יחסי יהודים ערבים בארץ ישראל־פלסטין
בצל מלחמת העולם הראשונה*

דותן הלוי
אקר ה אס ם ב ן היד ם לערב ם בחרץ תרחל־פלסט ן לפנ הקמת מד נת תרחל
ניטה להמע ט באת בית מ מלאמת העילם הרחתינה ,יהדבר עילה בקנה חאד עם
הלך ריא מאקר חתר מ עט ככלל לעסיק בה בט ם חזרא ם יאברת ם תל הה סטיר ה
תל המלאמה בחרץ .מחמר זה מבקת להתל ם פער זה ילבאין כ וד התפ עי מחירעית
המלאמה על אס היד ם יערב ם בחרץ .על סמך בא נה תל ימנ ם יז כרינית מ מ
המלאמה ,טען במחמר כ המויקה החזרא ת המתיתפת במלאמה ע ובה דפיס ם
איד ם תל קתר ם י אס ם ב ן הקה לית .בחיי רה תל בא נה הדד ת מתיך הזדהית,
התעובי אס ם תל נ תיק חרגינ ימיסד מאד ג סח יתל ו רת קתר ם ח ת ם מעת ם
מח דך ג סח.
"מה החדשות ,יא מעלמי?" מלחמה וצרות – עניתיו במעט הערבית שבפי" .אבל מתי
יבוא קצה? מה כותבים העיתונים?" אלה בכה ואלה בכה .ואת האמת יודע אללה" .כן
דיברת יא מעלמי .רק אללה יודע .הוא הביאה לעולם והוא יקחנה מן העולם"( .אשר
ברש ,עיר נצורה ,עמ' )247
*
המאמר מבוסס על עבודת סמינר שנכתבה בקורס 'שורשי הסכסוך הציוני־פלסטיני '1948–1882
באוניברסיטת תל־אביב ,בהנחיית פרופ' עמי איילון .אני מבקש להודות לו על קריאת גרסה מוקדמת של מאמר
זה והארת עיני בסוגיות מעניינות ומועילות.

[היֹה היָה ,במה צעירה להיסטוריה ,גיליון ( 11תשע"ו) ,עמ' ]45–25
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על סף מלחמת העולם הראשונה היו האוכלוסייה הערבית והיהודית בארץ ישראל־
פלסטין מסוכסכות זו עם זו .היקפו של סכסוך זה חרג זה מכבר מתחום סכסוכי השכנים,
נישול אריסים או יחסי עובד־מעביד אשר אפיינו את היחסים בין הקהילות במפנה המאה.
ההתיישבות בארץ ורכישת האדמות בידי הציונים צוירה על ידי העיתונים 'פלסטין' ו'אל־
כרמל' בשנים שלפני המלחמה כפעילות פוליטית מגמתית ,שמטרתה לקרוע פיסת אדמה
משטחה של האימפריה העות'מאנית 1.ההתנגדות לציונות אפיינה לא רק את הערבים
שהיו בעלי אידאולוגיה לאומית ערבית אלא גם את מי שהיו פטריוטים עות'מאנים .כך
למשל הצהיר ע'ארב אל־נשאשיבי ,ערב הבחירות לפרלמנט העות'מאני בשנת " :1914אם
אבחר ,כמורשה אקדיש את כל כוחותיי ,יומם ולילה ,לסלק את הנזק והסכנה הצפויה לנו מן
הציונים והציונות" 2.תודעת סכסוך אפיינה גם את הצד היהודי .לדברי אניטה שפירא ,על
אף ניסיונות ההתקרבות שיזמה התנועה הציונית ערב המלחמה ,באידאולוגיה של היישוב
הציוני כבר "הייתה גלומה הלגיטימציה להתרחקות מהערבים במישור האישי כבמישור
3
הלאומי".
עם זאת ,שנות המלחמה עצמן נתפסות במחקר ההיסטורי כתקופה שלא השפיעה על עיצוב
יחסי היהודים והערבים בארץ .מיכאל אסף למשל ,בסקרו את תולדות הסכסוך ,נדרש בכמה
פסקאות בלבד לימי מלחמת העולם ,ולבסוף מסתפק במסקנה צרה" :יחס הערבים ליהודים
בדרך כלל הלך ורע בשנות המלחמה  4".1918–1914אהרון כהן ,שאפילו בכך לא הבחין,
הגדיל לכתוב כי המלחמה "הסירה מסדר היום את הבעיה הפוליטית של היחסים היהודים־
ערביים" 5.תפיסה זו במחקר נבעה מההשפעות מרחיקות הלכת של תוצאות מלחמת העולם
הראשונה והצהרת בלפור על מאפייניו הפוליטיים של הסכסוך הציוני־פלסטיני .המחקר
על תולדות הסכסוך ראה במלחמת העולם הראשונה מצע להסדרי מעצמות ,לבריתות
ולהסכמים שיצרו סדר חדש שבמסגרתו התפתחות סכסוך הייתה כמעט דטרמיניסטית .על
כן ,חקר המלחמה עצמה הוגבל לתחום ההיסטוריה הצבאית או הפוליטית.
ואולם ,התבוננות דרך עיניהם של בני התקופה עשויה לצייר תמונה שונה מזו שמתארים
ההיסטוריונים .על סמך מעט משפע העדויות הקיימות ,מאמר זה יבקש לעורר עניין מחודש
בתקופה זו ולהראות כי שלא כמקובל במחקר ,לא הייתה המלחמה 'חור שחור' ביחסי יהודים
וערבים .אדרבא ,נסיבות המלחמה יצרו אתגרים וקשיים אשר עוררו את שאלת היחסים
בין העמים והביאו במקרים מסוימים לעימות ובמקומות אחרים להתקרבות .עם זאת חשוב
לציין כי העדויות היהודיות על ימי המלחמה בארץ מצויות וזמינות הרבה יותר מאלו
הערביות.א אבקש לטעון כי שתי מגמות אפיינו את היחסים בין העמים במלחמה :השוואה
א בתקופת המלחמה נסגרו העיתונים הערביים ,ולאור הסכסוך עם הציונות גם כתיבה מאוחרת מיעטה לתאר
את היחסים עם היהודים שלא במסגרת מאבק .בין מעט העדויות הערביות שעסקו באריכות במלחמה ניתן למנות
את ספרי הזיכרונות של פאוזי אל־קאוקג'י ,יוסף היכל ,אחסאן נימר ,עזת דראוזה ,עוני עבד אל־האדי ,ח'ליל

י תריווי הבנ ם בקרבה

27

תדירה בין הקהילות היהודית והערבית בארץ בידי חבריהן ,מחד גיסא ,והזדהות בין פרטים
יהודים לערבים ,מאידך גיסא .ההשוואה בין מצב שתי הקהילות חיזקה בכל צד את הרצון
להתבדל ולהתכנס בשעה זו של מצוקה ,ואילו ההזדהות הביאה לקרבה ולעזרה הדדית.
שנות המלחמה הצמיחו את שורשיה של הדואליות הזו ,אשר באה לידי ביטוי ביתר שאת
בתקופת המנדט הבריטי.

