בית הכנסת במוקנין ,תוניסיה,
( 2012ויקיפדיה)

ִלּבם בסוף מערב

מודה ועוזב
השפעתה של יציאת היהודים
מארצות האסלאם
על ארצות המוצא
יוסף יובל טובי
ליציאת היהודים מארצות האסלאם באמצע המאה ה־20
ולעלייתם למדינת ישראל הייתה השפעה לא מבוטלת על
החברה הסובבת בארצות מוצאם .השפעה זו לא הייתה אחידה,
אלא תלויה בגורמים שקבעו את מעמד היהודים באותן ארצות,
את דרך השתלבותם ואת מידת השתלבותם במערכות החיים
השונות .הגורם העיקרי היה המעמד המשפטי של היהודים:
המשך המדיניות האסלאמית כלפי המיעוטים כבני חסות ,או
הנהגת שוויון זכויות בהשפעה מערבית (במסגרת האימפריה
העות'מאנית או המדינות הקולוניאליות) .בצד גורם זה פעלו
גורמים אחרים ,שלעתים חיזקו את עוצמתו ולעתים החלישוה.
אף שגורמים מסוימים פעלו לכאורה באופן זהה בארצות
השונות ,הרי למכלול הגורמים היו תוצאות שונות.
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ככלל ,אפשר לומר כי התוצאה העיקרית של יציאת
היהודים מארצות שהיו בעבר בשליטה קולוניאלית –
עיראק ,מצרים ,תוניסיה ואלג'יריה – הייתה התרופפות
הקשר עם המערב והתחזקות העוינות כלפיו .בארצות
אלו היו היהודים בימי השלטון הקולוניאלי חוליית
הקשר העיקרית לתרבות המערב ,השתמשו בלשונותיה
ויצרו בהן (בעיקר בצרפתית) .במצרים ובעיראק היו
היהודים ממבשרי הספרות הערבית החדשה ,כגון
יעקב צנוע במצרים ואנוור שאול בעיראק .בצד היצירה
בלשון הצרפתית אימצו חלק נכבד מן היהודים במצרים
ובעיראק את הערבית הקלסית ופרסמו בה יצירות
מסוגות ספרותיות שונות ,כולל עיתונות .לקראת אמצע
המאה ה־ 20החלה להתפתח יצירה ספרותית מודרנית
נרחבת ומגוונת בידי המוסלמים בארצות אלו ,שחלקה
הנכבד הוקדש למגמות הלאומנות הערבית .לכן פחתה
חשיבות היצירה היהודית בלשון הערבית ,וליציאת
היהודים לא הייתה השפעה של ממש על הספרות
הערבית .יש לזכור כי מגמת ההתנתקות מתרבות
המערב בארצות האסלאם החלה לפני יציאת היהודים
מהן ,במהלך המאבק הלאומי להשגת עצמאות – שעל
פי רוב היהודים לא היו שותפים בו.
השפעה שלילית מוחשת ליציאת היהודים מן הארצות
הללו הייתה חסרונם של בעלי מקצועות חופשיים
ואנשי כלכלה חשובים ,בעיקר בתחום הפיננסי ובסחר
החוץ .במסגרת התקרבות היהודים אל תרבות המערב
בתקופה הקולוניאלית ,רכשו רבים מהם מקצועות
אלו בשיעור יחסי גדול בהרבה מן האוכלוסייה
הכללית ,ואף חלקם במערכת הכלכלית היה הרחק
מעבר לשיעורם הדמוגרפי.
אובדן כוחות אינטלקטואליים חשובים וכן בעלי
מקצועות חופשיים אפיין ,למשל ,את יציאת היהודים
מתוניסיה ,לאחר שקיבלה את עצמאותה בשנת .1956
רבים היגרו לצרפת ,בעיקר מעיר הבירה תוניס
ומקהילות צפון תוניסיה ,שבהן השפעת תרבות
צרפת על היהודים הייתה גדולה והם מילאו תפקיד נכבד
בקידומה של תוניסיה לקראת חברה מודרנית .בעקבות ביטול
השלטון הצרפתי ועזיבת היהודים חלה נסיגה בהתמערבותה
של תוניסיה ,במקביל להתחזקות התנועה הלאומית ולחזרה
אל השורשים הערביים־המוסלמיים .לעומת ההגירה מצפון
תוניסיה ,לעלייה ההמונית לישראל של יהודים מדרום תוניסיה
הייתה השפעה מועטה על מערכות החיים .לקהילות שמרניות
אלו לא היה תפקיד מהותי בעיצוב פני המדינה ,אלא רק
תפקיד משני בכלכלה "המשלימה" – מלאכות יד ושירותים
לאוכלוסייה הכללית.
כך היו פני הדברים גם בכמה ארצות שתהליכי ההתמערבות לא
הגיעו אליהן ובחברה היהודית שבהן לא חלו תמורות מעמיקות.
הכוונה בעיקר לתימן ,לכורדיסטן ,לאיראן ולאפגניסטן .אך גם
במרוקו ,בלוב ובסוריה ,שבהן שלטו מעצמות אירופה לתקופה
קצרה יחסית ,לא היו היהודים גורם מרכזי בפעילות הכלכלית
והחברתית הכללית; לפיכך ,לעלייתם לישראל לא הייתה השפעה

