מעורבותו של נורי טס  -ונעיד בארץ -ישראל

*

לקורותיה של שותפות יהודית  -ערבית
יורם נמרוד

הוועדה המלכותית

לארץ  -ישראל  ' ,ועדת פיל ' ,

המליצה כשנת

1937

על כינון שתי מדינות בארץ -

ישראל  ,שיהיו קשורות ביניהן באיחוד כלכלי  .בעקבותיה התעוררה מחלוקת בתוך התנועה

הציונית ,

אך עמוקים לא  -פחות היו חילוקי  -הדעות בעלית השלטת בחברה הערבית  ,בארץ ומחוצה לה ,

שביטוייהם לא היו פומביים וישירים כל  -כך .
החשש מפני מדינה יהודית המריץ מנהיגים ערבים לחפש דרכים להידברות עם אישים וגורמים
יהודיים ממתנגדי המדינה  -להבדיל ממתנגדי החלוקה  ,שהיו אופוזיציה פנימית להנהגה הציונית .
ההנחיה להידברות עם סיעת המופתי ניתנה על  -ידי היושב  -ראש המקביל של הסוכנות היהודית

המורחבת מטעם סיעת הלא  -ציונים  ,קליקס וארבורג  .גיבוש ההסכם בין שתי הסיעות היה בעיצומו
כאשר נפטר וארבורג בספטמבר

1937

והנהגת הלא  -ציונים עברה לידי ד " ר י " ל מאגנם  ,נשיא

האוניברסיטה העברית בירושלים  ,שהיה מועמדו של וארבורג לתפקיד היושב  -ראש המקביל של

הנהלת הסוכנות המורחבת  .גולת  -הכותרת בנסיונות ההסכם היתה

טיוטא ,

שנודעה בשם ' תכנית

חיימסון  -ניוקומב '  ,שנדחתה על  -ידי המופתי  ,לאחר שאושרה על  -ידי כמה משותפיו הפוליטיים .
כאשר דומה היה לצדדים המעוניינים שנכזבה תוחלתם לשיתוף  -פעולה  ,צורף אל היוזמה מדינאי

עיראקי ככיר  ,נורי אס  -סעיד  .החל מדצמבר

1937

מילא נורי  ,במעמד רשמי ולא  -רשמי  ,תפקיד

מכריע במאבק להכשלת כינונה של המדינה היהודית לפי המלצותיה של ' ועדת

מה היה עניינה של עיראק  ,ועניינו של נורי  ,בהסכם יהודי  -ערבי בארץ  -ישראל

פיל ' .

?

משחר עצמאותה גילו ממשלותיה השונות של עיראק רגישות למתרחש בארץ  -ישראל  .בנאום
הבכורה של נציג עיראק בחכר  -הלאומים  ,שר  -החוץ תופיק אם  -סנ7די  ,הוקדשה תשומת  -לב רבה
לערביי הארץ ולסכסוך עם הציונות  .שר  -החוץ ערער על תוקפו של כתב  -המנדט המושתת  .על

הצהרת בלפור ותבע עצמאות לפלסטין  ,בדומה לזו שעיראק זכתה לה אז  .הפסקה החשוכה ביותר

בנאומו היתה זו שהצביעה על הקשר בין המתרחש בארץ  -ישראל לבין השקט והסדר

*

שבעיראק  .י

חיימסון
היהודית  ,בניסיון
שם אלברט
בסוכנות
שנקראה על -
התכנית  -ציונים
הירושלמי והלא
במחקר זה  ,על
ראשוןהמופתי
פרק סיעת
הידברות בין
ועדת פיל .
המלצותעל
את ממחקר
להכשילחלק
משותףזה הוא
מאמר
וקולונל

ניוקומב ,

נמצא בדפוס ועתיד לצאת לאור כקובץ ' הציונות ' ,

ו,

בהוצאת המכון לחקר הציונות

באוניברסיטת תל  -אביב  .הפרק סוקר מאורעות שקדמו לפרשה המסופרת במאמר זה  ,ונזכרים רק
1

 . 75 - 78קק 1 ' 0 ] 1 1961 ,

New

,
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.

Marayati Dip/omatic Histor
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דברי תופיק היו חשובים לא רק בהקשר היחסים הבין  -ערביים  ,אלא גם בקשרים של עיראק עם
בריטניה .
בשנות השלושים התחדדה הסתירה בין שתי אוריינטאציות מנוגדות באידיאולוגיה
בין

והתקטבה

שושלות

שתי

בעקבות

שהתעצמו

מלחמת  -העולם

הפאן  -ערבית ,

הראשונה  -הסעודית

וההאשמית  .בחיים הפארלאמנטאריים של עיראק התמודדו סיעות אחדות על השלטון  .הן העמידו
[

על סדר  -היום את שאלת האינטגראציה החדשה של הפרובינציות הערביות שהופרדו זו מזו עם
התפוררות הממלכה העות ' מאנית  .להלכה ולמעשה היתה עיראק לאחד המרכזים של התנועה הפאן -

ערבית  ,תוך מאבקים שושלתיים על עתידה  .להתרוצצות הפנימית בעיראק תרם תרומה רבה ריב

המיניסטריונים המופקדים על ענייני המזרח  -התיכון בלונדון  .בין אלה  -תחילה בין המיניסטריון
החוץ ,

לענייני הודו לבין מיניסטריון

ובשנות השלושים בין זה האחרון לבין מיניסטריון

המושבות  -היתה אי  -הסכמה מתמדת ועמוקה בדבר אופיה של התנועה הפאן  -ערבית  ,ובמיוחד
בדבר השושלת הרצויה לעמוד בראשה .

(

ההתמודדות האידיאולוגית על כתר הפאן  -ערביות כיסתה במקצת  -ובדרך  -כלל במתכוון  -על

צד אחר של האינטרס העיראקי בארץ  -ישראל .
במחצית הראשונה של המאה היתה עיראק המדינה היחידה במזרח הים  -התיכון שהיה לה יצוא ניכר .
אמנם התוספת להכנסה הלאומית הנקייה כתוצאה מיצוא זה היתה נמוכה ביחס לסך ההכנסות

מהפקת הנפט בעיראק  ,אך די היה בה כדי להגדיל את נפח היבוא  .כיוון שעיקר סחרה של עיראק
היה עם אירופה  ,נקל להבין שהאידיאולוגיה הפאן  -ערבית עלתה בקנה  -אחד עם האינטרס של גישה
נוחה  ,ללא חומות  -מכס  ,אל הים  -התיכון .
בשנת

1936

גלובאלית

:

כתב טוינבי על הנחת צינור  -הנפט משדות עיראק לחיפה כעל אירוע בעל חשיבות

' לראשונה נפתח נתיב ישיר בין המפרץ הפרסי

לחולל מהפיכה ביצירת קשר בין ריכוזי האוכלוסייה הגדולים

בריטניה ' ,

כמות הנפט שצרכה

לים  -התיכון  ,דרך המדבר  ,והוא עשוי
בעולם ' .

4

הצינור  ,שסיפק עתה את רוב

שימש עם הפעלתו מטרה תכופה לפגיעות הערבים בארץ  -ישראל .

הצורך במדיניות עיראקית מגובשת כלפי ארץ  -ישראל נעשה אפרא דוחק .

רעיון הפדראציה בחילופי  -צורות

עוצמתה וכוחה הסוחף של השביתה הגדולה שהכריזו הערבים בארץ  -ישראל באפריל

2

ראה  ,למשל

.(,ט

The :

.

' Fertile Cresent Unity

"

 theי0

~ .

 - he Schemeך ' Majid Khadduri

)  . Fryeא  .א ,
 . 151 fr.קק Near ] 051 and the Greal Po ~ l ' ers . New York 1951 ,

3

ךLondon 196

.

quaintances

 . 4) . 3 . -Toynbeeבהקשר להרצאה זו משתקף ריב האוריינטאציות כדיוני

הקאבינט בעקבות מעורבות נורי  ,כ , CAB 56 ) 36 ( 8 , 2 . 9 . 1936 -

גור תל 1937

:

289

.

1936

וכן בתזכירים שהגישו לקאבינט אידן ואורמסבי -

 . CAB 24 , Docs . nos . 269 , 281ראה  :ג '

שפר .

' ערב הסעודית ובעיית ארץ ישראל

.

בתקופת המרד הערבי  ' ] 939 - 1936המזרח החדש  . ) 1972 ( 86 ,הסימון  , CABוכן ] ו  ~ CO -הם סימני חטיבותשל
מסמכי הקאבינט של מיניסטריון החוץ ומיניסטריון המושבות בלונדון  ,המופקדים ב ~Public Record Oft' ice -

.

4
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5
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מעורבותו של נורי

"

ס  -סעיד בארך  -ישראל

וקריאת  -התיגר הגלויה על ממשלת בריטניה  ,יצרו מימד חדש למעורבות הכלל  -ערבית בסכסוך .

6

המעורבות האידיאולוגית  -ההצהרתית לבשה צורה מדינית פעילה ביוזמה שיצאה באורח לא  -רשמי
מחוגי הממשל הבריטי  ,ובדרך רשמית  -מן הוועד הערבי העליון .

בארץ  -ישראל ובבריטניה נחלקו דעות הממשל אם ההתערבות רצויה אמנם ואם העניין של ערביי
הארצות השכנות כן ונרחב  7 .מכל מקום  ,ההתערבות עצמה היתה לעובדה  ,תוך תחרות

בין  -ערבית ' .

השלטון בארץ עמד בדילמה בין הפעלת כוח רב נגד המורדים לבין סיוע בתיווכם של ערבים

מבחוץ  .הרפיון שנוצר מחמת חילוקי  -הדעות בממשל הניח מרחב  -תמרון למנהיגים היריבים
במדינות השכנות  ,וכפועל  -יוצא  -גם למנהיגים בארץ  -ישראל  ,בבחירת ההתערבות הרצויה להם .
הממשל הבריטי יכול היה להפעיל השפעתו על ראשי המדינות הערביות  ,כדי שיקראו לערביי ארץ -

ישראל להפסיק את השביתה ולאפשר לוועדה המלכותית למלא את תפקידה  .אלא שלפנייה זו היה
מחיר  -ישיר ועקיף  .מחיר ישיר  -כיוון שהתנאי של הערבים מבחוץ להתערבותם היה הפסקת
העלייה כל עוד מתנהלת החקירה

מחיר עקיף  -כיוון שאותו מנהיג אשר לקולו ישמעו ערביי

;

ארץ  -ישראל יזכה ליוקרה ולמעמד מדיני כלל  -ערבי  .הדעות נחלקו בשאלה את מי משני המנהיגים
הבולטים ביותר במחנה הערבי יש להעדיף  -את אבן סעוד או את נורי אס  -סעיד  -והדעות נחלקו
לא רק בהנהגה הבריטית אלא גם בקרב ההנהגה היהודית .
בקשריו עם הממשל ועם הקהילייה הפוליטית בבריטניה סמך חיים וייצמן על המחנה שבשנות
השלושים נטה לצמצום המחויבות הקולוניאלית המסורתית  .מחנה זה העדיף אוריינטאציה על

השושלת הסעודית במזרח  -התיכון  ,אולי מתוך הערכה שהיא מסוגלת לדינאמיות רבה יותר בתהליך
המודרניזאציה  .שר  -המושבות אורמסבי  -גור היה דוברה המובהק של אסכולה זו  .בתזכיר ששלח
לקאבינט בינואר

1938

שלל את התערבות נורי  ,הצביע על האופי האוטוריטארי של המשטר בעיראק

וטען שיש למצוא מסילות אל לבו של אבן סעוד  ,שהיה  ,לדעת אורמסבי  -גור  ' ,המנהיג הערבי היחיד
שיש לי הערכה כלשהי כלפיו ' .

9

וייצמן הרבה לחזור על כך שיש לשתף את אבן סעוד בהסדר הסכסוך בארץ  -ישראל  .בשיחה עם
אורמסבי  -גור

ב 25 -

בפברואר

הוא התאונן על שהבריטים אינם עושים לקירוב אבן

1938

סעוד ,

שבעיניו היה אחד הערבים הנבונים ביותר  .שר  -המושבות  ,שכבר נקט עמדה זו שבועות מספר

קודם  -לכן בקאבינט  ,ביקש ממנו להגיש חוות  -דעת בכתב  ,ודאי כדי להסתמך על וייצמן במאבק

6

עמדו על כך מחברי דין  -וחשבון פיל שהקדישו את סעיף

7

דיון בקאבינט  ( 2 . 9 . 1936 ,לעיל  ,הערה

העדות היחידה

למחלוקת .

לאורמסבי  -גור 1937 ,

בקאבינט .

,4 . 7 .

שם  ,נספח

.)3

25

בפרק הרביעי לסקירה אביב של מעורבות זו .

ווקופ צידד כתזכירו במעורבות נורי .

שם  ,נספח  , 2עמ '

הדיה עולים בתזכירי המינסטריונים ומיומני בן  -גוריון

האשים את ווקופ במעורבותו של נורי בארץ  -ישראל

 . 74 - 73אין זו

ושרתוק  .וייצמן ,

כ , 1936 -

גנזך וייצמן [ להלן  :ג " ו ] .

 . 4על חשש אכן  -סעוד מפני מעורבות נורי .

8

דיון

9

על התפיסה האימפריאלית החדשה ראה

אורמסכי  -גור לראש  -הממשלה מיום

Oxford 1931 :

31 . 1 . 1938

 .ו  / ,וט  Empireשין .
!

Copland

.א.

העתק תזכירו של

בתיק משרד  -החוץ  . ] 559 / 1 / 31בתיקי המיניסטריונים פזורות

הערות רבות המעידות שרוב פקידי משרד  -החוץ  ,ובייחוד רנדל ( ראה הערות אופייניות של רנדל למכתב
, 15 . 12 . 1937

במכתב

) ] 7201 / 22 / 31

מדיקסון ,

הסתייגו מאכן סעוד ומן הטובה שתצמח ממנו לבריטניה  .היפוכו של דבר היה

במשרד  -המושבות .
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הפנימי 0 .י בכל אחת מן השיחות הללו  ,ובהזדמנויות רבות אחרות  ,דרש וייצמן להרחיק את נורי

מענייני ארץ  -ישראל  .אולם במאי

, 1936

כאשר עמדה על הפרק שאלת התיווך של מדינאים ערבים

בסכסוך  ,נקט אבן סעוד עמדה שדחקה את וייצמן אל המחנה שמנגד  .אבן סעוד ניסה לתווך בין

הבריטים לבין ערביי ארץ  -ישראל  ,ואילו נורי ביקש לתווך בין היהודים לבין הערבים  .יי נורי הוא
שנקט את היוזמה לשיחה עם וייצמן באמצעות מתווך יהודי בריטי  ,המעורה בענייני עיראק  .ני היתה

דעתו של וייצמן על נורי כאשר היתה  ,לא נמצא לו צידוק לסרב להזמנת שר  -החוץ של מדינה ערבית

השוהה בלונדון  ,והפגישה התקיימה

ב9-

ביוני  . 1936למשרד  -המושבות נודע עליה בעקיפין  ,מקץ

שבועיים  .נורי הדליף את תוכנה והעמיד את וייצמן במצב לא  -נוח
הסכים  ,כביכול ,

:

פעם אחת  ,כשטען שווייצמן

להפסקת העלייה לשנה כמחווה של רצון טוב מצד היהודים ; ' י

שנה  ,בעת ביקורו בדצמבר

1937

בלונדון ,

ופעם אחרת  ,כעבור

כאשר אמר לאמרי כי וייצמן הסכים בשיחתם

שיההתיישבות היהודית תוגבל למשולש חיפה  -טבריה  -עזה ולא תתפוס יותר משליש

המשולש ' 4 .י

דיווחו של נורי על השיחה קבע את יחסו של וייצמן לכל משא  -ומתן עמו בעתיד  ,ולימדו להיזהר
יותר משימוש מחוץ להקשרם בדברים שאמר .
לדברי וייצמן  ,הציע לו נורי תכנית לשילוב היהודים בפדראציה ערבית גדולה  -רעיון שהיה קרוב

ללבו של וייצמל  .כיוון שהשיחה התנהלה ברוח של הסכמה לעיקרון  ,לא השיב וייצמן תשובה

נורי  ' .י

מוחלטת ותקיפה להצעות

בו  -ביום סיפר וייצמן לבן  -גוריון על הפגישה  ,ולדבריו הבטיח נורי שהערבים יעשו ויתורים גדולים
בארץ  -ישראל תמורת סיוע לכינון פדראציה  .הוא לא הזכיר שנורי הציע הפסקת עלייה  ,וכיוון
שנושא זה נדון באותם ימים וגרם למתיחות בין וייצמן לבין בן  -גוריון  ,נטה בן  -גוריון להאמין לדברי

וייצמן  ' .י

נורי ולא להכחשתו של

במחצית השנייה של שנת

, 1936

עד לנפילת הממשלה בה שירת כשר  -חוץ  ,הקדיש נורי חלק ניכר

מזמנו למעורבות בארץ  -ישראל  ,ואת עיקר פעילותו כיוון לנטיעת רעיון הפדראציה בחוגים רבים

ככל האפשר ( ערבים  ,אנגלים

10

מזכר משיחה של וייצמן עם

ויהודים )  .לי

אורמסבי  -גור , 25 . 2 . 1938 ,

לפני מ ' מקדונלד  .ויכוח בין השגריר

במצרים ,

ג " ו  .כעבור חודשים אחדים חזר וייצמן על אותה עמדה

למפסון לבין

וייצמן ,

ראה

:

למפסון אל

.