.
ב־ 24בנובמבר  1914לבשו חוצות הערים בארץ חג :המלחמה הוכרזה .בירושלים הוקרא
ברוב עם ברחבת מסגד אל־אקצא פסק ההלכה של השיח' אל־אסלאם הקורא את המוסלמים
לג'יהאד ,ובהמשך נערכה תהלוכה גדולה ברחבי העיר .בה בעת נקבצו היהודים בבתי
הכנסת לשאת תפילה מיוחדת אשר חוברה על ידי החכם באשי 6.ביפו היה לטקס זה אופי
לאומי יותר :הערבים יצאו בתהלוכות וריקודים ובידיהם תופים ,חרבות וכרזות ,ואילו
מקרב היהודים צעדו תהלוכות של תלמידים מנופפים בדגלים עות'מאניים ושרים שירים
עבריים 7.היה באירוע זה כדי לבשר על הבאות :שתי קהילות עתידות להתמודד עם נסיבות
המלחמה בדרכים שיש בהן מן הדמיון .פרק זה יבחן את שותפות הגורל הזו וידגים כיצד
הזדהו יהודים וערבים אלו עם מצוקותיהם של אלו.
החוויה הבסיסית שחלקו תושבי הארץ היהודים והערבים הייתה התחושה כי נקלעו לשדה
קרב במלחמה לא להם ,שכן המאבק האימפריאלי לא ייצג אינטרסים שיכלו להזדהות אתם
עד שלב מאוחר במלחמה .בקרב יהודי היישוב הישן רווחה עמדת הנאמנות לאימפריה
העות'מאנית לצד ביקורת על יחסה הקשה אל האוכלוסייה .לעומת זאת ,ביישוב החדש
היו שנטו להזדהות עם רוסיה ,גרמניה ,או צרפת מתוך נאמנות בתור נתיניהן או אזרחיהן,
או לאנגליה מתוך שיקולים מדיניים 8.אמנם כמעט כל מנהיגי היישוב נענו לפקודת
ההתעת'מנות מאוקטובר  ,1914אך למעשה זו רק הגבירה את המבוכה הפוליטית.
"אנחנו במזרח ולבינו במערב [ ]...וחיינו חיי אנוסים" ,כתב דיזנגוף בבקשו להמחיש
את הקונפליקט 9.גם בקרב הקהילה הערבית ,שרוב הגברים בה גויסו לצבא ,בנאמנות
האוטומטית לאימפריה נפערו סדקים הולכים ומתרחבים .הד לתחושה זו ניתן למצוא
ברשימה מדצמבר  1915ביומנו של החייל עאדל אל־צאלח ,שבה הוא מתחבט בשאלת
10
נכונותו להקריב את חייו עבור המדינה העות'מאנית בעת שזו מתאכזרת לנתיניה הערבים.
ביחסם של העות'מאנים אל האוכלוסייה היה כדי לפרק את הזהות העות'מאנית הלכידה,
אל־סכאכיני ,רוסטם הידר ונג'אתי צדקי .תרומה גדולה לחקר החברה הפלסטינית במלחמה מצויה במחקריו של
סלים תמרי; מתוכם ראו למשל :תמרי (.)1999

