ש

ש

המעולוה המולוטוה
ש

עול והודו עוראק
ש
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ברבו קזז

א  .מעמד היהודים באימפריה העות ' מאנית בעידן של תמורות
השלטון באימפריה העות ' מאנית התבסס על עקרון השוני בין נתיני הממלכה  .במעמד

הנתינים המוסלמים והלא  -מוסלמים  ,ובמידה מסוימת גם במעמד הזרים  ,קבעו

השריעה וכמה חוקי יסוד  .הנוצרים  ,היהודים והשומרונים נחשבים על  -פי האסלאם
לאהל אל  -דמה ( בני  -החסות )  ,אשר בין המדינה ובינם היה מעין חוזה

:

המדינה

האסלאמית מבטיחה את חייהם  ,רכושם  ,חרותם וחופש פולחנם  ,ואילו הם מקבלים
עליהם נתינות ממדרגה שנייה  .הם הופלו לרעה  :בתחום המיסוי  ,לא התקבלו לצבא

ולפקידות הממשלתית  ,כשרות העדות המשפטית  ,הגבלות על לבוש  ,על בנייה ועוד .
העדות הלא  -מוסלמיות באימפריה העות ' מאנית היו מאורגנות במסגרת

1

המילת .

גוף דתי  -קהילתי זה  ,שריכז את כל בני אותה עדה במדינה  ,היה מוכר על  -ידי השלטון
ונהנה מאוטונומיה פנימית בכל ענייני הדת  ,החינוך  ,הסעד ורוב ענייני השיפוט בתוך
העדה  .המילת היה מבוסס על זהות דתית  ,ללא התחשבות בריכוזם הטריטוריאלי של
בני העדה או בשיוכם האתני  .הוא שימש חלק ממנגנון המדינה העות ' מאנית ועסק
בעניינים

כיום

שהם

מתפקידי המדינה ,

כגון

:

גביית מיסים  ,חינוך

ושיפוט .

העות ' מאנים הכירו בהתחלה בשלושה מילתים  :היוונים האורתודוקסים  ,הארמנים

והיהודים  .ראשי המילתים  ,הפאטריארכים והחכם באשי היהודי  ,נבחרו על  -ידי בני
עדתם ואושרו על -ידי

הסולטאן .

הם היוו נציגות פוליטית של עדתם  ,שופטים

המוסמכים לגזור מאסר וגלות ולהטיל קנסות  ,הטילו מיסים  ,ניהלו את הקדש העדה
ופיקחו על

החינוך .

2

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

ראה  :ניב  ,עמ '
; 112 - 111

2

ראה :

; 252 - 251 , 208 - 207

אל  -חצרי  ,עמ '

גיח  ,עמ '

; 114 - 113

; 215 - 212

לואיס  ,עמ '

; 94 - 89

לואיס  ,עמ '

דויסון  ,עמ ' .55

דויסון  ,עמ '

.269 - 268

המאמר .
; 26 , 11

לונגריג  ,מאות  ,עמ '

; 47

הד  ,מוסדות  ,עמ '

; 35 , 13 - 12

אל  -חצרי  ,עמ '

; 94 - 89

הד  ,מוסדות  ,עמ '

מתי הונהג מוסד המילת וממתי הוכרו היהודים כמילת  -זו

שאלה השנויה לאחרונה במחלוקת בין חוקרים ואינה מעניינו של מאמר זה  .מכל מקום ודאי ,
שבתקופה הנדונה כאן היהודים היו

מילת .
35

36

ן

נסים קזז

תמורות ושינויים במעמד אהל אל  -ד ' מה הלו מאמצע המאה ה  , 19 -כאשר עברה

האימפריה העות ' מאנית תהליך של התמערבות ומודרניזאציה  ,שנכפה עליה  .תהליך
זה  ,הידוע בשם סנט ' ימאת  ,נהוג לראות את ראשיתו בהצהרה
הידועה בשם

ס " ט  -י שייף

גולס ' אנה ' אם כי התחלותיו נעוצות קודם לכן  ,ואת סיומו

בסוף שנות ה  , 1870 -בראשית שלטונו

בח ' ט  -י שריף

מ 13 -

בספטמבר , 1839

של עבד אל -תמיד השני ( שלט . ) 1909 - 1876

3

גולח ' אנה הכריז הסולטאן עבד אל מג ' יד ( שלט  , ) 1861 - 1839בין

השאר  ,על בטחון החיים והרכוש של נתיניו  ,ללא הבדל דת ועדה .

