מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה
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מכלל ההצעות לפתרון שאלת ארץ  -ישראל בתקופת המנדט  ,זכתה תכנית  -החלוקה לפרסום הגדול
ביותר  .תשומת  -לבה של הפובליציסטיקה ושל ההיסטוריוגראפיה הופנתה בראש  -וראשונה אל

תכנית  -החלוקה הבריטית

מ , 1937 -

ובעיקר אל עמדות ה ' צדדים ' כלפיה  .גלגולים קודמים של רעיון
הציונים  ,שנמנו עמם ,

החלוקה לא זכו עד כה לטיפול שיטתי ובעיקר לא נחקרה כמעט השקפתם של

לדעתי  ,הוגי רעיון החלוקה ומליצי  -היושר הנמרצים ביותר שלו  .אף כי מחקרים אחדים  ,שנידרש
להם בהמשך  ,כבר הצביעו על כמה מדבריהם של אישים ציונים על רעיון החלוקה  ,הנה הם עשו זאת

על הרוב בהקשר לתיאור עמדתם של איטלקים  ,בריטים וערבים  .הגיעה העת אפוא לברר את עמדות
כל הצדדים בשלימותן  ,ובעיקר את עמדת הציונים  ,שהיו כאמור הנמרצים ביותר  .במקום אחר
בכוונתי לתאר את ראשית צמיחתו של רעיון ההפרדה הטריטוריאלית במחנה הציוני ואת גלגוליו

בקשרי יהודים ובריטים בתקופה שקדמה לפרסומו של הרעיון ב  . 1937 -ואילו בשורות הבאות נעסוק
בתיאור עמדתם כלפי הרעיון בשלהי שנות העשרים ובתחילת שנות השלושים  -תקופת העיצוב

של רוב הרעיונות לפתרון שאלת ארץ  -ישראל .
קאנטוניזאציה  -נשק בידי הערבים
בספטמבר

1933

יצא מוסא אל  -עלמי להציע תכנית  -פתרון חדשה לשאלת ארץ  -ישראל  .מזכירו של

הנציב העליון סר ארתור ווקופ  ,שהיה גם מיועד לשמש כתובע

הממשלתי  ,גרס

כי בארץ יש לכונן

מדינה שתוסיף להימצא תחת חסותה של המעצמה המנדטורית  .קאנטון יהודי יוקם במישור  -החוף

מתל  -אביב עד עתלית  .בקאנטון זה יהנו היהודים מן הזכות לנהל הגירה חופשית ולקיים מערכת
תחיקה שתתאים לצורכיהם  .בידי הנציב העליון תהא שמורה זכות להתערב כענייני

ההגירה  ,הקרקע

והביטחון  .יוקמו מועצה מחוקקת נבחרת וייצוגית ו ' ממשלה לאומית ' בארץ כולה  ,בהשתתפות
היהודים ולפי שיעורם
*

באוכלוסייה  .י

מאמר זה מיוסד בחלקו על עבודת דוקטור  ' :הצעות ותכניות ציוניות לפתרון שאלת ארץ  -ישראל '  ,שנכתבה
באוניברסיטת תל  -אביב  .אני מודה למכון לחקר הציונות ולחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה זו  ,ובפרט
לפרופ ' דניאל קארפי  ,שסייעו כידי לכתוב מחקר זה .

1
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הצעה זו  ,כשהיא יוצאת מפי אישיות ערבית בכירה  ,לא יכולה היתה לבוא לפני שנות השלושים
המוקדמות  .מצד

אחד  ,מאורעות  1929קבעו את

אופיה של הארץ לשנים הרבה  ,לפי שיישובים

עבריים אחדים שהיו באזורים ערביים חרבו או ננטשו והמוסדות הציוניים לא נחפזו לשקמם  .לאחר
המאורעות  ,נפגעו במידה רבה קשרי מסחר ועבודה בין ערבים ויהודים והתחזקה ביתר שאת מגמת
הריכוז הטריטוריאלי היהודי בחלקים שונים של הארץ  .הגופים המיישבים לא חשבו לוותר על רוב
חלקיה של הארץ  ,אולם בראש  -וראשונה ביקשו לחזק את חבלי  -ההתיישבות במישור  -החוף ,

כעמקים  ,בגליל התחתון ובגליל המזרחי ובעיקר ביקשו לבצר את הקשר הטריטוריאלי ביניהם  .מצד
אחר  ,ב 1933 -

גרמה עליית הנאצים לשלטון בגרמניה לחשש בקרב הערבים שמא העלייה היהודית

המתעצמת עלולה ליצור רוב יהודי בארץ בתוך שנים מעטות  .אל  -עלמי היה אפוא העסקן הערבי
הראשון שביקש להסב את רעיונם של הציונים נגדם

:

לספק כמה מתביעותיהם הדחופות אבל

להגביל במידה ניכרת את יכולתם להתרחב  .המישור שבין תל  -אביב לעתלית היה מיושב בחלקו .
בנסיבות של

אי  -אפשר היה להעריך כי עתידים לחיות בו מיליוני בני  -אדם ביישובים עירוניים

1933

צפופים .

אל  -עלמי לא ציין אם גורם כלשהו ניצב מאחורי הצעותיו ולא מסר אם הוא הסתפק בהרצאת תכניתו
לפני הבריטים או אם ניסה להביאה לפני גורמים מדיניים אחרים  .הוא לא הסביר בבירור איזה קשר
ייכון בין הקאנטון היהודי לבין המסגרת הכללית  ,הערבית למעשה  ,וכיצד ינוהלו המקומות -
הקדושים ליהודים  ,הנמצאים כולם מחוץ לטריטוריה שהציע להם  .מסתבר שהעריך כי עניינים אלה
ייפתרו על  -ידי המעצמה המנדטורית  ,שלא תרפה משלטונה בארץ  .אף  -על  -פי  -כן דומה שמבקש
היה להבטיח כי מוסרות  -השלטון בארץ שבחסות בריטית יימסרו למופתי ירושלים  ,אל  -חאג ' אמין
אל  -קסןגי  ,אשר

אל  -עלמי נמנה עם מקורביו

;

אל  -עלמי היה גיסו של ג ' מאל

אל  -חסיני  ,דודנו

ושלישו של חאג ' אמין .
תשובה חלקית לשאלות אלה מצויה בתכנית קאנטוניזאציה שנייה שעובדה ללא שום קשר עם אל -

עלמי על  -ידי אחמד סאמח אל  -ח ' אלדי  ,מנהל הקולג ' הערבי בירושלים  .היא נמסרה למשרד -
המושבות הבריטי בתחילת דצמבר

ובמהרה הגיעה לידיעת הנהלת הסוכנות היהודית  : .לפי

1933

הצעה זו יונהג משטר קאנטונאלי בארץ  .הקאנטון היהודי  -שייקרא ' ארץ  -ישראל '  -ישתרע על -
פני המישור שמתל  -אביב לחיפה  ,מערבה למסילת  -הברזל שבשפלה

הפנימית ,

לוד ,

טול  -כרם ,

עתלית  ,חיפה והוא יכלול גם את עמק  -יזרעאל  ,את צפון עמק  -בית  -שאן  ,את עמק  -הירדן הצפוני
( מ ' בית  -שאן לטבריה ' ) ואת עמק  -החולה

;

שפתו תהיה עברית  .הקאנטון הערבי  -שייקרא ' סוריה

הדרומית '  -יקיף את הנפות והמחוזות של באר  -שבע  ,עזה  ,מג ' דל  ,רמלה  ,ירושלים  ,בית  -לחם ,

טול  -כרם  ,שכם  ,ג ' נין  ,חיפה  ,עכו  ,דרום בית  -שאן ובקעת  -הירדן ; שפתו תהיה ערבית  .אל  -ח ' אלדי
ביקש אפוא להבטיח שליטה ערבית על כל גבולותיה של הארץ  ,ככל הנראה כדי לשמור על קשריה

עם שכנותיה הערביות  ,להוציא חלקים מגבולה המערבי  ,הימי  .לפי הצעתו  ,יקבלו הערבים לידיהם

2

מזכר

קר קוסמו

פרקינסון .

מראשי

המחלקה המדינית בסוכנות  ,אל אחד
525 / 2
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משרד  -המושבות ,
מעוזריו  ,ארתור

, 5 . 12 . 1933

 . )[ ) ( 733 / 248 / 17688משה

לוריא  ,הארכיון הציוני המרכזי ןלהלן

שרתוק ,

ראש

 :אצ " מ ] , 14 . 12 . 1933 ,

מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה

את הנגב כולו  ,את מרחבי

הדרום ,

את כל אזורי ההר  ,את רוב אזורי השפלה הפנימית וחלקים

ממישור  -החוף  ,בדרומו ובצפונו  .הערים הקדושות ( בלשון המסמך

חברון  ,בית  -לחם  ,נצרת וצפת ( טבריה

' נשכחה ' ) -

 ' :הערים הדתיות ' )  -ירושלים ,

תוכרזנה ' ערים חופשיות '  ,כמו גם חיפה  ,שתהא

' נמל חופשי '  .במקום ממשלת המנדט תבואנה שתי ממשלות מקומיות  ,ונציג ממשלת בריטניה יפעל
כמקשר ביניהן  .ממשלה מרכזית תשב בירושלים והרכבה יהיה לפי יחסי הכוחות הדימוגראפיים .
ממשלה זו תטפל בעניינים משותפים

:

חוץ  ,הגנה  ,מכסים  ,תחבורה ודואר  .כל קאנטון יטפל בענייני

חינוך  ,בריאות  ,משטרה ועבודות ציבוריות  .יהיך לו מוסדות מחוקקים ומערכת משפטית משלו  .כן

תישמר לו הזכות לפקח על ההגירה ממנו ואליו  .ממשלת בריטניה  ,מועצת חבר  -הלאומים או בית -

הדין הגבוה בהאג ישמשו בוררים במקרה של מחלוקת בין שני הקאנטונים  .יעשו צעדים לאיחוד
הקאנטון הערבי ועבר  -הירדן  .זמן קצר לאחר  -מכן ( ראה להלן  ,הערה

) 11

הביע אל  -ח ' אלדי את

תקוותו כי האמיר עבדאללה  ,שליטה של עבר  -הירדן  ,ינהיג את הממשלה המרכזית .
כך אמר אל  -ח ' אלדי להבטיח את האינטרסים או את השאיפות של כל צד  .השלטון הבריטי יחליף

צורה  ,אך יתמיד לפקח על הארץ  ,במישרים או בעקיפים

 :היהודים

כולה  .הם יוכלו לקלוט עלייה ולהקים יישובים כחפצם

;

יחלצו

ממצב של מיעוט בארץ

הערבים יזכו לריבונות שהיא בלתי -

אפשרית בתנאים של קיום מנדט המעניק ערבויות לבית לאומי  .הם יוגנו מפני חדירה אפשרית של

יהודים לחבליהם על  -ידי תיחום מדיני ומשפטי ברור  .כמו כן יחוזק מעמדם על  -ידי צירופה של
עבר  -הירדן לקאנטון הערבי  .האמיר עבדאללה יבוא על סיפוקו כאשר יוכל להיחלץ ממעמד של
שליט המדבר ויגשים את כוונותיו לחדור אל הגדה המערבית של הירדן  ,גרעין ל ' סוריה

חלומו

הנושן  ,ששמה

רבתי ' ,

צוין באורח חלקי בשם הקאנטון הערבי .

הצעתו של אל  -ח ' אלדי היתה בלתי  -מעשית בעת חיבורה  .מגמתה האמיתית היתה אנטי  -חסיינית
והיא תאמה את כוונותיו של עבדאללה  ,יריבם של החסיינים  ,כפי שנודעו בציבור בעת סיורו
בירושלים באביב

, 1934

ערב נסיעתו ללונדון  .בהזדמנות זו נועד האמיר עם אישים מן הגדה

לשאלת כתב ערבי בדבר נסיעתו ללונדון והשמועות
ן
המערבית  ,עמם שוחח ככלי הנראה עלן תכניותיו  - .ו

על איחוד שתי גדות  -הירדן בהנהגתו  ,השיב האמיר כי יעשה כל שביכולתו כדי לחזק את העניין
הערבי .

כידוע  ,הוסיף ,

אין השאלה הערבית בעיני המתעניינים בה שאלה של ארצות שונות  ,אלא שאלה של עם אחד
בארץ מאוחדת ולא נפרדת  .אני אחד מאלה שירכזו את מאמציהם ליצירת הממלכה הערבית
ואיני מאלה הרוצים בייסוד ממלכות נפרדות .
אף  -על  -פי  -כן מסר הכתב כי עבדאללה סח לו שאם לא יצליח לאחד את שתי גדות  -הירדן ישקול את
האפשרות של תמיכה בחלוקתה של פלסטין ובסיפוח חבליה הערביים לארצו  .נ דומה

שיפלסטין ' ,

עיתונה של האופוזיציה הנשאשיבית שגילתה אהדה לעבדאללה  ,הביא ידיעות אלה ככדור  -ניסיון .
כך עשה גם כשהביא את רעיונותיו של אל  -ח ' אלדי  ,בלי שנקב בשמו  ,בגליונו מן
 . 1933העיתון מסר נתון שלא נזכר בתכניתו הראשונה של אל  -ח ' אלדי

3

'

פלסטיק

האנטי  -חסייני 4 ,נ, 29 . 5 . 19

:

ה 17 -

בדצמבר

רווחות שמועות כאילו

. 5 . 6 . 1934
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מבקשים לקנות את הערבים ממישור  -החוף אל ההרים ( ראה להלן  ,עמ '

12

ואפשר שתוספת זו

.) 1

ברעיונותיו של אל  -ח ' אלדי בהשוואה להצעתו של אל  -עלמי נבעה מל העמדה שגיבש בתכניתו
לאחר פרוץ המאורעות שחוללו הערבים באוקטובר

, 1933

מאורעות שהגבירו את המתיחות בארץ .

השמועות על מגמות הטראנספר עוררו תרעומת בקרב הערכים  .זמן  -מה לאחר  -מכן טען

הפובליציסט יעקוב ח ' ורי כי הערבים לא יסכימו לעולם לנטוש את מישור  -החוף ואת החבלים
הפוריים של

הארץ ' .

הגם שאין מידע שיבהיר את עמדתם של הקסיינים כלפי הצעתו של אל  -עלמי  ,אין ספק שנחרדו
מהצעתו של אל  -ח ' אלדי  .כבר

ב 30 -

בנובמבר

1933

טען עיתונם  ' ,אל  -ג ' אמעה אל  -אסלאמיה ' כי

מסתמנת מגמה לחלק את הארץ וכי באזורים המיושבים ביהודים מתמעטת דמותו של
במקומות הללו  ,גרס העיתון  ,שולטים היהודים בכוחות עצמם

בידיהם  .חודש

לאחר  -מכן  ,ב 24 -

;

המנדט .

רק ממשלה רשמית אינה נתונה

בדצמבר  ,טען ' אל  -ג ' אמעה אל  -ערביה ' כי מסתבר שהממשלה

החליטה לפעול בחשאי למען חלוקת הארץ  .היתה לו הוכחה באמתחתו  :הממשלה החליטה למקם
במישור  -החוף כמה תחנות  -משטרה נוספות שבהן יפעלו שוטרים יהודים  .בנתניה יקום בית  -משפט

שלום עם שופטים יהודים ובתל  -מונד ייפתח משרד  -טאבו חדש  .למחרת שוב נדרש בעיתון זה

לשאלת ההפרדה הטריטוריאלית  .הוא טען במאמר ראשי כי היהודים מצאו שניים  -שלושה בוגדים

ערבים הנכונים לוותר על חלקים מסוימים של הארץ ואף מנהלים לשם כך משא  -ומתן עם ציונים

ועם הממשלה  .עיתון ההנהגה החסיינית לא נקב כשמות  ,גם נמנע לציין אם אל  -עלמי  ,קרובם של
הקסיינים  ,אינו אלא ' בוגד '  6 .כן נמנע לציין כי המנהיגות הערבית מתנגדת לרעיון ההפרדה גם משום
דאגתה פן ישיג עבדאללה באמצעותו אחיזה בגדה המערבית של הירדן  ,וכך יוכל להחליש את כוחם
 החוף כשלשל החסיינים  .מכל מקום  ,קרסת העיתונות החסיינית היתה כי היהודים נאחזים במישור

ערכו האיסטראטגי  .מבקשים היהודים להוכיח לבריטים את ערכם לקיסרות למקרה הצורך  .זאת
ממישור  -החוף אל ההרים .
ועודי היהודים מצפים לשעת משבר כדי לפרוץ
תגובה דומה באה גם מצד פק " פ  ,המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית  .המפלגה הקטנה והכלתי
ליגאלית עשתה אותו זמן מאמצים ממושכים למשוך לצדה ערבים רבים ככל האפשר  ,בהצלחה
מועטה  .כרוזיה של פק " פ שהופנו ליישוב התריעו מפני נטיית היהודים להיאחז בחבלים מסוימים

של הארץ  .הקומוניסטים האנטי  -ציונים לא קראו להרחבת ההתיישבות היהודית אל עבר הארץ
כולה  .הם פירשו את נטייתו של המפעל הציוני לריכוז טריטוריאלי  ,בעיקר במישור  -החוף  ,בשני
מניעים

:

( א ) באופי הקולוניזאטורי של הפרדסנים ובעלי המטעים הציונים

;

( ב ) כקשר הקיים בין

 הירדן  .יצוין4

' פלסטין ' טען

כ 2 . 1 . 1934 -

כי הקאנטוניזאציה תוגשם בקרוב וכי החלק הערבי של הארץ יסופח לעבר

שמקצת המידע שהיה קשור בהצעתו של אל  -ח ' אלדי הגיע לידיעת הסוכנות באמצעותו של העיתונאי הציוני גרשון
אגרונסקי  .ראה

:

אגרונסקי אל מערכת

' פלסטין ' ,

. 27 . 12 . 1933

אצ " מ 525 / 2

5

על  -פי

6

מסתבר שהסופר הירושלמי ג ' ורג ' אנטוניוס  ,ערבי  -נוצרי ממקורביו של

:

ילקוט המזרח

התיכון 8 ,

( אוקטובר

 , ) 1935עמ '

. 14 - 13

הביע
המופתי ודובר הלאומיות הערבית ,
סון אל שר  -המושבות , 5 . 12 . 1933

.

לפני סרקינסון את התנגדותם של המנהיגים הערבים לקאנטוניזאציה  .טרקי
~
הסוכנות  ,לפי דיווחו של ברודצקי בוועד -
אא3 / 268 / 1 76נ7ל) )  .טרקי סון אל פרופ ' זליג ברודצקי  ,חבר הנהלת
הפועל

110

הציוני , 26 . 3 . 1934 ,

אצ " מ 24 / 289 / 16
~

מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה

הציונות לבין האימפריאליזם  ,הנזקק לים ולחופיו לשם חידוש ההתקפה על ברית  -המועצות .

7

במשרד  -המושבות עוררו ההצעות עניין קלוש למדי  .הן שר  -המושבות והן הנציב העליון לא חפצו
כלל להפריד בין יהודים לבין ערבים  ' .אדרבה  .הם קיוו כי כינונה של מועצה מחוקקת עשוי לשרת
את עניינם להדק את הקשרים בין שני העמים  .אולם פקידים אחדים סברו כי אי  -אפשר להתעלם מן

המאורעות שפרצו בארץ  -ישראל באוקטובר
בנובמבר

1933

, 1933

המעידים בלי  -ספק על מתיחות פוליטית גוברת .

בא קר ק ' פרקינסון לסיור  -לימודים בירושלים  .הוא נועד לשיחה עם אל  -עלמי  ,אל -

ח ' אלדי ואישים ערבים

אחרים ,

וכן עם ווקופ ועוזריו  ,אך סירב להיפגש עם ראשי הסוכנות .

טךקי סון  ,מחשובי מעצבי המדיניות הבריטית כלפי

המזרח  -התיכון  ,נטה

9

לקבל את השקפתו של

עלמי  .גם הוא השליך יהבו על הגבלת היישוב לטריטוריה צמוקה כאמצעי הטוב ביותר להחזיר
אל ~ -
את השקט לארץ  .היטב ידע כי השר הממונה והנציב העליון מתנגדים שניהם להפסקת העלייה
מטעמים פוליטיים  .ניסיון לבלום את העלייה מנימוקים פוליטיים היה ודאי מעורר התנגדות ציונית
עזה יותר מבעבר  ,שכן היה מתפרש כמכוון נגד היוצאים מגרמניה  .אם

ב 1930 - 1929 -

אפשר היה

לעטוף את המגמה האנטי  -ציונית בעלה  -תאנה כלכלי  ,הנה לא כך היה המצב ב  . 1933 -באותו זמן
שרר בארץ שגשוג  ,שנגרם בעיקרו בזכות העלייה היהודית הגוברת  .אולם התנגדותו של השר
לקאנטוניזאציה גרמה שפרקינסון חדל לזמן  -מה לדגול ברעיון זה

בהצעה זו שוב  ,בנסיבות

חדשות  ,ב 1936 -

הוא עתיד במהרה לעסוק

;

ואילך .

