פעילותו של ציר ארצות  -הברית בקושטא  ,אוסקר

ס ' שטראנס ,

לארץ  -ישראל *

למען העלייה

מרדכי נאור

אוסקר סלומון שטראוס היה דמות בולטת בציבוריות האמריקנית וכן בקרב יהדות

ארצות  -הברית ,

במשך ארבעה עשורים  -מאמצע שנות השמונים של המאה הי " ט ועד לפטירתו בשנת  . 1926הוא
נולד

ב 1850 -

באוטנברג שבבבאריה  ,ובהיותו בן ארבע היגר עם משפחתו לארצות  -הברית .

אביו ,

לזרום שטראוס  ,ואחיו הגדולים ממנו עניינם היה בעסקים  ,י ואילו אוסקר פנה אל תחום המשפט  ,אל
ענייני הציבור ואל הדיפלומאטיה  .בשנת

1884

סייע לגרובר קליבלנד להיבחר לנשיאות ושלוש

שנים לאחר  -מכן מינה אותו הנשיא לציר ארצות  -הברית בקושטא  -היהודי הראשון בתפקיד
דיפלומאטי כה בכיר בבירה של מעצמה  ,גם אם היתה זו תורכיה העות ' מאנית השוקעת  .שלוש שנים
עשה שטראוס בבירה התורכית והוא שב ומילא שם אותו תפקיד בשנים

1900 - 1898

וכעבור תשע

שנים חזר לקושטא בשלישית  -הפעם בתפקיד שגריר ( . ) 1910 - 1909
בשל ניסיונו הבין  -לאומי מינה אותו הנשיא תיאודור רוזבלט בשנת
לבוררות

בהאג  ,שדן בסכסוכים

 1912ו . 1920 -

בשנת

1906

1902

לחבר בבית  -הדין הקבוע

בין מדינות  .מינוי זה חידשו נשיאים אמריקנים אחרים בשנים

, 1908

מינה אותו הנשיא ת ' רוזכלט לשר המסחר בממשלתו  -היהודי הראשון

שכיהן במשרה ממשלתית כה רמה .
מבחינה יהודית נמנה אוסקר שטראוס עם האצולה היהודית  -הגרמנית  -הרפורמית  ,שהנהיגה את

היהדות האמריקנית במשך שנים רבות  .הוא היה בין מייסדיה של ' החברה ההיסטורית האמריקנית -
היהודית ' ונשיאה הראשון  ,בשנות התשעים של המאה הי " ט :

ב 1906 -

היה בין מייסדי ' הוועד היהודי

האמריקני '  ,ונחשב לא אחת לדברה של ההנהגה היהודית בענייני חוץ  -משמע צרותיהם של

היהודים  -בעיקר במזרח  -אירופה .
שטראוס פרסם מאמרים רבים בנושאים אמריקניים ויהודיים וכן כמה ספרים  ,שהבולט בהם הוא

' המקור לצורת הממשל הרפובליקני כארצות  -הברית ' .

*

2

במאמריו ובספרו הדגיש את ההשפעות

תל על עבודה סמינריונית שהוגשה לפרופ ' א ' גארטנר  ,מן החוג לתולדות עם ישראל וארץ  -ישראל
מושתת
באוניברסיטת
מאמר זה
אביב  ,במסגרת לימודי  -השלמה לקראת קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה  .הערותיו החשובות

ביבא -

סייעו לי בהרחבת העבודה  .כן נעזרתי רבות בר ' וייזר ובספרן ש ' לוי מבית  -הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
בירושלים  .שטרחו ועמלו במציאת קובץ מסמכים ישן  ,שאוסקר שטראוס תרם לבית  -הספרים לפני למעלה מ 55 -
שנה  .פרטיפ על קובץ זה ועל נסיבות נתינתו לבית  -הספרים  ,ראה
1

שני האחים  ,איזידור

ונתן  ,רכשו את

להלן  ,הערה

. 26

השליטה על רשת חנויות הכל  -בו ' מייסיס '  .נתן שטראוס היה ידוע בנדבנותו .

הוא הקים בארץ  -ישראל את בתי  -הבריאות הקרויים על שמו  .בארצות  -הברית סייע בפעולות בריאות וסעד  .העיר

.

נתניה נקראת על שמו .
2

1887

(inited Srates of

שא )

חן Government

,

ק  Republican Formשא ) The Origin of

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

העבריות הקדומות על התרבות ועל החשיבה המדינית האמריקנית  ' .כיהודי רפורמי מצא דמיון
אידיאולוגי בין השליחות  -או הייעוד  -של היהודים והאמריקנים .

4

על פעילותו הכלל  -אמריקנית והיהודית אפשר ללמוד מן האוטוביוגראפיה שחיבר  ' ,שראתה אור
כמה שנים לפני מותו  ,וכן מרשימות וממאמרי  -הערכה שנכתבו עליו אחרי מותו ובאנציקלופדיות
שונות  .במאמרים אלה שזורים לרוב משפטים כמו ' הפגין רגש אחריות עז כלפי הקהילה

ו ' הוא השתמש בעמדתו הדיפלומאטית כדי לטעון למען האינטרסים של היהודים

היהודית ' ,

6

בארץ  -ישראל ,

רוסיה ומערב  -אירופה '  7 .לעומת זאת  ,בביוגראפיה מאוחרת שנכתבה עליו  ,עמדה המחברת  ,נעמי ו '
כהן  ,על אישיותו המורכבת של שטראוס ועל התלבטויותיו הרבות כיהודי אמריקני וכרפורמי
הנקלע לעמדות ולמצבים שבהם נאלץ לבטא בפומבי את

יהדותו ' .

הסיבות לשיגורו של שטראוס לתורביה
כאמור  ,סייע שטראוס לגרובר קליבלנד להיבחר לנשיא בשנת

, 1884

וכפי שהיה מקובל בארצות -

הברית בשנים ההן  -וגם מאוחר יותר  -ציפו המסייעים לקבל תמורה נאותה על פעילותם ( ' שיטת
חלוקת

השלל ' ) .

בתור תמורה נכבדה נחשב מינוי דיפלומאטי  ,והנשיא קליבלנד ' חב ' לשטראוס על

עזרתו והציע לו את תפקיד הציר המואמן לחצר הסולטאן .
אולם לא היתה זו הסיבה היחידה לשיגורו של שטראוס  .רצה המקרה וזמן קצר לאחר כניסתו של
קליבלנד אל הבית הלבן הוא נתקל בבעיה יהודית בתחום הדיפלומאטי  .כשרצה למנות
אנתוני

מ'

קילי מווירג ' יניה לכהונת ציר ארצות  -הברית

בווינה ,

ב 1885 -

את

נתקל בהתנגדות מוחלטת של

האוסטרים  ,משום שאשתו של הציר המיועד היתה יהודייה ו ' מעמדו של נציג דיפלומאטי הנשוי
לאשה יהודייה בנישואין אזרחיים יהיה לא סביר ואף

לא  -אפשרי '  ,כטענת

האוסטרים  9 .דבר זה עורר

סערה גדולה  ,והנשיא ומזכיר  -המדינה שלו  ,ט " פ בייארד  ,יצאו בהודעות חד  -משמעיות בגנות הצעד
האוסטרי  ,שמשמעותו היתה פסילת אדם מנימוקי דת  ,דבר שנחשב לא  -קביל בארצות  -הברית .
מזכיר  -המדינה הכריז על כך

:

הקונגרס  ,או

אין זה בסמכות הנשיא או

כל גוף שיפוטי בארצות  -הברית לקבל  ,ואף

עדות או לחקור או להחליט בדבר האמונה הדתית של פקיד כלשהו

;

לשמוע ,

ההצעה להרשות זאת

לממשלה זרה אינה מתקבלת על הדעת 0 .י
3

בספרו הביא שטראוס איור המראה את הצעת החותם הרשמי הראשון של ארצות  -הברית  ,שעיצבו

ג ' פרסון ,

פרנקלין וארמס  ,ובה נראים בני  -ישראל החוצים את ים  -סוף  .מרד המושבות האמריקניות נגד הבריטים הושווה

למאבק בני  -ישראל בפרעה המצרי  .מעניינת גם הכתובת שסביב הציור
4

ראה

431

:

xv .

 .ק Jerusalem 1971 ,

.

Cleve/and ro Ta/t

5

 1922ח80570

6

אנציקלופדיה יודאיקה ( לעיל  ,הערה

7

 . 606ק

974 ,ן Chicago

Philadelphia 1969
[ להלן
9

תיאור

.

יאי

.

Encyclopaedia Judaica

 [ t/nder four Adminisrrarions -Fromלהלן
, )4

:

שטראוס ]

עמ ' . 430

Encyclopedia Britannica , Micropaedia ,

srraus

5:

Dual Heritage - Pubac Career of Oscar

ג

Cohen ,

 .עי

Naomi

כהן ] .

:

הפרשה  ,שזכתה

לכינוי ' תקרית קילי '  ,ושיש לה קשר הדוק גם לפעילותו העתידה של שטראוס בכירה

ביבא -

התורכית  ,מופיע אצל ש ' בארון  ,במבחן החירות  ,תל אביב
10

:

' מרד נגד עריצים הוא ציות לאלוהים ' .

 . 60 - 61קק Washington 1949 ,
מנואל ] .

.

Re/arions

 , ) 977עמ ' . 207 - 206 , 199 - 198

 [ F . E . Manuel , The Realities of .American-Palesrineלהלן :

-
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יתר על כן  ,בנאומו הראשון לפני הקונגרס הכריז הנשיא קליבלנד כי אם יסכים לעיוות כזה ( הסכמה
לדרישה

האוסטרית ) ,

הוא יפר את שבועתו לחוקה  .ין

לבסוף נאלצו אמנם האמריקנים לוותר  ,וקילי לא נשלח לווינה  ,ני אולם קליבלנד ביקש להוכיח כי
הוא נחוש בהחלטתו שלא להסכים להפליה דתית לרעה בבחירת נציגים דיפלומאטיים  .שיגור
שטראוס לבירה התורכית נראה בעיניו כתשובה ניצחת לכל טענה שהנשיא נכנע לתביעה האוסטרית
והסכים להפליה לרעה מטעמי

*

אוסקר ס ' שטראוס

דת  ' .י

מינויו של שטראוס כציר בתורכיה פורסם

כ 24 -

במארס

. 1887

דעת  -הקהל האמריקנית קיבלה אותו

באהדה  .יהודי ארצות  -הברית הפגינו בגלוי את שמחתם על מינוי אחד מהם לתפקיד כה רם וציפו
שיפעל כיהודי ולא יתנכר למוצאו  .גם בעיתונים יהודיים בארצות אחרות הודגשה יהדותו כסיבה

לבחירתו " .
נעמי כהן  ,הביוגראפית שלו  ,עמדה על המחויבות של שטראוס ביחס ליהודים במלים אלה

:

כלפי הקהילה היהודית  ,שקיבלה בגאווה את מינויו של בן  -דתה  ,תש שטראוס רגש עז של
התחייכות  .הוא קיווה כי הצלחה בשליחות הדיפלומאטית תסייע להרחקת רגשות אנטי -
יהודיים בארצות  -הכרית  .ואולי גם  ,באורח לא  -בולט  ,הוא יוכל לעמוד לשירותם של יהודי

המזרח  .ואכן  ,יש לראות זאת כאילו הוא כלי בשירות העם  .רגשות אלה שיקפו תחושה של

ייעוד אישי ואפילו גדולה  ,אך הם היו גם מבוססים על חוש של שירות ושל אחריות כלפי אחים

בני  -חוגו וידידיו  ,היהודים המבוססים

יהודים  ,שהינתה את שטראוס ואת

והרפורמים  ' .י

11

מנואל  ,עמ '

12

כדי להיחלץ מן ההאשמה שמניעים אנטישמיים הדריכו את התנגדותם לקילי טענו האוסטרים  ,כי האיש יועד

. 61

תחילה לכהן כציר באיטליה והוכרז על  -ידי

האיטלקים  ,מראש  ,כ ' פרסונה נון גראטה '  ,משום שתקף את ויקטור

עמנואל על שפלש למדינות הוותיקן ; והרי אין להעלות על הדעת שאוסטריה תסכים לקבל אדם שפגע במדינה
ידידותית שכנה . . .
13

.

