"חיסול הבית הלאומי־היהודי בארץ־ישראל":
האיינזצקומנדו של ארמיית השריון אפריקה 1942
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קיץ  1942הייתה ההשמדה השיטתית של יהודי אירופה בידי הגרמנים
בעיצומה .בברית־המועצות כבר נורו למוות קרוב למיליון יהודים
בידי הס"ס ,הוורמכט ומשתפי פעולה מקומיים או נחנקו למוות
במשאיות הגז של — Reichssicherheitshauptamtes) RSHA
המשרד הראשי לביטחון הרייך( .בדצמבר  1941הופעל מחנה
המוות בחלמנו ) (Chełmnoלהשמדת יהודי ורטגאו ) .(Warthegausבאמצע
מרס  1942החלו ההמתות השיטתיות בגז במחנה ההשמדה בלז'ץ ),(Bełżec
בתחילת מאי בסוביבור ) (Sobibórוביולי בטרבלינקה ).(Treblinka
הסלקציות הראשונות על רציף הרכבת באושוויץ החלו ב־ 4ביולי  1942וזמן
קצר לאחר מכן התנהלה רציחת יהודי פולין במלוא הקיטור .נוסף על כך
החלו בסוף  1941הגירושים מן הרייך להשמדה ההמונית .ממרס  1942שולחו
יהודים מסלובקיה ומצרפת אל מותם במזרח והגירושים מהולנד החלו ביולי
2
באותה שנה.
בזמן שהיהודים הנרדפים באירופה חיפשו נואשות אחר דרכי מילוט
מתחום השלטון הגרמני ,וארץ־ישראל הכפופה לשלטון המנדט הבריטי
נחשבה לאחת ממדינות היעד המועדפות ,טס ס"ס אוברשטורמבנפירר
ולטר ראוף ) (Walther Rauffב־ 20ביולי  1942לטוברוק )(Tobruk
"וקיבל מגנרלפילדמרשל רומל את ההוראות הנחוצות להפעלה" של יחידת
האיינזצקומנדו של סיפ"ו ושל הס"ד שבראשותו .היחידה הזאת תוכננה
להשתתף בתוך זמן קצר מאוד במבצעים משותפים עם הדיוויזיות הגרמניות
 1ברצוננו להודות לד"ר אנדרי אנגריק )) (Andrej Angrickברלין( ,לד"ר יורגן מתיאוס )Jürgen
) (Matthäusוושינגטון די סי( ,לד"ר ארנולד פאוקר )) (Arnold Pauckerלונדון( ולסטיבן
טיאס )) (Stephen Tyasס"ט אלבנס( עבור עצותיהם והסיוע המועיל ,לחוג להיסטוריה
באוניברסיטת שטוטגרט ,שהמאמר הזה חובר במכון המחקר לודוויגסבורג )Forschungsstelle
 (Ludwigsburgשלו ,וכמו כן להיידרון באור )) (Heidrun Baurלודוויגסבורג( עבור עריכה

ואיסוף מקורות.
 2כריסטופר ר' בראונינג בהשתתפות יורגן מתיאוס ,הדרך אל הפתרון הסופי :התפתחות
המדיניות הנאצית כלפי היהודים ,ספטמבר –1939מרס  ,1942יד ושם ,ירושלים תשס"ה ,עמ'
 425ואילך.
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 אלא שקרוב לוודאי שראוף לא דיבר3.והאיטלקיות המתקדמות מזרחה
 מאחר שבאותו הזמן,בעצמו עם מפקד ארמיית השריון אפריקה ביום ההוא
 קילומטרים ממזרח500 ממש הנהיג ארווין רומל את גיסותיו – כמעט
לטוברוק – אל השלב המכריע בקרב הראשון באל עלמיין וכל נתיב הובלה
 נראה שלרגל ביקורו, עם זה.פנוי היה בוודאי נחוץ להובלת תגבורת ואספקה
העמיד ראוף את היחידה שלו רשמית תחת פיקודו של אחד מקציני המטה
 ביולי וכללה29 שלו שנשלחה לאתונה ב־RSHA  יחידת.של ארמיית השריון
 הייתה אמורה לפעול תחילה, נַ גדים וחיילי ס"ס17שבעה קציני ס"ס ו־
במצרים ואחרי כיבושה המלא – לצאת לארץ־ישראל ולנקוט שם בלי ספק
4
.פעולות קודם כל נגד האוכלוסייה היהודית במקום

יחידה של לוחמים בעלי השקפה קיצונית
:את תהליך קבלת ההחלטות בהקמת האיינזצקומנדו אפשר לשחזר בדיוק
 התייצב אצל הימלר ס"ס1942  ביולי1בשעות הבוקר המאוחרות ב־
(Amtschef VI) VI  ראש מדור,(Schellenberg) שטנדרטנפירר ולטר שלנברג
 ודיווח לו על התכנית של "הפעלת, ומנהל שירותי הריגול של הס"דRSHAב־
 באותו אחר צהריים נשא הימלר הרצאה בת שעה אצל5."כוחות במצרים
Ordensvorschlag Höchster SS- und Polizeiführer (HöSSPF) Italien vom (v.) 3
; אף־על־פי־כן אין תיעוד לשיחה25.2.1945, Bundesarchiv Berlin (BAB), R 70 Italien/19
Ia/Ic/O.Qu. — Material der Panzerarmee Afrika (PzAA) im Bundesarchiv ב־
Ralf Georg Reuth, Erwin : —; על ראוף ראוMilitärarchiv Freiburg/B. (BA-MA)
Rommel. Des Führers General (München–Zürich: Piper, 1987); David Fraser,
.Rommel. Die Biographie (Berlin: Siedler, 1995)
Deutscher General beim Hauptquartier der Italienischen Wehrmacht (Dt.Gen. 4
b.HQu.It.Wehrm.) an Oberkommando der Wehrmacht/Wehrmachtführungsstab/
Quartiermeister I (OKW/WFSt/Qu.I) v. 14.9.1942, BAB, NS 19/3695; Summary
britischer Geheimdienst v. 23.10.1942, United States National Archives and
Records Administration, College Park/Maryland (NARA), RG 226, entry 11.9A,
Richard Breitman/Norman  הפרשנות סבירה פחות אצל,; לעומת זהbox 25, folder 637
J.W. Goda/Paul Brown, “The Gestapo,” in Richard Breitman/Norman J.W. Goda/
Timothy Naftali/Robert Wolfe, U.S. Intelligence and the Nazis (Cambridge (et al.):
.Cambridge University Press, 2005), pp. 137–172, here p. 154
Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1941/42. Revised by Peter Witte/Michael 5
Wildt/Martina Voigt/Dieter Pohl/Peter Klein/Christian Gerlach/Christoph
:; על שלנברגDieckmann/Andrej Angrick (Hamburg: Christians, 1999), p. 473
George C. Browder, “Walter Schellenberg. Eine Geheimdienstphantasie,” in
Ronald Smelser/Enrico Syring, eds., Die SS: Elite unter dem Totenkopf. 30
: ראוVI ; על משרדLebensläufe (Paderborn et al., Schöningh, 2000), pp. 418–430
David Kahn, “Hitler´s Spies. German Military Intelligence” in World War II (New
York: Macmillan, 1978), p. 251ff.; Thorsten Querg, Spionage und Terror — Das
Amt VI des Reichssicherheitshauptamtes 1939–1945 (Diss. Berlin, 1997); Michael
Wildt, Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitsh
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היטלר במאורת הזאבים 6.באותה ההזדמנות בוודאי התקבלה גם ההחלטה
על האיינזצקומנדו ,שכן ס"ס אוברגרופנפירר קרל וולף ) ,(Karl Wolffראש
המטה האישי של הרייכספירר ס"ס הימלר ,פנה מיד אל הפיקוד העליון של
הוורמכט .כבר ב־ 4ביולי היה וולף יכול לדווח להימלר על "איינזצקומנדו
מצרים" ולהודיע ש"פקודה של הוורמכט תינתן מחר" 7.הפקודה אמנם
ניתנה לבסוף רק ב־ 13ביולי ,אבל פיקוד הוורמכט קבע בה כמבוקש את
הדברים האלה בשביל יחידת הקומנדו הניידת" :בהסכמת הרייכספירר ס"ס
וראש המשטרה הגרמנית תוסדר הפעלת הס"ס קומנדו של ארמיית השריון
אפריקה כדלהלן :הס"ס איינזצקומנדו יקבל את הנחיותיו המקצועיות מראש
הסיפ"ו והס"ד ויבצע את המשימות המיועדות לו באחריותו שלו .במסגרת
תפקידו ובאחריותו שלו הוא רשאי לנקוט אמצעים מבצעיים נגד האוכלוסייה
האזרחית" 8.ההסכם כולו היה זהה בתוכנו לטקסט ששימש מאז אביב 1941
בסיס לרצח ההמוני בידי האיינזצגרופן בברית־המועצות .פסקאות מרכזיות
9
בטקסט הזה ,ש"הוכיחו את עצמן" בפועל ,הועתקו פשוט מילה במילה.
מי היה ס"ס אוברשטורמבנפירר ולטר ראוף ,מפקד איינזצקומנדו
מצרים? ראוף נולד ב־ 19ביוני  1906בקתן ) (Cöthenשבמחוז אנהלט
) (Anhaltלאב שהיה פקיד בנק .שנה אחר כך העתיקה המשפחה את מקום
מגוריה למגדנבורג ) ,(Magdeburgושם למד ראוף בבית הספר והשלים את
בחינות הבגרות שלו בשנת  .1924על־פי עדותו חינכו אתו הוריו "ברוח של
פטריוטיזם והאתוס הצבאי" .טביעת החותם הזאת היא שהניעה אותו כנראה
להתגייס לחיל הים בשנת  .1924שם התקדם ראוף עד לדרגת לויטננט ראשון
והיה מפקד של שולת מוקשים לפני שפרש מרצונו מחיל הים בשנת 1937
בשל "ניאוף" .כמה חודשים לפני כן הצטרף למפלגה הנאצית ובינואר 1938
הצטרף לשורות הס"ס .באפריל באותה שנה הועבר ראוף למשרד הראשי של
הס"ד ) (SD-Hauptamtושירת שם בהתחלה כיועץ מומחה בענייני גיוס .בין
השאר היה צריך לקבוע מי מבין אנשי הצוות של המשרד הראשי יוגדר בתור
10
עובד נחוץ וחיוני בעת מלחמה.