רנדל , 8 . 2 1938 ,

] 850 / 10 / 3 1
11
12

ראה  :שפר ( לעיל  ,הערה

דוריס מאי אל

. )3

וייצמן  ; 5 . 6 . 1936 ,הנרי רוז

לפי גרסת נורי  ,כפי שסיפר
13

אל דוריס מאי ,

למאגנס  ,הם נפגשו

, 6 . 6 . 1936

ג " ו  .לפי גרסת וייצמן הם נפגשו פעם אחת .

פעמיים ( רישום דבריו למאגנס

אורמסבי  -גור אל וייצמן  . 25 . 6 . 1936 ,ארכיון ציוני מרכזי [ להלן

 :אצ " מ ] ,

בביירות . ) 6 . 2 . 1938 ,

 . 74 / 17068וייצמן הכחיש גרסה זו

בתוקף  .ראה מכתב לאורמסבי  -גור  ,שם  ,ובעיקר מכתבו לשגריר הבריטי קלארק קר  ,שדיווח לאורמסבי  -גור  .כיום
, 29 . 6 . 1936

14
15
16

17

וייצמן אל

מכתב אל קר ( לעיל  ,הערה
בן  -גוריון  ,זכרונות  ,ג  ,תל אביב

ביבא -

' לתולדות " ההתערבות "

אביב

 , 1936עמ '

( 31 ) 1936

156

ג "ו .
אמרי , 4 . 2 . 1938 ,

ג "ו .

. ) 13
 , 1921עמ '

. 288 - 251

'  ,בן  -גוריון  ,שם  ,עמ '

 . 504 - 493וראה גם שיחת שרתוק ונורי  :שרת  ,יומן מדיני  ,א  ,תל -

 . 274 - 271גיבוש ראשון לתכנית הפדראציה של נורי והערות משרד  -החוץ הבריטי ,

] 7217 / 94 /

מעורבותו של ( גרי

"

ס  -תעיד בארך  -ישראל

כהנהגה היהודית הבכירה היתה תמימות  -רעים שבטווח הרחוק  ,כאשר תיווצר אווירה פסיכולוגית
נאותה  ,תהיה פדראציה פתרון רצוי לדילמה הכרוכה בהסכם עם הערבים על בסיס של רוב יהודי
בארץ  .אולם כאשר מדינאים בכירים  ,שרים לשעבר ולעתיד  ,הלורד סמואל והלורד

וינטרטון  ,העלו

לאלתר  ,דחו

רבה  ' .י

תכנית קונקרטית למימוש הרעיון

המדינאים הבריטים נפגשו עם נורי בספטמבר
נורי טען שלאיחוד מכס של כל הארצות
ואילו הבעיה הבוערת היתה הפסקת

וייצמן ובן  -גוריון את יוזמתם בתקיפות
, 1936

אך יוזמתם הושבתה בשל עמדתו המסויגת .

הערביות  ,כהצעת

העלייה ,

שני

סמואל  ,יהיו יתרונות ליהודים

לבדם ,

ולכך יש להקדים את הדיון  .לדעתו  ,אם תוגשם

פדראציה מצומצמת  -של עיראק  ,עבר  -הירדן וארץ  -ישראל  -אפשר יהיה להתיר עליית יהודים

מוגבלת  " .י לדברי

שגריר בריטניה בעיראק  ,חשש נורי בראש ובראשונה מתעשיות הענק של היהודים

שיציפו את הלבאנט

;

אך נראה שעמדתו הקרירה כלפי ההצעות נבעה גם מהתנגדותם הגוברת של

אבן סעוד ויריבים אחרים

למעורבותו : 0 .

סמואל ציין  -והלורד וינטרטון אישר זאת  -שנורי אמר להם כי לפני שתסיים ועדת פיל את

תפקידה ותגיש את המלצותיה  ,אין הוא יכול לראות קונצסיות בהצעות שהגישו  .י
הפיכת בכר צדקי בעיראק

( 29

באוקטובר

) 1936

?

ויציאתו של נורי לגלות לא עקרו משורש את תכנית

הפדראציה כבסיס למעורבות עיראק בארץ  -ישראל  .נורי לא קיבל את תמיכת ממשלתו בתכנית
שהציע בעת תיווכו  ,ולפיכך יכול היה מנהל משרד  -החוץ הבריטי  ,רנדל  ,להרגיע את אבן סעוד

ולדחות קובלנותיו משום שנורי עסק בענייני ארץ  -ישראל כאדם
ראש  -הממשלה

החדש  ,חכמת

פרטי : : .

קלימאן  ,העלה הצעה מרחיקת  -לכת יותר מזו של נורי  ,מבחינת

הוויתור ליהודים ; הצעה זו כוונה לפתרון פדראטיבי לשאלת ארץ  -ישראל  .ההצעה הוגשה לשגריר
הבריטי בבגדאד ונדונה

חוסת

עמו ' .

:

תיאר את ההשפעה השלילית שיש למהומות כארץ  -ישראל על היציבות הפנימית

בעיראק ,

והצביע גם על האפשרויות הגנוזות כשיתוף  -פעולה בין הערבים לבין יהדות העולם לפיתוח המזרח -

התיכון  .פדראציה של ארץ  -ישראל  ,עיראק

ועבר  -הירדן  ,תחת הכתר

העיראקי  ,תיישב את המחלוקת

ותאפשר עליית יהודים לא  -מוגבלת  .לדעתו  ,הפדראציה יכולה להיות רופפת ותאפשר אוטונומיה
רבה לחברות בה  .הוא הצביע על היתרון המידי לעיראק  :מסילת  -ברזל לחיפה  .לדעת

חכמת  ,תאפשר

הפדראציה המשך העלייה  ,בלי להפוך את הערבים למיעוט  ,גם כשיבואו מיליון יהודים .

פקידי משרד  -החוץ  ,שנתבקשו לחוות את דעתם על הצעות חככת קלימאן  ,לא דחו אותן על הסף .
מתוך רישומיהם עולה שיקול  -דעת רציני וחקירת ההיבטים השונים  ,מבחינת הצדדים הנוגעים
בדבר  ,לרבות ' האינטרסים האימפריאליים ' של בריטניה  .לאחר דיון מפורט ופסימי למדי כתב איש

18

19

20

תמימות דעים לא שרתה כין בן  -גוריון לווייצמן כשאלה עם מי מן הערבים יש לכונן פדראציה .
נורי אס  -סעיד אל ראש  -ממשלת עיראק  ,יאסין

קלארק קר אל ווקופ ,

, 21 . 10 . 1936

אל  -האשמי , ) [ )( 733 / 75528 / 58 , 26 . 9 . 1936 ,

שם  .על ההתנגדות לנורי ראה  :לתולדות ההתערבות ( לעיל  ,הערה  , ) 1 7האירועים

בספטמבר .
21

גנזך המדינה  ,ארכיון סמואל  ,מזכר מיום

לישיבת

עמ ' . 25 - 17

הקאבינט  ( 2 . 9 . 1936 ,ראה

22

נספח 4

23

דיווח על תמית חכמת ודיון פנימי

, 19 . 9 . 1936

תיק . 18

לעיל  ,הערה . ) 3

במשרד  -החוץ , 8 . 2 . 1937 ,

] 1146 / 22 / 31

יורם נמרוד

מחלקת המזרח  ,באגאלי  ,שהצעת חכמת מרחיקה לכת מזו של נורי  .וכך סיכם את עיונו  ' :רעיונו של

חכיות

סלימאן אינו מעשי אולי  ,ואפילו דמיוני  ,אולם הוא מציע שמץ תקווה במקום שזו נעדרת

כמעט לחלוטין ; על כן ראוי הוא לתשומת

לכ ' .

פקידים אחרים היו פסימיים עוד יותר  ,אך הסכימו

שיש לדון בכך בדרג מיניסטריאלי .
אם המשטר שסילק את נורי חזר והעלה את רעיונותיו בשאלת ארץ  -ישראל בעיבוד חדש  ,יש בכך
עדות שעיראק לא יכלה להתחמק מן הנושא מסיבות פנימיות  .כך התרשמו גם אנשי הסוכנות

היהודית בעולם הערבי  ,אליהו אילת ואליהו ששון .
באוגוסט

24

נרצח בכר ונפלה ממשלתו של חכמת סל7מאן  .חלקו המרכזי של נורי בקשר תואר

1937

במכתב ששלח ראש המודיעין הצבאי הבריטי בעיראק  ,פט דומביל  ,לאליהו אילת  ,על הזווית
היהודית של הקשר כתב דומביל

:

יש דיבורים  ,שהם סודיים עדיין  ,על יצירת אימפריה שמית שתורכב מעיראק  ,מפלסטינה
ומערב  ,שתגלם קשר הדוק עם היהודים  .היהודים יהיו שביעית מכלל האוכלוסייה  . . .גם עבר -

הירדן תיכלל  . . .זוהי תכנית של ארגון סודי

;

נורי שותף ודאי

לקשר ' .

2

מוסדות היישוב והתנועה הציונית קיבלו אפוא רמז מוקדם על שובו של נורי לזירה  ,ועל תכניותיו
לפשרה והסכם על בסיס פדראטיבי .
אמנם ,

נורי חזר

אך לא בדרך שקיווה  .נאמניו סילקו את

בכר ,

אולם שיווי  -המשקל העדין

בפוליטיקה הפנימית עשוי היה להתפורר אם היה חוזר לשלטון  .ממשלת מדפעי ביקשה פשרה
ו ' שכחת

העבר ' ,

ואילו נורי ביקש חשבון עם תומכי סכר .

26

הוא דחה הצעות שונות לתפקידים

מדיניים ובחר לשוט על  -פני העולם הערבי  ,ובאמתחתו הצעות לפתרון ופשרה בארץ  -ישראל  .לפי
אחת הגרסאות היתה פעילותו בעניין ארץ  -ישראל בעקבות בקשתו המפורשת של מדפעי  ' .הרגשתי
היא שהוא מאמין בכנות ברעיונותיו '  -כתב השגריר קלארק קר לאידן על פעילות נורי  ' .הוא
מקווה שיקנו לו מעמד של גיבור בעולם הערבי ויעניקו לו פופולאריות שתאפשר לו לחזור לשלטון

בעיראק '  .קלארק התרשם שלנורי אין תכנית אופראטיבית  ,וכמוהו גם השגריר למפסון  ,שקיבל
תזכיר מנורי .
בספטמבר

27

, 1937

כאשר הוברר כי לא יחזור לעיראק כשליט  ,החל נורי ' להפציץ ' את משרד  -החוץ

בלונדון בהצעות ורעיונות לפתרון שאלת ארץ  -ישראל  .כחוט  -השני עוברות ההצעות שבתזכיר

במסגרת פדראטיבית יכולים הערבים להכיר ב ' בית לאומי יהודי '

:

( ב ) המועמד היחיד לעמוד בראש הפדראציה הוא אבן סעוד ( הערת רנדל בשולי פסקה זו בתזכיר

:

ללמפסון  ,שעיקריו היו

24

אילת נפגש עם חכמת
ההגנה ,

תיקי בן  -צבי

( :א)

ב  15 -בפברואר  , 1937ושלח
10 - 9

אות א .

מכתב לא  -חתום אל אליהו אילת  ,מיום

25

העתק

26

London

,

, 15 -Said

Nuri

לשרתוק

4

עמודי פרטיכל  ,אצ " מ

 . 825 / 267וראה גם  :ארכיון

,.

, 19 . 8 . 1937

 . 135 : Lordק .

ארכיון ההגנה  ,שם .

.

Majid Khadduri Independent hag, Oxford 1960

 . 161ק 1959 ,
27

תזכיר קר אל אידן על שיחה עם נורי ביום ) 1938 ( , 25 . 12 . 1937
: ] 175 / 10 / 31
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תזכיר נורי ללמפסון מיום

13 . 9 . 1937

ודיון

 . ] 127 / 45 / 93דיווח [ וסף כיום

עליו ] 5338 / 22 / 31 ,

, 28 . ] 2 . 1937

מעורבותו של נורי

' חסר

כמעט ' ) .

תקווה

"

ס  -סעיד בארך -ישראל

מה ראה נורי  ,שנחשב איסטראטג מזהיר בעיני אנשי משרד  -החוץ

לשלב בהצעת הפדראציה שהגיש להם והקדיש לה תשומת  -לב רבה במשך עשור
אותה למגוחכת ומבולבלת בעיניהם

?

'

הבריטי : ,

שנים  ,יסוד שעשה

נראה ששתי פנים לה לסיבה לכך  :ראשית  ,הדרך בה הוצע אבן

סעוד היתה עקיצה גסה ליורשו של פ צל  ,המלך ע ' אזי  ,אך זהו הצד הטפל  :שנית  ,וכנראה היה זה
נאיבית ,

העיקר  ,קבוצת הקושרים החשאית שהדיחה את בכר וחכמת נשאה עיניה לפאן  -ערביות
חלום גדולה שבו יהיה אבן סעוד הח ' ליף ונורי אם  -סעיד יהיה וזירו  .כך משתקף הדבר מדין  -וחשבון

של דומביל  ,ונראה שנורי המפוכח חייב היה לפצות באורח מלולי את תומכיו הנלהבים .

מבחינתם ,

חשוב היה לנורי שאבן סעוד הוא שידחה את ההצעה הנדיבה  ,והלה אמנם עשה זאת במהרה  ,כפי

שציפו מראש כל מביני  -דבר .

9נ

בניגוד לרושם המתקבל מעיון במסמכים הבריטיים ובניגוד לרושם שניסה וייצמן

ליצור ,

0

'

לא דחק

נורי את עצמו לענייני ארץ  -ישראל כקופץ בראש  .הוא חיכה  ,ואולי עודד אחרים שיאיצו בו להציע

שירותיו כמתווך  .י '
ולמוסרו לחסותו .
ידעו ,

בהקשר זה יש להבין את הצעתו לממשלת בריטניה להעביר את המופתי לעיראק

(2

השלטונות הבריטיים לא דנו בהצעה בכובד  -ראש וסברו שכך גם הוצעה  .אך הם

מפי איש המודיעין שלהם בביירות  ,גרינלאו  ,שהמופתי מסכים לאפוטרופסות זו וישתף

פעולה עם נורי  .הידיעה היתה אותנטית  .שירותי הידיעות של הסוכנות וה ' הגנה ' מסרו אף הם ידיעות

מירושלים " .

על שיחה ברוח זו בין נורי לבין המופתי בביירות  ,מיד לאחר שהאחרון נמלט

ברור כי

עצם ההצעה היקנתה לנורי מעמד  ,גם אם הגשמתה לא היתה אפשרית אז  ,כיוון שמתן חסות
באמצעות משרד  -החוץ למי שהוכרז על  -ידי משרד  -המושבות כעבריין נמלט היה בגדר הפרה גלויה
של כללי המשחק בין המשרדים היריבים .
נורי השתדל ליצור לעצמו מעמד שיהיה מקובל גם על היהודים  .בדרכי עקיפין ביקש משרתוק

( לימים -

להתראות עמו  ,ומשום כך לא השתתף בוועידת בלודאן ,

שרת )

4

'

שם התחרו הכל על

גידוף הציונות  .בימי הוועידה נודע שהוצע לנורי לעמוד בראש הוועדה הפוליטית  ,אך הוא סירב .

.

ראה אפיון תכונותיו של נורי כסקירת  87של אישים מרכזיים כעיראק / 435 / 435 / 93 28 . 1 . 1938 ,

,

 .ברשימה

יש

הערות גם על פעילות נורי בעניין ארץ  -ישראל .
רנדל קבע מיד

:

' אבן סעוד חכם מכדי להסכים ' ( בשולי התזכיר של נורי

תגובתו השלילית והצוננת של אכן סעוד לא איחרה

וייצמן אל וייז

וליפסקי , 21 . 12 . 1937 ,

לבוא , 12 . 1 . 1938 ,

ללמפסון  ,לעיל  ,הערה  . ) 27ואמנם ,

] 227 / 10 / 31

ג"ו.

