האוונווום בקרב והודו אהלומוה

 974ו 9838ו
יוסי פרידמד וגלוד( :צבר) פרידמד
מבוא
ביוני

1974

התחוללה באתיופיה מהפכה פוליטית  ,ואת השלטון במדינה תפסה כת

בעלת אידיאולוגיה מארקסיסטית אשר ניווטה את המדינה בכיוון חדש  .עשור השנים
הראשון של המהפכה היה סוער ומלא שינויים  ,שכללו תחומים רבים  ,לרבות מדיניות

המשטר כלפי המיעוטים הדתיים והלאומיים  .שינויים אלה השפיעו באופן ישיר על
הקהילה היהודית באתיופיה  .מאמר זה  ,המתמצת מחקר נרחב יותר בנדון  ,ן סוקר את
השינויים שתלו במדיניות המשטר באתיופיה כלפי הדת ובן את השינויים שחלו
בקהילה היהודית בשנות

, 1983 - 1974

המהפכה

עקב

ועקב אירועים

נוספים

שהתרחשו במדינה זו  ,כמו התחדשות מלחמת  -האזרחים בצפון והתגברות העלייה

ממנה לישראל  .המידע והנתונים על מדיניות המשטר כלפי הדת נלקחו ברובם מן
העיתונות האתיופית  ,הכללית והכנסייתית וכן מדיווחים של גופים בינלאומיים
ומשיחות עם אתיופים באתיופיה ומחוצה לה  .החומר על השינויים שחלו בחברה

היהודית נאסף בראיונות עומק עם יהודים אתיופים בישראל ובאתיופיה  2 .חומר נוסף

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

המאמר .

מאמר זה מבוסס על מחקר ונתונים שנאספו לשתי עבודות -גמר לקבלת התואר מוסמך
באוניברסיטה העברית בירושלים

)1( :

גליה ( צבר ) פרידמן  ' ,שאלת הלאומים  ,הגיבוש הלאומי

והזהות האתיופית  -אתיופיה שלאחר המהפכה על רקע הניסיון ההיסטורי האימפריאל " ,

ירושלים תשמ "ח ; (  ) 2יוסי פרידמן  ' ,השינויים בחברה של יהודי אתיופיה בשנות 974ן . ' 1984 -
בשל האופי הסקירתי של המאמר  ,הובאו בו מראי  -מקומות והערות  -שוליים בצמצום  .המחברים
אינם מתכוונים למצות את הסוגיות המשתלבות בדיון זה ( כגון תיאור המהפכה באתיופיה
לשלביה )

2

ולהשמיע מסקנות סופיות ונחרצות בשאלות הנדונות במאמר.

רוב המרואיינים היו או הינם תושבי ארבעה כפרים  ( :א ) אמבובר  :ישוב כפרי גדול  ,שמנה בשנת
1976

( וכך גם הכפרים

הבאים ) כ 3 , 500 -

נפש  ( .ב ) אטגה  :ישוב כפרי קטן ומרוחק מעיר גדולה

כלשהי  ,מנה כ  140 -נפש  ( .ג ) אבא אנטונים  :ישוב כפרי קטן  ,קרוב לעיר הגדולה גונדר  ,מנה
כ  160 -נפש  ( .ד ) שוודה  :ישוב כפרי קטן בהרי ממיין מנה כ  80 -נפש  .על  4כפרים אלה  -ראה

.

ג ' וינט .

:

בנוסף  ,רואיינו אתיופים תושבי אזורים אחרים כדי לאיסוף מידע השוואתי ומשלים

ולאתור כיווני מחקר

חדשים .

הראיונות נערכו חלקם בעברית וחלקם באמהארית בעזרת

מתורגמנים  .כל  12המרואיינים  ,שדבריהם שלובים במאמר זה  ,רואיינו על  -ידי יוסי פרידמן
והתרשומות של השיחות עימם שמורות אצלו  .חלק מהמרואיינים ביקשו לא לציין את
שמותיהם  ,והסיבות לכך

728

מובנות.

המרואיינים הם

:

( א ) ת " ש מאמבובר רואיין באמבובר

השינויים בקרב יהודי

לעבודה נאסף בסיורים באתיופיה בשנות

אתיופיה 1974 ,

. 1984 - 1981

ן

1983 -

129

הסיורים בכפרים היהודיים

והשיחות עם תושבי המקום  ,היהודים ואחרים  ,איפשרו לאמת או לפסול נתונים
שנאספו בראיונות  ,להעלות שאלות נוספות ולהשלים את התמונה שנבנתה בעזרת

המרואיינים .

בשלב זה של המחקר אורגן המידע שנאסף בדבר השינויים שחלו

בחברה היהודית באתיופיה בכמה תחומים

לנוצרים .

:

כלכלה  ,חינוך  ,דת ויחסים בין יהודים

אנו מבקשים להדגיש  ,כי המחקר נמצא בשלב איסוף חומר ואין הוא

מאפשר להסיק מסקנות כלליות שתהיינה נכונות לכל

שמנו

נפש ( קודם

כ 28 , 000 -

העלייה ) .

