תעודות
על המרעיה בבגדאד ועל תגובת
ש
הלוזוב בארץ  -ומוראל
ק

ש

ניתנות בזה שבע תעודות על הפרעות ביהודי בגדאד בחג השבועות
תוצאותיהן ועל תגובת הישוב היהודי עליהן  .התעודות כוללות

תש " א  ,על

עדויות  -ראייה ,

ניתוח המאורעות וניסיון לערוך את חשבונה של יהדות עיראק לאור פרשה זו .

התעודות ניתנו כלשונן  .הכתיב אוחד  -לפי המקובל בימינו  .במעט מקומות
השמטנו קטעים ורק כאשר אין הם עוסקים ביהודי עיראק כלל .
בחרה את התעודות והוסיפה להן דברי  -הסבר והערות  -אסתר גליצנשטיין -

מאיר .

א.

עדרת מהימנה ראשונה שניתבה בארץ  -ושראל
[ המקור

:

הארכיון הציוני המרכזי בירושלים

עדות שנמסרה בארץ ,

 7שבועות
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לאחר הפרעות ובה נודעו לראשונה ידיעות מהימנות

עליהן  .קודם לכן הגיעו על  -כך שמועות שמקורן בנהגים מבגדאד או במיכתבים
שנשלחו מעיראק  .כדברים ניכרים זהירות מרובה ונסיון להמעיט מערך המאורעות כדי
לא להחמיר את מצב הקהילה .

על הפרעות

בעיראק

ה ' יתח הגיע לארץ

עדות ראייה
ביום א '

:

עדות ה ' יתחי כפני ד " ר ב ' יוסף

ב 13 . 7 . 41 -

2

בדרך ארביד  -צמח  .בא לירושלים ביום . % 9 / 7

:

1 . 6 . 41

בערב בין השעות

19 . 00 - 18 . 00

נסעתי במכונית ושמעתי יריות  .טלפנתי

לרב הראשי ונודע לי מפיו שפרצו מהומות בעיר  ,אלא שהכל בסדר  .הלכתי לביתי ושם

פגשתי את דאהוד פחה אל  -חיידרי

( היועץ המשפטי של חברת הנפט  .כ )  , 8 . ]( .שבה

עבד ה ' יתח )  ,וגם מפיו שמעתי שפרצו מהומות .
ביום ב ' הלכתי למשרדי החברה שאני עובד בה בחשבי שהכל אמנם בסדר  .בערך
בשעה

1

9

בבוקר שמענו שוב שפרצו מהומות ונשארתי במשרדי עד שנרגעו הרוחות .

.

משה יתח  ,יליד היפה היגר לעיראק קודם מלחמת העולם הראשונה ושם עסק בחינוך והיה פעיל
במוסדות הקהילה היהודית  .לאחר הפרעות סייע בשיקום הנפגעים וביולי

1941

הגיע לארץ כדי

לאסוף תרומות ואף נפגש עם יצחק בן  -צבי ועם אנשי המחלקה המדינית של הסוכנות  .במארס
1942

2

60

עלה ארצה .

ד " ר ב ' יוסף  -ד " ר ברנרד ( דב ) יוסף  ,מראשי המחלקה המדינית של הסוכנות .

ן
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ו6

מחלונות משרדי ראיתי המון מתפרץ לסוכנות של רדיו ומכוניות השייכת לערבי  ,אולם
כאשר הודיעו להמון שהחנות ערבית הפסיקו את החבלות .

ה ' יתח הוא אחד מנכבדי העדה היהודית בבגדאד  .הירבה לטפל ולהתעניין בפרטי
המאורעות  .העדה רשמה את הפרטים דלקמן :

קורבנות :

ראשי  -העדה ערכו רשימה שמית של ההרוגים והפצועים

נקברו בבית  -הקברות היהודי

53

איש .

35 - 34

:

נהרגו

104

היהודי על  -ידי הממשלה ( יהודים פחדו באותו זמן לקבור את מתיהם ) .

נקברו יחד עם החללים הערבים

בטעות .

() 1

או

20

איש

מפני שלא זוהו ואלה זוהו אחר כך לפי

הצילומים שנעשו לפני הקבורה )  .העדה מוסיפה למספר

נעדרים ומפוקפקים כך שמספר הקרבנות מגיע

פצועים

יהודים  .מהם

איש נקברו בקבר  -אחים בבית  -הקברות

ל 120 -

1 )( 4

ההרוגים עוד

 16איש ,

איש .

:

נפצעו  700 - 600איש מהם כ  80 % -פצועים קל .

מקרי אונס

:

היו בערך

10

נזק חומרי

:

נשדדו

559

מקרי אונס .

5 -4

צעירות טרם נמצאו .

חנויות אשר ערך סחורותיהן מגיע עד

לא " י  .נשדדו

1000

28

חנויות אשר

ערך סחורותיהן עולה על  1000לא " י  .מהן אחת שהנזק שנגרם לה מגיע

לא " י  .מאותה חנות נשדדו
2300

70

קופות ברזל  .נשדדו

890

ל 30 , 000 -

בתי דירה  .נפגעו על ידי כך

משפחות  ,כמעט כולן עניות  .מסיבה זו הנזק החומרי איננו רב  ( .הממוצע של כל

משפחה  6נפשות )  .הנזק החומרי נערך בסך הכל ב  800 , 000 -לא " י .

השוד נערך בהנהלת קציני משטרה וצבא  .הפורעים היו ברובם מצבא רשיד עאלי
וחזרו

מרמאדי .

הצבא העיראקי החדש  ,שהגיע ביום ב ' ,

,2/6

בשעה

11 . 00

הובא מסביבות בגדאד .

מוצא החיילים מכורדיסתאן  .יש שמועות שצבא זה הרג בפורעים

כ 400 - 300 -

איש .

לא נכון הדבר שנרצחו נוצרים  .היה מקרה שחנות נוצרית נשדדה בטעות  .גם חנות

באסא נשדדה מפני שהמנהל יהודי  .הנוצרים ציינו לפורעים את בתי  -היהודים  .רבים
מהם קנו אחר כך חפצים שדודים  .גם הארמנים לא נפגעו במאורעות .
ההתנפלויות לשם ביזה נערכו ברחובות הראשיים  .ההתקפות על יהודים -

ן
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בשכונות שבהל גרים היהודים  .פגעו גם בעוברים ושבים שנמצאו בתחילת המאורעות
ברחוב

גאזי .

היו תופעות רבות של הגנת ערבים על יהודים  ,גם ביתו של ה ' יתח נשמר על ידי
שכניו הערבים .

לא נכון שהכריחו את הרב הראשי לחתום  ,שרק

30

יהודים נהרגו במאורעות .

מצבם המוראלי של היהודים בבגדאד הוטב  .ניכר רגש אשמה מצד המוסלמים .
היהודים מדברים בקול יותר רם וגם מעיזים לדרוש דרישות  .רבים מהיהודים מדברים
על עזיבת עיראק  .היתה תנועה רבה של בקשת פאספורטים וויזות  .העשירים משתדלים
לנסוע לאמריקה  ,הודו ואיראן  .לאמריקה ולהודו אין נותנים ויזות  ,ובודדים קיבלו
ויזות זמניות  ,לעונת הקיץ  ,לאיראן  .מצבם של היהודים הולך וטוב  .החנויות פתוחות

( בניגוד לעדות של עד

ג') '

אולם רוב הסחורה שהיתה בהן נשדדה  .היהודים העניים

מוכנים לעלות לא " י . . . .
לא נכון שהיהודים נסגרים בבתיהם עם שקיעת  -השמש  .לדוגמה  -העד עצמו הלך
פעמיים לקולנוע ולקלוב שלו  .הנכון בשמועה זו כי הנשים אינן יוצאות מבתיהן בערב .
קורים מקרים בודדים של התנפלויות על יהודים אולם הדבר היה קורה גם לפני פרוץ

המאורעות  .עתה  ,כשפונים יהודים למשטרה  -הם נענים יפה .

המצב המדיני בפרוץ המאורעות

שביתת  -הנשק נחתמה ביום ו '

:

30 . 5 . 41

בערב  .את הנהלת העניינים בבגדאד קיבלו

המתצרף וראש המשטרה  .הוחלט שבהגיע העוצר  ,עבד אל  -אלאה  ,ירכיב ממשלה

חדשה  .אולם עבד אל  -אלאה רצה להשלים בין ג ' מיל אל  -מדפעי ובין נורי סעיד ומכאן
העיכוב שחל בהרכבת הממשלה החדשה  .האנגלים ביכרו את ג ' מיל אל  -מדפעי על נורי

אל  -סעיד  .בתקופת ביניים זאת נשארה בגדאד ללא ממשלה  .הצבא החדש שנכנס
לבגדאד ביום ב '

2 /6

לא יכול היה לפתוח באש בלי פקודה בכתב .

העוצר הגיע לבגדאד ביום א '
8

1 /6

מנכבדי היהודים ( חברי הפרלמנט

הארם ו. 7

המהומות

בשעה

10 . 00

וכו ' ) נסעו

ונסע לארמונו שמחוץ לעיר .

10

או

לבקרו  .לא נכון שהם נפגעו בחזרם מן

,י
נפסקו בשעה

15 . 00

ביום ב ' . 2 / 6

רצח היהודים  ,ביום א ' בין השעות

19 . 00 - 18 . 00

( אלה שהוצאו מן האוטובוסים ) "

היה אכזרי מאוד .
בפרעות נהרגו גם נשים אולם לא ידוע לעד אם נהרגו גם ילדים  .אחוז הנשים
ההרוגות קטן מאחוז הגברים  .ייתכן שבוצעו מקרי אונס

בנוכחות הבעלים

והמשפחה  -אולם קשה להשיג עדות מדוייקת על דברים אלה  ,מפני שהמשפחות

.

3
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4

הכוונה לרצח בשכונת באב אל  -שיח ' .

ן
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והנשים הנפגעות שומרות את הדבר בסוד  .העד לא שמע  ,למשל  ,על מעשי התועבה

וההתעללות שנעשו בנשים האנוסות ( כמו חתיכת אברים וכו ' ) .

בית החולים מג ' ידיה

:

העד מכחיש בהחלט את [ הידיעה בדבר ] הרעלת היהודים הפצועים בבית החולים  .ד " ר
צאיב שאוכח  ,מנהל

מחלקת הבריאות הממשלתית ( אחיו של נאג ' י שאוכת ) '

הוא נאצי

מובהק וראש הקלוב הנאצי ' אל  -נאדי אל  -מותננה '  ,הוא גם הרקטור של האוניברסיטה
בבגדאד .

כשהובאו פצועים יהודים רבים לבית  -החולים התבטא

ד" ר

צאיב שאוכת

:

' הם

מרובים מפצועי המלחמה '  .הוא עצמו לא טיפל בהם לגמרי  .היתה אולי הזנחה בטיפול
בפצועים ביום הראשון למאורעות  .אולם היו גם כמה מקרים שרופאים ערבים עבדו
עבודה מאומצת והראו יחס יפה לפצועים היהודים .
ד " ר צאיב פוטר מסיבת היותו נאצי  .לא נכון ששללו ממנו את רשיון העבודה
במקצוע הרפואה  .הוא עזב את עיראק .
האחראים למעשי הפרעות הם תעמלני גרמניה והמופתי הירושלמי  .אירגנו את

הפרעות ' כתאיב אל  -שבאב '

( פלוגות  -הנוער ) ,

ששימשו להם מרכז  .בבורחם השאירו
3ן 14 -
200

הם השתלטו על שני בתי ספר  -יהודיים

:

ארגזי פצצות .

רובים .

50 - 40

פחי בנזין .

את כל המיסמכים שלהם  ,חומר תעמולה  ,שאלונים לקבלת חברים לפלוגות

מדרוויש

מקראדי '

וכו ' .

( א " יי ) שהיה מראשי הכתאיב  ,נשללה אזרחותו העיראקית והוא

אסור כרגע .
המצב המדיני בעיראק

:

היתה תנועה פרו  -נאצית לפני הכיבוש הבריטי  .תנועה זו נתמכה על ידי שלושה
דברים

:

כסף נאצי  ,תעמולה נאצית והערצת כוח  -הזרוע על  -ידי אנשי המזרח  .הצבא

כולו היה נאצי .
התעמולה הבריטית בעיראק היתה

חלשה  ,לעומת זה

היו פקידים גבוהים עיראקיים

מתקבלים כבני  -מלכים בגרמניה  .נשים גרמניות היו מוליכות אותם בברלין  .באנגליה
נתקבלו כעבדים  .האנגלים לא הוציאו כספים על התעמולה בעיראק  ,עתה פתחו משרד

לתעמולה בהנהלת ארנס מיין  ,מי שכתב את הספר ' א " י על פרשת דרכים '  .הוא מבלה
5

נאג ' י שאוכת  -שר בממשלת

רשיד  -עאלי  ,אשר בפגישות

כתורכיה  ,נרקמה תוכנית לפיה תתמוך

.

שקיים עם פת פאפן השגריר הגרמני

עיראק בנאצים ותסייע להם

במלחמתם  ,תמורת

התחייבות

גרמניה לתמוך בשאיפותיהן הלאומיות של ארצות  -ערב .
6

דרוויש מקראדי  -עסקן פוליטי פלסטינאי  ,שהה בעיראק שנים רבות והצטרף לתומכי המופתי

חג ' אמין אל  -חומייני בעיראק .

ן
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את זמנו יפה בבגדאד ויחד עם זה מפרסם עלוני תעמולה ושולחם לפרו  -בריטים .
התעמולה האנגלית אינה מאורגנת כראוי .
אין חיילים בריטים בבגדאד  .הצבא הבריטי חונה מחוץ לעיר עצמה  .בהתאם לתנאי
החוזה יכול הצבא הבריטי להימצא בעיראק רק במעבר  ,אולם הבריטים לקחו על

עצמם את הזכות לשמור על דרכי  -התחבורה ( מסילות  -ברזל  ,גשרים

וכו ' )

מפני חבלות .

החליפו את כל המתצרפים ואת ראשי המשטרה והפקידות הגבוהה  .אוסרים סוכנים

נאצים  .פקדו על הסורים  ,הלבנונים והא " יים לעזוב את עיראק  .איסמעיל חאקי  ,מי
שהיה קונסול עיראק בחלב ומונה על ידי הממשלה החדשה לראש הצבא
הסכים לדרך החדשה

בעיראק  ,לא

ולפסקי  -הדין החמורים שהוצאו נגד הנאצים והפורעים  .עתה

סולק מתפקידו ובמקומו נתמנה עבאס פדלי .
לדעת העד  ,אין סכנה נשקפת יותר ליהודים  .הנאצים וגרוריהם גורשו וממשלת
עיראק שומרת על הגבולות מפני תעמולה עוינת  .בפרם מתנהלת תעמולה נאצית
חריפה  ,ורק משם היא עלולה לחדור שוב לעיראק .
מי שהיה עוצר בימי רשיד עאלי ברח מעיראק .
בבצרה נשדדו חנויות אולם הדבר לא היה מכוון נגד יהודים דווקא  .נשדדו חנויות
רבות של יהודים ומוסלמים  ( .האנגלים שלטו רק בחוף
ט' א'

7

בצרה ) .

ביקש את העד לאשר כמה ידיעות קודמות

במוצול לא קרה דבר .

:

ה ' יתח מאשר שבמקרים בודדים הגנו היהודים על עצמם והבריחו את הפורעים .
הוא מכחיש שבשכונות היהודים אורגנה שמירה על הרכוש בלילות  .מכחיש
שנקברו יהודים בבורות בשדה  .בעניין הצעירה שנחטפה אחרי המאורעות מודיע ה '

יתח שהחוטף היה זקן ( לא נהג צעיר כפי שסופר

קודם ) ;

אין הוא בטוח שהצעירה

נאנסה  .מכחיש את דבר מציאת מחסן הנשק של אנשי רשיד עאלי

ב.3 /7-

לדבריו

.

הוחבא נשק בזמן שלטונו של רשיד עאלי בגנים בתי  -ספר וכו ' כדי לשמור עליו מפני

ההפצצות  .בענין הכרוז החתום על  -ידי האגודה הסודית לרצח
את הפצתו בבגדאד בכמות

יהודים  ,מאשר ה ' יתח

מוגבלת  .לדבריו הוא מעשה צעירים .

