לורנס אוליפנט ו ' ארץ

הגלער ' *
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עבר  -הירדן כאזור להתיישבות יהודים
עשרות תכניות והצעות להתיישבות בעבר  -הירדן הועלו במחצית השנייה של המאה הי "

ט

ובמחצית הראשונה של המאה הנוכחית  ,אך רק חלק קטן מהן יצא אל הפועל  .הצעה ראשונה
 מכןלהתיישבות יהודית בעבר  -הירדן הועלתה בשנת תרל " א בידי יהושע ילין  .בשנים שלאחר
 הירדןהעלו יהודים ולא  -יהודים הצעות דומות .הלא  -יהודי הראשון שקרא ליישב יהודים בעבר
ארץ -
היה צ ' ארלס וארן )  ( Charles Warrenאשר במסגרת פעולתו מטעם ' הקרן הבריטית לחקירת
תחיית
ישראל ' )  ( Palestine Exploration Fundחקר גם את עבר  -הירדן  .כהמשך לרעיונות

ישראל בארצו שהועלו במאה הי " ט באנגליה  ,הציע וארן הקמת חבל יהודי מעין  -אוטונומי בגלעד .
הוא הציע להקים חברת התיישבות בשליטה תורכית שתקבל שטח לעשרים שנה  ,תמורת פרעון

חובות התורכים לבעלי  -חוב

בבירות אירופה  .י

לא ידוע על מאמצים כלשהם שעשה וארן

להגשמת

תוכניתו .

-

כעבור שנים אחדות ,

ב 1879 -

העלה לורנס אוליפנט את תכניתו שלו להתיישבות יהודית בעבר

הירדן  .ייתכן שתכנית וארן עמדה לנגד עיניו ואולי אף הושפע ממנה  ,אך המייחד את

אוליפנט ,

לעומת וארן ובעלי תכניות אחרים  ,היה זה שהציע תכנית מפורטת ,המתייחסת לשטח מוגדר

,

לנתונים ולאמצעים  ,ובעיקר  -שניהל מאבק עקבי ועיקש להגשמתה  .לפיכך יש לראות בתכניתו

את התכנית המגובשת הראשונה להתיישבות יהודית בעבר  -הירדן ולהקמת חבל יהודי  -אוטונומי
אכן
שם למרות קשיים אובייקטיביים היה סיכוי שאוליפנט יקבל רישיון לבצע את תכניתו זו  .היא
זו
כמעט זכתה לאישור  ,אך הדבר נימנע לבסוף בגלל אירועים פוליטיים שהיו בעוכריה  .לא היתה

.

תכנית שיוזמיה יהודים  ,אך היתה לה השפעה על יהודים שהעלו תכניות דומות בעתיד  ,שכן
לפעולתו של אוליפנט סביב תכניתו נודעה השפעה על תנועת

חיבת -ציון .
, ' 1947 - 1871 ,

*
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עניינו של אוליפנט בארץ  -ישראל
לורנס אוליפנט

( ) 1888 - 1829

2

היה בן למשפחה סקוטית ותיקה  ,וכמקובל בין משפחות אלה  ,קרא

חזק .

מנעוריו בכתבי  -הקודש  ,שהותירו בו רושם

בנסיעותיו הרבות ברחבי  -תבל פגש יהודים

ומצרים .

והתרשם מרציפות הקיום של העם היהודי לעומת כליון התרבויות של רומא

3

ב 1856 -

הצטרף אוליפנט לקבוצת אנגלים שיזמה  ,בעזרת מונטיפיורי  ,הקמת מסילת  -רכבת מיפו

לירושלים  .הניעו אותם אינטרסים מדיניים ( פתיחת דרך להודו  ,אחיזה בארץ הקודש ובמקומותיה

ודתיים ( דאגה לעולי  -הרגל ) .

הקדושים )

ישראל .

ב , 1857 -

4

מונטיפיורי ראה במפעל מכשיר להטבת מצב יושבי ארץ -

לאחר שמונטיפיורי ניתק את קשריו עם הקבוצה  ,נפגש עם אוליפנט  ,שגילה עניין

לארץ  .השניים שוחחו על תכניות מסוימות לשיפור מצב תושביה .

רב בכל הנוגע

5

עניינו ביהדות ובארץ  -ישראל פסק כשהסתפח למושבתו של המטיף הדתי האריס בברוקטון
שבארצות  -הברית  ,שבה שהה בשנים

. 1877 - 1866

כת זו שאפה ליצור דת חדשה  ,ואוליפנט הקדיש

לה את מרצו וכוח  -עבודתו  .בעת שהותו שם קרא אוליפנט  ,שעזב עוד קודם את הנצרות  ,הרבה

בתנ " ך  .המקום אף נקרא בשם מקראי  ' ,שלם '

)  Erieפס

e

Salem
ידידו הקרוב של אוליפנט בברוקטון היה ה " ו מונק  ,שבמשך שנים הטיף ליישוב ארץ  -ישראל

על  -ידי יהודים ,

7

ובעצמו עלה אחר  -כך ארצה והתיישב בארטס  ,ולאחר  -מכן בירושלים  .מונק

השמיע באוזני אוליפנט רעיונות על גאולת הארץ ופיתוחה בידי יהודים  ,כולל הקמת מסילות -

ברזל  .רעיונות ' ציוניים ' כאלה השפיעו כנראה על אוליפנט שניסה להחדירן לתנועת האריס  ,אך
ללא

הצלחה .

ב 1878 -

8

עם צאתו מברוקטון התפנה אוליפנט לביצוע תכניות שבהן הגה

בהיותו במושבה .

נערך קונגרס המעצמות בברלין ובעקבותיו נוצרה תחושה של תמורות קרובות בסדרים

הפוליטיים באירופה

ובמזרח  -התיכון .

לאחר חתימת החוזה בין תורכיה לבריטניה למסירת האי קפריסין לבריטים  ,סבר אוליפנט כי
על תולדות

2
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~
  Taylor , Laurence Oliphant, Odord 1982תתנע  .חיבור זה מנצל מיגווןרחב של מקורות ( אם

[ להלן :

כי לא עבריים ) ומציג תמונה מקיפה של חייו  ,ובכלל זה פעולותיו של אוליפנט למען
שיבת  -ציון וההתיישבות בארץ ( שם  ,עמ ' 90נ  ) 232 -וראה גם  :ל ' אוליפנט  ,חיפה  ,כתבות מארץ  -ישראל ,
1885 - 1882

( תרגם י ' כורלא

;

ההדיר ר ' זאבי )  ,ירושלים

תשל " ו .

ראה  :נ " ה אימבר  ' ,דפים מיומני הארץ ישראלי ומיומנים אחרים '  ,הציונות  ,א ( תש " ל )  ,עמ '

3

. 399 - 398

בחצי  -האי

קרים פגש אוליפנט יהודים קראים והתפעל מהם מאוד  .דבריו אודותם הופיעו ב , 19 -
Jewish Observer
 . 373 , 378 - 379קק May 1854 ,

The

ראה  :ק ' גרונוולד  ' ,ראשיתה של מסילת  -הברזל מיפו לירושלים '  ,פרקים בתרלדות הישוב היהודי בירושלים  ,ב ,

1

ירושלים תשל " ו  ,עמ '

. 260 - 255

ראה  . 58 -59 , 64 :קק  . ( , Diariey Moses and Lady Monte ore, 11 , London 1890 ,טס ) . Loewe
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ש the Victoran Era' Remember 4ח ! 'Forerunners ofZionism

,
"
 .תמוה הדבר  ,שיוסף נדבה  ,אשר עמד על ההשפעה הרבה שהיתה למונק על אוליפנט

במאמרו ' ה  .ו  .מאנק '  ,א ' קוצר ( עורך )  ,קובץ הנשכחים  ,ו  ,תל  -אביב תש " ך  ,עמ '

130 - 97

[ להלן  :נדבה ,

מונק ] ,

לא

הזכיר זאת כלל במאמרו ' חזונו של ל ' אוליפנט '  ,י ' נדבה ( עורך )  ,חיפה  ,אוליפנט והרעיון הציוני  ,חיפה , 1978
עמ '

1 42

47 - 18

[ להלן

:

נדבה ,

אוליפנט ] .

אליס אוליפנט לבית

9

סטראנג '

אולם דווקא בשל

השעה כשרה להעלאת רעיונות להתיישבות ולפיתוח באימפריה התורכית .
המזרחית' והתחרות על
נגיסות אלו באימפריה  ,הדיון הכלתי  -פוסק שנוהל באירופה סביב ' השאלה
התייחסו התורכים בחשד
השפעה באימפריה התורכית ,שלוותה בזרם אין  -סופי של פירסומים ,
 ,שעלה על כסאו
לכל מה שנראה להם כהתערבות המעצמות .בייהוד הסולטאן עבדול תמיד השני
בכל הקשור לפעילות
ב  1876 -ובמשך דור שלם הטביע חותמו על ממלכתו  ,היה עוין וחשדן
המעצמות 0 .י זה היה אפוא הרקע האישי והמדיני לפעולתו ולכשלונו של

אוליפנט .

מעולות ההכנה
לאחר שגיבש את עיקרי תכניתו  ,נפגש אוליפנט בעניינה עם ראש

ממשלת בריטניה הלורד

ביקונספילד ( בנימין ד ' יזרעאלי )  ,שהבטיח את תמיכתו וביקש מאוליפנט להעביר

את הצעתו בכתב

למשרד  -החוץ .
ירושלים תשכ " א  ,עמ ' קנ " ט [ להלן
9

10

נ " מ גלבר  ' ,שאלת א " י סביב הקונגרס בברלין
גלבר  ,קונגרס ברלין ] .
ראה

:

,

 , ' 1878ספר

:

יובל לש ' פדרבוש ,

 . 174 .קק Lewis , The Emergence ofModern Turkey, London 1961 ,

 .ין
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אוליפנט דן הרבה אודות תכניתו עם החוקר  -השייט ג ' והן מק  -גריגור  ,שערך מסע ממושך בארץ

ב . 1869 -

הם נפגשו בעניין זה פעמים אחדות עם שר החוץ הלורד סולסברי  .ין לאחר  -מכן שלח

אוליפנט לסולסברי תזכיר שבו פירט את עיקרי

תכניתו .

