הרצל והכנים גליר למדינה יהודיה
קימו
יוסף

צורלאלל

שנה לפני הקונגרס הציוני העולמי הראשון  ,בתאריך

. .

, 3 8 1896

קרא הרצל את

הדו " ח של אדוארד גלזר  ,שנשלח אל הברון הירש  .הדו " ח נכתב על סמך מסעותיו

בתימן .
אדוארד גלזר נולד בשנת

1855

למשפחה שעסקה בחקלאות בבוהמיה  .את לימודיו

התיכוניים הוא עשה בפראג  ,ואלו את לימודיו האקדמיים הוא התל בווינה אך לא

סיימם .
בתימן .

. .

ב 7 11 1880 -
1

פנה גלזר לאליאנס בפריז וביקשם לסייע לו במימון מחקרו

למכתבו צרף גלזר את המלצתו של פרופ ' מילר  ,רב ומרצה באוניברסיטת

וינה  ,המספר על חשיבותה של תימן  ,על יצור השמן ומוצרי הקטורת בתימן ועל

יהודי תימן שהשפיעו על השלטון במשך תקופה ארוכה  .לדבריו  ,יפיצו תגליותיו

של גלזר תהילה ליהדות .

2

במכתבו לברון הירש ציין גלזר עוד  ,כי לפני נסיעתו לתימן שהה בטוניס
כשנתיים (  , ) 1882 - 1880שם לימד את ילדי השגריר האוסטרי ושם למד את השפה

הערבית ואת מנהגי היהודים בארצות ערב  .הוא אף התחייב לשלוח דרחות קבועים
לאליאנס אם יזכה לסיוע  .הוא דרש

כ 5500 -

פרנק  ,אולם

ב 14 -

בדצמבר

1880

הודיע

גלזר להנהלת האליאנס מטונים  ,כי נחוש הוא בהחלטתו לצאת לתימן גם אם לא

יעמוד כל הסכום לרשותו .

3

אחדים תרמו למסעו  ,ואחדים  ,כמו רוטשילד  ,היססו מלתמוך
1882

הוא בא לצנעא  ,ומאז חזר וביקר בתימן עד לשנת

בגלזר .

4

במאי

ארבע פעמים

1900

לתקופות שונות .בשהייתו בתימן הוא צייר מפות מדויקות של מסעותיו  ,ואלה

תודתי

מסורה למסייעים בידי בתרגום המאמרים והמכתבים מגרמנית לעברית והם

:

מר פנחס זליגר ,

גב ' מרנה קרליבך וגב ' שולמית אונא  .יהא שכרם שלם מאת השם  .פירוט הפניות ביבליוגראפיות ראה
בסוף

המאמר .

1

ראה תעודה

2

שם .

3

ראה תעודה

4

שם .

1

ארכיון אליאנס פריז

.2

generale-glaser

 .-ן] 00

. autriche 25 viene
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אדוארד גלור

שימשו אחר  -כך לצרכים רבים  .הוא גם אסף כתובות חמייריות רבות  ,המפוזרות
היום במוזיאונים שונים  ,כשחלקן לא פוענח ולא פורסם עד

היום .

5

ייתכן שבשל

סכסוכיו עם פרופ ' מילר לא זכה לקבל תואר ד " ר  ,מכל מקום עד למותו בשנת

לא זכה גלזר ללמד במוסד אקדמי.

1908

6

ביקוריו  -מסעותיו של גלזר בתימן היו כשל בן  -תימן הנודד בה  ,ולא של אחד
הבא מן החוץ והזקוק לסיוע ולמתווך  .עד היכן הגיעו ידיעותיו בתרבות האסלאם
ובערבית ילמדנו הסיפור  ,שבמסעותיו בדרום תימן התחפש למורה דת מוסלמי ,
וכאשר הגיע למאריב  ,הזמינוהו לשאת את דרשת יום השישי

במסגד .

7

תוצאות

מסעותיו היו מלאי גדול של מפות  ,חפצים וכתובות  ,שהעשירו את הידיעות על
תולדות חצי

האי ערב .

8

.)8

5

על הכתובות שאסף גלזר ראה ספרו של דוסטל ( הערה מס '

6

גלזר קיבל תואר כבוד מאוניברסיטת גרייפסוולד  .על כך ראה לקסיקרן ביוגראפי  ,עמ '

.3-2

הסקסטנט  ,שמארי יחיא אלקאפח מצולם אתו בתמונה המפורסמת שלו  ,הוא מתנת גלזר לתארי

7

לפני עזבו את תימן .
ראה גויטיין .

8

לאחרונה הגיעני הספר Yemen
Dostal

Walter

2

"

מאוניבוסיטת

פרופ '

 Eduard Glaser- Forschugenששלח אלי מחברו ,
ווינה  .הוצאת וטס Osterreichischen Akademie

 . Wissenschaften Wien 1990הספר דן בממצאים שהביא עמו גלזר מתימן ובמנהגי שבטים
ערביים

שראה וקרא עליהם  .בספר אין התייחסות של גלזר ליהודים שהיו שם  ,וכן אין בו

התייחסות לרעיונו ליישב יהודים

בתימן .

תכנית גלזר למדינה יהודית בתימן

תוצאה אחרת של מסעותיו היא
בשנת

1890

הדו " ח שכתב אל הברון הירש .

9

ן
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כאמור פנה גלזר

אל הברון הירש והציע לו לאמץ את תימן כמקום ההתיישבות של

היהודים  .הברון הירש  ,שהיה מסור לרעיונו בדבר יישוב יהודים בארגנטינה  ,לא

שעה לדברי גלזר וההצעה נשארה בגדר הצעה  .אין אנו יודעים לפי שעה כיצד הוא
התגלגל לידיו של הרצל  .יתכן אף שקיבלו מהברון הירש  ,שהרצל ביקש לשתפו
בפעילות

הציונית.

10

הרצל התרשם מדיונו של גלזר על מצב היהודים ומן הדיון על

מערכת היחסים שבין אנגליה ותורכיה  ,וכתב ביומנו (  , ) 3 . 8 . 1896כי בנסיעתו
ללונדון קרא את הדו " ח של גלזר משנת

1890

ושיש לקרב את אדוארד גלזר אל

התנועה הציונית  .הוא אף ציין שאולי יש לראות בו אדם בעל כשרון צבאי  .אבל
הרעיון

ליישב את היהודים בתימן לא נראה גם להרצל .

!1

מאוחר יותר היתה חליפת מכתבים בין גלזר והרצל על אודות הקונגרס הציוני

העולמי  .אמנם הם לא היו תמימי דעים בשאלת הארץ המובטחת  ,אבל שניהם
הסכימו שיש לפתור את שאלת היהודים ולמצוא להם

ארץ .

הרצל חשב את

פלשתינה למקום רצוי ואפשרי  ,ואילו אדוארד גלזר ראה בתימן מקום

מחלוקת זו הגיעה מאוחר יותר לעתונות והרחיקה עד לשנאה פומבית.
ב  5 . 6 . 1897 -פנה גלזר להרצל וביקש רשות להשתתף בקונגרס .

אפשרי .

מקום כינוס

הקונגרס כבר נבחר וגלזר  ,שהצהיר שאינו ציוני  ,הצר על כך  ,שכן האנטישמים

וחלק מן היהודים במינכן כבר יצאו נגד בחירת מקום זה .
ברלין  ,וציין שאפילו קונסטנטינופול מתאימה יותר ממינכן .

12

להשתתף בכינוס

כאורח .

הוא הציע את לונדון ,
13

במכתבו ביקש גלזר

הוא לא ביקש לשאת נאום  ,שכן הוא הבין שדעותיו

עשויות להכביד על הרצל  ,אולם הוא היה מעוניין להיפגש עם הרצל ולדון עמו על

מצב היהודים .
במכתב נהג גלזר כבוד בהרצל  .לדבריו  ,מאחר ששניהם תמימי דעים באשר
לשאלת היהודים ופתרונה הרי שחילוקי הדעות ביניהם בשאלת הארץ המתאימה

אינם עקרוניים וניתן לפותרם בהידברות ביניהם  .כך  ,מאוחר יותר  ,במכתבו
( או

) ? 11

מ 17 -

ביולי  ,יכתוב גלזר להרצל  ' :רק כאשר יהיה בידינו מה שאנחנו מחפשים ,

נוכל לקיים  ,גם בפומבי  ,הופעות פוליטיות  ,זו השקפתי לא רק מאתמול  ,אלא  ,כפי
שהינך יודע  ,כבר משנת

. ' 1890

דו " ח גלזר לברון הירש  -אכ " מ
ראה הרצל  ,יומן א '  ,עמ '

14

מדברי גלזר להרצל למדים אנו  ,שגלזר ידע

1) 12 / 85
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הרצל לועג לגלזר על שזה מחניף לברון הירש

ראה מכתב מס '

1

אצל ניני  ,עמ '  . 305יש

כאן  ,השייכים לתקופת לימודיו של

ומכנהו במכתבו ' יחי המלך בישראל' .

