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יהודים צרפתים
ניסיונותיהם של חיילים
צפון אפריקאים להשתחרר מצה"ל
וממדינת ישראל הצעירה

יש לציין שחלק ניכר מן העליה/ממרוקו לא נקלט בארץ ,ורבים/
מן העולים ששרתו עד כה בצבא/חוזרים לגולה.
המרוקאנים חוזרים/מאת דרדר  -מתוך העתונות
מנשר:

ג

מרוקאנים בעיר .מרוקאנים בעיר.

שוטר הולך ומזמר :טר–רה–רה.

נוסו זוגות מגן מאיר.

לפתע שומע :הצילו! עזרה!

הבריחו תריסים .הגיפו דלתות.

נדחף .נבהל .שואל :מה קרה?

הם  18יהודים  -זה עם הוטנטוט.

בפחד וקצף עונה בחורה:

זה מין הוטנטוט שעיר ושחור

'הוא בטח היה ממרוקו'

נוס מפניו! או הכהו אחור!

ד

א

ילדה ואם .מלצר ואדון.

הבת  -בת  .9האם בת שלושים.

שוטר ,בחורה ,קוראים בעתון:

הבת קוראת בעיתון' :אונסים!'

המון מרוקאנים חוזרים - .המון!

שואלת את אמא' :מה זה "אונסים"?'

אוי לבוגדים החוזרים למרוקו.

עונה האב :זה דבר שעושים
אנשים רעים ממרוקו.

אפילוג:

ב

מרוקאנים אינם .מרוקאנים אינם.

קפה קטון .רחוב הירקון.

אפשר לבלות את הערב בגן.

שלושה חיילים באים למקום.
שרים שירים ,מקימים קצת שאון.

אפשר לפתוח תריסים ודלתות.
1

בחוץ נחמד ובטוח מאוד.

'מלצר!'  -קורא מן הצד אדון:
מה כאן קפה?  -או כאן מרוקו!

1

דרדר.
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א .הקדמה
ב– 18באוגוסט  1949פורסם בשבועון 'העולם הזה' טור דעה פרי עטו של אורי
אבנרי המגולל את קורותיהם של עולי מרוקו ,ובפרט של החיילים המשוחררים
יוצאי מרוקו ,במדינת ישראל 2.תחת הכותרת 'הכשלון הגדול' ביכה אבנרי
את כישלונו של 'כור ההיתוך' הישראלי במקרה של עולי צפון אפריקה .חיבורו
הנשכני של אבנרי לווה בשתי כתבות צבע .הכתבה הראשונה עוסקת ביחידים
ממוצא צפון אפריקאי המבקשים לעזוב את מדינת ישראל ולשוב למולדתם
או לצרפת .הכתבה השנייה היא למעשה מעין תמונת ראי של רעותה ,ומציגה,
כנאמר בכותרתה"' ,מרוקאים" אשר נשארים (בישראל)  -על אף הכל' .ענייני
בכתבה הראשונה"' ,המרוקאים" עוזבים  -כתב אשמה לכולנו' .הכתבה מציגה
פסיפס אנושי של עולים חדשים ,בעיקר חיילים משוחררים ,המביעים את מורת
רוחם מההסדר האזרחי שאליו הוכפפו במדינת ישראל ,ושמבקשים בגינו לשוב
לארצות מוצאם או להגר לצרפת .ארבע תמונות מעטרות את העמוד ,אחת
מהן צובטת את הלב במיוחד  -מוריס סבן ,בלבוש חאקי ,צנום ונתמך במקל,
ניצב בפתח אחת מצירויות צרפת בישראל ( 3,)Legation de Franceהבעה
עגמומית נסוכה על פניו ,והוא מצוטט באמרו' :נפצעתי ב– 11.9.1948ליד
נגבה .נותחתי בפעם האחרונה לפני שלושה שבועות .אין לי עבודה ואין לי
סכויים לעבודה .אני חוזר לצרפת'.
תמונתו של סבן והטקסט הנלווה אליה חושפים סיפור מר שהיה משותף לרבים:
עבור מאות מבין אלפי המתנדבים היהודים מצפון אפריקה אשר חברו לכוחות
הלוחמים הישראליים במהלך מלחמת העצמאות ,הגיעה החוויה הישראלית
הצבאית  -ולמען האמת ,גם האזרחית  -לכלל מיצוי מוקדם מהצפוי .תלאות
רבות עברו על מתנדבים אלה עד אשר הגיעו ארצה ,והנה בתוך חודשים ספורים
בלבד ביקשו רבים מהם לשים את הפרק הצבאי מאחוריהם ,כזיכרון עמום ,ואף
פיללו לרגע שבו יוכלו לעזוב את ישראל בחזרה לארצות מוצאם או לצרפת.
בחיפוש אחר דרכים להתרת הסבך שאליו נקלעו היהודים הצפון אפריקאים
במדינת ישראל ,נגלו לרגע הצרפתים ,יהודים ולא יהודים ,אנשים פרטיים ונציגי
שלטון ,וכן ארגונים ומוסדות צרפתיים בלתי תלויים  -כמושיעים.
2

3
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גיליון  .619השבועון נוסד בשנת  1937על ידי העיתונאי
אורי קיסרי .באפריל  1950רכשו אורי אבנרי ושלום כהן את
השבועון מידיו של קיסרי .גיליון  ,651מ־ 13באפריל ,1950
היה הגיליון הראשון בעריכתו של אבנרי .ראו :אראל ,עמ' .11
יצוין כי צרפת הכירה בישראל ב־ 24בינואר  .1949ראו :הרשקו,
עמ' .131
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תמונתו של מוריס סבן ,מתוך :העולם הזה  18( 619באוגוסט
 .)1949צילום :בנו רותנברג .ארכיון המדינה ,מתוך ארכיון
אישי  -השופט חיים הרמן כהן
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המקרה של החיילים הצפון אפריקאים שביקשו לעזוב את הצבא ואף לוותר
על האזרחות הישראלית הוא מקרה מבחן מרתק להתמודדות של יחידים אשר
נקלעו להסדרים מדינתיים ,חברתיים ,אזרחיים וצבאיים שלא היו לרוחם.
במסגרת ההתמודדות עם מצב צבאי ואזרחי פגום בחרו חלק מהצפון אפריקאים
לנתק ממנו מגע .לשם כך ,כפי שאציג ,נדרשו לעבור לשיח ולרטוריקה
שקידמו נאמנות לתרבות ולזהות שנדמה היה כי נזנחו זה לא כבר .המורשת
הצרפתית–הקולוניאלית אולי תרמה במידה מסוימת לכישלונו של ניסיון
ההתערות האזרחית והצבאית הישראלית עבור חלק מהצפון אפריקאים ,אך
בה בעת סייעה להם לדחות מעליהם את עּולה של המסגרת המדינתית שעמה
ביקשו עד לא מזמן להימנות .דווקא במדינה היהודית התפתח דיאלוג מחודש
בין הריבון הקולוניאלי לבן החסות לשעבר.
סדרו של המאמר יהא כדלקמן :בפרק השני יוגדרו הגבולות הכרונולוגיים
והגאוגרפיים של הדיון .בתוך כך יוצגו בקיצור נמרץ הנסיבות שבגינן תגברו
מספר לא מבוטל של יהודים מצפון אפריקה ,בעיקר ממרוקו ,את שורות הצבא
הישראלי במלחמתו לעצמאות המדינה היהודית .בפרק השלישי יתוארו בקווים
גסים התדמיות השליליות שנכרכו בחיילים ממוצא צפון אפריקאי בשנים
הנדונות  -בעיקר במערכת הצבאית אך גם מחוצה לה .הפרק הרביעי מפנה
את הזרקור אל החיילים עצמם ומגולל מקצת הקשיים שעמם נאלצו להתמודד.
נוסף על כך ייעשה בפרק זה ניסיון להצביע על מספר מאפיינים המייחדים את
עניינם של החיילים ממוצא צפון אפריקאי בתקופה הנדונה .הפרק החמישי
יתמקד בתופעה שכמעט לא נדונה בהיסטוריוגרפיה של העלייה מצפון אפריקה
בתקופה האמורה  -כינונה של תנועת חזרה לארצות המוצא .הדיון בסוגיה
זו יתמקד ברטוריקה שנקטו החיילים הצפון אפריקאים בפניותיהם לרשויות
צרפת בבקשה לעזרה .הפרק השישי יחתום את הדיון.
הצבא הישראלי והחיפוש אחר המשאב
האנושי בתפוצה
מיקומה של נקודת המוצא ,הכרונולוגית והגאוגרפית ,לדיון בפעולות שנעשו
ובנסיבות שנתקיימו ,ואשר סללו את דרכם של יהודים מצפון אפריקה לקחת חלק
במערכה הצבאית בארץ–ישראל בשנים  - 1949-1947הוא מורכב ,קודם כול
מהטעם הפשוט שמדובר למעשה בשלוש תפוצות שונות .סיפורם של המגויסים
שמוצאם ממרוקו ,ואשר היו קבוצת הרוב ,אינו זהה לזה של המגויסים מתוניסיה,
וסיפוריהם של חברי שתי הקבוצות הללו שונים מעיקרם מזה של חברי הקבוצה
השלישית  -השולית מבחינת היקפה המספרי  -של המגויסים מאלג'יריה .למעשה
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סיפוריהם של המגויסים משלוש הארצות כרוכים בקורותיה של כל אחת מקהילות
המוצא :הם נסמכו על הֶסדרים משפטיים ועל נסיבות חברתיות וכלכליות שונים;
הושפעו מאופייה של מערכת היחסים המקומית ששררה בין הקהילה היהודית
לרוב המוסלמי; עוצבו לאורה של ההתארגנות הלאומית שנתקיימה בכל אחת
מהארצות ,בין היתר על ידי השליחים מארץ–ישראל; ובהכרח היו קשורים קשר
הדוק ליחסו של השלטון הצרפתי לביטוייה ולמופעיה השונים של הלאומיות
היהודית בכל אחת ממדינות חסותו .בה בעת ,למותר לציין ,הרי לכל יחיד
ביוגרפיה משלו ,ואין סיפורו של מגויס אחד זהה למשנהו.
מאמר זה מתמקד בעיקרו של דבר בביטוייה של תופעת ההתגייסות
בתפוצה היהודית המרוקאית 4.ברם אף ההתמקדות בזירה היהודית המרוקאית
אינה מניחה מאליה היכן תמוקם נקודת המוצא לדיון .למשל ניתן לשבצה
בתיקוף השגור של ההגירה מחבל ארץ זה למדינת ישראל ,עם הקמתה ובהיותה
שרויה במצב מלחמתי (ממאי  .)1948בו בזמן אפשר וצריך לבחון אותה על
ציר הפעילויות ששירתו מטרות פנים–קהילתיות (ארגון ההגנה העצמית ,החל
משנת  )1946ומטרות לאומיות ערב הקמתה של המדינה היהודית (העפלה,
מאפריל  .)1947יש מקום גם ללמוד את סיפורם של מגויסי צפון אפריקה -
ובפרט מגויסים ממרוקו  -שהשתתפו במלחמת העצמאות כחלק ממסכת חוצה
תפוצות ,הווה אומר כמקרה בוחן המתוחם בגדריה של תופעה כללית :רתימתם
או הירתמותם של יהודים מרחבי תבל לטובת המאבק הצבאי בשנים -1947
 5.1949במאמר זה אתמקד  -בקיצור נמרץ  -אך ברצף האירועים שהתרחשו
לאחר ההכרזה על הקמת המדינה.
נוכח ממדיה הצנועים של העלייה מארצות המגרב לארץ–ישראל בתקופה
המנדטורית ,לא עמד על הפרק תגבורן של היחידות הצבאיות הישראליות
במגויסים ממוצא זה במהלך חודשי הלחימה הראשונים ,לפחות עד ההכרזה על
4

