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ההתעניינות של גורמים מקומיים ובין–לאומיים בעמק החולה נמשכה ברציפות דורות רבים והתגברה
בשלהי המאה התשע–עשרה למרות מצבו האקולוגי הירוד של האזור 1.ארבע–עשרה משלחות סקר,
שבע מהן משלהי התקופה העות'מאנית ,בדקו את העמק והציגו הערכות וגישות שונות באשר לשיטת
הבראתו הרצויה ,ויש בכך ללמד על ההתעניינות המרובה בפוטנציאל החקלאי ,הכלכלי והיישובי של
האזור ועל הרצון להשביחו2.
עמק החולה היה מוקד משיכה להתיישבות חקלאית בשל שפע המים שבו ומיקומו הגאוגרפי.
ההתיישבות בעמק הייתה עתיקת יומין ורצופה ,אך אוכלוסייתו הייתה מועטה .בסוף שנות העשרים
של המאה העשרים מנתה אוכלוסייתו הערבית של עמק החולה כ– 11,000נפשות ,שישבו בכשלושים
כפרים ,שבגדולים שבהם היו כ– 400נפש ,ובקטנים — עשרות בודדות 3.רוב הכפרים הערביים התרכזו
בצפונו ובמערבו של אגן החולה .משמע השטח שהוגדר כזיכיון החולה )ראו מפה  (1היה למעשה
כמעט ריק מתושבים ערבים4.
החזקה על האזור ,הבעלות עליו ומעמדו המשפטי עברו שינויים רבים בשלהי התקופה העות'מאנית.
עד כיבוש הארץ בידי אבראהים פאשא ב– 1832היו הקרקעות בחזקה פרטית דה פקטו ובשליטתם
של אפנדים תקיפים מסוריה ומלבנון .בתקופת שלטונו של אבראהים פאשא ) (18411832עברו
הקרקעות לבעלות הממשלה .בשנים  18581840נחשבו רוב קרקעות העמק לאדמות ַמו ַאת )קרקעות
שוממות שאינן ניתנות לעיבוד חקלאי( ,ומיעוטן קרקע פרטית .משנת  ,1858בעקבות התיקונים
Æ
)תנזימאת( השלטוניים והקרקעיים ,השתלטו רשויות הממשלה העות'מאנית על אדמות העמק ,והן
הוגדרו אדמות מירי 5.ככל הנראה לא הצליחו הרשויות לממש את החזקה באדמות העמק ובקרקעות
שבצפון אגם החולה ,והן נותרו בפועל בחזקתם של אפנדים מסוריה ומלבנון .מכל מקום הפלאחים
תושבי האזור סירבו לשלם את מסיהם לממשלה כנדרש .חוסר היכולת השלטונית ומצבו התברואתי
הירוד של האזור הניעו את הממשלה העות'מאנית להקים שתי ועדות לבדיקת מכלול הנושאים
הקשורים באזור .בהתאם להמלצות של ועדות הבדיקה הממשלתיות משנת  1870ומשנת  1872הוחלט
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י' ציטרין' ,תולדות זיכיון החולה :פרק ביישובו של הגליל העליון' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר–אילן ,תשמ"ז,
עמ' .62
סיכום דו"חות המשלחות להבראת עמק החולה ראו בתזכיר שחיברו י' חנקין וי' טהון ,מנהל 'חברת הכשרת היישוב',
 24בדצמבר  ,1929אצ"מ.S55/209 ,
א' יעקובסון אל י' צ'לנוב 14 ,באפריל  ,1914אצ"מ ;L18/125/31 ,חנקין אל א' גרנובסקי 25 ,במאי  ,1925אצ"מ,
 ;KKL5/1723י' נחמני אל מ' אוסישקין 20 ,בדצמבר  ,1929אצ"מ .KKL5/513 ,וראוY. Karmon, ‘Settlement of :
Northern Huleh Valley’, IEJ, 3 (1953), pp. 4–25
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י' גולדשטיין' ,חידוש רכישת האדמות בגליל העליון המזרחי בתקופת המנדט' ,י' קרק )עורכת( ,גאולת הקרקע בארץ–
ישראל :רעיון ומעשה ,ירושלים  ,1990עמ' .252251
למונח 'מירי' כמה משמעויות מבחינה משפטית; בעיקרו של דבר הוא מציין אדמות שלמעבד אותן יש בהן זכויות אך
לא בעלות מלאה כי הן נמצאות באופן עקרוני בבעלות המדינה העות'מאנית.
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להעמיד את קרקעות העמק למכירה
פומבית 6.הסֻלטאן רכש אותן לבעלותו
הפרטית ,והן הוגדרו אדמות ג ִ'פתליךּ7.
הסלטאן עבד אלחמיד השני עשה את
הניסיון הראשון למכירת זיכיון החולה,
כדי להעשיר את קופתו האישית .נציגי
התנועה הציונית דאז ניהלו עמו משא
ומתן ,אך בסופו של דבר נמנע הסלטאן
מלמכור את הזיכיון ,בעיקר משיקולים
פוליטיים .לאחר מהפכת 'התורכים
הצעירים' ) (1908שונה מעמדן המשפטי
של קרקעות הזיכיון לאדמת מירי ,ונציגי
הממשלה העות'מאנית המשיכו במשא
ומתן עם הציונים .המשא ומתן נפסק עם
פרוץ מלחמת העולם הראשונה8.
התמורות התכופות בהגדרה המשפטית
של הבעלות על קרקעות העמק תוך
התעלמות מאריסיהן או התחשבות בלתי
מספקת בהם ,הולידו סכסוכים ואי יציבות
ביטחונית באזור ,כמו במקרים דומים
של רכישת קרקע בארץ 9.הסלטאן עבד
אלחמיד השני ,שהפך לבעל הקרקעות
בעמק ,לא הצליח לממש את חזקתו
באזור עקב סירובם המתמשך והעקבי
של הפלאחים לשלם את מסיהם ,וחשש
להתלקחות מרד כנגד הממשלה באזור.
כדי לפייס את התושבים תרם הסלטאן
6
7

סקירה על העברת הבעלויות על קרקעות העמק ,תמצית מסקנות הוועדה הממשלתית העות'מאנית משנת  1870ומשנת
 1872והסבר לבסיס החוקי להשתלטות המדינה על הקרקעות ראו :ה' סמואל אל ו' צ'רצ'יל 23 ,ביולי  ,1921גה"מ,
.PRO.CO 733/4/38832/249
למונח אדמת ג'יפתליק משמעויות שונות .לעתים הוא מופיע בהוראת קרקעות המלך ,ולעתים בהוראת קרקעות המדינה
)מירי( .למשמעותו המקורית של המונח ולגלגוליה ראוS.B. Himadeh (ed.), Economic Organization of Palestine :
during Mandatory Times, Beirut 1938, pp. 84–85
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ציטרין )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .3230
י' פורת' ,צמיחת התנועה הלאומית הערבית–הפלסטינאית ,'19291918 ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ,תשל"א ,עמ' .18
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לווקף כמה עשרות דונמים סמוך לכפר תלל )ליד חולתא( ,והווקף הקים במקום בית ספר
השינויים המרובים בבעלויות על קרקעות האזור בתקופה העות'מאנית הולידו אי בהירות באשר
למעמד המשפטי של חלק קטן מקרקעות הזיכיון וסביבתו .לדוגמה לא היה ברור מה היקפו המדויק
של השטח שהעניק הסלטאן לווקף ,אם כי הוענקו עשרות דונמים בלבד .בשנת  ,1934עם העברת
הזיכיון ל'חברת הכשרת היישוב' ,ניצלו לאומנים ערבים את אי הבהירות כעילה לדיונים משפטיים
ממושכים ,שתכליתם הייתה למנוע את העברת הזיכיון עד שיתבררו הזכויות של הערבים באזור.
חשיבותו הגאופוליטית של האזור עלתה מאוד עם תום מלחמת העולם הראשונה ועד סימונו
הסופי של גבול הצפון ,בשנת  ,1923זאת בשל אינטרסים מנוגדים וחילוקי דעות בין המעצמות באשר
ליישום הסכם סייקספיקו ,שנחתם בין בריטניה לצרפת במהלך המלחמה.
החל מאמצע שנות העשרים ניהלה התנועה הציונית משא ומתן ממושך לרכישת הזיכיון מסלים
בי סאלם ,מבעלי הזיכיון .למעשה המאמץ העיקרי של הגופים המיישבים הציוניים התרכז ברכישת
קרקע במישור החוף ,ורכישת זיכיון החולה הייתה בעיקר מקרה מבחן לנכונות שלטונות המנדט
להקים בית לאומי ולממש את סעיפים  ,6 ,4ו– 11בכתב המנדט ,שהעניקו ליישוב היהודי יתרון
מובהק בפיתוח אוצרותיה הטבעיים של הארץ ,בעידוד העיבוד האינטנסיווי ובקידום ההתיישבות
הצפופה .בפועל לא יכלה התנועה הציונית לרכוש את הזיכיון בשנות העשרים מפני שהסכומים שהיו
בקופה הציונית לא הספיקו לממן את הרכישה ואת 'הבראת' האזור11.
במהלך שנות העשרים לא הייתה כל התנגדות מצד הפלאחים תושבי האזור לאפשרות רכישתו על
ידי המוסדות הציונים .יתרה מזו ,המנהיגות הערבית הלאומית ,המקומית והארצית ,לא גילתה עניין
במשא ומתן ,למרות גודלו של שטח הזיכיון )כ– 56,000דונמים( והפוטנציאל היישובי שלו 12.לבסוף
בשנת  ,1934לאחר משא ומתן קשה ,על רקע עליית המתח הלאומי בארץ ,רכשה 'חברת הכשרת
היישוב' את הזיכיון .בעיני המנהיגות הערבית הלאומית הפכה העברת הבעלות על הזיכיון לידי
הציונים לסמל למאבקה הלאומי בשלטונות המנדט ובתנועה הציונית ,והעיתונות הערבית ליבתה את
המאבק הלאומי סביב העברת הזיכיון ליהודים.

מבנהו המשפטי של זיכיון החולה העות'מאני :המסד לחיכוכים עתידיים
זיכיון החולה ,לייבוש האגם והביצות שסביבו ,שהיו אדמות המדינה ורכושה ,הוענק מטעם
הממשלה העות'מאנית ב– 30במאי  1914לקונצרן שבראשו עמד סלים ביי סאלם .העברת
הזיכיון אושרה בידי חברי הממשלה ,והוצאה איראציה סיניה )צו סלטאן( ,שאישרה את תוקפו
 10מנהל מחלקת הקרקעות אל המזכיר הראשי של ממשלת המנדט' ,הבעלות על אדמות החולה' 26 ,במאי  ,1925גה"מ,
חטיבה ) 2ארכיון המזכירות הראשית( .ADM 609/225 ,למעשה רק לאחר הסכם הגבולות שנחתם בין צרפת לבין בריטניה
בדצמבר  ,1920החלו תושבי האזור לעלות את מסיהם באופן מסודר לרשויות השלטוניות .ראו :ג' ביגר ,ארץ רבת גבולות:
מאה השנים הראשונות של תיחום גבולותיה של ארץ–ישראל  ,19471840קריית שדה–בוקר תשס"א ,עמ' .136
 11ציטרין )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .2316
 12שם ,עמ' .10287
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החוקי 13.במרס  1918יסדו בעלי הזיכיון חברת
מניות בשם 'החברה הסורית–עות'מאנית לחקלאות
בע"מ' וקיבלו אישור ממשלתי למהלך 14.שמה
של חברת המניות נשא אופי לאומי ,על מנת
לשאת חן בעיני ממשלת 'התורכים הצעירים',
שהעניין הלאומי עמד בראש מעייניהם .בחוזה
הזיכיון עשרים ותשעה סעיפים ,שפורטו בהם
תנאי מתן הזיכיון וחובותיו וזכויותיו של בעל
הזיכיון .החוזה משקף בעליל את הלך הרוח
הלאומני שאפיין את שלטון 'התורכים הצעירים',
והוכנסו בו שני סעיפים בעלי אופי לאומי מובהק.
בסעיף  14נקבע כי הזיכיון יוכל להינתן אך ורק
ל'נתינים עות'מאנים ,בנים להורים עות'מאנים
ונכדים לנתינים עות'מאנים' .ובסעיף  23נקבע
כי 'בעלי הזיכיון יהיו כפופים לחוק העות'מאני,
והעובדים שיישכרו לעבודות השבחת הזיכיון
יהיו נתינים עות'מאנים ,פרט למהנדס הראשי,
שרשאי להיות נתין זר' .הסעיפים הלאומיים
המובנים בחוזה הזיכיון היוו עילה ומסד משפטי
ללאומנים הערבים לטעון שמכירתו ליהודים
בטלה ומבוטלת מעיקרה.
הסעיפים הטכניים והמנהליים בחוזה לקו
בחוסר דיוק משפטי ומהותי ,בערפול המחויבויות
של בעלי הזיכיון לממשלה ולאריסים שישבו
על אדמות הזיכיון ומחויבותם להבריא
ולהשביח את הקרקע וכן באי בהירות באשר
להיקף הזכויות של בעלי הזיכיון .הליקויים
בחוזה הזיכיון העות'מאני הובילו להתדיינויות
משפטיות ארוכות ומרובות מול רשויות המנדט הבריטי בניסיון לבטל את מכירתו ליהודים .התדיינויות
אלה ,שהיו בעלות אופי פרוצדוראלי ,ושנסבו על זוטות ,עיכבו את תחילת הבראת האזור גם לרווחת
תושביו הערבים ,ונוצלו בידי הלאומנים הערבים למאבקם.
 13תרגום בריטי של החוזה העות'מאני המקורי 25 ,באפריל  ,1932גה"מ .PRO.FO 371/16058/E2073 ,על החוזה חתומים
מֻחמד ג'אבד ,שר הכספים ,בא כוחה של הממשלה ,וסלים ביי סאלם ,בא כוחם של הרוכשים.
Great Britain, Colonial Office, Palestine Royal Commission Report, London 1937, cmd 5479 14
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יתרה מזו ,חוסר הבהירות בחוזה באשר לזכויותיהם של הפלאחים יושבי האזור היה מקור לסחטנות
ולספסרות בקרקעות הזיכיון ובסביבתו ,מהלך שצבר תאוצה לנוכח התנהלות רשויות המנדט בתהליך
אישור מכירתו ליהודים .בעלי זרוע ואפנדים ערבים כדוגמת האמיר פאעור וכאמל ֻחסֵין ניצלו את
המצב והתסיסו את התושבים עד כדי חשש למהומות .כך נהפך עניין כלכלי–מסחרי בעל אופי של
יזמה פרטית לכאורה לשאלה של מדיניות ,שדרשה שיקול דעת והחלטות בדרגים הבכירים של
שלטונות המנדט ,התייעצויות עם הפקידות הבכירה של משרדי המושבות והחוץ בלונדון ואף את
התערבותם של שרי המושבות בעניין.

