המעולוה הדלמלומאטוה האוטלקוה
בקרב הוהודלם הסמרדוום
915ד 1929 -

מצחק סרגיר בורברבמ

איטליה

א.

וארץ  -ישראל *

בשלהי מלחמת  -העולם הראשונה היו מטרות ההתפשטות של איטליה במזרה אגן הים
התיכון מכוונות בעיקר כלפי אסיה הקטנה

על מנת להשיג השפעה כלכלית

,

באנאטוליה .

במשך אותה מלחמה נהייתה ארץ  -ישראל חשובה בעיני ממשלת איטליה  ,והיא
ניסתה בדרכים שונות להניף את דגלה בארץ זו  .כוחה הכלכלי של איטליה באותו זמן

היה עדיין מוגבל מאוד  ,ואף  -על  -פי  -כן היא עשתה מאמץ גדול כדי לפתוח סניפים של
' באנקו די

בירושלים

רומא '

,

יפו וחיפה בהתחלת שנת

. 1919

איטליה גם פתחה

ן

במאבק הריף לחיסול ההסות הדתית  ,שהעניקה צרפת לקאתולים בארץ  -ישראל -
שכן הגנה על האינטרסים הקאתוליים נראתה כאמצעי היעיל ביותר להבטחת
האינטרסים של איטליה עצמה  -ומטרה זו היא השיגה בוועידת סאן  -רמו כאפריל

לעומת זאת  ,מאמציה של איטליה לפרוש את חסותה גם על הצ ' נאקולו ( מקום

. 1920

קדוש לנוצרים  ,על הר ציון בירושלים ) נכשלו נוכח העמדה ההחלטית של בריטניה

,

למנוע מכל מעצמה אחרת שהיא דריסת  -רגל בארץ  -הקודש  ,תהיה התואנה לכך אשר
תהיה  .נ

היהודים האיטלקים באזור הים התיכרן

ב.

כאיטליה עצמה היוו היהודים באותו זמן מיעוט קטן -
נהנו משוויון  -זכויות

'"

מלא ,

25א 32 ,

נפש בשנת

ומהם אף מילאו תפקידים בולטים בכלכלה

,

. ] 91 1

הם

במדיניות

.

מאמר זה מבוסס על הרצאה שנשאתי בנגס החמישי על הים התיכון שהתקיים באוניברסיטת בר -

אילן באוגוסט 0אל ] .
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ובצבא  .י

יהדות איטליה  ,על  -פי החלוקה המקובלת לספרדים ולאשכנזים  ,נמנית עם

היהודים הספרדים  ,והחל מהמאה
הים התיכון  .קשרים אלו

ה 18 -

נתהוו ,

רבו קשריה עם הקהילות הספרדיות שבאזור

כאשר יהודי ליגורנו התפזרו ברבים מנמלי הים

התיכון ופיתחו בהם מסחר פורח  .ליהודים המרובים ממוצא איטלקי  ,שחיו באימפריה
העות ' מאנית ,

היהודים ,

יש להוסיף את

שקיבלו אזרחות איטלקית כדי ליהנות

מחסותה של קונסוליה זרה  .שכן תחת השלטון העות ' מאני יכלו הד ' מי  -תושבים
יהודים

ונוצרים ,

שמעמדם החוקי היה נחות בהשוואה למוסלמים  -להיות יותר

בטוחים בחייהם וברכושם ואף ליהנות מהקלות שונות בתחום המשפטי  -והפיסקאליז
אם הם חסו בצל מדינה אירופית כלשהי  ,שהסכמי הקאפיטולאציות העניקו לתושביה
זכויות אלה ברחבי האימפריה העות ' מאנית  .גם לאחר שנת

העות ' מאנית .

הנחות של הד ' מי באימפריה

חסות של מדינה אירופית .

, 1856

כאשר בוטל מעמדם

הוסיפו יהודים רבים בתחומיה לבקש

ן

יהודים ספרדים איטלקיים היו פזורים בכל אזור הים התיכון  ,ובשנת

מספרם

במצרים ,

2 , 400

1 , 000

בסוריה  .לאחר מלחמת  -לוב

יהודים בלוב ועוד

בקושטא .

( 19 12 - 19 1 1

,

1 , 000

הראשונה ודאי גדל מספרם

,

בסאלוניקי

היו בשליטתה הישירה של איטליה

יהודים בקירוב באיים

5 , 000

באיזמיר ,

400

] 187

האגאיים ' .

כי קונסולים איטלקיים

היה

ו 300 -

20 , 000

לאחר מלחמת  -העולם

בסאלוניקי ,

באלכסנדריה

,

באיזמיר ובמקומות אחרים קיבלו הוראות להעניק אזרחות איטלקית גם לאותם

יהודים .

שלא הביאו הוכחות ודאיות על מוצאם

מאיטליה .

השלטונות האיטלקיים הגיעו לכלל התנגשות ראשונה עם חברת ' כל ישראל

חברים '  -שהיתה פעילה בקרב היהודים באזור הים התיכון מאז ייסודה בשנת

860ן ,

הגנה על זכויותיהם והפיצה בתוכם את התרבות הצרפתית "  -מיד לאחר כיבוש לוב
בשנות

 . 1912 - 1911ב 6 -

ביאנואר

1912

כתב מר קארוזו  ,מנהל השירותים האזרחיים

בטריפולי  ,אל משרד ראש  -הממשלה ברומא

:

בתי  -הספר של ' כל ישראל חברים ' הם צרפתיים והם מפיצים את תרבות צרפת
ואת

השפעתה ,

בעוד שאנו מעוניינים בהפצת תרבותנו אנו ובלימוד שפתנו

ותולדותינו  .י
3

רות .

על תולדות היהודים באיטליה ראה ב '

תולדות היהודים באיטליה  ,תל  -אביב
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יהודים בארין ערבית  -יהודי לוב בין קולוניאליזם לאומנות ערבית וציונות

חל אביב

תש " ם .

עמ '

. 41

ן

הדיפלומאטיה האיטלקית והקהילות הספרדיות

ג.

רעיך

ו6

הפעולה האיטלקית בקרב הספרדים

ממשלת איטליה כמעט שלא נתנה את דעתה לפעילות הציונית החדשה  -עד ביקורו
של נ ' סוקולוב ברומא באפריל

ה " . 15 -

והאפיפיור בנדיקטוס

ושיחותיו שם עם ראש  -הממשלה

1917

הצהרת באלפור

ב2-

בנובמבר

917ן

ביסלי

וכיבוש ירושלים

בידי גדודים בריטיים  ,מלווים בגדודים צרפתיים ואיטלקיים  ,הביאו מודעות הדשה
לחשיבותה הפוליטית של הציונות .

משרד  -החוץ האיטלקי היה

משוכנע .

ואף  -על  -פי  -כן ,

הממשלה הבריטית :

כי הציונות אינה אלא כלי  -שרת בידי

בפברואר

1918

הכיר משרד  -החוץ האיטלקי

בצורך להחדיר יהודים איטלקים לתנועה הציונית  ,כדי שיסייעו בכיסוס האינטרסים

.

הכלכליים של איטליה בארץ  -ישראל  " .הציונים האיטלקים שמספרם היה מועט  ,ניסו
לשכנע את ממשלתם

,

כי ארץ  -ישראל יהודית וידידותית עשויה להיות שוק חשוב

לכלכלה האיטלקית ומקפצה טובה לחדירה הכלכלית והפוליטית של איטליה למזרח

הקרוב " , .
עוד ביולי 916ן כתב השבועון היהודי האיטלקי ' ישראל ' :

כעת איטליה מתעניינת בבעיית ארץ  -ישראל על בסיס שווה עם בריטניה וצרפת .
ויהיה זה מועיל מאוד לאיטליה למצוא בחופים המזרחיים של הים

התיכון ,

אנשים בעלי תרבות עתיקה ומודרנית (  ) . . .איטליה תעורר אהדה מרובה בקרב

.

.

הקהילות היהודיות בלוב  ,תוניסיה מארוקו  ,איזמיר פרס ותימן  ,כאשר ייוודע
כי אורות מדינתם העצמאית הודלקו בידי

הציונים האיטלקים ביקשו לשכנע את

איטליה " .

ממשלתם ,

כי תמיכה גלויה שלה בציונות

תסייע לה לבסס את יוקרתה בקרב יהרדי הים התיכון והמזרח .
הרעיון של פעולה איטלקית בקרב יהודי המזרח הקרוב הועלה ביאנואר
על  -ידי לא יהודי  ,פדראצי  ,במאמר שכתב על הבעיה הארץ  -ישראלת

19 1 8

גם

:

בלוואנט היהודים מהווים גורם כלכלי חשוב ביותר  ,אשר יש להתייחס אליו
כאל אחד היסודות

שעליהם תבוסס פעולת המעצמות  ,שיש להז

המרכזיים ,

מושבות או אזורי  -השפעה מסביב לאגן הים התיכון  .יהודי לוב והאיים
האגאיים תמכו בכיבוש האיטלקי  .לאיטליה

8

תיאור מפורט על ביקורו

של

סוקולוב  ,ראה :

.

/ 9 / 4- 1920

יש .
,

אם  -כן ,

במושבותיה הים -

 10 falesrineוש 5 . hdinerbi , L 'Iralie

 . 55ק Paris 1970 ,
9

הארכיון ההיסטורי של משרד החוץ האיטלקי ( להלן אמח " א )  ,צרור  , 186מאנצוני  ,תזכיר בכתב -

יך  25 ,בפברואר

 . 1918בסוף התזכיר

לעניינים פוליטיים במשרד החוץ

:

' אני מאשר  -סונינו '  .מאנצוני היה באותו זמן מנכ " ל

האיטלקי .

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

. 43

10

ר ' דה פליטה

11

ראה  . Israei (Firenze ) , 20 - 27 . 7 . 1916המאמר אינו חתום  :העורכים של השבועון באותו זמן
היו דאנטה לאטם ואלפונסו

פאצ ' יפיצ ' י .

ן

62

יצחק ס ' מינרבי

תיכוניות גורם דתי  -פוליטי בעל חשיבות כלכלית והשפעה
יכולה לנצלו למטרותיה

,

מוסרית ,

שהיא

כפי שצרפת ניצלה את חברת ' כל ישראל חברים ' .

לצורך ההתפשטות שלנו נאלצנו עד כה לסמוך על הפעולה הישירה של נציגים
ממשלתיים ומיסיונים קאתוליים בלבד  :האם לא נוכל באותה דרך לנצל את
הקהיליות היהודיות

יהיה זה טבעי לארגון יהודי בדומה לחברת

? ( ).. .

כי " ח ,

בעל אופי איטלקי מובהק  ,שיתחיל  ,אם יהיה צורך בכך  ,בעזרת מנהיגים יהודים

חשובים מהממלכה האיטלקית  ,להרחיב את פעולתו במושבות ובקרב יהודי
הלוואנט ולגייס את עזרתם בהפצת השפה
והמסחר

ביולי

האיטלקי  .נן

ביקר אדגאר

19 ] 8

האיטלקית ,

התרבות האיטלקית

סוארז ,

נשיא הקהילה היהודית באלכסנדריה שבמצרים

,

ברומא ונתקבל על  -ידי גאלי במשרד  -החוץ האיטלקי  .סוארז טען  ,כי לציונות יש
התיכון ,

תמיכה מועטה בקרב יהודי הים

.

וכי רובם אדישים אליה  .לדעתו הציונות

משרתת את האינטרסים של בריטניה  ,אשר באמצעות הצהרת באלפור יצרה את העם

שאותו יש לשחרר בארץ  -ישראל  .אולם שומה על הממשלה האיטלקית

:

לאהד יחדיו את כל היהודים בקהילות הפורחות הללו של הספרדים במצרים

,

תורכיה ויוון  ) . . . ( .בכוחות משותפים אלו תוכל ההתפשטות האיטלקית למצוא
תמיכה מיוהדת במינה במזרח וערובה להצלחה ולרווחה גדולה
ב9 -

איטליה קיבלה את הצהרת באלפור

ארץ  -ישראל את הפתרון הטוב ביותר

 . 1918י י

במאי

לבעיה  ,יי

מאוד  .יי

אבל הוסיפה לראות בבינאום

בעוד שהציונים ביקשו להקים בה בית

לאומי תחת חסות בריטית .

השליחים האיטלקים לוועד  -הצירים

ד.

את הרעיון של פעולה דיפלומאטית איטלקית בקרב היהודים הספרדיים העלה

לראשונה הציוני האיטלקי אנג ' לו סולם

מוונציה ,

שהיה חברו של קארלו

גאלי .

הממונה על המזרח הקרוב בהנהלה הכללית לעניינים מדיניים במשרד  -החוץ ברומא .
ב 25 -

12

באפריל

Rivisra

1918

1918

; 'Levante

.א" נ

שוחח גאלי עם סולם על אפשרות של פעולה איטלקית בקרב

תן

.

italiana
שאאחר

l' espansione

יותר .

"

ב , 1927 -

d' Israele ,

התמנה

problema

פדראצי

קונסול

. 11

Pedrazzi ,

 .ל)

כללי של איטליה

בירושלים .
13

אמח " א  ,צרור

14

אמח " א .

צרור

לסוקולוב ,

15

9

. ] 87
, ] 86

במאי

סוארז לגאלי ,

] 1

ביולי

] 918

.

העתק של מכתב מאימפריאלי )  , ( imperialiהשגריר האיטלקי בלונדון ,
1918

.

מאז ועידת סנט ג ' אן דה מוריאן  ,ב -

19

ארץ  -ישראל יבטיח את נוכחותה שם .