17

שנים אחרי כן ,

בפברואר  , 1856פורסם הנג ' ס  -י הוסיפן  ,שהבטיח להעניק שוויון זכויות לך ?א :ה

העות ' מאנית) .

( מונח שהתייהד בתקופה זו לנתינים הלא  -מוסלמים באימפריה

4

הצעדים הראשונים להגשמת שוויון הזכויות לאהל אל  -ד ' מה הביאו לתגובות
אלימות בחברה המוסלמית  .בשנת

1860

טבחו הדרוזים במרונים בלבנון  ,והצבא

העות' מאני לא התערב כדי לבולמם  .בדמשק באותה שנה ערכו המוסלמים טבח

המוני בנוצרים  ,כאשר שוטרים וחיילים תורכיים לא  -סדירים השתתפו במעשי הרצח
והשוד  .בעיראק באותה תקופה לא התרחשו על רקע זה גילויי אלימות  ,אולי בגלל
ריחוקה ממוקד ההתעניינות של המעצמות האירופיות ובשל ההד הקלוש שעוררו

בתחומיה הח ' ט  -י שריף

והח ' ט  -י

גולח ' אנה

הומיון ' .

התחיקה הנוגעת ליהודי האימפריה העות ' מאנית שפורסמה בתקופת התנט ' ימאת
שיפרה את מעמדם החוקי  ,והם נעשו להלכה שווי -זכויות  .הם חדלו לשלם את מס -
הגולגולת ( הן ' דה )  ,שבוטל בשנת  , 1855ובמקומו שילמו בדל  -י עסכרי ( כופר תמורת
שירות

בצבא ) .

לשרת

בצבא .

6

משנת

1909

בוטל גם מס זה  ,והיהודים  ,כיתר אזרחי האימפריה  ,חויבו

גם מהבחינה המעשית חל שיפור במצב היהודים  .יהודים נתמנו

לשופטים  ,למרצים באוניברסיטאות  ,לעובדי מדינה במשרדי החונן  ,החינוך  ,האוצר
והדואר וכן במשטרה  ,נתמנו למועצות עירוניות ומחוזיות ויוצגו בבית -הנבחרים
העות ' מאני שהתכנס בשנת

1877

באסתנבול .

7

ב  .יהודי עיראק בתקופת התנט ' ימאת
הצווים והחוקים שהונהגו כלפי יהודי האימפריה בתקופת התנט ' ימאת הלו גם על
,
3

ראה  :דויסון  ,עמ '
עמ ,

4

אל  -חצרי  ,עם ,

; 42

; 89 , 87 , 74 - 73

; 280

הד  ,התמערבות ,

לונגריג  ,מאות  ,עמ

. 21 - 20

ראה  :לואיס  ,עמ '

; 108 , 94 , 88 - 86

דויסון  ,עמ '

; 56 - 55 , 40

אל  -חצרי  ,עמ '

; 89 - 87

מעוז  ,עמ '

הד  ,התמערבות ,עמ '  . 25 , 21 - 20נוסח הצווים של ח ' ט  -י שריף גולח ' אנה וח ' ט -י הומיון -
הורוביץ  ,כרך א  ,עמ '
5

6

7

, 116 - 113

.93

מעת  ,עמ '  ; 204 , 95הד  ,התמערבות  ,עמ '

; 27

ראה  :גיב  ,עמ ' ; 252
עמ '  ; 92לואיס  ,עמ '