28

דיתן הלי

אותה התאמצו כל כך להנחיל ,למרכיביה השונים .כך משתמע למשל מדבריו של ח'ליל אל־
סכאכיני לאחר שנגזר עליו להיות מגורש מירושלים" :וכי מה פשעתי? נדמה לי כי שתיים
פשעתי :ראשית ,בהיותי נוצרי ,ולדעתם [דעת העות'מאנים] הנוצרים נוטים לאנגליה,
11
צרפת ורוסיה .שנית בהיותי בעל בית ספר ,שבו אני מפיח בלב התלמידים רוח לאומית".
נוסף לשאלת הזהות ,המלחמה הביאה עמה מצוקה פיזית הולכת וגוברת ליושבי הארץ,
ערבים ויהודים כאחד .ספינות המסחר שחדלו להגיע אל חופי הארץ מאירופה הביאו לצניחה
בפעילות החקלאית :שדות לא נזרעו ,פועלים שכירים ובעלי עסקים נמצאו ללא תעסוקה.
"היחסים עם העולם החיצוני פסקו לגמרי" ,כתב דיזנגוף" ,שבת כל מסחר ,חדלה עבודה
מן הארץ" 12.נסיגה כלכלית זו השפיעה ישירות על חיי היום־יום בארץ" .יחד עם העיכוב
בתעשייה באה הבהלה בצרכי ספוק חיים" ,נכתב בדפי 'האחדות' עקב התמעטות המזון
עם פרוץ המלחמה" 13.מלחמת עולם זו לימדה אותי חסכנות ואפילו קמצנות" ,כתב ח'ליל
אל־סכאכיני ביומנו בחודש ספטמבר " .1914מאז פרצה המלחמה ,כלומר לפני חודשיים
ועד היום ,לא עלו הוצאותינו היומיות על שניים־שלושה גרושים ,עברו עלינו ימים שבהם
אכלנו רק לחם וענבים או מלוח ,בשר לא בא אל ביתנו" 14.מצבים קיצוניים של עוני ומחלות
הביאו ילדים בקרב אוכלוסיית הארץ לגניבה ופשיטת יד ,ובקרב נשים ערביות ויהודיות
היו שנאלצו למכור את גופן על מנת להאכיל את ילדיהן 15.מרדכי בן הלל תיאר ביומנו
באמפתיה את חרפת הרעב של הילדים הערבים ביפו" :אכלתי תפוח זהב וזרקתי את קליפתו
על הארץ ,והנה התנפלו על הקליפה שני ילדים ערבים ובעודה בכפם אכלוה בתאווה גדולה,
כי רעבים הערבים מאוד"" 16.מה נעשה בכפרים הבודדים הנשכחים מני רגל?" כתב בוריס
שץ ביומנו על מצבם של הערבים במלחמה" ,לעולם לא נודע את כל הנוראות אשר קורות
שם" 17.גם סוגיית ההתמודדות עם הארבה שחיסל בכל פה את יבולי הארץ בשנת 1915
הולידה בחינה של היהודים את הערבים שיש בה משום הזדהות" 18.היישוב העברי נלחם
במזיקים והתאמץ לבער את ביצי הארבה[ ,ו]הנה הכפרים של השכנים היו אדישים .מי ילחם
19
להם? ומי ילחם בארבה במדבר?" תהו אנשי ארגון 'השומר' במושבות.
לצד גילויי הזדהות אלה היו ביישוב גם מי שביקשו להמעיט בקשייהם של הערבים לעומת
מצבם הקשה של היהודים" :עלוב וקשה היה מצבו של הפועל העברי בימים ההם ביהודה",
כתב השומר צבי נדב" .הפועל העברי לא היה לו כלום זולת ידיו ובגדו הדל שעליו ,בה
בשעה שהפועל הערבי היה בא לעבודה עם מעדרו הוא והכפר שלו ,איך שהוא היה לו צל
קורה לגור בה ,חלקת אדמה לירקות וגם כבשה ותרנגולת ופה ושם גם מעט תבואה" 20.גם
אברהם אלמליח ,בתארו את ימי המלחמה ,טען כי היהודים היו הראשונים שנפגעו מן המצב
הכלכלי ,מכיוון שהיו תלויים בארצות אחרות ובאשראי הבנקאי שלהן "כאחד מעמודי
התווך" של ההתיישבות ,לעומת הפלאח הערבי הנשען על המשק הטבעי ,והאשראי הוא
עבורו "דבר יוצא מן הכלל" 21.מנקודת המבט הערבית ,ביקש העיתון 'פלסטין' ,בדיווחו
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מאוקטובר  1914על יהודים העוזבים את הארץ בגלל הקשיים ,להראות כי מצבם של אלה
עדיף ,על שום העזרה הכספית הנשלחת ליהודים מקרוביהם באמריקה ,לעומת הערבים,
22
שאין להם כל מושיע.
לצד הניתוק הכלכלי חוותה הארץ גם ניתוק תרבותי ורוחני מהנעשה סביב .סגירת
שירותי הדואר האירופי והיהודי בחודש אוקטובר  1914הביאה לכך שעיתונות מהארצות
השכנות הפסיקה להגיע לארץ .גם רוב עיתוני הארץ היהודיים והערביים נסגרו ,מאחר
שהעות'מאנים האשימו את אלה בתעמולה ציונית ואת אלה בתעמולה לאומית ערבית 23.כך
בודדה הארץ מהתפתחויות המלחמה והתחזקה תחושת אי־הוודאות שממילא פשתה בקרב
תושביה" .הימים ימי מלחמת העולם בארץ מזרח מנותקת מן העולם" ,כתב אשר ברש.
"חיילים גרמנים ואוסטרים המופיעים ומתעלמים ,הם האות היחיד לאירופה עקובת הדם
והמזימות" 24.ח'ליל אל־סכאכיני השתדל לשמור על מידה של אופטימיות גם לאחר סגירתם
של העיתונים 'אל־כרמל' ו'פלסטין'" :האנשים היום קוראים רק טלגרמות ,מפני שמרבית
העיתונים המקומיים הושבתו והעיתונים המצרים הוחרמו [ ]...מהן הם רוכשים את ההרגל
לתמצת כאשר הם מדברים או כותבים ,אפשר שגם זה מיתרונות הימים האלה" 25.עבור
היישוב ,אשר רווחה בו העמדה כי עיתונים אלה אינם מבקשים אלא "לסכסך תמיד חלק אחד
מהתושבים בשני" על שום חלקם הלא מבוטל בתעמולה האנטי־ציונית ,הייתה סגירתם של
26
העיתונים נחמה פורתא.
יותר מכל הגורמים שהוזכרו ,מחולל ההזדהות המרכזי בין יהודים לערבים היה יחסו
של המשטר הצבאי העות'מאני אשר פגיעתו "דחתה מעליה את לב עם הארץ ,כיהודים
וכערביאים יחד" 27.במיוחד הייתה קשה גזירת הגיוס לצבא אשר מילאה את הארץ נפקדים
ועריקים" 28:הפחד מהגיוס היה משותף לכולנו .יהודים ,מוסלמים ונוצרים" ,כתב יעקב
יהושע" .החיפוש אחרי הפרארים [עריקים] הקיף לא רק את בתי הכנסת אלא גם את
הכנסיות והמסגדים" 29.לצד אימת הגיוס היו גם החרמות (סוח'רה) של רכוש ,תבואה ,עגלות
30
ובהמות בידי הצבא העות'מאני לעניין שבשגרה ,והביאו לחוסר ביטחון כלכלי מתמיד.
מרדכי בן הלל תיאר כיצד ירדו מחירי החיטה הערבית במידה דרסטית לאחר הסתלקות
המושל הצבאי הזכור לשמצה חסן בּכ בחודש מאי  ,1916משום שבעת שלטונו היה מחרים
דרך קבע מהחיטה הערבית הנמכרת בשוק לצרכיו 31.וגם בעניין זה נוצרו השוואות בין מצב
שתי האוכלוסיות" :מהאיכרים היהודים בגליל דרשו יותר מספוא מאשר מהפלחים הערבים
העניים ,כי חשבו את האיכרים היהודים ליותר עשירים ומבוססים" כתב בזיכרונותיו מנחם
שינקין ,אך לא השמיט גם את מצוקת הערבים" :יש להעיר כי אצל הפלאחים לקחו לעבודות
הצבא את הפועלים הכי טובים ,בשעה שהמושבות היהודיות שלחו רק אחדים מפועליהן
32
לעבודת הצבא".
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יחסם האלים והפוגעני של כמה מהמושלים הצבאים העות'מאנים ניכר היטב ברישומי
התקופה .הרב משה בלוי מתאר זאת בזיכרונותיו" :אנשים שלא שירתו בצבא היו נתפסים
מפעם לפעם ונלקחים לעבודות ציבוריות [ ]...לפעמים תפסו תלמיד חכם זקן או חלש,
והכריחוהו לסחוב לחוץ לעיר נבלת סוס או חמור .אנשים שעברו את הגיל של  45נלקחו
לגדוד מטאטאי הרחובות" 33.כוח משימה עלוב זה ברחובותיה של ירושלים צד את עיניו של
אחסאן תורג'מן ,חייל לוגיסטיקה ירושלמי ממוצא ערבי בעל הבחנה חדה ומצפון מפותח.
ביומנו ביקר על כך את מפקדי הצבא" :היום בבוקר בזמן שצעדתי בדרכי למפקדה נתקלתי
במספר תושבים יהודים כמעט כולם מעל גיל  40מחזיקים במטאטאים ומנקים את הרחוב.
נזדעזעתי מהמראה הזה [ ]...כמה אכזר יכול להיות המפקד שלהם? האם לא היה עדיף לו
34
שכר הצבא כמה מנקים צעירים יותר לשירות העירוני הזה ונפתרה בעיית העשבים?"
אך למרות עדותו הכנה של החייל תורג'מן נראה כי הערבים ,ובעיקר הכפריים ,סבלו
מנחת זרועם של הפקידים העות'מאניים יותר משסבלו היהודים .בעד כל הפרת שקט ופשע
קט היו נסחבים אל תחנת המשטרה ,מוכים מכות נמרצות ,נרמסים תחת רגלי המושל הצבאי
ו'זוכים' ל'פאלקות' (מלקות) בכפות רגליהם 35.יחס כזה לא היה מנת חלקם של הכול" :עם
אנשים אירופאים התנהגו בדרך מסוימת יותר" ,כתב שינקין" .העניין היה נגמר בחירופים
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ובעונשי כסף .מהיהודים נאשמו רק צעירים אחדים בהפרת מנוחה ויכבדום במכות לחי".
על החשודים בפשעים גדולים מאלה נגזר לא אחת מוות בתלייה בידי בית הדין הצבאי.
ההאשמה הנפוצה והחמורה ביותר הייתה ריגול או סיוע לאויב .כה נזהרו הערבים בעניין זה
37
עד כי הדייגים היפואים היססו לצאת אל הים פן יחשדו בקשירת קשר עם ספינות אויב.
מראה התלויים ברחבת הסראיא ביפו או ברחבת שער יפו בעיר העתיקה בירושלים נעשה
תדיר יותר ויותר בימי המלחמה והטיל מורא על העוברים והשבים .שלא כבטקסי הכרזת
המלחמה שפרק זה נפתח בהם ועבורם בחרה כל קהילה דרך ציון ואתר משלה ,באירועי
התלייה צפו מהקהל יהודים וערבים יחד 38.שתי הדוגמאות הללו מייצגות את שאבקש
להראות בהמשך :המתח בין ההשוואה שהפרידה בין הקהילות ובין ההזדהות שחיברה
ביניהן.
36

.