ציפייה להתערבות נורי באה מכיוונים שונים  .ראה שיחות ברעיותי ואל  -ח ' ירי עם מאגנם ( יומן

מדיני  ,לעיל  ,הערה

 , 17עמ '  ) 9 . 11 . 1937 , 4ועם דב יוסף  .מזכר ג ' וזף  ,אצ " מ ~  . 525 / 2960שיחת יוסף קלווריסקי  . 8 . 1937נ  ,אצ " מ
525 / 29603
מכתב נורי מיום  16 . 10 . 1937והערכות של אנשי המשרד שם ובלונדון ] 6509 / 22 / 31 ,

ידיעות הלשכה הערכית [ להלן  :יל " ע ]  ,דין  -וחשבון זמני ,

12 . 1 1 . 1937

 .לפי דין  -וחשבון זה התחרו יוסוף יאדק

( מחצרו של אבן סעוד ) ונורי אס  -סעיד על רכישת המופתי לצדם  .בדין  -וחשבון קודם מסר אליהו אילת שעקב
פיקוח הצרפתים ניסה המופתי לעבור למצרים או לעיראק  ,ונביה אל  -עזמה השתדל אצל נורי בעניין זה  .תיק אליהו
אפשטין ,

, 22 . 10 . 1937 , 1939 - 1934

: 5 . 12 . 1937

 . 525 / 3141והשווה גם ציטוט שיחה טלפונית בין שני ערבים

כן  -גוריון  ,זכרונות  ,ד  ,תל  -אביב

איסר קוסובסקי אל

4ך, 19

ירושלמים ,

 . 461 - 461של שיווי בעמדת המופתי ראה להלן .

שרת  , 18 . 10 . 1937 ,אצ " מ ~ 525 / 2960

סף 1

יורם נמרוד

לפי הערכת ראש הלשכה הערבית
עם היהודים

בסוכנות  ,הרקע

לכך היה אמנם תכנית להעמידו כמתווך  ,אך לא

:

המופתי ומנהיגים אחרים קבעו מראש שנורי לא ישתתף  .הם רצו להשתמש בו כמתווך בינם
לבין אנגליה אם זו לא תיענה לדרישותיהם  .השתתפותו בקונגרס [ כלודאן ] היתה מונעת ממנו

הצדדים " .

אפשרות לתווך בין שני

שני ההסברים אינם סותרים בהכרח  .אולם אפשר שהסיבה לאי  -השתתפותו של נורי היתה בתחום
אחר  .הקונגרס התקיים סמוך להפיכה בעיראק  ,וגורל השלטון שם טרם הוכרע .

חרושת  -שמועות אפפה את מסעותיו של נורי בסתיו של  . 1937בהנהלת הסוכנות נשאל שרתוק על -
ידי

ד " ר סנסור מה ידוע למחלקה המדינית על מעורבותו של נורי

מה שידוע מן

העיתונות ' .

6

;

התשובה לא היתה מדויקת  ' :רק

'

בעיתונות הפלסטינית החל לבצבץ שמו של נורי כמתווך פעיל  ,והיתה זו תערובת של השערות
וידיעות על אירועים משנים עברו .

הפוליטיים

7

'

וייצמן שלל בתוקף את מעורבות נורי שהיה מקורב ליריביו

בלונדון  .אלה ניסו לערער על תכנית פיל  ,שהקאבינט קיבלה והיא נתמכה בקנאות על -
הממשלה ,

ידי משרד  -המושבות  ,ובאורח פוחת והולך על  -ידי ראש

גוויל צ ' מברלין " .

בתנאים

אלה ,

כל מחווה של נכונות מצד נשיא ההסתדרות הציונית להידברות על אלטרנאטיבות היתה מוסיפה
צידוק לסחף שהסתמן בנחישותה של הממשלה .
וייצמן לא פסל את רעיון הפדראציה  .כאשר נפגש אורמסבי  -גור עם חברי ועדת וודהד לשם תדרוך

ראשון  ,הוא הציע לשקול אפשרות שהקשר בין אזורי ארץ  -ישראל יהיה פדראטיבי

:

וייצמן אמר לו  ,לאוזנו בלבד  ,שאם היהודים יזכו למדינה סוברנית  -יסכימו ברצון להצטרף

לפדראציה כזו  ,אם תכלול נוסף על ערביי ארץ  -ישראל גם את לבנון  ,סוריה ועבר  -הירדן .

9

'

נושא הפדראציה נדון בשיחה בין וייצמן לבין הנסיך מחמד עלי ממצרים  .וייצמן שלל פדראציה

נוסח נורי  ,אך צידד כשיתוף מדינה יהודית סוברנית בפדראציה של מדינות ערב  .שיחה זו העלתה
את חמתם של פקידים במשרד  -החוץ

הבריטי  ,שתמהו

מה ראה וייצמן לערב את מצרים בענייני

ארץ  -ישראל ומה תועלת תצמח מפדראציה כזו לבריטניה  .הרחיק לכת מכולם מנהל מחלקת
רנדל  ,שהביע ספק בכנותו של וייצמן ובכוונותיו בדבר פדראציה

כהן  ,יל " ע , 21 . 9 1937 ,

.

35

אהרון

חיים

36

ישיבת

ההנהלה , 9 . 12 . 1938 ,

37

פלסטין  . 9 . 12 . 1938 ,וראה ניתוח ידיעות העיתונות הערבית

38

דיוני

39

פרטיכל ישיבת התדרוך

המזרח ,

הסותרת  ,כביכול  ,את מטרת

חייו .

אצ " מ 525 / 10097

אצ " מ  ,פרטיכלים .
:

( לעיל  ,הערה

כהן

. ) 35

הקאבינט CAB 46 ) 37 ( 5 , 8 . 12 . 1937 ,

, 30 . 3 . 1938

 . ] 2533 / 1 / 31וייצמן העיד ברוח זו בהופעתו לפני ועדת וודהד

ב , 30 . 8 . 1938 -

)  ; Middle East Center , 51 . Antony )-: ollege: Oxfordוראה גם
 Tegart Papers , boxשב -

xiv ~ file 3
האקסקוטיבה
40

בלונדון .

, 12 . 10 . 1938

ג ' ו~ .

הפגישה התקיימה בקהיר בראשית פברואר
Green

160

40

1938

ונדונה בתיקים

:

. ] 1670 / 10 / 31

דיוני

] 1125 / 10 / 31 / : ] 1483

מעורבותו של נורי

"

ס  -סעיד בארך -ישראל

אך ספק זה היה חסר יסוד  .בחוג ידידיו הפוליטיים של וייצמן כלונדון נחשבה גם תכנית פיל ביסודה
כתכנית לפדראציה  .וכך כתב ליאופולד אמרי להארולד מקמייקל סמוך לפרוץ המלחמה

:

לעתים קרובות חשבתי שאם התכנית של ועדת פיל היתה נקראת פדראציה  ,ומותירה סמכות

מוגבלת בידי הנציב העליון ואופציה לפדראציה רחבה יותר  ,היה הדבר מתקבל אולי בקלות
רבה יותר .

ן4

אולם הפדראציה במתכונת שהציע נורי נחשבה מסוכנת בעיני וייצמן  ,שמא יתהווה גיטו יהודי תחת
שלטון מוסלמי  .הוא כתב למנהיגי הציונות בארצות  -הברית והחריע על התהוותו של קשר ' אחד -

עמיסטי '  ,כדבריו  ,להחליף תכנית למדינה במרכז רוחני  ,ששותפים לו ערבים  ,יהודים

ואנגלים .

47

מכתבו מלמד שווייצמן הבחין בקשר שבין פעילות נורי ותכניתו לבין תכנית חיימסון  -ניוקומב עוד
לפני שנוצר קשר ישיר ביניהם .
אמנם  ,הובא לידיעתו של וייצמן דין  -וחשבון של הד " ר טנוס על שליחותו אל יהדות ארצות  -הברית
ואירופה  ,ובו רמז קלוש על רצונו של נורי להשתתף

במשא  -ומתן ,

[4

אך ודאי שלא ידיעה זו בלבד

קבעה את עמדתו  .מתוך היכרות עם פעילותם של האישים שהזכיר במכתבו בימים עברו  ,ידע וייצמן
שהחוט המקשר ביניהם הוא הלך  -מחשבה משותף עם יריביו הוותיקים בלונדון

 :סמואל  ,לויד ,

וינטרטון ופקידי משרד  -החוץ .

' עוד לא אבדה התקווה לזניחת החלוקה '

אלברט חיימסון  ,המקשר בין סיעת הלא  -ציונים לבין המפלגה החוסינית  ,חקר  ,במכתב למאגנס  ,אם
רצוי לצרף למשא  -ומתן גם ערבים

מחוץ לארץ  -ישראל " .

רעיון זה חזר ונשקל כאשר ד " ר טנוס אמר

למאגנס  ,בשם שולחיו מביירות  ,שאין הם יכולים לסטות מהחלטות קונגרס כלודאן  ,בלי אישור
נציגי המדינות הערביות  .מאגנם לא היה שבע  -רצון  .הוא הזכיר לטנוס כי היה גמיש יותר בעת
שיחותיו עם ידידי מאגנס כיהדות ארצות  -הברית ובאירופה  .ד " ר טנוס השיב שעדיין מחזיק הוא
באותן

דעות ,

ואם מלכי ערב או קונגרס [ חדש ] בבלודאן יחליטו לפי קו זה

יאלץ

המופתי לוותר

המופתי מוכן לוותר רק בשל לחץ חיצונה כבד ההדגשה ש- - 4
41

] yield

. ] 10

י " ק4

.

אמרי אל מקמ " קל  , McMichael Papers , 1 ( 5 / 126שבמרכז ( לעל  ,הערה  ; ) 39המכתב הוא כמאה מראשית
שנת

מקמיקל עצמו היה קרוב להשקפה זה ובשיחה עם תיצמן הפציר בו לחדול לדבר על

. 1940

הקשר וסלי

*

,

ולהעמי במרכז את התתן החיכי

' חלוקה  /שיש לה

קל תכתת פיל  :עצמאות מדימת לשף העמים  .תיצמן העבט

בקעה זו כהנחיה להנהלה ולוועדה המדעית ופל הסוכנות  .מכתב ךיצמן לוועדה

המדעית , 9 . 4 . 1938 ,

אצ " מ

24 / 17255

ג "ו .

42

וייצמן אל וייז וליפסקי ,

43

עובד  . 8 . 12 . 1937 ,הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי  ,חטיבת מאגנס [ להלן

, 21 . 12 . 1937

 :ח "מ] ,

תיק

535

[ להלן

:

תיק

חיימסון ] .

מאגנס .

44

חיימסון אל

45

מאגנס  ,יומן מדיני ,

; 9 . 11 . 1937

, 11 . 1 . 1938

תיק חיימסון .

עמ '  . 79חטיבת מאגנס  ,תיק  . 970וראה גם  :שם ,

 , 20 . 1 . 1938עמ ' : 90

הבישוף  ,חיק חחמסון  .על נכונות המופתי להאנס ראה גם מכתב חיימסון אל פרקינסון שצוטט לעיל
על פגישת מאגנס ודובר המפלגה החסידית ד " ר עזת טנוס  ,ראה במאמרי

וכן פרטיכל
(

תל

).

( לעיל  ,בהערת הכוכב ) .
161

יורם נמרוד

כאשר נוכחו מתנגדי החלוקה היהודים והערבים שנקלעו למבוי  -סתום  ,הם הסכימו שיש להיעזר

בערבים מן החוץ  .המועמד הטבעי לתפנית זו היה נורי אס  -סעיד  ,שמראשית דצמבר נדד בין מדינות

המזרח  -התיכון לבין לונדון  ,בנסיון תיווך משל עצמו .

46

באמצע ינואר הגיע נורי ללונדון ושוחח עם אישים בכירים בממשל ומחוצה לו  -לרבות השרים
אידן ואורמסבי  -גור  ,רנדל והלורד קרינבורן ממשרד  -החוץ והלורד לויד .

והציג לפניו את תכניתו  ,בגלגוליה
ב4-

בפברואר

השונים ' .

47

אף חיימסון נפגש עמו

4

התארח נורי בבית המופתי ליד ביירות וסיפור לו על מגעיו  ,בנוכחות כמה

1938

מחברי הוועד הערבי העליון

:

' הלכתי ללונדון כאדם פרטי  ,אולם עתה נתבקשתי

האנגלים לתווך בשאלת פלסטין ' .
בין מי למי התכוון נוהי לתווך

?

על  -ידי ידידי

49

שלא כבמעורבותו הקודמת  ,הציע את שירותיו לא לתיווך עם

היהודים אלא עם האנגלים  ,ולא יזם כל פגישה עם נציגי היהודים  .לפני המראתו ללונדון הבהיר

המופתי לנורי כי אין טעם בהידברות עם היהודים אלא עם הבריטים לבדם  ,לפי שביכולתם לכפות
פתרון  .ב -

1 1

בינואר

1938

סיפר נורי על שיחותיו אלה עם המופתי לסמרט  ,מזכיר השגרירות

הבריטית בקהיר  .לדבריו  ,הדגים המופתי את חוסר התכלית בשיחות עם היהודים כשתיאר לפניו את
גורל מגעיו עם מאגנם חודש ימים קודם  -לכן  .מאגנס נפגש עמו  ,כביכול  ,ארבע פעמים ו ' העמיד
פנים ' שהוא מדבר בשם וייצמן  ,ולבסוף פוצץ בן  -גוריון את השיחות בהודעה ש ' אין לדון במיעוט
יהודי '  .המופתי הוסיף  ,לדברי נורי  ,שזהירותו במגעים עם יהודים היתה ' יותר ממוצדקת ' .

מכלל הדיונים והדיווחים בדבר פעולותיו של נורי בחודשים דצמבר

1937

וינואר

0

'

ניכר שצידד

1938

בעמדת המופתי  .בנאום בבגדאד  ,לפני צאתו לסוריה ולמצרים  ,הוא רמז שיש בידו מידע המלמד
שבריטניה לא תדבוק בחלוקה אם ההתנגדות תהיה תקיפה ואם תוצע

אלטרנאטיבה  .י '

עם שובו מלונדון לביירות  ,אמר נורי למופתי ולאנשיו  ' :עוד לא אבדה התקווה

לזניחת החלוקה ' ' : .

הוא מנה סיבות אחדות להערכתו זו  ,והעיקרית שבהן היתה התרשמותו שהבריטים מוכנים לפתוח
מחדש את מערכת היחסים עם הערבים

46

דין  -וחשבון פנימי על אישים בעיראק  ,משרד  -החוץ
 , 23 . 1 . 1938אצ " מ

47

:

' המצב הבינלאומי החליש ביותר את הכוחות שהיהודים

הבריטי , 24 . 1 . 1938 ,

 . 525 / 3156על הסכמה לתיווך ערבי חיצוני ראה

תיק משרד  -החוץ על ביקור נורי בינואר

, 1938

:

 . ] 435 / 435 / 93מכתב שרת אל

לוריא ,

יומן מאגנס . 20 . 1 . 1938 ,

 . ] 257 / 10 / 31ב  1 . 2 . 1938 -הודיע הקונסול מק  -קרת מדמשק שראה

מכתב שנכתב על  -ידי נורי לאחמד קדרי  ,בו בישר לו על התוצאות הטובות של שיחותיו עם אידן ואורמסבי  -גור .

( התוכן המפורט חסום לעיון עד שנת

) . 1989

.

 . ] 729 / 10 / 31חיקים אחרים הדנים באותו ביקור

:

, 621 / 10 / 31

.

 . ] / 473 502וראה בעניין התיקים החסומים ותוכנם גם להלן הערה . 93
48
49

חיימסון אל מאגנס  , 2 . 2 . 1938 ,תיק חיימסון .

הדין  -וחשבון מיום
העתק כג " ו [ להלן

50

7 . 2 . 1938
:

הוכן על  -ידי אליהו ששון ונשלח על  -ידי וייצמן למשרד  -החוץ ולמשרד  -המושבות .

דו " ח על נורי  ,ב ] .

מברק למפסון אל שר  -החוץ  .אביב  . ] 257 / 10 / 31 .לא היו מגעים ישירים בין המופתי לבין מאגנס  ,אלא
באמצעות טנוס  .הגרסה של נזרי הגיעה לידי המודיעין של הסוכנות עוד בינואר  ,ושרתוק דיווח עליה  ,בלי לתת
אמון בתוכנה  .שרת אל ברודצקי  , 27 . 1 . 1938 ,אצ " מ ~ 525 / 2960

51

להדי הנאום בישיבת הקאבינט ראה  :נ ' קצבורג  ,מחלוקה לספר הלבן  -מדיניות בריטניה כארץ  -ישראל  ,ירושלים

. 1974
52

162

עמ ' . 122

דו " ח על נורי  ,ב  ,עמ ' . 1

מעורבותו של נורי אס  ? -ענד בארן  -ישראל

סמכו עליהם כה הרבה '  .מדינאים רבים  ,כך אמר  ,מוכנים לזנוח את היהודים ויסודות השונאים את

היהודים דורשים שהממשלה תמחק את שאלת ארץ  -ישראל והיהודים מסדר  -יומה .

