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מעורבותם של נציגי גרמניה ואוסטריה
באירועי

1917

בארץ  -ישראל

מרדכי אליאב

השנים האחרונות לשלטון העות ' מאני בארץ  -ישראל  ,שנות מלחמת  -העולם הראשונה  ,היו שנות
מצור ומצוק ליישוב היהודי  ,שנות סבל נורא

ורדיפות אכזריות  .י

איתרע מזלו של היישוב  ,שבשנים

אלה היה נתון למשיסה בידי אחמד ג ' מאל פחה  ,מראשי התורכים הצעירים שנתמנה למושל הכללי
והמפקד הצבאי של סוריה וארץ  -ישראל  .ג ' מאל פחה הילך אימים בכל אשר פנה  ,רדף את הציונות
עד חרמה והטיל על היישוב גזירות קשות ואכזריות  .הוא נתגלה כשונא ישראל מובהק  ,ואילו לא

עמדו נגדו הנציגים הדיפלומאטיים של גרמניה ואוסטריה  ,בעלות  -הברית רבות ההשפעה של
תורכיה  ,היה מכלה  ,חס והלילה  ,את זדונו ביישוב היהודי ולא היה מותיר ממנו שריד ופליט  .משנה
לשנה גברה עוינותו ; היא הגיעה לשיאה בשנת תרע " ז (  , ) 1917כאשר בצד הגירוש הכללי של יהודי

יפו  -תל  -אביב ביקש לפגוע גם במושבות היהודיות בדרום הארץ וזמם להמיט שואה על יהודי
ירושלים  .פעמיים תכנן את גירוש יהודי ירושלים  ,אך הדבר לא עלה בידו תודות להתערבותם
הנמרצת של נציגי בעלות -הברית  .היישוב המדולדל בירושלים  ,שמנה פחות

מ 25 -

אלף נפש ,

2

קיבל את פני הצבא הבריטי בשמחה גלויה  ,כמושיע וגואל  ,בערב חנוכה תרע " ח ( . ) 9 . 12 . 1917
אולם טרם מוצתה כוס הייסורים של היישוב  -עוד חלפה כמעט שנה נוספת בטרם ששוחררה
הארץ כולה ,

ו 57 -

אלף יהודים  ,שעמדו על סף הכיליון לאחר כארבע שנים של רדיפות  ,מאסרים ,

גירושים  ,רעב כבד ותחלואה קטלנית  ,יכלו לנשום לרווחה ולפתוח דף חדש בחייהם ובחיי

היישוב .
שני האירועים המרכזיים בשנת

- 1917

למעט כיבושו של דרום  -הארץ בידי הבריטים  -היו

גירוש יפו ופרשת ניל " י  ' ,ובשניהם ניצל היישוב מסכנת החורבן והכיליון תודות למאמצי ההגנה
1

ראה סקירה תמציתית בספרי  :ארץ  -ישראל ויישובה במאה הי " ט  ,ירושלים  , 1978עמ '  , 457 - 437ובספרות
המצוינת שם בהערות  .מצבם הנורא של יהודי ירושלים משתקף גם בתעודות הקונסוליה האוסטרית שנתפרסמו
בספרי  :בחסות ממלכת אוסטריה  , 1917 - 1849ירושלים תשמ " ו  ,עמ '  418ואילך [ להלן  :אליאב  ,אוסטריה ]  .ראה
גם  :נ ' אפרתי  ,היישוב היהודי בארץ  -ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה  , 1918 - 1914חיבור לשם קבלת

תואר דוקטור של האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשמ " ו  ,ולאחרונה

so

:

צ ' שילוכי  ' ,הדלדול באוכלוסייה

היהודית בירושלים בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה '  ,מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית  -יישובית של ארץ -

ישראל  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ ' . 151 - 128
2

לפי האומדן עזבו את הארץ בימי מלחמת  -העולם  15אלף נפש ,

3

התיאור החשוב ביותר של אירועי שנת

1917

מהדורת ש ' רובינשטיין  ,ב  ,ירושלים

תשמ " ה .

וכ 25 -

אלף נספו .

מצוי ביומנו של בן התקופה  ,מרדכי בן הלל הכהן  :מלחמת העמים ,

ג ' מאל פאשא ופמלייתו מבקוזם בראשת לצית ,

באוקטובר

10

1915

התקיפים של הנציגים הדיפלומאטיים של גרמניה ואוסטריה  .מאמצים אלה  ,שהוכתרו בהצלחה
מרובה  ,כבר תוארו בחלקם הגדול במחקריהם של אגמונט צכלין 4וישעיה פרידמןי וכן
בזכרונותיהם של ארתור רופין 6וריכארד ליכטהיים ,

7

נציגי התנועה הציונית בארץ  -ישראל

ובקושטא  .ברם  ,בבדיקה נוספת ומקיפה של המקורות  ,הן בארכיון משרד החוץ הגרמני

הפוליטי של ממלכת

אוסטריה '

4

 . 358 - 371קק ttingen 1969 ,

5

 . 23 -קק XXXIII ) 1971 ( ,

והן בארכיוני הקונסוליות של גרמניה ואוסטריה בירושלים ,

"

 ersten Weltkrieg, Gו  Juden 1שundl 1

~

8

ובארכיון

~ ,י1917

of

Yishuv

 ( ; 43פורסם גם בספרו של פרידמן ,~ Odord 1977 :

"

Beha

"

ת0

.

 . Zechlin, Die deutsche-ע

' German Intervention

Turkeyl
randZionism

0ן

Friedman ,

1.

idem , ' The Austro- ;: Germany

 . 157 - 167קק Hungarian Government and Zionism 1897 - 1918 ; JSS, XXII ) 1965 ( ,
6

א ' רופין  ,פרקי חיי  ,ב  ,תל  -אביב

7

ר ' ליכטהיים  ,שאר ישוב

8

195 / 1 : 692

:

תשכ " ח .

זכרונות ציוני מגרמניה ,

תל  -אביב תשי " ד ולהלן  :ליכטהיים ] .

 Auswjrtiges; Amtכל התעודות הנזכרות
.
' ' derת ] , .Juden

להלן מצויות בחטיבה זו  ,כאשר

הן מסומנות במספר רץ הבא לאחר הסימול הנ " ל  .להלן ניתן המספר הרץ בלבד  .השתמשתי בהעתקי הצילומים

שבארכיון הציוני המרכזי בירושלים  .למנהלו ולעובדיו נתונה תודתי על העזרה הרבה שהושיטו
9

unserer

Sicherung

zur

Massnahmen

41 -Dezemberע) 1%

1917 :

לי .

PA 1 / 945 , Liasse Krieg 21

;  Jerusalem . Einnahme von Jerusalem durch die Engl nder 10 . 12 . 17ם 1ת480טStaatsangehi
~ dieser Einnahme bis Anfang 1918 ( . PA ( ) 11 / 377 , Liasse
% ] 111 / 2 Tfirkei

Einiges fiber die:

 Paljstina 1912 - 1918 ( . PAוע  Orient und speziellתם (Vorsorgen f~ r die j ~ dischen Kolonien
 ) 11 / 212 ,כ T~ rkei (Syrien unter dem-Regime Djemal Paschas ; Sein Gr ssenwahn) . PA

) 11/211 ,כ

~
Tdrkei (Berichte , Weisungen
( , Varia - 1918
10

ארכיון הקונסוליה האוסטרית נמצא בארכיון הממלכתי הנ " ל  .ארבע תעודות הקשורות לאירועי
פורסמו כבר ( ראה  :אליאב  ,אוסטריה  ,תעודות  ) 222 - 219ולא הובאו כאן שוב  .ארכיון הקונסוליה הגרמנית -

17נת 1917

.

למעשה  ,מה שנותר ממנו  -נמצא בגנזר המדינה חטיבה

. 67

91

מרדכי אליאב

.

נתברר  ,שנודעת חשיבות רבה לתעודות מתוך ארכיונים אלה תעודות אלה  ,אשר מבחר מתוכן
מתפרסם להלן  ,משלימות במידה מרובה את המידע שבידינו על פעולתם של נציגי גרמניה
ואוסטריה בקשר לשני האירועים המרכזיים  ,ומאירות באור חדש את עמדות נציגיהן השונים  ,שהיו

' הנפשות הפועלות ' בדרמה שנתחוללה בארץ  -ישראל ונטלו בה חלק רב  ,אם מקרוב ואם

מרחוק .

 .מבין שבע  -עשרה התעודות המתפרסמות להלן  ,עוסקות אחת  -עשרה בגירוש יפו ובמזימת -
הגירוש הראשונה מירושלים  ,ושש  -בפרשת ניל " י והשלכותיה ובניסיון הנוסף לפנות את
ירושלים מתושביה  .התעודות נבחרו מתוך עשרות רבות העוסקות בפרשיות אלה  ,משום שהן
חושפות את העמדות השונות ומפרטות את הצעדים הדיפלומאטיים השונים שננקטו למען הצלת

היישוב מן הגזירות השונות ; יתר התעודות נזכרות רק בתמצית ובמראי  -המקומות במידת הצורך .
שגרירים  ,נציגים צבאיים וקונסולים
מן המסמכים הדיפלומאטיים  ,מדברי הזכרונות של בני התקופה ומספרות המחקר עולה  ,שאף כי
ההוראות לפעולה ולנקיטת עמדה יצאו ממשרדי החוץ בברלין ובווינה  ,הרי נקט כל נציג עמדה
משלו בהתאם להשקפותיו  ,ולא פעם הצליח להשפיע על גישתו של משרד החוץ

והחלטותיו .

יתירה מזו  ,כאיש במקום נודעה חשיבות רבה ליוזמת הנציג  ,למידת מעורבותו ולפעולותיו ,
שלעתים קרובות הקדימו את הוראות משרד החרן כאשר היתה דרושה תגובה או הכרעה במקום ,
ואף קבעו בדיעבד את העמדה הרשמית  .משום כך מן הדין לתת את הדעת על הנציגים המרכזיים

פעולתם .

השונים  ,גישותיהם ודרכי

נציגי גרמניה
בשגרירות הגרמנית בקושטא חלו חילופי גברי תכופים בימי המלחמה .
ואנגנהיים
1912

) ( Wangenheim

השגריר האנס פון

דיפלומאט מעולה  ,מן הבולטים בשירות החוץ הגרמני  ,נתמנה ב -

לשגריר בקושטא  ,לאחר ששירת כשגריר במקסיקו ובאתונה  .הוא השפיע הרבה על גיבוש

הברית התורכית -גרמנית בראשית המלחמה והאמין בנצחונה הסופי של גרמניה  .הוא היה איש

נמרץ ואימפולסיבי  ,שנטה לאופטימיות יתירה  ,אך לא העריך ביותר את ערכה הצבאי של תורכיה .
בשנות המלחמה חלה במחלת לב אנושה ונפטר לפתע באוקטובר  , 1915בהיותו בן  . 56י הוא גילה
]

אהדה לתנועה הציונית  ,נציגיה מצאו אצלו תמיד אוזן קשבת  ,והתערב למען היישוב בשעת

הצורך .

!2

בנובמבר

1915

נתמנה לשגריר בקושטא הרוזן פאול וולף  -מסרניך

( Graf Paul wolff -

 ( Metternichשכיהן במשך י " א שנים כשגריר בלונדון וניסה ללא הצלחה להביא לידי פיוס בין
גרמניה לאנגליה  .בשנת

1912

פרש לגמלאות  ,ובהיותו בן קרוב לשבעים הוחזר לשירות פעיל

בשגרירות החשובה בקושטא  .וולף  -מטרניך לא האמין בנצחון גרמניה והיה פסימי לגבי תוצאות
92

11

ראה עליו  . 49 :ק 7 . Pomiankowski , Der Rusammenbruch des Ottomanischen Reiches, Wien 1928 ,
[ להלן  :פומיאנקוכסקי ] ;

,

0

"

מס  . )3 . Weber,, Eaglesן
~
the (Jrescent: Germany, Austria ~andl14 iplomacy

 [ the Turkish AIIiance 7974- 7978 , Cornell Universityלהלן  :וובר ] ; תסע
 . 160ק Press , 1970 ,
~
25

12

 .ק T rkei , Berlin 1919 ,

 [ Sanders , Jr nflahreלהלן  :פון

מנדרס ] .

ראה למשל על התערבותו ~בעת הגירוש~הראשון מיפו  :ליכטהיים  ,עמ ' . 316

.

]

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

המלחמה  .הוא גם לא הסתיר את הסתייגויותיו מן התורכים ומתח לעתים קרובות ביקורת על
מדיניותם

;

בייחוד מחה נמרצות על הרדיפות ומעשי הזוועה כלפי הארמנים 3 .י הוא גם נענה

לפניותיהם השונות של נציגי התנועה הציונית  ,ואף סמך ידיו על הסדר  ,שהתיר להם להשתמש

בשירותי התקשורת של השגרירות  ,כדי להעביר מברקים ומכתבים לברלין ולקופנהגן  .הסדר זה

היה יעיל ביותר  ,ואפשר להעביר ידיעות בדרך מהירה ובטוחה וללא צנזורה  .היחסים בינו לבין
התורכים נעכרו במרוצת הזמן  ,ו ' השער העליון ' דרש את החלפתו  -צעד שהיה נדיר לגבי

דיפלומאט מקצועי מעולה  -ואכן בספטמבר

1916

הוחלף .

"

בנובמבר  1916נתמנה לשגריר בקושטא ריכארד פון קיהלמן ( פת1 18אם  , ) 1 :מן הדיפלומאטים

המזהירים של גרמניה  .קיהלמן נולד
בשליחויות

שונות .

ב 1915 -

ב 1873 -

בקושטא  .הוא היטיב להכיר את תורכיה  ,ושוגר אליה

נתמנה לציר בהולנד הנייטראלית ומילא שם תפקידים חשובים  .משם

הגיע לקושטא  ,ושירת בה עד יולי  , 1917אז מונה למזכיר המדינה במשרד החוץ  .בכהונה זו ניצח

למעשה על מדיניות החוץ הגרמנית באחרית המלחמה  .הוא עורר את התנגדותם של ראשי הצבא
ברצונו לסיים את המלחמה  .לאחר התמוטטות הקיסרות פרש מן השירות  ,אך הספיק עוד לחזות
בעליית הנאצים לשלטון ובמפלתם  ,טרם מותו בשנת

. 1948

גם יחסיו עם התורכים היו מתוהים ,

משום שביטא בגלוי לא פעם את מחאתו על ההתעללות בארמנים  ,אך בשל מעמדו האיתן לא העזו

.

התורכים לדרוש את החלפתו 4י

תחילה הסתייג קיהלמן מן הפעולות הציוניות ולא מיהר לבוא לעזרת היישוב  .בתוקפת כהונתו
חל הגירוש מיפו ומסתבר שנהג באדישות ועיכב לעתים את העברת הידיעות למשרד החוץ  .בשל

כך לא היה משרד החוץ מעודכן בנעשה בארץ  -ישראל  .ייתכן  ,שאילו פעל קיהלמן בצורה נמרצת
בהיוודע לראשונה על מזימת הגירוש  ,אפשר היה למונעה  .עם זאת התערב השגריר בתקיפות לפי

הוראות מברלין ובהשתדלות הנציגים הציונים  ,כדי לסכל את סכנת הגירוש מירושלים  .בחודשים
האחרונים לכהונתו בקושטא גילה מורת  -רוח מן ההסדר עם הנציגים הציונים בדבר השימוש

בצינורות הדיפלומאטיים  ,ואפילו חתר לסילוקו של ליכטהיים מקושטא על  -ידי גיוסו לצבא  .אולם
לאחר מינויו לכהונה הרמה במשרד החוץ שינה טעמו והחל לגלות אהדה לציונות וליישוב בארץ -
ישראל  .ואכן יש לזקוף לזכותו חלק ניכר מן ההגנה הגרמנית על היישוב כנגד מזימותיו של ג ' מאל
פחה באחרית שנת

1917

בעקבות גילוי פרשת ניל " י .

אחרון השגרירים היה הרוזן יוהאן היינריך פון ברנסטורף
 ) 1939 - 1862 , BernstoKfי

1917

) Heinrich von

מן הדיפלומאטים הגרמנים הבולטים  .הוא שירת משנת

1908

Johann

ועד מארס

כשגריר בארצות  -הברית והפך שם לאוהד אמריקה ואנגליה  .אף הוא היה פסימי לגבי תוצאות

המלחמה וניסה בעת כהונתו להגיע להבנה עם ארצות  -הברית ולהחיש את כריתת השלום למורת -

רוחם של הגורמים הצבאיים  ,שהאשימוהו בתבוסתנות ובליבראליות יתירה .
ועד אוקטובר  1918כיהן בקושטא וב  1919 -פרש מן השירות הדיפלומאטי  .בתקופת ויימאר שימש
נשיא הליגה הגרמנית למען חבר הלאומים  ,ועם עליית הנאצים לשלטון ב  1933 -השתקע בשווייץ .
 .ג1
 13ראה עליו  :פומיאנקובסקי  ,עמ '  ; 175וובר  ,עמ '  , 165 - 163פון סנדרס  ,עמ '  . 26צ"ם , Germany
5ן

מספטמבר

1917

,

 . 96 , 125 - 126קק  [ the Ottoman Empire 1914- 1918 , Princeton 1968 ,להלן :
14

ראה עליו  :וובר  ,עמ '

 203ו ; 216 -

פון סנדרס  ,עמ '  . 26קיהלמן פרסם ספר זכרונות

 , ) 1948אך הוא ממעט לספר בו על תקופת כהונתו
15

ראה :

וובר עמ '

; 225

פומיאנקובסקי ,עמ ' . 176

בקושטא .

,

)

טרומפנר] .
.

Erinnerungen ,,

 1ן
~~

Briefe

מודכי אליאב

בשנת

פרסם את ספרו

1936

Erinnerungen und

:

הספר הופיע באותה שנה גם בלונדון

באנגלית בשם Jdemoirs
תהילה נהג ברנסטורף כקודמו והערים קשיים על הנציגים הציונים בהעברת ידיעות  ,אך לא

חלף זמן רב והוא שינה את גישתו ; במיוחד בעקבות גילויה של פרשת ניל " י שקד בכל כוחו להגן

על היישוב מפני רדיפות וגזירות נוספות .

מעורבותו הנמרצת משתקפת גם בזכרונותיו  .הוא

6ן

מספר שם על שיחה שקיים עם תלע ' ת פחה  ,הווזיר הגדול  -אשר בה כתוצאה מלחצו לפרסם

הצהרה ידידותית בזכות הציונות  -השיב תלע ' ת פחה שהוא נכון להבטיח את אשר ביקש ,

.