באפריל

. 1917

היתה איטליה משוכנעת  .כי רק בינאום

אנג ' לו לוי ביאנקיני

( 920 - ~ 877ז

יהודי הים התיכון  " .ן לאחר חודש הציע סולם  ,כי המפקד לוי ביאנקיני יישלה לתאם

בין היהודים הספרדיים בים התיכון ולאחדם במסגרת ארגון שיאזן את השפעת ' כל
ישראל

שכלל במסגרתו  ,לדבריו  ,בעיקר אשכנזים  .ין

חברים ' הצרפתי ,

צאתו של ועד  -הצירים הציוני לארץ  -ישראל שימש הזדמנות לשר  -החוץ האיטלקי
לשגר לשם שני נציגים יהודים איטלקים
ביאנקיני ,

, 19 AS

ורופא

,

:

קצין

חיל  -הים .

סגן ג ' אקומו הרטנם  .שליחותם של השניים

,

שהחלה ב -

ביולי

1

באה להוכיח כי היהודים האיטלקים לא היו זרים לתנועה הציונית  ,ומטרתה

היתה לבסס את האינטרסים האיטלקים

לאחר כמה חודשי  -שהייה

בארץ  -ישראל " .

בארץ  -ישראל .

ן

הגיע לוי ביאנקיני

איטליה לנסות ולארגן את היהודים הספרדיים  .באוקטובר
החוץ

סגן  -אלוף אנג ' לו לוי

האיטלקי ,

מונינו

1918

למסקנה ,

כי על

הוא כתב אל שר -

:

הציונים אינם מכירים בחשיבות ( היהודים ) הספרדיים באזור הים התיכון  .אני
חושב כי אפשר לעבד שדה זה לטובתנו באמצעות היהודים האיטלקים .

16

אמה  -א  ,צרור

בטרייסטה .

. 187

תזכיר של גאלי

ונשלח בשנת

] ] 91

מ 1918 -

 . 26 . 4 .קארלו גאלי היה בשנת

לטריפולי  .ביאנואר

1918

1905

()...

קונסול כללי

שירת במשרד החוץ ברומא ועסק

בענייני ארץ  -ישראל והציונות .
7

1

או

 . 303ק

.

] 195

Firenze

אנג ' לו לוי ביאנקיני

" lerrere .

( ) 1920 - ] 877

rii

) . Galli ,

.

היה קצין  -ימייה יהודי שהצטיין במלחמת  -העולם הראשונה

בקרב בים האדריאטי  .באותו זמן היה קאפיטאן של פרגאטה  .אף כי שר החוץ פנה אליו בדרך -

כלל בתואר מפקד ( אלוף משנה )  .ראה
( , ' ) 1920 - 1918

הציונות .

א',

:

י'

מינרבי .

' אנג ' לו לוי ביאנקיני ופעולתו במזרח

תל אביב תש  -ל .
63

ן

64

יצחק ס ' מינרבי

אני חושב כי איטליה יכולה להפיק יתרונות עצומים בכל אזור הים התיכון
מפעולה כדאית

זו " .

ן

רמז לרעיון בדבר פעולה בקרב היהודים הספרדיים באזור הים התיכון נתן
המנכ " ל לעניינים מדיניים במשרד  -החוץ
ההנחיות לנציגים האיטלקים לוועד

האיטלקי ,

הצירים " .

2

כבר ביולי אן19

,

מאנצוני ,

בהכינו את

על יסוד הדוחו " ת של לוי ביאנקיני ושל

למסקנה .

מקורות אחרים הגיע משרד  -החוץ האיטלקי

ספרדיים בתנועה הציונית  .על כך נוספה ההנחה

כי היו מעט מאוד יהודים

כי בריטניה תנצל את התמיכה

,

הציונית בה לצורכי התפשטותה  ,ובו  -בזמן תוכל איטליה לשלם

מס  -שפתיים לציונות .

ואלו למעשה תבסס ממשלתה את האינטרסים של עצמה באטר באמצעות תמיכתה
ביהודים הספרדיים  .במצב הבלחי  -ברור ששרר באזור כולו לאחר תום מלתמת  -העולם
הראשונה

,

נראה כל רעיון דמיוני כבר  -סיכוי  .עם זאת כל אימת שניסתה איטליה
הקרוב ,

לעשות צעד כלשהו באזור המזרח

היא נתקלה בצרפת  .על  -כן חשש לוי

ביאנקיני  ,כי צרפת תוכל לנצל גם את היהודים הספרדיים באזור הים התיכון לפעולה
אנטי  -ציונית ,

כפי שכבר עשתה בארץ  -ישראל .

ו2

שר החוץ מונינו קיבל בעין יפה את רעיונותיו של לוי ביאנקיני  ,ובנובמבר
כתב לקונסול איטליה בסאלוניקי

19 18

:

לידיעתך ,

אני מנצל הזדמנות זו כדי להביא

כי ממשלת הוד  -מלכותו עוקבת

בהתעניינות מיוחדת אחר התנועה הציונית  .ועל  -כן ראוי שסוכני הוד  -מלכותו
במרכזים העיקריים של היהודים האיטלקים ישמרו על קשר עם אלו המפגינים
את אהדתם לתנועה

זו ,

וידווחו על כך ללא דיחוי למשרד  -החוץ  .כעיקרון

נראה  ,שיש לחזק במיוחד את האלמנט הספרדי  ,מכיוון שהוא המתאים ביותר
לסביבה

המזרחית ,

ובו בזמן הוא הקרוב ביותר למדינה

,

אשר לה חייבים

נאמנות מדינית  .ועל  -כן הוא מהווה שדה פעילות אוהד לפתרון שיעלה בקנה

.

אחד עם האינטרסים

שלנו 2 : .

אמנם נכון שרוב המנהיגים הציוניים נולדו ברוסיה או בפולין  ,ואף  -על  -פי  -כן טעו

.

האיטלקים בהנחתם כי היהודים הספרדים היו רובם אנטי  -ציונים  .במצרים  ,למשל

,

היו כמה ממנהיגי הקהילה היהודית אנטי  -ציונים  ,אולם רוב  -רובם של יהודי אזור הים
התיכון תמכו בציונות .
דבר זה ניכר גם בדוחו " ת של משקיפים מחוץ לקהילות היהודיות  ,כגון הנציג
הבלגי בקושטא

19

20

,

שכתב באוגוסט

אמח " א  .צרור
אמח " א  .צרור . 186

, 186

לוי ביאנקיני

, 1919

למונינו ,

מאנצוני לסונינו  .א

1

23

ביולי

כי

הפדראציה הציונית שם היתה בעלת

באוקטובר א. 191
1918

 .על

הדו " ח כתוב

בכתב  -יד

:

" אני מאשר -

סוניה " .
21
22

אמח " א .
אמח " א .

צרור 6א , 1לוי ביאנקיני

לסונינו .

צרור 6א , 1פונינו ללודי פה

24

באוקטובר

( סאלוניקי ) .

10

. 1918

בנובמבר

" . 191

מברק

מס ' . 17402

ן
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עוצמה רבה  ,אף כי הרב הראשי התנגד לדעותיה  .י 2הנציג הדיפלומאטי האיטלקי

.

בקאהיר  ,נגרוטו קאמביאזו כתב ב  2 -בדצמבר

: 1918

אנו יכולים להזות  ,כי כמה יהודיה יתפתו ויתעודדו לאמץ לעצמם אזרחות
בריטית או מצרית  .החשש לכך קטן יותר כשהמדובר ביהודים
שהינם פאטריוטים

האיטלקים ,

וכתוצאה מהמלחמה עוד נתהדק הקשר שלהם

מאוד ,

לאיטליה  .בכל זאת אין להתעלם מאיום זה בעתיד הקרוב או הרקוק

להשתמש בכל האמצעים שבידינו כדי לשמור על קשר אמיץ בינם

ויש

,

ובינינו ,

מכיוון שהם מייצגים את אהד היסודות העיקריים בעלי ההשפעה המוסרית
והכלכלית במזרח  .י2
הנציב העליון האיטלקי בקושטא אכן עשה כמיטב יכולתו כדי להרבות אזרחים

וקושטא .

איטלקיים חדשים בקרב יהודי איזמיר
אפילו כתב  -עת

אנטי  -ציוני .

' לה ויטה

כפי שדיווח עמיתו

כתב שהיהודים יכולים לשתף -

איטליאנה '

התיכון " .

פעולה עם המדיניות האיטלקית במזרח אירופה ובאזור הים

לוי ביאנקיני שב לאיטליה בסוף שנת

918ן .

הבריטי ' .

?

2

לאחר חודשים אחדים  ,כאשר סיכם

מאנצוני את שליחותו של לוי ביאנקיני בארץ  -ישראל  ,הוא כתב  ,כי מן הראוי לנצל את
שירותו של הקצין היהודי לכינון קשרים בין המרכזים השונים של היהודים האיטלקים
באזור הים התיכון ובין ההתאחדות היהודית המרכזית

באיטליה .

משרד זה את הצעדים הדרושים כבר מחודש דצמבר אשתקד ' .
' הצעדים '

האלה שנקטו האיטלקים

?7

' שלייסודה עשה

לא ידוע לנו מה היו

כדברי מאנצוני  .מכל מקום יש

,

לשער ,

כי

.

האיטלקים ניסו לאגוף את עמדת הבריטים בארץ  -ישראל כדי לקצור במקום אחר
במזרח הקרוב את

ה.

ההצלחה ,

שכבר היו מסופקים אם יזכו בה בארץ  -ישראל .

' קואטיט '

האוביה

תוכנית  -הפעולה האיטלקית בקרב היהודים הספרדיים באזור הים התיכון ההלה
לרקום עור וגידים בהתחלת יוני

כאשר הציע שר החוץ מונינו לנצל את נסיונו

, 1919

הימי של לוי ביאנקיני כרב  -חובל ולהפקיד בידיו את הפיקוד על אוניית  -מלחמה לשם

23

הארכיון של משרד  -החוץ
( בריסל ) ,

23

הבלגי .

. ] 0135

צרור

מארגנטיטש

באוגוסט . 1919

24

אמח " א .

25

הארכיון הבריטי בלונדון ) Record Of[ice

צרור

 , 186נגרוטו

קאמביאזו

.

הנציב העליון בקושטא לכאלפור

כ1 6 -

( קאהיר )

אל

, ( Public

במארס

1919

משרד  -החוץ ,

צרור

26

May 1919

27

אמח " א  ,צרור 564
. 11 120

La Vira Iralana
]

.

מאנצוני

.

בדצמבר א. 191

) 1 . 608 / 94

.ק

 ,מס '

. 36213

ר'

וב.

 .הוא גם כתב  " :אין זה חסר  -עניין לציין את

האינטימיות הגוברת בין הממשלה האיטלקית ובין העם

.

( אסתאנבול )

לשר פול הימאנס

היהודי " .

.

 ' .ב11ב1ן ן ט ] . Beer , ' 1 ] problema sionista

( רומא )

למשלחת האיטלקית

( פארים )  9 ,ן

במאי

. 19 ] 9

מברק

מס '

ן

66

יצחק ס ' מינרבי

' הפלגה מדינית  -מסחרית ' במזרח הים התיכון  .במכתב לרמטכ " ל הצי שיבח מונינו את
פעולתו של לוי ביאנקיני בארץ  -ישראל  ,והציע את תוכניתו

:

לדעת המשרד הזה [ משרד  -החוץ ] יש לנצל למטרה ישירה יותר את ההשפעה
שהוא רכש  ) . . . ( .היהודים באזור הים התיכון  ,שאם אינם מתנגדים לציונות הם

.

לפחות אדישים כלפיה אפשר לארגנם בהתאחדות שתהיה תלויה

במזכירות .

שמקומה ברומא  .מזכירות שתעסוק באיסוף ובריכוז כל הנוגע ליהודים אלה
( )...

אין לזלזל בחשיבות הרבה שתצמח לנו ממציאותם של אנשים בארצות

כמעט מבודדות  ,הנאמנים לנו אף בזמנים קשים  :בנסיבות רגילות יהיו אנשים
מקור

אלה

לשפע

של

מודיעיניות

ידיעות

מדינית

ולהשפעה

וכלכלית

[ איטלקית] .
על  -כן מציעים אנו לה " מ לנצל את נסיונו של המפקד הנ " ל ואת המעמד שהוא
נהנה ממנו בקרב היהודים ואצל השלטונות הבריטיים  ,כדי לעשותו קצין  -קשר
בין הכוחות ההם ובין
ב 22 -

ביוני

, 1919

המולדת " .

2

הבריק סונינו מוועידת  -השלום בפארים למשרד  -החוץ האיטלקי את

הוראותיו הראשונות להפלגה  .הוא הדגיש  ,כי לוי ביאנקיני לא ישוב לוועד  -הצירים

בארץ  -ישראל .
' קואטיט ' ,

כפי שביקש

וייצמן ,

אלא יקבל עליו את פיקוד אוניית  -המלחמה

לשליחות מיוחדת בים התיכון ובים השחור  .בהמשך דבריו כותב סונינו

:

בצורה כזו הוא לא ינתק לחלוטין את קשריו עם הציונים  ,בכוונו פעולה זו אל
[ היהודים ]

הספרדים  -דבר ההולם את מטרתנו  -וכך יהיה בידו לספק

ידיעות רבות על התנועה המוסלמית והערבית  ,שהעניין בה רחוק מלדעוך .

השליחות תוסווה כלפי  -חוץ כבעלת אופי מסחרי  .יהיה נחוץ להסביר בסודיות
לקומאנדאטור סרני  ,שמצפים ממנו כי יפעל ככל יכולתו להצלחת הפעולה של
לוי ביאנקיני בקרב היהודים הספרדיים שבאגן הים התיכון .

הפלגת

' קואטיט '

נדחתה בשל משבר

ממשלתי .