בשני גורמים שהיו שונים זה מזה בתכלית עוררו ההצעות  ,בנפרד  ,עניין רב יותר  .קצת מיוצאי
' ברית  -שלום ' ,

שזה מקרוב התפרקה  ,ואוהדיה  ,ביקשו לראות בהצעות עדות כי ערבים עתידים

להסכים לעשות הסכם עם היישוב 0 .י דוברי הדו  -לאומיות לא התלהבו למשמע ההצעה להפריד בין
ערבים לבין יהודים אולם הם לא יכלו שלא להתרשם כי אל  -ח ' אלדי לא נרתע מן ההתקפות הקשות
שכוונו נגדו וכי

ב 1934 -

אף הרחיק לכת בשכלול תכניתו  ,בהכניסו לתוכה סעיפים שנדמו לו

מתקרבים להבנת צורכי היישוב  .ח ' אלדי כתב לד " ר יהודה לייב מאגנם

חישוביו ישתרע הקאנטון היהודי על שטח של

כ2.5-

ב 23 -

ביולי

, 1934

כי לפי

מיליון דונם  ,כלומר כמיליון דונם עתידים

להיתוסף לרשותם של היהודים  .אל  -ח ' אלדי ציין כי יהודים יורשו להתיישב ב ' ערים החופשיות '

כירושלים  ,צפת וחברון  .י י ' הרשאה ' זו עשויה אף היא להגביר את יכולת הקליטה של עלייה יהודית .
אל  -ח ' אלדי לא הוציא מכלל אפשרות כי יתבצעו חילופי אוכלוסים ורכוש בין שתי היחידות
המדיניות שיקומו  .גם הסכמה זו ניתנה כדי לשכנע את היהודים כי כדאי להם להסכים לתכנית .

7

כרוזי

פק " פ  ,יולי

 1933ו 1 -

באוגוסט ( ' יום המלחמה

במלחמה ' ) , 1934

ארכיון פק " פ  .דברי האידיאולוג של פק " פ

כי מנהיגי היישוב מבקשים להוליך שולל את הפועל היהודי  .הציונים מבטיחים לו רמת  -חיים הוגנת בצלו של ההון
היהודי  ,כדי להפרידו מן הפועל הערבי  .י " צ קולטון  ,לשאלת היהודים
8

9

מזכר שר  -המושבות נגד הצעת
קרקינסון אל
של

ופתרונה ,

הקאנטוניזאציה ) [ ) ( 733 / 257 / 37356 , 30 . 3 . 1934 ,

 . ) [ ) ( 733 / 239 / 1דין  -וחשבון משה שרתוק בוועדה הפוליטית

שר  -המושבות 7356 / 1 , 12 . 12 . 1933 ,

מפא " י  , 21 . 11 . ] 933 ,ארכיון בית ברל

[ להלן

:

אב " כ ]  . 24 / 33ראה

לעיל  ,הערות , 2

10

מניה שוחט אל ד " ר יוסף לוריא  ,יושב  -הראש של אגודת ' ברית שלום ' 1933 ,

11

אל  -ח ' אלדי אל מאגנם  ,ארכיון מאגנם 3 / 11 / 143 ,ק ; האטיס ( לעיל  ,הערה 1
עמ '

תל  -אביב

. 1932

עמ ' . 85

),

, 14 . 12 .

עמ '

.4

אצ " מ

; 124 - 123

כהן

7א,41
( לעיל  ,הערה , ) 1

 . 390 - 387כהן סבור שהצעתו של אל  -עלמי היתה קשורה למגמה של פקידים במשרד  -המושבות לצמצם את

צמיחת היישוב לאחר מאורעות אוקטובר  . 1933אולם הצעה זו נוסחה בספטמבר  .והיא ששימשה דגם ל ךקי סון
ולא להיפך .

~

~
111

שמואל דותן

הטראנספר הצפוי של ערבים מחבלים יהודים עתיד להגדיל את יכולת הקליטה של טריטוריה
ששטחה הצטמצם ממילא  .הסכמה זו לא היתה מצדה עשויה לעורר אהדה בקרב הערבים  .קווי -

מחשבה ראשונים שלה כבר עוררו שמועה בעיתונות כי מבקשים לעלץ את הערבים

לנינות

את

מישור  -החוף .

בוודאי היו רבים מבעלי רעיון הדו  -לאומיות מתנגדים לרעיון הטראנספר ולעצם המחשבה בדבר

ההפרדה הטריטוריאלית  .אולם הצעה זו ירדה מן הפרק לאחר שהתברר שבשל אופיה הפרו  -ציוני

כביכול אין שום גורם ערבי עומד מאחוריה  : .י
ממשלת איטליה הפאשיסטית היתה הגורם השני שהתעניין בהצעת הקאנטוניזאציה  ,ובזו של אל -
עלמי דווקא  .בסוף

1933

ביקר ברומא אחסאן אל  -ג ' אברי  ,מראשי המשלחת הסורית  -הפלסטינית

שפעלה ליד חבר  -הלאומים בז ' נבה  .אל  -ג ' אברי  ,חותנו של אל  -עלמי  ,האישיות הערבית הראשונה
שעיבדה תכנית קאנטוניזאציה  ,בא לעשות הסכם עם ממשלת איטליה על הפסקת התעמולה הערבית
נגד איטליה חרף הסכמה איטלקית לחדול מדיכוי המוסלמים בטריפוליטאניה  .בפגישה שקיים עם
שגיטו מוסוליני  ,ובפגישה נוספת שקיים חברו למשלחת  ,שכיב ארסלאן  ,עם שליטה של איטליה
בתחילת

עלמי  ' .י

, 1934

ב 17 -

נדונה האפשרות של חלוקת ארץ  -ישראל  ,ככל הנראה לפי קווי הצעתו של אל -

בפברואר

1934

אמר מוסוליני לווייצמן  ,בעת שיחתם על אפשרות חלוקתה של ארץ -

ישראל בה נדון בהמשך  ,כי לדעת הערבים צריכה תל  -אביב לשמש בירתו של הקאנטון היהודי .

מוסולי י רמז כי בכוונתו לפעול כמתווך בין שני

הצדדים  .אולם יוזמה זו לא האריכה ימים  ,ככל

הנראה ~לאחר שהתברר לאיטלקים כי הנציגים הערבים  ,שבינתיים נעשו פרו  -פאשיסטים ופרו -
איטלקים  ,אינם מוכנים להציע ליהודים אלא טריטוריה צמוקה ומקוצצת  ,ששום אישיות ציונית לא
יכולה לאמצה .

]4

קאנטוניזאציה  -חזון אחרית  -הימים
כאשר יצא ' אל  -ג ' אמעה

אל  -ערביה ' ב 24 -

בדצמבר

1933

לגנות אישים ערבים הנוטים לתמוך

בקאנטוניזאציה  ,הזדרז להזכיר לקוראיו את הצעותיו של איתמר בן  -אב " י שנודעו בעבר בציבוריות
הערבית .

מסתבר  ,טען

העיתון  ,כי גורמים יהודים ובריטים אכן דנו ברעיונות הללו מזה שנים  .אפשר

שהגיעו לכלל החלטה כי באה העת להגשימם .
המתיחות שהשתררה בארץ מאז סוף

ובעיקר היוזמה הערבית החדשה בפרשת המועצה

, 1928

המחוקקת  ,עוררה את בן  -אב " י להתנער מרבצו  .בתחילת
הקאנטוניזאציה מעל דפי היומון ' דואר

12

3

הוא התמיד במסע זה לאחר שפרצו המאורעות בקיץ

פרטים מעטים נוספים על השקפות הערבים בשאלת הקאנטוניזאציה נמסרו על  -ידי גברת בריטית פרו  -ערבית
 . 226 - 236קק London 1935 ,

]

היום ' :

1929

פתח במסע חדש למען רעיון

אמנם  ,בתחילת

1934

.

rhe Arabs

,

0

Steuart Erskine , Pa/estine

.

Mrs

הופיעו בעיתונות האיטלקית מאמרים בזכות הקאנטוניזאציה שיש בהם דמיון להשקפותיו

של אל  -עלמי  .דאנטה לאטם  ,מנהיג ציוני איטליה  ,אל המשרד הציוני בלונדון  ,ינואר
14

כהן ( לעיל  ,הערה
) 385

כי ב . 1933 -

] ),

] ]

:

עמ '

24 .

. 386 - 383
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כהן סבור כי נושא השיחה הועלה על  -ידי מוסוליני  ,ועם זאת מציין ( שם  ,עמ '

כתב המארקיז ת ' אדולי  ,נציג איטליה בחבר  -הלאומים  ,אל מוסוליני על שיחות שקיים עם

נציגים ערביים וציוניים ליד החבר  ,כדי להניעם לעשות הסכם  .אפשר שאז נודע לו על תכניתו של אל  -עלמי  .על

.

.

עמדתו של הנציג הציוני  ,ד " ר אביגדור יעקובסון ראה להלן עמ ' . 127

112

מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה

1929

ולא הרפה ממנו עד תחילת

אב " י לחלוקת הארץ
ובגליל המערבי

; 2

ל 15 -

. 1932

קאנטונים

8 :

בשלב הראשון של מסע חדש

זה  ,ב , 1930 - 1929 -

הטיף בן -

קאנטונים ערביים יוקמו בחבל עזה  ,בנגב  ,בשפלה הפנימית

קאנטונים ' נוצריים ' יקומו בבית  -לחם ובנצרת

; 5

קאנטונים יהודיים  ' ,עצמאיים

מיד '  ,יקומו מן הדרום אל הצפון  ' ,לאורך אותה שלשלת שתחילתה בציון  ,לבה בתל  -אביב  ,ירכה

בשני השרונים  ,בטנה בעמק יזרעאל  ,צווארה במפרץ חיפה  ,כחפותיה בטבריה וראשה

במטולה '  ' .י

בתקופה זו עמד לנגד עיניו הדגם השווייצרי של מדינה פדראטיבית  ,המקיימת שלטון מרכזי חזק .
ממשל זה עשוי לעסוק בענייני חוץ  ,הגנה  ,תחבורה ומכסים  .הקאנטונים יזכו לאוטונומיה ניכרת על
בסים מקומי  ,בעיקר בנושאי חינוך  ,דת  ,לשון והגירה  .בשנים

, 1932 - 1931

בעיקר לאחר הוועידה

הפאן  -אסלאמית בירושלים  ,התרחשה התפתחות ידועה במחשבתו  .המבנה המדיני השווייצרי עדיין
מהווה דגם  ,בעיקר הוכחה כי בנים לקבוצות אתניות שונות עשויים לשתף  -פעולה לאורך זמן  .אולם
בשעה זו נטה יותר לפתרון בנוסח

אוסטרי  -הונגרי ,

נפשו מייחלת היתה לתקומתה של ' מדינה

כפולה '  ,מעין ברית של שתי מדינות לכל דבר  .כל אחת יהיו ברשותה בית מחוקקים ( ' מורשון ' ,

בלשונו ) וכוחות  -הגנה  .היא תקבע את חוקיה וממשלתה תפעל לפיהם  .אף  -על  -פי  -כן יתקיים קשר
הדוק בין שתי המדינות במסגרת הממשל

המשותף  ' .י

האם ניסח בן  -אב " י תכנית  -פתרון מהוקצעת וברורה

?

דומה כי החיטט תכנית מעורפלת -

ובמתכוון  .הוא ערבב את התחומים כשדיבר על קאנטונים ערביים ו ' נוצריים '  ,כביכול לא הבחין בין
גורם אתני לדתי ולא ידע כי רוב הנוצרים שחיו בבית  -לחם ובנצרת דיברו ערבית וחשו עצמם ערבים .
כמו כן לא הסביר מדוע ייגרע חלקם של נוצרים אחרים  ,בעיקר אלה החיים בירושלים ובראמאללה ,

לחיות בקאנטון ערבי סתם  .לי בן  -אב " י לא שת לבו לעתידם של אזורים מעורבים  ,לא התווה גבולות
ברורים בין הקאנטונים  ,גם לא ציין כיצד תחולק ירושלים בין ערבים ליהודים  .יתר על כן  ,בן  -אב " י
הדגיש הרבה כי כלל לא עלה בדעתו לתחום תחומים סופיים ליישוב  .אדרבה

:

' אין כקנטוניות

להביאנו לאט לאט למלכות  ,מיהודה הקטנה היום ליהודה הגדולה מחר '  .כל שחרור

לאומי יעשה

בשלבים  .עצמאות  -מונח שהוא עצמו חידש  -ניתן להשיגה בהדרגה  .יש לכונן בראש  -וראשונה

גרעין ממלכה  ' ,קורטוב מדינה '  ,עד שתקום מדינה גדולה ורחבה  ' ,מדינה הרצלאית לעתיד לבוא ' .
תכלית הקאנטוניזאציה אינה אלא ליצור בסיס מידי להתרחבות בעתיד  .בן  -אב " י מצטט היה את

מנחם אוסישקין  ,נשיא הקרן  -הקיימת  ' :עתידה ארץ  -ישראל להתפשט בכל

פלשתינה ' .

גם יהושע

בן  -נון  ,הזכיר בן  -אב " י  ,לא כבש את הארץ בשלימותה ; הבאים אחריו הרחיבו את כיבושיו  .כך אירע
גם בימי בית שני  .גם בעת החדשה קמו גרעיני ממלכה באיטליה ובגרמניה וסופם שהתרחבו
בנפרד ,

ויצרו ,

שתי מדינות חשובות  .וי

בן  -אב " י חרד היה לשכנע את הכל לאמץ את רעיונותיו  .אפשר שזו הסיבה שהניעה אותו לנסח

15

א'

כן  -אב " י  ' ,פלפלאות '  ,דואר

היום : 30 . 7 . 1929 ,

ביבא -

הנ " ל  ,יהודה מידית  ,תל אביב תר " ץ ( חוברת הכוללת מאמרים

16

רבים פרי  -עטו בעניין הקאנטוניזאציה מ  : ) 1930 - 1929 -הנ " ל  ,עם שחר עצמאותנו  ,תל  -אביב תשכ " ב .
א ' בן  -אב " י  ' ,יהודה וישמעאל '  ,דואר היום  : 29 . 3 . 1932 ,מכתב אל הדואר הניו  -יורקי . 11 . 3 . 1932 ,

17

בן  -אב " י מספר בזכרונותיו כי נציג האפיפיור כירושלים ( שמו לא פורש ) גילה עניין כהצעותיו  .הלה ביקשו להציע
כי יוקמו שלושה קאנטונים ' נוצריים '  ,אחד נוסף  -בירושלים  .בן  -אב " י מיאן מכיוון שבעיר העתיקה היה רוב

18

מוסלמי  .עם שחר עצמאותנו ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' . 434
א ' בן  -אכ " י  ' ,והיינו ככל הגויים ו ' יהודה מידית ( לעיל  ,הערה

 , ) 15עמ ' : 48

' ההבדל הוא רק בשטח '  ,שם  ,עמ ' . 56

113

שמואל דותן

תכניות לא בהירות  .מבקרים ציונים בני  -הדור טענו כלפיו שתי טענות שהשלימו זו את זו  .מצד אחד ,

הצטייר בן  -אב " י בעיניהם כאינדיבדואליסט חסר  -תקנה הנחפז לזרוק רעיונות לכל עבר בלי שיהיו

בידו קנה  -מידה ראציונאלי ואמצעי  -ביקורת כדי לברר מה ממש יש בהצעותיו והיכן עלולות הן

להזיק לעניין הציוני  .יי כן גרסו כי הוא מינימאליסט גמור  ' ,יישוביסט ' שאין דבר בעולמו זולת
בטחונו של היישוב ועל כן אינו ער כלל למצוקתם של יהודי הגולה ואינו חפץ כלל להביאם לארץ .
בן  -אב " י די לו כביכול בטריטוריה צמוקה ובריבונות פיקטיבית  ,שאינה נצרכת להרבה יותר מאשר

כמה סממני  -עצמאות כדגל  ,המנון ומדי  -צבא  .הפרספקטיבה של התפשטות טריטוריאלית בבוא
העת אינה רצינית

;

היא ביטוי של העמדת  -פנים כדי לשכנע את הציונים לקבל את רעיונותיו

ולטשטש את המינימאליזם שלו  .בן  -אב " י עיניו טחו לראות כי פרוסיה ופי  :מונט

התפשטו  ,בנפרד ,

אל טריטוריות בהן ישבו בני  -עמן  .לעומת זאת  ,הוא הציע הפרדה טריטוריאלית על בסיס אתני .
בעתיד : 0 .

כיצד תיתכן בנסיבות כאלה התפשטות

זאב ז ' בוטינסקי  ,מנהיג הצה " ר  ,מפלגה שרכשה

מידיו של בן  -אב " י את ' דואר היום '  ,גם ניסה לצנזר את מאמריו של האחרון  ,שפורסמו כעיתונאי -

אורח  .לאחר שהשהה ימים רבים מאמר של בן  -אב " י בשם ' פלשתיניות ' שהופיע באותו עיתון ב -
וב 4 -

בפברואר

929ן ,

מחה מנהיג

הצה " ר

1

בחריפות באוזניו של בן  -אב " י  ,אף  -על  -פי שהלה נמנה עם

מעריציו של ז ' בוטינסקי  .י 2במאמר זה דיבר בעל הצעת הקאנטוניזאציה על ' יישותם של דוברי

הערבית בארץ  -ישראל '  .הללו  ,זכותם על הארץ אינה נופלת מזו של ' שבי הגולה '  .כן נכתב באותו
מאמר כי ' אין לנו צורך ברוב עברי בארץ האבות '  .ז ' בוטינסקי סבר אפוא כי בן  -אב " י אינו נבדל

בדעותיו מאנשי ' ברית  -שלום '  .גם בקרבם נמצאו אנשים אחדים שראו בחוקה השווייצרית דגם
לחיקוי ולקנאה

2: .

מבקרו של בן  -אב " י סבר כי הלה אינו מבין שבשווייץ חיות קבוצות אתניות שאינן

אלא רסיסי עמים  .הללו אין דעתם נוטה כלל לשנות את הסטאטוס  -קוו הלאומי ולעודד בני עמם
ולשונם החיים בארצות השכנות להגר לשווייץ  .בארץ  -ישראל שונה המצב מעיקרו  .הקפאת המצב
הקיים עלולה להמית את

הציונות ' .

:

אילו היתה פרשנות זו נכונה  ,אפשר היה לטעון כי הצעה לקבוע קאנטונים בארץ  -ישראל כשהיא

יוצאת מפיו של ציוני  ,לא מפיהם של ערבים המבקשים לבלום את התקדמותו של היישוב  ,אינה
אלא גלגול טריטוריאלי של רעיון הדו  -לאומיות  .ציוני הסבור שארץ  -ישראל שייכת לשני עמים  ,אם
נואש מן האפשרות של חלוקת שלטון

ביניהם ,

עשוי להציע חלוקה טריטוריאלית כמעשה של

השלמה עם מציאות דו  -לאומית המצטיירת לעיניו  .כל קבוצה לאומית תזכה בטריטוריה משלה

19

החיו  -יורק

כי בריטניה דנה באפשרות לכונן קאנטון בשם

טיימס ' מסר ב 8 . 4 . 1930 -

הידיעה המטעה הוא

בן  -אב " י  ,ראה

הדואר

:

הניו  -יורקי  .כה .

: 25 . 4 . 1930

העולם ,

מ.

' יהודה '  .חשדות כי מקור
. 30 . 9 . 1930

משה

כרמון .

ממעריציו  ,כתב בדברי  -הערכה שלאחר המוות  ,כי בן  -אב " י ' קורץ מחומר אחר מאשר אביו  :הוא לא ידע עקשנות
מהי  . . .רוחו היתה רומנטית יותר  .הוא לא היה איש הרעיון
אבן  -חן ( עורך
20
21

22

23

114

),

איתמר בן  -אב " י  ,נתניה

תש " ז ,

האחד  ,שמכיוון שגאה

עמ ' . 35

.