469

כפרי היהודים באתיופיה ,

גודלו של ' האזור היהודי ' באתיופיה  3 ,הקשיים

הטופוגראפיים  ,ובעיות העבירות מאפשרים בשלב זה אך להסיק מסקנות ולציין
כיווני שינויים בכפר אחד או קבוצת כפרים סמוכים בלבד  .ייתכן שבהמשך המחקר
ועם הצטברות מידע נוסף  ,נצטרך לשנות חלק מהמסקנות או

לשכללן .

א  .מדיניות המשטר המהפכני באתיופיה כלפי הדת
שתי הצהרות מרכזיות  -ששיקפו את מדיניותו הרשמית של ה ' דרג '  4 ,בכל הקשור

לכלכלה  ,לחברה  ,לדת  ,למינהל ולשאר תחומי החיים  -פורסמו על  -ידי המשטר
המהפכני באתיופיה  .הראשונה בהן היתה הצהרת ' אתיופיה תיקדם '  ,שניתנה

ב 20 -

בדצמבר  , % 974בשלביה הראשונים של המהפכה  ,לפני שהוחל בתהליך של גיבוש

תהליך זה ארך מספר שנים

אידיאולוגיה וקונסולידאציה של הכוח המהפכני 5 .
ובמהלכו פירסם ה ' דרג ' את תוכניתו השניה  ,הידועה בשם נדייר ( ( . 1) .ע  .א ) .

תוכנית מרכזית זו נאמר ( בסעיף  ) 11על תחום

[. . .

בהצהרת

הדת :

בהתאם לרוח הסוציאליסטית  ,הזכויות ההיסטוריות התרבותיות

]

[. . .

והדתיות

]

של כל הלאומים באתיופיה  ,יקבלו כולם מעמד ויחס שווה

בספטמבר  ( . 1984ב ) מתי אליאס מאמבובר רואיין בירושלים ובקיבוץ נצר סרני באוקטובר
אפריל

. 1984

, 1983

ספטמבר

. 1984

אביב ביוני

]

, 1981

( ג ) רחמים אלעזר מלוד רואיין בירושלים באפריל  , 1983אוגוסט

( ד ) ר " י מירושלים רואיין באשקלון במאי

. 1984

[. . .
[. . .

]

. 1984

( ו ) רחמים ברהנא מסדה רואיין

מגאינה רואיין בתל -

( ה ) אספא פרדה

בתל  -אביב כיוני . 1984

( ז ) ע " פ מאמבובר

רואיין באמבובר באפריל  ( . 1983ח ) אברהם מהלו מווגאלו רואיין בבאר  -שבע בפברואר

. 1984

( ט ) נ " ר מגונדר רואיין בירושלים כיאנואר  ( . 1985י ) אפרים יונה מוצאו מוולקה  ,גדל באדיס
אבבה  ,רואיין

. 1984
3

בתל  -אביב בפברואר . 1984

( יא ) יונה בוגלה מוולקה רואיין כפתח  -תקוה ביאנואר

( יב ) מ " ת מווגאלו רואיין בבאר  -שבע בספטמבר

באזורי גונדר  ,ממיין ותגרי שבצפון  -מזרח אתיופיה היו מרוכזים רוב יהודי אתיופיה  .אזורי

הריכוז של היהודים משתרעים על שטח של " 400
1976
4

. 1984

-

ראה

:

500

ק " מ בקירוב  .כל הנתונים שכאן הם משגת

ג ' וינט .

דרג  -באמהארית ' ועד '  -הועד המרכזי  ,שהורכב בשנת

1974

מנציגי

120

יחידות צבאיות

אתיופיות  ,הביא לחיסול הסדר הפוליטי הישן שמתקופת הקיסרות.
5

' אתיופיה תיקדם '  -באמהארית ' קדימה לאתיופיה '  -היא ההצהרה המדינית הראשונה של
ה ' דרג ' לאחר המהפכה  .ההצהרה כללה

13

סעיפים על מטרות ה ' דרג '  ,ועיקרם הוא הקמת משטר

חדש ברוח סוציאליסטית באתיופיה  .על הצהרה זו  -ראה

:

א "ה ,

20

בדצמבר

. 1974

130

ן

יוסי וגליה פרידמן

חיילה מריים משיסטו -
ראש הכת הצבאית השלטת

לא תהייה אפליה מכל סוג שהוא על בסיס של דת או מין

[. . .

]

לא תהייה אפליה

נגד הלאומים בגלל דתם  ,תרבותם או מצבם הכלכלי פוליטי

[. . .