29

שבעקבותיו כיהנו ניטי כראש -

ממשלה במקום אורלאנדו וסיטוני כשר  -החוץ במקום סונינו  .לוי ביאנקיני שהה
באותו זמן בפארים .
באותו זמן כתב מירושלים מלי לופי די

סוואניה ,

הנספח האיטלקי ששימש

כקונסול  ,בהציעו גם הוא לפעול בקרב היהודים הספרדיים  .נראה כי רעיון זה היה

רווח מאוד באותו זמן  .סוראניה ציין פעם נוספת  .כי אלה שהיו לדעתו רוב האוכלוסים
בארץ  -ישראל עוינים את הציונות  ,והוא מוסיף

28
29

אמח " א  ,צרור  , 1258סונינו ( פארים )

.

לרמטכ " ל הצי

.

אמח " א צרור  1564סונינו 1פאריס ) למשרד  -החוץ

הקהילות היהודיות האיטלקיות ברומא .

:

( רומא ) .

1רומא ) .

 7ביוני

. 1919

 22כיוני 1919

 .אנג ' לו סרני היה נשיא

ן

הדיפלומאטיה האיטלקית והקהילות הספרדיות

את היהודים הספרדיים בים התיכון  ,חלקם איטלקים וחלקם אוהדים
אפשר לנצל למטרותינו  .מדיניותנו צריכה להיות
להיפגע ( . .

).

(

67

[ לאיטליה ] ,

 ) . . .לתת לאשכנזים הציונים

במאבקם עם הערבים (  ) . . .ומצדנו להראות אהדתנו לערבים

; ( ).. .

מצד שני  ,לעודד בארץ  -ישראל את ייסודן של קהילות של יהודים ספרדיים [ ים -
תיכוניים ] עם

יהודים איטלקים או אוהדים

()...

כך  ,מצד אחד  ,תהיה בריטניה

קשורה בניגוד לרצונה עם האשכנזים הציונים השנואים

,

.

ומצד שני תתבסס

איטליה על הקהילות הספרדיות  .כך הייתי רואה את המצב

בינתיים

נחתם .

ביוני

ב 26 -

בעתיד  " .י

חוזה  -השלום בוורסאי .

, 1919

הפעולה בקרב היהודים הספרדיים  ,שציפו לה זמן כה רב  ,החלה

ב 16 -

ביולי

, 19 19

כאשר הפליג לוי ביאנקיני על סיפון ' קואטיט '  .רק עשרה ימים מאוחר יותר שיגר שר -

החוץ סיטוני את הוראותיו בנידון  .לפיהן הוטל על ביאנקיני  ,בין משימות

אחרות .

לפעול ' לחיזוק הקשרים המדיניים והתרבותיים בין היהודים הספרדיים שבאגן הים
התיכון ובין  .איטליה  ,ולהניח יסוד להתאחדות היהודים הספרדיים הים

תיכוניים '  .יי

תחת פיקודו של לוי ביאנקיני הועמדה ' קואטיט ' וכן ניתנה לו סמכות אוטונומית
ביותר

רחבה

וחופש  -פעולה

המעמד

מלא .

שנקבע

לו

מעל

היה

לנציגים

הדיפלומאטיים והקונסולאריים של איטליה באזור  .הם נצטוו לספק לו את כל המידע
לו ,

הדרוש

ואלו הוא חויב לדווח ישירות למשרדי החוץ והימייה בלבד 2 .י אזור -

הפעולה שלו תוחם גיאוגראפית בשטח שמקושטא עד
ומאריופול

 -עד לנובורוסיסק

( אזוף ) .

אלכסנדרייה .

ובשלב שני

קו  -ההפלגה המוצע לאונייתו היה רודוס -

איזמיר או סאלוניקי  ,ואחר  -כן כל נמלי אסיה הקטנה  ' .כאן ייעצר בעיקר באותן ערי -

נמל  ,שבהן מיוצגים הגורמים
בהתחלת דצמבר

1919

הספרדיים '  .יי

ביקש שר  -החוץ החדש  ,שאלונה  ,וי לקבל מידע על לוי

ביאנקיני  ,שמיום הפלגתו לא נודעו עקבותיו  .שאלויה ציין את שלוש המטלות של
שליחות לוי ביאנקיני
אחת

גלויה ,

:

והיא

ושתיים סודיות

המסחרית ,

-

לקשור את הקהילות

הספרדיות עם ארגון שמרכזו ברומא  ,ולאסוף ידיעות על התנועה האסלאמית .

.

אמח " א צרור  , 1565סוראניה ( ירושלים

) למשרד  -החוץ 20 ,

ביוני

 . 19 19הערה

של מפורצה  " :טוב

מאוד  ,המדיניות כלפי הספרדים וניצולם היא לטובתנו " .

.

אמח " א  ,צרור  564ן  ,טיטוני ( פארים ) ללוי ביאנקיני באמצעות משרד הימייה

( רומא ) .

26

ביולי

. 1919

שם .

בינתיים המשיך לוי ביאנקיני במסעו במזרח הים התיכון על סיפון ' קואטיט ' ועגן בנמלים של
אי ~ מיר ,

אדאליה ,

הימייה  ,תיק

של לוי

לימאסול ,

' קואט ' ,

לארנאקה ,

פאמאגוסטה

וכן בפורט סעיד  .ראה

לוי ביאנקיני ( פורט סעיד ) למפקד חיל  -הים  ,ב -

ביאנקיני  ,מכתב

פרטי של לוי ביאנקיני

' אנג ' לו לוי ביאנקיני  ' . . .המוזכר

לעיל  ,עמ '

שאלויה כיהן כשר  -החוץ מספטמבר

1919

1 1

באוגוסט

:

ארכיון משרד
: 1919

ניירותיו

( אדאליה ) לאשתו  27 ,באוגוסט  : 19 19י ' מינרבי ,

. 356 - 296
עד יוני 1920

.

68

ן

יצחק ס ' מינרבי

התאחדות

היהודים

הספרדיים

נועדה

לתפוס

את

של

מקומם

הארגונים

היהודים  -גרמניים ולהתחרות עם חברת כי " ח הצרפתית  ,למען הפק יתרון ניכר

לתרבות האיטלקית וליחסים הכלכליים  -מסחריים שלה בכל המזרח .
הטעים ,

שאלויה

כי איטליה

' נקטה

קו  -פעולה ,

שזכה לאהדה מצד הציונים

יכולתם הכלכלית והשפעתם המדינית אינז מוטלות עוד

אשר

,

בספק '  ' .י

בעמדה הדו  -משמעית של משרד  -ההנץ האיטלקי כלפי הציונות אנו מוצאים הן את

.

הרצון להתנגד לתנועה שסייעה לאנגלים להתבסס בארץ  -ישראל  ,והן הכרה מסוימת
בחשיבותה הגוברת של

ר.

התנועה ,

ומכאן הצורך לכבוש את אהדתה .

ד7מזכררררנ לענייני היהודים הספרדיים

בתשובה לדו " ח שלא הגיע לידינו  ,שלח ניטי ב  29 -ביאנואר מברק למשרד  -החוץ  ,ובו
הביע את

דעתו ,

כי יש הכרח להמריץ את איחוד הספרדים ' ובאותו זמן ליעל את

המזכירות שכבר נוסדה ברומא '  " .י

.

אין בידינו אף ידיעה אחרת המאשרת את האמור במברקו של ניטי  ,כאילו מזכירות

היהודים הספרדיים כבר נוסדה ברומא  .נראה לנו  ,כי מעולם לא הוקמה מזכירות זו .
הרעיון לנצל את אהדתם של יהודי אזור הים התיכון הלך וכבש תומכים  ,חרף

התחלפותם של שרי  -החוץ  .מפורצה שכיהן באותו זמן כמגז שר  -החוץ  ,היה סבור כי

היהודים עשויים להיות גורם  ' ,שאין לבטלו למען התפשטותנו התרבותית והכלכלית
בארצות  -חוץ ' ,

ולתכלית זו תיכנן סידרת הצעות  .אחת מהן היתה למשוך בני  -נוער

יהודיים אל בתי  -הספר האיטלקיים באיטליה ומחוץ לה  .הוצע לו להתחיל בהוראת

.

השפה העברית כמקצוע

בחירה .

בבתי  -הספר האיטלקיים כדי למשוך אליהם נוער

יהודי מבתי  -הספר הצרפתיים של חברת ' כי " ח '  .הכוונה היתה למשוך חלק מן הנוער
היהודי להמשיך את לימודיו

כבר בנובמבר

עם הרב הראשי

באיטליה ,

במסגרת בית  -המדרש לרבנים בפירנצה 7 .י

דיווח המזכיר הכללי של משרד  -החוץ  ,דה מארסינו  ,על שיחה

19 19

בקושטא ,

חוסיין אפנדי  ,שבה דובר על המחסור החמור ברבנים

השורר במזרח ועל כך שאיטליה תוכל לרכוש השפעה מרובה שם  ,אם על  -ידי שליחת
רבנים איטלקיים למזרח ואם על  -ידי קבלת תלמידים מהמזרח לבית  -המדרש לרבנים
בפירנצה  .ספורצה הכיר מיד בחשיבות של ' ייצוא ' רבנים דוברי איטלקית וביקש כי
צעירים יהודים מסאלוניקי יוזמנו ללמוד

35

אמח " א .
] 692

36
37

38

צרור 1564

,

שאלויה

( פארים )

בפירנצה  " .י

למשרד  -החוץ

( רומא ) .

 6בספטמבר

. 1919

מברק

מס '

.

אמח " א  .צרור . ] 258
אמח " א  .צרור 567ן .
בפברואר  . 1920מברק

ראש  -הממשלה ניטי

למשרד  -החוץ .

ספורצה לנציב העליון
מס '

]

 20ביאנואר , 1920

( באסתאנבול )

מברק מס ' . 1051

ולקונסול הכללי

( איזמיר ) .

]0

. 133

אמח " א  ,צרור  , 1564דה מארטינו

( פארים )

למשרד  -החוץ .

 22בנובמבר  , ] 9 ] 9מברק מס '

. 1608

ן

הדיפלומאטיה האיטלקית והקהילות הספרדיות

ז.

69

והפעולות באיזמיר
הכללית האוהדת במשרד  -החוץ

האווירה

האיטלקי כלפי היהודים

.

הספרדיים ,

חשובה .

הצמיחה פעולות מגוונות במרכזים שונים  .באיזמיר עיר תורכית

שהיתה

כבושה באותה שעה בידי הצבא היווני  ,עגנה בנמל במשך חודשים אחדים ספינת -

המלחמה האיטלקית ' נינו

ביקסיו ' .

גווידו :

עליה שירת קצץ איטלקי יהודי בשם

בתור המשנה לרב  -החובל  .ירק שלח לשלטונות האיטלקיים בהתחלת
מפורט על הקהילה היהודית באיזמיר  ,ולפיו מנו היהודים

כ 40 , 000 -

רק ,

 1920דו " ח

איש  ,חלקם עסקו

במסחר ורבים אחרים היו פועלים פשוטים  .הם סבלו קשות בשנות המלחמה משנאת
התורכים כלפיהם  .כל הבניינים שהיו שייכים

לקהילה ,

בהם בתי  -הספר של כי " ח

.

ובית  -החולים  ,עוקלו על ידי הרשויות  .בית  -הקברות היהודי חולל ובית  -החולים היה
במצב גרוע ביותר  .לאחר הכיבוש היווני דרשו היהודים להחזיר להם את בנייניהם
הציבוריים והחליטו פה  -אחד להעמיד את בית  -החולים תחת חסות איטליה  .לדעת

רב  -סרן ירק  ,היו כל יהודי איזמיר אוהדי איטליה  ,בשל החופש הרב השורר בארץ זו
והעדר אנטישמיות בקרב בניה  .בימים הראשונים לכיבוש

היווני ,

כאשר כל אזרח

עות ' מאני ניסה לרכוש לעצמו חסות של מעצמה גדולה  ,פנו רוב היהודים לקונסוליה
האיטלקית וביקשו את אזרחותה  .אבל בהסכמה עם הקונסולים של אנגליה ושל צרפת
הוחלט שלא להעניק אזרחות חדשה לתושבי העיר עד לאחר חתימת הסכם השלום .
נשיא הקהילה היהודית באיזמיר היה בועז

הקהילה באי

זה ,

יליד רודוס ולשעבר נשיא

מנשה ,

שהיה בשלטון איטלקי משנת

1912

ואילך  ,ולכן היו לו קשרים

מיוחדים עם איטליה  .בועז היה מקובל מאוד ובעל נכסים  ,ושירותי  -הסעד בקהילה

שבנשיאותו היו כה יעילים  ,עד שלא היו מקבצי  -נדבות יהודים  .בתי  -הספר של כי " ח
היו מפותחים  ,ורוב המורים היו אזרחי צרפת 9 .י

בדו " ח שני מפרט ירק את מוסדות  -הקהילה השונים באיזמיר
דלים " לשירותי סעד  ,המועדון הלאומי להגנה על האינטרסים

הליגה לשלום ולסולידאריות  " ,בני  -ברית " ואגודת

הנשים ' .

:

' מוסד ה " עוזר

של היהודים כאומה .

וירק מוסיף וכותב

:

' אלו

יכולנו למצוא שיטה להפוך את יהודי איזמיר לאזרחים איטלקיים  ,היינו מוצאים

שדה  -פעולה מוכן

היטב ' .

כ 800 -

צעירים יהודים למדו בבית  -הספר של כי " ח

,

והמצטיינים בהם נשלחו לפארים והוכשרו להיות מורים .
הדו " ח

מוסיף כי היהודים

פועלים חרוצים  .אך בשל המצב הפוליטי הצלתי  -יציב .