למשל .
ז ' בוטינסקי אל בן  -אכ " י .
רעיונות  .בכלל זה הנהגת כתב עכרי באותיות לאטיניות .
ד " ר לוריא ( ראה לעיל  .הערה  ) 10היה האיש שכתב בעד ' פתרון שוויצרי ' ,
השלילית של משה בילינסון מראשי אחדות  -העבודה  :דבר . 25 . 7 . 1929 .
ברל כצנלסון  ,מראשי מפא " י במועצה השלישית של
1929

בו שוב אינו מרפה ממנו '  .אהרן

מפלגתו ,

 , 25 . 3 .מכון ז ' בוטינסקי [ להלן  :מ " ז ] א '

ראה גם מכתב למערכת של הסופר והפובליציסט בן  -ציון

כ "ץ

:

, 6 . 2 . ] 931

/ 19 / 2 / 1

הארץ ,

אב " ב

. 22 / 3

 . 1השניים היו קרובים זה לזה בכמה

שאיפותינו  ,ג  ,תרפ " ט  .והשווה תגובתו

. 13 . 7 . 1932

מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה

ובריבונות בתחומיה  .כך תיחלץ מן הסכנה כי זכויותיה ייפגעו במקרה של חיים משותפים ללא

חציצה בין שתי קבוצות אוכלוסים הנבדלות זו מזו בתרבותן  ,בדתן  ,בעברן ההיסטורי ובמטרותיהן

הפוליטיות  .אכן  ,במהרה נכיר כי כמה מבעלי רעיון הדו  -לאומיות המופשט לכאורה נטו להמירו
בהשקפה שנדמתה להם מעשית יותר

:

חלוקת הארץ בין שתי החטיבות הלאומיות החיות בה .

למען הדיוק  ,הצעותיו של בן  -אב " י מורכבות היו יותר מכפי שהעריכו ציונים שנטו לגנותו  .דומה
שלא ניסו לקרוע את מעטה הערפל שעטף את מחשבותיו  .אם ערבב את התחומים ודיבר בנשימה
אחת על קאנטונים לאומיים ו ' דתיים ' ( ' נוצריים ' )  ,הרי עשה כן במכוון  .בן  -אביי לא ביקש לטעון כי

הנוצרים החיים בבית  -לחם או בנצרת אינם ערבים ברובם הגדול  .כמדומה  ,מבקש היה לקדם פני
ביקורת צפויה שתבוא מן העולם הנוצרי  ,כאילו אי  -אפשר לחלק את הארץ הקדושה בין ערבים לבין
יהודים  .כך ביקש להתגבר על אחד הקשיים החמורים שהיו כרוכים בכל הצעה לחלק את ארץ -
ישראל  .בעיקר  ,השקפתו כי יש לחלק את הארץ לא דמתה בכל לנקודת  -המוצא של ציונים אחרים

שעתידים במהרה לתמוך ברעיונות החלוקה  .בן  -אב " י לא חתר כלל להפרדה גמורה בין שתי קבוצות
האוכלוסים העיקריות

בארץ  .אדרבה  .במאמר ' פלשתיניות ' חזר וטען כי תושביה המוסלמים

והנוצרים של הארץ  ,ברובם הגדול  ,אינם אלא יהודים לשעבר  ,אלא ' שלרגל רפיונם הרב אחרי
החורבן הגדול קיבל חלק מהם את דת האסלאם בימי מוחמד ועומר  ,ואת האמונה הנוצרית בימי
הצלב ' .

מסעי

בן  -אב " י ביקש לחנך

את בני הארץ ל ' אבותיות '  -חידושו הלשוני למונח

' פאטריוטיזם '  -כדי שיום יבוא ו ' יסודות אלה יתחברו שוב לגוף העברי הגדול '  .גם מאורעות

1929

לא ריפו את ידיו  .הערבים אחים הם ואין עליהם טינה בלבו  ,אלא שהוסתו על  -ידי פקידות בריטית
אנטי  -ציונית שגילתה את ' אפסותה המחרידה ' בנסיונה למשוך לצדה את ' שונאינו הרגעיים מקרב
המוסלמים מוכי

הסנוורים ' : ~ .

הנה כאן אנו מתקרבים אל עיקר הגיונה של ה ' פלשתיניות '  .הוויתור על הרוב אינו ויתור אלא תולדה

של השקפה ציונית  -ייחודית  ,כאילו רוב כזה כבר קיים ואין לעשות אלא לביסוסו על  -ידי קירובם של
הערבים לעברים  ,כמו בעבר הרחוק  ,כאשר היו בני עם אחד  .בן  -אב " י דחה בכל תוקף את ההנחה כי

קיימת קבוצה לאומית ערבית  -פלסטינית בעלת ייחוד  .הוא גם סירב להעריך כי מתעוררת תנועה
לאומית אנטי  -ציונית  .מחוללי המהומות לא היו  ,לדעתו  ,אלא

' מוסלמים ' ,

כלומר אנשי המועצה

המוסלמית העליונה שתעמולתם דתית ולא לאומית .

למעשה  ,בן  -אב " י מאקסימאליסט היה  ,שהרבה לגנות את רעיון דו  -הלאומיות ( ' מלה

גסה '  ,בלשונו )

מכיוון שמשתמעת ממנו  ,לדעתו  ,הסכמה עם ' רוב ערבי ' שיכריע ' במורשונו את המיעוט

הפרק הראשי בחוברת שלו ' יהודה

מיידית ' ,

העברי ' ' .

:

שם פרוגרמאתי מובהק המביע את הכיסופים לריבונות

לאלתר  ,נקרא ' והיינו ככל הגויים '  .כמיהה זו לנורמאליזאציה עמדה בניגוד מכוון להשקפתו של
המפורסם בבעלי רעיון הדו  -לאומיות  ,ד " ר מאננס  ,שזמן קצר קודם  -לכן פרסם את חוברתו ' ככל
הגויים

?'

בה טען כי היהודים לא יוכלו ללכת באורחות העמים הנאבקים לריבונות  .בן  -אב " י ראשון

היה בין הציונים שתבעו לצרף את חצי  -האי סיני לתחום

איום . 3 . 9 . 1929 ,

24

דואר

25

בן  -אב " י .

26

'

ההתיישבות הציונית בתקופת המנדט ' .

:

בן -

סדי -

' יהודה וישמעאל '

( לעיל .

חצי  -האי שלנו '  ,דואר

הערה . ) 16

היום ,

. 8 . 2 . 1927
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אב " י ביקש גם ליצור ' ברית כנען ' עם מארגנים  ,דרוזים  ,מסואלים ובני קבוצות מיעוט אחרות
שהתייראו כולם מן התנועה הפאן  -ערבית שביטאה  ,לדעתו  ,את כוונות ההשתלטות של הערבים

הסונים  .בן  -אב " י הזכיר כי אביו  ,ממחדשי הדיבור העברי  ,מצא בלשונם של ערביי ארץ  -ישראל
וערביי הלבנון  ,צאצאי הכנענים

,

עשרות ניבים ומונחים שאינם מצויים בלשונם של דוברי ערב

בארצות אחרות  .מלים אלה מקורן בעברית העתיקה  ,שצאצאיהם של דובריה הקדמונים עתידים
לחדש את בריתם של שלמה וחירם .

27

אם תיכשל התנועה הפאן  -ערבית יוכלו ערבים ועברים לכונן

' אבותיות ' משותפת  .העלייה היהודית שתבוא מן הגולה רק  .תחזק את הרוב העברי שייווצר ממילא
עם ההתקרבות בין בני הארץ .
מבקריו של בן  -אב " י לא דייקו אפוא כשטענו כי בן  -אב " י אינו מבין שתיחום על בסיס אתני ייצור

בארץ תנאים שונים לחלוטין מאלה ששררו בגרמניה ובאיטליה שאוחדו בעבר על  -ידי

' מדינת

גרעין '  .ביקורת זו מעידה יותר על השקפתם של המבקרים מאשר על השקפתו של המבוקר  .בן  -אב " י

לא ראה בערבים בני עם זר  ,יריב  ,אלא אחים לעבר ולעתיד  .הוא לא סבר שההתפשטות

היישובית ,

כשתבוא  ,תעשה מעשה של כיבוש על אפם ועל חמתם של הערבים  ,אלא כצעד של חידוש הקשר
שבינם לבין הערבים  .אפשר שמשום כך מחה נגד מגמת ההתרכזות של היישוב במישור ובעמקים
בלבד  ,בהם היה קיים רוב יהודי  .אדרבה  .בן  -אב " י לא ויתר כלל על איזור ההר  .הוא הציע לבנות עיר

עברית חדשה בהר  -כנען  ,שתתפתח לעומת צפת השוקעת  .הוא רצה בחברון חדשה לעומת אל  -ח ' ליל
העתיקה  .לדעתו הוויתור בדיעבד על ההר מאפשר לערבים לכובשו  .ויתור כזה הוא משגה לאומי
ומשקי  .משק המבוסם על נשירים עשוי להבטיח הכנסה גבוהה לחקלאי
ערוך לעומת ענף  -הפרדסנות הרגיש לתנודות מזג  -האוויר

והשוק ' .

;

הכנסה זו יציבה לאין -

2

אף  -על  -פי  -כן יש אי  -עקיבות מסוימת בהשקפות שפותחו במשך שנים  .בראש  -וראשונה  ,בן  -אב " י
מפוכח היה למדי להכיר כי הערבים לא יזמינו את היהודים להתיישב בתחומם  .בעינה נשארה

השאלה כיצד זה תהיה ' יהודה מידית ' ל ' יהודה הגדולה '  .אין זאת אלא שיש להמתין לזעזועים
מדיניים חובקי  -עולם כדי לנצל קונסטלאציה בין  -לאומית חדשה  ' .יהודה מידית ' נחוצה כדי
להבטיח כי בבוא העת יוכל היישוב הריבוני  ,שלרשותו צבא  ,להרחיב את שלטונו ולכפות עצמו על
ב 1919 -

הערבים  ,שיקבלו בסופו של דבר בברכה את הברית המחודשת בין בני הארץ  .כבר

דרש בן -

אב " י מן המשלחת הציונית לוועידת  -השלום להיאבק למען קבלת ריבונות של היישוב בתחומיו

הטריטוריאליים  .נדמה היה לו שאי  -ההיענות לתביעה זו מקורה ב ' תסביך

שבשירת

גלותי '

של אנשים

העצמאות אינה מרנינה את לבם  .חכם לאחר מעשה  ,הוא קבל על המנהיגות הציונית שלא

ניסתה להפוך את מלחמת הגדודים העבריים במלחמת  -העולם הראשונה למנוף לכיבוש הארץ .
מכיוון שהזדמנות זו הוחמצה  ,לדעתו של העיתונאי שלא ניסה כלל לברר את מניעיה ומטרותיה של

בריטניה באותה מלחמה  ,אין זאת כי ' עלינו לחכות למלחמה עולמית נוספת  ,והיא

ליהודה החלומית .

27
28
29
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2

' מקימנו כחבר הלאומים ' .
' כיבוש ההרים '  ,דואר היום .

שם 1932 ,

יהודה מידית

תבוא  ,ואז נזכה

0 .ן  . 14 .עם שחר עצמאותנו

( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '

. 483 - 478 , 321

. 24 . 5 . 1932

( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '  : 40 , 20 - 19עם

שחר עצמאותנו

( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' . 414

מהצעת הקאנטונים אל

תכנית  -החלוקיו

היה כאן גורם מסבך אחד  .בן  -אב " י חשב שדי בהצעות ובתביעות  .הוא לא יצר בסיס כוח ביישוב
שיתמוך ברעיונותיו  .נסיונותיו למשוך לצדו תומכים היו מעטים ולא תמיד מוצלחים  .ואילו בני
האיכרים שהיו קרובים להשקפותיו החברתיות האנטי  -סוציאליסטיות ושהתנגדו כמוהו ליצירת
משק עברי בלבדי  ,שאינו מעסיק ערבים  ,היו עקביים ממנו  .התאחדותם התנגדה בתוקף לכינון
' אוטונומיה עברית ' בחלק מן הארץ  ~ .האיכרים סברו אפוא כי מי שאינו מטיף לעבודה עברית מלאה
במגזר היהודי אינו צריך לתמוך בשאיפה להפרדה טריטוריאלית  .אי  -עקיבותו של בן  -אב " י עולה

בבירור מהשקפתו בשאלה אחת  ,שהמבקרים בני  -דורו לא שתו לבם אליה  .בן  -אב " י  ,שחונך

לאפיקורסיות בביתו של הוגה  -דעות לאומי עברי חילוני  ,אימץ לעצמו עמדה חיובית ביותר כלפי דת
ישראל  ,כנכס תרבותי מרכזי של עמו  .בן  -אב " י גרס כי התחייה הלאומית בארץ  -האבות  ,כשהיא
חסרה התעוררות דתית  ,בהכרח שתגרור אחריה התנוונות נפשית  .משום כך הטיף לכינון ' ותיקניה
עברית ' ולחיזוק מעמדה של הרבנות הראשית בירושלים  ,גרעין לתחייה רוחנית חדשה  .י 3בן  -אב " י

הנוטה למסורת לא יכול היה להטיף לבילול גמור של הערבים ביישוב  .במאמרו ' פלשתיניות '  ,בו

הביע תקווה כי הערבים ' יתחברו לגוף העברי הגדול '  ,ציין כי התקרבות זו לא תיעשה

' מצד הדת

עצמה ' אלא מצד ' התנאים הכלכליים והמדיניים החדשים '  .היטב ידע כי ערבים אינם נוטים לגיור
וכי החברה היהודית אינה פתוחה די הצורך לגיירם  .הנה כך רתיעתו מפני מסקנה חילונית

קיצונית ,

שרק במסגרתה אפשר היה לצפות לפרספקטיבה של בילול והטמעה  ,היתה ביטוי לאי  -בהירות
בהשקפתו  .בן  -אב " י לא היה אפוא שותף לחוג עברי קיצוני שיתפתח לאטו משלהי שנות השלושים ,
אשר לא היסס להטיף למען חברה חילונית מובהקת אשר תוכל לבולל את הערבים וליצור אומה
עברית חדשה בארץ .

קאנטוניזאציה  -אמצעי פוליטי ציוני
הרעיון של שלב ראשון ושני בהגשמת הקאנטוניזאציה  ,שלא פורש די הצורך בכתביו של בן  -אב " י ,
היה אולי מקור לבלבול למבקריו  .אך למצדדי רעיון ההפרדה הטריטוריאלית הוא קבע פרספקטיבה
של סיכויי החלוקה בעתיד .
בפברואר

1930

פרסם בטאון ההסתדרות הציונית העולמית שני מאמרים פרי  -עטו של ד " ר פלטיאל

דיקשטיין  ,ממייסדי בית  -הספר למשפט ולכלכלה

תחולק למספר קאנטונים משלושה סוגים

:

בתל  -אביב ' .
2

דיקשטיין הציע כי ארץ  -ישראל

ערבי  ,יהודי ומעורב  ,לפי נסיבות החלוקה האתנית .

75

אחוזים מאוכלוסייתו של כל קאנטון די בהם כדי לקבוע את צביונו הלאומי של אזורם  .שינויים

במבנה הלאומי יהיו אפשריים מכוח תוצאת מפקד  -אוכלוסים שיתקיים בארץ מדי כמה שנים  .בכל
קאנטון לאומי יהיה המנגנון המקומי מורכב מבני הקבוצה הלאומית המהווה רוב באוכלוסיית
הקאנטון  .בקאנטון המעורב יהיה המנגנון המקומי מורכב מפקידים בריטיים .
דיקשטיין אימץ את רעיון ההפרדה הטריטוריאלית לאחר המאורעות ולא לפניהם  ,כבן  -אב " י  ,שאת

מה , 24 . 2 . 1932 ,

30

בוסתנאי ,

31

' ותיקניה עכרית '  ,דואר

32

העולם  ,ז ; 11 . 2 . 1930 ,

מאמר ראשי .

היום ; 6 . 8 . 1929 ,

' פלפלאות '  ,שם . 20 . 8 . 1929 ,

ח . 18 . 2 . 1930 ,
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שמו נמנע להזכיר  .משוכנע היה שהקשרים בין ערבים ויהודים מתמעטים

והולכים  ,ועל

כן אין מנוס

מהפרדה קאנטונאלית שלא תהא צעד מהפכני אלא אישור קונסטיטוציוני למצק פוליטי  -חברתי .
לדעתו  ,עשוי היישוב לפרוח ולשגשג דווקא בתנאים של

הפרדה ,

כאשר

רשויותיו תזכנה

לאוטונומיה ניכרת  .דיקשטיין לא סבר אפוא כבן  -אב " י כי יש לקבוע קאנטונים ערביים  ,יהודיים
ו ' נוצריים ' שיקומו לאלתר  ,כלומר בתנאי הגיבוש הלאומי שהיה קיים בארץ באותה עת

;

היישוב

עתיד להתפשט  ,לפי בן  -אב " י  ,בשיטה דראמאתית שלא הוסברה בבירור  ,אפשר משום שלא היתה

נהירה גם למציע  .לעומת זאת  ,דיקשטיין  ,ציוני מעשי  ,ציפה ככל הנראה כי התרחבות היישוב
תיעשה בעתיד מכוח הפיכתם של קאנטונים מעורבים ליהודיים  .אולם דיקשטיין  ,המגלה טפח

ומכסה טפחיים  ,לא נטה לפרש את מחשבותיו .
הגישה המשפטית  -המעשית עולה בבירור רב מדרך הטיפול בשאלת ההרכב של המנגנון
הקאנטונאלי .

כמדומה ,

דיקשטיין הציע למנות פקידות בריטית בקאנטונים מעורבים מכיוון

שהעריך כי זו וזו בלבד עשויה להתיר כניסתם של מהגרים לתחום הקאנטון שבפיקוחה ; פקידות זו
תסכים ככל הנראה למסור את תפקידה לאחר

שישתנה הרכבה הדימוגראפי של אוכלוסיית

הקאנטון המעורב  .לעומת זאת  ,הדעת נותנת כי פקידות ערבית או יהודית תנסה למנוע כניסתם של

' זרים ' שאינם בני קבוצת הרוב בקאנטון הלאומי  .שיקוליה של זו ודאי יהיו לאומיים  -פוליטיים .
אולם היא תתיירא גם מפני האפשרות שהגירה ותמורה דימוגראפית גם יחייבוה לפנות את
כשיתברר כי השתנו היחסים הבין  -עדתיים בקאנטון .

באחת ,

דיקשטיין

' ויתר '

מקומה ,

למעשה על

הקאנטונים הלאומיים  -הערביים  ,שהרי העריך כי יהודים לא יוכלו לחדור אליהם ולשנותם  .הוא
קיווה  ,ככל

הנראה ,

כי העלייה היהודית יהיה לאל ידה לחולל תמורה דימוגראפית בקאנטונים

המעורבים  ,וכך להגדיל את תחומיו הטריטוריאליים של היישוב  .מניסוחים אחדים מתקבל הרושם
כי שיער שכמה קאנטונים מעורבים פרצופם הלאומי לא ישתנה לתקופה ממושכת  .ההצעה כי יקומו
קאנטונים לאומיים ומעורבים היתה מכוונת אפוא לרמוז כי ראוי ליישוב להסכים לקיומו של
שלטון בריטי ישיר בחבלים אחדים של הארץ .
הבחנת הצורך בקיום קאנטונים מעורבים  -זה חידושו העיקרי של דיקשטיין לעומת בן  -אב " י -

מקורה היה אפוא באי  -הסכמה כי ההפרדה תתבצע על בסיס המבנה הלאומי

הקיים  ,כאשר

היישוב

מהווה מיעוט בארץ  .אפשר שהצעה זו באה גם לחזק את רוחם של היהודים שחיו באזורים

המעורבים  ,על  -ידי פרספקטיבה של הצטרפותם בעתיד לתחום הטריטוריאלי היהודי  .הצעה זו נבעה
גם מן ההכרה כי לא בנקל אפשר יהיה להפריד בין הערבים ואדמותיהם לבין היהודים ואדמותיהם .
מכל מקום  ,דיקשטיין לא סטה מהשקפתו של בן  -אב " י שאת הצעתו נמנע מלהזכיר כי ההתפשטות

תתרחש בעתיד  ,וכי בביצוע החלוקה אין מנוס מלהתבסס על המבנה הלאומי הקיים ותפרוסתו .
כלום לא ידע דיקשטיין כי צפויים קשיים בהגשמת תכניתו  ,ולו גם מן ההיבט של קביעת מספר
הקאנטונים  ,נתון שעשוי להשפיע על יחסי  -הכוחות בממשל המרכזי

?