5

עם זאת בגלל התיעוד העומד לרשותנו יחרוג לעתים הדיון
ממסגרתו המצומצמת ויעסוק בתופעה כסוגיה המשותפת
לכלל ארצות המגרב .ההנחה היא שאף במקרים שבהם
התיעוד עוסק בתפוצה הצפון אפריקאית כמקשה אחת,
הדברים מופנים בעיקרו של דבר למאגר המתגייסים הגדול
ביותר  -בכוח ובפועל  -הוא יהדות מרוקו.
לספר היסוד על אודות גיוס יהודים מחוץ לארץ ללחימה
ראו :מרקוביצקי ,גחלת לוחמת .הספר עוסק בעיקרו של דבר
בעולים שגויסו בעת המלחמה (גח"ל) .על קורות ניצולי השואה
בצבא הישראלי באותה העת ראו :יבלונקה ,עמ'  .151 -79ועל
חלקה של היהדות העולמית במלחמת העצמאות ראו :פנסלר,
עמ' .262 -225
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הקמת המדינה היהודית במאי  6.1948מגויסים מצפון אפריקה  -להבדיל מבני
העדה הספרדית וממהגרים ותיקים מתפוצות מזרחיות אחרות - 7התייצבו
למערכה כאשר הגיעו ארצה ראשוני המעפילים שהוברחו ממחנות המעצר
בקפריסין ,זמן קצר לאחר ההכרזה על קום המדינה; עם קבוצה חלוצית זו נמנו
גם מקצת המעפילים מארצות צפון אפריקה שהוגלו לאי הגירוש במרוצת השנה
שקדמה לעצמאות 8.הידיעות על הקמת המדינה עתידות היו להפוך את הקערה
על פיה .צעירים יהודים רבים בצפון אפריקה ,בעיקר מבני התפוצה המרוקאית,
ביקשו עתה לבוא לישראל כדי לקחת חלק במאבק הצבאי על עצמאותה .הקושי
והסכנות הרבות אשר ארבו למבקשים לבוא ארצה במהלך חודשי העצמאות
הראשונים הובילו לסימונה של המדינה הצעירה כמושא מאווייהם של צעירים
הרפתקנים חדורי להט לאומי .בה בעת התגברות תחושות אותנטיֹות של
שותפות גורל לאומי לא הייתה השיקול המכריע ,ולבטח לא היחיד ,שהועמד
לנגד עיניהם של כלל היהודים הצפון אפריקאים אשר ביקשו להתייצב במולדת
הישנה–חדשה בתקופה הנדונה .ההיענות להגירה יזומה מאזור שהמיעוט היהודי
שהתגורר בו לא היה שרוי במצוקה כללית חריפה ,התרכזה מטבע הדברים
בשכבת המצוקה של המגזר הילידי שישב בדוחק בערים הגדולות 9.האפשרות
שיידרשו להירתם לטובת המערכה הצבאית מיד עם התייצבותם במדינת
6

7

8

9
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על היקף העלייה מצפון אפריקה לארץ־ישראל עד 1948
ראו :ליס .ממחקרה עולה כי בתקופת המנדט עלו ממרוקו,
אלג'יריה ותוניסיה  2,000 -1,000איש .ראו :שם ,עמ' .124
על אופן שילובם של בני עדות המזרח ביחידות בעלות גוון
ביטחוני טרם קום המדינה ראו למשל :מנדל ,מסתערבים .בכירי
העסקנים של העדה הספרדית בארץ הקדישו תשומת לב
מיוחדת לבני העדה אשר גויסו מיד עם פרוץ המלחמה ,בשלהי
חודש נובמבר  ,1947ועד הקמת המדינה .על מקצת קשייהם של
בני העדה ראו למשל :בכור שלום שטרית ,חבר מנהלת העם ,אל
ראש מטה העם 11 ,באפריל  ,1948א"צ.41-481/1949 ,
על פי הערכה זהירה כ־ 4,000גברים כשירים לשירות צבאי
הצליחו להסתנן ארצה ממחנות קפריסין בחודשים פברואר -
ספטמבר  .1948ראו :בוגנר ,עמ'  .307ראוי לציין כי היקפו
המצומצם ומשכו הקצר של מפעל ההעפלה מארצות המגרב
ממילא הקטינו משמעותית את פוטנציאל הגיוס מקרב
ציבור זה ליחידות הצבא לאורך כל תקופת המלחמה .לפי
שערי כ־ 1,500מעפילים אשר הוחזקו בקפריסין הגיעו מצפון
אפריקה .ראו :שערי ,עמ'  .312במחקר מאוחר יותר נקב בוגנר
במספר מעט קטן יותר ,כ־ 1,300נפש .ראו :בוגנר ,עמ'  .261על
העלייה הבלתי לגלית מצפון אפריקה ,ראו :בן־חיים; סעדון.
השוו :צור ,קהילה קרועה ,עמ' .245
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ישראל לא בהכרח נשקלה כדבעי על ידי כלל המגויסים בפוטנצייה בטרם
עזבו את בתיהם בצפון אפריקה .ראוי לציין גם כי הצטרפותם ההולכת וגוברת
של מגויסים מצפון אפריקה למערכה בתקופה הנדונה הייתה לא רק תולדה של
הגירה סטיכית מארצות אלו לישראל או של התעוררותה של תנועת התנדבות
ספונטנית; תרמו להאצת תהליך זה גם קברניטי המלחמה הישראלים ,אשר
במאמציהם לרתום את התפוצות לטובת המאבק הצבאי פעלו באופן מובהק
לאיתור מועמדי גיוס בארצות המגרב 10.כצפוי ,וכפי שכבר נטען ,הפסיפס
האנושי הצפון אפריקאי בצבא הישראלי הורכב ברובו מבני הקהילה היהודית
המרוקאית ,שהייתה המאגר הגדול ביותר  -בכוח ובפועל  -להגירה; מספר
קטן של מתנדבים  -בעיקר בוגרי תנועות הנוער הציוניות  -באו לישראל
(ולצבא) מתוניסיה; מספרם של החיילים היהודים ממוצא אלג'ירי ,שהחזיקו
באזרחות צרפתית החל משנת  ,1870היה זניח.
אשר לסדרי הכוחות ,תיעוד של מצבת המגויסים על פי ארץ המוצא נעדר
מתיקי אגף כוח אדם בצה"ל וכן מתיקי מרכז הגיוס שעניינם בשנים הנדונות
במחקר זה 11.אי לכך לנגד עיניו של החוקר המבקש לעסוק בקורות ציבור
זה עומדים רסיסי מידע ,ולנוכח מידת שונותם זה מזה לא תמיד הם יכולים
לדור בכפיפה אחת .ובכל זאת ,בזהירות המתבקשת ,אציע לקבל לצורך הדיון
כאן את האומדנים האלה :בנובמבר  1948שירתו בצבא הישראלי לכל הפחות
 1,600חיילים שמוצאם מארצות צפון אפריקה 12.בשלהי דצמבר  ,1948בשעה
שהיקפו המספרי של הצבא הישראלי עמד על מספר שיא של למעלה מ–100,000
13
מגויסים ,שירתו בו כ– 26,000חיילים אשר לא היו תושבי הארץ לפני .1948
בעוד מספרם של החיילים שמוצאם היה מהמטרופולין (צרפת) ומשכנותיה
הפרנקופוניות הסתכם במאות בודדות ,ציבור החיילים דוברי הצרפתית ממוצא
צפון אפריקאי היה גדול לאין שיעור .כ– 10אחוזים מתוך הציבור המגויס
במלחמת העצמאות אשר לא נמנה עם קבוצת הישראלים הוותיקים ,ה'צברים',
10