אין הם יודעים מה צופן להם בחובו העתיד  .על  -כן חתרו כל האזרחים העות ' מאניים
באותו מברק מצויה הערה של מפורצה

:

' תגיד למונטאניה לנסות להשיג כמה יהודים צעירים

מסאלוניקי  ,שיבואו ללמוד בפירנצה  . . .חשוב מאוד לייצא רבנים פרו  -איטלקיים ' .
39

גווידו ירק נולד בטורינו
1920

ואלוף  -משנה

ב  25 -ביוני  , 1881סיים את האקדמיה

ב  , 1926 -כאשר עזב

קיבלתי את ניירותיו תודות לאדיבות
בכתב  -ידו למשרד הימייה

( רומא ) .

הימית בליוורנו

את חיל  -הים  .הוא נפטר בטורינו

בנו  ,ד " ר לורנצו

כפי הנראה

ב , 1903 -

ב 21 -

רב  -סרן ב -

בנובמבר . 1953

ירק  ,מטורינו  .העתק של דו " ח ירק

מה 4 -

בדצמבר

919ן .

( איזמיר )

( 881ו  953 -ו )

לקבל חסות של אחת המעצמות הגדולות  ,ואיטליה היתה המועדפת ביניהן  .בוודאי
יכלו היהודים לסייע לפיתוח המסחר עם איטליה ולהשתמש באוניות איטלקיות  .לכן
היה צורך למצוא דרך להעניק להם את החסות הנכספת בלי לעבור על הסכם ההקפאה
של מתן אזרחות הדשה  .אולי יהיה אפשר להעמיד את הקהילה כולה תחת חסות של

קהילה יהודית איטלקית כלשהי  ,או של איגוד הקהילות היהודיות האיטלקיות  ,שיוכל
לסבסד את איזמיר  .סובסידיה מסוימת יכולה לתת ממשלת איטליה כדי להפגין בכך
את הליבראליות שלה ואת הכבוד שהיא רוחשת לכל אמונה דתית  ,אם פעולתה
משרתת את

המולדת  " .י

בנאום קצר שנשא

באיזמיר ,

כנראה בפברואר

, 1920

אמר ירק כי היה זה מקרה

בלבד שהוא הוצב בעיר זו  ,ומכיוון שאין הוא מחבב עצלות  ,חיפש שדה  -פעולה  ,שבו
יוכל להיות לעזר לאחיו ולמדינתו בעת ובעונה אחת  .וי

משרד  -החוץ

האיטלקי ,

שקיבל את הדו " ח של ירק באמצעות הצי  ,הביע את

שביעות  -רצונו מפעולתו המועילה של הרב  -סרן היהודי וציין כי
ממשלת

ראתה

הוד  -מלכותו

בעין

יפה

כל

פעילות .

:

שתרמה

להדגשת

הליבראליות המסורתית של איטליה כלפי היהודים  ,ואשר ביססה קשרי כלכלה

ותרבות בין היהודים הספרדיים הים  -תיכוניים ליהודי איטליה  .מתקיים משא -

ירק .

( איזמיר ) ,

ללא תאריך  ,כפי הנראה מדצמבר

40

ניירות

41

ניירות ירק  ,מכתב  -תודה לירק של רוזה אריאס

מכתב של ירק

.

( איזמיר ) ,

1919

.

שכותרתו  ' :ארגון " כל ישראל חברים "

.

 איגוד התלמידים הוותיקים '  6בפברואר  , 1920הערה על נאום של ירק המודה לתלמידים עלמתנתם .

הדיפלומאטיה האיטלקית והקהילות הספרדיות

ומתן

לפתיחתו המחודשת של בית  -המדרש הרבני בליוורנו

ן

ו7

[ הממשלה

;

האיטלקית ] בודקת אפשרות להעניק מלגות ליהודים ים  -תיכוניים  ,ואפשרות
לההדיר קורסי  -בהירה בעברית בבתי  -הספר האיטלקיים בקושטא  .הנכבדים
[ באיזמיר ]

היהודים

יוכלו לפנות לנשיאות

האיטלקיים ' ( 0מ 0 11811ה10

"

1

""

ן5111 151ן"

' הוועד

,

של הקהלים היהודיים

ע1מ [  , ( Coaitato delleלמר סולם

.

או למפקד לוי באינקיני  .נוסף לכך  ,תומך משרד החוץ בהצעת ירק כי הקהילה
היהודית בטורינו תיקח תחת הסותה את הקהילה באיזמיר .

42

.

משרד ההוץ בהצעת ירה כי הקהילה היהודית בטורינו תיקה תהת הסותה את
הקהילה באיזמיר .

2ן

בעת שהעלה ירק את האפשרות שקהילת טורינו תתמוך בקהילת איזמיר  .התקשר
בנדון קרוב  -משפחה שלו  ,ג ' וליו סגרה עם המנהיג היהודי אנג ' לו סרני ברומא  ,שכיהן
' הוועד

כנשיא

של

הקהלים

האיטלקיים

היהודיים

ארגון  -הגג

-

של

כל

הקהילות היהודיות באיטליה  .סרני הסכים מיד לתת את הסות הוועד לקהילה היהודית

באיזמיר  ,בתנאי שתוכן תוכנית  -פעולה ממשית ותושג תמיכתה המלאה של ממשלת
איטליה

סרני  ,שלא היה מוכן להתחיל בפעולה ללא תמיכת

.

ממשלתו ,

נפגש מיד

במשרד  -ההוץ עם גאלי  ,שכבר קודם לכן גילה אהדה לעניין הציוני  .גאלי כבר ידע על

.

ההצעה כפי הנראה מהדו " ח של ירק  ,והבטיח לסרני את ' תמיכתו של משרד  -ההוץ

ללא תנאי ביוזמת הוועד '  .סגרה החליט לפנות לא לקהילה שלו בטורינו  ,אלא לארגון -
הגג של הקהילות  ,שהיה הגוף היהודי החשוב ביותר באיטליה  .סרני וסגרה סיכמו
ביניהם

,

כי בועז יכתוב מאיזמיר לוועד ברומא כדי לכונן קשרים בתהומי הכלכלה

והמסהר  .י י

הקמת בית  -הספר באיזמיר

ח.
כפי

הנראה ,

באיזמיר .

במארס

נראה ,

1920

הגה ירק את הרעיון להקים בית  -ספר יהודי איטלקי

כי משרד  -ההוץ האיטלקי כתב לקונסול שלו בעיר זו  ,כי התוכנית

עולה בקנה אחד עם הפעולה  ,שהתכוון לנקוט משרד  -ההוץ כלפי יהודי אזור הים -
התיכון ,

ושהיא תוסבר בעתיד הקרוב בקוויה הכלליים  .לדעת

משרד  -ההוץ ,

היה

הנציב העליון האיטלקי בקושטא אמור כבר להמציא הוראות לקונסול באיזמיר  .כדי

לתת  ,ללא הגבלות

מרובות ,

חסות איטלקית למשפחות היהודיות האמידות ביותר

שירצו בכך .

משרד  -ההוץ אף אישר את התוכנית להקים בית  -ספר יהודי  ,אך במקום לסבסד

.

אותו העדיף לתמוך בו ב ' אמצעים בלתי  -ישירים ויעילים יותר '  .באיטליה היה אמור
42

ניירות

ירק  .שר הימייה סקי למפקד האונייה " ( ינו

במכתבו .
(4

( יירוח

המסווג " סודי

ירק .

ואישי " ,

ביקסיו " .

מ-

( )

התייחס סקי לדו " ח של ירק מ

מכתבו של ג ' וליו סגרה ( טורינו

)

לירק

מ 4-

במארס

בפברואר
4-

( ) 192

בדצמבר

) 920

.

.

19 ) 9

מס ' . 8 202

.

ן

72

יצחק ס ' מינרבי

.

לקום ארגון פרטי חדש שתפקידו יהיה בין היתר  ,לתמוך בבתי  -ספר חדשים  .אך היו
דרושים לכך

3 , 000

לירות תורכיות

.

( 54 000

לירות

איטלקיות ) ,

סכום שהיה מעבר

.

ליכולתו של הארגון האמור  .לכן הוצע שהוועד באיזמיר יתחיל להפעיל את בית -

הספר החדש באמצעיו העצמיים  ,בהנחה שתינתן לו עזרה מסוימת  ,בעיקר עזרתה
המוסרית של הממשלה

האיטלקית ,

וזאת כדי למנוע ' קנאה ותככים מצד אמונות

[ דתיות ] אחרות '  .היה דרוש זמן כדי שהארגון החדש יתחיל לפעול ויוכל לבחון את
הנושא ,

כדי שבית  -ספר אחד לא ימומן יותר מאחר  ,וכדי שתינתן תמיכה שתהיה

תואמת את הסכומים האחרים שברשות כל בית  -ספר  .לקונסול באיזמיר נאמר  ,כי
הוא יוכל להיעזר בשירותיו של רב  -סרן
הפוליטית ' ויפעל בהתאם

ירק ,

אשר יהיה כפוף ל ' סמכות הלאומית

לדעותיה  .יי

מכתב זה מעניין מכמה בחינות  .ראשית משתמע

ממנו ,

כי המזכירות ליהודים

הספרדיים  ,שהוזכרה לעיל  ,לא הוקמה  .נוסף לכך משרד  -החוץ רצה לנצל את היהודים

הספרדיים ככל שהיה ניתן  ,אך עם זאת רצה להימנע ממעשים הפגנתיים  ,כדי שלא
לעורר את רוגזם של המוסדות הקאתוליים  ,שנחשבו עדיין כמכשיר החשוב ביותר
לחדירה האיטלקית למזרח  .בעיית רומא  ,שראשיתה בכיבוש העיר מידי האפיפיור ב -
, 1870

טרם

נפתרה ,

ומשרד  -החוץ נמנע מחיכוכים עם הוותיקן  .גם המימון הדרוש

לפעולה בקרב היהודים הספרדיים לא
באיזמיר ,

הושג ,

וירק הוכפף למרותו של הקונסול

שכנראה הסתייג מרעיונותיו של הקצין

קרובות במדיניות  -החוץ

האיטלקית ,

היהודי .

וכך ,

כפי שקרה לעתים

היוו אמביוואלנטיות וחוסר  -מימכן מכשול

ראשון לפעילות ממשית  .על המזכירות למען היהודים הספרדיים
ברומא  ,אנו למדים גם ממכתב של לוי ביאנקיני ממארס

. 1920

,

שעמדה לקום

שלפיו הוא פעל למען

הקמת קבוצת אנשים  ,שירצו לסחור עם יהודי המזרח ( הקרוב ) וירצו לספק

סחורות ,

מידע ואולי הקלות בבנקים ועוד  .לצורך זה היתה אמורה להיווסד סוכנות איטלקית -

.

יהודית  -ים תיכונית אולי בצורת חברת  -מניות  ,שכל מניה בה תעלה

10 , 000

לירות

איטלקיות בערך  ,וגם יהודי אזור הים התיכון יוכלו להיות  ,ואף רצוי שיהיו  ,שותפים
בה  .לפי התוכנית  ,היו הרווחים אמורים לשמש לצורכי מוסדות יהודיים  ,כגון מלגות
ליהודים בארצות הים התיכון  ,הקמת בית  -מדרש לרבנים באיטליה ומלגות ליהודים

איטלקים  ,שירצו להשתלם במדעי  -המזרה  .הגוף החדש היה אמור להיות מושתת על

יסוד ליבראלי  ,לא דתי אורתודוקסי ולא ציוני מובהק  ,אלא גוף העוסק בפעולות
סולידאריות  ,תעמולה ותרבות  .בדרך זו היה אפשר להקים מיד מעין

סיוע ,

סוכנות  -ידיעות ,

וכן מזכירות יהודית איטלקית  -ים תיכונית  .ממשלת איטליה היתה תומכת כמובן בגוף
החדש בצורה שקטה  ,וכן היתה מקילה על מתן נתינות איטלקית  ,או על מתן חסות
ליהודים

44

ועוד ' .

ן

ניירות ירק  ,העתק ממכתבו של שר החוץ

( רומא ) .

שנשלח כנראה לקונסול

1באיזמיר )

במארס . 1920
45

ניירות ירק  ,מכתבו של לוי ביאנקיני

( רומא )

אל ירק

( איזמיר ) מ 17 -

במארס . 1920

אחרי 26

ן

הדיפלומאטיה האיטלקית והקהילות הספרדיות

73

באפריל כתב סרני לירק וציין את שביעות  -רצונו ' כאיטלקי וכיהודי ' מפעולתו של
הרב  -סרן  ,אבל גם הביע תקווה  ,כי ירק ער לקשיים ולצורך לנקוט בגישה והירה  .סרני

לא פירט מהו אופיין של הבעיות שהצריכו ' גישה זהירה '  .ויש להניח כי רמז לחוסר
המימון ולחששות של משרד  -החוץ האיטלקי מחיכוכים עם הכנסייה

הקאתולית  " .י-

באותו זמן בקירוב שלח ירק דו " ח חדש וארוך לרומא על פעולתו והזכיר את
הבטחתו של סרני  ,בשם הוועד לתמיכה  .ירק נפגש עם ועד הקהילה היהודית באיזמיר

והדגיש .

כי היהודים הם המיעוט היחיד

איטליה היא המעצמה היחידה

,

בתורכיה ,

שנשאר ללא כל חסות  ,ואילו

המגלה עניין באסיה הקטנה  .הוא קש  ,כי הצליח

לשכנע את הקהילה היהודית לנקוט עמדה ברורה לטובת איטליה  .לדעתו  ,היו כל
היהודים הספרדיים אוהדי איטליה  ,וכל יהודי באיזמיר רצה בחסות איטלקית כדי
לחדש את עסקיו  .המצב היה עדין ביותר  ,מכיוון שבאיזמיר  ,שהיתה בשליטה יוונית
מתמשכת ,

נענה ,

יהודי שביקש חסות איטלקית ולא

נמצא בסיטואציה בעייתית .