מעמדו של זיכיון החולה עם כיבוש הארץ
מדצמבר  1917עד יולי  1920קיימו הבריטים בארץ–ישראל שלטון צבאי' .מִנהל שטח האויב הכבוש'
) ([Occupied Enemy Territory Administration [South], OETA[sהתנהל על פי חוקי המלחמה ומנהגיה,
כפי שנקבעו באמנת האג משנת  15.1907בהתאם לאמור באמנה זו פרסם הגנרל אדמונד אלנבי ב–11
בדצמבר  1917צו שהורה לשמור על הסטטוס קוו עד שייחתם הסכם שלום עם תורכיה ,ומשמעותו
המעשית של הצו הייתה בין היתר אי מתן זיכיונות כלכליים חדשים והקפאת זיכיונות לא פעילים
מהתקופה העות'מאנית ,כדוגמת זיכיון החולה16.
מלבד כללי אמנת האג עמדו לנגד הבריטים מכלול שיקולים אימפריאליים שהניעו אותם להקפיא
את הזיכיונות מהתקופה העות'מאנית:
א .הבריטים נמנעו מהענקת זיכיונות כלכליים בארץ שמא יפגע הדבר במעמדם בוועידת השלום
בוורסאי .חששם העיקרי היה שבריטניה תואשם שהיא מעוניינת במנדט על ארץ–ישראל משיקולי
תועלת כלכלית17.
ב .מדיניות ממשלת בריטניה גרסה הקפאה מוחלטת של מתן זיכיונות בכל השטחים שנכבשו ,עד
חתימת הסכם השלום עם תורכיה18.
ג .החשש העיקרי של משרד החוץ הבריטי ,שהשתקף במדיניות הממשלה ,היה שהפשרת זיכיונות
בארץ עלולה להיות תקדים לדרישה למתן זיכיונות בעיראק .חברות נפט אמריקניות ,שנתמכו
בממשלת ארצות–הברית ,הפעילו לחץ כבד על הבריטים לקבל זיכיונות לחיפוש נפט בעיראק
ולהפקתו ,והדבר לא עלה בקנה אחד עם האינטרסים הבריטיים19.

15
16
17
18
19

ב"צ דינור )עורך( ,ספר תולדות ההגנה ,א ,חלק ב ,תל–אביב תשי"ז ,עמ' .541 ,535
על מדיניות הממשל הצבאי בנוגע להיתרי שימוש בזיכיונות בארץ ראו :משרד החוץ אל סמואל 16 ,בספטמבר ,1920
גה"מ.PRO.FO 371/5241/E9689 ,
'שאלת הפשרת זיכיונות תורכיים בארץ–ישראל' 12 ,בנובמבר  ,1918גה"מ.PRO.FO 371/3412/E170/606 ,
'תזכיר :ענייני מדיניות' 11 ,במאי  ,1920גה"מ ,חטיבה  ,CS 346 ,2תיק .8
א' שקבורו ,האחראי למזרח התיכון במשרד המושבות ,אל משרד החוץ 1 ,במרס  ,1921גה"מPRO.FO 371/6374/ ,
.E2742/32/88
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ד .הפשרת זיכיונות בכלל ובארץ–ישראל בפרט הייתה מאלצת את
הבריטים להפשיר בארץ זיכיונות שהיו בידי נתינים צרפתים ,והדבר
עמד בניגוד לאינטרסים הבריטיים כל עוד לא יושבו המחלוקות
שנגעו למימוש הסכם סייקספיקו ולהסדרת גבול הצפון20.
ה .לחצם של הציונים על המשלחת הבריטית לוועידת השלום
להפשיר זיכיונות לטובתם כדי לקדם את הקמת הבית הלאומי
ברוח הצהרת בלפור ,הכביד אף הוא על הממשלה הבריטית ותרם
להחלטה שעד התייצבות המצב לא יופשרו זיכיונות בארץ21.
עניינו של זיכיון החולה היה מסובך יותר מזיכיונות כלכליים עות'מאניים
אחרים בארץ ,שכן השליטה באזור נחלקה בין שתי רשויות מדינתיות
שונות :רובו היה בשלטון הצבאי הבריטי ,וחלקו הקטן )הצפוני(
בשלטון הכיבוש הצרפתי .חלוקה זו סיבכה מבחינה משפטית את
מימוש הבעלות על הזיכיון ועוררה שאלות במישור היחסים עם צרפת,
בעיקר בגלל קשיים בביצוע הסכם סייקספיקו ובקביעת גבול הצפון.
למעשה חלוקת הזיכיון בין שתי ישויות משפטיות נפרדות והעובדה
שבעליו לא הבריאו את אדמותיו ,ובכך לא עמדו בתנאי מהותי בחוזה
הזיכיון ,היו עילה מספקת להפקיעו מידיהם ולהחזירו לבעלות המדינה.
עם זאת מכיוון שבעלי הזיכיון הקפידו להעביר לרשויות השלטון את
התשלומים השנתיים שנקבעו בחוזה ,לא ניתן היה להתנגד לכך שיעבירו את זכויותיהם לצד שלישי,
ובלבד שיהיה כאמור נתין עות'מאני — וכך נוצר מבוי סתום 22.זאת ועוד ,הבריטים סברו שחלה
עליהם חובה שלטונית לדאוג להבראת האזור ולפיתוחו למען תושביו 23,והיו שטענו כי התדיינותם
עם צרפת באשר לקביעת גבול הצפון והכללת אזור אצבע הגליל בתחומי המנדט הבריטי ,נבעה
משיקולים של פיתוח הארץ ברוח הצהרת בלפור ולא מתוך אינטרס בריטי מובהק24.
מכל מקום הייחוד שבזיכיון החולה אילץ את הנציב העליון הראשון ,הרברט סמואל ,לפנות אל שר
המושבות ולבקשו לקיים דיון מיוחד בהפשרת זיכיון זה ולחרוג בעניינו מהמדיניות הכוללת בענייני
הזיכיונות25.
 20שקבורו אל סמואל 15 ,במרס  ,1924גה"מ.PRO.FO 371/10108/E2258/1615/65 ,
 21תזכיר של המשלחת הציונית לנציגות משרד החוץ הבריטי בוועידת השלום 10 ,במאי  ,1919גה"מPRO.FO ,
.608/100/15298
22

23
24
25

י' זלטנרייך' ,מכירת אדמות אצבע הגליל בתקופת המנדט :הזווית הערבית במסמכי שלטונות המנדט הצרפתי בסוריה
ובלבנון' ,אופקים בגיאוגרפיה) 6968 ,תשס"ח( ,עמ' .40
סמואל אל שקבורו 25 ,בנובמבר  ,1921גה"מ.PRO.CO 733/7/58678/406 ,
סמואל אל שר החוץ 8 ,בינואר  ,1921גה"מ .PRO.FO 371/6386/E2132/21 ,ראו גם :ג' ביגר' ,סוגיות גיאוגרפיות
ופוליטיות בתהליך קביעת גבול הצפון של ארץ ישראל בתקופת המנדט' ,א' שמואלי ,א' סופר ונ' קליאוט )עורכים(,
ארצות הגליל ,חיפה  ,1983עמ'  ;441440הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(10עמ' .159135
הנציב העליון אל שר המושבות 24 ,בינואר  ,1921גה"מ.PRO.CO 733/7158678/477 ,
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השמועות בדבר אפשרות הכללת זיכיון החולה כולו בתחומי המנדט הבריטי עוררו מיד גל
התנגדויות של בעלי עניין ערבים מהאזור .הם חששו ששלטונות המנדט הבריטי לא יכירו בזכויותיהם,
בעיקר בשל היותם אזרחים לבנונים .לפיכך ניסו להתסיס את התושבים באזור ולערב את השלטונות
הצרפתיים בסוגיה.
הפעילות המדינית הרוחשת בין צרפת לבריטניה בשאלת קביעת גבול הצפון הולידה כבר קודם
לכן התנגדות עזה מצד הלאומנים הסורים ,אשר ביקשו למנוע את הפרדת סוריה מפלסטין .ב–13
בספטמבר  1919נחתם בדוֹבִיל הסכם בין לויד ג'ורג' לז'ורז' קלמנסו שקבע כי הבריטים יפנו עד
ה– 25בנובמבר באותה שנה את השטחים שבהם החזיקו בסוריה ,ובעקבות החתימה על ההסכם גבר
המתח הלאומי עד כדי כך שהקונסולים האירופים יעצו לאזרחים הזרים להתפנות מדמשק מחשש
לחייהם .גם בקהילה היהודית נפוצו שמועות כי הוצאו צווי גירוש נגד הזרים .היהודים בדמשק בפרט
ובסוריה בכלל חשו מאוימים נוכח הזיקה שיצרו הלאומנים הסורים בין יהודים לציונים .חששה של
הקהילה היהודית התגבר ערב הכיבוש הצרפתי של סוריה ,בצל האיומים הישירים של לאומנים סורים
על הנהגת הקהילה היהודית לבל תתפתה לתמוך ברעיון ובאינטרסים הציוניים .עם זאת ממשלו של
האמיר ַפי ְצל ,בהשפעת האמיר עצמו ,שהיה בטוח בנאמנותם של יהודי סוריה לשלטונו ,הגן על
היהודים .לאיומים כנגד הקהילה היהודית לא הייתה תוצאה ממשית .לעומת זאת משפחות מקומיות
מוסלמיות ובעיקר נוצריות נטשו בבהלה את דמשק בשל המצב הביטחוני המעורער בעיר וחלקן ברחו
לחיפה מחשש לחייהן26.
גם הלאומנים הערבים הלבנונים התנגדו להסכם הגבולות בין צרפת לבריטניה .הקונסול הבריטי
בביירות דיווח במברק למשרד החוץ' :הנני להודיעך שמשלחת המונה שנים–עשר איש בראשותו
של אחד בשם מֻחמד אלערב ,הגיעה לביירות בשמה של האוכלוסייה מהחולה .בכוונתם להציג לפני
המושל הכללי של לבנון ולפני מועצת הנציגים עצומה חתומה על ידי תושביהם של עשרים ושישה
כפרים באזור המוחים כנגד סיפוחו של האזור לפלשתינה'27.
נשיא המועצה המוסלמית העליונה פנה אל מזכיר ממשלת המנדט והביע התנגדות לכל שינוי
במעמד קרקעות האזור עד שייבדקו לאשורן זכויות הווקף במקום 28.זאת אף על פי שלווקף היו
כאמור רק כמה עשרות דונמים בתחומי הזיכיון ,שהוענקו לו כמחווה מטעם הסלטאן.
הנה כי כן כל צעד שחפצו הבריטים לנקוט עורר התנגדויות ומהומה .המציאות והתעמולה נכרכו
יחד ,וקשה היה לשלטונות לפעול ביעילות להבראת האזור .הבריטים חששו שבעלי הזיכיון יפנו לבית
הדין הבין–לאומי בהאג ,ושהוא יפסוק כנגד שלטונות המנדט שהם מפירים את החוק הבין–לאומי
בסרבם להפשיר את הזיכיון ,ויאלץ אותם להכיר בתוקף הזיכיון שבידי העותרים .החשש הבריטי
התבסס בין היתר על התקדים של זיכיון יוריפידס ַמבְרוֹמַטיס להספקת חשמל בירושלים — במקרה
 26י' הראל' ,לאומיות ,ציונות ,עיתונות וסוציאליזם בקרב יהודי דמשק תחת שלטון פיצל' ,פעמים) 112111 ,אביבקיץ
תשס"ז( ,עמ' .124 ,121109
 27הקונסול הבריטי בביירות למשרד החוץ 24 ,באפריל  ,1923גה"מ.PRO.FO 371/9000/E4510/231/65 ,
 28נשיא המועצה המוסלמית העליונה אל מזכיר הממשלה 26 ,ביוני  ,1925גה"מ ,חטיבה .ADM 609/225 ,2
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זה פסק בית הדין בהאג נגד הבריטים ,שהקפיאו את זיכיון מברומטיס בהתאם למדיניותם הכוללת.
לפיכך החליטו הבריטים להאריך את תוקף הזיכיון בידי בעליו הקודמים .החוזה להארכת הזיכיון
נחתם ב– 29בפברואר  ,1924בלי שהבריטים שינו את נוסח החוזה ובלי שדאגו להתאימו משפטית
למציאות החדשה שנוצרה29.
ההתנהלות המפותלת בעניין הבעלות על זיכיון החולה והפשרתו הולידה לימים טענות של לאומנים
ערבים בדבר אי חוקיות העברתו לידיים יהודיות .בתזכיר לוועדת המנדטים ול'חבר הלאומים' טענו
חברי ה'מפלגה הערבית הפלסטינית'' :הזיכיון הזה היה עומד לעבור באופן טבעי לרשות הממשלה
בגלל אי יכולת הבעלים המקוריים למלא אחרי תנאיו בתקופה הקבועה .אולם הממשלה ,במקום לקדם
בשמחה את קבלת הזיכיון לידיה ,סייעה באמצעות אחד מפקידיה ]הכוונה ללואיס אנדרוס ,ממלא
מקום מושל מחוז הגליל[ להעברתו לידי היהודים' 30.משמעות התלונה ל'חבר הלאומים' ברורה:
ניסיון לנגח את מעשיו ואת מחדליו של הממשל המנדטורי כחלק מהמאבק הלאומי הערבי.

