והדיה מצרום -
ק

המתחלם בקהללה והצוינוה
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במבט לאחור טען אחד האישים בעלי ההשפעה בקהילה היהודיה במצרים  ,מוריס

מזרחי .

כי בעת מלחמת  -העולם הראשונה ולאחריה תמכה קהילה זו בהתלהבות

בהצהרת באלפור ובהבטחה הכלולה בה בדבר בית לאומי ליהודים בארץ  -ישראל .
יהודי מצרים לא ראו כל סתירה בין פעולתם למען מטרה את ובין תמיכתם בלאומיות
~
המצרית  , .עוד טוען מזרחי  ,כי המחלוקות החמורות שנתגלעו עם הזמן בין יהודים

.

במצרים .

למוסלמים

נבעו מן המאורעות בארץ  -ישראל בשנות

ה 30 -

ובשנות

ה 40 -

ומשנאת  -הזרים שחילחלה אל הלאומיות המצרית  ,לאחר שזו החלה לנטוש א ת המגמה
החילונית שציינה אותה קודם
אולם בשיחותי בשנות

לכן  .י
יהודים  ,שחיו בעבר במצרים וכיום הם מתגוררים

ה  70 -עם

מחוץ לה  ,שררה הסכמה כללית  ,כי מרבית יהודי מצרים היו אדישים כלפי הציונות
וקסמיה  .והיו אף כאלה שהבחינו עד מהרה  ,כי הציונות עלולה להביא פורענויות על

יהודי מצרים  2 .בשתי השקפות אלה גנוז חלק ניכר ממציאות החיים היהודיים במצרים
במאה

ה , 20 -

ובמיוחד המחלוקות

יהדות מצרים נתנסתה במאה

עמוקות  -השורשים .

ה 20 -

שאיימו להתפרץ מעת לעת .

במתחים  ,שכמותם לא ידעה במאה הקודמת .

כנגד הפיקוח האוליגארכי על הקהילה ניצבה ברית בין יסודות מן המעמד הבינוני
והבינוני  -הנמוך ,

ולעיתים גם עם המימסד הדתי הרבני  .רבים מבני הנוער הרגישו

עצמם מנוכרים מהקהילה

הסוציאליזם .

היהודית ,

האנטי  -אימפריאליזם ,

ואילו האינטלקטואלים שהוקסמו מרעיונות
הלאומיות והציונות  ,היו ביקורתיים במיוחד

ביחסם למנהיגיה השמרניים של הקהילה  .אף כי יש לכאורה היגיון בהנחה  ,כי המתח
בקהילה היה במידה רבה תוצאת פעילותה של הציונות והדילמות הקשורות בנאמנות
שהיא העמידה נוכה יהודי

מצרים ,

הרי הציונות היתה לאמיתו של דבר רק אחד

הגורמים הרבים למחלוקות ששיסעו קהילה זו במאה
הנדונה  -עד שנת

עם

זאת ,

1948

ואפילו

- 1956

ה . 20 -

ואמנם במשך רוב התקופה

לא היתה הציונות הנושא המציק ביותר  :אך

היא החריפה את הקונפליקטים שהיו קיימים

,

שכן התגובות השונות

והמנוגדות לציונות תאמו קווי  -מחלוקת שכבר היו קיימים בקהילה .

.

G ~ neva 1978

.

revolu

- Le temp

ועג
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Eglpre
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passim

2

קיימתי ראיונות בלונדון  ,פארים  ,ניו יורק  ,דאלאס  ,ג ' נבה לוזאן וקאהיר

.

"
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הפיצול העמוק ששרר בקהילה זו בראשית המאה

ה 20 -

היה בלתי נמנע עקב

.

התהליכים המזורזים של שינויים חברתיים שעברו על מצרים ועל יהודיה במאה ה . 19 -
יהדות מצרים  ,אשר לפני שנת

1800

היתה קהילה קטנה  ,נחבאת  -אל  -הכלים ומורכבת

בעיקר ממקומיים  ,נשתנתה כמעט לבלי הכר במקביל להשתלבותה של ארץ זו בכלכלה
העולמית  .מבחינה דמוגראפית גדלה האוכלוסיה היהודית בשיעור מופלג במחצית

השנייה של המאה  ,במיוחד בשל תוספת מהגרים מרובים  .מהגרים אלה באו למצרים
מרחבי אגן הים התיכון

( תורכיה ,

ואיטליה )

סוריה רבתי

והביאו עימם מסורות

תרבותיות וחברתיות שונות  .המניעים להגירה היו הפריחה הכלכלית  ,שפקדה את

מוסדותיה

מצרים ,

הפוליטיים ( שלטון  -על

ובמיוחד בתי  -דין

בריטי ,

מעורבים ) ,

שהציעו הגנה לקבוצות של מיעוטים שנמלטו מרדיפות  ,או לאלה שהיו מסוגלים
להיענות לאתגרים כלכליים חדשים .
אף כי מיפקד התושבים בשנת

1882

לא כלל נתונים על לאומיותם  ,ידוע שמספר

הזרים שהתגוררו במצרים בעת ההיא הגיע
בהם

ל , 109 , 725 -

25 , 300

ל . 90 , 886 -

לקראת שנת

יהודים  .נתונים ממיפקדים שונים

1897

עלה מספרם

 ,שנערכו במאה ה , 20 -

המוצגים בטבלה להלן  ,עשויים ללמד על תהליכי ההתפתחות בקהילה  .הגידול המרבי
 1897ל , 1917 -

במספר היהודים חל בין השנים
כך חלה התייצבות במספרם

( 60 , 000

עד

בהן גדל מספרם יותר מפי שניים  .אחר -

.

עד שנת

) 65 000

. 1956
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(? )

געלך

27 . 4

,

מרבית יהודי מצרים מצאו את

כן נרשמו כחסרי נתינות  .סביר להניח  ,כי מיפקדי  -אוכלוסין אלו

שיקפו רק מה שדיווחו האנשים עצמם על לאומיותם  .כמו  -כן יש להניח  .כי בבתי  -אב מסוימים
נספרו הילדים ובאחרים לא  .הסיכומים אינם חופפים את המספר הכולל של היהודים במצרים .

העובדה שבמצרים היתה קהילה יהודית לפני שנת

, 1800

דק

שלי קי
זרה

0 , 3 0 , , ,ג ' , ,
,, , , , , , , , , , , ,, , , , ",,, , , , ,

מספרים אלה כוללים אל  -נכון שגיאות מרובות  ,כיוון שבשנת
מצרית  ,ועל

,, , ,

,

,

 ,ץ , , ,, ,, , ,
יוקף

'

,,

,

שימשה יסוד לקורטוב של

לכידות ויציבות  .היא סיפקה ליהדות מצרים מסורת היסטורית וטיעון להתיישבות קבע

בארץ זו  .כמה מן המשפחות המובילות בקרב יהדות מצרים  ,ובמיוחד משפחות קטאווי

-

(

,

(

התיקרה וההיכל בבית  -הכנסת נסים
אשכנזי בקאהיר  ,נבנה בשנת

894

י

בית הספר התיכון היהודי באלכסנדריה

, 12 -

הגניזה בבית  -הכנסת בן  -עזרא  ,שנוסד במאה ה

בקאהיר העתיקה

חזית בית  -החולים היהודי באלכסנדריה

,,

, , , ,, ,, ,. , , .
:

, , ..,

, ,, , - . , , ,. . , , ;, , , . ~ , . , , , , , ,. ,, ,
,

, -, .