הוחלט אפוא לבקש מהנציב העליון האיטלקי בקושטא תעודות  -הסות נוספות

ליהודים  ,שיוכלו להוכיח את מוצאם האיטלקי  .ההנחה היתה  ,כי בדרך זו תיווצר
קבוצה חזקה של יהודים

איטלקים ,

שיוכלו ליזום בשם כל קהילת איזמיר החלטה

לקבל את הצעת הוועד של הקהילות היהודיות האיטלקיות ברומא להיספח אליו .
מעמדו של ירק היה יוצא  -דופן  ,שכן הוא לא היה יכול להופיע בכינוסים של יהודי

איזמיר  ,לא כאיש פרטי ולא כקצין  .על  -כן הוא ביקש מינוי רשמי  ,שיאפשר לו לדבר
בשם משרד  -החוץ האיטלקי ולהבטיח את סיועה של ממשלת איטליה  .רק כך היה יכול
לממש את תוכניתו  .בינתיים הוא המשיך לעודד את הקמת בית  -הספר היהודי וניסה

לשכנע את רוב היהודים להיות חברים בלשכת  -המסהר

האיטלקית  .יי

.

בלחצו של ירק כונסה פגישה ב ' קלוב הלאומי '  ,שבה הוחלט להקים שתי ועדות
כדי להוציא  -לפועל את התוכנית לייסוד בית  -הספר  .ירק השתתף בוועדה

השנייה ,

שרוב חבריה היו בעלי חסות איטלקית הדשים  .לאחר כמה פגישות הגיעה הוועדה
למסקנה  ,כי בית  -הספר החדש לא יגרום לחיכוכים בתוך הקהילה  ,כשם שבתי  -הספר
של

כי " ח ,

שמומנו על  -ידי הקהילה

המקומית ,

לא עוררו חילוקי  -דעות

בתוכה " .

ן

הוועדה גם הניחה  ,שאין לחשוש מבעיות מדיניות  .מכיוון שמייסדי בית  -הספר החדש
היו בעלי אזרחות
בשליטת

יוון ,

איטקלית ,

יוכל בית  -הספר לפעול גם אם תוסיף איזמיר להיות

כשם שבתי  -הספר של כי " ח פעלו בסאלוניקי תחת שלטון יווני .

הוצע כי בית  -הספר החדש ייקרא ' בתי  -ספר חילוניים איטלקיים של המושבה
האיטלקית  -יהודית '

(.

~ Lajche taliane della Colonja Ttalo -israelitica

'

~

ירק מפרט את תוכנית  -הלימודים המוצעת של בית  -הספר החדש  ,ששפת  -הלימוד

46

ניירות

ירק .

47

ניירות

ירק  ,העתק

920
48

אנג ' לו סרני

( רומא )

אל ירק

( איזמיר ) .

 20באפריל ] 920

.

מכתב של ירק ( איזמיר ) למפקד האונייה ' נינו ביקסיו '  ,כנראה לאחר

14

במארס

] .

.

ניירות ירק ' ייסוד בית  -ספר איטלקי

יהודי ' ;

דו " ח של ירק  .המצורף למסמך הקודם ( הערה . ) 47

ן

74

יצחק ס ' מינרבי

העיקרית בו תהיה איטלקית  ,ואלו צרפתית ועברית יהיו שפות משניות  .המייסדים קיוו
להתחיל עם

250

במסע התרמה

,

תלמידים בקירוב בכיתות הנמוכות  .כדי לגשר על חוסר מימון הוחל

בתקווה שבית  -הספר יוכל לפתוח את שעריו בספטמבר

" ' . 1920

במכתב אחר חוזר ירק ומביע תקווה  ,שכל היהודים האיטלקים יצטרפו ללשכת -
המסחר האיטלקית המקומית  ,שנוסדה כעשר שנים קודם לכן .
אם אקבל את העזרה הדרושה

,

אוכל להשלים את התוכנית  ,שעליה אני עובד

מזה כמה חודשים  ,שמטרתה להביא לידי  -כך שקהילה גדולה ועשירה זו תהפוך
להיות איטלקית  .אני בטוח כי יהיה זה מעשה טוב הן למען מולדתנו והן

לתועלת היהודים המקומיים  .יי '
דו " ח מפורט על החלטות ועד  -הפעולה להקים בית  -ספר איטלקי חדש נשלח במאי
1920

לנציגו של הנציב העליון האיטלקי באיזמיר ולוועד הקהילות היהודיות

ביומא  .ן '

נשיא הוועד באיזמיר כתב לוועד ברומא

,

כי מספר האיטלקים בקהילת

איזמיר היה בעל משקל רב  ,הודות לתעודות  -החסות  ,שהונפקו בתקופת הפסקת  -האש

לא7רהים של מדינות  ,שלא היו מיוצגות בתורכיה  ,וכז לאזרחים עות ' מאניים ממוצא
איטלקי  .כל

היהודים ,

שקיבלו חסות

זו ,

ביקשו לקבל אזרחות איטלקית בהקדם

האפשרי  .ובינתיים הצטרפו ללשכת  -המסחר האיטלקית ואף נרשמו לבית  -הספר
האיטלקי העתיד לקום  .הוועד ברומא התבקש להתערב אצל שר החוץ האיטלקי כדי
לזרז את תהליך ההתאזרחותה .

במקביל כתב ירק לסרני על אודות בית  -הספר ההדש והדגיש את הדחיפות
שבהענקת האזרחות האיטלקית לבעלי  -החסות החדשים בקרב היהודים  ,שחששו כי
לאחר סיפוח אפשרי של איזמיר ליוון הם יוכרחו להיות נתינים יווניים  .על משרד

החוץ האיטלקי לנצל הזדמנות זו כדי להוסיף לאיטליה קהילה יהודית  ,מאחר שזוהי

49

שם  .איזמיר היתה תחת כיבוש יווני

הברית .

מ 15 -

במאי

 , 1919באישור המועצה

העליונה של בנות -

כדי להשליט בה סדר  .לאיטליה היו אמנם שאיפות להשפעה כלכלית בדרים אסיה

הקטנה  ,אולם ראש  -הממשלה האיטלקי החדש  ,ניטי  ,הצהיר

ב  30 -במארס , 1920

כי לא היו

לארצו תביעות טריטוריאליות וכי היא רק רצתה לשתף פעולה עם המעצמות בפיתוח מקורות
טבעיים מקומיים  :ראה

2 ( , Roma :

 . 33ק  . 1933 ,בוועידת סאן  -רמו ,

,

/ 913 - / 1

,

della guesrioae oriearale

ב  23 -באפריל 920ן  ,הוחלט

L ' ulrima fase

1 ,מ1תמבן [ )

לייסד את המדינה של

איזמיר .

שתנוהל בידי יוון  .איטליה קיבלה אזור של עדיפות כלכלית באדאליה וכאגן הפחם של

.

אראקלאה  .כל ההחלטות הללו בוטלו מאוחר יותר עם צמיחתה של תורכיה החדשה .

( איזמיר ) .

כפי הנראה נכתב אחרי  25במארס . 1920

50

ניירות ירק  ,מכתב של ירק

51

ניירות ירק  ,נשיא ועד  -הפעולה ( איזמיר ) לשר החוץ ( רומא
בידי הנציג הממלכתי של הנציב העליון ( איזמיר ) ב -

) ב6 -

 11במאי 1920

על  -פי הזמנתו של פרופ ' אהרון חזן  .בוועד  -הפעולה היו חברים

קריספין  .מ '
הסתכמו

52

כהן  ,ס ' כלב  ,ה '

.

ב 40 000 -

:

 .היהודים האיטלקים נפגשו

.

ג ' אלגראנטי א ' בארקי ,

מ'

.

ב ' קומאל נ ' לוי  ,א ' מודאי  ,מ ' פוליטי  .הכספים שגויסו

לירות איטלקיות .

ניירות ירק  ,נשיא ועד  -הפעולה

. 1920

פראנקו .

במאי

 : 1920העתק

של מכתב

( אתמיר ) אל ועד הקהילותהיהודיות האיטלקיות ( רומא ) .

11

במאי

ן
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הדרך היחידה לקדם את המסחר האיטלקי  .ירק התלונן  ,כי בתום שבעה חודשים לא

בלבד " .

נעשה שום דבר ממשי  ,ואין ביכולתו להמשיך במלים ובהבטחות

משרד  -החוץ .

כפי שנכתב כבר כמה חודשים קודם לכן לקונסול באיזמיר  ,שלל

מירק סטאטוס של שליחות רשמית כלשהי  .המשרד רצה שירק יסור למרותם של
' השלטונות

הלאומיים ' ,

המדיניים

כלומר למרות הקונסול .

לוי ביאנקיני  ,ששהה באותו זמן ברומא  ,כתב במאי

920ן

.

לירק כי עבודתו זוכה

להערכה  ,אך דרושה סבלנות ודבקות במטרה  .הקונסול עתיד לקבל הוראות  ,אך אין

.

ירק יכול לקבל שום מעמד רשמי ופעולתו חייכת להיעשות בתיאום עם הקונסול  ' .זה
הכרחי  -כתב לוי ביאנקיני  -לי לא היה אף פעם מעמד רשמי  ,ותמיד עבדתי

בהצלחה '  .הוא גם צירף למכתבו טיוטה של המכתב שעמד משרד  -החוץ האיטלקי

לשלוח בדבר הקמת בית  -הספר היהודי  .לוי ביאנקיני כתב עוד  ,שבינתיים הוא קיווה
להקים באיטליה מוסד בעל תקציב עצמאי להפצת התרבות האיטלקית כלוואנט .
ביולי או באוגוסט אותה שנה הוא קיווה לבקר באיזמיר .
זו  ,ב 4 -

שר הימייה סקי כתב שוב ברוח

ביוני

, 1920

ן

'

למפקד האונייה ' נינו

ביקסיו '

וביקש מירק להוסיף ולפעול כבעבר בדיסקרטיות ובטאקט  .השר הוסיף כי ירק יישאר
באיזמיר כדי לשמור על ההשפעה שצבר  ,ואף הודיע כי לוי ביאנקיני עומד לבקר

באזור בעוד חודש והוא ' יוכל לתאם את הפעולה באיזמיר עם זו שכבר נעשתה בערים

אהרות '  .השר גרס  ,שיש לראות בפעולה באיזמיר חלק

ממערכת של יבשות וימים .

שבהם תבוסס ההשפעה האיטלקית  .הוא גם גרס שתוך כדי הטיפול

הראוי לא להזניח אנשים בעלי דתות אחרות  ,כדי לא לעורר

קנאה " .

לוי ביאבקיני ירצא שוב למזרח התיכון ( ירלי

ט.
בשנת

1920

כתב סגן

ביהודים ,

ס92ו )

יצא שוב לוי ביאנקיני לשליחות חדשה במזרח הקרוב  .כבר באפריל

שר  -החוץ ,

מפורצה

מן

1920

לשר הימייה סקי על אודות הפעולה בקרב היהודים

,

הספרדיים  .בתשובתו למפורצה  ,התייחס סקי

ל ' הברה

של

יהודים  -איטלקים ' העתידה

לקום  ,אשר תתמוך בפעולת הממשלה בחצי  -האי ערב ובאסיה הקטנה  ' ,כדי להבטיח

איטליה .

את שיתופה הישיר של

ואם אפשר את מעמדה

המועדף ,

בשטחי מסחר

אחר " .

מסוימים בלוואנט '  .עם זאת הציע סקי  ,כי לוי ביאנקיני יוחלף בקצין
ועידת סאן  -רמו  ,שנפתחה

נ5

ניירות

ירק .

ירק

( איזמיר )

ב9 -

לא '

באפריל

סרני

, 1920

( רומא ) ,

15

החליטה

במאי

. 1920

ב 26 -

5

בו להעניק לבריטניה

ירק כתב באותו נושא גם ללוי

ביאנקיני  .ועם זאת חיכה עדיין להסכמה רשמית של משרד  -החוץ לתוכניתו .
54

ניירות ירק ,

55

ניירות ירק  ,סקי ( רומא )

מכתב של לוי כיאנקיני

( רומא )

אל ירק

למפקד האונייה ' נינו

( איזמיר ) מ 20 -

ביקסיו ' ( איזמיר ) 4 ,

מסומן ' סודי כיותר ' .
56

.

אמח " א צרור

. 1567

סקי

לספורצה .

26

באפריל

. 1920

במאי

ביולי

. 1920
1920

.

מס ' 1021

מ,

ן

76
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את המאנדאט על ארץ  -ישראל  .איטליה  ,שכל הישגה בוועידה היה כי יושם קץ לחסות
הדתית

הצרפתית  ,י '

החלה שוב את פעולותיה החצי  -סודיות לביסוס נוכחותה במזרח

הקרוב  .בנסיבות אלו נתבקש שוב לוי ביאנקיני לצאת לארץ  -ישראל כדי ' לשאוב משם

.

את כל הידיעות המצויות על התנועה הערבית והמוסלמית  ,ועם זאת לחדש תוך כדי

עריכת סיורים מתאימים  ,את היחסים עם היהודים הספרדיים ' " .
כיולי

מונה מפורצה לשר  -החוץ  .בסוף יולי יצא לוי ביאנקיני מרומא למצרים

1920

לירושלים ' " .

ומשם המשיך

בדו " ח מעניין של ירק

מ 26 -

באוגוסט מובא תיאור מדדיק של המצב באיזמיר .

.

הקונסול האיטלקי במקום  ,הבארון אינדלי לא עמד בדיבורו ולא הנפיק את תעודות -
החסות  .ירק שמצא את עצמו במצב מביך על כי ההבטחות שניתנו לקהילה היהודית

לא קוימו  ,ביקש מהקונסול שיחלק בשלב ראשון את כל התעודות שכבר היו
אולם

ברשותו ,

אינדלי לא נעתר לבקשה זו  .בארבעת החודשים האחרונים לא הנפיקו

האיטלקים אף תעודת  -חסות אחת  .באותו זמן הנפיק הקונסול הצרפתי תעודות  -חסות

.