זיכיון החולה במבוך האינטרסים הבין–לאומיים
זהותה המדינית של ארץ–ישראל וגבולותיה נוצרו על ידי המעצמות האירופיות ,על בסיס הסכם
סייקספיקו )מאי  .(1916בריטניה ,צרפת ורוסיה יצקו בהסכם זה את המסד להסדרים הפוליטיים
העתידיים במזרח התיכון בכלל ובצפון הארץ בפרט.
אולם עם כיבוש צפון הארץ התברר שהאינטרסים של המעצמות שנטלו חלק בהסדרים הדו–צדדיים
השתנו ,ולא תאמו את האמור בהסכמים הקודמים ביניהן .השחקנים הראשיים במשחקי הכוחות הבין–
לאומיים היו :הבריטים ,הצרפתים והאמריקנים ,ושחקני המשנה היו הציונים ,אשר נכחו בוועידת
השלום ,ושגם להם היו דרישות ומאוויים באזור ,והערבים ,שהיו הרוב המוחלט במזרח התיכון ובאזור
אצבע הגליל .בקרב הבריטים ,שהיו להם הבנות בעלי אופי מדיני עם הציונים )הצהרת בלפור( ועם
הערבים )מכתבי מקמהוןחֻסין( ,עלו הרהורי חרטה על הסכם סייקספיקו ,משום שסברו כי חתימת
ההסכם הייתה משגה מלכתחילה שפגע באינטרסים האימפריאליים .לפיכך הם שאפו לתאם עמדות
עם האמריקנים ,הערבים והציונים לשם עיצובה מחדש של המפה המדינית של המזרח התיכון ,ובעיקר
חתרו להגיע להסדרים שונים בגבולות צפון הארץ31.
בשנות העשרים ובראשית שנות השלושים של המאה העשרים תוחמו גבולותיהן של סוריה,
לבנון וירדן במשא ומתן מדיני דו–צדדי בין בריטניה לצרפת .בריטניה הייתה בתקופה זו הדומיננטית
בתהליך תיחום הגבולות של הארץ ,בשל כוחה המדיני ,שהתעצם בעקבות מלחמת העולם הראשונה.
למעשה גם לאחר תיחום הגבולות בין שטחי המנדט הבריטי לשטחי המנדט הצרפתי בשנות העשרים,
' 29זיכיון החולה' 20 ,ביוני  ,1923גה"מ ,חטיבה .pol151/ff/202/1579 2
Great Britain Colonial Office, Annual Report of Administration of Palestine for the Year 1930, London 1930, 30
p. 227
 31טהון וחנקין אל דירקטוריון 'קרן קיימת לישראל'' ,תולדות המו"מ על זכיון החולה' 25 ,במאי  ,1935אצ"מ;S25/9846 ,
י' גיל–הר' ,הגבול הצפוני והצפון–מזרחי של ארץ ישראל' ,יהדות זמננו ,ב )תשמ"ה( ,עמ' .327323 ,319317
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המשיכו הבריטים לחפש דרכים להרחיב את שליטתם לכיוון צפון–מזרח ,לאזורים שהיו בתחומי
המנדט הצרפתי .הצרפתים ,שמדיניותם בעניין השליטה באזור ערב מלחמת העולם הראשונה חפפה
את האינטרסים הבריטיים ,נאלצו להתפשר עקב נסיבות המלחמה ולחלוק עם הבריטים את השליטה,
והדבר בא לידי ביטוי בהסכמי סייקספיקו .אולם בסופו של דבר לא עמד להם כוחם של הצרפתים
אפילו לממש את שליטתם בשטח על פי הסכמי סייקספיקו,
והם ויתרו על עמק הירדן הצפוני ועל עמק החולה לטובת
הבריטים 32.יתר על כן ,הצרפתים היו משוכנעים שהבריטים
חותרים להשיג הגמוניה בלעדית במזרח התיכון כולו ,וסברו
שההצעות להתיישבות יהודים ,ציונים ולא–ציונים ,בשנות
העשרים והשלושים בשטחי הגולן ,החורן וצפון עמק החולה,
שהיו בשליטתם ,הועלו בעידוד הבריטים ,שרצו לנגוס בדרך
זו בשטחי המנדט הצרפתי .זאת על רקע מעמדה הרגיש
במיוחד של צרפת בסוריה ובלבנון ,בקרב הלאומנים הערבים,
שהאשימו את רשויות המנדט הצרפתי בעוינות לאינטרסים
הלאומיים שלהם33.
באמצע שנת  1919שלח 'חבר הלאומים' לארץ–ישראל
ולסוריה את ועדת קינגקריין במטרה לברר את שאיפותיהם
ורצונותיהם של התושבים המקומיים .ערב ביקורה של
הוועדה בארץ עלה משקלם הפוליטי של הערבים .מסיומה
של מלחמת העולם הראשונה ועד עיצובו וסימונו הסופי
של משולש הגבולות הצפוני של הארץ ,בשנת  ,1923שררה
אי בהירות באשר לעתידן המדיני של סוריה וארץ–ישראל .במצב מדיני נזיל זה התקיימה פעילות
פוליטית נמרצת של מפלגות וגופים ערביים לאומניים .הממשלות הערביות הזמניות שהוקמו בסוריה
אחרי מלחמת העולם הראשונה לא החזיקו מעמד והתמוטטו זו אחר זו בתוך פרק זמן קצר .למעשה
מאז ה– 5באוקטובר  1918שלטה בדמשק ממשלה ערבית שמינה האמיר פיצל .ממשלה זו ,שהוקמה
בחסות בריטית ,שמה דגש על טיפוח אוריינטציה לאומית–ערבית–סורית מובהקת ,שבבסיסה הרצון
לכונן את 'סוריה הגדולה' כמענה למאוויים הלאומיים34.
בימי ההמתנה לקראת בואה של ועדת קינגקרין לסוריה התגברו המתח והתסיסה הלאומנית.
למרות ניגודי האינטרסים ביניהן התאגדו המפלגות הסוריות הלאומניות כדי למנוע את חלוקתה של
סוריה הגדולה בין המעצמות .הן כוננו את 'הקונגרס הלאומי הסורי' ,ששימש למעשה כפרלמנט של
 32ביגר )לעיל ,הערה  ,(10עמ' .229223
 33י' זלטנרייך וי' כץ' ,אש מתחת לאפר :נסיונות להתיישבות יהודית בסוריה ובלבנון בשנות ה– ,'30ציון ,עא )תשס"ו( ,עמ'
 ;497 ,476475 ,473צ' אילן ,הכמיהה להתיישבות יהודית בעבר הירדן ,ירושלים תשמ"ה ,עמ' .300299 ,287284
E. Tauber, The Formation of Modern Syria and Iraq, London 1995, pp. 47–78 34
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הממלכה הסורית המתהווה ,והכתירו את פיצל למלך סוריה ובכלל זה פלסטין .הקבוצות הלאומיות
שהתאחדו במסגרת 'הקונגרס הלאומי הסורי' דרשו מפיצל לאמץ קו לאומני בלתי מתפשר ,והוא עשה
כן 35.הלאומנים הערבים ,הסורים והלבנונים ,סברו שבסדרת הפעולות הללו יצליחו למנוע מהמעצמות
לפגוע באינטרסים הלאומיים שלהם ,ושסוריה הגדולה ,הכוללת את ארץ–ישראל ,לא תחולק.

ÏˆÈÙ ¯ÈÓ‡‰ ÈÓÁÂÏ
·‚ÔÂÈÏÚ‰ ÏÈÏ

הצרפתים והבריטים חששו מההתנגדות ההולכת והמתגברת של התנועות הערביות הפן–אסלאמיות
והלאומיות לקבלת המנדט הבריטי/הצרפתי ,ולפיכך שקלו לנקוט מדיניות אוהדת לאינטרסים הערביים
באזור 36.מנגד האינטרסים הציוניים זכו לתמיכה בוועידת השלום מצד המשלחת האמריקנית .למעשה
האינטרס האמריקני התמקד בעיקר בזיכיונות הכלכליים במסופוטמיה ,שכן כאמור חברות הנפט
האמריקניות לטשו עיניהן לפוטנציאל הגלום בהם .לפיכך חברו האמריקנים לציונים בוועידת השלום
בדרישתם להפשיר זיכיונות בארץ ,כדי שיהיה בכך תקדים לשינוי כולל של המדיניות הבריטית
בנושא37.
שלטונות המנדט הצרפתי בסוריה ובלבנון גילו עניין רב בנעשה בארץ ,מסיבות פוליטיות ,כלכליות
ומטעמי ביטחון שוטף )כגון שאלת ההברחות( .הניסיונות הצרפתיים להתערב בנעשה בתחומי המנדט
 35הראל )לעיל ,הערה  ,(26עמ' .109107
 36י' גיל–הר' ,משטר הכיבוש הצבאי הבריטי בארץ ישראל' ,האומה ,ט )תשל"ב( ,עמ' .171
 37א' מלכין ,היועץ המשפטי של משרד החוץ ,אל צ'רצ'יל' ,הפשרת זיכיונות בארץ–ישראל' 1 ,במרס  ,1919גה"מPRO. ,
.FO 371/6376/E2742/32/88
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הבריטי עלו בקנה אחד עם שאיפתם לרצות ולו במעט את הלאומנים הסורים במגמה להרגיע את
האזור .בעלי זיכיון החולה ,שהתגוררו בלבנון ,ציפו לסיוע מצד השלטונות הצרפתיים במימוש
זכויותיהם .עניין זה שירת גם את האינטרסים הצרפתיים במחלוקת בינם לבין הבריטים על יישום
הסכם סייקספיקו וקביעת גבול הצפון ,וסיפק להם עילה להתערב בנעשה באזור הבריטי .הבריטים
מצדם סירבו להעניק לנתיני המנדט הצרפתי זכויות בשטח נרחב כזיכיון החולה ,בשל המשמעויות
המדיניות שנבעו מכך 38.אי ההסכמות בין הבריטים לצרפתים בנוגע לזיכיון החולה נבעו משורה
של אינטרסים מורכבים .הבריטים כאמור התחרטו על עצם הסכמתם למתווה סייקספיקו ,עניין
שהוליד הלכי רוח אנטי–בריטיים עזים בצרפת .לפיכך מסיבות פנים צרפתיות לא נטתה ממשלת
צרפת להתפשר עם הבריטים בהסדרי גבול הצפון ללא קבלת תמורה נאותה מהם 39.על רקע חילוקי
הדעות הללו עוררו הצרפתים בלבנון ובסוריה תעמולה אנטי–בריטית פרועה ,ביזמת ז'ורז' פיקו,
הנציב העליון הצרפתי בלבנון40.
לקראת הוועידה האנגליתהצרפתית בדוביל לחצו הציונים על המעצמות לכלול את אזור צפון
הארץ בתחומי הבית הלאומי 41.ברישומיו של חיים ויצמן מתועד המשא ומתן שניהל עם נציגי המעצמות
בעניין' :הנה לדוגמא פרשת המו"מ עם הצרפתים על התווית הגבולות .במשך שנים עשינו את כל
המאמצים בפריז ובלונדון ובעזרת האמריקאים לבטל את הסכם סייקספיקו המפורסם' 42.ויצמן פעל
רבות מאז ששהה בארץ בראש 'ועד הצירים' ) (19201918כדי להשפיע על הבריטים לכלול בתחומי
המנדט הבריטי את האזורים הצפוניים–מזרחיים של הארץ ,המשופעים במים .הוא הפציר במיוחד
בבריטים לכלול בתחומי שלטונם את הגולן והחורן ,שכן הברון רוטשילד כבר השקיע באזור זה ממון
רב בשלהי התקופה העות'מאנית .גם במהלך שנות העשרים והשלושים עשו אישים שונים )יהושע
חנקין ,חיים מרגליות קלווריסקי ,פרדריק קיש ואחרים( וארגונים ,ציוניים ולא–ציוניים ,ניסיונות
רבים להיאחז בגולן ובחורן ,אף שהיו בשליטת המנדט הצרפתי .ויצמן המשיך ללוות את ניסיונות
ההתיישבות הללו במגעים מדיניים עם הצרפתים .אולם מאמציו לשכנע את הצרפתים לוויתורים
לטובת האינטרסים הציוניים במשולש הגבולות של הצפוני של הארץ לא הוכתרו בהצלחה43.
הסתלקותם של האמריקנים מהשתתפות פעילה בוועידת השלום ,החל מספטמבר  ,1919הותירה
את הדיפלומטים של בריטניה וצרפת אלה מול אלה בזירה הפוליטית ,והחלישה את מחנה התומכים
בדרישות הציוניות בקשר לגבול הצפון44.
התסבוכת והמורכבות בסוגיית קביעת גבולה הצפוני של ארץ–ישראל גרמו לכך שעיקר דאגתם
של אנשי משרד החוץ הבריטי הייתה נתונה ליצירת הסדרי ממשל שלא יעוררו התנגדות צרפתית,
38
39
40
41
42
43
44