להניח כי לא היו לפני ניני שאר המכתבים המובאים

גלזר.

כן לא דן ניני בכתבתו של גלזר בעיתון

. sterreichesche-woc /1enschrift
הרצל את הכינוס לבאזל שבשוויץ .
ימין שכשל ההתנגדות העתיק
~
ראה מכתב  2אצל ניני  ,עמ '  . 306 - 305שם ציין שהתאריך הוא 11 . 7
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.

שהרצל קרא דו " ח זה נראה שהוא עמד על כך מתשובותיו של הרצל

למכתביו .

ממכתביו של הרצל לא נותר זולת המכתב שפורסם בעתון .
בשלב זה לא יצא גלזר בפומבי נגד דרכו של הרצל .יתכן שהוא סבר  ,ואולי קיוה ,

שהקונגרס יגלה התנגדות הריפה  ,כך שהצעתו של הרצל לא תמצא לה תומכים  .שני
עניינים חשובים מצויים במכתב זה  :התנגדותו לפתרון בעיית היהודים בפלשתינה
והתנגדותו לקיום הקונגרס הציוני בפומבי  .לדעת גלזר  ,אמנם הקמת מדינה ליהודים
אינה יכולה להיעשות במסתרים  ,אולם אל להם למגעים הקודמים להקמתה

להיעשות בפומבי .
אשר להתנגדותו להקמת מדינה יהודית בפלשתינה  ,שיקוליו היו היסטוריים -

פרגמטיים  .לדעתו  ,מן הראוי שמדינה זו תקום אך ורק במקום שלא תעורר התנגדות .
ובפלשתינה יתנגדו לה הן האיסלאם והן הנצרות  ,שמעולם לא נטו חסד ליהדות.
לפיכך  ,הסביר גלזר  ,יש למצוא טריטוריה שעליה לא ינטש מאבק אידיאולוגי  -דתי ,
ואילו פלשתינה לא פסקה מלהיות זירה להתנגשויות כאלה  .באשר לאופן הפעילות ,

לדעתו של גלזר יש לפעול בדיסקרטיות ובסיועם של אנשי ממון  .רק כשהמטרות

.

יוסכמו ויושגו  ,יוצא הדבר אל שדה המדיניות והדיפלומטיה בסוף מכתבו ביקש
גלזר מהרצל לשלוח לו עותקים מן

' Welt

] ס ' שבעריכתו  ,כדי שיוכל לעמוד על

"
מגמתו ועל תוכנו  ,ואולי אף להימנות עם קוראיו הקבועים .
שינוי טעם יש במכתב שכתב גלזר להרצל

ב . 24 . 7 . 1897 -

היה זה מכתב תקיף

שלא נרתע מלהבליט ולחדד את חילוקי הדעות שביניהם  .במכתב זה הכריז גלזר

שלא ישתתף בקונגרס  .יתרה על זאת  ,הוא אף הצהיר שאם יקבל רעיון הקמת
המדינה היהודית בפלשתינה צורה מוחשית  ,הוא יקום ויתנגד לו  .במכתב נאמר ,

שרעיון המדינה בפלשתינה יפול מיד כשיגיע לידיעת הציבור .אין הדבר נזכר
במכתב בצורת משאלת לב  ,כי אם

בהתממשותה .
מעורבת .מחד גיסא
15

בצורה

של הנחה שהכותב משוכנע

גלזר אף הודה להרצל על כרכי '  . ' 1( ] 0 Weltהוא קיבלם בדעת

הם לימדוהו על הטון האמיץ והאציל של העיתון  .מאידך גיסא

הוא חשש מדבקותם של יהודים לא מעטים ברעיון של הקמת מדינה יהודית
בפלשתינה  .לדידו היתה זו אשליה  ,כיוון שאם אין מצליחים לקבל מדינה המרוחקת
במידה שווה מהנצרות ומהאיסלאם ,

טוב יותר לסבול את סבל הגלות.

.

במכתב זה נטש גלזר את כוונתו להליכה משותפת עם הרצל הבדלי האופי  ,כתב
גלזר להרצל  ,לא יאפשרו לנו פעולה משותפת .הרצל  ,הוא טען  ,מעדיף מופעים
בציבור בדמות סופר ומשקיף על פלשתינה  ,שעה שהוא  ,גלזר  ,רואה בה רעיון

15

ראה מכתב

3

גיסי  ,עם . 307 - 306 ,

יותר מאוחר יודה גלזר  ,כי מסר לתורכים ולרוסים את דעותיו

על תכנית הרצל וכי הוא מאמין כי מטרת שולחי הרצל  ,שאליבא דגלזר הם הבריטים והצרפתים ,

היא לבתר את תורכיה לחלקים ולסגור את הרוסים בים השחור.

תכנית גלזר למדינה יהודית בתימן

הראוי להידחות  ,והוא מעדיף פעילות
המובטחת  ,כתב גלזר.

בצנעא .

ן
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תימן ולא פלשתינה היא הארץ

היה זה סמוך למועד כינוס הקונגרס הציוני בבאזל .מהתחלה סבר גלזר  ,כאמור ,
שהקונגרס לא יצליח  ,ועל כן היה מוכן להשתתף כצופה מן הצד  ,ברם  ,נראה
שפעילותו האינטנסיבית של הרצל וההסכמה שנתלוותה לקיום הקונגרס נטעו ספק
בלב גלזר  ,עד כי הכיר  ,שאין הוא

והרצל יכולים להתקדם באותה דרך .

אין אנו יודעים מה היו תשובותיו של הרצל לגלזר  ,ואולם תשובותיו ופעילותו
הציבורית לימדו את גלזר שדרכיהם נפרדות .אדוארד גלזר בהן את פעילות הרצל ,

ומצא בו כפל תכונות .דמות הראויה להערצה על אומץ לבו ועל התמדתו  ,ודמות

הראויה לגינוי בשל טעותה הגורלית בשאלת הארץ המובטחת .בחודש נובמבר
אותה שנה (  , ) 20 . 11 . 1897אחר שהתקיים הקונגרס הציוני ודרכו של הרצל החלה
לצלוח  ,כתב גלזר להרצל  ,שאין הוא יכול להחריש יותר ושהוא מתכונן לתת פרסום

להתנגדותו לרעיונו של הרצל .גלזר הביע את צערו על כך  ,שהרצל דבק ברעיון כה
אומלל  .הוא אף הסביר ששיקום הסכר של מאריב בתימן עשוי לפתור את קיומם של
300 - 200

אלף איכרים לפחות מבלי לפגוע בזכויותיו של איש  ,ועשרה או חמשה

עשר סכרים כאלה בתימן עשויים לספק פתרון לחמישה מיליון תושבים  .מכתב זה
אינו מתייחס מפורשות לבעיית היהודים  ,אבל יש בו רמז לפתרון מצוקת המקום של

אנשים רבים  .פלשתינה  ,קובע גלזר בצורה חד  -משמעית  ,אינה מקום כזה  .והוא אף
מוסיף

:

אתה האיש שהיה יכול להשיג המטרה הגדולה שלקראתה כולנו נכספים  ,לו
זנחת את רעיון פלשתינה האומלל  .ועוד לא אבדה התקוה אם תחליט להעמיד

אותו על יסוד איתן  ,אם תכוון מבטך אל הארץ הנכונה . . .
במכתבו זה מכתיר גלזר את עצמו בתואר המומחה הגדול ביותר למזרח  ,ומציין ,
שאין אדם כמותו  ,אף לא תורכי  ,היכול לעמוד על התועלת שבמדינת תימן לפתרון
בעיית

היהודים .

!6

עד כמה נראה לו הרעיון של ישוב יהודים בתימן למדים אנו

מסוף מכתבו  ' :אם תיפול תימן לידי אחרים  ,לא תיוותר בכלל ארץ מתאימה למדינה
יהודית  ,ופחות מכל תהיה זו פלשתינה  ,אבקשך לשמור את הענין

בסוד ' .