11

12
13

לדברי השליח הציוני לארצות צפון אפריקה אפרים פרידמן,
בפברואר  1948מינה אותו נחום שדמי ,מפקד ה'הגנה' באירופה,
גם לתפקיד האחראי לגיוס בארצות צפון אפריקה .אין לנו
ידיעות רבות על אופן ביצוע הגיוס ,אך הוא ככל הנראה נסמך
על רשת של פעילים מקומיים ,ממש באותו האופן שבו אורגנה
העלייה הבלתי לגלית במחצית השנייה של שנת .1947
אין נתונים רשמיים וחד־משמעיים על הרכבן האתני של היחידות
הצבאיות הישראליות במהלך הלחימה ,בפרט בכל הנוגע להרכב
היחידות הקרביות בשנת  .1948וראו :טורגן ,עמ' .34
'אנשי גח"ל מארצות המזרח' 1 ,באפריל  ,1949אצ"מ.S20/523 ,
כהן ,המח"ל במלחמת העצמאות ,עמ' .177
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היו צפון אפריקאים .באותה העת ,בסוף דצמבר  ,1948כאשר נטתה הכף באופן
מובהק לכיוונה של הכרעה צבאית ישראלית ,שירתו למעלה מ– 3,000יהודים
צפון אפריקאים בצבא הישראלי .הם היו למעשה כמעט מחצית מכלל הציבור
שבא לישראל מתפוצה זו באותה תקופה .עד גל השחרורים ההמוני מהצבא,
באפריל  ,1949הגיע מספרם של החיילים הצפון אפריקאים ששירתו בצה"ל
14
(או שהספיקו לשרת זמן מה במסגרתו) לכ– 5,000נפש.
כנקודת מוצא לדיון כאן אני מציע להכיר בשלוש קבוצות עיקריות של
מגויסים שמקורם מצפון אפריקה )1( :יחידים ומשפחות מצפון אפריקה שהחלו
במסעם כבר בשנת  ,1947הוחזקו במעצר בקפריסין ,ועם ההכרזה על המדינה
חוילו  -חלקם כבר בקפריסין  -והצטרפו לכוחות הלוחמים בארץ; ( )2צעירים
מצפון אפריקה שהחלו במסעם לכיוון ארץ–ישראל בסמוך למועד ההכרזה על
קום המדינה על מנת להתגייס לצבא (מרס-דצמבר  )3( ;)1948יחידים ובעלי
משפחות שבאו ארצה בתקופה שמדצמבר  1948עד מרס  ,1949ואשר גויסו
מכוח צו הגיוס הכללי .בצד השלמת התמונה ההיסטורית החסרה ,סימונם של
המתגייסים והכרת מניעיהם יסייעו בהמשך לשם הבנת השיח שניהלו החיילים
ממוצא צפון אפריקאי שעה אשר ביקשו לסגת מההסדר הצבאי והאזרחי שאליו
נכבלו במדינת ישראל.
'החומר האנושי' :רשמים שונים על המגויס
הצפון אפריקאי
אברמוב[ :קזבלן] יכול היה להיות אדם מצויין...
פלדמן :נכון .יכול היה להיות אדם מצוין ,אילו לא היה 'א–שטיק נבילה'...
אברמוב :הוא הציל את חיי אבראשה בנך בזמן המלחמה.

15

 14בהיעדר רישום מדוקדק אין בידינו אלא שורה של נתונים לא
חופפים באשר למספרם של היהודים שהגיעו מצפון אפריקה
לישראל בתקופת המלחמה .לקושי סטטיסטי זה יש להוסיף
כי עד סוף שנת  1948לא הייתה הקפדה יתרה על רישום ארץ
המוצא של העולים .בשל כך נאלצים אנו בהקשר דידן לסמוך
את ידינו על הערכות קודמות .ההנחה המקובלת היא שמחודש
אפריל  1948ועד שלהי שנה זו הגיעו ארצה כ־ 9,000איש,
רובם ממרוקו .עד מרס  1949יצאו מארצות המגרב לישראל
קצת למעלה מ־ 12,000איש ,כ־ 9,000מתוכם נמנו עם העדה
המרוקאית .ראו למשל :צור ,אימת הקרנבל ,עמ' .134
 15מוסינזון ,עמ' .23
158
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איור מאת נפתלי בזם ,באדיבות האומן .איור זה נדפס לצד סיפור קצר של גדעון שמר' ,אחד
מארוקני' ,קשת סופרים ,תל–אביב תש"ט
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כפי שאירע במרחב האזרחי בעיקר מאביב  ,1949עוד בטרם נדמו התותחים
התרחב העיסוק ב'איכות החומר האנושי' הצפון אפריקאי בצבא ,והיקפו עלה
לאין שיעור על מספרם בפועל 16.למעשה דימויים מפוקפקים נקשרו לדיוקנו
של מועמד הגיוס הצפון אפריקאי לצבא הישראלי כבר במחנות הגיוס
במרסיי 17.אופי הדיווחים השליליים היה מגוון ,החל מהתייחסות למורל הירוד
של החיילים הצפון אפריקאים על רקע קשיי קליטתם ,דרך תיאור הפרות
משמעת ביחידות הצבאיות וכלה בסקירת מעשים במגמה עבריינית מובהקת
18
שבוצעו במרחב האזרחי הישראלי וכן במהלך הפעילות הצבאית:
הצפון אפריקאים ,למעט יחידי סגולה ,הם חסרי תקנה .הם אדישים לכול ,אי
אפשר לדבר עמם בהיגיון ,טוב לב נתפס עבורם כחולשה .חסרי אידאלים,
מחוסרי אנרגיות ,חפים מאישיות .כיחידים הם פחדנים; כקולקטיב הם
חצופים .רצונם היחיד הוא להשתמט מכל מחויבות .שקרנים ,לא ניתן
להאמין למילה אחת מהסיפורים שלהם; גנבים ,עד כי אינם בוחלים בגנ ֵבה
19
איש מרעהו; כאשר הם נתפסים על חם ,הם מתבכיינים ומבקשים סליחה.
על ההשמצות שלוחות הרסן הללו חתום קצין צרפתי לא יהודי ,מתנדב בשם
תדי דיפְרה (שכונה בישראל תדי איתן) .דיפרה פיקד על היחידה הצבאית
המפורסמת ביותר שנקשרה לצפון אפריקאים ,הקומנדו הצרפתיׁ 20.שִ מעּה
של היחידה יצא למרחוק בגלל חלקה המשמעותי בכיבוש האלים של העיר
הדרומית באר–שבע .הקומנדו הצרפתי ,כפי שמעיד שמו ,הורכב כמעט באופן
בלעדי מחיילים דוברי צרפתית .את חייליו קיבץ דיפרה מחורבותיו של גדוד
שעליו פיקד  -ניסיון כושל של הצבא הישראלי לארגן יחידה אורגנית של
דוברי צרפתית בלבד .גדוד זה והקומנדו לאחריו הושתתו בעיקר על צפון
אפריקאים אשר לא התאקלמו ביחידות אחרות בצבא ,וסופם שפורקו בתוך זמן
לא רב ,בעיקר משום איכות החיילים שנתלקטו בהם.
16
17

18

19
20

160

ראו :צור ,אימת הקרנבל.
ראו למשל עדות של יאיר דואר ,נציג צה"ל בגרנד־ארנס באותה
תקופה ,כפי שנמסרה לאורי מילשטיין ,1.1.1984 ,אי"ט ,מכל
 ,41תיק  ;44השוו לדו"ח של מפקד הגיוס של ה'הגנה' ,אשר
פעלה במרסיי קודם למשלחת צה"ל 1 ,במרס  20 -ביולי
 ,1947את"ה.7/36 ,
ההאשמות הקשות ביותר נגעו לפשעים שבוצעו במהלך
כיבוש העיר באר־שבע ,ושיוחסו בחלקם לחיילים ממוצא זה.
ראו :גבעתי ,עמ'  ;229 -228והשוו :כהן ,הקומנדו הצרפתי.
איתן ,עמ' .119
למידע על אודות יחידה זו ראו :כהן ,הקומנדו הצרפתי.
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את הביקורת הארסית שהובאה לעיל העלה דיפרה על הכתב בספר
זיכרונות שפרסם זמן קצר לאחר שובו לצרפת מישראל .ביקורתו של דיפרה
בהכרח מושתתת על תפיסות ומושגים מהעולם הקולוניאלי שהכיר היטב .בזמן
מלחמת העולם השנייה שירת בצבא צרפת החופשית באפריקה בפיקודו של
מרשל פיליפ לקלרק .הוא עצמו פיקד בין היתר על יחידת חיילים ממערב
אפריקה .ייתכן כי בהיותו זר לתפיסה ולשותפות הלאומית הציונית הייתה
ידו קלה בבואו לנסח כתב האשמה מעין זה ,החותר באופן יסודי תחת אתוס
השוויון בין יוצאי התפוצות השונות של הציונות .למרות הסתייגותי זו ,עיון
שיטתי בתכתובות שנוהלו בצבא ומחוצה לו עד ראש הממשלה ושר הביטחון,
דוד בן–גוריון ,מלמד כי דיווחים נפסדים על אודות מעללי הצפון אפריקאים
היו דבר שבשגרה .התבטאותו של דיפרה  -חריגה ככל שהייתה מפני שהוא
היה כנראה משוחרר מכבלי הרטוריקה הציונית  -שיקפה עמדות רווחות בקרב
מפקדים יהודים באשר לחיילים הצפון אפריקאים ששירתו ביחידותיהם .כך
כתב בן–גוריון ביומנו:
פישר [יוסף פישר ,בכיר ב'קרן קיימת לישראל' בצרפת] נפגש עם חיילים יוצאי
צרפת והמושבות (מספרם כאלפיים) .בחלק אחד  -יוצאי התנועה הציונית -
הרגשה טובה .אולם אלה מיעוט .הרוב גויס בלי כל הכנה והכשרה ,בלי
ידיעת השפה .אצלם הרגשה דפיטיסטית  -לא במובן הצבאי ,כאן אדרבא,
רוצים להלחם ,אלא במובן כללי .לאחר המלחמה רוצים לשוב .אין פעולה
בתוכם .רק אצ"ל פועל בתוכם בצרפתית .בנווה אילן [ו]בעין הנציב יש
בחורים טובים מצרפת שיוכלו לפעול בתוכם ולהשפיע עליהם .חזרת
אלמנטים אלה לצרפת  -עם עבר מלחמתי והתנגדות לישוב  -תשפיע
השפעה איומה .הוא פגש שלשה בחורים חיילים שהשתתפו בכיבוש באר
21
שבע  -ובשוד .מושחתים.
סביר להניח כי התיאור המטלטל שנפרס לפני בן–גוריון בפגישה עם פישר,
העסקן הציוני הצרפתי ועורכו של העיתון היהודי צרפתי החשוב 'לה טֶר
ֶרטרּובֶה' ( - )La Terre retrouvéeולימים איש שירות החוץ הישראלי -
היה בעיניו תיאור של תסמין נוסף לבעיה שכבר אובחנה ,ושהוגדרה 'הצפון
אפריקאים' או לחלופין 'המרוקאים' 22.אם כן ההתרשמות מחוויותיו המטרידות
 21יומני בן־גוריון 9 ,בנובמבר  ,1948אב"ג.
 22באמצע ספטמבר  1948מינה הרמטכ"ל את נחום שדמי לעמוד
על הבעיות המתעוררות במהלך שירותם של חיילי גח"ל
(גיוס חוץ לארץ) .שדמי חקר את הנושא כשבועיים ,ותוצאות
מחקרו פורסמו בדו"ח ב־ 28בספטמבר  .1948למיטב ידיעתי
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של פישר הייתה חוליה נוספת בשרשרת תקריות שהעיבו על תדמיתם של
הצפון אפריקאים ,ואשר הובאו לידיעת שר הביטחון בחודשים אוקטובר-
דצמבר  .1948התיקים הארכיוניים שכונסה בהם התכתובת שקיימה לשכת
השר בתקופה הנדונה כוללים מגוון ידיעות בעלות אופי שלילי מעיקרן על
חיילים צפון אפריקאים.
דבר הוביל לדבר ובדצמבר  ,1948בעקבות ריבוי הדיווחים על קשיים
בהתאקלמותם של חיילים ממוצא צפון אפריקאי ביחידות הצבאיות ,הטיל בן–
גוריון על מזכ"ל משרד הביטחון יוסף יזרעאלי להתחקות אחר המגמות ודרכי
הפעולה הראויות לקליטת החיילים הצפון אפריקאים בצבא .סביר להניח שעיקר
תשומת הלב הופנה ללחימה הממושכת ,ולכן לא הוקצו משאבים מיוחדים
לעיון תאורטי בסוגיה .בחלוף שבועיים מהמועד שבו הוטלה עליו המשימה,
הודיע יזרעאלי לבן–גוריון על השלמתה .מסקנתו המרכזית הייתה שאין צורך
ביצירת מסגרת ארגונית חדשה ,אך יש 'להגביר את החוליה המטפלת בדוברי
צרפתית בשרות התרבות ובשרות הסעד' 23.בכך נסתם הגולל על הניסיון היחיד
שנעשה בשנת העצמאות הראשונה למדינה לקיים קבוצת חשיבה שתעסוק
במבט מלמעלה בבעיות הייחודיות של חיילים ממוצא צפון אפריקאי.
'רבותיי הישראלים ,תירו אתם ראשונים':
החיילים הצפון אפריקאים במגננה