בענין חטיפת הילד  :לדברי העד  ,אין ספק כי קיים ארגון של חוטפים לשם כופר -
נפש  .איש אחד שניסה לחטוף ילד ונתפס  ,עונה במשטרה אולם לא גילה את שמות
חבריו .
ט ' א ' שאל את ה ' יתח  ,אם יש מקום לארגן את הצעירים היהודים להגנה עצמית .
העד השיב בשלילה באמרו שהסכנה כבר עברה ושהדבר לא יוכל להצליח בין יהודי -

המזרח  .לשם אירגון הגנה עצמית דרוש נשק ואין כל אפשרות להשיג רשיונות
לנשיאת נשק בעיראק .
כל ארגון של הגנה עצמית יכול להזיק לעדה .
20 / 7 / 41

7

ט ' א '  -טוביה ארזי  ,איש המחלקה המדינית של הסוכנות .
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:

תרומה לנפגעים וקליטת נוער
ןהמקור

:

הארכיון הציוני המרכזי בירושלים . ] 56 / 3381

.

במסגרת פעולותיו של י ' בן  -צבי  ,יו ר הועד הלאומי למען נפגעי הפרעות  ,הוא פנה אל
אנשי המחלקה לעליית  -הנוער לקלוט צעירים מעיראק במסגרותיהם החינוכיות .

התשובה החיובית להצעתו מסמנת ציון  -דרך ביחס מוסדות  -הישוב לעלייתם של יהודי
עיראק  .עם זאת יש לציין שבתקופה זו הצטמצם מספרם של בני  -הנוער  ,אשר הצטרפו

למוסדות עליית  -הנוער  ,בגלל המלחמה וסגירת גבולותיה של אירופה .

ביום א ' ג ' מנ " א תש " א  27 . 7 . 41נפגש הא ' י ' בן  -צבי עם הגב ' ה ' סולד ועם

לנדואר בנוגע לשאלת עליית נוער מעיראק  .נוכחו גם

ה"ה ה'

בייב

הד " ר ג '

וש ' זאבי .

.

הא ' בן  -צבי  :מסר על מה שקרה בבגדאד ושהעדות האחרונה מהימנה עלינו - 2ישנם
כ 120 -

הרוגים ,

700 - 600

פצועים ,

כ 800 -

חנויות ובתים נשדדו

ו 2300 -

משפחות

מעמדם נהרס .
הועד הלאומי החליט להעביר

1000

לא " י '

לעזרת הנפגעים  .הועד הלאומי נמצא

בקשר עם הד " ר מגנם לעניין את הג ' וינט באמריקה להגיש עזרה  .ביקשנו רשיון מאת
הממשלה לשגר לשם משלחת מצומצמת לברר את העניינים במקום ולשם אירגון
הפעולה  ,טרם קיבלנו תשובת הממשלה בנידון זה .
יש צורך שהמחלקה לעליית הנוער תקבע את עמדתה הפרינצפיונית לעשות למען
העלאת נוער יהודי מבגדאד

לא " י - ,

ישנם כל הסימנים לכך  ,שבקרב היהודים ישנה

תסיסה לעלייה לא " י ואם לא נטפל בדבר בצורה מאורגנת יעבירו נערים לחינוך

ל ' טרה  -סאנטה "

( מביא עובדה לדוגמה ) ואנו מעוניינים להעביר את הנוער להכשירו

לעבודה פורייה בא " י  ,והם ישמשו כחלוץ העובר לפני המחנה של יהודי בבל בכלל .

יהיה בזה גם משום הרמת קרן התנועה הציונית וכנסת  -ישראל בעיני יהודי בבל
הנפוצים בעולם  ,ובעיני כל היהודים בני עדות המזרח .

הגב ' סאלד  :המחלקה לעליית הנוער מוכנה להקדיש תשומת לב לשאלה זו ואם תצא

.

משלחת לבגדאד יצטרף אליה מי שהוא בשם המחלקה כי יש צורך בבדיקת החומר
האנושי הן מבחינה רפואית והן מבחינה סוציאלית  .כן יש לדאוג לארגן שם את הצד
הכספי  -כי בבגדאד אפשר לקבל השתתפות ניכרת .
לאחר שנקבל תיאור מלא ממשלחת זו יהיה צורך לשלוח איש שישהה שם כמה
חודשים

,

עלינו לזכור כי אירגוני  -נוער אינם שם בנמצא  ,לכן הפעולה תהא קשה .

לעליית הנוער באים בחשבון הגילים

17 - 13

שנה .

לאחר בירור דברים נוסף שהשתתפו בו הנוכחים  ,סוכם שהועד הלאומי צריך לנסות
סולד  ,ד " ר ג ' לנדואר

וה '

פייט היו ראשי המחלקה לעליית  -הנוער .

1

ה'

2

הכוונה לעדות

3

תחילה התכוונה הנהלת הועד הלאומי להעביר
אצ " מ ) ,

4

מ ' יתח ( ראה לעיל  .תעודה א ) .

לסוף ניתנו

400

1 , 500

לא " י ( פרוטוקול הנהלת הסוכנות ,

לא " י בלבד  ( .ראה מכתב מ ' יתח ) .

' נורה סאננ ) ה '  -המיסיון

,

, 20 . 7 . 41

ן
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לבקש רשיון מאת הקונסול העיראקי בירושלים  ,בכדי לקדם את פני הדברים ככל

האפשר .
החלטת המחלקה לעליית הנוער היא חיובית לארגן קבוצת נוער ראשונה מבגדאד
ולתת לה את ההכשרה

בא " י  .כשם שפעולה זו נעשית לגבי עליית הנוער מארצות

אחרות .

ג.

דיפלומאט מהישוב בשליחות בריטית לעיראק
להמקור

:

הארכיון הציוני

בירושלים .

] 24 / 14797

באוגוסט  1941יצא אליהו אפשטיין ( אילת ) בשליחות הבריטים לבצרה על מנת לחקור
את מצב היהודים שם  ,להתקשר עם ראשי הקהילה ולשכנעם לשרת את הבריטים ובכך

לסייע למאמץ המלחמה  .בביקורו התרשם אפשטיין מן המדיניות הבריטית בעיראק ,
ושיחותיו עפ יהודים בבצרה באוגוסט

1941

חושפות הלכי  -רוח בקרב קהילה זו

בחודשים הסמוכים לפרעות  .מתעודה זו הושמטו קטעים שאינם עוסקים כעיראק .

( ההשמטות צויינו במקפים - - -

).

התעודה המקורית באנגלית .
28 . 8 . 41

אל

מר שרתוק

:

מאת

:

מר אפשטיין

  - -הזמנתי לפגישה מספר פליטים חשובים  ,ששניים מהם תופסים עמדותחשובות בעולם העסקים העיראקי והונם מוערך במאות אלפי לירות  ,ושאלחים כמה
שאלות  .קודם כל ניסיתי לשכנע אותם לעלות לא " י  .אמרתי להם כי הונם וניסיונם
במזרח היו מקילים על קליטתם והיו מביאים תועלת רבה לארץ  .על כך נעניתי
בשלילה  .אחדים אמרו שדי להם במזרח  .בכוונתם להגר לארה " ב או לאנגליה לחנך את
ילדיהם שם ולחיות בשלום  ,ללא דאגות לחייהם ורכושם  .אחר אמר שאינו מאמין
בציונות ואינו רואה פתרון בעלייה לא " י  .כל אחד ביקש את עזרת הסוכנות בהשתדלותו
להשיג אשרות כניסה בריטיות ואמריקניות  .אחד אפילו שאל אם אפשר להבריק

לצ ' רצ ' יל או לרוזבלט  ,שנפגשו באותה עת באוקינוס האטלאנטי  ,כדי שביחד יחליטו
על מתן אשרות לפליטים מעיראק הנמצאים עתה בטהראן  .כאשר נוכחתי לדעת בחוסר
התועלת בניסיוני לשכנע אנשים אלה עברתי לנקודה הבאה  :שעליהם לעזור בהעלאת
יתומים מהפרעות בבגדאד ושיקימו קרן לחניכים וליישובם בא " י  .סיפרתי להם על

עבודתה של גב ' סולד  -הפתרון הטוב ביותר ליתומי בגדאד  .כמו  -כן הצעתי תוכנית
להקמת ישוב חקלאי בא " י על שמם של קרבנות בגדאד בתנאי שמוסדות ההתיישבות
ישתתפו אם יסכימו יהודים עשירים בעיראק לתרום  .אך לשתי הצעותי לא קיבלתי
יותר מהסכמה ' עקרונית ' והבטחה לטפל בנושא אחרי שכל אחד יגיע ליעדו המיוחל .
לפני עזיבתי את

טהראן ,

אירגנו הפליטים העיראקים ערב פרידה בשבילי ובו

השתתף השגריר העיראקי  .הוא נאם נאום לכבודי ובו דיבר על העבודה המופלאה של
היהודים בא " י והביע התלהבות רבה יותר מאשר הפליטים היהודים עצמם  .אחד

ן

תעודות על הפרעות

67

ההישגים של מגעי עם הפליטים היה שקישרתי בינם ובין ה '  -ובתוכם רופא יהודי
ששירת במחנה רשיד עאלי בזמן המרד .

כאשר הגעתי לבצרה  ,התקשרתי מיד עם ס '  ,הנציג המקומי של ג '  .כבר נודע לו על
בואי ע " י מיברק מאסתאנבול ומטהראן  .בפגישתנו הראשונה הודיע לי על המצב
בבצרה ושוחחנו על משקמתי  .ס ' הזהיר אותי שלא אמצא בעיראק ארץ מסודרת  .אף -
על  -פי שהמרד דוכא  ,טרם הוחזר השלום ומתחת לסדר המדומה נמשכת עדיין ההסתה

שהביאה למרד  .ס ' אמר  :רק אתמול אמרתי למפקד המקומי שבמקום לפלוש לאיראן

ן

מוטב לתפוש את עיראק כולה כדי לשמור על האינטרסים הבריטיים שם לפני
ההתחברות לארץ שכנה  .ס ' דיבר בכנות ובצורה שעד היום לא שמעתי מפקיד אנגלי
במהלך שליחותי  :הוא תיאר את הבילבול השורר בעיראק בגלל חוסר סמכויות לאכוף
שליטה

בריטית .

קורנוואליס

נכשל עוד

:

יותר ,

אך האשמה לא היתה תלויה

.

בקורנוואליס עצמו ולא ביועציו המקומיים אלא בלונדון  ,אשר לא סילקה מעיראק
את האחראים לתבוסה  .ס ' ציין דוגמאות מיספר המאירות את המצב בעיראק  .אחרי
דיכוי המרד  ,נאסר על הגייסות הבריטיים המוצבים בפרברי בגדאד להופיע ברחובות
הראשיים של הבירה כיחידים או כקבוצות  .עובדה זו היתה ידועה לא רק לממשלת

עיראק  ,אלא גם למשטרה ולכל ערבי בין בבגדאד ובין מחוצה לה  .עיראקי מן השורה
היה רואה באיסור כזה סימן לחולשת ולפחדנות הבריטים אע " פ שסילקו את רשיד

.

עאלי מתפקידו  .סוכני הנאצים מיהרו לתת פרוש ' נאות ' לעניין  .דבר אחר גייסות
הבריטיים ,

ובמיוחד

ההודים ,

הוצבו בצריפים לא מתאימים וסבלו מהחום  . . .אך

הגייסות העיראקים הוצבו בצריפים מצויינים ובבתים פרטיים  ,עם חשמל ואביזרי
קירור  .איך  ,למשל  ,יגיב חייל או קצין הודי לכך כאשר יחזור להודו

ישמש כהוכחה להודים שרק בכוח ובמרד ניתן להשיג דבר מהבריטים

?
?

הלוא הדבר
ומה הועילו ,

המשיך ס '  ,בהוציאם את רשיד עאלי  ,כאשר מנגנונו נשאר ללא שינוי ותומכיו שמרו
על תפקידיהם הקודמים

?

הוא .

ס '  ,נתקל בקשיים מפני שידידים נאמנים לאנגליה

חששו לקבל תפקידים מתוך חוסר אימון במישטר החדש  ,שלא טוהר מסוכנים נאציים

ומתומכי רשיד עאלי  ,וידיד בריטניה שהיה מעז לעזור בגלוי לאנגליה או למדפעי 3היה
מסכן את עצמו  .ה ' אמר כי הצהרות חגיגיות והבטחות בלבד לא ישמרו על שלטון

בריטי בעיראק  .אע " פ שס ' לא הזכיר במפורש את הצהרת אידן  4 ,אין לי ספק שלכך
התכוון  .משיחתי הראשונה עם ס ' הבנתי שעבודתי בבצרה תהיה מוגבלת בהיקף
ובמשקל  .אבל בכל זאת חשבתי שאוכל להשיג משהו מפני שס ' לא היה קשור בקהילה
1

באוגוסט 1941

השתלטו כוחות בריטיים ורוסיים על איראן  ,שהשאה שלה  ,רזא שאה  ,נקט מדיניות

פרו  -גרמנית .
2

קורגוואליס  -השגריר הבריטי

3

ג ' מיל אל  -מדפעי

4

נאום שר  -החוץ הבריטי אידן

( ) 1958 - 1890

בכגדאד .
פוליטיקאי עיראקי

ב , 29 . 5 . 41 -

פרו  -בריטי  ,ב 1941 -

שימש ראש  -ממשלה .

שבו הוא תמך ברעיון האחדות הערבית בהתעלמו מבעיית

) 18

ן

~ נעויו ~ נעג

וים  ,ען ,

ג

היהודית וטרם קיבל עזרה מיהודי

כלוהש -
א

שהוא  .הוא רמז ' 2ו2מע מחברת בבגדאד

עירות גדול ; אך מתוך פחד 27 - -הבימ היטב - -
שהיהודים 2 ,ם יכלו  ,אלו רצו  ,לתת
-

עזרו יהודים רבים לרשיד עאלי במרדו  ,תוך תקווה להעצל מזעמם וממזימותיהם של
סוכני הנאצים .
קודם כל התקשרתי עם כל היהודים שהכרתי מביקורי הקודמים בבצרה  ,וביחוד עם
ראש הקהילה  .משיחתי אתו ועם מנהיגים אחרים של הקהילה היהודית שהוזמנו

לפגוש אותי התברר שאע " פ שבצרה סבלה הרבה פחות מבגדאד ( אף יהודי אחד לא
נהרג בבצרה  ,אבל חנויות יהודיות נבזזו ) דאגו היהודים בקשר לעתידם  ,שמא ייכשלו
הבריטים בהשלטת סמכותם על העיראקים  ,שחיו בתקוה לחזרת רשיד  ,ואז ישלימו את
אשר החלו  .לא פחות

מ 4 , 000 -

פליטים יהודים מבגדאד המתינו בבצרה לצאת להודו

,

או העדיפו להישאר בקרבת הים כדי למצא מקלט באוניות אם תפרוץ סכנה חדשה
בעיראק  .ראש הקהילה היהודית וחבריו האשימו את נוצריי בצרה באירגון הביזה על
חנויות יהודיות  .נוצריי בצרה היו פעילים יותר מהמוסלמים  ,והיו סוכנים של רשיד
עאלי  .הם הרגישו שהקהילה המוסלמית המוסתת חיפשה שעיר לעזאזל וכיוונו אותה
אל

היהודים ,

כדי להציל את עצמם  .היו נוצרים שלא זו בלבד שעזרו להסית נגד

היהודים  ,אלא אף השתתפו באופן פעיל בביזה  .תלונותיו של ראש הקהילה היהודית

בבצרה לא הועילו  ,ואף נוצרי אחד לא נענש בידי השלטונות  .מספר בוזזים נענשו בידי

.

המושל המוסלמי  ,אך לא בידי הבריטיים אשר במשך שבועיים לפחות היו בשלטון
והיו צריכים לשמור על הסדר  .באווירה כזאת של חשדנות כלפי השלטונות הבריטים
וחוסר אימון מוחלט בעיראק  ,לא היה לי קל לשכנע אותם בחיוניות וביתרונות של

שיתוף הפעולה עם הרשויות הבריטיות  .לא שללתי שהיה מקום לפחד  ,ולא ניסיתי
להרגיע אותם  ,אך ציינתי שאין להם או לנו אלטרנאטיבה לבד מאשר לעזור ככל
האפשר לשמור על שליטה בריטית באזור זה של העולם  -אחרת אנו אבודים  ,הם

בעיראק ואנחנו בא " י  ,כי נהיה ציד להמונים המוסתים בידי

הנאצים  .בנקודה זו לא היו

חילוקי  -דעות  .כולם הסכימו שעל היהודים לתמוך בהשפעה בריטית ובשלטון בריטי

בעיראק  .כאשר הצעתי שעזרה זו תהיה לטובת הציונות וארץ  -ישראל  ,השיבו כי אינם
מאמינים שהיהודים יחיו אי  -פעם בשלום עם הערבים וכי בריטניה לא תעשה דבר
לקיים את

הבטחותיה ,

כפי שאיכזבה בקיום הבטחותיה בקשר למיעוטים בעיראק .