'

ב־ 13בנובמבר  1914פורסמה בעיתון 'החרות' ,שופרה הרשמי של הקהילה הספרדית
בירושלים ,מודעה נמלצת הקוראת ליהודים להתעת'מן ולעמוד לצד האימפריה במאבקה.
בתחתיתה היה חתום מוחמד צאלח עבד אל־לטיף אל־חוסייני ,מאנשי האליטה הדתית
הערבית של העיר ירושלים .הערת מערכת כפולה מהמודעה באורכה בירכה את הכותב,
חיזקה את דבריו והדגישה את המוצא השמי הקושר את היהודים והערבים 39.הייתה זו
תחילתה של יזמה מעניינת :לאור העתיד הלוט בערפל הוצע ליהודים מעל דפי 'החרות'
לקבל עליהם נתינות עות'מאנית ועל ידי כך לשכך את המחלוקות עם הערבים ואף לאחד
כוחות אתם .אולם רעיון זה נפל על אוזניים כרויות בעיקר בקרב הקהילה הספרדית בארץ.
ביישוב החדש הוא לא התקבל ,וככל שהתקדמה המלחמה ההבטחה שבו הלכה ונמוגה.
בפרק זה יתואר בקווים כלליים כיצד הוצג רעיון השיתוף וכיצד ההשוואה המרחיקה שערכו
יהודים וערבים בין מצבם למצב שכניהם הביאה לבסוף להיעלמותו.
תלאות חודשי המלחמה הראשונים נתפסו בקרב אישים ב'ועד להתעת'מנות' היהודי
כשעת כושר לכנס ועידה יהודית־ערבית שתדון בשיתוף בין שני העמים .רעיון זה התלכד
עם יזמה של מפקד החטיבה ה־ 27ומושל ירושלים ,זכי בּכ ,אשר לאור החשיבות שייחס
להתקרבות היהודית־ערבית החליט להוציאה אל הפועל 40.הוועידה כונסה בסוף נובמבר
על ידי אליעזר בן יהודה והתקיימה במשכנו החדש של בית הספר למורים 'העברי' ברחוב
החבשים בירושלים .השתתפו בה נציגים רבים מהיישוב הישן האשכנזי והספרדי ,רבים
מהם חברי 'ועד ההתעת'מנות' ונציגים שונים מהמושבות 41.הנציגות הערבית הייתה דלה
אך כללה דמויות חשובות ,ובהן השיח' עבד אל־קאדר אל־מט'פר ונציגים ממשפחת אל־
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חוסייני 42.ראשון הנואמים היה יוזם הוועידה ונשיאה אליעזר בן יהודה .בנאומו דיבר על
ההזדמנות אשר המלחמה טומנת בחובה להביא להתקרבות יהודית־ערבית .מעולם לא ביקשו
היהודים ,כך טען בן יהודה ,להיפרד מעל אחיהם בני שם ,וכמה גדול היה צערם כשראו כי
הערבים אינם שותפים לרגשותיהם .איבת הערבים ,לשיטתו ,נובעת משתי סיבות ,אויבים
חיצוניים אשר "הוציאו עלינו דיבת שקר" ויהודים אשר מעדיפים נאמנות נוכרית .על כן,
בעת זו שהערבים מושיטים יד לשיתוף פעולה ,על היהודים לברכם ולהתעת'מן .לאחר
43
תרגום דבריו לערבית עלה לנאום השיח' אל־מט'פר ,מתומכיה המובהקים של האימפריה.
אל־מט'פר לא חסך שבטו מהמפעל הציוני בארץ וטען כי בין הערבים התפרסמה כוונת
הציונים לנשלם מעל אדמתם ,מה שעורר בהם "איבה לא שטחית" .עוד טען כי היהודים
הציונים אינם תורמים במפעליהם מאום לקידומה של הארץ ו"חושבים רק על עצמם" ,דבר
המביא לזעם בקרב הערבים .גם על עצמו העיד כי עיניו מתמלאות דמעות כל אימת שהוא
חוזה בכפר הרוס או בשדה שנושלו ממנו ערבים במזיד .אלא שאין הכרח בזאת ,טען ,על
שום שרחבה אדמת פלסטין גם עבור יהודים שמספרם כפול מאלה שהגיעו עד כה ,והנדרש
מהיהודים הוא בסך הכול לשנות את דרכיהם הנלוזות ולא לפנות בכל דבר ועניין לקונסול.
על כן הוא מסכים עם בן יהודה שיש להביא לאחדות יהודית־ערבית ,אלא שזו תצלח בתנאי
אחד בלבד ,והוא "שהיהודים יהיו עות'מאנים תחת דגל האימפריה" .אל־מט'פר הדגיש
כי אין הנאמנות העות'מאנית מתבטאת בחבישת התרבוש ,אלא צריכה להיות "בכל לב
ונפש ובכוונה טהורה" .דבריו התקבלו במחיאות כפיים סוערות ובקריאות "תחי הממלכה
העות'מאנית! תחי ההתאחדות בין המוסלמים ליהודים!" 44על הדברים האלה הגיבו דוד ילין,
הרב זליג לידר ונציג משפחת חוסייני ,צאלח עבד אל־לטיף ,אשר חיזקו את רעיון ה"אחדות
45
העות'מאנית" בין העמים.
הרעיונות שהובעו בוועידה לא היו חדשים וייצגו את תפיסת העולם בקרב היישוב הישן,
הספרדי בעיקר .עבורם היו היחסים עם הערבים מבוססים על הזדהות ובבחינת עניין יום־
יומי" .אחים לחלב" כינה זאת חיים מרגליות קלוריסקי 46.השפה הערבית הייתה לרוב
שגורה בפיהם ,עסקיהם נוהלו בתוך סביבה ערבית וערבים היו בין חבריהם הקרובים.
סלים תמרי אף טען כי ההבחנה הבינארית בין יהודים לערבים בארץ החלה להיווצר רק
בנסיבות מלחמת העולם הראשונה .לשיטתו ,הערבים החלו אז להבחין בין 'יהודים בני
הארץ' (אבנאא' אל־בלאד) או 'יהודים בני ערבים' (יהוד אולאד ערב) ובין היהודים הציונים
האירופים (שהרוסים בהם כונו 'מסקוב') 47.קיום הוועידה דווקא בעת הזו מעיד כי אנשי
היישוב הישן ראו בפרוץ המלחמה הזדמנות להפיץ את בשורת העות'מאניות ולהביא דרכה
גם לפתרון הסוגיה היהודית־ערבית .לא היה זה רעיון חדש :מאז מהפכת התורכים הצעירים
קרא אליעזר בן יהודה ליהודים" :היו עות'מאנים" ,והנה כעת נעשתה ההתעת'מנות לחובה.
אלא שכדי שלא תהא עבור המתעת'מנים החדשים בגדר לבוש בלבד ,ביקש בן יהודה לטעון
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את הזהות העות'מאנית משמעות בעלת ערך עבור הציונים בארץ ,ולכן קשר אותה ליחסים
עם הערבים 48.למטרה זו נרתמו גם עיתוני היישוב הישן ,שיצרו הד תקשורתי לא קטן
ופרסמו תגובות אוהדות כלפי הוועידה 49.עיתון 'החרות' סיקר בפירוט רב ובחגיגיות את
50
הוועידה והצר על הנוכחות הערבית הדלה ,אשר נבעה לטענתו מהיעדר הודעה מוקדמת.
'הצבי' סקר את הוועידה בתמצות יחסי וסיכם" :יש לקוות כי אסיפה זו תהיה באמת כעין
