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  : חנקיןשל ' ייקטוהפר'
  פרק בדיפלומטיה עקרה

  
  

  ון רוגלמקדינ
  
  
  אבומ. א
', ישראל-בא כח ההסתדרות הציונית בארץ'כ, חתם יהושע חנקין, 1920ארס מב 26-ב

שהציגו עצמם , יםמוסלמנוצרים ו, על הסכם לשיתוף פעולה מדיני עם קבוצה של ערבים

כמעט שאינו נזכר  סכם התמוה הזההה .'הסיעה הלאומית בסוריה ובלבנון'כבאי כוח 

, בספרות המחקר העוסקת במדיניות הציונית כלפי השאלה הערבית בתקופה מכרעת זו

ניל קפלן נדרש להסכם של . שלפני אישור המנדט וקביעת גבולות הארץ בצפון ובמזרח

" מומחה"קניין של קרקעות ו'ך לגביו לא היה חנקין אלא א, רופסחנקין במאמרו וב

ם לא היה קפלן מודע לעובדה שחנקין פעל על דעתם של חיים גכך  1.'ערבים ינילעני

גם . ומתן שניהל חנקין כָיזמה מקומית-והגדיר את המשא, וייצמן ומנחם אוסישקין

ר רק אגב אורחא את הקשר של וייצמן יהזכ 2שנדרש לנושא לאחרונה, אליעזר טאובר

הסיעה כוח -באי'על דעתו ש הלולא הע, את אוסישקין לא הזכיר כלל', הסכם'ל

כך גם לא עסק בנשורת של הפרשה . לא יצגו אלא את עצמם' הלאומית בסוריה ובלבנון

  . ובספיחיה

עמדת חנקין כלפי , המדיני רקעה: ראוי לבחון את הנושא מארבעה היבטיםהמן 

ה מעשזהותם ושיוכם המפלגתי של חברי הקבוצה , השאלה הערבית והצעותיו לפתרונה

המקורות מועטים ודומה שאחדים מן המעורבים . פרשהוספיחי ה, נחתם ההסכם

זכירה בכתובים אלא הלא , שהכל נעשה בידיעתו, וייצמן. בפרשה ביקשו להעלימה

אינם , הצירים-ממלא מקומו של וייצמן כראש ועד, גם תיקיו של אוסישקין. בעקיפין

                                                           
1   Neil Caplan, 'Arab Jewish Contacts in Palestine After the First World War', Journal of 

Contemporary History, No.12 (1977), p.653; Idem, Futile Diplomacy, Vol. I, London 1983, p. 68   
' ובח, התדרק', 1920רס מ, יתונציה הועתנל תריסוה יתומלאה הלגין המפב םסכה, 'בראוט רעזליא   2

  . 149-156' מע, )םסכה, ברואט: להלן) (א"שסת ישרת( 97
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של ועד לקה לחקלאות ולהתיישבות חמהרוב החומר התיעודי מצוי בתיקי . מגלים דבר

ובתיקיו האישיים של משה , שנדדו בעקבות חנקין לארכיון הכשרת היישוב, הצירים

השלמות חשובות מצויות . ימים עוזרו הקרוב של חנקין אותםה בישה, )שרת(שרתוק 

שכן מחלקה זו נתבעה לשלם את מחיר , בתיקי מחלקת הכספים של ועד הצירים

אסמכתאות , וקיבלה, דרשה, מרכלותוכדרכה של כל א, קני הזהתפרהה' הפרוייקט'

  .שאת הוצאותיה היה עליה לשלם, ואישורים לפעולה

  

  'פציה הפיצליתוהא'. ב
וחתימת ההסכם הסודי ביניהם       1918ביוני  4-ב, פגישת וייצמן ופיצל ליד עקבה מאז

אבן היסוד של , שנתייםל בבמשך קרו', האופציה הפיצלית'הייתה , 1919בינואר  3-ב

ים עם פיצל נראו לווייצמן חיוניים רהקש 3.יות הציונית כלפי השאלה הערביתהמדינ

ולהעתיקה , מענייננו לאתר את השאלה הערבית': ישראל- לשם ִנטרול בעיית ערביי ארץ

, דאדגבב זהתרכל ערב ולהניע אותם-ישראל מפאן-להוציא את ארץ. מירושלים לדמשק

ישראל הנה שאלה -לת ערביי ארץערכה המוקדמת הייתה כי שאהה. 'במכה ובדמשק

ישראל לציונות - ככל שהחריפה התנגדותם של ערביי ארץ. כלכלית וכספית בלבד

. ביצוע של הבעיה- בבחינת פתרון עקיף ובר', אופציה הפיצלית'נאחזו הציונים ב, והלכה

על היותו דוברם ו םפיצל בעיני הערבי לש ותוקרי על, מצד אחד, התקווה נתבססה

ישראל -שרגלו לא דרכה בארץ, על היותו בדווי, ומצד שני, דת השלוםהיחיד בוועי

טכנולוגית וכספית של , ל עניין בתמיכה מדיניתצלפי 4.והרוחש בוז לפלסטינאים

ישראל -לת ארץלהכ לויתור ע. תמיכה שתאפשר לו להשיג עצמאות לממלכתו, הציונים

, ברוח הצהרת בלפור, ישל פיצל לבית הלאומי היהוד היובממלכה הערבית והסכמה גל

  .עדיין נראו כמטרה שבהישג יד

ישראל ודמשק נכללה כבר בסעיף הראשון של -ת נציגים מוסמכים בין ארץלפהח

מעודדים את הידוק הקשרים בין  םגלינה דומה היה שהאלתחי 5.פיצל- הסכם וייצמן

לו האנגלים לדחות את צאתה של חה 1919אולם מאמצע מאי , פיצל לבין הציונים

עד שגרמו לדעיכתה הגמורה , לפי הזמנתו של פיצל, משלחת הציונים מן הארץ לדמשק

                                                           
 לש שאיה, לוגר: להלן) (ג"תשמ( חך רכ, ותנציוה', שקדמב ןצמייו לש שאיה, 'וגלימון רקדנ: אור   3

 יםונציה יגעית מרחא לש ולוגיהונכרה ררוביל( סקיריולק לטעותו ש, 'ל"נה; 279-353' מע, )ןצמייו
-177' מע, )סקיריולק לתו שעוט, לוגר :ןהלל) (1982בר דצמ( 26' ובח, התדרק', )שקדמב לציפ םע

' מעב, ב כךאג. 115-116' מע, 1985 ביאב- לת, יתודיהה העיהבו תביערה השאלה, ורניף גסיו; 185
 הישהפג. יאות הטעו, דחמוה ליצפ ןיש וביק נללוין הקופה בחיב היתהישה שגיני פוריר גמזכ, 116
בא ו ייטברה אצבין בדיע תיש שירק נללוקוה. ראיד ודד ר"ד הב ףתתהשו 6.8.1920- ב מהייתקנ

, מ"צא, לציפ םע הישגפה לע ןיצמילו רדיא חות של"או הדור. 1922 ברבמונב קר ןצמייו םע, ץלאר
Z4/16031 ;L3/289 םש, אלמוס רטרבלהו ,.L3/222   

   .283-284' עמ, האיש של וייצמן, רוגל   4
  .Z4/56, מ"צא, 3.1.1919   5
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תגביר את , בעיקר חששו האנגלים מכך שההידברות של פיצל עם הציונים. של התכנית

, בה שלטו הלאומנים הקיצוניים, ישראל וגם בדמשק-גדו גם בארץנ יהציפוזאוה

- פי-על-אף. בכושר ההישרדות של פיצלהציונים לא האמינו ביותר . מעמדו תאותחליש 

שישבו , וסירבו להכיר בהשפעה המכרעת של הפלסטינאים, המשיכו לחזר אחריו, כן

  .מות והן כלפי הציונותצעהמ יכלפן ה, על כושר התמרון של פיצל ועל מהלכיו, בדמשק

ה אהבי 1919,6הציונים לבין פיצל במאי  ןיתו של וייצמן מן התיווך הבריטי בזבאכ

, שיגר ועד הצירים לדמשק, 1919יץ קהי לבש. תו לנסות את הגישה הישירהאו

, יל לשליחות של פלמןבבמק 7.'סוכן פרטי'ר שלמה פלמן כ"את ד, בהמלצתו של וייצמן

עם , מ קלוריסקי עם אנשי חצרו של פיצל"מגעיו של ח, בידיעתו של וייצמן, נמשכו

   8.נאים שישבו בדמשקילסטפשים איעצמו ועם  לצפי

אם 'ו של וייצמן כלפי כל הָיזמות להשגת הסדר עם הערבים הייתה בבחינת דתעמ

ביזמה של חנקין יש לראות לאור עמדתו , המוצנעת, גם את תמיכתו. 'לא יועיל לא יזיק

ע עמם להסכם יגהל ובאפשרות לאישר-ארץ ייפי שלא תלה תקוות בערב- על- אף. זו

הוא האמין כי הדרך . בעיקר בשכם, ים'חפיזר וייצמן כסף רב כשלמונים לשי, כלשהו

ציונית היא מלחמה באמצעות העיתונות הערבית -היפה להלחם בהסתה האנטי

אני 'התאחה עם ה' ייקטוהפר' 9.שיוקמו בבירות הערביות', לשכות מודיעין'ובאמצעות 

  .עם מדיניותו של וייצמן דחשל חנקין ועלה בקנה א' מאמין

  