כאשר שאלתי אם בכוונתם לעלות לא " י  ,השיבו לי בגלוי שבעלי  -אמצעים ינסו להגר

להודו או לארה " ב ; ומי שבידו אלטרנאטיבה לא יחליף את ערביי עיראק בערביי ארץ -
ישראל ; ורק מחוסרי אמצעים  ,שנזדעזעו בגלל המאורעות בעיראק  ,הסכימו להשתדל
להגיע

לארץ  -ישראל  ,במיוחד אם

היו להם קרובים שם  .למטרה זו נחוצה מערכה

מאורגנת וסיוע כספי לעולים עניים וכל זאת ללא פירסום כדי לא למשוך את תשומת -
ליבם של אויביהם בעיראק .
אחרי השיחה הכללית שוחחתי עם ראש הקהילה ועם יהודי
בחיי הכלכלה של בצרה  ,בקשר למגע שיווצר עם

ס'.

נוסף  ,בעל

תפקיד חשוב

הסכימו לעשות הכל

ן

תעודות על הפרעות

69

להתקדם בעניין זה  .בנוסף לקשר זה הצלחתי לקשר בין ס ' ובין מיספר נוסף של
יהודים  ,שאחד מהם עשוי להיות בעל תועלת רבה בגלל קשריו עם החלק האיראני של
המפרץ הפרסי .

שהיתי יומיים בבצרה והמשכתי במסעי לארץ  -ישראל באווירון  .בגלל שנויים
שחלו בינתיים בתוכנית הכללית בוטלה שליחותי לעדן .

התנגדות לכלי  -בזנק ולפעילות אצ " ל

ד.

[ מקיר

:

ההגנה ,

ארכיון

תל  -אביב ] 14 / 19 ,

זמן קצר לאחר הפרעות הגיעו למוסד לעלייה ב ' ידיעות כי יהודי עיראק רוכשים
נשק

,

והכוונה

לאקדחים .

הנשלחים אליהם באמצעות קרובי  -משפחה

נהגים או סוחרי  -נשק  .בידי יהודי בגדאד היו לפי האומדן

כ 800 -

בארץ .

כלי  -נשק .

ידיעות אחרות מסרו כי האצ " ל  ,שלאחר הפרעות פירסם כרוז ובו נשבע לנקום

את דם  -הקדושים

( 41

 , 19 / 20 . 7 .אצ " מ . 525 /5290 ,
)

החל לפעול להקמת ' הגנה '

בעיראק  .לא מצאתי תיעוד נוסף  ,לרבות בארכיון ז ' כוטינסקי  ,בפרשה זו ,
ואפשר שאצ " ל לא פעל כלל בכיוון זה  .גם לא מצאתי תיעוד אם ידיעות אלה
דירבנו את המוסד לעלייה ב ' לפעול בעיראק .

הנדון  :בגדאד

הדד י

מוסר

:

3 . 9 . 41
.1

ממקור מהימן נודע לי  ,כי ארבעה מחברי אצ " ל הגיעו לבגדאד על מנת לארגן את

היהודים שבמקום להגנה  .מוסר הדברים יודע שאנשים אלה הנם מחוסרי אחריות

ושפעולה פזיזה יכולה לגרום לאסון  .יחד עם זאת הוא רוצה שה  -אן

:

או אנשים

אחראיים אחרים יסדירו את הדבר .
.2

הודעתי לאיש להפסיק

את משלח הכלים לבגדאד '

עד שיקבל הודעה על כך והוא

נשמע לדבר .
.3

אציין שאם לא תיעשה פעולה מידית מצידנו בשדה העלייה ובשדה ההגנה תיפול

העדה הבבלית בי " ם ובבגדאד לידי האצ " ל .
לשכה4
1

כינויו של טוביה ארזי  ,איש המחלקה המדינית של הסוכנות  .פעילותו באותה שעה היתה בא " י .

2

ה  -אן  -הארגון  ,הכוונה ל ' הגנה ' .

3

להפסיק את משלוח הכלים לבגדאד  -בדו " ח אחר העיר ' הדד ' שבעיראק מצוי נשק רב ובמחירים

זולים מאשר בא " י  ,שאין שם ארגון המסוגל לנהל פעולה מסוג זה וכי אסון כבר אירע כאשר נהרג
צעיר מפליטת כדור
4

( . ) 14 / 19 , 29 . 8 . 41

כינויו של המוסד לעלייה ב ' .

ן
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נסיבות המאורעות בבגדאד
[ המקור  :הארכיון הציוני המרכזי בירושלים
מתוך

] 525 / 5289

תזכיר הסוקר את מהלך הפרעות ואת התקופה שקדמה להם  .טיעונו העיקרי הוא

שמאחורי האירועים היתה תוכנית שהכינו אירגוני  -הנוער הצבאיים בהנהגתו של השר
יונס סבעאוי והגורמים לפרעות היו  :הסתה ממושכת נגד היהודים  ,תוכניתו של סבעאוי
והעדר שלטון סמכותי בבגדאד לאחר בריחת ראשי ההפיכה .
התיאורים המפורטים של ההתרחשויות והזכרת שמותיהם של האחראים לביטחון
העיר ופעולותיהם בעת הפרעות מלמדים  ,כי למחבר התזכיר היה מידע רב על האירועים
בשכונותיה השונות של העיר  .פרטים רבים בתזכיר מקבילים למתואר כדו " ח ועדת -

החקירה הממשלתית  ,שחבריה נהנו משיתוף  -פעולה ומסיוע מצד מנהיגי הקהילה

כבגדאד  .על  -כן נראה שמחבר התזכיר נמנה עם הנהגת הקהילה והיה קשור עם פעולת
הועדה .
במארס

שהתה בעיראק מזל מוצרי כשליחת מחלקת  -העלייה  .בשובה הביאה

1942

עימה את דו " ח ועדת החקירה הממשלתית על הפרעות ו ' את הדו " ח של העורך  -דין

.

היהודי המפורסם ביותר בעיראק מר יוסף אל  -כביר באותו עניין ' ( הדו " ח של מוצרי על

.

שליחותה אפריל

, 1942

אצ " מ  . ) 26 /4575מועד כתיבת הדו " ח לא צויין בו  .על סמך

האמור לעיל נראה לי שהתזכיר הניתן בזה הוא הדו " ח המוזכר .
יוסף אל  -כביר  ,ממנהיגי הקהילה בבגדאד  ,היה עו " ד מפורסם שייצג את עיראק לפני
חבר  -הלאומים בז ' נבה בתביעתה לעצמאות  .לאחר הפרעות היה ממונה על פעולות
השיקום וחלוקת כספי הסיוע לנפגעים .

.

 . .אלה לא היו פרעות רגילות העלולות לקרות בחברה מאורגנת מבלי לגרום הפרעה

רצינית במהלכם הרגיל של חיי יום  -יום  .זה היה  ,לאמיתו של דבר  ,מאורע היסטורי
נדיר  ,בממדים גדולים  ,שעצר לחלוטין בעד מהלך החיים הציבוריים והפרטיים  .השוד

הנאמד בשלושת  -רבעי מיליון דינאר  ,שלווה ברצח של
מ 460 -

פצועים  -ארך רק שעות מספר .

והנה  ,האוכלוסיה של בגדאד נאמדת

כ  . 150 , 000 -בין

150 , 000

ב 450 , 000 -

הגברים המוסלמים

גופנית להשתתף במעשים אלה מגיע
1 , 500

150

נפש  ,נשים וילדים ויותר

בתים וחנויות ופגע

ב 3 , 000 -

,

ל . 80 , 000 -

נפש  ,מהם יהודים  ,נוצרים וזרים

מספר הבוגרים המוכשרים מבחינה

יש לזכור  ,כמו כן  ,שהשוד הקיף כ -

משפחות באזורים פזורים שבעיר ולפי כל

ההערכות המוסמכות הרי כל ההתקהלויות בנקודות שונות שבעיר ( באיזה זמן

אין להעריכם בפחות

מ 20 , 000 -

משתתפים  .מספר זה  ,מתוך מספר כולל של

שהוא )

, 80 , 000

מוכיח בעליל על מהומה גדולה והמונית  ,שיש להעריכה כיאות ואין לראותה כמקרה
בלבד או כמעשה שגגה .
יש לזכור שאיבה זו היתה חבויה ופאסיבית במשך שנים מספר וקיומה היה לעובדה

.

גלויה בציבור  .ועל כן לא מתקבל על הדעת כי זו תפרוץ ותתלקח במלוא כוחה ואונה
הזועם  -בלתי אם הוחשה לשלב חריף ע " י שלושה גורמים נוספים  ,והם

( א ) מאורע בעל אופי רציני  -בלתי רגיל  -בחיים

:

הלאומיים  ,הפותח תקופת הכנה

להבשלת כל אותם האלמנטים וצירופם לפעולה סופית  -מחושבת  .המאורע היה כרוך
בסכנות ובחרדה במידה כה רבה  ,עד כי הפנה את הקהל ממהלך חייו הרגילים  ,ערער

תעודות ען הפרעות
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את שיווי המשקל של הרגשותיו ותבונתו וריכז את מחשבתו לשעת  -החרום הלאומית .

תופעה זו הלכה יד ביד עם תעמולת שיסוי אינטנסיבית לאי  -סדרים

ואלימות ,

שמכוונתה היה לעודד ולחזק ידם של כל חלקי האוכלוסיה לפשע המכוון  ,להביאם
לשיא ההתרגשות  -וכך לתת למארגנים לעמוד בהנהגת הענינים .
( ב ) הפסקה ידועה  ,אף כי קצרה למדי  ,בה יכלו המנהיגים  -שעד כה פעלו בסתר -

להופיע בגלוי ולתכנן תוכניותיהם הסופיות  ,אשר מן הרגיל יש לעשותן בפומבי  ,פחות
או יותר .
(ג )

אובדן והרס האוטריטטה הצבורית ומחסור ברצון או באמצעים לקדם את פני

ההתפרצות או למגר אותה בטרם אירעה .

ועתה נראה כיצד התאחדו כל הגורמים הללו ואילו דרגות עברו בין ה  2 -למאי

ליולי

וה 2 -

941ן .

( א ) תקופת הכנה למאורעות  :זו החלה

ב 2-

למאי וארכה כל אותו החודש  .השתמשו

.

בכל שיטות השיסוי יומם ולילה  -ברדיו בעיתונות ובאסיפות פומביות  .אין צורך

להזכיר כאן פרטים  ,הואיל וכל אדם יזכור היטב לאיזה שעור הגיעה התעמולה האנטי -
יהודית  ,שהועברה בהתמדה בכל רחבי הארץ באמצעות הרדיו וכל יתר דרכי הפרסומת
ולאיזו דרגה מדאיגה הוטעו התושבים והוסרו מדרך היושר  -וכמעט כל דבר

שאפשר היה ליחסו ליהודים או לא  -הוצג בראי מסולף  ,במטרה להביא את תסיסת
ההמונים לפסגתה ולהפנותה למטרה הרצויה  .יש להודות שתכנית זו הצליחה במלואה .
על תעמולה בלתי רגילה זו של כנבים ואונאה ניצחה כגופיית סורים ועוד אנשים בעלי
תארים אקדמאיים כביכול  .משל פשוט לשיטותיהם הפוחזות והחצופות ניתן להשיג
במאמר ,

שהופיע בעיתון

ב 22 -

למאי בכותרת

:

' אווירון עיראקי אחד עלול לגרום

לתבוסת האימפריה הבריטית '  .המאמר הנו פרי עטו של מורה בבית  -המדרש הגבוה
למורים ,

הידוע כמלומד בספרות .

אם כי מאמרים כמין אלה לא היה בהם אלא הבלים וקללות  ,ציפה הציבור
להופעתם והשתוקק לקריאתם וחזר וקרא אותם בהנאה .
ובקצרה  ,כשנעלה בזכרוננו כל אותם האמצעים בהם אחזו על מנת לרכוש את דעת
ההמונים להוליכם שולל ולהביאם תחת השפעת המנהיגים

כביכול ,

הרי הצליחו

לערער את שיווי  -משקלם  ,להרעיל את נפשם ולהכינם לכל פשע .
הואיל ותוצאה זו הושגה ללא קשיים

מאי גופא

?

יתרים  ,מדוע זה לא אירעה ההתפרצות בחודש

התשובה הנה  -שהזמן המיועד לכך טרם הגיע  ,כמוסבר להלן .

( ב ) תקופת ארגון המאורעות  :תקופה זו אף היא החלה ב  2 -במאי  -אך ראשיתה היתה
מוסווית סודיות ידועה  .עד מהרה נתגלה ששלטון היחיד לא היה בידיו של רשיד עאלי
וחבורתו  .יונים סבעווין שאף לרכוש לעצמו עצמאות פעולה ללא הגבלה  ,שעצמה
מיום ליום  .עד מהרה נתגלתה תכניתו להשתלט על הממשלה .

1

על

יונס סבעאוי  -ראה לעיל

:

בעמודים

 ( 54 , 39 , 33 - 32 , 27הערה , ) 20

. 58
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הוא החל בארגון וכיוון ' פלוגות הנוער '

:

וקבע את המפקדה הראשית בשכנות

למיניסטריון שלו  .אולם הללו נחפזו לגלות את כוונותיהם ההרסניות  ,עוד בחודשים

הראשונים לפעולתם  ,כשהם גורמים טרדות אין  -קץ למשטרה  .כתוצאה מכך נאלץ
סבעווי לפרק מעליהם את נשקם ולבטל את תפקידם לשמור על העיר  ,אולם הנשק
נשאר ברובו במעונות ' הצעירים ' והארגונים הוחזקו במצב הכן בפקודתו של סבעווי .

הוא הוסיף לרכז סביבו פורעים וארחי  -פרחי שאורגנו בשני ארגונים צבאיים למחצה
וכונו  ,האחד בשם ' משמר הברזל ' והשני ' הארגון הלאומי

הסבעוואי ' .

אחר כך פשט ידו על מחלקת השידור  ,שהיתה תחת הנהלתו של גיסו והביאה

ל ~" Gleichschaltung ' -

מוחלט

;

הוא הצליח להשיג שפע כספים ולהשתמש בהם

תחת מסוה של פיקוח על חומרים ומחירים .

יחד עם זאת היה עליו כנראה לעשות הפסקת  -מה לפני שיחל במסע אנטי  -יהודי

רציני  -ולכך סיבות מספר  :הפקידות האדמיניסטראטיבית הקבועה  ,בתוכם פקידים
גבוהים ממניסטריון
הביטחון במדינה

;

הפנים ,

מפקד המשטרה הארצי ושל העיר  -התנגדו להפרת

בזאת נתמכו על ידי רשיד עאלי עצמו  .לא היה זה כלל מעניינו של

סבעווי להתנגש עמם בגלל עניין  ,שהיה באותה שעה דבר ממדרגה שנייה  ,ושברור היה

כי שעתו תבוא ; ביחוד כאשר הפרץ בינו לבין רשיד עאלי הלך הלוך והתרחב  ,מדי יום
ביומו  ,עקב עניינים רציניים הרבה יותר  ,והם  :אם רשאי הנו להשתתף בישיבות מועצת
המיניסטרים או לאו  -אם יצליח להשיג את מידת חופש  -הפעולה הרצויה לו  -אם
יצליח לדחוק את רגלי רשיד עאלי בכל מה שנוגע לצבאו ולפעולותיו .

באותה שעה היה סבעווי חורש בגלוי את מזימותיו האנטי  -יהודיות בצורה יעילה

.

ומאורגנת ביותר אשר תהא עלולה  ,ברגע הנכון  ,להזרים מעיין כספים עצום לכיסיו

:

ברי שזה היה בניגוד לענייניו הוא לאפשר לאחרים לנצל הזדמנות כזו על ידי פעולות
מוקדמות  ,העלולות להביא רווחים לגרוריו ואולי שום רווח לו לעצמו .

הוא אירגן והעמיד תחת פיקודו הישיר והיחיד את האפאראט הדרוש לו  ,ועל כן
יכול היה לבחור את הרגע המתאים להפעילו  .כוונותיו האמיתיות הללו התגלו
כשהעמיד עצמו בבוקר יום ו ' של

ה 30 -

במאי למושל צבאי על המדינה  .כאן עלינו

לשהות רגע ולזכור את חומרת השעה ובאיזו מידה היה גורל הארץ נתון על כף
המאזנים .
עלינו להעלות במחשבתנו מה צריכות היו להיות דאגותיו המעיקות ביותר של אדם
שהתיימר להיות ראש המדינה ושהגיע לתפקיד אחראי מיד לאחר שהקאבינט ומפקדי -
הצבא נמלטו על נפשם  :כשהכוחות הבריטיים עמדו בשערי בגדאד וכשתוהו  -ובוהו
שלט

בארגון

הצבא .

