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בעיר תאשכנת שבתורכיסתאן הרוסית  .תמצית האשמה היתה
מאת האיכרים המוסלמים  ,מגדלי
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לאמצע
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נטילת ריבית  -נשך

והוא בא בעקבות משבר חריף בענף

הכותנה הדומיננטי באזור  .למעשה  ,המשבר לא היה אלא תירוץ נוח להפנות את כל
החיצים נגד החברה היהודית ' טורגובי דום על שם יוסף דוידוף '  ,תוך ניסיון לפגוע
בכלל יהודי בוכארה

בחבל .

המאמר שלהלן מבוסס על

136

עמודי פרוטוקול המהווים חלק מאוסף דוידוף

השמור בארכיון ההיסטורי המרכזי של אוזבקיסתאן

בתאשכנת .

הרקע המדיני למשפם
עיון מדוקדק ברקע של הפרשה מלמד כי המשפט היה תולדה של ויכוח מתמשך

בממשלה הרוסית על מעמדם המשפטי של יהודי בוכארה  .שינוי יחס השלטון

מאוהד למתמיר היה פרי של תהליך  .כיבושה של אסיה המרכזית על  -ידי הקיסרות
הרוסית החל כבר בשנות

ה . 19 -

ה 30 -

של המאה

ה 18 -

והסתיים בשנות

ה 90 -

של המאה

הרוסים שחיפשו בני ברית מקרב עמי אסיה המרכזית עוד זמן רב לפני

כיבושה מצאו בני ברית כאלה ביהודי בוכארה  .בכך הם נבדלו לחלוטין מאחיהם
האשכנזים  ,תושבי תחום

ביולי

1833

המושב .

אישר הצאר ניקולאי ה  1 -תקנה של ממשלת רוסיה  ,האוסרת הן את

קבלתם של יהודים שאינם נתינים רוסיים בעלי היתר ' שהות זמנית ' בתוך גבולות
האימפריה והן את קבלתם של יהודי החלק הרוסי של פולין לגילדות הסוחרים
מחוץ לתחום המושב  .אך סעיף מיוחד ( סעיף

)6

הוציא מכלל זה יהודים אסיאתיים

שהגיעו לרוסיה לצורכי מסחר ויכלו להתקבל לגילדות הסוחרים במחוזות שבהם

אסורה השתקעות קבע ליהודים  .היה זה סימן ראשון לרצונו של השלטון הצארי

לרכוש את אהדת היהודים .

1

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף
1

ירושבקי  ,מעמדם המשפטי  ,עמ '

המאמר .

, 96 - 84

ראה גם זנה  ,יהודי בוכארה בתקופת הכיבוש  ,עמ '
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יוסף דוידוף ובנו ציון בעת ביקור בגרמניה
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( ) 1908

במקביל החלה תופעה של היחלצות יהודים מאמירות בוכארה אל עבר התאן של
קוקנד  ,אליו השחייכו הערים תאשכנת וקוקנד  .היה בהגירה זאת יתרון כפול  :עזיבת
אמירות בוכארה  ,בה סבלו היהודים ממעמד נחות ומרדיפות  ,והתקרבות לגבול

הרוסי לשם כינון נות יותר של יחסי מסחר עם הקיסרות הרוסית  .יצוין בהקשר זה
ש ' ועדת הגבולות ' של ממשל אורנבורג  ,שגבל באסיה התיכונה  ,הציעה בשנת

1842

להתיר ליהודי בוכארה לבוא אל תהומי הממשל ולשהות בו  ,למרות שהשהייה בו
היתה אסורה על יהודים  .ההצעה נומקה לא רק בתועלת המסחרית שמביאים יהודי
בוכארה בהספקת כותנה וטיפוח הסחר עם רוסיה  ,אלא גם בכך שקשרים אלה
עשויים לעשות יהודים אלה נאמנים לרוסיה  .במסגרת זאת עברה משפחת דוידוף
מסמרקנד לתאשכנת כבר

ואמם ) .

ב 1845 -

( במשפחה ארבעה אחים ובני ביתם  ,וכן אביהם

על  -פי נתוני מרשם התושבים השמורים בארכיון ההיסטורי המרכזי של

אוזבקיסטאן בתאשכנת לפחות שמונה משפהות נוספות עברו לתאשכנת בין

ל . 1865 -
2

2

1845

מן הראוי לציין שמפרוטוקול של ועדה שדנה בפנייה של יוסף דוידוף ,

ארכיון היסטורי  ,אוסף דוידוף  ,גם אוסף

י. 1 -
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ראש החברה שנשאה את שמו  ,עולה כי אביו קיים קשרי מסחר עם הרוסים עוד לפני
הכיבוש הרוסי ושימש כמתווך ידוע בין אנשי עסקים רוסים למקומיים

המוסלמים .

3

משפחות אלה היו למעשה הסנוניות הראשונות של נהירת יהודים מאמירות בוכארה
אל תאן קוקנד  ,ולאחר שאמירות בוכארה המצומקת נותרה שטה חסות רוסי  ,ממנה

אל האדמות החדשות של הקיסרות שזה עתה נכבשו .
הוחל היתר מיוחד ליהודים אסיאתיים להשתתף בירידים בניז ' ני -

ב 1835 -

נובגורוד

וב 1844 -

הורחב ההיתר על שני ירידים חשובים נוספים בסיביר  .אין תימה

אפוא כי היהודים תשו יחס אוהד מצד הרוסים וראו בהשתלטות הרוסית על אסיה

התיכונה סיכוי לשיפור מעמדם המשפטי ולקידומם הכלכלי .

ואמנם משפתות

ראשונות אלה אשר התיישבו בתאשכנת וקוקנד עוד טרם הכיבוש הרוסי יהיו ברבות
הימים אילי הון

רבי עוצמה .

אולם  ,לא לעולם חוסן  .למרות

שב  1866 -וב 1872 -

פורסמו תקנות שהגדירו ברוח

אוהדת את זכותם של יהודי בוכארה  ,קוקנד וחיוה לקבל נתינות רוסית  ,החל
להסתמן מפנה לרעה משנת

- 1880

זאת לאחר התבססותו של השלטון הרוסי באזור

ולאחר שלא היה צורך עוד בתיווך יהודי ובאהדתו של מיעוט קטן .
בשנת

1887

קטיגוריות

.1

פורסם ' תקנון לניהול חבל תורכיסתאן ' המחלק את היהודים לשתי

4:

יהודים ילידי המקום הם יהודים אשר נולדו בחבלים שנכבשו על ידי הרוסים עוד
לפני הכיבוש והוכיחו עובדה זאת  .קטיגוריה זאת כללה גם את צאצאיהם
הישירים של אלו אשר היה לאל ידם להוכיח זאת  .אך לא תמיד עמדו לרשות
יהודים אלה המסמכים שהשלטון הכיר בהם  .במקרה זה הם היו זקוקים לעדותם
של שני

מוסלמים .