בהנחה שארץ  -ישראל תישאר תורכית לאחר המלחמה 7י

בדוחות שלו על פרשת ניל " י והשלכותיה

משתקפת דאגה כנה לגורלו של היישוב  ,ונראה שדוחות אלה השפיעו לא מעט גם על עמדת

משרד  -החוץ .

נתמזל אפוא מזלו של היישוב  ,שבאותה שנת משבר נמצא לו מגן רב השפעה ,

בקושטא .

השגריר הגרמני

אולם שונה לחלוטין מגישתם של הדיפלומאטים היתה גישתם של הנציגים הצבאיים  .הללו
קיימו קשרים הדוקים עם התורכים  ,היו מעורבים ביותר בניהול המלחמה ולרוב סיגלו לעצמם את
השקפות התורכים עד כדי הזדהות עמהם  .משום כך וכדי לזכות במעמד בעל השפעה  ,נוצרה מעין
תחרות סמויה בין הנציגים הצבאיים לבין השגרירים  ,תחרות שהתבטאה במתחים שונים ולעתים
אף

בתככים .
מושך החוטים העיקרי היה אוטו פון לוסוב )  , ( Lossowתחילה קולונל ואחר  -כך גנרל  ,שפעל

משנת

1911

כמורה באקדמיה הצבאית התורכית  .ביולי

1915

נתמנה לנספח צבאי ואחר  -כך לכהונה

רבת ההשפעה של מיופה  -כוח צבאי  .לוסוב היה שאפתן מובהק

;

הוא האמין בנצחון הגרמני-

תורכי ושאף לנהל בעצמו את המערכה הצבאית  ,בנטרלו את הגנרל לימן פון סנדרס  ,שכיהן כראש
המשלחת הצבאית
צעדי השגרירים

הגרמנית .

לוסוב תמך באופן עקבי בג ' מאל פחה ובמעשיו  ,ניסה להצר את

!8

שלא היו לרוחו ואף פעל למען סילוקם .

!9

גם בעניין האירועים בארץ  -ישראל סמך

ידו על עמדת ג' מאל פחה ונקט עמדה בלתי ידידותית כלפי היישוב
לעמדת מפתח
לארכיאולוג נודע ,
16

17

ליכטהיים  ,עמ '
מדינית  ,תל  -אביב

זכה הנספח הימי האנס הומאן ( תתפ12טא ) .
שהיה אחר  -כך מנהל מוזיאון המזרח בברלין .

!2

; 437

רופין ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

, 1980

עמ '

,

 ; 285א '

ליבנה  ,י ' נדבה

ו"

והציונות .

20

הומאן נולד באתמיר כבן

הומאן בילה חלק מנעוריו

אפרתי  ,ניל " י  :תולדותיה של העזה

. 314 - 313
 ,תלע ' ת הוסיף  ,לדברי ברנסטורף  ' :אשמח להקים

London
Grafvon Bernstorff,, .
 . 171ע 1936 ,
בית לאומי ליהודים כדי להשביע רצונך  ,אך זכור דברי  :הערבים יהרסו את היהודים ' ( שם  ,שם )  .במכתב מה 10 -

בדצמבר

1917

הטעים

:

' המדיניות הממושכת של גירוש היא ממש מטופשת ואין בה טובה מנקודת  -ראות

צבאית ; היא מזיקה למוניטין של תורכיה ובשלב האחרון נצטרך אנו לשאת את האשמה  . . .כשלעצמי הנני
משוכנע שכיבוש ירושלים נתקבל בשמחה כמעט על  -ידי כל האוכלוסייה של העיר ' ( שם  ,עמ ' . ) 176
18

שקן

לא בכדי חרץ פון סנדרס משפט קשה על הנספחים הצבאיים והימיים  ,כטענו שגרמו נזק רב לניהול המלחמה .
לדבריו  ,דיווחיהם לברלין לא היו נכונים ויצרו תמונה מסולפת על הכושר הצבאי של תורכיה  ,ולכן עוררו ציפיות

19

שווא במפקדה הראשית הגרמנית  ,שקיבלה דיווחים סותרים על המצב בחזיתות ולא היתה מסוגלת להכריע
ממרחקים ( פון סנדרס  ,עמ '  . )27ראה גם דעתו של פומיאנקובסקי ( [לעיל  ,הערה  , ] 11עמ '  ) 56על לוסוב .
ראה  :ווכר  ,עמ '  ; 198פון סנדרס  ,עמ '  ; 26פומיאנקובסקי ,עמ '  ; 281טרומפנר  ,עמ ' . 127 - 126

20

להפיכה במינכן  ,עת

לוסוב היה בעל השקפות ימניות קיצוניות  ,והיה מעורב בנסיון הנפל של היטלר בשנת

ששימש מפקד הצבא הגרמני
21

) ( Reichswehr

1923

בבוואריה .

מתיאון זה נמצא כיום בברלין המזרחית  .נמצאים בו אוצרות ארכיאולוגיים כבירים  ,ובהם גם מזבח  -פרגאמון
מטומאן חשף והביא

לגרמניה .

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

בתורכיה והתיידד אז עם אנוור פחה  ,לימים מראשי התורכים הצעירים ושר המלחמה הכל  -יכול
בתקופת המלחמה  .הומאן היה ידידו הקרוב והיטיב לנצל קשרים אלה לחיזוק מעמדו ולהשפעה

על הכרעות אנוור  .בסתיו

הגיע לתורכיה

1913

מונה רשמית לנספח הימי  .מלבד קשריו

וב 1915 -

האמיצים עם שר המלחמה  ,שאליו היתה לו גישה חופשית  ,היה מיודד עם מנהיגים תורכים

נוספים  ,שלט היטב בלשון התורכית והיה אולי איש הקשר החשוב ביותר אל השליטים בתורכיה .

22

בעמדת מפתח זו עמד מאחורי תככים רבים וחתר תחת מעמדם של השגרירים שלא היו לרוחו

בעמדתם המסויגת אל התורכים  .על  -אף משרתו הצנועה לכאורה היה לדעת רבים בעל השפעה
יוצאת מן הכלל  ,שהשיג את מבוקשו

באמצעות קשריו .

23

כתומך מובהק בתורכים  ,תמך אף הוא

ללא סייג בג ' מאל פחה והסתייג מהושטת כל עזרה ליישוב ומתמיכה

בציונות .

לעומת שני תככנים מסוכנים אלה בלט לטובה ' האיש במקום '  ,הקולונל פרידריך קוס פון
קרסנשטיין

)  Kressensteinתסע 1870 ,

נתמנה באוגוסט
תעלת

סואץ .

1915

 ) 1948 -י

הוא שירת בצבא התורכי במשך כל שנות המלחמה ,

לראש המטה הגרמני של ג ' מאל פחה וזכה להצלחה רבה במערכה ליד

הוא היה מפקד חזית סיני  ,עמד בראש מערכה ליד עזה  ,ולזכותו יש לזקוף את

הנצחונות המזהירים והמפתיעים על האנגלים באביב

. 1917

בשלהי

1917

הועלה לדרגת גנרל

ונתמנה למפקד הראשי של הגייס התורכי השמיני  ,שניסה לעכב את התקדמות

מרובה .

קרס היה מפקד מעולה ונמרץ וזכה להוקרה

24

הבריטים .

מתחילת פעולתו בארץ  -ישראל נתגלה

כמגן תקיף על היישוב מפני מעשי ההתעללות של התורכים  ,סיכל מזימות שונות ואף לא נרתע
מלהתנגד לתכניות הרשע של ג ' מאל פחה  .ואכן היה לו חלק ניכר בביטולן  ,כפי שגם מסתבר מספר
זכרונותיו 25ומן התעודות שלהלן .

כאחרון יש להזכיר את הגנרל קריך פון פאלקנהיין ) . ) 1922 - 1861 , Falkenhayn
מראשי הצבא הגרמני ומפקד מהולל ונתמנה לראש המטה הכללי בסוף  . 1914אולם לאחר שורת
ניצחונות בחזית המערב שבפיקודו  ,נכשל במערכה של וורדון )  ( Verdunשבצרפת והודח  .ב 1916 -
הוא היה

נחל ניצחון כמפקד הכוחות הגרמניים ברומניה ובקיץ

) . (Marschall

1917

נשלח לתורכיה ונתמנה למצביא

העברתו לתורכיה היתה ביוזמת לוסוב  ,שהיה ידידו האישי ופעל כל הזמן בעצה אחת

עמו  .התורכים לא התלהבו מן המצביא שכשלון וורדון נתלה עליו  ,ולבסוף  ,בספטמבר , 1917
מינוהו למפקד הראשי של החזית

הארצישראלית .

26

מינוי זה בוצע בעת שהותו של ג ' מאל פחה בברלין  ,לשם נשלח בכוונה להרחיקו מן החזית .
ראה

עליו T e Great :

 . 115ע

1984 ,

6 . ( ,ס ) 4 . Kentנ ;  . 118 - 1 19עק New York 1944 ,

London
~

,

Ottoman

Powers and' theEndofthe

2 . Jaekh , The-

(Jrescent ,

; וובר  ,עמ '  ; 25טרומפנר  ,עמ '

. 125

הומאן היה גם איש אמונו של האדמירל פון טירפיץ שר הצי הגרמני  ,וגם בשל כך נתחזק מעמדו  .יש המכנים
אותו ' הנבל הראשי ' בתורכיה  ,וסנדרס כותב מבלי לציין את שמו  ,שמאחורי כל התככים בקושטא ' ניכרו תמיד
העקבות של אותה אישיות  ,בגיבוי של אנוור ' ( מנדרס  ,עמ '  . ) 26על מעמדו העצמאי בקושטא ראה גם :
 . 188 - 190קק  ]Iaiserreich , Boppard 1976 ,והן 1 ] . Giessler, Die Institution des Marineattaches
המושל הצבאי התורכי של סיני העיד עליו  ,שהוא היה ' האליל של קציניו '  ,ולזכותו יש לזקוף כעיקר את הדיפת

הבריטים בחזית עזה  .ראה

ראה גם

:

טרומפנר  ,עמ '

334 :

; 107

 .ק London 1926 ,

our Years beneath the Crescent ,

. 102

פומיאנקובסקי  ,עמ '

 . de Nogales,א .

~

 . 248 -250קק den Tfirken zum Suez Jfanal, Berlin 1938 ,

ן Kressenstein , 3פסע 1 .

"

במשך חמישה חודשים הצליח להאיט את התקדמות הבריטים  ,אך לא היה יכול למנוע את נטישת

בפברואר

.

1918

.

קג9

ירושלים .

הועבר לרוסיה הכבושה בגלל חילוקי דעות עם התורכים  .על ניהול המלחמה ראה טרומפנר  ,עמ '

 102ראה גם Militdrmissionen :

7 . ] . Wallach , Anatomie~' einerMilitdrhilfe:' .

-deutsche

- 7978 , Dfisseldorf 1976 , 7 Kapitelנrkei 783

 der Tא

~

הגנראל הגרמני פון
פאלקנהיין מגיע
לירושלים ,

1916

הצבא האוסטרי
מגיע לירושלים ,
1915

בשובו נדהם ג ' מאל לגלות כי הפיקוד הצבאי ניטל ממנו  ,ונאלץ להסתפק בכהונת המושל האזרחי .
הדחה זו לא מנעה ממנו ליזום רדיפות  ,התעללויות ומעשי גירוש בעקבות גילויה

של פרשת ניל " י .

הוא זמם להמיט שואה על היישוב  ,אולם משגזר שוב על פינוי האוכלוסייה מירושלים ' מטעמים

צבאיים '  ,התערב פאלקנהיין וביטל את הגזירה לפי המלצת השגרירות .

27

נמצא  ,אפוא  ,כי הכרעתו

מר .
27

ראה  :רופין ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '
רופין אל הלשכה

 ; 285ניל " י ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ ' . 317

הציונית המרכזית בברלין .

ב  2 -בנובמבר 1917

הדברים מפורשים עוד יותר במכתבי

דיווח רופין  ,ששר החוון התורכי  ,אחמד נסימי

ביי  ,הציע להעביר את חקירת פרשת הריגול לפאלקנהיין  ' ,כדי לחלק את האחריות '  .כתגובה לכך אמר רופין
לשגריר  ,שעם מסירת החקירה לפאלקנהיין ' הוסרה דאגתנו  ,שיהפכו עבירות אפשריות של יחיד או יחידים

להאשמת כל האוכלוסייה היהודית ' ( תיק  , 2 3 / 84הארכיון הציוני
בנובמבר

() ק

1917

פאלקנהיין . . .
~

המרכזי) .

במכתב טהון אל רופין

מה 15 -

צוין  ,ש ' היה זה מקרה של מזל מיוחד  ,שבימים הקריטיים האחרונים היה הפיקוד הראשי בידי
ג ' מאל היה מגרש

את כל האוכלוסיה והופך את הארץ לחורבה . . .

עלינו לחשוב על פאלקנהיין

בתודה עמוקה  ,אשר על  -ידי מניעת הפינוי המלא המתוכנן של איזור זה הציל את האוכלוסיה האזרחית

,

מחורבן '

( תיק 4ר ן  -1%במכתבו מה  12 -בנובמבר  1917אל הלשכה בברלין  ,ציטט רופין מתוך מברק של פאלקנהיין אל
השגרירות  ,שהתייחס לפרשת ניל " י בביטול  -מה  ' :בירושלים לא אירע דבר וגם אין ממה לחשוש  .הריגול הוא

מעשה של קבוצה קטנה קיצונית  ,ולרוב היהודים אין כל קשר אליו ' ( תיק . ) 2 3 / 1485

אפרים כהן יודע לספר כי

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

נציגי אוסטריה  -הקריה
מעמדה אדיר ההשפעה של גרמניה בממלכה העות ' מאנית דחק למעשה את אוסטריה  -הונגריה

לקרן זווית ושיווה לה תדמית של בעלת -ברית זוטרה  .אף כי גם יחידות צבאיות אוסטריות לחמו
בחזית התורכית  ,היתה תשומת הלב העיקרית נתונה לגרמנים  ,למשאלותיהם ולתביעותיהם  .משום
כך קשה היה לנציגים הדיפלומאטיים והצבאיים של אוסטריה להתחרות עמהם  ,אך נתמזל מזלם
של האוסטרים  ,שייצוגם בקושטא היה בידי אישים מוכשרים ועתירי

ניסיון .

ואכן מילאה

השגרירות האוסטרית תפקיד נכבד ביותר בהושטת עזרה ליישוב ובהגנה עליו  ,הן משום לחץ
הקונסול בירושלים והן בהתחשב במספר הרב של בני  -החסות היהודים בארץ  -ישראל  -מספר

הנפשות הגדול ביותר תחת חסות מעצמה זרה  -למעלה

במשך כל ימי המלחמה כיהן בקושטא שגריר אחד

נפש .

מ 6 , 000 -

בלבד .

מ 1906 -

28

ועד  1918עמד בראש

השגרירות האוסטרית הרוזן יוהאן פון פאלאוויצ ' יני )  , ) 1941 - 1848 , Pallaviciniדיפלומאט מעולה
ומנוסה  ,מן הבולטים בשירות החוץ האוסטרי  ,שכיהן גם כזקן הסגל הדיפלומאטי  .מעמדו נתחזק
מאוד בימי המלחמה  .הוא נחשב לבעל חוש מציאותי  ,מרחיק ראות  ,נמרץ ויעיל  ,ולדעותיו האזינו

בווינה בדרך  -ארץ ובהערכה

מרובה .

29

בתחרות השקטה עם הגרמנים היתה ידו על העליונה  .הוא

השכיל לבצר את מעמדו כדיפלומאט מנוסה הבקיא היטב בנבכי השלטון התורכי  ,כנגד השגרירים
הגרמנים שהתחלפו תכופות  ,וכפי שהוזכר לעיל  ,לא תמיד

מצאו שפה משותפת עם התורכים ' .
0

יחסו ליישוב היהודי היה ידידותי ביותר  ,והוא נחלץ לעזרתו הכלכלית והמדינית ככל שנדרש  .בעת
העדרו מילא את מקומו היועץ הראשון של השגרירות  ,הרוזן קארל פון טראוטמאנסדורף
, Trautmansdorfn

. ) 1951 - 1872

הוא הגיע סמוך לפרוץ המלחמה משגרירות לונדון לקושטא ,

בהיותו תחת רושם עצמתה של אנגליה  .י 3בענייני היישוב נקט עמדה דומה לזו של השגריר
והשתדל לסייע

לו .

לעומת מעורבותם של ראשי השגרירות האוסטרית  ,נראה כי הנציג הצבאי הבכיר  ,הגנרל יוסף
פומיאנקובסקי  ,ששירת בקושטא כמיופה כוח משנת

 , 1909לא נטל חלק פעיל בענייני היישוב .

למרות זאת מהווה ספר זכרונותיו מקור חשוב להתרחשויות בקושטא ובארץ  -ישראל  ,ויש בו גם
הערכות מהימנות על האישים המרכזיים בשלטון התורכי ובקרב נציגי

בעלות  -הברית .

32

לבסוף מן הדין להצביע על תפקידם החשוב של הקונסולים בירושלים  ,בהחלצם לעזרת היישוב
במצוקותיו ובהגינם על האינטרסים של

בני -חסותם .

הקונסולים בירושלים
הקונסול הגרמני ד " ר יוהאן וילהלם ברודה
לדרגת קונסול

ב . 1914 -

) ( Brode

נתמנה בשנת

1911

לסגן  -קונסול ביפו והועלה

בתקופת כהונתו ביפו נקט עמדה עוינת כלפי הציונים ואף טען שהם

' פאלקנהיין היה לפני צאתו מגרמניה לארץ  -ישראל כארמון הקיסר ונצטווה לדבר על לב ג ' מאל פחה להתנהג עם
היהודים באדיבות ' ( א ' כהן  -רייס  ,מזכרונות איש  -ירושלים  ,ירושלים  , 1967עמ ' . )385
אליאב  ,אוסטריה  ,עמ '
קנט ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ '

קנ

.43 -42

28

ראה

:

29

ראה

:

30

ראה

:

וובר  ,עמ '

31

ראה

:

פומיאנקובסקי  ,עמ '

32

ראה

:

פומיאנקובסקי  .בינואר

, 165 , 30

; 34

פון מנדרס  ,עמ '

. 25

~

.216
.42
1917

הוענק לו התואר ' ציר מיוחד ומיופה  -כוח

מוסמך ' .

מרדכי אליאב

חיילים יהודים מהצבא האוסטרי ליד
הכותל המערבי 1915 ,

פוגעים ' באינטרסים הגרמניים המקומיים ' .
לשאיפותיהם  .עם זאת גילה אהדה לחוגי החרדים יוצאי גרמניה .