(

-

;

ן

הניתחים בקהילה והציונות

93

ומנשה  ,הצביעו על קדמותם בה במשך מאות שנים  3 .נוסף לכך הקימו יהודי מצרים

מוסדות של הנהגה קהילתית  ,שאף כי חלו בה שינויים במהלך השנים  ,ראשיתם היתה
לפחות בתקופה הפאטימית  .במאה ה -

כוננה הקהילה היהודית בקאהיר את מישרת

11

הנגיד  ,המכונה לעיתים ' ראש היהודים ' ( ראים אל  -יהוד

שלא כזרים או כקבוצות

) 4.

מיעוט אחרות ( יוונים  ,ארמנים  ,בריטים  ,צרפתים  ,בלגים ובהיקף קטן יותר  -סורים

שזכו למעמד משלהן במצרים במאות

ה  19 -וה , 20 -

),

אולם לא ויו להן מסורות של חיי -

קהילה וגרעינים של משפחות להתחבר אליהן  ,או היו להן שעטות כאלה  -נתברכו

.

יהודי מצרים בגיבוש שבא להם מכוח ישיבתם ארוכת הימים בארץ זאת .
גורם נוסף לאחדות המסורתית שימשה הקירבה באזורי המגורים  .יהודי מצרים היו
בראש ובראשונה יושבי ערים  .בשנת

( ובשנת

 95 1947אחוזים )

ההגוררו

63 . 8

ההגוררו תשעים אחוז מיהודי מצרים

1907

בקאהיר ובאלכסנדריה  .מכלל יהודי מצרים בשנת

אחוזים בקאהיר

ו 32 . 2 -

1947

אחוזים באלכסנדריה  .בשתי הערים האלה נטו

היהודים להתרכז בכמה רובעי  -מגורים  .בקאהיר הם היו מרוכזים בג ' מאליה ( מקום
משכנו של הרובע היהודי

בוואילי  ,במוסקי  ,באזבאקיה ובדרב  -אל  -אהמר

הישן ) ,

ובאלכסנדריה  -ביומרוק ( שבו שכן הרובע היהודי

הישן ) ,

;

במנשיה  ,בעטרין ובמהרם

ביי  .אף כי לא התחולל שינוי דראמאטי בדפוסי המגורים של היהודים במהלך השנים

( רבעים אלה עצמם הוסיפו להיות מרכזי האוכלוסיה

היהודית ) ,

מסוים ,

חל פיזור

כאשר החלו היהודים להתערב באחרים ולהתיישב באזורים שלא ישבו בהם קודם לכן .
אולם משעה שהחלה מצרים להשתלב בכלכלה העולמיות לא היו יסודות חשובים

אלה של אחדות חזקים דיים כדי לשמר את הלכידות  -הקהילתית  .ההתפשטות
ה 19 -

האירופית לעבר המזרח התיכון במאה

העמידה הזדמנויות חדשות וקוסמות

למיעוטים ולקבוצות  -שוליים  ,שחיו באזורים אלה  .אנשי המתנוטים שימשו כמשתפי -
פעולה פוליטיים וכמתווכים כלכליים .
כזה היה מעמדן של כל הקהילות היהודיות במזרח הורמון  .כמיעוט באימפריה
זכויות ,

העותמאנית  ,היו היהודים משוללים כמה

ועם זאת עודדו אותם לעסוק

במלאכות  ,שלא זכו למעמד גבוה בעולם המוסלמי  .הם השמחו כסוחרים  ,כאנשי -
כספים וכמתווכים  .בקהילות הושם דגש על חינוך הילדים  ,במיוחד הבנים  ,והערכה

רבה יוחסה לידיעת קרוא וכתוב  .לפיכך  ,כאשר החלה ההתפשטות האירופית להיות
3
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מורגשת  ,נתבלטו יהודי המזרח התיכון באופן טבעי כמשתפי  -פעולה בתחום הכלכלי .
יתר

יהודי אירופה סייעו לאחיהם היהודים במזרח התיכון לא רק בתחום

על  -כן ,

העסקים ,

באמצעות קשרים בין סוחרים ואנשי  -כספים משני הצדדים

,

אלא גם

באמצעות ארגונים יהודיים אירופיים לתרבות ולחינוך  .הצעד החשוב הראשון בתחום
זה בקרב יהדות מצרים נעשה בשנת

כאשר שניים ממנהיגיה רבי ההשפעה של

, 1840

.

יהדות אירופה  ,משה מונטיפיורי ואדולף כרמייה  ,ביקרו במצרים בעקבות המאורעות
האנטי  -יהודיים בדמשק  .כתוצאה מביקורם הוקמו במצרים מספר בתי  -ספר יהודיים

בעלי דפוסים אירופיים  .אף כי בתי  -ספר אלה לא האריכו חיים ( בין שאר גורמים  ,בגלל
העדר רצון מצד יהודי מצרים להיענות למאמצי ההתמערבות בשלב
סימל את ההתקשרות בין שתי התפוצות האלה .

5

זה ) ,

עצם ייסודם

המאמצים הנמרצים לקידום

ההתמערבות  ,שעשתה יהדות אירופה העשירה ובעלת רמת החינוך הגבוהה יותר בקרב
אחיותיה הלא  -אירופיות  ,מסתמנים בבירור בייסודה של חברת ' כל ישראל חברים '
בצרפת  .אחת מפעילויותיה המרובות של חברה זו היתה גיוס כספים לשם הקמת בתי -
ספר יהודיים מעבר לים  .בתי  -ספר של כי " ח נוסדו במצרים בשנות התשעים ובעשור
שלאחריהן  ,אולם הם לא האריכו ימים ועד מהרה חדלו להתקיים  ,מכיוון שיהדות

מצרים הפכה להיות באותו פרק  -זמן עשירה ובעלת עוצמה מספקת לקיים את בתי -
הספר הדתיים שלה .

6

כוח  -משיכה נוסף היה ליהודים כמתווכים אירופיים  .בני העם היהודי היו מוכרים

לאנשי אירופה  .שלא כיוונים  ,לא היה ליהודים ( כך לפחות עד הצהרת באלפור ) בית
לאומי  ,שבו ימקדו את מאווייהם הפוליטיים ובו יראו ארץ  -מושב אפשרית כרבות

הימים  .היהודים  ,בניגוד ליוונים  ,גם לא דבקו בלהיטות יתירה בלשונם  ,ואף כי בתי -

הספר היהודיים במצרים לימדו עברית  ,ההורים לא עמדו בתוקף על כך  ,שילדיהם
ידברו עברית שוטפת .

ואכן אין

7

כי יהודי מצרים

סמה ,

 -בזכות כישוריהם

המסחריים  ,פגיעותם המסורתית כקבוצת  -מיעוט בעולם המוסלמי  ,הדגש ששמו על
החינוך  ,המהירות שבה התאימו בתי  -הספר שלהם את עצמם להקנות הכשרה בלשונות

מערביות  ,כשרונם לניידות גיאוגראפית  ,אם בתגובה להזדמנויות כלכליות חדשות או
כתוצאה מרדיפות

בזכות כל אלה התבלטו עד מהרה כמתווכים מסחריים

-

ופינאנסיים של הקאפיטאליזם האירופי המתפשט .

