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אברהם אלברט ענתבי

( ) 1919 - 1869

היה מחשובי העסקנים בישוב היהודי בארץ -

יל  -אל בשני העשורים האחרונים לשלטון העות ' מאני בה  ,אולם פועלו עוד לא זכה
לנ

קר ולתיאור נאותים  .מאמר זה  ,שהוא פרי ראשון למחקר מקיף יותר על דמותו ,

עוסק בכמה פרקים עיקריים בפועלו בארץ  -ישראל וקווים בהשקפותיו בשנות

. 1914 - 1897

עיקר כוחו של ענתבי נבע מהיותו נציגן של חברת יק " א

Jewish

 ( Colonization Assocjtionבירושלים ושל חברת ' כל ישראל חברים~' ( להלן
כי " ח )  ,אולם פועלו ומעורבותו לא הצטמצמו לתחומים המוגדרים של תפקידיו אלה ,

אלא הקיפו עניינים ישוביים מרובים  ,כפי שנראה להלן  .המאמר מלווה ב  7 -תעודות ,

הלקוחות מהארכיון הציוני המרכזי ומהארכיון של יק " א ( המצוי ברשות הארכיון
המרכזי לתולדות העם היהודי ,

בירושלים ) .

ן

א  .קווים לדמותו
אברהם אלברט ענתבי נולד בדמשק בשנת  , 1869למשפחת רבנים  ,שמוצאה מהעיר

ענתב באסיה הקטנה ( עכשיו בתחום
חשובים בקהילות

המזרח .

2

תורכיה ) ,

אשר כמה מבניה מילאו תפקידים

לאחר שרכש השכלה מסורתית ולמד בבית  -הספר

המקומי של כי " ח בדמשק בשלח א " א ענתבי בשבת
למורים של כי " ח בפארים  .בשנת

1896

הגיע לירושלים

1880

ללמוד בבית -המדרש

ושימש כעוזרו של נסים בכר ,

שיסד את מוסדות כי " ח בירושלים תיהלם משנת  , 1882במיוחד את בית  -הספר

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

על עצותיו ועזרתו המרובה .
2

50

המאמר .

אני מודה להדסה אסולין מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים על עזרתה הנדיבה
בהשגת החומר מארכיון יק " א בלונדון ומארכיון כי " ח  ,וליורם מיורק מהארכיון הציוני המרכזי
ראה

:

אלמאליח  ,גיליון ג  ,עמ '

.6

פועלו של ענתבי

המקצועי  .בשנת

1897

ושימש בתפקיד זה עד

ן

ו5

מונה ענתבי במקומו של בכר כמנהל בית  -הספר המקצועי

. 1914

בתוקף תפקידו כנציג העיקרי של כי " ח בארץ וכנציג

יק " א בירושלים החל מראשית המאה העשרים  ,נפתחו לפני ענתבי שערים לפעולה

עניפה  .הוא היה מעורב בנסיונות להקים בנק אגרארי ואף הקים חברה מסחרית בשם

5ס !61ע
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בתקופת ניהולו

של ענתבי התפתח בית  -הספר המקצועי  ,מספר תלמידיו גדל והסתייגות החוגים
הדתיים הקיצוניים מהמוסד

רפתה .

כבא  -כוחה של יק " א בירושלים סייע ענתבי

לבעלי  -מלאכה עניים בעיר להתבסס  ,וכאחראי על קופת המילווה של יק " א CaisseJ
 ! 615ק ( de

העניק הלוואות בריבית נמוכה לבעלי  -מלאכה בירושלים ואף לאיכרים

בכמה ממושבות יהודה  .לא רק בתוקף הסמכויות שריכז בידיו  ,כנציג של חברות
יהודיות עולמיות בעלות ממון ועוצמה  ,אלא גם בתוקף אישיותו נעשה ענתבי לדמות
ציבורית מרכזית בישוב  .הוא היה אחראי על סכומי כסף גדולים מטעם יק " א  ,תיווך
ברכישת אדמות מערבים למען התיישבות יהודית רחבה ביהודה  ,היה מקורב לעסקני
הישוב החדש ביפו ושימש כאיש קשר בינם ובין השלטונות וכן הצליח ליצור קשרים
חשובים עם המושלים התורכיים

בירושלים .

בפעולותיו אלו עמדו לו בקיאותו

בצרפתית ובערבית  ,ואולי גם בתורכית  ,וכן פיקחותו

ותקיפותו .

ב  .ניהול בית  -הספר המקצועי בירושלים
בית  -הספר המקצועי בירושלים ( 0עססס15510ס ! ק  ( institutionנוסד בשנת 1882

והחל בהכשרתם של בעלי  -מלאכה ושל חניכים לאחר שנת  . 1885המייסד היה נסים
בכרך אשר ביקש בדרך זו להיאבק בחלוקה ולעודד את תהליך הפרודוקטיביזאציה
בקרב האוכלוסיה היהודית  .בהתחלה היוו החניכים הספרדים רוב מוחלט בקרב

התלמידים  ,משום שהחוגים החרדיים האשכנזיים הסתייגו מבתי  -ספר מסוג זה  .אך

במשך השנים גדל מספר התלמידים האשכנזים ואף הערבים במוסד  .על  -פי נתוני
כי " ח הוכשרו במוסד זה בשבות

1902 - % 882

קרוב

ל 350 -

חניכים  ,אשר מצאו את

פרנסתם בארץ  .בתקופה זו שרר לא  -פעם מצב של חוסר תעסוקה בארץ  ,וחלק מבוגרי

המוסד נטשו את עבודת הכפיים  .לאחר תום לימודיהם חלק מבוגרי המוסד אף עזבו
את הארץ או חזרו אל קהילות שונות באימפריה העות ' מאנית  ,שמהן באו לרכוש
מקצוע במוסד הירושלמי  .אולם לא  -מעטים מהם הפכו להיות בעלי  -מלאכה ואף
הכשירו בעצמם חניכים שעסקו בעבודת

3

על נסים בכר  -ראה בין היתר  :אליאב  ,עמ '
; 409 , 395 - 393

4

הרמתי  ,עמ '

ראה  :ענתבי  ,עמ '

. 188 - 184

כפיים .

4

בוגרי המוסד עבדו בתור נפחים ,

, 332 , 329 , 327 , 325 , 304 , 300 , 297 , 209 , 204 , 150

; 187 - 161 , 125 - 85

שייקובסקי  ,עמ ' .443 - 406

בדבר תעסוקתם של בוגרי המוסד בהתחלת תקופתו של ענתבי -

ראה גם  :אכי " ח  21 ,ביוני  16 ; 1898ביאנואר
899ן ;  24באפריל  20 ; 1899באוקטובר 1899

4 ; 1898

; 22

ביולי

11 ; 1898

באוקטובר

; 1899

ביולי
( צרפתית ) .

1 ; 1898

בפברואר

52

ן

מיכאל מ ' לסקר

נגרים וחרשי ברזל ונחושת בירושלים  ,ביפו  ,בחיפה  ,בצפת ובכמה מן המושבות  ,וכן
בקושטא  ,באיזמיר  ,באדירנה  ,בבירות  ,בדמשק

ובמצרים .

מייסד בית  -הספר  ,נסים

בכר  ,סלל את הדרך לתמיכת רבני הספרדים  ,ומאוחר יותר האשכנזים  ,בחינוך

המקצועי  ,למרות מכשולים רבים שהיו בדרכו  .בכר השתדל לשכנע במיוחד את
הרבנים האשכנזים  ,כי לא מחללים את השבת במוסד שלו וכי מספר השעות
המיועדות ללימודי  -קודש לא יצומצמו  .אמר על כך ענתבי ( בשנת

: ) 1898

במשך שנים רבות נאבקנו נגד חוסר הסובלנות של הרבנים האשכנזים
האורתודוקסיים בקהילה [ .הם ] ביטלו את הקצבת החלוקה לפועלים ששאפו
לרכוש אצלנו הכשרה מקצועית ולאבות ששלחו את בניהם לבית  -ספרנו

היסודי .

5

אולם הזמנים השתנו  .השבוע נפגשתי עם כמה צעירים בני רבנים

שביקשו ממני לשלבם בלימודי הערב  .איזה הישג

!

6

רבים מאנשי הישוב הכירו בחשיבות פועלו של נ ' בכר  ,הן בהקמת בית  -הספר

המקצועי והן בהנהגת השפה העברית כלשון לימוד ( עברית

בעברית ) ,

ישראל בלקינד  ,נחום סוקולוב וס ' בנדיקט ( המפקח על מוסדות החינוך של

ביניהם

:

כי " ח ) .

7

דברי ההערכה אל בכר הושמעו אף  -על  -פי שהוא נאלץ לנטוש את מישרתו כמנהל

המוסד בשנת . 1897

8

הועד המרכזי של כי " ח בפארים ראה בו אחד מן השליחים

המוצלחים ביותר שלו ואף הטיל עליו בשנת

1901

לנהל את ענייני החברה בארצות-

הברית .
תחת ניהולו של ענתבי גדל בית  -הספר והתפתה  ,למרות המשברים שפקדו אותו

:

הבעיות התקציביות  ,הקושי בגיוס מורים מוסמכים ומדריכים יעילים למחלקות
השונות (נגרות  ,פחחות

וכיו " ב )

של

בתי  -המלאכה .

הוא הקים מחלקות חדשות

( לצבעות  ,לאריגה ולטווייה ועוד )  ,פיתח מחלקות שהיו קיימות והקים מבנים חדשים

למוסד  .גם מספר התלמידים גדל  .חלק מהתלמידים  ,בדרך  -כלל אלה שבאו מחוץ
לירושלים  ,לרבות רחבי האימפריה העות ' מאנית  ,התגוררו בפנימייה של

המוסד .

למרות התפתחותו של המוסד  ,קשה ללמוד מהדו " חות של ענתבי מה היתה

תרומת בוגריו להתפתחות הישוב היהודי  .בחלק מהדו " חות שלו טען ענתבי  ,כי

המוסד שירת ביעילות את הישוב היהודי בארץ  ,ואף מחוץ לה  .כך  ,למשל  ,טען ענתבי
בדו " חות לכי " ח או ליק " א  ,כי המוסד משמש אתגר וסמל ליוזמים השואפים להקים
מוסדות באותה רמה מקצועית  .בהגנו על המוסד לפני הועד המרכזי בפאריס ב -

6

בית הספר היסודי לבנים של כי " ח היה מסונף לבית הספר המקצועי .
אכי " ח  8 ,בנובמבר ( 1898צרפתית ) .

7

את דבריהם של בלקינד  ,סוקולוב ובנדיקט על בכר  -ראה  :הרמתי  ,עמ '

5

. 187 - 178

, % 91 %

מעניינים

במיוחד דברי בנדיקט  ,בשל תפקידו  .הוא ראה בהקמת בית  -הספר המקצועי בירושלים מפעלו
של בכר  ,הראוי להיקרא על
8

שמו .

הסיכות המדויקות לפרישתו של בכר עדיין אינן ברורות  ,והפרשה מחייבת דיון

נפרד .

ן

פועלו של ענתבי

ציין ענתבי  ,כי לפני הקמת המוסד בשנת

1882

היו בקרב היהודים אך נגרים מעטים

ביותר  ,ואילו חרשי ברזל ונחושת  ,רתכים וכיירים
( foIldears , nlodeleurs

53

לא היו כלל  .ואילו עתה

forgerons , chauaronniers , J

( ב ) 1911 -

גדל מספרם של בעלי -

מקצוע אלה בארץ  -ישראל בשיעור ניכר  .נוסף לכך מצויים בעלי  -מלאכה  ,בוגרי

המוסד  ,במצרים  ,ברחבי תורכיה  ,בניו  -יורק  ,בארגנטינה  ,בפרו  ,בקאנאדה וברחבי
אירופה  -והם מוצאים את פרנסתם

וחיים בכבוד .

9

אולם בדו " חות אחרים שלו תיאר

ענתבי מצב קודר ביותר וטען  ,כי השגי המוסד אינם מרשימים  ,בגלל האפשרויות
הכלכליות המצומצמות

בארץ  -ישראל .

בכמה דיווחים אף רמז ענתבי שיתפטר

מתפקידו  ,בגלל חוסר התמיכה בתוכניותיו בקרב חוגים שונים בועד המרכזי של כי " ח

בפארים  ,ושהוא עייף ומאוכזב מהחיים הקשים בירושלים  .אף שהעריך את מפעלו
של בכר  ,לא היסס ענתבי לומר  ,כי קודמו בתפקיד שגה משגה חמור בהקימו את בית -
הספר המקצועי בירושלים ולא בקושטא  ,באיזמיר או בתוניס  -ערים שבהן היתה
כי " ח עשויה להגיע  ,לדעתו  ,להישגים מרשימים

יותר בעידוד הפרודוקטיביזאציה .

0ן

נראה כי תמונה מאוזנת של השגי המוסד תכלול גם השגים וגם כשלונות  ,שחלקם
נגרמו בגלל תנאים חיצוניים  ,כמו המצב הכלכלי והפוליטי בארץ  ,בעיות תקציב

ואולי גם יחס עוין למוסד מצד חלק מראשי כי " ח בפאריס  .אולם חרף הקשיים  ,לא -
מעטים

מבוגרי המוסד אכן

הראשונה

עבדו כבעלי  -מלאכה עוד קודם מלחמת  -העולם

במפעלים של יהודים ושל נוצרים בירושלים ובערים אחרות בארץ

ון

ובחוץ  -לארץ  .הישג זה ראוי לציון נוכח העובדה  ,שפעילות כי " ח בתחום ההכשרה
המקצועית והחקלאית במקומות רבים במזרח התיכון ובצפון  -אפריקה נחלה כשלון

חרוץ .

2ן

ג  .נציג יקיא בירושלים
החל משנת

1900

קיבלה

יק " א על עצמה את הטיפול במושבות שנתמכו

הבארון רוטשילד ופעלה בהיקף נרחב בארץ עד פרוץ מלחמת  -העולם

על  -ידי

הראשונה .

יק " א פעלה על  -פי שיקולים כלכליים צרופים  .היא העניקה הלוואות לאיכרים בודדים
במושבות  ,או למושבה כגוף  ,ולנזקקים באזורים עירוניים  .ההלוואות ניתנו לזמן

ארוך ובריבית נמוכה  ,והלווים חויבו להחזירן במועד  .שיטת המענקים  ,שהיתה נהוגה

בימי הבארון רוטשילד  ,נפסקה .

מתיישב אשר לא הצליח להתבסס קיבל מיק " א

תמיכה כספית כדי לעזוב את הארץ .
אכי " ח ,

17

אכי " ח ,

20

3ן

בדצמבר  ( 1911צרפתית ) .
באוקטובר  ( 1899צרפתית ) .

בית  -הספר התקיים עד  , 1930אחר  -כך נפתח מחדש
ראה :

לסקר  ,מארוקו  ,עמ ' . 129 - 126

גלעדי ונאור  ,עמ ' . 93

ב 1947 /48 -

ונסגר סופית

ב 1970 -

ן
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ענתבי שימש כנציג יק " א בירושלים משנת

בתפקידו זה  ,בין היתר  ,העניינים הבאים

:

. 1901

על  -פי התעודות שבידינו נכללו

להמליץ לפני יק " א על הקצבות

()1

והלוואות מקופת  -המלווה שלה לבעלי  -מלאכה בירושלים  ,לשם המשך פיתוחן של
שכונות  ,כמו נחלת ציון ונחלת צדוק  .שכונות אלה  ,אשר ישבו בהן יהודים עניים
מארצות המזרח התיכון ששאפו להתפרנס בכבוד  ,התפתחו במידה רבה הודות
לטיפולו של ענתבי ולסיוע הכספי של

יק " א .

להמליץ לפני ראשי יק " א להקציב

( )2

הלוואות להקמת בתים במושבות  ,כמו מוצא וארטוף ( הר  -טוב ) באזור

ירושלים .

( )3

להמליץ לפני ראשי יק " א לממן ירידתם של יהודים חסרי יכולת או חסרי יוזמה מן

הארץ .

לדווח למרכז יק " א על המצב הפוליטי  ,הכלכלי והחברתי בישוב  ,לרבות

( )4

הפעילות הציונית  ,הבעיה הערבית והשינויים במדיניות הממשל העות ' מאני כלפי

הישוב .
ענתבי רכש מוניטין בתפקידו  ,וסייעו לו בכך כמה גורמים

:

יחסיו הטובים עם

נרסיס לוון  ,אשר שימש הן כנשיא כי " ח והן כבשיא יק " א ודאג לקדמו ; טיפוח יחסים
תקינים עם אפנדים ערבים ועם מספר ניכר של מושלים ופקידים עות ' מאניים
בירושלים

;

כשרונותיו

בקרב גורמים

כמתווך בסכסוכים

בירושלים וביהודה ובין איכרים יהודים וערבים
קופת  -המלווה

;

בקיאותו בצרפתית ובערבית

;

;

שונים

באוכלוסיה ,

מעמדו כאחראי מטעם יק " א על

נכונותו לסייע לאיכרי  .המושבות

והשתדלותו האישית לפני השלטונות להקל את הגזירות שהוטלו על הישוב  .כל אלה
גרמו לכך  ,שענתבי שימש במשך השנים  ,נוסף לתפקידיו הרשמיים  ,כנציג המושבות
ביהודה  ,כמתווך ועוסק ברכישת אדמות להתיישבות יהודית וכאיש קשר בין המשרד
הארצישראלי ביפו לישוב הישן  ,ובין עסקני הישוב הציוניים לאפנדים

הערבים .

