פרשיות נבחרות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים

עם הקהילה היהודית במאה הי " ט ' ! 906 - ] 856 ,

רוך ברטור

ראשיתה של הנוכחות האמריקנית באימפריה העות ' מאנית היתה עוד במאה הי " ז  ,עת היו המושבות

בשלטון בריטניה  .נוכחות זו באה לידי ביטוי בקשרי מסחר ותרבות בין אנשי ניו  -אינגלנד לבין

חבלים ברחבי האימפריה  .פעילותם של לא  -מוסלמים באיזור נעשתה על  -פי הקאפיטולאציות ,
שניתנו מימים ימימה בידי הסולטן לטובת שני הצדדים  .זכויות  -היתר האקס  -טריטוריאליות  ,שנקבעו
בסעיפי  -החוזים בין החצר בקושטא ומדינות אירופה  ,היו הרקע עליו פעלו סוחרים ומיסיונרים
בעוצמה רבה במאות הי " ח והי " ט  .ההסכמים נחתמו בתקופה בה ירד כוחה הצבאי של האימפריה
העות ' מאנית ועלה כוחן הצבאי והכלכלי של מדינות אירופה  ,עם התפתחות הקאפיטאליזם
המודרני .

1

אזרחי ארצות  -הברית שפעלו באיזור נתונים היו לחסות אירופית ; וליתר דיוק  :בריטית  .האינטרסים
הבריטיים באיזור צמחו על רקע התחרות בין מדינות אירופה על השפעה באימפריה העות ' מאנית
בכלל ובאזורים אסטראטגיים ובעלי  -חשיבות דתית בפרט  .תחרות זו הביאה מאמצע המאה הי " ט
להתנגשויות בין מדינות אירופה לבין עצמן ובינן

במשך כל המאה נקטה ארצות  -הברית מדיניות של

לבין האימפריה העות ' מאנית .
אי  -התערבות פוליטית באיזור .

לראות את התגבשות מערכת היחסים בין האימפריה וארצות  -הברית  .רק בשנת

2

על רקע זה יש

1830

חתמו שתי

המדינות על הסכם  ,שייסד את יחסי הסחר והשייט  ,אך היווה מאוחר יותר סלע מחלוקת ולסעיפיו
ניתנו פירושים שונים על  -ידי שני הצדדים  .הסולטן  ,שתלותו במערב גברה וכוחו הימי אבד בשנות

העשרים למאה הי " ט  ,שמח למצוא בן  -ברית שהיה בלתי מעורב רשמית בתחרות ובמלחמות
באימפריה ואשר כוחו הימי והטכנולוגיות המודרניות שרכש יכלו לשפר את מצבה

של האימפריה .

3

גם ארצות  -הברית  ,שעוד בעבר  -בהיותה נתונה לעול בריטניה  -שקלה אפשרויות של התקשרות

עם האימפריה  ,ראתה בשוק המזרחי ובים  -התיכון גורמים אסטראטגיים חשובים  .יחד עם זאת  ,גבר

*

עבודה זו נעשתה במסגרת סמינר לתלמידי מחקר בהדרכתו של פרום ' משה דיויס  ,ראש המכון ליהדות זמננו
באוניברסיטה

1

העברית .

Ergil % % . Roberh ' Western Capitalism and the Disintegration or the Ottoman Empire', Economy

.ם

 . 41 - 51קק and Histotyt 1 ) 1975 ( ,
2
3

 . 4 - 89קק
24

Philadelphia 1932 ,

Gordon, American Relations with Turkey , 1830 - 1930 ,

 .ק Finnie, Pioneers East, Cambridge, Mass . 1967 ,

,.

.

]

2
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רון ברטור

לחצם של סוחרים אמריקניים מאורגנים ושל מיסיונרים יוצאי ' מועצת המנהלים האמריקנית

למיסיונים בארצות  -חוץ ' ) '  ( ' American Board of Comissioners for Foreign Missionsלביסוס

יחסי שתי המדינות ולייצוג דיפלומאטי אמריקני באימפריה .
אולם הסכם

, 1830

שבעקבותיו קיבלו נציגי ארצות  -הברית מעמד מלא ורשמי באימפריה  ,עורר

מחלוקות עוד מרגע חתימתו  .תחילה התעורר ויכוח בין חברי צוות המשא  -ומתן האמריקני על

הסעיף הסודי בהסכם  ,שלא אושר בסנט  .סעיף זה דן בבניית אוניות עבור הסולטן בסיוע אמריקני

ובניגוד לרוח הנייטראליות האמריקנית המסורתית .

4

גם ניגודי  -השקפה בין הנציג הקונסולארי

האמריקני הראשון בחצר  ,דיורי טורטר  ,לבין המיסיונרים האמריקנים שפעלו בקרב העדות

הנוצריות המזרחיות הביאו להתנגשויות ולחיכוכים מאז חתימת החוזה .

5

סלע  -מחלוקת אחר בין שתי

המדינות היה הסעיף הרביעי בחוזה  ,שפירש את הסמכויות האקס  -טריטוריאליות של הקונסולים
האמריקנים  .תרגומי החלקים שנגעו לנושא החסות וההגנה לנתינים זרים הביאו למחלוקות בין שתי

המדינות לאורך כל המאה הי " ט  .עיקריו של סעיף זה היו השיפוט העצמאי של הלא  -מוסלמים
וחסינותם משלטונות המקום בנושאים אזרחיים ופליליים  ,וכן  -הטבות  -היתר בשטח המסוי ,
בבעלות על נכסים ובבטחון

האישי .

6

למחלוקת נוספו פרשנויות שונות של זכות האקס  -פטריאציה

בידי שתי המדינות .
השימוש שעשו הנציגים הקונסולאריים האמריקניים בסמכויותיהם נבע גם מהשקפותיהם האישיות ,

כפי שגובשו בזמן שירותם באיזור ובהתאם לשיטת שירות  -החוץ האמריקני באותם

ימים .

7

הרקע

הדתי של רבים מהם וההשקפות ההומאניטאריות והמיסיונריות שהביאו עמם  ,השתקפו ביחסם

לשלטונות העות ' מאניים מצד אחד ולאוכלוסיה המקומית מצד שני  .פעולותיהם של הקונסולים
הכול  -יכולים באימפריה היתה לעתים שלא על  -פי המסורת של אי  -התערבות ובניגוד להנחיות משרד
החוץ

בוושינגטון .

תופעה זו בלטה במיוחד ביחסם של הקונסולים האמריקניים ליהודים בארץ  -ישראל  .השפעתם של

נציגי ארצות  -הברית בחצר  ,נוכחותם הקבועה באיזור בעת שלום או מלחמה ואי  -מעורבותם בתחרות

האירופית על עמדות אסטראטגיות באיזור  -כל אלה הבליטו את ייחודם  .היהודים בארץ  ,בעיקר

האשכנזים  ,פנו יותר ויותר במהלך המאה הי " ט לסיועם של ארצות  -הברית ונציגיה  .גם הגידול
בכוחה של הקהילה האמריקנית בארץ  -ישראל  -הן במושבות אמריקניות נוצריות בארטס  ,יפו

וירושלים  ,והן ביהודים שהגיעו מארצות  -הברית  -הביאו לעליית הגורם האמריקני

בארץ .

שם  ,עמ ' . 280 - 279
 . 4 - 19קק 1971 ,

. Minneapolis

Grabill, Protestant Diplomacy and the Near Easl

.נ

4 . Khaddurh twar andן ;  . 130 - 132קק The Capitulato~y Regime ofTurkey, Baltimore 1933 ,
Griscom, Diplomatically Speaking, New York

.

,

.

] ; 21

.

8

גם

?4 . sous

 .ק  the Law oflskm, Baltimore 1952 ,מ ! Peace

 . 22 ; G . E . Garbesi, Consular Authority over Seamen romק 1940 ,
 Viewף the (Inited States Point
 ) the Diplomatic and Consular Laws andף  Collectionג 6 . ( ,פ )  . 10 ; A . H . FeUerק Hagues 1968 ,
 . 1222ק Regulations of Various Countries , 11 , Washington 1933 ,

.

 . 4ק 7 . % C6lds, American Foreign Service, New York 1948 ,

ז ' הלנאי  ' ,ישבנים אמריקנים  -נוצרים ויהרה

0וו

ארץ  -ישראל ' ,

מאזניים

(

תרצ " ט .
)

עמ '

 ; 70 - 58ש '

אידלברג  ' ,המטיבה

פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי  -ט

הסיוע הכספי מאמריקה ל ' כוללים '  ,שחיו על היחלוקה '  ,היה חיוני יותר ויותר ליישוב

היהודי .

9

זאת  -הן משום ריבוי הכספים שבאו מארצות  -הברית והן משום המשכיותם בשעה שאירופה היתה

נתונה במלחמה עם האימפריה .
במאמר זה אנסה לבדוק  ,על סמך הומר ארכיוני של הקונסוליה האמריקנית בירושלים ועל סמך
מקורות  -עזר אחרים  ,את התפקיד שמילאו הקונסולים בעיר הראשה מתחילת כהונתם המסודרת בה

ובמשך יובל שנים בהתפתחותו של היישוב היהודי הגדל בירושלים  .בדיקה זו תתמקד בשאלת
החסות ליהודים והגנתם על רקע מעמדם בחברה ובסשטר העות ' מאניים  -מוקד ביחסיהם עם
מדינות אירופה וארצות  -הברית בתקופה

הנדונה .

החוסים בצל אמריקה

מאמצע המאה הי " ט ואילך קיבלו לעתים יחידים וקבוצות חסות דיפלומאטית אמריקנית  .אולם
מדיניות זו לא היתה מוסכמת על כל הנציגים הדיפלומאטיים האמריקניים באימפריה ועל משרד

החוץ בוושינגטון  .זאת על רקע מדיניותה הרשמית המסורתית של ארצות  -הברית  ,מדיניות של

אי  -התערבות .

המצב בשאלת החסות הסתבך יותר בגלל עמדת השלטונות העות ' מאניים  ,שניסו

לצמצם את התופעה  ,בייחוד לגבי נתינים

לא  -אירופיים .

בכתבי הקונסוליה האמריקנית מאת נציגי ארצות  -הברית בירושלים וביפו נרשם ' פרידריך סטיינבק ,
פרוסי ולו מכתבי  -הגנה אמריקנים ' ,

!0

שהיה בן  -בית אצל משפחה אמריקנית משרידי מושבת

קלורינדה מינור ביפו  .נזכר גם נוצרי אחר בעל נתינות צרפתית  ,שאף הוא קיבל דרכון אמריקני

כמוגן של ארצות  -הברית  .מתן הגנה וחסות  ,ועמן זכויות ותעודות שונות  ,לא נעשה מתוך עמדה

אחידה .
הניגודים בין עמדת הקונסולים בירושלים לבין משרד החוץ בוושינגטון והנציגויות האמריקניות

הבכירות בביירות ובקושטא  ,בלטו על רקע היחס ליהודים  .מראשית שנות השישים גברו נסיונות
ההתיישבות של יהודים מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים ובאותה עת נמשך אי -השקט וחוסר

הביטחק בסוריה ובארץ  -ישראל על רקע מהומות ופרעות של מוסלמים מקומיים באוכלוסיה
הנוצרית  .רקע זה מסביר גם את פניית האוכלוסיה האירופית בחלקה לעזרת ארצות  -הברית  ,שלא

היתה מעורבת בהתנגשויות אלה ואשר נציגיה הדיפלומאטיים ומוסדותיה המיסיונריים שימשו

האמריקנית ביפו '  ,ספר הדואר  ,ניו  -יורק  , 1957עמ '

; 226 - 224

מ ' דיויס

( עורך ) ,

בית ישראל

באמריקה  ,ירושלים

 , 1970עמ '  ; 388 - 385מכתבים בארכיון לתולדות עם  -ישראל באוניברסיטה העברית  3256 ,יא , 1מכתב רבי יהודה

הלוי מ  23 -במאי
קתדרה  ,ב ( תשל " ז )  ,עמ '

ר " מ סטילמן

 1853ומכתבו של

9

מ 25 -

במארס  , 1853והשווה עם  :ש ' הלוי  ' ,פורס מונטסיור " ,

. 167 - 153

ראה  :מ ' רוטשילד  ,ה ' חלוקה ' כביסף ליחסה של יהדות הגולה לישוב היהדף בארץ  -ישראל בשנים
ירושלים  , 1969עמ '  ; 29 - 10א " מ לונץ  ' ,החלוקה ' ירושלים  ,ז (  , ) 1906עמ '  ; 0 - 25א ' הירשברג  ,בארץ המזרח ,
וילנה  , 1910עמ '  ; 347 - 344י ' בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה  ,ירושלים  , 1977עמ '  ; 335 - 321ד ' ילין  ,ירושלים של
, 1860 - 1810

*

.

תמול  ,ירושלים
10

 , 1972עמ ' ; 70

א ' ריבלין  ' ,תקנות החלוקה '  ,ציון  ,ב

.

( , ) 1927

עמ '

. 170 - 150

,

2) ispat
Itche
 Jerusalא ! ies /rom the United States ' consuls
 ,פקסס ~ lem Micr] 0

1 , Washini
lgon 1960 , September
 21 1861 , Page ! 0 Secretary of Stateןלהלן  :אשגרים ] .

פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי  -ט

סקלט לאוכלוסיה הלא  -מוסלמית  .י 1כך  ,למשל  ,היה מקרהו של צרפתי שנזכר בכתבי הקונסוליה
האמריקנית בירושלים  ,שקיבל חסות ודרכון מהנציגות בקושטא בלי שהתאזרח תחילה באמריקה

וישב בה תקופת זמן כנדרש בחוק  .הקונסול האמריקני בירושלים  ,שהביא טיעונים אלה ( ויליאם
פייג ' ) ,

טען לסחר בחסות ולמציאותם של בני  -לאומים שונים בחסות אמריקה המחזיקים בדרכונים

כאזרחים לכל דבר  .זאת טען כדי להצדיק את צעדו במתן חסות ליהודים בירושלים  ,שהיה למורת

רוחם של הנציגים בביירות ובקושטא ושל משרד החוץ בוושינגטון .

12

למ רות התקדימים למ תן ח סות

אמריקנית ליחידים באיזור  -ואף לקבוצות כדוגמת קבוצת גרמנים בצרפת על רקע היריבות

הגרמנית  -צרפתית  -היתה עמדת המשרד לצעדו של פייג ' חד  -משמעית  .בדומה לוורדר קרסן

נאלץ גם הוא להתפטר מתפקידו .

לפניו ,

13

בקשות חסות והגנה של יהודים מנציגי ארצות  -הברית במחוז הקונסולארי של ירושלים ויפו נמשכו
למרות התנגדות משרד החוץ האמריקני והשלטונות העות ' מאניים המקומיים  .הקונסולים המשיכו

להוציא כתבי  -הגנה ותעודות אחרות  ,אף  -על  -פי שידעו כי מעמדם שלהם עלול להיפגע  .התופעה של
יחידים מבני ה ' יישוב הישן '  ,חלקם מומרים  ,שפנו בשנות השישים לקונסוליה  ,נתרחבה בשנות

השבעים לקבוצות גדלות והולכות  ,בעיקר של אשכנזים יוצאי אירופה  .לסיוע הזמני שניתן בשנים

אלה היה המשך בצורות שונות גם מאוחר יותר  ,עם התפתחות ה ' יישוב החדש '  .גם הסיוע האמריקני
שינה צורתו ואופיו מסיוע מיסיונרי והומניטארי ליחידים בשנות השבעים למעורבות רבה בחיי

היישוב היהודי והתארגנותו  ,כמו בפרשת ייסוד ' כולל אמריקה ' או עמדת הקונסוליה להתיישבות
הציונית  .השקפות קונסולאריות ותקדימי פעולה של הנציגים באיזור השפיעו על יחידים וקבוצות
ביישוב היהודי לאורך כל התקופה וגם על עמדות פקידי  -הממשל בוושינגטון בשאלות הקשורות
ל ' יישוב הישן ' ולייישוב החדזם ' .

המומרים
הראשונים שנזכרו במקורות כקבוצה בעלת חסות קונסולארית אמריקנית היו יהודים שהמירו דתם
מסיבות כלכליות וחלקם אף שירת בנציגויות האמריקניות והעניק חסות תמורת תשלום ליהודים

אחרים  .כך מצאנו בכתבי הקונסוליה בירושלים רשימה שמית זו משנת

11

 .ץ Rev . W . A . Benton , April 27 1869 ,
recommendation
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רון ברטור
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מפולין

1נ  .ק )

פ " א פאדואה

) Padua

הרמן לוונטאל

) ; Herman Loewenttal

פטר ס ' פריימן

) 8 . Freimartn

במקור )

מחוק

מפרוסיה .
ב 22 -

פוטר בגלל התנהגותו

ביוני . 1868

ויקטור בובושא

)Beauboucher
לירושלים
מן

חסות

בא

(victor

כשברשותו

תעודת -

הקונסוליה

הכללית

של ארצות  -הברית

באלכסנדריה ,

מצרים
(

מפולין

( Abraham 5 .