6
7
8
9

10

auptamtes (Hamburg: Hamburger Edition, 2002), pp. 391–410; Klaus-Michael
”Mallmann, “Der Krieg im Dunkeln. Das Unternehmen ‚Zeppelin’ 1942–1945,
in Michael Wildt, ed., Nachrichtendienst, politische Elite und Mordeinheit. Der
Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (Hamburg: Hamburger Edition, 2003), pp.
.324–346
Terminkalender Reichsführer-SS (RFSS) v. 1.7.1942, BAB, NS 19/1447
Dienstkalender Himmlers (note 5), S. 477
OKW/WFSt/Qu.I an Dt.Gen.b.HQu.It.Wehrm. v. 13.7.1942, BA-MA, RW 5/690
Oberkommando des Heeres/Generalstab des Heeres/Generalquartiermeister
(OKH/Gen.St.d.H./Gen.Qu.) v. 28.4.1941: Regelung des Einsatzes der
Sicherheitspolizei und des SD im Verbande des Heeres, ibid., RH 22/155
)Stammkarte, Lebenslauf, Personalberichte, BAB, SS-Offiziers-Akte (SSO
Walther Rauff ; Vernehmung (Vern.) desselben (dess.) v. 28.6.1972, Bundesarchiv ;Außenstelle Ludwigsburg (BAL), 201 AR-Z 76/59, vol. 15, Blatt (Bl.) 76f., 83f.ראו
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במסגרת תפקידו זה השתתף ראוף בדיוני ראשי המשרדים של סיפ"ו
והס"ד בראשות היידריך אחרי פלישת גרמניה לפולין בספטמבר  1939וחיבר
את הפרוטוקול .קצין הס"ס ידע אפוא היטב על הרצח ההמוני המתרחש
בפולין מתחילת המלחמה 11.אחרי שהות קצרה מרצונו בחיל הים בשנים
 1941-1940בתור מפקד שייטת של שולות מוקשים לחוף תעלת למאנש,
נצטווה ראוף בידי היידריך לשוב ל־ RSHAומונה שם לראש עוצבות II D
ו־ ,(Gruppen II D, VI F) VI Fשהיו מופקדות שתיהן על עניינים טכניים.
אוברשטורמבנפירר ראוף עבר לפראג בעקבות מפקדו היידריך כשזה התמנה
למושל בפועל של הפרוטקטורט של בוהמיה ומורוויה .ראוף היה ממונה
שם על על הארגון הטכני של התקשורת המודיעינית במשרדו החדש של
היידריך .הוכחה לכבוד הרב שרחש לממונה עליו אפשר לקבל מעדותו שלו
על הסיכום שהיה לו עם "קמראדים" בפראג להניח להיידריך לנצח ברציפות
12
במשחק הקלפים "דוֹ ֶּפלקוֹ ּפף" משום שהיידריך פשוט "לא יכול להפסיד".
ראוף התקדם בסולם הס"ס בייחוד עקב מחויבותו לתפקיד בתור מפקד
עוצבת  ,II Dונעשה אחד האחראים המרכזיים ביותר להשמדה ההמונית של
היהודים .בתחום הלוגיסטי בס"ס הוא היה ממונה למשל על חימושם של
האיינזצגרופן בברית־המועצות וסיפק להם כלי רכב או תחמושת 13.בין שאר
תפקידיו גם פיתח כעשרים משאיות גז ששימשו לרצח יהודים בברית־
המועצות ובסרביה מסוף  1941ופיקח על הפעלתן 14.קרוב לוודאי שכושר
ההחלטה של ראוף והיכרותו הקרובה את תהליך ההשמדה השיטתית של
היהודים היו התכונות שהועידו אותו לתפקידו החדש כממונה על חטיבת
מוות ניידת שנועדה למזרח התיכון.
שאר חברי הסגל הפיקודי של יחידת הקומנדו הגיעו ממחלקות שונות
לחלוטין ב־ .RSHAשטורמבנפירר וילהלם בייזנר )(Wilhelm Beisner
למשל נכלל ביחידה בגלל מומחיותו במזרח התיכון .בייזנר נולד באוגוסט
ְ 1911
בקרוקברג ) (Krückebergשליד המלן ) (Hamelnולמד כלכלה מדינית
אזכור קצר ב־ Enzyklopädie des Holocaust (EdH). “Die Verfolgung und Ermordung
der europäischen Juden,” 3 Bände und Registerbd., eds. Israel Gutman, Eberhard
Jäckel, Peter Longerich und Julius H. Schoeps, (München–Zürich: Piper, 1993),
here vol. 3, p. 1195
 11להשוואה ראו את הפרוטוקולים שכתב ראוף ;BAB, R 58/825 ,על הפשעים ההמוניים בפולין
ראוKlaus-Michael Mallmann/Bogdan Musial, eds., Genesis des Genozids: Polen :
).1939–1941 (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004
Stammkarte, Lebenslauf, Personalberichte, BAB, SSO Walther Rauff ; Vern. dess. 12
v. 28.6.1972, BAL, 201 AR-Z 76/59, vol. 15, bl. 77f.

 13שם ,עמ' .85-80
Eugen Kogon, Hermann Langbein, Adalbert Rückerl et al., eds., National- 14
sozialistische Massentötungen durch Giftgas. Eine Dokumentation (Frankfurt/M.:
Fischer, 1986), pp. 82–86; Matthias Beer, “Die Entwicklung der Gaswagen beim
Mord an den Juden,” Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (VfZ), vol. 35 (1987), pp.
403–417
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באוניברסיטאות של קניגסברג ) (Königsbergושל פרנקפורט אם מיין .עוד
באוגוסט  1930הצטרף לס"א ,נעשה חבר מפלגה חודש לאחר מכן ועבר
בנובמבר  1932לס"ס .אחרי שלוש שנות עבודה כממוחה מיוחד למדינות
דרום מזרח אירופה במשרד למדיניות החוץ של המפלגה הנאצית הוצב בייזנר
באוקטובר  ,1939אחרי השתלמות צבאית קצרה ,בוואפן ס"ס והשתתף
בפעולות של גרמניה בפולין .באוגוסט  1940נקרא למלא תפקיד ב־RSHA
ואז נתמנה להקים מערכות מודיעיניות בזגרב )אז ַאגראם ] .([Agramבקיץ
 1941הוחזר ל־ RSHAוהופקד על ניהול המדור לענייני ערב  VI C 13עד
15
שנשלח ביולי  1942אל יחידתו של ראוף.
אוברשטורמפירר הנס־יואכים וייזה ) (Hans-Joachim Weiseהיה
קצין ס"ס נוסף שפעילותו הקודמת מלמדת על תחום הפעילות של
האיינזצקומנדו .וייזה ,שנולד באפולדה ) (Apoldaבשנת  ,1911הצטרף
למפלגה הנאצית עוד בשנת  ,1928אחרי תום לימודיו בבית הספר התיכון
המקצועי ולימודי הכשרה כמהנדס טקסטיל ,ובדצמבר  1930הצטרף לס"ס.
אחרי עבודה זמנית בתור שוטר עוזר מצא עבודה בשנת  1934בתור מרכזן
במשרד הראשי המחוזי של המפלגה הנאצית בתורינגיה ).(Thuringia
בתחילת  1938עבר למשרד הראשי של הס"ד בברלין .בסתיו  1940השלים
מרצונו קורס לשירות קולוניאלי מטעם סיפ"ו והס"ד בבית הספר לקצינים
של סיפ"ו ) (Führerschuleבברלין־שרלוטנברג.
בינואר  ,1941אחרי שהועבר למשרד  ,VIהוא נתמנה לראש המדור
המיוחד לענייני ערב .אלא שעוד באותה שנה נמסר התפקיד לבייזנר,
שדרגתו בס"ס הייתה גבוהה משלו .וייזה נשאר בתפקיד ממלא המקום שלו
ובסוף  1941נתמנה לקצין קישור של ה־ RSHAאל חאג' אמין אל־חוסייני,
המופתי של ירושלים ,שהגיע לברלין זמן קצר לפני כן כדי לחפש מקלט.
וייזה ליווה את המופתי בנסיעותיו בגרמניה ,באיטליה ובשטחים הכבושים
והיה גם ממונה על ביטחונו האישי של האורח הערבי.
במאי  ,1942על־פי עדותו של וייזה ,הטיל עליו שטורמבנפירר
ד"ר היינץ גרפה ) ,(Heinz Gräfeגרופנלייטר  VI Cומתוקף כך הממונה
הרשמי על ענייני ברית־המועצות ,המזרח התיכון והמזרח הרחוק ,להקים
איינזצקומנדו עבור קורפוס אפריקה של רומל .אלא שזמן קצר לאחר מכן
נודע לו שהסמכות הועברה לידי ראוף הבכיר ממנו .מעתה ואילך היה תפקידו
העיקרי של וייזה ליצור קשר עם משתפי פעולה ערבים ולנצל אותם לטובת
16
אינטרסים גרמניים.
Stammkarte, Dienstlaufbahn, Lebenslauf, Personalverfügung, BAB, SSO Wilhelm 15
;Beisner; Lebenslauf, ibid., Rasse- und Siedlungshauptamts-Akte (RuSHA) dess.
Vern. dess. v. 4.11.1960, BAL, 503 AR 1650/67, Bl. 6ff.; Vermerk Vern. dess. v.
5.9.1961, ibid., Bl. 17f.
Stammkarte, BAB, SSO Hans-Joachim Weise; Vern. dess. v. 12.1.1965, BAL, 415 16
AR 1310/63-P
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שטורמבנפירר פרנץ הוט ) (Franz Hothהיה ממונה על שירותי הביון
ביחידת הקומנדו .הוא נולד באוקטובר  1909בשטטין ) ,(Stettinהשלים
שם לימודי הכשרה בתחום המסחר והחל לעבוד בחברת השכרה וטיפול
בספינות בברונסטבוטלקוג ) (Brunstbüttelkoogבים הצפוני ,בפתחו של
נהר האלבה .הוט נעשה שם חסיד נלהב של הנציונל־סוציאליזם ,ובין
השאר השתתף בהקמת הסניף של המפלגה הנאצית במקום .הוט היה לחבר
מפלגה רשמי ב־ ,1931ובאותה השנה הצטרף גם לס"א .באפריל  1933עבר
לס"ס.
נראה שמעורבותו הפוליטית מטעם ה"תנועה" היא שעוררה בעיות בינו
ובין מעבידו בברונסטבוטלקוג .על־פי טענתו פוטר בשל כך עוד באוגוסט
 1933באמתלות שונות .אחרי שעבד באופן זמני במפעל לשימורי דגים
בקיל ) ,(Kielנפתח לו פתח לקריירה חדשה כשעבר לעבוד במשרד הראשי
של הס"ד במאי  17.1934בתחילה היה פקיד זוטר בברלין ואחר כך התקדם
ונעשה ,באפריל  ,1938ראש מחלקה במיפקדת הס"ס דנובה )Oberabschnitt
 .(Donauבמרס  1940קיבל את ראשות סניף הס"ד בברמן ).(Bremen
בחוות הדעת על הוט הודגשו "כישרונותיו יוצאי הדופן בתור מנהיג
צבאי" ,עמדותיו הנציונל־סוציאליסטיות וכישוריו הארגוניים 18.כמו רוב
רובם של עמיתיו ביחידת הקומנדו של ראוף השלים גם הוא קורס הדרכה
קולוניאלי בבית הספר לקצינים בברלין בשנת  1941והשתלמות באותה שנה
באקדמיה של המשטרה הקולוניאלית האיטלקית בטיבולי .אחרי ההכשרה
הזאת הוצב הוט ,ביולי  ,1942באיינזצקומנדו מצרים ,מן סתם גם בשל יחסי
19
הידידות שלו עם ראוף.
אוברשטורמפירר הרברט ורט ) (Herbert Werthנבחר להיות ראש
האגף המבצעי של היחידה .ורט נולד בוולוופווסקה )(Wolawapowska
שבמחוז סטרלנו ) (Strelnoבפוזנן ) (Posenבשנת  1909ולמד משפטים
ומדע המדינה בברלין ובקניגסברג .עוד בזמן ההוא החל ורט לפעול בתנועה
הנאצית .משנת  1931היה פעיל באגודת הסטודנטים הגרמנית הנציונל־
סוציאליסטית ),(Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund
באוגוסט  1932הצטרף למפלגה הנאצית ובאוקטובר  1933לס"ס .אחרי
שסיים את חוק לימודיו ,ביוני  ,1937החל לעבוד כיועץ משפטי לחזית
העבודה הגרמנית ) (Deutsche Arbeitsfrontבקניגסברג וכעבור שנה היה
מועמד לתפקיד מפקח במשרד הגסטפו באלנשטיין ) .(Allensteinאחרי
שעבר בהצלחה את הבחינות נתמנה ורט בתור מפקח לעניינים פליליים