פרופ ' ונד מציין כי משימה זאת לא היתה קלה כלל  .פרוטוקול ישיבת הוועדה

המוזכר לעיל עוסק בסוגיה כזאת  ,לאמור  :היה על יוסף דוידוף להוכיח כי הינו
בנו של אדם בשם יהודה אגאג ' נוב וכי נפל שיבוש בשם המשפחה במרשם
התושבים  .כיוון שיהודה אגאג ' נוב התיישב בתאשכנת עוד
הל על בנו יוסף מעמד של ' יליד

המקום ' .

ב 1845 -

ברור היה כי

לשם הוכתה הזמין יוסף דוידוף

חמישה עדים מוסלמים ועד רוסי אשר העידו כי הם מכירים את יהודה ואת בנו

יוסף כתושבי תאשכנת עוד לפני הכיבוש הרוסי  5 .יצוין כי העד הרוסי הינו היועץ
המסחרי של איש העסקים מתאשכנת  -איבנוב  .לבסוף העניקה הוועדה ליוסף

דוידוף מעמד של ' יליד המקום '  -בעלי מעמד זה היו שווי זכויות לשאר תושבי

התבל ויכלו לרכוש נכסי דלא ניידי הן בחבל והן באימפריה כולה .

3

ארכיון היסטורי  ,אדסף דוידוף .
. 79 - 47

4

ראה  :זנד  ,עמ '

5

ארכיון היסטורי  ,אוסף רידוף .
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 ' . 2יהודים זרים ' או ' תושבי חוץ '  -קטיגוריה זאת מתחלקת לשתי קבוצות משנה

א.

יהודים שזכו לקבל אזרחות רוסית על פי תקנות

 1866ו 1872 -

:

בהתקבלם

לגילדת סוחרים של אחת מערי תורכיסתאן  .ליהודים אלה היו אותן זכויות
כמו ליהודים ילידי

ניידי רק

המקום  ,פרט למגבלה אחת  :הם יכלו לקנות נכסי דלא

בעיר שאל גילדת סוחריה השחייכו .

אלה שהתגוררו בחבל תורכיסתאן ללא נתינות רוסית  ,דינם היה כנתינים

ב.

זרים .

הם היו לרוב יהודים שבאו מאמירות בוכארה ושמרו על נתינות

בוכארית  .הם היו מנועים מרכישת נכסי דלא  -ניידי ( אם כי פעמים עקפו
מגבלות אלה על ידי רכישות באמצעות בעלי סטאטוס מתאים ) ,

נאסר

6

עליהם לעסוק בסחר באימפריה והם נצטוו לחזור לארץ מוצאם  -בוכארה .
בזיכרון ההיסטורי של יהודי בוכארה כונו תקנות אלה ' תקנות הגירוש ' .
מגמת השלטון היתה לעצור את הנהירה מאמירות בוכארה לתורכיסתאן  ,לגרש חלק
מהיהודים ולהצר את צעדי הבורגנות היהודית

פעמיים ,

ב 1900 -

הבוכארית .

7

אכיפת התקנות נדחתה

וב  , 1905 -אך הסוגיה נדונה שוב בישיבה מיוחדת של מועצת

שרים ( ממשלה ) הרוסית

ב 25 -

בינואר . 1908

מתחת לפני השטח היה למעשה ויכוח בין שני כוחות עיקריים

:

משרד האוצר

ומשרד המסחר והתעשייה מחד גיסא ומשרד המלחמה והמשפטים מאידך

גיסא .

ראש הממשלה תמך בקבוצה הראשונה  .כל צד ייצג כוחות פוליטיים שונים  :הימין
השמרני והקולוניאלי שחשש מהיווצרות מעמד בורגני גבוה ולצדו פרולטריון  ,כנגד
הבורגנות הגבוהה והליברלית ששיתפה פעולה באופן הדוק מאוד עם אילי ההון
היהודים  -בוכאריים בתחום הכותנה

והטקסטילים .

ויכוח זה גרם לדחיית חוק  , 1900מוער פקיעת הדחייה חל
הוויכוח גופו התחדש עוד לפני כן במועצת השרים

. 1908

ב1 -

בינואר  , 1909אך

( הממשלה ) ב 25 -

בנובמבר

הדעות שוב נחלקו  ,פחות או יותר  ,בין מצדדי הבורגנות היהודית  -בוכארית

בתורכיסתאן למתנגדיה  .הממשלה הסתמכה בדיון זה  ,בין היתר  ,על חוות רעתו של
המושל הצבאי של תורכיסתאן  ,מישצ ' נקו  ' ,שלא ראה כל יסוד להעניק ליהודי

בוכארה דחייה נוספת  ,כיוון שעמדו לרשותם שמונה שנים  -זמן די והותר לחיסול
עסקי המסהר שלהם באימפריה '  .הוא טען עוד כי  ' :משוללת כל יסוד טענתם שלפיה
הוצאתו לפועל של החוק

6

ראה

:

מה 5 -

ביוני

1900

תסתיים בפשיטת רגל

שכרוב  ,עמ '  . 7סוליימן שכרוף מוסר כי חל עליו איסור לקנות בתים בסמרקנד בהיותו

נתין בוכארה  ,אפילו אחרי השתלטות הקומוניסטים .
באמצעות קרובים .
7

שלהם ' .

8

שר

הוא בכל זאת קנה נכסי דלא ניידי

המושל הצבאי של מחוז סיר  -דריה מתלונן במכתב אל המושל הכללי של חבל תורכיסתאן כי

יהודים  ,ובפרט חברת יוסף דוידוף  ,משתלטים על אדמות של מוסלמים ורוסים בחבל  .ארכיון

היסטוריה  ,אוסף דוידוף .

8

ירושבסקי  ,מעמדם המשפטי  ,עמ ' . 96 . 84

44

בנימין בן דוד

ן

המלחמה תמך בדעתו של מושל תורכיסתאן  .הוא הגיש את עתירת יהודי בוכארה
לדתות שוב את יישום

החוק לדיון בממשלה  ,אך המליץ שלא להיענות לה .

המושל הצבאי מישצ ' נקו היה זה שייזם את משפט דוידוף ב  9 , 1908 -רלכן היווה ,

קרוב לוודאי  ,חוט מקשר בין קיום המשפט לדיון המחודש בממשלה הרוסית  .בכך
ייצג מישצ ' נקו נאמנה את משרד המלחמה ואת הזרם השמרני והאנטישמי  ,אשר גרס
כי ' ההשפעה היהודית ההולכת וגוברת בפלך תורכיסתאן עלולה להביא להחרפת
השעבוד המחפיר של האוכלוסייה המקומית בידי יהודים  ,בעיקר באמצעות מתן

הלוואות בריבית והשתלטות על הענפים הפוריים ביותר של המסחר המקומי ( עסקי

כותנה ) ' .
תפקיד

10

לעומתם טענו תומכי היהודים הבוכארים בממשלה כי הם ממלאים

חיובי

ביותר

בכלכלת

האימפריה

הרוסית ,

בעיקר

בתחום

הכותנה

והטקסטילים .
משפט דוידוף לא היה אפוא אלא חלק ממזימה שנועדה להכשיר את הקרקע
לביצוע סופי של חוק

1900

בדבר גירושם למעשה של חלק מיהודי בוכארה

מתורכיסתאן  -אולם מפתיע כי השלטון כיוון את חיציו נגד בעלי ה ' טורגובי דום ' ,
שהשתייכו לקבוצה של ' ילידי המקום '  ,שהרי כל התעודות המצויות באוסף דוידוף
שבארכיון ההיסטורי המרכזי של אוזבקיסתאן בתאשכנת מעידות כי משפחה זאת
הגיעה לתאשכנת מסמרקנד כבר ב  , 1845 -כלומר

20

שנה לפני הכיבוש הרוסי -

מעמד קבוצה זאת היה איתן ואי אפשר היה לגרשה על פי

חוק .