פרופ' יוסף יובל טובי – חוקר הזיקות הרוחניות ,התרבותיות וההיסטוריות בין היהדות לאסלאם .פרופסור (אמריטוס) באוניברסיטת חיפה; ראש מרכז
בן־שלום לחקר יהדות תימן במכון בן־צבי; ראש החוג לעברית במכללת אלקאסמי; ראש לימודי התואר הראשון במכללת חמדת הדרום.

עיתון לתולדות
ארץ ישראל ועם ישראל

עת לפתוח
1

מי חיסל את הגלויות?

עורך :ניר אורטל
עורכי הגיליון :ד"ר חיים סעדון וניר אורטל
עוזרת לעורך :נעמה ניסני

4

יחי גַ ּנִ י"
"עּורי ָצפֹוןָ ,ה ִפ ִ
ִ

העורך הראשון :שלמה שבא
המייסד :פרופ' שלמה סימונסון
(המכון לחקר התפוצות ,אוניברסיטת
תל אביב)

7

בכי על נהרות בבל
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מערכת :פרופ' זאב גריס (יו"ר),
ליאת אושרי ,ד"ר דורון בר ,יצחק גילה,
ד"ר מיכאל גרינצויג ,ד"ר אסף זלצר,
יעקב יניב ,תמר פוקס ,ד"ר אורית פלג־
ברקת ,תרצה רבינוביץ' ,פרופ' שלום רצאבי
עיצוב גרפי :דבורה ליפשיץ
עריכת לשון :תמר הודיה גיליס־כהן
לוחות והדפסה :דפוס כתר ,ירושלים
עיצוב המפות :רותי בית־אור
בשער :העיר אוראן (אלג'יריה) -
שמן על בד ,שלמה כהן אברבנאל (שליח
המוסד ושליח עלייה בצפון אפריקה)

חיים סעדון

ירון הראל

אסתר מאיר־גליצנשטיין

 11מּכֹורש לשאה ולאיתאללה
אורלי ר' רחימיאן

 15מאיפה אתה ,סאלח?
אדוה מגל־כהן

" 19יפרֹׂש ּכנפו לתימן"
בת־ציון עראקי קלורמן

 23יהודים באור הזרקורים
איל שגיא ביזאוי

 26אילו לא נגאלו ממצרים
סרג'ו דלה־פרגולה

 29מצפון "ים החולות" אל חוף מבטחים
יעקב חג'ג'־לילוף

הוצאת יד בן־צבי ,ירושלים
בסיוע משרד התרבות והספורט
וקרן קימת לישראל — הקרן על שם
יצחק לייב ורחל גולדברג
יד יצחק בן־צבי ,רח' אברבנאל  ,12רחביה,
ת"ד  ,7660ירושלים .91076
טל'  ,02-5398888פקס .02-5638310
דואר אלקטרוניetmol@ybz.org.il :

בקרו באתר האינטרנט שלנו:
www.ybz.org.il/etmol

 32מי שומע את קול ישראל?
רפי מן

הל ָּבה לכור
 34להחזיר את ִ
צבי צמרת

 36בשליחות העם ל"חיסול הגולה"

