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55שא

י

בין אתונה וירושלים  ,האחת ההלניסטית עוךה  ' -אתונה דסוריה ' ) שבשולי הגליל והאחרת בת
זמננו  ,נעה חוברת ' קתדרת '  . 35הקוטב הצפוני של החוברת מתווה סביבו מעגל מחמת  -גרר

שבמזרח  ,אל דיר אל  -אסד וכפר  -תבור בגליל התחתון ועד לדרום  -לבנון והליטאני שבצפון  .גם
מסגרת הזמן של חוג זה היא רחבה ומשתרעת מן התקופה ההלניסטית דרך ראשית הכיבחר
העות ' מאני ועד לעשור הראשון לשלטון הבריטי  .הקוטב האחר  ,הירושלמי  ,הוא העיקר בחוברת

זו  ,והיבטו המרכזי הוא זה הפוליטי  .יואב גלבר סוקר את המגעים בין הסוכנות היהודית לבין
מצרים וירדן ערב הקמת המדינה  .הדיונים החשאיים שהתקיימו בין נציגי הסוכנות לראשי
השלטון במצרים

ב , 1946 -

נסבו סביב הגשמת ועיון החלוקה ונפסקו בגלל התנגדותם של

הבריטים  ,ששלטו באותה עת בשתי הארצות  .אז הוגברו המגעים עם עבדאללה  ,שהסכים לקבל

את כספי הסוכנות ואף חלק מתכניתה  .ההתפתחויות הצבאיות ( המפלות הערביות ופרשת דיר -
יאסין ) ,

הלחצים הכבדים הערביים והעדר המיכה מדינית בריטית הביאו לשינוי הדרגתי בעמדת

עבדאללה ולהשתלבותו המלאה במחנה האויב לישראל  .האיום הצבאי על ירושלים הישראלית
לא

חדל  ,אלא הוחלף עם שוך הקרבות

בלחצים מדיניים  .עיקרם  ,כפי שמשרטט א ורי בי אל ר

,

היה להפוך את ירושלים לבינלאומית  ,ובחזית זו הציבה ישראל  ,החל מסתיו  , 1948עמדה מנוגדת .
כפתרון חילופי להחלטת העצרת המקורית הציעה ישראל בינאום העיר העתיקה או המקומות
הקדושים ואף עשתה מאמצים להגיע להסבם עם הבנסיה הקאתולית והוותיקן  .משהחליטה
עצרת האו " ם על בינאום מלא של ירושלים  ,החליטה ממשלת ישראל  ,ב  -ו ו בדצמבר

, 1949

תוך

משבר חריף שנתגלע בין בן  -גוריון לשרת  ,להפוך את ירושלים למקום מושבה הרשמי של ממשלת
ישראל .
על עוצמתן של התמורות ההיסטוריות בירושלים יעיד התיאור של צבי שיל וני על שאירע
בה רק שלושים שנה קודם  -לכן

:

התמורות שחלו בהתארגנויות השונות בירושלים והנסיונות

לגבש בה הנהגה כוללת לקהילה היהודית בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה  .משלא הספיקו

האמצעימ העצמיים  ,נשענו יהודי ירושלים על סיוע כספי מארצות  -הברית ומארצות

אחרות ,

סיוע שהיווה סלע  -מחלוקת בין ' היישוב הישן ' ל ' חדש '  ,ולא פסק גם משנהייתה ארצות  -הברית צד
לוחם  .לאחר שנתכונן השלטון הבריטי פנתה ההנהגה היהודית

הרשמית  ,הסוכנות היהודית ,

לנסות ולהקים קשרים עם העולם הערבי שמסביב  .אליהו אילת  ,שהיה אחד הנציגים

הפעילים ביותר בארצות השכנות  ,חושף בזכרונותיו את ראשית הקשרים בין ה ' ישוב ' לבין
המארונים בלבנון  .היסודות לשיתוף הפעולה הונחו בראשית שנות השלושים ; רבים

מהשיקולים ,

ההיסוסים והקשיים דאז נשמעים כאילו נלקחו מהכרוניקה של ימינו  .על נסיון לרכישת אדמות

בלבנון על  -ידי

' הוועד האודיסאי ' בשלהי התקופה העות ' מאנית מספר

י

וסף כץ

;

ואילו מראשית

התקופה העות ' מאנית מעלה אהרן ליש קורותיה של התנחלות אחרת  ,זו של דרווישים

מוסלמים בכפר נוצרי בגליל  .תוך ניתוח כתב  -הקדמו מראשית המאה הט " ז וגלגוליו לאחר  -מכן ,
הוא מתאר יוזמה יישובית מצד השלטון  ,שהפכה באמצעות שיח ' צופי סגפן ופמלייתו את דיר
אל  -בענה הנרצרית לדיר אל  -אסד המוסלמית .
הגליל  -וצדדים אחרים של חיי הרוח והחומר בו  -זוכה להארה משני כיוונים נוספים ,

המרוחקים זה מזה כריחוק תקופותיהם  .יוסף גייגר מתווה תמונתם של אנשי  -רוח יוונים
בגדרה בתקופה ההלניסטית והרומאית  .אליעזר דומק ה מתאר את חבלי לידתושל בית  -הספר

החקלאי ' כדורי '  .עוד בחוברת הארות והערות של ניצה

דרויאן .
אמנון כהן

ך

ועדת המערכת

פרופ ' יהושע בן  -אריה  ,פרופ ' אברהם גרוסמן  ,פרופ ' ישראל לי לוין  -האוניברסיטה העברית
פרופ ' יואב גלבר ,
פרופ ' אהרן

אוניברסיטת חיפה

פרופ ' אלכם כרמל -

אופנהיימר  ,פרופ ' גבריאל

כהן  ,פרופ ' אריה כשר  ,פרופ ' יהודה ניני ,

אוניברסיטת תל  -אביב

ד " ר יעקב שביט -

ד " ר יהושע קניאל  ,פרופ ' נתנאל קצבורג  -אוניברסיטת בר  -אילן
ד " ר שמואל אחיטוב  ,ד " ר זאב צחור  -אוניברסיטת בן  -גוריון

ד" ר

ישראל ברטל

*

פרופ ' אמנון כהן

מרכז המערכת
התקין

.:

:

ד " ר שלום אילתי

יורם ורטה

כתובת המערבת והמינהלה

ם

*

פרופ ' יורם צפריר

:

ת "ד

, 7660

כל הזכויות שמורות ליד יצחק בן  -צבי  ,ירושלים

ירושלים

91076

Publications

עיצוב והפקה :
8
יצחק בן  -צבי
צילוף  :יד
הדפסה  :דפוס  turסרר -
יגי
8
אחוה
הדפסתעטיפה  :דפוס
8
ירושלים
מונזון ,
~

Yad Izhak Ben-zvi

 8לוחות  :ארט  -פלוס
כריכה  :כרך  ,ירושלים

כ4

0334 -4657ח155

אתונה דסוריה

:

על אנשי  -רוח יוונים בגדרה

יוסף גייגר
לזנר ירון דן ,
אוהב ארץ  -ישראל
וחוקר תרבות יוון שבה

מבוא
המסייר היום בין מרחצאות חמת  -גדר  ,ן אינו יכול שלא להתרשם משרידי הפאר וההדר של תקופה

רחוקה בזמן ושונה בהלוך  -רוחה ; ברי  ,שרמת תרבותם החומרית של בני המקום בתקופה הנדונה
היתה גבוהה לאין שיעור מאשר בכל זמן אחר בהיסטוריה  .לא הרחק  ,מעבר לקו שביתת  -הנשק ,

משתרעות חורבותיה של גדרה  ,אשר חמת  -גדר היתה פרוורה  ,ובהן שרידי שני תיאטראות ,
היפודרום  ,מרחצאות

ועוד .

2

אל נכון תמונה זו אינה שונה בהרבה מזו המוכרת מערים רבות אחרות

בארץ  -ישראל  ,אשר פרחו ושגשגו בתקופה ההלניסטית והרומית  .אם כי מודעים אנו יפה לתרבות

החומרית הגבוהה של ארץ  -ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית  ,לא אחת מתקבל הרושם שבעיני

רבים לא היתה הארץ כי אם מחוז נידח  ,מפגר משהו  ,של עולם התרבות באותה עת  .ולא היא ; ואין
ראיה טובה לדבר מדוגמתה של גדרה  ,עיר ואם  ,אשר שמה יצא למרחקים כמולדתם של אנשי  -רוח

יוונים .
1

3

במאמר זה נמנה דמויות אלה תסקור בקצרה את יצירותיהם  ,וזאת אגב נסיון לעמוד על

ראה  :י ' הירשפלד
עמ ' , 79 - 66

197 - 219

וג ' סולר  ' ,המרחצאות

ובצורה מורחבת

הרומיים של חמת  -גדר  :שלוש ערנות חפירה '  ,קדמוניות  ,יג ( תשמ " א ) ,

81 Hammtt Gader : :

'The Roman Thermae

 .קק Seasons of Excavalions ' , 117, 31 ) 1981 ( ,

Solar ,

 .נ) !נ

 . Hirschfeldץ

Preliminary Report of Th

ישם

גם

ביבליוגראפיה .
2

בגדרה חופרת מזה שנים משלחת גרמניז בראשות הגברת לוקס  -ווגנר

( וראה שם גם התייחסויות לסקרים קודמים  ,החל מלפני כמאה

;

ואלה עיקר הפרסומים מן המימצאים

שנה ) Lux , ' Der Mosaikfussboden eines :

.ט

.

 . 64 - 70 ; 5 . Mittmann , ' Die Inschriften desקק  umm gFs' ZDPK 82 ) 1966 ( ,תן sp tantiken Bades
;  . 71 - 73קק  ,ן) לן
. De Vries , 'The North Mausoleum 81 Um
 ummח ] sp ~ tantiken Bades

ין

,

"

 ] . Vriezenך  . Vriezen 1נ E . W . Krueger , % . 11 .וחן  Jordanienת ] ( 65ף  Gadara ( Ummת ] ber die Oberflichenforschung

"

 . 11 . Vriezen , ' /) Preliminaryנ 1 % .

Wagner-Lux

 .טלשי

 . Wagner -Luxט ;  . ! 35 - 144קק

.

;  . 77ק 18 ) 1973 ( ,

~ 94
) ] 978 ( ,

,

~ ',
Qeis

~ van der Flier

ZDP

"

Jahre 1974

0 ofthe Excavations 8 ) Gadara. Ummקסח
 , ADAJ, 24 ) 1980 ( ,י Jordan frorn 1976 10 1979ת ] ( 65ף
תן )  Qesת ! הזט )  Gadaraמן  - 161 ; idem , Vorl ufiger Bericht Uber die Ausgrabungenך . 15קק

8 , 158 - 162 ; Hdem , ' Vorliufigerנ  . 48 -קק ZDPV, 96 ) 1980 ( ,

.

"

"

~
 den Jahren 1976ת ] Jordanien
- 1979

1 Jahre 1980 , ZDPV, 98מ Jordanien 1ת ] ( 65ן) Gadara ( Umm

Bericht fiber die Ausgrabungen

 . 153 - ] 62קק  . ) 1982 ( ,על היבט אחר של חיי התרבות של העיר במאה ~
השנייה ראה  :י ' משורר  ' ,מטבעות העיר

גדר לציון קרב ימי מקומי '  ,ספונים  ,א ( תשכ " ז )  ,עמ '  25ואילך ; סם province romaine

*

מא  . Haase , Berlin -ען Temporini 1
 . 11 ] .קק York ] 977 , 1 ! . 8 ,

3

ראה סטרבון  , ( 758 , TU ,חס

) ! 917

"

ת4855 . - ] 0ן

.א .

.

und' Niedergang der rdmischen Welt ed

L . H . Jones , Cambridge ,

ed .

,

 11 ,ו

.

' ]8

8 . Lifshitz ,

Syrie' , Aufsrieg

 Ge ~graphyשלז Strabo ,

ן

יוסף גייגר

המיוחד לבני העיר והמאחד אותם  .בדרך זאת תחשף טפח מפרק חשוב בהיסטוריה החברתית של

ממצים .

ארץ  -ישראל  ,פרק שעדיין לא זכה לסיקור ולדיון

לתולדות העיר4
זמן ייסודה של גדרה אינו ידוע במדויק  5 ,אם כי ברור משמה  ,שנשאר בשימוש ולא הוחלף בשם

יווני  ,שבמקום קיים היה יישוב קודם לזה ההלניסטי  .איזכורה הראשון הוא בעת פלישת אנטיוכום
השלישי קודם לקרב רפיח  6 ,ושוב בעת כיבוש הארץ

לאחר קרב הבניאס .

אין אנו שומעים דבר על

7

תולדותיה במאה השנייה ; היא נכבשה בידי אלכסנדר ינאי 8ושוחררה מן השלטון היהודי רק בימי

לעבדו המשוחרר דמטריוס .

כיבוש הארץ בידי פומפיוס  ,אשר בנה אותה מחדש כמחווה

9

ההנחה ,

שבתקופה זו נוסד הדיקפוליס ושגדרה היתה מחברותיו המקוריות  -הנחה אשר עמוד התווך
שלה הוא העובדה  ,שהעיר מנתה

י

מניינה משנת - " 63

הועמדה לאחרונה בסימן  -שאלה  :לטענת

לא היה הדיקפוליס ארגון רשמי  ,ועל  -כל  -פנים מאוחר איזכורו בהרבה מימי

האחרונים ,

]

פומפיוס .

משנת

30

ועד מותו של הורדוס העיי היתה חלק מממלכתו  ,למורת רוחם של

התושבים 2 .י בראשית המרד הגדול הותקפה גדרה בידי יוסטוס איש טבריה ונקמה על כך בתושביה

היהודים .

3ן

בין ערב  -רב המורדים שהוצאו להורג או נמכרו לעבדות על  -ידי אספסיאנוס בטבריה ,

היו גם רבים מבני גדרה .

המעט הידוע על תולדותיה מן התקופה שלאחר יוסף בן  -מתתיהו מוסק

4ן

העיר .

כולו מעדויות עקיפותי ונוגע למעמדה העירוני ולא להיסטוריה הפוליטית של

מראשיתה היתה גדרה בעלת אופי יווני מובהק  ,ונראה שמן העבר הקדם  -הלניסטי לא נותר דבר

זולת שם העיר  .יוסף בן  -מתתיהו קורא לה בהדגשה ' עיר יוונית ' ,
ראה

4

:

6ן

ואחד מבני העיר  ,פלוני אפיון

A2
. H . M . Jones , The Cities ofthe .Eastern
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בלוך הניח שהעיר נוסדה  ,יחד עם סקיתופוליס  ,פלה  ,היסוס ועוד  ,בשלהי המאה הרביעית בידי אנטיגונוס
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111 , ed . W . R . Paton , Cambridge , M
.
ass . -London

יוסף בן  -מתתיהו  ,קדמוניות יב ,

יוסף בן  -מתחוחו  ,קדמוניות  ,יג ,

הנ " ל  ,מלחמת היהודים  ,א  . 86 ,השווה

; 356

למלחמותיו של אלכסנדר ינאי '  ,תרביץ  ,לג

.
:

. ( Polybius , The
מ ' שטרן  ' ,הרקע המדיני

ואילך .
ואילך .

9

יוסף בן  -מתתיהו  ,קדמוניות  ,יד ,

10

לאחרונה באופן מפורט אצל  Pompeius bis Trajan ' , ZDPV 79תסס 11 . Bietenhard , ' Die Dekapolis

11

; 75

הנ " ל  ,מלחמת היהודים  ,א ,

"

 . 24קק ) 1963 ( ,

 ; S . T. Parker , 'The Decapolis Reviewed ' , 7ג ' פוקס  ,יוון בארץ  -ישראל  :בית -
 . 437 ff.קק . 91 , 94 ) 1975 ( ,
שאן

( סקיתופוליס )

בתקופה~ ההלניסטית והרומית  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '

בזכות ארגת רשמי כלשהו של הדיקפוליס

:

,,

 . 67 - 74קק und EpiVaphik , 44 ) 1981 ( ,
12
13

155

.

.

4

. 136

( תשכ " ד )  ,עמ ' 325

~ Die

Beloch ,

1) . 3 .

170

ואילך  ,וראה לאחרונה עמדה

תן 8 . Isaac , 'The: Decapolis

'
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עסף בן  -מתתיהו  ,קדמוניות  ,סו  , 354 , 351 , 2 ] 7 ,יז  ~; 320 ,הנ " ל  ,מלחמת היהודים  ,א ,
יוסף בן  -מתתיהו ,מלחמת היהודים  ,ג 459י  ; 478הנ " ל חיי יוסף . 42 ,

.

14

יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמת היהודים ג . 542 ,

16

יוסף בן  -מתתיהו  ,קדמוניות  ,ת ,
נקראות כך גדרה  ,היפוס

; 320

מלחמת היהודים  ,ב ,

15

; 97

 , 396ב ,

. 97

ראה לעיל  ,הערה

.4

בניגוד למגדל שרשרן  ,סבסטי  ,יפו וירושלים ,

ועזה .

מן כללע של המרחץ  :ק הרומיים רל

חמת  -גדר בצדו של אפיק הירמוק  ,מבט מצפון לדרום  .על הרכס

4

יוסף גייגר

בן קוינטוס ופילוס  ,מכנה אותה על מצבתו במלה היוונית היחידאית

ט01ט0

"

0ז0ףק .%

]7

אולם

מכל בני העיר לא היה אשר החמיא לה ולאופיה ההלני כמשורר מלאגרוס ( ראה עליו להלן )  ,אשר
קרא לה באחד משיריו האוטוביוגראפיים ' מולדת אטית

אנשו  -שם יוונים בני

בסוריה '

8ן

אכן אתונה

-

דסוריה .

גדרה

בידינו ידיעות מפורטות למדי על חצי  -תריסר אנשי  -שם יוונים בני העיר ועל יצירותיהם  ,כצד

רמזים המתייחסים לדמויות משניות  .בסקירת אישים אלה ננסה להעלות את מיגוון חיי התרבות

היווניים בגדרה ואת הפסגות אליהן הגיעו בני העיר בעולם התרבות של ימיהם  .לא ננסה כאן
לעסוק בביקורת ספרותית או בהערכת הישגים פילוסופיים ; משימתנו היא

א.

מניפוס

תיאור היסטורי גרידא .

) ( Menippos

ראשון לבני העיר המפורסמים הוא מניפוס  ,פילוסוף קיני וסופר בן המאה השלישית לפני ספירת

הנוצרים .

19

.

למרבה הצער  ,לא השתמר שום חיבור משלו  ,ואנו יודעים על כתביו משרידים מועטים

ועלובים בלבד ומתוך חיקוייהם של סופרים מאוחרים יותר  .ראש וראשון לאלה האחרונים הוא
לוקיאנוס איש ממוסטה שבסוריה  ,סופר שכוחו רב בסאטירה ואשר חי במאה השנייה לספירת
הנוצרים

זו .

ן2

2

ייתכן  ,שאכן לוקיאנוס גילה מחדש את מניפוס  ,תופעה שאינה יחידה במינה בתקופה

אין זה מן הנמנע  ,שהדבר נבע מיחסו המיוחד של לוקיאנוס לבן ארצו  ,יחס אשר כמותו נוכל

לראות עוד בהמשך סקירתנו .
בשל העדרו המוחלט כמעט של מימצא ישיר  ,אין טעם לנסות ולדון ביצירתו של מניפוס ,
ועלינו להסתפק בשתי נקודות בלבד  ,אשר עשויות להיות משמעותיות לדיוננו  .האחת היא
השתייכותו של מניפוס לזרם הפילוסופיה הקינית  ,זרם שהיה ככל הנראה נפוין במשך תקופה

ובסוריה .

ממושכת באוץ  -ישראל

22

הנקודה האחרת היא ספקולטיבית

יותר :

הדבר המפורסם

ביותר הידוע על כתיבתו של מניפוס הוא העובדה  ,שהיה הראשון בין הסופרים היוונים אשר
17

142

 .ק 11 , Paris 1897 ,

.

,

 d'arche'olagie ~ rientaleצש א ן יטיטתטש1 - ) 3ת0םחט21

"

,

 .ב) .

נראה  ,שמשמעותה

הנכונה של המלה היא ' משכן חכמה מצוין '  ,ברעת מילון 011 -Jonesט Liddell - 5בנספח  .שים לב לשמו הרומי

של אביו של אפיון ולכך  ,שמצבתו נמצאה ליד היפוס ( סוסיתא )  ,עיר מוצאה של אמו  .ודאי רק צירוף מקרים הוא
המסופר בפסיקתא רבתי  ,מהדורת איש  -שלום  ,עמ ' קז  ,על ' גיוס מן גודר ולוקים מן סוסיתא אשר היו מתגנבים
אלו בנשותיהם של אילו '  ,אם כי הדבר עשוי להעיד על הקשרים ההדוקים בין שתי הערים השכנות  .על השמות

כשמות טיפוסיים ראה ליברמן ( להלן  ,הערה
18

 1939תס
19

 ) 71עמ '

ת. ) ] 0

",

Geschichte der griechischen

8 ff . ; ? . Susemihlש0 . 10 , cols . 5ת

 ' Cynicism,ק  Historyג  1 ( . 1 ) . Dudley ,,ן  . 44 11 .עע
 . 69 ff.עע  ,לLondon 193

ע

. 133

אנתולוגיה פלטינה  ,ז  , 417 ,שוררת . 111 , ed . W . R . Paton , Cambridge , Mass . - ( 2 - 1

,

Ihe Greek Anthology

11 ; Helm , Paul -~ WiSSOWd ,

 der~'-AIexandrinerzeitחן iteraturן ]
.
, 1 , Leipzig 1891 ,

.

 . Helm , Lucian und' Menippus Leipzig-Berlinא  .שחזורו של הלם לוקה אולי בבטחון יתר  .ראה ,

20

1906

21

 . Macarthy , ' Lucianע 8 .
למשל  . 3 5 . :קק Menippus ' , Yale Classical Studies, 4 ) 1934 ( ,
כך אריאנוס  ,בן אותו הדר  ,גילה מחדור את תלמי המלך כסופר דברי ימי אלכסנדר מוקדון .

22

אם כי הפילוסופיה הקיגית לא היתה אסכולה במשמעות המחמירה של המושג היו לה תלמידים רבים בתקופה

)

.

ההלניסטית ובאימפריה הרומית  .הקינים גרסו חיי טבע  ,הסתפקות בהכרחי  ,מילוי צורכי האדם בעצמו והפגינו
בוז כלפי כל המוסכמות החברתיות

;

ראה דאדלי לעיל  ,הערה

. 19

על אנשי  -רוח יוונים בגדרה

עירבב סוגי פרוזה ושירה בחיבור אחד  .דבר זה נעשה לסימן  -היכר לו ולנוהים אחריו בחיבור
' סטירות מניפאיות '  .זהו חידוש נועז ביותר בספנות היוונית  ,אשר קו אופייני ביותר שלה הוא
ההקפדה היתירה על הפרדת סוגי הספרות השונים והדיוק בקיום הכללים המיוחדים

לכל סוג וסוג .

יש אשר ביקשו לתלות חידוש זה בהשפעת הסביבה וציינו בין היתר תופעות דומות בספרות
היהודית של התקופה  .אחרים נטו לחשוב  ,שהסטירה והשנינה שבדבריו אינן רחוקות מתופעות

חז " ל .

דומות שבדברי

23

אין ספק  ,שהעניין עדיין בחזקת צריך עיון ; על  -כל  -פנים  ,יש לראותו על

רקע מגעים מאוחרים יותר בין ממשיכו של מניפוס  ,מלאגרוס  ,וכן בין הפילוסוף הקיני אוינומאום
לבין היהודים ( וראה

ב.

מלאגרוס

להלן ) .

) ( Meleagros

לעומת מניפוס  ,על מלאגרוס מצוי בידינו חומר רב  .תקופת חייו אינה ידועה במדויק  ,אולם נראה
כי היה בשיא פעילותו סביב לשנת

100

לפני ספירת הנוצרים  .מחבר מכתמים ומשורר לירי מעולה

בפני עצמו  ,אשר כמאה משיריו הקצרים השתמרו בידינו  ,פרסומו וחשיבותו הגדולים ביותר באו

לו מאוסף השירים שליקט  ,אותו דימה לזר  -פרחים  ,ואשר מהווה עד עצם היום הזה את הבסיס
הראשון לאנתולוגיה
ויחסו

היוונית .

א

נסתפק כאן בכמה עניינים  ,אשר עשויים לשפוך אור על רקעו

למולדתו .

כשלושת שיריו האוטוביוגראפיים

מולדתו .

בעיר

25

מלאגרוס מקפיד לציין את מוצאו מגדרה ואת גאוותו

מעניין במיוחד הראשון ביניהם  -בו מכנה המשורר את עירו ' מולדת אטית

בסוריה '  ,היינו עיר שבזכות תרבותה ראויה להיחשב אתונה אמיתית  ,אף אם בסוריה היא  .הוא אף
מכנה את העיר ' קדושה ' י תואר נפצן לטרויה ולשאר ערים אצל הומרוס  ,כך שאין להיחפז למסקנה ,
מעיד

שהדבר

על

הענקה

מוקדמת של

כה

זכות

עיר  -מיקלט .

26

בשלישי בין השירים

האוטוביוגראפיים  -הכתובים  ,כמקובל בסוג ספרותי זה  ,בנוסח כתובת  -מצבה כביכול  -המת

פונה אל הזר ואומר לו שלום בשלוש לשונות  :יוונית  ,פיניקית וסורית  .אין הדבר מרמז בהכרח
לכך  ,שהמשורר אכן שלט בשלוש לשונות אלה ; אך ברור  ,על  -כל  -פנים  ,שאין מלאגרוס מתכחש
לסביבתו השמית ואינו מפגין רגשי עליונות יווניים כלפי ה ' ברברים ' שבארץ

מולדתו .

גאוותו של מלאגרוס במולדתו  ,הן המצומצמת והן זו הרחבה יותר  ,אף באה לידי ביטוי בסוגייה

מעניינת  ,אשר תשמש נקודת  -מוצא לדיון באחד הקווים המשותפים לבני

23

י1

.

 . 153 ) = Judaism and Hellenismק 4 . Hengel , Judentum und Hellenismus, Tfibingen 1969 ,ן

וביבליוגראפיה נוספת שם .

 -Philadelphiaתסתתם ] )

 . 84ק 1974 ,
24

קק 1965 ,

1 ,,

,

עמ ' 24

השווה

שידר ( לעיל  ,הערה

, )4

ב  ,עמ '

"

( תשי " ט )  ,עמ ' 106

ואילך  ,ובידי נטע זגגי  ,פרוזה ,

ואילך .

אנתולוגיה פלטינה ( לעיל  ,הערה

) 18

 D.L.ש

A . S . F . Gow

 ; Greek: Anthology: ' Hel[enistic: .קצת משיריו תורגמו לעברית

בידי בנציון בנשלום ( בן  -ציון כץ )  ,אשכולות  ,ג

26

.

המהדורה הטובה ביותר של שיריו  ,עם מבוא  ,פירוש ותרגום אנגלי אצל Page , The

. x [v ff.

25

גדרה .

מסופר ,

27

ז,

; 417 - 9

 135על

גאו ופייג ' ( לעיל  ,הערה  , ) 24מס '

, ) 1983 ( 63 / 60

,י. 11 - 1

מטבעות מן המאה השנייה  ,המכנות את העיר ' קדושה ' ו ' עיר

מיקלט '  .מוסר ערי  -המיקלט בתקופה ההלניסטית והרומית הבטיח את זכות המיקלט למקרשים מסוימים בערים

מועדפות .
27

אתנאיוס  ,ד ,

1570

 1961חסטח. ) ] 0

( . 8 . Gulick , Cambridge , Mass . -ם

Athenaeus , Tie Deipnosophists, 111 , ed .
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שירו האוטוביוגראפי של מלאגרוס  ,בו מברך המת את ההלך בשלוש שפות ( סורית  ,פיניקית ויוונית ) כפי
שהובא באנתולוגיה היוונית של הנריקוס סטפנוס ( אנרי אטיאן )  ,פארים  . 1566בשולי כתב  -היד נוספה הערה
וכן המלה ' שלום ' בעברית ובערבית

שמלאגרוס טען

כי הומרוס היה סורי  ,וזאת בהסתמך על העובדה  ,שגיבורי הומרוס  ,אף  -על  -פי

שעלילותיהם מתרחשות לחופי ים שורץ דגה  ,מתנזרים מאכילת דגים  ,כדרך הסורים  .הוויכוח על

מקום הולדת הומרוס הינו מן המפורסמים בפילולוגיה של העולם העתיק  .אמנם אין בידינו לשפוט

באיזו מידת רצינות מלאגרוס הציע את פתרונו הוא לבעיה ; שהרי אין זה מן הנמנע שלפנינו תרגיל
רטורי גרידא  .עם זאת  ,אין להתעלם מן הפטריוטיות המקומית אשר באה לביטוי בטענה  .ללא ספק ,
פטריוטיות מקומית זו

בשל מיעוט ידיעותינו ,

היא שהביאה את מלאגרוס לכך שיחקה את בן עירו המפורסם  ,מניפוס .
אין בידינו לבדוק את משמעותה המדויקת של הידיעה או את פרטיה  .די לנו

28

בסימן מובהק זה  -הראשון כדיוננו  -המורה על ההמשכיות המודעת שביצירתם של בני העיר
גדרה .

מלאגרוס הינו היחיד מבין סופרי ארץ  -ישראל היוונים  ,אשר מתייחס ישירות  ,בכתביו
שהשתמרו  ,ליהודים או

ליהדות .

29

אמנם המדובר בשיר  -אהבה קצר  ,בו מתלונן המשורר על

אהובתו אשר עזבתו והעדיפה על פניו מתחרה יהודי  .עם זאת  ,ניתן ללמוד דברים אחדים

משיר זה .

ראשית  ,ניתן ללמוד  ,בזהירות מסוימת  ,על יחסי השכנות והמשא  -ומתן בין יהודים ונוכרים בגדרה

28

שם  ,שם  ,יא ,ט 502י השווה דיוגנס לארטיוס  ,ו( 99 ,י, . Lives ofEminenl Philosophers. 11
.

1965

29

 . ] ( . Hicks , Cambridge , Mass . -Londonא

6 .ט ) -

;Diogenes

אנתולרגיה פלטינה ( לעיל  ,הערה  , ) 18ה  ; 160 ,גאו ופייג ' ( לעיל  ,הערה  , ) 24מס ' 4 . Stern , Greek and ;; xxvlי
] 39ן  .עע  Jewl and Judaia , 1 , Jerusalem 1914 ,מס  Autiorsמו 1 . 0 ,

' הווילה של הפפירוסים ' בהרקולנאום ( שיחזור )  .בבניין זה נמצאה ספרייה ובה רבים מכתבי פילודמוס איש
גדרה

רמז לכך  ,שהיכרותו של מלאגרוס עם היהודים ואורחות חייהם היתה מעמיקה יותר משניתן היה
לחשוב ממבט

ג.

פילודמוס

ראשון .

30

) ( Philodemos

פילודמוס  ,הצעיר במעט ממלאגרוס  ,התפרסם בשני תחומי יצירה שונים  .מצד אחד היה אף הוא ,

כמלאגרוס קודמו  ,משורר לירי ומחבר מכתמים  .יתירה מזאת  ,מקובל לחשוב שביצירתו השירית
הלך בעקבות קודמו הגדול בהצלחה לא  -קטנה  ,כפי שיעידו

כשני תריסרי שיריו שנשתמרו בידינו .

פילודמוס כתב  ,ככל הנראה  ,זמן קצר לאחר כינוס האסופה של מלאגרוס  ,ומשום כך לא זכו שיריו

להיכלל ב ' זר ' של קודמו

;

מבחר שיריו נמצא ב ' זר של פיליפוס '  ,הקובץ השני שבאנתולוגיה

היוונית  ,אשר כונס בימי הקיסר טיבריוס  .לדעת חוקרי הספרות פילודמוס הינו המוכשר והנאה
שכמשוררי אסופה
30

השווה

:

]

71

זו .

ן3

שוב ניתן להניח  ,במידה לא קטנה של סבירות  ,שחיקויו המודע את

 .קק 30 ) 1977 ( ,

.

Jacobson , ' Derno and the Sabbath ' , Mnemosyne

האפשרית של יהודים עם שירי מלאגרוס  ,ראה מאמרי  ' ,יוונית בתלמוד

:

.א

על היכרותם

רמז למכתם הלגיסטי ? '  ,תרבתן

[ בדפוס ] .
31

המהדורה הטובה ביותר  ,עם מבוא ופירוש  ,גם כאן היא :
1968

The Garland offhilip, Cam

D . L . Page , The Greek

)

ש

A . S . F . Gow

יוסף גייגר

מלאגרוס נבע לא רק מהערכה ספרותית  ,כי אם גם ממידה של הזדהות עם בל  -ארצו

המפורסם .

ליצירתו של פילודמוס גם פן אחר  .לבד מהיותו משורר  ,היה אף פילוסוף חשוב מן האסכולה
האפיקוראית  .את תקופת חייו האחרונה חי ברומא  ,כמקורבו של האציל הרומי לוקיוס קלפורניוס
פיסו  ,קונסול בשנת

וחותנו של יוליוס קיסר  ,אשר נטה אף הוא

58

לפילוסופיה האפיקוראית .

32

לבד

משרידים שנשתמרו כציטוטים אצל סופרים עתיקים  ,מוכרים לנו כתביו הפילוסופיים של
פילודמוס בעיקר מקבוצת פפירוסים חרוכים  ,שנתגלו בווילה בהרקולנאום  ,אשר שייכת היתה ככל

הנראה לפיסו  .הפפירוסים הינם שרידי ספרייה  ,אשר התמחתה בכתבי הפילוסופים האפיקוראים ,
ובראש וראשונה באלה של פילודמוס  ,אשר קרוב לוודאי בילה זמן לא  -מועט בווילה

מוכרים לנו כשלושים וחמישה מחיבוריו הפילוסופיים של פילודמוס ,

34

זאת .

33

קצתם בשמם בלבד  ,קצתם

בציטוטים וקצתם בקטעים באורכים שונים אשר השתמרו בהרקולנאום  .בחיבורים אלה רב הסתום
על הגלוי  .הדעה המקובלת  ,שסגנונם  ,בניגוד גמור ללשון השירים  ,יבש ומשעמם  -זכתה

לאחרונה לביקורת והסתייגות .
הפילוסופים בני זמנו  .חיבור

35

לענייננו יספיק לקבוע  ,שחיבוריו העמידוהו בשורה הראשונה של

אחד  ,אשר זכה לאחרונה לדיונים מפורטים  ,ראוי לציון מיוחד

מבחינתנו  :הקטעים ששרדו בהרקולנאום מספרו של פילודמוס ' על המלך הטוב לפי הומרוס ' ,
מעידים אולי על המשכיות בעניין המיוחד של בני גדרה

ד.

תיאודורוס

36

בהומרוס ' .
7

) ( Theodoros

תיאודורוס הרטוריקן

38

הביא תהילה לעירו גדרה בתחום נוסף על השירה והפילוסופיה  .הוא היה

מורו של הקיסר טיבריוס  ,ויחד עם אפולודורוס איש פרגמון  ,מורו של אוגוסטוס  ,אחד משני
הרטוריקנים רבי ההשפעה בקיסרות המוקדמת  .בתקופה זו נחלקו כל הרטורים ברחבי הקיסרות
ל ' תיאודוראים ' ו ' אפולודוראים '  ,לפי שהתייחסו בגישתם למורה זה או

אחר .

39

לענייננו לראוי

לציון מיוחד צד נוסף של עיסוקיו של תיאודורוס  :לכד מעיסוקו ברטוריקה  ,תיאודורוס כתב גם
חיבורים אחדים בעלי אופי היסטורי  ,ואשר אחד מהם נקרא
32
33

 . 183 ff.קק 1961 ,
שם 186 ,

Calpurnium Pisonem ,

Odord

1.

' על קוילה ( = חילת ) סוריה ' .

40

למרבה

הו R . G. M . Nisbet , Cicero

ואילך .

רשימה שלמה כערך

34

וראה

35

מארי ( להלן  ,הערה

36

 .ע ;  . 161 ff .קק 965 ( ,נ ) 55
44 ) 1966 ( ,

,

' ' Philodemos

 , ) 36עמ '

,

" r/eine Pau/y,

(1

. 174
Homer' ,

0ן

 the Good King Accordingת. Murray , ' Philodemus 0

royauti de Cisar ' , Revue aes Etudes:

11 18

Philodime

roi " ~de

,

)

Grimal , ~ Le , , 600

 . 254 ff .קק
37

והשווה גם קווים הומריים בכתובת אבדוקיה בחמת  -גדר ( להלן  ,הערה . ) 72

38

ראה את המאמר המפורט ( עם כיכליוגראפיה קודמת ) של G . M . A . Grube , 'Theodorus of Gadara ' ,

.

 . 337 ; idem , The Greek and Roman Crirics Londonק 80 ) 1959 ( ,

.

""

,

 . 340 ff.קק  Wor/d Princeton ! 972 ,ת ו 0א  theתן ) ה ! 0ש א ! 01זג ש 7 %

ובאינדקס .
39

0

"

American Journal offhi [ology

י2721 ] ; ) [ . Kennedy ,

 .קק 1965 ,

מן הראוי להדגיש  ,שאין המדובר באסכולות  ,דוגמת האסכולות הפילוסופיות של יוון  ,בעלות הארגון היציב
והרשמי  ,כי אם בהגדרה רופפת ובלחי  -מרחבת מבחינה פורמאלית  ,כדוגמת החלוקה בין המשפטנים ברומא

ו

לסביניאנים ופרוקוליאנים  -ולא באופן שונה מן החלוקה לבית הלל וכיח שמאי  .לאחרונה גברה הדעה  ,שאין
לייחס חשיבות יתירה להבדלים התיאורטיים בין התיאודוראים והאפולודוראים  ,וכדוגמת בית הלל ובית שמאי ,
ההבדל נעתן בגישה הכללית
40

בלבד .

על חיבוריו ההיסטוריים של תיאודוררס ראה Historiker, :

0 . 850מ Berlin ! 923 -

'Jacoby , Die Fragmenre der

.ע

על אנשי  -רוח יוונים בגדרה

 %1ש שווגי-
""~

ש

י

מ

נ

.

"

ג.

]ו [ 4נ

4

)
=

כתובת המפארת את תיאודורוס איש גדרה  ,שנתגלתה על בסיט של פסל באתונה

הצער  ,לא ידוע דבר על החיבור  ,זולת שמו והעובדה שהיה בן ספר אחד  .אם כי במקום אחד נאמר ,

שתיאודורוס העדיף להתכנות איש רודוס על  -פני איש גדרה  ,י 4דומה שאין לפרש את כתיבת
החיבור על חילת סוריה אלא כמחווה פטריוטית והתעניינות מיוחדת במולדתו

על יחסו לרודוס קשורה  ,באופן זה או אחר  ,בחניכו  ,הקיסר לעתיד
מחייו באי

;

42

ייתכן  ,שהידיעה

טיבריוס  ,אשר בילה שנים רבות

זה .

ארבעת אנשי הרוח שנמנו עד כה נכרכו בכריכה אחת בפסוק הידוע של סטרבון ( טז , ) 758 ,

המזכיר אותם כבניה המפורסמים של גדרה  .שתי הדמויות הבאות מאוחרות זמן ניכר לתקופתו של

סטרבון .
ה.

אוינומאוס

הוא אבנימוס

) ( Oenomaos

הגרדי .

43

כבן דורו של ר ' מאיר  ,היה מאוחר בכמאה וחמישים שנה

לתיאודורוס .

אוינומאוס  ,פילוסוף קיני  ,מוכר לנו בעיקר בשל פולמוסו של יוליאנוס קיסר  ' ,הכופר '  ,כמאתיים

שנה אחריו ; ומצד אחר  ,כאחד האינטלקטואלים היוונים היחידים הנזכרים בספרות חז " ל  .יתירה
מזאת ; נראה בעליל מאזכורים אלה  ,שהיחסים בין ר ' מאיר ואבנימום הגרדי היו ידידותיים וכללו
דיונים כשאלות בעלות עניין

משותף  ,כגון הוראה ותלמידים .

44

כפילוסוף קיני  ,השתייך אוינומאוס

לזרם  ,שנציגו הבולט היה מניפוס  ,ובדורו של אוינומאוס עצמו  -לוקיאנוס מסמוסטה ; ואולי
קשרים אלה אינם מקריים
]4

קווינטיליאנוס  ,ג 111 , ed . H . E . Butler , Cambridge , Mass . - ( 17 , 1 ,
1963

42

גרידא .

45

דבר אתר אשר עשוי להצביע על מסורת מקומית הוא הידיעה ,

 ,ת. ) ] 0060

על משפחתו של תיאודורוס ראה גם 1965 , :

Oratoria ,

Quintilian , The

.

Bowersock , Augustus and the Greek World Oxfofd

G .W .

]  . 35קק
43

ראה Gadara ' , 2:4 [ ) 11 ; cols . 1331 ff . :
162

)0

 ' Oenomaosומראי מקומות שם ; דאדלי ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '

11

ואילך .
שם .

44

חגיגה סו ע " ב ורש " י

45

השווה את אשר כותב עליו דאדלי ( לעיל  ,הערה

Greek

0 ] Syria 10

 , ) 19עמ ' : 170

,

hich

vve eay call the peculiar contribution

'

' . . . 1 81 vein ofmockings

"

remembering Menippus and Lucian ,

'  . literatureמתוך שלושה ' הסורים ' שהוזכרו  ,גאו שנחם מן המולדת היותר מצומצמת  -גדרה

!

"

יוסף גייגר

שבין כתביו של אוינומאוס היה אחד ' על הפילוסופיה לפי הלמרוס '  .שוב אין אנו יודעים דבר על
החיבור  ,מלבד שמו ונושאו הנפוץ בכל זמן וככל מקום

בתיבות

היוונית  .עם זאת  ,דומה שלא

מקרה הוא  ,כי שלושה מבני גדרה עסקו בהומרוס  ,והראשון מביניהם טען להיותו של הומרוס

סורי .
ממקרהו של אוינומאוס ניתן אף ללמוד דבר בעל השלכה רחבה יותר לענייננו  :הוא ידוע לנו

כמעט רק משום פולמוסו של יוליאנוס נגדו ; המקור השני  -אזכוריו בספרות חז " ל  -לא היה
עומד בפני עצמו ולא היה מספיק לזיהויו  .הכרתנו את אבנימוס הגרדי היא אפוא במידה רבה פרי

המקרה  .אפשר לתהותי מי ימנה אותם אנשי  -רוח בני גדרה  ,שנעלמו מעינינו בשל העדר של מקרה
מעין זה

?

ו  .אפסינס

) ( Apsines

אפסינס הרטוריקן  ,בן המאה השלישית ,

46

הנאום מפרי עטו השתמר בידינו בשלמות ,

הוא אחרון בני גדרה הנודעים  .ספר  -לימוד לאמנות
47

והוא המאוחר ביותר מסוגו מן הספרות

העתיקה .

אפסינס היה מגדולי הנואמים של דורו  ,ואך מקרה הוא שאין כידינו ידיעות מפורטות על חייו
ופועלו  .פילוסטרטוס  ,מחבר הביוגראפיות של הסופיסטים  ,מזכירו בסוף חיבורו בין אלה שאין

הוא כותב עליהם בשל ידידותו האישית עמם  .על  -כל  -פנים  ,ניתן להסיק על פרסומו ומעמדו גם מן
העובדה  ,שבימי הקיסר מקסימינוס זכה לכבוד החשוב של סמלי המישרה של

קונסול .

48

אין ספק שמעט ערים  ,מחמן למרכזי התרבות הראשונים במעלה  ,יכלו להתחרות ברשימה מעין
זאת  ,המשתרעת על  -פני חמש מאות שנים והסוגים העיקריים של הספרות היוונית בת התקופה .
יתירה מזאת  ,בנוסף לדמויות אלה  ,הידועות היטב  ,ניתן לזהות בני גדרה אחרים  ,היכולים לתרום
להבנתנו את חיי התרבות של העיר  .כבר הזכרנו את דמטריוס  ,עבדו המשוחרר של פומפיוס ,
אשר בזכותו נבנתה העיר מחדש בשנת

. 63

50

49

אם כי יש לדחות את הצעתו של שקלטון ביילי  ,אשר

ביקש לזהותו עם הפילוסוף דמטריוס  ,המוזכר על  -ידי קיקרו

-

] 5

בכל זאת הדעת נותנת  ,שאיש

אשר הגיע למעמד כשלו היה משכיל  ,כעבדים המשוחררים האחרים של פומפיוס בני

חוגו .

52

חשובה מפרטים אלה היא העובדה  ,שאנשי  -רוח כאלה שנסקרו כאן אינם צומחים בחלל ריק  ,כי

אם בסביבה חברתית ותרבותית ערה ופעילה  ,בראש וראשונה במשפחותיהם  .כך  ,למשל  ,ידוע
שהסופיסטים באו לרוב ממשפחות מיוחסות

ומשכילות .

53

אין תימה אפוא  ,שבנו של אפסינס -

46

ראה הערכים במילונים Oxford Classical Dictionaryl ; Der Kleine Pauly -

47

מהדורה באוסף הרטורים אצל  . ( , Rhetores Graeci, Leipzig 1813 , 1 , 329 ff.סט ) 1 . Spengel

48

.

Invasions ' , JRS , 59

 . ilerennius Dexippus : the Greek World and the Third -Centuryע ' 1 : . Millar ,

 . 16ק  . ) 1969 ( ,וראה שם גם ביבליוגראפיה נוספת על
49

ראה עליו

 :תל ) '

D.R.

Shackleton Bailey ,

; 50

משפחתו .

0 .ת cols . 2802 ] .

the Cambridge- Philological
.
 . 11קק Society, 5 ) 1957 - 1959 ( ,

.

,

0

/ ,י, 1

 ,ם 3301ןקע 1 . Minzer , Pauly -

, Adfamiliares' , Proceedings

Cicero

 . 185ק ff. ; 5 . Treggiari , Roman Freedmen during the Late Republic, Oxhrd ] 969

12

50

יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמת היהודים  ,א ,

51

קיקרו  ,מבתכים לידידיו  ,טז ,
963נ

52

על

. 155

7 ; 2 , 22נ 19 ; 2 ,

Cambridge , Mass . -London

,

(

, . 3 .י

; Williams

)

ed .

111 ,

.

Cicero , The Letrers ro his Friends

שקלטון כיילי  ,לעיל  ,הערה . 49

חוג זה ראה  :ר ' יקר  ' ,פילוסופיה ופוליטיקה ברומא בתקופתו של קיקרו '  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור ,

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '  123ואילך  ,ושם ביבליוגראפיה מקיפה .
53

21 ff.

 .קק 1969 ,

Oxford

" the Roman Empire,

G . W . Bowersock , Greek Sophists /

על אנשי  -רוח יוונים בגדרה

שדרת  -עמודים ורחוב מרוצף בגדרה הרומית

שכבר לא היה בן גדרה  -היה נואם וסופיסט חשוב בזכות עצמו

על שם סבו  ,היה רטור ידוע .

55

;

54

בנו של זה  ,שנקרא אפסינס

אין זה מן הנמנע  ,שאיסודורוס  ,אשר נזכר כאביו של תיאודורוס איש

גדרה על  -גבי כתובת שנמצאה באתונה לפני שנים לא רבות ,

56

היה ידוע אף בזכות עצמו  .כתובות

אחרות מוסרות לנו ידיעות מעטות ומקוטעות על בני גדרה שהיו אולי אומנים ,

יהודים בני גדרה שנדדו למרחקים והקימו

מצבות .

57

או אולי אף

58

בני גדרה בעולם הרחב
אף  -על  -פי שידיעותינו מקוטעות ובמידה רבה מקריות  ,לא יכול להיות ספק שאנשי  -הרוח בני גדרה

שנימנו לעיל  ,מעידים כולם על עוצמת חיי התרבות של העיר והיקפם  .מעניין הוא  ,שתהליכים
cols . 406 ff.

,

xxxv ,

Stegmann , Fauly- ssawa

.

 .יל

 . Adler , Leipzig 1928ג Suidde Lexicon ed .
8 . Vanderpool , 'Athenian Monument 10
, American Journal offhilology
~Theodorus of

,

 . 366 ff.קק 80 ) 1959 ( ,

~ ApSIIItS

'

ראה  ,למשל  ,פלוני ערכיוס  ,אשר היה אולי אומן ( 1ףזיע 8 %ז )  ,אם כי

הכתובת  . 18 .ק ,, ADAJ, 18 ) 1973 ( ,

אין זה מן הנמנע שהדבר מתייחס לסתת

קטן) ת1ט Inscription from Gadara -

.

1 Dated Greeל ' 1 : Zayadine ,

כתובת מן התקופה האימפריאלית '
באתונה  . 1 . Kirchner, Berlin 1940 , 11/ 1112 ,טס .

Inscriptiones Graecae

 84488מזכירה פלוני דוסיתאוס כן גדרה ; אמנם ' לא כל דוסיתאוס הוא מתתיהו  ,אך מכל השמות התיאופוריים

דוסיתאוס היה חביב במיוחד על היהודים '  ) Prosopographical .נ

,

,

1 . Fuks , 'Dositheus Son ofDrimylos

 . 206 ) = social con ict 1 1 Ancient Greece ,ק Papyrology , 7 - 8 ) 1953 - 4 ( ,
(  . 308ק 1984 ,

Jerusalem -Leiden
~

!

Note ' , Journal OfJUrlStK

ק :ך
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המרחצאות הרומיים

של חמת  -גדר  :אולם  -הרחצה הסגלגל

כלליים ידועים של חיי הרוח בתקופה מוצאים את ביטוים בבני גדרה  ,כגון מעבר מרכז הכובד מן
השירה אל הרטוריקה בתקופת הקיסרות ומשקלה הגדול של הפילוסופיה הקינית בקיסרות

המוקדמת .

59

הלקח החשוב ביותר מדיוננו שייך לתחום ההיסטוריה התרבותית  .בעולם ההלניסטי  ,ולאחר -

מכן בחלקה המזרחי  ,דובר היוונית  ,של הקיסרות הרומית קיים היה מתח מתמיד בין שתי מגמות

שונות ומנוגדות  :מן הצד האחד ירושת עולם הפולים  ,ומן הצד השני העולם החדש  ,הגדול והרחב ,
הפתוח לתנועה  ,המאוחד בתרבותו ולבסוף גם במימשלו  .מאבקי הכוח  ,התחרות הפוליטית
וההתנגשויות הצבאיות בין הערים היווניות השונות פינו עתה את מקומן והיו לנחלת העבר  .את
מקומם תפסה תחרות בעלת אופי שונה  ,מתאימה לתנאי השלום הכללי  ,תחרות בה כל עיר ניסתה
לעלות על חברתה בפאר מיבני הציבור שבה  ,בחגיגות ותחרויות הספורט שנערכו בה ובפרסומם
למרחקים

של בניה אנשי השם .

60

סופיסט מפורסם די היה בו להוציא תהילת עירו בכל רחבי העולם

ולהביא לה בשעת צורך אף תועלת חומרית מרובה  .נתון ה 11 -קזם  , %המולדת  ,של איש  -רוח היה
חשוב ביותר בתקופה זו  :כשם שהתגאתה העיר בבניה  ,התגאו לעתים קרובות הבנים כעירם  .אולם
למטבע צד

שני :

המהפכה שחלה בעולם היווני עם כיבושיו של אלכסנדר  ,פרצה אופקים שלא

14
59

על

מגעים בין הפילוסופיה הקינית וחז " ל כתקופה זו השווה גם מאמרי  ' ,יוונית בתלמוד  :שלוש הערות בענייני

כלבים '  ,תרבתן  ,נא ( תשמ " ב )  ,עמ '
60

הספר

. 303

היסודי ביותר לעניין זה הוא עדיין

~ Justinian

0

,

A . H . M . Jones , The Greek Cityfrom Alexander

 ; Odord 1940ראה גם את ספריו ומל באורסוק לעיל  ,הערה  , 42עמ '  85ואילך ; לעיל  ,הערה  , 53עמ ' 17

ואילך .

על אנשי  -רוח יוונים בגדרה

שיערום  .לא בכדי דיוגנס הקיניקן  ,בן דורו של אלכסנדר  ,היה הראשון שקרא לעצמו אזרח העולם
-

1ףז ).

.

( 0 % 0ק00

ן6

ערי המולדת היו לעתים קרובות קטנות מכפי מידתם של אנשי  -הרוח

"
בתקופה זו  .רבים המשיכו את הנוהג  ,הידוע עוד מן התקופה הקלאסית  ,בה נדדו הסופיסטים מעיר
לעיר והקהילו תלמידים בכל מקום ומקום  .אחרים העדיפו להתיישב בעיר שקנתה לה שם של מרכז
תרבותי ואשר בה האפשרויות החומריות והמקצועיות כאחת היו רבות  .פה ניתן להתבונן בתופעה
זו בדוגמתם של בני גדרה שנידונו לעיל  ,אשר  ,פרט לאחד  ,לא בילו את כל ימיהם בעיר מולדתם .
מניפוס חי חלק מחייו בפונטוס  ,ואולי אף

זקנתו באי

קוס .

63

בתבי .

מלאגרוס מעיד על עצמו שגדל בצור ובילה את

62

אין לדעת  ,האם חזר לגדרה ואיזה חלק מחייו חי בעיר מולדתו ; אולם ברור  ,שלא

התכחש לה  ,אלא התגאה בה והדגיש את מוצאו  .אכן  ,המחמאה ' אתונה דסוריה ' היא אולי העדות

הנאמנה ביותר של יחסו לעירו  .באשר כל הידוע לנו על נסיבות חייו מצוי בשלושת שיריו
האוטוביוגראפיים  ,אין כידינו כל אפשרות לנחש מה היו הגורמים שבגינם עבר לצור ולאחר  -מכן

לקוס .
פילודמוס הינו דוגמה נאה להזדמנויות הפתוחות לפני אינטלקטואל יווני מן המזרח  .אין ספק ,
שלולא עקר לרומא ובילה בה תקופת  -חיים ארוכה  ,לא היה מגיע להשפעה ולפרסום שנפלו
בחלקו  .זאת ועוד  ,הקשרים בין אנשי  -הרוח היוונים מן הערים השונות נבעו במידה לא מועטה

מלימודים משותפים במרכזי התורה העיקריים של התקופה  .כך למדים אנו  ,שמורו של פילודמוס
באתונה היה זנון איש

צידון .

64

נראה שלא היה דבר יוצא דופן בכך  ,שבן גדרה ובן צידון נפגשו

כאתונה .

במרכז

תיאודורוס קשור אף הוא במרכזי תרבות חשובים  .ככל הנראה בילה תקופת  -חיים ברומא  ,בה
היה מורו של טיבריוס הצעיר
נאמר לנו ,

67

;

כתובת ההקדשה מאתונה 66מעידה על קשריו עם עיר זו  .אף

65

שהעדיף להיקרא איש רודוס על  -פני איש גדרה  .קשה ליישב ידיעה זו עם העובדה ,

שכתב ספר על חילת סוריה  .ייתכן  ,שמקורה כייחוס קשריו עם טיבריוס לרודוס  ,בה בילה הקיסר
לעתיד שנים ארוכות מחייו
טיבריוס

;

אולם הקשרים בין המורה והתלמיד מתאימים בלא ספק לנעורי

ברומא .

קשרים מסוג אחר הם קשרי  -משפחה  ,המאחדים לעתים אישים מכל עברי העולם היווני  .כך
שיש ממש בידיעות על עלייתם לגדולה של צאצאי תיאודורוס 68 .
על אפסינס  ,אשר היה קשור בקשרי  -נישואין עם אחת המשפחות הנודעות באתונה בה חי .

ייתכן ,

ידיעות ברורות יותר יש

בידינו

69

61

דיוגנס  ,לארטיוס ( לעיל  ,הערה

62

שם ,

63

אנתולוגיה פלטינה ( לעיל  ,הערה

64

כפי שמעיד הוא על עצמו  .ראה  . 97 ; :ק , 1 , ed . 5 . Sudhaus Leipzig 1892

ו.

. 63

 , ) 28ו ,

. 99
 , ) ] 8ז  ; 417 ,גאו  -פייג ' ( לעיל  ,הערה  , ) 24מס '

.

.

 . 78 ff , 91קק
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65

השווה סווטוניוס  ,טיבריוס  ( 57 ,סווטוניוס  ,חיי שנים  -עשר הקיסרים  ,מהדורות א ' שור ,

66

לעיל  ,הערה . 56

67

קווינטיליאנוס  ,לעיל  ,הערה

Philodemus , %
] קש :

תל  -אביב 966נ ) .
1 5

"

. 41

. 42

68

השווה לעיל  ,הערה

69

Kapetanopoulos , ' Leonides

.ש

; 260 ] .

 .קק 10 ) 1941 ( ,

' Greek Inscriptions ' ,,

 . Oliver ,א  .נ

,

 . 493 ff.קק 1 11 of Melite and His Family ' , Bulletin de Correspondhnce Helle'nique , 92 ) 1968 ( ,

יוסף גייגר

דוגמה אחרת לנדודים בתקופה הנדונה היא בנו של אפסינס  ,אונסימוס  ,אשר נקרא ' בן ספרטה ' או

' בן קפריסין ' .

70

נראה  ,כי על  -אף מיעוט ידיעותינו  ,הצטיירה תמונה מסוימת של חיי הרוח היווניים בגדרה  ,של
אנשי  -הרוח שיצאו מעיר זו אל רחבי העולם הגדול ועל הקשרים שקשרו במקומות השונים  .גדרה

היא רק עיר יוונית אחת מני רבות בארץ  -ישראל  ,אף אם המפורסמת בבניה  .סקירה ממצה של

אנשי  -הרוח היוונים בני ארץ  -ישראל תהיה עשויה לצייר תמונה מורכבת ומגוונת אף יותר של חיי
הרוח בארץ בתקופה ההלניסטית והרומית  .סקירתנו גילתה טפח מן המגעים התרבותיים בין נכרים
ויהודים בארץ  -ישראל בתקופה שהיתה מכרעת לגיבוש דפוסי היהדות לדורות  .שאלת הקשרים בין
היוונות והיהדות סבוכה ומורכבת

;

על  -אף המאמצים הרבים שנעשו להבנתה  ,עדיין היא בחזקת

צריך עיון  .אולם בעיון זה יש לזכור  ,כי היוונות שהשפיעה על תרבות יהודי ארץ  -ישראל  ,היא
היוונות בת הזמן והמקום ,

70

ע

"

ך

71

ן7

ולא מושג מופשט של תרבות יוונית  ,בלא

השווה לעיל  ,הערה . 54
ראה

לעניין זה

, :

"

.

.

)  Jewish Palestine? ' , 8 % 11תן ' MIICh Greelעי מא ' iebel: rman ,ן 5 . 1

~ 01 and 0 ! er Studie
 . 123 - 141קק  . ( , Cambridge , Mass . 1963 ,ם ) /) . Altman
72

קשר לנסיבות היסטוריות .

72

"

"

הכתובות החשובות שהתגלו לאחרונה בחמת  -גדר זורקות אור חדש על חיי התרבות בעיר בתקופה מאוחרת מזו

הנדונה כאן  .ראה

/) Poem by the :

 . Tsafrir , ' Greek Inscriptions from Hammat Gader :צ  . Green 6נ

 . 77 ff.קק Empress Eudocia and Two Building Inscriptions ' , 117, 32 ) 1982 ( ,

)

הקדש והתנחלות של דרווישים בארץ  -ישראל
בראשית התקופה העות ' מאנית
אהרן ליש

'  . . .לשיח '  ,האמאם  ,הליש  ,הגיבור . . .

האוזניים מתענגות לשמע

מעשה הנסים שלו ראוי שייכתב במי  -זהב יומם

ולילה . .

עלילותיו . . .

 ( ' .הסולטאן סלים הראשון )

'  . . .צאצאי האריה אינם אלא גורי אריות ' . . .

( אל  -בוריני )

מבוא
על פי גירסה עממית

ן

הרווחת בקרב תושבי הכפר דיר אל  -אפד שבגליל המערבי  ,התנהל בראשית

המאה הט " ז שיח ' צופי ( סגפן ופרוש מוסלמי ) בשם אל  -אסד בדרכו לצפת  .הוא נתקל בתושבי

הכפר הנוצרי אל  -בענה  ,שבאותו זמן היו בו מינזר וכנסייה צלבנית  ,ואלה עלבו בו ; לא זו בלבד ,

אלא שבעודו מתפלל ליד המעיין של הכפר  ' ,עין [ דיר] אל  -אסד '  2 ,הופיע לפתע אריה ( אסד ) יטרף
את חמורו  .השיח ' האמיץ לא איבד את עשתונותיו ; הטיל את אוכפו על גב האריה ודהר עליו
מזרחה  ,עד שנתקל כסולטאן סלים הראשון

( ויש אומרים סולימאן ' המפואר ') .

הלה  ,בתורת פיצוי

על עלבונרת הנוצרים ובגין תושייתו וגבורתו  ,התיר לשיח ' הצופי להתיישב בדיר אל  -בענה  .ויש
אומרים  ,שהוא חזר לכפר רכוב על האריה  ,לאחר שהסולטאן גירש את הנוצרים משם  .מאז הפכה ,

על  -פי גירסה זו  ,דיר אל  -בענה הנוצרית לדיר אל  -אסד המוסלמית  .האוכלוסיה הנוצרית עברה

ליישוב חדש בשם אל  -בענה  ,כחצי  -קילומטר מירום לדיר אל  -אסד  .כיום יש מיעוט נוצרי קטן
בבענה  ,שלדעת תושבי דיר אל  -אסד  ,מוצאו מדיר
*

המאמר מבוסס על הרצאה שניתנה ביום עיון שנערך במוסד ון ליד בירושלים
לפטירתו של פרופ ' גבריאל בר

1

אל  -בענה .

ז " ל.

ב 13 -

בנובמבר

, 1983

לציון שנה

את הגירסה שמע מתושב הכפר עמיתי  ,ד " ר עמיהוד ישראלי  ,והיא מובאת בספרו  ,בקעת בית הכרם ויישוביה -

גישה חבלית  ,חיפה

 , 1979עמ ' 23

( להלן

:

ישראלי  ,בקעת בית  -הכרם ]  .פרשת הפיכתה של דיר אל  -בענה לדיר

אל  -אסד המוסלמית  ,הנדונה בספר זה  ,סיפקה לי השראה ועידוד למחקרי  .הגירסה העממית  ,בשינויים וכתוספות

.

קלים  ,נמצאת ברשימות שנערכו על  -ידי עמיתתי פרופ ' חוה לצרום  -יפה  ,במסגרת סמינר על החגים שנערך
באוניברסיטה העברית בשנת תשל " ח  .תודתי נתונה לה על שהעמידה לרשותי רשימות אלה [ להלן  :לצרום  -יפה ,

רשימות] ועל סיוע אחר שקיבלתי ממנה  .עמימי  ,פרופ ' אמנון כהן וד " ר מיכאל וינטר  ,קראו את כתב  -היד
והעירו הערות מועילות ואני אסיר תודה להם על כך  .מובן מאליו שהאחריות לשגיאות שנותרו במאמר מוטלת
באופן בלעדי
2

עלי .

הכוונה אינה לכפר עין אל  -אסד שנוסד לפני כמאה שנה ושמוצא תושביו מבית  -ג ' ן
הישובים הערכיים והדרתיים בישראל  ,ירושלים
אסד

כיום .

 , 1971עמ '

( עיין :

כ ' שידלובסקי ,

 , ) 143אלא למעיין של דיר אל  -בענה  ,הוא דיר אל -

7ז

אהרן ליש

אף שהנטייה הטבעית היא להתייחס אל הגירסה הזו בהקשר עממי ולא היסטורי  ,יש אישור
לנסיבות איסלומה של דיר אל  -בענה ממקור

משביסס הסולטאן סלים

אל  -צפווי בצ ' לדיראן

( ) 1514

( ) 1520 - 1512

בלתי  -צפוי .

את שלטונו מבית ולאחר שהיכה את השאה אסמאעיל

וכבש את מזרח אנטוליה וכורדיסטאן  ,הוא פנה לעבר העולם הערבי

הסוני בדרום  .ליד מרג ' דאבק שמצפון לחלב הביס

קאנצוה אל  -גוךי

ב 24 -

באוגוסט

1516

את הסולטאן הממלוכי ,

חלב ודמשק פתחו את שעריהן בפניו ללא קרב ( סוף ספטמבר

;

. ) 1516

3

בדמשק

שהה סלים כחודשיים ( עד דצמבר  , ) 1516בטרם שם פעמיו מצרימה לקרב המכריע עם הממלוכים

ברידאנ  :ה שליד קהיר (  22בינואר . ) 1517
לפתע מכל עיסוקיו כדי לייסד  ,בפני הקאיי של דמשק  ,הקדש דתי ( וקף ) לטובת שיח ' צופי אלמוני
במקום שכוח  -אל .
4

בעודו טרוד בדמשק בבעיות לוגיסטיות נכבדות  ,נתפנה

הווקמיה  -תוכנה ושאלת האותנטיות שלה
תוכן הווקפיה
שטר ההקדש
ס " מ  ,ובו

(

[ קשה ) מרשים בהיקפו ( ראה נספח א ,

מלה  .להלן עיקריה

כ 45 , 000 -

:

בסוף ) .

מידות המסמך הן

130 :

ס " מא

23

הסולטאן סלים  ,מייד לאחר שכבש את ערי החוף מידי

הממלוכים ולאחר שאללה הצילו מידי בני השטן והכופרים בעיקר  -ונראה שהוא מתכוון
לגירוש הנוצרים מדיר

אל  -בענה ' -

הקדיש את כל המנזר ( דיר ) של כפר אל  -בענה  ,על חצרון

מיבני המגורים  ,מקומות ההתבודדות  ,בורות המים שבו וכן קרקעות  ,כרמי זיתים וכרמים לטובת

המסגד של המנזר ולטובת אבן עבדאללה אל  -אסרי  ,שיח ' צופי בעל כישורים לרוב  .לאחר מותו
של זה תעבור ההנאה לצאצאיו הזכרים מבלעדי הנקבות  ,עד סוף כל הדורות ; וככלותם  -למנזר
ולמסגד  .אם לא יתאפשר להעמיד לרשותם את פירות הווקף  ,תעבור ההנאה לעניים ולמסכנים

מקרב המוסלמים בצפת  .גם הנהלת הווקף ומישרת האמאם ( בעל תפילה במסגד ) יימסרו לשיח '

הצופי ; ולאחר מותו  -למוכשר ביותר שבין צאצאיו האגנאטים ( דהיינו הקרובים מצד משפחת
האב ) הזכריים  .כמקובל  ,היתנה המקדיש שהכנסות הווקף תוצאנה תחילה לתיקונים ולשיפוצים
של המסגד והמנזר ולשכרו של

האמאם .

כן העמיד תנאים הנוגעים למשך ההחכרה של

המקרקעים  ,חידושה  ,דמי החכירה וסוגי הגידולים  .עוד היתנה סלים  ,שהשיח ' וצאצאיו שיתגוררו

במנזר יקראו פרקים מן הקוראן לעילוי נשמתם של המקדיש והוריו  .למקדיש ולנהנים ניתנה
האופציה  ,כמקובל  ,להכניס דיירים למנזר ולהוציאם
3

ראה

2171 :

משם  .הקאיי
6

,

 .ק  . 11 . Kramers , ' Selim 1 ' , 1! Leiden - London 1913 ff. ,נ

קרמרס  ,סלים

; ]1

מחמד ברד עלי  ,ח ' טט אל  -שאם  ,כ  ,דמשק

אישר את הווקפיה ופסק ,
והמקורות המצוינים שם ןלהלן

 , 1925עמ ' 319 - 317

:

[ להלן  :כרד עלי  ,ח ' טט אל -

שאם ] .
4

קרמרס  ,סלים  , 1עמ '

מחמד מצטפא ,

18
5

6

 ; 215שמס

926 - 922

אל  -דין מחמד בן טולרן  ,מפאכהת אל  -ח ' לאן פי חואדת ' אל  -זמאן  ,ב  ,מהדורת

להג ' רה  ,קהיר  , 1964עמ '

24

[ להלן

:

אבן טולון  ,מפאכהת

אל  -ח ' לאן ] .

אין זה מן הנמנע  ,שהכוונה בביטויי הכפירה לממלוכים  .היריבות הפוליטית מיתרגמת כאן למונחים דתיים .
תודתי נתונה למורי ועמיתי  ,פרופ ' דוד איילון  ,שהוסיף את תמיכתו לאפשרות
על ' עשרת התנאים ' ראה  :מחמד קדרי פאשא  ,כתאב קאנון אל  -ערל ללא  -קיאא

כזו .

עלא משכלאת אל  -אוקאף  ,קהיר

 , 1902עמ ' 35

ס" ס

120

ואילך [ להלן

:

קדרי  ,קאנון

אל  -עדל ] .

דיר אל  -אסד  ,למרגלות
המצוק של בקעת בית -

הכרם  ,מבט כללי מדרום
לצפון

שהמקדיש ' נפרד מן הבעלות '  ,כלומר שהווקף הוקם לפי דעת תלמידי אבו חניפה הגורסים -
בניגוד למורם  -שלא ניתן לחזור מייסוד

הווקף .

שאלת האותנטיות של הווקפיה
כמה סימני -שאלה מטילים צל על האותנטיות של המסמך  :צירוף המלים ' סלים ח ' אן '  ,שהוא תואר
מקובל אצל הביוגראפים בני התקופה ,

7

היה חצוי על  -ידי המלה ' אל  -אול '  ' -הראשון ' -

שאמנם נמחקה על  -ידי קו  .זהו כמובן אנאכרוניזם  .התואר ' הראשון ' נכנס לשימוש רק משעה
7

ראה ,

למשל

:

אכן טולון  ,מפאכהת אל  -חילאן  ,כ  ,עמ '

, 23

. 25

9ן

"

א ק ליש

שהוכרז על הסולטאן העות ' מאני האחד  -עשר כעל ' סלים השני '  ,ב  , 1566 -דהיינו

מותו של סלים הראשון (  8 . ) 1520זאת ועוד ; שמות החתומים של הווקפיה -
העות ' מאני  ,רושם הווקפיה והעדים -

הקארי

46

שנה לאחר

הקאיי

של דמשק ,

נכתבו באותה דיו  ,באותו עט  ,ועל  -ידי אדם אחד

!

ברשותי שני נוסחים של אותה וקפיה  ,שהועתקו קרוב לוודאי מאותו מקור ; האחד הועתק ב -
1949

או בראשית

, 1950

מלים במסמך המקורי .

והשני ב  . 1957 -ההבדלים הקלים שביניהם ניתן לתרצם בקשיים בזיהוי
ברם  ,יש גם הבדלים מהותיים

:

הגבולות של הווקף המופיע בנוסח השני  .יתירה מזאת
הקרקעות ( ראה

להלן ) .

בנוסח הראשון נשמט חלק מתיאור
:

הווקפיה לא הוצגה בהליכי הסדר

ולבסוף  ,בנוסח הראשון של הווקפיה צוין  ,שהיא נערכה בפני

דמשק  ,ואילו בנוסח השני  -בפני

הקאיי

של חלב  .הבדל כה מהותי אומר

דרשני .

9

הקאיי

של

למרות כל

סימני השאלה האלה  ,נראה שהווקפיה איננה מזויפת  :זהו העתק מן הווקפיה המקורית מ , 1516 -
עם תוספות ושינויים אחדים שטעמם יוסבר

המסמך כתוב ערבית והוא אושר על  -ידי

להלן .

קאיי

מדמשק וכן

על  -ידי הממונה עליו שם  .הקאיי

הדמשקאי מציין שהוצג בפניו שטר ההקדש  ,כלומר הווקפיה הוכנה מחוץ לבית  -הדין וכנראה
בשפה
של

הערבית .

קאיי

0ן

קרוב לוודאי  ,שהנוסח של הווקפיה המצוי בידינו הועתק לראשונה לפי ההוראה

בית  -הדין השרעי בעכו  ,והעתק מפסק  -דינו בנוגע לווקף זה משנת

נמצא בידינו  .פסק  -דין זה ( ראה נספח

ב' ) ,

אחד הנאמנים ( 9תנלי ) על הווקף של דיר

שנעלם לתקופת  -מה  ,נמצא בתיבת הסריגה של אשת

אל  -אסד .

ה

נוסח שטר ההקדש שבידינו פותח במלים

המקור .

' תוכן וקפיר זו הוא  , ' . . .ואולי יש בכך רמז להיותה העתק מן
נושא הדיון

ב 1838 -

 1254 ( 1838הג ' רה )

:

2ן

הוא סכסוך בין הנהנים מן הווקף  ,מצאצאי שיח ' אל  -אסד  .בבית  -הדין טענו

שיח ' עומר אל  -אסרי ואחרים  ,שכמה מבני  -דודם הסיגו את גבול האדמות ועצי הזית של הווקף
המוקדשים לטובת הצאצאים של השיח ' מוחמד אל  -אסד ובכך הפרו את תנאי המקדיש  .הם דרשו

מבית  -הדין לאפשר לכל הנהנים על  -פי  -דין לקבל את חלקם בהנאה  .הקאיי ביקש לראות את שטר
ההקדש על  -מנת לעמוד על תוכנו ועל תנאיו  .בפסק נאמר שהווקפיה הוצגה בפניו  .לדעתי  ,הוצג
בפניו העתק של הווקפיה המקורית  ,מאושר

על  -ידי הקאיי

שהנפיקו  ,והעתק ממסמך זה הוא

הנמצא בידינו  .זהו מנהגם של הקאדים עד היום  -לבקש מן המתדיינים  ,בטרם הדיון עצמו ,

העתק מאושר של הווקפיה כפי שנרשמה בסג ' ל ( פנקס רשומות ) של בית  -הדין  .מסיכום תוכן
הווקפיה בפסק

הקאיי

של עכו עולה  ,שהנוסח המלא היה ברשותו  .הוא מציין שעל  -פי תנאי

הווקפיה אחראי המפקח והמנהל

(

איר

)

על גביית ההכנסות מהאדמות ומעצי הזית של הווקף ,

המסגד בדיר אל  -בענה  .הנותר מן ההכנסות מיועד כצדקה לטובת
שיוצאו בראש וראשונה לשיפכן
~

השיח ' מוחמד אל  -אסד  ,ולאחר מותו  -לצאצאיו האגנאטים  ,על בסיס של חלוקה ' לפי גולגולת '

8
9
10

1? 0

 . 277 11ק 1 , Leiden - London 1913 ff . ,ן  ,יKramers , ' Selim 11

.א.נ

על ההבדלים בין שני הנוסחים ראה להלן נספמ א ( תרגום הווקפיה ) .
ברד עלי  ,ח ' טט אל  -שאם  ,ב  ,עמ '

, 229

! . 23

כנען  ' ,הוואקף מימי השולטאן סלים הקודר '  ,האוץ ,

! 1

ח'

12

השווה

:

' הד ' ה צורה

24

בנובמבר

1960

[ להלן

:

כנען  ,הווקף מימי

סלים ] .

קלת סן ט ? לסא סומונהא  ' . . .אצל  lesזטסע 1 . Vesely , kTIOIS certificats delivr (is

 . 286 ] 8 [ , 293קק  Egypte au XVI ' siicle ' , Oriens , 21 - 22 ) 1971 ( ,תם  [ fondations pieusesלהלן  :וסלי ,
~
בעד טן טד ' ן  . .קאדי  , ' . . .שם ,
שלוש תעח  -ות ] אך ראה  ,לעומת זאת  ' ,סך ' א מסיוד שךיי  ? 9סשר סך ? י

סימולה

עמ '

. ]2 [ 296

.

המסגד שבו קבה

מוחמד אל  -אסד

ובחלקים שווים ביניהם  .זאת  ,משום שהמקדיש לא אמר

( בווקפיה ) :

' השכבה העליונה חוצצת

בפני התחתונה '  .במלים אחרות  ,הצאצאים מן ' השכבות הנמוכות ' ( נכדים ונינים ) ייכנסו אל מעגל
הנהנים בהסתמך על עקרון הייצוג  ,בניגוד לשיטת הירושה המוסלמית  .ומשיכנסו פנימה  ,יהיו
זכאים לקבל חלקים השווים לאלה של הצאצאים מן ' השכבה העליונה '

( בנים ) .

האמאם של

המסגד  -זאוויה ( מרכז פולחני ) של דיר אל  -אסד והנאמן על הווקף טענו בפנייתם למשרד הדתות ,

שעל  -פי תנאי המקדיש אמורות ההכנסות מן הווקף לשמש תחילה לשיפוצי המסגד והמקאם ( קבר
קדוש ) ,

לשכר הגומאם והשרת ולצרכים אחרים  ,בטרם תחולק היתרה ' בין הצאצאים [ של שיח ' אל -

אסד ] על בסיס של שוויון בין הזכרים מבלעדי הנקבות '  ,דהיינו חלוקה לפי גולגולת שבה

משתתפים הצאצאים האגנאטים הזכריים בלבד  .אישור לפירוש זה ניתן למצוא בטענת האמאם ,

שמספר הצאצאים גדל מאוד ובעצם לא נותר להם מאומה לאחר השיפוצים של המסגד  ( .לא זו
בלבד ,

ב 1946 -

גם נאלצו לממן מכיסם את תיקון

המסגד )  ' .הקאיי
ן

של עכו פסק שהפראקטיקה

הנוהגת ' מזמן קדום ' ביחס לחלוקת ההנאה בווקף זה  ,מנוגדת לתנאי המקדיש השקול ל ' הוראת
המחוקק השרעי '  ,והוא הורה לנהוג על  -פיו  .כן חייב את הנתבעים  ,שהסיגו את גבול הווקף  ,לשלם

דמי  -חכירה בגין הקרקע הנטועה ומינה את בנו של אחד המפקחים לצד אביו  ,אף זאת לפי תנאי

הווקפיה .
בית  -הדין השרעי של עכו התרשם לאחרונה מתקפותה של הווקפיה בבואו למנות כמה מתושבי
הכפר דיר אל  -אסד כנאמנים על וקף דיר אל  -אסד  .גם בית  -המשפט המחוזי בחיפה קבע  ,כי הוכה

דבר קיומו של הווקף כהסתמך על הפסק של כיח  -הדין של
תביעת הנאמנים לרשום חלקה ידועה בת
מאז

1949

כ 62 -

דונם  ,שנפתחו בה מחצבות ( ובכך ערכה

13

העיקרי )

בשם הווקף  ,וציווה לרשום אותה בשם המדינה כקרקע מסוג מירי  .הנאמנים עתרו

לבית  -המשפט העליון  ,רזה התיר להגיש העתק מפסק  -הדין
פנהת

עכו מ . 1838 -

פקיד ההסדר דחה את

האמאם מיום

11

במארס

, 1949

מ 1838 -

המחלקה המוסלמית במשרד הדתות ,

ביוני  , 1957שם  ,שם  . 596 ,על מספר הצאצאים של שיח ' אל  -אסד ראה

כראיה משפטית המאשרת את
המ 3 / 4 /

להלן .

 , 437פנטת הנאמן מיום 27

ו2

אהרן ליש

מ . 1516 -

דבר קיומה של הווקפיה

הוא קבע  ,שאין יסוד להטיל ספק באמיתות המסמך הישן ודי בו ,

יחד עם עדויות תושבי דיר אל  -אסד  ,כדי להוכיח את עצם ייסודו של הווקף לפני מאות שנים  .עם

זאת  ,לא יכול היה בית  -המשפט לקבוע בצורה ודאית את זהותו של המקדיש  -האם היה זה
הסולטאן סלים  ,כפי שטענו הנאמנים  ,או שמא היה זה שיח ' מוחמד אל  -אסד בעצמו  ,כפי שגרס

פקיד ההסדר  .בית  -המשפט הביע תמיהה על כך  ,שלא הוצגה בפניו הווקפיה ; ולא קיבל את טענת
הנאמנים  ,שהמסמך לא נמצא ברשותם משום שבא  -כוחם ציטט מתוך הווקפיה קטעים הבאים
לאשר את טענתו  ,שהמחצבות הן בשטח

הווקף .

4ן

בית  -המשפט העריך  ,שהמסמך לא הוצג בפני

כל ערכאה משום שכנראה איננו תומך בתביעת הנאמנים למחצבות  .לכן פסק שקיום הווקף  ,אפילו
הוכח כדבעי  ,אין בו ראיה לכך שהמחצבות שייכות לווקף  .את העדויות בעל  -פה על החזקת
הנאמנים במחצבות לא ראה כמספיקות להוכחת שייכותן לווקף  ,מה גם שהנאמנים פעלו  -עד

למינויים על  -ידי בית  -הדין השרעי
המשולל תוקף

חוקי .

ב 1957 -

מכוח מינוי של זקני משפחת אל  -אסד  ,מינוי

-

5ן

הוכחות נסיבתיות לתקפות הווקפיה ניתן למצוא גם בתוכה  .תאריך רישומה -
קעדה

17 [ 922

בדצמבר

] 1516

-

20

לד ' ו אל -

תואם את מועד שהייתו הקצרה של הסולטאן סלים

בדמשק .

ניתן לתרץ את הטעות האנאכרוניסטית הנ " ל בווקפיה בכך  ,שהיא הועתקה במחצית המאה
העשרים  ,כאשר היה ידוע כבר שמייסד הווקף הוא סלים הראשון  .מעתיק הווקפיה אף הבחין

' הראשון ' .

בפליטת קולמוסו ומיהר למחוק את המלה

בין התארים הנלווים אל הסולטאן סלים במבוא של הווקפיה מופיע גם התואר ' תיאדם אל -

סוסןן אל  -שריפןן '  -משרת שתי הערים הקדושות מכה ומדינה  .יש הגורסים  ,שהתואר הזה
הוענק לו רק כשנה לאחר כיבוש מצרים  ,לאחר שביסס את שלטונו בה  ,קיבל את שבועת האמונים

( בן ? ה ) של שריף מכה ישלח שיירת

חג ' מדמשק  .ברם  ,יש עדות היסטורית מפורשת  ,שסלים

הראשון נטל לעצמו את התואר הזה מן הסולטאן הממלוכי קאנצוה אל  -גורי ( שהוא  ,ולא החיליפה

העבאסי  ,החזיק בו ) לאחר מותו בעקבות הקרב במרג ' דאבק
כיבוש מצרים

ב 22 -

14

הנוסף הדה .

6ן

גם אבן טולון מוסר  ,שביום השישי

7

לרמדאן

922

כתב הנאמן על הווקף לשר הדתות  ,שבידו מצויה וקפיה המוכיחה את דבר היות השטח השנוי במחלוקת

עם פקיד ההסדר ( המחצבות ) וקף וביקש מהשר ' בשם

800

נפש אסדי ' להניא את הפקיד מלעשוק את הווקף

ומלפגוע בקדושת דת האסלאם בישראל  .מכתב הנאמן על הווקף לשר הדתות מיום
המוסלמית  ,המ  596 , 3 / 4 /מיום  27ביוני  : 1957מכתב

ביוני

1517

בחודש זה  -צוין שמו של סלים בח ' וטבה ( דרשה ) של יום השישי במסגד

הגדול של חלב בלוויית התואר
ב 1957 -

;

וכבר בינואר

-

עוד לפני

; 1957

מכתב בולוס בולוס מיום

22

במאי

, 1957

קאיי

עכו מיום

שם  ,שם ,

609

21

במאי

ביוני  , 1957המחלקה

26

, 1957

מיום  28ביוני . 1957

שם  ,שם ,

, 607

מיום

28

גם צאצאי השיח ' הצופי

אחמד אל  -דג ' אני טענו  ,שחלקה ידועה נכללת בשטח המנזר על הר  -ציון ( דיר צהיון )  ,שהסולטאן סולגמאן

הקדיש לטובתו ב  . 1549 -אף הם לא יכלו להוכיח את טענתם בהליכים משפטיים  .עיין
 . 177- 179קק  , Oxford 1960 ,נ- 1 1ננג"" Palestine 1
פרשת וקף זה ביתר פירוט ראה
15

ערעור אזרחי מס '

102 / 60

-

 [ D~ cumenrsלהלן  :הד  ,מסמכים עות ' מאניים ]  .על

"

להלן .

ג ' אכר מחמד חסין אל  -אמדי ו  2 -אח ' בתור מתולים על וקף שיח ' מחמד אל  -אסדי

נגד מדינת ישראל  ,פסקי דין ( של בית  -המשפט
נתחלפו היוצרות ( עמ '

:2 : 2

קאיי
16

25נ ) :

:

Ottoman

פסק  -הדין

העליון ) ,

מ ) 1838 ( 1254 -

סו  ,תשכ " א  -תשכ " ב  ,עמ '

הוא של

קאיי

. 132 - 123

[ להלן  :ארנולד ,

הח ' ליפות ] ;

; 12

נראה  ,שבפסק

עכו ( ולא דמשק ) והוא מאשר את פסק

דמשק ( ולא עכו)  ,שבפניו נערכה הווקפיה של סלים  .ראה גם כנען  ,הווקף מימי

קרמרם  ,סלים  , 1עמ ' 21511

Heyd ,

13 .

סלים .

 .ת  . 144 - 145 andעק Th . W . Arnold , The Caliphate , London 1965 ,

פרד עלי  ,חיטט אל  -ומאם  ,ב  ,עמ '

 . 1מ  . 73 ,ק 111 , 3 - 4 ) 1974 ( ,ץ %

e~drterly ,

, 222

השווה

Note :

ג'  ,א " "

תת א Butrus Abu -

the Keys of the Ka 'ba' , Tae Islamic

ת. 0

הקדש והתנחלות דרווישים בארץ  -ישראל

(  3באוקטובר  , ) 1516דהיינו זמן קצר לאחר כניעת דמשק ולפני עריכת המסע לכיבוש מצרים  ,שעה
שסלים השתתף בתפילה במסגד האומיי  ,כינה אותו הח ' טיב

בין שאר כינויי הכבוד  ,גם

( דרשן ) ,

בתואר ' סולטאן [ אל  -חרמין אל  -שרי ] פין '  .לי
עדות נסיבתית הקושרת את הווקפיה לסלים הראשון ולא לסולימאן המפואר

( , ) 1566 - 1520

כפי שגורסים בטעות הביוגראף אל  -בוריני  ,ובעקבותיו אל  -מחבי  ,ניתן לראות בסמיכות ייסודו
של הווקף לאירועים הקשורים בסלים  .נאמר  ,שהמקדיש ייסד את הווקף ' מיד אחרי כיבוש ערי

החוף ' .

8ן

כידוע  ,נכבשו ערי החוף האלה מידי הממלוכים

על  -ידי סלים ולא על  -ידי סולימאן .

העובדה ששם היישוב המצוין בווקפיה הוא ' דיר אל  -בענה '  ,אף שזה מאות שנים ידוע היישוב

בשם ' דיר אל  -אסד '  -מוסיפה אף היא לאותנטיות של המסמך  .סיוע נוסף להשערה שהמסמך
שלפנינו הוא העתק של הווקפיה המקורית  ,ניתן אולי למצוא בנוסח האישורים של שלושת

הקארים של דמשק על  -גבי המסמך  .הקאיי
עובר הנוסח לגוף שלישי  ' :רשמו  . . .הקאקי במשכן הפולחן [ מסגד ? ] 9ן המוסלמי בדמשק  ,ימחל
לו אללה על כל עבירה '  20 .אם הסיפא המודגשת ( על  -ידי  ,א " ל ) באה לרמוז שהקארי הלך
הראשון מאשר בגוף ראשון את תוקף הווקפיה  .מכאן

בינתיים לעולמו ,

ן2

כי אז זוהי תוספת מאוחרת שנעשתה על  -ידי מעתיק הווקפיה בפעם הראשונה

בדמשק כדי להבדיל קאיי זה מן הקאיי
עליו מטעם השלטון התורכי  .הקאיי השלישי  ,שאליו פנו כדי לקבל העתק מאושר מן הווקפיה ,
מאשר את תקפותה ומציין אחרי שמו  ' :הקאיי דאו ה7סיך ' ן ) של דמשק '  22 .המלה ' דאז ' באה
להבדיל את הקאיי הזה מהקאקי הראשון .
מאחר שגם חתימתו של הקאיי השלישי איננה חתימה  ,אין מנוס מן המסקנה שהמסמך שבידינו
הוא העתק מן ההעתק המאושר של המסמך המקורי  .זהותו של מעתיק הווקפיה נתגלתה לי בעת
ביקורי בדיר אל  -אסד  .בעקבות בקשתו של האמאם לסייע במימון השירותים הדתיים  ,ביקש מנהל
השלישי  .האישור הזה נתמך גם

על  -ידי הקאיי

הממונה

23

המחלקה המוסלמית במשרד הדתות להמציא לו העתק מן הווקפיה
אבן טולון  ,מפאכהת אל  -חילאן  ,ב  ,עמ '

; 24

על גביה מצוינת חותמת

. 33 - 32

אל  -חסן בן מחמד אל  -בוריני  ,תראג ' ם אל  -אעיאן מן אבנאא אל  -זמאן  ,א  ,מהדורת צלאח אל  -דין אל  -מנג ' ד ,
דמשק  , 1959עמ '  179ולהלן

:

אל  -כוריני  ,תראג ' ם אל  -אעיאן ] ; מחמר אל  -מחבי  ,תאריח ' ח ' לאצת אל  -את ' ר פי

אעיאן אל  -קרן אל  -חאדי עשר  ,מצרים  ,אל  -מטבעת אל  -והאביה

תאריח ' ח ' לאצת

 , ) 1867 ( 1284עמ ' 177

[ להלן

:

אל  -מחבי .

אל  -את ' ר ] .

ראה להלן  ,הווקפיה שכנספח א '  ,הערה

. 71

? ס  ? :לק ( נמחל לו )  ,מקובל כנוסח של צניעות  .ראה  ,למשל  ,נספח ב '  -הפסק
הפסק מ . 1856 -

אין בטחון בכך  .הנוסחה ' 2סך טללה
the Ottomnn Period ,

,

"

מ , 1838 -

שורה

4

ונספח ג ' -

לק ' מקובלת כסגנון של צניעות וענווה גם לגבי אנשים חיים  .ראה  ,למשל

5 . ( , Some Legal Documentsחש4 . [ . ] . Young (eds . and 11ן . Ebied 41

,י

:

.א

 . 6 , 34קק  [ Leiden 1976 ,להלן  :עובייד ויאנג  ,מסמכים משפטיים ] .
גבר מ  1371 ( 1952 -הג ' רה ) י הסג ' ל של בית  -הדין השרעי ביפו  .הווקפיה נמצאת בלקט התעודות של ג ' בר וא '
ליש  ,וקף בחברה הערבית המודרנית  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '  [ 27להלן  :כר רליש  ,וקף בחברה הערכית ]  .ראה גם

הווקפיה של אל  -חאג ' אדיב סעיד מחמד

להלן ey ' ,

1

? ןק ' -

השווה ' שאלן ' בפסק

בעת ביקורי בכפר

מ 1838 -

שבנספח ב '  ,שורה

ב  20 -במארס 1984

ו? :

.3

רמז אבראהים אל  -אסרי  ,שהווקפיה המקורית ( במצב פיסי קשה ) נמצאת

בכפר .
פניית האמאם  ,המחלקה המוסלמית  ,המ  437 , 3 /4 /מיום  11במארס 1949
המ 787 / 21 /

מיום

 9בספטמבר

. 1949

;

בקשת מנהל המחלקה  ,שם ,

אהק ליש

המשרד מיום

ג ' בתשרי תש " י  .ייחוס אישור הווקפיה לקאיי

של חלב  -על  -פי הנוסח

מ - 1957 -

קרוב לוודאי בטעות יסודו  ,שכן בהמשך צוין שהווקפיה אושרה על  -ידי הקאיי הממונה בדמשק ' .
גם הפסק של

הקאיי

של עכו

ליד תוארו המלה ' הנוכחי ' ,

הנמצא ברשותנו הוא העתק מן המקור  .בפסק זה צוינה

מ 1838 -

דהיינו הקאיי

26

2

שכיהן בעת הוצאת הפסק המקורי  .לאחר  -מכן מופיעה

הנוסחה ' נמחל לו '  ,והפעם אין ספק שלפנינו סגנון של

צניעות .

27

מכל מקום  ,גם מסמך זה איננו

המקור אלא העתק של הפסק המקורי  ,שכל החתימות עליו נעשו על  -ידי אדם אחד .

הגורמים לייסוד הווקף לטובת שיח ' אל  -אמד
מוטיבציה דתית
השאלות העיקריות במישור זה הן שתיים  :באיזה הקשר יש להבין את ייסוד הווקף על  -ידי סלים ,
ומדוע בחר להקדיש דווקא בדיר אל  -בענה

נראה  ,שסלים נהג בעניין זה על  -פי שיקולים דתיים

?

ושלטוניים  ,שיש ביניהם קשר הדוק  ,דהיינו הרצון לגייס את הסנקציה הדתית לצרכים פוליטיים .
בעצם ייסוד הווקף יש משום יראת שמים לשמה  ,מעשה  -חסד ( בר ) ומעשה המרצה את הבורא

(ןרשה

) ;

לא כל שכן בנסיבות שפירות הווקף נועדו לרווחתם של הנתינים ולנוכח העדר יוזמה

אלה .

ממלכתית ממוסדת במדינה המוסלמית בתחומים

28

בצעירותו קיבל סלים שיעורי דת ממולא

( חכם  -דת ) ידוע  ,ולימים  -לאחר שעלה על כס השלטון  -גמל לו בכך שמינהו
הוא בנה מדרסה ליד אלה סופלה

באסתנבול .

כקאיי בחלב .

הוא גילה אהדה יתירה לצופים  ,התרועע עמם

29

ובדמשק  ,מורי דת

באסתנבול ומינה אותם לתפקידים חשובים במערכת הדתית  :קאדים בבורסה

באסתנבול ובבורסה  .במקרה אחד מינה חכם דת בעל נטיות צופיות ( אסקטיות ) כמפקח על האוצר
באסתנבול

,

3

שאלם ידוע  ,שהצטרף לטריקה ( מסדר דרווישי ) צופית  ,מונה על  -ידי סלים לשמש לו

אמאם עוד לפני עלותו לשלטון  ,ולאחר  -מכן מינהו כמודה לעצמו  ,קצב לו
והעניק לו  -כנראה לעניין גביית מסים

( אלת ! אם ) -

כפרים

רבים .

ן3

100

דרהמים ליום

על יחסו החם של סלים

לצופיות תעיד גם פעילותו לפיאור קברו של מחיי אל  -דין אבן אל  -ערבי מספרד  ,נציגה המובהק
ביותר של הצופיות שנפטר בדמשק
25

26

ב 638 ( 1240 -

ראה להלן  ,נספח א '  -תרגום הווקפיה  ,הערה

הג ' רה ) .

32

בעת שהותו הקצרה בדמשק בשלהי

. 72

,

Studa Orienl
 1 ( Helן Iralia ,
ה שווה : lsingforsiae :

".

Saariisalo
!
81ת, ' /4 Waqf- Document from 51

 . 6 , 11קק  . 1 , 4 ; English ,קק  [ 1933 ( , Arabicלהלן  :סאריסלו  ,וקפיה

למשל  ,נספח ב '  -הפסק

27

ראה ,

28

ראה the Royal :

,

,

0

Prop !0 ! the Social
the

0

. Journal
8

מ  , 1838 -שורה 4

 . 292 - 299 ; ) [ . Baer , ~ The Waqfasקק XXXVIII ) 195 1 ( ,

socal and Economic Aspects

] [fortheoming

=

 5 . ( ,ט)

"

Gilbar

)[ .

 [ Muslim Faff [SEAMHqלהלן  :בר  ,וקף

שמש  ,המשפט המוסלמי במדינת ישראל  ,ירושלים  , 1957עמ '
29

 , 636 - 635בהתאמה [ להלן

, 614
30
31

32

,

 . ]1 .א  .נ

~Centra/ Asian

centuries ) ' , )[ .

כתימוכין לסדר החברתי "
] ;

 - 201אSystem ) 161

ש " ד גויטיין וא ' בן -

. 157 - 156

ראה  :אחמד אבן מצטפא טאשכברי זאדה  ,אל  -שקאאק אל  -נעמאניה פי עלמאא אל  -דולה אל  -עת ' מאניה  ,מודפס

בשולי כתאב ופיאת אל  -אעיאן ואנבאא אבנאא אל  -זמאן

24

מסיני ] .

'  Waqf Endowmentsתן Anderson , kThe Religious Element

Baer and

14 .

:

טאשכברי זאדה  ,אל  -שקאאק

שם  ,עמ '

, 650 - 649 , 641 - 640 , 636

שם  ,עמ '

. 600 - 598

ראה

:

לל  -קאיי

אבן ח ' לקאן  ,א  ,קהיר

1299

הג ' רה  ,עמ '

אל  -נעמאניה ] .

. 655 - 654

בעניין האלתזאם השווה הד  ,מסמכים עות ' מאניים  ,עמ '

. 141

י " י גולדציהר  ,קיצור תולדות הספרות הערבית ( תירגם פ ' שנער )  ,ירושלים תשי " ב  ,עמ '

. 46

הקדש והתנחלות דרווישים באו

, 1516

-,

ישראל

בעודו טרוד בהכנות למלחמה  ,הורה לשקם את קברו  ,להקים מסגד  -מנזר צופי מפואר

בשכונת אל  -צאלחיה וייסד וקף עתיר נכסים לשם קיום הפולחן במסגד  .מאז הכיבוש העות ' מאני

למעין קדוש רשמי .

הפך אבן אל  -ערבי

33

יש גם עדויות  ,שסלים התרועע עם צופים בחלב ובדמשק ,

ביקר בקברות קדושים וחילק צדקה בשפע לעניים .

34

בדרכו לעזה  ,בעקבות הצבא הממלוכי הנסוג  ,נתפנה סלים לעלות לרגל למקומות הקדושים
בירושלים ובחברון
הלכתית )

;

35

ובטרם יצא למלחמה נגד הסולטאן הממלוכי טרח לקבל פתוא ( חוות  -דעת

ממופתי ידוע  ,המכשירה מלחמה נגד מוסלמים סונים  .היסטוריון ונציאני כתב עליו

שהיה שליט אכזר השש אלי קרב וכי לא ירא איש פרט לשיחי אל  -אסלאם ( ראש המימסד

סלים גילה דאגה יתירה למקומות הקדושים במכה עוד לפני כיבוש מצרים

;

הדתי ) .

וכמצופה  ,סייע לו

הדבר לקבל את הבזעה ( שבועת האמונים ) של שריף מכה לאחר כיבוש מצרים  .מאז גם הוזכר שמו

בח ' וטבה של יום השישי במסגדים הגדולים בערים הקדושות  ,על כל המשמעות הדתית  -פוליטית
הכרוכה

בכך .

36

שיירת החג ' שיצאה מדמשק בדצמבר

1517

נשאה לראשונה כיסוי לכעבה  ,מתנת

הסולטאן העות ' מאני  .התואר ' ח ' אדם אל  -חרמין אל  -שריפין ' שצורף לשמו  ,הוסיף יוקרה רבה

לסלים ברחבי העולם המוסלמי  ,וזאת בשעה שמוסד הח ' ליפות הלך והתנוון .

37

סלים גם ניסה  ,ללא

הצלחה יתרה  ,לרתום למרכבתו את הח ' ליפה אל  -מהנוכל ולהשתמש בו למטרות
לוודאי בשל מעט הסמכות הדתית  -סמלית שעדיין נותרה

לו .