ד  .קשריו עם השלטונות ועם עסקני היענוב
מאז בואו לירושלים טרח ענתבי לקשור קשרים עם הקונסולים של המעצמות
האירופיות ולרכוש את תמיכתם של פקידי ממשל בכירים ושל אפנדים
האפנדים כינוהו לפעמים ' ראם אל  -יהוד ' ( ראש

מעסקני הישוב החדש  ,כתב עליו ביומנו

היהודים ) .

ערבים .

מרדכי בן הלל הכהן ,

:

העסקן החרוץ הזה  ,שאין כמוהו לזריזות וחריצות  ,אם כי

לפעמים השפעתו על פקידי הממשלה

סביבו . . .

שטחי . . .

גדולה

הוא יודע את האנשים האלה

ויודע את האמצעים במה לתפוס אותם בלבם 4 .י
הכהן מוסיף  ,כי ענתבי ידע לשמור על השפעתו ומעמדו ולהשיג הטבות למען
היהודים גם בראשית תקופת שלטונו של המושל העריץ ג ' מאל פחה .

14

ראה

:

הכהן  ,עמ ' . 73
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גם אברהם אלמאליח  -עיתונאי  ,עסקן ציוני והעורך הראשון של העיתון ' החרות '
 הכיר את ענתבי מקרוב ותיאר את תרומתו לישוב ואת קשריו הענפים עםהשלטונות העות ' מאניים ועם אנשי הקונסוליה הצרפתית
שהתפרסם

23

בירושלים .

במאמר ,

שנים לאחר מות ענתבי  ,כתב אלמאליח  ,כי השפעתו על השלטון

התורכי בארץ  -ישראל היתה עצומה  .כל מושל  -פלך בארץ  -ישראל ידע כאשר התמנה
לתפקידו  ,עוד לפני צאתו מקושטא  ,כי בירושלים יושב יהודי גדול בשם ענתבי ,
המגלגל את כל המכונה הציבורית ; וכל מושל הרוצה להיות בטוח במעמדו ושואף
להצליח בתפקידו חייב לעשות כרצון

אלמאליח

מוסיף ,

ענתבי .

כי ענתבי היה בן  -בית אצל כל שר ומושל  -פלך  ,משרדי כל

הקונסולים היו פתוחים לפניו והוא השיג בהם כל מה שרצה  .הוא שימש כתורגמן -
כבוד בקונסוליה הכללית הצרפתית בירושלים וממישרת -כבוד זו  ,שחשיבותה היתה

ניכרת בימי הקאפיטולאציות  ,הפיק תועלת גדולה לענייני הישוב  .במשרדי הממשלה

והקונסוליות היה ענתבי מליץ  -יושר וסניגור ליהודי ארץ  -ישראל והביא את
עצומותיהם לפני

השלטונות .

5ן

תיאורו של אלמאליח ודאי מוגזם בפרטיו  .תיאורו של הכהן סביר יותר  .מכל מקום
אין ספק כי היתה לענתבי השפעה רבה בחוגי השלטון וכי ניסה  ,ולפעמים הצליח ,

להסיר גזירות שהונחתו על יהודים בארץ  -ישראל .
תמונה שונה מתאר מרדכי אליאב בספרו  .לדבריו :
הקלות מסוימות ניתנו בתקופת  -כהונתם של המושלים בשנים
אחמד רשיד ביי

( ) 1906 - 1904

. 1906 - 1901

על

אף הוצא קול  ,כי בהשפעת ידידו אלברט ענתבי ,

נציג כי " ח בארץ  ,הוא נוטה חסד לישוב ומקל על העלייה ועל המפעל
ההתיישבותי  ,אך עם בואו של עלי אקרם ביי (  , ) 1908 - 1906תורכי לאומני

ואיש  -מינהל מוכשר  ,הוחזרו ההגבלות
גם מאנדל מציין בספרו  ,כי בשנת

1912

לקדמותן .

6ן

נאלץ מושל ירושלים  ,מוח ' אדי ביי  ,למרות

אהדתו את הישגי הישוב בתחומי החינוך והחקלאות  ,לאסור מכירת אדמות ליהודים ,
לרבות נתינים

עות ' מאניים .

17

ואכן  ,תעודה מס '

7

במאמר זה ( הניתנת להלן

בנספח )

מלמדת  ,כי ענתבי נחלץ בעניין זה לעזרת היהודים שהיו נתינים עות ' מאניים  .הוא
כתב למושל  ,כי צעד זה מנוגד לחלוטין לחוקה התורכית ומיחה נגד אפלייתם של
יהודים נאמנים לתורכיה  ,אשר החוקה הבטיחה להם שוויון עם שאר חלקי
האוכלוסיה  .ענתבי נפגש פעמיים עם המושל בעניין זה  ,ובדיווחו לנציג יק " א על
תוצאות הפגישה האשים את עות ' מאן נאשאשיבי ורוחי ח ' אלידי  ,שני נכבדים ערבים

בעלי השפעה פוליטית  ,בעידוד האנטישמיות ובלחץ נגד מכירת אדמות ליהודים .
15

אלמאליח  ,גיליון ד  ,עמ ' . 6

16

אליאב  ,עמ ' . 266 - 265

17

מאנדל  ,עמ ' . 138 - 137

.

ן
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ענתבי אמנם הצליח לשכנע את המושל  ,כי אדמות שכבר היו בתהליך רכישה יועברו
על  -שם יהודים ערת ' מאניים שהיו ידועים כלא פעילים למען עולים יהודים אשר לא

היו נתינים עות ' מאניים  .ענתבי גם התחייב לדווח מראש על תוכניות של יהודים
עות ' מאניים לרכוש אדמות  .במסגרת ההסכם בין המושל מוח ' אדי ביי לענתבי היה
אפשר להעביר

4 , 800

דונאם ליד לטרון לידי

יהודים .

8ן

אשר לקשריו של ענתבי עם עסקני הישוב  ,יש לדון בשתי סוגיות
אדמות ומעמדו של ענתבי כמתווך

; ()2

)1( :

רכישת

המצב הפוליטי בארץ  -ישראל ותפקידו כיועץ

לא  -רשמי בתחום זה למשרד הארצישראלי ( מאז

) 1908

ולמנהיגים אחרים

בישוב .

ענתבי אמנם קיבל שכר תמורת תיווכו ועיסוקו ברכישת אדמות  ,אולם אין לשלול
את אהדתו ואת רצונו לתרום לתהליך ההתיישבות היהודית  .אף שהוא הצטמצם
ברכישת קרקעות באזור יהודה והדרום בלבד  ,הוא גם התכתב עם אנשי ההתיישבות

בצפון הארץ ולימים אף נטה לתמוך ברצף טריטוריאלי  -התיישבותי בין יהודה

לגליל .

באמצעותו נרכשו עשרות אלפי דונאמים להתיישבות  .ענתבי דיווח ברציפות לד " ר
ארתור רופין מהמשרד הארצישראלי  ,למאיר דיזנגוף מחברת ' גאולה '  ,ולזלמן דוד

לבונטין מנהל בנק אנגלו  -פלשתינה  -על הדרכים ועל האפשרויות השונות ברכישת
אדמות  .הוא עקב בעירנות אחר השינויים שחלו בקושטא בעניינים אלה והיה מצוי

באפשרויות לעקוף את החוק ובמגבלות שחלו על יהודים ברכישת קרקעות  .סיועו
בתחום זה לעסקני הישוב היה יעיל

ביותר .

ענתבי מילא תפקיד חשוב גם בתור יועץ בנושאים פוליטיים לראשי המשרד

הארצישראלי ועסקני החברות לרכישת אדמות  .מאיר דיזנגוף  ,ד " ר ארתור רופין וסגנו
יעקב טהון  ,מנשה מאירוביץ  ,מרדכי בן הלל הכהן ואחרים פנו אליו בשאלות
ובסוגיות מסובכות הן בתחום היחסים בין יהודים לערבים והן בדבר דרכי פעולה
בהתאם לשינויים פוליטיים שחלו בקרב אנשי השלטון העות ' מאני בקושטא
ובירושלים  .כך למשל אירע  ,ששומרים יהודים בכרמי רחובות הרגו ערבי בעת קטטה

שפרצה עם ערבים ( יולי

, ) 1913

והמאורע גרם למעצרים ולמשפט ולתסיסה אנטי -

יהודית בקרב האוכלוסיה הערבית  .בעקבות המאורע פנו עסקנים יהודים ביפו אל

ענתבי  ,שיפעל לשחרור אחד הנאשמים היהודים  .גם כאשר החליטו מנהיגי הישוב
החדש להתמודד עם דברי השטנה נגד היהודים בעיתונות הערבים  ' -אל  -כרמל ' ,
' פלסטין ' ו ' אל  -מונאדי '  -הם פנו אל ענתבי בבקשת עצה ותמיכה  .דוגמה נוספת ,
בשנת

1913

פנו אנשי המשרד הארצישראלי אל ענתבי ושאלוהו  ,אם יש טעם לשגר

משקיפים יהודיים מארץ  -ישראל לקונגרס הערבי שעמד להתקיים

בפארים .

ענתבי יעץ לעסקני הישוב היהודי החדש לשתף פעולה עם המתונים שבקרב
הערבים  ,ובדרך זו לנטרל את כוח הקיצוניים שבקרבם  .הוא האמין כי רק אמצעים
דיסקרטיים יאפשרו לחזק את ההתיישבות היהודית ולרכוש את אמונם של ערבים

18

מאנדל  ,עמ '

. 138
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רבים  ,מוסלמים ונוצרים כאחד  .הוא מתח ביקורת על עמדותיו של אליעזר בן  -יהודה
והאשימו בקיצוניות מרובה  ,בהגבהת חומות בין יהודים לערבים  ,בעידוד היהודים
להגן על עצמם בנשק ובעידוד העבודה העברית  ,בלי להתחשב בערבים  .את יהושע
אייזנשטאט ( ברזילי ) האשים ענתבי  ,כי הוא מייחס עליונות ליהודים הרוסים  .את ד " ר
יצחק לוי  ,מנהל אפ " ק בירושלים  ,ואת ד " ר א ' רופץ האשים ברצון להנות מזכויות

מטעם השלטונות והענקתן אך ורק לאנשי  -שלומם ( ראה להלן  ,תעודה מס '

 5בנספח ) .

לדעת ענתבי  ,הצהרות לא  -אחראיות  ,אימפולסיביות וראוותניות  ,שהושמעו בחוגים
ציוניים והבהירו את כוונותיהם ותוכניותיהם  ,סיכנו את המשך התפתחותו של המפעל

ההתיישבותי .
אחת הדוגמאות המאלפות לקשרים בין ענתבי לעסקני הישוב היתה הקמת ' הועד

. 1913

התמידי '  ,שנוסד בשנת

במשרד הארצישראלי

( 20

בפרוטוקול הישיבה הראשונה של ' הועד '  ,שהתכנס

באפריל  , ) 19 % 3צוין

:

' הועד התמידי הוא הוא העוסק

בשאלות פוליטיות ומורכב מהחכם באשי  ,ד " ר חיים חיטין  ,ד " ר יעקב טהון  ,שמעון

רוקח  ,מאיר דיזנגוף  [ ,אלברט ] ענתבי ודוד

ילין ' .

9ן

ענתבי השתתף כנראה בישיבה

הראשונה בלבד של הועד  ,אולם ודאי לא השתתף בשאר ישיבותיו בשנות קיומו
(  , ) 1914 - 1913אף שקיים עמו קשרים  ,לפחות בעקיפין  .מכל מקום  ,הפרוטוקול של
ישיבת הועד בא ' באלול תרע " ג מציין  ,כי ענתבי הוא ' חבר

הועד ' .

20

הועד הוקם

ביוזמת כמה נציגים של הישוב במשרד הארצישראלי  ,ששאפו להקים מסגרת

מאוחדת לגופים הפוליטיים השונים בישוב  .מסגרת זו נועדה לגבש הנחיות לפעילות ,
שתגן על האינטרסים הפוליטיים של היהודים כלפי השלטונות ותגיב על ההקצנה

שחלה בקרב הציבור הערבי בעמדתו כלפי היהודים  .בישיבתו הראשונה החליט
הועד  ,כי המשרד הארצישראלי ישמש כמשרד הועד וכי הוא יצרף אליו את באי -
הכוח של המושבות  .הועד גם החליט לנקוט  ,בין היתר  ,בצעדים הבאים

קופה כללית ל ' הועד

התמידי ' ( ) 2

.

על  -פי הצעת ענתבי  ,לייסד קופה

)1( :

לייסד

מיוחדת  ,שתסייע

ליהודים עות ' מאניים במה שקשור בחובת עבודת הצבא  ) 3 ( .לארגן הרצאות בנושאים

מדיניים .

( )4

לפי הצעת דיזנגוף  ,לקיים שיחות וועידות בלתי רשמיות עם הערבים ,

בכל מקום שאפשר .

( )5

להקים קרן להגנה .

' אקדאם '  ,על שפירסם דברי לעז על

ה ' ועד התמידי '  ,כגון

:

יהודים .

( )6
ן2

להגיש קובלנה נגד עורך העיתון

ענתבי תמך בכמה מן העקרונות של

מענה  .לדברי השיטנה נגד היהודים שפורסמו בעיתונות

הערבית  ,הצורך להקים הסתדרות כללית של הישוב והתאחדות של המושבות  .אולם

הוא נסוג מתמיכתו בועד משהגיע למסקנה  ,כי אין הועד פועל על  -פי קווי  -היסוד

(עברית ) .
(עברית ) .

19

אצ " מ  20 , ] 2 /44באפריל 1913

20

אצ " מ  , ] 2 /44א ' באלול תרע " ג

21

אצ " מ  20 , ] 2 /44באפריל  . 19 3במשך הזמן השתתפו בישיבות ' הועד התמידי ' באי  -כוח

,

' התאחדות מושבות יהודה ' ונציגים מטעם חובבי  -ציון  -ראה  ,למשל  :פרוטוקול של ישיבת
' הועד התמידי '  ,ט ' בכסלו תרע " ד  ,אצ " מ

] 2 / 44

( עברית ) .
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שעליהם הוחלט בעת היווסדו  .ענתבי כתב לטהון  ,בספטמבר  , 1913שכבר אין הוא

רואה את עצמו קשור עם הועד  ,נוכח חילוקי  -דעות שונים עם כמה מחבריו  .לדעתו

חדל הועד  ,מזה כשלושה חודשים  ,מלהוות גוף דינאמי ולתפקד  .הכוונה  ,לדבריו ,
בייסוד הועד היתה לשלב במסגרתו את כל הכוחות בישוב  ,כדי לכוון את המדיניות
היהודית הכללית  ,אולם הניסיון נחל כישלון חרוץ  ,הן בגיבוש עמדות ועקרונות והן

בביצוען .

22

לדברי ענתבי  ,לא כל החברות והארגונים תמכו בועד  ,לא קמו מרכזי

פעולה  ,לא נערך תקציב שנתי ולא גובשו הנחיות שיאפשרו פעולה כלשהי  .למרות
הסתייגותו של ענתבי מ ' הועד התמידי '  ,או רצונו להתנער ממנו לחלוטין  ,שאפו
נציגים בכירים מהמשרד הארצישראלי לשתפו בדיונים על התארגנות

הישוב .

ה  .המתנגדים לעבתבי והתומכים בו
המתנגדים לענתבי נמנו עם חוגים מרוחקים זה מזה  :עסקנים ציוניים או פרו  -ציוניים ,

עיתונים עבריים  ,אישים בהנהלת כי " ח ויק " א בפארים  ,ועל אלה יש להוסיף את

העיתונות הערבית  ,שלא נעסוק בה במאמר זה .
גישתו השלילית של ענתבי לציונות המדינית ומעורבותו שגברה והלכה בעניינים

ציבוריים עוררו התנגדות בקרב חוגים פרו  -ציוניים  ,ביניהם ד " ר יצחק לוי  ,מהאישים
הבכירים בעדה הספרדית ומנהל סניף אפ " ק בירושלים ( משנת

. ) 1904

לוי ראה

בענתבי חתרן  ,שניצל את השפעתו בממשל העות ' מאני לקידום אינטרסים אישיים  .גם

ענתבי  ,על  -פי מכתביו לדיזנגוף  ,נטר איבה ללוי והאשימו  ,כי יחד עם גורמים ציוניים ,
הוא חתר נגדו והשמיצו בהתעשרות מדמי תיווך ברכישת קרקעות וכיו " ב  ,שקיבל
באמצעות אפ " ק  .ענתבי רמז  ,כי אם ייחשפו פרטים  ,הרי לא הוא יהיה הקורבן אלא
אישים כמו יצחק לוי  ,חיים חיטין  ,אהרן אייזנברג ומנחם שיינקין  ,שלדעתו לא היו
צדיקים

גדולים .

