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פיענוח נמל חיפה
במדיניות הבריטית
: 1924 - 1906

,
שיס אסטיטמ ם

מבוא
עם תום מלחמת העולם הראשונה שלטה האימפריה הבריטית לראשונה בתולדותיה על רצף

.

טריטוריאלי שהשתרע מאגנו המזרחי של הים התיכון עד למפרץ הפרסי בנוסף ליצירתה של חגורת
הגנה יבשתית רחבה מצפון  -מזרח לתעלה אפשר המצב ההדש לבריטניה להכשיר נתיב תחבורה יבשתי
מאובטח בדרך להודו  ,שיוכל לגרוע מחשיבותה של התעלה ,

ולנצל את מאגרי הנפט במסופוטמיה .

שתי אפשרויות אלו היו כרוכות בבניית נמל מעבר אימפריאלי לחופי האגן המזרחי של הים התיכון ,

נמל שיהווה ראש גשר לנתיב החדש ומוצא לצינור הנפט ממסופוטמיה .
שתי שאלות מרכזיות עומדות לדיון במאמר זה  :מה היו השיקולים האימפריאליים שהניעו את
הבריטים לבחור במפרץ היפה כמקום המתאים לבניית נמל מעבר במזרה התיכון ? ומדוע עיכב לבסוף
משרד המושבות את תהילת

הבנייה ?

שנת

1906

נבחרה כנקודת מוצא כרונולוגית משום שבעקבות
1

משבר סאבה עלה אז מפרץ תיפה לראשונה כמרכיב בתכנון אסטרטגי בריטי לכיבוש המזרח התיכון ,

מאמר זה מבוסס

על עבודת

הגמר שכתבתי  ' ,מרכיבים אימפריאלים בגיבוש המדיניות הבריטית כלפי אפשרות פתוחו

של נמל חיפה בין השנים  , ' 1924 - 1906 :האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשק .
פרופ' אלון קדיש  ,ותודתי החמה נתונה לו .
1

העבודה נכתבה בהדרכתו של

משבר סאבה פרץ על רקע המתיחות ששררה בין הבריטים לתורכים בשאלת הריבונות בחצי האי סיני עוד משנות
השמונים של המאה התשע  -עשרה  .כבר בשנת  1892קבע מושל מצרים הלורד קרימר שעקב הצורך להבטיח עומק

.

אסטרטגי להגנת התעלה  ,קו הגבול הרצוי לבריטניה בסיני צריך לעבור בין רפיה לעקבה בשנת
קתדרה

89

 ,תשרי

תשפט

,

עמ '

154 - 127

1906

גברה

ץתדרה

יונתן פיין

12

~
ושנת

1924

נבחרה כנקודת סיום משום שבשנה זו הושלם שלב של קבלת ההלטות עקרוניות בגיבוש

המדיניות הבריטית בעניין הנמל .

2

החלק הראשון של המאמר שם דגש על ההתפתחות הכרונולוגית של המדיניות האימפריאלית  ,ודן בין
היתר בשאלת המיקום הרצוי לנמל מעבר אימפריאלי בריטי באגנו המזרחי של הים התיכון  ,והחלק השני

מתמקד בניתוח הבעיה התקציבית  ,שהייתה

מרכיב עיקרי בתהליך קבלת ההחלטות וקביעת המדיניות ,

ובתהליך איתור האתר הרצוי בארץ  -ישראל  ,וכל זאת על פי נושאי חתך ולאו דווקא בסדר כרונולוגי .
גיבוש המדיניות האימפריאלית לגבי בניית נמל מעבר בכל הקשור למיקומו המתאים ולפוטנציאל
האסטרטגי  -כלכלי שלו היה קשור למשא ומתן בין המעצמות על חלוקת אזורי השפעה ושליטה במזרח

התיכון  .מתחילת הדיונים לפני המלחמה ( ועדת מורלי ) ובמהלכה על רקע הסכם קונסטנטינופול ,
מסקנותיה של ועדת בנזן והסכם סייקם  -פיקו  ,בולטת דרישתם של הבריטים לכלול את מפרץ חיפה
באזור השפעתם במזרח התיכון בשל היותו ראש גשר להינטרלנד המסופוטמי ולמפרץ הפרסי  .עם
כיבוש הארץ נערכו דיונים אסטרטגיים ברמות שונות ( משרדי המלחמה  ,החוץ  ,האדמירלות
והאוויריה

)

כדי להגדיר את מעמדו של מפרץ חיפה ביחס לצינור נפט ולדרכי תחבורה עתידיים .

במקביל לדיון האסטרטגי האימפריאלי החלו להתנהל דיונים ראשוניים ברמה המקומית  ,תחילה
במסגרת הממשל הצבאי ואחר כך במסגרת הממשל האזרחי בראשות הנציב הבריטי

הרברט סמואל .

שני מכשולים עיקריים ניצבו בפני הבריטים  :מעמדו המשפטי הבין  -לאומי של המזרח התיכון כאזור
כבוש ומחסור

בתקציב ,

החלק השני של המאמר מנתח את תהליך קביעת המדיניות הבריטית ואת מערכת היחסים בין משרד

המושבות בלונדון  ,שהיה אחראי לארץ  -ישראל ושלט בתקציב ממשלתה  ,לבין

.

את נושא פיתוח הארץ בכלל והנמל בפרט בתקופה זו

( ) 1924 - 1920

סמואל  ,שביקש לקדם

התקיימו מגעים עקרים עם

חברות קבלניות פרטיות שערכו סקרי שטח ראשוניים  ,התנהל ויכוח לגבי קביעת האתר המתאים
לפיתוח נמל בארץ  -ישראל כשבמקביל מתנהל עימות מתמשך בין הנציב העליון למשרד המושבות

.

בכל הנוגע לקבלת תקציבים חשוב לציין שניתן ללמוד מחקר המקרה הזה רבות על קשייה הכלכליים
של האימפריה הבריטית באותה תקופה בכלל ועל מגבלותיה של מדיניות הפיתוח הקולוניאלית

בשנות התבססותו הראשונות של המערך המנדטורי בפרט .
השיקולים האימפריאליים
מפרץ חיפה כמרכיב בתכנון מבצעי בריטי לכיבוש המזרח התיכון ערב מלחמת העולם הראשונה
הרבע האחרון של המאה התשע  -עשרה עמד בסימנם של שני שינויים חשובים בגיבוש האסטרטגיה
הבריטית כלפי המזרח התיכון  :התמקדות בתעלת סואץ ובמצרים כבסיס אסטרטגי חשוב ושינוי
המתיחות על רקע התקדמות המסילה

.

החג ' אזית דרומה עם הכנסת מחלקה תורכית לסיני  ,הגיבו הבריטים בהכנסת

.

כוחותיהם  ,והתורכים נאלצו להכיר בדרישה הבריטית ראה :
2

עד שנת  1924הוכרעה שאלת

1880 ; 371 /6 [ / [ 2651 ; 371 /62 / 15797
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1924 - 1906

.

במדיניות החוץ כלפי האימפריה העות ' מאנית עד לשנות השמונים של המאה התשע  -עשרה עוצבה
מדיניות החוץ הבריטית כלפי המזרח התיכון בהשראת ממשלת הודו הקולוניאלית  ,שראתה במפרץ
הפרסי ובחופיה המזרחיים של ערב הסעודית חגורת הגנה אסטרטגית להודו בכלל ולאזור נמל בומביי

.

בפרט לשם כך אף נכרתה מערכת בריתות עם נסיכויות המפרץ  ,כשהמטרה העיקרית

הייתה להרתיע כל אויב פוטנציאלי שירצה לחדור להודו מצפון  ,דרך עיראק או אפגניסטן .
תפיסה אסטרטגית זו כונתה האסכולה המזרחית .
בשנות השמונים והתשעים של המאה התשע  -עשרה החלה להתגבש תפיסה חדשה שראתה
גם במצרים ובאזור התעלה בסיס אסטרטגי השוב במזרח התיכון  ,ובמיוחד תמכו בה משרד
ההוץ והלורד קיצ ' נר

) ( 1Gtchener

 .תפיסה זו כונתה האסכולה המערבית .

.

במקביל הל שינוי גדול במדיניות ההוץ הבריטית כלפי האימפריה העות ' מאנית עד שנות
השבעים של המאה התשע  -עשרה הייתה השמירה על שלמות האימפריה העות ' מאנית אבן
יסוד במדיניות האימפריאלית כלפי המזרח התיכון  ,אולם ככל שגברה בקרב מעצמות

אירופה ההכרה שימיה ספורים  ,גברה גם התחרות על תהומי שליטתה  .ערב קונגרס ברלין

קיבלה בריטניה את קפריסין  ,בשנת

1882

פלשה למצרים  ,בשנת

.

השתלטה על חצי האי סיני בנוסף השתלטה צרפת בשנת

תוניסיה  ,ואיטליה כבשה בשנים

1912 - 1911

את לוב

1830

-

1899

לכוויית  ,ובשנת

על אלג ' יריה ובשנת

ואיי הדאודקינז .

( ) 1878

1906

1881

על

3

כתוצאה מכך ההלה תורכיה מתקרבת לגרמניה  ,וזו ניסתה להתחרות בבריטים ובצרפתים בחדירה

.

לאזורי שליטה קולוניאליים פוטנציאליים שנותרו פנויים העזרה הגרמנית לתורכים באה לידי ביטוי
בחימוש הצבא ואימונו ובפיתוח רשת נרחבת של מסילות ברזל שקישרו את האימפריה העות ' מאנית

לאירופה .
לענייננו חשובה במיוחד המסילה החג ' אזית  ,שהגיעה בשנת

1906

עד מען בעבר הירדן המזרחי ,

באותה שנה הציע המהנדס הגרמני של המסילה היינריך אוגוסט מייסנר
למפרץ

עקבה .

4

) ( Meissner

לבנות מסעף

רעיון זה עורר חרדה גדולה במשרד המלתמה הבריטי  ,שחשש ממתקפה תורכית -

גרמנית משולבת לכיוון חצי האי סיני והתעלה ,

כשהכוחות יובלו לאזור על גבי המסילה החג ' אזית .

5

שתי שאלות עיקריות עמדו במרכז הדיונים במשרד המלחמה  :מנין צפויה לבוא המתקפה  ,והיכן יש

.

לבלום אותה בעקבות מעקב מודיעיני רצוף אחר התקדמות המסילה  ,נודע לבריטים שהמסעף
לעקבה יוזנח עקב מגבלות תקציב  ,ולכן יעדיפו המפקדים הגרמנים והתורכים להשתמש במסעף

המסילה שבין דרעא לחיפה ולהתקדם משם לאורך מישור החוף לכיוון התעלה .
3

להרחבה במדיניות החוץ הבריטית כלפי האימפריה העות ' מאנית ראה :

6

towards the Ottoman

~

Empire, London 1983
4

מייסנר

( ) 1940 - 1862

רכש ניסיון רב בבניית מסילות ברזל עבור התורכים בבולגריה הדרומית  ,באנטוליה ,

.

מונה להיות ראש הוועדה הטכנית של המסילה החג ' אזית  .ראה  :פ ' פיק  ' ,מייסנר

בתראקיה ובמקדוניה בשנת

1900

עמ '

. 129 - 102

על הסכנה הגרמנית ראה  :תזכיר מאת ג ' ון פרנץ ' אל המועצה לבטחון האימפריה

Defence

פחה  :חלוץ הרכבות בארץ ישראל ושכנותיה '  ,קתדרה ,
5

, ) - C.I .D
6

)

,

01ע Heller, British

,

16

ביולי , 1906

תזכיר משרד המלחמה ,

4

,

20 , ] 48 4/ 2 848ע

במאי , 1906

10

,

0 106/42 /] . 3 / 131
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ן 20 ,ק

)

:
Committee

לירד הרשיו

קיצ ' נר

יונתן פיין

ץתדרה 130

לבירור העניין באופן יסודי הוקמה בשנת
ג ' ון מורלי

) ( Morley

1907

תת ועדה בראשותו של תת שר החוץ לענייני הודו

.

והוטל עליה להמליץ על אתר נחיתה מתאים לבלימת המתקפה הצפויה לאתר

שנבדקו מספר אתרים בחוף הסורי  -הלבנוני  ,כמו מפרץ אלכסנדרטה  ,נמל אלמינה בטריפולי ונמל

.

ביירות  ,המליצה תת הוועדה על מפרץ חיפה כאתר הנהתה אידאלי בעוד ששלושת האתרים האחרים
נפסלו בגלל מגבלות טופוגרפיות ודרכי גישה  ,אפשרו מפרץ חיפה וקו המסילה לדרעא מעבר נוח
בין חומת ההר לפנים הארץ לשם בלימת הכוח התוקף וניתוק עורק התחבורה הלוגיסטי העיקרי שלו ,
המסילה

התג ' אזית .

7

ישיבת קבינט חשובה בעניין זה נערכה

ב 10 -

ביולי

. 1910

אולם עד פרוץ

8

המלהמה נותרו כל ההצעות בגדר תכניות לשעת הירום בלבד  ,מה עוד שבמהלך המלתמה עצמה חלו

כפי שנראה שינויים רבים .
מפרץ חיפה במשא ומתן בין המעצמות להגדרת אזור שליטה בריטי במזרח התיכון :

בין ועדת בנזן להסכם סייקס  -פיקו
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה לא הייתה לבריטים תפיסה ברורה באשר להגדרת אזור השליטה

.

הרצוי להם במזרה התיכון דיונים שונים בעניין זה נערכו במקביל באדמירלות ובמשרד המלחמה
מהד גיסא

ובמשרד החוץ מאידך גימא .
בינואר

1915

הציע לורד הימייה פישר

להנחית כוח בריטי במפרץ אלכסנדרטה

) ( Fisher

משום שראה בנקודה זו קרש קפיצה נות לשדות הנפט במערב עיראק ,

בעוד שהלורד

.