5
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הבדלים בנתינות  ,בלשון  ,בחברה ובכלכלה
התברר ,

כי

התפתחות זו צופנת בחובה

הקאפיטאליזם

האירופי ,

פילוג עמוק  .כמתווכים

של

נאמנים

זכו היהודים העשירים במצרים להצלחה בולטת בהשגת

נתינות זרה  .בקרב העשירים היו קיימות אוריינטאציות לאומיות אחדות  .בני משפחת

מנשה היו בארונים של האימפריה האוסטרו  -הונגארית  .בני משפחות לוי ואגיון היו
נתינים איטלקיים  ,ולבני משפחות הררי ורולו העניקו הבריטים תוארי אבירות  .א ואמנם
הביקוש לנתינות זרה התפשט הרבה אל מעבר לשכבת הבורגנות העשירה  .מחצית
מיהודי מצרים היו בשנת

1897

בעלי נתינות זרה .

9

אפשר שתחושת השינויים

המתחוללים במאזן  -הכוחות במזרח התיכון הביאה עם הזמן לירידה במספר המשפחות

.

שדרשו אזרחות בריטית צרפתית ואיטלקית  ,במיוחד לאחר שנת

. 1937

הוא הדין

בעלייה הדראמאטית של אלה שראו עצמם בעלי לאומיות מצרית  ,אף כי הממשלה

המצרית לא היתה מוכנה להתייחס אל רבים מהם כאל אזרחים מצריים  ,כפי שנראה
מאוחר יותר במאורעות

. 1956

הקבוצה הגדולה ביותר של אזרחים זרים בקרב היהודים

היו בעלי הנתינות הצרפתית  ,אף כי מספרם ירד מ -
. 1947

7 , 891

בשנת

 1917ל 3 , 368 -

בשנת

המעמד האזרחי השונה הפריד לא רק בין קבוצות שונות בקרב העשירים אלא ,

מה שהיה משמעותי יותר  ,הפריד בין העשירים ובין אלה  -בדרך  -כלל העניים -
שלא היתה להם כל גישה לנתינות זרה .

קרע אחר  ,ממשי ביותר  ,היה קיים בין המשפחות הותיקות לחדשות  .אף כי השכבה
המבוססת בקהילה עשתה מאמצים ניכרים לקלוט כל גל של מהגרים יהודים  ,נתהוו

סדקים על  -פי מאפיינים אלה  ,אף שככל הנראה היתה הבעיה פחות חמורה בקרבם
מאשר בקרב הקהילה היוונית במצרים .

0ן

הידע שברשותנו כיום  ,בהעדר תולדות -

משפחה מפורטים  ,אינו מאפשר לתעד את הפתרונות שנמצאו למתחים אלה .
גם בתחומי החינוך והלשון שררו מחלוקות  .במחצית הראשונה של המאה

ה 19 -

נהגו רוב היהודים במצרים לשלוח את ילדיהם לבתי  -ספר יהודיים  ,שלמדו בהם

עברית וערבית  .לקראת המאה העשרים עמד בפני היהודים שפע רב  -גוני של
אפשרויות בתחום החינוך  .העשירים שלחו את בניהם ובנותיהם אל בתי  -הספר הלא -

יהודיים  ,הפרטיים  -המערביים של העילית החברתית  ,שהוקמו
צרפתיים

שלחו

את ילדיהם

לבתי  -הספר

הצרפתיים

במצרים .

נתינים

שבקאהיר

( Lyc (ieJ

או

באלכסנדריה  .הנתינים הבריטיים שלחו את ילדיהם דרך קבע אל בית  -הספר הפרטי

,

8

1906 3
'ן]  . 400קק

. .

9
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המיועד לעילית הבריטית  ,ויקטוריה קולג ' שבאלכסנדריה  .בבתי  -ספר מערביים
מובהקים אלה לא למדו הילדים ערבית או עברית  ,אלא הלכו והתרחקו מקרקע
תרבותם המסורתית  ,הערבית או

העברית .

בני המעמד הבינוני או הבינוני  -הנמוך

בחרו לשלוח את ילדיהם לא לבתי  -ספר מצריים ממשלתיים  ,אלא לאחד משפעת

בתי  -הספר היהודיים הפרטיים  ,שמומנו בידי משפחות יהודיות עשירות  ,אך לא עמדו
תחת פיקוחן  .שמותיהם של בתי  -ספר אלה רומזים על זהות נדבניהם

מארי סוארס  ,ז ' אבס
ומשנות ה 20 -

ואחרים " .
ה 40 -

עד שנות

:

משה קטאווי ,

הילדים למדו בהם שפות אירופיות וכן

נלמדה גם

עברית ,

ערבית  ,בשל לחצה הגובר של הלאומיות

המצרית .
הפרטים שכהארו מתחומי

החישך  ,הלשון והנתינות הזרה מלמדים על קרע יסודי ,

שהלך והעמיק בין העשירים לעניים בקרב יהדות מצרים  .גם בעידן הקדם  -מודרני
שררו הבדלים בקהילה זו בין עשירים לעניים  ,אולם בתקופות קודמות היו הקשרים
הדתיים  ,התרבותיים והחברתיים  ,שאיחדו את היהודים כקבוצת  -מיעוט  ,אמיצים

לאין  -ערוך מן ההברלים במצב הכלכלי  .כל היהודים התגוררו באותו אזור והיו

כפופים להנהגה הקהילתית היהודית  .בדרך  -כלל לא היתה לעשירים הזדמנות להפגין
את עושרם  ,כיוון שלא נהגו להתלבש בראוותנות בדומה למוסלמים

המצליחים ביותר בין הסוחרים היהודים במאה

ה 19 -

העשירים  ,ואף

נהגו להתלבש בבגדים בלויים

בצאתם לעסקיהם מחוץ לרובע היהודי 2 .י
החדירה המערבית חוללה שינויים רבים בכל

אלה .

סדקים חברתיים  -כלכליים

מתרחבים והולכים נפערו בקרב הקהילה  .ענייה המשיכו להתגורר כסלפנים באזורים
דלים בצפיפות ובלכלוך  ,בעוד העשירים  ,שנהנו מסטאטוס של בעלי נתינות זרה

ומחסות שהקנו להם הקאפיטולאציות ובתי  -הדין המעורבים  ,נטשו בהדרגה את
אזורי הרובע היהודי  .הם בנו לעצמם בתי  -מותרות באזורי  -המגורים החדשים
והאמידים בקאהיר

ובאלכסנדריה  ' .י

ברובעי המגורים החדשים

שבעיר  -הגנים ,

זמאלק  ,הליופוליס ומעדי שבקאהיר וברובע היווני ורמלה שבאלכסנדריה  ,החלו
עשירי היהודים מתרועעים עם עשירי הקהילות הזרות האחרות  .הם קשרו קשרי -

ידידות  ,שהיו מבוססים על אינטרסים משותפים בתחום החברתי  ,הפוליטי והכלכלי ,
ואף שמעולם לא ניתקו לגמרי את יחסיהם עם בני קהילתם האצנית  ,קשרים אלה היו
מן הסתם מחייבים הרבה פחות  .בקרב עשירי מצדים  ,בני קהילות אתניות ודתיות
רבות ושונות  ,החלה להתגבש זיקה של סולידאריות מעמדית  .האינטרסים הפוליטיים
והכלכליים שלהם עמדו במידה גדלה והולכת בנעור לאינטרסים של העניים

.
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בקהילותיהם  .יתר  -על  -כן  ,מכיוון שעושר זה בא להם בראש ובראשונה מקשריהם עם
העולם המערבי  ,נטייתם התרבותית והחברתית היתה לעבר המערב  .הם הזדהו עם
המערב  ,הרבו בנסיעות לאירופה  ,החשיבו ידיעת אנגלית וצרפתית  ,ואת ילדיהם
שלחו לבתי  -ספר שנועדו לעילית המערבית  ,במצרים ומעבר לים  .דחף בולט
להתבוללות במערב הבדיל ביניהם ובין השכבות העניות שבקרב הזרים וקבוצות
המיעוטים במצרים .
רבים מן המתחים האלה בקרב היהודים באו לידי ביטוי ברור בהנהגת הקהילה .
בהתאם לנוהל האסלאמי המסורתי  ,הורשו יהודי מצרים לארגן מוסדות להנהגה
עצמית קהילתית  .במאה

המאה

ה 19 -

למוקדי המתחים

ה 20 -

התגבשו שני מוקדי  -כוח  ,אשר הפכו להיות במהלך

בקהילה .

