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כך התחוור שנתגלעה תחרות על ירושלים וארץ הקודש .אך ראוי לציין כי כלי נשקם של הלוחמים שונים
מאוד אלה מאלה ,וכזו תהיה גם התוצאה .בעוד אלה מתכוונים להכות שורש על ידי רכישת קרקעות ובניית
בתים וכנסיות ,פועלים האחרים בעיקר בעזרת כלי נשק רוחניים ובעזרת האוונגליון .אדוננו ישתמש בכול
לתכליתו ,לרצונו ולטעמו ויטהו לכבודו ולקרוב מלכותו' .ולאמֹר לירושלים ִתּבָּנה והיכל ִתּוָּסֵד'' ,וקראו ל ָך
עיר ה'' ,אמן1 .

קונרד שיק ) ,(1901$1822 ,Schickמהאישים המובילים בקהילה האירופית בירושלים ובמחקר ארץ
הקודש במחצית השנייה של המאה התשע–עשרה ,השתמש בשני פסוקים מנבואותיו של ישעיהו
)מד ,כח; ס ,יד( לתיאור תפיסתו את אופי החדירה הנוצרית–האירופית לארץ–ישראל החל משנות
השלושים של המאה 2.המצב הגאו–פוליטי במזרח אגן הים התיכון בתקופה
זו ,ההתערבות הצבאית האירופית ונסיגתם של הכוחות המצריים מסוריה
ומארץ–ישראל בראשית שנות הארבעים ,ההרגשה באירופה שהאימפריה
העות'מאנית חייבת לכוחותיה את קיומה אחרי שהצילוה פעמיים במהלך תשע
שנים מנפילה בידי כוחותיו של שליט מצרים מֻחמד עלי ,והתקוות והציפיות
שעורר צו הרפורמות חאט–י שריף של גולחאנה ,שהוציא הסֻלטאן הצעיר עבד
אלמג'יד ) ,1861$1823שלט מ– — (1839כל אלה הובילו למצב חדש בכל הנוגע
למעורבות האירופית במזרח הקרוב בכלל ובארץ–ישראל ,ארץ הקודש ,בפרט3.
חזרתן של סוריה וארץ–ישראל לשלטון העות'מאנים יצרה הזדמנות חד–פעמית
לפעילות אירופית רחבת היקף בארץ .היו שטענו כי ניתן עתה לרכוש את
הארץ ואף העלו הצעות כיצד לעשות זאת .את המצב הגאו–פוליטי שנוצר
˙˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙ÎÈÓ˙· ÚÈÈ˙Ò ¯˜ÁÓ‰ ÆÌÚÂÈÒÂ Ì‰È˙Â¯Ú‰ ÏÚ ÌÂÏ·Ï‡ ÈÂ¯ ßÙÂ¯ÙÏÂ ¯Â·ÓÈ¯Ë ˜ÈÈÓÂ„ ¯¢„Ï È˙„Â
ÆÈÁ–Ï˙ ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÏÎÓ· ¯˜ÁÓ‰
1
2

C. Schick, ‘Sonst und Jetzt: Die Veränderungen in Jerusalem und dem heiligen Lande in den letzten fünfzig
Jahren’, Neueste Nachrichten aus dem Morgenlande, 41 (1897), p. 60
על שיק ראו למשלE. Kautzsch, ‘Zum Gedächtniss des königlich württembergischen Bauraths Dr. Conrad :
 ;Schick’, Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palästina-Vereins, 8 (1902), pp. 1–12א' כרמל' ,דרכו

של קונרד שיק לירושלים' ,א' שילר )עורך( ,ספר זאב וילנאי ,ירושלים  ,1984עמ'  ;126$115ח' גורן ,ג' ברקאי וא'
שילר )עורכים( ,קונרד שיק :למען ירושלים )אריאל ,(131$130 ,ירושלים תשנ"ח; H. Goren, ‘“Undoubtedly, the
Best Connoisseur of Jerusalem in Our Times”: Conrad Schick as Palästinawissenschaftler’, U. Hübner (ed.),
Palaestina exploranda: Studien zur Erforschung Palästinas im 19. und 20. Jahrhundert anlässlich des 125
jährigen Bestehens des Deutschen Vereins zur Erforschung Palästinas (ADPV, 34), Wiesbaden 2006, pp. 105–128

3

על המצב הגאו–פוליטי ועל ההתפתחויות סביב מזרח אגן הים התיכון ברבע השני של המאה התשע–עשרה ראו למשל:

מ"ס אנדרסון ,חדירת המעצמות לאגן הים התיכון ,תרגמה י' בן–יעקב ,רמת–גן תשל"ב ,עמ' J.A.R. Marriott, ;185$20
.The Eastern Question: An Historical Study in European Diplomacy, Oxford 1956 (1st ed. 1917), pp. 164–259
על תקופת הכיבוש המצרי ,רקעה והשלכותיה ראו למשלJ. Marlowe, The Making of the Suez Canal, London 1964; :
M.H. Kutluoğlu, The Egyptian Question (1831–1841): The Expansionist Policy of Mehmed Ali Paşa in Syria
and Asia Minor and the Reaction of the Sublime Porte (Middle Eastern and Balkan Studies Series, 2), Istanbul
1998
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בארץ הקודש סיכם מאוחר בהרבה ,בשנת  ,1964הנס וילהלם הרצברג ) ,(1965$1895 ,Hertzbergראש
הקהילה ) (Probstהגרמנית האוונגלית בירושלים בעשור השלישי של המאה העשרים ,והוא עדיין
נזקק למונח מסע צלב בהתייחסו לאפשרות כיבוש נוצרי מחודש של הארץ:
אף פעם אחת במהלך ההיסטוריה לא הייתה ארץ הקודש נתונה בידיהן של מעצמות אירופה כהיותה נתונה אז,
כשהוכרח אבראהים פאשא להחזיר את סוריה וארץ–ישראל לידי הסלטאן ] [...אפשר היה בלי קושי להגשים
את חלומם של נוסעי הצלב .היד שהייתה מושטת מעל ירושלים הייתה צריכה רק להדק את אחיזתה; הסלטאן
לא היה מגלה התנגדות רצינית ] [...אבל מאומה לא קרה ,מכל מקום חלפה שעת הכושר ,ובמקום מסע הצלב
שהיה בגדר האפשר קרה ההפך ] [...לא ייפלא שאז ואחר כך הנידו רבים וטובים בעולם הנוצרי את ראשיהם
בתמיהה על דרך זו של דיפלומטיה! 4
אחת התכניות הראשונות שהועלו בנסיבות אלה פורסמה בשנת  1841ב'אלגמיינה צייטונג' )Allgemeine

 ,(Zeitungהפופולרי בעיתוני גרמניה ומהמובילים בשיח הציבורי במדינותיה .הכתבה האנונימית,
שכותרתה 'גרמניה ופלשתינה' ,תיארה את אותו מצב עניינים מיוחד:
התלהבות לארץ שבה נולד המושיע ,שבה חי ,לימד וסבל ,הביאה פעם מיליוני נוצרים מסורים לעזוב את
ארצות מולדתם ולסבול הרבה על מנת לדרוך על האדמה המקודשת של פלשתינה .עידית האבירות המערבית
הקיזה את דמה על מנת לשחרר את המקומות הקדושים משלטונם של הבלתי מאמינים5 .

הדברים נכתבו ,כפי שהתברר מאוחר יותר ,בידי המיור הצעיר הלמוט קרל ברנרד ,הגרף פון מולטקה
) ,(1891$1800 ,Moltkeאחרי ששירת כחמש שנים בתור יועץ לצבא העות'מאני ,ושב למולדתו
בעקבות התבוסה העות'מאנית לצבא המצרי בקרב ניציבּ ) 24ביוני  .(1839במסגרת שירותו כיועץ
לעות'מאנים טרחו הוא ועמיתיו בין היתר למפות את אסיה הקטנה ,אזור שלא היה מוכר מבחינה
מדעית לאירופים 6.מולטקה הציע במאמרו לייסד בארץ הקודש נסיכות נוצרית ,שבראשה יעמוד
נסיך גרמני )מן הסתם על פי הדוגמה הטריה של יוון העצמאית ,שמלכה הראשון הגיע מבווריה(.
הצעתו המפורטת בעניין זה הייתה בסיס להצעותיה של פרוסיה ב'ועידת לונדון להשקטת הלוונט',
שהתקיימה בבירה הבריטית ביולי  1840בראשותו של הנרי ג'ון טמפל ,הלורד פלמרסטון ),Palmerston
 .(1865$1784ההצעות השונות לבינאומה של ירושלים שהועלו בוועידה ,ושכולן כאחת לא הגיעו
4
5
6

W. Hertzberg et al., Jerusalem: Geschichte einer Gemeinde, Kassel 1965, p. 6

.H. von Moltke, Gesammelte Schriften und Denkwürdigkeiten, II: Vermichte Schriften, Berlin 1892, pp. 279–288
השווA. Schölch, ‘Europa und Palästina 1838–1917’, H. Mejcher & idem (eds.), Die Palästina-Frage 1917–1948, :
Paderborn 1981, pp. 17–18
W. Andreas (ed.), Moltkes Briefe, I, Leipzig 1922, pp. 69–233, 412–420; F. Herre, ‘Ein Preuße in der Türkei:
Helmut von Moltkes Mission im Osmanischen Reich’, Damals, 19 (1987), pp. 131–155; J.L. Wallach,
Anatomie einer Militärhilfe: Die preußisch-deutschen Militärmission in der Türkei 1835–1919 (Schriftenreihe
des Instituts für Deutsche Geschichte, Universität Tel Aviv, 1), Düsseldorf 1976; H. Kiepert (ed.), Memoir über
die Construction der Karte von Kleinasien und Türkisch Armenien in 6 Blätter von v. Vincke, Fischer, v. Moltke
und Kiepert, Berlin 1854; H. Goren, ‘The Scholar Precedes the Diplomat: German Science in the Service of
Political Involvement in Egypt and Palestine until 1870’, idem (ed.), Germany and the Middle East: Past,
.Present, and Future (World Powers and the Middle East), Jerusalem 2003, p. 48לתכנית אנגלית דומה ומקבילה
בזמן ראוL. Arad, The Image of Dual Monarchy and the Holy City at the Austro-Hungarian Pilgrims’ House in :
 .Jerusalem (forthcoming), pp. 44–45תודתי לד"ר לילי ארד על האישור לעשות שימוש בכתב היד.
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לידי מימוש ,נדונו בהרחבה בשני מחקרים חלוציים ,מחקר של מיכאל גלבר משנת  1930ומחקר של
מאיר ורטה משנת  .1978פרוסיה הציעה שהעות'מאנים ,מתוך הכרת טובה לאירופים ,יחתמו על
הסכם שיכונן בירושלים ,בבית–לחם ובנצרת שלטון אירופי ,שינוהל בידי תושבים ממדינות אירופה.
צרפת לעומתה הציעה להקים בירושלים ובסביבתה מדינת כנסייה בלתי תלויה ,שבראשה תעמוד
ממשלה עצמאית בחסות מעצמות אירופה .רוסיה ,שהייתה מתונה יותר והתחשבה בעצמאותה של
האימפריה העות'מאנית ,הציעה הסדר חדש בירושלים ,שאמנם תישאר פאשאליק עות'מאני ,אך יהיו
לה ממשלה נוצרית וצבא משלה7.
המפעל היחיד שאכן קרם עור וגידים בעקבות אירועי  ,1840מקורו היה ביזמה שיצאה מברלין,
מחצרו של פרידריך וילהלם הרביעי ) ,1861$1795 ,Friedrich Wilhelm IVשליט פרוסיה ,(1858$1840
שעלה לכס המלוכה בימים שבהם התקיימה ועידת לונדון .בעקבות היזמה
הברלינאית ,שכבר נכתב עליה רבות ,נכנס בינואר  1842הבישוף הפרוטסטנטי
הראשון בשערי ירושלים 8.פרידריך וילהלם הרביעי ,שרבות היו תכניותיו להעמקת
הפעילות הנוצרית )הפרוטסטנטית כמובן( ,זכה שהרופא השווייצרי בן זמנו טיטוס
טובלר )' ,(1877$1806 ,Toblerאבי המחקר הגרמני של ארץ–ישראל' ,כתב עליו
ש'מיליוני נוצרים היו מברכים על מסע הצלב ללא שפיכות דמים שמלך פרוסיה
רצה להתחייב לו ,על מנת לכבוש ,לפחות רוחנית ,את ארץ הקודש'9.
הנה כי כן החל משנות הארבעים של המאה התשע–עשרה הופיע בכתובים רעיון
כיבושה מחדש של ארץ הקודש ללא שפיכות דמים .ה'ֶרקוֹנקוויסטה' ,רוחנית בלבד
או גם פיזית ,לא אמורה הייתה להתבצע בידי כוחות מזוינים שיבואו בים וביבשה,
יילחמו באויביהם ויקריבו את חייהם למען החזרת השלטון הנוצרי בכנסיית הקבר
ו'בנותיה' .הפעם ,טענו הכותבים ,הכיבוש יושג באמצעים מחוכמים ומתוחכמים יותר ,על ידי יישום
של מה שהם ראו כעליונות האירופית והנוצרית על האסלאם וללא נשק ואלימות .השיח הלך והתרחב
והקיף רבים ,בארץ ובמדינות שונות באירופה ,שעסקו בענייני ארץ הקודש ,ושהיו מעורבים בפעילות
האירופית בה .הרעיון ,שהוכתר בשם 'מסע צלב השלום' או 'מסע הצלב בדרכי שלום' ,זכה לתפוצה
ולתהודה בחוגים קתוליים במערב אירופה ובקרב חלק מהפרוטסטנטים ,בעיקר אלו שלא תמכו
בקימום היהודים )10.(Restoration of the Jews
7
8