2ן

בפתח התזכיר מציין אוליפנט כי הודות לקשריו בתורכיה נודע לו על מצבה הכספי הדחוק 3 .י
הוא נכון לאסוף במהירות סכום

גדול לביצוע תכניתו  ,בתנאי שממשלות אנגליה ותורכיה יאשרוה .

באנגליה נאספו  40אלף ליש " ט לסקר של ' הקרן הבריטית לחקירת ארץ  -ישראל ' ,

14

פרט המלמד על

נכונות הציבור הבריטי לתרום מכספו למפעלים הקשורים בארץ הקודש  ,וכך עשוי הדבר להיות

לגבי תכניתו שלו  ,אשר בכוחה להביא לריפורמה ופיתוח בחלק של ממלכת הסולטאן  .אוליפנט
הוסיף עוד שאין זו תכנית ראשונה מסוגה  ,אך קודמותיה נכשלו כי היו מבוססות יותר על רגשות או

על מניעים דתיים מאשר על יסודות מדיניים או כספיים  .תכניתו הנוכחית תיהנה  ,לדעתו  ,בניגוד
לקודמות  ,מיתרון פוליטי חשוב ומבסיס כספי איתן ; כוונתו היתה לקבל מ ' השער העליון ' זיכיון ל -

שנים לפחות ליצירת חברה  ,שמטרתה תהיה פיתוח המשאבים החומריים והמינהל של ארץ -

25

ישראל באחד מאזוריה שיימצא מתאים לכך  .בזיכיון ייקבע המחיר שתמורחו יימסרו לחברה
אדמות שוממות השייכות לסולטאן  ,בהדרגה או בבת -אחת  ,וכן ההנאים שבהם יועברו אליהם

שטחים המוחזקים על  -ידי

פלאחים .

החוזה יאפשר שיטת  -מימשל לפיה תישארנה הזכויות

הריבוניות בידי ' השער העליון '  ,אך השלטון המקומי יהיה בידי החברה המיישבת .שלטון עצמי זה
יכלול זכויות  -שיפוט ,

שיטור  ,הטלת מס ואיסוף רווחים  ,ביצוע עבודות ציבוריות ואחריות להגירה .

רוב המהיישבים יהיה מחוך היהודים המדוכאים של רומניה ודרום  -רוסיה 5 ,י אך האזור יהיה פתוח
להתיישבות גם

התזכיר קבע

לנוצרים .
כי צריך יהיה לשלם לאלתר סכום  -כסף גדול ל ' שער העליון ' תמורת קניית האדמה .

סכומים גדולים אלה ייאספו  ,כך קיווה אוליפנט  ,ברחבי העולם הנוצרי ובייחוד זה הפרוטסטאנטי ,
שהתכנית תקסום

לו .

מחקרי הקרן הבריטית להקר הארץ הראו שארץ  -ישראל יכולה לשאת אוכלוסיה הגדולה

לפחות פי עשרה מזו הנוכחית .לפיכך  ,קבע אוליפנט  ,תוכה תכנית ליישובה לתשומת -לב של כל
בעל  -הון  ,מטעמים כלכליים

טהורים .

עתה קבע אוליפנט תנאי

:

היות שהארץ סגורה להון זר

ולהגירה  ,וכל עוד נמשכים בה השחיתות ותאוות הבצע  ,אי  -הביטחון בתיירות ובהשקעות  -הרי
חובה שהזיכיון יימסר לפני ייסוד החברה  .בתמורה תוכל הממשלה התורכית לקבל מדי שנה

חלקם .

רווחים  ,לאחר שבעלי  -המניות יקבלו את

.

11

ראה  . 295 :ק London 1894 ,

12

התזכיר מתאריך  11בנובמבר  . Royal Archives , Windsor Castle . 1] 7 , 52 , 1878תודתי נתונה לשולמית

)2 . Hodder , John MacGregor (Rob Roy

למקוב שהעמידה לרשותי את העתק המכתב וכן את העתק מכתב אוליפנט לסולסברי מיום  6במאי  ( 1879להלן ) .
ראה על כך בפרק המבוא

13

תרצ " ד  ,עמ '

; 37

לעבודתי ;

מ ' מדזיני  ,המדיניות הציונית מראשיתה ועד מותו של הרצל  ,ירושלים

גלבר  ,קונגרס ברלין  ,עמ '

.

קכ " א  -קכ " ב .

הקרן הבריטית לחקירת ארץ  -ישראל )
,
I Palestine :נוסדה ב  , 1865 -ופטרונה מאז הוא המלך
האנגלי  .בעזרת קציני  -הנדסה אנגליים ערכה את הסקר הארכיאולוגי המקיף הראשון כארץ  -ישראל  ,ובו גם

14

פרטים רבים על תנאי הארץ ועל אוכלוסייתה .
15

צרת היהודים ברומניה נודעה ברבים כבר

ב . 1876 -

ראה

:

גלבר  ,קונגרס ברלין  ,עמ ' קי " ח  .אוליפנט חזה את

הפרעות שבאו מאוחר יותר על יהודי רוסיה  ,והציע להם פיתרון שלוש שנים קודם  -לכן  .ראה
ההנועה לציון ברוסיה  ,א  ,בהתעורר עם  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ '

144
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:

י ' קלויזנר ,

הבית בו התגוררה משפחת אוליפנט במושבה הגרמנית  ,חיפה ( כיום  -שדרות הכרמל

) 16

במקרה שתהא זו חברה בינלאומית  ,תהיה הממשלה הבריטית  ,אם תתמוך בה  ,הגורם הקובע ,

על  -ידי מינוי פקיד מטעמה כנציג במועצת החברה ועל  -ידי הזמנת ממשלות אחרות לקבוע את

נציגיהן .

ברור שגם ממשלת הסולטאן תתבע ייצוג  ' .אני נמנע להיכנס ליתרונות הפוליטיים שתכנית

מסוג זה כוללת  ,היות והם ברורים לך מאליהם '  ,סיים אוליפנט את

מתוכן התזכיר ניתן ללמוד את העובדות הבאות

תזכירו .

:

א.

אוליפנט לא קבע עדיין באיזה חלק מארץ  -ישראל תתבצע

ב.

התכנית מתבססת על הגירת יהודים מרוסיה ורומניה  ,שנים אחדות לפני שהחלה ההגירה

ההמונית

תכניתו .

ממזרח  -אירופה .

אופייני הדבר  ,שאוליפנט הציע שנושא ההגירה יישאר באחריות המימשל המקומי  .כל התכנית
התבססה על הגירה  ,ולכן אילו הושארה האחריות להתיישבות בידי התורכים  ,היה חשש שהתכנית
תיפגע  ,כפי שקרה בפרשת ההתיישבות

בחורן .

בהצעה בדבר הצטרפות נוצרים כמתיישבים כנראה ביקש אוליפנט לסבר את אוזנו של שר
החוץ הבריטי ,

6ן

כשם שההצעה להביא מהגרים מוסלמים מבולגריה ורומניה  ,נועדה לחבב את

התכנית על התורכים  ,שהתלבטו בבעיית הפליטים מארצות אלה  .למעשה פסל אפשרות זו מתוך

באירופה .

חוסר  -אמון ביכולת לגייס עבור פליטים אלה משאבים כספיים

ג.

17

אוליפנט נמנע לחלוטין לציין את היתרונות הפוליטיים שייצמחו לאנגליה מהתכנית ,אם כי

רמז לכך בסוף

התזכיר .
. 16

16

ראה

17

 . % 111ק 1 the Lebanon, London 1880 ,מ

:

נדבה  ,אוליפנט  ,עמ '

 , 23הערה

with Excursions

אוליפנט ,ארץ הגלערן  :ג ' ואיש כרוניקל  2 ( 562 ,בינואר 880נ )  ,עמ '

'

Oliphant , The Land of

.
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צבי אילן

-

יש מי שסברו כאילו כוונתו של אוליפנט בתכנית זו לא היתה אלא להשליט את בריטניה על

ארץ  -ישראל .

8ן

אולם מאלפת היא העובדה שבמכתבו הראשון אל שר החוץ הבריטי  ,שאת תמיכתו

רצה להשיג  ,לא הדגיש את העניין המדיני  ,שעוד נשוב לדון

בו .

בספרו ' ארץ הגלעד '  ,שאותו פירסם כעבור שנה ( להלן ) הסביר אוליפנט מדוע יצליחו דווקא
היהודים להוציע לפועל את התכנית  ,מסיבות שלא הביא בתזכירו הרשמי  .וכך כתב
מושבה

ההיפך ,

:

יהודית בחסות תורכית לא תגרור חשד או איבה מצד מעצמות אירופה או הסולטאן .
כשיעניק הסולטאן מיקלט ליהודים יזכה לאהדת מעצמות אירופה  .היהודים עצמם

הגיעו למסקנה שהקנאות הנוצרית במזרח  -אירופה חריפה הרבה יותר מהקנאות המוסלמית .
היהודים הם שכנים טובים  ,צייתנים

להתיישב באזור

התכנית.

לשלטון .

אין לי ספק שייענו לקריאת הסולטאן

9ן

בהמשך הדברים ציין אוליפנט כי קיבל מ ' יהודי המזרח ' אישור להנחתו  ,ששבעה מיליוני היהודים
בעולם כולו יממנו את רכישת אדמות הגלעד  ,שמחירן יגיע להערכתו למיליון

ליש " ט .

כפי

20

שכבר הוזכר קודם  ,הוא צפה שהמתיישבים יבואו מחורכיה  ,רוסיה  ,גליציה  ,רומניה  -ארצות
שבהן היהודים נרדפים  .הוא דחה את הדעה שהיהודים לא יצלחו לחקלאות  ,שכן יש חקלאים
יהודים בצפון  -אפריקה וברוסיה  ,רועים יהודים יש בכורדיסטאן  ,ובמדבר  -ערב יש שבטי בדווים -

יהודים  .המתיישבים היהודים הם שיחליטו אם ברצונם למסור את עיבוד האדמה למקומיים תמורת

חלק מהיבול  ,אולם לדעתו  ,יש להעדיף שילמדו חקלאות ויעבדו את האדמה בעצמם .
בקובעו שהיהודים מסוגלים לחקלאות התייחס אוליפנט גם למציאות זמנו בארץ  -ישראל ; הוא

רמז על הימצאות איכרים יהודים בפקיעין  ,הזכיר את מקוה  -ישראל וכן ' מושבה שנוסדה ליד

לוד ' .