המאה האחרונה ידעה תזוזות גדולות של עמים ושל גורלם,
אולם המקיפה והמסועפת שבהן היא זו של העם היהודי.
בארצות האסלאם חיו היהודים דורות רבים ,אף בטרם
הופעת האסלאם ,והיו מושרשים היטב בחייהן ובתרבותן.
תהליכים היסטוריים הובילו ליציאתם ההמונית ,ששיאה
בשנות ה־ 50וה־ 60של המאה ה־ .20בתוך כשני עשורים
המרחב האסלאמי התרוקן כמעט לחלוטין ממיליון
תושביו היהודים ,וכיום נותרו בו רק איים קטנים של חיים
יהודיים .הקהילות היהודיות בארצות האסלאם השונות
נבדלו זו מזו בתרבותן ,בלשונן ובאורחות חייהן ,ותהליך
סיום הנוכחות היהודית – על סיבותיו ושלביו – היה אף
הוא שונה מארץ לארץ.
הגיליון הנוכחי רואה אור בשיתוף עם משרד החינוך
לרגל "יום הּפליטּות היהודית מארצות ערב ומאיראן"
שיצוין השנה לראשונה בפעם הראשונה ,ב־ 30בנובמבר.
המאמרים שלפנינו מבוססים על חידושי המחקר
העדכניים ,ומציגים שלל היבטים של הגורמים ושל
התהליכים המגוונים שהובילו לסיום הנוכחות היהודית
בארצות האסלאם השונות .היריעה הנפרסת מתמקדת
ביציאה ,וכמעט שאינה נוגעת בעולם העצום והטעון
שנותר מאחור :התרומה היהודית לחברה הסובבת בכל
תחומי החיים ויחסי הגומלין ִעמה ,אוצרות התרבות והרוח
שנוצרו בקהילות – וכמובן ,הזיכרונות" .באתי משם",
כתב המשורר מואיז בן הראש" ,תנועות היסטוריות
גדולות ממני  /ממשפחתי ומאלפי שנות עברי  /חברו
יחד ,כדי שאבוא משם לכאן [ / ]...אימפריאליזם ,ועוד
איזְ מים רבים ודברים אחדים  /כולם התנגשו בתוכי כדי
שאבוא משם  /לכאן .הייתי עלה נידף ברוח ההיסטוריה
[ ]...אבל אני זוכר ,זוכר שאני בא משם" (מ' בן הראש,
"שם" ובמשמעות הזיכרון כאן
משם באתי) .הדיון בחיים ָ
מעצב את חיינו ,כפרטים וכעם.
תודתנו לכותבים ,למר משה זעפרני ולגב' דינה דרורי
ממשרד החינוך ,ולאנשי מכון בן־צבי על הסיוע בהפקה.
קריאה נעימה ומעניינת,
ניר אורטל
ד"ר חיים סעדון

חיים סעדון

 39מקצה הים התיכון ועד קצהו
מערכת הפצה ומנויים:
מחיר גיליון 30 :ש"ח.
מנוי לשנה 140 :ש"ח ( 6חוברות ,כולל דמי משלוח).
מנוי לשנתיים 230 :ש"ח ( 12חוברות).
ניתן לחתום טלפונית,02-5398833 :
או בפקס 02-5398838 :בציון מספר כרטיס אשראי
או באמצעות משלוח המחאה בדואר.

דניס שרביט

 43ה"מסגרת" פורצת גבולות
אלית שמלה

 46שליח מצווה שניזוק
זאב גריס

יוסף יובל טובי

ערב עיון לצאת גיליון עת־מול 236

דוד ילין והחינוך העברי

הערב ייערך בירושלים ביום ד'( 3.12 ,י"א בכסלו),
בשעות 20:30–19:00
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
בתוכנית
"לעצב מורים עבריים" – מן הפרוטוקול של בית המדרש בראשיתו
| הסמינר ומקומו בחיי בית הכרם | משפחת ילין כגשר בין היישוב
הישן ליישוב החדש | דוד ילין מלמד  -הקלטות מקוריות
הכניסה חופשית ,לפרטיםliat@ybz.org.il ,02-5398822 :

מודגשת על החברה הסובבת .יש לציין את שהתרחש בתימן:
האמאם אחמד התיר ליהודים לצאת מארצו ,אולם בתנאי שכל
בעל מלאכה יהודי ילמד את מלאכתו למוסלמי .השליט הבין
כי יציאה המונית של נתיניו היהודים תותיר את ארצו כמעט
בלא בעלי מלאכה .כבר בשנת  ,1881כאשר קבוצה של כמה
מאות יהודים התעתדה לעלות לארץ ישראל ,דרשו המוסלמים
מן המושל בעיר הנמל חודידה למנוע מהם לעלות על ספינה.
ההשפעה המועטה של יציאת היהודים מארצות אלו היא תוצאה
של פיזור הקהילות היהודיות באותם מקומות ,ושל אופיין.
היו אלו לרוב קהילות קטנות שלא היו מוקדי כוח כלכליים,
והשפעתן הצטמצמה לתחומי היישוב שחיו בו .עוצמה כלכלית
ותרבותית ,שלאובדנה יש משמעות לחברה הכללית ,נודעה
בקהילות יהודיות גדולות ששכנו בערים שהיו מרכזי מסחר בין־
לאומיים כגון בגדאד ,עדן ,קהיר ,אלכסנדריה ותוניס.
מבחינה כלכלית ,ליציאת היהודים מארצות האסלאם לא היו
תוצאות קריטיות ,אף לא בארצות שבהן ריכזו בידיהם חלק חשוב
מן המסחר הבין־לאומי ומן הפעילות הפיננסית .מלבד עיראק,
שממנה יצאו יותר מ־ 100,000איש במשך זמן קצר ,הרי תהליך
יציאת היהודים ממצרים ,מאיראן ,מתוניסיה ומעדן נמשך על
פני כמה שנים .לפיכך ,את מקום היהודים מילאו בלא כל קושי
המוסלמים או המדינה ,שהשתלטה על הרכוש היהודי .אך דומה
שהגורם העיקרי להשפעה המועטה היא העובדה שליהודים לא
היה כל חלק בפעילות החקלאית ,שהייתה בסיס הכלכלה העיקרי
בארצות האסלאם באותן שנים.
עיתוי היציאה ,ותוצאותיה כיום
יציאת היהודים מארצות האסלאם צריכה
להיבחן לא רק על רקע הגשמת הרעיון הציוני,
אלא גם על רקע התמורות שחלו בארצות
האסלאם בלא כל זיקה לקהילות היהודיות .עם
זאת ,ליציאת היהודים דווקא למדינת ישראל
בתקופה שבה הגיע לשיאו המאבק בין היהודים
לבין המוסלמים (כגון עיראק לאחר מלחמת