מ' גלבר' ,שאלת ארץ–ישראל בשנות  ,'1842$1840ציון ,ד )תר"ץ( ,עמ' M. Vereté, ‘A Plan for the ;46$44
Internationalization of Jerusalem, 1840–1841’, AAS, 12 (1978), pp. 13–31
על המלך ,תכניותיו באשר לארץ והקמת הבישופות ראו למשלT. Tobler, ‘Die Protestanten in Jerusalem’, Das :
Ausland, 22 (1849), pp. 945–947; C. Schütz, Preußen in Jerusalem (1800–1861): Karl Friedrich Schinkels
Entwurf der Grabeskirche und die Jerusalempläne Friedrich Wilhelms IV. (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler
von Berlin, supp. 19), Berlin 1988; M. Lückhoff, Anglikaner und Protestanten im Heiligen Land: Das
gemeinsame Bistum Jerusalem (1841–1886) (ADPV, 24), Wiesbaden 1998; J. Krüger, ‘Protestantische
Rom-Begegnung: Bunsen und Friedrich Wilhelm IV.’, A. Esch & J. Petersen (eds.), Deutsches Ottocento:
Die deutsche Wahrnehmung Italiens im Risorgimento, Tübingen 2000, pp. 67–89

 9טובלר )שם( ,עמ' .945
 10מ' קדם' ,תפיסות הגאולה של עם ישראל וארץ–ישראל באסכאטולוגיה הפרוטסטאנטית האנגלית באמצע המאה הי"ט',
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במאמר זה אני מבקש להציג את המטיפים לרעיון זה מקרב קבוצות שהיו קשורות בארץ ,ושכפי
שאראה נמנו בעיקר עם הגרמנים )אוונגלים ,קתולים ,טמפלרים( וכן עם הצרפתים ,ואת הניסיונות
המעשיים המועטים ליישמו בשטח .מי היו אותם מטיפים ופעילים ,והיכן ומתי העלו את תכניותיהם?
מה היו מניעיהם ,וכיצד ציפו שהתהליך יתנהל? כיצד חשבו שייראה הכיבוש ,ומה אמור היה להיות
אופיו? עניין נוסף שאני מבקש לעסוק בו במסגרת זו :מדוע ובאילו דרכים השתלבו בתהליך דווקא
אנשי מדע שייחדו את עבודותיהם למחקר הארץ? מה היה תפקידו של המחקר המדעי בקידום הרעיון
של מסע הצלב בדרכי שלום ,ומדוע צעדו דווקא חוקרים בראש המטיפים לכיבושה מחדש של ארץ–
ישראל? ומדוע נכללו המחקר ,הגילוי והחשיפה המדעיים של הארץ באמצעים המובילים לכיבוש,
בשורה אחת עם פעילויות התיישבות ,מיסיון וכדומה?
השימוש במונח מסעי הצלב בשיח האירופי ,למעשה כבר מהמאה השש–עשרה ,הניסיונות הרבים
לתאר מהלכים ותופעות במונח הימי ביניימי והשינויים בתפיסת הצלבנים ומעשיהם ,זכו כבר
למחקרים לא מעטים ואינם הנושא של מאמרי זה 11.לחלק ממחקרים אלה אזדקק כמובן בהמשך,
אלא שאני מבקש כאמור להגביל את עצמי לתפיסת המונח וליישומו במסגרת התכניות לכיבושה
מחדש של הארץ באמצעים שונים מאלה שננקטו בעבר.

מסע הצלב בדרכי שלום :הערות מקדימות
אינני הראשון כמובן במחקר המודרני שנזקק לעניין מסע הצלב בדרכי שלום .אלכסנדר שֶׁלשׁ
) (1986$1943ניסה לסכמו ,לפחות מנקודת המבט הגרמנית ,כבר בשנת  12.1981אלכס כרמל
) (2002$1931הזכירו לא מעט במחקריו ,ואף השתמש בו בכותרת מאמר שפורסם לאחר מותו ,אם כי
נראה שנכתב שנים הרבה קודם לכן 13.המאמר הוקדש כולו לדיון בקורותיו של טובלר ,שכאמור נזקק
לביטוי כבר בשנת  ,1849ושציטטה מדבריו ,שאזדקק לה כמובן בהמשך ,היא אחד הקטעים הידועים
ביותר בנושא ושימשה גם את כרמל כמוטו למאמרו14.
קתדרה) 19 ,ניסן תשמ"א( ,עמ'  ;71$55ש' כוכב' ,שיבתם של היהודים לארץ–ישראל והתנועה האוונגלית באנגליה',
שם) 62 ,טבת תשנ"ב( ,עמ' K. Crombie, For the Love of Zion: Christian Witness and the Restoration of ;36$18
 ;Israel, London, Sydney & Auckland 1991י' פרי ,נשיאים ורוח וגשם אין :המיסיון הלונדוני בארץ ישראל במאה
התשע–עשרה ,תל–אביב תשס"ב.

E. Siberry, The New Crusaders: Images of the Crusades in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries, 11
 .Aldershot 2000; R. Ellenblum, Crusader Castles and Modern Histories, Cambridge 2007, pp. 1–61מחקרים

חדשים אלה כוללים ביבליוגרפיה מקיפה לנושא.
 12שלש )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .34$30
 13א' כרמל"' ,מסע הצלב בדרכי שלום" :טיטוס טובלר ו"מדינת היהודים"' ,מ' צימרמן )עורך( ,גרמניה וארץ ישראל:
מפגש תרבויות ,ירושלים תשס"ד ,עמ'  .32$11השוו :הנ"ל' ,תחרות ,חדירה ונוכחות :הפעילות הנוצרית והשפעתה
בארץ–ישראל' ,י' בן–אריה וי' ברטל )עורכים( ,שלהי התקופה העות'מאנית )) (1917$1799ההיסטוריה של ארץ–ישראל,
ח( ,ירושלים  ,1983עמ' .151$109
 14על טובלר ראו;H.J. Heim, Dr. Titus Tobler der Palästinafahrer: Ein appenzellisches Lebensbild, Zürich 1879 :
ח' גורן' ,לכו חיקרו את הארץ' :המחקר הגרמני של ארץ–ישראל במאה התשע–עשרה ,ירושלים  ,1999עמ' ;208$191
ש' שטרן' ,טיטוס טובלר ,מחוקריה של ארץ–ישראל במאה הי"ט' ,קתדרה) 48 ,תמוז תשמ"ח( ,עמ'  ;45$30כרמל,
טובלר )שם(.
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עצם המונח  The Peaceful Crusade, Der friedliche Kreuzzug, La Croisade pacifiqueמעורר כמה
שאלות .מה בדיוק פירוש המונח כיבוש צלבני — בדרכי שלום? האם אין בכך ניגוד מוחלט? מן הסתם
יש להשיב על שאלה זו בשלילה ,ואכן חוקרים שעסקו במסעי הצלב הימי ביניימיים כבר חשפו
היבטים שונים של התופעה מלבד האלימות .למשל ג'ונתן ריילי–סמית כתב בשנת  1980על 'צלבנות
כמעשה אהבה' ,וטען שהאהבה ,אפילו בצורתה המעוותת ,הייתה חלק הכרחי בבסיס התאולוגי של
התופעה .הוא הביא ראיות למניעים כהתמסרות דתית ונפשית ,מניעים של אדיקות וחסידות ,שהניעו
צלבנים כבר מראשית המאה השתים–עשרה 15.לפיכך הופעת המינוח הקושר את מסע הצלב לדרכי
שלום במאה התשע–עשרה אינה צריכה להפתיע .יתר על כן ,במחקרים בני זמננו השתמשו בו אפילו
בנוגע לתכניות הנוצריות לכיבושה מחדש של הארץ במאה הארבע–עשרה ,בעיקר במחקרים שעסקו
במשא ומתן על חזרתם של הפרנציסקנים לארץ ולראשית התיישבותם בה16.
גם יהושע פראוור ) (1990$1917דן במשמעות המונח מסע צלב במאות השנים שאחרי סיומה של
התקופה הצלבנית:
טיפול מתמיד בנושא מסעי–הצלב אינו רק תולדות אופיו המופלא של החיזיון כשהוא לעצמו .יותר מלתופעות
אחרות בימי–הביניים דבקה במסעי הצלב ובתולדות המדינות הצלבניות משמעות אקטואלית .ואקטואליה
זו שונה מדור לדור ] [...בתחילת המאה התשע–עשרה נעשים מסעי–הצלב מקור יניקה והשראה לתנועה
הרומאנטית בספרות ובהיסטוריוגראפיה מתוך געגועים לרעיונות כל–נוצריים; באמצע המאה התשע–עשרה
הופכתם ההיסטוריוגראפיה לפרק–בראשית בתולדות ההתפשטות האירופית מעבר–לים17 .

רוני אלנבלום עסק רבות בשינויים שחלו בתפיסת הצלבנים בשיח האתי והמוסרי 18.המסע ,שרבים
ראו בו ביטוי מעולה לאחווה הנוצרית וצעד ראשון למילוי השאיפה לאיחוד הנצרות ,נתפס בידי
אחרים כהונאה ואחיזת עיניים מצדם של שליטי העולם הנוצרי דאז .רבים קשרו את נוסעי הצלב
להדר ולעושר ,וראו בהם גיבורים במובן הגבוה ביותר ,מבחינה פיזית ורוחנית ,ואילו מתנגדיהם ראו
בצלבנים את שליחי השטן ,ששאיפותיהם הסתכמו בהרג ושוד .המדינה הנוצרית ,שהייתה בעיני רבים,
לפחות בתקופה הקדומה ,ביטוי עילאי של רוח הנצרות ,אותה מדינה הצטיירה בעיני אחרים כהיכל
קולוניאלי שמטרתו היחידה הכנעה וניצול 19.ואמנם האינטרפרטציות ההיסטוריוגרפיות של הצלבנים
ומסעותיהם השתנו ,גם לדעת אלנבלום ,שינוי משמעותי במהלך המאה התשע–עשרה .עיקרו של
השינוי היה אימוץ גישות חיוביות יותר ונקודות מבט שהציגו את התנועה לא רק כתנועת כיבוש,
הרג והרס ,אלא גם כתנועה שעסקה למשל בהאדרת רעיונות לאומיים )glorification of nationalistic
 ,(ideasצעד המביא לעושהו תהילה ,כבוד ורווחים פוליטיים .בכל הנוגע לחדירת המושג לשיח
 ,J. Riley-Smith, ‘Crusading as an Act of Love’, History, 65 (1980), pp. 177–191 15הציטטה מעמ'  .191אני חב תודה
לפרופ' סילביה שיין ז"ל על שהסבה את תשומת לבי למאמר זה.
 .S. de Sandoli, The Peaceful Liberation of the Holy Places in the XIV Century, Cairo 1990 16והשווS. Schein, :
Fidelis cruces: The Papacy, the West, and the Recovery of the Holy Land 1274–1314, Oxford 1991

 17י' פראוור ,תולדות ממלכת הצלבנים בארץ–ישראל ,ירושלים תשל"א ,עמ' יג.
 18אלנבלום )לעיל ,הערה .(11
 19כאן אפנה בעיקר לדיונה המקיף של סיברי )לעיל ,הערה .(11
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הקולוניאלי הדגיש אלנבלום שבמהלך המאה הוא הפך למעשה לכמה נרטיבים לאומיים מקבילים,
שכן 'הכנסת השיח הלאומי לתוך הכתיבה ההיסטורית הובילה לטרנספורמציה של תולדות מסעי
הצלב שהייתה כרוכה בכך — מאפיזודה פאן–אירופית אחת לכמה נרטיבים מקבילים ,שכל אחד מהם
שירת אומה אחרת בתהליך יצירת זהותה הלאומית'20.
כבר בשנת  1806פרסמה האקדמיה הצרפתית למדעים קול קורא לתחרות על ספר שיציג את
הצדדים החיוביים של מסעי הצלב ,שיבחן את 'השפעת מסעי הצלב על החופש האזרחי של עמי
אירופה ,על תרבותם ,על התקדמות האור ,המסחר והתעשייה' 21.בהמשך המאה התעצמה חדירת
השימוש בצלבנים ובמורשתם לשיח ולפעילות של מדינות אירופה השונות ,והלכו והתחדדו ההבדלים
בין הקתולים לפרוטסטנטים .המונח מסע צלב חדר למעשה לכל התחומים והמשיך לשמש כשם לכל
מסע או מאבק בעד תופעה ,ארגון ,ממשל וכיוצא באלה או נגדם .כדוגמה אחת מני רבות אביא
כאן את הכיבוש הצרפתי והקולוניזציה של אלג'יריה .תהליך הכיבוש תואר במקורות הצרפתיים
כמסע צלב לכל דבר 22.הקרדינל שרל מ"א לוויגרי ),(Lavigerie, 1825$1892
שהיה משנת  1867הארכיבישוף של אלג'יריה ,הוא שיזם את מסע הצלב
של הכנסייה כנגד הסחר בעבדים ובמקביל למען ההתיישבות האירופית
בארצו23.