3

'

עתה הזמן  ,טען

נורי  ,להגביר את פעולת ההסברה על  -ידי פתיחת משרד  -תעמולה בלונדון וקריאה של המופתי
להפסקת פעולות הטירור בארץ  -ישראל  .תמורת

זאת  ,סבור

היה  ,יוכלו הגולים והעצירים לשוב

לארץ  ,ויהא יסוד להופעת נציגות ערבית לפני הוועדה החדשה .
ענת וך73ה  ,האסתקלאלי  ,שאל את נורי אם מכירים ידידיו הבריטים בחשיבות התנועה הפאן  -ערבית .
השיב נורי

:

הבריטים ערים לעובדת היריבות בין המשפחות השליטות בארצות ערב  .ידועים להם הקשיים
הפנימיים בכל ארץ ערבית  ,המסיחים לעת  -עתה את דעת הערבים מן הפאן  -ערביות  .על כל
פנים  ,הם מכירים בשאיפתם של הערבים לשמור כשלימות את כל הארצות שביום מן הימים
יצטרפו לאימפריה הערבית .

4

'

כאשר מדובר ב ' ידידיו הבריטים ' של נורי  ,יש להיזהר מלזהותם עם אלה הקרויים ' ידידי

הערבים ' ,

ממש כפי שאין לזהות את ' ידידיו של וייצמן ' עם ' ידידי הציונות ' בבריטניה  .כמה מאנשי

הפארלאמנט  ,משני הבתים  ,שזיהו עצמם כ ' ידידי הערבים ' ומילאו תפקידי התנדבות בארגונים פרו -
ערביים  ,השתמשו במעמדם זה

כדי לגבות מן הערבים את ' חוב הידידות '  .בשם הידידות נתבעו

הערבים לסייע לאנגליה  ,שעשתה רבות למענם  ,ולתמוך בתכנית החלוקה  .אחדים

דעת ידידנו הערבים ' יתמכו בפתרון

החלוקה  ,כפתרון

אופטימאלי  .נ '

הודיעו  ,ש ' למרות

שר  -המושבות אורמסבי  -גור

עמד על הסימטריה ה ה פ ו כ ה בין הידידות לערבים או ליהודים לבין שלילת עמדותיהם הלשמיות .

לתזכיר שהפיץ בין חברי הקאבינט הוא צירף מכתבו של קליפטון  -בראון וחברי פארלאמנט פרו -

ערביים אחרים  ,התומכים בחלוקה .

6

'

מותר להעריך אפוא שבדברו על העצות שהשיאו לו ידידיו האנגלים  ,שביקשוהו לתווך  ,יכול היה
נורי להסתמך על חוג מצומצם של אישים מחוץ לממשל  -ובראשם הלורד לניד  -שניהלו מאבק

כולל נגד המדיניות המזרח  -תיכונית של הממשלה  .הללו יכלו לסמוך על הסכמה  -שבשתיקה של
אידן ורנדל  .אידן עצמו פרש עד  -מהרה מן הקאבינט והצטרף אל צ ' רצ ' יל במאבקו הגלוי נגד

נ5

השווה דברים שכתב כעבור חודשים אחדים איש השגרירות הבריטית כקהיר  ,בטמן  ,שהמליץ לחדש את השיחרת
עם המופתי

:

' היהודים הם היום הציד של כולם '  .ואין צורך להתחשב בהם  .בטמן אל סר אוליפנט ,

 . ] 5726 / 10 / 31וראה גם גרסת סנסור על ישיבת הנהלת הסוכנות מיום
 , 6 . 1 . 1938עמ '
54

: 27 . 12 . 1937

, 30 . 9 . 1938

יומן מדיני של מאגנם ,

4ד .

השווה בהקשר זה סקירת עמדות הפקידות הבכירה במשרד  -החוץ בלונדון

:

שפר ( לעיל  ,הערה . ) 3

עמ ' . 144 , 138

וראה גם ניתוח מעניין של הניגוד הבין  -משרדי על רקע היחס לפאן  -ערביות  :מ ' אסף  ' ,אנגליה והפוליטיקה הפאן -
ערבית ' ,

55

דבר . 24 . 10 . 1937 ,

דברי חכר הפארלאמנט  ,קפטן קליפטון  -בראון באסיפה שארגנה לשכת  -ההסברה הפלסטינית בלונדון  .השתתפו

בה ג ' מאל אל  -חסיני  ,ניוקומב וחיימסון  ,ראה
56

העתק

התזכיר מיום

הקאבינט

.

( ) 1 1 . 8 1937

1 . 12 . 1937

בתיקי

:

א ' אנקוריון  ,מלונדון  ,דבר ,

משרד  -החוץ ,

/ 203 / 37עם  .לעניין הסימטריה

1937

. 23 . 7 .

 . ] 7096 / 22 / 31וראה תזכיר מוקדם בנושא זה בניירות
ההפוכה השווה את דבריו הקשים של ועצמן אל צ ' רצ ' יל

בסעודה ביולי  . 1937בן  -גוריון  ,זכרונות  ,ד ( לעיל  ,הערה

, ) 16

שם .
163

יורם נמרוד

צ ' מברלין לשינוי כללי של מדיניות  -החוץ  .אישים אלה העריכו  ,או סמכו על הערכות מן הזירה

עצמה " ,

שאפשר לגייס את המופתי כדי שיסייע למאבקם הפנימי בלונדון  ,ומבחינה זו היה נורי

שליחם לכל דבר .

המופתי לא נענה להפצרותיו של נורי  ,וסירב לפנות בקריאה להפסקת הטירור  .הוא לא התנגד לכך
שראשי המדינות הערביות יפנו קריאה זו אל ערביי ארץ  -ישראל  ,בתנאי שתיכלל בה הבטחה שלא
לאפשר לבריטניה לבצע את

החלוקה ' " .

למופתי היה יסוד סביר להניח שערביי ארץ  -ישראל

האוחזים בנשק לא יישמעו לקריאתו  ,ואולי היה לכך חלק בשיקוליו  .מכל

מקום  ,נורי  ,שמסר

דין -

וחשבון כה אופטימי על מסעו בלונדון  ,נדחה בביירות  .הוא היה בראש ובראשונה מדינאי  ,ולפיכך
יכול היה להעריך יחסי כוחות ריאליים ואת התמורה שיש לתת  ,מבחינת הערבים  ,כדי להשיג שינוי
במדיניות הבריטית בדרכי  -שלום  .לריכוכו של אורמסבי  -גור  ,כפי שהשתקף מדבריו של נורי

למופתי  ,היה מחיר גבוה  .וכך סיפר נורי

:

אמרתי להם שערביי ארץ  -ישראל לא יתנגדו לעלייה יהודית כל עוד לא תעבור את

40

האחוזים

מכלל האוכלוסייה  . . .הם [ הבריטים ] אינם מעוניינים עתה בפתרון סופי של הבעיה  ,כיוון שיש

להם עניינים חשובים יותר לעסוק בהם  .הוועדה החדשה [ וודהד ] לא תזדרז בעבודתה  .הם

יישארו בארץ כשנה או יותר וינסו בתקופת  -הביניים למשוך את הסטאטוס  -קוו כדי לאפשר
ליהודים ולערבים להגיע להבנה שתספק את שלושת הצדדים  .י '
נורי הציע אפוא לשרידי הוועד העוני העליון שיסכימו לשביתת  -הנשק שהציע סמואל  -והוא
דיבר כמעט בפירוש על ה ' פורמולה '  -או שלא ישיגו דבר  .ךרוזה  ,לעומתו  ,בנוכחות המופתי

ובתמיכתו  ,הניע את הנוכחים לסרב להצעה  ,מתוך התקווה ( שהשתקפה אחר  -כך בדבריו

בדמשק )

שתפרוץ מלחמה באירופה שתקל על המאבק המזוין במזרח  -התיכון .

פגישת נורה  -מאגנם ביוזמה אמריקנית
בירושלים היהודית התגבשו שתי עמדות סותרות בתגובה לביקורו של נורי בלונדון  .המחלקה
המדינית של הסוכנות דנה בהשלכות האפשריות של מעורבות עיראקית חדשה ואפקטיבית
להכשלת ייסודה של המדינה העברית  ,ונערכה לפעולה מונעת בלונדון .

במעורבות זו הזדמנות חד  -פעמית לקום ולחדש את התכניות

57

0

לשביתת  -נשק  ,על

'

הלא  -ציונים גילו

יסוד הצעותיהם של

5 strongly opposed 10 Zionism heן Palestine Police , file related 10 the Mu [ti ) 1938 ( : ~ AlthoUgh he

treaty ' .

or the Iraq

"

ח the 11חס  alliance with H . M . ' s Governmentחב  favou [ ofחן  % said 10 beן

. Tegart Papers , 60 ~ 1 , file 3

מחבר הדין  -וחשבון המשטרתי הוסיף שהמופתי הוא המנהיג האפשרי היחיד של

הפלסטינים  .מן הראוי לציין שמקבל

הדין  -וחשבון  ,טגרט ,

חלק על הערכה זו  ,שהיתה נפוצה למדי .

58

דו " ח על נורי  ,ב .

59

שם  .המסקנות של נורי משיחתו עם אורמסבי  -גור היו סבירות  .בישיבת הקאבינט אמר השר שהעבודה יכולה

להימשך שלוש שנים  .קצבורג ( לעיל  ,הערה
60

שרת אל

לוריא , 23 . 1 . 1938 ,

שם  .וראה גם תיק על עיראק  ,אצ " מ  . 525 / 267דין  -וחשבון על נורי מיום

חובר כנראה על  -ידי ששון [ להלן

164

 , ) 51עמ '

. 144

:

דו " ח על נורי  ,א ] .

1 . 2 . 1938

מעורבותו של נורי

"

ס  -סעיד בארץ  -ישראל

הלורד סמואל וחיימסון  .בקהילה הלא  -ציונית כירושלים היה קומץ של יהודים ממוצא אנגלי
ואמריקני  ,שייצגו חברות שנוסדו בארצותיהם להשקעת הון בארץ  -ישראל  .הבולטים שבהם היו
יוליוס סימון  ,מנהל ה ~ ; Palestine Economic Corporation -מארק יפה ( נציגם של הלורד ברסטד
ורוברט ו '

כהן ) ,

מנהל ה  ; Palestine Economic Ltd . -ומוריס הקסטר  ,נציגו האישי של פ ' וארבורג

וחבר בהנהלת בנקים וחברות  -השקעה  ,שעמדו בקשר עם הנהלת הסוכנות  -בה ייצג את הלא -
ציונים האמריקנים  .י ' לשלושה אלה הצטרפו שתי נשים  ,הנרייטה סולד ורוז ג ' ייקובס  ,מחליפתו של
הקסטר כנציגת הלא  -ציונים  ,שהגיעה לארץ בראשית 938נ ותפסה את מקומה בהנהלת הסוכנות
בסערה ובמהומה .

62

לחבורה זו היתה השפעה על היקף כספי המגבית שהועברו להנהלת הסוכנות  ,והם שלטו ככספים

שיועדו למוסדות צדקה  ,בריאות וחינוך

( כגון  ,ה ' ג ' וינט ' ,

' הדסה ' והאוניברסיטה

העברית ) .

הגוונים

שכסיעה זו היו השתקפות של קשת  -הדעות בקואליציה שבין ציונים לבין לא  -ציונים בעלי עמדה

מדינית משותפת בארצות  -הברית  :ג ' ימס מארשאל ( בנו של לואי מארשאל ) ייצג את הקוטב הקיצוני
ואילו רוברט סולד  ,בן  -משפחתה של הנרייטה סולד  -את הקוטב המתון  .במכתבו לסימון סיכם

רוברט סולד את עיקרי האיסטראטגיה של סיעת הלא  -ציונים
' תוך הגבלת העלייה לפרק זמן של

5

עד

10

:

הסכם עם הערבים על שביתת נשק

שנים  . . .אין להסכים  ,בשום נסיבות  ,להפסקת המנדט

או לסטאטוס של מיעוט נצחי '  .מצד שני קבע כי אין לנהל משא  -ומתן מאחורי גבה של
' ואני סכור שאוסישקין צריך להיות אחד מאלה שמתייעצים

עמם ' ' .

הסוכנות ,

6

כאשר הגיע מכתב זה אל סימון בירושלים  ,והעתקו אל מאגנם  ,יזם הקונסול האמריקני וודסוורת

שיחה עם מאגנם  ,וכה נפתחו אופקים חדשים לתמרון הפוליטי של החבורה ; אולם מעשה זה היה
חסר סיכוי אילו נענו לדרישת סולד להימנע מפעולה מאחורי גבה של הסוכנות .

בצהרי יום רביעי  2 ,בפברואר

, 1938

בא הקונסול לבקר את מאגנס בלשכתו שעל הר  -הצופים  .בשעת

השיחה על המצב הפוליטי בארץ  ,אמר הקונסול ' שהיה עושה כל דבר שביכולתו כדי להפגיש כין

הצדדים '  .הוא המליץ לפני מאגנס ' לצאת לקהיר ולהיפגש עם נורי סעיד ' ' .
4

מרישום השיחה מתברר כי וודסוורת  ,שניסה תחילה להשפיע על הלא  -ציונים לקבל את תכנית
סמואל

באמצעות סימון ונדחה על  -ידו " ,

לא הירפה מן הרעיון  .בעקבות פגישת הנציגים האמריקנים

במזרח  -שהוא עצמו יזם ועליה סיפר בינואר לסימון  -ניהלו נציגים אלה

בעיראק ,

בקהיר

ובביירות שיחות עם נורי  ,עם מחמד עלי ועם מוסה אל  -עלמי  ,בעקבות תיאום מוקדם  ,והציגו את
תכניתם  .על שיחות אלה אמר הקונסול למאגנס ש ' הוא בטוח בהתערבותם של מלכי ערב או

61

על מרק יפה ראה

:

 . 21ק

. )[ )( / 733 /368 / 75156 / 21 ,

על הקסטר ראה

:

אצ " מ  . 525 / 1 142בחליפת  -המכתבים

שבתיק יש התייחסות שלילית לעובדה שלהקסטר  ,הממלא תפקיד כלכלי מרכזי כמחלקת ההתיישבות  ,יש מעמד

של מנהל בכ ( קים פרטיים הפועלים בארץ .
62

63
64

65

חליפת  -מכתבים כין ה ' סולד לבין מאגנס  ,ח " מ . 1114
 , 24 . 1 . 1938ח " מ

מאגנס  ,יומן
מאגנס ,

. 1097

קלנדרי , 2 . 2 . 1938 ,

יומן קלנדרי ,

שם ,

ח " מ . 971

. 2 . 2 . 1938
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יורם נמרוד

המדינות הערביות ביום מן הימים  ,והוא מסכים שיש חשיבות שישוכנעו  ,אם רק אפשר
להשפיע על המופתי ועל חבריו על בסיס של

40

אחוזים

ו 10 -

הדבר ,

שנים ' .

הקונסול הדגיש במיוחד את חשיבותו של נורי בהקשר זה וסיפר שהציר

בעיראק  ,נבנשו עמיתו ,

קיבל דין  -וחשבון על מהלכי נורי משר  -החוץ העיראקי עצמו  ,תופיק אל  -סוידי  .הוא סיפר למאגנס
על רעיונותיהם של נורי ומחמד עלי  ,ולא הסתפק בהמרצה לפגישה ביניהם אלא המליץ גם על

דרכי  -קשר שונות .
פעילות זו של וודסוורת לא היתה שגרתית  .מהלכיו  ,כפי שהסבירם לסימון ולמאגנס  ,נועדו לחזק
ולשפר את אחיזתה של בריטניה כמזרח  ,והוא התייחס לכך כאל אינטרס אמריקני  .אולם מעשיו

נועדו להפשיל את המדיניות המוצהרת של הממשלה הבריטית  ,שעוצבה על  -ידי המשרד האחראי
לארץ  -ישראל  .זאת ועוד

:

ההגנה על האחיזה הבריטית  ,שלא נתבקשה כלל  ,לא נעשתה על דעת

הממשלה האמריקנית אלא בהסתר  .מאוחר יותר  ,כאשר דיווח וודסוורת לממונים עליו  ,ניסה
לטשטש את חלקו בייזום פגישת נורי  -מאגנס  ,וייחסה לבישוף גראהם  -בראון  -דבר שהיה מופרך
לחלוטין  ,כפי שיתברר להלן .
מכאן  ,שכבר ב 1938 -

6

'

נקט וודסוורת עמדה נגד מדינה יהודית בארץ  -ישראל כחלק ממאבק סיעות

במחלקת  -המדינה ובממסד האמריקני  -מאבק שהתעצם כעבור עשר שנים והקונסול לשעבר לקח
בו

חלק ' .

6

וודסוורת ליקט ידיעות על כך שאורמסבי  -גור היה למעשה מיעוט בתוך ממשלתו והסתמך על

שיחות עם הקסטר ואדווין סמואל ( האחרון חזר מפגישה עם אביו במצרים ) כדי להוכיח לראשי
משרדו שמדיניות שר  -המושבות אינה ריאלית ואינה

מקובלת " .