אברהם ס ' ליונם

(  $תסו ]

ברארד היילפרין

) ; Berrhard Heilperin

דמטריוס גולובצב

( Demetrius Golovsom

גרמני

שנולד

בירושלים ,

הסר -

לאום

חנה איבנוב

Ivanom

יצחק סחרוב

Sacharom

ג ' ימס בליך

) ( James Blick

מחוק

מבלגרד

במקור )

( סרביה )

מפולין

ומשפחתו

מפולין

( Hanna

מפולין

( Isaac

מפולין

ומשפחתו

מטנג ' יר
מטנג ' ירס

ומשפחתו

יעקוב עשור

) ( Jacob Assour

אברהם עשור

) ( Abraham Assour

ומשפחתו

ניתוח הרשימה ופרטים ממקורות אחרים על חלק מהנזכרים בה  ,יש בהם כדי ללמד על הסיבות
להסתייעות יהודים בקונסוליה האמריקנית והשימוש בתעודות ובזכויות שעשו מקבלי -החסות

וצאצאיהם .

מספר בעלי  -החסות ברשימה זו כמספר שאר האזרחים האמריקניים במחוז  .עיקר

השמות של הנזכרים ברשימה של יהודים אשכנזים  ,ילידי פולין  .הללו היו כנראה בחסות הקונסולים
הרוסיים עד סוף שנות החמישים ; אולם

מ 1858 -

היה על יהודים תושבי האימפריה הרוצים ליהנות

ממעמדם כבני  -חסות  ,לקבל את הסכמת השלטונות העות ' מאניים ולעמוד בתנאי החוק

הרוסי .

!5

לכן

העדיפו כנראה את החסות האמריקנית  .יהודים בירושלים נהנו באותה עת גם מחסות אירופית,
במיוחד זו שהעניקו בריטניה ופרוסיה  .בריטניה אף קיבלה לחסותה יהודים שנהנו בעבר מחסות
רוסית והועברו אליה בידי נציג רוסיה באיזור משנות

הארבעים .

16

אולם היו מקרים בהם הוסרה או

לא ניתנה חסות בריטית ליהודים מסיבות שונות  .גם הנושא של מעבר חסות בירושה  ,שהיה נתון
לוויכוח בין השלטונות והמעצמות  ,גרם כנראה שכמה יהודים ישימו מבטחם בגורם אחר -
ארצות  -הברית  .לקראת סוף שנות השישים היה משא  -ומתן בעניין זה בין הצדדים  ,ואף נחתמו

14

אשגרים  ,ב ,

 31בדצמבר  , 1868בובושא

( לעיל  ,הערה

 , ) 6עמ '

. 106 - 105

15

סוסה

16

מ ' טננבאום  ,הקונסול הבריטי בירושלים
תשל " ב  ,עמ ' . 87 - 86

ינון

למזכיר המדינה .
(  , ) 1838 - 1890עבודת

גמר לתואר מ " א  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי " ט

הסכמים שהיקשו על מקבלי החסות להחזיק בה .

7

'

כך היה כנראה במקרה של משפחות האחים עשור

מטנג ' יר שבשליטת בריטניה או במקרה של ילידי פולין שברשימה .
סיבה עיקרית אחרת לבקשת החסות הקונסולארית היתה כלכלית  .כספי ה ' חלוקה ' לא ניתנו לכול,
ולא הספיקו גם לקיום משפחותיהם של הבאים ארצה  .בייחוד החמיר מצבם של התושבים בעת
מגיפה או בצורת ובעת שהאיזור היה נתק בסכסוך בינלאומי וחלק מהנציגים האירופים עזב את
מקום  -כהונתו  .ב 1866 -
הרעב והמהומות  .קשיים אלה אף הביאו יהודים להיזקק לשירותי  -הבריאות של המיסייך
הפרוטסטאנטי ולכספיו  ,וחלק מהם אף קיבל עבודה בשירות הקונסולארי  .הרקע לבואם ארצה של

היתה מגיפת כולירע בירושלים ורבים עזבו את העיר בעקבותיה ובעקבות

יהודים אלה היה נעוץ באי  -השקט במדינות אירופה בסוף שנות הארבעים  .כך היה  ,כנראה  ,המקרה

של לוונטאל  ,ליונם  ,היילפרין ובנימין פינקלשטיין  ,סגן הקונסול בירושלים  ,המופיעים ברשימות

בירושלים .

הקונסוליה האמריקנית

הרמן לוונטאל היה במקורו אזרח ממלכת האנובר וילים מינכן  .יהודי זה המיר דתו בהשפעת המיסיון
הפרוטסטאנטי הבריטי  -פרוסי בירושלים  .הוא התגורר שנים אחדות ביפו ושימש מורה  -דרך
למבקרים בארץ  ,לרבות אמריקנים  .לפיכך הומלץ למינוי קונסולארי אמריקני ביפו עם הרחבת
רשת  -הנציגויות של ארצות  -הברית  .לוונטאל עסק בענייני המיסיון  ,בחלפנות ובספסרות בנכסי

דלא  -ניידי .

בתפקידו כסגן  -הקונסול סייע לאמריקנים הברי מושבת ארמס ביפו לרכוש קרקע

באמצעות נתין עות ' מאני לבניין בתיהם והואשם בעשיית רווחים בעת ביצוע העיסקה  .בעקבות
תלונות המתיישבים על עסקיו אלה  ,פוטר כנראה ממשרתו ונמחק מרשימת

בני -החסות .

!
8

על הקשר בין פעולת המיסיונים הפרוטסטאנטיים והקונסוליה האמריקנית אנו למדים גם ממקרהו

של ברנרד היילפרין  ,המוזכר ברשימת בני  -החסות  .היילפרין הצעיר היה בן למשפחה שמוצאה
מוויקסבורג שבתחום האימפריה האוסטרית  .הוא עצמו היה יליד בלגרד שבסרביה  ,ואביו התגורר
שנים

מספר

בארצות  -הברית .

בבואו

לירושלים

ב 1864 -

המיר

דתו

בחסות

הבישופות

הפרוטסטאנטית המאוחדת והתקבל לחסות הקונסול הפרוסי בעיר  .עם התעוררות ספיקות ביחס
למוצאו וזכויותיו

כבן  -חסות

פרוסי ,

המליץ

הקונסול

הפרוסי להעבירו לחסות הקונסוליה

האמריקנית  ,עקב שהות אביו בארצות  -הברית ושיתוף הפעולה הפרוטסטאנטי בעיר  .בעת קבלת

החסות הצהיר היילפרין כי הוא חסר  -לאום למעשה  ,משום שלא היה תושב אוסטריה ולפיכך היה

יכול לקבל אזרחות וחסות זרות גם על  -פי תקנות השלטון העות ' מאני  .לאחר השלמת חינוכו במרכז
המיסיון הבריטי של ' החברה הלונדונית להפצת הנצרות בקרב היהוזים '
 ( Promoting Christianity among the Jewsבמלטה חזר לארץ ופתח עסקי צורפות בירושלים
) London Society for

מהם ראה ברכה

17

רבה .

סוסה ( לעיל  ,הערה

!9

,)6

!8

אידלברג ( לעיל  ,הערה

19
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למזכיר המדינה .

5וו

רון ברטור

בן כיתתו של היילפרין הצעיר בקולג ' המיסיון הבריטי במלטה היה צעיר אחר  ,בן למשפחה יהודית

שהתנצרה בידי המיסיונר הפרוטסטאנטי ניקולאיסון  .צעיר זה  ,בנימין פינקלשטיין  ,היה גם הוא
צאצא למשפחה גרמנית  ,או ליתר דיוק  -יוצאת גאליציה  .משפחה זו הגיעה ארצה  ,כרבות אחרות ,
בעקבות אירועי ' אביב העמים ' של סוף שנות הארבעים באירופה  .פינקלשטיין מעודו לא ישב ,
כדבריו  ,באימפריה האוסטרית  .הוא שלט בכמה שפות  ,קיבל חינוך ליבראלי בקולג ' בנאפולי ושאף
להיות אזרח אמריקני  .סיבות אלה הניעו את הקונסול בובושא בירושלים לבקש ממשרד החוץ
בוושינגטון כי יאשר את מינויו כסגן  -קונסול בירושלים 70 .תיאורים אלה על משפחת פינקלשטיין
והיענות בובושא לבקשותיה  ,נובעים מהרקע האישי שלו ושל מאבקו לקבל אזרחות

אמריקנית .

אולם הגלגולים שעברו על המשפחה ומצאו ביטוים בתעודות הקונסוליה האמריקנית  ,יש בהם
להעיד על תופעות שמעבר למקרה בודד זה  .מתברר כי חלק מבני המשפחה המיר דתו מאוחר יותר
וחלק מוקדם יותר וכי במשך אותן שנים המירו מאה ועשרה יהודים דתם אצל המיסיון
הפרוטסטאנטי

הבריטי .

זאת  -בעת כהונתם של שלושה אנשי כמורה נוצרים

שונים .

החומר

הארכיוני מעיד על מידת התמיכה הכספית ומתן תעסוקה וחינוך לבני המשפחה  .בנימין  ,שהתחנך
במלטה עם ברנרד היילפרין הצעיר  ,הוחזר לירושלים בהמלצה כי יועסק במסחר  .הוא הועבר
לבית  -המלאכה שהקימה האגודה הלונדונית המיסיונרית ; אולם לאחר זמן קצר התפטר מתפקידו
כאשר לא נתמלאו בקשותיו להעלאות שכר  .באותה עת פנה לקונסוליה האמריקנית בירושלים לשם
תעסוקה  .י 2מעורבותו במתן חסות ליהודים ובפעולת המיסיון גרמה לירידת מעמדו

ולפיטוריו .

אחת הפרשיות המסעירות  ,שבה היו מעורבים הקונסול האמריקני בובושא וסגנו פינקלשטיין ,
נקראת ' פרשת שרה שטיינברג '  .ראשית הפרשה עם בואו של מרדכי שטיינברג  ,אבי המשפחה ,

ארצה כנתין פרוסי ועל רקע המהומות באירופה בשנות הארבעים  .עקב קשיי  -הקיום  ,המירו
בני  -המשפחה את דתם ואבי המשפחה הצהיר על נכונותו למסור את בתו הבכירה לחסות הקונסוליה

הבריטית  .אחות זו נישאה לגולובצב  ,פרוטסטאנט ממוצא פולני שהיה בחסות אמריקנית ; הוא נזכר
ברשימת

בני  -החסות .

לפני מותו חזר האב ליהדות  ,אך בתו הבכירה וחתנו שמרו על אמונתם

הנוצרים ואף ניסו להמיר את דתה של הבת הצעירה במשפחה  ,שרה  ,שנותרה לבדה עם מות הוריה
ואחיה  .הרב אריה נאמן  ,שהיה בן  -חסות פרוסיה  ,הסתיר את שרה בביתו מחשש המרת דתה

בכוח .

בני  -המשפחה שבחסות אמריקנית פנו לקונסול ארצות  -הברית  ,וסגנו פינקלשטיין פנה לנציג הפרוסי
בדרישה להסגיר את הבת  .כאשר התנגד הרב  ,פרצו הקונסול וסגנו בלוויית שומרי -הראש
הקונסולאריים ועצרוהו

בליל  -שבת .

22

כך פעל הקונסול האמריקני כעושה  -דברו של המיסיון  ,אף כי

טען להגנתו באוזני הממונים עליו באשגריו אל משרד החוון כי פעל ממניעים הומאניטאריים להצלת
הנערה מידי הרבנים  .הפרשה עוררה התמרמרות רבה בקרב היישוב היהודי בירושלים ובעיתונות

למזכיי המדינה .

20

שם ,

21

~ From Minutes of the London Jews Society Local Committee' , Dispatches , 1 % , February 13 1903 ,

 2באסבסט  , 1867בסברא

Selah Merrill ! 0 Secretary of State
22

116

מ ' אליאב  ' ,פרשת שרה שטיינברג ' ,

סיני ( תשרי  -חשת

תשכ " ט ) ,

עמ ' עח  -פח .

פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי " ט

המקומית נשמעו ביטויים בוטים נגד ארצות  -הברית .

23

כן פנו למשרד החוץ האמריקני באמצעות

' ועד הצירים של בני ישראל באמריקה ' בראשות הרב מאיר שמואל אייזקס  .הפרשה הועלתה אפוא

לא רק בין נציגי פרוסיה וארצות  -הברית בקושטא  ,אלא גם בקרב נציגים אמריקניים באירופה

ובדיוני הממשלות שנגעו לעניין .

בובושא ,

שב 1867 -

ניסה לסייע ליהודי ירושלים ולמשולחים

שבידיהם נתן מכתבי  -המלצה חמים לאחיהם באמריקה  ,הותקף קשות שנה אחר  -כך בעטיה של

' פרשת שטיינברג '  ,הושעה מתפקידו ועזב את הארץ במרירות ' .

2

בתקופת השעייתו עשה בין ידידיו המיסיונרים בביירות ; לפיכך קשה לקבל את טענותיו כי מעשיו
בפרשה נבעו ממניעים הומניטאריים גרידא  .יתר על כן  ,פגיעתו בבני  -חסות פרוסיים וצורת טיפולו

בפרשה סטו מהנוהג הדיפלומאטי שהיה מקובל אז ועברו לצד האישי  .גם סגנו המומר הורד בדרגה ,

היה למתורגמן ואחר  -כך פוטר  .פינקלשטיין תבע עם פיטוריו כספים שהגיעו לו מן הקונסול וטען
במכתבו אל מחלקת המדינה כי כסף זה ניתן לקחתו מן הפנסיה שהגיעה לבובושא  .זאת  ,לדבריו ,
משום שהסיוע של בובושא ליהודים בירושלים נעשה בכספים לא כשרים  ,כנראה כספי המיסיון

הבריטי  -פרוסי .

נ2

פינקלשטיין חזר לשרת בהוראה במוסדות המיסיון הבריטי על  -תנאי  ,בשל יחסיו

הרעועים עם ראשי המיסיון ועל רקע תביעותיו הכספיות בעבר  .סיוע למצבו הכספי היה בהמשך

כהונתו כמתורגמן בקונסוליה האמריקנית באותה עת בה הועסק שנית בעבודתו במיסיון .

26

עבודה זו

הופסקה זמנית כאשר יצא בנימין פינקלשטיין לארצות  -הברית  ,כנראה להכנת הרקע להגירת
לני  -המשפחה כבני  -חסות אמריקניים בעלי זכויות של נתינים זרים  .מסעו זה נעשה שלא בסיוע
המיסיון  ,למרות בקשת המשפחה ; שמימונו לא היה כנראה כשר לחלוטין ולפיכך התנהלה חקירה

בעניין במיסיון  .השעייתו מתפקידו בוטלה כאשר החקירה לא העלתה דבר ; אך קשיי  -תעסוקה לשאר
בני  -המשפחה במוסדות המיסיון  ,הכשירו את הקרקע לסיום יחסיהם עם המיסיכן בארץ ויציאתם

לארצות  -הברית

ב 1872 -

בתמיכת המיסיון ובלוויית

מכתבי  -המלצה .

27

כך היו יהודים נתיני אירופה

לבני  -חסות אמריקנית  ,לאחר שהמירו דתם  ,ומאוחר יותר נעשו לאזרחי ארצות  -הברית שבשובם

לארץ התעוררו ספיקות ביחס למעמדם .
מומרים יהודים המשיכו לשרת בקונסוליה האמריקנית בירושלים במשך כל המאה הי " ט והשפיעו
לא מעט על יחס הקונסולים לבעיות היהודים בעיר  .בשנות השבעים שימש כעוזרו של הקונסול ג '
וילסון מיסיונר בשם פרידלנדר  ,שפעל בחסות המיסיון הבריטי בקרב יהודים יוצאי רוסיה אותם

ניסה לישב בכפר חקלאי  .חיכוכים נתגלעו בינו לבין אנשי המיסיון על רקע נסיונו לסייע ליהודים

על  -ידי איסוף כספים מיהודי אמריקה וחלוקתם באמצעות הקונסוליה .

23

*

2

25
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בירדסליי למזכיר המדינה .

. 21

מ ' אליאב  ' ,הקונסוליה הגרמנית בירושלים והישוב היהודי במאה הי " ט '  ,הציונות  ,בעריכת ד ' קארפי  ,תל  -אביב

רון ברטור

ורבוצות כבענשי חסות לצורכי ביטחון
משנות החמישים למאה הי " ט ואילך נתגלעו קשיים בשמירת החסות האירופית  ,הן בגלל לחץ
עות ' מאני והן עקב הקפדה אירופית על מתן החסות  .בעקבות זאת פנו קבוצות גדולות מבני היישוב
בארץ וביקשו חסות אמריקנית  .גם באשר למומרים יחידים התעוררו אז קשיים בשמירת החסות  ,אך

שיתוף  -הפעולה

הקונסולארי  -דיפלומאטי הצליח לפתור קשיים אלה .