הראשון בהם היה האוליגארכיה הדתית ,

שבראשה עמדו הרבנים הראשיים של קאהיר ושל אלכסנדריה  ,אשר נבחרו על  -ידי
הקהילה עצמה  ,ומישרתם אושרה על  -ידי הממשלה המצרית  .כמי שהיו מופקדים על
המסורת הדתית  ,הם נחשבו מנהיגי הקהילה היהודית  ,הן בעניינים חילוניים והן
בתחום הרוחני  ,אף כי מרביתם באו למצרים מארצות חוץ ובתחילה לא הבינו במידה
מספקת את הארץ שאליה

באו .

4ן

בקוטב השני נמצאו אנשי  -עסקים יהודים ,

שהתעשרו זה מקרוב והשתלטו בהדרגה על הגופים המייעצים 5 .י הקהילות בקאהיר

ואלכסנדריה היו מנוהלות על  -ידי מועצת הקהילה  ,שנודעה בשם מג ' לס אל  -טאיפה ,

אל  -מלי .

או אל  -מג ' לס

בעלי זכות  -הצבעה למועצה היו אלה ששילמו את המס

הקהילתי  ,שנודע בשם אל  -עריכה  ,במשך שלוש שנים רצופות  ,לכל הפחות  .סכום
המס היה נמוך יחסית  ,מדורג מ  1 -לירה מצרית ל  25 -ל " מ ( בהתאם להכנסה האישית ) ,

אולם מעטים שילמו אותו ועל  -כן מעטים הצביעו בבחירות .לפיכך נשלטו המועצות
הקהילתיות על  -ידי בעלי  -האמצעים 6 .י

המועצה היהודית קמה באלכסנדריה בשנת  , 1840ועם חבריה נמנו אישים בולטים

בקרב הבורגנות היהודית העשירה  :טילכה  ,איסמאלון  ,סוארס  ,באררו  ,פיכה  ,סאקס ,

וסלאמה .

קאסטרו

גם המועצה הקאהירית  ,שקמה מאוחר יותר  ,נשלטה בידי

העשירים  .המועצות בחרו בנשיא מבין חבריהן  ,והוא נשא בתואר המנהיג החילוני
של הקהילה היהודית  .כמעט כל האישים  ,ששימשו בתפקיד זה במשך כמאה שנים ,

ייצגו את העילית של הבורגנות הפינאנסית והמסחרית  .בקאהיר שימשו במנהיגות בני
משפחת קטאווי

14

הרבנים הראשיים לאלכסנדריה בדורות האחרונים  ,רבים מהם באו מאיטליה  .ראה  :סיטון ( לעיל ,
הערה

15

, )9

שם .

על עלייתם של יסודות בורגניים בהנהגת מוסדות הקהילה באימפריה העות ' מאנית בכללה  ,ראה
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ורק

47

איש הופיעו לישיבת האסיפה הכללית באותה שנה  .ראה

ל ' אורור ) ,
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והתעשייה

במצרים  .משה קטאווי עמד בראש קהילת קאהיר במחצית השנייה של

המאה ה . 19 -

אחריו הנהיג את הקהילה יוסף אצלאן קטאווי עד למותו בשנת

, 1942

ואחריו עברה המישרה לבנו  ,רנה קטאווי  .באלכסנדריה רבו על המנהיגות בני
משפחות מנשה

ורולו .

]7

גיבוש שליטתה של הבורגנות היהודית בעלת האוריינטאציה

המערבית על מוסדות השלטון בקהילה נסתיים בתמיכות כספיות נדיבות שלהם
לאגודות וולונטאריות שונות של הקהילה  ,כגון ייסוד בתי  -ספר ומתן חסות לבתי -

חולים ולחברות  -צדקה  .כל התקפה על עליונותה הפוליטית של המנהיגות נתפרשה
כסכנה לחיי הקהילה.
אף כי רבות היו המחלוקות בקהילה היהודית המצרית  -בתחומי החינוך ,

הלאומיות  ,הלשון ואפילו חיי  -הדת ( אשכנזים נגד

ספרדים ) -

שרר המתח העיקרי

בקהילה בין האלמנט המתגבש והולך של הבורגנות הגדולה ובין שאר האנשים ,
למרות ההבדלים השונים

שביניהם .

מאמצע המאה

ה 19 -

השתלטה בהדרגה על

יהדות מצרים  ,כקהילה אוטונומית  -למחצה  ,הפלוטוקראטיה  ,נגידי הממון  ,המסחר

והתעשייה  .בודיהם היתה שליטה על ענייני הקהילה וניהול מוסדותיה  ,ותחת חסותם
עמדו שירותי החינוך ובריאות  -הציבור  ,שבצדק הוציאו מוניטין לקהילה  .אולם בעוד
שבמאה

ה 19 -

זכה השלטון האוליגארכי להערכה  ,מאוחר יותר הלכה והסתמנה

התנגדות לו  .שכן הבורגנות הגדולה היתה עתה מרוחקת משאר בני הקהילה  ,אנשיה
לא התגוררו עוד באותם אזורים  ,לא שלחו את ילדיהם אל בתי  -הספר הדתיים ,
וקשריהם החברתיים היו מיוסדים על האינטרסים המשותפים שלהם עם עשירי צמרת

במצרים .

מקבוצות  -מיעוט אחרות

ואמנם גם התגובות השונות והמנוגדות אל

הציונות נתגבשו לאורכו של קו  -מחלוקת בסיסי זה .

הציונות
אל מציאות זאת  ,שהיתה נתונה בהשתנות  ,בתנועה תמידית ובמחלוקות  ,חדרה
האידיאולוגיה הציונית  .האידיאלים הציוניים זכו בראשית דרכם להתקדמות איטית ,
אולם לקראת שנות

ה  30 -וה 40 -

לא היה ניתן עוד להתעלם מהם  .במובנים מסוימים

היתה הציונות לסלע  -מחלוקת מובהק מסוג חדש  ,שגרם להתפלגויות בדרכים
חדשות  ,אולם למעשה היא לא חרגה מקווי  -המחלוקת  ,שהיו קיימים מכבר בקהילה
או הלכו ונתגבשו בתוכה במרוצת הזמן .

האגודה הציונית הראשונה  ' ,בר  -כוכבא '  ,נוסדה בקאהיר בשנת

מארקו ברוך  ,יליד קונסטאנטינופול  ,שהגיע למצרים
בראשיתה שבעה חברים
1921

17

;

אבל לקראת שנת

1901

ב . 1896 -

1897

בידי יוסף

האגודה מנתה

היו בה כשלוש מאות חבר  .בשנת

היו בקאהיר חמש אגודות ציוניות ואגודה אחת בכל אחת מהערים

.

ראה טאראגאן ( לעיל הערה

,)5

עמ '

, 31

.42

:
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באלכסנדריה  ,במנצורה  ,בטנטא ובפורט סעיד 8 .י הציונות המצרית רכשה לעצמה עד
מהרה גרעין של תומכים מסורים וחרוצים  ,שהיו בעלי השקפות שונות ולעיתים
מנוגדות זו

לזו .