לכן  ,יתכן כי

השלטון המקומי תתר להרחיב את היריעה ולהציג את כלל יהודי בוכארה כ ' אלמנט

מזיק ' .
בעלי ה ' טורגובי דום ' ראו עצמם  ,קרוב לוודאי  ,חסינים מפני סכנת גירוש בתוקף
היותם ' ילידי המקום '  .על כן  ,על פי המסורות המשפחתיות וזכרונות נתן דוידוף הם
לא הבחינו בקשר שבין המשפט לעיון המחודש בחוק  , 1900אלא סברו כי יוזמת
המושל הצבאי נובעת מקנאה  ,פשוטו

כמשמעו .

נתן דוידוף מאשים בזיכרונותיו 11את בן דודו יונה בהגשת התביעה נגד החברה
משום שהלה סירב להעניק הלוואה לפקיד רוסי מסוים  .דבר זה מרמז כי היה אולי
ניסיון פרובוקציה נוסף להסתת כמה עשרות איכרים מוסלמים

נבערים .

כאמור  ,המשפט החל באוגוסט  , 1910לאחר ' תקירה ' שניהל הממונה על
' העניינים המיוחדים ' בפלך  ,אנטון איגנטביץ רדיילסקי ,

12

במשך

כשנתיים .

הוא

הסתיים מקץ קרוב לשלוש שנים בקול ענות הלושה  ,אם כי בהרגשת הקלה ואף

9

10
11
12

דוברומיסלוב  ,עמ ' . 380
ירושבסקי  ,מעמדם המשפטי  ,עמ ' . 96 - 84
דוידוף  ,זכרונות .
דוברומיסלוב  ,עמ '  . 380רדיילסקי מונה לניהול ' החקירה ' ב  1908 -על ידי המושל הצבאי
מישצ ' נקו  .במקורות מובלט שמו של המושל הצבאי סמסונוב שנכנס לתפקיד ב  1910 -והמשיך
במלאכת ההסתה .
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ניצחון הצדק  .לאמיתו של דבר היה זה ניצחון הקפיטליזם הליברלי על השמרנות
האריסטוקרטית  ,הצבאית

והאנטישמית .

אפיתי החביה ' טורגובי דום על שם יוסף דהדוף '
חברה זו היתה אחת משלוש החברות היהודיות הגדולות שבתורכיסתאן

הרוסית .

מרכזה היה בעיר תאשכנת ואילו שתי האחרות ( ועדיאייב וופותילאחוף )  ,מרכזן היה

בעיר קוקנד שבעמק פרע ' אנה  .ככל החברות היהודיות דאז גם זאת היתה משפחתית
ומילאה תפקיד חשוב באסיה המרכזית ובאימפירה הרוסית בתחום עסקי הכותנה
והאריגים  .אבל היו לה פעילויות נוספות  ,כנאמר במכתב אל המינהל העירוני של
תאשכנת

...

. .

מה 2 1910 -ן 17

לאמור

13 :

סוגי הפעילות הם  :קנייה ומכירה של אריגים ממוסקבה ולודז ' בעבור שוקי

אסיה  .כמו כן מכירת כותנה מאסיה המרכזית מזנים מקומיים ואמריקאיים ,

מכירת פקעות של תולעי  -משי  ,צמר  ,חומרי גלם שונים  ,מוצרי מזון חקלאיים ,
ניפוי כותנה במנפטות המצויות בערים תאשכנת  ,נמנע ' אן ובכפרים פסקנט

וכניבאדם  ,מיבשלת בירה בתאשכנת . . .
אך לח ברה היו גם סניפים

בערים  :אביז ' אן  ,קוקנד  ,אלויי  -אטה  ,תורכיסתאן .

14

לפי דברי סבי  ,נתן דוידוף  ,שהיה אחד השותפים  ,ההונה של החברה הסתכם
בשני מיליון ושמונה מאות אלף רובל ,

יחד התקרב לשמונה מיליון

רובל .

16

15

ואילו ההון של שלוש החברות הנ " ל גם

לשם השוואה נציין כי המחזור הכספי של כל

מנפטות הכותנה במחוזות פרע ' אנה  ,סיר  -דריה  ,סמרקנד ,
שלושים מיליון

רובל .

7ן

ב 1901 - 1900 -

הגיע לכדי

חברות ועדיאייב  ,פותילאחוב ודוידוף היו אפוא נציגות

בולטות של עילית כלכלית יהודית  -בוכארית אשר פעלה באימפריה הרוסית ער
המהפכה

הבולשביקית .

אחד  -עשר השותפים של החברה לפי סדר הופעתם בכתב האישום

.1

היו :

יוסף דוידוף (  , ) 1914 - 1855ראש החברה והדמות הדומיננטית שבה  .הוא היה גם

המנהיג הבלחי מוכתר של קהילת יהודי בוכארה בתאשכנת .
.2

בנימין אברמוב  ,הוא גיסו של יוסף והנציג הקבוע של החברה במוסקבה וממלא

מקומו של יוסף .
דוידוף .

13

ארכיון היסטורי  ,אוסף

14

מדריך לתורכיסתאן  ,עמ '  , 25נספח פרסומות .
העברי .

15

דוידוף  ,זכרונות  ,שער שני בתרגום

16

ארכיון היסטורי  ,אוסף ועדיאייב ואוסף

17

מדריך לתורכיסתאן  ,עמ ' . 121

פוטילאחוף .

ן
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יששכר דוידוף  ,הוא האח הבכור של

יוסף .

ניהל את חנות הבדים למכירה

סיטונאית בתאשכנת .
יונה דוידוף בן יוסף  ,גם כן ממלא מקום של יוסף .
רחמין דוידוף בן יוסף  ,בעל תפקיד זוטר .
יוחנן דוידוף בן יוסף  ,ממלא מקום נוסף של יוסף .
ציון דוידוף בן יוסף  ,בעל תפקיד בלתי מוגדר .
אברהם דוידוף בן יששכר  ,איש אמונו של יוסף וממלא מקומו הראשי  ,החליף
את יוסף בראש החברה משעלה ארצה

ב 1914 -

עם אחיו

יששכר .

18

נתן דוידוף בן יששכר  -הדינמי מכל שותפי החברה  .הקים במקביל לשותפות
שלו  -ב ' טורגובי דום ' עסקים ענפים משלו וקבע את מושבו בקוקנד  -חלוץ כריית

הפחם באזור  .השאיר זיכרונות .
 . 10פנתם דוידוף  ,אחי יששכר ויוסף  .מילא תפקיד זוטר בחברה .
19

. 11

רפאל אברמוב  ,אחי בנימין

אברמוב .