באספקה

ובחזית

כולה  -וכשהתפוררות

כללית

נראתה

ממשמשת ובאה .
כשנעלה כל זאת בדעתנו תובלט עוד ביתר בהירות משמעות הפעולה הראשונה
2

פלוגות הנוער -

3

תיאום .

ראה לעיל  -עמודים . 27 - 26

תעודות על הפרעות

שבוצעה על ידו בשעה

כמושל

ובין

צבאי ,

בבוקר  ,כשבא למשרדו החדש מיד לאחר שהכריז עצמו

10 . 00

11 . 00

ן
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כשנאסר  -הדבר הראשון שעשה היה לקרוא לראש

הקהילה היהודית וביקשו למסור לאנשי עדתו שעליהם להשאר בבתיהם במשך

שלושת הימים  -בימים ששי  ,שבת וראשון ולא להתקשר טלפונית איש עם רעהו  .זה
מוכיח את העובדה

:

הגיעה שעתו לבצע את זממו שחרש  .אדם זה לא היה בשום פנים

.

סכל במידה כזו שיאמין באמת ובתמים שיעלה בידו לחסום בעד הכוחות הבריטיים
העומדים בשערי העיר יותר מאשר יומיים  -שלושה לכל היותר  - .בשעת בינים זו יכול

היה לשלוח לחפשי את עדת כלביו שהחזיקם ברסן עד כה  ,לרדוף ביהודים ולברוח עם

השלל והביזה  .לו עלה בידו לבצע את זממו  -כי אז היה מבצע את תוכניתו ביתר
שיטתיות מאשר נעשתה על ידי חבר מרעיו  ,שהשאירם אחריו  .יש להניח בודאות שלא
היה מוציא זמנו לבטלה בשוד  -בתים  ,אלא היה מבכר לקחת כופר  -נפש רב עבור נכבדי

העדה היהודית  -לפי הדוגמה האיומה של מפקד המשטרה בימים האחרונים של
המשטר התורכי בשנת

. 1917

אמנם אין להסיק מתוך כך שההכנות שנעשו במשך חודש מאי היו ללא תוצאות

מידיות  .מקרי  -רצח  ,שוד ומעשי  -פשע אחרים נגד יהודים  ,אירעו לסרוגין  ,אולם לא
ניתן לזה להגיע לממדים רציניים הואיל והמשטרה שלטה במצב וראשי הארגון
המבעווי לא חיזקו את ידי הנוער שלהם לפעולה רבתי לפני בוא השעה המתאימה .
(ג)

תקופת התפוררות הכוח האדמיניסטראטיבי והעדר רצון ואמצעים לבלום את

ההתפרצות .
ביום

ו ' 30 ,

במאי  ,פורסמה הודעה בדבר יסוד ועדה לביטחון ציבורי בראשות מפקד

העיר כנשיא והמפקד הכללי של המשטרה  ,מושל מחוז בגדאד והקולונל חמיד נצראת .
ההודעה הדגישה שועדה זו קיבלה אחריות מלאה לביטחון ולסדר הציבורי ודרשה
מכל אזרח לשמור על השקט  .הובטח לקהל שחייו ורכושו יובטחו מכל פגיעה  .לזה
נלוותה הודעה שנייה אשר פיזרה את ארגוני הנוער ופקדה עליהם להסגיר את נשקם .
הודעה שלישית שפורסמה חזרה על הראשונה בהוסיפה שכל אדם שיפריע את הסדר
ייענש בכל חומר הדין .

באותו אחר  -הצהרים התקשרה ועדה זו עם הציר האמריקאי והשגריר הבריטי לשם
הסכם על שביתת  -נשק .
בשבת הופיעה הודעה רביעית אשר פירסמה את דבר בריחתו של רשיד עאלי
ומרעיו יחד עם הקולונלים הידועים  .ההודעה חזרה והדגישה שהועדה נטלה על עצמה
אחריות מלאה והוסיפה שהואיל והמדינה נשארה ללא שלטון אחראי להנהלת
ענייניה  -נועץ

נשיא

הועדה

עם

מספר

נכבדים

בשעה

שמפקד

הפעולות

הצבאיות  -הקולונל נור  -אל  -דין  -נועץ עם המפקדים שנותרו  -וכולם הסכימו

פה  -אחד לתכנית הפעולות לאור התנאים שנוצרו  .בו בערב פורסמה הודעה חמישית
בדבר ההסכם על שביתת נשק ונאמר שהתושבים יוכלו לחזור למסלול חייהם הרגיל .
כל זה עושה

רושם ,

לראשונה  ,שהרצון לשמור על הסדר היה פעיל ואיתן

ן
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תעודות על הפרעות

ושהאמצעים לכך היו בנמצא  .בין חברי הועדה היו מפקד המשטרה ומושל מחוז
בגדאד וברשותם כוחות המשטרה  ,שנשארה בשלמותה על אנשיה  ,נשקה ותחמושתה .
ההודעה הרביעית מוכיחה בעליל שהועדה לא הסתפקה באמצעי שמירה אלה

והבטיחה את עזרת הצבא  ,למקרה הצורך  -על  -ידי קשירת קשרים עם מפקד
הפעולות הצבאיות ושאר המפקדים

שנשארו  .אולם נקל היה לחברי הועדה לחוש  ,על

יסוד נסיונם הממושך בחיי הציבור העיראקי  -כשם שנקל היה גם לפחות מנוסים -

שלפחות שלושה קוים שהסתמנו במצב הכללי היו עדיין גורם לדאגה רצינית ותבעו
זהירות וערנות רבה ביותר

:

( א ) הרגשת הכלל הראתה אכזבה עמוקה מתוצאות המלחמה  -והמונים רחבים היו

מוכנים בגלוי למעשי  -אלימות .
( ב ) יאושם של חלק רב מדלת  -העם על הזדמנות יחידה במינה זו שחלפה מבלי שיוכלו
לפרוק עולם של החוק והמשטר .
מצב רוח זה בלט בעיקר בין פלוגות הנוער וכוחות

הסבעווי ,

שקיוו לספק

תאוותיהם ולפרוע כיהודים ולשדוד את כספם .
(ג )

רגשות החמה והדיכאון בהם חזרו החיילים מן החזית והסכנה הרצינית שהחייל

יפיג את זעמו על  -ידי מעשי שוד  -במקרה חולשת  -מה של השלטונות  .ברי לכן
שהסכנה העיקרית היתה בזה ששלושת הגורמים נפגשו יחד

;

מתפקידם העיקרי של

אנשי הועדה היה להחזיק את החיילים מחוץ לשערי העיר  .היה גלוי למדי שלו גם
אפשר היה לסמוך על המשטרה שתוכל לבלום את רגשות ההמונים  ,הרי ייתכן גם
שהללו היו מתגברים עליהם ונאמנותם לא היתה עומדת בניסיון  ,אם לאוכלוסיה היו
מצטרפים המונים גדולים של חיילים  -הואיל ואלה האחרונים היו במצב  -רוח גרוע
ביותר .
הבה נראה אם הרצון לשמור על הסדר  ,שהוכרז עליו הלוך והכרז  -פעל את
פעולתו ואם האמצעים לשמור על הסדר היו קיימים בכלל  .התשובה על כך תתקבל
כשנסקור את המאורעות שאירעו אחר כך .
()1

מאז השבת אחר הצהרים ועד רדת הלילה רוכזה תשומת  -הלב להתפתחות עניינים

אשר עלולה היתה לעורר חרדה יתרה  .בזרם בלתי פוסק ובלחי מסודר חזרו אנשי צבא
העירה ונפוצו לבתיהם עם נשקם .
()2

בבוקר יום א ' יצאו ההמונים לדרך דמשק לברך את הוד  -מעלתו העוצר לשובו

מגלותו  .בין היוצאים לברכו גם יהודים מספר  .כשהגיעו לגשר הירי הותקפו היהודים
על ידי קבוצת חיילים  .כתוצאה מהתנפלות זו נהרג יהודי אחד ונפצעו כעשרים  .חברי
המשטרה האזרחית והצבאית עמדו מנגד ולא התערבו  .הפצועים נלקחו לבסוף לבית -

החולים .

4

כמו בדו " ח הועדה  ,מצויין אירוע זה כראשית
הטבח כבאב אל  -שיח ' .

הפרעות  ,בניגוד

למקומות אחרים המציינים את

תעודות על הפרעות
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מיד לאחר זה נתקהלו ארחי  -פרחי ליד שער בית  -החולים  .הפורעים דרשו להסגיר

לידיהם את הפצועים  ,האחיות ואת חבר העובדים היהודים  .לאחר קשיים ידועים פוזרו
המתקהלים על ידי פלוגת משטרה ואחדים מהם נאסרו .
( )4

חדשות אלה נפוצו עד מהרה בעיר כולה וההמונים החלו להתקהל במקומות מספר .

בשעה

5

אחה " צ התקיף ההמון וגם רצח כמה יהודים ברחוב גזי  ,בקרבת ביתם של

מושל הבירה ונשיא ועדת הבטחון הפנימית  .מכונית משטרה מזויינת הגיעה למקום
והחלה לירות  .ההמון התפזר  ,אולם חזר מיד לכשנוכח שהמשטרה ירתה באוויר  .הפעם
החלו להסתער על בתי

היהודים .

בשעה שהמשטרה הוסיפה לירות באויר לקול

מחיאות  -כפים של ההמונים .
( )5

מאז והלאה התרבו ההתקהלויות ביתר  -שאת עד

ל 10 -

בערב  ,כשהגיעו הדברים

לשיא זוועתם ולבשו צורה של פרעות ממש בהיקפם הגדול  ,ברצח המוני ושוד  ,שארכו
עד שלוש אחר חצות .

נודע אחר כך שבמרבית המקרים היו מנהיגי הפרעות שבכל קבוצה  -מבין
החיילים  .רוב הדלתות נפרצו על ידי יריות רובים ומכונות ירייה  .מספר רב של מפקדי -
משטרה ואנשים נלוו למעשים אלה  ,כשהם מגינים בנשקם על ההמונים שהתקרבו -

ירו בדיירים שעל הגגות ובחלונות  ,מנעו מהם לזרוק אבני  -קלע והפריעו להם להתגונן .
ההמונים הובלו והולהבו על ידי נוער וסטודנטים שהשתייכו  ,ללא

ספק ,

לארגון

הסבעווי  -הם פנו להמונים בנאומים נלהבים והסיתום למעשי קיצוניות נתעבים
ביותר  .התפרצויותיהם וצעקותיהם הזדוניות של רוצחים אלה היו רמות וממושכות
והתערבו בזעקות היאוש שנשמעו באותו ליל קיץ .
רק למעט מקומות שבעיר לא הגיע שאון קודר זה  .אולם המקום הטוב ביותר  ,אליו

יכלו להגיע הדים אלה ובו יכלו לעמוד על מהלך העניינים  -היה ביתו של נשיא
הועדה הציבורית לענייני ביטחון  ,הנמצא בגבולות הרבעים  ,בהם היו הפרעות קשות
ביותר .
( )6

בבוקר יום

לשוק

א"

טורג ' ה  .מספר

היה המצב שקט למראית עין  ,אולם

ב 8 . 30 -

ירדו המונים רבים

מפקדי משטרה ואנשים עמדו במגרש הבורסה וברחוב סמואל

כשהם יורים באוויר ללא הפוגות  ,אולם אינם נוקפים אצבע למנוע בעד ההמונים
הפורעים או בעד אנשים שברחו עם שללם .

ורחוב רשיד על  -ידי המונים

ב 9 . 30 -

בבוקר הוסערו רחוב מוסתנצר

רבים  ,בתוכם שוטרים ,

חיילים ונוער שהוסיפו לשדוד

בפראות עד הצהריים  .אז הופיעו ברחוב רשיד מכוניות  -משטרה  ,צבא  -רוכבים וצבא -

רגלי סדירים  -וירו בפורעים  .ההמונים התפזרו מיד והרחובות נעזבו במשך רגעים
מספר כליל .
נקל להיווכח שתגובת הועדה לביטחון הציבורי היתה

מוזרה  ,אם לא יותר

מזה .

לכאורה רוכזו ויוצגו בה כל כוחות הממשלה  ,אולם במשך כל זמן ההתפרעות ( כלומר

5

יום א '  -צ " ל יום כ ' .

ן
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יותר
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מ 20 -

שעה ) לא זעה הועדה ולא נעה להשתמש בכוחה זה  .אמנם הודיעו כי מונתה

ועדה לחקירת המאורעות  -אולם תוצאות החקירה לא ראו  -אור מעולם  ' .כפי שנאמר
בין אישים יודעי  -דבר בבגדאד  ,הרי הסיבות לרפיון זה  ,הן דלקמן
(א )

:

המפקד הראשי של המשטרה סירב לתת פקודה לירות בפורעים

,

בטענו שעליו

לקבל על כך פקודה מגבוה  ,וזו לא ניתנה .
( ב)

המפקד של בגדאד מיאן אף הוא לתת פקודה בכתב לירות בפורעים  ,באומרו שלא

יוציא פקודה להמית איש .
(ג )

בהתאם לגירסה אחרת אסר הקולונל תמיד נצראת לירות מחשש התנגשות  -דמים

בין המשטרה לצבא  .אומרים שהגיע להחלטה זו  ,הואיל ומפקד  -המחוז ומפקד
משטרת בגדאד נפגשו בקבוצת חיילים ששדדו ופרעו ברחוב אמין  .הם פקדו על
החיילים

נשמעו  -פקדו על המשטרה לירות בהם .

להפסיק  -וכשהללו לא

השוטרים ירו באוויר והחיילים כיוונו את מכונת  -הירייה שלהם ישר למפקדים והחלו
להמטיר עליהם אש והללו הוכרחו להסתתר .
כשנבדוק

את

העובדות

הללו

נמצא

7

שהועדה

לראשונה

לענייני

הביטחון

הציבורי  -בין שהורכבה על  -ידי ממשלת רשיד עאלי ובין שהורכבה על  -ידי חבריה

.

עצמה  -לא היתה גוף חוקי  .לנשיא ולקולונל נצראת שנימנו על חברי הועדה  ,לא
היתה כל סמכות פיקודית לחסל את הפורעים על ידי כוחות מזויינים  .מפקד המשטרה
ומפקד המחוז היו בעלי סמכות זו  ,וזה היה מחובתם הראשונית להשתמש בה  ,לו היתה
קיימת ממשלה רגילה ולו היה מיניסטר ממונה על שני פקידים אלה  -לא היה נוצר

.

כל קושי או איחור בדבר קבלת פקודה מעין זו  -באם נניח שהם היו טוענים כי יש
הכרח בכך .
יש להעיר כי המהומות לא באו כהפתעה בכל מקום בבת אחת  .התקפות קטנות
ולסרוגין שאירעו מאז הבוקר היוו אזהרה חמורה על התקרבות מהומות  .חילוקי
הדעות בדבר הסמכות לירות הופיעו  ,כנראה  ,עוד השכם ביום א '  .דאגתם הראשונה של

האחראים צריכה היתה להיות  -להסדיר מיד נקודה זו השנויה במחלוקת  ,בדרך זו או
אחרת  .ובאם היו

מגלים ,

כפי שנמצא באמת  ,כי לא יוכלו לבוא לידי הסכם  ,היו

האחראים צריכים למסור זאת להוד מעלתו העוצר ; וכפי שנעשה גם  ,אם כי במאוחר .

אם לא לאמור שהיו חייבים לפנות לפקודת הוד  -מעלתו ביום א ' אחר הצהריים  ,אזי
לפחות היו חייבים לעשות זאת מיד לאחר שזעקותיהם של אלפי הקורבנות התמימים
עלו והגיעו גם לאוזניו של נשיא הועדה לביטחון הציבורי  ,והוסיפו לטפוח עליהן כל
אותו הלילה .
בסיכום ,

לאחר ראייה זו של עובדות במציאותן

,

נוסיף  -באמצעות שאלות

פשוטות מספר  -להמשיך ולגלות את גורמי הסיבות הקשורות בהן

לפרעות  ,עוד

6

נראה מכאן שהתזכיר חובר בסמוך

7

אירוע זה מפורט בדו " ח ועדת החקירה

( ראה

:

לפני שדו " ח הועדה נמסר לקהילה היהודית .