באותה עת לא הכירו את רעיונו של גלזר אלא מעטים  ,שקראו את הדו " ח שכתב

לברון הירש או שידעו על התכתבותם של הרצל וגלזר .גלזר הכיר את תימן

16

ראוי לציין כי עורך העתון

 , Berliner-Tageblattדר '

לוויסון  ,היה ידידו של הרצל אך לאחר

פרסום ' מדינת היהודים ' פנה עורף להרצל וכינה זאת ' הזיה '  .ראה ביין  ,עמ '

. 142
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בית השריף חוסיין ( גלזר ביקר במקום

ב ) 1884 -

ן

תכנית גלזר למדינה יהודית בתימן

63

מארבעת ביקוריו הממושכים  ,ואמנם לא היו רבים שהכירו את תימן  ,מחוזותיה ,
להגיה ואנשיה  ,כפי שהכירם גלזר  ,ובעידן של התפשטות הרעיון הלאומי חשש

גלזר כי רעיונו יאומץ על ידי אחרים  ,ועל כן תבע לשמרו בסוד .
הצעתו של גלזר נדחתה על ידי הרצל  ,וגלזר פרסם
Berliner Tageblatt

ב 28 -

בדצמבר

1897

בעתון

מאמר חריף נגד רעיון המדינה בפלשתינה  .המאמר נשא את

' הציונות  -פתיחה מחודשת של הבעיה המזרחית '  .הוקדמה לו הערת

הכותרת :

המערכת  ,שבה נטען שהצעותיו של גלזר אינן בנות -מימוש וכי הוא שוגה

בפוליטיקה גבוהה  .ניתן ללמוד מן ההערה  ,שהיה חוג של אנשים  ,ציונים מן הסתם ,
שהסכימו עם דעותיו של גלזר .מן ההקדמה אנו למדים שגלזר אמור היה להרצות
בנושא בברלין  ,והמערכת הציגה את דעתו כדעה שחובה לתת לה פרסום מחמת
מעמדו וידענותו בארצות המזרה  .ואכן המאמר עורר הדים בקרב הקהילה היהודית

בגרמניה .

17

במאמר תוקף גלזר את הרצל ואת רעיון יישוב יהודים

בפלשתינה .

לטענתו ,

הדרישה להקמת מדינה יהודית בפלשתינה אינה אלא קנוניה בריטית שנועדה לקדם
את ביתורה וחלוקתה של הממלכה

התורכית .

18

רעיון הציונות נופל על אזנים של

יהודים נרדפים ברוסיה וברומניה וטבעי הוא שאלה המחפשים הצלה מן הרדיפות
מתפתים להרצל ולחבריו  .גלזר מנתח במאמרו זה גם את הסיבות האסטרטגיות

שבגינם תומך השלטון הבריטי בהרצל ובפעילותו למען מדינה יהודית בפלשתינה .
לדעת גלזר תוכל בריטניה הגדולה לפתוח לה קו יבשתי להודו נוסף לקו הימי

המצוי בשליטתה  .מדינה יהודית בפלשתינה תהיה מדינת חיץ נגד כל העולם  ,נגד

הצרפתים  ,נגד הרוסים ואפילו נגד התורכים עצמם  .היהודים  ,סבור גלזר  ,יסבלו מכך
ואילו הבריטים לא ינקפו אצבע  .העולם מתנהג אחרת מכפי שחושבים עורכי ' eie
' , Welt

לפיכך טוב יעשו  ,לדעתו  ,אם ישעו לעצה הנכונה  ,שאפשר להשיגה בלי

מאבקים מיותרים והאנטישמים יסייעו לנו בזאת .
פרסום מאמרו של גלזר

ב ~Berliner Tageblatt -

עורר כעס ורוגז  .עיקר הכעס  ,כך

דומה  ,היה על התידה  ,שהציונות חותרת תחת אשיות האימפריה העות' מאנית ,
ושהיא כלי שרת בידי בריטניה  .ואולם קדם לפרסום ענין אחר  .גלזר צירף מחשבה
ממושכת למעשה  .הוא חשב על כינוס על אודות הציונות בברלין  ,וביקש לשתף בו

את הרצל  .בין הנוטלים יד בארגון היו
Judentum

ד "ר

קרפלס  ,עורך

AIIgemeine Zeitung des

שלא היה ציוני  ,ושקרא לתחייה יהודית בגרמניה  ,וד " ר שסיין הציוני

שהיה עורכם של  Archiv ]tr Systematiche Philosophieושל כתבי עת אחרים .

17

18

ראה מכתב  4אצל ניני  ,עמ ' . 308 - 307
. .
בישיבה סודית בתל  -אביב

ב 27 5 1918 -

אמר ד " ר ויטמן  ,כי יש לפרסם חוברת בה יהיה חומר

על פלסטין שיראה את כשלון השלטון התורכי בארץ  -ישראל  .ראה גנזך ויצנין  ,תיק מסמכים
שנת

, 1918

עמ ' . 63 - 60
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עם ד " ר קרפלס .
אדמיניסטרטיבי.

הרצל סבר וטען  ,שגלזר פרסם את דבר הסכמתו לדיון פומבי

ואולם גלזר טען במכתבו מן

ה . 2 . 1898 -

 , 8שלקרפלס היה תפקיד

הוא היה צריך לקבל את ההזמנות  ,ושמו של הרצל נמסר על ידי ד " ר שסיין משוויץ ,

.

שהיה ציוני גלזר מסר  ,שההודעה על השתתפות הרצל הגיעה אליו מד " ר קרפלס
ב  , 7 . 1 . 1898 -יותר משבוע אחר פרסום מאמרו

ב ~Tageblatt -

.Berliner

ולפי שבעת

הפרסום לא היה הרצל בין המשתתפים נראה לו  ,שהפרסום בעיתון זירז את הרצל
להשתתף בכינוס ברלין

( ראה עוד להלן ) .

על מאמרו של גלזר ב  , erliner Tageblatt -הגיבו באותו עיתון בתאריך
 4 . 1 . 1898ד " ר הרצל וד " ר נורדאו  .במאמר שנשא~ את הכותרת ' ציונות ' טען הרצל ,

כי ד " ר גלזר רוצה ליישב את היהודים במקום שהם אינם רוצים בו  .זהו רעיון ,
שגלזר רוצה לכפות על צירי הוועידה ולשם כך הוא מהלך אימים על הציבור ומספר
על קנוניות דמיוניות של הציונות נגד התורכים  ,הרוסים והצרפתים  .וכך הוא כבר
רואה בעיני רוחו את הצבא היהודי  ,היוצא יחד עם הצבא הבריטי נגד הצבא הרוסי
והצרפתי  ,ודומה  ,מוסיף הרצל  ,שהוא עשוי לספר לנו גם על מהלך הקרב  .תגובה זו

מזכירה את רשימת יומנו של הרצל מ  , 3 . 8 . 1886 -שבה ציין שיש לגלזר כשרון
צבאי  .הרצל הדגיש  ,שרצונה של הציונות אינו אלא יישוב יהודי שקט ונייטרלי ,

19

והתורכים יכולים רק ליהנות מכך  ,כי קופתם ריקה והיישוב היהודי יזרים אליה כסף

רב  .על הנוצרים המסייעים לציונות כתב הרצל  ,כי הם ידידי אמת לרעיון הציוני .

20

כאמור גם ד " ר מאכס נורדאו השיב לגלזר על דבריו במאמר שכותרתו ' מעשיות

ערביות'  ,כלומר ' אלף לילה ולילה '  .הוא פסק  ,שגלזר שבוי במנטליות הערבית  ,ואין
הוא מבחין בין דמיון למציאות  ,כפי שמוכיחות גוזמאותיו בדבר קלות ההתיישבות

בתימן .

21

המגיבים לא הסתפקו בתגובה אחת על דברי
מאמרי התגובה בעיתון

Ifelt

.Die

. .