23

היחסים בין ענתבי ללוי הורעו עוד יותר לאחר מהפכת התורכים

הצעירים בשנת  , 1908כאשר נתעוררו תקוות רבות שהישוב יהיה מיוצג בבית -

הנבחרים בקושטא  ,לפחות על  -ידי נציג אחד ממחוז ירושלים  .לשם ארגון הבוחרים ,
נוסדה בירושלים אגודה יהודית  -עות ' מאנית  ,בראשותם של ד " ר לוי  ,דוד ילין ואליעזר

בן  -יהודה  .אולם כמעט מן ההתחלה נתגלעו סכסוכים בין לוי לענתבי  ,שפילגו את

הציבור  .לוי  ,שהיה בקי בשפה התורכית ובחוקי המדינה  ,הוכרז כמועמד הציבור

היהודי  .ענתבי חתר תחתיו ופגע לא  -מעט במעמדו בקרב הבוחרים המוסלמים  .לוי

22
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7

בספטמבר 1913

( צרפתית ) .

עוד בישיבת ' הועד התמידי ' בי ' בסיון תרע " ג

הדגיש טהון את החשיבות שתהיה להיבחרותו של יהודי  ,ובפרט מר ענתבי  ,למג ' לס

עומומי .

הנאספים החליטו לשלוח נציגים לירושלים כדי לסייע ככל האפשר לבחירת ענתבי למג ' לס -
ראה

:

אצ " מ

 , ] 2 /44י ' בסיוון תרע " ג  .המג ' לס עומומי  ,שנבחר אחת לארבע שנים ,

היה המוסד

העליון של שלטון עצמי במסגרת הולאית  .בארץ  -ישראל כולה היה מוסד כזה רק בירושלים .
23

אצ " מ , 5 85 / 17 / 1

25

ביוני

1909

( צרפתית ) .

ן

פועלו של ענתבי

59

פירסם כרוז משותף עם אחד המועמדים המוסלמים  ,שקרא לתמיכה בבחירת שניהם ,
אולם הסיר מיד את מועמדותו כאשר הובהר לו שסיכוייו להיבחר

קלושים .

24

לעומת

זאת  ,האשים ענתבי לא  -פעם את ז "ד לבונטין  ,מנהל אפ " ק בארץ  -ישראל  ,על
שאיפשר לפקידים בכירים באפ " ק  ,הכוונה לסניף ירושלים  ,לצבור כוח רב  ,אשר נוצל
לרעה נגד

מקצועי .

ענתבי .

דברים אלה היו מכוונים ללוי שהיה  ,לדברי ענתבי  ,משמיץ

25

כמה עיתונים עבריים תקפו את ענתבי והאשימוהו בשחיתות  ,בחילול השפה

העברית ובכל השלילי שהיה בפעילות החינוכית והפוליטית של כי " ח  .אביא אך
דוגמאות אחדות לכך מ ' האור ' ומ ' הפועל הצעיר '  .ב ' האור ' פירסם איתמר בן  -אב " י

מאמרים  ,שתקפו בחריפות רבה את ענתבי  .גם אליעזר בן  -יהודה  ,שהיה מתון יותר
בדעותיו הפוליטיות  ,מתח ביקורת קשה על העסקן הספרדי  .כך  ,למשל  ,במאמר לציון

שנת היובל לכי " ח כתב בן  -יהודה  ,כי בניגוד למדיניות החברה בהתחלת דרכה
ובהנהגתם של אדולף כרמיה וקארל נטר  ,ובניגוד לפעילותו של נסים בכר בארץ -
ישראל  ,חלו שינויים לרעה בפעילותה  .לדבריו

באי כותה של החברה בזמן ההוא . . .

:

שהיו בעצמם אם לא ציוניים על כל פנים

לאומיים חמים  ,עשו כל מה שהיה בכוחם להחליש את הקרירות הזאת של
החברה  .הימים הטובים ההם עברו  .את מקומם של האדון נסים בכל והאדון
נייגו 26ירשו האדון

ענתבי והאדון לופו .

27

כוונתו של האדון לופו אולי רצויה

אך לא היה לו הכח הרוחני שהיה נצרך לזה  ,כדי לקרב את הלבבות

להחברה .

והאדון ענתבי  ,מטבעו ובתכונת רוחו  ,גרם שהקרירות ביחס לחברה הגיעה עד
מדרגת קר של הקטב הצפוני

,..

2

' הפועל הצעיר ' היה לא פחות ביקורתי כלפי ענתבי  -.שמאמר אחד תואר ענתבי כיהיר ,
הפכפך  ,רגזן  ,אלים  ,עריץ אסיאתי  ,מחלל השפה העברית במוסדות כי " ח  ,מטיל אימה
על הכול סביבו  ,סמכותי מדי ומנצל לרעה את השפעתו בקרב השלטונות כנגד

מתנגדיו  .באותו מאמר מובאות טענות מתנגדיו  ,במיוחד בהקשר למאבק על כהונת
החכם באשי בשנת

, 1906

כאשר ענתבי תמך בתוקף ברב יעקב מאיר  .לדברי מתנגדיו

אלה  ' :לרב יעקב מאיר אין אנו מתנגדים  ,אבל הוא הלא תחת ידו של ענתבי ומזה אנו

מפחדים ' .

29
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אליאב  ,עמ ' . 274
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26

יוסף גייגו

25

( ) 1950 - 1863

ביוני

1909

( צרפתית ) .

היה מנהל מקוה  -ישראל בשנות

 , 1904 - 1891פעל

בענייני יק " א ושימש

כמפקח מטעמה על מושבותיה החקלאיות בעולם  ,לרבות המושבות בבאר  -טוביה  ,גדרה  ,וחוות

סג ' רה .
ד2

שמואל לופו מנהל מקוה  -ישראל בשנות  . 1914 - 1904כן שימש מאוחר יותר כמנהל בית  -הספר
המקצועי של כי " ח בירושלים .

28

בן  -יהודה  ,עמ ' . 2

29

ראה

:

י " ר.

60

ן

מיכאל מ ' לסקר

המאבק הממושך בקרב עדת הספרדים על איוש כהונת החכם באשי הוא פרשה

סבוכה שהרבה נכתב עליה  ,וכאן נביא רק את עיקרה לענייננו  .לאחר מות החכם באשי
הרב י " ש אלישר בשנת

1906

לא נמצא מועמד מוסכם על כל העדה הספרדית  ,והיא

נתפלגה בתמיכתה  .המחנה שבראשות ענתבי הביא לבחירת הרב יעקב מאיר  ,שנחשב

אוהד המגמות המתקדמות בישוב ושלט בצרפתית  ,לחכם באשי  .אולם בחירתו
עוררה התנגדות עזה  ,ובראש המתנגדים עמדו ח " א ואלירו ומנהיגים אחרים  ,שפסלו

את הרב מאיר בשל נטיותיו המתקדמות  .בלחצם של המתנגדים  ,ביטל החכם באשי
בקושטא  ,הרב משה הלוי  ,את הבחירה ברב מאיר ומינה במקומו את הרב אליהו משה
פאניז ' יל לממלא  -מקום החכם באשי  .הרב מאיר יצא מן הארץ ונתמנה חכם באשי
בסאלוניקי  .הרב פאניז ' יל לא קיים את הבטחתו לערוך בחירות לכהונת החכם באשי
בירושלים והחזיק בכהונה עד שהודח לאחר מהפכת התורכים הצעירים ובמקומו בא

הרב נחמן בסיטו מעדת המערבים  .אולם הרוחות לא שקטו והסכסוכים בעניין זה
נמשכו עד הכיבוש הבריטי  ,בלי שייערכו בחירות לכהונת החכם באשיהן
בכשלון בחירתו של הר " י מאיר ראה ענתבי כישלון של עצמו  ,ובמיוחד שנמצאו
מתנגדים שנימקו התנגדותם לבחירה זו כמכוונת לא נגד הרב מאיר אלא נגד ענתבי
תומכו  .המאמר הנזכר ב ' הפועל הצעיר ' מדגיש את פחדם של אלה שחששו  ,כי בחירת
הרב מאיר היתה מחזקת את כוחו של ענתבי  ,שהרי גם קודם לכן  ,לדבריהם  ,היה
' מושלה של ירושלים היהודית ' .
גם בקרב הנהלת כי " ח ויק " א בפארים היו גורמים אשר לפחות הסתייגו מכמה
רעיונות ויוזמות של
1934 - 1892

ענתבי .

ז ' אק ביגאר  ,אשר שימש כמזכיר החברה בשנות

והטביע את חותמו עליה בנטיותיו האנטי  -ציוניות  ,לא היה מרוצה

מעיסוקיו של ענתבי בתחומים שמחוץ לתפקידיו כמנהל כי " ח ומעצמאותו

הרבה .

דוגמה לכך מהווה מכתב מאת ביגאר לחברת ' הגאולה '  ,שבראשה עמד מאיר דיזנגוף ,
ובו מדגיש הכותב  ,כי הורא לענתבי לחדול מעיסוקיו בבעיות שאינן בתחומי תפקידיו

הפורמאליים  .בדרישתו זו נסתייע מזכיר כי " ח בטענה  ,כי ידיעות בעיתונות העברית
מאשרות את מעורבותו של ענתבי בעניינים שאינם קשורים בתפקידו  ,וכי יש
להשמיט את הקרקע מן הביקורת שמותחת העיתונות

נגדו .

ן3

באותה שנה אמנם התריע ענתבי  ,כי יצמצם את פעילותו  ,אם יימשכו ההתקפות

העברית .

נגדו בעיתונות

אשר לכי " ח  ,ענתבי ראה בביגאר את אחד ממתנגדיו

הנחרצים ואת הגורם המרכזי בתוך החברה שפעל להצר את צעדיו  .באחד ממכתביו

לג ' ורג ' לוון ( בנו של נשיא כי " ח  ,נארסים

ביגאר  .לדבריו

:

לוון ) ,

העלה ענתבי כמה נקודות ביחסיו עם

ביגאר שאף מאז ומתמיד לסגור את בית  -הספר המקצועי בירושלים

ולצמצם את השפעת המוסדות והמורים של כי " ח בארץ  -ישראל

;

הוא התנהג

בשרירות לב בוטה כלפי סגל ההוראה של כי " ח ופגע ביכולתו של ענתבי לפעול
30

על פרשה זו  -ראה

31
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אליאב  ,עמ ' . 420 - 418
בספטמבר

1909

( צרפתית ) .

פועלו של ענתבי

באופן

יעיל ועצמאי למען האינטרסים של החברה

ן

ו6

ביגאר גרס  ,כי עבודת  -כפיים

;

והכשרה מקצועית יש ללמוד באמצעות הניסיון בלבד ואין צורך לייעד לכך מסגרת
פורמאלית  ,כגון בית  -ספר מקצועי  ,כדי לקדם את תהליכי

הפרודוקטיביזאציה .

32

אכן ענתבי לא היה אהוד בקרב חוגים רחבים בירושלים וביפו  ,אולם היו לו גם
תומכים בקרב פעילי הישוב  ,בין אם ביקשו לנצלו לטובת הישוב או לטובת עצמם
ובין אם העריכו את

מעשיו .

בראיון עם ענתבי  ,שפורסם בשנת

, 1912

כתב חיים בן  -עטר  ,עורך עיתון ' החרות '

:

אמנם אחדים מקוראינו יעקמו בודאי את שפתותיהם למשמע השם הזה  ,וגם
אחדים לא ירצו להתענין בדברינו אך ורק משום שהזכרנו את שם זה

;

אבל

אמרו מה שתאמרו  ,ענתבי  ,למרות כל המגרעות והיחסים המוזרים שמיחסים
לו  ,הוא האיש היחידי כמעט בין עסקנינו פה שאומר מעט ועושה הרבה  .הוא
האיש המעשי היחידי כמעט בין עסקנינו שהשפעתו רבה וגדולה היא על כל
החוגים השונים אשר פה ושיכל לבצע ולהוציא

לפועל את אשר זומם וחושב .

33

עם תומכי ענתבי נמנו גם אברהם אלמאליח  ,מאיר דיזנגוף  ,מרדכי בן הלל הכהן ,
מנשה מאירוביץ ואחרים  .אביא להלן את העמדות של שניים

מתומכיו .

אברהם אלמאליח  ,ששימש כעורכו הראשון של ' החרות '  ,הפליג בשבחי ענתבי
ואף הגזים בחשיבותו ובתיאור השפעתו בקרב השלטון העות ' מאני  ' .החרות' נוסד
בשנת

1909

כעיתון לאומי נייטראלי  ,לקוראים ספרדים ואשכנזים  ,כדי לשמש משקל

נגד ל ' הצבי '  .ואכן  ' ,החרות' נעשה בהדרגה יומון וזכה לתפוצה של אלפיים עותקים ,

התחרה בהצלחה בעיתונו של בן  -יהודה והביאו עד משבר  .במאבקים שבקרב העדה
הספרדית ביטא ' החרות ' את עמדת ענתבי  .אלמאליח ציין  ,כי אחת הסיבות להוצאת
' החרות ' היתה להאבק נגד איתמר בן אב " י ועיתונו ' הצבי '  ,אשר טרחו לעורר רושם
כאילו הישוב העברי סובל מתגרת יד העריץ אלברט

ענתבי .

34

ב ' החרות' הופיעו מכתבים ומאמרים בשבח ענתבי ופניות של המבקשים להסתייע
בו  ,אשכנזים וספרדים כאחד  ,ביניהם

:

מנשה מאירוביץ  ,נציגי המושבה הר  -טוב ,

עו " ד מלכיאל מני וזלמן דוד לבונטין  .פניות אלו היו קשורות לא  -אחת במאמרים של

בן  -אב "י  ,שהאשים את ענתבי בשחיתות  .תומכי ענתבי העידו  ,לעומת זאת  ,על

הגינותו  ,וטענו כי אין בארץ  -ישראל קנאה ותחרות בין כי " ח למוסדות הציוניים ורק
אנשים המתנגדים לכי " ח ולענתבי מפיחים מדנים מטעמים אישיים ולא מדאגתם
לענייני

הישוב ' .

3

זלמן דוד לבונטין  ,שהסתייג מכמה פעולותיו של ענתבי  -כשם שגם ענתבי מתח

32

אכי " ח ,

33

בן  -עטר ,

17

בדצמבר

19 ! 1

תרע " ב .

אלמאליח  ,גיליון ה

34

ראה

35

ראה  ,למשל

:

( צרפתית ) .

:

;

אליאב  ,עמ '

. 426

החרות  ,שנה א  ,גיליון י ' ( כ " ד בסיוון

תרס " ט ) .

62
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לא  -פעם ביקורת קשה על לבונטין  -כתב ל ' הצבי ' מכתב  ,שפורסם ב ' החרות ' ביוני

.

 , 1909ובו הביע תמיכתו בענתבי במכתבו נאמר

:

זה יותר משנה אשר עיר ירושלים סוערת מרוב המפלגות ונצטערתי מאד

להמצב הרע והמזיק הזה  ,ואעפ "י שחפצתי להשתדל לא יכלתי להוציא חפצי
זה אל הפועל  ,אולם כשיצאה המריבה

ב ' הצבי ' סר ממני התפץ להכנס אל ריב

המפלגות להאשים או להצדיק איזה איש מפני שרואה אנוכי בכל הפטפוטים
הנדפסים רק רכילות נרגנות וכל המדות הרעות אשר הנפש היפה צריכה

להתרחק מהם כמטחוי  -קשת  .אפס בגליון של היום ראיתי כי ה ' בן  -אב " י משך
גם אותי וגם את עניני הבנק אל הנרגנות הזאת  ,אשר על כן הנני מוצא לנכון

להעיר דברים אחדים בנוגע להידיעות  ,שהביא בענין זה ' הצבי ' מהיום  .ה '
ענתבי לא פנה אלי שאשתתף במכתב המגן שאומרים ענתבי וידידו לפי דפי
' הצבי '  ,לערך להכי " ח ולהיק " א  ,מפני שה ' ענתבי איננו צריך להשתדלותי ולו
היה זקוק לתעודתי  ,הייתי בודאי מעיד כי ה ' ענתבי הוא עסקן חרוץ ומשכיל
המסור בכל לבו ונפשו לעניני היהודים והוציא אל הפועל כמה ענינים נכבדים
מאוד לטובת הישוב היהודי  ,וידועים המה הדברים האלו לכל אלה שעוסקים
בעניני

הישוב . . .