בחרברת זו  ,עמ ' . ) 49
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היתואר שחלקים כה גדולים של תושבי עיר זו יחליטו לפתע  ,ביום רגיל  ,לעזוב

את עסקיהם הרגילים וצלילות  -דעתם ולהיסחף למעשי  -תועבה בממדים כאלה  -או

מתקבל יותר על הדעת שזה עלול להופיע לאחר תקופה מכינה  ,שבה הכשירו את לב
ההמונים באמצעות תעמולה אינטנסיבית  ,כאשר קרה לאמיתו של דבר בחודש מאי
(ב )

היכלו מאורעות אלה לקרות בתקופת קיומה של ממשלה

?

רגילה  ,העוסקת במהלך

ענייניה היום  -יומיים  -או זה עלול לקרות רק בתקופת מלחמה או מרד כפי שקרה
במאי

?

ניתנת שהות לפושעים להתארגן ולתכנן קבל  -עם את תוכניותיהם לפעולה גלויה -

(ג )

ובין היתר גם לסמן את בתי  -היהודים ולהזמין מוסלמים רבים לרשום את שמותיהם על
דלתות בתיהם  ,כפי שעשו מתוך ראיית הנולד ; האם אפשרי היה הדבר בימים רגילים
ולא בימי אנארכיה
( ד)

?

ממשלת רשיד עאלי חוסלה ביום

ו ' בצהריים  ,והשלטון עבר

לידי מוסד שכינה

עצמו כועדה לביטחון הציבור  .מוסד זה היה בלתי  -חוקי  ,ולבסוף גם הוכח שחבריו היו
בלתי בטוחים בסמכותם  .האם הופעת מוסד מעין זה וקבלתו את השלטון לידו הנו דבר

שאפשר היה לצפות לו אילולא מאורעות מאי ותוצאותיהם  ,היינו שהממשלה הקיימת
התפזרה מבלי שתבוא במקומה ממשלה חוקית חדשה .
(ה)

הועדה לביטחון הציבורי פירסמה את כוונותיה להשליט סדר בציבור והודיעה

שבכוחה לעשות כן  .האם ביצעה באמת את הודעותיה אלה והאם נעזרה באמצעים
שעמדו לרשותה

?

והאם היה ביטחון הציבור תלוי כולו במוסד רופף וחסר  -אונים זה ,

אילו קיים היה שלטון קבוע
(ו)

?

הדבר הוכח על  -ידי עדי  -ראייה רבים  ,שההתקפות ברוב המקומות החלו ונמשכו

על  -ידי חיילים

;

קופות כבדות נפתחו בהתאם לכללים המקצועיים על  -ידי מומחים

מבין הגדודים הטכניים הצבאיים והרבה מן הביזה והשוד הובל מן המקום על ידי
מכוניות צבא .
האם מן הרגיל

הוא  ,בזמנים כתיקונם  ,שהמוני

חיילים יעזבו את מחנותיהם כשהם

מזויינים  ,ואף במכונות  -ירייה  ,ויתפזרו במספר עצום כזה בבירה ויעשו את כל אלה -
או שכל זה עלול לקרות רק בשעה שהצבא נמצא בנסיגה מבוהלת מפעולת מלחמה ,

כשהיחידות שלהם במבוכה  ,מפקדיהם מפוזרים למעשה והמשטר מפורר  ,כאשר זה
היה כתוצאה מן המלחמה במאי .
( ז)

לצערנו הרב  ,עד כמה שלא יטילו דופי במדינה כולה עבור המאורעות הללו -

הרי אם נסקור את כל הפרשה ללא משוא  -פנים  -האם נאה ואמיתי יהיה מצד הארץ
ותושביה לנמר שמעשים מבישים אלה אינם אלא דרגה רגילה בחייהם האזרחיים ,
מבלי שיהיה לכך קשר קרוב או רחוק לתנאים היוצאים מן הכלל שקדמו

במישרין ,

תנאים בהם נוהלה הארץ לא על  -ידי טובי בניה ; מובן שאז נתאחדו כל אותם הגורמים
שהביאו את ההמון לכך שישכח עצמו ויודח מן השביל בו צעד משך דורות בכבוד .

האם טענה זו שמקרה זה עלול לקרות בכל יום מבלי קשר הכרחי עם מלחמה  ,מרד

ן
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או התקוממות  ,וזה למעשה גורם הנובע ממהות הבניין הפוליטי  ,האדמיניסטראטיבי

והחברותי של ארץ זו  -האם טענה זו מביעה את האמת שאפשר להכריזה קבל העולם

כולו  ,בדבר התנאים האמיתיים של חיי העם בארץ זו ואופיים של תושביה .
כשהננו מנתחים את כל העובדות  ,הרינו מגיעים בודאות לידי המסקנה  ,כי מאורעות
2- 1

ביוני הנם התוצאה

הישירה  ,הקרובה פחות או

יותר ,

של מאורעות מאי . . .

מאורעות אלה אירעו בתקופת  -ביניים שבין הסתלקות ממשלת רשיד עאלי והרכבת
ממשלת סעיד ג ' מיל מדפעי בצהרי השני ביוני  .סיבתם הישירה היתה התפרקותו של
השלטון האזרחי והצבאי בתקופה זו  .הם נפסקו מיד כשהוקמה ממשלה חוקית  .לא
תיתכן הופעה כזו ולא היתה כזו בארץ זו  ,אלא בהעדרה של ממשלה סדירה  .מסקנה זו

מתחזקת על  -ידי העובדה  ,כי בהיסטוריה המודרנית של מדינה זו אירע מקרה כזה רק
פעם אחת וזה בליל הביניים שבין נסיגת הממשלה העות ' מאנית וכיבושה של בגדאד

על  -ידי הבריטים

ב 11 -

במארס

. 1917

ההבדל היחידי בין שני מקרים אלה  ,שנגרם על -

ידי השנאה החדישה אל היהודים  ,הנו  -כי במקרה הקודם היו מקרי שוד בלי הבדלה
בין יהודים ללא יהודים ואילו שפיכת הדמים במקרה זה היתה התפתחות חדשה

ו.

.. .

סיוע מממשלת עיראק וכמקורות אחרים
לנפגעי הפרעות
[ המקור :

.

הארכיון הציוני המרכזי ירושלים

] 525 / 5289

מכתב זה מאת משה יתח אל מ ' שרתוק ; נשלח בעקבות ידיעות שהופצו בעיתונים בדבר

העזרה של הג ' וינט ( ראה מכתב מאת א ' הנסקה למחלקה המדינית של הסוכנות
אצ " מ

) 525 / 5289

נפגעי

הפרעות .

ושל ממשלת עיראק ( ראה אצ " מ , 24 / 10 , 365

יתח ,

ארצה

שעלה

במארס

. 1942

) 6 . 4 . 42

20 . 2 . 42

לשיקום

סקר במיכתבו את השיקולים

הפוליטיים שהיו כרוכים כהקצבת המענק הממשלתי ואת הצורות האחרות של הסיוע
לנפגעים שניתן ממקורות אחרים  .התעודה המקורית באנגלית .
מר שרתוק היקר ,

עלי לאשר את קבלת מכתבך

מ 19 -

לחודש אשר הגיענו רק אתמול  .קל לי יותר

להשיב באנגלית ואני מניח שאין לך התנגדות .
נכון הוא שממשלת עיראק החליטה להעניק לקהילה היהודית בבגדאד סך

דינארים עיראקיים אשר יחולקו בין נפגעי מאורעות
של מארס

1942

2- 1

ביוני

. 1941

20 , 000

בשבוע הראשון

הופנה מכתב מטעם ממשלת עיראק לנשיא הקהילה ובו אישור לכך

ובקשת הקהילה להקים ועדה לחלוקת הסכומים בין הנפגעים בפיקוח נציג משרד
האוצר  .הממשלה דרשה שהסיוע יחולק בקרב עניים בלבד .
כאשר יצאתי מבגדאד

ב , 18 . 3 . 42 -

כבר קמה הועדה  ,אך ככל הידוע לי  ,התכוונה

לחלק את הכספים בין הנפגעים לפי אותם הקריטריונים שעל פיהם כבר חילקו כסף

שנאסף בידי יהודי בגדאד לאותה מטרה  ,ז " א דינאר אחד או שניים לכל אדם שרכושו

ן
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נבזז  .במקרים מסויימים גדל המענק  ,ונפגעים לא  -עניים לא קיבלו כל סיוע  .רק סך
הלא " ין

ע "י

שנשלח

400

הועד הלאומי הוקדש בידי מר אלכביר ובידי לצדקה

קונסטרוקטיבית  ,כגון רכישת מכונות  ,כלי עבודה וכו '  .אולי יעניין אותך לדעת את
הפרטים הבאים הנותנים מושג לגבי המנטאליות השוררת בין פוליטיקאים ערבים
בבגדאד  ,ואפילו כאלה

שנחשבים כפרו  -בריטים .

חודש או חודשיים אחרי חזרת המושל לבגדאד וכאשר ג ' מיל אל  -מדפעי היה ראש
הממשלה  ,שוחחה מועצת השרים על אפשרות עזרה כספית לנפגעים היהודים והועלה
הסכום

30 , 000

דינארים  .אחד הנימוקים היה ' למנוע מיהודי בגדאד לפנות ליהדות

העולם לעזרה '  .הממשלה היססה במשך חודשיים  ,ואז היתה חלשה מדי לקבל החלטה

בחוששה לביקורת מאופוזיציה חזקה  .הלכי  -רוח אנטי  -יהודיים התחזקו בין

העם ,

ואפילו הקהילה היהודית חששה מללחוץ על הממשלה להחלטה מיידית .

כחודשיים אחרי שהגיע נורי פאשה אל  -סעיד לשלטון  ,ניגשו מנהיגי הקהילה שנית
לממשלה וקיבלו הבטחה מפורשת מראש הממשלה ומשר האוצר למענק בסך
אלף דינארים  .באותו הזמן קיבלנו מד " ר מאגנס
להלוואה בסך

20 , 000

2,

30 - 20

באמצעות משלחת ארה " ב  ,הצעה

לא " י  ,וביקשנוהו באותה דרך לתת לנו שהות עד שהממשלה

העיראקית תחליט לגבי המענק המובטח  .סוף

סוף ,

במחצית השנייה של חודש

פברואר  ,תחת לחץ כבד מן הקהילה היהודית  ,הגישה הממשלה חוק לבית  -הנבחרים
המסמיך אותה להוציא

20 , 000ן

דינארים כסיוע לאזרחים בריטים שנבזזו בחודש מאי

וכן לאזרחים עיראקים בבגדאד  ,רמאדי  ,פלוג ' ה ובצרה  -נפגעי הפרעות במאי ויוני .
ועדת

השרים ,

בקובעה את החלוקה  ,הקציבה

80 , 000

דינארים לבריטים

ו 20 , 000 -

ליהודי בגדאד .
וכך מנעה הממשלה בחוכמה איזכור סיוע כספי ליהודים בבית  -הנבחרים בממשלה
והצילה את עצמה מהערותיהם ומבקורתם של צירים ושל הציבור שרגזו על היהודים
שהרוויחו יותר מדי בזכות מלאי המצרכים שהיה בידיהם .
חליפת המסרים בין הקהילה ובין ד " ר מאגנם נשמרה בסוד בגבולות האפשריים  ,אך

התרשמתי שהגיעה לידיעת הממשלה והשפיעה  ,כנראה  ,על החלטתה .

מ ' יתח

1

400

לא " י  -תחילה התכוונה הנהלת הועד הלאומי להעביר

הסוכנות ,

 , 20 . 7 . 41אצ " מ ) ;

ניתנו לבסוף
2

400

ד " ר י " ל מאגנם ,

אחרי שבוע דיבר על

1 , 000

לא " י

1 , 500

לא " י ( פרוטוקול הנהלת

(  , 27 . 7 . 41אצ " מ  ) 56 / 3381 ,וכאמור ,

לא " י בלבד .

( , ) 1948 - 1877

נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים  .מן הפעילים למען שיתוף

פעולה יהודי  -ערבי וממייסדי ' ברית שלום ' ו ' איחוד '  .הועד הלאומי פנה באמצעותו לג ' וינט וביקש

סיוע לנפגעי הפרעות בבגדאד  .בן  -גוריון הסתייג הן מתיווכו של מאגנם והן מן הפנייה לג ' וינט
בשמה של הסוכנות היהודית  ( .פרוטוקול הנהלת

הסוכנות ,

, 20 . 7 . 41

אצ " מ ) .

תעודות על הפרעות
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ז.

יהודי עיראק בעת החדשה בעיני אנצר סרני
[ המקור
א'

סרני

:

הארכיון הציוני המרכזי בירושלים

( - ) 1944 - 1905

] 525 / 5289

כן למשפחה יהודית מיוחסתברומא  ,ממייסדי

גבעת  -ברנר  ,פעיל בהגנה  ,במפא " י ובהסתדרות  ,יצא בשליחות החלוץ
לגרמניה ולארה " ב  ,ובשנות

פעל בשירות המודיעין הבריטי

1941 - 1940

בקאהיר  .הוא היה משכיל ורחב אופקים  ,שלט בשפות אחדות אם כי לא
ידע

אידיאליסט .

ערבית ,

בעל טמפראמנט  ,יוזמה וכושר שכנוע .

בשליחותו האחרונה צנח באיטליה  ,נפל בשכי הגרמנים והוצא להורג .
אנצו סרני עשה בעיראק בשליחות המוסד לעלייה ב ' מאפריל 1942
עד מאי  . 1943כתב דו " חות אחדים על יהודי עיראק ובביקורו בארץ
תיאר את התרשמויותיו לפני הנהלת הסוכנות והועד הפועל של

ההסתדרות הכללית  .הדו " ח שלהלן נשלח לסוכנות  ,ומטרתו הגדלת
השתתפותה במימון תקציב השליחים בעיראק  .לשם כך הוא תיאר את

קורות יהודי  -עיראק
והתרבות  ,את שינאת

כדורות

האחרונים ,

כהדגישו את חיי הרוח

היהודים ואת הפעולות שיש לעשותן כהשוואה

למה שכבר הושג בחודשים האחרונים .
לאחר חודשים אחדים של

פעולה  ,הגיעו

השליחים בעיראק למסקנה

שיש צורך להקים בה תנועה ציונית  ,שתשים דגש על חינוך לערכי
הציונות ולא תעסוק בנושא העלייה בלבד .
אנצו סרני

1

.

( 944 - 1905ו )

כבר מזמן חשבתי לכתוב לכם ולמסור דו " ח על עבודתנו כאן  .לא נשלחנו אמנם

על ידיכם ואנו אחראים באופן ישר למוסד אחר  .ברם מראשית פעולתנו התברר שישנן

.

כאן אפשרויות פעולה ציונית  -כללית אשר איננה מתפקידי המוסד אשר ממנו אנו
תלויים  .חשבנו על  -כן לרצוי לפנות אליכם לשם התייעצות  ,הדרכה  ,עזרה  .התנאים

.

הקשים שבהם אנו נתונים  ,חוסר קשר מתמיד ומסודר לא איפשרו לנו מגע ישר עד
היום  .נקוה שנוכל להבא לשמור על קשרים אמיצים .

.2

יהדות עיראק מונה היום

50 , 000 - 130 , 000ן

איש  ( .מספרים מדוייקים אין להשיג

לא על האוכלוסיה הכללית ולא על האוכלוסיה היהודית  .בין הסופרים הערבים ניכרת
נטייה ברורה להפחית את מספר היהודים  .ליהודים אין עניין בידיעה מדוייקת על
מספר ומצב בני  -עמנו כאן  ,וחסרה הבנת חשיבות ידיעות אלה  .יש לחשוב שהמספר

הנזכר למעלה הוא הקרוב ביותר למציאות  ) .הרוב המכריע של היהודים גר בבגדאד .

.

העיר השנייה במספר יהודיה היא מוצול אחרי כן באות
חילה ,

כירכוך ,

בצרה  .ארכיל .

חנקין ,

ענה וכו '  .כמעט בכל העיירות נמצא מספר יהודים  .האוכלוסיה היהודית

בכורדיסתאן פוחתת והולכת  ( .היהודים האלה שונים מכמה בחינות מאשר יהודי
עיראק ,

כידוע לנו גם מנסיוננו בארץ  .יותר חסונים הם

,

אנשי עמל והענה  .לעתים

קרובות  ,כשהם ' יורדים ' לערי  -המדינה מכפריהם ההרריים  ,מנת חלקם היא העבודה

.

הקשה והבזויה שאחרים משתמטים

ממנה ) .

רובם המכריע של היהודים בכל מקום עוסק במסחר  .אחוז בעלי  -המלאכה קטן .

