פעילות ממשלת איטליה להשגת הבעלות על

' חדר הסעודה האחרונה ' בהר  -ציון

( 8ס9ו * ) 1923 -

יצחק מינרבי

האינטרסים האיטלקיים בארץ  -ישראל
בתחילת המאה העשרים היתה התעניינותה של איטליה בארץ  -ישראל מצומצמת עדיין ורוב מטרות
ההתפשטות שלה במזרח הים  -התיכון התרכזו סביב אנטוליה שבתורכיה  .ערב מלחמת  -העולם
הראשונה קיוותה ממשלת איטליה להשיג לעצמה אזור  -השפעה כלכלי באסיה הקטנה  .בכוונתה היה

לפתח שם מסילות  -ברזל  ,מכרות  -פחם  ,כרום ומנגן  ,לצד פעולות כלכליות נוספות  ,כעיקר באזור
אידנה .
הגישה השלטת בממשלה האיטלקית דאז כלפי ארץ  -ישראל היתה כי המסיונר הקאתולי הינו
התועמלן הטוב ביותר למדיניות האיטלקית  .איטליה היתה מוכנה לנצל עד תום את הגורם

הדתי ,

על  -מנת לחזק את נוכחותה בארץ  -ישראל ולהבטיח את מעמדה בה  .המחסום העיקרי בדרכה היתה

צרפת  ,אשר החל מהמאה הי " ח פרסה את חסותה על כל הקאתולים שבקיסרות העות ' מאנית  ,ובכך

השיגה יתרונות מדיניים ניכרים  .הכס הקדוש הכיר באופן רשמי בחסות הצרפתית  ,ורק בשנת

1905

השיגה איטליה הסכם עם צרפת  ,שלפיו מוסדות קאתוליים  -איטלקיים מובהקים יוכלו לקבל חסות
איטלקית במקום החסות הצרפתית .
במשך מלחמת  -העולם הראשונה ומיד לאחריה  ,במהלך השיחות על הסכמי השלום  ,עשתה

איטליה כמיטב יכולתה להביא לביטול החסות הצרפתית  .איטליה תמכה  ,במימון חשאי  ,במסיונרים

האיטלקים הקאתולים בארץ  -ישראל ; היא הצליחה לשכנע את הכס הקדוש למנות שני איטלקים
למשרות רמות  -האחד כשומר

הארץ הקדושה והשני כפטריארך לאטיני של ירושלים ,

) ( custos

ואף ניצלה את ביקורו של החשמן ג ' וסטיני

) ( Giustini

בארץ  -ישראל בשנת

1919

להפגנת נוכחותה

במקום .

במסגרת פעילות זו ניסתה ממשלת איטליה להחזיר לרשותה את הצ ' נאקולו שבהר  -ציון
בירושלים  .לפי המסורת  ,זהו החדר בו נערכה הסעודה האחרונה  ,ובו ירדה רוח הקודש בחג
מחקר זה התאפשר תודות לסיוע המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית  ,ושל ' המועצה הלאומית למחקרים '

( )] א

])

המקומות

ברומא  ,כמסגרך תכנית  -מחקר שנוהלה על  -ידי פרופ ' קארלו גיזלברטי על

' המעמד המשפטי של

הקדושים '  .מאמר זה הוא חלק ממחקרי הרחב יותר על הוואטיקן וארץ הקודש (  . ) 1925 - 1904על

הקשרים בין איטליה וארץ  -ישראל בזמן מלחמת  -העולם הראשונה ולאחריה ראה ספרי א 5 . Minerbi , L 'Italie
Paris 1970

"

.

10 Palestine / 974 - 792

ולתלן

10 Palesrine :

וש 11 , L 'Italieז"תי ין  ' .חדר ממעורה האחרתת .
'

~

הידוע בלאטינית כ ~ , Coenaculum -ייקרא להלן בצורתו האיטלקית של השם  -צ ' נאקולו  .מהדורה אנגלית של
מאמר זה התפרסמה בבריסל  .ראה
 . 181 - 205קק 2 ) 1980 ( ,

:

.

 Activity 10 recover the " Cenacolo " , ' Risorgimento 1 ,תkThe 118118

יצחק מינרבי
השבועות

הנוצרי ( פנטקוסט )  .מאחר שהיתה זו הכנסיה הראשונה של תלמידי

ישו  ,היא נחשבה כבר

מתקופה קדומה כ ' אם כל הכנסיות '  .נסיונה של ממשלת איטליה להשיג את הבעלות על

הצ ' נאקולו

היה אפוא חלק מנסיונה העקר לחזק את מעמדה בארץ  -ישראל בשלהי התקופה התורכית

ואחריה ,

ולקחת חלק בהסדרים שנקבעו בעניין המקומות הקדושים .
במאמר זה תידון הפעילות הדיפלומאטית האיטלקית למן תחילת השלטון הבריטי
בשנת , 1917

בירושלים ,

אך יש לזכור כי התביעה האיטלקית לצ ' נאקולו הושמעה כבר כמה שנים קודם  -לכן .

' האיטלקים ' והצ ' נאקולו למן המאה הארבע  -עשרה
למעשה קשרי ה ' איטלקים ' עם הצ ' נאקולו החלו בשנת  , 1333כאשר המלך רוברט מנאפולי ורעייתו

סנצ ' ה קנו את המקום ומסרו אותו לפראנציסקאנים  ,אשר הרחיבו את המנזר שבמקום  .י במאה הט " ו
התחזקה המסורת שלפיה נמצא במקום קבר  -דוד  .הקאתולים התייחסו למסורת זו כאילו היתה

מחוסרת כל יסוד וטענו שהיא הומצאה והופצה על  -ידי היהודים  ,כדי לקחת את המקום מהנוצרים .
האפיפיור מרטין החמישי אף הטיל מסים כבדים על היהודים במדינת הכנסיה  ,על  -מנת לאסוף
כספים ולרכוש מחדש את המקום הקדוש שאבד לנוצרים לאחר שהמוסלמים  ,שגם להם דוד הוא

דמות קדושה  ,הפכוהו למסגד .

הפניות החוזרות ונישנות של הצרפתים  ,כנותני החסות לקאתולים ברחבי הקיסרות

אשר נעשו במאה הט " ז  ,לא נשאו פרי  .במאה הי " ט  ,בשנת

, 1831

העות ' מאנית ,

השיגו הפראנציסקאנים אישור

להתפלל בצ ' נאקולו פעמיים בשנה ותו לא  .גם הפניות של קיסר אוסטריה לסולטאן בשנת

לרגל ביקורו של וילהלם השני בארץ  -ישראל
בשנת

1908

ניסה המרקיז אימפריאלי

ב , 1898 -

) , ( Imperiali

, 1881

לא השיגו דבר .
השגריר האיטלקי בקושטא  ,להשיג את

הצ ' נאקולו מידי הסולטאן התורכי  ,אך ללא כל הצלתה  2 .נסיונו זה נקטע בשל הידיעות שהגיעו
1

ראה

:

della guestione

 ] , L ' ultimafaseת ] ממ)3 ] 8

) .ע

;  . 161ק Paris 1948 ,

 . 324ק  [ Orientale ) 7973- / 932 ( , Roma 1933 ,להלן

:

.

8 . Collin , Les LieuJ -Saints

 , L ' ultima /aseי111ן 1)31%כן ראה

' הפראנציסקאנים בעלי ה " קוסטודיה " ויהודי ירושלים בשלהי ימי
 ; 54 - 47א ' כהן  " ' ,לא ירשת ולא גירשת "  -יהודי ירושלים וגיררנו הפראנציסקאנים מהר

:

סילביה שיין ,

הביניים '  ,קתדרה  ( 19 ,ניסן תשמ " א )  ,עמ '

תשמ " כ )  ,עמ '
2

. 71 - 61

ראה מברק של אימפריאלי ממארס  , 1908ארכיון משרד  -החוץ האיטלקי [ להלן  . 498 / ] 25 , [ ASME :אימפריאלי
) ( Imperiali 1 ( ] Francavilla Marchese Guglielmo

נוצרים חוגגים את חג
השבועות הנוצרי
( פנטקוסט ) על הר  -ציון ,

 . 189מכיוון

שנמנעה מהם

הגישה לצ ' נאקולו  ,נאלצו
להקים אוהל בסמוך

ציון '  ,קתדרה  ( 22 ,טבת

היה אחר  -כך ( בשנים

) 1920 - 1910

שגריר בלונדון .

משרד הדואר האיטלקי בעיר העתיקה ,
סוף המאה הי " ט

מהקונסול האיטלקי בירושלים  ,שלפיהן ניסתה הממשלה הגרמנית לקנות את

הצ ' נאקולו  ,לאחר

שבנתה כבר את כנסיית ' התרדמה ' )  Dormitioדורמיציון ) בסמיכות מקום  ,בהר  -ציון  .השאלה
נדונה שוב בשנת

1912

במהלף שיחות השלום  ,בעקבות הכיבוש האיטלקי בלוב  ,אך מלחמת  -העולם

הראשונה שמה קץ לכל המגעים בין איטליה לבין השלטונות התורכיים .
הסולטאן טען כי הצ ' נאקולו שייך לנכסי ה ' וואקף '  ,כלומר לנכסים הדתיים המוסלמיים שאינם
ניתנים למכירה ונמצאים בניהולו של הסולטאן בתוקף מעמדו כח ' ליף  .אך ממשלת איטליה היתה
מודעת לעובדה כי נכסי ' ואקף ' כבר הוחזרו לנוצרים בעבר  ,כגון כנסיית סנט אנה שניתנה לצרפת
והמגרש לכנסיית הדורמיציון שנמכר לווילהלם השני .
כיבושה של ירושלים בידי הבריטים איפשר לאיטלקים לחדש את התביעות הישנות  .המניע

המפורש לפעילות זו  ,לפי דין  -וחשבון פנימי שנכתב על  -ידי מאנצוני
לעניינים פוליטיים במשרד  -החוץ האיטלקי  ,אל שר החוץ סונינו

( 1מ20ת48א ) ,

המנהל הכללי

היה יצירת נקודת -

( 0מ1תת, ) 50

אחיזה איטלקית בארץ  -ישראל וביסוס נוכחותה בה  ,שכן החזקת הצ ' נאקולו ' יכולה להעלות את

קרנה  ,יוקרתה וסמכותה של איטליה בעולם הקאתולי בלבאנט וכן יכולה לעורר הד חיובי בקרב
הנצרות

כולה ' ' .

בסיום מלחמת  -העולם הראשונה ראתה איטליה שעת  -כושר כדי לדרוש לעצמה את הבעלות על
הצ ' נאקולו  ,על  -סמך העובדה שהמלך האיטלקי היה היורש של מלכי נאפולי  ,אשר רכשו בזמנו את

המקום  .משרד  -החוץ האיטלקי קיווה  ,כאמור  ,למצוא בדרך זו עילה לחדירה איטלקית לארץ -
ישראל  ,ופתח בפעילות דיפלומאטית ענפה על  -מנת להשיג את

הצ ' נאקולו .

אך בעוד שביתר

המקומות הקדושים לנוצרים פרצו הסכסוכים בדרך  -כלל כין הקאתולים  ,שנתמכו על  -ידי

צרפת ,

לבין היוונים  -אורתודוכסים  ,שנתמכו על  -ידי רוסיה  -בעניין הצ ' נאקולו התפתח דין  -ודברים חריף
בין איטליה לאנגליה  .לאנגליה לא היה כל עניין ישיר

בצ ' נאקולו או בכל מקום קדוש אחר  ,אך

ממשלת המנדט דאגה בראש וראשונה לשלום  -בית בארץ  -ישראל ולא רצתה להוסיף גורמי  -תסיסה
חדשים .
3

דין  -וחשבון מאנצוני אל סונינו מיום

30

במאי

, 1918

שם  . 185 ,הבארון סונינו היה שר החוץ בשנים

, 1919 - 1914

ובניגוד למה שמקובל לחשוב לא היה יהודי  ,אך נולד לאב יהודי ולאם פרוטסטאנטית מסקוטלנד  .הרוזן מאנצוני
( 1ח20ת48ן )

היה המנהל הכללי לעניינים מדיניים של משרד  -החמן משנת

 1913ועד

נובמבר . 1920

קו

"

)

נזירים פראנציסקאנים
בירושלים 1905 ,

ראשית המעולה הדימלומאטית האיטלקית
ביוני

1918

ביקש סגן  -שר החוץ האיטלקי  ,בורסארלי

) , ( Borsarelli

מהאגודה האיטלקית למען

המסיונרים לאסוף את כל החומר התיעודי על המקום  4 .התעודות אמורות היו להוכיח שהמסורת על

קיום קבר  -דוד במקום כלל לא היתה מבוססת מבחינה היסטורית  .על  -ידי כך קיוו האיטלקים לשכנע
את הסולטאן לוותר על המסגד  * .משרד  -החוץ האיטלקי פעל בעניין זה בשיתוף  -פעולה מלא עם
נציגי ' משמר ארץ הקודש '

) - ( Custodia Terrae Sanctae

הפראנציסקאנים הממונים על שמירת

המקומות הקדושים הקאתוליים בארץ  -ישראל .

כאשר הושלם המחקר  ,הבריק סונינו  ,שר החוץ האיטלקי  ,לספורצה )  , ( Sforzaשהיה נציב  -עליון
איטלקי

בקושטא ,

וביקשו לפנות לסולטאן על  -מנת לבקש ממנו את הבעלות על הצ ' נאקולו .

המשא  -ומתן היה אמור להיות סודי  ,וסונינו אף הסכים שייראה כאילו כפו אותו על הסולטאן .

