהלמורתהעצמאייםמפעליהיו

שנתכלובמשךוההשפעה,הכוחחוטיכלאתהיאבידיהלרכו הערביתוהליגההמצרים(זוהנהגהביןחריףמאבקהתנהל1946-47
וביןעלמי,שלמפעליועלהפיקוחאתלעצמהשתבעהבה),שתמכו
בכך.בושתמכהועיראקמפעליו,עצמאותעלשהגןעלמי
-הערבים"הפסדילעומתהםוכאיןכאפסישראלשלהפסדיה"10.

)3.5.1952,הלונדוניכ"אקונומיסט"בדעתוומיושבזהירשבועוןאומר
אקו-"(ירדןממלכתלגביבמיוחדווהערכהעלחוזרוהוא304(,עמ'

מהחרםירדןממלכתשלהקשיםהפסדיהעל8.5.1953(.נומיסט",
הנפטצינורחסימת1.3.1953.טיימס",ניריורק"גםעומדהערבי עיראקיים,מקורותלפי-ניכריםהפסדיםלעיראקגורמתמוצול-חיפה

כמהערבמדיגותלשארבהוכיחםאלהבהפסדיהםאמנםהמתפארים
12--1955-5615,עדלי"ש)=(דינרמיליון70להקריב,עיראקמוכנה
מפי24.3.55בגדאד,רדיו(האחרונותבשניםשנהמדידינרמיליון

הכלכלהשרהצהרתמתוך22.2.56,פוסט",ג'רוסלט"יהכלכלהשר
משני-20.2.55(.שא"-aPw".אל-ג'מאלי,פאדלד"ריהעיראקיבסנאט
העירא-טענובסוריה,גםהנפטצינורותסואץ-סיני,משברבימיזוקו,
דינרמיליון50לכדימגיעלחיפההצינורמחסימתהפסדםכיקים

עיראקים).דובריםמפי3.8.57,פי.,א.סוכנות(לשנה

בשלושיםישראלשלהפסדיהאתמעריכיםבלתי-תלוייםמקורות11.
.ForeignProblems',Economic~lsraelSPatterso~,0דולרמיליון

לשנהדךלךמיליון60עד,IanuaryXXXII,A~fairs,1954ק.322
OctoberAffairs,InternationalMonroe,.Elizabeth,1953ק..433/4
במספ-ישראלנזקיעללדברמרביםאינםרשמייםישראלייםמקורות

מיליוןכ-45-האומדנותשניביןמספרנוקטיםבדרך-כללאךרים,
26.11.1954(.או"םעצרתשלהמדיניתבוועדהישראלנציג(לשנהדולר

עודדולרמיליון2סךמקורות,כמהלפיהוקצב,רשמיבאופן12.
ו);.Stru~gleTheHurewitz,0ז0[1945-46הראשונהלשנה
הרשמיהמאזןהעידלמעשהאולם,NewPalestineץ0זו,1950ק.)223
ו-19451946במשךההכנסותכלסךכי1947,בינוארהמשרדים,של
00~135.עיראקנתנהזהומסכום-בלבדלי"ש162,263היה

להםניתןושלאכשלעצמםאסוריםשהיוקומוניסטיים,ארגונים13.
שלזהבמסוההתארגנוערביות,ארצותבכמהגלויבאופןלפעול
בציונות".למלחמהליגה"

23.12.1946.ירושלים,אל-וחדה,14,
מתונים,אישיםוכמהכמההיומצוייםבמצריםשגםספקאין15.

שלהידרדרותהעםבלבםהסכימושלאמחשבהובעליאמיצי-לב
המופתי-אחריהיגררותהועםהארץ-ישראליהסכסוךבמורדמצרים
מאחרלשוא,קולםשהרימוביןאולם,אחרים.וקיצוניםלשעבר

צדקיאסמאעילכגון-אחרותסיבותבשלירדהכברשהשפעתם
כניסתמפניהמצריבסנאטשהזהירלשעבר,ראש-ממשלהפאשא,
קולםלהשמיעכללהעזושלאובין-ארץ-ישראללמלחמתמצרים
ללאמהסתבךאותהשיעצורמנהיגלמצריםקםלאמקוםמכלברמה,
ארץ-ישראל.בפרשתצורך

שלנוסחוב-1943.בבגדאדהאנגליובמקורובמלואוהתפרסם16.
וארץ-סוריהלגביכאןהמתוארתהתכניתעיקריכוללהסיום,פרק

.1ם,DiplomacyH,rcwitzהןEast,MiddleandNearthe:ישראל
vol.1956,Princeton,11ע..236/7

.171960,London8"],(שofSidesBothKimche,Davidandlohn
ק..59

7.5.1947:הצרפתית,הידיעותסוכנותעטשיחהמתוךלדוגמה,18.
אתלידםיטלולמעןקאנטוניםמספרליהודיםלהניחהוארצוננו..."