קיצ ' נר הציע לנהות במפרץ חיפה מאותה סיבה המטה הכללי הבריטי תמך בהנחתת כוחות

על חופי ארץ  -ישראל ופסל הנחתה בנמלי אלכסנדרטה  ,טריפולי וביירות בטענה שאתרים
אלו

רחוקים מהיעדים הרצויים לבריטניה באזור .

9

מה אם כן היו היעדים

הרצויים ?

בעוד שהצרפתים והרוסים הגדירו היטב את האינטרסים האסטרטגיים שלהם באזור ( רוסיה

באזור המצרים וקונסטנטינופול וצרפת בסוריה ובלוונט ) נותרה העמדה הבריטית בהסכם

קונסטנטינופול ( אפריל

) 1915

המקומות הקדושים לאסלאם .
עיד הימיית
ג ' ון פישר

( זג) 19

עמומה והתמקדה בדרישה כללית לכבד את עצמאותם של

10

מתוצאה מכך יזם משרד החוץ הקמת תת ועדה בראשותו של שגריר בריטניה באוסטריה מוריס דה
בנזן

8

(

(ע ) שמתפקידה היה להמליץ על גבולות אזור השליטה הבריטי הרצוי במזרח התיכון

.

אם בריטניה תנצח במלחמה בנוסף לדה בנזן צורפו לוועדה מומחה משרד המלחמה למזרה התיכון

מרק סייקם )  , ( Sykesאדמירל ממשרד הימייה ונציג של ממשלת הודו  .הוועדה קיימה שלוש  -עשרה
7

תזכיר משרד המלחמה הבריטי

8

פרוטוקול ישיבת הקבינט ,

9

ראה

10

, ' Scheme for

'  Haifaחס

ביולי , 1910

1906

נאין תאריך מדויק ] ,

106/42/] . 3/ 1413

wo

PRO ,

4107נPRO , CAB 2 /2 /

תזכיר משרד המלחמה הדן באתרי נחיתה שונים באגן המזרחי של הים התיכון ,

1

בינואר wo , 1915

PRO ,

106/ 15691
10

.

מדובר בהסכם סודי ראשון מתוך ארבעה בין מדינות ההסכמה לחלוקת האימפריה העות ' מאנית שר החוץ של
רוסיה סרניי דמיטרביץ ' סזונוב קיים מגעיב דיפלומטיים עם ממשלות צרפת ובריטניה דרך נציגיהן במוסקווה
במשך חמישה שבועות מן
7- 12

 .קק

ה 4-

במרס עד

ה 10 -

באפריל

1915

.

,

.

אין מדובר במסמך אחד אלא בהחלפת איגרות ראה :

 the Near East 1535- 1956 , 11 , New York 1956 ,ח ] . 1 . Hurewitz , Diplomacy

פיתוח גמל חיפה במדיניות הבריטית

פגישות בין

ה 12 -

באפריל

במאי

ל 28 -

1915

1924 - 1906

והגישה את מסקנותיה הסופיות ביוני באותה

שנה ,

11

הוועדה ציינה את יתרונותיו של נמל אלכסנדרטה  ,אך יחד עם זאת הדגישה שבמקרה של השתלטות

.

בריטית על הנמל  ,לא ניתן יהיה לדהות דרישה צרפתית להשתלט על דרום סוריה כתוצאה מכך

תיווצר שליטה צרפתית בקו מסילה אפשרי שיקשר את אלכסנדרטה למסילה הבגדאדית במזרח  ,מצב

.

הנוגד אינטרסים בריטיים בסיסיים ביותר באזור ערב כמו כן הדגישה הוועדה כי להערכתה לא יאותו

.

הצרפתים לחלק את אזור ההשפעה שלהם לשניים לעומת זאת ייחסה הוועדה חשיבות אסטרטגית

עליונה לשליטה בריטית ישירה על קו מסילה אפשרי בין חיפה לדרעא  ,כאשר מתדמור ( פלמירה

)

תמשיך המסילה לנקודה כלשהי על הפרת  ,כנראה אבו קמל  ,ומשם לבגדאד .
לסיכום המלצותיה הדגישה הוועדה שאזור השליטה הבריטי המיועד במזרה התיכון צריך לכלול את
כל מערכת הנמלים

והרכבות שניתן יהיה לפתח דרומית לקו חיפה  -דמשק  -תדמור  -םינג ' ר  -רואנדיז .

פירושו של דבר היה שבריטניה תשאף לחבר את הולאיתים של בצרה  ,בגדאד והלק גדול ממוצול
בעזרת מסילה לנמל מוצא במפרץ חיפה ( 12ההנחה הייתה שהאיטלקים ירצו להקים בסיס ימי במרמריס

והצרפתים באלכסנדרטה  ,וחיפה אם כן תספק את צרכיו של הצי הבריטי .
)

הן ועדת מורלי והן ועדת בנזן ראו את הקשר שבין היתרונות הצבאיים של נחיתה במפרץ חיפה
במסגרת מבצעית במהלך מלהמה לבין הפוטנציאל הגלום בו כנמל מעבר אימפריאלי בזמן

שלום .

יתרונות גאוגרפיים ונגישות תהבורתית למסילה ההג ' אזית  ,שיכלו לסייע לניתוק קווי האספקה
התורכיים והגרמניים  ,אפשרו גם נתיב תחבורה יבשתי בין אגנו המזרחי של הים התיכון  ,עם נמל

.

מוצא בחיפה  ,לעורף הכלכלי העיראקי וההודי כמו כן יש לציין שלמרות המחלוקות השונות בין
מקבלי ההחלטות הבריטים  ,דבקו גורמים מקצועיים במטכ " ל הבריטי במפרץ חיפה לא רק משיקולים
טקטיים אלא גם מתוך ראייה אסטרטגית רהבה של תחום השליטה הבריטית

בעתיד .

תפיסה אסטרטגית זו גובשה בוועדת בנזן ובאה לידי ביטוי מדיני מלא בהסכם סייקס  -פיקו

. ( Picot
' . 1916

הטיוטה הראשונה של ההסכם נחתמה כבר ב  3 -בינואר  , 1916והגרסה הסופית -
1

( Sykes -

ב 25 -

במאי

הסכם זה קבע שתוקם במזרח התיכון מדינה ערבית או פדרציה של מדינות ערביות שתוכר

על ידי בריטניה וצרפת והיא תחולק לשני אזורי שליטה שסמכות הייעוץ המדיני והפיתות הכלכלי

.

בהם תהיה בידי בריטניה וצרפת האזור הצרפתי סומן כאזור ג ,וכלל את לבנון  ,חופי סוריה  ,קליקיה
והרי הטאורוס  ,והאזור הבריטי סומן כאזור

.

שבארץ  -ישראל למעשה נועד אזור

8

8

וכלל את דרום עיראק  ,עבר הירדן המזרחי ומפרץ היפה

לשמש כראש גשר אסטרטגי לתחבורה אימפריאלית צבאית

ואזרחית בין מצרים לעיראק ומשם להודו .
במסגרת ההסכם נערכה הבחנה בין אזורים שינוהלו באופן ישיר על ידי שתי המעצמות לבין אזורים

.

שיהיו תחת חסות המדינה הערבית או תחת מנהל בין  -לאומי צרפת הסכימה שהערים חלב  ,המאה ,

ביוני , 1915

11

דוח הוועדה ,

12

שם .

13

על המשא ומתן בין הבריטים לצרפתים על חלוקת המזרח התיכון במסגרת הסכם סייקם  -פיקו ראה :
42

.ק

30

PRO , CAB 27/ 1 / 738

Middle East 1914 - 1920 , London 1969 ,

.

Britain, France and

Nevakivi ,

1.

ץתדרה 132

צנתן פיין

חומץ  ,ודמשק יהיו בידי המדינה הערבית העתידה לקום  ,בעוד שבריטניה הסכימה שבארץ  -ישראל ,
כולל ירושלים ולהוציא מפרץ היפה והנגב  ,יוקם מנהל בין  -לאומי שפרטיו יסוכמו עם רוסיה  ,שאר

.

בעלות הברית והשריף ממכה סעיף

10

בהסכם קבע ששתי המעצמות לא תענקנה למעצמה שלישית

.

את הזכות להקים בסיסים ימיים לאורך חופי המזרח התיכון כמו כן הוחלט שבריטניה תקבל שליטה

בלעדית על קו המסילה חיפה  -דרעא .

ככל שהתקרבה המלחמה לסיומה נוצרו עובדות חדשות בשטח שחייבו שינוי בהגדרת אזורי השליטה .
בעקבות השתלטות הצבא הבריטי על שדות הנפט במוצול נערך משא ומתן נוסף בין הבריטים

לצרפתים  ,והצרפתים הסכימו לוותר על שדות הנפט לטובת בריטניה  .אף על פי שהסכמי הקבע

הסופיים במזרח התיכון לא גובשו סופית עד הסכם לוזאן בשנת  , 1923השלימה בריטניה בסוף המלחמה
את השתלטותה על רצף טריטוריאלי מן האגן המזרחי של הים התיכון עד למפרץ

הפרסי .

במקביל למשא ומתן עם צרפת הצליחו מדינות ההסכמה לצרף אליהן את האיטלקים תמורת הבטחת

.

מאחזים טריטוריאליים בדרום תורכיה  ,באיי הדאודקינז בים האגאי ובחלקים מאוסטריה אף על פי
שהדברים סוכמו בהסכם לונדון באפריל  , 1915דרשו האיטלקים דיון מחודש  ,לאחר שנודע להם על
הסכם סייקס  -פיקו  ,שלא שותפו בו  .בהסכם החדש שנחתם בסנט ז ' אן דה מורין שבשווייץ בשנת

1917

אושרו מחדש חלק מן ההבטחות שניתנו בהסכם לונדון  ,ובמיוחד המאחזים בדרום תורכיה  .כמו כן

חיפה במדיניות הבריטית

דיון שיתקיים על

הובטח לאיטלקים שימוש חופשי בנמלי אלכסנדרטה  ,עכו וחיפה ומעמד שווה בכל

בעיות שיט בים האדום .

14

עם תום המלהמה היפשו הבריטים דרך לנשל את האיטלקים מכל אחיזה באגן המזרחי

סעיף

8

1924 - 1906

 133קתדרה

של הים התיכון .
הסופיים כפי

בהסכם סנט ז ' אן דה מורין קבע שאם אחת המעצמות תצא נפגעת מן ההסדרים

של הים

שיגובשו בוועידת שלום  ,יחייב כל שינוי בשטה התחשבות במאזן הכוהות הימי באגן המזרחי
רוסיה איבדה
התיכון בעת אישור ההסכם התנו הבריטים את תמיכתם בסעיף זה בתמיכה רוסית אך

.

.

עניין בחלוקת האימפריה העות ' מאנית לאחר מהפכת אוקטובר  , 1917ובריטניה ניצלה
להוציא את האיטלקים מהסדרי החלוקה באזור בכלל ובדרום תורכיה בפרט
אינה כלולה במושג הגאוגרפי המזרה

התיכון .

15

עובדה זו כדי

_ . .יאתר שהוחלט כי היא

מדיניות זו היוותה עילא למתיחות בין איטליה

לבריטניה ; איטליה תבעה באותה שעה לקבל העדפה בהשקעות פיתוח באזורי מנדט מסוג ג
איטלקיות לחצו

14

15

לקהת חלק בבניית נמל חיפה כפי שנראה בהמשך .

שם  ,עמ '  , 54הערה
1975

 ,וחברות

[ תסנת ] 0ן

. 13

 ].ש
על מדיניות החוץ האיטלקית ראה :

Lowe

c.T .

Mazari , The Italian Foreign Policy

 ,קנ1870- 19

מומחה מטעם אגף

להבנת הבעיה האיטלקית מנקודת ראות בריטית ראה דוח פנימי של משרד החוץ שהוכן על ידי
המודיעין הבריטי במשרד  ,ארנולד טוינבי  3 ,בנובמבר , 1918

PRO , FO 37 [ /3385/ 190499/ 747

יינתן פיין

ץתדרה 134

במלים חלופיים לחיפה והסיבות לפסילתם  :שאלת המיקום
לקראת סוף המלחמה החלו יזמים פרטיים וגורמים שונים להציע אתרי פיתוח פוטנציאליים לנמל
בריטי באגן המזרחי של הים התיכון מדרום תורכיה ועד לחופי מצרים  ,רובם נפסלו משום שהיו
מיועדים לאזורי שליטה של מעצמות ההסכמה  ,ואחרים בגלל נחיתות טופוגרפית ומיקום גאוגרפי

בעייתי .
נמל מרמריס בולאית סמירנה באסיה הקטנה נפסל באוקטובר

1918

על ידי שר המושבות לאופולד

אמרי )  (Ameryמשום שהיה באזור שמיועד היה להיות בתחום השליטה האיטלקי  ,בעוד שנמלי
אלכסנדרטה  ,טריפולי וביירות נפסלו על ידי תת שר החוץ איירה קרו
צרפתית ,

היה להיות בשליטה

) ( Crow

כי היו באזור שאמור

16

נמל עקבה זכה להתייחסות מסוימת לאחר שלורנס קבע את מפקדתו בעיר בשנים

1917 - 1916

והצי

.

הבריטי פרק ציוד ומזון בנמל עד תום המלחמה במהלך תקופת המנדט נבדק הפוטנציאל של הנמל
הן על ידי ועדת פיל בשנת

הן בשנת

1937

1946

אך הבדיקות לא הובילו לפעילות פיתוח .

17

פיתוח מחצבי הפוספטים ברוסיפה וסלילת הכביש מען  -עקבה החליטה ממשלת ירדן בשנת

לפתח את הנמל.
ב 26 -

באפריל

רק עם
1953

18

1918

שלח קצין הקישור הבריטי לוועד הצירים ויליאם אורמסבי  -גור

למרק סייקס דוח על אפשרויות הפיתוח של ארץ  -ישראל .

Gore

( Ormsby

19

בין היתר המליץ לפתח את נמל קנטרה כנמל מוצא לארץ  -ישראל  ,אם כי הדגיש ששום החלטה

.