עניין זה זכה לפרסום כעיתונות היהודית באירופה  ' .הצפירה '  ,למשל בגליונו מן

ה1 -

במאי

 ( 1887עמ ' , ) 3

ידע

לספר כי קליבלנד נזהר שלא לחזור על פרשת קילי ולפיכך בירר בייארד מראש בתורכיה  ' ,אם לא תתייצב אמונת

שטרויז לשטן לו בדרך לכתו לחצר השולטן '  .התורכים הודיעו שאין להם התנגדות לשיגור ציר יהודי  ,שכן ' בצל
השולטן יחסו יהודים רבים ויקחו חלק בפוליטיק  ,ויש אשר הוקמו על לכהן פאר בכהונת
מקום ,

נראה שהנשיא היה

העות ' מאנית  .ראה
14

כהן  ,עמ '

; 22

:

כהן ,

המיניסטריום '  .מכל

זהיר מאוד לגבי התגובות בתוך ארצות  -הכרית למינוי שגריר יהודי באימפריה

עמ '

. 22 - 21

העיתון היהודי ' ג ' ואיש מסנג ' ר ' כתב

כ1 -

באפריל

 ' : 1887זה

שיעור לאירופה שחרות הדת אינה

פראזה ריקה באומה גדולה זו '  .כן הדגיש העיתון  ,במאמר אחר כאותו יום  ,כי המינוי מוצלח ושטראוס הוכיח את
עצמו במעשיו ' בעט ובארנק '  ,שהוא פועל למען בני  -עמו ; העיתון ' דהי אמריקן היברו '  ,אף הוא מן ה -
, 1887

1

באפריל

הזכיר לשטראוס כי קרה לא אחת שיהודים מצליחים שכחו את בני  -עמם  ,והוסיף  ,אם כי כמרומז  ,שיש

לקוות כי דבר מעין זה לא יקרה לשטראוס

;

ואילו מעבר לאוקיינוס  ,הופיעה

ב 26 -

במאי

1887

ב ' המגיד ' רשימתו

של צבי הירש מסאן  -פראנציסקו  ,שבו הדגיש הכותב כי קליבלנד כבר מינה יהודים רכים למשרות רמות  ,אך הפעם
זו ' המשרה היותר גבוהה אשר שם על שכם אחד מאחב " י '

כתב כי שטראוס נשלח לתורכיה משום יהדותו ( גליון

,9

;

אף ' הצבי ' מירושלים  ,עיתונו של אליעזר בן  -יהודה .

 . ) 1887בשני העיתונים היהודים האמריקניים שהוזכרו

הופיע גם מכתב  -תודה לנשיא קליבלנד מטעמו של איש  -הדת הנוצרי ה " וו ביצ " ר  ,על שהנשיא היטיב לעשות

בשגרו יהודי לתורכיה  ,כדי שהכל ייווכחו לדעת שיהודים מתאימים לכל תפקיד ( גליונות ה -
15
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כהן  ,עמ ' . 23

1

באפריל ) .

יח
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" " י"*"
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שטראוס

הבהיר  ,עם

הגיע כמאי

זאת  ,לפני נסיעתו וכן בתקופה הראשונה של ישיבתו בבירה התורכית ( שאליה

כי הוא ימלא את תפקידו הדיפלומאטי כאמריקני ולא כיהודי  .לפני צאתו למזרח

, ) 1887

אמר לקבוצת ידידים שרצוי כי כל אימת שתתעוררנה בעיות הקשורות ליהודים כאיזור
הם עצמם למחלקת המדינה  .פעילות

כזו  ,אמר ,

תקל עליו .

שיפוטו  ,יפנו

1

על שטראוס  ,הזהיר כל כך בכל הקשור לנושאים יהודיים  ,מצויה כידינו עדות מכלי ראשון  .בדרכו
אל מקום כהונתו נפגש עם עורכו הצעיר של העיתון

' הצפירה ' ,

נחום סוקולוב  .הלה סיפר כי השיחה

בראשיתה היתה נעימה  ,אך כשרצה סוקולוב לדבר אתו על בעיות יהודיות  ,כמו הגבלת כניסתם של
 אירופה ,עולים יהודים לארץ  -ישראל  ,נושא שהחל להסעיר בעת ההיא את דעת  -הקהל במזרח

השתנה האיש

:

כאשר אך הזכרנו את השמות ' ממשלת אמריקא ' ו ' ממשלת תוגרמה '  -הכר לא הכרנוהו עוד .

נהפך לאיש אחר  .וזוכר אני  ,כי החלק הזה של ביקורי דכא את רוחי

מאד  .לא מלה אחת דגושה

ומוטעמת יותר מחברתה  ,לא בטוי אחד של הרגשה  ,לא בת  -קול של איזו התעוררות  .עמק
השוה

ן

לי

בבואו לקושטא הדגיש שטראוס עוד יותר את הקו המבדיל בין תפקידו הדיפלומאטי ליהדותו  .הוא
שמר על מרחק מן הקהילה היהודית המקומית וכאשר התבקש לסייע בעניינים יהודיים חזר והבהיר
את סדר הדברים

:

בראש וראשונה ציר אמריקני ורק אחר  -כך יהודי  .ד " ר

ש ' קלמנוביץ '  ,עורך

יהודי שנשלח לבירה התורכית מטעם ראש ' חובבי  -ציון '  ,ליאון פינסקר  ,בסוף

, 1887

 -דין

כדי לבטל את

גזירת איסור הכניסה לארץ  -ישראל  ,שהוטלה מחדש באותה שנה  ,דיווח על פגישתו עם שטראוס

:

ציר ארצות  -הברית והמיניסטר המיופה  -כוח שלהן בקושטא  ,הד " ר [ ? ] שטראוס אשר בקרתי
אצלו ביום

.

9 / 21

בדצמבר  ,אמר לי את הדברים האלה  :עמדתו אינה מאפשרת לו לצאת לטובת

היהודים בתורת יה ודי [ ההדגשה

אמריקה

כמקור ] ;

כל אשר יוכל לעשות  ,עליו לעשות כציר ממשלת

י

נעמי כהן סיכמה את עמדתו של שטראוס בנושא היהודי  ,כתחילת שליחותו הראשונה

במלים אלה

:

' הסיטואציה הכיאה

בתורכיה ,

לידי כך ששטראוס היה נתון במלכודת של קונפליקטים אישיים

:

היה יהודי גאה  ,ובה  -בשעה עשה הכל כדי שלא יזהו אותו עם בני  -דתו '  ~ .י גישתו היתה  ,שכל מגע

שלו עם נושאים יהודיים חייב להיות לא  -קבוע ולא  -רשמי .

איסור הכניסה לארץ  -ישראל
לפני הציר האמריקני

החדש  ,שנכנס רשמית לתפקידו ב 1 -

ביולי  ,לאחר שנתקבל על

 -ידי הסולטאן

עבדול תמיד השני  ,ניצבו כמה בעיות דחופות .
הראשונה שבהן  -סגירת בתי  -הספר של המיסיונים הנוצריים  ,כולל האמריקניים  ,ברחבי הממלכה
נ ' סוקולוב  ,אישים  ,ירושלים

. 511

16

שם  ,עמ ' . 28

18

כתבים לתולדות חיבת  -ציון ויישוב ארץ  -ישראל  ,ערך א ' דרויאנוכ  ,ב ,

19

כהן  ,עמ '
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. 28 - 27

17

 , 1958עמ '

תרצ " ב .

עמ ' , 419

[ להלן

:

כתבים ] .

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

העות ' מאנית  .שטראוס החל לטפל בבעיה זו ותוך זמן קצר הצליח לפתוח את מוסדות החינוך
מחדש  ,מעשה שזכה לפרסום רב בארצות  -הברית והעלה את קרנו של הציר היהודי הדואג בהצלחה
לאינטרסים הנוצריים .
וכמעט באותו תחום  -בבואו לתורכיה הוברר לשטראוס כי השלטונות אסרו על האגודות הבריטית
והאמריקנית להפצת התנ " ך לפעול ברחבי הממלכה  .כל המאמצים לשנות את ההחלטה עד אז עלו

בתוהו  ,ושוב  -היה זה דווקא שטראוס היהודי שהעביר את רוע  -הגזירה .
בעיה

שלישית  ,פחות מורכבת לכאורה ,

העלייה הגדולים ביחס

היתה קשורה ליהודים  .בשנת

לארץ  -ישראל  ,מה

שנקרא אחר  -כך ' העלייה

, 1882

כשהחלו להגיע גלי -

הראשונה ' ,

אחזה בהלה את

השלטונות  .הם חששו שיהודים רבים יעלו לארץ  -ישראל ועל כן הטילו איסור על עלייתם  .אלא

שבמשך חמש השנים שלאחר מכן הצליחו יהודים רבים להיכנס לארץ בעזרת ' בקשיש ' נדיב  ,שסייע
לעקוף את ההוראה .

ואולם  ,ב , 1887 -

זמן קצר לפני בואו של שטראוס לבירה התורכית  ,חודש

האיסור ופקידי הממשל בנמלי הכניסה נצטוו לשוב ולפעול על  -פיו  .התקנות התירו את כניסתם של
יהודים לארץ  -ישראל לתקופה של חודש אחד בלבד  .היה עליהם להצטייד בתעודות  -מסע שבהן
מפורטות מטרות הנסיעה ובבואם התחייבו לקבל מן השלטונות המקומיים רשיון מיוחד ולהראותו

למשטרה כשיידרשו לכך  .תקנות אלה  ,שמשמעותן היתה מניעת עלייה יהודית לארץ  ,עוררו

התרגשות וכעס במרכזים היהודיים הגדולים באירופה  ,וגם בארצות  -הברית  .נציגים יהודיים פנו אל
מחלקת  -המדינה וביקשו את התערבותה לביטול האיסור  .ידוע כי בשיחת התדרוך שהיתה למזכיר -

המדינה בייארד עם הציר המיועד שטראוס  ,ביקש ממנו הראשון לבדוק את הנושא עם הגיעו למקום
כהונתו .

20

תחילה הפגין שטראוס  -בתפקידו כציר ארצות  -הברית  -הססנות רבה בנושא זה  ,בניגוד לעמדתו
התקיפה בשאלת פתיחתם מחדש של המיסיונים הנוצריים  .הוא נמנע מפעולה יזומה  ,וכשפנו אליו

האחים זליגמן מניו  -יורק  ,הבנקאים הידועים ומראשי הציבור היהודי בארצות  -הברית  ,וביקשו

שישפיע על התורכים לשנות את עמדתם  ,השיב להם בכעס שאין הוא זקוק לדרבון וידועה לו
חשיבות העניין  ,אולם אפשרויות הפעולה שלו כציר מוגבלות  .ובעצם  ,מדוע שלא יפעלו

באמריקה  ,לתיקון

הם ,

המעוותך :

מאוחר יותר נוצר מעין מיתוס סביב מעורבותו של הציר שטראוס למען אלה ששערי הארץ ננעלו
לפניהם  .היו שציינו בסיפוק כי ' הרבה יותר מועילה וחשובה היתה עזרתו של אדם אחד

בקושטא ,

שעמד על העניין עוד לפני שפנו אליו היהודים  .אדם זה היה ציר ארצות  -הברית בתורכיה  ,אוסקר
שטראוס ' ,

22

ואילו בספר אחר נאמר

:

' ושוב נכנס בעובי  -הקורה ציר ארצות  -הברית א .

שטראוס ,

שאם כי לא נימנה עם חובבי  -ציון  ,היה בעל לב יהודי חם והחוק החדש  ,המפלה לרעה את בני
פגע בו ' .

נ2

לאמיתו של דבר היו פני הדברים שונים  .שטראוס אמנם ביקש לעזור ליהודים

שאין נותנים להם להיכנס לארץ  -ישראל  ,אך חשש להתערב

20

הסובלים ,

כאשר הסכים  -היתנה זאת

מנואל  ,עמ ' . 61

.

21

כהל עמ ' . 28

22

מ ' מדזיני  ,המדתיות הציונית  ,ירושלים 6נ , 19עמ ' . 57

נ2

;

עמו ,

ספר תולדות ההמה  ,א  ,חלק

א  , 1954 ,עמ '

נ. 5

135

:

ע ד

ן

EE

ן

"זה :ם ח"

ש

%

"
~,ן י
/

ש

4א

"
"

%

.

(

:

ן

בדיסקרטיות מוחלטת  .בפגישתו עם ד " ר

קלמנוביץ '  ,שהוזכרה לעיל  ,אמר

לאיש  -שיחו  ' :לבי בעניין

הזה  .יגיד נא לחברי אגודתו  ,שאעשה כל מה שלא נעשה עדיין  ,אבל שאין לדבר על

כך ' : 4 .