4

מכתב של כורסארלי לאגודה מיום

18

ביוני

, 1918

שם  . 185 ,בורסארלי די ריפרדו

)  Rifredoן( Borsarelli ] 1

היה

סגן  -שר החוץ בין השנים . 1919 - 1914
*

מפני
הבינלאומי  ,על
ארץ  -ישראל ,
המשפט
ריבון על
מבחינת
הסולטאן
שמר ,
עדיין
עדיין
הסולטאןהיה
ידי] )הבריטים ,
920
על -
- 1918
הארץ
האירועים (
למרות כיבוש
בקושטא .זה של
ותוארו  :בשלב
תפקידוהמערכת
הערת

שעובדת הכיבוש הבריטי טרם קיבלה הכרה בינלאומית  .אחריותה של בריטניה על ארץ  -ישראל קיבלה  ,כידוע ,

הכרה בינלאומית נמספר שלבים  ,שנים אחדות מאוחר יותר .
ל) 11

הפעילות האיטלקית להחזרת הצ ' נאקולו

בתמורה הביעה איטליה את נכונותה להתחשב באינטרסים התורכיים  ,כאשר ידונו בבעיות אחרות

במסגרת המשא  -ומתן לשלום .
עוד בפברואר

1919

5

ניסה ספורצה להשיג משלטונות תורכיה את הצ ' נאקולו בטענה שהבעיה לא

היתה קשורה כלל וכלל עם בעיית החסות הדתית ברחבי הקיסרות העות ' מאנית  .אך במארס התחלפו

הווזיר הגדול ושר  -החוץ התורכי  ,וספורצה נאלץ להתחיל מחדש את מגעיו עם השלטונות  6 .אך

למעשה  ,היה זה כבר מאוחר מדי  ,שהרי שלטונה של תורכיה בארץ  -ישראל חוסל ובירושלים היה
ממשל צבאי בריטי  .אך האיטלקים עדיין המשיכו להשלות את עצמם שיצליחו להשיג דבר  -מה
באמצעות התורכים  .ב  7 -באפריל הבריק ספורצה  ,שהסולטאן נתן את הסכמתו והכין צו ( ' איווה ' ) ,

שלפיו יוענק הצ ' נאקולו למלך איטליה  .הווזיר הגדול ביקש כמובן את חוות  -דעתם של האנגלים ,

ולכן הציע ספורצה לפנות לממשלת בריטניה  7 .אחרי חודשים רבים של מאמצים ללא ליאות אצל
בקושטא ,

השער העליון

היפנו התורכים את הפונים לאלה ששלטו למעשה בירושלים  ,דהיינו

לאנגלים  .מאנצוני העביר את המברק של ספורצה לשר החוץ סונינו  ,ששהה בוועידת

השלום ,

והוסיף שאין סיבה שהאנגלים יתנגדו  ,מאחר שגם במצרים רכוש ה ' וואקף ' היה עדיין תחת שליטת
הסולטאן .

אולם צרפת הציגה מכשול בדרכם של האיטלקים  .עניין הצ ' נאקולו היה כלול בתזכיר שהוגש

לוועידת השלום בפארים על  -ידי ה ' קוסטודיה ' של ארץ הקודש  ,שהיתה בחסות צרפתית  .מאנצוני
ציין כי יש לשגר הוראות ל ' קוסטוס '  ,על  -מנת להבטיח שפעולת ה ' קוסטודיה ' לא תפריע לתכניות
האיטלקיות .

8

דומה שסונינו היה משוכנע שיהיה קל לשכנע את

הבריטים  ,מאחר

שהבריק שעל

ספורצה להשיג מיד מהסולטאן את פרסום הצו  ,לפני שהאינטרסים המנוגדים ימנעו את פרסומו .

סונינו שלח גם הוראות לנציג האיטלקי כירושלים  ,סוראניה

) , ( Soragna

כדי שמיד לאחר פרסום

הצו יקבל לידיו את הצ ' נאקולו  9 .אבל  ,כפי שספורצה כבר הסביר  ,פרסום הצו היה מותנה בהסכמת

האנגלים  ,והשגריר האיטלקי בלונדון  ,אימפריאלי  ,הגיש עוד קודם  -לכן תזכיר לשר החוץ
בלפור .

הבריטי ,

לן

מעניין לציין כי מאנצוני לא היה מרוצה כלל מההוראות שהגיעו מסונינו  ,והוא כתב על המברק
שנתקבל מפריס

:

' כל זה יכול היה להיות נכון  ,לולא לקחנו בחשבון את עמדתו הנוקשה של ה " שער

ה " וואקף "  .אני אנסה

העליון " לקבל את הסכמתה של אנגליה לרכוש

טוב . . .

:

אם ספורצה יצליח  ,מה

.ח

בהעדר תשובה מצד הממשלה הבריטית  ,המשיכו האיטלקים לנסות ולהשיג את מבוקשם דרך
5

מברק סודי של סונינו לספורצה מיום

6

ראה מכתב של ספורצה למשרד  -החוץ מיום

17

בדצמבר
19

, 1918

במארס

מספר  ( 19859כנראה בכתב  -ידו של
, 1919

שם ,

. 1457

מאנצוני ) ,

המברק הועבר ביום

29

שם . 184 ,

במארס

1919

למשלחת האיטלקית לוועידת השלום בפארים .
7

מברקו של ספורצה  ,מספר

8

מברקו של מאנצוני לסונינו מיום  9באפריל

, 8911 / 373

שם  ,שם .
, 1919

מספר

, 7960

שם  ,שם .

ב 12 -

באפריל

1919

שלח מאנצוני

למשלחת האיטלקית תזכיר ובו הדגיש שהזכויות האיטלקיות לצ ' נאקולו נשענות על הנקודות הבאות  :א  .בעלותם
של מלכי נאפולי  :ב  .הבעלות של הפראנציסקאנים  :ג  .עובדת היותו מקום קדוש לקאתולים

;

ד  .השתלטותם

הבלחי  -חוקית של המוסלמים  :ה  .העדר בסיס היסטורי לאגדה על קבר  -דוד .

סונינו מפארים למשרד  -החוץ מיום

באפריל

מספר

שם  ,שם .

9

מברקו של

10

שם  ,שם  .התזכיר צוטט במברקו של סונינו מיום

11

לעיל  ,הערה  . 9זוהי אחת מהדוגמאות הנדירות של הבדלי  -השקפות בין סונינו למאנצוני .

14

17

, 1919

באפריל

, 1919

, 415

מספר . 1803
141

סידני סונינו

קרלו ספורצה ,

קושטא ואף חשבו להקציב  50 , 000פרנקים  -זהב כדי להעניקם  ,במסגרת פעולת  -שכנוע  ,למנהיגים
המוסלמים בירושלים  .מאנצוני כתב בעניין זה

:

' צריך למנוע בכל מחיר  ,דווקא ברגע הרגיש

הנוכחי  ,כשגם בארץ  -ישראל מתעוררת מתיחות פאן  -איסלמית  ,עימותים עם הערבים  ,שללא ספק

ינוצלו על  -ידי המתנגדים לנו ' .

2ן

ספורצה הגיב על ההוראות שהגיעו מסונינו  ,בדרך שניתן היה לשער  ,בטענו שדרושה הסכמה
בריטית לעניין  ,שכן ' השער העליון ' לא יעז להתעלם מאפשרות של התנגדות בריטית .

!3

האיטלקים

פנו שוב לממשלת בריטניה  ,גם בלונדון וגם באמצעות השגרירות הבריטית ברומא  ,אך ללא
הועיל .

4ן

באיגרת

מה 5 -

קרזון ( ת120ט, ) ) 2

במאי למיופה  -הכוח פרציוזי

)  , Preziosiהודיע שר החוץ הבריטי החדש ,

שממשלתו מגנה כל משא  -ומתן עם תורכיה כתקופת שביתת הנשק 5 .י היתה זו

תגובתה של אנגליה למאמצים הממושכים שנעשו על  -ידי האיטלקים לקבל מהסולטאן את

הצו ,

שלפיו מעניקה הממשלה התורכית את הצ ' נאקולו למלך איטליה  .בניגוד לתזכיר הפראנציסקאני
לוועידת השלום

16 ,

הצו לא פורסם בשנת

באפריל

12

מברק של מאנצוני לפונינו מיום

13

ראה מברק מפונינו למשרד  -החוץ מיום

14

מברק מבורסארלי

22

, ! 919

מספר

באפריל

, 1919

לאימפריאלי ( פארים ) מיום

( רומא )

אימפריאלי מיום ! במאי

18

, 1918

מאחר שבאפריל

, 1919

מספר

, 113 / 10024

30

שם ,

, 8658

שם ,

, 1919

כאמור  ,ספורצה עדיין ניסה

שם  ,שם .

שם .

כאפריל

, 1919

מס '

 , 9469שם ,

שם

;

תשובתו של

שם .

15

כל התעודות מן הארכיון הבריטי המובאות כאן נבדקו בגנזך המדינה בירושלים ותודתי נתונה למנהל הגנזך על

16

עזרתו הרבה  .מכתבו של קרזון לפרציוזי 371 / 6389 , 111552 / 598 / 88 ,ל) ע PRO ,
problekne
ראה  Palestine Jerusalem 1922 :מן  Les aeux saints deהאופיר מובא גם אצל

.

 . 176 - 177קק Paris 1956 ,

42

,

juridigue de Lieux-Saints

,

Collin ,

8.

פרנצ ' סקו סאבריו ניטי ,
ראש ממשלת איטליה בשנים

1920 - 1919

להשיג אותו מהשלטונות התורכיים 7 .י במשך חודשים אחדים  ,ניסו האיטלקים לשווא לשכנע את

ממשלת בריטניה בטענם שלבעיה אין אופי פוליטי כלל  ,ועל  -כן לא יכלה בשום אופן להזיק

לאינטרסים הבריטיים בארץ  -ישראל  ,אלא להיפך  ,להיטיב להם .
למעשה ניסו האיטלקים לחזק את תדמיתם כמעצמה קאתולית גדולה .
שנערכה בלונדון בפברואר

1920

8ן

בוועידת בנות  -הכרית

נדונה בעיית המקומות הקדושים במסגרת בעיות אחרות שנגעו
, 1920

כי ועדה

מיוחדת תעסוק במקומות הקדושים  .לכן מפתיע במקצת שראש הממשלה האיטלקי  ,ניטי

( א11א ) ,

להסכם השלום עם תורכיה  .הוצע אז  ,ומאוחר יותר הוחלט בוועידת סן  -רמו באפריל

אשר שהה בלונדון לרגל השתתפותו באותה הוועידה  ,כתב איגרת אל הממשלה הבריטית בנושא
הצ ' נאקולו  .באיגרת זו חזרו וביקשו האיטלקים שממשלת אנגליה תודיע לסולטאן שאין לה כל
התנגדות להחזרת הצ ' נאקולו למלך איטליה  ,בהיותו היורש החוקי של זכויות מלכי נאפולי  ,אשר
היו בעלי המקום מלכתחילה  .השגריר האיטלקי אף הדגיש את העניין האישי של מלך איטליה
בצ ' נאקולו .

הפניה האיטלקית נתקלה בסירובם של אנשי משרד  -החוץ הבריטי  ,אשר סברו שבבעיית

המקומות הקדושים יש להמתין עד לחתימת הסכם השלום עם תורכיה  ,שיסדיר את עתידה של ארץ -

ישראל .

ב 17 -

במארס

ענה שר החוץ הבריטי  ,כי בעיית עתידם של המקומות הקדושים בארץ -

1920

ישראל צריכה להמתין עד לחתימת החוזה עם תורכיה  .לכן אי  -אפשר לתת תשובה סופית  ,אך
יתחשבו במשאלתו של מלך איטליה בבוא הזמן .
17

ה ' אירדה ' עצמו לא הגיע לידינו  .גם ג ' אניני וגם די ג ' ורה כתבו שהסולטאן התכוון להעניק את ה ' אירדה ' באפריל
, 1919

ואילו

 cultura,ש

אמברוזיני חושב שה ' אירדה ' פורסם באותו חודש ,
 ;:מ 1 Giura , ~ La Questione del Cenacolo ' , Rassegna italianaם  . 326 ; ) 3 .ק fase,

כפי שהיה כנראה  .ראה

,

 . 221ק Foligno 1927 ,

18

.

Ambrosini , L 'Italia ner Mediterraneo

)3 .

 ] , L ' ultima :ח ] תח ] 8ל )

; ( ( aprile 1955

מברק ממפורצה ( רומא ) לשגריר בלונדון מיום  11בפברואר  . 1457 , ASME , 1920מפורצה היה אז סגן  -שר החוץ
והתמנה אחר  -כך לשר החוץ  ,תפקיד בו כיהן בשנים

19

19

מכתבו של ניטי למשרד  -החוץ
, 1920

. 1921 - 1919

האנגלי 371 / 5203 , ] 1132 / 44 ,ל) ק ; PRO ,

שם  ,שם  :מכתב משרד החוץ הבריטי לשגריר איטליה בלונדון מיום

הערות של אדם מיום

 17במארס  , 1920שם ,

7

במארס

שם  .ניטי היה

שר האוצר בשנים  - 1912ד 191וראש הממשלה בשנים . 1920 - 1919

4 )1

(

יצחק מינרבי

יומיים לאחר  -מכן העלה שוב השגריר האיטלקי  ,אימפריאלי  ,את הנושא אצל סגן  -שר החוץ ,
הארדינג

) , Harding

מאחר שרצה לברר את עניין השמועות על הסכם אנגלי  -יווני  .הארדינג

הכחיש שמועות אלו וטען שקיימים קשיים דתיים מצד המוסלמים  ,מאחר שהמקום הפך למסגד

ברומא הגיבו בטענה כי ההסתייגויות הדתיות  -מוסלמיות שהושמעו על  -ידי הארדינג אינן

20 .

תופסות ,

מאחר שהסולטאן כבר הסכים להכיר בהעדר בסיס לאגדת קבר  -דוד  ,אך היתנה את הסכמתו הסופית
באישור ממשלת בריטניה  ,שכן היה זה רכוש ה ' וואקף ' .

]2

התערבות הוואטיקן
נסוף מארס

התערב בעניין גם הוואטיקן כדי להבטיח לכנסייה הקאתולית רכוש חשוב

1920

בירושלים  .הוואטיקן פעל כנראה מתוך מניעים

עצמאיים ,

ואולי גם בעקבות פניית ממשלת

איטליה  ,למרות שבאותה תקופה לא היו קיימים יחסים דיפלומאטיים בין הוואטיקן לבין איטליה .
מזכיר המדינה  ,החשמן גאספארי

ליד הכס

הקדוש  ,ובה

) , ( Gasparri

שיגר איגרת לדה סאליס

) (De Salis

t

הנציג הבריטי

ציין שהסולטאן היה מוכן להחזיר את הצ ' נאקולו  ,ולכן לא מובנים הקשיים

שהועלו על  -ידי ממשלת בריטניה  .הוואטיקן לא היה יכול להישאר אדיש לנוכח הקשיים שבהם
נתקלת החזרת מקום המיועד לפולחן קאתולי  .יתר  -על  -כן  ,גאספארי ציין את השמועות שהגיעו
לאזניו  ,שלפיהן הממשלה הבריטית מתכוונת למסור את הצ ' נאקולו לנציגי דת אחרת  .אין ספק
שהקאתולים בכל

העולם  ,ובפרט

אלה

האנגלים  ,כתב

גאספארי  ,יראו מעשה שיוציא מידם את

המקום הקדוש הראשון במעלה של הנצרות והיקר ביותר לעולם הקאתולי  ,כעלבון לרגשותיהם

הדתיים  .על  -פי הוראות האפיפיור  ,ביקש גאספארי להעיר את תשומת  -לבה של ממשלת בריטניה
 , .יפה וחמורה זו 22 .
לבל -

נילי  . .ן לציין  ,שגאספארי מצא לנכון להתייחס ברצינות לשמועות  ,שהופצו כנראה על  -ידי גורם
צרפתי  ,על רצונה של ממשלת בריטניה לרכוש את הצ ' נאקולו על  -מנת להעבירו לדת אחרת  .אולי
יש להבין את הרצינות בה התייחס הוואטיקן לשמועות אלו  ,למרות שהוא מכנה אותן בלתי -

מבוססות  ,על רקע דאגתו באותם הימים לנעשה בארץ  -ישראל .
על  -סמך הדיווחים שהגיעו מבארלאסינה

) Barlassina

Gaudenzio

 , Luigiהפטריארך

הלאטיני בירושלים  ,היה הוואטיקן משוכנע שאנגליה  ,כמעצמה פרוטסטאנטית  ,עלולה לעשות יד

אחת עם היוונים  -אורתודוכסים כדי לנשל את הקאתולים מרכושם  .כתגובה ניסה הוואטיקן פעמים

אחדות לאיים בהתערבות אצל הקאתולים האנגלים ( כוונתו היתה בראש וראשונה

לאירים ) ,

כי ידע

שזו נקודה רגישה עבור הבריטים  .דה סאליס שלח את האיגרת של גאספארי למשרד  -החוץ בלונדון
והוסיף שגאספארי הראה לו  ,באורח פרטי  ,מכתב מאת בארלאסינה בנוגע לצ ' נאקולו  ,אשר כפי
הנראה גרם לצעדו של גאספארי .