24

כאשר באתי לארץ במלחמת השחרור לא שאלו הרבה שאלות .בפאריס
אמרו' :מה נחוץ לך פרנקים? דולרים? קח! קח וסע!' ובארץ נתנו רובה
25
וחמישה כדורים' .כך פותחים בריח' הוסיפו וחסל.
זהו המחקר הראשון שערך גורם בכיר בצבא ,ושהייתה בו
התייחסות להסתייגות ממגויסים ממוצא צפון אפריקאי.
 23יזרעאלי אל בן־גוריון 24 ,בדצמבר  ,1948א"צ239-580/1956 ,
ו־.181-121/1950
 24מתוך כתבה שפורסמה ,בצרפתית ,בעיתון 'ז'ורנל דה ז'רוזלם'
(  )Journal de Jerusalemב־ 25בנובמבר  .1948זוהי פרפרזה
על משפט שאמר לכאורה קצין צרפתי במהלך קרב פונטנוי
(  ,)Fontenoyשנערך בשנת  1745בין צרפת לאנגליה במסגרת
מלחמת הירושה האוסטרית .קריאת הקרב שהשתרשה,
'רבותיי האנגלים ,תירו אתם ראשונים!' ( Messieurs les
 ,)Anglais, tirez les premiersהפכה במרוצת השנים לאמרה
שגורה בתרבות הצרפתית.
 25חרש.
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כבר משלב מוקדם יחסית בשירותם הצבאי לא נותרו החיילים הצפון
אפריקאים אדישים כלל ועיקר לנוכח הסערה הציבורית שהתפתחה בעניינם.
בתוך זמן קצר הם התוודעו למטען התיוגים השליליים שנכרך בשמם .תחושתם
שתרומתם אינה מוערכת דיה הועצמה כאשר התחוור להם כי מאחר שלא הוכרו
מבחינה פורמלית כמתנדבים ניתן להם סל זכויות מצומצם מזה של עמיתיהם
האנגלו–סקסים ,וחמור יותר  -משל 'אחיהם' בני תרבות צרפת ,המתנדבים
שמוצאם מהמטרופולין (צרפת) 26.חשוב לציין כי מעמד מתנדב זיכה את
המגויס להטבות רבות .להלכה מועמדים להתהדר בתואר מח"ל (מתנדבי חוץ
לארץ) אשר נדחקו על ידי המערכת אל מחוץ לגבולות הגדרה מצמצמת זו,
השתייכו לקבוצה רחבה יותר  -ויוקרתית פחות  -של עולים חדשים (גח"ל,
גיוס חוץ לארץ) 27.מטבע הדברים המחלוקת על גבולותיו של התיוג מתנדב
חרגה מעניינה הצר של התפוצה הצפון אפריקאית ,אך חשוב לענייני שמרבית
28
המגויסים שיצאו מקרבה לא זכו למעמד מתנדבים.
זמן קצר לאחר התייצבותם ביחידות הצבאיות השונות החלו החיילים
הצפון אפריקאים להשמיע ביקורת על אופן קליטתם .רבים מהם הביעו מורת
רוח על היחס כלפיהם ,ולעתים קשרו אותו לטענות היורדות לקיומם של
מניעים פסולים ,אתניים ,במערך הקליטה הצבאי .אצל חלק מהחיילים הצפון
אפריקאים הושפע הלך הרוח הירוד מעצם הכבילה למסגרת הייררכית נוקשה,
ואצל אחרים הוא נקשר לתכנים פגומים לשיטתם שנוצקו במרוצת הזמן בהסדר
הצבאי–אזרחי שלתוכו נקלעו.
עדות לרגשות האכזבה והתסכול של רבים מהחיילים הצפון אפריקאים
מתהליך התאקלמותם בצבא הישראלי בחלוף חודשים ספורים מגיוסם ניתן
למצוא בשורה של כתבים :דו"חות רשמיים שמולאו לאחר ביקורים במחנות
 26לדיון במגויסים שהוכרו כמתנדבים ראו למשל :מרקוביצקי,
המח"ל; כהן ,המח"ל במלחמת העצמאות; גשור.
 27במלחמת העצמאות השתתפו כ־ 30,000חיילים אשר הגיעו
ארצה רק לאחר ההכרזה על הקמת המדינה .מתוך קבוצה זו
כ־ 4,000בלבד הוכרו כמתנדבי חוץ לארץ.
 28במבחן המעשה רק בשלהי  ,1948משהוכרעה תמונת המצב
הקרבית והכף נטתה באופן מובהק לצד הישראלי ,התחדדה
דחיפות ההכרעה בשאלה שלא נדונה עד אז בכובד ראש :מי
מבין המגויסים שהגיעו זה מקרוב מהתפוצות השונות יוכר
כמתנדב .נראה כי כבר בקיץ  ,1948כאשר היקפו של ציבור
המגויסים ממוצא צפון אפריקאי עדיין היה מצומצם ביותר,
לכל היותר כ־ 1,000איש ,סברו מליצי היושר הספורים של
הצפון אפריקאים ששאלת סיווגם כמתנדבים או כמהגרים
היא אבן נגף משמעותית.
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שהוצבו בהם חיילים ממוצא זה ,תכתובות בין קברניטי הצבא והמדינה לבין
עצמם ,תכתובות בין חיילים ממוצא צפון אפריקאי לבין גורמים שונים במנגנון
הצבאי הישראלי וידיעות בעיתונות הכתובה ,בעיקר בשפה צרפתית ,בארץ
ומחוצה לה.
כה רבת עָצמה ועקבית הייתה ביקורתם של חיילים צפון אפריקאים על
הגישה שלתחושתם התוותה את תהליך התאקלמותם בצבא ,עד כי במהרה
הועמדו גם תחושותיהם בלבו של מנגנון בניית הידע על האינטגרציה של אותם
חיילים בצבא הישראלי .זמן לא רב לאחר שסומנו החיילים הצפון אפריקאים
כנקודת תורפה ,החלו אנשי המודיעין ,הצנזורה והפסיכולוגיה בצבא הישראלי
להקדיש מדי שבוע תשומת לב מיוחדת לקריאה ולניתוח של מכתבים שכתבו
29
חיילים צפון אפריקאים למשפחותיהם שנותרו בחוץ לארץ.
חלק ניכר מקשיי הקליטה וההתאקלמות של הצפון אפריקאים ביחידות
הצבאיות היו דומים מעיקרם לאלה שחוו מהגרים חדשים ומתנדבים מכלל
תפוצות ישראל .הם נדרשו להתגבר בתוך זמן קצר על אתגרי השפה והתרבות,
במקביל לרכישת המקצוע הצבאי .כדרכם של חיילים בודדים ,בהיעדר עוגן
משפחתי במולדת החדשה–ישנה התחדדו אצל הצפון אפריקאים תחושות הזרות
והבדידות בפרקי החופשה מהשירות ,בין היתר בשעה שנדרשו למצוא להם
מקום מגורים בעיר .בצד הקשיים המוכרים ,רבים מהמגויסים הצפון אפריקאים
באו ארצה בגפם ,בגיל צעיר ,והותירו את משפחתם מאחור .אחרים ,לא מבוגרים
בהרבה ,באו ארצה לאחר שכבר הגיעו לפרקם ,מלווים בבנות זוגם הצעירות
ולעתים קרובות מטופלים בילדים .אם לא די בכך ,הרי בשל המצב המלחמתי
לא התקיימו עד שלהי מרס  1949קשרי דואר ישירים בין ישראל לארצות צפון
אפריקה ,ולפיכך בחודשי העצמאות הראשונים כמעט לא התאפשרה חליפת
ידיעות ומסרים סדירה בין החיילים לבני משפחותיהם 30.הסרת חלק מהחסמים
הביורוקרטיים שהציבו הצרפתים על יציאת יהודים ממרוקו אמנם דרבנה בני
משפחה שנותרו מאחור לעלות ארצה ולהתאחד עם יקיריהם המגויסים לצבא,
 29אמנם אנשי המודיעין קראו גם מכתבים של קבוצות אחרות,
אך תשומת הלב שהוקדשה לצפון אפריקאים הייתה גדולה
בהרבה משיעורם בצבא ,שהיה באותה תקופה קטן ביחס
לקבוצות אחרות בציבור ובצבא הישראלי .באחד הדו"חות
אף נטען כי בקרב אנשי גח"ל ומח"ל עולי צפון אפריקה הם
הקבוצה 'הפרובלימתית ביותר' .ראו' :דעתו של החייל' (דו"ח
על הדואר הצבאי) 3 ,ביולי  ,1949א"צ.353-535/2004 ,
 30קשרי הדואר עם ארצות צפון אפריקה חודשו רק בסוף מרס
 .1949ראו :הודעת קצין הקשר לעיתונות של משרד התחבורה,
 28במרס  ,1949אה"מ ,ג־.61/3
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אך אליה וקוץ בה :בגלל המשכורת הזעומה שהשתכרו המגויסים ,ושלא תמיד
שולמה במועדה ,ומפני ששחרורם של מרבית החיילים הצפון אפריקאים מהצבא
עדיין כלל לא עמד על הפרק  -נצבע לפתע הדוחק הכלכלי עבור חיילים
בעלי משפחות במשמעויות ובגוונים קודרים במיוחד .זאת ועוד ,בשלב זה כבר
החלו הרשויות הישראליות להפעיל תקנות ומכסות נוקשות על ההגירה מצפון
אפריקה 31.כללי ההגירה הנוקשים (הסלקציה) הוחלו כמעט בצורה גורפת גם
על בני משפחותיהם של חיילים בצבא הישראלי' 32:הנני אזרח ישראלי .מוצאי
[מ]מרוקו מ[ה]עיר מוגאדור .עליתי ארצה ב– ,1949השתחררתי מצה"ל וזה כבר
33
 6שנים שלא ראיתי את הורי .אינני יכול עוד להיות בודד בארץ'.
כידוע בשנים  - 1950-1949אך גם מאוחר יותר  -נאלץ המשק הישראלי
להתמודד עם שורה של אתגרים ,ובכלל זה מציאת דיור ותעסוקה למאות אלפי
העולים החדשים ולרבבות החיילים המשוחררים 34.בנסיבות אלה היה מצבו
של החייל המשוחרר מוריס סבן ,שהוזכר לעיל ,עגום ביותר ,הואיל והוא היה
35
חייל משוחרר וגם עולה חדש.