כל מקבלי  -החסות

מ 1863 -

קיבלוה זמנית ללא אפשרות להעבירה בירושה  .נקבעו גם הגבלות לגבי העסקת נתינים עות' מאניים

בקונסוליות  ,אולם תקנות אלה הופרו והממשל מחה בחריפות .

ב 1869 -

תוקנה תקנה שמנעה מעמד

של מתאזרחים זרים מאלה שקבלו חסות ותעודות התאזרחות  ,אלא בהסכמה של השלטון

המקומי .

לאחר בירורים עם הנציגים הזרים  ,נחתמו הסכמים עם רוסיה שהגבילו אפשרויות הממרון של
יהודים ליהנות מחסות  .גם בריטניה תיקנה

ב 1870 -

תקנות שהגבילו אפשרויות הגנה והתאזרחות

למי שישב באימפריה העות ' מאנית ונהנה מזכויות  -היתר כבריטי לכל דבר  ,לרבות יהודים שעברו
מחסות רוסית לחסות

בהענקתה .

בריטית .

29

גם נציגויות אחרות  ,כמו פרוסיה  ,צמצמו חסותן והיו זהירות

לפיכך פנו לא רק יחידים  ,אלא גם רבנים  ,בשם אלפי יהודים בירושלים  ,לנשיא

ארצות  -הברית יוליסס גראנט  ,באמצעות הקונסול בירושלים ריצ ' רד ס ' בירדסליי  ,בקיץ

. 1870

הפונים היו הרבנים האשכנזים אריה מארקוס  ,הוא אריה נאמן מ ' פרשת שרה שטיינברג '  ,הירש ס '
ברלינר ' סגן היהודים הבריטיים המוגנים ובנו של הרב הראשי של יהודי אנגליה ואמריקה '  ,ונשיאי

העדה האשכנזית הראשונה בירושלים  ,ה ' פרושים '  .פנייתם נעשתה בשם תשעת אלפים יהודים
רוסים ו ' כמה יהודים ממרוקו ומקומות אחרים חסרי יצוג

דיפלומאט " .

פנייתם זו נבעה מחוסר

האפשרות לשמור על חסות רוסית או לקבל חסות בריטית ומחוסר  -האונים מפני פגיעות האוכלוסיה
המקומית  .בקשתם היתה כי הנשיא והקונגרס יאשרו קבלתם לחסות ארצות  -הברית באמצעות
הקונסול בירושלים ' ויעשו בכך מעשה חסד למען ירושלים הקדושה  ,אם יעניקו חסותם ליהודים
הגונים שלא יגרמו כל רע לממשל ולקונסול  ,נציגו ' .

30

פנייה זו בשמם של יהודים שבאו לסיים חייהם

בתפילה בירושלים  ,הובאה לדיון בממשל גראנט ונקבע כי חסות והתאזרחות ללא כוונת חזרה
לארצות  -הברית לא יענו  .אולם התשובה התאחרה בכמה שנים  ,ומעדויות קונסולאריות ברור כי חלק
מהפונים הצליח בכל זאת להשיג חסות אמריקנית וחלק הצליח מאוחר יותר לשמור על חסותו
האירופית  .על אלה נמנה אברהם ליפקין -

מלכתחילה הלא היה יליד רוסיא וישב בחברון כאשר הממשלה הבריטית קיבלה עליה לחסות
על ארץ  -ישראל ותשלח את הקונסול הראשון מר פין לירושלים  .אז קיבל תחת חסותו את כל

מי שהציע חפצו זה לפניו  .אלה היו נקראים ' חסויי בריטניא '  .ביניהם נמנה גם המנוה אשר
עסקיו פרצו בארץ והחסות הזו היתה לו למבטח עוז וכתריס מפני כל פורענות  .אחרי שנים
רבות כאשר על פי חוזה בין בריטניא וטורקיאה הוכרחה בריטניא לנער כפה מכל אלה אשר

. 106 - 102

29

סוסה  ,עמ '

30

אשגרים  ,ג  ,העצומה מצורפת לאשגר

118

מ  5 -באוגוסט , 1870

בירדסליי למזכיר

המדינה .

פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי " ט

לא יכלו להוכיח כי באמת נולדו על אדמה בריטית או אחת ממחטבותיה ומר ליפקין מצא
עצמו במצב לא

נעים אז השתדל ויהי לנתין ארצות  -הברית ומוושינגטק קיבל תעודה חזקה .

31

אירוע שהבליט את בעיית החסות הקונסולארית האמריקנית ליהודים בירושלים על רקע בינלאומי ,

היה ' פרשת מוגני דה  -האז '  ,על שמו של הקונסול פראנק ס ' דה  -האז  .הלה כיהן בירושלים בשנים
 , 1877 - 1873ולמעשה סיים את כהונתו בגלל הדי פרשת מתן חסות אמריקנית למאות משפחות

יהודיות .

כרבים

הארכיאולוגיה

מהקונסולים

המקראית .

של

ארצות  -הברית

בירושלים ,

היה

דה  -האז

חוקר

בתחום

בתחילת כהונתו המשיך  ,כקודמיו ,לסייע ליהודים בתמיכה בשליחי

ארץ  -ישראל שיצאו לאסוף כספים בארצות  -הברית .

32

כבר בראשית כהונתו התגלה יחסו ליהודים

ולבעיותיהם  ,בעת שטיפל בעניינו של רבי שאול בנימין הכהן  .הלה יצא לארצות  -הברית לאסוף
כספים לישיבת ' עץ  -חיים ' בירושלים  .בשובו היתה בידו ' תעודה כי יליד ניו יורק הוא ונכתב פה

בקונסולאט אמריקע ' .

33

ניתן לו דרכון אמריקני והוא יכול היה ליהנות מכל זכויותיו של זר

הקונסול פראנק ס דה  -האז

.

31

פ ' גראייבסקי זיכרון לחובבים ראשונים  ,ה  ,עמ '

32

בארק ( לעיל  ,הערה

33

, ) 24

עמ '
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. 138
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, 559 - 558

. 576 - 574
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1

רון

בריר

באימפריה העות ' מאנית  .הוא הואשם בידי אנשי הישיבה במעילה בכספים שאסף בארצות  -הברית
וטען לפיכך לשמירת נתינותו העות ' מאנית  .דה  -האז סבר כי מקרה זה מהווה תקדים חשוב ביחסים

בין שתי המדינות  ,וראה עצמו מוסמך לדון בכך בבית  -הדין הקונסולארי האמריקני .
היהודית היתה אסירת תודה לו על כך שדן למאסר את הנתין העות ' מאני בעל אזרחות אמריקנית .

הקהילה

אולם הקונסול גילה גם דאגה למצבו הרפואי של רבי שאול בנימין הכהן ואף הירשה לו לצאת

לאירופה לצורך התייעצות רפואית  .הרב אף טען בעיתונות כי דה  -האז אמר לו שאחיו היהודים
בעלילותיהם הביאו עליו כל

זאת ' .

3

עיקר מעורבותו של דה  -האז בענייני היישוב היהודי בירושלים היה במתן חסות למאות משפחות
שפנו אליו

ב . 1877 -

עד אז היו רק מעט בני  -חסות יהודיים בקונסוליה  .כך  ,למשל  ,צוין בספר

הקונסוליה כי ב  1876 -היו כשלושים יהודים  -מספר גדול אך במעט מזה המופיע ברשימתו של

הקונסול בובושא  ,שמונה שנים קודם  -לכן ' .

3

זאת  -למרות שבמקורות בני  -התקופה נזכרת הגנתו של

בובושא ליהודים אחדים בירושלים  ,בלא פירוט .
בשנת

1877

התנהלה המלחמה בבלקנים בכל עוזה והאימפריה העות ' מאנית נחלשה גם בשל חילופי

שלטון מהירים ורבים  .במקורות היהודיים בני  -התקופה מצויים תיאורים רבים של חוסר  -הביטחון
הפנימי ששרר אז בארץ  .קשה וחסר  -ביטחון היה מצבם של היהודים שבחסות רוסיה  ,שמצאו עצמם

בלא הגנת הנציגים האירופיים שעזבו אז את הארץ .

36

לפיכך פנו האשכנזים ה ' פרושים ' ו' חסידי

חב " ד'  ,באמצעות רבניהם  ,אל נשיא ארצות  -הברית על  -ידי דה  -האז  .הם ביקשו סיוע באישור החסות
שהעניק להם

הקונסול :

שר נדיב ! מפעלותיך בהמשרות הכבודות אשר נתנו על שכמך בעת שלום או מלחמה יעידו
למדי עליך הוד הנשיא כי דורש טוב הנך לכל איש בלי הבדל לאום ודת כי על כן נקראת מאת

ה ' למשול בארץ חופשי וברבבות תושביה אשר טובתם תדרוש  .ירים

ה ' קרן כוכבך למעלה

ראש ויגיע ויבריק אור הכוכב הזה אל כל קצווי ארץ ואיים רחוקים  .כאשר לאור השמש
והירח כל בני האדם ילכו ויתענגו  .ע " כ נעתיר אליך אלוף מרומם מעם אמריקני העצום לתת
לב אל מצב בני ישראל יליד רוסיה אשר בירושלים ויפיק רצון מאתך לצור ארצך ובעוז

ממשלתך האדירה תעוזזהו כי יעצור כוח לחסות על בני ישראל הנדכאים פה בארץ  .ויהי נא
חסדך הגדול לחסות בצל כנפיך עלינו לימים רבים כאשר כל מושלי אירופא לא יעזבו את
החוסים בצילם מאז ועד עתה למען ימצאו בכל עת מנוחת שלום .

37

' ועד הצירים של בני ישראל באמריקה ' ניסה בארצות  -הברית לסייע בפרשה  ,הן בהתכתבות עם
הקונסול בירושלים והן  -עם משרד החוץ בוושינגטון  .הרצון להשגת ביטחון למשפחותיהם

המגיד  ,יח ( 13
מנואל ( לעיל  ,הערה
אשגרים  ,ד  28 ,בדצמבר

34

בינואר . ) 1874

35

 , ) 13עמ '

36

37
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וילסון למחלקת

המדינה ;  . 5ק The Jewish Messenger, 14 December 1877 ,

אשגרים  ,שם  19 ,באוקטובר  , 1877וילסון למחלקת

המדינה .

פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי " ט

ולרכושם גרמו לכך שחמש  -מאות ראשי בתי  -אב בירושלים שלמו לקונסול כשלוש  -מאות

נאפוליונים תמורת החסות שניתנה להם  .ניתוח הרשימות שנמצאו בכתבי  -הקונסוליה מצביע כי

הרשימה כללה את רוב בני  -היישוב בעיר .

חלוקה פנימית של הרשימה מראה כי נכללו בה

תלמידי  -חכמים וסופרים  ,אישי  -ציבור וסוחרים  .כך  ,למשל  ,נזכר הרב משה נחמיה כהנוב ראש

ישיבת ' עץ  -חיים ' ותלמידיו וקבוצה בראשות הרב הורנשטיין  -ממייסדי ' כולל אמריקה ' שנהנה
מכספי  -ה ' חלוקה ' שנאספו בארצות  -הברית  .בין השמות גם שמו של הסופר והעיתונאי אברהם משה
לונץ  .בין בעלי  -המלאכה והסוחרים יש להזכיר את בני  -משפחת יאנווער ואת סוחר -הקמח שמואל

רובין .

38

למרות התנגשויות בעבר בין יהודי ירושלים והקונסולים האמריקניים על רקע פעילות

המיסיון וב ' פרשת שאול בנימין הכהן '  ,ביקשו הללו את חסות אמריקה בשעה קשה לאיזור ואף
לטווח

ארוך .

39

בעקבות הסתבכות פרשת ההגנה שהעניק דה  -האז תמורת תשלום ועמדת משרד החוץ

האמריקני  ,נדרש הקונסול להחזיר את הכספים הרבים והסתכסך עם הקהילה בירושלים  .הפרשה

נפוצה גם בעיתונות היהודית בארצות  -הברית ובעקבות ההתפתחויות פוטר הקונסול מתפקידו  .מכל
מקום  ,החסות שניתנה אז היתה בצורת דרכונים שהוציא דה  -האז או בתעודה מיוחדת שציינה כי

' פ ל ו נ י הוא בן חסות של קונסוליה זו בהגנתה של ארצות  -הברית וכל מי שיפנה אליו מתבקש

להרשות מעבר חופשי ובמקרה הצורך יספק עזרה והגנה ' .

40

ה ' פרשה ' זכתה בפי הקונסולים שבאו

אחרי דה  -האז לכינוי ' מעשה מביש '  ,כדברי הקונסול ג ' וילסון  ,ותוארה כפרשת השחיתות הגדולה

בקשר לדרכונים והתאזרחות שגרמה צרות רבות עד לתחילת המאה הנוכחית  ,כעדית הקונסול סלח

טךיל  -גם תגובת הנציגים האירופים והשלטונות העות ' מאנים בפרשה היתה קשה  .מקבלי החסות
בעת מלחמת רוסיה והאימפריה העות ' מאנית  ,וצאצאיהם  ,המשיכו לתבוע זכויות אזרחות עוד שנים

רבות אחר  -כך .

בכך הפכה הפרשה לתקדים לא רק בתחום חסות והתאזרחות של נתינים

לא  -אמריקניים אלא מאוחר יותר גם השפיעה על מעמדם של נתינים יהודיים אמריקניים  .אשר

ל ' פרשה ' עצמה  -אין עליה כמעט עדות במקורות היהודיים בארץ  ,כנראה מחשש לתגובה
עות ' מאנית  .בולט גם רישומה בספרי הקונסוליה בלא  -תאריך ובלא  -איזכור  .הערפול עוד הוגבר
משום הגירסאות השונות שהיו בפי הקונסול ומתורגמנו והבאים

אחריהם .

אזרחים יהודים  -אמריקניים יחידים בירושלים
לאחר קונגרס ברלין

ב 1878 -

גברה חולשתה של האימפריה העות ' מאנית ומעורבותן של מעצמות

אירופה ב ' שאלה המזרחית '  -עתיד האימפריה  .גם ה ' שאלה היהודית '  ,כלומר מצבם של היהודים

באירופה ועתידם  ,היתה משנות השמונים ואילך לבעיה בינלאומית  .גדל והלך מספר היהודים שעלו

בעקבות רדיפות מרוסיה לארץ  ,ושבאו מרוסיה לארצות  -הברית ומשם
38

1

עדות בעל  -פה של שלום אזולאי הקרוב למשפחת מנדלבאום  ,בני משפחת וידמן הנזכר ברשימות דה  -האז  ,בני
משפחת רובין  ,שהיה בעל טחנת  -הקמח  ,ואחרים .
המגיד ,

בפברואר  , ) 1870עמ '

39

ראה :

40

אשגרים  ,ד  3 ,במאי

41

לארץ ' .

אותה עת גברה

סוסה ,

עמ '

9( 1

; 173 - 170

, 1877

. 43

דה  -האז למחלקת המדינה  ,קבלה

אשגרים  ,ז ,

31

בדצמבר

, 1890

מ  30 -במארס

גילמן למחלקת

. 1876

המדינה ; 31

בדצמבר

, 1891

מריל למחלקת

המדינה .
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ההתנגדות העות ' מאנית להתיישבותם של יהודים אלה בארץ  .באמצעות נציגיה הדיפלומאטיים ,
היתה ארצות  -הברית ערה למצב העניינים  .פרשות סיוע וחסות אמריקניים בעבר הוסיפו לעמדה
הזהירה והקפדנית מצד הממשל  .כך היה במקרה של לידיה פינקלשטיין  ,שהמירה דתה במיסיון

הבריטי וקיבלה חינוכה במוסדותיו בירושלים  .אחיה  ,שנזכר לעיל  ,היה סגן  -הקונסול ואמה הועסקה
גם היא בשורות המיסיון  ,בשנות השישים  .יחד עם אחיה ואחותה הקטנה עזבה את ירושלים

ב 1877 -

ובכספי המיסיון הגרה לארצות  -הברית  .בשנת  1886חזרה לארץ וטענה באוזני הקונסול האמריקני

כי נישאה בהודו לנתין אנגלי ויהיתה ללידיה פון  -פינקלשטיין ,

אחר  -כך ללידיה ממראוף

פון  -פינקלשטיין משם ללידיה ממראוף פון  -פינקלשטיין מאונטפורד ועד לגברת

מאונטפורד' .

לצורך עסקיה בירושלים ולאור עברה טענה לאזרחות אמריקנית ולזכויות שהגיעו לה בשל

42

כך .