20

21

22

מברק משר החיץ שיאלויה
מברק מספורצה
איגרת

( רומא )

( בצרפתית )

23

( לונדון )

משרד  -החוץ הבריטי העביר לדה סאליס את העתק התזכיר של
לראש הממשלה ניטי

לשיאלויה ( לונדון ) מיום

של גאספארי אל דה  -סאליס

23

( רומא )

במארס  , 1920שם  ,שם .

( וואטיקן )

מיום

53203 / 1 132
23

*4 * 4

מכתבו של דה  -סאליס לקרזון מיום

4

באפריל

, 1920

מיום

 19במארס , ASME , 1920

. 1457

שם  ,שם .

31

במארס

 ) ( 371 / 5203 , , 1920ץ PRO ,

לואיג ' י

בארלאסינה  ,הפאטריארך הלאטיני בירושלים

ניטי ואת התשובה הבריטית הביקורתית אליו  ,וביקש ממנו לענות לגאספארי באותה הרוח  ,ויחד עם
זאת להוסיף הכחשה מוחלטת של השמועות ביחס לכוונותיה של ממשלת בריטניה .
ממש באותם ימים  ,באפריל

, 1920

24

התקיימה בסן  -רמו הוועידה  ,שבה החליטו בנות  -הברית לתת

לבריטניה את המנדט על ארץ  -ישראל  ,לבטל את החסות הדתית הצרפתית ולייסד ועדה מיוחדת

למקומות הקדושים  .משרד  -החוץ האיטלקי התקשר באורח בלתי  -רשמי עם הנציג הבריטי ליד
הוואטיקן והגיש לו תזכיר בעניין הצ ' נאקולו  ,ובו סיפור תולדות המקום והטענות האיטלקיות
לבעלות

עליו ' .

2

דה סאליס פנה לחשמן גאספארי בסוף יוני

1920

ושאלו מה עמדת הוואטיקן ביחס לתביעה

האיטלקית  ,שלפיה מלך איטליה הוא היורש של מלכי נאפולי  .החשמן ענה שהוואטיקן מאוד
מעוניין שהמקום הקדוש יוחזר לנצרות בין באמצעות ממשלת איטליה בין באמצעות כל ממשלה
אחרת .

26

מכאן עולה שהוואטיקן לא רצה לנקוט במפורש עמדה חד  -משמעית לטובת התביעות

האיטלקיות  ,וזאת ( כפי שנראה להלן ) משום שהיו קיימות גם תביעות ספרדיות לגבי

הצ ' נאקולו ,

והוואטיקן לא רצה לשפוט בין שתי מדינות קאתוליות .
משרד  -החוץ הבריטי ביקש את חוות  -דעתו של הכומר הקאתולי האב וואג ' ט

) , ( Waggett

קצין

מודיעין בימי המלחמה שסופח למפקדה הבריטית בירושלים לאחר שביתת הנשק ונחשב למומחה
בנושא הנדון  .סקוס  ,ממשרד  -החוץ בלונדון  ,התרשם לחיוב מהפיתרון שהוצע על  -ידי

שלפיו לא ישתייך

וואג ' ט ,

יהיה פתוח לכל הנוצרים  .יחד עם

הצ ' נאקולו לאף אחת מהכתות  ,אלא

זאת ,

הוסיף סקוט  ,כמצב הקיים היה עדיף לעמוד על ההחלטה הקודמת ולדחות את הפרשה עד שיתברר
מעמדו של הממשל הבריטי בארץ  -ישראל  .יאנג
24

מכתב משרד  -החוץ האנגלי אל דה סאליס מיום

( פמט0צ ) ,

19

ע.

באפריל

אף הוא מהפקידים הבכירים של משרד -

, 1920

מספר  , 82שם  ,שם .

25

התזכיר מיוני

26

ראה מכתב של דה סאליס לקרזון מיום  28ביוני  , 1920מספר  , 81שם  ,שם .

) ( 371 / 5203 , 27909 / 1132 , 1920

PRO

42
~

הקרדינאל גאספארי  ,מזכיר המדינה של הוואטיקן

החוץ בלונדון  ,הוסיף שנוסח המנדט על ארץ  -ישראל יגדיר ביתר דיוק את הסמכויות של הוועדה
למקומות הקדושים  ,שעל הקמתה הוחלט במסגרת הסכם השלום עם תורכיה  ' .קביעת גורלו הסופי

של הצ ' נאקולו  ,תהיה כנראה בסמכות ועדה זו ' .

27

וכך משרד  -החוץ הבריטי מצא אפוא תירוץ נוסף לסרב לבקשה האיטלקית  .תחילה באה
ההתכחשות ל ' אירדה '  ,משום שפורסם לאחר חתימת הסכם שביתת הנשק עם תורכיה  .לאחר  -מכן
הועלתה הטענה כי הפסיקה בעניין זה תיעשה לפי שיפוטה של הוועדה למקומות הקדושים שנכללה
בחוזה סוור  ,אך מעולם לא הוקמה .
השגריר האיטלקי בלונדון  ,אימפריאלי  ,העלה שוב את העניין ביולי

טילי )  . (Tilleyהשגריר טען שזהו עניין די

1920

בשיחתו עם סיר ג ' ון

קטן  ,והיענות מצידם של הבריטים תביא לתוצאות

חיוביות בהרבה ביחסים בין שתי המדינות  .הוא הסביר כי מלך

איטליה  ,באופן אישי  ,מאוד מעוניין

בצ ' נאקולו  ,ומאחר שהמנדט על ארץ  -ישראל כבר נמסר לבריטים  ,אין כל סיבה לדחות עוד את
קבלת התביעה האיטלקית  .בו במקום נאמר לאימפריאלי שהעניין יהיה בסמכותה של הוועדה
למקומות הקדושים אשר תקום במסגרת הסכם השלום עם תורכיה .

28

באותה רוח כתבו  ,ימים אחדים

לאחר  -מכן  ,לדה סאליס  ,על  -מנת שזה ימסור את התשובה לחשמן גאספארי .

29

עוד לפני שהגיעה התשובה הבריטית לוואטיקן  ,פנה שוב החשמן גאספארי לדה סאליס ומסר לו
מכתב אישי המיועד לבלפור בעניין הצ ' נאקולו  ,בעיה ' בה מעוניין האב הקדוש באופן אישי ' .
גאספארי הזכיר את השיחה עם בלפור ברומא וחזר על תולדות הצ ' נאקולו בצורה דומה לתזכיר
27

הערות של סקוס מיום  9ביולי
לאחר  -מכן  ,ב 10 -

28

29

*41
~

באוגוסט

1920

, 1920

ושל יאנג מאותו יום  ,שם  ,שם  .חוזה השלום עם תורכיה עמד להחתם כחודש

בסוור

תזכיר על השיחה עם אימפריאלי  ,מיום
מכתב לדה סאליס מיום

24

ביולי

) ( Sevres

16

ביולי

שליד פארים  ,ונכלל בו סעיף

95

על המקומות

371 / 5203 , ] 8339 / 1132 / 44 , 1920נ ) ] PRO ,

371 / 5203 , ] 7909 / 1132 / 44 , 1920ל) PRO , 17

הקדושים .

הפעילות האיטלקית להחזרת הצ ' נאקולו

האיטלקי  ,כולל הטענה שהיהודים הצליחו להוציא את הפראנציסקאנים מהמקום  .הוא ציין
שהקאתולים בעולם כולו  ,ובפרט באנגליה  ,יראו כעלבון את המעשה שיוציא מידם את

הצ ' נאקולו ,

בגלל רצונה של ממשלה נוצרית דווקא  ,בעוד שהסולטאן עצמו היה מוכן להחזירו להם  .ערב

חתימת ההסכם עם תורכיה ביקש החשמן להסב את תשומת  -ליבו של בלפור ולבקשו לתרום את
חלקו להכרה בזכויות הקאתולים בעניין זה .

30

בלפור  ,אשר כבר לא כיהן כשר החוץ  ,לא ידע בדיוק

אם עליו לענות לפניה ומשרד  -החוץ הבריטי העביר לו את נוסח התשובות שניתנו לפניות הקודמות
באותו עניין .

ן3

הלחץ על הנציב העליון
הפניות האיטלקיות חזרו בתדירות גבוהה

למדי  ,ובאוגוסט  1920העלה אימפריאלי שוב את הנושא

אצל הארדינג  .הוא קיבל עצה אישית לשגר את הקונסול האיטלקי כירושלים אל הנציב
הרברט סמואל  ,כי בלונדון ללא ספק יעריכו מאוד את חוות  -דעתו של סמואל .

העליון ,

32

נראה שמשרד  -החוץ הבריטי ביקש גם במישרין את חוות  -דעתו של סמואל  ,והודעה בעניין זה

הגיעה לדה סאליס  .במשרד  -החוץ האיטלקי טענו  ,שהחוגים הקאתוליים חששו שסמואל עלול

להיות מושפע מהיוונים  -אורתודוכסים  ,אשר בארץ  -ישראל וברחבי הקיסרות העות ' מאנית נשענו
על אנגליה ועל הפרוטסטאנטים  ,ולמסור חוות  -דעת שלילית  .באותם הימים הפעיל משרד  -החוץ
ברומא את קשריו  ,ובכמה עיתונים באיטליה הופיעו מאמרים בעניין הצ ' נאקולו  .עובדה זו היתה
אמורה לסתור את הטיעון הבריטי כאילו דעת הקהל באיטליה לא התעניינה יתר על המידה בבעיה
זו .

33

בהתאם להוראות שקיבל  ,פנה הקונסול האיטלקי בירושלים  ,טואוצי

) tauozzi

לסמואל  ,אך

הנציב העליון השיב שטרם למד את הנושא ושהוועדה למקומות הקדושים תוכל  ,בבוא העת  ,לפתור
גם בעיה זו  .טואוצי ענה שאין צורך להביא את הבעיה בפני הוועדה  ,מכיוון שאין ויכוח לגבי זכויות

מלך איטליה  :מה גם שהח ' ליף המוסלמי שהיה בעל המקום  ,העניק את הזכויות למלך איטליה .
ברומא הפעיל משרד  -החוץ גם את הוואטיקן  ,שהבטיח לפנות אף הוא לסמואל .

34

שר החוץ ספורצה

הודיע לטואוצי שהוואטיקן פנה לבארלאסינה  ,הפטריארך הלאטיני בירושלים  ,כדי שישתדל אצל
סמואל  ,וביקש מהקונסול האיטלקי לפנות שוב לנציב העליון  ,לאחר התייעצות עם בארלאסינה .

30

מכתב של גאספארי לבלפור ( בצרפתית ) מיום
שם 1 132 /44 ,

1נ

20

כיולי

, 1920

מצורף למכתבו של דה סאליס מיום

מכתב של קוסטנס בליס (  , ) 81155מזכירתו של בלפור  ,למשרד  -החוץ ( לונדון ) מיום
טיוטה של מכתב בחתימתו של סקוס לבלים  ,מיום  1באוגוסט  , 1920שם  ,שם .

32

ראה מברק מאימפריאלי ( לונדון ) לשר  -החתן האיטלקי מיום

33

כמו Popolo Romano

ו ~ Epoca -פרסמו מאמרים על

13

באוגוסט

 , 1920שם ,

 18באוגוסט  , 1920מספר , ASME , 4869
26

באוגוסט

, 1920

שם .

. 1457

שם  ,שם  .עיתונים קאתוליים

הצ ' נאקולו .

ראה מברק של טואוצי למשרד  -החוץ מיום  1בספטמבר  , 1920מספר  , 248 / 5298שם  ,שם  .על  -גבי המברק הערה
של די ג ' ורה )  ' : ) ]( ] Giuraדיברתי עם מונסיניור צ ' רטי )  ; ( Cerrettiהכס הקדוש יבריק בעניין זה לסמואל ; 7
בספטמבר

35

, 1920

] 9330 /

ראה  :ביולטין מחלקת העיתונות של משרד  -החמן האיטלקי מיום

34

27

ביולי

35

. ' 1920

מברק של ספורצה לטואוצי מיום

 18בספטמבר , 1920

מספר

, 12288

שם ,

שם .
47

((

יצחק מינרבי
הוואטיקן לא פסק מלנסות כל דרך אפשרית להשפיע על הבריטים  ,ואחד ממזכירי האפיפיור ,

מונסיניור פוצ ' י )  ~ Pucciפנה גם לבונאר לאו )  BollaI Lawחבר הפרלמנט הבריטי  .משרד  -החוץ
t

הבריטי הבהיר שוב שהבעיה מאוד מורכבת  ,מאחר שהמקום היה בידיים מוסלמיות  ,והנוצרים מכל

הכתות  ,היהודים והמוסלמים גם יחד מגלים בו עניין רב  .הוועדה המיוחדת למקומות הקדושים
תוכל לטפל כראוי בבעיה מסוג זה  ,אך ועדה זו לא תוכל להתחיל לפעול עד שייכנס לתוקפו הסכם

השלום עם תורכיה ויאושר נוסח המנדט על ארץ  -ישראל על  -ידי חבר הלאומים .
בונאר לאו לפוצ ' י .

משרד  -החוץ .