להקלת התלבטותו סייעה העובדה שהשלטונות התייחסו באורח שווה לכל היהודים שביקשו
להיכנס לארץ  -ישראל  ,גם אם לא היו נתינים רוסיים או רומניים נרדפים  ,אלא אזרחים שווי  -זכויות
של המעצמות האירופיות הגדולות ושל ארצות  -הברית  .כך  ,למשל  ,עוררו התורכים את זעמה של
בריטניה  ,כשגירשו מירושלים אזרח בריטי יהודי עובד המוזיאון הבריטי  ,שבא להעתיק כתובות
עבריות עתיקות  ,משום שנשאר בארץ למעלה

מחודש ' .

:

אף  -על  -פי שלפי שעה לא הפעילו התורכים את התקנות המגבילות כלפי יהודים

אמריקניים ,

התעורר הנושא  ,ושטראוס  -כנראה  ,שלא מרצונו  -מצא את עצמו מעורב בפרשה  .לגיבוש

24

136

כתבים .

עמ ' . 420

25

 :יו  -יורק

טיימס 6 ,

במאי

. 1888

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

עמדתך סייע לו במידה לא מועטה מזכיר  -המדינה כייארד  ,שהקונסול האמריקני בירושלים  ,הנרי

גילמן  ,הביא את הנושא לידיעתו .

עמדה תקיפה של מזכיר  -המדינה
ב 29 -

באוגוסט

1887

שיגר מושל ירושלים  ,רעוף פחה  ,מכתב לקונסול גילמן ולשאר הקונסולים

בעיר  ,ובו התריע על כך שהקונסולים ' אינם מגישים את העזרה הדרושה בהחזרת יהודים זרים

לארצותיהם  ,לאחר תום שהייתם הזמנית כצליינים  ,כלומר חודש אחד  ,על  -פי הצו המיוחד האוסר

על יהודים לבוא ולהתיישב בארץ  -ישראל ' .

26

ועוד התלונן המושל  ,שהנציגויות הקונסולאריות ,

ובעיקר אלה שביפו  ,אינן מסייעות למשטרה בכך .

חודש לאחר  -מכן ביקש גילמן את חוות  -דעתה של מחלקת  -המדינה בוושינגטון בעניין זה  .למכתבו
מן

ה 28 -

בספטמבר צירף את העתק מכתבו של רעוף פחה  ,וכן ציין כי מדובר בגירוש יהודים זרים

מארץ  -ישראל ,

' ובמקרה שלנו מדובר באזרחי ארצות  -הברית שהם יהודים ' .

27

בהמשך סיפר  ,כי

בעקבות מכתבו של המושל נמסרה לו הודעה  ,באותה רוח  ,מטעם המשטרה  ,והוא התבקש לסייע
בכל מקרה שיהודים זרים ינסו לשהות בארץ למעלה מן הזמן המותר  .עם

זאת  ,הדגיש  ' ,הצו

אינו

נוגע  ,כנראה  ,לכל האזרחים האמריקנים  -היהודים בירושלים  ,אלא רק לאלה הבאים בזמן האחרון ' .
ולבסוף

:

' אבקש לקבל הוראות כיצד לנהוג ביחס לצו האמור ' .

מזכיר המדינה בייארד העביר את מכתבו של גילמן ( עם העתק פנייתו של רעוף

שטראוס '

2

פחה )

לציר

וביקש ממנו לבדוק את הנושא  .שטראוס פנה לגילמן וביקש מידע על הנעשה

בירושלים  ,ובארץ  -ישראל בכלל  ,בכל הנוגע לגירושם של עולים יהודיים  .ב -

31

בדצמבר

1887

השיב לו גילמן במכתב מפורט  .להלן נביא ( בתרגום לעברית ) קטעים נכבדים ממנו  ,כדי ללמוד
מקרוב על מצבם של היהודים ועל העלייה היהודית לארץ באותה עת

:

 . . .בעוד שיהודים בני ארצות אחרות גורשו מירושלים ומארץ  -ישראל  ,לא גורש שום אזרח
אמריקני בזמן היותי בקונסוליה זו  .בכל ההתכתבויות וההתקשרויות שלי עם השלטונות
המקומיים התמדתי בעמדה שאיני יכול להסכים  ,ופחות מכך

לעזור ,

בגירוש אזרחים

אמריקניים שהם יהודים מארץ  -ישראל  .זאת  ,משום שעיקרון יסודי של ממשלנו אוסר באיסור
מוחלט כל הפליה למען אזרחים אמריקנים או נגדם  ,על בסיס של גזע או דת .

26

בשחזור העמדה האמריקנית הנוגעת לפרשה כולה  -בוושינגטון  ,בקושטא ובירושלים  -סייע בידי קובץ נדיר

.

של מסמכים אמריקניים שקיבץ אוסקר שטראוס  ,כרך  ,ומסר כשי לבית  -הספרים הלאומי בירושלים בשנת . 1925
הקובץ נמצא באוסף המחלקה לכתבי  -יד וסימנו  . 810שמו ythe u. s. wirh :
 .הקובץ מודפס במכונת  -כתיבה  ,להוציא אותם קטעים
Having Reference ro the Jews , 1840 - 1901

,

שנלקחו מתוך כרך סו  ,משנת

, 1906

של

Diplomatic Correspondence

 American Jewish Historical Societyה~

. Publications of

החומר בכרך טו הנוכר מתומצת יותר  ,אך בניגוד לקובץ המסמכים של שטראוס הוא מלווה דברי פרשנות  .בשנת
 1943הופיע ככרך לו של ה ~ Publications -הנזכר לקט רחב יותר של המסמכים הקשורים לפרשה  .משלושת
מקורות אלה  ,המשלימים זה את זה  ,יובאו להלן ציטוטים  ,הן מן החומר הפרשני [ להלן  :החברה ההיסטורית ]  ,הן
ממסמכי

מחלקת  -המדינה ,

מן השנים

 , 1889 - 1887המופיעים ב ~Papers Relating 10 Foreign Relations -

[ להלן  :יחסי חוץ ]  .המקור שלפנינו הוא :
27

יחסי

חוץ , 1887 ,

שם .

28

יחסי

חוץ  , 1887 ,עמ '

. 1546

שם  ,שם .
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מוזכי נאור

 . . .כאשר הועברה אלי הוראת המושל  ,שהה בקונסוליה יועץ של הקונסוליה הבריטית  ,והוא
הביע את הפתעתו על יחסי הידידותי ליהודים  .כששאלתיו מה הם הצעדים שאותם נוקטת
הקונסוליה הבריטית במקרים דומים [ של גירוש יהודים ]  ,הוא השיב שהבריטים נענים
ומסייעים לשלטונות התורכיים בביצוע הצו  ,כשם שעושות הקונסוליות האחרות .
לאחר  -מכן הובא לידיעתי כי הקונסול הבריטי קיבל הוראות ממשלתו האוסרות מתן עזרה
לתורכים בנושא זה .

דומה  ,שאיני צריך להזכיר את עמדותיהן של ממשלת רוסיה  ,גרמניה ואחרות כלפי

היהודים ,

משום שהדברים ידועים  .לפני כשנתיים לא הורשתה ספינה עמוסה ביהודים רוסיים לעגון ביפו
והשלטונות הורו לה לחזור לנמל  -המוצא שלה

;

כך נגרם סבל רב לאנשים אומללים שגורשו

מכתיהם  ,רבים מהם בחוסר  -כל  .מצבם  ,כפי שתואר באוזני  ,היה מעורר רחמים  ,כמה מהם

עירומים כמעט לחלוטין וללא מזון  ,ולכן גם חולים .
מן הראוי לציין מה מוזר הוא חוסר  -אהדתם של רבים מן היהודים היושבים בארץ לעולים
יהודים אחרים  .ההסבר נעוץ בכך שהוותיקים סבורים כי התרחבות היישוב גורמת לעליית
מחירים ומוסיפה מעט מאוד לשגשוגה של העיר  ,וכן מצמצמת את כספי  -הצדקה ששולחים

יהודים עשירים מחוץ  -לארץ . .
לפיכך העמדה שאותה אני נוקט היא כפוית טובה  .מחד גיסא היא מעוררת אצל השלטונות
התורכיים אי  -אמון כלפי ; ומאידך גיסא היא מביאה לעוינות של היהודים המקומיים  ,ובוודאי
של נציגי הממשלות השונות כאן .

לסיכום וכדי להבין את משמעות הצו  ,ראוי להדגיש שאין הוא נוגע לאזרחים אמריקניים

בארץ  -ישראל שהם יהודים  ,אלא למקרים חדשים " .

:

בעקבות המידע שהועבר אליו מירושלים ביקש שטראוס להיפגש עם ראש  -ממשלת תורכיה

( ' הווזיר

הגדול ' ,

בלשון חילופי המכתבים

המדינה בייארד על תוצאות הפגישה

הדיפלומאטיים )  ,וב 28 -

בינואר

1888

הוא דיווח למזכיר -

:

הוא הודיע לי שלשלטונות הקיסריים בירושלים נשלחה הוראה המגבילה את זמן שהייתם של

יהודים אזרחי  -חוץ הבאים לשם והמעמידה אותו על חודש אחד  .בפגישה שנייה הודיע לי

עוד ,

המיניסטרים אומרת לשנות את התקנה הזאת ומשך הזמן יהיה שלושה חודשים .

שמועצת

הנימוק לתיקון התקנה האמורה  ,לדבריו  ,היא הקנאות הדתית  ,שבתקופות מסוימות  ,כמו חג -
הפסחא  ,מגיעה לדרגה כזו עד שהיהודים נאלצים להישאר בבתיהם ונמנעים מפגישה עם
נוצרים העשויים לתקפם ואולי אף לרצחם נפש  .כוונת התקנה למנוע אפשרות של התנגשויות

כאלה  .נימוק אחר שהעלה הווזיר הגדול הוא הידיעה שנפוצה בחוץ  -לארץ כי יהודי העולם

אומרים להתרכז ולהתבצר בירושלים ובסביבותיה  ,כדי לשוב ולהקים בעתיד את ממלכתם
הקדומה

ע

"

29

יחסי

חוץ  , 1888 ,עמ '

30

יחסי

חוץ ,

138

, 1888

. 1560

עמ ' . 1559

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

הסיכותיו של שטראוס לראש  -הממשלה התורכי היו קצרות וחד  -משמעיות

:

אשר לנימוק הראשון  ,אפשר למנוע את הדבר בעזרת כוח  -משטרה חזק  .אשר לשני  -אם

השער  -העליון יבדוק את

העניין  ,הוא

וההגירה נגרמת בשל רדיפות

ייווכח לדעת כי ליהודים ברחבי העולם אין תכנית

כזו ,

היהודים ברוסיה וברומניה  .י '

בהמשך דבריו התייחס שטראוס לעניין האמריקני בפרשה

:

ככל שהדבר נוגע לאזרחי אמריקה  -בניה או כאלה שהתאזרחו בה  -אחד העקרונות

הבסיסיים של ממשלתי הוא שלא להבדיל בין האזרחים לפי דתם או לפי גזעם  ,ושביחסים עם
עמים אחרים היא שוללת מהם באורח נמרץ את הזכות לגרום הפליות כאלה כלפי

אזרחיה ' : .

נראה  ,שראש ממשלת תורכיה לא נבהל מעמדתו התקיפה של הציר האמריקני ; כך עולה גם מהמשך
דיווחו של שטראוס

' הוד  -רוממותו הבטיחני  ,שאם השלטונות יאיימו בגירוש על אזרח אמריקני ,

:

הוא יביא בחשבון את הנימוקים שהועלו וייתן הוראות בהתאם

לכך ' " .

בסיום מכתבו ציין שטראוס

כי הבעיה בירושלים לא נגעה אז למעשה ביהודים שהם אזרחים אמריקניים ושלא היה אף מקרה
שבו גורש מי מהם או שאיימו לגרשו .
ב 21 -

בפברואר

הבעיה ,

4

'

אישר מזכיר  -המדינה בייארד את עמדתו של שטראוס כ ' זהירה ונכונה ' .