  'החלומות הגדולים'פת ותק. ג
קרוב ) 1864-1945(רכש יהושע חנקין ' כהן האדמה'כ וולתעשים שנות פיבחמ

רק לאמוד אומדן גס  ראפש 10.רובם להתיישבות חקלאית, רבעי מיליון דונם-לשלושת

, אדמות דוראן את ן"מאז קנה בחנוכה תר, הענקיים שעברו תחת ידו ףהכס את סכומי

נפשי היתה -ודה ואתוודה שמשאתא': של חנקין' אני מאמין'זה היה ה. היא רחובות

ח אברי להפוך עוד בימי חיי את "תמיד גאולת כל הארץ בזמן הכי קצר וחתרתי בכל רמ

פעם ולא אמרתי מעולם  ףאה צומר תילפיכך לא הי. החלום הזה לעובדה מוחשית

   11.'דיינו

                                                           
, )ז"שכת( ב-א, רך לבכ, יוןצ ',יתגלאנה ניותדיהמו 1919יב אבב ירבע-יונציה ןמתו-אשהמ, 'ורטה' מ   6

  . 76-115' עמ
  . ואילך 294' מע, שקדמב ןצמייו לש שאיה, לוגר   7
  .סקיריולק לתו שעוט, לרוג: אור   8
, )םכיורע( דליךינורפ' יו יוגב' ג: ךתוב', 1919לי יוב 1, לוגדה יעל הציונפוה-עדווה תיבישים בברד'   9

  . 118' עמ, ה"שלת ביבא- תל, רך אכ, יונציעל הפוה-עדווה לש וקוליםטפרוה
 הכמסתה 1935 ברבמנול ןכונ. L18/1131, מ"צא', יןנקהושע חי י"ע וכשנרש ותקעקרמת הרשי': אור   10

  . דונאם 748,694-ב טתורמפה הימרשה
  . קנג' עמ, כרך ב, א"ירושלים תשי, מגילת האדמה, )עורך(אגמון ' נ: בתוך, 1941-מ בכתמ   11
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הבטלה מאונס השפיעה לרעה . של אפס מעשה' תקופות מתות'נקלע חנקין ל פעמים

הוא הוחזר לארץ . הגלו אותו התורכים לברוסה 1915במארס . בריאותו הגופניתגם על 

קצר לפני כיבוש צפון הארץ בידי  זמן 12,טיתיפול חווהכמ, 1918בספטמבר  7-ב

' ישראל-מרכז הציוני בארץה תלשכ'חוזה העבודה הראשון בין חנקין לבין . הבריטים

פראנק  400לו שכר של  וקצב. 1910 במאי 10-נכתב ביפו ב) ישראלי- המשרד הארץ(

כמו כן נקבע כי יקבל עמלה של אחוז . לחודש והחזר הוצאות נסיעה בקשר לעבודה

לאחר מכן יקבל רבע פראנק על כל ). מרחביה(אחד על גמר ִעסקת הרכישה של פולה 

חנקין . יהיה עליו להחזיר למשרד עמלות שיקבל מן המוכרים, תאזעם . דונם שיקנה

ביקש  1919פטמבר סב 2- ב 13.ישראלי-באורח בלבדי עם המשרד הארץד בולע יבהתחי

וחשבון על עבודתו של -שימציאו לו דין, ישראלי ביפו-ר דוד אידר מן המשרד הארץ"ד

הוציא מיום  םיפכס כמה, מה משכורתו; חנקין בעד המשרד מיום שהחל לעבוד בשבילו

ש את עבודתו במשרד יין חנקין כי חידצטת רהמפוו בתשובת. שחזר ארצה ועל מה

אולם פעילותו מוגבלת ביותר מכוח האיסור לנהל , 1918בנובמבר  15-ישראלי מ-הארץ

כמו '. 'בשטח הנכבש העומד תחת הממשלה הבריטית'ומתן על קניית קרקעות - משא

ה כמעד , ני בגבולות מצומצמים בפוליטיקה הערביתא סקוע' –יף חנקין וכתב סהו –' כן

, אשר למרות דרישותי לא הוקצבו לי, עשות בלי כל אמצעי כסףכולה עבודה זו להשי

לא , התוחלת הממושכת והגעגועים העזים לפעולה, וםמהשע 14.'לנזק עבודתנו בארץ

   15.מצאו פורקן

 16.'וליםדהג תפת החלומווקת, 'כהגדרת חנקין עצמו, היו 1918-1921ם יהשנ

ממשלת , רקעות ולהתיישבותיימצא מימון לרכישת ק, נו כי יבוא גל עלייה גדוליהאמ

-ידי מסירת אדמות- על, ישראל- המנדט תסייע להתיישבות צפופה של יהודים בארץ

שותקה כמעט לגמרי , שהייתה תוכן חייו של חנקין, עבודה הממשיתה. יםנמדינה לציו

ערך חנקין תכנית , בנסיבות האלו של שב ואל תעשה. התגשמו אלת וואילו החלומ

ת זו שימשה יתכנ 1919.17מאי ב 14-בוהגישה לוועד הצירים , תפעולה מקפת ושאפתני

                                                           
  . 93-94' עמ, ג"רצת ביבא- לת, )רעזילא-בן' מ: ךרעו( ועלמפו שאיה, יןנקע חהושי, יערי' י: אור   12
  . L1/96, מ"צא   13
               ,םריציעד הוול הובשתה תיר אעבה ראטינג' י; L2/216, מ"צא, יןנקח תובתשו רדיאבו כתמ   14

 ייני לענדי לעו שנעש' תאוצהו יסוכיים לספין כקנח לש וותרשל ומדת הועאז עם. 14.9.1919-ב
  . S1/748, מ"אצ, 5.1.1920, זיו' קין לינחכתב מ. 'תיערבה טיקהליפוה

  . דפ' עמ, ו"שת יםשלרוי ,יןנקע חהושי, סקיסמילנ' מ   15
 .1927 ביבא-לת, )יודס( ותבאים השנים השרע ךמשב הליע ישבותתיההו ץארה תולגאע לנוגב, חנקין' י   16

 ץארז למאחמ, ןרייכמ' ש ,םג ואר .ברמחל יםלגבח מופש יברד רכיתזה תברחוים לקדה קיאליב נ"ח
 תוקפהשב גרפיאוגייס ההבס, 'קרק' ר; ילךאו 163' עמדה בעותהו 46' עמ, ט"שלת יםשלרוי ,בושמ
  . 101-113' עמ, )ם"שת( רך יאכ ,אלישר-ץרא לש גרפיהאוגיב םיחקרמ', יןנקשע חוהי לש

  . L2/216, מ"צא, ט"אייר תרעד "י   17

  
  

  יהושע חנקין
  ]מכון לבון, באדיבות ארכיון העבודה[
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ה רהמט 18.חנקין למוסדות במרוצת השנים הבאות ששהגי, בסיס גם לתכניות ולתזכירים

 –ישראל -יהודי בארץ בורל עשר שנים ךתו עלהגי, הייתה 1919שהציב חנקין בתוכנית 

יהיה צריך לכונן , יליון אישלהשגת המטרה ולביסוסו של יישוב יהודי בן מ. יון אישלמי

, אלף איש 150להקים מאתיים מושבות חדשות ולארגן גדוד פועלים בן , עשר ערים

 יםוראמ' גדוד הפועלים'חמשת אלפים מאנשי . שיבצע את כל עבודות הבנייה והתשתית

' גדוד הפועלים'בעניין . אנשי המיליציה יוחלפו כל ששה חודשים. 'היצילימ'ש לשמ

שנוסד      ', שם יוסף טרומפלדור-גדוד העבודה וההגנה על'ן את הוגי רעיון הקדים חנקי

אלף דונם  390בתוכם , מיליון דונם 4תכנית חנקין קראה לרכישת . 1920באוגוסט  25-ב

חנקין היה מודע . ממזרח לירדן, וסאלט ןול'גע, קרק ריזובאאלף דונם  580- בחוראן ו

בין התנאים . ון לבעיית בעלי הקרקע והפלאחיםלבעיית הערבים ותכניתו כללה גם פתר

-השלטת השפעתנו בתושבים הערבים בארץ'שהציב חנקין להצלחת תכניתו היה 

 נקהב וןה. 'יםבנק מיוחד עבור הערב'לשם כך הציע חנקין לייסד ). סעיף ג(' ישראל

השליטה תהיה  אך –יהודית -יתבער –הנהלתו תהיה מעורבת . לף פראנקא 100 היהי

מיליון פראנק  20הקציב חנקין בָתכניתו , בצד הסכום הדרוש לכינון הבנק. י היהודיםביד

  . לעשיית תעמולה נרחבת בין הערבים) שני מיליון פראנק לשנה(

וטל לעצמי את אומץ הלב נ ינא': א סייגלת בון סיים את תזכירו בהתחייביחנק

י תחת השפעתנו "שבא כי אוכל להחזיק במשך זמן של עשר שנים את הערבים, להודיע

דת השקפתו של ומנק 19.'ולהוציא לפועל את רכישת הקרקעות בשטח הנקוב לעיל

או  ,תעמולתי עשוי להגשים חלק מתכניתו הגדולה-המדיני' הפרוייקט'היה , חנקין

  . מהדלק –פחות ל

  

  '?וטני-חזב אל-גי אלינצ'. ד
נציגי הסיעה הלאומית ' רור כיצד נוצר המפגש בין חנקין לבין מי שכונו על ידובלא 