ראה

:

כהן  ,עמ '

; 22

ראה

. 153 - 149

ראה  :דויסון  ,עמ '  ; 108 , 105 , 95הד  ,התמערבות  ,עמ '  ; 27מעוז  ,עמ '
המצב בעיראק בהקשר זה  -ראה  :לונגריג  ,מאות  ,עמ '  ; 280אל  -חצרי  ,עמ '

, 204 , 202 , 188

דויסון  ,עמ '
; 270 , 94

; 202
:

; 114

כהן  ,עמ ' .22

אל  -חצרי  ,עמ '

. 110

. 235

על

אל  -חצרי ,

ן

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :פעילות פוליטית

37

היהודים בעיראק  ,שהיתה חלק מהאימפריה באותו זמן  ,ומכאן שגם במעמדם חל

שיפור להלכה ולמעשה .
במעמד המשפטי והמדיני של הקהילה היהודית בבגדאד הונהגו חידושים  :בשנת
1849

היא הוכרה כמילת  ,משרת הנשיא

8

בוטלה  ,ובראש העדה הועמד חכם באשי ,

שייצג אותה כלפי השלטונות בעניינים דתיים וציבוריים כאחד  .נראה שבתחילה מונה

החכם באשי של בגדאד ישירות על -ידי הממשלה המרכזית  ,בהמלצת החכם באשי
של

קושטא .

מאוחר יותר הונהגו רפורמות באופן בחירתו ומינויו  .בתקנות

מ 27 -

בשואל  1281להג ' רה (  19במארס  , ) 1865שכונו ' נט ' אם אל -חס ' אמח ' א ה '  ,נקבע כי
החכם באשי ישמש כראש העדה היהודית וייבחר על  -ידי מועצה כללית ( מג' לס
~

בקושטא .

? מומי)  .בחירתו מקבלת תוקף לאחר אישור ' השער העליון '
הכללית בוחרת גם שני ועדים  ,האחד גשמי או חילוני ( ג ' סמאני) והשני רוחני ( מג' לס

רוחני) .

9

מוסד החכם באשי התקיים בבגדאד

83

המועצה

שנים  ,עד שנת  , 1932כאשר שנה לפני

כן התקבל חוק  ,שבו הוכרה הקהילה היהודית בבגדאד כעדה ( טאא ' יפה )  ,ובראשה
היה אפשר לבחור אישיות דתית או חילונית  ,בניגוד לחוק משנת

בראש העדה יעמוד
הרפורמות משנת

רב .

1865

שקבע כי

10

1865

בבחירת החכם באשי ובמוסדות האחרים של הקהילה לא

היה בהן משום שינוי מרחיק לכת במעמדם הפוליטי החרן  -עדתי של הקהילה
היהודית בבגדאד  .החכם באשי ושני הועדים  ,החילוני והרוחני  ,היו מופקדים על
ענייניה הפנימיים של

העדה .

במחצית השנייה של המאה

ה 19 -

עדיין היו היהודים באימפריה העות ' מאנית

רחוקים מנטילת חלק בפעילות פוליטית  .עם זאת הושגה בתקופת התנט ' ימאת פריצת

הדרך  ,על  -ידי מינוי נציגים יהודים למועצות המנהליות של

הולא ? תים  ,בעקבות קבלת

חוק הולאיתים משנת  , 1864ומינוי נציג מיהודי בגדאד לבית -הנבחרים קצר הימים
של שנת

. 1877

חוק הולאיתים יושם בבגדאד בשנת  1869על  -ידי מדחת פאשה ( , ) 1883 - 1820
8

בכל עיר בעיראק שבה היתה קהילה יהודית ניכרת מונה נשיא בפקודת מושל העיר  ,אך סמכותו
והשפעתו של הנשיא בבגדאד חרגה אל מחצן לבבל והגיעה לקהילות פרס ותימן  .השפעת
הנשיאים של בגדאד בחוגי השלטון היתה ניכרת אף בבירה העות ' מאנית עצמה  .ברבע הראשון
של המאה