פוליטיות  ,קרוב

38

שיקולי קולוניזאציה ואסלאמיזאציה
במה זכה דיר אל  -בענה  ,לכאורה יישוב קטן ושכוח  -אל  ,שתשומת לבו של הסולטאן תרותק

אליו ?

בתקופה הצלבנית נקרא היישוב בפי הערבים דיר אל  -בענה ובפי הצלבנים George de

1ת581

 . Lebeyneלדעת יהושע פראוור  ' Lebeyne ' ,הוא שיבוש של ' אל  -בענה ' ו  ) George "-ת 581הוא
)

שיבוש של ' סג ' רה '  -חורשות  -עצים  ,שהאזור אמנם מצטיין

בשפעתן .

39

בווקפיה ההתייחסות

היא אל המנזר של הכפר אל  -בענה הנמצא באל  -סאגור  ,אחת מנפות מחוז

צפת .

בלב הכפר נחשפו שרידי כנסייה מבוצרת בעלת צריחים ומגדלי -פינה עם חרכי  -ירי  .בתקופה
הצלבנית נודעה ליישוב זה חשיבות אסטראטגית ממדרגה ראשונה  ,כמשלט החולש על הנתיב
33

אבן טולון  ,מפאכהת אל  -ח ' לאן  ,ב  ,עמ ' , 70 , 68
שם ,

ו  ,דמשק , ) ! 347 ( 1838

, 97 , 85 , 79 , 72

 24נ ; ברד עלי  ,ח ' טט אל  -שאם  ,ב  ,עמ '

עמ '  , ! 38מס ' !  , 38עמ '  ; 143סעד

[ אסתנבול  1279הג ' רה ]  ,עמ ' 380 - 379

[ להלן

:

; 226 , 225

אל  -דין כן חסנג ' אן  ,חאג ' אל  -תואריח '  ,ב

י

סעד אל  -דין תאג ' אל  -תואריח ' ] ; תמן ! 4 . Winter , ' Sheikh ' 24נ

 .קק 11 ) 1977 ( ,ץ  the Sixteenth Century ' , Israel Oriental Sntdies ,תו  Syrian SufismנחMayman 8
 [ 295 , 307להלן
34

:

וינטר  ,עלי אבן

מימון ] .

אכן טולון  ,מפאכהת אל  -ח ' לאן  ,ב  ,עמ ' 36

.

אל  -דין תאג ' אל  -תואריח '  ,ב  ,עמ '

35

סעד

36

קרמרס ,

;

סעד אל  -דין  ,תאג ' אל  -תואריח '  ,ב  ,עמ '

. 351 - 349

סלים  , 1עמ '  ; 21511ארנולד  ,הח ' ליפות  ,עמ '

אל  -שאם  ,ב  ,עמ '

, 231

. 343 - 342

14 ! - 140

ואבן איאס הנזכר אצלובהערה ; 2כרד עלי  ,ח ' טט

. 319

ד3

ארנולד  ,הח ' ליפות  ,עמ ' ! 48

38

קרמרס  ,סלים  , 1עמ '

, 149 -

; 217 - 215

. 153 - 152

ארנולד  ,החיליפות  ,עמ '

139

ואילך

; השווה

.

כרד עלי  ,ח ' טט אל  -שאם ב  ,עמ '

. 231
39

י ' פראוור  ,תולדות ממלכת הצלבנים בארץ  -ישראל ,
עמ '

 , 489הערה

. 25

ב:

מסעי הצלב והממלכה השנייה  ,ירושלים תשל " א ,

ון2נ

אהק ליש

שרידי הכנסייה הצלבנית של דיר אל  -אסד

המקשר את עיר הנמל עכו עם מצודת צפת  .בקעת בית  -הכרם היתה חשובה לצלבנים גם בשל

פוריותה .

40

בשל המצודה הצלבנית שבצפת  ,הגדולה שבערי הגליל  ,הפכה ביבךס למרכז השלטון הממלוכי

באזור זה  .צפת סיפקה שירותים מינהליים ודתיים לכל הפריפריה החקלאית סביבה  .בשל ריחוקה
מן הים  ,היתה חשיבות לדרך המחברת אותה עם עכו  .ביברס עודד מוסלמים מדמשק להשתקע
בצפת .

ן4

על חשיבותה האסטראטגית של צפת ניתן אולי ללמוד מכך שאבן טולון טורח לדווח ,

ל...

ש ' תושבי המצודה שלחו את מפתחות המצודה

דמשק וזה הכפיף את

מחוז צפת למושל דמשק .

42

[ סולטאן

סלים ] '

זמן קצר לאחר כניעת

רמז נוסף על חשיבותה ניתן למצוא בכך  ,כי בעת

שסלים היה טרוד בכיבוש מצרים  ,נפוצו שמועות שהצבא העות ' מאני הובס וסלים נשבה  .עקב כך
פרץ מרי אלים בעיד והמושל העות ' מאני נאלץ להתבצר במצודה עד יעבור

זעם .

43

ראוי גם לזכור  ,שכיבושיו של סלים במזרח השאירו את רישומם העמוק על העולם

האפיפיור ליאו ניסה לגייס את צרפת ואנגליה נגד העות ' מאנים
יריביו הנוצרים באמצעים מדיניים וכלכליים ,

44

;

ואף שסלים השכיל לנטרל את

ודאי היה ער למצוקתם  .אולי על רקע זה יש להבין

את העובדה  ,שסלים טרח לציין בזוקפיה שהוא מייסד את הווקף ' מיד לאחר כיבוש ערי

בכך רמז לדאגתו מחידוש התוקפנות האירופית  .יתירה מזאת
40

ראה שם  ,שם  ,עמ '

; 491 , 35

הנוצרי .

ישראלי  ,בקעת כיח הכרם  ,עמ '

:

החוף ' .

בעוד שירושלים  ,עזה  ,צפת ואל -

32 - 31 % 22 - 21

והמקורות המצוינים שם  .פרטים על

.

שרידי המבצר והכנסיה הצלבנית ראה  :ג ' פרסטר  ' ,זיהוי של שרידים צלבנים נשכחים בדיר אל  -אסד שבגליל
המרכז "  ,טבע וארץ  ,יא

( , ) 1969

עמ '

1 ( London ; 231 - 230

,י -

1 , Sheets 1

 . 168ק  . 1881 ( ,סקיצה של המבצר הצלבני  ,מוזיאון רוקפלר  ,תיק

 . Makhouly Of 10 . 12 . 46א  .תודתי

,

alestine

' ofWestern

Report 140 . 3837 , by , 45

,

'The

~
1 -Asadם Deir

נתונה למר רוני רייך מאגף העתיקות  ,מוזיאון רוקפלד  ,על הסיוע שהגיש לי

בארכיון ובספרייה של המוזיאון ועל שהעמיד לרשותי מבחר תמונות של המכצר הצלבני .
41

() 2נ

ראה  :י ' דרורי  ' ,פני התקופה  :ארץ  -ישראל במדינה הממלוכית ' ,
שלטון הממלוכים והעות ' מאנים
הממלוכית] .

42

43
44

( , ) 1804 - 1260

אבן טולון  ,מפאכהת אל  -ח ' לאן  ,ב  ,עמ ' 33
אבן טולון  ,מפאכהת אל  -ח ' לאן  ,ב  ,עמ '

קרמרס  ,סלים  , 1עמ ' 21611

;

;

ירושלים , 1981

א ' כהן ( עורך ) ,

ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,ז

עמ '  [ 51להלן :

ברד עלי  ,ח ' טט אל  -שאם  ,ב  ,עמ '

. 41

ארנולד  ,הח ' ליפות  ,עמ '

. 149

:

דרורי  ,ארץ  -ישראל בתקופה

. 227

הקדש והתנחלות דרווישים בארץ  -ישראל

כרם היו תחת פיקודו של מושל דמשק ג ' אנברדי אל  -גזאלי  ,הממלוכי לשעבר  -הרי חומץ ,
טריפולי וערי הנף אחרות נמסרו לפיקוד תורכי  ,שהוא בטבע הדברים נאמן יותר  ,כנראה כדי לקדם
אפשרות של התקפה אירופית על ערי החוף  .ואמנם התקפה כזו לא אחרה לבוא .

ב ) 926 ( 1519 -

פשטו ונציאנים ( או פורטוגזים ) על ביירות  ,ושהו שם שלושה ימים רצופים בטרם סולקו בכוח על -

ידי העות ' מאנים .

45

ואכן  ,נראה שאת התנחלות השיח ' הצופי בדיר אל  -בענהי ביוזמה או בסיוע של הסולטאן  ,יש
להבין כחלק ממדיניות של קולוניזאציה ואסלאמיזאציה של אזורים רגישים מבחינה בטחונית

שנכבשו זה מקרוב  .תושבי דיר אל  -אסר גורסים  ,שהסיבה להקמת ההתנחלות הצופית ולייסוד

במוניטין שיצאו לאוכלוסיית האזור כמתמרדת .

הווקף בדיר אל  -בענה נעוצה

לדיר אל  -בענה יש עדות מפורשת אצל הביוגראף אל  -בוריני ( מת

ידועות על  -ידי אל  -מחבי  ,וזו

עיקרה :

' דיר אל  -ח ' יר

'

ב , ) 1615 -

שהועתקה בתוספות

השיח ' אסד אל  -בקאעי למד צופיות בדמשק  .משם עבר

למחוז צפת והתיישב במנזר ( דיר )  ,לרגלי הר בקירבת כפר
48

46

על מדיניות זו ביחס

אל  -בענה .

47

לפנים נודע המקום בשם

והתגוררו בו נוצרים  .הסולטאן סולימאן  ,לפי אותם מקורות  ,הוציאם משם וציווה

על שיח ' אל  -אסד להתנחל בו יחד עם ילדיו וחסידיו הצופים  .הלה אמנם ' ציית לצו הנאצל '
והתגורר במנזר האמור עד מותו ,

ב 977 -

( . ) 1569

49

במלים אחרות  ,הסולטאן ביקש להקים  ,במקום

היישוב הנוצרי בדיר אל  -בענה  ,התנחלות מוסלמית המבוססת על השיח ' אסד ומשפחתו וגרעין

של חסידיו הצופים  ,בציפייה שהמוניטין של השיח ' ימשכו מתנחלים נוספים  .בהקשר זה יש

להדגיש  ,שעל  -פי תנאי הווקפיה אמור

שיח ' אסד לשמש כאמאם של המסגד  ,שניתן לראותו

בנסיבות העניין כזאוויה צופית ; וכן אמור היה לשמש

כממונה על הניהול המשקי של ההתנחלות .

החידוש בווקפיה לעומת הספרות הביוגראפית הוא בכך  ,שסלים  ,ולא סולימאן  ,יזם את

ההתנחלות  .מן האמור לעיל משתמע  ,שאין לפקפק בזהותו של הסולטאן סלים מייסד

הווקף .

נשאלת השאלהי מדוע הוחלפה זהותו בזו של סולימאן אצל הביוגראפים ובעקבותיהם גם אצל
חלק מתושבי דיר אל  -אסד

?

שני הביוגראפים מתמקדים באחמד בן השיח ' אסד  .הם מביאים

פרטים מלאים על מועדי לידתו ופטירתו  ,על השכלתו ועל תנועותיו  ,ואילו אל פרשת התנחלותו

של אביו  ,אסד  ,בדיר אל  -בענה הם מתייחסים כאל עניין שבעבר הרחוק  .ייתכן  ,שזו הסיבה
לשיבוש בזהותו של הסולטאן  .זאת ועוד

;

אל  -בוריני היה בן  -זמנו של הסולטאן סולימאן  ,שאף

הוא רתם את הזאוויה הצופית והווקף לצרכים פוליטיים  .יש עדות מפורשת על גירוש נוצרים
ממנזר  ,הפקעת נכסיהם והקדשתם כווקף לטובת

שיח ' צופי ,

צאצאיו וחסידיו על  -ידי הסולטאן

סולימאן  ,שהתרחשה זמן קצר לאחר ייסוד הווקף הנ " ל  .הדמיון בין שני האירועים אינו מותיר

מקום לספק  .מן הסג ' ל של בית  -הדין השרעי בירושלים במאה הט " ז אנו למדים בבירור על מדיניות
שיטתית של אסלאמיזאציה של מקומות קדושים שהיו מאוכלסים בנוצרים  .ההתנכלות
כרד עלי  ,ח ' טט אל  -שאם  ,ב  ,עמ ' 228 , 227

;

וינטר  ,עלי אבן מימון  ,עמ '

ראיון עם מוחמד אבו אל  -סעוד אל  -אסדי שנערך ביום

.

6
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אצל אל  -בוריני כתוב ' אל  -בצנה ' אך אין ספק שזו טעות  -דפוס שאמנם תוקנה אצל

יר

אל  -מחבי .

' אל  -ח ' ' ( דמות צופית מרכזית  ,המקבילה לאליהו הנביא ביהדות ) הוא השם הערבי של  ( Saint Georgeתודתי
נתונה לעמיתי  ,ד " ר בוטרוס אבו  -מנה  ,שהיפנה את תשומת לכי לכך )  .תושבי דיר אל  -אסד משתמשים במונח

' דיר אל  -ח ' דר ' עד היום  :ראיון עם מוחמד אבו אל  -סעוד אל -אסדי ( לעיל  ,הערה . ) 46
אל  -כוריני  ,תראג ' ם אל  -אעיאן  ,א  ,עמ '  ; 179 - 178אל  -מחבי  ,תאריח ' חילאצת אל  -את ' ר  ,עמ ' דדו .

ץ; 2נ

אהק ליש

לפראנציסקאנים בהר  -ציון היתה אמנם נורמה מקובלת במאה הט " ו  ,תחת השלטון הממלוכי  ,אך
היא הודגשה ביתר שאת מייד לאחר הכיבוש

העות ' מאני .

ב 1524 -

הוחרם בניין הכנסייה שליד

' קבר  -דוד ' והפך למסגד  .שנים אחדות לאחר  -מכן חויבו הנוצרים לסייע בכסף ( ובאבנים ) לבניית

חומות ירושלים  .גירושם מהר  -ציון בוצע בהדרגה ובשיטתיות  .תחילה סופחו חלקים מן המיבנים
של המנזר ל ' קבר  -דוד ' ונמסרו לדרווישים למגוריהם

;

ולבסוף ,

ב 1549 -

(  , ) 956הוציא הסולטאן

סולימאן פירמאן המורה לכל הנזירים והפראנקים האחרים להתרחק מסביבות הקבר והמזמין את

הצופים להתנחל במשכנות הנזירים  .נכסיהם של הנוצרים הופקעו והוקדשו על  -ידי הסולטאן
כווקף לטובת הצופי אחמד אל  -דג ' אני  ,צאצאיו וחסידיו  .שיח ' זה נחשב  ,בדומה לשיח ' מוחמד

אל  -אסד בזמנו  ,ל ' ראש הגנוסטיקנים ' ( קטב אל  -ארפין ) בדורו ול ' מופת המיסטיקונים ' ( קדנת אל -

סאלכין ) .

תימסר לשיח ' הצופי  ,דהיינו שהוא יעמוד בראש
המקדיש היתנה שמישרת המש  :ח ' ה ~

הזאוויה  .המדיניות העות ' מאנית הודרכה גם במקרה זה על  -ידי שיקולי בטחון ואסלאמיזאציה
החשש מהתקפה של שודדי  -ים נוצרים עורר את הצורך לתקן את המצודה

;

:

והרצון לבסס את

אופיה המוסלמי של ירושלים  ,אגב המעטת אופיה הנוצרי  ,הביא לתמיכת השלטון בהקמת זאוויה
צופית בראשות שיח ' בעל מוניטין  ,שישמש אבן שואבת לדרווישים לבוא ולהתנחל במקום .

מעניין לציין בהקשר זה  ,שמפנקסי התחריר ( מיפקד האוכלוסין והמסים ) של ארץ  -ישראל במאה
הט " ז עולה  ,שהיתה הגירה נוצרית בהיקף משמעותי מן האזור שמדרום לירושלים ( בית  -לחם ,
בית  -ג ' אלה

וחברון ) .

בין אם התהליך החל בסוף התקופה הממלוכית ובין אם הוא תוצאה של

הכיבוש העות ' מאני  ,אין ספק שהוא הוחש בתקופה העות ' מאנית  .ביחס לנוצרים שהיגרו מכפרים
קטנים  ,אין זה ברור אם עשו זאת מסיבות כלכליות או

בטחוניות ' .
0

ברם  ,ייתכן שהגירת רוב

הנוצרים מחברון  ,בעשור הראשון שלאחר הכיבוש העות ' מאני  ,קיבלה עידוד מצד השלטון כשל

המקומות הקדושים לאסלאם המצויים בה  .מותר להניח  ,שפרשת התערבותו של סולימאן בעניין
הר  -ציון היתה ידועה לכל  ,וייתכן  ,שבשל הדמיון בינה ובין פרשת דיר אל  -בענה יוחס גם הווקף

לטובת שיח ' אל  -אסר

לסולימאן .

מנסיבות אסלומו של הר  -ציון ניתן אולי ללמוד גם על הטכניקה שננקטה ביחס לאסלומה של
דיר אל  -בענה  .אמנם לפי אל  -בוריני  ,תחילה גירש הסולטאן את הנוצרים משם ולאחר  -מכן הורה

לשיח ' אל  -אסד להתנחל במקום עם חסידיו הצופים  .ברם  ,מן הווקפיה עולה  ,שסדר הפעולות היה

קצת שונה והוא תואם יותר את הטכניקה של הסיפוח הזוחל שננקטה ביחס להר  -ציון  .מצוין בה ,
שסלים הקדיש את המנזר לטובת המסגד והשיח ' הצופי  ,ושהמסגד שבמנזר נבנה לשם הזכרת
אללה ( בהקשר לפולחן

הווקף

;

צופי ) ;

משמע  ,המסגד  -זאוויה בדיר אל  -בענה היה כבר קיים בעת ייסוד

ליתר דיוק  ,המסגד שוכן בתוך הכנסייה  -מבצר  ,כגירסת תושבי הכפר  ,ועל רקע זה יש

להבין את התיאור המפורט בווקפיה של מיבני המגורים במנזר ( המבצר )  ,תאי ההתבודדות ,

וכיו " ב  .ההתנחלות הצופית בדיר אל  -בענה קדמה אפוא לגירוש הנוצרים ולייסוד הווקף  .סימוכין

28

50

ראה :

( טבת

א ' כהן  " ' ,לא ירשת ולא גירשת "  -יהודי ירושלים וגירוש הפראנציסקאנים מ " הר ציון " '  ,קתדרה ,
תשמ " ב )  ,עמ ' 71 - 69 , 63 - 62

[ להלן

:

22

כהן  ,גירוש הפראנציסקאנים ] ; הד  ,מסמכים עות ' מאנתם  ,עמ ' , 149

 ; 179 - 177מ ' וינטר  ' ,רפורמה חברתית ודתית בצופיות המאוחרת '  ,המזרח החדש  ,לא (  ( ) 1985בדפוס ) [ להלן
 ) 13 . Lewis ,ש Cohen
and Revenue
Towns offalesrine
!
וינטר  ,רפורמה בצופיות ] ;

" the

 . 32 - 33קק Century, Princeton 1978 ,

",

. Sixteenth

)

:

14 .

הקדש והתנחלות דרווישים באוץ  -ישראל

לסברה זו ניתן למצוא במסמך שנתגלה לאחרונה ואשר שימש כנראה להכנת אילן  -היחס של שיח '
מוחמד אל  -אסד  .מחבר המסמך ותאריכו לא צוינו  ,אך מאחר שנזכרים בו צאצאיו המאוחרים של

השיח ' ברור שהמסמך לא חובר בימיו  .נאמר בו

המשמש מופת [ להולכים בדרך
המתגורר בדיר אל  -בענה

הצופית ]

ב ' . ' ] 1510 [ 916 -
ן

:

'. . .

האמאם  ,העאלם  ,החכם המובהק  ,הצופי ,

 . . .השד והמולא שלנו . . .

השיח ' מחמד אל  -אסד

ומכאן ניתן ללמוד  ,שמוחמד אל  -אסד כבר נמצא בדיר

אל  -בענה שש שנים לפני הכיבוש העות ' מאני  .אל נכון  ,התערבות סלים  ,גירוש הנוצרים ( ' מפלגת

השטן  ,אנשי השיתוף והכפירה ' ) והקדשת נכסיהם כווקף  -באו לבסס את ההתנחלות הצופית ,
כפי שאירע בהר  -ציון  .מן הראוי גם לזכור בהקשר זה את המוניטין שיצאו לאזור צפת כאחד

ממרכזי הפעילות של המיסדרים הצופיים  .יש עדויות אצל אבן טולון מסוף המאה הט " ו וראשית
המאה הט " ז על צופים ידועי  -שם שחיו בצפת ונימנו עם חסידיו של אבן אל  -ערבי  ,ביניהם גם
כאלה שעלו

לרגל לקברו בדמשק ' .
2

כזכור  ,היתנה סלים בווקפיה  ,שאם לא יתאפשר להעמיד את

פירות הווקף לרשות המנזר והמסגד  -ככלות הצאצאים  -תעבור ההנאה לעניי צפת ; ואולי
בכך ביקש לרמוז לצופים המקיימים

אורח  -חיים צנוע וסגפני .
שיח '

חשיבות רבה נודעת  ,בהקשר זה  ,לעובדה שהשיח ' אסד קיבל את הכשרתו הצופית אצל

מוחמד בן עראק  ,נכבד צ ' רכסי מדמשק  ,שנמנה עם האסכולה של אבן אל  -ערבי  .לאחר שהתוודע

בביירות לסידי עלי אבן מימון  ,שיח ' מרוקאי מחסידי אבן אל  -ערבי  ,שהפיץ את הצופיות בסוריה
ובתורכיה במאה הט " ז  ,גברה התעניינותו בצופיות  ,נטש את המרתרות והפך לסגפן  .הוא שימש

כקאיי

ברובע צאלחיה בדמשק  ,הירבה בנסיעות ברחבי העולם המוסלמי ונפגש עם צופים ידועים

בצפת ובמצרים  .לאחר מותו של אבן מימון ירש אותו בן עראק כראש המיסדר הצופי  .המיסדר
נקרא ' אל  -עראק  :ה ' או ' ח ' ואטר  :ה ' והיה שייך למיסדר

המדיגיה .

שני הצופים היו קשורים

באסכולה החנבלית ( אסכולת משפט סוגית מאוחרת ) בדמשק  .לשניהם היה נסיון צבאי  :עלי בן
מימון נלחם בפורטוגזים והתנדב לחזק את ביצורי בתרון  ,אחת מערי החוף בלבנון  ,שבימי -

הביניים המאוחרים הותקפה לעתים קרובות על  -ידי הפראנקים  .בן עראק  ,שהיה קצין  -צבא  ,הגן על

ביירות נגד שודדי  -ים

נוצרים .

53

קרוב לוודאי  ,שכישוריו אלה של בן עראק לא נעלמו מעיניו של סלים  .יש עדות מפורשת לכך ,
שנודעה לו השפעה רבה על סלים  :בפקודת ה אאב והקאקי העות ' מאני כונסו במהלך שנת
אנשי הדת המוסלמים במסגד האומיי בדמשק ~ .הציבור נזעק מחשש לגזירה רעה

1517

המתרגשת ובאה .

שלושה מהנאספים סיפרו שראו בחלומם את הנביא והלה הורה להם להקהיל את הבריות ' כדי

להתפלל ולשטוח את תחינתם בפני הסולטאן המנצח סלים ח ' אן [ להסיר את רוע

הגזירה ] ,

ולאחר -

מכן ללכת אל השיח ' מוחמד בן עראק בשכונת אל  -צאלחיה ולבקשו להשתדל למענם בפני

הסולטאן .

54

ואמנם נראה  ,שסלים נהג להתרועע עם אנשי  -דת בדמשק  .כך  ,למשל  ,בעת היותו

בדמשק התארח סלים אצל שיח ' מוחמד בוח ' שי  ,במסגד האומיי  .שעה ארוכה שמר על שתיקה
51

ראה להלן תצלום המסמך הגניאלוגי  .תודתי נתונה לד " ר בוטרוס אבו מנה על שהעמידו לרשותי  .על אילן  -היחס
ראה להלן  ,הערה

. 56

52

אבן טולון  ,מפאכהח אל  -ח ' לאן  ,א ,

53

שם  ,א  ,עמ '
278

54

; 320

ק
921 - 884

וינטר  ,עלי אבן מימון  ,עמ '

[ להג ' רה ]  ,קהיר

 , ) 1381 ( 1962עמ ' ד, 328 , 58 , 5

; 307 , 297 - 287 , 281

"

,

Orders

 . 89 - 90 ,קע  [ Islam , Ox[ord 1973 ,להלן  :טרימינגהם  ,המיסדרים

אבן טולון  ,מפאכהת אל  -חילאן  ,כ  ,עמ ' , 62

. 63

. 335

Trimingham , The su

הצופיים ] .
~

5.

נ
~~

[.

אהרן ליש

מתוך כבוד לשיח ' ובתום הפגישה ביקש ממנו שיתפלל למענו  .בהזדמנות אחרת פנה אליו בשאלה
הלכתית  .נאמר על סלים  ,שהיה מאלה ' המאמינים בבקשת סיוע מן הרוחות הטהורות של הנביאים
הגדולים ומבעלי הקברים

האצילים ' .

בין העדים החתומים על הווקפיה יש גם כאלה שמתלווה

55

אל שמם התואר ' סיד '  ,וייתכן שהכוונה היא לתואר כבוד הניתן לשיח ' ים צופים  .לשם אחד העדים
נתלווה תואר הכבוד ' פח ' ר אל  -סאוה ' ( תהילת הקדושים )  ,אולי בשל מעמדו בהירארכיה של

השיח ' ים .

שאלת זהותו של שיח ' אל  -אמד
אין זה מן הנמנע  ,שהשיח ' מוחמד אל  -אסד הלך בעקבות רבו  ,מוחמד בן עראק  ,ויצאו לו מוניטין
של ספרא וסיפא

;

וייתכן  ,שסלים התוודע אליו באמצעות מורהו  ,ועל  -כל  -פנים  ,מן התיאור

המפורט בווקפיה של כישורי שיח ' אל  -אסד נראה  ,שסלים הכירו היטב .

ניתן למצוא בה כמה יסודות התומכים בגירסה העממית על זהותו של שיח ' אל  -אסד  .בווקפיה

מדובר במפורש על שיח ' צופי בעל כישורים בלתי  -רגילים

:

איש קדוש המקורב לאלוהים  ,בר -

סמכא בענייני דת  ,הסמכות העליונה של השיח ' ים הצופים  ,מורה ומחנך של טירונים צופים

וחסידים יראי  -שמים המבקשים להצטרף לטריקה הצופית

;

לדרשותיו יצאו מוניטין עד למרחוק

והכול נוהרים אליו  .על דרך הערצה מכנה אותו המקדיש ' מאור הדת '  .ייתכן  ,שיש בווקפיה רמזים
גם למעשי הנסים של השיח ' הצופי  .כך  ,למשל  ,הוא מכונה ' הליש  ,הגיבור  ,סיד  ,שהדורות ומידת

אורך הזרועות המפושקות [ ביטוי לעוצמה פיסית] מתקנאים בו  ,הלשונות מתכבדות בתיאורו ,

עלילותיו . . .
. ) 27 - 26

האוזניים מתענגות לשמע
ולילה ' ( נספח א '  ,שורות

מיהו שיח '

מעשה הנסים ( כראמה ) שלו ראוי שייכתב במי  -זהב יומם

צאצאיו של

אל  -אסד ?

השיח '

הצופי השאירו עקבות בכרוניקות ובמסמכים

משפטיים  .הביוגראף אל  -בוריני מספר שבנו של השיח '  ,אחמד בן אסד

( ) 1601 / 1010 - 1537 / 944

' גדל על עבודת הבורא '  ,עבר מדיר אל  -בענה לצפת והפתן בה את המיסדר  .הוא הקים זאוויה ,
שהיתה לפנים ידועה בשם ' ג ' אמע אל  -צדר '  .אך שאר הבנים המשיכו להתגורר בדיר אל  -אסד והיה

להם ורד ( נוסח תפילות

צופי )

מיוחד משלהם שלמדו מאביהם  -מורם  .שיח ' אסד הוריש את

כישוריו כקדוש ומחולל נסים לצאצאיו אחריו

:

' צאצאי האריה אינם אלא גורי אריות ובעל מצב

אכסטאטי ( צאחב חאל ) אינו מגדל אלא בעלי מצב אכסטאטי '  .אללה בירך את צאצאיהם
נפוצו והתרבו והתפרסמו במידותיהם

הטובות .

56

עדות

מ 1838 -

;

הם

על צאצאיו של שיח ' אסד מצויה

בסג ' ל של בית  -הדין השרעי בעכו  ,עקב סכסוכים שנתגלעו ביניהם באשר לחלוקת פירות הווקף
בדיר אל  -אסד .

55

1 0

56

~

57

סעד

57

וכן מצויות עדויות בסג ' ל של צפת מן המחצית השנייה של המאה הי " ט ביחס

אל  -דין  ,חאג ' אל  -תואריח '  ,ב  ,עמ '

. 343

השווה וינטר  ,עלי אבן מימון  ,עמ ' , 297

. 305

אל  -בוריני  ,תראג ' ם אל  -אעיאן  ,א  ,עמ '  ; 179אל  -מחבי  ,תאריח ' ח ' לאצת אל  -את ' ר  ,עמ '  . 177על  -פי אילן  -היחס
של השיח ' מוחמד אל  -אסד היו לו ארבעה בנים ; אף אחד מהם לא נשא את השם אחמד  .נכדו מבנו מוחמד
 סעוד אמדימחפוי נקרא בשם זה  .אילן  -היחס הועתק מ ' אילן [  -היחס ] ( סג ' רה ) העתיק ' על  -ידי מוחמד אבו אל
ויאסין קאסם חוסיין ב  9 -באפריל  . 1960ראה להלן תצלום אילן  -היחס .
ראה

להלן  ,הפסק

מ 1838 -

שבנספח ב '  ,שורה

.5

הקרש והתנחלות דרווישים בארין  -ישראל

אילן  -היחס של השיח ' מוחמד אל  -אמד

להעברת מישרות האסאם והמאד ' ן ( כרוז הקורא לתפילה ) בזאוויה של הקדוש סידי ולי אללה

מוחמד אל  -אסד מהשיח ' אחמד אל -אסרי לשני

בניו .

58

מטבע הדברים קשה יותר להתחקות אחר מוצאו ומקורו של השיח ' הצופי  .במקפיה של סלים
הוא נזכר בשם אבן עבדאללה אל  -אסדי ( נספח א '  ,שורה

נזכר בשם מותמד אל  -אסר ( נספח ב '  ,שוהה
58

פסק

כיח  -הדין השרעי של צפת

מ 1856 -

( . ) 1273

. ) 16

) 30

ובפסק של קארי עכו

מ 1838 -

הוא

הביוגראף אל  -בוריני מספק רמז ראשון על

מאוחר יותר ,

ב , ) 1291 ( 1874 -

ביקש הבן שמונה כאמאם  ,לקבל

שכר בגין תפקידו בזאוויה  ,והנאאב התיר לו ליטול את שכרו מהווקף של הזאוויה  .על בקשתו זו חזר ונענה שוב
ב . ) 1293 ( 1876-שלושת הפסקים כתוכים על  -גבי גליון אחד  .תודתי לאינג ' כ ' דיכטר על שהעמידי לרשותי.

עדויות בסג ' ל של צפת משלהי המאה הי " ז על צאצאי השיח ' הצופי ראה עוכייד ויאנג  ,מסמכים משפטיים ,

עמ ' , 38 , 36

. 41
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חלק מתוך המסמך על הגניאלוגיה של

שיח ' מוחמד

אל  -אמד

~

מוצאו  :מקורו מן הכפר חמאוא  .הביוגראף אל  -מחבי מוסיף  ,שהכפר הוא במחוז אל  -בקאע ,
ומכאן שמו של בנו  -אחמד בן אסד אל  -בקאעי  .מוחמד אל  -אסד יצא מכפרו לדמשק ולמד

צופיות אצל המדריך מוחמד בן עראק  .משם עבר לצפת והתנחל בדיר אל  -בענה  ,כמתואר לעיל  .יש
תימוכין כיחס למוצאו הגיאוגראפי  .אהד ממקורות המידע ביהם לאחמד אל  -אסרי הוא ' אמאס
אל  -וךלקלה יאל  ? -אם  59ואחד העדים החתומים על פסק הקאיי של עכו מ  1838 -הוא השיח ' חסן
32

"

אל  -בקאעי .
האם השיח ' מוחמד אבן עבדאללה אל  -אסדי הוא מייסד מיסדר משפחתי חדש הנקרא על שמו ,
שם שניתן לו על שום שהצליח לאלף אריה  ,כפי שנמצאנו למדים מן הגירסה העממית ; או שמא
59

אל  -כוריני  ,תראג ' ם אל  -אעיאן  ,א  ,עמ '

; 178

אל  -מחבי  ,תאריח ' ח ' לאצת אל  -את ' ר  ,עמ '

77נ .

הקרש והתנחלות דרווישים בארץ  -ישראל

מתמצה כל תרומתו בהקמת שלוחה של מיסדר דמשקאי קיים בדיר אל  -בענה  ,כפי שבנו אחמד
הקים שלוחה בצפת

הדמשקאי ( מת

?

לכאורה יש רמזים לאפשרות אחרתה זו  .הביוגראף  -היסטוריון אבן כת ' יר

ב ) 1377 / 774 -

מספר על שיח ' מופלא שכינויו היה ' אסד אל  -שאם ' מהכפר יונין

ב 1220 -

שנה לפני הופעתו של סלים הראשון באותו

שליד בעלשכ שנפטר

(  , ) 617כלומר

כ 300 -

אזור  .היתה לו זאוויה ששימשה יעד לעלייה  -לרגל של חסידים צופים  ,שכן יצאו לו מוניטין של
ירא  -שמיים המפליג בפרישות  .השיח ' הזה היה ספרא וסיפא  .נאמר עליו שנטש את הזאוויה שלו

כדי להצטרף לצלאח אל  -דין במלחמותיו נגד הצלבנים ; ש ' לא החמ " ן פשיטה אחת ' ושהיה מסוגל
להטיל מקשתו בליסטראות במשקל של

80

רוטל כל אחת  .הכינוי ' אסד אל  -שאם ' ניתן לו על שום

שהצטין במצבים אכסטאטיים ובחזיונות של גילוי הנסתר ( שחנאל
לחולל נסים  .מסופר עליו  ,כי בעת שהיטהר במימי הנהר ת ' ורנא ] "
הלבן ' נוצרי ועמו פרד עמוס

יין .

ומשאזפאת )  ,כלומר ביכולת
6

ליד דמשק  ,עבר על

' הגשר

לפתע כשלה הבהמה ומשאה נפל  .השיח ' הפסיק את הטהרה

וסייע לנוצרי להעמיס את היין על  -גבי הבהמה  .לא דו בלבד  ,אף ביקש מהקאקי של כרכ שהיה עד -
ראייה למתרחש  ,לסייע לו במלאכה זו  ,לתדהמתו של האחרון  .משהגיע הנוצרי עם מטענו ליינאי

בעקבה  ,ובעקבותיו הקאיי  ,התברר להפתעת הכול שהיין הפך לחומץ  .הנוצרי מיהר לשוב אל

השיח ' הצופי ומייד התאסלם באמצעותו .

ן6

לשני הנסים  ,של ' אסד אל  -שאם ' ושל מוחמד אל  -אסד ,

נלווים מופתים המתייחסים לאסלאמיזאציה  .מאחר שגם מוצא שני השיח ' ים הוא מאותו אזור

גיאוגראפי  -סביבות בעלבכ  -אין זה מן הנמנע שלפנינו מיסדר צופי משפחתי אחד עם
שלוחות בדיר אל  -בענה ובצפת  .אם השערה זו נכונה  ,ייתכן שמעשה הנסים המיוחס לשיח ' מוחמד
אל  -אסד הוא לאמיתו של דבר גלגול מאוחר של מעשה הנסים

שאירע לשיח ' עבדאללה אל  -יוניני .

סיוע עקיף להשערה זו ניתן אולי לקבל משיוכו של שיח ' מוחמד אל  -אסד  -על  -פי הגירסה
העממית  -למיסדר הקאדרי  .גירסה זו נתמכת על  -ידי אילן  -היחס של השיח ' מוחמד אל  -אסד ,

לפיו אבי -זקנו בדרגה שביעית היה עבד אל  -קאדר אל  -ג ' ילאני ( מת

הקאדרי .
ג ' ילאני  .זה
62

שונים .

63

ב , ) 1166 / 561 -

מייסד המסדר

לא זו בלבד  ,יש כאלה המזהים את הקבור במקאם ( קבר קדוש) עם עבד אל  -קאדר אל -
האחרון הפך לקדוש המקובל בכל העולם המוסלמי ויש לו מקאמים רבים במקומות

למיסדר הקאדרי היו מאחזים בסוריה כבר ב  , 1300 -אך הוא לא התבסס בה לפני המאה

הט " ו  ,שעה שהוקמה הזאוויה הראשונה  -הדאודית -

בדמשק .

64

אין במקורות שום רמז לכך ,

שמוחמד אל  -אסד ראה עצמו שייך למיסדר אל  -עראקיה או המדיניה  ,אף כי למד צופיות אצל

מוחמד בן עראק  .אחת מקבוצות המיסדר הקאדרי נקראת ' אל  -אסדיה '  .במקורות יש מידע מסוף

המאה הט " ו על ' אל  -מדרסה אל  -אסדיה ' באחד מרובעי דמשק ועל ח ' אן2אה ( מרכז צופי ) בשם

' אל  -אסדיה ' בדמשק  ,שנבנתה על  -ידי אסד אל  -דין שיר כוה  ,ולי ( נאמן ) המשיח ' ה שלה ,

נג ' ם אל -

דין בן אל  -קרשיה אל  -עבאסי ואחרים  .הלה בנה גם רבאט ( מנזר צופי ) בדמשק  .מקומם של שני

60
61

ביחס לשם הנהר עיין אבן טולון  ,מפאכהת אל  -ח ' לאן  ,א  ,עמ ' , 64

אבו אל  -פדאא

אל  -בדאיה

אל  -תאפי

ואל  -נהאיה ] ;

טרימינגהם  ,המיסדרים הצופיים  ,עמ '

לעיל  ,תצלומי אילן  -היחס והמסמך

62

ראה

63

לצרוס  -יפה  ,רשימות

64

טרימינגהם  ,המיסדרים הצופיים  ,עמ '

;

. 358

אכן כת ' יר  ,אל  -בדאיה ואל  -נהאיה  ,יג  ,ביירות , 19772

. 240

הגיניאלוגי .

טרימינגהם  ,המיסדרים הצופיים  ,עמ '
, 21

עמ ' 94 - 93

[ להלן  :אבן כת ' יר ,

הערה

,5

עמ '

. 43

; 43 , 41

וינטר ,עלי אבן מימון  ,עמ ' . 305

קון

אהרן ליש

אלה אינו ידוע ,

65

וכן לא ידועה מידת הקשר של מוסדות אלה לענייננו ; הנהר ת ' ורא הנזכר לעיל ,

עובר בשכונת אל  -צאלחיה בדמשק  .בקירבת ' הגשר הלבן ' ( שעליו צעד גם סלים ) נמצאת אל -

ח ' אנקאה אל  -גזיה  .אחד הדוברים מטעמה

ב ) 926 ( 1519 -

קשר משפחתי לצופי שלנו  ,שיח ' אסר אל  -בקאעי .

היה אבראהים אל  -בקאעי  .ייתכן  ,שיש לו

66

עדיין נותרה תעלומה שטרם באה על פתרונה  .בווקפיה של סלים מכונה אבן עבדאללה אל -

אסדי ' האריה המפורסם ; ייחוסו האציל הוא באמצעות [ או  :בהיותיך
אמירהם ) ' ( נספח א  ,שורה

. ) 30

מיהו אותו

אמיר ?

בן האמיר שלהם ( אבן

אל  -מחבי מבחין בין ' אל  -בקאע אל  -עזיזי ' ובין

' אל  -בקאע אל  -בעלבכי '  .הראשון  ,לדבריו  ' ,מתייחס אל המלך אל  -עזיז בן הסולטאן צלאח אל  -דין
יוסף בן איוב ,

שמושבו בכרכ ' .

האם מבקש הביוגראף לומר  ,שייחוסו האציל של השיח ' הצופי

67

הוא מחמת קירבת  -דם לצלאח אל  -דין אל  -איובי  ,שקברו נמצא בדמשק

של ' אסד אל  -שאם ' השתרבבו צלאח אל  -דין וכרכ .
במלחמותיו של צאלח אל  -דין וכי הקאיי של כרכ אל  -בקאע

?

68

גם בסיפור עלילותיו

ראינו לעיל  ,שהשיח ' הצופי השתתף
היה עד למעשה הנסים

שלו .

69

עוד

יצוין  ,שאחד העדים החתומים על הווקפיה של סלים הוא ג ' מאל אל  -דין יוסף בן איוב  ,הנושא את
התואר ' פח ' ר אל  -אעיאן ' ; וגם בכך יש  ,לכאורה  ,כדי לחזק את הקשר לצלאח אל  -דין  .פתרונה של
התעלומה נסתייע גם הפעם במקור בלתי  -צפוי  .באילן  -היחס של השיח ' מוחמד אל  -אסד מצוין ,

שאבי זקנו בדרגה רביעית של שיח ' צופי זה הוא ' השיח ' אמירהם '  .ובמסמך הגיניאלוגי צוין ,

שהשם ' אמירהם ' הוא תואר  -לוואי לאחד הצאצאים  ,שאולי נקרא כך כרמז למעמדו הרם ; וייתכן ,

שיש בכך כדי לאמת את ההתייחסות לצלאח אל  -דין אל  -איובי .

70

המנזר הצומי והווקף במכשיר במדיניות הקולוניזאציה והאסלאמיזציה של

האימפריה העות ' מאנית
המנזר הצופי
אין להבין את פשר הווקף של סלים הראשון לטובת שיח ' צופי בעל  -נסים בדיר אל  -בענה  ,אלא על
רקע התפקיד המרכזי שמילאו הדרווישים הצופים הנודדים ומנזריהם במדיניות הקולוניזאציה

והאסלאמיזאציה באזורים נכבשים  ,בייחוד באזורי  -גבול  ,של האימפריה העות ' מאנית  ,ועוד קודם

לכן  -החל במאה הי " א  -עם התפשטות המלג ' וקים מערבה  .הפעילות הצופית היתה משולבת
בצורה הדוקה עם התפשטות האסלאם ותרבותו באנטוליה והיא לא נחלשה גם לאחר התמוטטות
65

שם  ,א  ,נדקס  ,הערך ' אסדיה '  ,עמ '
עמ '

 , 134מס '  , 351עמ '  , 139מס '

. 395

66

אבן טולון  ,מפאכהת אל  -ח ' לאן  ,ב  ,עמ '

67

אל  -מחבי  ,תאריח ' ח ' לאצת אל  -את ' ר  ,עמ '

68

4ן:

; 271

אבן טולון  ,מפאכהת אל  -ח ' לאן  ,א  ,עמ '  ; 32כרד עלי  ,ח ' טט אל  -שאם  ,ו ,

69
70

, 75 , 35

כרך עלי  ,ח ' טט אל  -שאם  ,ו  ,עמ ' . 157
אבן כת ' יר  ,אל  -בדאיה ואל  -נהאיה  ,יג  ,עמ '

. 113 - 112

. 177
. 94 - 93

ראה לעיל  ,תצלום אילן  -היחס  .במסמך הגיניאלוגי המובא לעיל יוחס התואר ' סלטאן ' לעבד אל  -קאדר אל -

ג ' ילאני אך אין לכך קשר ל ' אמירהם '  .הכוונה כאן לסמכות צופית שהונחלה לצאצאיו הנקראים מכאן ואילך
' סיד ' ( שורות

25

השם ' אמירהם ' .

ואילך ) .

תודתי נתונה לעמיתי  ,פרופ ' גדעון גולדנברג  ,שסייע לי בהבהרת המיבנה הלשרני של

הקדש והתנחלות דרווישים באולן  -ישראל

המדינה הסלג ' וקית של רום  .התגבשות המיסדר הצופי במאה הט " ו היתה במקביל לצמיחתה
והתגבשותה של האימפריה

העות ' מאנית .

ן7

הדרווישים המיסטיקונים תרמו לעיצובו ולגיבושו של אסלאם לוחמני  .הם סיפקו השראה

וסנקציה של קדושה ללוחמים הואזים ( לוחמים מלחמת  -הקודש ) בדורות השונים ואף השתתפו
בעצמם

במלחמות .

מסעי  -הצלב .

73

72

יש עדויות על כך  ,שדרווישים מילאו תפקיד פעיל בהגנת האסלאם בתקופת

כשלון מסעי  -הצלב ודחיקת הצלבנים ממאחזיהם האחרונים בארץ  -ישראל הגבירו

בקרב הצופים את הרצון להקים זאוויות בירושלים ובמקומות אחרים  .רצון זה תאם את מדיניות

צלאח אל  -דין  ,אשר ייסד

ב ) 585 ( 1189 -

הארמון של הפטריארכיה הלאטינית

את הח ' אנקאה הצלאחיה בירושלים  ,ופינה לתכלית זו את

שם .

74

במקום האסלאם הליגאליסטי ה ' קר '  ,הציעו המיסטיקונים הצופים התלהבות חסידית מלווה
בפעילות חברתית ענפה  ,שסיפקה בטחון לפרט  .בדרך זו עשו נפשות בקרב נוצריי אנטוליה ואף

בקרב אוכלוסיה לא  -ערבית במרכז -אסיה ובצפון  -אפריקה  .העולמא ( חכמי -דת ) היו אמנם עמוד
השידרה של האדמיניסטראציה העות ' מאנית  ,אך המיסדרים הצופים  ,יותר מאשר המדרסות  ,דאגו
לצרכים הדתיים של האוכלוסיה  .הארגונים הצופיים  ,בניגוד לח ' אנקות ( מרכזים צופיים ) שנוהלו
על  -ידי המדינה  ,השתלבו בתנועות עממיות  ,וכך היה כושר ההישרדות שלהם רב ירתר  .ואמנם ,
לאורך כל ההיסטוריה של האימפריה העות ' מאנית מילאו המיסדרים תפקיד חשוב בחיים הדתיים ,
החברתיים

והפוליטיים .

75

מחקרו החלוצי של ברקן  ,המבוסס על מיפקד הקרקעות והאוכלוסין במאה הט " ז  ,חושף את
התפקיד המכריע שמילאו הדרווישים ומנזריהם בקולוניזאציה העות ' מאנית של אנטוליה

ורומלי .

הם סיפקו גרעיני  -התנחלות  ,שמיזגו עבודת  -כפיים חקלאית עם קנאות דתית  .גרעינים אלה התנחלו
בנקודות חיוניות מבחינה בטחונית  -על צירי  -תנועה אסטראטגיים  ,במעברים  ,בנתיבי  -מסחר ,

בדרכי -שיירות ולאורך גבולות ארוכים  ,בלב אוכלוסיה נוצרית  .המנזרים  ,על מרכיביהם הכלכליים
והפעילות הדתית  -תרבותית שהיו כרוכים בהם  ,קבעו נוכחות עות ' מאנית מוצקה במקומות
ההתנחלות  .את תפקידם של הדרווישים ומנזריהם כחוד החנית של תנועת איכלוס וקולוניזאציה
ניתן להשוות  ,לדעת ברקן  ,לתפקיד הנזירים ומנדריהם בהיסטוריה
71

טרימינגהם  ,המיסדרים הצופיים  ,עמ '

, 24 - 23 , 9

האירופית .

76

. 67

שם  ,עמ ' . 68
על אחת מהן  ' ,אסד אל  -שאם '  ,עמדנו

לעיל  .עדויות נוספות ראה אצל טרימינגהם  ,המיסדרים הצופיים  ,עמ ' . 240

דרורי  ,ארץ  -ישראל בתקופה הממלובית  ,עמ '

; 53

טרימינגהם  ,המיסדרים הצופיים  ,עמ '

17

והמקורות הנזכרים

שם .
טרימינגהם  ,המיסדרים הצופיים  ,עמ '  , 24 - 23ד, 70 - 6

. 232
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~K prila Family

1 . Metin Kunt , ~ The Vakif

[ להלן  :קורט  ,האווקאף של משפחת קפרילי ]  .מחקרו של כרקן שימש לי מקור

השראה חשוב ביותר לניתוח ~
היסטורי  -חברתי של הווקפיה  .תודתי נתונה לעמיתתי ד " ר מרים הקסטר  ,שהיפנתה

את תשומת לכי למאמר

זה .

5ן

אהרן ליש

השלטון העות ' מאני משך את הדרווישים להתנחל בשטחים הכבושים באמצעות פיתויים

שונים  :הענקת קרקעות ( בניית מנזר נחשבה לראיה בדבר מימוש הזכויות
ההתנחלות  ,עיבוד הקרקע וכיו " ב
נמוך

;

פטור ממסים

;

פטור מן החובה לספק לצבא גרעינים במחיר

ומתן חסינות מפני התערבות הפקידות העות ' מאנית בענייני

;

בקרקע ) ;

מימון הוצאות

המנזר .

77

על  -פי גירסה

שנשתמרה בקרב תושבי דיר אל  -אסר  ,העניק סלים את הקרקעות של דיר אל  -בענה הנוצרית לשיח '

מוחמד אל  -אסד ופטר אותו מן המסים הממשלתיים  .כן העניק פטור משירות בצבא העות ' מאני

למתנחלים ביישוב המוסלמי החדש  .לא זו בלבד  ,היישוב נהנה גם ממעמד של עיר -מיקלט
( סקסן ) ;

ופושעים מצאו בו מחסה מתיגרת ידו של

השלטון .

78

נראה  ,שכל הזכיונות האלה הוענקו

על  -ידי הסולטאן על  -מנת לעודד התנחלות מוסלמית ביישוב שאוכלוסייתו הנוצרית פונתה זה

מקרוב .
נוסף על עצם ההתנחלות סיפקו המנזרים  ,בתורת אכסניות ופונדקים  ,שירותים לנוסעים
ולעוברי  -אורח וכן נשאו בנטל הבטחון השוטף של האזור  ,לרבות בטחון הנוסעים בדרכים  .לכמה
שיח ' ים של מנזרים היו חילות  -מצב  ,והם אף השתתפו באופן אישי בפעולות צבאיות ובפעולות

ז ' נדרמיה .

שיטור  .המנזרים דמו למישלטים ולתחנות

79

בדומה לכך  ,גם התנחלות הפקראא  -הקדושים  -בסודאן היתה חלק ממדיניות קולוניזאציה

ואסלאמיזאציה  ,שמשכה אותם להתנחל באזורי  -גבול באמצעות תגמולים

שונים .

80

בקירינאיקה

מוקמו הזאוויות הסנוסיות ( שסייעו להתנחלות הבדווים ) על  -פי שיקולים בטחוניים  ,פוליטיים
וכלכליים  :בנאות  -מדבר  ,על דרכי  -מסחר  ,במרכזי  -שבטים  ,בקירבת בארות  ,על פרשות  -דרכים  ,על
דרך החוף ועל  -גבי אתרים

יוונים  -רומיים .

ן8

הווקף
השלטונות

העות ' מאניים השתמשו במוסד הווקף בהיקף נרחב  ,כפיתוי למשיכתם של דרווישים

להתנחל  ,וזיכו אותם בהנאה מפירות וקפים עשירים  .הווקף תמך לא רק במוסדות בעלי אופי דתי ,

כגון מסגד  ,מדרסה  ,זאוויה וחורבה ( בניין  -קבר)  ,אלא גם במוסדות ובשירותים  ,כגון בנייני  -ציבור ,
כבישים וגשרים  ,שהם כיום בתחום אחריותה של הרשות המוניציפאלית או הממלכתית  .זאת
ועוד

;

הווקף היה גורם חשוב בפעילות הכלכלית  .יש עדויות שנוצרים התאסלמו כדי שיוכלו

ליהנות מן היתרונות הכלכליים והתרבותיים שלו  .אחד מהם היה החסינות מפני הפקעת רכוש על -
ידי הרשות  ,שהיקנתה הסנקציה הדתית של הווקף  .אנשי  -דת שמילאו תפקידים פולחניים במוסדות

 )1ו:

77

ברקן  ,וקף ואיכלוס  ,עמ '  ; 631 - 6211פארוקי ,

78

ראיון עם מוחמד אכו אל  -סעוד אל  -אסרי ביום

79

ברקן  ,וקף ואיכלוס  ,עמ ' , 631 , 6211

80

יש
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בינואר
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 ; 641מותפצ ' יבה  ,הווקף

והמיבנה

במארס

החברתי -כלכלי של הבלקנים .

 the Central and Eastern Sudan ' , Baerתן R . S . O ' Fahey , ' Endowment , Privilege and Estate

SEAMW
81

חאג ' י בקטאש  ,עמ ' . 196 - 195
ועם אבראהים אל  -אמדי ביום

20

. 1984
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 [ Gilbar ) 0להלן  :אופיי  ,וקף

כסודאן ] .

 . 70 - 71 , 78 , 84קק The Sanusi of Cyrenaica , Oxford 1949 ,

פריצ ' רד ,

המנוסי מקירינאיקה ] ; " Islam ,

,

5 -Prichardח8ע2

 [ 2 . 2 .להלן

:

ן  Study ofa Revivalist MovementגZiadeh , San ~siyah : .

 . 114 - 115קק  [ Leiden 1968 ,להלן  :ויאדה  ,סנוסיה ] .

אוונס -

 . 14 .א

הקדש והתנחלות דרווישים בארץ  -ישראל
שנתכלכלו

מל הווקף  -ובבלקן היו אלפי וקפים כאלה  -היו לא רק קולוניזאטורים  ,כי אם גם

מיסיונרים קנאים של האסלאם .
שייכים לטריקות ספציפיות  83 .גם בעניין זה המשיכו העות ' מאנים מסורת של האיובים והממלוכים
לפניהם  .כמה מן המנזרים האלה היו עתירי מקרקעים עם הכנסות גבוהות ביותר  .כך  ,למשל ,

וקפים רבים הוקמו לטובת מנזרים צופיים  ,אך רק מיעוטם היו

82

84

התכה ( מרכז של מיסדר צופי

תורכי )

של חאג ' י כקטאש היה במחצית המאה הט " ז אחד

העשירים ביותר בסנג ' ק של קיךשהיר ( אנטוליה )  ,אף שלא הגיע למימדי הווקפים של הווזירים

.

והסולטאנים בדומה לכך  ,נכסי הווקף של המיסדר הסנוסי בקירינאיקה כללו אלפי הקטארים של

קרקע ועצי  -תמרימי בארות  -מים

וכיו " ב  ,שנתרמו על  -ידי בני השבטים לזאוויות .

ידועה היו בסוף המאה הי " ח נכסי וקף בהיקף של

100 , 000

85

לזאוויה תוניסית

הקטאר  ,שנחשבו לרכוש משותף של

השבט  .לזאוויות אחרות בערי  -חוף בתוניס היו נכסים מסוגים שונים  ,ובכללם בית  -קפה  ,בית -
מרחץ

וזכויות  -דייג .

86

יש עדויות מראשית המאה הט " ז על מודעותם של הסולטאנים העות ' מאנים לחשיבות מוסד

שלטוניים .

הווקף  ,המנזרים והדרווישים כמכשירים

הסולטאן ביאזיד השני  ,אביו של סלים

הראשון  ,חלק כבוד לחאג ' י בקטאש והוסיפו לרשימת הנהנים מן הווקפים שלו  .הוא אף ביקר
אישית בחורבה של הקדוש וכיסה את הכיפה בכיסוי

יקר .

87

אבן טולון מוסר  ,כי בשנת

) 923 ( 1517

יצאה הוראה בדמשק המחייבת למסור דין  -וחשבון כספי על פעולות וקפים לטובת מסגדים ,
מדרסות  ,חורבות וח ' אנקות לשנה שלפניה  .ההוראה עוררה חרדה בקרב מנהלי

הווקפים .

88

מותר

אפוא להניח  ,שהתופעה של ייסוד וקפים לטובת מנזרים היתה נפוצה בדמשק בתקופתו של סלים ,
שכאמור הקים בה בעצמו מגזר ליד קברו של אבן אל  -ערבי וייסד וקף לשם קיום הפולחן

בו .

89

עמדנו לעיל על התפקידים הבטחוניים שהמנזרים הדרווישיים מילאו ועל השיקולים שהדריכו

את מיקומם  .יש עדויות על יצירת וקפים לתכלית מפורשת של בניית מבצר לצורכי בטחון  .כך ,
למשל ,

ב 1612 -

הוקם וקף בקוש  -טוסי

לשם בניית מבצר  ,חיאן וחתנת  -ביניים  ,כדי להבטיח את

דרכם של עולי  -הרגל למכה  .במקרה אחר  ,אחד הווזירים הגדולים לבית קפרילי  ,מן המחצית
השנייה של המאה הי " ז  ,הקים באמצעות וקף מכלול מרשים של מוסדות שונים  ,ובכללם גם מבצר

82

ברקן  ,וקף ואיכלוס  ,עמ '  ; 6411 - 631מותפצ ' יבה  ,הווקף והמיבנה החברתי  -כלכלי של הבלקנים  .הווקפים של בני
משפחת קפרילי  ,ששימשו כווזירים גדולים במחצית השניה של המאה הי " ז  ,מהווים דוגמה לרתימת מוסד

הווקף כשירות המדיניות הממשלתית  .ראה קונט  ,האווקאף של משפחת קפרילי ; פארוקי  ,חאג ' י בקטאש  ,עמ '

. 206 , 193
וקף כתימוכין לסדר

החברתי.

83

בר ,

84

טרימינגהם  ,המיסדרים הצופיים  ,עמ ' ר 1098 - 1099 ; 169 , 18 ,

85

אוונס  -פריצ ' רד  ,הסנוסי מקירינאיקה ,

86
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. 206

87

פארוקי  ,חאג ' י בקטאש  ,עמ '

88

אבן טולון  ,מפאכהת אל  -ח ' לאן  ,ב ,

89

ייסוד וקפים לטובת זאוויוח היא מסורת הנמשכת גם במאה העשרים  .ראה  :בית  -הדין השרעי של יפו  ,סג ' לאת

, 184

וכן עמ '

, 185

עמ ' 65י

7ונ

. 73

ביוני

אל  -חג ' ג '  ,כרך  , 223עמ '

14

1942

( זאוויה נקשבנדית בירושלים ) ; בית  -הדין השרעי של עכו ,

וקפית אל  -שאד ' לי  ,עכו

מ  , ) 1312 ( 1894 -פסק מ 12 -

בדצמבר  ; 1936ווקפית אל  -שאד ' לי  ,תרשיחא  ,תיק מס '

, 12 / 1280

פסק

מ 28 -

מס '

 435מ 23 -

כיולי . 1930

אהק ליש

שנועד להגן על שיירות של סוחרים ועולי רגל מפשיטות

מהכנסותיו את החזקת המבצרים  ,על חילות  -המצב

שבהם .

הבדווים .

הווקף אמור היה לממן

90

בשל חשיבות השירותים הבטחוניים שהמנזרים סיפקו לשלטון העות ' מאני  ,השתנה בהדרגה

מעמדו של שיח ' המנזר  ,שהיה במקורו אוטונומי  ,למישרה במינוי רשמי של המדינה  .הסולטאנים
העות ' מאנים גם ביקשו לחזק את סמכותם של מנהיגים מקומיים  ,שמילאו תפקידים במדיניות

הקולוניזאציה של רומלי  ,באמצעות הנאות מן הווקף  .בקירינאיקה היה מקובל שזאוויות העבירו

חלק מהכנסותיהן לבני המשפחה הסנוסית  ,כדי שאלה ישמשו פטרונים לאותן זאוויות .

ן9

ההתנחלות הצופית המעוגנת בווקף  -וכזו היתה ההתנחלות של שיח ' אל  -אסר בדיר אל  -בענה

 -היתה אפוא חלק ממדיניות שיטתית של השלטון העות ' מאני  ,שנועדה להשיג יעדים מדיניים

ובטחוניים .

גרעיני התנחלות של צובים וצאצאיהם
המדיניות הקולוניזאטורית העות ' מאנית חתרה להקמת יישובים של מתנחלים דרווישים במנזרים ,
שגרעינם היה השיח ' הצופי ומשפחתו  .הכנסות הווקפים שהוקמו לטובת מנזרים נועדו  -לאחר

מימון ההוצאות השוטפות של אחזקת מוסדות המנזר  -לשיח ' ולצאצאיו האגנאטיים הזכריים
עד סוף כל הדורות  .לא בכדי נחשבים מייסדי המנזרים למייסדי היישובים

החדשים .

92

הגרעין המייסד של דיר אל  -אסד הוא השיח ' מוחמד אל  -אסד ומשפחתו  .אילן  -היחס של השיח '
מראה כיצד משתרגים ארבעה ענפים של צאצאים אגנאטיים זכריים מארבעת בניו  :מוחמד מחפון ,
מוחמד

אל  -צפי  ,מוחמד חאפל ומוחמד נעמה .

ביקורי בכפר

ב 1984 -

ב 1957 -

מנו צאצאים אלה

800

' נפש אסדי '  .בעת

היה מספרם  -לפי עדות מוחמד אבו אל  -סעוד אל  -אסדי  -פי שלושה

לערך ממספר זה  ,והם היוו כמחצית מתושבי הכפר ; נוסף על שלוחות של צאצאים שנשלחו לעבר
יישובים אחרים  ,כגון ג ' דידה  ,שפרעם  ,שעב  ,מכר  ,ראם עלי ואף עכו וצפת  .החמולות האחרות
בכפר מוצאן ממשפחות זרות  ,שמצאו בו מיקלט בזמנים שונים ונהנו מחסות משפחת השיח '

הצופי .

93

צאצאיו של שיח ' מוחמד אל  -אסד נהנים עד היום מפירות הווקף ומנהלים אותו  ,ובטענה

שהווקף הוא משפחתי ( ולכן נועדו פירותיו לצאצאים

הזכריים )

מלהתערב בענייניו  ,כפי שהיה בימי השלטון התורכי והבריטי .

ביקשו שהממשלה תימנע

94

בדומה לכך  ,תושבי חאג ' י בקטאש  ,הנקרא על שם מייסד הכפר  ,מתייחסים לאב קדמון משותף ,
שולטים בהנהלת התכה וברכושו  .במאה הט " ז  ,ומאוחר יותר  ,היו למשפחת חאג ' י בקטאש
תרומות ומקורות  -הכנסה אחרים  ,בתנאי שיפתחו זאוויה וישרתו עוברי  -אורח  .תופעות דומות היו
בקוניה שבאנטוליה  ,שגם בה היו ההנהלה והרכוש בידי משפחת

ו

)

המייסד .

95

קפרילי .

90

ברקן  ,וקף ואיכלוס  ,עמ ' 6511

נ9

ברקן  ,וקף ואיכלוס  ,עמ '  ; 6511 , 631 - 11אוונס  -פריצ ' רד  ,המנוסי מקירינאיקק עמ '

92

ברקן  ,וקף ואיכלוס  ,עמ ' . 631 , 6211 , 6011

93

מכתב הנאמן של הווקף אל שר הדתות מיום  26ביוני  , 1957המחלקה המוסלמית במשרד הדתות  ,המ 596 , 3 / 4 /

;

קונס  ,האווקאף של משפחת

מיום  27ביוני  ; 1957ראיון עם מוחמד אבו אל  -סעוד אסדי מיום

~~

לעיל .
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בינואר

: 1984

דד.

ותצלומי אילן  -היחס והמסמך

94

הגיניאלוגי ,
הפסק מ 838 -נ  ,להלן  ,נספח כ ' ; כנען  ,הווקף מימי סלים ; מכתב הנאמן  ,לעיל  ,הערה . 93

95

פאדוקי  ,חאג ' י בקטאש  ,עמ ' , 192 - 191

, 198

. 207

הקדש והתנחלות דרווישים באוץ  -ישראל

מיסדרים ' משפחתיים '  ,המבוססים על שיח ' צופי וצאצאיו  ,הם תופעה מוכרת בעולם המוסלמי .
התופעה מקובלת בעיקר במיסדר הקאדרי  96 ,שעמו נימנה קרוב לוודאי שיח ' מוחמד אל  -אסד .
מיסדרים אלה היוו שלב חשוב בהתפתחות הצופיות המאורגנת והממוסדת  97 .המיסדר הקנוסי הוא
דוגמה מובהקת למיסדר משפחתי  .בעיר  -חוף תוניסית שהוקמה על בסיס של זאוויה משפחתיתי
צאצאיו הזכריים של מייסד הזאוויה היוו כ  90 -אחוו מאוכלוסייתה ב  1916 -וכ  60 -אחוז ב . 1976 -
98

המישרות החשובות במוסדות של המנזר  -הסז :ף ' ה  ,האמאמה והווכאלה ( ניהול ) של נכסי
הווקף

-

עברו באימפריה העות ' מאנית בירושה בתוך משפחות

המייסדים .

גם הזכיונות ,

הפטורים והחסינויות עברו בירושה לצאצאיהם  99 .זו תופעה אוניברסאלית ריש על כך עדויות רבות
מרחבי העולם

המוסלמי .

00ן

מישרת המשיח ' ה בזאוויה של חאג ' י בקטאש עברה בירושה משך

מאות כשנים בקרב צאצאיו  .י0י בזאוויה של שיח ' מוחמד אל  -אסד  ,נוסף על ההנאה מפירות הווקף ,

גם המשיח ' ה  ,האמאמה והווכאלה עוברות בירושה במשפחת המייסד על  -פי תנאי הווקפיה  ,ויש
עדויות שתנאי המקדיש מקוימים כדרך  -כלל הלכה

למעשה .

02ן

גם ביחס לזאוויה בצפת  ,שהיא

שלוחה של הזאוויה הזו  ,יש עדות על העברת מישרות האמאם והקטך ' ן בירושה מאב

לכן .

93ן

בדומה לכך עברה המשיח ' ה במיסדר הסנוסי מאב לבן  .גם הזכויות והחסינויות של הפקואא
בסודאן עברו בירושה

במשפחותיהם .

04י

על  -פי המסורת העממית של תושבי דיר אל  -אסד קבור השיח ' מוחמד אל  -אסד  ,המתנחל

הראשון כדיר אל  -בענה  ,בלב הכפר  .הקבר נמצא בחדר הסמוך לאולם המשמש כזאוויה
במסגד יש סחואב ( שקע בקיר הפונה למכה -

כיוון התפילה ) .

וכמסגד .

בשל המוניטין שיצאו לשיח '

הצופי כבעל נסים אמ "ן  -לב  ,עולים אנשים אל קברו ונוגעים בו ' לשם התברכות '  .מייחסים למקאם
כוחות על  -טבעיים  ,כגון ריפוי מחלות שונות ועקרות והורדת גשמים  .כן נערכים ליד הקבר טקסים
של קיום נדרים ( גם נוצרים משתתפים

בהם )

ותהלוכות הקפה ( טנאף ) מסביב לקבר עם דגלים

ירוקים  ,שעליהם חרותה השסאוה ( הנוסחה בדבר בלעדיות אללה ושליחות מוחמד )  ,בלוויית

נגינה בתופים ומצילתיים  -כל זאת בסגנון צופי 05 .י בעת ביקורי במקום  ,האמאם  ,השיח '
מוצטפא ח ' אלד ערנוס אל  -אסד  ,קרא באמצעים אלקטרוניים את המתפללים לתפילת

מינחה .

במסגד  ,שקירותיו מקושטים בכתובות רבות  ,עסק זקן בלימודי  -דת  .הקבר היה מקושט בשטיחים
צבעוניים ומוקף בדגלים  -נסים מכל צדדיו  .המקום נראה מטופח ושמור

היטב .

אגדות קדושים וקברותיהם מילאו אף הם תפקיד חשוב בתהליכי הקולוניזאציה באימפריה

העות ' מאנית  .המהגרים שהתנחלו בארצות נכר נהנו מהילה של גיבורים עטורי תהילה  ,ובאתר
הקבר של המתנחל הראשון  ,שנהנה ממוניטין של קדוש  ,בנתה המשפחה מנזר  .עד מהרה הפך זה
96

טרימינגהם  ,המיסדרים הצופיים  ,עמ ' . 16 - 15

97

שם  ,עמ '

98

עמ '

שם ,

. 168
118

ואילך

;

בראון  ,וקף וזאוויה

תוניסית .

99

ברקן  ,וקף ואיכלוס  ,עמ ' . 6511

100

טרימינגהם  ,המיסדרים הצופיים  ,למשל  ,עמ ' , 83 , 73 , 71 , 20 , 15

101

פארוקי  ,חאג ' י בקטאש  ,עמ '

. 192
ב' ;

כנען  ,הווקף מימי סלים

; 02

הפסק

103

ראה הפסקים מ , 1856 -
אוונס  -פריצ ' רד  ,המנוסי מקירינאיקה  ,עמ '

104

105

מ , 1838 -

להלן  ,נספח
1874

לצרום  -יפה  ,רשימות.

74 - 173נ .

;

לצרום  -יפה ,

ו  , 1876 -לעיל  ,הערה . 58
, 65

; 85

אופיי  ,וקף כסודאן .

רשימות .

קנו:

אהק ליש

י

.

;

הכניסה למסגד בדיר אל  -אסד

ליישוב  ,שנשא את שמו של האב המייסד  .יש שהחורבה של הקדוש היתה על פרשת  -דרכים חיונית
מבחינה בטחונית או מסחרית  ,והדבר סייע כמובן למדיניות האיכלוס של

השלטון .

06ן

שיח ' מוחמד אל  -אסד שהתנחל בדיר אל  -בענה  ,היה זר  ,שמוצאו מסביבות דמשק  .הנוכריות
היתה אחת מסיבות ההצלחה של המיסטיקונים  ,בבחינת ' אין נביא בעירו '  .הזר אינו מזוהה עם אחר
40
--

המקומיים  ,ובשל כך הוא עשוי ליהנות ביתר קלות מאמון כל הצדדים  .ואמנם טרימינגהם
עלם כך ,
הגירם
עמד
שמייסדי הזאוויות היו בדרך  -כלל זרים  .בדומה לכך כמעט כל השיח ' ים של הזאוויות

הסנוסיות  ,ובראשם הסנוסי הגדול  ,וכן המךאבוטים בקירינאיקה היו זרים מן המערב  .גם הקדוש
106

כרקן  ,וקף ואיכלוס  ,עמ ' 6511 , 631 , 611

;

פארוקי  ,חאג ' י בקטאש  ,עמ '

. 183

הקדש והתנחלות דרווישים בארנן  -ישראל

של הזאוויה בעיר  -חוף תוניסית שנחקרה על  -ידי בראון  ,מוצאו ממרוקו  .ולבסוף גם הפקראא

בסודאן היו בדרך  -כלל זרים שנדדו באזורי

גבול .

07ן

סיכום
תעודות משפטיות עשויות להיות מקור חשוב ביותר למחקר היסטורי  .התעודה שלפנינו שופכת
אור על אחד המנגנונים המרשימים במדיניות האיכלוס והאיסלום של שטחים כבושים באימפריה

העות ' מאנית .

נראה  ,שמדיניות זו יושמה לא רק באנטוליה וברומלי אלא גם בפרובינציות

הערביותי ועל  -כל  -פנים לפחות בארץ  -ישראל  .לאור זאת יש מקום לבדוק מחדש את המקורות ,
ובכללם וקפים של הסולטאנים ושל הפקידות העות ' מאנית הבכירה לטובת זאוויות ושיח ' ים

צופיים 08 .י על רקע מדיניות זו אין זה מפתיע אפוא כלל  ,שסלים נתפנה לייסד וקף

בדיר אל  -בענה .

הוא עשה כן על  -מנת להפכו לדיר אל  -אפד  .לקח נוסף ממחקר זה הואי שיש להתייחס ברצינות
רבה יותר למסורות עממיות ( ובלבד שניתן לעגנן בתעודות

ובמסמכים )

כמקור למחקר

היסטורי .

107

טרימינגהם  ,המיסדרים הצופיים  ,עמ '
וזאוויה תוניסית

108

:

; 168

אווזם  -פריצ ' רד  ,המנוסי מקירינאיקה  ,עמ '

; 83 - 82

בראון  ,וקף

אופיי  ,וקף בסודאן .

הרצון לחזק  -באמצעות וקפים לטובת זאוויות צופיות  -את הנוכחות המוסלמית כמקומות קדושים
לאסלאם באר

-,

ישראל  ,נוכחות שנחלשה בתקופת כיבוש הארץ על  -ידי נושאי  -הצלב  ,בא לידי ביטוי עוד לפני

הכיבוש העות ' מאני  .ראה  ,למשל  ,הווקף של אבו מדין לטובת הזאוויה ברובע המוגרבי בירושלים

, ., Docaments ,sur ce

,
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הקדש והתנחלות דרווישים בארץ  -ישראל

נספח א '
הווקפיה של סלים הראשון לטובת שיח ' מוחמד אל  -אסר
בשם אללה הרחמן והרחום

2

תוכן וקפיה זו הוא [ כדלקמן

]:

הפכו לדבר קדוש ( סרטך

הקדישו  ,הנציחו  ,עצרו (סנשך

) 4

ינתנו כצדקה ( מסדק

) 5

3

),

מ 516 ( 922 -ו )

הפכו לנצחי  ,הקדישו לצורכי

צל אלוהים

ן

ציבור ,

[ עלי אדמות] הנפרש  -בל יחדל

6

להיות בשמירת
המלך האהוב ( אל  -ודוד7

[ מכה

ומדינה ] ,

סולטאן שתי היבשות  ,שליט שני

) -

המחזיק בצווארי העמים

והנוכרים  ,הנלחם מלחמת מצווה למען

הימים 8 ,

משרת שתי הערים הקדושות

אדון הסולטאנים הערבים

9,

אללה 0 ,

]

העורך מלחמת קודש על אויבי דת אללה  ,בעל

המעשים הטובים והצדקות  ,הסולטאן בן הסולטאן ,
המלך המנצח  ,אדוננו הסולטאן סלים ח ' אן ,

ן

י

ירחם נא [ האל ] על אבותיו האצילים וישבע מהם

רצון ,

יחזק אללה את שושלתו
על צאן מרעיתו ויקבע אללה את אושרו לנצח אמן  .בכבוד אדוננו מחמד בבקשו את קרבת ריבונו
( ן ? ' ז2י ] ) 12

האציל וחסדו המקיף ביום שאללה יגמול

לנותני הצדקה ולא יאבד את גמולם של עושי המעשים הטובים .
וזאת [ הנכסים שהוקדשו כוללים
[ אחת ] מנפות מחוז צפת .

את ] כל3

המנזר של כפר אל  -בענה4

]

הנמצא

]

באל  -סאגור 5 ,ן

6ן

מעתיק הווקפיה  ,למעט עדויות הקאדים והעדים שבסופה  ,הוא מוחמד אבו אל  -סעוד אל  -אטדי מדיר אל  -אטד .
בעת פגישתי עמו בכפר ביום

6

למסמכים אחרים שהיו ברשותו

של הווקפיה שנכתב ב -

26

בינואר

ומסר  ,שהעתיקו

ביוני

הנוסחים  .המסמכים הועמדו

1984

הצגתי בפניו את המסמך  .הוא זיהה את כתב  -ידו בהשוותו אותו

1957

( להלן

:

בשלהי

' הנוסח

1949

או ראשית

מ ) ' 1957 -

( וראה לעיל )  .ברשותי העתק נוסף

 950ן

וכותבו טרם זוהה  .יש הבדלים קלים בין שני

לרשותי על  -ידי המחלקה המוסלמית במשרד הדתות ותודתי נתונה על כך  .תלמידי .

עזא טס  ,צילם את המסמכים במומחיות רבה ואני אסיר תודה לו על כך  .תלמידי  ,מוחמד חוראני  ,היה לי לעזר רב
בהתוודעות אל מעתיק הווקפיה והאסאם של המסגר  .תורתי נתונה לו ולמשפח תו על הכנסת האורחים הלבבית .
מתחת לשורה זו מופיעים בנוסח

מ 957 -ן

המלים

:

' השבח לאל הראוי לשבח ' .

' עצר ' את הבעלות בנכס המוקדש  ,כלומר הוציאו מכל טראנסאקציה  .זוהי מלה נרדפת ל ' הקדיש ' ( וקף ) .
השווה סאריסלו  ,וקפיה

מילולית
עמ '

 :נתן

; )9 ( : 5

מסיני  ,אנגלית ,

עמ '

 ; ) 9 ( : 12ערבית  ,עמ '

.)9( : 5

במתנה ללא תמורה בעולם הזה  .הגמול במונחים דתיים  .השווה סארסילו  ,וקפיה מסיני  ,ערבית ,

אפלית ,

עמ ' 12

 . ) 9 ( :על הקשר שבין צדקה לווקף ראה

5 . ( . SEAMWטש ) . . Baer 1 Gilbar

Stillman , ' Waqf and Ideology of :

 Medieval 15180מן  Charitl -להלן  :סטילמן  ,וקף

אחד מתאריו של הסולטאן סלים וסולטאנים אחרים  .עיין ארנולד  ,הח ' ליפות ,

 . /1 .א

וצדקה] .

עמ ' , 161 , 154 , 138 , 135 , 130 , 128

. 203
אחד מתאריו של אללה .
מתאריהם של הסולטאנים העות ' מאניים  .ראה ארנולד  ,הח ' ליפות  ,עמ '

מתאריהם של הסולטאנים העות ' מאניים  .השווה ארנולד  ,השליפות  ,עמ '

והעות ' מאנים

( , ) 1804 - 1260

ירושלים

 , 1981עמ ' 99

[ להלן

:

, 147

 ; 156א '

כהן  ,שלטון הממלוכים והעות ' מאנים ] .

מתאוזהם של הסולטאנים העות ' מאניים  .השווה ארנולד  ,החליפות  ,עמ '

תואר מקובל של סלים  .עיין

המלים

' סלים ' ל ' ח ' אן '

, 161

. 203

כהן ( עורך )  ,שלטת הממלוכים

, 155

. 156

ארנולד  ,הדליפות  ,עמ '  ; 153כהן  ,שלטון הממלוכים והעות ' מאנים  ,עמ '

היתה בתובה המלה ' אל  -אול

כנראה בטעותו  .ביתר פירוט ראה לעיל  .בנוסח

',

מ 1957 -

בנוסח

מ 1957 -

כתוב ' 2ן ' זי ' .

בנוסח

מ 1957 -

מופיעים אחרי המלה ' כל ' המלים

. 99

בין

' הראשון '  ,שנמחקה לאחר שמעתיק הווקפיה הבחין

אין מופיעה המלה ' אל  -אול ' .

ולו
' :

תרבת

חותל ' .

זהו השם המקורי של הכפר הנוצרי בטרם הפך לדיר אל  -אסד המוסלמי  ,וראה

לעיל .

ראה לעיל .

על החלוקה המינהלית של מחוז צפת במאה הרז ראה כהן  ,שלטון הממלוכים והעות ' מאנים  ,עמ ' . 101

אהרן ליש
8

[ הווקפיה נוסדה ] מייד אחרי כיבוש ערי החוף לאחר שאללה הצילו מידי מפלגת השטן  ,אנשי השיתוף

והכפירה .
9

כמבוארה

]7

הנרמז אליו הוא המנזר הנזכר המוקדש

לעיל ,

מקורה ,

על חצרו הפנימית הבלחי

מיבני  -מגורים  ,תאי  -התבודדות ( ס ' לאוי9

] )

תחתונים  ,אמצעיים ועליונים  ,ארווה
בורות  -מים  2 : ,אוצרות  -טבע ( טךאפק22

סד

גדולה בבית  -בד שבו מבצעים מסיק
שרעיות 23וכל מה שסביב המנזר מן הקרקעות הכוללות

יה

זית  ,גפנים וזולתם  [ .הנכסים ] האלה תוחמים את גבולות המנזרת מכל צדדיו  ,כדקלמן

זיתים 20 ,

זאווית אל  -קצעה
12

25

זכויות

),

עצ -
:

מצד דרום

החוצצת בין שניהם [ המנזר ואל  -קצעה ק ובין כפר אל  -בענה המוקדש כווקף

המכר לעיל  ,ומצד מזרח אפיק המים הזורם ויורד מאל  -ג ' לסה אל 26מזרח המעיין אל  -פוקאניה ואל
הכרם האדום אשר

13

בו27

עוברת הדרך המפרידה בין אדמות המנזר ובין אדמות אל  -בענה ; ומצד צפון ההר אשר בו נופחים

פרצי  -רוח אל תוך המערות
14

ומצד מערב לעבר

; 28

ההר הידוע בשם אל  -חמידה [ והוא גובל בח ' רבת חותל הנזכרת לעיל ; מצד מזרח אפיק המים

[ הזורם ]

מצד מערב הדרך המפרידה בין אדמות המנזר ובין אדמות אל  -בענה

מצפון

מבאר אל  -ח ' שב

;

;

הדרך שרבה בה התנועה [ דרך ציבורית] המפרידה בין אדמות ח ' רבת חותל ובין אדמות אל  -בענה
ונחף] 29

.

כל זאת הידוע לאדוננו המקדיש הנזכר לעיל ידיעה שרעית נחשב כדין
15

לווקף

תקף  ,שרעי שיש לכבדו ( מרגלן  ) 30ולהקדש ( 0ב [ ס] ן י

ולצדקה ( צדשה32
17

)

מוחלטת למותר [ אחרון

ביטויי הגנאי לקוחים מן הקוראן  .ראה
18 , 17 : 60

הימים ] ,

מפורש שיש לכבדו ולווקף תמידי ונצחי

) 3

הנשאר לתמיד ,

 ,למשל  ( 19 : 58 ,חזב אל  -שןטאן ) ;  ( 35 : 40 , 22 : 34 , 13 : 31שרב ) :

. 64 : 5

, 68

( עג1אן ) .
מאז . .

18

כך ( אל 9 -ב ? ן ) בנוסח מ  . 1957 -בנוסח הישן כתוב

19

השווה  retreatאצל טרימינגהם  ,המיסדרים הצופיים  ,עמ '
עות ' מאניות  ,עמ '

178

' 4ל -

; 75

כהן  ,גירת ? הפראנציסקאנים ,

עמ ' : 68

הד  ,תעודות

הערה  . 6כאן הכוונה למנזר נוצרי שהפך לנאוויה צופית  .וראה לעיל  ,וכן וינטר  ,רפורמה

בצופיות .
20

למקום קוראים כיום

' מעאצר

חצריה '  .ראה המחלקה המוסלמית במשרד

הדתות  ,המ  3 / 4 /מס '  596מיום  27ביוני

. 1967
21
22

בורות אלה מצויים בכפר עד היום  .עיין ישראלי  ,בקעת בית הכרם  ,עמ '
השווה ערך ' מרסק ' ( דבר שיש בו תועלת או יתרון ) אצל 1863

23

והמקורות המצוינים שם .

 Lexicon . Londonארצח ]  . Lane . Arabic-אי

1 .ן

ולהלן ליין  ,לקסיקון ]  .במהלך הסדר הקרקעות תבעו הנאמנים על הווקף בדיר אל  -אמד להכיר במחצבות
הנמצאות בקרבת מקום כחלק מנכסי הווקף  .וראול לעיל .
23

כגון זכויות מעבר בדרכים  .השווה . . . ' :
 11 Yvפיק ~ Tn ' la

דקה דלם

[

ג ' מיע 0ך ' א אל  -מוצוף פיה לחקוקה מל  ? -אג ' בה נ04קה מן אל  -מאא

קרקף ? ארתיק "

? מלארי מנאמה פי חקוקה

כתאב וקף אל  -קארי עת ' מאן בן אסעד בן אל  -מנג ' א  ,דמשק
אל  -וקף ] ;

עמ '

וסלי  ,שלחט תעודות ,

אצל צלאח אל  -דין אל  -מנגיד ,

עמ '  27שורות 0ז

12 -

24

המלה ' אל  -דןר ' מופיעה רק בנוסח מ . 1957 -

25

אל  -קצעה הוא מקום בקרבת הכפר שזוהה על  -ידי מוחמר אבו אל  -סעוד אל  -אטדי .
מ 1957 -

מופיעה המלה

[ להלן  :אל  -מנגיד  ,כתאב

. ] 11 [297

' אלתי ' במקום

' אלא

כלומר '  . . .מאל  -ג ' לסה הנמצאת מזרחית למעין ' .

26

בנוסח

27

בטעות הועתק ' פיה '  .בנוסח מ -

28

המערות נמצאות על צלע ההר ומשקיפות על הכפר מלמעלה  .נראה  ,שמשבי הרוח החזקים על פי המערות

1957

',

כתוב ' ןי ' .

משמיעים קולות נשיפה ומכאן שם המערות  .ראה הערך

44

, 1949

ילהא

',

טל -

' נפח ' ה '

אצל ליין  ,לקסיקון .

29

כל הקטע שבתוך הסוגריים המרובעים נשמט מנוסח זה  .הוא מופיע בנוסח

30

במובז של הוצאתו אל הפועל  .השווה סארסילו  ,שפיה מסיני  ,ערבית ,
11

. ) 1 (:

בטעות .

31

ה ' סין ' הושמטה כנראה

32

צדקה במובן של וקף  .עיין סטילמן  ,וקף וצדקה .

מ . 1957 -

עמ ' : ) 1 ( : 4 , ) 22 ( : 3 , 1

אנגלית ,

עמ ' , ) 22 ( : 10 , 7

הקדש והתנחלות דרווישים בארץ  -ישראל
16

כשהלילות והימים באים בזה אחר זה חליפות לגד אין סוף ]  .גדף [ הנכס המוקדש ] הזה לא יימכר  ,לא

יינתן במתנה  ,לא יוחזק בבעלות פרטית ולא יירכש בבעלות פרטית  ,לא ימושכן  ,לא יימסר כתמורה
בגין משהו  ,לא
17

יועבר ולא יעבור לבעלות של מישהו מבין הבריות כולן ; יתירה
וקף זה  ,כן יעניק לו

18

מישנה תוקף  ,ובבל שיחלפו

הימים  ,כן יאריך ויחזק [ את תוקפה  ,והוא [ הווקף ] אסור באיסורי אללה הוודאיים ומוגן על  -ידי כוחו
[ של אללה ] הנכת

19

[לווקלי

;

אסור לאף אחד  ,המאמין באללה

העצום וביום הדין והיה-ע שאל ריבונו האציל הוא חוזר [ עם

להמירו [ בנכס אחה  ,לסטות ממנו [ מתנאי
20

מזו  ,ככל

שינקוף הזמן מאז

[ ייסוד ]

ממטרותיו  ,מתנאיו ,

34

להתנגד לווקף זה  ,לשנותו ,

מותה 33 ,

ההקדש] ,

מהיותו בלתי  -ניתן לחזרה

ומתקפות נהווקה הנזכר לעיל .

( ל7ו) 350

המקדיש  ,אדוננו הנזכר לעיל  -יעניק לו אללה את מה שהוא מייחל לו
21

וייעתר לו [ אללה ] ויעשה עמו חסד ויגיע אל אללה וירוחם [ על  -ידי

אללה] -

הקדיש את

המנזר  ,שהוא

הווקף הזה  ,לטובת המסגד והשיח '  .המסגד הנזכר הוא מסגד
22

המנזר שהוקדש לטובתו [ כאמוק לעיל שנבנה לשם הזכרת

[ אללה ] ,

הכולל את המסגד האמור הוא

מסגד המנזר שהוקרש לטובתו [ כאמוק לעיל  ,הבנוי לשם הזכרת
23

( ר ' כר) 36

ריבונו

יתעלה ; לא ישתתף עמו [ בהנאה מפירות הווקף ] שום שותף ולא יחלוק עליו בו [ ביחס לפירות הווקף

שום חולק ולא יפרט [ פירוש

הווקפיה ] שום מפרש ; יתירה

מסולף] [ את

מזו  [ ,הווקף ]

יתמיד ביציבותו

ובהתבססותו האיתנה
24

לנצח נצחים עד אשר יירש אללה את הארץ ואת אשר עליה והוא הטוב שביורשים .

37

המקדיש האמור -
25

ייעתר אללה לגמולו  -היתנה שהפיקוח ( מר ) והניהול

(

שלנה ) בעניין הווקף שלו הזה והצדקה

[ וקף הזו שלו [ יימסרה  ,יחד עם [ מישרת ] האמאמות של המסגד הנזכר לעיל
26

לשיח ' האמאס  ,הליש הגיבור  ,סיד

38

אשר הדורות ומידת אורך הזרועות המפושקות

( ןאע ) 39

מתקנאים

בו [ בשל עוצמתה  ,הלשונות מתכבדות בתיאורו  ,האוזניים מתענגות
27

לשמע עלילותיו  ,הלבבות פוחדים מדרשותיו  ,המבטים הושפלו מחמת יראת כבורו  ,מעשה הנסים

( מךאיה40
28

)

שלו ראוי שייכתב במי  -זהב

יומם ולילה  ,מחנך טירונים צופים ומופת לאלה ההולכים [ בדרך הצופית] ( קדות אל 9 -אלכיזי4
הוא הנכבד שבנכבדי מקורבי אללה

29

מלומד ,

,

4

היחורים

) ;

[ אותה 43מדריך ,

בר  -סמכא  ,המיטיב להבין  ,הלאלם  ,המקיים את תורתו  ,המשפיל עצמו [ לפני

קונה  ,ההוגה

כלומר  ,המאמין בעולם הבא .

שהווה '  [ . . .לא [ [ קל ] אל  -אסאדה בקא ען 1ג ' וז :סא . . .

[ירוטקא . . .

'

אצל אל  -מנגיד  ,כתאב אל  -וקף ,

עמ '  27שורות

ז . 3-
השווה
. 4

"

8

:

rhe Laws 01- Evgaf translated by C . R . Tyser and 1 ( . )[ .

"

10 Posterity 0

 [ Demetriades , Nicosia 19227 ,להלן  :חלמי  ,דיני ה11קף ] .

Omer Hilmi , 1 5 1

"

ד ' ור במשמעות צופית  .ראה הערך ' ד ' בר ' בגלוסרי של טרימינגהם  ,המיסדרים הצופיים  ,עמ ' . 302

"

הביטוי שאול מן הקוראן  .ראה  ,למשל  ,סורה  89 : 21וסורה  . 57 : 28עיין טיבאוף  ,וקף בירח לים  ,עמ '  , 12הערה . 12
' זריף ' או תואר  -בבוד הניתן לשיח ' ים צופיים  .השווה ' ס ! די ' אצל הד  ,מסמכים עות ' מאניים  ,עמ '  , 149הערה . 1
מידת אורך הזרועות הוא ביטוי לעוצמה פיסית .
השווה טרימינגהם  ,המיסדרים

הצופיים  ,עמ ' , 141 , 104 , 26

השווה הד  ,מסמכים עות ' מאניים  ,עמ '

צ "ל

:

' צןן

"

1ןאן [ בלי

המיסדרים הצופיים ,

אל ] -

".

; 149

וש4

. 145

וסלי  ,שלוש תעודות  ,עמ ' . ] 3 [ 290

ןל  :אא '  .וכך כתוב בנוסח

מ . 1957 -

השווה הערך ' [ לי ' בגלוסרי של טרימיעהם ,

עמ ' 313

יודעים את האל ידיעה מיסטית  .עיין הערך ' עארף ' בגלוסרי של טרימינגהם  ,המיסדרים הצופיים  ,עמ ' . 300

אהרן ליש
מילות התפעלות [ מתוך הערצה לאללה ] ( אואה , ) 44היודע את

השיח ' ים הצופים
30

אל  -מלה

, ) 47

( סאךה) 46

והגדול שבהם  ,מאור הדת ( שלס

אבן עבד אללה אל  -אמדי האריה ( אקד ) המפורסם ; ייחוסו האציל הוא באמצעות [ או

בהיותו ] בן האמיר שלהם ( אבן

אמירהם ) 48 ,

:

יועיל אללה לנו ולמוסלמים כולם באמצעות תפילתו

השיח ' הצופי ] 49

[ של
31

אללה 45 ,

הסמכות העליונה של

אמן .

[ ההנאה מפירות הווקף היא ] למשך חייו [ של

השיח ' ]

לעולם כל עוד הוא חי ולתמיד כל עוד הוא

שורד עלי אדמות ולא ישתתף עמו בפיקוח ובניהול ובאמאמות [ של המסגה שום שותף ולא
יחלוק עליו
32

באשר נזכר לעיל שום חולק  .לאחר  -מכן  ,אחריו [ אחרי מותה תעבור [ ההנאה ] לילדיו  ,הזכרים מבלעדי
הנקבות ; לאחר מכן

[ תעבור ההנאה ]

לילדי ילדיו בדומה לכך [ הזכרים מבלעדי

הנקבות] ;

לאחר -

מכן  -לילדיהם ולילדי
33

34

ילדיהם בדומה לכך ; לאחר  -מכן  -לצאצאיהם [ האגנטיים] כך לעולם כל עוד הם חיים וכל עוד
שאאסן ) 50הם שורדים  ,ואם 7כלו כולם והכריתם

המוות עד לאחרון שבהם והתרוקנה הארץ מהם ולא נותרו להם צאצאים אגנטיים ( נקל ,
ך ' ר2ה ) 51

35

עקב ,

יוצאו פירות [ הווקף] האלה

-

כולם ובשלמותם על המנזר ועל המסגד שלמענם הוקדש הווקף  ,ואם  ,ישמרני האל יתעלה  ,לא

יתאפשר להוציא [ את הפירוה ] על המסגד
36

ועל המנזר הנזכרים לעיל  -ייצאו פירות אלה
המתגוררים בעיר הנצורה  -מוגנת ( מחרוסה52

37

כולם לטובת העניים והמסכנים מקרב המוסלמים

)

צפת ; ואם יתאפשר לשוב [ ולהוציא את פירות הווקף על המטרות המקוריות] ישוב [ לתקנו הסדר הזה] .
מצב דברים זה ימשיך כך 55לנצח נצחים  ,עד אשר יירש אללה את הארץ ואת אשר עליה

38

והוא הטוב

שביורשים .

אדוננו המקדיש הנזכר לעיל  ,ייעתר לו אללה  ,היתנה שהפיקוח וענייני הווקף
39

הזה יהיו

[ מסורים] לשיח ' הנזכר

לעיל  .לאחר  -מכן אחויו [ אחרי מותה  - -לצאצאיו  :העדיפות

בעניין זה תינתן למוכשר ביותר [ לניהול

השיח
44

הרכוש ] ( אל  -אחשד פאל  -ארשד ) 54שמבין צאצאיו של

'

במשמעות צופית (ד ' ור

);

או המוצא מיקלט אצל הבורא  ,אף זאת במשמעות צופית  .ראה גם ליין  ,לקסיקון ( העותר

לאללה בדבקות ) .
45

ידיעה

גנוסטית  ,חווייתית  ,בניגוד

לידיעה אינטלקטואלית ( עלם )  .התואר הזה ניתן גם לצופי מחיי אל  -דין בן אל -

ערבי  .עיין ברד עלי  ,חיטט אל  -שאם  ,ב  ,עמ '  . 225השווה קטן

אל 1 -ארפיו ' אצל הד  ,מסמכים עות ' מאניים  ,עמ '

178

' סידי ' .

46

' סאדה ' רבים של

47

הביטוי במשמעות זו מקובל אצל אל  -פאראבי  .תמתי נתונה
תשומת

48

49

לעמיתי  ,פרופ '

מיכאל

שורץ  ,על שהיפכה את

לבי לכך .

על משמעות ייחוס זה ראה לעיל .

השווה  ' :נסע אללה
וקפים ,

עמ ' ; 99 - 98

וברסהה ' -

' יועיל אללה באמצעות ברכתו ' בווקפיה של אבו מדין  .עיין מסניון  ,תעודות על

אבן טולון  ,מפאכהת אל  -ח ' לאן  ,ב ,

עמ ' , 24 - 23

. 33

50

כך בנוסח מ  957 -י  .בנוסח שבידיה כתוב ' ואין ' .

51

' 92ל ' וזר1ה ' הם מונחים נרדפים לילדי הבגים והבנות עד סוף כל הדורות

; ' צקב ' -

ילדי הבנים מבלעדי

הבנות ,

כלומר צאצאים אגנטיים בלבד  .עיין אבו בכר אחמד בן עמרי אל  -שיבאני אל  -מערוף באל  -ח ' צאף  ,כתאב אחכאם

46

אל  -אוקאף  [ ,קהינו
52

' מךרו9ה ' הפך

53

 [ ' :אך ' א

השווה

אל  -חאל פי
54

ו

4ס9ו  ,עמ ' , 94 - 93

. 97

במסמך שלפנינו נראה שהכוונה לצאצאים אגנטיים בלבד .

לשם  -לוואי לעיר גדולה  .השווה סארסילו  ,וקפיה מסיני  ,ערבית ,

אד אמואן אל  -צרף פלא מא מעדיר אל  -זךף

' ל 3כד ' ל' 3
~

אצל סארסילו  ,וקפיה מסיני  ,ערבית " ,

השווה חלמי  ,דיני הווקף  ,סעיף . 298

עמ '  : 1אנגלית  ,עמ '

לזה לאד אל  -צךף

עמ '

; ) 28 ( : 6

אנגלית ",

לזח

. 7-6

[ קדם עלא נ1ךה נ2ן ' רי

עמ ' 15 - 14

. ) 28 ( :

הקדש והתנחלות דרווישים בארץ  -ישראל
40

[ מחמד אל  -אסד ] 55שהווקף הוקדש למענו  :הזכרים וילדיהם מבלעדי (דון ) הנקבות וילדיהן  ,כפי

שהוסבר ובואר לעיל  .ואם הדבר יימצא בלתי  -אפשרי [ ככלות הנהנים ] ( וענדטא אלסטק

' ) 56

בי אז

[ יוצאו פירות הווקף] על המסגד והמנזר
41

[ לפי שיקול דעתו של ] המפקח

[לפי שיקול דעתו של] הקאיי

על העניים והמסכנים
42

57

על שני אלה ; ואם יהיה זה בלתי  -אפשרי  -כי אז [ יוצאו

המקדיש הנזכר היתנה שכל ההכנסות מיבול האדמה

השועי בעיר צפת המכרת

( ארר) 58

הפירות ]

,

יוצאו לטובת המסגד והמנזר הנזכרים

לשם
43

תיקונים ושיפוצים

וכיו " ב  ,ואם

יוותר דבר מזאת [ מן ההכנסות] מן [ לאחת הבנייה ההכרחית  ,יינתנו

כל יום שישה
44

ררהמים מתכת של כסף [ לאמאם ] תמורת קיום האמאמות  ,והעודף שיישאר אחרי ששת הדרהמים
האלה יוצא

45

על תושבי המנזר  -השיח ' וצאצאיו  ,כפי שהוסבר  ,נכתב ובואר לעיל  .כן היתנה המקדיש הזה

46

[ שהכנסות הווקף תוצאנה ] בראש וראשונה על הבנייה [ תיקונים ]  ,כפי שצוין לעיל  .כמו  -כן היתנה שלא

יושכרו [ מקרקעים] לתקופה ארוכה משנה אחת  ,ובלבד שהיה אפשרי
47

להשכיר ושנזקקו לכך ; לא יושכר [ נכס ] ללא שכר ראוי ; לא יושכר לשוכרלעת מצוא

לבעל זרוע
48

;

( מתסוג ' ) 59

ולא

לא ייחתם

חוזה  -שכירות חדש בטרם יסתיים החוזה הראשון  .כן היתנה ביחס למי מבין השיח ' וצאצאיו הנזכרים
שיתגורר במנזר הזה

49

[ שחובה עליו לעסוק ב ] קריאת מה שהיה לאל ידו מהקוראן האציל אחרי בל תפילה מחמש התפילות
ויקדיש

50

את הגמול בגין כך לאדוננו המקדיש ולהוריו  [ 60 .המקדיש ] היתנה שהמגורים במנזר האמור יהיו לשיח

'

ולצאצאיו
51

וכי עליו בכך לירוא את אללה בסתר ובגלוי  .המקדיש השאיר לשיח ' [ ולבל אחד ] מצאצאיו הנזכרים
[ את האופצייה להוצאה

52

ולהכנסה ביחס למגורים בממר האמור  :ישכן את מי שהוא רוצה ויוציא
רוצה .

