
 גדעון ביגר נבולות ההקרבה

 נבולות מדיניים נקבעים לעתים כתוצאה ממעשה הקרבה. יש סיטואציות בהן מדינאים
 מקריבים שטחים ממדינתם כמענה לתביעה מצד מדינות שכנות, וואת כדי למנוע

 מלחמות ושפיכות דמים. האם מעשה ההקרבה מביא לחוצאוח המקוות?
 בחינת שלושה מקרים כאלה בהיסטוריה המודרנית מראה כי יש ומעשה ההקרבה אכן
 הצליח ונמנעה מלחמה ויש ומעשה ההקרבה רק דחה את העימוח והיה מויק ומיותר.

 אזו שט מזרח צ׳כוסלובקיה,_ש1ע1_בו כשני מיליון
 גרמנים. אזור זה היה המגן העיקרי לציכוסלובקיה מפני התקפה
 !גרמנית אפשרית, בשל חשיבותו האסטרטגית והביצורים הרבים
 שהיו בו. נרמניה הגאצית הפעילה לחן דיפלומטי ואיימה
 במלתמה על מנת לקבל לריבונותה את השטח הזה, בטענה
 שיושביו הגרמנים מקופחים על ידי המדינה הצ׳כוסלובקית. הלתן
 ןהנרמני נשא פרי. מעצמות אירופה, שערבו לביטחונה של
 ציכוסלובקיה, לא רצו במלתמה בעת ההיא. בריטניה, בראשותו
 ףל צ׳מברלין, צרפת, בראשותו של דלדיה, נרמניה ואיטליה של
 מוסוליני כפו על צ׳כוסלובקיה את ההקרבה ואכן, בהסכם מינכן
 שנחתם ב־29 בספטמבר 1938, הקריבה צ׳כוסלובקיה את
 ביטחונה והסכימה להעביר את חבל הסודסים לגרמניה. צ׳מברלין
 הבריטי הכריז אז כי הקרבה זו מבטיחה ״שלום בזמננו״. מעשה
 ההקרבה לא צלח, נרמניה של היטלר השתלטה על כל
 צ׳כוסלובקיה במארס 1939 ובספטמבר 1939 פרצה מלחמת
 העולם השנייה, לאחר שהקרבה שנדרשה פולין להקריב לא
 נתקבלה על דעת האומות. עם סיום המלחמה חזר חבל הםודטים
 לידי ציכוסלובקיה ושני מיליון דוברי נרמנית שתיו בו נורשו

 לנרמניה.

 ההקרבה הםוריח״ - סוריה הצרפחית
- טורקיה וחבל איסקנדרון

 לאחר מלחמת העולם הראשונה, עם התפרקותה של
 האימפריה העות׳מאנית, הוקמו במזרח התיכון שטחי מנדט.
 צרפת קיבלה מנדט על סוריה ולבנון בעוד שבריטניה מקבלת
 מנדט על ארן ישראל ומסופוטמיה(עיראק). מטרתה של שיטת
 המנדטים הייתה לקדם את האוכלוסיות החיות באזור לקראת
 עצמאותן. אחת מהפעולות המרכזיות שעשו המדינות
 המנדטוריות הייתה לקבוע את גבולותיהן המדיניים של יחידות
 המנדט. כך קבעה בריטניה את נבולות ארן ישראל, עבר הירדן
 ועיראק ואילו צרפת קבעה את נבולותיהן של סוריה ולבנון.

 נבולות בינלאומיים הנם תוצר של הסכמים בין מדינות הנמצאות
 משני צדי קו הנבול שנקבע בשטח. מיקומו של קו הגבול מושפע
 ממערכת יחסי הכוחות בין המדינות וככל שצד אחד חזק יותר,
 הוא מצליח למקם את קו הנבול רחוק יותר ומוסיף טריטוריות
 לשטחו. ככלל, קווי הגבול אינם משתנים לאחר שנקבעו והם
 ממשיכים לתפקד לשנים רבות, אלא אם חלו שינויים קיצוניים

 ביתסים המדיניים בין המדינות שקבעו את קו הנבול.
 עם זאת, יש לעתים מצבים בהם מבקש צד אתד לשנות את
 מיקומו של קו הנבול לטובתו ומפעיל לחן מדיני ואף צבאי, כדי
 להשינ את מטרותיו. אם דרישתו איננה מתקבלת, ייתכן שתפרוץ
 מלחמה, המביאה לסבל רב לצד המותקף (ונם לצד התוקף).
 לפעמים, על מנת למנוע סבל ומלחמה, מקריבה מדינה שטחים
 חיוניים וחשובים לה ומעבירה שטחי מולדת לריבונותה של מדינה
 אחרת. כאן לא מדובר בוויתור על עמדות או תפיסות רעיוניות
 כי אם על הקרבה בפועל של טריטוריות, שטחים ואף אוכלוסייה
 על מנת למנוע נזק גדול יותר. מדינת ישראל עומדת היום בפני
 דילמה מעין זו ולכן ניתן לשאול האם מעשה ההקרבה של
 טריטוריה יעיל? האם הוא מביא לתוצאות רצויות? ואולי אין!
 במעשה ההקרבה כל טעם? המקריב איננו משינ דבר וההקרבה

 נתפסת כמעשה חסר תוחלת?