עקרונית עדיין לא התקבלה  ,וישנה אפשרות לפתח נמל בחופי הארץ את נמלי יפו ועזה פסל על
הסף בגלל תנאי שינוע וטופוגרפיה גרועים  ,ולעומת זאת הדגיש את יתרונותיו האימפריאליים של

מפרץ חיפה בגלל יכולתו לשרת את ההינטרלנד המסופוטמי  -ההודי .

16

20

על הצעה לפיתוח נמל מרמריס ראה  :תזכיר של ויליאם קרוזוול ( מיסיונר בריטי ששהה בסמירנה
החוץ הבריטי ,

1918

385/ 192190/747

י5

.

( אין תאריך מדויק )  ,שם וראה תשובתו השלילית של אמרי  ,אוקטובר

.

FO 371

PRO

.

1918

30

שנה ) למשרד

( אין תאריך מדויק ) ,

הצעה לפיתוח נמל אלכסנדרטה על ידי חברות בריטיות ,

' 1 Commercial

~

 , Consideration of Mesopotamia with169823נדונה במשרד החוץ הבריטי
Particular
/ 169823
Reference
 10ראה :
, 1918
South
באוקטובר
" Wal
 , PRO , FO 371 /338וראה שם גם תשובתו השלילית של תת שר החוץ
קרו המאבק על נמל ביירות נמשך עד ~
לפינוי הבריטי בנובמבר  . 1919בהקשר זה האשימו הצרפתים את אלנבי

ב 9-

(

.

.

שהוא עשה הכל כדי לעכב את הפינוי קטע מהעיתון  .הצרפתי ' תומניטה ' מן
החוץ הבריטי ראה :

PRO , 10 371 /3399/ 194869/29720

17

על פיתוח מפרץ עקבה בתקופת המנדט ראה :

18

על נמל עקבה ראה  . :ם ש
[Chichesterl

,

"

19

ts

חוטא , 5 . 8 .
Change: Technolo y, Industry and efelopmentS

De

,

~ם
:

.

yut

2.

& Stern
Sea
:
45 . ( ,ש ) 8ח1% 1א

~

~
( ) 1965 - 1885

.

857נ PRO , ) 0 537/

o( Geopolitically L
. ocated Ports

 . 243ק 1984 ,

אורמסבי  -גוך

ה 30 -

ביולי

1919

שתורגם עבור משרד

.

נמנה בימי מלחמת העולם הראשונה עם קציני המשרד הערבי בקהיר לקראת סוף

.

המלחמה מונה קצין קישור בין הגנרל קלייטון לוועד הצירים הציוני הוא נהג לדווה על נטיות אנטי ציוניות של

.

אנשי הממשל הצבאי בשנים
20

1938 - 1936

הדוח של אורמסבי  -גור למשרד החוץ ,

26

כיהן

כשר המושבות .

באפריל , 1918

371 /3395/ ( 00176/ 18053

סע

PRO ,

פיתוח נמל היפה במדיניות הבריטית

כ13

1924 - 1906

פוטנציאל מאגר הנפט במערב עיראק וקו חיפה  -בגדאד
במהלר המאה התשע  -עשרה הדגישו מהנדסים בריטים שונים את היתרון האימפריאלי

שיצמח לבריטניה

מחיבור האגן המזרחי של הים התיכון לעמק הפרת בעיראק בעזרת מסילה שתמשיך משם לבצרה
בשטח 21
שלחופי המפרץ הפרסי ההצעות בעניין זה נדחו בגלל קשיי תקציב והעדר שליטה ישירה

.

.

עם השלמת כיבושן של ארץ  -ישראל ומסופוטמיה בשנת

יותר .

ב 14 -

בנובמבר

1919

1918

הועלה הרעיון מהדש וזכה ליחם מעשי

הורה משרד המלהמה הבריטי למפקדות הצבא בקהיר ובבגדאד לבצע סקר

מקדים לקביעת תוואי תחבורה יבשתי שיאפשר הנחת מסילת ברזל וצינור נפט בין מפרץ היפה

.

למערב עיראק  22הכוונה הייתה להוציא לדרך שתי קבוצות סוקרים זו לקראת זו בליווי צמוד של
) יצאה מחיפה
מטוסי סיור עקב קשיים בצד העיראקי ( בייהוד השש משבטים עוינים לאורך הדרך
 23משרד החוץ
קבוצת סקר בראשות המהנדס  -הסייר  ,פרנסים סטיואהט ניוקאמב ) kewcombe

.

הבריטי נתן את ברכתו לסקר משום שלא הייתה כל סכנה להתנגשות עם זיכיונות זרים לאורך התוואי

.

שאמורים היו לעבור בו קו צינור הנפט והמסילה ניוקאמב יצא לדרכו במחצית השנייה של תודש
דצמבר

1919

ומסר את ממצאיו

ב 7-

בינואר

1920

.

הומלץ על שני תוואים אפשריים  ,שניהם יצאו

ממפרק מזרחה  ,והתוואי הדרומי בין השניים נחשב עדיף בגלל סמיכותו למקורות מים מתוקים

ויתרונות טופוגרפיים  .הבעיה ההנדסית העיקרית בתוואי המוצע הייתה כיצד להבר את המסילה

.
למסקנה שהתוואי העדיף הוא  :בית שאן  -עמק הירדן  -ואדי זרקא  -קאליל  -אזרקא או מפיק .

התג ' אזית לעמק הירדן במסילה חדשה מתוך ארבע אפשרויות שנבדקו הגיע הצוות של ניוקאמב

בשנים הבאות יצאו סוקרים נוספים מארץ  -ישראל  :ד " ה הלסופ
בשנת  , 1920פ " ה טיילור

) ( Taylor

( Helsope

מחיל ההנדסה המלכותי

מרשות הרכבות של ארץ  -ישראל בשנת

 ,רנדל וטריטון
לבסוף את נמל חיפה ,
"
במקביל יצאו שתי קבוצות סקר מעיראק ההשובה מביניהן הייתה זו
' פלמר

'

)

Tritton

Palmer, Rendel

;

(

1927

בשנת

וההברה שבנתה

. 1931

.

1922

25

של המייג ' ור הולט

מחברת הרכבות העיראקית מסקנותיו פורסמו בדוה שחיבר ביולי  , 1920ובדוה מן ה -
שכותרתו

24

' 0 Haifaן  Proposed Trans-Desert Railway from Baghdadת' Notes 0

15

)

( ז01א

בפברואר

.

לסיכום החלק הראשון של המאמר ניתן לציין המישה שיקולים אימפריאליים להכללת מפרץ חיפה
באזור השליטה הבריטי המיועד במזרח התיכון :

21

על ההצעות השונות ראה  :א ' אילת  ,בריטניה ונתיביה להודו  :תכניות בריטיות לקשר את הים התיכון והמפרץ
הפרסי על ידי שרות אניות קיטור בנהר פרת ומסילת ברזל בעמק הפרת בין השנים

בנובמבר , 1914

- 1834

 , 1872ירושלים תשל " א .

22

משרד המלחמה אל מפקדות היל המשלוח המצרי והמסופוטמי ,

23

ניוקאמב (  , ) 1956 - 1878בוגר האקדמיה הצבאית בוולויץ ' )  , ( Woolwichהחל את שירותו בדרום אפריקה  ,ובשנים
1911 - 1900

14

PRO, FO 371 /4231 / 152765/ 102161

שירת במצרים  .במלחמת העולם הראשונה נלחם בצרפת  ,בגאליפולי

.

הסיירים והסוקרים הטובים ביותר של הצבא הבריטי באזור בשנים

.

1929 - 1920

ובחג ' אז .

הוא נחשב לאחד

היה המהנדס הצבאי הראשי במלטה

וגילה עניין רב במזרח התיכון הוא נטל הלק פעיל ביותר במשא ומתן עם הצרפתים לקביעת גבולה הצפוני של

ארץ  -ישראל .

בינואר , 1920

,

24

ניוקאמב למשרד המלהמה ,

25

הסקר המקיף לקביעת תוואי קו צינור הנפט וקו המסילה בין בגדאד לחיפה שפורסם בידי הברת ' פלמר  ,רנדל

7

PRO , FO 371 /4231 168414/ 102161

וטריטון ' כלל גם את מפות הסקר של ניוקאמב והלסופ  .ראה :

Railway Survey ' , London 1931

' The Haifa-Baghdad
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א  .ראיית המפרץ כראש גשר אסטרטגי לשליטה על רצף טריטוריאלי מן האגן המזרחי של הים התיכון
עד למפרץ הפרסי ,

גשר יבשתי המקצר את הדרך להודו יותר מהתעלה .
.

ב  ,האפשרות להקים במפרץ חיפה נמל מוצא לקו צינור הנפט מעיראק חשוב לזכור שבשנות

העשרים עדיין לא נתגלו אוצרות הנפט במעודיה ובכוויית  ,ועיראק הייתה מקור נפט ראשי במזרח

.

התיכון להוציא את איראן בשנת

1927

התגלה נפט בכירכום במערב עיראק  ,עובדה שתרמה רבות

לתחילת עבודות הפיתוח בנמל חיפה .

.

ג האפשרות לבנות במפרץ נמל מעבר לתנועת סחורות  ,נוסעים וצבא בין הים התיכון להינטרלנד

המסופוטמי  -ההודי ( בין אם על גבי מסילה או בכביש בין חיפה לבגדאד ומשם

לבצרה .
)

.

.

ד יתרונות טופוגרפיים בולטים של מפרץ חיפה על פני אתרי נמל חלופיים באזור המפרץ שירת
את האינטרס האסטרטגי והכלכלי הבריטי בקישור הים התיכון למפרץ הפרסי טוב יותר מנמלים
צפוניים יותר כמו אלכסנדרטה או ביירות ומנמלים דרומיים כמו פורט סעיד  ,הן בגלל המעבר

הנוה בין ההרים לפנים הארץ על גבי המסילה לדרעא הן בגלל תנאיו הטבעיים של המפרץ .
ה  .היותו של המפרץ אתר הנחתה אידאלי לכוחות צבא .
גיבוש המדיניות הבריטית ותהליך קבלת ההחלטות למתן אישור בנייה
בעיות יסוד
כדי להבין את תהליך קבלת ההחלטות בעניין הקמת נמל חיפה יש להצביע על הגורמים השונים שהיו
מעורבים בתהליך ועל האינטרסים השונים שכל אחד מהם ייצג בתוך מערכת הממשל הבריטית

ובמנהל הבריטי .
עד שנת

1921

קהיר ( מרס

התנהלו ענייני המזרח התיכון באימפריה על ידי משרדי המלחמה והחוץ  ,ולאחר ועידת

) 1921

רוכז הטיפול במזרח התיכון במשרד

המושבות .

26

במשרד החוץ הודגשה ראייה

כוללת של המזרח התיכון במסגרת הגדרת תחום שליטה בריטי באזור  ,תוך התחשבות באינטרסים

.

של מעצמות מתחרות  ,בעיקר צרפת בטיפול של משרד המלחמה בענייני המזרח התיכון יש להבחין

.

בין עמדות מקצועיות שונות של האדמירלות  ,האווירייה והמטה הכללי בתקופה שבה היה משרד

המושבות אחראי למזרח התיכון יש לבחון לעומק את הבדלי הגישה בין ממשלת ארץ  -ישראל

.

והאינטרסים שלה בפיתוח הארץ לבין גישת מחלקת המזרח התיכון במשרד המושבות בלונדון ובכל

מקרה יש להבדיל בין הגורמים הללו ולא לראותם כמקשה אחת .
יש לציין שתי בעיות יסוד שהשפיעו על כל תהליך קבלת ההחלטות בשנים  , 1924 - 1917ושחייבו

התייחסות של כל הגורמים שהוזכרו  :מעמדו המשפטי הבין  -לאומי של המזרח התיכון ובעיית המימון .
26

ועידת קהיר נערכה מן

ה 12 -

עד

ה 24 -

במרם

. 1921

.

במידה רבה הייתה זו תשובתו של ראש הממשלה לויד ג ' ורג '

לדרישתה של האופוזיציה לסגת מן המזרח התיכון מארגן הוועידה והיוזם הראשי שלה היה שר המושבות החדש

.

וינסטון צ ' רצ ' יל  .בין היתר הוחלט בוועידה זו להפריד את עבר הירדן המזרחי מארץ  -ישראל ראה :
1959

,

זסץ Tension, New

,

State 0

ג

fordan :

8 . Shwadran ,
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במהלך כיבוש המזרה התיכון הקימה בריטניה ממשל צבאי בעיראק  ,בעבר הירדן

ובארץ  -ישראל .

ממשל זה פעל בכפיפות לחוקי המלחמה הבין  -לאומית שחייבו את הצד הכובש שלא לשנות את המצב
שהיה קיים בשטת לפני הכיבוש  ,קרי
27

 ante bellumמטף

.

5ט ) 27 518

בפועל הוגבל הממשל הצבאי

עם כיבוש ארץ  -ישראל  ,סוריה ועבר הירדן המזרחי חולק האזור לשלושה אזורי כיבוש מנהליים תחת הכותרת :
 , OETA-Occupied Enemy Territory Administrationראה  :תזכיר של אלנבי אל א ' מוני  23 ,באוקטובר , 1918
718
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מפת המזרח ההיכון
 מכלול הנתיביםוהצעה לתוואי קו
הנפט מהמפרץ
הפרסי לעבר הים
התיכון

וי

~

-.

aNl
-

.

לפעולות שהיו קשורות באופן ישיר לאספקת צורכי הצבא והאוכלוסייה האזרחית הסרה למרותו הדבר
בא לידי ביטוי בשימת דגש על הכשרת נתיבי תחבורה לצבא  ,הסדרת תנאי סניטציה לו ולאוכלוסייה

.