ן2

בספרו העיר אוליפנט שהוא אינו פועל בעניין מתוך מניע דתי כלשהו  ,כנראה כדי להסיר חשד
של פעילות בשליחות

המסיון .

מתוך מכתב של אוליפנט למוציא  -לאור שלו  ,בלקווד  ,למדים אנו פרטים נוספים אודות

תכניתו .

22

אוליפנט קבע כבר באופן כללי כי האזור הרצוי להגשמת תכניתו הוא צפון הארץ  ,אזור

אשר לפי הסקר הבריטי היה מתאים לפיתוח

נרחב .

23

תקוותו היא  ,כך כתב  ,לאסוף את הכסף גם

מאנשים שיאמינו שבכך יקיימו נבואה ויחישו את בוא הגאולה  .באירוניה הוא מעיר שאינו יודע

ראה  ,למשל  :י ' קלריזנר ,

18

חיבת ציון ברומניה  ,יררשלים תשי " ח  ,עמ ' .47

שולמית לסקוב  ,הביל " ויים  ,ירושלים

תשל " ט  ,עמ ' . 56

. [) 111

19

אוליפנט  ,ארץ הגלעד  ,עמ '

20

הכוונה ליהודים מירושלים שאותם פגש במסעו לארץ  .על כך ראה  :מכתב למק  -גריגור מיום

21

המובא אצל הודר ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '  ; 297מכתב אוליפנט לסולסברי מיום  6במאי 1879
 . Windsor Castleכן נעזר
ביהודים ( בקושטא ) להגשת תכניתו  ,ראה  :אוליפגט  ,ארץ הגלעד  ,עמ '
מן הסתם התכוון לפתח  -תקוה  ,שנוסדה זמן קצר קודם  -לכן  .אך עם זאתנראה שבהעלאת תכניתו לא היה מושפע

29

באפריל

Archives

22

המכתב מיום

10

. 11 , London , 1878

Oliphant

ofL .

 . 169 - 170קק  [ 1891 ,להלן  :מרגרט אוליפנט  ,זכרונות ] ; and

 . 331ק Pilgrim, New York 1942 ,
23

לידידיו מסר שתקוותו לקבל את הסנג ' אק של עכו  .ראה
 . 99 .ק 7887 11 , London 1898 ,
Dary 7873 -

.
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לורנס אוליפנט ו ' ארץ

הגלעד '

המסחרית של התכנית ,

מדוע מעוניינים כל  -כך בהחשת הגאולה  ,אך עניין זה מקל על הכדאיות
הצלחתה
שהיא תרכובת של אלמנטים פינאנסיים ומסחריים  ,שתבטיח את
אוליפנט קיווה לקשור
לתורכים  ,כי תאפשר להם להפעיל ריפורמת -פיתוח ותמציא להם כסף .
 ,שהיו מעורבים
לתכנית גם את הצרפתים  ,שגילו גם הם עניין במזרח  ,ואולי גם את האיטלקים
בביצוע התכנית משום
בנסיונות של מדינות -אירופה לרכוש עמדה ושטחים במזרח  .לדעתו  ,יהיה
אוליפנט הדגיש שאינו
צעד כנגד הרוסים  ,הרוצים להשיג חזקה על הארץ בעזרת עולי  -רגל רבים .
תומכים בה מאוד ,
רוצה בפירסום תכניתו ברבים  ,וסיים את מכתבו בציינו שביקונספילד וסולסברי
בקשר  -מכתבים הדוק
וכך גם הנסיך מוויילס  ,לימים המלך אדוארד השביעי  ,וכן כי הוא עומד
בתכנית .
אודותיה עם ק " ר קונדר  ,איש ' הקרן הבריטית לחקירת ארץ  -ישראל '  ,שתמך
מהגשמת התכנית ,
גם במכתב פרטי זה לא ציין אוליפנט את היתרונות שיצמחו לבריטניה
של אוליפנט  .יש
לעומת הדגשת היתרונות שמהם תיהנה תורכיה  .פרט זה חשוב להערכת מניעיו
;

התכנית רצויה

להוסיף גם את העובדה שאוליפנט נתקבל בפאריז על  -ידי שר החוץ הצרפתי
) , ( Waddington

שהביע תמיכה בתכנית וציידו במכתבים אל

 ,ואדינגטון

השגריר הצרפתי בקושטא

ודיפלומאטים צרפתים באימפריה  .מכאן ניתן להסיק שאוליפנט לא רצה להעניק

בלעדיות אנגלית

לתכניתו .
עוצוב התכנית
מלווה באנגלי

בפברואר  1879יצא אוליפנט למזרח  .הוא החל את מסעו בסוריה ולבנון  ,כשהוא
בעברו בגולן ראה את
דובר ערבית  .דרך עמק  -עיון וצפון עמק  -החולה הגיע לבניאס שבצפון הארץ .
להקמת החבל
מושבות הצ ' רקסים שנוסדו סמוך לאותו זמן  ,ולדעתו יכלו אלו להיחשב כדגם
בכשלוש  -מאות ,עדות
היהודי  .הוא ראה את חורבות הכפרים הרבים בגולן  ,שמספרם נאמד
בחורבות עריהם
לפריחה בעבר  ,בעוד שעתה היו רק עשרה כפרים  .הוא עבר בחורן ובגלעד  ,ביקר
ליריחו ולירושלים ,
הקדומות וביישובים עג ' לון  ,סאלט ורבת -עמון  .משם פנה אל ממערב לירדן ,
 כך הצפין לשכם ,שבה נפגש עם ראשי היהודים בעיר  ,שעודדוהו והביעו תמיכה בתכנית  .אחר

ג ' נין  ,נצרת ,עוספיה שבכרמל  ,חיפה  ,עכו וצור .
לאחר סיור זה הגיע אוליפנט להחלטה לבחור בחלק מעבר  -הירדן המזרחי

כאזור מתאים

( מיליון

לביצוע התכנית  .הסיבה העיקרית לכך היתה קיומו של גוש רצוף בן ארבעה מיליון דונאם
מדינית בבקשו אזור
אקר ) של אדמה שוממה אך פוריה  ,בבעלות הסולטאן  .אוליפנט הוכיח תבונה
יותר ומהווה נושא
זה  ,המרוחק מירושלים והמקומות הקדושים שסביבתם מאוכלסת יותר  ,רגישה
לקנאה ולתחרות בין

המעצמות .

אף כי התכנית ידועה בשם ' ארץ הגלעד '  ,נועד תחום ההתיישבות בה

להשתרע על חלקים
זרקה ) בצפון

גדולים יותר של עבר  -הירדן  ,דהיינו הגלעד  ,מואב ובקעת -הירדן  ,מנחל יבוק ( ואדי
 ,דרב אל  -חאג ' 24 .
עד לנחל ארנון בדרום  .גבולה במזרח היה דרך עולי  -הרגל המוסלמים למכה
24

 ,כתבות מארץ  -ישראל ,
ראה  :איליפנט  ,ארץ הגלעד  ,עמ '  , 289 - 288 , 284ומפה ליד עמ '  ; 302ל ' אוליפנט  ,חיפה
 ,מפה  ; 8צ '
882נ  , 1885 -ירושלים תשל " ו  ,עמ ' יא ; י ' ואלך  ,אטלס כרסא לתולדות ארץ  -ישראל  ,ירושלים 1972
אילן  ,בקעת הירדן ומדבר שומרון  ,תל אביב  , 1977 ,עמ '  . 102תיחום שטח אזור ההתיישבות במפה אצל א ' אורן ,
חיבת ציון בבריטניה ,

, 1898 - 1878

ביבא -
ביבא -

תל אביב  ,תשל " ד  ,עמ '
-

, 18

[ להלן

:

אורן  ,חיבת

ציון ]

אינו מדוייק .
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מפת תכניהו של אוליפנט ,

?A

S

מקקן
ש _ 41נ

כפי שהביאה בספרו ' ארץ הגלעד ' שראה אור ב . 1880 -

הן השטח המיועד להתיישבות והן קווי מסילת  -הברזל המתוכננים בחבל

1 45

במפה מסומנים

לורנס אוליפנט ו ' ארץ

הגלעד '

 ,שהוא צפון הגלעד ,

אוליפנט חשב כי בעתיד אפשר יהיה לצרף לתכנית גם את אזור עג ' לון
של ההתיישבות נעוץ היה
דהיינו מהיבוק צפונה עד לירמוך  .הקושי לכלול אזור זה בשלב הראשון
לקנות קרקע זו  .לעומת זאת
בכך שחלקו הגדול הוא רכוש הכפריים  .חברת ההתיישבות תצטרך
 ,מבלי לפגוע בזכויות
הבלקה  -דרום הגלעד  -היא רכוש הסולטאן ויכולה להימסר כגוש אחד
יהיה צורך במשא  -ומוץ
פרטיות כלשהן  ,להוציא את העיר סאלט  ,שבנוגע לה ולאדמה שסביבה

נפרד .

25

הגולן  ,שכן הוא כרך

נראה שהיה בדעתו של אוליפנט לכלול בהמשך ביצוע התכנית נם את
 ,את האזור העשיר ביותר
אותו בדבריו עם הגלעד  ,מואב ובקעת -הירדן  ,המהווים יחד  ,לדעתו

באימפריה העות' מאנית  ,שאין להניחו עוד

בלחי  -מפותח .

26

בשטח מצומצם

;

אחת ממעלותיו הגדולות של האזור היתה האפשרות בגיוון חקלאי רב
ההתיישבות החדשה  ,ועד
מגידולים סוב  -טרופיים בבקעת -הירדן  ,שתשמש מעין הממה ענקית של
 המלח בתחום התכנית תביאעצי  -פרי מהסוגים הגדלים באירופה הדרומית ,בהר  .הכללת ים
תקים בנק שילווה כסף
לניצול אוצרותיו הכימיים והמינראליים  ,וכן נפט וביטומן  .החברה הנוכחית .
לכפריים הערביים שבאזור  ,בריבית סבירה  ,במקום הריבית המשעבדת
האוטונומי  :כוח  -עבודה זול

שני נתוני  -יסוד היו דרושים  ,לדעת אוליפנט  ,להתפתחות החבל

ואמצעי  -תחבורה יעילים  .הוא חשב על ארבעה מקורות לכוח

א.