גלזר  ,וב 7 1 1898 -

פורסמו שני

מאמר אחד פורסם תחת הכותרת ' חשבון '  ,או

ליתר דיוק  ' ,סילוק חשבון ' ( = פרעון חוב )  ,בחתימת ספקטטור  .ספקטטור מכנה את
גלזר כינויי גנאי ומשפילו  ,ואומר על דברי גלזר שנתפרסמו

ב Eerliner Tageblatt -

על פני ארבעה טורים  ,שטוב להשוותם לשתי שורות משירו של גיתה
באורווה נובח  ,ורוצה תמיד

ללוותנו /

:

' סוסנו

אבל קולו החזק מוכיח  ,שאנחנו הרוכבים

עליו '  .לדברי ארוין רוזנברג 22היה זה גולדבאום וילהלם  ,סופר ועתונאי שהיה בין
עורכי העיתון  Neue Freie Pressבשנים  , 1903 - 1872שחתם על המאמר בשם

19

ליכטינשטטר  ,ידידו של גלזר  ,לועג על כך ואומר שאין אפשרות להשוות את מדינת היהודים
למדינה נוצרית כדוגמת שוויץ או הולנד  .ראה דיון

20

ראה הרצל  ,כתבים  ,עמ '

21

 - Weltמ ב. ) 14 . 1 . 1898 -
ראה נורדאו  ,עמ ' . 79 - 8
ראה רוזנברג עמ ' . 140

22

"

206

על כל אצל אפנדי אמין .

( המאמר הופיע בגרמנית

. .

  Berliner Tageblattב 4 1 1898 -ב~
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ולא הרצל  ,כפי שחשב גלזר  .גם קוקש  ,שנתבקש על ידי הרצל להשיב

לגלזר  ,ציין  ,שכל אחד יודע שלא הרצל ולא נורדאו כותבים וחותמים בשם
ספקטטור  .המאמר האחר  ,שכותרתו ' אגדות ערביות '  ,הוא מאמרו של נורדאו  ,השם ,

כאמור  ,ללעג את דמיונו הפרוע של גלזר .
במקביל נתעורר יהודי אמריקאי בשם דוד ( דיוויס ) טריטש ,
כמקום אידיאלי להגשמת רעיון הטריטוריה

ליהודים .

24

שחשב על קפריסין

הוא פנה להרצל בבקשה

לבחון את רכישת קפריסין מידי התורכים לשם ייסוד מושבה של

. .

ב 29 12 1897 -

היהודים .

דחה הרצל את ההצעה בטענה שאין השעה כשרה לכך והסיכויים

טובים יותר .

להתיישבות בארץ ישראל הם

25

ב  14 . 1 . 1898 -פרסם גלזר מאמר תגובה בעתון
~
שכותרתו ' חשבון וקבלה '  .במאמר טען גלזר  ,כי החותם בשם ספקטטור אינו אלא
sterreichesche ftwochensehrift

שם כיסוי להרצל או למאכס

נורדאו .

26

הוא בא חשבון עם הרצל ונורדאו והניח את

נסיונו המחקרי בארצות ערב כקבלה לידיעותיו  ,תוך שהוא מדגיש שלרעיונותיהם
של הרצל ונורדאו  ,שלא שהו במזרח ושאינם מכירים אותו כלל  ,אין אחיזה
במציאות  .הוא אף הרחיק לכת ותיגורם כפטפטנים  ,שאינם יודעים מה טיב דיבורם
וכאנשים המוכנים לשמש כאקדוחנים נגד כל מי שאינו מסכים לדעותיהם  ,בניגוד
לכל בן תרבות אוסטרי או צרפתי  ,מתריס גלזר  ,מרשים לעצמם הרצל ונורדאו לכנות

את מתנגדיהם בכל מלת גנאי העשויה לפגוע בהם ובאמינותם  .גלזר הודה  ,שהוא
נפגע על שאין פונים אליו בתואר ד " ר  ,המגיע לו לדעתו  ,אף על פי שתואר זה הוענק
לו

מטעמי כבוד .
יתכן שניתן למצוא בדבריו של גלזר סימנים לקנאתו בהרצל  .הרצל היה משופע

בתנאי מחיה נאותים  ,זכה ליחס אוהד מצד בני המעמד הגבוה  ,והיה מפורסם בזכות
יצירותיו הספרותיות בקרב הבורגנות המרכז  -אירופית  .גלזר  ,לעומת זאת  ,לא בא מן
המעמד הגבוה  ,ועוד העמיד נגדו את מורהו פרופ ' מילר  ,שהיה רב בקהילת וינה ומן
הבכירים באוניברסיטת

וינה .

27

הוסף על כך  ,גלזר ניסה לרכוש לו מעמד בחברה

האקדמית הגבוהה אך לא ידע את המסילות ללבה  ,ונדחה כאדם המתפרץ למעמד

23
24

על גולדבאום וילהלם ראה אנציקלופדיה יהודית בערכו .

דוד טריטש נולד בגרמניה ב . 1870 -

ב 1893 -

היגר לניו  -יורק  .בשנת

1895

הגה את רעיון הצלת

יהודי רוסיה ליטא פולין וגליציה על ידי רכישת קפריסין מידי התורכים ויישוב היהודים

שם .

השתתף בקונגרסים הציוניים והיה פעיל החל מן הקונגרס הראשון  .יחסו להרצל השתנה לרעה
אחר הקונגרס השלישי כאשר נודע לו כי הרצל מגסה לרכוש את סיני מידי הבריטים ללא
התיעצות עמו מאחר שהוא הגה רעיון זה שנים מספר לפני הרצל  .כתב ספרים רבים על בעיות

25
26

27

הציונות  .נפטר במגדיאל בשנת . 1935
ראה הרצל  ,איגרות  ,עמ '  . 59 - 57כן ראה הרצל  ,יומן ב '  ,עמ ' . 68
לא ברור לי מדוע חשד בנורדאו  ,שהרי נורדאו חתם על מאמרו .
מילר עמד בראש משלחת האקדמיה למדעים של וינה שיצאה

קיבל תואר אצילות . Von Delom

ב % 897 -

לדרום ערב  .בסוף ימיו

ן
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לא לו .אולי אכזבותיו אלו הביאוהו להתבטא במלים ,

כדוגמת :

' אינני גביר  ,רב

מחאה או מתבולל  .ומאחר שאני מסכן  ,אין לי סיכוי להימנות עם הגבירים המועלים
בבורסה '  .על כל פנים תשובותיו של גלור להרצל ולנורדאו הן תשובות תוקפניות
ההסרות גינוני נימוס  ,הנהוגים בחברה כשל הרצל וחבריו  ,ודומה הדבר כי לפנינו

אדם היודע כי אין לו מה להפסיד  .גלזר גם הודה  ,שאינו נמנה עם האליטה  ,ואולי
בגלל זה לא יכלו לכנותו באחת או ביותר מאותן מלות גנאי  ,שכינו את מתנגדיהם
הרבנים והברונים  ,ולכן כינוהו ' נבחן ' ו ' נודד המדבר '  .להקמת מדינה ליהודים  ,כתב
גלדר  ,לא די בעט שנון  ,חוצפה ופה

גדול .

גלזר אף מזכיר את מאמרו של נורדאו  ,שהתפרסם בעתון הירושלמי של בן -

יהודה ' השקפה '  ,שכותרתו ' האידיאל

הנצרך ' .

28

במאמר זה  ,טען גלזר  ,הביא נורדאו

לידיעת הקוראים  ,אם כי במרומז  ,כי הרצל הוא משיח וגלזר לועג על כך  .לדבריו
לאחר שנכשלו נסיונותיו להניא את הרצל מרעיונו ראה חובה לעצמו להתערב
ולצאת באזהרה גלויה הן לתורכים והן לרוסים בדבר המזימות הנרקמות נגד מדינות
אלו  ,והכל מחשש שמא יבולע ליהודים מחמת המעשים הבלחי מחושבים של הרצל
וחבריו .לדעתו במצב הקיים עדיפה הגלות מהסבל העלול לפקוד את היהודים
כתוצאה מפעולותיו ורעיונותיו של הרצל  .באשר ליחסו ליהדות הצהיר גלזר שאמנם

אין הוא נמנה עם היהדות האורתודוקסית וגם אינו חבר בשום בית כנסת  .אולם ,
בנקודה זו  ,טען גלזר  ,אין הוא שונה מן המלעיגים לו  ,שאף הם אינם משתייכים

לשום בית כנסת .
אין אנו יודעים מה היתה תגובתו של הרצל בעת קריאת המאמר  ,אבל ניתן

ללמוד על החימה שאחזה בו מסוף דבריו במכתב שכתב לנורדאו ב . 21 . 1 . 1898 -
במכתב הציע הרצל לנורדאו להתעלם מגלזר ולא לחלוק לו כבוד על ידי מענה
להתקפותיו  .שכן  ,הסביר הרצל  ,הוא נוכח שגלזר אינו אדם רציני שראוי להתווכח

עמו  .בסוף מכתבו אף העלה הרצל את האפשרות להזמין את גלזר

לדו  -קרב .