מסעי הצלב וארץ הקודש במאה התשע–עשרה
חלק ניכר מאנשי המאה התשע–עשרה שהיו קשורים למעורבות האירופית
בארץ אכן אימצו את התפיסה שתיאר למשל פראוור ,אך הקפידו להבדיל
את מסע הצלב שבזמנם מאלו של ימי הביניים .בבואם לדון ב'רקונקוויסטה'
הנוצרית של ארץ הקודש ,הם הוסיפו לה את התיאור 'של שלום' או 'בדרכי
שלום' .ביטוי זה חוזר ונשנה בספרות האירופית הקשורה בארץ ,בראש ובראשונה בזו הגרמנית
שנכתבה בעיקר במחצית השנייה של המאה .אחד הקטעים הידועים ביותר נכתב בשנת  1865בידי
טובלר ,במסגרת סדרת כתבות שפרסם ב'אלגמיינה צייטונג' בעקבות ביקורו הרביעי והאחרון בארץ,
בדיוק שלושים שנה אחרי מסעו הראשון אליה' .לפני שלושים שנה' ,כתב' ,שהו עמי בירושלים
מיסיונר אמריקני ,רופא איטלקי בשירותו של מֻחמד עלי ,גנן גרמני ומנצח תזמורת צרפתי .ואילו
עתה ,פרנקים כה רבים ,איזה עושר של פעילות רוחנית להם! מסע צלב השלום החל ,ירושלים חייבת
 20אלנבלום )לעיל ,הערה  ,(11עמ' .17
 ;D.C. Munro, The Kingdom of the Crusaders, Washington 1966 (1st ed. 1935), pp. 176–177 21אלנבלום )שם(,
עמ' .4$3
 22אלנבלום )שם( ,עמ'  .22$21הדוגמאות באמת רבות מספור ,ולכן בחרתי שלא להביאן כאן.
L. Filler, The Crusade against Slavery, 1830–1860, New York 1963; R.F. Clarke (ed.), Cardinal Lavigerie and 23
the African Slave Trade, New York 1969; H. Gründer, ‘“Gott will es”: Eine Kreuzzugsbewegung am Ende des
19. Jahrhunderts’, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 28 (1977), pp. 210–224
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להיות שלנו' 24.אלא שהביטוי לא היה רק נחלת אנשי המדע כטובלר' .זהו רצון האל'
! (Gott will esחזרו וקבעו המטיפים ,ואילו הרומנטיקנים הוסיפו ש'אז יפַנה חצי–הסהר הכהה את
מקומו ושמש הנצרות תשלח את קרניה החמות לארצות אלו'; 25ואילו איש דת קתולי שעבד בארץ
עשרות שנים ,הגדיל וכתב ש'רק לנוצרים יש סיכויים בארץ הקודש; שכן האומות הנוצריות עולות
מוסרית בהרבה על המוסלמים וגם על היהודים'26.
שֶלש ,מחשובי חוקרי הארץ בגרמניה בשלהי המאה העשרים ומהראשונים שעסקו בתופעה במחקר
המודרני ,כתב שה'רקונקוויסטה' הנוצרית אמורה הייתה להתבצע על ידי פעילות דתית ,תרבותית
ונדבנית )פילנתרופית( 27.הגדרתו זו לוקה בחסר ,שכן הוא לא נגע בשאלה אם הכיבוש אמור להיות
רוחני בלבד או גם פיזי ,ולא עמד על אמצעים נוספים להשיגו ,כמחקר מדעי והתיישבות.
הקשר הרעיוני והגאוגרפי בין מסעי הצלב לבין ארץ הקודש תפס מקום מרכזי בשיח האירופי.
בכל הנוגע לפעילות האירופית בארץ במהלך המאה התשע–עשרה ניתן לדעתי להבחין בשלושה סוגי
שימושים של ההקשר הצלבני ,ואסקור שניים מהם בקצרה לפני שאתרכז במסע הצלב בדרכי שלום:
א .נוסעים ועולי רגל רבים נזקקו למונח מסע צלב בבואם לתאר בחיבוריהם את ביקורם בארץ
הקודש ובאתריה .אך טבעי הוא שהמובילים בעניין זה היו אנשי האסכולה הרומנטית ,שהלכו בעקבותיו
של מי שראה עצמו 'צאצא הצלבנים' ,הסופר הצרפתי פרנסואה רנה דה שטובריאן ),Chateaubriand
 ,(1848$1768שסייר בארץ בשנת  28.1806אלה וגם אחרים חזרו וביקשו למצוא את הקשר המידי בינם
לבין אבותיהם מהמאה השתים–עשרה והשלוש–עשרה .במהלך מסעם הם הפכו כל אבן בניסיון למצוא
מידע ופריטים שיקשרו אותם לאבות אבותיהם ההרפתקנים העשויים ללא חת ,שחיו ,לחמו ולרוב גם
מתו ב– .Outremerבחיבוריהם הפליגו באידאליזציה של מסעי הצלב ,והמחקר הגרמני המודרני כינה
אותם ספרות מסעי הצלב ) .(Kreuzzugsliteraturמכאן קצרה הייתה הדרך לשימוש במונח מסע צלב
ככינוי למסע לארץ הקודש שמטרתו עלייה לרגל או אפילו סתם ביקור תיירותי ,ולכינוי המשתתפים
במסע כזה נושאי צלב ,והדוגמאות לכך רבות מאוד 29.יתר על כן ,תופעה זו חלחלה לספרות מסעות
לארץ–ישראל שכוּונה לדור הצעיר .ג'ו שדור מצא יותר מעשרים חיבורים על מסעי הצלב שנכתבו
)!Dieu le veut

24
25
26
27
28

T. Tobler, ‘Briefe aus Süd und Ost, I.’, BAZ, 23–24 Dezember 1865, p. 5807
F.N. Lorenzen, Jerusalem: Beschreibung meiner Reise nach dem heiligen Lande im Jahr 1858, Kiel 1859, p. 16
G. Gatt, Beschreibung über Jerusalem und seine Umgebung, Waldsee 1877, p. 296
A. Schölch, Palestine in Transformation 1856–1882: Studies in Social, Economic and Political Development,
trans. W.C. Young & M.C. Gerrity, Washington, DC 1993, p. 66
F.-R. de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, en ellant par la Grèce, en
 .revenant par l’Egypte, la Barbarie et l’Espagne, I–II, Paris 1846השווH. Gollwitzer, ‘Deutsche Palästinafahrten :
des 19. Jahrhunderts als Glaubens- und Bildungserlebnis’, B. Bischoff & W. Stammler (eds.), Lebenskräfte
in der Abendländischen Geistesgeschichte: Festschrift für Walter Goetz zum 80. Geburtstag, Marburg 1948,
 ;pp. 288–289מונרו )לעיל ,הערה  ,(21עמ' B. Lamure, ‘Les pèlerinages français en Palestine au XIXe ;176
;siècle: du pèlerin romantique au retour des croisés’, Thesis, Université Lumière, Lyon 2006, 1st part, pp. 3–13

אלנבלום )לעיל ,הערה  ,(11עמ' .14$13
 ;J.R. Browne, Yusef, or The Journey of a Frangi: A Crusade in the East, New York 1858 29לורנצן )לעיל ,הערה ,(25
עמ' W. Becker, Mein Kreuzzug: Ferientage im Abend- und im Morgenlande, Berlin 1892; D.L. Elmendorf, ;110
A Camera Crusade through the Holy Land, London 1913
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, והרחיב בנושא הסיפורת שיוחדה לצעירים היוצאים למסע צלב פרטי בארץ,עבור צעירים באנגלית
.' סיפורו של מסע צלב:( ורב המכר שלו 'הקמע1832$1771 ,Scott) בעיקר בהשפעתו של ולטר סקוט
 גם ההתערבות הצבאית של30.סקוט והשפעתו אינם נעדרים כמובן מכל החיבורים שניתחו את הנושא
בעלות הברית וכיבוש הארץ בידי הצבא הבריטי בשלהי מלחמת העולם הראשונה נתפסו בידי רבים
31. ומערכת ההסברה הבריטית לא היססה לנקוט מונח זה,'מהמשתתפים כ'מסע הצלב האחרון
– עליות לרגל של פרטים ובעיקר של קבוצות מאורגנות במחצית השנייה של המאה התשע.ב
 הקשר ההדוק בין מסעי הצלב לעלייה לרגל חזר והודגש כבר.עשרה נקשרו אף הן למסעי הצלב
 קשר זה בא לידי ביטוי למשל בטקס32. בספרות ובמחקר, בדרכים רבות,משלהי המאה השלוש–עשרה
Godefroy de)  שבו הוכתר עולה הרגל בחרבו של גוטפריד מבויון,'הכתרת 'אביר מסדר הקבר הקדוש
, ההכתרה לאביר המסדר הייתה חלק משמעותי במסע העלייה לרגל לארץ33.(1100$1060 ,Bouillon
 מהמאה החמש–עשרה עד המאה התשע–עשרה; המסדר קיים,בעיקר לאנשי משפחות מלוכה ואצולה
34.גם בימינו אלה
מיסוד העלייה לרגל של קבוצות מאורגנות ממרכז אירופה וממערבה משנות החמישים ואילך
Comité de l’oeuvre des pélerinages en Terre) ' 'ועד חברת עולי הרגל לארץ הקודש.החל בצרפת
 ובעקבות זאת קמו,1853 ( שלח ממשרדו שבפריז את קבוצת עולי הרגל הראשונה בשנתSainte
 לא הייתה שום הפתעה בעובדה שעליות לרגל אלו35. אוסטריה ופרוסיה,אגודות מקבילות בבווריה
, תרגם ש' מוהליבר, רומן: טליסמא,; ו' סקוטW. Scott, The Talisman: A Tale of the Crusades, Philadelphia [1825?] 30
J. Shadour, Young Travellers to Jerusalem: An Annotated Survey of American and English : וראו.תל–אביב תשכ"א
130$112 ' עמ,(11  הערה,; סיברי )לעילJuvenile Literature on the Holy Land 1785–1940, Ramat-Gan 1999, pp. 84–91
.13$12 ' עמ,(11  הערה,[(; אלנבלום )לעילScott and the Crusades] ')ושם יוחד פרק שלם ל'סקוט ומסעות הצלב
E. Bar-Yosef, ‘The Last Crusade? British Propaganda and the Palestine Campaign, 1917–18’, Journal of 31
 וכולם השתמשו, המחבר מנה חיבורים רבים העוסקים במסע הצבאי.Contemporary History, 36 (2001), pp. 87–109
V. Gilbert, The Romance of the Last Crusade: With Allenby to Jerusalem, New York 1923 : ראו למשל.במונח
B.N. Sargent-Baur (ed.), Journeys Toward God: Pilgrimage and Crusade, Kalamazoo 1992 32
V. Cramer, Der Ritterorden vom hl. Grabe von den Kreuzzügen bis zur Gegenwart, Köln 1952; idem, ‘Der 33
Ritterschlag am Heiligen Grabe: Zur Entstehung und Frühgeschichte des Ritterordens vom Heiligen Grabe’,
idem & G. Meinertz (eds.), Das Heilige Land in Vergangenheit und Gegenwart, II (Palästina-Hefte des Deutschen
Vereins vom Heiligen Lande, 24–27), Köln 1940, pp. 137–199; K. Elm & C.D. Fonseca (eds.), Militia Sancti
Sepulcri, Idea e instituzioni: Atti del Colloquio Internazionale tenuto presso la Pontifica Università del Laterno 10–
.( )מאמרים שונים בתוך הקובץ12 aprile 1996 (Hierosolimitana: Acta et Monumenta), Città del Vaticano 1998
H. Freitag, ‘Preußische Jerusalempilger vom 14. bis 16. Jahrhundert’, G. Steinhausen (ed.), Archiv für 34
.31$19 ' עמ,(33  הערה, מסדר הקבר הקדוש )לעיל,; קרמרKulturgeschichte, III, 2, Berlin 1905, pp. 129–154
‘Der französische Verein der Pilgerfahrten nach dem h. Lande’, DHL, 19 (1875), pp. 153–154; P. Wolff, 35
‘Constantinopel und Jerusalem: Gedanken eines deutschen Protestanten’, PMIZ, 14 (1859), pp. 139–141;
J. Krammer, ‘Österreich-Ungarns Pilgerinnen und Pilger im Heiligen Land’, B.A. Böhler (ed.), Mit Szepter
und Pilgerstab: Österreichische Präsenz im Heiligen Land seit den Tagen Kaiser Franz Josephs, Wien 2000,
 ירושלים,1910$1838 , הגרמנים הקתולים וארץ ישראל:' 'קתולים אמתיים וגרמנים טובים,; ח' גורןpp. 225–239

;( )ושם תיאור מפורט של מסע הקבוצה הראשונה83$52 ' עמ, חלק ראשון,(28  הערה,; למור )לעיל111 ' עמ,תשס"ה