[ מהמגורים ] את

מי שהוא

] 6

אדוננו
53

המקדיש האמור הוציא את הווקף הזה שלו מבעלותו והפרידו מחייו  .הוא קבעו וקף תקף  ,חוקי בצורה

54

המוסברת והמבוארת לעיל  ,מושלם ( מנגרן

, ) 62

שבוצעה ביחס אליו המסירה והוא מבקש מאללה ,

יתעלה  ,שכל מי שרוצה להפר

55

שם השיח ' מופיע בנוסח מ . 1957 -
מ 1957 -

בחוב

' אלגתה ' ,

שיש לה משמעות ברורה יותר בהקשר שלפנינו .

56

בנוסח

57

בטעות הועתק ' סאלל  -נא1ר '  .צ " ל  ' :פלל  -נא ר ' .

58

בנוסח

כתוב ' טל  -נקף ' .

59

שוכר ' בשעת הפנאי ' ( עיין ערך

מ 957 -ן

,

' ח ' רג ' ןממנג "

אצל ליין  ,לקסיקון ) איננו מספיק רציני ואמין  .כך בנוסח מ . 1957 -

בנוסח שלפנינו הועתק כנראה בטעות ' ממסוה . .
60

השווה
6

:

.

XLVI Part

,

t ,, .

 .ק 983 ( ,ן ) .

and Waqfiyy

)0

61

על ' עשרת התנאים ' ראה לעיל .

62

ערבית ,

:

~

' מושלם ' במובן שפעולתו נשלמה מבחינה משפטית  .השווה
עמ ' ; ) 13 ( : 2

Wagfaccording

amily

Layish , 'The

/) .

אנגלית

עמ ' 9

. ) 13 ( :

' נאג '  ( completed) ' 1אצל

סארסילו  ,וקפיה מסיני ,

47

אהרן ליש
55

וקף זה על  -ידי הפרה  ,או ביטול ( פסאד

ושינוי או שינוי דבר ממנו או על  -ידי גרימת

) 63

מעשה עושק

לתושב המנור האמור

על  -ידי לקית ת דבר ממגורי המנזר  [ -בכל המקרים

האלה ] -

תרבץ עליו קללת אללה  ,המלאכים

56

או

57

לווקף הזה או לחלק ממנו דבר מכל אלה  -יישפט עמו אללה וידון אותו הבורא ביום הדין וביום

והבריות כולן  ,ומי שרוצה

58

הדין ] ;

צימאון הכבדים [ יום

[ לגרום ]

הקוראן הנאצל יהיה ירבו ביום שאללה  ,יתעלה  ,יהיה השופט בין

הבריות  ,ביום
59

שרככם לא יועיל ולא בנים 64אלא מי שבא אל אללה בלב שלם באומרו

:

' אללה יתעלה ' אחרי

' ישמרני האל מן
60

הארור ' :

השטן

' מי שישנה אותה [ את הצוואה ] לאחר ששמע אותה  ,חטאו [ ירבץ] על אלה שישנו

אותה  .אללה שומע
61

יודע ' .

65

התאמת מה שיוחסה לאדוננו המקדיש הנזכר הזוכה למוניטין נעלים שימיו לא חדלו להיות
מאושרים
62

ולילותיו מאירים ( מניךה67

)

- -

[ התאמת ]

באמצעות עדות קבילה סופית ובאמצעות הודאה

מפורשת בכך [ בהקדשה זו ] בלשכתו המכובדת וביצוע
63

צוו המכובד [ נעשה באמצעות ] המסירה

( מילים

)

(

אנסאד[ '] "

) 6

מטל המקרקעים לנאמן ] .

[ ההקדש נערך ] בצורה

תקפה  ,חוקית והוצא לפועל  ,נרשם  ,נשלם בצורה שיש לכבדה ותוקפו  -יאושר
64

על  -ידי אללה יתעלה  [ -הוא] מכוח [ פרוצדורה ] זו  ,בתקפות הווקף  ,בהיותו בלתי  -ניתן

לחזרה ,

בביצועו  ,באישורו  ,בהשלמת פעולתו ובמסירתו .
65

[ ניתן ] כפסק  ,תקף  ,חוקי  ,ממלא אחר הדרישות [ החוקיות המצופות ] ממנו ובהתחשב במה שמחייב

להתחשב בו [ מבחינת תנאי הווקף ; נעשה בצורה ] חוקית ונאמנה .
נרשם בעשרים
66

לחודש ד ' ו אל  -קערה הקדוש מחודשי שנת תשע מאות עשרים ושתים להג ' רה 69של זה אשר יש לו
העוצמה והכבוד .

67

70

אללה הוא הטוב שבעדים .

טור ימני
68

הוצג בפני שטר [ הקדיר] זה ומצאתיו הולם את הנוהג המעוגן בשיפוט הנכון

69

כשמובנו מניח את הדעת והעברתי עליו עט [ חתימתי ] לאות

ס7

רשמו השפל שבעבדי אללה ירומם ויתעלה  ,ממשפחת מחמד  ,מחמד בן עבד אל  -אול

63

השווה ' לא ? מטרק

.

אנגלית עמ '

"

, ) 50 ( : 17

ל1ך אל  -פסאד

בנקי

אישור .

[ לא ע ? אד ' אצל סארסילו  ,וקפיה מסיני  ,ערבית ,

( . ) 51
אל  -מנגיד  ,כתאב אל  -וקף  ,עמ '

ואילך .

64

השווה הקוראן ,

65

הציטטה מתוך הקוראן  . 181 : 2 ,איסור שינוי הצוואה הנזכר בקוראן מיושם כאן ביחס לווקף  .בנוסח מ -

; 88 : 26

33

שורה

2

הציטוט בתוך סוגריים .

48

עמ ' : ) 51 ( , ) 50 ( : 8

66

67
68

השווה ' ח ענדי ' אצל סארסילו  ,נקפיה מסיני  ,ערבית  ,עמ '

~ הנוסח מ  . 1957 -על  -פי הנוסח הקודם
כך על  -פי
השווה זפור ' אצל סארסילו  ,וקפיה

'מ

מוךה

;4

' ( ?)

אנגלית ,
-

מכובדים ( ? ) .

מסיני  ,ערבית ~,עמ '  ; ) 46 ( : 7אנגלית  ,עמ ' 16

בדצמבר . 1516

69

שהוא

70

הכוונה לנביא מוחמד  .השווה עובייד ויאנג  ,מסמכים משפטיים  ,עמ '

17

עמ '

זו .

,6

. 32

. ) 46 ( :

1957

מופיע

הקדש והתנחלות דרווישים בארץ  -ישראל
71

הקאיי

ממשכן הפולחן ( דאר אל  -עבאדה

] 7

)

של דמשק 72המוגנת ( מחמןה

[7

),

ימחל לו אללה על כל

עבירה .
73 72

קאיי

דמשק74

ביחס לביצוע ולהעדת העדים תקף ללא פגם לאחר שהוצג

74

כל מה שיוחס בו [ במסמך

75

בפני ועמדתי על אמיתותו בדרך השכל הישר .

76

ביחס למלך היושן

[ אללה] ,

רשמתיו  ,אני

העני

אחמד השופט הממונה מטעם ( מנלא

( אפקר) 75

) 76

שבבריות

[ השלטון העות ' מאני ] בדמשק

אל  -שאם [ סוריה ] .
השופט הממונה מטעם בדמשק

78 77

אחמד

80 79

זהו השיח ' ג ' מאל אל  -דין יוסף אל  -עדוי יתמיד כבודו

82 81

זהו השיח ' שברכתו טובה  ,שמס אל  -דין מחמד בן המנוח השיח ' צאלח אל  -בכרי

84 83

ועל כך אני מעיד שאתה

[ עשית  ,באמצעות הווקף  ,מעשה של חסד ] לאללה  ,אשר על כן

אני מעיד

מחמד אבו עלי
86 85

פח ' ר אל  -אעיאןיי
ג ' מאל אל  -דין יוסף בן איוב

הסיר78
אחמד עמר אל  -אסטואני

טור שמאלי
68

ועל כך העיד אותי אדוננו

69

יתעלה  ,והעדתי על כך בתאריכו [ של מסמך זה ]

אל  -כרים עמרי איוב

70

עבר

72

ועל בך העיד אותי השופט הממונה [ השופט

73

והעדתי על כך  .עבד אל  -רחמן בן עת ' מאן בן אל  -לחאם

75 74

80

הקאיי

הנזכר לעיל  ,יחזקו אללה

העות ' מאני ] ,

יחזקו אללה

יתעלה ,

ועל כך העידני עליו  ,השופט הממונה  ,יחזקו אללה יתעלה ,

76

והעדתי על כך  .עבד אל  -עזיז בן דסוק בן הלאל79

78

תקף ללא פגם מה שיוחס אלי ביחס אליו [ לווקף]  .אני  ,העני

79

אוהב הבריות  ,י 8מחמד בן מולאנא מצטפא בן מולאנא דואוד [ דאותן

81

בן מולאנא אל  -ג ' מאל הנודע בשם דאוד והקאקי דאז 82בדמשק

71

הכוונה קרוב לוודאי למסגד  .מקובל שבית  -הדין ממוקם במסגד  .המיווה God
הח ' ליפות ,

עמ '

. 161

( אפקר ) 80שבבריות ביחס לאללה ,

] House 0

במכה אצל ארנולד ,

ל ' 4ןת אל  -עבאדה ' יש משמעות רחבה יותר הכוללת גם מנזר ( דיר ) מוסלמי וכן בית  -כנסת

וכנסייה  .עיין ברר עלי  ,ח ' טט אל  -שאם  ,ו  ,עמ ' . 3
72

בנוסח

מ 1957 -

כתוב ' חלב ' במקום ' דמשק '  .זו כנראה

טעות  ,שכן בהמשך

צוין שהווקפיה אושרה על  -ידי המולא

בדמשק .
אל  -בוריני  ,תראג ' ם

אל  -אעיאן ,

א  ,עמ '  ; 179וסלי  ,שלוש תעודות  ,עמ ' , ] 5 [ 257

73

השווה

74

בנוסח

מ 1957 -

75

בנוסח

מ 1957 -

76

הלה פעל לצד הקאדי המקומי  .אני אסיר תודה לעמיתי  ,ד  -ר בוטרוס אבו מנה  ,שהימנה את תשומת לבי לכך .

כתוב ' חלב ' במקום ' דמשק '  .ראה לעיל הערה . 67
כתוב

' אידל

' ( האציל שבברריות ) במקום

השווה עובייד ויאנג  ,מסמכים משפטיים  ,עמ '
77

מילולית

78

השווה הד  ,מסמכים עות ' מאניים  ,עמ '

:

' תהילת

הנכבדיט '  ,תואר

' טיקר ' .

Judge ) 70 , 38 , 37 , 35 , 34

, 149

הערה

.1

בנוסח

מ 1957 -

80

בנוסח

מ 1957 -

כתוב ' 4פ ' 0ר ' ( הנכבד שבבריות ) במקום ' איקר ' .

81

מתאוז אללה .

82

' rNY

. ( Deputy

של כביד  .השווה עיבייד ראנג  ,מסמכים

שם העד הוא  :עבד אל  -עזיז בן סוף גן טלאל .

79

. ] 6 [ 286

במובן של וכשיו '  .ר ' לעיל והערה

22

שם .

משפטיים  ,עמ ' , 32

. 33
קן4ן

אהק ליש
83 82

פח ' ר אל  -אעיאן שומר הסף ( מחדר (

אשיח )

מחמד אאגא
84
86 85

88 87

אבראהים חלבי

פח ר אל  -סאדה" 4

יוסף עלי אל  -בחרי

'

הסיד מצטפא אבו אל  -פא ל
הסיד חסן עבד אל  -עזיז

50

83
84

מילולית

בן

ג ' עמאן

הסיד אחמד אבן אבו עזם
'

מחמד אל  -אסד תושב דיר אל  -אסד מחוז עכו] 85

השווה עובייד ויאנג  ,מסמכים משפטיים  ,עמ '
משפטיים ,

85

שיח ' רג ' ב

~

[ זהו העתק מן הווקפיה של שיח

:

פח ' ר אל  -אעיאן

69 , 36 , 34 , 33

הערה

16

והמקור הנזכר שם .

' תהילת השיח ' ים הצופיים ' ( ראה לעיל  ,הערה  , ) 38תואר של כבוד  .הטווה עובייד ויאנג  ,מסמכים
עמ ' , 32

. 41

המשפט שבסוגריים מרובעים מופיע בנוסח

תאריך ההעתקה -

26

ביוני . 1957

מ 1957 -

בלבד  .נראה שהוא נרשם על  -ידי מעתיק הווקפיה  .לידו מצוין

הקדש והתנחלות דרווישים בארץ  -ישראל

נספח ב
פסק  -הדין של קאיי עכו מ 1254 -

העניין [ המשפטי ] הוא כפי שגזבר בו

1
2

( ) 1838

[ נערך] בפני העני מלפניו מ2ל

השבח לאל הראוי להודיה

]

אללה ] יתעלה ,

הסיד קאסם עראבי

קאיי
( מקרויה

[ העיק המוגנת

3

הופיעו למושב השרעי המקודש לאללה המכובד כל אחד
אחמד עטאף  ,השיח ' עבדאללה
[ טענו ]

6

הנובחי ( חאלז

[עפ :

שנסלח לו

4

5

) 3

(

מחשה

ע ? ק4

)

)

[ מאלה ] ; השיח ' עמר

אל  -גידיה [ ? ]  ,השיח ' מחמד

)2

עכו השמורה

אל  -אסרי  ,השיח

'

אל  -טה והשיח ' מחמד אבראהים  .הם

בשם עצמם

וכבאי  -כוח חוקיים של בני דודם האגנטיים ברצונם  .הם טענו כנגד כמה מבני דודם והם השיח ' חסין
אל  -יאמין  ,השיח ' אחמד

הדאיה  ,השיח ' עלי

אל  -צפי  ,חסן

אל  -ח ' ליל  ,אבראהים אל  -ח ' ליל וקאסם

אסעד
7

הנוכחים עמם במושב השרעי באומרם בכתב תביעתם כנגדם ובהצביעם לעברם  ' :אתם מניחים ידכם
[ מסיגים גבול ] על האדמות ועצי הזית של הווקף ועצי הזית המוקדשים

8

לטובת צאצאי השיח ' מחמד אל  -אמד  ,יקדש אללה את סודו היקר [ של הקדוש ]  [ ,והמוקדשים] נוסף על
כך לטובתנו ולטובת שאר בני דודכם  [ ,ואתם ] מפירים בכך ובהנחת ידכם] את תנאי המקדיש  ,ואנחנו
דורשים לנהוג על פי מה שהמקדיש הורה בכתב במפורש

9

מאחר שזה הדבר המחייב מבחינה שרעית על מנת שכל בעל זכות

ובעקבות דרישתם נתבקש [ על ידי

הקאיי

]

[הנאה בווקף] יקבל את זכותו ' .

שטר הווקף על מנת שייראה מהו הווקף והתנאים אשר

היתנה המקדיש .
סו

שטר הווקף הוצג וכן גם הראיות שבידיהם ולאחר עיון בתוכן הראיות ובשטר

הווקף  [ ,שמיעת ]

הודאותיהם כולם באשר לווקף ולתנאיו ואישורם
11

כולם במה שיש בו

[ בווקף ]

-

נמצאו ( וג ' דאהי

)

הראיות חסרות תועלת לעניין תנאי המקדיש

משום שהן מבוססות שלא על יסוד שרזיי  .ונמצא בין תנאי הווקף  ,לאחר הזברת
12

שפירות אדמות הווקף ועצי הפרי שלו שייאספו בידי המנהל יוצאו בראש וראשונה לתיקוני המסגד
הנמצא בדיר אל  -בענה ומה שיוותר [ מן הפירות ] ייועד כצדקה לטובת השיח

13

גבולותיו ,

'

מחמד אל  -אסד כל עוד הוא חי  .לאחר מכן  ,אחריו [ אחרי מותה  - -לטובת צאצאיו ( דיתה )  ,הזכרים
מבלעדי הנקבות  ,ועל פי התנאי שלו יחולקו [ פירות הווקף לפי מספר הראשים ( ? לא עךד
של הצאצאים על בסיס של שוויון ביניהם ( בססב אל  -ס

14

[ בשטר

ההקדש ] :

"

ה) ,

ראוה )

וזאת משום [ שהמקדיש ] לא אמר

' השכבה העליונה חוצצת בפני התחתונה ' ( אל  -טבלה אל  -לקא תחג ' ב

"

אל  -ספלא ) 6

ונמצא [ לכן ] שהפרקטיקה שהם נוהגים על פיה מזמן קדום מנוגדת לתנאי המקדיש השקול להוראה
כתובה של המחוקק השרעי ( נץ

אל  -שארע )

וזאת על פי הודאתם .

השווה סאריסלו  ,וקפיה מסיני  ,אפלית  ,עמ '  ; 6ערבית  ,עמ '

השווה הווקפיה שבנספח
השווה

א '  ,צד

ימין  ,שורה

71

.1

ומראה המקום בהערה . 73

שם  ,שורה  36והע ' . 52

השווה שם  ,צד ימין  ,שורה  ( 71גפך

על חלוקת ההנאה ' לפי

לד טללה

גולגולת ' ראה

עלא כל מדציה ) .

לעיל  ,והמקורות הנזכרים בהערה . 15

51

אהרן ליש
15

ובנסיבות אלה של העניין הודיע להם אדוננו השופט השרעי שהפרקטיקה תהיה בהתאם לתנאי שלו
והוא שהמנהל ירשום את כל אדמות הווקף בפנקס ויחכיר את האדמות

16

למי שרוצה לחכור אותן על פי ערכן והפירות של ההכנסה יוצאו בראש וראשונה לתיקוני המסגד

והנותר מן ההכנסה יחולק לפי מספר הראשים של צאצאי השיח ' מחמד אל  -אסד בהתאם
17

לתנאי המקדיש .
ניתן כהודעה תקפה ללא פגם שיש לכבדה ונרשם  .ואשר לעצי הזית אשר באחזקתם ושהם אינם
מודים בכך שהם וקף

18

;

יתרה מזו  ,הם מניחים את ידם עליהם

;

[ ולנוכח ] סרובם מזמן קדום

ללא חולק [ שעצי הזיה ] יישארו באחזקתם  ,בהניחם שהנחת יד היא ההוכחה החזקה ביותר ביחס

לבעלות  ,הרי שהוא

[ הקאיי

]

מחייב אותם לשלם את דמי החכירה של הקרקע הנטועה בעצי זית

מאחר שהודו
19

שהיא וקף  .אחד המנהלים על הווקף  -השיח ' אחמד הדאיה  -לא ציית לפסק השרעי ורצה
להמשיך בנוהג של הפרת תנאי

20

המקדיש והוכח כנגדו  ,באמצעות הוכחה שרעית  ,שהוא ביקש לחסר חלקת קרקע מאדמות המקדיש

:

בטענו שהיא שלו ומאחר שהוכחה בגידתו ( ח ' אנה ) 7ושלא פעל
21

על פי תנאי המקדיש על פי שטר ההקדש המכיר בהכללתו [ של תנאי כזה  -פוטרן  .והואיל ותכונת

המוכשר ביותר ( ארשד  :ה ) מבץ הצאצאים 5נתקיימה בשיח ' אחמד עסאף בן אחד
22

המנהלים  ,השיח ' צאלח עסאף  ,ובשל אי יכולתו [ של האחרון ] לדאוג לאינטרסים של הווקף  [ ,ומאחה
שבנו  ,השיח ' אחמד עסאף  ,הוכיח בצורה השרעית ושהוא ניחון בתכונת ] המוכשר ביותר  ,מינה
אותו אדוננו השופט השרעי

23

כמנהל על הווקף האמור לצד אביו והודיעו שעליו לדבוק במילוי תפקידו על פי תנאי המקדיש ובכל
מה שהוא המועיל ביותר

24

לווקף  .ניתן

כהודעה תקפה

שרעית ,

שיש לכבדה  ,כשהיא ממלאת אחר התנאים השרעיים .
נרשם בראש חודש שעבאן המפואר שנת אלף מאתים המישים וארבע ןלהג ' רה ] .

25

26

השיח ' חסן אל  -בקאעי

השיח ' סיד אחמד עבד אל  -נבי

הסיד עבדאללה אפנדי אבו אל  -הדא

החאג ' אבראהים אל  -נמר נור

[ ן]

מצטפא אפנדי נוראללה

הסיד יחיא אל  -צפי

חסן אפנדי אבו אל  -הדא

הלבלר [ של מסמך זה ] עלי סלימאן

52
7

9

' בגירה ' במובן של מעילה בתפקידו כמנהל הווקף .

8

השווה הווקפיה שבנספח א '  ,שורות

9

שהיא

7838

לספירה הנוצרית .

40 - 38

והמקור שבהערה

54

תכניות ציוניות לרכישת קרקעות בלבנון
בתחילת המאה העשרים
יוסף כץ

בשנת

1908

הוצעה למכירה האחוזה ג ' רמק  ,כ  4 -ק " מ צפונית  -מזרחית לנבטיה

וכ 13 -

למטולה  .בעל האחוזה היה עשיר נוצרי תושב ביירות  ,שבבעלותו קרקעות רנות

ק " מ צפונית

בדרום  -לכנון .

השטח היה בעל פוטנציאל חקלאי גבוה  -התאים לגידולים שונים והושקה על  -ידי מעיינות

אחדים  .י
לשכת המודיעין של ' חובבי  -ציון ' ( ' הוועד האודסאי ' ) שישבה בביירות  ,גילתה התעניינות רבה
ברכישת השטח  .אותו זמן תרו חברי הלשכה אחר קרקעות המוצעות למכירה בסביבות

צידון .

ראשי הלשכה ראו בהצעה הנ " ל פתח לתקיעת יתד יהודית בשטחי ארץ  -ישראל שבלבנון ,

2

שבעקבותיה ניתן יהיה להרחיב את הרכישות שם  ,להקים מושכות יהודיות ועל  -ידי כך ליצור
מאחז של ממש בתחומי האוטונומיה הלבנונית  .לכך ייחסו ראשי הלשכה חשיבות

להלן נביא קטעים מדברי ראשי לשכת המודיעין בביירות  ,מ ' אסושקין

החשיבות והיתרונות שברכישת השטח

..

רבה .

3

וב ' שליחובר  ,בדבר

המוצע :

 .אחוזה זו שאנו דנים עליה הנה באמת אבל  -טובה  ,חטיבה בפני עצמה  ,לא רק בזה

שהנה נמצאת בלבנון  ,כלומר בזה הנוף שיש לו אבטונומיה אף על פי שהנה בארץ

טורקיה .

פה תהיה לנו בארץ אבותינו עמדה אחת מבוססה על יסוד בטוח בחוקות

העמים ( הדגשה במקור ) וממגדל הצופה הזה  ,מראש הלבנון נתחיל בכבוש של שורה
שלמה של עמדות אחרות ונפרוש את ממשלחינו על ידי רשת של מושכות בכל הגליל

ההוא  ,בגליל הלבנון וההרמון  .מה מצודדים הם את נפשנו שני השמות האלה

!

באחוזה

זו נפגשו זכרונות קדומים  ,חבל אדמה מקסים ולוקח נפש שהיה למלה בפי חוזינו

1

מכתב מ '

אסושקין מלשכת המודיעין של ' חובבי  -ציון ' בביירות אל וולפסוןי נשיא ההסתדרות הציונית  ,מיום ד '

באייר תרס " ח  ,אצ " מ ,
2

22 / 647

מהתכתובת עולה  ,כי חברי לשכת המודיעין בביירות ראו בסביכות צידון את גבולה הצפון  -מערבי של ארץ -

ישראל .
3

ראה

לעיל  ,הערה

1

וכן מכתם כ ' שליחובר מלשכת המודיעין שבכיירוח אל ' הוועד האודסאי ' מיום כ ' ניסן

תרס " ח  ,אצ " מ ~424 / 51 / 2 ,

ו) 5

יוסף כץ

ומשוררינו הקדומים מצד אחד  ,ובסיס חזק  ,קרקע איתן שאינו מוכן להמוט מתחת רגלינו

מצד השני  .מצעירה היא האחוזה קטן הוא הצעד אבל לזה הנהו בטוח ונאמן  .מחיר גדול
עלינו לשלם בעדה
תהיה זאת

( 600 , 000

הארץ . . .

פרנק ) אבל לזה בטוחים אנו כי אם נשלם פעם אחת  -לנו

אחוזה זו שייכת לממשלה בלבנון  ,כלומר לאבטונומיה ואין פה כל

אכני המכשול הנמצאים על דרכנו בהאחזנו בארץ אבותינו אף על פי שגם היא נמצאת
בארץ

ישראל .

4

 . 1אין פה כל קושי בהשגת קושנים ורישיון לבנין בתים . 2
על שמותיהם
בערך

5

500 - 400

.3

יכולים לקנות אנשים פרטיים

והעיקר כי לא צריכים לשלם פה את העשור יש רק תשלום הוורקו

פר ' לשנה  . . . .צריכים אנו להעיר כי ריבוי המים מצד אחד וזה שהאחוזה

נמצאת בלבנון במקלט בטוח בחוקות העמים מצד שני  ,הם מעלות כאלה המכסים גם על

היוקר וגם על הסכום הגדול הנדרש בשביל קניתה . . .

אדוני הארץ הוא איש נכבד בלבנון

ועל ידו נוכל לרכוש עוד נחלאות בסביכות דזרמק ומתולה  .אין לך אדם שאין לו שעה
ועכשיו שבאה השעה להאחז בארץ ( כל הנחלה שיכת לארץ  -ישראל )  ,עוון יהיה מצידנו
אם

נחמיצנה .

כל מה שיש מכוהנו  ,צריכים אנו לאסוף בכדי להוציא הקניה

לפועל .

נתחזק נא כעד ארצנו ואל נשליך מידנו אוצר זה  ,מרגלית טובה כזו  ,שתוכל להיות לנו
למפתח לעמדה חזקה בנופי הלבנון היקרים כל כך

לנו . . .

6

ראשי לשכת המודיעין בביירות פנו בדבר ההצעה הן ל ' וועד האודסאי ' והן לנשיא ההסתדרות
הציונית  ,דוד וולפסון  ,ובקשו מהם לממן את רכישת הקרקע  ,שמחירה הגיע

לכ 600 -

אלף

פרנק .

7

פרטים נוספים על ההצעות אינם ידועים  .יש להניח  ,כי הן נדחו בגלל האמצעים הדלים שעמדו
לרשות שני המוסדות באותו זמן  ,שלא איפשרו להם אף לבצע רכישות קרקע במקומות מרכזיים

יותר בארץ  -ישראל .

4

ראה לעיל  ,הערה

5

בשנים

.2

 ( 1908 - 1907עד

למהפכת התורכים הצעירים ביולי

 ) 1908כמעט

שלא ניתן היה לרכוש קרקעות ביהודה

ובגליל על  -ידי יהודים  ,כולל נתינים עות ' מאנים  .ראה  :א ' לוי  ' ,העליה היהודית לארץ  -ישראל לפי המסמכים של
עלי אכרם ,

תצרף ירושלים  , ' 1908 - 1906 ,קתדרה  ( 12 ,תמוז תשל " ט )  ,עמ '  , 173וכן עיין מכתבו של דיזנגוף אל

מיום  29בספטמבר  , 1907אצ " מ  , ] 1 / 53 ,בו היה כתוב  ,בין השאר  . . . ' :הזמן הנוכחי הוא מאוד בלתי
יארבורג ~
אוהד בשביל קניות של אדמות בפלסטינא  .פקודות פורמליות הגיעו מקונסטנטינופול שאוסרות העברה בשם של

54

יהודי אפילו עות ' מאני  . ' . . .על רקע מצב זה נקל להבין את היתרון שברכישת קרקעות באוטונומיה
6
7

לעיל  ,הערות  1ו . 3 -
ראה לעיל  ,הערה . 3

הלבנונית .
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,

ק

8

י

ס )  -עם

-

ש א
יתוכח

והסורח מבגוד הרחה החכם באשי כטוהר  -ר

שכשח

ק הרשלם

.

בבית

חץ למשפל

י

44

 4ש
*

הכנטה

למשה פראנקו

ועדתך

הטיוהסת לרב

,

שץ ונדולי הרבנים

,

ו'

' וחנן

גתי הננווה  ,ובתי הטרח4וח  ,בשלוטה של מלכות  ,ממשלח עותמ  .אניה דכאונה

כאי ונכל

יריה .

3עד

הצלחהה במלחמתה הנדושה  ,טלפנת החפש והשויון  ,ובעד המלחת כלכנו האדיר הרחמן והחסיד

מחמר רשאד

ושלמאן

שנשא טלטתו

י ח.

מובחרי תהלים :

כ:

"

ייים הייי

א5ן .

כ א  .כ"ז  .ל" ה  .פ ג  .וקמ ר.
"

אנא ת  4רחום וחנון שומע תפלה

"

"

ו

אנחנו עבדיך בית ישראל השוכנים בחצרות קדשך  ,הננו באים ישפיד שיחה  - ,רנה
ותפלה לפני היכל קדשך  ,בעד אשר והצלחת צבאות האומה העותמנית הנאורה העוסרת כעת
במערבות המיחסה  5 %אויבי הממלכ ה

.

ה אלר ,י הצבאות
במתי מאי
חשי
ארץ  ,ותהי לאור עמים רבים  ,האר פניך אליה בעת ובעונה
הזאת  ,ששלחה את מבחר נרודיה וחלוציה אל מלחמת מצוה  ,מלחמת הצדק והיושר בעד שויון
זכיות האדה כי ברכה בה רוח נדיבה הסמכה רוח רעת ויראת ה  /הצדק אזור מתניה והאמת
והיושר אזור חלציה ו אהבה כל ארם מפעמת תסיר ב5ב הממלכה העותמניח האדירה והנאורה
 Q1שוים לנגד עיניה  ,וכל הנבו  -א בצלם חונן ליהנוח מכל הזכיות  ,שזכתה
יריות וכל בני 'pt
את כל החוסים בצלה  ,רוח החמרה והחנינה מרחפת על פני כל אויר ארצה  ,ורוח החפש האצולה
מאה מלכט הו דול הרחמן החמיר והעניו

ומשלם בחית באומה העותמנית הנאויה  ,להככיבה על

'

.

.

"

פ

שלאן

מחמך רשאך

'ר " ה

ט

.

זה ,

נתונה לכל העמים המכוכים בגוברתו  ,שבתוכם גם עמך בית ישראל אהה ה ' היודע כל
ומכיר את פהר נפשו הזכה ונפש שריו ויועציו ,
שלום לארץ ,ולחיות בש15ה עם העמים והממלכות אשר סביבותיו חוקם נא בעת הזאת  ,אמצם
לרר לפניהם גויים  ,נטלם ונשאם כימי עולם  ,להצמיח ישועות בקרב הארץ

אשר רק לנ 2פמ ישורו  ,ושכל מנמתם לשים

"

.

.

י

השקיפה ממעון קרשך מן השמים  ,וברך את האומה העותמנית הדגולה
ר14 4יקט נמלדץמה
מרבבזת  .וצוה את מלאכיך לשמור את צבאה הטחרף נפשו בעד חננת
המולדת היקרה  ,ובער שויון זככת האדם  ,כי באלה חפצת  ,ככתוב בתורתך :

י

הורה אחת ומשפט אחר יהיה לכם ולגר הגר אתכם .

 anlanבירושלם עיר הקרש החזסה תחת ממטלת עותמניה הרחמניה  ,הלבש נא
אנא ה
את צבאותיה רוח עצה ונכורה  ,היה זרועם לבקרים אף ישועתנו בעת צרה  ,אזרם
חיל בפלחמו 4הכרע קטיהם תחתם  ,כל כלי יוצר עליהם לא יצליח  ,וכל לשון תקום אתם למשפט

תרשיש יבכל אשר יפנו ישכילו ויצליפו  ,הנחילם כבוד והדר כיאות לעם נלחם מרחמת
השיבם אר ארצם בנזר הנצחון  ,והושיבם בטח על אדמתם הברוכה  ,וידעו כל יושבי תבל כי אהה
ה תשיב מלאכים לכסא  ,זלף תכרע בל ברף  ,זלף לבדך הישועה !

הצדק ,

14ט 1רד אקוטי השקום י

עור נוי אל עי ודג וינלה כבוד

הערה רוח ממרום  ,ותן שלים בארץ

,

תן שלום במלכות  ,כחפץ

סמכנו הרחמן מגאך השחום  ,השב החרב אל נדנה  ,וכא ישא
מלכותף על בל הארץ  ,כרכחיב והי ה ' לסלף על בל הארץ אסן

.

הטתן תשועה למלכים וכו'.
__

4

ג4מ4נם=

4

ח -40עו)= --טט::ם=

ם-

=,

ה=טכם====:

ק

%

תמורות בהנהגה היהודית בירושלים
בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה

צבי

שישני

מבוא
לכל אורך תקופת מלחמת  -העולם הראשונה היתה ירושלים עיר  -עורף מרכזית מאחורי קו  -החזיתי

בתחילה לתורכים ולגרמנים ולבסוף  -לבריטים  .לכן נחסכו ממנה כמעט לחלוטין ההרס והסבל

הכרוכים בלחימה חזיתית  .אך ההשפעות העקיפות של המלחמה הממושכת גרמו בה  ,ובכל ארץ -
ישראל  ,למשבר כלכלי ודמוגראפי חמור  ,בלמו את תנופת התפתחותה  ,הסבו נזקים רבים בתחומים
שונים  ,גרמו לשינויים ניכרים באוכלוסייתה  ,במבנה התעסוקה בה ובהרנב הנהגתה  .נראה  ,כי יותר

מכל הקהילות בירושלים סבלה מן המשבר הקהילה היהודית  ,ומצד שני  -היא שהתארגנה
בצורה היעילה ביותר להקלת הסבל ולהפחתת הנזקים שגרם משבר מלחמת  -העולם הראשונה

בעיר .
מאמר זה סוקר את השתלשלות הקמתם וקווי  -פעולתם של הגופים השונים שפעלו להקלת
המשבר  ,שקמו מקרב יהודי ירושלים  ,ואת הנסיונות לגבש הנהגה כוללת לקהילה היהודית בעיר

שנעשו בתקופת מלחמת  -העולם

הראשונה .

מובנה הקהילה היהודית בירושלים עם המשבר
המאפיין העיקרי של מיבנה הקהילה היהודית היה הפיצול הרב והחלוקה למחנות מפורדים
ובלחי  -מתואמים

בפעולתם .

' היישוב הישן ' היה מפוצל למספר רב של ' כוללים ' ( אצל האשכנזים ) ו ' ועדי עדה ' ( אצל עדות
המזרח )  ,אשר עמלו לגייס כספים לתמיכה בחבריהם  ,ומצד שני לאפשר להם  ,אף לכפות עליהם ,

אורח  -חיים מסוים שנתקדש בעיניהם .
ובניהול מגעים עם השלטונות  .לשם כך
ן

*

אך כוחם של אלה היה דל נוכח משימות רחבות  -היקף
נתקיימו בקהילה שתי ' מסגרות  -על '

מאמר זה מבוסס על פרק מתוך ' משבר מלחמת העולם הראשונה והשפעתו על המערך העירוני של ירושלים ועל
הישוב היהודי בה '  ,חיבור לשם קבלת התואר מוסמך בהדרכת פרופ ' י ' בן  -אריה ופרופ ' ש ' רייכמן ,

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשמ " א

[ להלן  :שילוני  ,משבר] .

המאמר בודק את תהליך ההתארגנות של

התושבים ולא את עבודת הסיוע עצמה בירושלים  ,נושא בו אני מקווה לדון במקום
1

:

אחר .

אין מעניינו של המאמר להיכנס לעומק הסוגיה של הגדרת ' יישוב ישן ' או ' חדש ' ומאפייניהם  .הכוונה כאן

לחלוקה גסה ביותר  ,על  -פי הדימוי המקובל  .להרחבת הדיון ראה  :י ' ברטל  " ' ,יישוב ישן " ו " יישוב חדש " הדימוי
והמציאות '  ,קתדרה  ( 2 ,חשוון תשל " ז )  ,עמ '
( ) 1914 - 1882

יאש

ובעיני ההיסטוריוגרפיה ' ,

תפילה שחיבר הרב

; 19 - 3

6 tOW

"

קניאל  ' ,המונחים " יישוב ישן " ו " יישוכ חדש " בעיני הדור

( טבת

תשל " ח )  ,עמ '

הראשי  ,הרב משה פראנקו  ,למען נצחון

. 19 - 3

המדינה העות ' מאנית

במלחמה _

ק ע2
~

צבי פילוני

ועד העדה הספרדית
גוף זה  ,לאחר שנפרדו ממנו בהדריה במשך המחצית השנייה של המאה הי " ט וראשית המאה הכ '
רוב עדות המזרח השונות  ,שהתארגנו במסגרות לעצמן  ,נותר בידיו למעשה רק הטיפול בענייני
העדה הספרדית  .יחד עם זאת נשמר בידיו כוח  -השפעה ניכר גם בעניינים הנוגעים לכלל הקהילה

היהודית  ,שכן הוא העמיד מתוכו  ,על  -פי החוק ( ובאישור השלטונות )  ,את החכם באשי  -ראש

ה ' מילת ' ( קהילה אתנית  -דתית מוכרת

ומאורגנת )

היהודי  .החכם באשי היה נציגה הרשמי של

הקהילה היהודית כולה כלפי השלטונות  ,וכתוקף זאת גם הממונה על מירשם התושבים  ,גביית

המסים והעברתם  ,ושמירת הסדר והחוק  .לצרכים אלה הוענקו לו סמכויות נרחבות של מינהל ,
שיטור וענישה  .כמו  -כן הקלה הנתינות העות ' מאנית  ,שבה החזיקו רוב בני העדה הספרדית ( ועדות

המזרח האחרות )  ,וגם ידיעת ' שפות המדינה '  -ערבית ותורכית  ,על מגעו ומשאו של הוועד עם
השלטונות  .בזכות עובדות אלה נטו עדות המזרח הקטנות להתחבר תחת כנפי הוועד בכל העניינים
הדורשים איחוד הכוחות וייצוג כלפי השלטונות  .בנוסף לכך  ,נתן הוועד את חסותו ותמיכתו
למוסדות חינוך וסעד אחדים ולבית  -החולים ' משגב לדך ' שבעיר העתיקה  .אך יכולתו הכלכלית
היתה מצומצמת למדי  ,משום שנהנה רק מחלק מועט מכספי ה ' חלוקה ' שהגיעו
2

לעניין זה ראה  :י ' בן  -זכי  ,כתבים  ,ה  -אוכלוסי ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תרצ " ז  ,עמ '
היהודי כארץ  -ישראל בשנות ת " ר  -תרמ " א  ,ירושלים תשכ " ד  ,עמ '
שזיכה את האשכנזים

המזרח ) .

ב 101 -

חלקים מתוך

168

95

בכספי ה ' חלוקה '  ,לעומת ד 6חלקים בלבד לספרדים ושאר עדות
 ( 20תמוז תשמ " א )  ,עמ ' ; 76 - 57

אפרתי  ' ,איחוד בין העדות בירושלים  :שתי טיוטות ומקור  ,גלגולו של נוסח '  ,שם ,

[ להלן

:

28

( תמוז תשמ " ג )  ,עמ '

נ'

72 - 63

סקירה קצרה של מיבנה הנהגת העדה הספרדית ועדות ירושלים האחרות  ,נכסיהן

ומוסדותיהן בשנה שקדמה לפרצן המלחמה ניתן למצוא אצל
ראשונה ) ,

; 35 , 32

ב " צ גת  ,הישוב

( המראה על הסכם פשרה משנת תקפ " ט

וראה גם  :צ ' קרגילה  ' ,לקורות ה " חלוקה " בארץ  -ישראל '  ,קתדרה ,

אפרתי  ,איחוד] .

מחקן  -לארץ .

2

ירושלים תדע " ג  ,עמ '

:

נ " ר פרימן  ,ספר הזכרון הירושלמי ( שנה

 , 13 - 8אך יש לנהוג זהירות דבה במספדי האוכלוסין שהוא מוסר .

תמורות בהנהגה היהודית בירהבלים

' ועד הכללי בני  -ישראל '
גוף זה הוקם

ב 1866 -

על  -ידי כוללות האשכנזים בירושלים על  -מנת לרכז את איסוף כספי

ה ' חלוקה ' מארצות הפזורה היהודית ה ' חדשה ' ( ארצות  -הברית  ,דרום  -אפריקה  ,אוסטרליה

ואמריקה הלאטינית ) ולתאם את חלוקתם בין הכוללים ה ' פרטיים ' על  -פי מפתח מוסכם  .במשך
השנים השכילו ממוני ' הוועד הכללי ' לרכוש חזקה על אחוזים ניכרים מן הכספים שנאספו על -
ידם  ,שאותם הועידו למפעלים גדולים לטובת הציבור האשכנזי והיהודי כולו  ,כמו הקמת בתי -
חולים  ,אספקת מזון ומים בעתות  -משבר וארגון הגנה עצמית  ' .הוועד הכללי ' תבע  ,ואף

השיג ,

הכרה מצד הכוללים ה ' פרטיים ' כמסגרת לקבלת החלטות ולפעולה בתחום יחסי  -החוץ של הציבור

האשכנזי .

עם גידול האוכלוסיה האשכנזית בעיר והתעצמות משאביה  ,הוא זכה אף בהכרה -

למעשה מצד השלטונות העות ' מאניים בירושלים  .כמו  -כן היו לו קשרים מצוינים עם הקונסולים

של מדינות אירופה וארצות  -הברית  ,אשר העניקו תסותם לרוב הציבור האשכנזי שהחזיק בנתינות
מדינות מוצאו  .תחת חסותו עמדו מוסדות חינוך וסעד רבים ובית  -החולים הגדול ' ביקור חולים ' ,
והוא הושיט סיוע למוסדות רבים

נוספים .

3

תועלת מרובה ל ' יישוב הישן ' ו ' החדש ' גם יחד הביאו ארגונים וחברות יהודיות שבסיסן היה

בארצות  -חקן  ,אשר פעלו בארץ  -ישראל ובירושלים  .בולטות בין אלה היו החברות הגדולות
לקידום החינוך וההשכלה בקרב היהודים  ,כמו חברת ' כל ישראל חברים '

( אליאנס )

שמרכזה

בצרפת  ,אשר הקימה כירושלים ' קרית חינוך ' ובה בתי  -ספר לבנים ובנות ובתי -מלאכה ללימוד
מקצוע

חברת ה ' עזרה ' ( הילפספראין ) מגרמניה  ,שהקימה בעיר בתי  -ספר ומוסדות  -חינוך מגן -

;

ילדים ועד סמינר למורים ; וחברת ' אגודת  -אחים ' מאנגליה שהפעילה את בית  -הספר הגדול לבנות
' אוולינה דה

רוטשילד ' .

חברות אחרות תמכו כמפעלי  -בריאות  ,כמו ' למען

ציון '

מגרמניה

ואוסטריה  ,שהחזיקה בבית  -החולים לעיניים של הד " ר טיכו  ,או ' אגודת הרופאים הגרמנים למען

ההיגיינה בפלשתינה ' שנטלה חלק ביסודו והפעלתו של ' מכון פסטר ' למלחמה בכלבת וחקר

המחלות בירושלים  ,ועוד  .בבתי  -החינוך שמטעם החברות היהודיות מחוץ  -לארץ למדו מדי שנה

מאות רבות של תלמידים ירושלמיים  ,בנים ובנות  .מוסדות  -הבריאות שירתו את האוכלוסיה

הרחבה .

היהודית

אופיינית למוסדות אלה היתה תחושת הקשר והמחויבות כלפי המדינות

ששימשו להן בסיס  .כך הונהגו הלימוד בלשון הצרפתית ולימודי תרבות  -צרפת במוסדות
הלימוד בגרמנית במוסדות חברת ה ' עזרה ' והלימוד באנגלית בבית  -הספר של

כי " ח ,

' אגודת  -אחים ' .

באופן טבעי נתקבץ חכר המורים והעובדים של כל מוסד בעיקר מקרב נתיני ארץ החסות ודוברי

3

המקור העיקרי לחולדות ' ועד הכללי כנסת  -ישראל ' ומפעליו הוא הספר שיצא מטעמו  -א ' הורותן ( עורך ) ,

מוסד היסוד  ,ירושלים תשי " ח ( מהדורה שנייה  ,מורחבת )  ,אך יש לנהוג זהירות רבה בפרטים שהוא מוסר  .כמו -

כן קיימים ספרי הפרוטוקולים של הנהלת הוועד מאז שנות השמונים למאה הצ' ט ואילך  ' ,ספרי זכרון ' של

שכונות ' כנסת ישראל ' ובתי  -הקדש שונים והדין  -וחשבון הדו  -שנתי המפורט של הכנסות והוצאות

הוועד ,

המכונה ' שמש צדקה ' [ להלן  ' :שמש צדקה ' ]  ,החל משנות השבעים למאה הי " ט  .בתקופת מלחמת  -העולם

הראשונה השתבש מעט לוח  -הזמנים של הופעתו  .מאמר מסכם בעניין הכוללים וגם ' ועד הכללי כנסת ישראל '

4

"

מ ' פרידמן  ' ,על מבנה הנהגת הציבור והרבנות בישוב הישן האשכנז "  ,פרקים בתולדות הישוב היהודי

1

ט

ראה

:

כירושלים  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '  , 288 - 273ובמיוחד עמ '

281

ואילך .

צבי שילונ
שפתה  ,וגם

המתאימות .

ייסוד המוסדות והפיקוח עליהם נעשה במידה זו או אחרת בחסות הקונסוליות

4

חוגי ' היישוב החדש ' בירושלים  ,ובעיקר בני העלייה השנייה  ,היו מצומצמים מאוד מבחינה
מספרית  ,אך גילו פעילות נמרצת  .הם עמדו בקשר מתמיד עם ההסתדרות הציונית העולמית ועם
המשרד הארץ  -ישראלי שלה ביפו  ,ולא נבדלו כהשקפותיהם והלכי  -רוחם מן הציבור הציוני

בארץ  -ישראל כולה  .בירושלים היתה להם יד כארגון  ,הקמה והפעלה של מרכזי תרבות וחברה

אחדים  ,כמו ' בית העם ' ובית  -הספרים ' מדרש אברבנאל '  ,אף כי לא היתה להם בעלות

עליהם .

תחום חשוב ביותר בפעילותם היו מפעלי החינוך של ' ועד החינוך העברי '  ,אשר נוסדו במהלכה
של ' מלחמת השפות ' שהתנהלה במערכת החינוך היהודי הליבראלי בארץ בשנה שקדמה לפרוץ

מלחמת  -העולם הראשונה  .ב ' מלחמת השפות ' אף נמצא בסיס משותף להזדהות  ,פעולה משותפת
ויצירת קשרי  -אחווה בין הצעירים המשכילים מן העדה הספרדית בירושלים לבין חוגי החלוצים
האשכנזים שהגיעו זה לא כבר

ממזרח  -אירופה .

5

מוסדות ' ועד החינוך העבריי כללו את כל סולם

הגילים  -מגני  -ילדים ועד גמנסיה עברית ובית  -מדרש למורים  ,ועליהם נוספו גם בית  -הספר
לאמנות ' בצלאל '  ,מספר תלמודי  -תורה של עדות המזרח ובתי  -ספר מקצועיים שקיבלו על עצמם

העברית .

ללמד רק בשפה

6

מבחינה משקית היו מוסדותיהם של כל הארגונים הנ " ל  ,מן ' היישוב הישן ' ו ' החדש ' כאחד ,
תלויים בתמיכה מאסיבית ובייבוא הון מארצות  -חוץ  -אם בכספי ה ' חלוקה ' ואם בקרנות
מרדכי בן  -הלל הכהן

ההסתדרות הציונית או בחברות היהודיות

מחוץ  -לארץ .

כאן המקום אף לציין את מצב היחסים של קהילת היהודים בירושלים עם השלטונות
העות ' מאניים בעיר ערב פרוזן המלחמה

:

באותם ימים מילא את תפקיד הפחה הצבאי  -אחת

המישרות הגבוהות ובעלות הסמכויות המרובות ביותר בעיר ובמתצריפליק של ירושלים כולו -
חבר ' התורכים הצעירים '  ,משכיל ונוח בשם ? כי ביי  ,ששאף באמת לקדם את העיר ולפתחה  .הוא

התרשם מאוד מהשכלתם של היהודים וממרצם בבניין העיר ויצר עמם קשרים נוחים  .יהודי
ירושלים ציפו ממנו ליחס אוהד ,
4

7

וכפי שנראה להלן  ,היה לתקוותיהם על מה

להתבסס .

על החברות היהודיות לחינוך מחרן  -לארץ ומפעליהן בירושלים עד לפרוץ מלחמת  -העולם הראשונה ראה

בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה

:

ירושלים במאה התשע  -עשרה  ,ב  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '

וכמקורות שם  :א ' כהן  -רייס  ,מזכרונות איש ירושלים  ,ב  ,תל  -אביב תרצ " ד  ,עמ '

כהן  -רייס ,

זכרונות ] ;

182

, 363 - 354

:

י'

585 - 581

ובמקומות רבים [ להלן

י ' פרס  ,אלה תולדות בית  -ספר להאציל לבית למל בירושלים  ,ירושלים תרצ " ו  ,עמ '

:

לו  -לז .

בנוגע לחברות שתמכו במפעלי  -רפואה ראה  :י ' בן  -אריה  ,שם  ,על  -פי מפתח לבתי  -החולים השונים  ,ומקורות
שם

; י ' שריון  ,זכרונות ,

לשנת תרע " ג  ,עמ ' סח
ן131 - 7
5

[ להלן

:

פרס ,

;

ירושלים תש " ג [ להלן  :שריון ,
שם לשנת תרע " ד  ,עמ '

זכרונות ]  ,עמ '

; 179 - 178

 - 147ד ; 25א " מ לונץ  ,לוח ארץ  -ישראל

" פרס  ,מאה שנה בירושלים  ,ירושלים

 , 1964עמ '

ירושלים ] .

' מלחמת השפות  ,היתה מאבק להנהגת השפה העברית כשפת הלימוד בכל מקצועות ההוראה בבתי  -הספר של

חברת ה ' עזרה ' היהודית  -גרמנית בארץ בשנת

. 1913

במהלך המאבק פרשו תומכי השפה העברית  ,ודוד ילין

בראשם  ,ממוסדות ה ' עזרה ' ויסדו בתי  -ספר חדשים משלהם  ,שאותם העמידו תהה פיקוח ' ועד התנוך העברי ' של

המשרד האוץ  -ישראלי  .ל ' מלחמת השפות ' היו ספיחים שונים  ,אשר הטביעו חותמם גם על ההתארגנות היהודית

1( 2
6

להקלת משבר מלחמת  -העולם הראשונה בירושלים ( וראה
על מוסדות אלה ראה  :בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

להלן ) .

 , ) 4עמ ' 593 - 585 , 582 , 356 - 354

ומקורות שם ; " טהון  ,ארץ ישראל

בשנות המלחמה העולמית ( דין וחשבון המשרד האוץ ישראלי )  ,יפו תרע " ט ( חוברת בדפוס מכונת  -כתיבה ,
עותקים )  ,עמ '
7

272 - 271

[ להלן

:

12

טהון  ,ארץ ישראל ] .

ראה  :א ' אלמליח  ,ארץ ישראל וסוריה בימי מלחמת העולם  ,ב  ,ירושלים תרפ " ת  ,ואילך  ,עמ '  [ 65להלן  :אלמליח ,

מפקדי הצבא העות ' מאבי בירושלים
בתחילת המלחמה ניצבים בפתח
בית  -ספר בטלביה ( בשורה

הקדמית ,

מימין לשמאל  ,ג ' מאל פחה  ,אנוואר
פחה  ,גנראל פון

שלנדורף )

התמתחות המשבר ומרכיביו
השפעות כלכליות חריפות כתוצאה מפרוץ המלחמה באירופה

( 28

ביולי

1914

-

הכרזת

המלחמה של אוסטריה על סרביה )  ,הורגשו בירושלים כבר כעבור ימים ספורים  ,ובמשך השבועות
הבאים הלך והתדרדר המצב כמהירות רבה  .ניתוק הקשר עם חרן  -לארץ פגע מייד בזרם הכספים
ובתנועת הייבוא והייצוא של חסורות  .חוק המוראטוריום ( מדחית) התורכי על הבנקים  ,ולאחר -

מכן סגירת הבנקים הזרים  -גרמו לירידה תלולה ומהירה בערך המטבע התורכי  .כתוצאה מכך

פחת הביקוש לנכסי  -דלא  -ניידי ומוצרים בני  -קיימא והמוני אדם נשארו מובטלים מעבודה וחסרי -

פרנסה .

עקב זאת גם ירד ערך הכספים שבידי העיריה  ,השלטונות ומוסדות  -הציבור  ,ולא היה

בידיהם להפעיל את מערכות השירותים העירוניים שהתמוטטו כליל ( איסוף אשפה  ,תיעול  -ביוב ,
מאור ,

סלילת  -דרכים  ,רפואה  ,סיעוד  ,חינוך וכו ' ) .

המחסור והרעב מחד גיסא וההרעה במצב

ההיגייני מאידך גיסא איפשרו התפשטות מחלות ומגפות בלתי  -פוסקות  .במקביל  ,גיוסם של

נתינים עות ' מאניים לצבא  ,שהשאירו אחריהם משפחות ללא מפרנס  ,גרם מצוקה קשה ביותר
לציבור  .לאחר הצטרפותה הרשמית של תורכיה למלחמה ( ראשית נובמבר  , ) 1914יצאה הפקודה
לגרש את נתיני הארצות האויבות מן הארץ  ,ומירושלים גורשו בתוקף צו זה אלפי יהודים נתיני

רוסיה  ,צרפת ואנגליה  -בהם רופאים  ,מחנכים ואישי  -ציבור מרכזיים  .כמו  -כן הוחרמו מיבנים

שבבעלות חברות ומיסדרים הרשומים במדינות  -אויב  ,והמוסדות השוכנים בהם חדלו מלהתקיים .

63

צבי

שיגיוני

עם הגיעו של ג ' מאל פחה  ,על  -מנת לפקד על חזית הדרום התורכית ( ראשית דצמבר  , ) 1914הוגברו

הגיוס לצבא והחרמת סחורות  ,תרופות וחומרי  -גלם לטובת המאמץ המלחמתי  ,ובמקביל הורעו
היחסים בין היישוב והשלטונות  .מאז הלך המצב והורע בהתמדה  ,תוך התפשטות הרעב והמגפות
והתמעטות המשאבים הכלכליים שבידי האוכלוסיה  .על אלה נוספו גזירות מטעם השלטונות
ומכות  -טבע  ,כמו בצורת וארבה שפגעו אף במעט

שנותר .

8

ההתארגנות להקלת המשבר
הסתמכות על משאבים עצמיים
בתחילה היו הכול שרויים כהלם עקב פרוץ המלהמה והמשבר  ,אולם גם רבו התקוות כי הכול
ייגמר בשלום ובמהרה  .התושבים כפרטים והמוסדות השונים השתדלו  ,בין השאר  ,להגדיל את

המלאי שבידיהם  ,על  -מנת לעבור בשלום את תקופת המשבר  .במיוחד אגרו קמח  ,סוכר וחומרי-

דלק .

9

המוסדות עשו מצידם מאמצים  ,כל אחד כנפרד  ,להגביר את זרם הכספים מארצות הגולה

בעזרת מערכת השד " רות ואיסוף

התרומות הרגילה שלהם .

0ן

עד מהרה נוכחו הכול לדעת  ,כי השוק

המקומי הולך ומתרוקן מכל סוגי המצרכים  ,בעוד שצינורות ההעברה המקובלים לכספים מחךן -

לארץ מנותקים למעשה  .סוף חודש אב וראשית אלול תרע " ד היו שיא לחוסר  -אונים ובלבול  .בתי -
מלאכה ועסקים רבים נסגרו  ,השתררה אבטלה קשה ושכבות נרחבות הגיעו לסף רעב  .התמוטטו

כל מוסדות התרבות של ' היישוב החדש ' וחדלו מלתפקד רכים ממוסדות הסעד וכתי  -החולים

היהודיים " .
ניצני התארגנות להקלת המשבר החלו להיראות בציבור היהודי בירושלים כעבור ימים אחדים ,
ביוזמתן של קבוצות מסוימות ואף יחידים ובתגובה לדרישות דחופות ספציפיות  ,אך ללא תיאום
בין הגופים השונים  .ראשונים לפעול היו ההנהלה  ,המורים והתלמידים בבית  -הספר ' בצלאל ' ,

שהתלכדו כדי להקים מטבח כללי משותף שיעניק שלוש ארוחות כיום לכל באי המוסד .
חשיבותו של צעד זה היתה רבה  ,גם כדוגמה טובה לעשייה שניתנה בפני התושבים .
ישראל ] ;

אוץ

מ ' בן  -הלל הכהן  ,מלחמת העמים א  ,ירושלים תרפ " ט  -תר " ץ  ,עמ '

29

[ להלן

:

2ן

בן  -הלל הכהן ,

מלחמת העמים ]  .על זכי ביי  ,אישיותו ועמדותיו החיוביות כיחס למפעל הציוני ראה בהרחבה  :ש ' רובינשטיין ,

ואף על פי כן  -משה מלל ויוסף אמוזג הינם ' הרוגי המלכות הראשונים ' כמאה
עמ ' 31 - 29

נדבה  ,ירושלים , 1984
8

והפניות

שם .

על המשבר ומרכיביו ראה כקווים כלליים  :נ ' ארבל ( עורך ראשי ) ואחרים  ,ארץ על סף חורבן  , 1918 - 1914 ,תל -
אביכ  [ 1980להלן  :אוץ על סף חורבן] ; ספר תולדות ההגנה  ,א  ,תל אביב תשט " ו [ להלן  :תולדות ההגנה ] .

ביבא -

9

ובמפורט  ,לגבי ירושלים  -שילוני  ,משבר .
ראה  ,למשל  :מ ' כלוי  ,על חומותייך ירושלים ( פרקי חיי )  ,בני
נח  ,ועוד מקומות [להלן  :בלוי  ,ירושלים ] .
-

10

ראה  :אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ '

ע

ברק  -ברק תשכ "-ה ( מהדורה חדשה עם תוספות )  ,עמ ' נד ,

תש " ל  ,עמ ' ; 21 - 10

) *4
11

ראה

:

, )8

; 110

עמ ' , 316

ש ' תם  ,זכרונות מעליתם וישובם של יהודי תימן בירושלים  ,ירושלים

בלוי  ,ירושלים  ,עמ ' נד .

אלמליח  ,ארץ  -ישראל  ,א  ,עמ '

תשי " ט  ,עמ '
12

ה : 20 -

תשובה לפרופ ' יוסף

344 - 343

, 110

, 124 - 119

[ להלן  :רחל ינאית  ,אנו

ואחדים .

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ '

. 119

; 194 - 193 , 130

עולים ] ; פרס ,

רחל ינאית בן  -צבי  ,אנו עולים  ,תל  -אביב

ירושלים  ,עמ '

; 136

תולדות ההגנה א ( לעיל  ,הערה

תמורות בהנהגה היהודית בירושלים

באוגוסט נועד להתבצע גיוס ראשון לצבא מקרב היהודים בעלי הנתינות העות ' מאנית -

ב6 -

רובם מבני עדות המזרח  .יום קודם  -לכן נפגשו כל המגויסים בבית  -הכנסת ' רבן יוחנן בן  -זכאי '
בעיר העתיקה לשם בירור עניין הכטחת כלכלתן של משפחות המגויסים ,

ו ' אחרי שקלא וטריא

ארוכה החליטו להעמיס לע " ע את הדאגה הזאת על אגדת " מחזיקי אנשי  -חיל " שנוסדה אז  .אחדים
מטובי העיר קבלו לתת לאגדה זו את עזרתם ולדאוג לכל מה שנוגע לצעירים היהודים הקרואים אל

תחת הדגל ' .

3ן

העדה האשכנזית מצידה הקימה באותם ימים את ' ועד התיאום עם הצבא '  ,שהורכב מנציגי ' ועד

הכללי כנסת ישראל ' ומנהיגי הישיבות  .ועד זה עמד על זכויותיהם של תלמידי  -חכמים ומורים
להיפטר מן השירות בצבא וכן דאג במידת  -האפשר למגויסים

התפתחות נמרצת חלה בנושא ההזנה

:

ולמשפחותיהם .

4ן

בראשית אלול יסדו צעירים ממשכילי ירושלים ' בתי -

לחם ותה ' לציבור הרחב ב ' בית העם ' שבזכרון משה ובבית  -הכנסת ' בית יבנה '  .במוסדות אלה ,

שתוכננו עבור עשרות בודדות של מחוסרי  -אמצעים  ,ניזונו כעבור ימים אחדים מאות אנשים ,
ובמהרה עלה מספרם לחמש  -מאות ביום  .במקביל  ,הוקמו ' בתי  -לחם ותה ' מטעמם של צעירים מן
העדה החרדית האשכנזית בעיר העתיקה  ,במאה שערים ובשכונת כנסת  -ישראל  .גם כאן עלה מידי

יום מספר הנזקקים לכל אחד מהם למאות רכות  .איסוף כספים וגם צורכי  -מאכל עבור מוסדות אלה

נעשה בידי מתנדבים  ,אשר סובבו בזוגות בין בתי העיר ופנו אל התושבים  .נראה  ,כי ההיענות היתה
רכה  ,עד כי ניתן היה להוסיף במוסדות אלה גם תבשיל חם בחול

ובשבתות .

]5

' ועדה למען הקמת בית תבשיל לשלוש ארוחות ביום עבור תלמידי בתי  -הספר של " ועד החינוך

העברי " נוסדה על  -ידי נשים ירושלמיות מן " היישוב החדש "  ,בראשות הגבירות
מיוחס

ונפך ' .

ילין  ,פנצובר ,

6ן

' בתי  -הלחם והתה ' גם הביאו להקמת הגוף הארגוני הראשון  ' -ועדת המחיה '  -שעסק
כתיאומה של עבודת הסיוע והרחבתה לתחומים נוספים  .ועדה זו הוקמה כראשית אלול תרע " ד

על  -ידי עסקנים מחוגי ' היישוב החדש '  ,משכילים מתונים וצעירי העדה הספרדית  ,והתארגנה
כדוגמת אחותה הבכירה ביפו  .הוחלט לתאם את הפעולות עם הוועדה הכספית שהוקמה ביפו

במטרה להשיג אמצעים מחרן  -לארץ ולהצטרף לארגון ארצי בהנהגת המשרד הארץ  -ישראלי ובנק
אפ " ק  ' .ועדת המחיה ' נטלה על עצמה לטפל ב ' בתי  -הלחם והתה ' של ' היישוב החדש '  ,להשיג

חיטה ולסדר מחסנים לקמח וצורכי  -אוכל שונים  .הוקמה גם ועדת  -מישנה לענייני אשראי  ,שתבוא
בדברים עם בנק אפ " ק בעניין זה  ,כדי לאפשר יצירת תעסוקה לפועלים  .לי בכך הותווה קו הפעולה

שאפיין את המאמצים להקלת המשבר מצד ' היישוב החדש ' לכל אורך המלחמה  :המאמץ ליצירת
מקומות  -תעסוקה שיאפשרו לאנשים לקבל שכר תמורת עבודתם ולמנוע מהם את ההשפלה

שבקבצנות  .תמיכה בחינם ניתנה רק במקרי  -חירום  ,לנזקקים
שם  .ראה גס

החרות  ,ו  ,גליון רמ " ז ( י " ד אב תרע " ד )  ,עמ '

13

שם ,

14

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ '

15

שם ,

שם  ,עמ '

:

; 125 - 122

א " מ לונץ  ,לוח ארץ  -ישראל לשנות תרע " ה  -תרע " ו  ,עמ '  ; 256המשביר  ,הרצאה מפרטת

16
17

עמ ' 14

[ להלן

 :המשביר ] ,

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ ' . 124
שם עמ ' . 124 - 123

.

.1

. 126

לפעולות ועד הסיוע וועד המכולת היהודית האמריקנית

ירושלים תרע " ו ,

ביותר .

ואחרים .

ע " י האניה

' וולקן ' בשנת תרע " ה  ,הוצאת ועד המכלת ,

עע
~

)

צבי

שיגיוני

ענף נוסף של פעילות ' ועדת  -המחיה ' היה תמיכת ' עניים צנועים ' על  -ידי הבאת מזון ומצרכים
לביתם בהצנע 8 .י
ביום ד ' באלול תרע " ד

. .

( ) 27 8 1914

נוסד גוף ראשון בעל אופי כלל  -עירוני של יהודי

העיר .

באספה שהתקיימה במלון ' אמדורסקי '  ,השתתפו סוחרים  ,בעלי  -בתים ובעלי מגרשים ונחלאות

שונים מכל חוגי הקהילה .
מר דוד ילין באר לנאספים את תכלית קריאת האספה  ,הקריא מכתב שנתקבל מיפו ,
מהועדה המתמדת המסדרת את

עניני הצבור בשעת משבר  ,ובו תכנית שלמה של עבודה .

אחרי ברור המצב בירושלים באו הנאספים לידי הסכמה  ,כי נחוץ ליסד בירושלם חברת -

מניות בהון של מאה אלף פרנק . . .

על יסוד ההון הזה תעזר החברה לסוחרים מן החוץ ,

תסדר את עניני האשראי לעיר  ,תפתח לומברד [ בית  -עבוט ] למשכונות  ,תביא הטים וצרכי

אכל אחרים  ,תפתח מחסנים  ,מאפיות וכו '  .באותו מעמד נרשמו מניות על סכום של

אלף

פרנק .

31

9ן

החברה החדשה כונתה ' אגודת הסוחרים בירושלם '  ,ובתכנית העבודה שלה נקבע  ,כי תעמוד בקשר

עם בנק אפ " ק בתור מעניק  -אשראי ראשי ; תכריח במידת האפשר את סוחרי ירושלים לכבד את
ההמחאות של בנק אפ " ק ; תפפן שטרות של בנק זה בערכים נמוכים  ,על  -מנת להתגבר על המחסור
במטבעות ובכסף קטן

;

20

תייסד קופת  -הלוואה לסוחרים קטנים  ,חנוונים  ,פועלים וכו '  -כנגד

ערבות בטוחה של משכונות  ,ניירות  -ערך וסחורה ; תפעל לחיפוש מקומות  -עבודה ויצירתם עבור

פועלים ובעלי  -מלאכה ; ולבסוף  ,תייסד ' ועד לסידור התמיכה '  ,אשר יפקח על בתי  -תבשיל בעיר

כולה  ,יגבה מסים מן התושבים ויבקש פתרונות נוספים ביחד עם ' הוועד להקלת המשבר ' ביפו .
ב ' ועד לסידור התמיכה ' יינתן ייצוג לכל המוסדות ולכל הכוללים שבירושלים .
ן2

מתכנית העבודה של ' אגודת הסוחרים בירושלם ' עולה  ,כי היא קיבלה על עצמה את כל
העקרונות וקווי הפעולה שהיתוו אנשי ' היישוב החדש ' ב ' וועדת המחיה ' שלהם  ,היינו  :קבלת
תמיכה בחינם היא דבר משפיל  ,לעתים משחית  ,ועדיף ליצור מקורות  -תעסוקה לבעלי כושר

העבודה  ,אפילו במסגרת ' עבודות יזומות '  .אם אין מנוס ממתן כספים  ,הרי עקרונית עדיפה נתינתם

בהלוואה  ,על  -מנת להחזיר לאחר המלחמה  ,דבר שיעניק למקבל תחושת אחריות וזקיפות  -קומה ,
תחת שירגיש עצמו

כקבצן .

תמיכות בחינם ניתנו רק במקרים של צורך דחוף

22

ביותר .

בנוסף לכך קבע ה ' מצע ' של ' אגודת הסוחרים בירושלם ' את הקשר האמיץ שבין ' הוועד לסידור

התמיכה ' בירושלים לבין בנק אפ " ק  ' ,הוועד להקלת המשבר ' ביפו והמשרד הארץ  -ישראלי של
18

שם  ,עמ '  ' . 123עניים צנועים '  -כינוי מקובל לאנשים שהיו בעלי אמצעים ומעמד בחברה עד לפני זמן קצר ,
והתרוששו  .בין אלה היו רבנים  ,מורים  ,סוחרים ועסקנים שהעדיפו להסתגר בביתם ולסבול חרפת  -רעב  ,ובלבד
שלא לחשוף את קלונם בציבור  .מקובל היה על כל חלקי הקהילה היהודית בירושלים  ,כי יש לתמוך בהם מבלי

19
20

ע

) )

לפגוע בכבודם .
אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ ' 27נ .
אין זה המקום לפרט את פעולות בנק אפ " ק לשמירת קיומו  ,להקלת המשכר ולתמיכה ביישוב היהודי בירושלים
ובארץ  -ישראל כולה בשנות המלחמה  .לעניין זה ראה  :ספר היובל לבנק לאומי  ,תל אביב  ; 1953נ ' גרוס ואחרים ,

ביבא -

בנקאי לאומה בהתחדשותה

~

:

תולדות בנק לאומי לישראל  ,א  ,רמת  -גן

, 1977

. 128 - 127

עמ '
-

98 - 95

והפניות

שם .

21

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ '

22

עקרונות וקווי  -פעולה אלה באו לידי ניסוח מלא ובהיר במכתבו של דוד ילין אל הרב מ ' גרונוואלד בווינה מיום
ה ' באלול תרע " ה  ,כתבי דוד ילין  ,ה  ,אגרות

( כ) ,

ירושלים תשל " ו  ,עמ '

63 - 62

[ להלן

:

ילין  ,אגרות] .

תמורות בהנהגה היהודית בירושלים

ההסתדרות הציונית  .עקרונות וקווי  -פעולה אלה נשמרו על  -ידי כל הוועדים המרכזיים להקלת
המשבר שקמו בירושלים עד לסיום המלחמה ( וראה

להלן ) .

בינתיים עלו יוזמות חדשות מצד קבוצות וחוגים שונים באוכלוסיה  .כך  ,למשל  ,הוקמה ביום
י " ס באלול תרע " ד
' פועלי

ציון ' .

. .

( ) 11 9 1914

' הסתדרות הפועלים והאומנים בירושלים '  ,ביוזמתם של חברי

הללו בחרו מתוכם ועד  -פועל כן שישה חברים  ,שנטל על עצמו לייסד לישכת -

תעסוקה  ,לערוך מיפקד של הפועלים והאומנים היהודים  ,לארגן עזרה רפואית לחברי האגודה
וליצור קשר עם ארגוני הפועלים

ביפו .

23

במקביל להשתתפותם בגופים המרכזיים של ' אגודת הסוחרים ' ו ' הוועד לסידור התמיכה '
בירושלים  ,הוסיפו חוגי האורתודוכסיה האשכנזית לפעול גם בנפרד  ,באמצעות הכלים המסורתיים

שבידיהם  -חברות  -הצדקה והנהלות

הכוללים .

מכל אלה הגדיל לעשות ' ועד הכללי כנסת

ישראל '  .כפי שכבר צוין  ,הצליח ועד זה לרכז בידיו בשנים הקודמות למלחמה אמצעים בלתי -

מבוטלים שאותם הקדיש לפעולות נחוצות עבור הציבור כולו  .מאחר שארצות  -הברית  -המקור

העיקרי לכספים שהגיעו ל ' וועד הכללי '  -נשארה מחוץ למעגל המלחמה  ,יכול היה הוועד

לבטוח בעתידו הכלכלי  .לאור זאת  ,לא היססו מנהיגיו לנהל פעולות  -סיוע בקנה  -מידה נרחבי אף
מעבר לאמצעים הנזילים שהיו תחת ידיהם  .הדבר התבטא בתכנית עבודתם ובמעשים  .הם חתמו
על חוזים עם אופים אחדים להמצאת לחם בכמות מסוימת מידי שבוע  ,לכל ימות החורף  ,וחלוקתו
לעניים המדוכאים והרעבים

ביותר .

24

כך חולקו בתשעת החודשים הראשונים למלחמה ( אב

תרע " ד  -אייר תרע " ה ) למעלה מששים ושלושה אלף ככרות  -לחם לנצרכים מטעם ' ועד הכללי כנסת
ישראל ' ; הוא גם תמך ב ' בתי הלחם והתה ' שהוקמו ביוזמה עצמית של חוגים חרדיים כבר בראשית
המשבר וסייע בתמיכת ' עניים צנועים '  .כמו  -כן קיים הוועד חלוקת קמח לעניים  ,תמך במענק
שבועי במשפחות המגויסים

( האשכנזים ) ,

השתתף במימון ה ' התעת ' מנות ' ( ראה

להלן )

וסייע

ליהודים עניים שנאלצו לעזוב את הארץ בשל אבדן פרנסתם  ,ברכישת כרטיסי  -נסיעה והוצאות
הדרך  .למטרות אלה הוציא הוועד בתשעת החודשים האמורים כארבעים אלף

פרנק .

25

שבהים

רבים לפעולת ' ועד הכללי כנסת ישראל ' באותם חודשים הרעיפו גם חוגים שלא היו כה מקורבים

אליו  ,ולעתים אף נמנו עם מבקריו .

26

יחד עם זאת יש לציין  ,כי בתכנית עבודתו של ה ' וועד

הכללי '

לא נזכרו אף ברמז סעיפים  ,כמו יצירת מקורות  -תעסוקה או עידוד התושבים לפרנס את עצמם
בעבודה

ומלאכה .

ההתפתחות החריפה של המשבר רוששה במהירות חוגים נרחבים של האוכלוסיה  ,וכך הפכו

רבים מאלה שנמנו בתחילה עם התורמים  ,לנזקקים  .המשאבים שכידי הציבור והמוסדות אזלו
כליל  ,ותוך פחות מחודשיים מאז הוחל בעבודת הסיוע העצמי עמדו ' בתי  -הלחם והתה ' וכל מערכת
הסיוע בפני סכנת התמוטטות מוחלטת  .מעתה יכולים היו יהודי ירושלים רק לקוות ולהתפלל
לעזרה שתבוא

מבחקן .
67

23

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ ' . 130 - 129

24

' שמש צדקה '  ,חוברת לד  -לה לשנים תרע " ג  -תרע " ד ,

25

26

מבוא .

י" י ילין  ,לפי  -שעה  :קבץ לעניני השעה  ,א ( יצאו שש חוברות  ,כולן כתרע " ו)  ,עמ '  [ 34 - 33להלן  :לפי שעה] .
ראה למשל  :א " מ לונץי לוח ארץ  -ישראל לשנות תרע " ה  -תרע " ו  ,עמ '  ; 256אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עם . 125 ,

צבי סילוני

ואכן  ,רווח והצלה עמדו להם מן ' הכספים האמריקניים ' שהחלו להגיע ארצה ברגע הקריטי
ביותר  ,ובסוף חודש תשרי תרע " ה עברו ' בתי  -הלחם והתה ' ושאר גורמי הסיוע מידי הגופים
הוולונטאריים שהקימו יהודי ירושלים בכוחות עצמם  ,לחסות ' ועד העזרה האמריקאית ' שמונה אז
מטעמם של תורמי הכספים

באמריקה .

27

ניתן לסכם ולומר  ,כי בשלב הראשון למשבר מלחמת -

העולם הראשונה בירושלים יזמו יהודי העיר את מפעלי הסיוע ותמכו בהם באמצעיהם  .יוזמה זו ,
שנשאה בתחילה אופי ספונטאני ובאה מצדם של מוסדות  ,ארגונים  ,קבוצות ואף יחידים במטרה
לפתור בעיות דותקות ספציפיות  ,הלכה וקיבלה בהדרגה אופי כולל ומתואם יותר  ,תוך הרחבת
הבסיס הפוליטי  -חברתי שעמד מאחורי הגוף המארגן המרכזי .
הקבוצה הנמרצת ביותר בעבודת ההתארגנות צמחה מקרב אנשי ' היישוב החדש ' והוגים
משכילים מן העדה הספרדית  .בראשם התבלט מלכתחילה דוד ילין כדמות כאריזמטית מאחדת ,

ובהנהגתו נוסדו ' אגודת הסוחרים בירושלם ' ו ' הוועד לסידור התמיכה ' שנגזר ממנה  .עקרונותיה
של קבוצה מנהיגה זו נתקבלו כבסיס לפעולתו של גוף הסיוע המרכזי  ,ובעיקר יצירת תעסוקה ומתן

שכר תמורת עבודה  ,והקשר ההדוק עם בנק אפ " ק והמשרד הארץ  -ישראלי .
' ועד העדה הספרדית ' ועסקניה וכן סוחרים ומשכילים מתונים נתנו כרכתם ושיתפו פעולה עם
ההנהגה שהתגבשה בראש מיפעל הסיוע

העצמי .

לעומת זאת  ,הצטרפות החוגים האשכנזיים

החרדיים היתה מסויגת למדי  ,והם העדיפו לפעול במסגרות שלהם ועל  -סמך משאביהם הם  ,בנפרד
דוד ילין

מן ההתארגנות הכללית

' ועד

ועל  -פי עקרונותיהם המסורתיים .

ההתעת ' מנות '

עם הצטרפותה של תורכיה למלחמה פורסמו צווי הגירוש מן הארץ לכל נתיני הממשלות הלוחמות
בה  -רוסיה  ,צרפת  ,בריטניה וסרביה  .משמעותה של גזירה זו היתה חריפה במיותר לגבי יהודי

ירושלים  ,שעשרות  -אלפים מהם החזיקו בנתינות

זרה .

28

אך סערת הרוחות שקמה בעולם היהודי ,

משני עברי החזית  ,והתערבות שגרירי גרמניה וארצות  -הברית אצל ממשלת קושטא הביאו לשינוי
מסוים בעמדתה  ,והיא הניחה ליהודי ארץ  -ישראל את הברירה  -להתעת ' מן  ,או לעזוב את

הארץ .

29

מייד עם היוודע דבר ' ברירת ההתעת ' מנות ' בירושלים הוקם בעיר ' ועד ההתעת ' מנות '  .בראש

הוועד עמד דוד ילין  ,והיו בו נציגי הפועלים  -החלוצים בירושלים  -יצחק בן  -צבי ודוד בן  -גוריון ,
ועסקנים מן העדה הספרדית ומן

' הוועד הכללס של האשכנזים .

30

החכם באשי  ,הרב שלמה פרנקו ,

אלמליח  ,שם  ,שם  :לפי שעה  ,א  ,עמ ' . 49

27

לו ( ץ  ,שם  ,עמ '

28

דיון מפורט על בעיית הנתינות הזרה בקרב יהודי ירושלים ומספרי המגורשים ראה אצל שילוני  ,משבר  ,עמ '
311 - 308

29

; 257

ומקורות

שם .

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,ב  ,עמ '
[ להלן

 :דיינארד ] ;

,5-3

;9

א ' דיינארד  ,מלחמת תוגרמה בארץ ישראל  ,סט  .לואיס תרפ " ו  ,עמ '

תולדות ההגנה ( לעיל  ,הערה

 , ) 8עמ ' ; 325

רחל ינאית  ,אנו עולים  ,עמ '

343

47 - 46

ואחרים  .להתעת ' מן

פירושו לקבל את האזרחות העות ' מאנית תוך ויתור על כל נתינות אחרת .

) ( 21
30

ההרכב המלא של ' ועד ההתעת ' מנות '  ,לפי אברהם אלמליח ( ארץ ישראל  ,ב  ,עמ ' : ) 16 - 15

' דוד ילין  ,אלברט

ענתבי  ,פר ' בוריס ש " ץ  ,ד " ר א ' מזיא  ,נחמן בסיטו  ,זליג לידר  ,נחום צבי יפה  ,זרבבל  ,י  .בן  -צבי  ,ד  .בן  -גוריון  ,צבי
חפץ  ,ד " ר שמעוני  -מקלר  ,יוסף אליעזר  ,קוקיא  ,יוסף חי פניז ' ל '  .כמו  -כן הוא מציין שם את תמיכתו הבלתי -

מסויגת של אליעזר בן  -יהודה

בוועד .

תמורות בהנהגה היהודית בירושלים

נתן חסותו למפעל ההתעת ' מנות  ,ואף התיר לו להתמקם במשרדי הרבנות הראשית  .אספה ראשונה
של הוועד נתקיימה ביום שבת  ,כ " ה כחשוון תרע " ה  .י ' 3וער ההתעת ' מנות ' נטל על עצמו לעודד את

התושבים היהודים המחזיקים בנתינות זרה להתעה ' מן  ,על  -מנת למנוע את גירושם מן הארץ  .הוא
אף סייע להם לסדר את הניירות ושילם עבור רבים מהם את סכום האגרה שנדרש עבור שינוי-

אזרחות .
בהמליצם בפני היהודים לקבל עליהם

את הנתינות העות ' מאנית  ,קשרו חברי ' ועד

ההתעת ' מנות ' את גורלם בגורל תורכיה  ,וגם טענו לצדקת עניינה של זו במלחמה  .בנוסף להנהגת

' תנועת ההתעת ' מנות ' הם עסקו בתעמולה נמרצת ל ' הועתלכות ' היהודים בחיי הממלכה על  -ידי
מעשי  -התנדבות והתגייסות לצבא התורכי  .בכך קיוו בוודאי לרכוש את אמונה של ממשלת קושטא
בנאמנות היישוב היהודי

האימפריה

;

( והציוני )

באוץ  -ישואל לשלטונה  ,וברצונו לשמור על שלמות

כן קיוו  ,שעל  -ידי כך תיווצר מערכת  -יחסים נוחה בין היישוב היהודי לשלטונות ,

שאולי אף תביא לנכונות להעניק שוויון  -זכויות ליהודים

בתורכיה .

אך כמה ממנהיגי ' ועד

ההתעת ' מנות '  ,מחוגי ' היישוב ההדש ' לא הסתפקו בייעוד הראשוני שלשמו הוקם ועד זהי
ובהשפעת ההצלחה הרבה של המיפעל בימים הראשונים והרושם שעשתה ההתעת ' מנות  -מרצון
של אלפי יהודים על השלטונות  ,החלו ליזום מפעלים נוספים  ,והפעם בתחום יחסי החוץ של

"

ברצם אלמליח

הציבור היהודי כולו .
את יוזמתו הראשונה היפנה ' ועד ההתעת ' מנות ' כלפי הערבים המוסלמים תושבי ירושלים ,

בתקווה להגיע לדו  -שיח והחלפת  -דעות עמם  ,ולשכך את המתיחות שנוצרה על רקע אינטרסים

לאומיים מנוגדים  .אף המושל הצבאי התורכי של ירושלים באותם ימים  -קולונל זכי ביי  -נתן
את ברכתו לנסיון ההתקרבות הזה  .אספה משותפת ליהודים ומוסלמים התקיימה ביום ו ' בכסלו

תרע " ה בבית  -המדרש למורים העכרי בירושלים  .מסביב לשולחן הנשיאות ישבו כל גדולי היהודים
בירושלים  ,מ ' היישוב הישן ' ו ' החדש '  ,ובאי  -כוח

המוסלמים .

32

יושב  -ראש האספה היה אליעזר בן  -יהודה  ,אשר ציין  ,בנאום הפתיחה שנשא  ,את הקירבה שבין
העמים במוצא ובלשון  ,ואת התועלת הרבה שיוכלו להפיק מחיים בצוותא  .אך נראה  ,שנואמי הצד

הערבי לא היו תמימי  -דעים עמו  ,דבר העולה בבירור מתוך השורות שרשם אברהם אלמליח
אחרי נאום בן  -יהודה עלה השיח עבד אלקדר אלמוזהר על

הבימה . . .

:

הוא דבר על אופן

ההתקרבות בין היהודים והערבים ויראה את הדרכים שצריכים ללכת בהם בכדי להשיג
את מטרת האחדות הזאת  .זו היתה הפעם הראשונה כא " י שנשמעו מפי נואם ערבי דברים

שבעיקרם היו אמנם עתיקים  ,אך ברורים וגלויים באסיפה פומבית לפני היהודים  .הוא
נגע בשאלות הציוניות  ,קנית קרקעות  ,התעתמנות ושאלת  -השפות  .ערכה של האספה
ההיא היה בזה שהיא היתה הפגישה הרשמית הראשונה של שני העמים

השכנים . . .

הנואמים הערבים דברו בלי כחל ופרכוס מה שהיה עם לבם  ,ויחד עם הבעת רגשי
ידידותם והערצתם ליהודים  ,השמיעו הרבה דברים שצרמו את האזן בזרותם והתנגדותם
ע6
31

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,ב  ,עמ '

32

אלמליח  ,שם  ,עמ '  . 65על יחסו החיובי של זכי ביי לנושא קירוב הלבבות בין יהודים למוסלמים מעיד גם מרדכי

; 16 - 15 , 9 - 8

רחל -ינאית  ,אנו עולים  ,עמ ' י. 34

בן  -הלל הכהן  ,המוסר ( מלחמת העמים  ,א  ,עמ '  , ) 29כי בכ " א בחשוון תרע " ה נאם זכי ביי בפני נכבדי הערבים
ביפו על דבר קירוב השלום הפנימי בין שתי הקהילות  ,החיוני לנצחון .

צבי שילוכי
לישראל  ,אבל זו היתה האספה הראשונה  ,שאחריה היתה צריכה לבוא שורה של אספות
אחרות

כדי לברר וללבן את כל הדברים .

33

יומיים לאחר אותה אספת  -התקרבות בין יהודים למוסלמים החל ' ועד
חדש  ,וגם כאן בלט תפקידו של המושל הצבאי

זכי ביי נתיסדה בעיר זו ביום

ההתעת ' מנות ' במיפעל

זכי ביי  ' :עפ " י יזמתו של המפקד הצבאי בירושלם

ח ' כסלו תרע " ה חברת " הסהר האדום " והמפקד קרא אליו אחדים

מהרופאים והחובשות שבירושלם וגם את הרופאים

היהודים ' .

34

דוד ילין וחבריו לא איחרו להצטרף ב ' מחווה פטריוטי ' גם ליוזמה זו

:

ועד ההתעתמנות החליט עוד  ,לסדר בירושלם סניף עברי לחברת ה ' סהר האדום '
[ ההדגשה שלי  ,צ " ש ] שבראשו יעמד

הרופא ד " ר מזיא . . .

הצעתו של המפקד הצבאי אל

הד " ר מזיא להקריא שעורים על הטיפול בפצועים בבית  -החולים הרוסי נתקבלה ויצאה

לפעל .

35

המיבצע הבא של ' ועד ההתעת ' מנות ' היה קשור במעברם של ראשוני הגייסות התורכיים שירדו אל

חזית  -סיני דרך ירושלים  .הזדמנות זו נוצלה היטב בידי הוועד לשם עריכת הפגנת  -הזדהות נלהבת

חלקי הקהילה היהודית שמעיר .

עם מטרותיה וצעדיה של תורכיה  ,תוך שיתוף שדרות רחבות מכל

תהלוכה חגיגית וקבלת  -פנים התקיימו ביום

ו '  ,א ' בטבת תרע " ה  ,עם כניסת הגדודים התורכיים

לירושלים  .מצד היהודים נטלו בהן הלק תלמידי כל מוסדות החינוך בעיר  -בתי  -ספר ותלמודי -

תורה  -ובראשם חברי אגודת ' המכבי ' בתלבושתם המיוחדת וחברי ' הסהר האדום העברי ' שענדו

סרטי  -שרוול  .המפקד העליון עבר בשער  -הכבוד המפואר שהקימו היהודים בסמוך לשער  -יפו ,

נפגש עם ראשי הקהילה  -ספרדים ואשכנזים  ,שמע ברכות ונאומים ונתכבד בשי  -מגילת
ברכה בנרתיק  -כסף מעבודת ' בצלאל '  .הפגנה זאת השאירה רושם רב על כל

רואיה .

36

לשיא פעולתו הגיע ' ועד ההתעת ' מנות ' בנסיון להקים ' מליציה יהודית '  ,ולהשיג בכך הכרה
מאת הממשלה לכוהות יהודיים חמושים שיגנו על האוכלוסיה והרכוש היהודיים בירושלים ובכל

.

רחבי  -הארץ ושוב היה זה המושל  -הצבאי זכי ביי שבחסותו הועלה הנושא על הפרק  ' :בסוף חודש
כסלו תרענה נקראה אספה מיוחדת תחת נשיאות פחת ירושלים ומועצת העיריה הירושלמית
בשביל לסדר הגנה משותפת מתושבי הערים והכפרים לשמירת

קפץ על מציאה זו כמוצא שלל רב והחל מייד בגיוס מתנדבים

...

הארץ . ' . . .

37

' ועד ההתעת ' מנות '

:

ובאספה שהיתה לו ביום חמישי כ " ט כסלו תרע " ה החליט לסדר את השתתפות

היהודים המתנדבים בהגנה הלאומית  ,לקרא מתנדבים יהודים להגנת העיר  ,ואחרי גמר
רשימת המתנדבים ימסר את הרשימה לממשלה  ,בכדי שזו תאחז באמצעים הנחוצים

לאמן את המתנדבים ולהרגילם בשרות ההגנה  .ועד ההתעתמנות החליט ליסד על  -יד

33

70

34

35

36

אלמליח  ,שם  ,ב  ,עמ '
שם  ,עמ '

. 69

שם  ,עמ ' . 69 - 67
שם  ,עמ ' . 73 - 70

על הקמת שער  -הכבוד הזה והמתנות ראה גם

ירושלים תרפ " ד  ,עמ '
37

. 67 - 66

. 19

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,כ  ,עמ '

. 67

:

ב ' שץ  ,ירושלים הבנויה  -חלום בהקפן

ג ' מאל פחה סוקר גייסות בטרם צאתם לחזית

( דרום  -ירושלים  ,סמוך לתחנת הרכבת 1917 ,

משרד החכם באשי ועדה מיוחדת למדור ההגנה העממית  .לועדה זו נבחרו האדונים

ענתבי  ,י  .בל  -צבי  ,בן  -גוריון  ,זרובבל ואביעזר

ורחל ינאית בן  -צבי מספרת בזכרונותיה

ילק .

:

א.

38

:

מתוך דאגה לבטחון העלינו רעיון המיליציה העממית  .שאפנו למלא באורח רשמי

[ ההדגשה שלי  ,צ " ש] תפקידי השמירה בירושלים ובמושבות  .קיווינו כי המתנדבים

למיליציה יאושרו על  -ידי הממשלה ויצויידו בנשק . . .
באפשרות של ארגון מיליציה משותפת לנו ולערבימ . . .
מתכוונים להקים מיליציה נפרדת משלהם 39 .

אותה שעה האמנו אפילו

אך עד מהרה הוברר שהערבים

38

שם ,

39

רחל ינאית  ,אנו עולים  ,עמ '

שם .

ביבא -

. 348 - 347

חברים  ,תל אביב תשי " ז  ,עמ '
-

157

ראה גם  :הנ " ל  ' ,בימי מלחמת העולם הראשונה '  ,ספר השומר  ,ב  :דברי

[ להלן

:

רחל ינאית  ,ספר השומר] .

וך

צבי

שילת

יצחק בן  -צבי מספר  ,כי קבוצת המתנדבים היהודים למיליציה העממית מנתה כארבעים איש  ,והם

נתקבלו בתחילה ברצון על  -ידי מפקדת הצבא התורכי המקומית ( קרי  :זכי ביי ) .

רוב המתנדבים היו

מאנשי העלייה השנייה  ,ובעיקר מחברי ' פועלי ציון ' בירושלים  ,בהם בן  -צבי  ,בן  -גוריון  ,זרובבל

לקבל את היהודים . ' . . .

ואחרים  ' .אולם זמן מה אחרי ההתנדבות הזאת הגיעה פקודה שלא

40

לפי

מקור אחד  ,אף החלו המתנדבים היהודים באימונים צבאיים ב ' מגרש הרוסים ' בירושלים  ,אך הללו
נפסקו עם הגעתו של ג ' מאל פחה  ,מפקד חזית הדרום התורכית

לעיר .

ן4

לא ברור  ,אם קבעו לעצמם ילין  ,ענתבי  ,בן  -צבי ובן  -גוריון מטרות מוגדרות מראש  ,או שמא רק
נהו אחר ההזדמנות לשפר את יחסי היהודים עם כל הגורמים הסובבים אותם  ,תוך הפגנת יוזמה
נמרצת ; אך ברור  ,כי הם פעלו להקמת ' גופים עבריים '  ,המוכרים בחוק בתור שכאלה  ,כמו ' סניף
עברי לסהר האדום התורכי ' ו ' מיליציה יהודית '

ויש לשער  ,כי גם קיוו להשיג הכרה בהם עצמם

;

 -הן מצד השלטונות והן מצד הציבור היהודי  -כנציגיו

המוסמכים .

נציגי ' היישוב הישן ' האשכנזי  ,לעומת זאת  ,הסתייגו ממגמתם זו של אנשי ' היישוב החדש '
ודבקו במטרתו המקורית של ' ועד ההתעת ' מנות '  -להקל על התעת ' מנות יהודים נתיני  -חתן  .כך

הם השתתפו בצורה פאסיבית בלבד במיפגש ההתקרבות היהודי  -מוסלמי ובקבלת  -הפנים לגייסות

,

)

ענתבי

התורכיים ונעדרו לגמרי מ ' הגופים העבריים '  ' -סניף הסהר האדום ' וה ' מיליציה '  .מובן מאליו  ,כי
לא היה להם כל עניין בגיבוש הנהגה חלופה לקהילה היהודית  ,ודאי שלא בהנהגת חוגים מן
' היישוב החדש '  ,ובלי ספק עמדו יחסי הסיעות בוועד ועצם קיומו בפני

משבר .

מכל מקום  ,הקץ ל ' ועד ההתעת ' מנות ' בא עוד קודם שהיה הסיפק בידו להתפרק מכוח המתחים
הפנימיים שנוצרו בו  .נראה כי בנסיון להתחמש בנשק עוררו תברי הוועד את חשדותיו וזעמו של
ג ' מאל פחה  ,או שמא השתנתה דעתו על הציונות ועל היהודים בהשפעת יועציו  ,והוא פתח במסע

גזירות ומשפטים כנגד ראשי היישוב הציוני בארץ  .הנסיון להקים ' מיליציה עממית יהודית ' נקטע
באחת  ,ממש כשם שנפסק בעודו באיבו נסיון ההתקרבות בין יהודים למוסלמים  ,כאשר נעצרו ב -
12

בפברואר

1915

יצחק בן  -צבי ודוד בן  -גוריון  ,מן הפעילים ביותר בוועד  ,וצו  -גירוש מן הארץ

הוצא נגדם  .צו זה בוצע אמנם רק כחודש מאוחר יותר ,
מעצרם של השניים ולא שב עוד

42

אך ' ועד ההתעת ' מנות ' התפרק מייד לאחר

לפעול .
כולה )

מעתה הלכו היחסים שבין הקהילה היהודית בירושלים ( ובארץ

לבין השלטונות

והתדרדרו במהירות  .זכי ביי הורחק ממישרתו כמושל הצבאי של הפלך  ,ואילו הכוחות התורכיים
ספגו את מפלתם הראשונה בסיני  .התנאים המיוחדים שיצרו את התקוות  ,שבאו לידי ביטוי

בפעולות ' ועד ההתעת ' מנות '  -היינו אופטימיות לגבי סיכוייה של תורכיה במלחמה מחד
וסובלנות וליבראליות מצד נציגה העליון של הממשלה העות ' מאנית בירושלים מאידך  -תנאים
אלה חלפו ללא שוב  .בכך גם אבד הסיכוי להקים בזמן קרוב גוף מייצג חדש לכלל הציבור היהודי
בארץ  -ישראל  ,שמהותו ומטרותיו תהיינה

לאומיות  -מודרניות .

72
40

כתבי י ' בן  -צבי  ,א  ,זכרונות ורשומות  ,תל  -אביב תרצ " ו  ,עמ '

41

 " ; 348 - 347אוליצקי  ,מפזורה למדינה  ,א  ,ירושלים
תלא  -אביב  , 1975א  ,עמ '
מ ' בר  -זוהר  ,בן  -גוריון  ,א  ,ביב

42

 , 134 - 133וראה

 , 1959עמ ' 78

[ להלן

:

גם

:

רחל ינאית  ,אגו עולים  ,עמ '

אוליצקי  ,מפזורה

למדינה ] .

. 98

אוץ על סף חורבן  ,עמ '

; 40 - 39

-

רחל ינאית  ,ספר השומר  ,עמ '

; 159 - 157

בר  -זוהר  ,לעיל  ,הערה

. 41

תמורות בהנהגה היהודית בירה~לים

נסיונות נוספים להקמת הנהגה כללית עליונה
עם כשלון הנסיון להקים הנהגה מוכרת חלופה עלתה מחדש ההצעה הנושנה  :להתאחד במסגרת
הימילת '

כלומר  ,איחוד בין העדה הספרדית ( ושאר עדות המזרח ) לבין העדה האשכנזית  ,תוך

;

הקמת הנהלה מוסכמת על שני הצדדים בה משמשים חבריהם  ,כרוטאציה  ,בתפקידים הראשיים

:

הנהלה משותפת ומאוחדת זו אמורה היתה לייצג את הציבור היהודי כולו  ,כגוף אחד  ,כלפי

בכלל .

השלטונות העות ' מאניים וכלפי חוץ

כך ניתן היה למנוע את העיוות שבייצוג העדה

האשכנזית על  -ידי נציג שאינו מקובל עליה  -החכם באשי הספרדי  ,ולצמצם את הנזק שגרמו
הסכסוכים בין העדות בירושלים וההופעה המפורדת שלהן בארצות הפזורה

היהודית .

הסכם של ממש בנושא זה הושג כבר בשנת תר " ע (  , ) 1910בזמן ביקורו בירושלים של החכם
באשי של קושטא  ,הרב חיים נחום  ,שהיה גם ראש הרבנים וראש ה ' מילת ' היהודי באימפריה

העות ' מאנית כולה  .ביסודו של הסכם זה הונחה הקביעה  ,כי השותפות בין העדות היא רק בענייני

הייצוג כלפי חךן  .כל אחת מן העדות תבחר את נציגיה לגופי  -המינהל שנקבעו בדרכה ומבלי
התערברת מצד העדה האחרת  .מערכות איסוף הכספים וניהולם של הכוללים  ,העדות  ,המוסדות
והקבוצות השונות ימשינו לעבוד כסדרן ולא יושפעו מן האיחוד  .על המיסמך המודיע על ההסכם
ועל האיחוד חתמו בזמנו נציגי ' הוועד הכללי כנסת ישראל ' ונציגי ' ועד העדה הספרדית '  ,והוא גם
אושר בחתימתו של הרב חיים נחום  ' ,ראש רבני

תוגרמה ' .

43

אולם האיחוד לא התגשם מאחר

שהחוגים החרדיים האשכנזיים חששו מהשתלטות הספרדים על חלק נכבד מכספי ה ' חלוקה '
המגיעים

אליהם .