.

נמצא מספר ידוע של חייטים  ,סנדלרים  ,מעט נגרים  ,נהגים חשמלאים  .בין הדור

ן
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החדש רבים הפקידים בבתי  -מסחר גם ( ביחוד בעבר הקרוב ) במשרדי הממשלה  .הרבה

יהודים עובדים בדואר וברכבות  ( .מנהלי תחנות ועוזריהם ; שומרים המלווים רכבות -
משא

ונוסעים - ) .

מספר העשירים  ,וביניהם עשירים מופלגים  ,אינו קטן

;

אבל רוב

היהודים משתייך למעמד הבינוני הזעיר  .האינטליגנציה היהודית אינה גדולה

במספרה  .ישנם ( ביחוד

בבגדאד )

רופאים יהודים לא מעטים  ,עורכי  -דין

יהודים ,

מהנדסים יהודים  .מספר המורים והמורות פוחת והולך  .משכורת  -המורה היא נמוכה ,
תקוות לעלייה והתקדמות אין למורים היהודים  .בו בזמן שבראשית הקמת המדינה
הערבית היו מורים יהודים רבים מכהנים במשרות ממשלתיות  ,רבו בזמן האחרון
מורים נוכריים בבתי  -הספר היהודים  ,היות וחסרים מועמדים מתאימים מבין היהודים .
בצבא הסדיר מספר קטן מאוד של קצינים יהודים  .כך הוא המצב גם כן בפקידות
הממשלתית הגבוהה .

.3

במצב יהודי עיראק חלו במשך תקופת

30

השנים האחרונות כמה פעמים שינויים

מכריעים  .כשפרצה מלחמת  -העולם הראשונה היתה יהדות עיראק שוקטת על שמריה .
אמנם הדי מהפכת התורכים הצעירים הגיעו עד לגבול הדרומי של ' תורכיה האסיאטית '

( כך היו קוראים אז לעיראק של

היום ) ,

ועוד לפני זה הפולמוס סביב מסילת  -הברזל

ברלין  -בגדאד האנגלית  ,האינטרסים האימפריאליסטיים במזרח הקרוב  ,הכניסו איזו

' תנועה ' בחיי הארץ הנחשלת בכלל ויהודיה בפרט  .כמו כן השפיעה במידת  -מה
ובצורות שונות על היהודים גם התנועה הלאומית הערבית בראשית הופעתה  .ברם

האוכלוסיה היהודית בהמוניה לא שינתה כלל את דרך  -חייה  .היו אלה חיים
המיוסדים על שיווי  -משקל מסויים בין יהודים

מאובנים ,

ונוכרים  ,אשר לא הופרע על

ידי שני

הצדדים  ,כי גם אלה וגם אלה הסתפקו במצב הקיים  .היהודי מילא תפקיד של מתווך
בחברה הפרימיטיבית והיה לעתים קרובות שנוא על שכניו בגלל תפקידו זה  .אבל כולם

הכירו בתועלת אשר היהודי היה מביא לכלל  ,אם גם הפרט הנפגע לפעמים

קילל  ,היכה  .מאידך גיסא היהודי נהנה מאוטונומיה

התקומם ,

תרבותית  ,משפטית  ,דתית ,

כדוגמת שאר ה ' מלת ' במדינת תורכיה  .קיום המלת  ,אם מצד אחד שמר על המסורת
ועל האופי

הלאומי  ,מצד

שני היה גורם מעכב רציני בכל התפתחות הקהילה היהודית

בכיוון מודרני ופרוגרסיבי  .אזרחים במובן האירופי של המלה לא היו אז בכלל במדינה
וגם היהודים לא היו על  -כן אזרחים  .כשבאה מהפכת

1909

לא השתנה המצב ביסודו ,

כי אם רק למראית עין  .אף  -על  -פי  -כן התחילו אז להישמע צלילים חדשים  .יהודים
קראו להתבוללות תורכית  ,לשם שמירה על הזכויות החדשות אשר הקונסטיטוציה
הבטיחה לכל בני המדינה  .ברם נטיות כאלו היו אופייניות רק לשכבה דקה ' מתקדמת '
אשר לעתים קרובות ניתקה כל קשריה עם היהדות המקומית או שמרה רק על קשרים
' פילאנטרופיים ' דוגמת בני משפחות העשירים הגדולים ( ששון ,
עוד

לפני התקופה

הזאת  ,מעבר

כדורי ) ,

אשר

עברו ,

לים והשתקעו בהודו  ,סין  ,אנגליה והתבוללו בדור

השני או השלישי בסביבתם החדשה .
רוב יהדות עיראק המשיף בחייו המסורתיים  ,אשר לא השתנו זה מאות שנים  .חיים
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יהודיים גלותיים טיפוסיים  ,מושפעים מהירידה התרבותית הכללית  ,אשר היתה
אופיינית לעיראק כולה בתקופה

ובעיקר

בגדאד  ,מרכז

התורכית  ,שבה נשכח

לגמרי שפעם היתה

עיראק ,

תרבותי בעל השפעה עולמית ומרכז מסחרי ופוליטי המקושר עם

כל העולם התרבותי  .המדבר הפריד בין תורכיה האירופית ועיראק  ( .לעתים

קרובות ,

נוסעים וכמעט תמיד סחורות היו עוד מגיעים לבגדאד כדרך הים והנהר חדקל ולא דרך

היבשה  ) .התפקיד אשר המערב מילא כלפי ארצות הלבאגט הערבי  ,מילאה לעתים
קרובות הודו כלפי עיראק  .ועל כן השפעת התרבות המערבית הזאת לא היתה עמוקה
וחשובה ביותר .
שומרי

מצוות  ,אם

כי לא מן המהדרים כדרך הספרדים  ,היו והינם עד היום רוב

יהודי עיראק  .ברם רגש דתי עמוק  ' ,תנועה ' דתית ( פרט למספר קטן של מקובלים ) לא
היה בנמצא  .ידיעת תנ " ך וש " ס מועטה ולא מעמיקה  .בדורות האחרונים לא היו חכמים
בעלי השפעה ושם בקהילות עיראק והתורה פסקה לגמרי בדור האחרון .
למרות היות ערבית שפת הדיבור של יהודי עיראק  ,נשארה התרבות הערבית זרה
להם  .בית  -ספר בערבית לא היה אז קיים בכלל בעיראק  ( .בתי  -ספר הממשלה  ,עד כמה

שהיו קיימים  ,נזקקו לתורכית  ) .חיץ של מסורת דתית  ,לאומית  ,תרבותית  ,הבדיל בין
יהודי עיראק ושכניהם הערבים למרות נקודות המגע המרובות  .לא היתה על  -כן קיימת
כמעט שאלת התבוללות יהודית בין הערבים .

אמנם כבר אז החלו להראות פרצים בחומת  -סין זאת אשר הקיפה את חיי העמים

השונים הקיימים בעיראק  .בתי  -ספר מודרניים נוסדו על  -ידי יהודים

ונוצרים .

' האליאנס ' פתחה עוד בסוף המאה התשע  -עשרה כיח  -ספר לבנים ולבנות בבגדאד .
אחרי זמן  -מה קמו בתי  -ספר כאלה גם בכמה ערים אחרות  .דרכם נכנסה לעיראק
היהודית רוח חדשה  .אמנם שיטת ה ' אליאנס ' היתה גם כאן  ,כמו בכל מקום אחר ,

מיוסדת על השקפת  -עולם מתבוללת מלווה שמירה יבשה ומחוסרת חיים על מסורת
יהודית דתית  .ברם בעיראק עוד יותר מאשר בכל מקום אחר תפקידו החיובי של בית -

ספר האליאנס היה בזה שהוא פתח ' חלון ' למערב ולתרבות חדשה בכלל לציבור אשר
היה עד אז נטול כל יכולת של התפתחות תרבותית כל שהיא  .בית ספר האליאנס לא

התכוון להשריש תלמידיו בקרקע כל שהיא  ,כי אם היה משאיר אותם ' תלויים באויר '
של תרבות אשר לא היתה מתקשרת באופן אורגאני עם חיי התלמידים

היום  -יומיים .

תוצאות חינוך כזה לא היו יכולות להיות כי אם שליליות  ,אם לחשב את החשבון עד

סופו  .ברם אז  ,לפני

50

שנה  ,היה לבית  -ספר זה גם תפקיד חלוצי  ,מקדם  .אנשי

האליאנס עשו  -ואם בדרך מוטעת  -מה שאחרים לא עשו  .על ידי בתי  -ספר
האליאנס נוצר הגרעין הראשון של האינטליגנציה היהודית אשר  ,בתקופת המדינה
הערבית  ,התייצב בראש הקהילה  .בפעם הראשונה הופיעו בציבוריות היהודית אנשים
בעלי השכלה אירופית  ,או אירופית למחצה  ,אשר מרדו בחיים המסורתיים  ,בהרגלי
החיים הנפסדים  ,אשר חתרו למה שהוא חדש  .היותם בלתי מושרשים ובלחי קשורים
בעברם ההיסטורי גרם לעקרותם היסודית  ,אשר עד היום נותנת אותותיה  .יחד עם זה

ן

תעודות על הפרעות

אין לשכוח שהמומנט הדיאלקטי הזה של ' שלילת

83

העבר ' היה הכרחי כאן כמו בכל

העולם היהודי  .כדי לפנות את הדרך לכוחות חדשים  .אסון עיראק היהודית לא היה
בקיום בית  -ספר האליאנס והשפעתו  ,כי אם בעובדה שבית  -הספר הזה נשאר בלי
המשכו הטבעי

.4

:

בית  -ספר עברי לאומי וחיים יהודים לאומיים בריאים .

עם פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה  ,כיבוש בצרה על  -ידי האנגלים  ,וביחוד עם

כיבוש בגדאד והקמת השלטון הבריטי  ,חלה תמורה גדולה בחיי היהודים  .נוצרים
ויהודים היו מהווים באותו הזמן את רוב האינטליגנציה

המקומית  ,השומעת שפות

אירופיות  .ביניהם רבים נטו לצד האנגלים  ,שמהם קיוו השלטת סדר ' חיצוני '  ,דוגמת
מעשי אנגליה בהודו  ,ועל כן הבטחת חיים שקטים ומסודרים  .יחסם של

הערבים  ,רוכם

ככולם  ,היה אז  ,כידוע  ,יחס ' הסתייגות ' מוחלטת כלפי ' הכובשים '  ,היו אמנם נסיונות
רבים לקרב ראשי השבטים ונכבדי הערבים מצד הקפצונים הפוליטיים

האנגלים  ,אשר

ירדו לעיראק עם הצבא לשם ' סידור ' היחסים עם האוכלוסיה  .אבל לא היה לקצינים
האלה  ,כמו שלא היה לשולחיהם בלונדון ובהודו  ,מושג ברור על עתיד המדינה שבה

הם היו מצווים לפעול  .ועל  -כן היה קשה להם לאמר דברים ברורים
עתידם ועל עתיד ארצם  .התוצאה היתה שאפילו אלה בין
באהדה לאנגליה  ,נמנעו ' מלהתקשר ' עם השולטים

לערבים  ,על

הערבים  ,אשר

החדשים ,

התייחסו

היות ופחדו מנקמת

התורכים  ,אשר לא חשבו לוותר על ' זכויותיהם ' בעיראק  ,בו בזמן שמצד האנגלים לא
נאמר בפירוש מה הם כוונותיהם  .היו סוברים שאנגליה תקים מדינה ערבית בחלק או
בכל עיראק  .אחרים חשבו שאנגליה תשלוט בחלקה הדרומי של הארץ ותשאיר מחוץ
לשטח השפעתה את החבל הצפוני  .אלה חשבו שהשלטון האנגלי צריך להתבסס על

המיעוטים ואלה זממו לפורר את הרוב הערבי ולגדל מתוכו עוזרים נאמנים  ,מחוסרים
כל ערך עצמאי ונזקקים תמיד להשען על אפוטרופסיהם  .אנשים שונים בין הפקידים

האנגלים ניסו את מזלם בכל הדרכים האלה  ,מבלי ללכת אף פעם ' עד הסוף '  ,כדי
לשמור תמיד על אפשרות של נסיגה ונסיון חדש  .ריבוי הנסיונות והשיטות גרם
למבוכה ולדסקרדיטאציה לא קטנה  .מצב בלתי ברור זה נמשך למעשה עוד כמה שנים
אחרי סוף המלחמה ולמעשה לא חוסל כי אם על ידי הקמת המדינה הערבית  .בינתיים
נוצרו בגלל זה אשליות מסוכנות בקרב המיעוטים  ,אשר ראו באנגלים משענתם

הבטוחה  .כשהתברר אחרי  -כן  ,שלא היה כל יסוד לתקוות האלה  ,הגיבו המאוכזבים
בצורה מבוהלת  .בלבם נשאר רושם עמוק וברור שאנגליה בגדה בהם  .לאמתו של

האנגלים בתקופת הכיבוש נאלצו להשתמש באנשי

המיעוטים  ,אשר

דבר ,

היו היחידים

המסוגלים והמוכנים לשרת אותם  ,כדי להקים שלד של אדמיניסטראציה

חדשה ,

שתבוא במקום התורכית אשר התפוררה  .הרוב הערבי לא קיבל ברצון את ההתפתחות
הזאת  .החשדות והשנאה נגד הפקידות החדשה היו גדולים  .אנשי

המיעוטים  ,מצדם ,

מלאו את תפקידם בחריצות  ,קיוו  - - -שהבריטים יגנו עליהם ועל
כעל עושי דברם  ,בנאמנות ובהתמדה  .ברם אחרי מרד יולי

עמדותיהם ,

סולק ארנולד

וילסון ,

הבוטה  .לייסוד שלטון אנגלי בעיראק  ,אשר בו לערבים רק תפקידים ממדרגה

שנייה ,

1920
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והוחלט על יסוד ' מדינה ערבית '  .יוזמי ועידת קאהיר ( מארס

) 1921

חשבו שעל  -ידי זה

יעלה בידיהם להשתלט על עיראק ' יותר בזול ' ודעתם נתקבלה על  -ידי הערבים
הלאומיים  ,כי הם ראו בייסוד מדינה  ,ואם גם תחת חסות אנגלית  ,פתח לעצמאות
מלאה  .עולמם של אנשי המיעוטים  ,ולפעמים גם מטה לחמם  ,נשבר על ידי שינוי -

האוריינטאציה הזה  .האנגלים רמזו שעל אנשי המיעוטים ' להסתדר ' ולהסתגל למשטר

הערבי החדש  ,מבלי לחכות לתמיכה והגנה בריטית  .גם היהודים היו נאלצים לקבל את
הדין ולחפש דרכים לשליטים החדשים  .הדבר לא היה קשה ביותר בתקופה הראשונה
של הקמת המדינה הערבית  .פייצל היה שליט נבון ומתון אשר ידע לרסן את תאות
ההשתלטות של הקיצוניים  .בנאום הראשון אשר נשא בקבלת  -פנים שנערכה לכבודו
על ידי הק 'ק בבגדאד הכריז על ביטול כל ההבדלים אשר שורשם בדת ועל קיום עם
עיראקי מאוחד שאליו משתייכים בס כל העדות  .בלית ברירה ומתוך יאוש גמור
ומרירות גדולה על ' הבגידה ' האנגלית הסתגלו היהודים למצב החדש  .החלה תקופה
של ' התבוללות ערבית מרצון ' .