כמו בארצות אחרות  ,גם במצרים היו ציונים תרבותיים  ,ציונים

פוליטיים  ,ציונים מעשיים ורביזיוניסטים  .ציונים מעטים עלו ממצרים לארץ  -ישראל
בשנות

ה 20 -

וה  , 30 -אולם רובם נשארו במקומם והסתפקו בתמיכתם הכספית

והמוסרית לחיזוק הישוב היהודי בארץ  -ישראל  .קבוצה קטנה של אינטלקטואלים ,

עורכי  -דין ומשכילים אחרים הפיחה חיים באידיאלים הציוניים במשך תקופה ארוכה

למדי .

מילאו תפקיד מרכזי בייסוד כתבי  -עת יהודיים ובהפצת מידע על

הם

התפתחותו של הרעיון

הציוני .

עוד קודם מלחמת -העולם הראשונה הוציאו הציונים במצרים עיתון ושמו La
 , 1lenaissance Juiveולאחר המלחמה הופיעו כמה וכמה

בשנת

1920

עיתונים .

 Israelנוסד

בעריכת ד " ר אלברט מוצירי  ,בן למשפחת בנקאים מפורסמת  ,וכבטאונים

יהודיים אחרים במצרים  ,פירסם אף הוא חדשות על חיי יהודים במצרים ופעל לקידום
הרעיון הציוני  .שני כתבי  -עת אחרים בעלי מגמה ציונית נוסדו מאוחר יותר  ,והם

 , L ' Auroreבעריכת ז ' אק מאלה  ,ו ' אל  -שמס ' בערבית  ,שנוסד בשנת

1934

:

בידי סעד

יעקב מלכי  ,מנהלו לשעבר של בית  -ספר יהודי מקומי  .בהיותו מקורב למדיניות
ציונית ליבראלית  ,טען ' אל  -שמס  /כי על יהדות מצרים להיות חלק אינטגראלי

בחברה הערבית המצרית ולא מובלעת אירופית בתוכה  .כמו כן עקב העיתון אחר

המאורעות בארץ  -ישראל מתוך יחס של אהדה לרעיון הקמתה של מדינה דו  -לאומית

יהודית  -ערבית .
בשנות

19

ה 20 -

המוקדמות לא מילאה הציונות תפקיד נכבד בקרב יהודי מצרים ,

וקרוב לודאי שרובם לא נקטו עמדה כלפי תנועה זו  ,שהיתה אירופית בעיקרה  .יהודי
מצרים  ,ככל יהודי העולם  ,טיפחו זיקה דתית רגשית ביחסם אל ארץ  -ישראל  ,כאל
מכורתם הדתית  ,וסיימו את תפילותיהם בפסוק ' לשנה הבאה בירושלים '  ,אולם
מרביתם לא ידעו הרבה על ארץ  -ישראל הממשית ועל

הציונות.

20

בין שתי מלחמות  -העולם נאלצו יהודי מצרים להתמודד עם הציונות בשל שלוש

התפתחויות  .הראשונה קשורה בסכסוך בין יהודים למוסלמים בארץ  -ישראל בשנת
1929

בענין הכותל המערבי  ,שהדיו נפוצו בעולם הערבי ונשמעו בבירור גם

במצרים .

]2

התפתחות זו עוררה חרדה בלב יהודי מצרים  ,מאחר שהגבירה את הקירבה

בין המוסלמים במצרים לאחיהם
18

New

בארץ  -ישראל .

:
[and Israe
" Eept ' , Encyclopedia of Zionism
'

 . 278 -280קק  1971 , 1 ,ועץ
19

יע

עו]
] גנ ) ; )57~3ן ]4ג '
יל3-
על העיתונות היהודית במצרים ראה  ; :ק
S
"4
וכ-ע] 3
( חיבור זה הוא חד  -צדדי ביותר ,
ו י
( == ] , 7שA 274
~ אחרים  ,מהימנים  -הערת העורך ) .
וההסתמכות עליו מצריכה השוואה עם חיבורים

;

20

21

]  . ( , ' Zionismנט ) Raphael Patai

ראיון עם יוסף מאלז בפאריס .

" the Inter- war

27

ביוני

63

. 1978
James Jankowski , ~ Egyptian

] esponses 10 the Palestine Problem

~
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ההתפתחות השנייה

אירעה

בשנות השלושים  ,עם

עליית הנאצים

לשלטון .

האירועים האנטי  -יהודיים הארסיים בגרמניה הסעירו את הקהילה היהודית במצרים
ועוררו חלקים מתוכה להתגייס לעניין הציוני  ,לא בהכרח בכוונה לעלות לארץ -
ישראל  ,אלא במטרה ליצור מקום מיקלט ליהודי אירופה הנרדפים  .דוגמה אופיינית
להתעוררות זאת היא ליאון קאסטרו  ,אשר היה בשנות

ה 20 -

עורך  -דין ועורך כתב -

העת  ba Libert (iשל הופד  ,שהטיף בחריפות ללאומיות מצרית חילונית  .בשנות ה -
20

המאוחרות ניתק קאסטרו את קשריו עם הופד  ,התפטר ממעותו כעורך ונעשה

ציוני נלהב  .עם עליית היטלר לשלטון הגיע קאסטרו למסקנה  ,כי מאורע זה מהווה
איום על יהדות העולם  ,והקדיש את כל מאמציו

עורכו של כתב  -העת הפרו  -ציוני

, L ' A~ rore

לפעילות ציונית .

22

גם ז ' אק מאלה ,

עורר את דעת  -הקהל לטראגדיה

הממשמשת ובאה על יהדות אירופה  .דיווחי עיתונו ומאמרי  -המערכת שלו כה הרגיזו
את השגרירות הגרמנית בקאהיר  ,עד שהשגרירות הבריטית הזמינה את מאלה
והזהירה אותו מפני הסתה לסכסוך דתי

במצרים .

23

ההתפתחות השלישית קשורה בחידוש המאורעות בין היהודים לערבים בארץ -

ישראל בשנות  , 1939 - 1936כאשר שוב באה לידי ביטוי דאגתם של המצרים לנעשה
בארץ הקודש  .אולם עתה היה מערך שונה של הכוחות הפוליטיים במצרים  .השפל
הכלכלי

במצרים כוחות קיצוניים לא  -פאראלמנטאריים ולא  -חילוניים ,

הצמיח

בחטיבות פוליטיות כדוגמת ' האחים המוסלמים '  ,ו ' מצרים הצעירה '  .קבוצות אלו

ניצלו את המאורעות בארץ  -ישראל והדגישו את הממדים הדתיים של האידיאולוגיות

הפוליטיות .

מבול של מאמרים הציף את העיתונות המצרית  ,ביניהם היו אנטי -

יהודיים  ,במיוחד אלה שנתפרסמו בשנת

1938

בכתב העת האסלאמי ' אל  -רביטה אל -

ערביה '  .מאמרים אלה הטביעו על היהודים חותם של מתנגדי הלאומיות המצרית ,
המנצלים בגסות את המצרים  .מאמר אחר אף קבע  ,שכל היהודים הם ציונים ביסודם
ואויבי האסלאם  ,ללא הבדל בהצהרות השונות שהם בוחרים

להשמיע .

24

עם פרוץ

מלחמת  -העולם היתה הציונות לעניין הפוליטי הבולט ביותר במצרים והעסיקה

כאחד .