Stammkarte, Dienstlaufbahn, Lebenslauf, Personalberichte, BAB, SSO Franz 17
Hoth; Lebenslauf, ibid., RuSHA dess.; Bericht Vern. dess. v. 15.3.1946, BAL, 518
AR 1201/62
Personalberichte, BAB, SSO dess. 18
Bericht Vern. dess. v. 15.3.1946, BAL, 518 AR 1201/62 19
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והוצב במשרד  IVב־ ,RSHAמטה הגסטפו ,ועבד שם עד שנשלח לאתונה
20
בתור חבר באיינזצקומנדו החדש.
אוברשטורמפירר קורט לובה ) (Kurt Lobaנועד כנראה לתפקיד
בתחום המנהלי .הוא נולד בשטנסדורף ) (Stahnsdorfשליד ברלין בשנת
 ,1913החל לעבוד במינהלת המשטרה בגרוסברן ) (Großbeerenבשנת
 1930ועבר כעבור שבע שנים אל משרד הגסטפו )Gestapa-Geheime
 (Staatspolizeiamtבברלין .לס"ס ולמפלגה הנאצית הצטרף בשנת ,1933
שבועות מעטים אחרי עלייתו של היטלר לשלטון .הוא הועבר למחלקה
 (Abteilung II) IIבמשרד הראשי של הס"ד באביב  1938ועבד שם ואחר
כך עבד ב־ RSHAכראש מינהלה .אחרי שהגיש בקשה לשירות קולוניאלי
והשתלם בבית הספר לקצינים בברלין־שרלוטנבורג בסתיו  ,1940הזמין
אותו מנהל בית הספר לארגן קורסים נוספים ולדאוג לצורכי המשתתפים.
21
משם נשלח המינהלן המקצועי לובה אל יחידת הקומנדו של ראוף.
קצין הס"ס השביעי ביחידה ,אונטרשטורמפירר ולדמר מנגה
) ,(Waldemar Mengeהיה ממונה על התקשורת .הוא נולד בקרכהיילינגן
) (Kirchheilingenשבתורינגיה באוגוסט  1916ואחרי הכשרה בתחום
המסחר ושירות בן שנתיים וחצי ברייכסוור הוצב כאלחוטן במשרד הראשי
של הס"ד באוקטובר  .1936באותו הזמן הצטרף גם לס"ס .בזמן המלחמה
בפולין עבד מנגה כאלחוטן במטה הפירר .בין נובמבר  1939לאפריל 1940
שימש מנגה בתור ראש תחנת האלחוט של מפקד סיפ"ו בוורשה .לאחר מכן
הועבר לשמש באותו התפקיד בטרומסו ) (Tromsöשבנורווגיה עד שהוצב
22
בתור אלחוטן ביחידתו של ראוף בשנת .1942
כל קציני הס"ס שהוצבו באיינזצקומנדו מצרים היו מאותו רקע ובני
אותה קבוצת הגיל .מלבד ראוף ,הוט וּוֶ רט נולדו כל האחרים בין 1911
ל־ ,1916והיו לפיכך כבני שלושים כשנשלחו לאתונה .אפילו המפקד ראוף
היה באותו הזמן בן  ,36והוט וּוֶ רט בני  .32הגיל הממוצע של הסגל הפיקודי
היה אפוא נמוך בבירור מן הגיל הממוצע של הסגל הפיקודי באיינזצגרופן
בברית־המועצות ונבדל באופן מהותי עוד יותר ממבנה הגיל של המפקדים
23
באיינזצגרופן בפולין.
20
21

22
23

Lebenslauf, BAB, RuSHA Herbert Werth; Stammkarte, Beförderungsvorschlag,
ibid., SSO dess.
Stammkarte, BAB, SSO Kurt Loba; Lebenslauf, ibid., RuSHA dess.; Vern. dess.
v. 27.10.1964, BAL, 415 AR 1310/63-P; “Bewerbung um Verwendung in der
Sicherheitspolizei und im SD für die Kolonien,” Bundesarchiv-Zwischenarchiv
Dahlwitz-Hoppegarten (BA-ZA), ZR 649/8
Stammkarte, BAB, SSO Waldemar Menge; Lebenslauf, ibid., RuSHA dess.; Vern.
dess. v. 14.12.1961, BAL, 202 AR–Z 22/60, Bd. 1, Bl. 429
להשוואה ראוKlaus–Michael Mallmann, “Die Türöffner der ‚Endlösung’. Zur :
Genesis des Genozids,” in Gerhard Paul/Klaus-Michael, eds., Die Gestapo im Zweiten
Weltkrieg. ‘Heimatfront’ und besetztes Europa (Darmstadt: Wissenschaftliche
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מלבד גילם הצעיר יחסית בולטת אצל קציני הס"ס האלה גם מעורבותם
המוקדמת בתנועה הנאצית .ארבעה מתוך שבעת קציני הס"ס – בייזנר,
וייזה ,הוט וּוֶ רט – הצטרפו למפלגה הנאצית ,לס"ס או לס"א זמן רב לפני
עלייתו של היטלר לשלטון ונחשבו בשל כך לשכבת העילית של ה"לוחמים
הוותיקים" .וייזה עולה על כולם מן הבחינה הזאת מאחר שהצטרף למפלגה
כשהיה בן  .17גם שלושת קציני הס"ס האחרים ,שנעשו חברים במפלגה
הנאצית או באחד הגופים המסונפים לה רק אחרי ינואר  ,1933לא היו
מזוהים עמוקות פחות עם המפלגה הנאצית גם לפני כן .הסיבה העיקרית
שבגללה נעשו ראוף ,לובה ומנגה חברים רשמיים במפלגה מעט אחר כך
היא היותם עובדי מדינה בשירות הרייכסוור או המשטרה .יתרה מזו ,לובה
ומנגה ,שני קציני הס"ס הצעירים ביותר באיינזצקומנדו ,היו רק בני עשרים
כשנעשו חברים מלאים בתנועה הנאצית.
נוסף על כך היה לשלושה מן הקצינים גם ניסיון בפשיטות ניידות של
משטרת הביטחון עוד לפני שנשלחו ליחידתם החדשה באתונה .בייזנר הנהיג
באפריל  1941את איינזצקומנדו אגראם של איינזצגרופה יוגוסלוויה 24.וייזה
היה חבר בצוות של אחת מארבע יחידות האיינזצקומנדו של איינזצגרופה
25
 Iשנכנסה במרס  1939לפראג עם הבסתה הסופית של צ'כוסלובקיה.
גם להוט היה עבר פעיל .הוא היה מפקד יחידת ס"ד בעת כיבוש חבל
הסודטים בספטמבר  1938וגם חודשים מעטים לאחר מכן ,בזמן כיבוש
חבלי הארץ הצ'כיים הנותרים .מספטמבר  1939עמד הוט בראש קומנדו
ס"ד של איינזצגרופה  Iבהנהגת ברונו שטרקנבאך ).(Bruno Streckenbach
לאחר מכן הנהיג לזמן קצר את יחידה  ,IIשהייתה מופקדת על ענייני הס"ד,
בתפקידו במשרד מפקד סיפ"ו והס"ד בגנרלגוברנמן במשך זמן קצר 26.לבסוף
ראוי לציין שלפחות ארבעה מבין קציני הס"ס איינזצקומנדו ביקשו מסיפ"ו
העברה "לקולוניות" שבחוץ לארץ עוד בשנת  .1940בינואר-פברואר 1941
אפילו השלימו הוט וּוַ ייזה ביחד את ההשתלמות בת ששת השבועות לתפקיד
27
הזה בבית הספר לקצינים בברלין־שרלוטנבורג.

24

25
26
27

Buchgesellschaft, 2000), pp. 437–463; idem. “Menschenjagd und Massenmord.
Das neue Instrument der Einsatzgruppen und -kommandos 1938–1945,” ibid., pp.
291–316
Vern. Wilhelm Beisner v. 4.11.1960, BAL, 503 AR 1650/67, Bl. 7; Rundbrief RSHA
IV Gst v. 16.5.1941: Einsatz der Sicherheitspolizei und des SD im ehemaligen
Jugoslawien, BAB, R 58/241
Lebenslauf Hans-Joachim Weise v. 24.7.1940, BA-ZA, ZR 358; Vern. dess. v.
12.1.1965, BAL, 415 AR 1310/63-P
Lebenslauf, BA-ZA, ZR 559/13; Vern. Georg Schraepel v. 17.4.1964, BAL, 201 AR-Z
76/59, Bd. 1, Bl. 227
“Bewerbung Franz Hoth um Verwendung in der Sicherheitspolizei und im SD für
;die Kolonien,” BA-ZA, ZR 559/ 13; ditto (dto.) Hans-Joachim Weise, ibid., ZR 358
dto. Kurt Loba, ibid., ZR 649/8; dto. Herbert Werth, ibid., ZR 735/10
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ממצאים ארכיוניים מקריים שופכים אור גם על אנשים אחרים
ביחידה .פרידריך פול ) (Friedrich Pohlנולד בשלזיה עילית בשנת .1906
אחרי שסיים תיכון מקצועי ,התלמדוּת שלא הושלמה בשרטוט טכני וחמש
שנות עבודה במכרה ,הגיש מועמדות לשירות המשטרה בשנת .1927
מ־ 1928עד  1936הועסק במשטרת החירום ,תחילה בבוֹ יתן )(Beuthen
ואחר כך בברלין .בעיר הבירה נמנה פול ביוני  1932עם מקימיו של האיגוד
המקצועי של עובדי המדינה הנציונל־סוציאליסטים במשטרה העירונית
שעדיין לא היה חוקי אז .מ־ 1936עבד במשרד הראשי של הגסטפו ואחר
כך הועבר ל־ RSHAועבד שם בעבודה משרדית עד נובמבר  .1941כעבור
זמן נשלח פול למשרד  — Kommandeur der SIPO und SD) KdSמפקד
סיפ"ו והס"ד( בוורשה לעבוד בריגול נגדי .בינואר  1942הוצב במשרד KdS
בקרקוב .ביולי  1942הועבר לאתונה שהייתה אמורה לשמש תחנת ביניים
28
בדרכו למזרח התיכון.
האופטשרפירר כריסטוף שלינג ) (Christoph Schöllingממשרד
משטרת המדינה ) (Stapo-Staatspolizeiבמינסטר ) (Münsterהגיע גם
הוא כמעט לאיינזצקומנדו מצרים .הוא כבר קיבל פקודת יציאה והוצב
בתור מתאם תחבורה אזורי לפקח על העברת כמה כלי רכב מאיטליה
לאפריקה עבור הקומנדו .אך השיירה לא הייתה יכולה להישלח באנייה
בשל מצב התחבורה הקשה .לפיכך קיבל שלינג את הפקודה ללוות את
כלי הרכב בחזרה לברלין 29.ארבעה חברים אחרים ביחידה הגיעו גם הם
מברלין .בעלון של תחנת המשטרה ברלין נכתב לאמור" :עובדי תחנת
המשטרה ברלין שהוקצו לקומנדו מצרים – קרימינלאובראסיסטנט
) (Kriminaloberassistentהאוסדינג ) ,(Hausdingקרמינלאובראסיסטנט
גרונרט ) ,(Grunertקרימינלאנגשטלטר ) (Krim. Angestellterפילאש
) (Pillaschוקרימינלאנגשטלטר דוימר ) — (Däumerיצאו לדרכם ב־29
30
ביולי ."1942
הקצינים ,הנַ גדים והחיילים ביחידה – חוץ מבייזנר ומווייזה – לא היו
אפוא מומחים מובהקים למזרח התיכון ,אלא הוקצו מצוות ה־ RSHAוסניפיו
האזוריים לפי הצורך הכללי של היחידה הניידת .באופן רשמי נחשב השימוש
ביחידה השוהה באתונה ומוכנה ליציאה ל"עניין קומנדו סודי" ,ובשל כך
נעשו מאמצים גדולים לשמור על סודיות צבאית חמורה .עם זה היה ליחידה
31
מעמד גלוי די הצורך כדי להקצות לה את מספר הדואר הצבאי .02039
28

29
30
31

Lebenslauf, BAB, RusHA Friedrich Pohl; Vern. dess. v. 9.8.1967, BAL, 114 ARZ 107/68, Bd. 1, Bl. 124 ff.; dto. v. 14.7.1976, ibid., 104 AR-Z 1670/61, Bd. 14, Bl.
3074ff.
Dto. Christoph Schölling v. 18.7.1984, ibid., 114 AR 209/80, Bl. 69
Mitteilungsblatt für die Staatspolizeileitstelle Berlin, Nr. 33 v. 14.8.1942, BAL,
)Dokumentensammlung Verschiedenes Ct. (O. 179
Norbert Kannapin, Die deutsche Feldpostübersicht 1939–1945. Vollständiges
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קיומו של האיינזצקומנדו הזה לא הוזכר עד כה בשום מחקר
היסטוריוגרפי .בספרות הנרחבת על קורפוס אפריקה של רומל או על
המדיניות הנציונל־סוציאליסטית בנוגע למדינות ערב אין זכר לא לפקודה
בנוגע למטלותיה המיועדות של היחידה ,פקודה שנוסחה במשותף עם
הוורמכט ,ולא לאיוש עמדות הפיקוד בידי לוחמים בעלי השקפה קיצונית
תחת פיקודו של הקצין הבכיר הידוע למדי ראוף .לפיכך לא זכה גם תחום
הפעולה העיקרי שיועד ליחידה – יישום הפתרון הסופי בארץ־ישראל
המנדטורית – לשום אזכור עד כה.