31

32

33

34

35

לדברי צור כבר בדצמבר  1948נראו אותות ראשונים להתאמה
(רגולציה) של קצב העלייה מצפון אפריקה .ראו :צור ,קהילה
קרועה ,עמ'  .271חשוב לזכור את ההקשר הכללי  -הדילמה
שהתעוררה כבר אז אם לקבוע סדר קדימויות לעלייה מארצות
שונות .ראו :הכהן ,עולים בסערה ,עמ' .37 -36
אחד המקרים הדרמטיים ביותר שנתקלתי בהם בהקשר זה הוא
סיפורם של שלושה אחים בצה"ל בזמן מלחמת העצמאות :אחד
מהם קיפח את חייו בצבא בפעילות מבצעית בשלהי הקרבות,
ואף על פי כן מיאנה הסוכנות להעלות את אב המשפחה ,ככל
הנראה משום שסבל ממחלת הגרענת .ראו מכתב פרי עטו של
אחד האחים אל הקצין האחראי על דוברי הצרפתית במשרד
הביטחון ,פברואר  ,1950א"צ .33-1000827/1958
חייל ממוצא מרוקאי למחלקת עלייה בסוכנות היהודית15 ,
במאי  ,1955אי"צ .לדיון מקיף במדיניות הסלקצייה בהקשר
הצפון אפריקאי בתקופה הנדונה ראו בעיקר :פיקאר.
במחקר מיעטו לעסוק בנושא החיילים המשוחררים ממלחמת
העצמאות .יוצא דופן מאמרו של נאור .על רוח התקופה ראו
למשל :הכהן ,עולים בסערה ,עמ'  ;219-177שגב ,עמ' .187-105
נאור ,עמ'  .49באותן השנים נשמעו גם טענות שמצבם של חיילי
גח"ל משוחררים ממוצא מזרחי  -לפחות בתחום הדיור  -קשה
מזה של חיילים משוחררים אחרים .ראו למשל' :אגוד החיילים
המשוחררים בישראל' אל מנהל המחלקה ליהודי המזרח התיכון
בסוכנות היהודית 30 ,בספטמבר  ,1949אצ"מ.S20/523 ,
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ההיסטוריונית מוד מנדל ,שהשוותה בין קורותיהם של המתנדבים
המוסלמים מצפון אפריקה שנלחמו לצד ערביי ארץ–ישראל לבין אלה של
המתנדבים היהודים ממוצא זה ,טענה:
אף שאותם מגויסים סיכנו את חייהם למען המדינה היהודית החדשה ,הם
לא הסכימו לטענה הציונית שזה היה ביתם .מאבקם שקול היה לזה של
מתנדבים מכל רחבי העולם אשר זרמו לספרד בשנות השלושים של המאה
העשרים ,כאשר זו הייתה שרויה במלחמת אזרחים .עבורם המאבק בישראל
היה שקול למאבק נגד פשיזם  -מטרה פוליטית שנגעה בהם מבלי שנגזרה
36
ממנה תביעה לזהותם הלאומית.
לגישת מנדל בהתייצבותם של המתנדבים היהודים הצפון אפריקאים לא הייתה
הסכמה גורפת לכבילתם לחובות האזרחיות הנגזרות מהשתייכותם לקולקטיב
הציוני.
טענה זו עולה בקנה אחד עם האופן שבו הגדירו עצמם הצפון אפריקאים
בפניותיהם לרשויות השונות .היא נדחתה באופן גורף על ידי הרשויות
37
הישראליות ,אך בקרב הדיפלומטים הצרפתים שעסקו בעניין היו מי שאימצוהּ.
תפיסה דומה של החיילים הצפון אפריקאים רווחה בקרב נציגי ה'ג'וינט' אשר
נדרשו לסוגיה כאשר יחידים ממוצא צפון אפריקאי פנו לארגון בבקשה לעזרה
לחזור לארצות מוצאם .כך למשל התייחס לסוגיה נציג ה'ג'וינט' במרוקו מוריס
לאוב בתשובה על שאלה שנשאל באוקטובר  ,1949ושנגעה בשמועות על תנועת
הגירה חזרה מישראל לצפון אפריקה' :אכן נכון כעובדה שמספרם היה כ–500
נפש .עם זאת רובם המכריע היו אנשים שהתנדבו ל"הגנה" ,בדיוק כפי שאנשים
התנדבו ללגיון הזרים ,וההתייצבות בישראל בסיטואציה הנוכחית הייתה מעין
38
הרפתקה עבורם .לכן משתמה ההרפתקה הם שבו חזרה'.
ברם יש להיזהר בזיהוי המניעים שביסוד פניות החיילים המאוכזבים.
פניות אלו נכתבו ממרחק של זמן ומקום ממועד קבלת ההחלטה לבוא לישראל
במהלך המלחמה ,ורטוריקה כידוע לא בהכרח משקפת תמיד את תמונת
 36מנדל ,טרנס־לאומיות ,עמ' .347
 37כך עולה מתכתובות פנימיות של משרד החוץ הצרפתי ושל
משרדי הפרוטקטורט במרוקו .פרופ' ירון צור ִאפשר לי גישה
חופשית לחומרים שאסף בארכיון הדיפלומטי הצרפתי ,ואשר
עוסקים בסוגיית ההגירה ממרוקו לישראל וכן בתנועת החזרה
של יהודים מישראל לארץ מוצאם.
 38לאוב בישיבת מנהלי ארצות של ה'ג'וינט' 12 ,באוקטובר ,1949
אה"ג'.NY AR194554 / 4 / 9 / 2 / 45 ,
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המציאות לאשורה .במקרה של הצפון אפריקאים היה לשימוש ברטוריקה
כאמור מניע תכליתי :להצדיק את החזרתם לאלתר לבתיהם .הטענה כפשוטה
הייתה שמשנסתיימה הלחימה תם תפקידם של הלוחמים ,ועתה הגיעה שעתם
לשוב למולדתם.
המקרה של היהודים הצפון אפריקאים אשר התייצבו במדינת ישראל
במהלך המלחמה על עצמאותה והתגייסו לצבאה הוא מקרה מבחן מרתק.
למעשה סימונו של ציבור זה ,שהיה מצומצם בהיקפו ,כקבוצה נבדלת מאתגר
את שתי מטרות–העל של מפעל ההגירה הציוני לישראל :בניין הארץ והצלת
העם .כידוע סדר הקדימות בין שני היעדים לא תמיד היה ברור .בניין הארץ
היה כרוך בהגירתו של הון אנושי מובחר ,ואילו ההצלה חייבה לקבל את כל
הרוצים להגר .באיזו קטגוריה יש לסמן את המתנדבים הצעירים מצפון אפריקה
שהתייצבו במדינת ישראל במהלך המלחמה? מנקודת מבטם האישית של
המגויסים ברור כי הם רצו לזכות להכרה כמצילים ,כבוני הארץ ,ובהכרח לא
פיללו להיות מסומנים כחלק מציבור המבקש ישועה .כצפוי עמדת הרשויות
הישראליות לא תאמה את משאלת לבם של המגויסים .שר הפנים בממשלה
הזמנית יצחק גרינבוים אמר בדיון משותף שקיימו הממשלה והסוכנות היהודית
בדצמבר  1948בעניין ההגירה ממרוקו למדינת ישראל:
קודם כל בנוגע להרכב העולים  -אינני מבין למה לנו היהודים של
קזבלאנקה ,אני אומר שם זה רק לדוגמה ,אך זה לא רק נוגע ליהודי
קזבלאנקה (צ' חרמון :הם בורחים משחיטה) ,הזכרתי שמה כי זוהי עיר הנמל
הגרועה ביותר בכל צרפת ובכל אפריקה הצפונית ,ומספרים על כל מיני
אנשים וכל מיני נשים מעיר זו ,המביאים אלינו בין שאר הדברים ה'טובים'
גם מחלות לא כל כך יפות ,אני הייתי מעיר ,אולי גם מציע ,שקזבלאנקה
ועוד מקומות כאלה צריך להוציא מרשימת המקומות שמהם אנחנו לוקחים
עולים ,אין אני יודע מה המצב שם ,אם זוהי פאניקה ,או הכרחי שהאנשים
יעזבו את המקום .אני יודע שקזבלאנקה או מרוקו בכלל לא היו אף פעם
קרובים לתנועתנו ,ויהודיה היו מחוץ להסתדרות הציונית ,ואין אני יודע
אם אנחנו נוכל לעכל אותם.
י' ברגינסקי :היהודים מארצות אלו השתתפו בכבוש באר שבע.
39
י' גרינבוים :אם לקחת רק אלה המסוגלים ללכת לצבא  -אינני יודע.