בני השבטים שבמקום  ,שיזכו לשכר

ב.

פלאחים ממערב לירדן  ,שינהרו לאזור  ,עם

ג.
ד.

מהגרים מוסלמים מארצות

העבודה

:

טוב .
התפתחותו .

הבלקן .

פועלים יהודים שיעבדו אדמות שירכשו יהודים

עשירים .

העמדת הפועלים היהודים רק במקום האחרון תמוהה  ,שהרי תכניתו נועדה

המוני היהודים  .ואילו מביאורו כאן מצטיירת חברה קולוניאלית,

לפתור את בעיית

המבוססת על עבודה שכירה זרה .
ביותר את קיומם של

כבן לארץ אירופית בעלת תחבורת -רכבות מפותחת ,החשיב אוליפנט
התעבורה היה קשור גם אלמנט
אמצעי  -תחבורה דומים לחבל המתוכנן ולסביבתו  .בעניין
 ידי הקלת הגישה ,הביטחון  .דהיינו  ,מקום שאליו מגיעה המסילה  ,מוגבר בו הביטחון על
תכנית למסילות-
הימצאות אנשי  -רשות וכו '  .בדיונו באמצעי התעבורה לאזור היתווה אוליפנט
מאמץ רב בביצועה ,
ברזל בארץ כולה  27.הוא ייחס לתכנית זו חשיבות רבה והשקיע במשך שנים
לפחות באופן

חלקי .
28

לפי תכניתו יהיה נמל חיפה צומת הרכבות הארצי ,

שממנו תיסלל מסילה לטבריה וממנה

סעיף לדמשק  .הקו הראשי להתיישבות בגלעד יעבור תחילה במערב

במזרחה וממזרח

לים  -המלח .

29

בקעת -הירדן ואחר  -כך

מדרומו תמשיך המסילה לסיני ולאיסמעיליה

שליד תעלת -סואץ .

ירושלים  -תל  -אביב
25

תרגום דבריו אצל ש ' יבנאלי  ,ספר הציונות  ,תקופת חיבת ציון  ,א ,

26

אוליפנט  ,ארץ הגלעד  ,עמ ' . xx [v
שם  ,מפה ליד עמ '  . 302תכנית מסילות -הברזל נבל אוליפנט ובייחוד פרשת
נושא למחקר נפרד המצוי עמנו בכתובים .
אוליפנט חזה את הקמתו והתפתחותו  ,במקום הנמל העתיק בעכו .
טופוגראפית .

27

28
29

תשכ " א  ,עמ '

. 91

קו עכו  -דמשק ומאמציו י
להקימן היו

יש לציין כי תוואי סמוך לים  -המלח ממזרח הוא בלחי  -אפשרי מטחינה
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בגלל ההשקעה היקרה לא תיסלל בשלב הראשון מסילה לרמת -מואב  .לעומת זאת תיסלל מסילה

או קו  -קרונית ( ' טראם ' ) לירושלים ( מרחק

המושבה

35

מילין מהירדן )  ,אשר ממנה יובאו בתחילה צורכי

בגלעד .

במסגרת תכניתו נסקרה גם האפשרות לסלול מסילה לעקבה  ,שתאפשר דרך נוחה יותר להודו ,

ושתוכל להעביר גם את שיירות החג ' למכה  .רשת -מסילות זו תקשר את מצרים וסוריה  ,ואת ארץ -

ישראל וסוריה לים  -סוף  .אוליפנט אף ערך חישובי  -כדאיות מפורטים לפי סוגי הסחורות שיועברו

במסילה .
דרך הצגת תכנית זו אופיינית לדרך שבה הציג אוליפנט את הפרוייקט כולו ; הוא רצה לגייס לה

תומכים מכל הצדדים  ,תוך הדגשת היתרונות המזומנים להם ממנה  .האנגלים שחיפשו דרך קצרה

להודו  ,ימצאוה כאן  ,ואילו האימפריה העות' מאנית תוכל לקבל עבור מאמיניה המוסלמים קו נוח

למכה  ,שיחסוך לעולי  -הרגל הטרדות מצד הבדווים .

30

עניין הביטחון עובר כחוט השני בכל תכניות ההתיישבות בעבר  -הירדן  ,אצל אוליפנט כמו אצל

אחרים  .במאי

1879

כתב אוליפנט מדמשק לשר החוץ סולסברי  ,שהיהודים ( בירושלים ) אשר דיבר

עימם בחשאי אודות תכניתו אמרו שבני  -עמם ימהרו לקנות אדמה באזור הזיכיון  ,אם יובטח

הביטחון האישי של המתיישבים  .אוליפנט העיר כי מהיכרותו עם שיטת המימשל התורכית  ,הוא
משוכנע שעניין הביטחון תלוי בנכונות המתיישבים להגן על

עצמם  .י
]

הערתו זו של אוליפנט

אודות הצורך בהגנה עצמית היא רבת -משקל גם לתולדות ההתיישבות בארץ

בכלל .

כנראה

שהקצין היהודי גולדסמיד הושפע ממנה בהציעו כעבור שלוש שנים תכנית להגנת ההתיישבות
ממזרח

לירדן .

32

הקונסול הבריטי בביירות  ,אלדריג '  ,חיווה באוזני סולסברי דעה אוהדת אודות התכנית  .לדעתו

הנעלם הגדול היא עמדת הבדווים כלפי המתיישבים שיגיעו לאזור  .הוא פירט את יתרונות התכנית
לגבי התורכים  ,וציין שגם ההשפעה הבריטית הגדל הודות לה  ,מבלי להגדיל את המעורבות
הגלויה של הממשלה

האנגלית .

33

הגשת התכנית לשלטונות
בסוף אפריל

1879

הגיש אוליפנט את תכניתו למידחת פחה  ,מושל ויליאת דמשק  ,שאזור התכנית

כלול בה  .מירחת אישר את התכנית  ,ובמשך שלושה שבועות סייע לאוליפנט לנסחה כך ש ' השער
העליון ' ישתכנע שכולה לטובתו ואינה פוגעת בריבונות

התורכית.

אין זה מקרה שמירחת התייחס באהדה רבה לתכנית זו  .קודם  -לכן ניסה הוא עצמו לערוך

ריפורמות באימפריה  ,וסמוך לאותו זמן הגיש תכנית -ריפורמה לווילאיות דמשק ולבנון  ,להגברת

הביטחון והפסקת פשיטות הבדווים ' .
4

מסילת החג ' בעבר  -הירדן נסללה רק
מכתב מיום
ראה :

6

במאי

1879

מאותה סיבה גם תמך ביישוב צ ' רקסים בעבר  -הירדן ועמד

כ 25 -

שנה

אחר  -כך .

the Marquess of

Copyright

Royal Archives , Windsor Castle ,

א ' אורן  ' ,תכנית ההגנה של קולונל גולדסמיד להתיישבות בעבר הירדן ,

, ' 1892 - 1882

עמ ' . 55 - 42
מכתב מיום

14

במאי

PRO , FO 78 / 2989 , 1879

 . 281 - 290קק British Library , London , Department of Manuscripts , 39142 ,

1 50

הציונות ג ( תשל " ד ) ,

לורנס אוליפנט ו ' ארץ

לימינם בסכסוכיהם עם בדווים בגול, 7

35

הגלעד '

אולם פעילותו זו של מידחת עוררה את חשדותיו של

הסולטאן  ,שחשש כי מידחת חומד את כיסאו  .כן חשד שיש קשר בין מידחת לבין הבריטים לגבי
חמיך
עתיד סוריה  .ייתכן שיד הצרפתים  ,שרצו להגביר את אחיזתם בסוריה  ,היתה בהסתת עבדול

מידחת.

נגד

36

אוליפנט לא חש באלה והיה בטוח שתכנית אשר מושל הוויליאה תמך בה במרץ תזכה לברכה
גם בקושטא

,

ואילו מידחת  ' ,למרות פחדו לעורר בקושטא התנגדות לתכנית על  -ידי תמיכתו

3

הרשמית  ,צייד את אוליפנט במכתבי  -המלצה להקלת המשא  -ומתן עם " השער

בתחילת יולי הגיש אוליפנט  ,ב ' עזרתם של

העליון " ' .

יהודים '  ,כנראה מנכבדי קושטא ,

39

38

את תכניתו

לאישור הווזיר הגדול  ,ח ' יר א  -דין פחה  ,שהכיר מיד ביתרונות התכנית וצידד בביצועה  ,בתחילה
בהקף

מצומצם .

ן4
40

שבעה שרים שעמם נפגש אוליפנט הביעו גם הם תמיכה

ביקש להתקבל אצל הסולטאן  ,כדי שיתן לו פירמאן

אוליפנט

בתכניתו .

לתכנית .

אלא שבינתיים הורע המצב  .ממשלת ח ' יר א  -דין הודחה והשלטון עבר לממשלה לאומנית יותר ,
שחבריה התנגדו לריפורמות והשפעה מבחוץ  .הענקת מידה של שלטון עצמי לחבל יהודי היתה

מתפרשת כהסכמה לרעיון הדה  -צנטרליזאציה של ח ' יר א  -דין ואחרים  ,אשר לו התנגדו השרים

החדשים .

42

במשך חודשים חלה סחבת במגעי אוליפנט עם ' השער

העליון ' .

בחודש נובמבר אירעה תקרית שהחמירה את המצב  43 .אוליפנט סיפר  ,כי באותה שעה שבה דן
 כוחעם שלושה שרים ובראשם ראש הממשלה בשיפור תכניתו  ,ערך הצי הבריטי הפגנת
בבוספורוס  ,וזו שמה קץ לנכונות התורכים

להמשיך ולדון בתכנית .

44

הסולטאן  ,שלדברי אוליפנט

אהד את התכנית  ,נתחזק עתה בחשדו שאנגליה מתכוונת להשתלט על תורכיה

האסייתית.