1888

אליבא דשטראוס  ,היתה עד אז אמריקנית  -נכון יותר
שהתורכים ,

יהודית  .אלא

:

אמריקנית עקרונית  -ולא

שהיו נחושים בהחלטתם לסגור את שערי ארץ  -ישראל לפני כל

היהודים  ,סיבכו את הפרשה זמן קצר לאחר  -מכן  ,אף בלי ששטראוס  ,שישב בבירה התורכית  ,ידע
על כך  ,ואם ידע  -לא דיווח על כך לממונה עליו  ,מזכיר  -המדינה בייארד .
ב5-

במארס

1888

שיגר בייארד מכתב ארוך לשטראוס  .בשל חשיבותו לעמדה האמריקנית והמשך

השתלשלותה של הפרשה  ,נביאו בשלמותו

:

אני שולח לך בזאת העתק מכתב ששלח אלי מאברויני ביי [ ציר תורכיה בוושינגטון ] ביום

2

בחודש זה  ,ואת העתק תשובתי  ,ששניהם נוגעים ליחס כלפי יהודים זרים הבאים לארץ  -ישראל .
מכתבים אלה ממשיכים את הדיון בעניין שבו טיפלו הוראותי מן ה -
ה 28 -

וחשבון שלך מן

בינואר

' . 1888

31

באוקטובר

1887

ובדין -

נ

מתוך הודעתו של מאברויני ביי נראה  ,כי התקנה שעליה דיבר אתך הווזיר הגדול והבאה לתקן
את ההוראה ( ' איראדה ' ) הקודמת  -בהאריכה את שהייתם המותרת של יהודים זרים בארץ -

ישראל לשלושה חודשים במקום חודש אחד ( כפי שהודיע הקונסול גילמן במכתבו מן
בספטמבר

1887

6

'

) -

ה 28 -

כרוכה בתנאי מגונה ביותר  ,שלפיו יורשו יהודים זרים אלה להיכנס

לארץ  -ישראל רק אם יהיו בידיהם דרכונים שבהם נאמר ' שהם באים לירושלים כעולי  -רגל ולא
כדי לעסוק במסחר או להתיישב שם '  .דרכונים אלה חייבים לשאת אשרות של הקונסולים

. 81

31

שטראוס  ,עמ '

34

בכמה מקורות נאמר

35

לעיל  ,עמ ' . 138

ראה

32

יחסי

חוץ  , 1888 ,עמ '

. 1559

33

שם .

כאילו גורש אמריקני אחד  .אך אין הוכחות לכך .
36

ראה

לעיל  ,עמ '
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התורכיים  .לנושאיהם יוענקו ' רשיונות ביקור ' מטעם השלטונות הקיסריים  ,ונרמז  ,אם כי לא

בבירור  ,שרשיון מעין זה יינתן אך  -ורק על  -פי דרכון  ,אשר ההצהרה הנזכרת מופיעה בו .
מוזר הדבר  ,שתנאי כה חשוב לא צוין בידי הוד  -מעלתו כשיחתכם  .אילו הובא לידיעתך  ,אין

ספק שהיית מדגיש ומחזק את ההכרזה שהשמעת באוזניו [ של הווזיר הגדול ] כי אחד העקרונות
הבסיסיים של ממשלתך היא שלא להבדיל בין האזרחים על יסוד אמונה או גזע  ,ואין ספק
שהיית מוחה לאלתר נגד דרישה שלא רק כוללת הצהרה במישרין או בעקיפין של ממשלה זו
בדרכונים הרשמיים בדבר אמונתם של האזרחים שלמענם הוצאו  ,אלא פוגעת בחוקים

ובמעשים בתחום זה  ,לפיה נוהגים המחלקה הזאת

ואנשיה  ,והמונעים

התניית מתן תעודות

לאזרחים היוצאים לחוץ  -לארץ במטרת נסיעתם .
לתבוע ממבקשי דרכונים המונפקים לפי חוקינו לכל האזרחים  ,על  -פי אזרחותם

בלבד  ,הודעה

כלשהי על אמונתם הדתית או את הסיבות למניעיהם האישיים באשר לבקשה  -דבר זה עומד

בסתירה לרוח מוסדותינו ולכוונת החוקה האוסרים באורח חד  -משמעי ובכל מקרה כל מבחן
דתי כתנאי לקשרי האזרח עם הממשל  .ויותר

מכך  ,הוא

יכול להביא את הממשל לידי מילוי

תפקיד אינקוויזיטורי בנוגע לענייניו האישיים של הפרט  .ממשלה זו אינה יכולה לעשות

זאת ,

ועוד פחות מכך  -לסייע לממשלה זרה להפלות חלק מאזרחיה בדרך המבוססת על שרירות -
לב .
נאמנותנו לעקרונות אלה נשארה בעינה מאז הקמתה של ממשלה

זו ,

ואתה יכול להביא

דוגמאות להגנתנו המתמדת על חופש הדת  ,וכפי שהדגשתי באיגרתי לבארון

במאי

, 1885

בעניין

קילי ,

7

'

שאפר  ,מ 18 -

היא מהווה את אבן  -הפינה הראשית בשיטת הממשל

האמריקנית ,

וערובות לשמירתו מצויות בחוקתנו הכתובה ושזורות במארג המוסרי של חוקינו .

אם חילופי  -האיגרות בעניין קילי אינם נמצאים בצירות שלך  ,הריני מעבירם אליך  ,לתועלתך .
טוב תעשה אם תברר באורח דיסקרטי את השקפותיהם של עמיתיך בדבר דרישותיה של התקנה

הנזכרת  ,וכן אם תשיג העתק שלה  ,אך בכל מקרה יש להביא לידיעתו של השער  -העליון את אי -

יכולתה של ממשלה זו לקבל את הדרישות

הנזכרות " .

המסע לירושלים

ההחלטה להאריך את שהייתם של ' יהודים זרים ' הבאים לארץ  -ישראל מחודש לשלושה חודשים

נתקבלה בהקלת  -מה בארץ ובעולם היהודי ; אך הכל קיוו לביטולה המוחלט של הגזירה  .סופרו של
' המגיד ' דיווח מירושלים בחודש פברואר

: 1888

כבוד הפחה הודיע לראש השוטרים כי מעתה נתונה הרשות ליהודי חוץ  -לארץ הבאים להתעכב
שלושה ירחים בעירנו ובכל ארה " ק  .גם זו לטובה
הגזרה כולה  ,ולא נהיה עוד ללעג ולקלס בגויים

37

ראה לעיל  ,עמ '

38

יחסי

39

גיליון
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אצל שטראוס החל להסתמן תהליך של התקרבות לנושא ומעורבות גדולה יותר  .אפשר שתרמה לכך

עמדתו האיתנה של מזכיר  -המדינה  ,שלא הותיר מקום לספק בהנחיותיו לציר בתורכיה  ,כיצד הוא
רואה את המדיניות העות ' מאנית בדבר הגבלות הכניסה לארץ  -ישראל  .בייארד התכוון אמנם

ליהודים אמריקניים כלבד  ,אך רוח הדברים היתה ברורה  .ואולי חש שטראוס שעד כה לא פעל דיו
בנדון  .נעמי כהן סבורה  ,כי באביב
היתרה לעיכוב

פעילות ' ,

40

1888

' הוטרד [ שטראוס ] על  -ידי הספק  ,אם לא גרמה זהירותו

וכדי לברר לעצמו את העניין לאשורו החליט לצאת לארץ  -ישראל  .מנואל

הסביר את נסיעתו של שטראוס בדרך זו  :הוא רצה ללמוד מקרוב את הדרך שבה מבוצעים החוקים
המפלים  ,משום שלא הצליח לשנותם בהתערבותו האישית  .י4

מקורות שונים מגלים כי בצאתו לארץ  -ישראל התגבשה אצלו הכוונה לסייע ליהודי הארץ בביטול
הגזירה או לפחות לצמצמה  .הוא כתב על כך לאחיו בארצות  -הברית וכן לבארון הירש
שמסעו התארך  ' ,פעל יותר ויותר כיהודי ופחות כדיפלומאט אמריקני מתבולל ' .
בסוף מארס

1888

נ4

הגיעו שטראוס ואשתו למצרים  ,סיירו בה והתרשמו עמוקות

שהזכירו להם את ימיהם הקדומים של בני  -ישראל בארץ זו .

44

4: ,

וככל

מעתיקותיה ,

משם המשיכו לארץ  -ישראל .

בבואו ליפו הפגין שטראוס עמדה תקיפה מופגנת כלפי רעוף פחה  ,מושל ירושלים  ,שהוחזק אחראי

למדיניות היד הקשה נגד העולים היהודים  ,ובוודאי ביצע את המדיניות

הרשמית  ,ושלא כרוב

הפקידים התורכיים  ,בכירים כזוטרים  ,לא הסכים לקבל ' בקשיש ' כדי להתעלם
שטראוס בזכרונותיו

ממנה ' .

4

וכך כתב

:

חשבתי כי תהיה זו מדיניות טובה להראות את איבתי למושל בגלל שיטותיו השרירותיות .
דחיתי את כלי  -התחבורה הרשמי ששלח  ,בלוויית אחד מעוזריו  ,לקחתנו לירושלים  .במקום זה
השתמשנו בתחבורה של חברת

' קוק '  ,נעצרנו

לחניית  -לילה ברמלה  ,וביום הבא עלינו בהרי -

יהודה  -לירושלים  .מר גילמן הדריכנו לבית  -מלון נוח מחוץ לחומות .

46

 .ביקורו של שטראוס עורר בירושלים התלהבות  ,כמו גם ציפייה רבה  .בחודשים הקודמים ( בחורף

888נ ) הופעלה המשטרה פעמים לא  -מעטות כדי ללכוד יהודים שפג תוקף שהייתם בארץ

;

בין

תושביה היהודים של ירושלים רווחה הדעה שביקורו של הציר האמריקני  -היהודי יביא לפתרון

הבעיה הכאובה  .כך  ,למשל  ,בדיווח שהופיע ב ' ג ' ואיש כרוניקל ' הלונדוני  ,זמן קצר לאחר ביקורו
של שטראוס  ,הובעה התקווה כי ' הביקור יביא להקלה בתקנות המשפיעות על ישיבתם של יהודים

זרים בארץ  -הקודש ' .

40

כהן  ,עמ '

41

מנואל  ,עמ ' . 63

47

. 29

42

כהן  ,עמ '

. 310

43

שם  ,עמ '

. 29

44

שם .

45

בזכרונותיו סיפר אליעזר

בן  -יהודה  ,שכאשר

בא רעוף פחה לירושלים התחילו אנשים להתלחש ' על אודות צרה

גדולה שבאה עלינו  ,כי הפחה החדש הוא נקי  -כפיים  . . .לא
( כתבי א ' בן  -יהודה  .ירושלים
46

שטראוס  ,עמ ' . 82

47

גיליון
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 , ) 18 . 5 . 1888 ( 999עמ '

תש " א  ,עמ ' סד ) .

. 13

" אכל " ורצה גם ששאר פקידי הממשלה לא " יאכלו " ' .

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

הירושלמים לא הניחו לשטראוס לנוח מטלטולי הדרך  .זמן קצר לאחר שהשתכן בבית המלון
' קמיניץ '  ,הקיפו רבים מהם את הבניין ומשלחות מטעמם התייצבו לפני הציר

הכל  -יכול  ,לדעתם .

תוך זמן לא רב התברר לשטראוס  -לפי עדותו  -שלו  -כי מקושטא עשויים הדברים להיראות
אחרת מאשר במציאות הירושלמית  .הבאים פנו אל שטראוס בבקשה שיסייע לשחרר מן הכלא את
קרוביהם ומכריהם  ,שנעצרו בפקודת רעוף פחה  ,משום שבאו להתיישב בארץ  .שטראוס כתב

:

ידעתי על התנאים הקשים בירושלים מבחינת הגירת היהודים  ,אך עד שהגעתי לשם לא נתתי

דעתי שמדובר במעצרם של אנשים אלה  .למעלה מארבע  -מאות מהם היו בכלא  ,ממתינים
לגירושם מן

הארץ ' .

4

שלא כמנהגו עד כה  ,נקט שטראוס תקיפות רבה  .הוא הודיע למושל רעוף פחה  ,כי לא יבוא
כמקובל לפי הנוהג הדיפלומאטי  ,אלא אם כן יורה לשחרר את

400

לבקרו ,

היהודים העצורים  .יתר על

כן ,

הוא הבהיר למושל שאם קבוצה גדולה זו של יהודים יוצאי רוסיה ורומניה לא תשוחרר  -הוא
יפעל להדחתו של המושל

מתפקידו  ,בעזרת

קשריו בחוגי

' השער  -העליון ' .