הקונסול סלח מריל הטיל ספק בתוארה ובזכויותיה  ,משום שלדבריו לא היו לה תעודות שיעידו על

כך וכן על סמך עדויות בעל  -פה  ,כפי שטען  .כך נשללו זכויותיה של מי שמשפחתה המירה דתה
והועסקה בקונסוליה האמריקנית בעת שהנסיבות באיזור היו שונות  .גם מי שקיבל חסות אמריקנית
בעבר נאלץ לוותר עליה אחר  -כך בלחץ הנסיבות החדורות  .א ' ליפקין  ,החתום על עצומת יהודי
ירושלים ב  , 1877 -הוכרח לעשות כן

ב 1885 -

כי -

אז קם סכסוך איום בין פחת ירושלים ובין קונסול אמריקא ועל ידי הסכסוך הזה הפריע הפחה
בעד המנוח מלהוסיף לעשות עסקים  ,לא קיים לו כל מכר  ,כל קניין  ,כל משכנתא וכל חילוף ,
מחה

לשוא

ציר

בקונסטנטינופול .

אמריקא ,

נשאו

לשוא

ונתנו

האמבסדורים

של

הממשלות

הללו

43

גם מעמדם של אזרחים אמריקניים  ,שבאו לאיזור לפני שנוסדה הקונסוליה בירושלים  ,ומעמד

צאצאיהם הוטל בספק מאוחר יותר  .כך היה במקרהו של בנימין לילינטאל  ,שבא לארץ ב  1846 -עם

דרכון שהוציאה מחלקת  -המדינה  .לאחר ייסוד הקונסוליה בירושלים נרשמו בני  -המשפחה בספרי

הקונסוליה כחוק  .בנימין הוכר על  -ידי הקונסוליה והומלץ
כספים עבור יהודי

ירושלים ' .

4

על  -חץ

בובושא

ב 1867 -

בצאתו לאסוף

אולם בתחילת המאה העשרים סירבה מחלקת  -המדינה לתת לבנו

אישור על מעמדו כבן לאזרח אמריקני  .עמדה זו תאמה את גישת הקונסוליה בסוף המאה הי " ט
שטענה כי ' רבע מכלל היהודים הרשומים כאזרחים אינם זכאים לקבל הגנה שממנה

נהנו' ' .
5

אולם

הקונסוליה המשיכה להעניק חסות אמריקנית לתקופות קצרות באמצעות עובדיה  ,שחלקם היה
יהודי .

בשנות השמונים והתשעים  ,עם גידול מספר היהודים מרוסיה ומארצות  -הברית שעלו ארצה  ,נמשכה

מסורת הטיפול בהם באמצעות עוזרם היהודי  -אמריקני של הקונסולים  ,דויד פיינשטיין  .רישום

42

אשגרים  ,ו ,

43

פ ' גראייבסקי  ,זיכרון לחובבים ראשונים  ,ה  ,עמ '

44

א " מ הוברמן  ' ,מסעו של רבי בנימין לילינטאל לארץ  -ישראל לפני מאה שנה '  ,סיני  ,כד
, ) 24

45

עמ '

. 132

אשגרים  ,ח ,
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יהודים והענקת חסות תמורת תשלום המשיכו להיות נוהג נפוץ  ,למרות שינוי הנסיבות והעמדה
התקיפה של משרד החוץ בוושינגטון נגד מסורת זו  .כך מעיר הקונסול סלח סךיל  ,ששלל זכויותיה
של לידיה פינקלשטיין  ,כי הקונסול הנרי גילמן ' אשם בהפרה ברורה של ההוראות הקונסולאריות ,
בכך שבעזרת היהודי האמריקני דויד פיינשטיין ותמורת תשלום רשם יהודים בספרי הקונסוליה

לבקשתם ' .

46

כך פעל פיינשטיין גם בימי כהונתו של הקונסול שדווין וואלאס  .אולם מתברר כי גם

מריל  ,שחזר לכהן כקונסול בירושלים  ,המשיך להעסיק את פיינשטיין למרות ההאשמות שהעלה נגדו

והמשיך במסורת הסיוע ליהודי ירושלים  .המדיניות של מתן חסות קונסולרית אמריקנית ליחידים או

שלילתה המשיכה אפוא להיות בלתי  -אחידה .
התארגנות ' כולל אמריקה '
ריבוי עליות האשכנזים במאה הי " ט ורצונם לבסס עצמם הביא לחיכוכים עם הספרדים ועם
ה ' כוללים ' האשכנזים המעטים הראשונים  .התוצאה היתה פיצול רב ל ' כוללים '  ,בייחוד בשנות

החמישים למאה  .אולם בשנת  1866נעשה נסיון להקים ארגון אשכנזי כללי לצורכי ריכוז חלוקת
הכספים גם ליהודים נודדים חסרי  ' -כולל ' וליצוגם כלפי השלטון

העות ' מאני ' .
7

במשך המאה הי " ט גדל גם היישוב היהודי באמריקה  ,בעיקר עם גבור ההגירה מרוסיה  ,ורבו העולים

משם לארץ  -ישראל  .שליחי ארץ  -ישראל היו יוצאים לקהילות היהודיות באמריקה לאיסוף כספים ,
ועם התבססות קהילות אלה גדל גם חלקן בכספים שנאספו למען היישוב

בארץ .

ב 1878 -

היו רק

כשלושים משפחות של יהודי אמריקה בירושלים  ,אך בשנה שאחר  -כך נרשמו בספרי הקונסוליה
מאה ושבעה אמריקנים  -רובם

יהודים .

48

זאת  ,מלבד כחמש  -מאות משפחות שקיבלו ב  1877 -חסות

קונסולארית וטענו אחר  -כך לזכויות מתאזרחים אמריקנים על סמך התעודות

שקיבלו .

שלילת

חסותם בידי משון החוץ האמריקני הביאה יהודים אלה לדרוש מהקונסול וילסון להחזיר להם את

כספם ולסייע בפתרון קשייהם הכלכליים  .כך היה זה הקונסול האמריקני שניסה

ב 1879 -

לארגן

תמיכה של יהודי אמריקה ביהודים אלה  .במכתבו שהתפרסם בעיתכן יהודי בארצות  -הברית תיאר
הקונסול את מצב היהודים האמריקנים בעיר והציע את שירותיו לסייע להם בעזרת הקהילה היהודית
באמריקה  ,ובכך יש לראות ראשיתה של ' חלוקה ' אמריקנית

נפרדת :

אלה אזרחים של ארצות  -הברית בעלי תעודות התאזרחות ודרכונים  .כמה מהם הם יהודים

רוסים ופולנים  ,ומאז המלחמה ( רוסיה  -תורכיה ) פסקה העזרה שקיבלו מידידיהם באירופה .
כמה מהם בעלי  -מלאכה יוצרי מזכרות מעץ  -זית  ,ומאז המלחמה אין סחורתם נמכרת  .התיירים
מעטים הם  .כמה מהם נהגי  -עגלות  ,מתורגמנים  ,מורי  -דרך למטיילים מיפו לירושלים ולדמשק
ומאז המלחמה אין להם פרנסה  .אחד מהם  ,חייל בצבא ארצות  -הברית במשך ארבע שנים ,

46

שם  ,ח  8 ,בספטמבר
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אשגרים  ,ד ,

אביב

,

, 1891

מריל למחלקת המדינה .

:

.

5 . Fishbane , 'The Founding 0 ] Kollel America Tifereth Yerus
lshi
lalayim ' ,

ראה גם  :א ' הורביץ

במארס  , 1879וילסון למחלקת

( עורך ) ,

המדינה .

מוסד היסוד  ,ירושלים

תשי " ח. 1

פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי  -ט

מתורגמן  ,מספר כי לא אכל כבר יומיים לבד מאשפה שאסף ברחובות  .אחרת  ,יתומה בת

כמצבה .

יש שלוש  -עשרה או אולי חמש  -עשרה

משפחות ובהן ארבעים וחמש או חמישים נפש

לעזרה ובלעדיה עליהם

ארבע  -עשרה תלויה באחרים שמצבם דל

לסב ול

.

שז ק וק ים

זה עתה קיבלתי משלחת מטעמם ועמה מכתב והם ביקשו ממני להביא מצבם

לידיעת אחיהם באמריקה  .כאשר תסתיים המלחמה הם מקווים כי יוכלו לדאוג לקיומם

בעבודה  .כל סכום שיישלח עבורם באמצעותי יועבר לבנק כקרן סעד ויחולק בידי ועדה  ,וקבלה
על כך תישלח

לתורם .

49

מכתב זה מסביר את הרקע הכלכלי לפנייתם של רבים מבני  -החסות של מדינות אירופה לחסות

ב . 1877 -

אמריקנית

אכן  ' ,ועד הצירים של בני ישראל באמריקה ' לקח על עצמו לאסוף בעת ההיא

כספים ולהעבירם לקונסול בירושלים  ,שחילקם באמצעות עוזרו

היהודי .

באותה שנה התארגנו

מקבלי כספים אלה בנפרד מהיוועד הכללי ' בראשות מי שנחשב לרב האשכנזי הראשי הרב שמואל
סלאנט ויצרו את ' שלום ירושלים  ,קהילת שלום '  -ראשיתו של ' כולל ' אמריקני בירושלים .

50

מאותה עת ואילך נוצר קשר ישיר בין היהודים האמריקניים בארץ ואחיהם באמריקה  ,לרבות

בני  -החסות של דה  -האז שחסותם  ,כאמור  ,היתה זמנית ולא  -הוכרה על  -ידי משרד החוץ האמריקני .
הנסיק להתארגנות נפרדת של יהודים אמריקנים עורר התנגדות נמרצת של ה ' וועד הכללי ' בראשות
סלאנט ונכשל כנראה  .על רקע זה אף תקפו אנשי ה ' וועד הכללי ' את זכויותיהם של המתארגנים
לחסות ואזרחות אמריקנית ובכך ניסו לפגוע בעצם מעמדם  .לטענתם  ' -אנשי אמריקה היושבים
באה " ק אינם בכלל אמריקנים גמורים  ,אלא לקוטא הם  ,ר " ל שמדינת אמריקה היא כמו עיר

סקלט ' ' .

5

התנגדות ל ' כולל ' אמריקני נפרד והגידול במספר העולים מארצות  -הברית הגביר חששם

של אנשי ה ' וועד הכללי ' מהפחתת חלקם ב ' חלוקה '  .מצב זה לא נעלם מעינו החדה של הקונסול
האמריקני באותה

עת  ,הנרי גילמן  ,ולדעתו הברירה היתה שחלק מהעולים יהגר מירושלים עקב

משאביה המצומצמים .

52

נסיון שני להתארגנות ביכולל ' נפרד בסיוע הקונסוליה האמריקנית נעשה עם גבור העלייה

מאמריקה .

הפעם האירה לו ההצלחה פניה  .יהודים אלה  ,שנולדו באירופה ועזבו אותה  ,לא היו

זכאים לכספי ' חלוקה ' מיכולל ' ארץ מוצאם  .היחלוקה ' שניתנה להם באמצעות ה ' וועד הכללי '

נעשתה בלי אפשרות ערעור  ,שכן גוף זה נוהל בדרך שונה מיכוללים ' אחרים  .לפיכך ניסו להשיג את
תמיכתה של יהדות אמריקה לארגון

משלהם .

בנסיונם להתארגן ב ' כולל אמריקה  -תפארת

ירושלים ' בחרו להם למנהיג רב ידוע  ,הרב משה יהושע לייב דיסקין הרבי מבריסק  .הרב  ,שאיבד את

חסותו הרוסית  ,קיבל את חסותו של הקונסול האמריקני אדווין ס ' ואלאם וחתם בנוכחות הקונסול על
כתב  -הרבנות
23

החדש .

53

הקונסול  ,שהיה שותף במשא  -ומתן וביצירת הקהילה החדשה  ,הואשם בידי
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פישביין ( לעיל  ,הערה

51

ד ' אייזנשטיין  ,אוצר זיכרונותי  ,א  ,ניו  -יורק

52

אשגרים  ,ח ,

53

פישביין ( לעיל  ,הערה

 , ) 47עמ '
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רון ברוטור

אנשי הרב סלאנט בפנייתם למשרד החוץ בוושינגטון בכך שהתערב בענייני הפנים של יהודי העיר
ופגע בשאר יהודי ירושלים .

54

הקונסול דחה האשמות אלה וציין את ההתנגדות החריפה של

המתארגנים לרב סלאנט ולשיטות בהן שלט בקהילה  .הרב סלאנט ניסה לפגוע ב ' כולל ' החדש גם
מבפנים  :הוא שלח שלושים מאנשיו להירשם כאזרחים אמריקניים בקונסוליה כדי שייהנו מכספי

ה ' כולל '  .אנשי ה ' כולל ' החדכם הגיבו בתקיפות על נסיונות אלה וכן על שלילת זכויותיהם כאזרחים

אמריקניים בסיוע משרד החוץ בוושינגטון  .נציגי

ה ' כולל '  ,מ '

שפירא ומ " י הלוי  ,חתמו עם אחרים

על ' קול קורא מירושלים '  ,שנשלה באמצעות הקונסול למחלקת המדינה  .הסרת חסות או שלילת
זכויות אמריקניות מהם מסיבות שונות לא היתה להן לטענתם הצדקה  ,שכן הם היו נאמנים לארצם

ולמוסדותיה גם אם לא ישבו בה  .לדעתם  ,לא היתה לשר -החוץ האמריקני האפשרות לשנות את
מעמדם או לכפות עליהם תקנות עקב הסכמים חדשים עם השלטונות העות ' מאניים בלא תהליך
משפטי כחוק  .בעמדות הממשל בוושינגטון ובפעולותיו ראו ' נידוי וגירוש  ,כוח שמעולם לא ניתן

על  -ידי החוקה או חוק הקונגרס לפקיד כלשהו ' 5 .י מכל מקום  ,נסיונות הפגיעה ב ' כולל' החדש

מבפנים ומבחקן לא הצליחו  ,אף  -על  -פי שבראשית המאה העשרים שונו והוחמרו התקנות בדבר
מגורים בארצות  -הברית לתקופה ממושכת לשם קבלת כספים באמצעותו  .עם ייסודו עברו אליו אף
אנשים כיעקב הורנשטיין  -חתנו של הרב סלאנט שהיה בין בני  -החסות של דה האז

ב . 1877 -

כך

נוסד בסיוע קונסולארי הגוף שהיה לו תפקיד חשוב בירידתה של שיטת ה ' חלוקה ' על רקע הוויכוחים

וההתנגשויות בקהילה היהודית שנערכו עם ייסודו .

56

מתאזרחים יהודים אמריקנים כקבוצת בני  -חסות

מעורבות הקונסוליה האמריקנית בירושלים בחיי  -היישוב היהודי לבשה צורה ומשמעות חדשות עם

ההתיישבות הציונית בארץ משנות השמונים ואילך .

57

שאלת עתידה של האימפריה העות ' מאנית

ובעיות היהודים הנרדפים במזרח  -אירופה הוסיפו מימד חדש ליחס הקונסולים ומשרד החוץ

בוושינגטון למאורעות באיזור  .בעיית היישוב בארץ הפכה מתופעה של קהילה דתית לשאלה
לאומית בעלת ממדים בינלאומיים  .גם היחס לשאלות היהודים הפך מבעיה הומאניטארית קטנה

לבעיה מדינית רבת  -היקף  .יחד עם זאת  ,המשיך הקונסול גילמן  ,שכיהן בסוף שנות השמונים  ,בהגנה
על יהודים שהתאזרחו בארצות  -הברית ובאו ארצה להתיישב ופעל בכך בניגוד להוראות
מחלקת  -המדינה  .הקונסול מריל  ,שכיהן בירושלים שש  -עשרה שנה  ,העיר  ,למשל  ,כי גילמן לא ציין

בספרי  -הקונסוליה כי בני  -חסותו לא יצאו מעולם מירושלים ונרשמו כתושבי ניו -יורק שעסקו

במסחר .
54

55

56

58

אשגרים  ,ט  10 ,בינואר  , 1898ואלאם למחלקת המדינה .
שם  ,ח  12 ,בדצמבר  , 1896ואלאס למחלקת המדינה .
ראה טבלת

חברי היכולל '  ,על סמך רישומיו ורישומי הקונסוליה האמריקנית  ,אצל פישביין ( לעיל  ,הערה  , ) 47עמ '

. 135 - 129
57

הוכחה לכך ששאלת היהודים בארץ והסיוע הדיפלומאטי שהוגש להם הפכה בעיה מורכבת בעיני הממשל יש בדיווח
מפורט על הקאפיטולאציות שחיבר הנציג בקאהיר  ,בן למשפחה שהיתה מעורבת ביותר בענייני האתור  ,והוגשה
לנשיא ולסנט

58

בוושינגטון session :

או

 Congress ,עStates Senate , 471

אשגרים  ,א  8 ,בפברואר  , 1892מריל למחלקת

 26ו

המדינה .

87 , United

 .סם Executfve Document ,

פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי  -ט

בין הנציגים האמריקניים שכיהנו באימפריה העות ' מאנית גדל חלקם של יהודים ככל שבעיות
יהודיות העסיקו יותר ויותר את שתי המדינות  .יחד עם זאת  ,היתה עמדתם של כמה מהם לא  -אוהדת

לפתרון לאומי לבעיות הרדיפות של יהודים במזרח  -אירופה על  -ידי התיישבות המונית

בארץ  -ישראל .