מירסומה של התכניה והמשך המאמצים בקושטא
עד כה לא נודעה התוכנית כרבים  .אוליפנט  ,שהיה אמון על פרסום ציבורי  ,גבר על יצרו והסתיר

את תכניתו במשך שנה  .לא רק שלא כתב או מסר אודותיה פרטים בעיתונות המערב  ,אלא שהוא

35

ראה מכתב יאנו

( 880נ ) ,

סגן הקונסול הבריטי בדמשק  ,מיום

תמך במהגרים מוסלמים אחרים וכיישובי  -נוצרים  .ראה
Chicagu

,

the

20

באוגוסט

, 1880

 ) 3 78 / 3130ע

 :תof Midhat Period 1

ofModernization

 PRO ,מידחת גם

8 . Shamir, ' Description
 8 ] . ,,ח Syria ' , W . R . Polk

AfYddle  . 351קק 1967 , . 381הוא היה ראש ממשלה במשך ארבעה חודשים  ,הודח והוגלה בידי עבדול חמיד  .ראה ש ' הראלי  ,חרכיה ,

ירושלים  , 1941עמ ' 165 , 145
36

;

"

 . 35 - 37קק 1909 ,

London

 Syria ' , Middle EמAgitation 1
,
ראה astern Studies, 10 :

,

of

 -Turkishלתג

aking

E . F . Knight , The

Pasha and

8.

Shamir, ' Midhat

 . 115 - 141קק ) 1974 ( ,
37
38

39

אוליפנט  ,ארץ הגלעד  ,עמ ' , 316 - 315

מכתב אלדרידג ' לסולסברי מיום
אוליפנט  ,ארץ הגלעד  ,עמ '

14

. 502

במאי

78 /2989 , 1879

כ)ע

PRO ,

. 531

. 502

40

שם  ,עמ '

41

שם  ,עמ '  . 509התכנית זכתה גם לברכת עיתון מקומי  ,שם ,

עמ ' 504

בהערה .

. 509

42

שם  ,עמ '

43

 . 165 - 167קק Library , Department of Manuscripts , 38969 ,

44

התמרון נערך על רקע המתיחות בין אנגליה לתורכיה בעניין השלטון במצרים  .ראה  :ש ' הראלי  ,תרכיה ( לעיל
הערה  , ) 35עמ ' . 173 - 170

Layard Papers, British
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אף שוחח בעניין רק עם מעטים מאוד  ,כאלה שהיו דרושים

להצלחת התכנית.

45

לפיכך לא עמדה

התכנית עד עתה במיבחן התגובה הציבורית  ,בייחוד של יהודים  ,ולא נעשה שימוש בדעת -הקהל
כאמצעי  -לחץ

להשגתה .

רק לאחר שהיה נדמה כי אין סיכוי מידי לקבל את הפירמאן  ,החליט אוליפנט שלא להמשיך
בפעולתו החשאית אלא לפרסם את תכניתו ברבים כאמצעי של לחץ  ,אשר עשוי להביא לאישור

התכנית  .כך אירע המצב המוזר שדווקא בשעה שהתורכים סירבו לאשר את התכנית  ,הופחו בה
כביכול חיים חדשים כתוצאה
בדצמבר

1879

בארץ  -ישראל .

46

מהפרסום .

עבר בקושטא העיתונאי סידני סמואל  ,ממערכת ה ' ג ' ואיש כרוניקל '  ,לאחר סיור

מהשגריר האנגלי לאיארד שמע על תכנית אוליפנט וכתב על כך לעיתונו  .השגריר ,

שתמך בתכנית  ,שאל את סמואל אם ייענו היהודים בחיוב לתכנית ,באם תאושר  .סמואל אמר
שאינו יכול להשיב על שאלה

זו .

47

גם דברים אלה נכללו

בכתבה .

כעבור ארבעה ימים שלח סמואל מכתב נוסף ל ' ג ' ואיש כרוניקל ' ובו נכללה שיחתו עם

אוליפנט .

48

למעשה היתה זו פנייה פומבית של אוליפנט לציבור היהודי לתמוך בתכנית .בראשית

הראיון מסר אוליפנט כי יהודים אחדים כבר הביעו תמיכה בה  .אישורה נידחה בשל השינויים

במימשל העות ' מאני ואירועים פוליטיים  ,לכן החליט להסיר מעליה את מעטה הסודיות .אין ספק ,
לדעתו  ,שהסולטאן יעניק את הפירמאן בהקדם  ,שהרי מביצוע התכנית תרוויח הממשלה התורכית
שמצבה הכספי חמור  .דברים אלה של אוליפנט נראים קצת שלא במקומם בשלב זה  ,אך כנראה
האמין שהסולטאן  ,שעמו לא נפגש עד אז  ,אמנם יעניק את הפירמאן

המבוקש .

סמואל מסר מפי אוליפנט שעל המתיישבים בגלעד להיות אזרחים עות ' מאניים  ,והמקום יהווה

סנג ' אק נפרד  ,לאחר שחבל בלקה יופרד מסנג ' אק שכם  .אוליפנט קיווה שיהודים בעלי  -אמצעים
בתורכיה ובאירופה יקנו אדמות בחבל היהודי  .הוא אמר לסמואל שתכניתו אינה בריטית  ,כי אם

מפעל לא  -פוליטי שיהיה חלק מהאימפריה התורכית  ,ותקוותו היא כי כאשר תחל החברה לפעול ,

יתמכו בה היהודים  .כל תכנית לטובת היהודים אשר מוצעת על  -ידי לא  -יהודים נתקלת בחשדות
מצד בני  -עמנו  ,כתב סמואל  ,בציינו שאוליפנט אינו מונע על  -ידי רגשות דתיים  .בכך רצה להסיר
ממנו חשד של מניעים

נוצריים  -מסיונריים .

לאחר פרסום המכתב הפך ה ' ג ' ואיש כרוניקל ' לתומך נלהב של התכנית ,ושבוע אחר  -כך פירסם

מאמר  -תמיכה חם  .נאמר בו שזו התכנית הברורה ביותר מכל התכניות להתיישבות בארץ  -ישראל ,

ושוב הודגש כי אוליפנט אינו מושפע ממניעים דתיים  .יש לקוות שהיחסים בין ממשלות בריטניה
ותורכיה ישתפרו ולא יהיה ביחסיהן המשובשים כדי לדחות את התכנית  ,אשר בסיסה הוא מסחרי
טהור  .בעל המאמר כתב בהתרגשות שיש לראות באוליפנט ' את שליח ההשגחה העליונה ההולך

המשיח ' .

לפני

45

49

מידידו מק  -גריגור  ,למשל  ,ביקש לשמור את העניין כסוד מחשש שפרסומו יגרום קשיים באישור בקושטא  .ראה
לעיל  ,הערה

. 20
במרחשוון תר " מ  , ) 4 . 12 . 1879 -עמ '

.67

46

חבצלת  ,י ,

47

ג ' ואיש כרוניקל ,

48

שם  . 195 - 199 ,קק  the East, London 1881 ,א S . M. Samuel , Jewish Life

49

 ( 6כ "ט

2 ( 562

בינואר  , ) 1880עמ '

ג ' ואיש כרוניקל  9 ( 563 ,בינואר  , ) 1880עמ '

1 52

. 10

,

. 10 -9

לורנס אוליפנט ו ' ארץ הגלעד '

קונדר  ,שאוליפנט עמד עמו בקשרים קודם  -לכן .

תמיכה נמרצת בתוכנית הביע גם

50

הוא טען כי

צריך ליצור עבור המושבה סנג ' אק חדש שיהיה כפוף ישירות למושל סוריה  ,מידחת פחה

 ,וכך

תתאפשר שיטת  -מינהל מתקדמת יותר  .לא רצוי שמושל הסנג ' ק יהיה יהודי איש המושבה  ,והיוני
שפקידיו של המושל יהיו מהמתיישבים  ,כך ששמירת החוק וגביית המסים ייעשו בשיטות

אירופיות  ,בניגוד לשיטות המינהל התורכי  .קונדר הוסיף שאין לסלק את הבדווים מהשטח  ,שכן
יש שם מקום גם לחקלאים וגם

הבסיסיים להצלחת התכנית.
חשד התורכים 53 .

52

לנוודים .

לדעתו הקמת המסילה מהיפה היא אחד התנאים

ן5

תמיכת קונדר  ,קצין חיל  -ההנדסה האנגלי  ,היה בה כדי להגביר את

אוליפנט המשיך להמתין במשך חודשים לפגישה עם הסולטאן .
שהיקשה עוד יותר על אוליפנט להשיג אישור מהסולטאן  .ממילא חשדו התורכים
54

בו חשש להתערבות המעצמות  ,בייחוד של בריטניה ,
1880

55

אלא ששוב חל אירוע פוליטי

בכל דבר שיש

והנה עלתה לשלטון באנגליה באפריל

המפלגה הליבראלית ,בראשות גלאדסטון  ,שהיה ידוע בעמדה האנטי  -תורכית

שלו .

מחשש לגורל התכנית  ,פירסם ה ' ג ' ואיש כרוניקל ' מאמר שתבע מהליבראלים לתמוך בה  ,ובכך
יראו שלתכנית אין אופי פוליטי  ,ערובה הנדרשת על  -ידי השליטים העות' מאניים הרואים צל
פוליטיקה בכל תכניות

הפיתוח .

56

כעבור שבועיים  ,באפריל  , 1880קיבל סוף  -סוף הסולטאן את אוליפנט  ,שהוצג על  -ידי השגריר
 58אוליפנט סבר
לאיארד  57 .הסולטאן העניק לאוליפנט ענק  -יהלומים  ,אך לא אישר את התכנית.
 59אחר  -כך ההברר
שהסולטאן עצמו תומך בה  ,אלא שהושפע מהשרים הלאומניים המתנגדים לה .
שהסולטאן עצמו התנגד

50

שם ,

16 ( 564

לתכנית.

בינואר  , ) 1880עמ '

.5

ד )  ,עמ '

על קונדר ראה  :א ' אילת  ' ,קלוד רחנייה קונדר '  ,ארץ ישראל  ,ז ( תשכ "

. 170 - 158
51

 . 194 - 195קע 2881 - 1881 London 1885 ,
52

.