הצעד הראשון להתקרבות הרצויה בין המושלמים והיהודים לטובתם המשותפת ולטובת
הממלכה העות'מאנית" 51.ברוח זו יש להבין גם יזמה אחרת של אנשי היישוב הישן ומושל
ירושלים זכי בּכ ,היא הקמתן של יחידות 'הסהר האדום העות'מאני' ,אשר פעלו בהן בשנות
52
המלחמה ,תחת דגל עות'מאני ,ערבים ויהודים יחד.
בקרב אנשי היישוב החדש נראו הדברים אחרת .אלה אולצו אמנם להתעת'מן אך לא
האמינו ביכולתה של ה'אחווה העות'מאנית' להביא לשיפור היחסים בין יהודים לערבים
בארץ .את הבדלי התפיסה בנוגע לאקט ההתעת'מנות בין אנשי היישוב הישן לחדש ניתן
אולי להגדיר בהכללה כעות'מאניות "אופקית" – הווה אומר ,המוכוונת לרוחב ,כלפי
החברה ,אל מול עות'מאניות "אנכית" – המוכוונת כלפי השלטון .התעלמותם של אנשי
היישוב החדש מן הפוטנציאל החברתי הגלום בהתעת'מנות מדגישה פער זה .כך ,למעט
יעקב טהון ,כנציג המשרד הארץ־ישראלי ,לא הגיעו לוועידה מנהיגים בולטים מקרב
היישוב החדש כלל 53.כך למשל יעקב זרובבל ,עורך עיתון 'האחדות' ,שופרה של תנועת
'פועלי ציון' ,הבין את הוועידה באופן שונה לגמרי מעמיתיו ביישוב הישן .זרובבל ,אשר
כינה את הוועידה "ההופעה היותר חשובה בחייה החברתיים של היהדות הארץ ישראלית",
הבהיר כי נפל דבר ב"פלסטינה" בשנים האחרונות :הערבים ,שבתחילה התייחסו בביטול
אל היישוב היהודי ,החלו להבין כי לפניהם אומה שבכוחה לשנות את פניה של הארץ ועל כן
יש להתחשב בה" .על ידי זה" ,כתב" ,הושם קץ ליחסי הביטול ההדדי שבנה לו קן בלבות
רובם של היהודים והערבים" 54.רעיון ההתכנסות היהודית־ערבית מצא חן בעיני זרובבל רק
מן הבחינה שבה שירת את תפיסת עולמו.
עם התקדמות המלחמה התרחקו אנשי היישוב החדש אפילו מגישת ההתקרבות הבסיסית
הזו .לנגד עיניהם הלך והתממש החשש מפני אבדן הישגי הציונות בארץ עד כה" .המולדת
55
בסכנה" ,קראה הכותרת מעל דפי 'האחדות' בי"ד תשרי תרע"ה ( 4באוקטובר .)1914
חשש זה נבע משתי סיבות :ראשית ,לרבים נדמה כי השלטון העות'מאני של ימי המלחמה
56
מנצל את הכאוס על מנת לבוא חשבון עם הציונות דרך חיסול מפעלה בארץ ישראל.
גזרות אנטי־ציוניות אשר הוטלו על היישוב בראשית המלחמה כגון מניעת קבלת דואר
עברי ב'פוסט' היפואי ,הסרת שלטים בעברית ,סגירת בתי ספר ,איסוף נשק והחרמת סחורות
וציוד במושבות ,הלכו והקצינו עם התקרבות הצבא הבריטי 57.אנשי מפתח ביישוב גורשו
ובמרץ  1917נגזר על כל תושבי יפו ותל אביב לגלות גם הם מעירם .שמועות על גירושים
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קרבים ממקומות נוספים ודאגה מפני גורל 'ארמני' הביאו לחשש אמתי להישרדותו של
היישוב 58.שנית ,המלחמה הביאה להפסקה מוחלטת של העלייה לארץ ועוררה בקרב יושבי
הארץ חשש גדול שיהודי אירופה לא יוכלו לעלות ארצה ולסייע לחיזוק היישוב .בן־גוריון
ראה בעמידתו של היישוב בארץ חלק חשוב במאמץ למנוע "התמוטטות כללית של העם
היהודי" 59.תפיסה זו ,ולפיה המלחמה כופה על היישוב מלחמת הישרדות על עצם קיומו
הרעיוני והפיזי ,השפיעה על יחסי היהודים עם הערבים .על גישת ההזדהות שהוצגה בפרק
הקודם גברה גישת ההשוואה המרחיקה ,והערבים נתפסו כמתחרים בשדה ההישרדות נוכח
תנאי המלחמה ,וכמי שעשויים להצטרף אל המגמה הכללית של חיסול היישוב.
בנקודה זו חשוב להבהיר כי 'השוואה' ,כמו 'הזדהות' ,אינן קטגוריות ניטרליות .אלו
לעולם יהיו מבוססות על הנחה בדבר 'מצע' משותף כלשהו שמדומיין למעשה על ידי עורכי
ההשוואה או המזדהים עמם .אלא שההשוואה חושפת את שבריריותו של אותו מצע ומביאה
להתרחקות בין הערכים המושווים ,ואילו ההזדהות מעגנת אותו ומקרבת אותם .בוודאי נכון
הדבר למקרה שלפנינו .ההזדהות פעלה במישור המצוקה האנושית הפרטית נוכח תלאות
המלחמה ולכן אפשרה התקרבות .אולם ההשוואה בחנה את השפעת המלחמה על המרכיבים
הקהילתיים ,ומבחינה זו היו היישוב היהודי והערבי בארץ שונים תכלית שינוי ,באופיים,
בהרכבם החברתי ובמגמותיהם – ורבים מבניהם אף זיהו סתירה בין צורכיהן ושאיפותיהן
של שתי הקבוצות.
על נפיצותה של ההשוואה ניתן ללמוד ממהלך ביטול הקפיטולציות שעליו הכריזו
התורכים הצעירים בספטמבר .1914א עבור היישוב ,שרוב מניינו נהנה מחסות המעצמות,
היו אלו בשורות רעות 60.היה במהלך זה כדי להקשות על קיום המפעל הציוני בארץ כפי
שהתקיים עד כה ,בצורת 'מדינה בתוך מדינה' 61.הערבים ,שהבינו את משמעותו של מהלך
זה לאשורו ,פרצו ביפו ובירושלים בגילויי שמחה ואיבה ספונטניים" .הייתה לכך השפעה
משכרת על הערבים" ,תיאר זאת אלכסנדר אהרונסון" ,כל מצחצח נעלים או משרת הרגיש
עצמו שווה עם הפרנג'י הארור ,אשר שוב לא יכול היה לחיות בצל הקונסול" 62.נערים
ערבים ביפו הלבישו ,דרך הלצה ,כובע לראש כלב והמטירו עליו אבנים ,ושרו" :אל־
חמאיה מת'ל אל־סרמאיה" – הקפיטולציה (חמאיה) שהייתה סמלו של הנתין הזר חבוש
הכובע ,לעומת הנתין העות'מאני ,נעשתה לנעל (סרמאיה) 63.היהודים חששו מהטיית הכף
העות'מאנית לטובת הערבים ,כעת "[כש]חופשיים יהיו לעשות בתושבי הארץ כרצונם
מבלי פחד הקונסולים עליהם" 64.שמועות נפוצו כי בקרוב יותרו דמם ורכושם של היהודים
וכי גם השלטון חפץ בסילוקם מן הארץ .נוכח הכרזת האימפריה על מלחמת קודש ,גברה
ההסתה בקרב הערבים ,בהתבסס על קריאת הכרוזים העות'מאניים "למלא את החובה להגנה
65
על האסלאם ומיגור הכופרים".
א