]

6

ניתוח הסעיפים בענייני דת בהצהרה זו ובהצהרות אחרות מלמד  ,כי ה ' דרג ' שם דגש
על הפרדה מוחלטת בין הדת למדינה  .הפרדה זו באה לידי ביטוי בעיקר במעמד
השווה שניתן לנצרות  ,לאסלאם  ,ליהדות ולדתות אפריקאיות  ,וכן להפסקת זיהוייה

של אתיופיה כמדינה נוצרית  .ההפרדה בין הדת למדינה היא חלק מן הניסיון להקים

באתיופיה מדינה וחברה חדשות  .הרת הוכרה כגורם ארצי ואנטי -לאומי על  -פי

ההגדרות המהפכניות החדשות .
ניתן לומר כי בין השנים

1976 - 1974

לא נשמעו הכרזות אנטי דתיות קיצוניות מפי

אנשי ה ' דרג '  ,וזאת בעיקר מחשש שהכנסייה הנוצרית תגייס את מאמיניה נגד המשטר

ההדש ומחשש מפני סאנקציות שיוטלו על אתיופיה על -ידי המדינות המוסלמיות .
למרות זאת בעיני מאמינים אתיופיים מכל הדתות ובעיני משקיפים מן החוץ נחשב
ה ' דרג ' כמשליט משטר סוציאליסטי קיצוני ואנטי -

דתי ,

רושם זה נסמך בעיקר על

הצהרות השוויון של המשטר ולא על בדיקת מעשיו  .עם התחזקות הממשל של
מנגיסטו 8בשנות

6

ההצהרה

-

 .א  . ]( .א -

, 1980 - 1977

ראה

:

א "ה ,

20

הוא פירסם הצהרות אנטי  -דתיות על יסוד התורה

באפריל

. 1976

בהצהרת נד " ר

 ( Revolutionבלט קו מארקסיסטי ברור  ,שבא

) Democratic

National

לידי ביטוי בשורה של רפורמות

מרחיקות לכת במדינה  .דיון על ההצהרה ופירוט הצווים הכלולים בה  -ראה  :אוטווי  ,עמ ' , 6
, 63 , 58 - 53

וכן

. 123 - 120
 ; 3931וכן אק " ר  ,כרך  , ) 1977 - 1976 ( 9עמ ' . 8205 - 8204

7

ראה  :אר " ב  ,כרך

8

חיילה מרעם מנויסטו  -יו " ר ה ' דרג ' משנת

, 13

מס ' 2

( , ) 1976

עמ '

, 1977

נולד

ב 1937 -

כבן לקבוצת  -מיעוט באתיופיה ,

קיבל הכשרה צבאית בארצו ובארצות -הברית והגיע לדרגת רב  -סרן  ,היה חבר ב ' דרג ' מהקמתו

השינויים בקרב יהודי

המארקסיסטית והדת הוכרזה כאופיום

להמונים .

עצמם  .רק הוגבלו צעדיהם של אנשי הממסד

9

אתיופיה ,

ן

1983 - 1974

ו3ו

אולם לא היתה פגיעה במאמינים

הדתי .

כאשר בוחנים את מעשי ה ' דרג ' במישור הדתי יש להבחין בבירור בין פעילותו
כלפי המוסד והממסד הדתי ובין יחסו כלפי ההמון הדתי על כל

פלגיו .

עם עליית ה ' דרג ' לשלטון ולאחר פירסום הצהרותיו התמקד עיקר פעילותו

האנטי -דתית במוסד הכנסייה  ,ולא כנגד הדת כמיכלול של אמונות ומינהגים  .אחד
הסעיפים החשובים ביותר בשתי ההצהרות הנזכרות ( בואריאציות

בהלאמת

אדמות .

0ן

שונות )

דן

תוכנית ההלאמה כללה גם את האדמות של הכנסייה ( לרבות

ביטול הזכויות לגביית מיסים ) ושל מוסדות הדת והחינוך  .צעדים אלו הביאו לפגיעה
קשה בחוסנה הכלכלי של הכנסייה ולאיבוד כוחה במישור הפוליטי אך לא לאיבוד
תמיכת המוני הנוצרים האתיופים

בה .

את האמביוואלנטיות הנשקפת בין הצהרות קשות נגד הדת ובין הימנעות מיישומן

אפשר להסביר בגישה המעשית של ה ' דרג '  .התנגדותו העזה לפעילויות דתיות נבעה

מהתנגדותו לפעילות פוליטית -אתנית ולאומית שהתלוותה לפעילויות

דתיות רבות .

ה ' דרג ' חשש מפעילות דתית המקיפה מאמינים שרובם בני קבוצה אתנית או לאומית
אחת  ,מחשש שזו תשמש מנוף לצבירת כוח פוליטי  ,שיהפוך להיות כוח פריפריאלי
אופוזיציוני וישמש חלוץ במאבק להגדרה עצמית

ולאוטונומיה .