לאחר עשרים וארבע שעות ממועד הבקשה  .ירק חשש כי אהדתם של יהודי איזמיר

.

לאיטליה תפוג אחרי שאמינות נציגיה נפגמה בשל אי  -הנפקת תעודות החסות ובשל
העניין המועט שהם גילו עתה בפרשה

זו .

עתה היה חשש שגם פרויקט בית  -הספר האיטלקי באיזמיר לא וצא לפועל  .שהרי

ירק קיווה  ,כי תעודות  -החסות ייהפכו מסמכים לאזרחות מלאה  ,ובאותו זמן יתבקשו
האזרחים החדשים לתת תרומה נוספת לבית  -הספר העתיד לקום .

גם בית  -הקברות היהודי לא נמסר בחזרה לקהילה  .ובית  -החולים  ,שהיה תחת חסות
איטלקית  ,היה עדיין סגור בגלל חוסר תקציב  ,וזאת על אף השיפוצים שנעשו בו בידי

ספנים של אוניות  -המלחמה האיטלקיות באיזמיר .
בינתיים החלה יוון בתעמולה בקרב היהודים  ,ועיתוניה עודדו את היהודים לקבל

אזרחות יוונית  .יהודי מסאלוניקי  ,אסאיאם  ,מונה מזכיר לנציב היווני העליון  :כמו  -כן
העניקה ממשלת יוון

דראכמות לבית  -החולים היהודי  .לעומת זאת נמנעה

1 , 000

בינתיים בחירתו של יהודי  -יווני לרב חדש באיזמיר .

עתה ,

נוכח הפעילות היוונית

בקרב היהודים  ,ולעומתה השיתוק שאיים על הפעילות האיטלקית  ,היה הכרחי יותר

מבעבר להעניק אזרחויות איטלקיות ותעודות  -הסות חדשות ליהודים  " .י '
התוכניות לגייס את אהדת היהודים הספרדיים לצד איטליה ספגו מהלומה קשה עם
מותו הדרמאטי של לוי ביאנקיני

57

ראה ) 1920 ( : :
London

58

,

111י

series ,

51יח

) April-December

(

ב 20 -

9,

"

l

באוגוסט

. 1920

הוא היה בדרכו מדמשק

" B ,-irish Folireign
Poli
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"~ Confer
/ nterl-na
(
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59

אמח " א ,

60

ניירות ירק  .ירק

]

דו " ח של לוי ביאנקיני 1ירושלים

1איזמיר )

 . 5 . ) ( . ,וא  .א

( -e

אמח " א  ,צרור  , 1567מכתב ממפורצה לסקי  26 ,באפריל 920

.

פ Documenis

לחיפה ,

למפקד האונייה ' נינו

)

ביקסיו '

]

.

למשרד החוץ ורומא

( איזמיר ) .

),

אוגוסט . 1920

 26באוגוסט ] 920

.

 .העיתון

' רפורם ' הציע למנות את יוסף טשאבס  ,מי שהיה בעכר הרב הראשי של אתונה כרב הראשי של
איזמיר .
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כאשר הרכבת שבה נסע נתקלה במארב בכפר אל  -גאזאלה  .הוא קיבל מחסה באחד
הבתים ושם נרצה  .כפי

הנראה ,

היה זה רצח לשם שוד  .ויי כך נעלם אחד האישים

הבולטים ביותר של המדיניות האיטלקית בלוואנט  ,ששירת בנאמנות הן את איטליה
והן את היהודים

.

רעיון הקשר בין איטליה ובין היהודים הספרדיים במזרח הים התיכון לא ירד מעל

.

הפרק עם מות לוי ביאנקיני אף כי מותו  ,ובנוסף לכך המחסור בצוות  -מורים מקומיים
והקשיים

בגיוס מהיר של מורים מאיטליה לא אפשרו את הפעלת בית  -הספר

האיטלקי באיזמיר  .גם אלו היו מגייסים ממקורות מקומיים את הכספים הדרושים

לבית  -הספר  ,את המורים היה הכרח שתגייס הממשלה האיטלקית  .נ "

יודעים .

איננו

אם הקמת בית  -ספר איטלקי באיזמיר זכתה לטיפול

נוסף ,

אחרי

שירק חזר מאיזמיר לאיטליה  ,כנראה בסוף שנת . 1920

ורר )וכןן

ו

לאחר שנתיים

13רעןןלרנר

,

באפריל

ןןןןךלנידןן ןןספרדרךן
כתב ד " ר חיים וייצמן  ,תוך כדי ביקורו באיטליה

, 1922

:

' האיטלקים מייחסים ערך רב ככל האפשר להבנה טובה עם הקהילות היהודיות הים -

תיכוניות  ,ויהודי איטליה עשויים להיות גורם רב  -משקל  ,אם יהיו ערים יותר מכפי שהם

כעת  .י "

וייצמן הגיע למסקנה זו  ,כפי הנראה  ,לאחר שהאזין לדבריהם של

סאצ ' רדוטי  ,פראטו וסולם  -ארבעתם יהודים איטלקים נכבדים וציונים

לאטם ,

פעילים ,

שהיו משוכנעים בצורך בפעילות איטלקית בקרב יהודי אזור הים התיכון .
זמן קצר לאחר שמוסוליני חולל הפיכה והקים משטר פאשיסטי באיטליה  ,בשנת
נפגשה אתו משלחת של ציונים

, 1922

איטלקים ,

ביניהם דאנטה לאטם ומשה

ביילינסון  ,שהיתה מלווה על  -ידי הרב הראשי של רומא  ,סאצ ' רדוטי  .ראש  -הממשלה
מוסוליני הבהיר לחברי

האנגלים .

המשלחת ,

כי

לדעתו ,

אין הציונות אלא כלי  -שרת בידי

שהשתמשו ביהודים כדי לתקוע טריז בעולם הערבי וכדי להבטיח את

שליטתם במזרח  .לאחר ויכוח ממושך הדגישו שני המנהיגים הציונים את נאמנותם
של היהודים האיטלקים ואמרו
אנו חושבים

,

:

כי בנוסף לכך יש כאפשרותנו לשתף  -פעולה בפיתוח המסחר

האיטלקי ברחבי המזרח

הודות לפעולת כל אחינו המפוזרים בכל

הקרוב ,

ארצות המזרה ובאגן הים התיכון  .אף אחד לא יכול לבצע משימה זו טוב יותר
מאשר היהודים .

61
62

63

ראה  :י ' תיגרבי .
ניירות ירק .

' אנג ' לו לוי ביאנקיני '  ( . . .לעיל הערה

ג ' אקומו

חיים

וייצמן

( עורך ) ,

( קאפרי )

אגרות חיים

אלגראנטי .

לוועד הפועל

ווייצמן .

או .

שם

).

נשיא הוועד ( איזמירן למשרד החוץ כרומא  .אוקטובר . 1920

סדרה

הציווי לונדון ) .
ראשונה  .יא  .ירושלים
(

10

באפריל

. 1979

. 1922
עמ

'

מתוך

105

.

:

ב'

ואסרשטיין

78

ן
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מוסוליני ענה על כך

:

' אמת הדבר  ,אף אני מאמין

בכך '  .ן "

גם זאב ז ' בוטינסקי העלה רעיון דומה במכתבו אל מוסוליני מיום
ובו הציע שיתוף פעולה בין איטליה ובין היהודים כדי לפתח

וייצמן ,

ד"ר ח'

בעקבות

האיטלקים

' פעולה

בין יהודי הים

האיטלקית ' " ' .

התיכון על מנת לחדש את שליטת השפה
נשיא ההסתדרות

16

ביולי

922ן ,

קיבל יפה את רעיונם של הציונים

הציונית ,

מגעיו עם דאנטה לאטם והרב פראטו במהלך הקונגרס

.

הציוני בקארלסבאד באוגוסט
כמה שבועות מאוחר

. 1923

יותר ,

6

"

הביע וייצמן את רצונו לקיים ועידה של יהודים

ספרדיים  :ממצרים  ,מארוקו  ,בגדאד והודו  -שמטרתה תהיה לאחדם ולהסדיר אתם

מפרס .

את עלייתם ארצה

מארוקו ותימן  :הוא גם רצה להציע שהם יבחרו בנציגם

היסוד  .י "

לסוכנות היהודית ושיעזרו לארגן את קרן

.

ככל שידוע לנו זו היתה הפעם הראשונה שוייצמן הראה עניין מיוחד ביהודים

ואלו היתה תוכנית זו יוצאת

הספרדיים ,

לפועל ,

היא היתה עשויה לחולל שינוי

משמעותי בתנועה הציונית .

.

וייצמן זימן לפגישה בפאריס את אנג ' לו דונאטי  ,בנקאי יהודי איטלקי שהתגורר

בפארים  ,את וידאל מודיאנו מסאלוניקי  ,שהיה נשיא הקהילה הספרדית של

פאריס ,

את הבארון פליקס דב מנשה מאלכסנדריה שבמצרים  ,את אלבר כהן מז ' נבה ואת מר

הציוני " " .

קאלמי  ,חבר הוועד  -הפועל

' ידידו האיטלקי ' ( דונאטי ) של וייצמן וציונים

איטלקים אחרים ערכו גישושים באיטליה כדי לבדוק  ,אם יוכלו לקבל את הסכמת
הממשלה לקיום הוועידה  .דונאטי קיווה לקבל תשובה

חיובית ,

'

9

אולם וייצמן חשש

שהוותיקן יתנגד לוועידה .
מ 12 -

במכתב

בדצמבר

1923

מהוועד  -הפועל הציוני לדאנטה לאטס ברומא

צוין ,

כי וייצמן רוצה מאוד לקיים ועידה של יהודים ספרדיים  ,שמטרותיה יהיו שלוש
לבחור במועמד הספרדי לסוכנות היהודית

( ) 1

לארגן את היהודים

( )2

הספרדיים .

לציונות תהיה יעילה ומרובה יותר

:

;

כדי שתרומתם הרוחנית והחומרית

:

(  ) 3לבדוק את ההשפעה העשויה להיות לפעולה מתואמת של היהודים

64

הארכיון הציוני המרכזי
הציוני

65

 . 27 - 31קק

.

. ' 1934 - 1923

Firenze 1960

,

.

הציונות  .ב  .תל אביב

Jabotinsky , Ver . so ] 0 sraro

אצ " מ  ,צרור  / 302 / 10ן  : ; ,תקציר הישיבה

כיאנואר
67

)

הפוליטית של חיים וייצבן

( לונדון ) ב  20 -בדצמבר  . 1922מצוטט גם ב  :ד ' קארפי  ' ,פעולתו

באיטליה במשך השנים

66

(

אצ " מ  .צרור " 1

ZA / 160

.

לאטס וביילינסון ( רומא ) אל הוועד הפועל

1924

ב1 1 -

וייצמן ( מלראגו ) לא '

אוגוסט 1923

,

מרץ

( לעיל .

68

אצ " מ ,

שם

69

וייצמן

( לונדון )

ה 32 -

.

. 1971

עמ ' . 170

ץ

של הוועד הפועל

הציוני .

שנערכה כ -

ן2

בבוקר  ,שמור .
נאדליק
, 1924

( שאמוני ) מ  25 -בספטמבר  ; 1923ראה

ן

אגרות חיים

ווייצמן  .יב .

עמ ' . 6

הערה 65

),

תקציר הישיבה מ -

לפ " ר קידש ( ירושלים

) 16 - 14 ,

 21ביאנואר . 1924

בנובמבר

: 1923

אגרות וייצמן  .יב  ,עמ ' . 30

הדיפלומאטיה האיטלקית והקהילות הספרדיות

ן

79

הספרדיים החיים בארצות מוסלמיות על יחסי היהודים והערבים בארץ  -ישראל .
בנקודה אחרונה זו  .ציין המכתב מהוועד הפועל  ,עשו כבר יהודים ממצרים

מאמצים  ,שתוצאותיהם היו חיוביות מאוד בקרב הערבים בארץ  -ישראל  .ייתכן
כי מאמציהם של היהודים

באלג ' יריה ,

בארם  -נהריים ,

בסוריה ,

בתוניסיה ,

במארוקו ובלוב יוכלו אף הם להיות לעזר  .מאוחר יותר  ,בישיבת הוועד  -הפועל ,

נאמר כי היהודים הספרדיים יוכלו להשפיע בצורה חיובית על השגת פתרון
משביע רצון של הבעיה הערבית  .ד " ר וייצמן הושפע מאוד בתפיסתו את הנושא
הזה ממה שהופלר אמר לו על התפקיד  ,שיכלו יהודי המזרח למלא בפתרון
הבעיה

הערבית  " .י

מוסוליני הודיע  ,כי יקבל בברכה את הוועידה וכי נציג השלטונות האיטלקיים יפתה
חשש ,

אותה רשמית  .אולם פיליפסון מרומא

ברומא ,

שאם תתקיים הוועידה

היא

תעורר בה אנטישמיות  .לא ברור על סמך  -מה הביע דעה זו  .הוועד  -הפועל ביקש את

.

.

חוות  -דעתו של המשרד הציוני ברומא ואם זו תהיה חיובית עמד לשלוח את
קאלמי ,

לעסוק בארגון

ביאנואר

 924ן

הוועידה ,

שהיתה אמורה להיפתח באפריל

נציגו ,

. 1924

התכנם הוועד  -הפועל הציוני בלונדון ודן בזימון ועידה של יהודים

ספרדיים שתתקיים באיטליה הוצע להזמין לוועידה נציגים מארץ  -ישראל ממצרים .
מאיטליה  ,מארצות הבאלקאן מספרד מאלג יריה  ,ממארוקו  ,מארם  -נהריים  .מהודו
.