'זיכיון החולה' 20 ,בדצמבר  ,1920גה"מ ,חטיבה  ;POL 2225 ,2זלטנרייך )לעיל ,הערה  ,(22עמ' .52 ,4039 ,35
גיל–הר )לעיל ,הערה  ,(31עמ' .335334
ר' מקובר ,שלטון ומנהל בארץ ישראל  ,19251917ירושלים תשמ"ח ,עמ'  42והערות .111109
י' גיל–הר' ,הפרדת עבר הירדן המזרחי מארץ ישראל' ,קתדרה) 12 ,תמוז תשל"ט( ,עמ' .67 ,65
ויצמן אל ל' ברנדייס 13 ,בדצמבר  ,1921ג"ו; וראו גם 3 :באוקטובר  ,1920אצ"מ.Z 16024 ,
ח' ויצמן ,מסה ומעש :זכרונותיו של נשיא ישראל ,תרגם א' ברש ,ירושלים תשכ"ג ,עמ'  ;358357 ,286אילן )לעיל,
הערה  ,(33עמ'  ;318260זלטנרייך וכץ )לעיל ,הערה  ,(33עמ' .480476
גיל–הר )לעיל ,הערה  ,(31עמ' .335334
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ושימנעו חיכוכים בין הערבים לציונים 45.מחד גיסא ברור שבהתחשב במשתנים הבעייתיים שסקרתי
קשה היה לקבוע מדיניות יעילה שתעמוד ביעדים אלו .מאידך גיסא חוסר מדיניות ברורה ויעילה
טמן בחובו סכנה שתושבי האזור יחושו בחולשה ובאזלת יד של השלטונות .אכן עם העברת הזיכיון
לידיים יהודיות ,בשנת  ,1934העלו שוב
הלאומנים הערבים את עניין חלוקת עמק
החולה ,וטענו שהאינטרסים של בעלי
המניות בזיכיון ,שהיו תושבי לבנון ,נפגעו
כתוצאה מהעברת השטחים בעת קביעת
גבול הצפון בין המנדט הבריטי לצרפתי בלי
להביא בחשבון את זכויותיהם46.
הצרפתים מצדם המשיכו לבחוש בקדרה
גם לאחר קביעת גבול הצפון ,לכאורה מתוך
דאגה לזכויותיהם של הפלאחים שישבו
בגבול הצפוני–מזרחי של שטח הזיכיון.
הקונסול הצרפתי דומל הביע במכתבו אל
המזכיר הראשי של ממשלת המנדט הארץ–
ישראלי את חששותיו שהפלאחים עלולים
להיפגע מהטיית המים המתוכננת להבראת
שטח הזיכיון 47.מעורבותם של הצרפתים
בנעשה בזיכיון החולה לא פסקה גם לאחר
העברתו לבעלותה של 'חברת הכשרת
היישוב' .לאמתו של דבר לא היה להם עניין
במציאת פתרונות לפלאחים ובניסיונות
הבראתו והשבחתו של השטח ,אלא אינטרס
פוליטי :הם חיפשו דרכים לקנות את לב
האוכלוסייה הערבית במגמה לייצב את
שלטונם בסוריה ובלבנון נוכח התסיסה הערבית הלאומית כלפיהם48.
יתר על כן ,אי הסכמתם של הצרפתים לאפשר ליהודים ,ציונים ולא–ציונים ,להתיישב בשטחי
המנדט הצרפתי בסוריה ובלבנון בשנות העשרים והשלושים נבעה בעיקר מאינטרסים צרפתיים
גלובליים .הצרפתים ייחסו למוסלמים במושבותיהם בצפון אפריקה חשיבות רבה פי כמה מזו של
45
46
47
48

גיל–הר )לעיל ,הערה  ,(41עמ' .51
ח' והבן ) ,(Wehbenמושל מחוז בית–לחם ,אל אנדרוס 29 ,בדצמבר  ,1934גה"מ ,N-4993/15 ,תיק .4/2
הקונסול הצרפתי דומל ) (d’Aumaleאל המזכיר הראשי של ממשלת המנדט 31 ,ביולי  ,1934גה"מ,N-4982/8 ,
תיק .520
ציטרין )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .168166
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התושבים הערבים המוסלמים בסוריה ובלבנון .והם חששו שהמתח הלאומי בסוריה ובלבנון יזיק
לאינטרסים הגלובליים שלהם ,שכן הוא עלול היה לגלוש ולהתסיס את דעת הקהל המוסלמית
במושבותיהם בצפון אפריקה להתעוררות לאומנית בדגם הסורי–לבנוני49.
הנה כי כן במהלך שנות העשרים והשלושים עמדו ברקע הדיונים בעתידו של אזור צפון הארץ
אינטרסים רבי עצמה ובעלי משמעויות מדיניות אסטרטגיות .המעצמות לא נמנעו מלנצל באופן ציני
תחושות לאומיות של הערבים והציונים כאחד לשם קידום מטרותיהן.

המִ נהל הבריטי וחלקו בעיצוב המדיניות המנדטורית בגבול הצפון
האינטרסים המנוגדים של המעצמות ואי הבהירות שנולדה בעטיים בשאלת גבול הצפון ומעמדו של
זיכיון החולה גרמו אי יציבות באזור .ל'מִנהל שטח האויב הכבוש' הבריטי היו ידיעות מועטות על
המתרחש באזור השליטה הצרפתי ,ולפיכך לא עמדו אנשיו על מרכיבי התסיסה בקרב האוכלוסייה
הערבית ,שהיו מופנים בעיקר כלפי רשויות המנדט הצרפתי .מצד אחד הצרפתים תמכו בבעלי בריתם
הנוצרים ועודדו אותם לפעול נגד המוסלמים .מצד אחר רוב החיילים והמפקדים הצרפתים הזוטרים
היו מהגייסות הקולוניאליים התוניסאיים ,האלג'יראיים והסנגליים ,והם היו מוסלמים בדתם והזדהו
דווקא עם האוכלוסייה המוסלמית50.
באווירה הנפיצה שהשתררה באזור ובהיעדר מדיניות ברורה של ממשלת המנדט ,פעלו הפקידים
הבריטים ומילאו את הריק השלטוני בניסיון לעצב מדיניות בהתאם להשקפותיהם .ויצמן היטיב
להגדיר את אופי הבעיה במכתב ששלח ב– 13בדצמבר  1924אל סר וינדהם דידס ,המזכיר הראשי
הראשון של ממשלת המנדט בארץ' :הגורם האמתי לכל הצרות הוא יחסם של רוב הבריטים בארץ–
ישראל ]לציונות[ .לדעת צ'רצ'יל עצמו ,תשע עשיריות מהם נגדנו .הערבים יודעים זאת וכן יודעים
שעל ידי הפעלת לחץ ואיומים על הממשל בארץ–ישראל יוכלו להשיג ויתורים מדיניים'51.
אופיו של המִנהל הבריטי בארץ נקבע על יסוד המנגנון שהורכב במהלך מלחמת העולם הראשונה,
ושברובו המכריע היה מבוסס על קצינים שהיו לכודים במידה רבה או מועטה ב'קסם המזרח',
ושלא נטו לעניין הציוני .הם אף יזמו פעולות שהתסיסו את האוכלוסייה הערבית המקומית 52.יותר
משהיו אנשי ביצוע ,כמתחייב מתפקידם ,עסקו אנשי המִנהל ביישום מדיניות שמקורה במשרד הערבי
של המודיעין הצבאי הבריטי בקהיר .המדיניות שניסו אנשי המִנהל וקציני הצבא לבסס בראשית
השלטון הבריטי בארץ התבססה על אוריינטציה אנטי–ציונית ,ומגמה זו התחזקה והתבססה נוכח
המשך העסקתם של פקידים שנותרו בארץ מהתקופה העות'מאנית ,ושהיו ברובם המכריע ממוצא
ערבי53.
49
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זלטנרייך וכץ )לעיל ,הערה  ,(33עמ' .496495
נ' רוגל' ,יוסף טרומפלדור והגנת מטולה בחורף תר"פ ) ,'(1920יהדות זמננו ,ב )תשמ"ה( ,עמ' .291290 ,287
ויצמן אל דידס 13 ,בדצמבר  ,1924ג"ו.
ציטרין )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .222212
מקובר )לעיל ,הערה  ,(40עמ'  120 ,48 ,3534ובעיקר הערה .71
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אנשי המִנהל לא ראו בהצהרת בלפור קו מנחה למדיניותם בארץ ,ולמשל התנגדו לבואו של
'ועד הצירים' ,ובכך גרמו לצמצום סמכויותיו של 'ועד הצירים' ולעיכוב ביציאתו לארץ 54.השפעתו
העיקרית של המִנהל על מהלך העניינים התבטאה בקשיים שערמו ראשיו על מילוי התחייבויותיה
של בריטניה כלפי הציונים כפי שהן באו לידי ביטוי בהצהרת בלפור ובכתב המנדט ,בעיקר בסעיפים
 6ו– .11פעילותם של הפקידים בשטח והמלצותיהם ,שהועברו לדרגים הבכירים ביותר בממשל
המנדטורי ומשם למשרד המושבות ,יצרו אווירת התנכרות לאינטרסים הציוניים ,במיוחד בכל הקשור
למשולש הגבולות הצפוני של הארץ 55.דוגמה בולטת להתנהלות האנטי–ציונית של המִנהל הבריטי
בעת קביעת גבול הצפון משתקפת בדברים שכתב ויצמן' :במשך שנים עשינו כל המאמצים ] [...לבטל
את הסכם סייקספיקו המפורסם .הושג הסכם בין ראשי מדינה .הקולונל ניוקומב יוצא להתוות את
קו הגבול בהתאם להסכם ,אך פתאום עושה תפנית ומוכן למסור את כל בליטת החולה לצרפתים ,תוך
התעלמות מוחלטת מן האינטרסים הציוניים .הוא עושה זאת ביודעין'56.
בעקבות הסכם הגבולות שנחתם בין צרפת לבין בריטניה ב– 23בפברואר  1920מונתה ועדה
שתפקידה היה לקבוע את התיחום הטכני של הגבולות על פי סעיפי ההסכם המדיני .בראש הוועדה
עמדו קולונל ניוקומב הבריטי 57וקולונל פולט הצרפתי 58.ניוקומב סירב מטעמי מצפון לחתום על
פרוטוקול ההסכם של ועדת הגבולות ,מפני שלדעתו הועדף האינטרס הציוני59.
הפקידים הבריטים של מחוז הגליל ,ובמיוחד אלו של נפת צפת ,פעלו למנוע את העברת הבעלות
על זיכיון החולה ליהודים ועוררו ביזמתם את תושבי האזור הערבים להתנגדות' :מזה שבועות
שבעיתונות הייתה ידיעה על קניית אדמה בחולה על ידי ההנהלה הציונית ,מאותו זמן עושים ערביי
צפת תעמולה בין הערבים שגרים בחולה על דבר מחאות אודות זה .בראשם עומד פקיד בריטי ממחוז
צפת מר בדקוק ונותן להם עצות איך לעשות ולמי למסור מחאות אלה .מקודם הערבים קיבלו את
הידיעות בסבר פנים יפות'60.
כשהסתמן באמצע שנות העשרים שהמשא ומתן על רכישת הזיכיון על ידי 'קרן קיימת לישראל'
עומד להסתיים בהצלחה ,עודדו פקידים בריטים את ערביי עמק החולה לפלוש לתחומי הזיכיון
ולחרוש בו שטחים נרחבים על מנת לתפוס בו בעלות61.
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גיל–הר )לעיל ,הערה  ,(36עמ' .184 ,177176 ,170168
י' ציטרין' ,אנטומיה של שלטון :יחסה של הפקידות המנדטורית ליישוב היהודי ומשקלה בקביעת המדיניות הבריטית
בארץ ישראל בשנות ה– 20וה– ,'30שאנן ,ז )חשוון תשס"א( ,עמ' .207191
ויצמן אל דידס )לעיל ,הערה .(51
הקולונל ס"פ ניוקומב היה מידידיו הקרובים של ת"א לורנס והיו לו קשרים מסועפים עם הערבים כבר מתקופת המרד
הערבי נגד העות'מאנים בחצי האי ערב בשנים  .19181916גישתו לעניין הציוני הייתה עוינת.
על מעמדו של זיכיון החולה במשא ומתן לקביעת גבול הצפון ראו :ציטרין )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .7971
גיל–הר )לעיל ,הערה  ,(31עמ'  ;334על חלקו של ניוקומב בסימון קו הגבול ראו :ביגר )לעיל ,הערה  ,(10עמ' .152135
ד' ירקוני ,ראש–פינה ,להנהלת 'קרן קיימת לישראל' ,ירושלים 23 ,באוקטובר  ,1925אצ"מ .KKL5/1728 ,ר"ד בדקוק
שירת בצבא הבריטי בשנים  .19191914מונה לעוזר מנהל הסגל של 'מִנהל שטח האויב הכבוש' .היה מזכיר הוועידה
למזרח הקרוב שהתקיימה בקהיר בשנת  .1921ב– 1באפריל  1925הועבר לשרת בנפת צפת.
דו"ח של ע' אטינגר להנהלת 'קרן קיימת לישראל' בעקבות ביקורו בעמק החולה 16 ,בנובמבר  ,1925אצ"מ,
 ;KKL5/1725הנציב העליון ג' צ'נסלור אל שר המושבות פ' קונליף–ליסטר 20 ,בדצמבר  ,1928גה"מPRO.CO ,
.733/150/57149/15649/28
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בראשית שנות השלושים הנציב העליון ארתור ווקופ ושר המושבות פיליפ קונליף–ליסטר שמו קץ
לפעילות העצמאית של אנשי המִנהל ,ובמיוחד של פקידי נפת הצפון 62.שניהם תמכו בהעברתו של
זיכיון החולה ל'חברת הכשרת היישוב' ,אך דרשו שהפלאחים היושבים בתחומי הזיכיון לא ייפגעו
כתוצאה משינוי הבעלות ,ושהבראתו לא תבוא על חשבון משלם המסים הבריטי63.