29

בספרו  ,הנזכר לעיל  ,מספר רוזנברג כי יום אחד אמר לו הרצל בשלוה  ' ,אני חושב

להזמין את גלזר לדו קרב '  .ורוזנברג מוסיף וכותב כי לנגד עיניו עלו המקרים של דה
לה סול  ,פושקין ולרמונטוב  .הרצל שאלו ' אינך מסכים לרעיון

?'

והוא השיבו ' כלל

וכלל לא  .לא צריך לסכן חיים בכל מקרה של אי הסכמה המופיעה בעתון  ,טוב יותר

להתיז דיו ולא להקיז דם ' .
של

ה relt -

אחד

~
בנפרד ,

יומיים אחר כך  ,מספר רוזנברג  ,ד " ר זיגמונד ורנר  ,מנהלו

 Dieבמקום ד " ר לנדאו  ,סיפר לרוזנברג  ,שהרצל אמר לו ולשליט  ,כל

שבדעתו להזמין את גלזר לדו קרב  .שניהם התנגדו וורנר סיפר  ,שהרצל

מסר להם שלדעת רוזנברג הזמנה כזו תיחשב למחווה תיאטרלי  .יותר לא נשמע עוד

על כך  ,ונראה שהרצל שוכנע שאין מקום להכרעה על ידי חרבות או אקדחים .

28

ראה האידיאל הנצרך  ,השקפה  ,שנה שנייה  ,גליון א ' ( כ " ו תשרי

29

ראה הרצל  ,אגרות  ,עמ '  . 64 - 63מכתב מס '  , 443ראה גם א  .צ  .מ 11 / 137 .
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רוזנברג הוסיף וכתב  ,שהרצל חתם את הוויכוח עם גלזר בהערה קצרה ב 1( 10 -

)

'  Weltשבה כתב שאין הוא מוצא שהמחלוקת וההאשמות מצדיקות את המשך

הויכוח .

30

. .

ב 24 1 1898 -

ביקש הרצל ממזכירו  ,קוקש  ,להשיב תשובה אחרונה

לגלזר .

קוקש ענה לגלזר כבקשתו של הרצל ובתשובתו כתב שהוא מתקשה להבין את
התקפותיו של גלזר על הציונות ועל הרצל ונורדאו בעתונות  ,לאחר הנימה האוהדת
שגילה במכתביו הקודמים שהאחרון בהם היה

ב . 19 . 11 . 1897 -

קוקש סיים בהודעה

שהרצל ונורדאו לא יסכימו עוד לשוחח עם גלזר  ,אלא אחר שיתנצל לפניהם על
שפגע

בהם .

31

מריבה גדולה אחרת נפלה בין הרצל וגלזר  .כאמור  ,פעל גלזר לכינוסה של ועידה
בברלין  .אם נזכור שזומנו גם אנשים כמו ד " ר קרפס  ,שאינם ציונים  ,סביר להניח
שאמורות היו לעלות בה הצעות שונות מהצעותיו של הרצל לפתרון שאלת

היהודים  .היה זה כשישה חדשים אחר הקונגרס הציוני העולמי הראשון  ,כאשר גלזר
כבר פעל בפומבי נגד הרעיון הציוני  .כיצד עשויה היתה להתפרש השתתפותו של
הרצל בוועידה כזו

יש שיאמרו שהרצל כורה לעצמו בור וחותר תחת

?

הצעתו  ,ויש

שיאמרו שהרצל לוחם ומפיץ את דעתו גם בגוב האריות ומבקש לעשות נפשות
במקום שהסיכויים לכך הם

מעטים .

הרצל חשש כנראה מן הדעה הראשונה ,

והאשים את גלזר הטוען  ,כי הוא  ,הרצל  ,הסכים להתדיין עמו על הפתרונות

העדיפים לבעית היהודים  .גלזר כתב להרצל ב  1 . 2 . 1898 -והבהיר לו  32 ,כי הוא יזם
את המפגש בברלין וכי שסיין הודיעו שהרצל מוכן להשתתף בשיחה על הציונות .
גלדר קבע  ,כי הוא לא חטא לקרפלס בשעה שהודיע לו כי הרצל מוכן להשתתף

בכינוס .

קרפלס היה מקבל את

ההזמנות.

והזמנת הרצל נמסרה על ידי שסיין

משוויץ  ,שהיה ציוני  .ולפיכך לא חטא כשהודיע לו על השתתפות הרצל על פי
שטיין  .ארגון הכינוס בברלין נודע להרצל קודם  ,וכבר

. .

ב 22 12 1897 -

כתב הרצל

לנורדאו  ,כי בואו לברלין יהא על מנת לפגוש יהודים עשירים 33היכולים לתרום
למען הקמת הבנק

היהודי .

מספר חודשים מאוחר יותר

. .

ב 4 2 1898 -

כתב הרצל

ביומנו כי קשה היה לו לשכנע יהודים עשירים בברלין  ,מאחר שדברי גלזר עשו
עליהם

רושם גדול .

34

ביום זה פרסם הרצל בעיתונו )ן ע  Dieהודעה  ,שבה הוא משאיר לקוראים

"'

לשפוט את סגנונם של ד " ר בלוך וד " ר גלזר בהתקפותיהם עליו  .בהודעה הודה
הרצל  ,כי גלזר העביר אליו הצעה לדיון בברלין וכן מכתבים על הדבר  ,אך טען כי

ע,,

 Dieמס '  , 8עמ ' . 3

30

ראה !

31

אצ " מ 8 / 17א 8 /33 ,א 8 / 698 ,א  ,נ111 /4אא 111/ 98 ,אא .
ראה ניני  ,עמ ' . 309 - 308

32

לנורדאו ,

33

ראה מכתב הרצל

34

ראה הרצל  ,כתבים  ,עמ '

מ , 22 . 12 . 1897 -

. 206

הרצל  ,איגרות  ,עמ ' . 54 - 53
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גלזר ביקש להחזירם אליו וכי הוא עשה כן  .הרצל טען  ,כי גם בשל רצונו לברר עם
גלזר את חילוקי הדעות ביניהם נעתר להזמנת יוזמי הוועידה בברלין  .אולם עתה
לאחר פרסום מאמרו של גלזר בעתון

Berliner Tageblatt

אין מקום לפגישה

ביניהם .
ארבעה ימים מאוחר יותר פנה גלזר

) ' Velt

.

"

1ט '  ,וביקש לממש את זכותו

לפרסום תגובה על דברי הרצל הוא טען שד " ר ~הרצל הביע את נכונותו להשתתף
בשיחה בברלין

בפומבי .

כן הוא טען שמאמרו

ב Berliner Tageblatt -

לא היה

הסיבה לסירוב הרצל .אדרבא  ,לדעתו מאמרו היה רק זרז להרשמתו של הרצל

לכינוס בברלין  ,וכי הוא נרשם רק אחר שהמאמר פורסם בעתון  .יצויין שהרצל לא
נרשם במישרין אלא על ידי ד " ר שסיין  .בפניה זו טען גלזר  ,כי אין זה נכון כי הוא

( גלזר) ביקש את מכתביו חזרה  ,וכי הוא לא

קיבל את כל מכתביו .

35

יתר על כן  ,הוא

הוסיף  ,כי כל ההאשמות והטלת הדופי חייבות להידון בבית הדין והאחראים

צריכים לבוא על ענשם .
. .

ב 18 2 1898 -

כתב הרצל לצבי הרמן שפירא להיידלברג  ,כי התקפות גלזר

מכוונות לומר  ,שאין אנו תלויים רק בארץ  -ישראל  ,אבל בינינו לבין עצמנו  ,הוסיף
הרצל  ,יודעים אנו  ,שאין

אנו יכולים ללכת למקום אחר .

36

הרצל וגלזר הם דמויות השונות זו מזו  ,שהתנגשו בסוף המאה הקודמת .מעמדם
החברתי היה שונה וחינוכם היה

שונה .

הרצל בא ממעמד בורגני ונתחנך חינוך

אליטיסטי  .הוא סיים לימודי משפט וזכה לתואר

ד " ר  ,ופרנסתו

היתה מצויה

בידו .