בכתבים מאוחרים יותר נטה קונדר להטיל ספק בתכנית  ,בעיקר בגלל בעתת הבדווים וקשיי
כעבור תריסר

14שןC . R . Conder , 2
and
London

שנים  ,כשהועלתה התכנית מחדש  ,טען קונדר בחוברת  .ק 1892 ,

,

התעבורה  .ראה

:

Future' offalestine

 20ו אוליפנט קלט את רעיונו שלו להקים חבל יהודי כגליל והעתיקו לגלעד  .כאן הדגיש את הקשיים הניצבים

"

;

בדרך לביצוע התכנית  :הסכמת הסולטאן ליצירת ' מדינה בתוך מדינה ' ; סכנת ה תקפות הבדווים על המתיישבים

חוסר אפשרות טכנית להניח מסילות  -ברזל במקומות שהציע אוליפנט  ,לבד מקו חיפה  -דמשק  ,שהציע קונדר

53
54

55

עצמו

ב . 1878 -

ראה :

מ ' מדזיני  ,המדיניות הציונית ( לעיל  ,הערה

ראה מכתב אוליפנט לאסקוט  ,מיום  25בפברואר , 1880
; מרגרט אוליפנט  ,זכרונות  ,ב  ,עמ '
16926

,

.

Generation 0

.

ג ' ואיש כרוניקל ,

56

ראה

57

:

.

ק

.211

Hayes , 4

.11 .

)1 .3

! Shortג Kirk ,

~ ק Turkey, London 1961 ,
.

ראה שם 23 ( 578 ,

58

; 186 - 185

,, " ,

הנדרסון  ,אוליפנט  ,עמ '

ראה  . 34 -38 ; G . E . :קק 4(aterialism 187 1 - 1900 , New York 1963 ,ג
, odern
 The Emergence of Aי  ) 1%ךי 11 . 1ןס . 9ע י 4 ' MiddlerEast, London 194%
] 175

59

.

עמ ' 42
Escot Papers , British Library, Department
of , ) 13

9 ( 576

באפריל

באפריל , ) 1880

 , ) 1880עמ ' ; 8

שם ,

עמ ' 3
7 ( 580

במאי , ) 1880

ראה  . 275 :ק  1928 ,מסלמס ]  Palestine ,ת ] My Perilous Life
ראה גם נדבה  ,אוליפנט  ,עמ '

,

עמ '

. 13

% . Dale-Owen

. 27
163

4

-

-

Impnleumataצ 5
(
דף בכ תב  -ידו של אוליפנט  ,מ תוך חיבורו המיסטי שנב תב בדלי ת אל כרמל ,
(  Man ( London 1885ח ]

1 54

Active

or

ובתוכו גם מלים בעברית

לורנס אוליפנט ו  ,ארץ הגלעד '

התגובות בעיתונות
עם שובו של אוליפנט לאנגליה נעשו נסיונות להפיח רוח

 -חיים בתכנית .

אמר שר החוץ התורכי שהממשלה התורכית הקודמת היתה

הסולטאן מהצעות של זרים  .יש תקווה ששרים שצידדו
וזירים ראשיים לשעבר  ,יגברו על התנגדות

לאמפרי

הסולטאן .

שיחזרו לשלטון  ,בהם שלושה

בתכנית ,

ן6

 . 11 .נ )  ,מזכיר אגודה לפעולה בארץ

) Lamprey

הקודש  ,כתב שתכנית אוליפנט

תיכשל  ,מפני שאינה מתחשבת בבדווים המחזיקים בקרקע  ,מתנגדים
מס ואינם מצייתים לדגל

התורכי .

60

לפי ה ' ג ' ואיש

כרוניקל ' ,

מאשרת את התכנית  ,לולא חשש

לכניסת זרים  ,לא משלמים

62

אוליפנט שלל ביקורת זו  .איזור בלקה מנוהל על  -ידי קאימקם תורכי ,

הנעזר בפקידים תורכים

.

לולא עשו כך  ,היו

הגרים בסאלט  .אולם הבדווים באזור משלמים מס ונשמעים לשלטון התורכי
באזור  .התנגדות הסולטאן
חיילים תורכים כופים אותם ; שוטר תורכי אחד הספיק לבטחונו בסיירו
בנעשה בארץ  ,וכי
לתכנית נבעה מדינים  -וחשבונות שלפיהם מתערב הציבור האנגלי יותר מדי
התברר לאוליפנט שניתן
לממשלה הבריטית כוונות -זדון בעניין זה  .בדיונו עם הממשלה התורכית

להתגבר על

הקשיים .

 ' K01 nische Zeitung ' .והועתקו בעיתונות

63

דברי ניוג ' י הנ " ל על תכנית אוליפנט פורסמו ב -

היהודית.

64

בידיעה שם נאמר שיהודי יהיה נציב החבל בגלעד ,

ייסללו שם מסילות -ברזל  ,מהן אחת

לבנייתן .
מחיפה לעבר  -הירדן  ,שמונטיפיורי תרם הרבה כסף
65
התיכון לעקבה  ' .איש מבית לוי '  -מרדכי בן הלל הכהן

-

יש גם תכנית לתעלת -שיט מהים -
הביע במכתב מלונדון אמונה שעם
66

בירושלים העתיק ישראל דב

פרומקין בעיתונו ידיעות שפורסמו בנדון ב' ג ואיש כרוניקל ' .והביע תמיכה באוליפנט ,

התחלפות השלטון בקושטא ישתפרו הסיכויים לאישור התכנית
'

6

מאמר על התכנית  ,וסיכם

היו גם תגובות ביקורתיות .יחיאל בריל תרגם מעיתון גרמני
שבשמים '  ,אולי רמז לכך שבעל
שהתורכים לא ירשו את ביצועה וכי ' אין לנו להשען אלא על אבינו

%

:ם::
( 25

61

:
64

שם ,

ביוני

ךי

ז

N1Q
UW

~ , ) 1880עמ '

11 ( 585

ביוני

ות ", ,

יץ

זית קקייי '
-

,,,

ק 7ה

.6

 , ) 1880עמ '

.4

ב4

, . ,',
 1ופו

הגלעד  ,עמ '

ן ; נלו

.

וו  ,ח ,י '  ,י

 , oeווו

. 531 - 530

הועתק אצל אוליפנט  ,ארץ

::ך:::נ  ::: 17 :יןי: :צ

'

בייני

 , ) 1880עמ , 6 ,

שהסברי אוליפנט לא שיכנעוהו  ,וראה

:

הידיעה בגליון מיום  15במאי  , 1880אך לא
לפי ש ' יבנאלי  ,ספר הציונות  ,א ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '  , 12התפרסמה
 , ) 1עמ '  . 158עיתון זה דן בכך
מצאתיה בגליון זה  .הם צוטטו גם כ ' המליץ ' טז  ( 8 ,ב " ב בסיוון תר " ם . 1880 -
הצפירה  . 6,ז  ( 19 ,ט " ו בסיוון תר " ם -
גם בגליונו הבא  .ראה תרגום הכתבה עם הסבר אוהד של המערכת ,

. .

 , ) 25 5 1880עמ ' ; 148 - 147

. .

 , ) 31 8 1880עמ '

. 260 -259

הידיעה

ראה גם שם  ,גליון  ( 33כ " ד באלול חר " פ -

הועתקה לעיתונים יהודיים ברוסיה

ובגרמניה .
ההתלהבות מתכניותיהם של אוליפנט וקזלט

66

המגיד  ,כד  ( 33 ,י " א באלול תר " ם

. .

 , ) 18 8 1880עמ '

 . 283 - 282על
הביעו חובבי ציון ברומניה ,

67

, ) 10 . 12 . 1880
חבצלת  ,יא  ( 10 ,ח ' בטבת תרמ " א
שהתקשרו עמו בענייני עלייה והתיישבות  ,התקשרות שהיה לה משקל חשוב

וא ' ר 3% - 5ן1נןווהוך1יוי11י
בתולדות חיבת  -ציון

שם .
155

Archives
ournal
GrandJ

צבי אילן

התכנית היה

לא  -יהודי .

68

אליעזר בן  -יהודה התלהב מאוד כאשר קרא לראשונה על התכנית ב Le -.

 ,אך לאחר שעברו חודשים אחדים ולא נעשה מאומה  ,הצטרף לביקורת עליה ועל

 ' :נניח שהסולטאן ימכור לנו את
המתיישבים  -בכוח  ,שהשמיע ה ~Israelites -
האם יעלה העם להתיישב עליה או ימשיך לעסוק במסחר בגלות ? האין כבר מקום בגליל  ,בשומרון

הגלעד .

וביהודה להתיישב ? '

69

האכזבה מאי  -אישור התכנית גרמה לצינון התלהבותו של התומך הוותיק בתכנית  ,ה ' ג ' ואיש
כרוניקל '  ,שכתב

כי אין הכרח לקבל רק אחת מהתכניות שהציעו אוליפנט  ,ניוג ' י וקזלט  ,כי אם את

החיובי שבכל אחת מהן .
אוטופית וכבר

נדחתה .

70

גם ה ' ראזסבייט ' הרוסי כתב בגליונו מיום

18

בספטמבר

1880

שהתכנית

ן7

ואילו אוליפנט  ,במכתב לוועד שליחי הקהילות באנגליה  ,כתב שלא איבד את התקווה להשגת
רישיון לתכניתו  ,אך עתה  ,כשעל הפרק עומדת עליית יהודי רומניה  ,אין הוא מציע לכוונם אל
ממזרח לירדן  ,למרות שהתנאים שם הרבה יותר טובים מאשר ממערב

לו .

72

הופעת ' ארץ הגלעדי ותקוות אחרונות
הקול החזק ביותר של התכנית  ,שהיה למעשה גם שירת  -הברבור שלה  ,הושמע בסוף , 1880

 . TheLandofGileadאוליפנט כלל בו  ,כנראה מתוך יאוש מהגשמה

כשהופיע ספרו של אוליפנט ,

מיידית של התכנית  ,ביקורת על הסולטאן ומשטרו  ,ובכך אבדו למעשה הסיכויים להשיג לה

אישור .

73

בספר כלל אוליפנט מכתבים מחובבי ציון ברומניה  ,כדי להוכיח את רצון היהודים להתיישב

בארץ  .בסופו פנה לציבור האנגלי לקבל את הצעתו  ,מפני שלאנגלים עניין מיוחד ביהודים ובארץ
הקודש  ,ומפני שאוכלוסיית הארץ  ,ובכללה

25

אלף יהודים  ,רואה באנגליה את

מגינתה .

ה ' ג ' ואיש כרוניקל ' הקדיש להופעת הספר מאמר נלהב ובו נאמר שאין לראות את התכנית
כאוטופיה  ,למרות הכישלון

[ ליהודים ] ' .