שם ישב חנקין אותם ימים וניהל את , דומה שהקשר עמם נוצר בחיפה. 'בסוריה ובלבנון

תוק שימש שר. ריםיהצ דכך של וע-ואחר, ישראלי-מחלקת הקרקעות של המשרד הארץ

ל ביותר בין יהפע 20.רקסים'בעיקר בעניינים שנגעו לערבים ולצ, ועוזרו האישי וריכזמ

היזם , יב עזיז צפיר הלבנוני'היה נג, הערבית שבאה בדברים עם חנקין חברי הקבוצה

יב האשם 'נג, ר רשיד כרם"ד, ן'יוסף מואד: החברים האחרים היו. הראשי של הפרשה

גה להמפ(וטני -חזב אל- ם עם אנשי אלתוא היהושע פורת זיה. ר אנטון שחאדה"וד

                                                           
חנקין . א"שת יםשלרוי, )קניג' ע: ךרעו( אלשרי -ץארב תדיהוי בותישיתה לע נותיורעועות ד, חנקין' י   18

  . A238/9, מ"צא. 4.1.1931- מ מגנסל "יל רוכיזתב םג קבנון הינון כיער זר עלח
  . 16ראו מקורות בהערה    19
מ "יל 50תה ייין הקנח לש יתדשחוה תוורשכמ. Z4/1132/II, מ"צא, רותכומשמת השיר, םריעד הציו   20

 רדבל ןאיו', םריעד הצייר וכזמז א יה אזה' קתובע ששרטאובר ק. מ"יל 25וק תרש לש רתוומשכו
  .154' מע, םסכה, ברטאו: ראו. חרש
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-שהעדיפו יציבות על אי, םבעלי קרקעות ואנשי עסקי'מפלגה של , )מית הסוריתאוהל

 21.'ישראל- לא התלהבו מעצמאות והסכימו להכיר בבית הלאומי בארץ, סדר ומלחמה

והוסמכו לייצגה במשא ומתן עם , ראיה לכך שהחמישה אכן השתייכו למפלגה זו אין

  .םינוהצי

אמין סעיד . סורי-וטני אל-חזב אל-טוריונים הערבים אינם מרבים לספר על אליסהה

חבריה היו נכבדים ידועים מדמשק . 1920בינואר  15-לגה נוסדה בדמשק בכתב שהמפ

מזכיר המפלגה היה . תמכו במלוכה קונסטיטוציונית הם. ליםרליב אז ואישים'ומחג

פיצל הוא שיזם את הקמת המפלגה , סמיהאק-לאיריה 'לפי ח. שריקי- מחמד אל

ו בהסכם המוצע עם מכיוון שלא הצליח לשכנע את המפלגות האחרות שיתמכ, האמורה

מי , אברי'ג-ור השלילי ביותר של מפלגה זו מצוי במאמר של אחסאן אלאהתי 22.צרפת

הוא ייחס את הקמת המפלגה הלאומית הסורית . שהיה ראש לשכתו של פיצל בדמשק

בדיוק כפי שהציונים עושים ', 'תועים'כדי לקנות כמה , נים שפיזרו הצרפתיםוייללמ

כדי לקומם את , ייסו לשורותיה אנשים חדלי מוסרלגה גפהמ ימקימ. 'עכשיו

גם מפירי השבועה האלו לא העזו לדרוש , ככל הבוגדים, אולם. האוכלוסייה נגד פיצל

מפלגה של , לדבריו, ו הייתהז. ביברבים ובקושי אזרו די עוז להראות פניהם בפומ

לייתם מעו נבהל הועת, שהורגלו לתפוש את כל המשרות הרמות בימי התורכים, נכבדים

זו הייתה . ששאפו לדמוקרטיזציה של הממשל, בני כל המעמדות, של האינטלקטואלים

עד לפלישת הכוחות , פעולתם הייתה אפסית. מפלגה של הבלתי מרוצים והריאקציונרים

א מלה אחת על הקשר בין    לאף  23.ושובם למעמדם הקודם] 1920יולי ב[ יםהצרפת

פורת כתב כי אמין סעיד לא ציין דבר בקשר לעמדת    . וטני לבין הציונים- חזב אל-אל

 26- שכן מפלגה זו חתמה ב, וכנראה שלא במקרה, 'וטני לבין הציונות-חזב אל-אל

ורי כתב בספרו כי 'יליפ חפ ןיורטוסההי 24.'.][..חנקין  עהושיעל חוזה עם  1920במארס  

מצעה . 1920אר אחרי שובו מצרפת בינו, וטני הוקם בהשראתו של פיצל- חזב אל-אל

בגבולותיה הטבעיים ושלטון מונרכי , של המפלגה כלל דרישה לסוריה גדולה ועצמאית

, שכן ראשי מפלגה זו קיימו, עיניים בלבדת קת אחיזזבח ההמצע הי, לדבריו. מבוקר

למפלגה לא הייתה מחויבות . טיים צרפתיםיעם סוכנים וקצינים פול םיעמג ,במקביל

                                                           
חת מיצ, תורפ: ןהלל( 1971 יםלרושי, ינאיתסטפלה תביערה יתומלאה הועתנת המיחצ, פורת' י   21

  . 26ה ערהו 62-63' מע, )הועתנה
;             42' עמ, )אמין סעיד: להלן( 1934קהיר , כרך ב ,כברה-ערביה אל-ורה אל'ת-אל, אמין סעיד   22

  .160-161' מע, )יריה'ח: ןלהל( 1971היר ק, 1918-1920ין ב קשמד ייה פברע-למה אוחק-לא
23    I.H. (=Ihsan al- Jabiri), ‘La Syrie du 8 mars au 26 juillet, 1920’, La Nation arabe (Avril 1930), 

p. 79    
  . 62-63' מע, הועתנחת המיצ, תורפ   24
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 25.יהודי בפלסטינה' בית לאומי'היא הייתה מוכנה להכיר ב, כן יתר על. לסוריה עצמאית

ן כיכך סימולתי אצמלא  26.על הכתוב בספרו של פורת? ורי בקביעה זו'ה הסתמך חמעל 

משא ומתן וחתם הסכם לא  ןיקחנ דומה שהקבוצה שעמה ניהל. בשום מקום אחר

-חזב אל-אל'ת את פי שטענה כי היא מייצג- על- אף, נשתייכה לגוף ערבי ממוסד כלשהו

אולי גם  היו 27,כולם בלתי ידועים לחלוטין, בין חברי הקבוצה. 'וטני פי סוריה ולבנאן

  .אך מגעיה עם חנקין היו מעשה נוכלים, ידי צפיר-שהושפעו על, אנשים תמימי לב

  'ישראל-כח ההסתדרות הציונית בארץ בא'. ה
, בפברואר 9-ב. 1920ו בינואר בסוריה ובלבנון החל' הסיעה הלאומית'ים עם נציגי עהמג

. אליו צירף כמה תעודות, מכתב סודי, ושליםרבי ןהניח חנקין על שולחנו של אוסישקי

ם משא ומתן עם של דתחמינה ועדה מיו, אחי פיצל, חנקין גילה לאוסישקין שהאמיר זיד

בשובו , חברי הוועדה נועדו בעניין הזה גם עם האמיר פיצל עצמו. ההסתדרות הציונית

  : פותיחד לשו בנעימה תבחנקין סיים את מכ. מאירופה והצעתם הנה גם על דעתו
  

אבקש להודיעני אם עלי . ההצעה מחכים לתשובה מכרעת בחיפה עליב

אני . ו תכנית עלי לעשות זאתזיאי "עפ –ואם כן , מ עמם"להמשיך את המו

 –תשובה ' ואם עד נסעי לא אוכל לקבל מכב, מכרח לשוב לחיפה מחר

   28.ש למסרה למר שרתוק עבוריקאב

  
חברי הועדה אשר מונתה 'ידי -ין כתב לאוסישקין כי ההצעה הובאה לפניו עלנקח

דות לכך ע יאתצלא מ. 'מ עם ההסתדרות הציונית"י האמיר זיד בדמשק לשם מו"ע

ר "ד, לעומת זאת. האמיר זיד, ידי אחי פיצל-שהחבורה הערבית טענה כי היא מונתה על

כי זה , בינואר 28-ר דוד אידר ב"דל חודיו' איש של וייצמן בדמשקה, 'שלמה פלמן

אהשבועות אחדים  -לניסוח תכנית להסכמה יהודית, ומתן רשמי למחצה-משא למנה ו

 ,)אבקע- לא עורך העיתון, נוצרי(ר 'אסעד דאע: זיד והם ריאמהערבית עם אישים שמינה 

   29.מאדי מחיפה ועזת דרוזה משכם- ן אלימוע

אמור לאשש את אמינותה של הקבוצה בעיני הצד הציוני ונציגותו  מך שהיהמסה

שנפגש לדבריו עם האמיר פיצל , של אחד מחברי הוועדה' ההרצאה'היה , ישראל-בארץ

                                                           
25   Philip S. Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism (The Politics of Damascus 1860-

1920), Cambridge 1983, p. 90 
26  Y. Porath, The Emergence of the Palestine-Arab National Movement, 1918-1929, London 1974, 

pp. 78, 328   
                .וןנטארבל ש וא ןואד לש, תומילאה הלגמפה יחבר םיסורה תימרשב רד מהם אינו נזכחא ףא   27

E. Dawn, 'The Rise of Arabism in Syria', The Middle East Journal, Vol. XVI (1962), pp. 164-165; 
Captain S. D. Brunton, Who Is Who In Damascus 1919 (secret), Brunton File, Middle East 