36

ברוח זו ענה

תשובה דומה נתן גם בלפור לגאספארי באותם הימים  ,לאחר התייעצות עם

37

38

כפי שניתן היה לצפות  ,הפעיל הוואטיקן גם את הכנסיה הקאתולית באנגליה  ,וגאספארי פנה
בעניין הצ ' נאקולו לחשמן בורן

בארץ  -ישראל בשנת

1919

( 0מ ] 0ט, ) 8

הארכיהגמון של ווסטמינסטר ( החשמן בורן ביקר

והשפיע כנראה לא במעט על האפיפיור בנדיקטוס הט " ו בליבוי היצרים

האנטי  -ציונים )  .בורן כתב ללויד ג ' ורג '  ,ראש  -ממשלת בריטניה  ,אך התייחס בעיקר לשמועה כאילו
עמדה ממשלת בריטניה להעביר את הצ ' נאקולו ליוונים  -אורתודוכסים .
הממשלה להכחיש בתוקף את השמועות כבלתי  -מבוססות לחלוטין .

בספטמבר

1920

39

משרד  -החוץ יעץ לראש

40

פנה שר החוץ האיטלקי גם לנציג הבריטי ברומא  ,קנרד

לפנייתו של השגריר האיטלקי בלונדון .

ן4

( 8 ] 6תת0א ) ,

במקביל

בטיוטת התשובה שהוכנה בלונדון  ,צוטטה גם דעתו של

האב ואג ' ט  ,שהוזכר קודם  -לכן  .לדעתו  ,יש להביא בחשבון גם את רגשות המוסלמים

והיהודים ,

בגלל המסורת של קבר  -דוד  .הוא ציין גם שכשנה לפני  -כן הבנדיקטינים הבלגים ( אף הם

קאתולים )

הגישו אף הם תביעה על הצ ' נאקולו ; אם כי  ,לדעתו  ,תביעת הפראנציסקאנים של הקוסטודיה היתה
החזקה ביותר מבין כל הגופים הנוצרים .

42

אין בידינו מסמכים על דרישה בלגית לצ ' נאקולו  .כפי הנראה הוטעה האב
שהבנדיקטינים הבלגים ממרדסו

) ( Maredsous

החליפו בשנת

ואג ' ט  ,משום

את הבנדיקטינים הגרמנים

1919

שגורשו על  -ידי הבריטים מכנסיית הדורמיציון בהר  -ציון  ,שבסמוך לה נמצא הצ ' נאקולו  .אמנם

הבנדיקטינים הבלגים וממשלת בלגיה ניסו להישאר בדורמיציון  ,אך לאחר שנתיים השיג הכס

מכתב של משרד  -החוץ הבריטי אל גב ' ווטסון ( מ8150יי

),

מזכירתו של כונאר לאו

( לונדון ) ,

מיום

 27בספטמבר

PRO , 1 : )( 371 / 5203 , 811789 / 1132 / 44 , 1920

מכתב של בונאר לאו מיום

בספטמבר  , 1920שם  ,שם .

27

מכתבו של בלפור לגאספארי מיום

23

בספטמבר

, 1920

שם  ,שם  .בלפור קיבל את חוות  -דעתו החיובית של

הארדינג לפני שיגור המכתב  .ראה מכתבו של ניקולסון אל גב ' בליס מיום

1

באוקטובר

 , 1920שם ,

שם .

מכתב של בורן ללויד ג ' ורג ' ( לונדון ) מיום  26בספטמכר  , 1920שם . ] 11995 / 1 132/ 44 ,
בורן נגד הציונות ראה  ! 8 Palestina :ט  . 187 ; 5 . Minerbi , ' 1 ] Vaticanoק 0 Palestine.ן זש Minerbi , L 'Italie

על פעולתו של החשמן

 . 424 - 444קק 111 , 3 ) 1967 ( ,

מכתב של קמפכל
1 1 1995 / 1 132 /44

.

Prima Guerra Mondiale' , Clio

) ( Campbell

לאוונס

) ( Evans

durante ] 8

ממשרד  -ראש הממשלה מיום

1

כאוקטובר

PRO , , 1920

371 / 5203 ,ל) ]

מברק של קנרד ~
אל משרד  -החוץ האנגלי מיום

25

בספטמבר

 , 1920מספר , 433

שם  811863 / 1 132 / 44 ,קנרד

)  ( sir H . W . Kennardהיה יועץ השגרירות הבריטית כרומא וסגן  -מיופה הכוח שם  ,ראה
 . 33 - 45קק 1 ) 1980 ( ,

.

Rome ' , Risorgimento

]0

8 , :תיתמ48ן A . F .

' Reports of the British Embassy

טיוטת מכתב לקנרד מיום  27בספטמבר  , 1920החלק האחרון נשלח כמברק לרומא ( מספר  ) 453בו

נשלח

48

לירושלים PRO , ] ) 1371 / 5205 , 811863 / 1132 /44 ,

ביום והעתק

בניין קבר  -דוד והצ ' נאקולו על

הקדוש את הסכמת השלטונות הבריטיים לחזרת הבעלים

הגרמנים .

המקוריים ,

הר  -ציון 1900 ,

כלומר הבנדיקטינים

43

פקידי משרד  -החוץ הבריטי הופתעו לקרוא בעיתון ' מורנינג פוסט ' מיום

20

בספטמבר

1920

שהסולטאן התורכי העניק את הצ ' נאקולו כמתנה אישית למלך איטליה  .פורבס אדם  ,שטיפל
בנושא  ,הטיל ספק אם אמנם הסולטאן הוציא את הצו  .הוא הניח שהאיטלקים הצליחו להשיג את
הצו עוד בשנת
נ4

, 1919

אם כי לא ידע את התאריך המדויק שלו  .על  -כל  -פנים תשובת הבריטים לפניות

ראה Ch . Terlinden , ' La veirit (i sur l ' echec belge 4 Jerusalem . Histoire des negotiations relatives :

,

Dormition ' , R
(  des Faits ) 2 . 12 . 1921ש . evue Catholigue des Ide'es

משרד  -החוץ הבלגי  ,ההתכתבות כנושא זה בתיק

בארץ  -ישראל .

. 10806

18

Monast (ire de

au

ראה גם בארכיון

לא היה זה הניסיון הבלגי היחידי להשיג נקודת  -אחיזה

על כך ראה  vue de l ' octroi 4 18 :חס  . Aubert , ' Les d (imarches du Cardinal Mercierן

א  , des Sciences Moralesש " Cla~se des lettres
 . 166 - 228קק Politigues . LXV ) 1979 ( ,

Belgique d ' un mandat sur 18 Palestine ' , Bullerin de /

ע4

האיטלקים  ,עוד בטרם פרסום הידיעה הנ " ל בעיתונות  ,היתה שהם אינם יכולים להכיר בהעברת
44

הנכס  ,שכן העניין היה כסמכותה של הוועדה למקומות הקדושים .
ממשלת

בריטניה ,

וב 14 -

באוקטובר

1920

עתה הוחלט להבהיר את עמדת

הופיעה בעיתון ' טיימס ' ידיעה קצרה  ,ובה נאמר

שהממשלה הבריטית לא הכירה בתוקף ה ' אירדה ' של הסולטאן ושכל הבעיה תועבר לוועדה
 4הנציג הבריטי
המיוחדת לבעיות דתיות בארץ  -ישראל  ,שתקום במסגרת הסכם השלום עם תורכיה ' .

ברומא  ,קנרד  ,בהתאם להוראות שקיבל  ,הודיע לשר החוץ האיטלקי  ,ספורצה  ,על עמדה זו של
ממשלת בריטניה .

46

עוד לפני  -כן קיבל משרד  -החוץ האיטלקי את המברק של אימפריאלי  ,שמסר אף

הוא את דעתה של ממשלת בריטניה  .משרד  -החוץ האיטלקי ענה לו שלדחיות ולטענות החדשות של
47

בריטניה תהיה ללא ספק השפעה שלילית על העיתונות האיטלקית .
מירושלים הודיע הקונסול הכללי האיטלקי  ,טואוצי  ,שלא הגיעו לאוזניו שמועות כלשהן על

שאיפות היוונים  -אורתודוכסים לגבי הצ ' נאקולו  .הרברט סמואל ציפה לפרטים נוספים

מלונדון ,

ונראה היה שממשלת המנדט אוהדת את התביעה האיטלקית  .הפטריארך הלאטיני של ירושלים
והקוסטוס של ארץ הקודש אף הם תמכו בתביעה .

48

סאלוצו טען שוב כי המסורת של קבר  -דוד בהר  -ציון משוללת כל בסיס  ,ולכן מוסלמים ויהודים
49

אינם יכולים לתבוע זכויות על המקום  .הוא ביקש לחדש את הלחצים על סמואל .

הפעילות האיטלקית בירושלים ובלונדון ,

920

ו-

1921

מאמצי משרד  -החוץ האיטלקי השתקפו בעיתונות האיטלקית  ,ובסקירת העיתונות שהשגרירות

הבריטית ברומא העבירה למשרד  -החוץ הבריטי נכלל גם פרק על הצ ' נאקולו  .בתחילת ספטמבר
1920

הופיע מאמר מפורט בעתון ' טריבונה ' שסתר את מסורת קבר  -דוד והתקיף את ממשלת

בריטניה אשר מנעה את ההחזרה רק כדי להוכיח  ,אפילו בעניינים פעוטי  -ערך  ,שליטה בריטית

תקיפה מופרזת  .כמה ימים לאחר  -מכן הופיעה ב ' מסג ' רו ' )  (Afessaggeroובעיתונים אחרים כתבה
דומה בלוויית השמועה  ,שהממשלה הבריטית התכוונה להעביר את הצ ' נאקולו ליוונים
אורתודוכסים .

ל

'

כזכור  ,טואוצי הזים כבר קודם  -לכן שמועות בקשר לכוונתה של אנגליה לתת את הצ ' נאקולו
 מנת לקומםליוונים  -אורתודוכסים  ,אך משרד  -החוץ האיטלקי הסתייע בשמועות אלו  ,כנראה  ,על
חוגים
את דעת הקהל הקאתולית נגד הממשלה הבריטית  .באותו זמן הופצו גם שמועות רכות בקרב
( Adam , sir Eric Forbes
44

איגרת של שגרירות בריטניה ברומא מיום
היה עובד משרד  -החוץ הבריטי מאז

28

בספטמבר

, ASME , 1920

ידידו של חיים ווייצמן

: 1913

( . ) 1919
45

הערותיו של פורבס אדם מיום

8

באוקטובר

) ( 371 / 5203 , 2910

י

 . 1457אדם

)

חבר המשלחת הבריטית לוועידת

ן

מורנינג פוסט '
 . PRO ,יאנג חשב שהפרסום ב '

נעשה בהשראת האיטלקים  .טיוטת ההודעה עבור ה ' טיימס ' נכתבה על  -ידי פורבס אדם
של קנרד אל ספורצה מיום

46

מכתב

47

מברק של סאלוצו

48

מברק של טואוצי אל משרד  -החוץ מיום

( בצרפתית )

, ) 12415

) ( Saluzzo

כספטמבר , 1920

( רומא ) לאימפריאלי ( לונדון ) מיום
29

בספטמבר

, 1920

. 1457 , ASME

28

מספר

ב 11 -

, 1 146

בספטמבר 1920י מספר

, 287

49

50

סקירת העיתונות של סקוט מיום

1

 30בספטמבר  , 1920מספר  , 1155שם ,

באוקטובר

186 / 17 / 122 , 1920ן ]

.

שם .

שם  ,שם .

סאלוצו ( מספר

בתשובה למברק של

395 / 339 / 5071ל

. 1920

באוקטובר

שם  .שם .

מברק של סאלוצו אל טואוצי מיום

50

28

השלום

) PRO , 1:

הפעילות האיטלקית להחזרת

איטלקיים וכן

בוואטיקן ,

הצ ' נאקולו

שלפיהן אנגליה הפרוטסטאנטית עומדת להעביר את ארץ  -ישראל

ליהודים וליוונים  -אורתודוכסים .
שר החוץ

האיטלקי  ,ספורצה ,

ניסה באותו זמן לסתור את הטענה הבריטית שלפיה צו הסולטאן

הינו נטול  -ערך  ,כיוון שניתן אחרי שכיתת הנשק  .לדעתו הטיעון חסר  -תוקף מכיוון שהתביעה
האיטלקית נגעה לזכויות הפרטיות של מלך איטליה ולא היוותה כלל בעיה פוליטית  .מאחר שהיה
מדובר על רכוש ' ואקף ' היה הכרח לפנות

לסולטאן ,

וכך עשו  .אין זה סביר לערב את בעיית

הצ ' נאקולו עם התביעות הקאתוליות על המקומות הקדושים  ,כי הוועדה תדון
ואילו ביחס לצ ' נאקולו לא היה כל ויכוח  ,מאחר שהח ' ליף ( תוארו הדתי של

בנכס  ,העבירו למלך איטליה .

ן5

בזכויות  -בעלות ,

הסולטאן ) ,

שהחזיק

מפתיע ששר החוץ האיטלקי העלה על דעתו שהמנהיגים הבריטים

יאמינו כי לתביעות איטליה על הצ ' נאקולו לא היו צדדים פוליטיים  .בעיית הצ ' נאקולו היתה כה
סבוכה ופתרונה כה

רחוק ,

שכל דיפלומאט איטלקי ניסה להעבירה למגרשו של רעהו ולייעץ

שמישהו יטפל בה  .ראינו כבר את ה ' משחק ' בין השגריר בלונדון לבין הנציב העליון האיטלקי
בקושטא ,

עתה היו ה ' שחקנים ' הקונסול הכללי בירושלים ואותו השגריר בלונדון .

באוקטובר

1920

טען טואוצי  ,הקונסול האיטלקי בירושלים  ,שההחלטה היתה צריכה להתקבל

בלונדון והיה זה גם מעניינה של איטליה שהיא תתקבל שם  .על ממשלת בריטניה יכול אולי להשפיע
מסע העיתונות האיטלקית  ,אשר עלול אף להזיק ליחסים בין איטליה ואנגליה  ,ואילו בירושלים
נתקלת

התביעה

האיטלקית

מקומיים .

