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ה המנדט ממשרת מ ת ..חונן את כיוס ער ,,הקרקעו הנו  העבר■ ו
 הברים■ הצבא עם אזימות בהתנגשויות נחוגו מפגינים * רהבגין יצא
 מנקד׳ * וחינה תד־אניב את הפציץ האיסדק■ חיד־האוויר *

הסידרה של הקלעים מאוחר׳ * בעיראק הבריטים בשליחות ל האצ״

 שכותרתו האש, עמוד של 11ת־ תפרק
 מתאר ),1939—1941( דגל״ ללא ״חיילים

ב בארץ־ישראל שהתחוללה הדראמה את
ה מילחמת־העולם של הראשונים ימיה

 בגדה שבריטניה התחושה למרות שניה.
 להקמת היישוב מנהיגי לחצו — בציונות.

 גרמניה נגד דגלו תחת שיילחם עברי צבא
 בשל הרעיון את דחתה בריטניה הנאצית.

 27מ־ יותר הערבים. את להרגיז חששה
כ הבריטי לצבא התנדבו יהודים אלף

 פעולה שיתוף התפתח בוזמנית פרטים.
 המודיעין שירותי ובין היישוב בין חשאי

הש יהודיות יחידות הבריטיים. והחבלה
 שהתחולל הפרו־נאצי המרד בדיכוי תתפו

 בעלות-הברית לפלישת ובסיוע בעיראק,
 לבריטים התנגדותם בשל וללבנון. לסוריה

 בימי גרמניה. של לנצחונה הערבים ציפו
 פוגרום בבגדד התרחש בעיראק המרד

 מחתרת של להקמתה שהביא ביהודים
פלש ממשלת המשיכה בזמן בו ציונית.

 גזירות אול בדקדקנות לקיים (א״י) תינה
 מעפילים הארץ מן וגירשה הספר־הלבן

 מידי הכבושה מאירופה להימלט שהצליחו
הנאצים.

קולוגיאלי ופקיד גולדה
 היה ביותר המעניינים העימותים אחד

ראש־הממשלד, מאיר, גולדה שבין העימות

 בשלהי ששימש מי שאו, וג׳ון לשעבר,
 כמזכיר 40ה־ שנות ובראשית 30ה- שנות

 *, בארץ־ישראל המנדט ממשלת של הראשי
הנציב־העליון. של לצידו

 מנהלת שהיתר■ מאיר, גולדה של עדותה
 היהודית, הסוכנות של המדינית המחלקה

 ״באתי :מרגשת היתה שאו, עם מגעיה על
 ילדים אלפי להביא שאפשר ואמרתי אליו

 אוניה. זה אז נחוץ שהיה ומה מהונגריה,
 יודעת לא ׳את :בבוז קצת בי הסתכל הוא

 לנו נחוצות האוניות ושכל מילחמה, שיש
שיש שמעתי כן, :אמרתי ׳1 למילחמה

 שאו, וולטר בסיר להחליפו שאין *
 שאו) (ועדת מלכותית ועדה בראש שעמד

.1929ב־ לארץ שנשלחה
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 במיקצועו הבחינו האש עמוד עורכי בגין■ מנחם של מנדטורית
בעל של שמו הארכיונית. עבודתם במיסגרת בגין, של המחר

 הוא בגלופה שנראה וכפי לבריטים ידוע שהיה כפי התעודה,
 שתואר האצ״ל, מפקד הסתתר זו תמימה זהות תחת קוניגסופר. יונה

 הבריטים מאמצי כל מסוכן״. כ״טרוריסט המנדט שילטונות על־ידי
הבריטים. על־ידי נתפס לא מעולם בגין — בתוהו עלו ללכדו

 אותך, לשאול רוצה אני אבל מילחמה,
 מוצא היית בריטים, ילדים היו אלה לו

 שהוא לזכותו אומרת תמיד ואני אוניה?
ענה.״ ולא שיקר לא

שעוב השנים ״עם שאו: של תגובתו
 זאת, להבין מתחיל אני והזכרונות רות
 לממשלה קשה היה זה שבאמת חושב ואני

 אני אבל מאוד. קשה כנראה הבריטית,
 בלתי־חוקיים, עולים שנקראו שאלה חושב
 החוק פי על בלתי־חוקיים והיו הואיל

 חשוב לא רשות. לקבל צריכים היו ככתבו,
בנסי בהתחשב כמובן, אבל, התוצאה. מה

 של בקנה־המידה ערבי מרד הזמן, בות
 יכול היה יותר, גדול ואפילו ,1936—1939

 המיל- למאמץ הרסנית תוצאה בעל להיות
 נואש שהיה מאמץ הנאצים, נגד שלנו חמה

למדי.״
 שאו אין שלנו ״בראיונות לוסין: יגאל
 והקשוח, הבכיר הקולוניאלי כפקיד מופיע

 שנה 40 או 30 כעבור שהבין כאדם אלא
דבר בעבר, לו התנגד שהוא הצד את

 אלמז שמיכאל בריטים לכמה טיפוסי מאוד
 לא מעשה. לאחר באנגליה עבורנו ראיין

 שמנסים כאלה אלא בתשובה, חוזרים
 עניין להם שיש כאלה עצמם. את להצדיק

 להיות יכול האש. בעמוד להופיע מיוחד
 אמר, שמקדונלד מה את יודעים שהם

 עם גם ארון*. זכרון יש ישראל שלעם
 מקדונלד. של המקרה ושב חוזר שאו, ג׳ון
 וניסה שב שבהם מיכתבים, לנו כתב גם הוא

 כפי נורא כך כל לא שהוא לנו להראות
 על מציינת גולדה גם והרי מתואר. שהוא

 זה ענה. ולא שתק שהוא אתו, פגישתה
 בעקבות הראשי, המזכיר לתפקיד שבא
כמנוול.״ זוכרים אנחנו אותו שאו, ג׳ון

טיקה  '1 פולי
דיבורים של וציוגות

הממשלה פירסמה 1940 בפברואר 28ב־

 כמעט שצמצם חוק־הקרקעות, את הבריטית
 היהודים של האפשרויות את לחלוטין
 פירסום למחרת בארץ. קרקעות לרכוש

 להפגין הארצישראלי הנוער יצא החוק
ו מקלות וסיסמות, דגלים עם ברחובות

בהתנג נהרגו אף מפגינים כמה אבנים.
ה והמישטרה הצבא עם אלימות שויות

בריטיים.
 נתן בידי צולם האלה ההפגנות מן חלק

דגל״. ללא ב״חיילים מופיע והוא אכסלרוד,
 דויד בין גלוי לקרע הביא חוק־הקרקעות

 לבין בבריטים, למרד שהטיף בן־גוריון,
הציונית. ההנהלה חברי שאר

העוב על זה בנושא ״התבססתי :לוסין
 ועל ההגנה תולדות בספר הרשומות דות

 עמדת את ביטא בן־גוריון בר־זוהר. מיכאל
 ב- וההתגרות ההתנגדות המשך התובעים,

 בן- מרד. ממש בר־זוהר, לפי שילטונות;
 יכולה היהודית הסוכנות שאין קבע גוריון

 יש וכי הלבן, הספר עם להתמודד עוד
בארצות־הברית מאורגנת בפעולה לפתוח