תקוםלאעצמאיתיהודיתמדינהשכןריבונות.בלאכיאף-הנהלתם
העויןאל-וחדה,הירושלמיהעתוןמוסיף(בהסכמתנו"תתקייטולא
מןזאתאתאלא:לומרכוונתו:הידיעהאתבהעתיקועבדאללה,את

בכוח).עלינולכפותהראוי

18,4.1958.מעריב,ימים",שלושה"שרף,ז.39;עמ'שם,קמחי,19.

שם.שם,קמחי,20.

105/6.עמ'שם,קמחי,21.

עבדאללהגיןמשא-ומתןעל1950בראשיתשנפוצוהידיעותכגון22.
ניו-יורקראהשנים.לחמשאי-התקפהחוזהבדברישראלנציגיובין

.MissionMyMcDonald,7ח],NewIsraelוראה26.3.1950,טיימס,
1945-50EastMiddleTheKirk,George193/4;.ץ1951,40ע
Middle309/10;.1954ק,o.u.P.Afhirs),International0](Survey

April1.VOI.Aflairs,Eastern,1950ע.;IourndEastMiddle107ע,1
470.341,217,9.1950,

מפלתשלסיבותיהלחקירתעיראקיתפרלמנטריתיעדהשלבדו"ח23.
מאחורי:עגריבתרגוםעיין4.נספחארץ-ישראל,במלחמתהערבים
42.עמ'1954,צה"ל,מערכות","הוצאתהפרגוד,

עמ'הנ"ל,בדו"חזו,ברוחהעיראקיתההדגשהלמשל,עיין,24.
.17-15

18-17.עמ'וכן54,עמ'11,נספחשם,25.

27.5.1953,קאהיר,סעאה,אח'רהייצל,חסנייןמוחמדי19עמ'שם,26. והארץ,4.9.1952,פוסט,ג'רוסלםיעזאםעבד-אר-רחמאןדבריבהביאו
הארץ,;עבר-הירדןאד-דפאע,מתוךעזאםדבריבהביאם5.9.1952,

קמחי,לפיקאהיר.אל-מוצוור,מתוךעזאםדבריבהביאו22.3.1953,
להתערבותהלוחציםביןלבנוןגםהיתהואילך,ו-4955עמ'שם, בהת-למצריםהצטרפההסעודיתשערבבעודערב,מדינותשלצבאית

להתערבותהתנגדאל-חומייניאמיןחאג'גםיכזאתלהתערבותנגדותה
ערבית-ארצישראליתממשלהלהקיםביקשבאשרהרשמיים,הצבאות

דרכה.רקצבאיסיועכלולהזריםגולה
ךאילך.55עמ'שם,קמתי,27

שם.סאעה,אה'ךהייכל,28.

וכן54,עמ'11,נספחהפרגוד,מאחוריהעיראקית,הוועדהדו"ח29. 56--39עמ'שם,קמחיי71-81עמ'

1953קאהיר,סאעה,אח'רהייכל,חסגייןמוחמדישםשם,קמחי30.
עםראיוןבהביאו19.3.1954,דבר,המופתי;עםראיוןמתוך3.6, קאהיר.באל-מצרי,שנתפרסםהמופתי

142/43.עמ'66,עמ'הפרגוד,מאחוריהעיראקית,הוועדהדו"ח31.

סראג'-אד-במשפטואחריםסראג'-אד-דיןפואדעובייך,חגרם32.
לשעברהרמטכ"ל26.1.1954;קאהיר,אל-אהראם,2.1.1954,רויטר,דין:
במשפטחיידר,מוחמדלשעברוהמצביאאל-מהדיעות'מאןגנרל
במשפטהנ"לחיידרמוחמדגנראל24.3.1953;פארים,רדיו-הנשק ההגנהדבריראה29.9.1953;אי.פי.,סוכנות-עבד-אל-האדיאברהים
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