יהודים ולא  -יהודים

בסיום מלחמת  -העולם

כך הוכן הרקע לקראת המאורעות  ,שעמדו להתרחש

השנייה .

עם עליית חשיבותה של הציונות ניכר חותמה על חיי היהדות המצרית על  -פי קווי -
המחלוקת  ,שהיו קיימים זה מכבר בקרבה  .המחלוקות החריפות במיוחד בהקשר זה
היו

:

עשירים כנגד עניים  ,זקנים כנגד צעירים  ,מערביים כנגד לא  -מערביים  ,בעלי

.

,

Al gust

 . 1 - 38קק

22

24

.
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השכלה גבוהה כנגד חסרי ההשכלה  ,דוברי שפה אירופית כנגד דוברי ערבית וכן
הנוטים לאוטוקראטיה ולאריסטוקראטיה כנגד הנוטים לדמוקראטיה .
היהודים העשירים במצרים לא היו מתומכיה הגלויים של הציונות  ,אף כי אפשר

שרבים מהם היו מחסידיה הנסתרים ואף מתומכיה בכספים  .דבר זה מתברר מכמה
מקורות  .בשנות

כאשר ז ' אק אלי דה מנשה שימש כנשיא הועד הציוני

, 1925

באלכסנדריה  ,כתב העיתון ' ל ' אורור ' הפרו  -ציוני  ,כי ' הרעיון הציוני חודר לאיטו אל
מרום החברה  ,אף כי מראשיתו נעוצים שורשיו בדמוקראטיה  .עם הזמן הוא טיפס
וחדר אל המעמדות העשירים בחברה היהודית '  .י 2יוסף אצלאן קטאווי  ,המנהיג
היהודי הנערץ ביותר במצרים  ,ראש הקהילה היהודית המצרית בקאהיר ולשעבר שר

בממשלה המצרית  ,אמר בשגרירות הבריטית בשנת  , 1933כי נמנע מביקור בארץ -
ישראל ולא רצה להיות מעורב

בציונות ' .

היו בין העשירים גם כאלה שנמשכו לעניין

2

הציוני  ,אך בכמה מקרים העירו נציגים דיפלומאטיים צרפתיים  ,שקיימו קשרים עם
יהדות מצרים  ,על המרחק שהעשירים ביקשו לשמור בין עצמם ובין הפעילות
הציונית  .בשנת

1946

העיר השגריר הצרפתי לסקויה  ,שקאהיר ' היא מרכז הכובד של

העולם היהודי במזרח

התיכון .

[ היהודים ]

התבססו זה מכבר בארץ והם מסרבים

לקשור את גורלם בזה של התנועה הציונית ' .

בשנת

, 1948

הצעירים ,

27

מאוחר יותר  ,לאחר המאורעות שפרצו

העיר השגריר הצרפתי על החלוקה הקיימת באלכסנדריה בין קבוצת

הלא  -עשירים

והפרו  -ציוניים ,

ובין

המשפחות

היהודיות

הותיקות

והעשירות  ' ,החרדות מפני התוצאות הרות  -האסון  ,שעשויה להביא עליהם  ,במצבם
המבוסס  ,היענותם הגלויה לציונות  .וזאת אף שהתנועה נהנית מאהדתם ומן הסיוע
הכספי שהם מושיטים לה ' .

28

שלא כעשירים  ,שהסתירו את אהדתם אל הציונות או אף התנגדו לה  ,העניים  ,ככל
שניתן לנו לקבוע  ,היתה בהם נטייה לציונות  ,לדמוקראטיה

ולאנטי  -אימפריאליזם .

מגמה זו באה לידי ביטוי אולי בבהירות יתירה  ,בייסוד העיתון היהודי המצרי ' אל -
שמס '  .אף שקרוב לודאי לא היה בעל תפוצה נרחבת  ,ניכר במאמרים ובמאמרי -

המערכת שפורסמו בו מאמץ מכוון לקיים מגע עם זרמים במחשבה ובפעילות

המעשית בקרב המעמדות הנמוכים בקהילה היהודית ולתת להם ביטוי  .יש משמעות
לעובדה שהוא פורסם בשפה הערבית  .הוא עודד את הנוער היהודי להיגמל מן
האוריינטאציה

האירופית וללמוד ערבית

ועברית .

בהיותו עד לזרמים שרווחו

בלאומיות המצרית ולרגשות האנטי  -אירופיים  ,העניק ' אל  -שמס ' אישור לכך  ,שאין זו

בושה לדבר ערבית בבית  .הוא התאמץ להתייצב כנגד הנטייה בת מאה השנים
במצרים  ,שעודדה את היהודים בארץ זו להדגיש את הערכים ואת ההכשרה

25

ל ' אורור '  27 ,במארס . 1925

26

ו " א סמארט אל יאנג ,

27

לסקויה

28

מברק מס ' , 1173

( במברק )
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בינואר
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האירופיים  ' .אל  -שמס ' היה ער בחריפות רבה לכך  ,שמשעה שצומצמה ההשפעה
האירופית באזור ונתעצמו הדחפים הלאומיים המצריים  ,עלולות הקבוצות שנענו
להשפעות האירופיות למצוא עצמן בסכנה חמורה .

' אל  -שמס ' גם הטיף לדמוקראטיזאציה של ההנהגה הקהילתית וראה ברפורמה
זאת מכשיר לשבירת היתרון של מעמד העילית העשירה  .עמדה זאת תאמה את
המאמצים לחידוש הזהות המצרית של הקהילה  .חזותם של בני המשפחות העשירות

ביותר  ,אשר ניהלו את מועצות  -הקהילה באלכסנדריה ובקאהיר  ,היתה מערבית כמעט
ללא שיור

:

הם איבדו את שטף דיבורם בערבית  ,שלחו את ילדיהם לבתי  -ספר

אירופיים מובחרים במצרים ומעבר  -לים והיו בעלי נתינות זרה  .רק על  -ידי שבירת
שלטונו של חוג מתנשא זה על חיי הקהילה היהודית יכלו המטיפים לרפורמה
קהילתית לקוות לשינוי המגמות שהיו קיימות

בה .

' אל  -שמס ' גם הגן על האינטרסים של הנוער היהודי בקאהיר  .בחסותו של ד " ר

אלפרד ילוז  ,קיווה העיתון לגבש ארגון נוער ( ' גמעית אל  -שבאן אל  -יהודיה אל -

מצריה ' )  ,בתקווה כי הנוער יהיה כוח מניע לרפורמה קהילתית .

29

תוכניות אלה משקפות תגובה טבעית למציאות המשתנה במצרים  .עם זאת  ' ,אל -

שמס ' גם תמך בתנועה הציונית  ,לפחות עד ערב הקמתה של מדינת ישראל  ,כאשר
תמיכה גלויה היתה לבטח מובילה להחרמת העיתון ולגירוש העורך או למאסרו  .אף
כי העיתון לא הצהיר רשמית על תמיכתו בציונות  ,באו נטיותיו לידי ביטוי ברור  .אולם
תפיסתו הציונית היתה שונה מזו של קבוצות אחרות .

' אל  -שמס '

צידד במדינה

חילונית ועצמאית בארץ  -ישראל  ,שבה ישתפו פעולה מוסלמים ויהודים  .לי כל  -אימת

שהתחוללו מאורעות בארץ  -ישראל  ,אשר היה בהם כדי להכזיב ציפייה לשיתוף
פעולה מיוחל זה  ,נימק העיתון את המשבר בהליכה בתלם האימפריאליזם הבריטי ,
או בתחבולותיהן של קבוצות מקומיות ימניות

ופאשיסטיות  .יי

תמיכת העיתון

בציונות נראית מוזרה במובן מסוים  ,כיוון שעורכיו היו נחרצים בראייתם את הצורך
של היהודים להיות יותר מצריים ופחות אירופיים  .מדוע אם כן צידדו כה בבירור
בתנועה  ,שנגדה את המסר שלהם

?