44

נסיון נוסף לאיחוד הקהילה נעשה בשנת

על  -ידי מר פראנקלין מלונדון ,

1914

שהגיע כדי לתווך בין עדות הספרדים והאשכנזים בירושלים ולהביאן לידי איחוד  .יוזמתו של
פראנקלין זכתה לגיבוי ותמיכה מצד נכבדים יהודים בולטים באנגליה  -הלורד סוויטלינג
) ( Switling

ויוסף סכאג  -מונטפיורי  ,וכן מצד השגריר האמריקני כקושטא  ,הנרי מורגנטאו

( היהודי )  ,שביקר באותם ימים בירושלים  .אך גם נסיון זה
העדה הספרדית ' אל העדה האשכנזית ,

נכשל ' .
5

עוד פנייה מצד הנהלת ' ועד

שנעשתה בשבועות שקדמו למלחמה  ,נדחתה על הסף .

46

בכל המקרים הללו טענו האשכנזים  ,כי הצד הספרדי מנסה להכתיב להם מי יהיו נבחריהם  ,וכי
הוא מנסה לפרש את המיסמך משנת תר " ע כמחייב גם איחוד של האמצעים הכלכליים  ,כלומר ,

מנסה להשתלט על המשאבים של העדה האשכנזית .
במארס  , 1915לאחר כשלון נסיונותיו של ' ועד ההתעת ' מנות ' ולאור המצב הקשה של כל חלקי
הצינור היהודי בירושלים  ,יצאה שוב היוזמה מאת ' ועד העדה הספרדית ' לקרוא לאיחוד כל

הקהילה על בסיס המיסמך משנת  . 1910יוזמה חדשה זו היכתה גלים בציבור היהודי על שני חלקיו ,

ובמשך זמן ממושך לא ירד הנושא מן הפרק .
43

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,ב  ,עמ '

; 225 - 224

47

יוזמה זו נעשתה במארס

1915

על  -ידי עסקני העדה

לפי שעה  ,א ( תרע " ו )  ,עמ '  . 7העתק הנוסח המלא של ההסכם המאושר

בחתימת הרב חיים נחום מוצג הן אצל אלמליח  ,שם  ,והן אצל ילין  ,לפי שעה  ,שם  ,עמ ' . 10 - 9

. 227 - 226

44

אלמליח  ,שם  ,עמ '

45

שם  ,עמ '

. 229 - 227

46

שם ,

שם .

47

אברהם אלמליח  ,מבכירי עסקני העדה הספרדית  ,אף מרחיק לכת וקובע ( ארץ ישראל  ,ב  ,עמ '

לנן;
, ) 233

כי

'. . .

ההופעה החשובה ביותר בחיינו הפנימיים בשנת תרע " ה היתה  ,בלי ספק  ,ההתאמצות לסדור הקהלה העברית

בירושלם ' .

צבי

שימני

הספרדית ואחרים במסגרת נסיון כולל יותר להקים הסתדרות ארצית של יהודי ארץ  -ישראל
במסגרת החוק  .הם ביקשו להשיב לירושלים את מעמדה כעיר הראשית בארץ  -ישראל  ,ולבני העדה

הספרדית את מעמדם הבכיר בהנהגת הציבור היהודי .

48

הם ניסחו את כוונותיהם בצורה דו  -משמעית  ,תוך שהם מנסים להסתמך על ההסכם משנת
תר " ע  ,בהוסיפם עליו תכנים ופרטים שלא נזכרו בו

:

לכונן הסתדרות כללית  ,רשמית דוקא במחוז יהודי ועפ " י התכנית שקבעו לה הראשונים
מכבר  ,היינו הסתדרות שמטרתה התארגנות מחוזית בכל ענינינו הפנימיים הכלליים

[ ההדגשה שלי  ,צ " ש] ובייחוד לעיניינינו החיצוניים הרשמיים  ,ברשיונה ובהסכמתה של

ממשלתנו הרוממה יר " ה .

49

בתכנית עסקני העדה הספרדית הוצע  ,כי יוקם ' ועד כללי '  ,מעין פרלמנט  ,ובו יינתן ייצוג ל ' כל
הקהלות הקימות במחוז יהודה  ,לכל מפלגותיהן  ,ומכל ההסתדרויות הפועלות ועובדות לטובת
אחינו וארץ  -קדשנו  ,וכמו  -כן מכל מושבות אחינו שביהודה ' . . .

;

כלומר  ,נפתח פתח לשיתוף

גורמים שאינם עדתיים או דתיים בהנהגת ה ' מילת ' היהודי  ,והכוונה לאיכרים  ,פועלים וציונים
סתם  .מעל לכול דאגו היזמים להדגיש את מעמדו וסמכויותיו העליונות של החכם באשי  ,מנהיגם
שלהם

:

החכם באשי של ירושלים הנחשב מטעם ממשלתנו הרוממה יר " ה לבא כח הרשמי
המרכזי היחיד של כל היהודים בני מחוז יהודה  ,ממנה מצדו ברשיון הממשלה ועד

כללי שאליו הוא מזמין צירים . . .
בכדי שיוציאן אל הפועל ע " י עוזריו ועושי דברו . . .

ומחליט החלטות שהוא מוסר אותן ביד הנשיא
[ ההדגשות שלי ,

המציעים תחמו את סמכות ההסתדרות הרשמית המוצעת למחוז  -יהודה ( קרי

:

צ " ש] .
פלך

50

ירושלים )

בלבד  ,מתוך מחשבה שסיכויי הצלחתה יהיו טובים יותר  ,אם תוגבל למחוז זה  ,שבו ריכוז היהודים
גבוה במיוחד

;

למעשה הם לא יכלו לחרוג מגבולות פלך ירושלים מאחר שסמכותו של החכם

באשי הירושלמי חלה אך ורק על תחום

זה .

צעדים ראשונים של מגע בין הצדדים נתקיימו כבר בראשית אפריל  , 1915וב  7 -בו נתקיימה גם

אספה של עסקני יפו והמושבות עם עסקני ירושלים בנושא זה  .באספה הושגה הסכמה עקרונית
להקמת משרד חדש ומכובד בירושלים לחכם באשי ולרבנות הראשית  ,להסדיר את היחסים בינו
לבין הקהילות ביהודה ולהקציב סכום מסוים למימון

הוצאותיו .

] 5

יש הטוענים  ,כי התכנית נפלה מחמת הוסר  -אמצעים וחוסר  -עניין של מושבות יהודה  ,ועקב
החלפת החכם באשי הזקן  ,הרב משה פרנקו  ,ברב נסים דנון  ,ובעיקר בגלל התנגדותו התקיפה של

לתכנית .

ג ' מאל פחה

52

אך דומה  ,כי סיכויים רבים למימוש תכנית זאת לא היו קיימים גם מבלי

התנגדות השלטון  .מנהיגות העדה האשכנזית לא נלהבה מן האיחוד המוצע  .היא חזרה וטענה כי
הניסוח החדש חורג שוב מגבולות ההסכם שנתקבל בשנת תר " ע  ,וכי הספרדים מתכוונים בבירור
48

י ' גיל  -הר  ' ,התארגנות והנהגה עצמית של הישוב בא " י מראשית השלטון הבריטי עד לאשור המנדט

(  , ' ) 1922 - 1917חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '
גיל  -הר  ,התארגנות ] .

74
49

מכתב בחתימת דור ילין  ,יצחק לוי ויוסף מיוחס אל אנשים שונים מיום ו ' בניסן תרע " ה
] 2 / 69

50

שם ,

( כמצוטט אצל גיל  -הר ,

שם .

51

27 - 26

. .

( , ) 21 3 1915

[ להלן

:

אנ " מ ,

. ( DW
שם  ~ QW ,עמ '  27והפניות

. aw

52

גיל  -הר  ,עמ '

. 28

תמורות בהנהגה היהודית בירושלים

להשתלט על כספי התרומות שמצליחים להשיג הציבור האשכנזי

ומוסדותיו .

53

כמו  -כן התנגדו

רבני האשכנזים לשיתוף נציגים מן הציבור החילוני בהנהלת ה ' מילת '  ,מאחר שזה נועד  ,לדעתם ,

לשמר את האופי המסורתי והדתי  -רוחני של עם ישראל ולחזקו בכוח התורה .
מכתבים חריפים ירדה ההצעה לאיחוד בין שתי העדות מן

54

ואכן  ,אחרי חליפת

הפרק .

נראה  ,כי לטענותיהם של האשכנזים כנגד הכוונות החומריות שמאחורי הצעת האיחוד של
הספרדים היה על מה לסמוך  .עדה זו  ,ועדות המזרח בכלל  ,היו נתונות במשבר קשה וקופותיהן היו

ריקות ; זאת  ,בזמן שהאשכנזים הצליחו  -כפי שכבר הוזכר  -לגייס כספים על  -ידי שליחיהם

בארצות הגולה  ,אפילו משני עברי החזית .
בצר להם  ,פנו ראשי העדה הספרדית אל הגורם האחרון ביישוב היהודי בארץ שממנו אפשר

היה לצפות לישועה  ' -היישוב החדש ' ; זאת  ,כנראה  ,על  -סמך ההתקרבות שחלה ביניהם בזמן
' מלחמת השפות '  ,ואשר נתחשלה בימי פעולתו של ' ועד ההתעת ' מנות ' ובניסוחו של אברהם
אלמליח

:

אחרי ההתאמצות הזאת לאחד את הבלחי  -מתאחד מטבעו [ ספרדים ואשכנזים ] ועפ " י
הכרה  ,פנה הועד של העדה הספרדית לאנשים מ ' היישוב החדש ' ויזמין אותם לאספה ,

למשרד החכם  -באשי  ,במוצ " ש כ " ט תמוז תרע " ה בכדי לדון על אחוד היהודים

והרשמיים .

בירושלים בענינים הכללים

55

באספה שנתקיימה במשרד החכם באשי סוכמו הצעות קונקרטיות למיבנה ההנהגה המשותפת
ומטרות פעולתה  ,ונבחר ' הועד הזמני לסדור עדה  -מאחדת כירושלם '  .ועד זה שלח הזמנה חדשה

אל ' הוועד הכללי כנסת  -ישראל ' להצטרף לאיחוד  ,אך היא נדחתה

על  -ידי האשכנזים בזעם רב .

56

עתה התברר סופית  ,כי אין סיכוי לאיחוד המוצע  ,ועל  -אף המאמצים שנעשו בחודשים הבאים ,
גווע ' הועד הזמגי ' בהדרגה ולבסוף התפרק כליל  ,סמוך לראש  -השנה

תרע " ו .

57

כך מנעו התנגדות המימשל הצבאי התורכי מכחלן ואופוזיציה חזקה מצד העדה האשכנזית
מבפנים את הקמתה של הנהגה חדשה ומוכרת לכלל היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,בעלת אופי
מודרני ולאומי  ,ולאחר  -מכן  -אף את האיחוד המוצע בין שני חלקי הקהילה במסגרת

ה ' מילת ' .

כספי העזרה האמריקנית
בסוף תשרי תרע " ה הגיעו מפעלי הסיוע העצמי של יהודי ירושלים אל סף משבר  .אולם עוד חודש

קודם  -לכן בישר אלברט ענתבי במהלך אספת

' אגודת הסוחרים בירושלם ' ,

הראשון ' נמצאים בדרך לארץ  ,ועל התארגנות במישור הכלל  -ארצי

לחלוקתם .

כי כספי

' הפונד

58

53

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,ב  ,עמ '  ; 229 - 228לפי  -שעה  ,א ( תרע " ו )  ,עמ '

54

ראה  ,למשל  ,מכתב הרבנים האשכנזים וה ' וועד הכללי כנסת ישראל ' אל ועד העדה הספרדית מיום ב " ו כאדר

. 233 - 231

תרע " ה  ,אלמליח  ,ארץ ישראל  ,ב  ,עמ '
55

56

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,ב  ,עמ '
שם  ,עמ '

. 233 - 229

. 8 -3

. 229

שם נמסרת אף רשימת חכרי ' הועד הזמני '  .מצד הספרדים  :יוסף מיוחס  ,ד " ר יצחק לוי  ,יוסף

חי פניז ' ל  ,ש ' לופו ועובדיה קמחי  .מצד ' היישוב החדש '  :דוד ילין  ,פרופ ' בוריס ש " ץ  ,ד " ר אריה בהם  ,ליפקין ,

רפאלי ועו " ד גד פרומקין  .כראש הוועד נבחר ר ' בנימין אלקוצר  -נציג החכם באשי  ,וכסגנו -

יוסף אלישר .

. 233

57

שם  ,עמ '

58

אלמליח  ,אוץ ישראל  ,א  ,עמ '  . 129הכספים הגיעו מידי  -פעם מארצות  -הברית במשלוחים גדולים  ,שכונו
' פונדים '

( קרנות ) .

.

.

ע

"

ע

צבי שילוני

משלוח כספי התמיכה היהודית מחוץ  -לארץ היה פרי עבודת התארגנות מאומצת  ,בעיקר

בארצות  -הברית  .זו נדרשה עקב הקושי בהעברת הכספים לארץ  -ישראל בדרכים השגרתיות  ,ובגלל

היקף העזרה הנדרשת .

ראשית ההתארגנות נעשתה ללא קשר ישיר לאירועים

ה ' וועד האמריקני היהודי '

בארץ  -ישראל .

הקים  ,על  -פי שיגרת העבודה שלו ,

) ( American Jewish Committee

ועד  -חירום מיוחד לטיפול בבעיות היהודים בתקופת המלחמה החדשה  .ועד זה  ,בראשות לואיס
מרשל  ,שכונה בשם ' ועד אמריקני יהודי לתמיכת נפגעי המלחמה ' American Jewish RelieO
War

 ( Committee for the Sufferers ofהוקם שלושה ימים בלבד אחר הכרזת המלחמה של

אוסטריה על סרביה  ,כלומר

ב1 -

באוגוסט  , 1914ונועד לטפל ביהודים בכל הארצות הנתונות

בלחימה  ,או באלה שייפגעו ממשבר המלחמה

ומתוצאותיה .

59

באותו זמן החלו החוגים הציוניים באמריקה  ,בהנהגת כמה אישים ציוניים מארץ  -ישראל ששהו
שם ביום פרוזן המלחמה  ,לפעול למען מטרה מסוימת יותר  -השגת תמיכה ליישוב היהודי

בארץ  -ישראל  ,ובפרט למפעלי ההתיישבות

הציונית .

הפעיל ביותר בהתארגנות זו היה ד " ר

שמריהו לוין  ,והדגש בפעולתו היה השגת תמיכה במפעל החינוך הציוני ( בתי  -ספר

עבריים )

ובהגנה עליו  .החוגים הציוניים היו קשורים ל ' וועד אמריקני יהודי לתמיכת נפגעי המלחמה '
באמצעות ועד מיוחד משלהם

:

' הוועד  -הפועל הזמני לענינים ציוניים כלליים '

151 Affairsח( Executive Committee for General 210

שנשיאו היה לואיס

) Provisional

ברנדייס .

60

כספי

' הוועד האמריקני היהודי לתמיכת נפגעי המלחמה ' וכספי ' הוועד הפועל הזמני לענינים ציוניים

כלליים ' הועברו לידי המשרד הארץ  -ישראלי

ביפו .

ן6

במקביל להתארגנות הציונים  ,התארגנו בראשית אב תרע " ד גם החוגים האורתודוכסיים
שביהדות ארצות  -הברית  ,כעיקר מקרב המהגרים שמוצאם ברוסיה ופולין  ,והקימו כניו  -יורק את
' הוועד הכללי לתמיכת היהודים נפגעי המלחמה '
62 ( Suffering Through the War

'

)

Central Committee for the Relief of

ועד זה העביר את כספי תרומותיו לארץ  -ישראל לידי הקונסול

האמריקני בירושלים  ,על  -מנת שיחלק אותם למוסדות הנמענים  ,על  -פי הנחיית ועד ירושלמי
מקומי שמונה בידי התורמים  ,כמובן מקרב מנהיגי העדה האשכנזית האורתודוכסית

בעיר .

63

דבר ההתארגנות של יהודי ארצות  -הכרית לעזרה לא נעלם מעיני יהדות ארץ  -ישראל  .קשרי
הדואר בין הארצות לא נותקו עדיין לגמרי באותם ימים וידיעות הועברו גם באמצעות הקונסוליה
האמריקנית בירושלים  .אך כל עוד לא עמדה התמיכה הממשית בשערי הארץ  ,היו הכול עסוקים
במפעל החירום המקומי  ,תוך הישענות על משאביהם העצמיים  ,ומתוך אחדות הלבבות  .אולם  ,עם
התדלדלות המשאבים העצמיים מחד גיסא  ,והתקרבות מועד הגעת המשלוח הראשון של כספי

59

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ '  ; 176המשביר ( לעיל  ,הערה  , ) 15נספח בין העמודים  12ו  : 13 -לפי  -שעה  ,א
( תרע " ו )  ,עמ '

60

. 13

טהון  ,אוץ  -ישראל  ,עמ '

א  ,עמ '

; 175 - 174

;3

א " מ לונץ  ,לוח ארץ  -ישראל לשנות תרע " ה  -תרע " ו  ,עמ '  ; 270אלמליח  ,ארץ ישראל ,

המשביר  ,שם  .הוועד הפועל של ארגון ציוני זה כאמריקה כלל את ל ' ברנדייס  ,ד " ר ס ' וייז  ,ד " ר

י " ל מגנם  ,הנרחטה סולד  ,ל ' ליפסקי  ,א " ז לוין  -אפשט " ץ  " ,ברנדייס  ,נ ' קפלן  ,ד " ר ה ' פרידנוואלד  -שני

()7

האחרונים היו באי  -כוח

' המזרחי ' .

61

טהון  ,ארץ  -ישראל  ,במקומות רבים

62

א " מ לונץ  ,לוח אוץ  -ישראל לשנות תרע " ה  -תרע " ר  ,עמ '

63

לונץ  ,שם  ,שם

;

;

א " מ לונץ  ,ירושלים  ,יא  ,יב ( תרע " ה  -תרע " ו )  ,עמ '

הנ " ל  ,ירושלים  ,יא  -יב ( תרע " ה  -תרע " ו ) ,

. 278 - 277
עמ ' . 402

. 402

רשימת חברי הוועד ראה המשביר ,

שם .

תמורות בהנהגה היהודית בירושלים

תמיכה מאמריקה מאידך גיסא  -התפרדה החבורה  ,והחל מאבק חריף על כספי הסיוע ועל הזכות
לנהלם

ולחלקם .

64

לאורך כל תקופת המלחמה התנהלו שני מאבקים  ,במקביל  ,בקרב ההנהגה היהודית

האמריקניים .

הירושלמית  ,שהתמקדו סביב הכספים

האחד  ,מאבק בין ' היישוב הישן ' ל ' יישוב

החדש ' שביסודו עמדו חילוקי -דעות עקרוניים  ' :היישוב הישן ' ראה בכספי הסיוע תחליף והמשך
לכספי ה ' חלוקה ' שהפסיקו לזרום  .טענת מנהיגיו היתה  ,כי הכסף נאסף באמריקה מאותו ציבור
יהודי שתרם קודם לקופות רבי מאיר בעל הנס ולמוסדות התורה והחסד שבירושלים  ,ולכן גם נועד
לאותם מוסדות ולאותן
חותכת

מטרות .

65

החדש ' ראה כהתארגנות המיוחדת באמריקה הוכחה

' היישוב

ליצירת מסגרות בעלות תוכן חדש  -לאומי כללי  -שעיקרו בניין הארץ על  -ידי

התיישבות ועבודה יהודית ועל  -ידי חינוך עברי מודרני  .אנשי ' היישוב החדש ' דרשו לכן להשתמש
בכספים למטרות פרודוקטיביות ככל האפשר  ,לספק תעסוקה ועבודה ולעודד את השימוש

כולם .

בעברית כלשון ההוראה במוסדות החינוך
היחסי של ירושלים בכספי

הסירע .

66

מקום מיוחד במחלוקת בסיסית זו תפס חלקה

בעוד שהחרדים דרשו חלוקה על  -פי חלקה היחסי של

אונלוסיית ירושלים בקרב האוכלוסיה היהודית הכללית בארץ  -כלומר  ,למעלה

מ 60 -

אחוז

מכספי התמיכה עבור ירושלים  ,הרי שהציונים רצו בחלוקה ' פונקציונאלית '  ,על  -פי ' סדר עדיפויות

אפרים כהן  -רייס

לאומי '  -כלומר  ,להרבות בסיוע למפעל ההתיישבות הציונית ולבתי  -הספר העבריים  ,וזאת על
חשבון חלקה

של ירושלים .

67

כפי שכבר ראינו  ,הפירוד בין ' היישוב הישן ' ל ' יישוב החדש ' בא לידי

ביטוי גם בארצות  -הברית  ,בה הוקם ועד סיוע יהודי מרכזי עם סניף ציוני פעיל  ,ולעומתו ועד של

החוגים האורתודוכסיים .
המאבק השני היה בעיקרו מאבק של יוקרה  ,אף כי הכיל בתוכו גם סממנים מן המחלוקת
הבסיסית שתוארה לעיל  .נראה  ,שעסקני הוועדים לסיוע שהוקמו באמריקה  ,אשר העבירו את

תרומותיהם למשרד הארץ  -ישראלי  ,לא היו מעורים די הצורך בנעשה בקלחת הפוליטית
והציבורית בירושלים  .הם האמינו  ,כי הציבור בעיר  ,ולכל הפחות ' היישוב החדש '  ,מלוכד סביב

הפעולה להקלת המשבר  ,כדוגמת ההתארגנות הכללית ביפו ותל  -אביב  .בעיקר לא הבחינו בספיחי

' מלחמת השפות ' שהתנהלה בכל רחבי הארץ בשנת תרע " ג  .מלחמה זו כבר נמחו עקבותיה ברוב
המקומות  ,אך בירושלים  ,בה המשיכו להתקיים כל מוסדות חברת

' עזרה ' עם חלק

ניכר מצוות

המחנכים המקורי  ,לא תם המאבק .
כאן גם חיו ראשי המחנות הנאבקים

:

אפרים כהן  -רייס  -נציג הברת ' עזרה ' בארץ  -ישראל ,

ודוד ילין  -ראש ומוביל של מחנה הלוחמים להנהגת השפה העברית  ,והיחסים ביניהם היו
64

ראה  ,למשל  ,אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ ' 181

השטן
65

לרקד . ' . . .

ניסוח מפורט של עמדה זו נמצא במכתב המחאה של רבני ירושלים מיום ג ' בכסליו חרע " ה  ,לפי  -שעה  ,א

( תרע " ו )  ,עמ '
66

:

'  . . .מיד לאחרי שהגיעה העזרה האמריקנית הראשונה התחיל

. 31 - 29

עמדה זו ניסח דוד ילין באיגרתו לד " ר מ ' גרונוואלד בווינה  ,מתאריך ה ' באלול תרע " ה ( אגרות  ,ב  ,עמ '

והוא חזר

, ) 63 - 62

עליה  ,בנימה פולמוסית  ,באיגרת נוספת אל הד " ר גרונוואלד מיום ט " ו בטבת תרע " ו ( שם  ,עמ '

; ) 68

' צירכם [ של ממשלת אוסטריה ] מר קרויז אמר לי  ,וכנראה כתב גם אליכם ככה  ,כי לא עתה העת להביא שנויים
בהחלוקה  ,עתה צריך לתת ולא לעשות תיקונים  . . .ודעתי אנכי  ,היא  ,כי דוקא עכשיו צריך להביא השינויים ,

שהם רק לטובת העניים באמת ' .
ראה ,

למשל :

לפי  -שעה  ,א

( תרע " ו ) ,

עמ ' 20

;

א ' רופין ,

פרקי -חיי  ,ב  ,תל -אביב תש " ז  ,עמ ' . 229

77

צבי שיגיוני

בק 8 /

,

/

י~

קי /ץ

:
~

%

 , 1הלק

,ל  .,ן

ן ה
ויו) ,

"

"ש

,

"

14

גנם ק

""

"

ון

דיווח של מ " ד גאון  ,מנהל תלמוד  -תורה של הספרדים בירושלים  ,על חלוקת אורז

רעועים ביותר גם במישור האישי  .מינויו של אפרים כהן  -רייס על  -ידי ' הוועד האמריקני היהודי
לתמיכת נפגעי המלחמה ' לראש הוועד לחלוקת הכספים האמריקניים בירושלים  ,עורר את זעמם

של האחרונים ונפתח מאבק שבשיאו הודח כהן  -רייס מתפקידו כמנהל הסיוע  ,וניטלה ממנו כל

השפעה על חלוקת הכספים שבאו דרך המשרד הארץ  -ישראלי .
גם לאחר  -מכן  ,עד לכיבוש ירושלים בידי הבריטים .

68

התנצחות זו בין הצדדים נמשכה

69

עקב המחלוקות והמאבקים שתוארו לעיל  ,חלו כמה פעמים שינויים בהרכב הוועדים לכספי

התמיכה האמריקניים בירושלים ( שגם החליפו את שמם מדי פעם ) והשתנו הדגשים על היעדים
השונים  ,אך לכל אורך תקופת המלחמה דבקו הוועדים לסיוע האמריקני באותם עקרונות ובאותן
68

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ '  ; 185א " מ לונץ  ,לוח ארץ  -ישראל לשנות תרע " ה  -תרע " ו  ,עמ '  ; 271לפי  -שעה  ,א
( תרע " ו )  ,עמ '

ץ71

69

. 18 - 11

על כך בהרחבה ראה גם רובינשטיין ( לעיל  ,הערה

, )7

עמ '

. 22 - 20

ראה  ,למשל  ,תלונתו של י ' ילין ( מדוברי האודתודוכסיה הירושלמית ) בחורף תרע " ו כנגד העיתון ' החרות '  ,על כי
הוא משמש במה ל ' ציונים ' ומתעלם לחלוטין מכל פעולות הסיוע והתמיכה בירושלים שלחברת ' עזרה ' יד וחלק
בהן ( לפי  -שעה  ,שם  ,עמ '

. ) 37

לעומתו כתב דוד ילין במכתב מגלותו בדמשק בראשית אלול תרע " ז

בלי שום ספק אינו שייך לעוללות אפרים ותעלוליו '  .ילין  ,אגרות  ,ב  ,עמ '  . 101רובינשטיין ( שם  ,עמ '
כרונולוגית אחר התפתחות התנצחות זו

והשלכותיה .

( !):

' העתיד

) 24 - 22

עוקב

תמורות בהנהגה היהודית בירושלים

דרכי  -עבודה שהותוו ככר בידי ' אגודת הסוחרים בירושלם ' וועדותיה בראשית המשבר  ,בשלב בו
הסתמכו על משאבים עצמיים  .עקרונות אלה היו קרובים ברוחם במידה רבה לעמדת ' היישוב

החדש '  ,שראה במתת  -חינם ניוול  ,השפלה והשחתה  .מצד שני  ,הוועדים גילו גם מידה רבה של

גמישות ביישום העקרונות  ,תוך רגישות רבה לצרכים הדחופים של יחידים ומוסדות  -צרכים

להחזיר .

שהכריחו להקצות את רוב כספי הסיוע לתמיכה שלא על מנת

הוועדים לסיוע אמריקני ועקרונות פעולותם
עקרונות הפעולה של הוועדים לסיוע האמריקני בירושלים כמו חזרו תמיד על עצמם

תמיכה שלא על מנת להחזיר למוסדות צדקה וסעד ולבתי  -חולים  ,לבתי  -תבשיל

א.

ולמשפחות העובדים

ב.

בצבא .

הלוואות  -לפרעון אחרי המלחמה  -לעבודות ציבוריות גדולות  ,כדי להעסיק אומנים

ופועלים  .לסוחרים ובעלי  -מלאכה קטנים ניתנר הלוואות כנגד ערבות אנשים

או תוצרתם .

הלוואות קטנות לבעלי  -בתים ו ' עניים לשעה ' כנגד משכונות של חפצים  ,שטרי  -ערך ,

ג.

ובייחוד כנגד המחאות אמריקניות שלא ניתנו למכירה ולפרעון באותם

ד.

:

ימים .

רכישת כמויות מזון ומצרכים במחירים סיטוניים  ,ומכירתם בחנויות  -מכולת מיוחדות
במחיר הקרן  ,על  -מנת לעצור את עליית המחירים שבאה כתוצאה מפעולתם של מפקיעי -

שערים .
ה.
ו.

תמיכת ' עניים

צנועים ' .

הדגשת הקשר אל המשרד הארץ  -ישראלי כגוף מכוון ומנחה  ,ואל בנק אפ " ק כגוף

המימון והאשראי העיקרי .

79

ואלו הוועדים לחלוקת כספי הסיוע האמריקני בירושלים  ,לפי סדר הופעתם

:

' ועד קופת  -העזרה האמריקאית '  .בראשו עמד אפרים כהן  -רייס ( תשרי  -ניסן

א.
ב.

' ועד הסיוע האמריקני '  .בראשות דוד ילין ( כסליו תרע " ה  -כסליו

ג.

' הוועד לחלוקת מכולת הוולקן '  .גוף זה הוקם בסוף אפריל

תרע " ו ) .

1915

תרע " ה ) .

ן7

72

לשם ניהול חלוקת

מצרכי  -המכולת שהביאה האוניה האמריקנית ' וולקן '  .הוא פעל במקביל ל ' וועד הסיוע
האמריקני '  ,בהשפעתו הישירה  ,ולמעשה כסניף מיוחד שלו  ,עד לסיום חלוקת המכולת

סך

השווה  ,למשל  ,את העקרונות וסעיפי העבודה של ' אגודת הסוחרים בירושלם ' ( אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ '
 ) 129 - 127עם
 ) 179 - 178ועם

71

על נסיבות

אלה של ' ועד קופת עזרה האמריקאית ' ( לפי  -שעה  ,א [ תרע " ו ]  ,עמ ' 35

אלה של ' ועד הסיוע האמריקני ' ( המשביר  ,עמ '

;

אלמליח  ,שם  ,עמ '

. ) 25 - 13

הקמתו  ,פעולתו והדרך בה הגיע ועד זה לסוף דרכו קיים פולמוס חריף בין מחנה המצדדים בעברית

 ' -היישוב החדש ' והספרדים  ,לבין נציגי חברת ' ע ~ רה ' בירושלים  ,המקבלים בדרך  -כלל גיבוי מן העדה

החרדית האשכנזית  .ראה  ,למשל  :אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ '
תרע " ה  -תרע " ו  ,עמ '  ; 269 - 267ילין  ,אגרות  ,ב  ,במפוזר בין העמודים

; 179 - 178

.

ישראל  ,עמ '  . 98 - 97ומן הצד השני  :לפי  -שעה  ,א
72

( תרע " ו ) ,

עמ '

א " מ לונץ  ,לוח ארץ  -ישראל לשנות

: 57 - 48

המשביר  ,עמ '

; 13

טהון  ,ארץ

 ; 37 - 35 , 17 - 11כהן  -רייס  ,זכרונות  ,עמ ' . 260 - 254

על ' ועד הסיוע האמריקנ " ופעולותיו ראה  :אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א ,
החוברת ) ; א " מ לונץ  ,לוח ארץ  -ישראל לשנות תרע " ה  -תרע " ו  ,עמ '  ; 271טהון  ,ארץ ישראל  ,עמ '

עמ ' 8ך ; 185 , 1המשביר ( כמעט מחצית

נוספים

;

לפי  -שעה  ,א

( תרע " ו ) ,

עמ '

. 21 - 17

 , 98ומקומות

קון/

:

הוצאה וער המלה .

צבי שילובי

המ שב יר
.

למה '
':
ששרה . .בא  -ץ .
- 4הם, ')hSr
ליזום

.

הרצאה

אפיסת

.

לפעולות עד הס ת ~ ; ער הסלה היהודה האמר ' ק ( ' ח

ע"

האניה

 .ולקן .

כשנה הרעיה

ירושלם
' המשביר '

-

דף שער דין  -וחשבון של ' ועד הסיוע

הרעף

44

ו

האמריקני '

חדל

' ועד

חלוקת מכלת האניה

" וולקן " ' 1916 ,
רכוב

בסוכות תרע " ו  .גם בראשו עמד

דוד ילין .

73

שגה :ב  ,י :

את ;  :י

.

ם.

סביב חלוקת מכולת ה ' וולקן ' התגלעו מחדש

המחלוקת והסכסוך שבין ' היישוב הישן ' האשכנזי לבין ' היישוב החדש '

והספרדים .

כתוצאה מן הסכסוך פרשו כל נציגי החרדים האשכנזים מן הוועד הנ " ל לחלוקת המכולת

וגם מ ' וועד הסיוע האמריקני '  ,וניהלו תעמולה נמרצת בארצות  -הברית להפנות ישירות
לידיהם את תרומות

הציבור .

74

סכסוך זה נמשך עוד כשמונה חודשים  ,עד סוף שנת , 1915

והיווה מכשול הן לאיסוף הכספים באמריקה והן לחלוקתם

ד.

בדצמבר

1915

בירושלים .

התאחדו כל הארגונים הגדולים לסיוע בארצות  -הברית במסגרת ועד

משותף חדש  ' ,ועד הסיוע המאוחד למען היהודים נפגעי  -המלחמה ' הוא ה ' ג ' וינט '

( ! 78י

Suffering from the

1 Distribution Committee for Jewsת01נ) .

75

אף  -על  -פי

שהתמיכה ביישוב הארץ  -ישראלי היתה רק חלק קטן מעבודתו של ה ' ג ' וינט ' הרי נתפס

האיחוד הזה כ ' צעד לדוגמא ' .

76

ה ' ג ' וינט ' אף הזדרז לשלוח ארצה הוראות בנוגע

לשינויים בצורת החלוקה של הכספים ובהרכב הוועדים  .עיקר השינויים היה בהרכב
73

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,ב  ,עמ '

; ] 92 - 191

המשכי ,

עמ ' 49

;

טירון  ,ארץ ישראל  ,עמ '

ה ' וולקן ' וחלוקתה בירושלים ראה אצל שילוני  ,משבר  ,עמ '
74

75

ובבניה  -זכרונות ומסות  ,ירושלים תשי " ג  ,עמ ' ; 171
לעניין ראשיתו של הג ' וינט ראה Distribution Committee ' , :

; 264 - 259

המשביר  ,עמ '

; 50 - 49

אלמליח  ,אוץ ישראל  ,א  ,עמ '

2 0
~

. 229 - 226

לפי  -שעה  ,א ( תרע " ו )  ,עמ '

; 32 - 22

כהן  -רייס  ,זכרונות  ,עמ '

. 145

דיון מפורט במכולת
ז ' ליבוביך  ,בעליה

; 184 - 181

כ  ,עמ ' . 193

1ת01נ Art . ' American Jewish

 . 827 - 828קק Encyc/opaedia Judaica , 11 , Jerusalem 1971 ,
76

טהון  ,ארץ ישראל  ,עמ '  ; 108א " מ לונץ  ,ירושלים יא  -יב ( תרע " ה  -תרע " ו )  ,עמ ' 406
; 189 - 188

לפי  -שעה  ,א

( תרע " ו ) ,

עמ '

. 39 - 38

;

שריון  ,זכרונות  ,עמ '

תמורות בהנהגה היהודית בירושלים

הוועד הירושלמי  ,אליו נכנסו נציגים רבים מטעם היישוב החרדי והאשכנזי  .דוד ילין
שמר על מקומו גם בראש ועד

האמריקני בירושלים  ,והוא כונה

זה .

77

היה זה אפוא הוועד הרביעי לחלוקת הסיוע

' ועד הסיוע המאוחד ' .

ספטמבר  , 1916עת פורק בהוראת השלטונות

78

הוא פעל מסוף דצמבר

התורכיים .

79

1915

עד

דוד ילין  ,מי שעמד במשך

כשנתיים בראש מיפעל הסיוע היהודי בירושלים  ,נצטווה אז לעזוב את העיר וגלה

לדמשק .

80

מעולתם של ארגונים נוססים
במקביל לוועדים המרכזיים לסיוע האמריקני שהוקמו בירושלים  ,עסקו גופים אחדים נוספים
בהעברת כספים וארגון תמיכה עבור יהודי העיר .

' ועד הכללי כנסת

ישראל '

תנופת עבודתו של ' ועד הכללי כנסת

ישראל ' הלכה ונחלשה ככל שנתארך המשבר  ,וגברה תלותו

בכספים שהגיעו מחוץ  -לארץ  .שיפור  -מה במצבו בא עם איחוד הוועדים בארצות  -הברית וקבלת
חלק מתביעותיו כתנאי להשתתפותו ב ' וועד הסיוע המאוחד ' בירושלים  .ועד זה הוסיף להחזיק

בקווי  -פעולה המסורתיים שלו  -תמיכה בבתי  -תבשיל  ,אפיה וחלוקת  -לחם ומנות מזון לעניים
ול ' עניים צנועים ' ותמיכה בבתי  -הולים  ,מוסדות  -סעד ובתי  -מחסה  .י 8מיפעל מיוחד שנשא ה ' וועד

הכללי כנסת ישראל ' על כתפיו היה אספקת המצות לחג הפסח  .מידי שנה  ,עם התקרב החג  ,דאגו
ממוני ' הוועד הכללי ' לרכישת התבואה המתאימה וטחינתה  ,לחתימת חוזים עם האופים ולזירוז
העבודה  ,ועשו כל שביכולתם על  -מנת להבטיח לתושבי העיר מצות בכמות מספקת ובמחירים

סבירים .

82

' אגודת היראים של

פרנקפורט '

ארגון אחר שסייע רבות ליהודי ירושלים היה ' אגודת היראים של פרנקפורט '  ,שנקרא גם ' פקידים
של פרנקפורט ד ' מיין '

( פפד " מ ) .

83

ארגון זה היה למעשה סניף של ועד הפקידים והאמרכלים

( פקוא " מ ) מאמסטרדם  ,שנוסד והתפתח בפרנקפורט החל משנות התשעים של המאה הי " ט  ,ולכן

"

טהון  ,ארץ

הראל  ,עמ '

; 109 - 108

לפי  -שעה  ,א ( תרע " ו )  ,עמ ' 38

;

לפי  -שעה  ,א ( תרע " ו ) ,

שריון  ,זכרונות  ,עמ '

עמ '

. 189

. 41 - 39

הכינוי ניתן אחרי שמו של ' ועד הסיוע המאוחד '

באמריקה .
לשם כך ערכו השלטונות משפט לחברי ' ועד הסיוע המאוחד '  .ראה ליבוביך ( לעיל  ,הערה  , ) 74עמ '

of the American Funds for Jewish War
 . 6 - 7קק 1918 ,

Sufferers , New-York

ליבוביך ( לעיל  ,הערה

 , ) 74עמ ' : 113 - 112

1 Disrributionחן0ע Hoofien , Report ro the

(Jommittee

[ להלן :

; 1 14 - 113

5.

הופיין  ,דין  -וחשבון] .

תולדות ההגנה

(

לעיל  ,הערה . 8
)

עמ '

141

. 330

עולות ' הוועד הכללי ' נמנות בחוכרות מאזן  -התשלומים שלו  ,שמש צדקה  ,לד  -לה ( לשנים תרע " ג  -תרע " ד ) ,

~
לו  -מ ( לשנים
ראה למשל

:

שם  ,א  ,עמ '

תרע " ה  -תרע " ט) .

וראה גם  :לפי  -שעה  ,א ( תרע " ו ) ,

לפי שעה א ( תרע " ו )  ,עמ '  ( 21במכתב

. 41

מצוטט ) ;

עמ ' ; 34 - 33

ב

ב ( תרע " ו )  ,עמ '

( תרע " ז ) ,

. 39 - 38

עמ '

. 37 - 30

צבי שילוני
כונה

לעתים בפי העם בשם ' הפקידות האמשטרדמית ' .

84

את הכספים שאספו מתרומות בגרמניה ,

אוסטריה  -הונגריה והולנד העבירו ראשי הפפד " מ לידי סוכנם בירושלים  ,הבנקאי הוותיק והישיש

ממוצא ספרדי  ,חיים אהרון ואלירו .
והאשכנזים על  -פי מפתח מוסכם .

85

כאן חולקו הכספים בין העדות רהכוללים הספרדים

כבר בראשית משבר מלחמת  -העולם הראשונה שלחו החוגים החרדיים בירושלים נציג
לפרנקפורט  ,הרב יונתן הורב " ן ,

86

שעמד בקשר מתמיד עם הארץ והינחה ודירבן את פעולת

האיסוף וההעברה של כספי הפפד " מ אליה  .הכספים  ,שהחלו להגיע בחודש טבת תרע " ה  ,נועדו
בעיקרם למפעלי החינוך של ' היישוב הישן '  -חדרים  ,תלמודי  -תורה וישיבות ( ובכך מילא
הפפד " מ עבור ' היישוב הישן ' תפקיד מקביל לזה שמילא ' הוועד הזמני לעניינים ציוניים כלליים '
עבור ' היישוב

החדש ' ) .

התמיכה נעשתה על  -ידי הבטחת משכורתם של המלמדים והרבנים

במוסדות התורנים ועל  -ידי מענקים לתלמידים  .כמו  -כן נתמכו בכספי הפפד " מ רבנים  -דיינים מכל

העדות  ,אלמנות ועניים .
תבשיל עבור תלמידי בתי  -הספר ותלמודי  -התורה .

חלק ניכר ממאמץ הסיוע הופנה לחלוקת לחם וקמח ולהחזקת בתי -
87

חלוקת הכספים בירושלים נעשתה על  -ידי ועד

ממונה מטעם הפפד " מ  ,בו היו חברים הרב י " מ טוקצ ' ינסקי  -מזכיר ישיבת

אוירבך

מפתח  -תקוה .

' עץ

תיים '  ,והרב

88

תוך שיתוף  -פעולה עם הפפד " מ  ,ואולי אף מטעמם  ,פעלה שרה דרייפוס  ,אשר הגיעה
לירושלים כאביב

. 1915

89

כידה היו סכומי  -כסף גדולים וכמויות ניכרות של מצרכי -מזון והיא

פתחה בעיר מספר בתי  -תבשיל עבור חניכים של תלמודי  -תורה ובתי  -ספר  ,וגם עבור עניי העיר -
חינם ובמחיר הקרן  .בתי  -התבשיל של שרה דרייפוס פעלו כבתי  -מחסה שבעיר העתיקה  ,ובשכונות

מחנה  -יהודה ומאה  -שערים ונתחלקו בהם

כ 3 , 000 -

מנות חלות

גופים נוספים שעמלו למען האוכלוסיה האורתודוכסית בעיר

ביום .

היו :

א  .מגביות פילדלפיה וסינסינאטי  .בשתי הערים הללו שבארצות  -הברית התארגנו החוגים
החרדיים וערכו מגבית משל עצמם  ,ואת הכספים שאספו העבירו לירושלים בנפרד מכספי
התמיכה האמריקנית הכללית  .הם מינו ועד לחלוקת הכספים ששלחו  ,ממנהיגי החוגים החרדיים

84

אלמליח  ,אוץ ישראל  ,א ,

עמ '

. 187

תודתי נתונה לפרופ ' מרדכי אליאב  ,שעזר לי לברר טיבו של מוסד זה ואישר

את הנחתי ( בשיחה בעל  -פה  ,ספטמבר
85

לפי שעה  ,א

( תרע " ו ) ,

עמ '

. 41

. ) 1983

וראה את רשימות ה ' חלוקה ' שהועברה דרכו ונתחלקה על  -ידו כירושלים  ,אצ " מ ,

333 / 1 / 3
86

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ ' . 187

87

א " מ לונץ  ,לוח אוץ ישראל לשנות תרע " ה  -תרע " ו  ,עמ '

; 260 - 259

אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ '

; 168

לפי  -שעה ,

א ( תרע " ו )  ,עמ ' . 42 - 41

1 2
~

88

89

לפי שעה  ,א  ( ,תרע " ו)  ,עמ ' . 42
שם  ,עמ '  ; 43אלמליח  ,ארץ ישראל  ,א  ,עמ '

88נ ; 189 -

" אוליצקי  ,מפזורה למדינה  ,א  ,ירושלים 959נ  ,עמ '  . 71לא

ידוע הרבה על שרה דרייפוס  ,פרט לכך שמוצאה הולנדי או גרמני וכי יזמה בעצמה את המיפעל ועניינה בו את
הפפד " מ ותורמים פרטיים  .על  -פי הטבלאות של הד " ר טהון ( ארץ ישראל  ,עמ '

, ) 70

קיבלה שרה דרייפוס מענק

מן ה ' פונד ' השני עבור בית  -התבשיל שלה שבמחנה  -יהודה  ,ומכאן שמוסד זה כבר התקיים בנובמבר

. 1914

.
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מתוך דין  -וחשבון על חלוקת בספי ' אגודת היראים של פרנקפורט ' באמצעות הבנקאי ואלירו ,

ביותר שבעדה האשכנזית בירושלים  .עד לראשית קיץ

האלה

כ 6 , 000 -

דולר .

99

1915

1916

כבר הגיעו לעיר מכספי המגביות

ב  ' .קופת העזרה לשנת תרע " ה '  .אגודה זו  ,לשם איסוף כספים עבור תמיכה ביהודים הסובלים

בחבלים הכבושים ובאזורי הלחימה באירופה ובמזרח  -התיכוזי הוקמה בגרמניה במארס

1915

ביוזמת חברת ' עזרה ' היהודית  -גרמנית  ,מיסדר ' בני  -ברית ' בגרמניה ותומכים פרטיים  ,ואחד
מאזורי הפעולה החשובים ביותר שלה היה ארץ  -ישראל  ,ובמיוחד
90

הרכב הוועד בירושלים היה

:

הרב י " י דיסקין ( יושב  -ראש )  ,ר ' דובער אפשטיין  ,יצחק חגת  ,זאב שחור  ,זלמן

רובין  ,יחיאל מיכל טוקצ ' ינסקי  .ראה  :לפי שעה  ,א ( תרע " ו )  ,עמ '

; 44 - 43

א " מ לונץ  ,לוח ארץ ישראל לשנות תרע " ה  -תרע " ו  ,עמ ' . 280 - 279
91

ירושלים .

ן9

פעולת הקופה
83

לפי שעה  ,א ( תרע " ו )  ,עמ ' 38

;

כ ( תרע " ו )  ,עמ '

. 25

אלמליח  ,אוץ ישראל  ,א  ,עמ '

; 188 - 187

צבי שילוגי

בירושלים באה בנוסף ובמקביל לפעולת חברת ' עזרה ' עצמה  ,שהמשיכה להחזיק במוסדות

החינוך שלה בעיר ולשלם את משכורותיהם של המורים והעובדים בהם  .היא החלה כפעולתה
בשעה של שפל חמור במעמדה הפוליטי ובתדמיתה בציבור של חברת

' עזרה ' ; שפל שהגיע לשיא

כשלושה חודשים קודם  -לכן  ,עם הדחתו של אפרים כהן  -רייס  -נציג חברת ' עזרה ' בארץ -
מראשות הוועד לניהול כספי התמיכה האמריקניים  .עתה  ,משהופיעה חברת ' עזרה ' כגוף כללי

ו ' בלתי  -מפלגתי '  ,שבו היוותה מרכיב אחד בלבד  ,היה בכך כדי להקהות במידה מסוימת את
הביקורת שהוטחה כלפיה  ,כאילו נעשים מעשיה לשם גריפת הון

פוליטי .

92

אך  ,במקרה או

במתכוון  ,הופיע שמה ' משובץ ' בתוך שמו של הארגון החדש  ' ,קופת העזרה לשנת תרע " ה ' ( וכן
בתרגום

למנוע .

לגרמנית :

93

' 1915

 , Hilfsfundושוב קשה היה לה להתחמק מן הזיהוי אותו השתדלה

'

' קופת העזרה לשנת תרע " ה ' יסדה כמה בתי  -תבשיל  ,הקימה קופת  -מלווה ליחידים כנגד

משכונות  ,תמכה בבתי  -הסד ומרפא וסייעה למשפחות המגויסים

סיפקה

כ 325 -

17 , 000

פרנק

אלף מנות  -מזון לנצרכים בבתי  -התבשיל שלה  ,העניקה הלוואות בסך למעלה מ -
ל 527 -

לווים  ,תמכה בעשרים וחמישה מוסדות  -ציבור יהודיים בסכום של

פרנק ובאספקת לחם  ,והעניקה למעלה

חכמים .

95

לצבא .

94

עד לסוף דצמבר

1915

מ 11 , 000 -

כ 4 , 000 -

פרנק למשפחות המגויסים לצבא ולתלמידי -

פעולת ' קופת העזרה לשנת תרע " ה ' נמשכה גם בשנים הבאות  ,אף כי נתדלדלה הרבה

בשנת  , 1917עקב המשבר הכלכלי בגרמניה  ,ופסקה באופן רשמי רק עם כיבוש ירושלים בידי

הבריטים .
ג  .מן הראוי עוד לציין את ' האגודה לענייני בריאות בגרמניה ' ,

שהיתה שותפה בייסוד

' מכון

פסטר לחקר המחלות הנפוצות בארץ ולהדברתן ' בירושלים ( ביחד עם ' בית הבריאות ' מיסודו של
נתן שטראוס וההסתדרות הציונית הרפואית ' הדסה ' )  .עד לינואר

פסטר ' ופעולותיו  ,ואז הפסיקה מחוסר  -אמצעים ( וראה

1917

תמכה אגודה זו ב ' מכון

להלן ) .

גידול המצוקה וחידוש יוזמות מקומיות
עם פיזור ' ועד הסיוע המאוחד ' והגליית דוד ילין  ,נאסר על היהודים להקים ועדים בלי רשיון מן

השלטונות וחלה התדרדרות מהירה במערכת הסיוע שלהם  .נראה  ,כי בתחילה קיוו התורכים
להגיע לפיקוח צמוד יותר על השימוש שנעשה בכספי התמיכה האמריקנית  ,ואולי אף להניח ידם

עליהם  .לכן יזמו הקמת ועד  -ממונה מטעמם שיקבל את הכספים הללו וינהל את עבודת התמיכה

על  -פי הוראותיהם  .כדי להציל את הכספים מיהרו היהודים להכניסם תחת חסות הקונסוליה
האמריקנית

בירושלים .

מעתה נשלחו הכספים על שמו של הקונסול גלייזברוק ( 51 .

1115ל)

 , ( Glazebrookשגילה אהדה רבה ליישוב היהודי והבנה למצבו המיוחד  .הקונסול העביר את
92

114

93

ראה בעיקר ביקורתו של דוד ילין במכתביו  ,אגרות  ,ב  ,עמ '
תרע " ה ) .

ראה על הכיקורה כנגד שם הארגון והפולמוס עמו  :לפי  -שעה  ,א ( תרע " ו )  ,עמ '  . 37מעניין לציין  ,כי ביקורת דומה
נמתחה עוד קודם  -לכן על הכינוי שבחר אפרים כהן  -רייס לוועד הראשון של הכספים האמריקניים בירושלים

שבהנהלתו  ' ,ועד קופת העזרה
94

95

54 - 53

( כ " ט באלול תרע " ד )  ,עמ '

56

( כ " ז בתשרי

לפי שעה  ,שם  ,עמ ' . 38
שם  ,כ  ,עמ '

. 27 - 26

האמריקאית ' ( שם  ,עמ '

. ) 12 - 11
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וזודעוזו עול ג ' מאל פחה  ,מפקד
הארמיה הרביעית  ,על כוונתו לפזר
חת  ,וער הסיוע המאוחד ' בירושלים

Jeruaajtn

"

be

aleo

Ahmad

"

כספי התמיכה למוסדות על  -פי בקשת התורמים ותמך באוכלוסיה האזרחית בעצה אחת עם ' ועדה

מייעצת ' שאסף סביבו  ,אשר הורכבה מנציגי חלקיה השונים של יהדות ירושלים .
כראשית אפריל

1917

96

הכריזה ארצות  -הברית מלחמה על גרמניה  ,והקונסול האמריקני נאלץ

לעזוב את העיר  .הקונסול הספרדי בירושלים  ,אנטוניו דה  -באלובאר

) de Ballobar

10810ת )ע ) ,

קיבל על עצמו לייצג את האינטרסים של ארצות  -הברית בארץ  ,ויחד אתם ' ירש ' גם את ניהול

מיפעל הסיוע .

97

אך למעשה דעכה עבודת הסיוע כליל עם עזיבת הקונסול האמריקני  .השלטונות

הנבידו ידם על בל מה שנראה אמריקני או יוחס לאמריקה  .העברת הכספים לארץ  -ישראל

.

נשתבשה כליל  ,ומצד שני עמד בעינו האיסור על הקמת מינהל  -סיוע יהודי בירושלים מעתה עברו
על יהודי ירושלים חודשים ארוכים של מצוקה  ,רעב ומגיפות  ,מבלי שיוכלו לנקוט צעדים

משמעותיים להקלתם  .שמואל הופיין מספר  ,כי באותם ימים נמנו

כ 80 -

אחוז מיהודי ירושלים עם

העניים  .מוסדות הסעד ובתי  -חולים נעלו דלתותיהם  ,והמוני ילדים יהודים יתומים שוטטו בחוצות ,

ליקטו שיירים מערמות האשפה ולנו תחת כיפת השמים .
96

98

ברטה

ישפורד

מספרת  ,כי בסוף שנת

ראה מכתבי של ג ' מאל פחה אל הקונסול האמריקני בירושלים מיום

25

בינואר  , 1917אצ " מ  23 / 62 ,ומכתבם

וליכטהיים מקושטא אל הוועד הציוני הזמני מיום

28

שם  . 23 / 37 ,גם ליבובמן

בנידון של

א ' רופין

בינואר

, 19 ! 7

( לעיל  ,הערה  , 74עמ ' נ ) 11מזכיר את נסיון השלטונות להקים ועדה כפיקוחם לכספים האמריקנים  ,ומוסר כי הוא
עצמו ' הוזמן על  -ידיהם לכהן בועדה זו  ,אך הדבר לא יצא לפועל '  .ראה גם
97

הופיין  ,שם .

:

הופין  ,דין  -וחשבון  ,עמ '
98

שם  ,עמ '

ד.

. 26 - 24

ן2ןן

סוללת תותחים תורכית פרושה סמוך

1916

ובמשך שנת

1917

לעמק  -רפאים  ,ירושלים 1917 ,

החלו המוני עניים יהודים להתדפק על שערי בית  -התמחוי של ' המושבה

האמריקנית ' בירושלים  ,ומעתה גם חדלו מלבדוק את כשרות המזון או אף את סוג הבשר המבושל

בו .

99

בסוף

1916

החלו גם החברות לסיוע מגרמניה ואוסטריה לצמצם את תמיכתן במוסדות

הירושלמיים  ,עקב התדלדלות משאבים כללית בארצות אלו  .בתחילת דצמבר אותה שנה נתבשר
' מכון פסטר ' בירושלים  -אשר עשה עבודה רבה בייצור חיסונים נגד מגפות והרכבתם
לאוכלוסיה  -כי ' אגודת הרופאים העבריים וחוקרי  -הטבע לענייני בריאות ' מגרמניה תפסיק
לחלוטין את התמיכה בו כסוף החודש  ,מחוסר

באמצעים .

00ן

אך נראה  ,כי מרגע זה חל מיפנה מסוים בעבודת הסיוע  .הרופאים העבריים בירושלים  ,ובראשם
הד " ר א ' בהם  ,סירבו להיכנע ולוותר על ' מכון פסטר ' החיוני והחליטו לקיימו בכל מחיר  .הם זכו
לגיבוי ומעט סיוע מן המשרד

הארץ  -ישראלי ביפו והמשיכו בהפעלת המוסד .

ן0ן

לאחר  -מכן הם

עוד הוסיפו והרחיבו את פעולתם והקימו את ' ועד העזרה המדיצינית לעניי ירושלים '  ,שהוקם
בשותפות עם ' בית הבריאות ' מיסודו של נתן שטראוס מאמריקה  ,ארגון ' הדסה ' והמשרד הארץ -
ישראלי  ' .ועד העזרה המדיצינית ' התמקד ברפואה מונעת  ,הקים שלוש מרפאות חדשות ( כמאה
שערים  ,במחנה  -יהודה וכסמוך לשער החדש )  ,ופעל להבטחת הזנה מינימאלית לילדים וקשישים
86
99

London

,ע

ע the HOIy cily 7887 - 7וAmericanlamily 4

~ . 258 - 268
קק 1951 ,
100
101

".
!

ג

O~ erusalem :

,

Bertha Vester-Spafford

~

פרטים אלה נמסרים במכתב הד " ר א ' בהם מירושלים לד " ר טהון ביפו מיום ג ' בכסלו תרע " ז  ,אצ " מ ,

שם ,

שם .

] 211001

תמורות בהנהגה היהודית בירושלים

ולנפגעי  -מחלות  .ביוזמה זאת של הרופאים תמכו כל חוגי הקהילה היהודית  ,ותרומות נכבדות
הגיעו מאת המשרד הארץ  -ישראלי  ,מרבנים חרדים ואף מאפרים כהן  -רייס  -ראש חברת ה ' עזרה '

בארץ  -שהיה בדרך  -כלל יריבם של החוגים

הציוניים .

02ן

אחד  -עשר הרופאים שהתאגדו ב ' וועד

העזרה המדיצינית '  -ומספרם הלך ונתדלדל עקב הגליות התורכים  -קיימו אלפי ביקורי  -בית
וחילקו תרופות ומזון לנצרכים בביתם ככל תקופת המצוקה  ,שנמשכה עד כיבוש העיר בידי

הבריטים .

03ן

בינתיים חיפשו ארגוני הסיוע האמריקנים דרך לחידוש הקשר והעברת התמיכה ליהודי הארץ .
על  -מנת לעקוף את המגבלות שנוצרו בגלל הצטרפות ארצות  -הברית למלחמה  ,העביר ' ועד הסיוע

המאוחד למען היהודים נפגעי המלחמה ' את מרכזו מניו  -יורק להאג  ,בירת הולנד שנשארה

נייטראלית .
ותורכיה
ב 28 -

משם אפשר היה להעביר כספים לארץ  -ישראל דרך גרמניה  ,אוסטריה  -הונגריה

עצמה .
ביוני

1917

אחרי קרוב לשלושה חודשים של ניתוק ( מאז עזב הקונסול האמריקני את

ירושלים )  ,הצליחה הנהלת ' ועד הסיוע המאוחד ' האמריקני ליצור קשר עם שמואל הופיין  ,ראש
בנק אפ " ק בירושלים שהיה פעיל בוועדי הסיוע הקודמים  ,והטילה עליו לארגן מחדש את עבודת

התמיכה בעיר  .מעתה קיבל הופיין כספים אמריקניים דרך האג  ,ברלין וקושטא  ,אמנם במירווחים
גדולים בין המשלוחים ובצורה

בלתי  -סדירה .

] 04

הופיין הגיע לידי הסכם עם הקונסול הספרדי דה  -באלובאר  ,שגילה אהדה לעניין הסיוע ונכונות
רבה לעזור  ,לפיו יקבל חדרים בבניין הקונסוליה הספרדית ומהם ינהל את עבודת הסיוע  .על  -מנת
לתת לו הגנה התקבל הופיין כחבר הסגל הקונסולארי הספרדי בתפקיד ' נספח לענייני  -סיוע ' ,

ומאותה סיבה גם הוקמה ההנהלה החמישית במספר של מיפעל התמיכה היהודי בירושלים תחת

הכותרת ' הקונסוליה הספרדית  -מחלקת הסיוע '  .הופיין פנה רק לאותם אנשים ששימשו
ב ' וועדה המייעצת ' לקונסול האמריקני גלייזברוק  ,והרכיב אתם ועדה דומה  ,לעזור לו בקבלת
החלטות ובחלוקת הכספים  .ועדה זו כונתה באופן בלתי -רשמי ' הוועדה המייעצת לחלוקת הסיוע

האמריקנ " ' .

]0

במצב העניינים באותה עת לא היה טעם לדבר על פרודוקטיביזציה  ,והופיין היפנה

אח כל המשאבים שבידיו לתמינה במוסדות הסעד והרפואה ולאיסוף הילדים היתומים לבית -
מחסה

כלשהו .

06ן

באלול תרע " ז יזם ברל כצנלסון  ,שהגיע לירושלים עם קבוצת פועלות מאנשי העלייה השנייה
פיתוחו
הכוונה

102

של משק  -ירקות על חלקה קטנה שחכרו בשכונת שייח ' ג ' ראח  ,בסמוך לקברי  -המלכים .
היתה ללמד את התושבים לייצר חלק ממזונם בעצמם באמצעות חקלאות  -עזר  .במהרה

.

שם  ,שם  .וכן מכתבם של ד " ר בהם וד " ר גולדברג אל ד " ר טהון מיום ז ' בשבט תרע " ז ומכתם ד " ר בהם אל הנ " ל
מיום ד ' כטבת תרע " ז  ,אצ " מ 1 ,

) 03

. ] 2/ 100

ראה  ,למשל  ,דין  -וחשבון מפעולות ועד העזרה המדיצינית מיום א ' בטבת  -כ " ט באלול תרע " ז

ובמשך חודש תשרי תרע " ח  ,שם 1 ,
104

ראה גם אלמליח  ,אוץ ישראל  ,ב  ,עמ '

. 216

הופיין  ,דין  -וחשבון  ,עמ '

105

שס  ,עמ '

106

שם  ,עמ '

,6-5

(  3עמודים )
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.8-7
, 35

נספח  , 4עמ '  ; 50נספח סך  ,עמ '  , 106ובמקומות רכים נוספים  .ראה גם
!

 :ע" ז

דויטש  ' ,ההתפתחות

של העבודה הסוציאלית כמקצוע כישוב העברי כאוץ  -ישראל '  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה
העברית  ,ירושלים תש " ל ,

עמ '  , 34ומקורות

שם .

חברי ועד הסיוע  ,ירושלים  . 1915מימין לשמאל  ,יושבים  :הרב יוסף ברדם  ,זילברשטיין  ,אלתר ריבלין ,
הרב יוסף טרגוביצקי  ,דוד ילין  ,קונסול ארצות  -הברית ד " ר אטיס גלזברוק  ,צבי גרוסברר  ,שמואל אלעלוף ,

יוסף מיוחס  .עומדים
צארום

נספחו

:

סלונים  ,זאב ליבוביץ  ,שמואל רפאלי  ,חיים ליפקין  ,שמואל קוק  ,אברהם סעדיה

אל ' קבוצת הירקנים ' עובדים נוספים  ,וכעבור זמן מה הם זכו לאסוף יבולים נאים של ירקות .

הצלחה זו עודדה אותם לפתוח משתלה נוספת  ,לפרחים וירקות  ,על חלקה שהעמיד לרשותם
השופט מלכיאל מני בקרבת שוק

מחנה  -יהודה .

07ן

מעתה ועד לכיבוש ירושלים בידי הבריטים  ,ב  9 -בדצמבר  , 1917ואף בחודשים הראשונים

שלאחר  -מכן  ,נוהלו פעולות הסיוע מן הכספים האמריקניים על  -ידי הופיין

ו ' הועדה המייעצת '

שלו  ,עד שהועברו בהדרגה לידי ' ועד הקהילה היהודית ' בירושלים  ,שהוקם לאחר המלחמה

כחסות ' ועד הצירים היהודיים

לארץ  -ישראל ' .

] 08

מיבום
משבר מלחמת  -העולם הראשונה בירושלים התפתח בהדרגה לאורך כל שנות המלחמה  .התפתחות

ae

הדרגת ת זאת איפשרה לתושבים להתארגן להקלת המשבר ולמניעת פגיעתו  ,תוך לימוד מתמיד
של לקחים ושכלול הפעולה .
107

חנה כצנלסון  -ן ? ר  ,אח ואחות  :זכרונות  ,תל  -אביב

108

הופיין  ,דין  -וחשבון  ,עמ '

. 11 - 10

 , 1978עמ ' ; 89 - 78

רחל ינאית  ,אנו עולים  ,עמ '

. 456

,ו,

.
י ן

.

4

,

.

ששת

'

,

.

ש

,

הצבא התורכי הנסוג צועד ברחוב יפו  ,סמוך לכיכר ציון

ההתארגנות להקלת המשבר בקהילה היהודית נתקיימה בשלושה שלבים

א.

בשלושה

ב.

:

שלב ההסתמכות על משאבים עצמיים  -מפררן המשבר ועד לסוף תשרי תרע " ה -

חודשים .

שלב ההסתמכות על כספי העזרה האמריקנית  -מסוף

תשיי

תרע " ה ועד לפיזור ' ועד

הסיוע המאוחד '  ,כעבור כשנתיים  ,בתשרי תרע " ז  .במהלך תקופה זו ניסתה הקבוצה
המנהיגה את הפעולה להקלת המשבר  ,שצמחה מקרב היישוב החדש וצעירי העדה

הספרדית  ,ליזום שינויים במצב המשפטי  -מדיני של היהודים בארץ  -ישראל  ,ללא הצלחה

יתיהה .

ג.

שלב הדלדול והמצוקה  ,ובסופו  -יוזמות מקומיות חדשות  .שלב זה נמשך למעלה
משנה  ,מתשרי תרע " ז ועד לכיבוש הבריטי  ,בכסליו

תרע " ח .

מבחינה פוליטית פנימית  ,נמשכו היריבות והפירוד שבין ' היישוב הישן ' האשכנזי לבין ' היישוב

החדש ' לכל אורך תקופת המשבר  .הוויכוח נסב על האידיאולוגיה הבסיסית ועקרונות הסיוע  ,ועל

המשאבים עצמם  ,כארצות  -הברית וגם בירושלים  .חוגי המשכילים מן העדה הספרדית ואף ועד

.

העדה הזאת  ,גילו נטייה להצטרף ליוזמות ' היישוב החדש ' ולהישען על משאביו הצלחתם של

החוגים הציוניים בניקוז כספים מארצות  -הברית לידיהם  ,דרך המשרד הארץ  -ישראלי  ,ופעילותם

ע8

צבי טילוני

-

הנמרצת של אנשי ' היישוב החדש ' בירושלים העניקו להם את השליטה על מרבית האמצעים
הכלכליים שהגיעו לעיר  ,ובכך גם את האפשרות ליישם את עקרונותיהם בעבודת  -הסיוע  :עידוד
האנשים לעבוד לפרנסתם ויצירת מקורות  -תעסוקה  ,והפצת הלימוד בשפה העברית

בבתי  -הספר .

מנהיגי ' היישוב הישן ' האשכנזי חתרו לסכל את הנסיונות להקים הנהגה יהודית חדשה  ,אך לא
יכלו למנוע את השפעתם של חוגי ' היישוב החדש ' בעבודת הסיוע  .לפיכך השתדלו להחזיק
במנגנוני העברת הכספים והתמיכה המסורתיים שלהם  ,תוך יוזמות לפתח מקורות חדשים

;

את

המשאבים כולם הועידו לתמיכה שלא על מנת להחזיר  ,תוך שמירת האופי המסורתי  -תורני של
החברה

והמוסדות .

בתקופות שקדמו לבואם של כספי הסיוע האמריקני  ,או כעת שהללו פסקו מלהגיע  ,הוכיחו
יהודי ירושלים יוזמה ותושיה בפתרון בעיות  ,על  -סמך המשאבים העצמיים שלהם

זאת  ,תוך

;

גילויי סובלנות ושיתוף  -פעולה מסוים בין כל חוגי הקהילה  .נטיות אלה נחלשו בתקופות בהם

החרץ .

הגיעו כספים מן

אפשר  ,שלהתפתחויות אלה בהנהגת הקהילה היהודית בירושלים בשנות המשבר של מלחמת -
העולם הראשונה היו השפעות מסוימות גם על גורל העיר לאחר  -מכן  ,בתקופת המנדט הבריטי ועד
ימינו ;

בלשונו של הרב משה בלוי  ,מבכירי העסקנים של העדה החרדית בירושלים

...

:

התנגדות היהדות החרדית למאמצי המתקדמים הצליחה אז [ קודם למלחמת  -העולם

הראשונה ]

מפני שמוסדות הצבור עמדו על מכונם  ,רוב הצבור היה חרדי  ,וכמעט כל

היהדות הירושלמית התנגדה להשפעת החפשים והציונים  :המצב הזה נמשך וירושלים
החרדית נשארה בשלותה עד פרוץ המלחמה העולמית הראשונה  ,באב שנת תרע " ד  .עקב
המלחמה העולמית  ,חל מפנה גדול בחיי היהדות החרדית בירושלם ועל ידי כך בכל ארץ

ישראל .

09ן

בדבריו כיוון הרב בלוי לירידת כוחה של היהדות החרדית  ,להסתגרותה ולמעבר השליטה בעיר
לידי חוגים מן ' היישוב

החדש ' .

Yo
109

בלוי ( לעיל  ,הערה
 , 1979עמ ' , 202

, ) 10

עמ ' נג  .וראה גם  :י ' יהושע  ,שכונות בירושלים הישנה  :פרקי הווי מחיים עברו  ,ירושלים

בסקרו את השפעות תקופת המלחמה העולמית הראשונה

:

'  . . .חיי

משפחה יציבים  ,מנהגים

מסורתיים והרגלי חיים קבועים  -מנת חלקם [ של תושבי ירושלים  ,צ " שן מאז המחצית השניה של המאה
התשע -עשרה  ,בקיעים וסדקים נראו בהם ' . . .

;

כרמל  ,יישוב ישן ויישוב חדש ( הערה

1

לעיל )  ,עמ ' 8נ . 19 -

חבלי לידתו של בית  -הספר

' כדורי '

*

אליעזר דומקה

מבוא
להקמתו של בית  -הספר ' כדורי ' קדם מאבק ציבורי ממושך  ,שנטלו בו חלק מוסדות היישוב
והתנועה הציונית מחד גיסא וממשלת המנדט מאידך

גיסא .

שתים  -עשרה שנים ניטש הוויכוח

שהיווה חלק  ,מזערי אמנם  ,במאבק היישוב על הקמת ' הבית

בתחילת שנת

1922

הלאומי ' .

נפטר בהונג  -קונג הנדבן היהרדי סיר אליס

( אליהו )

כדורי  .הוא נולד

למשפחה עשירה בבגדד  ,רכש את השכלתו בבית  -הספר המקומי של ' כל ישראל חברים ' ואחר  -כך
עקר להודו  ,שם עבד כפקיד בעיר בומביי  .לאחר זמן  -מה נדד ללונדון ושוב חזר מזרחה  .הוא

השתקע בהונג  -קונג  ,עשה חיל בעסקיו והתפרסם כנדבן למוסדות חינוך וצדקה יהודיים ולא -

יהודיים במקומות שונים  .כאות  -הוקרה לפעולותיו זכה

ב 1917 -

בתואר אבירות מממשלת בריטניה

;

גם הממשלה הצרפתית העניקה לו עיטור  -כבוד על תרומותיו בימי מלחמת  -העולם הראשונה .
נאמן למסורת הנדבנות המשפחתית והאישית  ,הניח כדורי בצוואתו סכומי  -כסף למטרות שונות .
שתים  -עשרה שנים לאחר מותו נחנך בגליל התחתון בית  -הספר החקלאי הנושא את שמו .
מה שאירע בתריסר השנים הללו זכה לתיאור אחיד למדי במשך התקופה שחלפה מני אז .
אופיינית היא הדרך בה הביא אז עורך ' העולם '  ,משה קליינמן  ,את הדברים לידיעת קוראיו

:

כדורי היה יהודי תמים ועשיר בארם נהריים  .וכשהגיעה אליו לפני שש שנים הבשורה על
הקמת קרן ישראל בארצו ( הצהרת בלפור ) שמח שמחה גדולה והחליט בנפשו להביא את
קרבנו לבנין הבית הלאומי לעמו  .מה עשה

?

עמד וכתב בצואתו לעזוב ברשותה של

ממשלת ארץ ישראל מאה אלף לירא בשביל בנין בתי ספר לעם  ' .ממשלת א " י '  -זו
היתה בעיניו של היהודי התמים הזה סמל הממשלה הבונה את ביתו הלאומי של ישראל
ולכן לא ראה צורך לפרש  ,שעזבונו נתן לצרכי בתי הספר של בני ישראל ביחוד  ,וכי יעלה
אחרת על הדעת השלמה

?

אבל עלהה אחרת על דעת השלטונות האנגליים ואחרי המון פקפוקים החליטו  ,שאין
המתנה הנדיבה הזאת של איש יהודי מכוונת ליהודים בלבד  ,אלא לא " י כולה  ,זאת
אומרת

:

לכל תושביה ' מבלי הבדל

דת '  . . .י

חוב גדול חב אני לאליהו ארליך  ,אשר טרח ועמל בחשיפת מירב התעודות הקשורות בסוגיה

זו .

כן נתונה תודתי ליורם מיורק מן הארכיון הציוני המרכזי ולגב ' נאוה איזין  ,מנהלת הארכיון לחינוך יהודי

בישראל ובגולה על שם אביעזר ילין  ,על עזרתם כי

רכה .

אחרונה  -אחרונה  ,הנני מודה למרכז לחקר ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי ואוניברסיטת חיפה  ,אשר
בסיועו נכתב חיבור
1

העולם  18 ,בינואר

זה .

. 1924

ו8

אליעזר דומקה

גירסה זו  ,לפיה סילפו הבריטים את רוח הצוואה  ,בכך שחילקו את הסכום בין היהודים לערבים  ,לא
נס לחה עד ימינו

אלה .

האמנם היה כדורי תמים

2

?

האם עיוותו הבריטים את רצונו ( ' העויה זו

שעוקמה למולנו במקרה המנוח כדורי בודדה היא לפי שעה במקרי חיינו העגומים '  ,קרא עורך
' העולם ' בכתבתו

הנ " ל ) ?

עיון בצוואה ובגלגוליה עשוי להצביע על פירוש

שונה .

גלגוליה של צוואה
בקטע הצוואה המתייחס לעזבון זה נאמר

:

' יש לחלק את העזבון לשלושה חלקים ולשלם או

להעביר חלק אחד כזה לממשלה הבריטית  ,כדי שתבנה בית  -ספר או בתי  -ספר שייקראו על שמי
בארץ  -ישראל או בארם  -נהריים ( מסופוטמיה )  ,כפי שהממשלה הבריטית תמצא

לנכון ' .

3

זמן קצר לאחר מות כדורי פירסם בטאונם של ציוני גרמניה ידיעה זו והוסיף  ,כי שליש מרכושו

הניח לממשלה הבריטית על  -מנת לבנות בתי  -ספר בארץ  -ישראל  4 .קשה לדעת אם מוסר הידיעה ,
שהגיעה מלונדון  ,השמיט את ארם  -נהריים במתכוון  ,באקראי או כלל לא ראה את הצוואה  .מכל

מקום  ,בכך הוא יצר בסיס לאי  -הבנות  ,שהתפתחו למחלוקת של

ממש .

הידיעה הגיעה במהרה לירושלים  ,בה עסקו אותו זמן ראשי היישוב והתנועה הציונית  ,בין
השאר  ,באיסוף כספים למען הקמתו של ' הבית הלאומי '  .אחד מהם היה ד " ר יוסף לוריא  ,מנהל

מחלקת החינוך של ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל  .לוריא התריע אז רבות על מצבה הקשה של
מערכת החינוך היהודית בארץ וצרכיה

המידיים .

5

משהובאה הידיעה לתשומת לבו  ,שיגר מייד מכתב להנהלה הציונית בלונדון  ,בבקשו לוודא את
נכונותה  .הוא אף דחק בהם לנקוט בכל הצעדים ' כדי שהכסף יוקדש לבנין בתי הספר העבריים
בארץ

ישראל ' .

עיון במכתבו מגלה  ,כי הוא המשיך את שרשרת השיבושים

בהעברת הכסף לממשלה הבריטית  ,ציטט לוריא כאילו הסכום

;

בעוד שבעיתון דובר

יימסר לממשלה הארץ  -ישראלית .

6

פעילי ההסתדרות הציונית בלונדון החלו לפעול בעניין  .אחי המנוח  ,סיר אלי כדורי ( בעצמו ציוני

פעיל ונשיא קרן היסוד בשנחאי )  ,שמונה כנאמן הצוואה  ,שהה אותו זמן באירופה  .מחליפת
מכתבים שניהל עם שמואל לנדמן  ,מזכיר המחלקה המדינית של המשרד הציוני המרכזי כלונדון ,
התברר כי כבר נפגש ברומא עם ד " ר חיים וייצמן ודן עמו בנושא

זה .

7

כדורי  ,אשר היה מודע לאפשרויות הפירוש השונות של הצוואה  ,הבטיח כי יעשה כל שניתן

לעשות כדי שהכסף ~ וצא לבניין בתי  -ספר בארץ  -ישראל  ,ולא בארם  -נהריים  .להדגשת דבריו אף
2

ראה  ,למשל  :ז ' וילנאי  ,אריאל  :אנציקלופדיה לידיעת ארץ ישראל  ,ד  ,תל  -אביב

.5

3

אצ " מ 25 / 2698 ,

4

J dische Rundschau , 7 April 1922
אחים '

 , 1976עמ '

. 3514

) Association

על  -פי העיתון  ,הושארו ורני השלישים הנותרים לאחי המנוח ול ' אגודת

~
 , /40510ארגון יהודי  -בריטי במתכונת כי " ח  ,שנועד לקדם יהודים בארצות
-Jewish

נחשלות ) .
5

ראה ,

6

רבינוב " ן וד ' שמעונוב " ן ( עורכים )  ,ספר השנה של אוץ ישראל  ,תל  -אביב תרפ " ג ,
מכתב לוריא להנהלה הציונית בלונדון מיום ב " ה בניסן תרפ " כ  ,הארכיון לחינוך יהח  -י בישראל וכגולה ע " ש

, 29

עמ '

1 2
~

למשל

 :י ' לוריא  ,החינוך

באוץ ישראל  ,תל  -אביב תרפ " א  ,עמ '

. 40

ראה גם דיווחו אצל א ' צפרוני  ,א " ז

אביעזר ילין [ להלן  :אח " י ] ,

באצ " מ 4 / 2588 ,
7

שם ,

שם .

.2

. 5 . 106 / 1675

. 423 - 408

חליפת המכתבים בין ההנהלות הציוניות בירושלים ובלונדון מצויה גם

חבלי לידתו של בית  -הספר ' כדורי

סיר אליס כדורי

( ) 1922 - 1865

הוסיף  ,כי כבר ' יש לי  ,כפי שידוע לך  ,בית ספר גדול מאד בבגדד  ,שערכו הוא למעלה ממאה אלף
לירות ובו לומדות למעלה

מ 1 , 500 -

בנות ' .

8

ההנחה המוטעית  ,כי על  -פי הצוואה יועבר הכסף לממשלת ארץ  -ישראל  ,נשארה אפוא

בתוקפה  .כדורי החל לדון על כך עם הנציב העליון  ,הרברט סמואל

;

הוא הניח  ,מן הסתם  ,כי

ממשלת המנדט היא שתטפל בעניין  .בכך אישש עוד יותר את ההנחה הזאת  ,הן אצל סמואל והן
אצל ראשי היישוב היהודי  .עם זאת  ,הוא עדיין סייג במידת  -מה את סמכויותיה של ממשלה זו ,
בכתבו לסמואל כי הסכומים יועמדו לרשות מפעל בניית בתי  -הספר  ,כאשר נאמני העזבון -

היינו  ,הוא עצמו  -יווכחו שהתכנית אושרה על  -ידי הממשלה הבריטית  .הוא עוד הוסיף תנאי  ,כי

הבנייה תיעשה על  -ידי יהודים  ,בפיקוח

ממשלתי .

9

נראה אם כן  ,שככך פירש אלי כדורי את צוואת אחיו  ,כי הכסף יוקדש לבניית בתי  -ספר עבריים

.

בארץ  -ישראל אך לא חלף זמן רב והוא נסוג מעמדתו זו  .בינתיים  ,הוחל בצעדים מעשיים למימוש

הכוונות  .וייצמן פנה אל הרברט סמואל וביקשו  ,לאור העובדה שהכסף יעמוד

לרשותו  ,לקבל את

יושב  -ראש ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל  ,מנחם אוסישקין  ,שיעלה בפניו הצעות שונות באשר
לאופן השימוש בכסף 0 .י
אוסישקין פירט במכתבו רשימה של
8

מכתב כדורי ללנדמן מיום

9

כאפריל

21

, 1922

אח " י ,

זו  ,שכן גם העזבון בו דובר היה בערך של
9

מכתב כדורי לסמואל מיום

10

אגרות] .

. 5 . 106 / 1675

כ 100 , 000 -

לא כמקרה  ,כנראה  ,ציין כדורי את גודל תרומתו

ליש " ט .

ביוני  , 1922שם  ,שם .

מכתב וייצמן לסמואל מיום נ בספטמבר

9

בתי -ספר אשר נזקקו בדחיפות לבניינים

8 :

בירושלים ,

, 1922

ח ' וייצמן  ,אגרות  ,יא  ,ירושלים תשל " ט ,

עמ ' 183

נלהלן  :וייצמן ,

שקן

אליעזר דומקה
2

בחיפה ,

3

ביפך ואחד בכל אחת מן הערים והיישובים  -טבריה  ,צפת  ,חברון  ,באר  -טוביה ,

נהלל  ,עין  -חרוד  ,גבעת  -יחזקאל וקבוצות הגבעה ( כך במקור
מתנהלים הלימודים באוהלים או בצריפים .

האנגלי ) .

באלה האחרונים  ,ציין ,

1ן

סמואל הורה על הקמת ועדה אשר תדון בצדדים המעשיים של השימוש בכסף  .בוועדה נכללו

שלושה נציגי הממשלה  -מנהל מחלקת החינוך  ,ב ' כאומן  ,ושני יהודים  -היועץ המשפטי
לממשלה  ,נורמן בנטוויץ '  ,וכן המפקח על בתי  -הספר העבריים  ,שלמה גינצברג ( גינוסר  ,בנו של

אחד  -העם ) .

שלושת הנציגים הלא  -רשמיים  ,היינו נציגי היישוב  ,היו ד " ר לוריא  ,אוסישקין וא " מ

ליפש " ן  ,נציג ' המזרחי '  .בנטוו " ן '  ,אשר ישב בראש הוועדה בפגישה הראשונה (  , ) 8 . 12 . 1922אמר

בפתיחה כי אף  -על  -פי שהדבר אינו מצוין במפורש כצוואה  ,הרי הממשלה הבריטית והנאמנים
החליטו כי הכסף יוקדש לבניית בתי  -ספר יהודיים בארץ  -ישראל  .כדיון שהתפתח הוסכם  ,כי מירב
הסכום יושקע בהקמת מיבנים

בשלב הראשון עבור הגמנסיה כירושלים  ,בית  -הספר ' תחכמוני '

;

ביפו ובית  -הספר העברי המעורב בטבריה  .עוד נאמר  ,כי ועדת  -מישנה תעבד תכניות מפורטות
ואומדני  -הוצאות ותגישם לוועדה בישיבתה

הבאה .

2ן

משנראה היה כי הכול מתנהל כהלכה  ,פנה אוסישקין אל הנהלת קרן היסוד בלונדון וביקש
ממנה לחתום על החוזה עם הממשלה הבריטית  ' ,היות וההסתדרות הציונית אינה יחידה רשמית ,
הממשלה

רוצה . . .

שעל החוזה תחתום קרן

היסוד . ' . . .

' עלינו להוסיף '  ,דחק בהם  ' ,שאם לא

תסכימו לעשות את החוזה  ,אז אין אנו רואים כל מוצא לענין ומפחדים אנו מאד שהממשלה לא

תבנה את הבנינים בשביל בתי הספר  ,מה שחשוב כל כך בשבילנו מפני שני טעמים  :ראשית -

שיהיו בנינים טובים וגדולים לבתי ספרנו  ,ושנית שע " י זה תנתן עבודה רבה לפועלים יהודיים . . .
נבקשכם בכל תקף למהר ולהוציא את הדבר לפועל ' 3 .י
תחושת בהילות זו  ,מסתבר  ,היתה מוצדקת .
כבר בישיבה הראשונה של ועדת המישנה  ,הודיע מנהל מחלקת החינוך המנדטורית  ,כי הנציב
העליון קיבל מכתב מסיר ג ' ון שקבורו ממשרד המושבות  ,שהדגיש כי העזבון הושאר לממשלת
הוד מלכותו  ,ועל כן אין לעשות בו כל שימוש בטרם יתקבל אישור מפורש ממשרד

כמו  -כן דרש לעדכנו בכל

המושבות .

התכניות .

הוועדה דנה בפרטים הביצועיים השונים ועיבדה תכניות באשר לנתונים השונים של חדרי
הכיתות  ,חדרי  -מלאכה ומיתקני  -עזר

ושירותים .

4ן

בהתאם לדרישת משרד המושבות  ,דיווח סמואל

ללונדון על עבודת הוועדות ואף ציין  ,שנאמני העזבון היתנו כי העבודה תיעשה על  -ידי יהודים

בפיקוח ממשלתי .
במהירות

11

ו קנ
)

המירבית .

הוא המלען להיענות לבקשה והדגיש  ,כי כדורי מעוניין שהעבודה תחל
5ן

במקביל לכך  ,הורצה איגרת מן ההנהלה הציונית בירושלים להנהלה הציונית

מכתב אוסישקין לסמואל מיום

31

כאוקטובר

, 1922

אח " י ,

. 5 . 106 / 1675

שם .

12

פרוטוקול הישיבה  ,שם ,

13

מכתב אוסישקין להנהלת קרן היסוד בלונדון מיום  20בדצמבר  , 1922שם  .וכן אצ " מ 2 / 447 ,

14

15

ו8 -

.5

שם .

ראה פרוטוקול של ישיבות ועדת המישנה מ  22 -בינואר
מכתב סמואל לשקבורו מיום  26בינואר  , 1923אח " י  ' . 1 . 151 / 825 ,מר כדורי מטריד אותי הרבה בקשר לענינו ' ,
כתב וייצמן ב 16 -

בפברואר

1923

בפברואר

923ן ,

שם ,

לאלפרד מונד  ' ,הוא מושך אותו קצת יותר מדי ובסופו של דבר יעמוד בפני

שוקת שבורה  .ואז יאשים אותנו  ,לדעתי שלא בצדק  ,כי לא שמרנו על האנטרסים שלו '  .וייזמן  ,אגרות  ,יא  ,עמ '
א. 2

חבלי לידתו של בית  -הספר ' כדורי

בלונדון  ,ובה ביקשה ש ' תאחזו באמצעים הנחוצים כדי לקבל האשור

הנחךן ' .

6ן

זמן קצר לאחר -

מכן נערך הדיון המכריע במשרד המושבות  .לפתע התברר  ,כי דברים מסוימים אשר היו כה נהירים
להנהלה הציונית  ,לנציב העליון ולפקידים בכירים במינהל המנדטורי -

אינם ברורים כלל ועיקר .
זו :

חלפו כשבועיים עד שההנהלה הציונית בירושלים התבשרה על תוצאות ישיבה

התעוררו קשיים מסוימים  ,בלתי  -צפויים מראש  .ההנחה של האקזקוטיבה הציונית וכפי
הנראה גם זו של ממשלת ארץ ישראל  ,היא כי העזבון נועד לתועלת החינוך היהודי

בלבד . . .

נראה שסוכם  ,כמו כן  ,כי העזבון יועמד לרשות ממשלת ארץ ישראל  .היועץ

המשפטי של משרד המושבות מציין עתה כי אף אחת מן ההנחות הנ " ל אינה מבוססת די
צרכה  .העזבון איננו לממשלת ארץ ישראל אלא לממשלת הוד מלכותו  ,וממשלת ארץ
ישראל אין לה בענין זה ובכוון זה כל מעמד

אשר למטרות שלהן נועד

העזבון . . .

משפטי .

משרך המושבות מציין  ,כי אין בצוואה שום דבר

הנותן מקום לחשוב כי רק החינוך העברי יכול להפיק תועלת

מהעזבון . . .

האדון

כדוריי נשאל אם אחיו המנוח נהג למעשה ליחד את תרומותיו לעניני חינוך למען

יהודים בלבד  .תשובתו היתה  . . .כי במקרה זה אין הדבר כן וכי בתי הספר שהוקמו [ בידי
תקו6ת חייו היו ללא אופי לאומי מובהק  .בהתאם לכך קבע משרד
.
אחיו ] נמשך
להשתמש בכספי העזבון רק לטובת האוכלוסיה היהודית בארץ וכי
המושבות כי אין .

התכנית שהוגשה לה

על ידי ממשלת ארץ ישראל לא תוכל להתקבל בצורתה הנוכחית .

8ן

למרות הסימנים המדאיגים אשר הופיעו באופק לפני  -כן  ,היתה האכזבה גדולה  ,והיא התבטאה
בעיתונות העבריות שלא טרחה להביא דברים
המוריש

?

כדיוקם .

9ן

האם עיוותה ההחלטה את רצונו של

האמנם ' האמין כי כאן בארץ נוסדה מדינה יהודיתי שבראשה עומד מושל יהודי ומשום

כך לא מצא לנחפן לפרש כי העזבון בסכום של למעלה ממאה אלף לי " ש מוקדש אך ורק למוסדות
יהודיים '

?

20

כדורי היה איש  -עסקים מנוסה  ,אשר ללא ספק הקפיד בכתיבת צוואתו  ,מה גם ששליש אחר של

העזבון הונח למטרות פילאנטרופיות יהודיות  .לו התכוון לבתי  -ספר עבריים בארץ  -ישראל  ,היה
מציין זאת מפורשות  .זאת ועוד  ,מסורת היא במשפחת כדורי לתרום למוסדות צדקה וחינוך

בארצות שונות ( במזרח בעיקר ) ולבני עמים

שונים .

ן2

נאמנים עלינו דברי סיר אלי כדורי  ,כי בתי  -הספר שהקים אחיו לא יועדו ליהודים בלבד  .ואם לא

16

מכתב לוריא ללשכה המרכזית כלונדון מיום
עצמו עומד על

14

כפברואר  , 1923אח " י  ,שם  ' .מהמכתב הוה אתם רואים שהנציב

הדעה שהמנינים יבנו ע " י מוסדות יהודיים ופועלים עברים  . ' . . .ליתר כטחון נשלח באותו יום גם

מברק  ,שם .
17
18

סיר אלי  ,שנכח בישיבה יחד עם
מכתב

ליאונרד שטתן  ,מזכיר ההנהלה הציונית בלונדון  ,להנהלה הציונית בירושלים מיום

 ( 5 2 / 447וכן שם 2 4 / 2588 ,
19

20

ראה  ,למשל
א'

ובצמן .

:

העולם ,

18

;

כינואר

אח " י ,

.

.

; 5 106 1675

שם ,

8

במארס

, 1923

אצ " מ ,

. ) 1 . 151 / 825

. 1924

ילין  ' ,ההסתדרות  ,ארגוניה ומפעליה ( תרס " ג  -תרפ " ח ) '  ,ספר היובל של הסתדרות המורים  ,ירושלים תרפ " ט ,

עמ '  . 416וכן א ' ארליך  ' ,ספר חיי ( מעין אוטוביוגרפיה ) '  ,אשר היה  :ספר זכרון תל 4ארליך  ,תל  -אביב תשי " ט ,
עמ '
21

. 44

כבר בשנת

1922

שלח

וייצמן לאלפרד מונד רשימת פעולות  -צדקה של משפחת כדורי בארץ  -ישראל

ומסופוטומיה  .וייצמן  ,אגרות  ,יא  ,עמ' . 206

ג 6כיום עובדים אלפי איכרים סינים בחוות שהקימה

המשפחה .

ו
~

ק2

אליעזר הומקה

די

בכך  ,מחזק דברים אלה בנו  ,הוראס כדורי  ,החי כיום בהונג קונג  ' :הכסף הושאר עבור העם

)  ( Peopleשל ארץ  -ישראל  ,וכפי שהיה נהוג בכל בתי  -הספר של כדורי  ,ללא כל אפליה על בסיס
גזע או

אמונה ' .

22

מסתבר אפוא  ,כי האנשים שעסקו בנושא  ,פעלו על בסיס הנחה מוטעית ,

שבחלקה נבעה מאי  -ידיעת העובדות לאשורן  -היינו  ,הצוואה כלשונה  -ובחלקה מתוך
משאלות הלב

שלהם .

גם הרברט סמואל עסק זמן  -מה בנושא בלא שיראה את הצוואה כלל

והסתמך לכן על פניות ראשי היישוב והתנועה הציונית  .משהגיע המסמך לידיו  ,בסוף

1922

או

תחילת  , 1923ראה זאת כחובתו להפנות את תשומת  -לבם של פקידי משרד המושבות לכך  ,כי
הצוואה אינה מציינת בתי  -ספר יהודיים

בית  -ספר משותף או שניים נפרדים

דווקא .

23

?

ובכן  ,תכניותיה של מחלקת החינוך הציונית לעשות שימוש מהיר בכספי הצוואה  ,נגוזו  .לא נותר
אלא להמתין להחלטותיה הבאות של הממשלה הבריטית  ,אך אלה בוששו לבוא .
תוך שבועות מספר העלה הרברט סמואל בפני משרד המושבות הצעה להקים בית  -ספר מעורב

יהודי  -ערבי

;

24

אך נקפו חודשים והחלטה לא התקבלה  .סיר אלי כדורי  ,אשר אליו פנו הן משרד

המושכות והן מחלקת החינוך הציונית ,

25

נמנע בשלב זה מהבעת

דעתו .

שמועות אודות קבלת החלטה צפויה ברוח הצעת סמואל התרבו  ,וממשלת המנדט נאלצה
לבסוף לפרסם הודעה רשמית  ,כי ' תכנית להוצאת הכספים באופן שיהיו לכרכה לכל כתות
התושבים  ,עומדת עתה לעיונה של הממשלה הבריטית בהשתתפותו של הנציב

העליון ' ' .

2

תכנית זו עובדה ולאחר -מכן הושמעה באוזני לוריא בפגישה שנערכה במשרדו של נורמן
בנטוו "ן '

:

יוקם בית  -ספר תיכון מעורב בירושלים  .בראש המוסד יעמוד אנגלי ; בכיתות הנמוכות

ילמדו הילדים היהודים בעברית והערבים  -בערבית ; אנגלית תילמד כשפה זרה  ,וחלקה יגדל
בכיתות הגבוהות  ,עד שתיהפך לשפת הלימוד העיקרית  .משרד המושבות  ,אמר בנטוויץ '  ,כבר
קיבל את התכנית ואף סיר אלי כדורי אישר

לוריא התנגד לדברים בתוקף

:

אותה .

' אנחנו חפצים כחינוך לאומי '  ,בעוד שהשיטה המוצעת עוררה

התנגדות עוד בבתי  -הספר של ' עזרה '  ' .נלחם על שפתנו ועל החינוך בשפתנו הלאומית '  .בנטוו "ן '
הודה לבסוף כי חשש מהתנגדות ;  -משהציע כפשרה הקמת שני בתי  -ספר נבדלים  ,נענה לוריא

בחיוב .

27

עם זאת  ,לא אמרו שלטונות המנדט נואש מתכניתם הראשונה  .ימים אחדים לאחר הפגישה הזו
זומנו לוריא וקולונל קיש ( שמונה אז לתפקיד יושב  -ראש ההנהלה הציונית בירושלים ) אל מנהל
כדורי אל כותב שורות אלה מיום

22

מכתב הוראס

23

עוכרות אלה גילה מנהל מחלקת

4

באוגוסט

. 1983

החינוך המנדטורית  ,באומן  ,ללוריא וקיש בפגישתם כיום

2

כינואר

, 1924

אצ " מ  . 8 2 / 447 ,בזכרונותיו מספר סמואל  ,כי הקדיש תשומת  -לב מרובה לשאלת החינוך הערבי  .הערבים  ,כתב ,

נמצאו במצב של בורות  ,בעוד שכל ילד יהודי ביקר בבית  -ספר כדבר מובן מאליו  .ממילא  ,הוסיף  ,יכלו היהודים
להשיג אמצעים כספיים רבים בחצן  -לארץ  .ראה

6ק1

24

25

תזכיר שטיין להנהלה הציונית מיום
ראה מכתב שקכורו לשטיין מיום 19
, 1923

:

 . 162 - 163קק 11 . Samuel , Memoirs , London 1945 ,

 27בפברואר , 1924

אח " י ,

. 1 . 151 / 825

באוקטובר  , 1923שם  .מכתב לוריא וליפש " ן לכדורי מיום

שם .
בינואר

שם  ,וכן בעיתוני

26

פרסום רשמי מיום

27

מכתב לוריא למרכז הסתדרות המורים מיום

10

, 1924

אביב

התקופה .

בדצמבר

, 1923

אח " י ,

שם .

24

כספטמבר

חבלי לידתו של בית  -הספר ' כדוריי

מחלקת החינוך המנדטורית  ,באומן  .זה ניסה לשכנעם להסכים לתכנית בית  -הספר המעורב  ,תוך

הדגשת היתרונות הרבים של בית  -ספר מעורב ליצירת קירבה ואחווה בין יהודים לערבים  .הוא

הצביע גם על מעלותיו הרבות של החינוך האנגלו  -סכסי  ,יתרונות להם לא התכחשו שני הנציגים
הציוניים  .אולם הם השיבו  ,כי אין תחליף ללימוד בעברית ; הם היו מוכנים לשקול בחיוב הצעה ,

.

לפיה יעמוד בראש בית  -הספר אנגלי אשר שולט בעברית ומתמצא ביהדות ' דברינו העציבו מאד
את האדון באומן '  ,דיווח לוריא  ,וקיש הוסיף

' יש לי בכל זאת ההרגשה שאנו יכולים לקוות

:

בבטחה שהתכנית הזאת תוזנח ע " י הממשלה  ,אבל דבר זה יהיה בלי ספק למרות רצונו של הנציב
העליון היות והוא עצמו הציע את התכנית של בית ספר מעורב  ,גם לפני הממשלה בלונדון וגם

לפני הנאמנים על עזבון כדורי ' .

28

לאחר יומיים נפגש קיש עם הרברט סמואל וטען בפניו ,

שבריטניה חייבת למלא אחר התחייבויותיה להקמת בית לאומי  ,כולל הגשת סיוע להקמת מערכת -

חינוך שיסודותיה לאומיים  .מאוכזב  ,הסכים סמואל לשקול מחדש את

העניי. 7

29

לא חלפו אלא

ימים אחדים ומזכיר הממשלה הודיע לקיש  ,כי נשלחה המלצה ללונדון להקים שני בתי  -ספר
תיכוניים

נפרדים .

30

פתרון זה היה מקובל על הנהגת היישוב  ,וכבר החלו לדון בבית  -הספר התיכון העירוני שיוקם

זו .

בכספים אשר יוקצו למטרה

מאבקו של אשר ארליך
אך התברר  ,כי לא הכול היו תמימי  -דעים עם כך  .חודש לאחר שהועלתה ההצעה החדשה  ,התכנסה
מועצת הסתדרות המורים  .אחד מוותיקי חבריה  ,אשר ארליך  ,איש

28

מכתב ליריא למרכז הסתדרות הממים מיום י
אח " י  ,שם  ,וכן אצ " מ  . 5 2 / 447 ,וכן ראה

29

תזכיר קיש על השיחה מיום

4

כינואר

, 1924

בינואר

; 1924

טבריה  ,י '

חלק על התכנית

מכתב קיש להנהלה הציונית מיום  5בינואר

, 1924

פ " ר קיש  ,יומן ארץ ישראלי  ,ירושלים תרצ " ט  ,עמ ' . 100 - 99

:

אח " י  ,שם  ,וכן אצ " מ שם  .קיש עצמו  ,אגב  ,היה חסיד של שיתוף -

פעולה יהודי  -ערבי  ,ולחצו על באומן וסמואל היה במידה מרובה בשל מצוות שולחיו  .משאושרה לאחר זמן  -מה
הקמת שני בתי  -ספר חקלאיים נפרדים  ,רשם ביומנו
ביתר קלות  ,הואיל ויוקדש יתר זמן

:

' בשטח החינוך החקלאי אפשר ליצור בי " ס משותף עוד

לעבודה המעשית ופחות זמן להרצאות שבהן מתעוררת בעקר שאלת השפה .