כך  ,למשל  ,היתה עמדתו של אוסקר שטראוס  ,הנציג הראשי בקושטא  ,שכיהן

בתפקידו בימי שלושה נשיאים  .הוא סייע ליהודים שעמדו להיות מגורשים בתום שלושה חודשים מן
הארץ בתוקף תקנות עות ' מאניות שניסו למנוע התיישבות יהודית המונית לטווח ארוך  ,מצד אחד ,

ומצד שני יעץ להרצל בפגישתם באירופה לוותר על הגירה יהודית גדולה לארץ  -ישראל .

59

בשאלות

ההתיישבות הציונית בארץ וזכויות אזרחים יהודים אמריקניים  ,בכלל זה  ,גיבשו לעצמם הקונסולים
עמדות שהיה להן משקל בגיבוש עמדת משוש החוץ בוושינגטון  .חשובות במיוחד היו דעותיו של
הקונסול סלח מריל  ,שכיהן משנות השמונים למאה הי " ט ובראשית המאה העשרים  ,במשך

שש  -עשרה שנה  .בשאלת עתיד ההתיישבות החדשה בארץ היתה דעתו פסימית וקרירה  .לדבריו ,

הוכרחו מאתיים משפחות לעזוב את הארץ בראשית שנות התשעים בדרכן לארצות  -הברית בגלל

קשיי קליטה  .זאת  -לדבריו  -לפי עדות ראשי  -מושבות  ,מנהלי בתי -ספר  ,מנהלי בתי  -חולים
ואחרים  .לגבי ' חובבי ציון ' קבע הקונסול כי ' התלהבות של ידידים באנגליה ובארצות  -הברית לא

תוכל לשמור על חייהם של המהגרים העניים ' .

60

מסקנתו היתה כי התנועה הציונית בפעולותיה

הגבירה את רצון היהודים להגר  .הקונסוליה האמריקנית סייעה  ,לדברי הקונסול  ,להתיישבות גם בכך
שמתן היה לרכוש קרקע על  -ידי השגת תעודה מתאימה מן הקונסול והצגתה לפני השלטונות
המקומיים  .מריל תיאר בפירוט את קורות החסות וההגנה שניתנו ליהודים והשפעתן במשך השנים
על מעמד אזרחים אמריקניים וזכויותיהם באימפריה העות ' מאנית  .בדין  -וחשבון מסכם משנת
כתב מריל  ,בין

1899

השאר :

כאשר הקונסול הכללי דיקינסון היה בירושלים באפריל  , 1898שוחחתי עמו ארוכות בשאלת
מתאזרחינו היהודיים והצגתי לפניו את גידולם המהיר ואת העובדה שהלק ניכר מהם מחזיק

בדרכונים בלא זכות כחוק  .מצבם של

יהודים אמריקניים גרוע עתה יותר משהיה ב . 1882 -

יש

להם קשיים ברכישת אדמה  . . .עתה  ,כאשר החלו לבוא כמתיישבים  ,מוטלות עליהם הגבלות
חמורות  .בעבר התקבלה מיד הצהרת הקונסוליה של ארצות  -הברית בקשר לאזרחותם כחוק
ושהותם  .לא כן המצב עתה  .אולם  ,למרות קשיים אלה עושה הקונסוליה האמריקנית יותר
עבור אזרחיה מאשר קונסולים
ואירופים

אפשרית

אחרים

...

לחסות

אחרים .

בצל

עובדה זו ידועה ולכן תמיד רצו יהודים רוסים

ארצות  -הברית .

למטרה

זו

מספר המתאזרחים האמריקניים גדל ממאה וחמישים

השתמשו
ב 1882 -

בכל

ל. 800 -

דרך

בדרישת

ארצות  -הברית כי הממשלה התורכית תרשה למתאזרחים אמריקניים להיכנס כרצונם

לארץ  -ישראל יש משום סיוע ועידוד

ל ' תנועה

הציונית ' ושיטות התיישבות יהודיות  ,משום

שרוב היהודים הבאים לכאן באים כמתיישבים . . .
 . 231 - 232קק
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בארון ( לעיל  ,הערה

60

אשגרים  ,ז  3 ,באוקטובר  , 1891מריל למחלקת

, ) 24

עמ '

; 206

1922 ,

בגלל ' יהודים רוסים ' אלה נמצא שמה

Aabninistrations, Boston

Under Four

Straus ,

.

()

המדינה .
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אוסקר שטראוס  ,השגריר האמריקני היהודי הראשון בשרץ  -ישראל

ממנה את שטראוס לשגריר בתורכיה 1898 ,

:

' הנשיא מקינלי

'

הטוב של מדינתנו בסכנה  ,ותקוותי לטיפול נמרץ מצד מחוקקינו ומצד מחלקת המדינה או
משניהם

כאחד .

61

יש בדברים אלה כדי להעיד לא רק על תגובות הקונסוליה ביחס להתיישבות היהודית החדשה  ,אלא
גם על השימוש שעשו יהודי אירופה ואמריקה במסורת הסיוע הדיפלומאטי בעבר  ,לצורכיהם

החדשים .

אולם יחס הקונסוליה והנימשל ליהודים בארץ השתנה עם הנסיבות והביא גם

לשינוי  -תחיקה בקונגרס שהביאו תמורה במעמד היהודים האמריקניים בארץ  .גם מדיניות החוץ
האמריקנית ושירות  -החוץ שינו פניהם בראשית המאה העשרים עם השינוי מאי  -התערבות רשמית
למעורבות כלכלית

ומדינית .

נותני  -החסות

נותני  -החסות בקונסוליה האמריקנית בירושלים היו הקונסולים ועוזריהם  ,אם כי היו מקרים שבהם
ניתנה חסות אמריקנית בידי הנציגים בקונסוליה הכללית בביירות או הנציגות הראשית בקושטא או

נציגויות אחרות באימפריה העות ' מאנית  .לאזרחים אמריקניים שנולדו בארצות  -הברית היו תעודות

ודרכ ונים שנתן משרד החוץ בוושינגטון .

62

עמדתה העקרונית של וושינגטון נגד מתן חסות והגנה למי שאינם נתיני ארצות  -הברית נשענה
כללית במאה הי " ט על מדיניות אי  -ההתערבות באיזור שבו היתה תחרות אירופית עזה  .אולם  ,שיטת
שירות  -החונן האמריקני התנהלה עד ראשית המאה העשרים על בסיס של טובות  -הנאה למקבלי

61

שם  ,ט  5 ,במארס

62

לעיל  ,הערות

ראה
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 , 1899מריל למחלקת המדינה .
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פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי " ט

התפקידים הדיפלומאטיים .
ליהודים  ,על  -פי אישיותם  .מכאן החשיבות הרבה שיש לחינוכם והשקפת  -עולמם  ,להיכרותם עם
63

הללו קבעו את יחסם לבעיות שונות  ,ובכלל זה לשאלת חסות וסיוע

האיזור  ,תרבותו ושפתו כפי שהתבטאה אצל חלקם בספרים ובמאמרים שפרסמו  .גם נימוקיהם

להיענות או לשלול סיוע מן הפונים אליהם  ,היו מבוססים על רקעם האישי של הקונסולים  .יחד עם
זאת  ,היו ההסברים הרשמיים לעמדותיהם מבוססים על נימוקים הומאניטאריים  ,משפטיים או

כלכליים .
עם הגידול במספר המוגנים האמריקניים עד שנות השבעים למאה הי " ט  ,גבר גם הלחץ מצד

השלטונות העות ' מאניים לצמצום התופעה וממדיה  .כשם שנחתמו הסכמים בין האימפריה לבין
מדינות שונות באירופה בנושא התאזרחות וחסות  ,כך ניסתה האימפריה להגיע להסכם בעניין זה גם

עם ארצות  -הברית  .שכן בגבור הלחץ על היהודים מצד מדינות אירופה  ,עברו יותר ויותר יהודים
לחסות אמריקה  ,בייחוד לאחר שהשלטונות המקומיים קבעו בסוף שנות השישים כי אזרחות אחרת

של נתינים עות ' מאניים תיעשה רק בהסכמתם  .הסכמים לצמצום החסות ומספר הזכאים לה על  -פי
רישום בקונסוליות נחתמו בין האימפריה לבין רוסיה  ,אוסטריה

ובריטניה .

64

ב 1874 -

נעשה נסיון

להגיע להסכם חתום עם ארצות  -הברית בשאלת ההתאזרחות ובשאלות צמצום סמכות השיפוט
הקונסולארי

והרחבת

זכויות  -זרים

נכסי

לרכישת

דלא  -ניידי ;

אולם

הפגיעה

בזכויות

האקס  -טריטוריאליות האמריקניות גרמה שההסכם לא יאושרר  .לפיכך  ,על אף הקפדת הלמשל
האמריקני על התאזרחות לאחר שהות כדין ומילוי חובות מסוימים  ,המשיכו יהודים לחסות
בקונסוליה האמריקנית וליהנות מזכויות אקס  -טריטוריאליות  ,כפי שנקבעו בסעיף הרביעי בחוזה
, 1830

שנשאר הבסיס ליחסי שתי המדינות  .ארצות  -הברית המשיכה עד תחילת המאה העשרים

לעמוד בתוקף על זכויות נתיניה ומתאזרחיה היהודים לשהות בארץ  -ישראל ולרכישת נכסים  .רק עם
הנהגת ' מדיניות הדולר ' של הנשיא טאפט  ,בביצוע שר  -החוץ נוקם מ  , 1908 -נתעוררו ספיקות בקשר
לתוקפו של הסעיף הרביעי בחוזה  1830והמשתמע ממנו ליהודים בארץ באותה

עת .

65

שאלה זו

נדונה אז בשיתוף המחלקה החדורה שהוקמה במשרד החתן לענייני המזרח הקרוב ועם דיפלומאטים
שפעלו באיזור בשירות חוץ שאורגן מחדש מטעם מדינה  ,שעלתה אז כמעצמה

מניעים אישיים

עולמית .

במתן  -חשות

יותר מכל גורם אחר היה משקל לרקעם האישי של הקונסולים בירושלים ושל הנציגים האמריקניים
האחרים

באימפריה

העות ' מאנית

בקבלת

החלטותיהם

ביחס

ליהודים .

חינוכם

הדתי

או

השקפות  -עולמם הליבראליות של אחדים  ,עיצבו את אישיותם  ,ובתקופה שעד  - 1906בשיטת

המינויים האישיים  ,קבעו התנהגותם כדיפלומאטים  .הדברים נכונים לגבי נציגי ארצות  -הברית עוד

65

;  . 42ק

1901 ,

Washington

,

tate

.

the Foundation fthe Department

,

ף W . H . Michael, The Histo~y

 . 157ק 4 . ( , The Amerfcan Secretaries ofState and their Diplomacy 111 , New York 1968 ,ס ) 5 . Bemis
64

ראה לעיל  ,הערה . 29

65

ש 4 . cunit Preludeן ;  . 175סח 0 . 77 , roll 164ח

,
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טרם נכונו יחסים דיפלומאטיים מלאים עם האימפריה

לפעולה סדירה

( ) 1830

וטרם נכנסה הנציגות בירושלים

( . ) 1856

פרשה הממחישה טיעונים אלה היא פרשת מינויו של וורדר קרסון לקונסול אמריקני ראשון

בירושלים וביטול מינויו  .קרסון היה קוויקר מפילדלפיה  ,שהושפע מקשריו עם רבנים ועם מרדכי
עמנואל נח בגבשו את השקפותיו על היהודים וגאולתם

בארץ  -ישראל .

אלה  ,וכן המלצות

חברי  -קונגרס שביקרו באיזור  ,סייעו בידו לקבל את המינוי של קונסול ארצות  -הברית

בירושלים .

הוא עזב את משפחתו באמריקה  ,ובבואו לארץ ניסה לסייע ליהודים בייסוד מושבה חקלאית  .את

השקפותיו ביטא בספרים  ,ואף ניסה לגייס להן תמיכה בארצות  -הברית  .השקפותיו ומעשיו הביאו
לביטול מינויו  ,באותה שנה בה הגיע לארץ (  , ) 1844בהשפעת שר  -האוצר האמריקני  .בעקבות גיורו
ונישואיו עם יהודיה מירושלים ועקב עמדתו נגד פעולות המיסיון  ,הוכרז עליו חרם ואשתו הראשונה

אף תבעה אותו למשפט  .בסופו של דבר  ,מת בארץ בחוסר כול  .שבחים על פעולותיו ,בהן גם מתן
כתבי  -הגנה ליהודים  ,התפרסמו רק בעיתונות

היהודית .

66

תנאי  -החיים הקשים בארץ גרמו לכך שהקונסולים הראשונים שכיהנו בשכר בירושלים שירתו
תקופות קצרות  ,ולאחר בקשות חוזרות ונישנות ממשרד החוץ עברו למקומות אחרים  .אחד מהם היה

ויקטור בובושא  ,יליד צרפת שלפני מינויו לא ביקר כלל באיזור  .בקשותיו להחליף מקום כהונתו

מסיבות רפואיות לא נענו .

67

אף  -על  -פי שהיה צרפתי קתולי  ,העריץ בובושא  -כדבריו  -את

העקרונות הליבראליים בכלל ואת רעיון שחרור  -העבדים בפרט  .לפיכך  ,לא רק פרסם מאמרים
בעניינים אלה בעיתונות ארצו ובבלגיה  ,אלא התנדב גם לשרת במלחמת  -האזרחים בצבא

הצפון :

עשיתי הכרה עם הגנרל סטיבנסון ושירתי בין מתנדבי מסצ ' וסטס  .בקרב נגד סוללות המורדים
[ אנשי הדרום ] נפצעתי ברגלי

ושוחררתי  .אז החלטתי להקדיש את חיי לארץ שאימצה אותי .

הפנסיה שקיבלתי העניקה לי מעמד של אזרח ולא חשבתי כי יש צורך בהגשת בקשת
התאזרחות .

..

בתפקידי [ כקונסול ] אני מקווה להוכיח כי אני ראוי לאמון מחלקת המדינה

ואמון העם הדגול שיש לי הכבוד ליצגו .

68

קשייו אלה של הקונסול בהבטחת אזרחותו על  -פי שירותו  ,מגוריו בוושינגטון ובעזרת ידידיו -
מסבירים את יחסו לפניות היהודים מבקשי  -חסותו  .כך במקרה מתן חסות למומר ברנרד היילפרין

תיאר בובושא את מצבו כשל ' צעיר  ,מסכן שקיבלתי לחסות הקונסוליה ואשר נקיון  -כפיו

בולט' .

69

לא רק הומאניטאריזם טהור היה ביסוד היענותו של בובושא  ,אלא גם רקעו הדתי תרם להבנת קשייו
של המומר  ,שמשפחתו התנכרה לו ואשר היה חסר כול  .את השקפותיו הליבראליות והתנגדותו
לעריצות ניתן למצוא בעת שהסביר את עזרתו לבנימין פינקלשטיין  ,המומר שאותו ביקש למנות

לסגנו  ' :אביו של צעיר זה שמוצאו בגאליציה בא לכאן [ לארץ  -ישראל] בתקופת המרד של שנת
אשגרים  ,ב  27 ,במארס  , 1867בובושא למחלקת המדינה ; ראה גם לעיל  ,הערה

66

שם ,

בדצמבר 1865

בינואר

. 1866

בובושא למחלקת

67

שם ,

68

שם  ,שם  21 ,בפברואר  , 1866בובושא למזכיר

69

שם  ,שם  9 ,באוגוסט
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 , 1867בובושא

למחלקת

המדינה .

המדינה .

המדינה .
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פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי " ט

 , 1846שרק הגביר את העריצות האוסטרית במולדתו '  .בובושא ציין את רצונו העז של בנימין להיות
אזרח אמריקני  ' ,מאז כניסתו לשירות הוא לומד בקפדנות את סעיפי חוקתנו ובלבו הוא כבר

אמריקני ' .

ציטוטים אלה  ,כמו גם התנהגותו וטיעוניו של הקונסול בובושא ביפרשת שרה

70

שטיינברג ' ,

מעידים כי רקע אישי  ,השקפות הומאניטאריות ומגמות מיסיונריות שימשו בערבוביה

בהסברת יחסו ליהודים בירושלים .

הוא ראה בהוצאת הנערה שרה מידי הרבנים שהחביאוה

ומסירתה לשאר בני  -משפחתה המומרים צעד אנושי של איחוד משפחה .