 39ועדת הביטחון של מועצת המדינה הזמנית 15 ,באוקטובר
 ,1948אב"ג ,תיקי מועצת המדינה הזמנית .צבי חרמון (הרמן)
ויהודה ברגינסקי כיהנו במשותף כראשי מחלקת הקליטה
בסוכנות היהודית .וראו :הכהן ,עלייה וקליטה ,עמ' .417
פעמים ( 153תשע"ח)
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'מגש הכסף' ,אחד השירים הקנוניים של המשורר הלאומי נתן אלתרמן,
הוא בלדה מכוננת על סיפור נס התקומה היהודי ,על ההקרבה וגבורת הלוחמים
במלחמה להקמת המדינה .הלוחמים של מלחמת העצמאות מציגים את עצמם
בשיר כמגש הכסף שעליו ניתנה המדינה .אך הצפון אפריקאים לא זכו למעמד
זה; ההפך הוא הנכון  -תהילת המלחמה הופקעה מהם ,כמו מכלל המגויסים
40
אשר הוכרו כמהגרים חדשים.
הצפון אפריקאים ביקשו הכרה והערכה בתמורה למתנה  -בהשאלה מהגותו
המצוטטת למכביר של מרסל מוס ( - )Maussשהעניקו לאחיהם (frères de
 )raceבז'רגון הקולוניאלי 41.משלא קיבלו הערכה זו חשו שנעשה להם אי
צדק ,ומעיון בתיעוד מגוון נדמה כי תחושתם הייתה עזה מזו של חיילי גח"ל
אחרים .מצבם הייחודי ,כאשר רוב בני משפחתם עדיין חיו במרוקו ,העצים
את תחושת חוסר ההערכה ובה בעת אִפשר להם לנקוט צעד קיצוני  -חזרה
לארצות מוצאם.
לא הגשמת הרעיון הציוני ואפילו לא השירות הצבאי היו עבור הצפון
אפריקאים צעדים שאין מהם חזרה .לפחות לתחושתם עמדה להם הזכות
להתיר קשר לא רצוי .בשיח הליברלי על האזרחות וגבולותיה נתפסת האזרחות
כחוזה בין היחיד לבין הקהילה .תפקידה של המדינה להגן על החופש של
היחיד לממש את זכויותיו האוניוורסליות והשוות .צִדה האחר של המשוואה
הוא שעל האזרח לשלם מִסים ,להצביע בבחירות וכמובן לשרת בצבא .ברוח
הטענה של מנדל במאמרה ,חלק מהחיילים ממוצא צפון אפריקאי לא בהכרח
שקל את המשוואה הזו.
זאת ועוד ,במונחי עולם הדימויים החוזי של היחסים בין האזרח לבין
המדינה הריבונית ,הואיל והצפון אפריקאים הרגישו כי המציאות שאליה
נקלעו לא עלתה בקנה אחד עם סעיפי החוזה שכרתו עם המדינה  -אם בפועל
ואם רק באופן תאורטי  -בטרם באו ארצה ,אזי אין הם מחויבים להמשיך
בשירותם הצבאי.

 40סיון ביקש להשיב לעולים החדשים את תהילת המלחמה
שאבדה להם ,או נכון יותר ,שמעולם לא הוענקה להם .ראו:
סיון .המקרה הצפון אפריקאי גם נכנס לגדרה של מחלוקת
בסוגיה אם ראוי היה לשלול מהצפון אפריקאים אשר הגיעו
ארצה לכל המאוחר עד דצמבר  1948את המעמד של חייל
מח"ל.
 41מוס.
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נסיגה לטובת היערכות מחודשת :המאבק
לחזור לארץ המוצא
איבדתי עין בצבא ההגנה ,ואילו הייתי צריך להקריב את השניה כדי לחזור למארוקו,
הייתי מקריב אותה.

42

כאמור אחת התוצאות הייחודיות של חוסר שביעות הרצון של החיילים הצפון
אפריקאים משירותם הצבאי ומהחוויה האזרחית שחוו הייתה כינונה המהיר עד
מאוד של תנועת חזרה לארצות המוצא .חייל בשם סמואל שזיהה עצמו כיוצא
צרפת כתב בראשית  1949אל שר הפנים הישראלי:
המקרה שלי הוא זה של מאות צרפתים .לפני  7חדשים בערך עזבתי את
צרפת .עזבתי את הכל על מנת לבוא להלחם .הייתי בצבא הגנה לישראל,
נפצעתי ואחרי מחלה שוחררתי מהצבא .כעת ברצוני לחזור לצרפת .אני
שואל למה מתנדבים אנגלוסקסים רשאים לחזור לארצותיהם בלי כל קושי.
עובדה זו ,שמחזיקים אותנו כאן בניגוד לרצוננו ,מהוה מעילה באמון .היה
לי האמון כי תקוים ההבטחה שאוכל לחזור לצרפת ,והנה אני חולה ופצוע
ואין באפשרותי לעבוד .זה לא לכבודה של מדינת ישראל להחזיק אנשים
חופשיים נגד רצונם  -אנשים אשר לחמו בשם החופש והניצחון .אנשים
אלה הם שבויים במגדל בבל זה  -הם אינם מבינים את השפה ואת המנהגים
ומבקשים עזרה כדי לחזור לצרפת .תקוותי לחזור לצרפת ולהתראות עם
43
היקרים לי  -עם משפחתי .אני תקוה שאקבל תשובה חיובית לבקשתי.
בשנים  1961-1948נדרשו אזרחי ישראל אשר ביקשו לצאת לחו"ל ,מלבד
הדרכון ,לאישור יציאה 44.פניות של חיילים צפון אפריקאים לרשויות
הישראליות בשנים  1949-1948בבקשה להשתחרר מעול השירות ולעזוב את
45
הארץ היו דבר שבשגרה .התשובה הייתה בדרך כלל שלילית.
בכל זאת במקרים מסוימים חרגו הצבא והמדינה ממנהגם למנוע שחרור
מוקדם ולאפשר יציאה מהארץ .מקרה קיצוני היה זה של ג'וזף ,יליד שנת
 ,1928שבא ארצה ממרוקו דרך צרפת בשלהי המלחמה ,התגייס לצבא וקיבל
אזרחות ישראלית .בסוף  1949הוא הוגלה על ידי רשויות הביטחון הישראליות
42
43
44
45