C. Nicault, ‘Poi et Politique: les pèlerinages français en Terre sainte (1850–1914)’, D. Trimbur & R. Aaronsohn
(eds.), De Bonaparte à Balfour: La France, l’Europe occidentale et la Palestine, 1799–1917, Paris 2008,
pp. 314–342, esp. pp. 314–316; D. Trimbur, ‘Les Croisades dans le perception catholique française du Levant,
1880–1940: entre mémoire et actualité’, Cristianesimo nella storia, 27 (2006), pp. 897–921
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נקשרו כבר מתחילתן למסעי הצלב הימי ביניימיים ,ועולי הרגל הקפידו לתפור לדש הבגד את 'צלב
ירושלים' ,הצלב המחומש ,שמקורו כנראה ארמני ,ושאומץ בידי הצלבנים ואחריהם למעשה בידי
מרבית הגופים והארגונים הנוצריים הקשורים לארץ ,בראש ובראשונה כמובן 'משמרת ארץ הקודש'
הפרנציסקנית 36.עולי הרגל לארץ שוב נקראו עתה צלבנים37.
לשיאה הגיעה התופעה בשני אירועים בשלהי המאה .בשנת  1882באה לארץ 'שיירת האלף
הגדולה' הצרפתית ,הקבוצה המאורגנת הגדולה ביותר של עולי רגל מארצות הנצרות הלטינית ,אם
לא מארצות הנצרות בכלל ,שהגיעה לארץ .המסע כולו נשא אופי של מסע צלב ,במקורות הצרפתיים
הוא כונה 'מסע הצלב התשיעי' ,והמילה ' Croisadeהייתה שכיחה ביותר באותו אביב של 38.'1882
הספרות שליוותה את המסע הייתה זרועה בביטויים כמו 'כל הדיוקסיות ]שטח שיפוט של בישופות[
הצרפתיות שאפו להיות מיוצגות במסע הצלב החדש בדרכי שלום' .הטמפלרים ,שחזו בהתפעלות
ב– 1,050עולי הרגל הצרפתים ,ציינו שהם 'אינם מעלימים ]את העובדה[ שהם נוהגים על פי דוגמת
הצלבנים ומשחזרים אותה' .כאמור כל המשתתפים נשאו בגאווה את צלב ירושלים על דש הבגד,
כסמל לקשר בין הצלבן לצלב ,לאור דבר ישו אל תלמידיו' :איש כי יחפֹּץ ללכת אחרי י ְכחש בנפשו
ונשא את צלובו והלך אחרי' 39.ברוח המאבק שניטש אז בין המעצמות בארץ ,נשאו עולי הרגל
בקבוצה מיוחדת זו צלבים בצבעים שונים ,בהתאם לארצות מוצאם.
גם הביקורים המלכותיים נתפסו כמסעות צלב לכל דבר ,הן של השליט האוסטרי פרנץ יוזף השני
) (1916$1830 ,Franz Josef IIבשנת  ,1869הן מסע הקיסר וילהלם השני )(1941$1859 ,Wilhelm II
בארץ באוקטובר$נובמבר  ,1898ביקור שנתפס בכל המקורות כחלק חשוב ומשמעותי במסע הצלב
בדרכי שלום' 40.הצלבן של חברת קוק' ,כפי שכונה הקיסר בקריקטורות בעיתונות האירופית ,שסירבה
C. Schick, ‘The Jerusalem Cross’, PEFQSt, 26 (1894), pp. 183–189 36

 37לורנצן )לעיל ,הערה  ,(25עמ' .110
 38למור )לעיל ,הערה  ,(28חלק ראשון ,עמ' .246
 39מתי טז ,כד )בתרגום דליטש( וראו :ריילי–סמית )לעיל ,הערה  ,(15עמ'  .180$179על השיירה בתיאורים גרמניים
בני הזמן ראו‘Die große französische Sühne-Pilgerfahrt nach Jerusalem’, DHL, 21 (1882), pp. 144–145; :
A. Carmel, Palästina-Chronik 1853 bis 1882, Ulm 1978, pp. 354–357 (Die Warte des Tempels, 8, 29 Juni,

) ,20 Juli 1882הציטטה מעמ'  .357ובמחקרים בני זמננו ראו בעיקר :למור )לעיל ,הערה  ,(28חלק ראשון ,עמ' ;115$52
וכןidem, ‘Les pèlerinages français en Palestine au XIXe siècle: croisade catholique et patriotique’, D. Trimbur :
(ed.), Europäer in der Levante: Zwischen Politik, Wissenschaft und Religion (19.–20. Jahrhundert), Munich

 .2004, pp. 107–122ראו גם :צ' שילוני' ,מִפעָלות הבארון הצרפתי ֶדה– ְפּי ֵיל ָא בארץ הקודש ) ,'(1925$1884קתדרה,
) 72תמוז תשנ"ד( ,עמ'  ;74$70למור )שם( ,חלק ראשון ,עמ'  ;267$224ניקו )לעיל ,הערה  ,(35לאורך כל המאמר;
D. Trimbur, ‘A French Presence in Palestine: Notre Dame de France’, Bulletin du Centre de recherché français
de Jérusalem, 3 (1998), pp. 120–121

 40לסיכום ,הצד האוסטרי כולל רשימה נרחבת של מקורות ראו :ארד )לעיל ,הערה  ,(6פרק  .4.2מסע הקיסר הגרמני
זכה כמובן לתיאורים רבים בני הזמן ,ובהמשך נכתבו עליו עשרות מחקרים .ראו למשלE. von Mirbach, Die Reise :
des Kaisers und der Kaiserin nach Palästina, Berlin 1899; L. Schneller, Die Kaiserfahrt durch’s heilige Land,
 ;Leipzig 1899א"מ לונץ' ,קסר וקסרית אשכנז בארץ ישראל' ,ירושלים ,ה )תרס"א( ,עמ' E. Roth, Preußens ;139$115
Gloria im Heiligen Land: Die Deutschen und Jerusalem, München 1973, esp. pp. 163, 183, 220; J.S. Richter, Die
Orientreise Kaiser Wilhelms II. 1898: Eine Studie zur deutschen Außenpolitik an der Wende zum 20. Jahrhundert
(Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit, 9), Hamburg 1997; A. Carmel & E.J. Eisler, Der Kaiser reist ins
& Heilige Land: Die Palästinareise Wilhelms II. 1898: Eine illustrierte Dokumentation, Haifa, Stuttgart, Berlin
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לקבל את מסעו כעלייה לרגל גרדא ,חזר והדגיש את הקשר שלו לשליטים
הגרמנים שהשתתפו במסעי הצלב הימי ביניימיים ,וראה עצמו כממשיכם
הישיר ,שכן 'הקיסר וילהלם השני דרך על אדמת ארץ הקודש במסע צלב
בדרכי שלום' 41.במבנן אוגוסטה ויקטוריה ,המתנשא מעל העיר ירושלים,
במבנה ובעיטוריו ,בציורי התקרה ב'כנסיית העלייה לשמים' שבמתחם
ובפסל הברונזה שלו שהעניק הקיסר למקום ,ושבו הוא לבוש בגדי צלבן,
מצויות ההוכחות החזותיות הטובה ביותר לקשר זה .כדברי לילי ארד ,וילהלם
השני ניכס לעצמו ,למסעו ולמבנים ולתמונות שבאו בעקבותיו את 'האמנות
וההיסטוריה של ממלכת ירושלים הצלבנית' 42.באולם הראשי של המבנה היה
תלוי פסיפס גדול של פרידריך הראשון ברברוסה )(1190$1122 ,Friedrich I
על פי ציור של האמן )יש הטוענים היהודי( מקס סליגר )(1920$1865 ,Seliger
מלייפציג .הפסיפס כבר אבד מזמן ,אך לאחרונה נמצא ושופץ הקרטון
שעל פיו נבנה ,ואפשר שוב להעריך את עצמת הקשר הצלבני שהשתקף
בו 43.הקיסר יזם גם את הכנתו של פסיפס בטירת ורטבורג ),(Wartburg
הסמוכה לאייזנאך ) (Eisenachשבגרמניה ,שנבנתה בשנת  .1073טירה זו
נקשרה במסעי הצלב — באמצעות דמויותיהם ופועלם של אליזבת הקדושה
מתורינגיה ) (1231$1207 ,Elisabethובעלה לודוויג הרביעי ),Ludwig IV
 ,(1227$1200שהיה מפקד צבאו של פרידריך השני הוהנשטאופן )Friedrich
 (1250$1194 ,IIאך מת בסמוך להפלגה לארץ למסע הצלב השישי ,שהקיסר
עמד בראשו — ובתקופה מאוחרת יותר נקשרה הטירה בפעילותו של מרטין
לותר ) .(1546$1483 ,Lutherבפסיפס נראים פרידריך השני ,שכונה 'פלא
העולם' ) ,(stupor mundiואנשיו יוצאים מברינדיזי בדרכם להפלגה למסע
הצלב לארץ הקודש .באחת מכתובות הפסיפס צוין תאריך חנוכת כנסיית הגואל בתוך צלב ירושלים,
והכתובת האחרת מעידה שווילהלם השני תרם אותו בשנת  1903לציון מסע הצלב שלו44.
Köln 1999; T.H. Benner, Die Strahlen der Krone: Die religiöse Dimension des Kaisertums unter Wilhelm II. vor
dem Hintergrund der Orientreise 1898, Marburg 2001
C. Klein, ‘Deutsche Herrscher im heiligen Lande’, BAZ, 15 November 1898, pp. 1–4; 16 November 1898, 41
 .pp. 4–6זהו מאמר על הקשר של שליטי גרמניה וארץ הקודש ,שפורסם בבמה הציבורית הפופולרית.

 42ע' מאיר–מריל' ,בניין אוגוסטה ויקטוריה על הר הזיתים' ,ג' ברקאי וא' שילר )עורכים(' ,ההר אשר מקדם לעיר' :מבחר
מאמרים בנושא ארץ–ישראל )אריאל  ,(123$122ירושלים תשנ"ז ,עמ'  ;62$50ל' ארד"' ,בחסד האל ובזכות היסטורית" —
קיסר גרמניה כפטרונה של ירושלים נוצרית' ,י' כהן )עורך( ,תמונה וצליל :אמנות ,מוסיקה ,היסטוריה ,ירושלים תשס"ז,
עמ'  ,284$253הציטטה מעמ'  .259השוו :רות )לעיל ,הערה  ,(40עמ' .220 ,216 ,183 ,163
http://www.hawk-hhg.de/barbarossa 43
J. Krüger, Rom und Jerusalem: Kirchenbauvorstellungen der Hohenzollern im 19. Jahrhundert, Berlin 1995, 44
pp. 200–201; H. Goren, ‘Introduction: Exploited or Unexploited Potential? Germany and the Middle East:

’ ,Past, Present, and Futureהנ"ל )לעיל ,הערה  ,(6עמ'  ;xii-xiמאיר–מריל )לעיל ,הערה  ,(42עמ'  ;61ארד )לעיל,
הערה  ,(42עמ' ) 278$274ראו תצלום הפסיפס בעמ' הבא(.
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מסע הצלב המודרני כדרך לכיבושה מחדש של ארץ הקודש
ארץ הקודש ומסעי הצלב נקשרו מחדש במאה התשע–עשרה בראש ובראשונה בשימוש במונח מסע
צלב בהטפות לכיבוש מחדש של הארץ והמקומות הקדושים בידי הנצרות המערבית — באמצעים שונים
לחלוטין מאלו שננקטו בימי הביניים — וכן בתכנון כיבוש זה .הכיבוש אמור היה להתבצע בסיוע
נשק רוחני ובידי אבירי מסע הצלב המודרני ,שנבדלו מקודמיהם במאה השתים–עשרה והשלוש–עשרה
בעיקר באמצעים ופחות במטרות .עם האמצעים שבהם השתמשו האבירים המודרנים נמנו ,בשלבים
שונים ,מיסיון ,חינוך ,חסד ,תרבות ,התיישבות ,עלייה לרגל ומחקר מדעי.
'נשק' המחקר המדעי הלך ותפס מקום מרכזי בין אותם אמצעים ,שכן לחקר הארץ בידי אנשי
מדע ממדינות שונות — צרפת ,בריטניה ,מדינות גרמניה ,ארצות–הברית ,רוסיה והולנד — ובדרכים
מודרניות ,שונות מכל מה שנעשה עד המאה התשע–עשרה ,יוחסה תרומה משמעותית להעלאת רמתה
הרוחנית והתרבותית של הארץ .יש להדגיש שאנשי המדע שהטיפו לכיבוש ארץ הקודש היו אך
ורק חוקרי הארץ ,גרמנים ,אנגלים וצרפתים; לא עלה בידי למצוא קשר מחקרי רחב יותר ,למשל
למזרחנים שעיסוקם חקר המזרח הקרוב כולו ולאו דווקא ארץ הקודש.
ככלל בבואם להגדיר את השפעת פעילותם על הארץ ועל תושביה הרבו הן חוקרים הן מיסיונרים
להשתמש במונח הֲָרמה Hebung ,בגרמנית .נקודה זו תפסה מקום מרכזי למשל בתעמולתם של
הטמפלרים ,בהנהגתו של כריסטוף הופמן ) ,(1885$1815 ,Hoffmannמייסד האגודה ,היושב ראש
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שלה ומנהיגה הרוחני 45.יתר על כן ,בחוגים נוצריים מסוימים רווחה הדעה שעצם קיומם של
מרכזים שאנשים חיים בהם על פי 'הרוח הנוצרית האמתית' ,הטובה ,הטהורה ,הנכונה ,יביא
את המקומיים לחקותם ויובילם לאורח חיים נכון וממנו לדת הנכונה ,לדת האמתית .ברוח זו
נשלחו לא מעט מיסיונרים פרוטסטנטים לירושלים 46.החיבור של שני האמצעים ,לימוד הארץ
והדוגמה האישית ,המחקר והמיסיון ,הוא שאמור היה לקדם ,אולי יותר מכל אמצעי אחר ,את
הכיבוש הרוחני.
כך נוצר בין חוקרים למיסיונרים עירוב מופלא של כוונות ודרכי פעולה בכל הנוגע לכיבוש
הארץ .אפילו תכניתו של מולטקה ,שפורסמה בשלב מוקדם למדי של המעורבות האירופית בכלל
והגרמנית בפרט ,כבר עוררה הדים גם בקרב חוקרים .קונסטנטין פון טישנדורף ),Tischendorff
 ,(1874$1815שנתפרסם בגלוֹתו בשנת  1844במנזר סנטה קתרינה שבסיני את קודקס סינאיטיקוס,
מכתבי היד החשובים של תרגום התנ"ך ליוונית ,קיווה שהתכנית תתרום לקידום התקדמות הנצרות
באזורנו47.
אביא כאן רק כמה דוגמאות לחוקרים שבלטו בהטפתם ובפעילותם למען מסע צלב השלום .את
שיק וטובלר כבר הזכרתי .יוהנ ֶס נ ֶפומוק זפ ) ,(1909$1816 ,Seppתאולוג והיסטוריון ממינכן ותלמידו
הקרוב של יוהן יוזף פון גרס ) ,(1848$1776 ,Görresהיה הבולט בין האינטלקטואלים הקתולים
בגרמניה במחצית הראשונה של המאה .זפ ,רומנטיקן ללא תקנה ,הגיע לארץ לראשונה בשנת 1845
כחבר במשלחת משותפת של שליטיהן הקתולים של אוסטריה ובווריה ,שביקשו לבדוק כיצד הם
יכולים להשתתף בפעילות הנוצרית המתגברת בארץ הקודש 48.הוא הקדיש מאז עשרות שנים למחקר
הארץ והוציא מתחת ידו עשרות רבות של פרסומים בתחום זה .בשנת  1863טען שהוא היה הראשון
שהשתמש במונח מסע צלב בדרכי שלום 49.אף שטענה זו מן הסתם אינה עומדת במבחן האמת
C. Hoffmann, Orient und Occident: Eine culturgeschichtliche Betrachtung vom Standpunkte der Tempelgemeinden 45
in Palästina, Stuttgart 1875, passim; Ch. Paulus & H. Aberle, ‘Plan zur Hebung des Orients durch christliche
) Colonisation zunächst in Palästina’, Süddeutsche Warte, 28 (1872), pp. 73–74שמו של כתב–עת זה שונה בשנת
 1877ל– .(Die Warte des Tempelsלשימוש בביטוי ראו גם :גט )לעיל ,הערה  ,(26עמ'  .298וראו שימושו של גרן

באותו מונח :ו' גרן ,תיאור גיאוגרפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ–ישראל ,ו :הגליל )א( ,תרגם ח' בן–עמרם ,ירושלים
תשמ"ב ,עמ' .272

F. Foerster, ‘Mission in der Stille: Die gewaltlose Missionskonzeption Christian Friedrich Spittlers für Jerusalem 46
und Äthiopien’, U. van der Heyden & J. Becher (eds.), Mission und Gewalt: Der Umgang christlicher Missionen
mit Gewalt und die Ausbreitung des Christentums in Afrika und Asien in der Zeit von 1792 bis 1918/19, Stuttgart
2000, pp. 55–66
C. Tischendorf, Aus dem heiligen Lande, Leipzig 1862, pp. 253–254; idem, Die Sinaibibel: Ihre Entdeckung, 47
Herausgabe und Erwerbung, Leipzig 1871
 48גורן )לעיל ,הערה  ,(14עמ' ) 133$129על זפ בכלל :שם ,עמ' H. Goren & Y. Ben-Arieh, ‘Catholic Austria ;(142$127
and Jerusalem in the Nineteenth Century: The Beginnings’, M. Wrba (ed.), Austrian Presence in the Holy
Land in the 19th and Early 20th Century: Proceedings of the Symposium in the Austrian Hospice in Jerusalem
 ;on March 1–2, 1995, Tel-Aviv 1996, pp. 16–17גורן )לעיל ,הערה  ,(35עמ'  ;93$88הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(6עמ'

.58$56

J.N. Sepp, Jerusalem und das heilige Land: Pilgerbuch nach Palästina, Syrien und Aegypten, Schaffhausen 49
1863, I, pp. xx–xxi
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ההיסטורית ,אין ספק שבכתביו היה זפ מראשי המטיפים לרעיון .הוא חזר ועסק בו ללא לאות,
ובניגוד לחוקרים אחרים אף פעל מעשית לקידומו .הוא ראה כל סוג של מעורבות ובעיקר את המחקר
האירופי והפעילות המיסיונרית לגווניה ,כדרך לממש את כיבוש הארץ ,שהיה בעיניו רוחני ומעשי
כאחד .זפ שילב את מסע הצלב של המאה התשע–עשרה בהקשר הצלבני כמעט בכל כתביו וחיבוריו
שהוקדשו לארץ הקודש ולמחקרה .למשל בתפילה שחיבר בשנת  ,1882ושכותרתה 'תפילה לכיבושה
מחדש של ירושלים' ,כתב' :האל ] [...אנו מפצירים בך שתעשה שהארץ הזאת ,שקידש דמנו שלנו,
תיקרע מידי כל האויבים ] ,[...ותשרת בדת הנוצרית את שמך' 50.אולם נראה שפעילותו החשובה
והבולטת במסגרת זו הייתה היזמה לגאול את שרידיו של פרידריך הראשון ברברוסה ,שלטענת
זפ נקבר בקתדרלה בצור אחרי שטבע בנהר בתורכיה בדרכו לארץ במסגרת מסע הצלב השלישי.
בשנת  ,1873בעיצומם של הימים האפלים במלחמת התרבות בגרמניה ,ימי המאבק של ביסמרק
בהתארגנות המיעוט הקתולי במדינה ,שלח זפ אל הקנצלר מכתב ובו הציג בפירוט את הרעיון שהגה.
הוא הציע להביא את השרידים לקבורה ברוב עם בקתדרלה בקלן ,שנתפסה כסמל לאחדות הכלל–
גרמנית .ביסמרק אימץ את הרעיון ומימן את המשלחת 51.אף שלא נמצאו עצמותיו ,הקיסר הגרמני
שייצג בימי הביניים את חידוש הקיסרות הרומית–הגרמנית ,הפך במאה התשע–עשרה לסמל לקריאה
הגרמנית להשתלטות על הארץ באמצעות התיישבות ,קולוניזציה52.
אחד מבני הפלוגתא החזקים של זפ היה פיליפ וולף ) ,(1894$1810 ,Wolffמזרחן שכיהן ככומר של
קהילה אוונגלית קטנה בעיר בעלת רוב קתולי בווירטמברג .כבר מתחילת מעורבותו רבת השנים
במחקר הארץ וביזמות להתיישבות אירופית בה ,שתתואר בהרחבה בהמשך ,הטיף וולף בהתמדה
למסע הצלב בדרכי שלום .ביקורו הראשון בארץ ,בשנת  ,1847התקיים בהזמנתו של ארנסט גוסטב
שולץ ) ,(1851$1811 ,Schultzהקונסול הפרוסי הראשון בירושלים ,שהיה ידיד ועמית של וולף
ללימודי המזרחנות אצל ה'כוהן הגדול' סילווסטר דה סאסי ) (1838$1758 ,Sacyבפריז 53.בשובו
לגרמניה החל וולף לתת פומבי לרעיון מקורי ורב השראה של הקונסול ,שהציע לארח בירושלים
כינוס מדעי של מזרחנים ,מאירופה ובעיקר מגרמניה .בנאום נלהב בפני קבוצת המזרחנים בכינוס
הפילולוגי הגרמני בבזל קרא וולף:
‘Gebet zur Wiedereroberung des heligen Landes’, Bayerische Staatsbibliothek, Handschriftenabteilung, 50
Seppiana 70
J.N. Sepp, Meerfahrt nach Tyrus zur Ausgrabung der Kathedrale mit Barbarossas Grab, Leipzig 1879; H. Prutz, 51
 .Kaiser Friedrich I. Grabstätte: Eine kritische Studie, Danzig 1879בשני הספרים דעות מנוגדות באופן קיצוני על

מקום קבורתו של הקיסר ועל המשלחת ותוצאותיה .לסיכום היזמה והמסע ראו :גורן )לעיל ,הערה  ,(14עמ' ;138$136
הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .60$58
 52ראו למשל :א' כרמל ,התישבות הגרמנים בארץ–ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית :בעיותיה המדיניות והבין–
לאומיות ,ירושלים תשל"ג ,עמ'  ,106על פי כתבות שונות ב'ורטה' ,ביטאון הטמפלרים; אלנבלום )לעיל ,הערה ,(11
עמ'  .36$32 ,26$25לא השתכנעתי שהכותרת שבחר אלנבלום' ,הפקעת הארכאולוגיה והארכיטקטורה הצלבנית בידי
הלאומיות הגרמנית' ,אכן מוצדקת בהתחשב במקרה היחיד שתיאר ,המסע של זפ ופרוץ .לדעתי יש לראות מסע זה
בהקשר של מלחמת התרבות שהתנהלה בשנים הללו בגרמניה ,ורצונו של ביסמרק לקרב אליו קתולים כזפ ,שהמשיכו
לתמוך בו ובממשלתו.
 53גורן )לעיל ,הערה  ,(14עמ'  ;217$208על שולץ ראו :שם ,עמ' .172$165
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עד כמה יתפלאו בקונסטנטינופול ][...
אם תגיע לשם ספינה מלאה מזרחנים
גרמנים ,מלווים בידי אנשי מדע נוספים!
ועד כמה ]יתפלאו[ בירושלים אם יעבור
בשעריה מסע צלב של אנשי מדע שוחרי
שלום! אילו קשרים אפשר יהיה לכונן!
איזו השפעה על המזרח תוכל להתפתח
מכך! איזה כבוד תוכל משלחת כזו של
מלומדים גרמנים להביא לשמה של
גרמניה! כמה שאלות קשות ,שעל פתרונן
התווכחו לשווא במשך שנים רבות,
יוכלו לבוא מיד על פתרונן54 .