ואולם תחת לחץ החלטות תקיפות שנתקבלו ע " י הרב הן בהנהלה הציונית והן בועד הלאומי לטובת מוסדות

.

נבדלים  ,אנוס הייתי לתמוך בפתרון האחרון ' קיש ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '  . 215ראה גם  :נ ' בנטו " ן '  ,מיכאל קיש ,
בריגדיר קיש  ,חייל וציוני ,

למשל

:

תלא  -אביב תשל " ח  ,עמ ' . 33
ביב

רשימתו של א ' בן אבי  ,דואר היום ,
-

זכרונותיו  ,עם שחר עצמאותנו  ,תל  -אביב
30

5

אחדים ראו בו פקיד  ,זר לנפש היישוב  ,ותו לא  .ראה

כיולי  . 1927עם זאת  ,דיבר בו בן  -אבי רבות וטובות בספר

 , 1961עמ '

מכתב לוריא למרכז הסתדרות המוריס מיום  9בינואר

. 458 - 451
; 1924

מכתב קיש לשטיין מיום

13

בינואר

, 1924

אח " י ,

שם .
31

אשר ארליך

( , ) 1952 - 1878

איש אשכולות רב  -פעלים  ,התבלט בצעירותו בפעילות ציונית  .הוא היה צעיר הצירים

בקונגרס הציוני השלישי  ,עלה לאוץ  -ישראל עם ראשוני העלייה השנייה ולימד בבתי -הספר ברחובות ובכפר -

תבור  .אחר  -כך נדד לחרף  -לאוץ ועסק בפעילות חינוכית בקהילות ישראל בלבנון וכבולגריה  .משחזר לאוץ -

ישראל פרצה מלחמת  -העולם הראשונה

;

הוא נאסר והוגלה מן הארץ  .בשלישית עלה לאחר סיום המלחמה ,

התיישב בטבריה והיה בה מורה  ,מנהל בית  -ספר ופעיל בעסקי  -ציבור  .לאחר  -מכן עקר לירושלים וממנה לתל -
אביב  ,תוך עיסוק מגוון בפעילות חינוכית  ,מדעית ( אסטרונומיה בעיקר ) וציבורית  .וראה אשר היה  ,לעיל  ,הערה

. 20

97

אליעזר דומקה

אשר אסליך

להקים בית  -ספר ממשלתי

עירוני .

עברית '  .הוא העלה יוזמה חדשה

בתהילת

1924

:

' בטבריה '  ,אמר ,

' יש בית ספר של הממשלה שאין בו מלה

' עלינו לדרוש בית ספר חקלאי

בגליל ! ' .

32

לא זכה ארליך בתגובה חיובית על הצעתו  ,אף לא מחבריו המורים  .בהחלטתם

דרשו מן הממשלה להעביר את כסף העזבון למחלקת החינוך של ההסתדרות הציונית עבור בניית
גמנסיה עברית

בירושלים .

33

זמן  -מה לאחר  -מכן נודע  ,כי הממשלה החליטה אמנם להקים גמנסיה

בירושלים עבור היהודים ובית  -ספר חקלאי בטול  -כרם עבור הערבים  .ארליך לא נכנע  .משוכנע

בצדקתו עבר מיישוב ליישוב  ,מאספה לאספה  ,עורר והלהיב למען הקמת בית  -הספר החקלאי

בגליל  .לאט  -לאט החלה פעולתו נושאת פרי  .ביישוב נשמעו קולות מתחזקים והולכים בזכות
הצעתו  .לא חלפה שנה ושאלת בית  -הספר החקלאי היתה לשיחת היום בעיתונות וביישובים

רבים .

34

בתחילת

1925

מלאו עתוני הארץ ידיעות אודות אספות רבות  -משתתפים שנערכו בערים

ובכפרים ; עצומות חתומות על  -ידי ועדי היישובים  ,ראשי מועצות  ,התאחדות העיריות העבריות
ועוד נשלחו אל הנציב העליון

;

המרכז החקלאי שלח חוזר לכל המשקים החקלאיים ודרש מהם

לשלוח מברקים אל הממשלה ולדרוש הקמת בית  -ספר חקלאי

בגליל .

35

אף מועצת המורים  ,אשר שנה לפני  -כן דחתה את הצעת ארליך  ,הכריזה

8ע

32

פרוטוקול מועצת המורים מיום
שם  ,שם .

34

ראה  ,למשל

33

:

20

35

 , 1924אח " י . 5. 106 / 1675 ,

' מעשה כדורי זה אינו יורד זמן מה מסדר היום '  ,הפועל הצעיר  30 ,בינואר  ' ; 1925שאלת עזבון

כדורי אינה יורדת מעל הפרק בחיי

אח " י  ,שם .

כפברואר

:

' הועידה תומכת

הישוב . .

 , ' .הארץ  24 ,בפברואר

. 1925
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מכתבו של אשר ארליך  ,מנהל בית  -הספר בטבריה  ,הדוחק במחלקת החינוך של ההנהלה הציונית
את בית  -הספר בגליל

יעי

להקים

"

אליעזר רומקה

בדרישת באי כח הישוב בגליל להקדיש את עזבון כדורי ליסוד בית ספר חקלאי  .החסרון בחינוך
החקלאי הוא

ליקוי גדול בחינוך הלאומי . ' . . .

הרברט סמואל

36

בעקבות פניות אלו בא גם מכתב הוועד הלאומי אל

:

במשך הירחים האחרונים היתה נכרת בין הצבור העברי בארץ ישראל גם בעתונות וגם
באסיפות עם תנועה חזקה כנגד החלטת הממשלה ליסד בכספי העזבון של כדורי גמנסיה
עברית

בירושלים . . .

נודע כי המוסד החדש הוא מיותר לגמרי  ,לאחר שהוא בא להוסיף

גמנסיה על זו הקימת והוא יכניס רק ערבוביה בחינוך הבינוני של ילדי ישראל . . .

לעומת

זאת יש צרך חיוני לישוב ביסוד בית ספר חקלאי  ,העלול להרים את המצב החקלאי
בארץ  ,לקשור את בני האכרים אל אדמתם ולמשוך את הנוער המקומי והעולה מן הגולה

לחיי כפר פרודוקטיביים  .בית הספר החקלאי צריך להווסד בגליל בסביבה החקלאית

הקמה לתחיה משוממותה .

37

אך משנפגש חבר ההנהלה הציונית  ,ואן פריזלנד  ,עם הנציב העליון ודן עמו בעניין  ,נתקל

בסירוב .

38

הוחלט אפוא  ,לפנות ישירות ללונדון  .מרכז ההנהלה הציונית בבריטניה נתבקש ללחתן

על משרד המושבות  ,כדי לקבל אישור לשינוי בתכנית  .אולם בלונדון לא אצו לעשות כן  .ראשית ,
היה צורך לברר על מה ולמה שינו נציגי היישוב את דעתם

:

' מתוך החמר שלפניה לא ברור

לאקזקוטיבה מה הם בדיוק הנמוקים שיש להביא בזכות השנויים המוצעים  ,ובטרם תנקוט צעדים
כל שהם בעניין זה תשמח אם תואילו בטובכם למסור לה

בענין זה אינפורמציה מלאה יותר . ' . . .

39

בתשובתו הסביר רופין  ,כי ההנהלה הציונית קיבלה תחילה החלטה על הקמת הגמנסיה
בירושלים כעובדה מוגמרת  ,אך במהרה התברר כי זו לא תענה על צורכי היישוב  .זאת ועוד  ,משך
השנה החולפת הגיעו לארץ עולים רבים  ,החפצים להתיישב על הקרקע וזקוקים להכשרה

חקלאית  .כושר הקליטה של בית  -הספר החקלאי היחיד  ' ,מקוה  -ישראל '  ,הוא

ולא יוכל לקלוט את ילדי העולים

;

200 - 100

תלמידים ,

מה גם שהוא ממוקם בדרום  ,בעוד שבשנים האחרונות נע

מרכז הכובד של ההתיישבות צפונה  ,לעמק -יזרעאל  .רופין ציין  ,שהציבור בארץ חושש שבית -

הספר התיכון בירושלים לא יהיה בעל אופי לאומי  .לדבריו  ,נתן גם סיר אלי כדורי  ,שביקר אז
בארץ  ,את ברכתו לרעיון  ,אם כי תוך הצעת פשרה  -לחלק את הסכום הנותר  ,כששים אלף
ליש " ט  ,לשניים

:

מחצית הסכום תשמש להקמת הגמנסיה

;

המחצית השנייה תינתן כהלוואה

להסתדרות הציונית  .הריבית אשר תשולם עבור ההלוואה  ,תשמש להחזקת הגמנסיה  ,ואילו סכום
ההלוואה ישמש להקמת בית  -הספר

החקלאי .

' אני מאמין '  ,סיים רופין את דבריו  ' ,שהבאורים דלעיל יספיקו כדי לאפשר לך להתערב במרץ
בכוון המבוקש על

ידינו ' .

40

המוצע .

הרברט סמואל עדיין התנגד לשינוי

בעמדתו .
100

36

37

כזכור  ,פעמיים נידחו הצעותיו  ,ועתה דבק

פניות אל הממשלה הבריטית וממשלת המנדט לא העלו דבר  ' .הידיעות שקבלנו

 , DVשם .
מנתב הועד הלאומי לנציב העליון מיום

18

במארס

 , 1925שם .

38

מכתב

שסיין לאקזקוטיבה בירושלים מיום

12

בפברואר

39

מכתב עטיין לאקזקוטיבה בירושלים מיום

23

בפברואר , 1925

40

מכתב רופין לשטמן מיום

10

במארס

, 1925

שם .

, 1925

שם .
שם .
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כספי עזבנו כדורי
להקמת בית  -ספר
חקלאי בגליל

מההנהלה הציונית אינן משמחות '  ,אמר ציר במועצת המורים  ' ,הרושם שלה כי הכל אבוד ' .

ן4

אולם

ארליך המשיך במאמציו ושיגר תזכירים לעיתונות האירופית והאמריקנית  ,אל משרד המושבות
בלונדון ואל חבר הלאומים

בז ' נבה .

42

חלפו חודשים אחדים והאישור המיוחל הגיע  -בית  -ספר חקלאי יהודי יקום בצד בית  -ספר
חקלאי

ערבי .

מה חולל את התפנית בעמדת הממשלה

?

ייתכן  ,שהדבר קשור בהסרת התנגדותו של הרברט

סמואל  ,עם פרישתו מתפקידו באותה תקופה ( יולי . ) 1925

אין נתונים המצביעים על עמדת מחליפו

 -לורד פלומר  -בשאלה זו  ,ומותר להניח כי לא התנגד

לתכנית .

דיעה אחרת גורסת  ,כי השינוי נבע בעיקר מהתערבותו של סיר אלפרד מונד ( לימים לורד
41

מועצת המורים מיום

42

אשר היה ( לעיל  ,הערה

24

בפברואר
, ) 20

, 1925

עמ ' . 45

שם .

101

אליעזר הומקה
מלצ ' ט )

בעניין .

43

בתחילת ארתה שנה ביקר מונד בארץ  -ישראל  ,לרגל טקס חנוכת הטכניון כחיפה

( הוא כיהן כנשיא חבר הנאמנים של המוסד ) .

בנצלו את ההזדמנות לסייר ברחבי הארץ  ,ביקר גם

בטבריה  ,בבית ארליך  .נקל לשער  ,כי בעל הבית וחבריו ניצלו את ההזדמנות והעלו בפניו את עניין

מונד אשר היה נרגש מקבלת  -הפנים  ,הבטיח לפעול כמיטב יכולתו  .על  -פי

בית  -הספר החקלאי 44 .
בקשתו  ,שיגר אליו ארליך מכתב תזכורת ללונדון  ,ונראה כי סיר אלפרד אכן הפעיל את השפעתו .
הלחץ נשא פרי  ' .בענין עזבון כדורי החליטה הממשלה לגשת להקמת שני בתי ספר חקלאים
נבדלים '  .רשם קיש ביומנו ב  31 -באוגוסט  ' . 1925בית ספר ערבי יוקם בטול כרם ובית ספר יהודי
יוקם  ,לפי בקשתנו  ,אי שם בעמק ' 46 .

45

כך הגיע אפוא לסיומו המאבק הממושך  ,בו החל ארליך ; אך עד שהוגשמה החלטה זו  ,חלפו
ימים

רבים .

קשיים

וסחבת

בעיות אחרות  ,קשות ובוערות יותר  ,עלו על סדר יומו של היישוב והטרידו את מנהיגיו  .המשבר
הכלכלי שבעקבות העלייה הרביעית  ,הירידה מן הארץ  ,מאורעות הדמים בשנת תרפ " ט

ובעקבותיהן ועדות החקירה ו ' הספר הלבן ' של פספילד  -כל אלה האפילו על שאלת הקמתו של

בית  -הספר החקלאי מעזבון כדורי  .וכך הוחל בביצוע התכנית באיטיות
בראשית

1927

רבה .

הודיע קיש לקולונל סוואר  ,מנהל מחלקת החקלאות והייעור הממשלתית

( שבידיה הופקד העניין )  ,על נכונותה של הקרן הקיימת להעמיד לרשות בית  -הספר מאדמותיה  ,או

לרכוש אדמות למטרה זו  .זאת אם יקוימו התנאים הבאים לגבי אופיו הלאומי של

שפת ההוראה תהיה

בית  -הספר :

עברית .

יישמרו שבתרת וחגים

יהודיים .

המנהל יהיה יהודי  ,ישלוט בעברית והממשלה תיוועץ בהנהלה הציונית קודם
הסגל הקבוע

מינויו .

כבית -הספר יורכב מיהודים .

הממשלה תקים ועדה מייעצת  ,אשר מחצית מחבריה לפחות יהיו נציגי

היישוב .

ועדה זו תייעץ בשאלת תנאי הקבלה למוסד  ,משך הלימודים  ,תכנית הלימודים  ,שמירת
חגים

ומועדים .

העקרונות התקבלו  ,ועל  -פיהם נהגו השלטונות לקראת פתיחתו של המוסד  .ואשר לקרקע  -קיש

המליץ  ,שבית  -הספר יוקם בעמק  -יזרעאל על אדמה שתירכש במיוחד על  -ידי הקרן הקיימת
ותוחכר לממשלה לתקופה של
לנציגי הקרן

הקיימת .

47

99

שנים  .על המקום המדויק יוחלט בהתייעצויות בין הממשלה

כשנה לאחר  -מכן התכנסה הוועדה המייעצת לישיבתה הראשונה  ,כשעל

שם .

43

שם ,

44

דאר היום  ,כ " ט כשבט תרפ " ה

45

העניין לא היה זר למונד  .ככר שנתיים  -שלוש לפני  -כן פנה אליו וייסמן כמה פעמים בנידון ( וייצמן  ,אגרות  ,יא ,
עמ ' , 206 , 130

פנל) 1

( . ) 23 . 2 . 1925

 . ) 264ממד ענה אז  ,כי הוא מתקשה לפעול כיוון שבממשלה יושבים אנשים החולקים עליו.

בינתיים התחלף השלטון

בבריטניה  ,ויחסיו של מונד עם אנשי הממשלה של בולדווין שכיהנה בהזנת  1925היו

משופרים  .עם שר המושבות אמרי פעל בשיתוף  -פעולה עוד בימים בהם כיהן מונד כשר הבריאות בממשלת לויד
ג ' ורג '  ,וממילא עמד תוך זמן קצר להצטרף למפלגת השלטון
46

47

השמרנית .

קיש ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ ' . 215
מכתב קיש לסוואר מיום

25

בינואר י , 192אח " י ,

.

; 1 151 / 825

. 5 . 106 / 1675

חבלי לידתו של בית  -הספר ' כדורי '

סדר  -יומה

שאלת מיקומו של בית  -הספר .

48

הממשלה לא היתה מעוניינת להקים את בית  -הספר על

אדמת הקרן הקיימת  .לנגד עיניה ניצבו שיקולים אחרים .

שבטים בדווים התנחלו על חלק

מאדמותיה  ,ועל  -ידי הקמת המוסד יכולה היתה לממש את זכויותיה שם .

49

כך אותרו השטחים

המיועדים על גבעה ולמרגלותיה  ,בצל התבור  ,כשני ק " מ צפונית ממסחה  ,על אם הדרך  ,הלא היא

דרך השיירות העתיקה  ,בואכה ח ' אן אל  -תג ' אר  .בשנת

האתר .

1928

הוחל בסלילת כביש מעפולה אל

50

אך נמצאו גם חולקים על מיקומו של המוסד  .לוי שקולניק ( לימים אשכול ) פנה  ,בשם המרכז
החקלאי של הסתדרות העובדים  ,אל מחלקת ההתיישבות של ההנהלה הציונית וקבל  ,כי בעוד
שבית  -הספר הערבי נבנה ליד טול  -כרם  ,במרכז היישוב הערבי -

ביה " ס השני המיועד ליהודים נדחק לפנה נדחקת מעבר להרים בדרך למסחה  .בחירת
המקום אינה מוצלחת ואינה מתאימה בהחלט לצרכי הישוב החקלאי שלנו ולצרכי
המשק

החקלאי . . .

הצעתנו היא -

.1
לתוך מרכז התישבות יהודית .
 . 2לדאוג להחשת הבנין .
מקום הבניין לא הוחלף  .אך ננקטו צעדים

לאחוז בכל הצעדים למען החלף את מקום הבנין  ,להתאימו לצרכי הישוב ולהעבירו

] 5

לזרז את בנייתו  .קיש דחק עוד ועוד במחלקת החקלאות

המנדטורית ונענה מדי  -פעם  ,כי גורמים קלי  -ערך הם

המעכבים .

52

היצרוב היהודי יוצג על  -ידי יצחק אלעזרי  -וילקנסקי  ,מנהל תחנת הנסיונות החקלאית של הסוכנות ברחובות
אליעזר יפה  ,מנהל ' תנובה '

;

;

ואליהו קראוזה  ,מנהל כיח  -הספר ' מקוה ישראל '  .אצ " מ 3 41 / 379 ,

י ' ויינן  , ,לתולדות התנחלותנו בגליל התחתון '  ,מול התבור  :יד לנופלים  ,פית קשת תש " י ,
של סוואר לחכרי הוועדה מיום  16באפריל  , ; 928אצ " מ  41 /379 ,ג

עמ ' . 14

וכן ראה מכתבו

אנשי כפר  -תבור אשר היו בין הפונים לנציב העליון בבקשה להקים ' בית ספר חקלאי אשר יקנה לבנינו חנוך

חששו פן יעבור הכביש בקירבת מקום מושבו של שבט ערב א  -זבח ולא

חקלאי משוכלל ' ( אח " י 675 ,נ , ) 5 . 106 /
בשטחם  .ועד הכפר ארגן סעודה דשנה ' והוזמנו הללו שגורל הכביש בידיהם '  .סוכם  ,כי הכביש יעבור בשטחי

.

הכפר  ' ,בתנאי שכל אכר יביא משדהו אבני סולינג ואבנים להכנת החצץ  ,ושתי חביות מים יעמיד בפתח
עבר הדני  ,ההתישבות בגליל התחתון

:

חמישים שנות קורותיה  ,רמת  -גן 955נ  ,עמ '

תחילת העבודות פורסמה ב  . 239 -ק Palestine , ] 928 ,

of The Government

. 511

Gazette

ביתו ' .

הכרזה ריתמית על
[ Officia

מכתב שקולניק אל מחלקת ההתיישבות מיום  3בפברואר 930נ  ,אצ " מ  ( , 8 25 / 2698 ,אח " י  ,שם )  .הוא לא היה
~
היחיד שערער על המיקום  .משנפגש חיים ארלוזורוב ( כבר בתפקידו כמנהל המחלקה המדינית של הסוכנות ) עם
לואיס פרנץ '  ,מנהל מחלקת הפיתוח המנדטורית  ,תמה זה מדוע לא השתמשו בכספי העזבון לפיתוח בית  -הספר

' מקוה  -ישראל '  ' ,תחת להקים מוסד מקביל במקום שאין בו  ,כנראה  ,אפשרויות רבות לפתוח  . ,ח ' ארלוזורוכ ,
יומן ירושלים [תל  -אביב  , ] 1943עמ ' . 62

משהוחל בבניית בית  -הספר ( מחצית

) 1931

כבר הושלמה הקמת המוסד הערבי כטול  -כרס  .המימשל הבריטי

נימק זאת בכך  ,שבטול  -כרם כבר היה קיים בית  -טפר קטן  .חילופי המכתבים כין קיש למחלקת החקלאות
הממשלתית מסוף  - 1930ראשית

, 1931

אצ " מ  . 5 25 / 2698 ,ראה גם תלונתו של רופין באוזני מזכיר הממשלה

מיום 4נ בנובמבר 930נ  ,אצ " מ  , 8 25 / 2698וכן פנייתו הנרגשת של מרכז הסתדרות המורים אל הנציב העליון
מיום

15

בינואר ננ , 19שם  ,שם ( וכן

אח " י . ) 1 . 151 / 825 ,

עיכוב נוסף נגרם בשל שאלת קידוח הבאר  .הממשלה טענה  ,כי התעוררה מחלוקת בינה לבין פיק " א כאשר
לניצול מקורות המים  ,ופיק " א מסרבת לשתף פעולה  .נציג פיק " א הכחיש את הטענה  ,ולבסוף  -כתיווכו של

קיש  -התברר כי כל העניין מקורו באי  -הבנה  .ראה מכתב קיש לסוואר מיום
לקיש מיום

21

19

בינואר

] 931

ומכתב סוואר

בינואר ]  , 193שם  ,שם  .וראה דבריו של ממלא  -מקום מנהל מחלקת החקלאות בזכות עיכוב

בבנייה  ,שיש לו יתרון לטווח הארוך  ,במכתבו לקיש מיום

15

באפריל

, 1930

שם  ,שם  .וכן את הודעתו של קיש

למרכז הסתדרות המורים על הדחייה הנוספת מיום 2נ כינואר  , 1931שם  ,שם ( וכן אח " י ,

. ) 1 . 151 / 825

ץ:

()

1

אליעזר עמקה

.

לאחר עיכובים נוספים פירסמה הממשלה  ,במארס  , 1931הורעה רשמית  ,בה נאמר כי התכניות

הושלמו  ,תוואי הכביש נפרץ ומייד כשיסלל ויתאים לצורכי תובלה  ,יתחילו בהקמת המיבנים ' .
בינתיים נקדחה אף באר על  -ידי הממשלה ונמצאה כמות מספקת של מי  -שתייה  .ההודעה קבעה
3

54

את חודש אפריל כמועד התחלת העבודות  .אולם רק במחצית יוני הוחל בעבודה  ,בה נטלו חלק
שבעים פועלים ערבים ושישה יהודים  ,שהועסקו

על  -ידי מחלקת העבודות הציבוריות .

55

שש שנים חלפו אפוא ממועד ההחלטה על הקמת בית  -הספר  ,ושלוש נוספות עתידות היו

לחלוף עד שראשוני התלמידים נכנסו בשעריו  .העבודה התנהלה בעצלתיים  ,כשכרוכות בה  ,אלה
באלה  ,בעיות שונות הקשורות לשאלת העבודה העברית  ,תחרות בין גורמים יהודיים שונים וסחבת
מצד

הממשלה .

בעיתונות העברית הועלו טענות נגד הממשלה  ,המעדיפה מובילים ערביים על  -פני יהודיים

;

6

'

וכן  ,שגם יהודים עצמם אינם מקפידים על עקרון העבודה העברית  ,שעליו הוסכם מראש  .מרכז
העבודה של ההסתדרות פנה אל הנהלת הסוכנות בטענה כי הקבלנים אינם מקיימים את החוזה  ,בו
נאמר כי יש להעסיק

שלמה צמח

,

המנהל הראשון
של בית  -הספר

אחוז פועלים יהודים

80

ו 20 -

יהודים .

באתר העבודות מצאו  14פועלים ערבים ו 8 - 7 -

המקומיים .

אחוז פועלים ערבים ; בביקורו של נציג המרכז
57

טענות אחרות נגעו לשאלת העובדים

בכפר  -תבור  ,נשמעה התלונה  ,ממתינים פועלים לעבודה  ,ואילו הקבלנים מביאים

אנשים מחדן

למקום .

58

על תלונה זו השיבו  ,כי איכרי מסחה  ,המעסיקים בשדותיהם ערבים תמורת

שכר זעום  ,פוגעים ברמת השכר

ההסתדרותית .

59

במלאת כשנה לתחילת העבודות נודע  ,כי ' התקדמות העבודה בבנין בית הספר היא אטית
בהשואה לבית הספר כדורי בתול כרם  ,שצריך להוציא
בבנין בית הספר גופא  -רק אלהים

יודע ! ' .

בקרוב מחזור של בוגרים . . .

אימתי יתחילו

60

שלמה צמח  ,המנהל הראשון של בית  -הספר
ראשי היישוב והסוכנות המשיכו להפעיל לחץ להחשת הקצב  ,וארלוזורוב  ,שהתמנה

ב 1931 -

למנהל המחלקה המדינית של הסוכנות  ,העלה את העניין בפגישותיו השונות עם מזכיר הממשלה

והנציב העליון  .במחצית

1932

חידשה הוועדה המייעצת את דיוניה  .על סדר היום עמדה בראש

וראשונה שאלת מינוי המנהל  .סוכם  ,כי מיכרז יפורסם בעיתוני בריטניה  ,דרום  -אפריקה וארץ -

ישראל  .מן המועמד נדרשו השכלה חקלאית טובה וכן נסיון בעבודה מעשית  ' .רצויים נסיון
בהוראה ושליטה בעברית '  .המנהל יכנס לתפקידו בספטמבר  , 1932שנה לפני המועד המשוער של
53
54

55

1 04

הודעה רשמית  4 / 31מיום  17במארס  , 1931שם  ,שם .
מכתב סוואר לקיש מיום 6נ בינואר  , 1931שם  ,שם .
דבר 18 ,ביוני . 1931
כיוני . 1931

56

שם ,

57

מכתב ברל רפטור להנהלה הציונית מיום

58

16

מכתב רבינוביץ לארלחורוכ מיום

תשל " ג  ,עמ '
59
60

31

14

בדצמבר  , 1931אצ " מ 5 25 / 2698 ,

באוגוסט

1931

. 240 - 233

קטע  -עיתונות ( בלתי  -מזוהה ) בחתימת י  -ם  ,אח " י ,
דאר היום ,

21

בפברואר . 1932

שם  ,שם  .ראה גם  :ב ' רפטור  ,ללא הרף  ,א  ,תל  -אביב

. 5 . 106 / 1675

על הסחבת וההפסקות התכופות בעבודה ראה גם שם ,

מרכז העבודה של ההסתדרות אל הנהלת הסוכנות היהודית מיום

16

כיוני

, 1932

18

בספטמבר

, 1931

אצ " מ 5 25 / 2698 ,

מכתב

בניין בית  -הספר ביום
פתיחתו 20 ,

פתיחת בית  -הספר  ,ושכרו יהיה

 500ליש " ט לשנה .

ן6

הגדרת הכישורים לא נראתה הולמת מנקודת -

מבט לאומית  .לא זו בלבד שידיעת עברית לא נדרשה  ,אלא אף לא נקבע שהמועמד חייב להיות

יהודי  .ארלוזורוב נפגש עם הנציב העליון ומזכיר הממשלה  ,והשלושה הגיעו לתמימות  -רעים כי ,
שפת ההוראה תהיה עברית  ,מנהל בית  -הספר יהיה יהודי ו ' רצוי להשיג מנהל היודע

עברית .

במקרה שהמועמד שיימצא מתאים ביותר לא ידע עברית  ,תידרש ממנו התחייברת ללמוד עברית
במשך זמן

מסוים ' .

62

תוך כמה חודשים הגיעו פניותיהם של יותר ממאה מועמדים  ,מארץ  -ישראל

ומחונן  -לארץ .

בישיבת הוועדה המייעצת הוחלט לדון בבקשותיהם של תושבי ארץ  -ישראל בלבד ( החלטה

מביניהם זומנו חמישה לראיונות אישיים  .האחרים הושמו בדרגת  -עדיפות

שהותירה  16מועמדים ) .
נמוכה יותר  ,ואחדים הוזמנו לשמש כמורים במוסד .

יד המקרה היא שסללה את דרכו של שלמה צמח לניהול בית  -הספר  .צמח לא הגיש את

מועמדותו במועד שנקבע  ,ולכן אף לא נכלל בין חמשת המועמדים הסופיים  .משהתכנסה הוועדה

לראיין מועמדים אלה  ,הופיעו בפניה ארבעה בלבד  .החמישי  ,עקיבא אטינגר  ,אגרונום ופעיל-
התיישבות ותיק ומוכר  ,נעדר מחמת מחלה  .הוועדה החליטה כי א ' רייפנברג הוא המתאים ביותר

מבין הארבעה למלא התפקיד  .אם צריך למנות מנהל מייד  -ימרנה הוא ; אם לאו  -ימתינו

עד החלמת אטינגר .

63

בינתיים הגיע למזכירות הממשלה טופס מועמדותו של צמח  ,מלווה

במכתב  -הסבר של ארלוזורוב  .ראש המחלקה המדינית נימק את סיבת האיחור בהגשת המועמדות
בשחרור מאוחר של צמח מתפקידו כמנהל מחלקת ההדרכה של מחלקת הנסיונות החקלאית

ברחובות  .בהתחשב בכך ובכישוריו  ,ביקש ארלוזורוב שידונו בו כפי שדנים במועמדים
61

ראה מכתב נתן  ,מנהל כפועל של מחלקת החקלאות  ,למזכיר הראשי מיום  27במאי  , 1932אצ " מ 25 / 2700 ,

לשם השוואה  ,הפועלים שעבדו כבניין בית  -הספר השתכרו ( על בסיס
62

אחרים .

מכתב שרתוק לחברים היהודים בוועדה המייעצת מיום

19

ביוני

, 1932

יומי )

64

.5

זה .

כעשירית מסכום

שם  ,שם  .תנאי זה לא סיפק את הסתדרות

המורים  ,שמחתה על כך בפני ממשלת המנדט והמוסדות הלאומיים  ,אך מחלוקת זו לא התפתחה מעבר לחליפת
מכתבים קצרה  .ראה מכתב אביעזר ילין לשרתוק מיום  28כאוגוסט 1932
, 1932

לכתבה חריפה שהתפרסמה ב ' הד החינוך '

63

פרוטוקול הוועדה מיום  29בספטמבר

64

מכתב ארלוזורוב למזכיר הראשי מיום

, 1932

26

ב2 -

באוגוסט

, 1932

;

ותשובת שרתוק מיום

אח " י ,

 15באוגוסט

ע ק) ן

. 1 . 151 / 825

אצ " מ 3 41 / 379 ,

באוקטובר

, 1932

שם  ,שם  .איזכור כישוריו של צמח היה כנראה

משכנע ביותר  :ארלתורוב וכה  ,להפתעתו  ,למענה מיידי כנוסח  ' :הנני מאשר מכתבך על הנושא  :מינוי מג ש '
צמח כמנהל בית  -הספר כדורי '  .מכתבו של מודי  ,ממלא מקום המזכיר הראשי  ,לארלוזורוב מיום

 28באוקטובר

~

ביוני

1934

אליעזר דומקה

משנתכנסה הוועדה מחדש לאחר כמה שבועות  ,הוחלט פה אחד על מינויו של צמח  .בנימוקי
ההחלטה הודגש הידע החקלאי והנסיון החינוכי ( וכן גילו  , 46 -שאינו צעיר מדי ואינו מבוגר
מדי -

בלשון הוועדה ) .

65

שאלת העברית  ,מובן  ,כבר לא עמדה לוויכוח  .צמח שעלה לארץ בימי

העלייה השנייה ( נחשב לראשון מבני פלונסק שעלה  ,לפני הידוע שביוצאי עיר זו  ,דוד בן גוריון ) ,

היה בעל השכלה עברית נרחבת  ,לימד בגמנסיה ' חינוך ' בוורשה  ,בבית  -המדרש למורים באודסה
וכבר כתב מאמרים וסיפורים רבים

בעברית .

בעיות ' מורמאליות '
בעיה נוספת שעוררה מחלוקת  ,היתה קשורה לעניין שולי  ,לכאורה  ,מה ייכתב בשלט ההקדשה
לתורם

?

חודשים רבים לפני שהחלה העבודה בשטח כבר התנהלו מגעים בנידון  .בעיקר עסקו בכך

קיש וד " ר מוריס הכסטר  ,חבר הנהלת הסוכנות בירושלים  .הכסטר דחק בקיש להתחיל ולפעול

בעניין זה  ,משום שקרבה שעת פתיחתו של בית  -הספר הערבי  ,ורצוי ששלטי ההקדשה יהיו זהים
בשני

המוסדות .

66

לאחר זמן  -מה העלה קיש נוסח מוצע

:

בית ספר זה הוקם בחלקו מקרנות אשר צוו לממשלה הבריטית על ידי סיר אליס כדורי ,
ראש הקהילה היהודית בשנחאי  ,כדי שישמשו למטרות חנוכיות בארץ ישראל או בעירק

ללא קשר לגזע או אמונה  .בית ספר דומה הפועל בערבית
כרם

/

הר

תבור .

/

עברית הוקם מעזבון זה בטול

67

הקדשה זו אמורה היתה להיכתב בשלוש השפות הרשמיות  .אך נוסח זה לא התקבל  .על  -אף
פניותיו של קיש  ,כי חשוב שיודגש שיהודי הוא שתרם למטרת חינוכם של יהודים וערבים כאחד ,

נקבעו בשני בתי  -הספר לוחות  -הקדשה זהים  ,ללא התייחסות ליהדותו של התורם

:

בית הספר לחקלאות על שם כקורי
הר תבור
נוסד בשנת

1933

מעזבון הנדיב המנוח
סיר אליהו כקורי ז " ל
מעיר הונג קונג68
, 1932

שם  . 5 25 / 2700 ,לימים סיפר צמח בזכרונותיו  ,כי ארלוזורוב פנה אליו וביקשו לנהל את בית  -הספר  .צמח

לא נלהב לתפקיד ( ' אני שלמה צמח  ,בן העלייה השניה ועובד הסוכנות  ,מחובר באופן פורמלי אל ממשלת

המנדט ! ' ) .
פרוטוקול הוועדה מיום  5בדצמבר  , 1932שם  17 / 568 ,נ  41 / 379 ,ג
מכתב הכסטר לקיש מיום  24באוקטובר  , 1930שם  . 5 25 / 2698 ,בתיק זה מצויה כל חליפת המכתבים ביניהם
אודות נושא זה .
הוא לא רווה נחת משך תקופת ניהולו  .ש ' צמח  ,ספור חיי  ,ירושלים  -תל  -אביב תשמ " ג  ,עמ '

65

66

67

1 )( 6

בשלב מאוחר יותר המליץ קיש להשמיט המלה ' עירק '  ,כדי שלא יימצאו שואלים מדוע החליטה הממשלה

ביולי

שם  ,שם .

להוציא את כל הכסף כארץ  -ישראל  .מכתב קיש לסוואר מיום
הכתיב ' כקור " הוא לפי הוראת סיר אלי כדורי למנהל לשכת העיתונות הממשלתית  ,פראוץ  ,שהגדירו ככתיב
13

68

. 159 - 153

הנכון של השם  .מכתב פראון למחלקה המדינית מיום

באריכות של שרתוק  ( ,מכתבו לפראון מיום

12

ביוני

8

ביוני

, 1932

, 1932

, 1931

שם  ,שם  .למרות מחאתו הנמרצת והמנומקת

שם  ,שם  ,נחרתה האות *

גם ' כדורי ' בסוגריים  ,ותוך זמן לא רב כמעט לא נמצא זכר

)

ל.' %-

' על השלט  .אחר  -כך נוסף
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שלט ההקדשה בכניסה לבית  -הספר

לי

.

ע

-
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לקראת פתיחה
באביב

שוב התכנסה הוועדה המייעצת ( נוספו אליה המנהל צמח ופרופ ' בודנהיימר מן

1933

העברית ) ;

האוניברסיטה

בסדר  -יומה נכללו נושאי ארגון בית  -הספר  ,תכנית הלימודים  ,גיל

התלמידים  ,מבחני  -כניסה ועוד  .לאחר פגישות אחדות פורסמה ההודעה הרשמית בעיתונות על

דבר פתיחת בית  -הספר בתחילת

א.

גיל מכסימאלי -

18

. 1934

69

תנאי הקבלה שנקבעו

שנה ; מינימאלי -

16

היו :

שנה  .במקרי הצטיינות מיוחדים יתקבלו גם בני

. 15

ב.

השכלה  -שמונה שנות לימוד לכל

ג.
ד.

בריאות  ' -התלמידים צריכים להיות בריאים

הפחות .
בגופם ' .

תנאים אחרים  -על הורי התלמידים להיות תושבי קבע בארץ  .מבין מגישי הבקשות
יעדיפו את בני ההתיישבות  ' .נסיון בעבודה חקלאית  -יתרון '  .בטפסי הבקשה התבקשו
המועמדים לציין את כוונתם לעסוק אחר סיום לימודיהם בחקלאות או ' להיות מפקח
ממשלתי

ה.

בלבד ' .

שכר הלימוד  ,האוכל והלינה לשנה -

24

לא " י  -ישולם בשלושה

תשלומים .

70

ההרשמה ננעלה בספטמבר אותה שנה  .המועמדים נבחנו בעברית ובחשבון והתייצבו בפני

ועדת  -קבלה .

22

מתוכם התקבלו ואמורים היו להתחיל בלימודיהם בתחילת

. 1934

משחלף מועד

זה ובית  -הספר לא נפתח  ,שיגר שרתוק ( אשר בעקבות רצח ארלווורוב התמנה למנהל המחלקה
69

ביולי

1933

נודע  ,כי ' מפאת עבודות ההכנה בבנינים ובמשק לא יחלו הלמודים לפני ראשית ינואר  . ' 1934חוזר

מטעם מחלקת החינוך המנדטורית מיום

13

ביולי

, 1933

וכן מכתבו של לוריא לשרתוק מיום

24

בינואר , 1934

אצ " מ  17 / 569 ,ג
סד

ראה  ,למשל  ,פרוטוקול הרועדה מיום נ 2כיוני  , 1933שם  41 / 379 ,נ

;

וכן  ,אח " י  . 5 . 106 / 1675למרות העדפת בני

ההתיישבות  ,בלשון ההורעה  ,השתדל צמח לאזן בין כפריים לעירוניים  ,חניכי תנועות הנוער  .דבר זה חייב
הכשרה מוקדמת של העירוניים במקצועות חקלאיים ושל הכפריים במקצועות כלליים  .עדות בעל  -פה של בוגר
מחוור א '  ,יהודה מודעי ( בוקנץ )  ,מיום

לא פעם אחת משך

14

14

שנה  ,עד הקמת

כנובמבר . 1982
המדינה .

ואשר לשכר הלימוד  ,מן הראוי לציין כי לא הועלה אף

' ק () 1

חצר בית  -הספר
בשנה הראשונה

המדינית ) מכתב אל מזכירות הממשלה והאיץ בה לפעול ולהודיע במהרה על תאריך פתיחתו של

בית  -הספר .

ן7

מזכיר הממשלה הסביר  ,כי העיכובים נגרמו בשל קצב עבודתו של הקבלן שהוחלף ובגלל מזג -

האוויר

החורפי .

( . ) 1934

לפיכך  ,לא נראה שבניין בית  -הספר יושלם לפני סוף מאי

הממשלה

תשתדל  ,עם זאת  ,לפתוח את המוסד עוד לפני  -כן  ,ועבודות הסיום יבוצעו בעת חופשת הק "ן .
חלפו ארבעה חודשים ,

וב 20 -

ביוני

1934

72

נפתח סוף  -סוף בית  -הספר בטקס חגיגי  ,בנוכחות

הנציב העליון  ,סיר ארתור ווקופ  ,פקידי  -מימשל בכירים ונציגי היישוב והתנועה הציונית  .בנאום
הפתיחה גילה הנציב העליון  ,כי סכום העזבון יחד עם הריבית הגיע כבר לכדי

כך הוסיף אחי המנוח  ,סיר אלי כדורי ,

1 , 500

178 , 000

ליש " ט  ,ועל

ליש " ט להקמת מעונות למורים  .הוא הביע תקוותו

ואמונתו  ,כי ' כולנו נעריך כרבות הימים את חשיבותו של בית  -הספר הזה לחקלאים היהודים

בארץ ' .
אחר  -כך ' הוסרה המסכה מעל הלוח שהוצב לזכרו של המנוח סיר אליס כדורי בידי הוד מעלתו
בנוכחות הנאספים  ,והוא הכריז על פתיחתו הרשמית של בית

הספר ' .

73

שתים  -עשרה שנה חלפו אפוא מן היום בו נודע על העזבון ועד שראשוני התלמידים נכנסו

בשערי בית  -הספר  .דומה  ,כי חמישים השנים הבאות הצדיקו את המאמצים הרבים שהיו כרוכים
במאבק סביב

71
72

הקמתו .

מכתב שרתוק למזכיר הראשי מיום
מכתב

הטהורן  -הול לשרתוק מיום

של ההסתדרות בחיפה והוסיף

:

19

4

בפברואר

בפברואר

, 1934

, 1934

אצ " מ 5 25 / 2698

שם  ,שם  .שרתוק העביר העתק של המכתב למרכז העבודה

' אבקשכם להמציא לי את הערותיכם לתשובה זו של הממשלה  .בעקר מענין

.

אותי לדעת עד כמה יש לזקוף את אטיות הבנין על חשבון המחסור בפועלים עבריים שהקבלן היה מחויב
1 08

להעסיקם '  .שם  ,שם .

חוברת לציון המאורע  ,הוצאה ממשלתית ( ארכיון

כדורי ) .

בית  -הספר כלל בניין מרכזי שתוכנן על  -ידי האדריכל

הממשלתי הריסון  .בבניין היו חדרי  -כיתות  ,מעבדות  ,חדרי  -פנימיה ומגורים לסגל ( עד שנת

1977

למדו בו כל

תלמידי בית  -הספר )  ,וכן תחנת  -כוח  ,רפת  ,מחלבה  ,בתי  -מלאכה ובית הכנת שימורי  -מזון  .שטחי המוסד התפרסו
על  -פני כאלפיים דונם .

' הציונות הפיניקית ' בלבנון

*

אליהו אילת

א
בקק

1931

הפסקתי את לימודי במכון למדעי המזרח של האוניברסיטה העברית בירושלים במטרה

להמשיכם באוניברסיטה האמריקנית בביירות  .כדי להתקיים שם מבחינה חומרית נתמניתי ככתב
של העיתונים ' דבר ' ו ' פלסטין פוסט ' בביירות  ,ואף קיבלתי עזרה כספית מד " ר חיים ארלודררוב ,
ראש המחלקה המדינית  ,שנבחר באותה שנה כחבר הנהלת הסוכנות היהודית

בירושלים .

אחד ממכתבי ההמלצה לאנשי ביירות  ,ממכריהם בירושלים  ,שנשאתי עמי בדרכי למקום
שהותי החדש נועד לבת  -משפחתה של ידידה  ,שהיתה נשואה לשר לשעבר בממשלת לבנון בן

לאחת המשפחות המיוחסות בעדה המארונית  ,בעלת מעמד והשפעה בעדה ובחיי המדינה  .אלברט
נקאש סיים את חוק לימודיו לפני מלחמת  -העולם הראשונה בשווייץ ושם הכיר צעירה  ,בת לאחת
המשפחות היהודיות והציוניות המפורסמות ברוסיה  ,שלמדה גם היא בשווייך  .הצעירה  ,שהיתה
פעילה בחוגי הסטודנטים הציונים בג ' נבה  ,קירבה אותו לחוגים אלה  ,והצעיר המארוני מלבנון

הכיר מקרוב את הנושאים שנידונו והבעיות שהעסיקו באותה תקופה את התנועה הציונית  .לדבריו ,
הפך עם הזמן לתומך נלהב ברעיון הציוני ומטרותיו  .עם סיום לימודיהם  -הוא כמהנדס והיא
כרופאה  -נשא אותה נקאש לאישה והזוג הצעיר חזר ללבנון  ,מולדתו של הבעל  .מעמדה
הציבורי הרם של משפחתו ( שנימנו עמה אלפרד נקאש  ,שופט בית  -המשפט לערעורים של לבנון

ולימים נשיא לבנון  ,וג ' ורג ' נקאש  ,מבעלי העיתון הצרפתי ' ל ' אוריאן ' ועורכו הראשי ) סלל בפני
אלברט נקאש את הדרך להשתלב במהרה בתיי החכרה ולתפוש מקום נכבד בחיי עדתו והמדינה

כולה  .הפטריארך המארוני מינה אותו כיועצו הכלכלי  ,ובעסקיו הפרטיים המשיך לעשות חיל
כמהנדס

ובעל  -תעשיה .

ב 1923 -

שימש נקאש כחבר בוועדה הצרפתית  -אנגלית  ,שקבעה סופית את

הגבול בין ארץ  -ישראל ולבנון  ,והיה שר לענייני כלכלה ועבודות ציבוריות באחת הממשלות
בתקופת נשיאותו של דבאס בלבנון  .בפגישתנו הראשונה הוא גילה ידיעה רבה בנעשה בארץ -

ישראל והביע את נכונותו ורצונו לסייע לפיתוח יחסי  -ידידות בין לבנון והיישוב היהודי בארץ -

ישראל .
באחת משיחותינו  ,בה גולל בפני את הבעיות בפניהן עומדת עדתו המארונית  ,הצביע על
הסכנות הנשקפות ללבנון כמרכז נוצרי באזור  ,המוקף מבפנים ומבחוץ באויבים פעילים למשטר
הקיים  ,אשר בעזרת צרפת וחסותה מצא הסדר מדיני סביר לבעיותיה הפנימיות של המדינה והפועל

*

מאמרו של י ' שביט  ' ,עברים ופיניקים  :מקרה של תמונת  -עבר היסטורי קדום ושימושה באידיאולוגיה ' ,
בעקבות ( 29
קתדרה
תשרי תשמ " ד )  ,עמ ' 3ר . 191 - 1כחומר לכתיבת רשימתי זו שימשו לי דברים שרשמתי בשעתם
וזכרונות מהימים ששהיתי בביירות .
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אליהו אילת

בצורה משביעת  -רצון  .אך בכך לא היה פתרון לטווח ארוך יותר  ,כאשר משטר המנדט הקיים יגיע
לסיומו ולבנון תעמוד כמדינה ברשות עצמה  .באותם הימים הופיעו בסוריה ובלבנון סימנים של
תסיסה מדינית  ,אשר הקיפה את החוגים הלאומיים בסוריה ועוררה פעילות גם בחיי העדות

השונות בלבנון  .היה זה לאחר קפאון ממושך בזירה המדינית הפנימית של סוריה  .דיכוי מרד
הדרוזים נגד שלטון צרפת

ב , 1927 -

גל רדיפות ומאסרים של פעילים לאומיים שסייעו לדרוזים

ובריחת רבים ממנהיגי הלאומיים הסורים  ,ובראשם הד " ר עבד אל  -רחמן שהבנדר  ,מחוץ לסוריה

 דילדלו את הכוחות הלאומיים הסוריים והחלישו את מאבקם המדיני של הנשארים על עצמאותסוריה ועל ביטול המנדט מטעם חבר הלאומים  .ברם  ,מאז סוף

1930

חלה התעוררות בזירה

המדינית של סוריה וחודשה הפעילות הציבורית של אנשי התנועה הלאומית שבה  .אחד הגורמים
העיקריים שנתן דחיפה להתעוררות זו היה פרסום החוזה בין עיראק ובריטניה  ,ביוני , 1930
שהעניק ' עצמאות ' מדינית לעיראק ופתח בפניה את הררך להצטרף כחברה לחבר

הלאומים .

החוגים הלאומיים בסוריה ראו בחוזה זה הזדמנות ואתגר לחדש את פעולתם ולהגביר את מאבקם
כדי להשיג מהצרפתים בשביל סוריה מה שעיראק השיגה

מהבריטים .

כקרב המארונים בלבנון  ,סיפר נקאש  ,עוררה התפתחות זו כסוריה דאגה רבה וחששות מפני
הצפוי ללבנון במקרה שצרפת תחליט  ,אם מרצונה או תחת לחץ  ,ללכת בדרכי בריטניה ולהעניק

עצמאות לסוריה .
ללבנון  ,אלא גם העדות הנוצריות שבלבנון  ,כגון העדות היוונית  -אורתודוכסית והיוונית  -קאתולית .

אז יתעוררו לפעולה לא רק המוסלמים שבלבנון בדרישה להעניק עצמאות

זאת  ,קודם כל כדי לזהות את עצמן עם בני העדות האלה שבסוריה  ,החיים כמיעוט דתי בקרב רוב

מוסלמי קנאי וחייבים  -לבטחונם  -לתמוך בדרישות הרוב

;

שנית  ,מתוך תקווה שבלבנון

עצמאית תהיה להם השפעה גדולה יותר בענייני המדינה וניהולה מאשר בלבנון הנוכחית  ,בה
מהווה העדה המארונית משענת מסורתית עיקרית לשלטון הצרפתי  .עצמאות מדינית שתוענק
לסוריה וללבנון  ,עשויה לחזק את הנטיות הלאומניות הערביות בקרב העדה המוסלמית בשתי
הארצות ולערער את הבטחון הקיים של העדות הנוצריות שבהן  ,ובראש וראשונה של העדה

המארונית  .שלטון צרפת אמנם אינו משביע את רצון המארונים בהרבה מתחומי פעולתם  ,אך
הקשר המדיני והתרבותי ההיסטורי בין המארונים וצרפת  ,גורם הדת הקאתולית וההגנה שמקנה
צרפת לערכיה הרוחניים של העדה  -די בהם כדי ששום מארוני בר  -דעת לא ירצה לזכות

בעצמאות  ,שלא תבטיח נכסים אלה בפני סכנת הלאומיות הערבית  -המוסלמית של

שכנותיה .

בהמשך השיחה סיפר נקאש  ,שבבקרו לפני זמן  -מה אצל הפטריארך המארוני  ,אנטואן ערידה ,

בצפון  -לבנון  ,שמע ממנו על הדאגה הרבה בה נתון ראש הכנסייה שלו  ,החרד לגורל לבנון  ,וביחוד
לעדתו  ,במקרה שהשלטון בדמשק יעבור לידי הלאומיים המוסלמים ויסכן את המצב הקיים

בלבנון  .לשאלתי על יחסי המארונים עם שכניהם הדרוזים  ,השיב נקאש שהיחסים תקינים ושרוב
הדרוזים בלבנון אינם רואים את עצמם כבני האומה הערבית  ,ואף לא כיחידה דתית בלבד  ,אלא

כיחידה לאומית .
1 10

באותו מעמד סיפר לי נקאש לראשונה על קיום של חוג המורכב בעיקר מאנשי ספרות ועיתונות
בקרב האינטליגנציה המארונית בביירות  ,הנפגשים מזמן לזמן לדיון בנושאים הקשורים בבעיות

שוטפות של לבנון ובשאלות  -יסוד של קיומה ועתידה בחלק זה של העולם  .זאת  ,לאור התהליכים
השונים באזור ובחברה המקיפה ( המוסלמית )  ,שבתוכה קיימת

לבנון הנוצרית ( העדה המארונית ) .

' הציונות הפיניקית ' בלבנון

אנטואן עךידה  ,הפטריארך המארוני ,

1935

אין החוג מחייב את המשתתפים בו למשמעת רעיונית או ארגונית  ,אולם תוך כדי הדיונים התגבשה
בו דעה משותפת פחות או יותר בכמה נושאים עיקריים שהעסיקו את המשתתפים  :באיזו מידה
עברה ההיסטורי של לבנון היקנה לה מקום בהיסטוריה של האנושות ; מה היו סיבות הדבר ואיזה

גורמים מקומיים ואובייקטיביים תרמו לכך ; האם קיימים נתונים אלה עתה  ,כדי לחזור ולרכוש
שוב את המקום שהועידה ההיסטוריה ללבנון בחלק זה של העולם
להשגת מטרה

;

ואם כן  -מה הדרכים

זו .

חלק גדול של חברי החוג טען  ,כי אף  -על  -פי שעמים רבים ותרבויות שונות השאירו את חותמם
בלבנון  ,תרמו לגיבוש דמותה מאז הופעתה על במת ההיסטוריה  ,שיבשו וטשטשו את אופיה

המקורי והייחודי בקרב עמי האיזור  -הרי הפיניקים הקדמונים הם שהניחו את היסוד החומרי

והרוחני וייצבו את דמותה ומקומה של לבנון בתולדות האזור והאנושות כולה  .הם המציאו את
האלף  -בית ופיתחו את אמנותם וספרותם והשכילו להפוך את הים  -התיכון מגורם המפריד בין

המזרח והעולם שמעבר לים  ,לאמצעי של קשר ויחסי  -גומלין כלכליים ותרבותיים עם עמים
השוכנים לאורך חופו המערבי ואף מעבר לו  .הפיניקים קירבו את לבנון למערב מבלי להרחיקה מן
המזרח  .ברם  ,עם הזמן נשתנו דברים רבים באזור  .פלישת הערבים לאזור הקפיאה הרבה מהתכונות
שהורישו ללבנון אבותיה הפיניקים  ' -חול המדבר העכיר את מימיו הבהירים של הים '  .אמנם
כמה מהתכונות האלה לא אבדו עם השנים והשתמרו באופיו ותכונותיו של הלבנוני

בכל הדורות .

1 1 1

אליהו אילת

בדורנו הן התגלו בצורה בולטת בקרב העדה המארונית ; ולא במקרה  ,לדעתו של נקאש  ,מלבדה
לא יכלה שום עדה מעדות הלבנון לראות בלבנון את ביתה הלאומי  .למוסלמים ( הסונים

והשיעים ) ,

שהם רק חלק מהעדה הנפוצה בכל הארצות השכנות  ,אין לבנון מרכז רוחני או מספרי ; ובני העדות
הנוצריות האחרות אין הם אלא חלק קטן מאחיהם הנפוצים בארצות אחרות באזור  .בני העדה
המארונית הם היחידים שמרכזם הדתי והעדתי בלבנון  ,ורק מתי  -מספר מהם פזורים בארצות
השכנות  .המארונים הפזורים ברחבי תבל קשורים קשר רוחני אמיץ במרכזם שבלבנון  .כמושבות

הפיניקים בימי קדם  ,הם מחפשים נקודות  -אחיזה לפיתוח כשרונם הרוחני והחומרי בכל מקום
שניתן להם הדבר  ,מבלי לוותר על זהותם הרוחנית כבני לבנון  .כך  ,לדוגמה  ,המושבה המארונית
הגדולה שבארצות  -הברית  ,אשר לא רק הצליחה בשדה המסחר  ,הקימה שם מוסדות  -תרבות משלה

והוציאה מקרבה סופרים ומשוררים בעלי  -שם עולמי  ,כג ' ובראן ח ' ליל ג ' ובראן ואמין אל  -ריחאני ,
שכתבו באנגלית ובערבית ושרו שירי געגועים למולדתם  ,לבנון  .חיבת המארונים שבתפוצות

למולדתם יכולה להשתוות  ,לדעתו של נקאש  ,רק עם חיבת היהודים לארץ  -ישראל  .אין להתפלא
אפוא  ,שרק בקרב המארונים  -ולא בקרב כל עדה אחרת החיה בלבנון  -יכולה היתה להתעורר
הזיקה העמוקה לעברה ההיסטורי של לבנון ולגלות בפיניקים  -ולא בשום עם אחר ששלט
בלבנון והשאיר שרידים בתרבותה  -את אבותיהם

הקדמונים .

אמנם העדה המארונית הוציאה מקרבה  ,כך המשיך נקאש ואמר  ,אישים בולטים שפירסמו
ספרים ומתקרים בשפה הערבית  ,ככוטרוס אל  -כוסתאני ( סופר  ,מחכר האנציקלופדיה הערבית

ומילון ערבי )  ,י ושייח ' נאציף אל  -יאזג ' י ( סופר  ,מחנך וחוקר השפה

הערבית ) ;

ורבים הם המארונים

התורמים תרומות נכבדות במוסדות לימוד ומחקר  ,בספרות ובעיתונות הערבית שבלבנון

ובתבל .

אך החינוך הניתן לרוב ילדי המארונים בבתי  -הספר של הכנסייה  ,בקולג ' ים ובאוניברסיטת סאן -
ג ' וזף שבביירות אינו מושפע כלל מן הלאומנות

הערבית .

השפה הערבית במערכת החינוך

המארוני אינה נחשבת כמקודשת  ,כבעיני המוסלמים  ,ואף לא לשפה הלאומית  ,כפי שרואים אותה

שאר העדות הנוצריות  .השפה הצרפתית היא היסוד שבתכנית הלימודים בבתי  -הספר המארוניים ,

ובאמצעותה מתקיים הקשר הרוחני והתרבותי של העדה עם המערב  .למוסדות החינוך התיכוניים

והגבוהים של צרפת בלבנון ( שרוב תלמידיהם מארונים ) היתה מאז ומעולם השפעה רבה על עיצוב
דמותו של הצעיר המארוני  .משוררים רבים של לבנון  -רובם ככולם מארונים  -כותבים את
שיריהם בשפה הצרפתית  ,לא רק משום שידיעותיהם בה גדולות במקרים רבים מהידיעות בשפה
הערבית  ,כי אם מתוך ההשראה של תרבות צרפת ששאבו ממנה  .אלה תורמים רבות להידוק קשרי
לבנון עם תרבות צרפת והמערב בכלל  ,אך יצירותיהם שואבות מאוצרות התרבות והטבע העשיר
של לבנון ונותנות ביטוי לעברה

המפואר .

אלברט נקאש הציע להפגישני עם יוזם הקמתו של חוג ' הפיניקים '  -המשורר וחוקר תרבות
לבנון בימי קדם  ,שארל קורם  .שארל קורם  ,שפגשתיו זמן  -מה לאחר שיחתי עם נקאש  ,נולד
במשפחה מארונית עתיקה  ,אשר שמה קשור בפרקים שונים
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בתולדות לבנון בדורות האחרונים .

2

שארל קורם  ,לאחר שסיים את לימודיו בבית  -ספר צרפתי בביירות  ,המשיכם בפריס  ,ובאוניברסיטת
1

בוסתאני עבר לימים לכנסייה הפרסביטריאגית  ,לאחר שהתחבר בעבודתו המדעית עם מיסיונרים אמריקנים ,
שהקימו את הקולג ' הפרוטסטאנטי בביירות וסייעו בעבודתו המדעית ובפרסום

2

חיבוריו .

משפחה זו הוציאה מקירבה ציירים רבים  .המפורסם שבהם הוא דוד קורם שחי בצרפת במאה

הי " ט .

' הציונות הפיניקית ' בלבנת

"י
) ,

.

./

,

/

הה

" יהלי "

הסורבון שמע הרצאות בתולדות המזרח הקדום והפיניקים .
בתולדות הפיניקים שימשו יסוד לספרו על אמנות הפיניקים .
לעברה הפיניקי של לבנון  ,מולדתו  .השקפתו הפיניקית  ,כפי
3

היי

 .יגל  -יי

"

ל ש ל

,

ה

לימודיו וקריאה בחומר הקשור

בספר אחר ביטא את זיקתו הרוחנית

4

שהסביר לי  ,היתה פרי הרהוריו

בתודעת העמים שבתולדות האנושות  ,ובייחוד של אלה שתרמו להתפתחותה החומרית והרוחנית

וקבעו תהליכים היסטוריים רבי  -הישגים בחייהם ובחיי האנושות כולה  .היהדות  ,אמר באחת

השיתות  ,הביאה לעולם את בשורת המונותיאיזם  ,שהוליד לימים את הנצרות והאסלאם .
המונותיאיזם נוצר  ,פותח וטופח בארץ  -ישראל בתודעת העם היהודי ויצר קשר עמוק בין העם
וארצו  .היהודים שמרו על זיקתם לארץ  -ישראל  .ראוי  ,לדעתו של קורם  ,שזיקה כזו תתעורר בקרב
הלבנונים  ,ובראש ובראשונה המארונים  ,המכירים בלבנון את מולדתם הרוחנית והרואים עצמם
כחוזרים לשורשי התרבות שהקימו בה

הפיניקים .

כך גם נראים בעיניו תולדות לבנון ותרבות הפיניקים שנוצרה בה והיקנתה ללבנון מקום נכבד

בתולדות האנושות  .אלה מטילים אחריות מיוחדת על החיים הן באוץ  -ישראל והן בלבנון בכל דור

ודור .
לאחר גלות היהודים מארץ  -ישראל  ,המשיך קורם  ,לקחו בה את מקום התרבות היהודית ( וזו של

הפיניקים בלבנון ) תרבויות שהובאו מבחוץ  .אולם לא ניתן לטשטש את העובדה  ,שרק תרבות

התנ " ך היא היצירה המקורית שנוצרה בארץ  -ישראל  ,כפי שהתרבות הפיניקית היא יצירתה של
ארץ הלבנון  .גם לארץ  -ישראל וגם ללבנון הובאו במהלך ההיסטוריה השפעות של תרבויות שונות
מבתלן ( מצפון לה  -מסופוטמיה ומהדרום -

מצרים ) ;

מאוחר יותר ההלניזם מצא בארץ -

ישראל ובלבנון כר פורה להשפעה ופריחה  ,ואחרון  -אחרון  -המדבר שפלש מהמורת ונטע בה

התרברת הערבית  .אך בכל התמורות האלה שבתולדות לבנון  ,התרבות הפיניקית נשארה עד היום
3

 , ]'tArt Phe'nicien, Perit Repertoire, Beyrouth , 1930תפס ) Ch .

4

Corm , La Montagne Inspire'e, Chansons de Geste, Beyrouth 1934

 .אש

3ן ן

אליהו אילת

התרבות היחידה שלבנון היתה

מולדתה .

ואכן  ,לדעתו של קורם  ,העוסקים בתרבות הפיניקית ,

שומה שיראו בלבנון את הארץ שתרמה לאנושות בדרכה היא  ,מה שארץ  -ישראל תרמה בדרך
משלה  .כך גם תושבי לבנון עצמם  ,ובראש וראשונה העדה המארונית שירשה מהפיניקים כמה
מתכונות תרבותם הרוחנית והחומרית  ,יכירו בדבר ויסיקו מסקנות מעשיות בחייהם לגבי מקומה
של לבנון באזור הים  -התיכון

ובמזרח  -התיכון .

קורם נימנה עם חסידיהם הגדולים של החוקרים היהודים שחקרו את תולדות הפיניקים -
שלמה ריינך  ,יוסף הלוי ונחום סלושץ '  .שלושתם  ,לדבריו  ,הדגישו במחקריהם את ערכם
האוניברסלי של הישגי התרבות הפיניקית ותרומתה לאנושות  .לדבריו  ,מאז שהחלו  ,ב , 1929 -

החפירות בראם  -שמרה ( אוגרית ) הוא עמד במגע קרוב עם ד " ר קלוד שפר

) , ( Claude Schaeffer

מנהל החפירות  .החומר שהתגלה עשוי  ,לדעתו של שפר  ,לתרום רבות להבנת חיי הפיניקים

ותרבותם  ,ולהערכתה של התרבות החומרית והרוחנית הגבוהה שפרחה באוגרית  .אחת המטרות
העיקריות של כתב  -העת

 La' .שהוציא מזמן לזמן לאור  ,היתה להפיץ את הידע

Phetiicienne

על הפיניקים בקרב הציבור בלבנון ומחוץ לה  ,והתגליות באוגרית סיפקו לקורם

חומר רב לשם כך .

באחת משיחותינו פניתי לשארל קורם ושאלתיו בדבר המטרות המעשיות של השקפותיו

וסיכוייו לרכוש דעת  -קהל אוהדת להן בציבור הלבנוני  .הוא השיב שהקמת ' לבנון הגדולה ' לאחר
מלחמת  -העולם הראשונה לא רק שינתה את מסגרת לבנון האוטונומית  ,אשר מאז

1861

חיזקה את

הכרתם העצמית של המארונים כעדה דתית  ,אלא גם יצרה מסגרת שזכתה עתה לשלטון עצמי
מסוים  ,בדומה ליישוב היהודי בארץ  -ישראל דאז  .השינוי שחל לאחר מלחמת  -העולם הראשונה ,

בהקמת לבנון בגבולותיה הנוכחיים  ,היה פרי של תכנון הצרפתים  ,לפי הסכם סייקס  -פיקו שנערך
בינם לבין הבריטים ובמידה לא פתותה מזו גם פרי של מאמצי חלק מהציבור הנוצרי שבלבנון ,

ובראש וראשונה של המארונים .

אמנם בכנסייה המארונית באותו הזמן נחלקו הדעות בהערכת

המעלות והחסרונות הצפויים מהשינוי הקיצוני שבעצם הגדרת המונח ' לבנון ' כיחידה מדינית
המשקפת מציאות גיאוגראפית  ,היסטורית

ודמוגראפית .

חלק לא  -מבוטל בעדה המארונית גם

חשש מפני הרחבת גבולותיה של לבנון האוטונומית שבתקופת התורכים  ,שכן מישטר זה היקנה
זכויות מיוחדות לעדה המארונית בתחומי המינהל

והבטחון .

' לבנון הגדולה ' היתה הופכת את

העדה המארונית  -הגדולה בעדות שבשטח האוטונומי  -לחלק מציבור גדול ממנה המורכב
מעדות אחרות  ,נוצריות ומוסלמיות  .אולם שני גורמים הכריעו לבסוף את עמדת העדה המארונית
לחיוב

:

האחד  ,הבטחת צרפת לפטריארך המארוני ולראשי העדה  ,שלא יחול שינוי ביחסים

המסורתיים שבין צרפת והעדה המארונית וכי צרפת תמשיך לתמוך בה כבעבר  .והשני  ,התועלת
הכלכלית שתצמח מהרחבת שטחה של לבנון והתרומה של שינוי זה למעמדה מבחינה מדינית
וליוקרתה  .הצרפתים אכן לא הכזיבו את המארונים  ,ותמיכתם בהם כעדה וכפרטים נשמרו הן
במימשל החדש שהוקם והן בדאגה לכך שיחסי העדות השונות בתוך ' לבנון הגדולה ' לא ישתנו
לרעת המארונים באף אחד מתחומי החיים השונים שהשלטון הצרפתי היה מכוון את
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הלכותיהם .

גידול מספר הנוצרים ב ' לבנון הגדולה ' כתוצאה של הרחבת שטחה  ,חיזק אמנם את הגוש הנוצרי
שבה  ,אך היה קטן בהשוואה למספר המוסלמים שנוספו באזורי מושבם בדרום  ,בצפוץ  ,במזרח
ובביירות הבירה  ,שהוכללו במדינה החדשה

;

מספר הדרוזים גדל אף

הוא .

בו בזמן הרחבת

הגבולות של לבנון האוטונומית העניקה לעדות של היוונים  -קאתולים והיוונים  -אורתודוכסים ,

' הציונות הפיניקית ' בלבנון

שמספרן גדל אף הוא בגבולות החדשים  ,כוח והשפעה בעניינים שלא תמיד היו זהים עם העמדה
והאינטרסים של העדה המארונית  ,ולעתים אף פעלו

לרעתה .

מתוך דאגה למצב בני  -עדתם

ובטחונם בארצות המוסלמיות השכנות  ,היו ראשי עדות אלה מעניקים את תמיכתם בנושאים
שונים למוסלמים שבלבנון  ,לעתים לא רק על חשבון האינטרסים של המארונים  ,כי אם פוגעים
בכך באינטרסים שלהם

עצמם .

לדברי קורם  ,המצב של העדה המארונית החריף בתקופה האחרונה ( השנים

) 1933 - 1931

והחל

לאיים על עתידה כגורם ראשון במעלה בשמירת אופיה של לבנון והבטחת עתידה כמדינה נוצרית
עם תודעה משלה  ,השונה מאלה של שכנותיה הערביות  .חוסר יציבות מדינית בצרפת באותה
תקופה והשחיתות בקרב עוזריו ויועציו של הנציב העליון הצרפתי בלבנון הורידו  ,לדברי קורם ,
את יוקרת צרפת והשפעתה בלבנון  ,דבר שהחליש גם את מעמד בת  -חסותה המסורתית באזור -
העדה המארונית  .המארונים דאגו פן חולשת צרפת תביא בעקבותיה ויתורים למתנגדי השלטון
שלה בלבנון על חשבון העדות הנוצריות שבה

;

רוח הקנאות והתוקפנות הגוברת בארצות

המוסלמיות השכנות  ,וביחוד בעיראק ובסוריה  ,שנתמכו על  -ידי פעילות חתרנית גדלה והולכת
של האיטלקים באזור ובלבנון גופהי עודדו והגבירו את כוחם של המוסלמים והלאומיים
הערבים  .גורמים אלה חתרו לערער את היציבות באזור ולחסל את השלטון ואת השפעת צרפת

ובריטניה בו  .המיעוטים שבארצות המוסלמיות  -הנוצרים והיהודים  -עלולים להיות הקרבן
הראשון  ,לדעתו של קורם  ,אם תושג מטרת הקיצוניים שבמחנה המוסלמי

הערבי .

גם קורם  ,כנקאש  ,הדגיש בשיחתנו  ,שהענקת עצמאות לעיראק על  -ידי בריטניה לא רק שחיזקה
את ידי הלאומיים בסוריה ואת חתירתם להשגת עצמאות מדינית מלאה לארצם  ,אלא אף תגרום
לתסיסה בקרב המנהיגות המוסלמית שבלבנון ; היא תבוא בדרישה דומה לצרפת  ,להעניק ללבנון
עצמאות מדינית מלאה .

ארגון הפלאנגות  ,שהוקם אז על  -ידי פייר ג ' ומייל  ,במטרה להגן על הנוצרים בלבנון מפני
המוסלמים ובפני גורמים המסכנים את בטחונם בקרב המחנה הנוצרי עצמו  ,לא היה לרוחו של
קורם  .הארגון היה חסר בסיס רעיוני ונוסד על  -פי דוגמת הארגון הפשיסטי באיטליה  .לדעת קורם ,
עלולה פעילותן של הפלאנגות להזיק לדמותה של העדה המארונית ולענייניה  ,שממנה באים חברי

רוב הארגון ותומכיו  ,בעיני ידידיה בעולם  ,לרבות בקרב העדות המארוניות בארצות  -הברית ויתר
המדינות הדמוקרטיות ; וזאת  ,מבלי שתעצור את התהליכים הקיצוניים הגוברים בקרב המוסלמים
והלאומיים הערבים ותומכיהם במחנה הנוצרי עצמו בסוריה  ,לבנון וארץ  -ישראל  .לדעתו של
קורם  ,הגיעה השעה ששוחרי לבנון ונאמני מסורתה ההיסטורית יערכו חשבון  -נפש  ,לאן מועדות

פניה .
לארגון שהקים קורם  ,היו שתי מטרות עיקריות  :ראשית  ,להקנות לעם היושב בלבנון

( מארונים )

את ההכרה  ,שהפיניקים הם שעיצבו בימי  -קדם את דמותה של לבנון כיחידה אחת  .השפעות של
עמים ותרבויות שונות שפעלו בלבנון  ,לרבות הערבים  ,לא יכלו לטשטש את אופיה המקורי

של לבנון ולבטל את התודעה שנשאה עמה מאז ימי הפיניקים  .תוכנה של התודעה הפיניקית
הוא

:

על הלבנונים לראות את עצמם נעם השונן על שפת הים  -התיכון ולהוות חלק מהעמים

הים  -תיכוניים

;

לשאוב מן התרבויות של אותם העמים ולתרום להן

;

לטפח ולפתח את ייחודה

של לבנון בהתאם לעקרונות אלה  .מטרה שנייה  ,שנבעה מהראשונה  ,היתה להקנות ללבנונים

לנן ן

אליהו אילת

את ההכרה  ,שגם אם שפתם ערבית  -אין הם חלק של האומה הערבית  .עליהם לראות את
עצמם כעם לבנוני  ,ששורשיו בארץ זו

לחזור ולשאוב מההיסטוריה המפוארת הקדומה של

;

הפיניקים את ההשראה לחידוש התרבות הרוחנית

והחומרית .

בשיחותי עם שארל קורם יכולתי לעמוד ביתר פירוט על הגדרותיו את התכונות האופייניות
ללבנוני  ,המעניקות לו זהות מיוחדת בקרב שכניו באזור  :פתיחות להשפעה של רעיונות מבחףן
ויישומם

;

כושר הסתגלות מהיר לתנאים מקומיים וחיצוניים המשתנים בארצו וסביבתו

מסחרי של יוזמה  ,מעוף ופעולה מקורית בענפי המסחר

;

;

מעוף

כל אלה  ,תוך שמירה על עצמאותו

האינדיבידואלית ועל זהותו כלבנוני  .הפלוראליזם החברתי והדתי של לבנון בכל תולדותיה הקל
עליה לקלוט השפעות רבות  ,הל מבחוץ והן של עדה אחת מרעותה ; ובו בזמן הוא איפשר לכל עדה
לשמור על זהותה המיוחדת  .הלבנוני כשמתבולל  -נשאר בתוך תוכו לבנוני  ,העיר קורם והוסיף ,

שבכך דומה הלבנוני ליהודי  .תרבות צרפת השפיעה רבות בדורות האחרונים על עיצוב דמותו
ואישיותו של הלבנוני

( המארוני ) ;

כפיניקי הקדמון  ,גם הוא שייך למזרח ולמערב כאחד ופתוח

לקליטת ההשפעות משני העולמות  .כך הציג בפני קורם את ה ' הומוס ליבנאניקוס '

שבהגדרתו .

כבר צוין  ,שהדעות בחוג ' הפיניקים ' לא היו אחידות בהגדרות והמטרות המעשיות של החוג .
הנקודה הבסיסית שעליה לא היו חילוקי  -דעות בחוג היתה  ,כפי שהסביר לי קורם  ,ההכרה בהיות
הלבנונים ע ם בעל היסטוריה וזהות משלו  ,למרות התרבויות השונות והעמים השונים ששלטו בה

מאז הופעתה על במת ההיסטוריה של האזור  .העם הלבנוני שייך לתרבות של הים  -התיכון ועליו
לראות את שייכותו לחופים המערביים של הים כחלק ממולדתו

ההיסטורית .

אחד מחברי החוג  ,ומהחשובים שבהם מבחינת רמתו האינטלקטואלית והיקף ידיעותיו בנושאי
חברה ומדינה  ,היה הסופר והעיתונאי מישל

שיסה .

5

בספרים שפירסם בשאלת לבנון  ,ביטא שיחה

דעות שונות מאלו של קורם ונקאש בדברי מקומם של הפיניקים בתולדות לבנון  .גם הוא העריך את
המקום המיוחד של הפיניקים והתרומות שתרמו בשחר היצירה של התרבות הרוחנית והחומרית

שבלבנון  .אך מה שעיצב במהלך ההיסטוריה את דמותה המיוחדת של הלבנון  ,על  -אף התמורות
הפנימיות הרבות שחלו בה וההשפעות של עמים רבים ששלטו בה בענפי הרוח והתרבות השונים
שקלטה  ,הן התכונות האופייניות ללבנון ולה בלבד  .תכונות אלה מציינות את הלבנונים גם בזמן

הזה  .למרות הכיבושים השונים במשך הדורות  ,לא טושטשה ' האישיות הלבנונית ' המיוחדת

בתכונותיה וסגולותיה  .אלה הפכו את העם היושב בלבנון לגוף מיוחד ובעל נתונים רוחניים
וחמריים משלו  ,השונים משכניו

;

דבר המקנה ללבנון מקום וזכויות משלה בקרב

שכנותיה .

כפרשן המדיני הראשי של העתון ' לה ז ' ור ' בביירות  ,ניהל מישל שיחה ויכוח נרחב ומעמיק עם

הסופר היווני  -קאתולי אדמונד ראבאת על הדעות שהביע בספריו  6 ,במטרה לסתור את דעותיו
הפאן  -סוריות ולהוכיח את ייחודה ההיסטורי של לבנון  .ראבאת טען  ,כי הנוצרים תושבי סוריה
ולבנון מהווים חלק בלתי  -נפרד מהאומה הערבית ותרבותה  ,למרות ההבדלים הדתיים  .הגורם

המקשר בין כל בני העדות והדתות של האומה הערבית הוא השפה הערבית  .תמצית הדברים
1 16
5

פרופסור ליאונרד בינדר הגדיר את שיחה כ ' אחד המוחות המזהירים שפגש
26

6

 .ק 1966 ,

New-York

 Syrie sous Mandat.נ

.

Lebanon ,

.

בלבנון ' " .

)

. Binder, P~ litics

]

2 . Rabbath , Les Etats- Unis de Syrie Alep 1926 ; L' Evolution , Politique de

er Devenir Arabe Paris 1937

'

3114וך11ין Paris

' הציונות

הפיניקית ' בלבנון

שבאותו ויכוח נוקב עם ראבאת כלל שיחה בשני הספרים שפירסם מאוחר יותר  ,בהם הסביר
בהרחבה את דעותיו בנושאים חברתיים ומדיניים שהעסיקוהו בזמנים שונים  ,לרבות השקפתו
בנושא ייחודה ההיסטורי של

לבנון .

7

אולם את דעתו על הבית הלאומי היהודי בארץ  -ישראל הביע שיחה בפני כבר בשיחתנו
הראשונה  .הוא חשש  ,שהמפעל הציוני בארץ  -ישראל יהווה גורם בהגברת הלאומנות הקיצונית
בקרב הציבור הערבי בארץ  -ישראל  ,באזור כולו ואף מעבר לו  .לקנאות זו תהיה  ,לדעתו  ,השפעה
שלילית על המצב של מיעוטים אחרים  ,שאינם מוסלמים  ,החיים בארצות ערב  ,לרבות לבנון  .עם
זאת  ,עמיתיו של שיחה  ,קורם ונקאש  ,תמיד הדגישו את הצורך בחידוש הקשרים ההיסטוריים

המסורתיים שמימי קדם בין לבנון ליישוב היהודי בארץ  -ישראלי השואף גם הוא לחידוש חיי
אבותיו ומסורתם  ,וחתירתו לקידום משימה זו של

אירגונם .

ב
פרסום תכנית החלוקה של ועדת פיל המלכותית ביולי

1937

עורר התעניינות רבה בקרב הצמרת

הדתית והחילתית של העדה המארונית בלבנון  .עוד לפגי פרסום התכנית ,

ב 22 -

ביוני

, 1937

נפגש

בפריס ד " ר חיים וייצמן עם נשיא לבנון  ,אמיל אדה  .וייצמן מסר לו על חתימת הדין  -וחשבון של

ועדת  -פיל באותו היום  .אדה אמר כתשובתו  ,ש ' יש לו הכבוד לברך את נשיאה הראשון של מדינת -

אמיל

אדה  ,מראשי

המארונים
ונשיא לבנון ( - 1936

היהודים העתידה לקום ' וביקש ' ממי שיעמוד בראש המדינה החדשה '  ,כי חוזה הידידות הראשון
בין מדינת היהודים ומדינה אחרת על יחסי שכנות טובים ייחתם עם לבנון  ' .לבנון תשמח לגבולות

משותפים עם ארץ  -ישראל היהודית  -אם אמנם תחולק

הארץ ' .

8

הדי הפגישות האלה הגיעו גם

לאוזני אלברט נקאש ושארל קורם  ,ושניהם התקשרו אתי וביקשו שאבקרם כשאזדמן שוב

לביירות .
זמן קצר לאחר קבלת אשגריהם של כקאש וקורם  ,הגעתי לביירות ( הפעם כאיש המחלקה

המדינית של הסוכנות היהודית ) ונפגשתי עם שניהם  .הם הציעו  ,שכבר עתה  ,עוד לפני שתכנית
החלוקה תיכנס לשלבי ביצועה  ,ניזום הכנת תכניות על שיתוף  -פעולה בין המדינה היהודית

העתידה ולבנון ונכין בשתי המדינות כלים שיקדמו מטרה זו  .עד לקום המדינה וההכרה בה על  -ידי
לבנון לא תהיה אפשרות לדון באופן רשמי על יחסים בין שתי המדינות  ,ועד שתגיע אותה השעה
עשוי לעבור זמן ממושך  .לכן רצוי להקים גוף ציבורי בלבנון ובארץ  -ישראל  ,שלא ישא אופי
פוליטי  ,כי אם חברתי ותרבותי  .גוף זה יתחיל בפעולתו עוד לפני הקמת המדינה היהודית ומטרתו

תהיה להכשיר את הקרקע ליחסים ידידותיים בין שתי המדינות  .חשוב להעניק לגוף זה מעמד

ציבורי נכבד  ,גם אם עדיין בלתי  -ממלכתי  ,כדי שימלא את שליחותו  .נקאש וקורם הציעו להשיג
מהפטריארך המארוני  ,כאישיות המקובלת גם על הדרוזים והמוסלמים בלבנון  ,חסות לאותו גוף

ציבורי  .חסותו תעניק לגוף מעמד ממלכתי  ,גם מבלי שיהיה כזה  .הם ביקשו שגם אנו  ,בארץ -

ישראל  ,נדאג לכך שאישיות רמה תעניק את חסותה לגוף  .נקאש הביע את דעתו  ,שיהיו סיכויים

.

Beyrouth 1949 ; Essais

7

Beyrouth , 1950 - 1952

8

א ' אילת  ,שיבת ציון וערב ,

תל  -אביב  , 1974עמ '
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לצרף לגוף  ,כשיקום  ,גם נציגים של העדות המוסלמית והדרוזית  ,בייחוד מקרב אנשי המסחר  .זאת ,
אף  -על  -פי שמנהיגיהם הפוליטיים  ,ובראש וראשונה המוסלמים  ,יסרבו בוודאי להשתתף כדי לא
לעורר את חמתם של ערביי ארץ  -ישראל  .קורם חשב  ,שהמסגרת המתאימה ביותר תהיה ' אגודת

ידידות ארץ  -ישראלית לבנונית '  -שם נייטראלי  ,שיקל על פעולתו של המוסד והצטרפות חברכם .
מצע האגודה יהיה כללי  ,לא יפרש את תכניותיה לטווח ארוך יותר ויסתפק בהצגת מטרותיה
כ ' חותרות להבנה ושיתוף חברתי  ,תרבותי וכלכלי בין ארץ  -ישראל והלבנון '  .קורם הביע תקווה ,

שגם בידינו יעלה לצרף לאגודה אישים לא  -יהודים מקרב תושבי ארץ  -ישראל  .על  -כל  -פנים  ,אמר ,

המארונים שבלבנון יהיו הראשונים שיפעלו ברוח מטרות הגוף וקידומו  .יתירה מזאת  ,הם גם
ידאגו לכך שהאגודה תכשיר את הקרקע ליחסים בין המדינה היהודית  ,כשתקום ,

ולבנון .

בביקור אחר שלי בביירות סיפר לי אלברט נקאש  ,שיש בדעתו להציע לנו תכנית  ,שבהכנות
לקראת ביצועה בשלב מאוחר יותר יש להתחיל מייד  .המדובר בתכניות של שימוש במי הליטאני

להשקייה ולהפקת חשמל על  -ידי בניית סכר  ,שישמשו את צורכי לבנון והמדינה היהודית  .נקאש
החל לפתח את תכנית הסכר שבנהר הליטאני כבר בעת שכיהן כשר כלכלה ועבודות ציבוריות
בממשלת לכנון

כשתקום .

;

עתה הציע שהמפעל יישען על שיתוף  -פעולה בין לכנון והמדינה היהודית

לדעתו  ,טומנת התכנית בחובה תועלת כלכלית גדולה  ,הן חקלאית והן תעשייתית ,

וחשיבותה רבה לעתיד היחסים הכלכליים והמדיניים בין שתי

המדינות .

ההצעה של שארל קורם בדבר הקמת אגודת ארץ  -ישראל  -לבנון נתקבלה בסוכנות היהודית
באהדה  .הוטל עלי להודיע לקורם  ,שיכין הצעה בדבר תקנון לאגודה  ,יפרש את מטרותיה  ,יודיע על
נציגי הצד הלבנוני בה ויציע ענפי  -פעולה של האגודה בכל אחת

מהארצות .

ההצעה של אלפרד נקאש בדבר הסכר על הליטאני נידונה בין חברי הנהלת

הסוכנות היהודית .

דעתם היתה  ,שכל עוד לוטים פרטיה של תכנית החלוקה בערפל  ,רצוי שהטיפול והקשר בין נקאש

ובינינו בענייני הסכר יימסר לידי מוסד כלכלי ציוני שאינו קשור בסוכנות היהודית  .מוסד זה יבדוק
את הנתונים שבהצעה  ,כדי שבבוא העת יעביר את מסקנותיו והצעותיו לידיעת הנהלת הסוכנות

היהודית או לממשלת המדינה היהודית כשתקום  .בהתאם להחלטה זו  ,פנה אליעזר קפלן  ,גזבר
הסוכנות היהודית וראש המחלקה הכלכלית שלה  ,ליוליוס סימון  ,נציג החברה הכלכלית הארץ -

ישראלית

) Economic Corporation

 , ( Palestineוהציע לו שיקבל בעזרתי פרטים מנקאש על

תכניתו וימסור עליהם להנהלת החברה שלו בניו  -יורק על  -מנת לברר את נכונותה להיות שותף
בביצוע

התכנית .

9

יוליוס סימון העריך את הצעת נקאש כחשובה להגדלת אמצעי הפיתוח של הגליל וכמכשיר
להידוק יחסי שכנות ידידותיים עם

לבנון .

הוא הציע  ,שיצחק וילנצ ' וק  ,המהנדס הראשי של

החברה  ,יסע לביירות  ,ייפגש עם נקאש ויברר את פרטי הצעתו  .יצאתי עם וילנצ ' וק לביירות  ,והוא
בירר את תכנית נקאש על כל נתוניה  .סוכם ביניהם  ,כי לאחר שנקאש ישלים את החומר שכבר היה

בידו  ,יבקרו במקומות הנועדים להקמת הסכר שבנהר ליטאני  .נקאש הביע את הסכמתו שהחברה ,
 12ך

ולא הסוכנות היהודית  ,תהיה הצד היהודי בבירורים שיתנהלו בשלב זה בין שני הצדדים  .דבר זה

~
9

חברה זו הוקמה על  -ידי השופט לואי בראנדייס ותומכיו אחרי הפילוג בהסתדרות הציונית בארצות  -הברית

בקשר לדרכי הפעולה הכלכלית של התנועה  .החברה  ,הרשומה בארצות  -הברית  ,נועדה לפעול בענפי כלכלה
שונים באו

-,

ישראל  ,במטרה לקדם את פיתוחו של היישוב והמפעל

הציוני .

' הציונות

הפיניקית ' בלבנון

יקל  ,לדעתו  ,על קבלת הסכמתם של השלטונות הצרפתיים לתכנית  ,וכן על המחקר והשגת החומר

הרשמי שיידרשו  .עם הקמת המדינה היהודית יעבור הדבר לדיון והסכם בינה ובין ממשלת צרפת
בעלת המנדט על לבנון מטעם חבר

הלאומים .

לאחר שובנו לירושלים ועל  -סמך דיווחינו  ,מסר יוליוס סימון על הצעת נקאש להנהלת החברה

שלו בניו  -יורק  .הוא הציע לאמץ את המלצות וילנצ ' וק ( שהביע התרשמות מאישיותו של נקאש
ומרמתו המקצועית הגבוהה

כמהנדס )

וכן להסכים שנקאש ימשיך בהכנת התכנית  .נקאש לא

ביקש שום עזרה כספית מהחברה למטרה

זו .

ג
שבועות אחדים לאחר  -מכן שוב ביקרתי בביירות ונפגשתי עם נקאש  ,שמצאתיו במבוכה רבה  .הוא
סיפר לי  ,שבעקבות שיחתו עם וילנצ ' וק וכדי להשלים את התכנית  ,פנה לידידו  ,שכיהן בממשלה ,
וביקשו חומר נוסף  .הוא אף ציין בפניו את הקשר שהקים בהקשר זה עם הברה אמריקנית  .השר

הציע  ,כי כדי למנוע התערבות בלתי  -רצויה מצד הנציבות הצרפתית העליונה בביירות  ,ישוחח עם

פקיד בכיר המקורב לנציבות העליונה ויבקש ממנו שיעניק עזרה לנקאש בהשלמת תכניתו  .ממילא ,
הרי יצטרך נקאש לקבל אישור לתכניתו משלטונות המנדט  ,ולכן מוטב שיידעו על התכנית כבר
עתה  .אמנם תגובת הנציב העליון  ,הנסיך דה  -מארטל  ,היתה חריפה ; הוא הגדיר את תכנית נקאש

כ ' מזימה בריטית במסווה אמריקני '  ,שכוונתה להכניס שינוי בגבולות ארץ  -ישראל ולבנון
באמצעות יהודי ארץ  -ישראל ולהרחיב את ההשפעה הבריטית באזור על חשבון האינטרסים של

צרפת  .באותה תקופה ניהל דה  -מארטל משא  -ומתן בדמשק עם הגוש הלאומי הסורי בדבר הרחבת
הזכויות של השלטון המקומי בסוריה  ,וחשש מפני ביקורת מצד הלאומיים הסורים  ,אם ייוודע להם

על תכניתו של נקאש  .גם החשדנות המסורתית של הצרפתים ביחס לכוונות האנטי  -צרפתיות של

הבריטים במזרח  -התיכון גברה באותה תקופה  ,בעקבות ההסכם בין בריטניה

ועיראק ב . 1930 -

השר

הלבנוני הציע לנקאש להקפיא את המשך פעולתו בקשר לתבנית הליטאני לפחות עד שיתבהר

המצב הפוליטי בסוריה  .בנסיבות אלה  ,אמר לי נקאש  ,לא נותר לי אלא לקבל את עצת השר  ,שכן

עימות עם הצרפתים יזיק לו בשטחי פעולתו השונים  ,בהם הוא זקוק להסכמת הצרפתים ולעזרתם .
הוסכם בינינו על המשך הקשר בנושא הסכר ועל חידוש קשריו עם יוליוס סימון ברגע שיתבהרו
הדברים בזירות הנוגעות

לעניין .

בינתיים קיבל יוליוס סימון תשובה חיובית ומעודדת מהנהלת החברה בניו  -יורק והוראה

להמשיך בפעולה שהחל בה בקשר לתכניתו של נקאש .
נקאש המאוכזב לא ויתר על התכנית וציפה להזדמנות לחדשה  .לאחר שהצבא הבריטי כבש
את לבנון  ,בתחילת אוגוסט  , 1941בא במגע עמי והציע פגישה בינו ובין וילנצ ' וק  ,במטרה לתכנן

את המשך הפעולה בנושא הסכם לאחר התמורות המדיניות שחלו בלבנון  .המצב החדש שנוצר
מאפשר  ,לדעתו  ,להתחיל בביצוע התכנית עוד לפני שתתגשם מטרת המדיניות הציונית  ,וזאת ,
קודם כל לטובת היישוב היהודי הקיים בצפון הארץ ופיתוחו  .בברכת סימון הוא המשיך בפיתוח

תכניתו .
בתחילת

1942

הודיע לי נקאש  ,שהתכנית שבידו מוכנה כדי להצדיק ביקור באזור בו צריך לקום

הסכר  .לפי הסידורים שנעשו  ,בשעה מוקדמת בבוקרו של

20

ביולי

1942

יצאנו  ,יצחק וילנצ ' וק
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בקעת

הליטאני ,

מבט מקלעת אל  -שקיף
( מצודת בופור

ואנוכי  ,לפגישה עם נקאש במרג '  -עיון  .נקאש בא בלוויית בנו  ,מהנדס  ,שגם הוא השתתף בהכנת
התכנית  .הוא סיפר לנו  ,שבמשרדי הממשלה לא מצא די חומר בקשר לשאלות טכניות שונות

הנוגעות לאזור ולנהר הליטאני עצמו  .עם זאת  ,יש בתכניתו מספיק נתונים כדי להסביר לנו את

עקרונותיה .

הסיור ארך כשש שעות  ,ואני רשמתי את עיקרי הדברים  .ביקרנו

ב 12 -

מעיינות

שבסביבה  ,המספקים את מימיהם לליטאני  .אחר  -כך נסענו לאורך הנהר  ,ונקאש הסביר את
חשיבותן של נקודות מסוימות בחישוביו השונים  .בהמשך הסיור ביקינו גם באדמות הכפרים
שבסביבה  ,המנצלים את מי הנהר  ,ונקאש הסביר את שיטות החקלאות וההשקייה המקובלות
באזור  .הוא סיפר  ,שחלק ניכר של אדמות האזור שייך למשפחת סורסוק  ,המשפחה ממנה רכשה

הקרן  -הקיימת  -לישראל את אדמות עמק  -יזרעאל  .כמו  -כן ביקרנו בכפר שאדמתו שייכת לנשיא
לבנון  ,אמיל אדה  ,ובכפר חירבה  ,שחלקו שוכן בגבולות של הר הלכנון וחלקו  -בגבול לבנון עם

סוריה  .אחרי עיון במפות ובטבלות השונות שהביא עמו נקאש ושמיעת הסבר על תוצאות המחקר
שהספיק לבצע  ,המשכנו לנסוע בכיוון הכפר סאחמור  .בקילומטר

ה 508 -

של הכביש ירדנו

מהמכונית והמשכנו ברגל למקום שייעד נקאש להקמת הסכר  ,והוא הסביר את מעלות המקום .
לאחר הליכה של

כ 200 -

מטר הגענו לעמק עמוק ותלול  ,שבו נופל הליטאני בכוח וברעש

הנשמע בכל הסביבה  .לאחר הליכה קשה בעמק הגענו למפל  -מים  ,הנקרא בפי בני  -המקום ' מפל
היונים '  ,בגלל היונים השוכנות בו  .המפל יורד בגובה של

90

מטר בנקיק צר של

לדברי נקאש  ,מפל  -המים העשיר ביותר במימיו בסרריה  ,לבנון

40

מטר והוא ,

וארץ  -ישראל .

חזרנו למרג '  -עיון  ,ושם סוכם שנקאש ימשיך בפעולתו להשגת חומר נוסף הקשור בתכנית
הסכר ועיבודו  .נקאש הסביר  ,שלא יוכל להשלים באופן מלא את המלאכה כל עוד נמשכת

 hhמפנקס רשימות המחבר  ,בביקורו עם המהנדס וילנצ ' וק לאורך הליטאני באוגוסט

1942

] 1ן 1

אליהו אילת

המלחמה ואין לו אפשרות לבוא במגע עם כמה ממכיריו  ,מומחים בבניין סכרים בצרפת ושוויתן .

הוא הזכיר את ידידו המהנדס בארצות  -הברית  ,שהשתתף בהקמת סכר הובר המפורסם  ,והדגיש את

הצורך לשתפו בשלבים הסופיים של התכנית וגם בזמן הוצאתה אל הפועל  .היה ברור  ,שכל מה
שנאמר בקשר לתכנית לא היה כי אם מחשבות לקראת העתיד  ,לאחר סיום מלחמת  -העולם .

גם שארל קורם  -אם כי באיחור רב  -מילא את מה שהציע וקיבל על עצמו לעשות  .ביולי
1938

קיבלתי ממנו את טיוטת התקנון של ' אגודת לבנון  -ארץ  -ישראל '  .הוא הסביר את הדחייה

הארוכה בהמצאת התקנון בהעדרותו מלבנון לצורך ארגון השתתפות ארצו בתערוכה העולמית

בניו  -יורק  .כמו  -כן הפטריארך המארוני לא היה מוכן להעניק את חסותו לאגודה עד שלא יידע מה
כתוב בתקנון שלה ; ורק לאחר שהיתה בידו חודשים רבים  ,בגלל העדרו מלבנון  ,אישר הפטריארך
את טיוטת

התקנון .

קורם ביקש כי לאחר שנעיין בטיוטת התקנון ונסכים לתוכנה  ,נפעל  -בביירות ובירושלים -
כדי להקים את האגודה  .הוא הציע  ,שלא נחכה לסיום המלחמה ולא נקשור את הקמת האגודה עם
העתיד לקרות בחיים המדיניים  ,שיקבעו לאחר המלחמה את גורלה המדיני של

בידי נמצא טופס טיוטת התקנון והתיקונים בו שהציע משה שרתוק ( שרת ) .

ארץ  -ישראל .

היו אלה תיקונים

קלים בלבד  ,שלא שינו את עיקרי התקנון  ,כפי שהוצעו על  -ידי קורם בהתייעצות עם מספר אישים ,
שראה אותם כעתידים להצטרף לאגודה  ,לרבות אלברט נקאש  .אלא שלרעיון של הקמת ' אגודת
לבנון  -ארץ  -ישראל ' לא היה המשך  .מאז כניסת הבריטים ללבנון שונו בה פני הדברים  ,וקודם
כל בקרב העדה המארונית

עצמה .

עם השתלטות כוחות וישי בסוריה ובלבנון  ,לאחר פרוץ

מלחמת  -העולם  ,הודח אמיל אדה מן הנשיאות על  -ידי הגנרל דניץ  ,הנציב העליון מטעם ממשלת
וישי בסוריה ובלבנון  ,והורחק מכל פעילות מדינית  .בכך איבדו נקאש וקורם את משענתם
העיקרית בשלטון הלבנוני  .באווירה של אי  -הוודאות והמתח לקראת הצפוי באזור נפגע גם המעמד

הציבורי של רוב עמיתיהם בחוג ' הפיניקים '  .לאחר מיגור שלטון וישי בסוריה ובלבנון לא הוחזר

אדה לכס הנשיאות  .כניסת הצבא הבריטי ללבנון הביאה בעקבותיה תמורות מדיניות  ,שהתחוללו

במהירות עקב הלכי  -הרוח החדשים בקרב המנהיגות המסורתית של לבנון  .להלכה היתה לבנון
נתונה עדיין לחסות צרפת  ,אך למעשה הגבירו הבריטים את התערבותם בענייניה המדיניים

הפנימיים .