ח

חשש זה הוא גם היסוד לרוב הפגיעות ביהודי אתיופיה בתקופה זו  .נסיונות

ה ' דרג '

לשמור על משטרו הריכוזי ועל סמכויותיו  ,באזור שבו רבה הפעילות המחתרתית ,
נתפסו בעיני משקיפים רבים מן החוץ ובעיני חלק מיהודי אתיופיה כפעילות מכוונת
נגדם  ,בשל דתם וחריגותם  .לדעתנו  ,זו ראייה מוטעית ובחלקה אף מגמתית  .שכן רוב
הרדיפות נגד יהודי אתיופיה היו בשל פעילות מחתרתית שהתרחשה באזורם נגד
ה ' דרג ' ושלעיתים הם היו שותפים לה  .גם רצונם לעזוב את אתיופיה ולעלות ובריחתם
לישראל היו צעד לא חוקי מבחינת ה ' דרג '  ,והשלטונות פעלו נגדו  .עם זאת היו

רדיפות שכוונו נגד בתי  -ספר יהודיים  ,שיעורי היהדות והעברית  ,אך נראה כי גם אלה
נבעו לרוב מן ההתנגשות שבין דת ללאום  .כמו האורומו ,

2ן

האתיופים הקאתולים

ואחרים  ,גם היהדות היתה חלק מהלאומיות הנפרדת של ביתא ישראל אשר כנגדה

יצא ה ' דרג ' .

ה ' דרג ' חתר לביטול הפלוראליזם באתיופיה ולעיצוב אינטגראציה

ואחדות במישורים נרחבים ביותר  .אל היהודים ואל קבוצות דתיות  -לאומיות אחרות
והחל לבלוט כדמות מרכזית בו בסוף שנת
) arty

' ( Ethiopian Workers

כרך

. 1974

עם הקמת מפלגת הפועלים האתיופית

שימש כמזכ " ל שלה וכמפקד הכוחות

המזויינים .

. 1001

9

ראה ~ :אר " ב ,

10

ראה

11

דיון מפורט בנושא זה וניתוח מדיניות ה ' דרג ' כלפי קבוצות לאומיות ודתיות נעשה כעבודתה של

:

הצהרה מס '

 , ) 1974 ( 11עמ '
, 31

שנת

ג ' ( צבר ) פרידמן ( ראה לעיל
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כפי שפורסמה בא " ה ,

הערה
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כאפריל

. 1975
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האורומו  -מיעוט אתני גדול בדרום  -מזרח אתיופיה  ,רובם מוסלמים  ,שהגיעו אליה במאה
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במדינה התייחסו כאל גורמים בדלניים  ,אנטי -מהפכניים וצנטריפוגאליים  .הרדיפות
נגד היהודים באתיופיה בשל דתם היו מועטות וחריגות ולא איפיינו את פעילות
המשטר ביחס

ליהודים .

לסיכום מדיניותו ופעילותו של ה ' דרג ' כלפי הדת בכלל והיהודים בפרט  ,אפשר
לומר כי פעילותו האנטי -דתית של ה ' דרג ' התרכזה במוסדות הדתיים  .אשר לנוצרים ,

כוחם הכלכלי והפוליטי נפגע אולם על  -פי רוב לא הופרעה פעילותם הדתית
המובהקת  .אשר ליהדות  ,פעילות ה ' דרג ' היתה פועל  -יוצא של מדיניותו האנטי -
ספראטיסטית ובמסגרת ההתמודדות של משטר מארקסיסטי אפריקאי עם מגמות

לאומיות  .על  -כן השינויים שחלו בקרב יהדות אתיופיה בתחום הדת בתקופה זו היו
גם  -כן תוצאה של המהפכה  ,ולא של רדיפות

דתיות .

ב  .השינויים שחלו בחברה היהודית
נעבור עתה לסקירת השינויים שנתחוללו בתקופה זו בביתא ישראל באתיופיה ,
בתחומי הכלכלה  ,החינוך והדת וכן ביחסים שבין יהודים

לנוצרים .

ו  .הכלכלה
לאחר עליית ה ' דרג ' לשלטון בשנת  1974בוטל האיסור על יהודי אתיופיה לרכוש

קרקע .

3ן

לפני המהפכה רוב יהודי אתיופיה היו חקלאים  ,אך לא בעלי הקרקע שעיבדו

ונאלצו לשלם תמורתה דמי

אריסות .

לאחר המהפכה ניתנה ליהודים קרקע רק

.

באזורים שבהם היתה לשלטון המרכזי יכולת אכיפה  ,לא כן באזורים מרוחקים ' אבל
אצלנו בכפר כל האדמות שייכות לנוצרים  ,שמענו שנותנים אדמות ליהודים אבל לא

באזור שלנו  ,אמרו מרואיינים  .רובם תיארו שינוי זה כשינוי המשמעותי ביותר בחיי
יהודי אתיופיה אחרי  , 1974אך כאשר נתבקשו לתאר את השינוי במצבם הכלכלי
בעקבות קבלת

כפריים יהודים

הזכות להחזקת קרקע לא יכלו לעשות זאת  .גם שיחות באתיופיה עם
אימתו כי לא חל שינוי במצבם הכלכלי לאחר הרפורמות האגראריות .

אולי אפשר להסביר זאת בכך  ,שמשנת

1978 /9

נפוצו שמועות על האפשרות לעלות

לישראל  ,וכתוצאה מכך נהרו צעירים יהודים אל מחוץ לאתיופיה  .באותה שנה החלה
העלייה המוגברת של יהודי אתיופיה לישראל  .העדרם של צעירים  ,שהם כוח העבודה
החקלאי העיקרי  ,הביא

לנטישת שטחים חקלאיים ולירידה ברמת ההכנסות

מחקלאות  .הכנסות נמוכות יחסית מחקלאות מקורן גם ברמה הנמוכה של האיכר

האתיופי  .הכנסות אלו צומצמו גם בגלל המס שהוטל על בעלי קרקע  ,אשר למרות
היותו נמוך הוריד  -באזורים שבהם הוא נגבה  -את סך ההכנסה המשפחתית ,
הנמוכה בלאו
13

הכי .