הקפיטולציות היו זכויות כלכליות ומשפטיות שניתנו לנתיני מדינות זרות באימפריה העות'מאנית.
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במשולש היהודי־ערבי־עות'מאני ,שיטת המאבק של הערבים ביהודים התבססה על
הלשנות 66.ההגבלות הרבות שהטיל הממשל הצבאי העות'מאני סיפקו מנעד עשיר של
עלילות אפשריות ,מחשיפת עריקים צבאיים ועד האשמה בקשירת קשר עם צבאות אויב.
עלילה שגורה אחרת הייתה כי היהודים מתחמשים" 67.בהמון הערבי יצא קול שאינו פוסק:
אצל היהודים טמונים תותחים" ,כתב סמילנסקי לאחר שהמון ערבי הקיף את המושבה פתח
תקווה על מנת לחפש בה את 'המבצר' הוא מאגר הנשק המקומי 68.במקרה אחר ,על בסיס
יריבות ותיקה בין אנשי חדרה ובין שיח' מהכפר קקון ,פנה השיח' אל המושל הצבאי בטולכרם
69
וטען כי יהודי חדרה ,בישבם על שפת הים ,מוכרים חיטה לאניות מלחמה אנגליות.
נוכח האווירה המתוחה שנוצרה הורגשה תכונה רבה בקרב אנשי 'השומר'" :היה ברור כי
השכנים שלנו ינסו בשעת הכושר הראשונה בהתרופף השלטון לשלוח ידם ולהתנקש בנו",
כתב צבי נדב 70.ואכן ,עוד בחודש פברואר  1915התנפלו בדואים מעבר הירדן על שדות
מנחמיה ,ובדרום הותקפה חוות רוחמה על ידי בדואים 71.אמנם גיוסם של הגברים הערבים
הצעירים וכוחות הצבא הגדולים שנכחו בארץ הביאו לשקט יחסי בחודשים שלאחר מכן ,אך
עד מהרה נמלאה הארץ 'תמהיל' של מאות עריקי צבא ('פרארים') חמושים ,לנוכח מושבות
יהודיות כמעט נטולות כלי נשק הסובלות מרעב כבד 72.איש 'השומר' במסחה ,מרדכי יגאל,
תיאר את המצב בגליל" :החלה תקופת הנדידה של החיילים המשתמטים בהמון מן הצבא
[ ]...גבר הרעב בארץ ומאות ערבים היו נפוצים בשדות ללקט עשבים ולאכל .על השומר
היה להלחם עם מחנות הרעבים המזוינים לעתים בנשק חדיש ,שהיו גונבים על פי רוב רק
כדי למלא את בטנם" 73.המצב בגליל לא היה ייחודי והמתואר כאן אפיין מקומות רבים
74
בארץ שהתקפות נקודתיות נעשו בהם עד מהרה לשגרה מתסכלת.
בקרב היישוב החדש התחזקה התחושה כי העות'מאנים נוטים לטובת הערבים וכי בעקבות
זאת הללו מסתגלים בנינוחות מה לתנאי המלחמה 75.כך למשל אירע נוכח פקודת הגירוש
מיפו ומתל אביב .זו כוונה להלכה אל יהודים וערבים כאחד ,אלא שרק היהודים מילאוה
כלשונה .אשר ברש תיאר כיצד נפרד אחד השיח'ים היפואיים מחברו היהודי אשר מיהר
לצאת את יפו בעוד הוא עצמו "כלל לא חשב לעקור מביתו ומפרדסו" 76.עבור מרדכי בן
הלל הייתה צייתנותם הכנועה של היהודים סמל חולשה במאבק היהודי־ערבי" :הנה אנחנו
מיהרנו ,והערבים ויתר בני הנכר ,שגם עליהם חלה הפקודה הזאת ,אינם ממהרים ,אינם
77
נחפזים לברוח" ,כתב ביומנו.
על מנת להחזיק מעמד הסתגר היישוב היהודי בתוך עצמו .לא הייתה זו החלטה
שהתקבלה רשמית ,אך גישה זו באה לידי ביטוי בניהול המשבר בידי מנהיגי היישוב.
התקרבות יהודית־ערבית לא עמדה על הפרק בשעה זו ,שהיישוב היה נתון בה בסכנה.
בה בעת ,היישוב הפליא לנהל את משאביו בדרך מאוזנת ומדוקדקת כדי להבטיח עד כמה
שאפשר את סיכויי ההישרדות של המושבות והמוסדות' .הוועד להקלת המשבר' ,שנוסד
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בימיה הראשונים של המלחמה ,ועמו מערכת של ועדי משנה רבים שפעלו תחתיו ,ניהל
את כספי הסיוע ששלחה יהדות אמריקה וחילקם בין הגופים והארגונים השונים בארץ .ועד
זה לא בא בכל מגע עם גוף ערבי מאורגן או לא מאורגן מקביל בשום שלב ,אף שכמה
מחבריו הכירו היטב את מקביליהם הערבים בארץ 78.ההתארגנות המופתית של היישוב
החדש לעומת אזלת ידה של האוכלוסייה הערבית בארץ באה לידי ביטוי ביתר שאת בניהול
היציאה הכפויה מתל אביב ומיפו במרץ ' .1917ועד ההגירה' בראשותו של דיזנגוף דאג
ללא לאות לכלכלתם ולשיכונם של הגולים שהתפזרו ברחבי הארץ בעזרת מערך ארגוני
סדור ומסועף .לעומת זאת ,עשרות אלפי פליטים שהוגלו מהעיר עזה מוקדם יותר באותו
חודש לא זכו לעזרה ארגונית כשלהי מלבד סיוע ממשלתי דל .אף שפליטים יהודים וערבים
פגשו אלו באלו ,לא ידוע על התארגנות משותפת שנועדה לסייע להם 79.גישת הממשל
העות'מאני תרמה גם היא לאי־שיתוף הפעולה המוסדי בין יהודים לערבים .שלא כדור
המפקדים והמושלים של זכי בּכ ,מפקדי הצבא שהגיעו אל הארץ בנסיבות המלחמה הבחינו
בין ה'יהודים' ,שהכירו גם ממקומות אחרים באימפריה ,ובין 'יהודים ציונים' ,אשר מפעלם
להתבדלות מהאימפריה ניצב לנגד עיניהם בארץ בשיא התרסתו 80.במפגש הדורות הזה
זכי בּכ פוטר ממשרתו ,וועידות התקרבות בין יהודים לערבים בוטלו 81.מייצגו המובהק