מה שהציע למאגנס היה ,

למעשה ,

לפעול בעצה אחת עם מתנגדי אורמסבי  -גור בממשלה ונגד וייצמן בהנהלת הסוכנות .
מאגנס התלבט  .תפקידו כשליח מטעם הנהלת הסוכנות הסתיים רשמית והיוזמה שהיה מעורב בה
נכשלה  .לא היתה לו כל סמכות ציבורית לקבל את עצתו של הקונסול ולהיפגש עם נורי

;

גם לא

מטעם החוג הלא  -רשמי שעמו פעל  ,שרוב חבריו התנגדו לפעולה במחתרת .
הכרח היה לפעול במהירות משום שנורי נע ונד מבירה לבירה  .באותו ערב

(2

בפברואר

) 1938

נועדו

מאגנס ושלושה מידידיו הקרובים  ,מאקס שלזינגר  ,מוריס הקסטר ויוליוס סימון  ,עם הכישוף

האנגליקני  .השיחה לא נועדה לדון בעניין נורי  ,אלא להבהיר את גלגוליה של תכנית חיימסון -
ניוקומב  .נושא זה העכיר את היחסים בין הציונים לבין הלא  -ציונים ( הקסטר וסנסור ) ובן  -בריתם
( אוסישקין )

בהנהלת הסוכנות  .בתוקף הנסיבות נדונה גם ההצעה לפגישה עם נורי  ' .כולם

חושבים '  -כתב מאגנס ביומנו  ,באותו יום  ' -שעלי לנסוע לקהיר לפגוש את נורי

סעיד  .הבישוף

אמר שהוא גם כן ילך  -לא בהכרח אתי '  .פירוש הדבר שהחבורה החליטה לפעול בניגוד לדעתו
של רוברט סולד  ,ולדווח לסוכנות רק ל א ח ר הפגישה עם נורי .

66

וודסוורת אל
- 927

מורי ,

 . 921קק .

11

.

, 9 . 6 . 1938

the United States ,

,

Department 0 ] State , Foreign Relarions 0

/ 930

67

קלארק קליפורד  ,הרצאה על העיוותים במסמכי מחלקת המדיגה לשנת  . 1948דבר . 29 . 12 . 1976 ,

68

וודסוורת אל קרדל הול  , 19 . 2 . 1938 ,ארה " ב  ,מסמכים ( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ ' . 901 - 899
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us ,

מעורבותו של טרי

"

ס  -לעיד בארץ  -ישראל

סיבוך כלשהו חל בארגון הפגישה  ,ומחוסר ניסיון או מתוך רשלנות מסר מאגנם את הטיפול בכך
לצעיר בשם סוקולוביץ '  ,שהתברר כי עבד בשירות ה  , CID -ולדעת אנשי המחלקה המדינית של
'

הסוכנות לא היה שפוי

טלפוני בין

בדעתו  .בסופו של דבר הוסדרה פגישה באמצעות הבישוף  ,על  -ידי קשר

עזת טנוס לבין נורי  ,ששהה כבר בביירות .

69

בינתיים גברו חששותיהם של הקסטר וסימון  .נורי היה אישיות מזרח  -תיכונית מרכזית  .פגישה

עמו ,

ביוזמתם הפרטית של דיפלומאטים אמריקנים הפועלים להכשלת המדינה היהודית  ,נראתה להם
כצעד גורלי  .לעשות זאת בהסתר מווייצמן היה מוגזם גם בעיני הקסטר  ,שהיה מיליטאנטי יותר מן

האחרים  ,מה גם שהסכסוך בין מאגנם להנהלה בדבר בירור פרשת חיימסון  -ניוקומכ הלך והחריף .
ב4-

בפברואר באו השניים אל מאגנס ושאלוהו אם יאות להיפגש עם וייצמן  .מאגנס דיבר עמם

קשות  .הוא רשם ביומנו כי לא ידווח לווייצמן אם לא יחשוב כי הדבר נחוץ .

70

אולם בשל תביעתם

התקיפה של אורחיו נאות לבסוף להיוועד עם וייצמן  ,אך לא ברחובות  .סימון התקשר מיד אל

וייצמן  ,אך תשובתו היתה שלילית  ,כפי שאולי ציפה מאגנס  .סימון והקסטר לא ויתרו וקבעו פגישה
עם וייצמן למחרת היום .
בבוקר יום

המחרת  ,ה  5 -בפברואר  ,שוב נפגש

סימון עם מאגנס  ,כדי לשכנעו לבקר אצל וייצמן לפני

יציאתו לביירות  .הפעם השתתפה בדיון גם רעייתו של מאגנס  ,ביאטריס לבית לוונשטין  .אשה זו  ,מן
המשפחות בעלות המסורת האריסטוקראטית של יהדות ארצות  -הברית  ,היתה תקיפה ובעלת מעמד
בהכרעותיו החברתיות והפוליטיות של כעלה  .איבתה לווייצמן היתה רבת  -שנים

,

והיא התנגדה

בחריפות לדרישת סימון  .אין טעם או תועלת לדבר עם וייצמן  ,טענה  .י7

יוליוס סימון נסע אל וייצמן  ,וככל שהדבר משתקף מן המקורות  ,לא סיפר לו על תכניותיו של
מאגנס אלא הסדיר פגישה ביניהם לחודש מארס  ,לאחר שוכו של וייצמן מלונדון  .במשך היום
הוסדרו בקונסוליה הצרפתית אישורי  -הכניסה של מאגנס ללבנון ולסוריה  .בהתייעצות נוספת עם

הבישוף נקבעו סידורי הנסיעה לביירות  -למחרת .

' יהודי אמריקה ואנגליה ייפרדו מן הסוכנות תמורת הסכם '

ביומנו תיאר מאגנס כיצד התדפקו הוא  ,הכישוף וטנוס על דלתו של ד " ר ריאד  ,גיסו של נורי  ,בפרבר
אמיד של

ביירות  ,כשעת

בין  -ערביים .

לאחר שיחה כללית על המצב הפוליטי והזכרת ידידים משותפים ניגש נורי לגופו של הדיון .

לדעתו ,

עייפה אנגליה מן הטיפול בשאלת ארץ  -ישראל  .מרכז  -הכובד עובר למשבר באירופה  ,וארץ  -ישראל
היתה למטרד  ' ,יש להם עתה אינטרסים אימפריאליים חשובים יותר ' .

7:

האנגלים אינם מצדדים

בפתרון זמני או בשביתת  -נשק  .תכנית חיימסון  -ניוקומב שהוגשה גם להם  -נדחתה  .הם ימשיכו
לקדם את תכנית החלוקה אם תהיה מעשית ואם לא תוצע טובה הימנה  ,שתהא מקובלת על שני
הצדדים בסכסוך .

69

כל הפרטים מתיקי יומנו הקלנדרי של מאגנס כתחילת חודש פברואר .

72

מובאה זו והסמוכות לה ללא ציון מיוחד לקוחות מן היומן הקלנדרי ומן הפתקים הצמודים אליו .

70

שם .

71

שם .
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יורם נמרוד

מבחינת הערבים  ,קבע נורי  ,החלוקה היא עניין רע לא פחות משהוא רע ליהודים  .מצב היהודים

בבגדאד ובארצות ערביות יחמיר  ' :חייהם יעשו

לא  -נסבלים  ,והם

יאלצו לעזוב  .יאמר להם ללכת

למדינה היהודית '  .כך יקרה גם באירופה  .יחד עם זאת היה נורי פסימי בדבר הסכם

אלטרנאטיבי ,

ואמר שיעדיף חלוקה על ההסדר הקיים  .לאחר שסקרו השניים נסיונות קודמים לפשרה שלקחו בהם
חלק  ,פנו

לעיבוד חדש של מסמך חיימסון  -ניוקומב  .נורי ראה במסמך זה מצע שגם האנגלים יאלצו

בסופו של דבר לנסח ניסוח דומה לו  ,לאחר שיתברר להם שאין בכוחה של ועדת וודהד להציע סידור
מעשי לשתי מדינות ממערב לירדן  .הוא הוסיף כי בעת שיחותיו בלונדון התרשם שאם הממשלה

הבריטית תתעקש ותקבע ליהודים מעמד של מיעוט  ,ישלימו היהודים וימהרו להגיע לידי הסכם עם
הערבים .
מאגנם ונורי עברו מן העקרונות לבירור המסמך שלפניהם  ,סעיף  -סעיף  .נורי העדיף לשמור כל

סעיף כצורתו  ,במידת האפשר  -גם אם לא היה מוסכם על דעת הכל  .העיקר  ,כך אמר  ,להביא את
הצדדים לשבת בצוותא כדי להסביר את השקפותיהם זה לזה  .כשהגיעו לסעיף העלייה ( סעיף

)6

הבהיר נורי שאינו יכול לדון בנושאים כמו אחוז העלייה  .זהו עניינם של ערביי ארץ  -ישראל לבדם .
המנהיג העיראקי ביקש לדון בעקרונותיו של ההסכם  ,ולא בפרטיו .

לדעתו  ,הבנה

יהודית  -ערבית

בארץ תביא בעקבותיה התפתחות כללית במזרח  -התיכון כולו  .בארץ  -ישראל תקום מדינה

עצמאית ,

על בסיס קאנטונאלי  ,שתתלכד עם פדראציה ערבית גדולה  .על  -ידי השפעתם הבינלאומית יסייעו
זו .

היהודים לכונן פדראציה

נורי הדגיש שמאז ומעולם סבר כי פתרון פדראטיבי הוא המפתח להסכם יהודי  -ערבי  :הוא אמר זאת
גם בפגישתו הראשונה עם אישים ציונים  ,יחד עם הנסיך פיצל  ,בעת שהותם בקושטא בשנת

. 1913

השיחה התארכה  .כאשר חלפו ארבע שעות נאלץ נורי לפרוש ויחד עם טנוס הלך לשוחח עם
המופתי  .בעת הפרידה חזר נורי והסביר שאין הוא יכול להתערב ישירות

:

' כל מה שיוכל לעשות הוא

להפגיש את הצדדים  ,לשבת מאחור ולנסות לסייע '  .מאגנס השיב על כך

:

לשבת לצדך ' .

השניים נפרדו באווירה של

' הייתי רוצה

ידידות  .לפי גרסה זו  ,שמאננס רשמה סמוך לאירוע  ,לא התעוררה בשעת

השיחה כל מחלוקת ביניהם  .אולם מאגנס השמיט בגרסה זו  ,שנרשמה לצרכיו האישיים בלבד  ,חלק

מן הנושאים שנדונו בה וגם את הנוסח שעיבדו בהתייעצות משותפת  ,ונשא לאחר  -מכן את שמו של

נורי  .טקסט זה מופיע לראשונה בתזכיר של מאגנס להנהלת הסוכנות והוא אושר בחתימת  -ידו של
נורי במכתב אל מאגנס שלא הגיע מעולם

לתעודתו ' .

7

אולם ברישומי מאגנס אין כמעט דבר על

דבריו  -שלו בשיחה  .הדברים שיוחסו לו עוררו לאחר  -מכן סערה פוליטית  ,ועדותו עליהם מאוחרת
לרשום ביומן  .אי  -אפשר לשחזר חלק זה של השיחה באמינות  ,אלא ממהלך הסערה עצמה .

לדברי נורי  ,הצהיר מאגנס לפניו שאם ההנהלה הציונית לא תקבל את הצעותיו  ,ייפרדו היהודים

האנגלים  ,האמריקנים והגרמנים מן ההנהלה ויפעלו להשגת הסכם נפרד .

74

מאגנס הכחיש דברים

אלה  ,כשם שהכחיש את גרסתו של נורי בדבר הסכמתו למיעוט יהודי פרמאננטי  .מאגנס נאלץ

73

נורי אל

מאגנס , 3 . 3 . 1938 ,

 . 51322 / 10 / 31על גלגולי המכתב  ,ראה להלן  .במכתב מאשר נורי את הנוסח המתוקן

על ידו  ,כפי שהגיש מאגנס בדין  -וחשבון להנהלה  .דבריו במכתכ הם
74

168

מברק ממורגן ( בגדאד ) אל רנדל

.

( לונדון ) , 17 . 2 1938 ,

. ] 958 / 10 / 31

:

The formula which 1 proposed . . .
העתקים לקהיר  ,ג ' דה  ,ביירות וירושלים .

ס  -לעיד בארץ  -ישראל

מעורבותו של נורי
~

להכחיש זאת  ,כיוון שהידיעה על דבריו גונבה לאוזני וייצמן  ,שהעבירה לבן  -גוריון ולשרתוק  .כך
היכה נורי את מאגנם

מכה פוליטית ניצחת ואף סיכן את חייו " .

יש צורך אפוא לברר מה מידת האמת

בדברי נורי ואם היתה הדליפה אל וייצמן מכוונת או השתלשלות שהזוקה גם לנורי
בסעיף האחרון בדין  -וחשבון שלו להנהלת הסוכנות ( סעיף

גולת  -הכותרת של מאמציו המדיניים

) 38

עצמו .

התייחס מאגנס לפגישה עם נורי כאל

:

יחד עם שני האדונים שהזכרתי כאן פעמים אחדות [ הבישוף וד " ר

עם ערבי מפורסם שלא מארץ  -ישראל ביום

6

בפברואר

. 1938

טנוס ] -

שוחחתי ארוכות

תוצאת השיחה הזו היתה שהערבי

הזה אמר כי מוכן הוא להדגיש למנהיגות הערבית את ההבדל בין הנוסח שנתחבר בתורת הצעת

בסיס לוויכוח  ,שמטרתו היא רק להביא לפגישה ראשונה  ,ובין הסכם

אליו רק לאחר הוויכוח .

רשמי  ,שאפשר להגיע

76

לפי ניסוח זה  ,קיבל נורי את השקפתו של מאגנס על תהליך המשא  -ומתן ללא סייג  -השקפה

שמצאה את ביטויה בפולמוס עם שרתוק באותו דין  -וחשבון וברישומים בתיקי מאגנס .

נורי אף היה מוכן  ,המשיך

7

'

מאגנס ,

להמליץ על השינויים דלקמן בהצעת חיימסון  -ניוקומב  ,כפי ששונתה בביירות [ הכוונה לנוסח

המופתי  ,כפי שנערך סופית בירושלים ] בתנאי שהסוכנות תסכים להם  ,או בתנאי שהסוכנות

תציע הצעות משלה שהוא [ נורי ] יסכים להן .
מאגנס ניתח את השינויים שהציע נורי במקור  ,ומובא כאן רק הקטע שעורר מחלוקת  ,שעניינו
הסעיפים השישי והתשיעי  -אחוז היהודים בכלל האוכלוסייה ומשך ההסכם  .הצעת נורי היתה

סעיף

6

וסעיף

9

יתמזגו וזה יהיה ניסוחם

:

' המקסימום של מספר התושבים היהודים יהיה א

אחת למאה עד להסכם נוסף בק שני העמים
תך מכם מאבס את שיחתו עם סף

:

' [ ההדגשה שלי  --י " נ4

:

שבעה מתוך שטעה הסעודים [ של מסמך ח ימסון  -נעקומב ] מפארו כולם כפי שהע בהצעה
המקורית  ,ובאשר לסעיפים

המכריעים  6 ,ו , 9 -

היה המצב כדלקמן  :באשר לעלייה לא נזכר שום

מספר  ,כדי שהפגישה הראשונה תוכל לצאת אל הפועל  .כל צד רשאי להביא כל
(ב)

מספר  ,כחפצו .

יש רמז להסכם בדבר עלייה לתקופה מסוימת  ,אף כי בצורה סתמית ולא  -מספקת .

ואמנם  ,עיון משווה בשתי התעודות מלמד שיש רק שינוי מפורש אחד במסמך נורי לעומת זה של

חיימסון  -ניוקומב שהוא גם בעל משמעות מעשית

75

מאגנס

היה נתון כמשך זמן רב לאיומים פיסיים מצד קיצונים יהודים  .התנקשות בחייו אירעה

שיחתו עם דב יוסף כעקבות
76

ההתנקשות  ,ח " מ

בעיקר

ב  . 1 . 7 . 1942 -ראה :

תיק . 963

מאגנס  .דין  -וחשבון להנהלה  .הנוסח העכרי הוא לפי התרגום

ההתאמה לנוסח
77

:

משך ההסכם  .אך ברוח הדברים  -ולא

המקורי  ,עם

שינויי סגנון קלים המתחייבים מן

האנגלי .

כתיק חיימסון  .דפי רישום בודדים  .ללא מספור וללא תאריך .
169

יורם ( מרוד

במפורש  -המספר הלא  -מסוים

)(

מרמז לערך נמוך יותר ממה שהוצע במסמך המקורי ( ' קטן

מ . ) ' 50 % -
בשינוי יחיד זה הגיש נורי באמצעות מאגנם להנהלת הסוכנות מסמך הדן את היהודים למעמד של
מיעוט בארץ  -ישראל עד שערביי הארץ יסירו את התנגדותם לכך ( ' עד להסכם נוסף בין שני
העמים ' ) .