Centre, St. Antony's College, Oxford   
  . L18/119/4, מ"צא   28
  .338-339, 334' מע, ןצמייו לש שאיה, לרוג: אור   29
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נפתחה בדברים שנאמרו בעניין הצעת ההסכם ' אהצההר' 1920.30ר אונבי 22-בדמשק ב

ומכאן עבר בעל . יתשהביא עמו פיצל מצרפת וסיכוייה להתקבל על דעת הקהל הסור

יד בין סוריה לבין פלסטין רלהפ וא הציע לפיצלה. ישראל-לשאלת ארץ' ההרצאה'

וריה שלא תבקש סל בטמו. 'תחת מחסה אנגליה'ישראל -ולהכיר בממשלה ציונית בארץ

. שכן אלו ירצו להשפיע על המדיניות הסורית, סיוע כספי מאחת המעצמות העשירות

יבוץ לקזקה על יהודי העולם שיחתרו בעזרת ממונם הרב ח, ואם המעצמות לא יתערבו

הדברים השפיעו על פיצל והוא החל לשכנע את מקורביו . ישראל-ץראב םהגלויותי

טינה תהיה תחת מרותה של סוריה באורח סמלי שפל –ההצעה שנתגבשה . בצדקתם

 אם, גם לבנון תדרוש את הסתלקותה של צרפת. בלבד ותשלם לסוריה מס שנתי קבוע

  . וריהלסכפי שיבטיחו , יבטיחו לה היהודים סיוע כספי

בת ', תוכנית להפצת הרעיון הציוני'הגישה הקבוצה גם , על הפגישה' ההרצאה' צדב

בסוריה ובלבנון כדי שיכירו , השפעה על דעת הקהל במצרים, יקרהע. םיפעשרה סעי

ביישוב הארץ על בצורך להפריד בין סוריה לבין פלשטינה ובתועלת שבהגירת יהודים ו

בדמשק ובבירות ולייסד עיתונים , ם בקהירינתויעכספית בכמה  וךלשם כך יש לתמ. ידם

  : נאמר' הרעיון הציוני תצפהלהתוכנית 'בשני הסעיפים האחרונים של . חדשים
  

התחייבות להושיט לממשלות , עקרונית, הסתדרות הציונית לקבלהעל . 9

ין שלוש הממשלות צריכה להיות ב; סוריה ולבנון סיוע חומרי ומדיני

  .מדינית כלכליתה אמנ

הורות ליהודים בפלשתינה כי יכוננו ביניהם לבין יתר תושבי ל יש. 10

שיתוף במסחר , סים כלכליים ומוסריים רצוייםחיו ההארץ קשרים של הבנ

   31.ובעבודה והכרה והשתתפות במנהגים על כל סוגיהם
  

לשנה ' הוצאות התחליות'ורו גם פירוט ן מסר לעיונו של אוסישקין ולאישיחנק

התקציב הסתכם . 'הועדה הערבית'חברי  יעוצכפי שה', ונותציפרסום ה'לשם , הראשונה

, לשנה, יש להקציב', מנהלי תעמולה'למשכורת ולהוצאות של שלושה . מ"יל 12,700-ב

כך נוסחה גם טיוטת הסכם רשמי ומקיף על שיתוף פעולה בכל  ךבתו 32.מ"לי 3,600

. 'הסיעה הלאומית'כוח -ן באיילב לישרא-כוח התנועה הציונית בארץ-תחומים בין באיה

וטה והכניס בה כמה תיקונים יטה תאוסישקין ראה א. טיוטת ההסכם נכתבה בידי שרתוק

                                                           
הנוסח שניתן כאן הוא . Z4/16078, מ"אצ, נוסח בגרמנית. L18/119/4,  מ"אצ, נוסח עברי וערבי   30

   .תרגום שנעשה בידי  שרתוק
                 ?' שקדממ ןאת פלממ ליצפ ןייענב ןבווחש-דין'כ, רועשמב, םהה שמזומני גרסח הונה. םש   31

)?‘Report re Feisal from Felman of Damascus‘( כלומר , 17.1.1920- פה בחיב בכתבי נערח הנוסה
  . 22.1.1920-ב, שקדמב, ליצפיר מאה םע' הישפגה' יפנל

  . L18/119/4, מ"צא   32
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ר "ן וד'מואד, צפיר(שקין ווייצמן נפגשו עם שלושה מחברי הוועדה יאוס 33.ומחיקות

בשעה שלוש , 1920במארס  24- ב, בירושלים במשרדי ועד הצירים במלון יוז) כרם

, במארס 24בלוח הכיס שלו ליום . במארס 22-מן בא לירושלים בצויי 34.ושלושים

הקולונל , עם ראש המטה שלו, צבאי הגנראל בולסהשל מהמש רא םע תורשומות פגיש

ביום חתימת . א עם השלושהלאך  35,שביקר אז בארץ, טיילור ועם הרברט סמואל- ווטרז

אל , במארס 26-ממכתב תודה שכתבו השלושה ב, אבל. אביב-כם היה וייצמן בתלההס

בבירור כי אכן לה וע 36',יםדהאדון המלומד וייצמן ואל הנשיא אוסישקין הנכב'

חתם רק יהושע , במארס 26הנושא את התאריך , על ההסכם, עם זאת. התקיימה הפגישה

  : 'ישראל-בא כח ההסתדרות הציונית בארץ, 'חנקין
  

- ציונית בארץהות רתדהסבא כח ה, יהושע חנקין' ה, ים מטהמחתוה

 ר"יב השם וד'נג, ר רשיד כרם"ד, יוסף מואזן, יב צפיר'ה נג"וה, ישראל

תם את וברא 37,בסוריה ובלבנון' הסיעה הלאמית'באי כח , טון שחדהנא

ישראל וברצותם לעבד -מצב הפוליטי של סוריה והלבנון וארץהות נרצי

באו לאחר שיחה , ית משתפת לטובת שלוש הארצות הללועבודה פוליט

  :לידי הסכמה על העקרים היסודיים האלה

עומדת ברשות  לארשי-ות של סוריה והלבנון מכירות בארץלממשה  .1

שני  כח-יבאמ י ועדה מרכבת"עצמה בתוך גבולים אשר יקבעו ע

ובזכות של ) ישראל צד ב- סוריה והלבנון צד א וארץ(הצדדים 

י סדור "ת הציונית לבנות בה בית לאמי לעם ישראל עההסתדרו

י השגת "ישראל וע-הגירת המוני יהודים מכל הארצות לארץ

דרושים להבטחת התפתחותו ה םייהיתרונות הפוליטיים והכלכל

  .השקטה והחפשית של הבית הלאמי

בסוריה ובלבנון עושה את כל הדרוש בכדי להכין " הלאמית העסיה"  .2 

ם הערבי לקראת ההכרה הזאת ולהרגילו אל העם את דעת הקהל בע

  . העברי כאל שכנו

                                                           
ון ציל הגענ קיןישוסא שדרש ותלמחת ההשא. L18/119/4, מ"צא; A 245/131, מ"צא, ותוטהטי: ורא   33

, מ"צא. זא'גלת חסימ, ןמוחרה וןפצ, יניטל: חזרבמון וצפאל בישר- רץא תלוובג ליק שדומ
L18/119/4 .  

 םפיכסה תלקמחתב למכב.  L18/119/4,מ"צא, תהבלק רשואיו', אוסמ'מה תוח, הישפגנה להזמ: אור   34
שק דממ תמילאועה היסה י כחאב' םע רותקשתהה יין כנקח ציין, 18.6.1920-מ, יםד הצירעו לש
  . S1/748, מ"צא. 'ליםושירב ןוייצמר "דות ההיב'תה עשנ' נוןלבמהו

  . ןצמייו ךנזג   35
  . L18/119/4, מ"אצ, ן'דואסף מויו רםכ ר"ד, ריפצב י'גנ תימחתב, תביערב   36
 Parti Nationaliste en Syrie' – יפתצרסח הובנ. 'ןנאלביה ורוס יפ ינטו-ב אלזח-לא' –בי ערסח הנוב   37

et en Liban'  
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הסגת גבול של סוריה והלבנון -דרות הציונית ערבה בעד איתההס  .3