הוא שקל אם אין להסב תשומת לב התורכים

33

34

אולם מאז שנתמנה לקונסול

הכללי בירושלים בשנת  , 1916נשתנתה עמדתו כלפי היישוב החדש  ,לא במעט בזכות קשריו עם
רופין  .בשנת

1917

עשה רבות למען היישוב והגן עליו בתקיפות  ,כפי שגם מסתבר מן התעודות

שלהלן  .גישה דומה נקט סגן הקונסול ביפו  ,קארל פון שאבינגר  ,שגילה אומץ לב בהגינו על בני -
חסותו ואף סיכן את מעמדו בעמדתו

התקיפה .

בהבנה רבה לצורכי בני  -חסותו נהג הקונסול האוסטרי פרידריך קראוס  ,שכיהן בירושלים
מראשית

1914

ושירת בה כל ימי המלחמה  .קראוס זכה להערכה מרובה על פועלו הרב למען

היישוב בעת צרה  ,ואף כי גם הוא הסתייג תחילה מן הציונות  ,עשה בשנת

לביטול גזירות התורכים .

35

1917

כמיטב יכולתו

הממונה על קונסוליית המשנה ביפו  ,פראנץ ציעךר  ,הגן אמנם על בני-

חסותו כנדרש  ,אך בניגוד לעמיתו הגרמני לא חרג מחובותיו

הרשמיים .

השתלשלות האירועים
אף כי אירועי

1917

בארץ  -ישראל תוארו כבר בספרים שונים  ,מן הראוי לסכמם כאן בקצרה כרקע

לתעודות המתפרסמות להלן .
ב5 -

במרץ

1917

חצה הצבא הבריטי את הגבול וכבש את תאן  -יונס  .הממשל התורכי ניסה

בעצבנות ובמתח רב לקדם את פני הרעה והחמיר את יחסו לאוכלוסיית הארץ בכלל וליישוב
היהודי בפרט  .ארבעים אלף תושבי עזה נצטוו לפנות את העיר  ,גורשו באכזריות ורכושם נבוז  .ב -
26

במרץ הצליח הצבא התורכי בפיקודו של קרס פון קרסנשטיין להדוף את התקפת הבריטים על

8ע
33

ראה  :מ ' אליאב  ,הישוב היהודי בארץ  -ישראל בראי המדיניות הגרמנית  ,תל  -אביב תשל " ג  ,תעודות

. 224
34

35

ראה שם  ,תעודה
ראה

:

. 224

אליאב  ,אוסטריה  ,עמ '  , 44 - 42ותעודות שונות

מ 194 -

ואילך .

, 218 , 213

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

עזה  .על  -אף הניצחון המזהיר הופיע ביפו כעבור יומיים מושל ירושלים  ,אחמד מוניר ביי  ,והכריז
בשם ג ' מאל פחה על פינוי מוחלט ומיידי של העיר והנפה  ,לרבות המושבות היהודיות  .התושבים
הורשו לצאת לכל מקום שרצו  ,להוציא ירושלים וערי החוף ; לפלאחים הערבים ובעלי השדות

הזרועים הותר להישאר עד לאחר הקציר  ,אך לא לבעלי המטעים  .צו הפינוי נומק בטעמים צבאיים ,
כביכול  .פקודת הגירוש חלה על נתינים עות ' מאניים ונתיני מדינות נייטראליות  ,אך לא על נתיני
בעלות -הברית  ,כלומר לנתיני גרמניה ואוסטריה הותר להישאר ' על אחריותם בלבד '  .בהשתדלות
הקונסולים הותר גם לנתיני מדינות נייטראליות  ,פרט ליהודים  ,להישאר  .כעבור זמן קצר נתברר

שגם על היהודים נתיני בעלות  -הברית חלה פקודת הגירוש  ,כלומר על כל היהודים

במחוז יפו .

36

הקונסולים בירושלים וביפו וכן מפקד חזית הדרום  ,קרס פון קרסנשטיין  ,הטילו ספק באמיתות
הנימוק הצבאי והתריעו מיד על מזימותיו הפוליטיות של ג ' מאל  ,שהאמתלה הצבאית משמשת להן

בלבד .

כסות עיניים

37

בעוד השלטונות נוהגים באורך רוח בפינוי האוכלוסייה הערבית  ,מצא ג ' מאל פחה שעת כושר
לפגוע ביישוב היהודי ולמצות עמו את הדין  .התערבותם של הקונסולים ביפו ובייחוד מחאתו
התקיפה של שאבינגר נגד הפליית היהודים

לביצוע פינוי העיר עד

באין מפריע

;

ל9 -

38

לא הועילו  .כ ' צעד של התחשבות ' ניתנה ארכה

באפריל  ,בהתחשב בחג הפסח הקרב  .הערבים המשיכו לשבת בעיר

לכל היותר יצאו לכפרים ולפרדסים שבסביבת העיר ' עד יעבור זעם ' ושבו ליפו

בהזדמנות הראשונה  ,אולם

 9 , 000היהודים ביפו  -תל  -אביב נאלצו לעזוב ולהפקיר את רכושם .

בהשתדלות הקונסולים של גרמניה ואוסטריה הותר למגורשים בני  -הסותם לעבור לירושלים ,
וכן בוטלה גזירת הגירוש מן

המושבות .

39

אך לקונסולים נסתננו ידיעות

שג ' מאל פחה זמם לצוות

גם על פינוי ירושלים מאוכלוסייתה מטעמים צבאיים  ,כביכול  ,ולהנחית מכת מוות על

היישוב .

הקונסולים הזעיקו את השגרירים בקושטא וכתוצאה מהתערבות דיפלומאטית נמרצת בהנחיית
36

ראה  :אליאב  ,אוסטריה  ,תעודה  , 219וראה להלן  ,תעודה  , 2שכנראה עוכבה במתכוון בקושטא והועברה לברלין
באיחור רב  ,וכן תעודה  , 3מכתב מיופה  -הכוח האוסטרי בקושטא למשרד החוץ בווינה .

37

ראה להלן  ,תעודות

38

ראה להלן  ,תעודה . 7

39

ראה להלן תעודות , 1

-

,2

.3
,3

וכן  :אליאב  ,אוסטריה  ,תעודה .220

ראה גם

:

ליכטהיים  ,עמ ' . 430

וששש
מגורשים מארץ  -ישראל
בהגיעם למצרים 1915 ,

עע

מרדכי אליאב

משרדי -החוץ בברלין ובווינה סוכלה תכניתו של ג ' מאל  .אין ספק שהתערבות זו הצילה למעשה

את היישוב מכיליון .

40

יהודי יפו  -תל  -אביב נאלצו לנטוש את בתיהם ולצאת לגלות  .בניגוד להבטחות הממשל לא
סופקו כלי תחבורה ולא הוכנו מקומות קליטה למגורשים  .הגירוש גרם לסבל רב  ,למצוקה ולרעב
של ממש בקרב המגורשים  ,והמצב אף תואר כעין

' שואה ' .

41

כמחצית המגורשים התרכזו באזור

פתח  -תקוה וכפר  -סבא  ,והאחרים פנו למושבות הגליל  ,שהשתדלו להקל על הסבל  .בהנהגת מאיר

דיזנגוף קם ' ועד הגירה '  ,שנטל על עצמו את הדאגה למגורשים והטיפול בהם  .המצוקה הרבה של

היישוב עוד הוחמרה עם הכרזת המלחמה של ארצות  -הברית על גרמניה ב  6 -באפריל  , 1917שכן
היא הביאה לסתימת המקור העיקרי של הסיוע הכספי ליישוב ואף שללה ממנו את עזרתו רבת

גלייזברוק .

הערך של הקונסול האמריקאי בירושלים ,

42

הידיעות על הגירוש נתפרסמו בעולם באיחור  .לפרסום תרמה כנראה הרבה פעולתם של חברי
ניל " י  ,שאף הגזימו בתיאור המעשים ובהפצת שמועות  ,בבקשם להזעיק את דעת הקהל העולמית
נגד מעשי התורכים  .לעומת זאת נראה  ,כי השגרירות הגרמנית בקושטא עיכבה את העברת

הידיעות והדיווחים ואף מברקים ומכתבים של נציגי היישוב והתנועה הציונית  .משום כך נודע
למשרד החוץ בברלין על מעשי הגירוש באיחור ובעיקר ממקורות יהודיים  43 .משנתפרסמו בעולם
הידיעות על מעשי האכזריות המחרידים  ,זעמו התורכים וג ' מאל פחה תבע מראשי היישוב

להכחישן .

כתמורה הסכים להעניק

3 , 000

לירות תורכיות לעזרת המגורשים

לאספקת מזון ולהקמת שירות רפואי  .כמו  -כן הועמד סכום של

לרשות הקונסול האוסטרי בירושלים  ,כדי לסייע לבני -חסותו
40

41

42

ראה להלן  ,תעודות , 6 , 5 , 4 , 2
ראה  :אליאב  ,אוסטריה  ,תעודה
אחת מכלל המגורשים .

.9

ראה גם

222

:

וכן להלן ,

לירות תורכיות כהלוואה

המפונים .

קרסנשטיין ( לעיל  ,הערה

תעודות . 10 , 8

1 , 000

, ) 25

44

והבטיח לדאוג

45

עמ '

לנציגים היהודים לא

. 250 - 249

לדברי ליכטהיים ( שם  ,עמ '  , ) 430נספו כעשרים

עם עזיבת הקונסול האמריקאי נטל על עצמו הקונסול הכללי של ספרד  ,דון אנטוניו דה  -בלובר  ,שהיה אוהב

ישראל  ,להגן על היישוב ולעזור בהעברת כספי הסיוע מארצות  -הברית  ,כשם שגם שגריר ספרד בקושטא התערב
אצל ' השער העליון ' לסיכול תכניותיו של ג ' מאל  .ראה מאמרו של ש ' רובינשטיין  ' :דון אנטוניו דה  -בלובר ,
הקונסול הספרדי הנשכח '  ,האומה

84 - 83

( תשמ " ו )  ,עמ ' .207

רובינשטיין  ,שעוררני לעסוק בנושא מאמר
43

עלי לציין בתודה את יזמתו של ידידי שמעון

זה .

ראה למשל מברקו של מזכיר המדינה צימרמן אל השגריר קיהלמן מה  8 -במאי

178562 / 3 ( 1917

א) .

מברק זה

מסתמך על ידיעה שהופצה מאלכסנדריה דרך לונדון ופורסמה גם בהרחבה בעיתונות העולמית  .לפי ידיעה זו
פינוי יפו והסביבה בפקודת ג ' מאל פחה הביא  ,כביכול  ,למעשי התעללות קשים נגד היהודים  .שמונת אלפים
יהודים גורשו בכוח מבתיהם בלא רשות ליטול עמהם את מטלטליהם וכל הרובע היהודי נשדד תחת עיני

השלטונות התורכיים  .כן צוין שם שכל הדרכים צפונה ליפו נתמלאו בפליטים הסובלים מרעב ומצמא  ,וכל
המבצע כוון נגד יהודים בלבד  ,במגמה להכחידם כדומה
44

לארמנים .

בנוסף לסכום זה ' נדב ' ג ' מאל אלפיים לירות תורכיות לטובת עניי ירושלים  .אלף נמסרו לידי החכם באשי הרב
נסים רנון  ,ואלף  -לידי הרב יונתן בנימין הורוביץ עבור היישוב הישן האשכנזי  .ראה עוד  :מ ' דתנגוף  ,עם תל -

אביב בגולה  ,תל -אביב תרצ " א  ,עמ ' . 71 - 64

מ ' בן הלל הכהן ( [ לעיל  ,הערה  , ] 3עמ '

 ) 623 - 622מצתן

שהסיוע בא

' לקנות את לב היהודים ' ומוסיף  ' :אבל לגנוב את לבבם לא יעלה בידי ג ' מאל פחה  .כבר גדלנו  ,חכמנו דיינו ,
חודש הדבש עבר לבלי שוב' .

~1

45

ג ' מאל לא שכח את ההלוואה שניתנה כמחווה  ,ולאחר נפילת ירושלים פנה לקונסול קראוס  ,ששהה אז בדמשק ,
בתביעה להחזרת ההלוואה  .כ  12 -בינואר  1918הודיע השגריר פאלאוויצ ' יני על כך למשרד החרן וביקש ייפוי -

כוח טלגרפי לפרוע בינתיים את החוב מקופת השגרירות  ,משום שלדעת קראוס יש להיענות לתביעה ולהחזיר

את ההלוואה לג' מאל במישרין 0 . 729 ( . . .א . ( PA % 11/377 ,
ההלוואה לקופת משרד הצי התורכי ( שם . ) 731 ,

ב 19 -

בינואר

1918

דיווח השגריר על החזרת

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

נותרה ברירה אלא למלא אחר תביעתו ולהודיע קבל  -עולם  ,שג ' מאל פחה גילה ' נדיבות  -לב ' וכי כל
הסיפורים על מעשי הטבח והשוד הם עלילות שווא  .אולם הם עשו זאת בשפה רפה ובניסוח
דיפלומאטי ,

שניפשר

לקרוא את האמת בין

השיטין .

46

המעצמות לא הוטעו והמשיכו ללחוץ על התורכים  ,ובין היתר תבעו להחזיר את המגורשים

ליפו  .אולם ג ' מאל פחה התחמק ממילוי תביעה זו בתירוצים שונים  ,בהם ' טעמים צבאיים '  ,ויהודי

יפו נאלצו להמתין עד כיבוש העיר בידי הבריטים  ,שעה שהערבים ונתיני בעלות  -הברית הלא
יהודים שבו לבתיהם  .מכל מקום ג ' מאל נוכח לדעת  ,כי התערבות הנציגים הדיפלומאטיים כבלה
את ידיו  ,ועתה המתין להזדמנות מתאימה  ,כדי לבצע את זממו כלפי היישוב היהודי  .הזדמנות זאת
נקרתה לידיו עם גילויה של קבוצת

כבר בסוף

השם ' ניל " "

1915

ניל " י .

הסתננו ידיעות ראשונות על רשת הריגול שארגן אהרון אהרנסון  ,וניתן לה

( ' נצח ישראל לא

ישקר ' ) .

הקבוצה נועדה לספק מידע חיוני לצבא הבריטי  ,אולם

כמעט כל היישוב הסתייג ממנה מחשש רציני  ,כי בעקבות גילוי הרשת היהודית עלולה לבוא נקמה
מרה ביותר  ,שתמיט שואה על היישוב  .מעולם לא מנתה הקבוצה יותר מכמה עשרות אנשים חדורי

.

רוח הקרבה ומסירות  ,שפעלו שלא על מנת לקבל פרס תחנת הניסיונות החקלאית בעתלית שימשה

מוקד לפעולת הקבוצה  .ממנה נוצר הקשר הקבוע עם אהרון אהרנסון במצרים  ,באמצעות אנייה
שפקדה את המקום  .אנייה זו הביאה אנשים  ,מטבעות -זהב  ,ציוד ומעט נשק לעזרת היישוב וקבלה
את המידע שנאסף בידי הברי

חברי ניל " י הפעילו

הקבוצה .

גם יוני -דואר .

ב3 -

בספטמבר נתפשה אחת מיוני  -הדואר בחצרו של מושל

קיסריה  .התורכים לא הצליחו לפענח את כתב הסתר  ,אך הדבר עורר אצלם חשש כבד  ,משום שזו

היתה ההוכחה הממשית הראשונה לקיומה של רשת ריגול .
אנשי ניל " י נהגו בחוסר זהירות ולא שעו להפצרות להפסיק את פעולתם  ,לבל יסכנו את היישוב .
באותו חודש נתפש נעמן בלקינד  ,איש ניל " י  .הוא יצא למצרים חרף אזהרות חמורות בחיפושיו
אחר אבשלום פיינברג  ,שנרצח ליד רפית  .בפברואר  1917וגורלו המר הוסתר מן הקבוצה בארץ .
משנחקר בלקינד באכזריות לאחר שנתפש בידי התורכים  ,נשבר  ,ובהודאותיו הכשיל את כל
מערכת הריגול והביא כליה על חבריו ועל
ב1 -

באוקטובר

1917

עצמו .

( מוצאי א ' סוכות ) הוקפה זכרון  -יעקב ונתפשו אנשי ניל " י ומשפחותיהם

ובראשם שרה אהרנסון  ,מנהיגת הקבוצה  ,ומשפחתה  .עינויים קשים נפלו בחלקה  ,עד שכשל כוח
הסבל שלה והיא שמה קץ לחייה  .ג ' מאל פחה פתח במסע רדיפות קשה ואכזרי  .רבים נאסרו
באשמת ריגול  ,הן מחברי הקבוצה ואוהדיה והן מעסקני היישוב שכלל לא היו מעורבים

בפרשה .

במושבות רבות נערכו חיפושים מדוקדקים  ,כי מלבד חשודים חיפשו גם נשק  .העצירים נחקרו
בעינויים קשים בנצרת ובדמשק  ,ולבסוף נתפש גם יוסף לישנסקי  ,מראשי הקבוצה  ,אחר מצוד

ממושך .

ב 16 -

בדצמבר נתלו לישנסקי ובלקינד בדמשק  .פעולת חברי ניל " י הגיעה לקיצה עם

גילויה  ,אך בעקבות הפרשה שררה בקרב היישוב חרדה

לגורלו .

ג ' מאל פחה היה נחרץ בדעתו לחסל את היישוב היהודי  ,בהאשימו את כל הישוב בשיתוף
46

בעקבות ההכחשות ציין אהרון אהרנסון בתזכיר לשלטונות הבריטים  ' :כיום שוב אין לשער עד היכן היו מעשי

האכזריות מגיעים . . .

למזלנו הגיעו לכאן ידיעות בזמן כדי לשים לאל את התכנית הרצחנית  .מן הראוי לציין  ,כי

ידיעות על הגירוש לא דלפו החוצה עד שגררה אחריה ההצהרה הרשמית של מעצמות  -ההסכמה הכהשות בלתי -

משכנעות מצד האויב ' ( ניל " י [ לעיל  ,הערה  , ] 16עמ '

. ) 155 - 154

101

מצעד הצבא הבריטי ברחוב יפו  ,ירושלים

1917

פעולה עם האויב  .בראש וראשונה החליט לבצע את תכניתו הקודמת ולגרש את כל יהודי ירושלים
מעירם  ,הן כפעולת עונשין והן לנוכח התקדמותם המהירה של

הבריטים .