השחרור ,מצרים לאחר מבצע סיני ומלחמת ששת הימים),
הייתה השפעה על מצבם של אלו שבחרו להישאר .מן היהודים
שנותרו באותן ארצות נשללו למעשה זכויות האזרח שהוענקו
להם בעבר והם הפכו להיות גורם חשוד הפועל לטובת האויב -
מדינת ישראל  -ונגד המדינה שהוא חי בה.
ככל שהדבר עשוי להיראות פרדוקסלי ,יציאת היהודים מארצות
האסלאם החמירה את היחסים שבין מוסלמים ליהודים.
המיתוס של חיי האחווה בין יהודים למוסלמים בארצות
האסלאם ,בעיקר ההעלאה על נס של "תור הזהב" בספרד ,הוא
מוגזם .היהודים חיו תמיד כד'מים (בני חסות) המחויבים לשלם
את הג'זיה (מס החסות) ,ולנהוג בהתאם לחוקי אפליה והשפלה
שהתרבו והחמירו ברבות הימים .אך במישור האנושי הפשוט,
הרחק מעיניהם הבוחנות של אנשי השלטון והדת ,התפתחה
מערכת יחסים שאפשרה קיום בצוותא של יהודים ומוסלמים
בכפיפה אחת .יוצאי ארצות האסלאם וצאצאיהם החוזרים
לבקר בארץ הולדתם שומעים לעתים כיום ביטויי געגועים לחיי
השכנות עם היהודים בעבר .בתימן ממשיכים עד היום להזכיר
את מלאכת הצורפים היהודים ,שלא נמצא לה תחליף.
אך למרות ביטויי הנוסטלגיה ,דווקא היעדר היהודי מן
הסביבה הקרובה ומחיי היום־יום ,מסייע לאימוץ הדמוניזציה
של היהודים ושל היהדות ,ולפיתוח תפיסות אנטישמיות
מובהקות .את אלו מזינים בשפע ובהתמדה ארגונים אסלאמיים
פונדמנטליסטיים וארגונים ערביים לאומיים בעלי אינטרסים
שונים ,ולעתים אף הממשלות בארצות
האסלאם .ודאי ,הסכסוך בין יהודים לערבים
בארץ ישראל שהחל עוד בטרם הקמת מדינת
ישראל תורם לכך רבות; אך היעלמותו של
היהודי מן הסביבה הערבית־המוסלמית
חיזקה את חוסר האפשרות לראות את
היהודי ולתקשר אתו כאדם .כך התחזק
כיום המיתוס השלילי ביחס ליהודים ,מיתוס
היונק גם מראשית ההיסטוריה המוסלמית.

קריקטורה של רוכל יהודי ,שנות ה־20
(אוסף ג'ראר לוי ,פריז)
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מערכת "עת־מול" מקבלת לדיון מאמרים
שטרם פורסמו באורך של עד  1,500מילים,
בהדפסה ברווח כפול ובמידת האפשר גם בקובץ
 .WORDעל המאמרים להיכתב ללא הערות
שוליים ובתוספת המלצה של פריטים אחדים
"לעיון נוסף" בשולי הדברים .מאמרים שיישלחו
יידונו במערכת.

 48מודה ועוזב

"מורה ,דרך"

אטליז כשר בעיר תוניס( 2011 ,צילום :ר' פרינס)

בית הכנסת אלגריבה באי ג'רבה( 2005 ,לע"מ)
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