  .1יקבעו ככתוב בסעיף  רשא םמעבר לגבולי

ד את הקנינים והמנהגים הדתיים בלכ תדרות הציונית מתחייבתההס  .4

משלמים והנוצרים ולבלתי להתערב בעניני המקומות הקדושים של ה

  .ישראל-בארץ

דרות הציונית מתחיבת לבוא לעזרתן של ממשלות סוריה תההס  .5

, נאיםת י"פוהלבנון לשם פתוח ארצותיהן ולהלוות להן סכומי כסף ע

  .אשר יעבדו בזמנם

זכיות אזרחי -בלי הבדל דת יהנו משויון ראלשי-רץושבי אתכל   .6

  .וכלכלי מלא

   1920מרס  26פ "ניסן התר' ז, ים יום ולרושי

ר "יב האשם וד'ן חתם גם בשמו של נג'יוסף מואד. הסכם חתמו רק שלושההעל 

הגישו צפיר , ת החוזהמיתחר לאח 38.רשיד כרם חתם גם בשמו של אנטון שחאדה

וד לשכת מודיעין בחיפה סיי –שעיקרם , בת שישה סעיפים, וחבריו תכנית פעולה מָידית

ל הממשלה ועל המנהיגים והסופרים בסוריה השפעה ע, לריכוז עבודת התעמולה

ייסוד אגודות ומועדונים , יתונים על תמיכתם בתוכנית הציוניתעו ברובלבנון שיצהי

 –פלשטינה ולבנון ולקיים בהם הרצאות וגולת הכותרת , סוריה ירע פוליטיים בכל

 וח במשא ומתן רשמי עם ממשלות סוריה ולבנון וגם לבוא לידי הסכמה עם ראשיתלפ

  39.הדרוזים בחורן

ן יסעו לדמשק וישיגו שם 'ויוסף מואד) דריהנלכסאמ(יב האשם 'נקבע כי נג עוד

למשא , ר רשיד כרם יסעו למצרים"דו צפיר בי'גנ. לווייצמן) פיצל(=' הזמנה מאת פ

יש . קח-לאר כרם ייסד את העיתון בשם "ד. שם' הלבנונית- האגדה הסורית'ומתן עם 

. רצפי יב'ר כרם ואשתו ולנג"רשיון הנסיעה למצרים לדהחיש את הטיפול בהשגת ל

  40.לכיסוי הוצאות הנסיעה והמלון של חברי הקבוצה, מ"לי 192נדרשו מיד , כמובן

במארס  26-בינואר ובין חתימת ההסכם ב 22-ב, עם פיצל בדמשק' השיחה' בין

ולותיה בגב'הכתרתו של פיצל למלך סוריה : שטרף את כל הקלפים, נתחולל מפנה מדיני

קיבלה , באפריל 25-ב, אחר כך. במארס 8-ב, צרפתויה ללמורת רוחן של אנג', הטבעיים

תוך אזכור הצהרת , ישראל- ם על סוריה וארץיטדנמועידת סאן רמו סיכום בעניין ה

הוא . שוב ביקש חנקין להחיות את היזמה המדינית שלו. בלפור וההתחייבות לממשה

                                                           
תמו חנ. Z4/16078, מ"אצ, כתיבה-במכונת, סח עבריונ. S25/9907, מ"אצ, ערבי וצרפתי, ח עבריסונ   38

  .רק הנוסח הערבי והצרפתי
הם , המים-ות ועתירילילהמיושבים בד, החוראן והגולן כייונים האמינו צה. L18/119/4, מ"צא   39

  .317-318' עמ, האיש של וייצמן, רוגל: ראו. ודה המתאימה ביותר להתיישבות המוני יהודיםתהע
      ששלח חנקין לאוסישקין      ', הוצאות הפוליטיקה הערבית'חשבון , או גםר. L18/119/4, מ"צא   40

  .S1/748, מ"צא, 15.4.1920- עתק מאושר של החשבון מהו, 30.3.1920-ב
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ניות ידמ תותזכיר שבא להטעים כי לא די בהחלט, טיוטת תזכיר לוועד הציריםן הכי

  :חיצוניות וכי גם בנסיבות החדשות יש להגיע לכלל הסכמה עם השכנים
  

רמו ומנוי הרברט סמואל לנציב נטעו כפי הנראה - י בסן"א תלאשן תרופ

כי מעתה אין כל צרך להתאמץ בכדי להגיע לכלל איזו , את ההכרה

בעיני מוטעה  ההנ –רק ישנה  אם –הכרה זו . היא עם השכניםש הסכמה

כי בסמכנו על כח חיצוני ועל זכיות , לינו להבין אחת לתמידע. נתכומס

נוכל לכבש בארץ עמדה  לא –אם מחצה לה  יכ ץרשהוכר בהן לא בא

כי לשם זה עלינו לעשות כל אשר ביכלתנו כדי ; פוליטית מוצקה

רץ ומחוצה לה וד כבוד הדדי עם שכנינו באיסלהתפשר בדרך שלום ועל 

הם לעקרים הפוליטיים היסודיים של בנין  םמתכסולהשיג את הכרתם וה

   41.ביתנו הלאומי
  
שעמדה , לחכות להחלטות הוועידה הציונית השנתית אל ןיהציע חנק ךהמשב

יש . ישראל-ביולי ולהתחיל מייד בתעמולה רחבה בין ערביי ארץ 7- להיפתח בלונדון ב

כדי , ברט סמואלרן הולארץ של הנציב העליון הראשלעשות זאת דווקא לפני בואו 

במשא  ליחתההצירים לשגר משלחת לדמשק ול-על ועד, כמו כן. לסלק מוקשים מדרכו

  . אפילו עדיין לא יהיו למשא ומתן תוצאות של ממש, ומתן עם פיצל

חנקין . או שמא נותר בחזקת טיוטה נשכחת, דוע אם התזכיר נוסח סופית והוגשילא 

הוא שילם לראש . 'סידור קלובים'ול', מיכותת'ל, ההוציא כספים לתעמולהמשיך ל

ן שילם כ. 1920בסוף מארס , רי פיטוריוחא םג', משכורת, 'חסן שוכרי, עיריית חיפה

לחבר מועצת , החיפני מחמוד צפדי' קלוב'למארגן ה', בעד תעמולה'לחסן צקיר מחיפה 

ראש עיריית . הפחיב גם כן בעד תעמולה לפארס יסין ולרשיד יסין, העירייה מחמוד יסין

וכן ' וכע ילצדקה לעני'מ "עבדאללה קיבל מידי חנקין מאה לי-תופיק חקי אל, עכו

כמו כן הוציא חנקין כסף בעד . וצאות וסידור הקלוב בעכווהתשלום בעד תעמולה 

שקע חנקין , כךך תוב 42.ירפנ-לאתעמולה בטול כרם ובנצרת ולתמיכה בעיתון החיפני 

                                                           
: אולם המשפט הפותח, שרתוק ומיוחסת לו' יוטה כתובה בידי מטה. A245/131,מ"אצ, תאריך ילב   41

מוכיח את אבהותו של ', ...זכירת הצירים ולועד הפועל בלונדון-לפני יותר משנה הגשתי לועד'
של  ותלפני כניס, באפריל 25הזמן מלמדים כי התזכיר נתחבר אחרי - ניציו .עיף גס, ראו לעיל. חנקין

  .ולייב 7-פני כינוסה של ועידת לונדון בלו, 1.7.1920-ליון בעהרברט סמואל לתפקידו כנציב 
קין וקלוריסקי לא עמדו נח. S1/748, מ"אצ, 18.6.1920, הצירים-המחלקה הכספית של ועד לא   42

. םייתיליונות לשנג 400כים חנקין לחתום על הס 25.4.1920-ב .נפיר-לאהעיתון בהתחייבותם כלפי 
טען ששוב אין הוא עוסק בפוליטיקה והיפנה את , דמי המנוי תחדל חנקין לשלם א 1922באפריל 

את חנקין ואת , אליאס זכא, בעל העיתון עתב 1924- ב. L4/768, מ"אצ. התובעים לקלוריסקי
תבו של מזכיר ו מכרא. 'כדי שלא לחלל את כבוד ישראל, 'ועד הלאומייסקי למשפט לפני הוקלור
שובת תו, L18/232/2, מ"צא, )28.5.1924(ד "תרפ רד איי"כ, ירושלים, הלאומי אל חנקין דעהוו

  .שם, חנקין
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ית גוש מעלול יקנ –שתבע את רוב מרצו וזמנו , ללבו בקרו ,בו ככולו במבצע אחררו

  . 1920באוקטובר  15-חתמה סופית בנש הקעס, וגוש נוריס בעמק יזרעאל

  

  'ירו אותנו מפניהםההז'. ו
ואין אנו יודעים מה הלקח , או ארכיון אישי מסודר, ן לא השאיר אחרי זיכרונותיחנק

נשאל על הפרשה ארבעים שנה , שרת משה, רו באותם ימיםעוז. שהפיק מן הפרשה

בוצה ק לא יצגו) ים ומוסלמיםרצונ(צפיר וחבריו  בנגי] …[': כך השיב. לאחר מעשה

לזכותו של ? םנהאמ 43.'אלא שבאותו זמן הצד היהודי לא עמד על כך, בעלת השפעה

האיש של 'ן מ תהוא ביקש חוות דע' יוזמת חנקין'כי משנודע לו על , דוד אידר ייאמר

- הרצאת אחד מחברי הועדה על המשא'מסר לידיו גם עותק של  הוא 44.'משקדן במוייצ

התוכנית לפרסום 'ואת , 1920בינואר  22-ב' ניהל עם האמיר פיצל בדמשק רשא ומתן

יק ברהוא ה. את שמות חברי הקבוצה, כנראה, שלמה פלמן לא קלט ר"ד 45.'הציונות

לירושלים , הבריק לו הגיס ררואבבפ 19-שגר בחיפה וב ,יוסף ליפשיץ, שאילתה לגיסו

ר יומיים הניח וכעב 46.ר כרם"ד, הדר שחא"ד, יב צפיר'נג: תשובה ובה שלושה שמות

ועל טיבם של ' הוועדה'ר פלמן על שולחנו של אידר חוות דעת ארוכה על הצעת "ד

בסוריה הוא לא פסל את עצם הרעיון בדבר התקשרות עם עיתונאים ערבים . חבריה

הוא פסל מכל וכל את , אולם. כה לעיתונים קיימים וייסוד חדשיםיתמ ןמת, ובמצרים

  :קין ואת שושביניהנח שיההצעה שהג
  

יב 'חודשיים יושבים בחיפה כמה עתונאים מצריים ובתוכם גם נג מזה

הנטפלים לאנשים שונים ומדברים אתם , רםכר "ר שחאדה וד"ד, צפיר

בין , ועל עשיית תעמולה ציונית בעיתונות ביםרעל הסכמה בין יהודים וע

ושה היא שהם עיתונאים חנה ידעת. ידי אחרים-ידם ובין על-על

- הגעתי לדיעה זו מתוך עיון בדין. המבקשים לחלוב את הפרה הציונית

פילו מילה אחת של אמת בכל א אין. שכולו שקר וכזב, וחשבון שלהם

   47.העובדות שהם מגבבים בו
  
. לא היה ולא נברא) אחי פיצל(ידי האמיר זיד - עניין מינוי ועדה על לכ, ןמפל ידברל

, פלמן חזר ודיווח על הנושא בקצרה. אינם אלא נוכלים ,'הרי הועדבח' ,םיהאיש

                                                           
, מ"אצ', 17.4.1960ביום , ביין' ר א"רון דברים על שיחה עם מר משה שרת בחדרו של דכז'   43