כלום לא ידע כי בעשורים

שלפני מלחמת  -האזרחים האמריקנית נאבקו הצפון והדרום על כל טריטוריה שביקשה להצטרף
ל ' ברית '  ,שמא תשנה את יחסי  -הכוחות ביניהם

?

לא מן הנמנע כי דיקשטיין לא עסק בשאלות

מעשיות אלה משום שביקש שהממשל המרכזי יהיה בריטי וכי זה יקבע את סדרי החוק והשלטון
המשותפים .
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מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה

רתיעתו של דיקשטיין מבירורם של עניינים קשים העלולים לעורר שאלות אחרות  ,כמו גם ערפולן

המכוון של הצעותיו של בן  -אב " י  ,אופייניות לשלב זה של חיפושי  -דרך ציוניים לפתרון שאלת

ארץ  -ישראל  .בתקופה זו עדיין באו ההצעות מאישים פרטיים ולא ממוסדות או מפלגות  .ההצעות
עוררו אך עניין קלוש בציבור ולא נודעה להן השפעה מידית או אחרת על מהלך העניינים .

מהצעת הקאנטוניזאציה אל תכנית  -החלוקה
שום נעל יוזמה לפתרון ציוני של שאלת ארץ  -ישראל בתקופה הנדונה לא ניגש אל הבעיה המרכזית
המעסיקה אותנו כאן כד " ר אביגדור יעקובסון  ,האיש ששרטט תכנית  -חלוקה מדינית בתחילת

, 1932

מתוך הסתכלות על המשתנים המשפיעים על עתידם של ארץ  -ישראל  ,של הציונות ושל העם

היהודי  .תכנית  -החלוקה שהגה היא סיכום של התבוננות בטיבם ובפשרם של מאורעות  ,והיא
מבטאת את פרשנותו המיוחדת  .אפשר שאין זה מקרה אפוא כי ההנמקות להצדקת השינוי הנשאף

ממנדט למדינת  -חלוקה  ,תופסת מקום נכבד במסמכיו מאשר פרטי תכנית  -החלוקה עצמה  .יעקובסון

היה הדיפלומאט הציוני הבכיר  ,בא  -כוחה של ההנהלה ליד חבר  -הלאומים בז ' נבה  .תפקידיו העניקו
לו את ההזדמנות לבחון מקרוב את המציאות המדינית המשתנה באסיה ובאירופה  .זו הצטיירה

בעיניו כתמונה כהה ומדאיגה  .במזרח  -התיכון צפה התחזקות הקשרים בין ערביי ארץ  -ישראל לבין
אחיהם  .הבריטים לא מנעו את כינוסה של הוועידה הפאן  -אסלאמית בירושלים

;

זו עלולה להיות

שלב במעורבות מוגברת של גורמים חדשים בנעשה בארץ  -ישראל  .יעקובסון חשש מפני הלאומנות
הערבית הגוברת ומפני ההצעה להקים מועצה

מחוקקת  .הוא בחן גם את מגמות צמיחתה של ערב

הסעודית ועקב אחר עיראק  ,שזה מקרוב זכתה לעצמאות והגישה מועמדותה לחברות בחבר -

הלאומים  .התפתחויות אלה אפשר שתהיינה להן השפעה חוזרת על ערביי ארץ  -ישראל  .הללו
עתידים לטעון כי בעטיים של ' הסעיפים הציוניים ' באמנת  -המנדט אינם יכולים לזכות בעצמאות .

בריטניה תתקשה במרוצת  -הזמן לקיים את ההתחייבויות מנקודת  -הראות הציונית להקמת בית
לאומי  .זאת ועוד  :יעקובסון ניתנה לו ההזדמנות לעמוד מקרוב על מגמות ראשונות של התערערות
חייהם של המוני יהודים באירופה  ,התגברות האנטישמיות המאורגנת והתמוטטות הסדרי  -השלום
שנכפו על המדינות החדשות שקמו במזרח  -אירופה לאחר מלחמת  -העולם הראשונה .
תחילה ראה יעקובסון את דרכה של הציונות בהתקדמות אטית וסדורה אל מטרה צנועה למלי .

שנתיים היה חבר ב ' ברית  -שלום '  ,לפעולתה ניסה לסייע ממקומות  -מושבו בפארים ובז ' נבה .
בפברואר ובמארס

1929

היה עדיין חבר ב ' ברית  -שלום ' והחל לנסח הצעה קאנטונאלית על סמך עיון

בתולדות היישוב והארץ בעשור שחלף מאז הכיבוש

הבריטי  .ננ

במספר תזכירים

ומכתבים ,

שהמגובש שבהם נכתב ביולי  -תעודות אלה נכתבו קודם שפרצו המאורעות  -בוטאה הסברה כי

הציונות הגיעה אל פרשת  -דרכים  .טרם באה העת לעבד תכנית לפתרון סופי של שאלת ארץ  -ישראל .
אולם היעדרה של תכנית ברורה המבחינה בין יעדים עיקריים למשניים  ,עלולה לעורר ערפול

ולהקשות על העניין הציוני  .מן הראוי לחתור אל מטרה ריאלית  :יחידה יהודית חזקה דיה מבחינה

33

אצ " מ 0302 1ו  . 24 /תזכיר אחד שהופנה להנהלה מחזיק
ב  2 . 4 . 1929 -מווסלי

42

עמודים  .תגובה ראשונה  ,מסתייגת  ,קיבל עוד

אהרן  ,סגן מזכיר פוליטי של ההנהלה בלונדון .
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כלכלית ואנושית שתהווה גורם  -משיכה לעלייה נוספת ותבטיח התפתחות כמותית  .נאמן לעקרונות

הדו  -לאומיות  ,האמין יעקובסון כי הערבים יסכימו לעלייה ניכרת  ,שתכפיל ותשלש את היישוב  ,אם
יקבלו הבטחה כי היהודים לא ישתלטו על הארץ ולא יחדרו לתחומיהם הטריטוריאליים .
לאחר המאורעות  ,פרש יעקובסון

מ ' ברית  -שלום '  ,כשלמד באמצעותו

של חברו ד " ר ארתור רופין

על הלך  -רוחה של הקבוצה הראדיקאלית באגודה  ,שהסכימה להקמת מדינה ערבית בארץ  .יעקובסון
היה האיש אליו הפנה רופין את מרי שיחו נגד ההשקפות שנעשו רווחות באגודה שייסד  .רופין כתב

אל יעקובסון  ,ולא במקרה  ,בעצם הזמן שהאחרון שרטט תכנית  -חלוקה  ,כי מה שהערבים מוכנים
להעניק ליהודים הוא לכל היותר זכויות של מיעוט לאומי בתוך מדינה ערבית על  -פי המתכונת של
אירופה

' אולם כבר למדנו דיינו ממצב העניינים במזרח אירופה עד כמה ניתן להכריח את אומת -

:

הרוב  ,שרסן השלטון בידיה  ,להעניק למיעוט שוויון  -זכויות לאומי אמיתי '  .יעקובסון גם הסכים עם
מסקנתו של רופין הנוטש אף הוא את ' ברית  -שלום ' כי גורלו של היישוב יהיה תלוי תמיד בחסדם
של הערבים  ,וכי הסדר כזה ישכך את ההתלהבות לציון  :התנועה שבשמה הם פועלים תיהפך עד -
מהרה ל ' ציונות בלי ציונים ' .

4

'

לא ארכו הימים והרעיונות שהגה החלו מתגבשים לתכנית מדינית ל ' פתרון
באילן גבוה
בחופזה

;

:

גם הרצל היה נכון בשעתו להסתפק תחילה בחיפה ובסביבותיה  .העיבוד לא נעשה

עד לחיבור הסופי  ,בינואר

, 1932

שוחח יעקובסון או התכתב עם כמה מחברי ההנהלה

ואישים ציונים חשובים  ,ממתין לקבל את תגובתם ולשמוע על השקפתם .
שחשבו על הצורך לרכז את המאמץ הציוני לאזורים

בפסקנות  .בקונגרס הציוני הי " ט  ,ביולי
ול ' עמקים '

טריטוריאלי ' ,

שנתלתה

בלבד  ,ומשום

, 1935

מסוימים ,

5נ

גם רופין  ,מן הראשונים

נטה להשקפה זו  ,גם אם לא

הוא הציע לכוון את ההתיישבות היהודית למישור

כך גם זכה לקיתונות של ביקורת .

6נ

פנייתו של יעקובסון מן ההצעה הקאנטונאלית אל התכנית המדינית היה בה משום נטישת
המינימאליזם הציוני לטובת אקטיביזם פוליטי  ,אמנם לא לטובת מאקסימאליזם טריטוריאלי  .היא

נעשתה בלשון מינוחים של דיפלומאט  ,ששולבה בחזונו של מדינאי  .תכנית  -החלוקה היתה מיוסדת

על ההנחה כי אי  -אפשר להסתפק בקאנטוניזאציה  ,שאינה אלא פתרון זמני  ,וכי לא די במנדט  .יש
לחתור לריבונות של ממש  .רק מדינת  -יהודים ריבונית עשויה לקלוט מאות  -אלפי יהודים בתוך
עשור  ,ומיליון ומחצה במרוצת  -השנים שלאחר  -מכן  ,בימי דור  .זו היתה אפוא פרספקטיבה צנועה

למדי של ממדי העלייה הנשאפת  ,הערכה אופיינית לתקופה הקדם  -היטלראית  .פרספקטיבה זו
מעידה בבירור כי נטייה לפתרון החלוקה נתלוותה  ,אפשר בלא  -יודעים  ,הירתעות ממבחן של

הגשמה ציונית בארץ כולה  ,ואולי היתה למעלה מיכולתה של הציונות לאחר

. 1929

הערכה צנועה זו

של ממדי העלייה נבעה לא מאי  -הכרה של בעיות הגולה אלא מהכרת מדיניותה וקשייה של

המעצמה המנדטורית  .מכל מקום  ,החשש מסיום המנדט ' טרם

34

35

א ' רופין  ,פרקי חיי  .תל  -אביב
תזכיר אל

וייצמן , 20 . 1 . 1932 ,

 . 24 / 10028מכתב לפרופסור

תש " ד  ,רישום מיום
36
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תשכ " א  ,עמ '
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גנזך וייצמן [ להלן
כרודצקי ,

 , 26 . 11 . 1931עמ '

זמנו '  ,הערכה

כי ' הזמן פועל לרעת

 :ג " ו ] ( צרפתית ) ;

 , 10 . 9 . 1931שם

 . ] 22 / 124 / 1ח '
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מ ' אוסישקין  ,דברים אחרונים  ,ירושלים תש " ז ,

עמ '

תזכיר אל

עה  -עו .

ההנהלה  ( 3 . 2 . 1932 ,גרמנית ) ,

אצ " מ

ארלוזורוכ  ,יומן ירושלים  ,תל  -אביב

מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה

העניין הציוני ' מעידים על קיומו של קוצר  -רוח לגבי האפשרות שאכן ייווצר רוב יהודי בארץ

הנשלטת על  -ידי הבריטים  .דווקא הדיפלומאט הציוני  ,שיכול היה בעבר לנהל משא  -ומתן

בסבלנות ,

גילה בשנות השלושים קוצר  -רוח בעטיים של חששותיו הגוברים לעתיד הציונות  .סבור היה כי

תכניתו עשויה ליצור בסיס להתיישבות יהודית ניכרת בארץ  ,ובדרכי שלום  .היא יכולה להבטיח את

סיפוק רצונו של היישוב לזכות בריבונות ולהיחלץ מן התלות בערבים  .ודאי  ,ארץ  -ישראל לא תקלוט
את כל היהודים שבעולם  .אולם יבואו אליה אלה הזקוקים לפינוי מידי  ,והללו שמבקשים להתיישב

בה בכל מאודם  .לאחרים יינתן עניין לענות בו  :לפעול למען ביסוסה של מדינת  -היהודים  .מדינת -
חלוקה עשויה אפוא לסייע למציאת פתרון של ממש לבעיית המצוקה היהודית  .היא תסייע לציונות

המאורגנת ' להשתלט ' על העם היהודי ולהדוף את הקבוצות האנטי  -ציוניות

החזקות  ,שטענו

בהתמדה כי הציונות אינה אלא רעות  -רוח .

תכנית  -החלוקה היתה מבוססת על עקרון מרכזי שנוסח בבהירות  ,אף כי לא הודגש  .יש ליצור יחס
שווה בין מידת הוויתור שיהודים וערבים נדרשים לעשות  ,בנפרד  ,לבין התועלת שיפיקו ממנו .
ליהודים הוצעה דרך להיחלץ מסטאטוס של מיעוט בהווה ומן הסכנה כי ביום מן הימים תקום
מדינה ערבית בארץ כולה  .מדינה כזו תבלום את התפתחות היישוב ואפשר גם תבריח יהודים מן

הארץ  ,ואילו תכנית  -החלוקה באה להבטיח השגת ריבונות וכלים ממלכתיים לקליטת עלייה

גדולה ,

ביחס לקיים  .בתמורה נתבעים היהודים מנקודת  -מבט ציונית  ,לוותר על חלקים מסוימים של הארץ
שלא היו ברשותם ושאוכלוסייתם היתה ערבית ברובה הגדול  :הערבים נדרשו לוותר על חלקה

הפורה של הארץ  ,על מישור  -החוף שלה ועל נמליה  ,וכמו כן להסכים להקמת מדינת  -יהודים קטנה .
הערבים ישיגו עצמאות בתחומם  ,ישתחררו מן הפחד שמא היהודים עתידים להתפשט אל חבליהם .
הם יוכלו ליצור קשר מדיני הדוק עם בני הארצות השכנות ולהתמזג מחדש באומה הערבית הגדולה .
בעיקרו של דבר  ,תלות  -גומלים בין ויתור להישג היא אבן  -הראשה של המדיניות  .היא המסבירה את

אופיו המיוחד של רעיון הדו  -לאומיות

המונח ,

לדעתנו ,

ביסודן של הצעות אחדות להסדר

טריטוריאלי  .ההצעות הללו  ,לפחות רובן  ,מכירות בזכותם של שני עמים על הארץ  .אלה הן הצעות
פשרה שאינן מאמינות בסיכוייה של חלוקת שלטון ומבכרות על פניה חלוקת שטח .
תכנית  -החלוקה יש בה גילויים אחדים המייחדים אותה בבירור מן ההצעות

הקאנטונאליות ,

שיעקובסון הפנה להן עורף ב . 1931 -
א.

.י

תווה ג בולות  .יעקובסון הציע כי הערבים יקבלו לרשותם את גוש ההר המרכזי מחברון

דרך השומרון בואכה הגליל וכן חבלים אחרים כשפלת עזה והגליל המערבי  .היהודים יקבלו

לרשותם חבלים שכבר נטו להתיישב בהם בעבר  :מישור  -החוף  ,העמקים  ,הגליל התחתון והגליל
העליון המזרחי  .כן יימסרו לידיהם הנגב הלא  -מיושב וכמה אלפי קילומטרים רבועים שיירכשו על -

ידם בגלעד ובחוורן  .הנה כך אפשר לראות כי יעקובסון חשב במונחים של פתרון מדיני סופי .
חלוקה מדינית אחת פירושה

:

איסור על התיישבותם של יהודים מחוץ לגבולות המדינה שתקום .

איסור כזה לא נכלל בהצעות הקאנטונאליות  ,שלא התנסחו במונחים סופיים  .דווקא הוויתור על רוב

חבליה של ארץ  -ישראל המערבית גרם ליעקובסון שלא יסתפק בשטחים שהוחזקו בתחילת שנות
השלושים בידי יהודים  .אזורי ההתיישבות היהודית יהיו אפוא גרעינה של המדינה שתקום  ,אך לא

כולה  .הקאנטוניזאציה פירושה היה הסדר מדיני  -קונסטיטוציוני על יסוד תחומים טריטוריאליים
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קיימים בצירוף פרספקטיבה של הרחבתם ( בן  -אב " י כאופן מפורש  ,ודיקשטיין לגבי קאנטונים

מעורבים )  .לעומת זאת  ,החלוקה המדינית הסופית חייבה  ,מנקודת  -מבטו של הדיפלומאט
את התפשטותו

הציוני ,

מלכתחילה של המרחב לחבלים גדולים ולא  -מיושבים בדרום הארץ ובצפונה -

מזרחה  .חבלי הגלעד והחוורן לא נחשבו מ ' חוץ לתחום '  .באזורים פוריים אלה כבר נרכשו אדמות
ואף נעשו נסיונות התיישבות בענר הרחוק  .אולם המתיישב הציוני לא עצר כוח לפרוץ אליהם
בשלהי התקופה העות ' מאנית  .לאחריה הוצאו אזורים אלה מתחומי הטריטוריה שבה נועד להיבנות
הבית הלאומי .
ב.

טראנספר  .יעקובסון סבר כי יהיה קשה לבצע את החלוקה אלא אם יועברו

כ 120 , 000 -

ערבים שיזכו בפיצויים מן החבלים אותם ייעד להתיישבות יהודית  .צירופה של הצעה זו לתכניתו

מעידה אולי יותר מכל פרט אחר כי יש הבדל מעמיק בין תכנית  -החלוקה לבין הצעות
הקאנטוניזאציה

.1

:

תכנית  -החלוקה מבטאת תמורה במחשבה הפוליטית הציונית על בעיות הארץ  ,כעיקר לשאלת

היקף ההגשמה הציונית וקצבה  .מחברה סבור היה כי מן הראוי להגשים את פתרון החלוקה בזמן
קצר ביחס  .משום כך לא ראה מנוס אלא לוותר על רוב חלקיה של הארץ  .הטראנספר נראה לו חיוני

כדי לצמצם את האוכלוסייה הערבית במקומות שבהם ביקש לכונן מדינת  -יהודים .
.2

כל תכנית  -חלוקה שמקורה ברצון ליישב סכסוך שפרץ בין שתי קבוצות אתניות יריבות

היושבות בטריטוריה אחת  ,נדרשת באורח טבעי לדגם של מדינה חד  -לאומית  .היהודים נטו אמנם
להתרכז בחבלים

אחדים ,

אך עדיין לא היה אפשר להציע גבול שיפריד בין כל הערבים וכל

אדמותיהם מכל היהודים וכל אדמותיהם  .הטראנספר נראה אפוא חיוני  ,ואפילו תנאי  ,להגשמת
רעיון ההפרדה הטריטוריאלית שהוא יסוד  -מוסד של רעיון החלוקה  .הטראנספר יבטיח את בטחונה

הפנימי של מדינת  -היהודים  .הוא ימעיט את הסכנה של התקוממות ערבית פנימית או ניסיון ערבי
מבחוץ להתערב בענייניה של המדינה הקטנה בתואנה של פעולה למען זכויותיו של המיעוט הערבי .
.3

המפעל הציוני משך מראשיתו מהגרים ערבים לרוב  .הללו צמצמו את הסיכוי שהיהודים יגיעו

אי  -פעם לרוב בארץ כולה  .כן החריפו את הקיטוב החברתי שבין מעסיקים יהודים לבין פועלים

נחשלים ולא  -מקצועיים  .ההפרדה הטריטוריאלית והטראנספר נראו אפוא חיוניים כדי לטפשר
לממשלה שתקום לפקח על ההגירה לתחומיה וכמו כן להרחיק ממנה אוכלוסייה בעייתית  ,שחלק
גדול ממנה זה מקרוב התיישב במישור  -החוף לצד מושבות

.4

יהודיות  .ת

תכנית  -החלוקה גובשה בזמן שהחריפה מאוד מצוקתם של היהודים במזרח אירופה ובמרכזה .

דווקא ההצעה להקטין את הטריטוריה אליה אפשר לכוון המוני יהודים הדגישה את הצורך להמעיט

את האוכלוסייה הערבית  ,כאמצעי להגדיל את כושר  -הקליטה של מדינת  -היהודים שתקום .
37

באוגוסט 1931

ערבים .