משכנות טובה לספסרות בקרקע ולחיכוכים בעלי אופי מקומי
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שאלת חידוש זיכיון החולה בידי בעליו הערבים בראשותו של סלים ביי סאלם העסיקה רבות את
הפקידות הבריטית הבכירה בארץ ובלונדון .שני הנציבים העליונים הראשונים ,סמואל והרברט
פלומר ,והפקידות הבכירה של משרד המושבות ייחסו לאזור חשיבות כלכלית ומדינית רבה ושאפו
להבריאו וליישבו .סמואל סבר שיש לשקול להעביר את הזיכיון לידיים יהודיות אם לא יצליחו בעליו
המקוריים להשביחו בהתאם לחוזה הזיכיון ,וזאת בהתאם לסעיפים  6ו– 11בכתב המנדט 64.לפיכך
כאשר התנהל בשנות העשרים בלונדון משא ומתן על רכישת הזיכיון מידי סלים עודדו הבריטים את
ההנהלה הציונית לרכוש את הזיכיון מידי בעליו הערבים65.
מנגד החל מתקופת נציבותו של סמואל נהגו הבריטים להעניק
קרקעות לאוכלוסייה הערבית משיקולים פוליטיים — כדי לאזן
את מחויבותם להצהרת בלפור ולכתב המנדט ,ובכך לשכך את
זעמם של הערבים .חלק גדול מהקרקעות שהעניקו הבריטים
בהתאם למדיניות זו לפלאחים ולבדווים הגיעו בסופו של דבר
לידי אפנדים .כך היה למשל במקרה של אדמות בית–שאן66,
ובסופו של דבר כך היה גם במקרה של אדמות זיכיון החולה:
במקום להפקיע את הזיכיון כחוק מידי בעליו הערבים ,שלא
עמדו בתנאי החוזה ,ולהשיבו לבעלות המדינה ,אפשרו הבריטים
לבעלים הערבים להחזיק בזיכיון עשר שנים נוספות ,עד שנמכר
בשנת  1934ל'חברת הכשרת היישוב'67.
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א' קליימן ,הפרד או משול ,מדיניות בריטניה וחלוקת ארץ–ישראל:
הזדמנות שהוחמצה?  ,19391936ירושלים תשמ"ד ,עמ' .60
תזכיר של י' וייץ על רכישת הזיכיון ,באפריל  ,1934אצ"מ;KKL5/821 ,
פרוטוקול ישיבת הנהלת הסוכנות היהודית ,ישראל 19 ,באפריל ,1933
אצ"מ ;KKL10 ,דו"ח מפגישת ח' ארלוזורוב עם שר המושבות והנציב
העליון 19 ,באפריל  ,1933שם.
ציטרין )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .119116
שם ,עמ' .11587
א"ל אבנרי' ,המאבק עם ממשלת המנדט על קרקעות המדינה' ,קתדרה12 ,
)תמוז תשל"ט( ,עמ'  ;112111הנ"ל ,ההתיישבות היהודית וטענת הנישול
 ,19481878תל–אביב תש"ם ,עמ' .142138
תיאור המשא ומתן על זיכיון החולה בשנות העשרים ראו :פרוטוקול ישיבת
דירקטוריון 'קרן קיימת לישראל' 20 ,בספטמבר  ,1934אצ"מ.KKL10 ,
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בהיסטוריוגרפיה של ארץ–ישראל מוסברת הנטייה של האפנדים למכור חלקים מנחלותיהם
ליהודים ברצון להפיק רווחים קלים ,אולם הסיבה המרכזית למכירה הייתה קשייהם לגייס השקעות
הון ואי יכולתם לפתח שיטות עיבוד מודרניות ,שדרשו אף הן השקעות כספיות .נוצר מעגל קסמים
כלכלי של חוסר הון וחוסר פיתוח חקלאי שלא אִפשר לאפנדים להפיק מנכסיהם הקרקעיים רווחים
תפעוליים ,ולפיכך הם נאלצו להעמיד חלק מן הנכסים למכירה .מסיבה זו אפשרו למשל ראשי
השבטים בעבר הירדן המזרחי לציונים לרכוש חלק מקרקעותיהם 68.ובדומה לכך המצוקה הכלכלית
של בעל הזיכיון הערבי על החולה ,סלים ביי סאלם ,הייתה הסיבה המרכזית שהניעה אותו לנהל משא
ומתן רב שנים עם ההסתדרות הציונית ולמכרו לבסוף ל'חברת הכשרת היישוב'69.
אישור שלטונות המנדט להעביר את הזיכיון לבעלותה של 'חברת הכשרת היישוב' בשנת 1934
היה כרוך בהרעת תנאיו .על פי סעיף  18בחוזה העות'מאני התחייבו בעלי הזיכיון להפריש 9,193
דונמים עות'מאניים )שהם  10,000דונמים מטריים( לפלאחים לאחר הבראת הקרקע ,תמורת תשלום
מלא של עלויות הרכישה וההבראה .הבריטים אילצו את הרוכשים היהודים להגדיל את השטח המיועד
לפלאחים בכ– 70אחוז ,לכדי  15,772דונמים ,ולהעבירו לפלאחים בחינם לאחר השבחתו 70.בדרך
זו ביקשו הבריטים למנוע מהומות אלימות באזור וליצור בקרב התושבים אינטרס כלכלי להסכים
למהלך.
יחסי שכנות טובה בין יהודים לערבים באזור היו דבר שבשגרה .הערבים תושבי אזור החצבאני
קיבלו בספטמבר  1919את המתיישבים היהודים בסבר פנים יפות ואף אפשרו להם להעביר תעלות
מים דרך שדותיהם 71.ידוע גם ההסכם שנחתם במרס  1920בין נציגי ההסתדרות הציונית ,ויצמן
ושרתוק ,וגואל הקרקעות יהושע חנקין לבין הביירותי נג'יב צפיר ,חבר ה'מפלגה הלאומית הסורית'
מהאזור המערבי )לבנון( ,בדבר ניתוק ארץ–ישראל מסוריה והקמת בית לאומי יהודי בה .תוכנו של
ההסכם היה דומה לזה של הסכם ויצמןפיצל ,שנחתם שנה קודם לכן ,וכך היה גם גורלו .מכל מקום
אף שה'מפלגה הלאומית הסורית' לא הייתה גורם מרכזי בפוליטיקה הסורית שלאחר מלחמת העולם
הראשונה ,ואף שצפיר לא היה אישיות מרכזית במפלגה זו ,ניתן ללמוד מהאירוע על אפשרות כלשהי
להגיע להסדר מדיני בין חלק מהלאומנים הערבים לבין התנועה הציונית 72.גם המִנהל הצרפתי בדרום
לבנון היה ער לקשרים הטובים שבין המתולאים המוסלמים ,תושבי דרום לבנון ,לבין המתיישבים
היהודים .המתולאים שימשו שומרים במושבות והעניקו מחסה בכפריהם ליהודים בעת המרד של
68
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א' שפירא' ,פרשת האופציה על אדמות האמיר עבדאללה בעו'ר–אל–כבד :ראשית הקשר בין ההנהלה הציונית והאמיר
עבדאללה' ,הציונות ,ג )תשל"ג( ,עמ' .321320
זלטנרייך )לעיל ,הערה  ,(22עמ'  ;51הנ"ל וכץ )לעיל ,הערה  ,(33עמ'  ;497מ' שילה ,נסיונות בהתיישבות :המשרד
הארצישראלי  ,19141908ירושלים תשמ"ח ,עמ' .120116
תיאור המשא ומתן לרכישת הזיכיון ראו :היועץ המשפטי של ממשלת המנדט אל אנדרוס 29 ,בינואר  ,1935גה"מ,
 ,N-4993/15תיק  ;29/1/1935 ,4/2י' טהון אל מ' שרתוק 1 ,בינואר  ,1939ארכיון 'חברת הכשרת היישוב' ,מסמך
.6121
רוגל )לעיל ,הערה  ,(50עמ' .286
א' טאובר' ,הסכם בין המפלגה הלאומית הסורית לתנועה הציונית ,מרס  ,'1920קתדרה) 97 ,תשרי תשס"א( ,עמ'
.156149
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תושבי האזור הערבים בצרפתים בראשית שנות העשרים 73.למעשה גם במהלך מאורעות תרפ"ט
ותרצ"ותרצ"ט נשמרו היחסים הטובים בין הערבים תושבי האזור ליהודים74.
לאור יחסי השכנות הללו לא התנגדו המֻח'תארים והפלאחים המקומיים להעברת הזיכיון לבעלות
יהודית ,נהפוך הוא :הם תמכו במהלך זה ,בעיקר משום שסברו כי תצמח להם ממנו תועלת .סמוך
למועד העברת הזיכיון ל'חברת הכשרת היישוב' הביעו שיח'ים ומח'תארים מקומיים את עמדתם
החיובית בעניין זה לפני משלחת של פקידים בריטים בכירים במחוז הצפון שסיירו באזור וביקשו
לברר את רחשי לבם .לאמתו של דבר אכן הובטח להם שיפוי ניכר עקב חילופי הבעלויות על הזיכיון:
כאמור הופרשו לזכותם קרקעות בהיקף גדול ב– 70אחוז ממה שהובטח להם על פי המחויבות החוזית
של בעליו הקודמים של הזיכיון ,והקרקעות הופרשו למענם בחינם לאחר הבראתן והשבחתן על ידי
בעלי הזיכיון היהודים ,בעוד שעל פי החוזה המקורי היה עליהם לשאת בתשלום מלא עבור ההשבחה.
נוסף על כך נקבע שהשטחים יועברו לתושבים לאחר פרצלציה על ידי שלטונות המנדט ,ושחזקתם
בהם תהיה מעוגנת מבחינה משפטית ,בעוד שעד אז ישיבתם על קרקעות הזיכיון לא הייתה מסודרת
משפטית .לאור כל זאת התחייבו השיח'ים והמח'תארים לעזור לבעלי הזיכיון החדשים לממש את
חזקתם בזיכיון.
לואיס אנדרוס סיכם את המפגש בדו"ח ששלח אל המזכיר הראשי של ממשלת המנדט:
‘The villagers were surprisingly friendly and stated quite freely that if the new concessionaries
treat them properly, they are only too willing to co-operate with them with good will on both sides.
I believe there will be less friction in the Hula basin under the present regime than there was in
the days of the ex-concessionaries’.75