הייתה זו הפעם הראשונה ,וכנראה גם האחרונה ,שבה הועלה החזון של צבא של מדענים$צלבנים
שנשקם המחקר והמדע ,שיבוא לארץ המפגרת ויראה לשליטיה ולאוכלוסייתה מה הם התקדמות
אמתית ותרבות מודרנית ,וכמה חזק ומועיל יכול להיות המדע האירופי .רעיון חלוצי זה — כמו תכניות
לא מעטות למחקר מאורגן של הארץ — לא הגיע כמובן לידי מימוש ,לטענת וולף בעיקר בעקבות
אירועי  55.1848חוסר ההיענות לקריאה מעיד כנראה גם על מיעוט העניין בנושא בקרב המזרחנים,
שמחקרם לא כוון בעיקרו לארץ הקודש .כפי שאראה בהמשך ,וולף המשיך אמנם למלא תפקיד מוביל
בהטפה למסע צלב השלום ,אך בכיוון שונה לחלוטין — בבחינת האפשרות של התיישבות בפלשתינה
כאמצעי לכיבושה ההדרגתי.
בהמשך המאה התשע–עשרה ובהתאם לגוונים המשתנים ולדרכים השונות של המעורבות האירופית
בארץ ,השתנו ההדגשים על האמצעים שנשתלבו במסע הצלב בדרכי שלום .חלק משינויים אלה ניתן
לייחס להתפתחותם של נרטיבים שונים במעורבות המעצמות בארץ ,כשלנציגי כל מעצמה דרכים
‘Dr. Wolff’s Bericht über seinen in Basel gehaltenen Vortrag’, ZDMG, 2 (1848), pp. 356–359 54
 .P. Wolff, ‘Ein Colonisationsgedanke’, Illustrierte Zeitung, 50 (1868), p. 47 55על תכניות במאה התשע–עשרה למחקר
מאורגן של הארץ :ח' גורן' ,מקודשת ,אבל לא מדודה :מדוע נדחה "סקר ארץ–ישראל המערבית" לשנות השבעים של
המאה התשע–עשרה?' ,קתדרה) 106 ,טבת תשס"ג( ,עמ' .112$99
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וכלים משלהם .האם ניתן לכלול התפתחות זו במסגרת התפתחותם של נרטיבים קולוניאליסטיים
ולאומיים במדינות האם ,על פי תפיסתו של אלנבלום? אין ספק שמאמר כמו 'שגשוגן של המושבות
הגרמניות–סוריות :עניין לאומי' ,שפורסם בשנת  ,1885מעיד שעלה בידי הטמפלרים להיכנס לשיח
זה בגרמניה56.
חשוב להדגיש שחלק מהאמצעים היו מוסכמים על כל העוסקים בעניין .אמצעים מוסכמים כאלה
היו למשל פעילותם של הארגונים הדתיים למיניהם ,בעיקר המיסיונים ,המסדרים וסוכנויות הצדקה
והבריאות .המזרחן האוסטרי וילהלם אנטון נוימן ) ,(1919$1837 ,Neumannחוקר ארץ–ישראל שישב
בווינה ,סיכם את דעתו בנושא בשלהי שנות השבעים ,במאמר שכתב בעקבות הופעת ספרו של
הופמן ,מייסד אגודת הטמפלרים ומנהיגה' ,מזרח ומערב :התבוננות היסטורית–תרבותית מנקודת
המבט של קהילות הטמפלרים בפלשתינה' .בספרו פרשׂ הופמן את משנתו באשר לחלקם של מאמיניו
בקידומה של הארץ ,והצביע בין היתר על המטרה להוות דוגמה לאוכלוסייה המקומית .במאמר
התגובה שפרסם בכתב–העת שערך ,ירחון המוזאון למזרחנות בווינה — אחד המקורות הטובים
והמקיפים לנושא מסע הצלב בדרכי שלום — הבחין נוימן בין שני כיווני פעילות עיקריים לשם שיפור
מצבם של המקומיים .לצד הדרך ה'קלסית' של עבודת מיסיון ,חינוך ,בריאות ורווחה ,וכן הניסיונות
לשיפור החקלאות ,המלאכה ,התעשייה הזעירה והמסחר ,עמד על הניסיונות החוזרים ונשנים של
קבוצות ויחידים מהמערב להתיישב בפלשתינה ,או כפי שהם כותבים ,ליישב אותה57.
עמדה דומה הציג הרמן גותה ) ,(1936$1849 ,Gutheחוקר ומרצה למקרא באוניברסיטת לייפציג,
מראשי ה'חברה הגרמנית לחקר פלשתינה' ) (Deutscher Verein zur Erforschung Palästinasועורך
כתב–העת שלה ,Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins ,במשך כמה עשורים .בשנת  ,1918עוד
לפני תום מלחמת העולם הראשונה ,פרסם את מאמרו על סיומו של מסע צלב השלום ,ובו טען
שהתהליך הגיע לסופו שכן העמים שקודם לכן הקדישו עצמם למאבק מקודש משותף ,ניצבים עתה
על אדמת ארץ הקודש' ,פניהם זה לעומת זה ובידיהם חרבות שלופות' .גותה הביע את השקפתו
כי 'פלשתינה לא תושג באמצעות צלצולים רמים של כלי נשק ,אלא בדרכים השקטות של האהבה
הנוצרית ,בעזרת עיניו של החוקר ופֵרות העבודה בדרכי שלום ] [...באמצעות הוראה וסיוע ,שירות
וסבל ,הם ביקשו להחזיר את ארץ הקודש ותושביה לחסות תחת דגלו של המושיע'58.
גם עצם נוכחותם של אירופים בארץ ,הן מתיישבים הן מבקרים ,נחשבה אמצעי בתהליך הכיבוש
מחדש ,ומספרם של אלה הלך וגדל .רבים מהכותבים בעניין זה התבססו כמובן על טובלר ,למשל
במאמר על המושבות הגרמניות בפלשתינה שפורסם בשנת  1873בעיתון 'שוובישה כרוניק' ציין
R.L., ‘Das Gedeihen der deutsch–syrischen Kolonien: eine nationale Sache’, Deutsche Kolonialzeitung, 2 56
(1885), pp. 438–445
 57הופמן )לעיל הערה W.A. Neumann, ‘Der friedliche Kreuzzug nach Palästina’, Oesterreichische Monatsschrift ;(45
 .für den Orient, 3 (1877), pp. 92–95, 106–110נוימן הרחיב וכתב ש'הי ָזמות של אישים יהודים להרים את ]המצב,

הרמה של[ בני דתם אמנם אינן נכנסות תחת הכותרת "מסע צלב בדרכי שלום" ,אבל לא יהיה זה מוצדק שלא להזכירן
כאן' )שם ,עמ'  ,(95והוא פירט את ניסיונות היהודים והישגיהם )שם ,עמ' .(109$108

H. Guthe, ‘Das Ende des friedlichen Kreuzzuges und die Zukunft des heiligen Landes’, Die Christliche Welt, 32 58
 .(1918), pp. 119–122על גותה ראו :גורן )לעיל ,הערה  ,(14עמ'  ,284$280וההספדים עליו ,שם ,הערה .28
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המחבר את קריאתו של טובלר ש'מסע צלב השלום החל' ,שכן 'בכל שנה גדל מספר הנוסעים מגרמניה
] [...המבקרים בארץ הקודש ויכולים ללמוד להכיר בעיניהם את התקדמות התרבות האירופית ולשים
לב בשמחה להשפעה הגדלה על הארץ ואנשיה' 59.ויש לשים לב שהדברים נכתבו בעיתון המוביל
במולדתם של הטמפלרים .וולף כתב בשנת  — 1884אחרי שציטט גם הוא מדברי טובלר — 'עד כמה
ניתן לבטא את התקווה ,אחרי שחלפו עוד עשרים שנה ]מאז פרסום דבריו של טובלר[ ,שהשלטון
הרוחני על ירושלים ייפול לבסוף בידינו'60.
קשה להכריע מתי בדיוק שולב רעיון הקולוניזציה ברשימת האמצעים לכיבושה מחדש של הארץ
בדרכי שלום ,מי היו הראשונים לקבלו כתוספת לפעילות הדתית והמדעית ,ואם התפתחות זו הייתה
קשורה לתהליכים לאומיים בארצות האם .מכל מקום היה זה האמצעי הבוטה ,הפולשני והתוקפני
ביותר לכיבוש הארץ .הגרמנים היו למעשה היחידים מקרב אנשי המערב שעלה בידם להקים
מושבות בנות קיימא בארץ; מרבית המיסיונרים שעבדו בארץ ,כולל באגודות האנגליות ,היו גרמנים;
וגרמנים הקימו יותר מבני כל עם אחר קהילות ,לאו דווקא דתיות ,בירושלים ובמקומות אחרים
בארץ — כל אלה עשויים להסביר את העובדה שרעיון הקולוניזציה פותח בעיקר במקורות גרמניים,
אם כי הופיע בהרחבה גם אצל הצרפתים .המאמרים בנושא זה עסקו לרוב בשאלת כושר הנשיאה
של הארץ ,ביכולתה ובהתאמתה לקלוט מספר גדול של מתיישבים מערביים ,וכן בחיפושים נואשים
אחרי דרכים להסברת הניגוד המשווע בין הארץ הנוכחית ,המוזנחת והשוממת ,לבין תיאוריה
המקראיים61.
הוויכוחים החלו כבר בשנות השלושים .הם נסבו על מקומה של התיישבות נרחבת בפלשתינה
בתנועת ההגירה הגרמנית הגדולה לאזורים שונים בעולם ועל ההיתכנות והסיכויים של התיישבות
כזו 62.כריסטיאן פרידריך שפיטלר ) (1867$1782 ,Spittlerמבזל ,מייסדם ומנהלם של מוסד הכשרה
גדול למיסיונרים ושל 'מיסיון עולי הרגל' ) ,(Pilgermissionשנועד להכשיר חניכים לפעילות בארץ,
ומהיזמים המובילים של הפעילות המיסיונרית הפרוטסטנטית בארץ ,נקט את אחת היזמות הראשונות
לקידום ההתיישבות .מאחר שראה באנשי המדע את המוסמכים להעריך את אפשרויות ההתיישבות
בארץ ,פנה שפיטלר בשנת  1836אל חוקר מדעי הטבע ממינכן גוטהילף היינריך פון שוברט ),Schubert
 ,(1860$1780שעמד לצאת לסיור של עלייה לרגל ומחקר במזרח ,וביקשו לבדוק את האפשרויות
להקמת מושבות אירופיות בפלשתינה 63.שבע שנים מאוחר יותר קיבל שפיטלר ,בתיווכו של וולף,
J.P., ‘Die deutschen Kolonien in Palästina’, Schwäbische Kronik, 14. Oktober 1873, p. 2353 59
P. Wolff, ‘Zur neueren Geschichte Jerusalems’, ZDPV, 8 (1885), pp. 14–15 60
 61על נושא זה ,שכיניתי במקומות אחרים 'ויכוחי הקולוניזציה' ,ראו בפירוטH. Goren, ‘Debating the Jews in Palestine: :
German Discourses of Colonization, 1840–1883’, Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur, 1
(2003), pp. 217–238

 62במהלך המאה התשע–עשרה היגרו מיליוני אנשים מגרמניה .בתהליך זה היו עליות וירידות ,בהשפעת תהליכים
פנימיים כמו תקופות של מחסור במזון ורעב .ראוH. Fenske, ‘Die deutsche Auswanderung in der Mitte des :
19. Jahrhunderts: Öffentliche Meinung und amtliche Politik’, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 24
(1973), pp. 221–236
A. Carmel, Christen als Pioniere im Heiligen Land: Ein Beitrag zur Geschichte der Pilgermission und des 63
Wiederaufbaus Palästinas im 19. Jahrhundert (Theologische Zeitschrift, Sonderband, 10), Basel 1981,
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מזכר ארוך ומפורט מהקונסול שולץ ,שבו סקר הקונסול את האפשרויות להקמת מושבה נוצרית ואת
המכשולים העומדים בפני תכנית זו .שולץ טען שגם אם יושג הרישיון המתאים מהסלטאן ,אפשר
יהיה להקים רק מה שקרא מושבה צבאית ,שתוכל להגן על עצמה מפני המוסלמים ,והרי לפנינו אולי
רמז נוסף להקשר הצלבני64.
שפיטלר לא הקים ולו מושבה אחת ,אם כי כמה מחניכיו שהתיישבו בארץ ,בעיקר בירושלים ,היו
במרוצת השנים לדמויות מרכזיות בעיר .אבל עבור וולף הייתה זו תחילתה של דרך שארכה כארבעה
עשורים ,ושבזכותה קיבל ,דווקא מידי הטמפלרים ,את התואר 'המקדם הבלתי נלאה של ההתיישבות
הנוצרית במזרח' 65.הוא לא פסח על שום הזדמנות לפרסם את דעותיו בדבר 'האפשרות ,הצורך
והנחיצות של התיישבות נוצרית גרמנית בארץ ,ערש הנצרות' .הוא התנגד לשליטים העות'מאנים
וביקר את המאבק בין הכוחות האירופיים .כל אלה ,טען ,יעשו כל שביכולתם למנוע הקמתן של
קהילות נוצריות אירופיות .אמנם ארץ הקודש הנוכחית אינה מתאימה להתיישבות ,הודה ,אך טמון
בה פוטנציאל עצום; דרושים ארגון חזק ו– 3,000מתיישבים חמושים ,ואז תיווצר העובדה של מושבות
גרמניות בפלשתינה 66.וולף פרסם מאמרים רבים מאוד בנושא ,לרבות רשימה של מאמריו בנושא
שראו אור בשנים  ,1875$1862רשימה שנדפסה בביטאון הטמפלרים67.
אין ספק שוולף הרחיב את מעגל האמצעים לכיבוש הארץ ,ושוב לא היו אלה רק דרכי שלום,
עובדה שעוררה כמובן התנגדות .יוהן גוטפריד וטצשטיין ) ,(1905$1815 ,Wetzsteinמזרחן ממשפחת
אצולה ברלינאית שכיהן ארבע–עשרה שנים בתפקיד הקונסול הפרוסי בדמשק ,ושפרסם חומר מחקרי
רב ,טען שתהליך ההתיישבות האירופית בארץ עדיין לא הגיע להבשלה ,טרם הגיעה השעה לכך,
ועל האירופים להמתין למועד המתאים 68.המועד הגיע כנראה בשלהי  ,1868עם בואם של ראשוני
הטמפלרים לנמל חיפה והתחלת ההקמה של מושבותיהם הראשונות .במקביל לתחילת עלייתם לארץ
ראה אור בווינה פרסום מצומצם למדי בהיקפו שכותרתו ,שאינה משתמעת לשתי פנים' ,פלשתינה
כמטרה וארץ להגירה והתיישבות גרמניות' .מחברו ,גאוגרף וינאי ,קרא באופן המפורש ביותר להפניה
 .pp. 25–27על שפיטלר ראוA. Lindt, ‘Christian Friedrich Spittler und Basel’, Pietismus und Neuzeit, 7 (1981), :
pp. 115–127; A. Carmel, ‘C.F. Spittler and the Activities of the Pilgrims Mission in Jerusalem’, G.G. Gilbar
 .(ed.), Ottoman Palestine 1800–1914: Studies in Economic and Social History, Leiden 1990, pp. 255–286על