חלק מן ההסבר טמון בתקוותם ליחסי שותפות

והבנה בין  -עדתית ואמונתם במדינה חילונית עצמאית בארץ  -ישראל  .אולם חלק אחר
מן ההסבר נעוץ בעובדה שהם שיקפו רעיונות ושאיפות  ,שהיו קיימות במינזר מסוים
ביהדות המצרית  .העיתון היה לפה לצעירים  ,לבעלי השכלה לא  -מושלמת  ,לבעלי

נטייה דמוקראטית ואף סוציאליסטית  ,לעניים ( או לפחות לא העשירים במיוחד ) .
בקרב הרובד הזה של יהודי מצרים היה לציונות משקל ניכר  .שכבות  -הביניים ואלה

29

ו(

 12 ,ביולי  26 , 1935בספטמבר  ( . 1935על עיתון ' אל  -שמס '  ,ראה מאמרו של ויקטור

נחמיאס  ,המתפרסם בחוברת זו -
30

שם ,

31

שם ,

 25ביאנואר . 1935
 2בדצמבר . 1947

המערכת .

)

המתחים בקהילה והציונות

ן

3סו

שמתחת להן מבחינה חברתית  -כלכלית לא הצטרפו בהמוניהן אל הארגונים
הציוניים  ,וככל הנראה היה להן מושג מעורפל על משמעות הציונות  .אולם ציונות

מעררפלת  -מעין ציונות תרבותית והזדהות עם ארץ  -ישראל  -ייצגה מערך של
אידיאלים  ,שהיה נבדל מן האירופיות של הבורגנות היהודית  .גם היתה בכך משום

תגובה טבעית ללהט הגובר של לאומיות מצרית בעלת גוון דתי  .יתר  -על  -כן  ,רובד זה
שביהדות המצרית ייחס מאז ומתמיד חשיבות ניכרת לדת ,כשם שמאז ומתמיד טיפח
תקווה ממשית  ,גם אם לא מוגדרת  ,לחזור לארץ  -ישראל  .אלה גם שלחו תמיד את
ילדיהם לבתי  -הספר הקהילתיים  ,נטו לדבר ערבית בבתיהם  ,ידעו עברית וייחסו לה

חשיבות .
המתחים הקשורים בציונות התמקדו בתחום ההנהגה הקהילתית  .הרבדים
הנמוכים עייפו משלטון העילית  ,ואף כי היו תלויים בתמיכת העשירים במוסדות
הקהילתיים  ,חששו מנטיותיהם האירופיות  .הרבדים הנמוכים אירגנו רשימות של
מועמדים כנגד המועמדים של העילית בבחירות למועצות הקהילתיות  .באלכסנדריה
הם באו בברית עם הרבנים הגדולים  ,שניצלו את המחלוקת הזאת כהזדמנות להחזיר

לעצמם את השלטון  ,שעבר מידיהם לידי הבורגנות העולה  .עניינים הקשורים בציונות
עמדו בקביעות על

הפרק .

בשנת  , 1924כאשר נבחר ר ' חיים נחום לרב הראשי בקאהיר  ,היתה הציונות

לראשונה במחלוקת בענייני הנהגה  .בחירתו עוררה מחלוקת  ,בעיקר מכיוון שגורמים
בקהילה גרסו  ,כי השפעת הרב הראשי עשויה לשמש למיתון כוחם של העשירים .
יריבי הרב נחום האמינו  ,כי הוא נציגם של העשירים  ,מועמדם של משה קטאווי ומ " מ
אברבנאל  ,מנהל חברת ' זינגר '

במצרים .

32

גם קבוצות ציוניות  ,שהיו באותו פרק  -זמן

בשלבי עלייה במצרים  ,התנגדו למינויו  ,לפחות בשלבים הראשונים של מועמדותו ,
וזאת עקב קשריו הקרובים עם חוגי ' התורכים הצעירים ' באסתאנבול והקרירות -
לכאורה ביחסו לעניין הציוני  .לאחר דין  -ודברים ממושך נתקבל הרב נחום לבסוף על

דעת כולם  .ברבות הימים הוכיח את עצמו כדמות בעלת השפעה ניכרת במצרים ,
קשור בקשרים אמיצים עם העילית המצרית השלטת ,במיוחד עם משפתת המלוכה .
אולם התברר  ,כי החששות בדבר גישתו המסויגת כלפי הציונות היו מבוססים

בהחלט  .הוא שמר על מרחק מכוון מן הפעילויות הציוניות  ,ואף התבטא בפועל נגד
התנועה בזמנים של מתחים קשים

במיוחד .

מחלוקות בעלות אופי חריף יותר היו באלכסנדריה  ,שם היתה עדיפות להשפעה
האירופית  ,במיוחד בקרב השכבות העשירות  .בשנת

1936

הסתבך הרב הראשי דוד

פראטו עם החבורה הבורגנית השלטת  .לאחר תקופה ממושכת של מריבות מרותיי
אילצה הקבוצה השלטת את פראטו להתפטר  ,בהיותה חרדה מנטיותיו הדמוקראטיות

' ל ' אורור ' ו ' ישראל ' בחודשי יוני  -יולי

32

ראה

33

' אל  -שמס ' ,

:

8

באוקטובר , 1936

ו 20 -

; 1924

בדצמבר

וכן  ' ,ל ' אורור ' ,

. 1936

.2

30 16

ביאנואר . 1925

ן

104

רוברט ל ' טיגנור

ומאהדתו הלא  -מסותרת לציונות  .גם הרב משה ונטורה  ,שבא במקומו  ,היה ציוני
נלהב וגם הוא קיבל תמיכה מקבוצות שמחוץ לבורגנות

בשנת

947ן

הגדולה .

הגיעו המתחים לידי קרע גלוי  .באותו זמן נשתנתה באופן דראמאטי

הזירה הפוליטית

:

מדינת ישראל עמדה להיווסד  ,ומצרים התכוננה למלחמה  .עוד

קודם לכן פרצו מהומות בין  -עדתיות אלימות בעיר ,

ב2 -

בנובמבר  , 1945ביום השנה

להצהרת באלפור  .בתי  -עסק של יהודים הוטרדו על  -ידי הממשלה  ,ובשנת

1947

היא

העבירה חוק חדש  ,המחייב חברות להעסיק אחוז גבוה של שכירים ופועלים
מצריים .

34

לקראת שנת

1947

לחצה שכבת העילית של יהדות אלכסנדריה על הרב

הראשי להצהיר הצהרה דומה לזו שפורסמה על  -ידי הרב נחום  ,הרב הראשי לקאהיר ,
ובה הובעה

הסתייגותו והסתייגות קהילתו מהשאיפות הציוניות ' .
5

סירב לעשות

כן .

אולם הרב ונטורה

כל הנושאים שהיו שנויים במחלוקת נדונו באופן גלוי

:

חינוך ,

יהודיות כנגד אירופיות ; מימשל דמוקראטי וציונות  .לבסוף הסכים ונטורה להתפטר ,
אך לא לפני שהוא ותומכיו אילצו את מרבית חברי מועצת הקהילה של אלכסנדריה
להתפטר

4ם הם ולערוך בחירות

חדשות .