בקשיים

התנגדו

לה

בבירור

המוסלמים

והיוונים -

אורתודוכסים ואף הקאתולים עצמם לא היו מאוחדים  .לדעתו של טואוצי  ,הצרפתים היו מעדיפים
שהצ ' נאקולו ישאר בידי המוסלמים מאשר יוחזר לכנסיה הקאתולית באמצעות איטליה .
טואוצי מסר באותה הזדמנות תמונה מעניינת על הנפשות הפועלות בזירה המדינית בירושלים .
סר הרברט סמואל אוהד את

איטליה ,

מדינה אשר תמכה בפומבי בתכנית שהוא מבצע בחוכמה

בארץ  -ישראל  .אך סמואל  ,לדעת טואוצי  ,אוהד פחות את הכנסיה הקאתולית  .הוא אינו נותן אמון

בקאתולים  ,שעדיין מעניקים לצרפתים את הכיבודים הליטורגיים ומנהלים בארץ  -ישראל מדיניות
של תככים קטנוניים נגד הבריטים  .את רוגזו גם עורר החשד כי עמדת הקאתולים היא ביטוי

להתנגדות אישית לו  ,בגלל המוצא  ,הדת והרגשות היהודיים שלו  .המצב אף חמור יותר  ,מפני שנציג
הוואטיקן בארץ  -ישראל הוא בארלאסינה  .במיוחד אחרי ביטול החסות הדתית הצרפתית לקאתולים ,
נאלצים לפנות לפטריארך הלאטיני כרשות מוסמכת בלעדית לטיפול אצל השלטונות הבריטיים .

בארלאסינה הינו איש בעל  -יוזמה  ,אך מייחס לעצמו חשיבות רבה  .הוא מבין את תפקידו  -הגנת

הנוצרים ומאבק נגד הציונים  ' -תפקיד שאיש אינו יכול למתוח ביקורת עליו '  ,אך זאת יש לעשות
בטאקט רב  ,תכונה שהוא חסר לחלוטין  .יחסיו עם סמואל מתוחים למדי  ,ותוך זמן קצר עלולה
הכנסיה הקאתולית למצוא עצמה במלחמה גלויה נגד ממשלת המנדט  .בסוף מכתבו דיווח טואוצי
על שמועה  ,שלפיה קיימת תביעה ספרדית על הצ ' נאקולו  ,המתחרה בתביעה האיטלקית  .אמנם

שמועה בלבד  ,אך כנראה מבוססת .
טואוצי הציע אפוא לפעול

51
52

?

'

בלונדון ,

ואילו השגריר האיטלקי שם  -אימפריאלי  -הסביר

מברק של ספורצה אל אימפריאלי מיום  3כאוקטובר
מכתב סודי ביותר של טואיצי אל ספורנה מיזם

4

 , 1920מספר 1457 , ASME , 1176

באוקטובר

.

 , 1920מספר  , 1103 / 176שם ,

שם .

מבנה ' קבר דוד ' אשר בקומתו השניה הצ ' נאקולו  -לפי תרשים של האב ונמאן

בהרחבה שמנהג הממשלה הבריטית הוא לפעול תמיד בהתאם לחוות  -דעתו של האיש במקום  ,ולכן

יש לשכנע את הרברט סמואל  ,הנציב העליון  .השגריר גם פירט את כל פעולותיו שלו להזמת הטענה
כאילו עמדת ממשלת בריטניה נבעה מחוסר מידע מספיק .

53

הרברט סמואל קבע שבעיית הצ ' נאקולו היתה היחידה שהערימה קשיים על יחסי איטליה

ואנגליה בענייני ארץ  -ישראל  ,אך הוא לא היה יכול לקחת על עצמו את האחריות לפתרון הבעיה  ,כי
הדבר היה עלול לעורר מחאות מצד דתות אחרות או מדינות אחרות  ,והיה עדיף לטפל בה בלונדון .

הקונסול האיטלקי החדש  ,די וילארה

) 1 Villareyם ) ,

ניסה

לטעון  ,בהתאם

להוראות שקיבל  ,כי יש

להפריד את בעיית הצ ' נאקולו מבעיית יתר המקומות הקדושים  ,אך לשווא .
53

מכתנ של אימפריאלי לספורצה מיום

13

באוקטובר

, 1920

54

שם  ,שם  .אימפריאלי הזכיר שבמארס  1920שוחחו

ניטי ושאלויה  ,ראש הממשלה ושר החוץ האיטלקיים  ,עם לויד ג ' ורג '  ,ראש ממשלת בריטניה  ,על עניין
הצ ' נאקולו  .נמסרו אז גם לראש הממשלה וגם לשר החוץ הבריטי תזכירים ונערכו ומפגשים רבים באותו העניין .
54

512

מכתב של די וילארה אל מפורצה מיום  25כאוקטובר  , 1920מספר 186

, 1163 /

שם  ,שם .

הפעילות האיטלקית להחזרת הצ ' נאקולו

ימים אחדים לאחר  -מכן פנה שוב השגריר אימפריאלי אל ראש  -ממשלת בריטניה  ,אך לויד ג ' ורג '
אמר שלא ניתן לכפות פיתרון מלונדון השונה מזה של סמואל  .לויד ג ' ורג ' הוסיף שהוא שוחח זמן

קצר לפני  -כן עם מונסיניור פוצ ' י ועם החשמן גאסקט

) ( Gasquet

והעלה את עניין האינטרסים

הדתיים האיטלקיים בארץ  -ישראל  ,כדי לדעת מה חושב הוואטיקן בעניין הצ ' נאקולו  .פוצ ' י ענה לו
שבוואטיקן היו מרוצים
באינטרסים הדתיים

בהחלט מהצורה שבה טיפלו השלטונות הבריטיים בארץ  -ישראל

האיטלקיים " .

עברו כמה חודשים ובמארס

1921

הוגשה שאילתה בפרלמנט האיטלקי  ,האם בעיית הצ ' נאקולו

עומדת להיפתר בקרוב  .בתשובה חזר שר החוץ על תולדות המקום ועל הטיעונים האיטלקיים
הידועים  ,שלפיהם העניין איננו בסמכותה של הוועדה למקומות הקדושים  ,כי לא היו תביעות
נגדיות של דתות אחרות  .שר החוץ סיים בתקווה שממשלת בריטניה תשנה את

דעתה " .

שאילתה נוספת שהוגשה בסנאט העלתה את אפשרות העברת עניין הצ ' נאקולו לבית  -הדין
הבינלאומי  .כמו  -כן ביקש השואל לדעת מי יהיו חברי הוועדה למקומות הקדושים ומה תהינה
סמכויותיה  .פיזור הפרלמנט גרם לדחיה במתן התשובה .

57

תביעות ספרד
באותה התקופה התחלף השגריר האיטלקי בלונדון

;

במקום אימפריאלי הגיע ללונדון ג ' קומו דה

מרטינו  ,שהיה קודם  -לכן המזכיר הכללי של משרד  -החוץ האיטלקי  ,והוא פנה

ב 11 -

באפריל

לסר ויליאם טיירל והעלה בפניו שוב את עניין הצ ' נאקולו  .התשובה הבריטית לא השתנתה

היפנו את האיטלקים לאותה הוועדה למקומות הקדושים שאמורה היתה לקום על  -פי סעיף

1921
:

14

שוב

של

הצעת המנדט וקבעו שגורל הצ ' נאקולו לא יחרץ עד שאותה ועדה תבדוק את התביעות של כל
הצדדים הנוגעים

כדבר " .

למחרת שלח משרד  -החוץ בלונדון העתקים מהאיגרת לדה מרטינו ולדה סאליס  ,הנציג הבריטי
ליד הוואטיקן  .בראשית מאי הבהיר דה סאליס לחשמן גאספארי את עמדת ממשלת
בהתאם

בריטניה ,

להוראות שקיבל  ,וייתכן שהופתע כאשר שמע ממזכיר המדינה שהוואטיקן אינו תומך

בתביעה האיטלקית דווקא  .גאספארי אמר לדה סאליס באורח סודי שממשלת ספרד טוענת שהיא
היורשת החוקית של מלכי נאפולי ( שכן אשתו של רוברט ד ' אנז ' ו  ,מלך נאפולי  ,שאליו התייחסו

מלכי איטליה לביסוס זכויות הירושה שלהם  ,היתה סנצ ' ה דה  -מיורקה  ,ומלכי ספרד היו יורשיה ) .

מברק סודי ביותר של אימפריאלי למפורצה מיום

3

בנובמבר

 , 1920מספר , 973

שם  ,שם  .על טופס המברק רשום

:

'  - 6 . 11 . 20דיברתי עפ מו ( סיניור צ ' רטי  -די ג ' ורה '  .מונסיניור
שאילתה של טוביני )  ( Toviniמיום  10במארס  , 1921שם  .לגבי התשובה ראה גם הידיעה בעיתון הצרפתי ' לה
צ ' רטי היה איש מזכירות מדינת

מיום

טמפ ' ) (Le Temps
שאילתה של פיאניג ' אני

 29במארס

) ( Pianigiani

הוואטיקן .

. 1921
מיום

2

כאפריל

, 1921

שם  .רשומה הערה

.

8 4 . 21 ' :

לתיק כמוסכם עם ויולה

משום שפוזר הפרלמנט  -די ג ' ורה ' .
מכתב של לנסלוט אוליפנט

) ( Oliphant

אל דה מרטינו מיום

27

באפריל

 )( 371 / 6394 , , 1921ץ PRO ,

4839 / 4355 / 88ש  .ימים אחדים לפני  -כן שלח צ ' רצ ' יל  ,שהיה אז שר  -המושבות  ,את חוות  -דעתו הדומה למשרד -

החוץ  .ראה מכתבו של שאקבורו

באפריל

1921

) , ( Shuckburgh

העוזר לסגן  -שר המושבות  ,אל משרד  -החוץ האנגלי מיום

23

.

53

יצחק מינרבי

לפי דעת הכס הקדוש  ,לאף אחד משני הצדדים לא היתה חזקה על המקום  .האתר נלקח במירמה
מהפראנציסקאנים  ,אחרי שהיו בעליו זמן רב  ,וצודק יהיה להחזירו להם  .מצב החסות איננו נחוץ
עוד  ,שכן אחרי כיבוש ארץ  -ישראל בידי הבריטים  ,שולטת באזור ממשלה נאורה המכירה בזכויות

שעל  -פי דין .

59

יוזכר כאן  ,שכבר כמה חודשים לפני  -כן  ,בנובמבר  , 1920רמז הוואטיקן באמצעות מונסניור

פוצ ' י שאין לו טענות לגבי כיבוד האינטרסים הדתיים האיטלקיים בארץ  -ישראל  .הפעם הרחיק
גאספארי לכת  ,וזאת כנראה משום שבסוף

1920

החלה גם ספרד להתעניין בבעיית הצ ' נאקולו  .לפי

הדיפלומאט הספרדי מריאנו דה מדרדו  ,היתה זו אנגליה שפנתה לממשלת ספרד  ,מתוך הנחה

שספרד תגיש אף היא את תביעתה לצ ' נאקולו  .מדרדו כותב שממשלת ספרד התעניינה לדעת  ,מה
היתה האמת בשמועות כאילו ממשלת אנגליה סירבה להחזיר לכמרים האיטלקיים את הצ ' נאקולו .
בסוף אפריל כתב פטרנו

63

 , Paternoהקונסול האיטלקי בדמשק  ,שפגש את הקוטוס של ארץ
(
)

הקודש  ,האב דיוטאלוי )  , ( Diotalleviובעקבות השיחה הציע לפצות את המוסלמים בירושלים על -

ידי העברת המשפחות שהתגוררו בצ ' נאקולו לבניין

אחר  ,שהקוסטודיה

ועל  -ידי מענק ' בקשיש ' משמעותי  .הרעיון לא היה חדש

;

היתה מוכנה להעניק

להם ,

חודשים אחדים קודם  -לכן הוא הועלה

כבר על  -ידי הקונסול בירושלים  ,טואוצי  ,אך רעיון זה לא היה בר  -ביצוע במציאות החדשה של
השלטון הבריטי  .פטרנו הוסיף גם הערות מעליבות כלפי סמואל

שרצה ,

לפי דעתו  ,להישאר

נייטראלי ולעשות צעד ידידותי כלפי המוסלמים  ,רק כדי להוכיח שממשלת המנדט נתנה חסותה
ליהודים ,

להיפגע .

אך בו בזמן היתה מוכנה להגן על האינטרסים המוסלמיים כל פעם שהם עלולים

ן6

לקראת ביקורו של שר החוץ האיטלקי בלונדון הכין משרד  -המושבות הבריטי תזכיר על
הצ ' נאקולו  ,ובו נאמר שזו הכנסיה העתיקה והחשובה ביותר לנוצרים  ,ומאחר שהמקום הפך במאה
השש  -עשרה לרכוש ה ' וואקף '  ,הוא חשוב אף למוסלמים  .התזכיר חזר על העמדה הידועה  ,שלפיה
יש להעביר את התביעה לוועדה למקומות הקדושים  .מינוי הוועדה יתרוקן מתוכן  ,אם אחת הבעיות
הקשות ביותר שהיא אמורה לפתור תמצא את פתרונה מחוץ לכתליה  .באשר לתביעה האיטלקית
המבוססת על הצו של הסולטאן  ,טענו הבריטים שלא יכלו להכיר בשום מסמך של העברת רכוש

שנכתב על  -ידי

ריבון  -אויב  ,הנוגע

לשטח שכבר נכבש על  -ידי כוחות

הברית  .לגבי הטענה האיטלקית

השנייה  ,שלפיה מלך איטליה הינו היורש הטבעי של מלך נאפולי  ,סברו המומחים הבריטיים  ,שאם
צריך היה לקבל תביעה היסטורית כלשהי  ,אזי היה צריך להחזיר את הרכוש לפראנציסקאנים  ,משום

שהם היו הבעלים החוקיים לפני שהמקום נלקח בידי הסולטאן

התורכי  .התזכיר מציין שהאיטלקים

פתחו במסע נרחב בעיתונות וייחסו חשיבות לצ ' נאקולו כעניין של יוקרה במאבקם נגד צרפת על
תפקיד

המעצמה

המוסלמיים

הקאתולית

המקומיים ,

העיקרית

האיטלקים

במזרח  -התיכון .

מוכנים

לשלם

לבעלים

ופעולתם זו עלולה להתפרש בצורה לא נכונה בארץ  -ישראל  .משרד -

המושבות התנגד בתוקף לכל הצעה שתשתק את פעולתה של הוועדה למקומות הקדושים  ,ואפילו

59

60
61

2114

מכתב של דה סאליס אל קרזון מיום

11

במאי

, 1921

.

מספר 52

,

PRO , 1: ) 1371 / 6394 , ] 5690 / 4355 / 88

 . 120ק 70 , Madrid 1964ע Medio 51מן de Madrado , Palesrina

מכתב של פטרנו לשר החוץ מיום

30

באפריל

1921

4 .י

( דיוטאלוי נסע בחודש אפריל

לרומא ) . 1457 , ASME ,

הפעילות האיטלקית להחזרת הצ ' נאקולו

אם ממשלת איטליה תתנה בכך את הסכמתה להסדר כללי עם בריטניה  ,התשובה צריכה להיות
שלילית .