ואמנם לא עבר זמן רב והשפעת ' הגוש הלאומי ' בלבנון  ,הפרו  -צרפתי המובהק

בהשקפותיו ובמעשיו  ,אשר אדה היה מנהיגו המדיני  ,נסוגה מפני השפעתו הגוברת של ' הגוש
הקונסטיטוציוני ' בהנהגת בשארה אל  -ח ' ורי  ,יריבו של אדה  .בשעה שאדה לא העלים את אהדתו

לציונות ולרעיון השיתוף בין לבנון הנוצרית והיישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,התנגד לכך אל  -ח ' ורי ,

שהיה מקורב לעסקנים המוסלמים מהמחנה הפאן  -ערבי בלבנון  .כך  ,למשל ,

ב 19 -

במאי

1936

הוא

נשא בפרלמנט הלבנוני נאום חריף נגד השתתפות לבנון בתערוכת ' יריד המזרח ' בתל  -אביב ,
בתוקף החלטה אישית של אדה  ,ומחה על אדישות ממשלת לבנון ( קרי  :אדה ) למרד הערבי באותה

שנה בארץ  -ישראל  .משנבחר בשארה אל  -חיורי

נ נ
~~

1

ב 21 -

בספטמבר

1943

לנשיא לבנון נפתח פרק

חדש בתולדות לבנון והעדה המארונית עצמה  ,ששניהם  -אדה ואל  -ח ' ורי  -נימנו עם מנהיגיה

הבולטים  .בניגוד לאדה  ,שדאג לשמירת דמותה ומקומה המדיני העצמאי של לבנון בקרב שכנותיה
הערביות  ,תוך הישענות על צרפת ונציגיה בלבנון  ,פעל אל  -ח ' ורי בכיוון השתלבותה של לבנון
בקרב מדינות  -ערב שבאזור  ,ובהשראה בריטית הוביל לימים את לבנון להצטרפות כחברה בליגה

הערבית .
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אליהו אילת

עם בחירתו של אל  -ח ' ורי חלו בעדה המארונית זעזועים עמוקים  -נחלש כוחה הפנימי וירדה

השפעתה בהכוונת ענייני המדינה במידה שהיתה קיימת בעבר  .ח ' ורי פתח את הדרך להתחזקותם
של מנהיגי אותן העדות הנוצריות  ,שיחסן לצרפת היה בעבר עצור מיחסם של המארונים ; חלקם

היו בעלי אוריינטאציה פרו  -בריטית עוד מימי מלחמת  -העולם הראשונה  .היו אלה בעיקר ראשי
העדות היוונית  -קאתולית  ,והיוונית  -אורתודוכסית  ,שאחדים מהם נימנו עם תומכי הרעיון הפאן -

,

,1

ערבי והפאן  -סורי  .זה האחרון שלל את עצמאותה המדינית של לבנון וטען להשתלבותה בגבולות
של ' סוריה רבתי ' 0 .י

)

גם הקומץ הקטן של חברי חוג ' הפיניקים ' נחלק בדעותיו בשאלת התמיכה באדה או באל -

,

ן

ח ' ירי  .בעיד

, ,,ל

 אם לא ןמנימוקים רעיוניים  ,אזי לפחות מתוך הזדהותו עם הקו של העיתוןן
שיחה נתונה לח ' ורי

(

' לה ז ' יר ' י ששימש ככלי  -ביסרי ל ' גרש הקונסטיטוציוני ' של ח ' ורי  ,ושבו  ,כאמור  ,היה שיחה פרשן
מדיני ראשי .

ל

,

ששארל קורם ואלברט נקאש תמכו תמיכה בלתי  -מסויגת באדה  ,היתה תמיכת מישל

באווירה זו של מבוכה וזעזועים מדיניים שפקדו את העדה המארונית  ,הפכו הרעיונות
' הפיניקיים ' אודות התוויית דמותה הלאומית העצמאית של לבנון  ,לחזון החסר למעשה אחיזה
אל  -ח ' ורי ,

במציאות  .אין אפוא תימה  ,שלתכניותיו של קורם לחדש את הופעת כתב  -העת שלו עם הרחקת

( ) 1952 - 1943

המלחמה באזור  ,לא היה המשך  .גם התכנית של ' אגודת לכנון  -ארץ  -ישראל ' שבקה חיים לכל

בשארה

נשיא לבנת

חי  ,ורק אלברט נקאש המשיך להאמין בחשיבות תכניתו וסיכוייה להתגשם ופעל לקידומה .
עם סיום מלחמת  -העולם נעשו תנאי הקשר בין ירושלים וביירות קשים יותר הן בגלל מצב

הבטחון המדרדר בארץ  -ישראל וגבולותיה והן בגלל השינויים שחלו במחנה המגזרונים עם עליית
בשארה אל  -ח ' ורי לשלטון  .בזמן ששהיתי בשליחות הסוכנות היהודית בארצות  -הברית כמנהל
המשרד המדיני בוושינגטון  ,הגיעה אלי הידיעה על פטירת שארל קורם  ,ומאוחר יותר גם של
אלברט נקאש  .שניהם נימנו עם ידידי היישוב היהודי בארץ  -ישראל ופעלו במרץ ובנאמנות להידוק
קשרי לבנון והעדה המארונית עם המפעל הציוני באו

-,

ישראל  .עם מותם נסתם הגולל על ' אגודת

לבנון  -ארץ  -ישראל ' שהגו שניהם  ,ועל תכנית הליטאני  .ברם היה בתכניותיהם לשיתוף  -פעולה
גלוי בין המארונים לבין היישוב היהודי בארץ משום אות

לבאות .

1 24

10

וראה

:

א ' רבינוב " ן  ,מ ' מעוז  ,א ' כהן וא ' אילת  ' ,דיון

( ניסן תשל " ח )  ,עמ '

. 118 - 99

:

תוכנית סוריה  -רבתי ושאלת ארץ  -ישראל '  ,קתדרה ,

7

מגעים דיפלומטיים טרם התנגדות צבאית -
המשא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן
( 946ו 948 -ו )

יואב גלבר

מבוא
בשנים

1947 - 1945

כוון המאבק הציוני  ,בכל התחומים בהם התנהל  ,כלפי הבריטים  .אולם האויב

האמיתי של הציונות  ,ובר הפלוגתה שלה בארץ  -ישראל  ,לא היתה האימפריה הבריטית אלא
העולם הערבי שהקיף את היישוב העברי  .המדיניות הציונית כמעט לא הביאה עד אז בחשבון
הערכותיה ושיקוליה את העולם הערבי  ,שהשפעתו הישירה והעקיפה הכתיבה במידה רבה את
העמדה הבריטית  .הרמזים מצד הבריטים על אפשרות של הסתלקות חד  -צדדית מארץ  -ישראל
וחוסר הבהירות לגבי רצונו ויכולתו של האו " ם לכפות את החלטותיו  -העמידו את היישוב

לראשונה פנים  -אל  -פנים מול ערביי הארץ ומדינות ערב השכנות  ,ללא גורם מתערב  ,מתווך וממתן
כלשהו  .ההנהגה המדינית הציונית והנהגתו הצבאית של היישוב לא היו ערוכות למצב שהלך

והתהווה  .הסתגלותן אליו היתה תהליך שחייבן לבדוק מחדש כמה הנחות  -יסוד מדיניות וצבאיות

מושרשות .

אחת מהן היתה  ,שהפתרון לשאלת ארץ  -ישראל יהיה בריסיי או בריטי  -אמריקניי

ולמדינות הערביות לא תהיה ברירה אלא לקבל אותו ; לפיכך  ,פטורה הדיפלומטיה הציונית מדין -

ודברים ישיר איתן  .הנחה שנייה היתה  ,שהמעצמות שתקבענה את הפתרון לשאלת ארץ  -ישראל הן

גם שתבטחנה את הגשמתו ותגנה עליו מפני ניסיון לסכלו על  -ידי התערבות מבחונן

;

לפיכך ,

הצבאות הערביים הסדירים אינם בגדר אויב פוטנציאלי  ,שעל היישוב להיערך להתמודדות אתו או
למנוע התמודדות כזו על  -ידי הרתעה  .מטרתו של מאמר זה לבדוק את השתלשלות המגעים בין
הסוכנות לממשלת מצרים

ב , 1946 -

ובעיקר בינה לבין המלך עבדאללה עד להכרזת המדינה ,

ולהבהיר את מטרותיהם של הצדדים ויחסם זה לזה  .נדון בדברים תוך כדי התייחסות רחבה
לדיפלומטיה הבריטית  ,אך אין בכוונתנו לבדוק את הפוליטיקה הפנימית  ,יהודית או ערבית ,
שעמדה מאחורי המגעים

הללו .

המגעים עם מצרים וכשלונם
באפריל  , 1946סמוך לפרסום הדין  -וחשבון של הוועדה האנגלו  -אמריקנית  ,העריך אליהו ששון ,
המומחה של המחלקה המדינית בסוכנות לענייני ערבים  ,כי קיים סיכוי לפתרון בדרך של חלוקה ,

שיהיה מוסכם על חלקים חשובים של העולם הערבי ; זאת בתנאי ,שהחלק הערכי של ארץ  -ישראל

125

יואב גלבר

ש

1
,

ראשי היישוב העברי במחנה  -המעצר בלטרון  ,יולי

גרינבוים  ,דב יוסף  ,א

'

שינקרבסקי  ,דוד הכהן ,

1946

מ,

1

( משמאל לימין  :דוד רמז  ,משה שרתוק  ,יצחק

חיים אלפרין

)

יסופח לממלכתו של עבדאללה  ,ואילו הצבא הבריטי יפונה ממצרים לארץ  -ישראל ולעבר  -הירדן ' .
הסיכויים להשיג פשרה בדיונים ישירים עם ערבים  ,ללא תיווך של צד שלישי  ,נראו קלושים  .אף -
על  -פי  -כן  ,השקיעה הדיפלומטיה הציונית מאמץ להגיע להידברות ישירה עם גורמים ערביים  ,תוך

ניצול הבדלי  -גישה ויריבויות ערביות פנימיות או סכסוכים עם בריטניה  .מאמץ זה הוגבר בתקופת

השפל ביחסים עם בריטניה  ,בחודשים שלאחר ' השבת השחורה '  .היוזמה לכך באה בעיקר מראש
המחלקה המדינית  ,משה שרתוק

( שרת ) ,

ממקום מעצרו במחנה לטרון  ,שביקש את אנשי המחלקה

המדינית לברר את התגובות הערביות האפשריות לתכנית
של ששון למצרים

מוריסון  -גריידי .

2

לשם כך תמך ביציאתו

:

אני מחייב גישת [ נסיעת ] עטרה ]  [ TIWWגושנה

[ למצרים ] :

לתהות ולהניע  .לגוון ככל

האפשר את הפארטיטורה ולהרבות בה את הקולות הממוצעים [ הלא  -קיצוניים ]  .עכ " פ

קאקופוניה עדיפה מהארמוניה  . . .אם יש צורך בקו [ מדיני  -ציוני שיוצג במצרים ] הרי

:

מוטב שלמה [ חלוקה ] אך נעיין גם באגד [ פדרציה ] אם יורחב חבלנו לשם פיתוח ויוענק
לנו העיקר [ ע '

רבתי  -עליה ] . . .

אחרת תהיינה [ בארץ ] צרות צרורות

אם רצונם להימנע משניהם [ שלמה
ודברים ]

126
1

ראה מכתב א ' ששון לב ' ג ' וזף ( דב

2

3

מכתב

מיום

יציעו הם הצעות  .תמיד עדיף דויד [ דין

ישיר מאשר בנשיאות השלישי [ הבריטים ] .

מכתבי שרתוק מלטרון  ,מהתאריכים
3

ואגד ] -

באוגוסט

, 1946

שם ,

יוסף )

27

שם .

מיופ

ביולי ,

12

31

באפריל
בו ,

1

ולא ישליו [ ישקוט ] .

, 1946

באוגוסט

3

אצ " מ 2 5 / 1083 ,
, 1946

שם /1 245 / 105 ,

איסמאעיל צדקי  ,ראש ממשלת מצרים ( מימין

)

מצרים  ,שהיתה שקועה אז בסכסוך משלה עם בריטניה  ,אשר נסב על השליטה בסודאן ועל נוכחות

הצבא הבריטי במצרים  ,נראתה בעלת  -ברית טבעית למאבק אנטי  -בריטי  .למנהיגות הציונית היו זה
כבר קשרים עם כמה מדינאים מצרים  ,בהם אנשים מן השורה הראשונה  .עוד

ב 1945 -

נפגש וייצמן ,

בדרכו מן הארץ ללונדון  ,עם ראש הממשלה המצרי דאז  ,עלי מאהר פחה  .זה האחרון היה גם

הכתובת הראשונה אליה פנה ששון בק "ן

 , 1946בבואו לקהיר בשליחות מטעם המחלקה המדינית

של הסוכנות  ,שמטרתה לגשש אחר אפשרות להבנה ציונית  -מצרית  .הוא יצר קשר  ,באמצעות
מתווך  ,גם עם מזכיר הליגה הערבית  ,עזאם פחה  ,ועם אישים מרכזיים בממשלה המצרית  ,לרברת

ראש הממשלה  ,איסמעיל צדקי  ,ושר החונן  .אישים אלה גילו עניין בפנייה הציונית וביקשו לבדוק

עד כמה ניתן יהיה להיעזר ביהודים כדי לקדם את המשא  -ומתן על הסדר מצרי  -בריטי  ,ועד כמה
תהיה בריטניה נכונה לוותר למצרים כדי להסתייע בשירותיה לפתרון בעיית אוץ  -ישראל  .המצרים
הבהירו לששון  ,באמצעות המתווך  ,כי פתרון של חלוקה ופתרונות אחרים  ,כמרינה דו  -לאומית או
פדראלית  ,פתוחים מבחינתם לדיון  .הם ביקשו ממנו תזכיר  ,שינסח את העמדה הציונית ויענה על

כמה משאלותיהם בדבר עתיד היחסים בין היהודים לערבים .
שרתוק  ,בלטרון  ,התלהב מתוצאות שליחותו של ששון  .בתחילה חשב  ,כי ששון נועד בעצמו
עם כל אותם אישים רמי  -מעלה במצרים ולא באמצעות המתווך  .הוא תידרך את ששון  ,כיצד להציג
4

את עמדת הסוכנות ולנסח את התזכיר שביקשו המצרים

הקווים
4

:

:

( א ) איננו שוללים לחלוטין פיזור [ קאגטוניזאציה ]  ,בתנאי

א ' ששון  ,בדרך אל השלום  ,תל  -אביב

 , 1978עמ ' 366 - 364

( מכתבו לג ' וזף מיום

)1 :

תוספת

 9באוגוסט

שטח . . .

. ) 1946

יואב עבר

אליהו ששת

)2

עליה ברשותנו

משום -
(ג)

)1

שלטון נבחר

; )3

עצמאות לנו ולהם

...

; )4

)2

נציגות באו = ם  ( .ב) מעדיפים פירוד

[ חלוקה ]

[ האנגלים ] עד

מינימום .

צימצום אחיזת הנגלים

לגבי פירוד להכניס תוכנית של חילוף

שטחים . . .

אעפ " י שישמעאל הצדיק

[ איסמעיל צדקי ] ביקש מינימום  ,מוכרחים להכניס עודפים למיקוח  ( .ד ) עזרה

לגושן .

העזרה העיקרית בפיתרון בעיית הארץ [ ישראל ] והסרת המיכשול  .מלבד זה  -כל
ההשפעה בשלט [ בשליט = הבריטים ]  ,בבית [ בבריטניה ] ,

לשכנות . . .

בעיתונות .

(ה )

סעד כלכלי

( ו ) בתוכנו תנועת  -פועלים ככירת  -כוח  .מטבע ברייתה קבלה נוסה הנגלים

ולא הגדלנים

אך יאושה מתורת הנגלה על משנת העבודה [ מפלגת

] [ alolln

הלייבור ]

שבה  ,מוכרחה להגביר משיכת הקוטב השני  ,למרבה הרעה  ,אך ללא אפשרות למנוע
אלא אם כן

וכו ' .

(ז)

אשר לחבר

[ הערבי ]

-

פסוק

כללי :

למשפחת עמי המזרח ומנוי וגמור להשתבץ בתוכם .

רואים עצמנו כשייכים

מבחינה אירגונית  -שתי

אפשרויות  :או החבר לא ייקרא ערבי  -כי אז ניכנס לתוכו  .או יישאר בשמו  -כי אז
נתקשר אתו

לידידות . . .

5

טיוטת התזכיר הוכנה על  -ידי איש המחלקה המדינית  ,דוד
שרתוק קודם שיצא איתה ששון

למצרים .

6

הורוביץ  ,ועברה את ביקורתו של

דבר מגעיו של ששון עם המדינאים המצרים ותוכנן של

השיחות נודעו במהרה לבריטים במצרים  ,שכן איש  -הקשר שלו דיווח עליהן באופן שוטף
לבריגאדיר אילטיד קלייטון  ,הנציג הבריטי ליד הליגה

הערבית .

7

שרתוק  ,שהתנגד בתחילה לשתף

את קלייטון בסוד המגעים  ,ויתר משהתברר לו כי אין דרך להימנע מכך  .מרמזים שונים במכתביו

5

ע1 22

~

6
7

מכתב שרתוק מלטרון מיום

11

באוגוסט

, 1946

שם ,

שם .

מכתב שרתוק ל ' אבודן ' ( ד ' הורוב " ן ) מיום  14באוגוסט  , 1946שם  ,שם  .העתק התזכיר באצ " מ 5 25 / 9032 ,
תזכיר של קלייטון מיום  13באוגוסט  1946ומכתבו ליועץ השגרירות הבריטית כקהיר  ,סיר ויליאם סמארט  ,מיום
19

באוגוסט

 . PRO , FO 141 / 1090 , 1946קלייטון

חשד  ,כי המצרים יודעים שאיש הקשר של ששון פועל גם

בשירותו שלו  .אדם זה היה  ,ככל המסתבר מרמזיו של קלייטון  ,קצין  -משטרה בכיר  .במכתביו של ששון הוא
מכונה

'העתר ' .

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

נראה  ,כי גם נציגים אמריקנים במצרים היו מעורבים בשלבים הראשונים של יצירת המגע בין

הממשלה .

ששון לאישי

8

כאשר הגיע ששון בשנית לקהיר  ,עם התזכיר שביקש איסמעיל צדקי  ,הונח המסמך באותו יום

גם על שולחנו של קלייטון  .המתווך ביקש לדעת את יחסם של הבריטים לרעיונות שהעלה ששון
בשם הסוכנות  ,ובעיקר עד כמה יהיו מוכנים לוותר למצרים כדי לקדם פתרון בארץ  -ישראל  .אולם

כלשהו .

קלייטון סירב לומר דבר מחייב

הערכתו היתה  ,כי כל העניין אינו אלא קשר ציוני ,

9

שמטרתו לבדוק בעקיפין את יחסם של הבריטים לפתרון בדרך של חלוקת

בסוף אוגוסט

1946

באמצעות איש הקשר לשיחות

למחרת .

ב 27 -

ארץ  -ישראל .

0ן

נעשה צעד נוסף במגעים בין הציונים למצרים ; הם עברו משלב של שיחות

ישירות .

ששון נפגש עם צדקי

ב 26 -

באוגוסט  ,ועם שר החקן

באוגוסט נועדו ביניהם ראש הממשלה ושר החוץ  ,ולמחרת נקרא ששון שוב

להיפגש עם שניהם בצוותא  .לאחר  -מכן נועצו המצרים בינם לבין עצמם  ,בנוכחות איש הקשר ,
שדיווח לששון על תוכן ההתייעצות  .רוח הדברים היתה  ,שהמצרים רואים בחלוקה את הפתרון
הרצוי ביותר ומכירים בקשר שבין שאלת ארץ  -ישראל למשא  -ומתן המצרי  -בריטי  .הם מוכנים
לפעול בקרב מדינות הליגה הערבית למען חלוקה  ,בתנאי שהבריטים יבקשו ואת מהם באופן
רשמי והעניין יישמר בסוד

:

' במקרה שהדבר ייוודע לערבים יכחישו באופן מוחלט שהיה להם

איזה מגע שהוא עם היהודים '  .בתמורה תבעו המצרים מן הציונים להפעיל את השפעתם על דעת
הקהל בארצות  -הברית ובריטניה  ,שתתמוך בעמדה המצרית במשא  -ומתן עם בריטניה  ,ולסייע

בעתיד למצרים בתחומי הכלכלה ופיתוח התעשייה והחקלאות  .ששון מיהר לדווח על שיחותיו
לפארים  ,שם ישבו אז רוב חברי ההנהלה הציונית  ,וביקש מהם לפעול למען תבוא פנייה בריטית

והאמריקנית .

למצרים  ,כמבוקש  ,ולדאוג לפרסומים אוהדים למצרים בעיתונות הבריטית

מ

השיחות התנהלו באלכסנדריה  ,והשגרירות הבריטית בקהיר איבדה למשך ימים אחדים את
המעקב השוטף אחריהן  .בדין  -וחשבון מסכם על המגעים בין הציונים למצרים ששלח לשר  -החוון
בווין

ב 30 -

באוגוסט  ,ציין השגריר  ,רונאלד קמפבל  ,כי ששון עצמו לא נפגש עם מדינאים מצרים ,

אלא פעל באמצעות איש הקשר

מהלך השיחה

ב 28 -

שלו .

2ן

אולם באותו יום קיבל קלייטון ממודיעו דיווח מפורט על

באוגוסט והתבטאויותיהם של המצרים

שנטלו בה חלק .

3ן

למחרת נפגש ששון ,

ביוזמתו  ,עם קלייטון וסיפר לו על שיחותיו  .מכיוון שצדקי פחה היתנה את פעולתו בפנייה בריטית
רשמית ובדחיית הוועידה שזימן בווין בלונדון עם נציגי המדינות הערביות  ,חשוב היה לששון
לגייס את תמיכתו של קלייטרן  ,כאיש בשטח  ,לפנייה שתוגש מצד הסוכנות לממשלה הבריטית

בלונדון .

קלייטון לא התרשם מטיעוניו  .בסוף הדין  -וחשבון שלו על הפגישה ציין  ,כי ששון

ראה מכתב שרתוק לידתן ' ( ואב שרף ) מיום

1

בספטמבר

תמצית שהכין קלייטון מתזכירה של הסוכנות מיום

ראה מכתב קלחטון לסמארט מיום

14

, 1946

באוגוסט

 22באוגוסט  , 1946שם ,

דין  -וחשבון על שיחותיו של ששון באלכסנדריה מיום

29

אצ " מ 5 25 / 10015 ,
PRO , FO 141 / 1090 , 1946

שם .

באוגוסט

, 1946

אצ " מ  . 5 25 / 3960 ,המסמך אינו נושא

חתימה  ,אך הוא חובר כנראה על  -ידי יעקב שמעוני  .סיכום תמציתי של השיחות ניתן כמברק מאליעזר קפלן
ליוסף לינטון בלונדון  ,מיום  30באוגוסט

, 1946

וראה מכתבו ל ' דתן ' ( שרף )  ,לעיל הערה

.8

מכתב קמפבל לבווין מיום

30

מכתב קלייטון לסמארט מיום
שם ,

שם .

באוגוסט

30

כאוגוסט

שם  . 5 25 / 1554 ,סיכום זה זכה לביקורת נוקבת מצד שרתוק ,
~

PRO , FO 141 / 1090 , 1946
1946

;21

ומברק השגרירות בקהיר למשרד החיץ מיום

31

באוגוסט

, 1946

ו

יואב עבר

אופטימי יתר על המידה בהערכתו את האפשרות  ,ש ' למנהיג ערבי כלשהו יהיה אומץ לעשות
משהו  ,מלבד לצעוק עם ההמון '  .לדעתו דחיית הוועידה בלונדון תעורר בקרב הערבים חשדות  ,כי
הבריטים מכינים מאחורי גבם עיסקה עם

הציונים .

4ן

עמדתו המסויגת של קלייטון  ,שנבעה בראש וראשונה מהתנגדותו לחלוקה  ,נראתה כאילו היא
מוציאה את הרוח ממפרשי המגעים בין הציונים למצרים  .שרתוק חשש כי ששון  ,שלא שלט
באנגלית  ,לא הצליח להבהיר לקלייטון את העמדה הציונית על כל דקויותיה  ,במיוחד בשאלת

החלוקה ונכונותו של בן  -גוריון לקבלה  .לפיכך רצה לשלוח אליו נציג נוסף

:

ברוב זהירותך לא נתת לחמרן [ קלייטון ] מענה ברור וחותך בנקודה אחת  :עמדת אבירן

[ אבי  -רננה = בן  -גוריון ] למשפט שלמה [ חלוקה ] .
אבודן [ הורוביץ ] לשיחת השלמה בשפתו . . .
באשמאי זה . . .

באתי למסקנה שיש לשגר אליו את

אשדור לו הוראות מפורטות איך להרבצן

5ן

רצונו של שרתוק היה להבהיר לקלייטון  ,מבלי להתחייב באופן רשמי  ,כי היהודים יקבלו את

פתרון החלוקה  ,אם זה יוצע להם  ,אך לא יציעו זאת בעצמם  .על  -מנת שתתקבל  ,צריכה ההצעה
להבטיח לחלק היהודי מרחב מספיק  ,שליטה מיידית על העלייה ומעמד של מדינה עצמאית  .ששון

התנגד לשליחותו של הורוב "ן
הסיפוק

ושב ממצרים בהרגשה מעורבת  ,שהדיכאון גבר בה על תחושת

:

הגעתי למצב שלא יכולתי להוסיף לראות את פני אנשי  -שיחי יותר  . . .לאחר שנודעה לי
תשובתו המאכזבת והמצערת של רציני [ בווין ] והתברר שאין לי מה לעשות יותר  ,עשיתי

פתוחה .

מאמץ אחרון והשארתי את הדלת

אינני מאחל לאף אחד הצלחה עקובת

תמרורים כאלה  .אינני מסכים אתך כלל כי הזזתי את העניין מרחק רב קדימה והזרע לא
יאבד  .כידוע לך אנשי שיחי יושבים על כסאות מעורערים  .בכל יום ובכל שעה נשקפת

נפילה . . .

להם סכנת

בנפילתם  -יפול כל הבניין

שלנו . . .

6ן

קלייטון הוסיף להתנגד לחלוקה וסירב להמלקן עליה  ,או על הצעדים האחרים שהתחייבו מן
המשא  -ומתן הציוני  -מצרי  .לדעתו  ,לא יקבלו אותם הקיצונים היהודים וגם לא

ערביי ארץ  -ישראל .

המדינאים בארצות השכנות שיהיו מוכנים לראות בה פתרון  ,לא יעזו להצהיר על כך בגלוי  ,ולנוכח
מעמדן הבלחי  -יציב של הממשלות הערביות תוביל הצהרה כזאת לנפילתן  .חלוקה  ,לדעתו  ,לא

תהיה פתרון בר  -קיימא לשאלת ארץ  -ישראל

;

ומכל מקום  ,הבריטים הם שיצטרכו לשלם את

מחירה בוויתורים במסגרת היחסים הבילאטראליים שלהם עם המדינות

הערביות .

לן

השגריר

קמפבל הוסיף  ,כי צדקי פחה יוכל אולי לשכנע את המדינות הערביות להסתפק במחאה שקטה נגד
החלוקה  ,אך קשה לראות אילו ויתורים תוכל בריטניה לוותר למצרים במסגרת החוזה ביניהן ,

14

מכתב קמפבל למשרד החרן מיום
בספטמבר

15

לקץ :ן

, ) 1946

2

בספטמבר

, 1946

שם  ,שם  .גירסתו של ששון על השיחה  ,שנכתבה באיחור

(8

אצ " מ 5 25 / 3960 ,

מכתב שרתוק ל ' עטרה '

( ששון )

מיום  9בספטמבר  1946ומכתבו מאותו יום ל ' פזית ' ( גולדה מאידסוץ )  ,שם ,

 . 5 25 / 10015תדריך מפורט לקראת הפגישה הכאה עם קלייטון ניתן במכתבו של שרתוק ל ' עטרה ' ול ' אבודן '
( הורוב " ן ) ,

מיום

10

בספטמבר

, 1946

שם ,

שם .

16

מכתב ' עטרה ' ל ' אכיה " ( שרתוק ) מיום

17

תזכיר של קלייטון על היחסים בין יהודים וערבים מאוגוסט
PRO , CAB 127 / 280

10

כספטמבר 946נ  ,שם 5 25 /3959 ,
1946

ומכתבו לסמארט  ,מיום

31

באוגוסט

, 1946

משא  -ומתן בין הסוכנות היהח -ית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

משלחת נוער פלסטינאית עולה לרגל למופת
חג ' אמין

אל  -חוסייני  ,קאהיר 1947 ,

שיצדיקו את המאמץ  .גם הוא  ,כקלייטון  ,לא ראה בחלוקה את סוף הדרך  ,וטען שכזה הוא גם יחסם
של הערבים

אליה .

8ן

קלייטון הכין נוסח  -תשובה  ,שבא להבהיר לששון כי בריטניה איננה מוכנה לשלם במסגרת

תנאי החוזה המצרי  -בריטי את מחירה של חלוקה בארץ  -ישראל  .כדי למנוע אי  -הבנות הוא הכין
תשובה כתובה ומתורגמת לצרפתית  ,שכן ששון וצדקי לא שלטו

באנגלית .

9ן

עוד לפני שאישר

משרד החקן בלונדון את נוסת התשובה  ,הגיע ששון פעם נוספת לקהיר ונועד עם קלייטון לקראת

פגישתו עם צדקי פחה  .קלייטון ביקש שיימנע מלהיפגש עם צדקי עד שתתקבל תשובה מלונדון .
זו נמסרה לששון למחרת  ,ואז יצא לאלכסנדריה לפגישה עם ראש הממשלה  .למרות ההסתייגות
20

הבריטית  ,העלה ששון את האפשרות שיתחיל לפעול בלונדון למען חלוקה מתוך הסתמכות על

עמדת מצרים  .הוא קיבל את הסכמתו של צדקי לכך  .הלה הציע גם לשתף פעולה נגד המופתי ,
ש ' התארח ' אותה עת במצרים  ,וציין כי לדעתו  ,נחושים הבריטים בהחלטתם לכפות את תכנית
מוריסון  -גריידי  .י2
ההתנגדות הבריטית לחלוקה  ,ובייחוד לתשלום מחירה למצרים  ,אכן הוציאה את הרוח

ממפרשי הדיונים בין הציונים והמצרים  .ששון  ,ששב למצרים בדצמבר

1946

כדי לעקוב אחר

מושב מועצת הליגה הערבית  ,אף לא הצליח להיפגש שוב עם צדקי פחה  .הלה ומזכיר הליגה

הערבית  ,עזאם פחה  ,דחו אותו בתואנה שהם עסוקים בענייני מצרים והליגה  .ששון נוכח עתה גם
לדעת  ,כי ' תחת לחץ המופתי ואנשיו שוררת בה [ במועצת

הליגה ]

אווירה קיצונית

מאוד . . .

הדיונים מראים כי רוב חברי המועצה נוטים לקבל את עמדתו של ג ' מאל [ חוסייני ] '  .עוד למד כי
מכתב קמפבל לבווין מיום

4

19

תרשומת של קלייטון מיום

13

20

מכתב קלייטון לסמארט מיום

21

ששון ( לעיל  ,הערה

18

בספטמבר  , 1946שם ,

בספטמבר
15

, 1946

בספטמבר

 , ) 4עמ ' 374 - 373

שם .

שם FO 141 / 1090 minutes ,

 , 1946שם  ,שם .

( דין  -וחשבון על השיחה עם איסמעיל צדקי פחה מיום

16

בספטמבר . ) 1946

131

יואב גלבר

הפך . . .

' ביתו של המופתי בקהיר

ל " כעבה " אצל כל המדינאים הערבים  ,כמוסלמים כנוצרים  .כל

מדינאי ערבי הבא לקהיר רואה חובה לעצמו  ,חובה קדושה ולאומית  ,לבקר אצל המופתי  .מי מתוך
חשבון פנימי

ומדיניותם ' .
בתחילת

בארצו ,

מי

דימונסטראציה

מתוך

פוליטית ,

מתוך

ומי

נאמנות

לחוסיינים

22

באווירה דו קשה היה להמשיך בריונים עם המצרים  ,ועם חילופי הממשלה במצרים

1947

נותק המגע  .ממשלת נוקראשי פחה  ,שהחליף את צדקי  ,היתה בלתי  -יציבה ושקעה

בסכסוך המצרי  -בריטי  .שליחי המחלקה המדינית בקהיר ו ' העוזר ' ( כינויו של המתווך  -מפקדה
הבריטי של משטרת

יעצו  ,שלא ללחצן עליה בטרם יתברר מעמדה  .שיחות בין אנשי

קהיר )

המחלקה המדינית לאישים מצרים רמי  -מעלה אמנם התקיימו מדי  -פעם  ,אולם היו אלה שיחות לא

מחייבות  ,לא  -רצופרת והן לא היוו חלק מתכנית  -פעולה מדינית של

ממש .

23

ראשית המשא  -ומתן עם עבר  -הירדן וההסכם עם עבדאללה
לצד האוריינטאציה המצרית בדיפלומטיה הערבית של המחלקה המדינית  ,ניסתה הסוכנות לגשש

אחר אפשרות להגיע לכלל הבנה עם שליט עבר  -הירדן  ,האמיר עבדאללה  .עיקרה של הבנה זאת

היה תכנית לפתרון שאלת ארץ  -ישראל  ,שתתבסס על אינטרס משותף לשני

הצדדים .

בעוד

שתמיכה מצרית בתכנית חלוקה היתה מותנית בסיוע יהודי למאבק המצרי בבריטים  -סיוע

שספק רב אם היה בכלל בידי הסוכנות לתתו  -הרי שעבדאללה היה זקוק לתמיכת היהודים

בתכניתו להשתלט על סוריה ( ' סוריה הגדולה ' )  .הוא היה עשוי להיות שותף אפשרי לתכנית
חלוקה  ,אם זו תביא לסיפוח החלק הערבי של ארץ  -ישראל

למדינתו .

למחלקה המדינית היו קשרים עם עבדאללה זה שנים רבות  .מעמדו הרשמי של עבדאללה
השתנה עם הענקת העצמאות

לעבר  -הירדן והכתרתו למלך במאי . 1946

לאחר ' השבת השחורה ' ,

במסגרת המאמצים לשבור את הקפאון המדיני והנסיונות לברר את יחסם של הבריטים והערבים

לפתרון של חלוקה  ,יצא ששון  ,על  -פי הוראתו של שרתוק  ,להיפגש עם עבדאללה בשונת  -נמרין ,
מזרחית לגשר  -אלנבי  .הפגישה הוסדרה בחפזון  ,מבלי שיהיה סיפק בידי אנשי המחלקה המדינית
להתייעץ כראוי אודות הקו שיוצג

למלך .

עבדאללה הציג לששון את תכניתו המדינית  :חלוקת

24

ארץ  -ישראל וצירוף חלקה הערבי  ,שייקבע בהסדר החלוקה  ,לעבר  -הירדן ; צירוף סוריה לעבר -

הירדן ; שילוב עבר -הירדן המורחבת בפדראציה עם עיראק  ,ושילוב החלק היהודי של ארץ  -ישראל

בפדראציה  ,או בברית עם הפדראציה העבר  -ירדנית  -עיראקית  .מן היהודים ביקש עבדאללה סיוע
מדיני כדי להשיג הסכמה לתכניתו בבריטניה  ,בארצות  -הברית ובאו " ם  ,ובינתיים  -סיוע כספי

למימון פעולות חתרניות בסוריה  .שרתוק ראה בדברי עבדאללה ' שלושה יסודות  :א ) אמיתי
שקר

ג)

אמת ושקר '  .לקראת הפגישה הבאה  ,כעבור שבוע  ,הורה לששון להסביר לו את עמדת

הסוכנות כך

:

תכניתנו
132

ידועה . . .

אם יש סיכוי למוצא מוסכם עם בני הדוד [ הערבים ]  ,לפחות עם
בדצמבר

ושלושת מכתבי ששון ( מקהיר ) לשרתוק ( כבאזל ) מימים

22

שם  ,עמ '  ( 386מכתב לשרתוק מיום 16
 3 - 1בדצמבר  , 1946אצ " מ 2 4 / 20302 ,

23

ראה  ,למשל  ,דין  -וחשבון על שיחה עם יושב ראש הסנאט המצרי שנערכה

. 1549
24

ב)

הדין  -וחשבון  ,מיום

3

מכתב שרתוק מלטרון מיום

בפברואר
11

, 1947

כאוגוסט

, ) 1946

אינו נושא

, 1946

חתימה .

אצ " מ 245 / 105 ,

14

ב 29 -

בינואר

, 1947

מדב " ג ,

א .צ .

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

החשובים שבהם  ,הרי זה גם גורם חדש  .הסכם הוא נכס כביר . . .
לשלם  .מוצא מוסכם פירושו פשרה  ,ז " א ויתור  ,שהוא התשלום  .עכשיו אלופי [ שרתוק ]
במעצר וקשר אין  . . .אחרים בלוטציה [ פריס ]  ,אעפ " י כן יש לי ]  [ TIWWiיסוד לשער
דעתם  .אם פשרה  -יעדיפו שלמה [ חלוקה ] על פיררד [ קאנטוניזאציה ]  . . .אשר

בעד נכס כזה כדאי

לשלמה  ,הרי לא מדובר אצלנו על תוכנית אחרת מזו המחייבת סיפוח המותר [ החלק
הערבי ] לעבר

[ הירדן ]

במקור )

( ההדגשה

...

בלי פיצוי בשטח  ,ולו סמלי ,

יקשה . . .

שרתוק הורה לששון לבקש מעבדאללה להפעיל את השפעתו על הבריטים למען שחרור עצורי
' השבת השחורה '

בלטרון .

תביעותיו הכספיות של האמיר למימון פעולותיו בסוריה נראו לו

מופרזות  .הוא היה מוכן להשקיע בתכניתו

בין ששון לבינו .

25

ששון טען  ,כי ' חמשה

לירות  ,וגם על כך התנהל ויכוח ממושך

5 , 000 - 3 , 000

[ אלפים ]

הוא המינימום שאפשר  ,לדעתי  ,להופיע עמו

ביום ב ' הבא בלי לאכזב ובלי לקלקל את מצב הרוח  ,אך דרושה לי גם סמכות להבטיח עוד
במקרה של תמיכה ממשית מצידו ומצד שליחיו בתכנית שלמה [ חלוקה ] '  .עוד טען

תשלום . . .

הוא  ,כי האמיר ' איננו רק אומר אלא גם מתכונן לעשות  ,ולא על דעתו בלבד  ,אלא גם על דעתם של
האנגלים  .כן התרשמתי כי כל דחיפה מצדנו עשויה לדחוק את הקץ ולעכור את האווירה בצפון

[ בסוריה ] ' .

26

ששון חש שלא בנוח על שהדיונים עם המצרים ועם עבדאללה סותרים בכמה נקודות

אלו את אלו  ,אולם שרתוק מיהר להרגיע את ספקותיו

:

אשר לקושייתך  ,דומני שלא קשה ליישב  .אנו מציגים קודם  -כול מה שדרוש לנו  -חלק

הגון [ של הארץ ] וריבונותנו עליו  .אשר לשאר  -הרי ביסודו של דבר לא לנו  ,אלא להם
להחליט על גורלו  ,אם יצורף [ לעבר  -הירדן ] או יופרד  .עד כאן נוסח אחד לשני רמי -
היחש [ אסמעיל צדקי

ואיש . . .

ועבדאללה ] .

מכאן ואילך  ,חילופי גירסאות לפי טעמו של כל איש

עכ " פ נדמה לי כי הקווים ברורים ואם תבדוק היטב תראה כי אינם

מנוגדים . . .

27

כעבור שבוע נפגשו ששון ועבדאללה שנית ודנו בהיבטים שונים של החלוקה  ,במצב התהליך

המדיני לפתרון בעיית אוץ  -ישראל ובצורך לסלק את האויב המשותף למלך וליהודים -

המופתי .

28

עבדאללה דיווח לבריטים  ,שהוא מקיים שיחות עם נציג הסוכנות  ,אולם ככל הנראה לא

שיתף אותם בסוד תוכנן של השיחות  .בדרכו של ששון לפגישה השנייה ובשובו ממנה ,

ב 19 -

באוגוסט  ,ערכו שלטונות ביקורת הגבולות בגשר  -אלנבי חיפוש יסודי בכליו וחקרו את נהגו  .אגב
כך גילו  ,כי ששון יצא לדרך עם סכום  -כסף נכבד וחזר בלעדיו  .מסתבר אפוא  ,שהסוכנות אכן
נענתה לבקשתו של עבדאללה לסיוע כספי לצורך קידום

תכניתו המדינית .

29

שרתוק עצמו הודאג

מגילוי עובדת התשלום וחיווה דעתו  ,כי מוטב היה לדחות אותו מאשר להסגיר לאנגלים את דבר

קיומו .

30

מכל מקום כעבור חודש דיווח ששון לשרתוק במקום מעצרו
האמיר

25

מכתב מיום

שם ,

13

[ עבדאללה ] נסע

באוגנסט

1946

היום לנהריים [ עיראק ] אל בן  -אחיו

:

[ העוצר ] .

לפני צאתו לדרך

 .שנכתב בעקבות הדין  -וחשבון של ששון על פגישתו עם עבדאללה יום קודם  -לכן .

שם .
באוגוסט

26

מכתב ששון לשרתוק  ,מיום

27

מכתב שרתוק ל ' עטרה ' ( ששון ) מיום

28

ששון ( לעיל  ,הערה

29

שם  ,עמ '

30

מכתב שרתוק מלטרון מיום  20באוגוסט

: 370

16

 , ) 4עמ ' 372 - 367

, 1946

שם 8 25 / 3959 ,

 18באוגוסט , 1946

שם 5 25 / 10015 ,

( שיחות עם עבדאללה

מכתב קלייטון לסמארט  ,מיום

30

, 1946

ק :ק1 :

ב  12 -וכ 19 -

באוגוסט

. ) 1946

באוגוסט  141 / 1090 , 1946כנץ PRO ,

אצ " מ 8 25 / 10015 ,

אלק קירקברייד  ,יועצו הבריטי של עבדאללה ( שני משמאל ) בעת ביקור לורד אלנברוק ( ראש המטה

הקיסרי )

בימי מלחמת  -העולם השנייה ( משמאל לימין  :גנרל גלאב  ,קירקברייד  ,גנרל ד ' ארסי  ,המלך עבדאללה  ,לורד
אלנברוק  ,גנרל פייגט )

שלח להודיע לי כי כהבטחתו בביקורי האחרון אצלו הוא נתן לראש המשלחת שלו
[ לשיחות

שתי הוראות

לונדון ]

להתקשר . . .

מישהו . . .

עם

:

א)

מאנשינו

לתמוך במשפט שלמה

שם . . .

[ חלוקה ]

ב)

לנסות

ן3

מאחורי תכניתו של עבדאללה ניצבו יועציו הבריטים  ,אלק קירקברייד וגלאב פחה  .הללו ראו

בהגשמת תכניתו היומרנית של האמיר  ,שביסודה סיפוח החלק הערבי של ארץ  -ישראל  ,את הדרך

הטובה ביותר להבטחת האינטרסים הבריטים במזרח  -התיכון ולמניעת חדירתה של השפעה רוסית
לאזור  .בכך היוו אסכולה מנוגדת לזו שבאה לידי ביטוי בהערכותיהם של קלייטון והשגרירים
הבריטים בקהיר  ,דמשק וג ' דה  .עמדתם נוסחה לראשונה עוד חודש לפני פגישתם הראשונה של
עבדאללה וששון והועברה ללונדון בצורת תזכיר ארוך ומפורט  ,ששלח מפקד הלגיון הערבי
העבר  -ירדני  ,בריגאדיר ג ' והן בנוט גלאב  ,לרמטכ " ל  ,ברנארד מונטגומרי  .זה גילה עניין בתזכיר
והפאן אותו בין כמה מראשי המחלקות במטה  ,בהניחו ' שהוא מייצג באופן כללי את הדעה

הערבית ' .

32

לאחר השיחות בין עבדאללה לששון כתב גלאב תזכיר ארוך נוסף  ,שבו פיתח את

הרעיון והרחיב את היריעה  ,למן דוגמאות היסטוריות מימי האימפריה הרומית ועד למסקנה
שהאינטרסים הבריטיים מעוגנים במלכים הערבים ולא במדינאים הערבים  ,בשל נטייתם של
הראשונים לחקות את דוגמת המונארכיה הקונסטיטוציונית

הבריטית . . .

פקידי משרד

המושבות ,

שהתזכיר הועבר לחוות  -דעתם  ,התייחסו באירוניה למאמצי הכתיבה המרובים שמשקיע

הבריגאדיר  .הם אמנם הודו בנכונות רבים מטיעוניו  ,אך הטילו ספק אם תוכל להיות להם השפעה
מעשית על המדיניות

במזרח  -התיכון .

33

כעבור כחצי  -שנה  ,בינואר  , 1947שוב הכין גלאב תזכיר

ארוך ומפורט  ,ובו הנימוקים נגד תכנית מוריסון  -גריידי או קבלת התביעות שהציגה הליגה הערבית
בדיוני המשלחות הערביות עם משרד החרן הבריטי  ,וכן תכנית מפורטת להגשמת החלוקה
134
ל ' אביח "

מיום

31

מנתב ' עטרה '

32

תזכירו של גלאב מיום

33

תזכיר של גלאב מאוגוסט

בספטמבר , 1946

שם .

13

10

ביולי

, 1946

בספטמבר
1946

, 1946

אצ " מ 3 25 / 3959 ,

והערה של מונטגומרי בשוליו ( מיום

22

בו ) 216 / 207 ,

שם  537 / 1856 ,כום  PRO ,והערות פקידי משרד המושבות

wo

PRO ,

מ  30 -באוגוסט 6 -

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

ולפתרון המכשולים המקומיים העומדים בדרכה  .הנציב העלירן  ,סיר אלן קאנינגהאם  ,העביר את

תכניתו של גלאב לעיונם של פקידי משרד המושבות  .מרביתם עדיין זילזלו בה ואף חשבו  ,כי אין
טעם להטריד בה את השרים הממונים עליהם  .אולם נמצאו ביניהם גם כאלה  ,כמו מארטין  ,שגילו
בה עניין והעריכו את דעתו של מי שנחשב בקי באורחות חייהם והלכי  -רוחם של

הערבים .

34

סמיכות הזמנים בין תזכיריו של גלאב לפגישותיו של עבדאללה עם נציגי הסוכנות אומרת
דרשני  .המחלקה המדינית ראתה בהבנה שהושגה עם עבדאללה לגבי האינטרס המשותף של שני
הצדדים בחלוקת ארץ  -ישראל  ,הסכם של ממש  .הסכם זה  ,והבנה שהושגה קודם  -לכן עם נכבדים

מארוניים מן הלבנון  ,אמורים היו להעמיד את הבריטים ( ואת המשלחות הערביות ) בשיחות לונדון
בפני מציאות של הסכמה על חלוקה  ,שתחייב אותם להתייחס אליה  .בעד הישג כזה היו שרתוק
וששון מוכנים לשלם את הכסף הדרוש לשיחודו של עבדאללה ולמימון פעולותיו החתרניות

בסוריה .

35

יחד עם זאת הבטיח עבדאללה באותו זמן לאנשי הוועד הערבי העליון  ,שלא ינהל משא -

ומתן על בסיס הצעות שאינן מקובלות עליהם  ,כמו חלוקה או

פדראציה .

36

מגעים בין אנשי האגף

הערבי של המחלקה המדינית ובין אנשי  -קשר מטעם המלך ( עומאר דג ' אני  ,ד " ר סחי  ,וכנראה גם

סמיר אל  -ריפאעי ) נמשכו בחודשים הבאים  .בעמדתם החמקמקה של נציגי עבר  -הירדן במושב
מועצת הליגה הערבית בדצמבר
1947

1946

ראתה הסוכנות השתמטות מקיום ההסכם  ,ובתחילת ינואר

נפגשו אנשי המחלקה המדינית  ,ראובן זסלני ( שילוח ) ויעקב שמעוני  ,עם נציגו של האמיר

ודרשו ממנו

א.

:

אחד מנציגי פרופ ' מאיר

[ עבדאללה ]

בוועידה

[ בלונדון ]

צריך לדעת על דבר

ההסכם .

ב.

הנציג הזה צריך לקבל הוראה להתקשר עם ד " ר עטרות [ עטרה  -כינויו של א '
- [ TIWW

ג.

הנציג צריך לקבל הוראות שעליו  -עם כל חוסר הערך של ועידת הרופאים [ ועידת
לונדון ]

ודווקא בגלל חוסר ערכה  -לבוא בדברים באופן בלתי רשמי עם ד " ר

רצינסקי [ בווין ] וחבריו [ הבריטים ] ולהסביר להם את עמדתו של פרופ ' מאיר  .את

פרטי התוכנית עם מי להתקשר  ,מתי ואיך  -צריך הנציג לעבד יחד עם

ד"ר

עטרות . . .
זסלני הציע  ,למען החשאיות  ,כי הוא עצמו יעביר את הוראותיו של עבדאללה לנציגו בלונדון .
הצעתו נדחתה  ,ושמעוני התרשם כי האמיר מחפש תירוצים להסתלק מל העניין כולו  37 .לאחר
שנתקבלה תשובתו של עבדאללה הוא הודיע לששון  ,שהצטרף למשלחת הציונית בשיחות לונדון

:

מאיר [עבדאללה ] ענה למכתבנו  .מבקש ממך לא להתקשר עם נציגיו  .הנציגים לא קיבלו
כל הוראות

תוטל . . .

מיוחדות . . .

המדיניות שלו היא לא לבקש חלוקה  ,אך לקבל אותה אם

הבריטים יודעים את השקפותיו  .רומז כי קירקברייד נשא את הודעתו  .מתלונן

34

תזניר של גלאכ מינואר

35

ראה חליפת  -מכתבים בין ' אביחי ' ו ' עטרה '  ,מספטמבר  , 1946אצ " מ  ; 5 25 / 3959 ,כן ראה את תכנית הפעולה של

, 1947

ומכתב מארטין לטראפורד  -סמית  ,האריס וגייטר

מיום  20בינואר  , 1947שם  ,שם .

האגף הערבי כמחלקה המדינית של הסוכנות לשנת  , 1947המצורפת למכתבו של ששון לשרתוק מיום

בנובמבר  , 1946שם ,

5 25 / 3016

36

ראה  :י ' נבו  ,עבדאללה וערכיי ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב 975נ  ,עמ '

37

תרשומת של י ' שמעוני על הפגישה עם ' ד " ר ירדני ' מיום

22

. 41

בינואר

, 1947

אצ " מ 5 25 / 3960 ,

20

ושן ן

יואב עבר

כי לא מילאנו את הבטחותינו ביחס לסוריה הגדולה  ,והזמן החולף מועיל ליריבים .

38

החשדנות בכוונותיו האמיתיות של עבדאללה גברה  ,בעיקר לנוכח השמועות שפשטו בארץ -

ישראל בתחילת

1947

אודות כוונת הבריטים להטיל משטר צבאי על הארץ  .היו במחלקה המדינית

שראו בכך כסות להשלטתו של הלגיון על חלקה הערבי של הארץ  ,כצעד ראשון להגשמת תכניתו

של עבדאללה  ,מבלי להבטיח את האינטרס הציוני .

39

החשדות נתבדו  ,אולם העברתה של שאלת

ארץ  -ישראל לאו " ם וההמתנה לתוצאות חקירת הוועדה שנתמנתה מטעם הארגון  ,הביאו להפסקה
בת כמה חודשים במגעים עם עבדאללה בעניין החלוקה .
בתחילת ינואר

1947

נועץ בלונדון סגל המחלקה המדינית בשאלות המדיניות הערבית של

הסוכנות  .שרתוק ציין בפתיחת הדיון  ,כי ' דרוש מיפנה במדיניותנו הערבית  .עלינו לעבור מלימוד

לפעולה . . .

מטרתנו להשפיע בכיוון של אחדות טריטוריאלית ( ליגה של המזרח התיכון ) ולא של

אחדות גזעית ( ליגה ערבית ) בה

משתלט הרוב הסוני על כל המיעוטים . .

 . ' .ששון המליץ ' לחזק את

האלמנטים המשלימים עם הקמת מדינה יהודית  ,ומאידך להחליש את החזית הערבית נגדנו על  -ידי
הגברת הסיכסוכים הפנימיים במחנה הערבי  . ' . . .אבא אבן ואליהו אפשטיין פיקפקו באפשרות
להקים ליגה אזורית והסתייגו מחתרנות נגד מגמות האחדות הערבית  .התפתח ויכוח בינם וכין
שרתוק וזסלני  ,אותו סיכם שרתוק

:

 . . .אנו רוצים ביציבות במזרח התיכון  ,אך בתנאי שמקומנו יהיה מובטח לנו  .אין אנו
צריכים לומר לכל איש את כל האמת ואותה האמת  ,אך יש להימנע מלומר לא  -אמת
ואמיתות

שונות . . .

הריאליזם מחייב לקבל את העובדה שהערבים נמצאים בתהליך של

אחדות  ,אולם אנו מצווים להכיר רק באחדות שתאפשר גם לאחרים
המופתי לא נוכל לבוא במגע  ,משום שיתוף  -פעולתו עם

היטלר . . .

לחיות . . .

רק עם

בדבר הפיכת הליגה

הערבית לליגה מזרח  -תיכונית העיקר אינו השטח  ,אלא האופי  -דהיינו מעבר
מלאומנות

לממלכתיות . . .

40

אולם כעבור חודשים מעטים העריך ששון  ,כי הניגודים הפנימיים בין המדינות הערביות ובתוכן ,
לא פחות מהתנגדותן להקמת מדינה יהודית  ,שמים לאל את האפשרות להגיע להסכם יהודי  -ערבי
על חלוקת הארץ  .י4
בעת ביקורה בארץ של ועדת האו " ם סירב עבדאללה להצטרף למשלחת הליגה הערבית

שהופיעה לפניה  .העיתונות בארץ פירשה זאת כתמיכה בחלוקה  ,והמלך הזדרז לסגת ולהבהיר כי

עבר  -הירדן תומכת בתזכירן של מדינות ערב לוועידה  .העיתונים בעבר  -הירדן מיהרו לגנות את
' האינטריגות הציוניות '  ,ועל רקע זה חודשו באוגוסט

1947

המגעים עם

עבדאללה .

42

הפעם יצא

אליו לשונת  -נמרין עזרא דנין ושמע ממנו  ' ,כי ההסכם שריר וקיים וכי הוא עושה הכול לטובת

העניין המשותף '  .הוא תירץ את הפעולות האנטי  -ציוניות והפרסומים בעיתונות הירדנית כהסוואה
38

מברק שמעוני לששון ( בלונדון ) מיום

39

ראה מברק גולדה מאירסון ( מאיר ) לשרתוק ( בלונדון ) שם  ,שם ; מקור השמועות היה בעיתונות הערבית הארץ -

40

ישראלית ,וראה נבו  ,לעיל  ,הערה
פרוטוקול ישיבת סגל המהלקה המדינית שהתקיימה כלונדון כיום  6כיגואר

28

בינואר

, 1947

שם 5 25 / 1673 ,

. 36

1 36

במאי  , 1947חובר על  -ידי ששון  ,שם 5 25 / 4064 ,

41

תזכיר הנושא את הכותרת ' חומר למחשבה '  ,מיום

42

ראה תרגום קטעי  -עיתונות עבר  -ירדנית מתחילת אוגוסט
לוועדת האו " ם ראה נבו ( לעיל  ,הערה

, ) 36

עמ '

30

, 1947

אצ " מ 5 25 / 428 ,

. 43 -42

, 1947

אנ " מ  5 25 / 9038 ,על המגעים בין עבדאללה

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

) 1948 - 19461

של עמדתו האמיתית ; הן נעשו כדי לצאת ידי חובת החלטות הליגה הערבית  .דנין חזר ' משוכנע
שהוא מעוניין עתה בכסף אך לדעתו [ של

העניין טעון שיקול  -דעת

דנין ]

נוסף ' .

43

לקראת החלטת עצרת האו " ם על החלוקה
עמדתה של עבר  -הירדן  -כמדינה בעלת הגבול הארוך ביותר עם ארץ  -ישראל ובעלת הצבא

הערבי המאומן ביותר  ,אשר ברובו שירת גם בפועל כתוך ארץ  -ישראל  -היתה עתה בעלת
חשיבות מרובה לא רק לסוכנות  ,אלא גם לתכניותיהן של מדינות הליגה הערבית  .עבדאללה
ומדינתו  ,שאך זה זכתה להכרה רשמית כמדינה עצמאית וטרם נתקבלה לאו " ם  ,נמצאו במרכזן של
כמה מתיחויות בין  -ערביות
והלבנונים  -המוסלמים

;

:

תכנית ' סוריה הגדולה ' של האמיר החשידה אותו בעיני הסורים

ריב שושלתי העמיד מולו את הסעודים ; אויבו המושבע היה המופתי -

מנהיגם הגולה של ערביי ארץ  -ישראל
המצרים

;

%

;

כבל  -חסותם של הבריטים היה עבדאללה חשוד גם בעיני

'

על החלטת מועצת הליגה שהתכנסה בעאליי בתחילת אוקטובר  , 1947והציעו לעבדאללה לשלוח

הערביות האחרות מקבלות החלטות סודיות מאחורי גבה של עבר  -הירדן  ,ועל  -כן דרש מן

הבריטים שיתייעצו איתו בטרם יפעלו בארץ  -ישראל .

45

עזרא דנין

באותה מידה חשדו הסורים  ,כי הבריטים

יפנו את ארץ  -ישראל  ,אך ישאירו בה את הלגיון ואת חיל  -הספר  ,והללו יבטיחו את שליטתו של

עבדאללה בחלק הערבי של הארץ  .חשד זה היה אחד הגורמים לתנועת הצבא הסורי אל הגבול
בעקבות ועידת עאליי ; שכן באותו זמן תפסו יחידות של חיל  -הספר את מקומן של יחידות בריטיות

בגליל .

46

עבדאללה הסתייג מן העמדות הלוחמניות שהופגנו בוועידת עאליי  .קירקברייד דיווח  ,כי
בשיחה עם משלחת הליגה הערבית טען המלך

:

 . . .זוהי שגיאה לדבר על וריקתם של היהודים מארץ  -ישראל  .הוא [ המלך] פיקפק אם
הערבים מסוגלים לכך  ,והיה בטוח כי העולם התרבותי לא יתיר להם לעשות כן  .הוא טען
כי חברי המשלחת הסכימו אתו שהדבר החכם לעשותו הוא להשתדל להגיע להסכם עם
היהודים לאחר נסיגת הבריטים  ,שיגביל אותם לחלק קטן ככל

האפשר של ארץ  -ישראל .

המלך ציין כי הוא נמצא במצב טוב יותר מכל מנהיג ערבי אחר לבוא בדברים עם

היהודים  ,אך לדעתו אין להתחיל כמשא  -ומתן אתם לפני שיהיו משוכנעים כי אינם
יכולים לסמוך יותר על חסות
43

דין  -וחשבון על שיחת

ע ' הרא ) ד ' ( נין ) עם

בריטית .

47

מאיר ( עבדאללה ) שנערכה ב  21 -באוגוסט

, 1947

נכתב למחרת  ,אצ " מ ,

 . 8 25 / 3960כן ראה מכתב שמעוני למאירסון על שיחתו עם עומאר דג ' אני מיום  27באוגוסט
44

מברק קירקברייד למשרד החקן מיום

14

באוקטובר , 1947

816 / 89

FO

,

 , 1947שם ,

שם .

 :מכתב עכדאללה לעוצר

העיראקי עבדו איללה  ,מיום  29בנובמבר  , 1947שם 71 / 61580 ,נ  ( .תרגום עברי  ,מיום

4

בדצמבר

, 1947

אצ " מ ,

. ) 525 /9038
45

ראה מכתב עבדאללה לקירקברייד מיום  9באוקטובר

1947

ומברק קירקברתד למשרד החרן

מה  10 -בו PRO , ,

FO 816 / 89
46

 ; wo 275מכתב
:
ראה סקירת מודיעין שבועית של הדיביזיה השישית מיום  11באוקטובר  1947שם / 60 ,
מיופה הכוח הבריטי בדמשק למשרד החמן מיום

47

יאושי

והוא עצמו לא בטח בשותפיו לליגה הערבית  .כאשר הזדרזו העיראקים  ,מתוך הסתמכרת
',

מברק קירקברייד למשרד החמן  ,מיום

16

באוקטובר

, 1947

( העתק )

שם  816 / 89 ,כ ) ע

 11באוקטובר  , 1947שם  ) ( 816 / 89 ,ץ

קירקברייד פיקפק בדבריו של

עבדאללה  ,כאילו הסנימו אתו אנשי המשלחת בעניין הצורך להגיע לכלל הסכם עם היהודים .

לע1 :

]ך

]4אר-

]ש

]

יואב גלבר

לאחר שראש ממשלתו של עבדאללה  ,סמיר אל ריפאעי  ,חזר מוועידת עאליי ודיווח לו על

שהתרחש בה  ,סיכם קירקברייד את הערכתו  ,מה תהיה עמדתה של עבר  -הירדן

:

'  . . .מסקנתי

האישית היא שהמלך עבדאללה ישלים עם הקמת מדינה יהודית בארץ  -ישראל בתנאי שיהיה בטוח

כי החלק הערבי יעבור לעבר  -הירדן  .אין הוא שותף לאופטימיזם של האחרים בדבר מפלתם של

היהודים ' .
על הצהרותיו המאיימות של ראש הממשלה הירדני בעקבות הוועידה

העיר :

אין לקבל ברצינות יתירה את דבריו על כיבוש חלקה היהודי של ארץ  -ישראל בסיוע

עיראקי  .בעניין זה אין הוא בדעה אחת עם אדונו  ,ואם לא יהיה זהיר הוא עשוי למצוא את
עצמו מועף מן התפקיד בגלל שיתוף הפעולה הנלהב מדי שלו עם החברים האחרים

קודמות . . .

במועצת הליגה הערבית  .בשיחות

מדינה

יהודית .

היה סמיר מוכן לקבל את הרעיון של

48

על מחשבותיו של עבדאללה בדבר סיכוני ההתערבות הצבאית של מדינות ערב בארץ  -ישראל

וסיכוייה ניתן ללמוד מטיוטת ההנחיות שהכין לנציג עיראק -בוועדה הצבאית של הליגה הערבית ,
אשר ייצג בה גם את עבר  -הירדן  .מטרתו העיקרית של מסמך זה  ,שככל .הנראה לא נשלח בסופו של
ל

דבר לתעודתו  ,היתה להבהיר לוועדה הצבאית את הקשיים המעשיים העצומים העומדים

בפניה .

מטרה שנייה היתה לדחוק לשוליים את המופתי ותומכיו ולמנוע מלכתחילה את הקמתן של
כנופיות שיסורו למרותו  .עבדאללה שאף לכך שהמיפקדה הערבית המשותפת  ,שעל הקמתה

הומלץ בעאליי  ,תימצא בעבר  -הירדן ותחת שליטתו  .קירקברייד העריך  ,שעבדאללה ' מבין כמה
מעט יכולות המדינות הערביות לעשות בשטח הצבאי  ,ועד כמה לא סביר שייצא משהו ממשי

מתכניותיה של הוועדה הטכנית [ הצבאית ] ' .

49

קירקברייד תמך בתכניתו של עבדאללה לספח את החלק הערבי של ארץ  -ישראל מתוך הסכמה
עם היהודים  ,וניסה לשכנע את משרד החוץ הבריטי לאמץ
החדן חסרונות אחדים

;

אותה .

50

בלונדון מצאו בה פקידי משרד

אולם חשבו שאלה מתאזנים על  -ידי היתרון שיושג משמירת הבסיס

האסטראטגי הבריטי בארץ  -ישראל  ,ואולי גם תימנע שפיכות  -דמים בין יהודים לערבים  .יחד עם
זאת  ,הזהיר בווין את קירקברייד מפני הסכנה שתכנית כזאת  ,השמה לאל את הקמתה של מדינה
ערבית  -פלשתינאית  ,תיקשר עם שמה של בריטניה  ,והתעניין לדעת כיצד ישפיע סיפוח חלק מארץ -
ישראל על שאיפותיו של עבדאללה להשתלט על

סוריה .

ן5

דיפלומטים בריטים במדינות הערביות

האחרות היו ספקנים יותר ופיקפקו אם אמנם מאזנים יתרונותיה של התכנית את חסרונותיה

הברורים  ,ואם אמנם יש בה כדי למנוע מאבק צבאי על גורלה של ארץ  -ישראל בין ערבים ליהודים ,
או אף בין ערבים

לערבים .

52

מן המסמכים הבריטיים שנחשפו בשנים האחרונות מתברר אפוא  ,כי השמועות שנפוצו בסתיו

48

1 : 18

49

מברק קירקברייד למשרד החין

מיום

16

באוקטובר  , 1947שם ,

מכתב קירקכרייד לגאראן ( משרד החוץ ) מיום
על  -ידי עבדאללה .

22

כאוקטובר

באוקטובר  , 1947שם ,

50

ראה מברק קירקברייד למשרד החוץ מיום

51

מברק שר החקן לקירקברייד מיום

52

תרשומות של פקידי השגרירות הבריטית בקהיר מיום

12

29

, 1947

שם .
שם  ,שם  .ומצורף אליו תרגום המסמך שהוכן

בנובמבר

, 1947

שם ,
15

שם .

שם .

בנובמבר

, 1947

שם ,

. 141 / 1182

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

, 1947

( ) 1948 - 1946

לפיהן הושגה כבר אז  ,קודם להחלטת האו " ם  ,הסכמה בריטית  -עבר -ירדנית על סיפוח החלק

הערבי של ארץ  -ישראל לממלכתו של עבדאללה  ,לא היו מבוססות  .תמתה שונה במקצת על

כוונותיו של עבדאללה נוצרה באותה תקופה במחלקה המדינית של הסוכנות  .היא הסתמכה על

דיווחיו של ה ' יוגב '  -נכבד ערבי מאזור טול  -כרם  ,שמאז שנות השלושים שימש מודיע של הש " י
והיה בעל קשרים טובים בחצר העבר  -ירדנית  .הלה ביקר בעמאן בשעה ששהו בה נציגי הליגה
הערבית שבאו לדיונים עם עבדאללהי נפגש עם כמה מהס ובשובו לארץ דיווח למפעיליו

.1

בוועדת המשנה הצבאית של מועצת הליגה בעאליי הוחלט

א.

:

:

לכבוש את ארץ  -ישראל על  -ידי כוחות מדינות ערב עם יציאת הצבא הבריטי
מהארץ [ ההדגשה

במקור] . . .

לפי תוכנית הכיבוש  ,יכבוש הצבא הסורי

והלבנוני  ,בסיוע מתנדבים מארץ  -ישראל את צפון הארץ  -בעיקר צפונה לקו
עכו  -צפת ,

הארץ

ושאר

הערבי

על  -ידי הלגיון

ושיתוף

בסיוע

הצבא

העיראקי . . .
...
.3

תוכניתו של עבדאללה ( בהסכם עם

א.

הצבא הבריטי יפנה את החלק הערבי של הארץ ויעבור ' לשהייה ממושכת
לחיסול ענייניו ' לחלק

ב.

היהודי .

עם יציאת הבריטים מהחלק הערבי ייכנסו לרובו צבאות עבדאללה בהתאם
לתכנית

ג.

הבריטים )

נראית בערך כך

:

הנ " ל .

עובדת כיבוש הארץ על  -ידי עבדאללה והימצאות כוחות בריטיים כחלק

היהודי תיתן שהות ואפשרות למשא  -ומתן . . .

בכיוון של תכנית פדראליזאציה

או חלוקה מתוקנת  ,תוך הבטחת האינטרסים הבריטיים . . .
' היוגב ' הזהיר גם מפני אפשרות שהמופתי ינסה לחולל פרובוקאציה  ,שתגרור התערבות מצד

הצבאות הערביים עוד לפני הפינוי

הבריטי ;

אולם הוסיף  ,כי ' אלו התוכניות  ,ואשר לביצוע

[ ההדגשות במקור] מנה " היוגב " מספר מכשולים העלולים להקשות מאוד על

ביצוען ' .

53

שרתוק  ,בניו  -יורק  ,קלט גם הוא הדים מן הדיונים בעגיליי ודיווח לירושלים כאילו התחייבו
המדינות הערביות להימנע מפעולה נפרדת של אחת מהן בארץ  -ישראל  ,והבטיחו לפנות אותה
לאחר חיסולה של המדינה

היהודית .

54

למעשה היו אלה הרהורים בלבד  ,שהועלו מאחורי הקלעים של ועידת עאליי והיו עדיין רחוקים

מגיבוש לכלל תכניות  .הוועדה הצבאית שמונתה על  -ידי הליגה הערבית  ,המליצה אמנם על קידום
הצבאות לעבר גבולות ארץ  -ישראל ועל הקמת מיפקדה ערבית מאוחדת  ,אך לא יותר מכך  .עיקר
פעולתה בשלב זה היה בארגונם וציודם של מתנדבים מארצות ערב  ,שייצאו בבוא העת לעזרת
ערביי

אוץ  -ישראל .

55

בשבועות שלאחר כינוס מועצת הליגה בעאליי היה מזכירה  ,עזאם פחה  ,טרוד במאמץ לגשר
139
53

' תכניות כיבוש הארץ ' ( ראשי  -פרקים משיחה עם ' היוגב ' ) מיום

24

באוקטובר

הדברים הובאו כבר כתקציר היומי של ' טנא ' ( ש " י ) מיום נ 2באוקטובר
54

מכתב שרתוק לגולדה מאירסון

55

ש ' שגב ( עורך )  ,מאחורי

ראה

:

, 1947

1947

מיום  24כאוקטובר  , 1947מדב " ג  ,א  .צ . 1542 .
תלא  -אביב  , 1954עמ ' . 69 - 66
הפרגוד  ,ביב
-

אצ " מ  5 25 / 7032 ,עיקרי

 .ארכיון צה " ל.

900 / 5258

עבד אל  -רחמאן עזאם פחה  ,המזכיר הראשון של הליגה הערבית ( מימין ) בפגישה עם מפקד הלגיון

עבד אל  -קאדר אל  -ג ' ונדי

( משמאל )

על  -פני הניגודים הפנימיים בין המדינות השונות ולהביאן לכלל תכנית  -פעולה מוסכמת ומתואמת

בארץ  -ישראל  .הוא הירבה לנסוע בין דמשק  ,עמאן ובגדד  ,במטרה לאפשר את הצבתם של כוחות
עיראקיים וסעודיים על גבול עבר  -הירדן עם ארץ  -ישראל  ,וכדי לנסות להקים פיקוד ערבי מאוחד
לקראת המלחמה הצפויה  .הוא היה אופטימי בהערכת מאמציו  ,ודיווח לבריטים כאילו כבר הושג
הסכם בין המדינות השונות והוקם פיקוד מאוחד .

ערבים ארץ  -ישראלים שחזרו מעמאן  ,ציירו תמונה דומה לזו שתיאר מזכיר הליגה הערבית

..

:

 .על תמורה בעמדתו של עזאם פחה לאחר ביקורו אצל המלך עבדאללה מודיע מקור

ערבי מהימן  .עזאם דרש מהמלך שצבאו ישתתף בכיבוש הארץ  -בתנאי שגם צבא

סוריה והלבנון יפעל בה  .המלך נתבע להימנע מלספח  . . .את האזורים הנכבשים בלי
הסכמתה של הליגה  .לעומת זאת תישא הליגה בחלק מהוצאות הכיבוש  .המלך הסכים
לתנאי הראשון  ,אך התנגד בתוקף להקמת ממשלה ערבית עצמאית ולשיתוף פעולה עם

המופתי . . .

עזאם שוכנע בצידקת עמדתו של המלך והודיע  ,שהליגה מסכימה להרחיק

את המופתי מהתערבות  ,אם כי אין ביכולתה למנוע אותו מלארגן

כנופיות . . .

56

עמדתו המרכזית של עבדאללה נעשתה ברורה יותר ויותר  .לא רק נציגי הליגה הערבית חיזרו
אחריו  ,אלא גם משלחות ערביות מארץ  -ישראל הגיעו בתכיפות לעמאן  .אחת מהן באה במטרה
140

לנסות ולפשר בין המלך למופתי  ,אך המלך דחה אפשרות כזאת על הסף  .לשאלת אחד מאנשי

המשלחת מה יעשה הלגיון אם ישלח המופתי כנופיות לארץ  -ישראל  ,השיב סמיר אל ריפאעי  ,כי
56

ידיעות
תקופה

' טנא ' ( ש " י) מיום  16בנובמבר  , 1947ארכיון צה " ל . 900 / 52 / 58 ,
להקמת ממשלה פלשתינית בראשות המופתי ראה נבו ( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ ' . 46 - 45

על התנגדותו של עבדאללה באותה

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

' תפקידה הראשון של כל סמכות שתיכנס לאזורים הערבים  ,יהיה להשיב את הסדר על כנו  .משימה
זו קודמת לצעדים כלשהם נגד
על רקע זה יצאה

ב 17 -

היהודים ' .

57

בנובמבר משלחת של המחלקה המדינית להיפגש עם המלך בנהריים

ולבחון מהן תכניותיו לקראת סיכום הדיון באו " ם  .עבדאללה מצידו ביקש לגשש אצלם  ,מה תהיה

תגובתם של היהודים לתכניתו להשתלט על החלק הערבי של ארץ  -ישראל  .משלחת הסוכנות
היססה להסכים לתכנית  ,מחשש שהדבר יתפרש כפגיעה בהחלטה הצפויה של האו " ם  ,שתכלול

סעיף על הקמת מדינה ערבית בארץ  -ישראל  ,וניסתה לשכנע את המלך לבסס את הסיפוח על
משאל  -עם או על פניות מצד ערביי הארץ

..

:

 .לתשובתנו שאנו נביט בעין יפה  ,בייחוד אם לא תפריע לנו להקמת מדינתנו ולא תביא

להתנגשות

בינינו . . .

ובפרט אם תיעשה פעולה זו תוך הכרדה שתפיסה דו אינה אלא לשם

השכנת הסדר ולשם השמירה על השלום עד שהאו " ם יצליח לכונן ממשלה בחלק ההוא ,
לזאת ענה

:

הן אני חפץ בחלק זה בשבילי על  -מנת לצרפו למדינתי . . .

את הצעתנו שיסדר

זאת בדרך אחרת  ,והיא משאל  -עם שבו תהיה לו השפעה מכרעת וקובעת  -לא קיבל

...

כאן שאל אם יוכל למסור דברים אלה לבריטים  ,ואם נוכל למוסרם לו בכתב כדי

שישכנע את הבריטים  .תשובה לדה לא נתנו  ,מחשש שמא יסבכנו בעניינים חדשים  .רוח
הדברים נשארה בעינה  ,אולם לא הובן שהרשינו לו לדבר בשמנו  ,ואף הוברר שאין אנו

מתעלמים מן האינטרסים הבריטיים . . .
להתערב בענינן ארץ  -ישראל  .לדבריו  ,הוא הודיע לכל המדינות וגם לעיראק  ,שלא ירשה
לצבאותיהן לעבור בארצו  .כן הודיע שלא יתן ידו לאיזה תכנית שהיא  ,באם לא יתרכז
הכל בארץ תחת פיקודו  . . .ובתנאי שהכל יופעל לשם שמירה על הסדר ולשם מציאת
שפה משותפת עם היהודים . . .

מכאן עברה השיחה להכנות העולם הערבי

משלתת הסוכנות ניסתה לשכנע את המלך לקחת תחת חסותו את הערבים מתנגדי המופתי בארץ ,
אולם עבדאללה עדיין

היסס .

הוא העדיף שהם יפנו אליו  ,ולו גם בהכוונה מצד

היהודים .

'  . . .לבסוף חזר והדגיש שעל דברים ממשיים אפשר יהיה לדון אך ורק לאחר החלטת או " ם  ,וקבע
שניפגש אז

מיד ' .

58

ככל הנראה  ,בפגישה זו הציג עבדאללה את עמדתו בכנות  .הוא לא הסתיר את תכניותיו ,

שעליהן אנו יודעים גם מדיווחיו של קירקברייד  ,וביקש את תמיכתם של היהודים בהן  .הידיעות
שהגיעו לש " י ממקורות אחרים על תכניותיו של עבדאללה  ,הן שהיו מעורתות והציגו אותן כתכנית

משותפת לו ולבריטים  .אולם בשלב זה התומך הבריטי היחיד בתכנית היה קירקברייד ; משרד
החרן עדיין התייחס אליה בזהירות ספקנית  ,ואילו הנציגים הבריטים בבירות ערביות אחרות שללו
אותה והזהירו את לונדון מפניה  .כל זה לא היה ידוע בארץ באותה תקופה  .מה שהיה ידוע יצר

תמונה אחרת  ,שהגבירה את החשדות כלפי ' מזימותיהם ' של הבריטים  .מניו  -יורק דיווח גדעון
רופר

( רפאל) ,

כאילו שיכנעו הבריטים את עבדאללה להסתלק מתכנית ' סוריה רבתי ' שלו ; אך
 * 11ן

57

דין  -וחשבון של קירקכרייד על ביקור משלחת מארץ  -ישראל בעמאן ב  21 -בנובמבר  816 / 89 , 1947לוק . PRO ,
על קשרי עבדאללה עם ערביי ארץ  -ישראל באותה תקופה ראה נכו ( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ ' . 51 - 47

58

דין  -וחשבון על פגישת משלחת המחלקה המדינית ( גולדה מאירסון  ,ע ' דנין וא ' ששון ) עם עבדאללה
בנובמבר

, 1947

אצ " מ 8 25 / 4004 ,

ב 17 -

יואב גלבר

לעומת זאת  ,הם נוטים לתמוך בפלישה שלו לחלק הערבי של ארץ  -ישראל ולנגב  ,כדי להבטיח
לעצמם בסיסים צבאיים

שם .

59

זסלני היה עתה משוכנע  ,כי אין בכוונת הבריטים לעמוד

בהתחייבותם לקבל את המלצות האו " ם

:

מתוך עיון בחומר שהגיע אלינו בימים האחרונים נראה לי כי אפשר לומר בבטחון כי

הבריטים ינסו בכל הדרכים למנוע ביצוע החלטות או " ם  . . .כל מה שהתרחש בימים

האחרונים מאשר כי הבריטים מתכוונים להטיל על הארץ את תוכניתם . . .
האו " ם אשר תהיה  . . .התכנית למעשה היא שברגע המתאים יכבשו צבאות עבר  -הירדן ,

ותהיה החלטת

בעזרת כוחות קטנים מעיראק וסוריה  ,את כל ארץ  -ישראל מחוץ לאזורים המאוכלסים
רוב יהודי דהיינו  ,מחצן לאזורים היהודים לפי תכנית מוריסון  .ההנחה הבריטית היא כי
כוחה של ההגנה אינו מספיק למנוע כיבוש ערבי של האזורים

הערבים . . .

האנגלים

סבורים כי לאחר שיתבצרו הערבים ברובה של הארץ לא יהיה ליהודים כוח מספיק
להודפם מעמדותיהם  .יתר על כן  -הם סבורים כי לאחר מעשה יימצאו גם יהודים
' נכבדים ' שיסכימו להתפשר עם העובדה המוגמרת  ,ואז תימצא אולי דרך גם לאנגלים
לחזור לארץ כגורם מפשר בין יהודים והערבים  .מסתבר כי עבדאללה עצמו אינו מעורב
ביותר במזימה זו  ,וכי האנגלים פועלים מאחורי גבו באמצעות ראש הממשלה סמיר

ריפאעי .

60

מן המסמכים הבריטיים עולה באופן ברור  ,כי הערכתו של זסלני היתה מוטעית והתבססה על
שמועות ממקורות מקומיים  ,בעיתונות הערבית ובמינהל

המנדטורי .

אלה הביעו אולי את

משאלותיהם ודעותיהם  ,אך לא את עמדתם של הדרגים המשפיעים על המדיניות הבריטית בארץ ,
שנקבעה אז בדרג הגבוה ביותר בלונדון  .למקורות בדרג הזה לא היתה לש " י גישה ; ומכאן הערכתו

המוטעית את הגורם הבריטי ועמדותיו  ,שגרמה בהמשך לחשדנות רבה  -בחלקה מיותרת -

כלפי הבריטים והתפקיד שמילאו בארץ בתקופת המעבר  ,מנובמבר
זה עמדתם כלפי הבנה יהודית אפשרית עם המלך עבדאללה .

1947

ועד למאי

, 1948

ובכלל

ן6

לאחר פרוץ הלחימה
הקשרים בין עבדאללה לנציגי המחלקה המרינית של הסוכנות נמשכו גם לאחר שנתקבלה בעצרת
האו " ם ההחלטה על חלוקת ארץ  -ישראל והחלו המאורעות בארץ  .שליחיו של המלך סיפקו לאנשי
המחלקה מידע על המתרחש מאחורי הקלעים של המגעים הבין  -ערביים בשאלת ארץ  -ישראל ,

והבטיחו להם כי הוא ממשיך לדבוק בעמדתו ( כפי שהוצגה בפגישתו עם משלחת המחלקה

בנובמבר ) .

ב 17 -

עוד סיפרו להם על המאמצים שעושה המלך בחשאי לשכנע מנהיגים ערבים אחרים

לדבוק בקו של מתינות  ,ועל עמידתו מול הלחץ העיראקי המופעל עליו לקבל בארצו יחידות  -צבא
עיראקיות שתוצבנה לאורך הגבול עם
59

14 ;2

60

61

מכתב ג ' רופר ( רפאל ) לא '

ארץ  -ישראל .

62

ממקורות בריטיים ידוע  ,כי בתחילת דצמבר

 T1Cמיום  9בנובמבר  , 1947מדב " ג ,
~

א  .צ . 1542 .

מכתב ר ' ( אובן ) ז ' ( סלני ) לג ' ( ולדה ) מ ' ( אירסון ) מיום ד בנובמבר  , 1947שם . 361 ,
ראה למשל  ,דין  -וחשבון של זסלני על ביקורו בלונדון מיום  7כמארס  , 1948אצ " מ  ; 5 25 / 7706 ,ג '
תעודות מדיניות ודיפלומטיות דצמבר

 - 1947מאי

, 1948

ירושלים תש " ם  ,מס '

 , 258עמ ' 432 - 430

יוגב ( עורך ) ,

( להלן  :תעודות

המדינה ) .
62

ראה מכתב י ' שמעוני לגולדה מאירסרן מיום
ששון לשרתוק מיום  11בדצמבר

, 1947

 10בדצמבר , 1947

שם  ,מס '

, 35

עמ '

. 48

תעודות המדינה  ,מס '

, 31

עמ '

; 46 - 44

מברק

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

מחה עבדאללה בפני הסדרים על הפרמבי שהם נותנים לגישתם המיליטאנטית  ,וטען כי הם

1947

משלים את ערביי ארץ  -ישראל להאמין כי המוני סורים יבואו לעזרתם תוך זמן

קצר .

63

לעיראקים

הציע לשלוח את צבאם ללבנון  ,שאין לה צבא של ממש  ,במקום לארצו שאיננה זקוקה לסיוע

צבאי .

64

קלייטון דיווח למשרד החוץ  ,כי המלך אינו מאמין ביכולתן של כנופיות להתגבר על

היהודים ; לדעת עבדאללה  ,צריך יהיה לשלוח כוחות סדירים לארן  -ישראל  ,אך לא כדי לתקוף את

החלק היהודי  ,אלא כדי להשליט סדר בחלקה הערבי של הארץ ולדכא את הכוחות הבלחי  -סדירים
הפועלים בו  .בכך  ,כתב  ,רואה המלך את תפקידו העיקרי של צבא

עבר  -הירדן .

65

בשלב זה היו אנשי המחלקה המדינית מודאגים יותר מפעילותו של המופתי בארץ ומהצלחתו
לעורר בה תסיסה מאשר מניצני ההתארגנות של צבא המתנדבים מעבר לגבול וההתרוצצות
בבירות הערביות  .הערכותיהם של המזרחנים נחלקו  :ששון טען  ,כי ' המצב אינו שיש רק קבוצות

שכירות של המופתי  ,אלא [ אנו] עומדים כבר בתוך המאורעות  .אנשי המופתי הצליחו להקים
אירגונים בכל הארץ והם יפעלו -

אם ישיגו הכסף והכלים הדרושים . . .

נשאר בודד  .לפי שעה אינו נותן מעבר [ למתנדבים בדרכם

לארץ ] . ' . . .

66

האופוזיציה רפה  ,המלך

בהסתמך על דבריו הודיע

בן  -גוריון לשרתוק  ,כי ' ששון מאמין שהמופתי שולט על כל ערביי ארץ  -ישראל  ,האופוזיציה אינה
קיימת למעשה  ,המלך

מבודד לגמרי ואין לסמוך עליו ' .

67

אולם כעבור יומיים שמע הערכה שונה

מפי עזרא דנין  ' :אין עזרא מקבל הנחת אליהו ששון שהאופוזיציה נעלמה  -היא קיימת  ,מחכה
עד עבור זעם  .כוחה כגייס חמישי במקומו עומד  .המלך לא ייכנע ללחץ של

הליגה . .

ea

שבוע לאחר  -מכן נתקבלה מאליהו אפשטיין ( אילת ) שבארצות  -הברית ידיעה  ,שהסתמכה על
מקור מצרי  ,לפיה הושג הסכם בין עבדאללה

למופתי .

69

על רקע ידיעות סותרות והערכות חלוקות

אלו הוסיפה המהלקה המדינית לתהות על כוונותיו של עבדאללה וניסתה לקבל להן אישור

ממקורות נוספים  ,בלתי  -תלויים במלך  .אברהם רוטנברג  ,מנהל חברת החשמל  ,נתבקש להיפגש

עם קירקברייד  ,ידידו משכבר הימים  ,ולשמוע את הערכותיו  .הבריטי מצידו ביקש לדעת כיצד

תתייחס הסוכנות לתכניותיו של עבדאללה  ,ונענה כי היהודים יעדיפו אותו בשכנותם על  -פני כל

שלטון ערבי אחר .

70

רוטנברג נפגש לאחו ימים אחדים עם בן  -גוריון והעלה את האפשרות  ,אותה

הזכיר קירקברייד בשיחתם  ,שהסוכנות תשפיע על האו" ם להכניס את עבדאללה לחלק הערבי של

הארץ  .בן  -גוריון  ,שהתחבט באותו יום יחד עם ראשי המזרחנים בהערכת כוונותיהם של הערבים ,
השיב

:

 כי עבדאללה פירושו עיראק  ,ולמה לנו שכן כזה ? . . .עבדאללה  ,וידיעה מהם סיכוייו  ,אין להתחיל בכך '  .ן7

' עלינו עוד לברר אם זה רצוי

בטרם יש לנו התחייבות ברורה מצד

לאחר כינוס הוועדה המדינית של הליגה הערבית בקהיר  ,באמצע דצמבר  ,שבו הוחלט על

בדצמבר

. FO

63

מכתב קירקברייד למשרד החרן מיום

64

שם  ,וכן מכתב קירקכרייד לבאראוס )  ( Burrowsמיום  8בדצמבר  , 1947שם 2009 ,נ 8

65

מכתב קלייטון למשרד החרן מיום  11בדצמבר  , 1947שם 2 11775 ,

66

יומן כן  -גוריון ,

67

מכתב בן  -גוריון לשרתוק מיום

68

יומן כן  -גוריון ,

69

מכתב א ' אפשטיין לגולדה מאירסון מיום  8בדצמבר  , 1947מדב " ג ,

70

דיווח של קירקברייד על השיחה למשרד החרן מיום

71

יומן בן  -גוריון ,

9

11

1

בדצמבר

. 1947

בדצמבר

בינואר

6

ן371 / 61580 8 11533 , 194

PRO

9

בדצמבר

, 1947

תעודות המדינה  ,מס '

 , 29עמ '

. 43 - 42

. 1947

. 1948

19

א  .צ . 1542 .

בדצמבר  371 / 61583 812092 , 1947כנע PRO ,

נ14
~

יואב גלבר

שורה של צעדים הכרוכים בהקמתו וארגונו של צבא מתנדבים לעזרת ערביי ארץ  -ישראל  ,נועדו
ששון ושמעוני עם ד " ר סחי  ,רופאו ושליחו של עבדאללה  ,וביקשו לברר מה מקומו של המלך
 . .הרופא פגש המלך

בהתארגנות הערבית  .השליח ניסה להרגיעם  ,כפי שדיווח ששון לבן  -גוריון . ' :
ושאל מה יגיד  .המלך היה במצב  -רוח מרומם ואמר  :תאמר להם  :הליגה אינה ליגה  ,ההחלטות אינן
החלטות . . .
ישראלים ] . ' . . .

גילוי הדעת שפירסמו היה מכוון לכסות על הכישלון ולפצות את הערבים [ הארץ -

ששון ושמעוני התלוננו לפני סחי על פעילות הלגיון הערבי בארץ ומעורבותו בהתנגשויות עם

כוחות יהודיים  ,שהיתה ( ותמשיך

להיות )

אחת הסיבות העיקריות לחשדנות כלפי כוונותיו של

המלך  .הם הציעו להדק את הברית ולבקש את תמיכת הבריטים בה

 . . .וששון הוסיף

:

:

כלום לא הגיעה השעה שהמלך ידבר ברורות עם האנגלים וישאל

אותם מה לעשות

שידבר לא רק עם קירקברייד אלא גם עם הנציב  ,ולא יתן שרק

?

העיראקים והסורים ואחרים ידברו עם  [ F . O .משרד החצן הבריטי ]  . . .ששון הוסיף ,
שאם יהיה תיאום  -ניתן אנחנו מכה חדשה  ,המלך יבוא לעזור לחלק הערכי  -ואז
נעזור לו

בכסף . . .

נקודת התורפה בתכניתו היתה חולשת התמיכה במלך בקרב ערביי הארץ

והיסוסיו לפעול בתוכם .

סתי סיפר  ,שמזה שבועיים לא באה משלחת מן הארץ לעמאן  ,ושמעוני ציין כי ' המלך לא עשה
כלום לרכוש האופוזיציה או לחזק

אותה ' .

72

לא רק בירושלים ובתל  -אביב תהו על כוונותיו של עבדאללה ויכולתו להגשימן  ,אלא גם
בלונדון  .בשלב זה העדיפו עדיין פקידי משרד החתן  ,שערביי ארץ  -ישראל ינהלו את מאבקם
בעצמם  ,מבלי שעבר  -הירדן או מדינות ערביות אחרות תסתבכנה בו ; דבר שעלול לגרום מבוכה
גדולה יותר לבריטניה  .הרמטכ " ל  ,מונטגומרי  ,היה משוכנע  ,כי ' בטווח הארוך לא יוכלו היהודים
לעמוד בפני הערבים ויצטרכו

לקבל את תנאיהם  .הערבים יצליחו בפעולות גרילה ' .

73

מאידך גיסא ,

ציינו אנשי משרד החצן  ,אם יצליח עבדאללה לספח לממלכתו חלק מארץ  -ישראל  ,להתגבר על
התנגדות ערביי הארץ ולהימנע מהתנגשות עם המדינות הערביות האחרות הגובלות בה  ,הרי

שיורחב התחום שבו נהנים הבריטים מזכויות  -יתר על  -פי ההסכם

שלהם עם עבר  -הירדן .

74

הם פנו

לאנשיהם במזרח  -התיכון וביקשו את הערכתם  .קירקברייד השיב  ,כי התכניות העבר  -ירדניות הן
גמישות  .אולם העריך  ,כי בתחילה ינסה המלך להשתלט על שכם וחברון  ,אחר  -כך על עזה  ,ולבסוף

על שאר חלקי ארץ  -ישראל הערבית  ,מלבד  ,אולי  ,הגליל המערבי  .תגובת הערבים  ,אליבא
דקירקברייד  ,תהיה תלויה במהירות בה יצליחו כוחותיו של המלך להשתלט על השטחים הללו ,
ובמידה בה יצליחו כנופיותיו של המופתי לחדור אליהם מסוריה קודם  -לכן  .עיראק תתמוך בעבר -

הירדן ואילו סוריה  ,ערב  -הסעודית ומצרים יתנגדו לפעולה כזאת
בדצמבר

. 1947

72

שם ,

73

תרשומת של ביליי

22

מצידה .

75

) ( Beeley

על פגישת בווין ומונטגומרי מיום

22

בדצמבר

PRO , FO 371 / 61583 , 1947

112325

144

בדצמבר

שם  504 ,ם

74

תרשומת של ביליי מיום

75

 , FO 371ראה גם תרשומות של
.
מכתב קירקברייד למשרד החקן מיום  23בדצמבר  , 1947שם / 61583112229 ,

ביליי ובאראוס
החרן מיום

2

מ 24 - 23 -

בינואר

22

בדצמבר

, 1947

, 1947

141 / 1146 1948

 371 / 68364כנץ

שם  12132 minuNS ,ע  ,ומברקו של השגריר בקהיר  ,קמפבל  ,למשרד

. FO

לסיכום התגובות שנתקבלו מן הנציגים הדיפלומטיים במזרח -

התיכון בשאלת סיכויי עבדאללה להגשים את תכניתו ויחסן של המדינות הערביות האחרות לכך  ,ראה תרשומת
של ביליי מיום

6

בינואר

101 , 1948

מ

FO 371 / 68364

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

עמדתו ותכניותיו של עבדאללה הוסיפו לשמש מקור לאי  -ודאות והתלבטויות בכל הערכת -

מצב והתייעצות של מקבלי ההחלטות המדיניות והצבאיות ביישוב  .בימים הראשונים של

1948

נראה היה  ,כי המלך הולך ונחלש בהתנגדותו ללחצים המופעלים עליו לשתף פעולה עם שאר
מדינות הליגה הערבית  .מדי  -פעם הגיעו ידיעות על כך  ,שעמדתו השתנתה וכי הוא עלול לקחת
חלק בפלישה לתחום המדינה היהודית כדי לאלץ את היהודים להסכים לתכנית

הקאנטוניזאציה .

בתחילת ינואר דיווח אפשטיין מארצות  -הברית  ,כאילו אמר המלך שהוא מתנגד למדינה יהודית

והלגיון עלול לכבוש את הארץ כולה  ,ולאחר  -מכן תוקם בה

פדראציה .

76

ב1 -

בינואר כינס בן -

גוריון את צמרת הפיקוד הצבאי יחד עם בכירי המזרחנים כדי להעריך את המצב ולגבש דרכי -
תגובה לפעילות הצבאית הערבית  .הערכת עמדתו של עבדאללה תפסה בדיון מקום מרכזי  .לפי

הרישום של בן  -גוריון ביומנו  ,העריך ששף כי ייתכן שעבדאללה אמנם החליט להצטרף
לקואליציה הערבית

:

 . . .ולשאלת המלך  -בדמן האחרון יש ידיעות אחדות שעלולות לשנות דעתנו על
המלך  .מקודם היו ידיעות על סכסוכים בין

מדינות ערב ובין עבר  -הירדן . . .

עכשיו באה

ידיעה  -שהלגיון יוסיף לפעול בשם הליגה  ,והמלך ישאיל אותו לליגה כשם שהשאיל
אותו

לאנגלים . . .

אומרים שקלייטון עסק בהשאלת הלגיון לליגה  ,ואנגליה השיגה את

שלה  -בלי הוצאת כסף ובלי אחריות  .אומרים יפעל הלגיון  ,והארצות השכנות ישלחו

כוח סמלי  .יתכן שבידיערת אלו יש

אמת  .לפי הידיעות יתפוס הלגיון כל ארץ  -ישראל . . .

ויביא היהודים לדיון עם הליגה על תנאי הליגה  :אוטונומיה ליישוב  ,שלטון אחד בארץ ,

ארץ  -ישראל בתוך הליגה ( תוכנית מוריסון מבוצעת

שאמר [ עבדאללה ] בפגישה בנהריים

[ ב  17 -בנובמבר ] :

הערבי  .מה דעתכם על רפובליקה קטנה
נוצר בזמן

על  -ידי ערבים ) .

?'

וששון נזכר במה

' חלוקה שלא תבייש אותי בעולם

זה מוכיח שהרעיון הזה שוכן בלב המלך  ,ולא

האחרון . . .

מאידך גיסא נשקלו דיווחיו של ד " ר סחי  ,כאילו המלך נאמן להבטחותיו לסוכנות  ,על  -אף

השמועות והידיעות בעיתונות ; וששון
המלך  -או החדשה -

נכונה ' .

סיכם . . . ' :

לא ברור  ,אפוא  ,אם האוריינטאציה הקודמת של

77

בתקופה זו שררה מבוכה באשר לקו שבו יש לנקוט כלפי ערביי הארץ  -האם להגיב בתקיפות

או לנסות להרגיע את הרוחות  .היה לכן משקל מיוחד להערכת כוונותיו של עבדאללה ולהחלטה
אם יש להוסיף לראות בו שותף אפשרי לחלוקת הארץ  ,או שמא יש להתפכח מן האשליה

הדיפלומטית ולהסיק מכך את המסקנות הצבאיות המתחייבות .

חששם של ששון וחבריו

המזרחנים  ,כי המלך משתלב במגמתו של קלייטון להשליט בארץ את תכנית מוריסון  ,הלך

וגבר .

יחד עם שרתוק  ,שחזר לזמן  -מה לארץ מן המערכה המדינית באו " ם ובארצות  -הברית  ,התלבטו
בשאלה  ,מה ניתן להציע למלך על  -מנת שיקיים את ההסכם עם הסוכנות וידחה את הלחצים
המופעלים

עליו .

מלונדון הגיע מידע  ,לפיו המלך עדיין מהסס לשתף פעולה עם הליגה הערבית ,

78

145
76

מכתב א ' אפשטתן לגולדה מאירסון מיום

1

בינואר

, 1948

מדכ " ג  ,א  .צ  , 1542 .וראה גם יומן בן  -גוריון ,

3

בינואר

. 1948
77

יומן בן  -גוריון ,

78

מכתב ע ' דנך לששון מיום

וד ' הורוב"ן .

1

בינואר . 1948
4

בינואר

, 1948

אצ " מ  5 25 / 4065 ,על התייעצות בעניין זה בה השתחפו גם שרתוק

יואב עבר

ואילו המופתי מקווה לפתור את בעיית ארץ  -ישראל בעצמו  ,בסיוע ' האחים המוסלמים ' .

79

לאור כל

זאת נראה היה חיוני להיפגש בהקדם עם עבדאללה  ,ללמוד מפיו על מגמותיו  ,להבהיר לו כי
היהודים אינם נרתעים מפני הלחץ ואינם מתכוונים לוותר  ,ולנסות להשפיע עליו בטרם יהיה

מאוחר מדי  .ואכן ששון ביקש  ,באמצעות עומאר דג ' אני  ,להיפגש עם המלך  .יחד עם זאת הודיע לו ,
כי מנוי וגמור עם היהודים להקים את מדינתם העצמאית  ,בהתאם להחלטת או " ם  ,והציע למלך
שיתוף  -פעולה מדיני וסיוע כספי  .בסוף מכתבו כתב

:

לבסוף רוצה אני להודיעכם כי ' אחי הגדול '

ונידונו עמו

[ שרתוק ]

ביקר בארץ  -ישראל לאחרונה ,

:

א)

ההסכם שבינינו והדרך להגשמתו המהירה .
חיזוק מעמדכם הבינלאומי וסיכוייו .

ג)

הענקת אשראי בינלאומי לכם והדרכים המובילות

ד)

שיפור היחסים ביניכם ובין האמריקנים והרוסים  ,והדרכים המובילות

ה)

התערבותכם בחלק הערבי של ארץ  -ישראל וכיבושו  ,ללא מחאת מועצת  -הביטחון .

ב)

לזה .
לכך .

כל הדברים האלה הם בעלי חשיבות גדולה  ,המחייכת דיון עמכם כאופן ישיר או דרך
מתווך במהירות

האפשרית .

89

דג ' אני נפגש פעמיים עם עבדאללה ומיהר לשוב לירושלים  ,לספר לששון על הלחצים הכבדים
בהם נתון המלך  .הוא ביקש בשמו של עבדאללה סיוע יהודי למאמציו להשיג הכרה אמריקנית
במדינתו ודרש תיקונים בגבולות החלוקה  ,כתנאי להמשך קיום ההסכם מצידו  .עם זאת  ,נמנע
מלהשיב בכתב על פנייתו של ששון  .י 8להערכתו של ששון  ,זו היתה עמדתו האמיתית של
עבדאללה  ,וכך גם דיווח

לבן  -גוריון .

82

מן המקורות הבריטיים מתברר אמנם  ,כי עבדאללה עדיין חשש באותו זמן להשתלט על חלקה

הערבי של ארץ  -ישראל בלבד  .יועצו  ,קירקברייד  ,ציין כי מצב הבטחון הפנימי בחלק זה של הארץ
פרוע כל  -כך  ,עד שברור לעבדאללה כי כוחותיו הצבאיים יספיקו כדי להשליט בו סדר  ,אך לא יותר

מזה ' .