36

בקאהיר היתה הברית בין העשירים ובין הרב הראשי בת  -קיימא יותר  .חוסר
תמימות  -הדעים בקהילה צף על פני השטח בשנת

, 1942

כאשר מותו של יוסף אצלאן

קטאווי עורר את שימת לבם של יהודי קאהיר לענייני ההנהגה

בקהילה .

נשמעו

טיעונים בזכות הדמוקראטיזאציה של הבחירות למוסדות הקהילה ובזכות הבחירה
ביועצים  ,שאינם רק סוכנים אירופיים  ,אלא אלה המיטיבים להכיר את מצרים  .העיתון
' לה טריבון ז ' ואיב ' האיץ בקהילה לבחור לנשיא המועצה שלה מצרי ' על פי לידתו ,
חינוכו ולאומיותו ' ועמד בתוקף על כך  ,שהנבחר יידע ערבית  .לי כמו כן טען שאין
חברי המועצה חייבים לייצג את ' המסחר הגדול או הון העתק '

שהתגברו על המשבר הזה  ,נשארו המתחים בעינם מתחת לפני
המשכה של התפתחות זו ידוע היטב  .בשנת

, 1948

8

'

אולם לאחר

השטח .

בעת המלחמה בין ישראל

למצרים  ,נכלאו שש מאות מיהודי מצרים כחשודים בתמיכה בציונות 9 .י ההתקפות

המרובות שבאו לקראת סוף אותה שנה על בתי  -עסק של יהודים  ,על בתי  -כנסת ועל

אזורי מגורים  ,הבהירו עד כמה מסוכן ורעוע היה מעמדה של הקהילה  .אף שחלק

מיהודי מצרים היגרו מן הארץ באותו פרק  -זמן  ,מרביתם נשארו

34

ראה

בה .

הממשלה

תיקי משרד המסחר והתעשייה של מצרים  ,מחלקת החברות  ,תיבות  - 75 , 4 , 3בארכיון

הלאומי המצרי במבצר שבקאהיר .
35

אש " צ  ,תיבה

36

שם  ,שם ,

30

152

.

23

בדצמבר

, 1947

מס '  , 499פיליול אל ארוונגאס .

בינואר  , 1948מס '  , 52פיליול אל שר החוץ שלו  .וכן ' אל  -שמס '  9 ,באפריל , 1948

כאשר רוברט רולו  ,רנה איסמאלון ואלפרד טילכה התפטרו ממועצת

מהבריטים תואר אבירות

37

 ~ Tribune Juiveמ.

38

שם  ,מס '  17 , 301ביוני

39

פר " א פ " א

;

הקהילה .

רולו קיבל

איסמאלון וטילכה החזיקו תוארי  -כבוד של לגיון  -הכבוד הצרפתי .

' לה טריבון ז ' ואיב '  ,מס '  15 , 303ביולי . 1942

. 1942

 , 371 / 69259מס ' , 328

א " א אגדריוס צ ' אפמאן למשרד החוץ

שלו .

המתחים בקהילה והציונות

ן

1 05

המצרית השתדלה לפצות על הנזקים אולם לא היתה זו אלא הפוגה מתוחה  ,שבאה

לקיצה במלחמת . 1956

הפלישה הישראלית לסיני היתה גורלית ליהדות

מצרים .

אין בידינו מידע מפורט על המקומות  ,שאליהם היגרו יהודי מצרים  .נראה כי בעלי

נתינות זרה וקשרים עם החוץ היגרו לאירופה ולאמריקה הצפונית  .האחרים היגרו

לישראל  .מרביתם היו חסרי נתינות  ,או שנהגו בהם כבחסרי נתינות  ,משום שלא יכלו
להוכיח שהם נתינים מצריים  .אם סיכום זה אכן משקף את התפלגות ההגירה  ,הרי
שהעמדות המוקדמות ביחס אל הציונות הוסיפו להתקיים  ,גם כאשר עלה הכורת על
הקהילה היהודית במצרים  .העילית הבורגנית  ,בעלת החזות האירופית  ,היגרה
לאירופה

;

היותר עניים  ,הפחות משכילים והיותר דתיים עלו לישראל .

הטיעון העולה מן הדברים הוא  ,כי השתלבותה של מצרים במערך הכלכלי של
המאה

ה% 9 -

העמיקה פערים חברתיים ואף מעמדיים במצרים  ,עד שנתהוו בקיעים

אפילו באחדותן של קבוצות  -מיעוט שישבו בה  .העשירים  ,שנמשכו יותר ויותר אל
עבר אירופה  ,היו מבודדים משאר בני

קהילתם .

לבסוף  ,ובמיוחד עם התפתחות

הלאומיות המצרית  ,החלו חלקים בקרב שכבות הביניים והשכבות הנמוכות  ,בהנהגת
האינטלקטואלים  ,להתארגן כאופוזיציה לשלטון

האוליגארכי .

הביסוס להרבה מן הטיעונים הללו רחוק מלאפשר מסקנות פסקניות .לרשות

הרבדים הנמוכים בחברה היהודית לא עמדו בימות מרובות להבעת עמדותיהם  .קומץ
עיתונים יהודיים שביטאו השקפות אלה רחוק מלהוות עדות משכנעת  .אף  -על  -פי  -כן ,
אמינותם של טיעונים אלה עשויה להסתייע בעובדה  ,שאותם מתחים קהילתיים
ומעמדיים שררו גם בקרב קבוצות  -מיעוט אחרות

במצרים .

גם בקהילה היוונית

במצרים קמה כנגד הקבוצה האוליגארכית השלטת ברית של חלקים משכבות -

הביניים ומטה  ,וזו שאבה את השראתה מאידיאלים שמאלניים  ,דמוקראטיים
ולאומיים  .בין הקופטים היה זה הפאטריארך  ,לאחר מלחמת -העולם השנייה  ,שביקש
לגייס את תמיכת המון  -העם כנגד מעמדם המועדף של

העשירים .

המחלוקת הזו מעלה באופן בולט את הפיצול בקרב קבוצות זרות וקבוצות מיעוט ,
לאורך קווי התפלגות חברתית  -כלכלית ואף מעמדית  .צומחת בורגנות גבוהה בעלת
חזות אירופית  ,וזו מעוררת אופוזיציה של מעמד בינוני נמוך ובמקרים מסוימים של
מעמד הפועלים  .אשר לקהילה היהודית  ,בהבדלים האידיאולוגיים היה

מרכיב דתי .

נוסף לאימוץ רעיונות הדמוקראטיה והסוציאליזם  ,פנה הרובד התחתון גם

לציונות .

אף כי הציונות היתה אידיאולוגיה אירופית  ,במצרים היא הפכה לנקודת -מיפגש

לקבוצות בעלות נטייה פחות אירופית .הציונות שיקפה את הדבקות המרובה יותר של
הרבדים הנמוכים בדת  ,את ניכורם מקבוצת העילית ואולי גם את מקור התקווה ואת
הסיכוי למיקלט שהיו גלומים בה  ,כאשר המשך קיומם במצרים הפך להיות יותר

בעייתי .

אישים מראשי הקהילות היהודוות

חיים

נחום אפנדי

רב ראשי בקאהיר

( ) 1961 - 1925

הקאבינט המצרי בשנת

כשר הכספים ( חמישי

,

, 1925

במצרום

בארת פליקס דה מנשה

רפאל סוארס

נשיא קהילת אלכסנדריה

בנקאי ויזם כלכלי  ,בקאהיר

שעמו נמנה נשיא הקהילה היהודית בקאהיר  ,יוסף אצלאן קטאווי פאשא ,

מימין )
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