שוברט ראו :גורן )לעיל ,הערה  ,(14עמ' .110$102
 64כרמל ,נוצרים כחלוצים )שם( ,עמ' .53$50
‘Der friedliche Kreuzzug’, Süddeutsche Warte, 31 (1875), p. 141 65
 .P. Wolff, ‘Zur Frage über die Colonisation von Palästina’, BAZ, 13 Juli 1965, pp. 3162–3163 66השוו במאמרים
אחרים שלוidem, ‘Constantinopel und Jerusalem: Gedanken eines deutschen Protestanten’, PMIZ, 14 (1859), :
pp. 34–162; idem, ‘Die Colonisation von Palästina: Ein künftiges Wanderziel der Deutschen’, ibid., 19 (1862),
pp. 269–282; idem, ‘Eine neue Stimme für deutsche Colonisation von Palästina’, BAZ, 8 September 1868,
p. 3823; idem, ‘Zur Colonisation von Palästina’, ibid., 20 November 1868, pp. 4938–4939

 67בתוך :מסע צלב השלום )לעיל ,הערה  ,(65עמ' .151$150

 68וולף ציטט את מכתבו של וטצשטיין .ראוP. Wolff, ‘Zur Frage der Colonisation in Palästina’, Süddeutsche :
 .Warte, 21 (1865), pp. 117–118על וטצשטיין ופועלו ראוI. Huhn, Der Orientalist Johann Gottfried Wetzstein :
 ;als preussischer Konsul in Damascus (1849–1861) (Islamkundliche Untersuchungen, 136), Berlin 1989גורן

)לעיל ,הערה  ,(14עמ' .164$158
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פעילה של ההגירה הגרמנית למזרח ,בעיקר לארץ הקודש ,שלטענתו יש בה די והותר קרקע ,מים
ומקורות מחיה למיליוני מתיישבים 69.פרסום זה ותחילת ההתיישבות המאורגנת של הטמפלרים הביאו
לגל של כתבות ומאמרי פולמוס — ב'ורטה' ,ביטאון הטמפלרים ,ובעיתונים אחרים — על האפשרות
להתיישבות גרמנית רחבת ממדים בארץ ועל הצורך בהתיישבות זו .אך בשלב הראשון לא באה לידי
ביטוי בפרסומים אלה ראיית התיישבות הטמפלרים כחלק ממסע הצלב בדרכי שלום70.
התיישבות הטמפלרים נקשרה לראשונה למסע צלב השלום בשנת  — 1875במאמר שנדפס ב'ורטה',
ושוולף תרם לו רבות ,הוצגה רשימת מצאי מקיפה של התהליכים המתחוללים בארץ ,ושניתן לכללם
במסע הצלב בדרכי שלום ,וכן של הגורמים הפועלים בתהליכים אלה ושל הדרכים שהם נוקטים71.
בשנת  ,1876בסכמו את השלב הראשון בהתיישבות הטמפלרים ,כתב איש הכספים ומזכיר האגודה
וילהלם פאולוס ) (Paulusשהיזמה של  750המתיישבים היא 'התופעה המשמעותית ביותר בין
פעילויות "מסע צלב השלום" בארץ האהובה' .הוא אף מנה את הפעילויות כולן :ייסוד הבישופות
המשותפת ,תחילתה של הפעילות המיסיונרית הפרוטסטנטית ,הקמת בתי ספר ,בתי יתומים ובתי
B. Kuhlmann, Palästina als Ziel und Boden germanischer Auswanderung und Colonisation, mit Rücksicht auf 69
 ;eine germanische Colonisation des Orients im allgemeinen, Pest, Wien & Leipzig 1868וראו :גורן )לעיל ,הערה

 ,(6עמ' .54$52
) ‘Zur Colonisation von Palästina’, Süddeutsche Warte, 24 (1868), pp. 202–203, 205–207 70ושם צוטטה תגובה על
דברי קולמן שפורסמה ב'אלגמיינה צייטונג'(; T. Weber, ‘Schreiben des Norddeutschen Bundesconsulats in Beirut
an den Vorstand des deutschen Tempels’, Süddeutsche Warte, 24 (1868), pp. 89–90; ‘Die Colonisation von
) Palästina’, Globus, 14 (1868), pp. 349–350ושם נקבע כי 'אין לגרמנים מה לחפש שם' ,כלומר בפלשתינה(.

 71מסע צלב השלום )לעיל ,הערה  ,(65עמ' .151$150 ,148$147 ,142$141
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חולים נוצריים ,התגברות הקשרים המסחריים עם אירופה ,פתיחתה של מצרים לפני הציוויליזציה
המערבית ופתיחת תעלת סואץ ,ולבסוף הקמתן של מושבות גרמניות בחיפה ,יפו ,שרונה וירושלים.
זהו מסע הצלב החדש ,סיכם' ,שדרכו יזרום מחדש החינוך האירופי למולדתנו ,מקור דתנו ,ואנחנו
כבר התחלנו ליטול לידינו את השליטה עליה' 72.הטמפלרים המשיכו להטיף לרעיון בהתלהבות,
הביאו במלואם את דיווחיו הנלהבים של זפ על מושבותיהם )אחרי מסעו השני לארץ ,בשנת ,(1874
ובשנת  1880קראו לממשלת גרמניה להשלים את מטלותיו של ברברוסה בפלשתינה73.
זפ מצדו פעל לצנן מעט את ההתלהבות .את דעותיו בנושא סיכם במאמר שפרסם בשנת ,1879
מעט אחרי שובו ממסעו השני לארץ ועם תום מלחמת התרבות בגרמניה .במאמר זה יצא בין היתר
בחריפות נגד התכניות החוזרות ונשנות להגירה אירופית רחבת ממדים לפלשתינה ולהקמת מושבות
רבות בארץ .ארץ הקודש ,טען בלהט האופייני לו ,מעולם לא הייתה ולעולם לא תהיה ארץ זבת
חלב ודבש ,וכושר הנשיאה שלה מוגבל ביותר ,עובדה שכל הניסיונות להתיישב בה בעידן המודרני
נכשלו ,ורק לטמפלרים יש סיכוי קטן להצליח .זפ קבע כי לפי שעה אין ליזום הגירה המונית של
אירופים לפלשתינה ,שתהיה מוכנה לקליטת גל שכזה רק כשהציוויליזציה המודרנית תתגבר על
עיכובי השלטון העות'מאני74.
הוויכוח על האפשרות לקיים בארץ התיישבות אירופית בסדר גודל רציני נמשך והתלהט לאורך
השליש האחרון של המאה התשע–עשרה .הוא לא היה מוגבל רק לפעילים ולגרמנים שהיגרו לארץ.
השיח התנהל על במות פופולריות ,בעיתונים יומיים ובשבועונים רבי תפוצה .הוא משך את הציבור
הרחב מפני שהשתלבו בו נושאים כארץ הקודש ,מתיישבים גרמנים במזרח ,וה'שאלה המזרחית',
שעמדה כל העת בראש סדר היום המדיני באזור 75.גם לאנגלים ,ובראשם קלוד ריניה קונדר ),Conder
 ,(1910$1848היה בו חלק חשוב .כבר בשנת  ,1878מיד עם סיום העבודה על 'סקר ארץ–ישראל
המערבית' מטעם ה'קרן הבריטית לחקר ארץ–ישראל' ) ,(PEF, Palestine Exploration Fundהחל
קונדר לפרסם ב'ג'ואיש כרוניקל' סדרת מאמרים שכותרתם 'הקולוניזציה של פלשתינה' .אך קונדר,
שבמאמריו עורר פולמוס לא קטן ,ושבעקבותיהם פורסמה שורת תגובות ותגובות שכנגד ,לא נזקק
למסעי הצלב בבואו לקבוע ש'כיבוש אנגלי ] [...של פלשתינה יהיה לו היתרון הגדול שהוא לא יגרום
לקונפליקט עם העניין הצרפתי במקומות הקדושים'' .הכיבוש האנגלי' ,הוסיף' ,או החסות ,יסייעו
לקולוניזציה — או נכון יותר לחוואות באמצעות עבודה של ילידי הארץ'76.
W. Paulus, ‘Die deutschen Kolonien im heiligen Lande oder: Ein friedlicher Kreuzzug’, Aus allen Erdtheilen, 7 72
(1876), pp. 310–313
‘Die Berichte von Dr. Sepp über die deutschen Kolonien in Palästina’, Süddeutsche Warte, 30 (1874), 73
pp. 138–139, 143–144, 150–151
J.N. Sepp, ‘Das “gelobte” Land’, Die Gartenlaube, (1879), pp. 296–299, 324–326 74

 75ראו בפירוט :גורן )לעיל ,הערה .(61

C.R. Conder, ‘The Colonisation of Palestine’, The Jewish Chronicle, 25 October 1868, p. 5; 1 November 1868, 76
) .p. 10; 6 November 1868, pp. 11–12 (citationלדיון בהצעות קונדר ובהמשך השיח ראו :גורן )לעיל ,הערה ,(6

עמ'  .237$235על קונדר כחוקר הארץ ראו :א' אילת' ,קלוד ריינייה קונדר )לפי מכתביו לאמו(' ,ארץ–ישראל ,ז ]ספר
מאיר[ )תשכ"ד( ,עמ' .170$158
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צרפת ,הצלבנים וכיבושה מחדש של ארץ הקודש
הגרמנים לא היו כמובן היחידים שראו עצמם היורשים הישירים של הצלבנים ,ושקראו לכיבוש מחדש
של ארץ הקודש בדרכי שלום .אמנם רוב רובם של המתיישבים האירופים בארץ–ישראל במהלך
המאה היו ממוצא גרמני ,וקהילותיהם — קהילות הטמפלרים ,הפרוטסטנטים והקתולים — עלו ברוב
המקרים בגודלן ,במספרן ,בחשיבותן ובהשפעתן על כל הקהילות האירופיות האחרות ,אך גם בני
עמים אחרים צירפו קולם לקריאה לכיבוש הארץ באמצעות התיישבות .הצרפתים טענו מאז ומתמיד
לבכירותם בקרב נושאי הצלב הימי ביניימים .טענה זו עלתה בקנה אחד עם התפתחות הגישה הלאומית
והקולוניאליסטית בהתייחסותם למסעי הצלב החל מהעשור הרביעי של המאה התשע–עשרה ,גישה
שהייתה קשורה בראש ובראשונה לכתיבתו של ההיסטוריון הצרפתי של התקופה הצלבנית ז'וזף
פרנסואה מישו ) .(1839$1767 ,Michaudאת מסעו למזרח הים התיכון בשנים  ,1831$1830בלוויית
ידידו העיתונאי וההיסטוריון ז'ן ז'וזף פרנסואה פוז'ולה ) ,(1880$1808 ,Poujoulatהחל מישו בנמל
טולון ,שבו רוכז הכוח הצרפתי שעמד לפלוש לאלג'יריה ,מהלך שכפי שכבר צוין נתפס כמסע צלב.
מפגש זה ,על פי אלנבלום ,היה לנקודת המפנה בתפיסתו :מעתה ראה גם את מסעו שלו כמסע צלב,
והחל לשבץ בכתביו את הנרטיב הלאומי הצרפתי77.
היו בין הצרפתים שראו כבר במסעו של נפולאון למזרח מסע צלב לכל דבר ועניין 78.יתר על
כן ,התחרות ההולכת וגוברת בין המעצמות על הנוכחות בארץ ,תחרות שהתפתחה בהמשך המאה,
בעיקר כחלק מהמאבק שכונה בהיסטוריוגרפיה ה'שאלה המזרחית' ,הביאה את הצרפתים להכריז
שוב ושוב על מורשתם הצלבנית .טענה זו נקשרה היטב לטענתם לחסות המסורתית ,על פי הסכמי
הקפיטולציות — שראשיתם במאה השש–עשרה — על אנשיה ומוסדותיה של הכנסייה הרומית–
הקתולית בשטחי האימפריה העות'מאנית וכמובן גם בארץ .מכאן קצרה הייתה הדרך לטענה
שבעצם הצרפתים הם האחראים לתהליך ההתיישבות האירופית בארץ הקודש ,ושצרפת ,יותר מכל
אומה אחרת ,תקבל עליה שוב את תפקיד החלוץ ,האוונגרד ,בצבא האל ,ששב לכבוש את ארצו,
ארץ הקודש.
הראשונים שהעלו טענה זו היו הרומנטיקנים שהלכו בעקבות שטובריאן ,ובהם מישו ,פוז'ולה
והמשורר אלפונס דה למרטֵן ) ,(1869$1790 ,Lamartineשהפליג למזרח ממרסיי ביולי  1832ועזב
את סוריה במאי  ,1833כלומר ביקר באזור מיד אחרי הכיבוש המצרי ,בראש קבוצה שמנתה עשרים
וחמישה איש79.
 77אלנבלום )לעיל ,הערה  ,(11עמ'  .23$18ראו למשלR. Delort, ‘Introduction’, J.-F. Michaud, Histoire des Croisades, :
I, Paris 1970, pp. xv–xlii
 78אלנבלום דן במסמך שכתב המתמטיקאי והפילוסוף גוטפריד וילהלם לייבניץ ) .(Leibnitz, 1646$1716מסמך שנתגלה