בשולי המכתב הנדפס נוספו כמה שורות  ,ככל הנראה מאת העורך  ,אלמאליח

:

מה תאמר איפא בן  -אב " י ? התחפץ עדות יותר גדולה מזו של עסקן צבורי גדול ,
לאומי גדול  ,ראש הבנק העברי העומד ומכריז בקול כי ' האדון ענתבי הוא
עסקן חרוץ ומשכיל המסור בכל לבבו ונפשו לעניני היהודים והוציא
אל הפועל כמה ענינים נכבדים מאוד לטובת היישוב היהודי וידועים
המה הדברים האלה לכל אלה שעוסקים בעניני היישוב  .עמוד איפוא ,
בן  -אב " י והגידה  ,מי הם הפטפטנים  ,מי הם הנרגנים  ,האם האנשים המראים לך
ובאותות ובמופתים חותכים כי האדון ענתבי בתור עסקן צבורי ' הוא האיש
המסור  ,בכל לבו ונפשו לעניני היהודים '  ,או אתה אשר מפני סיבות
שונות קשרת עליו מלחמה

?

36

בעוד שמתנגדי ענתבי שמחו לכל שמועה בדבר כוונות כי " ח להעבירו לתפקיד בארץ

אחרת  ,היו לעומתם אחרים שעודדו אותו להמשיך בפעילות הציבורית  .רמזיו ואיומיו

של ענתבי במכתביו לעסקנים ביפו  ,כי נמאס לו מהפעילות הציבורית בארץ  -ישראל
ומהארצישראלים  ,עוררו דאגה
בשנת

. % 909

לא  -מועטה .

37

ענתבי לא פרש מהחיים הציבוריים

וכארור שוב רווחה שמועה בשנת

1913

בקרב עסקני יפו  ,כי ענתבי

מתכוון לנטוש את משרותיו בכי " ח וביק " א  ,כתבו לו מטעם המשרד הארצישראלי
36
37

החרות  ,שנה א  ,גיליון ט ( י " ס בסיוון תרס " ט ) ( ההדגשות בציטוט -
ראה ,

למשל  ,אנ " מ , 5 85 / 17 / 1

8

ביוני

1909

( צרפתית ) .

במקור ) .

:

ן

פועלו של ענתבי

63

ממכתבינו שלשום ראינו כי בדעת כבודו למשוך את ידו מעבודה ציבורית ומר

דיזנגוף אמר לנו אתמול  ,כי חושב הוא להתפטר מתפקידיו בכי " ח וביק " א .
במכתבו אתמול מצאנו אשור לדברים אלה  ,ואם הדבר הוחלט ואין לשנותו ,
איננו רואים שום סיבה שיתרחק מעבודה ציבורית הנחוצה לנו כל
ב 19 -

בספטמבר

1913

כך . . .

38

פנו כמה מנציגי המושבות ביהודה לענתבי וביקשוהו לשמש

כנציג פדראציית המושבות ביהודה לפני השלטונות  ,וזאת כדבריהם

בכוחך [ והודות ] למסירות אשר הפגנת תמיד למען האנטרסים

ר  .עמדרתיו הפוליטיות

:

:

' מתוך הכרה

של מושבותינו ' .

39

צמודות  ,עברית  ,הגירה

ענתבי אכן הסתייג מהציונות המדינית  .אולם בניגוד למדיניות האנטי  -ציונית של

כי " ח באותן שנים  ,שהוכתבה במידה רבה על  -ידי כמה אישים בהנהלת החברה
בפארים  ,בהם מזכיר החברה

ביגאר  ,שאף ענתבי לשתף פעולה עם הציונים  ,במגמה

לחזק את ההתיישבות היהודית בחסות האימפריה העות ' מאנית  .במכתביו לפני פרוץ
מלחמת  -העולם הראשונה הוא הדגיש שאין הוא ציוני  ,ואף ראה בציונות הפוליטית

גורם הרסני לישוב  .כך ציין במכתבו לנארסים לוון

( 25

אוגוסט  , 1905תעודה מס ' , 3

להלן ) את התגובות השליליות של הנציגים העות ' מאניים ושל הקונסולים האירופיים
בארץ  -ישראל לקונגרס הציוני השביעי  -שבו הוחלט כי הציונות תרכז את כל

מאמציה בארץ  -ישראל ולא באוגאנדה  .וכך במכתבו לדיזנגוף

(1

בפברואר , 1909

תעודה מס '  , 5להלן )  ,בתגובה למאורעות הדמים בין יהודים לערבים שפרצו ביפו

בפורים תרס " ח  ,הדגיש ענתבי כי הראוותנות והצעקנות  -בקונגרסים הציוניים

ובעיתונות העברית פוגעות בהתיישבות יהודית בארץ  -ישראל

;

לדבריו  ,הציונים

נותנים פומבי לתוכניותיהם ובכך מסכלים כל אפשרות להשגת אחדות בישוב  .הוא
הוסיף  ,כי העם היהודי הוא העם הנרדף ביותר בעולם  ,אך היהודים אחראים במידה
רבה לתלאותיהם והם האויב הגדול של

עצמם .

ענתבי חלק אפוא על הציונים המדיניים בנקודות

הבאות :

לדעתו הם חייבים

להימנע מהצהרות קולניות בקונגרסים ובכינוסים אחרים וכן מפירסום מאמרים
והצהרות פוליטיות בעיתונות העברית  ,שיש בהם כדי להסעיר את הרוחות בקושטא ,
בבירות אירופה  ,בקרב מושלי ירושלים והפקידות

העות ' מאנית.

הצהרות אלו

מחריפות את הגזירות הפוליטיות  ,פוגעות בישוב היהודי ומשמשות חומר נפץ
להסתה בעיתונות

הערבית .

הערבים המתונים בתחומים

לעומת זאת  ,לדעתו  ,יש לחתור לשיתוף  -פעולה עם

רבים .

בראיון עם חיים בן  -עטר  ,עורך ' החרות '  ,הצהיר ענתבי  ,כי על היהודים  -ללא

38

אצ " מ 29 , ] 2 / 615

39

אצ " מ  32 / 52ע ,
~

19

בפברואר  ( 1913עברית) .
בספטמבר  ( 1913צרפתית ) .

ן
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הבדל השקפה  :ציונים מדיניים  ,ציונים דתיים  ,או יהודים הקרובים לרעיון התנועה
הלאומית  -לשאוף לכך  ,שעם ישראל יחיה חיים עצמאיים  ,יטפח את קנייניו
הרוחניים  ,את הווייתו ההיסטורית והרוחנית ואת התפתחותו בלשונו ובתורתו .
לדעתו  ,זו היתה שאיפתם של כלל היהודים  ,ללא הבדל מפלגה או עדה  ,מזה אלפי

שנים .

הוא הוסיף  ,כי התיישבות יהודית רחבה בארץ  -ישראל תהיה אפשרית אם

תושתת על שיתוף  -פעולה כלכלי ותרבותי הדוק בין היהודים לערבים  ,מוסלמים

ונוצרים .

התמיכה הכספית  ,החלקית לפחות  ,והמוסרית של יהודי מערב  -אירופה

תוכל לקדם את עבודת -האדמה ואת המסחר והתעשייה  ,ותחת חסות האימפריה
העות' מאנית יוכלו היהודים לשמש גורם עיקרי שיעודד את המודרניזאציה בארז

,

4

באותו ראיון  ,שהתקיים לאחר ' מלחמת השפות'  ,תמך ענתבי בתחיית השפה
העברית  .ענתבי  ,שהואשם לא  -אחת בהזנחת הוראת השפה העברית במוסדות כי " ח
לאחר פרישת נסים בכר  ,האשים בראיון זה את ארגון ' עזרה ' על שסירב להקדיש
מקום רב יותר להוראת השפה העברית במוסדותיו  .בהמשך דבריו אמר ענתבי

:

אם באים כאן ליצור יישוב עברי  ,מוכרחים אנו כמובן ליצור לנו גם חיים

עבריים במלוא מובן המלים האלו  .תחית העם קשורה בתחית השפה כשלהבת
בגחלת  .זהו דבר טבעי והכרחי שאין להרהר

אחריו .

עוד אמר ענתבי באותו ראיון  ,כי יש לעורר את החברות היהודיות באירופה העוסקות

בחינוך בארץ  -ישראל לעבד תוכניות חדשות  ,כדי להשליט את השפה העברית בתור
שפה לאומית ואת השפה התורכית בתור שפת

המדינה .

וכאשר יידע הסטודנט

הארצישראלי את שתי הלשונות הללו ידיעה שלמה וירצה אחר כך ללמוד שפה
אירופית  ,אזי תשתדל כל חברה יהודית שיש לה תוכנית מיוחדת ללימוד שפה
אירופית כלשהי למלא את

חפצו .

את דבריו אלה של ענתבי בעניין הלשון העברית יש לראות על רקע ההאשמות
שהשמיעו מתנגדי כי " ח כלפי החברה  ,ובמיוחד כלפי ענתבי ולופו  ,בהפצת השפה
הצרפתית על חשבון השפה העברית ובהעדפת הפאטריוטיזם הצרפתי  .העדפות אלה
של כי " ח  ,טענו המתנגדים לחברה  ,מתעלמות מן האינטרסים והצרכים של הנוער

היהודי בארץ  -ישראל ובקהילות המזרח התיכון  .והיו אחרים שטענו כלפי כי " ח  ,כי

אמנם יש לחברה כוונות טובות  ,לקדם את הנוער היהודי על  -ידי הקניית התרבות
הצרפתית  ,אולם מדיניותה זו לוקה במשגה חמור  ,שכן אין התאמה בין המנטאליות

המערב  -אירופית למנטאליות המזרח תיכונית.

ן4

על  -כן עדיף לחזור למדיניות שהיתה

נקוטה על  -ידי קארל נטר ואדולף כרמיה  ,שדגלו בהפצת חינוך המכוון להגשמת
שאיפות לאומיות ויחפוף את האינטרסים של עם ישראל בארץ  -ישראל  .אמנם אין זה
מן הנמנע שביסוד דברי ענתבי בראיון עמו על חשיבות העברית היתה כוונה להשפיל
40

החרות  ,שנה ו  ,גיליון פא ( י " ז בטבת

41

לאזאר  ,עמ ' .325

תרע "ד ) .

ן
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כי " ח

פועלו של ענתבי

את הארגון היהודי  -גרמני ' עזרה '  ,אשר משנת

1901

ונקשר נציגיו בארץ  -ישראל התנגדו לבחירת הרב יעקב מאיר לכהונת החכם

באשי .

אפשר שענתבי גם ניסה לשאת חן בעיני הקוראים  ,באותה עת של התלהבות לעברית
ששררה בארץ לאחר ' מלחמת

השפות ' .

ואף  -על  -פי  -כן אין להתעלם מנימתם

העקרונית של דברי ענתבי בנדון  ,החורגים מעבר לדברי פולמוס או חנופה  ,ואפשר
שהם מעידים כי באותו זמן חל בו מפנה לאומי בענייני לשון

וחינוך .

ענתבי גרס  ,כי האופוזיציה לפעילות כי " ח ( ובמידה רבה גם לפעילות

יק " א )

מורכבת מקשת מגוונת של גורמים בציבור היהודי בארץ  :אשכנזים ששללו את קיום

החברה ובתי  -ספרה ואת ' האוריינטאציה הספרדית ' שלה ; חרדים קיצוניים שהתנגדו

לשאיפותיה הליבראליות ; יוצאי גרמניה  ,לרבות חברת ' עזרה '  ,שהתנגדו להשפעה
הצרפתית בחינוך

;

הציונים הקיצוניים שביקרו את כי " ח על שעודדה התבוללות

בתרבות צרפת  .מתנגדי כי " ח גם טענו  ,כי החינוך הצרפתי והאירופי מעודד ירידה מן
הארץ  ,ובדרך זו החברה תורמת להתמעטות הישוב

היהודי .

למרות תמיכתו בהתיישבות יהודית  ,הצדיק ענתבי את ירידתם של חלק מבוגרי
כי " ח מהארץ  .לדעתו  ,כי " ח נקטה אמצעים כדי שבוגרי מקוה  -ישראל ובית  -הספר

המקצועי ייקלטו במושבות ובאזורים העירוניים  .הגירתם של חלק מבוגריה מקורה
אפוא לא במדיניותה החינוכית של כי " ח אלא במיעוט האפשרויות שהיו פתוחות
לפניהם בתקופות של שפל כלכלי  .ואכן ענתבי תמך לא  -פעם בהגירה של הבוגרים
למצרים ,

42

לרחבי האימפריה העות ' מאנית  ,לאמריקה  ,לקאנאדה ולאפריקה  .הוא גם

סייע להגירה זו  .במכתב לנארסים לוון

(4

באוגוסט

) 1902

ציין ענתבי  ,כי הרחובות

מלאים מובטלים וכי רבנים אורתודוקסיים  ,אינטלקטואלים  ,ציונים פוליטיים ודתיים
שוב אינם מעזים להצהיר ברמה בעד עלייה לארץ  -ישראל  .כולם מודעים למציאות
המרה  ,שבה אין אפשרות לסייע למשפחות העניות המרובות שבארץ  ,והשאלה היא
לאן לשלוח את האנשים הללו שעלו מרוסיה

?

ענתבי  ,שקיבל הוראות מיק " א לא

לסייע ליורדים לאנגליה או לארצות  -הברית  ,הפציר בלוון לאפשר לו לסייע מכספי
קופת  -המלווה לירידת פועלים צעירים וחסונים שיש להם

שכן אם יק " א תמנע זאת מהם  ,לאן יהגרו
משתוללת מגיפת כולירה

?

?

משפחות בארצות -הברית .

לטראנסוואל שבאפריקה

?

לסודאן שבה

ענתבי סייע בדרך  -כלל למהגרים אלה במענק שכיסה את

מחצית דמי הנסיעה  .לדבריו  ,מספר הצעירים שביקשו ממנו סיוע לירידה היה ניכר ,
אך הוא סייע במיוחד לצעירים בעלי מקצוע ובריאים
במכתב

מ 19 -

ביאנואר

בכספי יק " א לירידת

28

1908

אנשים  ,רובם בעלי  -מקצוע  ,ו  3 -ילדים  .הם היגרו לארגנטינה ,

למצרים  ,לתורכיה  ,ואחדים לקאנאדה
42

לאזאר  ,עמ '

43

איק " א

266

44

איק " א

268

בגופם .

43

לנארסים לוון ציין ענתבי  ,כי בשנת

1907

הוא סייע

ולאיטליה .

.327 - 326
מס '

4 , 26

מס '

19 , 163

באוגוסט

1902

ביאנואר

( צרפתית ) .

1908

( צרפתית ) .

44

בשנת

1908

הוא סייע במימון

ן

66

מיכאל

מ ' לסקר

נסיעתם של  27יורדים  ,שהיגרו לאוסטראליה  ,ארה " ב  ,ארגנטינה ופאנאמה  .ענתבי גם
דיווח מדי פעם ליק " א על התאקלמות המהגרים בארצות שהיגרו

בשנת

1909

אליהן .

טען ענתבי  ,כי עדיין ישנם גורמים בקרב הציונים המאשימים אותו ,

את כי " ח ואת יק " א בפיזור הדור הצעיר הארצישראלי בקצווי תבל  .במכתבו לנשיא
יק " א הגיב ענתבי על האשמה זו

:

הציונים מאשימים אותנו במדיניות המעודדת את התמעטות התושבים
[ היהודים ]

בארץ  -ישראל  ,אולם האשמה זאת אינה מונעת מהם מלהתחנן

לפנינו לסייע להם בתהליך הירידה של תומכיהם  .הגשתי לרב ישראל לוי45
כמה בקשות המוכיחות עובדה זו  ,ועליהן חתומים

[ אליעזר ]

[ בוריס ] שץ  [ ,מאיר ] דיזנגוף [ ,זלמן דוד ] לבונטין [ ,זאב ] גלוסקין

קרישבסקי . . .

בן  -יהודה ,
ונמרדכי ]

46

ז  .תנורי סיום
ענתבי היה בעל אישיות מורכבת ומרובים היו יריביו בקרב חוגים שמרניים ,
אורתודוקסיים

ופרוגרסיביים ,

גם

כלפיו

האהדה

לא  -אחת

נבעה

מטעמים

שבאינטרסים יישוביים או אחרים  .עם כל זאת  ,ענתבי תרם תרומה רבתערך לקידום

הישוב בארץ  -ישראל  :כשתדלן בעניינים חיוניים  ,כמו רכישת אדמות וביסוס הישוב ,
כמקור של מידע חיוני למנהיגי הישוב וכפעיל למען המושבות ולמען

עניי ירושלים .

בפעילותו הציבורית הגיע ענתבי להישגים חשובים  .גם כמנהל בית  -הספר המקצועי
הוא

המשיך

את

דרכו

של

והמודרניזאציה בקרב יהודי

בשנת

1914

נסים

בכר

וסייע

לתהליכי

הפרודוקטיביזאציה

ירושלים .