'
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של דור המפקדים החדש ,ג'מאל פאשא ,מפקד חזית סוריה וארץ ישראל ,הקפיד למנוע
מגעים בין יהודים לערבים בארץ 82.מפקדה הצבאי של יפו ,חסן בּכ ,אף ביקש לסכסך בין
הצדדים ,למשל ,כשאסף ממון מאוכלוסייתה היהודית של יפו על מנת לבנות מסגד 83.רוח
זו חלחלה גם אל מפקדים זוטרים :יוסף קליונר ,מי שהיה ממונה 'ועד ההגירה' במושבה
הזעירה כפר סבא ,תיאר כיצד הורו מפקדי הצבא לאנשי קלקיליה הסמוכה שלא למכור
לו קמח לאפיית מצות לחג הפסח ב־ 84.1918אין תמה אפוא כי אף שג'מאל פאשא חייב את
ההתעת'מנות ,מעשיו דחפו בפועל לפירוק ה'אחווה העות'מאנית' בין יהודים לערבים ,שכן
גישתו להתעת'מנות כמבטאת נאמנות לשלטון עלתה ,באופן אירוני ,בקנה אחד עם זו של
85
אנשי היישוב החדש.

.
"אור וחושך משמשים בערבוביה" ,כתב מיכאל אסף בניסיון להסביר את מציאות היום־יום
המורכבת של המלחמה ,שבה לעתים נתבלבלו הזהויות והתהפכו הסדרים .שכן בה בשעה
שלהלכה היו היהודים והערבים יריבים בארץ ,נוצרו הזדמנויות מיוחדות של התקרבות,
שאסף כינה "קווי אור בודדים" 86.אולם נראה כי לא היו אירועים אלה 'בודדים' כלל ועיקר.
למעשה ,לצד השוואה שהביאה להתרחקות ,הייתה גם הזדהות שהביאה לקירוב .בפרק זה
אבקש להציג מעט מאותם מקרים שבהם בנסיבות המלחמה ,וגם בתקופות מתוחות ,חצו
ערבים ויהודים את הקווים וסייעו איש לרעהו.
מצוקת הרעב הייתה למוקד הזדהות ברור והביאה לפתיחת בתי תמחוי לעניים ,שהתקבלו
בהם יהודים וערבים כאחד 87.בשכונת מנשיה המעורבת נתפרסמה במיוחד 'סית שרה' – היא
שרה הלפרן ,אשר בעיצומם של ימי הרעב הייתה מחלקת בשכונה מאפים ותבשילים מעשה
ידיה 88.בין משפחת פריינטה ,שהתגוררה במקוה ישראל ,ובין ערביי הכפר יאזור נעה
העזרה בכיוון ההפוך :בני הכפר סיפקו לחם בימי המלחמה לחבריהם היהודים כדי שאלה לא
יגוועו ברעב 89.בתארו את ימי המלחמה בגליל טען חיים מרגליות קלוריסקי כי עד 1916
שלח האמיר עלי פאשא מעבר הירדן כמות גדולה של חיטה למושבות ,אשר הייתה חיונית
לקיומן 90.ככלל ראה קלוריסקי בתקופה זו ,במבט לאחור ,ברכה רבה" :שמעתם על שני חסן
ביקים שהסבו לנו צרות רבות במשך המלחמה אבל לא שמעתם על עשרות ומאות פקידים
ערבים ואופיצרים ,אשר התייחסו אלינו באופן טוב והצילו רבים ממוות ומבית הסוהר .בעת
המלחמה נעשו היהודים והערבים אחים לצרה ,שניהם סבלו והרגישו כל אחד בצרת חברו",
כתב 91.השומר צבי נדב סיפר כי אפילו תוך כדי עימות יהודי־ערבי נמצאו שיתופי פעולה.
כך ,בזמן שהשיח' עיסא משבט ערב דליקה הטיל חיתתו על עמק הירדן והסית את ערביי
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הסביבה לפגיעה ביהודים ,נוצרו בינו ובין בנו של אותו עיסא קשרים אמיצים של עזרה
92
הדדית.
אולם מוקד ההזדהות החשוב ביותר היה גזירות הממשל העות'מאני" .הלך הרוח היה נגד
התורכים ובזה הייתה הבנה בינינו לבין הערבים" ,סיפר ברוך בן עזר .קשר מיוחד נוצר
בין עריקי הצבא היהודים והערבים בפתח תקווה ,אשר מצאו את עצמם מסתתרים מפני
הקצינים העות'מאנים באותם פרדסים ושדות .בהסתרתם השתתפו יהודים וערבים" :הם
הגנו על פררה [עריקים] שלנו ואנחנו על שלהם" 93.צעירים מנס ציונה הועסקו בכריתת
עצים אצל שכנם הערבי עבד אל־רחמן תאג'י אל פארוקי אשר סייע להם בכך לקבל
פטור מגיוס 94.בקרב מי שגויסו שימש גם השירות בצבא מצע לחברויות ,ואליהו אלישר
שגויס ,תיאר את קשריו עם מכרים ערבים מירושלים ומנצרת ובעיקר עם חברו תופיק אל־
חוסייני 95.נשות המושבה מוצא והכפר קולוניה שיתפו פעולה אלה עם אלה נגד פגיעות מצד
החיילים העות'מאנים :הן פנו יחדיו להתלונן אצל 'שר הצבא' שישב בדיר יאסין על פגיעתם
הקבועה של החיילים במקנה ובשדות בסביבה .מאמץ זה אכן נשא פרי וחיילים חדשים
וממושמעים הוצבו במושבה באותו היום ,והיהודים והערבים אף כלכלו אותם במשותף.
עם הגעת הצבא הבריטי להרי ירושלים גורשו אנשי מוצא ,אך לפני כן השאירו את רכושם
למשמרת אצל הערבים ,שהסתתרו עד יעבור זעם במערות בקרבת כפרם 96.יוסף אליהו
שלוש נעזר רבות אף הוא בחבריו הערבים בתקופת גירוש אנשי תל אביב ויפו .כבר עם
צאת פקודת הגירוש שלח לו ידידו עבד אל־רחמן אל־תאגי' ,ששלוש מכנה אותו "אחד
מחסידי אומות העולם" ,עשרה שקי חיטה וחמישה גמלים כדי לסייע לו לצאת לפתח תקווה.
שלוש ומשפחתו נדדו עם שאר מגורשי יפו ותל אביב ,אולם שלא כמוהם לא השתכנו באחת
המושבות היהודיות אלא בחרו יעד שונה – קלקיליה .יחד עם משפחתו ועוד מאה וחמישה
עשר איש התיישב שלוש בכפר הערבי ,ובו סייעו לו מכריו הערבים בהשגת דירות ושם
אף נתוודע לחבר ותיק של אביו ששמו שיח' אברהים סמארא ,שהעניק לו ולאנשים שאתו
כסף רב 97.מקלקיליה עברו שלוש ומשפחתו לכפר ג'מאל הסמוך ,שם התקבלו ברוב כבוד
ונדיבות ,נוכח המלצותיהם של אנשי קלקיליה" .טובים היו ימי שבתנו בכפר ג'מאל" ,כתב
98
שלוש" .תושבי הכפר נהגו בנו כבוד רב .יחסי חבה ואהבה שררו בין היהודים והתושבים".
מעשה ההצלה המפורסם ביותר התבסס אף הוא על היכרות אישית .היה זה ניסיונו של
ח'ליל אל־סכאכיני ,מחנך ואיש רוח בירושלים של אותם ימים ,להציל את ידידו היהודי
אלתר לוין ,סוחר ממולח ומשורר שחטא גם בריגול לטובת הבריטים .האחרון ,שנרדף
על ידי הממשלה העות'מאנית באשמת ריגול ,התדפק על דלתו של אל־סכאכיני ב־21
בנובמבר  .1917בצל סכסוך לאומי ובנסיבות מלחמה הכניסו אל־סכאכיני אל ביתו" .אמרתי
לעצמי" ,כתב ביומנו" ,שהוא לא ביקש מקלט אצלי אלא אצל בני עמי בדמותי .הוא ביקש
מקלט אצל תרבות עמי ,זו שלפני האסלאם וזו שלאחריו" 99.תקצר היריעה מלתאר את כל
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הרפתקאותיהם המשותפות של השניים ,אך אף שאלו הובילום בסופו של דבר לישיבה בכלא
בדמשק ,הידידות בין השניים לא נפגעה 100.ידידות כלא לעת מצוא נרקמה גם בין חברת
'השומר' מניה שוחט ובין שומרת ערבייה שהופקדה עליה כשהייתה כלואה בכלא הנשים
בירושלים .השומרת אפשרה לשוחט לצאת מדי פעם מהכלא ,לבקר באגף הגברים ואף
לקבל מבקרים בדירתה האישית .לפני שחרורה מהכלא כתבה שוחט מכתב אל רופא יהודי
שהכירה ובו ביקשה כי יטפל חינם באוזנה הדואבת של חברתה 101.נשים ערביות הצילו גם
את שמואל יהודאי כשהזהירו אותו מפני החיפושים אחר חברי ניל"י שערך הצבא העות'מאני
בפתח תקווה .אירוע זה משתלב בתיאור הקרבה הטבעית המאפיין ככלל את יחסי היהודים
102
והערבים ביומנו של יהודאי.
עדויות אלה ,על פרטים שאזרו עוז לסייע אלה לאלה ,מלמדות אותנו על הפוטנציאל
שהיה טמון בהזדהות בין היהודים לערבים בארץ .לא ניתן אפוא לסכום את מוקדי ההזדהות
וההתקרבות לעומת מוקדי ההשוואה והחיכוך ולקבוע איזו מגמה גברה .כל ניסיון כזה יחטא
בפוזיטיביזם ,ואולי גם בנאיביות ,בהינתן המקורות שבידינו .אדרבא ,המסקנה העיקרית
נגזרת דווקא מעצם הקיום של שני אופני היחסים האלה במקביל .יחסים מורכבים החלו
להתגבש באותן שנים :בה בעת שהסכסוך הלך והעמיק ,חיי היום־יום של שני העמים נקשרו
יחד .דואליות זו ,שכה בולטת במחקר העכשווי על תקופת המנדט הבריטי ,ראשיתה למעשה
בתקופה שנחקרה הרבה פחות :ימי המלחמה בארץ ,ימים שבהם הסתגרו שתי הקהילות
בתוך עצמן על מנת לשרוד .בנסיבות המקומיות המשותפות שפרטים יהודים וערבים נקלעו
אליהן ,גם קורטוב של הומור היה בבחינת סיוע; כך למשל תיאר יוסף עצטה כיצד השומר
הערבי שהשגיח על עובדי הכפייה היהודים ליד זיכרון יעקב היה מכוון את נשקו דרך הלצה
דווקא אל המפקדים התורכים ומקללם מעומק ליבו" .אנחנו מצידינו פרסנו לו מלחמנו הדל
103
[ ]...כך הוא הצחיקנו ואנחנו השבענוהו".