וארגון ראשוני של מסגרות ממשל עד להכרעת מעמדו המשפטי הבין  -לאומי של האזור הכבוש בפורום

בין  -לאומי נמנע הממשל הבריטי מלקדם מפעלי פיתוח או השקעות בתשתית בקנה מידה נרחב .
כתוצאה מעיקרון משפטי זה נדהו שתי ההצעות הראשונות לפיתוח חיפה והנמל  :הצעתו של המושל
הצבאי של העיר אלכסנדר סטנטון
28

,

( ח10ח28 ) 518

והצעתה של החברה הבריטית ' סמואל פירסון

~
 , ) 1867בוגר האקדמיה הצבאית בסנדהרסט )  , ( Sandhurstהשתתף בשנים
סטנטון יליד

משלחות סקר לנהר הנילוס  ,ובשנים

כאחראי על ענייני תקציב  ,ובשנים

1908 - 1900

1920 - 1918

.

היה מושל חרטום בשנת

1917

היה מושלה הצבאי של העיר

1900 - 1897

ובנו '
במספר

סייע לממשל הצבאי של אלנבי

חיפה .
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Pearson

 , ( Samuelשפנתה לאלנבי בהצעה לערוך סקר במפרץ שבו ייבדקו התנאים

הבסיסיים לבניית נמל .
אולם בעוד שהמכשלה המשפטית הטרידה בעיקר את הממשל הצבאי  ,היה נושא המימון בעיה מתמדת

.

גם בתקופת הממשל האזרחי נהום גרוס מדגיש שמדיניותה הכלכלית של ממשלת ארץ  -ישראל
התבססה מעל לכול על קידום ענייניה של האימפריה הבריטית בהתחשב באינטרסים הכלכליים של

.

בריטניה פירושו של דבר שמבהינה תקציבית נמנעה ממשלת ארץ  -ישראל מכל נטל על משלם

המסים האנגלי למען ארץ  -ישראל .
29

29

נ ' גרוס  ' ,המדיניות הכלכלית של הממשל הבריטי המנדטורי בארץ ישראל '  ,קתדרה ,

( 24

תמוז תשמ " ב  ,עמ ' . 156
)
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צגתן כיין

דוגמה מובהקת ליישום עיקרון זה עולה לראשונה כבר בתקופת הממשל הצבאי  ,מהצעה לפיתוח
העיר חיפה שהגיש המושל הצבאי של העיר ,

סטנטון .

מאחר שהיה מודע למדיניות הכלכלית

העקרונית של בריטניה  ,התבססה הצעתו על פיתוח תלת שלבי שיממן את עצמו  :בשלב הראשון
ישתלט הממשל הבריטי על אדמות המתיישבים הגרמנים ( הטמפלרים ) שבמערב העיר ועל ראש
הכרמל  ,בשלב השני תימכרנה החלקות ויוקם מרכז מסחרי  ,ובשלב השלישי יושקעו הרווחים ממכירת

.

הקרקע ( כ  2 , 700 , 000 -ליס " ט ) בבניית הנמל ובפיתוח העיר כתנאי לפרויקט ביקש סטנטון שממשלת
בריטניה תכריז שנמל תיפה יהיה שווה במעמדו לנמלים אחרים ברחבי האימפריה  ,אך בקשתו נדחתה

בגלל מעמדו המשפטי הבין  -לאומי של הממשל הצבאי .

30

עמדות משרדי המלחמה והחוץ  :ראיית המכלול האסטרטגי ברמה כוללנית
את עמדות משרדי החוץ והמלחמה לגבי אפשרות פיתוחו של נמל חיפה יש לבחון על רקע המשא
ומתן הבין  -לאומי לקביעת מעמדו של המזרח התיכון ובהתחשב במדיניות הכלכלית של משרד

.

האוצר הבריטי משרדים אלה ראו את כל המכלול האסטרטגי הפוטנציאלי ולא הצטמצמו בעניין

מפרץ חיפה .
על רקע הצעתו של סטנטון ותוצאות הסקר של ניוקאמב זומנה

ב 8-

בינואר

1920

ישיבה מקצועית

בין  -זרועית לתיאום המדיניות בין משרדי המלחמה  ,החוץ והאדמירלות ו ' חברת הנפט האנגלו  -פרסית '

( חברה זו הצטרפה בשנת

המניות הראשית בה .
)

1914

בשותפות אל ' הברת הנפט התורכית ' וממשלת בריטניה הייתה בעלת

מסקנת המתדיינים הייתה שיש לחלק את הוצאות הבנייה של קו צינור הנפט

והנמל  ,שהוערכו בשלב זה

ב 2 700 , 000 -

,

.

ליס ' ט  ,בין הרשות הצבאית לאזרחית את הכסף ניתן יהיה

לגייס מן הציבור על ידי הנפקת מניות והשקעה של
הנפט

6

אחוזים מן ההוצאה הכללית על ידי

' חברת

האנגלו  -פרסית ' ' .
1

כשבועיים לאחר ישיבה זו כונסה ישיבת קבינט בהשתתפות שר האוצר ותת השר לענייני

תחבורה .

ראשית הוחלט שאין להעביר זיכיונות לניצול נפט לחברות פרטיות וכי כל הרווחים יועברו ישירות

.

לאוצר הבריטי שנית נקבע שכל הסקרים בשטת יבוצעו בפיקוח ממשלתי ולא על ידי הברות פרטיות
בלבד ,

ביולי

והקבינט הורה למשרד המלחמה להמשיך בביצוע הסקרים .
1923

32

נערכה ישיבת קבינט נוספת שבה נדונה חשיבותה האסטרטגית של ארץ  -ישראל ,

.

והשתתפו בה נציגים ממשרדי המלחמה  ,האדמירלות והאווירייה תזכיר

המטכ " ל מן ה 18 -

ביוני

1923

שהוגש למשתתפים הדגיש את יתרונותיו של מפרץ חיפה כראש גשר אסטרטגי המשרת את העורף

.

הכלכלי המסופוטמי וכנמל מוצא לצינור הנפט כמו כן הודגש נתיב התחבורה האווירי מעל האזור

שיקצר את זמן הטיסה לבצרה ומשם להודו  .תזכיר הצי מן

ה 29 -

ביוני הדגיש את הסיכון שבפיתוח

נמלי הארץ במקרה שכוח זר ישתלט על אגנו המזרחי של הים התיכון ויוכל לאיים משם על התעלה
30

הצעת הפיתוח ראה  :סטנטון אל משרדי ההגץ והמלחמה  24 ,בדצמבר , 1918
תשובתו השלילית של משרד החוץ לאלנבי ומוני  19 ,בספטמבר , 1919
דוח מסכם של הישיבה  8 ,בינואר PRO , ] 0 371 / 4231 / 172357/ 10216 , 1920
דוח ישיבת הקבינט  23 ,בינואר  , 1920שם .

; PRO , FO 371 ~ 211 / 2889/ 2889

371 ~ 211 /6904

31
32

FO

PRO

וראה

פיתוח נמל חיפה במדיניות הבריטית

.

ועל מצרים לעומת זאת הדגיש תזכיר האווירייה מן

ה 13 -

ביוני

1923

1924 - 1906

כי נמלי הארץ יוכלו להיות

.

בסיסי אספקה שיעלו בחשיבותם על אלו שבמצרים אולם תנאי קודם הכרחי לכך הוא שליטה

מוחלטת של הצי הבריטי על האגן המזרחי של הים התיכון  .נציגי הצי השתכנעו  ,והמליצו שאם יוחלט

לבנות נמל יש לעשות זאת במפרץ חיפה " .
הסקר של ניוקאמב ואלה שבאו אחריו הניחו את התשתית המעשית ליישום התפיסה האסטרטגית
הבריטית שראתה במפרץ חיפה ראש גשר אסטרטגי לנתיב תחבורה יבשתי  ,לצינור נפט למערב

.

עיראק ולדרך להודו רעיון המסילה נזנה בסופו של דבר עקב בעיות תקציב  ,ורק על רקע המרד

.

העיראקי במלחמת העולם השנייה סללו הבריטים כביש בין היפה לבגדאד אך משנת

ואילך

1920

הודגשה חשיבותו של מפרץ חיפה כנקודת מוצא לצינור הנפט העיראקי  ,עובדה שהשפיעה במידה

רבה על ההחלטה העקרונית לבנות נמל  .הצינור נבנה במהלך השנים  , 1934 - 1926וחובר לבתי
הזיקוק בחיפה עם פתיחתם בשנת  , 1938 / 9ושנתיים לאחר מכן נוספה לו הסתעפות לבתי הזיקוק

בטריפולי ' .
4

מגבלותיו של סמואל
בשלבים הראשונים של תהליך גיבוש המדיניות של ממשלת ארץ  -ישראל בעניין הקמת הנמל עמדו
שתי אבני נגף בדרכו של הנציב העליון הראשון סמואל  :תובות כספיים וקביעת סדר עדיפויות
מקצועי  .מלבד המדיניות הכלכלית הנוקשה של בריטניה כלפי ארץ  -ישראל  ,מדגישה שילה רולף -
הטיס שסמואל היה צריך להחזיר לאוצר הבריטי חוב בן

,

2 800 , 000

ליס " ט בגין הוצאות של הצבא

ונכסיו בארץ  -ישראל  ,וגרוס עומד על הצורך לפצות את התברה הצרפתית שבנתה והפעילה את קו

המסילה יפו  -ירושלים

,

814 000

ב 600 000 -

,

ליס " ט בשנים

ליס " ט בשנים

 1926 - 1921ו 1928 -

1926 - 1921

ולפדות את חלקה בחוב העות ' מאני בסך

( גם מעבר לתקופת נציבותו של

סמואל .

) 35

מחויבויות

כספיות אלו הגבילו מאוד את תקציבו של סמואל  ,והיוו מכשול רציני בפני כל יזמת פיתוח שרצה

לקדם בארץ  -ישראל ולא רק הנמל .
.

על רקע זה עלה הצורך לקבוע סדר עדיפויות בכל הקשור לפיתוח ללא תשתית מקצועית לא יכול
היה המנהל לתפקד  ,וללן צריך היה להרחיב את הבסיס המחלקתי המקצועי המצומצם שהקים הממשל

.

הצבאי שלוש מחלקות מקצועיות צריכות היו לטפל בענייני תחבורה ימית באופן ישיר ועקיף :
מחלקת הנמלים והאורות

ציבוריות  -מע " צ

) Lights

,

( ם  .גו  .ק-

ם

Ports

(t

מחלקת ההגירה

) ( Emigration

והמחלקה לעבודות

. Public Works Deparn~ en
(

מחלקת הנמלים והאורות הייתה ממונה על התפעול השוטף של נמלי הארץ ומערכת המגדלורים .
33
34

ראה  :דוח ישיבת המועצה לבטחון האימפריה )  , ( CIDיולי
בשנת

1927

בשנת

1934

253 - 263

35

1923

( אין תאריך מדויק ) ,

 . Secretם 199 -

4 .נ

PRO , CAB 5
. /5

נתגלה באזור כרכוס בעיראק נפט בכמויות מסחריות ותפוקתו השנתית הוערכה במיליון טון
אפשר היה להזרים בצינור הנפט

 .קע

lerusalem 1974 ,

ש

4

מיליון טון לשנה  .ראה  and the :אס

ב 16 -

ומעלה .

8 . Shwadran , The Middle East

סוח0זסז Great Powers ,

ראה  :ש ' רולף  -הטיס  ' ,מדיניות הפיתוח הכלכלי של סיר הרברט סמואל  :הלכה וביצוע בשנה הראשונה לכהונתו
כנציב עליון '  ,קתדרה ,

12

( תמוז תשל " ט ) ,

עמ '  ; 73גרוס

( לעיל  ,הערה , ) 29

עמ '

. 157

 141קתדרה

יונתן פיין

קתדרה 142

בספטמבר

1920

הגיש משרד המושבות למשרד החוץ ( לבקשת סמואל ) דוח המפרט את עקרונות

היסוד להפעלת מחלקת נמלים באימפריה ; מחלקת הנמלים הניגרית במערב אפריקה הוצגה בדוח זה
כדגם תיקוי רצוי  ,בעוד שהאדמירלות המליצה על מקבילתה המצרית  ,שהייתה קטנה יותר  ,ולכן

התאימה להיקף הפעילות הימית בארץ באותה תקופה .
ב 15 -

באוקטובר

1920

36

הודיע משרד החוץ לסמואל שכל עוד לא נקבעה מדיניות פיתוח כללית לנמלי

הארץ  ,מן הראוי למזג את מחלקת הנמלים  ,משיקולי תקציב  ,במחלקה קיימת גדולה ותשובה יותר
בממשלה  .החלטה זו תאמה היטב את המדיניות הכלכלית הבריטית ברמה הכוללנית כפי שתוארה
לעיל  ,והבליטה את האילוצים התקציביים שבהם פעל

סמואל ' .
7

לאחר התלבטות ממושכת בין

.

מחלקת הרכבות למחלקת המכס הוחלט לשלב את מחלקת הנמלים במחלקת המכס ההנתה הייתה
שפקידי המכס יוכלו לבצע תפקידים כפולים הן במכס והן בנמל  ,בעוד שברשות הרכבות הועסקו
עובדים בעלי הכשרה טכנית ייחודית  ,לכן האיחוד אתה לא יכול היה להביא לחיסכון  .בנוסף לכך

עלה החשש ( שמאוחר יותר התברר כמוצדק ) שרשות הרכבות תנסה לבלום את בניית הנמל בחיפה

במצרים ' .

ותעדיף את פורט סעיד

8

מחלקת ההגירה לא הייתה אמנם קשורה באופן ישיר לתפעול נמלים  ,אך בעת הקמתה נקבעו שערי

.

הכניסה הימיים  ,האוויריים והיבשתיים לארץ  -ישראל  ,ומכאן נגיעתה למעמדו של נמל חיפה בינואר
1921

הגישה ועדה ממונה בראשות סמואל למשרד ההגירה הראשי בלונדון דוה הממליץ על הפיכת

נמל חיפה  ,ולא נמל יפו  ,לשער הכניסה הימי העיקרי לארץ  -ישראל  ,בעיקר משום שהוא עתיד
להתפתח לנמל מעבר אימפריאלי  ,ובנוסף לכך ישמש שער כניסה למהגרים  ,כמו לליס איילנד

בארצות  -הברית .