סיים ענתבי את תפקידיו בשרות כי " ח ויק " א  ,אך המשיך בפעילות

ציבורית  ,ככל שזו היתה אפשרית בשנות מלחמת  -העולם  ,תחת שלטונו העריץ של

אחמד ג ' מאל פחה  ,המושל הכללי של ארץ  -ישראל וסוריה  .בשנות המלחמה השתדל
ענתבי לפני ג ' מאל פחה למנוע  ,או לפחות להקל  ,את הרדיפות נגד עסקני הישוב ואת

גירושם מארץ  -ישראל  .ואכן  ,בהשפעת עבתבי  ,ביטל ג ' מאל פחה את החלטתו לגרש

כמה עסקכם חשובים  ,ביניהם  :מאיר דיזנגוף  ,מנשה מאירוביץ  ,ד " ר חיים בוגרצ ' וב ,
מנחם שיינקין  ,יהודה גרזובסקי  ,יעקב שלוש ואברהם אלמאליח  .ענתבי גם השיג
מהעריץ התורכי הקלות בוספות לישוב בשבות המלחמה  ,אולם מאוחר יותר איבד את
45

הרב ישראל לוי

(  ) 1939 - 1856היה באותו

זמן הרב הראשי של יהדות צרפת  .בשנת

1908

ביקר

בארץ  -ישראל כחבר משלחת מטעם כי " ח שנתבקשה לדווח על המצב הפדאגוגי בבתי הספר
שלה בארץ ועל הוראת השפה העברית
46

איק " א
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בהם .
( צרפתית ) .

גם בשנת

1906

שלח ענתבי לפארים העתק

ממכתב  ,שעליו חתום דיזנגוף  ,המבקש סיוע לירידה של בעלי  -מלאכה שעלו מרוסיה לארץ -

ישראל ולא היה אפשר לקלוט אותם  .הסיוע המבוקש היה מיועד לקליטתם במצרים ובסוריה -
ראה

:

לאזאר  ,עמ ' . 327

פועלו של ענתבי

ן
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חינו בעיני ג ' מאל פחה  ,אולי משום שלא שירת אותו כמצופה ממנו בעניינים שונים ,

והשליט התורכי החליט להענישו ולגרשו מן הארץ .
עבתבי לדמשק ומאוחר יותר

ב 16 -

באוקטובר

1916

הוגלה

לקושטא .

אליאב מציין  ,כי עם הגליית ענתבי מהארץ אבד לישוב שתדלן רב  -יכולת  47 .מרדכי
בן הלל הכהן הדגיש  ,כי מכל ידידי ענתבי בירושלים לא נמצא אף אחד שעזר לו  ,רק

דיזנגוף וקראוזה השתדלו שלא יחמירו את מצבו לפני הגלייתו .

48

לאחר הגליית

ענתבי  ,שהיה השתדלן הראשי של מושבות יהודה  ,התאספו ועדי המושבות כדי
למצוא לו ממלא  -מקום והחליטו לייסד בירושלים משרד לעזרה משפטית  ,בראשות
עורך  -דין  .למרות שרותיו המרובים והחיוניים של ענתבי  ,לא היסס מרדכי בן הלל

הכהן לכתוב עליו  ,כי יש לנטוש את שיטתו שעלתה בדמים מרובים לישוב  .לדבריו ,
נשענה שתדלנותו של ענתבי לא על יסוד טיעונים יורידיים אלא על יחסיו עם
הפקידים

והמושלים  ,כלומר על מתן שוחד ועשיית חסדים שונים  ,ואלה עלו הון רב .

49

ענתבי נפטר בגלות  ,בקושטא  ,לאחר מחלה ממושכת  ,ב  4 -במארס  , 1919והוא בן
49

47

שנים בלבד .
אליאב  ,עמ ' .451

אליאב מציין שם  ,כי בסוף שנת

1915

הציע ג ' מאל פחה לענתבי  ,בדיסקרטיות

רבה  ,תוכנית למכירת השטח שלפני הכותל המערבי תמורת  20 , 000לירות תורכיות  .התוכנית
הובאה לפני המוסדות הציוניים אולם אלה הציגו תנאים שונים  .התוכנית בוטלה עקב פירסום
בעיתונות  ,והפחה חשד שיד ענתבי בדבר  .פרשה זו והלשנות על ענתבי הניעו את ג ' מאל פחה

לגרשו.
48

הכהן  ,עמ '

. 153 - 152

49

הכהן  ,עמ ' . 165 - 164

קבלת  -פנים לג  ,מאל פחה ( מושל ארץ  -ישראל וסוריה ) במושבה ראשון לציון ,

התצלומים בעמוד זה ובעמודים

 50ו 109 -

1915

( ענתבי מסומן

הם מאוסף בן  -דב  ,בארכיון הציוני המרכזי בירושלים

בחץ )

ן

68

מיכאל
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מאגרוה ענהבו
על ההקשבות  ,ציונוה והיחסלם עם הערבלם
ו.

ענתבו לעזרת מתוושבו ארטוף

[ מכתב מענתבי אל נשיא יק " א  ,נרסיס לוון  ,על הסכסור בין מתיישבי ארטוף ( הר  -טוב ) ובין הערבים
שכניהם ,

שניסו להשתלט על חלק מאדמות המושבה המנוע ממתיישביה לעסוק בחקלאות  .גם

השלטונות הציקו למושבה  ,עיכבו את שטרי  -המקנה ואף איימו לגרשם מהמקום  .אדמת ארטוף נרכשה
מאת המיסיון בשנת

1895

ומתיישביה היו עולים מבולגאריה  .ענתבי סייע למתיישביה  .אל מכתבו

מצורף מכתבם של המתיישבים אליו .
מקורה של התעודה

 :איק " א  /לונדון  / 265 /מספר  ( 7בצרפתית ) ] .

פעולות יק " א בירושלים
ירושלים 16 ,

במארס

1902

לכבוד נשיא יק " א  ,פאריס
אדוני הנשיאי
היה לי הכבוד להודיעך באחד ממכתביי הקודמים על הצלחתנו החלקית בדבר
הסיכסוך בארטוף .

בשולחי אליך את התוכנית של ארטוף  ,ציינתי כי השוד התפשט על כל פני
המושבה וגם במרכז עצמו  2 .שטח המריבה הוא בן  900דונאמים בערך מתוך סך הכול

שהוא  . 4 , 500הצלחנו להוציא ללא
הקרקעות 400 ,

משפט  ,פשוט

לפי

דו " ח של מנהל

רישום

דונאם על גבולם של שני כפרים שוניל  .כפר שלישי  ,בראותו את

המרן שהשקענו  ,החזיר לנו במהרה  40דונאם  ,שהחזיק בהם שלא על  -פי חוק  .הגבול
הדרום  -מערבי עדיין מוחזק כל הזמן בידי השייח ' שריף  ,אדם פרוע וערמומי  ,השם
ללעג כל שלטון  .כפי שכבר אמרתי לך  ,הוא הצליח להשיג קושאן של

16

דונאם על

גבול ארטוף בכך שרשם תחומים מטושטשים  .דבר זה נותן בידו להרחיב בתרמית את
בעלותו עד כדי
150

150

דונאם  ,והוא מוצא תואנה שנייה שבעזרתה הוא מנסה לגנוב עוד

דונאם אחרים  .בואם של הז ' אנדארמים פרק את נשקו מעליו  ,אבל הוא התחיל

מחדש אחרי שהסתלק השוטר  .בראותי זאת  ,השגתי הוראה מהמושל  3שישלח שני
ז ' אנדארמים כדי לתפוס אותו ולאוסרו  .אבל נראה לי  ,שהאמצעי הטוב ביותר יהיה
לקנות ממנו את הקושאן כמסמך בעלות ובכך לבטל כל תואנה של גניבה או סיכסוך .

התחלנו בחפירת התעלות לציון הגבולות  ,ואנו מחכים לעצים שהובטחו על  -ידי
הועדה הארץ  -ישראלית  .היינו צריכים להשלים את כל העבודה הזאת וגם לקחת
שומר כדי להבטיח את שלום הקרקע הזאת במשך תקופה בת שלוש שנים .

כדי לאשר את זכויותינו על האדמות הגנובות האלה שהוחזרו לאחרונה  ,יעצתי
1

הכוונה לנרסיס לוון

( , ) 1915 - 1833

ממייסדי כי " ח ונשיאה ( עד

, ) 19 ~ 5

שימש גם כנשיא יק " א  .בעת

נשיאותו התרחבו הפעולות של יק " א ושל כי " ח בארץ  -ישראל  .הוא העריך את ענתבי ועשה
לקידומו .
2

המדובר הוא בסכסוך בין המושבה ארטוף ובין שכניהם הערבים  .התוכנית  ,שלפי המכתב שלח
ענתבי לנשיא  ,לא מצורפת למכתבו שבארכיון .

3

הוא עות ' מאן קאזים ביי  ,מושל ירושלים ( פברואר

1902

-

קיץ . ) 1904

פועלו של ענתבי
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למתיישבים לעבד אותן בעצמם  .הם אכן עשו כן  .אבל האומללים האלה אין להם
זרעים כדי להשביחן  .הם שלחו לי מכתב  ,שתרגומו מצורף בזה  ,בבקשם מקדמה .
הואיל ולא היה בידי אשראי המיועד לבקשה מעין זו  ,נאלצתי בצער לסרב  ,אבל
ניסיתי לחפש להם מלווים אחרים  .לא הצלחתי למצוא אלא מלווים בריבית קצוצה
שדרשו

20

אחוזים עד

. 25

ההתערבות שלנו עלולה להיות לשווא אם הקרקעות

האלה לא תהיינה זרועות .
חברת חובבי ציון הואילה בטובה להעניק לנו את תשלום המיסים ולשלם בעד
מורה  -שוחט  .הראיתי לחברה את תוצאות התערבותנו בתיחום הקרקעות  ,שלמענו
תרמה החברה

600

פראנקים והסבתי את תשומת  -ליבה למצבם העלוב של

המתיישבים ולאומללותם  .הראיתי להם גם  -כן עד כמה בלתי מספיקים הם אמצעי

האשראי לשם השגת תוצאות טובות של תיחום הקרקע על  -ידי חפירת תעלות ,

נטיעת הקרקע וקניית הקושאן מהשייח ' שריף בגבול הדרום  -מערבי .

הסברתי לחברה את הצורך במינוי שומר למשך שלוש שנים  ,עד לגיבוש הזכויות .
ציינתי בפניה את המחסור באמצעים אצל המתיישבים כדי לזרוע את הקרקע
הנתונה במחלוקת  .חזרתי ואמרתי לחברה את מה שאושר לי בדבר ההלוואה
שלקחו המתיישבים ב  50 -אחוז על הזריעות הראשונות ועל המכירה הצפויה בעתיד
מיבוליהם .
לשם השגת מטרות אלה יהיה צורך באשראי בסך

 6 , 000עד 7 , 000

פראנק  .אני

מקוה להשיג שליש מהסכום הזה על  -ידי תרומה של החברה מאודסה  4 ,ואולי תוכל

המועצה  5להשלים את הסכום ? אני

מודה  ,שאם מצד אחד

הריני מיואש בצייני את

האומללות ואת הקשיים שמתחבטים בהם המתיישבים האומללים של ארטוף  ,הרי
מצד שני צר לי לגרום לכל ההוצאות

האלה  ,שבחלקן הגדול

יגיעו כרווח לבעלי -

הבית הבולגארים  ,היושבים שקטים ושלווים בארצם ומנצלים את אחיהם מארטוף
שיגנו על אדמותיהם  .אולי הם יבואו ליהנות מהקרקע  ,כאשר היא תהיה כולה
מוצלת  ,גדורה ומושבחת .
מן הדין הוא שלא לעזוב את המתיישבים האומללים האלה  ,אך עלינו גם  -כן לא
להקריב את אמצעינו לשם תרופות ארגעה  .אנו מוציאים הכל כדי לרכוש קרקעות
חדשות

;

הבה נשמור על הקרקעות היהודיות העכשוויות  ,אבל נעשה בסך  -הכול

שפעולתנו וקורבנותינו יועילו לעובדים האמיתיים .
אני נשאר איתן בדעתי כי המועצה שלכם תיוועד עם הועד האודסאי  ,כדי לקנות
את כל הקרקעות הללו מבעליהן הבולגאריים  ,לבטל את החברה הישנה של סופיה
למען ארטוף ולקחת את כל המושבה הזאת  ,שיש בה
שבכללם יש יותר

מ 3 , 000 -

4 , 500

עד

5 , 000

דונאם ,

דונאם אדמה טובה  ,ולחלק אותם בין עשרת המתיישבים

הבולגאריים הקיימים כעת ; על אלה יש להוסיף חמישה או שישה אחרים שייבחרו

מבין התלמידים הותיקים הכי טובים של הקוה [ ישראל]  .כך אפשר יהיה להציל את
הקרקע הזאת ולעזור למתיישבים ; הקרקע תוכל להיות מעובדת בידי החקלאים
היהודים והיא גם תפרנסם .
אני מצביע בפעם נוספת לפני המועצה על הצרה ועל התרופה היחידה  .התמיכה

מצד חובבי  -ציון היא כמעט בטוחה  .הבה ותצביע המועצה על העיקרון  ,ויחד נדאג
4

5

הכוונה לועד האודסאי של חובבי ציון .

הגוף המרכזי של הנהלת

יק " א ,

בפארים .

ן
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לשמירת התרומה של אודסה  .אנו ניתן לחברה שלכם את מירב האחריות עם מניה
מכרעת .
מכל מקום  ,אני מבקש מן המועצה להחליט בעניין בקשות האשראי המחויבות

מכוח הדחיפות של הפעולות המיידיות ; ביניהן המשך העבודות בתעלות ונטיעת
העצים  ,וכמו כן העסקת שומר  -כל אלה הם הדברים החיוניים

ביותר .

הואל  -נא  ,אדוני הנשיא  ,לקבל את רגשותי המסורים ,
אלברט ענתבי

נספח לאיגרת

1

ארטוף  ,ב " ה באדר התרס " ב
מר ענתבי  ,ירושלים
אנו באים להודיע לך  ,כי הודות לתמיכתך ולשמירה שנתת לנו  ,הצלחנו להתחיל
לעבד את קרקעותינו מבלי להיתקל באיזה קושי מצד שכנינו .

עם זה אנו נוטלים לעצמנו רשות להביא לתשומת  -ליבך שאנו שרויים באומללות
רבה והגענו עד פת

לחם .

אנו מיואשים בראותנו את ילדינו מבקשים ממנו לחם  ,וידנו קצרה

לתיתו להם .

אנו מבקשים מכבודך לבוא לעזרתנו ככל המוקדם ולרחם על ילדינו העלובים
שיהיו מאושרים אם יהיה להם לחם  ,ולוא רק כדי להרגיע את רעבונם המכלה
אותם .

אנו מרשים לעצמנו לשגר אליך עוד בקשה  :אדמותינו המיועדות לזריעת הקיץ
כבר מוכנות  ,אבל אין בידינו הזרעים הנחוצים  .הואל  -נא בטובך לתת לנו את

האלפים [ פראנקים ] הדרושים ואנו נחזירם לך עם הקציר הבא .
בתקוה שתואיל בטובך להיענות לבקשתנו ולבוא לעזרתנו  ,אנו מכירים לך תודה
ומסורים לך .
חתומים

.2

ענתבל לעזרת

נמכתב מבנתבי אל נשיא

בשנת
ברית '

1860

מתוישבי מוצא

יק " א

נרסיס

לוון  ,על מצבם של

מתיישבי מוצא  .אדמתה של מוצא נרכשה

בידי יהושע ילין ור ' יחזקאל יהח  -ה  .המושבה מוצא הוקמה בשנת

בירושלים .

המתיישבים

:

כל מתיישבי ארטוף

1894

בעזרת לשכת ' בני -

ענתבי מבקש במכתבו לסייע למתיישבי מוצא ומצרף אל מכתבו את פניית

אליו .

מקורה של התעודה

 :איק " א  /לונדון  ( 266 /בצרפתי ת ) ] .

פעולות יק " א בירושלים
ירושלים ,

10

ביולי

1902

כבוד נשיא יק " א  ,פארים
אדוני הנשיא ,

יש לי הכבוד להפנות אליך את הבקשה שנשלחה אלי על ידי מתיישבי מוצא .
אך למותר הוא  ,לדעתי  ,לציין את תולדות המושבה
1

מכתבם של המתיישבים  -ראה בנספח לתעודה זו .

ן

הזאת  ,הנמצאת במרחק

פועלו של ענתבי

ן

71

חמישה קילומטרים מירושלים  ,ושעליה נכתבו דינים וחשבונות רבים בידי באי -

כותכם מאז שנת  . 1896מר מאירסון 2ביקר אצל המתיישבים שקבעו שם את

על  -ידי ' בני  -בריתי ועל  -ידי יהודים

מגוריהם  ,הודות למפרעות קטנות שניתנו

מגרמניה המיוצגים

כאן על ידי האדון ד " ר ואלאר  4 .עד לשנה האחרונה לא היו

במושבה זו אלא ארבעה כורמים יהודים  .מאז באו פועלים עצמאיים וקנו כמה
אדמות מהבעלים היהודים  ,יחזקאל יהודה

וכמה איכרים  ,והתיישבו בהדרגה

5

בהתמסרם לגידול הגפן  ,הזית ועצי פרי  ,ולגידול ירקות

ובקר .