בצרפת ,ושהגיע לידי מפקדי הצבא הצרפתי ,ושבו חזה לייבניץ את כיבושה של מצרים בידי הצרפתים במונחים של
מסע צלב .ראו :אלנבלום )שם( ,עמ' .12$10
 .A. de Lamartine, A Pilgrimage to the Holy Land, New York 1848, p. 4 79השווL. Joubert, ‘Lamartine’, J.C.F. :
Hoefer (ed.), Nouvelle Biographie Génerale depuis les temps les plus reculés, XXIX, Paris 1859, pp. 78–100, esp.
 ;pp. 86–87; E.W. Said, Orientalism, London 1978, passim, esp. 170–181גולוויצר )לעיל ,הערה  ,(28עמ' .289
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ההתלהבות הצרפתית הגיעה לשיאה בראשית המחצית השנייה של המאה ,בעקבות סיומה של
מלחמת קרים ) ,(1856ובעיקר החל משנת  ,1860בהמשך למלחמת האזרחים בלבנון ,הטבח במארונים
וההתערבות הצבאית הצרפתית 80.שני אישים הובילו בצרפת את ההטפה לקידום התיישבות צרפתית
בארץ ,איש דת וחוקר .הכומר הישועי ַאמֶֶדה דה דמאס ) (1903$1821 ,Damasנודע בגבורתו במלחמת
קרים ,במצור על סווסטופול ,שבמהלכו חלה בטיפוס אך החלים מן המחלה .מיד אחרי המלחמה מונה
לראש משלחת המיסיון בסוריה ,ושהה שם עד  ,1860ובשובו
לאירופה הקדיש את זמנו לכינוסים ולמגביות למען המזרח
הקרוב 81.בסדרת ספריו שכותרתם המשותפת 'מסעות במזרח',
ייחד כרכים נפרדים לגליל ,ליהודה ,לסיני ,לירושלים ועוד82.
איש הדת חזר וקבע שהקולוניזציה היא האמצעי הישיר והראוי
לכיבוש מחדש של הארץ בידי אירופה ,כיבוש שיכול להיות
מושג כבר בסוף המאה התשע–עשרה .עלינו ללמוד מהעבר,
כתב ,מכישלונם של מסעי הצלב של ימי הביניים ,שנבע מכך
שהצלבנים לא ידעו לשמר את הכיבוש על ידי ההתיישבות:
למרבה הצער מלאכתם של הצלבנים לא נולדה להיות בת קיימא.
אין די לכבוש ,יש ליישב על מנת לשמר; ואירופה של אז לא חפצה
בהתיישבות .במהלך הזמן התעייפו מלשלוח לפלשתינה לוחמים
שמתו מבלי להותיר אחריהם שום דבר משמעותי .אחרי מאה שנים
חזרה ירושלים להיות רכושם של אויבי הצלב83 .

על ביקורו בקרני–חיטין כתב שעם נפילת ירושלים נעלמה גם
הציוויליזציה הנוצרית מהארץ ,ו'אולי בסוף המאה התשע–עשרה
נראה ניצחון חדש של הצלב' ,שכן הגיע הזמן לחדש את מסורת
הצלבנים84.
˘Ï˘ Â¯ÙÒ ¯Ú
המטיף האחר להתיישבות הצרפתית נמנה עם השורה הראשונה של חוקרי ארץ–ישראל במאה
¨Ô¯‚ ‰¯ÂÂ‰ ¯ÂË˜ÈÂ
התשע–עשרה .המורה והחוקר הצרפתי ויקטור הונורה ג ֵֶרן ) ,(1891$1821 ,Guérinאיש בית הספר
˙‡¨ÈÙ‡¯‚Â‡‚ ¯Â
 È‚ÂÏÂ‡Î¯‡Â È¯ÂËÒÈ‰הצרפתי באתונה ,שחקר קודם לכן את אלג'יריה ואת יוון ,ביקר ,סייר וחקר בארץ שמונה פעמים בשנים
˘∫‚ ¨Ï‡¯˘È–ı¯‡ Ï
±∏∂∏ ÊÈ¯Ù ¨‰„Â‰È
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82
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84

;E.D. Akali, The Long Peace: Ottoman Lebanon, 1861–1920, Berkeley, Los Angeles & London 1993, pp. 29–33
C.E. Farah, The Politics of Interventionalism in Ottoman Lebanon, 1830–1861, London & New York 2000,
 .pp. 647–674לסיכום ראו טרימבור )לעיל ,הערה .(35
J. Burnichon, Un jésuite, Amédée de Damas (1821-1903), Paris 1908; H. Jalabert & P. Duclos, ‘Damas Amédée
de’, J.M. Mayeur, P. Duclos & Y.M. Hilaire (eds.), Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine:
 .Les jésuites, Paris 1985, p. 82על הישועים בלבנון ראו למשלC. Verdeil, ‘Travailler à la renaissance de l’Orient :
chrétien: les missions latines en Syrie (1830–1945)’, Proche-Orient Chrétienne, 51 (2001), pp. 267–316
R. Röhricht, Bibliotheca geographica Palaestinae: Chronologisches Verzeichnis der von 333 bis 1878 verfassten
Literatur über das heilige Land, ed. D.H.K. Amiran, Jerusalem 1963 (1st ed. Berlin 1890), pp. 464–465
A. de Damas, Voyages en Orient: Jérusalem, Paris 1866, p. 421
A. de Damas, Voyages en Orient: Galilée, Paris 1866, pp. 142, 242
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 .1888$1852שבעת כרכי ספרו החשוב 'תאור גאוגרפי ,היסטורי וארכאולוגי של ארץ–ישראל' החלו
לצאת בשנת  ,1868ולוו בעשרות מאמרים ופרסומים בתחום הגאוגרפיה של ארץ–ישראל 85.בעבודתו
זו תיאר גרן שלבים שונים בהקמתן של מושבות הטמפלרים ,ובמהלך תיאורו את המושבה בחיפה
קרא בפירוש להקמת מושבות צרפתיות בפלשתינה .בקביעה שכולה שגויה כתב על הטמפלרים:
'מפיצים הם בארץ–ישראל את ההשפעה הפרוסית והפרוטסטאנטית' .לכן ,הוסיף' ,היה רצוי מאד
שיבואו מושבות לאטיניות וקאתוליות להפיץ כאן השפעה נגדית ,רוחנית ופוליטית' .הארץ ,שיישובה
דליל והנהגתה גרועה ,זקוקה 'ליסוד זר ניכר שיתפזר בנקודות שונות שלה ,ויפיק מאדמתה ] [...את
המשמנים שעודנה עשויה להניב' .אם אכן יקומו אותן מושבות נוצריות וינוהלו היטב ,תשנה הארץ
פניה לחלוטין ,יוחזרו לה פוריותה ויופייה .על כן ,קבע גרן נחרצות:
כפי שצרפת יסדה כאן בתקופת מסעי הצלב מדינה חזקה ,ולאחר נפילת הממלכה הזאת לא חדלה מעולם,
בשום תקופה של ההיסטוריה שלה ,לתת כאן את חסותה לעדות הקאתוליות שעודן יושבות בארץ זו; כפי
שבעיקר בשנים האחרונות היא יסדה ומחזיקה בה מוסדות של גמילות חסד ושל חינוך ,המפיצים בכל הארץ
את מעשינו הטובים ואת אהבת עמנו ,היא שנועדה ,יותר מכל מדינה קאתולית אחרת ,להכניס לארץ–ישראל
ולהושיב בה גרעינים איתנים למושבות לאטיניות ,שירגישו בה את עצמם זרים פחות מבכל מקום אחר86 .

 85ח' בן–עמרם' ,חוקר מקצועי ואיש אמונה' ,גרן )לעיל ,הערה  ,(45א :יהודה )א( ,עמ' ז$יא; רריכט )לעיל ,הערה ,(82
עמ'  .461$459אני מסכים עם הערכתו של שור בדבר החשיבות ,השל ֵמות והיסודיות של מפעל היחיד של גרן .ראו:
נ' שור ,ספר הנוסעים לארץ ישראל במאה הי"ט ,ירושלים  ,1988עמ' .290
 86גרן )לעיל ,הערה  ,(45ו :הגליל )א( ,עמ' .274$273
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הנה כי כן לדעתו צריכה הייתה צרפת לייצג בשליחות התיישבותית זו את הכנסייה הקתולית ,בנצלה
את העובדה שלשתיהן — לכנסייה ולצרפת — אינטרסים משותפים בארץ .יתר על כן ,כשיגיעו
המתיישבים הצרפתים לארץ ,הם יתקבלו בזרועות פתוחות בידי אלו מבני עמם שכבר נמצאים בה
ועובדים במוסדות החינוך והסעד .ואל ישכחו המתיישבים' ,שומה עליהם להניף גבוה לעין השמש
יחד עם גדלם גם את נס האמונה הקאתולית שאבותיהם
הגנו עליה לפנים בקנאות' .גרן טען כי אף אם יקומו
רק שלושים מושבות צרפתיות ,מתוכננות במיקומן
ובהרכבן ,הן יביאו טובה מרובה לארץ' ,הנראית זה
זמן כה רב מקוללת ומופקרת לפראי אדם'87.
רעיונות צרפתיים אלה נשארו כולם בגדר
תכניות ,הטפות וקריאות ,ולא הייתה בארץ–ישראל
קולוניזציה צרפתית ,לא הייתה למעשה שום
התיישבות חילונית לטינית ברוח חזונו של גרן.
סביב אמצע המאה היו מספר ניסיונות התיישבות
שלא צלחו 88,בשלהי העשור השביעי באו לארץ
ראשוני הטמפלרים ,וכעשור שנים מאוחר יותר
החלה ההתיישבות היהודית .אשר לצרפתים,
פעילותם ,ענפה ככל שהייתה ,נשארה בעיקרה
נחלתם של אנשי דת וחברי מסדרים דתיים,
נשים וגברים ,שבאו לארץ ,קנו בה רכוש
והקימו בה את מוסדותיהם ,ובהם מוסדות
חינוך ,סעד ,רפואה ומחקר.
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הקשר בין ארץ–הקודש למסעי הצלב
לא נסתיים בשנת  ,1291כשאחרוני
הצלבנים נהרגו או גורשו ,והארץ
כולה חזרה לידיים מוסלמיות .המונח מסע צלב חזר
ושימש במקורות שונים ובתקופות שונות ,בהקשרים מגוונים שנגעו לנצרות
ולמעורבותה בארץ .נקודת השיא בשימוש במונח בשיח הציבורי ,בפרט בזה שהשתתפו בו קבוצות
 87שם ,עמ' .274
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גדולות מקרב האירופים שהיו קשורים בפעילות בארץ ,הייתה במאה התשע–עשרה ,בעיקר החל
משנות הארבעים שלה ובמהלך מחציתה השנייה .רעיון הכיבוש מחדש של ארץ הקודש בדרכי שלום,
בגווניו השונים ,מצא לו תומכים רבים בין האירופים שהיה להם חלק במעורבות הנוצרית בארץ הקודש
במהלך ששת העשורים האחרונים של המאה התשע–עשרה .אז הלך הביטוי והתקבע ,ובמקביל הורחבה
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משמעותו עד שכללה כמעט את כל האמצעים והדרכים שבהם התממשה מעורבות זו .המכנה המשותף
לכל המטיפים היה ההכרה שאמנם מדובר במסע צלב ,אך עליו להתקיים ללא שפיכות דמים .כולם
הסכימו כי הנוצרים יחזרו ויכבשו את ארץ הקודש ,אך הם יעשו זאת על ידי הוכחת עליונותם על
המוסלמים ,השליטים והאוכלוסייה ,בתחומי פעילותם השונים.
הצבא הנוצרי הורכב ממיסיונרים ,אנשי מדע ומתיישבים .את עיקר עבודת ההטפה וההפצה קיבלו
עליהם החוקרים ,אנשי המדע ,שהיו חייבים בכתיבה ,שכן עיקר עיסוקם היה בגילוי המדעי של הארץ.
אלה חפצו להשתמש באפראט המדעי ,בפרסומיהם ובהישגיהם כמכשירים לקידום הכיבוש הרוחני
והפיזי .הדבר יכול היה להיעשות ישירות ,בדרך של פעילות מחקרית לשמה ,או בדרך עקיפה :חקירה
ולימוד של התנאים והצרכים ,בבחינת יישום המדע וניצולו לשימושן של דרכי פעילות נוספות.
המדענים אולי יותר מכל ציבור אחר החזיקו בכלי הנשק הנכונים :ידע והבנה של הארץ ושל תנאיה.
החוקרים ,מזרחנים ,גאוגרפים ,תאולוגים והיסטוריונים ,כולם היו מצוידים טוב יותר מכל קבוצה
אחרת למשימת העלאת רעיון מסע צלב השלום וקידומו.
אף שהיו שותפים לא מעטים בתהליך ,הרי בכל הקהלים הללו מילאו הגרמנים תפקיד מרכזי
ומוביל .המושבות ,הקהילות ,הארגונים והמוסדות הגרמניים שפעלו בארץ סיפקו את הבסיס שעליו
יכלו החוקרים לבנות את ההטפה ולהוביל את המהלכים לקראת כיבוש מחדש של ארץ הקודש
והמקומות הקדושים בידי הנוצרים האירופים 550 ,שנים ויותר אחרי שאחרון הצלבנים עזב לבלי שוב
את חופי מזרח הים התיכון.