47

אף הפעם עמדה

ליישוב רק התערבותם הנמרצת של נציגי גרמניה ואוסטריה  ,ששמה לאל את מזימות ג ' מאל  .כפי
שצוין לעיל  ,ירדה קרנו של ג ' מאל עם מינויו של הגנרל פאלקנהיין למפקד הצבאי הראשי ; הוא

נותר רק מושל אזרחי והיה כפוף להחלטותיו של פאלקנהיין  .ב  5 -בנובמבר

1917

הגיע פאלקנהיין

לירושלים  ,ומשנמסרה לו הידיעה על ההחלטה בדבר פינוי העיר  ,ביטל את גזירת הגירוש  48 .אף כי

נמנע פינוי העיר  ,לא ויתר ג ' מאל פחה ; הוא הורה בפקודתו על גירושם של עסקנים שונים וכן
ציווה על מאסרם של כמה ממנהיגי היישוב לקראת גירושם  ,שנקבע
47

48

ראה להלן  ,תעודה
ראה

ל9 -

בדצמבר

. 1917

49

. 14

לעיל  ,הערה . 27

כנראה לא ידע המטכ " ל האוסטרי על החלטת פאלקנהיין לבטל את גזירת הפינוי  ,ועוד

ב6 -

בדצמבר  , 1917סמוך לנפילת העיר  ,הורה הרמטכ " ל למיופה  -הכוח הצבאי בקושטא  ,לפנות לאנוור פחה
ולהפציר בו שלא יפגעו במקומות הקדושים בירושלים  ,וכן להזהירו כי כל מעשה חורבן בזדון בעיר יגרור אחריו
הסגת הכוחות האוסטריים ( 1 / 945 , 24 . 840

1 ) (:2

49

. ( PA

ב  6 -בנובמבר  1917שיגר טהון ללשכה המרכזית בברלין דוח מפורט על המעצרים והעינויים בעקבות חשיפת
הפרשה וציין  ' :מגמת הממשלה היתה ברורה  .היא האמינה שמצאה עכשיו את העילה הטובה ביותר כדי לארגן
רדיפת היהודים בקנה  -מידה גדול  ,באמתלה של הענשה מוצדקת  .היה זה איום מתמיד של הפקידים  :יכולים אנו

להשמידכם תוך זמן קצר ביותר  .יכולים אנו להרוס את מושבותיכם בשעות ספורות  ,ולא יישאר מהן שריד  .צפוי
לכם הגורל של הארמנים '

( ) 2 3 / 84

תעורה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי
ב 15 -

העיר ,

50

בנובמבר

1917

עזב ברודה את ירושלים ועבר לדמשק  .באותו יום יצא גם קראוס את

1917

אם כי חזר עוד אליה לביקור קצר

ב7 -

בדצמבר  , 1917יומיים לפני נפילתה  .ייצוג

האינטרסים של קונסוליות גרמניה ואוסטריה הופקד בידי הקונסול הספרדי דון אנטוניו דה  -שלובר ,

הקונסול הזר היחיד שהחליט להישאר בירושלים .

בהתערבותו שוחררו האישים היהודים

המרכזיים יום אחד לפני המועד שנקבע לגירושם  ,והוא גם עשה כמיטב יכולתו להגן על היישוב

כולו בשבועות האחרונים הקריטיים של השלטון התורכי  .וי

לעומת הדיווחים השונים על פרשת ניל " י והשלכותיה בארכיונים

הגרמניים  ,לא נמצא כל אזכור

לפרשה בארכיונים האוסטריים  ,זולת הדוח של הקונסול האוסטרי בדמשק  ,ד" ר קארל ראנצי  .דוח
זה ,

מה 13 -

האסירים

בנובמבר  , 1917נכתב כחודשיים לאחר חשיפת הפרשה  ,כנראה תחת הרושם של חקירת

בדמשק והרשעתם במשפטים הצבאיים ' .
2

אולם אין ספק  ,שנציגי אוסטריה היו שותפים

הגרמני .

להתערבות הדיפלומאטית הגרמנית  ,כפי שגם מסתבר מן התיעוד

בכ " ד בכסלו תרע " ח (  , ) 9 . 12 . 1917ערב חנוכה  ,נכבשה העיר בידי הצבא הבריטי  ,והוא נתקבל

על  -ידי היישוב בשמחה גלויה

כמושיע וגואל .

ב 15 -

בנובמבר

ביקש טהון ' בשם כל היישוב

1917

בציון ' מרופין להביע בפני השגרירות הגרמנית ומשרד  -החוץ תודה עמוקה על ' ההגנה הנמרצת

שניתנה לנו במשך כל זמן המלחמה  .ידוע לכל  ,שהיה נגרם לנו נזק בלתי ניתן לתיקון  ,אילולי היתה

.

מגנה עלינו בשעת צרה ידה רבת  -העצמה של הממשלה הגרמנית לא נשכח זאת גם בנסיבות

משתנות ' .

53

במכתבו לשגריר הגרמני מה -

הצלתו מחורבן .

54

ולפתוח דף חדש

50

ראה מברק

1

בינואר

1918

הביע רופין את רחשי התודה של היישוב כולו על

תודות להגנתם הנמרצת של נציגי גרמניה ואוסטריה עלה בידי היישוב להישרד

בחייו .

 656מה 11 -

בנובמבר

1917

( . ( PA 1/945

במברק זה הודיע הקונסול כי ייצא למחרת לדמשק  ,אך לפי

מברק נוסף מה  14 -בנובמבר ( שם  ,שם ) הודיע  ,שרק למחרת יעזוב את ירושלים  ,משום שנשאר עוד כדי לסיים
כמה עניינים וכן בגלל ' הרושם המוסר "  .לדברי ד ' אוסטר  ,חזר קראוס שוב לירושלים  ,משנודע לו על מעשי
התעללות בנתינים יהודים אוסטרחם ( מכתב

הערה . 42
תעודה . 16

מה 5 -

בדצמבר 3 / 84 , 1917

.)2

בלובר שירת בירושלים מתחילת המלחמה ועד יוני

. 1920

51

ראה לעיל ,

52

ראה להלן ,

53

 . 2 3 /74טהון הביע תודה גם לקונסול כרודה על פועלו בירושלים למען היישוב .
ראה להלן  ,תעודה . 17

54

ןל) ך

~

מרדכי אליאב

.1

התערבות השגריר האמריקאי

משרד  -החהן  ,ברלין

יהודים בתורכיה ,

נתקבל

4 . 1917 :ב

מס '  ( 610קטע )

195 / 1 178469

סודי ביותר ( העתק

מברק )

העתק מברק אל  :מטה האדמירלות של הצי  ,ברלין עבור  :מזכיר המדינה של הצו וראש
מטה האדמירלות  :מאת  :נספח הצי הגמאן ( תת 1 %תטא )  ,קושטא2
השגריר האמריקאי

3

הביע משאלה בפני ממשלת תורכיה  -תחילה באורח ידידותי באמצעות הרב

הראשי כאן 4ואחר  -כך בעצמו לפי הוראת נשיאו  -שבמקרה של התקדמות האנגלים בתחום

המבצעים הסורי  ,לא יפונו בכוח המושבות היהודיות המצויות שם  .הוא הצביע על כך  ,שההשמדה
הבלתי נמנעת של רכוש בעל ערך על  -ידי יחידות צבא שלה עצמה ( של תורכיה ] וכן המעמד המיוחד

שלו זוכה הגורם היהודי בארץ  -ישראל ברעת הקהל באמריקה  ,עלולים לגרום להתרגשות בלתי
נעימה

לתורכיה  ,אם תתעלם ממשאלה זו .

הווזיר הגדול

5

השיב  ,כי בשל הניצחון התורכי ליד עזה

השאלה איננה דחופה וכי אף הוא מצדד בכל מניעה אפשרית של הריסות בלתי נחוצות  ,אך בסופו
של דבר יוכרעו פעולות כאלה על פי שיקולים צבאיים בלבד .
עצמו

1

יתיר פעולות צבאיות כאלה רק לאחר בחינה מדוקדקת של המצב . . .

מזכיר המדינה של הצי היה האדמירל פון קאפל

)  Capelleת0ץ , ) 1931 - 1855 ,

טירפתן ונתמנה תחתיו ב  . 1916 -ראש המטה מאביב
2

ראה עליו לעיל ,

י

אלקוס

3

אברהם

4

הרב חיים נחום

'

1 )(4

היה פון הולצנדורף Holtzendorm

ת0ץ ,

. ) 1919 - 1853

( , ) 1960 - 1872

ציוני ומשפטן  ,כיהן כשגריר בקושטא מנובמבר

1916

ועד סוף . 1917

נתמנה לחכם  -באשי של תורכיה לאחר מהפכת התורכים הצעירים  .משנת

1925

ועד

בקאהיר .

תלע ' ת פחה  , ) 1921 - 1874ממנהיגי התורכים הצעירים  ,נמנה עם ' השלישיה ' שבראש המדינה ( יחד עם אנוור
וגימא

6

1915

ששימש קודם כסגנו של האדמירל

במבוא .
( , ) 1947 - 1867

מותו כיהן כרב ראשי
5

6

השגריר יכול להיות

משוכנע  ,שהוא

"

.

הוא שימש תחילה כשר הפנים ובשנים

1918 - 1917

כיהן גם כווזיר הגדול  .הוצא להורג ב . 1921 -

גם ליכטהיים פנה אל הרוזן יוזף היינרך פון ואלדבורג  ,ממלא -מקום השגריר הגרמני  ,וביקשו להשתדל למען מניעת
הגירוש  .אך ואלדבורג ' בפחדו מפני אחריות לא הסכים לאחוז בצעדים כלשהם נגד הגירוש '  ,בטענו שהוא ' הכרח -

צבאי ' וגילה עמדה נוקשה ( ליכטהיים  ,עמ '  . ) 432ליכטהיים הוסיף שלצערו אין בשגרירות אותה הבנה ונכונות
לעזרה כבימי ואנגנהיים ; ' קיהלמן אדיש לנעשה ואילו אצל ואלדבורג קיימת התעדות נסתרת  ( ' . . .שם  ,שם) .
ואלדבורג הוא  ,לדעתו  ,אדם מוגבל ועם  -הארץ  ,חשדן גדול וסובל מפחד של ריגול ( שם ,

עמ '

. )411

תעודה  :נציגי גרמניה ראוסטריה באירועי

.2

1917

פקודת הגירוש נובעת מטעמים פוליטיים

משרך  -החט  ,ברלין
יהודים

ירושלים ' 917י 5 4

. .

בתורכיה 195 /1) 178503 - 8 ,

מס ' 33

חסוי בהחלט

וכן  :ארכיון הקונסוליה הגרמנית  ,ירושלים ,
תיקים  , 908 ,ב485

אל :

מאת

...

ב 24 -

שגריר הקיסרות  ,ד " ר פון קיהלמן  ,קושטא
:

ד " ר ברודה  ,הקונסול הכללי של הקיסרות  ,ירושלים

במארס ניסו

האנגלים . . .

לפרצן את העמדות התורכיות ליד עזה  .נתפתחה מערכה עקובה

מדם בכהנך יומיים  ,והיא נסתיימה בניצחון מזהיר של

כלי  -הנשק התורכיים  . . .כיוון

שבעת ההתקפה

הבחינו במספר רב  .של אניות האויב לפני עזה  ,התחשבה הממשלה באפשרות של פלישה  ,והמפקד
הראשי של המחנה הרביעי  ,ג ' מאל פחה  ,ששהה אז בדמשק  ,הוציא צו לפינוי דחוף של כל שטחי

הנפות עזה ויפו . . .
על כל האוכלוסייה לעזוב מיד את שתי הנפות האלה  ,והיא רשאית לקבוע את מקום

.1

מושבה כרצונה  ,להוציא החוף הסורי והמוצטרפליק ירושלים .
.2

אנשים שאינם יכולים
על חשבון הממשלה .

.3

כל האנשים העובדים למען מפעלים צבאיים או פעילים בתחום החקלאי  ,רשאים

להתפרנס בכוחות עצמם  ,יש ליישבם במחוז חומס ושם לכלכלם

להישאר במקומותיהם עד הקציר .
נתיני מדינות בעלות  -הברית רשאים להישאר על אחריותם האישית  ,אף אם אינם

.4

כלולים בסוגים שנזכרו
ב 28 -

ג ' מאל פחה הגיע הנה

לעיל . . .

בחודש וכבר

ב 29 -

בחודש ביקרתי אצלו  .הוא חזר על הפקודות

המתוארות לעיל  ,והוסיף כחידוש  ,שהאפליה לטובה שאושרה לגבי האונלוסייה העירונית נתינת
בעלות  -הברית  ,לא תחול על

ראיתי סיבה להשגות .

יהודים  .כיות שביפו עצמה מצויים רק יהודים גרמנים

מעטים  ,לא

1

אך באופן מפתיע הרחיב המושל שנסע ליפו את הפקודה במידה ניכרת  .על כל פנים
התפשטה ביפו הדעה  ,שכל היהודים  ,לרבות אלה העוסקים בחקלאות  ,חייבים לעזוב את הנפה

בקרוב  2 .בשיחה שהיתה לי באחד בחודש עם ג ' מאל פחה  ,הסבתי את תשומת ליבו לסתירה .
בעקבות זאת נשלח מיד מברק הבהרה למושל  ,שלפיו היהודים העוסקים בחקלאות  ,ללא הבדל

נתינות  ,רשאים להישאר ככל החקלאים האחרים  .כמו  -כן החליט ג ' מאל פחה בינתיים על הקלה ,

שלפיה כל האנשים המתפנים  ,להוציא הנתינים העות ' מאנים  ,רשאים על  -פי רצונם להתיישב גם
1

מכאן מסתבר  ,שברורה ידע על גזירת הגירוש עוד כמה ימים לפני שמושל ירושלים הכריז עליה ביפו  .אך כיוון

שנתיני בעלות  -הברית הורשו להישאר  ,והגזירה היתה עלולה לחול רק על בני  -חסות יהודים מעטים  ,לא הגיב
בשלב זה  .אולם עד מהרה שינה את דעתו וראה צורך להתערב  ,כפי שמסתבר מהמשך המכתב .
2

מושל ירושלים הודיע

ב 31 -

במרץ

1917

לקונסוליה ביפו  ,שלפי שעה יכולים הקונסולים ופקידיהם

נתיני בעלות  -הברית  ,אך הנתינים היהודיים חייבים בכל מקרה לעזוב ( תיק הקונסוליה הגרמנית
מס '

. ) 74

להישאר  ,וכן

 , 4856ונספח לדוח

באותו יום פנה גם ד " ר משה אויערבך  ,מנהל רשת החינוך החרדית הגרמנית  ,בשם הנתינים הגרמנים

בתלונה חריפה לקונסול על אפליית היהודים  .הוא אמר שאינו יודע אם הוא נפגע יותר כגרמני או כיהודי  ,וביקש

לנקוט צעדים ( שם  ,נספח

2

לדוח

. ) 74

כנספח

פורסם ( ראה  :אליאב  ,אוסטריה  ,תעודה . ) 219

6

מופיע שם מכתבם של נציגי הקהילה האוסטרו  -הוערית  ,שכבר

עלק) 1

מרדכי אליאב
בירושלים  .התחשבות נוספת גילה בעת ביקורו ביפו למחרת  ,כאשר בהתחשב בחג הפסח היהודי
הקרב  ,האריך את מועד הפינוי

בשבוע . . .

לאחר הכל קרוב החשד  ,שג ' מאל פחה השתמש במצב הצבאי הנוכחי כאמתלה רצויה  ,כדי

לקדם את מטרותיו הפוליטיות באורן  -ישראל  .כפי שסיפר לי בחשאי הסרן האוסטרי
למפקדה הראשיתן הוא

מורו  ,הנספח

עוין שוב במידה ניכרת את הציונים זה כמחצית השנה  . . .מורו

שכנראה התכוון לא מזמן

התרשם ,

להנחית מהלומה על הפעילות היהודית בארן  -ישראל  .זה כבר גם

השתעשע ברעיון לפנות את ירושלים  ,כאשר כנימוק לכך ישמשו קשיי האספקה של המזון  .עתה
החל לפינוי ] באזורי החופים בהסתמך על המצב הצבאי  ,ואם הוא נוהג עתה במתינות ואיננו מפתע
לפי שעה למושבות החקלאיות  ,המהוות את החלק החשוב ביותר של התעמלה היהודית  ,ואפילו
מתיר לאוכלוסייה העירונית להתיישב בירושלים  ,הרי יש להניח שזהו תכסיס מוצלח במיוחד  . . .על
כל פנים יש לקחת בחשבנן את האפשרות  ,כי ביום מן הימים יצווה על פינוי ירושלים  .נבואות הן
עסק כפוי טובה  ,והמצב עודנו בלתי ברור גם באשר להתפתחות הצבאית האפשרית  ,מכדי שנוכל

לסמוך ידינו על נקיטת עמדה מסוימת  .לכן דעתי היא  ,שמוטב לנו להמתין למהלכים הבאים ,
שעליהם אדווח

הצבאי

עד

ברציפות  ,לעשות למען

ריכוך חומרות אפשריות ולפעול על  -ידי הדגשת הכורח

אי  -השקט  ,שאפשר שקיים בחוגים היהודים שלנו .

4

הסרן מורו שימש קצין קשר למפקדת ג ' מאל פחה ( פומיאנקובסקי  ,עמ '  . ) 311לדברי פרידמן  ,היה מורו הראשת

3

שעמד על כוונותיו האמיתיות של ג ' מאל ( פרידמן  ,ממשלת אוסטריה  -הונגריה והציונות

[ לעיל  ,מבוא  ,הערה  , ] 5עמ '

. ) 159 - 157
ברורה חזה מראש שתתעורר תסיסה בחוגים היהודיים והציע לקדם את גל המחאות בהדגשת הכורח הצבאי  ,כורח

4

שהוא עצמו לא האמין בו .
ב 13 -

באפריל

1917

שיגר הקונסול הגרמני

ביפו  ,שאבישר ,

מברק לליכטהיים באמצעות

השגרירות  ,שבו

הודיע כי

הפינוי כבר בוצע במילואו  ,וכי חלק גדול מהמפונים עבר לפתח  -תקווה  .שאבינגר תבע להעמיד לרשותו אמצעים
כספיים כדי לעזור למפונים  ,אך קיהלמן החליט לאחר שיחה עם מיופה  -הכוח הצבאי  ,לוסוב  ,שלא להעביר את

המברק לליכטהיים  ,וזאת ' מטעמים צבאיים ' (  178481 /472א )  .ליכטהיים היה חשוד בעיני הנציגים הצבאיים בשל
קשריו האמיצים עם השגרירות האמריקאית  -וזאת גם לאחר הכרזת המלחמה של אוזות הברית על גרמניה -

וקיהלמן אף המלצן לפי הצעת הנציגים הצבאיים על סילוקו מקושטא  .ראה

15

.