62

ברומא ענה שר החוץ האיטלקי לשאילתה שהוגשה לו בסנאט חודשים אחדים לפני  -כן  ,והסביר
את העמדה הבריטית שאותה הוא דחה מאחר שלא היה כל סכסוך בין דתות שונות לגבי הצ ' נאקולו .
בעקבות רצונו של החיליף גם אין ספק לגבי זכות הבעלות  .עוד טרם נקבע כיצד ירכיבו את הוועדה
למקומות הקדושים ומה יהיו סמכויותיה  ,וזאת משום שחוזה סקור טרם אושר והיה עדיין נתון
לשינויים  .השר רצה להאמין שאותם המסדרים הדתיים המורכבים בעיקר מאיטלקים יוכלו
להשמיע את קולם בוועדה ולקבוע את זכויותיהם  .לדעת ממשלת איטליה על הוועדה להיות בעלת

סמכויות  -החלטה  ,והנחה זו תקבל משנה תוקף  ,אם יושב  -הראש שלה יתמנה על  -ידי חבר הלאומים
 הארגון החייב לפקח על פעולת המעצמה המנדטורית  .הוועדה לא תוכל אפוא להיות בעלתתפקיד מייעץ בלבד .

השגריר האיטלקי בלונדון  ,דה מרטינו  ,העביר את השאילתה והתשובה למשרד  -החוץ
אשר בפעם הראשונה

הבריטי ,

אחרי ויכוח שנמשך למעלה משנתיים ביקש מנציגו בקושטא לבדוק אם אכן

הח ' ליף הביע את רצונו להעביר את הצ ' נאקולו למלך איטליה  ,ואם כן  -באיזו צורה נעשה
הדכר .

63

הנסיונות לשכנע את המוסלמים
דורמר

)  , Dormerמיופה הכוח הבריטי ליד הוואטיקן  ,שוחח עם דיוטאלוי  ,הקוסטוס של ארץ

הקודש  ,בעניין הצ ' נאקולו  ,ודיוטאלוי העלה שוב את הרעיון שלו  ,ש 5 /יי

א  -ן הישי

להגיע להסדר

עם המוסלמים במקום  .לפי דבריו  ,גם איטליה וגם ספרד יסכימו לפיתרון שישאיר את הבעלות בידי
הפראנציסקאנים  ,כי שתי המדינות היו מיוצגות בקוסטודיה  .הנציג הבריטי השיב לו שהצעתו איננה
נראית בת  -ביצוע  ,אך הציע לו להמשיך את הבירור עם ממשלת המנדט בירושלים  .במשרד  -החוץ

הבריטי העיר סקוס שהפיתרון המוצע הינו ' בעל אופי מזרחי טיפוסי '  ,ואילו פורכס אדם העיר שגם
הבנדיקטינים הגישו תביעות  ,וכן יש אינטרס יהודי הנוגע לקבר  -דוד .

במכתב פרטי לפורבס אדם

64

העיר דורמר  ,שגם העיתונות האיטלקית הליבראלית התחילה להתקיף את הציונות ולתמוך בחששות

ביוני

62

התזכיר של משרד  -המושבות מיום

63

נוסח השאילתה והתשובה נמסר על  -ידי דה מרטינו

מכתב של

19

] 6200 / 226 / 65 , 1921
ב4 -

ביולי

 )( 733 / 30 ,נ .
)

PRO

7791 /4355 / 88 1921ש 1: )( 371 / 6394 ,

. PRO ,

ד " ג ' אוסברון )  ( Osborneלרטיגן )  , ( Rattiganנציב עליון בפועל בקושטא  ,מיום  20ביולי , 1921

מספר  , 758שם  ,שם  .משרד  -החוץ העביר את התשובה האיטלקית גם לידיעת משרד  -המושכות  ,לקבלת חוות -

דעתו ביחס לשאלה כיצד ראו המוסלמים  ,הנוצרים והיהודים בארץ  -ישראל את העכרת
אוסכרון לתת  -שר המושכות מיום

הערותיו מיום  13ביולי

שפ  ,שם  .הפעולה נעשתה על  -פי עצתו של פורכס אדם

24

ביוני

1921

 .ראה מברק ( בדואר ) של סאלוצו  ,מספר

מברק ביקשו גם לדעת אילו צעדים נעשו אחרי הפייה
64

תזכיר של דורמר מיום

7

כיולי

;

ראה

שם  ,שם  .השגריר האיטלקי פעל על  -פי הוראות משרד  -החוץ ברומא  ,שהעביר לו

, 1921

את התשובה לשאילתה כיום

21

ביולי

, 1921

הצ ' נאקולו  .ראה מכתב

של

 1921שהועבר

לסיר טיירל מיום

11

, ASME , 39246

באפריל

1921

 . 1457כאותו

.

על  -ידי דה סאליס ( וואטיקן ) לקרזון ( לונדון ) במכתבו מיום

 , 1921מספר 371 / 6394 , ] 8236 / 4335 / 88 , 69ל) ק  . PRO ,ההערות

הן מיום

21

ביולי

1921

14

ביולי

 .התזכיר הועבר גם

לסמואל  ,וצ ' רצ ' יל ביקש את חוות  -דעתו על בעיית הצ ' נאקולו במכתבו מיום  28כיולי  , 1921שם  )( 371 / 6394 ,ק
] 8815 / 4355 / 88

55

יצחק מינרבי

הכנסיה  .עניין הצ ' נאקולו אף הוא היה מעורב בצורה זו או אחרת עם הציונות .

דורמר לא ציין כיצד

65

אירע הדבר  ,אך כנראה בחוגי הוואטיקן ובאיטליה חשבו שהקשיים שהבריטים הערימו בדרכם נבעו

לא במעט מהשפעת הציונים עליהם  .השקפה זו הועלתה שוב חודשים אחדים לאחר  -מכן באוזני
וייצמן  ,בעת

ביקורו בוואטיקן .

על ההתעניינות הספרדית בצ ' נאקולו נודע לנו לראשונה  ,כאמור  ,מדבריו של גאספארי לנציג
הבריטי ליד הוואטיקן  .בספטמבר

1921

פנה מיופה הכוח הספרדי בלונדון  ,כארצאנאלאנה ,

למשרד  -החוץ שם  ,וביקש לדעת האם נכון הדבר שממשלת בריטניה סירבה להעביר לממשלת
איטליה או לכמרים איטלקיים את הצ ' נאקולו  .מיופה הכוח הוסיף שלממשלתו אין עניין ישיר
בנושא  ,אך היא רוצה לקבל מידע .

66

פורכס אדם  ,במשרד  -החוץ

בלונדון  ,חשב

שהבריטים יוכלו

אולי להפיק תועלת מתמיכת ממשלת ספרד כאשר יתעורר הוויכוח עם ממשלת איטליה בנוגע
לצ ' נאקולו  .הידיעה הועברה גם למשרד  -המושבות  ,וצ ' רצ ' יל נתבקש לחוות את דעתו על השאלה ,

האם רצוי להודיע בחשאיות לממשלת ספרד על התשובה שניתנה כבר קודם  -לכן לממשלת
איטליה .

67

מחדש את

ימים אחדים לאחר  -מכן הסכים צ ' רצ ' יל למסור את המידע לציר הספרדי  ,אם הוא יעורר

העניין " .

6

מדרזו  ,כאמור  ,כתב שממשלת בריטניה היא שפנתה ראשונה לממשלת ספרד בנוגע לצ ' נאקולו .
נראה כי ההיפך הוא הנכון  ,למרות שהבריטים ' קפצו ' מיד על ההזדמנות  .האיטלקים המשיכו

בפעילותם הדיפלומאטית  ,והשגריר בלונדון  ,דה מרטינו  ,אף הגיש ללויד ג ' ורג ' תזכיר שנכתב בידי
כומר קאתולי  .אחרי סקירה היסטורית כתב בעל התזכיר שהבעיה הינה מדינית ושאנגליה תתנגד
לדעתה של איטליה משום שהעדיפה לתמוך ביהודים וביוונים  -אורתודוכסים .

69

כך חזרה הטענה

הידועה והחשש מפני הסכנה הכפולה של היהודים והיוונים  -אורתודוכסים  ,שהיתה מקובלת אז
בחוגי הוואטיקן וממשלת איטליה גם יחד  .שר החוץ קרזון הגיב בחריפות

;

טען ,

ראשית  ,כך

כשהביא השגריר את העניין בפני ראש הממשלה  ,לא הזכיר כלל שהנושא כבר נדון בינו ובין שר

החוץ הבריטי  .יתר על כן  ,בשנים הקודמות כבר הודיעו הבריטים שגורל הצ ' נאקולו חייב להיחרץ

על  -ידי הוועדה למקומות הקדושים שתקום בארץ  -ישראל  .נוסף לטיעונים הידועים העלו הבריטים

לראשונה קושי נוסף  -הצ ' נאקולו היה מוקף על  -ידי רכוש
דג ' אני  ,שעלולים היו להתנגד להוצאתם .
65

מכתב של דורמר

( וואטיקן )

' ואקף ' שבו התגוררו אנשי משפחת

70

לפורבס אדם

( לונדון )

מיום

7

בספטמבר

, 1921

371 / 6394 ,נ)

,

PRO ,

10315 / 35 / 88ץ
66

ראה תזכיר של אוליפנט ( לונדון ) מיום  23כספטמבר  , 1921על  -פי שיחתו של בארצאנאלאנה
 )( 371 / 6394 , ] 10743 / 4355 / 88ץ

) , ( Barzanallana

 . PRO ,על הטיוטה של המכתב לצ ' רצ ' יל מובאת הערתו של פורכס

כספטמבר  , 1921שם  ,שם .

אדם .

67

מכתב של אוליפנט לשר המושכות מיום

68

ראה מכתב של שאקבורו ( משרד  -המושבות ) למשרד  -החוץ  ,מיום  6באוקטובר 371 / 6394 , , 1921ל ) ק PRO

27

.

] 11101 / 4355 / 88
69

תזכיר של האב פאולו ג ' נרוזו )  ( Generosoמיום  13בספטמבר 733 / 1 1 , ] 1 1552 / 598 / 88 , 1921נ ) ך ) PRO ,

70

מכתב של קרזון מיום  27כאוקטובר  , 1921שם  .בסייפא של מכתב זה מעיר קרזון שהדרך הרגילה לצעדים
דיפלומאטיים אצל ממשלת כריטגיה עוברת דרך משרד  -החוץ  ,וסטיה מנוהל זה עלולה לגרום לאי  -נעימויות
חמורות  .סגנון חריף זה מבטא כנראה רוגז רב מצד קרזון לנוכח הפעילות האיטלקית הרב  -גוונית והכלתי  -שגרתית

ככל מישורי הממשל הבריטי  .על משפחת אל דג ' אני אל דאודי ראה להלן  ,הערה  . 93המכתב שמור גם
ב  . 1 : )( 371 / 6389 -מתברר  ,שעיקר המכתב מבוסס על הערותיו של פורבס אדם מיום  21באוקטובר 1921
הפיסקה האחרונה  ,על הדרך הנאותה של הצעדים הדיפלומאטיים  ,הינה כנראה תוספת של קרזון עצמו .

ע) ע2

אך

הפעילות האיטלקית להחזרת הצ ' נאקולו

טענתו של קרזון היתה מבוססת על דין  -וחשבון של הנציב העליון מיום  7בספטמבר

, 1921

ובו

צויין שהמוסלמים מתנגדים לכל פעולה העשויה להפריע או לצמצם את בעלותם על נכלי
ה ' וואקף '

;

לעומת זאת הנוצרים הלאטינים ( חלק מהקאתולים ) מצדדים בדרישות איטליה  ,ואילו

האורתודוכסים מעדיפים את המצב הקיים  .באשר ליהודים  ,אף הם מעדיפים את המצב הקיים על -
פני העברת הנכס לנוצרים  ,ואם העניין יובא בפני הוועדה למקומות הקדושים  ,יציעו היהודים
שהצ ' נאקולו יהפך ' לרכוש ואקף משותף לשלוש הדתות ' .

ן7

פורכס אדם העיר שהדין  -וחשבון הוכיח

שהיה זה למעשה בלתי  -אפשרי לקבל את הדרישה האיטלקית  ,ושעניין הצ ' נאקולו חייב להגיע
לוועדה למקומות הקדושים  .ניתן היה לשער שהדרישה האיטלקית תידחה אף בוועדה .

72

הטיעון הבריטי החדש גרם לכך שבמשרד  -החוץ האיטלקי תעלה מחדש האפשרות לפצות בכסף
את המשפחות המוסלמיות שהתגוררו בקירבת הצ ' נאקולו  .בספטמבר

1921

נרשמה שיחה עם

הקולונל סטורם  ,מושל ירושלים שביקר באותם ימים ברומא ובוואטיקן  ,שבה הוא אמר באורח סודי

ביותר  ,שהוא מכיר אדם המסוגל לשכנע בבוא העת את משפחת דאודי  ,שבידיה נמצא

הצ ' נאקולו ,

להרפות מהמקום  .המשרד הציע לענות לסטורם שישמחו מאוד לנצל אפשרות זו  ,אך היא תהיה
בעלת ערך  ,רק במידה שממשלת בריטניה תקבל את הטיעון האיטלקי .

73

לדברי האיטלקים גילה

סטורס התעניינות בבעיות הצ ' נאקולו והבטיח להשפיע אישית  ,כדי להגיע לפיתרון הבעיה  .משרד -
החוץ הודיע על כך לקונסול הכללי בירושלים והוסיף שאחד ממרכיבי ההחלטה יהיה גובה התשלום
שיידרש .

74

מעניין לציין שבדין  -וחשבון שמסר סטורס על שיחותיו ברומא הוא הזכיר אמנם את שיחתו על

הצ ' נאקולו עם שר החוץ  ,המרקיז דלה טורטה

) , ( Della Torretta

אך נמנע במפורש מלהזכיר  ,ולו

במרומז  ,את הפיתרון המוצע של מתן פיצוי כספי לדיירים  .נאמר שם רק שהסביר שהוא נמצא

ברומא בחופשה  ,אך הבטיח לדווח על השיחה לנציב העליון  .משיחתו עם האב רובינסון הסיק

סטורס שבעיית הצ ' נאקולו לא עניינה כלל את הוואטיקן  ,והיא הועלתה על  -ידי נציגי הוואטיקן רק
משום שהיה זה רצונה של ממשלת איטליה .