39

שלום רייכמן מדגיש שבסופו של דבר נקבעו שערי הכניסה לארץ  -ישראל מתוך התחשבות במעמדה

כגשר מעבר טבעי בין המזרח התיכון לאירופה .

40

כזכור דחו משרדי המלחמה והחוץ של בריטניה את

בקשתו של מטנטון להשוות את מעמדו של נמל חיפה לזה של שאר נמלי האימפריה  ,אולם עם החלת

הממשל האזרחי בראשות סמואל  ,העבירה לו האדמירלות  ,באישור משרד החוץ  ,תקנון אימפריאלי
מקיף לנמלי הארץ  ,כולל נוהלי עגינה של ציים זרים בנמלים

בריטיים .

41

.

בשלב מוקדם זה לא ניתן היה לקבוע מי יבנה את הנמל אחת המחלקות החשובות בכל המערך

הקולוניאלי הבריטי הייתה המהלקה המקומית לעבודות ציבוריות  .ראש המחלקה לעבודות ציבוריות
36

סמואל אל משרד ההוך ,

בפברואר  , 1920וכן תשובת משרד המושבות

9

מ 16 -

בספטמבר , 1920

PRO , FO

371 / 5206/] 11489/ 113

באוקטובר , 1920

 12598 / 113עPRO FO 371 / 5206/

37

משרד החוץ אל סמואל ,

38

על מיזוג מחלקת הנמלים במחלקת המכס ראה  :דידס אל סמואל ,
אישור שר המושבות  10 ,בפברואר PRO , co 773 / 75 /556 , 1923

39

40

15

סמואל אל מחלקת ההגירה ומשרד ההוץ ,

31

בינואר , 1920

30

733 /33

בדצמבר , 1921
co

733 /81350

co

 ; PRO ,וראה

PRO ,

רייכמן מדגיש גם שריכוזו של סחר החוץ בחיפה גרם לפיתוח רשת תחבורה יבשתית סמוך לנמל ובאזור גידול
ההדרים לאורך מסילת החוף שער הכניסה האווירי נקבע בלוד עם הקמת מנהלת התעופה בשנת  . 1957ראה  :ש '

.

רייכמן  ,התפתחות מערכת התחבורה היבשתית בארץ ישראל  - 1920 :ן [ , 194ירושלים ]  :משרד התחבורה  -אגף

תכנון וכלכלה , 1969 ,
41

קורזון אל משרד החוץ ,

עמ '
6

.9
באפריל , 1921

733 /33 / 16669

co

PRO ,

פיתוח נמל ריפה במדיניות הבריטית

במשרד המלתמה הקולונל א " פ ברוקר

) ( Brooker

1924 - 1906

המליץ לסמואל להקים את המחלקה המקומית על

.

בסיס המבנה הדרום  -אפריקאי  ,ששילב מהנדסים אזרחיים וצבאיים דגם זה נוסה בהצלחה רבה גם

במסופוטמיה  .משרד החוץ המליץ למנות לראשות המחלקה את המייג ' ור פיליפ גרנט ( זתפזנ) )  ,שהיה
קודם לכן ראש המחלקה לעבודות הציבוריות במצרים

ובסודאן .

42

באופן שגרתי עסקה המחלקה לעבודות ציבוריות בסלילת כבישים ואחזקתם  ,בניית גשרים ובנייה

.

ואחזקה של מבני ציבור כפי שהתברר לסמואל הייתה המחלקה המקומית שלו לעבודות ציבוריות
קטנה ומוגבלת מבהינה מקצועית מכדי לבצע פרויקט סבוך כמו בניית נמל  .לשם כך היה צורך

בכירה .

בחברת מהנדסים יועצים

מלכוד הסקרים  :בין עלות לאיכות
חמש בעיות מרכזיות הטרידו את סמואל בעניין בניית הנמל  ( :א ) הכורח להעסיק חברות קבלניות

פרטיות כתוצאה מאילוצי תקציב  ( ,ב ) רמתן המקצועית של ההברות ומניעיהן  ( ,ג ) התנאים שהציבו
החברות למימוש הצעותיהן  ( ,ד ) עלות ההצעות  ( ,ה ) ניהול משא ומתן עם חברות סקר פרטיות כגורם

מעכב בתהליך קבלת החלטות לבניית הנמל .
שישה חודשים לפני תום הממשל הצבאי הזמין אלנבי את סמואל לבוא לארץ ולהבר דוח מקיף על

.

פעולותיו של הממשל והמלצות לפיתוח עתידי במסקנותיו הדגיש סמואל שקודם לכל פעולת פיתוח

בארץ  -ישראל יש לבטל את הזיכיונות לפיתוח מערך הנמלים והרכבות בארץ שנתנו התורכים

לחברות זרות .
באשר לנמלים  ,סמואל פסל את נמל יפו בגלל תנאי טופוגרפיה ושינוע גרועים  ,שרק ייקרו את עלות
הפיתוח  ,והעדיף על פניו את מפרץ חיפה  .אולם תנאי ראשוני לפיתוח נמל חיפה היה ביצוע סקר
מכין יסודי על ידי מהנדס בכיר שיעבוד בפיקוח ממשלתי
לארץ

ב 10 -

ביוני

1920

פנה סמואל לסוכני הכתר בלונדון וביקש מהם להמליץ לו על מהנדס בכיר

לפיתוח נמלים ורכבות ,

הסקר .

בריטי ולא בפיקוח חברה זרה ' .

4

ערב צאתו

אך נסוג בו ברגע האחרון מתוך חשש שלא יעמוד בעלויות של הכנת

44

כתוצאה מכל האילוצים התקציביים שהוזכרו אפשר סמואל בשלב ראשון

( ) 1922 - 1920

את פעילותן

של חברות קבלניות פרטיות  ,חלקן בריטיות וחלקן זרות  ,הסיבה לכך הייתה פשוטה  :הוא לא היה

צריך לשלם לחברות אלה  -להוציא הברה בריטית אחת -

עבור ביצוע הסקרים .

בהגשת הצעות יזומות לפיתוח לא היה כל חדש  .למעשה ככל שהתקדם הצבא הבריטי בכיבוש המזרח
התיכון התרבו הפניות של יזמים בודדים ושל הברות בריטיות וזרות שקיוו להרוויח בקלות על חשבון
הצבא או המנהל האזרחי ששיוועו להשקעות ולפיתוח

תשתיות .

42

משרד החוץ אל סמואל ,

43

דוח על ביקורו של סמואל בארץ חובר בקהיר ,

44

כבר בשלב ראשוני זה יעצו לו סוכני הכתר להעסיק חברת מהנדסים יועצים בכירה  ,והמליצו לו על חברת ' פלמר ,

3

באפריל , 1920

PRO , FO 371 /5139/ 8 680/ 131

.

31

במרס , 1920

PRO , FO 371 / 15139/ 8 3109/ 131

רנדל וטריטון '  ,שלבסוף אף בנתה את הנמל ראה  :דוח סוכני הכתר למשרד החוץ ,
371 /5258/ 8 7415

20

ביוני  , 1920סע

PRO ,

 143ץתדרה

ץתדרה 144

צנתן

פיין

לזכותו של סמואל ייאמר שלאחר מספר כישלונות צורבים שבהם נפל ממשלו קרבן לשרלטנים
ב 19 -

ורמאים בתחום הסקרים והמדידות  ,הוא פנה לצ ' רצ ' יל ,

באפריל  , 1921בדרישה לקבוע

קריטריונים ברורים באשר לרמה המקצועית של מומחים שנשלחו לארץ  -ישראל על ידי משרד

המושבות  .צ ' רצ ' יל אישר את בקשתו והמליץ לבסס את הדרישות המקצועיות על התקנון הניגרי .

45

סקרים ראשונים למציאת אתר מתאים לנמל בארץ  -ישראל  :דוגמאות נבחרות
המגעים עם בעלי חברות פרטיות ועם יזמים פרטיים היו בעייתיים הן במישור המקצועי והן במישור

.

הכלכלי בשנים

1921 - 1920

קיבל ממשלו של סמואל שש הצעות שונות לפיתוח נמלי הארץ  ,שהוגשו

על ידי שתי חברות בריטיות  ,סינדיקט בריטי  -מצרי שישב באלכסנדריה  ,הברה הולנדית ושתי חברות
איטלקיות  .בעוד שהסינדיקט הציע למקם את הנמל בין עזה לרפיה  ,בחנו שאר החברות את נמלי יפו
וחיפה  ,והמליצו על מפרץ חיפה כמקום מועדף ,

.

עד לבנייתו של נמל חיפה שימשה יפו שער הכניסה הימי העיקרי לארץ  -ישראל גדול היה הפער בין
מעמדו הכלכלי החשוב של הנמל לתושבי הארץ לבין חסרונותיו הטופוגרפיים  .למעשה לא היה זה

.

ממש נמל  ,אלא מעגן טבעי שהגנה עליו שורת שוניות שנמשכה מצפון לדרום במקביל לחוף עקב
רדידות המים נאלצו רוב האניות לעגון במרחק שנע בין

3 -2

קילומטרים מן החוף  ,תלוי בקוער

האנייה  .בעגה מקצועית הוגדרה יפו  , roadsteadוכל מטען הסחורות והנוסעים הועבר לחוף על ידי
דוברות  ,שתמרנו בקושי בין שלושה מעברים צרים בין

השוניות .

46

בשל תנאים טופוגרפיים קשים

אלו התנהל במקום תהליך שינוע ידני מסורבל ולעתים קרובות גם מסוכן .

47

אלכם כרמל מדגיש שחיפה עלתה על מפת הספנות העולמית בשנות החמישים של המאה התשע -

עשרה  ,ובמיוחד לאחר פתיחתה של תעלת סואץ בשנת

1869

.

בשנת

1859

הוקם המזח הרוסי  ,שנועד

לשמש צליינים מרוסיה  ,והוא הוארך בשנת  1886על ידי בן המושבה הגרמנית בעיר גוטליב שומאכר .
בשנת

1898

אף הקימו בני המושבה מזח קטן לקראת ביקורו של הקיסר הגרמני  ,אך הוא שימש

.

למעשה לרחצה בלבד עם בנייתו של מסעף דרעא  -היפה הורו התורכים למהנדס מייסנר להכין תכנית

.

לפיתוח נמל חיפה  ,אך היזמה בוטלה עקב עלותה הגבוהה של המסילה החג ' אזית לבסוף הסתפקו
התורכים בהארכת המזח

ב 800 -

.

מטר עם כיבוש חיפה על ידי הצבא הבריטי בספטמבר

במפרץ שני מזהים שהגדול מביניהם היה המזח התורכי והוא היה השוף לרוחות צפוניות .
45

דידס אל צ ' רצ ' יל ,

18

באפריל , 1921

,

733 30/2254

. PRO . co

לשלם

80

48

המועמד הראשון לתפקיד היה ה " ג פול ) , ( Paul

לשעבר ראש המחלקה לעבודות ציבוריות בגינאה הבריטית  .פול דרש
ליס " ט בלבד ,

1918

היו

100

ליס " ט לחודש  ,אך סמואל הסכים

והמשא ומתן ביניהם נכשל .

46

על מגבלותיו של נמל יפו ראה  :ש ' אביצור  ,נמל יפו בגאותו ושקיעתו  ,תל  -אביב תשל " ב ,

עמ ' ; 114

;4

יפו  :צמיחתה של עיר  , 1917 - 1789ירושלים תשמ " ה  ,עמ '
דוגמה מאלפת לקשיי העגינה בנמל עולה מדוח ששיגר קצין הצי הבריטי במצרים קפטן ס ' סימור

) ( Seymor

ר ' קרק ,

. 206

הכוחות הבריטיים בים התיכון

ב 10 -

במאי

1921

על קשייה של אניית הצי ' קליפסו ' שהוזעקה מפורט סעיד להגרית

כוחות צבא ביפו על רקע המהומות  .האנייה נאלצה לעגון

.

כ3-

קילומטרים מהחוף  ,והחיילים הונחתו בחוף על ידי

סירות וראה חוות דעת כללית של האדמירלות הבריטית על נמל יפו ,
48

למפקדת

10

במאי , 1921

PRO , ] 0 733 / 40/ 21445

ראה  :א ' כרמל  ,תולדות חיפה בימי התורכים  ,ירושלים תשכ " ט  ,עמ '  . 154 , 87כמו כן ראה  :ש ' שטרן ,
המערך העירוני של חיפה בשנים  , ' 1947 - 1918עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשל " ד .

' התפתחות

פיתוח נמל חיפה במדיניות הבריטית

1924 - 1906

סקר הנמלים הראשון שהוגש בארץ לאחר הכיבוש הבריטי היה הסקר של חברת ' סמואל פירסון ובנו '

הייתה זו אחת החברות הגדולות באימפריה הבריטית שעסקה בהקמת נמלים ותשתיות תחבורה .

.

בין

השאר בנתה את נמל ורה קרוז במקסיקו  ,את נמל ברבדוס ואת מערכת הרכבת התחתית בבוסטון .

49

כזכור פנתה ההברה לממשל הצבאי על רקע הצעתו של סטנטון ולאחר הסקר של ניוקאמב אך נדחתה

,

.

פעמיים בגלל המגבלות המשפטיות הבין  -לאומית לבסוף  ,לאחר פנייה שלישית וויתור על תשלום
 50מסקנות הסקר הוגשו
אישר הממשל הצבאי לחברה ב  20 -באפריל  1920להתחיל לערוך את הסקר

.

לסמואל בספטמבר

1920

 The Investigationת0

' The Haifa-

 , 01וצורפה אליהן דרישה לזיכיון בלעדי לבניית הנמל כתנאי לשימוש בממצאי

' Haifa Harbour

הסקר .