8

יחד עם זאת אמר עבדאללה לקירקברייד כעבור שבוע  ,כי לא יוכל להסכים לכך שהמדינה

היהודית תקבל מוצא למפרץ  -עקבה ותפריד בין עבר  -הירדן למצרים  .היה זה רמז ברור לכך ,

החלוקה .

שבדעתו לתבוע תיקונים בגבולות

84

קריאות לעזרה והתערבות שקיבל מארץ  -ישראל

בעקבות פעולות הגמול הראשונות של ה ' הגנה '  ,הביאו אותו לתקוף את קירקברייד בגין התנהגות

79

מברק אוריאל ( הייט

[ הד ] )

לשרתוק

מיום  4בינואר  , 1948מדב " ג  ,א  .צ .

ד ' גאני  ,נציגו של עבדאללה  ,מתחילת ינואר

' היתום '
עבדאללה

( ' חבמקז ( ) ' )

80

, 1542

371 / 68364 8 306 , 1948

וראה תרשומת על שיחה עם עומאר

נ) ו

 . PRO ,דג ' אני הוא ככל הנראה

הנזכר במברקו הנ " ל של הייט  ,כמי שעומד להגיע לארץ  -ישראל בנסיון להסדיר פגישה בין

ושרתוק .

מכתבו של ששון לעבדאללה מיום

11

בינואר

, 1948

אצ " מ  . 8 25 / 9038 ,דג ' אני עבר אותו זמן בירושלים  ,בדרכו

מלונדון לעמאז  -כאן הוא נפגש גם עם נציג מחלקת המדינה האמריקנית  ,וראה על  -כך דין  -וחשבון מודיעיני

שנתקבל במחלקה המדינית ( לא חתום  ,אך מקורו ככל הנראה בארצות  -הברית ) מיום

ע)  *1ן

12

825 / 4001
(8

מכתב ששון לשרתוק  ,מיום

13

כינואר  , 1948תעודות המדינה  ,מס '

 , 105עמ '

. 157 - 156

82

יומן בן  -גוריון ,

83

מכתב קירקברייד לסרג ' נט מיום

84

מכתב קירקברייד למשרד החצן מיום  12בינואר  , 1948שם 371 / 68365 1 548 ,

19

בינואר . 1948
5

בינואר 2 2090 , 1948

PRO , FO 371 / 68367

כזו

בינואר

, 1948

שם

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

הצבא הבריטי והשלטון בארץ
יותר עם חלוף הזמן ' .

;

( ) 1948 - ~ 946

והאחרון דיווח  ,כי הוא ' מצפה לסצינות מסוג זה לעתים קרובות

85

ששון העריך  ,כי עבדאללה מהסס לקבוע עמדה סופית  ,כל עוד לא התבררו לו כוונותיה של
בריטניה לגבי ארץ  -ישראל  .כשם שבארץ עדיין תהו אם אמנם מתכוונת בריטניה לפנות את צבאה
מן הארץ וחשדו שהבריטים זוממים להסתלק בתירוץ כלשהו מן הפינוי או לשוב לארץ בדלת
האחורית  ,כך גם מצא עצמו עבדאללה שרוי בערפל בכל הנוגע לכוונותיהם של הבריטים
וציפיותיהם ממנו  .באמצעות דג ' אני הוא מסר לסוכנות על תקוותו להבהרת הדברים בשיחות על

תיקונים בהסכם הבריטי  -עבר  -ירדני  ,שעמדו להיפתח בלונדון בסוף ינואר

; 1948

ובינתיים שב

והבטיח  ,כי בשום נסיבות שהן לא ירשה ללגיון לתקוף את היהודים  .המלך חזר והסביר  ,כי הוא
מתכוון לכבוש את החלק הערבי של הארץ בלבד  ,ואז יגיע להסכם שיאפשר לו להופיע בפני

העולם הערבי כערבי  -לאומי  .שוב הדגיש את הצורך בתיקוני  -גבול והבטיח להתנגד בכל כוחו
להקמת ממשלה או מינהל ערבי בארץ  -ישראל  ,שבראשו יעמדו

החוסיינים .

86

בסוף ינואר שוב

הופיע בירושלים שליחו של המלך ובפיו השלמות לתשובת עבדאללה על פנייתו של ששון
מתחילת החודש  .בתגובה על טענות הסוכנות כנגד מחדליו של המלך כגיוס אוהדים מקרב ערביי
הארץ  ,סיפר השליח על ביקורי נכבדים מהר  -חברון ומן הנגב בעמאן

;

הוא הוסיף  ,כי עבדאללה

יחליט על צעדיו רק לאחר סיום הדיונים בלונדון על ההסכם החדש שלו עם הבריטים  .יחד עם זאתי
אמר  ' :הוא [ המלך ] מבקש את שרתוק ללחוץ למען משלוח כוח בינלאומי [ לארץ ] בהקדם  ,ולמען
החשת בואה של ועדת האו " ם  .יצירת עובדות כאלה עשוייה לסכל את מזימות המופתי ולהפתיע
את

מדינות  -ערב . . .

חזר וביקש כי נביע אמון מלא בו  ,כי נגדיל את תמיכתנו הכספית ונביא

בחשבון אפשרויות של תיקון

גבולות . ' . . .

87

מול הידיעות המעודדות על כוונותיו של עבדאללה ניצבו יותר ויותר עובדות בשטח שסתרו
אותן  ,או לפחות העמידו בספק את יכולתו של המלך לממש אותן  ,ואפילו לשלוט בשטחו

שלו .

למעורבותן של יחידות הלגיון בארץ בהתנגשויות עם כוחות יהודיים נוספו ידיעות על מעברן של

יחידות צבא  -ההצלה דרך שטח עבר  -הירדן וחדירתן לארץ דרך גשר  -דמיה ומעברות  -הירדן .
חדירה זו הביאה את הבריטים להתפכחות מן האשליה  ,כאילו ניתן יהיה לשכנע את מדינות ערב
לדחות את התערבותן עד לגמר תהליך הפינוי  .ברור היה להם  ,כי קשה יהיה להימנע מהתנגשויות
בין הצבא לכנופיות  ,אם אמנם יהיה ברצונם להפגין מידה כלשהי  ,ולו מעטה  ,של אחריות לקיום

החוק והסדר בארץ  .קירקברייד הצביע על השפעתן של ידיעות על כשלונות  ,מפלות ואבדות של
ערביי ארץ  -ישראל בעמאן ; ידיעות אלה גורמות לכעס על הבריטים ומגבירות את הנכונות לצאת
לעזרתם ולסייע להם בכסף ובנשק .

ב 20 -

88

בינואר התייצבו כמה מאות מתנדבים מסוריה בגבול

עבר  -הירדן ותבעו רשות מעבר לארץ  -ישראל  .עבדאללה ראה בכך קשר סורי המכוון לסכסך בינו
ובין הבריטים  ,אולם העדיף בכל זאת להסתכסך עם ידידיו אלה מאשר להיות מוקע כבוגד
בעיתונות הערבית ,

ונתן את הרשות המבוקשת .

קירקברייד למשרד החין מיום

89

בינואר

גם בהצעותיו לשרתוק ( באמצעות ששון ) להוקיע

,

שם  ,שם 1 598

85

מכתב

86

מכתב ששון לשרתוק מיום  19בינואר  , 1948תעודות המדינה  ,מס '  , 115עמ '

87

מכתב ששון לגולדה מאירסון מיום

13

27

בינואר

, 1948

, 1948

שם  ,מס '  , 144עמ '

. 186

. 247 - 246

88

מכתב קירקברייד למשרד החרן מיום

15

בינואר

PRO , FO 371 / 68365 , 1948

89

מכתב קירקברייד למשרד החין מיום

21

בינואר

שם  ,שם 1 941 ,

, 1948

ן14ן

מפקד

הלגיון

הערבי ,

גלאב  ,עם המלך
עבדאללד

באו " ם

ובארצות  -הברית את החדירה לא היה כדי להפיג את החשדנות שהתעוררה בעקבות

אירועים

כאלה .

למעשה הוסיף המלך להתנדנד בין לחציהן של מדינות הליגה הערבית והמשלחות של ערבים

מארץ  -ישראל ובין הסוכנות ולהתלבט בשאלה  ,בעזרת מי יגדלו סיכוייו להגשים את תכניתו
ולהשתלט על החלק הערבי של ארץ  -ישראל  .מעל לכול  ,ביקש לשמוע מן הבריטים התייחסות
ברורה לתכניותיו וקיווה שיתמכו בהן  ,ואולי אף ינחו אותו במבוך יחסיו עם הגורמים

השונים .

בסוף ינואר הגיעה ללונדון המשלחת העבר  -ירדנית  ,ובראשה ראש הממשלה החדש תופיק פחה

אבו אל  -הודא  .היתה זו הזדמנות לתהות על עמדת הבריטים כלפי כיבוש עבר  -ירדני של האזורים

הערביים  .הנושא הארץ  -ישראלי לא עלה בדיונים הרשמיים  ,אך תופיק פחה ביקש להיפגש לשיחה
בארבע עיניים עם בווין  ,פגישה שעצם קיומה יוסתר מעיני שאר חברי המשלחת  ,לרבות שר החקן .
הבקשה נראתה מוזרה  ,אך פירי  -גורדון  -איש הצירות הבריטית בעמאן שנלווה למשלחת -

הסביר  ,כי '  . . .הוא עשה צעד זה על  -פי הוראות ישירות של המלך עבדאללה  ,וסביר להניח כי הוא
עומד להציע קו  -פעולה המביא בסופו של דבר לידי הבנה עם

היהודים . . .

העובדה שיש צורך

להסתיר משר  -החטן את דבר קיומה של הפגישה  ,מצביעה על  -כך שהצעותיו של תופיק פתה
כופרות בעיקר כמו אלו של

קודמיו ' .

90

בינתיים יכלו הבריטים ללמוד על כוונותיו של עבדאללה ותכניותיו הצבאיות מן הבריגאדיר
גלאב  ,שנלווה אף הוא למשלחת  .גלאב העריך  ,שאין זה סביר כי המלך יורה לצבאו לחצות את

 -שבע  ,חברון  ,רמאללה  ,שכם וג ' נין  ,עם כוחות  -חלוץ

148

גבול המדינה היהודית  .יעדי הלגיון יהיו באר
בטול  -כרם ומדרום ללוד  .כיוון שהמלך אינו רוצה להתנגש עם היהודים  ,לא ינסה להשתלט על
עזה  .ירושלים לא תיפגע  .בכך  ,אמר  ,יספק המלך את שאיפות ההתפשטות שלו ותכנית ' סוריה
90

מכתב

פירי  -גורדון לבאראוס מיום

28

בינואר

 , 1948שם FO 371 / 68366 2 1730 ,

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

הגדולה ' תחדל להעסיקו  .י 9לקראת הפגישה עם תופיק פחה העריכו פקידי משרד החקן  ,כי הוא

עומד להציג בה קו  -פעולה שיוביל בהמשך להסכם עם היהודים ; דהיינו  ,השתלטות על תחומי
המדינה הערבית בארץ  -ישראל  ,שהאו " ם אולי יסכים לה  ,אך היא עלולה לסכן את מעמדו של

עבדאללה בגלל התגובות החריפות הצפויות מצד הליגה הערבית  .פקידי משרד החוץ הציעו
לבווין להזהיר את ראש הממשלה העבר  -ירדני  ,כי הסתבכותה של עבר  -הירדן בפעולות  -איבה עם
היהודים תביא להפעלת לחץ בינלאומי כבד על בריטניה להפסיק את תמיכתה הכספית בעבר -
הירדן ולהחזיר את קציני הלגיון

הבריטים .

92

תופיק פחה הסביר לבווין  ,כי בכוונת עבדאללה

להשתלט על החלק הערבי מבלי להמתין לאישור מוקדם של האו " ם ; הוא טען  ,כי הדבר רק יסייע

להגשמת החלטת הארגון  ,תהא אשר תהא  .ערביי ארץ  -ישראל אינם מסוגלים להקים ממשלה
משלהם  ,ואילו עבר  -הירדן תוכל להבטיח את היציבות בחבל  -ארץ זה  .בתשובה לשאלתו של בווין
הבטיח  ,כי הלגיון לא ייכנס לאזורים היהודיים  ,אלא אם כן יפלשו היהודים לאזורים

ערביים .

תופיק הודיע  ,כי אינו מבקש תשובה מיידית  ,ובווין רק הבטיח לעיין בהצהרותיו מבלי להביע

עמדה כלשהי .

93

בשיחה עם פקידיו  ,מייד לאחר הפגישה  ,ציין בווין את הקושי העיקרי הנעלו

בתכניתו של עבדאללה  -לצד יתרונות רבים שמצא בה  -והוא התסבוכת שתיגרם לבריטניה
ביחסיה עם

ערב  -הסעודית .

פקידי משרד החוץ הבריטי הסכימו  ,כי הפתרון העבר  -ירדני הוא מבחינות רבות הטוב ביותר ,
אך קשה יהיה לבריטים לומר זאת עתה בגלוי  .זאת  ,הן משום שלפי החלטת האו " ם המדינה

הערבית בארץ  -ישראל אמורה להיות עצמאית והן מפני שתכניותיו של עבדאללה מעוררות
התנגדות בשאר ארצות ערב  ,התנגדות שתופנה כלפי בריטניה אם זו תתמוך בהן  .התכנית תתקבל
ודאי על דעתו של המימשל האמריקני משום שהיא טומנת בחובה סיכויים גדולים שמדינה יהודית

אכן תקום  .הפקידים הבריטים קיוו  ,שאחת התוצאות מהגשמת תכניתו של עבדאללה תהיה אולי
פתיחת מסדרון לרוחב הנגב עד לעזה

...

;

אך הם ציפו להתנגדות יהודית חזקה

:

יהיו לכך יתרונות אסטראטגיים עצומים עבורנו  ,הן בניתוק המדינה היהודית -

ובדרך זו ההשפעה הקומוניסטית  -מן הים האדום  ,והן בהרחבתו עד לים התיכון של
אזור שבו השפעתנו הצבאית והמדינית היא

דומינאנטית . . .

יהיה כמובן קשה לאין

שיעור להשיג הסכמה יהודית לצעד כזה מאשר לכיבוש החלק הערכי על  -פי החלטת

או " ם על  -ידי הלגיון הערבי  ,כיבוש שאותו יקדמו ודאי היהודים בברכה . . .
אולם דאגתם העיקרית היתה ונשארה בשלב זה כיצד לרצות את איבן  -סעוד  ,כך שיוכל להשלים עם

התפשטות ממשלתו של יריבו  ,עבדאללה  .בהקשר זה העלו רעיון ליצור מסדרון מעקבה לעזה ,
שיהיה בשליטה משותפת

סעודית  -ירדנית .

94

מן התעודות הבריטיות  ,שלא כולן פתוחות עדיין לעיון  ,נראה כי מתחילת פברואר  ,בעקבות
91

תרשומת של שיחה בין ראש המודיעין הצבאי הבריטי ובריגאדיר גלאב מיום  30בינואר 948נ  ,שם ,
FO 371 / 68369

92

תקציר ( חתום על  -ידי

רייס )

שהוכן לבווין לקראת פגישתו עם תופיק פחה מיום

 6כפברואר  , 1948שם ,

FO 371 / 68367 11 1980
93

תרשומת של בווין על שיחתו עם תופיק פחה מיום  7בפברואר  , 1948שם FO 371 / 68366 11 1916 ,

94

תרשומת של באראוס  ,מיום  9כפברואר  , 1948שם  , FO 371 / 68368 12696 , minutes ,וראה גם תרשומת של
באס  ,מיום  13בפברואר  , 1948שם 8 2299 , minutes ,

קן *4ו

יואב גלבר

הדיונים בלונדון עם המשלחת העבר  -ירדנית  ,נטה משרד החוץ לאמץ את הרעיון להשליט את

עבדאללה על הלקה הערבי של ארץ  -ישראל  .יחד עם זאת  ,ספק רב אם היה הסכם של ממש -
בכתב או בעל  -פה  -בין בריטניה לעבר  -הירדן בעניין זה  .הבריטים ' הקריבו ' לטובת עבדאללה

את ערביי ארץ  -ישראל ואת נאמנותם  -שלהם להחלטת החלוקה  ,מתוך הנחה שהיהודים ישלימו
ברצון עם השתלטות כזאת  ,וכן גם האמריקנים והאו " ם  .לכן היפנו את עיקר מאמציהם למציאת

דרכים שתבאנה את המדינות הערביות האחרות  -או לפחות חלקן  -להשלים

איתה .

קבלת התכנית  ,לפיה יכבוש עבדאללה את שטח המדינה הערבית בארץ  -ישראל  ,נכרכה מעתה
במחשבה על ניתוקו של הנגב מן המדינה היהודית  ,במגמה לחזק את מעמדה של בריטניה במזרח -
התיכון מבחינה צבאית ( בסיס בעבר  -הירדן עם מוצא לים  -התיכון ) ומדינית ( השלמה סעודית עם

התפשטות עבר  -הירדן במהיר שלטון משותף על הנגב

;

השלמה שתקל גם על מדינות ערביות

אחרות לעכל את העובדה שתיקבע  ,ולא תפנה את כעסן אל

בריטניה ) .

התכנית שנולדה אצל

הנציגים הבריטים בעמאן כפתרון אפשרי לשאלת ארץ  -ישראל  ,קיבלה תפנית חדשה עם אימוצה
על  -ידי משרד החצן  .מעתה ואילך יתמיד משרד החוץ בלחצו להוציא את הנגב מתחומי המדינה
היהודית  ,אם באופן ישיר ואם דרך המתווכים מטעם האו " ם

;

וזאת מתוך מערכת שיקולים

אימפריאלית  ,שנועדה למנוע פגיעה במעמדה של בריטניה בעולם הערבי כתוצאה מהשתלטות

עבר  -הירדן על שטתי המדינה הערכית

כארץ  -ישראל .

הנציגים הבריטים במזרח  -התיכון נתבקשו לחוות את דעתם על התכנית העבר  -ירדנית  .מערב -

הסעודית נתקבלה חוות  -דעת  ,שהצביעה על הקושי לשכנע את איבן  -סעוד להסכים לפתרון מעין

זה  .קירקברייד  ,מעמאן  ,הבהיר עוד יותר את הכוונות העבר  -ירדניות

:

הן המלך והן תופיק פחה נחושים  -כך אני מאמין  -בדעתם לכבוש שטת ערבי גדול

ככל שיוכלו בארץ  -ישראל מייד עם סיומו של המנדט  .כלפי חרן הם אומרים לערבים
שהם ינסו לכבוש את ארץ  -ישראל כולה  ,אך הדברים נאמרים כדי להתחמק מן ההאשמה
כי הם מגשימים את ההלוקה  .שניהם מכירים בחוסר היכולת  ,באמצעים העומדים
לרשותם  ,להשיג יותר מאשר כיבוש האזורים הערביים  ,והמלך במיוחד חרד למנוע כל
התנגשות עם סמכות

בינלאומית .

קירקברייד הוסיף מירע חדש על כוונותיו של עבדאללה ביחס לירושלים

..

:

 .לאחרונה דיבר עבדאללה במעורפל על כך שקיבל על עצמו את החובה לשמור על

המקומות הקדושים
ברצינות

יתירה . . .

בירושלים . . .

עד שיימצא הסדר אחר  ,אך אין להתייחס לרעיונו זה

שכן כוחו של הלגיון הערבי אינו מספיק למשימה כזו בנוסף

למשימותיו האחרות כאזורים הערביים  ,ואני בטוח

שנגלאב ? ]

לא

ייקח זאת על עצמו .

לא אנסה לחזות את מהלך האירועים כאשר יתחיל המבצע  ,שכן ישנם גורמים רבים
בלתי  -ניתנים לחיזוי  .הפתגם בדבר הצלחת ההצלחה ישים מאוד בעולם הערבי וללא

ספק יימצאו יסודות רבים בארץ  -ישראל שיקדמו בברכה כל כוח ערבי סדיר שיביא אתו

ונ
~

יציבות

1

וביטחון .

הוא הציע  ,שכוחות עיראקים סדירים ייכנסו לארץ  -ישראל יחד עם הלגיון ויקלו בכך על המתנדבים
העיראקים בצבא  -ההצלה לעבור
95

לצידו .

מכתב קירקברייד למשרד החוץ מיום

13

95

בלונדון ובשגרירות הבריטית בג ' דה לא התלהבו מן

בפברואר

, 1948

שם FO 371 / 68367 1 2163 ,

משא  -ומתן בין הסוכנות היהר -ית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

הרעיון  .צעד כזה לא רק שלא ירגיע את איבן  -סעוד  ,אלא קרוב לוודאי שיגביר את התנגדותו  .נוסף
לכך לא ניתן יהיה להבטיח  ,שהעיראקים יעצרו בגבול האזור הערבי ויימנעו מתקיפת

היהודים .

96

מאידך גיסא התרשמו הבריטים משיחות עם נציגים יהודים  ,כי גבול החלוקה לא ימנע פעולות
צבאיות להגנת היישובים שבתחום

הערבי .

97

התפנית בעמדה הבריטית בתחילת פברואר עדיין לא נקלטה בצד היהודי  .זסלני נשלח ללונדון
כדי להעריך מקרוב את כוונותיהם ותכניותיהם של הבריטים  ,בהם חשד מלכתחילה שאינם
מתכוונים למלא אחר החלטת האו " ם  .הוא דיווח באמצע פברואר  ,כאילו מקווים הבריטים לוכוח

בתמיכת הליגה הערבית וארצות  -הברית בתכנית שתרחיק את המופתי ועבדאללה גם יחד מן
ההסדר

הארץ  -ישראלי ותבסס ארחו על הליגה ועל מוסה עלמי .

98

ששון ( בארץ ) העריך  ,כי '  . . .אין

להניח שאנגליה או סוריה או עבדאללה כבר קבעו את דרכם סופית  .יש כל מיני נסיונות  -ברית
עם כל מדינה  ,ברית עם הליגה כולה  ,לא ברית  -אלא הכרזה  ,ושום דבר טרם נסתיים  ,וכל אחד

אפשרוירת . ' . . .

בוחן רבודק כל מיני

99

עם שובו לארץ דיווח זסלני בפסקנות  ,כי ' תכנית פיתרון

עבדאללה ירדה בינתיים מעל הפרק  .היה קיים אמנם לחץ חזק על הקאבינט להצעה  ,גם מצד

הצבא  ,אך קלייטון היה ממתנגדיה החריפים . . .
סוריה  ,עיראק וערב  -הסעודית  ,ואין בה עוד מקום

תכניתו החדשה של קלייטון היא להישען על

לעבדאללה ' .

00ן

זסלני טעה  ,אם משום שייחס

לקלייטון תפקיד נכבד הרבה יותר מכפי שהיה לו באמת בעיצוב המדיניות המזרח  -תיכונית של

בריטניה באותה תקופה  ,ואם משום שהולך שולל על  -ידי הפקידים הבריטים איתם נפגש בלונדון .
מכל מקום  ,הוא דבק באמונתו  ,כי הבריטים מתכוונים להכשיל את החלוקה ומטרתם להביא
להשלטת פתרון בנוסח תכנית מוריסון  .אמונתו זו הוסיפה שלוט בהערכות הש " י גם בשבועות

הבאים .

ן0ן

בינתיים נוצר נתק ממושך בקשרים עם עבדאללה  ,ופגישות שנקבעו לא יצאו לפועל .

02ן

לעומת זאת  ,נודע על התקרבות בין המלך לליגה  ,על מעברו של קאוקג ' י לארץ דרך עבר  -הירדן
ועל שליחת נציג עבר  -ירדני לוועדה הצבאית של הליגה  .ששון נואש מעבדאללה והחל לחפש

דרכים למגעים עם גורמים ערביים אחרים  ,מגעים שנותקו למעשה מאד פרתן הקרבות  .הוא אף

העלה תכנית חדשה  ,שהשלימה עם הקמתה של מדינה ערבית עצמאית בארץ  -ישראל  ,ושירטט
קווים למערכת  -יחסים עתידה בינה ובין המדינה היהודית  .מזרחנים אחרים הסתייגו מנטישת הקו
המסתמך על עבדאללה וטענו  ,כי ייאושו של ששון מן המלך מוקדם
 . . .מכל התכנית נודף

מעבדאללה .

אינני בטוח אם גישה זו

נכונה .

המיוחדת והצטרף לחלוטין לאויבינו -

96

מדי :

ריח של שינוי האוריינטאציה הערבית שלנו  ,של ייאוש
הסברה שעבדאללה ויתר על עמדתו

סברה הנרמזת גם בביולטיני ההסברה

תרשומת של באראוס מיום נ 2בפברואר תל  ,שם  8 2564 , minutes ,וראה גם מברק השגריר בג ' דה
לקירקברייד מיום

11

במארס  , 1948שם  816 / 117 ,לנע  .לסיכום התגובות לרעיון הפלישה המשותפת של הלגיון

והצבא העיראקי  ,ראה תזכירו של בלפור מיום

של ביליי בעקבות שיחה עם זסלני מיום

97

תרשומת

98

מכתב זסלני לשרתוק  ,מיום  15בפברואר

22
16

במארס  , 1948שם FO 371 / 68369 8 3366 , minutes ,
בפברואר

 , 1948תעודות המדינה  ,מס '

99

יומן בן  -גוריון ,

100

דין  -וחשבון של זסלני על רשמיו מביקורו בלונדון מיום

16

, 205

עמ '

. 350 - 349

בפברואר . 1948

101

ראה סקירת ' טנא ' מס '

102

יומן בן  -גוריון ,

7

, 1948

שם ,

17 ) ( 371 / 68367 1 2163 , minutes

: 1

במארס

7

כמארס  , 1948אצ " מ 8 25 / 7706 ,

ההכשלה הבריטית של תכננת החלוקה ,

948נ .

6

באפריל

, 1948

שם 8 25 / 9671 ,

151

יואב גלבר

האחרונים -

אינה נראית לי מבוססת . . .

אם ניתק הקשר בינינו ובין מאיר ( עבדאללה ) ,

הרי זו אשמתנו ( תקוותי שעוד נוכל לתקן  ,שלא תהיה זו אשמה היסטורית שאין לה
כפרה ) 03 .י

ששון עצמו ביקש אז לצאת לאירופה ולנהל את הדיפלומטיה הערבית משם  .העניין נדון בישיבת
סגל המחלקה המדינית בסוף מארס וסוכם בחיוב  ,אלא שלאחר הסיכום הציגה גולדה מאירסון את
השאלה

:

' אם עומדת שאלת נסיעת עזרא [ דנין ] וששון מהארץ  ,האם אפשר להניח שכל העבודה

שהשקענו במאיר הלכה

לאיבוד ? '

דנין השיב  ,כי אין הדבר מותנה  ,וזאב שרף טען  ,כי ' שום

תיאוריה אינה יכולה להצדיק את ביטול הקשר עם מאיר  .יש לעשות הכול בכדי לקיימו '  .גולדה
מאירסון הטילה אפוא וטו על נסיעתו של יהושע פלמון יחד עם ששון וסיכמה  ,כי ' ג ' וש נחרן פה
למקרה שנצליח לחדש את הקשר עם

מאיר ' .

04י

לקראת המלישה  -נסיונות להצלת ההסכם
על רקע התעצמות הקרבות עם כרתות צבא  -ההצלה בסוף מארס ותחילת אפריל  ,הסתלקותה של
ארצות  -הברית מתמיכה בחלוקה והעלאת תכנית משטר הנאמנות באו " ם כחלופה לה  -עלתה

מחדש שאלת היחסים עם עבר  -הירדן והאפשרות לבוא עמה לכלל הבנה  ,שאולי תוכל להבטיח את
החלוקה ולמנוע את הטלת מישטר הנאמנות  .ששון הוסיף לדבוק בהערכתו  ,כי סוריה היא עתה
המשענה העיקרית של המדיניות הבריטית

במזרח  -התיכון .

05ן

בחשיבותו של עבדאללה הוא נטה

להמעיט :

ביקש עבדאללה אז שינוי הגבולות  ,ואמרו לו שאין אנו מוותרים והדיון נדחה  .היהודים

אמרו לו שאם יצרף את החלק הערבי לעבר  -הירדן יביטו על זה בעין יפה  .אין כיום כמעט
קשר עמו  .אך על כל פנים כדאי להמשיך לדון עמו  ,אם כי אין לבנות על כך  .אין

עבדאללה מכריע  ,הוא רק משפיע . . .
ששון לא ידע על החלטת הבריטים לפנות את הלגיון מן הארץ עד

ל 15 -

במאי  .להערכתו  ,כוונו כבר

עתה תנועות הלגיון בארץ  -ישראל על  -ידי האנגלים  ,כדי להבטיח את האינטרסים שלהם בארץ
לאחר הפינוי  ' :עבדאללה עם צבאו הולך ומתרכז בכמה מקומות  ,שהוא רוצה אחר  -כך לשים את
ידו עליהם  ,והם אלה שהאנגלים מעוניינים בהם
גולדה
ן

מאירסון 1947 ,

כרגע  . . .חיפה  -עבר  -הירדן .

ירושלים  -עבר  -הירדן  .לא מן הנמנע שבסופו של עניין ירושלים תיפול בידי

ביקש משרד החוץ מהנציגות בעמאן להעביר בדחיפות הערכה מעודכנת
מתכוון לשלוח את הלגיון לארץ לאחר
103

 52ו

עבר  -הירדן ' .

06ן

האם המלך עדיין

במאי  ,והאם הגיע לכלל הסכמה עם הליגה הערבית

תכנית ששון וחיים ברמן ( רדאי ) למדיניות כלפי מדינות ערב ,

אצ " מ ,
104

ה 15 -

:

עזה  -חברון -

13

במארס  , 1948והערות י ' שמעוני לתכנית הנ " ל ,

5 25 / 9383

פרוטוקול ישיבת סגל המחלקה המדינית בתל  -אביב מיום
למקדשים אחדים יציאתו של ששון לפארים .
כאפריל

25

במארס

אביב

, 1948

שם  . 5 25 / 426 ,למעשה התעכבה

105

מכתב ששרן לשרתוק  ,מיום

106

פרוטוקול מפגישת האגף הערבי מיום  8באפריל  , 1948שם  ,שם  ,עמ '  . 2וראה גם מברקו של ששון לשרתוק
מאותו יום  ,שם ,

שם .

13

, 1948

שם ,

5

.

.

 ,י . .יי י ,
ג6

.
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שריוניות הלגיון הערבי

על כך  ' .אנו מבינים '  ,כתבו לקירקברייד  ' ,כי ייתכן שאי  -אפשר לתת תשובות מוחלטות לשאלות
אלו  ,וכי ייתכן שהמלך עצמו עדיין לא החליט  ,אך הערכתך את ההסתברויות תהיה

רבת  -ערך ' .

קירקברייד השיב למחרת  ,כי הכוונות של שליט עבר  -הירדן ביחס לאזורים הערביים של ארץ -

ישראל לא השתנו  ,אך התכניות לביצוען עדיין נזילות  .הוא הוסיף  ,כי עבר  -הירדן מעולם לא
הסתירה מפני הליגה את כוונותיה  ,אך אין ביניהן שום הסכמה בנושא  .לעומת זאת  ,גוברים

הסימנים כי נוכחותו של צבא ערבי סדיר תקודם בברכה על  -ידי ערביי ארץ  -ישראל  ,שעייפו כבר מן
הכרחות הבלחי  -סדירים שבאו לעזרתם  .כעבור שעה נשלח מעמאן מברק נוסף  ,ומפורט יותר ,
לבאראוס במשרד החקו

:

 . . .נראה כי הרעיון הכללי הוא להציב יחידות של הלגיון הערבי בחברון  ,רמאללה ושכם

כצעד ראשון  ,ולהחליט על צעדים נוספים לאור התפתחות האירועים  .מכירים בכך
שירושלים מהווה בעיה גדולה מכדי שהלגיון יוכל לטפל בה לבדו  ,ואילו הגליל המערבי
מרוחק עם קווי  -תחבורה העוברים דרך אזור

יהודי .

קירקברייד דיווח  ,כי נכבדי עזה  ,חברון ורמאללה יקדמו את הלגיון בברכה  ,ואילו אנשי שכם
זהירים יותר בשל נוכחות צבא  -ההצלה בסביבות העיר  .הוא סקר את היחסים בין המלך וממשלתו
ובין מפקדי הכנופיות העיקריים  ,ומיעט במשקל שיש לייחס לוועדה הצבאית של הליגה

הערבית .

המלך  ,כתב  ,שוקל להזמין את המדינות הערביות לקחת חלק בכל צעד צבאי שייעשה אחרי

ה 15 -

במאי ; אך הוא צופה  ,כי למעשה תוכלנה אלו לעשות מעט מאוד  :מצרים ועיראק כבר ציינו שאינן
יכולות להקצות לכך גייסות  ,לערב  -הסעודית וללבנון אין את מי לשלוח  ,וסוריה כבר שלחה כמות
גדולה של ציוד

לצבא  -ההצלה .

את דיווחו סיכם בהערכה כי ' הכוונה הנוכחית היא להימנע

מהתנגשות עם היהודים  ,אולם נותר עדיין לראות אם הדבר יהיה
פרשת

דיר  -יאסין

ב9 -

אפשרי ' 07 .י

באפריל נראתה כמקרבת את ההכרעה ומגדילה את הסיכויים שהתנגשות

כזאת אמנם תתרחש  .לערביי ארץ  -ישראל נראה עתה הלגיון החונה בארץ כמשענת  -הצלה יחידה ,

לאחר המפלות שנחלו הכוחות הערבים הבלתי  -סדירים במחצית הראשונה של אפריל בדרך
לירושלים ובמשמר  -העמק  ,ולאחר הטבח בכפר שליד ירושלים  .הם הגבירו את הלחצים על המלך

להורות לצבאו לחוש לעזרתם  .המחלקה המדינית של הסוכנרת נזעקה לפעול למניעתה של
107

מברק משרד החרן לעמאן מיום

11

באפריל

ומכתבו לבאראוס מאותו יום FO 816 / 117 ,

; 1948

מברק קירקברייד למשרד החמן מיום

13

באפריל , 1948

153

יואב גלבר

התפתחות כזאת  ,ובאיגרת לעבדאללה  ,שנוסחה על  -ידי ששון  ,חזרה על הודעת הגינוי של
הסוכנות לפעולת אצ " ל ולח " י והביעה צער על המקרה  .התשובה שנתקבלה מראש לשכת המלך
בעמאן קבעה  ,כי הסוכנות אחראית לכל המתרחש מן הצד היהודי של המיתרס

;

' אולם בבואנו

לעיין בכאבכם למה שאירע בדק  -יאסין הרינו מעריכים את הרגשות שעוררוכם לכך  ,וסבורים כי
הסוכנות היהודית תעשה כל מה שדרוש כלפי מעשי

הזוועה . ' . . .

08ן

תשובתו המתונה של עבדאללה הותירה פתח להמשך הידברות עם הסוכנות  .בה בעת הוא דרש

מן הבריטים להתיר לו להציב יחידות של הלגיון לאבטחת הכפרים הערביים בארץ  .קירקברייד
ניסה להניאו מכך  ,בציינו שבריטניה לא תוכל להסכים לפעולה עצמאית של הלגיון בארץ כל עוד

המנדט בתוקף  ,וממילא מספר הכפרים הוא רב והפיצול רק יחליש את כוהו של הלגיון .

09ן

במצב

שנוצר עם התמוטטות צבא  -ההצלה והתפשטות הבהלה בקרב ערביי ארץ  -ישראל  ,ראה עבדאללה
הזדמנות ללחוץ על הליגה הערבית להשלים עם תכניתו  .מזכיר הליגה  ,עזאם פחה  ,לא ראה מוצא

אלא להיענות למלך  ,אולם היתנה זאת בכך שהלגיון יכבוש את הארץ כולה  ,ועבר  -הירדן לא תקבל

את החלוקה  .חילוקי  -דעות בשאלה מי יעמוד תחת פיקודו של מי  -הלגיון תחת פיקוד צבא
הליגה של צפוואת פחה העיראקי או להיפך -

נותרו בעינם .

0ן ן

קירקברייד העריך  ,כי התפתחויות

אלה פועלות לטובת כוונותיו של המלך בארץ  -ישראל  ,אם כי נותר עדיין חודש עד שיוכל להתחיל
כהגשמתן  ,ובמהלכו עשויים להתחולל שינויים 1 .וי
על רקע מגעיו של המלך עם הליגה הערבית  ,הצהרותיו הפומביות בעמאן ופעילות הלגיון

בארץ  ,נתחזקו בירושלים ובתל  -אביב החשדות בכוונותיו של עבדאללה  .ששון דחה את הצהרת
הנציג הבריטי באו " ם  ,קאדוגן  ,כי בריטניה תפנה את הלגיון מן הארץ קודם שיסתיים המנדט  .הוא

טען  ,כי היא '  . . .איננה מתאימה למציאות  .כל הסימנים מראים את ההיפך  .הצהרותיו התכופות של

המלך עבדאללה בזמן האחרון על החלטתו להתערב בפועל בענייני ארץ  -ישראל כדי להטיל פתרון
ערבי בכוח מוכיחות  ,כי הלגיון איננו יותר נייטראלי וכי הוא פועל ומתנהג לפי תכנית קבועה
מראש ' 2 .וי לבן  -גוריון הוא הסביר את המזימה הבריטית  -ירדנית כך

:

[ ערכו של] המלך עולה  ,כי כולם הגיעו לידי הכרה שיש להשתמש בכוח שלו ,

בלגיון .

אנגליה רוצה להבטיח לעצמה קווי הקשר בין ים התיכון ועבר  -הירדן ועיראק  -על ידי

עזה  ,באר  -שבע  ,חברון  ,ירושלים וגשר  -אלנבי  .בדרך זו נמצא הלגיון הערבי  .בדרך זו
היא שומרת על המקומות הקדושים שבחלק הערבי של ירושלים  .הוא [ הלגיון ] מתרכז

גם ברפיח  .על  -ידי זה היא רוצה להבטיח הקשר בין הצבא הבריטי באיסמעיליה ובין
עקבה  .אנגליה עצמה תישאר בחיפה עם הלגיון הערבי  ,ותבטיח הקשר מחיפה ועד בית -
שאן  -נהריים  .כקו זה מתרכז הלגיון
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מכתב הסוכנות למלך עבדאללה מיום
לשכת המלך מיום  13באפריל
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, 1948

מכתב קירקברייד לבאראוס מיום

15

באפריל

12

הערבי .
 , 1948תעודות

המדינה  ,מס '  , 376עמ '

; 626 - 625

אצ " מ  ( 8 25 / 9038 ,תרגום לעברית  ,שם 25 / 5634 ,

באפריל

371 / 68852 2 5087 , 1948

נפץ

ותשובת ראש

. )8

 PRO ,במכתבו מזכיר קירקברףד

את איגרת הסוכנות לעכדאללה ומציין  ,כי לא נשלחו כמותה למנהיגים ערכים אחרים  .מתשובת הארמון הוא
מזכיר רק את הקטע המטיל את האתריות על הסוכנות ,ולא את ההמשך .

1 54
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מכתב קירקברייד למשרד החוץ מיום
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מכתב קירקברייד לבאראוס מיום
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מכתב ששון לשרתוק מיום
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באפריל

באפריל

באפריל

, 1948

, 1948

, 1948

שם  4783 ,ש  ,ומברקו

שם 5 4805 ,

אצ " מ 5 25 / 5634 ,

מ 17 -

בו FO 816 / 117 ,

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

מסקנתו של ששון היתה  ' ,כי . . .
התנגשות זו יש ללוות בהסברה  . . .אפשר להתנגש בלגיון בדרום או בעמק  ,עלינו לבחור החזית
בשלב זה ' התייאש ' מן המלך גם יעקב שמעוני :
 בתנאי שנבטיח מקודם ירושלים . ' . . . . . .לפי הצהרתו אתמול נראה שהוא ירצה להטיל פתרון  ,ושהוא הולך לפי מין ' תכנית
יש צורך להתנגש עם הלגיון הערבי עוד לפני

15

במאי -

 ]3ן

מוריסון ' של סידור אוטונומיה [ יהודית ] בתוך מדינה שלו  .עד לפני יומיים  -שלושה
חשבתי כי ילך ויכבוש את החלק הערבי ויימנע מהתנגשות אתנו  ,ואחרי שיתחזק בשטח

הערבי יבוא לידי משא  -ומתן אתנו  .אחרי המאורעות האחרונים מתקבל על הדעת כי
שיקול זה כבר אינו קיים

אצלו  . . .י
]4

ההצהרה אליה התייתם שמעוני  ,ניתנה על  -ידי עבדאללה יום קודם  -לכן לכתב ערבי  .המלך הכריז ,

כי אם יוזמן להגן על ' פלסטין '  ,יעשה זאת  .ליהודים הוא הציע להסכים לכינונה של מדינה ערבית
בארץ  -ישראל  ,שתעניק להם אוטונומיה באזורים שבהם מהווים היהודים רוב  .בן  -גוריון  ,שהכיר
מקרוב את העומס המוטל על הכוחות הלוחמים וידע עד כמה ההכנות למלחמה נגד צבאות סדירים
רחוקות מהשלמתן  ,לא קיבל את המלצתו של ששון ליזום פעולה צבאית נגד הלגיון  .במקום זאת ,
אישר לששון לנקוט צעד מדיני נוסף בנסיון לאזן את הלחצים הערביים המופעלים על

המלך .

ששון כתב לראש הלישכה  ,דחה את איומי המלך והציע משא  -ומתן  .בסוף המכתב ביקש  ' ,שהוד

מלכותו לא ישים לב למה שאנשים משוחדים  -ערבים וזרים  -מנסים בימים אלה לצוד במים

.

עכורימי על חשבון דמיהם הנקיים של היהודים והערבים ' התשובה מן הארמון היתה צוננת  ' :לא

מצאתי במברקך דבר שיעודדני להביאו בפני הוד  -מלכותו '  ,וחזרה על עמדת המלך בדבר מעמדם

'

של היהודים במדינתו  .ין
נראה  ,כי עבדאללה הרגיש עתה את עצמו מחוזק מבחינה מדינית ושאב עידוד מקריאות העזרה

של ערביי ארץ  -ישראל ומחיזורי הליגה הערבית אחריו  .שני המכשולים העיקריים שניצבו בפני

תכניותיו בארץ  -ישראל  -בהנחה שהיהודים יסכימו להן  -הוסרו לכאורה  :ערביי ארץ  -ישראל ,
שניגפו במערכה ונואשו מצבא  -ההצלה לאחר מפלותיו  ,ראו בו עתה את מושיעם היחיד  .מדינות
ערב  ,שנכשלו בנסיון התערבותן המוסווית בלחימה בארץ  -ישראל  ,חששו להיכנס למלחמה גלויה ,

ללא השתתפותו של הלגיון ככוח מרכזי של חיל  -המשלוח הערבי  .הליגה וערביי ארץ  -ישראל
תבעו מעבדאללה להתערב מייד  ,מבלי להתחשב בתאריך סיום המנדט ; ומנגד לחצו עליו הבריטים
לדחות את התערבותו כדי שלא

להביכם  .י
] 6

למלך לא היתה תכנית להתערבות מיידית  ,ומאחורי

הצהרותיו הפומביות שופעות הבטחון גילה היסוסים גוברים והולכים לנוכח היקף המטלה
הצבאית שנטל על עצמו ; היסוסיו גברו לאחר המפלות הערביות במשמר  -העמק  ,טבריה

לעזאם פחה הוא הבהיר  ,כי יתערב רק לאחר

ה 15 -

במאי וגם אז רק בכמה תנאים  ,ובהם העמדת כל

הכוחות הערביים הפועלים בארץ  -ישראל תחת פיקודו
הנראה כדי להבטיח אותה מפני סוריה

113

יומן בן  -גוריון ,

114

פרוטוקול פגישת האגף הערבי מיום
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מכתב ששון לראש לשכת המלך מיום
מעמאן מיום
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הצבת כוח עיראקי בעבר  -הירדן ( ככל

וערב  -הסעודית ) ;

סיוע אווירי ( לעבר  -הירדן לא היה חיל -

מכתב ששון לשרתוק מיום
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, 1948

22
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באפריל

אצ " מ ,

שם .

אצ " מ 8 25 / 9664 ,
תעודות המדינה  ,מס '

אצ " מ 8 25 / 9038 ,
]2

וחיפה .

816 / 117 , 1948

() ו

PRO ,

 , 406עמ '  ; 668 - 667התשובה
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יואב גלבר
-

אוויר ) ;

וסיוע במקרה של תגובה בינלאומית על פלישת הלגיון לארץ 7 .י ן לקראת סוף אפריל נועדו

המלך וממשלתו בעמאן עם העוצר העיראקי ושריו  ,ראש ממשלת לבנון  ,ואיסמעיל

צפוואת .

קאוקג ' י שהה אף הוא אותו זמן בבירה הירדנית  ,וקירקברייד דיווח למחרת ללונדון על חששותיו
של עבדאללה

:

המצב הוא  ,שמופעל לחץ ציבורי עצום על המלך והעוצר להתערב מייד בכוח צבאי

בארץ  -ישראל  .העובדה שעמאן מוצפת פליטים מארץ  -ישראל ועתה מגיעות ידיעות על
מיתקפה יהודית בירושלים [ מיבצע ' יבוסי ' ]  ,אינה מקלה על

העניינים .

מצד שני הם

ידועה .

[ המלך והעוצר] חוששים מאוד מפני פתיחת מערכה נגד אויב שעוצמתו אינה

קאוקג ' י הוסיף על חששות אלה בהמציאו רשימה של מטוסי  -קרב  ,טנקים ונשק כבד אחר

שכאילו נמצאים ברשות היהודים  .מניעיו הם ללא ספק לחפות על כשלונו ואולי להצדיק
את

נסיגתו . . .

יש התמוטטות כללית של המוראל הערבי ונטייה לעסוק בהאשמות

במקום לתכנן כיצד לטפל במצב  .עבדאללה  ,לאחר שהשיג את מה שדרש תמיד  ,חופש
הפעולה  ,מאבד כעת את
גנרל אסמאעיל
העליון של

עשתונותיו . . .

ראש הממשלה ועמיתיו מטיפים למתינות

ומתנגדים בארפן הראוי להערצה לדרישות ההיסטריות להתערבות
את עצתי לזו שלהם 8 .ין

צפוואת ,

' חיל  -ההצלה '

על

צבאית . . .

הוספתי

היסוסיו לפעול המשיך עבדאללה לחפות בהצהרות פומביות תקיפות  ,שבמחלקה המדינית

פירשו אותן כהכרזת מלחמה

רשמית .

9ין

קירקברייד  ,לעומת זאת  ,ביטל את ערכן  .הוא ציין  ,כי

הדיונים הבין  -ערביים בעמאן לא הביאו לשום הסכם ; והוסיף  ,כי ' כרגע איני יכול לגלות כל כוונה
מצד הצבאות הערביים לנוע לפני סיום המנדט  .להיפך  ,המנהיגים הערבים משתמשים בקיומו של
המנדט כתירוץ לכשלונם לפעול מייד  ,וכך מפנים אלינו חלק מזעם

הציבור . .

.'.

20ן

ההתקפה על יפו  ,ומעל לכול הקרבות בירושלים  ,העמידו את מדינות ערב  ,ועבר  -הירדן בכללן ,

בפני לחצים מחודשים וגוברים להתערב מייד התערבות צבאית בארץ  -ישראל .
בעמאן המלך  ,העוצר העיראקי ושריהם  ,עזאם פחה וראש ממשלת לבנון  .העוצר העיראקי  ,שחזר
ב 29 -

באפריל נועדו

מקהיר  ,הביא עמו התחייבות מצרית לפעול בדרומה של ארץ  -ישראל  ,אם תתערבנה שאר המדינות
התערבות צבאית  .קירקברייד דיווח בו ביום  ,כי נתקבלה החלטה עקרונית על פלישת צבאות ערב

הסדירים לארץ  -ישראל .

ויכוח סוער התנהל בשתי שאלות  -מועד הפלישה והפיקוד

עליה .

בשאלה הראשונה הוסכם להחליט על המועד לאחר שההכנות תושלמנה  .בשאלה השנייה לא
הושג הסכם והוחלט  ,שלכל מדינה יוקצה אזור  -פעולה עם פיקוד עצמאי משלה  .בעקבות ההחלטה
העקרונית נקבע דיון בין ראשי המטות הצבאיים לשם עיבוד התכנית הצבאית  ,שהיתה עדיין
מעורפלת

מאוד .

ן2ן

בירושלים היה ידוע על הדיונים שהתנהלו בעמאן ובקהיר  ,אך ששון טעה

בהערכת סיכומיהם וסבר כי עבדאללה השיג את כל דרישותיו  . . . ' :לפי הדיונים . . .
הירדן לידיה את הנהלת כל הפעולות הצבאיות הסדירות בארץ  -ישראל  .רבת  -עמון נקבעה

תיטול עבר -

1 56

ויו

מכתב קירקברייד למשרד החרן  ,מיום  21באפריל
מפרק קירקברייד למשרר החוץ  ,מיום  25באפריל

119

ראה הסקירה ' במחנה הערבי ' מיום  3במאי  , 1948אצ " מ 5 25 / 9046 ,

118

באפריל

, 1948

שם  371 / 68852 2 5068 ,כזו

, 1948

שם FO 816 / 118 ,

120

מפרק קירקברייד למשרד החוץ מיום

121

ראה מברק קירקברייד למשרד החמן מיום  29באפריל

27

PRO , FO 816 / 118 , 1948
, 1948

שם  ,שם .

כמרכז

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

הפיקוד הכללי  ,והמלך עבדאללה נתמנה כמצביא ראשי של כל צבאות  -ערב  ,אולם עבר  -הירדן
סומכת בעיקר על

עיראק . . . .

' 22י

ימי סוף אפריל היו אפוא נקודת  -מיפנה ביחסן של מדינות  -ערב לשאלת פלישתם של כוחות

סדירים לארץ  -ישראל  ,וקירקברייד העריך את המצב מחדש

בימים האחרונים היתה עמאן באלאגאן

) ( bedlam

:

שבכמוהו טרם

התנסיתי . . .

באווירה

כזו קשה להעריך את העתיד  . . .אני שונא לעסוק בנבואות ולכן איני מפסן דברים אלה

לשאר המקומות .

נראה כי מלבד הלגיון הערבי  ,הכוחות הסדירים שמדינות  -ערב

מסוגלות להציב בשדה לא יהיו

שתשלח כל

מדינה ] . . .

גדולים . . .

[ כאן באה הערכת סדר  -גודל של הכוחות

המנהיגים הערבים מכירים בכך שכל אלה אינם מהווים כוח

עצום  ,ואם להביא בחשבון את מגבלותיו בשירותי תחזוקה ואת המחסור בדלק
ובתחמושת ברור כי המטרה המוצהרת  ,כיבוש ארץ  -ישראל כולה  ,קשה מדי

להשגה .

לולא דבר אחד  ,הייתי מצפה לכך שהמנהיגים הערבים יסתפקו  ,ללא לחימה רצינית ,
בחיזוק האזורים הערביים של ארץ  -ישראל כנגד תוקפנות יהודית נוספת  .כוח המשיכה

המנוגד היחיד הוא ירושלים  ,שהיפנטה את כולם  .הם יכלו להיכנע לשלטון בינלאומי על
ירושלים  ,ובמצב  -רוחם הנוכחי כמעט יקדמו אותו בברכה  ,אך הרעיון של ירושלים

בידיים יהודיות מעביר אותם על דעתם  .קיימת אפשרות סבירה שאם לא תועלה תכנית
אלטרנטיבית לירושלים עד לסיום המנדט  ,יתרכזו כל הכוחות הערביים בנסיון להבטיח
להם עיר זו  .קשה לחזות את התוצאות  ,אך ודאי שהן תפגענה קשה בתכנית המערכה

המקורית וההגיונית ששימשה נקודת  -מוצא לעבר  -הירדן  .אני מעודד את גלאב להטיף
למען סדר האירועים הבא  :א ) שביתת  -נשק בירושלים  .ב ) כיבוש האזורים הערבים על -

ידי עבר  -הירדן לבדה או גם על  -ידי הצבאות האחרים  .ג ) שיחות ישירות עם היהודים
בחיפוש אחר

פשרה . . .

23ן

גלאב  ,ועמו קצינים בריטנים אחרים של הלגיון  ,שהערכתם את היכולת הצבאית הערבית לא היתה
מחמיאה  ,חששו מן המיליטאנטיות שאחזה בעבדאללה ושריו בהשראת מדינות ערב האחרות

וקריאות העזרה מארץ  -ישראל  .בעקבות התקרית עם הלגיון ליד גשר  -נהריים בסוף אפריל  ,הם
ביקשו להיפגש עם נציגי ה ' הגנה ' כדי להבטיח הסדר שימנע הישנות מקרים כאלה וככל הנראה
כדי לפתוח פתח להמשך מגעים  .הם נפגשו עם שלמה רבינוביץ ( שמיר ) ונחום שפיגל

( גולן )

לשיחה בנהריים  ,ערכו להם סיור אווירי לאורך הגבול הסורי  ,ובעקבות הדין  -וחשבון של רבינוב "ן
על הפגישה רשם בן  -גוריון

:

הם [ קולרנל גולדי ומייג ' ור קוקס] דיברו בשם גלאב פשה  .רצו לקבוע מגע על  -מנת

למנוע מלחמה  ,ולשם כך מגע להבא  .שאלו  :האם מגמתנו לכבוש כל הארץ

?

הם העירו

כי החלוקה היא עובדה  .תשובת שלמה היתה  -גבולות עניין למדינאים  .כאנשי  -צבא

הם [ ה ' הגנה ' ] מסוגלים לכבוש כל הארץ  .שאלה נשאלה גם על יפו  ,אם כיבושה מרמז על
רצון לכבוש כל הארץ  .התשובה היתה שיפו תוקפת ומפריעה לנסוע לירושלים  .שאלו על
כמאי

122

מכתב ששון לשרתוק מיום

123

מכתב ( אישי ) קירקברייד לבאראוס מיום

5

, 1948
1

שלו על המצב בעבר  -הירדן לחודש אפריל

~

אצ " מ 5 25 / 5634 ,

במאי
1948

PRO , FO 816 / 118 , 1948

מיום

4

במאי

ן ןן

, 1948

וכן ראה הדין  -וחשבון החודשי

שם  537 / 3962 ,נקם

יואב עבר

ירושלים  -איך למנוע התנגשות בעיר

זו ?

התשובה  :ירושלים היא עיר עברית  ,ובמידה

אין הכרח בהתנגשות  .הם הגיבו שמבינים זאת  ,הלגיון אינו

שהדרך אליה חופשית . . .
רוצה להתנגש אתנו  ,אבל מה יעשו שלא יופיעו כבוגדים או בולמים העניין הערבי ? . . .
הם הוסיפו שאין ברצונם להילחם בנו ורוצים להימנע מהתמודדות  .שאלו אם זה יתכן ?
שלמה ענה  :במידה שהלגיון לא יילחם  . . .ויישאר במקומו  -אין סיבה לכך שנילחם .
הם העירו שאין לראות מקרה גשר כקו מדיני  .הם מעריצים הבחורים שלנו  ,מזלזלים
בערבים . . .
עתה היו
הפגישה הורה בן  -גוריון לא לתקוף את הלגיון  ,אך להגיב על התגרויות מצידו .
24ן

בעקבות

25ן

אלה הבריטים שניסו  ,במאמץ של הרגע האחרון  ,להביא להסכם בין עבדאללה ליהודים  .הם עשו

זאת לא רק במגעים מקומיים בדרג צבאי  ,אלא גם במושב עצרת האו " ם בניו  -יורק  ,שם נפגש שר
המושבות  ,קר "ן '  -ג ' ונס  ,ביוזמתו עם שרתוק  ,וזה דיווח לארץ על השיחה

...
שלמה רבינוביץ

מעניינם [ של

הבריטים ]

לאתר הפורענות ולמנוע פלישות מפחד התלקחות

הכחיש נמרצות חשדותינו במזימותיהם  ,לרבות רציני

( שמיר )

לבלום השכנות  .המאיר
[ החלק הערבי של

[ עבדאללה ]

הארץ ] .

:

[ בווין ] ;

טען שטורחים הרבה

מרבה איומים  ,כוונתו להסתפק בנחלת ישמעאל

כלום לא שווה לנו

?

אל נירא קירבת בבל [ עיראק ] המתבוססת

בחולשתה ובסיבוכי פנים  .המכביד מאמציהם  -מעשי עיר  -כינרת
[ חיפה ]  ,עיר  -יונה

[ יפו ] . . .

רבתי .

[ טבריה ] ,

שקמונה

התחנן שננהג מתינות ולמען השם נעצור בעיר  -יונה  .טען

לנחיצות שלטון מרכזי ליבום

[ ירושלים ]

למנוע

התפוררות . . .

מסקנותיו של שרתוק היו  ,שהבריטים שינו את דעתם כתוצאה מנצחונות היהודים בקרבות והם
שואפים אולי להתעכב בירושלים ולקיים בה את שלטונם גם לאחר תום

המנדט .

26י

הבריטים אכן

חששו מתסבוכת  .מספר הנעלמים בהערכת המצב שלהם הלך וגדל  .לאור המהלכים הצבאיים
בחודש אפריל שוב לא היו בטוחים  ,כמונטגומרי בעבר  ,בנצחונם של הערבים  .להיפך  ,הם חששו
עתה שמא ישתלטו היהודים על חלקים נכבדים משטח המדינה הערבית  ,הזעם והתסכול במדינות -

ערב יופנו כנגדם והם ישלמו את המחיר של נצחונות היהודים  .הלחצים המופעלים על הממשלות
הערביות לחוש לעזרת ערביי הארץ קודם לסיום המנדט יכלו ליצור תסבוכת אחרת  ,שתוצאתה

תהיה דומה  .מנוי וגמור היה עם הבריטים למנוע פלישה לפני

ה 15 -

במאי  ,צעד שהיה מציג אותם

ככלי ריק  .הנציב העליון הבהיר לנציגים הדיפלומטיים בבירות הערביות  ,כי יופעל כוח אווירי
מאסיבי נגד

הפולשים .

אולם  ,כדי למנוע התנגשות ישירה בין הצבא וחיל  -האוויר הבריטיים

לצבאות הערביים  ,הפעילו הבריטים את כל כוח השפעתם כדי לדחות את הפלישה  .פלישה של
הלגיון לאו

-,

ישראל היתה עלולה לחולל לחץ בינלאומי חזק על בריטניה להפסיק את התמיכה

הכספית בעבדאללה ואת שירותם של קצינים בריטיים בלגיון הערבי  .נעלם נוסף היה המצב

בירושלים  ,על כל הרגישות הכרוכה בו  .המפוכחים שבין הנציגים הבריטים במזרח  -התיכון הבינו ,
שהסכם בין עבדאללה ליהודים עשוי למנוע את ההתפתחויות הללו ולחסוך מבריטניה מבוכה

ץ)ע

ן

רבה .

~
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יומן בן  -גוריון ,

2

במאי

. 1948

במאי . 1948

125

שם 7 ,

126

מכתב שרתוק לזסלני מיום

1

במאי

, 1948

תעודות המדינה  ,מס '  , 449עמ ' . 713 - 712

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

לאור הערכותיו של קירקברייד קיוו בלונדון  ,שאם תושג שביתת  -נשק בירושלים  ,ניתן יהיה

לשכנע את מדינות  -ערב להסתפק בהשתלטות על שטחי המדינה הערבית בארץ  -ישראל ולהימנע
מנסיון לכבוש את הארץ כולה  .בלונדון אף קיוו  ,שניתן יהיה לשלב את הלגיון ואת ה ' הגנה ' יחדיו ,

תחת פיקוד נייטראלי  ,ככוח לשמירת הסדר בארץ  .מכאן תמיכתם במאמץ האמריקני שנעשה

בתחילת מאי  ,להשגת שביתת  -נשק בירושלים  .במקרה שהמאמצים יכשלו  ,התכוונו הבריטים
להמשיך בנסיונם לשכנע את מדינות ערב לעצור את צבאותיהן בגבולות החלק

הערבי :

יהיה זה המהלך ההגיוני ביותר לאור יחסי  -הכוחות הצבאיים ; מעמדם הבינלאומי יהיה
טוב יותר מאשר אם יתקיפו את היהודים  ,וייקל עלינו לקיים את יחסינו הקרובים אתם אם
יבחרו בדרך

זו . . .

עד כה דיברנו עם הערבים רק על התקופה עד

ל 15 -

במאי  ,אך בהחלט

רצוי מבחינתנו לומר להם בימים הקרובים משהו על התקופה שלאחר תאריך זה  .אם
השיחות שמנהלים האמריקנים לא תבאנה תוצאות  ,נראה שעצתנו הטובה ביותר
[ לערבים ]

תהיה

על  -פי הקווים הללו . . .

חיים הרצם

27ן

הבריטים היו עתה בין שושביניה של הפגישה האחרונה שהתקיימה קודם לפלישה בין נציגים

יהודים לעבדאללה  .מאז דיר  -יאסין ניסתה הסוכנות  ,ללא הצלחה  ,לחדש את הקשר עם המלך  ,כפי
שהסביר שמעוני לחבריו המזרחנים שנרתרו במצור בירושלים

:

 . . .ההרגשה היא שה  .מ  .לא בגד לגמרי בהסכם ואף לא נאמן לו לגמרי  ,אלא משהו
באמצע  .לא יישאר נאמן לגבולות

[ אליהו

ששון ]

29

בנובמבר  ,אך לא ינסה לכבוש את כל מדינתנו  .א

שלח אליו שני מיברקים

פירסם אותם  ,וכך נכשל ניסיון לשזור

[ ב  12 -וב 22 -

חוטים .

באפריל  -ראה

לעיל ]

וה  .מ .

גם נשלח מכתב לפני שבוע בערך

באמצעות עיתונאים  ,ואין עדיין תשובה  .ניסו להתקשר אתו דרך אדם בנהריים [ דסקל ? ] ,
הניסיון
ב7 -

נכשל . . .

28ן

במאי הזמין אליו קולונל מרמן  ,קצין המודיעין של הצבא הבריטי בארץ  ,את חיים

( ויוויאן )

הרצוג  ,קצין הקישור עם הצבא הבריטי  ,לכאורה כדי להזהירו בעקבות התקפה על חיילים בריטים

ליד נתניה  .אולם עיקר השיחה נסב על היחסים עם עבדאללה  .נורמן שאל תחילה את הרצוג לדעתו

על נוסח גילוי הדעת שפירסם עבדאללה ליהודי ארץ  -ישראל יום לפני  -כן  .הרצוג התחמק מתשובה
ישירה  ,ואז שאל נורמן אם יש ליהודים קשר עם

המלך 29 .י

הרצוג השיב  ,כי בעבר קוים עמו קשר
'

הדוק  ,אולם לאחרונה היה קשה  ,מסיבות ברורות  ,להיפגש אתו  .או אז הציע נורמן את עזרתו של

הצבא הבריטי בקיומה של פגישה כזו  .לאחר  -מכן עבר קצין המודיעין הבריטי לתאר את חששותיו
של עבדאללה מפני הפלישה ואת יומרותיו הצנועות 30 .י באותו יום ביקר בעמאן אברהם רוטנברג

ונפגש עם המלך  .כשובו הודיע לבן  -גוריון  ,באמצעות שליח  ,כי המלך ירצה להיפגש עם גולדה

מאירסון וביקש שתבוא לחיפה  ,ומשם תוכל לצאת לפגישה .

י3ן

שני הצדדים  ,היהודי והערבי ,

חששו באותם ימים מפני ההתנגשות הצפויה ביניהם  .שניהם הרגישו כי עדיין אינם מוכנים לה וכל

127

מברק שר החוץ לציר הבריטי בעמאן מיום

5

במאי

128

סקירת שמעוני בישיבת האגף הערבי מיום

13

במאי

129

תרגום לעברית של גילוי הדעת שפירסמה לשכת המלך מיום  6במאי  , 1948אצ " מ 5 25 / 9038 ,

130

מכתב הרצוג לגולדה מאירסון מיום  7כמאי  , 1948שם 5 25 / 5634 ,

131

יומן בן  -גוריון  8 ,במאי

. 1948

816 / 119 , 1948

, 1948

FO

PRO ,

אצ " מ 5 25 / 5634 ,

159

.

:י

יש

תותחני הלגיון הערבי באימונים

אחד מהם הפריז בהערכת עוצמתו של הצד השני  .מאידך גימא היו לכל אחד מן הצדדים ' קווים

אדומים '  ,שמהם לא יכול היה לסגת  .בן  -גוריון  ,למרות ההיסוסים שהביעו גורמים אחדים  ,לא היה
מוכן ולא יכול היה לוותר על הקמתה הרשמית של המדינה  .עבדאללה  -לאחר שהחל לראות

עצמו כמגינם של הערבים  ,שעיני העולם הערבי כולו נשואות אליו  -חש כי אינו יכול להכזיב
תקוות אלה מבלי שמעמדו יתמוטט והוא יוקע כבוגד  .עמדת הליגה הערבית היתה עתה  ,כפי
שדיווח קירקברייד בעקבות פגישה עם עזאם פחה  ,שניתן יהיה לקבל מדינה יהודית מוקטנת

בשטחה  ,אך רק כמחווה של נדיבות מצד הערבים  ,לאחר שמעמדם בארץ יושב על כנו  .קירקברייד
ראה בכך נסיגה משמעותית מל המטרה הערבית המקורית של כיבוש הארץ כולה והפיכתה למדינה

ערבית .

32ן

במצבו אז לא יכול היה עבדאללה להרחיק לכת בוויתוריו מעבר לכך  .פגישתו עם גולדה

מאירסון נסתיימה ללא הסכמה  ,ובשובה לתל  -אביב דיווחה גולדה לבן  -גוריון

:

נפגשנו בידידות  .הוא מאוד מודאג ופניו איומים  .לא הכחיש שהיה בינינו דיבור והבנה
על סידור רצוי  ,זאת אומרת שהוא ייקח החלק הערבי  ,אבל עכשיו הוא רק אחד בין
חמישה  .זאת התכנית שהוא הציע  :ארץ אחידה עם אוטונומיה בחלקים יהודים  ,וכעבור
שנה תהיה זו ארץ אחת תחת

שלטונו .

160

מסקנתי של בן  -גוריון מן הדיווח היתה מיידית
 . . .מייד יצאתי [ מישיבת מרכז מפא " י ] לבית האדום [ המטה הכללי ] והזעקתי יגאל [ ידין ]
:

132

מברק קירקברייד למשרד החרן מיום  8במאי PRO , FO 816 / 119 , 1948

משא  -ומתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן

( ) 1948 - 1946

רטנר וישראל [ גלילי ]  .דרשתי להפוך כל הכוחות שלנו לכוח מובילי [ נייד ]  ,להחיש
כיבוש דרך ירושלים והאיים הערבים בתוך הישובים  -ולתכנן מערכה נגד פלישה
ערבית כוללת .

33ן

בדיווח מפורט יותר שמסרה למחרת למינהלת  -העם  ,תיארה גולדה מאירסון את הרקע להתפתחות
היחסים עם עבדאללה וההבנה שהושגה אתו בעבר  ,וחזרה בפירוט על מהלך השיחה ביניהם  .היא

דחתה על הסף את הצעותיו ואת הפצרותיו לשקול אותן  .הרגשתה כעקבות השיחה  ,אמרה  ' ,שהוא

[ עבדאללה ] כבר כל כך מסובך עד שספק הוא אם יהיה מוכן לסגת  .אצלי התחזקה ההרגשה שלא

מתוך שמחה הוא הולך לעסק הזה  ,כי אם בגלל הסבך שנסתבך בו . . .
מפני השותפים שלו וגם מאנגליה . ' . . .

יש לי הרגשה שהוא מפחד

34ן

סיכום
ההסכם

שהושג בין הסוכנות לעבדאללה בק "ן  1946היה מבוסס על אינטרס משותף לשני הצדדים .

התקווה ששררה בהנהגה המדינית של היישוב  ,מאז ערב החלטת החלוקה של האו " ם  ,כי ניתן יהיה

גאל ידין

להימנע מהתנגשות עם הלגיון על בסיס הסכם דה  ,ובכך אולי גם ממלחמה עם צבאות ערב
הסדירים בכלל  ,תקווה זו נגוזה עתה כליל .
במרוצת ששת החודשים שחלפו בין שתי פגישותיה של גולדה מאירסון עם עבדאללה ,
בנובמבר

 1947וב 11 -

במאי

, 1948

ב 17 -

תקווה זו נתחזקה ונחלשה פעמים אחדות  :היו שדבקו בה יותר

וכאלה שהאמינו בה פחות  ,בכללם בן  -גוריון  .עבדאללה עצמו גילה פנים רבות ושונות במרוצת

אותם חודשים  .הדברים שנודעו להנהגה היהודית על מגעיו עם מדינות ערב ועם ערביי ארץ -

ישראל  ,חיזקו את ידם של החושדים בו ובכנות הבטחותיו  .היו  ,כמו אנשי מפ " ם  ,שהתנגדו
עקרונית להסכם עם המלך  ' ,משרת האימפריאליזם '

;

והיו שהמעיטו בחשיבותו של עבדאללה

בכלל המערך הערבי  .נראה  ,שהחשדנות בכוונותיה של בריטניה והשיכנוע העמוק של כמה
מבכירי המזרחנים של המחלקה המדינית וזסלני  ,כי קיימת מזימה בריטית נגד היישוב

ושעבדאללה אינו אלא כלי  -שרת בידי הבריטים במזימתם  -מנעו את ביסוסו של ההסכם
והעמקתה של ההבנה עם המלך בתקופה בה ניתן היה

הדבר .

במגעים הדיפלומטיים עם מצרים ועבר  -הירדן לפני מלחמת העצמאות הופיעו ניצניהן של שתי
תפיסות חלופיות לגבי אופיו של הסדר יהודי  -ערבי בארץ  -ישראל  .הדיונים עם המצרים נסבו על

הקמתה של מדינה פלשתינאית  .גם אלמלא הוכשלו על  -ידי הבריטים  ,ספק אם יכלו להניב פירות
לנוכח עמדותיה הקיצוניות של ההנהגה הפלשתינאית  .המשא  -ומתן עם עבדאללה מציין  ,לעומת

זאת  ,את ראשיתה של ' האופציה היררנית ' במדיניות הציונית  ,ולאחר  -מכן זו הישראלית  .התנאים
למימושה של האופציה הזו

ב 1947 -

ובתחילת

1948

נראו מבטיחים יותר מבכל תקופה

אחר  -כך .

אולם הזדמנות זו הוחמצה בגלל ההתקרבות בין עבדאללה לערביי ארץ  -ישראל ומדינות  -ערב ,
ובמיוחד מפני שהאמיר לא יכול היה להשלים עם האפשרות של השתלטות יהודית על

ירושלים .

. 1948

133

יומן בז  -גוריוז '

134

דין  -וחשבון של גולדה מאירסון על פגישתה ( כה נוכח גם ע ' דנין ) עם עבדאללה  ,פרוטוקול ישיבת מנהלת  -העם
מיום

12

במאי

11

כמאי

, 1948

מנהלת  -העם  ,פרוטוקולים ( הוצאת גנזך

המדינה ) ,

ירושלים

, 1978

עמ '

. 43 - 40
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נהריים  ,מקום המיפגש האחרון בין גולדה מאירסון והמלך עבדאללה ( בתצלום  -שכונת מגורי העובדים
תל  -אור )

בקודת המיפנה ביחסים עם עבדאללה היתה ככל הנראה פרשת דיר  -יאסין  .משהחמיר מצבם

הצבאי של ערביי ארץ  -ישראל  ,הלך והתחזק מעמדו של עבדאללה בקירבם  ,ובעיקר בקרב מדינות

ערב  ,כגורם היחיד המסוגל להושיעם  .הלגיטימאציה שקיבלו עבדאללה ותכניותיו בעולם הערבי

החמיאה לו  ,על  -אף שהוסיף לחשוד בכנותה  ,אך היקשתה עליו לעמוד בסיכומיו הקודמים עם

היהודים .
מדיניות בריטית עקיבה היתה יכולה לאזן את הלחצים הערביים על עבדאללה  .אולם הגנרלים ,
הפקידים והדיפלומטים הבריטים היו מפוצלים באותה תקופה לאסכולות שונות ויריבות  .עמדתו

ודיווחיו של קירקברייד  ,המפוכח מבין הדיפלומטים הבריטים ששירתו אותה עת במזרח  -התיכון ,
זכו להכרה מצד לונדון באיחור רב  .אפשר  ,שאיחור זה מנע מהדיפלומטיה הבריטית  ,שעדיין
משכה במרבית החוטים במזרח  -התיכון  ,לנווט את פתרון שאלת אוץ  -ישראל בכיוון של חלוקה
המבוססת על הסכם

הנעשת

יהודי  -עבר  -ירדני .

הדרך לבירה  -הפיכת ירושלים למקום מושבה
הרשמי של ממשלת ישראל בשנת

949ך *

אורי ביאלר

מבוא
מעמדה של ירושלים הוא אחד הנושאים הבולטים והבעייתיים ביותר במדיניות החרן של ישראל

משנותיה הראשונות .

ן

הבעייתיות נעוצה בניגוד בין האינטרס הישראלי החר  -משמעי ובין החלטות

שנתקבלו על  -ידי הקהיליה הבינלאומית  ,אשר עמדו בסתירה לאינטרס זה ואשר  ,עם זאת  ,התקבלו
בהסכמה גם על  -ידי הנהגת היישוב  .כך היתה מרכזיותה של העיר בתחומים לאומיים  ,דתיים
ותרבותיים עובדת  -יסוד בחיי העם היהודי הרבה לפני הקמת המדינה ; אך  ,מאידך גימא  ,באוגוסט
ן , 194תוך המאבק המדיני החריף להכרה בזכות להקמתה של מדינה יהודית עצמאית  ,קיבלה

אונסקו " פ ( ועדת האו " ם לארץ  -ישראל) המלצה  ,ששימשה שלושה חודשים מאוחר יותר בסיס
להחלטת החלוקה של עצרת האו " ם  .ההחלטה שלא שונתה עד היום  ,קוראת לבינאום ירושלים  .גם
הנהגת היישוב  ,עקב סיבות שונות  ,נאלצה להסכים להחלטה
*

זו .

תודתי נתונה למכון דייוויס ליחסים בינלאומיים על מענק מחקר שאיפשר הכנת עבודה זו  ,לפרופסור ניסים בר -
יעקב על הערותיו לנוסח ראשון של המאמר  ,וליהושע פרוינדליך על עזרתו בנבכי גנזך המדינה  .גירסה ראשונה

,י

!
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ירושלים מרשב ממשלת ישראל בשנת

אונסקו " פ

1949

התקבלה למעשה מחוסר  -ברירה  .גורל תכנית החלוקה של האו " ם היה תלוי

ב 1947 -

במידה לא  -מעטה בנכונות הישראלית להסכים להפיכת ירושלים לעיר

בינלאומית .

4

מהכרזת

העצמאות במאי  , 1948ובשלבים הראשונים של המלחמה שנפתחה בעקבותיה  ,נוצר בארץ מצב
שביטל למעשה את ההנחות הבסיסיות של תכנית החלוקהן ולכן ראו בו קובעי המדיניות

הישראלים גם אפשרות והצדקה לנסיגה מעמדות קודמות  .כך ביטא זאת שר החדן  ,משה שרת ,
בהוראות למשלחת ישראל לעצרת האו " ם בראשית ספטמבר של אותה שנה  ,אשר נימקו את
השינוי בעמדה הישראלית

:

א  .הוכח שמשטר בינלאומי יעיל בירושלים לא יכון אלא בעזרת כוח צבאי ניכר וחמוש
כהלכה

;

ב  .הוברר שהקמת כוח כזה במסגרת בינלאומית היא כיום מחוץ לגדר מדיניות

מעשית ; ג  .נוכח הפקרת העולם הנוצרי את ירושלים לכיבוש מוסלמי  ,השתתפות פיקוד
בריטי במסע הכיבוש הזה  ,הצלת ירושלים משלטון ערבי בכוחם של היהודים בלבד
ועובדת שליטתה של ישראל כיום ברחבי העיר החדשה  ,הננו רואים עצמנו זכאים
לחידוש התביעה על כלילת ירושלים בתחום מדינת

לכן  ,מסוף

1948

ישראל .

5

התנהל הוויכוח בעיקרו של דבר סביב שאלות טקטיות  -כיצד ומתי יש לפעול

לביטול ברור  ,חד  -משמעי ורשמי של התמיכה הקודמת בבינאום העיר ; ובמיוחד  ,אילו פעולות
פיסיות והצהרתיות יש לנקוט  ,שמשמען הפיכת ירושלים לבירת ישראל  .פעולות אלה החלו כבר
ב 20 -

בדצמבר אותה שנה  ,בעקבות החלטת הממשלה להעביר מוסדות ממשלתיים

לעיר .

6

מספר גורמי  -יסוד הפכו בעיות אלה למסובכות וקשות  .הראשון והמשמעותי ביותר היה
הזדקקותה של ישראל לכל סיוע חומרי ומדיני שיכולה היתה לקבל בשנים

, 1949 - 1948

כדי

להגשים ולהבטיח בפועל את החלטות האו " ם להקמת המדינה  .מימוש העצמאות היה משימה
קשה ביותר  ,שהצריכה מידה רבה של תעוזה מעשית בתחום הצבאי  ,אבל לא פחות מכך זהירות
ותחכום בתחום המדיני  .עובדת השליטה הישראלית הצבאית בירושלים החדשה ובפרוזדור אליה
היתה  ,כאמור  ,ברורה כבר בסוף

; 1948

אך לא פחות ברורה היתה החזית הבינלאומית שתמכה

ברעיון הבינאום  .בעייתה של ממשלת ישראל היתה בראש וראשונה כיצד ומתי לבצע צעדים
הפגנתיים שיקנו הכרה וה  -יורה במצב הדברים  ,או לפחות שישנו מבחינה קונסטיטוציונית פנימית

את המצב בעיר  .עניין זה נראה באותה תקופה על  -ידי רבים כנוגד מטרות מדיניות לא פחות
חשובות  ,והעיקרית בהן  -ההכרה הבינלאומית במדינה היהודית שנוצרה במהלך המלחמה

בגבולות שונים מגבולות תכנית האו " ם  .כפי שניסח ואת שרת בפגישה מפלגתית סגורה שעסקה
בבעיית גבולות הארץ

:

 . . .ההנחה היא שבכלל תפשנו מרובה . . .
4

5

דיון נוקב בבעיה נערך בהנהלת הסוכנות היהודית
ראה

תידרוכו מיום

באוקטובר

בסוף

1948

1948

שם ,

; 181 / 3

או ראשית

המודרנית למדינה
6

10

בספטמבר

, 1948

גנזך ,

והם [ האומות המאוחדות ] יודעים את החשבון

ב 24 -

2384 / 21

.

בנובמבר

, 1947

גנזך ,

וראה הערותיו של מיכאל קומיי בתזכיר על ירושלים ( ללא תאריך  ,אך ככל הנראה

, ) 1949

שם ,

: 2443 / 2

' לפני שנה היתה השאלה באיזו מידה תסופח העיר היהודית

היהודית  ,השאלה כיום היא באיזו מידה היא יכולה להנתק

בריצ ' ר ( לעיל  ,הערה

. 2443 /4

וכן דבריו בישיבת משלחת ישראל לאו " ם מיום

3

 , ) 1עמ ' . 24

ממנה ' .

על היישום של ההחלטה משך  1949ראה תזכירו של דב יוסף לממשלה מיום 24

במארס  , 1949ותזכירו של משה ברכמן לוועדת השרים שטיפלה בנושא מיום  7באוגוסט  , 1949גנזך  ,אוסף דב

יוסף . 724 / 12 ,

וקע

)

ן

נציגות או " ם מקימה

מטה  -פעולה במלון

' המלך

דוד ' 1949 ,

שמסתכם בשלושה זוגות של מספרים

:

אונסקו " פ הציע , 62 : 38

למדינה ערבית  .החלטת כ " ט בנובמבר קבעה פרופורציות של

לכל הפחות

79

למדינת ישראל ולכל היותר

21

לחלק

62

למדינת ישראל

. . . 45 : 55

הערבי .

38

המצב עכשיו

7

המבחן הספיציפי המרכזי בתקופה זו היה קבלתה של ישראל לארגון האומות המאוחדות  ,אשר
עמד לסיים את התהליך של הכנסתה כחברה לגיטימית בקהיליה הבינלאומית  .בעיה זו המשיכה
להטריד את שרי ממשלת ישראל גם לאחר שישראל נתקבלה כחברה באו " ם במחצית  , 1949שכן
החברות בארגון הבינלאומי חייבה משמעת להחלטותיו  ,או לפחות מדיניות שלא תיראה כקוראת

תיגר עליו באופן גלוי וחד  -משמעי  .היטיב לבטא זאת שר האוצר באותה תקופה  ,אליעזר קפלן ,
כשהצביע בפני חבריו למפלגה על הסכנות הטמונות במדיניות בלתי  -זהירה בנושא זה
האם עלינו לרצן

לקראת מצב שלא יהיה לנו אף תומך באו " ם ? . . .

:

אנו לא נמצאים במצב

של עבר הירדן שלה נחתן רק התקציב מאנגליה לקיומה  ,אנו תלויים בעזרת

העולם .

כשקיומנו עומד בסכנה  ,קיומנו הכלכלי  ,עלינו לשקול היטב את הצעד שאנחנו הולכים

לעשות  .יש הרבה דרכים לעשות את קיומנו ללא נשוא  ,אל ניתן להם את האפשרות

הזו . . .

השאלה היא מהי הדרך היותר טובה ללחום למען ירושלים  ,מהי הדרך היותר

טובה בהתאם ליכולתנו לפגוש את

כוח .

הסכנות . . .

בשבילנו התפקיד המרכזי הוא לצבור

8

צבירת כוח זו בתחום המדיני היתה תהליך מסובך  .בהעדר נכונות לצעד הפגנתי חד  -משמעי עד
דצמבר
1 66

, 1949

עקב שיקולים מדיניים  ,הועמדו מנהיגי ישראל בפני לחץ פנימי כבד לפעול  .זה בא

מחוגי הימין הקיצוני  ,אבל באופן משמעותי הרבה יותר  -מ ' השדולה הירושלמית '  ,שהפעילה
7

ישיבת סיעת מפא " י בכנסת עם מזכירות המפלגה מיום

28

ביולי

. 11 / 2 / 1
8

ישיבת סיעת מפא " י בכנסת

ב 12 -

לדצמבר

, 1949

שם ,

שם .

949נ  ,ארכיון מפלגת העבודה

[ להלן

 :אמ " ה ]

ירושלים החצויה

:

קיר

מגן נגד צלפים בקצה
רחוב ממילא

החל ממחצית  1948את השפעתה על קובעי ההחלטה בכיוון של פעולה נועזת וברורה בנושא
עתידה של

ירושלים .

9

שיקולים וכוחות נוגדים אלה הולידו מאמץ מדיני של ישראל  ,משך כשנה  ,להציג בזירה
הבינלאומית פתרונות חלופיים להחלטת האו " ם מנובמבר

; 1947

פתרונות שיסירו  ,מחד גיסא  ,מעל

המדינה את ההאשמה של הפרה ברורה של החלטות הארגון  ,ומאידך גיסא יקדמו את המטרה
הישראלית

הבסיסית .

9ן

קביעת מדיניות מוצהרת להשגת מטרה זו לא היתה משימה קלה  .לכאורה ,

במציאות בה שולטת ישראל על חלק אחד של ירושלים וירדן על חלק אחר  ,לא היה טבעי יותר
מלהציע לארגון האומות המאוחדות להכיר במצב דברים זה ; אולם למעשה היתה חלוקה זו אחד

הגורמים המכריעים לתסבוכת הגדולה שבה מצאה עצמה המדיניות הישראלית  .שכן  ,אחד
השיקולים החשובים ביותר בדיונים על הבעיה בקרב הנהגת המדינה היה הרתיעה מהשלמה
יורידית עם עובדת החלוקה של העיר

;

כפי שביטא זאת שרת  ' :מעל לכל  . . .נתעורר . . .

הספק אם

מותר לנו מבחינת האחריות ההיסטורית להסתלק מנסיון אחרון בטרם תפול הכרעה להציל את
ירושלים העתיקה משלטון ערבי

9

גמור ' .

מ

גם לא היה אפשר להציג בפומבי תביעה להכרה

על הלחץ מצד הימין הקיצוני ראה  ,למשל  ,שיחתו של בן  -גוריון עם איסר הראל המובאת ביומנו מיום
בספטמבר 949נ ( היומן נמצא כארכיון המכון למורשת בן  -גוריון [ להלן :

מדכ " ג] ) .

על מאמצי ' השדולה

הירושלמית ' ניתן ללמוד  ,בין היתר  ,ממברקו של ראש עירית ירושלים למשה שרת ביום  21בספטמבר

גנזך ,

20

, 1949

. 2443 / 3
מס ' 5

קווי הדרכה לנציגויות 4 ,נ באוגוסט

גנזך ,

. 36 / 8

10

ראה דברי שרת  ,תידרוך

11

שם  ,שם  .הכוונה הישראלית היתה להשיג כדרכים מדיניות את הסכמת עבדאללה לוויתור על שליטתו בעיר

-

, ( 949

המזרחית  .בין ההצעות שמשרד החרן שקל באותה תקופה לשם כך  ,היה הרעיון לפתות את המלך הירדני על  -ידי
תמיכה ישראלית בתכניות התפשטות שלו לכיוונים אחסים  .בהפנותו את תשומת  -לב שר החהן לאפשרות של
עסקה כזאת  ,כתב ליאו כהן  ,יועץ מדיני במשרד החמן

ב 28 -

באפריל

: 1949

' ברור שבזמנים נורמליים לא היה

שליט ערבי מסכים למסור את כל העיר לידי שלטון יהודי  ,אבל המצב הנוכחי הוא יוצא מן הכלל ובעל

פוטנציאליות גדולה  ,וזה אך ורק כגלל התיאבון המטורף של עבדאללה להשתלט על סוריה  .לשם מטרה זו הוא

( 7ש 1

אורי ביאלר

בינלאומית בחלוקה כאשר ירדן וישראל היו עדיין חלוקות בשאלות מהותיות הקשורות להסכמים
הטריטוריאליים ביניהן  .לכן  ,דווקא רעיון הבינאום נראה אז באופן טבעי כדרך השומרת את
התקווה למנוע שלטון ערבי באזורים אלה

;

אלא שבעת ובעונה אחת נגד הוא מהותית מטרות

ישראליות חשובות אחרות  ,כפי שביטא זאת ד " ר דב יוסף  ,מושלה של ירושלים בסוף ספטמבר
: 1948

' קשה לי להבין מחשבה מדינית האומרת שבמקום שיהיה לערבים משהו מוטב שגם להם

עינים ' .

וגם לנו לא יהיה  ,נוציא לעצמנו עין אחת ובלבד שנוכל להוציא להם שתי

2ן

הפתרונות שנמצאו לדילמה זו  ,ושסביבם נעה המדיניות הישראלית הרשמית מנובמבר

1948

ועד דצמבר  , 1949היו בסופו של דבר המלצות לבינאום מרחבי ולבינאום תיפקודי  -כלומר

משטר בינלאומי בעיר העתיקה  ,או בכל שטח העיר אבל רק על המקומות הקדושים  -כאשר

בשני המקרים נכללת ירושלים החדשה במדינת ישראל  .היתרונות והחסרונות שהיו טמונים בשני
הפתרונות הללו  ,שהיו מוכרים היטב לקובעי המדיניות בארץ  ,ממחישים בצורה הטובה ביותר את

המורכבות של מציאת נוסחה מדינית ואת הקושי בניהול המאבק לקבלתה על  -ידי ממשלת
ישראל 3 .י

לנוסחה של משטר בינלאומי בעיר העתיקה היו מספר יתרונות בולטים  .ראשית  ,מבחינה

עקרונית והיסטורית היה בה נסיון לדחוק כליל את השלטון הערבי מירושלים  .שנית  ,היה בכך

בבחינת צעד  -פיוס כלפי הכנסייה הקאתולית  ,שהיתה התומכת התקיפה ביותר ברעיון הבינאום

;

שכן במצב כזה יכול היה הוותיקן לקוות למעמד רב  -השפעה ואולי גם לתפקיד מכריע במינהל

חלק העיר שבו מרוכזים המקומות הקדושים לנצרות  .שלישית  ,גם כלפי ברית  -המועצות  ,אשר
התנגדה למתן העיר העתיקה לעבדאללה  ,בן חסותה של בריטניה  ,היה בהצעה זו פתרון הטומן

סיכויים לשיתוף הגוש הסובייטי בפיקוח על השטח הבינלאומי ; וכן מתן מעמד מסוים לכנסייה
הפראבוסלבית הסובייטית באזור  .הערכה נפוצה בחוגים ישראליים אז היתה  ,כי ברית  -המועצות
עשויה להעדיף משטר בינלאומי  ,אולי בראשיתו תחת מרות קאתולית  ,על חלוקה שפירושה

תקיעת יתד של שלטון ירדני  -בריטי בירושלים  .להצעה כזו יוחס ערך תכסיסי  ,גם אם לא תתקבל

בסופו של דבר ; ההתפשרות עם עבדאללה בעיר העתיקה עשויה היתה להיתקל בהתנגדות חלשה
יותר מצד ברית  -המועצות  ,אם היתה קודמת לה הצעה ישראלית שלא מומשה לבינאום העיר

העתיקה  .כמו  -כן היו ההצעה הישראלית וההתנגדות הצפויה לה מצד עבדאללה עשויות להפנות
את לחץ דעת הקהל הנוצרית נגדו ולא נגד מדינת ישראל  .ומעל לכול  ,עיקר הרווח מהתעקשות  ,ולד

תיאורטית  ,על משטר בינלאומי בעיר העתיקה היה בסיכוי לוויתור מצד עבדאללה במשא  -ומתן
המדיני הארוך והמייגע שהתקיים איתו באותה תקופה בנושאים  ,שעיקרם אפשרות סיפוח הרובע
יהיה מוכן לפי

דעתי להקריב אפילו את ירושלים  .ברור שבשבילו דמשק היא עיר בירה הרבה יותר טבעית

ובטוחה מירושלים  ,אשר בה אפילו במקרה הטוב ביותר תהיה לו התערבות בלתי פוסקת מצד העולם הנוצרי
והיהודי  .בדמשק הוא ישלוט כמו שפארוק שולט כקהיר או פיסל ככגדד '  .שם ,
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ג
-

קו הגבול בין ישראל לבין ירדן בירושלים .

בפינה הימנית התחתונה חתימות המפקד הישראלי  -משה דיין והמפקד הירדני  -עבדאלה אל  -תל

היהודי לאזור הישראלי של ירושלים  ,חופש הגישה לכותל המערבי ולהר  -הצופים  ,ואולי אף
סיפוחו למדינה היהודית

;

כל אלה תמורת ויתור ישראלי על רעיון הבינאום של העיר

העתיקה .

הסיכונים הטמונים בתכנית הישראלית הממליצה על קביעת משטר בינלאומי בעיר העתיקה ,
היו ברורים לקובעי המדיניות הישראלים לא פחות מסיכוייה  .ראשית  ,אם ייתכן משטר כזה באידה

חלק שהוא של העיר  ,קשה יהיה לשלול את מעשיותו בעיר כולה  .שנית  ,התכנית היתה עשויה
להישמע כערטילאית ותלושה מהמציאות  ,כל עוד העיר העתיקה נתונה היתה בתחום הכיבוש של
הלגיון הערבי וכל עוד לא היו כל כוונות ירדניות לפנות את צבאה משם  ,ומצד האו " ם  -לעשות
זאת בכוח  .שלישית  ,התכנית היתה עלולה להיתקל בהתנגדותן של מדינות רבות  ,שיראו בה אמצעי
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לחלק את ירושלים למעשה בין הנצרות ליהדות  ,בלי להניח בה דריסת  -רגל של ממש

לאסלאם .

ורביעית  ,התביעה הזו היתה עלולה להביא את ממשלת עבר  -הירדן לידי הצטרפות לעמדת יתר

הממשלות הערביות  ,שחייבה משטר בינלאומי בירושלים כולה ועל  -ידי כך להקמת חזית ערבית
מאוחדת בשאלת ירושלים  ,שלא היתה קיימת באותה

תקופה .

הרעיון של בינאום תיפקודי היה בעייתי לא פחות מהתכנית לבינאום מרחבי  .לכאורה  ,הוא טמן
בחובו סיכויים רבים

:

ראשית  ,חלק ניכר מהסיכונים הטמונים ברעיון הבינאום המרחבי שמנינו

קודם  ,נעדר מתכנית הבינאום

התיפקודי .

ושנית  ,היה סיכוי מסוים  ,כי מדינות שנוכחו באי -

המעשיות של התכניות החלופיות  ,יתמכו בו  .אולם גם בו טמונות היו סכנות  ,משום שהיה בו ויתור
מוצהר על התנגדות לריבונות ערבית על ירושלים המזרחית

;

וכן חלוקה ברורה של העיר בין

היהדות והאסלאם  ,תוך כדי דחיקה ברורה וחד  -משמעית של רגליה של הכנסייה  ,אשר עלולה
היתה להתנגד בחריפות לכך .
המוצא הנראה ביותר משלל שיקולים סותרים אלה היה אולי להימנע בכלל מהבעת עמדה
חיובית והצעה קונקרטית  ,מתוך תקווה שהדיונים בארגון הבינלאומי יוכיחו את חוסר המעשיות

של התכניות השונות  ,ובכך יאפשרו לישראל להשיג את מטרותיה הרתק מזרקורי האו " ם  .אולם
מוצא זה אף הוא טמן סיכונים  ,שעיקרם הטלת האשמה כבדה על ישראל באחריות לאי  -הגשמה
של תכנית לבינאום

ירושלים .

בסופו של דבר  ,היו בתכניות הישראליות  ,שהוצגו מסוף

המרכזיים  ,אשר הודגשו בצורה שונה  .כך בנובמבר

1948

1948

משך כשנה  ,שני היסודות

הובלט היסוד של בינאום מרחבי  ,וממאי

של השנה שלאחריה הועתק מרכז הכובד ליסוד של בינאום תיפקודי  .תזוזות אלה יותר משביטאו
שינויים מהותיים בתפיסה ובמטרות  ,היו במידה לא  -מעטה ביטוי לתיסכול ששרר בצד הישראלי

כתוצאה מחוסר היכולת להשיג את מטרותיו באחת משתי הדרכים  ,ומשנוכח באי  -המעשיות

שבמיזוג של שתיהן  .היטיב לבטא זאת ולסר איתן  ,מנכ " ל משרד החתן  ,במכתבו לציר ישראל
בבריסלי מיכאל עמיר :
אמת ונכון הדבר שאנו מנסים לאחוז בשני קצותיו של מקל  ,כלומר לשמור את העיר

החדשה לעצמנו ועם ואת להבטיח שהעיר העתיקה לא תעבור לעבדאללה  ,כל כך משום
שאנו נתונים בסבך הנותן לנו שתי ברירות הגיוניות בלבד  :או שאנו מסכימים לבינאום
העיר כולה  ,ובזאת אין אנו רוצים  ,או שאנו מסכימים לקיום השלטון הערבי באותם חלקי

העיר שאינם בידינו  -ואף בזאת אין אנו רוצים  ,בנסיבות כאלה נאלצים אנו לנקוט
עמדה מחוסרת

הגיון . . .

4ן

ורושלים מול הוותיקן  -ישראל והכנסיה הקאתולית
אין זה מפתיע  ,לאור הנאמר כאן  ,שבד  -בבד עם המאמץ שנעשה למצוא נוסחה שתוצג כתרומה
( )ץו

ך

חייבית ישראלית למאמץ הבינלאומי להגשים את החלטות האו " ם  ,היתה פעולה אינטנסיבית של

משרד החצן לסכל את ההחלטה על  -ידי קשרים ברמה הבילטראלית עם מדינות וגורמים שונים

14

המנתב מיום

14

בנובמבר  , 1949גנזך ,
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בעלי השפעה ועניין בבעיה זו  .ניתוח מימדיה ושלביה השונים של המערכה הדיפלומטית מאחורי
הקלעים נגד תכנית האו " ם  ,תחת הכיסוי של התמיכה הישראלית הרשמית בבינאום חלקי של

ירושלים או של המקומות הקדושים  ,הוא נושא מסובך  ,מורכב ורב  -מימדים שעדיין לא נחקר ,
והוא חורג מתחומי חיבור זה  .עם זאת  ,ניתן כבר בשלב זה לעמוד בקצרה על היבטים מסוימים
שלו  .אחד המעניינים והמרכזיים בהם הוא הנסיונות להטות את המדיניות של הכנסייה הקאתולית
בנושא

זה .

5ן

כמסגרת כללית להבנת המדיניות הישראלית כלפי הוותיקן בשאלת ירושלים יש להבהיר כמה
קווים עיקריים במדיניות הכנסייה הקאתולית כלפי מדינת ישראל בכלל ובשאלת עיר הקודש
בפרט 6 .י ראשית  ,אין ספק  ,שהכס הקדוש לא ראה בחיוב את תקומת מדינת ישראל  .זאת מסיבות
תיאולוגיות

ידועות ,

מסיבות

מדיניות

שעיקרן

-

החשש

מהאידיאולוגיה

הפוליטית

הסוציאליסטית של הנהגת היישוב בארץ בתקופה המנדטורית  ,ומסיבות כלכליות  -הקשורות

להשפעה הלא  -רצויה שהיתה עלולה להיות לפעילות של הסתדרות העובדים בארץ על תביעות

שכר של הסקטור הערבי  ,אשר היה הבסיס לתעסוקה במוסדות הכנסייה בארץ  .שנית  ,מנקודת
מבטו של האפיפיור היה זה רצוי  ,מסיבות מובנות  ,שלא היהודים ולא הערבים ישלטו בארן
הקדושה  ,אלא כוח שלישי  .אך אם פתרון זה לא ניתן להשגה  ,היתה העדפה ברורה לצד הערבי ,

זאת בעיקר בגלל עמדתם של הקאתולים במזרח  -התיכון  .שלישית  ,למרות הנאמר קודם  ,מנובמבר
1947

שמר הכס הקדוש בקפדנות על ניטראליות פומבית בסכסוך בין ישראל ומדינות ערב על ארץ -

ישראל  ,בנימוק של אי  -התערבות בנושא פוליטי ותוך הדגשת האינטרס הדתי של הכנסייה

במקומות הקדושים בארץ  .קו זה נקבע ככל הנראה כדי לשמור על חופש  -פעולה ומרחב  -תמרון

במצב מדיני ופיסי כלתי  -ברור  .רביעית  ,בכל מה שקשור לענייני ירושלים  ,תמך הוותיקן ברעיון
הבינאום רק מאוקטובר

1948

ולא  ,כפי שאולי מקובל לחשוב  ,מנובמבר של השנה שקדמה

לה .

משך תקופה זו הביע האפיפיור את רצון הכנסייה בערבויות בינלאומית למקומות הקדושים בארץ -

ישראל  ,בעיקר משום שתמיכה בעקרון הבינאום היתה מהווה הכרה מעשית בהחלטת האו " ם

מנובמבר  , 1947שלא היתה רצויה לכנסייה  .וחמישית  ,תביעת הכנסייה הקאתולית לבינאום
ירושלים היתה כרוכה מראשיתה בדרישה להחזרת הפליטים הנוצרים לישראל  ,כדי להבטיח את
קיומן של הקהילות הקאתוליות בארץ  ,אשר נידלדלו ביותר בעקבות הבריחה הגדולה בזמן
מלחמת
15

השחרור .