ארץ־ישראל על הכוונת הגרמנית
שיגור האיינזצקומנדו לאתונה קיבל משמעות של ממש רק בהקשר הרחב
של ההתפתחות המהירה של המצב האסטרטגי בחזית הצפון אפריקנית בזמן
ההוא .אחרי התקדמות הצבא ונסיגותיו בשנה הקודמת ואחרי הכיבוש מחדש
של קירנאיקה ) ,(Cyrenaikaשהייתה בידי הגרמנים עד תחילת פברואר
 ,1942פתחו רומל וארמיית השריון שלו במתקפה מחודשת ב־ 26במאי.
בעקבות השתלטותו על העמדה בגזאלה ) (Gazalaבאמצע יוני פנה רומל
לתקוף את מבצרם של הבריטים בטוברוק ,מבצר בעל חשיבות אסטרטגית
גדולה שנפל במפתיע כבר ב־ 21ביוני .נדמה שנמל המים העמוקים שלו
הרחק ממלטה – ששימשה בסיס של חיל הים וחיל האוויר הבריטיים –
פתר באחת את כל בעיות התגבורת 32.כפי שכתב צ'רצ'יל ,התבוסה הזאת
33
הייתה בעבורו אחת התבוסות המרות ביותר במלחמה כולה.
ב־ 29ביוני כבשה ארמיית השריון אפריקה גם את מבצר מרסא מטרוח
34
) (Marsa Matruhכ־ 350קילומטרים מזרחה משם ,על אדמת מצרים.
בימים שלאחר מכן הבריחו כוחות גרמניים ואיטלקיים את החילות
הבריטיים ,שנחשבו מובסים ,מזרחה לפניהם ,ובתחילת יולי הגיעו אל
קו ההגנה האחרון כביכול של הבריטים באל עלמיין ,מעט יותר מ־100
קילומטרים מאלכסנדריה .כיבוש קהיר ,צליחת הנילוס וההגעה לתעלת
סואץ נראו עתה אפשרות מעשית באופק המדברי .הדרך לארץ־ישראל לא
Verzeichnis der Feldpostnummern in numerischer Folge und deren Aufschlüsselung.
Bearbeitet nach den im Bundesarchiv-Militärarchiv verwahrten Unterlagen des
Heeresfeldpostmeisters, vol. 1, (Osnabrück: Biblio, 1980), p. 43
PzAA/Ia an OKH/Gen.St.d.H./Operationsabteilung (Op.Abt.) v. 21.6.1942, BA- 32
MA, RH 2/623; Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg (DRZW), edited by
Militärgeschichtlichen Forschungsamt, vol. 6 (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt
1990), pp. 595–629
Winston S. Churchill, Der Zweite Weltkrieg (Frankfurt/M.: Fischer, 20032), p. 33
648
PzAA/Ia an OKH/Gen.St.d.H./Op.Abt. v. 29.6.1942, BA-MA, RH 2/623; DRZW, 34
Bd. 6, pp. 637–641

105

•

1942 האיינזצקומנדו של ארמיית השריון אפריקה

הייתה כעת ארוכה יותר מן המרחק שגמאו הכוחות הגרמניים והאיטלקיים
35
.בעשרת הימים שאחרי כיבוש טוברוק ועד שהגיעו לאל עלמיין
היה נדמה אפוא שחזונותיהם האסטרטגיים מרחיקי הלכת של הנאצים
1941  ביוני11" מ־32 ' ב"הנחיות הפירר מס.מן השנה הקודמת מתגשמים
קבע היטלר בפירוש שמטרת המבצעים הצבאיים הבאים היא שחלק מהצבא
שבמזרח יפלוש אל טריטוריה ערבית במהלך ההכרעה בברית־המועצות
 את המטרה36.כדי לחבור אל קורפוס אפריקה המתקדם במזרח התיכון
Ralf Georg Reuth, Entscheidung im Mittelmeer. Die südliche  ראו מחקר בסיסי35
Peripherie Europas in der deutschen Strategie des Zweiten Weltkrieges 1940–1942
John Keegan, Der Zweite (; סקירה מבריקה ראוKoblenz: Bernard & Graefe, 1985)
.Weltkrieg (Berlin: Rowohlt, 2004), pp. 477–499
“Führerweisung Nr. 32 v. 11.6.1941,” in Walther Hubatsch, ed., Hitlers Weisungen 36
für die Kriegsführung 1939–1945. Dokumente des Oberkommandos der Wehrmacht
Andreas Hillgruber, (; מחקר בסיסי ראוKoblenz: Bernard & Graefe, 19832), p. 130f.
Hitlers Strategie. Politik und Kriegführung 1940–1941 (Frankfurt/M.: Bernard &
Helmut :; על מדיניות הרייך השלישי בנוגע למדינות ערב ראוGraefe, 1965), pp. 377–388
Dan Schmidt, “The Nazi Party in Palestine and the Levant 1932–9,” International
Affairs, vol. 28 (1952), pp. 460–469; Mohamed-Kamal El Dessouki, Hitler und der
Nahe Osten (Diss. Berlin, 1963); Heinz Tillmann, Deutschlands Araberpolitik im
zweiten Weltkrieg (Berlin (DDR): Verlag der Wissenschaften, 1965); Robert Lewis
Melka, The Axis and the Arab Middle East: 1930–1945 (Diss. Ann Arbor, 1966);
Norman Stewart, German Relations with the Arab East, 1937–1941 (Diss. St. Louis,
1975); Bernd Philipp Schröder, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten
Weltkrieg (Göttingen et al.: Musterschmidt, 1975); Anthony R. De Luca, “‚Der
Großmufti’ in Berlin: The Politics of Collaboration,” in International Journal of
Middle East Studies (IJMES), vol. 10 (1979), pp. 125–138; Alexander Schölch, “Das
Dritte Reich, die zionistische Bewegung und der Palästina-Konflikt,” in VfZ, vol.
30 (1982), pp. 646–674; Fritz Steppat, “Das Jahr 1933 und seine Folgen für die
arabischen Länder des Vorderen Orients”, in Gerhard Schulz, ed., Die große Krise
der dreißiger Jahre. Vom Niedergang der Weltwirtschaft zum Zweiten Weltkrieg
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985), pp. 261–278; Francis R. Nicosia, The
Third Reich and the Palestine Question (Austin: University of Texas Press, 1985);
idem., “Arab Nationalism and National Socialist Germany, 1933–1939: Ideological
and Strategic Incompatibility,” in IJMES, vol. 12 (1980), pp. 351–372; idem., “Fritz
Grobba and the Middle East Policy of the Third Reich,” in Edward Ingram, ed.,
National and International Politics in the Middle East. Essays in Honour of Elie
Kedourie (London–Totowa: Frank Cass, 1986), pp. 206–228; Jan Wanner, “Amin
al-Husayni and Germany´s Arab Policy in the Period 1939–1945,” in Archív
Orientální, vol. 54 (1986), pp. 226–245; Andreas Hillgruber, “The Third Reich and
the Near and Middle East, 1933–1939,” in Uriel Dann, ed., The Great Powers in the
Middle East 1919–1939 (New York–London: Holmes & Meier, 1998), pp. 274–282;
Ralf Paul, Gerhard Balke, Die Landesgruppe der NSDAP in Palästina (Diss. Essen,
1997); Wolfgang G. Schwanitz, ed., Deutschland und der Mittlere Osten (Leipzig:
Universitätsverlag, 2004); Stefan Wild, “National Socialism in the Arab Near
;East between 1933 and 1939,” in Die Welt des Islams, vol. 25 (1985), pp. 126–173
Gerhard Höpp, “Araber im Zweiten Weltkrieg מחקר שממעיט בערך הנושא ראו
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האסטרטגית הזאת הדגיש שוב שר החוץ ריבנטרופ ) (Rbbentropב־ 9ביולי
 1942בשיחה עם השגריר היפני אושימה ):(Oshima
אבל אם נצליח לשתק את רוסיה כבעלת ברית עיקרית של אנגליה ושל
ארצות־הברית ולחדור לדרום דרך הרי קווקז בזמן שרומל מתקדם אל
המזרח התיכון מן הצד האחר דרך מצרים ,אז יהיה ניצחוננו במלחמה
מובטח .מכל מקום ,בארבעת השבועות האחרונים התקרבנו אל
המטרה הזאת הרבה יותר ממה שציפתה ההנהגה הגרמנית בתקוותיה
37
האופטימיות ביותר.
את התוצאות המיוחלות ניסח היטלר עוד ב־ 25באוקטובר  1941בנוכחות
הימלר והיידריך במילים האלה" :טוב שהפחד מפני השמועה שאנחנו
38
מחסלים את היהודים ילך לפנינו .הניסיון להקים מדינת יהודים ייכשל".
הקומנדו של ראוף הוקם בדיוק לביצוע המשימה הזאת .גודל היחידה,
שמנתה  24חיילים בלבד ,עלול להתמיה במבט ראשון .אבל הניסיון של
האיינזצגרופן במזרח אירופה הראה שמשתפי פעולה מקומיים סייעו פעמים
רבות לרצח ההמוני שיזמו שם הגרמנים ,ולפיכך היה יכול להוסיף ולהתבצע
באין מפריע תחת פיקוח גרמני בלבד .גם במזרח התיכון – כפי שעלה
מזמן מדיווחים רבים על הלך הרוח שם – עמד לרשותם מספר עצום של
ערבים מקרב האוכלוסייה המקומית שהיו מוכנים ומזומנים לשמש שותפים
39
לפשע.
עוד בשנת  1928ייסד המטיף חסן אל־בנא ) (Hassan al-Bannaאת
תנועת "האחים המוסלמים" במצרים .התנועה הייתה הגרעין המעשי של
האסלאם המודרני .בשנת  1936הייתה זו תנועה קטנה בת  800חברים בלבד,
אבל שנתיים לאחר מכן עלה מספרם ל־ 40.200,000המניע לגידול הזה היה

37

38
39

40

— Kollaboration oder Patriotismus?,” in Wolfgang Schwanitz, ed., Jenseits der
Legenden. Araber, Juden, Deutsche (Berlin: Dietz, 1994), pp. 86–92; idem./Peter
Wien/René Wildangel, eds., Blind für die Geschichte? Arabische Begegnungen mit
).dem Nationalsozialismus (Berlin: Schiler, 2004
Aufzeichnung Gottfriedsen/Auswärtiges Amt (AA) v. 10.7.1942, Akten zur
deutschen Auswärtigen Politik (ADAP), Serie (Ser.) D (1937–1941), 13 Bde, Ser. E
(1941–1945), 8 Bde., (Göttingen u.a.: Vandenhoeck & Ruprecht, 1950–1979), here
 ;Ser. E, vol. 3, p. 129 f.הפוטנציאל הצבאי של כוחות בעלות הברית המוצבים בארץ־
ישראל הוערך כחלש ,להשוואהFeindlagebild OKH/Gen.St.d.H./Fremde Heere West :
.v. 13.7.1942, BA–MA, RH 2/1588
Werner Jochmann, ed., Adolf Hitler. Monologe im Führerhauptquartier 1941–1944.
Die Aufzeichnungen Heinrich Heims (Hamburg: Knaus, 1980), p. 106
על שיתוף פעולה מקומי בהתלקחות הפוגרומים בקובנה ,בריגה ובלבובKlaus-Michael :
Mallmann/Volker Rieß/Wolfram Pyta, eds., Deutscher Osten 1939–1945. Der
Weltanschauungskrieg in Photos und Texten (Darmstadt: Wissenschaftliche
.Buchgesellschaft, 2003), pp. 61–69, 79–84, 89–96
Abd Al-Fattah Muhammad el-Awaisi, The Muslim Brothers and the Palestine
Question 1928–1947 (London–New York: Tauris, 1998), p. 98
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הגיוס להתקוממות הערבית בארץ־ישראל ,ששילב את הפסוקים העוינים
ליהודים מן הקוראן עם שיטות המאבק האנטישמיות של הרייך השלישי,
ושנאת היהודים הפכה לג'יהאד" ,מלחמת הקודש" 41.התוצאה הייתה מבצעי
42
החרמה והפגנות אלימות בססמה "יהודים החוצה ממצרים ומפלשתינה".
בזמן ועידה פרלמנטרית מוסלמית "להגנה על פלשתינה" באוקטובר 1938
בקהיר הופצו חיבורים אנטישמיים וביניהם גרסאות ערביות למיין קאמפף
43
ולפרוטוקולים של זקני ציון.
לעומת זאת ,המפלגה הנציונל־סוציאליסטית הסורית שהקים אנטון
סעדה ) (Antun Saadehבדמשק בשנת  1932והפלנגות הלבנוניות שהוקמו
גם הן על־פי "עקרון המנהיגות" בשנת  1936היו חילוניות וטוטליטריות
בעליל .הן טענו לעליונות גזעית והעתיקו מן המפלגה הנאצית את סמליהן
44
החיצוניים – דגל ועליו צלב קרס והצדעה במועל יד.
גם בעבר הירדן ,תחת שלטונו של האמיר עבדאללה לבית האשם,
שהייתה בעצם המדינה המתונה ביותר באזור 45הותירה האנטישמיות את
עקבותיה .הנציג הבריטי בעמאן נאלץ להודות בפברואר " :1941היו כמה
שיחות פרו־נאציות" 46.בערב הסעודית הציע המלך אבן סאוד )(Ibn Saud
בשנת  1939את ארצו כתחנת ביניים להעברות נשק גרמני לארץ־ישראל
והביע בגלוי את אהדתו ל"חומי המדים"" :כל הערבים והמוסלמים בכל
רחבי העולם רוחשים כבוד גדול לגרמניה ,כבוד שגדל אף יותר בזכות המאבק
47
שגרמניה מנהלת נגד היהודים ,אויביהם בנפש של הערבים".
במרס  1937חיבר ולטר דלה ) ,(Walter Doehleהקונסול הכללי של
גרמניה בירושלים ,הצהרה בנוגע למטרות העתידיות של מדיניות גרמניה
בעניין ארץ־ישראל וציין בה את הדברים האלה בנוגע להתלהבות מן
הנאציזם:
Matthias Küntzel, Djihad und Judenhaß. Über den neuen antijüdischen Krieg 41
(Freiburg: Ça ira, 2002), p. 22
Brynjar Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt. The Rise of an Islamic 42
Mass Movement 1928–1942 (Reading: Ithaca Press, 1998), pp. 235–247; Gudrun
Krämer, The Jews in Modern Egypt, 1914–1952 (Seattle: University of Washington
Press, 1989), pp. 139–154