תחת הכותרת :

Suwey: Report

Baghdad

ן5

יש לציין שמכל הסקרים שהוגשו בתקופה זו  ,היה זה הסקר הפרטני והיסודי ביותר ; נותחו בו תנאי
האקלים והמטאורולוגיה  ,כיווני הזרמים והסחף  ,מבנה קרקעית המפרץ  ,חומרי הבנייה הדרושים

.

ושילוב מערכת הרכבות בנמל נמתחה בסקר ביקורת על הצעתה של המחלקה התורכית לעבודות
ציבוריות משנת

אימפריאלי .

1912

לפיתוח נמל חיפה  ,והודגש כי המפרץ הוא מקום אידאלי להקים בו נמל מעבר

52

.

סקר הנמלים השני בארץ  -ישראל נערך ביפו ביזמה מקומית במחצית השנייה של שנת

1920

התיר

סמואל לקבוצת סוחרים ערבים ויהודים מיפו בראשותו של האגרונום והעסקן הציוני שמואל

.

טולקובסקי להקים את ה ' וועד למען בניית נמל יפו ' מטרתו העיקרית של הוועד הייתה לממן הצעות

לפיתוח נמל יפו  -שעקב תנאיו הקשים היו סוחרי יפו נתונים במצוקה  -ובכך למנוע את הבכורה

מחיפה  .מכיוון שהברי הוועד ביקשו לבצע סקר על השבונם לא הביע סמואל כל התנגדות לכך .
הוועד יצר קשר עם חברה הולנדית מרוטרדם בשם ' בוס דורדרכט '

49
50

 . 582-593קק  David, 'Pearson' , The Dictionary o( Business,תת
על מגעיה השונים של החברה עם משרד החוץ בעניין הסקר ראה  :פירסון אל משרד החוץ ,
החוץ אל פירסון ,

12

במאי  371 /4211 /69104/28899 , 1919סע . PRO .

 , 1920ומשרד החוץ אל פירסון ,
51

) Dordrecht

9

בפברואר , 1920

5

53

 , ) 8055ומהנדס

במאי , 1919

וכן ראה  :פירסון אל משרד החוץ ,

3

ומשרד
בינואר

PRO , 10 371 / 4231 / 175292 / 102161

.

,

שם כמו כן  ,לפירוט התכנית של פירסון ראה  :ש ' שטרן  ' ,המאבק על הקמת נמל חיפה בתקופת המנדט הבריטי '
קתדרה ,

21

( תשרי תשמ " ב ) ,

עמ '

. 186 - 171

במאמרו שם שטרן דגש על ההיבטים הגאוגרפיים והטופוגרפיים

רב
השונים של ההצעות השונות לפיתוח הנמל שניתנו על ידי החברות השונות  ,ולכן נמנעתי מלהיכנס לפירוט
מדי של ההיבטים הגאוגרפיים והטכניים של התכניות  .לעומת זאת אין אצלו התייחסות לבעייתיות המדינית
הכלכלית שבעבודה עם חברות קבלניות פרטיות  ,עובדה מרכזית מאוד להבנת גיבוש המדיניות בעניין הנמל
בתקופתו של
52

סמואל .

מכיוון שהחברה התנתה את השימוש בממצאיה בקבלת זיכיון בנייה  ,העתיקה המהלקה המקומית לעבודות
ציבוריות את התכניות עותק אחד של הצעת הסקר מצוי בתיק של משרד המושבות והוא כולל שני שרטוטים של

.

הנמל המוצע ( תכנית

1

ותכנית  , ) 8תכנית כללית

של נמל ביירות  ,תכנית המחלקה התורכית לעבודות ציבוריות

.

לבניית הנמל משנת  , 1912צילומים מנמל יפו ומפת קידוחי עומק של מפרץ חיפה ראה :
733 / 15/63423
53

ב 21 -

; PRO , ) 0 733/ 122 / 1419

co

בפברואר

1921

נערכה בירושלים ישיבה בין  -מחלקתית בנוגע לכדאיות פיתוחם של נמלי יפו

וחיפה .

טענותיו של טולקובסקי בזכות יפו נדחו  ,ולעומת זאת הועלו ארבעה נימוקים עיקריים לבניית נמל בחיפה  :תנאיו
הטבעיים של המפרץ  ,מוצא עתידי לצינור הנפט העיראקי  ,פוטנציאל כלכלי עדיף על יפו וחוסר יכולת לפתח

.

את שני הנמלים בו  -זמנית ראה :

PRO , ) 0 733/34 /2463

יינתן פיין

ץתדוה 146

מטעמה  ,א ' ואן קונינסברג ) Koninsberg

ח , )18הגיע לארץ והגיש לסיכום עבודתו שתי תכניות

לפיתוח הנמל  :תכנית גדולה (  , ) 8 - 1שעלות ביצועה הוערכה על ידו ב -
קטנה יותר (  , ) 8 - 2שעלות ביצועה הוערכה ב -

,

500 000

ליס " ט .

54

ליס " ט  ,ותכנית

,

1 250 , 000

סמואל נרתע מן המחירים הללו

וביקש ממשרד המושבות לשלוח לארץ מהנדס ויועץ של חברה בריטית שיבחן את ההצעות ההולנדיות

ויציע את הצעותיו  ,לשם מימון הסקר קיבל מלווה מסוכני הכתר  ,וזה היה סקר הנמלים היחיד

שסמואל מימן בעצמו .

55

' ארמסטרונג  -ויתוורת '

החברה שנבחרה הייתה

הגיע לנמל יפו במרס

1921

.

)( Armstrong-With dh

ומהנדם החברה ג " מ אלכסנדר

הוא שהה בארץ שבועיים ועל פי בקשתו של ראש המחלקה לעבודות
~

ציבוריות המייג ' ור גרנט  ,בדק גם את נמל

חיפה.

במסקנותיו הדגיש אלכסנדר את יתרונותיו

.

הטופוגרפיים של מפרץ היפה ואת עלות הפיתוח הנמוכה שלו לעומת זו של נמל יפו בעוד שנמל יפו
סבל מבעיות טופוגרפיות וטכניות קשות ועלות פיתוחו נאמדה

פיתוחו של נמל חיפה ב -

,

300 000

ב 700 000 -

,

ליס " ט  ,הוערכה עלות

ליס " ט בלבד  ,בין היתר בגלל קרבתו למחצבות אבן בכרמל  ,דבר

.

שהוזיל את הבנייה במידה ניכרת בכל מקרה המליץ אלכסנדר שלא לפתח את שני הנמלים בעת ובעונה

.

אחת  ,משום שהיקף הפעילות הכלכלית בארץ לא הצדיק זאת באשר לתכניות ההולנדיות  ,הוא המליץ

של יפו .

על תכניתו הקטנה של ואן קונינסברג  ,משום שהתכנית הגדולה חרגה בהרבה מצרכיה

56

הצעה יוצאת דופן במיוחד באותה תקופה הייתה זו של חברי ה ' סינדיקט לפיתוח נמל דרומי בארץ -
ישראל '

)

. The South Palestine Harbour Syndicate
(

הייתה זו קבוצה של קצינים בריטים שהחליטו

.

להישאר במצרים לאחר מלחמת העולם הראשונה לצורך עסקים בראש הסינדיקט עמדו עורך דין

בריטי תושב אלכסנדריה  ,סיטון קרדו )  , ( Cardewועורך דין מצרי בשם תמאווי  .קצין ההנדסה
הנדרסון

ה "ל

הכין מטעם הסינדיקט תכנית לניצול שקע חרב שנמצא שני קילומטרים

) ( Henderson

.

מזרחית לחוף בין עזה לרפית ; הנדרסון הציע לחבר את השקע בתעלה לים ולבנות בו נמל לטענת
חברי הסינדיקט סבלה חיפה מנחיתות אסטרטגית עקב היותה חשופה לירי ארטילרי מראש הנקרה ,

.

ואף התנאים ביפו לא התאימו להקמת נמל מעבר המניע האמתי של חבורה זו היה חשש הולך

.

וגובר של חוגים מסחריים וכלכליים באלכסנדריה מהקמתו של נמל מעבר אימפריאלי בחיפה חשש
זה קיבל חיזוק משמעותי מבחינתם משנודע להם על מסקנות הסקר של חברת ' סמואל פירסון

ובנו ' .
54

57

דידס אל משרד החוץ ,
1920

15

בינואר , 1921

1578/ 1578

. PRO . ? 0 371% 390/5

דידם מציין שעוד

ב 31 -

באוקטובר

.

קיבל סמואל תזכיר ראשון בנדון  ,אר עתה מוגש המפרט הטכני במלואו מן הראוי לציון שלא צורפו לתיק

שום מפות או תכניות .
בפברואר , 1921

55

סמואל אל משרד החוץ ,

56

סמואל ,
חברת ' ארמסטרונג  -ויתוורת ' אל משרד המושבות ואל ~

15

ההצעה הוגשה תחת הכותרת :

1578/2150

10 the Under Secretary

co .

PRO , ? 0 371 /639

and

21

באפריל , 1921

 1578א . PRO . FO 371 /6390/

' Report Tender from W . G . Armstrong-Withworth

'  . of State of the Colonies for Projected Harbours for laffa and Haifaלמפרט הטכני של הצעת החברה ראה :

שטרן ( לעיל  ,הערה , ) 51
57

עמ '

. 178

פרטים על הצעת הסינדיקט  ,כולל מכתב של חמאווי וקרדו אל ראש מחלקת סחר החוץ פארר ,
ראה 733 /6252 :

]0

PRO ,

26

בינואר , 1922

פיתוח גמל חיפה במדיניות הבריטית

בנוסף לחברות שהוזכרו גילו עניין במפרץ חיפה שתי חברות איטלקיות :

' סיקאם '

,

1924 - 1906

Sindicato 1181

( 0ח8

.

 ) Cosazioni Appalti Marit imi-5 . 1 . ] . 1. %4ו ' אלמג ' יה ' )  (AJmagiaכזכור נושלו לבסוף האיטלקים
שחייב
~
מכל מאחז טריטוריאלי באגן המזרחי של הים התיכון  ,לכן ניסו לנצל את סעיף  18בכתב המנדט
את בריטניה וצרפת להעניק הזדמנות שווה לחברות ממדינות ההסכמה שתגשנה מכרזים למפעלי
פיתוח מיועדים באזורי מנדט מסוג

של מפרץ חיפה ,

.4

שתי ההברות האיטלקיות ציינו את היתרונות האימפריאליים
58

ו ' אלמג ' יה ' אף הדגישה את יתרונו של המפרץ על נמלי אלכסנדרטה וביירות .

קביעת מדיניות במשרד המושבות  :בין צרכים אימפריאליים למגבלות תקציב
אחת המסקנות החשובות של ועידת קהיר שנערכה בשנת  1921הייתה כי יש לרכז את כל הטיפול
,
במזרה התיכון במשרד ממשלתי אחד  :משרד המושבות צעד זה הקל מאוד את הטיפול בענייני האזור

.

שעד אז היו מפוזרים בין משרדי החוץ והמלחמה וממשלת הודו  .צ ' רצ ' יל  ,שכיהן כשר מושבות

.

גם להקים מהלקה מיוהדת במשרד שתעסוק במזרח התיכון בשנים

המזרח התיכון היוברט יאנג
)

,

( 8תט0ץ ) 59

ובשנים

1931 - 1921

1926 - 1920

 ,החליט

עמד בראש מחלקת

טיפל בענייני ארץ  -ישראל ג ' ון שוקברו

 , Shuckburghשהיה באותה עת תת  -שר המושבות .
(

עם השלמת הסקרים שהוזכרו הועברו כל הממצאים להערכת משרד המושבות בלונדון  .שני האישים
שבחנו את ההצעות בשלב ראשון היו הממונים על תקציב מחלקת המזרה התיכון  ,רונלד ורנון
( ח0תז

"

ע) וג ' ון קלאוסון

) Clauson

6o

הצעתה של הברת ' סמואל פירסון ובנו ' נדחתה בגלל מה שהוגדר על ידי השניים כהתנהגות לא

.

אתית בניהול עסקים התברר שכדי לבצע את מדידות העומק וקידוחי העומק בקרקעית המפרץ

שכרה החברה את שירותיה של חברת מהנדסים יועצים פרטית בשם ' קוד  ,מתיוס  ,פיצמוריס
ווילסון '

)

 Wilsonש . (Messrs . Code , Mathews , Fitzmaurice

,

בעיקרון אין בכך כל פסול  ,אך אותה

הברה הייתה קשורה באותו זמן בחוזים לסוכני הכתר לביצוע עבודות במקומות אחרים עבור

.

.

הממשלה הבריטית פירושו של דבר שאסור היה להם לקבל במקביל עבודות פרטיות בנוסף לכך

הואשמה ההברה בהסתרת יעדיה האמתיים בארץ  -ישראל ובהצבת תנאי בלתי מתקבל על הדעת

בכל הקשור לשימוש בממצאי הסקר כי מדובר בשלב ראשוני בלבד של בדיקת השטח .
58

61

התאריך המדויק שבו נוצר הקשר עם אלמג ' יה אינו ברור די הצורך  .ממכתב מפורט ששלח מנהל החברה אדוארדו
אלמג ' יה לסוכני הכתר על רקע ההתארגנות המעשית לבניית הנמל עולה שהחברה החלה לגלות עניין בפיתוח
הנמל עוד בשנת

. 1919

ראה  :א ' אלמג ' יה אל סוכני הכתר ,

27

באוקטובר , 1928

לפירוט התכניות של ' סיקאם ' ושל ' אלמג ' יה ' ראה  :שטרן ( לעיל  ,הערה , ) 51
59

עמ '

733 / 16 ~67026

co

. 176 - 175

יאנג  ,מומחה לענייני ערב שנטל הלק בפעילות הצבאית בעבר הירדן עם לורנס ופייצל  ,שימש בשנים
1926

כראש מחלקת המזרה התיכון במשרד המושבות  ,ובשנת

1927

. PRO .
- 1920

מונה למושל גיברלטר  .לאחר מכן מילא

תפקיד מרכזי בשגרירות בריטניה בעיראק  .ראה  :ר ' מקובר  ,שלטון ומנהל בארץ ישראל  , 1925 - 1917 ,ירושלים

תשמ " ח  ,עמ '
60

79

ורנון ( נפטר בשנת  ) 1942הצטרף למשרד המושבות בשנת  1900ועד  1910שירת באיי הודו המערבית ודרום אפריקה
בשנים  1913 - 1911היה המזכיר הראשון של ממשלת אוסטרליה  ,ובשנים  1917 - 1914שירת במשרד האוצר כסגן שר

.