גזירה זו הוטלה על  -ידי הקיסר יצחק ( מלך

) 1430 - 1413

-

ראה

:

תאדסה  ,עמ ' . 201

יהודים בעבודה חקלאית בשדות ( הכפר אבא אנטוניוס ,

) 1983

שני אירועים נוספים גרעו מיכולתם של הכפריים היהודיים לעבד את קרקעותיהם

:

הגיוס לצבא וההצטרפות למחתרות באזור תגרי  .אירועים אלו גרמו להעדרם של
צעירים לא מעטים מהכפרים ולאי השתתפותם בפעילות
בשנות

1983 - 1978

הכלכלית.

נמנעו משפחות רבות מלהכין שטחים חקלאיים לזריעה  ,משום

שהאמינו כי בקרוב יעזבו את אתיופיה ויעלו לישראל  .כאשר לא התממשה ציפייתם
לעלייה  ,נתקלו הכפריים בבעיות כלכליות שנבעו מאי עיבוד השדות  ' .כבר שנתיים
שאלו שנשארו לא מכינים את השדות  ,כולם מאמינים שבקרוב ילכו לירושלים ' ( דברי

מתי אליאס )  .בסיורים בצפון אתיופיה בשנות

1984 - 198 %

היה אפשר לראות שדות

רבים לא מעובדים בקירבת הכפרים היהודים  .לדברי התושבים  ,בכפרים מסוימים
הגיע המצב עד חרפת

רעב .

מגזר יצרני נוסף שהושפע מן המהפכה באתיופיה ומן גלי העלייה לישראל כלל
את האומנים המסורתיים

:

חרשי המתכת  ,האורגים והקדרים  .אומנים אלו נאלצו

להתחרות במחירי מוצריהם עם מוצרים מקבילים אשר יובאו ונמכרו במחירי

היצף .

מוצרי היבוא הגיעו לאתיופיה במסגרת תוכניות סיוע של מדינות זרות או כחלק
מעיסקות כלכליות סיבוביות שבהן היתה מעורבת ממשלת אתיופיה  .כמה מרואיינים
סיפרו  ,שהאומנים הכפריים סבלו בעקבות האירועים הללו מירידה בהכנסותיהם  ,אך
לא שמענו מפיהם על אומנים רבים שעברו הסבה מקצועית בשל כך  .הנחה  ,הטעונה
עוד ביסוס  ,היא כי חלק מהאומנים עבר לעסוק במסחר שהתפתח עם השינויים
שהנהיג המשטר החדש במערכת הכלכלית

הכפרית .

התפתחות אחרת הקשורה באומנים הכפריים נבעה ממדיניות השלטונות למצוא

תחליף לאומנים היהודים  .השלטון חשש  ,שעם גבור עליית היהודים מאתיופיה
133

134
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אומנים יהודים

:

מימין  -טווה  ,בכפר

שוודה ,

; 1981

משמאל  -חרש מתכת  ,בכפר וולקה ,

1982

לישראל יימצאו אזורים רבים ללא חרשי מתכת וקדרים  ,ועל  -כן הוא אילץ נוצרים
ללמוד מלאכות אלו ולעסוק

בהן .

שינוי נוסף שהשפיע על האזורים הכפריים באתיופיה ולא פסח על כפרי היהודים
היה ההתארגנות במסגרת אגודות -כפרים ומיליציות

מקומיות .

4ן

כל המרואיינים

דיווחו  ,שכפרים יהודיים רבים הצטרפו  ,מרצונם או בעל כורחם  ,לגופים

אלו .

ההתארגנות במסגרת אגודות הכפרים בדרך  -כלל לא נתקבלה בחיוב בקרב היהודים ,
כדברי המרואיין ת " ש
לאגודות  -הכפרים

:

' אנחנו לא רצינו  ,אבל המושל אמר שמוכרחים '  .ההצטרפות

ולמיליציות

גרמה

לשינויים

רבים

באורח  -החיים .

במסגרת

החקלאית החלו להופיע כלים מכאניים והופעלו שיטות חקלאיות חדישות 5 .י נוצר

מגע הדוק מבעבר בין יהודים לנוצרים  -קשרים אשר בעבר הלא  -רחוק נתפסו
כשליליים ביותר

.2

על  -ידי המנהיגות היהודית המסורתית .

החלנור

תוכנית ביעור הבערות

( זמצ ' ה )

שהוכנה והופעלה על  -ידי

ה ' דרג '

6ן

הביאה לכך

שכפרי היהודים נפתחו ל ' חינוך חילוני '  ,תופעה שלא היתה קיימת בעבר  ,למעט בתי-
הספר של רשת ' אורט '  .בתי  -הספר של ' אורט ' חדלו סופית לפעול כמערכת חינוך

בראיון עם מתי אליאס .