,

,

'

,

,

מסין ומסינגאפור  .וייצמן ייחס השיבות רבה לוועידה  ,וגרס כי איטליה הינה המקום

הטוב ביותר לקיומה  ,מכיוון שמוסוליני קיבל את הרעיון באהדה ואפשר היה לצפות
ממנו ,

כי ישפיע על הוותיקן להיות יותר ידידותי  .וי חיים

סוקולוב ,

יושב  -ראש

הוועד  -הפועל  ,הסתייג מעט מהרעיון ואמר לדונאטי  ,כי יתמוך בוועידה כזאת  ,רק אם

.

היא תוכל להבטיח תומכים חדשים לציונות מקרב היהודים הספרדיים  .לדעתו רעיון

הוועידה היה קשור כל  -כולו לסוכנות היהודית  ,ולכן ' לא היה צורך
ההתנגדות

העיקרית לוועידה באה מהממשלה האנגלית  :קלן דיווח

למהר ' .
לוועד  -הפועל ,

כי סר ג ' ון שוקבורג ממשרד המושבות אמר  ,כי הוא ' מתנגד לחלוטין ' לוועידה  .לדעת

שוקבורג  ,תגרום ועידה כזאת לנזק רב  ,ומכיוון שלא יהיה אפשר שהיא תתקיים אלא
בחסות

ציונית .

הוא צידד

בביטולה .

הוועידה  .וייצמן כתב בפברואר

התנגדות משרד המושבות שמה קץ לרעיון

, 1924

כי הוא הצטער על החלטת הוועד  -הפועל

לדחות את הוועידה וכי לדעתו לא היה הכרח שהוועידה תתכנס באיטליה  ,אם משרד
המושבות הבריטי התנגד למקום זה  ,ואפשר היה לכנסה

במצרים  : .י

וייצמן חשב  ,כי

משרד המושבות התנגד לוועידה  .מכיוון שהיא היתה עשויה להביא תועלת פוליטית

לאיטליה  ,ואלו מדברי קוון

מסתבר כי התנגדותו של שוקבורג היתה בגלל ה ' חסות

הציונית ' לוועידה .

,

70

אצ " מ  .צרור  , 2 /) 2657הוועד  -הפועל הציוני ( לונדון

71

אצ " מ  .שם .

72

וייצמן

תקציר הישיבה

( ניו  -יורק ) .

)

ללאטם ( רומא

) מ 12 -

בדצמבר נ. 192

מ  21 -ביאנואר . 1924

לרוברט נולטש

( לונדון ) מ 29 -

בפברואר

 ; 1924אגרות

וייצמן  ,יב  .עמ ' נ. 15

ן

80

יצחק ס ' מינרבי

כעבור שנה  ,ביוני

, 1925

הביע וייצמן את כוונתו להעלות לדיון בקונגרס הציוני

שעתיד היה להתכנס  ,את בעיית כינוס הוועידה של היהודים

הספרדיים  .יי

,

אך הקונגרס

לא דן בסוגיה זו .

.

מכל מקום הרעיון לכנס ועידה של יהודים ספרדיים לא יצא לפועל  .כפי הנראה

,

הגיעו לממשלת איטליה שמועות על התנגדותה של אנגליה לקיום הוועידה  .כאשר
ב 926 -ן

נפגש וייצמן עם מוסוליני

ברומא ,

היתה לו הרגשה שמוסוליני חושד  ,כי

האנגלים משתמשים ביהודים במזרח הים התיכון כדי לחסום את הפיקוח האיטלקי על

הים התיכון  -שהיה ' ים
השליט הפאשיסטי .

יא .

שלנו ' ( ה1

ן7

"

] 051ת

 , hdareכלומר ים איטלקי  ,כהגדרתו של

הצעות הרב הראשי סאצ ' רדוטי

בסוף שנת

הציע שוב משרד  -החוץ ברומא

1926

,

וגראנדי ,

ביוזמתם של גואריליה

להשתמש בקהילות של היהודים האיטלקים במזרח הים התיכון ככלי לחדירה
מסחרית

ותרבותית  ' .י

באותו זמן עשה משרד  -החוץ מאמצים עליונים למצוא מועמד איטלקי מתאים

למשרת הרב הראשי באלכסנדריה שבמצרים  .בסופו של דבר  .קיבל הרב דוד פראטו " י
על עצמו את התפקיד  .באפריל

 927ן

הוא ביקר פעמיים אצל הציר האיטלקי

בקאהיר ,

פאטרנו  ,ששימש קודם  -לכן כקונסול כללי בדמשק והיה אנטי  -ציוני למדי בעמדותיו .

אף  -על  -פי  -כן ציין פאטרנו בדו " ח למוסוליני  ,כי רוב היוזמות שננקטו במצרים לטובת
איטליה באו מקרב היהודים בעלי האזרחות האיטלקית  .קהילות דומות היו קיימות

.

מסביב לאגן הים התיכון כולו והן קשורות לאיטליה  .יהודים אלה היו הבולטים
ביותר

בעולם

בקהילותיהם ,

העסקים
כמו הרב

במקומותיהם ,
פראטו ,

ועל  -כן

מינוים

של

איטלקיים

רבנים

היה מועיל מאוד לאיטליה  .אך מספר הרבנים

באיטליה היה קטן  ,ובתי  -המדרש לרבנים בפירנצה ובליוורנו חסרו מימון ותלמידים .

פאטרנו הציע  ,שמוסוליני יעודד את בתי  -המדרש ויסייע להם במימון  .וכך יהיה אפשר
לשלוח צעירים יהודים איטלקים למזרח הים

התיכון .

שישמשו כמנהיגי הקהילות

המקומיות  .עזרתם תהיה חשובה בתחום המסחר וגם בתחום המדיני  ,דוגמת הפעולה
של חברת ' כל ישראל חברים ' לטובת צרפת  .י7
73

וייצמן

אל פ " ר קירש

( לונדון )

( ירושלים ) מ 4 -

.

וייצמן מסה ומעש  ,ירושלים

74

ראה

 :ח'

75

210

 .ק 1969 ,

. ] 962

 , Laterza , Bariש- 192ל192

,

ביוני
עמ '

]

 . 1925שם .

עמ ' . 335

. 362 - 36

l 'Iraliafascisra

)[ . Carocci , La polirica eslera de

~
מצרים ,
הקהילות היהודיות החשובות ביותר לאיטליה היו :

סאלוניקי .

אסתאנבול ,

איזמיר ,

אדריאנופוליס  .עדן  .דמשק וחלם .
76

דוד פראטו ( - 1882

] ) 195

נולד בליוורנו והיה חזן ראשי בפירנצה  :בין השנים 927ן

כרבה הראשי של אלכסנדריה

במצרים ואחר  -כך כרב ראשי של רומא עד לשנת

ו  ] 936 -כיהן

1938

 .בהיותו

ציוני עלה ארצה בשנה זו וחזר לתפקידו ברומא לאחר שחרור העיר  .בשנת . 1945
77

( קאהיר )

פאטרנו

 . 163 .ק

.

154

למוסוליני

0 .א 1967 ,

( רומא )

 , Romaץ .

] 2

באפריל  : 1927משרד  -החוץ האיטלקי 1 documenri

922 - 1935ן d plomarici Iraliani, Settima serle :
~

הדיפלומאטיה האיטלקית והקהילות הספרדיות

במאי 1927

ן

ו8

קיבל מוסוליני לשיחה את הרב פראטו  ,ולדברי השבועון היהודי

' ישראל '  ,הוא הדגיש בדבריו את חשיבותה של אוכלוסיה יהודית  -איטלקית נאמנה
במזרח  .חשיבותה של אוכלוסיה זו הוכחה בכל הנוגע למצרים  ,גם על  -ידי הדיווחים
רמז ,

הדיפלומאטיים  .מוסוליני גם

כי ליתרנו משמשת מרכז של הארה רוחנית

במזרח  " .י

ליהודים

מאמציה של ממשלת איטליה להשפיע על מינוי הרבנים במזרח הים התיכון החלו
להניב פירות  ,כאשר נפתח ב -

ביאנואר

1

, 1928

בניהולו של ד " ר י ' כאהן  ,בית  -מדרש

.

רבני ברודוס אהד האיים האגאיים  ,שהיה אז בשליטת איטליה  .היוזמה לייסודו יצאה
הדודקאנז ,

מאת המושל האיטלקי של איי

לאגו ,

 " . 1927י

עוד ביולי

הסמינר קיבל

תלמידים מרודוס עצמה  ,מאיזמיר  ,מבורגם שבבולגאריה  ,מאסתאנבול  ,ומסאלוניקי

;

ואילו תלמידים נוספים מירושלים ומאלכסנדריה רצו להתקבל אליו  .בביקורו בסמינר
הרבני ברודוס בשנת

929ן ,

.

אמר הרב פראטו כי בכל אזור הים התיכון אין עוד מוסד

דומה לסמינר זה  ,העונה לציפיות של איטליה ושל ארץ  -ישראל  ,שכן היה ביקוש גדול
ביותר לרבנים בכל הקהילות באזור זה  .וי הסמינר הרבני ברודוס מילא תפקיד השוב
ביותר בקידום ההשפעה האיטלקית בקרב היהודים באזור הים התיכון .

.

באותן שנים היתה יוזמה יהודית אחרת שנועדה להוכיח לממשלה האיטלקית את
חשיבות הקשרים שבין יהודי איטליה ובין אחיהם באזור הים התיכון  .ב -
926ן

ן

בדצמבר

הושג הסכם ראשוני בין גואריליה ממשרד  -החתן האיטלקי ובין הרב הראשי

ברומא  ,אנג ' לו
מהממלשה
ב 24 -

סאצ ' רדוטי ,

לארגן את הקהילות היהודיות בלוואנט  ,ן "

בעזרה מסוימת

האיטלקית .

ביאנואר

927ן

פנה הרב סאצ ' רדוטי למוסוליני במכתב מפורט בעניין

היהודים הספרדיים באזור הים התיכון  .ממארוקו עד ארץ  -ישראל  ,שקיימו קשרים
היסטוריים עם ונציה ועם ליוורנו  ,שדיברו איטלקית  ,ובחלקם אף היו תחת חסות
איטלקית  .כמה קהילות

כמו

-

באיזמיר .

באלכסנדריה ,

באסתאנבול ,

בסופיה

ובבוקארסט  -פנו למנהיגים יהודים איטלקים כדי להשיג רבנים  .הברת ' כל ישראל
חברים ' ,

שהפכה להיות עד מהרה כלי בשימוש המדיניות

הצרפתית ,

הפסידה

מהשפעתה בקרב יהודי המזרח בגלל עמדתה האנטי  -ציונית  ,בעוד שהארגונים של

יהודי איטליה היו פרו  -ציוניים ולכן קרובים יותר ליהודים אלו  .לכן  ,סבור היה הרב

סאצ ' רדוטי .
"

7

79
80

ראה :

.

( ) ] חס ] ] ק )

] " ם  -וין

da S . E . Mussolini ' ,

rl

.

Sacerdoti

011 .ל1 1ן ש  ] 0 ) Pratoק ' 11

 12 . 5 . 1927הדו " ח הדיפלומאטי ממצרים היה כנראה מאת פאטרנו .
ללא תאריך Milano- Roma .
ראה .

אמח " א .

והלוואנט
81

איטליה יכולה כנקל להחזיר לעצמה את מה שהפסידה .

אחרי  -הכל ,

ראה :

הסדרות

במשרד  -החוץ .

.

.

Rodi (Egeo

הפוליטיות .
~
מ 12 -

קארוצ ' י שם ( לעיל הערה

ומשנת 1912

צרור

,,

)

1 ] Collegio Rabbinico

. 900

תזכיר של גואריליה  .מנהל כללי של אירופה

ביולי . 1927

 , ) 75עמ '

 . 212אנג ' לו

סאצ ' רדוטי ( ) 1935 - 1886

נולד

בפירנצה ,

ועד מותו כיהן כרב ראשי ברומא  .היה ציוני  ,ובשנת  1925השתתף בחנוכת

האוניברסיטה העברית בירושלים .

82

ן

יצחק ס ' מינרבי

בביקורו באלכסנדריה בשנת  , 1925שכנע אותם ללא קושי למנות לעצמם רב איטלקי .

סאצ ' רדוטי הוסיף

כי יהודי המזרח יכולים להיות לעזר רב כגורם מתווך עם

,

האוכלוסיה המקומית

שאתה הם עסקו במסחר  .היהודים האיטלקים יכלו גם  -כן

,

לחדור למקומות  ,שאליהם לא יכלו המיסיונים הקאתוליים לחדור .

.

הרב הראשי כלל במכתבו תוכנית  -פעולה בנידון ליהודים האיטלקים ובה חמש
נקודות

:

לשגר מנהיגים יהודים מאיטליה לביקורים בקהילות היהודיות באגן הים

( )1

התיכון כדי ללמוד בגלוי את מצבם ודרך  -חייהם של יהודים

אלה  ,ולמעשה כדי

לנהל תעמולה תרבותית לטובת איטליה .
( )2

להפיץ ספרי  -דת יהודיים בשפה האיטלקית .

( )3

להכשיר רבנים

שיכהנו בקהילות

( )4

לעודד צעירים ילידי ארצות אלו ללמוד בבתי  -המדרש הרבניים באיטליה

ולא

בצרפת .

( )5

להציב צעירים יהודים בתפקיד נספחים בקונסוליות האיטלקיות

איטלקיים ,

אלו .