71

גישה הומאניטארית  ,המבוססת כנראה על רקע חינוכו של הקונסול  ,ניתן למצוא גם בראשית שנות
השבעים למאה הי " ט  .הקונסול בירושלים  ,ריצ ' רד בירדסליי  ,היה צר לעובדה שעקב הסכמים
חדשים בין השלטונות העות ' מאניים ומדינות אירופה  ,נשאר מספר ניכר של יהודים בלא הגנה
קונסולארית  .לפיכך צירף עצומה של יהודי ירושלים לנשיא בלוויית הערות בזכות תביעתם  .בין
שאר דבריו  ,ציין כי ' ממשלתנו  ,בהיענותה לבקשה של חותמי העצומה  ,תעשה מעשה של צדקת

אמת ' .

גם פעולתו של הקונסול דה  -האז במתן חסות לאלפי בני ירושלים בעת מלחמת רוסיה

72

באימפריה העות ' מאנית הוסברה

על  -ידו כמתאימה והולמת לרוח מוסדות הרפובליקה .

חינוך דתי והשקפות אישיות של קונסולים אמריקניים בירושלים הביאו ליחס שלילי כלפי

היהודים ,

שהגיע עתים עד אנטישמיות גלויה  .הקונסול וילסון  ,שהחליף את דה  -האז בעקבות פיטוריו בשל מתן

חסות  ,טען כי הבין למצבם הקשה של היהודים ; יחד עם זאת הביא עדויות כי היהודים שילמו שוחד

כדי להשיג הגנה אצל דה  -האז  .יהודים אלה היו  ,לדבריו  ,חסרי ידע והשכלה ונעזרו לצורכיהם
בחברות  ,במתווכים וברבנים  ' ,המתווכים גבו חמישה פרנק עבור כל שם ששלחו והרבנים גבו שני

פרנק עבור כל דרכון ' .

73

בקרב מקבלי  -החסות מדה  -האז היו רבנים ובעלי השכלה שפעלו להשגת

החסות והתנגדותו החריפה של הקונסול וילסון לפעולתם עמדה בסתירה לפעולותיו בארגון סיוע
יהודי אמריקני לבני ירושלים באותה עת .

בספרי  -הקונסוליה בימי וילסון .

הרשומים

74

יחד עם זאת  ,חל כנראה צמצום במספר בני  -החסות

ב 1879 -

ציין הקונסול כי לעומת רשימתו הגדושה של

דה  -האז קודמו  ,היו רשומים בקונסוליה בירושלים ובנציגות האמריקנית ביפו מאה ושנים  -עשר

אנשים  ,שרובם גרמנים  ,פולנים ויהודים  -רוסיים שהתאזרחו  .זאת  -לעומת מאתיים ושבעים נתינים
ומאתיים בני  -חסות רוסים לשעבר בספרי  -הקונסוליה הגרמנית ; תשע  -מאות יהודים שהיו  ,לדבריו ,

יחד עם שבעים נתינים גרמניים בספרי הקונסוליה האוסטרית ; מאתיים יהודים עולי  -רגל שהיו
בקונסוליה

נתינים .

הרוסית ;

בקונסוליה הבריטית היו  ,לדבריו  ,שלוש  -מאות בני  -חסות ועשרים וחמישה

75

השקפות אנטישמיות קיצוניות השמיע מי שכיהן לסירוגין מראשית שנות השמונים ועד

. 1867

1906

בובושא למחלקת המדינה .

70

שם  ,שם  2 ,באוגוסט

71

שם  ,שם  25 ,בנובמבר

72

אשגרים  ,ג ,

73

שם  ,ד  28 ,במארס  , 1878וילסון

, 1868

 5באוגוסט , 1870

בובושא למחלקת המדינה .

בירדסליי למזכיר המדינה .
למזכיר

המדינה .

לעיל  ,הערה . 49

74

ראה

75

אשגרים ,

ד3 ,

ביוני

, 1878

וילסון למזכיר המדינה .

ו3ו

רון ברטור

כקונסול בירושלים  ,סלח

יגריל .

כקודמו  ,וילסון  ,לא ראה אפשרות לקליטה בארץ של עולים  ,והתנגד

לא רק להתפתחות היישוב היהודי בארץ  ,אלא גם להתנהלות אמריקנית נוצרית שלישית בארץ  ,זו

של המושבה בירושלים בראשות בני  -משפחת ויליאם ספאפורד  .בכתבי  -הקונסוליה ובספרים שכתב
אודות האיזור  ,יש פרטים מאלפים על אישיותו  .סלח מריל  ,בעל השם המזרחי  ,נולד

ב 1837 -

בקונטיקאט  ,התחנך בקולג ' של ייל והוכשר לכהונה עם סיום לימודיו בסמינר התיאולוגי של

ניו  -הייבן  .הוא שירת בתפקידו הדתי בצבא ארצות  -הברית בעת מלחמת  -האזרחים והשלים את

לימודיו בגרמניה ב . 1868 -

משם חזר להורות עברית בסמינר התיאולוגי של שנדו4ר

במסצ' וסטס .

במשך יותר משלושים וחמש שנה חקר עבור החברה האמריקנית לחקירת ארץ  -ישראל ) 'The
' Exploration Society

 . ( American Palestineד " ר מריל אסף עתיקות ופרסם מחקרים על גילויו .

למדנותו הרבה והשקפותיו הדתיות הביאו את מריל להתנגשות עם המתיישבים האמריקנים
בירושלים ועם היהודים שעמם עמד

בקשר .

76

יחסו זה בא לידי ביטוי עז סביב שאלת מתן חסות

ליהחים  .מריל טען  ,כי סגן  -הקונסול המומר בנימין פינקלשטיין היה מושחת ונקלה  .הוא טען כי

למרות חיבת היהודים אליו  ,הוא התייחס אליהם מגבוה  .הם היו  ,לדעתו  ' ,בורים  ,קנאים ושואפי נקם ,

בני ריב  ,חסרי נאמנות ונקלים ; הדרכונים שבידיהם הגיעו  ,כך אני משוכנע ,

במרמה ' .

77

הוא התבטא

בחריפות נגד ההגנה שהעניק הקונסול דה  -האז והסיוע שנתנו גילמן וואלאס ליהודים בירושלים  .על

רקע השקפות אלה  ,שלל מריל זכויותיהם של מומרים ואזרחים יהודים אמריקניים  .כך  ,למשל ,שלל
את תעודותיה וזכויותיה של לידיה פינקלשטיין  ,שהמירה דתה בשנות החמישים ואחר  -כך הגרה

לארצות  -הברית .

78

השקפות אלה לא מנעו ממריל לסייע ליהודים כאשר הדבר נראה לו מסיבה

כספית או אחרת  .אולם  ,סיועו היה במקרים בודדים  ,בעוד יחסו הכללי והתבטאויותיו המפורטות
השליליות היו כלפי כלל היהודים בירושלים .
גישה יציבה יותר ומתן סיוע ליהודים בירושלים היו דרכי הפעולה של מחליפיו של מריל  ,הקונסולים

גילמן וואלאס  .גילמן סייע רבות במניעת גירושם מן הארץ של יהודים ששהו מעל למותר על -פי
התקנות

העות ' מאניות  ,שנועדו למנוע התיישבות יהודית המונית

בארץ  -ישראל .

79

גילמן ראה עצמו

כשליח ההשגחה העליונה  ,אך יחד עם זאת תבע להפריד בין זכויות היהודים על  -פי דתם וזכויותיהם

לפי תעודות חסות והתאזרחות שבידם .

מבטו על המתרחש בארץ בסוף שנות השמונים בקרב

האוכלוסיה המוסלמית והיהודית היה רומאנטי  .את ההתיישבות הציונית בארץ ראה על רקע

המסורת התרבותית של היהודים באיזור  .הוא תיאר את בואם בראשית המאה להתפלל ולמות
בארץ  -ישראל ואת בואם של המונים נרדפים מרוסיה בסוף המאה וכתב  ' :למרות מצבו השפל של
היהודי  ,הרי הוא מלך בירושלים  ,לפחות בעיניו

המלאכה והמסחר ' .
76

77

78
79
80

 32ו

86

.. .

בין בני  -החסות הוא היה מעוניין בפיתוח

תיאורו הדראמאטי בספרו ממחיש את הסיוע שהעניק ליהודים ואת

תגובתם :

ראה בהקדמה לספרו 08605 1908 :מ  ; 8 . Merrill, Ancient Jerusalem ,ראה גם  :ה ' דוגמן  ' ,לקורות המושבה

האמריקנית בירושלים '  ,קשת ( ספטמבר  , ) 1976עמ ' . 177 - 169
אשגרים  ,ה  15 ,בינואר  , 1884מריל למזכיר המדינה .
שם  ,ט  13 ,בפברואר . 1903
שם ,ה  28 ,בספטמבר  , 1887גילמן למזכיר המדינה .
8 . Gillman, Hassan
 . 100 - 106קק  1898 ,מ1 Fellah , 808!0
/

-

פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי " ט

רק עתה נודעו לו החדשות באמצעות הקונסול האמריקני בדבר ביטול צו הסולטן בעניין

גירושם של יהודים  .השבח לאל  ,הקונסול הצליח והושיע את בני עמי ! נציגיו ואגרותיו אכן
השפיעו  .מכל הקונסולים בירושלים  ,הוא היה היחיד שסירב לסייע לשלטונות התורכיים ואף
התנגד לפעולותיהם כפי שדרש הפחה של ארץ  -ישראל  ,הוא נשאר יחידי  ,אך איתן  .הנה
התוצאות  ,ארבע  -מאות עברים ירדו זה עתה ביפו בלא כל פגיעה ולא יהיה יותר

גירוש .

!8

קונסול אחר  ,שהחליף לתקופה קצרה בשנות התשעים את סלח מריל בירושלים  ,היה אדווין ואלאם ,

שסייע רבות ביסודו של ' כולל אמריקה '  .גם

הוא  -כרבים אחרים  -התעניין בתולדות ארץ -ישראל .

בספרו בולטת השקפתו הפרו  -יהודית  .הוא תיאר את היהודים בירושלים על עדותיהם  ,ואף  -על  -פי

שציין  ,למשל  ,את צבע עורם של התימנים הדגיש דווקא את יופיו .
בעיר בסוד כדי שלא ייוודע לשלטונות שיכבידו עולם  .המספר

82

לדבריו  ,נשמר מספר היהודים
שנמסר בשנות התשעים היה

כחמישה  -עשר אלף  ,בעוד שהערכות קבעו את המספר כארבעים אלף  .במספר האחרון נכללו גם
תושבי סביבות ירושלים בהסתמך על המפקד משנת

1887

שעשו השלטונות בעת שהגבילו בואם של

מהגרים יהודיים לארץ  -ישראל  .לדברי ואלאם  ,משקף מספר זה גם את המצב בשנות התשעים  ,שכן
למרות העלייה היתה גם ירידה מן

הארץ :

היהודים הם סוכני התרבות האנושית  .האנטישמיות הפושה בחלקים אחדים בעולם  ,לבושתנו,

מכוונת נגד הייחוד היהודי  .מבין שמונים וחמישה אלף יהודים

ירושלים או בעשרים ושלוש המושבות שמחוץ לחומות . . .

שבארץ  ,החצי

חי בתוך חומות

כמחצית התושבים היהודיים

נאמנים למעצמות הזרות  .זה מועיל להם אך אינו מוצדק לגבי התורכים ואף לא  ,למעשה  ,לגבי
המדינה המגינה עליהם  .מסיבות מדיניות  ,יכולים קונגרסים יהודיים להעביר החלטות המביעות

אהדה לסולטן  ,כפי שראינו באחרונה ; אך באותה עת ומאותם נימוקים מעדיפים החברים

 . .גידול רב היה במספר היהודים הבאים

המקבלים החלטות אלה שלא לשנות אזרחותם .
לירושלים לפני  , 1890עקב הדיכוי ברוסיה  .אולם
מחשש

לסיבוכים

בארץ  -ישראל . . .

פוליטיים ,

למרות

שהיה

השלטונות התורכיים מנעו בואם לארץ

בכך

כדי

להחיש

את

השגשוג

הכלכלי

אף  -על  -פי כן באים עדיין אנשים  ,למרות ההגבלות החמורות בעניין

דרכונים ורשיונות שהייה  ,אך רבים עוזבים  -בעיקר הפרוגרסיביים יותר הנושאים עיניהם

לרפובליקה הגדולה שמעבר לאטלנטיק . . .

פגשתי רבים מאלה  ,ולא ראיתי ביניהם אחד שעזב

לישראל דרוש בית ; אדמה שתהיה שלו  ,עיר

בלי כוונה לחזור ולחיות בנוחיות בירושלים . . .
בה יכול לעשות לגאולתו  .אין זה כך כיום  . . .תקוות ישראל לבית לאומי יכולה להתממש ,
אולם רק בארץ  -ישראל  . . .האדמה מחכה  ,העם מוכן לבוא ויגיע בעת שתינתן לו הגנה לחיים
ולרכוש  .נושא שיבת ישראל לארצו איננו פופולארי עתה  ,אני מודה  ,אולם מה שאינו

81

82

שם  ,עמ '

76

. 106

 .ק ! 898 ,

. London

Wallace, Jerusalem the Holy

.ע
133

רון ברוטור

פופולארי כיום יהיה מקובל כאוניברסאלי מחר  .עלייתו של עם עצמאי על אדמתו תחזיר את
ירושלים למקומה החשוב

בהיסטוריה .

83

כך עולה שילובם של השקפות  -עולם ואישיות הקונסולים בנימוקיהם למתן חסות ליהודים בירושלים
ובהמלצות ובהשקפות לגבי היהודים בעתיד שהתגבשו בממשל האמריקני ומחוצה

לו .

טיעונים משפטיים במתן  -חסות

במתן  -חסות ליהודי העיר  ,השתמשו בדרך  -כלל הקונסולים האמריקניים בטיעונים משפטיים  ,כדי
לכסות על נימוקים אישיים  .זאת עשו כלפי השלטונות המקומיים  ,שניסו לצמצם את התופעה ונאחזו

בכל טיעון אפשרי למנוע הגנה זו מיהודים ; וכן כלפי משון החוץ בוושינגטון שניסה לשמור על
מדיניות אי  -ההתערבות בענייני פנים של האימפריה .

טיעונים משפטיים במתן  -חסות ליהודים ניתן למצוא במקורות מתחילת פעולתה הסדירה של

הקונסוליה בירושלים באמצע שנות החמישים  .ויקטור בובושא  ,שהעניק חסות קונסולארית במיוחד

למומרים בשנות השישים למאה הי " ט  ,ציין כי אנשים אלה ' לא היו מעולם בחסות הממשלה
התורכית והם שייכים לעמים שאין להם נציגים ב " שער

העליון " ' ' .

8

גם לגבי סגנו המומר ,

פינקלשטיין  ,ציין בובושא את זכותו לאזרחות אמריקנית  ,משום שרגלו לא דרכה בתחום האימפריה

האוסטרית .

5

'

טיעונים אלה  ,שלא היו נכונים מבחינה עובדתית  ,שימשו כיסוי משפטי לעובדות

שנקבעו בידי הקונסול  .זהיר יותר היה מחליפו של בובושא  ,בירדסליי  ,שטען כי ' אין להעניק חסות

למי שמיוצג על  -ידי קונסול או שהוא יליד הארץ או נתינה או שבא להתיישב בה ואימץ לעצמו את
חוקיה '  .במקרה של מתן  -חסות היה צריך  ,לדעתו  ,לבקש חוות  -דעת מאת הרב הראשי על אופיו
והתנהגותו של המבקש  .הוא המשיך במתן  -חסות ובשמירת זכויות בעלי  -תעודות וטען בהתכתבותו
למשרד החוץ בוושינגטון כי ' לא תהיה בחסות משום פגיעה בחוק הבינלאומי ולא פגיעה בנוהג אלא
השימוש ברצון הטוב להגן ולפרוש חסות על אותם אנשים יהיה לפי זכויותיהם

החוקיות ' .

נימוקים משפטיים נוספים העלה הקונסול דה  -האז  ,שהעניק ליהחים בירושלים חסות

טיעונו

המרכזי היה

ב . 1878 - 1877 -

87

שהחסות

הוענקה

רק

לשעה ,

86

בשפע .

כלומר לזמן המלחמה הרוסית  -תורכית

יחד עם זאת  ,טען כי מבקשי החסות היו זכאים לה מבחינה משפטית  ,שכן גרו

בארצות  -הברית בעבר או נולדו בה  -למרות שלא היו להם המסמכים שנדרשו להוכחת טיעונים

אלה  .כן טען כי חלקם שירת בצבא ארצות  -הברית ומילא חובתו האזרחית  .נימוק משפטי אחר
שהעלה היה שהיו זכאים לחסות ארצות  -הברית בהיותם חסרי  -נתינות  ,וכהוכחה לנטישת אזרחותם
הקודמת הזכיר דה  -האז את אי  -חידוש דרכוניהם  .לפיכך  ,אמר  ' :בגלל שאינם תחת שלטון כלשהוא

83

שם  ,עמ ' . 355 - 354 , 291 - 289

. 1868

84

אשגרים  ,ב  31 ,בדצמבר

85

שם  ,שם  2 ,באוגוסט  ,בובושא למזכיר

86

שם  ,ג  5 ,באוגוסט ,

87

אשגרים  ,ד ,

3 ~4ו

12

המדינה .