 43שם ,עמ' .146
44

45
46

47

Labib Zuwiyya Yamak, The Syrian Social Nacionalist Party. An ideological Analysis
(Cambridge: Harvard University Press, 1966), p. 53ff., 76ff., 101ff., 124ff.; Miloš
”Mendel/Zdenĕk Müller, “Fascist Tendencies in the Levant in the 1930s and 1940s,
Archív Orientální, vol. 55 (1987), pp. 1–17, here p. 2ff., 10ff.
Avi Shlaim, The Politics of Partition. King Abdullah, the Zionists and Palestine
1921–1951 (New York: Columbia University Press, 1990), p. 39ff., 54ff.
Renate Dieterich, “‘... in der warmen Jahreszeit ist ein Lagern im Freien überall
möglich’: Die deutsch-transjordanischen Beziehungen bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs,” in Schwanitz, Deutschland (note 36), pp. 66–85, here p. 79
Anlage zum Bericht Deutsche Gesandtschaft Djidda v. 18.2.1939, ADAP, Ser. D,
vol. 5, p. 680
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הערבים הפלשתינאים מכל השכבות רוחשים אהדה גדולה לגרמניה
החדשה ולפירר שלה ,אהדה שיש להעריכה על אחת כמה וכמה מאחר
שהיא מסתמכת על בסיס רעיוני בלבד [...] .כשהזדהה אדם כגרמני
לנוכח התנהגות מאיימת של המון ערבי ,היה בדרך כלל די בכך כדי
לאפשר לו מעבר חופשי .אך כשזיהה את עצמו בברכה "הייל היטלר",
הפכה לרוב התנהגותם המאיימת של הערבים להתלהבות ,והגרמני
קצר תשואות שבמהלכן השיבו לו הערבים בלהט בברכה הגרמנית.
ההתלהבות מן הפירר שלנו ומגרמניה החדשה התפשטה מן הסתם כל
כך מפני שהערבים הפלשתינאים ,במאבקם על קיומם ,כמהים ל"פירר"
ערבי ,ומפני שבמאבקם נגד היהודים הם מרגישים שהם נמצאים בחזית
48
אחת עם הגרמנים.
ההערצה היוקדת הזאת לפירר הייתה נפוצה לא רק בארץ־ישראל .דיווח
של הנציגות הגרמנית בטהרן על הלך הרוח במקום בשנת  1941מעיד על
התלהבותם הגובלת בגיחוך של המוסלמים המקומיים מן הנאציזם" :יצרן
תמונות הנפיק בבית ההוצאה שלו תמונה של הפירר וגם של עלי ,האימאם
הראשון .חודשים רבים היו התמונות הגדולות תלויות מימין ומשמאל לדלת
העסק שלו .כל מי שנכנס הבין את פשר הצבתן זו לצד זו :עלי הוא האימאם
49
הראשון ,אדולף היטלר – האחרון".
בקרב הערבים אכן הייתה בקיץ  1942ציפייה ממשית שהגרמנים יפלשו
לאזור בעתיד הקרוב .באמצע אוגוסט דיווח קצין קשר על המצב בסוריה:
"הלך הרוח בקרב הערבים המוסלמים עדיין אוהד את גרמניה כלפנים .בכל
מקום הם מביעים את משאלתם שהגרמנים יבואו וישחררו את הארץ מכוחות
הכיבוש וממצוקתה .כדי לדבר על היטלר בפומבי הערבים משתמשים בכל
מיני פסידונים; הכינוי האחרון להיטלר הוא 'חאג' נומור' – 'הנמר' .איחולים
50
לניצחונו של היטלר משמשים לעתים מזומנות כדברי ברכה".
בו בזמן ערך מדריך צבאי גרמני לחיים הפוליטיים בסוריה רשימה
של מפלגות וסיעות פרו־גרמניות כמעט לחלוטין שלא יתנגדו כלל להופעת
הוורמכט אלא ישתפו עמו פעולה דווקא 51.בנוגע לעיראק הכין השירות
החשאי הבריטי בשנה ההיא הערכת מצב שמסקנתה הייתה שלא פחות

48
49

50
51

Deutsches Generalkonsulat Jerusalem an AA v. 22.3.1937, Politisches Archiv des
Auswärtigen Amtes Berlin (PAAA), R 104791
 ;Dto. Deutsche Gesandtschaft Teheran v. 2.2.1941, ibid., R 60690להשוואהS. :
Djalal Madani, Iranische Politik und Drittes Reich (Frankfurt/M. Et al.: Peter
).Lang, 1986
Bericht V-Mann “Antonius” v. 13.8.1942, BA-MA, RH 2/1790
& Jon Kimche, Seven Fallen Pillars. The Middle East, 1915–1950 (London: Secker
Warburg, 1950), p. 36
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מ־ 95אחוזים מן האוכלוסייה בעיראק נוטים גם הם לטובת גרמניה באופן
52
חד־משמעי.
דיווח של שלנברג על ארץ־ישראל נכתב באותה רוח" :אהדתם יוצאת
הדופן של הערבים לגרמניה נובעת בעיקר מן התקווה 'שהיטלר יבוא' כדי
לגרש את היהודים .הגנרלפילדמרשל רומל נעשה דמות אגדית .כל הערבים
מייחלים אפוא כיום לפלישת הכוחות הגרמניים ושואלים שוב ושוב מתי
כבר יבואו הגרמנים והם אומללים מכך שאין להם נשק" .שלנברג דיווח גם
על השפעתה של תעמולת הרדיו הגרמנית" :הערבים מאמינים בכל מאודם
שגרמניה תנצח .אמנם מעטים בלבד מאזינים לתחנת הרדיו הגרמנית בגלים
קצרים ,אבל הנאמר בה – בהגזמות אוריינטליות ובקישוטים רבים כל כך,
53
עד שאין להכיר את הטקסט המקורי – מתפשט במהירות בין הערבים".
עדות להתלהטות הרוחות בקיץ  1942במסגרת הציפייה לגרמנים
אפשר למצוא בדיווחו של קצין הקשר שדיווח שעל־אף המצב הצבאי
החמור נשארו חלקים מן הגיס הבריטי התשיעי בארץ־ישראל כדי להגן על
האוכלוסייה היהודית מפני התקפות הערבים 54.דומה שאמצעי ההגנה הללו
אכן היו נחוצים בדחיפות בזמן ההוא ,שכן במהלך ההתקדמות הגרמנית
ערקו אלפי חיילים ערבים מן הצבא הבריטי .לא פחות מ־ 8,000ערבים,
 7,000מהם מארץ־ישראל ,נמלטו על נשקם עד  1943וירדו למחתרת כדי
55
להצטרף לחילו של רומל לאחר פלישתו לאזור.
עוד ביוני  1941הגה היטלר בשיתוף פעולה אפשרי של הערבים עם
הרייך השלישי .הוא דיבר על "ניצול תנועת החופש הערבית" כעל קלף חשוב
בידי הצד הגרמני נגד האחיזה הבריטית במזרח התיכון עד כה 56.החוליה
המחברת בין הנאציזם לאינטרס הערבי הייתה האנטישמיות .בקיץ 1942
דיווח קצין קשר בעניין הזה לאמור" :האנגלים הצליחו להשניא את עצמם
על כל המזרח התיכון ,בייחוד בגלל בריתם עם היהודים" 57.וארווין אטל
52
53

54
55

56
57

Reeva Spector Simon, Iraq between the Two World Wars. The Militarist Origins of
Tyranny (New York: Columbia University Press, 2004), p. 34
Chef der Sicherheitspolizei und des SD (CdS) VI C 13 an AA v. 21.12.1942, BAB, NS
19/186; Seth Arsenian, “Wartime Propaganda in the Middle East,” The Middle East
Journal, vol. 2 (1948), pp. 417–429; Reimund Schnabel, Mißbrauchte Mikrofone.
Deutsche Rundfunkpropaganda im Zweiten Weltkrieg. Eine Dokumentation (Wien:
Europa Verlag, 1967), pp. 258–313, 411–414; Bernd Trentow/Werner Kranhold,
“Im Dienst imperialistischer Weltherrschaftspläne. Zum Orient-Einsatz des
faschistischen Rundfunks im zweiten Weltkrieg,” Beiträge zur Geschichte des
Rundfunks 7 (1973), H. 4, pp. 22–50
Auszug aus Bericht V-Mann “Cuno” v. 31.7.1942, BA-MA, RH 2/1785
;Jacob C. Hurewitz, The Struggle for Palestine (New York: Norton, 1950), p. 119
Nicholas Bethell, Das Palästina-Dreieck. Juden und Araber im Kampf um das
britische Mandat 1935–1948 (Frankfurt/M. Et al.: Propyläen, 1979), p. 148
Führerweisung Nr. 32 v. 11.6.1941, in: Hubatsch (note 36), p. 131
Wiedergabe Bericht V-Mann “Cuno I” v. 6.8.1942, BA-MA, RH 2/1764
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) ,(Erwin Ettelס"ס בריגדפירר ומומחה למזרח התיכון במשרד החוץ ,ציין
באותה שנה" :השאלה הערבית קשורה לבלי התר בשאלה היהודית .היהודים
הם אויביהם בנפש של הערבים כפי שהם אויביהם בנפש של הגרמנים .מי
שעוסק בגרמניה בפוליטיקה ערבית חייב להיות אויב מושבע וחסר פשרות
58
של היהודים".