.
תקופת מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל־פלסטין לא הייתה 'חור שחור' בתולדות
התפתחות הסכסוך ,אלא דווקא פרק עשיר שיש בחקר היבטיו כדי לתרום להבנת היחסים
בין העמים בארץ .המלחמה הציבה את האוכלוסייה המקומית – יהודים וערבים כאחד –
בפני מצוקות גשמיות ואתגרים נפשיים קשים .אמנם הצדדים כבר היו נתונים בסכסוך,
אך לא היו מנותקים כלל זה מזה .צרותיו של כל צד לא נסתרו מעיני האחר ,אלה כתבו על
אלה ,השוו בין מצבם למצב השכן ואף הזדהו עם קשייו .במלחמה נוצר פוטנציאל לשיתוף
פעולה ולהתמודדות משותפת עם המצוקה שנוצרה .הציונים בקרב היישוב הישן ,מושלים

י תריווי הבנ ם בקרבה
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עות'מאנים כמו זכי בּכ ועסקנים ברוחו של קלוריסקי הציעו דרך לממש פוטנציאל זה – על
ידי אימוץ כן של הנאמנות העות'מאנית .אולם ביישוב החדש לא יכלו לקבל גישה כזו.
גזירות ה'דור החדש' של הממשל העות'מאני מחד גיסא והתקפות הערבים שניצלו את כאוס
המלחמה מאידך גיסא הביאו לחשש אמתי לגורלו של המפעל הציוני בארץ ישראל .במצב
זה של מגננה השוו אנשי היישוב החדש את מצבם למצב הערבים ולא ראו כל אפשרות
לשיתוף פעולה יהודי־ערבי .ניכר כי גם הערבים עצמם לא ששו אל ההתקרבות .הלאומיים
ביניהם ראו במלחמה שעת כושר לתקוף את היישוב ,ונאמני האימפריה ביקשו לחזות
בהתעת'מנותם המלאה של היהודים לפני שיסכימו להתקרבות ממשית .לבסוף נותר לו
לאותו פוטנציאל להתממש על בסיס הזדהות בין פרטים ברמה האישית בלבד .הזדהות זו
הופיעה בדמות יזמות אישיות ומקומיות של פעולות עזרה והצלה בין חברים ,מכרים או
סתם שותפי גורל ,יזמות אשר נבעו במהותן מתוך רגש הומאני בסיסי .אלו משמשות חלון
הצצה אל יחסים שהיו יכולים להיות אחרים .במרוצת הזמן ,בתקופת המנדט ,נעשתה
הקטגוריזציה הפוליטית פשוטה הרבה יותר .בהיעדר המסגרת העות'מאנית קל היה להבחין
בין הצדדים ,נטיותיהם ועמדותיהם .במצב שנוצר ,גישת היישוב החדש היא שגברה ואנשי
היישוב הישן נטמעו עם הזמן בתוכה .עם זאת ,סבך הזהויות של שלהי התקופה העות'מאנית
לא נעלם מיד .אלה עוד צפו ועלו בהזדמנויות שונות אל פני השטח ,והציעו סדרים ישנים
ואלטרנטיבות אחרות .אך קולן הלך ונחלש ככל שקול הסכסוך הלך והתחזק.
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הלוי ,דותן (תשע"ד)' ,גלות וחורבן :עזה במלחמת העולם הראשונה' ,זמנים.126 ,
הלפרן ,ירמיהו (תשכ"ד) ,אבי מיכאל הלפרן (תל אביב).

44

דיתן הלי
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