 כדי לענות על שאלות אלה נסקור כמה דונמאות היסטוריות!
 לנבולות של הקרבה.

 ״ההקרבה הצ׳כוםלובקיח״ - צ׳כוםלובקיה -
 גרמניה וחבל הםודטים

 המקרה המוכר ביותר בהיססוריה החדשה הוא ההקרבה
 שעשתה צ׳כוםלובקיה, כאשר הסכימה שחלק משטחה, שהיה
 מיושב בנרמנים, יועבר לריבונותה של נרמניה הנאצית, וכל דה]
 כדי למנוע מלחמה. עם התארננותה של גרמניה הנאצית, ולאחר
 סיפוחה של אוססריה אליה(״האנשלוס״) ב־12 במארס 1938,
 פנה היטלר מזרחה וביקש לספח לגרמניה את חבל הסודטים,



- ל א ר ש  ״ההקרבה הירדנית״ - י
 ירדן וקביעת ״הקו הירוק״

 המקרה הקרוב לנו נוגע בתהליךקביעתו של קו שביתת הנשק
 בין ישראל לירדן - ״הקו הירוק״. עם סיום הקרבות של מלחמת
 העצמאות יוצב קו הפסקת האש על פי מיקומם של הצבאות
 השונים ערב הפסקת הלוחמה. בדיונים על קביעת משסר שביתת
 הנשק נקבע כי קווי שביתת הנשק יחפפו לקווים אליהם הניעו
 הכוחות הלוחמים, ישראל, ירדן, מצרים וסוריה. מדינת ישראל
 לא הייתה מוכנה לקבל את המצב בחזית הירדנית, וזאת משום
 שעם הפסקת הלוחמה נמצאו כוחות ערביים(ירדניים ועיראקיים)
 במקומות שנראו כבלתי מתאימים למדינת ישראל. הדבר ננע
 הן לקווי תעבורה והן לבעיות ביסחון. כביש ואדי ערה (נח7
 עירון) היה בידי הערבים וכף נם חלקים ממסילת הברזל שבין
 לוד לחיפה ובין ירושלים ללוד. בנוסף לכך היו כוחות ערביים

 סמוכים לבית ליד ולרנלי הגבעות ממזרח לשרון.

 היה ברור למדינה ישראל כי מצב זה ינרום לה קשיים
 ביטחוניים ותחבורתיים, לכן תבעה כי הכוחות הירדניים ייסוגו
 מזרחה ויעבירו לתחומה של מדינת ישראל שטחים רבים.
 הירדנים סירבו למהלך שנגד את ההסכמה הקודמת ומדינת
 ישראל איימה כי תחדש את הקרבות אם דרישתה לא תושנ.
 כדי להנביר את האיום החלה ישראל גם להזיז כוחות לכיוון

 נ׳נין.
 תחת לחן זה, ועם נסעת הכוחות העיראקיים ששהו בצפון
 השומרון, הסכימה ירדן להקריב את השטחים שברשותה כדי
 למנוע חידוש המלחמה. ירדן נסונה משטתים שישראל דרשה,
 לא לפני שנקבע כי לתושבים החיים בשסחים שהיא מפנה יישארו
 כל הזכויות האזרחיות והם יוכלו להישאר במקומם בלי שישראל
 תנרש אותם. כך בעצם ״נוצרה״ האוכלוסייה הערבית ש7
 ״המשולש״ - מכפר קאסם בדרום, דרך טירה, טייבה, נ׳לגיוליה,
 באקה גרביה, אום אל פאחם, ערה, ערערה ועוד, וזאת בלי
 לשאול את התושבים לנבי רצונם באשר להישארותם במדינת

 כחלק מתהליך זה נקבע, בהסכם סוור מאוגוסט 1920, קו גבול .
 בין טורקיה העצמאית לבין סוריה שהייתה תחת ניהזל צרפתי.
 קו הנבול נקבע בעיקרו לאורך קו מסילת הבחל שחצה את המדבר
 הסורי הצפוני והשאיר בידי סוריה את מפרן אלכסנדרטה
 (איסקנדרון) ומוצא לים דרך שפך נהר העסי(אורונטוס) והעיר
 אנטקיה(הממוקמת של חורבות העיר אנטיוכיה, בירת המזרח
 היווני־רומי בעת העתיקה). במשך שנים טענה טורקיה כי
 האוכלוסייה במקום היא טורקית ברובה ולכן חבל איסקנדרון
 אמור להיות חלק מטורקיה אולם צרפת והסורים לא קיבלו את
 הטיעון הזה. בשנות ה־30 נערכו משאלי עם באחר שהצביעו עק
 העובדה שהטורקים אינם מהווים רוב אוכלוסיית המחוז, ולכן
 לא הסכים ״חבר הלאומים״ (קודמו של האו״ם) לדרישה

 הטורקית.