חלוקת הרווחים בין השותפים לא היתה שווה  .היא התבססה על חשיבותו של

התפקיד והוותק תוך העדפה קלה יחסית ליוסף ובניו לעומת יששכר ובניו  .בנימין
אברמוב זכה לתמורה ההולמת את תפקידו כנציג קבוע של החברה במוסקבה
המרוחק מן הבית רוב ימות השנה  .הוא היה למעשה מופקד על שיווק הסחורה של

ה ' טורגובי דום ' ברוסיה האירופית .
ראוי להוסיף כי לחברה וליוסף דוידוף אישית היו באיזור תאשכבת בלבד קרוב
ל 200 -

הקטר

( 2 , 000

דונם ) מטעי בשירים ושדות כותנה  .אך רוב הכותנה שנופתה

במנפטות החברה הזאת נקנתה אצל איכרים מוסלמים

ציד

מקומיים .

20

קנייה הכותנה ומכירתה  -המשבר

מהעדויות שנמסרו על ידי שלושה אבשי עסקים רוסים בישיבת בית המשפט

.

.

מה 10 12 1910 -

ובמידה מסוימת גם בישיבות בוספות  ,עולה כי בסוף המאה

גברה התחרות בין סוחרי הכותנה וכתוצאה מכך הם החלו כבר משבת

מקדמות לאיכרים המקומיים בעבור הכותנה של העונה

הקרבה .

1897
21

ה 19 -

להציע

בכך  ,היו

האיכרים קושרים עצמם בחוזה לסוחרים וקבלת המקדמה חייבה אותם למכור

לסוחר נותן המקדמה את כמות הכותנה עליה הוסכם  .אולם  ,בשנת

1907

היה היבול

נמוך מאוד  .על כן רק חלק קטן מהכותנה אכן במסר על ידי האיכרים המוסלמים

18

.

ארכיון היסטורי אוסף

-,

דוידוף .

. 120

19

בן דוד  ,עמ '

20

ארכיון היסטורי  ,אוסף דוידוף .

21

ארכיון היסטורי  ,אוסף דוידוף .

02
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משפחת אברהם דוידוף ( יושב ראשון משמאל  ,בן דודו של יוסף  ,ראש החברה בפועל ( יחד עם
בן  -דודו יונה )  ,החל משנת 1907

לסוחרים .

המשבר האמיתי פרץ בסוף

1907

וב  , 1908 -כאשר לא יכלו הסוחרים

לעמוד בחחי המכירה לרוסיה האירופית מחד גיסא  ,ומאידך גיסא בדרשו על ידי
הממשל  ,חרף הקשיים  ,להוסיף ולשלם מקדמות

לאיכרים .

22

הסוחרים ראו במתן

מקדמה שלא מומשה בצורת סחורה מעיז מתן הלוואה עליה יש לשלם ריבית
דריבית  ,שכז זמז הפרעון בצורת מסירת כותבה התארך מעבר לשנה שוטפת

אחת .

לדברי העדים הב " ל בעיה זו פקדה את כל החברות ולא רק את ה ' טורגובי דום על

שם יוסף דולדוף ' .
שבת

1909

הצטיינה ביציאה מהמשבר אבל החברה טרם חשה כי מאכלת

המשפט תלויה על ראשה  .האווירה של

' עסקים כרגיל ' באה

לידי ביטוי במכתב שבו

מנחה יוסף דוידוף את מבהל המנפטה של ה ' טורגובי דום ' בכפר פסקבט

מתאשכבת ) .
...

תאריך המכתב

. .

29 3 1909

וזו לשתו

לקראת ביקור הנוטריון יש לדעת

כל

( כ 40 -

:

אי 7לחדש חחי קניית כותנה לפי

התנאים של השבתיים האחרונות ואץ לשלם  ,במסגרת החונים  ,יותר
עד 60 %

22

מעלות הכותבה בשבתיים האחרונות . . .

ארכיון היסטורי ,אוסף דוידוף .

ק"מ

מ 50 % -

48

ן
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שכן  ,ברור כי

ב 1909 -

כבר לא היה מחסור בכותנה והמחירים חזרו לרמתם

הקודמת  ,הנמוכה יותר  .אבל בינתיים הלך והתהווה מצב חדש  ,אשר בא לירי ביטוי
מוחשי במכתב של יוסף דוידוף למנהל המנפטה שלו בפסקנט  ,י " נ

תאשכנת

דמיטרייב

23 :

08 / 11 / 1909

לכבוד מר י " נ דמיטרייב
אדון יקר ,

בשובו מפסקנט  ,רפאל אברמוביץ בישר לנו בשורה לא נעימה לאמור  :מאדלי
תוג ' י הוציא מהמנפטה שלנו את הכותנה שלו ומכר אותה לטרסין 24לאחר

שהציע אותה גם לך עבור אותו מחיר .
מקרה כזה הוא ראשון מסוגו מאז אנו פועלים כתעשיינים  ,מזה
והדבר מפליא אותי

20

שנה ,

מאוד :

ראשית  ,אכן היית רשאי לקנות סתורה במחירים תחרותיים  .במכתבנו

מה 28 -

לחודש שעבר  ,ש  .ז  .רק הוספנו  ' :השתדל במחיר יותר טוב '  .לפיכך  ,וכמקובל ,
יכולת לתת לו אותו מתיר שנתן טרסין  .בכל מקרה  ,אני תושב כי מאדלי היה
מסכים להוריד לנו את המחיר במקצת בשווי עלות ההובלה למפעל של

טרסין .
שנית  ,אם היה נדמה לך כי מחיר זה גבוה מדי  ,הרי יכולת להגיד למאדלי כי
בעד מחיר כזה אתה קונה ללא אחריות וכי עליך לבקש רשות מתאשכנת ,
בלעדיה אינך יכול לשחרר את הכותנה  .כך  ,בכל מקרה הכותנה היתה נשארת

אצלנו .
אנו מבקשים אותך להבא  ,במקרים שלא תוכל להחליט עליהם אישית ,

לשאול אותי מראש  .הישנות מקרה של הוצאת סחורה ממפעלנו והעברתה

למפעל אתר הינו לגבי דידנו מעשה לא מקובל לחלוטין .
בכבוד רב ,
יוסף דוידוף  ' -טורגובי דום '
אנו למדים ממכתב זה כי תשעה חודשים לפני התחלת המשפט הפר האיכר המוסלמי
התחייבות בכך שהוציא את הכותנה שלו מהמפעל של דוידוף והעביר אותה

למפעל אחר ( רוסי )  .כל זאת תוך חוסר אונים של מנהל המנפטה שבפסקנט  ,אשר

ודאי לא הורגל למעשים כאלה  .לא לגמרי ברור אם מגדל הכותבה המוסלמי ביקש

23

24

ארכיון היסטורי  ,אוסף דוידוף .
ארכיון היסטורי  ,אוסף דוידוף  .איש עסקים רוסי תושב תאשכנת.
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להעביר את סחורתו למפעל אחר כי הלה הציע מתיר טוב יותר  ,או שמא היה קורבן
להסתת השלטון  .מכל מקום היה זה לאחר המשבר בענף הכותנה ומתקבל הרושם
כי יוסף דוידוף פירש את המעשה על רקע תחרות בין שתי חברות ולא העלה
על הדעת שהסיבות האמיתיות הן  ,אולי ,
בנובמבר

1909

והמשפט החל באוגוסט

אחרות .