L18/119/4 .היימן' מ ר"ד –ם שר.  
  .סעיף ג, ליעל   44
  .סעיף ד, ליעל   45
  .L3/278, מ"צא   46
האיש של , גום התעודה במלואה אצל רוגלרת. L3/278, מ"צא, 21.2.1920, ירושלים, )פתיתרצ(   47

  .337-340' עמ, וייצמן
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שוב חקרתי בדמשק בעניין הפרוייקט : הפרוייקט של חנקין': בפברואר 28- ב, מדמשק

 48.'תי לכם בפעם שעברהרמשא ההידיעות שאספתי מאשרות מ. שהציע לכם מר חנקין

אחרי שהקונגרס הסורי , לירפאב, העלה את הנושא עוד פעם אחת במכתב לוייצמן ןפלמ

הוא ציין כי דעת הקהל נהיית יותר ויותר . השני הכתיר את פיצל מלך על סוריה הגדולה

לקנות כמה עיתונים בדמשק ולהטותם לצד : הוא הציע תכנית פעולה. עוֶינת ותוקפנית

  49.'לא העיתונים שהציע חנקין ולא בדרך הפעולה שלו'אולם  ,ייונצה

ובפרשת חנקין , את וייצמן על פעילותו הפזרנית בעניין הערבי חיכוהאידר  ר"ד

  :1920כך הוא כתב לו במאי . בראשה
  

נטלמנים 'זכורים לך ארבעת הג. רוגז מאוד על כמה מפעולותיך כאן אני

. 'אמורים לייסד עיתונים וכוין הכניס אלינו ואשר היו קשחנ הערבים

הוא מתרברב . נוכל אלא והעומד בראשם אינ. פניהםמ הזהירו אותנו

נראה . שקיבל ממך סכומי כסף גדולים והוא מנסה לסחוט כסף מקהיר

לך  כתב 50אני סבור שסיקורל. ישראל-כנס לארץילה ושאין מתירים ל

   51.אל תתן לו דבר, מכל מקום. ואודותי
  
  : התוכחה של אידר בנעימה של הצטדקותמן השיב על יצוי
  

יו של סיקורל שהיה ידהשארתי אותם ב: י דברנממ וחנקין לא קיבל יאנש

מובן שיש כוונת . אמור לבוא בדברים עם חנקין על ההסדרים שעשה

אולם אין טעם , סחיטה בכל הדברים האלה וברור לי שצריך להיזהר

ג זה של עבודה בעתיד נצטרך להוציא כסף על סו. להתעלם מכךו תוסלנ

ייתכן שהתוצאה . בכך ךרצו דייתכן שבעוד שנה לא יהיה עו; הקרוב

  52.דיינו, אולם אם הדבר יביא הקלה זמנית במצב, יה דלהתה

  
עדיין נמשך  1920בחודש יוני . את משוגתו של חנקין, כנראה, אידר לא שכח, םאול

אידר . ל הכירו בנחיצותושהכ', המשרד הערבי'מי יעמוד בראש , שאלה הקשהב ןויהד

גם הוא היה סבור . ר טהון ועל חנקין"והעדיפו על ד סקייתמך במועמדותו של קלור

אולם גם . שאין להפריד בין קניית קרקעות לבין הטיפול היעיל בעניינים מדיניים ערביים

                                                           
, יךבלי תאר, כתיבה- במכונת יםעותק. 7תיק  2חטיבה , י"אמ, ידו של פלמן- בכתב) צרפתית(ור קמה   48

  .340-343' עמ, ייצמןו להאיש ש, גום התעודה במלואה אצל רוגלרת. Z4/16078 ,Z4/2332, מ"אצ
, גום התעודה במלואה אצל רוגלרת. Z4/2332 ,Z4/16078, מ"אצ, )צרפתית( 23.4.1920, קשמד   49

  .343-347' עמ, האיש של וייצמן
  .סעיף ז, ראו להלן. שישב בקהיר ,יא ההסתדרות הציונית במצריםשנ, )Cicurel(ף סיקורל סוי   50
  .Z4/16033, מ"צא, 17.5.1920   51
כרך , ח"ירושלים תשל, רות וייצמןאג, )עורכים( עופר' פריינהרץ ו' י, 8.6.1920, כתב וייצמן לאידרמ   52

  .Z4/16033 ,Z4/882, מ"אצ, המקור. 362' עמ, 335מספר , ט
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כתב ', אני יודע'. ותר משסמך על חנקיןי יקסעל קלוריר מן הבחינה הזאת סמך איד

  53?'ודנגתילמי לא , אולם, שיקומו מתנגדים לקלוריסקי, 'ןלווייצמ

  
  יב עזיז צפיר'גנ. ז
הוא הכין גם טיוטת חוזה בין . ב צפיר לא הסתפק בהסכם חנקין ובתכנית הפעולהי'נג

 54).להלן צד ב(בינו ל) א דלהלן צ(המייצג את האקזקוטיבה הציונית , ר חיים וייצמן"ד

ה פקת העדנהע –תכליתו . נון משפטי מובהקמנוסחים בסג, ם עשרה סעיפיםכבהס

יר קהאולם צפיר נסע ל, החוזה הזה לא נחתם. ישראל ובלבנון- דות הנוצריות בארץעל

ח "הוא שלח דו. לטענתו, שהובטחו לו, או ליתר דיוק בהוצאת כספים, והחל בפעולות

-ץהאשם היה אמור לצאת לאר-יב אל'נג, יורלדב 1920.55ריל פאב 14-ארוך לחנקין ב

הוא יצא . טונות הצבאיים על התנועהלהש לאך נסיעתו עוכבה בשל ההגבלות ש, ישראל

צפיר נפגש עם וייצמן בתחנת . ומשם יגיע לדמשק בלי קושי, בדרך הים, לביירות

 56,שליםוריב הרכבת בקהיר ושמע מפיו פרטים על המאורעות המעציבים שהתרחשו

עם וייצמן הם הגיעו לכלל מסקנה שיש בשיחותיו . צפיר חזה מראש, שכזכור, עותרמאו

 57.שפירא] אברהם[ידי -את הפרטים שלח וייצמן לחנקין על. חדשה עולפקו  לנקוט

לכל המאוחר , במצרים, קיווה שחנקין יפעל בהתאם ויתכונן להוציא את העיתון רצפי

. ישראל- ימת המנויים בארץרשמחנקין לשלוח לו מייד את  שקהוא בי. במאי 1- החל ב

וביקש שיפנו לגנראל בולס , ליון הראשוןיהג תלא יכל לעזוב את קהיר לפני צא צפיר

וייצמן הבטיח לפעול בכיוון זה . על שמו של צפיר, שיתן רישיון להוצאת העיתון

ללשכה (רז ולמצוא דזהל צפיר הציע לחנקין. במחלקה המדינית של המימשל הצבאי

הוא . שועם כל הדר, ות ארבעה חדריםלפח, שרדים נאים בשכונה יפה ונקייהמ) החיפנית

יוצא , דיווח צפיר, וייצמן. רשיד כרם בא לקהיר והחל מיד בעבודה םגציין ש

הוא יציג שם את . ומשם ייסע לוועידת השלום בפריס, רמו- יפליג לסן. לאלכסנדריה

והוא הביע , וסח צפירנ קהיר הכל מסכימים לתביעותב. כפי שניסח אותן צפיר, התביעות

  . הזה חסה שגם ועידת השלום תסמוך את ידיה על הנותקוו

העיתון לא יצא לאור וצפיר הציק ללא הרף ליוסף . ן לא השיב על האיגרתקיחנ

סיקורל שלח מכתב לאוסישקין וביקש . נשיא ההסתדרות הציונית במצרים, סיקורל

קיבל  לא, שיבוא לקהיר, יו לחנקיןותעל תחינ. צפיר ובתביעותיוב גוההוראות איך לנ

וחזר על תוכנו גם , פנה צפיר לווייצמן במברק רילאפב 30- ב 58.צפיר מענה חיובי

                                                           
  .Z4/16033, מ"צא, 21.6.1920   53
  .A245/131 ,מ"אצ, מודפסת במכונת כתיבה ,טה באנגליתויט   54
  .L18/119/4, מ"צא   55
  .7.4.1920-4', פסח הדמים'ונה למאורעות וכה   56
  .וליווהו לקהיר, קוריו בארץבבי ירא היה שומר ראשו של וייצמןפש םאברה   57
  .L18/119/4, מ"אצ, פת המברקיםילח   58
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המתאימות , סיקורל משתמט ואינו נענה לדרישותי': במאי 3- במכתב ששלח לו ב