לפני שמונה חודשים בערר באו שלושה עובדים ותיקים מיקבי ראשון לציון ,
שפוטרו אחרי שקיבלו פיצויים  ,והקימו בכפר זה טחנת קמח [ המותנעת ] בנפט  ,והיא
עובדת בהצלחה עד

היום .

האוכלוסים היהודים של כפר זה מגיעים אפוא לשמונה  -עשרה משפחות  .שלוש -

עשרה מביניהן שולחות לנו את המכתב המצורף בזה  ,והן מבקשות לבנות בתים
שישלמו בעדם בתשלומים שנתיים בריבית בת
3 , 000

פראנק  ,יש צורך באשראי בן

הריבית שלו במשך עשר

40 , 000

3

אחוזים  .הואיל ובית עולה בממוצע

פראנק  .החוב יסולק בהדרגה יחד עם

שנים .

לא שכחתי את הקשיים שנתקלתי בהם בגלל בניית שיכוני העובדים בנחלת
ציון

6,

אבל התוצאה אינה יכולה אלא להיות מעודדת  .השגנו

לבנות שלושים

 6 , 000פראנק

כרי

בתים  ,והצלחנו לעבור על מספר זה הודות לפרעון החוב  ,הנעשה

באופן סדיר  .הזמן רק מחזק את עמדתי בדבר התוצאות המוצלחות של שיכוני

עובדים אלה  .מעשה כזה מספק עבודה במשך זמן מסוים למאות עובדים בבניין  ,נותן

בית בריא לאומללים אלה  ,עושה אותם לבעלי  -בתים אחרי דחייה פחות או יותר
ארוכה  ,מלמד אותם להעריך את החסכון הקטן  ,ולבסוף מבטיח את הקרן המשולמת
עם ריבית קטנה .

אני מקוה שההצבעה האחרונה של המועצה ל אינה סופית  ,ואני מקוה כי ביום מן
הימים תוגשם התוכנית הבאה  :ארגונכם יחד עם ועדת מונטיפיורי  8מלונדון ויחד עם
הקמת קרן נכבדה לשם בניית שיכוני עובדים בכל המרכזים הראשיים של ארץ -

ישראל  .עוד תראו איזו התקדמות תיתנו לארן מתה זו ולאוכלוסים אלה הנתונים
במשבר ללא

תקדים .

מלבד התועלת שבמעשה טוב בדרך  -כלל  ,הרי להקמת בתים במוצא יש חשיבות
מיוחדת  .אתם מכירים את תולדות ההתיישבות ואת מצבה  .כמעט כל המושבות היו
אמיל

מאירסון  ,מנהל יק " א  ,ביקר באוץ בעקבות העברת המושבות שהיו בטיפולו של הבארון

רוטשילד לניהול יק " א  ,המלקן על

ייעול וצמצום ההוצאות בסיוע למושבות .

לשכת ' בני  -ברית ' בירושלים נוסדה בשנת

1888

עסקה בסיוע להשכלת מבוגרים ולהתיישבות

חקלאית  ,הקימה חברה לרכישת אדמות וסייעה הרבה למוצא .

ד" ר משה ואלאך מייסד בית  -החולים ' שערי צדק ' בירושלים ומנהלו במשך שנים
פעל במרפאה ' למען

ציון ' .

על ר ' יחזקאל יהודה  -ראה במבוא

לתעודה .

שכונה בירושלים  ,שהוקמה בסוף שנות התשעים  ,ביוזמתם של נסים בכר
בה

רבות  ,קודם לכן

פועלים ואומנים עניים  ,רובם עולים מפרס  .כ " ח

ויק " א תרמו

וא " א ענתבי  ,השתכנו

לייסודה .

מועצת יק " א בפארים .
נראה כי הכוונה לקרן ' מזכרת

משה '  ,שהוקמה

לציון תשעים שנה להולדת משה

וסייעה במימון בניית שכונות יהודיות חדשות בירושלים .

מונטיפיורי ,

72
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זקוקות לתמיכה במשך שנים רבות וחייבו הנהלה שלקחה על עצמה באופן כלשהו

את ביצוע המשימות המסחריות והממשלתיות  .לעומתן הצליחו מתיישבי מוצא
לעמוד על רגליהם ולא להיות תלויים באחרים  .הם לא הטרידו איש לשם מכירת
תוצרתם ולא ביקשו תמיכה כלשהי  .הסיבות הן פשוטות ושונות
(ו)

:

אנשים אלה התיישבו ביוזמתם האישית  ,בהשתמשם בחסכונותיהם הקטנים

;

הם הסתפקו בתמיכה קטנה של ' בני ברית ' או של המורשה של ד " ר ואלאך .
()2

הואיל ומוצא נמצאת במרחק חמישה קילומטרים בלבד מירושלים  ,הרי כל

התוצרת  ,פירות  ,ירקות וחלב  ,יכולה להימכר בקלות  ,ללא הוצאות רבות  .בירושלים
יש  ,למעשה  50 , 000 ,תושבים  ,ומתוכם

יקנו בקלות הרבה משפחות או מוסדות

;

לפיכך אין תושביה יכולים להיות קורבן

אירופיים . . .
()3

מוצא קרובה לשלטונות המרכזיים

לניצול לרעה מצד הממשלה  .מעולם לא היתה להם תלונה על המנהל .
לפי דעתי  ,ההתיישבות הטובה ביותר תהיה לעזור לעובדים אלה  ,שהתיישבו
באופן חופשי ומיוזמתם האישית  ,בהסתפקם במועט  .דבר זה עדיף על החלפה
מינהלית במושבים הנתמכים .
מתיישבי מוצא מצהירים שאין להם צורך אלא במקום מגורים שיאפשר להם
לגור סמוך לשדותיהם  ,מבלי שייזקקו לאיכרים ויגורו בעליות הקיר שלהם  .הם
מוכנים לתת את הקרקע ולרשום אותה בשמנו  ,וכן את הבניינים שיוקמו  ,והם
מבטיחים פרעון החובות בסך

300

עד

400

פראנק לשנה כל אחד .

כך יובטח כספנו ויסולק לשיעורין במשך כמה שנים .
אני תומך אפוא בבקשתם של העובדים הנכבדים האלה שתועלתם ברורה  ,ואני
מקוה כי המועצה לא תסרב לנו  ,זאת בגלל המצב הקשה כל כך של אחינו לדת
בירושלים .
הואל  -נא  ,אדוני הנשיא  ,לקבל את מיטב רגשותי ,
אלברט ענתבי

נספח לאיגרת

2

ירושלים  25 ,במאי

1902

מר אלברט ענתבי

מנהל בית  -הספר המקצועי  ,ירושלים
אדוני ,
אנו החתומים מטה  ,מתיישבי המושבה מוצא שליד ירושלים  ,מתכבדים לבקש
את התערבותך הנמרצת אצל החברה הנכבדה יק " א ולהגיש לה את בקשתנו הבאה

:

מושבתנו מורכבת מארבע  -עשרה משפחות שיש להן שדות  ,כרמים  ,ירקות
וזיתים  ,אותם אנו מגדלים  .יש לנו לצרכינו גם פרות וכבשים  ,ולגבי עניין זה פטורים
אנו מתמיכתו של מישהו  .דבר אחד שבו תלוי קיומנו והוא מביאנו עד סף היאוש הוא
חוסר מגורים לנו ואורוות ורפתות לבהמותינו  .עד כה אנו תופסים חדרונים קטנים
ששכרנו למגורים מאת איכרי הכפר השכן  .ואולם  ,לבד מכך שמגורים אלה אינם

מספיקים  ,הרי נתונים אנו לחסדיהם של בעלי  -הבתים העלולים להתעקש ולא

להשכיר לנו בכל מחיר  .בנצלם את מצבנו הבלתי  -יציב הרי הם גובים מאתנו דמי
שכירות גבוהים ביותר  .מה יהיה גורלנו אם לא ירצו אנשים אלה עוד להשכיר לנו

פועלו של ענתבי

את המגורים העלובים הללו ? הואיל והבתים בכפר אינם מרובים כמו
אנו

ן
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בעיר  ,עלולים

להיות מושלכים לאוויר החופשי  .ומפני שאין לנו האמצעים להשתמש בסכום

גדול לבניית מגורים  ,אורוות ורפתות  ,הרי מבקשים אנו ממך  ,אדון יקר  ,להגיש
לחברת יק " א את בקשתנו הבאה

המיועדים רק לבניית

:

להלוות לכל אחד מאתנו סך

מגורים  ,אורוה

 3 , 000פראנקים

ורפת  .נחזיר את הסכום בתשלומים שנתיים

שווים במשך חמש  -עשרה שנים  .לשם זהירות  ,נרשום בממשלה על שמו של האיש
שיצוין לפנינו את כל הקרקעות והבניינים שעליהן .
בתיתה לנו מענק זה  ,תעזור החברה הנכבדה לארבע  -עשרה משפחות יהודיות
ותגן עליהן  .משפחות אלה עובדות את האדמה ומתפרנסות ממנה  .החברה תביא
לפריחת המושבה היהודית היחידה הנמצאת בקרבת ירושלים .

אנו מצפים שתיקח את בקשתנו לתשומת  -ליבך הרצינית ותעזור לנו אצל החברה
הנכבדה על ידי תיווכך המועיל  .אנו נשארים לתמיד  ,אדוננו  ,מסורים לך .
חתמו

:

יהושע ילין  ,יעקב כץ  ,מריה תבין  ,ש ' שטיינברג ,

ליפשיץ  ,אברהם י ' זיסקינד

ש'

מנדלסון  ,מ " א

י ' שטיינברג  ,אהרן זיידמן  ,אהרן כהן ,

זיסקינד מנדלסון  ,אייזיק

חבין  ,ד " ר

י

'

נגורני  ,נתן קריסטאל  ,חיים ברין .

.3

על יחסו לעסקנות הצלונות

[ במכתבו זה של ענתבי בא לידי ביטוי יחסו לדפוסי הפעילות והעסקנות של הציונים .
מקורה של התעורה

 :איק " א

,

לונדוף / 267מספר

.

 ( 129בצרפתית ) ]

פעולות יק " א בירושלים
ירושלים ,

25

באוגוסט

1905

לכבוד נשיא יק " א  ,פארים
אני מאמין כי מחובתי לציין לפניך את התוצאות ההרסניות של קונגרס באזל .

1

מעולם לא נעשה נזק כה גדול לעניין הארצישראלי כפי שנגרם על  -ידי ההפגנה

הבלתי  -מחושבת הזאת של אוהבי ארנן  -ישראל  .כל עובדי המדינה  ,כל ילידי המקום
וכל הקונסולים מעבירים זה לזה את הדינים  -וחשבונות של ה ' טיימס ' מלונדון .

והראיונות

ב ' אנדפאנדאנס בלג ' ,

' די ולט ' ו ' ל ' אקו סיוניסט '  ,המפרשים את הנאומים

של אוסישקין  ,ההפרעות של זאנגויל

2

והצהרות הרוב  .התוצאות ההכרחיות  ,שבאו

לידי ביטוי בהכבדת הצעדים המגבילים  ,לא איחרו לבוא  :המלצות חמורות הגיעו
הנה והן מצוות לשמור באופן מדוקדק על הצעדים המגבילים האוסרים על הגירת

יהודי רוסיה לארין  -ישראל ומגבילות את זכויותיהם של היהודים לרכוש אחוזות .
חומרת המצב היא קיצונית עד כדי כך  ,שהמושל היה צריך לעשות חקירה מדוקדקת
בתיק העברת הקרקעות והבתים במוצא ולהעבירם על שמי  .הוד  -מעלתו ידע היטב

1

הקונטרס הציוני

השביעי  ,התכנס

ביולי

1905

בבאזל  ,דן בתוכנית אוגאנדה והחליט שהתנועה

הציונית תרכז פעילותה בארן  -ישראל  .מנחם אוסישקין היה מראשי המתנגדים לתוכנית

אוגאנדה .
2

ישראל

זאעויל  ,סופר ומנהיג

ציוני

מאנגליה  ,מראשי התומכים בתוכנית

אוגאנדה .

ן
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את הפעולה הזאת והוא היה צריך להעביר אותה בנפה של הביקורת והפיקוח  ,אף -

על  -פי שאני

עות ' מאני הגר באובן זה עשר

שנים .

היו לי השבוע שתי פגישות ארוכות עם המושלי והוא נראה באמת מזועזע על -
ידי הדינים  -והחשבונות של הקונגרס והיה מודאג בדבר התוצאות  ' :אני יודע שזאת

קומדיה בלתי  -מזיקה שהעלו על הבמה כמה בעלי אמביציה כדי להכות בתוף
אבל אינכם

הגדול ,

מכירים את קונסטאנטינופול ואינכם חושדים בקיום הקואליציה של

הכוחות הזרים נגדכם ; כולם הם נוצרים  ,וכתוצאה מכך הם אנטי  -יהודיים בארץ -

ישראל  .רוסיה תגיש לנו היום סיוע ותמנע מיהודי רוסיה לרדת לחוף בנמלינו .
המעצמה הליבראלית ביותר שהאדונים הללו מצפים לתמיכתה תהיה באופוזיציה .
אויביכם הכי גדולים הם אתם עצמכם ; אתם משתקים את בעלי הרצון הטוב ביותר ' .
אלה הם דברי מושל ירושלים  ,המגן על ענייני היהודים באשן  -ישראל שבה
השלטון מוחלט .
כהשלמה לשיחה דיפלומאטית זו אביא לפניך אישור ממקור
עם קבלתה את הצעת

מוסמך  ,שאנגליה ,

הקונגרס  ,התערבה כנראה באופן ספונטאני אצל ' השער

העליון '  .היא הרגיעה את הממשלה העות ' מאנית בנוגע לכוונותיה ; אנגליה דחתה
כל סולידאריות עם בעלי ההצהרה  ,והצהירה שאין היא מתלהבת כלל מריבוי

המאמצים בארן  -ישראל .

' אסור

לחזק את

היהודים ' ,

הוסיפה  ,כנראה  ,אנגליה .

שמועה זו נראית לי אמיתית  ,שכן הקונסול דיקסון סירב תמיד להגן על האינטרסים
של

יק " א ,

ותמיכתו בחברה האנגלו  -ארצישראלית היא קרירה למדי .

4

אנחנו תמיד העם שנלחמים בו ביותר והנרדף ביותר  ,אבל ההיסטוריה אינה
מרפאה אותנו

;

אנחנו הרודפים של עצמנו .

הואל  -נא  ,אדוני הנשיא  ,לקבל את רגשותי המסורים
אלברט ענתבי

.4

ע 5עתודם של בוגדו מקוה  -ושראל

ומכתבו זה של ענתבי אל מנהל מקוה  -מוראל דן באפשרויות של בוגרי מוסד זה לעסוק בחקלאות

בארן  -ישראל והסיכויים הגלומים בכך לרכישת אדמות

באובן .

מקורה של התעודה  :אצ " מ 41 / 147 ,נ ( בצרפתית )  .התעודה ניתנת רק

בחלקה ] .

בית  -הספר המקצועי בהנהלת כי " ח
ירושלים ,
'

מר ש ' לופו ,

23

ביוני

1908

1

קיבלתי את תלמידיך שהוטל עליהם לקצור את הקציר ביוטה ;  2הם באו בלוויית
האפוטרופסים שלהם  .הם סיפרו לי על ההסכם הראשון שלהם ועל כוונתם

3

אחמד רשיד ביי  ,מושל ירושלים ( אוגוסט

, ) 1906 - 1904

התייחס בחיוב לישוב היהודי  .ענתבי היה

מיודד עמו והשיג באמצעותו הקלות רבות לפעילות היישובית .
4

דיקסון שימש קונסול בריטניה בירושלים

אנגלו  -פלשתינה
1

( אפ " ק ) ,

( , ) 1906 - 1890

החברה האנגלו  -ארצישראלית היא בנק

שהוקמה בחסות בריטית .

שמואל לופו שימש כמנהל מקוה  -ישראל

( ) 19 14 - 1 904

ומאוחר יותר כמנהל בית  -הספר המקצועי

של כי " ח בירושלים .
2

יוטה ( הכתיב במכתבו של ענתבי הוא

(yata

-

ישוב ערבי סמוך

לחברון .