' אם דברים כאלה באים מעטו של נכרי יועיל מאוד הדבר

:

74

נחום סוקולוב הקדיש מאמר לסקירת הספר ,
של ' ארץ

75

ובתרמ " ה הוציא את ' ארץ חמדה '  ,שעיקרו קיצור

הגלעד ' .
 ( 43ד ' בסיוון תרמ " א , ) 1 . 6 . 1881 -
 ( 45י " ר בכסליו חרמ " א )  ,עמ ' . 383 - 381

68

הלבנון  ,ת ,

69

המגיד  ,כד ,

70

ג ' ואיש כרוניקל ,

. 102 -97

עמ '

" ב  ,עמ '

 6 ( 593באוגוסט  , ) 1880עמ ' .9

א ' קולט

בארץ  -ישראל ובסוריה לאורך מסילות  -ברזל שהתכוון
71

. 338 - 337

לוקט ב ' כל כתבי אליעזר בן  -יהודה '  ,א  ,ירושלים תש
) Cazalet

 ) 8 .היה כעל  -הון אנגלי שפעל ליישב יהודים

להקים .

לפי י ' קלותנר  ,הוצועה לציון  ,א  ( ,לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '

. 77 - 76

באותו עמוד הופיע מאמר  -המיכה בתכנית אוליפנט  .מכתבו

72

ג ' ואיש כרוניקל ,

73

הועתק לחבצלת ( לעיל  ,הערה
י ' בריל ( יסוד המעלה  ,ירושלים תשל " ח  2 ,עמ '  ) 194סיפר שהתורכים לא נתנו לאוליפנט קושאן על ביתו בכרמל

5 ( 606

בנובמבר

 , ) 1880עמ '

. 11

. ) 67

מחמת רוגז על שפגע בכבודם  .ראה שם  ,עמ '  , 90דברי  -הערכה חמים של בריל
74

ג ' ואיש כרוניקל 612 ,

עמ '
75

1 56

.6

( 17

בדצמבר

 , ) 1880עמ ' . 12

הערכה על הספר נתפרסמה גם שם  31 ( 614 ,בדצמבר

דברי ' ג ' ואיש כרוניקל ' על הספר הובאו ב ' המגיד '  ,כה ,

הצפירה  ,ח ,

4

לאוליפנט .

 ( 48ו '

בטבת תרמ " א )  ,עמ '

( ב ' באדר תרמ " א )  ,המשך שם  ,נ וכן ב ' האסיף '  ,א ( תרמ " ה )  ,עמ '

. 10 -3

.405 -403

, ) 1880

הגלעד '

לורנס אוליפנט ו ' ארץ

בעקבות הפרסום הגיש חבר הפרלמנט ארינגטון שאילתה בפרלמנט הבריטי וביקש לדעת אם
הושגה תמיכת מדינות אחדות לתכנית ייסוד מושבה יהודית ממזרח לירדן  .לכך השיב תת שר

החוץ דילק

) Dilke

.כ

)) :

' אוליפנט מסר

למרקיז מסולסברי את תכנית ההתיישבות והלה

ב 1879 -

ציידו במכתב לשגריר האנגלי בקושטא ולקונסולים הבריטיים בסוריה שיסייעו בידו  .זו פעולה

פרטית שלא אומצה רשמית על  -ידי ממשלת הוד  -מלכותה  .היא לא אושרה עדיין על  -ידי הממשלה

התורכית ' .

76

הערכה מאוחרת על התכנית הגיש וילסון  ,הקונסול האמריקני בירושלים  ,למשרד

בוואשינגטון .

לדעתו  ,התכנית סבירה  ,אך לא זכתה לאישור הסולטאן בגלל חשדותיו

 -החוץ

מזרים .

ביצועה עלול להיתקל בשני קשיים  -היהודים אינם חקלאים ; מושבה בעבר  -הירדן תהיה חשופה
לפגיעת

הבדווים .

בסוף

1881

77

הופיעה בעיתון לונדוני ידיעה שמקורה מקושטא  ,כי עתה הוסרו הקשיים ויש סיכוי

טוב להגשמת התכנית אשר רבה התמיכה

בה .

לא מצאנו פרטים נוספים על התפתחות זו ואיננו

78

יודעים מה האמת בה  .אוליפנט שהה כל המחצית השנייה של
הגיע שוב רק באמצע

1881

בארצות -הברית  .לקושטא

. 1882

אפשרות שאוליפנט עדיין קיווה

שהתכנית תאושר עולה מדבריו של קפטן אלברט

ב 1882 -

גולדסמיד  ,קצין יהודי בריטי שהוזכר קודם  -לכן  ,לימים ראש חובבי ציון בבריטניה  .הוא התקרב
לחיבת ציון במידה רבה הודות לקשריו עם

אוליפנט .

79

גולדסמיד הביע תמיכה מלאה בתכנית

ההתיישבות בעבר  -הירדן  ,שבעיניו נראתה עדיין אקטואלית  .מכיוון שנושא הביטחון מחייב

תשומת -לב מיוחדת ,הוא הביע נכונות לצאת בעצמו לעבר  -הירדן ולפעול בתחום זה  .לדבריו אי -

למערב -הירדן .

הגשמת התכנית תפגע גם בעלייה

ייתכן שבעת ביקור נוסף בקושטא במחצית
ורוסיה  ,ניסה אוליפנט שוב

80

1882

בענייני עלייה והתיישבות של יהודי רומניה

81

אך הזמן לא היה כשר לכך  ,בגלל המכוהות

לקבל רישיון לתכניתו .

בין תורכיה לאנגליה על רקע הניסיון הבריטי להשתלט על

מצרים .

הערכת מניעיו של אוליפנט
בספטמבר

1879

כתב אוליפנט למוציא  -לאור שלו  ,בלקווד  ,כי הוא מקווה שפרסום הספר על מסעו

ותכניתו  ,שבכתיבתו עסק בקושטא  ,יעזור להצלחת התכנית וכי ההדים שיעלו בעקבות הפרסום
יעזרו להפצת

76

הספר .

ראה  :מ ' מדזיני  ,המדיניות הציונית ( לעיל  ,הערה

,

,7

גוא ש כ ונ קו ,

78

הועתק לגיאיות כרומקל ,

18 ( 625

במאוס
13 ( 659

1881

79

ראה

80

81

ראה

:

:

; 29

1881

"

עמ ' 3נ

מרגרט אוליפנט  ,זכריות  ,ב  ,עמ '

גץאיש כרדיקל  12 ( 685 ,במאי 1882

א ' אורן  ,חיבת ציץ  ,עמ '

"

. 12

צמ

בנובמבר

 , ) 13עמ ' ; 42 - 41

ג ' ואהם כרוניקל ,

"

11 ( 629

בפברואר

 , ) 1881עמ '

עמ ' ג

" קלותנר  ,חיבת ציץ ברומניה ( לעיל  ,הערה

18

"

18 - 217נ

עמ '  . 99הדברים כפרשה זו נראים כלא  -מדויקים  ,אך

מקושטא על נכונות תורכית לדון מחדש בנושא  .וראה גם גליה ירדני  -אגמון ' ,יומני נ .ה .

אולי קשורים בדיווחים
אימבר '  ,הציונות  ,א  ( ,תש " ל )  ,עמ ' .361

157
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מרגרט אוליפנט  ,לא בת משפחהו  ,ציטטה מכתב זה בספר זכרונותיה שראה או

ב . 1891 -

לדבריה  ,נבע עניינו של אוליפנט ביישוב יהודים בארץ מתוך רצון להיכנס להרפתקת  -עסקים ,

לפעול כנגד הרוסים  ,או כתחום חדש גרידא לכתוב אודותיו .
שבו דיבר על הפיתויים שיש בתכניתו לבעלי  -הון במערב .

82

סימן לכך מצאה במכתבו לבלקווד

83

הנדרסון  ,מחבר הביוגראפיה של

אוליפנט  ,המשיך לפתח מגמה זו  ,בטענו שאוליפנט לא רחש אהדה מיוחדת ליהודים  .הוא חשב

לעשות את ארץ  -ישראל למושבה בריטית ולנצל את היהודים כ ' חיילים ' ( ' פיונים ' ) במשחק  .לפיו
היה כאן ניצול רגש האהדה לארץ הקודש  ,ובמסווה של מציאת בית לאומי ליהודים  -ניסיון
להשיג יתרונות מדינים וכלכליים והתפשטות קולוניאלית
לדעתנו  ,אין סימוכין לטיעונים

אלה .

85

בריטית .

84

הזיקות הקדומות של אוליפנט ליהודים ולארץ  -ישראל

נעלמו מהמחברים הנ " ל  .הרי הוא עצמו הדגיש שתכניתו שונה מן האחרות בכך שהיא כוללת
שיקולים עסקיים  ,ומבוססת כל  -כולה על הון פרטי  .חשוב לזכור כי ההערה בדבר הפצת הספר
שתיהנה מפרסום התכנית נכתבה למוציא  -לאור  ,שמניעיו עסקיים בלבד  .אדרבה  ,הבעת אמונתו
של אוליפנט בהצלחת תכניתו היא שצריכה להתמיה  ,ודווקא בהקשר המכתב

באשר ליהודים  ,ציין אוליפנט זמן  -מה אחר  -כך במכתב פרטי מיום
שאיני יהודי

;

29

הנ " ל .

באפריל

: 1882

' למרות

הרי כאדם אני עושה רק את חובתי הפשוטה לאחי היהודים  ,בהתאמצי עד קצה

יכולתי לעזור להם בשעת מצוקתם

הגדולה ' .

86

באשר למניע האנגלי  ,הראינו כי אוליפנט לא הזכיר אותו בפניותיו  .ההיפך  ,בכל התבטאויותיו
הפרטיות והציבוריות הוזכרה כתנאי יסודי לביצוע התכנית שמירת הריבונות התורכית  .כמובן ,

אוליפנט לא היה אנטי  -בריטי  .כפאטריוט הוא היה מעוניין בטובת ארצו והזכיר שבתכנית טמונה

ברכה לאנגליה  ,אך זאת כפועל  -יוצא ולא כמניע  .כמדינאי  ,וכדי שהתכנית תזכה לתומכים רבים
במערב  ,דיבר על הסכנה שרוסיה תשתלט על הארץ  ,מצב שהמעצמות רצו למנוע  ,וכי התיישבות

היהודים עשויה לעצרה .