75

בינתיים נתקבלה בלונדון תשובה על השאלה  ,שהוצגה חודשים רבים לפני  -כן לנציגות הבריטית

בקושטא בנוגע לטענת האיטלקים כי הצ ' נאקולו ניתן על  -ידי הסולטאן בהיותו ח ' ליף במתנה למלך
איטליה בשנת  . 1919הנציב העליון

בקושטא  ,הוראס רומבולד )  , ( Rumboldשוחח על כך עם דמד

פריר פשה  ,שהיה בשנת  1919הווזיר הגדול ושר החוץ  .הווזיר אישר שכתב באותה התקופה
לספורצה ( שהיה אז נציב עליון בקושטא ) והודיע לו שהסולטאן אמנם נתן במתנה את ה ' וואקף ' של

71

72

.

ראה מכתב של דירס ( ירושלים ) לצ ' רצ ' יל מיום  7בספטמבר  , 1921מספר 371 / 6394 , , 313ל ) ] PRO
 . ] 10889 / 4335 / 88לפי מיטב ידיעתנו  ,זו הפעם הראשונה שהיהודים או ( ציני כל דת אחרת מעלים הצעה
שמקום קדוש כלשהו יימצא כבעלות משותפת של שלוש הדתות .

הערות של פורבס אדם מיום  3באוקטובר

המושבות ביום
73

ראה

 30בספטמבר

, 1921

שם  ,שם  .המכתב של דירס הועבר למשרד  -החוץ ממשרד -

. 1921

תזכיר פנימי סודי ביותר ללא חתימה  ,על ניר של משרד  -החוץ האיטלקי  ,הנהלת העניינים המדיניים  ,מיום

בספטמבר 1921

, ASME ,

15

. 1457

74

מברק של משרד  -החוץ האיטלקי לקונסול הכללי בירושלים מיום

75

תזכיר של סטורס על ביקורו ברומא מיום  23בספטמבר

התזכיר הועבר למשרד  -המושבות וממנו לקרזון .

1

כאוקטובר

, 1921

מספר  , 59988שם  ,שם .

371 / 6397 , ] 11714 / 9382 / 88 , 1921כ ) ק

. PRO ,

יצחק מינרבי

נבי דאוד ( הצ ' נאקולו) למלך איטליה  .למרות זאת נראה שהצו

למתנה  ,לא הוצא מעולם .

76

( פירמן ) ,

שהיה דרוש כדי לתת תוקף

פורבס אדם העיר שאמנם נראה שהצד הפורמאלי של ההעברה לא

הושלם  ,אך לא רצוי לבסס על עובדה זו את הפניות לממשלת איטליה  ,משום שאת הזיכיון של
חברת הנפט התורכית בעיראק ראתה הממשלה הבריטית כבעל תוקף חוקי  ,למרות שהוא מבוסס על

מכתב הווזיר הגדול ולא על פירמן  .על דעתו של פורכס אדם  ,כתב אוליפנט למשרד  -המושבות שלא
רצוי לטעון כלפי ממשלת איטליה כי בעניין הצ ' נאקולו לא הושלם הצד הפורמאלי של ההעברה .

77

הבטחותיו של סטורס
בירושלים המשיך סטורס במגעיו עם האיטלקים והודיע לקונסול הכללי  ,טריטוני  ,שממשלת
המנדט החליטה להעביר את עניין הצ ' נאקולו לוועדה למקומות הקדושים וביקשה מממשלת

בריטניה שהוועדה תתכנס מיד  ,מבלי להמתין לאישור חוזה סוור  .סטורס אף העיר את תשומת  -לבו
של טריטוני לכך שהוועדה איננה מוסמכת לדון בעניין הצ ' נאקולו  ,משום שזו בעיה בין ממשלות
ולא בין דתות

שונות  ,ועל

כן יש צורך לפתור אותה על  -ידי הסכם בין שתי הממשלות  .כמו  -כן ,

הוסיף סטורס  ,אי  -אפשר לדרוש ממלך איטליה שיהיה כפוף לוועדה .

78

סטורס  ,ששבועות אחדים

לפני  -כן ברומא טען כאילו הוא יוכל להסדיר את העניין לטובת האיטלקים  ,פעל למעשה בניגוד
למדיניות ממשלתו .

מעניין לציין  ,שטריטוני עצמו הגיע למסקנה דומה כבר באותם הימים  .במכתבו ללאגו

 ( Lagoהוא

מציין כי לדעתו  ,סטורס ' מכר עשן ' בעת ביקורו ברומא  ,בטענו שאפשר לפצות את המוסלמים
בכסף  .וכך כתב טריטוני על סטורס

:

משרד  -החוץ האיטלקי ייחס לו לסטורם חשיבות שאין לו למעשה

;

הוא איש

חלקלק ,

מופיע כבעל רצון לעזור  ,מציג את עצמו כידיד של הכול  .אך מאחר ולעתים קרובות הוא

מתגלה כאדם לא  -כן  ,איש אינו סומך עליו עוד בירושלים  .זהו הרושם הכללי ועל כן
חושבני שדעתו איננה נחשבת כשווה דבר  -מה  ,אף לא בקרב מקורביו .

79

לדעתו של טריטוני  ,הממשלה הבריטית לא רצתה להחליט בנידון  ,כיוון שחששה מהתנגדות יתר

הדתות  ,ובמיוחד מתגובת האורתודוכסים

או אולי רצתה לשמור לעצמה את עניין הצ ' נאקולו

;

כקלף  -מיקוח  ,כאשר תזדקק להסכמת איטליה על בעיות הקשורות במנדט  .בתנאים כאלו  ,כתב
טריטוני  ,דעתו של פקיד זוטר לא יכולה להשפיע על רצונם של הממונים עליו  .הוא דיווח שבאותם
הימים ביקר בירןשלים סינסיניור ביאזוטי

) ( Biasotti

ממזכירות המדינה בוואטיקן  ,אשר הציע לא

לעורר את בעיית הצ ' נאקולו בצורה רעשנית  ,כדי לא לגרום להתנגדותן של יתר הדתות  .יחד עם

של רומבולד לקרזול מיום

כאוקטובר

76

מכתב

77

מכתב של אוליפנט למשרד  -המושבות מיום

78

ראה מברק של טריטוני למשרד  -החוץ האיטלקי מיום

79

מכתב סודי של טריטוני ללאגו

18

) ( Lago

מיום

1

26

, 1921

שם 11684 /4355 / 88 ,א

בנובמבר

, 1921

28

בנובמבר

שם  ,שם  .המכתב שמור גם ב -

באוקטובר

, 1921

, 1921

מספר

733 / 11נ ) [ )

, ASME , 6540

. 1457

שם  .טריטוני משש מהצנזורה ושלח את מכתבו

בידי שליח ליפו  ,כדי למסרו שם בידי קברניט של אוניה איטלקית  .לאגו היה אחר  -כך מושל האי רודוס ויזם הקמת
סמינר לרבנים באי

ץ52

זה .

הפעילות האיטלקית להחזרת

הפטריארך הלאטיני  ,בארלאסינה  ,סבר ביאזוטי כי כדאי להתחיל במשא  -ומתן שקט עם
על  -מנת למנוע הסתייגויות מצידם במקרה ויוחזר הצ ' נאקולו לאיטלקים .

כפי שאנו

רואים  ,חזרה

0

הצ ' נאקולו

המוסלמים ,

'

מדי פעם האשליה שמשא  -ומתן עם המוסלמים  ,דיירי הבתים שסביב

הצ ' נאקולו  ,יוכל לסייע לפתרון הבעיה  .בניגוד מוחלט להתרשמותו של סטורם בביקורו

בוואטיקן ,

הודיע ביאזוטי לקונסול האיטלקי בירושלים שהוואטיקן רואה בסיפוק את פעולתה של איטליה
להחזרת

הצ ' נאקולו ,

והאפיפיור אף ביקש מהפטריארך הלאטיני לשתף פעולה עפ השלטונות

האיטלקיים להשגת מטרתם .

ן

'

אמנם ייתכן שאנשי הוואטיקן אמרו לכל צד את שרצה

לשמוע  ,על -

כל  -פנים לממשלת איטליה לא נותר אלא לחזור ולטעון בפני הממשלה הבריטית שעניין הצ ' נאקולו
חורג מסמכויות הוועדה למקומות הקדושים  ,משום שלא מדובר בסכסוך בין דתות שונות  ,אלא על
מצב שהח ' ליף הכיר בזכויות הירושה של מלך איטליה  .שר החוץ האיטלקי הורה לשגריר בלונדון
להבהיר לבריטניה שהממשלה האיטלקית לא תקבל את החלטותיה של הוועדה בעניין

בהתאם להוראות שקיבל  ,שלח השגריר האיטלקי בלונדון  ,דה מרטינו  ,איגרת לשר החוץ

?s

קרזון ,

ובה טען שהוועדה למקומות הקדושים לא יכלה לפעול מבחינה משפטית  ,כיוון שסמכויותיה נבעו
מחוזה השלום עם תורכיה  ,אשר טרם אושר  :ובכל מקרה  ,בעיית הצ ' נאקולו לא תוכל למצוא את
הוועדה ,

פתרונה באותה

כיוון שלא מדובר בסכסוך בין קהילות דתיות  .לכן לא יכלה ממשלת

איטליה להסכים להחלטה בעניין הצ ' נאקולו  ,שאותה עלולה לקבל הוועדה .

3

'

בטיוטת איגרת התשובה שהכין משרד  -החוץ הבריטי נדחתה הטענה ביחס לזכות להקים את

הוועדה למקומות הקדושים  ,משום שזכות זו נבעה גם מסעיף
ישראל  ,ולא רק מסעיף

95

14

של טיוטת המנדט על ארץ -

של חוזה סיור  .אמנם המנדט עצמו טרם אושר על  -ידי מועצת חבר

הלאומים  ,אך יושב  -ראש המועצה הביע את תקוותו שבריטניה תמשיך לנהל את ארץ  -ישראל ברוח
טיוטת המנדט  .הממשלה הבריטית דחתה לבסוף את הטיעון האיטלקי  ,משום שלדעתה לא יכלה

להכיר בהעברה שנעשתה כביכול על  -ידי הסולטאן  ,כיוון שנגעה לשטח שנכבש בידי כוחות הברית .
יתר על כן  ,ממשלת בריטניה איננה יודעת דבר על תוקף של צעדים פורמאליים כלשהם להעברת
נכס ה ' וואקף ' .

4

'

טיוטת איגרת התשובה הועברה לשר המושבות  ,כדי שיחווה את דעתו  ,וצורף אליה מכתב  -לוואי
של אוליפנט  .במכתב זה הביע אוליפנט את החשש שאיטליה תמשיך בהתנגדותה לאישור המנדט
במועצת חבר הלאומים ולכינונה של הוועדה לפני אישור המנדט  ,כל עוד לא יגיעו להסדר בנוגע

לאזורי ההשפעה באנטוליה  ,בהתאם להסכם התלת  -צדדי שנחתם

ב 10 -

באוגוסט  . 1920רק כך תוכל

איטליה לקבל פיצוי כנגד המנדטים לצרפת ולבריטניה  .באשר לטיעון העיקרי של האיטלקים  ,היה
אפשר להעלות סידרה של טיעונים נגדיים  ,אלא שקרזון העדיף שלא להיכנס לוויכוח מפורט עם

ממשלת איטליה  ,ולהסתפק בהכרה של הסולטאן משנת . 1919
80

ראה מכתב של טריטוני למשרד  -החוץ האיטלקי מיום

של טריטוני אל משרד  -החוץ האיטלקי מיום

5

בנובמבר

בנובמבר

85

, 1921

שם ,

 , 1921שם ,

, 1567

סוריה . 1921

. 1457

81

מכתב

82

ראה מברק של דה לטורטה

83

איגרת מדה מרטינו אל קרזון מיום  24בנובמבר  , 1921מספר 733 / 1 1 , ] 12981 / 4355 / 88 , , 2877ל) PRO 17
060718

,

( רומא )

ן1

לשגריר בלונדון מיום

20

כנובמבר

, 1921

מספר

, 1932

שם .

.

]

84

טיוטה של איגרת  -תשובה לדה מרטינו מדצמבר  , 1921שם  ,שם .

85

מכתב אוליפנט למשרד  -המושבות מיום

 7בדצמבר , 1921

שם  ,שם .

59

יצחק מינרבי

צ ' רצ ' יל ביקש לשנות את סעיף

4

באיגרת התשובה והציע נוסח מפורט יותר  .לפי נוסח

האחראים המוסלמים של הצ ' נאקולו הודיעו לנציב העליון

הסולטאן  ,היתה חסרת  -תוקף  .יתר על כן  ,הוסיף
העות ' מאני ( במאה

הט " ז ) ,

שההעברה ,

צ ' רצ ' יל  ,כאשר

זה ,

אשר נעשתה על  -ידי

הצ ' נאקולו נלקח על  -ידי הסולטאן

הוא היה כבר כידי הפראנציסקאנים  ,שהם גוף בינלאומי ולא רק איטלקי .

משום כך היה זה סכסוך שנגע לקהילות דתיות  ,ומן הראוי היה לטפל בו במסגרת הוועדה המוצעת
למקומות הקדושים  .לבסוף הביע צ ' רצ ' יל את רצונה של ממשלת בריטניה להגיע להסדר אשר יספק
הן את האחראים המוסלמים והן את הנוצרים כעולם כולו .

86

במשרד  -החוץ קיבלו ברצון את
הצ ' נאקולו במסגרת המתאימה ,

התיקונים של משרד  -המושבות  ,כיוון שאלה העמידו את בעיית

דהיינו אחת הבעיות השנויות במחלוקת בקשר למקומות הקדושים  .פורכס אדם העיר שרצוי לענות
לאיטלקים לפני מושב חבר הלאומים

ב 10 -

בינואר

, 1922

שבו עמדו לדון במנדט על

ארץ  -ישראל ,

ואוליפנט הסכים איתו  .התיקונים שהוצעו על  -ידי משרד  -המושבות הנוגעים לאחראים המוסלמים
של הצ ' נאקולו הוצאו ברגע האחרון מהאיגרת שנשלחה לשגריר האיטלקי .

87

באותם הימים התפרסמה באחד העיתונים ידיעה הטוענת כי לאחר משא  -ומתן מייגע בין משרדי -
החוין האיטלקי והבריטי קיבלה ממשלת איטליה את השקפתה של ממשלת בריטניה  ,שלפיה כל
הבעיה תידון בוועדה למקומות הקדושים .

88

אין להבין על  -סמך מה פורסמה ידיעה זו  ,וייתכן

שהיתה זו הדלפה מכוונת מצד הבריטים  ,כדי לרפות את ידי האיטלקים .

איטליה והמאבק על אישור המנדט
בוועידת סן  -רמו באפריל

1920

החליטו בנות  -הברית להעניק את המנדט על ארץ  -ישראל לאנגליה .