ן
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להשתמט ממנו  ,נוכח דאגתם כי במקרה של כישלון יחמיצו את ההקלות המובטחות
ליציאה לארגנטינה  .עליי לומר לך  ,כי הניסיון שנעשה בתלמידים האלה אצל חסיין

אפנדי  3הוא מאוד מאלף  .האיכרים האלה זכו ב  -ס 500דונאם מתוך קרקע בת
עד  50 , 000של מקרקעי המדינה  ,והם חושבים להכניס בהם שיטות ומכונות

40 , 000

אירופיות  .תלמידיך הותיקים  ,בעובדם כפועלים שותפים עם רווח מינימאלי  ,מראים
את הדרך לכי " ח וליק " א וכמו כן לבעלי נחלות ילידי הארן .
מיליון דונאם של קרקעות פוריות

בחברון  ,יריחו  ,עזה וכו ' הן

עדיין בלתי-

מעובדות  ,ובמוקדם או במאוחר יפקידו אותן בידי היהודים או ימכרון להם  ,ובמיוחד

לתלמידי מקוה [ ישראל]  ,כדי שיעבדו אותן  .פעמים רבות הצהרתי לפני מר פראנק

4

ולפני חבריי האחרים ביק " א  ,כי בשם מקוה [ ישראל ]  ,ויחד עם תלמידיה הותיקים ,
אפשר להשיג הרבה

מהממשלה .

הצו [ הפרמאן של הסולטאן ] מסמיך  ,בעצם ,

הכשרה שנתית של עשרים תלמידים לשם שיכלול החקלאות

בארן .

העמדה הגורסת שכי " ח תגביל את מאמציה להכשרת חקלאים בארץ  -ישראל
ואילו את הדאגה לסידורם תשאיר לחברות המיישבות האחרות  -מתקבלת על
הדעת

;

אבל לדעתי  ,יכולה עמדה זו לעודד באופן מוסרי את החקלאים שהיא

הכשירה לעבד את האדמה הארצישראלית כאשר תבוא ההזדמנות  .לכן  ,אם קיבלו

שני התלמידים האלה באופן ישיר את הצעותיו של סייד אפנדי  ,ג ' נטלמן מושלם ,
חבר ותיק שלנו ואדם רב  -השפעה  ,הרי חובתנו היא לדחוף אותם קדימה ולעזור להם
בעצותינו ובתמיכתנו  .האנשים הצעירים האלה אינם מבקשים אלא לעוף בכנפיהם

הם ; הם פשוט מבקשים שיתמכו בסיכויים שלהם לצאת לארגנטינה  ,במקרה של
כישלון מסיבה לא תלויה ברצונם  .אני חושב שאתה יכול לתת להם הבטחה כזאת ,
במיוחד בהיותי בטוח בהצלחתם ובתוצאות המועילות של הניסיון הזה  .עוד עובדה ,
האנשים הצעירים האלה גילו לסייד אפנדי את הסיבה לשינוי שחל בהם  ,ופקיד זה
בעל ההשכלה הלאומית נדהם

:

' האם מקוה [ ישראל ] עובדת למען היצוא

?

ארץ -

ישראל קודמת לארגנטינה '  .זוהי טעות  ,כי אם יצליחו תלמידים אלה  -וישביעו את
רצוני  -אני נוטל על עצמי למצוא קרקע לכל חבריהם .
הואל נא בטובך לשלוח אלי מיכתב המיועד לתלמידיך  ,שירגיע אותם בנוגע

לארגנטינה .
בידידות ובברכת כל

טוב ,

אלברט ענתבי

3

ראש עיריית ירושלים .

4

הנרי פראנק  -ראש מינהל הפקידות של

יק " א ,

מושבו היה בפארים ומאוחר יותר

ביפו .

ן
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על מדלנוות הושוב כלפו הערבום

[ המכתב מבטא את יחסו של ענתבי לסכסוך בין היהודים לערבים באבן  ,את ביקורתו על אופן הטיפול
של עסקני הישוב בסכסוך ואת הדרך שיש לדעתו ללכת בה כדי להגיע לידי הבנה עם הערבים .
מקורה של התעריה

:

אצ " מ ,

 ( 1 / 17 / 585בצרפתית ) ] .

פעולות
ירושלים ,

האדונים בריל

אדונים

1

יק " א

בירושלים

בפברואר

1909

ודיזנגוף  2 ,יפו

ן

יקרים ,

קיבלתי את מכתביכם מאתמול ואני משתף אתכם כתמיד בעניינים הכלליים .
המושלי עשה במידה רבה את חובתו בהטילו את האשמה על הקאימקאם4
ובראותו אותו כאחראי לכל מהומה ולכל הסתה הפוגעת ביהודים  .הוד  -מעלתו
נשאר למשך שעתיים במשרד הטלגראף ולא חסך את תוכחתו מזה שדיבר אתו .
הקאימקאם שלכם לא יצליח ביפו

;

במוקדם או במאוחר הוא יסתלק  .אבל מילוי

מקומו לא יהיה פתרון לבעיה או תרופה למצב  .לא הואלים 5ולא השלטון המרכזי

יכולים לפעול נגד דעת  -הקהל באורח מינהלי  .על כל העבירות אפשר וצריך לתבוע
באופן

משפטי .

ההגנה על זכויותינו תלויה בדיון על החוקים ובפעילותנו אצל

השלטונות הלאומיים

;

אשר לקשרינו עם שאר בני  -ארצנו  ,הרי יכולים אנו להופכם

לידידותיים בכך שנזדהה אתם  .מהיום הראשון ניבאתי לכם את המאורעות האלה ,

6

ואני מנבא מאורעות חמורים עוד יותר  .כל עוד יולידו השאיפה האישית והאינטרס
הפרטי את הויכוחים האלה  ,לא תצליחו כלל  .מהיום הראשון המלצתי על התוכנית
הבאה :
(ו)

ארגון רשמי של קהילת יפו וקהילת ירושלים עם כל נציגויותינו הדתיות

והפוליטיות .
()2

()3

יוזמות כלכליות עם מוסלמים ונוצרים .

לייסד עיתון

בלתי  -תלוי  ,מתון  ,בהשתתפות מוסלמים ,

כדי להגן על השוויון

הפוליטי הכללי ועל האינטרסים הכלכליים המחוזיים ולשלבם עם האינטרסים
שלנו .
דניאל בריל  -סוכן יק " א בפתח  -תקוה ואחר  -כך ביפו .

מאיר דיזנגוף מעסקני היישוב החדש הבולטים ביפו  ,עמד בראש החברה ' גאולה ' לרכישת
מאוחר

אדמות ,

יותר שימש כראש העיר תל  -אביב  .היה מדידידיו ותומכיו של ענתבי .

טובחי ביי  ,מושל ירושלים ( ספטמבר  , ) 1909 - 1908שמר על קשרים הדוקים עם ענתבי  ,התפעל
מהמושבות היהודיות ותמך בעלייה יהודית מוגבלת לארץ  -ישראל  ,בתנאי

שהעולים יקבלו את

הנתינות העות ' מאנית ויתיישבו על אדמות פנויות  ,כדי לא לעורר את זעמם של הערבים
מאנדל  ,עמ '

, 63 - 62

( ראה ,

. ) 73

אסף ביי  ,הקאימקאם ( סגן  -מושל ) של יפו  ,התייחס בעוינות רבה כלפי התפתחות הישוב ביפו

וראה בעולים ממזרח  -אירופה גורם מסוכן ואנארכיסטי העלול לפגוע ביציבות השלטון
העות ' מאני בארן  -ישראל  .פעל למניעת מכירת אדמות ליהודים  ,לרבות נתינים

עות ' מאניים ,

הכביד עולו על המושבות והסית את הערבים נגדן ( ראה  :אליאב  ,עמ '  ; 266מאנדל  ,עמ '

. ) 28 - 26

מושלי פלכים .
הכוונה ליחסים המתוחים בין יהודים לערבים  ,ובמיוחד לתקרית  -הדמים ביפו בליל פורים
תרס " ח  ,כאשר התארגנה ההתנפלות היזומה הראשונה של ערבים על הישוב החדש  ,בהשראתו
של אסף ביי ( ראה

 :אליאב  ,עמ '  ; 266מאגדל  ,עמ '

. ) 27 - 26

ן
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איפה הוא הקושי בהוצאת תוכנית זו אל הפועל ? כל אחד רוצה להזיז את העולם

כרצונו  .רוקח  7דורש רב ראשי חילוני או מועמד אשכנזי היודע ערבית  .בכל זאת  ,אין
תורכיה יכולה לעצב את חוקיה על  -פי רצונו של כל אחד ; מר לוי

8

9

אינם

0ן

דורש

ומר רופין

מאפשרים לממשלה לתת זכיונות לקבוצות אחרות מלבדם ; מר איזנשטאדט

את עליונותם של יהודי רוסיה ובן  -יהודה אינו חדל מללחוץ על כל העולם בדורשו
לאומיות יהודית  ,בדלנות ארצישראלית תחת שרביטו  .כיצד רוצים אתם למנוע את
חוסר  -האמון ואת השינאה  ,אם ישנן פרובוקאציות

כאלה ?

בשבת האחרינה

הפתעתי שני מוסלמים ובידם כמה גליונות של ' הצבי ' ' אשר מאמריהם סומנו בקו
כחול  ,בתובעם מהמושל להגיש תביעה משפטית נגד בן  -יהודה על פרובוקאציה
לרצח  .אני מבטיח לכם שבית  -המשפט הכי סלחני במדינה הכי חופשית היה מוצא
חומר להרשעה בקוראו את העצות הניתנות ליהודים להזדיין ולא לסמוך על

הממשלה בנוגע להגנתם  .דברים כאלה אין להדפיס  .כיהודי אוהב אופן  -ישראל אני
מוקיע את

הטון  ,את הצורה ואת הרקע של כל הפרסומים הללו

ישראל אין אלא

80 , 000

יהודים לכל היותר ; כנגדם יש

400 , 000

עד

ביומונים  .בארץ -

500 , 000

מוסלמים

ונוצרים  .הצלתנו תלויה בקיום קשרים טובים עם כל בני ארצנו  .אנחנו יכולים להשיג
הכול  ,אבל צריך לתמרן בזהירות כדי לזכות בתמיכת דעת  -הקהל ולבל נפגע

באינטרסים אחרים  .למרות כל המהומות  ,רואים אתם איך הצלחנו להשיג את
תמיכת האשכנזים בבחירות לרבנות  .קיראו את המאניפסט שלהם מהיום  ,המוקיע

את פאניז ' יליו ואת אלישר

2 ,ן

ואת המגנים עליהם  .מצד אחר  ,הבאתי את ואפאר

הפאנאטי  ,את חוסייני4ן הלאומני ואת הכומר הקאתולי פאטאטו לחתום יחד עם מר
לבונטין

5ן

על חוזה של העברה או צירוף של היוזמות הציבוריות  ,החשובות ביותר

לארץ  -ישראל  .מיניתי רוב יהודי  ,לרבות זרים  ,ללשכת המסחר  ,ואני משתדל למנות
חבר יהודי למועצה המינהלית והכללית  .ובעניין אחר  ,העברת הקרקעות ליהודים
עות ' מאניים וזרים מתבצעת פחות או יותר  ,והפתק האדום
7

%

יבוטל מייד  .על  -ידי

שמעון רוקח  -מעסקני הןשוב החדש ביפו  ,ביוזמתו נרכש מגרש מאת האחים שלוש שעליו
הוקמה שכונת נוה  -צדק  ,ממקימי ועד הקהילה הראשון מטעם האשכנזים ביפו  ,שימש כנשיא סניף

' בני  -ברית ' בעיר .
8

ד " ר יצחק לוי  -מעסקני הספרדים  ,מנהל בנק אנגלו  -פלשתינה בירושלים  ,ממתנגדיו של ענתבי .

9

פעל רבות לחיזוק ההתיישבות

ארתור רופין  -מנהל המשרד הארצישראלי ביפו

( , ) 1915 - 1908

בארן  -ישראל  ,לקליטת עולים ולרכישת אדמות  .חתר לעות ' מאניזאציה  ,בתחומים הללו קיבלו
רופין וסגנו טהון סיוע רב מענתבי .
10

יהושע איזנשטאדט  -ברזילי  -מותיקי העסקנים
שנוסדה באודסה

( ) 1889

בישוב  ,סופר ועיתונאי  ,חבר אגורת ' בני  -משה '

בהשראת אחד  -העם  .היה מהידידים והתומכים העיקריים של פועלי

העליה השנייה  ,ציר בכמה קונגרסים ציוניים  ,תמך במחנה אוסישקין והתמד נמרצות לתוכנית
אוגאנדה

( ראה  :אליאב  ,עמ ' , 358 , 356 , 354 , 331

. )425

11

הרב אליהו משה פאניז ' יל  ,ממלא  -מקום החכם באשי

12

הרב חיים מ ' אלישר ( חמ " א )  ,בנו של החכם באשי הרב י
מהפיכת התורכים

( , ) 1908 - 1904

"ס

ממתנגדי ענתבי .

אלישר  ,שאף לכהן כחכם באשי לאחר

הצעירים .

13

הכוונה  ,ככל הנראה  ,לחאג ' יוסוף ואפא  ,סוחר ערבי אמיד .

14

משפחת חומייני היתה מן המיוחסות בקרב המוסלמים בירושלים  ,וכמה מבניה שימשו כראשי -

העיר ובתפקידים ציבוריים אחרים .
15

זלמן דוד לבונטין  -ממייסדי

ראשון  -לציון  ,חזר

לרוסיה ושב ועלה ארצה ב  . 1903 -עמד בראש

סניף אה " ק ביפו  ,ששימש מרכז הפעילות הבנקאית הציונית
16

בארן .

הפתק האדום ( בתעודה  :הפאספורט האדום ) היה רשיון שהייה זמני

בארץ  ,לשלושה חודשים ,

78

ן

מיכאל מ ' לסקר

נימוס וחוכמת חיים אפשר להגיע לכול  .בצעו את התוכנית הנזכרת לעיל  ,התארגנו ,
הפסיקו את ההתחרויות הטיפשיות  ,את הקטנוניות ואת האינטרסים האישיים  ,יסדו

עיתון תחת הנהלה טובה ; הבלתי  -מוכשרים והבלתי  -ישרים ייעלמו

מאליהם  ,ואנו

נמשיך לאט בדרכנו  .אם תוכלו להשיג אחדות  -דעות להשקפות האלה  ,הרי שיתוף -

הפעולה יהיה פורה ; אם לא  ,קיראו לחסרי  -האינטרסים המוכנים ללכת
תעצרו בגלל כמה בודדים שכוונתם

אינה

טובה ,

אחרינו  ,ואל

יהיו אשר יהיו .

האמינו  ,רבותי היקרים  ,ברגשותי

המצוינים ,

אלברט ענתבי

.6

כיצד נפעל נגד האובה הערבות
( יבנאל ) אליו  ,שבו

ןתשובתו של עגתבי לפניית ועד המושבה ימה

ביקשוהו להחלץ לעזרתם נוכח

התנכלויות שכניהם הערבים והשלטונות  .גם מכתב זה מבטא את גישתו של ענתבי בדבר הטיפול ביחסי
יהודים וערבים .
מקורה של התעודה

 :איק " א /

לונדון ,

267

'

מספר

 ( 196בצרפתית ) ] .

פעולות

בירושלים

יק " א

ירושלים  25 ,באוגוסט 1911
לועד של ימהר

ליד טבריה

רבותי ,

קיבלתי את מכתבכם מט " ז באב האחרון  ,בו אתם מתארים את מצבכם העגום נוכח
ריבוי ההתנקשויות  ,השוד והסיכסוכים  .את כל אלה מולידה האנטישמיות העממית ,

ומעודדת אותה אדישותם של השלטונות המקומיים  .אתם מבקשים ממני עצה

ומטילים עלי למצוא עורך  -דין טוב כדי להגן על זכויותיכם ולהילחם תחת הגנת
החוק בכל מקרי העוול מצד הממשלה .
כלום יש לי צורך לומר לכם  ,שאנו באמת מיואשים מהצרות שלכם הרודפות
אחת את חברתה  ,ושאנו צריכים להתאחד ולהתארגן כדי להגן על חיינו ועל
רכושנו ?

כדי למצוא תרופה מועילה למצב צריך לבחון את הסיבות ואת התוצאות .

אתם אינכם רחוקים מאוד מאזור יהודה  ,ויש שם קשרי ידידות בין האוכלוסים ובין
הממשלות

;

ואף  -על  -פי כן  ,איזה ניגוד ! ודאי  ,אין מעריצים אותנו  ,אבל השלטונות

מראים את עצמם כבעלי מרץ ורצון טוב כלפינו  ,והתושבים מתרועעים אתנו .
בקאסטינה ,

2

הישוב המבודד

ביותר ,

נגנבו כמה

כבשים ,

אך הגניבה הוחזרה

במהירות .

ישנם  ,כמובן  ,אותם עיתונים אנטישמיים  .אלה הם הנוצרים הפאנאטיים  3 ,ילידי
שניתן ליהודים שהגיעו לארזן מהארצות שמהן נאסרה עליית יהודים ( בעיקר רוסיה ורומניה ) .
יהודים רבים הגיעו בדרך זו
עמ '

, 15

- 169 , 123 , 26

לארץ  ,עקפו את החוק ונשארו בה ( ראה  :אליאב  ,עמ '  ; 265מאנדל ,

, 176 , 171

. ) 208

1

ימה היא יבנאל  -מושבה בגליל התחתון  ,נוסדה בשנת וס19

2

היא המושבה באר  -טוביה בדרום .