1910

כלומר  ,אם המכתב נשלח

אזי בזמן האירוע היה השלטון

בעיצומה של בחישה שתכליתה היתה הכנת משפט מבוים תוך הסתת האוכלוסייה
המוסלמית שבאזור נגד ההברה היהודית ' טורגובי דום '  .על כן יש להניח כי מאדלי
חוג ' י היה חלק ממניפולציה שלטונית בעור ידו של התעשיין הרוסי טרסין לא היתה
במעל  ,כי הרי עשרה חודשים מאוחר יותר הוא ישמש עד הגנה מטעם הסניגוריה

דוידוף .

במשפט

מהשד המשפט
פרוטוקול הישיבה הראשונה חסר  ,אך תאריך קיומה ופסק הדין ידועים ממקור

אחר .

הישיבה הראשונה התנהלה

25

ב4 -

באוגוסט

1910

וכל אחד  -עשר השותפים

של ה ' טורגובי דום ' הואשמו בנטילת ריבית  -נשך  .היה זה משפט בזק  .כבר בתום
הדיון הראשון פסק בית המשפט חודש וחצי מאסר בפועל לכל אחד  -עשר

השותפים  .גזר הדין לא בוצע כי ההגנה החליטה לערער ומכאן החל מסע ארוך

ופתלתול .
ב 17 -

באוגוסט

1910

התקיים הדיון על הערעור  .רובו הוקדש לדברי הסניגוריה

של עורך הדין הקבוע של החברה  ,רייסר ,

להגנה במשך כל המשפט .

26

שטיעוניו העובדתיים יהוו בסיס איתן

הוא טען כי קיימים תקדימים לפיהם נטילת ריבית

דריבית הוא מעשה לגיטימי  .הוא הדגיש כי יש הבדל בין המשק החקלאי למשק

העירוני .

שכן במשק החקלאי  ,החוב בו כלולה הריבית  ,משולם בצורת תוצרת

חקלאית ולא במזומנים  ,והוא הדין במקרה הנדון  .לחיזוק טענתו מציין עו " ד רייסר
כי

85

עדי התביעה מאשרים כי הם היו מקבלים מקדמות ארבע פעמים בשנה ,

בכפוף לעונות החקלאיות של ענף

הכותנה .

הוא גם מזכיר כי דרך החזר החוב

למלווה בצורת תוצרת חקלאית הינה בבחינת מנהג המשתנה ממקום למקום  .כמו
כן  ,טוען העו " ד רייסר  ,אין דין הלוואה כדין מקדמה  ,לכן טענת האיכרים אינה
רלוונטית  ,שהלוא אין מדובר כלל בהלוואה  ,אלא בצורת תשלום הקיימת מקדמת

דנא .

. 380

25

תאשכנת בעבר  ,עמ '

26

גריגורי סימיונוביץ רייסר היה העורך דין הקבוע של החברה ' טורגובי דום על שם יוסף
היה יהודי אשכנזי

שמושבו תאשכנת .

דוידוף ' .

50

בנימין בן דוד

ן

מאחר שכל האמור לעיל תקף לגבי כל חברות הכותנה  ,מוסיף עו " ד רייסר ,
בנסותו להצר את צעדי ה ' טורגובי דום '  ,בית המשפט פוגע למעשה בכל מסהר

הכותנה באסיה המרכזית  .זאת ועוד  ,ההסכם בין ה ' טורגובי

דום '

לבין

85

עדי

התביעה קובע כי מחיר הכותנה ייקבע על ידי כללי השוק וכי על ספק הכותנה יהיה
לשלם

30

קופק קנס על כל פוד שלא סופק  .אי הספקה על פי ההסכם יכול לנבוע

משתי סיבות  :רצון רע  ,או  ,מן הסתם  ,יבול בלתי מספיק  .ברצון רע יש משום ניסיון
להפר הסכם  .אולם  ,במקרה של יבול בלתי מספיק  ,אמנם האיכר אינו אשם  ,אך
באותה מידה עמידת הסוחר על זכויותיו אינה יכולה להיחשב כעבירה  .ועוד הוא
מוסיף

27 :

באשר לעניין הנדון  ,מומחה קבע כי

ב 1908 -

ה ' טורגובי דום ' לא דרש ריבית

מאף אחד ולא קבע גובה של ריבית  ,אם כי הוא היה רשאי לעשות כן על פי

ההסכם  .התובעים מסבירים זאת בכך כי בשנה הקודמת היה יבול נמוך מאוד ,
לכן אי אפשר היה לקבוע ריבית  ,הגם שאי אפשר היה לצפות את ממדי היבול
של השנה שלאחר מכן  .כל זאת על פי השיטה הקיימת  .אולם  ,כיוון שהיבול
הבא היה למעלה מבינוני והמוכרים גילו הגינות לגבי קיום הסכמים עם
ה ' טורגובי דום '  ,החברה מצדה גם כן נהגה ביושר ובמידת האפשר לא נטלה

ריבית  ,למרות שכמעט אף ספק לא עמד במכסה עליה הוסכם .
 . . .בשל מהסור ב  15 -קרונות כותנה לעומת התוכנית  ,ה ' טורגובי
בשנה ההיא  ,לשלם לקניינים הפרש בסך

הסיני . . .
 . . .החברה

28 , 000

דום ' נאלץ ,

רובל באמצעות הבנק

דואגת לספק את הזרעים הטובים ביותר כדי להבטיח יבול טוב

ואף אהד מהתובעים לא התלונן על הספקת זרעים פגומים  .יש אינטרס הרדי
שהזרעים יהיו בעלי איכות  .לכן  ,האינטרס האמיתי של התברה הוא הבטחת

יבולים טובים ולא סחיטת ריביות  -נשך

...

כביכול . . .

הכותנה נמסרת לפעמים ולפי הרצון תמורת

חיטה .

כמה מהתובעים

מתלוננים שהמחיר ( בצורת חיטה ) היה גבוה  .אכן  ,הוא נע בין

 11ל 17 -

רובל

בהתאם לחודש  .אבל עלי לציין כי מתלוננים אלה גרים באזור קאוצ ' ק  ,בו

ההיטה אינה גדלה כלל  .לכן על מה

ילינו ?

בהמשך מתייחס עו " ד רייסר לסתירות בין כתב האישום למצב האישי של כל אחד
מהנאשמים בתקופה הנדונה

. 1 ...