הממשל האזרחי בראשותו של סר הרברט סמואל נכנס לתפקידו בארץ  -ישראל ביולי  . 1920לא ניתן
היה להכריז על מנדט

מיד  ,בגלל העיכוב שחל בהסכם השלום עם תורכיה  ,והדבר יצר מצב בלתי -

מוגדר מבחינה משפטית  .הציונים חששו כי העיכוב באישור המנדט על  -ידי המעצמות ינוצל להרעת
התנאים שניתנו להם בטיוטת המנדט  .לכן היה זה חשוב להם ביותר לזרז את הסכמת חבר הלאומים .
מסיבה זו ביקר נשיא ההסתדרות הציונית  ,חיים וייצמן  ,ברומא באפריל  1922והתקבל על  -ידי מלך
איטליה  ,החשמן גאספארי ( בוואטיקן ) ומדינאים אחרים .
וייצמן מצא

89

כי אנשי משרד  -החוץ האיטלקי היו ' ידידותיים אך מסוייגים ' ' .
0

לגביהם הציונות לא

היתה אלא כיסוי לאימפריאליזם בריטי במזרח  -התיכון  ,והשפעתו השלילית של הוואטיקן על
איטליה היתה חזקה ביותר  .באותה תקופה שלח החשמן גאספארי תזכיר לחבר הלאומים  ,שבו כתב

כי הכס הקדוש לא יכול להסכים ' לכך שליהודים תינתן עמדת  -על מועדפת על  -פני אומות ודתות

86

ראה מכתב

של שאקבורו אל קרזון מיום

14287 / 4355 / 88

29

בדצמבר

]

87

הערות של פורכס אדם מיום  23בדצמבר

88

 ( L 'Eco d'Italiaפארים ) 25 ,

ואסרשטיין

( עורך ) ,

1921

ושל אוליפנט מיום

1

בינואר

 , 1922שם ,

כדצמבר . 1921

מכתבי חיים וייצמן  ,א  ,ירושלים

89

ראה  :ב '

90

מכתב מחיים וייצמן אל הוועד הפועל הציוני מיום

ל ) ()

, 1921

שם  ,שם  .מכתב זה מצוי גם

ב ] ) 1371 / 6395 , -

10

באפריל

 , 1979עמ '
, 1922

.4

שם  ,שם .

שם .

PRO ,

הפעילות האיטלקית להחזרת הצ ' נאקולו

אחרות '  .י 9וייצמן שמע בפעם הראשונה מפיו של שר החוץ האיטלקי  ,שאנצר  ,על הצ ' נאקולו ועל
ההתעניינות האיטלקית בו  .הוא לא היה יכול להבין מדוע שאנצר  ,נציג של ' ענין חילוני טהור  ,הוא
לוחם נלהב כזה לענין שלפי עומד הדעת היה נוגע קודם כל לואטיקן ' .

92

אם היה אינטרס יהודי

בנוגע לצ ' נאקולו  ,וייצמן עצמו בוודאי לא היה מודע לו .
בירושלים המשיך הקונסול האיטלקי  ,טריטוני  ,לטפל בבעיה ונפגש באפריל

עם הנציב

1922

העליון  .טריטוני הגיש תזכיר ובו תימצת הן את תולדות הצ ' נאקולו והן את הנימוקים הקאתוליים

המפריכים את אגדת הימצאותו של קבר  -דוד מתחת לאולם הצ ' נאקולו  .המסגד המוסלמי במקום
נבנה על יסוד אגדה זו  ,והאיטלקים היו משוכנעים שאם יפריכו אותה  ,יתבטל ממילא רצון
המוסלמים והיהודים להחזיק במקום  .כך פעלו בשנת

כאשר קיבלו את הסכמת הסולטאן

, 1919

להעברת הנכס  .הנציב העליון השמיע את הטיעונים הידועים על אי  -הכרה במתנת הסולטאן והזכיר

שאף שמע על דאגתו של ערף דג ' אני פשה דאודי  ,ראש המשפחה בעלת זכות השמירה על
הצ ' נאקולו  ,אשר ביקש הגנה מפני כל שינוי בבעלות על הצ ' נאקולו  .כמובן שטריטוני ענה
שהאיטלקים מוכנים לפצות את משפחת דאודי על כל אובדן כספי שעלול להיגרם לה  .לבסוף דיווח

טריטוני למשרד  -החוץ ברומא על הקשר שלו עם הפטריארך

הלאטיני  ,כארלאסינה  ,שהוא

הטוב של המופתי הגדול  ,ולכן הינו האיש המוסמך ביותר להשפיע על המוסלמים .

ידידו

93

ערב הדיון במועצת חבר הלאומים בג ' נבה על אישור המנדט בארץ  -ישראל ניסה כנראה וייצמן
להפיס את דעתם של האיטלקים ולהבטיח את תמיכתם באישור המנדט  .הוא נפגש בפארים עם אנשי
השגרירות האיטלקית שם ומסר שדיבר על בעיית הצ ' נאקולו גם עם נציג משרד  -המושבות ועם

הרברט סמואל  ,שביקר באותם הימים בלונדון  .וייצמן אמר לשניהם שהיה רואה בעין יפה  ,אילו
מילאו אחר בקשותיהם של האיטלקים  .איש  -שיחו במשרד  -המושכות ענה לו שאינו רואה סיבה

להתנגד לכך  ,ואילו סמואל ענה שדאגתו היא להתנגדות המוסלמית  ,ואילו נמצאה הדרך להתגבר
עליה  ,לא היה מתנגד לדרישות האיטלקיות  .בסיום ביקש

וייצמן  ,שעמד לנסוע לג ' נבה  ,לעמוד

בקשר עם אימפריאלי  ,השגריר האיטלקי שעבר מלונדון לחבר הלאומים .

94

ימים אחדים לאחר  -מכן הודיעה השגרירות האיטלקית בלונדון שבירור מדוקדק שלה העלה
שנציג משרד המושבות וסמואל לא אמרו לווייצמן את הדברים שהוא ייחס להם בשיחתו בפאריס .

95

הכחשת דברי וייצמן שבאה מלונדון העמידה את המנהיג הציוני בעיני האיטלקים באור תמוה  .יש
להניח שהוא פעל מתוך רצון להוכיח שהציונים אינם מתנגדים כלל למסירת הצ ' נאקולו לאיטליה ,
91

תזכיר של גאספארי למשרד  -החוץ הבריטי מיום  6כאפריל

Osservatore Romano

30 ,

ייני

, ] 922

שנשלח במאי

 . 1922על עמדת הוואטיקן כלפי הציונות ראה

lionism and Israe[ New York 1971 ,

,

0

1922

למועצת חבר הלאומים ,

Hirschler , :

 .נ) )ש

5 . Minerbi

' Vatican relations with Zionism and Israel ' , Encyclopedia

 . 1178 - 1184קק
92

ח ' וייצמן  ,מסה ומעש  ,ירושלים תש " ט  ,עמ ' . 281

93

מכתב שמור מאת טריטוני ( ירושלים ) אל שר  -החוץ האיטלקי מיום

בכתב  -יד על המכתב

:

18

באפריל

, ASME , 1922

. 1457

הערה

' הועבר העתק להוד מלכותו המלך  . ' 16 . 5 . 22 -הערה זו יכולה להצביע על החשיבות

שמלך איטליה בעצמו ייחס לבעיה זו  .ערף פשה אל דג ' אני אל דאוד הגיע למשרת מושל מחוז ( מוצרף ) בממשל
האוטוזומי  .בינואר

] 919

הופיע כנשיא האגודה המוסלמית  -נוצרית בירושלים  .ראה

הלאומית הערכית  -הפלסטינאית ,

, ] 929 - 1918

ירושלים

במאי

94

מברק של ספורצה למשרד  -החוץ האיטלקי מיום

95

מברק של קורה ( לונדון ) למשרד  -החוץ האיטלקי מיום

9

תשל " א  ,עמ ' , 25

23

. 67

, ASME , 1922

במאי

, 1922

:

י ' פורת  ,צמיחת התנועה

. 1457

שם  ,שם .

מעש

יצחק מינרבי

כניגוד לחששותיה של ממשלת איטליה  .ייתכן כי ההכחשה הבריטית באה על  -מנת למנוע התקרבות

בין האיטלקים והציונים  .מפארים הגיע שוב דיווח על שיחה של וייצמן  ,שלפיה חשב שבעיית
הצ ' נאקולו תוכל להיפתר בקלות וקיווה לראות בקרוב את סטורם  ,על  -מנת לברר עמו את הפרטים .
סטורס כבר הודיע לו שיהיה מוכן לתווך בעניין זה .

96

מאחר שסטורם רמז גם לאיטלקים שיהיה

מוכן לתווך בעניין הצ ' נאקולו  ,ייתכן שווייצמן הוטעה אף הוא על  -ידי סטורס .
ההודעות של וייצמן הועברו גם לידיעתו של הקונסול האיטלקי בירושלים  ,אשר מיד הזהיר
ש ' אם נרצה לקלקל את העניין כך שלא יהיה אפשר לפותרו  ,הדרך הטובה ביותר היא לערב את
הציונים או את ד " ר וייצמן '  .טריטוני הזכיר שסמואל הצביע על דאגת משפחת דאודי  ,ושראש

המשפחה  ,ערף דג ' אני פשה  ,היה גם יושב  -ראש הוועדה המוסלמית  -נוצרית שנוסדה כדי להילחם

בציונות  .אם יוודע לערף דג ' אני פשה שווייצמן התערב כדי להוציא את

הצ ' נאקולו

מידי משפחת

דאודי  ,הוא יחשוד שקיים קשר נגדו ויסית את המוסלמים נגד איטליה ונגד העברת הצ ' נאקולו  .לכן
דרש טריטוני לפעול בזהירות ובסבלנות וביקש לדעת אם ממשלת איטליה מוכנה לשלם את הפיצוי

הכספי למשפחת דאודי  .כמו  -כן הזכיר טריטוני שהן היוונים  -אורתודוכסים והן מלך ספרד תבעו את
הצ ' נאקולו לעצמם .

97

בעצם מאבק האיתנים של איטליה נגד בריטניה בעניין הצ ' נאקולו הרגישו האיטלקים שנשמטת
תמיכת הוואטיקן מתחת לתביעתם  .הרושם היה כי ייתכן שהוואטיקן מעולם לא היה נלהב מדי

לעניין זה  ,וכך התרשמו גם הבריטים  .בארלאסינה הבטיח את מלוא תמיכתו לטריטוני  ,אבל דיווח
לוואטיקן שלעת  -עתה מוטב להקפיא את הטיפול בעניין  ,כדי שאיטליה לא תקומם נגדה את
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 -החזרת רכושם הלגיטימי של הקאתולים  .עיתון

אחר  ' ,מונדו '  ,כתב שהעמדה

הבריטית הוכיחה עד

כמה התנועות הלא  -נוצריות השפיעו על מדיניותה של ממשלת בריטניה  .לדעת העיתון  ,האינטרסים
של הקיסרות הבריטית שונים מאלו של הקאתולים  .ה ' ג ' ורנאלה ד ' איטליה ' הציע לשר החוץ שאנצר

לחזור הביתה  ,כי לא השיג דבר בעניין חומרי הגלם ושינוי הגבולות בלוב .

06ן

ימים אחדים לאחר  -מכן נאלצו האיטלקים להסכים לאישור המנדט על ארץ  -ישראל במועצת
חבר הלאומים מבלי שהשיגו דבר בעניין הצ ' נאקולו  .חודשים אחדים אחר  -כך הוכנסו לצ ' נאקולו
שטיחים  ,כנהוג במסגדים  .שוב התעוררה בעיית

הבעלות  ,ובהעדר

פיתרון לבעיה זו לא יכלו

האיטלקים למנוע הסדרים חדשים במקום  ,שנועדו לצמצם את חופש התנועה של הנוצרים .

07ן

במשך חודשים המשיכו האיטלקים בנסיונותיהם לשנות את פני הדברים  .הקונסול האיטלקי

בירושלים  ,ספראנצה  ,שוחח עם המופתי של ירושלים  ,אמין ביי חוסייני  ,אשר הבדיל בין המסגד
לבין קבר  -דוד שמתחתיו  .בעקבות השיחה עם המופתי הציע הקונסול לנהל תעמולה בקרב

המוסלמים  ,כדי לשכנעם שלקיומו של קבר  -דוד במקום אין כל אחיזה במציאות  .לאחר  -מכן יהיה
קל יותר להגדיר את הצ ' נאקולו כ ' מסגד שנעזב '  .הקונסול גם הציע לרכוש את השטח שמסביב
לצ ' נאקולו  ,שעליו ניבנו בתים של מוסלמים שלא יהיה להם ערך רב ~ .
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סיכום
האיטלקים מצאו עצמם בסופו של דבר במקום שממנו התחילו את דרכם  :כדי להתגבר על
ההתנגדות המוסלמית  ,היו זקוקים לצו של הח ' ליף  ,אלא שהח ' ליף כבר לא היה קיים .

הבריטים ,

היפנו אותם מצידם אל הוועדה למקומות הקדושים  ,אשר לא הוקמה מעולם  .הניסיון האיטלקי

לנצל תביעה דתית גרידא  ,כדי לקדם את ענייניהם המדיניים בארץ  -ישראל  ,נדון אפוא לכישלון .

בשנים שלאחר  -מכן ניסתה איטליה דרכים אחרות כדי להפגין נוכחותה בארץ  -ישראל .
לסיכום ניתן

לנמר ,

כי המדיניות האיטלקית ניסתה להבטיח נוכחות איטלקית בארץ  -ישראל

בדרכים ובאמצעים דיפלומאטיים שכבר היו מיושנים  ,דהיינו השגת יעדים מדיניים באמצעים
דתיים  .המאבק נגד החסות הדתית

הצרפתית  ,הפעולה

הדיפלומאטית בעניין הצ ' נאקולו ופעולות

רבות אחרות מסוג זה מאפיינות מאבקי  -כוח המתנהלים לפי השיטות המיושנות והמסוכנות שנותרו
מהמלחמה הקודמת  .הדרך של חדירה דתית היתה שריד מתקופת הקיסרות העות ' מאנית  ,שבה
ממשל מרכזי חלש הותיר בירושלים חלל מדיני ריק שאותו היה אפשר למלא בטענות דתיות  .אך
המצב השתנה מן הקצה לקצה מרגע שהמנהל הבריטי החדש החל לתפקד  .סביר מאוד להניח אם כן

כי האיטלקים לא היו משיגים רווח מדיני ממשי  ,גם אילו היה עולה כידם לקבל לידיהם את
הצ ' נאקולו  .מאמץ דיפלומאטי אדיר זה היה אפוא עקר מתחילתו .
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