האספקה בשנים
61

.

.

1922 - 1921

קלאוסון אל יאנג ,

26

חזר למשרד המושבות ומילא משימות מיוחדות בארץ  -ישראל ומצרים .

באפריל , 1921

733/ 19476

co

PRO ,

יונתן פיין

ץתדרה 148

.

את הצעותיה של חברת ' ארמסטרונג  -ויתוורת ' הגדירו כשטחיות ולא מספקות הדבר נבע בעצם

.

מבעיות תקציב ההלוואה שקיבל סמואל מסוכני הכתר אפשרה לו להחזיק את נציג החברה בארץ

.

שבועיים בלבד  ,פרק זמן קצר מדי לביצוע סקר יסודי בנוסף לכך מתחו ורנון ושוקברו ביקורת קשה
על התנהגותו של נציג החברה שביצע את הסקר  ,אלכסנדר  ,משום שבזבז חלק גדול מן התקציב

.

שיועד לסקר על שתייה מופרזת לבסוף הוחלט לשלם

לחברה  675לים " ט ולסגור את הפרשה .

62

הצעת היסינדיקט לפיתוח נמל דרומי בארץ  -ישראל ' נבדקה על ידי ראש מחלקת המסחר והתעשייה

בממשלת סמואל  ,הרולד סלומון )  , ( Salomonבעזרת ראשי מחלקת הנמלים והאורות  ,המחלקה

.

לעבודות ציבוריות  ,רשות הרכבות ומומחי נפט סלומון דחה את הערכותיהם של אנשי הסינדיקט

.

באשר לחסרונות של מפרץ חיפה ומתח ביקורת על הרמה השטחית של הסקר כמו כן הדגיש שלגבי
שיקולים אסטרטגיים יש להיוועץ במועצה לבטחון האימפריה

( ט) ] 1

.

63

במקביל נערכה במשרד המושבות בדיקה יסודית של מקורות המימון של הסינדיקט ,

הודיע ראש מחלקת סחר חוץ הבריטי ,

1922

ה ' פארר

וב 9 -

בפברואר

)  , ( Farrerלצ ' רצ ' יל שאין כל מידע על מקורות

המימון לתכנית ועל הרקע המקצועי  -העסקי של חברי הסינדיקט

עצמם .

ב 20 -

בפברואר סיכם

קלאוסון את הפרשה בהדגישו שאין להפקיד בידיה של חברה פרטית פרויקט מסוג זה .

64

.

הטיפול בהצעות של החברות האיטלקיות היה כרוך בבעיה מדינית  -כלכלית עקב המצב הכלכלי

.

הקשה מבית העדיפה ממשלת בריטניה לספק עבודה בראש וראשונה לחברות בריטיות לאחר פניות

חוזרות ונשנות של ראש המשלחת הכלכלית האיטלקית בלונדון  ,ג ' יאני ( 1חבי , ) 0נתקיימה פגישה
בין שוקברו לבין נציג חברת ' סיקאם '  ,זפלוני

)

. Zapelloni
(

בפגישה זו הובטח שאם ממשלת ארץ -

ישראל תחליט על פיתוח נמלי חיפה ויפו  ,תינתן לאיטלקים הזדמנות שווה להתמודד על המכרז .
ב 31 -

במרס

1922

שלה יאנג את הצעת המכרז של ' סיקאם ' לשוקברו  ,וביקש ממנו לעיין

65

בה שוב

ולוודא שסמואל קיבל העתק מן התכנית  .לאחר מכן הועבר כל החומר להכרעתו של צ ' רצ ' יל .
ב 24 -

באפריל

להתמודד על

1922

הודיע צ ' רצ ' יל ליאנג כי אם יוחלט לפתח את נמלי ארץ  -ישראל תוכל

המכרז .

66

אך למעשה לא עשו יורשיו בתפקיד דבר כדי לשתף את

האיטלקים לא שכחו את הבטחותיו של צ ' רצ ' יל  ,ומשהחליטו הבריטים בשנת

1928

' סיקאם '

האיטלקים .

על הקמת ' מחלקת

עבודות ציבוריות לבניית נמל חיפה ' פנו אליהם האיטלקים שוב  .פניה זו הסתיימה בעימות משפטי

קשה בין הצדדים ובביקורת נוקבת של משרד החוץ על משרד המושבות בגין הבטחותיו של צ ' רצ ' יל .
בסופו של דבר ביצעו הבריטים את רוב העבודה  ,והסתייעו רק בחברה הולנדית אחת ,

בהעמקת אזור המזח על פי חוזה שנחתם עמה .
62

63

64
65

שעסקה

67

שם .
הדות של סלומון מצורף לדוח של דידס לצ ' רצ ' יל  9 ,במאי , 1922
פארר אל צ ' רצ ' יל  9 ,במאי  , 1922והערה בכתב יד של קלאוסון על גבי הכריכה של אותו תיק  ,שם .
ורנון אל אוסברון  20 ,ביוני PRO , CO 733 /30/ 15672 , 1922
733/33/ 6252

66

שפ .

67

לכבוד פתיחתו של נמל חיפה באוקטובר

1933

co

PRO ,

הוציאה ממשלת המנדט אלבום צילומים של הנמל תוך כדי בנייה .

במבוא לאלבום פורטו כל החברות שהיו מעורבות בבנייה  ,ובהן חברה הולנדית אחת ,
'
~ erkern de Vires
'  and Van der Boschראה 1933 :
( , Palestine Government, Opening oאמ " י 02 / 6 / 12 ,
Harbour , 31 / 1
Baggen

.

.

~

פיתוח נמל ריפה במדיניות הבריטית

1924 - 1906

בעקבות בדיקת ההצעות השונות המליצו ורנון וקלאוסון לסמואל שלא לעבוד עוד עם הברות ויזמים

.

פרטיים ולעבור לשיטה ה ' מחלקתית ' )  , ( departmentalשתבטיח פיקוח ממשלתי על פי שיטה זו היה

על סמואל למנות מהנדס בכיר מטעם הממשלה שיפקח על ביצוע סקרי היסוד ועל גיבוש התכניות .
את העבודה בשטח אמורה הייתה לבצע המחלקה המקומית לעבודות ציבוריות והפיקוח הממשלתי
צריך היה להבטיח יישום מלא של המדיניות הכלכלית העקרונית באותה תקופה  ,דהיינו חיסכון

.

בהוצאות במיוחד ציינו השניים את יישומה המוצלח של השיטה בנמלי טאקוראדי בגאנה ולגוס

בניגריה .
ב 7-

68

בפברואר

שלה סמואל לצ ' רצ ' יל דוה מסכם על כל ההצעות שקיבל לפיתוח נמלים ,

1921

69

ומסקנתו הייתה שללא סקר חופים מעמיק ויסודי לא ניתן יהיה לקבוע מדיניות

בפברואר

1921

המשך ,

ב 16 -

הודיע לו צ ' רצ ' יל שכל הבעיות שליוו את התהליך עד אותה שעה מקורן בעבודה עם

.

חברות ויזמים פרטיים  ,דבר שמנע תהליך קבלת החלטות תקין צ ' רצ ' יל הבטיח כי מכאן ואילך תגבר
מעורבותו

בהקמת הנמל ואף המליץ לסמואל על העסקת יועץ מקצועי בכיר .

70

ברוח הדברים האלה החל סמואל בשורה של התייעצויות עם ראשי המחלקות המקצועיות כדי לקבוע

.

מה הם הכישורים הדרושים ממהנדס נמלים בכיר שיבדוק את המצב בארץ הוחלט שעל המועמד

להיות בעל ותק מקצועי של חמש שנים בעבודות שטח ושנתיים בעבודה משרדית  ,וכי גילו
על

40

.

שנה  ,עקב המאמץ הפיזי הגדול הנדרש בהנדסה ימית כן נקבע כי המינוי יינתן

לא יעלה

ל 32 -

חודשים

.

עם אופציה להארכה החלטות אלה היו צעד חשוב בגיבוש מדיניות מקצועית יותר בעניין בניית

הנמל .
ב 11 -

71

במאי

1922

נערך במשרד המושבות דיון בין  -מחלקתי מקיף לגיבוש החלטה בעניין מיקום הנמל

בארץ  -ישראל והשתתפו בו נציגי הצי  ,סוכני הכתר  ,פקידים בכירים ממשרד המושבות

וסמואל .

סמואל פתח את הישיבה וביקש מן הנוכחים לחוות את דעתם באשר לאתר המתאים ביותר לפיתוח

.

נמל בארץ  -ישראל הן נציגי משרד המושבות הן נציגי הצי הדגישו את חשיבותו של מפרץ חיפה

.

משום שהוא עתיד לשמש כנמל מוצא לצינור הנפט ממערב עיראק אך ורנון ציין גם כי יש לערוך
שיפוץ מינימלי בנמל יפו  ,האל ( 11עא ) ממשרד המושבות הקריא דוח של הגאוגרף הבריטי צ ' רלס

.

מייקוף על יתרונותיו של מפרץ חיפה כנמל מעבר אימפריאלי ובסופו של דבר הסכימו כל הנוכחים

שהנמל הראשי ייבנה בחיפה .
לסיכום הזהיר המהנדס הראשי של סוכני הכתר  ,ג ' ון קרמייקל )  , ( Carmichaelמתהליך קבלת ההלטות

תפוז קודם לביצוע סקר יסודי  .הוא העריך את עלותו של סקר כזה ב  5 , 000 -ליס " ט  ,ואישר כי סמואל
יוכל לקבלם כמלווה מסוכני הכתר  ,בכל מקרה הסכימו המשתתפים שלא ניתן יהיה להשקיע סכום

גבוה מזה עד שיאושר מלווה פיתוח גדול לארץ  -ישראל .
68

69
70

,

ורנון אל יאנג  5 ,במאי , 1921
סמואל אל צ ' רצ ' יל  7 ,בפברואר , 1921

733 19476

צ ' רצ ' יל אל סמואל ,

16

בפברואר

1921

co

PRO ,

733/33 / 63968

 ,שם .

72

co

PRO ,

 ,שם .

71

ראה  :דידס אל צ ' רצ ' יל ,

72

ראה  :דוח הישיבה הבין  -מחלקתית במשרד המושבות בלונדון ,

28

באפריל

1921

11

במאי , 1922

PRO , ] 0 733 /30/6252

יונתן פיין

קתדרה 150

הסקר של פלמר וההחלטה הסופית של משרד המושבות
על רקע מסקנותיה של הישיבה הביל  -מחלקתית בלונדון שלח קלאוסון לוורנון דוח המסכם את

.

הצעות הפיתוח השונות על מנת שיוגש למהנדס הבכיר שיצא לארץ במיוחד הושם דגש בדוח על

הצעותיהם של ' סמואל פירסון ובנו '  ' ,סיקאם '

ו ' ארמסטרונג  -ויתוורת ' .

צעד זה נועד להעמיד

לרשותו של מי שיישלח לבצע את הסקר את מלוא המידע שיאפשר לימוד מסודר של כל הסקרים
שקדמו

לו ' .

7

המומחה שהמליץ עליו משרד המושבות היה מהנדס הנמלים והרכבות הבכיר פרדריק פלמר ) , ( Palmer
יליד

. 1862

( Railway

בשנים

74

1909 - 1901

שירת פלמר ב ' חברת הרכבות של הודו המזרחית '

) East Indian

.

ותכנן ובנה עבורה את גשר הרכבות הגדול ביותר בהודו  ,על נהר המון במקביל מונה

למשרת המהנדס הבכיר של נמל כלכתה  ,ובשנים

1913 - 1909

היה המהנדס הראשי של נמל לונדון .
.

בתקופה זו עסק בשיפור תנאי העגינה בנהר התמזה ובמקומות רבים אחרים באנגליה מומחה הנמלים
הבריטי ג ' יימס בירד

) ( Bird

מעריך כי פלמר היה אחד ממהנדסי הנמלים ההשובים והיצירתיים ביותר

.

שפעלו באנגליה במחצית הראשונה של המאה העשרים את עיקר הישגו רואה בירד בעובדה שכל

נמל שפלמר בנה ניתן היה להתאימו במשך הזמן לגדלים משתנים של אניות ולצורכי שינוע הדשים .

.

נקודה זו חשובה במיוחד בשל מגבלות הפיתוח שהיו בארץ  -ישראל בשנת
בכיר לחברת ' רנדל וטריטון '

) Tritton

endel

1913

הצטרף פלמר כשותף

Is

בדוח ששלח קלאוסון לוורנון סיפר על "פגישתו עם פלמר ועל נכונותו לערוך סקר נמלים מקיף שבו
~

יבדוק את כל אתרי הנמלים הפוטנציאליים בארץ  -ישראל  .יחד עם זאת הדגיש שמדובר בסקר ראשוני
ולא בתכניות בנייה מפורטות  ,עלות הסקר הוערכה

ב 5 000 -

,

.

ליס " ט לסיכום ציין קלאוסון כי גם

קרמייקל תמך בבחירת פלמר .
ב 20 -

ביוני

1922

הודיע ורנון לסמואל על הבחירה בפלמר והדגיש בפניו את היתרון הגדול שיצמח

.

לארץ  -ישראל מחוות הדעת של מומחה ברמתו כמו כן חזר על מגרעותיהן של החברות הקבלניות

הפרטיות שבדרך כלל אינן מתמחות בתחום מקצועי אחד  ,אלא מרכיבות צוותי עבודה אד  -חוק לכל

.