וכך הסביר שטראוס את צעדיו התקיפים ואת איומו לפעול להדחת המושל ( שייתכן שלא היה חסר -
תקדים כל  -כך בהקשר הפוליטי

התורכי ) :

טענתי כי העצורים נמצאים בכלא בניגוד לאמנה שלנו עם תורכיה ובניגוד לאמנות דומות
שעליהן חתומות בריטניה  ,צרפת ומעצמות אחרות  .הודעתי לו

כל עוד לא יתוקן עיוות צדק זה .

[ למושל ]  ,שאמנע

מביקור אצלו

49

בהמשך הוא חזר והבהיר מדוע איים על המושל

:

,

חשבתי שאני מוסמך לנקוט צעד דראסטי כזה  ,בעקבות ה משא  -ומתן שהיה לי עם הווזיר הגדול
ובשל האמנה שלנו ואמנותיהן של מעצמות אחרות .

0

'

אין ספק  ,כי תביעתו של שטראוס היתה יוצאת  -דופן בהשוואה לכל פעילותו בעבר ולזהירותו

היתרה  ,מה גם שלא היה מדובר ולו באזרח אמריקני אחד  .גם הטיעון שמעצר היהודים והתכנית

לגירושם סותרים את האמנות שתורכיה חתומה עליהן עם המעצמות הגדולות היה מפוקפק  .י '

אולם

שטראוס היה כבר במלוא  -תנופתו  .שוב לא ביקש להגן על זכויותיהם של יהודים מבני  -ארצו בלבד

עתה תבע להבטיח את זכות ההגירה לארץ  -ישראל לכל

;

יהודי ' : .

רעוף פחה ניסה לעמוד אל מול שטראוס  .הוא הכריק לקושטא ודיווח על תביעתו האולטימאטיבית
של הציר האמריקני  .תוך שעות אחדות הגיעה התשובה

:

על המושל להיענות לתביעתו של הציר .

למחרת בבוקר שוחררו כל העצורים  .רק אז ערך שטראוס את ביקור  -הנימוסין המקובל אצל
המושל  ' .הודיתי לו על היענותו המהירה לבקשתי '  ,ציין שטראוס בלא  -מעט אירוניה -

48
49

שטראוס  ,עמ ' . 82
שטראוס ,

50

שם .

52

כהן  ,עמ '

עמ '

. 83 - 82
51

מנואל  ,עמ ' . 63

. 29
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והבעתי את תקוותי כי יש לי הבנה עם ' השער  -העל ון ' שלא תהיה שום הפליה לרעה כלפי
מהגרים יהודים הבאים לירושלים  ,ולכן לא אצטרך -
להתלונן עוד על כך  ,אחרת יהיה עלי לנקוט

שוב פעולה דראסטית  .הפניתי את תשומת לבו אל האמנות הקשורות לנושא והתברר שלא היה
לו כל מושג

עליהן " .

כשנודע דבר שחרור העצורים יצאה ירושלים היהודית מגדרה  .אלפי אנשים  ,נשים וטף

4

'

הקיפו את

בית  -המלון שבו התאכסן שטראוס והריעו לו ארוכות  .משלחת מטעמם התייצבה לפניו והגישה לו

איגרת תודה והוקרה  ,חתומה בידי שני רבניה הראשיים של ירושלים  -הראשון  -לציון הרב רפאל
מאיר

פניז ' ל והרב האשכנזי ר ' שמואל מלאנט  .באיגרת זו  ,שהיתה כתובה בכתב סת " ם מסולסל ,

נאמרו הדברים האלה

:

יברכך ה ' מציון  ,השר וגדול ליהודים  ,יועץ וחכם חרשים  ,גדול שמו בלאומים  -כבוד שם

תפארתו  -אסקאר

שטרויס

הי " ו ,

אמבעסאדערנ '

ממשלת ארצות  -הברית אמריקא

בקאנסטאנטינאפל  .בית  -ועד הכללי  ,אשר פעה " ק ירושלים תוב " א  .בעליצות נפש מגישים
אנחנו לפניך השר תפארת לאומינו את ברכת קהלנו עדת ישראל יושבת ציון וכל ערי ארץ
הקדושה ברכת מזל טוב כי הקימך ה ' אלקי ישראל לשם ולתפארת וכסא כבוד הנחילך בין
מצוקי ארץ  .ואנחנו נישא כפינו אל דביר קדשנו כי ירים קרנך בכבוד והדר ויהי עוז בידך
וגבורה בימינך להרים קרן ישראל עמך להזכירנו לטובה לפני כסא הממשלה יר " ה  .למען
תאריך ימים על כסא כבודך עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים בבא  .בברכת מוקיריך ומכבדיך
כערכך הרם ונישא ראשי אלפי ישראל בירושלים תו " ב .

6

'

הסיבות ל ' מהפך ' בירושלים
התנהגותו ומעשיו של שטראוס בירושלים חרגו ממה שאפשר היה לצפות אך כמה שבועות קודם -
לכן  .מן הראוי אפוא לנסות ולנתח את הסיבות והגורמים שהביאו ל ' מהפך ' האישי והיהודי שחל בו .

אנו מניחים כי השינוי היה הדרגתי  ,אך בעת הביקור בארץ  -ישראל ובירושלים  ,באביב

זכה לתאוצה מוגברת  ,שנבעה מהכלל הישן  ' -טוב מראה עינים מהלך

א.

שטראוס הגיע לבירה התורכית במאי

1887

, 1888

הוא

נפש ' .

ובחודשים הבאים הלכה והחריפה בעיית הגירתם

של יהודים לארץ  -ישראל  ,שהתורכים השתדלו שוב ושוב לבלמה או לפחות לצמצמה  .הנושא לא

ירד מסדר  -היום במשך תקופה ממושכת ושטראוס החששן והמתבולל מצא את עצמו במרכזה של
הדראמה  .שלא מרצונו נאלץ לעסוק בנושא ויש להניח שלא נשאר אדיש לסבלם של העולים
ששערי  -הארץ נסגרו לפניהם או שאיום של גירוש היה תלוי מעל ראשם .

53

שטראוס .

54

שטראוס  ,עמ '  . 83ייתכן שיש כאן הפרזה  ,התואמת את האופוריה שציינה את האיש בעת ביקורו בירושלים  .וראה

עמ ' . 84

להלן .
55

שטראוס היה אז רק צ יר ולא שגריר  .קרוב לוודאי שיהודי ירושלים לא הבחינו במדויק בין שני התארים  ,ולגבי
דירם היה  ,ללא ספק  ,שגריר ' מלא ' .

56
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צילום המקור ( בעברית ) בספרו של שטראוס ( מול עמ ' . ) 84

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

ב.

הנציג האמריקני בירושלים באותה עת היה הקונסול הנרי

גילמן  ,ושטראוס

היה הממונה הישיר

עליו  .גילמן נחשב ' פרו  -יהודי ' והוא ייסייע רבות למנוע את גירושם מהארץ של יהודים ששהו בה
מעל למותר על  -פי התקנות העות ' מאניות  ,שנועדו למנוע התיישבות יהודית המונית בארץ  -ישראל .
גילמן ראה את עצמו כתור שליח ההשגחה

העליונה " ,

כפי שכותב עליו חוקר  ,שבדק את יחסי

הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית בעיר במחצית השנייה של המאה הי " ט .

עמדתו נגד הגזירות התורכיות הנוגעות לכניסת יהודים לארץ היתה חד  -משמעית  ,ומעניין תיאור של
הקונסול האמריקני בירושלים בספר שחיבר גילמן על ארץ  -ישראל לאחר שסיים את תפקידו  ' :הוא
היה היחיד שסירב לסייע לשלטונות התורכיים ואף התנגד לפעולותיהם כפי שדרש הפחה של ארץ -

ישראל  .הוא נשאר יחיד  ,אך

איתן ' " .

גילמן לא היה יהודי ; ואילו שטראוס

היהודי  ,על

אף זהירותו היתרה בשלבים הראשונים  ,לא יכול

היה שלא להתרשם מפעילותו של אדם שאינו יהודי בנושא יהודי כל  -כך  .למעשה לא יכול היה
שטראוס לפגר אחרי הקונסול שלו בנושא זה .
ג.

59

שטראוס לא יכול היה להתעלם מעמדתו התקיפה של ה ' בוס ' שלו בוושינגטון  ,מזכיר  -המדינה

בייארד  ,בפרשה זו  ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בשיחת  -התדרוך שלו טרם צאתו למקום

כהונתו ,

ובעיקר לאחר  -מכן  ,במכתביו ובהוראותיו  .אפשר ששטראוס עצמו היה מוכן תחילה ' להחליק ' את

חילוקי  -הדעות עם הממשל התורכי בנושא זה  ,אולם עמדתו הברורה של בייארד לא הניחה כל מקום

לפייסנות או להתחמקות  .בייארד התכוון בראש  -וראשונה ליהודים אמריקניים  ,אך בהוראותיו הוא
דיבר על ' יהודים זרים ' בכלל  .גם התערבותו הראשונה בעניין  ,ערב צאתו של שטראוס לתורכיה ,

היתה לאחר שפנו אליו יהודים בארצות  -הברית  ,שביקשו את סיועו נגד הגבלות הכניסה לארץ -

ישראל באופן כללי  ,ללא כל קשר לאזרחים אמריקנים .
ד.

מצרים  ,ועוד

הגיע באפריל

יותר ארץ  -ישראל וירושלים  ,הותירו רושם ירב על הציר היהודי אמריקני  .הוא

, 1888

בעונת האביב  ,וידוע כי ארץ  -ישראל העזובה והחרבה של סוף המאה הי " ט

הרשימה את מבקריה בעיקר בעונה זו  ,כשהכל היה ירוק ופורח  .נוסף על כך שטראוס  ,שעד אז היה
יותר אמריקני ופחות יהודי  ,התרגש מאוד מן האתרים שביקר בהם ומן הנופים הזכורים לו מלימוד

המקרא בילדותו  ,וכך ככל שהתקדם המסע הוא התנהג יותר כיהודי ופחות כדיפלומאט אמריקני
מתבולל .

0

'

בהקשר זה כותבת הביוגראפית שלו  ,נעמי כהן

מירושלים הוא שלח [ למשפחתו

בהתלהבות על המזוזות

57

בארצות  -הברית ]

בבית  -המלון  ,על

:

תיאור ארוך ונמלץ של העיר וסיפר

הטליתות שבהן מתעטפים האנשים  ,ועל הכותל

.

ר ' ברטור ,

' פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית כמאה הי " ט ' קתדרה ,

תשל " ח ) ,

עמ ' . 132

.ק

58

106

59

 25שנה

 - 4 Fel/ah , Boston 1898 ,ח0550א Gillman ,

5

( תשרי

.א

.

לאחר  -מכן  ,בתחילת מלחמת העולם הראשונה התפתחה מערכת  -יחסים דומה למדי כין השגריר דאז

בתורכיה  ,הנרי מורגנטאו האב  ,ובין הקונסול שלו בירושלים  ,אלן אוטיס גלייזברוק  ,שלמרות היותו כהן  -דת נוצרי

נחשב פרו  -יהודי יותר מאשר מורגנטאו היהודי .
60

לעיל  ,עמ ' . 142

145
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המערבי  .חשיבותה הדתית וההיסטורית של העיר הביאה לכך שהוא נישבה בקסמיה  ,יותר
מאשר בכל עיר אחרת שבה ביקר  .י6
ה.

שטראוס התקבל בירושלים בכבוד ובהערצה שספק אם זכה להם אי פעם קודם  -לכן  .שני

עיתוניה של ירושלים  ' ,הצבי ' של אליעזר בן  -יהודה וה ' חבצלת ' של ישראל דב פרומקין  ,לא הסתירו
את התרגשותם מן הביקור ומן האורח הנכבד  .ה ' חבצלת ' קידם את פניו של שטראוס בידיעה גדולה
בעמודו הראשון  ,שהחלה במלים אלה

ברוכים הבאים בשם

ה',

:

אדוני השר המרומם ה ' שטרויס  ,ציר ממשלת ארצות  -הברית אמריקא

בחצר הוד  -מלכותו השולטאן יר " ה בקאנסטנטינפאל  ,הופיע בשערי ירושלם בלווית רעיתו
הכבודה .