14

על האומנים המסורתיים -

15

כך למשל נראה בין הכפרים תרה לאזזו ובין תדה לאמבובר  ,בסיור בנובמבר . 1984

16

התוכנית הופעלה לראשונה בשנת

, 1974

ובכוחות מוגברים בשנות

. 1978 - 1976

מטרתה היתה

לבער את הבערות באתיופיה וגם להרחיק את הסטודנטים מן הערים  ,ועל  -ידי כך לרסן את כוחם
במוקדי ההכרעה .

השינוי הבולט בחינוך לאחר המהפכה  :הצטרפות הבנות
בתצלום  :קט בסקור מלמד באמבובר ( כפר יהודי גדול באזור גונדר ,

יהודית בתחילת שנות השמונים .

) 1979

המבנים שלהם הועברו לרשת החינוך הכללית ,

המורים היהודים פוזרו בץ בתי  -הספר הכללים

ונאסר על לימודי עברית ודת .

17

בניגוד

לרשת ' אורט '  ,שאליה יכלו היהודים לבחור אם להצטרף  ,הרי הזמצ ' ה נכפתה עליהם
ולא היה ניתן להשתמט ממנה באזורים שבהם היא

הופעלה .

במקביל להפעלת תוכנית זמצ ' ה הורחבה רשת החינוך התיכוני והמקצועי  .רמת
החינוך היתה גבוהה יותר בכפרים קרובים לעיירות מחוז או למרכזי שלטון או לצירי

תנועה עיקריים  -כך באתיופיה כולה ובכפרים היהודיים בפרט  .יהודי אתיופיה ,
שתוארו על  -ידי נוסעים כ ' צמאי ידע ' 8 ,י מצאו את מקומם במסגרות אלו וחלקם אף

הגיעו לאוניברסיטה של אדיס אבכה  .תשובות המרואיינים מלמדות  ,כי בעבר היה
מספר התלמידים היהודים בעיירות המחוז קטן ביותר אך מסוף שנות
מספרם ואף בנות הצטרפו

לכתי -הספר .

ה 70 -

עלה

9ן

השינוי הבולט ביותר בתחום החינוך היהודי היה הצטרפות הבנות למערכת
החינוך  .חינוך בנות כמעט לא היה מוכר בעבר באתיופיה  ,וכניסתן למערכת החינוך
החדשה הביאה לתגובת שרשרת במערכת החברתית

הכפרית .

הצעירות שזכו

בהשכלה וניוונו מתעמולה קומוניסטית מאסיבית שדיברה על שוויון לא הסכימו

להמשיך בדרך  -ההיים המסורתית ,שעיקרה היה מעמד נחות לאשה בהשוואה לגבר .
היו נשים שסירבו להיכנס לבתי נידה או לשאת את כדי המים לטוקולים  .בנות צעיוות
עזבו את הכפרים כדי לרכוש השכלה ולחפש תעסוקה  .כך התהדקו קשרים עם נוצרים
17

18
19

מבוסס על ראיון עם ר " י .
ראה  :לסלאו  ,עמ ' . 16
ראיון עם רחמים אלעזר .
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ששימשו רקע לנישואי תערובת  .גם הנהירה לישראל השפיעה על הבנות הצעירות ,
אשר רבות מהן הצטרפו לקבוצות שחצו את הגבול והגיעו לישראל לבדן  .התופעה
של עזיבת בנות צעירות את משפחותיהן לא היתה מוכרת בעבר  .הקטנת אחוזי
הבערות  ,הרחבת מערכת החינוך והאינדוקטרינאציה הפוליטית המאסיבית באמצעות

רדיו  ,עיתונות ואסיפות פוליטיות  -כל אלה זיעזעו את המירקם החברתי בכפרים
היהודיים  .על תופעות אלו אמר פרדה אספא בראיון עימו

:

' אנחנו [ הצעירים ] לא

רצינו יותר לשמוע לזקנים ולקסים  ,הלכנו לגונדר  ,נרשמנו לארגון הסטודנטים וכמעט

לא חזרנו לכפר'  .הקונפליקט בין צעירים משכילים  ,חלקם בעלי נטיות קומוניסטיות ,

ובין הזקנים והקסים העמיק  .הצעירים התנגדו לאורח  -החיים המסורתי ולעוצמה
שהיתה בידי הזקנים  .בתוך זמן קצר נוצרו בכפרים שני מעגלים

שלפי תפיסתם יהודי שעזב את הכפר נחשב מנודה

- 20

:

המסורתיים -

והמשכילים  .אחת התוצאות

מכך היתה נהירה מן הכפר אל העיר  ,שבה אפשר להשתלב באירגונים פוליטיים

ובועדות שונות ולהשפיע על מהלך האירועים  .תוך זמן קצר נגזר דינה של תפיסת -

העולם המסורתית לפנות את

.3

מקומה .