מכל בחינה

מעשית  ,עצם הסכמתה

של הסוכנות לדיון על נוסח זה מתפרשת היתה כנכונות

להשלים עם מעמד של מיעוט נצחי  .נורי עצמו  ,ואף רבים מאלה שהמסמך החדש הגיע

לידם ,

הבינוהו כך  ,כפי שיתברר  .אפשר היה להבין גם יותר מזאת  -אם מאגנס המליץ על מסמך נורי לפני
הסוכנות כבסיס לדיון  ,הרי הסכים עם העקרון של נורי  ,למרות הסתייגותו הרופפת בתזכיר

:

ויודע אני כמה טענות אפשר להטיח נגד ההצעות האלה בצורתן  . . .אולם העיקר שהנוסח

הנזכר [ נוסח נורי ] יש בו ניסיון רציני מצד גורם חשוב אחד להצעיד את הוויכוח צעד

קדימה .

הפירוש המחמיר להצעה זו היה לגיטימי  ,גם אם מאגנס התקומם נגדו ולחם בו כדי להציל את
תכניתו ואת מעמדו הפוליטי  .עד כמה לגיטימי היה אפשר ללמוד  ,באופן כללי  ,מהשקפתו השלילית
של מאגנס על מדינה וריבונות כמנוגדים לרוח היהודית  ,ובמיוחד מרישום אחר שנעשה בעת

השיחה עצמה  ,ותוכנו לא נכלל בהצעת נורי או בירין  -וחשבון של מאגנס בכתב לגורם כלשהו

היהודים יסייעו כמיטב יכולתם לכינון פדראציה של מדינות
כזו ,

[ ערביות ]  ,וכאשר

:

תקום פדראציה

הם יתמכו בצירוף ארץ  -ישראל כמדינה חברה  .בהתחשב בכך ולפי הסכם מוקדם בין

היהודים לבין הערבים בדבר העלייה  ,יהיה ליהודים שוויון פוליטי עם הערבים

מן הראוי להשוות נוסח
בתוך פדראציה

זה  ,שנכנהו ' מסמך הפדראציה ' ,

ערבית  ,כפי שנוסחה

בארץ  -ישראל ' .

7

להצעה לשלב ארץ  -ישראל דו  -לאומית

על  -ידי מאגנס בעת השיחות הראשונות עם

טנוס ' ,

7

מחד

גיסא ,

ולדברי נורי כפי שנרשמו על  -ידי מאגנס בעת שיחתם  -מאידך גיסא  .הנוסח הוא פשרה בין שתי
תפיסות על מעמדם של היהודים בפדראציה המתוכננת  .מאגנס ויתר על הזכרת עקרון השוויון
המספרי  ,ואילו נורי הסכים לניסוח גמיש דיו כדי לאפשר רוב יהודי  ,גם אם בפירוש דחוק .

המזכר ,

שנכתב בכתב  -ידו של מאגנס  ,הוא הסכם על תכנית גדולה לעתיד  -מעבר להצעת שביתת  -הנשק
שבמסמך

חיימסון  -ניוקומב  ,ובמאמרו

של מאגנס ב ' ניו  -יורק טיימס ' מן

ה 18 -

ביולי

. 1937

מאגנס

ונורי הסכימו לסמן את המטרה הסופית לפעולתם הפוליטית המשותפת  ,ששועבדה והכתיבה את
מהלכיהם למעשה  .עד מותם ( מאגנס

ב 1948 -

ונורי  -עשר שנים

לאחר  -מכן )

נשארו השניים

נאמנים לרעיון שהיה בעיקרו של דבר חוט  -השני במדיניותם .
חשיבותו של מסמך הפדראציה הובנה מתוך העיון במסגרת הדיון שקיימו נורי ומאגנם  .הם נועדו

לכאורה כדי לסייע לקיום פגישה בין נציגויות מוסמכות של הערבים והיהודים בארץ  -ישראל  ,לשם
דיון בשביתת  -הנשק שתמנע חלוקה טריטוריאלית  .כך הציגו זאת היוזמים  ,וכך הציגו זאת הם -

78

דף בודד בתיק חיימסון  ,בשפה האנגלית  .כשולי הדף צוין
כביירות  .בנוכחות ד " ר גראהם

79

170

בראון וד " ר טאנוס ' .

מאגנס  ,יומן מדיני ( לעיל  ,הערה

, ) 45

עמ ' . 46

:

' מזכר שנעשה בעת השיחה עם נורי פחה 1938 ,

,6.2.

מעורבותו של נורי

"

ס  -שעיד בארץ  -ישראל

עצמם  .אולם אם נדון נושא הסיוע היהודי לכינון פדראציה  ,הם לא התכוונו להנהגה הציונית
ולסוכנות היהודית  -גופים שמעמדם היה רשמי  ,משום שמאגנם לא הוסמך לדבר בשמם  .מאגנם

יכול לדבר בשמו של חלק פעיל ביהדות שהתנגד לרעיון המדינה היהודית  ,שהיו לו גם העניין בגורל
העם היהודי וגם האמצעים הכלכליים והפוליטיים לסיוע במימוש רעיון הפדראציה של נורי  .אלה

מצאו את ביטוים בארגון רב עוצמה ויוקרה  ,אך רופף מבחינה מנהלית  ,של הוועד היהודי האמריקני
ובמקבילו הוותיק בבריטניה  -ועד הקהילות  .מבחינתם של הארגונים האלה  ,היו גישושיו ומגעיו
של מאגנס לגיטימיים  ,ולמעשה היה לו כתב  -סמכות כללי מטעם נשיאות הוועד היהודי

שנשלח אליו לאחר מותו של פליקס וארבורג .

0

'

האמריקני ,

כתב זה  ,שלא נוסח לפי כללי הדיפלומאטיה ולא

צריך היה להיות מנוסח כך  -חידש את המנדט שנתן הוועד למאגנס כמומחה וכנושא  -ונותן
בשאלה הערבית ; ומנדט זה ניתן לו מאז ייסוד הסוכנות היהודית המורחבת  .מעמדו החזק של מאגנס

ביהדות הלא  -ציונית של לונדון נסמך במידה רבה על מנדט זה .
היו

תחומים ,

כגון חלוקת כספים של ה ' ג ' וינט '  ,שבהם ייצג מאגנס רשמית את הוועד היהודי

האמריקני בסמכות מלאה  .מכורח המציאות היתה לכך השפעה גם בתחום החמקמק יותר של
מדיניות ודיפלומאטיה  ,לפחות מבחינת הצד השני במשא  -ומתן  ,שהיה מודע למעמדו של מאגנס .

משום כך חרגה הפגישה בביירות מן התחום המצומצם של הסכם שביתת  -הנשק על  -פי גרסה זו או
אחרת

של

חיימסון  -ניוקומב

אל

עבר

עיבוד

קווי  -מדיניות

לשיתוף  -פעולה

יהודי  -ערבי

כאלטרנאטיבה לציונות המדינית בכלל ולציונות הווייצמנית בפרט .
מסקנה זו נתמכת בסקירת האירועים שהובילו לפגישה בין השניים והכרת מעמדם והמוטיבציות
שלהם  .אך יש לה בסיס רחב ועמוק יותר  .יש לקחת גם בחשבון את המגמה שהסתמנה בשלהי
העשור השלישי למאה  ,שהיתה קשורה במישרין ובעקיפין לפגישת

נורי  -מאגנס ,

הן מבחינת

מסגרתה של הפגישה והן מבחינת תוכנה  .מגמה זו משתקפת ביוזמה יהודית לגיבוש כלכלי של
ארצות המזרח  -התיכון ולארגונו  .י8

ליוזמה זו קשורה פעילותו של כלכלן יהודי משיקאגו  ,אדוארד אלברט נורמן ( לימים  ,מייסד
נורמן למוסדות תרבות בישראל ' ) .

ביצוע

בכירים ) ,

כיהן בהנהלת

7

'

' קרן

נורמן היה מראשי הוועד היהודי האמריקני וה ' ג ' וינט ' ( בתפקידי

ה ', Palestine Economic Corporation -

היה יועץ כלכלי של

הסתדרות הנשים ' הדסה ' ואחר  -כך סגן  -נשיא של אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית ומפעילי
חברת ' כל ישראל חברים ' באמריקה  .עניינו במצב יהודי המזרח היה עמוק ומתמיד  .לאתר מועצת
הסוכנות בציריך ( אוגוסט

) 1 937

שהה זמן  -מה בלונדון  ,וממשרדי חברת החשמל לארץ  -ישראל פעל

לגיבוש תכנית גדולה לפיתוח חקלאי של עיראק ( בעיקר  ,גידול

. 9 . 12 . 1937

כותנה ) ,

כבסיס לטראנספר מרצון

80

לכתב הסמכות ראה מכתב אדלר למאגנס ,

81

מן הראוי היה לקרוא לכך ' יוזמה מחודשת ' משום שהון יהודי מאירופה היה מעורב בארגון כלכלת המזרח  -התיכון
מאן שלהי המאה הי " ט  -בעסקי החוב העות ' מאני והחוב המצרי  ,ובמיוחד בארגון תעשיית הנפט כמיסופוטמיה .

ח " מ תיק . 821

חחודו של ההון היהודי נבע מן הסימביוזה שנוצרה כין הבנקים היהודיים באירופה ובמזרח  ,בעיקר ככגדאד

ובבומביי  .אולם הרצאת דברים אלה מחייבת עיון מיוחד  .נגע בהם במרומז  :ק " פ גרונולד  ' ,הבנקאים היהודים

בעיראק '  ,המזרח החדש  ,י
82

( , ) 1960

עמ ' . 165 - 159

רשימת פעליו של א " א נורמן למען היישוב כארץ  -ישראל ולמען מדינת ישראל ארוכה ומרשימה .

171

יורם נמרוד

של

חקלאים ערבים מארץ  -ישראל " .

של עיראק

נורמן הגיש למשרד  -המושבות תזכיר מפורט על שיקום כלכלי

כאחד המהלכים לשביתת  -נשק יהודית  -ערבית ודחיית ייסודה של המדינה היהודית .

,

מרטין  ,פקיד במשרד  -המושבות שהעביר העתק של התזכיר אל משרד  -החוץ  ,ציין במכתב  -לוואי

שנורמן הוא לא  -ציוני ' היכול לדבר בשם אינטרסים כבדי משקל של יהודים באמריקה ' " ' .

אם

התייחס מרטין לנורמן באהדה  ,הרי תת  -שר המושבות  ,סר ג ' ון שקבורו  ,לא היה שותף לה  .במכתב

לנורמן הודיעו ברורות שהמשך פעילותו לא יראה בעין יפה על  -ידי ממשלת בריטניה והביע ספק כי
אפשר אמנם ליישב את הסכסוך היהודי  -הערבי על  -ידי פתרונות בתחום

נורמן " ,

היתה במחלקת המדינה בוושינגטון תמיכה בתכניותיו של

הכלכלה  .י '

לעומת

זאת ,

וכמה חברים בוועד היהודי

האמריקני המליצו להגשימן  .אחד מהם  ,ד " ר ס ' לוונשטין  ,הציע לנורמן להתייעץ עם מאגנם  ,שהוא
' אחד היהודים הנבונים ביותר

בארץ  -ישראל ,

ובעל קשרים טובים ביותר עם כמה קבוצות של

לוונשטין הדגיש שנורמן ומאגנם חושבים בדרך דומה .

ערבים ' .

ההיכרות בין מאגנס לבין נורמן נערכה

כ 16 -

7

'

חודשים לאחר אותו שבוע ראשון של פברואר

כאשר שניהם פעלו במקביל לעירובה של עיראק בענייני ארץ  -ישראל  ,אבל אנשי
 Economic Corporationבארץ ידעו על פעולות נורמן
במקביל ,

ולעיראק

הציעו
sg

, 1938

ה 'Palestine -

מראשיתן  ,ולא הם בלבד " .

הלורד ברסטד ונציגיו בארץ פתרון כלכלי  -פוליטי משולב לארץ  -ישראל

להצעותיו של ברסטד היה משקל מיוחד מבחינת עיראק  ,שכן היה בנו ויורשו של מרכוס

סמואל  ,ממייסדי ה  , Royal Dutch Shell -.חברת  -הנפט המנהיגה בארץ זו  .לורד ברסטד היה שותף

פאסיבי לתכנית חיימסון  -ניוקומב מראשיתה  .נציגו בארץ  ,יפה  ,סבור היה שאפשר להגיע לפתרון

רק על  -ידי הרחקת הסוכנות היהודית מענייני ארץ  -ישראל ' .
ן

המאבק נגד הקמת המדינה היהודית לשיאו  ,בסתיו

, 1938

הוא עצמו היה מתון יותר  .כשהניע

הוא לקח חלק  ,יחד עם אנתוני דה -

רוטשילד  ,ליונל כהן והלורד רדינג  ,בפגישה עם וייצמן  .הם ניסו לשכנעו לוותר על תכנית  -החלוקה

ולהסכים לאלטרנאטיבה ברוח הצעות ניוקומב  .י '

גם אם היו הבדלים ניכרים בין תכניות נורמן

לתכניות ברסטד  ,היה ביניהם יסוד מקשר  -איחוד ושיתוף כלכלי בדומה להצעת הלורד סמואל
לנורי בשנת

. 1936

פוליטיים עצמם ' : .

83

כלומר ,

דבר תכניות אלה נודע לנורי ואולי אף נדון עמו בעת שהותו בלונדון בינואר

ראה הזכרת פעילותו

84

תיק

משרד  -החוץ ,

היה זה פיתוח של רעיון הברית היהודית  -הערבית עם אותם כוחות

:

אלישר  ,שם  .עמ ' . 26 - 25

. 10 . 2 . 1938

] 775 / 38 / 31

85

שקבורו אל נורמן  , 5 . 2 . 1938 ,שם .

86

נורמן אל מאגנס  , 19 . 6 . 1939 ,ח " מ תיק . 207

87

ס ' לוונשטין אל א ' נורמן  , 15 . 6 . 1939 ,שם .

88

מאגנס השיב לנורמן במכתב ארוך  ,ובו ציין את המשותף והמפריד בתפיסתם

89

התכתבות של הלורד ברסטד ומרק יפה ( מנהל ה ' ( Palestine Economic Ltd . -עם משרד  -המושכות

733 / 368 / 75156 / 21כ
90

שם .

91
92
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, 12 . 10 . 1938

עיבוד שני של תכנית נורמן  ,שנשלחה  ,בין השאר  ,למאגנס ,

תיק . 207

( , ) 1938

))

דין  -וחשבון של וייצמן כישיבת ההנהלה הציונית בלונדון ,
ראה

:

. 15 . 8 . 1939

שם .

ג "ו .

ערב ביקורו של נורמן בעיראק בקיץ . 1939

ח "מ

מעורבותו של נורי

. 1938

הךיוך ) ק

"

ס  -סעיד בארך  -ישראל

הכקוטע על שיחותיו עם מתנגדי המדינה היהודית מעיד שנשקלו הצדדים

האופראטיביים של האלטרנאטיבות 93ונדון הנושא הכלכלי .
כאשר נועד נורי עם

המופתי ,

בדרכו ללונדון

ב 18 -

בדצמבר

, 1937

הוא דן עמו באריכות על

הטאקטיקה הראויה להכשלת המדינה היהודית  ,והדגיש את חשיבותו של הפילוג בעם היהודי .
המחלקה המדינית של הסוכנות עקבה מקרוב אחר עיצובה של טאקטיקה זו  ,באמצעות קשריה עם

מנהיגי הגוש הלאומי הסורי  ,שאחדים מהם נחשבו על  -ידי
עם נורי  .מפיהם נודע על שנאמר שם  .וכך אמר נורי

המופתי  ,בטעות ,

לנאמניו ושותפיו בדיון

:

 . . .לא כל היהודים מסכימים לתכנית החלוקה  .בשעתם היו לד " ר שהבנדר  ,לעוני עבד אל -
האדי ולידידי הערבים בפארים  ,בלונדון  ,בז ' נבה ובאמריקה שיחות ודיונים עם כמה יהודים .
מחוגים

לא  -ציונים  ,על

השאלה הארץ  -ישראלית

;

הם הבטיחו לעשות כל מה שככוחם כדי

להתנגד ליצירת מדינה יהודית כלשהי ולתמוך בכינון הסכם בין יהודים לבין הערבים  .בחוגי
הציונים רואים באופוזיציה זו צרה גדולה וגורם מפריע שאין להתעלם ממנו  .המתנגדים הללו
מעטים אמנם בהמון הגדול של יהודים השמחים לקראת יצירת מדינה יהודית  ,אבל מעטים
אלה הם עסקנים אמידים ובעלי השפעה רבה בארצותיהם  .גם הציונים עצמם לא יוכלו לסרב
לוועידת שולחן  -עגול עם הערבים  ,שתציע להם פתרון הגיוני לחלק גדול מן השאלה היהודית

העולמית  ,בעיקר אם תבוא להצעה ערבות צרפת ואנגליה במיוחד  ,וערבות חבר  -הלאומים
באופן כללי  .במקרה של סירוב הם יפסידו את אהדת העולם המדיני באירופה ויחוללו מחלוקת

בקרב העם היהודי  .העולם המדיני באירופה  ,בשל המזימות הנאציות והפאשיסטיות  ,מעוניין
בהשלטת הסדר בחופי הים  -התיכון במזרח  -הקרוב ומעוניין בידידות הארצות הערביות

וכפתרון השאלה הארץ  -ישראלית לפי הסכם עם הערבים  ,כך שלא ירשה ליהודים להרים קול
של תלונה או צעקה נגד אי  -הצדק הקיים כביכול בפתרון זה .
מוסרים כי המופתי הקשיב בכל הרצינות לדבריו של נורי וביקש שהות של יומיים  -שלושה כדי

לעיין בהצעה  .עם זאת עמד על דעתו על המשך הטירור בארץ  -ישראל  .הוא ציין כי הטירור של
שנת

1936

קבר את המנדט ויש לקוות שטירור

1937

יקבור את תכנית  -החלוקה ויפריע למתונים

שבארץ  -ישראל לעשות צעד לא  -שקול שיזיק לדרישות הלאומיות של הערבים .