.5

ערבית נעשתה שפת  -הלימוד העיקרית בכל בתי  -הספר במדינה  .יהודים החלו

לבקר בבי  -ספר ממשלתיים במספר הולך ורב  .יהודים אחרים ניסו את כוחם בספרות
ערבית  .בין העיתונאים בשפה הערבית היה ניכר הקומם של היהודים  .זכויות

המיעוטים הובטחו כאילו בקונסטיטוציה העיראקית על  -ידי סידור

' קוריות ' מיוחדות

ליהודים ולנוצרים במקומות ריכוזיהם  .ברם השפעת היהודים על החיים המדיניים לא
היתה ניכרת  .אחרי פרישתו של ששון תסקל אפנדי ( שהיה כמה פעמים וזיר הכספים
וזכה למשרה הזאת הודות לעמדה אשר רכש לו עוד בזמן

התורכים )

ן

לא נמצא יהודי

אשר עלה לשלטון  .זאת ועוד אחרת  .אחרי תקופה קצרה  ,כשהדור הערבי הראשון

המסוגל לפי חינוכו לכהן במשרות ממשלתיות  ,הופיע על

הבמה  ,החלו

דוחקים את

רגלי היהודים ונכנסים במקומם ערבים מוסלמים  .ה ' טיהור ' הזה נעשה בהדרגה  ,בלי
הכרזות פומביות  .קצב דחיקת היהודים נעשה יותר מהיר אחרי ביטול המאנדאט
הבריטי  .מעתה והלאה הקיצוניים החלו להשתלט בלי מעצורים על מנגנון המדינה
ולדתות את רגלי המיעוטים  .היהודים הוצאו בשיטתיות מכל משרות

ממשלתיות ,

מספרם בבתי  -הספר הממשלתיים הגבוהים הוגבל  ,מקומם בהיים הציבוריים הושפל .
יהדות עיראק לא ידעה להגיב ולהתאונן  .הקשר עם יהדות העולם היה תמיד רופף

ונותק כמעט לגמרי בתקופת ' הההתיללות

הערבית '  .חסרו כוחות תרבותיים למניעת

התפוררות פנימית ודלדול רוחני  .לא היתה קיימת הכרה לאומית רצינית או התלהבות
דתית עמוקה  .ב ' צמרת '  -אנשים אשר חונכו ללא כיוון בבתי  -ספר האליאנס  ,בין

ההמונים  -בורות  ,דעות תפלות  ,חוסר כל גישה תרבותית לעניינים  .ובינתיים הספיק
לעתים קרובות בית  -הספר הערבי או הסביכה התרבותית הערכית לכרות את הקשר

1

סר ששון אפנדי יחזקאל היה שר הכספים בחמש מתוך שש הממשלות הראשונות בעיראק  ,וכל

מ " מ ראש  -הממשלה  .אחרי  -כן בשנות

1932 - 1925

היה חבר הפארלמנט העיראקי .
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אשר היה קיים עד לפני הדור הקודם בין הצעיר היהודי ועברו ההיסטורי  -כמעט בלי
להילחם פרקה יהדות עיראק את ' הנשק המעט ' אשר הספיקו להכין בשנים הטובות

הקצרות  .לימוד עברית חדשה אשר התפשט עם תום מלחמת  -העולם הראשונה
והובטח במשך זמן  -מה על  -ידי מורים אשר הוזמנו לשם זה מארץ  -ישראל  ,נפסק ללא
התנגדות מאורגנת לפי דרישת השלטון  ,אשר התנגד לטיפוח רוח לאומית עברית בין
התושבים היהודים  .אחרי כן ביטלו בהדרגה בבתי  -הספר היהודים לימוד עברית בכלל

וצימצמו עד למינימום לימוד דברי ימי  -ישראל ואפילו לימוד תפילות ומצוות .
ההתחלות הצנועות של פעולה ציונית אשר נעשו בעיקר ביוזמת אישיות עיראקית
מרכזית המכונה ' המורה ' ( הנמצא היום

בארץ )

2

נפסקו לגמרי  .כשגברה תעמולת

המופתי וסיעתו בעיראק נמצאו יהודים אשר ראו הצלתם והצלת יהדות עיראק
בהודעות פומביות על התנגדות לכל שאיפה ציונית או לאומית יהודית  .השפעתן של
הכרזות כאלו היתה אמנם אפסית לגבי שיפור מצבם של יהודי עיראק או סידור
יחסיהם עם שכניהם הערביים  .אבל השפעתם המוסרית על היהדות העיראקית היתה
גדולה  .אפילו הטובים והנאמנים ביותר לא העיזו כי אם לשתוק  .ספרים עבריים
נחבאו  ,אם לא נשרפו מתוך פחד  .לא נמצא אף אחד אשר עמד בשער והתנגד בעוז

לאנשי השלטון אשר דרשו מהיהודים פירוק נשקם היחידי במלחמת  -קיומם הקשה .

התוצאה היתה דמוראליזאציה מוחלטת נסיונות אלה של התרצות לשליטים על  -ידי
התבוללות ושלילת כל סולידאריות לאומית יהודית נדחו מתוך בוז על  -ידי הערבים
אשר רצו בחיסול הכוח היהודי ולא בטמיעתם של היהודים בין הערבים והשתמשו
בשאלת ארץ  -ישראל כדי להרוס את עמדות היהדות המקומית  .כולם ידעו היטב
שכוונת

' הצוררים '

היתה לעשות

' קאפיטאל '

מעניין הציונות כדי לסדר חשבונות

עיראקיים  .אבל איש לא העז לחשוב שיש להתנגד בכבוד ובשלמותלהתקפות

אלה ,

איש לא הראה איך להילחם או לא הסביר מדוע ולשם מה יש להילחם  .הגנת היהודים
על ענייניהם נעשתה לפי כל חוקי המסורת הגלותית הקלוקלת ביותר  ,בלי כל רוח של
כבוד ועל  -כן לא ריכזה סביבה את הנוער ואת ההמונים  ,אבל נשארה בידי ' נכבדים '

אשר ניסו ' להשפיע ' על  -ידי ויתורים נוספים ועל  -ידי קשרים אישיים עם אחדים מן
אנשי

המדינה  .לא ניסו אפילו להגן על איזו שהיא עמדה תרבותית או לאומית  .אם

.

מחו דרשו  ,ביקשו  ,הכל היה תמיד מכוון אך ורק לשטח הקיפוח הכלכלי  .ודווקא
בגלל זה השיגו מעט או לא השיגו כלום  .המצב החמיר והלך בייחוד אחרי התבססות
שלטון היטלר באירופה  ' .הקיצוניים ' בין הערבים נסו ' להעתיק ' בערבית עיראקית את
שיטת הנאצים .

מ 1935 -

היו כמה מקרים של התנפלויות מזויינות על ' קלובים ' יהודים

ועל עוברי  -דרך יהודים  .פחד נפל על יהדות עיראק ועוד יותר חשבו שאין תקוה כי אם
בביטול עצמי שלם  .מלחמת  -העולם השנייה מצאה את יהדות עיראק במצב התפוררות

2

' המורה '

כינויו של אהרן ששון  ,ממייסדי התנועה הציונית והאגודה לעברית

בתרצ " ז וחי בה עד פטירתו בשנת תשכ " ב .

בבגדאד  ,עלה

לא " י

ן
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ודמוראליזאציה מאקסימאלית  .נצחונות הגרמנים  ,תקוות הערבים על כיבוש גרמני
של המזרח זרעו גרעיני יאוש ביל

כולם  .אלה אשר יכלו לברוח ניסו להימלט

לארה " ב ,

.

להרדו  ,לאיים ההולנדיים  ,האחרים נשארו ללא תקוה למחר ללא מחשבה על איך
לעמוד נגד הזרם  ,אשר כאילו הרס את סכרי  -ההגנה האחרונים  ,אשר עמדו בין היהדות

העיראקית וכליונה הגמור  .עם מרד רשיד  -עאלי באו הדברים למשבר  .שבועות
המלחמה הקצרה נגד אנגליה הביאו פורענויות חדשות על

היהודים ,

אשר נאלצו

כעיראקים להשתתף בקרב  .יחד עם זה ראו בכל יהודי סוכן בריטי פוטנציאלי  ,המוכן
לבגוד ולמסור  ,ועל כן התייחסו אליו בחשדנות רבה  .באווירה המחושמלת של הימים
האלה כל ' תנועה ' של יהודי  ,עצם קיומה של קהילה גדולה ' זרה ' בעיר הבירה היו

עלולים לשמש ' פרובוקאציה '  . . .נשים יהודיות פחדו לצאת מבתיהן  ,גם גברים לא
יצאו בערבים  .על כן גדולה היתה השמחה כשנודע כי המורדים ברחו והאנגלים
עומדים להיכנס לעיר  .ודווקא אז  -כשכולם חשבו שעבר הזעם  -באה ההתקפה של

הפורעים  .דעה אחת לכל יהודי עיראק שאיתם דיברתי  :גם בבצרה ( מקום שבו היה רק
שוד ולא

קורבנות  -חיים )

.

.

וגם בבגדאד ( שבה נהרגו נאנסו נפצעו מאות יהודים ) היה

אפשר למנוע את הפרעות  ,לו הבריטים לא היו נשארים מן הצד  .ברם או לרגלי חוסר -
כוחות מספיקים ופחד הסתבכויות או לרגלי סיבות אחרות הבריטים לא התערבו ואחרי
בריחת המורדים השאירו את בצרה ואת בגדאד בידי ההמון והמשטרה או הצבא אשר

עזרו להמון בפעולתו  .אי  -התערבות זאת של האנגלים עשתה רושם קשה על

.

כמו שעשה עליהם רושם העדר כל עזרה  ,או כמעט כל עזרה מצד
בשעת

.6

המשבר  .בדידותם של יהודי עיראק נתגלתה אז בבהירות

היהודים ,

' ידידים ' ערבים

טראגית .

.

תעמולת ההרס הבלחי מרוסנת של העיתונות הערבית אשר הודרכה ונעזרה על -

ידי אנשי המופתי וסוכני המיניסטר הגרמני גרובה התכוונה אמנם תמיד להשמדת

יהודים  .מעשיה היום  -יומיים של הממשלה ובייחוד פעולתה מזמן המרד של רשיד
עאלי הכינו כאילו את הקהל היהודי והערבי גם יחד לסוף כזה  .ואף  -על  -פי  -כן רושם
המאורעות על היהודים היה כביר  ,כשל דבר חדש ובלחי צפוי מראש  .במשך יומיים
אלה של יוני

1941

נשבר חלום ההתבוללות הערבית ופסקה בלב היהודים האמונה שיש

אפשרות לחיות חיים נורמאליים בגלות עיראק  .רצון הבריחה גבר  .לולא היו סגורות

כל הדרכים  ,לו היתה אז נפתחת איזו שהיא דלת  ,היו מתפרצים אליה כל יהודי עיראק

,

גם אלה אשר האמינו והכריזו במשך שנים על נאמנותם העיראקית  .ולרבים  ,ביחוד
לנוער או לאלה אשר היו קשורים בעבר לתנועה עברית או ציונית  ,רמזה הארץ כפיתרון

שלם ויחידי  .היתה במשך חודשים מספר שעת כושר לפעולת  -עלייה בממדים גדולים .
למעשה עלו גם כן ובכוחות עצמיים  ,כמה מאות יהודים  .אבל היתה זאת תנועה ללא

הדרכה וללא סדר  ,אשר ניזונה רק מרצון הצלה ולא כוונה מתקוות גאולה  ,ועל כן באה

במהרה למשבר  .האסון הגדול היה שלא נמצאו אז כאן אנשי ארץ  -ישראל היודעים
לכוון ולארגן  .תנועת העלייה הספונטאנית  ,כמו תנועות ההגנה הספונטאניות  ,אשר
התארגנו מיד לאחרי הפרעות התנוונו לרגלי חוסר כוחות מנהלים  .יהדות עיראק לא
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ידעה להצמיח מתוכה אנשים המסוגלים לעמוד בראש ולכוון את ההמון ואת הנוער
אשר שאף למעשים נועזים ומצילים  ' .האינטליגנציה ' העיראקית אשר חלום חייה
נשבר בימי הפרעות לא מצאה עוז להוציא את המסקנות ולא ידעה לגלות את הכוחות
הנפשיים הדרושים כדי להתייצב בראש העם  .אמנם הם ' גמרו ' את חשבונותיהם עם
עיראק והחליטו ' לעזוב ' בהזדמנות הראשונה  .אבל אפילו אלה אשר חשבו בשביל

עלמם או משפחתם על עלייה לארץ  -ישראל  ,לא הבינו גם בשעה הזאת את החשיבות
של פעולה ציבורית יהודית מכוונת ושיטתית לפתרון שאלת יהודי עיראק  .כל שכן
שלא הבינו את ערך העבודה החינוכית כדי להכין את הדור הלא מוכן לתפקידים
חדשים  .ההמון והנוער נעזבו לנפשם ולחיפושים של ' דרך לעבור
באנו  ,באפריל

, 1942

גאולים '  .כשאנו

כבר נשכח הרושם הראשון של הפרעות  .היהודים ' הסתגלו '

למצב החדש אשר נוצר עם כניסת האנגלים ושבו ניתנה להם עוד הפעם אפשרות של
' תנועה ' חופשית אחרי חודשים של מעצר ופחד  .ברם היתה עדיין חזקה השאיפה

' לשינוי ' ולעתים גם לעלייה  .על  -כל  -פנים רוב הדור הצעיר ורבים מן הדור הישן
התייאשו לגמרי מן האפשרות להסתדר לאורך ימים כאן  ,אם גם היו עתה מוכנים

לדחות את הפתרון הראדיקאלי ' לאחר המלחמה ' כשהעולם ישקט  .היה כבר אל ברור

שהתנועה לארץ  -ישראל היא במזל ירידה  .אנו אמנם

חשבנו .

לפני בואנו

הנה ,

שבעיראק המונים מוכנים לעלייה בכל מחיר ותפקידנו יהיה רק לבוא  ,לארגן ולסדר
את העלייה  ,לכוון את צעדיה  .נוכחנו חיש מהר שהמצב הוא אחר  ,המעבר לארץ -

ישראל נעשה דווקא בזמן ההוא יותר קשה  .פסקו שיירות

' אגד ' וכו ' אשר עזרו בזמנם

לא במקצת לעליית יהודים  .נמצאו מעטים מוכנים להסתכן בדרכים בלי ביטחון
למפרע

להגיע  -לארץ .

במקום הרבים אשר עליהם חשבנו  .מצאנו בעיקר חוסר כל

חינוך ציוני וחלוצי  ,אשר יאפשר יצירת ' גרעינים ' להפעלה  .על  -כן החלטנו לעבוד
בעיקר בשלושה כיוונים

חלוצית בכל הדרכים

:

( א ) אירגון גרעינים להגנה עצמית ; ( ב ) אירגון וסידור עלייה

; (ג )

אירגון תנועת  -נוער ציונית וחלוצית  .בין הנוער המקומי

מצאנו כמה עוזרים נאמנים  ,אשר הקלו לנו בהרבה את מלאכתנו  .גם כמה

' בוגרים '

עזרו לנו  .ברם לא היה קיים כאן ' אקטיב ' מקומי בעל ניסיון ומסורת  -פעולה המסוגל

.

לעמוד בראש העבודה  .על כן היינו נאלצים לרכל כל החוטים בידינו ולעשות בעצמנו
כל העבודה או כמעט כל העבודה  .מיד הוברר לנו שאחת הפעולות החשובות ביותר
היא לימוד עברית ' גילינו ' ספרייה עברית אשר ' נגנזה ' ופתחנו אותה מחדש לחוג

קוראי עברית  .סידרנו עשרות קבוצות ללימוד עברית  ,היסטוריה יהודית  ,ציונות

וכו ' .

במשך הזמן הקצר אשר אנו נמצאים כאן ריכזנו סביבנו כ 500 -איש  ,אשר איתם אנו
קשורים באופן תמידי  ,מלבד רבים אחרים אשר ' נפגשנו ' כמה פעמים איתם  .רוב 500

האנשים הנ " ל הם תלמידים ותלמידות מבתי  -ספר תיכוניים  ,גם כמה סוחרים  ,עורכי -

דין

וכו ' קשורים

איתנו .

ראינו מן

ההתחלה חשיבות מיוחדת בכיבוש

הצעירה

היהודייה  ,אשר מצבה אם כי שונה ממצב אחיותיה המוסלמיות ( הסגורות עדיין

בכותלי הבית מבלי להנות מזכויות אלמנטאריות ביותר ) איננו כלל וכלל משביע רצון .
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עלה בידינו לסדר כמה קבוצות מיוחדות לצעירות ולפעמים הצלחנו לארגן גם קבוצות

מעורבות  .החלוצות הראשונות אשר אורגנו על  -ידינו כבר נמצאות בארץ  .עוד רבות
מתכוננות לעלות בצורות שונות ארצה  .בפעם הראשונה הצעירה היהודית המקומית
שמעה על חיים

אישית .

אחריות

חדשים ,

שונים מאלה אשר היו מנת  -גורלה עד היום  ,חיי

חיי עבודה

ועמל ,

חופש ,

חיים שיש בהם טעם ותקוה  .אם כי עצומים

המכשולים אשר עומדים לפני צעירה יהודית כאן עד שהיא תכבוש את עצמה להחלטה
חלוצית  .אם כי המעצורים הנפשיים והמעשיים חזקים מאוד  ,עלה בידינו בכמה מקרים
להתגבר עליהם ותקותנו שבחודשים הבאים מספר הצעירות המוכנות לעלייה חלוצית

ילך ויגדל  .כמו כן נעשתה פעולה רבה בשכבת העשירים והאינטליגנטים  ,כדי לקרב
אותם לרעיון הציוני ולפעולה היהודית  .יש לנו קשרים אמיצים עם רוב מורי בתי -
הספר העבריים  ,הן בצרפתית ואנגלית הן בערבית  ' .עוררנו ' כמה אנשים אשר פעם היו
מעוניינים

חדשים .