אמין אל־חוסייני :משתף פעולה נאצי ושונא יהודים מובהק
חאג' אמין אל־חוסייני ,המופתי של ירושלים ,היה משתף הפעולה המרכזי
עם הנאצים בצד הערבי ואנטישמי אדוק .דמותו היא דוגמה מופתית לתפקיד
המכריע שמילאה שנאת היהודים בשיתוף הפעולה הגרמני-הערבי .הוא
עצמו הצהיר בחייו הצהרות רבות מספור שהביעו בבירור את האנטישמיות
שלו .בשנת  ,1942לרגל פתיחת המכון האסלאמי המרכזי בברלין למשל ,נשא
אל־חוסייני נאום אב־טיפוסי שמופיעים בו דפוסי הפרשנות החוזרים ונשנים
שלו .טיעוניו של המופתי היו בעלי אופי מוסלמי־פונדמנטליסטי והוא הדגיש
ואמר" :היהודים ושותפיהם לפשע ,שהפגינו מאז ומתמיד איבה למוסלמים
והתנכלו להם בלי הרף בכל מקום ומקום בתחבולות ובמזימות ,נמנים עם
אויביהם המרים ביותר של המוסלמים" .אבל המופתי לא היה רק קנאי דתי.
לשם הפצתה של שנאת היהודים הסתייע גם בסטראוטיפים האנטישמיים
המרכזיים של האידאולוגיה הנאצית ,כפי שמראה קטע אחר מן הנאום:
הן באנגליה והן באמריקה ההשפעה היהודית שולטת .זאת אותה
ההשפעה היהודית העומדת מאחורי הקומוניזם הכופר ובוחלת בכל
הדתות והעקרונות הדתיים .ההשפעה היהודית היא ששיסתה את
העמים זה בזה במלחמות המתישות האלה ,שהיהודים בלבד מפיקים
תועלת מגורלם הטראגי .היהודים הם אויביהם הנצחיים של המוסלמים,
59
הם ובעלי בריתם האנגלים ,האמריקאים והבולשוויקים.
מובאות כאלה מלמדות שאין לאפיין את אל־חוסייני רק כדמות חד־ממדית
 ;Notiz Ettel/AA (undatiert/Ende 1942), PAAA, R 27325 58על ארווין אטל ראוHans- :
Jürgen Döscher, Das Auswärtige Amt im Dritten Reich. Diplomatie im Schatten
der “Endlösung” (Berlin: Siedler, 1987), p. 168ff.; Frank Bajohr, “‘Im übrigen
handle ich so, wie mein Gewissen es mir als Nationalsozialist vorschreibt’. Erwin
Ettel — vom SS-Brigadeführer zum außenpolitischen Redakteur der ZEIT,” in
Matthäus, Jürgen/Mallmann, Klaus-Michael, eds., Deutsche, Juden, Völkermord.
Der Holocaust als Geschichte und Gegenwart (Darmstadt: Wissenschaftliche
.Buchgesellschaft, 2006), pp. 241–255
Rede Mufti zur Eröffnung des Islamischen Zentralinstituts v. 18.12.1942, PAAA, 59
 ;R 27327להשוואהMatthias Küntzel, “Von Zeesen bis Beirut. Nationalsozialismus :
und Antisemitismus in der arabischen Welt,” in Doron Rabinovici/Ulrich Speck/
Natan Sznaider, eds., Neuer Antisemitismus? Eine globale Debatte (Frankfurt/M.:
Suhrkamp, 2004), pp. 271–293
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 בייחוד כשדיבר על חיסול היהודים בארץ־ישראל או.של ערבי לאומני
במקום אחר היה המופתי נציונל־סוציאליסט ופונדמנטליסט מוסלמי בעת
.ובעונה אחת
 לאחת משתי המשפחות החזקות1897 ל־1893 אל־חוסייני נולד בין
 אביו ואחיו לפניו כיהנו בתפקיד הדתי של מופתי, סבו.ביותר בארץ־ישראל
 לשם הייעוד הפוטנציאלי הזה לא קיבל אלא השכלה.)שופט( בירושלים
 שבו שירת גם בזמן,דתית שטחית ואז פנה למסלול צבאי בצבא העות'מאני
 אחר כך החל לפעול ביתר שאת נגד שלטון60.מלחמת העולם הראשונה
.המנדט הבריטי שכונן זה לא כבר בארץ־ישראל ולמען האינטרס הערבי
אל־חוסייני היה אחד המסיתים למהומות הפרו־סוריות שפרצו בירושלים
 חמישה הרוגים. וגם ניתב את ההתמרדות לכיוון אנטי־יהודי,1920 באפריל
 אל־ חוסייני נמלט לסוריה ונדון בהעדרו. פצועים היו התוצאה234יהודים ו־
61
.לעשר שנות מאסר בידי הבריטים
Simon Wiesenthal, Großmufti — Großagent der Achse (Salzburg– : פרטים ביוגרפיים60
Wien: Ried, 1947); Joseph B. Schechtman, The Mufti and the Fuehrer. The Rise and
Fall of Haj Amin el–Husseini (New York–London: Thomas Yoseloff, 1965); Taysir
Jbara, Palestinian Leader Hajj Amin Al-Husayni Mufti of Jerusalem (Princeton:
Kingston Press, 1985); Klaus Gensicke, Der Mufti von Jerusalem, Amin el-Husseini,
und die Nationalsozialisten (Frankfurt/M. et al.: Peter Lang, 1988); Philip Mattar,
The Mufti of Jerusalem. Al-Hajj Amin al-Husayni and the Palestinian National
Movement (New York: Columbia University Press, 1988); Zvi Elpeleg, The Grand
Mufti. Haj Amin al-Hussaini, Founder of the Palestinian National Movement
Rainer :(; ראו מחקר שמקטין בערך הנושאLondon–Portland: Frank Cass, 1993)
Zimmer-Winkel, ed., Eine umstrittene Figur: Hadj Amin al-Husseini — Mufti von
Gerhard Höpp, ed., Mufti-Papiere. :; להשוואהJerusalem (Trier: Aphorisma, 1999)
Briefe, Memoranden, Reden und Aufrufe Amin al-Husainis aus dem Exil, 1940–
1945 (Berlin: Klaus Schwarz, 2001)
John Marlowe, Rebellion in Palestine (London: : על המדיניות הערבית בארץ־ישראל ראו61
Cresset Press, 1946); idem., The Seat of Pilate. An Account of the Palestine Mandate
(London: Cresset Press, 1959); Albert M. Hyamson, Palestine under the Mandate
1920–1948 (London: Methuen, 1950); Yehoshua Porath, The Emergence of the
Palestinian-Arab National Movement. vol. 1: 1918–1929 (London: Frank Cass,
1974); idem., The Palestinian Arab National Movement. vol. 2: 1929–1939. From
Riots to Rebellion (London: Frank Cass, 1977); idem., In Search of Arab Unity
1930–1945 (London: Frank Cass, 1986); Tom Bowden, “The Politics of the Arab
Rebellion in Palestine 1936–39,” Middle Eastern Studies (MES), vol. 11 (1975), pp.
147–174; Bernard Wasserstein, The British in Palestine. The Mandatory Government
and the Arab-Jewish Conflict 1917–1929 (London: Royal Historical Society, 1978);
Michael J. Cohen, Palestine: Retreat from the Mandate. The Making of British
Policy, 1936–45 (London: Paul Elek, 1978); idem., The Origins and Evolution of
the Arab-Zionist Conflict (Berkeley et al.: University of California Press, 1987);
idem., Martin Kolinsky, eds., Britain and the Middle East in the 1930s, Security
Problems, 1935–1939 (Basingstoke et al.: Macmillan, 1992); Ann Mosely Lesch,
Arab Politics in Palestine, 1917–1939. The Frustration of a Nationalist Movement
(Ithaca–London: Cornell University Press, 1979); David Th. Schiller, Palästinenser

112

•

קלאוס־מיכאל ַמלמן ומרטין קופרס

אלא שגזר הדין והשהות בגלות לא בישרו כלל את קצו הפוליטי
המוקדם של הדמגוג .יתרה מזו ,הבריטים גמרו אומר להתפייס עם התנועה
הלאומית הפלשתינאית־הערבית והעניקו לאל־חוסייני משרה חשובה.
בהליך בחירות מוטה מונה אל־חוסייני למופתי של ירושלים וכעבור שנה
גם לנשיא המועצה המוסלמית העליונה שהקימו הבריטים .וכך מצא את
עצמו בתוך זמן קצר בעמדת השפעה גדולה יותר משל כל ערבי אחר בארץ־
ישראל 62.באותו הזמן הביאו הפרעות של הערבים ב־ 1921למותם של 47
יהודים .בשנת  1929פרץ שוב גל חדש של תקיפות שגבו את חייהם של
 133יהודים.
הטרור שפרץ ב־ 1929בייחוד ממחיש היטב שהאחראים לו לא פעלו
רק מתוך התנגדות לעלייה ציונית הולכת וגדלה ,אלא מתוך רצון למגר את
הקיום היהודי ככלל .עוד ב־ 16באוגוסט  ,1929יום הולדתו של הנביא ,נהרו
 2,000מוסלמים בעקבות קריאות הסתה אל הכותל המערבי בססמאות
כגון "הרגו את היהודים" והכו מתוך בולמוס את המאמינים המתפללים
שם .שבוע לאחר מכן ,ב־ 23באוגוסט ,החריפו ההתפרעויות הערביות בעיר
ועוד באותם אחרי צהריים התפשטה השמועה והגיעה עד חברון שיהודים
טובחים בערבים בירושלים .מאות שנים של יחסי שלום בין המיעוט היהודי
לערבים בחברון לא יכלו לעצור את גל האלימות האנטישמית שגאה עכשיו.
ב־ 24באוגוסט התרחש בחברון טבח כולל ו־ 67יהודים נרצחו בו ,ביניהם
63
תריסר נשים ושלושה ילדים בני למטה מחמש.
כשעלו הנאצים לשלטון בגרמניה הביע המופתי מיד את אהדתו
והערצתו הרבה .במרס  1933מסר את איחוליו לשליטים החדשים בברלין
והדגיש במיוחד את תמיכתו המלאה במאבק נגד ההשפעה היהודית 64.ב־1937
העמיק אל־חוסייני את קשריו עם גרמניה ופנה אליה בבקשה לתמיכה
כלכלית .על עניינם הגובר של הנאצים באזור ובבעלי ברית מקומיים מעידה
נסיעתם של הרברט הגן ) ,(Herbert Hagenראש מדור היהודים במשרד
65
הראשי של הס"ד ועמיתו אדולף אייכמן ,למזרח התיכון בסתיו .1937

62
63
64
65

zwischen Terrorismus und Diplomatie. Die paramilitärische palästinensische
Nationalbewegung von 1918 bis 1981 (München: Bernard & Graefe, 1982); Uri M.
Kupferschmidt, The Supreme Muslim Council. Islam under the British Mandate
for Palestine (Leiden et al.: Brill, 1987); Issa Khalaf, Politics in Palestine. Arab
Factionalism and Social Disintegration 1939–1948 (New York: State University of
)New York Press, 1991
Gensicke (note 61), pp. 30–33
Tom Segev, Es war einmal ein Palästina. Juden und Araber vor der Staatsgründung
Israels (München: Siedler, 2005), p. 339, 343f., 346–358; Lesch (note 62), p. 209f.
Deutsches Generalkonsulat Jerusalem an AA v. 31.3.1933, PAAA, R 78325
 ;SD–Hauptamt/II 112: Palästinareise-Bericht v. 4.11.1937, BAB, R 58/954להשוואה:
Friedrich Paul Harald Neubert, Die deutsche Politik im Palästina-Konflikt 1937/38
(Diss. Bonn, 1977); Michael Wildt, ed., Die Judenpolitik des SD 1935 bis 1938. Eine
)Dokumentation (München: Oldenbourg, 1995
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אחרי התפרצותו של מרד ערבי חדש בארץ־ישראל – שהתחיל באפריל
 1936ועד  15באוקטובר באותה שנה כבר גבה את חייהם של כ־ 80יהודים– 66
פרסמה ועדת פיל ) (Peelשנשלחה מטעם הבריטים את המלצותיה לפתרון
המצב במזרח התיכון ב־ 7ביולי  .1937בדיווחה צידדה הוועדה בחלוקת
ארץ־ישראל ובהקמת מדינה יהודית על כ־ 15אחוזים מכלל שטחה של
הארץ .מיד לאחר מכן פרצה שוב התקוממות ערבית ,שהפכה למלחמת
גרילה אנטי־יהודית ואנטי־בריטית ועלתה בחייהם של  297יהודים בשנת
 1938בלבד 67.המופתי נמלט ב־ 1937מבעוד מועד מן המאסר הבריטי הצפוי
68
לו אל מתחם מסגד אל אקצה .משם הוסיף לנהל את המרד.
מן הדוח של סגן הקונסול הגרמני הרברט דיטמן )(Herbert Dittmann
אפשר ללמוד על האווירה ששררה בארץ בזמן ההוא ,אם כי אפשר שהוא
משקף במידה רבה את ציפיותיו של הפקיד הגרמני .בדיווחו קבע דיטמן
כי "אנרכיה בפועל" מושלת בארץ־ישראל ולאחר מכן נדרש לשיטותיהם
של הטרוריסטים" :הערבים המתקוממים ,שבתחילה לא היו רבים מאוד
במספרם ,הצליחו בינתיים להעביר את כל העם הערבי לצדם" .שיטותיהם
היו לדבריו "אכזריות מאוד לעתים קרובות" .הפעילים הקנאים "השתמשו
בשיטות של טרור אישי קיצוני ביותר ולא נרתעו ממעשי רצח מכוונים".
אנשי ציבור שהואשמו בשיתוף פעולה כלשהו עם שלטון המנדט הבריטי
נרצחו .לעתים עקרו את לבם או שיספו את גרונם והסירו את לשונם.
האנשים שנרצחו בצורה כזאת נקברו ועליהם שלטים שנכתב בהם "ככה
69
נעשה לבוגדים במאבק הלאומי".
בשל טרור מסיבי כזה המופנה כלפי פנים נקטעה באחת ההתפתחות
של חברה אזרחית בחלק הערבי של ארץ־ישראל .החברה הערבית ניתקה
את עצמה מן המערכת המשפטית של שלטון המנדט הבריטי ומכל צורה של
מערכת משפטית וחרצה משפט על דעת עצמה באמצעות אלימות חסרת
גבולות ומשולחת רסן .ה"מתקוממים" כפו את רצונם על החברה הפלשתינית
והעמידו את הכוח השרירותי במקום שלטון החוק .החברה התבססה עכשיו
על השגחה והלשנה של איש על שכנו .כפי שדיטמן תיאר זאת ,החברה רדפה
70
את "אויבי המהפכה" ואת החריגים "הלא אסלאמים".
66
67
68