6:

בימי שהותו בעיר ערך שטראוס ביקורים במוסדות הדת והצדקה של היהודים והלך אל הכותל
המערבי  .בשבת התפלל בבית  -הכנסת ' בית יעקב ' שבחורבת ר ' יהודה החסיד וכן ערך ביקורים אצל
ראשי העיר וקיבלם לביקור בבית  -מלונו  .באחת  ,מדינאי רם ונישא  ,בעל הדרת  -כבוד  ,ועוד

כל זאת בלי להביא בחשבון את מעשהו הגדול בשחרור

מן

הארץ  ,מעשה שהעלה את

400

' משלנו ' .

היהודים הכלואים שהיו צפויים לגירוש

יוקרתו לשיא והביא לעריכת עצרת המונית ספונטאנית סביב בית -

המלון שבו התאכסן  .קשה להניח  ,שהכבוד הרב  ,תשומת  -הלב וסימני ההערצה שגילו כלפיו לא
השפיעו עליו .
ו.

בהיותו בירושלים נפגש  ,כאמור  ,עם ' פני העיר '  ,יהודים ונוכרים  .אחת מפגישותיו היתה עם

הרב שמואל סלאנט  ,רבן הראשי של העדות האשכנזיות השונות  .מפגישה זו יש דין  -וחשבון מפורט
שפורסם בעיתון ' המגיד ' זמן קצר אחרי הביקור  .מחברו הוא כתבו הירושלמי של

העיתון  ,דוד

בוימגרטן  .לפי בוימגרטן  ,היה לרב סלאנט חלק חשוב בעיצובה של עמדת הציר היהודי  -האמריקני

בבעיה ה ' בוערת ' של ירושלים היהודית

איסור כניסתם של יהודים שבאו להתיישב

ב : 1888 - 1887 -

בארץ .

להלן שיחתם של השניים  ,לפי דיווחו של כתב
הרב

אדון נכבד

:

!

' המגיד '

:

אחרי אשר זכיתי לעמוד לפניך בעיר הקודש

ירושלים  ,חמדת

לב כל

ישראל  ,הנני לבקשך אח יקר  ,כי תבקש רחמים וחסד מאת הוד מלכותו השולטן יר " ה להעביר
רוע הגזירה החוסמת את הדרך בעד אחינו החפצים להאחז בארץ הקדושה .
הציר
חל

61

:

רב נכבד  ,בדבר החוסים בצל ממשלת אמריקא אך למותר לי להשתדל  ,כי עליהם לא

האיסור " ,

ולדבר בעד אחי חוסי ממשלות אחרות לא עלי להתערב .

כהן  ,עמ '  . 29אפשר גם שהושפע מן הציר האמריקני הקודם בקושטא  ,קוקס
קוקס התרשם מאוד מיהודי ירושלים והביע זאת בכתיבתו
 . 295 - 296קק 1977 ,

New York

.

Palesrine

0/.

(

) rhe

"יע

) ( cox

t

שעמו עמד בקשרי מכתבים .

cox , Orienr Sunbeams ~-.

(  . ( Porte ro the Pyramids 6המליס ' מורורת '

ר ' טאלסים '  -משמע טליתות  -מופיעות אצלו בהגייתן העברית  -אשכנזית ובאותיות אנגליות .
62

גיליון

63

כאן לא דייק שטראוס  ,שכן האיסור חל על כל
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, 22

. 11 . 4 . 1888
היהודים .

Samuel 5 .

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

הרב

אבל אח יקר

:

!

בתור איש פרטי הלא תוכל לבוא לפני הממשלה הרוממה  ,ולבקש בעד

אחיך  ,ולדבר איש נכבד ככבודך יטו אוזן .
הציר
הרב

:

:

ממשלת תוגרמה יראה מקיבוץ רב של אחינו בארה " ק  ,פן ירבו  . . .והעניות תגדל .
במספר רב לא יעלו אחינו ואלה העולים הם זק נים [ ההדגשה כאן ולהלן -

64

במקור ] ,

אשר אך ורק למען בלות שארית חייהם יעלו להר הקודש  ,מהם אשר יביא ו אתם כס ף די
מ ח י ת ם  ,ויש אשר יקבלו כסף עזר מבניהם או קרוביהם והצעירים הבאים גם הם יועילו הרבה
להמסחר ולחרושת המעשה אשר נחה בעלל  ,ועובדי האדמה מ הם

עשושעי

הרבה להפז הארץ אשר ' כממת עולם היתה לק אלקט  ,והמושבות אשר טנא אחית אלה
וחוסות הן בצל חסדי כבוד הזיב הי " ו תעזנה על חריצותם ותועלתם להארץ  ,וגם להממשלה
יביאו טובה רבה  ,ובעליתם אק שום מחוטבה זרה  ,ורק מחמת שתאיהם נמלטים הם  ,ובידעם
חסדי ורחמי מושלי תוגרמה הידועים מאז ומקדם למקבלי גרים אומללים הנסים מחמת

מצוקיהם ורודפיהם לסוככם ולגוננם  ,יבואו לארה " ק  .אדרבה  ,מתפללים הם בשלום הממשלה ,
יר " ה ,

ממשלת תוגרמה

כמצווה עלינו

:

הוי מתפלל בשלומה של מלכות וכו '  .ע " כ יכבדוה

ויסורו למשמעתה  ,כעבדים נאמנים למלכם ואדונם  ,סתרם

ומגינם ' .

6

' הדברים האלה נכנסו עמוק בלב הציר '  ,סיים בוימגרטן את דיווחו המגיע אל נקודת השיא

:

ויען ויאמר בעיניים זולגות דמעות  :בכל כוחי אשתדל  ,וכל אשר תהיה לאל ידי אעשה ואדבר
בעד אחי

האומללים ,

וה ' יהיה עוזר לי  ,ואתה רב נכבד  -העתר לה ' כי אצליח

בדרכי ן "

נראה  ,כי ששת הגורמים והסיבות שצוינו עיצבו את דרך פעילותו של שטראוס בירושלים  .זו
השפיעה עמוקות על יהודי העיר  ,שהביעו את הוקרתם העמוקה לציר היהודי  ,גואלם ומושיעם ,

והדבר שב וחיזק את תחושת ההשתייכות של שטראוס  ,וקרוב לוודאי שתרם גם להמשך פעילותו .

נקדים מעט את המאוחר ונביא קטע מ ' כתב תודה ' ששיגרה לשכת ' בני  -ברית '
 , 1889לציר שטראום  ,בעקבות הצלחתו הגדולה בשחרור העצורים

בירושלים  ,בשנת

:

הדרך היעילה שבה אתה מבצע את חובותיך הרשמיות בתפקידך הרם  ,יבטיחו לך לעולם ועד

את ההוקרה והתודה לא רק של בני  -ארצך אלא גם של בני האומה היהודית בכל העולם  .אם
התגאינו עד כה בסוחרים מהוללים ובשמות נודעים בתחומי המדע

והאמנות  ,אתה ,

אדוני

הנכבד  ,הראשון שהאציל תהילה על שם יהודי במדינאות .

תמיד ייזכר  ,בסיפוק עמוק  ,בקורות ההיסטוריה היהודית  ,שאדם שבחרה בו הממשלה הנאורה
של הרפובליקה האמריקנית לייצג את האינטרסים שלה בשער  -העליון  ,לעולם לא שכח את
אחיו

64

הסובלים " .

מן הדברים אפשר להתרשם ששטראוס ייחס טענה זו לתורכים  ,ואילו הקונסול גילמן  ,במכתבו לשטראוס
עמ ' ) 138 - 137

גיליון

65

המגיד ,

66

שם  .מעניין

ייחס אותה ליהודים הוותיקים
 , ) 10 . 5 . 1888 ( 18עמ ' 143 - 142

לציין ,

( האוטוביוגראפיה
67

יחסי

( לעיל ,

בירושלים .

.

שדו  -שיח זה לא נזכר בשום מקור על אירועי התקופה או כחומר הקשור לשטראוס

שלו  ,ספרה

חוץ  , 1889 ,עמ '

של כהן  ,ועוד ) .

. 717
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שטראוס עשה בירושלים רק ימים אחדים  ,שכן נאלץ לקצר את הביקור משום ' שרציתי לעלות על
הספינה ביפו  ,שעצרה באלכסנדרטה ובאיזמיר  ,מקומות שבהם ביקשתי להיפגש עם הקונסולים
שלנו ' .

דווקא קיצורו של הביקור הדגיש את הישגיו של מי שחלף בירושלים ככוכב שביט .

ן6

דקזטינוי במדיניות התורכית
בשובו לקושטא חש עצמו שטראוס כמנצח  .לפי

עדותו  -שלו ,

69

הביעו עמיתיו  -השגרירים הבריטי

והצרפתי  -קורת  -רוח מפעילותו בירושלים  ' ,שהבטיחה את שחרורם של מהגרים יהודים בארץ -
ישראל '  ,כהגדרתו  .שטראוס סיפר כי השניים

האנגלית  -היהודית ' בלונדון

קיבלו  ,באמצעות

משרדי  -החוץ שלהם  ,מן ' האגודה

וה ' אליאנס ' בפאריס  ,מכתבי הערכה ותודה על המעשה

שעשה .

זמן קצר לאחר שובו לבירה התורכית החל שטראוס לטפל בהוראות החדשות  ,שנכללו במכתבו של

הציר התורכי בוושינגטון  ,ושנזכרו  -תוך שלילה מוחלטת  -במכתבו של מזכיר  -המדינה כייארד
מן

ה5-

במארס

. 1888

0

'

הוא ביקש ראיון עם שר  -החוץ סעיד פחה ומסר לו את מחאת ממשלתו על

צעדיה הנוקשים של תורכיה כלפי מהגרים יהודים שביקשו להיכנס לארץ  -ישראל  .לאחר שחזר על
העמדה האמריקנית הבסיסית  ,כפי שבוטאה כמכתבו של בייארד  ,הוסיף ואמר

:

נמסר לי כי התקנות המגבילות מוצאות אל הפועל באכזריות רבה לא רק בארץ  -ישראל  ,אלא גם
בנמלים אחרים לאורך החוף הסורי וכי נוסף על ההגבלות האלה חייבים יהודים אזרחי חוץ
להמציא בבואם לנמלים אלה התחייבות לשלטונות המקומיים כי יעזבו את הארץ בתום תקופה

של שלושה חודשים  ,ואם אין הם יכולים להמציא התחייבות

כזאת  ,הם

מושלכים לכלא  .יי

בסופה של המחאה הביע שטראוס את התקווה כי תורכיה תחזור בה מקיום התקנות המפלות יהודים
לרעה ,

על  -פי העקרונות הרחבים של הסובלנות שהוכרזו באימפריה העות ' מאנית  ,שהיתה ראשונה
בכך בין אומות אירופה והעולם הישן  ,ושנכללו בכתבי  -החירות הטי שריף והטי אומאיון

2,

'

אשר הובטחו לכל הגזעים והאמונות על  -פי הקאפיטולאציות ובתוקף האמנות עם ארצות -
הברית ועם ארצות

אחרות ' .

7

תחילה ביקש שטראוס לפעול בחזית

רחבה ,

כלומר

יחד עם עמיתיו הבריטי והצרפתי  .אבל

משיחותיו עם השניים הוברר לו כי גם אם הם רואים כמותו את חומרת הבעיה  ,ואף קיבלו הוראות

דומות לשלו מבירותיהם  ,הם לא היו מוכנים אז להצטרף אליו במחאתו  .לכן פעל לבדו  .אולם שבוע
לאחר שיגור מחאתו של שטראוס נמלכו שני השגרירים בדעתם ומחו גם הם לפני משרד  -החוץ

68

שטראוס .

69

שם .

70

לעיל  ,עמ ' 139

.

71

יחסי

72

תקנות שהבטיחו את חירויות הזרים כתורכיה  ,ופורסמו

73
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חוץ ,

עמ '

. 84

חוץ ,

, 1888

. 1888

עמ ' . 1566

עמ ' . 1566

ב  1839 -ו 1856 -

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

התורכי  .השגריר הבריטי  ,סר ויליאם וייט  ,מצא טעם לפגם בתקנות האלה  ,שפגעו בזכויותיהם של
דה  -מונטבלו ,

אזרחים בריטיים ממוצא יהודי ברחבי האימפריה העות ' מאנית ; עמיתו הצרפתי  ,הרוזן

הדגיש את העובדה כי -
צרפת העניקה שוויון דתי ומשפטי מלא ליהודים ואין להעלות על הדעת שיהודים צרפתיים

יהגרו בהמוניהם לארץ  -ישראל ומשום כך הוא חייב להדגיש שאזרחים צרפתים  -יהודים
צריכים ליהנות בכל מקום בתורכיה מכל הזכויות והחירויות שהן מנת  -חלקם של כל האזרחים
הצרפתיים .