השיב הנציב העליון למשלחת ערבית שהתלוננה לפניו על העלייה כי לאחרונה נכנסו לארץ

חברי  -המשלחת השיבו כי אין להשוות ערכים

מאירופה

; דבר ,

. 23 . 8 . 1931

מעבר  -הירדן  ,שהם

18 , 000

בני  -הארץ  ,ליהודים זרים הבאים

מרדכי בנטוב אמר כמועצת ' הקיבוץ הארצי ' במזרע  ,בסתיו

, 1934

כי ' השומר

הצעיר '

טרם בירר לעצמו את ההיקף של ההמונים הבאים לארץ ו ' עומדים לכלותנו '  .פרטיכל המועצה  .ארכיון השומר
הצעיר .

122

מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה

מקומה של הצעת הטראנספר בתכנית  -החלוקה מעידה על תלות רעיונית במחשבותיו של

הראשון שקשר בין שני קווי  -מחשבה אלה כבר

ב , 1914 -

רופין ,

ונשוב לפרשה זו במחקר נפרד  .באותה

הזדמנות שלל יעקובסון את המחשבה כי יש להעביר ערבים ממקומם .

18

שנה

לאחר  -מכן  ,בנסיבות

היסטוריות אחרות  ,אימץ יעקובסון את מחשבותיו של רופין  ,והתאימן לתכנית מדינית כוללת  .רופין
סבר בשעתו שהמועברים ילכו לסוריה  ,שבה ראו את מולדתם  :הוא הציע כי מוסדות ציוניים ירכשו

עבורם אדמות  .יעקובסון לא חשב שהמועברים חייבים ללכת לסוריה דווקא  ,אשר ארץ  -ישראל

נותקה ממנה לאחר מלחמת  -העולם  .הערבים יוכלו לעבור אליה  ,אך גם לעבר  -הירדן ואפילו לחבלי

ההר בארץ  -ישראל המערבית  .לדעתו  ,יש לתת בידם פיצויים  ,אך לא דווקא לרכוש להם קרקעות .
אולי חשב כי בארץ  -ישראל משני עברי  -הירדן אין אדמות פוריות פנויות כמו בסוריה  .בינתיים
התרחשה גם מהפכה תעשייתית ועירונית קטנה  :אין הכרח כי הכל יעסקו בחקלאות .
ג.

ק ונפדראציה  .הרעיון לפתור את שאלת ארץ  -ישראל מתוך כריכת הפתרון בהסדר מרחבי

כולל לא היה חידושו של יעקובסון  .אולם כמו במקרה של הצעת הטראנספר  ,הוא הכניס בו תוכן
משלו  .רעיון הקונפדראציה לקח את לבו כאמצעי לעקור את הפחד ששרר בלב הערבים מפני

השתלטות היהודים על הארץ כולה  .הוא ביקש להתמודד עם פחד זה בראש  -וראשונה על  -ידי
קביעת תחומים טריטוריאליים  .אולם הוא ידע כי הערבים עלולים להקשות מדוע אין סכנה בריכוז -
יתר של המוני יהודים בחבלים מסוימים  ,כצעד ראשון להתפשטותם אל עבר אזורים ערביים  .כלום

אין הצעת הטראנספר מלמדת כי תכנית  -החלוקה יש בה מניעים אקטיביסטיים

?

אמור מעתה  :רק

במסגרת מדינית רחבה שתבטיח את הרוב הערבי לצמיתות עשוי לחלוף הפחד מפני מאיוריזאציה
יהודית  .תחתיו יבואו רגש סובלנות כלפי היישוב  .הטראנספר לא יתואר כניסיון לגרש ערבים
ממקומם אלא כמחשבה על העברה מסודרת של אוכלוסייה ממחוז אחד של מדינה גדולה למחוזות
אחרים  .לפי קו מחשבה זה עתידים הערבים בשאר מדינות הקונפדראציה שתקום לסייע לערביי

ארץ  -ישראל להתגבר על נטייתם להתנגד למפעל הציוני .
יעקובסון לא התלהב מרעיון הפדראציה מכיוון שפירשו כמחייב ויתור מירבי על ריבונות לטובת

זיקה למבנה מדיני רחב  .הוא ביכר כי החבלים הערביים יצטרפו לפדראציה פרו  -בריטית בהנהגת
ההאשמים ,

ואילו מדינת  -היהודים תהיה שותפה לה בזיקה קונפדראטיבית  .יעקובסון היה ער

למחשבותיו של המלך פיצל  ,האיש שנשא ונתן בשעתו  ,בהיותו אמיר  ,עם וייצמן  ,חברו ומנהיגו של
הדיפלומאט הציוני  .מלך זה הכיר ביכולתם של היהודים לסייע

לתכניותיו המדיניות השאפתניות ' .

בריטניה תנוח דעתה אם תלמד כי ההאשמים והציונים  ,אלה שני הגורמים הפרו  -בריטיים

נ

במרחב ,

מוכנים לשמור עמה על קשר  .הקמת קונפדראציה עשויה לפתור גם את שאלת הבעלות והפיקוח על
המקומות  -הקדושים  .ירושלים הקדושה לשלוש הדתות תהיה בירתה של

הקונפדראציה  ,בסטאטוס

אקס  -טריטוריאלי  .כך לא תהיה שאלת ירושלים לסלע  -מחלוקת עליו תיקרע כל תכנית  -חלוקה  .גם
התנגדותם הצפויה של גורמים כוואתיקן ואיטליה לשלטון יהודי או ערבי  ,למעשה

38

בשיחה שקיים עם רנדל  ,מראשי משרד  -החוץ

הבריטי  ,ב , 1932 -

מוסלמי  ,בעיר

ציטט המיניסטר העיראקי נורי אל  -סעיד את מלכו

שאמר כי אם תקום קונפדראציה ערבית לא יוערמו שום מכשולים על המשך ההתיישבות היהודית וכי זו עשויה
לשמש מיסודות הקונפדראציה .

מכתב , 3 . 11 . 1932 ,

371 / 16011ל) ק

123

שמואל דותן

הקדושה  .זאת ועוד

:

ההפרדה הטריטוריאלית  ,כשהיא נעשית משיקולים אתניים בארץ

עלולה לפגוע בצמיחתה הכלכלית של הארץ וברמת  -החיים של תושביה  .שני המגזרים

נחשלת ,

הלאומיים ,

אף כי הקשר הכלכלי ביניהם היה רופף למדי  ,בעיקר לאחר המאורעות  ,התמידו להשפיע האחד על
צמיחתו של שכנו  .הפרדה גמורה ביניהם עלולה היתה להחמיר עם שניהם ולהסיג את החברה

הערבית הארץ  -ישראלית לאחור  ,אל רמתה של עבר  -הירדן  .יעקובסון הציע אפוא כי מוסדות
ציוניים ויהודיים יציעו סיוע כספי למדינה הערבית שתקום וכי במסגרת הקונפדראציה יתקיימו
חופש מסחר וקשרים כלכליים  .הסיוע הכספי המובטח למדינה הערבית עלה בקנה  -אחד עם עקרון
ההדדיות לו הטיף כל העת  .הטריטוריה היהודית שתקלוט עלייה גדולה תתמסר בלי ספק לצמיחה
תעשייתית  .בתנאים של ברית היא תוכל להישען על עורפו של שוק ערבי גדול .

9

'

הדיפלומאטיה של החלוקה
בחשבון אחרון היתה יכולתה של תכנית פתרון להשפיע רק אם עלה בידי מנסחה לעורר עניין ואהדה
בקרב בני הארץ  ,המעצמה המנדטורית וגורמים מדיניים נוספים  .דיקשטיין פנה אל הציבוריות
הציונית

לבדה ,

ולשווא  .בן  -אב " י לא הסתפק בפרסום רעיונותיו אלא ניסה לגייס כמה מנהיגים

ציונים  ,אישים ערבים ופקידים בריטים  ,אשר על עמדתם החיובית כלפי הצעותיו הרבה לכתוב

בספר זכרונותיו  .במקרים אחדים מצאנו סימוכים לטענותיו  ,כפי שניווכח בהמשך  .אולם השפעתו

היתה מבוטלת והנושאים ונותנים עמו ראו בדרך  -כלל בגישתו תופעה קוריוזית  .מעמדו של
יעקובסון מלכתחילה היה חשוב מזה של השניים הנזכרים  .מאמצי השכנוע שלו היו אפוא בעלי
סיכויים רבים יותר להצלחה .
בינואר

 , 1932עת

ניסח את תכניתו ושלחה למעצבי המדיניות הציונית  ,נפוצה שמועה במרכזים

הציוניים בארץ  -ישראל ובאירופה כי עבאס

חלמי  ,השדיו

לשעבר של מצרים  ,נושא ונותן עם אישים

יהודים על דבר תכנית לפתרון שאלת ארץ  -ישראל  .הנסיך שהודח על  -ידי הבריטים במלחמת  -העולם

בשל נטייתו למעצמות המרכז  ,התעניין מזה כמה שנים בנעשה בארץ  -ישראל  .מפעם לפעם נפוצו
שמועות על כוונתו למלוך בארץ  -ישראל  .חלמי גם ביקר בירושלים בזמן הוועידה הפאן  -אסלאמית
בסוף

. 1931

לפי השמועות  ,שנפוצו במהירות בעיתונות האירופית והארץ  -ישראלית  ,הציע חלמי כי

מדינה פדראטיבית תחליף את המנדט הבעייתי  .ארץ  -ישראל תחולק לקאנטונים ריבוניים שבסיסם
אתני  .ערבית תהא שפה רשמית בקאנטונים הערביים  .ערבית ועברית כאחת תוכרנה שפות רשמיות
בקאנטונים

היהודים .

מרכזי ומוסד

ממשל

מחוקק

יקומו

בירושלים ,

לפי יחסי הכוחות

הדימוגראפיים באוכלוסייה בתנאי ההווה  .הללו ישיבו על השאלה אם תותר עוד עלייה יהודית ומה
יהיו ממדיה .

40

הידיעות נפלו כפצצה  ,אף כי הסימוכים להן נראו לא  -אמינים ומבוססים על הדלפת

מסמכים שהיו מזויפים בחלקם  .האופוזיציה יצאה בהתקפה קשה נגד הנהלה הנושאת ונותנת על
תכנית לחיסול הציונות  .בן  -אב " י טען כי פוחת והולך מספרם של המתנגדים לרעיונות ההפרדה

39

האידיאולוג של

פק " פ ,

שמחה נגד מגמת הריכוז הטריטוריאלי  ,כיוון לדעתו של יעקובסון  ,שבוטאה בכמה

פרסומים  ,כי הערבים לא יסכימו לעשות את ארצותיהם הינטרלאגד לתוצרת ציונית  .גם בריטניה לא תסכים לוותר
על שוקי המזרח התיכון  .ראה
40
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:

קולטון  ,לשאלת היהודים ופתרונה

( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '

. 32 - 30

מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה

הטריטוריאלית  .זו היתה ההזדמנות בה עיצב את ההצעה לכונן מבנה מדיני בדומה לזה שהתקיים בין
אוסטריה לבין הונגריה .
הנה כך במרוצת כמה שבועות הגיע רעיון

ההפרדה  ,שבסוף  1931אפשר

היה לבטל את חשיבותו

מבחינת העניין הכללי  ,לתודעת הציבוריות הציונית  .ההנהלה הציונית בירושלים נחרדה הן מתוכן
השמועות והן מעצם פרסומן  .ד " ר חיים ארלוזורוב  ,ראש המחלקה

שכינס מסיבת -

המדינית ,

עיתונאים בירושלים  ,קבע בפסקנות כי השמועות על הסכמתה של ההנהלה לחלק את ארץ  -ישראל
אינן אלא ' ברווז עיתונאי ' .

ן4

ארלוזורוב רמז כי מקור השמועות בעיתונאי הודי  .הוא לא הזכיר כי ידע

שקבוצת הודים צעירים  ,ככל הנראה

מוסלמים ,

היו קשורים בעבאס חלמי .

42

מכתב ששלח

ארלוזורוב לברודצקי בעצם הימים ההם אפשר שמגלה דברים אחרים  .נאמר בו כי לא מן הנמנע

שהתקיימו מגעים בין יעקובסון לבין חלמי  -השניים התגוררו דרך קבע בפארים  -וכי המצרי
למד על רעיון ההפרדה מן הדיפלומאט הציוני  ,אך אפשר שסילפו  .י 4הערכה דומה השמיע גם
הנשיא החדש של ההסתדרות הציונית  .נחום סוקולוב כתב לברודצקי כי השמועות נוגעות לנושא
עליו

' שוחחנו ' עם

יעקובסון  .אולם משיוצאים הדברים אל רשות הרבים הנה מסתלף תוכנם .

44

הערה

זו עלתה בקנה  -אחד עם דברי ההתגוננות של יעקובסון  ,שנמסרו לחברי  -ההנהלה  .יעקובסון טען
במכתב שכתב לברודצקי כי כלל לא עלה בדעתו לסגת מן התכנית לחלוקה מדינית  :הוא פטר את
השמועות כ ' אפוקריפה של עבאס חילמי '  .י 4ואילו סוקולוב שיגר חוזרים אל הפדראציות הציוניות
הארציות  ,בהם קבע כי לשמועות אין יסוד  .סוקולוב אף הבטיח שגם בעתיד לא תדון ההנהלה בשום

תכנית  -חלוקה .
פרופסור זליג ברודצקי היה אפוא הכתובת העיקרית להתכתבות אינטנסיבית  .הוא היה אחראי
לעבודתו של יעקובסון ומתנגד תקיף לרעיון החלוקה  .מזה חודשים רבים עקב אחר יוזמותיו של
הדיפלומאט הציוני  ,אשר הפנה אליו את אחת הנוסחאות הראשונות של הטיוטה הסופית של
תכניתו  .ברודצקי לא נחה דעתו מן ההסברים  .מתיירא היה שמא יש בשמועות יותר מכפי שמנסים
לטעון חברי  -הנהלה אחדים שאינם מכירים לדעתו די הצורך את נחישות החלטתו של יעקובסון .
במארס

1932

ב9-

נועד לשיחה עם ראשי משרד  -המושבות  ,להוט לדעת אם יש בידם מידע נוסף שיוכל

לפזר את הערפל  .נמסר לו כי הממשלה אינה יודעת דבר וחצי דבר על תכניתו של חלמי  .עם זאת

ידעו לספר כי צ ' נסלור מסר זמן קצר קודם  -לכן  ,עם פרישתו  ,כי הצעה קאנטונאלית אכן הועלתה
בימי נציבותו  .הפקידים לא ידעו אם בעל ההצעה היה בן  -אב " י או אישיות ידועה אחרת שכבר
פרסמה ברבים את

41

דבר . 18 . 2 . 1932 ,

42

יומן ירושלים

רעיונותיה ' .

4

( לעיל  ,הערה , ) 35

מיום

 , 25 . 11 . ] 931עמ '

 . 121 - 120ארלוזורוב נפגש גם עם ד " ר מחמוד עזמי ,

עיתונאי ולימים דיפלומאט מצרי חשוב  ,ששהה בירושלים לרגל הוועידה הפאן  -אסלאמית  ,ככל הנראה כעוזרו של
43

גולמיי

44

סוקילוב אל

45

ברודצקי  , 8 . 2 . 1932 ,אצ " מ  ,שם .
שם .
שם  ,אל
ארלוזירוב

אצ " מ ,

ברודצקי , 8 . 1 . 1932 ,

שם  .יעקובסון אל

שם .

ברודצקי .

 , 5 . 5 . 1932שם ,

בעקבות שיחתו עם דיפלומאט איטלקי  ,ויטו

קטסטיני ,

] 24 / 10302 11
46

3 / 219 / 97105נ7ל ) )
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יהיה אשר יהיה חלקו של יעקובסון בפרשת עבאס חלמי  -דבר לא יצא מיוזמה זו  -אין ספק
שבאכוחה  -כוחה של ההנהלה ליד חבר  -הלאומים גזר על עצמו התאפקות שנה תמימה  .הוא ביקש למנוע
לזות  -שפתיים  ,ונמנע מנקיטת צעד כלשהו בפרשת החלוקה עד שנדמה היה לו כי נוצרו תנאים
-

חדשים  ,נוחים  ,להנחלת השקפותיו למנהיגות הציונית  .באביב

יצא יעקובסון למסע בסוריה

1933

ובלבנון  .מקצת זמנו הוקדש להרצאה לפני ' אגודת פיניקים צעירים ' על סיכוייו של קשר מתחדש
בין העם העברי השב למכורתו לבין צאצאי

קשורים

בברית  -אחים ' .

4

הכנענים ,

שמלכיהם הקדמונים שלמה וחירם היו

אולם יעקובסון לא הסתפק בהרצאה זו  ,שעלתה בקנה  -אחד עם השקפותיו

הנזכרות של בן  -אב " י  .הוא נועד עם כמה אישים ערבים  ,לרבות ריאד אל  -צלח  ,לימים ממייסדיה של
לבנון המודרנית  .מדינאי זה נפגש בעבר עם בן  -אב " י  ,והלה שטח לפניו את מחשבותיו  .בספר

זכרונותיו גרס בן  -אב " י כי אל  -צלח הסכים

להצעות הקאנטוניזאציה " .

הוא דיווח להנהלת הסוכנות בישיבתה בירושלים
אף כי גילה טפח וכיסה

טפחיים  ,הנה

ב 23 -

באפריל

1933

4

יעקובסון שב מעודד מסיורו .
בצבעים ורודים על פגישותיו .

ביקש לעורר את הרושם כי יש תקווה להשגת הסכמה ערבית

לתכניתו  .הוא הסביר כי אינו חפץ בפתרון קאנטונאלי אלא ב ' דבר הרבה יותר גדול מזה '  .החבלים
הערביים של הארץ  ' -פלסטין ' בלשונו  -יהיו חלק אינטגראלי של הקונפדראציה  .ארץ  -ישראל

תהיה קשורה בה קשר מדיני וכלכלי  .לפי הערכתו אפשר לכונן מדינת  -יהודים בהסכמה

ערבית ,

בריטית וצרפתית  .מדינה זו תכלול את העמקים ואת מישור  -החוף כולו  ,עד אל  -עריש  .אליה ייתוספו
כ 4 , 000 -

קמ " ר בחוורן  .זו היתה הפעם הראשונה שבא  -כוח ההנהלה ליד חבר  -הלאומים יצא למסע

דיפלומאטי מתוכנן היטב במזרח  ,אותו למד להכיר ערב מלחמת  -העולם הראשונה  .מאמץ זה היה

פועל  -יוצא של השקפתו כי יש לבצע את החלוקה

במהרה  ,כלומר בהסכם עם המנהיגות הערבית

בת  -דורו  .עובדה זו כשלעצמה היתה מובנת למי שהיה מופקד על הפעולה הדיפלומאטית  ,אבל היא
עוררה אי  -נחת בחוגים אחדים בתנועת  -העבודה  ,אשר ציפו לצמיחתה של מנהיגות ערבית מתקדמת ,

עמה אפשר לשאת  -ולתת  .ככל הנראה  ,העריך יעקובסון כי הצלחה דיפלומאטית  ,בעיקר השגת

הסכמה ערבית לרעיונותיו  ,תסייע לו במאמצי השכנוע כלפי מעצבי המנהיגות הציונית .

ב 1933 -

עשה יעקובסון מאמץ להצטרף להנהלה  ,בהצלחה רבה  .מסתבר שביקש להשפיע על דיוניה

מבפנים  ,כבעל זכות הצבעה ולא עוד כמדווח בלבד  .משום כך העלה את פרשת מסעו ללבאנט לפני
מליאת ההנהלה באפריל

. 1933

זו היתה הפעם הראשונה שההנהלה הקדישה דיון לשאלת החלוקה .

חודשים אחדים לאחר  -מכן  ,בדצמבר

פתח במסע שכנוע נוסף  .הוא נועד לשיחות עם מנהיג

, 1933

האופוזיציה זאב ז ' בוטינסקי ועם שני חברי  -הנהלה  :דוד בן  -גוריון והשל פארבשטיין  ,וניסה לגייס
אותם

לעמדותיו ' .