ה 19 -

נטלו נשיאי בגדאד חלק במאבקים בין ראשי הממלוכים בעיראק ובאינטריגות

בחצר הסולטאן בקושטא  ,ובכלל זה מינוי הממלוכים עצמם  .אולם ברוב המקרים היה תפקיד
מכובד זה  ,עם כל ההשפעה הפוליטית שהיתה לו בארמון השליט  ,לרועץ ולאבן  -נגף לנושאו  .לא
אחת נסחטו כספים של הבנקאים והנשיאים היהודים ואחדים מהם אף הומתו או נאלצו לברוח
על נפשם  .על כך ראה  :בן  -יעקב  ,בבל  ,עמ ' קג  -קד  ,קיד  -קטו ; ששון  ,תולדות  ,עמ '

עצימה  ,עמ '

; 220 , 170 - 167

וולף  ,עמ '

; 221

קוק  ,עמ '

; 246 - 244

רות  ,עמ '

; 31 - 30

; 125 - 123

לונגריג  ,מאות ,

עמ ' . 185
9

ראה

:

נט ' אם  .בן  -יעקב  ,בבל  ,עמ ' קנו  ,קובע כי תקנות ' החח ' אמח ' אנה ' תוקנו בשנת תרכ " ד

( , ) 1864

אולם השוואת הלוח ההג ' רי ללוח הגריגוריאני מעלה  ,כי התקנות תוקנו

. 1865
10

ראה

 :קאנון ;

נט ' אם

אל -טאא 'יפה .

ב 19 -

במארס

ן

38

נסים קזז

ששימש ואלי של בגדאד בשנות

( סג ' לס אל  -אדארה

לכלאית

שהחזיק במינוי עד שנת

. 1872 - 1869

כחבר במועצה המנהלית של הולאית

בגדאד ) מונה הגביר מנחם צאלח דניאל ( , ) 1940 - 1846

. 1901

בשנה זו מונה במקומו בנו עזרא מנהם דניאל

(  , ) 1952 - 1874שהחזיק בכהונה זו עד שבא הקץ על השלטון התורכי על בגדאד בשנת

. 1917

שמונה שנים לאחר מינויו כחבר המועצה המנהלית של הולאית  ,מונה מנהם

. 1877

צאלח דניאל לציר בבית -הנבחרים שהתכנס באסתאנבול במארס

נראה שאין

להגזים בחשיבות המיידית של מתן יצוג ליהודים בבית -הנבהרים ובמועצות

המנהליות של הולאיתים  .שכן החברות במועצה המנהלית של בגדאד באותה עת
נשאה אופי סמלי לחלוטין  ,ואילו בית -הנבחרים לא האריך ימים ופוזר בפברואר

 . 1878יי
עם פיזור בית -הנבחרים החלה תקופת הריאקציה הדתית ושלטון העריצות של

הסולטאן עבד אל  -תמיד  ,שדיכא כל נטייה לליבראליות או להרחבת זכויות אהל אל -
ד ' מה  .עם זאת נודעת חשיבות רבה לתקדים של מתן יצוג לאהל אל  -ד ' מה במוסדות

הפוליטיים ברחבי האימפריה  .תקדים זה סלל את הדרך למתן ייצוג פוליטי ליהודי
בגדאד בבית  -הנבחרים של שנת  , 1909ומאוחר יותר נתן הכשר ליהודי עיראק בכלל
לייצוג במוסדות הפארלמנטאריים של עיראק המלוכנית בשנות

. 1952 - 1924

יהודי בגדאד נאלצו לפעמים לפנות לעזרה  ,נגד הואלים התורכיים  ,אל מנהיגי
היהודים בעולם כדי שיפעילו את השפעתם על המעצמות האירופיות  .בשנת

ניסה הואלי סרכתיבי מוצטפא נורי פאשא

( ) 1861 - 1860

1860

לגזול מהיהודים את הקבר

המיוחס לנביא יחזקאל בן בוזי שב ל -כפל  ,להופכו למסגד ולמנוע מהיהודים לבקר

"

בו  .היהודים פנו  ,נוסף לקושטא  ,גם אל ' אגודת אחים ' הלונדונית

Anglo JewishJ

 ( Associationולסר משה מונטיפיורי (  , ) 1885 - 1784שהפעילו את השפעתם וסיכלו

את המזימה .