מטרה מזדמנת במכתב

מ 25 -

ביוני

1922

הביע סמואל את הסכמתו למינוי של פלמר  ,אולם מכאן

ואילך היוותה הבעיה התקציבית אבן נגף עיקרית בתהליך קבלת ההחלטות במשרד

המושבות .

76

בשלב ראשון ביקש תת שר המושבות ג ' יימס מטרסון ממית מיועצו הכלכלי של צ ' רצ ' יל ג ' יימס סטיבנסון
) ( Stevenson

ב 10 -

ביולי

לוודא שסמואל אכן יוכל לממן את הסקר של פלמר לפני שהמשרד יחתום אתו על החוזה .

1922

הודיע סמואל שיוכל לעמוד בעלות הסקר  ,ולמרות זאת הורה סמית לסטיבנסון לדווח

75

קלאוסוז אל ורנון ,

74

שם .

75
76

77

ראה :
ורנון אל סמואל ,
418

סטיבנסון
1921

.ק

77

14

ביוני , 1922

London 1963 ,

( - 1873

20

PRO , ] 0 733 / 40/25774

,

'

the United

,

5 0ח0ק

Bird, The Major Sea

ביוני  , 1921ותשובתו של סמואל אל ורנון ,

. ) 1926

מילא בשנים

היה חבר במועצה הצבאית

)

1919 - 1915

. (Army Council

ותקציב  .וראה  :סמית אל סטיבנסון ,

4

25

1.

ביוני , 1921

0/ 25774

PRO , ] 0 733

~
האספקה  ,ובשנים
שורה של תפקידים בכירים במשרד

בשנת

ביולי , 1922

1921

- 1919

מינה אותו צ ' רצ ' יל ליועצו האישי בענייני כלכלה

PRO , ] 0 733/40/25774

פיתוח נמל חיפה במדיניות הבריטית

.

לו על כל שלב בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע לנמל לאור דרישה זו כונסה

ב 10 -

ביולי

 151ץתדרה

1924 - 1906

1922

ישיבה

בהשתתפות סטיבנסון  ,קרמייקל  ,ורנון  ,שוקברו  ,סמואל ופלמר  ,ורק לאתר דיון ממושך הסכים ממית

לאשר את ביצוע הסקר על ידי פלמר  ,זאת לאחר שהשתכנע מרמתו המקצועית וקבע ששכרו מוצדק .
ב  8 -באוגוסט

1922

78

נערכה במשרד המושבות פגישת סיכום בין סטיבנסון לפלמר  ,ונקבע בה שעל פלמר

להכריע בנוגע לפיתוח מפרץ

חיפה .

ב 19 -

79

באוגוסט

1922

הפיץ יאנג מסמך מסכם בנושא לכל

הפקידות הבכירה במשרד  ,והודיע בשם שר המושבות שאם וכאשר יוחלט על בניית נמל בחיפה תבצע

חברתו של פלמר את העבודה משום שהיא הבטיחה לעשות זאת בתעריף מוזל .

ב 21 -

באוגוסט

הקרוב .

(8

1922

80

הודיע צ ' רצ ' יל לסמואל באופן רשמי שפלמר יגיע לארץ  -ישראל בחורף

פלמר הגיע לארץ בנובמבר

1922

ושהה בה עד אוגוסט

1923

.

האתרים בארץ ששימשו אי פעם כנמל  :עזה  ,אשקלון  ,יבנה  ,יפו  ,קיסריה ,

בתקופה זו בדק את כל

תיפה ועכו .

במסקנותיו הסופיות פסל את כל האתרים ההיסטוריים  -חלקם מפני שהיו רחוקים ממרכזיה

הכלכלים של הארץ  ,ואחרים מפני שחסרה בהם התשתית הבסיסית המאפשרת הקמת נמל מודרני .
האתר הטוב ביותר מבהינתו היה מפרץ חיפה  ,וזאת משלוש סיבות עיקריות :

א  .המפרץ משרת את העורף הכלכלי המסופוטמי והסורי ולא רק את ארץ  -ישראל  ,בעוד שנמל יפו

אינו צפוי להרחבה ומשרת רק חלק מן העורף הכלכלי בארץ .
ביולי

 ,שם .

78

ראה עמדתו של ממית בישיבה ,

79

שם .

80

שם  .תזכיר פנימי של יאנג לפקידות הבכירה של משרד המושבות ,

81

צ ' רצ ' יל אל סמואל ,

21

10

באוגוסט , 1922

1923

שם .

19

באוגוסט

1922

 ,שם .

תכנית כללית של

מן::

מי

~

יונתן פיין

152

ב  .תנאיו הפיזיים של מפרץ חיפה הם הטובים ביותר לפיתוח נמל בארץ  -ישראל .
ג  ,בשל התנאים הפיזיים ועקב סמיכותו של מפרץ חיפה למחצבות בכרמל תהיה עלות פיתוחו של
נמל במקום זולה בהרבה מאשר

ביפו .

82

הדיון הראשון בממצאי הסקר של פלמר נערך

ב 26 -

בפברואר

במסגרת ועדה בין  -מחלקתית

1924

שסמואל הקים לצורך זה  ,בדוח המסכם שהגישה הוועדה הושם דגש הן על הצד הכלכלי והן על הצד

.

הטכני כל המשתתפים הסכימו עם פלמר שאין אפשרות תקציבית לפתח את נמלי חיפה ויפו בו

זמנית  ,ועל כן יש לבנות את הנמל העיקרי בחיפה  ,ואילו ביפו יש לבצע רק שיפוצים הכרחיים ,
בעלות של

,

20 000

.

ליס " ט לכל היותר על פי הערכותיו של פלמר ניתן היה לבנות את נמל חיפה ,
ב 1 000 000 -

כולל מחסנים  ,בניין מכס חדש ומסוף רכבות ,

,

,

ליס " ט .

83

ערב קבלת ההחלטות הסופיות במשרד המושבות ניסה ראש המחלקה לעבודות ציבוריות בממשלו של
סמואל  ,ה " ב ליס

) - ( Lees

שהחליף את גרנט  -להגיש הצעה חלופית לזו של פלמר  ,מאחר שחלק עליו

.

באשר לאיתור המדויק של הנמל בתוך המפרץ ליס טען בזכות אתר מזרחי יותר  ,ליד שפך הקישון ;
הבנייה באתר זה אמורה הייתה להיות זולה יותר לטענתו משום שרוב האדמות שם הן רכוש הממשלה ,

ומלבד זאת אמור היה להיחסך על פי הצעתו שלב הייבוש  ,שהיה הכרחי באתר של פלמר .

84

משרד המושבות לא התרשם מתכניתו של ליס  ,והחליט לדבוק בזו של פלמר  ,בעיקר משום שלא
חייבה לשתק את פעילותו השוטפת של הנמל במהלך הבנייה ומפני שעלות ביצועה הייתה בכל זאת

זולה יותר .

85

מתנגד נוסף למסקנותיו של פלמר היה

מנכ " ל רשות

הרכבות רב " ו הולמם )  , ( Holmesשראה בכל

הפרויקט בחיפה גורם תחרותי לרכבת ועל כן ביקש לפתוח מחדש את שאלת המיקום כשהוא מציע לפתח
נמל גדול בפורט סעיד  ,מיקום זה  ,כך טען  ,יעניק יתרון אסטרטגי בזמן מלחמה עקב סמיכותה של פורט

.

סעיד לצומת הרכבות המרכזי בסיני ולמצרים וריחוקה מהחזית הצפונית הולמס אף יזם בפברואר

1924

פגישה עם נציגי החברה הצרפתית ' תעלת סואץ ' ( החברה המקורית שבנתה את התעלה )  ,ובכך עורר את
חמתו

של סמואל.

86

הוא שלח למשרד המושבות דוח ביקורת נזעם על הולמס  ,האשים את הצרפתים

בתאוות בצע וחזר על עמדתו בזכות יתרונותיה האסטרטגיים  -אימפריאליים של חיפה.
ב 11 -

באפריל

1924

87

שיגר סמואל למשרד המושבות את הדוח המסכם של הוועדה שדנה בסקר של

פלמר והמתין לתשובה

סופית .

עם קבלת ממצאי הסקר של פלמר ומסקנות הוועדה הממונה של

88

.

סמואל נערך משרד המושבות למתן אישור הבנייה בסוף מאי חיבר סטיבנסון דוח מסכם והעביר אותו
לשר המושבות החדש ג " ה תומם

82
83

84

85

86
87
88

)

. Thomas

סטיבנסון קיבל את מסקנותיו של פלמר ואישר כי מפרץ

(

.

ראה  :שטרן ( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ '  172כמו כן ראה :

שם .

דוח הוועדה הממונה של סמואל  26 ,בפברואר , 1924
ליס אל סמואל בכתב יד ( אין תאריך ) co 733 19253 ,

,

שם .

הולמס אל משרד המושבות  10 ,בפברואר , 1924
סמואל אל תומס  21 ,בפברואר  , 1924שם .
סמואל אל תומס ,

11

באפריל , 1924

שם .

733 / 19254

co

PRO ,

PRO ,

733 / 67/ 19254

co

10 ,ק

פיתוח נמל חיפה במדיניות הבריטית

1924 - 1906

חיפה הוא האתר המועדף לפיתוח נמל מעבר אימפריאלי בארץ  -ישראל  ,אולם עדיין עמדה בעינה

.

שאלת המימון עד עתה  ,הדגיש סטיבנסון  ,נתברר המיקום הרצוי  ,מבחינה אסטרטגית וטכנית  .סמואל

אמנם יכול היה לממן את הסקר של פלמר  ,ציין  ,אך שאלת מקורות המימון לבנייה נותרה עדיין

.

פתוחה הוצאה כה גדולה היא מעבר לכוהותיו של סמואל  ,מה עוד שעדיין לא הסדיר את כל המחלוקות

.

הפיננסיות שלו עם ממשלת הוד מלכותה ואת חובותיו לסוכני הכתר מאחר שעלות פיתוח נמל חיפה

הוערכה ב  1 , 500 , 000 -ליס " ט  ,קדמו לכך בטווח הקצר התחייבויות אחרות של

ב3-

ביוני

1924

סמואל .

89

שיגר תומס לסמואל תשובה סופית ומנומקת באשר למדיניות התקציבית הצפויה

.

בזמן הקרוב לגבי פיתוחו של נמל בחיפה בראשית דבריו הדגיש שאין משרד המושבות יכול לגייס
את

,

1 , 500 000

בשטח .

90

הליס " ט הדרושים לבניית הנמל  ,ואי לכך צריך לפי שעה לדחות את תחילת העבודות

מדובר היה בדחייה  ,ולא בביטול הפרויקט  ,משום שתומס קיבל באופן עקרוני את

מסקנותיהם של פלמר וסמואל  ,אך לאור המדיניות הכלכלית הקיימת לא יכול היה לאשר את הבנייה .
רק עם אישורו של ' המלווה הממשלתי לפיתוח מזרח אפריקה וארץ  -ישראל '  ,בשנת  , 1926ניגשה
ממשלת ארץ  -ישראל לבניית נמל

חיפה ;

והדבר היה כבר בתקופת נציבותו של פלומר .

סיכום
בתהליך גיבוש המדיניות הבריטית באשר לפיתוח נמל מעבר אימפריאלי במפרץ חיפה יש להבחין

בין שני מישורים  :המישור האסטרטגי המדיני  -הצבאי

וזה הכלכלי  -התקציבי .

במישור המדיני  -הצבאי הופיע מפרץ חיפה כמרכיב בתכנון צבאי לכיבוש המזרח התיכון  ,ולאחר מכן

89
90

דוח סטיבנסון לתומם סוף מאי
תומס אל סמואל ,

3

ביוני

1924

 , 1924שם .

.

אין תאריך מלא ) ,

שם .

חדרה

153
-

ץתררה 154

יונתן פיין
בלטה הנחרצות הבריטית לכלול את המפרץ באזור השליטה הבריטי המיועד במזרה התיכון במסגרת
המשא ומתן הדיפלומטי לחלוקת האזור שהתנהל בשנים

1918 - 1915

.

בשני המקרים הודגשו חשיבותו האימפריאלית של המפרץ כראש גשר אסטרטגי לעורף המסופוטמי -

ההודי והשליטה על רצף טריטוריאלי מן האגן המזרחי של הים התיכון עד למפרץ הפרסי .

נמל חיפה עם סיום
בנייתו ( 933נ )

במישור הכלכלי  -התקציבי יש לעמוד מצד אחד על היתרון הכלכלי של פיתוח נמל במפרץ חיפה ומצד

.

אחר על המגבלות התקציביות של בריטניה לאחר מלחמת העולם הראשונה מבחינת היתרון הכלכלי
של פיתוח הנמל הושם דגש גובר והולך על קו צינור הנפט ממערב עיראק לנמל חיפה  ,ועל תוואי

.

אפשרי למסילת ברזל או כביש עם זאת בולטות לאורך כל התקופה הנדונה במאמר זה מגבלותיה
הכלכליות של בריטניה  ,עובדה שהשפיעה באופן ישיר על תהליך קבלת ההחלטות לגבי תהילת
הפיתוח ,

בסופו של דבר היו אלה המגבלות המשפטיות הבין  -לאומיות בתקופת הממשל הצבאי והמגבלות

התקציביות של הממשלה הבריטית לאורך כל התקופה הנסקרת שמנעו את תחילת הבנייה בפועל .
בשנים

1924 - 1906

נתבררו השיקולים האימפריאליים לבהירה במפרץ היפה כמקום המתאים ביותר

להקמת נמל מעבר באזור  ,וזאת לאחר שנבדקו נמלים פוטנציאליים אחרים באגן המזרחי של הים

התיכון .
מבחינה היסטורית חקר המקרה של נמל חיפה הוא דוגמה מעניינת ביותר לגיבוש מדיניות פיתוח
קולוניאלית בריטית על רקע שקיעתה הכלכלית של האימפריה בין שתי מלחמות העולם בכלל
ובמסגרת שיטת המנדטים

בפרט .