4

שיקוליו של יעקובסון נראים נהירים למדי  .ז ' בוטינסקי נהנה אז מיוקרה עצומה

בתנועתו  :רק הוא עשוי היה להניע את חבריו לנטוש את החזון של מדינת  -יהודים משני עברי  -הירדן
למען פרספקטיבה צנועה יותר אך מעשית יותר של מדינה בחלקים מסוימים של שתי

גדות  -הירדן ,

בעיקר במישור  -החוף וכעמקים מכאן ובחוורן מכאן  .פארבשטיין היה ממנהיגי ה ' מזרחי '  ,מפלגה

ציונית חשובה שהשתתפה בדרך  -כלל בהנהלה  ,אולם לעתים הסתמנו בה מגמות אופוזיציוניות
ונטייה לרביזיוניזם  .פארבשטיין היה שותף למאמצים שנעשו בתחילת העשור לפתוח את שערי
47

א ' אילת  ,שיבת

48

49

בן  -גוריון אל
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ציון

וערב ,

תל  -אביב

 , 1974עמ '
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. 306

עמ ' . 417 - 416

שרתוק  , 12 . 12 . 1933 ,אצ " מ 525 / 1499

מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה

עבר  -הירדן לפני התיישבות יהודית  .בן  -גוריון היה האיש המרכזי בתנועת  -העבודה הציונית

ובמפא " י  ,אשר זה מקרוב נעשתה מפלגה ראשית ביישוב  .בעבר היה שותף להשקפה כי יש להמתין
לצמיחתה של מנהיגות ערבית מתקדמת  ,אולם עתה החל נוטה לשנותה  .יעקובסון אמר לבן  -גוריון
כי גם ז ' בוטינסקי ופארבשטיין נוטים להשקפותיו  .יעקובסון גרם לפניהם כי ההנהלה צריכה לתבוע
מבריטניה להעביר

70 - 60

אלף ערבים מן החבלים היהודיים ולהביא במקומם

כ 200 - 150 -

אלף

יהודים בתוך תקופה קצרה  .יעקובסון צמצם אפוא את הפרספקטיבה של הטראנספר כדי מחצית
לעומת המספרים שנקב לעת חיבור תכניתו  ,שנתיים קודם  -לכן  .מנגד צפה עלייה יהודית מהירה כדי
ליצור רוב יהודי לאלתר בחלקים מסוימים של הארץ  .בן  -גוריון  ,לדבריו  ,לא קיבל את ההערכות
הללו  ,וכך עשו למעשה  ,בנפרד  ,גם מנהיגי ה ' מזרחי ' והצה " ר  .אולם ז ' בוטינסקי מסר למקורביו כי
יעקובסון סח לו שיש ממש בתכניתו וכי הבריטים עשויים לתת ידם להגשמתה  .הוא רמז כי אם
יציעו מדינה בחלק מארץ  -ישראל ישלים ' תוך מחאה '  .אפשר יהיה להשתמש ביחידה זו כמדינת -

מצודה לשם בניין כוח צבאי שירחיב לבסוף את שטחה .

0

'

אפשר שדברים מעין אלה אמר ז ' בוטינסקי

גם ליעקובסון  ,אולי לא בשלימותם  .והלה פירשם כהסכמה עם רעיון החלוקה .
ראינו כי באפריל

1933

הגיע יעקובסון לכלל הערכה כי בשלה העת לקבל הכרה ציונית רשמית

בתכניתו  .היה זה לאחר שובו ממסעו בסוריה ובלבנון  .כלום גם נסיונותיו המחודשים בדצמבר לגייס
תמיכה ציונית היו תולדה של התפתחויות במדיניות החוץ

?

אכן  ,בנובמבר ובדצמבר  1933נעשה

רעיון חלוקתה של ארץ  -ישראל נושא לדיונים ממושכים

בין יעקובסון לבין קבוצה של

דיפלומאטים איטלקיים חשובים  ,ממקורביו של בניסו מוסוליני  ,שנטו לתמוך ברעיון ההפרדה
בדרגות שונות של תמיכה  .הדיפלומאטים הללו היו עסוקים באותו זמן ממש במגעים עם ראשי

המשלחת הסורית  -הפלסטינית ליד חבר  -הלאומים בז ' נבה  ,בעיקר עם אל  -ג ' אברי  ,חותנו של אל -
עלמי  .חברי משלחת זו גם שוחחו עם יעקובסון פעמים אחדות  .אפשר שמגעים אלה עודדו את
הדיפלומאט הציוני לחדש את מתקפת ההסברה שלו כלפי פנים .
אולם שיחות אלה בין יעקובסון והאיטלקים היו משניות בחשיבותן לפגישות שהתקיימו באותה
ב 26 -

באפריל

 1933וב 17 -

בפברואר

, 1934

עת ,

בין מוסוליני לווייצמן  .אלה היו שיחות חשובות בהרבה

משני מפגשים קודמים בין השניים בשנות העשרים  .בשתי הפגישות האחרונות דנו השניים
לראשונה בשאלת ארץ  -ישראל וכיוון פתרונה  .לימים יכתוב וייצמן בזכרונותיו כי היו לו ' שלוש
שיחות עם מוסוליני  ,ברווחים של כמה
שבשנת

. 1933

בפברואר

שנים '  .י ,

מסתבר שנמנע מלהזכיר את הפגישה השלישית

לעומת זאת ציין בזכרונותיו כי הפגישה הרביעית  -הוא כינה אותה

, 1934

' שלישית ' -

היתה ' ארוכה בשיחות והחשובה בתוכנה '  .אף  -על  -פי  -כן סיפר עליה רק זאת כי

מוסוליני היה -

אדיב מאוד ודיבר גלויות על צירוף

רומא  -פארים  -לונדון  ,שהוא

הצירוף ההגיוני היחיד בשביל

איטליה  .הוא דיבר גם על התעשייה הכימית ועל מחסורה של איטליה בתרופות שאפשר ליצרן
בארץ  -ישראל  .הוא הצטער שאותות הרצון שלו כלפי לונדון ופארים לא זכו למענה כלשהו .

50

.

.

אליאב אצל
51

.

כ ' אכניאל בעית הקנטונים בעובדות השערות ומספרים  ,תל  -אביב  , 1937עמ '  . 9עדות בעל  -פה של ד " ר בנימין
ח'

:

כהן

וייצמן  .מסה

( לעיל  ,הערה

 , ) 1הערה בעמ '

ומעש  ,ירושלים תש " ט  ,עמ '

. 351

. 364 - 361
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וייצמן גילה טפח וכיסה טפחיים  .שותפו לשיחה לא כתב זכרונות כל עיקר  .אולם מקורות ארכיוניים
מלמדים כבירור כי בפגישה הרביעית לא הסתפקו השניים בדיון בנושאים הנרמזים  ,שיש להבינם
גם כבירור האפשרויות של הפיכת איטליה לארץ  -מעבר ליהודים היוצאים מגרמניה ולמדינה לה

יתרמו מדענים יהודים  -גרמנים גולים ממרצם  .פגישה זו תוכננה בקפידה על  -ידי משרד  -החוץ

האיטלקי ועל  -ידי יעקובסון  ,שליווה את וייצמן לרומא  .שני האישים הציוניים לא טרחו כלל לדווח
מראש לנציב העליון או למשרד  -המושבות על דבר הפגישה ותוכנה  .אולם מסתבר שווייצמן חש

צורך למסור עליה פרטים לשגרירה החדש של בריטניה ברומא  ,שר קריך דרמונד  ,מראשי חבר -
הלאומים לשעבר  .כן מסר תוכן סלקטיבי מפרטיכל השיחה ליעקובסון ולכמה אישים ציונים
אחרים .

2

'

דומה כי וייצמן ביקש לשמור על טון מינורי לעת השיחה  -ומכל מקום בדיווחיו .

מוסוליגי אמר לו כי יש לחלק את ארץ  -ישראל ולהפריד בין ערבים לבין יהודים  .הוא השיב כי

חלוקה כלשהי כבר קיימת בפועל  .הכל יודעים  ,אמר  ,שהערבים נוטים לחיות בהרים ואילו היהודים
מתרכזים במישור  -החוף ובעמקים  .הדוצ ' ה נחפז להעלות את השיחה לדרגה רמה יותר  .הוא דיבר

גבוהה על קשריו הטובים עם הערבים  .אם ינסו הללו למנוע בכוח את החלוקה  ,יוכל לכפות עליהם
לשמור את הסדר  ,שכן יש בכוחו להפעיל עליהם השפעה חזקה  .הנה כי

כן ,

מוסוליני רמז

לפגישותיו עם חברי המשלחת הפלסטינית  -הסורית  .הוא לא הרחיק לכת לטעון כי הושגה הסכמה
מלאה ביניהם על דבר חלוקה  .אף  -על  -פי  -כן פרסם ' איל פופולו ד ' איטליה '  ,בטאון המפלגה
הפאשיסטית האיטלקית  ,בעצם אותו היום  -וככל הנראה שלא במקרה  -מאמר תמיכה ברעיון
החלוקה  .שופרו של מוסוליני טען כי במקום אותו מושג מעורפל וחסר תוכן משפטי של ממש  ' ,בית

לאומי '  ,יש לכונן מדינת  -יהודים  .אולם אין צורך שזו תשתרע על כל שטחה של

ארץ  -ישראל ,

ובעצם רצוי שלא תעשה כך  .חלוקה היא הדרך היחידה להשגת הסכמה ערבית למפעל הציוני  .מה
גם שממילא אי  -אפשר לקלוט את כל יהודי העולם בארץ  -ישראל  .יהודים שיחיו מחוץ לגבולות

מדינת  -היהודים יוכלו  ,אם ירצו  ,להיות

אזרחיה " .

אולם מה היה תוכנה של הפגישה השלישית  ,באביב

, 1933

שווייצמן נמנע מהזכירה ; הידיעות עליה

מעטות עוד יותר  ,ורוכן מכלי שלישי  .וייצמן לא דיווח על תוכנה לשגריר בריטניה ברומא  ,שנתבקש
לסייע לו לארגן את הפגישה  .זו היתה סטייה רצינית ממנהגיו  .רק בנובמבר

את הדעת בתוך מידע שמסר האיטלקי ( יטו קט
הלאומים  ,לעמיתו

ויליאם

טיני ,

1933

נמסר הסבר מניח

ראש מדור המנדטים במזכירות חבר -

~
הבריטית לאותו
סטון ? '  ,מן המשלחת

מוסד  .לפי דבריו של הדיפלומאט

האיטלקי  ,אמר לו וייצמן כי לדעתו אין פתרון לשאלת ארץ  -ישראל זולת חלוקה  .וייצמן מסר לו
פרטים על שיחתו החשאית עם מוסוליגי באביב

. 1933

לפי קטקטיגי שוחחו השניים על דבר חלוקה

;

מוסוליני התייחס בחיוב להצעה ואף הבטיח את עזרתו  .גם קטסטיגי הביע את הסכמתו  .אולם הוא
הפנה את תשומת  -לבו של המנהיג הציוני לקשיים הכרוכים בפתרון כזה  ,בכלל זה שאלת המקומות -
הקדושים והבטחת האינטרסים של בריטניה .
תיאורים מעניינים

אלה  ,שנמנעו

מקורא הזכרונות  ,פותחים שדה  -ראייה חדש על הדיפלומאטיה של

החלוקה  .לא מן הנמנע כי יעקובסון דיווח בחגיגיות להנהלת הסוכנות על מסעו ללבאנט  ,באביב
קארפי  ' ,פעילותו הציונית של וייצמן באיטליה '  ,הציונות  ,ב

52

ד'

53

שם .
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( תשל " א ) ,

עמ ' . 192 - 169

מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה

, 1933

לא דווקא משום שהצליח בשיחותיו עם המנהיגים

הערבים  ,אלא משום שידע

כי בעצם

איתם

ימים עומד וייצמן לדון עם מוסוליגי על רעיון החלוקה  .יעקובסון היה  ,ככל הנראה  ,האישיות
הציונית הראשונה שהעמידה את האיטלקים על רצינותה של

תכניתו  ,ב , 1932 -

לאחר שהללו

סברו ,

בדין  ,כי אין ממש ברעיון בעקבות השמועות סביב הצעות עבאס חלמי .

שמו של וייצמן נכרך אפוא בהקשר לרעיון החלוקה בשנות השלושים המוקדמות על  -ידי מקורות
איטלקיים דווקא  .עובדה זו עשויה בלי  -ספק לעורר פליאה  ,וקושיות אחדות בצדה  .כלום אין
הדיווחים האיטלקיים מעידים כי וייצמן דן על קאנטוניזאציה או הפרדה טריטוריאלית
ונמנע מהתייחס בבירור לתכנית  -החלוקה של חברו

שאלות כה חשובות עם האיטלקים דווקא

?

?

כלום אפשר הדבר שווייצמן הפרו  -בריטי יברר

מדוע אין עדויות ישירות על עמדתו של וייצמן מאותה

תקופה  ,ממכתביו ומיומניו  ,או מדברי תומכים או יריבים
קטקטיגי מנובמבר

, 1933

כלשהי ,

יתר על כן  ,רק מקור אחד  ,עדותו של

?

מלמד על תוכן השיחה באפריל  . 1933מיניסטרים ודיפלומאטים

איטלקיים אחרים לא ידעו זאת  ,ומשיחות עמם עולה כאילו מוסוליני ' נדלק ' לרעיון רק בסתיו אותה
שנה  ,חודשים רבים לאחר פגישתו עם וייצמן  .זאת ועוד

בפגישה שהתקיימה בפברואר

:

דומה שמוסוליני היה הדובר העיקרי

ואילו וייצמן שמר על איפוק ורק הגיב כנדרש  .אין זאת אלא

, 1934

שהיוזמה הדיפלומאטית לבירור עניין החלוקה באותן שנים יצאה מרומא  .המנהיגות
ואפילו

יעקובסון ,

נקטו עמדה פאסיבית .

4

הציונית ,

'

אולם הערות אלה  ,על אף כובד משקלן  ,אין בהן כדי לערער את ההערכה כי וייצמן החל פועל למען
רעיונותיו של יעקובסון שנים אחדות בטרם ביטא ברבים את עמדתו החיובית כלפי תכנית  -החלוקה .
לאמיתו של דבר  ,אין כלל סתירה בין ההדגשה כי נזהר לדבר רק על קאנטוניזאציה ועל הפרדה
טריטוריאלית לבין ההערכה כי אימץ את מחשבותיו של יעקובסון  .ראוי לציין כי בדצמבר

, 1933

כשנתברר לווייצמן שלא יוכל לצאת לרומא עקב התחייבות דחופה לבקר באמריקה  ,הוא הציע

למשרד  -החוץ האיטלקי כי יעקובסון יבוא במקומו וייפגש עם הדוצ ' ה  .אולם האיטלקים לא

ולבסוף נדחתה הפגישה לפברואר

. 1934

נאותו ,

בביקור זה פעל וייצמן כנשיא לכל דבר  ,אף  -על  -פי

שבאותה עת לא מילא שום תפקיד ציוני רשמי  ,למעט טיפולו בענייניהם של יהודי גרמניה  .ואילו
יעקובסון  ,אף שהיה לכאורה בכיר ממנו  ,כחבר ההנהלה  ,נהג כמלווהו וכנאמנו של ראש מדינה .
בפגישה זו  ,ובאחרות  ,לא רצה וייצמן להתחייב לתכנית חד  -משמעית קודם שבחן את תגובות
הצדדים הנוגעים לדבר  .עמדתו הסקפטית בשאלות מדיניות וזהירותו הרבה הן שעוררו את הרושם
כאילו שיחותיו לא נסבו על אותן שאלות שנדונו בתזכיריו של יעקובסון  .אולם רושם זה אינו נכון .
ככל הנראה העריך כי לא בנקל אפשר לבצע חלוקה מדינית  .בכך חלק על יעקובסון  .וייצמן סבר כי
הפרדה עשויה לשמש צעד ראשון לחלוקה של ממש  .כך הבין את מחשבותיו קטסטיני בשיחותיו
עם דיפלומאטים בריטים .

קטסטיני  ,שב 1932 -

הסכים עם יעקובסון  ,אמר בסוף

להשקפותיו של וייצמן  ,כי אינו סבור שהצעת ההפרדה יש בה פתרון משביע רצון
למעשה  ,ובסופו של

54

כהן

( לעיל  ,הערה , ) 1

דבר ,

לחלוקה לשתי מדינות ' .

55

, 1933

ברומזו

' מאחר שזה יביא ,

מסתבר אפוא כי מוסוליני ועוזריו נטו

בייחוד עמ '  . 357 - 348לדעתו  ,המידע שמסר קטסטיני לא היה אלא צעד ' טאקטי '  ,פעולת -

גישוש לבדיקת עמדתם של הבריטים .
55

מזכר מפגישת

שגריר בריטניה ברומא סר אריך דרמונד עם

קטקטיני  ) ( 371 / 17876 , 24 . 12 . 1933 ,ק
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שמואל דותן

לקאנטוניזאציה ולא לחלוקה מדינית המבטיחה ריבונות מלאה ומקשה על הזוממים להתערב
בענייניהן של המדינות שיקומו או תמנע מהם לטעון למעמד של בורר במדינה פדראטיבית
בעייתית  .עם זאת  ,בפגישתו הרביעית והאחרונה עם מוסוליגי  ,דיבר וייצמן על האפשרות לקבוע
סטאטוס מיוחד לירושלים  .וייצמן ציין כי בעיר  -הקודש יש רוב יהודי מזה עשרות שנים  .אולם אם

נבצר שעיר זו תהיה בירתם של היהודים  ,הרי גם ' לא תוכל בשום אופן להיות בירה ערבית  ,שכן קיים
גם העולם הנוצרי '  .הערה זו עלתה בקנה  -אחד עם מחשבותיו של יעקובסון על מעמדה המיוחד

הצפוי של ירושלים  ,בירת הקונפדראציה לעתיד  .תשובה זו היתה לטעמו של מוסוליגי  .ירושלים
שלא תיכלל במדינת  -יהודים ולא במדינה ערבית או שתתפוס סטאטוס

' נוצרית ' ,

להיות מטרה נוחה לתביעותיהם של האיטלקים

,

מיוחד  ,עשויה

אפשר במסווה של סיוע לוואתיקן .

חשוב לציין כי וייצמן ידע מלכתחילה כי בירור העניין עם מוסוליגי לא יתפרש בלונדון כצעד אנטי -
בריטי  .בראש  -וראשונה  ,וייצמן לא היה נשיא ההסתדרות הציונית ועל כן חופשי היה לפעול בלי

לסבך את המוסד שעמד בעבר בראשו ושעתיד במהרה להנהיגו  .יתר על כן  ,כלום לא ידע  ,לפחות
מסתיו

1933

ואילך  ,כי האיטלקים מוסרים לבריטים על מגעיהם עם המנהיגים הציונים

דיווח להם בהרחבה על פגישתו עם מוסוליני

ב . 1934 -

;

משום כך

הדיווחים על השיחות מעידים כי שררה בהן

אווירה פרו  -בריטית  .קט ? טיגי אמר לווייצמן שיש לשמור על זכויותיה של בריטניה  .וייצמן לא
הסתיר את קשריו לארץ זו  .שליטה של איטליה ייחל להקמת ' ציר ' עם לונדון ופארים  .לא רק
מוסוליגי ביקש להצטייר בעיני חברו לשיחה כמי שיוכל להועיל

:

שתדלנות בגרמניה נגד רדיפת

יהודים ומאמץ לשכנוע הערבים שלא להתנגד לחלוקה  .שני שירותיו אלה היו כה נכבדים בעיני
וייצמן עד שהיה נכון לסטות מעט למענם מן האוריינטאציה על בריטניה  .מוסוליני לא רצה לעשות
שירותים אלה ללא

לתעשייה האיטלקית

תמורה ,
;

ווייצמן נאות לשלמה  .הוא סבר כי מדענים יהודים יוכלו לסייע

הוא קיווה כי יוכל לקרב את איטליה לבריטניה .

האגרות  ,המברקים והדינים  -וחשבונות שרשמו דיפלומאטים ופקידים בריטים בכירים בשנים
, 1934 - 1933

חוזרים כאחד על ההערכה כי וייצמן היה אבי היוזמה לבירור עניין החלוקה  .אין יסוד

להערכה כי המהלך יצא ממוסוליגי לבדו וכי האיטלקים ביקשו להפיס דעתם של הבריטים מתוך

שרמזו להם כאילו נוהגים הם עמדה סבילה וכי היוזמה יצאה מווייצמן  .במקרה כזה  ,אילו רצו
להסתיר את דבר המגעים ותוכנם אין להבין מדוע נחפזו לדווחה לדיפלומאטים הבריטים באורח

מדויק למדי  .למעשה  ,היוזמה באה בראש  -וראשונה מווייצמן ; מוסוליני סבר שהיא עשויה להועיל
לעניינו  .אפשר שמשום כך לא נעו אמות  -הסיפים במשרדיהם

;

הם ראו בפרשה עניין תפל  .הביון

הבריטי אף ציפה כי איטליה אכן תשעה לרעיונותיו של וייצמן  .במקרה

כזה ,

אין מניעה כי

הסתבכותה בהרפתקה ציונית אך תגרום לה להפסיד את מניותיה  ,שערכן עלה לאחרונה  ,בעיני
הערבים .