69
70

Aufzeichnung AA v. 19.1.1937, PAAA, R 104786
Schechtman (note 61), p. 73
 ;Segev, (note 64), p. 397–484על שבחי הנאצים למרד הערבים ראוGiselher Wirsing, :
Engländer, Juden, Araber in Palästina (Jena: Diederichs, 1938); Karl L. KossakRaytenau, Mord und Brand im „heiligen“ Land. Ein Tatsachenbericht (Herrsching:
Deutscher Hort, 1939); Iwo Jorda, Araber-Aufstand. Erlebnisse und Dokumente aus
Palästina (Wien–Leipzig: Wilhelm Braumüller, 1943); Kurt Fischer-Weth, Amin
(Al–Husseini. Großmufti von Palästina (Berlin: Titz, 1943
Deutsches Generalkonsulat Jerusalem an AA v. 14.9.1938, PAAA, R 104790
Yuval Arnon-Ohanna, “The Bands in the Palestinian Arab Revolt, 1936–1939:
–Structure and Organization,” in Asian and African Studies, vol. 15 (1981), pp. 229
.247, here p. 244 ff.
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קרוב לוודאי שלא כל הערבים בארץ־ישראל עברו בזמן ההתקוממות
לסיעתו של המופתי ונעשו אנטישמים מושבעים .אבל הטרור הביא
להחרשתם של קולות מתונים מפני שהבעת עמדות כאלה הייתה כרוכה
מעתה בסכנת חיים.
דיטמן אישר שבסופו של דבר נחלו הטרוריסטים הצלחה .עכשיו כבר
יכלו להיחשב ברצינות ל"מובילי תנועה עממית" .את הקביעה הזאת הדגים
דיטמן בעזרת תיאור של תהליך שצפה בו זמן קצר לפני כן ברחוב ,וכך הוא
כותב:
פתאום נשמע הקול שכל מי שתומך באינטרס הלאומי של פלשתינה,
חייב לחבוש את כיסוי הראש של המתקוממים – כאפיה ועאקל .לצו
הזה צייתה כל אוכלוסיית פלשתינה – מוסלמים כנוצרים ,אפנדים
כפלאחים — כך שכיסוי הראש בן מאות השנים של הערבים העירוניים,
התרבוש ,נעלם כיום בלי יוצא מן הכלל ,ומראן החיצוני של ערי
פלשתינה השתנה לגמרי.
המתקוממים דרשו מן הגרמנים בארץ־ישראל להשתמש להגנתם בדגלי צלב
הקרס כסימן ההיכר שלהם .ככלל חשו הערבים הפלשתינאים ,לדעתו של
דיטמן" ,שעם מאוחד וקנאי יכול לכפות את רצונו גם על האנגלים שנחשבו
71
עד כה חסינים מפני פגיעה".
באוקטובר  ,1937עדיין בעיצומה של ההתקוממות בארץ־ישראל ,הצליח
המופתי להימלט מירושלים ללבנון תחת עיניהם הפקוחות של הבריטים.
שנתיים לאחר מכן ברח לעיראק 72.בעיראק יצר עד מהרה קשר עם חוג
רב השפעה של אנשי צבא ופוליטיקאים אוהדי גרמניה סביב רשיד עלי
אל־כילאני ) ,(Rashid Ali al-Gailaniשהתמנה לראש הממשלה של עיראק
בשנת  ,1940אך נאלץ לפרוש כבר בינואר  73.1941ב־ 1באפריל  ,1941אחרי
שנראה שהבריטים הצליחו לדחוק ביורשו בתפקיד לנקוט גישה ביקורתית
יותר נגד מדינות הציר ,ארגנו אל־כילאני והצבא העיראקי בתמיכת המופתי
הפיכה נגד הממשלה השלטת .המורדים פנו לגרמניה ולאיטליה בבקשה
לעזרה צבאית ונקטו מיד פעולה נגד בריטניה .זמן קצר לאחר מכן נחתו
74
כוחות בריטיים בבצרה.
71
72
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Deutsches Generalkonsulat Jerusalem an AA v. 14.9.1938, PAAA, R 104790
Joseph Nevo, “Al-Hajj Amin and the British in World War II,” in MES, vol. 20
(1984), pp. 3–16
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Arab Studies Quarterly, vol. 6 (1984), pp. 267–281; Walid M.S. Hamdi, Rashid Ali
)al-Gailani and the Nationalist Movement in Iraq 1939–1941 (London: Darf, 1987
Geoffrey Warner, Iraq and Syria 1941 (London: Davis-Poynter, 1974); Schröder
(note 36), pp. 63–149; idem., Irak 1941 (Freiburg/B.: Rombach, 1980); Karl
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גם הפעם הייתה ההתקוממות נגד האימפריה הבריטית מלווה בהתקפה
ישירה על היהודים .ב־ 1ביוני  1941התחולל בבגדד פוגרום נגד הקהילה
היהודית שבעיר .התקיפות נמשכו יומיים וגבו את חייהם של  110יהודים.
חוץ מזה נפצעו  240יהודים ,נבזזו  86חנויות וסדנאות של יהודים ונהרסו
 911בתים ודירות 75.ב־ 9ביוני דיווחה הנציגות האיטלקית במקום לאמור:
"בבגדד עדיין תוקפים יהודים ובוזזים אותם" 76.שוב קיבלו אל־חוסייני
והעיראקים המתמרדים עזרה מן הנאצים .אך מאחר שהיטלר היה טרוד
יותר במתקפה האווירית על כרתים ובהכנת המתקפה על ברית־המועצות,
היו משלוחי הנשק הגרמניים דרך סוריה ותמיכת חיל האוויר הגרמני צנועים
הרבה יותר מדי .עקב כך הובס הצבא העיראקי מיד בידי הבריטים ,ואל־
חוסייני ואל־כילאני ברחו לאיראן 77.אחרי כמה שבועות באיראן המשיך
המופתי במנוסתו דרך טורקיה לאיטליה ועם הגיעו לשם ,בתחילת אוקטובר
 ,1941שוחח עם מוסוליני .ב־ 6בנובמבר השתכן בברלין ואל־כילאני הגיע
78
לשם בעקבותיו ב־ 21בחודש.
ב־ 28בנובמבר התקבל אל־חוסייני לריאיון אצל היטלר ובמהלכו נדרש
היטלר לנושא שהיה חשוב לאורחו במיוחד" :גרמניה מצדדת במאבק חסר
פשרות נגד היהודים" ,הבהיר היטלר" .בזה כלול כמובן גם המאבק נגד הבית
הלאומי היהודי בפלשתינה ,שאינו אלא מוקד מרכזי להשפעה ההרסנית של
האינטרסים היהודיים" 79.לאחר מכן דיבר על המצב הצבאי העכשווי והדגיש
שהמטרה הממשית של גרמניה במזרח היא "השמדת האוכלוסייה היהודית
החיה במרחב הערבי בחסות השלטון הבריטי" .המופתי הודה להיטלר על
80
החיזוקים האלה והביע מצדו אמון מלא בפעולותיה של גרמניה.
הסולידריות של הערבים עם הרייך השלישי ,שמניעיה היו קודם כל
אנטישמיים ,ועם המכנה המשותף של המאבק נגד הקיום היהודי במזרח