כבר

ב 1907 -

:

יוסף דוידוף חלה קשה במחלת  -לב ונסע לקהיר  .הוא נהג

לשוב לתאשכנת לתקופות קצרות בלבד כדי לראות את בני משפחתו  .הביקור
הראשון היה

27

ב 1909 -

ארכיון היסטורי  ,אוסף

ועד אז הוא לא היה פעיל בניהול החברה  .בשנים

דוידוף .

1907

משפטדוידוף

ו 1908 -

ן

( ) 1913 - 1910

51

מילאו יונה דוידוף ואברהם דוידוף את מקומו של יוסף  .איש מבין

שאר השותפים לא היה מעורב בניהול השוטף של החברה .
איבנוב ופ " נ דמיטרייב יכולים לאשר זאת כמנהלי בנקים  .כמו כן  ,דבר מילוי
המקום מעוגן במסמך יורידי  .לפיכך  ,יש אולי מקום בכתב אישום נגד אברהם
העדים ס " א

ויונה דוידוף

בלבד . 2 .

הוגשה בסוף דצמבר
בפברואר ובמרץ
, 1908

עיון בנתוני הפרשה מראה כי התלונה הראשונה

1908

. 1908

וכי ההסכמים החדשים לשנת

תוקף ההסכמים של שנת

1907

1908

נקבעו

פקע במרץ ואפריל

מה עוד שההסכמים הרלוונטיים הושמדו עד מועד זה ולא יכלו לשמש

ראיות  .באשר לשנת

1908

הרי כלל לא הוגשו תלונות  .אני מבקש לאפשר

לסרגיי אברמוביץ איבנוב  ,פדור ניקולאייביץ דמיטרייב וסימיון איליץ טרסין
להופיע כעדי הגנה בתוקף היותם נציגים בכירים של חברות לסחר כותנה

ומומחים בתחום זה . . .
 . . .אי לכך  ,אני תובע

מבית המשפט לשלום להודות כי האחראים היחידים

באשר לתפעול ה ' טורגובי דום ' הינם למעשה יונה דוידוף ואברהם דוידוף ,

אותם אני מבקש לזכות  .באשר לשאר הנאשמים אני דורש את ביטולו של

כתב האישום .
תאשכנת ,

17

באוגוסט

1910

( חתימה )

לאחר שמיעת דברי הסניגוריה התכנס בית המשפט לערעורים ב  , 27 . 10 . 1910 -אבל
דחה את הדיון בשל אי הופעתם של חלק מעדי התביעה המוסלמים

מהם ,

;

הופיעו

נעדרו  ,שניים נפטרו  .רשימת המתלוננים ירדה עכשיו ל  71 -אנשים .
פורום התכנס שוב ב  10 . 12 . 1910 -וקיבל את טיעוני ההגנה לגבי

19

אותו

50

רוב

הנאשמים  ,פרט ליוסף דוידוף  ,יונה דוידוף  ,אברהם דוידוף  ,בנימין אברמוב  ,יוחנן

דוידוף .

כלומר  ,בית המשפט לא הכיר בחפותם של יוסף  ,ראש החברה  ,למרות

שבתקופה הנדונה הוא לא שהה רוב הזמן בתאשכנת וכן של ממלאי המקום יונה ,
אברהם ויוחנן והנציג במוסקבה  -בנימין אברמוב  .תופעת הנשירה של עדי התביעה
מתגברת :

הפעם מופיעים במשפט רק

21

מתלוננים ,

11

נעדרים ואחד נפטר  .אבל

בית המשפט קיים בכל זאת את הישיבה .
הדיון הבא התקיים ב 22 . 12 . 1910 -
איכרים  .ההגנה טענה כי אין ביכולתה להתייחס לטענות כיוון שלא הספיקה לעיין
בתיק זה והישיבה נדחתה  .הישיבה הבאה מתקיימת ב  . 3 . 1 . 1911 -עו " ד רייסר טען
כמה טענות של נוהל אשר התקבלו .
רק כעבור חצי שנה  ,ב  , 14 . 7 . 1911 -התכנס בית הדין המחוזי שדן בשתי סוגיות
ודן בתביעה כספית ספציפית של שלושה

נפרדות  :תביעה של שמונה קירגיזים המסרבים לשלם חוב של

4 , 000

רובל ובערעור

52

ן
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של חמשת הנאשמים הנותרים על פסק הדין של ה . 10 . 12 . 1910 -
להגנה עו " ד לוינסון  28 .שוב הופיעו עדי ההגנה  ,אנשי העסקים הרוסים איבנוב
וטרסין ואילו דמיטרייב נעדר בשל שהייתו מחוץ לתאשכנת  .בית הדין המחוזי ביטל
הפעם מצטרף

את פסק הדין של בית המשפט לשלום והחליט לקיים משפט חוזר בהרכב שופטים

אחר .

אבל התובע הכללי סירב להשלים עם קביעה זאת

. .

וב 29 7 1911 -

הגיש

' מתאה ' נגד פסק הדין לבית המשפט הגבוה  ,אך זו לא התקבלה  .כל זאת בישיבה

.

ב , 18 8 . 1911 -

בה הופיע העו " ד גרוזנברג (  , ) 1940 - 1866פרקליט יהודי מוסקבאי ,

שהתפרסם במשפטים מדיניים  ,ובעיקר במשפט בייליס

.

החליט בית המשפט

.

ב 7 10 1911 -

המחוזי ,

( . ) 1913

אחרי דיון חוזר ובהרכב אחר ,

להחזיר את העניין לבית המשפט לשלום .
הקושי להרשיע את הנאשמים בנטילת ריבית  -נשך גרם להעלאת פרשה
ב 2 11 1911 -

.

.

דן בית המשפט

הפרשה העיקרית ולדון בהן

בימים

.

ב 14 -

בנפרד .

.

12 / 13 / 14 12 1911

התקיימו שלושה ימי דיונים רצופים בבית המשפט

המחוזי  .נותרו עדיין בזירה חמשת הנאשמים  ,אבל איש מהם לא הופיע
הפעם נעדרו

הרוסים .

29

חדשה .

תלונות ספציפיות והוא התליט להפרידן מן

עדי תביעה מוסלמים .

26

הופיעו וכן באו שוב שלושת עדי ההגנה

ההיעדרויות .

גם הפעם התקיים הדיון חרף

לישיבה .

.

.

ב 911 -ן 14 12

אישר בית

המשפט את כתבי האישום נגד יונה ואברהם דוידוף בלבד  ,שני ממלאי המקום
העיקריים בניהול

החברה .

כעבור שלושה ימים נידונו שוב תלונות נפרדות של כמה איכרים מוסלמים  ,אבל

הדיון היה נוהלי בעיקרו .
ב  25 . 5 . 1912 -עירער עו " ד

גרוזנברג על פסק הדין המקורי לגבי אברהם ויונה

דוידוף ( חודש וחצי מאסר ) אך ערעורו נדחה והמוצא האחרון היה בקשת תנינה .
בעקבות זאת  ,נשלח

.

.