אפשר -אי. קיןנח לשתו חותבענו נוכ. העבודה מושעית. פורמליות-להוראותיך הלא

 רקבה. בלתי אפשרי עד שנתארגן בקהיר. הוא דורש שאשוב לחיפה. לקבל ממנו תשובה

  .'וראותיך לי ולסיקורל במשותףה

הוא הורה לו במפורש להשיג רישיון , הזכיר לווייצמן כי לפני צאתו מקהיר רצפי

, מ"לי 6000 תושורצפיר אמר שד. מ"לי 1000-או לקנות עיתון קיים ב, לעיתון חדש

 ל סיקורל להעמיד סכום זהוייצמן הטיל ע. לצורכי ההנהלה בקהיר, מעבר לתקציב

צפיר צפה קשיים גדולים בקבלת הרישיון . בלי עיכוב ובלי טענות ומענות, ת צפירולרש

. הלירות שכבר קיבל מסיקורל 450- בינתיים שכר משרד להנהלה וריהט אותו ב. לעיתון

לצורכי העיתון , הלירות 6000-להעמיד לרשותו את היתרה מ לרוקמסיר כשביקש צפי

שאינו יכול לעשות דבר עד שייוועץ בחנקין  ראמו הוא סירב, ריהוט המשרדולהשלמת 

פעמיים הבריק סיקורל לחנקין וביקשו לבוא לקהיר . ויקבל ממנו הוראות מפורשות

וסישקין ועדיין לא אל םגתב כ סיקורל. אולם חנקין השיב שאינו יכול לבוא, בדחיפות

 שלא, ות המפורשות של וייצמןהתכתובת הזאת נעשתה למרות ההורא. זכה לתשובה

חנקין דורש נוכחותו של צפיר . לאבד זמן על חליפת מכתבים בין קהיר לירושלים

. בחיפה אולם צפיר אינו יכול לעזוב את קהיר לפני שתסתיים ההתארגנות שהחל בה

ומחכה , וצה משעה את כל העבודה בתחומים שבאחריותהבקה ין כצמצפיר הודיע לוויי

, עדויות שבידנוהפי ל 59.נוגעים בדברה כלל מפורטות ומפורשות, יותלהוראות פורמל

ערב צאתו לוועידה . תחילת מאי –דש אפריל חונפסקו המגעים עם צפיר וחבורתו בסוף 

תית ובו ניתוח של פרצ בניקה אידר את מגירותיו ומצא שם תזכיר כתו, הציונית בלונדון

שלח  הוא. מולה ציונית בין הערביםגורמי איבת הערבים לציונים והצעות לעשיית תע

מחבר התזכיר י במכתב הלוואי שלו ציין אידר כ. אותו למזכיר הוועדה המדינית בלונדון

שאר דברים הוצע בתזכיר לקנות שני  בין 60.'נטלמן ערבי הבקיא מאוד במצב'ג'הוא 

בי ולייסד עיתון ער, ישראל-מחוץ לארץ, האחד מוסלמי והשני נוצרי, םימייעיתונים ק

שיתחזו לחברים , סוכנים שלההצעה לארגן קבוצה  לבע ץעוד המלי. חדש בארץ

  .ילכו מכפר לכפר וידברו בשבח הרעיון הציוני, במפלגה הערבית

לפי , קותרשבאיחור רב ריכז . נותרו רק החשבונות. התמסמס' יקט חנקיןויפר'

שנעשתה בין  הנוגעים לענין ההתקשרות'את החשבונות והתעודות , דרישתו של אידר

ראוי . '"הסיעה הלאומית"כח - באי, קין ובין ערבים אחדים מסוריה ומהלבנוןנח' י 'ה

עיתונאים 'אלא רק ', כח הסיעה הלאומית-ערבים באי'לציין שאידר לא הזכיר במכתבו 

                                                           
- קרוב הוא עומד לצאת ללונדון ולארצותיר בישר לווייצמן כי בפצ. Z4/16078, מ"אצ, תיתפרצ   59

  .יתהבר
  .L18/119/4, מ"אצ, קור של התזכירמה. Z4/1366, מ"צא   60
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 61.לצורך פעולה מדינית וניהול עיתונים, ודש מארסחב םמשחנקין התקשר ע', ערבים

גיש שרתוק כי חנקין חתם על ההתקשרות דם הישל ועד הציר בו למחלקת הכספיםתבמכ

. 'ה וייצמן ואוסישקין"כח שקיבל לשם זה מה-על יסוד יפוי, 'בשם ההסתדרות הציונית

ח כ-באי'ת רוכשמשרתוק ציין עוד כי הכספים הוצאו על החזר הוצאות נסיעה ועל 

   62.'אחרי זה הופסקו בינינו היחסים'. 1920בחודש אפריל ' ל"הנ

כן - פי- על- ואף, ווייצמן התכחש לכל מחויבות שלו לצפיר, הניח לוייצמן ר לאיצפ

קיבלתי מכתב ': 1922וכך כתב לאידר בסוף חודש יוני . ביקש לפרוע את חשבונותיו

אכיר לך טובה מרובה אם תיפגש עמו . ל שמיע ט"שלי 517סך -חשבון על וכן 63מספייר

אינני . תודיעני דבר אשלם לו מיד ואם, )ללאם יש בכ(ותפרע כל חשבון שיש לשלם לו 

  64.'ודברים עמון סבור כי ספייר עשה משהו למעננו ואיני רוצה עוד שום די

ון בשחה לגמר, 'מ"לי 150סך  1922-מ קלוריסקי לצפיר ב"ו של דבר פרע חפבסו

לא הסתלק מן האופק של  פירצ 65.'ישראל-וכדי שיסכים להסתלק מירושלים ומארץ

וייצמן ושרתוק נפגשו עמו במרוצת , גם חיים ארלוזורוב. יות הציוניתדינמי הלמנה

נקודת המוצא של . הביא שרתוק את צפיר לביתו של ארלוזורוב 1931בנובמבר . השנים

מוסלמי לחיות ולנשום -ין אפשרות למיעוט לאאש הייתה, צפיר בשיחתו עם ארלוזורוב

ארלוזורוב רשם . תקרב אלו לאלום להירוצנהעל עדות היהודים ו. תחת שלטון מוסלמי

  :ביומנו
  

ף נמצאתי למד שהוא מבקש כי נטיל עליו במיוחד לארגן את סולו

 66הנוצרים המרוניטים שבסוריה ובארץ נגד תכנית הוועידה המוסלמית

אמרתי לו שאני מתייחס באהדה . ם ובין היהודיםניב תהתקרבו דובע

חזרתי ! י"לא 3000רק  וביקש ךבכ ןלא האמי. אך אין לנו כסף, לתכניתו

משהבין סוף . ושוב סירב להאמין לנו, ואמרתי שאין בידנו שם קרנות

שאם כך מוטב לנו לחדול  ראמ –כזה הוא מצבנו , כי אמנם, סוף

להתפשר עם הערבים כדי להבטיח  ונילעמדיבורים על פעולה פוליטית ו

  67.תאמב אדם נבון. במידה כלשהי את חיינו ורכושנו כמיעוט
  

                                                           
י כלל לא בטוח כמה כבר שולם על כ דר צייןיא. L18/119/3, מ"צא, 25.8.1920, ןר לטהודיאב תכמ   61

  .החשבון
  L18/119/3., מ"אצ, )8.9.1920(ף "ט אלול תר"כ, ירושלים, וק לוינשטיןתרשב תכמ   62
  .תב לא נמצאכמה   63
ירושלים , כרך יא, אגרות וייצמן, )עורכים(פישמן ' טיין וישרסו' ב, 29.6.1922, צמן לאידרייוב תכמ   64

  .148' עמ, 135תעודה מספר , ט"תשל
  .A113/25/1 ,מ"צא, 1922-ונות קלוריסקי לבשח   65
  .1931מוסלמית התכנסה בירושלים בדצמבר -להכעידה ווה   66
  .112-113' עמ, 1949אביב -לת ,ן ירושליםמוי, לוזורובראחיים    67
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, נוצרי לבנוני'הוא תיארו כ. זורוב כתב לזליג ברודצקי על הצעותיו של צפירולאר