ניתוח של נסיונות אלה מחייב הערה מקדימה  :כל נסיון למחקר מקיף על הנושא יתקל כיום במספר בעיות קשות
ביותר  .הטיפול בבעיית יחסי מדינת ישראל עם הכנסייה הופקד מאז קום המדינה לא בידי משרד החין אלא בידי
מחלקה מיוחדת כמשרד הדתות  ,בראשותו של ד " ר יעקב הרצוג  .נתון זה מסביר מספר קשיים של מחקר היסטורי

בבעיה זו ; ראשית  ,משרד החרן הישראלי היה מנותק מטיפול שוטף ויום  -יומי בנושא  ,ולכן באופן טבעי החומר
שנותר בתיקיו לפחות לתקופה של השנים הראשונות לאחר הקמת המדינה אינו רב ומסודר  .שנית  ,המשרד לא

.

עודכן תמיד  ,ובוודאי לא בצורה מסודרת ושיטתית בתחום זה על  -ידי הממונה על העניין במשרד הדתות  ,כפי
שתיאר זאת פקיר בכיר בנובמבר

1949

( גנזך  ,א '
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ושלישית  ,מסיכות מגהלתיות נחשף עד היום רק חלק

זעיר מתיקי המחלקה לעדות נוצריות של משרד הדתות לתקופה של

; 1949 - 1948

ומרבית החומר  ,אשר כמותו

ואיכותו אינם ידועים  ,גם ישאר ככל הנראה חסוי נשנים הקרובות  .התוצאה הכלתי  -נמנעת מנתונים אלה היא כי
ניתן להצביע רק על מספר יסודות הקשורים למדיניות ישראל כלפי הכנסייה בכלל  ,ולבעחת ירושלים בהקשר זה

בפרט  .אלה משכהוים מהספרות הלא  -דלה העוסקת כבעיית ירושלים בתקופה זו  ,בעיקר מנקודת הראות של
הכנסייה  ,ומהחומר הארכיוני החדש שנחשף בגנזך
16

הניתוח שלהלן מתבסס ( אלא אם מצוין

אחרת ) על

המדינה בירושלים ובארכיונים אחרים בישראל .
מנדם  ,לעיל  ,הערה  ; 1פרארי  ,לעיל  ,הערה . 1

1 71

אורי ביאלר

עובדות  -רקע אלה מסבירות כמה התייחסויות ראשוניות של קובעי מדיניות ישראלים בנוגע
לוותיקן  .למרות ההכרה המוקדמת בעוינות השורשית של הכנסייה למדינה  ,לא הציגה עמדתה
אתגר ממשי בנושא של ירושלים משך כחצי  -שנה לאחר ההכרזה על עצמאות

ישראל .

7ן

יש לזכור

בהקשר זה גם את העובדה  ,ששינוי גישתה של ממשלת ישראל להחלטת הבינאום של ירושלים
חל  ,כאמור  ,רק בסוף

ספטמבר . 1948

לכן  ,ולנוכח הבעיות הצבאיות והמדיניות החמורות שהציבה

מלחמת השחרור  ,עד סוף אותה שנה לא הוצג אתגר משמעותי לקובעי המדיניות בארץ בתחום

היחסים עם הכנסייה הקאתולית  .ייתכן  ,שבכך יש הסבר להחלטה הישראלית שהתקבלה בתקופה

זו  ,להסמיך את משרד הדתות ולא את משרד החקן לטפל בנושא .
עם זאת  ,מרגע שהציג האפיפיור לראשונה את עמדתו החד  -משמעית בנושא בינאום ירושלים
( באוקטובר

, ) 1948

נתגלה לאנשי משרד החרן הקונפליקט בין הצדדים בשאלה

זו .

8ן

לכאורה ,

לאור הניתוח שהוצג בחלקו הראשון של המאמר  ,לא היתה ברשות מדינת ישראל כל תחמושת
מדינית כדי לקדם את האינטרס שלה  ,נוכח דרישת האפיפיור לבינאום טריטוריאלי מלא של
ירושלים  .לקושי זה של פער גדול מאוד בעמדות נוסף קושי תקשורתי  :נוכח גישתה המסויגת
והשלילית קשה היה ביותר ליצור קשר ישיר קבוע עם מזכירות המדינה של הוותיקן
17

ראה תזכירו של וולטר איתן על יחסי ישראל והוותיקן מיום
מיום

18

20

לאוגוסט

, 1948

שם  ,א '

; 2382 / 12

ומברקו של יעקב הרצוג לשרת מיום

מכתבו למוריס פישר

 7כאוקטובר  , 1948שם . 186 / 2 ,

העובדה התבררה במלוא חריפותה בזמן ביקורו של הבישוף תומס מקמהון  ,שליחו של הקרדינל ספלמן  ,בארץ

בדצמבר  . 1948ראה מברקו של שרת לאיתן מיום
לשרת מיום
; 2468 / 13

19

8

ביוני

, 1948

גנזך ,

; 2396 / 15

;

9ן

קושי אתר

6

בדצמבר  , 1948שם ,

; 186 / 16

מכתבו של אליהובן  -חורין למקמהרן מיום

א'

 25בנובמבר , ) 948

ומכתבה של אסתר הרל " ן לבן  -חורין מיום

ראה מכתבו של איתן לפישר מיום

גתך ,

,

; 2396 15

מכתבו של גדעון רפאל

 20באוגוסט , 1948

6

באפריל

, 1949

שם  ,א '

 25במארס  , 1949שם ,

. 2468 / 13

גנזך  ,א '  , 2382 / 12המצביע על הקשיים הראשונים בהם

נתקלו קובעי המדיניות בישראל לאחר הקמת המדינה ליסד קשר ישיר ורשמי עם הוותיקן  ,אשר לא פסקו
למעשה משך תקופה ארוכה

מונסיניור

ביותר .

ורגאני  ,נציג הוותיקן  ,בוחן את

הנזקים שנגרמו לכנסיית הדורמיציון
בהר  -ציון  ,דצמבר

 72ך

1948

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת  949ו

היה כרוך בכך שחלק של ההנהגה הקאתולית בארץ  -ישראל ישב בתחום ממלכת ירדן וחלקה
האחר  -בתחום שלטונה של מדעת

ישראל .

למרות האמור לעיל  ,עשתה ממשלת ישראל נסיונות בכמה כיוונים כדי לרכך את הקונפליקט
ולהשיג הסכם כללי כלשהו לגבי היחסים בינה לבין הוותיקן  ,ובמיוחד לגבי ירושלים  .הדרך
הראשונה והחשובה ביותר היתה קשורה לטיפול הישראלי במקומות הקדושים ובאינטרסים

המקומיים של הנוצרים בתחומי מדינת ישראל  .מלחמת השחרור היתה מכה קשה למימסד
הכנסייתי בארץ  .לא רק שנקבעה חלוקה פיסית בינלאומית בארץ  ,שיצרה חיץ חדש בין הקהילות
הנוצריות  ,אלא שחלק גדול מהנוצרים וממנהיגיהם נטשו את מקום מושבם ונמלטו לארצות

ערביות שכנות  .בנוסף לכך  ,במהלך המלחמה פגעו חיילים ישראלים פעמים אחדות

בכנסיות .

המקרה הבולט ביותר היה בכנסיית הדורמיציון בהר  -ציון בירושלים  ,שהיתה אחד המקומות
הקדושים ביותר לעולם הנוצרי הקאתולי  .במהלך המלחמה סולקו ממנה הנזירים והיא הפכה
למוצב צבאי

ישראלי .

20

שנה לאחר התרחשויות אלה תיאר זאת שר החתן הישראלי בלשון חדה ,

בהגדירו את התופעות הללו כהתנהגות של ' זד פרוע שיכור ההורס

ומחלל ' .

ובעיותיהן של הכנסיות בארץ הובררו לאפיפיור במהלך המחצית השנייה של

ן2

מעשים אלה

, 1948

והם מסבירים

את מסע ההתקפה החריף שניהלה הכנסייה הקאתולית נגד ישראל  ,שבמרכזו עמדו ההאשמות על
פגיעות במקומות הקדושים .

22

דווקא הקשיים הרבים שהועמדו בפני המוסדות הנוצריים בארץ בעקבות המלחמה והעניין
הטבעי הרב שגילה הכס הקדוש בנושא  ,הם שפתחו בפני ממשלת ישראל אפשרות לפעולה מדינית
כלפי האפיפיור בשאלת ירושלים  .במהלך ביקור חשאי של משלחת ישראלית במזכירות המדינה
בוותיקן בסוף ספטמבר  -ראשית אוקטובר

1948

הציגו לישראלים את דרישתו החד  -משמעית של

האפיפיור לתיקון הנזק במקומות הקדושים והסדרת חיים דתיים תקינים לנוצרים בישראל ; ולאור
אופן ביצועה של דרישה זו תיקבע המדיניות הכללית של הוותיקן כלפי ישראל .

23

המסקנה אליה

הגיעו בארץ היתה ככל הנראה  ,כי לפעילות נמרצת לסילוק אבני הנגף ביחסים עם ראשי הכנסייה

הקאתולית וכנסיות אחרות בארץ יהיה ערך משולש  :ראשית  ,היא תקטין את האפקט התעמולתי
של טענת האפיפיור בדבר הפגיעות במקומות הקדושים כאחת ההצדקות המשמעותיות לתביעה

לבינאום ירושלים  .שנית  ,יהיה בה כדי להסיר מכשול משמעותי ביחסים הכלליים עם

הוותיקן .

ושלישית  ,ואולי החשוב ביותר  ,בעטייה יצמחו גורמים נוצריים מקומיים שיהנו מפעילות
ישראלית וו  .הם יהוו קבוצת  -לחץ בתוך העולם הקאתולי  ,שתפעל נגד מאבק חזיתי ומסוכן של

20

ראה מכתבו של הרצוג לאיתן מיום

21

דברי משה שרת בישיבת סיעת מפא " י בכנסת מיום

22

9

באוגוסט

במברק של שרת לה ' גון מיום  1באוגוסט

1948

, 1948

( גנזך ,

גנזך . 2397 / 7 ,

31

, ) 2329 / 23

האנטי -ישראלית החריפה שנבעה ממקורות בארץ  -ישראל .
על המקור למסע  -תעמולה זה ועל סיבותיו  .ראה מכתבו
23

על

בדצמבר  , 1949אמ " ה ,
ב 20 -

 29בספטמבר ו  7 -באוקטובר , 1948
בספטמבר , 1949

שם  ,א '

. 2515 / 5

שם ,

ביקש שר החוץ לברר את מקורות התעמולה

באוגוסט כבר יכול היה מנכ " ל המשרד להצביע

קלן /ן

מתאריך זה לפישר  ,שם  ,א ' . 2382 / 12

נושא זה ראה מברקו של איתן לפישר מיום  15בספטמבר
; 186 / 2 , 2394 / 15

. 11 / 2 / 1

, 1949

גנזך ,

; 2344 / 1

מברקיו של הרצוג לשרת מ -

וכן מכתבו של ג ' הירש לציר ישראל ברומא מיום

20

בין התיקים שנחשפו למחקר בגנזך המדינה לא הצליח כותב שורות אלה

למצוא פירוט מדויק של פגישות הרצוג בוותיקן ושל הדינים  -והחשבונות שלו מביקור

זה .

פגישתו של חיים וייצמן
עם הקרדינאל הקתולי
ספלמאן

הכנסייה בישראל בנושאים בהם לא תוכל המדינה

להתפשר  ,ובראש וראשונה בשאלת ירושלים .

24

גישה זאת קיבלה חיזוק מנתון נוסף  ,שהתברר לישראלים שהופקדו על הנושא בביקור ברומא
בספטמבר

1948

וקיבל אישורים נוספים בשנה שלאחר  -מכן  :המימסד של הכנסייה הקאתולית לא

היה אחיד בדעותיו בנושא המדיניות הכללית כלפי ישראל  ,ובמיוחד בשאלת ירושלים  .מצד אחד

עמדו מזכירות המדינה והקאתולים בארצות  -הברית  ,בראשות הקרדינל ספלמן  ,שדרשו בינאום

טריטוריאלי מלא וברור  .ומולם עמד הקרדינל טיסרון  ,ראש הקונגרגאציה המזרח  -תיכונית  ,שגילה
בכמה הזדמנויות נטייה להגיע להסכם עם ישראל בשאלת המקומות הקדושים  ,בלי דרישה
לבינאום העיר

הקדושה .

25

וכך ניתח את הדברים יעקב הרצוג

:

הקרע בין מזכירות המדינה ומחלקת הכנסיות המזרחיות בקשר לירושלים בעינו

עומד . . .

מזכירות המדינה רואה בירושלים בינלאומית הזדמנות לכונן מפלט אחרון

לאינטרסים הנוצרים במזרח

התיכון . . .

הם חוששים מאוד לעתיד הנצרות באיזור זה ,

פחד זה מתעורר לנוכח תוכניות לאיחוד האסלם וכן
24

לרגלי . . .

אי האפשרות לחדש את

על גישה זו ראה כין היתר גנזך  ,מיכל  / 5804ג ' של המחלקה לעדות נוצריות במשרד הדתות  ,המכיל חומר על

הטיפול בנושא היורדים  -הקאתולים באו ] בתקופה זו ; מכתבו של ארתור לוריא לאיתן מיום

שם ,

; 2397 / 7

מכתבו של שרת לאבא אבן מיום

פרוסקאראר מיום

בספטמבר

174

, 1949

24

ביולי

שם  ,א '

 ; 38 /4 , 36 / 8מכתבו של

; 2515 / 5

באוגוסט  , 1949שם ,

31

; 87 / 11

בדצמבר

, 1949

1

בנובמבר

29

כספטמבר

, 1949

שם  ,א '

ומ 13 -

; 170 / 12

באוקטובר

, 1949

7

שם ,

ודבריו של שרת כפני

אמ " ה . 11 / 2 / 1 ,

ראה מברקו של הרצוג לשרת מיום  29בספטמבר  , 1948שם ,
בינואר  , 1949שם  ,שם ;

מכתבו של שרת לג ' וזף

תזכירו של התצוג לראש הממשלה מיום

מכתביו של הרצוג לאבן מיום

שרת לד " ר חיים ורדי מיום

סיעת מפא " י בכנסת מיום
25

ומ 14 -

23

בנובמבר

, 1948

שם ,

; 2395 / 25

19

בנובמבר

, 1948

; 2396 / 15

ומכתביו של הרצוג לאבן  ,לעיל  ,הערה

. 24

מכתבו של בן  -חורין לשרת מיום

18

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת

1949

הקפיטולציות שהיו כזמן הטורקים  . . .מאידך מחלקת הכנסיות המזרחיות חוששת מפני
איזולציה העלולה לצמוח מצמצום שלטון הנצרות בירושלים והיא מוכנה לקבל את

הסיכון של העדר מרכז מרבטח ובלבד שהנצרות לא תראה כנטע זר במזרח התיכון .

26

כיוון הפעולה הישראלי  ,בהתאם להנחות אלה  ,פורט על  -ידי שר החקן בישיבת סיעת מפא " י
ככנסת בסוף

: 1949

הכנסיה הקתולית כפי שאתם יודעים אמונה על היתרון שיש לדרוש  ,שינתן לאלוהים מה
שמגיע לאלוהים  .הכנסיה חייבת לתת לקיסר מה שמגיע לקיסר  ,ואנחנו בפעם הראשונה
הופענו בתפקיד של

הקיסר . . .

הרבה תלוי הדבר בקיסר  ,והקיסר עשה דברים רבים כדי

יפסידו . . .

לספק את צרכי הכמורה ולהוכיח להם שהם ירוויחו על ידי כך ולא

עצתנו

לוותיקן היתה לא לעמוד על בינאום כי הדבר הזה לא יבוצע  .הוא רק יקומם את ממשלת
ישראל ואת הציבור הישראלי נגד הכנסיה הקתולית ובסופו של דבר תפסיד הכנסיה יותר

מאשר תרוויח מהחלטה זו  .הצענו לוותיקן לטפח את הרצון הטוב שמגלה ישראל כלפי
הכנסיה הקתולית ולעשותו לבסיס של הסדר  .הצענו לו לא ללכת נגד הזרם ולטפח את

הנכס היקר הזה  .בקשנו אותו לא להשען על יסוד החלטה ערטילאית שלא תהיה לה
אחיזה בחיים  ,החלטה שתשחרר את מדינת ישראל מכל

אחריות .

27

ואכן ממשלת ישראל גילתה  ,משך השנה שחלפה בין הצהרת האפיפיור בשאלת ירושלים
באוקטובר

1948

ובין החלטת העצרת הכללית של האומות המאוחדות בנושא בדצמבר , 1949

פעילות רצופה כדי להשביע את רצון ראשי הכנסייה הקאתולית בארץ  .הדברים התבטאו במספר
הצהרות פומביות בדבר השמירה על חופש הפולחן  ,בתשלומי פיצויים עבור נזקים ובמתן חופש
פעולה ותנועה לראשי

הכנסיות .

28

לפחות במקרה אחד נקטה הממשלה צעד חריגי יוצא  -דופן

ומסוכן  ,לפי התפישה המקובלת באותו זמן  :החזרת פליטים ערבים נוצרים מעבר לגבול ,

29

בנימוק

ש ' כאשר יש לראש כמורה ערך אם יש לו צאן מרעית  ,המחנה דרוש לו  ,אחרת הוא יהיה ראש בלי

צאן ' .

30

המטרה הקונקרטית של הפעילות הזאת היתה לשכנע בראש וראשונה שניים מראשי הכנסייה

הקאתולית בארץ לשלוח לוותיקן דינים  -וחשבונות חיוביים על פעילות ממשלת ישראל כלפי
הנוצרים בארץ  ,להצביע על השלילה שבלחץ של הוותיקן כנושא בינאום ירושלים ולפרסם כל זאת

בפומבי  .הראשון בהם היה מונסיניור אנטוניו וארגאני

26

תזכיר לראש הממשלה מיום  7כספטמבר
בדצמבר

 , 1949אמ " ה ,

27

28

לפירוט הפעולות ראה לעיל  ,הערה . 24

29

כ 10 -

ביוני

. 2451 / 4

נ . 11 / 2 /

31

1949

, 1949

גנזך ,

) 10 Verganiח ) 0מ, )14

נציג הפאטריארך

,

הוסכם בין ג ' ורג ' חאכים  ,ראש הכנסייה היוונית  -קאתולית בצפון האו  ,ובין יהושע פלמון

.

ממשרד ראש הממשלה על החזרת  500פליטים מלבנון  .על פרטי ההסדר ראה גנזך ,

. 2396 / 18

באחד מסעיפיו

הבטיח חאכים לא לעודד הסתננות ארצה של בני עדתו שנשארו מחףן לגבולות המדינה  ,ולא לתת גיבוי

לכך .

חאכים לא עמד תמיד כהבטחתו  ,אך גס אז היתה נכונות  ,מטעמים ברורים  ,ללכת לקראתו  .כך  ,למשל  ,כ -
בספטמבר

1949

פנה הרצוג בבקשה למושלה הצבאי של עכו להיענות לרצונו של חאכים לשחרור  10מסתננים

מבני עדתו שנכלאו בעיר  .בסיום המכתב הסביר הרצוג
בקשתנו זו מתוך חשבון מדיני חשוב ביותר  .גנזך  ,המחלקה לעדות נוצריות במשרד הדתות ,
:

' עם כל הבנתנו לקשיי עבודתך בשטח זה  ,נעשית

ג ' . 5804 /
30

1

דברי שרת כישיבת סיעת מפא " י בכנסת מיום נ 3בדצמבר 949נ  ,אמ " ה ,

 / 2 / 1נ. 1

 , 29 / 1 / 4מיכל

שון 1

(

אורי ביאלר

הלאטיני של יררשלים בגליל  ,אשר נהנה מהתואר המיוחד של ' עוזר סודי של האפיפיור '
(  ) 118ח 31 camerlere segreto 41 sua 58השני היה הארכיבישוף ג ' ורג ' חאכים  ,ראש העדה

היוונית  -קאתולית  ,אשר היתה מרוכזת בצפון

הארץ .

32

פעילות זו הציגה מספר בעיות קשות למשרדי החקן והדתות בארץ  :ראשית  ,למרות ההנחות
החיוביות  ,נותרה בעינה השאלה באיזו מידה ניתן יהיה להשפיע על הוותיקן דרך נציגיו
שנית  ,היתה קיימת אפשרות  ,שבעיני שר החוץ הישראלי נראתה מציאותית במחצית

בארץ .

, 1949

כי

' הוותיקן פועל לפי דיכוטומיה עקמומית על ידי מתן אפשרות לנציגיו במקום לקבל מאתנו את מה
שהם יכולים בעוד שבחזית החיצונית אנו ממשיכים להיות קרבנות התקפותיו הבלחי

נלאות ' .

33

 ,שלישית  ,נציגו הככיר של האפיפיור בארץ  ,גוסטבו טסטה  ,ישב מחוץ לגבולות המדינה -

בבית
לחם  -לחם  .לכן קשה היה ליצור אתו קשר שוטף  .יתירה מזאת  ,טסטה לא רק סירב לשתף פעולה
עם -השלטונות הישראליים  ,אלא אף גילה יחס עוין במיוחד כלפי המדינה  .גישה זו נבעה ללא ספק

גם מכיוון שרכושו הפרטי בהר  -ציון בירושלים הושחת ונגנב במהלך הקרבות של מלחמת

השחרור .

34

רביעית  ,גם יחסם של כמה אחרים מראשי הכנסייה הקאתולית לישראל היה מסויג במקרה
הטוב ; זאת עקב העוינות הבסיסית שאפיינה את גישתם הכללית למדינת ישראל  ,וגם בגלל הסבך

התוך  -כנסייתית .

של הפוליטיקה

וחמישית  ,מסיבות מובנות סירבו וארגאני וחאכים ברוב

35

המקרים לאפשר את פרסום דעותיהם  ,שהובעו לפחות בחלק מהדינים  -והחשבונות שהעבירו
לרומא
31

;

אף  -על  -פי שבכמה הזדמנויות העבירו עותקים שלהם לראשי משרד החקן הישראלי .

על האיש ראה דין  -וחשבון של מחלקת החקר של משרד

מנדם

. 49 - 47

( לעיל  ,הערה ] )  ,עמ '
32

החין

מיום

22

בדצמבר

, 1949

גנזך ,

; 2396 / 18

36

על האיש ראה דין  -וחשבון מחלקת החקר של משרד החוון מיום

25

בדצמבר

, 1949

. 2396 / 18

ג ' ורג ' חאכים היה

שותף פעיל בחיים הפוליטיים של ערביי ארץ  -ישראל בתקופה שלפני קום המדינה  .הוא שיתף  -פעולה עם
המופתי וניצל את מסגרת הכנסייה לתעמולה לאומית ואנטי  -ציונית  .עם פררן מלחמת השחרור היה חאכים בין

המעודדים את הערבים למלחמה ; במהלכה  -בין המסיתים לבריחה
כתחילת

1949

הותר שובו לישראל  .הוא התאים עצמו למציאות החדשה  ,ותוך הכרה כישראל ובסיועה פתח

בפעילות נמרצת לחידוש קהילותיו ולהגנה על האינטרסים
33

מכתבו של שרת לפרוסקאואר מיום
באוקטובר 1949

( שם ,

: ) 38 / 4

"

finally sealed
34

ראה מנדם ( לעיל  ,הערה

24

30

" או

 , ) 1עמ ' ; 51

17

8

merely

מכתבו של הירש לציר ישראל ברומא מיום
15

באפריל

, 1953

שם  ,א '

; 2524 / 11

20

בספטמבר

, 1949

גנזך  ,א '

ומכתבו של הכצוג לציר ישראל

כספטמבר 953נ  ,שם . 2524 / 1 ,

נוצריות במשרד הדתות  ,מיכל

במאי

be seen whether 1.

)1

א. ' 1

ראה ניתוחי מחלקת החקר  ( ,לעיל  ,הערות 31

1949

 . 87 / 11בהקשר לאותה בעיה כתב הרצוג לאבן

ב13 -

remains 10

0 Vatican 10 summonא )  the part ofמס 81 attemptתת

מכתבו של קולבי להירש מיום

בברן מיום
35

"

doom

]

"

ביולי

949נ  ,גנזך ,

הנוצריים .

something substantial or 1

sinners 10 repentance before

; 2515 / 5

;

ובין המנחמים  -לאחר

המפלה .

( שם ,

) 29 / 1 / 4

ג ' . 5804 /

ו  ; ) 32 -מנדס

( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ ' ; 47

גנזך  ,המחלקה לעדות

לפחות לגבי חאכים היחס היה  ,מסיבות מוכנות  ,כנראה דו  -צדדי  .כך כ -

כתב הרצוג לחיים ורדי  ,כי ' מאז בואו [ של חאכים ] אנו נוהגים לקמם יחסים

קבועים אולם מסויגים איתו  .הוזכר לו כדרכי עקיפין שונים שאין עכרו ניתן לשכחה בנקל ורק שינוי יסודי

מהתנהגותו בעבר יוכל לרצות נוכחותו בינינו '  .גישה כללית כזאת לתביעות העדות הנוצריות בארץ ולהתנהגותן
מוצאת ביטוי במכתבו של פלמון ממשרד ראש הממשלה לשר החרן מיום

1 76
36

על

21

בספטמבר

, 1949

שם ,

. 2393 / 23

דינים  -וחשבונות חיוביים שהועברו לוותיקן ושהעתקיהם נמסרו לשלטונות הישראליים וכן על מכתבים

ישירים כאלה למשרד הדתות ראה  ,בין היתר  :מכתבו של ד " ר קולבי לאיתן מיום  21באוקטובר  , 1948גנזך ,
; 2397 / 7

מכתבו של שרת לאבן מיום

לארץ מיום 4נ באוגוסט

, 1949

שם  ,א '

 23בנובמבר  , 1948שם ; 2395 / 25 ,
; ! 70 / 12

מכתבו של שרת לנציגי ישראל כחוץ -

מכתבו של הירש לציר ישראל ברומא מיום

20

בספטמבר

, ; 949

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת

1 949

בגלל המחסור בחומר תיעודי אי  -אפשר לפרט את מלוא המגעים בנושא ועוד יותר קשה

להעריך את הצלחת המאמץ הישראלי  .מכל מקום  ,ממספר דינים  -וחשבונות שיצאו מהארץ
ונשלחו לוותיקן  ,וכן מעצם הטיעון הישראלי בדבר חוסר האחידות בעמרת הכנסייה בנושא
היחסים עם ישראל בכלל ושאלת ירושלים במיוחד  -עולה שפעילות זו הוכתרה בהצלחה חלקית

לפחות .
כיוון  -פעולה שני שהופעל כלפי הוותיקן במקביל  ,אך בעיקר מהמחצית השנייה של  , 1949היה

להגיע להסכמים מיוחדים עם הכנסייה הקאתולית בנוגע למקומות הקדושים ; הסכמים שיבטיחו
את האינטרסים הכנסייתיים  ,אך יותנו כמובן בוויתור הכס הקדוש על תביעתו לבינאום

ירושלים .

נסיונות אלה נעשו החל מביקורו השני של מקמהרן  ,נציגו של הקרדינל ספלמן  ,כארץ בסרף

יולי  -ראשית אוגוסט

, 1949

ונמשכו למעשה עד החלטת העצרת בנושא ירושלים בדצמבר של אותה

שנה  .הטענה הבסיסית שניסו הישראלים להעביר לכס הקדוש היתה  ,כי הסכם זה הינו למעשה
ההסדר הריאלי היחידי בנושא ירושלים  ,ובמסגרתו ישראל מוכנה להיענות לחלק

מתביערתיו .

37

הנסיון הישראלי להוכיח  ,כי העולם הנוצרי אינו מלוכד סביב התביעה לבינאום ירושלים ובכך
להחליש את האימפקט של הלחץ האפיפיורי  ,הופעל לא רק לגבי הכנסייה הקאתולית אלא גם לגבי
עדות נוצריות אחרות בארץ  .היו אלה בראש וראשונה הארמנים והיוונים  -אורתודוכסים  ,שחששו

מאוד למעמדם במקרה שתתקבל תכנית הבינאום שעליה המליץ האפיפיור  .על רקע זה היו מגעים
בין נציגים ישראלים ובין ראשי העדות הללו

;

ובהזדמנויות אחדות הביאו מגעים אלה לפעולה

מתואמת בנושא  .כך  ,למשל  ,בנאום שנשא בראשית ספטמבר  , 1949עם פרסום הדין  -וחשבון של
ועדת הפיוס בנושא ירושלים ( ראה להלן )  ,הדגיש שרת את חוסר האחידות השורר בקרב הקהילות

ירושלים .

הנוצריות כארץ בשאלת בינאום

עם פרסום הנאום הסכימו ראשי העדה היוונית -

אורתודוכסית  ,לאחר משא  -ומתן עם נציגי ישראל  ,להתנגד לכל נסיון להשיג מהם הכחשה למה
שנרמז

בו .

38

ולבסוף  ,בכל מיני הזדמנויות ניסו נציגים ישראלים להעביר לוותיקן את המסר  ,כי החשש של
שם  ,א '

; 2515 / 5

מכתביו של הרצוג לאבן מיום

שרת לררדי מיום

1

לוריא לאיתן מיום

19

בנובמבר  , 1949שם ,

. 2395 /25

על הקושי לפרסם דינים  -וחשבונות אלה ראה מכתבו של

; 2397 / 7

זו .

בנובמבר  , 1948שם ,

כמכתבו לאבן מיום  29בספטמבר

1949

 29בספטמבר ו 13 -

באוקטובר

, 1949

שם ,

,

 ; 38 / 4 , 36 8מכתבו

של

( גנזך ,

) 36 / 8

ומכתבו של שרת לנציגי ישראל בחו " ל המחכר בהערה

כתב התצוג  ,כי הצליח להשיג מווארגאני הצהרה ' המתנגדת

לדיעה כי הצהרת האפיפיור בדבר בינאום ירושלים היא סופית ובלחי ניתנת להחלפה על ידי הצעה אלטרנטיבית
הכוללת הבטחה של זכויות הנוצרים בירושלים  .ה  Christian Science Monitor-וה IDaily Mai -פרסמו זאת ' .
שרת מצדו דיווח לסיעת

מפא " י ככנסת

ב 31 -

בדצמבר

1949

( אמ " ה ,

) 11 / 2 / 1

.

כי וארגאני וחאכים מסרו הצהרות

לעיתונות  ,וחלקן נגנז על  -ידי עיתונים בארצות  -הברית עקב ' ההשפעה הקתולית שם  ,אשר לא רצתה שהדברים
האלה יבואו לידיעת
37

הטענה הוצגה כצורה

הציבור ' .
חד  -משמעית על  -ידי שרת כפגישתו עם מקמהון

ראה מכתביו של גינוסר

של הרצוג לאבן מיום
; 2451 / 4

בדצמבר

למשרד החין

מיום

26

באוקטובר  , 1949שם ,

רוזן מיום

; 2443 / 4

; 2396 / 15 , 2515 / 5

ראה מכתבו של הרצוג לאבן מיום

בספטמכר  , 1949שם ,

; 2451 / 4

שרת לאבן מיום  12באוגוסט

29

בספטמכר

, 1949

גנזך ,

; 36 / 8

וכן התזכיר של ג ' ון רוס מיום

, 1949

5

, 1946 - 48

. 281

מכתבו של הרצוג לראש הממשלה מיום

מברקו של הרצוג לאבן מיום  10באוקטובר

שם . 87 / 11 ,

מכתבו

 20באוקטובר  , 1949שם ,

המדווח על שיחה עם הרצוג  ,תיקי המשלחת האמריקאית לאו " ם  -נרשא פלסטינה

הארכיון הלאומי בוושינגטון  ,המצוטט אצל פרארי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '
38

שם  ,א '

, 1949

 29בספטמבר  ,לעיל  ,הערה  ; 36ממכרו של שכתאי

מכתבו של קומיי לאליעש מיום
, 1949

4

באוגוסט

ו1 1 -

באוקטובר

ב 28 -

כיולי

, 1949

גנזך ,

. 36 / 8

כמו  -כן

, 1949

שם ,

; 2329 / 14

ך

ומכתבו של

ץל17

שר המיעוטים בכור
שטרית מארח את נציגי

העדה היוונית  -קאתולית

:

הארכיבישוף ג ' ורג ' חכים
ולשמאלו  -האב לתאם
והארכימנדריט פח ' ורי ,
פברואר 1949

הכנסייה מפני נטיותיה הקומוניסטיות של מדינת ישראל וממשלתה הוא נטול כל יסוד  .כך  ,למשל ,
הבהיר בן  -גוריון בפגישה עם מקמהון  ,שליח הקרדינל הקאתולי  -אמריקני  ,שנערכה ב  4 -באוגוסט
[ היהודית ]

 , 1949כי ' התוכן של המורשת הלאומית

חירויות אנושיות

חיוניות . . .

לעולם לא יוכל להסתגל למערכת המונעת

האופי היהודי חייב לראות בקומוניזם סכנת מוות לערכי

אנוש ' ".

3

פעולות אלה לא נשאו  ,כידוע  ,פירות גלויים וברורים לפני ההחלטה הישראלית להפוך את

. 1949

ירושלים למקום מושבה של הממשלה בדצמבר

נהפוך הוא  ,עמדתו הפומבית של האפיפיור

בנושא בינאום ירושלים אף זכתה לאישור רשמי נוסף במהלך  , 1949כאשר באפריל של אותה שנה
פורסמה האנציקליקה

( ' אגרת הרועים ' ) ה 081 ] 1 -א tRedemptoris

המיוחד של הכנסייה בהפיכת ירושלים לעיר

שחזרה והבהירה את האינטרס

בינלאומית .

בעיני קובעי מדיניות החקן הישראלים  ,מן הזווית הלא  -פומבית  ,נראו הדברים אחרת לגמרי ,

ובמיוחד לקראת סוף אותה שנה  .סימנים רבים שהגיעו למשרד החלן רמזו על כך  ,שהאפיפיור לא
יעמוד על מאבק חזיתי בנושא ירושלים בדיוני עצרת האו " ם  ,שעמדה להתכנס בנובמבר  .ראשית ,
היו מספר גילויים מיוחדים שמקורם בדינים  -וחשבונות של הצירות הישראלית ברומא החל
מאוגוסט  ,שמסרו על נכונות

יוצאת  -דופן של נציגי הוותיקן להיפגש ולשוחח על ענייני ירושלים .

40

שנית  ,מסר ברוח דומה העביר ג ' ורג ' חאכים  ,בשמו של הנונציוס של ביירות שחזר באוקטובר

מביקור ברומא  .חאכים גם דיווח על החלטה שנתקבלה בוותיקן  ,להפסיק את מסע התעמולה נגד

ישראל בשאלת ירושלים .

ן4

הפסקת מסע זה לא נעלמה עוד קודם  -לכן מעיניהם של אנשי משרד

 78ך
דין  -וחשבון של יעקב הרצוג על השיחות  ,שם ,

39

מתיך

40

ראה מכתביו של גינוסר למשרד החרן מיום
מכתבו

41

של שרת להרצוג מיום

30

ראה מברקו של הרצוג לאבן מיום

4

באוגוסט ,

כאוקטובר  ,שם ,
19

באוקטובר

. 36 / 8
ומ  11 , 10 -ו  18 -באוקטובר  , 1949שם  ,א '  ; 2515 / 5וכן

. 2396 / 15

 , 1949שם . 2329 / 14 ,

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת

החפן

הישראלי .

42

1 949

ולבסוף  ,ואולי החשוב ביותר  ,היה עצם ביקורו החשאי של ד " ר הרצוג ברומא

בנובמבר  ,אשר במהלכו דווח למשלחת הישראלית באו " ם על עמדתו של הוותיקן בשאלת

ירושלים .

43

דיווחים אלה הצביעו כולם על כיוון אחד

כך

:

ב 20 -

בנובמבר נמסר למשלחת  ,כי ' האפיפיור

הגיע למסקנה סופית נגד בינאום  ,ההנחה היא שתביעה זו מבניסה סבך נוסף לשאלה המסובכת
בלאו הכי  ,והאינטרסים של הקתולים ישמרו על [  -ידי ] הסכם בינם לבין הממשלות האחראיות '

;

44

ב  2 -בדצמבר רווח לצירות ישראל בארגנטינה  ,כי ' בהתאם לאינפורמציה סודית [ של] יעקב הרצוג
הוותיקן משוכנע שלא יהיה פתרון ארגוני לבעית ירושלים שיתקבל בעצרת הזו  [ ,הוא ] מוכן להכנס
למשא ומתן ישיר עם ישראל לאחר העצרת '

;

ארבעה שבועות לאחר  -מכן חזר שר החרן על

45

דיווחים אלה מרומא  ,שקיבל בזמן כינוס עצרת

האו " ם .

46

נתונים אלה מורים  ,בניגוד לטענתו של

פרארי  ,כי ככל הנראה לא היה זה מקרה שבהוראות התפילה של האפיפיור

ירושלים .

הבינאום של

47

ב 19 -

בנובמבר לא נזכר

כל הסימנים שהגיעו לידיעת משרד החוץ הישראלי הראו בבירור  ,כי

האפיפיור לא היה נכון להטיל את מלוא משקלו על מאבק בעד בינאום ירושלים בדיונים בעצרת
הכללית של

האו " ם .

אם אכן זאת היתה עמדתו  ,קשה לקבוע במדויק מה היה חלקן של הפעולות הישראליות

בגיבושה  .לשר החוץ הישראלי נראו הדברים ברורים יותר
[ בינאום

ירושלים ]

' האפיפיור אינו רוצה לעשות מזה

:

מלחמה  .באי כח הוותיקן בארץ השפיעו כנראה על עמדת האפיפיור  ,כי הם

רוצים לשמור על יחסים טובים עם ישראל  .קו מציאותי  -תכליתי  :לתת לקיסר מה שמגיע

לו ' .

48

כידוע  ,בסופו של דבר התבדו ההערכות הישראליות  :עם פתיחת מושב עצרת האו " ם  ,כאשר

הוצע להפוך את ירושלים לעיר בינלאומית  ,אמנם לא היתה זו יוזמתו של האפיפיור ; אבל לא רק
שהוא תמך בכך  ,אלא אף הטיל את מלוא כובד משקלו להבטיח את קבלת ההצעה  .צעד זה גרר

תגובה ישראלית יוצאת  -דופן בחריפותה  ,אשר ניתן להסבירה בחרדה העמוקה מתוצאות המדיניות

של האפיפיור  .בנסיון לשכנע את הכס הקדוש לחדור בו  ,נמסר לו ב  -ו לדצמבר על  -ידי איש הקשר

של ישראל בוותיקן  ,כי ' החלטת הבינאום לא תתגשם כי התושבים ישימוה לאל  ,ואין שום כח
להכריחם  .לעומת זאת ההחלטה משחררת אותנו לגמרי מכל התחיבויותינו ואינה מאפשרת יותר

להטיל עלינו אחריות כלשהי '  .יתירה מזאת  ,ישראל הבהירה במסר זה כי אם ההחלטה תתקבל ,
יהיה הוותיקן אחראי ' לאבדן

[ הישגיו] הקימים והאפשריים לעתיד לבוא ' .

ראה מברקו של זינדר לאיתן מיום

באוקטובר  , 1949שם ,

11

. 2308 / 11

49

נסיון זה נכשל .

שר החוץ ראה בהחלטת הוותיקן להפסיק

את התעמולה האנטי  -ישראלית נצחון ישראלי ברור  ,שהיה פועל  -יוצא ישיר מהטקטיקה שהופעלה כלפי
הכנסיות בארץ  .ראה מברקו לאליהו אילת מיום

באוקטובר

31

בגנזך המדינה לא הצליח כותב המאמר לאתר דיווחים מפורטים
העדויות הקיימות
, 1949

שם .

, 1949

שם ,

מקוטעות ולאקוניות  .ראה  ,למשל  ,הערותיו של שרת למנכ " ל משרד החין מיום

; 2396 / 15

( לעיל  ,הערה  ) 1עמ '

מכתבו של ג ' אכנר לציר ישראל בפריס מיום

14

בנובמבר

גנזך . 75 / 3 ,
31

פגישה עם משלחת ישראל באו " ם ,
גנזך ,

 , 1949שם  ,א '  ; 170 / 12פרארי

45

ראה מכתבו של עמיר למשרד החצן

17

 29באוקטובר

. 282 - 281

ישיבת סיעת מפא " י בכנסת מיום

,

. 2308 /4

על פעילותו של הרצוג בוותיקן בשליחות זו .

בדצמבר
ב 20 -

20

, 1949

בנובמבר

לנובמבר

 . 2523הוותיקן לא הגיב על פנייה זו .

אמ " ה ,

, 1949

, 1947

. 11 / 2 / 1

גנזך  ,א '

גנזך ,

שם . 2202 / 5 ,

; 2517 / 7

. 75 / 3

פרארי ( לעיל  ,הערה

 ) 1עמ '

. 280

קמע ך

אורי ביאלר

החששות הישראליים הוכחו כמוצדקים ביותר  .לצעדו של האפיפיור היתה אכן השפעה מכרעת על
תוצאות ההצבעה בעצרת האו " ם .

50

כך נחלה המדיניות הישראלית כלפי האפיפיור בשאלת ירושלים כשלון חרצן  .שר החרן משה
שרת הגדיר זאת בדיון מסכם על הנושא בראשית

, 1950

כמצב בו ' הוותיקן נמצא אחרי נצחון

פעם ' ' .

עצום  ,אולי הנצחון הפרלמנטרי הגדול ביותר שנחל אי

ן

אף  -על  -פי ששרת התנגד באותו

זמן להערכות של מנהל משרדו  ,כי כשלון ישראלי זה נבע מכך ש ' לא הקדשנו די מחשבה לבעית
יחסינו עם הכס

הדתות '

2

' -

הקדוש ' ,

וכי ' לא נוכל עוד לראות ביחסינו עם הוותיקן ענין צדדי שדי לו במשרד

דירבן הכשלון את קובעי מדיניות החוץ הישראלית לטפל באופן אינטנסיבי יותר

בבעיה זו  ,החל מראשית

. 1950

53

משה שרת  ,דוד בן  -גוריון ושאלת ירושלים
ההחלטה שקיבלה ממשלת ישראל

ב 11 -

בדצמבר

, 1949

להפוך את ירושלים למקום מושבה של

הממשלה  ,היתה תגובה לאירועים בלתי  -צפויים בזירה המדינית של ארגון האומות המאוחדות
בסוף אותה שנה  ,שאותם לא חזה משרד החוץ הישראלי  .קשה להבין היבטים חשובים של התגובה

הישראלית בלי לעמוד על גודלה של ההפתעה הזו .
אמנם הארגון הבינלאומי לא נסוג רשמית מההחלטה של נובמבר

1947

בדבר בינאום ירושלים

משך השנתיים שלפני ההחלטה הישראלית ; אולם בתקופה זו  ,ובמיוחד בסופה  ,ניתן לממשלת
ישראל פתח  -תקוה  ,כי בסופו של דבר לא ייווצר עימות חזיתי מסוכן עם האו " ם  .הסיבות המרכזיות
לאופטימיות זהירה זו היו נעוצות בקשיים העצומים שהיו כרוכים בביצוע ממשי של תכנית כזאת
על  -ידי ארגון האומות המאוחדות  .זאת  ,לא רק נוכח הבעיות הארגוניות המשמעותיות שמימוש זה

היה מציג ואשר היו עלולות להציג את הארגון כחסר  -אונים ; אלא גם  ,כמוכן  ,נוכח ההתנגדות לכך
מצד שליטי העיר בפועל  -הישראלים והירדנים  -שלא היה אפשר לבטלה או להמעיט

בחשיבותה  .קשיים אלה מסבירים את העובדה  ,כי הארגון הבינלאומי לא הצליח לגבש בתקופה זו
50

מידע שהושג מנציגות לבנון באו " ם אישר לנציגי ישראל  ,כי מברקו של האפיפיור למשלחות המדינות הנוצריות
באו " ם הקפדן את התמיכה בהצעה האוסטרלית
במברקו של אבן לאיתן מיום

51
52

מתוך פרוטוקול של התייעצות
ראה

תזכירו של איתן מיום

24

14

בדצמבר

ב 6-

בינואר

בדצמבר

מ  24 -ל , 35 -

, 1949
, 1950

ובכך הבטיח את רוב שני השלישים הקובע  .ראה

שם . 2202 / 5 ,
שם  ,ב '

. 2443 / 5

 , 1949שם ; 175 / 10 ,

ותגובתו של שרת מיום

29

בדצמבר

, 1949

שם ,

. 2396 / 15
53

במשרד החצן הובעה לא פעם במהלך שנת

1949 - 1948

אי  -שביעות רצון מהטיפול הלקוי בבעיית היחסים עם

הוותיקן והכנסייה הקאתולית  .ראה  ,למשל  ,מכתבו של פישר לאיתן מיום
ולאבן מיום  5ביוני  , 1949שם  ,א '

; 170 / 12

מכתבו של רפאל לפישר מיום

15

9

בספטמבר

ביוני

, 1948

שם , 2516 / 10 ,

 ( 1949שם  ,שם ) ,

בו סיפר  ,כי

הגדיר לשרת את הטיפול הישראלי בבעיית הוותיקן כ ' מדיניות של כת יענה ' ; ומיזכרו של ליאו כהן לשר החתן

1 2 0
~

מיום  27ביולי  ( 1949שם  , ) 2393 / 23 ,בו הציע להעביר את הטיפול בנושא הכנסיות למשרד החצן  .בדיונים
במשרד החצן סביב בעתת ירושלים בראשית  1950הוקדש מקום נרחב לפעולות בנושא הוותיקן והכנסיות בכלל .
ראה הדיונים

כ6 -

בינואר

 , 1950שם ,

ב'

 , 2443 / 5וב 17 -

שרת למנכ " ל המשרד מיום  10בינואר  ( 1950שם ,

הכנסיה

הקתולית ' .

באפריל אותה שנה  ,שם ,

, ) 2393 / 23

. 2443 / 7

כמו  -כן ראה תזכירו של

בו דרש ' תיקון כדק ביתנו מבחינת יחסי המדינה עם

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת

7949

תכנית אופרטיבית מוסכמת  ,שתקבל בין השאר גם את אישור הצדדים הישראלי והערבי וכן את
התוקף המחייב של החלטת העצרת

הכללית .

ערב כינוסה של עצרת האו " ם בסוף
שעיקריה

היו :

1949

54

גיבשה ועדת הפיוס של האו " ם הצעת תכנית כזאת ,

חלוקת ירושלים לאזור ערבי ולאזור יהודי בעלי שלטון עצמי מקומי  .על העיר

יופקד נציב מטעם הארגון  ,שיטפל בענייני המקומות הקדושים ובעניינים הקשורים בזכויות האדם .
לידו תפעל ועדה מיוחדת  ,שבה ייוצגו באופן שווה יהודים וערבים  .תיאסר ההגירה  ,שיש בה כדי

לשנות את הרכב האוכלוסיה בעיר  .כמו -כן הוצע להקים בית  -דין  -עליון לבירור עניינים הנוגעים

לתושבי אזורים שונים  ,למקומות הקדושים ועוד .

55

תכנית זאת לא היתה בלתי  -נוחה לישראל  ,בהשוואה להצעות קודמות שהועלר על בימת הארגון

הבינלאומי  .כמה הנחות  -יסוד שלה תאמו את התפישה הישראלית לגבי פתרון בעיית ירושלים

:

היא היתה מושתתת על העקרון שאין ריבונות ישראלית או ערבית בעיר  ,אלא שלמעשה היא
מתחלקת מבחינת המינהל היום  -יומי בין שתי המדינות  .בנוסף לכך  ,התקבל העקרון של פיקוח
האו " ם

על המקומות הקדושים בלבד .

56

ברור היה עם זאת  ,שהתכנית על פרטיה נוגדת את התפישה

הישראלית לגבי ירושלים  ,וקבלתה היתה בולמת או מקשה ביותר את יישומה ההדרגתי בפועל  .אין

תימה אפוא  ,שממשלת ישראל התנגדה להצעת ועדת הפיוס .
בסוף

1949

57

נראה היה  ,כי הכשלתה של הצעה זו תהיה קלה יחסית  .הדיווחים שהגיעו למשרד

החצן משליחיו השונים כארגון האו " ם ובבירות השונות כעולם  ,הצביעו על כך  ,כי עיקר התגובה

לדין  -וחשבון של ועדת הפיוס היה  ,כפי שנוסח לאחר מעשה על  -ידי שר החרן הישראלי  ,לא ' שאין
בו די בינאום אלא שיש בו יותר מדי בינאום וצריך לרוקן חלק גדול מתוכנו  ,למעט את דמות הענין

ולסגל אותו יותר למציאות ' .

58

הנימוקים העיקריים נגד התכנית שהושמעו באוזני דיפלומטים

ישראליים בחצן  -לארץ היו קשורים לחשש  ,פן נסיון המימוש של הדין  -וחשבון על  -ידי הארגון
' יגרום בזיון ופשיטת רגל לאו " ם '  .רבים טענו לכן  ,כי ' צריך לדבר רק על פיקוח על המקומות

הקדושים ולא על ידי מינוי שליח מיוחד אשר ינהל את העניינים ויתערב בעניינים ' .
הערכות אופטימיות אלה התייחסו מפורשות לוואריאציות שונות על התיזות הללו  ,שהעלו

נציגים של מספר מדינות דרום  -אמריקאיות  ,בריטניה  ,צרפת  ,ארצות  -הברית וברית  -המועצות .

54

לפירוט הדיונים באו " ם בנושא ראה בוביס  ,לעיל  ,הערה

55

על הוועדה ראה

.1

United Nations Peace-~ flddking: the conciliation Commission

:

59

הן

Forsythe

.ם

Pa/estine , Baltimore 1972
56
57

ראה מכתבו של הירש לציר ישראל ברומא מיום  11בספטמבר  , 1949גנזך  ,א '

ראה מכתבו של הירש  ,לעיל  ,הערה

; 56

מברקו של אבן לשרת מיום

14

בספטמבר

. 2515 / 5

, 1949

למזכיר הכללי של האו " ם ליושב  -ראש הוועדה המדינית המקבילה של האו " ם מיום

של מאיר מאיר  ' ,בינאום ירושלים
, 1953
58

שם  ,א '

בנובמבר

דצמבר

1949

6 , ' 1952

כתזכירו
באוגוסט

. 2451 / 5

הניתוח והמובאות שלהלן מתבססים ( אלא אם מצוין אחרת ) על דיווחו של שרת לסיעת מפא " י בכנסת מיום

בדצמבר
59

;

תולדות הדיונים באו " ם  29 ,נובמבר

18 - 1947

15

גנזך ,

, 2337 / 13

ומכתבו

, 1949

. 11 /2 / 1

אמ " ה ,

על הערכות אלה ראה מברקו של אבן לשרת מיום
 12באוגוסט , 1949

אבן לשרת מיום
; 2308 / 11

באוקטובר

שם ,

14

 / 11ד; 8

בספטמבר

5

, 1949

; 36 / 8

באוגוסט

, 1949

גתך ,

; 2329 / 7

מכתמו של שרת לאכן מיום

מכתבו של קומיי למעיה טוב מיום 31באוגוסט  , 1949שם .
, 1949

שם

 / 13ד; 233

מברקו של אבן לשרת מיום  29בספטמבר

שם ,

31

; 2383 / 13

מברקו של אילת לשרת מיום  29בספטמבר

1949

 .שם .

מכתבו של אכן לפישר מיום

10

 / 13ד; 233

מברקושל
, 1949

שם ,

מברקו של קומיי למשרד החצן מיום

כאוקטובר

, 1949

שם ,

75 / 10נ ;

4

מברקו של אבן

ו 8ך

אורי ביאלר

התבססו בכל המקרים על עדויות ישירות ובמקרה אחד  -של ברית  -המועצות  -על הערכה
הגיונית למדי  .זו האחרונה נבעה מההנחה  ,כי דווקא עקב תמיכתה הבסיסית בהחלטות כ " ט

בנובמבר ברית  -המועצות לא תשאף להפגין את בדידותה באו " ם בשאלה לא  -מרכזית כזאת לגביה ,
לא תציג תכנית חלופית לזו של ועדת הפיוס  ,ולכן תסתפק בהצבעה נגד הצעת ועדה

זו .

בנוסף

60

לציפיות אלה לגבי מדינות רבות וחשובות בארגון הבינלאומי היתה הנחה  ,שנותחה לעיל  ,שגם

העצרת .

הוותיקן לא יזום עימות חזיתי בנושא ירושלים בדיוני

הבטחון בתמונה הכוללת

שהסתברה מהערכות אלה  ,בוטא במכתב של שרת לידיד במשלחת ישראל לאו " ם לפני צאתו של

שר החוץ לדיונים בארצות  -הברית בראשית נובמבר

:

אלמלא היתה קיימת ועומדת החלטת דצמבר

1948

היה נבהר [ כך

!]

לנו שעצרת זו לא

תקבל שום החלטה על עתיד ירושלים  .אך בהעדר החלטה חדשה יוכל לטעון כל מי
שירצה בכך כי ההחלטה הקודמת על בינאום שרירה וקיימת  .חשש הגיוני זה הובע באחד

ממברקיו של אבן  .ואם יש לראותו כמבוסס כי אז מוטב לנו שתתקבל החלטה חדשה
אשר גם אם לא במפורש  ,תסיט למעשה את החלטת

1948

הצידה ותעמיד את עקרון

הפיקוח על המקומות הקדושים במקום עקרון הבינאום  .בין אם תתקבל החלטה כזאת
ובין אם לא תתקבל  ,רצוי לנו שיעשה נסיון על ידי מישהו לאשר מחדש את עקרון
הבינאום ושנסיון זה יכשל [ ההדגשות שלי  ,א " ב ]  .י6
עם זאת  ,היתה ממשלת ישראל ספקנית יותר משר החרן שלה  ,ושבועיים מאוחר יותר היא הגדירה
את המטרה של משלחת ישראל

לעצרת :

 . . .להשתדל שלא תתקבל כל החלטה במושב הזה של
באם לא תצליח המשלחת למנוע זאת מוסמך שר החדן

האו " ם בשאלת בינאום

ירושלים .

להגיש לעצרת האו " ם הצעה . . .

להחלטה לעצרת ליפוי כוח המזכיר הכללי לחתום הסכם עמנו בענין המקומות
הקדושים .

62

גם הממשלה  ,ככל הנראה  ,לא העריכה את משימתה של המשלחת כקשה במיוחד  .במבט לאחור

ניתן אולי לבקר את מידת השאננות של משרד החתן הישראלי לגבי תמונת  -מצב זו בשלהי

; 1949

אך קשה לטעון  ,כי הנתונים שהיו לנציגיו באותה עת נתנו בסיס לתחזית שונה מזו שגיבשו לעצמם .
עם זאת  ,כידוע  ,הבלחי  -צפוכ אכן קרה  .המשלחת האוסטרלית העלתה בהזדמנות הראשונה
שהיתה לה הצעה חלופית נגד הדין  -וחשבון של ועדת הפיוס  ,בקראה לבינאום מלא של ירושלים .
המשמעות של הצעה זו היתה כפולה

63 :

ראשית  ,הצעת ועדת הפיוס חדלה להיות ההצעה

הקיצונית לחומרה  -כלשונו של שר החדן הישראלי שניתח זאת מאוחר יותר  ' -היא נעשתה
ההצעה המרכזית  ,המתונה המציאותית  ,המתקבלת על הדעת '  .ושנית  ,וחשוב הרבה יותר  ,היא
לשרת מיום
949נ  ,שם ,

שם ,

; 75 / 3

דין  -וחשבון על שיחות שרת עם מקדונלד  ,שגריר ארצות  -הכרית  ,מיום

מכתבו של אברהם קצנלסון לשרת מיום

26

באוקטובר

, 1949

שם ,

; 2384 / 21

17

באוקטובר

מיום
60

ראה

ניתוחו של שרת בישיבת סיעת מפא " י בכנסת לעיל  ,הערה

61

המכתב מיום

62

ראה מברקו של איתן לאבן מיום

63

הניתוח והמובאות שלהלן מתבססים על דברי שרת בישיבת סיעת מפא " י בכנסת  ,לעיל  ,הערה

4

בנובמבר

א'

, 1949

. 170 / 12
גנזך ,

. 87 / 11

17

בנובמבר

, 1949

, 1949

מכתבו של פישר לאבנר

 6בנובמבר  , 1949שם ,

12 2
~

; 64 / 2

 13באוקטובר

 , 1949שם ,

; 2329 / 15

דברי אבן בישיבת משלחת ישראל לאו " ם מיום

13

בארקטובר

. 58

שם . 2329 / 14 ,
. 58

' ועדת הפיוסי של האו " ם ,
ינואר : 1949

מימין

לשמאל  :ילצ ' ין
אתריג ' ( ארצות  -הברית ) ,

( תורכיה ) ,

אסקרטה

( ספרד )

הפעילה הגיון של ' קל וחומר '  ,שמוטט לחלוטין את התחזיות של משרד החלן הישראלי  ,כדברי
שרת

:

אם ממשלה כאוסטרליה שהיא ממשלה פרוטסטנטית מציעה בינאום מלא  ,איזו ממשלה

קתולית תוכל לשאת פניה בפני תושביה אם לא תתמוך בהצעה זו . . .

אם איש כאווט [ שר

החטן האוסטרלי שהיה קודם נשיא העצרת ופעמים אחדות יושב ראש הוועדה
שתמך בהקמת מדינת ישראל רוצה בהחלטה זו

עכשיו . . .

המדינית ]

אם איש כאווט עושה צעד

חריף כזה נגד מדינת ישראל  ,הרי האחרים שאינם אויבים ואינם ידידים מושבעים . . .

אינם יכולים להצדיק את תמיכתם . . .

[ ואשר לברית המועצות

]:

אם באה הצעת

אוסטרליה  ,מדינה שאיננה שחורה כל כך  ,שלא פעם הצטרפה ברית המועצות להצעותיה
גם בעניינים שלנו וגם בעניינים עולמיים אחרים מציעה הצעה כזאת  ,איך יכולה ברית
המועצות להיות אדישה לגבי הצעה זו  ,עליה להצטרף  ,על ידי כך תוכל לבעוט בוועדת

הפיוס .
אולם ניתוח רטרוספקטיבי זה על מהלך האירועים בעצרת בנובמבר  -דצמבר

1949

אינו חל כמובן

על ההערכות שהובעו תוך כדי מהלך המאורעות  .נהפוך הוא  ,תמונת המצב השוטפת בתקופה זו
כלל לא היתה בהירה וחרה לנציגי משרד החוץ הישראלי באו " ם  .הערכות שוטפות אלה היוו את
הבסיס העיקרי לקונפליקט  ,שהתפתח מהרגע שהאוסטרלים הציגו בהצלחה את תכניתם ומשך
כשבועיים  ,בין נציגות ישראל באו " ם בראשות משה שרת ובין ראש הממשלה דוד

כן  -גוריון .

קונפליקט זה  ,שחשיבותו חורגת מתחומי זמנו ומקומו ושאינו מוסבר במלואו בספרות המחקר

2 3ן

הדנה בעניין  ,נסב סביב שאלות אבחנתיות  -מה משמעותן של החלטות שונות ועד כמה ניתן

~

לשנות

כיוון  -התפתחות

בלתי  -רצוי לישראל באו " ם בשאלה זו

פרוגנוסטיות  -מה צריכה להיות תגובת ישראל

עליהן .

;

וחשוב יותר ,

בשאלות

אורי ביאלר

העימות החל למעשה בעת שתת  -הוועדה המיוחדת של הוועדה הפוליטית של האו " ם אישרה
את ההצעה האוסטרלית ,

אופן לא אבדן

ב2-

המערכה ' .

בדצמבר  .שרת אמנם דיווח כי משמעותה ' הפסד בקרב '  ,אך ' בשום

לפי הערכותיו  ,התוצאה באותו יום לא היתה אינדיקאטיבית לגבי

התפתחויות מאוחרות  ,מפני שהרכב תת  -הוועדה היה ' מקרי ובלתי משקף [ את] הרכב ועדת האד
הוק

[ הפוליטית ] ' .

64

לכן תחזיותיו היו אופטימיות

:

' יש סיכויים טובים ' להביס את ההצעה

האוסטרלית על  -ידי חוסר רוב של שני  -שליש  ,או אפילו רוב פשוט  ,בעצרת הכללית  .במברק אחד
הגדיר אפילו את סיכויי הצעה זו

כ ' אפס ' .

65

באשר לתוצאות הסופיות של הדיון היתה הערכתו  ,כי

עקב הדינאמיקה שצפה  ,או שיתקבלו הצעות הרבה פחות חמורות לישראל מאלה של ועדת הפיוס ,

או שבסופו של דבר לא תתקבל כל הצעה  .כדי לקדם השגת תוצאה רצויה זו לישראל המליץ לאשר
פעילות המשלחת הישראלית באו " ם להשגת תמיכה עקרונית בהצעה שבדית שהוגשה כחלופה
להצעה האוסטרלית וקראה לבינאום תיפקודי של ירושלים  .זאת כדי להשיג במשא  -ומתן ממושך
שינויה לעקרון של פיקוח הארגון הבינלאומי על המקומות הקדושים  ,שהיה עקרונית מקובל על
ממשלת

ישראל .

66

המסר הכללי של מברקיו לאחר ההחלטה של תת  -הוועדה של הוועדה

הפוליטית היה לכן ברור וחד  -משמעי  -למרות החלטה זו  ,תוכל המשלחת הישראלית לעצרת
להשיג את מטרתה בנושא ירושלים בדרך

מדינית .

באוץ ראש הממשלה ראה כנראה את המצב באור שונה לחלוטין  .לכן הודיע לשרת

ב4 -

בדצמבר  ,כי יכנס למחרת את הממשלה ויציע לה ' הצהרה בכנסת שמדינת ישראל לא תשלים עם
שום צורה של שלטון זר בירושלים היהודית וקריעתה מהמדינה  ,ואם נעמוד בפני הברירה של
יציאה מירושלים או מאו " ם  -נבכר לצאת

מאו " ם ' .

67

בן  -גוריון הגיע ככל הנראה ביום זה

למסקנה  ,כי יש להיאבק בגלוי נגד החלטות האו " ם  .כמברק שנשלח מייד לאחר  -מכן לשרת הובע
גם אי  -אמון וחשש מהטקטיקה שהציע כתגובה להחלטה של תת  -הוועדה

הפוליטית .

68

בין אם

היתה מטרתו העיקרית של בן  -גוריון להזהיר את האו " ם מפני החלטות בלתי -רצויות לישראל כדי
למנוע אותן  ,או שהבין כי הדרך לקידום האינטרס הישראלי בשאלת ירושלים באופן שעוצב משך
כשנה  ,עלולה להיחסם על  -ידי החלטה בלתי  -נמנעת של האו " ם  ,ולכן יש להכין את הקרקע
לפעולה

חד  -צדדית ברורה של ישראל  -אין ספק  ,שתפישתו הכללית נגדה את זו של שר החףן .

תגובתו של האחרון להצעת הפעולה של בן  -גוריון היתה נחרצת בהתנגדותה לצעד ישראלי
שיוכיח ' עצבנות בלתי מוצדקת '

69

אומלל ' .

ביציאה מן האו " ם  ,ש ' יצור רושם

ממשלת ישראל נקראה

ב5-

ויהווה קריאת  -תיגר על האו " ם  .שרת התנגד במיוחד לאיום
70

בדצמבר להחליט על תגובה לאירועים באו " ם  ,והחלטתה היתה

במידה רבה פשרה בין שני כיווני הפעולה  .מחד גיסא התקבל הקו הכללי של שרת לגבי המשך
הפעילות באו " ם כדי לסכל החלטה שלילית בנושא ירושלים  ,וכן הוסר איום הפרישה מהארגון
64
65

 84ך

54
67

68
69
70

ראה מברקיו  ,גנזך , 2329 / 17 ,

שם ,

. 2202 / 5

שם .

יאה מברקיו מיום נ ו  4 -בדצמבר  ,שם ,
ראה מברקו לשרת מיום  4בדצמבר 1949

שם .

ראה מברקיו של איתן לשרת מיום

מברקו של שרת מיום
שם ,

שם .

4

בדצמבר

 4ו 6-

, 1949

( מס ' , ) 524 / 34

בדצמבר

שם ,

שם ,

. 2443 /4

 , 1949שם . 2329 / 14 ,

. 2329 / 17

;

kh

ט
אולם מאידך גיסא אושרה הצהרה תקיפה של ראש הממשלה בכנסת  ,אשר חלקה העיקרי היה
קביעה חד  -משמעית בדבר שייכותה של ירושלים למדינת ישראל  .י 7הצהרה זו חרגה מקו הטיעון
הרשמי של משלחת ישראל באו " ם  ,ועוררה לכן את ביקורתו של שר

נכונה לשרת אכזבה נוספת  :בניגוד לציפיותיו ,
מוחץ בוועדה הפוליטית

;

ב7 -

החרן .

72

בתחילת דצמבר

בחודש זה התקבלה ההצעה האוסטרלית ברוב

ההצעה השבדית אפילו לא הועלתה

לדיון .

73

המערכה הסופית אמורה

היתה להתנהל בפני העצרת הכללית  .כאן  ,למרות מאמצים נואשים של המשלחת הישראלית ,
ציפתה לה ההפתעה הגדולה מכולן בתקופה זו

האוסטרלית ברוב המחייב של שני -שליש מן

בסיום הדיון ,

:

ב9 -

בדצמבר  ,זכתה ההצעה

הקולות .

על רקע החלטה זו הגיע העימות בין ראש הממשלה לשר החרן לשיאו  .הידיעה על החלטת
העצרת נמסרה לבן  -גוריון בשבת בבוקר ,

10

בדצמבר  ,בעת ששהה

בטבריה .

בשעות אחר -

הצהריים קרא למומחים של משרד החרן להתייעצות בחיפה  .בתום הפגישה אתם  ,שפרטיה אינם

היום .

ידועים  ,הורה לכנס ישיבת ממשלה למחרת

כנראה שההחלטה על כיוון הפעולה נפלה

74

בעקבות פגישה זו  ,אף שאנשי משרד החוץ התבקשו לברר עם שרת ' לפני הצעד הבא ' של ראש
הממשלה מה תהיה גישת ארצות  -הברית לאחר ההצבעה  ,או באופן ספציפי  ' -עד איזה גבול תלך
ארצות הברית בנסיון למנוע או לישם את החלטת

העצרת ' .

מ

85
71
72

ראה מברקיי של איתן לשרת מיום

 4ו 5-

73

ראה

מיום
לאקרן  ,עמ
הערה ) 1
שרת
לעיל ,
מברקי ( של
בוכיס
'

. 78

75

ראה מברקו של איתן לשרת מיום

!0

5

כדצמבר

בדצמבר

, 1949

, 1949

שם ,
74

בדצמבר

1949י

שם , 2329 / 14 ,

. 2202 / 5

. 2329 / 17

.

ראה

בר  -זוהר ( לעיל  ,הערה

גנזך . 2329 / 14

, )2

עמ '

. 891 - 890

"

הפגנה נגד מסירת
ירושלים לשלטון
בינלאומי  ,סוף

1949

כיוון הפעולה שבן  -גוריון החליט עליו בשלב זה היה יציאה חזיתית למאבק נגד החלטת
האו " ם  ,שתסיר כל ספק לגבי אפשרות מימוש החלטות העצרת בדרכים מדיניות  .חלק מהטענות
שעמדו מאחורי צעד זה מצא ביטוי פומבי בהצהרות קודמות של מדינאים ישראלים והוא קשור
לתביעה הישראלית לכלול את ירושלים במדינת ישראל  ,לראות בה את בירתה ולהתנגדות לפגיעה
בריבונותה

בעיר .

ביומנו ובפרוטוקול ישיבת סיעת מפא " י בכנסת

ב 12 -

בדצמבר מתגלים מניעים נוספים  ,לא

פחות חשובים  ,המאירים באור חדש את מחשבותיו של האיש שקבע יותר מכל את המדיניות
הישראלית בנושא זה באותה תקופה  .הסכנה של הנסיון למימוש החלטת העצרת בנושא ירושלים

נתפשה אצלו בהקשר רחב הרבה יותר  .כשלון ישראלי בשאלה זו טמן בחובו השלכות הרות  -אסון
בתחומים פנימיים וחיצוניים רבים וחשובים  ,כשם שהצלחה להגשים את המדיניות הישראלית
בשאלת ירושלים היתה יוצרת תגובת  -שרשרת רצויה  .הסכנה הראשונה ביישום החלטת העצרת
היתה דווקא פנימית

:

' שלטון בינלאומי בירושלים פירושו אינטריגות בינלאומיות ושלטון

אינטריגות אלה בישראל  .לכל " צד " בירושלים יהיה " צד " בישראל  .זה פיצוץ העם  .נוסף על " שתי
האוריינטציות " המחבלות
12 6

~

בנו גם עכשיו יהיה לנו מי יודע כמה אורינטציות ' .

76

קשה להבין תפישה

זו בלי להכיר את החשיבות הפוליטית  -פנימית שהיתה באותה תקופה של ' אי  -ההזדהות ' במדיניות
הההן הישראלית ושל קיום אופוזיציה שמאלית משמעותית למפא " י בארץ  ,לבעיית האוריינטציה
76

רישום ביומנו מיום

14

תפישות המועלות

כאן  .ראה הפרוטוקול  ,אמ " ה . 11 / 2 / 1 ,

בדצמבר

, 1949

מדב " ג  .בדבריו בישיבת סיעת מפא " י בכנסת

ב 12 -

בדצמבר פורטו אותן

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת

הבינלאומית של

ישראל .

בשאלה קריטית זו של

77

1949

המימד הפנימי בתחום מדיניות החקן היה לכן משמעותי ביותר גם

ירושלים .

הטיעון השני היה  ,כי קבלת עקרון הבינאום של ירושלים ויישומו מהווה סיכון שאסור להמעיט
בגודלו לשלמות הטריטוריאלית של ישראל מחקו לעיר

...

הקודש :

כל זה היא רק התחלה  .רוסיה מעוניינת לא רק בירושלים  .היא עומדת על גבולות

בנובמבר  ,זאת אומרת לקחת מאתנו יפו  ,לוד רמלה  ,מגדל גת  ,נצרת והגליל
זאת אומרת הרס המדינה  ,גם הוותיקן מעוניין

ישראל המהווה סכנה תיאולוגית .

ב 29 -

29

המערבי .

לנובמבר מפני נצרת והמעטת שלטון

78

הנימוק השלישי הצביע על הסכנה הדמוגראפית הטמונה ביישום החלטת האו " ם  ' :יבוא אז גם דבר

הפליטים  .אם אפשר לעשות כנו נגד רצוננו  -אין מניעה להחזרת הפליטים
בקמפניה ועל רקע " הומניטרי " וכאן יצטרפו לא רק

קתולים ' .

הערבים  ,רק יתחילו

79

בקצרה  ,תפישתו של בן  -גוריון ראתה בהחלטת העצרת איום משמעותי לא רק על ירושלים אלא
על מכלול הישגיה הטריטוריאליים החשובים של מדינת ישראל במלחמת השחרור

:

לעמוד בפני הסכנות אפשר רק מהתחלה  -בשאלת ירושלים  .אם נכשיל החלטת או " ם

פה  -חוסלה שאלת הגבולות  ,ולא  -ידרשו מאתנו פליטים .
ירושלים פותרת כל בעיות בעלאומיות סביב מדינת ישראל 80 .

הצלחתנו בשאלת

החלטתו היתה אפוא קריאת  -תיגר ברמה אסטראטגית כללית לא רק נגד סמכותו של

האו " ם

להכריע בשאלות הנוגעות לאינטרסים חיוניים ישראלים  ,אלא כלי להקטין את יכולתו המעשית
המסוכנת לעשות זאת  .ביומנו נתן לכך ביטוי גלוי  -לב ומיוחד

:

אני מכיר חברינו [ בסיעת מפא " י בכנסת ] ופחדיהם  - .ואני מכיר עצמי  ,ואני יכול להגיד

שאין ביניהם אף אחד שידמה לי בפחדנותו  .אני הפחדן הגדול ביותר  ,אם כי אני מפחד
לעתים קרובות מדברים אחרים  ,שהחברים לא מפחדים מהם או לא שמים לב אליהם  .לא

תמיד אני מביע כל ' פחדי '  -כי אני מפחד שמא אפחיד יותר מדי חברינו והתנועה ,

ומתוך ' פחר ' אני מחייב הפרת החלטת או " ם מיד ובמעשים .

] 8

החשש מתוצאות אי  -תגובה להחלטות האו " ם בנושא ירושלים היה גדול מהחשש לתוצאות תגובה
ישראלית נוגדת  .בן  -גוריון היה מודע לחלוטין לסכנות הטמונות בכיוון הפעולה שהציע ; הגדולה
ואולי היחידה  ,לפיו  ,היתה זו של תגובה אמריקאית שלילית  ,ש ' יכולה בנקל להחניק

אותנו ' .

82

הידיעות שארצות  -הברית לא קבעה את עמדתה ואין לדעת מה תעשה  ,הדגישו את יסוד ההימור
בנקודה זו  .לא פחות ברורה היתה  ,עם זאת  ,הנכונות ליטול הימור זה  .אופרטיבית  ,חייב בן  -גוריון
בסופו של דבר הצהרה פומבית בזכות הפיכה ירושלים למקום מושבה של הממשלה
הצהרה כזו היתה שינוי בולט מהקו הישראלי בנושא ירושלים עד

ויישומה .

אז .

מחשבותיו של שרת בשאלות אלה היו שונות  .במברק ששלח לבן  -גוריון ושנמסר לו ככל

77

:

ראה orientation 2947- 29 2 :

sforeign
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רישום ביומנו מיום
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בדצמבר

 , 1949מדב" ג .

שם .

79

שם ,

82

דבריו בישיבת סיעת מפא " י בכנסת

ב  12 -בדצמבר  , 1949אמ " ה ,

. 11 / 2 / 1

80

שם ,

81

שם ,

שם .
שם .

787

אורי ביאלר

הנראה סמוך למסירת המידע על תוצאות ההצבעה בעצרת  ,בתדריך לנציגויות ישראל בעולם
למחרת  ,בניתוח מפורט בפני חברי מזכירות מפא " י וסיעתה בכנסת שלושה שבועות מאוחר יותר ,

ובמברקים נוספים  -פורטו והוסברו תפישות נוגדות  .במברק ששלח לבן  -גוריון
כתב שרת

ב 10 -

בדצמבר

:

השאלה איננה מה אנו צריכים לעשות אלא מה האו " ם יכול [ הדגשות שלי ,

א " ב]

לעשות  ,עלינו לא לעשות מאומה שיטיל עלינו את האשמה בחתירה נגד החלטת העצרת
[ ובכך ]

לאפשר גיוס דעת קהל עולמית נגד ישראל

[ והאשמתה ]

בקעקוע הסמכות

המוסרית של האו " ם למען שלום עולמי  .להיפך  ,עלינו לתת את כל הסיכוי לבינאום
ליפול מעצמו ושהאו " ם יודה בעצמו בחוסר היכולת לביצוע  .לכן כדאי לחכות לדיון כנס
הנאמנות בג ' נבה בינואר  .במידה ונמצא לנחתן לעשות צעדים מכריעים נוכל תמיד

עכשיו .

לעשות זאת  ,אבל לא

83

בתדריך לנציגויות ישראל כעולם ולמשרד החתן כירושלים למחרת  ,העלה שרת טיעונים נגד
החלטת העצרת ותבע ' לחשוף מזימות הערבים להוציאנו מדרכנו ולהביאנו לידי התפרצות
שתחזיר המצב לתוהו ובוהו  ,לחידוש הדיון בכל היקף הבעיה  ,ולדחות בשאט נפש מזימה זו שלא

ת קום ' [ ההדגשה שלי  ,א " ב ] .

84

שלושה שבועות לאחר  -מכן הסביר שר החוץ לחבריו במפלגה את

מחשבותיו מייד לאחר החלטת האו " ם על בינאום ירושלים

:

חשבתי שאיננו מעוניינים להקל את הענין למועצת הנאמנות נגדנו  ,אמרתי לעצמי אנחנו

בירושלים  ,שום כוח לא יוכל להזיז אותנו מירושלים  ,ואנחנו אמרנו דבר זה מראש  .היו
זמנים שהדרך היחידה בשבילנו היתה להלחם נגד מישהו ; היה מעשה  ,בין אם המעשה
היה רק מילולי  -מחאות  ,תהלוכות  ,שבתון  ,תזכיר  ,מאמרים בעתונות  ,משלחת -

ובין אם זה היה באמת מעשה כמו תעמולה וכמו המאבק  .זו היתה דרך יחידה  .אבל
אנחנו עכשיו במצב שאנחנו יכולים להלחם בשב ואל תעשה  ,מדוע לא נלך בדרך

איזו חולשה יש בדרך הזאת
מושל  ,מי ישים לב
) ( YMCA

אליו ?

?

אנחנו פה ואנחנו לא זזים  ,מה תעשה לנו

מי יתחשב בו ? הוא יהיה עלוב . . . . . .

?

הזאת ?

אתה תשלח

בניין הצעירים הנוצרים

נמצא בשיפוטה של מדינת ישראל  ,לא יהיה כל צורך להניף עליו דגל כדי

להדגיש את העובדה הזאת  ,מספיק שיהיה שם שוטר יהודי אחד  ,מי יגרש
שוטר בעולם שיוכל לגרשו משם

תילה  ,מדינה עם עיר

?

בירה . . . . . .

אותו ?

האם יש

עלינו להתרגל לעובדה שישנה מדינה הבנויה על
אם מתקבלת החלטה שאיננה לרצונה של מדינה

מסויימת  ,הרי היא יכולה רק לא לשתף פעולה  ,אולם אין צורך בהפגנות  .אנו התרגלנו
לתכסיסי תגובה ולא השתדלנו לעקור את ההרגל הזה מלבנו  .טרם התחלנו לחוש
עצמנו כהויה

קיימת .

המציאות שלנו היא הויה קיימת  ,אבל התחושה שלנו

היא של כוח החותר להיות הויה קיימת  ,ועל כן אנו רואים צורך בתגובה  .עלינו
להשתדל להנזר מהמושגים האלה  ,ולהקנות לנו מושגים חדשים [ הדגשות שלי ,

1 88
83

גנזך ,

. 2329 / 17
. 2550 / 5

84

שם ,

85

פרוטוקול ישיבת סיעת מפא " י בכנסת

ב 31 -

בדצמבר

, 1949

אמ " ה ,

. 11 / 2 / 1

א " ב] .

85

תושבי ירושלים נשבעים לה אמונים ליד קברו של הרצל ודצמבר
קרויטן  ,ש ' נבנצאל  ,א ' אלמליח  ,הרב עוזיאל  ,הרב הרצוג  ,מ '

) 1949

קול  ,י

הנקודה האחרונה בה חלק שרת בשבוע השני של דצמבר

1949

'

(בין הניצבים  ,מימין לשמאל  :ש " י
רפאל  ,א ' דובקין ,

ד ' אומטר)

על תפישתו של כן  -גוריון בבעיית

ירושלים  ,היתה החשיבות של הגורם הפוליטי הפנימי בעיצוב הכרעות ישראליות בתחום מדיניות
החצן  .לא רק ששרת כשל לחזות את עוצמת התגובה הישראלית הפנימית על החלטת העצרת  ,אשר
לפי דיווחים שהגיעו אליו ' גרמה לכך שהממשלה חשה שהיא חייבת לעשות  ,במיוחד כדי למנוע
פרטים לקחת את החוק בידיים '

86

-

אלא שהוא אף נטה לסרב לקבל את העקרון של הכפפת

מדיניות החדן לשיקולים פנימיים במקרה

זה .

87

תפישותיו של שרת היו לכן שונות מאלו של בן  -גוריון בכמה נקודות מרכזיות  :ראשית  ,בעוד

שבן  -גוריון ייחס משקל רב ליכולת האו " ם לפגוע באופן מעשי בישראל בעקבות החלטת העצרת ,
שרת היה

משוכנע בחוסר יכולתו של

הארגון

להזיק

בשאלת

ירושלים .

שנית  ,בניגוד

לסטריאוטיפים שבהם נוהגים לעתים לנתח את שני המנהיגים הללו  ,הרי שהיה זה דווקא בן  -גוריון
שייחס חשיבות עליונה להצהרה מילולית בעניין בעיית ירושלים

;

בעוד ששרת הבליט את

המשמעות המרכזית של פעולה ונוכחות פיסית  ,שקטה ועקבית  .שלישית  ,בעוד שבן  -גוריון האמין
כי ההכרזה על ירושלים כמקום מושב הממשלה תסכל את הסכנות הטמונות בהחלטת האו " ם  ,ראה

בה שרת סכנה חמורה  .ורביעית  ,היה פער גדול בין השניים בכל מה שקשור להבנת המציאות
הפנימית בישראל נוכח החלטת

העצרת .

על רקע עימות זה ניתן להבין טוב יותר כמה היבטים נוספים של ההחלטה הישראלית מיום

בדצמבר  .אין

11

ספק  ,שהמהירות שבה התקבלה ההחלטה הישראלית בנושא ירושלים הפתיעה את

שלושת מברקי איתן לשרת מיום

86

ראה

87

ראה מברקו לאיתן מיום 2נ בדצמבר

13

בדצמבר

, 1949

שם ,

, 1949

גנזך ,

. 2329 / 17

, 2202 / 5

ו . 2329 / 14 -

ע 8ך

אורי ביאלר

שו

החק .

שרת ציפה לפחות להתייעצות ממשית אתו בנוגע לתגובה הישראלית על החלטת

העצרת  ,כנושא ' בעל חשיבות מכרעת '
התבקש מפורשות

בעקבות החלטת

88

בתחום מדיניות החצן הישראלית  .בנוסף לכך  ,הוא

בדצמבר  ' ,לפני הצעד הבא '  ,לברר ולוודא את עמדת ארצות  -הברית

ב 10 -

העצרת .

אין זה ברור לחלוטין  ,אם כשעה שקיבלה הממשלה את החלטתה

89

עמדו לנגד עיני שריה המלצותיו הכלליות והראשוניות של שרת לבן  -גוריון אשר נשלחו יום קודם ,
או תידרוכו לנציגויות הישראליות שנשלח באותו

היום .

ברור עם זאת  ,שהחלטת הממשלה

הפתיעה את שרת וכי היה מעוניין מאוד להעמיד את דעותיו לדיון חוזר  .על רקע זה  ,ולאור
התנגדות דומה שהיתה לכמה מחבריו השרים ממפא " י להחלטת הממשלה  ,מובן יותר כינוסה יוצא

הדופן של סיעת מפא " י בכנסת

ב 12 -

בדצמבר לדיון חוזר בשאלת התגובה הישראלית להחלטת

העצרת  .בסיום ויכוח נוקב  ,שבו הוקרא מברק  -התנגדות חד  -משמעי של שרת  ,אישרה הסיעה את
החלטת הממשלה ברוב של

ההלטתה מיום

11

בדצמבר .

24
ן9

נגד . 6

90

למחרת הובא העניין שוב לדיון בממשלה  ,וזו אישרה את

מפלתו של שר החצן היתה אפוא מושלמת  .ככל הנראה  ,גברו רגשות

התסכול והכשלון של שרת כאשר קיבל דיווח על קולות הביקורת הנוקבת בעיתונות הישראלית

ובדיונים הסגורים של הממשלה  ,גם על  -ידי חבריו למפלגה  ,כנגד משרד החוץ וכנגדו כאופן אישי .
אלה הדגישו את אחריותו הישירה לכשלון המדיניות הישראלית בנושא ירושלים  92 .אין תימה
אפוא

שב 14 -

בדצמבר הודיע שרת לבן  -גוריון במברק על החלטתו להתפטר מתפקידו ומחברותו

בממשלה בנימוקים הבאים

'א .

:

לא ראיתי מראש המפנה הבינלאומי בשאלת

ירושלים  .ב .

הממשלה והמפלגה דחו הקו שלי לאחר ההכרעה בעצרת  .ג  .במערכה הכבדה הצפויה לנו חוששני

שנקבע ' .

שלא אוכל להגן ביעילות ובלב שלם על הקו

93

למחרת שלח שרת מברק נרגש לחבריו

במשרד החצן שניסו להניאו מהחלטתו  ,ובו הבהיר את עמדתו בלשון פחות מאופקת ; זאת  ,גם

לאחר שהגיע לידיו נוסח הצהרה של בן  -גוריון  ,בה הגדיר את ברית  -המועצות ומדינות אחרות
כארצות אויבות לישראל בגלל עמדתן בשאלת ירושלים

:

ראו נא שתשמרו על כבוד ראש הממשלה מפני עצמו  .דאגו שיראה תקיף ושקול ולא
היסטרי ויוצא דופן  ,מכובד ונערץ ולא מזולזל  .כל הדיבורים על מלחמה לנו בעולם כולו
חסרי שהר ומזיקים

בתכלית . . .

כל השיטה הזאת של יצירת עובדות במדיניות חוץ על

ידי הצהרות ישירות של ראש הממשלה

שם .

88

שם ,

89

ראה מברקו לבן  -גוריון מיום

90

ראה פרוטוקול הישיבה  ,א " ה ,

91

ראה תעודות למדיניות החצן של ישראל כרך

92

ראה מברקו של איתן לשרת מיום

93

ראה

בניגוד גמור לסגנוני עושה מצבי לבלתי נשוא .

94

אצ " מ

. /) 245 / 183

12

בדצמבר  ,שם .

11 / 2 / 1

13

ומברקו של שרת ( מס '  1941 , 565אום )  ,גנזך ,

( עתיד

4

בדצמבר

, 1949

. 2202 / 5

להתפרסם ) .

גנזך ,

. 2329 / 14

בתיק זה גם חומר המתאר את הנסיונות של ידידיו הקרובים של שרת במשרד החרן

לשכנעו לחזור בו מהתפטרותו  .ראוי לציין שמברק ההתפטרות איזו נמצא משום  -מה בתיקי משרד החוץ בגתך
המדינה  .על תחושת הכשלון של שרת בקשר לדיוני העצרת הכללית של האו " ם על ירושלים בסוף

מכתבו של אפרים עברון למשה ריבלין מיום

3ר

0
~

25

במארס

 , 1966שם  / 219 ,א, 4245

1949

ראה

ובמיוחד  -רשימותיו

האישיות של שר החוץ כפנקסו כשלהי דצמבר 949נ  ,שם 4245 / 15 ,
ראה מברקו לאיתן מיום  15בדצמבר 949נ  ,גנזך  . 2308 / 16 ,אין ספק  ,שהביקורת הפנימית בארץ היתה מניע רב -
/

94

חשיבות להחלטתו של שרת להתפטר  .העובדה שסיעת מפא " י בכנסת הקדישה פגישה ממושכת

ב 31 -

לדצמבר

לשמיעת הסבריו של שר החצן על המדיניות הישראלית בשאלת ירושלים כדירני העצרת הכללית של האו " ם ,

הינה משמעותית ביותר בהקשר זה .

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת

בן  -גוריון דחה

ב 16 -

בדצמבר את ההתפטרות

משאלתך . . .

1949

:

בלתי אפשרית מבחינה אישית ומבחינת כל שאר החברים  .מבצעי

ה 14 -

למאי אסור להם להפרד  .מלבד הנזק הפנימי והחיצוני של הצעתך  -אין היא מוצדקת .
א  .אין איש מחויב ומסוגל לראות מראש כל דבר וביחוד ענין מסובך  .האינפורמציה
שקיבלת בהיותך פה באותו ענין נתנו לכולנו מקום לטעות  ,וגם נותני האינפורמציה אין

ב  .היו כבר הרבה מקרים שהגורמים המנויים במברקך לא קיבלו דעתי

להאשימם .

וביטלתי דעתי מפני דעת הרוב  ,לפעמים גם בעניינים חמורים ויסודיים בתקופת המדינה .
ג  .בכל אופן על כולנו לעמוד יחד במשבר זה .
95

דחיית התפטרותו של שרת בנימוקים אלה אסור לה שתטשטש את ההשלכות ארוכות הטווח של
העימות בין השניים בשאלת ירושלים  .התפתחות המאורעות לאחר ההחלטה הישראלית ופרסומה

הצדיקה ברורות את התחזיות של בן  -גוריון והבליטה את כשלונו של שר החוץ  ,שכאמור הודה בו
עוד קודם  -לכן .

נצחונו של בן  -גוריון במאבק על הכתבת מדיניות והצלחתו בה  ,בניגוד לדעת שר החקן שלו אז ,
ב 12 -

היו במידה מסוימת חזרה על פרשה דומה שאירעה

במאי  . 1948הוויכוח אז ניטש סביב

השאלה החמורה שניצבה בפני מנהלת העם  -האם להכריז על עצמאות מדינית עם יציאת
הבריטים את
ב 12 -

הארץ .

בדצמבר

96

1949

את דברי דוד רמז אודות רגשותיו ונטיותיו לגבי החלטה היסטורית שהתקבלה

שנה וחצי קודם  -לכן

וטעיתי ' .

אין זה מפתיע לכן לקרוא בפרוטוקול דיוני סיעת מפא " י בכנסת על ירושלים

:

' לי היה ברור שיציאה למלחמה [ מלחמת

השחרור ]

היא חיסול גמור ,

כידוע  ,עמדתו של שרת ערב אותה החלטה  ,במאי  , 1948לא הזדהתה לגמרי עם זו של

97

בן  -גוריון  ,וברור שעמדתו של האחרון  ,שהכריעה את הכף בדיונים  ,הוכחה כצודקת מבחינה
היסטורית .
לנצחון תפישותיו של בן  -גוריון בשתי שאלות מרכזיות במדיניות החצן של ישראל בתקופת

18

החודשים הראשונים לקיומה  ,כנגד דעותיו של שרת  ,ובידיעה מלאה של הנהגת מפא " י  ,היו
חייבות להיות השפעות על מערכת היחסים בין השניים בעתיד ; ומה שחשוב הרבה יותר  -על

התבססות עליונותו של בן  -גוריון בתחומים מרכזיים של עיצוב מדיניות החצן של ישראל בשנות

החמישים .
95

98

המובאה מתוך יומן בן גוריון  16 ,בדצמבר

1949

מדכ " ג  .בניגוד לניתוח של כר  -זוהר הלעיל  ,הערה  , ] 2עמ '

לא הגיש שרת את התפטרותו לקראת ישיבת הממשלה ב, -

1

התבהרה לו התמונה כולה  .על הקונפליקט בין בן  -גוריון ושרת סביב שאלת ירושלים בשנת

שרת  ,יומן אישי  ,תל  -אביב
ביומנו ביום
לעבור
96

3

כיולי

1956

 , 1978עמ ' , 1535 - 1534

. 1545

שרת

 1949ראה

גם מ '

הניתוח שהובא במאמר כאן אינו תומך בטענת שרת

( שם  ,עם  , ) 1534 ,כי התפטרותו בדצמבר  , 1949נבעה ' לא בתגובה להחלטת הממשלה

לירושלים ' .

הפרשיה מנותחת בפרוטרוט אצל בר  -זוהר ( לעיל  ,הערה
:

, ) 891

כדצמבר  ,אלא שלושה ימים מאוחר יותר  ,כאשר

, )2

עמ '

] : 742 - 72

א ' ביאלר  ' ,דוד בן  -גוריון ומשה

תדמיות והחלטות ערב הקמת המדינה '  ,חיבור לשם קבלת התואר מוסמך  ,האוניברסיטה העברית ,

ירושלים  , 1971עמ ' . 75 - 65
כארכיון למורשת בן  -גוריון .

חומר חשוב עליה  ,שלא פורסם עד כה  ,מצוי בסטנוגרמה של ראיון עם אריה אופיר
ב  12 -בדצמבר , 1949

97

ישיבת סיעת מפא " י בכנסת

98

על נושא זה ראה  . 251 - 290 :קק London 1972 ,

של מנמה שרת מספקים חומר רב על עניין זה .

,

אמ " ה ,

. 11 / 2 / 1
System:

. Brecher , The' Foreign:

4י .

יומניו

ו3

ך

סופרג ' יסטיות '

' לא היינו
בעלייה השנייה *

-

על הנשים החלוצות

ניצה דרויאן

בחלק הראשון של מאמרה מנסה דפנה יזרעאלי לערער את המיתוס אודות השוויון בין

שהושג בימי העלייה השנייה .

ן

המינים ,

למסקנה דומה הגיעו גם דבורה ברנשטיין במאמרה ' פועלות

וחלוצות בעלייה השנייה  -תקוות ואכזבות '

וגם כותבת שורות

2

אלו  .נ

בכנס החוקרים שהוקדש לעלייה השנייה שנערך ביד יצחק בן  -צבי הוצע  ,כי יש לראות את
ההשתתפות בעבודה החקלאית  ,במיוחד ב ' עבודת הטוריה '  ,קנה  -מידה להצלחתן של הנשים
להשתלב כשוות בעשייה של התקופה  .מאחר שקבוצות הפועלים בדור ההוא ייחסו לעבודה

החקלאית את מירב החשיבות והיוקרה  ,בחולמם על התערות בארץ ובניין חברה עברית חדשה בה .

אולם כבר באותה תקופה ראשונה הסתבר  ,שנשים הצליחו להשתלב דווקא בפעילות הציבורית .

לימים נעשתה הטעות ההיסטורית בחקר תולדות היישוב  ,כאשר ייחסו לנשים אלה מעמד שווה
לחבריהן .
אולם כדי לבדוק את מעמדן של הנשים כתקופה הנדונה יש להציג גם את השאלות הבאות  :מה
רצו הנשים באותה תקופה

?

האמנם חתרו לשוויון מוחלט  -בעבודה  ,במעמד החברתי והציבורי ,

באפשרויות העיסוקים וכדומה

?

בראיון שערכתי עם רחל ינאית בן  -צבי  ,שאלתי אותה על שאיפותיה שלה ושל חברותיה לשוויון

בחובות ובזכויות  .והיא ענתה במלים אלה  ' :אנחנו לא היינו סופרג ' יסטיות '  .היא המשיכה

והסבירה ,

כי הן רצו מאוד בתפקידים המסורתיים של האשה  -רעיה ואם ; אלא שסכרו  ,כי השעה עוד לא
כשרה לכך ובעת ההיא ( כלומר בשנים שלפני מלחמת  -העולם הראשונה ) החובות הלאומיות קדמו .

*
1

2נק1 3

הערה למאמרה של דפנה יזרעאלי  ' ,תנועת הפועלות בארץ  -ישראל מראשיתה עד
תשמ
" ד )  ,עמ ' . 140 - 109
לעיל  ,הערת כוכב .
העלייה

השנייה 1914 - 1903 ,

( ירושלים

תשמ " ה )  ,עמ '

, ' 1927

קתדרה ,

32

( תמת

2

עידן ,

3

בהרצאה ' מעמד האשה בחברת העלייה השנייה '  ,כנס חוקרים ' שמונים שנה לעלייה השנייה '  ,שאורגן על  -ידי

: 4

. 163 - 145

המרכזים לתולדות חקר ארץ  -ישראל המשותפים ליד יצחק בן  -צבי  ,האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר  -אילן
( כ " ח  -כ " ט ככסליו תשמ " ד )  .ראה גס ; מרגלית שילה ' חוות הפועלות ככנרת  1917 - 1911כפתרון לבעיית הפועלת
בעלייה השנייה '  ,קתדרה  ( 14 ,טבת תש " ם )  ,עמ '  ; 112 - 181שלומית בלום  ' ,האשה בתנועת העבודה בתקופת

.

העלייה

תש " ם .

השנייה ' ,

.

חיבור לשם קבלת התואר מוסמך בהדרכת פרופ ' אניטה שפירא אוניברסיטת תל  -אביב  ,ניסן

ניצה דרויאן

' כולנו נישאנו מאוחר יחסית והקימונו את משפחותינו ובתינו באיחור '  ,טענה הגב ' בן  -צבי .

לדעתה ,

בשנים שלאחר  -מכן היו הן מוכנות לוותר גם על השאיפה לשוויון  ,כדי למלא את התפקיד המסורתי
של האשה .

4

כמובן שנמצאו גם נשים כשרה מלכין  ,תחיה ליברזון ואחרות  ,שעמדו בתוקף על שיתופן המלא

בזכויות ובחובות  ,ונשים אלה הן שנתנו ביטוי לכאבן בעיתונות התקופה ובמכתבים פרטיים והביעו

בהם רגשות מרירות על קיפוחן  5 .כלומר  ,כנר בשנות העלייה השנייה לא שררה תמימות  -דעים בקרב
הנשים החלוצות באשר לדרך החיים בה תבחרנה ללכת ולמעמדן החברתי .

מבדיקת המקורות מתברר לנו יותר ויותר  ,כי רק חלק קטן מן הנשים החלוצרת בתקופת העלייה
השנייה אכן היו מוכנות להיאבק על השוויון בעבודה ובקומונה  .רבות אחרות  -ולדעתי  ,היוו הן

את הרוב המכריע  -היו עדיין שבויות בכבלי התדמית המסורתית

;

וזאת על  -אף קריאת המרי

שקראו בעצם היציאה ממשפחותיהן  ,עלייתן ארצה ותיפקודן בהתיישבות העובדת ובארגונים
ציבוריים בארץ  -ישראל  .מכאן

עולה ,

כי העובדה שהמודעות והשאיפה לשוויון מלא והמאבק

להשגתו היו נחלת מעטות בלבד  ,היא סיבה נוספת לכך שהוא לא היה בהישג ידן .

4

דעות אלה על עצמה ועל חברותיה הכיעה  ,כדרכה  ,ללא היסוס וכמרץ רב  .סימוכין לדעה זו אני זוכרת גם
מציפורה

זייד ,

שעסקה מרבית ימיה בעבודה החקלאית  ,אך גם היא לא דגלה כמופגן או בצינעה בדעות

פמיניסטיות מובהקות  .גישה זו נתמכת גם מקריאת יומניה של רחל של " ר  ,כפי שהבהירה לי מיכל הגתי  ,העוסקת

זה שנים אחדות בכתובים שהשאירה הגב ' שז " ר אחריה  .ראה גס חיבורי הנשים ועדויותיהן אצל י ' שרת ונ ' תמיר
( עורכים ) ,

.

אנשי העלייה השנייה  ,תל  -אביב תשל " א  .עיין גם שלרמית בלום ( לעיל הערה

 , ) 3עמ ' , 148

המציינת בין

מסקנותיה כי רוב הנשים נטו להתפשר עם המציאות בה פגשו כארץ  ,ובסופו של דבר גרסו כי יש להכיר ' כעבודת
המטבח כתורמת וחשובה להגשמת החלוציות הציונית כמו העבודה
5

החקלאית ' .

פירוט רב במאמריהן של דפנה יזרעאלי ( לעיל  ,הערת כוכב ) ודבורה ברנשטיין ( לעיל  ,הערה  . ) 2ובחיבורה של
שלומית בלום

( לעיל  ,הערה

.)3

צ2ק

1

~

משתתפים בחוברת זו
ד " ר אליהו אילת  -ביאליק

:

, 17

ירושלים

ד " ר אורי ביאלר  -החוג ליחסים בינלאומיים  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

91905

ד " ר יוסף גייגר  -המחלקה ללימודים קלאסיים  ,האוניברסיטה העבוזת  ,ירושלים
פרופ ' יואב גלבר  -החוג ללימודי ארץ  -ישראל  ,אוניברסיטת חיפה  ,חיפה
אליעזר דומקה  -רח ' זלמן שניאור

, 73

חיפה

91905

31999

32545
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