74

ראוי להדגיש את השוני בין המחאה האמריקנית לזו הבריטית  ,ובעיקר לזו הצרפתית  .שטראוס

מחה ,

בעקבות הוראותיו והתבטאויותיו של בייארד  ,על הגבלות כלפי ' יהודים זרים ' המבקשים להיכנס
לארץ  -ישראל  ,ואילו שני השגרירים האחרים  -ובמיוחד הצרפתי  -הדגישו כי המדובר ביהודים

בני ארצותיהם שנפגעו  ,שעשויים להיפגע  ,או שהתקנות המחמירות גרמו להם
דה  -מונטבלו כתב מפורשות

' אי  -נוחות ' " .

הרוזן

:

השגרירות הצרפתית משוכנעת כי הממשלה הקיסרית  ,הידועה בצדקתה וביושרה  ,לא תהסס
לחזור בה מן התקנות הקשוחות שהופעלו לאחרונה בארץ  -ישראל נגד יהודים צרפתים

[ במקור

jsrae jtes
~

:

le

ראוי גם לציין  ,כי השגריר הצרפתי  ,ברצותו להרגיע את התורכים  ,הבטיחם כי היהודים אינם סובלים

"

בצרפת מרדיפות ומשום כך אין כל חשש שיהגרו לארץ ' בהמוניהם ' )  nombreמ ) .

77

במהרה אימצו

לעצמם התורכים את הביטוי הזה ונעזרו בו כדי להיחלץ מן הפרשה  ,שעוררה נגדם לא רק את

ארצות  -הברית  ,אלא גם את שתי המעצמות הגדולות החשובות בריטניה וצרפת .

אשר לשטראוס  ,מסתבר בעליל כי הפך להיות ראש  -החץ בפעילות הדיפלומאטית בבירה התורכית
למען ביטולן  -או לפחות למען צמצומן הדראסטי  . -של התקנות המקשות על יהודים להיכנס

לארץ  -ישראל .
בחודשים שאחר  -כך חלה רגיעת  -מה בנושא זה  .ב  5 -ביוני שיגר מזכיר  -המדינה בייארד אל שטראוס
איגרת שבה אישר את הדרך שבה פעל בהגשת המחאה של

במאי  .גם במכתב זה התייחס

ה 17 -

בייארד ל ' הגבלות שהטיל השער  -העליון על יהודים זרים הנוסעים

לארץ  -ישראל ' ,

ולא ציין את

אזרחותם האמריקנית .
התורכים הודיעו לשטראוס כי הם בודקים את הנושא מבחינה משפטית  ,ועם סיומו של התהליך

ישיבו על מחאתו  .כמנהגם  ,הצליחו לסבך את העניין דווקא כשנדמה היה כי שטראוס ועמיתיו
הבריטי והצרפתי חדלו ללחוץ בנושא זה  ,ואולי דווקא משום כך .

ב 20 -

באוגוסט

1888

נפל דבר

74

החברה ההיסטורית  ,עמ ' . 53

75

הביטוי לקוח מן השורה הראשונה של המחאה הבריטית  . 24 . 5 . 1888 ,שטראוס צירף מחאה זו וכן את המחאה
הצרפתית

מ , 23 . 5 . 1888 -

למכתב ששיגר אל מזכיר  -המדינה בייארד

ב 26 -

במאי  .ראה יחסי חוץ ,

, 1888

עמ '

. 1591 - 1590
76

המחאה הצרפתית  ,שם .

77

שם .
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ג

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

בנמל יפו  .אם עד אז יכלו התורכים לטעון כי התקנות נגד כניסת יהודים לארץ  -ישראל  ,לתקופה
קצובה של שלושה חודשים  ,לא פגעו באזרח יהודי  -אמריקני כלשהו  ,באה המציאות והוכיחה כי גם

האמריקנים אינם חסינים מפני שרירות  -הלב התורכית  .התברר  ,שלא היה כל כיסוי להבטחת הווזיר
הגדול לשטראוס  ,כי אם התקנות יפגעו ביהודים אמריקניים תובא בחשבון עמדתה החד  -משמעית
של ממשלת ארצות  -הברית בעניין

זה ' .

7

ראשיתה של פרשה זו עם בואם של שלושה אמריקנים זקנים לחוף יפו  .השלושה היו יהודים
שביקשו לעלות לירושלים  ,אך בדרכוניהם לא היו אשרות  -כניסה תורכיות  ,כפי שהורו התקנות

המחמירות  ,ולכן נעצרו  .משטרת יפו גם הודיעה להם כי יגורשו מן העיר באונייה הראשונה שתגיע
לנמל  .הדבר הובא לידיעתו של הקונסול גילמן בירושלים והוא מיהר למחות על היחס המשפיל

לאזרחים אמריקניים  .בתשובה נאמר לו כי השלטונות בירושלים פועלים על  -פי הוראות של השער -
העליון .

79

העניינים הסתבכו עוד יותר משעלה בידי אחד הזקנים  ,יעקב רייכמן  ,להימלט מכלאו ביפו

ולהגיע לירושלים  ,שם ביקש מקלט בבניין הקונסוליה האמריקנית  .גילמן הבריק לקושטא וביקש
הוראות  .שטראוס נעדר מן הבירה לרגל נסיעתו

לארצות  -הברית ,

0

'

ומיופה  -הכוח

בצירות  ,פנדלטון

קינג  ,מחה נמרצות לפני שר  -החוץ סעיד פחה  .הוא השתמש בלשון תקיפה ואיים כי ' גירושם עשוי

להביא לסיבוכים לא  -רצויים '  ,וכ ' : 4אני מבקש מהוד  -מעלתך לתת הוראות מידיות לאפשר לשלושת
האנשים להגיע למקום שהם מעוניינים

בו ,

ללא שום עיכובים

על  -פי זכויותיהם כאזרחים

,

אמריקניים '  .י '
התורכים היו נבוכים  .תחילה הסכימו לשחרר את העצורים ולא לפעול נגד רייכמן אם יתחייב גילמן
שהשלושה יעזבו את הארץ לאחר שלושת חודשי ביקורם  .גילמן סירב  .הפתרון שנמצא לא היה
לשביעות  -רצונו של גילמן  :תושב ירושלמי היה צריך לערוב לכך שהשלושה אמנם יעזבו את הארץ
בתום התקופה האמורה .
פעילותו התקיפה של גילמן לטובת המהגרים הביאה בסופו של דבר לפעולה דומה של הקונסולים

הבריטי  ,הצרפתי והאוסטרי בעיר  .התורכים ריכזו שוב  ,בסוף הקיץ  ,קבוצה גדולה של יהודים ' לא -
עות ' מאניים ' והתכוונו לגרשם

;

אך הימים חלפו והגירוש התעכב .

2

'

לעיל .

78

ראה

79

מכתבו

80

כארצות  -הכרית עמדו להיערך בסתיו הבחירות לנשיאות ולפי מקורות שונים נסע שטראוס כדי להבטיח את מקומו

של גילמן

:

יחסי

חוץ ,

, 1888

עמ ' . 1615

גם לאחריהן  ,ואולי כדי להשתלב בממשל הבא של הנשיא קליבלנד בתפקיד אחר  ( .בבחירות אלה הובס

קליבלנד ) .

81

מנואל  ,עמ ' . 65

82

שם  ,עמ '  . 66מן הראוי לציין  .כי מחלקת  -המדינה עמדה מאחורי גילמן בגישתו העקיבה והתקיפה נגד גירוש

יהודים מן הארץ  .כך  ,למשל  ,כתב לו נ " ל ריבם  ,מזכיר  -המדינה בפועל

ב 12 -

באוקטובר

שלושת הזקנים היה נכון וכן גם השפה שבה השתמש במשא  -ומתן עם התורכים ( יחסי

גילמן ( לעיל  ,הערה
את

400

) 58

ש מכתב אוסקר שטראוס
ז והאוניברסיטאי )

חוץ  , 1888 ,עמ ' . ) 1617

הדגיש  ,כי הקונסול בירושלים הפגין עמדה חד  -משמעית לטובת היהודים  ,והוא אף שחרר

היהודים באביב
לג ,

, 1888

כי טיפולו בפרשת

 , 1888מעשה

שלכל הדעות נעשה בידי שטראוס  .כזכור  ,הקונסול היה גילמן עצמו .

אגרונסקי ( אגרון ) בעת ביקורו בארץ בשנת

1924

( אוסף שבדרון  ,בית הספרים הלאומי

151

מרדכי נאור

בתחילת אוקטובר

הגיעו התורכים למסקנה כי עליהם להפסיק את המאבק עם המעצמות

1888

בנושא הכאוב של הגירת יהודים לארץ  -ישראל .

ב4-

לצירות ארצות  -הברית ולא לציר שטראוס  ,כמו בפניות

הצירות מן

ה 17 -

במאי

. 1888

בחודש שיגר משרד  -החוץ התורכי מכתב

להלן נאמר במכתב

הקודמות  .מ

במכתב זה התייחס למחאתה של

:

משרד  -החוץ מתכבד להודיע לצירות ארצות  -הברית שהתקנה הנוגעת לישראלים [ במקור
, Israelites

בהמון

דהיינו

יהודים ]

]  nombreמס ] ,

:

המבקשים להיכנס לארץ  -ישראל לא תבוצע  ,להוציא אלה הבאים

ושום מכשול לא יושם לפני הרוצים לבקר בארץ ושאינם נימנים עם הסוג

הנזכר  .הוראות בנדון כבר נשלחו למושל ירושלים " .
היו

שסברו ,

כמו השגריר הבריטי

וייט " ,

המוצעת ,

כי אין לקבל את הפשרה התורכית

כיוון

שהתעלמה מן הבעיה העקרונית ; אך שטראוס  ,שחזר בינתיים למקום כהונתו  ,וכן מחלקת  -המדינה

בוושינגטון  ,היו בדעה שיש לתת לתורכים הזדמנות להוכיח כי כוונותיהם רציניות  ,תוך שמירת
אופציה לפעול בעתיד  ,אם יופגעו שוב זכויותיהם של יהודים

אמריקניים " .

הצדק  ,מתברר  ,היה עם

שטראוס  ,שהיטיב להכיר את המציאות התורכית  .עם קבלת ההחלטה הועברה הסמכות לקבוע מהי

' הגירה בהמון ' לידי פקידי הנמל

ביפו  ,בחיפה או בכירות  ,שאותם אפשר

בעזרתו של ה ' בקשיש ' הכל  -יכול  .ואכן  ,מסוף

את היהודים  .רק ב -

1888

היה לשכנע  ,לפי

ובמשך כשלוש שנים שוב לא הטרידה הבעיה

עם גל  -עלייה גדול במיוחד שהגיע לארץ  -ישראל ( ' עליית

, 1891

הצורך ,

טיומקין ' ) ,

חזרו

התורכים והגבילו את כניסתם של יהודים לארץ .
כשנסתיימה הפרשה והרוחות  -בעיקר בקרב יהודי ארץ  -ישראל  ,אך גם בעולם היהודי  -נרגעו ,
נחשב הציר שטראוס כמי שתרם יותר מאחרים לשינוי המדיניות התורכית בדבר כניסתם של יהודים

לארץ  .שלושה מראשי הציבור היהודי בירושלים ד " ר הרצברג ( נשיא לשכת ' בני
( סגן הנשיא ) ואליעזר כן  -יהודה
שבו הודו

לו על פועלו .

7

'

( המזכיר ) ,

שיגרו באביב

במכתבם נאמר בין השאר

1889

ברית ' ) ,

אפרים כהן

מעין מכתב סיכום לאוסקר

שטראוס ,

:

לא זו בלבד שבאת לירושלים בלוויית אשתך האצילה  ,כדי לתת כבוד לזכרונות המקודשים של
עברנו המפואר  ,אלא התוודעת גם לצעדים המגבילים שננקטו נגד מהגרים יהודים  ,והשתמשת

בכל השפעתך  ,יחד עם

עמיתיך ,

ועם הממשלה התורכית שכוונותיה

טובות " ,

כדי שהחוק

המפלה יתוקן  .בזכותך שוב אין אנו עדים למחזות הקשים של מהגרים אומללים המגורשים
באכזריות מחופינו  .משום כך מודרכת הלשכה שלנו על  -פי חובה פשוטה ומביעה לך את

הערכתנו על מעשיך האציליים ' " .