;

לאלה

תהיה גישה נוחה לקהילות היהודיות המקומיות  ,והם יעודדו חוגים תרבותיים
וקבוצות ספורט בקהילות אלו .
הרב הראשי מסכם

מאורגנים  .ארגון
חוקים

,

כי היהודים האיטלקים יוכלו למלא משימות

מרכזי ,

אלו ,

אם יהיו

שיקדם הפעלת תוכנית כזאת  ,יוכל להיווסד  ,אם יחוקקו

נאותים לכך ואם הממשלה האיטלקית תסביר למנהיגים היהודיים את

החשיבות הלאומית שבקיום מוסדות יהודיים דתיים

אלו " 2 .

התזכיר של סאצ ' רדוטי היה ניסיון מתוחכם לשכנע את הממשלה

האיטלקית ,

שיהיה זה לטובתה לאשר את החוקים  ,הדרושים לכינון ארגון יהודי מרכזי

באיטליה .

כמו עשר שנים קודם לכן  ,יצאה גם הפעם היוזמה קודם  -כל מקרב המנהיגים היהודיים
המקומיים

;

וגם הפעם קיבלה הממשלה בנקל את הרעיון לנהל מערכת תעמולה

תרבותית איטלקית בקרב יהודי אזור הים התיכון  ,אולי משום שרעיון זה תאם את
מדיניות ההתפשטות של הממשלה באזור לה .

משרד  -החוץ העביר את מכתבו של הרב סאצ ' רדוטי למוסוליני  ,לרבות הצעותיו

האופראטיביות .

ללא הערה כלשהי מצדו בדבר האפשרות

להגשימה  .י "

מוסוליני

אישר עקרונית את התוכנית  ,אך ביקש נתונים נוספים על ההיערכות הנחוצה  .בקשתו
הועברה לרב סאצ ' רדוטי באמצעות משרד  -החוץ .

82

אמח " א .

צרור 1460

,

ארץ  -ישראל

הממשלה ושר  -החוץ ( רומא
ראה

83

גס דה פליצ ' ה

אמח " א ,

( רומא ) .

. 1 /6

) 24 ,

ד " ר אנג ' לו סאצ ' רדוטי

ביאנואר  . 1927המכתב כתוב על נייר " הרב הראשי של רומא

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' 118

צרור , 1460

ארין  -ישראל

אל ראש  -הממשלה

( רומא )

אל

מוסוליני ,

ראש -

.

 , 1 / 6ההנהלה

( רומא ) .

31

".

ביאנואר

הכללית לאירופה
. 1927

וללוואנט ,

משרד חמישי

ן

הדיפלומאטיה האיטלקית והקהילות הספרדיות

באפריל

שלח סאצ ' רדוטי מכתב נוסף למוסוליני והסביר

927ן

בו ,

83

כי קהילה

יהודית חלשה באיטליה לא תוכל להשפיע מבחינה רוחנית על קבוצות של יהודים

במזרח התיכון ולגייס מתוכה אנשים שיוציאו לפועל את תוכניתו  .ללא בית  -מדרש

טוב לרבנים לא יהיה אפשר לשגר רבנים מאיטליה לקהילות בחו " ל  ,וללא קהילות
איטלקיות מקומיות אף רב איטלקי לא יתקבל בהו " ל  .סאצ ' רדוטי אינו ממליץ להקים
ארגון מקביל ל ' כל ישראל
שונות ,

חברים ' ,

מכיוון שארגון מעין זה יעורר חשדות בארצות

ונוסף לכך אין ליהודי איטליה אמצעים נאותים להפעיל ארגון כה גדול .

.

הקהילות היהודיות באיטליה יש בכוחן להוציא לפועל את תוכניתו אלו היה רב ראשי
כאיטליה  ,המפקח על רבנים אחרים  ,ואלו היתה הכוונה מרכזית אחת  .ארגון הקהילות

היהודיות  -איטלקיות

israelitiche ital aneJ

 , ( Consorzioשנוסד

[) elle Comunit

.

~

~

בשנת  , 1911חסר את הכוח הדרוש והיה יכול רק לנסח המלצות ואלה היו טעונות
אישור של כל קהילה .

סאצ ' רדוטי הציע אפוא לחוקק חוק חדש  ,המחייב כל יהודי להיות חבר בקהילה

.

המקומית שלו  ,ואת כל הקהילות להיות חברות בארגון  -הגג ה ' קונסורציו ' )  .הרב הסביר
בפירוט את

באוקטובר

ואכן בהשפעתו הוחק חוק בנידון

השקפתו ,

930ן .

ן

"

לפי הצעת

שאושר לבסוף

,

ב 30 -

יציע ארגון  -הגג של הקהילות מלגות

סאצ ' רדוטי ,

.

לסטודנטים מהלוואנט שילמדו בבית  -המדרש לרבנים באיטליה  ,ישלח אנשים לבקר
בקהילות היהודיות באזור הים התיכון ויפרסם בשבילם ספרים יהודיים  .בסוף מכתבו
הזכיר סאצ ' רדוטי את לוי ביאנקיני  ,שנרצח בשנת
האפשרויות ,

להעמיד לשירות איטליה את

, 1 920

בעודו לומד דרכים ואמצעים

שמציעים היהודים

האיטלקים " .

גם מכתבו השני של סאצ ' רדוטי הועבר למוסוליני באמצעות משרד  -החוץ  ,אולם
הפעם

הצעת

היה מלווה הערה ספקנית למדי  .שלפיה בכל מקרה .
החוק החדש מעבר ליתרונות  ,שאינם כה חשובים .
'

יהיה צורך לבדוק את
שאפשר להפיק מהם

להתפשטות האיטלקית בלוואנט  ,על  -ידי שליחת נתינים של המלך

[ האיטלקי ]

לשם ' " " .

אפשר שהיו חילוקי  -דעות בקרב משרד  -החוץ בשאלה זו  .גואריליה ידוע כאוהד
לציונות וליהודים באופן כללי  .וכנראה הוא שכתב ביולי
מכתב

84

מסאצ ' רדוטיי "

ראה דה פליציה

927ן .

לאחר שקיבל ביוני

.

אל שר הפנים וביקש את חוות  -דעתו על התוכנית שיכולים

1לעיל .

.)3

הערה

Consorzio Delle Comunit

עמ ' 22 - 1 19

]

 .החוק אושר ב  30 -באוקטובר ) 930

 .המונח

 -הוא שם נרדף למונח שהוזכר לעיל Comitato Delle -

~ Universit
5

"
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~אמח " א .
אמח " א .

צרור

צרור

, 1460

. ] 460

החוץ  -ל ' ו .

].'].

דר ' אנג ' לו

ארין  -ישראל
בכתב  -יד

:

סאצ ' רדוטי 1רומא )

 , 1 / 6דו " ח
' : 30 . 4 . 27

ורומא ) .

אל מוסוליני

 25באפריל 27ל. 1

אל ראש  -הממשלה  .ללא תאריך  ,על נייר של ' משרד

ציונות '  .מעניין לציין

,

כי תוכנית  -הפעולה בקרב

היהודים הספרדיים באזור הים התיכון סיוגה על  -ידי משרד  -החוץ כשייכת לנושא ' ציינות ' .
7א

אמח " א
] 927

,

צרור

. 1460

ארץ  -ישראל

. 1 /6

מכתב אישי מסאצ ' רדוטי ורומא

 .גם מכתבים אישיים נכללו בתיקים הרשמיים .

)

לגואריליה .

 27ביוני

ן

84

יצחק ס ' מינרבי

להיות לה ' יתרונות לפעולת החדירה שלנו

בלוואנט ' " " .

מוסוליני  ,כשר הפנים  ,החליט לפחות בשלב ראשון לדחות את ההצעות של הרב
סאצ ' רדוטי ,

שחשש ,

מכיוון

כי חיזוק הדת היהודית באיטליה ירגיז את הכנסייה

הקאתולית ויעורר בעיות בתחום המדיניות הדתית הפנימית  .באותו זמן לא

היתה ,

לדעת מוסוליני  ,בעיה יהודית פנימית מנקודת  -מבט חוקית  ,ואלו מבחינת מדיניות -

החוץ לא היה צורך להשתמש לאלתר ברבנים איטלקיים בלוואנט  .מוסוליני לא גרם
את גישת

סאצ ' רדוטי ,

שלפיה לפני פעולה בחו " ל יש לחזק את הארגון היהודי

.

באיטליה  ,בין היתר משום שבעיניו היה ליהדות ' אופי בינלאומי והיה קשה לפקח על
קשריה האמיתיים ועל נטיותיה ' .

שנתיים מאוחר

יותר ,

ל

"

בספטמבר

, 1929

שלה דוד פראטו

הרב הראשי  -של

,

.

אלכסנדריה שבמצרים למוסוליני תוכנית מפורטת לפעולה בקרב יהודי הלוואנט .
פראטו ציין  ,כי הוא קיבל בקשות לספק רבנים  ,מורים ומזכירים איטלקיים מהקהילות
היהודיות
בפאס ,

באסתאנבול ,

בסאלוניקי ,

בקאזאבלאנקה ,

בתוניס .

באתונה ,

בטאנג ' יר ,

.

באלג ' יר  ,ברודוס בטריפולי  ,באסמארה ובבנגאזי  .אולם הוא לא היה יכול

למלא בקשות אלה  .איטליה יכלה  ,לדעתו  ,לכבוש בקלות את אהדת היהודים  ,שהם
אולי הגורם הטוב ביותר בלוואנט  .הוא הציע להקים משרד חדש לעניינים

יהודיים ,

שבסמכותו יהיו הקשרים עם היהודים באזור הים התיכון  .משרד זה יתאם את פעולתו

עם המחלקה לענייני הלוואנט במשרד  -החוץ וינוהל בידי יהודי
( עברית ,

בשפות הים  -תיכוניות

ספרדית ,

ערבית

' פדראציה של הקהילות היהודיות באגן הים

לחיזוק בתי  -המדרש הרבניים

ברודוס .

וצרפתית ) .

התיכון ' .

איטלקי ,

השולט

המשרד יפעל לייסוד

שמושבה יהיה

ברומא ,

וכן

בפירנצה ובליוורנו  .בתי  -המדרש באיטליה

יאוחדו ויעסקו בעבודה מדעית .
פראטו

מוסיף .

כי היהודים הספרדיים  ,שהיו בעבר המתווכים בין התרבויות של

הערבים ושל אירופה  ,ניעורו מהתרדמה שנפלה עליהם בתקופה העות ' מאנית  .צרפת

ניסתה לארגן את היהודים הספרדיים באמצעות חברת ' כל ישראל

הברים ' ,

אולם

החברה איבדה מכוחה  ,לדעת פראטו  ,משום שהדגישה יתר על המידה את התעמולה

הצרפתית על חשבון הרגשות היהודיים  .ארגון הדש  ,שיכבד את

המסורת היהודית .

ושלא יוחשד בניסיון להרוס את ההכרה היהודית  ,יוכל לקשור את יהודי אזור הים
התיכון לאיטליה בתחומים של התרבות ושל הכלכלה  .יהודים רבים באיטליה  ,החשים

מחויבות חזקה הן ליהדותם והן להיותם אזרחים איטלקים  ,יוכלו לתרום לביצוע
תוכנית מעין זו  .הפדראציה שתקום תזדקק לכספים

88

אמח " א .
( רומא

89

)

צרור

אל שר  -הפנים .

אמח " א ,

באוגוסט
, 352

. 1460

ארץ  -ישראל

' סודי ' .
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רבים ,

שאפשר יהיה לגייסם

טיוטה בכתב  -יד של מברק מס '

60א " . 23

משרד  -החו  .ן

 28ביולי . 1927

צרור  . 1460ארין  -ישראל  , 1 / 6מכתב ממוסוליני  .ראש  -הממשלה אל שר  -החרן .
 , 1927בתשובה למברק מס ' 60אא 23הנ " ל  .פורסם ב  U . U . l . -לעיל  .הערה  ) 77ה .

עמ ' . 344

,

14
מס '

הדיפלומאטיה האיטלקית והקהילות הספרדיות

מיהודי איטליה

,

ואין הכרח שיבואו ממקורות הממשלה

האיטלקית .

ן

85

אם יובהר

ליהודים כי היוזמה לכך זכתה לאישור הממשלה  .בסוף תזכירו הציע פראטו את עצמו .
אם כי לא במפורש  ,לעמוד בראש

התוכנית שהציע " .

9

שר החוץ גראנדי גילה יחס צונן

לתוכנית זו  .הוא כתב למוסוליני  ,כי משרד מעין זה כבר קיים  ,אף כי אין הוא נקרא
' המשרד היהודי '  ,וכי לא רצוי לתת למשרד זה את המעמד הרשמי המוצע בתזכיר של

.

פראטו ועוד פחות מזה יש מקום לקבל כספים ' מאנשים

האיטלקים  .וזו הערה שנימתה

שכאלה ' ,

כלומר מהיהודים

אנטישמית  .י "

כך בא הקץ על הרעיון להקים ארגון איטלקי של היהודים הספרדיים באזור הים
התיכון  .רעיון זה  ,אף כי לא התגשם במלואו  ,היווה במשך שנים רבות חלק ממדיניות -
החוץ האיטלקית באזור זה .

90

אמח " א  ,צרור  462ן ,

הממשלה
91

ראה

:

( רומא ) .

פרופ ' דוד פראטו .

18

הרב הראשי של אלכסנדריה שכמצרים  ,למוסוליני  ,ראש -

בספטמבר 929ן .

' תזכיר של שר  -החוץ גראנדי אל מוסוליני '  26 ,בספטמבר 929

סדרה שביעית  ,כרך

ח) 3 ( ,

בספטמבר - 1929

חלק קטן ממכתבו של פראטו .

14

באפריל

)

.

.1 .

 , ) 1930מס '

(] ] 1 .

. 20

.

( לעיל הערה

עמ '

ן  . 4בספר

, ) 77

כלול