אולם האווירה האוהדת לא הייתה נחלת הציבור הערבי כולו .לאומנים ערבים ניסו לעורר התנגדות
להעברת הזיכיון לבעלות 'חברת הכשרת היישוב' .היזמה התגבשה בניצוחו של כאמל אפנדי חֻסין,
מנכבדי האזור ,והוא שכר עורך דין ערבי מצפת בשם מֻחמד עראב כדי לייצג את האינטרסים
הערביים בתביעה משפטית בעניין אי חוקיות העברת הזיכיון .כאמל חסין היה דמות ידועה באזור
ובעל עצמה כלכלית ,פוליטית וצבאית מרובה .הוא הנהיג את שבט אלגו ָארנה ,שהתיישב בעמק
החולה במאה התשע–עשרה ,התפרשׂ על פני כ– 15,000דונם בעמק והקים עליהם שלושה–עשר כפרים.
למעשה שלט כאמל ממרכז השליטה שלו בכפר ח'אלסה )קריית–שמונה( על הנעשה בעמק החולה
ומסביבו .לרשותו עמדו בעת הצורך כ– 200נושאי נשק ,ובעזרתם כפה את עמדותיו על אוכלוסיית
האזור 76.אולם במקרה זה סירבו רוב המח'תארים לשתף פעולה עמו מפני שהיו מרוצים מההטבות
שדאגה הממשלה להעניק להם כתנאי להעברת הזיכיון ליהודים 77.גם משה שרתוק נפגש עם
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על יחסי שכנות טובה עם ערביי אצבע הגליל ועם הנהגתם ראו :קלווריסקי אל ההנהלה הציונית 7 ,במרס  ,1920אצ"מ,
 ;J15/6481זלטנרייך )לעיל ,הערה  ,(22עמ' .46
ציטרין )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .225
אנדרוס אל המזכיר הראשי של ממשלת המנדט 1 ,בדצמבר  ,1934גה"מ ,N-4993/15 ,תיק  .4/2הפקידים שהשתתפו
בסיור מלבד אנדרוס היו רפיק ביי באדום ,ברגמן ,מנהל נפת צפת ,ומילר ,מפקד המשטרה.
מ' עבאסי' ,צפת ואזורה הכפרי בתקופת המנדט :יחסים ומתחים' ,קתדרה) 99 ,ניסן תשס"א( ,עמ' .129128
אנדרוס אל הנציב העליון 3 ,בדצמבר  ,1934גה"מ ,N-4993/15 ,תיק .7
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מח'תארי האזור ודיווח להנהלת הסוכנות על אהדתם הרבה למהלך 78.הפיתוי לשיפור במצב
הכלכלי שהזדמן לאוכלוסייה הערבית בעמק החולה עם העברת הזיכיון ל'חברת הכשרת היישוב'
והבטחת שלטונות המנדט הבריטי לדאוג לביטחון באזור גברו אפוא על הפחד מעצמתו של כאמל
חסין.
עם העברת הזיכיון נוצרה בקרב הערבים התחושה שניתן להפיק רווחים קלים בחסות הממשלה
המנדטורית' ,המגלה רוחב לב' על חשבון הבעלים החדשים .לפיכך התפתחה ספסרות נרחבת
בקרקעות שבסביבת הזיכיון ,בהנחה שהיהודים ירצו בעתיד להרחיב את אחיזתם באזור 79.כמו כן
הועלו טענות שווא על חזקות ובעלויות שיש לערבים תושבי האזור בשטח הזיכיון עצמו 80.פלאחים
מהאזור ומעבר לגבול זרמו לאזור הזיכיון ,וחנקין ,שרכש את הזיכיון עבור 'חברת הכשרת היישוב',
כתב אל ארתור רופין' :כל יום העובר בשתיקה מכביד את מצבנו ויוצר אריסים חדשים' 81.נחום
הורוביץ ,שמונה למנהל הזיכיון ,דיווח בבהילות ל'חברת הכשרת היישוב' ,להנהלת הסוכנות ולפקידי
הממשל והמשטרה במחוז צפת על פלישת שלושים משפחות פלאחים לשטח הזיכיון ,החורשים את
אדמותיו כדי לבסס את בעלותם בשטח82.
הממשלה הגיבה באזלת יד ולא פעלה בתקיפות כנגד הפולשים ,מתוך מגמה מוצהרת שלא
להתסיס את תושבי האזור ולמנוע מהומות 83,ואולי בעיקר כדי שלא להתעמת עם מח'תארי הכפרים
שבזיכיון שהחלו אף הם לעסוק בספסרות בקרקעות שמסביב לו 84.נראה שהמח'תארים רכשו קרקעות
סביב הזיכיון בין היתר בכספים שהעמידו לרשותם ספקולנטים יהודים שהצטרפו למרוץ הספסרות
באזור 85.העיתונות הפלסטינית נהגה לגנות את הספסרות של נכבדים ערבים שמכרו את אדמותיהם
ליהודים תמורת בצע כסף כמעשה אנטי–לאומי 86.ממשלת המנדט ,שעשתה כל אשר לאל ידה כדי
שהעברת הזיכיון לא תהיה כרוכה בהתפרצויות אלימות מצד האוכלוסייה הערבית ,מינתה בתחילת
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פרוטוקול ישיבת הנהלת הסוכנות היהודית 2 ,בדצמבר  ,1934אצ"מ.KKL10 ,
נ' הורוביץ ,מנהל זיכיון החולה מטעם 'חברת הכשרת היישוב' ,אל אנדרוס 23 ,בספטמבר  ,1935גה"מ,N-4982/16 ,
תיק  .520/5גם הנציב העליון הצרפתי ,דמיון דה מרטל ,העריך שרכישות קרקע על ידי יהודים באזור יעוררו ספסרות.
ראו :זלטנרייך וכץ )לעיל ,הערה  (33עמ' .482
תושבי הכפר ג'חולה אל אנדרוס 29 ,ביוני  ,1935גה"מ .N-3559/1 ,הכותבים טענו לחזקה על  800דונמים בשטח הזיכיון.
אנדרוס העיר בכתב ידו על מכתבם' :זוהי טענה שצצה עכשיו ולא נשמעה קודם לכן ,לכן יש לפקפק באמִתותה'.
חנקין אל רופין 9 ,באפריל  ,1935ארכיון 'חברת הכשרת היישוב' ,מסמך .48/472
הורוביץ אל 'חברת הכשרת היישוב' 30 ,ביולי  ,1936אצ"מ ;S25/6925 ,הורוביץ אל אנדרוס ואל שרתוק בעניין
הפלישה 31 ,ביולי  ,1936שם; דו"ח מפגישה של הורוביץ עם מנהל נפת צפת ומפקד המשטרה 9 ,בינואר ,1936
שם — השניים הביעו חשש שאם לא יופסק החריש של הפולשים ,ייאלצו הרשויות לבדוק שנית את זכויות הפולשים
בזיכיון.
תשובת אנדרוס על תלונות 'חברת הכשרת היישוב' בעניין הפולשים הערבים לזיכיון 18 ,באוגוסט  ,1936אצ"מ,
.S53/1692
מושל מחוז הצפון אל מושל נפת צפת 27 ,בפברואר  ,1935גה"מ ,N-2640/27 ,תיק  ;G536/Iמושל נפת צפת אל מושל
מחוז הצפון 4 ,במרס  ,1935שם.
נחמני אל י' וייץ 3 ,ביוני  ,1935אצ"מ ;KKL5/662 ,וייץ אל נחמני 24 ,ביוני  ,1935אצ"מ ;KKL5/821 ,הורוביץ אל
היועץ המשפטי של ממשלת המנדט 20 ,באפריל  ,1935אצ"מ.S55/209 ,
מ' כבהא ,עיתונות בעין הסערה :העיתונות הפלסטינית כמכשיר לעיצוב דעת קהל ,19391929 ,ירושלים תשס"ד,
עמ' .130125
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שנות השלושים את אנדרוס לממלא מקום מושל מחוז הגליל מתוך תקווה שהוא ישכיל להשליט
באזור סדר וביטחון בתקופת המעבר87.
הזיכיון הועבר דה פקטו ובאופן חשאי לידי 'חברת הכשרת היישוב' על פי ההסדר שעיבדו חנקין
ואנדרוס .דבר העברתו נשמר בסוד על פי דרישת שלטונות המנדט הבריטי ,אך נודע לבסוף עקב
פליטת פה של הנציב העליון בפגישה עם מנהיגים ערבים ששהו בלונדון לרגל הדיונים בהקמת
המועצה המחוקקת בארץ–ישראל ,ופורסם בעיתון הערבי 'פלסטין' ב– 14באוקטובר  .1934הידיעה על
מכירת הזיכיון ליהודים עוררה הד רב בעיתונות .בעיתונות היהודית היו ביטויי שמחה על התגשמותו
של חלום ישן ,ואילו העיתונות הערבית ראתה במכירת הזיכיון סמל למאבק הלאומי הערבי בשלטונות
המנדט וביישוב היהודי בארץ88.

בעין הסערה :זיכיון החולה במוקד המאבק הלאומי
ההתעניינות הציונית בזיכיון החולה הייתה ארוכת ימים ,וראשיתה בשלהי המאה התשע–עשרה .מאז
החלת המנדט הבריטי על ארץ–ישראל ייחסה התנועה הציונית לרכישתו ערך מדיני יותר מאשר
משמעות יישובית 89.לפיכך רכישת הזיכיון בשנות השלושים ,על רקע התגברות המתח הלאומי
בארץ ,נחשבה הישג לאומי מדרגה ראשונה90.
מצד שני ,הפסיביות שאפיינה את יחסה של המנהיגות הערבית למשא ומתן על מכירת הזיכיון
בשנות העשרים ,פינתה את מקומה להתארגנות פעילה נגד מכירתו בשנות השלושים .העברת הזיכיון
ל'חברת הכשרת היישוב' הפכה לסמל המאבק הלאומי הערבי ושימשה אמצעי תעמולה ולחץ לניגוח
שלטונות המנדט בסוגיות לאומיות ופוליטיות שעמדו על הפרק .באותה עת התנהלו כאמור בלונדון
דיונים מהותיים בעניין הקמת המועצה המחוקקת .המנהיגות הערבית בארץ ,שייחלה לאישורה של
הממשלה הבריטית להקמת המועצה ,השתמשה במכירת הזיכיון כראיה להעדפתה של בריטניה את
האינטרסים הציוניים על פני אלו הערביים ולחצה על הממשלה הבריטית לאשר את הקמת המועצה.
מכירת הזיכיון שירתה גם את צורכיהם של הלאומנים הערבים בסוריה ובלבנון ,והם השתמשו בה
לעניינם 91.מכירת הזיכיון שִׁחררה גם את שסתום המתח הבין–עדתי והדתי שהיה קיים באזור92.
נשיא 'המועצה המוסלמית העליונה' דרש מהנציב העליון להקפיא את העברת הזיכיון ליהודים מפני
שחלקים נרחבים ממנו הם אדמות וקף 93.הבישוף היווני–הקתולי מג ְ'ֵדידה ,קלאמן מעלוף ,פנה אל
87
88
89
90
91
92
93