12

פנייה אחרת לגורמים בינלאומיים  ,על רקע דומה  ,באה בשנת , 1889

כאשר מת ממגיפת הכולירה רבם הנערץ של יהודי בבל  ,עבדאללה סומך

( . ) 1889 - 1813

היהודים החליטו לקוברו באל  -כרך שבמערב בגדאד  ,ליד הקבר

המיוחס  ,על  -פי המסורת  ,ליהושוע כוהן גדול  .החלטתם עמדה בסתירה לפקודת

הואלי  ,שאסר כניסה לעיר בשל מגיפת הדבר שהשתוללה בה באותו זמן  .כתגובה
1%

ראה  :בצרי  ,עמ '
עמ ' קפד  -קפה .

; 38 , 26 - 25

אל  -כביר  ,קהילתי  ,עמ '

; 88 - 87

אלבאלה  ,עמ '

; 262

בן  -יעקב  ,בבל ,

מנחם צאלח דניאל נמנה עם מנהיגי יהדות עיראק ונהנה מהשפעה רבה בחוגי השלטון
העות ' מאני ובקרב ראשי השלטון המלוכני בעיראק  .בשנת

1892

הוא קיבל מהסולטאן את התואר

' ? אסב אל  -ס ? אדה ' ( סעדתלו )  .בשנת  % 924נבחר לאסיפה המכוננת של בית  -הנבחרים העיראקי
ובשנת  - 1925לסנאט  ,שבו כיהן עד פברואר  , 1932כאשר פינה את מקומו  ,מסיבות גיל

ומחלה  .בנו עזרא נבחר במקומו והחזיק בכהונה זו עד פטירתו

ב3 -

במארס

. 1952

מנחם צאלח דניאל נודע בנדבנותו  .הוא תרם להקמתם של מוסדות דת  ,חינוך  ,סעד ורווחה רבים
למען יהודי עיראק ולמען

שמו נודע לתהילה
12

ראה

:

ששון  ,מסע ,

יהודי פרס  .הוא גם תרם להקמת מוסדות רווחה למוסלמים בעיראק .

בקרב יוצאי עיראק בעולם  .בנו עזרא המשיך בדרך אביו .
עמ ' קסג  -קסה ; פישל  ,עמ ' נו ; בן  -יעקב ,בבל  ,עמ' קמד .

הקבר המיוחס ליהושע כוהן גדול באל  -כרך  ,אשר לידו רצו לקבור את ר ' עבדאללה סומך  ,בניגוד
לההלנזח מוזוזל בנדאד

אסר הואלי מספר נכבדים ורבנים יהודים ושלח שוטרים לפרוע ברחוב היהודים  .בצר
להם שלחו יהודי בגדאד מברקים לקושטא וללונדון  ,אך הואלי ציווה

להחרימם .

היהודים נאלצו לשגר את קריאות העזרה במברקים שנשלחו ממוצל אל קושטא  ,אל
' ועד שליחי הקהילות '  ' ,אגודת אחים ' ומשפחת ששון בלונדון ואל חברת כי " ח

בפארים .

פעילות הגורמים היהודיים בפאריס ובלונדון נשאה פרי  ,והממשלה

הבריטית התרתה בשלטונות קושטא ואיימה עליהם בנקיטת

צעדים .

כתוצאה

מההתערבויות הללו נאלץ הסולטאן עבד אל  -תמיד להוציא צו מלכותי ( אראדה

הואלי .