גם  :ליכטהיים  ,עמ '

. 433

גירוש יפו  -מזימת ג ' מאל פחה

פירהי

הארכיון הממלכתי וינה
הארכיון

הפוליטי PA 1 / 945 ,

9

באפריל

1917

מברק  ,מס ' 224

מיופה  -הכוח הרחן טראוטמנסדורף אל משרד החוץ  ,וינה
לשכת הקונסוליה טלגרפה

ב  6 -באפריל 1 :

מפקד המחנה הרביעי  ,ג ' מאל פחה  ,ציווה בימים אלה על פינוי האוכלוסיה האזרחית מן
העיר יפו והמחוז  .מפקודה זו הוצאו במקור נתיני מעצמות
[ הפקודה

1 )( 6

מ  .א.

]

בנות  -הברית  ,אך לאחר מכן הורחבה

על כלל האוכלוסייה היהודית ,ללא הבדל נתינות  .הוטל עליה לעזוב את סנגרן

ירושלים  ,וחופשית היא לבחור את מקום השהות  ,להוציא כל ערי  -החוף לרבות בירות  .לאחר
השתדלות הקונסולים המקומיים  -ובהם גם אני  -הסכים ג ' מאל פחה לוויתור  ,שכל תושבי מחוז
י

 - Peraפרוור בקושטא  ,מקום

1

מאת הקונסול האוסטרי קראוס

משכן הנציגויות הדיפלומטיות .
(ראה לעיל  ,מבוא) .

תעורה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

יפו העוסקים בחקלאות  ,יורשו להישאר עד הקציר  ,ואילו נתיני המדינות בנות  -הברית והנייטראליות

יורשו לבוא לירושלים  . . . 2 .הפינוי בעיצומו

וכנראה מתנהל באופן דומה לגירוש הארמנים

בשעתו .

לא שקטו כל צעדים מתאימים להובלת האנשים ומיטלטליהם ואף לא להגנת הרכוש שהשאירו

אחריהם .
אם המידע שבידי נכון  ,רוצה ג ' מאל פחה להנחית מהלומה על המגזר הערבי ועל כלל
המגזר היהודי  ,באמתלה של כורח צבאי  .באשר ליהודים מתחזקת השערה זו  ,משום שבאופן עקבי

הוא מתייחס בחשד עוין למפעל ההתיישבותי שלהם באשן  -ישראל  ,ובמיוחד הוא שונא את הציונות
המצויה מתחילת המלחמה תחת חסותה האיתנה של אמריקה .
אף מושבתנו 4שבמחוז יפו  ,המונה

כ 800 -

3

נפש  ,במעט כולם יהודים  ,נתונה כביכול במצוקה

רבה ביותר  .ידיעות מפורטות חסרות עדיין  . . .יש לי יסוד להניח  ,שג ' מאל פחה יצווה גם על פינוי

ירושלים  ,אולי בנימוק של קשיים באספקת מזון  .בהתחשב בגודל מושבתנו

( כ 6000 -

נפש ) ועוניה

המשווע  ,צופה אני לאפשרות זו בדאגה רבה ביותר .
2

ראה  :אליאב ,

3

במכתבו אל שר החהן צ ' רנין מה -

אוסטריה  ,תעודה

. 220
14

באפריל

1917

ציין טראוטמאנסדורף  ,כי מחמת שנאתו לכל מה שאינו

ציווה ג ' מאל פחה על פינויין של עזה ויפו  ' .אם כיום כל ערבי

ויהודי  ,ללא

התקדמות הצרפתים והבריטימ בארץ  -ישראל  ,הרי זו תוצאה של ממשל
' מושבה ' בתעודות

4

.4

יוצא מן הכלל  ,מקדמים בברכה את

ג ' מאל ' ( 30

אפשרות של ממש

פירה ,

הארכיון הממלכתי וינה
הפוליטי PA 1 / 945 ,

השגרורות

 .וא 11 /212 ,א . ( PA

אלה  ,משמעותה סך -כל הנתינים ובני  -החסות של הקונסוליה בעיר מסוימת .

פינוי ירושלים -

הארכיון

תורכי ,

24

באפריל

1917

מברק בצפון מס ' 275

אל משרד החוץ ( מברק של הקונסוליה

האפשרות לפינוי ירושלים  ,שעליה הודעתי במברק

1 , 33

בירושלים )

הפכה לעובדה  .אמנם הדבר עדיין לא

נצטווה במפורש  ,אולם מפקד הצבא  ,ג ' מאל פחה  ,המליץ אישית בדחיפות בפני הקונסולים של

המדינות בנות  -הברית והניטראליות  ,להניע את נתיניהן לנסוע מכאן מיד במועד מאוחר יותר  ,ייתכן
שייאלץ בשל ההגנה המתוכננת של ירושלים  ,לצוות על הפינוי תוך זמן קצר ביותר וללא התחשבות
כלשהיא  .גם כל הקונסוליות וחבר עובדיהן יצטרכו במקרה זה לעזוב את העיר  .עובדי המוסדות

הדתיים וההומאניטרייפן הנמצאים תחת חסותנו  ,וכן חברי המסדרים שלנו משני המינים  ,יוכלו
להישאר על אחריותם האישית בלבד  .מושבתנו 2מורכבת כעת בעיקר ממספר זעום של אנשי דת
קאתוליים

וכ 6000 -

יהודים  .הראשונים ודאי יורשו להישאר  ,אך האחרונים  -להוציא כמה יוצאים

מן הכלל  -עניים מרודים ונחותים מבחינה גופנית  .לגבי רבים מהם יהיו לפינוי תוצאות חמורות
ביותר מבחינת חיי

האדם  ,אם לא

נצליח להחזירם מהר ככל האפשר לארץ מולדתם ולציידם בדמי

הנסיעה הדרושים  .דרושה הלוואה של

20 , 000

לירות תורכיות כדי לאפשר למפונים את הנסיעה

לקושטא  .על ריכוז  ,ואפילו זמני  ,של המפונים במקומות שונים בתורכיה אין כלל לחשוב . . .
1

כנראה הכוונה לתעודה

.4

2

ראה תעודה

3

3

במברק נוסף

מה 26 -

הערה

3

3

לעיל .

באפריל

( 283

1 )37
בתיק הנ " ל ) הוסיף טראוטמאנסדורף  ,שלפי בירוריו לא נודע עדיין בקושטא על

תכניתו של ג ' מאל לפנות את האוכלסייה האזרחית של
בנימוקים צבאיים כביכול  ,כדי לפעול נגד

האוכלוסייה .

ירושלים  ,והוא מתרשם

יותר ויותר שג ' מאל משתמש

במברק תשובה
6000

מה 27 -

באפריל

1917

מציין שר החרן צ ' רנין  ,כי הוא מסכים לדעת השגרירות  ,שאי  -אפשר להעביר

איש מירושלים לקושטא  .אולם כדי להגן על בני  -החסות מפני אפשרות של פינוי בכוח  ,מוטב להודיעם על

הצפף להתרחש ולהמלחן על יציאתם לדמשק או למקום אחר בסוריה  .כמו  -כן יש להסמיך את הקונסוליה ללוות
ססם 6לירות תורכיות בזהב לכיסוי ההוצאות  ,בערבות משרד החאג ' ומכל מקום להשתדל עוד הפעם במשרד החהן

התורכי בקושטא כדי להעביר את רוע הגזירה ( שם  . ) 219 ,בסופו של דבר לא נטלה הקונסוליה הלוואה בשל תנאי
הריבית החמורים של הבנק הגרמני .

5

.

החששות לפינוי ירושלים

התאמתו

משרד  -החרן  ,ברלין

יהודים

קושטא ,

בתורכיה 195 /1) 178515 - 18 ,

אל :

25

באפריל

1917

מס ' 524

משרד  -החט

מאה  :השגריר קיהלתן  ,קושטא
בקשר לדוח

מס ' 1173

מה 18 -

באפריל :

הקונסוליה הכללית בירושלים מטלגרפת
חששותי שהבעתי בדיווח

 33מה 5 -

ב 23 -

בחודש

,

במהרה  ,מעבר לציפיות  .ביום השישי הזמין

בחודש

:

שג ' מאל פחה מתכנן את פינוי ירושלים  ,התאמתו
אותנו  ,הקונסולים המקצועיים  ,אליו והבהיר לנו ,

שלמרות ההצלחה הצבאית החדשה ליד עזה צריך להתחשב באפשרויות בלתי

הימים הוא ייאלץ לפנות מירושלים את האוכלוסייה האזרחית תוך
עד

הסוף  .לכן ביקשו

24

רצויות  .ביום

מן

שעות  ,כיוון שיגן על העיר

אותת לייעץ לנתינים שלנו  ,לנסוע ככל שיוכלו בלא קשיים  ,ולעשות זאת ללא

דיחוי  .הוא הבטיח לשם כך כל הקלה דרושה  .הוא הסיר מעליו האחריות לאי  -סדרים אפשריים ,

העלולים להתעורר יותר מאוחר בעת יציאה כפויה  .למוסדות הדת והחסד של מעצמות  -הברית

1 )( 8

והמדינות הידידותיות יתיר להישאר במקום גם במקרה של פינוי כללי . . .
ככל שאני יכול להיווכח  ,בדעתם של חברי המוסדות הגרמניים להשתמש ברשות להישאר

זה .

1

לא מצאתי דוח

2

ראה לעיל  ,תעודה . 2

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

במקום  ,ולדעתי זו גם הדרך הנכונה  .מלבד זאת האזרחים הגרמנים וכן גם הנתינים הזרים האחרים
מגלים עד עתה נטייה מעטה להישמע לעצה בדבר נסיעה מכאן  ,ולפי שעה אינני רואה עילה להארן

בהם  . . .לפינוי

יבואו בחשבון

החסד היהודיים .

כ 700 -

נפש  ,מהם

250

יהודים עניים  ,שלהם יצטרכו לדאוג מוסדות

3

מברק בתוכן דומה שיגר מיופה  -הכוח הצבאי האוסטרי  ,הגנרל פומיאנקובסקי  ,למפקדת הצבא האוסטרית

3

במאי

, 1917

בצטטו מברק הקונסוליה בירושלים

מה 22 -

ב 5-

באפריל  . 1917פומיאנקובסקי הדגיש  ,כי מלבד כמה ירואים

מן הכלל  6000 ,היהודים בני  -החסות האוסטרים  ,הם עניים מרודים ונחותים מבחינה גופנית  .לפינוי תהינה תוצאות

חמורות ביותר  ,ועל ריכוז זמני של המפונים במקומות שונים בתורכיה אין לחשוב  .לבסוף ציין  ,כי הסרן מורו ( ראה
לעיל  ,תעודה

2

הערה

)3

דיווח לו

ב 29 -

באפריל  , 1917שהצליח לשכנע את ג ' מאל פחה לדחות לפי שעה את פינוי

ירושלים ולהלוות לקונסול האוסטרי  -הותרי

6

.

פינוי ירושלים -

1000

לירות תורכיות בשביל מפוני יפו

( 19756

 .וא . ( PA 1 / 945 ,

מעשה חסר תבונה

תל  -שריעה 26 1 ,

קונסוליה גרמנית  ,ירושלים

תיק

4856

.1

חרף המצב המשביע רצון בחזית עוסק ג ' מאל פחה בהכנות לפינוי ירושלים  .כפי

באפריל

1917

מברק אל  :מיופה  -הכוח הצבאי הגרמני  ,פירה
מאת

:

פון קרסו

שכבר דווח ,

הגנת העיר עצמה היא חסרת ערך מבחינה צבאית ומשגה חמור מבחינה פוליטית  .אולם אם

אין מגינים על ירושלים  ,אין פינויה דרוש  .כיוון
להתבצע בגלל קשיים באספקת מזון  .יש לי

שהחל הקציר  ,בטל גם התירהן שהפינוי חייב

חשד כבד  ,שג ' מאל פחה הונע לפעולה בלתי מובנת

זו  ,לא מתוך שיקולים צבאיים  ,אלא פוליטיים  .כפי
של עיר בתורכיה שוות ערך לחורבנה הגמור  .אפילו

שמראה הדוגמה של עזה ויפו  ,הרי פינויה
אם ג ' מאל יתייחס ברצינות להבטחתו

להעניק חסות למוסדות חסד  ,הרי לא יוכל לקיימה  ,משום שהג ' נדרמיה והמשטרה המקומיות
מורכבות ללא יוצא מן הכלל מפושעים  ,והן בלתי ממושמעות

לחלוטין  .הנני

משוכנע ללא כל

פקפוק  ,שפינוי ירושלים  ,משמעותו ותכליתו חורבן גמור של פרנסות אין  -ספור ושל כל המוסדות

והמפעלים היהודיים והנוצריים  .האחריות ההיסטורית לכך תוטל על בעלות  -הברית הנוצריות
של תורכיה  .הגרמנים שהם תושבי ירושלים ביקשו את עצתי  .יעצתי להם להמתין לפי שעה .
לדעתי  ,זו חובתנו

הבלתי מעורערת להתנגד בכל המרן לחורבן ירושלים ולדחות כל הבטחותיו

של ג ' מאל בחסרות ערך וכבלתי ניתנות לביצוע  .בשעת הצורך יש  ,לדעתי  ,לאיים בהסגה מידית

של כל הקצינים והחיילים הנוצרים המצויים בארן  -ישראל  .אבקש להביא את השקפתי לידיעת
השגריר ולהודיעני בדבר העמדה ש. 0

.2

מתוך מברק משלים מאותו

..

3

יום :

 .אפשר לעצור לזמן רב את התקדמות האויב באזור ההררי  .על ירושלים עצמה אין כמעט

לעזה .

1

בצפון  -מערב הנגב על גדות נחל גרר  ,בין באר -שבע

2

ראה עליו לעיל  ,במבוא  ,ולתוכן התעודה השווה ספרו

3

כבר

ב 27 -

באפריל

1917

ק)( 3

( לעיל  ,שם  ,העורק  , ) 25עמ '

. 250- 249

כתב ליכטהיים לברלין  ,שניתנה פקודה לפנות את ירושלים והדבר יגרום לכך שאלפי

פליטים מחמת סיבות צבאיות  ,כביכול  ,יופקרו למצוקה קשה ולמוות מרעב  .ליכטהיים ציין שקרס מתנגד  ,כנראה ,
לפינם

( 178536

א)  .מעניין הדבר שליכטהיים ידע בקושטא על עמדתו של פון קרס  ,שמכתבו זה נשלח ב  26 -באפריל .

1

מרדכי אליאב

מנקודת מבט צבאית פינוי ירושלים אף מזיק  ,משום שבעטיו יסתתמו מקורות

אפשרות להגן . . .
עזרה רבים לצבא . . .

משוכנע אני שבדעת ג ' מאל פחה לנצל את ההזדמנות  ,כדי לגרש ערבים

וזרים מירושלים ולהפוך את העיר כולה לתורכית  .ג ' מאל הוא מוסלמי קנאי  ,אף שהוא מתגנדר

כלפי חט בחופש דעות .
מיופה  -הכוח הצבאי אל גנרל פון קרס  ,ללא תאריך  ,הגיע

.3

ב 30 -

באפריל

1917

מצטרפים להשקפתך  .גם השגריר 4אנוור 5טלגרף עוד הפעם אל ג ' מאל  ,שהגנה על ירושלים

חסרת תכלית  .השגריר גם פנה בעניין באמצעות משרד החרן אל תלע ' ת  .צעדים נוספים
נלקחים בחשבון .
נימן

6

מברק של פון קרס אל ברודה ,

.4

30

באפריל

1917

מן הראוי להמליץ  ,להודיע לגרמנים באורח בלתי רשמי  ,שלפי שעה ימתינו ולא ינקטו כל

צעדים  .אם לא יגנו על ירושלים במקרה של התקדמות נוספת של האנגלים  ,שגם עתה כמקודם

נראית כבלתי סבירה  ,בטלה כל סיבה לפינוי העיר  .האנגלים אינם

ברבארים ויתנהגו לבטח יפה

במיוחד בעיר הקורש  .בכל הזמנים  ,ואף במלחמה זו  ,נוכחים שוב בכל זירות

המלחמה  ,שרכושה

ונכסיה של האוכלוסייה הנותרת במקום  ,ניזוקים במידה פחותה בהרבה מאשר רכוזכם של

התושבים שבורחים .
מסתבר מכאן שבעניין פינוי ירושלים היו מיופה  -הכוח הצבאי והשגריר תמימי  -רעים ופעלו במשותף

4

אנוור פחה

5

( , ) 1922 - 1881

תעודה  1הערה

. )5

מראשי התורכים הצעירים וגיבור מלחמה  ,נמנה עם ' השלישיה

משנת

1913

עדו .

השלטת ' ( ראה לעיל ,

שימש כשר מלחמה והיה למעשה המפקד העליון של הצבא התורכי  .לאחר

התערבות נמרצת של והנרד  -החוץ הגרמני והנציגים הצבאיים  ,אכן הורה אנוור לג ' מאל לבטל את גזירת הפינוי .

הסרן נימן ( מם8מם ] א ) היה עוזרו של לוסוב  .לא מצאתי פרטים עליו .

6

.7

מחאתו הנמרצת של הקונסול הגרמני ביפו

משרד  -החרן  ,ברלין

יהודים בתורכיה ,

יפו ,

 179239 - 50ע195 /

. .

14 5 1917

העתק 1 24355 -
הקונסוליה הגרמנית הקיסרית

סודי

(6

נספחים

)

אל  :הוד מעלתו  ,קאנצלר הרייך

פון בתמאן  -הולווג

]

מאת  :שאבינגר  ,הקונסול ביפ21

.

 . . .לפיה יכולים הנמנים עם המדינות בעלות  -הברית והניטראליות להישאר על אחריותם  ,אולם בני -

.
1 10

כל ההדגשות בתעודה זו  ,ובתעודות הבאות  ,הן

במקור .

כיהן כראש ממשלת גרמניה ( ' קאנצלר

הרייך ' ) מ 9 -ס19

1

תיאובאלד פון בתמאן  -הולווג

2

באיחור  -מה מצא שאבינגר לנכון לדווח במישרין לקאנצלר הרייך על התקרית החריפה שבינו לבין מושל ירושלים ,

( ) 1921 - 1856

ועד יולי . 1917

כאשר הגן בתוקף על בני  -חסותו היהודים  .התקרית יושבה בהתערבותו של ברודה המנוסה ( ראה להלן )  .התקרית
גם תוארה על  -ידי מ ' בן הלל הכהן  ' :אולי יאבד הקונסול את משרתו  .זה יגרם לנו צער גדול  ,כי היה הקונסול הזה
טוב ומיטיב ליהודים  ,וכל אשר אך היה בידו לעשות לטובתם עשה בחפץ לב '

( [ לעיל ,

מבוא  ,הערה  , ] 3עמ ' . ) 547

יהודי יפו גם שיגרו משלחת אליו ב  8 -באפריל כדי להודות לו על עמדתו הנחרצת  ,משום ' שתמיד היה למחסה
 %מגן '  .לדברי המחבר אמר שאביתר  ,שאין ארץ  -ישראל בשביל הגרמנים  ,והיא תהיה לבני  -ישראל ( שם  ,עמ ' . ) 571

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי
האולן

והיהודים מכל האומה חייבים לצאת . . .