בירדסליי למזכיר המדינה .

ביולי  , 1877דה האז למזכיר המדינה .

פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי " ט

הם אזרחי

ארצות  -הברית כמו אזרחי כל ארץ אחרת ' .

88

אך דה  -האז עצמו לא היה משוכנע כי

טיעוניו ישפיעו על עמדת משרד החוץ בוושינגטון  ,ולפיכך ביקש להפעיל את לחץ היהדות
המאורגנת באמריקה  ' .אני כותב אליך בעניין זה '  ,כתב למאיר ס ' איזקס  ,שעמד בראש ' ועד הצירים

של בני ישראל באמריקה '  ' ,כדי שבני עמך בניו  -יורק ובוושינגטון יכתבו לנשיא
אודות הדחיפות והחומרה שבמקרה ' .

ארצות  -הברית ,

89

מחליפו של דה  -האז  ,וילסון  ,החזיק בדעה כי מבחינה משפטית לא היו בעלי  -החסות אזרחי

ארצות  -הברית וכי החסות שהעניק קודמו היתה רק לשעה  ,כפי שטען דה  -האז

עצמו .

90

הקונסול

טריל  ,שכיהן משנות השמונים  ,השתדל להפריד בין זכויות אזרחים אמריקנים מלידה וזכויות

מתאזרחים ובני  -חסות  .כלפי האחרונים טען כי התעודות שבידיהם הושגו שלא כחוק וכי לא נרשמו
בספרי  -הקונסוליה מדי שנה  ,כנדרש  .גם כאשר סייע ליהודים  ,טען מריל כי סיוע זה ' הוא מעבר

לסמכות הרשמית של הקונסוליה ומהווה התערבות בעניינים הפנימיים של תורכיה ' .

91

כך ניתן להבין

את היענותו לבקשות ילידי ארצות  -הברית וצאצאיהם שישבו בארץ להוציא תעודות שהעידו על

מעמדם  ,מצד אחד  ,ומצד שני  -התנגדותו למתן זכויות למי שנראו בעיניו כמתאזרחים לשעה  .כך
העניק לבני  -משפחת בנימין לילינטאל תעודה שהעידה על מעמדו כאזרח אמריקני לכל דבר ,

92

אך

שלל במקרה של יהודים אחרים  ,כמו זליג רוטשילד  ,את זכויותיהם  ,למרות התעודות שבידיהם .
אנשים כרוטשילד התאזרחו  ,לדברי מריל  ,בארצות  -הברית  ,אליה הגיעו בעיקר מרוסיה  ,וזמן קצר

אחר  -כך הוציאו על  -פי תעודות אלה דרכונים שעמם באו לארץ  .כאן ניתקלו בהתנגדות השלטונות

להשתקעותם והללו ניסו בכל דרך שמצאו לגרשם  .מקרים אלה הביאו להתנגשות בין השלטונות

לבין הקונסוליה על רקע התעודות שהיו בידי יהודים אלה .

93

אולם  ,בשל התוקף המשפטי של

התעודות והזכויות שהיקנו  ,סייעו הקונסולים האמריקניים למחזיקיהן בפועל .
מניעים

פינאנסיים במתן  -חסות קונסולארית

מאז ראשית הנוכחות הדיפלומאטית באימפריה העות ' מאנית היה גם הנימוק הכספי מאחורי

קונסולארית .

מתן  -חסות

לכרוך

ניתן

נימוק

זה

במניעיהם

האישיים של בעלי התפקידים

הקונסולאריים ; אולם בשל הנסיבות שבהן פעלו בשעתם  ,ניתן לראות במניע הפינאנסי נימוק משל
עצמו .

עוד לפני כינונה של הקונסוליה האמריקנית בירושלים  ,נמכרו כתבי חסות והגנה על  -ידי הנציגים

האמריקניים באימפריה העות ' מאנית .
88

89

שם ,

.

94

אולם המקרה הראשון בו היה מעורב השיקול הכספי היה

שם .

1877

18 ,

Isaacs

!0

letter dated may

8

2,

Board 0 ] Delegetes of American Israelites Congregations , box

De-Hass

90

שם  ,שם  3 ,בינואר  , 1878וילסון למזכיר המדינה .

91

שם  ,ט  19 ,באוגוסט  , 1893מריל למזכיר המדינה .

92

שם  ,שם  2 ,במאי

, 1893

מריל למזכיר המדינה .

.

93

שם שם .

94

ראה לעיל  ,הערה . 13
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בפרשת מוגני דה  -האז

ב . 1877 -

מתורגמן הקונסוליה  ,שפוטר לאחר מעשה  ,טען כי החסות הוענקה

תמורת בצע כסף  .לחיזוק דבריו צירף מסמך שהעיד כי ' נתקבלו כספים מזכריה בסיוטי עבור הוצאת
דרכונים ותעודות אזרחות '  ? ' .הקונסול וילסון  ,שהחליף את דה  -האז בעקבות הפרשה  ,טען כי לא
נודע לו על קבלות שניתנו למתורגמן בניוטי או לקונסול תמורת הסכומים ששולמו  .לא היתה ,
לדבריו  ,עדותו

של בניוטי מהימנה  ,שכן ניתנה רק לאחר שפוטר  .יחד עם זאת צוין כי בפרשה היו

מעורבים סכומי כסף נכבדים  ,שערכם הגיע אז לכדי שלושה  -עשר אלף

פראנק .

96

לחיזוק טיעוניו

צירף וילסון שתי רשימות שמיות שבהן צוינו סכומי הכסף ששולמו עבור החסות  .המתורגמנים ,
שכנראה היו גם הם מעורבים

בכספים  ,טענו

כי לא היו שתי רשימות אלא ארבע או חמש  .דבר זה

מתאים לסברה כי בפרשה היו מעורבים סכומי כסף נכבדים  ,על  -פי המקורות היהודיים  .לאחר
סילוקו של נותן  -החסות  ,הקונסול דה  -האז  ,וביטול תוקפן של התעודות שהעניק  ,דרשו היהודים את

כספם .

בעיתונות היהודית באמריקה נפוצו האשמות נגד דה  -האז והסביריו שלו  .דה  -האז הביע

תמיהתו במכתב ששלח לראש ' ועד הצירים של בני ישראל באמריקה ' על עצם פרסום ההאשמות
בעיתונות היהודית גם בבריטניה  ' ,מטעם אדם חסר  -אחריות ובן  -חסות של קונסוליה

אחרת ' .

7

'

תמיהתו על מקור הידיעה נתמכה על  -ידי יושב  -ראש הוועד  .לדברי דה  -האז -
האמיתי

המחבר

אינו

נראה

אלא

כישראלי ,

כמתורגמן

בעבר

של

הקונסוליה

של

ארצות  -הברית  ,אשר פוטר ממשרתו עקב הוצאת סכומי כסף גדולים תמורת שירותיו מאת
מוגנינו היהודים  ,במקרה אחד  -עשרים נאפוליונים מרב

יהד. -

את פרשת תשלומי הכסף לקונסוליה הסביר דה  -האז בכך שהפונים אליו רצו בתעודות אליהן צורפה

חותמת ארצות  -הברית ,
באומרם כי בלי מסמך כזה הם צפויים מידי יום למאסרים ולרדיפות מצד השלטונות
התורכיים  .עבור תעודה כזו דרשנו את הסכום הרגיל הקבוע בידי הקונגרס ואשר על כל קונסול

לדרוש עבור הממשלה ; בשום אופן לא היה עודף בסכום שנאסף  ,במקרים אחדים הקונסול אף
שילם סכום זה מכיסו

..

 .לו היו מניעיו אנוכיים או לו השפיע עניין של רווח אישי  ,יכול היה

להרוויח רווח הגון משום שמאות בני עמים אחרים הציעו סכומי כסף גדולים תמורת הזכות

להגנה ' .

9

דה  -האז האשים את מתורגמנו באספקת דרכונים ריקים וחתומים  ,שבהם נכתבו הפרטים הנדרשים
תמורת הכסף

שניגבה .

מכל הגירסאות בפרשת דה  -האז  ,עולה כי היו מעורבים בה סכומי כסף ניכרים  .השאלה היתה היכן

היה הכסף ומה נעשה בו  .הקונסול וילסון צירף לאשגריו למחלקת המדינה אישור כי -
אשגרים  ,ד  3 ,ביולי  , 1877בניוטי לנציגות הראשית

95

לעיל  ,הערה

בקושטא .

. 49

96

ראה

97

 . 5ק The Jewish Messenger, December 14 , 1877 ,

98

שם  ,שם .
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פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי " ט

בתקבל מרבי מאיר מייזל

96 . 5

נאפוליונים כתשלום עבור קבלת

193

יהירים רוסים שנלקחו

כבני  -חסות בקונסוליה זו על  -פי אישור מנשיא ארצות  -הברית  .במקרה שאישור כזה לא יושג ,
יוחזר הכסף לקהילה היהודית  ,לבד מכספי ההוצאות עבור רישום

התעודות .

99

לא ברור מן הגירסאות השונות אם היה זה כל הסכום שנאסף להגנת נפשם ורכושם של הפונים ושל

בני  -משפחותיהם  .גם הערתו של וילסון על נכונותם של גופים יהודיים שונים להתחייב בכל סכום
שידרש  ,מצביעה על האפשרות כי היו מעורבים כאן סכומים

נכבדים .

00נ

דה  -האז  ,שפוטר בגלל

הפרשה  ,היה מוכן להחזיר את הכסף בעת ביטול תוקפן של תעודות החסות וההגנה  ,על  -פי הרשימות
שבספרי  -הקונסוליה  .אולם מחליפו  ,וילסון  ,לא היה מוכן לצעד כזה  .הוא טען כי בעת המלחמה
הרוסית  -תורכית נהנו המשלמים מהגנת הקונסוליה ובכך קיבלו תמורה לכספם  -מצד אחד ; מצד

שני  ,אם דרוש להם הכסף להמשך קיומם הציע וילסון כי יהודי ארצות  -הברית יאספו כספים והוא

יחלקם ' .

10

גם רישום תקופתי של יהודים בספרי  -הקונסוליה היה קשור בכספים שגבו הקונסולים  .סלח מריל

האשים את מחליפו לתקופה קצרה  ,גילמן  ,כי תמורת תשלום רשם יהודים בספרי  -הקונסוליה  .גם
הקונסול ואלאם  ,שהחליף את מריל בתקופה אחרת  ,טען כי בהוצאת תעודות בקונסוליה היו

מעורבים סכומי כסף נכבדים  ,אף  -על  -פי שלו עצמו לא היה קשר

לכך .

102

סלח מריל עצמו הציע

רישום שנתי בספרי  -הקונסוליה תמורת תשלום נאות  ,בלי לפרט  .זאת  -למרות שהאשים אחרים כי

גבו כספים כשוחד תמורת רישום כזה  .על  -אף השקפותיו האנטישמיות  ,לא נמנע מעסקים עמם  .כך ,
למשל  ,ניהל עסקי החלפת מטבע עם מי שהמשיך להיות בן  -חסות אמריקני אחרי הודעת ביטול חסות
בריטית ליהודים

מ , 1885 -

א ' ליפקין .

יתר על כן  ,הוא ניצל את מעמדו לעשיית רווחים

103

וטובות  -הנאה פרטיות כעידוד אחת מסוכנויות התיירות ביפו  .לעתים פעל מריל לעשיית רווחים נגד
האינטרסים האמריקניים באיזור ובניגוד לעמדת משרד החוץ בוושינגטון  .כך  ,למשל  ,העביר תמורת
תשלום נאות את הזכויות על רכושה של קלורינדה מינור שהתיישבה ביפו בשנות החמישים  ,לידי

ה ' טמפלרים ' ' .

עסקים אלה ואחרים סיפקו לקונסולים ולעוזריהם המקומיים הכנסה נוספת בתקופת

10

שירותם  .עובדה זו מסבירה את הגידול המתמיד במספר בני  -ההסות והנרשמים בספרי  -הקונסוליה

בתקופה הנדונה .
תגובת הדיפלומאטים הממונים והממשל האמריקני

על מתן  -חסות קונסולארית בירושלים

התגובה השלילית העקבית של משרד החוץ למתן  -חסות קונסולארית ליהודים בירושלים נבעה

ממדיניות חוץ של אי  -התערבות  .אולם היו  ,כאמור  ,מקרים בהם הוענקה חסות וניתנו תעודות
99

אשגרים  ,ד ,

100

שם  ,שם ,

101

ראה לעיל  ,הערה

102

אשגרים  ,ז ,

103

ראה לעיל  ,הערה

.

10

 3בינואר  , 1878וילסון למזכיר

ביולי

 , 1878וילסון

המדינה .

למזכיר המדינה .

. 49

 8בספטמבר  , 1891טריל למזכיר

המדינה .

. 13

 104אשגרים ט  8 ,ביולי  , 1901מריל למזכיר

המדינה .
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ליחידים ולקבוצות של לא  -יהודים .

עמדה שלילית ביחס ליהודים היתה על דעתם של נציגי

ארצות  -הברית בקונסוליה הכללית בביירות ושל הנציגות הראשית בקושטא  .כך  ,למשל  ,הצהיר
הקונסול הכללי בביירות לגבי החסות שנתן בובושא למומרים ואחרים

ב , 1868 -

לזרים המוזכרים בעמודים אלה  ,אינה על  -פי הוראות מחלקת המדינה ולכן

כי ' החסות שניתנה

בוטלה ' ' .

10

תגובה

שלילית  -אם כי מתונה יותר  -נרשמה על  -ידי מישהו בביירות  ,על גבי אשגרו של הקונסול
ב , 1870 -

בירדסליי

אליו נלוותה עצומת יהודי ירושלים לנשיא גראנט  ' :מוצע שלא להכיר במתן
106

הסתייגות ממעורבות  -יתר באימפריה

בכלל ובשאלות חסות בפרט גרמו גם לאי  -הרחבת הנציגויות

יתירה מזו  ,מי שעמד בראש

חסות עד שהנזכרים בעצומה יאשרו מעמדם

המשפטי ' .

בארץ .

107

משרד החוץ ונחשב לאבי האימפריאליזם האמריקני  ,ויליאם סיואוז  ,לא ראה עניין כלכלי
באימפריה העות ' מאנית ולכן היתה עמדתו בנושא החסות שלילית  ,אם כי הסתמכה על נימוקים
משפטיים  .כך  ,למשל  ,כתב למאיר ס ' איזקס שפנה למשרד החוץ בעקבות פניית דה  -האז למען יהודי
ב : 1877 -

ירושלים

על  -פי החוק  ,יכולים נציגינו בארצות  -חוץ להעניק חסותה של ארצות  -הברית רק לילידיה או
למתאזרחיה  .אולם אהדתנו נתונה לכל הנדכאים בארצותיהם ובאה לידי ביטוי בכל המקרים

בהם יכלה להינתן בהתאם למסורת הבינלאומית והנוהג הדיפלומאטי  .לשם מתן חסות יש צורך
שנציגי המדינה שלה חייב המבקש נאמנות תבקש זאת וכי השלטונות במדינה בה הוא יושב
יסכימו לכך  .החסות המבוקשת תינתן  ,אפוא  ,אם יתמלאו התנאים

הללו ' .

10

מובן שהשלטונות העות ' מאניים  ,שניסו לצמצם את מספר בני  -החסות  ,לא התירו אפשרות

יתירה מזאת ,

ב 1874 -

כזו .

ניסו להגיע להסכם עם ארצות  -הברית בשאלות אלה  -ללא הצלחה  ,עקב

נסיונם לפגוע בעקרון האקס  -טריטוריאליות על  -פי הקבוע בחוזה

1830

בין שתי

המדינות .

ארצות  -הברית מצדה לא רק דרשה הסכמת רוסיה במקרה החסות הנזכר  ,אלא גם כאשר היתה פנייה
רוסית להגנת אינטרסים רוסיים באימפריה העות ' מאנית בעת מלחמתה עם תורכיה  ,ענתה בשלילה
למרות המלצות חיוביות מצד הנציגות האמריקנית הראשית

בקושטא .

109

ארצות  -הברית דבקה אז

ביתר  -שאת באי  -מעורבותה בענייני עמים שהיו נתונים במלחמה בהם ראתה ידידים במידה

שווה .