6

'

פקידי משרד  -החוץ היו פחות מתוחכמים  ,ואולי יותר מציאותיים  .הם סברו כי ההצעות

אינן מעשיות לחלוטין כל עוד בריטניה אינה מוכנה לסייע להגשמתן  .רק פקיד אחד כתב במרירות
כי ' מתקבל הרושם המצער שמר קטסטיגי נתן עידוד כלשהו לד " ר וייצמן בנוגע לתכנית של

חלוקה '  .הפקיד  ,אלכסנדר נוקס 5 -לם  ,מקץ
ומצדד בחלוקה  ,כתב בנובמבר
56
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מזכר , CID

אפריל

1933

15

שנה צירה הראשון של בריטניה במדינת ישראל

כי תכנית  -חלוקה עלולה להיות ' צעד ראשון ' לקראת מסירת

 ) ( 371 / 17878 , 1934ק

מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה

הארץ

כולה  ,או כמעט כולה ,

לידי היהודים  .לערבים תיוותר ' רק  ,או כמעט רק ' עבר  -הירדן .

לנ

הגורם שהתנגד להרפתקה היה דווקא הסגל הבכיר של משרד  -החוץ האיטלקי ורוב הדיפלומאטים

שלו  ,שלא היססו לחלוק על דעתו של מוסוליני שבתקופה זו כיהן גם כשר  -חוץ  .כבר
1933

ב 12 -

בדצמבר

עיבדה המחלקה הפוליטית של המשרד מזכר ארוך ומנומק נגד רעיון זה  ,הן מבחינת סיכויי

הגשמתו והן מבחינת כדאיותו לאינטרסים האיטלקיים  .לא נראה למעצבי המדיניות האיטלקית
שבריטניה תוותר על ארץ  -ישראל החיונית לה כצומת  -דרכים יבשתית  ,ימית ואווירית לאזורי

אימפריה שונים  ,ובעיקר על רקע אי  -הוודאות ביחסי אנגליה  -מצרים בעתיד  .הפקידים האיטלקים
סכרו כי גם במקרה של סיום המנדט ומתן מידה מסוימת של עצמאות לארץ  -ישראל  ,תישאר
בריטניה למעשה שליטה באיזור כשם שנשארה שלטת בעיראק גם לאחר סיום המנדט שם  .מדינת -
חלוקה יהודית קטנה  ,מוגבלת בשטח ומוקפת ערבים  ,תתקשה להתקיים בכוחות עצמה  .מדינה כזו

תישען בלי  -ספק על בריטניה ולא תוכל לשמש בסיס להשפעה איטלקית  .יתר על כן  ,מדינה זו

עלולה להתחרות באיטליה על שוקי המזרח ואגן הים  -התיכון

:

אם כבר היום הקימו היסודות הציוניים בפלשתינה  -ביזמה האפיינית לגזע זה  -תעשיות
חדשות ופיתחו סחר  . . .לא יהיה זה נחפז להניח שמדינה יהודית בעלת ארגון מערבי . . .

מגובשת מבחינה פוליטית ומוגנת על  -ידי בריטניה בקשרי החוץ שלה  ,תהווה גורם מתחרה

מבחינה פוליטית וכלכלית לארצות הים  -התיכון ומכשול מפני התפתחות השפעתה
הפוליטית והתרבותית של איטליה בצפון  -אפריקה

ובלבאנט ' .

הכלכלית ,

נ

הפקידים הפאשיסטים דומה שלקו מעט בהערכת  -יתר של כוחם ומרצם של

היהודים ,

גישה

אופיינית למדי לאנטישמים  .הם זלזלו בהשקפותיו של יעקובסון על דבר קונפדראציה מוצקה
מבחינה כלכלית  ,ויותר מזה התייראו מפניה  .מומחי משרד  -החוץ ירמזו במהרה למנהיגם כי אף -
על  -פי שנוצרה איזו הבנה עם המשלחת הסורית  -הפלסטינית בעניין הקאנטוניזאציה  ,הנה זו לא
האריכה ימים כשנתברר שהערבים רואים בהצעה אמצעי להחליש את היישוב .
זמן  -מה לא שעה מוסוליני להערות אלה ואחרות  .מדיניותו בעלת הקווים המקבילים נזקקה ליהודים
ולציונות  .הוא נסוג מקשריו עם ההסתדרות הציונית ומגורמים יהודיים רק

מ 1935 -

ואילך  ,לאחר

שמלחמת חבש שינתה את המציאות המדינית ששררה באירופה ובחבר  -הלאומים  .איטליה החלה
מתרחקת לאטה מבריטניה ומתקרבת יותר ויותר לזרועותיו של היטלר  .אולם לעת עתה יצא וייצמן

מעודד  .עשרה ימים לאחר פגישתו הרביעית עם מוסוליגי  ,הוא בא לארץ  -ישראל לטקס חנוכת מכון

מדעי ברחובות  ,שלימים ייקרא על שמו  .הוא אמר לקבוצת אישים שנועדו עמו כי הוא מאמין
שקרוב היום בו יקום דור שיכריז על מדינת  -היהודים  .וייצמן הסביר כי אין לטעות בהבנת מדיניותו

כאילו אינו חפץ במדינה  .אדרבה  .חלוק הוא על ' אחרים ' בעניינים טאקטיים אך לא

ה ' מתונה '

בהערכת המטרה המדינית

וחשיבותה ' " .

ככל הנראה  ,ברחובות נועד וייצמן לפגישה עם הסופר משה

סמילנסקי  ,איש המושבה וממנהיגי האיכרים  .סמילנסקי  ,תלמידו של אחד  -העם  ,היה מעריצו של

57
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על  -פי
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ג"ו

:

כהן

ן  :קארפי ( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ ' . 182
~לעיל  ,הערה
(

 , ) 1עמ ' . 374

. 21 . 3 . 1934
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וייצמן  .שנתיים קודם  -לכן פרסם מאמר בגנות הדיבורים על פתרון טריטוריאלי  -אוטונומי .

ב 1934 -

לא חזר בו עדיין מהשקפתו זו  .אולם הוא סיפר לקוראיו כי מנהיג ציוני ותיק ומפורסם  ' ,מאוייבי
הרביזיוניסטים '  ,סח לו כי הוא מייחל למדינת  -יהודים קטנה שתקום  ,ולו גם ' כזית ' .

0

'

מסתבר אפוא

שהשיחה עם מוסוליני גרמה לווייצמן שיחרוג מזהירותו הידועה  .אפשר גם שביקש לעשות שימוש

בסופר שעיתון יישובי חשוב מצוי ברשותו  ,כדי שפרסומיו יהיו מעין כדור  -ניסיון .
ל ? 1936 -

כלום נמנע וייצמן לגלות עמדתו לאשורה בשנים שקדמו

עת היה שקוע בהכנת פגישתו עם שליטה של איטליה  ,הוא כתב

ומתן כמו
הירדן ,

ב , 1917 -

:

במכתב לרעייתו  ,מדצמבר
' אילו

, 1933

הייתי מנהל עכשיו משא -

הייתי דורש במפגיע הפרשת טריטוריה נבדלת ליהודים בארץ  -ישראל ובעבר -

אפילו בתור

רזרבה '  .י '

דברים אלה מגלים עד כמה היה וייצמן קרוב להשקפותיו של

יעקובסון  ,שכרך ויתור יהודי על חבלים ארץ  -ישראליים מיושבים בצפיפות על  -ידי ערבים בקבלת
טריטוריה בעבר  -הירדן .

אולם בדרך  -כלל נמנע וייצמן להביע דעתו בבירור  ,ולו גם במכתבים אישיים שלא נועדו לפרסום .
הוא השמיע את דעותיו באוזני אישים אחדים  .הללו נמנעו בדרך  -כלל לתת פרסום לדברים  .רק
ב , 1937 -

סדר  -היום ,

כשעלתה שאלת החלוקה על

טען ד " ר בנימין

ז ' בוטינסקי  ,כי כאשר ניסה יעקובסון לרכוש את לבו של מנהיגו
וייצמן תומך בתכניתו  .אבניאל העיד כי

יעקובסון שווייצמן תומך בתכניתו ב ' לב

ב 1934 -

ונפש '

2.

'

ב , 1933 -

אבניאל ,

ממקורביו של

הוא אמר לו במפורש כי

סח עיתונאי ציוני לז ' בוטינסקי שנודע לי מפי

שנתיים ימים קודם  -לכן כתבה סופרת בריטית פרו -

ערבית  ,גברת סטואךט אךסקין  ,כי למדה מידידה הערבי  ,בעל ההצעה הקאנטונאלית ( ראה הערה
) 12

כי וייצמן תומך בחלוקה מזה שנים אחדות  .מידע זה  ,עם היותו מקור מכלי שלישי  ,נראה מהימן

על רקע עדויות נוספות  ,קודמות בזמן .
מאז

1930

לכל המאוחר היה לווייצמן קשר הדוק למוזי עם בן  -אב " י  ,לעתים באמצעות שליחו

הפאריסאי של ' דואר היום '  ,עובדיה קמחי  ,חברו של בן  -אב " י מנוער  .קמחי סייע לכן  -אב " י להפיץ את
השקפותיו בצרפת  .השניים נפגשו עם וייצמן  ,שלחו לו מכתבים בנושא הקאנטונאלי ואף ניסו
להפגישו עם עבאס חלמי ועם ריאד א  -צלח  ,שנדמו בעיניהם נוטים לרעיונותיהם  .בן  -אב " י  ,המעיד
בזכרונותיו כי וייצמן הביע באוזניו את אהדתו

להצעותיו ,

לא שש

להיפגש עם יעקובסון משום

שהלה נמנע להזכירו כמקור השראה לתכניתו  .אולם יעקובסון נפגש עם עובדיה קמחי  ,בעידודו של

וייצמן ' .

6

ב 1932 -

החלו חבריו הקרובים ודבריו של וייצמן לרמוז על אהדתם לרעיונות

ההפרדה ,

ואין להוציא מכלל חשבון כי שימשו לווייצמן פה  .ההיסטוריון לואיס ניימיר כתב כי אמנם אינו שש

להקטנה נוספת של ממדי הבית הלאומי  ,כלומר להמשך המגמה שהחלה עשר שנים קודם  -לכן עם
הוצאת עבר  -הירדן מתחום היישוב  .אך לנוכח הנטייה ל ' רעתנו ' ועקב אי  -הוודאות לעתיד אין לזנוח
כל דרך שתאפשר את קידומו של היישוב .

60

בוסתנאי  ,א ,

. 18 . 4 . 1934

.
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אבניאל ( לעיל  ,הערה
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ההתכתבות בג " ו

. 9 . 12 1933
 , ) 50עמ ' . 9
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באביב

1932

פרסם משה קליינמן  ,סופרו ועורכו של

ללא ציון היום והחודש .

.

 : 7 9 . 1931עם שחר עצמאותנו

( לעיל  ,הערה

 , ) 15עמ '

מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה

' העולם '  ,בטאון ההסתדרות הציונית  ,מאמר בשם ' מה מליל

?'

בו סקר בלשון חריפה במיוחד את

מצבם של העם היהודי ושל התנועה הציונית  .קליינמן טען כי מחצית מיהודי העולם נתונים

בסכנה ,

משוללי בסיס לקיומם בהווה וחסרי סיכוי לעתיד  .הוא נחרד מתוצאותיו של נחשול האנטישמיות
שפשה באירופה  ,גם הזהיר מפני חומרת תוצאותיה של אווירת קדרות היורדת על המוני היהודים .

מדיניותה האנטי  -ציונית של בריטניה  -כך ציין אחד מידידיו הקרובים של

וייצמן  ,שטען כמותו

בעבר כי איגרת מקדונלד ביטלה את ' הספר הלבן '  -עלולה לעורר רושם בקרב היהודים שאין
הציונות מציעה פתרון של ממש למצוקתם  .הערכה כזו עלולה לדחוף יהודים לנסות פתרונות
' קלים '  ,כהתבוללות או כנהירה לקומוניזם  ,שאינן אלא עריקה מן ההתמודדות הקשה על עתידו של
העם היהודי .

קליינמן סבר כי הנהלת הסוכנות חייבת ליזום הצעת פתרון לשאלת ארץ  -ישראל  .ההצעות

 .הקאנטונאליות ' שהועלו לאחרונה ' משוללות אמנם ערך מדיני  -מעשי  ,אך יש בהם כדי לכוון את
הציונות אל דרך  -המלך  .חייבת הנהלת הסוכנות לשכנע את בריטניה כי החלופה למנדט המתרוקן
מתוכנו אינה מדינה ערבית אלא שתי מדינות נפרדות  ,ערבית ויהודית  .מדינת  -יהודים קטנה  ,אך

מפותחת מבחינה תרבותית  ,תוכל להתקיים בזכות ערבויות בין  -לאומיות  .גם מדינה בגודלן של
לוקסמבורג או מונאקו נותנת ' עמדה ובסיס לאומה  ,מושיבתה בין הלאומים  ,ומציאות מיליונים
מכני אומה זו בכל ארצות תבל מוסיפה למדינה זו אומץ וערך לעומת מדינות שוות לה בגודל ' .

כללו של דבר  ,מדינת  -החלוקה

תסייע  ,בעצם

קליינמן רמז לניסוחיו של בן  -אב " י כשכתב

:

65

קיומה  ,ליהודי הגולה  ,אך גם תסתייע על  -ידם .

' יהודה עצמאית  ,אך במידה גיאוגרפית יותר משעלה

במחשבה תחילה  ,קנטון  ,אבל עצמאי במידה רבה משעלה במחשבה לפני מחברי

התכניות '  .אולם

זיקתו הרעיונית קשורה היתה למורו אחד  -העם  ,שאת השקפתו בדבר הצורך לכונן ' מרכז רוחני '
ניסה לתרגם

,

באורח וולגרי  ,למלי  ,בדרך מדינית .

החתירה לחלוקה שתהיה במהרה תו  -האופי הבולט של המדיניות הציונית

ב 15 -

השנים

הבאות  ,עד

תום המנדט והקמתה של מדינת  -חלוקה יהודית  -אף אם ניסו להצניעה  -היתה פועל  -יוצא של
אכזבה מן הפרספקטיבה של הגשמת הציונות בדרכים סדורות תחת שלטון מנדטורי  .רעיונות סרק
ותכניות של ממש  ,נסיונות דיפלומאטיים והדלפות  -כל אלה שימשו בערבוביה עד אמצע

, 1934

עת נתברר לווייצמן כי בריטניה אינה נוטה לרעיון וכי איטליה נסוגה ממנה  .בקיץ אותה שנה נפטר
יעקובסון

במפתיע ' .

וייצמן נותר לבדו  ,ממתין להזדמנות שתינתן לו רק לאחר שפרצו מהומות

6

חדשות בארץ  -ישראל

ב 936 -נ .

הלך  -רוח ומציאות

באפריל  1934ביקש דוד כן  -גוריון  ,שזה מקרוב הצטרף להנהלת הסוכנות  ,להשיג הסכם יהודי  -ערבי

לפתרון שאלת ארץ  -ישראל  .שלושים שנה לאחר  -מכן ביקש לקבוע אגדה כי ? ? ד צעד חשוב

65

מ'

קליינמן  ' ,מה מליל

?'

תקופתנו  ,א ( ניסן

תרצ " ב )  ,עמ '

 . 14 - 3דברים דומים יביע קליינמן

ב  , 1937 -ראה :

ש ' דותן ,

פולמוס החלוקה בתקופת המנדט  ,ירושלים תש " ם  ,עמ ' . 260
66

קליינמן שהספידו בדברים חמים ציין כי לימים  ' ,כאשר ייפתחו גנזי ההסתדרות הציונית '  ,עתידים הכל ללמוד על
תכניותיו המדיניות

;

העולם  ,לה ( . ) 30 . 8 . 1934

133
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להשגת הבנה עם מנהיגים ערבים  ,ובעיקר עם מוסא אל  -עלמי  .לפי דבריו  ,הציע לאל  -עלמי תכנית
לפתרון שאלת ארץ  -ישראל המיוסדת על הבחנה בין פתרון זמני לתקופת  -מעבר לבין הסדר סופי .

בתקופת  -המעבר יונהג פאריטי במוסדות  -השלטון  ,לא דווקא במועצה מחוקקת שהבריטים
מבקשים להשאירה נטולת סמכויות  .בתקופה זו יעשו היהודים מאמצים לקידומה של האוכלוסייה
הערבית ותונהג אוטונומיה מקומית בערים ובכפרים  .עם תום תקופת  -המעבר תקום בארץ מדינת -

יהודים אשר תהיה חלק מפדראציה ערבית  .כך יוגן הרוב הערבי לצמיתות  .אל  -עלמי ראה בעין יפה
את ההצעות  ,אולם נטה להגביל את העלייה היהודית בתקופת  -המעבר עד אשר תתקדם האוכלוסייה

הערבית ותחלץ מנחשלותה  .אל  -עלמי נקט עמדה פרו  -ונסיינית ואנטי  -האשמיח מובהקת .

בעיניו ,

המופתי מתון וניתן להתרצות  .עבדאללה אינו מקובל על הערכים ומעמד משפחתו נחלש לאחר מות
אחיו פיצל  .לדעתו  ,אי  -אפשר לדבר על איחוד ערבי כולל בעתיד הנראה לעין  .הערבים עצמם
חושבים על שלוש יחידות מדיניות

:

ערב  ,עיראק ועבר  -הירדן  ,סוריה ופלסטין .

אל  -עלמי טען כי אינו מוסמך לדבר בשם הערבים  .ואכן  ,בן  -גוריון ציין כי בחר בו משום שלא היה
אישיות פוליטית מובהקת  .אל  -עלמי הצטייר בעיניו כמשכיל ערבי  ,פאטריוט ועם זאת מתון ועובד -

מדינה מסור .
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וכיצד תיאר אל  -עלמי את שותפו לשיחה

?

שנים רבות גזר על עצמו שתיקה  .אולם

זכרונותיו של המנהיג הציוני חייבוהו להגיב  .אל  -עלמי הגיב
המפורט

באיפוק  ,מתעלם למעשה מסיפורו

והארוך של בן  -גוריון  .הוא לא נטה לתמוך בהקמת מדינת  -יהודים ולא הסכים עם פאריטי

במוסדות שלטוניים משותפים  .אל  -עלמי לא החזיר מידה כנגד מידה  .הוא התקשה לגרוס כי בן -

גוריון הוא מנהיג מתון  .י6
כלום הלך אל  -עלמי בדרכם של כותבי זכרונות וחוקרים ערבים הנוטים רובם ככולם לטשטש
מגעים שהתקיימו בדורות האחרונים בין ערבים ליהודים
זכרונותיו חי במדינה ערבית  -האשמית

?

?

האם עשה כן משום שלעת פרסום

ואולי כבר לעת הפגישות התייחס אליהן בשוויון  -נפש ולא

גרס שום התלהבות כמו בן  -גוריון חסר הניסיון הדיפלומאטי

?

בן  -גוריון עצמו רמז פעמים הרבה כי הוא היה הדובר העיקרי בשיחות וכי אל  -עלמי לא יזם למעשה
שום רעיון בעל משקל  .הוא העיד כי בן  -שיחו הציע כי בן  -גוריון ייפגש עם אל  -ג ' אברי

וארסלאן ,

מנהיגי המשלחת הסורית  -הפלסטינית ליד חבר  -הלאומים  .הפגישה עמם התקיימה
בספטמבר
אחד מהם ,

, 1934

אולם לא עברה את השלב של גישושים סתמיים  .שני הלאומנים

אל  -ג ' אברי ,

כבר נפגש עם

בן  -גוריון בביתו של חתנו

אל  -עלמי ,

בז ' נבה ,

הערבים  ,אשר

לא שעו לדברי

ההתפארות הציונית כי היהודים עשויים לסייע לתקומתה של פדראציה ערבית  .הללו מתייראים היו
מפני הסכם שיתיר ליהודים לעלות לארץ ללא הגבלה בהנחה שהרוב בפדראציה שאפשר שכלל לא

תקום יהיה ערבי תמיד  .אף  -על  -פי שהוסכם על שני הצדדים כי דבר השיחה יישמר
פרסמו

בסוד  ,הנה

אל  -ג ' אברי וארסלאן תכנה בעיתונים ולאחר  -מכן ניתקו קשריהם עם בן  -גוריון  .הצלחתו של

האחרון בפגישתו עם ריאד אל  -צלח לא היתה רבה יותר .

