
 כוונותיו של עבדאללה מלך ירדן )הדיווח נמסר ע"י גולדה מאיר(
 

בערך עשרה ימים לפני ההחלטה באו"ם, התקיימה 
פגישה עם עבדאללה מלך ירדן. הוא הבטיח כי הוא 

 ידיד של היישוב היהודי.

כשבוע לפני הישיבה הגורלית נקבעה פגישה איתו. 
הוא היה ידידותי, אולם ניתן היה לראות כי הוא 

טרוד. הוא הציע הסדר : שתקום מדינה אחת על 
שטחי א"י וממלכת ירדן, שתהיה בתוכה אוטונומיה 

ליהודים באיזורים בהם יש התיישבות יהודית 
אביב. המשטר יכלול יהודים -תל –צפופה, למשל 

 חצי.-וערבים, ביחס של חצי

 עמדת הממשל האמריקאי )הדיווח נמסר ע"י משה שרת(
 

ארצות הברית מפעילה לחץ על ישראל, שלא להכריז 
 על הקמת מדינה. 

היא מציעה להשיג שביתת  –במקום הקמת מדינה 
אם עדיין  –נשק של שלושה חודשים, אשר בסיומו 

לא תהיה הסכמה על גבולות המדינות היהודית 
 יוכרז על משטר נאמנות של האו"ם. –והערבית 

 החשש הוא שאם תחליט ישראל להכריז על הקמת
 מדינה ארה"ב לא תכיר במדינה שתקום, ולא תתמוך 

 בה מבחינה צבאית וכלכלית. במקרה הגרוע יותר, 
 תכריז ארה"ב חרם על מסחר עם ישראל, והמדינה 

הצעירה לא תוכל להשתמש בכספי התרומות שמעבירים אליה 
 יהודי ארה"ב, ולא תוכל לקיים מסחר עם ארה"ב.



העובדה שהבריטים עוזבים את הארץ מחייבת 

מעשה כלשהוא. כולם מחכים למעשה: היהודים 

מחכים שתקום מדינה, הערבים יכולים להקים 

משהו חייב  –מדינה או לפלוש לארץ ישראל 

 להתרחש. 

אם נקים מדינה תוך כדי מלחמה, יש חשש 
שאיזורים מנותקים כמו ירושלים וגוש עציון 

יישארו בידי הערבים ולא יהיו חלק מהמדינה 
היהודית שתקום, גם אם היו בתוך גבולות 
 ם.“המדינה היהודית בתכנית החלוקה של האו

 -ברגע שיסתיים תוקף המנדט של בריטניה 

צבאות ערב יפלשו לארץ ישראל, ואולי ניתן לומר 

שהן כבר עשו זאת )בזמן הישיבה, הלגיון הירדני 

 נלחם כבר בגוש עציון(.

החיילים בחזית מחכים לשמוע שהמלחמה 

שלהם מצליחה, והתושבים בעוף ממתינים גם 

הם לשמוע שתוקם מדינה עם תום המנדט. 

הקמת מדינה "תרים את המוראל" ותחזק את 

 המוטיבציה להמשך הלחימה.



ברור —כשרואים את מצב הלוחמים והנשק

שדרושה לנו שביתת נשק, כדי שנוכל להתארגן. 

צריך הפוגה כדי להשיג עוד נשק, להביא תגבורת, 

 לאפשר לחיילים לנוח לקראת סבב הקרבות הבא.

נכון שהצלחנו עד עכשיו, היו לנו נסים, אבל 

החיילים עייפים ולמדינות ערב יש הרבה יותר 

חיילים ונשק מאשר לנו. אנו חייבים זמן. ואולי, 

בזמן שביתת הנשק יושג הסכם, והסבב השני של 

 המלחמה יימנע.

אמריקה חזקה ותעזור לנו אם נעשה מה שהיא 

אומרת. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לסכן את 

אם לא נעשה מה שהיא מבקשת,  –הידידות אתה 

נאבד את התמיכה הצבאית והכלכלית שלה 

 במדינה הצעירה שתקום.

שביתת נשק תועיל לנו, אבל היא תועיל גם 

לאויבים: כפי שלנו יהיה זמן להתארגן, להשיג נשק 

 כך יהיה גם לאויבים שלנו. –ולתכנן את המלחמה 



 י יגאל ידין וישראל גלילי(“הערכת המצב הצבאי )נמסרה ע
 

 כוחות גדולים של צבאות ערב מתרכזים לקראת 

 פלישה שתתבצע ברגע שנכריז על הקמת מדינה. 

 הכוחות שלנו מוגבלים, כל תזוזה של כוחות ההגנה 

  –של היישוב היהודי במטרה להגן על חזית אחת 

 פירושה חשיפת חזית אחרת לסיכון גדול יותר.

 בגוש עציון המצב חמור ביותר: הגוש נצור, אין דרך 

 להעביר אליו תגבורת ואספקה, וכבר די ברור שלא 

 יחזיק מעמד. 

 ירושלים נצורה, ושיירות אינן מצליחות להגיע אליה.

 בצפון ובדרום מתקיימים קרבות.

 ברור שתהיה פלישה של צבאות ערב ברגע שיוכרז 

 על הקמת מדינה יהודית.

 לערבים יש יתרון עצום מבחינת כמויות החיילים 

ללוחמי היישוב יש יכולת צבאית טובה, הם  –והנשק. מצד שני 

מאורגנים, ויש להם מוטיבציה גבוהה להילחם. ליישוב יש תוכניות 

 לחימה מסודרות. 

 שנובס. %05שננצח,  %05ההערכה הצבאית היא: 

נכון שארצות הברית מתנגדת לתוכנית החלוקה, 

אבל ברית המועצות תומכת בה. כך שגם אם 

תהיה לנו —נאבד את תמיכתה של ארצות הברית

 תמיכה ממעצמה אחרת, חשובה לא פחות.