75

76
77
78

79

;Aufzeichnungen und Erinnerungen (Düsseldorf: Diederichs, 1949), pp. 152–181
Fritz Grobba, Männer und Mächte im Orient. 25 Jahre diplomatischer Tätigkeit im
Orient (Göttingen u.a.: Musterschmidt, 1967), pp. 216–248; Wilhelm Kohlhaas,
(Hitler-Abenteuer im Irak. Ein Erlebnisbericht (Freiburg/B.: Herder, 1989
Hayyim J. Cohen, “The Anti-Jewish Farhūd in Baghdad, 1941,” in MES, vol. 3
(1966), pp. 2–17; Nissim Rejwan, The Last Jews of Baghdad. Remembering a Lost
Homeland (Austin: University of Texas Press, 2004), pp. 126–133
Telegramm Italienische Gesandtschaft Bagdad v. 9.6.1941, PAAA, R 29885
Łukasz Hirszowicz, The Third Reich and the Arab East (London–Toronto: Routledge
& Keagan Paul, 1966), pp. 166–170
 ;Gensicke (note 61), p. 55ff.מחקר הממעיט בערך הנושאRenate Dieterich, “Rāšīd :
Ālī al-Kailānī in Berlin — ein arabischer Nationalist in NS-Deutschland,” in AlRafidayn. Jahrbuch zu Geschichte und Kultur des Modernen Iraq, vol. 3 (1995), pp.
47–79
Aufzeichnung Schmidt/Büro Reichsaußenminister (RAM) v. 30.11.1941, ADAP,
Ser. D., vol. 13.2, p. 719
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התיכון הודגשה שוב ושוב בהמשך והוסיפה להתפתח באופן מעשי .במכתב
לשר החוץ של הרייך מאפריל  1942ביקשו המופתי ואל־כילאני באופן רשמי
תמיכה מגרמניה בעבור "חיסול הבית הלאומי היהודי בפלשתינה" .לנוכח
הניסוח הזה של הברית לא היה לריבנטרופ קשה להסכים 81.זמן קצר לאחר
מכן הדגיש המופתי ש"האינטרסים הערביים עולים בקנה אחד עם האינטרסים
הגרמניים" .לצד אחדות הדעים במאבק נגד אנגליה ונגד הקומוניזם שררה
הסכמה במיוחד על המאבק נגד היהודים" .גרמניה היא המדינה היחידה
בעולם שאינה מגבילה את מאבקה ביהודים לארצה שלה בלבד ,אלא יצאה
למאבק חסר פשרות ביהודי העולם .בשל מאבקה זה של גרמניה ביהודי
82
העולם חשו הערבים קשורים בקשר של שותפות עם גרמניה".
גם בגלותו בגרמניה ,כמו בארגון ההתקוממויות האנטי־בריטיות
והפוגרומים האנטי־יהודיים במזרח התיכון ,לא הסתפק המופתי בדברי
הסתה אנטישמיים בלבד ,אלא הוסיף לחתור להגשמת חזון השמדת היהודים
ובד בבד לכינון ממלכה פאן־ערבית בהנהגתו ,ששיאה אמור להיות בחידוש
מוסד הכליפות .בין השאר הכריז על נכונותו לסייע בהקמת יחידות חמושות
של מתנדבים ערבים .הם היו אמורים לקבל הכשרה מן הגרמנים ולהיאבק
לצדם בבריטים במזרח התיכון .בעקבות זאת אכן נוסדה מחלקת האימונים
הגרמנית-הערבית במסגרת המטה המיוחד  (Sonderstab F) Fבפיקודו של
הגנרל הלמוט פלמי ) ,(Hellmuth Felmyשהשתתף גם בהתערבות הגרמנית
הכושלת בעיראק ב־ .1941בדומה לאיינזצקומנדו מצרים שהתה גם היחידה
הזאת בקיץ  1942בכף סוניון ) (Cape Sunionעל אדמת יוון וחיכתה לפקודת
83
יציאה.
נוסף על העדויות לקשריו הענפים של המופתי עם האיטלקים ,עם
משרד החוץ הגרמני ועם הוורמכט ,יש הוכחות גם לתקשורת הישירה שלו
עם מדור היהודים ב־ .RSHAזמן קצר אחרי פגישתו הראשונה עם הימלר
ביקר אל־חוסייני אצל ראש מדור  ,IV B 4אוברשטורמבנפירר אדולף אייכמן.
בהזדמנות הזאת – קרוב לוודאי שהביקור נעשה בסוף  1941או בתחילת 1942
– סיפק אייכמן לאורחו שהתרשם עמוקות מבט מקיף אל שלבי ההתפתחות
של "הפתרון לשאלת היהודים באירופה" בידי הרייך השלישי והדגים את
הנושא בעזרת מפות ונתונים סטטיסטיים לרוב .ואילו המופתי דיווח לו
שכבר קיבל את הסכמתו של הימלר לקחת עמו לירושלים אחרי ניצחונם של
כוחות הציר את אחד היועצים לענייני יהודים ממדורו של אייכמן כדי להכריע
Mufti und al–Gailani an RAM v. 28.4.1942, PAAA, R 27326; Antwort RAM v. 81
28.4.1942, ibid.
Aufzeichnung Ettel/AA v. 26.6.1942, ibid., R 27324 82
Dienstanweisung OKW/WFSt/Abteilung (Abt.) L v. 21.6.1941, BA-MA, RW 4/v. 83
538; Bericht Kommandeur Sonderstab F v. 15.8.1942, PAAA, R 27325; Hellmuth
Felmy/Walter Warlimont, “German Exploitation of Arab Nationalist Movements
in World War II,” NARA, Foreign Military Studies, P-207
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הלכה למעשה בשאלות הבוערות שעדיין נותרו שם .אייכמן ,שהתרשם מאוד
84
מן המופתי ,פגש אותו לאחר מכן עוד כמה פעמים.
עם זה דומה שהשאלות העקרוניות הנוגעות ל"שאלת היהודים" בארץ־
ישראל לובנו עוד בפגישה הראשונה של השניים ,שכן לאחריה פנה אל־
חוסייני ישירות אל עמיתו של אייכמן הממונה על העניין לצורך פירוט מעשי.
המופתי נפגש לפחות פעם אחת עם שטורמבנפירר פרידריך זור )Friedrich
 ,(Suhrראש ) IV B 4 bענייני יהודים ” ,(“Judenangelegenheitenבמחצית
הראשונה של  ,1942כפי שהעידה מזכירתו של זור 85.במשך התקופה הזאת
נסתייע כאמור המופתי בידי אוברשטורמפירר הנס־יואכים וייס )Hans-
 (Joachim Weiseשהוצב אחר כך באיינזצקומנדו של ראוף.
כיבוש טוברוק בסוף יוני  1942היה גם בעיני ה־ RSHAוגם בעיני אל־
חוסייני אות להתחלת יישומה של התכנית להשמדת היהודים בארץ־ישראל.
בזמן שבברלין הוקם האיינזצקומנדו עבור ארמיית השריון אפריקה ונשלח
תחילה לעמדת המתנה באתונה ,הגביר גם המופתי את פעילותו לשחרור
ארץ־ישראל .הוא הציע לנסוע למצרים ולפעול שם בתחום התעמולה כדי
לדרבן את שיתוף הפעולה הערבי 86.בהקשר הזה קרא גם לשלוח את מחלקת
האימונים הגרמנית-הערבית למצרים 87.את תכניתו הטקטית לערעור אחיזת
הבריטים במזרח התיכון ולהכנת האזור לפלישת גרמניה תמצת אל־חוסייני
כדלהלן:
ארגון של כנופיות ערביות בתור כוחות לוחמים וציודם .הם יצעדו
למצרים ואל ארצות ערב האחרות כדי להפריע לאויב ולהטרידו על־
ידי הריסה של רחובות ,של גשרים ושל דרכי תקשורת ככלל וכדי
לעודד מרידות בפנים הארץ ] [...הקמה של יחידות צבאיות ערביות
רגילות שיילחמו כתף אל כתף עם גדודיהן של מדינות הציר .היחידות
האלה ישפיעו לטובה על המורל בארצות הערביות וימשכו אליהן את
המתנדבים בצבא הבריטי ] [...משלוח נשק ותחמושת למצרים מאחורי
;Vern. Dieter Wisliceny v. 26.7.1946, Yad Vashem Archives Jerusalem, TR 3/129 84
על ויסליצניDan Michman, “Täteraussagen und Geschichtswissenschaft. Der Fall :
Dieter Wisliceny und der Entscheidungsprozeß zur ‚Endlösung’,” in Matthäus/
 ;Mallmann (note 59), pp. 205–219חנה ארנדט ,אייכמן בירושלים .דו"ח על הבנאליות של
הרוע ,בבל תל אביב  ,2000עמ'  .21בכתב ההגנה של אייכמן ,מנגד ,נטען שהמופתי הוצג בפניו
פעם אחת בלבד בקבלת פנים רשמית.
;Vern. Margaretha Reichert v. 17.10.1967, BAL, 415 AR 1310/63/E 5, Bl. 296 85
להשוואהErnennungsvorschlag Reichsminister für Inneres v. 8.4.1944, BA-ZA, :
ZR 37; Ordensvorschlag Höherer SS- und Polizeiführer Frankreich v. 21.10.1944,
 ;BAB, SSO Friedrich Suhrיעקב לזוביק ,הביורוקרטים של היטלר .משטרת הביטחון

הנאצית והבנליות של הרשע ,מגנס ,ירושלים תשס"א ,עמ'  84והלאה.
Briefentwurf Mufti an Duce v. 13.9.1942, PAAA, R 27324 86
Aufzeichnung Ettel/AA v. 22.8.1942, ibid.; Denkschrift Mufti an Chef OKW v. 87
30.8.1942, ibid., R 27828
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קווי האויב ואז לפלשתינה ,לסוריה ולעיראק כדי להכין את הקרקע
88
למרידות ולשיבוש פעולת האויב.

ההתעלמות מתכנית הרצח
כידוע לא הצליחו הגרמנים להגיע לארץ־ישראל ,והקומנדו של ראוף לא
ביצע את פעילותו המתוכננת שם .העצירה באל עלמיין ,שלא נועדה להיות
אלא תחנת ביניים קצרה על־פי תכניתו של רומל ,התגלתה לבסוף כנקודת
המפנה של התקדמות כוחות הציר.
לאחר שלא הצליחו לפתוח מחדש במבצעים הגרמניים-האיטלקיים
נאלצה ארמיית השריון אפריקה לסגת סופית ממצרים ומלבנון בשל מתקפת
הנגד הבריטית שהחלה בתחילת נובמבר  89.1942אחרי הכרעת הקרב השני
על אל עלמיין לרעת הגרמנים ,ב־ 3בספטמבר ,היה ברור שכיבוש מצרים
נדחה לעתיד לא ידוע ובסוף ספטמבר  1942נצטווה הקומנדו של ראוף
90
לצאת מאתונה .היחידה חזרה לברלין ועדיין נשארה שם כנראה בשלמותה,
שכן כעבור חודשיים בדיוק יצאה היחידה לתוניס במניין חיילים זהה של
 7ל־ 91.17בתוניס הוקצו לקומנדו עוד שלושה קציני ס"ס לפחות ,והצוות
92
תוגבר ומספרו גדל מ־ 24החיילים המקוריים ל־ 100איש.
מתוך התחשבות בבעלי בריתם האיטלקים בתוניס ,שהעיר הייתה
בתחום ההשפעה שלהם על־פי הסכם עם הגרמנים ,לא ארגן שם הקומנדו
של ראוף רצח המוני של האוכלוסייה היהודית .במקום זאת עסקו ראוף
ואנשיו ברישום היהודים ובגיוסם לעבודת כפייה בבניית ביצורים 93.עברו
88
89
90
91

92
93

Niederschrift dess. v. 29.8.1942, ibid., R 27325 ; Kriegstagebuch Amt Ausland/
Abwehr II v. 13.7.1942, BA-MA, RW 5/498
Edmund Theil, Rommels verheizte Armee. Kampf und Ende der Heeresgruppe
Afrika von El Alamein bis Tunis (Wien et al.: Fritz Molden, 1979), p. 67ff.
OKW/WFSt/Qu.I/III an Heimatstab Übersee (HStb.Übs.) v. 19.9.1942, BAB, NS
19/2500; Vern. Friedrich Pohl v. 14.7.1976, BAL, 104 AR-Z 1670/61, Bd. 14, Bl. 3075
OKW/WFSt/HStb.Übs. an Dt.Gen.b.HQu.It.Wehrm. v. 26.11.1942, BA-MA, RW
 ;5/690השווDienstkalender Himmlers (note 5), p. 617; Waldis Greiselis, Das Ringen :
um den Brückenkopf Tunesien 1942/43. Strategie der „Achse“ und Innenpolitik im
)Protektorat (Frankfurt/M.: Peter Lang, 1976
CdS II C 1 an Chef Reichskanzlei v. 22.4.1943, BAB, R 58/860
OKW/WFSt/Qu.IV an RFSS v. 8.12.1942, ibid., NS 19/1775; Oberkommando
Heeresgruppe (HGr) Afrika/Ic an OKH/Gen.St.d.H./Op.Abt. v. 19.4.1943,
BA-MA, RH 2/600; Ordensvorschlag HöSSPF Italien v. 25.2.1945, BAB, R 70
 ;Italien/19להשוואהDaniel Carpi, Between Mussolini and Hitler. The Jews and the :
Italian Authorities in France and Tunisia (Hanover–London: Brandeis University
Press, 1994); Peter Longerich, ed., Die Ermordung der europäischen Juden. Eine
umfassende Dokumentation des Holocaust 1941–1945 (München–Zürich: Piper,
1989), p. 255f.; Raul Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden, vol. 2,
(Frankfurt/M.: Fischer, 1990), p. 685ff.
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של ראוף אינו מותיר ספק בנוגע לנכונותו לנהל רצח המוני גם בתוניס אילו
בחרו הגרמנים להתחשב פחות בבעלי בריתם האיטלקיים .גם חוות דעת
של רודולף ראן ) ,(Rudolf Rahnשגריר גרמניה באיטליה ,שהילל מפורשות
"את פעילותו הנמרצת והמוצלחת באופן יוצא דופן של אוברשטורמבנפירר
ראוף" ,מעידה גם היא שהלה לא היה יכול להגשים בתוניס את ייעודו
94
האמיתי אלא באופן מוגבל מאוד.
עוד לפני שנכנעו חילות הציר באפריקה ב־ 13במאי  1943נסוג הקומנדו
ב־ 9במאי מתוניס לנפולי והועבר לקורסיקה לשירות בסיפ"ו 95.מתחילת
ספטמבר היה ראוף כפוף למפקד סיפ"ו והס"ד באיטליה והיה ממונה שם בין
96
השאר על "מיגור הפרטיזנים" כמפקד עוצבת צפון איטליה-מערב.
סופו של מבצע אפריקה של כוחות הציר אינו יכול לטשטש את
העובדה שארמיית השריון אפריקה בפיקודו של רומל הייתה קרובה מאוד
לפלוש לארץ־ישראל במצב האסטרטגי המיוחד שהיה בקיץ  .1942הגרמנים
התכוננו לתרחיש הזה :באמצעות האיינזצקומנדו של ראוף ובתמיכתם
המובטחת של הערבים בארץ־ישראל יהיה אפשר לבצע במהירות רצח
המוני ביהודי ארץ־ישראל מיד עם הפריצה .התכנית הזאת לא חדרה עד
כה לתודעה ההיסטורית הציבורית .כמה תובעים גרמנים אמנם נתקלו לכל
הפחות ברמזים לכך בעת חקירתם של הפושעים שנמנע מהם לבצע את
תכניתם .אלא שהמשפטנים לא היו מעוניינים בכוונה הרצחנית שעלתה מן
ההודאות ,מאחר שהשמדה שלא בוצעה בפועל אינה בת ענישה מבחינת
97
החוק.
אין ספק שההיסטוריה של המזרח התיכון הייתה כעת שונה לחלוטין
ושמדינה יהודית לא הייתה קמה באזור לעולם אילו התגשמה תכניתם
המשותפת של הגרמנים והערבים כמתואר לעיל .רק בזכות אל עלמיין
94
95
96

97

Deutscher Botschafter Italien an HöSSPF Italien v. 15.4.1944, BAB, R 70 Italien/
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188–195
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Allies, and the Jews (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 79ff., Segev
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ופתיחת החזית השנייה של בעלי הברית בצפון אפריקה בנובמבר  1942שרד
היישוב שמנה בזמן ההוא בארץ־ישראל לא יותר מחצי מיליון יהודים.
תרגמה מגרמנית :טלי קונס