חייל ממוצא מרוקאי לכתב 'העולם הזה' 18 ,באוגוסט .1949
מכתב פרי עטו של מגויס לשר הפנים 2 ,בפברואר  ,1949א"צ,
.14-1000827/1958
רוזין; יהודאי.
חשוב לציין כי בדרך כלל לא סירבו לבקשות של אזרחים -
להבדיל מחיילים  -לעזוב את הארץ .ראו :יהודאי ,עמ' .75
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לצרפת לאחר שלקה בנפשו במהלך שירותו הצבאי .בצרפת היה ג'וזף מאושפז
כשלושים וחמש שנים בבתי חולים לבריאות הנפש .בני משפחתו שעלו במרוצת
השנים לישראל פנו פעמים רבות לשלטונות וביקשו להעלותו ארצה ,ואף
הציגו חוות דעת מאת רופאיו של יקירם בצרפת שטענו כי אין כל צורך רפואי
באשפוזו ,וכי ייטב לו להיות עם משפחתו .אך הּפְניות נענו בסירוב תמידי של
הרשויות הישראליות בטענה שהדבר בלתי אפשרי מסיבות רפואיות ומחוסר
תנאים לקליטתו בארץ .רק בשנת  1984הובא ג'וזף לישראל ביזמה פרטית ,ללא
46
רשות וללא דרכון.
חיילים ממוצא צפון אפריקאי העלו טענות מגוונות ותיארו את עצמם
בדרכים שונות בפניותיהם לרשויות הצבא והמדינה בבקשה להשתחרר לאלתר
ולצאת מהארץ .בין היתר היו נפוצות פניות לרשויות הצבא בדרישה להיחשב
כמתנדבים ,מעמד שהקנה זכות לשירות צבאי מקוצר ,כיסוי הוצאות החזרה
לארצות המוצא ,וחשוב לא פחות  -זכות לצאת מהארץ .טענה נוספת שחזרו
והעלו חיילים צפון אפריקאים לפני הרשויות הישראליות הייתה שהם קיבלו צו
גיוס לצבא הצרפתי ,ושעל מנת למלא אחריו עליהם להשתחרר לאלתר מהצבא
הישראלי .הפונים קיוו שהישראלים יעדיפו לשחררם בלי לבדוק לפני ולפנים
את נכונות טענתם כדי לא להיקלע לסערה דיפלומטית זוטא אל מול ממשלת
צרפת .מטבע הדברים חיילים רבים נימקו את בקשותיהם בטעמים אנושיים
כנים ,כגון געגועים ודאגה למשפחות שנותרו מאחור.
אזרחים וחיילים רבים ממוצא צפון אפריקאי פנו למוסדות צרפתיים בבקשה
לעזרה .בטרם ארחיב בעניין זה אציין כי היו שתי דרכים נוספות לנסות לעזוב
את הארץ ,שהוזכרו בחרדה בדו"חות של גורמי ביטחון שונים :בריחה של
חיילים מהארץ דרך היבשה או בים 47ופנייה למוסדות המיסיון בארץ בבקשה
48
לסיוע ביציאה מהארץ.
הנה כי כן צפון אפריקאים רבים אשר חשו אי שביעות רצון ביקשו לצאת
מהארץ ,אלא שכאמור באותה תקופה לא ניתן היה לעשות זאת ,ודאי לא
במהלך השירות הצבאי .זאת ועוד ,אף אילו ניתנה להם הרשות לעזוב ,לא
היה באפשרותם לממן את הנסיעה היקרה מישראל בחזרה לצפון אפריקה.
במצב דברים זה הפתרון שבחרו הצפון אפריקאים היה פנייה לעזרת הצרפתים.
 46פסק הדין בעניינו של ג'וזף.
 47כך עולה מסקירה של הש"ב על 'בעיות מח"ל' .ראו :דו"ח20 ,
בדצמבר  ,1949את"ה.79/115 ,
 48לדברי יהודאי כמה מאות יהודים המירו את דתם במהלך
שנות החמישים על מנת לזכות לתמיכת קבוצות מיסיונריות
שהבטיחו לסייע בהגירה מהארץ .ראו :יהודאי ,עמ' .290
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קבוצת חיילים ממוצא מרוקאי ,מתוך :העולם הזה  18( 619באוגוסט  .)1949צילום :בנו רותנברג.
ארכיון המדינה ,מתוך ארכיון אישי  -השופט חיים הרמן כהן
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בנסיבות שנוצרו ,כך לפחות סברו הצפון אפריקאים ,רק הצרפתים יכלו לפתוח
להם פתח ליציאה המיוחלת ממדינת ישראל .ראוי להבחין בין הרטוריקה
ואופי הטענות שהעלו הצפון אפריקאים לפני הרשויות הישראליות לבין אלה
שנקטו בשעה שפנו לעזרת הקונסוליה הצרפתית .בחלק מהמקרים האסטרטגיה
( )strategic discourseשל הצפון אפריקאים בפניותיהם לצרפתים הייתה
דרישה להגנה מהסוג הקולוניאלי הקלסי של בן חסות (.)protégé français
מה גרם לצפון אפריקאים  -שרק נמלטו משלטון הצרפתים  -לפנות אליו
מחדש? נראה שביסוד הפנייה עמדו שני שיקולים פרגמטיים :העובדה שפניות
לרשויות הישראליות נפלו לעתים על אוזניים ערלות וההבנה שבהיעדר מסמכי
זיהוי דרושה התערבות הצרפתים על מנת לאפשר כניסה חזרה לארצות המגרב.
נדמה שניתן לסמן שלושה סוגי טענות עיקריים שהובעו לפני הצרפתים.
סוג טענות אחד נסב על סוגיות וכשלים בהתנהלות הישראלית מול הצפון
אפריקאים .בהגיעם ארצה ,אך לעתים כבר במחנות המעבר באלג'יריה או במרסיי,
ניטלו מהם דרכוניהם ותעודות זיהוי אחרות 49.בחודשיה הראשונים של המדינה
לא הצטמצמה הפרקטיקה הזו רק לצפון אפריקאים; גם ממתנדבים מארצות
המערב נלקחו הדרכונים ,אך בלחץ הנציגויות הזרות בישראל  -שחוללו סערה
שהגיעה עד בן–גוריון עצמו  -הוחזרו להם המסמכים בחלוף זמן מה 50.אצל
הצפון אפריקאים התופעה הייתה רחבה וממושכת יותר והוחלה על מגויסים
כמו על מהגרים 'רגילים' ,וחרף מחאות הצרפתים לא פסקה לחלוטין.
בצד הסוגיה העקרונית הקשורה לתעודות ,לא היססו הצפון אפריקאים
להעלות לפני הקונסולים הצרפתים טענות מסוג אחר  -שהושמעו גם לפני
הרשויות הישראליות  -שנודע להם ממשפחותיהם כי הם נקראו בצו להתגייס
לצבא הצרפתי .ייתכן כי בלהט האנדרלמוסיה המלחמתית ובהיעדר מסמכי
זיהוי קיוו הצפון אפריקאים שהקונסולים לא יערכו בירור מקיף בעניין .ואכן
הקונסולים  -שלא היו מרוצים בלשון המעטה מהתנהלות הישראלים  -לא
בהכרח דחו את הטיעון האמור .לפיכך סיכמו הצרפתים כי 'רובם המכריע
[של היהודים ממוצא מרוקאי] חוזרים לצרפת בזכות העלמת עין מצד הנציגים
הדיפלומטיים בתל–אביב או חיפה ,אשר מנמקים את החזרתם []Repatriation
51
בתואנה שהמבקשים נקראים לדגל [קרי לשירות צבאי]'.
 49יהודים צפון אפריקאים לא מעטים הגיעו ארצה בתקופה
הנדונה ללא מסמכי זיהוי.
 50בן־גוריון התייחס לסוגיה ביומנו ב־ 5באוגוסט  ,1948אב"ג .להרחבה
ראו :גשור ,עמ'  ;238כהן ,המח"ל במלחמת העצמאות ,עמ' .210
 51תזכיר מאת משרד המודיעין הכללי 24 ,באוקטובר ,1949
אי"צ ,תיקי מנהלת הפרוטקטורט.
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אם כן הצפון אפריקאים סמכו על היותם בני חסות של צרפת
( )protégés françaisוהשליכו את יהבם על עזרה של הצרפתים בעת מצוקה,
אם בגלל המסמכים שאבדו ,אם בגלל קשיי התאקלמות ואם בגלל בעיות
חברתיות–כלכליות ומשפחתיות שבעטיין ביקשו לחזור למולדתם .תיאורם של
הישראלים  -או כלשון הצפון אפריקאים' ,בני שבט הפולנים'  -כקלגסים
התאים לעתים לשיח בין בן החסות לנותנּה ,המכונה בסרקסטיות כובש נאור
52
או כובש טוב לב ,המגלה אמפתיה כלפי הנכבשים.
ייחודי ומעניין סוג הטענות השלישי של הצפון האפריקאים :במקרים
שונים הם הזכירו את תרומתם למאמץ המלחמתי של צרפת במלחמת העולם
השנייה ,ודרשו לקבל בזכותה הכרה אזרחית .למעשה הטענה הייתה לחוב דם
( ,dette de sangבאנגלית )blood debt :אך לא במשמעות הקולוניאלית
הקלסית אלא במשמעות שהתפתחה מאוחר יותר :הפונים או אבותיהם לחמו
למען צרפת ,ולכן צרפת היא בעלת חוב כלפיהם 53.חיילים צפון אפריקאים
ששלחו מכתב בעילום שם לקונסול צרפת בירושלים ,זיהו את עצמם בפתח
המכתב כנתיני צרפת:
רבים מאיתנו וגם הורינו נלחמו עבור צרפת במק"י [תנועת ההתנגדות
הצרפתית בזמן מלחמת העולם השנייה] .בשעת הצורך ,סברנו כי עתה
חובתנו היא לבוא לעזרת אחינו היהודים בפלשתינה .פעולות תמיכה כאלו
התרחשו גם בספרד וכיו"ב .ברם ,לעולם לא יכולנו לדמיין את מה שיתרחש
54
כאן [בישראל]...
למותר לציין כי מעורבותם המחודשת של הצרפתים בעניינם של הצפון
אפריקאים עוררה אי שביעות רצון מצד הרשויות הישראליות .הצרפתים אמנם
נקלעו לעניין כאמור בעל כורחם ,אך במובן מסוים אולי חשו שמחה לאיד -
פחות משנה לאחר שהוטחה בהם ביקורת נוקבת על הקשיים שערמו על יציאת
היהודים ממרוקו ,חזרו הללו והתדפקו על דלתותיהם .כלפי חוץ פנו הצרפתים
בזעם לישראלים והטיחו בהם ביקורת על האופן שבו נהגו בבני חסותם ,בין
היתר על הפקעת מסמכי הזיהוי על ידי הרשויות הישראליות .הדברים הגיעו
לידי כך שהקונסול הכללי של צרפת בירושלים המליץ שלא לאפשר את
קבלת ישראל לאו"ם עד שתיפתר הבעיה .כפי שהראתה גם מנדל ,בצד הדאגה
 52ממי ,עמ' .43
 53מן ,עמ' .209 -183
 54המכתב 'יורט' על ידי שירות המודיעין הישראלי והועבר
לידיעת הגורמים המוסמכים באגף כוח אדם 4 ,בינואר ,1949
א"צ.467-851/1951 ,
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לשחרורם של המגויסים מ'שוביהם' הישראלים ,דאגו נציגי השלטון הצרפתי
לאינטרס הלאומי שלהם ,ובשיחות פנימיות הביעו חשש מפני האפשרות
שהמסמכים שהוחרמו על ידי הרשויות הישראליות ישמשו למטרות עוינות,
55
בעיקר של גורמים קומוניסטיים.
מורת רוחם של הצרפתים הועברה לידיעת הרשויות הישראליות הן
במישרין ,בשיחות בין הקונסולים הצרפתים לבין אנשי משרד החוץ הישראלי,
והן בעקיפין ,על ידי אנשי הקהילה היהודית בצרפת ,שקיבלו מסרים חד–
משמעיים ישירות ממשרד החוץ הצרפתי .הביקורת הצרפתית שהועברה
בתיווך עסקנים ציונים בצרפת לא הצטמצמה לעניין ההתנהלות הדיפלומטית
של הישראלים אל מול הצפון אפריקאים אלא גם השליכה על תחומים אחרים.
כך כתב מזכיר הפדרציה הציונית בצרפת לאיש קשר בישראל:
כבר הודענו לרשויות בישראל את מצב החילים ששוחררו מהצבא וחזרו
לצרפת ,והנני להעמיד אותך על מצב הדברים.
א .האנשים האלה הם תמיד תחת הרושם כאילו ערקו מן הארץ ומשתדלים
לטהר את עצמם בהשמיצם את ישראל ,מוסדותיה וכו' .מספרם הולך ורב.
ב .חלק ניכר מהחוזרים מנצל לטובתו את רגש הכרת התודה של היהודים
כלפיהם על עזרתם לישראל במלחמתנו.
האין לחשוש כי שלטונות ישראל משתדלים להתפטר מגרעין בלתי רצוי
56
זה? אם הדבר כן הרי התכסיס רע בהחלט.
כאמור החשש מפני השתקעות של צפון אפריקאים בצרפת בא לידי ביטוי גם
בפגישה שקיים בן–גוריון עם פישר ,בכיר ב'קרן קיימת לישראל' ,בישראל.
גם כאשר ניסו הישראלים לכפר על העוול של החרמת הדרכונים ,ביקרו
אנשי משרד החוץ הצרפתי בחריפות את הדרך שבה נעשה הדבר:
הקונסוליה הצרפתית בחיפה נדרשה לבחון ,לאשר ולפעול לאיתור הוכחות
לקיומה של אזרחות מרוקאית עבור יהודים צפון אפריקאים שהגיעו לא מזמן
ומבקשים עתה לשוב למרוקו .חלק מאותם מהגרים ,אשר אינם מסוגלים
להציג את ההוכחות הנדרשות ,משולחים ,ומשכך מתייצבים בפני הרשויות
הישראליות .אלו נאותות להעניק להם תעודות מעבר []Laissez–passer
ישראליות שמצוין בהן' :אזרח מרוקאי' .הנציבות הכללית של הרפובליקה
הצרפתית במרוקו מוטרדת ,בצדק ,ממצב דברים זה .משרד החוץ מתכבד
 55ראוי לזכור כי באותה תקופה טרם התרחקה ישראל לחלוטין -
משיקוליה  -מהסובייטים.
 56ללא תאריך ,א"צ.8-1000827/1958 ,
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לבקש מצירות ישראל בפריז שתואיל בטובה להזכיר לממשלתה שהסמכות
של הקונסולים של צרפת כוללת את נתיניו של סולטאן מרוקו ,ושאין
57
רשות אחרת הרשאית להגדיר את אזרחותם.
בצד אי הנוחות שגרמו הפניות לקונסולים הצרפתים במישור הדיפלומטי,
חששו מאוד הרשויות הישראליות מהתערבותם של הקונסולים ,שפגעה
למעשה בריבונות הישראלית ,והחלו אט אט להעניק תעודות מעבר (–Laissez
 )passerאף במקרים שבהם ידעו בוודאות כי הפונה עדיין משרת בצבא.
בהקשר הציוני התעורר חשש מפני הדיבה שעשויים להוציא הצפון אפריקאים
על הארץ .מתן פטור משירות צבאי ושילוחם לחו"ל היו תקדים מסוכן .תרחיש
אפוקליפטי במיוחד העלה קצין ישראלי אשר ליווה את שירותם של החיילים
הצפון אפריקאים:
שום מדינה אינה יכולה לקבל את העובדה שבזמן מלחמה אנשים שעברו
תקופת הכשרה כחיילים יוכלו להגר לאחר שהשתתפו במספר קרבות
ונחשפו לנקודות אסטרטגיות ,לנשק ,לטקטיקות השונות ,וחמור מכך -
לאופן שבו מתהווה צבא ,וזה ייחודו של המקרה הישראלי.
במצב הנוכחי גם לישראלים קשה לעזוב באופן זמני את ישראל .קל וחומר
אפוא שעלינו להיות זהירים באשר לשילוחם של אנשים שאיננו מכירים
58
את עברם.
הצרפתים בינם לבין עצמם העלו מעת לעת חשש מפני ערעור המאזן בין יהודים
למוסלמים במרוקו על רקע חזרתם של היהודים המרוקאים כמנצחים 59.עם זאת
אי היציבות בין המוסלמים ליהודים במרוקו ,כפי שתיאר ההיסטוריון המרוקאי
60
מוחמד קנביב ,אפיינה דווקא את ראשית המלחמה בפלסטין ולא את סופה.
החשש שהביעו בעניין זה פקידים צרפתים במרוקו הופרך ונדחה במהרה על ידי
הפקידות הצרפתית הבכירה שם ,גם מתוך הבנה שמבחינה משפטית העובדה
שהאזרחות הישראלית שקיבלו היהודים הצפון אפריקאים לא שללה מהם את
57
58