ציטרין )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .230
שם ,עמ' .152151
אוסישקין אל טהון 29 ,בדצמבר  ,1934אצ"מ — S55/209 ,לדברי אוסישקין שם 'החולה חשובה מבחינה מדינית';
פרוטוקול דיון דירקטוריון 'קרן קיימת לישראל' 16 ,בינואר  ,1934אצ"מ.KKL10 ,
ד' בן–גוריון ,זיכרונות ,ב ,19351934 :תל–אביב תשל"ב ,עמ' .246245
זלטנרייך )לעיל ,הערה  ,(22עמ' .53
על המתח הבין–עדתי ששרר באזור בשנות העשרים ראו :רוגל )לעיל ,הערה  ,(50עמ' .289288
נשיא המועצה המוסלמית העליונה אל מזכיר הראשי של ממשלת המנדט 20 ,ביוני  ,1935גה"מ ,חטיבה POL ,2
 ;151/FF/202/1579המזכיר הראשי של ממשלת המנדט אל נשיא המועצה המוסלמית העליונה 27 ,ביוני  ,1935גה"מ,
חטיבה  .POL 151/FF/2/351 ,2למעשה רק כמה עשרות דונמים היו רכוש הווקף .ראו לעיל ,עמ' .90
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נציב העליון הצרפתי בביירות בעניין מכירת הזיכיון והקרקעות באזור וטען שהמוסלמים משתלטים
ממניעים לאומניים על הקרקעות באזור ,הציונים רוכשים קרקעות באזור בפחות מערכן ,ואלה גם
אלה פוגעים פגיעה חמורה בזכויות הנוצרים94.
פרסום העברת הזיכיון לבעלות חברה יהודית היה האות לפרוץ תעמולה עזה של פעילים ערבים
לאומנים מהאזור .בראשם עמד כאמל חֻסין ,שדרש כבר בשנות העשרים להחריב את היישוב היהודי
בגליל העליון 95.בדו"ח שנשלח מאיילת–השחר באמצע  1935נכתב' :מתנהלת באזור הסתה רבה כנגד
המפעל הציוני .אתמול הופיעו שיח'ים אחדים וביניהם מוסה חג' חוסיין ,כאמל אל חוסיין ולאומנים
סורים ומחתימים את הערבים בסביבה על תזכירי מחאה נגד מכירת החולה'96.
חאג' אמין אלחֻסיני בא לאזור בראש משלחת נכבדים ערבים מתחומי הכלכלה ,הדת והפוליטיקה
כדי להקים ועדת חירום ולנסות ולרכוש את הזיכיון מבעליו הערבים ולבטל את מכירתו ליהודים.
בואו לאזור אורגן על ידי אגודה לאומנית שהייתה מזוהה פוליטית עם החֻסינים ועם המֻפתי ,אגודה
שבראשה עמד כאמל חסין ,ושפעלה להסלים את המאבק הלאומי הפלסטיני .ועדת החירום בראשותו
של המֻפתי הכריזה על הקמת 'חברה חקלאית' ,אך מדרך גיבושה המהיר והרשלני של החברה ומהיקף
התקציב המגוחך שעמד לרשותה ברור שלא הייתה כוונה רצינית לבצע עסקה כלכלית ,אלא לנהל
תעמולה לאומית ולהצטייר בעיני האוכלוסייה הערבית כמי שמציעים חלופה לאומית ערבית להמשך
החזקה בקרקעות באזור97.
בד בבד עם ניהול התעמולה ניסו הלאומנים הערבים לפעול בדרכים משפטיות לביטול העברת
הזיכיון לבעלות 'חברת הכשרת היישוב'' .המפלגה הערבית הפלסטינית' ,מייסודם של החֻסינים,
הארגון הפוליטי הלאומי הגדול של ערביי הארץ ,ביקשה בתזכיר ששלחה אל ועדת המנדטים שליד
'חבר הלאומים' שהוועדה תכפה על ממשלת המנדט לחזור בה מאישור מכירת הזיכיון .המפלגה
נימקה את הבקשה בשלוש סיבות :לערבים זכויות נרחבות בזיכיון ,כולל זכויות בעלות אופי דתי;
הבראת האזור היא מחויבות שלטונית ועל ממשלת המנדט לבצעה; ונוסף על כך 'לפי תזכירו של סר
הופ–סימפסון :הזכויות של הערבים לא נשמרו ] [...כתוצאה מלחץ זה ]של מכירת הזיכיון ליהודים[
רואים ערביי ארץ–ישראל הכרח לעזוב את הארץ .אין תרופה למצב זה מלבד החזרה לעיקרון הנעלה
של הגדרה עצמית ]ההדגשה במקור[' .החֻסינים דאגו לפרסם תזכיר זה בהרחבה בעיתונות הערבית98.
מתוכנו ובעיקר מהצעדים הפוליטיים המשתמעים ממנו ברור שעניין הזיכיון שירת את החֻסינים
כמנוף פוליטי במאבקם להשגת יעדים לאומיים ערביים כלליים.
הלאומנים הערבים הרבו לערער בבתי משפט על חוקיות מכירת הזיכיון .אחת מטענותיהם הייתה
שלסלים ביי סאלם לא הייתה הזכות למכרו ,שכן לא כל בעלי המניות הערבים השותפים בקונצרן
94
95
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זלטנרייך )לעיל ,הערה  ,(22עמ' .43
רוגל )לעיל ,הערה  ,(50עמ'  ;303302זלטנרייך )שם( ,עמ'  ;3938עבאסי )לעיל ,הערה  ,(76עמ' .132
דו"ח מאיילת–השחר אל שרתוק 12 ,באפריל  ,1935אצ"מ.S25/9940 ,
אנדרוס אל הנציב העליון 4 ,במרס  ,1935גה"מ ,חטיבה ) 22/1מחלקת הקרקעות( ;N-3489 ,עבאסי )לעיל ,הערה ,(76
עמ' .138 ,132131
אלג'אמעה אלערביה 22 ,במאי .1935
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נתנו לו אישור מכירה .אנדרוס ובתי המשפט הבריטיים שבדקו פעמים אחדות היבט זה הגיעו למסקנה
שהמכירה בוצעה בסמכות מלאה 99.בעתירות משפטיות רבות נטען שמכירת הזיכיון פגעה בזכויות
מוקנות לערבים בשטחו ,כגון זכויות דיג וזכויות לכרות גומא .הערבים קיוו שההתדיינות הממושכת
בהיבטים משפטיים אלו תעכב את האישור הרשמי להעברת הזיכיון .הם קיוו שניצולה של מערכת
המשפט הבריטית ייצור בסופו של דבר תסיסה לאומית סביב הנושא וימנע את העברת הזיכיון
לבעלות יהודית 100.היטיב לתאר זאת יוסף סטרומזה ,היועץ המשפטי של 'חברת הכשרת היישוב':
'הם משתמשים בשופט השלום ] [...עובדה אופיינית ]היא[ שבעניין תביעת  12גרושים מרשה שופט
השלום לפרש את הזיכיון ,מדברת בעד עצמה .בייחוד שהנתבע לא התנגד כלל לעצם התביעה'101.
ההתנגדות למכירת קרקעות ליהודים הייתה קו ברור ומובנה של העיתונות הפלסטינית במטרה
ליצור סולידריות לאומית .כבר בשלהי התקופה העות'מאנית הציגה העיתונות את מכירת הקרקעות
ליהודים כמעשה אנטי–לאומי .העיתונות הפלסטינית ,שתמכה משלהי התקופה העות'מאנית בקו
לאומני פן–ערבי ,ראתה בפלסטין חלק בלתי נפרד של סוריה הדרומית )סוריה אלג'נוביה( .לאומנים
סורים התקבלו בברכה בעיתונות הפלסטינית כשבאו לארץ למטרות תעמולה והתססה לאומנית בקרב
האוכלוסייה הערבית המקומית .יתרה מזו 187 ,מתוך  233העורכים והעיתונאים הפלסטינים עסקו
בפעילות פוליטית .העיתונות הפלסטינית ניצלה היטב את מכירת הזיכיון ליהודים להתססה לאומנית
נרחבת .שלטונות המנדט הבריטי היו מודעים היטב לתפקידה החשוב של העיתונות הפלסטינית
בעיצוב דעת הקהל הערבית ובהסתה נגדם ונגד הציונים102.
העיתונות הערבית נהפכה לנושאת הדגל במאבק הלאומי בהציגה את מכירת הזיכיון ליהודים כאסון
לאומי .בדצמבר  1934פורסמו עשרות מאמרי מערכת מתלהמים והתקפות על הממשל המנדטורי ,על
המנהיגות הערבית ועל הציונים בעטייה של מכירת הזיכיון ,והפרסומים עוררו סערה ציבורית רחבה.
העיתונות העברית הציגה לקוראיה את עיקרי העמדות שהשתקפו במאמרי המערכת של העיתונות
הערבית 103.גם העיתונות הערבית הלבנונית שביטאה נאמנה את הלכי הרוחות הלאומניים מצדו
הלבנוני של הגבול ,תקפה את מכירת הזיכיון104.
מאמרי המערכת של העיתונות הערבית נקטו קו תעמולתי יותר מאשר עובדתי והתאפיינו בדיס–
אינפורמציה .קרקעות הזיכיון הוצגו כאדמת עידית בעלת פוטנציאל רב להתיישבות ולפיתוח חקלאי,
וזאת תוך התעלמות מהמציאות התברואתית הקשה וההשקעות האדירות של משאבים הנחוצים
להבראתן .הידיעות לקו באי דיוקים מהותיים מכוונים ,כגון גודל השטח שנמכר ,מספר הפלאחים
שישבו בו ותכניות של הציונים לרכישת שטחים נוספים105.
 99אנדרוס אל היועץ המשפטי של ממשלת המנדט 29 ,בדצמבר  ,1934גה"מ.N-4993/15 ,
 100הורוביץ אל י' סטרומזה 1 ,ביולי  ,1935אצ"מ.S53/1692 ,
 101סטרומזה אל טהון 8 ,בדצמבר  ,1935אצ"מ.S25/9940 ,
 102כבהא )לעיל ,הערה  ,(86עמ' .254 ,7473 ,6359
' 103סביב זיכיון החולה' ,דבר 5 ,בדצמבר ' ;1934על הודעת הנציב להחולה' ,הארץ 5 ,בדצמבר ' ;1934העיתונות הערבית
זועקת על מכירת זכיון החולה' ,שם 12 ,בדצמבר .1934
 104זלטנרייך )לעיל ,הערה  ,(22עמ' .38
' 105זיכיון החולה נמכר לציונים ] [...מכירת חיסול' ,פלסטין 4 ,בנובמבר ' ;1934מכירת אדמות בוטיחה הבאות בתור
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אישור העברת הזיכיון לבעלות יהודית מצד אחד וכישלון השיחות בלונדון על ייסוד המועצה
המחוקקת מצד אחר ביססו בעיתונות הערבית את הטענה שקיימת הפליה מוחלטת של הערבים
לטובת אינטרסים לאומיים של הציונים .עורכי
העיתונים הפלסטינים שותפו בהכנות לקראת
הדיונים בעניין הקמתה של המועצה המחוקקת,
הם הביעו את דעותיהם בשאלות מהותיות וכן על
הרכב המשלחת שיצאה לדיונים בלונדון .חלקם
סברו שאין פני המשלחת הערבית לנהל דיונים
קונסטרוקטיוויים עם הבריטים ,אלא יעדה האמתי
הוא תעמולתי — לנגח את הבריטים על העדפתם
את האינטרסים הציוניים על פני האינטרסים
הלאומיים של הערבים הפלסטינים .העיתונות
הערבית הייתה דרוכה אפוא לתוצאות המשא
ומתן עם הבריטים ,וכישלונו הוליד מיד גל נרחב
של הסתה והתססה מעל דפי העיתונות הערבית
כנגדם .הממשלה ,בהיותה בעלת מנדט ,הואשמה
בהזנחת חובותיה להבריא את אדמות הזיכיון
לרווחת התושבים הערבים106.
מעניין שלעיתונות הערבית הארץ–ישראלית
היו התעוזה והיושר המקצועי להוקיע בפומבי
את דו–הפרצופיות של האפנדים ושל המנהיגות
הלאומית הערבית בעניין מכירת קרקעות בכלל
ומכירת זיכיון החולה בפרט .העיתונות חשפה קשרי הוןשלטון והאשימה את ההנהגה הלאומית
הערבית באינטרסים לא כשרים 107.מכירת הקרקעות ליהודים הוצגה כמעשה אנטי–לאומי ,אך
להימכר' ,שם 5 ,בנובמבר ' ;1934החדשות הטרגיות' ,אלג'אמעה אלאסאלמיה 5 ,בנובמבר ' ;1934הטרגדיה שבכניעת
זיכיון החולה' ,א–ִדפאע 30 ,בנובמבר .1934
' 106הממשלה נתנה אדמות ליהודים ללא כל תנאי' ,אלג'אמעה אלערביה 27 ,באוקטובר  ;1934לטענה שבעלי הזיכיון
הקודמים הזניחו את אדמות החולה ראו' :מחדלי הממשלה בעניין זיכיון החולה' ,א–דפאע 10 ,בדצמבר  ;1934לטענה
שהממשלה אישרה שלא כדין ובניגוד לתנאי הזיכיון את מכירתו ליהודים ראו' :החדשות הטרגיות' ,פלסטין 8 ,בנובמבר
 .1934וראו :כבהא )לעיל ,הערה  ,(86עמ' .80 ,5647
' 107אדמות החולה' ,פלסטין 23 ,בנובמבר  .1934מחבר מאמר המערכת הזה ביקר בחריפות את ההנהגה הלאומית הערבית
על ששתקה כאשר הועבר הזיכיון .בעל המאמר היה משוכנע ש'שתיקתם של המנהיגים הערבים בשאלה כה חשובה
מצביעה על אינטרסים אישיים שיש למנהיגים הערבים במכירות המתרחשות בחולה' .זלטנרייך וכץ הביאו את ההערכות
שהציג הנציב העליון הצרפתי בלבנון ,דה מרטל ,לפני משרד החוץ ב– 16בינואר  ,1935ושלפיהן העילית הערבית בעלת
הקרקעות מדברת בשני קולות :בשיחות פרטיות תומכים בני עילית זו במכירת קרקעות ליהודים ובפומבי מתנגדים לכך
באופן נחרץ; אלא שההצהרות הפוליטיות והתעמולתיות הפומביות גוברות על העמדות המובעות בשיחות פרטיות.
ראו :זלטנרייך וכץ )לעיל ,הערה  ,(33עמ' .490
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העיתונות הסבירה שמוכרי הקרקעות הערבים חיקו את מנהיגי החברה הפלסטינית ונכבדיה ,שבפומבי
ובהצהרות פוליטיות יצאו כנגד מכירת קרקעות ליהודים ,אבל במציאות רבים מהם שיתפו פעולה עם
היהודים ועזרו להם לרכוש שטחי קרקע נרחבים מידי בעליהם הערבים .העיתונות הפלסטינית הייתה
זירה להשמצות אישיות הדדיות בבגידה במטרות הלאומיות הערביות שבאה לידי ביטוי במכירת
הקרקעות ליהודים 108.העיתון 'א–ִדפאע' חשף את קרבת המשפחה בין בעלי הזיכיון הערבים ,משפחת
סלים ,לבין משפחתו של חאג' אמין אלחֻסיני ,וטען כי זו הסיבה להימנעות ההנהגה הלאומית מנקיטת
צעדים של ממש לסיכול העברת הזיכיון לבעלות יהודית 109.אם כן פועלו של המֻפתי למניעת העברת
הזיכיון ל'חברת הכשרת היישוב' היה אחיזת עיניים .למרות חשיבותו האסטרטגית של הזיכיון ,בשל
גודלו ומיקומו ,ולמרות העיתוי הבעייתי שבו נמכר ליהודים ,לא פעל המפתי בהתאם לשיקולים
הלאומיים הערביים ,אלא העדיף את האינטרסים החמולתיים.
העיתונות הערבית הרבתה להציג טענות משפטיות שלדעתה צריכות היו למנוע את העברת הזיכיון
לבעלות יהודית .הטענה המרכזית הייתה שעל פי סעיף  14בחוזה הזיכיון בעליו יכולים להיות אך
ורק בעלי נתינות עות'מאנית ,ועל כן אין להעבירו לבעלות יהודית .העיתונות הבליטה את פועלו של
עוני ביי עבד אלעדי ,מזכירה הכללי של מפלגת 'העצמאות' )אלאִסתִקלאל( הסורית ,בגיבוש תזכירים
ובדיונים עם רשויות המנדט בדבר ביטול העברת הזיכיון לבעלות יהודית על בסיס טענה זו110.
נושא העברת זיכיון החולה לבעלות יהודית היה מסד לגיבוש התנגדות לאומית ערבית נרחבת
במישור הלאומי הפלסטיני ,והזעם הלאומי הופנה כנגד הממשל המנדטורי והיישוב היהודי כאחד.
התעמולה הלאומית הצליחה לאחד מחנות פוליטיים שונים בחברה הערבית נוכח החשיפה הרחבה
שניתנה לעניין על ידי המנהיגות הלאומית הפלסטינית והעיתונות הערבית.
בעיתונות הערבית הלבנונית נמתחה ביקורת אישית נוקבת על סלים ,שהיה נתין לבנוני .הוא הוצג
כרודף בצע ,כאדם מושחת וכבוגד בערכים הלאומיים הערביים 111.אף העיתונות הערבית בארץ–
ישראל תקפה אותו .למשל בעיתון 'אלכרמל' נכתב' :מי שרכשו את זיכיון החולה לפני המלחמה
נחשבו כמי שהשיגו ניצחון לאומי ,וציפו מהם שלא למכרו לציונים' 112.סלים פרסם בתגובה בעיתון
'אלכרמל' ,ככל הנראה בתשלום מלא ,מניפסט אשר בו דחה את ההתקפות עליו .הוא ביסס את עיקרי
 108כבהא )לעיל ,הערה  ,(86עמ' .142139 ,8382 ,60
' 109העם לתקווה ולפעולה' ,א–דפאע 12 ,בדצמבר .1934
' 110עוני ביי עבד אלעדי מכין תזכירים לממשלה בדבר אי חוקיות מכירת הזיכיון' ,פלסטין 6 ,בנובמבר ' ;1934המנהיגות
הערבית חייבת לפעול לביטול הזיכיון שבידי היהודים מטעמים חוקיים' ,שם 8 ,בנובמבר ' ;1934נציגים מחצביה
שבסוריה ונציגים מעכו ונצרת המתאגדים לפעול באופן משפטי לבטל את העברת הזיכיון' ,שם 24 ,בנובמבר ;1934
מאמר מערכת בשם' :זכיון החולה וחוסר התוקף שבהעברתו' ,א–דפאע 7 ,בנובמבר ' ;1934הממשלה וזיכיון החולה',
שם 2 ,בדצמבר ) 1934בשני המאמרים נטען כי הממשלה לא הייתה מוסמכת לאשר העברת הזיכיון מבחינה משפטית,
וכי 'החברה בעלת זיכיון החולה לא הייתה מעולם בעלת אדמה חופשית או חופשית למחצה ] [...החברה הסתלקה
מהזיכיון מתוך אונס ותנאים לוחצים'(; 'אי החוקיות בהעברת זיכיון החולה' ,פלסטין 10 ,בפברואר ) 1935דיווח שחאג'
מֻחמד סעיד אנדיאל באזה ,מנהיג ג'בל אמל מלבנון ,הטוען שחמישית מהזיכיון שייכת לו ,בא לחיפה ונפגש עם אחמד
פאשא ,מנהל הבנק הערבי לחקלאות ,ועם עוני ביי עבד אלעדי ודן עמם במכירת הזיכיון ליהודים ,שהייתה בעיניו פשע;
הוא ציין שהגיש תביעה כנגד סלים בבית משפט לבנוני(.
 111זלטנרייך )לעיל ,הערה  ,(22עמ'  .41 ,38ושם צוטטו דברים בעניין זה מן העיתון הלבנוני 'אלאבאביל'.
' 112שאלה לאבו עלי סלים' )מאמר מערכת מאת העורך( ,אלכרמל 18 ,בנובמבר .1934
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טענותיו על ניתוח היסטורי של התנועה הלאומית הערבית ,אשר בה הוא שותף פעיל לדבריו ,והוכיח
שרבים מהמנהיגים הלאומיים הערבים מכרו קרקעות לציונים תמורת בצע כסף .הוא אף הביע תמיהה
על המהומה והתעמולה העזה שהתעוררו רק במקרה שלו113.
לאחר מותו ,בשנת  ,1938נאבקה משפחתו
של סלים לטהר את שמו וטענה שמכירת הזיכיון
בעצם לא הזיקה לעניין הערבי הלאומי כמכירת
שטחים אחרים על ידי מנהיגים ערבים ,שכן
קרקעותיו לא היו ראויות לעיבוד חקלאי114.
הטענות של סלים ובני משפחתו התבררו
כנכונות :בסקר קרקעות מקיף שעשתה 'חברת
הכשרת היישוב' לאחר רכישת הזיכיון נמצא
שגם בתום תהליך ההבראה תהיינה אדמותיו
מאיכות ירודה 115.לאחר מותו של סלים לחצו
ראש ממשלת לבנון ושר האוצר שלה ,שהיו קרובי
משפחתו ,על ממשלתם לקבל החלטה שתצדיק
את מכירת הזיכיון בנסיבות שבהן פעל 116.גם
במעשה זה השתקפו קשרי הוןשלטון בעניין
מכירת הקרקעות.
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חשיבותו של עמק החולה גברה בשלהי המאה
התשע–עשרה ,מפני שאדמותיו הפכו לקרקעות
ג ִ'פתליךּ בבעלות הסלטאן והוא העמידן למכירה.
החלטתו של עבד אלחמיד השני בסופו של דבר
שלא למכור את הזיכיון ,חרף המצוקה הכלכלית של האימפריה העות'מאנית ,נבעה מן החשיבות
הפוליטית שייחס לאזור .עם תום מלחמת העולם הראשונה עמד משולש הגבולות הצפוני של הארץ
' 113מניפסט מאת סלים עלי סאלם בעניין הזיכיון על החולה' ,אלכרמל 6 ,בינואר  .1935זהו מאמר תגובה על מאמר
המערכת הנזכר בהערה הקודמת.
' 114בעלי זכיון החולה לשעבר ,האחים סאלם מבירות ,שהנני עובד אצלם ,ביקשוני להמציא להם בדיקות קרקע מאדמת
הזכיון .יש לי רושם שהדבר נחוץ להם בכדי להצדיק את מעשם "הבלתי לאומי" במכירת הזכיון .משוכנעים הם
שתוצאות הבדיקות הן שהאדמה לא ראויה לעיבוד בשיטות העבודה הפרימיטיביות ע"י פלאחים ערבים' )א' קוסובסקי
אל י' גולן ,מזכירות המחלקה המדינית 22 ,בנובמבר  ,1938אצ"מ.(S25/9846 ,
 115דו"ח מסכם של סקר שערכה החברה הבריטית 'רנדל ,פלמר וטריטון' ,יולי  ,1936אצ"מ .J93/16 ,מן הדו"ח עולה
בבירור שאין אדמות הזיכיון פוריות כפי שנטו לחשוב זמן רב.
 116זלטנרייך )לעיל ,הערה  ,(22עמ' .42
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במוקד ההתעניינות הבין–לאומית ,בהיותו קו תפר גאוגרפי בין המעצמות .במחלוקת על השליטה
בקרקעות האזור וקביעת גבול הצפון באו לידי ביטוי האינטרסים המנוגדים — המקומיים והגלובליים —
של המעצמות והפירושים השונים שנתנו להסכמים הדו–צדדיים שנחתמו ביניהן במהלך מלחמת
העולם הראשונה.
תיחום קווי הגבול בצפון הארץ הסתיים בשנת  1923והיה מלווה כל העת במתח לאומי ניכר.
פעילותם של הלאומנים הערבים ,הסורים והלבנונים ,כוונה כנגד חלוקת סוריה הגדולה בין צרפת
לבין בריטניה וכנגד האינטרסים של התנועה הציונית.
עם ייצוב קווי הגבול נקבעה הזהות המדינית של ארץ–ישראל ושל שכנותיה .חלוקת השטחים
בין המעצמות שיקפה את התחזקות מעמדה של בריטניה לעומת צרפת כתוצאה ממלחמת העולם
הראשונה ,והצרפתים נאלצו לוותר על עמק הירדן הצפוני ועל רובו של עמק החולה .האינטרסים של
המעצמות בחלוקת האזור נבעו משיקולים גלובליים יותר מאשר משיקולים מקומיים .גלי האלימות
והתסיסה הלאומית הערבית ,הלבנונית והסורית ,כשלעצמם לא היו גורם מכריע .הצרפתים ,על אף
חולשתם הניכרת באזור ,הצליחו להכניע במהלך שנות העשרים בכוח צבאי את כל המרידות של
הלאומנים הערבים כנגדם .דאגת המעצמות הייתה נתונה בעיקר לאפשרות שהאלימות הלאומנית
המקומית תגלוש לאזורי השפעתן בצפון אפריקה ובמזרח התיכון ותסכן את האינטרסים הגלובליים
שלהן.
הנה כי כן חשיבותו של האזור מבחינה פוליטית עלתה על ערכו היישובי .רשויות המנדט משני
צדי הגבול ,שהיו מודעות היטב למתח הלאומי ששרר באזור ,גם לאחר ייצוב קווי הגבול ,נהגו
בזהירות והתחשבו בהיבטים הפוליטיים המורכבים שהיו כרוכים באזור ובתושביו .רשויות המנדט
הצרפתי ,שרוב עמק החולה והזיכיון שבו לא היו בשליטתן ,התערבו בנעשה בו בתמכן בדרישות
הלאומנים הערבים ,בניסיון להקהות את הביקורת הערבית הלאומנית כלפיהן .רשויות המנדט הבריטי,
שחלה עליהן חובה שלטונית להבריא את עמק החולה ,נמנעו שנים ארוכות מלהפקיעו ,בהתאם
לחוק ,מבעליו הערבים ,שלא דאגו להבריאו כמתחייב מתנאי הזיכיון ,כדי שלא לפגוע בתחושות
הלאומיות הערביות.
גם לארצות–הברית היה עניין לפרק זמן קצר ,בעת דיוני ועידת השלום ,בנעשה במשולש הגבולות
הצפוני של הארץ .שיקוליה העיקריים היו מקרו–כלכליים והתמקדו בהפשרת זיכיונות לחיפושי נפט
והפקתו במזרח התיכון .האינטרסים האמריקניים עלו בקנה אחד עם דרישת הציונים בוועידת השלום
להפשיר את זיכיון החולה ולכלול את עמק עיון בשטח המנדט הבריטי ,ולפיכך תמכה ארצות–הברית
בעמדת הציונים באשר לעתידו המדיני של האזור.
האזור מיקד את תשומת לבם של המתיישבים היהודים כבר מתקופת 'היישוב הישן' ,מפני שהיה
ריק יחסית מתושבי קבע ונחשב פורה ובעל פוטנציאל חקלאי והתיישבותי ניכר .התנועה הציונית
התעניינה בזיכיון החולה מלכתחילה בעיקר משיקולים פוליטיים ,כמקרה מבחן לנכונותם של
הבריטים להגשים את עקרון הבית הלאומי ,ובעיקר כאבן בוחן למימוש סעיפים  6 ,4ו– 11בכתב
המנדט.
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רכישת הזיכיון ירדה מעל הפרק מבחינת
גופי ההתיישבות הציוניים בשנות העשרים,
מכיוון שהפוליטיקה הקרקעית של התנועה
הציונית התמקדה במישור החוף ובגלל מחירן
הגבוה של אדמות הזיכיון והעלות הגבוהה של
הבראתן בעוד אמצעיה של התנועה הציונית
היו מועטים117.
בשנת  1934חתם חנקין ,בעידודו של
יעקב טהון ,מנהל 'חברת הכשרת היישוב' ,על
אופצייה לרכישת הזיכיון בתור אדם פרטי ואיש
קש של 'חברת הכשרת היישוב' ,בלי תיאום עם
גופי ההתיישבות של התנועה הציונית .הנהגת
התנועה הציונית ,החל מוויצמן ושרתוק וכלה
במנהלי 'חברת הכשרת היישוב' ,הבינו שעליהם
לממש את האופצייה ,שכן זו הזדמנות פז ,על
רקע התגברות המתח הלאומי בארץ ,לרכוש
שטח גדול בעל חשיבות מדינית ויישובית
כאחת .כך הוחלט לרכוש את הזיכיון ,מבלי
שהיה ברור כיצד תמומן רכישתו ,קל וחומר
הבראתו118.
אישור שלטונות המנדט הבריטי להעברת
הזיכיון לבעלות יהודית יצר תמהיל נפיץ
באזור ,שנחשב רגיש כבר מתקופת ייצוב הגבול
הצפוני של הארץ .אינטרסים עדתיים ,דתיים
ולאומיים מנוגדים שצפו ועלו הולידו מתחים
והתנגשויות .אפנדים בעלי אינטרסים כלכליים
שרכושם נמצא משני עברי הגבול של המנדט
הצרפתי והבריטי ,הפעילו לחצים משפטיים
ופוליטיים כדי להפיק רווחים כלכליים על
חשבון בעלי הזיכיון החדשים .מֻח'תארי האזור
החלו לעסוק בספסרות בקרקעות .פלאחים
מקומיים ,שחלקם באו לאזור בעקבות השמועות
 117ציטרין )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .2316
 118שם ,עמ' .152140