- המוכן לארגן פעילות נוצרית נגד הוועידה הפן', השפעה- אינטליגנטי מאוד ולא נטול

, וצרים מצטיינים בשנאתם לציונים וכל הנושא דורש חשאיות מוחלטתנה .תאיסלאמי

אולי כדאי לא להזניח , ו המוחלט באזורדנוביד נוכח, ובכל זאת. הוסיף ארלוזורוב

הפגישה עם צפיר הגיע לידיעתו של  דבר 68.הנוצריים יםאופציה לברית עם המיעוט

מפניו  רהזיאני מציע לך לה': הזהיר את ארלוזורוב מן הפגע הרע הזהא וייצמן והו

טי נליגטהוא אינ! אני מכיר אותו משכבר הימים וחייב להעמיד אותך על המשמר. מאוד

הוא , תמיד רוצה הרבה כסף וכשאין נותנים לו, הוא נברוטי מאוד, יש לו רעיונות, מאוד

  69.'מגיב בצורה מאוד לא נעימה

ם של בושיילהציע למשה שרתוק תכנית ל, בא צפיר לירושלים 1936ואר רבבפ

  :שרתוק כתב ביומנו. יהודים בצפון סוריה
  

תכנית רבתי בבא  70זאו 1919-ד בוי עתר וייצמן וא"זה נפגש עם ד פירס

, סוריה למוסלמים, ישראל ליהודים-ארץ: לבנוני-סורי-של הסכם יהודי

מאז הוא מופיע אצלנו הופעה מטאורית פעם בכמה . לבנון לנוצרים

מיונית של פעולה פוליטית או כלכלית דו תזתמיד באיזו הצעה נוע, שנים

אכזבה ביקור סופו  כל. ובשנים האחרונות תכפו ביקורי. היקף-רחבת

  71.אבל כעבור זמן הוא צץ מחדש, וקרע
  

הפעם בהצעה שהיהודים יסייעו להפיל את , חזר צפיר אל שרתוק 1937וביוני  יבמא

וא פטריוט נוצרי אמיץ הש' יננשיא לבנון אמיל אדה ולהעלות במקומו נשיא מרו

 12- ב. דרך קפריסין, רימצפ קיבל שרת דרישת שלום, חרי קום המדינהאגם  72.'יותר

 על –לדבריו , שגריר ישראל ברומא, התייצב צפיר אצל אליהו ששון 1955בפברואר 

: המוכן לשלום נפרד עם ישראל בשלושה תנאים, דעתו של נשיא לבנון כמיל שמעון

התחייבות להגן על לבנון מפני סוריה ומתן סיוע כלכלי על ידי , וצרא ערובה לגבולות

   73.אית של לבנוןלקח תרקניית עודפי תוצ

  

                                                           
. Confidentialכתב סווג מה. S25/1706, מ"אצ, 17.11.1931, יקצודרב גילזלוזורוב לראחיים ב תכמ   68

נבחר  1930במארס . במקומו של אידר, ונית בלונדוןהצי דצקי להנהלהברו נבחר 1928ולי יב
  .להנהלת הסוכנות היהודית

 The Letters and Papers of Chaim Weizmann, Vol. XV,4.12.1931, כתב וייצמן לארלוזורובמ  69
(Editor: C. Dresner), Jerusalem 1978, No. 220, p. 222   היה צפיר , יטב זכרונו של וייצמןמל

  .שם. קהיר דיל, וגר בחלואן, לבנוני ורוקח במקצועו
  .24.3.1920-הפגישה הייתה ב. יאה היאגשו   70
  .64-65' עמ, 1968אביב -לת, א ךרכ, ן מדינימוי, תרש משה   71
  . 174-175, 141-142' מע, 1971אביב -תל, ב ךרכ, ין מדינמוי, תרש משה   72
  .479-480' עמ, 2000אביב -לת, 1918-1958ך הלבנון בסב, בן ארליךואר   73
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  לומטיה עקרהפדי. ח
לחשוף את , לדעתו, נשאל שרת אם אפשר', הפרוייקט של חנקין'ים שנה אחרי בערא

לעצם פרסום  דגנתלה מר שרת אינו רואה סיבה מיוחדת': וכך רשמו מראייניו. הפרשה

, ה זהרבמק. אך מציע שלא יזכירו את שמות הערבים, מ הזה ודומים לו"מדעי של המו

מ עם ערבים חסרי "כי היהודים ניהלו מו, שמות הערבים להראותעלול פרסום , למשל

היה חלק בלתי נפרד , שולי וזניח ככל שיראה, נאיבי, של חנקין' ייקטוהפר' 74.'השפעה

שהציונים דבקו בה , חסרת הערך, ת הדיפלומטיה העקרהשרפ, מפרשה רחבה יותר

ידי הסכם - ישראל על-רץה כי ניתן לעקוף את בעיית אנאמוהביסודה הייתה . בתקופה זו

. שתהיה תחת חסות בריטית, ישראל-בממשלה ציונית בארץר כדי שיכי, עם פיצל

סוריה  תלשממיבטיחו היהודים ל, ישראל-תמורת ההכרה בציונות ובזכויותיה בארץ

 יתמושיחליף את תמיכת המעצמות ויאפשר לסוריה לנהל מדיניות לא, סיוע כספי

הציונית לעשות תעמולה לציונות ולשיתוף פעולה  עוד שאפה הדיפלומטיה. צמאיתע

כל הסימנים האלו מצויים . 'מגוייסים'ידי עיתונים ותועמלנים -ערבי על-יהודי

התהפוכות עם -המשא ומתן הממושך ורב היה השיאה של הפרש. של חנקין' פרוייקט'ב

כך גם  ,כמוהו כציונים. מו בלא כלוםייסתנ זה גם זה. פיצל' המלך'ואחר כך , האמיר

אחרי ועידת סן רמו הכירה אנגליה . ובצרפתה פיצל היה תלוי בכל מהלכיו באנגלי

 טוקנל, ובכלל זה, בזכותם הגמורה של הצרפתים לפתור את בעיית פיצל כראות עיניהם

  75.נגדו פעולה צבאית
  

                                                           
. L18/119/4, מ"אצ', 17.4.1960, ביין' ר א"רון דברים על שיחה עם מר משה שרת בחדרו של דכז'   74

  .היימן' מ ר"ד –ם שר
75    J. K. Tanenbaum, ‘France and the Arab Middle East 1914-1920’, Transactions of the American 

Philosophical Society, Vol. 68, Part 7 (October 1978), p. 40   
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  1943, יהושע חנקין
 ]באדיבות הארכיון הציוני המרכזי[

  

רבה של החוגים העה פהציונים מן ההש שך המגעים עם פיצל התעלמומכל 

לא היה מקום . על פיצל ועל מדיניותו, ובראשם אישים פלסטינאים, הלאומניים בדמשק

- ל ממש בזכויותיהם של היהודים בארץש להעלות על הדעת שפיצל יוכל להכיר הכרה

, )J. N. Camp(ר קמפ 'הקדים והיטיב להבין זאת המייג. רופלב ישראל ברוח הצהרת

הוא קבע כי הסכם , 1919באוגוסט  12-כבר ב. אלנבי לי ששהקצין המדיני הרא רעוז

, אם ייוודע דבר קיומו של ההסכם ברבים. פיצל אינו שווה את הנייר שנכתב עליו-וייצמן

עות גדולה טין א': בוגד וב וא יהיה כעניבת חנק סביב צווארו של פיצל והערבים יראהו

כל זמן שהוא מבטא  חסד וטים לונהם ] …[ישראל -ץמלראות בפיצל נציג של ערביי אר

אם , אך לא תהיה לו כל מרות עליהם, את הלאומיות הערבית ומייצג את השקפותיהם

  76.'ים ומתכוון לקיימוודיחשבו שעשה איזה שהוא הסכם עם היה

, ים על זכר המשא ומתן העקר עם פיצל והעלו אותונויצההתרפקו , כן-פי-על-ואף

, ומצד שני, השפעה-עם גורמים ערבים רבי תברודמה של אפשרות להיכדוג, מצד אחד

ואחר , כשהדליף, שה זאת בימי ועדת פילע מןצויי 77.כהחמצה של שעת כושר היסטורית

                                                           
76  Documents on British Foreign Policy, 1919-1939 , First Series, Vol. IV (Ed. E. L. Woodward 

and R. Butler), London 1952, No. 253, p. 364  
ראל שי ,כהן' א, השוו. 153' עמ, ח"אביב תרפ-לת ,שנים של מדיניות ארצישראלית רשע, דזינימ' מ   77

  . 160-161' עמ, 1964 אביב- לת, והעולם הערבי
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רסם את פה שעש 1919.78בינואר  3-את תוכן ההסכם שלו עם פיצל מ, כך ִפרסם בשמו

 ןבי ושוב לא הי, ייגיושהיה עד לחתימת ההסכם על ס, גם פיצל וגם לורנס, ההסכם

גם אצל הערבים היתה ': אמר וייצמן, 1937וסט גבאו, בקונגרס הציוני העשרים. החיים

ופיצל ידע עד , ק המופתיר הרי גם פיצל היה נציג הערבים ולא; בראשונה הבנה לענייננו

גם בשנת ; ואף על פי כן יכלנו לבוא עמו לידי עמק השווה. תודעוממאוד לאן פנינו 

כשהזכיר : וייצמן ולא פירש סתם 79.'שיכלנו להדבר אתם ביםרהיו ע 1920-וגם ב 1919

על , בידיעתו, ון גם לחבורה שחתמהכוהאם הת 1920-ב' ערבים שיכולנו להידבר אתם'

  ?ההסכם עם חנקין

  

  

                                                           
, ינחום וילנסק לש Agence d'Orientידיעות ה תידי סוכנו-לע, 2.6.1936-ב' סקופ'זה נתפרסם כוחה   78

, בשמו של וייצמן, וםבי ובו, La Bourse Egyptienne - וני נדפסה הכתבה ביב 10-ב, כך- אחר. בקהיר
  .לונדון לש Timesב 

מושב החמישי של הו 20- נגרס הציוני הוקה, 4.8.1937, ישיבה שניה, רה על המצב המדינייקס   79
המקור ( 29' מע, וראפיגדין וחשבון סטנ. 1937וגוסט אב 3-12ריך יצ ,כנות היהודיתמועצת הסו
, ל"הנ. 135' עמ, 1967אביב -לת, שות עם מנהיגים ערבייםיגפ, גוריון-ןד בוד: השוו). בגרמנית

  .205' עמ, ז"אביב תש-תל, א ךרכ, רכהעמב