83

ייתכן שהפנייה לצירות ולא לשטראוס מקורה באי  -שביעות רצונו של הממשל התורכי מפעילותו של שטראוס
בנדון .

84

יחסי

חוץ .

 , 1888עמ '

. 1619
כהן  ,עמ ' . 32

85

כהן  ,עמ ' . 30

87

חלק ממנו הובא לעיל  ,עמ ' . 147

88

הכותבים היטיבו אולי לדעת כי כוונותיה של הממשלה התורכית לא היו טובות

86

היתה  -בכל מקרה  -להלל את השלטונות .

152

89

יחסי

חוץ  ,עמ '

דווקא .

. 717

אך הדרך המקובלת

ציור החותם הרשמי של ארצות  -הברית שעיצבו

ג 'פרסון ,

פרנקלין ואדמס ( ראה לעיל  ,עמ '

, 131

הערה

)3

שטראוס לא קיבל את מכתב  -התודה הנזכר בירושלים  ,אלא במקום מושבו בקושטא  ,זמן רב למדי
לאחר שנסתיימה הפרשה .
, 1889

90

לאחר שנבחר הנשיא

הוא העביר העתק אל מזכיר  -המדינה כלאיין ( שנכנס לתפקידו בראשית
החדש  ,הריסון ) ב 20 -

באפריל

, 1889

וציין כי יש לראות את הדברים

ההגזמה המקובלת במזרח  .י '

נכונה  ,על רקע

אפילוג
אוסקר שטראוס נחשב לציר שצלחה דרכו ולאחר כישלונו של קליבלנד בבחירות לנשיאות
בנובמבר

1888

וכניסת בנג ' מין הריסון לבית הלבן  ,הגיש שטראוס  ,כמקובל  ,את התפטרותו  .זו לא

נתקבלה  ,וה ' ניו  -יורק טיימס ' הביע את דעתו שאין להחליף את שטראוס  ,שכן הוא ' ציר לדוגמה ' .
ואולם  ,שטראוס

ביקש לסיים את

תפקידו  ,וב 1890 -

2

'

נענתה בקשתו  .ראוי לציין כי הוא ניסה להתערב

בקביעת מחליפו  .כשהועלה שמו של בנג ' מין פרנקלין פישוטו  ,יהודי שהיה בשנות השבעים של
המאה הי " ט קונסול ארצות  -הברית ברומניה  ,התנגד שטראוס .

לדעתו  ,הצלחתו

של פישוטו ברומניה

היתה שנויה במחלוקת  .אולם יותר מכך התנגד שטראוס למינוי משום שסבר שלא יהיה זה לטובת

90
91

בניגוד למה שנאמר אצל

יחסי

חוץ , 1889 ,

:

החכרה ההיסטורית  ,עמ ' . 57

עמ '  . 1717מנואל סבור כי מכתב  -התודה של ' בני  -ברית ' הביך את שטראוס  ,שכן הוא הציגו כמי

שטיפל בבעיות העלייה כיהודי  .מנואל מוסיף  ,כי במכתב התשובה שלו ל ' בני  -ברית '  ,הדגיש שטראוס כי פעל רק
על  -פי הוראות מחלקת  -המדינה ( עמ ' . ) 67
92

25

במארס

 , 1889עמ '

.5
153

מתיכי נאור
היהדות האמריקנית אם הצירות בתורכיה תהפוך להיות מעין ' גיטו ' יהודי  ,ורק לשם יישלחו
דיפלומאטים יהודים  .לבסוף לא קיבל הנשיא הריסון את עמדתו העקרונית ומינה למחליפו את
היהודי סלומון הירש  ,פעיל רפובליקני

( בתקופת נשיאותו

השנייה ) ,

מאורגון ' .

מק  -קינלי  ,תיאודור

1

וגם בשנים הבאות  ,בימי הנשיאים קליבלנד

רוזבלט ,

טאפט ווילסון ,

היתה קושטא מקום

שנשמר לצירים ולשגרירים יהודים  -שטראוס עצמו ( לשתי תקופות כהונה

נוספות ) ,

הירש ,

מורגנטאו האב ואלקוס .

שטראוס חזר לארצות  -הברית ובשנים הבאות שירת בתפקידים שונים בהנהגתם של כמה

כפי שמעיד גם שם ספרו האוטוביוגראפי

 ] Administrationsטסן

נשיאים ,

 . Underבמקביל התעמקה

מעורבותו  ,לאחר שחזר מתורכיה  ,בעניינים יהודיים ובמשך שנים נחשב לאחת הדמויות המרכזיות
בקהילה היהודית באמריקה  ,גם אם לא הגיע למעמדם של יעקב שיף  ,לואי מרשאל או לואיס
ברנדייס .
דומה שלא נטעה אם נניח כי תקופת כהונתו הראשונה בבירה התורכית  ,ובעיקר טיפולו בהסרת
ההגבלות על עליית יהודים לארץ  -ישראל באותה עת  ,תרמו לא  -מעט לעיצוב דמותו היהודית .

תחילה גילה הססנות רבה  ,אך עם חלוף הזמן פחתה הססנות זו  ,עד שניצב בראש הפועלים  -בקרב

הדיפלומאטים בקושטא  -למען ביטול גזירות ההגירה לארץ  -ישראל  .אפשר להסביר את השינוי
שחל בשטראוס בסיבות אלה
א.

:

שטראוס ההססן בנושאים יהודיים קיבל חיזוקים חוזרים ונשנים מן הממשל

בוושינגטון ,

שעליו להגן על יהודים אמריקנים ואף על יהודים בכלל  .כיהודי לא יכול היה לגלות בעניינים אלה
עמדה תקיפה פחות מזו של הממונים עליו  ,מה גם שתודעת ' השירות למען

העם ' ,

היתה מסימניה

של הקבוצה שאליה השתייך  ,היהודים הרפורמים שמוצאם מגרמניה .
כאמור  ,הביקור בארץ  -ישראל ובירושלים בפרט באביב

ב.

1888

השפיע עליו עמוקות והביא

אותו לפעילות אינטנסיבית למען אחיו  ,שאחריה לא היה קל לסגת לעמדה הססנית או אדישה .

ובהמשך לכך  -בעת הביקור בירושלים וגם לאחר  -מכן היה שטראוס בעיני היהודים מעין

ג.

' גיבור לאומי ' ודבר זה היה מוכרח להשאיר עליו את רישומו  .הוא היה אז בן פחות מארבעים  ,ללא
הצלחות מרשימות בחייו

הציבוריים  ,והצלחתו בפעולתו למען

יהודי ארץ  -ישראל החניפה לך  ,ללא

ספק .
נחום

סוקולוב  ,שדבריו על שטראוס הובאו

לעיל  ,ציין כי

כ 15 -

שנים לאחר הפגישה הראשונה

והצוננת עם שטראוס היהודי החושש מיהדותו  ,שעשה את דרכו לתורכיה בפעם
אתו שוב ; אז היה אדם אחר לגמרי  ,ובעיקר יהודי שונה

הראשונה  ,נפגש

:

אותו קור הציר שהקפיא כל הקרב אליו אז בווינה  ,לא היה עוד  .על דבר היהודים כתב אלי

ברגש חם ונמרץ  ,ולא ענייני היהודים האמריקנים  ,כי אם ענייני היהודים הרוסים  -נקל לשער
זאת  -היו נושאי המו " מ  .יהודי מתבולל כמו שאומרים  ,אבל סוף  -סוף

בצערם של ישראל בארצות רחוקות .
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כהן  ,עמ ' . 38

סוקולוב

( לעיל  ,הערה ן , ) 1עמ '

. 512

4

'

יהודי ,

משתתף

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא  -י

וסוקולוב סיים את דבריו על השינוי שחל בשטראוס מאז פגישתם הראשונה  ,במידע מעניין  ,שאם
כי גם הוא סבור שאינו מבוסס  ,יש בו כדי להעיד כי שטראוס של ראשית המאה שלנו היה שונה

לגמרי ביהודיותו  -אם אפשר להגדיר זאת כך  -משטראוס שלפני תקופת קושטא הראשונה
שלו

:

' אחרי מות הרצל נפלה הברה  ,שהיתה לפי דעתי קלוטה מן האויר  ,כי אוסקר שטראוס  ,אילו

לא גר באמריקה  ,אזי עמד בראש הציונים אחרי מות

הרצל ! "

9

זל

באביב  36 , 1924שנה לאחר ביקורו הראשון  ,חזר שטראוס לירושלים  .הרא היה אדם זקן  ,בן
והתפעלותו מירושלים החדשה היתה רבה

:

, 74

' בעת שליחותי הראשונה לתורכיה ביקרתי בירושלים ,

ואני צריך לומר שמצאתי שינוי נפלא לטובה '  ,הכריז ב ' הודעה רשמית '  ,שמסר לסופר הסוכנות
הטלגראפית

היהודית " ' .

הוא ביקר במקומות שונים בעיר  ,נידב ספרים לבית  -הספרים הלאומי  ' 7 ,וערך סיור בן שבוע
במושבות החדשות ובקיבוצים שבצפון הארץ  .בעת הסיור נערכו לכבודו קבלות  -פנים בטבריה
ובחיפה  ,ובמהלכן סיפר לשומעיו על תקופת צירותו בתורכיה ועל ביקורו בארץ
גילה לקהל השומעים

ב . 1888 -

בחיפה

:

ארץ  -ישראל היתה קרובה ללבי מזה זמן רב  ,וסוד אגלה לכם

:

אחת המטרות שהיו לי בשעה

שבחרתי דווקא בקושטא למקום עבודתי הדיפלומטית ( בשעה שהיתה הברירה בידי לבחור
במקום

אחר ) ,

היא זו  ,שבקושטא היתה אז המלכות שמשלה אז

בארץ  -ישראל " .

ואילו מטבריה הביא כתב ' הארץ ' את הדברים האלה מפיו של שטראוס

:

לפי דעתו כבר נעשה הרבה והעתיד מזהיר  .הוא מדבר את דבריו בתור בעל נסיון הנושא בעול
המדיניות זה כחמישים שנה  .והוא הוסיף שבשנת
בפעם הראשונה לארץ  ,בתור ציר ארצות  -הברית

1880

[ צריך להיות

בקושטא ,

נלחם

1888 :

-

מ " נ ] כשבא

במרץ לטובת ההגירה

היהודית לארץ  -ישראל  ,ואז עלה בידו להסיר את המכשולים הגדולים ששמו התורכים על דרך
כניסת היהודים  ,אף  -על  -פי שזו לא היתה שאלה אמריקאית  .הוא הוציא כארבע מאות יהודים
מבית  -הכלא  ,שנאסרו

על  -ידי הממשלה התורכית על שנכנסו לארץ שלא כדין " ' .

לפנינו עדותו של בעל  -הדבר על סיועו לעלייה היהודית  ,ש ' לא היתה שאלה
כך חשב אז

( ב ) 1889 - 1887 -

אמריקאית ' ,

כדבריו  .אם

או שבדיעבד אמר מה שאמר  -אין זה מעלה או מוריד  .הדברים

האחרונים עשויים להעיד על הראשונים  ,ויותר מכך על פעילותו של שטראוס כציר אמריקני -
יהודי .
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שם .
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בעת

96

דואר

היום  , 27 . 3 . 1924 ,עמ ' . 3

הביקור נידב שטראוס לבית  -הספרים חלק מספרייתו הפרטית  ,והמשלוח -

. 1925

זמן קצר לפני פטירתו

ב 1926 -

כ  550 -ספרים -

הגיע בסוף

שלח  300ספרים נוספים ובצוואתו הורה להעכיר לבית  -הספרים עוד

ספרים  .כן מסר את קובץ המסמכים על המעורבות האמריקנית כעניינים יהודיים בתורכיה בשנים

כ 1000 -

1901 - 1840

( לעיל  ,הערה  . ) 26פרטים על משלוחי הספרים לבית  -הספרים הלאומי הובאו בתוך  :קרית ספר מכסלו וסיוון תרפ " ו
וכסלו תרפ " ז .

98

דואר היום ,

. 3 . 4 . 1924

99

הארץ  , 10 . 4 . 1924 ,עמ '

.4
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