ואחרי  -כן ,

מתוך פחד או חוסר

טיפול ,

התרחקו ,

וניסינו לעניין אנשים

אשר עד עתה היו מנותקים לגמרי מציון ויהדות  .גם לחוגי הקהילה הגענו

וקשרנו קשרים חשובים  ,פרטיים אמנם ולא  -רשמיים  ,עם כמה מאנשיה המרכזיים .
כתוצאה מההתעוררות הכללית אשר מציינת את התקופה

הקהילה היתה נאלצת להסכים לפתיחת שעורים לעברית

הזאת ,

תחת לחץ

( לתנ " ך )

מלמטה ,

בכמה בתי  -ספר

אחרי שנים רבות של הזנחת לימוד זה  .קבוצה קטנה מתאמנת בהדרכת אחד מחברינו
על מנת ליצור ' קאדר ' של

טעמים

:

מדריכים להגנה מקומית  .צימצמנו את הפעולה הזאת משני

הרצון לשמור על סודיות וחוסר אמצעים לרכישת כלים ( מאנשים מקומיים

קשה להשיג אמצעים למטרה כלשהי  ,וכל שכן למטרה כזאת  ,מבלי לגרום

' תנועה '

מסוכנת  ,אשר הדיה יכולים להגיע עד השלטון בקלות )  .נסינו גם  -כן לעניין כמה
יהודים אמידים להשקיע מן הונם בארץ ויש אוזן קשבת להצעות כאלה  .למעשה הרבה
יהודים השקיעו בעבר וגם בשנים האחרונות סכומים גודלים בארץ  .אבל הפעולה
הזאת נעשתה בלי כל הדרכה ונלי כל כיוון לאומי  .דרשנו הצעות מן הארץ אבל לא

.

נענינו  ,עד עתה בצורה הדרושה  .יש מקום לטיפול נוסף בשטח זה על ידי איש מתאים
אשר יוכל לרכז סכומים ניכרים למטרות ציוניות פרודוקטיביות  .גם בשטח הקרנות יש
לחדש את הפעולה  .התחלנו התחלה צנועה בין הנוער לטובת

קק " ל ,

ואף  -על  -פי

שנתקלנו בכמה קשיים ( אי  -אפשר לתת קבלה ועל כן לעיתים קרובות קשה לקבל כסף

מאנשים אשר לא מכירים את המאסף באופן אישי ואינם סומכים על יושרו ) הפעולה

מתנהלת בסדר  .ברם יש לנסות עתה לאסוף תרומות לקרן  -היסוד בין העשירים על  -ידי
פעולה ישרה של איש נאמן  .על דרך הפעולה הזאת יש עוד לעמוד בהזדמנות אחרת
אבל ברור שהגיע הזמן לנסות  .בכל פעולתנו נעזרנו מאוד ( אם כי לא כמו שהיה

:

אפשר ,

לו היה קיים ארגון מתאים ) על  -ידי חיילים יהודים השוכנים בעיראק או העוברים את
עיראק  .עצם העובדה של קיום החייל היהודי היה לה ערך מכריע  .חייל יהודי העובר
ברחוב ומדבר עברית עם חבריו מרכז תמיד סביבו מספר יהודים  .הפגישה בין החיילים
והתושבים מביאה תמיד ברכה בי צמאים כאן רבים ( וגם הרחוקים ביותר ) לד " ש מן

ן
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הארץ שבה יהודים ' אינם מפחדים ' ומוכנים גם לעמוד על נפשם  .חשוב היה לו היינו
יכולים להדריר את החיל היהודי המגיע הנה  ,להסביר לו לאן הוא בא ואיך עליו
להתנהג  .בשטח זה היה חשוב לשתף פעולה עם הועד למען החייל ועם המפקדים
היהודים של יחידותינו  .כל שגיאה כאן עלולה להביא עלינו אסונות ויש לעשות את
הכל כדי למנוע משגיאות אשר סיבתן במקרה או בהזנחת הסברה מצדנו  .פרק
כשלעצמו היא הפגישה בין היהדות המקומית והיהודים בצבא הפולני  .היו פגישות

כאלה ( היוזם היה הרב הצבאי הפולני ) ולא תמיד היו לברכה  ,כי לא היתה בידי הפולנים
אינפורמאציה מתאימה על אנשי המקום  ,מנהגיהם  ,דרכיהם  .היה חשוב לו היו מפנים
מן הארץ אלינו בצורה מתאימה כמה מאנשינו בצבא  ,כדי שנוכל להיוועץ יחד על
דרכי הפגישות האלה  .עיראק נהפכה בזמן האחרון למרכז צבאי חשוב שבו עוברים
אלפים חיילים מכל הארצות וביניכם כמה יהודים  .ידוע לנו שהגנראל וילסון חשב על
סידור רב צבאי בשביל הכוחות האימפריאליים אשר תחת פקודתו  .היה חשוב לטפל
בעניין זה ולהשתדל שייבחר וייקבע מועמד מתאים .
.7

במכתב קודם למוסד שלנו עמדנו על הסיבות אשר גרמו בקיץ שעבר  ,למרות

ההתעוררות הכללית  ,להתאחרות קצב העלייה לארץ  ,כנגד תקוותנו והשערתנו באביב

שעבר ( אני מפנה אתכם למכתב

הנ " ל  ,שתוכלו להשיג בקלות במוסדנו  ,אם אתם

מעוניינים בניתוח מפורט  .כאן אעמוד רק באופן כללי על

הסיבות ) .

הגורמים

העיקריים לסטאביליזאציה ( אשר הביאה אותנו למסקנה שיש להתכונן כאן לפעולה
ארוכה

בנשימה

ארוכה )

הם

:

(א)

תעמולת הקומוניסטים .

(ב)

כישלון העלייה

העיראקית ' הספונטנית ' בארץ  ( .ג ) המצב הכלכלי בעיראק  .הקומוניזם הוא

' באופנה '

בעיראק בין ערבים ובין יהודים לרגלי הנצחונות הרוסיים  .הערבים רואים בו

' אלטרנאטיבה ' לנאציזם במלחמתם נגד אנגליה  ,אשר נשארת בשביל רבים ביניהם
האויב מספר א '  ( .אחדים פונים לארה " ב  ,כעוזר אפשרי בשחרור מן האפוטרופסות

האנגלית  .אבל הרושם של הכוח הרוסי הוא גדול יותר  ) .ליהודים הקומוניזם מופיע
כפתרון ' קל ' של שאלתם  .אחרי כישלון ההתבוללות הבורגנית אשר הסתיים בפרעות
יוני  .ההתבוללות האדומה מופיעה כאפשרות יחידה להימנע משינוי ראדיקאלי

בחיים ,

כמו שהעלייה לארץ דורשת  .משמעות הקומוניזם אצל רוב הצעירים האדומים
והסוחרים

' הבולשביקים ' ( ישנם רבים

כאלה )

איננו כלל וכלל אהדה למשטר

הסוציאלי המתגשם והולך ברוסיה המועצתית  ,כי אם התקוה שעם הנצחון של
הקומוניזם בעיראק תבוטלנה ההגבלות הנוכחיות לחופש תנועה והתפתחות לגבי

היהודים  ,והיסודי יוכל להנות ממלוא זכויות אזרח המדינה  .בסוף הקיץ היתה תקופה

שבה היו הקומוניסטים פעילים מאוד  .כשהרגישו בהתעוררות ציונית

בין הנוער ניסו

לעמוד נגדה  .אנו עשינו פעולת הסברה מקיפה בשטח זה  .בזמן האחרון הגל
הקומוניסטי כאילו שקע  .בכל זאת סכנת ההתבוללות האדומה היא רצינית  .ביחוד
בתנאי עיראק שבה הנוער היהודי תלוש מכל קשר חי עם העבר וההווה היהודי .
בינתיים כל החלשים  ,המפקפקים  ,מצאו להם משענת ' אידיאולוגית ' לדחות את עניין
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העלייה החלוצית הקשה

והמסוכנת  .העבודה הגופנית אין לה קסם ומשיכה כלפי צעיר
' עובדים ' ,

עיראקי  .כל איש ' נכבד ' מתרחק כאן כמדבר שפל מעבודה הכי קלה .
' פועלים ' הם

' קולים '  ,אנשים בשפל המדרגה  .על כן כשעלו אחרי הפרעות הצעירים

הראשונים ונוכחו שבארץ מנת  -גורלם היא עבודה קשה  ,התייאשו מהר  ,שבו לעיתים
קרובות הביתה [ כשדיבת ] הארץ בפיהם  ,כתבו מכתבים קשים  .ברור שגם מצדנו לא
היה טיפול מתאים בארץ  .יש להכין אנשים מיוחדים לקבלת עלייה זאת  .דבר כזה לא

נעשה עד עתה וגרם לאכזבות קשות  .צריכים להכין מקומות  -ריכוז מיוחדים  ,שבהם
פועלים אנשים היודעים את שפתם ואת נפשם של יהודי עיראק והיודעים איך לקלוט
אותם  .בינתיים הידיעות הרעות על אי  -הצלחת מספר ניכר של יהודי עיראק בארץ היה
גורם לשקיעת הרצון לעלייה בכל מחיר  .עובר כיום על עיראק גל ' פרוספריטי '  .כולם
מרוויחים ומרוויחים יפה  .על כן נשכחו בקלות  ,לפחות למראית  -עין  ,הצרות של ימי
הפרעות  ,והיהודים אינם ממהרים לעזוב את ' הפרה החולבת '  ,למרות יודעם  ,בעומק
נפשם ,

שעוד מעט עלולה היא לבעוט מחדש  . . .גם היהודים הכי טובים אינם

מסוגלים לוותר על ' רווח ' ממשי היום לשם הבטחת ' מחר ' הקשורה בקורבנות  .כל
הגורמים האלה הביאו לסטאביליזאציה  .אין עתה ואין לחודשים הקרובים לחכות
להתפרצות עלייה חלוצית לארץ  ,כמו שאפשר היה לקוות עוד אחרי הפרעות  .אבל
הביטחון הפנימי של יהודי עיראק עבר  .אבל רשמי הפרעות נחרתו עמוק עמוק בלב

.

כולם  .כעת על  -כן הזמן לפעולת הכנה  ,הדרכה  ,חינוך כדי שנהיה מוכנים לנצל עוד
הפעם הזדמנויות ( אשר בודאי תבואנה עם התמורה הראשונה במצב יהודי עיראק ) של
תקופות התלהבות ונכונות לעלייה בכל מחיר ובכל
.8

התנאים ) .

לפני חודשים מספר  ,כשהתחלנו לעבוד בעיראק  ,היתה זאת כאילו ארץ מעבר

לסמבטיון  ,אשר לא ידענו עליה והיא לא ידעה עלינו  .פרט למספר אנשים קטן  ,אשר
ביקרו בהזדמנויות שונות את

ארם  -נהריים ,

לא באו אנשי א " י לסביבה זאת בזמן

האחרון  -גם עיראקים מיעטו לבוא ארצה  .על  -כן היינו נאלצים לגשש

באפלה ,

לחפש לנו משענת לעבודה ראשונה בין אנשים אשר קשה היה לעמוד על טבעם ואשר
היו זרים לנו ולענייננו מכמה בחינות  .אנו התגברנו היום על הקשיים האלה  .אנו ' בני -
בית ' בבגדאד  .יודעים את אנשיה  ,על סגולותיהם ועל מגרעותיהם ו ' מתמצאים ' ביחסי
השכבות והקבוצות השונות  .כעת נוצרו התנאים לעבודה יותר מעמיקה

,

תכליתית .

פרודוקטיבית  .אם יכולנו להצליח בעבודת הכנה זאת  ,אשר מבטיחה את התנאים
לפעולה יותר מסודרת במשך החודשים הבאים

,

אם יכולנו בכלל להכנס לעבוד

בעיראק  ,זה היה הודות לעזרה נאמנה של אנשי ' סולל בונה ' אשר עובדים זה שנה
בעיראק ואיראן ועמדו לצידנו במשך כל זמן היותנו כאן  .בלעדי עזרת הנהלת סולל -

בונה לא היינו יכולים לבוא ולהישאר כאן  .בלי הבנת עובדי סולל  -בונה לא היינו
יכולים להצליח להישמר

' מהתנגשויות ' עם השלטונות

המקומיים  .ברם  ,לא ניצלנו כל

האפשרויות אשר היו וישנן בידינו  .לא הרחבנו את פעולתנו לערי  -השדה השונות

( נעשו התחלות במוצול וכרכוך  ,אבל אלה נשארו כלי המשך  .בזמן האחרון התחלנו

ן

תעודות על הפרעות

לעבוד

בבצרה ) .
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לעיתים קרובות לא יכולנו לנצל את כל האפשרויות אשר היו בידינו

מסיבת חוסר  -אמצעים  .עובדת קיום פלוגות סולל  -בונה

בעיראק ,

מעבר תמידי של

אנשי סולל  -בונה ואנשי  -צבא יהודים בעיראק  ,יצרו אפשרויות של הכנסת חומר עברי
וציוני למדינה זאת  ,אשר בה היה במשה שנים בלתי  -אפשרי להכניס עיתון או ספר

עברי או יהודי  .אנו התאמצנו בכל כוחותינו לנצל את האפשרויות האלה  ,כי ראינו

.

בקשר עם א " י ובידיעת א " י יסוד לכל עבודתנו בעתיד  .ברם נוצר מצב פאראדוקסאלי

במקצת  .אנו נשלחנו כאן על  -ידי המוסד שלנו לעבודה מסויימת עם תקציב מסויים .
כאן ,

כשנוכחנו שעלינו לעבוד

קודם כל  ,בעבודה ציונית כללית  ,ולהזדיין בחומר

מתאים לעבודה זאת  ,פנינו לשם עזרה למוסד שלנו  .נענינו במידה

המאקסימאלית .

אבל לא יכולנו  ,כמובן  ,לקבל את כל העזרה אשר היתה נחוצה  .דעתנו היא שיש עכשיו

לעשות הכל  ,במהירות  ,כדי לנצל את התקופה הזאת לפעולה ציונית גדולה כאן  .הדבר

אפשרי .

רק אם אמצעים ניכרים יעמדו לרשותנו לפעולה הזאת  ' .השקעות ' כאלה

.

תשתלמנה  ,בכל המובנים במשך הזמן  .אבל בינתיים נחוץ ' הון חוזר ' ( אשר לא נמצא

בידי המוסד שלנו ) כדי להתחילבעבודה  .ובלי הון חוזר כזה העבודות ההכרחיות ביותר
עלולות להידחות או להיות מוזנחות  .אנו דורשים ממחלקת האירגון והמחלקה
המדינית לקבוע לנו תקציב חודשי

)1( :

לאירגון פעולה ציונית כללית בין מבוגרים

( קניית ספרים  ,עיתונים וכו '  .הדפסת חומר במקום

ותנועת נוער המקומית .

( )3

לקידום הפעולה העברית .

על  -ידינו ועל  -ידי ידידינו המקומיים
במשך שנה היה מאפשר

וכו ' ) ; ( ) 2

.

( )4

לאירגון פעולת החלוץ

לעבודה פוליטית בין ערבים

לדעתנו סכום של

100

( מאה ) לא " י לחודש

' סידור עבודה פרודוקטיבי '  ,אם לקחת בחשבון שהמוסד

שלנו ימשיך לספק התקציב אשר קיבלנו עד עתה .
אני נאלץ להפסיק  ,כי אחרת לא אוכל לשלוח הפעם את מכתבי זה  .פעם אחרת
אוסיף ואסביר כמה נקודות אחרות וכמובן נהיה מוכנים לענות לכל השאלות אשר
תשאלו ממנו  .אבל תדעו לכם

:

עלינו לפעול מהר ,

מי יודע כמה זמן עוד נוכל לפעול

בתנאים ' הנוחים ' במובן יחסי שנתונים היום  .אל נגניה את ההזדמנות ההיסטורית הזאת

לעשות דבר  -מה למען היהדות היקרה הזאת  ,שהיתה מוזנחת על ידינו במשך

25

שנה

ן

נעשה עוד היום  ,פן מחר גם כן יהיה מאוחר .

.

אין לי אפילו זמן לעבור עוד הפעם על מכתבי זה אשר נכתב בהפסקות ובלי
אפשרות של ' ריכוז נפשי '  .אתכם הסליחה .

שלכם
אהוד
3 . 2 . 1943