3

הכוונה בעיקר לעיתונים ' אל  -כרמל '  ,בעריכת נג ' יב נאצר ; ' פלסטין ' ו ' אל  -מונאדי '

,

בעזרת יק " א .

שבקרב הערבים  ,אשר היוו גורם מתסיס בחיפה ובגליל נגד התיישבות יהודית .

;

וכן לנוצרים

ן

פועלו של ענתבי

הארץ הממלאים את תפקיד המסיתים

;

79

אבל גם בינינו יש  ,אם כי בדרגה פחותה ,

אותם עיתונים ואותם יסודות שכל רצונם הוא לשרוט ולפצוע  .באתי לומר לכם

שאותו חיידק דגר זה זמן רב באורן  -ישראל

ובסוריה  ,אבל הוא לא מצא קרקע פורייה ,

המתאימה לגידולו המסחרר  ,אלא בגליל .
אינני יכול לייחס את התוצאה האומללה הזאת ליריבויות פוליטיות או
להתמודדויות של בחירות  ,הואיל והיהודים העות ' מאנים אינם שואפים
למאנדאטים בבחירות  .האם יש התחרות כלכלית  ,שינאה או נטירת איבה

אישית ?

יש למצוא תרופה לכל מקרה  .יהא אשר יהא המקור לקשיים עכשיו  ,הרי לדעתי הם
מחמירים בגלל חוסר ארגון הרואה את הנולד  ,בעל מרץ  ,החלטי  ,היודע לאן פניו
מועדות ומה הוא רוצה ; ושתהיה לו היכולת והאינטליגנציה לראות את

הכול  ,ואם

אפשר  -לראות את התלד כולו .
ארגון כזה  ,חזק וגמיש כאחד  ,יהיה לו בודאי הכוח לכפות את רצונו על ידידינו

ועל אחינו  -לדת  ,על  -מנת למנוע הסתות  ,להביא את יריבינו לידי חוסר  -יכולת ולהגן
על זכויותינו כנגד הממשלות .
האם יש לכם נציגות

כזאת ?

אינני יודע  .אבל אינני מבין כיצד לקחתם על עצמכם

מערכה כזאת אצל סאמי פחה 4והואלים של בירות ודמשק בלי

רשמתם כישלון מרפה  -ידיים באשר

לנו  ,ומעודד באשר

לאויבינו .

להתכונן ?

וכך

אין צורך להיות

דיפלומאט גדול כדי [ להבין] שאין לצאת לדרך בלי להבטיח קודם קבלת  -פנים טובה .

כיצד לא הצלחתם לגלות בדמשק ובבירות אדם בעל השפעה רבה  ,יהודי או לא -
יהודי  ,שיפתח לפניכם את השערים של הפקידים הגבוהים
הצטיידתם מראש במכתבים מועילים מאחיכם  -לדת

בקושטא ?

האלה ?

מדוע לא

הדבר היה פשוט ,

ואני מכיר הרבה אנשים מקושטא  ,בירות ודמשק  ,היכולים להשמיע את תלונותיכם
באוזני סאמי פחה  ,היכול באמת לעזור לכם לצאת ממצבכם הביש  .התקרית הזאת
היא בלתי  -חשובה אולי  ,אבל אני מתעקש בעניין זה מפני שהוא ממזג היטב את

מצבנו עכשיו  .יש יותר מדי ראשים  ,יותר מדי נביאים  ,יותר מדי חברות  ,יותר מדי
ארגונים ויותר מדי תיאוריות ביהדות הארצישראלית שלנו  .יש לנו צורך בהבנה
הדדית  ,במרן ובכישרון
לחלוטין הסמכות בכל

;

כולנו חושבים כי אנו מחוננים באלה  ,ובכל זאת חסרה
ערינו ,

מושבותינו וקהילותינו  .אתם מחפשים עורך  -דין

שיעקוב אחרי המשפטים שלכם

;

אחרים חושבים כמותכם ומחפשים אותו בכל

מקום בלי למוצאו  .ביקשתם להסתייע במר מלכיאל
שכר בסף 4 , 000

מרוויח כאן

6 , 000

מניך

אשר סירב לקבל מכם

פראנקים  .הוא יודע ערבית ובקי היטב בחוק הפלילי

;

אבל הוא

עד  0 , 000ו פראנקים  ,והוא מצליח מפני שהוא מכיר את האנשים

ואת העניינים של ירושלים  ,ואילו בגליל  -הוא ירגיש עצמו כזר  .מלבד זאת  ,אף -

על  -פי שהוא זריז כמו העורך  -דין שלכם מר

ילין  ,הוא לא

יהא אלא חזרה על קודמו .

אולי הייתם יכולים לשכור את מר אמון ולשלם לו את שכרו  .הוא כעת שופט וחזק
מאוד בחוק  ,אבל אינו יודע ערבית  ,ובכל הנוהלים המשפטיים שלנו משתמשים

בשפה מקומית זו  .מלבד זאת  ,אין מר אמון חש עצמו די קשוח להתווכח במורן רב עם
4

סאמי פחה אל  -פארוקי

-

קצין ערבי בצבא

העות ' מאני ,

עסק בדיכוי המהומות בחורן

( ס. ) 1911 - 191
5

עורך  -דין מירושלים ואחד מחברי הועד המקומי של ' אחדות וקידמה '  ,מפלגתם של התורכים
הצעירים .

ן
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הרשויות המנהליות  .ידיעת החוק לא תספיק אפוא  ,יש צורך באופי נמרץ  ,בניסיון
בעיסקות נוהל ( כמעט שאמרתי  ,תחבולות ) של המקום  ,וגם בידיעת השפה

ואפילו השפה הצרפתית  ,בשל הגורמים הקונסולאריים  .הרב הראשי

לנו את מר מלאך  7מסאלוניקי  ,ששכרו מגיע

ל 10 , 000 -

י'

הערבית ,

מאיר  6הציע

פראנק לשנה  .כל אלה יכולים

להיות בעלי התכונות הנדרשות  ,אבל מכל מקום צריך לצרף אליהם עוזר בשביל
השפה הערבית  .כל זה יעלה ביוקר רב  ,בלי שיהיה ביטחון בהצלחה  ,אחרי הנסיונות
שנעשו בעבר עם האדונים רוסו

ולוי " .

עורך -דין מתחיל לא יספיק אפוא ועורך  -דין מנוסה יעלה ביוקר  .כמה הוצאות אמ -
כן  ,אם בכל מרכז נרכוש לשירותנו פקיד מסוים ! כדי שיהיה לנו ארגון עלינו למנות
בכל ערינו מועצות חוקיות עם חכמים באשים אינטליגנטיים ופעילים ועם מנהיגים
חילוניים היכולים לשוחח עם

מושלים  ,פקידים  ,קונסולים  ,פאטריארכים  ,אוכלוסים

וכו '  .אינכם יכולים אפוא לשכור עורך  -דין לעצמכם בלבד  .עליכם לבוא לידי הבנה
עם כל האזור לשם ארגון  -מחדש כללי ומשפטי  .אם לא ייעשה דבר זה  ,הייתי מציע

לאחד את המושבות  ,כפי שעשיתם  ,ולחכות לבואו הקרוב של מר פראנק  9כדי לקיים
קשר ישיר עם אנשים נבחרים בעלי השפעה בדמשק  ,בירות וקושטא  ,כדי להגן
בהתמדה על זכויותיכם כאשר פוגעים בהן .

בינתיים  ,אם אתם רוצים להביא את תלונותיכם לפני סאמי פחה  ,יכולני להגיש
אותן על  -ידי הגנראל עבדול רחים פחה מדמשק .
קבלו נא  ,רבותי  ,את רגשותי הטובים

ביותר ,

אלברט ענתבי

.7

מכתב למושל  ,נגד הגזורות על רכישת קרקעות

נמכתבו של ענתבי אל מושל ירושלים  ,כולל פנייה לשלטונות להמתיק את הגזירות על

נתינים

עות ' מאגיימ  ,ברכישת

מקורה של התעודה

:

היהודים  ,לרבות

אדמות .

אצ " מ ,

 ( ] 2 / 615בצרפתית ) ] .

אוגוסט

לכבוד הוד מעלתו ,

מושל י

1912

ארץ  -ישראל

הוד  -מעלתו ,
כולנו עבדי החוק  ,אבל עד כמה שאפשר  ,תחת חסות הצדק אנו משתדלים לפרשו
למען תועלת הקידמה .

6

הרב יעקב מאיר כיהן באותו זמן כחכם באשי בסאלוניקי  ,היה מהדמויות המרכזיות בקהילה
הספרדית ,

קודם לכן נבחר לכהן כחכם באשי בירושלים  ,אך מינויו בוטל בשל ריב בעדה

הספרדית  .ענתבי היה
7
8

מתומכיו .

במקור  - Mallahאיני יודע מי הוא .
נסים רוסו  -מפעילי התורכים

הצעירים  ,אקט

כנראה ד  -ר יצחק לוי ( ראה לעיל  ,תעודה

,5

סאלוניקי  ,שירת כמזכיר לשרים בקושטא  .לוי -

הערה . ) 8

9

הנרי פראנק  -ראש מינהל פקידות יק " א ביפו .

1

מוחשדי ביי  ,מושל

ירושלים ( יולי

1912

-

דצמבר

, ) 1912

היה מתון

בדעותיו  ,תמך בהתפתחות

הישוב היהודי והתפעל מתהליכי המודרניזאציה בו  .קיים יחסים הדוקים עם ענתבי .

פועלו של ענתבי

מילים

אלה  ,הלקוחות

ן

81

מתור נאום נשלה הפיחו בכל הנתונים לסמכותר רוח

תקוה ואמון .
החוקה והחוק נותנים לכל העות ' מאנים שוויון מוחלט  ,ואיש לא חשב לקחת

מהיהודים העות ' מאניים את הגנת החוק  .עם זאת  ,בא השלטון המקומי ואוסר על

היהודים העות ' מאניים לקנות

קרקעות ,

בתואנה

שהיהודים העוסקים במסחר

ובתעשייה אינם חקלאים ויוכלו לעשות בקרקעות האלו שימוש בשביל היהודים
העולים ארצה  .אבל הוד  -מעלתו  ,קודם כול לא נאסר על סוחרים לעסוק במסחר
הקרקעות או להעשות לאיכרים  . . .כמו הביים  ,האפנדים והשייח ' ים המוסלמיים או

הפאטריארכים היווניים והרומאיים  .ושנית  ,הרשות המבצעת המקומית אינה יכולה
לשנות את החוק על סמך השערות סתם .
הממשלה היא תמיד חזקה דיה שפקודותיה

יכובדו  ,כמו האיסור על בוא עולים

;

ואין לה צורך לשם כך להרוס את הערבויות החוקתיות והחוקיות שניתנו לקיבתן
אנשים עות ' מאני הנאמן ביותר לממשלה וקשור אליה יותר

מכול .

הוד  -מעלתו  ,אני נוטל לעצמי רשות  ,כאזרח עות ' מאני מאב לבן  ,ילידי הארן
הזאת זה שישה דורות  ,להודיע לך על הפצע העמוק  ,שפקודות מגבילות אלו גרמו
בלבב היהודים העות ' מאניים  .פקודות אלו נוצרו במקום  ,ברגע קריטי  ,כאשר כולם

התחרו מתור קינאה להגנה הקדושה של המולדת  .מתוך פאטריוטיזם  ,שמרנו על
שתיקה ונתנו אמון בדבריר שלא רצית
מיוחדים  ,מאוד

שמתהחלטות ]

יחולו אלא על מקרים

נדירים .

אבל הוד  -מעלתו  ,סוחרים נוצרים  ,כלל לא  -חקלאים  ,מכבידה עליהם משכנתא
בסך 1000 .

נאפוליונים שהם חייבים לאמריקאי

אחד  ,שכספו מעוקל לגרמני אחד  ,וכן

הרבה חובות לאוצר שעבר זמן פרעונם  -והם רוצים למכור את הקרקעות שהם

מחזיקים בהן זה ארבעים שנה לארבעה יהודים חקלאים עות ' מאניים  ,הרשומים
בתור כאלה רשמית ביומניכם  .הם חיים מעבודת  -האדמה ומשלמים מיסים כבדים

מדי שנה  .אתה מכיר אותם  ,ביקרת אותם וראית את אדמותיהם  .נוכחת במו עיניך
שהם מעבידים בשדותיהם איכרים מוסלמים רבים .
כאן אין לא פלאת מוסלמי המוכר  ,ולא יהודי זר או מהגר הקונה  ,שאפשר לזעזעם .

ומכל מקום  ,הקרקע תימכר במכירה פומבית על  -ידי הנהנים הזרים מהמשכנתא של
רישום הקרקעות והעיקול המשפטי לרעת הקונים .
בהכירך בעובדות אלה ובכבדך את זכויות היהודים העות ' מאניים  ,במיוחד
החקלאים  ,הבטחת והורית

להעביר . . .

2

מבלי לנגוע בפגיעה המוסרית שנגרמה לעותמ ' אניות שלנו  ,בשעה שהוזיר הגדול ,
שר הפנים ואתה עצמך ממליצים לפני פקידיכם לכבד את החוקים ואת רווחתם של
הנתונים לסמכותכם  ,הרי פיגור זה גורם לנזקים כספיים גדולים  ,והוד מעלתו לא
ירצה להוסיף עליהם .
אלברט ענתבי

2

למרות הבטחותיו  ,היה מוח ' אדי ביי נתון ללחצים ולפקודות מקושטא וחשוף לביקורת ולטענות
נגדו

בארץ  -ישראל .

הוא נאלץ לאמור מכירת אדמות ליהודים  ,לרבות נתינים עות ' מאגיים .

השתדלותו של ענתבי הביאה להנהגת הקלות מסוימות במגבלות ובגזירות שהוטלו על היהודים
הונות ' מאניים ברכיסת אדמרת

82

ן

מיכאל מ ' לסקר

המנוות בובליוגראמיות
אליאב

מרדכי אליאב  ,ארץ  -ישראל ויישובה במאה הי " ט ,

אלמאליח

אברהם אלמאליח  ' ,אברהם אלברט ענתבי ז " ל '  ,המזרח  ,שנה א  ,גיליון ג ( ג
באב תש " ב )  ,עמ '

גיליון ד ( י " ז באב תש " ב )  ,עמ '  ; 6גיליון ה

(א'

באלול

.6

תש " ב )  ,עמ '

אצ " מ

;6

, 1917 - 1777

ירושלים

. 1978

הארכיון הציוני המרכזי  ,ירושלים  ,תיקים

.

132 / 52ע , 1 2 / 44 ,

:

.

, 1 2 / 615

. 585 / 17/ 1
איק " א  /לונדון

הארכיון של יק " א
( ; ) 1905

:

מכתביו של ענתבי לי " א

( . ) 1909 - 1908

268

:

קופסאות

267 , ) 1902 ( 266

התעודות שהשתמשתי בהן למאמר זה לקוחות

מארכיון יק " א השמור בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי ,

אכי " ח  /פאריס

ירושלים .

הארכיון של חברת כי " ח  .ההתכתבויות של ענתבי בנידון לבית -הספר המקצועי
בירושלים  ) 1 :פנקס  ) 2 ; 1899 - 1898 , 29פנקס  ) 3 ; 1900 - 1899 , 30פנקס , 47

. 1913 - 1911

התעודות שהשתמשתי בהן למאמר זה לקוחות מארכיון כי " ח

השמור בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי ,

ירושלים .

בן  -יהודה
א  ,גיליון
בן  -עטר  ,תרע " ב

26

אתתמ " א )

( ג באייר

חיים בן  -עטר  ' ,שיחתנו עם מר ענתבי על ענייני היום '  ,החרות
תרע " ב )  ,גיליון . 74

( כא

בשבט

וארץ  -ישראל  -שיחה עם האדון א ' ענתבי '  ,החרות  ,תרע " ד .

בן  -עטר  ,תרע " ד

 ' , - -פריז

גלעדי ונאור

דן גלעדי ומרדכי נאור  ,רוטשילד  ' -אבי הישוב ' ומפעלו בארץ  -ישראל ,
ירושלים

. 1982

על ענייני היום  ,החרות  ,יט בסיון תרס " ט  ,שנה ו  ,גיליון פא ( יז בטבת וכא
בטבת תרע " ד ) .

החרות

מרדכי בן הלל הכהן  ,מלחמת העמים  ,ירושלים ותל  -אביב תרפ " ט  ,כרך
שלמה הרמתי  ,שלושה שקדמו לבן  -יהודה  ,ירושלים . 1976

הכהן
הרמתי

שני .

י " ר  ' ,מכתב מירושלים  :נסיעתו של החכם באשי '  ,הפועל הצעיר  ,שנה ג  ,גיליון
18

ירושלים

( תמוז תרס " ט )  ,עמ '

( חשון
לסקר ,

כי " ח

.3

' קורספונדנציות  -ירושלים '  ,הפועל הצעיר  ,שנה ב ( תרס " ח )  ,גיליון

.2

תרס " ט ) .
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