לכן הציע משרד החוץ האמריקני כי היהודים יקבלו את חסותן של מדינות אירופה  .גם בשנות
השמונים  ,כאשר גדלה ההגירה היהודית לארץ  -ישראל ולאמריקה וגברה הסכנה של השתלטות

רוסית על חלקים באימפריה העות ' מאנית  ,לא שינה משרד החוץ עמדתו בנושא החסות  .אולם שאלת
היהודים ומיעוטים אחרים נדונה בחוגים הדיפלומאטיים  .היו אז קונסולים שהגישו הצעות שונות
בדבר עתיד היהודים ואחרים באימפריה העות ' מאנית  .כך  ,למשל  ,הציע וילסון

105

שם  ,ב ,

 31בדצמבר  , 1868הקונסול

 106שם  ,ג 5 ,
107

שם ,

108

1877

ב3 ,

19 ,

הכללי בביירות ע " ג  ,בובושא למזכיר

באוגוסט  , 1870ע " ג ביוזסליי למזכיר המדינה .
ביוני  , 1868ע " ג בובושא למזכיר המדינה .
July

The Jewish Messenger,

 109טננבאום ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '  . 578 ; 101ק
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Foreign Relations,

ב 1880 -

לחלק את

פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי " א

האימפריה ולמנוע השתלטות רוסית על ארץ  -ישראל  .לדבריו  ,מן הראוי היה לחלק את האימפריה
בין בריטניה לגרמניה  ,שבהן ראה כוחות נייטראליים  .גם אם הציע להקים על חלק מן השטח ממלכה

עצמאית  ,שבירתה בקושטא  ,הרי הרכב תושביה ושאיפותיהם  ,לדעתו  ,יגרום אי -יציבות ולפיכך

הציע כי גם שטח זה יימסר לחסות הכתר הבריטי .

0נ1

לידי מעורבות ממש ב ' שאלה המזרחית '  -היא

שאלת עתידה של האימפריה העות ' מאנית  -לא באה ארצות  -הברית ; אולם השקפות בנושא זה
הושמעו משנות השמונים ואילך  .כך קרה שנושא זכויות המתאזרחים האמריקנים הפך יותר ויותר

לשאלה מדינית  .לאחר הגשת עצומה מאת יהודי ירושלים בלוויית המלצותיו של הקונסול בירדסליי ,

נדון נושא החסות וזכויות  -היתר למתאזרחים בממשל הנשיא

גראנט .

התובע הכללי קבע כי

' התאזרחות בלא כוונת ישיבה בארצות  -הברית אלא שימוש בה למטרות אישיות ונגד ההתחייבויות
הכרוכות בה  ,יש להתייחס אליה כאל זיוף ואינה מחייבת שום התחייבות
ההתייחסות

השלילית

הממשל

של

לנושא

בארצות  -הברית

להגנה ' .

חסות

111

על אף

והתאזרחות -

לשם  -חסות  ,התמנו יהודים דווקא לכהונות דיפלומאטיות באיזור  ,כדי לטפל בשאלות היהודיות
המיוחדות

שהתעוררו .

גם

ההתבטאויות

בקרב

הציבור

האמריקני

בדבר

עתיד

היהודים

בארץ  -ישראל שינו את אופי היחס לבעיות בני  -החסות והמתאזרחים היהודים האמריקניים  .דווקא

ממשל גראנט  ,שניתקל בדעת  -קהל עוינת עוד מעת פרסום צו אנטישמי לאחר מלחמת  -האזרחים
בטנסי  ,מינה נציג יהודי לטפל בעיקר בשאלות מצב היהודים ברומניה  .עמדה תקיפה יותר בעניין
מתאזרחים יהודים נקט הממשל האמריקני כלפי מעמד המתאזרחים היהודים שמוצאם מרוסיה ,
ואשר חזרו לשם

כאמריקנים .

112

לעמדה תקיפה של הממשל בסוף המאה הי " ט ובתחילת המאה

העשרים  ,תרמו גם ' תזכיר בלקסטון '  ,שהוגש

לארץ  -ישראל ובמפעל הציוני .

113

לנשיא ,

ופניות אחרות לתמיכה בשיבת יהודים

יותר מכול עמדו הממשל האמריקני ונציגי ארצות  -הברית

באימפריה נגד מגמת השלטונות למנוע מיהודים לשהות בארץ ולרכוש נכסי דלא  -ניידי  .הנציג
היהודי בקושטא  ,אוסקר שטראוס  ,לא ראה בעין יפה הגירה יהודית המונית לארץ ולפיכך עורר עליו
ביקורת יהודית בארץ ובארצות  -הברית ; אולם הוא עמד בתוקף בשלוש תקופות כהונתו כנגד פגיעה
ביהודים הבאים וגירושם עקב שהות ממושכת  .על כך הודו לו יהודי ירושלים בכתב תודה ציורי ,

אשר שטראוס לא שש להציגו לעיני כול  .בשאלת רישום כניסת היהודים ושהותם בארץ פעל

שטראוס לפי הוראות תקיפות של משרד החוץ בוושינגטון  .בעקבות הלחץ האמריקני הוארכה

תקופת השהות לבאים מחודש לשלושה חודשים  ,ורישום הכניסה נעשה על  -ידי השלטונות
המקומיים לא בדרכונם של הנכנסים אלא בפתק נפרד  ,ה ' טסקרה ' האדומה  .שר  -החוץ תומאס
בייארד כתב לשטראוס כי ההסכמה להארכת שהותם של היהודים הבאים ארצה לוותה ' תנאי
נתעב '  .זאת  -משום הדרישה לציון מיוחד אצל היהודים בדרכוניהם כי ' הם עולי רגל לירושלים ולא

111

אשגרים  ,ה  30 ,באפריל  , 1880וילסון למזכיר המדינה .
יחסי חוץ ( לעיל  ,הערה  25 , ) 109בפברואר  , 1888בייארד לשטראוס .

112

' יציאת טנסי  - 1862פרשת גראנט '  ,הקיבוץ היהודי באמריקה בשנות התעצמותו  ,בעריכת ב ' קורן  ,ירושלים

110

תשל " א  ,עמ '
113

. 283 - 245

ראה  :מ ' דיוויס

( עורך ) ,

זיקת אמריקה לארץ  -ישראל באספקלריה היסטורית  ,עמ '

. 376 - 354
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פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי " ט

למטרה של מסחר או לשבת בה '  ,כפי שקבעו השלטונות  .לפיכך תבעו השלטונות העות ' מאניים
אישור כניסה מיוחד וצוין כי אישור כזה יינתן בנציגויות העות ' מאניות ויירשם בדרכונים -

תנאי זה נראה מוזר וחמור ולכן לא הועבר לידיעתך על ידי הוד  -מעלתו [ הסולטן ]  .ל 4היה נודע
לך על כך היית מרחיב ומדגיש בהצהרתך לראש הממשלה כי עיקרון חשוב של ממשלתך הוא

" לא להבחין בין אזרחיה לפי אמונה או

גזע "  ,וכי תמחה בחריפות ובהתמדה נגד דרישה

שתביא לא רק להצהרת נגד של ממשלה זו  ,ישירות או עקיפות  ,בדרכוניה הרשמיים  ,בדבר
אמונתם של אזרחיה מקבלי הדרכונים  ,אלא גם להפרת החוק והנוהל בשאלה בה ינהגו מחלקה

זו ונציגויותיה אשר ימנעו מאזרחי ארצות  -הברית המתכוונים לצאת לחוץ  -לארץ  ,כל תעודה

בקשר למטרת יציאתם ' .

11

עמדתו התקיפה של משרד החוץ האמריקני בעניין זכויות מתאזרחים אמריקניים באימפריה
העות ' מאנית  ,לוותה פעולה נמרצת ומתמידה מצד הנציגים הקונסולאריים  .אולם אופי ההתיישבות

היהודית בארץ  -ישראל והבעיות המדיניות הבינלאומיות שהביאה עמה  ,גרמו ליתר הקפדה במתן
חסות והגנה ליושבים בארץ  .תרמו לכך דיווחיו השליליים של הקונסול רב  -השנים בירושלים  ,סלח
מריל  ,עמדותיו של השגריר אוסקר שטראום בשלוש תקופות כהונותיו בקושטא  ,לחץ ציבורי יהודי

ולא  -יהודי באמריקה על הממשל ועמדתם התקיפה של השלטונות העות ' מאניים נגד ההתיישבות

היהודית בארץ  .ריבוי הדיווחים של מריל על יהודים המחזיקים שלא כחוק בתעודות חסות ואזרחות
גרמו גם ליחס שלילי אליו בקרב היהודים בארץ  .שלילת תעודות על דעת עצמו  ,בצד פעולות רבות
אחרות שעשה  ,מצביעות על העמדה שהצליח לתפוס בשירות  -החוץ בתקופת כהונתו הארוכה  .יחד
עם זאת  ,מעורבותו מעבר להוראות מחלקת  -המדינה ויחסיו המעורערים כמעט עם כל מי שבא עמו

במגע  -גרמו לאי -קידומו בשירות ולמעשה ל' הגלייתו ' לכהונה בג ' ורג ' טאון ,

בדרום  -אמריקה .

115

אף  -על  -פי כן אחת התוצאות העקיפות של פעולתו  ,היתה בדיקת הקונגרס בשאלות מתאזרחים

אמריקניים באימפריה והחוק שנתקבל בעקבות כך ב  . 1907 -להלכה נפגע מעמדם של מתאזרחים

יהודים אמריקנים בתחום האימפריה  ,אך למעשה נדחה הביצוע בכמה שנים  .יתר על כן  ,ניתן היה
להסתמך על סעיף בחוק שקבע כי בקהילות דתיות יחודיות באימפריה ימשיכו אזרחי ארצות  -הברית
לקבל הגנה וליהנות מכל הזכויות על  -פי הקאפיטולאציות שביסוד היחסים בין אמריקה

יחד עם זאת  ,הבהיר משרד החוץ האמריקני לנציגיו באיזור כי חוק

ותורכיה .
הוא

, 1907

116

חוק

האקס  -פאטריאציה  ,נועד לסיים מחלוקת בשאלה זו בין המדינות וכוונת תחולתו על הבאים לארץ
לא ח ר

שנחקק .

שאלת הזכויות של מתאזרחים אמריקניים באימפריה עלתה מחדש ביחסי שתי המדינות לאחר

מהפכת ה ' תורכים הצעירים ' ועם גבור המעורבות הכלכלית והמדינית של ארצות  -הברית באיזור
0 . 78 114ת 8 . 2 ,ם RG - 84 , Beirut ,
4 862 , roll 282 case 2931 115ן rhe Department of State ,
1910 - 1929 , case 116
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מסוף העשור הראשון למאה העשרים  .בתקופת ' מדיניות הדולר ' תמך משרד החוץ האמריקני ,

בפועל ובניגוד לעצת שגרירו שטראוס  ,בתכנית לסלילת מסילת  -ברזל וניצול מחצבים לאורכה

שניהלו אנשי כלכלה וצבא אמריקניים בראשות אדמירל ש ' 9שר .

117

תכנית זו נעזרה באנשי משרד

החרן  ,שאורגן מחדש  ,ובעוצמה האמריקנית כפי שנתגבשה מסוף המאה הי " ט ובאה לידי ביטוי

במדיניות החרן החדשה  .התעקשות טקטית של מנהלי המשא  -ומתן מטעם החברה  ,על  -פי עצת

האנשים החדשים במשרד החוץ בוושינגטון  ,בנושא הסמכויות האקס  -טריטוריאליות שבחוזה

, 1830

גרמה לכשלון המשא  -ומתן והתכנית כולה  .לדעת השגריר הוותיק שטראוס היתה הסיבה לכך גם

בדבקות ארצות  -הברית בזכויות היתר  ,כדי שלא תהיה נחותה בהשוואה למדינות אירופה

וזכויותיהן .

118

הניהול הטקטי של המשא  -ומתן לא לקח בחשבון את הרצון התורכי המסורתי

במעורבות אמריקה כמשקל נגד למעורבות האירופית  ,והיתרונות האסטרטגיים שיהיו לכך בעתיד
לגבי ארצות  -הברית כמעצמה עולמית  .כך חזרה המחלוקת סביב פירוש חוזה

1830

למוקד היחסים

בין תורכיה וארצות  -הברית וכשלון המשא  -ומתן השאיר את הדברים כפי שהיו  .לגבי מתאזרחים

יהירים היה פירוש הדבר שמירה על זכויות היתר שלהם  .נסיונות לחדש את ' תכנית ו ' סער ' ואת
המשא  -ומתן

נכשלו

גם

אחר  -כך

בשל

שינוי במדיניות

החוץ

האמריקנית

שחזרה

לדגול

באי  -התערבות  .רק הביטול החד  -צדדי של הקאפיטולאציות על  -ידי תורכיה ערב מלחמת  -העולם

הראשונה העביר את השאלה האקס  -טריטוריאלית והשלכותיה על מעמד היהודים האמריקניים

בארץ  ,מן ההקשר המסורתי בעבר למערכת הבינלאומית החדשה שלאחר המלחמה .
*

*

מדיניות אי  -ההתערבות המסורתית ששללה חסות והגנה מיהודים בירושלים לא הפריעה לקונסולים

האמריקניים לחיתה  ,איש  -איש ונימוקיו עמו  .אי  -מעורבות רשמית מצד הממשל בוושינגטת לא
הפריעה גם לפעילות עניפה של סוחרים ומיסיונרים אמריקניים לפעול בתחומי האימפריה
העות ' מאנית מן הימים שטרם נכונו יחסים דיפלומאטיים בין שתי המדינות  .מעמדה העצמאי של

ארצות  -הברית באיזור ועוצמתה הימית והטכנולוגית היו רצויים לשלטונות

העות ' מאניים .

התפתחויות אלה לא נעלמו מעיני האוכלוסיה המקומית בכלל  ,והיהודית בפרט  .אלה נקטו כל דרך
אפשרית כדי להבטיח את מעמדם הבטחוני  ,המשפטי והכלכלי  ,בהתאם לנסיבות בימי מלחמה או

שלום  .מעבר להבטחת זכויות יתר אקס  -טריטוריאליות ומעבר לנימוקיהם השונים של הקונסולים ,
יש במתן חסות והגנה למספר יהודים גדל והולך במשך המאה הי " ט  ,משמעות רבה לקיומו הרצוף
של היישוב ולשגשוגו  .לצורך זה גויסה יהדות אמריקה המאורגנת  .שאלות אלה וההתייחסות השונה

אליהן היוו תקדים ויצרו משקע מסוים בקרב אלה שטיפלו בהן ובקרב אלה שבאו אחריהם  .כך יש

,
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פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה

הי  -יפ
יפ-

לראות את המשך השימוש בזכויות  -יתר שהוענקו ליהודים על  -ידי צאצאיהם בתקופה מאוחרת יותר
או את תגובת פקידי משרד החוץ בוושינגטון ואנשי ממשל אחרים לנושאים יהודיים הקשורים

לארץ  -ישראל .

להתבטאויות ולפעולות בשאלות חסות והגנה במאה הי " ט היה המשך במאה

העשרים  ,כאשר היו בראשיתן ההתיישבות היהודית החדשה בארץ וההתארגנות הציונית

בעולם .

אולם תופעות חדשות אלה והנסיבות הבינלאומיות החדשות שנוצרו הביאו גם לתגובות

חדשות .

היענות לבעיות אנושיות יהודיות באמצע המאה הי " ט נראו אחרת בסוף התקופה  ,לא רק בעיני

הקונסולים אלא גם בעיני הממשל בוושינגטון  .ייתכן שדעות הקונסול מריל  ,למשל  ,בדבר הקשר בין

היענות הומאניטארית למבקשי חסות קונסולארית בידי קודמיו  ,לבין ההגירה היהודית ההמונית
וההתיישבות הציונית בסוף התקופה  ,מצאו להן מהלכים בקרב אנשי משרד החוץ שקיבלו את
דיווחיו במשך תקופה ארוכה בה עלו אט  -אט בוושינגטון לעמדות מפתח במשרד החוץ  .עם גבור

הלחץ לסיוע ליהודים בארץ  -ישראל מצד יחידים יהודים ולא  -יהודים ומצד גופים מאורגנים בתקופה
שלפני מלחמת  -העולם הראשונה  ,הבהיר המשרד את דעתו כי ' השאלה אם על ממשלה זו להשתתף
עם אחרות בתמיכה בציונות כתנועה הומאניטארית וכפתרון הטוב ביותר לבעיית היהודים  ,וייתכן כי

כך הדבר  ,היא שאלה אחרת לגמרי ' .

119

מכל מקום  ,גם שוללי פתרון כזה  -כמו מריל בירושלים או

כשגריר היהודי רב  -ההשפעה שטראוס בקושטא  -פעלו כדיפלומאטים אמריקניים אחרים באיזור
למניעת גירוש יהודים

בגלל תקנות

עות ' מאניות .

האקס  -טריטוריאליות לפי פירוש ארצות  -הברית להסכם

אלה הקפידו לבל ייפגעו זכויות היתר
1830

בכל התקופה הנדונה  ,ובכלל זה חסות

והגנה ליהודים  .בכך המשיכו את מסורת הסיוע והעזרה שהעניקו קודמיהם למומרים  ,לזקנים ממערב
וממזרח  ,שבאו לסיים את חייהם בירושלים בתפילה או לסוחרי ירושלים וחכמיה בעתות משבר
בינלאומי

119

באיזור .

ראה לעיל  ,הערה . 116
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