4

'

בעת שיחתו עם מאגנס  ,יכול נורי להתרשם אף הוא שהלך  -מחשבתו של מאגנס מקביל לזה של
אנשי הכלכלה

ולהסיק מכך שכאשר מבטיח מאגנס סיוע יהודי לבניין הפדראציה

היהודים ,

הערכית  -הוא מדבר בשמם .

93

פגישת אידן  -נורי לא תועדה בתיקי משרד  -החוץ הפתוחים לעיון  .היא נזכרת פעמים מספר כדינים  -וחשבונות על

,

פגישות נורי כלונדון בתיקי המשרד  . )( 371 / 21872 - 74בתיקים אלה תעודות אחדות החסויות עד לשנת . 1989
בארכיון בן  -גוריון יש תעודה שהועתקה  ,כנראה  ,מתוך תיקים אלה  .זהו מברק מאידן לבגדאד ובו סיפר על שיחתו
עם נורי  .נורי הציג את מצבם הנואש של ערביי ארץ  -ישראל  ,והציע אלטרנאטיבה המושתתת על מרכז רוחני יהודי
וערוכה שלא יהיו רוב

:

אידן ציין שלעת  -עתה חייבה מדיניות החלוקה את הממשלה  ,אך יש מקום להרהר

באלטרנאטיבות ( הנוסח מצטיין בנאמנות לאורמסבי  -גור )  .משרד  -החוץ אל בגדאד ,

.

, 26 . 1 1938

ארכיון בן  -גוריון ,

. 0134212 - 3
94

א ' ששון אל שרת  ,מכתב

מביירות , 19 . 12 . 1937 ,

אצ " מ 525 / 2966

173

יורם נמרוד

אנשי ' ברית  -שלום ' מכינים פילוג בתנועה הציונית

בשעת ערב  ,בביירות

שם

(6

בפברואר

, ) 1938

פרשו בעלי השיח איש למקומו  .מאגנם והבישוף למלונם ,

התראו לשיחה ממושכת עם מוסה אל  -עלמי

את הנוסח החדש  .למחרת  ,אור ליום

ה7-

; 95

נורי וטנוס פנו אל המופתי כדי לשכנעו לקבל

בפברואר  ,השכים טנוס  ,בא למלון ואמר לבישוף שהוא

' מעודד ' מתוצאות השיחות  .אולם עד  -מהרה אירע קרע בין נורי לבין המופתי  ,שעליו נודע רק
במקוטע וממקורות מאוחרים .

6

'

מאגנס והבישוף יצאו בדרכם חזרה לירושלים  .הם התעכבו ליד הקונסוליה הבריטית והבישוף נכנס
כדי להודיע על מעשיו .

7

'

עוד באותו יום מסר מאגנס על שליחותו להקסטר ולסימון  ,ושוב נועד עם

הבישוף  .הסיבה להתייעצויות הנמרצות בקצבן ברורה

הלא  -ציונים השיגו שיתוף  -פעולה עם

:

מדינאי ערבי בכיר ומנוסה  ,שאישים בעלי מעמד בעיצוב המדיניות של בריטניה וארצות  -הברית ראו

בעין יפה את מעורבותו בארץ  -ישראל ואף עודדום להסכם

עמו ' .

9

בשיחה עם נורי הוסכם על יעדים

גדולים של מדיניות משותפת  ,אך ההישג הטאקטי היה זעיר  .מועט היה הסיכוי לשכנע את חברי

ההנהלה הציונית בסוכנות להסכים שגורל העלייה בעתיד יותנה בהחלטת ערבים  .אמנם  ,היו גם
ציונים שפירשו נוסח זה כהיענות לדרישת מאגנס על זמניות

שהיה פירוש

ההסכם ,

99

אך הלא  -ציונים עצמם ידעו

דחוק .

מאגנס  ,הקסטר וסימון החליטו להרחיב את מעגל המתייעצים ולשתף אישים ממתנגדי החלוקה ,

בעלי השפעה מוסרית ביישוב  .תחילה שותפו בסוד שתי הגבירות הבכירות של היהדות האמריקנית
בירושלים  ,הנרייטה סולד ורוז ג ' ייקובס  ,ולאחר  -מכן השופט גד פרומקין  .יחד עם פרומקין הלך

מאגנס  ,ביום השלישי לאחר שיחתו עם

נורי  ,לספר

עליה לאוסישקין  ~ .י

אוסישקין נחרד  ,וסבור היה שהפעם הרחיקו מאגנס ושותפיו לכת  .לדבריו  ,הוא ' העיר על כך שד " ר
מגנם עשה שגיאה פטלית בזה שנסע לבירות מבלי לשאול קודם את דעת מנהל המחלקה המדינית .
ד " ר מגנס לא הגיב . .

lOl

אם היתה זו אמנם שגיאה של מאגנס  ,ודאי שלא היתה זו שגיאה בהיסח -

הדעת  ,אלא לאחר שיקול  ,בירורים והתדיינות עם חבריו  .מהמשך דברי אוסישקין בישיבת ההנהלה

התברר מה ביקש מאגנס כאשר בא לבקרו עם השופט פרומקין  :הוא פנה אליו כדי שיעביר לשרתוק
ולהנהלת הסוכנות את המסמך שקיבל מנורי ואת גרסתו על פגישתם  .מאגנס הבהיר שלא יתראה עם
שרתוק כל עוד לא ייקח הלה בחזרה את מכתבו המעליב מיום

25

בינואר

02 . 1938י

אוסישקין עמד על

כך שעל מאגנס לבוא בדברים עם שרתוק במישרין  ,ומשך ידו מן העניין .

95

יומן של קלנדרי  ,פתק מיום . 6 . 2 . 1938

96

גרסאות שונות בפי המודיעים הערביים  ,ראה בעיקר מכתבי ששון אל שרת במארס

: 1938

ארכיון בן  -גוריון  ,תיק

. 0136
97

.

יומן קלנדרי  ,שם  . 7 . 2 . 1938עם שובו לירושלים הודיע הבישוף על ביקורו בביירות למזכיר הראשי  ,בלי למסור את
תוצאות השיחה עם נורי  .ווקופ אל

פרקינסון , 9 2 . 1938 ,

. )[ )( 733 / 75156 / 23 / 1

.

מסמך

 , 6עמ '

. 226

תיק חיימסון .

98

מאגנס אל סול שטרוק ,

99

ראה דברי אוסישקין כהנהלה ב  . 27 . 2 . 1938 -פרטיכלים  ,אצ " מ  .אוסישקין הוציא עצמו כמעט מ ' כלל ישראל '

, 5 . 6 . 1938

בעמדותיר אלה  ,ובמרומז החלו להתקיפו בעיתונות

' לחשי

הסכם ' ,

הפועל

הצעיר ,

. 24 . 12 . 1937

100

כל הפרטים מתוך יומן קלנדדי .

102

על המכתב ונסיבותיו ראה  :שרת  ,יומן

174

מפא " י  ,על

רקע התקרבותו לאנשי ' כרית  -שלום '  .י '

101

.

פרטיכלים . 20 . 2 . 1938

מדיני  ,ג ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ ' , 44 , 22 - 19

. 55

לופבן ,

מעורבותו של נורי

"

ס  -סעיד בארך -ישראל

אוסישקין אמר בישיבת ההנהלה שהבין כי למאגנס היה ויכוח עם נורי בעקבות הצעתו לקבוע
לתמיד את אחוז היהודים באוכלוסיית הארץ  .מאגנם סיפר לו שאמר -

כי לכך לא יסכימו היהודים והציע לדבר על עלייה לחמש או לעשר השנים הקרובות  . . .נורי
פחה אמר שיצטרך עוד להיוועץ בענייןזה עם חבריו  .הוא עצמו מסכים להצעת מאגנס
[ ההדגשה שלי  -י " נ ] וייתכן שיצטרכו להיפגש בקרוב שוב

שרתוק

שם ללעג גרסה זו  .בישיבת ההנהלה שנערכה כעבור שבוע

את ניתוחו של מסמך נורי וקבע

..

.

( 27

בפברואר

) 1938

הוא סיכם

:

איני אומר שד " ר מגנם הסכים לסעיף זה [ התניית העלייה בהסכמת הערבים ]  .ד " ר מגנס אומר

בתזכירו שהנסוח לא מוצלח  ,אבל לא ברור אם דחה את ההצעה  ,ואם לא דחה

לנורי פחה לומר שיש הסכמה למשא ומתן על סטטוס של מעוט

זאת  ,היה

יסוד

[ תמידי ]  .נ0י

ממה נפשך  :או שמאגנם לא ידע מה הוא סח או שסבר כי הוויתור לנורי ולמופתי בשאלת מתן הווטו
המוחלט לערבים על היקף העלייה זעיר לעומת האופציות שייפתחו אם ימומש רעיון הפדראציה .
אולם אם מאגנס לא הבין את משמעות ההצעה שהביא מביירות  ,הרי בעת שדיווח על כך אוסישקין

( ישיבות ההנהלה

ב  20 -וב 27 -

בפברואר

) 1938

נכחו במקום גם ד " ר הקסטר  ,ד " ר סנסור והגברת

ג ' ייקובס  ,שלא פצו פה כדי לשנות את עדות אוסישקין ודין  -ותשכון מאגנס בכתב ( כאילו נורי
הסכים לעמדתו על זמניות

אלא שבמהלך הוויכוח שהתפתח הם אף הגנו בלהט על עמדת

ההסכם ) ,

מאגנס .
האם גם הם ' לא הבינו '

?

אולי לא היתה זו שעתם היפה  ,אולי מצבם הפוליטי היה לא נוח  ,אם היו

נכונים להתייצב מאחורי הצעה כזו כבסיס לדיון  -אך לא ייתכן שאנשים כה מנוסים לא הכינו מה
שתפסו מיד נורי עצמו  ,שרתוק  ,וכמובן וייצמן  ,שממילא התייחס באי  -אמון מוחלט לבעלי  -השיח .
הפגישה בין נורי למאגנס לא נשמרה בסוד  ,והידיעה עליה הגיעה ממקורות בריטיים וערביים לידי
המחלקה המדינית עוד לפני הודעתו של אוסישקין  .אי
נורי מסר את גרסתו על השיחה עם מאגנס וסיכומיה לערביסט
הבריטית בבגדאד  ,מר אסמונד

) smond

הסכם יהודי  -ערבי  ' ,מושתת על העקרון
לאוכלוסייה

los

~
של

) ( Oriental Secretary

בשגרירות

הוא אמר לו שהוא דן עם מאגנס והבישוף על תנאי
מיעוט קבוע ליהודים ' ואחוז מאקסימאלי קבוע

היהודית 06 .י

יראה גם

שרת  .שם

עמ ' . 56

פרטיכלים .

שם  .מועתק אצל

שרת  ,שם  ,עמ '

103

פרטיכלים  ,שם .

105

מורגן ( הממונה על שגרירות

106

שם  .ההדגשה במקור  .נוסח זה מופיע בשפת המקור  ,במכתבו העברי של בן  -גוריון למאגנס מיום
( בתוספת

:

בגדאד )

,

אל

רנדל .

104
, 17 . 2 . 1938

:

. 43
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התיבה  theכשני מקומות )  .בן  -גוריון חזר במכתבו על הטענה שמאגנם הסכים בשיחה עם נורי למיעוט

תמידי  .הוא הסתמך על ' מקור בטוח '  .ראה  :תיק חיימסון והעתק בארכיון כן  -גוריון  .ברור שלפני בן  -גוריון  ,ששהה
אז בלונדון  ,היה נוסח מברקו של מורגן  .לפי מכתב מאגנס לנורי ( ראה

להלן )

היה ברור לפקידי משרד  -החוץ

שלמאגנס ידוע תוכן המברק  ,והם סברו שמקור הדליפה היה בירושלים  :לכן דרשו ממשרד  -המושבות לאתרו .

פקידים אלה טעו בהערכת מקור הידיעה של מאגנס ( מכתב בן  -גוריון ) אך לא בהערכת מקור הדליפה  .לפי רישומי
יומנו של בן  -גוריון הוא קיבל את החומר על פגישת מגנס  -נורי משרתוק  ,שנסע במיוחד לקהיר כדי לשולחו .

( נסיעה לקהיר היתה דרך מקובלת של ההנהלה בירושלים להעביר ידיעות סודיות  :כך נהגו  ,אגב  .גם מנהיגי
הערבים

).

גם החלק העכרי במכתב בן  -גוריון חופף מלה במלה למברקו של מורגן על פרטי

הפגישה .
175

יורם נמרוד

המופתי  ,כך מסר נורי  ,שמע מפיו על ' הצעות מאגנס '  ,והוא קיווה שהמנהיג הפלסטיני יסכים להן

לאחר מיקוח על גובה האחוז היחסי  .כלומר  ,נורי הציג לפני שומעיו בביירות ובבגדאד את ההצעות
שמאגנם הציג כ ' הצעות

נורי ' .

אך הוא קרא להן ' הצעות מאגנס '  .הנוהג להציג מסמכים שעובדו

במשותף כפרי  -רוחו של השותף שאינו נוכח היה נפוץ למדי באותם ימים .
אסמונד הודיע כי לדברי נורי ' הכריז ' )  ( declaredמאגנם ש ' אם האקזקוטיבה הציונית לא תקבל את
הצעותיו  ,יפרשו

האמריקנים והגרמנים מן האקזקוטיבה ויפעלו להסכם

האנגלים ,

נפרד ' 07 .י

מאגנס לא העלה ברישום השיחה עם נורי כל אחיזה ל ' הכרזה ' זו  .אולם לאחר שנדרש לתת הסבר

לשמועה  ,כתב לבן  -גוריון

:

לא ' הסכמתי ' עם נורי ולא קיבלתי על עצמי לשכנע קבוצה כלשהי להסכים למיעוט

אמרתי ש א ם תתקבל הצעתי

[ 40

קבוע ,

אחוזים  ,בהסכם לעשר שנים ] תהיה לכך תמיכה של יהודים

אנגלים  ,אמריקנים . . .

מאגנס אף תיקן את הרושם המוטעה כאילו נפגש עם המופתי וג ' מאל והדגיש שנפגש עם נורי

' בלבד '  .י
%

גם בעניין היפרדותם של הלא  -ציונים מן הסוכנות אפשר להבחין שהדיווח של נורי היה לגיטימי  ,גם

על  -פי גרסתו של מאגנס  ' .י

באירוניה מרה העיר על כך שרתוק בישיבת ההנהלה

:

' הערבים אינם

משקרים לאחר שיחותיהם עם מר בן  -גוריון או אתי  ,ותמוה הדבר שלאחר שיחותיהם עם ד " ר מאגנס
יש תמיד טענה שהערבים סירסו את

דבריו '  " .יי

דברי  -האירוניה של שרתוק והחצים שכיוון באותה

ישיבה אל עבר חבריו של מאגנס שנכחו בה ( הקסטר  ,סנסור וג ' ייקובס ) התייחסה לעובדה ידועה

היטב למשתתפים  .ד " ר פישל רוטנשטרייך השליכה לחלל חדר  -הישיבות של הסוכנות באורח
בוטה

:

' ברית  -שלום מכינה פילוג של ההנהלה

!'

וכוונתו כמונח ' ברית  -שלום ' לא למפלגה שחדלה

להתקיים  ,אלא לכיסוי האידיאולוגי לפעולתם הפוליטית של הלא  -ציונים בקרב אינטלקטואלים
ציונים .
חברי  -ההנהלה היו אנשים בעלי חושים פוליטיים מחודדים והבינו דבר מתוך דבר  .האם לא דרש

מאגנס פילוג הסוכנות בציריך אם לא תיענה בחיוב לדרישה לבוא במשא  -ומתן עם הערבים על בסיס
שלימות הארץ

?