59
60

משרד החוץ הצרפתי לנציגות ישראל בפריז 14 ,בספטמבר
 ,1949אה"מ ,חצ .179/5
תזכיר פרי עטו של פייר מושניק ,הקצין האחראי במחלקת
מח"ל שבאכ"א על דוברי הצרפתית 8 ,בנובמבר  ,1948אי"ט,
אוסף אברהם פולונסקי ,חטיבה  ,15מכל  ,2תיק .9
ראו למשל מכתב של מפקד מחוז מכנאס למנהל משרד הפנים
בפרוטקטורט ,יולי  ,1949אי"צ ,תיקי מנהלת הפרוטקטורט.
קנביב ,עמ' .677 -668
פעמים ( 153תשע"ח)

175

האזרחות המרוקאית ,ולכן לא ניתן היה לאסור את החזרתם .בהקשר זה כתב
בכיר במחלקה הפוליטית של הפרוטקטורט' :מספר מפקדי מחוזות הפנו את
תשומת לבי לעוינות מצד קבוצות בציבור המוסלמי כלפי חזרתם של יהודים
שעזבו לפלסטין .למרות הלך רוח זה ,אין אנו יכולים להתנגד לחזרתם למקום
מגוריהם (בית אב) של נתינים מרוקאים שמגישים בקשה מרגע שאזרחותם
הוכחה' 61.בנסיבות אלה כל שנדרש מהצפון אפריקאים היה להוכיח לקונסולים
הצרפתים בישראל כי מוצאם ממרוקו .לעתים הם רתמו לשם כך את הרשויות
המקומיות במרוקו על מנת שימציאו להם אישורים מתאימים .ומשהומצאה
תעודה כזו ,הוסרו המכשולים מבחינת הצרפתים  -להבדיל מהישראלים.
בעיה נוספת שנותרה ללא פתרון ברור הייתה אם בכך שהיגרו באופן לא
חוקי נשללה מהיהודים הצפון אפריקאים הזכאות לקבל הגנה צרפתית .מכל
מקום כאמור הצרפתים הגיעו למסקנה שהאזרחות המרוקאית לא נשללה מהם,
אך הוחלט כי הוצאות החזרה ( )Repatriationיושתו על היהודים הצפון
אפריקאים עצמם .אחד החששות הגדולים של הצרפתים היה שהיהודים הצפון
אפריקאים יתוודעו לשלל האפשרויות האזרחיות וידרשו לקבל תעודת זהות
של בן חסות צרפת ( ,)carte d'identité de protégé françaisשהייתה
מאפשרת להם להישאר בצרפת.
סיכום
מאמר זה עסק באכזבה של רבים מיהודי צפון אפריקה משירותם הצבאי
בישראל ובתגובת מחאה אזרחית ייחודית של חלק מהם .בתוך כך המאמר
האיר בזרקור פרק ייחודי בתולדות יהודי צפון אפריקה שהתייצבו במדינת
ישראל במלחמת העצמאות ,פרק שבמהלכו נרקמה  -ולו לזמן קצר  -מערכת
יחסים בין חיילים ממוצא זה לבין רשויות המדינה הצרפתית.
הפרשייה שתוארה כאן מלמדת על המיקום המיוחד של הקהילות היהודיות
בצפון אפריקה אל מול הקולוניאליזם הצרפתי .היא מדגימה מסכת אחת
במערכת היחסים בין היהודים הצפון אפריקאים לשלטון הצרפתי ,ובו בזמן
חושפת חלק מתצרף הזהות של יהודים אלה .נדמה שהתמונה המצטיירת במקרה
שלפנינו מחייבת לחרוג מהייצוג המקובל של הציבור הקרוי בהיסטוריוגרפיה
הישראלית עדות המזרח .תולדות החיילים הצפון אפריקאים בצה"ל במלחמת
 61המחלקה הפוליטית של הפרוטקטורט למפקדי המחוזות
פאס ,מראכש ,מכנאס ,אוג'דה ,רבאט ואגאדיר (ללא תאריך
מדויק ,)1949 ,אי"צ ,תיקי מנהלת הפרוטקטורט.
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העצמאות ,שפרק מהן הוצג במאמר זה ,מערערות במידת מה על התפיסה של
האסכולה הציונית שהצפון אפריקאים הגיעו למדינת היהודים כמבקשי ישועה.
הסיפור שסופר כאן ,שבמסגרתו הייתה ליהודים הצפון אפריקאים בֵררה של
ממש ,מאתגר במידת מה את הנרטיב השגור שלפיו התייצבותם במדינת ישראל
הייתה תוצר בלתי מכוון (סטיכיה).
הפרשייה שתוארה כאן גם מחייבת לבחון את התאמת הכינוי יהודים–ערבים
ליהודי צפון אפריקה  -לפחות בשנים הראשונות לאחר הגירתם לישראל.
הייתכן שיש מקום לפתח תיבה מושגית חדשה בהקשר הנדון ,כנרמז בכותרת
המאמר  -יהודים–צרפתים?
סבורני שהרתיעה של התפוצה המרוקאית בכלל ושל החיילים שנמנו עם
פזורה אתנית זו בפרט מההסדרים שאליהם הוכפפו בישראל ,ובעקבות זאת
הפנייה לעזרת המעצמה הקולוניאלית  -יש בהן עניין עבור העוסקים בחקר
פוליטיקת הזהויות בהקשר המזרחי .במחקר תולדות המגע בין אירופים ללא–
אירופים בישראל ,וליתר דיוק לענייני :בין אשכנזים למזרחים ,לא הושם דגש
מספיק על כלל המהלכים והאפשרויות שהקנו השייכות והשותפות התרבותיות
והזהותיות שהעניקה המורשת הקולוניאלית ליהודי צפון אפריקה .במקרה
שלפנינו בזכות כלים אלה ,בעת מצוקה ,בשעה שהאפשרות הציונית הפכה
ולו באופן זמני למוקצה מחמת מיאוס ,הייתה המסגרת הקולוניאלית עבור
הצעירים הצפון אפריקאים חלופה רלוונטית יותר מתמיד.
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אב"ג
אה"ג'
אה"מ
אי"ט
אי"צ
איתן
א"צ
אצ"מ
אראל
את"ה
בוגנר
בן־חיים
גבעתי
גשור

דרדר
הכהן ,עולים בסערה
הכהן ,עלייה וקליטה
הרשקו
חרש
טורגן
יבלונקה
יהודאי

כהן ,המח"ל
במלחמת העצמאות
כהן ,הקומנדו הצרפתי
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