 בשנת 1938, עם התקדרות שםי העולם והתנכרות החשש
 לפתן מלחמה עולמית חדשה, חששה צרפת כי, כמו במלחמו^
 העולם הראשונה, תצטרף טורקיה לצד הגרמני, תתקוף את סוריה
 ותפנע קשות במאחזים הצרפתיים במזרת התיכון. כדי למנוע
 את המהלך המדיני האפשרי, הסכימה צרפת להקריב את תבל
 אלכסנדרטה, שהיה המוצא העיקרי של סוריה לים התיכון והיה
 מרכז הפרובינציה הסורית בעת העתיקה, ולהעביר אותו לידי
3̂ ביולי 1938. שינויים קטנים  טורקיה. מהלך זה אכן בוצע ב
 בקו החדש נעשו בקין 1939, וערב מלחמת העולם השנייה, ב־
 23 ליוני 1939, הועבר כל מחוז אלכסנדרטה(היום חבל חטאי
 הטורקי) לידי טורקיה. צרפת הקריבה חלק חשוב מהטריטוריה
 הסורית והקרבה זו אכן צלחה. במהלך מלחמת העולם השנייה
 נשארה טורקיה ניטרלית ולא הצטרפה לצד הנרמני ובכך מנעה
 בסיס כוח מרכזי שיכול היה לשנות את מהלכי המלחמה. הקרבה
 וו עדיין משמשת כטיעון מרכזי בתביעותיה של סוריה הדורשת
 לקבל את השטח בחזרה. הנימוק לכך הוא שצרפת היא שעשתה
 את המהלך ולא סוריה עצמה, אך טורקיה דוחה את הטענה הזו.
 מעשה ההקרבה שריר וקיים על מפת המזרח התיכון העכשווי.



 ישראל או בממלכת ירדן. הדבר שונה מהיעלםותם של הערבים
 שהיו בשטת שאותו כבשה מדינת ישראל, בכל המרחב מרכס
 הכרמל ודרומה(להוציא את האוכלוסייה בכפרים נייסר א־זרקא
 ופורדיט). קו שביתת הנשק ״הקו הירוק״ שורטט כך שמדינת
 ישראל החזיקה במעבר החשוב שבין מישור החוף לעמקים ולגליל
 (מעבר ואדי ערה) והמותניים הצרים של המדינה נתרמבו במקצת
 באזור מישור החוף. ההקרבה הירדנית אכן השיגה את מטרתה,
 לא חודשה הלחימה ויוצב קו שהחזיק מעמד עד מלממת ששת
 הימים. התושבים הערבים אכן נשארו על מקומם והם חלק

 מהאוכלוסייה של מדינת ישראל.

 יש עוד מקרים דומים, אם כי לא רבים, בהיסטוריה האנושית
 בהם מדינאים הקריבו שטחים כדי למנוע יריבויות. כך הסכימו
 הליטאים, אחרי מלחמת העולם, שבירתם ההיסטורית, וילנה,
 לא תישאר בתוך שטחם במטרה לקבל עצמאות מדינית על פי
 קווי גבול שקבעו המעצחות האירופיות. רבות יותר הדוגמאות
 בהן סירבו מדינאים להקריב קורבנות משמעותיים אך קטנים

 וסופם שגררו את עמיהם למלממות גדולות.

 נראה אם כן כי לא רק בודדים מקריבים קורבנות כי גם אומות,
 עםים ומדינות. במקרים שהבאנו היו הקרבות שמטרתן הושנה
 ובשל מסירת השטחים נמנעה מלממה, כמו במקרה של מטירת
 שטתי סוריה לידי הטורקים. היו מקרים בהם מעשה ההקרבה
 לא גגע בשטחים חיוניים כמו במקרה בו הקריבה ממלכת ירדן
 שטתים ואנשיה שזה מקרוב גכבשו על ידה, בגדה המערבית
 ונמסרו למדיגת ישראל. כאן מעשה ההקרבה השיג את חטרתו
 ומנע את המשך המלחמה. לעומת זאת באירוע שנקשר
 בצ׳כוסלובקיה מול גרמניה מעשה ההקרבה רק דחה לזמן קצר
 את המלחמה ובסופו של דבר היה ללעג וקלס ולסמל של הקרבה
 חסרת טעם. אין כמובן להניע למסקנות כוללניות מבתינתם של
 שלושה מקרים בודדים אלה ואין בידינו להגיע לתשובות ברורות
 על הצלחה או כישלון של מעשה ההקרבה הטריטוריאלי, אן
 ראוי להרהר בגורלם של מקריבים והקרבות. יש שגבולות
 ההקרבה גותרים כסמל וסימן לתעוזה שבהקרבה ויש שהם

 מלמדים על חוסר התוחלת במעשה ההקרבה.
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