ברדיפה ! זו הדעה
השמועות

הכללית  .יהודים זרים

שהגיעו אליהן תואמות את

העניין  ,אפוא  ,בגירוש של ערבים ויהודים ולא בפינוי ,

וגרמנים הסתערו על הקונסוליה הגרמנית

האמת ?

1917

ושאלו  ,אם

השיבותי  ,שייתכן שחלה טעות ביחס ליהודים הזרים

של המדינות בעלות  -הברית והניטראליות ; אולם באשר לעות ' מאנים אין הפקודה ענייני  . . .כדי
לשמור על היוקרה שלנו  ,לא כל  -כך בתורכיה כי אם בקרב דעת הקהל הפומבית בגרמניה ובארצות -
החמן הניטראליות  ,וכדי למנוע חומר תעמולתי חדש מארצות תרן עוינות  ,וכן לבסוף  ,משום
שנסתמנה סכנה  ,כי אכן תבוצע אותה פקודה לפי הכרוז הפומבי תוך 48
הצהריים של ה  31 -במארס אל המוצתריף  . . .הרשיתי לעצמי להצביע בפניו

שעות  ,הלכתי בשעות אחר -

על המצב החמור שאליו

עלול אני להיקלע  ,אם עלי להודיע רשמית לבני ארצי היהודים פקודה כזאת של ממשלה בעלת -

ברית עמנו  ' .זה איננו נוגע לי '  ,היתה  .התשובה האירונית  ' . . .כיצד עלי לנמק את הטיפול השונה
בגרמנים לעומת היהודים

הגרמנים ?

הנימוק הצבאי איננו מספיק

לכך ! '

הרי דווקא בני ארצי היהודים מסורים בנאמנות לתורכיה .

' זה איננו נוגע לי '  .שיחה

זאת עם התשובה הסטיראוטיפית ' זה

איננו נוגע לי ' מלווה במשיכת כתפיים וחיוך אירוני  -אדיב  ,היתה פוגעת עמוק בכל אדם אחר ; אולם

אני נשארתי רגוע מבחינה חיצונית . . .
טוב  ,אמרתי  ,אם הנך רוצה להרחיק בכוח את היהודים הגרמנים רק משום שהם יהודים ,

הנך יכול להרחיק גם אותי בכוח  ,משום שאז אין צורך יותר בנציג קונסולארי גרמני ; יכול אני
להתיישב על הסוס ולצאת מכאן ברכיבה  .אנא  ,קח בחשבון שיפרשו מבצע זה כרדיפת יהודים והוא
יעורר מורת רוח

בגרמניה  ,ובארצות

הנייטראליות ישוו את תורכיה עם רוסיה .

( מסיף הדודי
 . . .אינני מפריז בטענתי אם אני מניח  ,שבעיקר כתוצאה מצעדי מומן ' לפחות באורח פורמאלי ,
המבצע שהזכיר ביותר רדיפת

יהודים  ,בתקנה חדשה של ג ' מאל פחה שהוצאה לאחר

מכן . . .

הוד

מעלתו יכיר גם באירוניה המרה הטמונה בכך  ,שפיתחתי כאן במשך שנה שלמה תעמולה נלהבת בין

היהודים שמוצאם לרוב מרוסיה  ,בעד תרבות גרמנית וצדק גרמני  ,בניגוד לרוסיה . . . 3

ולבסוף עלי

לגרזם אותם [ את היהודים מ " א] אם הם נתיני הרייך  ,בשמה של תורכיה  ,מבלי למשתדל אף במלה
אחת לטובתם רק משום שהם

3

4

יהודים ! . . .

4

שאבישר העניק תעודות חסות ליהודים נתיני רוסיה לשעבר  ,כדי להצילם מרדיפות וגירוש ( שם ,
בדיווח של ברודה אל קאנצלר הרייך

מה 30 -

ביוני

1917

נגד שאבישר ואף איים במשפט צבאי  ,אך ברויה שידלו ופייסו בהעירו  ,ש ' אפליה בין

אחרת היא בשבילנו דבר בלתי  -ידוע ' .

. (DW

תוארה כל הפרשה  .ג ' מאל פחה ושה לנקוט צעדים חריפים

נתיני  -רייך יהודים ובני דת

אמנם הוא אסיר תודה על הוצאת הנוצרים מן הגירוש  ,אך הבדל כזה לא יובן

נכון בגרמניה ואף יתפרש שלא כהלכה מצד היהודים  .ג ' מאל נרגע והסכים לחסל את התקרית  .ברודה הוסיף ,
ששאביער שגה במחאתו הנמרצת וצריך היה לדעת כי אין בסמכותו של המושל לשנות את הפקודה  .אין לראות
את התנהגות שאבינגר כמוצלחת  ,אף שהתערבותו מעוררת כבוד  .מוטב לראות את כל העניין כמחוסל ( א  137 /וא

 . ) 17923 ; 38על כך השיב מזניר המדינה צימרמן  ,שהוא מסכים לחוות דעתו  .אין מקום לנזוף
מתוך חוסר ניסיון  ,ואין להצדיק את התנהגותו של ג ' מאל פחה כלפיו ( מכתב אל ברודה
 . ) 11במכתבו

מה 23 -

ביוני

1917

ביקש שאביתר חופשה או

העברה  ,אך נענה

מה 1 -

בשאבינגר  ,שפעל

באוגוסט  , 1917מס '

בשלילה ( . ) 1 ~ 179251 / 2

מרדכי אליאב

.8

ביציע הגיריש ביפי

משרד  -החט  ,ברלין

יהודים

פירה ,

בתורכיה 178628 - 30 ,

. .

16 5 1917

מס ' 617

] 195 /

תשובה למברקים , 448

477 , 450

פענוח מברק השגריר אל טשרד  -החט
הקונסוליה הכללית בירושלים טלגרפה אתטול

:

לצרכי פעולת עזרה ציונית ציבורית יש להודיע  ,כי נפת יפו פונתה מטעמים צבאיים  ,ואילו
לאוכלוסייה העוסקת בחקלאות הותרה השהייה במקום  .ו מן העיר יפו נאלצו להגר
לפי שעה הם מצאו מפלט במושבה פתח  -תקוה  ,הנמצאת

כ 18 -

כ 7000 -

יהודים .

ק " מ צפונה  ,ומשם המשיכו בהדרגה

במסעם  .בהיעדר אמצעי תחבורה יכלו האנשים לקחת עמהם רק מעט מרכושם  ,ולכן שוררת ביניהם

מצוקה מובנת  ,המעמידה דרישות קשות בפני פעולת הצדקה של המתיישבים והמוסדות היהודיים .
ג ' מאל פחה הושיט עזרה מתוך התחשבות בהם באמצעות הלוואה של כמה אלפי לירות תורכיות .
לידיעת המשרד עלי להעיר כדלהלן  :המצב הצבאי שימש כנראה לפחה כאמתלה רצויה
להנחית מהלומה על ההתיישבות היהודית  .עם זאת השתדל בבירור להימנע ממעשים של קשיחות .
כך למשל דחה על  -פי בקשה את מועד הביצוע עד לחג הפסח  .ודאי לא היה זה הוא שאמר שיחיל

על היהורים את המדיניות הארמנית ; אינני מוציא מכלל אפשרות  ,שפקידים הכפופים לו התבטאו
בצורה דומה  ,אך הדבר לא הוכח  .בעת הגירוש ודאי לא ניתן למנוע מעשי אלימות מסוימים  .ביפו

המפונה אירעו מספר מעשי גניבה  ,אך לא בבתים יהודיים  . . .כיוץ

שהאנשים נאלצו בחלקם ללכת

רגלי וללון בחצן  ,אירעו כמה מקרי מוות כתוצאה מאפיסת כוחות  ,מגיפות ותאונות  ,ולי דווח בסך -

הכל על

4

מקרים  .בהכנפך הנסיעה ברכבת ביצעו פקידים את הסחיטות המקובלות  .גם הוועדות

הממשלתיות  ,שביקרו במושבה לעתים תכופות  ,כדי לפקח על ביצוע צו הפינוי  -המושג

' אוכלוסייה חקלאית ' הוא גמיש מאוד  -מקבלות תשלום בעד חוות דעתן בדרך המקובלת .

2

כל יתר הידיעות על בזיזת תל  -אביב  ,רצח של יהודים ומעצרם של שומרים  -בשקר יסודן .
כנרת ו לא פונתה  ,ולא ציוו גם על פינוי

ירושלים .
קיהלמן

1

בהיעדר הודעות רשמיות מוסמכות ובגלל עיכוב הדיווחים בקושטא  ,פשטו ידיעות מבהילות בעולם על מעשי זוועה

בעת הגירוש מיפו  ,כאשר בהשראת אנשי ניל " י

והמוסדות הציוניים עוד ניפחו במתכות את התיאורים  ,כדי להזעיק

את דעת הקהל  .מ ' בן הלל הכהן רשם ביומנו  ' :ובכן  ,יש אזניים לכותל  ,אימת דעת הקהל באירופה ובאמריקה
עודנה חזקה על החוגימ השליטים בתורכיה  .גם זו

בקופנהגן  ,הרוזן קארל וודל

) ( Wedel

דיווח ב  5 -במאי

לטובה ' .
1917

עלעיל  ,מבוא  ,הערה

, ]2

עמ '  . ) 621הציר הגרמני

לקאנצלר הרייך  ,כי הלשכה הציונית בקופנהגן קיבלה

ההרעה מלונדת  ,שלפיה בזזו את יפו וצפוי חורבן לכל המפעל ההתיישבותי  .כעשרת אלפים נפש הפכו למחוסרי
בית  ,וג ' מאל מאיים לפעול כלפי היהודים לפי ' המדיניות הארמנית '  .מעצמות  -ההסכמה מנצלות את הידיעות
לטובת תעמולתן ומאקלמות את גרמניה ( 178547

ום .

על פרטים אלה חזר מזכיר  -המדינה צימרמן במכתבו

מה 8 -

במאי  1917אל השגריר בקושטא  ,בהוסיפו שלפי הידיעות נשדד כל הרובע היהודי תחת עיני השלטונות התורכיים ,
מהודים אמידים רבים נהרגו  .הידיעות הובאו כבר לדית ברייכסטאג  ,בעקבות שאילתה של הציר היהודי
הסוציאליסטי אוסקר כהן  ,ולכן נדרש קיהלמן לדווח על העובדות הנכונות .

1 12

בתחבה באה התשובה שלהלן  ,שממנה מסתבר כי קיהלמן הציע להיתלות רשמית בנימוקים הצבאיים ולהכחיש

מעשי אלימות אכזריים  ,בתארו גם את פעולת ג ' מאל באורח חיובי  ,אך באורח בלתי רשמי סיפר מקצת מן האמת .
ארתור צימרמן

( , ) 1940 - 1859

שימש מאז

1911

תת  -מזכיר המדינה במשון החט הגרמני ובנובמבר

1916

נתמנה

למזכיר המדינה  .הוא היה המגן העיקרי על יהודי ארץ  -ישראל והנחה את השגרירות בקושטא להתערב ולהגן
עליהם  .באוגוסט

1917

התפטר מתפקידו  ,והשגריר קיהלמן נתמנה

במקומו .

2

קיהלמן רומז  ,שבדמי לא יחרץ אפשר לעקוף גזירות שונות .

3

הכוונה כנראה לחוות  -הלימוד כנרת  ,שלפי השמועות פונתה בפקודת

התורכים .

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

.9

1917

נמנע הפינוי של ירושלים

משרר  -החהן  ,ברלין

יהודים בתורכיה ,

קחטטא ,

22

במאי

1917

השגרירות הגרמנית הקיסרית  :מיופה  -הכוח

1 178934 / 36

הצבאי
העתק

אל  :מיניסטריון המלחמה הפרוסי המלכותי  ,מחלקת המלחמה הכללית  ,ברלין

הפינוי החלקי של יפו לפי פקודה היה מעשה צבאי בסמכותו של המפקד הראשי  1 .כפי שנודע כאן ,
היה הפינוי לדעתו של קולונל פון

קרס  ,המפקד

הגרמני של האוגדה ה -

21

,

חסר תכלית מבחינה

פוליטית וצבאית  .המפקד הראשי של המחנה הרביעי  3 ,שהשקפתו בלבד היא הקובעת  ,חשב זאת

להכרחי  .לבטח פעלו בעניין גם נימוקים פוליטיים  .נימוקיו הצבאיים נחשבו על  -ידי אנוור פחה
לממשיים  .פקודת הפינוי הקיפה רק אותם חלקי האוכלוסייה  ,שלא

היו תושבים קבועים  ,לרוב

יהודים העוסקים במסחר  .לאוכלוסייה העוסקת בחקלאות הותר להשאר  . . .פינוי

ירושלים ,

שנשקל

לפני זמן מה על  -ידי ג ' מאל פחה  ,ניתן היה למונעו  ,משום שאנוור פחה מטעמים צבאיים ותלע ' ת
פחה מטעמים

פוליטיים  ,נטו

לקבל את השגותיהם של מיופה  -הכוח הצבאי ושל השגריר .

4

לבסוף אורשה להעיר  ,שמעמדו של קולונל פון  -קרס הפך לקשה ביותר  ,וכי יש לעשות הכל ,

כדי למנוע עימות בינו לבין המפקד הראשי של המחנה הרביעי  .סגן  -אלוף פון קרס איננו  -כפי
שכנראה מניחים שם בטעות  -ראש המטה הכללי הגרמני של ג ' מאל פחה

5

( במטה של ג ' מאל אין

כלל קצין  -מטה גרמנה  ,אלא בידיו הפיקח -העליון על כל חילות תורכיה בקו עזה  -באר  -שבע  ,והוא

פועל שם למופת  .אם יתערב בפעולותיו הפוליטיות של ג ' מאל  ,תעמוד יעילות פעולתו בספק .
נימן

1

משרד מיופה  -הכוח הצבאי הגרמני נותן כאן גיבוי מלא לפעולותיו של ג ' מאל .

2

בין מיופה  -הכוח הצבאי לבין קרס שררו יחסים מתוחים  .ראה לעיל במבוא .

3
4

ג ' מאל פחה .
לפי הדיווחים של טראוטמאנסדורף היה גם לאוסטרים חלק במניעת הפינוי של ירושלים .
מס '
6

) 290

במאי

ב 50 -

באפריל

1917

( מברק

דיווח  ,ששר החט התורכי הבטיח להורות לג ' מאל  ,כי ינהג במתינות האפשרית בעת פינוי ירושלים  .אך ב -

1917

( מברק מס '

כבר הודיע שג ' מאל החל להסס וכנראה קיבל הוראה מקושטא לצוות על פינם

) 305

ירושלים רק במקוחי של שעת חרום  ' .בכל מקרה  ,הסכנה של פינוי אלים של היהודים שלנו איננה מיידית לפי
שעה '  ,הוא כוהב  .במברק
( 1 / 945

. ( PA

ב 24 -

במאי

מה 8 -

1917

במאי

1917

בוטלה ההחלטה על פינוי ירושלים ( שם ,
5

הודיע שהגזירה על פינוי ירושלים בוטלה לאחר לחץ אוסטרי  -גרמני

הודיע שר החוץ האוסטרי  ,צ ' רנין  ,לשגריר בשווייץ  ,בארת מוסולין  ,כי בהתערבותו

קרס שימש ראש  -מטה רק בשנים

מס '

. )362

. 1916 - 1915

1 13

מודכי אליאב

משמאל  :רחוב בוסטרוס  ,מרכז
היישוב היהודי ביפו  ,סמוך למלחמה
למטה  :רחוב נחלת  -בנימין  ,ערב המלחמה 1914 ,

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

.10

דרכם של פליטי  -יפו

משרד  -החוץ  ,ברלין

יהודים

1917

קושטא ' 23

בתורכיה 178688 / 9 ,

מברק

א

במאי

1917

מס ' 642

השגריר אל משרד  -החהן

. .

 500מ 19 5 17 -

תשובה למברק מס '

הגדול  ,השר

שוחחתי עם הווזיר

לענייני חטן ואנוור

פחה  ,על תוכן המברק לרבות

ומצאתי הבנה מלאה אצל כולם לצורכי המצב .
ל  -א ' ) כל היהודים ) 10000 -~ eoooנפש ) עזבו את העיר

יפו ועברו למושבות מבודדות  .לאחרונה הותרה

השיבה לעיר לכל היהודים העובדים למען הטחנות וצורכי הצבא .
ל  -ב ')

הצעותינו

1

2

תחילה צריך היה לפנות את כל המושבות  .אולם לפי ההוראות האחרונות הורשו להישאר כל
היהודים ( עם

העוסקים בגידול תבואה  ,וכן מגדלי הפירות והכורמים ( המכונים

משפחותיהם ) ,

' נוטעים ' ) עם ו  3 -פועלים  ,אך ללא

משפחה .

ל-

ג ')

יתר המושבות בארן  -ישראל  ,להוציא

ל-

ד ')

מאלה המכונים ' פליטי יפו ' רשאים יהודים בעלי נתינות גרמנית או אוסטרית  -הוערית לשהות

בכל מקום בארן  -ישראל

;

יפו  ,לא נכללו בפקודת

הפינוי .

לעומת זאת נאסר על נתינים נייטראלים ועות ' מאנים לשהות

בירושלים ובכל הנמלים  .מרבית הפליטים עברו למושבות שליד טבריה  ( 3 .למעשה הותר

למספר מסוים של יהודים נכבדים לשהות בירושלים) .
ל  -ה ')

יהודים לא עזבו את ארן  -ישראל

;

רק כמה חייבי

גיוס  ,שהותרה להם

נסיעה חופשית . . .

גנראל פון לוסוב  ,שבימים אלה יהיה בירושלים יחד עם ג ' מאל  ,נתבקש על  -ידי לפעול אף הוא
למען היהודים ולהשפיע בהתאם לכך על

1

ג ' מאל

פחה 4 .