נישואיו אף הם התאימו למעמדו  .לא כן אדוארד גלזר .הוא נולד למשפחה חקלאית

ענייה בכפר חקלאי קטן  ,ומגיל תשע נאלץ לדאוג למחייתו  .במאמצים מרובים עשה

.

את לימודיו  ,אך לא זכה לסיימם ולא קיבל את תואר הד " ר שלו נכסף כל כך למימון
מחקריו הוא נאלץ לפנות לגורמים רבים וחי בצמצום ובצער לא בלי תמיכת בבי
משפחתו  .אין חולק על ידיעותיו הרבות ועל הישגיו המדעיים  .חברו  ,האפנדי ,

37

מספר על היקף ידיעותיו ועל הקנאה שקנאו בו חוקרים רבים  ,על הישגיו  ,על

ממצאיו ועל ידיעותיו  .אבל אליה וקוץ בה  .ממצאיו ומחקריו לא פורסמו  ,מפני שלא
עמדו לרשותו האמצעים הדרושים לכך  .כורח הקיום אלצו למכור פריטים מממצאיו

את נפשו.

על מנת לקיים

במכתביו של גלזר להרצל ניכרת בהתחלה התרשמותו מז האומץ ומן הפעילות
האמיצה של הרצל .ברם  ,אחר כך מצא גלזר בהרצל אדם המעדיף את הצד הטכסי
על פני האפשרויות הממשיות  ,ולבסוף ראה חובה לעצמו לאזור עוז ולצאת נגדו

35
36

הדבר נכון כי חלק ממכתביו מצויים עד היום בארכיון הרצל  ,א  .צ  .מ 1 .ע

איגרות  ,עמ '

ראה הרצל ,

 . 76יצוין

שב  1903 -ד " ר

ז. 8

דוד פרבשטיין  ~,שסייע להרצל בארגון

הקונגרס הראשון  ,הציע לתווך ביניהם אולם מן הסתם לא נסתייע
111/226עא
37

ראה הערה

.

18

לעיל.

הדבר.
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ברבים  .בתחילת הקשר ביניהם ראה הרצל בגלזר בן  -ברית שצריך לקושרו לפעילות
למען הרעיון הציוני  ,ואילו בסוף חש עצמו מאוים  ,עד שהרהר אף בהזמנת גלזר
לדו  -קרב  .הרצל הכיר שגלזר מציג עמדה  ,שאין לה הכרעה במאבק פוליטי או

בפעולת שכנוע  .עמדתו של גלזר היתה שונה מעמדתם של מתנגדי הציונות .הוא
דגל בפתרון הבעיה

היהודית  ,והפתרון לא היה נטול הגיון  ,ומפני זה הרצל חשש .

גלזר נאנק באותם תחת עול עיסוקו ופרנסתו היתה מעטה  .אף על פי כן לא כפף
את קומתו  .הכרת עצמו היתה עמו  ,וכשהוצעה לו משרה שלא הלמה את ידיעותיו

הוא סירב לה  ,הגם שמצבו הכלכלי היה דחוק  .הוא לא נשא אשה ונפטר בגיל . 53
לסיום יצוין שרעיונות נוספים נוסח רעיונו של גלזר הועלו בקרב חוגים שונים
בתנועה הציונית .בשנת

1903

העלה הרצל את רעיון אוגנדה וזנגויל כתב באוקטובר

של אותה שנה  ,כי הוא תומך ברעיון זה והוא נגד הגשמת רעיונה המרכזי של

הציונות בארץ ישראל .בארץ  -ישראל  ,הוא כתב  ,יהיה צורך להקים מדינה דתית
ולהקריב קורבנות  ,ובאוגנדה תקום מדינה חילונית  .ככלות הכל אל לנו לשכות
שרעיון אוגנדה שהוצע על ידי הרצל מכוון למדינה מחוץ לארץ ישראל  ,הגם שהיא

אולי זמנית  ,והגם שהיא בחסות האימפריה הבריטית.
ב 11 . 9 . 1903 -
מג ' נטה שבצפון איטליה  ,פנה להרצל ב  11 . 9 . 1903 -בעקבות דיווחי העיתונות על
הקונגרס הציוני הששי .הוא כתב לו  ,כי הוא נמצא בצנעא שבתימן כבר שמונה
עשרה שנה ועוסק בה במסחר  .הוא מכיר את יהודי המקום ומקורב אליהם  ,והם
38

כששהה הסותר האיטלקי יוסף קאפרוטי בחופשה בעיר מולדתו

כתבו אליו לאיטליה ובקשוהו לסייע להם לצאת מן הצרות הסובבות עליהם מכל
צד  .כעת ששמע על הקונגרס העולמי  ,הוא סבור  ,שיש לו היכולת לסייע לאחיו

הסובלים רדיפות ורעב  ,שאין הפה יכול לתאר  .לדברי קאפרוטי מספר היהודים
בתימן היה בימים ההם

60 - 50

אלף נפש ,

ו 3 , 000 -

מהם חיים בעיר

צנעא .

הוא

הוסיף  ,כי אמנם אין הוא בן הדת היהודית  ,אבל אין הוא יכול להתעלם מסבלם והוא
השתדל במשך שהותו שם לסייע להם ככל יכלתו  .קאפרוטי מספר גם על הסיוע של
האליאנס מפריז  .כעת הוא מבקש מהרצל למצוא דרך לחלץ את יהודי תימן ממצבם
הקשה  ,ומוסיף שהוא מוכן להיות חוליה מקשרת בין היהודים שבתימן ובין

הקונגרס  .הוא הזכיר במכתבו את גלזר  ,ומסר שהוא הכירו היטב  ,והוא יכול לספר
להרצל עליו אם הוא ירצה לשמוע יותר

פרטים .

מניחים אנו שקאפרוטי לא ידע על טיב היחסים שבין גלזר והרצל  ,ומן הסתם

הזכרת גלזר לא הועילה למטרה שקאפרוטי ביקש להשיג .

39

שבועיים וחצי אחר כך ,

ב  , 28 . 9 . 1903 -ענה הרצל לקאפרוטי לצנעא  .אגב שבח לחינוכו הנוצרי הנכון הוא

קלויזנר  ,עמ '

38

ראה

39

ראה א  .צ  .מ .

. 233 - 232
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הודה לקאפורטי ושיבח את דאגתו ואת עזרתו ליהודי תימן אבל עתה אין הוא יכול
לצאת לעזרת היהודים בתימן מפאת המצב העגום בארצות אירופה  ,במזרח ובצפון
אפריקה  .זו היתה הסיבה להקמת הברית הציונית על מנת למצוא פתרון לעם היהודי

לדרוש עצמאות מדינית  .ועתה  ,כתב  ,הממשלה הבריטית הציעה לנו את אוגנדה ,
ואנו שולחים לשם משלחת לבדוק המצב מקרוב  ,ועד אז על אחינו שבתימן להיאצר

בסבלנות.

40

לסיום פרשה זו יצוין עוד שממכתב התשובה של ד " ר הרצל  ,שנשלח

לקאפרוטי בפברואר  , 1904עולה כי קאפורטי כתב שוב להרצל  ,אלא שהלה העביר

את המכתב באמצעות ד " ר מרמורק לאליאנס בפריז להמשך הטיפול.

41

וועידות
מכתב געזר לאליאנס
7

בנובמבר

1880

אדוני הנשיא .
החתום מטה  ,שהוא כעת אסטרונום במצפה כוכבים בווינה  ,מתכוון לצאת למסע
מדעי

בשנה

הבאה

בערב

כדי

לחקור

בתחומים

אסטרונומיים

גיאוגרפיים ,

מטאורולוגיים ולבצע אוספים ארכיאולוגיים וכן כדי ללמוד את אתנוגרפית ( תיאור
העמים ) המקום בעיקר לגבי היהודים  ,כדי להשיג את מטרתו  ,החתום מטה יסייר

בדרום ובדרום  -מערב של ערב עד  . . . .הואיל והחתום מטה יהודי פנה לאליאנס
היהודי העולמי הנכבד בווינה  ,שהעניק לו  ,יחד עם אנשי כספים יהודים אצילים ,
סכומים נכבדים אך לא מספיקים  .סך הסכום הנחוץ כדי אולי להצליח הוא

5 , 500

פרנקים  .החתום מטה  ,המשוכנע בנדבנות ובהתלהבות האליאנס בשביל העניינים
היהודיים  ,מעז לבקש ממנו סיוע על סמך ההמלצה המצורפת מהאליאנס בווינה

והמכתב מהד " ר דוד הנרי מילר  ,פרופ ' באוניברסיטת וינה .
גלזר .
( המכתבים

40
41

המצורפים ) :

ראה נספח מס ' . 4
ראה אצ " מ
לתעודה זו ~ .
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תשובת נשיא אליאנס
3

בנובמבר

1880

הואיל ואנו משוכנעים ביעילות התכנית של מר גלזר  ,שנראית לנו ראויה לסיוע ,
השתדלנו לתת לו את תמיכתנו אך למעשה מוגבלים
הצבענו להענקת סכום של

שמתמחה

250

מאד על ידי אמצעים רופפים .