87

לו היה זה מפעל בריטי רשמי מוסווה  ,לא היה אוליפנט יכול  ,גם לא היה

מנסה  ,לקבל את תמיכת שר החוץ

הצרפתי .

בגנזך המדינה הבריטי  ,בתיקי משרדי  -החוץ

והמושבות אין דיווחים מאוליפנט  .כלומר  ,שליח רשמי לא היה  .הוא כתב מדמשק לשר  -החוץ ,

שבאהדתו ביקש לזכות  ,ומכתב  -תרעומת לשגריר האנגלי בקושטא  ,ותו לא  .בפנייתו הראשונה
ליהודי אנגליה קבע אוליפנט שבניגוד לציפייתם  ,החברה לא תוכל להיות אנגלית והדגיש את
בינלאומיותה וכפיפותה לחוק התורכי  .הימנעותו מלהציע חסות בריטית למפעלו בולטת על רקע

מרגרט אוליפנט  ,זכרונות  ,ב  ,עמ '

, 170 - 169

. 183

בעקבותיה הלכו שניידר ולאוטון  ( ,לעיל  ,הערה

, ) 22

עמ '

. 332 - 331

הנדרסון  ,אוליפנט  ,עמ ' , 203

. 205

ראה גם נדבה  ,אוליפנט  ,עמ '

.22

שניידר ולאוטון ( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ '  , 366ובראש ספר שהוקדש לאוליפנט ורעייתו 1 . Singer , Presse und

.

Judenthum Wien 1882

אוליפנט  ,ארץ הגלעד  ,עמ ' , () 111

158

. 520 - 516

עמוד הזכרון לאליס אוליפנט ליד ביתה
בדלית אל כרמל
בית הקיץ של משפחת אוליפנט בדלית אל כרמל
מבט

מדרום  -מערב  .מימין -

159

עמוד הזכרון
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הארץ .

הצעות מאותו זמן לקבלת פרוטקטוראט בריטי על

88

אוליפנט עצמו כתב ב  9 -ביוני

1882

הארץ .

היו

לרב גאסטר ברומניה נגד הדעה המוטעית כאילו ביקש פרוטקטוראט בריטי על

שנתפשו לשמועה כאילו ביקש אוליפנט מהסולטאן

ב 1882 -

הירדן יהיו בחסות בריטית וכי חוקי אנגליה יחולו עליו ,
ל ' טיימס '  ,שהועתקה לעיתונים

אחרים .

!9

90

89

שהיהודים בשטח ההתיישבות בעבר -

וזאת למרות הכחשת אוליפנט במכתב

הרי על רקע קביעת האוריינטאציה המדינית של התכנית

נפרדו דרכי אוליפנט ומונק  ,הידידים הטובים  .מונק רצה שאנגליה תעמוד בראש העמים שירכשו

את הארץ ליהודים ועמד בקשר עם גלאדסטון  ,ראש הממשלה שונא התורכים  .ואילו אוליפנט
הדגיש את הצד הבינלאומי והכפיפות לתורכיה ועמד בקשר עם ביקונספילד  ,שעמדתו כלפי

נוחה .

התורכים היתה

92

נימוק נוסף שיכול לעלות הוא שגוף ממשלתי או ציבורי נסתר מימן את פעולותיו  .אין עדות
לכך  .אוליפנט קיבל תמלוגים מספרים שפירסם  .היו בידיו כספים שירשה אליס  ,רעייתו ( חלקם
אמנם אבד במושבה של האריס בברוקטון )  ,וכספים שתרמו נוצרים עבור היהודים  .עובדה היא
שלביצוע מפעלים גדולים ניזקק למימון וקרא לציבור באנגליה ואמריקה לעזור ביישוב הארץ ,

או ניסה לשדל גורמים שונים להשקיע בפרוייקט הרכבת

93

שלו .

תכנית אוליפנט  ,שלא הדגישה את הצד האנגלי  ,בולטת בתבונה הפוליטית והמעשית ,ולכן
היתה קרובה להשגת אישור  .פעולתו לאישור תכניתו במשך שנה תמימה בקושטא  ,בתנאים

מדיניים קשים  ,נסיונות נוספים שערך בשנים שלאחר  -מכן  ,ישיבתו הממושכת בארץ ונסיונו לבצע
לפחות חלקים מתכניתו  -הם עדות נגד הדעה שלפנינו ניסיון חסר  -כנות ,שמאחוריו מסתתרות

בריטיות.

כוונות פוליטיות -

סיכום
תכנית ' ארץ הגלעד ' היתה התכנית הראשונה להתיישבות יהודים בעבר  -הירדן  .אף שלא יצאה

לפועל  ,היתה לה חשיבות בתולדות חיבת ציון  ,יישוב הארץ וההתיישבות בעבר  -הירדן
היתה זו תכנית מבוססת אשר קשיים פוליטיים מנעו את אישורה  ,ולכן לא עמדה במבחן

בפרט .

הביצוע .

התכנית העלתה ברבים את הצורך ביישוב יהודים בארץ  ,קבעה לצורך זה אזור מוגדר  ,עבר -

88

ראה  ,למשל  :וארן ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ '  ; 20 - 14 , 8 , 6 - 5ג ' ואיש כרוניקל ,

14 ( 481

ביוני  , ) 1878עמ '

;4

שם ,

2 ( 488

באוגוסט  , ) 1878עמ '  . 3דעת ג ' ון גולר  ,בעל תכנית ליישוב הארץ  ,על  -כך מובאת אצל גלבר  ,קונגרס ברלין  ,עמ '

קכ " ג  -קכ " ד  .דברי קזלט בענין זה

(4

,

~
ע of

! 8 . Cazalet , Englanffs Policy

Eastעמ '" the
 ( Londonראה אצל"סוקולוב ( לעיל the~ ,
. 269 - 267
 , )andב ,
הערה 1

 . 22 -26קק 1879 ,
התעודות הפוליטיות  ,ירושלים  , 1943עמ ' .33 - 32
89

University College London , Gaster Papers , 54 / 10

90

" קלוזנר  ,חיבת ציון ברומניה ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ '

91

המגיד  ,כו ,

24

( ד ' בתמוז תרמ " ב -

מאוחרות  ,וראה

 :ח

. .

, ) 21 6 82

; 99

אורן  ,חיבת ציון  ,עמ '

. 17

עמ '  . 197יש המסתמכים לעתים כעניין ' האנגליות ' על עדויות

קלויזנר  ,בדרכי ציון  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ '

 , ) 18עמ '  ; 103נדכה ,

ח ' מרחביה  ,הציונות  ,אוצר

; 213

הנ " ל  ,חיבת ציון ברומניה ( לעיל  ,הערה

אוליפנט  ,עמ ' . 32
לאמברט ( לעיל  ,הערה

. 115

92

ראה

93

ראה מכתב מאוליפנט מיום  15במאי  . Cowen , Memories ofan .American Jew New York 1932 , 1883ץ

:

נדבה  ,מונק  ,עמ ' , 120

; 128

 , ) 8עמ ' , 96

.

 . 120 - 122קק

160

מצבת לורנס אוליפנט בבית  -הקברות בטויקנהאם  ,ליד לונדון

הירדן  ,ונתנה תנופה לנסיונות נוספים להתיישב באזור זה  .במיוחד תנועת חובבי ציון באנגליה
הושפעה מן התכנית  ,ושנים אחר  -כך ( ב  ) 1891 -ניסתה לשחזרה  .בעקבות התכנית נודע אוליפנט
מאוד .
בחוגי חובבי ציון  ,ופעולתו עוררה הד גדול בגולה  ,בייחוד ברומניה  ,שם השפיע
העובדה שאוליפנט הפך כעבור זמן קצר כתובת לפניות של יהודים  ,העלתה את הצורך ביצירת
גופים מרכזיים למידע  ,תעמולה איסוף כספים  ,ארגון

והפניה .

שלבי הטיפול בתכניתו היה בהם משום לקח כפול ליהודים שעמדו ליישב את

הארץ

כאשר מעלים בפני התורכים תכנית  -התיישבות גדולה אין לבוא בשמה או מטעמה של

א.
המעצמות או בשם אישיות לא  -יהודית מאחת מהן .
ב.

אין לפעול בקנה  -מידה גדול שמצריך רשיונות והון רב ומעורר בעיות עם

:

אחת

האוכלוסיה

המקומית .
ייתכן שההסתננות היהודית השקטה  ,בקנה  -מידה מצומצם  ,שהחלה באותה תקופה  ,מקורה בין
השאר בכשלון תכניתו של אוליפנט ותכניות גדולות אחרות לקניית אדמות הארץ כולן ( כמו
 61ך
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תכניתו של היהודי האנגלי חיים גדליה ב  , 1877 -לרכוש את הארץ תמורת איגרות  -החוב של
הממשלה

העות' מאנית) .

יהודים דורבנו לפעולה בעקבות פעולת אוליפנט  ,גם בהתיישבות בעבר -

הירדן  ,כנראה אף הבארון רוטשילד .

94

הטיפול בתכנית היה שיעור חשוב לאוליפנט לקראת המשך פעילותו בענייני יהודים

והתיישבות בארץ  ,בייחוד בעבר  -הירדן  .הוא לא התייאש  ,ובתחום עבר  -הירדן פעל בעתיד בשני
מישורים עיקריים  -עזרה בהקמת ' בית  -יהודה '  ,מושבתם של יהודי צפת בגולן

( 1885

ואילך ) ,

עזרה ל ' בני יהודה ' ומאמצים לבניית מסילת -הברזל חיפה  -דמשק  ,שחשיבותה היתה רבה בעיני
יוזמי ההתיישבות

94

בעבר  -הירדן .

.

' " . 5 . Schama , rwo .Rothschilds and the Landתכן שהשמועה על
ראה  . 64 :ק London 1978 ,
תכנית אוליפנט שהגיעה אולי לתימן היתה בין מחוללי עלייה זו לארץ בתרמ " כ  ,וראה  :א ' יערי  ,מסעות ארץ -

ישראל  ,תל  -אביב  , 1976עמ ' .642
(  , ' ) 1914 - 1882קתדרה  ( 5 ,תשרי תשל " ח ) ,

אך השווה

 1( 2ך

עמ '

:

י ' ניני  ' ,עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ " ב  -תרע " ד
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