במברק זה (  178640 / 1ש ) הדגיש צימרמן  ,שמכל חלקי תבל מגיעות ידיעות המוכיחות  ,שמנצלים את פעולות
ג ' מאל עד היהודים במידה גוברת והולכת עד גרמניה  .לכן יש עניין דחוף בכך  ,שממשלת תורכיה תוניח בבירור
במעשים

חד  -משמעיים  ,שרק בשל כורח

הפינוי  ,תוך התחשבות מרבית וללא

צבאי בוצע

אפליה בין בני הדתות

השונות  ,וכי לא היתה כוונה לחזור על השיטות שננקטו עד הארמנים  .בין היתר מוצעים כאמצעים מתאימים

:

להתיר ליהודים לשהות ביפו באותו היקף שהותר לאוכלוסייה הנוצרית ; לא לפנות מושבות  ,ולהתיר לאלה שפונו

לשוב לכפריהם ; לתת רשות לפליטים לבחור באורח חופשי את המקום שיעברו אליו  .בסוף המברק נדרש השגריר
לשוחח בתקיפות עם
להתחשב
2

תלע ' ת פחה

ו ' לייעץ לו תוך הדגשת האינטרסים החשובים המשותפים העומדים

בסכנה ,

בהצעותינו ' .

לפי מברק ברודה

מה 20 -

ביוני

1917

( 179039 / 40

א

)

שוהים ביפו כחמישים יהודים  .הגרמנים עזבו את יפו לפי

החלטתם האישית נוכח שמועות על פלישה אפשרית של האויב מן הים  .כעת שבו רוב הגרמנים ליפו  .חלק ניכר
מהערבים לא עזב כלל את העיר ; רבים מהם פנו למקומות סמוכים ומשם שבו ליפו  .כעת נמצאים

ביפו  .פינויים נוספים אינם מתוכננים כרגע  .בשל המצוקה הכללית נוטשות מדי שבוע

כ 3000 -

מוסלמים

כ  - 20 -ס 3משפחות

יהודיות

את ירושלים  ,ביניהן נתיני ארצות  -הברית  ,אוסטריה  -הונגריה וגרמניה .
3

במברק מקופנהגן למשרד החצן הגרמני

.

ועורך העיתון ' , 051 und West

מה 22 -

במאי

1917

(  ) 1 178675 / 6טען ליאו וינץ  ,מאנשי הלשכה הציונית

שקיימת סכנה רבה לחייהם של המגורשים שלא הורשו להישאר בפתח  -תקווה ,

משום ' שאין אפילו מושבה אחת ' בין פתח  -תקווה לדמשק
4

ב 23 -

במאי

 917ן

דימוקראטית

וחלב ( ן ) ,

שאפשר להשיג בה מים ומצרכי מזון .

( תאריך מכתב זה ) פנה גם פרידריך אפרט  ,לימים נשיא גרמניה  ,בשם הנהגת המפלגה הסוציאל -

אל משרד החצן בדרישה לבדוק את מהימנות הידיעות על מעשי אלימות אכזריים של התורכים

בשעת ' הפינוי של

ארץ  -ישראל ' ( 178687

. )1 :

1 5ך ןך
5

מרדכי אליאב

.11

יש לגייס

את ד " ר רופין לצבא

פירה ,

משרד  -החרן  ,ברלין

יהודים בתורכיה 178763 ,

. .

25 5 1917

1

השגריר אל קנצלר  -הרייך

בטמן  -הולווג

מתכבד אני להגיש מצ " ב דיווח של הקונסוליה הקיסרית ביפו בצירוף נספחים בדבר בקשה לדחיית

השירות הצבאי של ד" ר שמעון רופין .

!

בשעתו גורש ד " ר רופין מאופן  -ישראל בשל תעמולה ציונית והוא נמצא כעת כאן  .ממלא
מקום מיופה  -הכוח הצבאי חיווה דעתו על בקשה זו כדלהלן

:

' המפעל ההתיישבותי משותק כרגע  .באמצעות הרחקתו של ד " ר רופין מארץ  -ישראל הבהירו
שלטונות הצבא התורכיים במפורש  ,שאין דעתם נוחה מן השאיפות הציוניות בזירת המלחמה במשך
המלחמה  .זו זכותם הטובה

ן

לכן נראה לי שבזמן

הלחימה של גרמניה מתוח עד הקצה  ,חשוב יותר

הזה  ,כאשר כוח

שד " ר רופין ימלא את חובת שירותו  ,מאשר יחלק כספי עזרה מקושטא  .מוטב שהציונים יבחרו
לתפקיד זה כנאמן אחד מבני שבטם שאיננו חייב גיוס  ,והרי יש כאלה די

לכן אינני יכול להמליץ על בקשה זו .

והותר ! ' 2

3

קיהלמן

1

הנציגים הצבאיים והדיפלומאטיים בקושטא ותו להיפטר מליכטהיים

ומרופין  ,שעמדו

בקשרים הדוקים עם ראשי

היישוב מצד אחד ועם השגרירות האמריקאית מצד שני  ,והיו חשודים בעיניהם בהעברת ידיעות ובמאמצים לעורר
את דעת הקהל  .הדרך הפשוטה היתה לגייס את שניהם לצבא  ,אף כי ההסתדרות הציונית פעלה בהתמדה למען

דחיית גיוסם והצביעה על פעילותם החיונית בקושטא  .ליכטהיים נאלץ לעזוב את קושטא
לצבא  ,ורופין קיבל על עצמו את הנהלת העניינים ( ראה

ליכטהיים  ,עמ ' . )434

ב 18 -

במאי עקב גיוסו

גם כאשר שוחרר ליכטהיים סופית

מחובת שירות בצבא  ,סירבו לאפשר לו לחזור לקושטא  .ממכתב זה מסתבר  ,שכשבוע לאחר שעזב ליכטהיים ,
התנכלו גם

2
3

לרופין .

' שמעון ' הוא שמו העברי של ארתור רופין .
זוהי כנראה ' לשונו הנקייה ' של הסרן נימן העוין ,
קיהלמן

מצטרף  ,אפוא ,

דחיית הגיוס

רופין  ,שכן

( 178784

' גיוסו

מחבר

חוות  -הדעת .

לניסיון להיפטר מרופין בקושטא  ,אף כי שאבישר המליץ במכתבו

מה 16 -

באפריל

, 1917

על

)  . ) 1אולם משרר החט לא קיבל דעת הנציגים בקושטא ונעתר לבקשה לדחיית גיוסו של

ייחשב להוכחה לעוינות

הגרמנים ' ( 16

ביוני

178971 / 2 , 1917

) . )1

למחרת ,

ב 26 -

במאי  , 1917הזמין

השגריר את רופין וביקש שיכחיש את הידיעות על הזוועות בקשר לגירוש יפו  ,שנתפרסמו בעיתונות העולם  .רופין
סירב  ,בטענה שאינו יכול לקבל עחר ידיעות מהימנות מן הארץ  ,משום שמנעו ממנו זה מקרוב מלהשתמש בצופן
ובשגרירות  .כתגובה לכך בוטל העיכוב  .רופין אמנם מסר הכחשה  ,אך לדבריו  ' ,לא היה בה משום חיפוי

( רופין [ לעיל  ,מבוא  ,הערה

1 16

 , ] 6עמ ' . ) 289 , 272

לעובדות '

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

2ד .

השלכות פרשת

ניל " י
13

משרד  -החהן  ,בדלין

יהודים בתורכיה

/

אל

באוקטיבי

1917

תיספת לדית על
עוכב

1 179674 / 6

משרד  -החהן ברלין נללא חתימה

:

1917

!]

ה " תיחשייית

על  -ידי הצנזורה ולא הועבר

!

לפי ידיעות נוספות נוקטים אמצעים איומים כדי להכריח [ את האנשים ] להתוודות  .גב ' שרה

אהרנסון  ,שעליה כבר דווח  ,עונתה בצורה הנוראה ביותר ; תלשו ממנה בצבתות את הציפורניים
מאצבעותיה  ,חיילים סחבוה בשערותיה דרך המושבה ואחר  -כך מרטו שערותיה  ,הפשיטו את גופה ,
היכו מכות אין  -ספור על כפות רגליה והעמידוה יחפה על גחלים לוהטות  .אך אי  -אפשר היה

להכריחה לשום הודאה  ,עד שלפני שנשלחה לנצרת  ,איבדה עצמה לדעת בחדר אחר  .היא נותרה

,

בחיים במשך יומיים כשבהם גינתה בחריפות את הקיימאקאם והמפקד של נצרת  .אביה
הוכו כך  ,שצריך היה לקרוא לד " ר יפה  ,רופא המחסבה  3 .אך היה זה מאוחר מדי :
נפטר  ,והבן  ,הירש  ,אחיה של שרה  ,נטרפה דעתו עליו 4 .

ואחיה

אהרנסון הזקן

הקיימאקאם מחיפה והמפקד מנצרת הכריזו שניהם
בארמנים ויעשו כזאת גם ליהודים .

בפומבי  ,שהם

ניהלו את מעשי הטבח

5

ההתנפלות על המושבות עתלית  ,חדרה וזכרון  -יעקב היתה בלילה  ,ולערבים השכנים קראו
למען יראו מה עושים ליהודים  .מעצרים המוניים ומכות  -פלאקה [ מכות על כף הרגל החשופה] ניתנו

לכל הגברים והנשים  ,הזקנים והצעירים ללא הבדל  . . .כל המתיישבים שלא נאסרו  ,חייבים לחפש

ולמצוא את יוסף לישנסקי ; מתיישבי חדרה צריכים להסגיר את אבשלום פיינברג
עוד

בתורכיה  ,אחרת

מאיימים בפוגרומים  .הקיימאקאם והמפקד

הנ " ל נסעו

ב9 -

6,

אף כי איננו נמצא

בחודש לראשון  -לציון

ואסרו את כל משפחות בלקינד וכל חברי הוועד  ,הביאו את כולם למעצר חמור לירושלים  .למחרת
נסעו לפתח  -תקווה וכנראה ביצעו שם אותם

מעשים .

ב 10 -

באוקטובר נאסרו עשרה יהודים

בחיפה . . . 7בייחוד מצטיין במעשי זוועה המפקד מנצרת  .בכל יום נערכים מאסרים חדשים

והאחד

משתדל לעלות על השני בעינויים נוראים .
כל

זה משפיע כמובן על הערבים ; על יסוד זה הם מספרים שקרים שונים  ,כגון שגילו אצל

דיווח מקיף על ההתרחשויות בעקבות חשיפת הפרשה כבר נשלח ב -
 . )1 :כאן לפנינו מעין תוספת לדוח  ,שלבסוף לא נשלחה .

( 179671 /4

זוהי טעות

10

באוקטובר

1917

על  -ידי השגרירות

:

שרה ירתה בעצמה

ד " ר הלל יפה

, ) 1936 - 1864

באוקטובר ונפטרה כעבור ארבעה

ב5 -

ימים .

מחלוצי הרופאים בארץ  ,נשיא ההסתדרות הארצישראלית הראשונה  ,שימש אז רופא

בזכרון  -יעקב והמושבות הסמוכות  .יפה הסתייג בחריפות מפעילות ניל " י ובספר זכרונותיו ( דור מעפילים  ,ירושלים

תשל " א) כינה את בני משפחת אהרנסון ' רוצחים
( עמ '

קרי  -דם  ,שהעמידו את מושבתם ואת

הישוב כולו בסכנה

איומה '

388

ואילה .

 . ) 387אף על פי כן טיפל במסירות בקרבנות העינויים וניסה להציל את חייהם ( ראה שם  ,עמ '

המידע אינו נכת  .אפרים פישל אהרנסון  ,ראש המשפחה

( , ) 1939 - 1849

מראשוני המתיישבים בזכרון  -יעקב  ,הוכה

ועונה קשות  ,ואכן סברו שהוא בסכנת מוות  .אולם הוא החלים ואף זכה לשיבה טובה  .גם הבן צבי

באכזריות וכן לקה במחלה קשה  ,אך דעתו לא נטרפה

עליו .

מושל נפת חיפה והמפקד הצבאי מנצרת היו אחראים לעינויים האכזריים ולא הסתירו את

התורכים לא ידעו כי פיינברג מ-צח בפברואר

ב-

9

באוקטובר

1917

כ17956

:

1 1 7

איבתם .

ליד רפיח  ,וסברו שעודנו בחיים .

הועבר באמצעות הקונסוליה הגרמנית בחיפה מברק למשרד

הראשונה בדבר גלוי רשת הריגול

:ם .

1917

( ) 1929 - 1878

עונה

החאג ' שמסר את

הידיעה

' אם חשר הריגול יוכח  ,יש לחשוש לתוצאות חמורות עבור היהודים '

מרדכי אליאב

משפחת אהרנסון ( מימין
לשמאל )  :אפרים פישל  ,חיים
אברהם  ,אהרן  ,שמואל  ,שרה ,
אלכסנדר ורבקה

היהודים מטוסים  ,תותחים ,

נ) ,

יגי

מפס

אבק  -שריפה  ,י , 17956סוכר וכד ' ,

והמתיישבים שעודם בבתיהם  ,מפחדים

פ  * ,י  ,נ  1YDט .

משמדע ' טלישנסקי עבר את המושבה כרכר  ,נאסרו ראעף המו כבה כרכור תעמת בפלאקה .
בכלל  ,מחפשים עתה את לישנסקי  ,ועל ראשו החי נקבע פרס של

50

לירות תורכיות  . . .היהודים

המחפשים אותו קבעו שאם מישהו יראה אותו  ,יפורגנו ביריה ויביאו לממשלה  ,משום שהוא

מזוין ,

ואחרת קשה יהיה להתגבר עליו  .כל המתיישבים בעלי דרכון אמריקאי נעצרו והוכו קשות  ,משום
שאהרנסון  ,פיינברג ולישנסקי היו נתינים אמריקאים והמושבה עתלית היא מושבה אמריקאית -

יהודית .

3ך

*

לישנסקי נתפס והרדיפות גוברות

משרר  -החטן  ,ברלין

יהודים

בתורכיה 179640 / 1 ,

קושטא ,

מברק

א

25

באוקטובר

1917

מס ' 1326

ברנסטורף אל משרד  -החוץ
עבור :

טהון הבריק

וארבורג :

ב  23 -בחודש :

'החשוד העיקרי בפרטת הריגול של אהרנסון  ,לישנסקי  ,נעצר על  -ידי בדואים ליד נהר רובין .
118
1

ברנסטורף מעביר כאן מברק של טהון ורופין דרך משוד החצן  .כיוץ שמדובר כאן בהפעלת משון החצן למען
היישוב  ,ברור שהשגריר סמך ידיו על צעד זה  ,כפי שגם בעצמו השתדל למען היישוב אצל ממשלת תורכיה .

ב 14 -

באוקטובר העבירה השגרירות מברק של טהון  ,שהודיע על המעצרים בזכרון יעקב ובעתלית ועל החיפושים ברחבי
האשן אחרי חברי רשת הריגול

( 179577

) . )1

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

השלטונות משתדלים לערב בפרשה חוגים רחבים ככל האפשר  ,אף כי נציגים רשמיים של ם

גינו בפומבי את הפושעים פעמים חוזרות .

2

במחטבות מחפשים בקשר לכך חייבי גיוס בקפידה שאינה מקובלת  .עד עתה הועברו
לירושלים

כ 100 -

אנשים  .ג ' מאל פחה הוציא הוראה שטרם פורסמה  ,אשר דנה כל עשירי מבין

הנעצרים לתלייה ומעמידה את בעלי הדרכונים הזרים בפני בית  -דין צבאי  .מרבית הנעצרים אינם
בשום פנים עריקים  ,אלא אנשים שהתרשלו

מוות  .עריקים

בהתייצבותם  ,ועל כאלה לא הוטל עונש

נידונים כאן בדרך כלל למוות רק בגלל פשעים אחרים ; במקרים אחרים  ,אפילו בריחה
מועברים שוב

חוזרת  ,הם

ליחידתם לאחר עונש מלקות קל  .בקרב העריקים שהארון מלאה בהם  ,מהווים

היהודים רק אחוז מזערי  . . .רצויה בדחיפות פעולת השפעה נמרצת וידידותית על הממשלה  ,כדי
להניעה לשינוי הקו הכללי לטובת

ייפסקו מעשי רדיפה ישירים ועקיפים של חפים

היהודים  ,למען

מפצוע  ,ולבל יוטל עונש חסר מידה על האשמים . . .

רופין '

ברנסטורף
2

ב 15 -

באוקטובר

1917

פנה וארבורג  ,נשיא ההסתדרות הציונית  ,למשוש החט ותבע לנקוט צעדים נמרצים לעצירת

מעשי ההרס באורן  -ישראל ולהגן על היישוב מפני הרדיפות  ' :זה זמן רב חזרנו והצבענו על כך  ,שרדיפת
האוכלוסייה היהודית על  -ידי ג ' מאל פחה תימשך גם להבא  ,אם לא יינקטו צעדים עדיים מכריעים ' ( . ) 1 : 179596 / 8
תורכיה  ,גם

כעבור יומיים נדרש השגריר ברנסטורף על  -ידי משוד החהן להתערב אצל ממשלת
להשפעה קשה על דעת הקהל העולמית (. )1: 179607
ב  25 -באוקטובר  1917דיווח השגריר  ,כי אכן דרש מתלע ' ת פחה שלא להפוך מקרה בודד של ריגול לעילה לרדיפת
היהודים  ,והווזיר הגדול הבטיח לטפל בעניין בדחיפות

המרכזית

4ך

.

מה 2 -

בנובמבר

3 / 84 ( 1917

( 179639

מפני חשש

א )  .ראה גם מכתבו של רופין אל הלשכה הציונית

. )2

מזימת הפינוי של ירושלים מתחדשת

משרד  -החרן  ,ברלין

יהודים בתורכיה ,

פירה ,

.

.

29 10 1917

פענוח מברק מס ' 1342

1 179763 / 5

שגריר הקיסרות אל משרד  -החוץ
הקונסול הכללי בירושלים טלגרף

ב  27 -בחודש :

בשאלת היהודים היתה לי היום שיחה ממושכת עם המושל .

1

על יסוד הודאתו של המרגל

השבוי לישנסקי  ,הוא מאמין שהתחקה אחר עקבות רשת ריגול נרחבת  ,שבה לדעתו מילאו תפקיד
בייחוד שומרי המושבה היהודית  .ברצונו להמליץ בפני המצביא הכללי פון פאלקנהיין  ,שממתינים

לבואו בזמן הקרוב  ,על פינוי בקנה מידה רחב .
לפי השקפתי  ,צודקים השלטונות

2

התורכיים  ,אם הם

פועלים ברצינות בפרשת

ציונים אחדים ( בלקינד  ,שנעצר בשעת ניסיון להבריח את הגבול האנגלי ,
בצורה החמורה

הריגול  ,שבה

ואהרנסון  ,שנמלט) הסתבכו

ביותר  .מן הראוי כי נשתדל למתן את קולות העיתונות שלנו ושל הניטראלים

בהדגשה  ,שאם הממשלה התורכית נוקטת עתה
1

עיזת פחה החליף את המושל הקודם במאי

2

על פאלקנהיין ראה לעיל במבוא .