הדת

כל המרואיינים האתיופים מסרו כי מאז

1974

הקשיתו השלטונות את יחסם כלפי

היהודים  .כולם ציינו כי הוטל איסור על לימודי העברית והדת  ,נעצרו קטים  ,נשרפו
ונהרסו בתי  -כנסת  ,ובמקרים מסוימים עודדו השלטונות את הכפריים הנוצרים
להתנכל

ליהודים .

על סמך תחקור מעמיק של המרואיינים הגענו למסקנה זהה במידה רבה למסקנות

של חוקרים אחרים  ,שעסקו בחקר מדיניות ה ' דרג ' כלפי הדת בכלל  .לא נראה כי
הריסה או שריפה של בתי  -כנסת היתה בשל התנכלות ליהודים בשל דתם  .אמנם
כאמור נאסר על לימודי העברית והדת ונאסרו קסים  ,אך נמשך קיומם של טקסים

ותפילות  ,כולל לימודי דת ועברית  .ההתנכלות ליהודים היתה מכוונת כלפי הממסד
הדתי  ,משום שלהערכת השלטונות כוונה פעילותו נגדם וסיכנה את מעמדם

ומטרותיהם .
שינויים נוספים שחלו במסגרת הדתית נבעו מצימצום חופש התנועה של תושבי
אתיופיה אחרי המהפכה  .צימצום החופש גרם  ,שפחות יהודים מפחות כפרים הגיעו
לאירועים דתיים המוניים  ,כדוגמת חג הסיגד  .כתוצאה מכך התפתחו מרכזים דתיים
מקומיים  ,אשר לכל אחד מהם היה תחום השפעה שכלל אך מספר מצומצם של
כפרים

סמוכים .

בעבר היו הכפרים המרכזיים  ,כדוגמת אמבובר  ,בעלי השפעה

אזורית  .יש להדגיש  ,כי לא ידוע על קיום מרכז יחיד ליהדות אתיופיה  .התכנסות

20

ראה :

לסלאו  ,עמ ' .23

נציג הממשל כופה נאום פוליטי שלו על משתתפי חג הסיגר

אמבובר  ,א9ו

היהודים במספר רב של מקומות הביאה לתקשורת לקויה בין האזורים השונים של
היהודים  .נראה כי מידע שעבר בעבר במהירות בין הכפרים היהודיים האט קיצבו
וחלקו לא הועבר

כלל .

שינוי נוסף הקשור בחגים מרכזיים הוא ניצול הכינוס ההמוני להעברת מסרים
פוליטיים  .אירוע מסוג זה ניצפה בחג הסיגד באמבובר בשנת  , 1984כאשר בתום
הטקס הדתי נשא נציג הממשל המקומי נאום פוליטי בנוכחות כפויה של כל החוגגים .

האירוע תואר על  -ידי תושבי הכפר

:

' כמקובל בשנים

האחרונות ' .

שיעור ההשתתפות של הכפריים הנוצרים בחגים היהודיים עלה בשנים האחרונות .
עדיין אין בידינו הסבר לכך  .משיחות עם תושבי הכפר אמבובר אפשר להסיק  ,כי
חשיבות האירוע הדתי היהודי ההמוני ירדה עקב התופעות שהוזכרו לעיל  .בעיקר יחס
הצעירים להגים נעשה זלזלני , .
2

הפיצול האזורי  ,התקשורת הלקויה וקשיי המעבר מאזור לאזור שינו כנראה את
המערכת ההיירארכית של

הקסים .

עלתה חשיבותם של קסים ' מקומיים ' וירדה

השפעתם של קסים שבעבר טווח השפעתם היה

.4

9חס9

אזורי .

יהודף ונוצרים

מדברי מרואיינים מקרב יהודי אתיופיה אפשר ללמוד כי מאמצע שנות

ה 70 -

ואילך

התפתחו היחסים בין הנוצרים ליהודים  ,בעיקר בשכבות הגיל הצעירות  .הצעירים
היהודים נעשו שותפים פעילים לצד הנוצרים בארגונים שהוקמו על ידי ה ' דרג' ואף

21

ראיון עם אספא פרדה .
137
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יוסי וגליה פרידתן

הגיעו לעמדות בכירות .

22

פעילות באגודות הכפרים  ,במיליציות  ,באגודות העירוניות

ובארגוני תלמידים גררה התרחקות

מאורח  -החיים היהודי המסורתי ומל הדת .

יהודים גם הצטרפו לארגוני המחתרת והגיעו בהם לעמדות קצונה  .כך  ,למשל ,
סיפר סהלו אברהם בראיון עימו  ' :בין

1978 - 1976

עבדתי כמורה בכפרים שונים באזור

גונדר ובהרדר  ,בתקופה זו הצטרפתי עם יהודים נוספים ל " חזית לשחרור אריתריאה "
[  .ע  . ] .ע  .ע ]  . ,נראה כי הצטרפות לארגון זה או אחר נעשתה על בסיס אזורי  ,היתה
תלויה באווירה הכללית ששררה באותו אזור ולא במגמה אידיאולוגית שאיפיינה
במיוחד את יהודי

אתיופיה .