פרנק למר גלזר  ,ורצוננו העז שהאליאנס שלכם ,

בכל הקשור למזרח  ,יסכים להוסיף את חלקו לסיוע הדל הזה .
בכבוד רב
נשיא האליאנס היהודי
העולמי
וינה

מכתב המלצה של פרופ ' מילר
וינה  ,אוסטריה
7

בנובמבר

1880

דרום ערב שהיא חשובה למסחר עד היום היתה מפורסמת בזכות השמן ומוצרי
קטורת

אחרים .

המוצרים הללו גודלו בפנים הארץ או הובאו מהודו ומחופי

אפריקה  .העם ששלט בדרום הארץ ובמסחר בה במשך תקופה ארוכה נקרא

שבא .

אותו שבא מהתנ " ך אשר מלכתו בקרה את המלך שלמה  .שפתם היתה קרובה מאד

לשפה העברית ועד היום יש כתובות רבות בשפה זו בחורבות מקדשים  .שני נוסעים ,

.

ארני ויוסף הלוי  ,היו בעיקר אלה שגילו את הכתובות הללו היהודים נמצאים שם
זמן רב והיתה להם השפעה רבה עד שאחד מהמלכים של שבא הצטרף ליהדות
ואפילו רדף את הנוצרים  .לכן הנסיעה לדרום ערב תהיה חשובה מאד למחקרים

ולהיסטוריה של היהודים  .מר אדוארד גלזר  ,שאני מכיר אותו זמן רב  ,מגלה לא רק
נאמנות גדולה למפעל זה  ,אלא גם ידיעה טובה בערבית  ,בעברית ובשבאית  .על פי
דברי עמיתי  ,בעיקר מנהל מצפה הכוכבים פרופ ' ווים ומנהל המצפה המטראולוגי ,
פרופ ' כהאן ואחרים  ,למר גלזר יש לא רק מושגים הכרחיים באסטרונומיה

.

ובמטרואולוגיה  ,אלא גם תכונות הגוף והשכל הדרושים לנסיעה מדעית כשאני
חושב על המספר הקטן מאד של נוסעים מפורסמים שהיו לנו ליהודים  ,אני בטוח
שמר גלזר  ,אם ירצה ה '  ,ישיג תוצאות רבות וחשובות למדע  .אלו תהינה תוצאות
שתפצנה אור חדש על תולדות העמים השמיים ובעיקר התהילה שתבוא על

היהודים  .מסיבה זו אני מרשה לעצמי להמליץ בחמימות על בקשת מר גלזר.
דוד הנרי מילר
פרופ ' לשפות שמיות באוניברסיטת
וינה
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מכתב א גלזר
לכבוד נשיאות האליאנס היהודי העולמי
החתום מטה ישהה קודם כל בטונים במשך כמה חדשים ( מנובמבר
אוגוסט

אבל רק

) 1881

1880

עד יולי ,

כדי ללמוד ערבית מדוברת למרות שהוא כבר למד אותה טוב מאד

בספרים .

בעיר הזו וגם מאוחר יותר  ,בשביל יהודי ערב  ,הוא יצטרך

בהמלצות והוא מרשה לעצמו לבקש אותו מהאליאנס היהודי הנכבד  ,מכיוון
שהרעיון לארגן נסיעות מדעיות נולד לי לפני יותר מעשר שנים  ,החתום מטה לא
הפסיק לעמול כדי למלא את כל התנאים הגופניים והשכליים שיבטיחו את הצלחת
הנסיעה הגדולה  ,בעיקר ערב  ,בתור ארץ שמית  ,מעניינת אותי מאד והוא יהיה שמח
אם יוכל להאיר את תולדות העמים השמיים  ,בעיקר יהודי ערב  ,כשם שעשה זאת
יוסף הלוי  .הפרס הכי גדול שהוא יקבל הוא הצלחתו להביא תהילה

ליהודים .

החתום מטה מתחייב לשלוח לאליאנס המכובד דוחות קבועים על נסיעתו  ,במקרה
של סיוע  .לבסוף הוא מבקש מהאליאנס המכובד לשלוח תשובה לאליאנס בוינה או

לכתובת של החתום מטה .
בכבוד רב
אדוארד גלזר

כתובת  :א  .גלזר  ,קונסוליה כללית לאוסטריה  -הונגריה  ,טונים .
מכתב אדוארד נעזר עלגו הנשיא של אליאסף
20

בדצמבר

אדוארד גלזר  ,טוניס .

1880

אדוני סגן הנשיא .
כפי שהנחתי במכתבי האהרון  ,פרופ ' מילר הודיע לי על המצב הנוכחי של התרומות
לנסיעתי לערב ואני מרשה לעצמי למסור לך את הידיעות הבאות  .עד עכשיו הסכום
שהוענק לי מגיע

מספרינגר ומהגביר

ל 1 , 500 -

פרנקים ( תרומה מהאליאנס באוסטריה  ,מהברון , . ? . .

גוטמן ) .

באשר לברון רוטשילד הוא עדין לא החליט  ,אבל אין

ספק שהוא ייתן תרומה  ,כך גם אנשי כספים יהודים עשירים אחרים  .החברים שלי
בוינה חושבים שיצליחו להעמיד לרשותי

4 , 000 - 3 , 000

פרנקים  .בנוסף לכך אחרי

כמה סדורים בברלין ובלונדון הם מקוים שהסכום הדרוש יהיה נזיל בחודש מרץ
הבא  ,אבל לא אשתמש בכסף זה לפני נסיעתי לערב  ,מפני שאני מממן מכיסי את

הוצאות הנסיעה והשהיה שלי בטוניס .
כשאהיה בערב ואחרי שאשלח את תוצאות החיפושים הראשונים שלי הבטיחו
לי חבריי מוינה שהם יצליחו לעניין את הממשלה ואת האקדמאים המדעיים בוינה

תכנית גלזר למדינה יהודית בתימן
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שלי .כרגע זה בלתי אפשרי כי אין כסף לאקדמיה ולממשלה  .הכי חשוב הוא

לאפשר את הנסיעה כלומר לאסוף סכום כסף על מנת לקנות כמה כלים חיוניים
לנסיעה עד דרום ערב  ,וגם לנסוע בפנים הארץ  .לכך קבענו את הסכום הזה

פרנקים  ,כשמתוכם

1 , 500

ל 5 , 500 -

כבר נתרמו  .התרומות של אנשים פרטיים לא מספיקות

ולכן אני מעז לבקש ממוסדות יהודיים את היתרה הדררשה  ,כי בדרך כלל רק
מוסדות מעניינים במפעל שנוגע באומה

כולה .

בינתיים אני מעז לבקש ממך אדוני סגן הנשיא והאליאנס היהודי העולמי תרומה
מספקת שאת גובהה תקבע בעצמך  .אני אנסה להרוויח בעצמי את החסר  ,אם צריך
אפילו על תשבול העבודות המדעיות

שלי .

בכל מקרה אני אסע כי אני חושב

שהנסיעה הזאת חשובה לא רק למדע אלא גם ליהדות ולעם שלי .
אני לא צרפתי ואני יודע שתסלח לי על הצרפתית הגרועה שלי.
בכבוד רב  ,עבדך הנאמן  ,אדוארד גלזר  ,אסטרונום .
קונסוליה כללית של אוסטריה  ,טונים .
מכתבו של קאפרוטי אל הרצל
מג ' נטה

11

בספטמבר

1903

לכבוד

ת .הרצל המכובד

נשיא הקונגרס הציוני בבאזל .
דוקטור המכובד

!