‰¯„˙˜ ±±μ

Ï‡¯˘È–ı¯‡ Ï˘ ÈÂÙˆ‰ ˙ÂÏÂ·‚‰ ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ·‰

˜˙„¯±±∂ ‰

ÔÈ¯ËÈˆ ˜ÁˆÈ

על הבראת אדמותיו ,העלו דרישות לחזקה בשטחי הזיכיון כדי לזכות מן ההפקר .שלטונות המנדט
הבריטי ,שביקשו למנוע אלימות ,פעלו בהססנות וביד רכה כלפי הערבים ,וצמצמו את זכויות הבעלים
היהודים ביחס לחוזה הזיכיון המקורי .הפקידות הבריטית המקומית ,שלא אהדה את הציונים ,ושניהלה
במשך זמן מה מדיניות עצמאית ולא מתואמת עם ראשי ממשלת המנדט כנגד האינטרסים הציוניים
באזור ,תרמה ליצירת אווירת ריק שלטוני .המתח באזור הועצם ונוסף לו נופך דתי עקב התערבותם
של כוהני דת מוסלמים ונוצרים ,שייצגו לכאורה את האינטרסים של בני עדתם הפלאחים.
העיתונות הערבית הקנתה להעברת הזיכיון לבעלות יהודית ממדים של אסון לאומי ערבי .עניין
הזיכיון והבעלות עליו הפך מעניין כלכלי–חקלאי למוקד הסכסוך הלאומי בארץ .ההנהגה הלאומית
הערבית התערבה בפרשה זו במרץ ובהתמדה בכוונה לנגח את שלטונות המנדט ,בנצלה את התנופה
הלאומנית שהעניקה העיתונות לעניין .כך היה המאבק כנגד מכירת הזיכיון ל'חברת הכשרת היישוב'
למאבק לאומי ערבי ששיקף את המציאות הפוליטית בארץ בשנות השלושים .במהלך המשא ומתן
על הקמת המועצה המחוקקת הציגה המנהיגות הערבית את העברת הזיכיון לבעלות יהודית כראיה
להעדפה של הבריטים את האינטרסים הציוניים על פני האינטרסים הערביים ,ומגמה זו התגברה
לאחר כישלון המשא ומתן ,כאשר ההנהגה הערבית חתרה להגביר את התסיסה הלאומית .לעומת זאת
תושבי האזור קיבלו בדרך כלל באהדה את השינוי בבעלות על הזיכיון ,וזאת מתוך הבנה שהם צפויים
לזכות להטבות ניכרות על חשבון בעלי הזיכיון היהודים.
ניתוח המשא ומתן הארוך על זיכיון החולה בתקופת השלטון העות'מאני והמנדט הבריטי משקף
את הנתיב הפתלתֹל של ההתנגשות בין שתי הקהילות הלאומיות בארץ בשלהי המאה התשע–עשרה
ובראשית המאה העשרים .בתהליך השתלבו אינטרסים שונים של תושבי האזור ,סבך קשרי משפחה
ונאמנויות חמולתיות ,שיקולים לאומיים של המנהיגים בצד קשרי הוןשלטון ומעשים גלויים שסתרו
צעדים שננקטו מתחת לפני השטח ,ומדיניות בין–לאומית של מעצמות שטובת האזור ותושביו היו
מבחינתן כלי משחק בלוח השחמט של שיקוליהן האסטרטגיים.