דבר אחד חשוב לא סיפר בן  -גוריון לקוראיו  .הארבעה עמם נועד לפגישות

67

ד ' בן  -גוריון  ,פגישות עם מנהיגים ערביים  ,תל  -אביב תשכ " ז ,

עמ ' , 21 - 19
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3 My Country ~- The Story ofן )3 . Furlonge ,

היו קשורים

וייצמן , 5 . 8 . 1934 ,

מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה

כולם בצורה זו או  -אחרת לרעיונות הקאנטוניזאציה  .אל  -עלמי חיבר הצעה קאנטונאלית  ,חותנו אל -

ג ' אברי וחברו ארסלאן נשאו  -ונתנו עליה עם מוסוליני  ,אל  -צלח שמע עליה

מבן  -אב " י ומיעקובסון ,

בנפרד  .בן  -אב " י מעיד בזכרונותיו כי המדינאי הלבנוני נטה לקבלה  .זאת ועוד  :בן  -גוריון לא סיפר
מה היתה עמדתו  -הוא כלפי הצעות אלה .

ההתעוררות הערבית האנטי  -ציונית היתה הגורם הבולם במדיניותו האקטיביסטית של מנהיג
הפועלים  .היטב ידע כי התעוררותם הלאומית של הערבים קשייה כפולים  :פוליטיים וחינוכיים  .לא
בנקל אפשר יהיה לשכנע את מפלגת  -הלייבור השלטת ואת מפלגות  -הפועלים האוהדות במערב
לשלול תנועה לאומית לגיטימית  .לא בנקל אפשר יהיה לחנך את חברי המפלגה הצעירים ואת

הציונות הסוציאליסטית על צדקת דרכם  ,אם יתברר שלאומיות כזו אכן קיימת  .כלום היו המאורעות
מעשה  -ידיה של תנועה לאומית או מעשה  -ידיהם של פורעים  -מרד או פוגרום
שבועות אחדים לאחר מאורעות

יוצאי

' אחדות  -העבודה ' ,

1929

?

זימן בן  -גוריון את חברי מפא " י לעתיד לבוא  ,בעיקר מקרב

שנחשבו יודעי  -דבר בבעיה הערבית  .העיתונאי מיכאל אסף טען שאין

להתעלם מן העובדה שיש תנועה ערבית לאומית המונית  .שפיכות  -הדמים אך חיזקה את הקשר בין
חלקי העם הערבי בארץ  .אסף ביקש לבטל את ההבחנה המקובלת על חבריו בין מעמדות בחברה
הערבית ,

הבחנה שנועדה לסלול דרכים אל לבות ההמונים הערבים שאינם מתנגדים לכאורה

לציונות כמנהיגיהם  .לדעתו  ' ,ברגעים מכריעים מיטשטשת אצל עמים יותר תרבותיים ההכרה

המעמדית  .הפלאח קשור אל האפנדי קשר עמ '  .ישראל שוחט  ,איש העלייה השנייה וממייסדי
ה ' שומר '  ,טען כי בארץ אין שום תנועה ערבית

לאומית  .הסיבה למאורעות היא בשאיפת השלטון

של החסיינים  ,הנעזרים בסמכויותיהם הדתיות  .משה שרתוק קבע כי

לערבים  ,כמו

לכל קיבוץ

אנושי  ,יש תחושה של כלל  ,של עם ושל גזע  ,ויש להם פחד סתום מכניסת היהודים  ' :הארץ שתהיה

עד זמן מה ערבית בלבד  -חדלה להיות ערבית '  .בן  -גוריון סיכם את הדיון במלים בוטות

:

הוויכוח אם יש תנועה לאומית ערבית או לא הוא ויכוח תפל של מלים  .העיקר בשבילנו
שהתנועה מרכזת המונים  .אין אנו רואים בה תנועת תחיה וערכה המוסרי מפוקפק  .אולם במובן
הפוליטי זוהי תנועה

לאומית " .

ימים מעטים לאחר  -מכן  ,מתחילת נובמבר ובמשך כמה שבועות  ,התנהלו דיונים בשאלות המשטר
הקונסטיטוציוני הרצוי בארץ בישיבות משותפות של מרכזי ' אחדות  -העבודה ' ו ' הפועל
שבמהרה ירכיבו את מפא " י .

70

הצעיר ' ,

מעבר לרצון למצוא דרך להצעיד את היישוב אל מעבר לשדה -

המוקשים שנוצר והלך מאז המאורעות  ,הצטיירה גם שאיפה עזה ליצור מצע מפלגתי שיניח
למפא " י את הסיכוי להיעשות למפלגה הגמונית ביישוב ובציונות  .בשאיפה זו ליצירת

הגמוניה ,

שזירזה גם את הליכי האיחוד  ,היתה מקופלת ההנחה כי ביכולתה של המפלגה להכות שורש בלבבות

ולקיים את האמונה כי תכניתה היא המתאימה למאוויי היישוב ולצרכיו  :יצירת רוב יהודי בארץ
במינימום של חיכוך עם הערבים .

69

המזכירות המשותפת הראשונה של ' אחדות  -העכודה ' ו ' הפועל
אניטה

70

שפירא  ,המאבק הנכזב  ,תל  -אביב

אכ " ב  ,חטיבה

תשל " ז  ,עמ '

הצעיר '  ,בוליטין , 11 , 10 . 10 . 1929 , 1 ,

אב " ב

: 1/1
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שמואל דותן

הדיונים הבשילו תכנית פתרון שהוצגה על  -ידי בן  -גוריון לפני קבוצה מצומצמת של חברים החל
ב9-

בנובמבר

 . 1929יל

היתה זו תכנית פראגמאטית של מנהיג פראגמאטי אשר

ב 1924 -

סירב להגדיר

את התנועה הערבית בארץ כלאומית ולא הסכים עם שלמה קפלנסקי כי יש להכין תכנית

קונסטיטוציונית  .בן  -גוריון קיווה

אז ,

כרבים

ההתעוררות של תודעה לאומית בקרב הערבים .

מחבריו ,
ב 1929 -

כי צמיחת היישוב תקדים את תהליך

היה חרד שמא בפועל כבר מתרחשת תחרות

בין שתי תנועות פוליטיות  .הוא ביקש לבלום את התפתחותה המסוכנת של תחרות כזו על  -ידי תכנית
המיוסדת על ההנחה כי ארץ  -ישראל ' יעודה לעם העברי ולערבים היושבים בתוכה '  .לערבים בני -

הארץ  -לא לבני הארצות השכנות  -יש מלוא הזכויות הן כפרטים והן כקיבוץ לאומי  .אולם אין
להם זכות לריבונות מוחלטת על הארץ  .לעומת זאת  ,ליהודים שבארץ ובעולם כולו יש זכויות
בארץ  -ישראל  ,אמנם לא בלעדיות שהרי אין הארץ ריקה  .ראוי אפוא לקבוע שלושה פרקי  -זמן
לעתיד בהתפתחותה של הארץ ובצמיחת היישוב  .בשלב

הראשון  ' ,תקופת המסד ' ,

שתימשך

כ 10 -

שנים  ,יונח היסוד לשלטון עצמי בעניינים מקומיים  ,עירוניים וכפריים  .כן יונחו יסודות לארגונים
קהילתיים דתיים ולאומיים במישור הארצי  .בתקופה זו תהא שמורה ההכרעה בשאלות קובעות בידי
ממשלת המנדט  .בשלב

שני ,

' תקופת הביצרון '  ,יגיע היישוב כדי מחצית האוכלוסייה שבארץ .

האוטונומיה המוניציפאלית תתרחב על  -פני מחוזות שלימים  .מושלי  -המחוזות יהיו אחראים

במידת  -מה לפני מועצות  -מחוז נבחרות  .בתקופה זו יצומצמו סמכויות החקיקה של הנציב העליון .

אלה יימסרו למועצת  -שלטון שתיבחר על  -ידי שתי החטיבות הלאומיות  .השלב השלישי יתחיל עם
השלמת בניינו של הבית הלאומי  .ארץ  -ישראל  ,שבה יהיה רוב

יהודי  ,תחדל

ותהפוך למדינה פדראלית  ,ברית של קאנטונים  .כל יישוב רצוף של פחות

להיות מנדט בריטי

מ 25 , 000 -

נפש יוכל

להתארגן כקאנטון חופשי  .הקאנטונים יתלכדו יחד במועצת הברית הפדראלית  .המדינה החדשה
תצטרף לחבר העמים הבריטי כדומיניון  .בראשה יעמוד מושל כללי בעל סמכויות שיוגבלו לנושא

הפיקוח על המקומות  -הקדושים בלבד  .לשני העמים תובטח אוטונומיה מלאה בענייני דת
תרבות ושפה  .המוסד הקונסטיטוציוני יהיה בעל שני בתים
( ב)

( :א )

' בית

עמים '

וחינוך ,

בהרכב פאריטטי

;

' בית תושבים '  ,בו ישבו נבחרי הקאנטונים לפי שיעור תושביהם .

מבנה פראמידאלי זה נועד להבטיח שליטה בסיכונים  .משום כך ביקש בן  -גוריון לפקח על מרכיב
הזמן ולא חפץ כלל בסילוקם של הבריטים  .בלי  -ספק הניח כי רוב היסודות לאוטונומיה הנשאפת

בשלב הראשון כבר קיימים בצורה זו או אחרת  .אף  -על  -פי  -כן ביקש תקופת  -זמן ממושכת  ,מעין
תקופת  -מעבר  ,לא כדי לבצר את האוטונומיה דווקא אלא להגדיל את היישוב  .יותר מכל חפץ למנוע
סכנה כי היישוב ייקלע לעמדת חולשה במקרה זה של ביטול המנדט  .על כן קבע סייגים ברורים
למעבר משלב ראשון לשני ומשני לשלישי  .ייחודה של התכנית התבטא בקיומם המקביל של מה
שאפשר לכנות אלמנט צבירת הכוח לצד התבצרות כל חברה לאומית בתחומיה הטריטוריאליים
ובענייניה החברתיים  ,הכלכליים והתרבותיים  .בין שני עניינים אלה היה קשר של תלות  ,גם אם לא
פורש הרבה  ,ובמתכוון  .בלעדי קשר זה אין בסיס להתקדמות נוספת .

71

' הגחות לקביעת משמר ממלכתי בארץ  -ישראל '  ,שם  .בדבר
, 9 . 11 . 1929

הערה
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התאריך  ,ראה

דיון כוועדה הפוליטית של מפא " י ,

שם  . 23 / 36 ,בן  -גוריון אינו מדייק בזכרונותיו כשהוא קובע את התאריך

עמ '  . 28דבריו נדפסו בתוך

:

.

: 23 . 1 1 1929

אנחנו ושכנינו  ,תל  -אביב תרצ " א  ,עמ ' פח  -צו .

בן  -גוריון

( לעיל ,

מהצעת הקאנטונים אל תכנית  -החלוקה

נקודת  -המוצא של בן  -גוריון שונה היתה מזו של בעלי ההצעות הטריטוריאליות  .הללו מייחלים היו
לפתרון לאלתר  .הבית הלאומי יקום לאחר שבידי היהודים יימסרו סמכויות העלייה והקליטה .
לעומת זאת  ,בן  -גוריון סבר כי שליטה על סמכויות אלה אפשרית עוד בתקופת  -המעבר בת שני
השלבים הראשונים

;

משום כך הגיע להנחה המפתיעה  ,שבעתיד שוב לא יחזור עליה  ,כי הבית

הלאומי אפשר להקימו בתוך תקופה נראית לעין  .לאחר  -מכן יבוא ההסדר המדיני המלא  ,כשיעמדו

הערבים על כוונותיו הטובות של היישוב ועל אי  -רצונו להתערב בענייניהם  .עם זאת  ,בן  -גוריון קרוב
היה ברוחו לבן  -אב " י יותר מאשר ליעקובסון  .האחרון רצה לראות פתרון מדיני סופי  ,ואף הציע

גבולות בהתאם  .ואילו בן  -אב " י ובן  -גוריון ביקשו לתת לזמן ' לעשות את

שלו '

7: .

על אף כמה צדדים של דמיון על פני  -השטח אין זו תכנית דו  -לאומית באותו מובן שהיה מקובל על

דעת אותו הדור  .בן  -גוריון הכיר אמנם בזכויות שוות על הארץ לעם היהודי ולערביי ארץ  -ישראל .
גם ביקש לחלק עמם את השלטון  .יתר על כן  ,אגב השקפה לאחור  ,בשנות השישים  ,נדמתה לו
תכנית זו כמעין

דו  -לאומית  .מ

אולם אין תכנית זו דומה לנוסחאות הדו  -לאומיות ששאפו לקרב את שני העמים  .קרובה היא יותר
לגרסה הדו  -לאומית הפוליטית

הקיימת  ,לדעתנו ,

ברבות מן ההצעות לפתרון טריטוריאלי  ,ושאינן

אלא השלמה עם מציאות של קיום קבוצה לאומית נוספת שקשה לחדור לתחומה  .בן  -גוריון לא
העמיד יסוד טריטוריאלי מפורש בתכניתו  .המונח קאנטונים מופיע רק בסיומה  ,בצד תיאור דמותה

של מדינת העתיד  .בן  -גוריון גם לא ציין שהקאנטונים יהיו חד  -לאומיים בבירור  .אולם הימנעות זו
מהבלטת מגמתה הטריטוריאלית של התכנית אינה יכולה לכסות על טיבה  .כל הגיונו של החיבור
מושתת על היסוד הטריטוריאלי במסגרת האוטונומיה המקומית והמחוזית  ,שבנסיבות ששררו

בארץ היתה לאומית בעיקרה  .בן  -גוריון ביקש גם לחלק את ירושלים לשתי רשויות מוניציפאליות
נפרדות  ,לאחר שהתברר כי הנהלת העיריה  ,שבידי הערבים  ,מקפחת את שכונות היהודים .

74

בעצם הימים הללו שלאחר המאורעות עיבד בן  -גוריון תכנית שאפתנית לביצור שני ריכוזים
טריטוריאליים יהודיים

גדולים ,

במישור  -החוף מזה ובעמקים שבגליל המזרחי מזה  .הוא ביקש

להניע את הנהלת הסוכנות ואת הקרן  -הקיימת לישראל לרתום פרצות בין שני הגושים וליצור
רציפות טריטוריאלית בין נקודות היישוב היהודיות  .חיפה תהיה עצם  -הבריח המחברת את שני
האזורים  .בן  -גוריון סבר כי ליהודים אין כוח להיאחז בהר  ,מכל מקום לא בכולו  .לכן התנגד

להשקפתו של מנחם אוסישקין  ,נשיא הקרן  -הקיימת  ,כי יש לחדש את היישוב היהודי בחברון  ,ולו
גם משיקולים ' היסטוריים '  .בן  -גוריון תבע במפגיע כי ההתיישבות תתרכז בראש  -וראשונה באותם

72

בן  -גוריון הסכים עם השקפתי של חברו משה בילינסון שטען כי ' אילו היה מישהו בא כרגע והיה מציע לנו לחלק
את הארץ לקנטונים על יסוד המצב הנוכחי  ,היו גם אלה המחייבים לעתיד את הצורה הזאת מוחים נגדה
משום שאנו עומדים עוד בראשית הפעולה ההתיישבותית  . . .למחלק הזה היינו אומרים

הגבולות בין העני שרכש לו אך מעט ובין העשיר שרכושו רב '  ' :הנימוק

:

כרגע ,

טרם בא הזמן לקביעת

המדיני '  ,דבר 9 . 1 . 1929 ,

( חובר נגד בן -

אב " י ) .
73

בן  -גוריון

( לעיל  ,הערה

 . ) 67לעומת זאת  ,חברו ברל כצנלסון נקט עמדה מסתייגת יותר לגבי אפשרות השיתוף  .הוא

עמד על הצורך שהפאריטט יקום מתוך האוטונומיה המוניציפאלית  ,בלי שהעמים ישותפו בשלטון  ' .שאלת

המשטר המדיני בארץ '  ,אחדות העבודה  ,ינואר  -פברואר . 1931
74

הוא ישוב לעניין זה גם במכתב אל מרכז

מפא " י , 1 . 7 . 1937 ,

אב " כ

, 101 / 37

מדור אנגליה .

137

שמואל דותן

חבלים שבהם אפשר ליצור רוב יהודי מבוסס ומסגרת אוטונומיה שאפשר להגן עליה  .גוש ההר
המרכזי לא הצטייר בעיניו כמתאים לתכניותיו .

75

תכניתו הקונסטיטוציונית של בן  -גוריון לא נעשתה בסיס למדיניות ציונית ולא היה לה שום סיכוי
להתגשם כאותו זמן  .אולם השקפותיו על הצורך למנוע התפזרותו של היישוב על  -פני הארץ

כולה ,

שראשיתן עוד בתקופה הטרום  -מנדטורית ולא היו אופייניות לבן  -גוריון לבדו  ,נעשו נחלת החוגים
קובעי המדיניות הציונית  .השקפות אלה הן שהשפיעו במידה רבה על עיצוב האיסטראטגיה של
ההתיישבות הציונית בשנות השלושים  .נטייה ציונית זו להתרכז באזורים אחדים של הארץ לא
היתה  ,כאמור ,

חדשה .

למעשה ,

נבעה גם משיקולים שלא היו קשורים בערבים דווקא ובכלל זה

בשאלת שיעור האדמות הפנויות או שאפשר לרוכשן בקלות ושאלת רמת היבול שאפשר לקבל

מיחידת  -משק במישור לעומת ההר  .עם זאת  ,עתידה נטייה זו לחזק לימים את לבם של מי שביקשו

פתרון לשאלת ארץ  -ישראל בדרך של חלוקה מדינית .
מאורעות

, 1933

שכוונו לראשונה בתולדות ההתפרצויות הערביות בתקופת המנדט נגד השלטונות

בלבד  ,אותתו אור אדום לבן  -גוריון  .מתיירא היה שמא מתרחש בארץ תהליך מזורז של התעוררות
תנועה ערבית לאומית המעלה תביעות מדיניות .

76

הוא התחזק בהכרתו כי יש להפריד בין ערבים

ליהודים .
באביב

, 1934

בעצם הזמן שפתח במגעים עם אל  -עלמי  ,שב בן  -גוריון והציע את מחשבותיו לפני

חברי מפלגתו .

77

הוא טען כי ' לפי טבע הארץ וטבעם של היהודים ' יתיישבו המוני עולים בחלקים

מסוימים של הארץ  ,אך יפסחו על גוש ההר  ,להוציא ירושלים  .עתיד גדול נשקף לתל  -אביב

ולחיפה ; מיליוני יהודים יחיו בתחומיהן  .רק מעטים שעו לדבריו של מנהיג המפלגה  .ברוך

צוקרמן ,

היה הנוקב שבהם  .טריטוריאליסט

לשעבר ,

בגולה ,

מראשי ה ' איחוד ' של מפא " י ושותפותיה

השקפתו הקודמת הכשירה אותו כנראה להבין את הערכת בן  -גוריון את המימד הטריטוריאלי -
המדיני בהגשמת הציונות  .אולם רוב החברים לא קיבלו את השקפותיו ולא נתנו בידיו ייפוי  -כוח
לנהל משא  -ומתן עם אל  -עלמי  .הללו טענו נגד דו  -משמעות השוררת  ,לדעתם  ,במחשבתו של בן -

גוריון  .להערכתם  ,קאנטוניזאציה אין פירושה אלא הקפאת תהליך צמיחתו של היישוב והפיכת
תהליך דינאמי לדבר סטאטי .

המשא  -ומתן המעורפל של

1934

היה אחד מאותן ' הזדמנויות אבודות ' רבות ביחסי

ערבים  -יהודים ,

שבהן לא היה בעצם כל דבר שאפשר לאבדו  ,זולת האשליות  .משא  -ומתן זה עתיד להתחדש שנתיים

לאחר  -מכן

בנסיבות קשות יותר ועם

זאת מחייבות יותר להשגת הסדר  .רעיון ההפרדה

הטריטוריאלית לא נשכח  .הוא יעמוד במרכז דיונים ומגעים שיתקיימו כשנים הבאות .

75

תזכיר מספטמבר

, 1929

שם  . 1 / 1 ,רישום מקוצר משיחה עם מנחם אוסישקין  :זכרונות ,

76

בן  -גוריון אל הנהלת הסוכנות ,

77

במושב השביעי של מועצת מפא " י
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עמ '
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