גופים נוספים שבהם הועמק המגע בין נוצרים ליהודים היו הצבא ושירותי
הביטחון  .בראיון עימו סיפר ג " ר על יחידה צבאית שמרבית חייליה והקצין שבראשה
היו יהודים  .ככלל  ,נמסר  ,כי היחס בצבא כלפי היהודים היה טוב יותר מאשר בתקופת
הקיסר  :המשכורות היו טובות יותר ולא היתה אפליה דתית  .גם בשירותי הביטחון
שירתו יהודים ולא דווח על טיהורים כלשהם של יהודים בשל דתם ,

טיהורים של אנשי קבוצות נוצריות מסוימות בשל שייכותם

23

אף שידוע על

האתנית .

במקביל לתופעות של שיתוף  -פעולה בין יהודים לנוצרים מסרו המרואיינים על

יחסים מתוחים באזורים אחרים  .כך למשל נמסר  ,כי באזור אמבובר ' המושל אמר
לנוצרים שיכולים הם לגנוב אצל היהודים שברחו כמה שהם רוצים ואפילו לשרוף את

הבתים '  .ואכן כפרים יהודיים שיכולת הגנתם נחלשה עקב עזיבת חלק מצעיריהם

נבזזו בחלקם על  -ידי תושבי הסביבה .

24

תופעות אלו אירעו כנראה משום שהיהודים

בכפרים נותרו ללא הגנת הצעירים שעלו לישראל  ,ולא משום התנכלות ליהודים
מטעמי

דת .

נראה כי בתקופה הנדונה התחדדה הגדרתם של יהודי אתיופיה כגוף זר  ,בעיני

הנוצרים .

חידוד הגדרת הזרות גררה אחריה האשמת היהודים בהאשמות שונות ,

שנועדו לרכוש את לב המוני העם  ,כגון  ' :היהודים לקחו אדמות מהנוצרים  ,יש לקחת
את האדמות הזרה ולחלק

לנוצרים ' .

25

במקביל לכך  ,גבר דווקא ביטחון ראשי ה ' דרג '

בבני המיעוט היהודי  ' :שוודאי לא ינסו לתפוס את השלטון '  26 .לפיכך הופקדו בידיהם

מישרות חשובות .

22

נ2
24

25

26

ראיונות עם אספא פרדה ועם אברהם
ראיון עם

נ "ר.

ראיון עם ת " ש .
ראיון עם מ " ת .
ראיון עם יונה בוגלה ז "ל .

סהלו.

השינויים בקרב יהודי

אתיופיה ,

1983 - 1974

ן

139

סיכום
מפרוץ המהפכה בשנת

היהודית

באתיופיה .

1974

עד

% 983

אירעו שינויים רבים במארג החיים של הקהילה

השינויים נבעו כתוצאה מהשפעותיה של מלחמת  -האזרחים

בצפון  ,מהמהפכה הקומוניסטית ומעלייתם של

כ % 5 , 000 -

מבני הקהילה לישראל .

עם פרוץ המהפכה ופירסום מטרות המשטר החדש נטו אתיופים רבים וכן

משקיפים זרים לראות ב ' דרג ' משטר קומוניסטי אנטי  -דתי  .הצהרות ה ' דרג ' בענייני

דת נתפסו כמגמה להביא לדחיקתה מאתיופיה כליל  .אך בחינה יסודית של הצהרות

ה ' דרג ' ואופן יישומם מעלה תמונה שונה  .ה ' דרג ' יצא נגד הדת רק במקומות ובמקרים
שבהם הוא ראה בה איום לקיומה של אתיופיה המאוחדת  .כל אימת שה ' דרג ' ראה
בקבוצות דתיות  ,בכללן היהודים  ,גורם ספראטיסטי הוא נאבק בהן  .רוב פעולות
השלטון נגד היהודים נבעו בשל גורמים אלו  ,אם כי נעשו פעולות מסוימות נגדם על
רקע שינאה דתית  ,היו אלה בבחינת חריג יוצא

דופן .

יחסי נוצרים ויהודים הועמקו  .נוצרו נקודות -שיתוף חדשות  ,אך גם נקודות -

חיכוך  .היתה עלייה בנישואי  -התערובת וירידה בזיקה אל הדת בעיקר בקרב הצעירים .
המנהיגות המסורתית החלה מפנה מקומה למנהיגות צעירה ומשכילה  ,שחלקה היה
קשור בגופים

ממשלתיים .

קשרי המשפחה ההדוקים התרופפו  ,בנים עזבו את הכפרים ועברו לערים או עלו

שלהן .

לישראל  ,בנות החלו ללמוד ושינו את אורחות חיי היומיום

היתה פגיעה  ,זמנית כנראה  ,במערכת הכלכלית החקלאית  ,יחד עם שינוי שבא
לידי ביטוי בזכות היהודים להחזיק קרקע  .נראה שבמקומות מסוימים נפגעו גם
האומנים המסורתיים ויש סימנים להשתלבות של חלק מהיהודים במעמד החדש
שנוצר -

הסוחרים .
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