בזמן שמספר רב של יהודים עשירים  ,חכמים ובעלי השפעה  ,דנו סביב האפשרות
להשיג מולדת  ,או ליתר דיוק מדינה שכמעט תציל את היותר עניים והיותר נרדפים
מבני עמם  ,מכתבים קורעי לב הגיעו אלי מצנעא בירתה של ערב  ,מחברים יהודים

אחדים  ,הנמנים עם האוכלוסייה היהודית המרובה למדי של אותו מקום  .קהילה
יהודית גדולה  ,חרוצה  ,ראויה לרחמים  ,הלא מוכרת על ידי בני עמה ממדינות
אחרות ( חוץ מאלו שבפלסטין )  ,המושמדת במחציתה מהרעב  ,מאסון נורא זה שאינו

משתווה לא למגפה ולא למלחמה .
אני מתכוון לדבר אודות האוכלוסייה היהודית הגדולה שבתימן  -ערב  ,שמגיעה
לכדי

60 - 50

אלף נפש  ,מתוכן

כ 30 -

אלף המתגוררות בצנעא  .לא עברו חמש שנים

מאז תקופת הרעב הקודמת  ,בעקבותיה מתו אלפי בני אדם ונותרו הניצולים בעוני
גמור  ,וכבר האסון

חזר להרוג קורבנות נוספים .

שם אין לקוות יתר על המידה לצדקה מהיותר עשירים  ,כיוון ששם העושר אינו

קיים  .היהודי העשיר ביותר משם אין בידו מספיק כדי לספק את הצרכים של איזה

שהוא אירוע ערב הנערך בקרב העשירים שבאירופה .
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אדוני הנשיא  ,הפנה נא את מחשבותיך לרגע קט אל אותם בני עמך הרעבים
והגוססים  ,ואנא מצא את הדרך להשתתף על ידי איזה שהוא סיוע  ,בשיפורו של

המזל הנורא הנתון .
עבורם  ,עבור מכובדי הקונגרס  ,יהיה זה דבר של מה בכך  ,לאסוף יחד סכום קטן
ובעזרתו להשתתף בניסיון להקל על עוני כה רב  .בעולם היהודי יש גם עשירים

ועשירות שאוהבים לעשות מעשי חסד  .הנה בשבילם הזדמנות מקסימה לעשות

למען אחיהם  .בודאי לא יראו את שמם מתנוסס מעל גבי העיתונים  ,אך התפילות
שיועלו לאל על ידי אותם אחים עניים אשר נעשה עמם הצדקה תהיינה לבטח שוות
יותר  .תרומה נדיבה עבור אותם עניים  ,שבשביל אותם מכובדים לא יהיה בה משום
מאמץ  ,תוכל בוודאי להקל על אותה אוכלוסייה מסכנה שנשכחה על ידי כולם

( הממשל התורכי מתייחס אליהם טוב מאד אך אין ביכולתו לעשות עוד כלום ,
הרעה היא נחלת כולם )  ,שמחכה באמונה לחסדי האל ( שלעולם אינו סותר את

עצמו ) בצורת גשם רב ומלא בכל טוב .
כאן עלי לפתוח סוגריים ולומר שאני בעצמי איני יהודי אלא קתולי  ,אך אין זה
מונע ממני לאהוב את אותה אוכלוסייה מסכנה  ,אנשים טובים  ,ישרים וחרוצים ,

המשלימים עם מצבם  ,אדוקים באמונת אבותם ובמנהגי דתם  .אני חי בתוכם זה

18

שנה ואני יכול להבטיח שהם ראויים להתייחסות  ,ושיהודי אירופה יעשו טובה
גדולה אם ידאגו לאותם מבני

עמם .

בזמן הרעב האחרון עשיתי כל אשר ביכולתי כדי להביא להם מעט הקלה  ,איני
אומר זאת על מנת שייחשב לי לזכות  .בזמן [ בפני ] אסונות גדולים כאלו ומצוקה כה
גדולה לעניים  ,אין כבר עניין של גזע ולא של דת  ,לכל אחד יש את החובה הקדושה

לתת מעצמו עד כמה שאפשר  ,על מנת לסייע לנזקקים .
באותה תקופה  ,בעזרת מכתבים ובקשות שמולאו בעברית על ידי חשובי הקהילה
ושנישלחו לקהילות המרכזיות באירופה  ,התקבל סיוע קטן של

2 , 000

פראנק

מהקהילה של פריז  ,כעת בהיזכרם במקרה זה  ,באו אלי יהודי צנעא והתחננו בפני
שאנסה עבורם צעדים דומים  .עלו לי דמעות בעיניים כשקראתי את מכתביהם  ,מה
ביכולתי לעשות בשבילם

?

באיזה דרך לפנות לקהילות

?

כאשר ראיתי את העיתונים של הימים האחרונים שדברו רבות על הקונגרס
הציוני  ,חשבתי לפנות אליך שהנך הנשיא  ,ויתר על כן הינך מנהלו של אחד
מהעיתונים בעלי ההשפעה הרבה ביותר בכל העולם  .אם תתקבל ההצעה  ,בהתחשב
במה שאני כותב אליך  ,להחליט לשלוח אל אותם יהודי צנעא  ,ניתן לסדר זאת שיגיע
הסיוע לשם דרך סוחר אירופאי כלשהו  ,מחודידה

או מעדן .

אני בכל מקרה אוכל לתת את האינפורמציה הטובה והמושלמת ביותר עלי ועל

ביתי .אני מעדיף לא להתעסק בכסף שמטרתו

צדקה  ,על מנת לא להסתכן בהאשמה

תכנית גלזר למדינה יהודית בתימן

ן
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של שאיפה לרווחים מעסקי צדקה  .לעומת זאת אהיה שמח  ,שמח ביותר  ,אם אדע
שמכתבי זה יהיה לו הזכות להפנות את תשומת לבך לאותה אוכלוסייה טובה

ומסכנה .
אעמוד לרשותך כדי לתת לך כל הסבר שיידרש  .לכשתכתוב לצנעא  ,אל תשתמש
בשפה

הגרמנית  ,כיוון שאינה מוכרת שם על ידי אף אחד .

אני נוסע

ב 16 -

בחודש כדי לעלות לאנייה ולהגיע לאותן מדינות  .כל מידע עלי

תוכל לקבל אצל הנוסע

[ התייר ]

המזרחן המכובד אדוארד גלאזר במינכן  ,נוסע

וחכם אירופי יחיד ששהה למטרות לימוד תקופה מספיק ארוכה בתימן וליתר דיוק

בצנעא .
בנאמנות רבה
קאפרוטי

תשובת הרצע לקאפרוטי
ווינה

28

בספטמבר

1903

לכבוד האדון

י  .קאפפרוטי
צנעא

[

תימן ערב

אדוני היקר

]

!

אנא קבל את תודתי הכנה

[

המנומסת] על מכתבך  .אני בהחלט מפנה את תשומת

לבי הכנה ביותר למצבם של בני עמנו שבתימן  ,כמו לאלו שבמרוקו  ,בפרס ,
באפגניסטן וכו '  ,שם נמצאים בתנאים נוראיים לא פחות .אך דווקא ריבויו והיקפו
של מצב עגום [ עצוב

]

זה מונע ממך מלסייע להם  ,וגם לא קרוב לזה  ,דרך תרומות

של צדקה  ,מכיוון שבאופן בלתי פוסק גם אצלנו  ,גם באוסטריה  ,גליציה שלא לדבר
על רוסיה ורומניה  ,היהודים נרדפים  ,וכתוצאה מזה נגרמת מצוקה חומרית שאין

כדוגמתה .
מסיבה זו התאחדנו על מנת לסייע לעמנו  ,בהקימנו את ההתאחדות

[ ברית ]

הציונית  .כפי שאולי קראת בעיתונים  ,המחלקה הבריטית הציעה לנו בהצעה נדיבה
להניח לאנשינו להתיישב בחלקת אדמה פורייה  .כעת נשלח משלחת על מנת לסקור

את השטח ההוא ולהכין אותו להתיישבות  .יחד עם זאת חדשים רבים יעברו עד
שהתיישבות ממשית [ אמיתית ] תצא לפועל  .עד לאותו זמן  ,אחינו הנזקקים יצטרכו

להמתין בסבלנות  .ננקטים צעדים  ,ואם הסיוע אינו מגיע באותו רגע  ,הרי שהוא

בדרך  .אני מבקש שתמסור דברים אלו היכן שאתה חושב לנכון לעשות זאת .

ן

76

יוסף צוריאלי

עם המון תודות על גמילות חסדיך ועל אהבתך את הזולת  ,המאפיינת את

הנצרות  ,העולה ממכתבך .
בהערכה

רבה .
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