הקסטר ואחרים

107

האם לא עלה נושא זה שוב  -ושוב בחליפת  -המכתבים ובשיחות של מאגנס עם
?

האם לא עלה נושא זה בשיחות בין הקונסול האמריקני לבין הקהילה היהודית -

.

מברק מורגן שם  .ברור שכוונת הדברים לא להנהלה הציונית אלא להנהלת הסוכנות  .רק לפרישה ממנה יכולה

היתה להיות משמעות בהקשר לשיחות עם מאגנס  .כך הבינו זאת בן  -גוריון ושרתוק  ,כפי שכתב בן  -גוריון למאגנס
במכתביו מיום

24 . 2 . 1958

ומיום

, 7 . 3 . 1938

וכפי שהתבטא שרתוק בישיבת ההנהלה של הסוכנותביום

1938

. 20 . 2 .

פרטיכלים  ,שם  .ייתכן שמישהו כשרשרת הדיווח בכגדאד לא הכחין בהבדל שבין שני המוסדות .
108

מאגנס אל

בן  -גוריון , 3 . 3 . 1938 ,

תיק חיימסון  :חשוכה למכתב בן  -גוריון מיום

של גרסת מאגנס כמכתב אל ווקופ ,
המופתי  ,טנוס

, 25 . 2 . 1938

שם  .למעשה  ,לא נפגש מאגנס עם נורי ' בלכד '  .היו עמו נציג

והבישוף  ,ובאותו יום נפגש לשיחה ארוכה עם מוסה אל  -למי

109

כך סכור היה גם בן  -גוריון  .ראה דבריו על ה ' קונסטרוקציה ' של נורי :

110

שם  , 20 . 2 . 1938 ,עמ '

176

. 24 . 2 . 1938

.8

ראה גם תיאור מקביל

בביירות .

~
פרטיכלים  ,שם  , 24 . 4 . 1938 ,עמ '

. 15

מעורבותו של נורי

האמריקנית בירושלים

?

אס  -יעיד

בארך  -ישראל

די היה בשמץ מדברים אלה  ,שנאמרו ונכתבו בסודיות  ,כדי לשכנע את

חברי  -ההנהלה באמיתות דבריו של נורי  .גם אם נכונה היתה הכחשתו של מאגנם באורח מלולי -
המשמעות הפנימית של שיחתו עם נורי היתה נכונות לפילוג  ,הן מבחינת תוכנה הן מבחינת

נסיבותיה  .כך סברו וייצמן ושרתוק  .בן  -גוריון אף הוא חשב כך  ,אך היה מוכן להקל במשפטו על

מאגנם  ,ולהסכים ' שלא התכוון ' לכך בשיחה עם נורי  .ייי
דווקא עמדתו של בן  -גוריון מעוררת תמיהה  ,בייחוד בעקבות תזכירו של מאגנס להנהלה  ,מיום
בפברואר

שבו התריע על כך ' שיש הכרח דוחק להשתדל ולהיפגש עם הערבים

, 1938

,

21

לאחר

שהחלטה בכיוון זה שהוחלטה באסיפת הסוכנות היהודית בציריך באה לקץ מוזר '  .הוא כתב זאת
בסמיכות לרמז שהמחלקה המדינית  ,בראשות שרתוק  ,נוקטת שיטות של ' רמאות לשם תכסיס
ויתרון פוליטי '  .מאגנס הוסיף

כמוני לו ידעו את העמדה

:

' בטוחני שיימצאו אנשים זולתי  ,כאן ובחוץ  -לארץ  ,שיהיו נבוכים

הזו ' .

במילון הפוליטי אפשר לפרש משפט אחרון זה כאיום .

מיד לאחר שנודע למאגנס על ההאשמות שהוטחו כלפיו בישיבת ההנהלה שהתקיימה

ב 20 -

בפברואר ( מכתב על כך קיבל מבן  -גוריון רק כעבור שבוע ) הוא נועץ בפטרון הפגישה עם נורי ,

הקונסול האמריקני בירושלים  ,והעכיר באמצעותו מכתב לנורי ששהה אז בבגדאד  : .י י

במכתבו שחזר

מאגנס את מהלך השיחה בעקבות שמועה על הצהרה ששלח נורי  ,כביכול  ,למשרד  -החוץ בלונדון .

בהצהרה נאמר כי מאגנס הסכים למעמד של מיעוט פרמאננטי ליהודים בארץ  -ישראל והבטיח
לפעול לבידוד הציונים בקרב היהדות הבריטית והאמריקנית  .מאגנס הביע בטחונו שהשמועה על
ההצהרה נטולת יסוד  ,ושב לסכם את עמדתו בשני העניינים השנויים במחלוקת  ,כפי שהועלו
בשיחה

:

לסעיף

,6

' אמנם כעת הדיון בינינו הבעת דעתך  ,שנדרש הסכם תמידי  ,אך למרות זאת הצעת נוסחה

הממליץ על הסכם בשני שלבים בין שני העמים '  .לדעת מאגנס לא היתה נוסחה זו

אך ציינה התקדמות

מספקת ,

:

אשר ליהודי אמריקה וכו '  ,אני הצהרתי שאם תוגש הצעה לשביתת  -נשק המבוססת על עשר
ו 40 -

שנים

אחוזים  . . .יש סיכוי  -מה לגבור על ההתנגדות היהודית בעזרת יהודי

אנגליה  ,ארץ  -ישראל ואחרים המתנגדים

אמריקה ,

לחלוקה .

המכתב עשוי היה להביך את קוראיו מן הצד של נורי  .ראשית  ,קל להגיע למסקנה שיש חפיפה
משמעותית בין הגרסאות  ,והדקויות שבהבדלים אינן מצדיקות הכחשה  ,אלא הסתייגות מן הדליפה .
כך נראה הדבר גם בעיני ראשי מחלקת המזרח בלונדון  ,שהמכתב הועבר אליהם מן השגרירות

בבגדאד  ' .יי

שנית  ,הוסכם עם נורי שתוך עשרה ימים ייתן לו מאגנס אות  ,אם הצליח לקבל את

הסכמת הסוכנות על  -פי הנוסח שהציע  .והנה  ,לאחר יותר משבועיים הגיעה תקשורת ראשונה
ממאגנם  -מכתב ארוך  ,רצוף טענות מרומזות  ,ורק בסופו משפט סתמי על תקווה להמשך שיתוף -

שם :

בן  -גוריון  ,שם ,

 . 24 . 4 . 1938על עמדת וייצמן ראה להלן .

111

שרת ,

112

העתק המכתב מיום  23 . 2 . 1938נמצא בתיק חיימסון  ,עם הערה בכתב  -ידו של מאגנס על דרך ההעברה באמצעות

הדואר הדיפלומאטי האמריקני  ,מוודסוורת אל נבנשו ומנבנשו אל נורי  .המכתב נפתח על  -ידי האמריקנים ותוכנו
הועתק  .ראה
113

הערות

:

ארצות  -הכרית  ,מסמכים

( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ '

רנדל ובגאללי כתיק 1332 / 10 / 31

. 910 - 909

]
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הפעולה  .כלומר  ,התגלה לצד השני במשא  -ומתן שמאגנם הוא אמנם איש משא וחזון  ,אך מתן
ומעשה אינם בתחומו  .לשם מה להמשיך בשיתוף  -הפעולה  ,חייב היה נורי לשאול את עצמו ,
ולמעשה הוא שאל שאלה זו בשגרירות הבריטית ובצירות של ארצות  -הברית 4 .י י מכתב  -התשובה של
נורי למאגנס נערך בסיועו של הערביסט בשגרירות הבריטית  ,ונבנשו הבטיח להעבירו לירושלים

בדואר דיפלומאטי  .חלפו שבועות מאז הגיע מכתב מאגנם  ,ונבנשו נעשה קצר  -רוח ; אך נורי אמר לו
שההתייעצויות נמשכות  .נבנשו התנחם בדברי נורי ששותפים להתייעצויות גם ראש ממשלת עיראק

תופיק אל  -סוידי והמלך ע ' אזי .
' דבר

זה ' ,

כתב הציר אל מורי  ' ,מקנה  ,כמובן  ,חשיבות רבה למשא  -ומתן של נורי  ,לעומת משא  -ומתן

פרטי ועצמאי שאנשים רבים מייחסים לו

בטעות '  ' .י י

אלא שהמכתב  ,שנחתם אמנם על  -ידי נורי  ,לא

הגיע אל מאגנס  .במכתבו הכחיש נורי מכל וכל את הטענה כאילו שלח הצהרה כלשהי למשרד -

החוץ בלונדון ( וזו היתה אמת פורמאלית בלבד  ,כלומר  ,שקר על  -ידי היצמדות לפרט
את עמדתו בשיחה ואת פירושו  -שלו ל ' זמניות ' ההסכם  ,בה לא כפר

טפל ) ,

והבהיר

:

לפי דעתי יהיה זה משגה לקבוע מסגרת זמן להתפתחויות בעתיד [ עשר שנים  ,כפי שהציע
מאגנס ] ובטוחני שהעקרון הסביר יותר הוא להשאיר בידי שני העמים פתיחה מחודשת של
הדיון כאשר תהא השעה כשרה לכך לפי שיקול דעתם  .שע

שהיצעתי או לאחריו .

כדי למנוע אי  -הבנה בשל ניסוח מעורפל  ,הוסיף נורי

:

"

זו יכולה לבוא לפני המועד

' בטוחני שאתה מבין שאין פתרון אשר יתקבל

על דעת הערבים  ,אם הוא מאפשר ליהודים להיעשות אי  -פעם רוב

בארץ  -ישראל ' .

כסיום דבריו חזר גם נורי בנימוס ובאורח טקסי על התקווה שהביע להמשך שיתוף  -הפעולה ' בכל
עת שייראה כי יש ביכולתי לסייע '  .ומשתמע מכך בבירור

:

לא עתה .

בחינתו החשובה ביותר של מכתב זה נעוצה בעובדה שמעולם לא נשלח ליעדו  ,אלא שקע בתיקי

משרד  -החוץ בלונדון  " .יי

מאגנס ציפה לו לשווא  ,וכמוהו גם וודסוורת

שקיוו לשרת

ונבנשו ,

כבלדרים  -מציצים  .נבנשו ציין במפורש במכתבו הנזכר שאם יעזוב נורי את בגדאד וימסור את
התשובה בדרך אחרת הם לא יוכלו לדעת את תוכנה .

114

השאלה אינה

מפורשת ,

אך משתמעת בבירור ממהלך השיחות עם מורגן

ונבנשו  .מברק מורגן אל לונדון ,

והתכתבויות נוספות באותו תיק  .ראה גם דיווחים של הציר האמריקני נבנשו מבגדאד אל

, 4 . 3 . 1938

שם ,

וושינגטון ,

בייחוד המכתב מיום  3 . 3 . 1938אל וולאס מורי )(  , ( Murrayראש מחלקת המזרח הקרוב  :ארצות  -הברית .

מסמכים

( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ '

 . 913 - 903על מבוכת נורי בעניין מכתבו של מאגנס והדליפה ראה

:

שם  ,עמ ' . 908

מכתבו של נבנשו כולל תיאור מעורבות נורי בארץ  -ישראל מאז פרסום המלצות ועדת פיל  .הרמה הנמוכה של

דיוק  -פרטי  -פרטים על פגישות ושיחות שלא התקיימו  -מדהימה  .כיוון שידוע מרישומי השיחות של סימון
ומאגנם עם הקונסול

וודסוורת  ,שקבוצת

.

הדיפלומאטיפ האמריקנית כמזרח הטעתה את וושינגטון במתכוון קשה

להעריך מה המרכיב הדומינאנטי בדיווחים המעוותים  -אי  -ידיעה או הסתרתה  .במאמר זה איני מרחיב את הדיון
במאבקי כוח בוושינגטון ואיני מסתמך על נבנשו אלא כאשר הדבר נוגע למעורבותו שלו או להשתקפות התכנית
הגדולה של נורי  -מאגנס בתיקי מחלקת המדינה .
 115נכנשו אל מורי 1938 ,
116

נורי אל

מאגנס .

 , 17 . 3 .שם  ,עמ '

. 4 . 3 . 1938

ofthe Oriental Secretary

חתום בכתב  -ידו של

178

. 913

מכתב זה נמצא בתיק  1נ 2 / 10 /נ . ] 1 3בכותרת התיק נאמר בין השאר שבתכולתו יש

.

קקה  Pasha ' s rcply which was dra (ted with theחטא ]

נורי  ,הוא

.

0

.

' העתק '

:

זה ,

ככל הנראה טיוטה שהוכנה על  -ידי אסמונד ונשלחה לעיון פקידי המשרד לפני

מעורבותו של נורי אס  -סעיד בארך  -ישראל

הבישוף קצר  -הרוח להוט היה להשכין שלום וניסה לבוא בדברים עם נורי  ,אך זה התחמק מפניו  .ליי
נורי דחה תשובתו בתירוצים שונים  ,אך למעשה הגיע למסקנה שאין טעם לשלוח את המכתב  ,ואולי

לא היתה זו מסקנתו  -שלו  .בלונדון סברו פקידי משרד  -החוץ  ,שאין רע בכך אם מאגנס ילמד פרק
בהלכות מדיניות ויסיק את המסקנה המתבקשת  ,שנורי  ,כמוהו עצמו  ,אינו יכול לפעול על דעת

עצמו  ' .יי

נורי הבחין בוודאי שבפי מאגנס לא היתה בשורה וכי הוא לא הצליח להניע את הנהלת

הסוכנות לדון בהצעה שהביא מביירות  .אם לא הבחין בעצמו  ,הרי טנוס אמר לו זאת במפורש כאשר
נפגש עמו בבגדאד בראשית אפריל 9 .יי
מאבקה של קבוצת מאגנס נגד הנהלת הסוכנות היה כהתמודדות חובבים עם מקצוענים  .בעוד אלה
חרדים ותוהים מדוע בוששה תשובת נורי לבוא  ,כבר נמצאו בתיקי המחלקה המדינית העתק מכתב

נורי שלא נשלח דין  -וחשבון מפורט על השיחות בדבר ההסכם בין נורי לבין מאגנס  ,בהן השתתף

הנסיך טלאל אבן עבדאללה  : " .י במאבק הפוליטי מאפשרת עדיפות במידע תמרון היריב לסימטאות
ללא  -מוצא  .מאגנס גישש כסומא בחשכת

השמועות ,

שעה שיריביו יכלו לשקול ולהעריך את

מהלכיהם הצפויים שלו ושל בני  -בריתו שלא שמרו לו אמונים .
כשל נסיונו של מאגנס לחולל אלטרנאטיבה חיובית לתכנית המדינה היהודית  .מכאן ועד העמדה
הסלחנית שלו כלפי הספר הלבן משנת

1939

( האלטרנטיבה

השלילית ) -

קצרה היתה הדרך .

שנשלחה ליעדה  .בחודשים מארס  -אפריל היה מאגנס פעיל מאוד ( כך מסתכר ממכתבים בתיק חיימסון ומרישומים
ביומן הקלנדרי ) כדי לברר את סיכת העיכוב  .ביוני

וודסוורת

ב9 -

ביוני

 , 1938בתשובה

. 1938

1938

כתב מאגנס על פתק בתיק זה  ' :כשהייתי במשרדו של מר

הוא אפשר לי לרשום את הדברים הכאים ( על בסיס מכתבו של נבנשו אליו

למכתב וודסוורת אליו מיום

לו כי נורי אמר לנבנשו בערך

8

בפברואר  , 1938שכלל את מכתבי

ב  20 -במארס  1938שהאיחור בתשובה

לנורי ) :

מ 24 -

במארס

" וודסוורת אמר לי שנודע

למכתבו של מאגנס סיבתו בכך שהוא דן בהם

עם ראש הממשלה " ' .
1 17

הבישוף  ,שנסע

באפריל לבגדאד כדי לפגוש את נורי ולקבל תשובתו ( ללא

שקרן  ,אבל הוא דיפלומאט ואוריינטאלי ' ( יומן
118

119

. ) 18 . 4 .

התכתבות ורישומיפ בתיק ] 1322 / ] 0 / 31
טנוס אל
עוד

120

קלנדרי 1938 ,

הצלחה ) ,

ניחם את מאגנס  ' :נורי אינו

בישוף .

, 11 . 4 . 1938

תיק חיימסון  .העתק נמסר למאגנס על  -ידי הבישוף

ב , 21 . 4 . 1938 -

שם .

ב 1 . 9 . 1938 -

נדון היעדר התשובה במכתב של הבישוף אל מאגנס  ,שם .

ארכיון בן  -גוריון  .העתק מכתבו של נורי בתיק מסמכים מחודש מארס

, 1938

 . 0137059כארכיון יש דין  -וחשבון

של א " ח כהן  ,מיום  , 16 . 3 . 1938על שיחה עם מחמד אל  -אונסי שנשלח על  -ידי עבדאללה למסור על ההסכם
המוצע  ,והתנגדות ממשלתו לסור מתכנית החלוקה . 0 ] 36057 - 9 ,
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