צעדים נמרצים אחדים בזירת המלחמה

. 1917
קלן 1

על תכנית הפינוי של ירושלים נודע בקושטא עוד קודם לכן  .לפי דיווחו של רופין אל הלשכה המרכזית
באוקטובר

1917

מה 23 -

הודיע לו השגריר הגרמני כי כבר ננקטו צעדים רציניים ותקיפים ביותר למניעת פעולות הפינוי .

מזכיר  -המדינה קיהלמן  ,ששהה אז בקושטא  ,פנה בעניין זה לווזיר הגדול ולאנוור פחה ו ' יעץ להם באורח נמו -ן שלא
לבצע את הפינך .

תלע ' ת פחה

הכחיש שמתוכנן פינוי

חדש  ,אך

הבטיח לפנות לג ' מאל פחה בעניין זה ( . ) 2 3 / 1485

מרדכי אליאב

הארצישראלית  ,הרי הוכרחה לכך כתוצאה מפעולות החתירה של אויבינו  .אלה מנסים תמיד לפתות

מחדש את היהח -ים בתקווה למדינה עצמאית

באשן  -ישראל  ,ואף עלה

בידם לשחד כמה גורמים

בלתי בטוחים לבגידה בתורכיה .
מצד שני עלינו לעשות כמובן את שלנו  ,כדי למנוע את תורכיה מהגזמות  .לדעתי  ,מנפח

המושל המקומי את הפרשה  ,אף כי מתוך אמונה תמימה  .נאומו  ,המתואר על  -ידי טהון במברק
היה בכל מקרה בלתי זהיר ,

3

, 183

אף בהזדמנויות אחרות התבטא בצורה עוינת כלפי היהודים  .עם זאת

הוא אדם אמין  ,שלא יסבול מעשי פרעות  ,כפי שנמסר עליהם מנפת חיפה  .הפצרתי

בו להימנע מכל

דבר העלול לגרום לא - 4מנוחה בקרב כלל היהודים  ,ולספק חומר לאויבינו לתעמולת זוועה

חדשה .

כאשר יגיע הנה המצביא העליון פון פאלקנהיין  ,אשתדל לפעול אצלו נגד תכנית הפינוי

החדשה של המושל  .בינתיים מן
יפעל אצל הווזיר הגדול למען התנהגות מתונה ככל האפשר כלפי האוכלוסייה היהודית  . . .צעדים

הנכון להמלצן  ,כי הוד מעלתו  ,מבלי להתקיף את המושל המקומי ,

עד היהודים לא נודעו עד כה  ,להוציא מקרה אחד  ,שכבר סודר

בינתיים .
ברנסטורף

בג ' בחשוון

3

תרע" ח ( . 1917ס . 1

) 19

כינס המושל אסיפת נכבדים במסגד רמלה  .השתתפו בה כמאתיים איש  ,ובהם גם

ארבעה מוכתרים יהודים ( מראשון  -לצית  ,רחובות  ,נס  -ציונה

ועקרון) .

הפחה הירושלמי נשא נאום ארסי ומסית נגד

היהודים  ,המרגלים כפויי  -הטובה  .לבסוף הציע לתפוש את כל היהודים חסרי התעהרות  .המושל השתיק את
היהודים שרצו להשיב

לו :

' תמסרו את המרגל  .אם לא תסגירוהו  ,חייכם אינם בטוחים  .בידי

הכוח להרוס את כולכם

בחמש דקות ! ' המוכתרים הערבים ניצלו את ההזדמנות והעלו האשמות שונות עד היהודים  ,והמשתתפים

היהודים לא יכלו להתגונן באווירת ההסתה והאיבה ויצאו במפח נפש מן האסיפה ( דוח השגרירות למשרר החט
מה 9 -

בנובמבר

, 1917

179786 / 7

ש) .

רופין הביע במכתבו אל ברנסטורף את דאגתו המרובה להשלכות נאום

ההסתה וכינהו ' פרובוקציה גסה ' הקוראת למעשי אלימות  .בהדגישו מחדש שהוא משוכנע כי תודות להתערבות
השגריר נמנע עד כה הגרוע ביותר  ,ביקש להניע את הממשל המרכזי בתורכיה להדגיש ' בפני פקידיו ' את רצונו
האיתן להעניש על כל מעשה בלתי חוקי ולהעמיד לדין כל פקיד ' שפוגע בחובתו בצורה כה גסה  ,כפי שעשה זאת

המרבתריף '  .מכתבו של רופין צורף לדיווח המלא הנ " ל על נאום המושל  .תלע ' ת פחה אכן גינה בחריפות את

הפעולות האנטי  -יהודיות והזהיר שכל מי שינקוט צעדים חריגים ייענש .

 15ך

.

גילוי

הומות וכריגול

משרד  -החהן  ,ברלין

יהודים בתורכיה ,

קישטא '

179658 / 60

)1

מברק

29

באוקטובר

1917

מס ' 1343

השגריר ברנסטורף אל משרד  -החו11

 . . .ב3-
ניתן לפענחו  .על יסוד

בספטמבר נשבתה ליד קיסריה  ,דרומית לחיפה  ,יונת  -דואר  ,שנשאה ידיעה בכתב סתר שלא
הודאה של המרגלים שנעצרו בנצרת  ,גילו שלטונות הצבא רשת ריגול גדולה

במושבה היהודית זמארין  ,מזרחית לעתלית  .בבית החקלאי האמריקאי

אהרנסון ( נשלח אשתקד על -

ידי ג ' מאל פחה לשווקן ולא חזר משם ) גילו כמות ניכרת של מכתבים שנכתבו בכתב הסתר אשר

1 :20

כמותו נמצא בידיעה שנשאה יונת -הדואר  ,וכן מצאו את המפתח לפענוחו .
עם הגילוי ירתה יתו של אהרנסון באקדח אל פיה ונפטרה מפצעיה כעבור שלושה ימים .
1

לפנינו חלק מן הדוח הרשמי המקיף הראשון על חשיפתה של קבוצת ניל " י  .ראה גם  :ניל  -י ( לעיל ,
עמ '

. 316-315

מבוא  ,הערה , ) 16

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

שרה אהרנסון ,

1917

) ? ( 1912

אצל יהודים אחרים נתגלו מסמכי ריגול נוספים  .המפקד הצבאי של נצרת ממשיך בחקירה  .עד עתה

ביצעו כשישים מאסרים בזמארין ובחיפה  ,כולם של יהודים  ,ובהם גם מרגלים  :ליאו חי שבתאי ,
מנהל העסקים של חברת יק " א

;2

פאראג ' י אפנדי  ,האגרונום של סנג ' ק

עכו ; 3

הספרן האמריקאי

לופטשיץ מחיפה ;  4הנתין האוסטרי יעקב גרין מחיפה  5 ,ומספר נשים  .מבין הנאסרים תלה
עצמו בבית  -הסוהר  6 ,ואחר מת בדרך מזמארין לנצרת  .היהודים שישבו בחיפה בגלל פינויה של יפו ,
בורחים כנראה בהמוניהם אל המושבות היהודיות בפנים הארנן  ,באזור שבין נצרת וטבריה .
אחד את

השלטונות המקומיים מתייחסים לפרשה כסודית ביותר  .מידע רשמי ניתן להשיג רק בקושי רב ; הנני
עוקב אחר

הפרשה .

ברנסטורף

7

תוספת
179664

קושטא '

א

תלע ' ת פחה
2

מברק

30

1345

באוקטובר

1917

בהמשך למברק

אמר בזו הלשון ' :עשינו רעות הרבה לארמנים  ,אך לא נעשה דבר ליהודים ' .

1343

הממשלה

הכוונה לשבתאי לוי  ,לימים ראש עיריית חיפה  ,ששימש פקיד בכיר במשרד של חברת יק " א וכן היה מנהל
החשבונות בתחנה בעתלית  .לא היה לו כל קשר לריגול  ,ואף האנשים הנזכרים להלן לא היו מעורבים בפרשה .
התורכיים  ,אגרונום במחוז

עכו .

3

פקיד של השלטונות

4

בנימין ליפשיץ  ,יהודי בעל נתינות אמריקאית  .הוא שוחרר אחר

5

יעקב גרין היה אביו של הרופא ד  -ר אברהם חיים גרין  ,ששירת בצפת ( ראה  :אליאב  ,אוסטריה  ,תעודה  . ) 214יעקב

בירור .

2 1נ 1

גרין היה תושב יפו וכנראה עבר עם הגירוש לחיפה .
6

כנראה הכוונה לראובן שוורץ ( ראה  :ניל " י [ לעיל  ,מבוא  ,הערה

7

הוראות משרד החוץ היו חד  -משמעיות  :יש לעשות כל מאמץ לבלום את התורכים ולהדגיש בפניהם

, ] 16

עמ '

. ) 284 - 283
' עד כמה אנו

מתייחסים ברצינות לעניין כדי לעצור בעדם משגיאות הרות  -גורל '  .ברנסטורף נצטווה לנקוט צעדים נמרצים כדי
להגן על היישוב ( מברק

1230

מה 15 -

באוקטובר . ) 1917

כאן רוצה  ,כנראה  ,להפקיד את ההכרעה בשאלת הריגול בידי גנראל פון פאלקנהיין  ,כפי שאמר לי
נאזים ביי  ,כדי ' לשאת במשותף באחריות '  .לא ניתן  ,כנראה  ,להכחיש שיהודים ציונים  -אין לדעת
כאן את מספרם  -פועלים במשותף עם

האויבים  ,שתעמולתם

הציונית נשאה פרי .

8

ברנסטורף
8

במברק

מה 30 -

באוקטובר

1350 ( 1917

וא  ) 1 179677 / 8 ,דיווח ברנסטורף על מאסרים נוספים במושבות השונות וכן

על מאסרה של הרופאה ד " ר בלקינד מחיפה בשל היותה קרובת משפחה של נעמן בלקינד  .השגריר פנה בעניין
הפרשה לג ' מאל פחה ' הקטן ' ( מפקד המחנה השמיני)  ,שנתמנה למפקח על החקירה והמשפטים הצבאיים  ,אך הלה
היה מסויג מאוד ורק דיבר על היקפה הגדול של פרשת הריגול .

ב6 -

בנובמבר

1917

דיווח השגריר על תפישת

לישנסקי  . 1380וא . 0) 179710 ,
ב  9 -בנובמבר  1917דיווחה השגרירות על המשך החיפושים והמעצרים  ' :כל היהודים מואשמים בריגול  .הם פרשו

כביכול רשת של מרגלים בכל המקומות ובכל השכבות  ,עני כעשיר  ,אזרח כאיש צבא '  .הנעצרים מוחזקים בכלא
ללא משפט וללא הגנה  .לאיש אין כניסה אליהם  ,מצבם קשה ביותר  .דרושה התערבות נמצרת

מלמעלה  ,אחרת

ייהרס כל היישוב (  . )1 ] 179710 / 93דו " ח מפורט נוסף על הפרשה והשלכותיה נשלח מן הקונסוליה בדמשק

בנובמבר

6ך.

1917

( 180004 / 8

ב 22 -

) . )1

השלכותיה של פרשת

ניל " י

הארכיון הממלכתי וינה

הקונסוליה האוסטרית  -הוערית

הארכיון הפוליטי ) 1 / 945 ,נע

דמשק ,

.

.

13 11 1917

דוח ו 34/
ריגול הציונים
אל :

ן

הוד  -מעלתו שר החוץ  ,הרוזן אוטוקאר צ ' רנין

מאת  :הקונסול הכללי  ,ד " ר קארל ראנצי
פרשת הריגול שנתגלתה לפני שבועות אחדים בשומרון ומאז התפשטה על כל חלקי

ארץ  -ישראל ,

נוגעת לוויליאת סוריה רק בכך שהאנשים המעורבים הובאו הנה כדי להישפט בפני בית  -המשפט
הצבאי

המקומי  .הם מונים כמאה אנשים  ,כולם יהודים  ,ומספרם עוד הולך וגדל .
תולדות הפרשה ודאי ידועות מדיווח ממקור אחר  .לפני כשישה

שבועות עלו על עקבותיהם

של מספר מרגלים  ,אשר העבירו לאויב ידיעות  ,מנמלים סוריים שונים  ,בייחוד מחיפה ומעתלית ,
באמצעות אניות אויב שהופיעו בנמלים
ובמקומות

אלה .

2

שירות הריגול הזה אמור היה להיות מאורגן

היטב ,

רבים בסוריה היו לו כנראה סוכנים  .הסוכנים היו יהודים  ,תושבי המושבות בארן  -ישראל .

בראשם עמד האדמיניסטרטור של התחנה החקלאית האמריקאית  -יהודית בעתלית  ,יוסף לישנסקי .
מעצרו ומעצרם של אחרים בוצעו בשמרון 3מקום מגוריהם  .היתה איתם אישה בשם שרה אהרנסון ,
והיא איבדה עצמה לדעת בעת המאסר  .העובדה שכמעט כל האנשים המעורבים בפרשה היו יהודים ,
מספיקה כשלעצמה להצביע על קשר בין הריגול לבין התנועה הציונית  .העיתונות של ארצות -
ההסכמה עסקה בזמן האחרון בצורה אינטנסיבית בתביעה  ,שהועלתה בייחוד באמריקה  ,לכינון

מדינה יהודית  .כן הביאה פרשת הריגול לרדיפת התנועה הציונית  ,רדיפה שלבשה ממדים גדולים .
ושנושבות היהודיות בגליל  ,כגון מגדל  ,מצפה  ,ג ' מה  ,דגניה  ,מרחביה ואחרות  ,וכן מושבות

1 22
1

הדוח היחיד של נציג אוסטרי על פרשת ניל " י .

2

הגזמה מפי השמועה  ,שכן השתמשו בעתלית בלבד ונעזרו רק באנייה

3

הכוונה לזברת  -יעקב .

אחת .

תחנת הנסיונות בעתלית

רבות בשומרון וביהודה נתפשו בידי הצבא ונערך בהן חיפוש אחר חומר של בגידה ; אנשים רבים
נאסרו ובהם גם ראשי המושבות היהודיות . . .
העצירים  ,שמהם ודאי רק מעטים אשמים  ,הם כולם יהודים אמריקאים ורוסים  ,אשר המירו

לאחר פרחן המלחמה את נתינותם הקודמת בנתינות תורכית  .נתינים אוסטרים  -הונגרים או גרמנים
מצויים בתוכם רק במספר זעום ביותר  .מבין האסירים בדמשק נמצאים רק שני אוסטרים  ,אחד
מחיפה והאחר מן המושבה היהודית כינרת ליד טבריה  . . .הממשלה

התורכית  ,אשר

מתחילת

המלחמה עוקבת בקפידה אחר הציונות  ,עשויה להשתמש בהזדמנות זו בדי לבערה באופן יסודי
ולהיפטר מן היישוב היהודי
והמושבה

בארן  -ישראל  ,מה גם שהמושבה האוסטרית  ,המושבה ההוערית

הגרמנית בין כך הולכות ומתמעטות באופן בולט מחמת הגירה המונית בחזרה למולדת

כתוצאה ממצוקתן החומרית .

4

4

לפי דוח מקושטא מה  8 -באפריל

1918

( מס '

) 1452

הוחזרו לממלכה עד ינואר

637 1918

יהודים בעלי נתינות אוסטרית

( ~41 /945ש .
השגריר העיר בשולי הדוח  ,כי רבים מן היהודים לא עמדו בקשיים האיומים של צעידה ברגל לקושטא ומתו בדרך .
אלה שהגיעו ,ובהם גם חולים קשים  ,היו למעמסה על מוסדות צדקה מקומיים .
באוגוסט  1918דיווחה הקונסוליה מדמשק על  4100פליטים שנתרכזו שם  ,מהם כ  500 -בני חסות אוסטרית  .בטבריה
ובצפת היו

ב-

4500

יהודים  ,מהם

בנובמבר

1917

ירושלים ( שם ,

. )484

20

כ 2000 -

נתינים ובני  -חסות ( שם  ,שם ) .

הורה משרד  -החרן האוסטרי לשגריר בקושטא לנקוט צעדים נמרצים כדי למנוע את חורבן

ו2 :נ

"

מרדכי אליאב

. 17

הבעת תודה למפקד הראשי הגרמני

קושטא '  - 1918י י

משרד  -החט  ,ברליז
יהודים בתורכיה ,
ד" ר א '

'

1 180072

רופין אל השגריר הרוזן ברנסטורף

( העתק נשלח

ב3-

בינואר

אל קאנצלר הרייך

1918

במכתב מירושלים  ,הנושא את התאריך

15

בנובמבר

1917

הרוזן פון

הרטלינג )

והגיע לידי רק היום  ,כותב לי ד " ר טהון

כדלהלן  :בשם כל האוזישראלים התומכים ברעיונותינו  ,ברצוני לבקשך להביע בפני השגרירות
הגרמנית ומשרד  -החהן את תודתנו הכנה והעמוקה על החסות שהוענקה לנו במשך כל תקופת

המלחמה  .כפי

שנתבקשנו  ,עסקנו תמיד ביחסינו עם השלטונות הגרמניים בחשאי  ,אולם נודע ברבים ,

 .שהיו גוזרים עלינו פורענות שלא ניתן היה לתקנה  ,אילו לא היתה מגנה עלינו בשעות מצוקה ידה

רבת העצמה של הממשלה הגרמנית  .לא נשכח זאת גם בנסיבות שנשתנו .
יחד

עם מר הופיין הבעתי גם את תודת ההסתדרות הציונית לקונסול הכללי  ,ד " ר

ברודה .

היה זה מוצלח ביותר  ,שבימים הקריטיים האחרונים היה הפיקח  -העליון בידי הגנראל פון
פאלקנהיין  .לולא זאת היה ג ' מאל פחה מגרש את האוכלוסייה של כל האזור והופך את האשן

לחורבה  ,כפי שאיים לעשות לעתים קרובות  .אנו וכל יתר האוכלוסייה הנוצרית והמוסלמית  ,חייבים
לזכור את פאלקנהיין בתודה

עמוקה  ,משום

שעל  -ידי מניעת הפינוי המוחלט המתובע הציל

את

האוכלוסייה האזרחית מחורבנה  .ו

1

לפי דיווח הקונסוליה הגרמנית מדמשק מה -

17

בדצמבר

, 1917

אסר הממשל התורכי בירושלים כל מי שנורע כתומך

בציונות  ,ללא התחשבות בנתינותו  .כולם היו צפויים לגירוש  .טהון והופיין התחבאו  ,נאסרו גם

40

יהודים בעלי

נתינות אמריקאית  ,והתנהגו כלפיהם באכזריות מרובה ; באין אמצעי תחבורה הצעידו את כולם ברגל ליריחו ביום
האחרת של השלטון התורכי בירושלים  .כעת כולם בדמשק 180093 / 7 ( ,

!4ב ך

:פ .