ב 19 10 1912 -

מברק מפטרבורג בחתימת סגן שר המשפטים ,

בו נאמר כי אין  ,לפי שעה  ,לאסור את שני הנאשמים  .אבל חודש מאוחר יותר הודיע
שר המשפטים במכתב מפטרבורג

כי :

' אין למשרד המשפטים  ,לאחר עיון בחומר ,

כל התנגדות שפסק הדין של בית המשפט המחוזי יבוצע ' ( לגבי שני הנאשמים

הנותרים  :אברהם ויונה

דוידוף ) .

כאמור  ,הפרוטוקול של הישיבה האחרונה חסר  .אבל כפי שהדברים מופיעים
בזיכרונותיו על סבי נתן דוידוף וכפי שהדברים נמסרו לי בעל פה  ,עו " ד גרוזנברג
מילא תפקיד חשוב ומכריע בשלב אחרון זה  .בסופו של דבר השניים שוחררו בשל

חוסר הוכחות  .זאת למרות אי אישור ההנינה על ידי משרד המשפטים של

כך נכשל ניסיון השלטון לקעקע את מעמד הבורגנות הבוכארית .

28

.

גריגורי וילגלמוביץ ' לוינסון  ,פרקליט יהודי תושב

תאשכנת .

רוסיה .

משפטדוידוף

( ) 1913 - 1910

ן

53

הפפיווצ ביבליוגראפיות
ארכיון היסטורי מרכזי של אוזבקיסתאן בתאשכנת  ,אוסף

ארכיון

דוידוף .

פותילאחוף .

אוסף ועדיאייב  ,אוסף

מ  .אשל ( אצ ' ילדי )  ' ,גלריה דמויות ראשי יהדות בוכארה '  ,תל  -אביב  ,עמ '

אשל

- 99

. 102
בנימין בן דוד  ' ,נתן דוידוף  -יזם כלכלי מתורכיסתאן הרוסית

בן דוד

פעמים
דוברומיסלוב

35

Taskent

.

( תשמ " ח ) ,

עמ ' . 120 - 102

nastoyatchm ,

1

proshlom

י

Tashkent

, ' 1923 - 1896

 .1 .ג

Dovromislov ,

 . 380ק 3ן9נ

נתן דוידוף  ,זכרונות  ,כתב  -יד ברוסית ,

דוידוף

. ) 1917
דימיטרייב ודמרנרו

תרגום

1 , 300

עמ '  .פארים ( על השנים

1880

עברי עתיד להופיע .

serdinie- aziatskoy

1

Puteroditil po Turkistanu ,

,

 -Damonovי1

"

1מ

"

0

jeleznoy dorogi 5 . Peterburg 1903 .
מיכאל זנד  ' ,יהדות בוכארה וכיבוש אסיה התיכונה בידי הרוסים '  ,פעמים 35

ונד

( תשמ " ח )  ,עמ '

. 79 - 47

טג ' ר

ניסים טג ' ר  ,תולדות יהודי בוכארה  ,תל  -אביב

ירושבסקי  ,מלכי

דב ירושבסקי  ' ,מלכי הכותנה והחינוך היהודי החילוני בקוקנד '  ,פעמים
( תשמ " ד )  ,עמ '

ירושבטקי ,
מעמדם

קלבן

המשפטי

. 133 - 124

 ' , - -על מעמדם המשפטי של יהודי אסיה התיכונה  ,פעמים  ( 35תשמ " ח )  ,עמ '

. 96 - 84
אברהם קלבן  ,לתולדות היהודים באסיה התיכונה
והעשרים  ,ירושלים

שכררם

. 1967
7

תשמ " ט .

במאות התשע  -עשרה
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ננופח
המסמכים המובאים בנספח הינם מתוך אוסף פותילאחוב המצוי בארכיון ההיסטורי המרכזי של
אוסבקיסטאן ,

תאשכנת.

המסמך הבא מראה כי השלטון הרוסי לא ויתר על ניסיונותיו להסית נגד היהודים גם
אחרי כישלון המזימה בדמות ' משפט דוידוף '  -להלן עתירה של שישה מגדלי

כותנה מוסלמים למושל הצבאי של תורכיסתאן ב  1 -ביולי

. 1915

לכבוד הוד מעלתו המושל הצבאי של תורכיסתאן

תושבי העיירה גולאקנדוז  .וכפרי מחוז חוג ' נט  -מולא קארימבאי מליבאייב ,
מירזא

אגילה

אולוקוב ,

רוסטאמה

מירזא

מירזא

חמדאמוב ,

מיר

עבדול

יולדאשבאייב  ,קאבילבאי מורטבאייב  ,ותושב אך  -טיובה  -מורט חוג ' י סעיד

נאזרוב .
עתירה

לפני כארבע שנים הופיעו בעיירה שלנו  -גולאקנדוז  ,נציגי חברת פותילאחוב
אשר התלו לפתות אותנו לקבל אשראי בתנאים משופרים תמורת כותנה  ,בריבית של
 11 %במקום 12 %

כנהוג אצל חברות אחרות  .כיוון שהיינו מאוד זקוקים לכסף לשם

עיבוד שדות הכותנה שלנו ומצוידים בהבטחות של ' איש
בדבר הגדלת

למבוי סתום .

הכספים ' המנוסה הזה

יבולי הכותנה שלנו  ,עשינו הסכם עם פותילאחוב שהוביל אותנו

29

ביודעו כי אין לשתק עם אחוזי ריבית  ,פותילאחוב כיבד את הצד הפורמלי של
ההסכם באשר להבטחתו לתת לנו אשראי בריבית של

. 11 %

אבל  ,התנאים שהוא

העמיד לשם יישום ההסכם היו כאלה שברור היה כי אין הוא נוהג בדרך הישר עם

לקוחותיו .
עיסקה רגילה עם פותילאחוב התאפיינה  ,למשל  ,בכך
1 , 000

:

בעד כותנה ששוויה

רובל בריבית של  , 11 %פותילאחוב היה דורש שטר  -חוב בגובה

10 , 000

רובל  ,לא מוגבל בזמן וחסר כותרת הפירמה שלו  ,על מנת שאפשר יהיה להעבירו
בנקל לגורם אחר  .פרט לזה  ,בהתאם להסכם המיוחד  ,היינו מתחייבים למסור לו את
כל הכותנה בהנחה של

10

עד

30

קופק לפור  ,על בסיס מחיר השוק ביום

המסירה .

כיוון שחוב זה לא היה נפרע על ידינו מיד  ,תוך כדי מסירת המשלות הראשון ,
פותילאחוב היה לוקת מאתנו חלק מאדמותינו

29

כערבות .

זאת  ,על שם אישות

פותילאחיב  .אחת משלוש החברות היהידיית הגדילית בתירכיסתאן בסוף המאה
המהפכה הבולשביקית  .שתי האחרות

דוידוף ' .

:

ה 19 -

עד

חברת האחים ועדיאייב וה ' טורגובי דום על שם יוסף

ן

משפט דוידוף ( ) 1913 - 1910

פיקטיבית  ,באישורו של שופט מקומי
פשוט

:

( מוסלמי ) -
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השיקול במקרים אלה היה מאוד

המסמכים הרוסים שיכלו לשמש ראיות בבית משפט רוסי היו נתונים

לפרשנויות שונות באשר ללקיחת ריבית  -נשך  .העניין כולו טמון דווקא בפשטות
' ההליך המשפטי ' אצל שופט מקומי

( מוסלמי )

שכן הלה עמד תמיד לצדו של

העשיר ' באי '  ,זאת מפני שלרוב זה אחרון היה לקוח שלו  .חתירה לפישוט הליך
משפטי זה עד המינימום אינה מהווה שום סכנה  ,הגם שמדובר ב ' באי '

( עשיר ) .

כשלעצמנו  ,אנו נאלצים להסכים לתנאים אלה כדי לקבל את הסכומים החיוניים

לנו .

אבל  ,העניין בכך שהחוב לא היה משולם לנו במזומנים אלא בקמח ישן וחמוץ ,
במחיר של קמת משובח  .הם היו קונים מיד בחזרה קמח זה בחצי מתיר או שהיו
מאפשרים לנו למכור אותו

' מהצד '  .ביודעין כי אי אפשר לשווק ריקבון בזה בשוק .

קרוב לוודאי  ,קמח זה שימש את פותילאחוב מדי שנה בשנה לשם ביצוע ' עיסקה '

זאת .
הינה כי כן  ,מרי שנה  ,פותילאחוב ואנשיו במחוז חוג ' נט  ,הולכים בדרכים
' אמינות ' אלה ונושאים את התואר ' אמינים '  .כך  ,בצורה מתוחכמת אך חסרת רחמים
הם דחפו אותנו לפינה  ,ביודעין כי אין לנו ממנה

פותילאחוב והחברה שלו אוחזים בנו

הזק .

מפלט .

קורי העכביש של

אנו שרויים בשליטתו המלאה

 :ב 21 -

ביוני ש  .ז  .נמכרו אדמותינו בעיר חוג ' נט וזה יקרה בקרוב לגן שלנו  ,לסוסים שלנו ,

לערר שלנו  .במוקדם או במאוחר הכול יעבור לרשותו של
הוד מעלתו

פותילאחוב .

אנו נמצאים מזה חמישים שנה תחת שלטונו של הוד מלכותו

!

ואוכלוסית אזורנו יכלה להנות ממעלותיה של התרבות הרוסית אלמלא ההתנכלות
של פותילאחוב

ורומיו .

ב 15 -

ביוני ש  .ז  .הוד מעלתו הבטיח לנציגי האוכלוסייה

המקומית  ,במלים שאינן משתמעות לשתי פנים  ,לדאוג לאינטרסים של כל נתיני

מלכנו האהוב  .עכשיו  ,אנו החלטנו לבקש את הוד מעלתו לקיים את הבטחתו
לאמור

:

להגן עלינו  ,לשחרר אותנו מהשרשראות של פותילאחוב  ,לאפשר לנו

לעבוד בשלום ולסיים את חיינו כאזרחים חופשיים של רוסיה החופשית והגדולה ,
ולא כעבדים של

פותילאחוב .

אנו מבקשים  ,אפוא  ,לשלוח אלינו  ,לשם ביצוע

משימה זאת  ,את הממונה על העניינים המיוחדים  ,הוא היועץ המהוזי הנוכחי
ריידזאבסקי  ,אשר פעל נמרצות כרי שאחינו יוכלו להשתחרר מעכביש אחר של
אזורנו  ,הוא ה ' טורגובי דום ' על שם יוסף

תאשכנת

1

ביולי

דוידוף .

1915

עתירה זאת קיבלה תשובה של המושל הצבאי של תורכיסתאן

ב9 -

ביוני

. 1915

עיקריה הם  :אזכור עמדת המושל הצבאי של תורכיסתאן לשעבר  ,גנרל חיל הפרשים
 -סמסונוב ,

מה 15 - 14 -

באפריל

1912

והיא כי מטרות חברת המניות של

פותילאתוב  ,כפי שהן באות לידי ביטוי בתקנונה  ,הן הפעלת מנפטות כותנה חדשות

56

ן

בנימין בן דוד

תוך רכישת קרקעות  .סמסונוב גם מטעים כי רכישת מקרקעין על ידי חברת מניות

מותרת רק לנתינים רוסים נוצרים  .הוא מוסיף כי חריגה מכללים אלה טעונה אישור
מועצת השרים ( הממשלה הרוסית ) וכי אישור כזה לא ניתן במקרה זה  .זאת ועוד ,
סמסונוב טוען כי משרד המלחמה הבהיר

ב6 -

בפברואר

1912

כי לזרים וללא

נוצרים  ,למעט ילידי המקום  ,אין רשות לרכוש בניינים ונכסי דלא ניידי בכלל .
עוד נאמר בתגובת סמסונוב כי על פי חקירה של מנהל המחלקה האסיאתית של

הלשכה המרכזית  ,אמנם  ,מנהלי החברה  -פותליאחוב ובעלה של אתותו אסתר
דוידבאייב  ,הינם ילידי המקום  .אך כל היהודים  ,ובכלל זה מנהלי חברה זאת  ,אינם
רשאים לסחור באמצעות מניות אלא עם הון יהודי בלבד  .עובדה זאת  ,נאמר במכתב

היהודים ) .

המושל הצבאי  ,תביא בהכרח לנישול האוכלוסייה המקומית ( על ירי

יחד עם זאת  ,המושל מטעים כי מועצת השרים ( ממשלת

רוסיה )

הסכימה עם

משרד המסחר והתעשייה  ,כי ישנם תקדימים של פעילות חברות מניות  ,כגון זאת
בתורכיסתאן  ,הפועלות באמצעות הון של בעלי מניות בלבד ( לא נאמר בפיסקה זאת

כי התנאי הוא כי ההון יהיה יהודי בלבד ) .
זאת תמצית התגובה של המושל הצבאי לעתירת תושבי גולאקנדוב  .ניכרת בה
נימה אנטישמית ואין היא

מתייחסת כלל לטענות הספציפיות של העותרים .

יש לציין שחברת פותילאתוב היתה רחבת היקף  -היא פעלה בעשר ערים  ,בעיקר
בעמק פרע ' אנה  -הונה הסתכם

מניות בעלות ערך של

250

ב 1913 -

ב 2 , 000 , 000 -

רובל מחולקים

ל 8 , 000 -

רובל כל אחת  .שש  -עשרה חברות היו מושקעות בהברת

המניות של פותילאחוב  ,רובן רוסיות  ,מיעוטן

מקומיות ( מוסלמיות ) .

בתקנון החברה

מורגש כי החברה המסחרית והבנק על שם קנופ קשורים לחברת
מרכזה במוסקבה והתמחותה  -אסיה

פותילאחוב .

המרכזית .

אין לדעת אם טענות העותרים בדבר מקרה שאירע

ב 1911 -

היו צודקות או

בדויות  .אנו יודעים ממקורות שונים ובפרט מזיכרונות נתן דוידוף  ,כי היחס של כלל
בעלי ההון אל מגדלי הכותנה היה  ,במקרה הטוב  ,פטריארכלי וכנראה נצלני בדרך

כלל  .אבל אלה היו הנורמות המקובלות בקיסרות הרוסית של אותם

הימים .