להדחת

סמה )

3ן

התערבות המעצמות לטובת היהודים בעיראק תאמה את מדיניותן במרוצת
המחצית השנייה של המאה

ה 19 -

ותחילת המאה ה  , 20 -כאשר היחס לבני הדתות

הלא  -מוסלמיות באימפריה העות ' מאנית שימש כאמתלה בידיהן להתערב בענייניה
הפנימיים של האימפריה לשם קידום

שאיפותיהן .

אולם בעת מלחמת  -העולם

הראשונה  ,כאשר האימפריה העות ' מאנית נאבקה על קיומה  ,נעלמה השפעתן
הפוליטית של המעצמות  ,והיהודים נחשפו לשרירות ליבם של השליטים

התורכיים .

שליטים אלה  ,ובראשם פאא ' יק ממלא מקום הואלי  ,נקטו בשנות המלחמה  ,בלי
לחשוש לתגובות ולמחאות מצד המעצמות  ,מדיניות של דיכוי והפחדה כלפי
היהודים  .בין הביטויים למדיניות זו  ,היתה לקיחת
נכבדים יהודים מבגדאד מבתיהם ורציחתם בדם
13

ראה

:

בן  -יעקב  ,בבל  ,עמ ' קנד  -קנו  ,קסת

מסע  ,עמ ' קעט  -קפא
14

בן  -יעקב  ,בכל  ,עמ '

;

קוק  ,עמ '

קמח  -קמט ;

; 276

;

17

( ולפי גירסה אחרת

כ ) 30 -

קר והשלכת יהודים אחרים לכלא .

!4

בן  -יעקב  ,תולדות  ,עמ ' יד ; ע ' נימה  ,עמ '  ; 179ששון ,

אל  -כביר  ,קהילתי  ,עמ '

ע ' נימה  ,עמ ' . 181

.8 - 7

בן  -יעקב מציין  ,כי מספר היהודים שנאסרו

40

ן
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ג  .פעילותם הפוליטית לאחר מהפכת ' התורכים

הצעירים '

ו  .כנוסת היהודים לפעולות פוליטית
עד מהפכת

' התורכים הצעירים ' ( יולי  ) 1908מילאו יהודי עיראק תפקיד קטן מאוד

בחיים הפוליטיים של ארצם  .הם גם לא היו מעוניינים בפוליטיקה ולא ביקשו לקחת
בה חלק  .כאשר נוצר ניגוד בין חוקי המדינה לחוקי היהדות  ,הם צייתו לחוקי המדינה ,

על  -פי הכלל ' דינא דמלכותא דינא '  .הם לא שירתו בצבא  ,שילמו מעט מיסים ישירים ,
אם בכלל  ,ולא ביקרו בבתי -ספר ממשלתיים  .כתוצאה מכך מגעיהם עם השלטונות
המרכזיים והמקומיים היו מצומצמים מאוד  .הם חיו בתוך ה ' גטו ' שקבעו לעצמם 5 .י
על הוסר הפעילות הפוליטית של היהודים בארצות המזרה  ,ובכללם יהודי עיראק ,
אומר חיים י ' כהן  ,שהיא נבעה מרצונם להסתגר ומחשש פן פעילות זו תתפרש שלא

כהלכה על  -ידי גורמים עוינים  .גם ייתכן שעצם ההשתיכות הארגונית לא משכה
אותם  ,שכן הם נמנעו מלהצטרף אל גופים ציבוריים לא  -פוליטיים אפילו של בני
עמם  .בשל כך אירגונים פילאנתרופיים של יהודים בארצות המזרח מעולם לא היו
חזקים  .הם נוהלו בדרך  -כלל בידי מספר קטן של עשירים ובעלי מעמד ולא התבססו
על מספר גדול של פעילים 6 .י
מהפכת

' התורכים

הצעירים '

וההכרזה

על

ממשלה

דמוקראטית

בתורכיה

העות ' מאנית גרמו לשינויים יסודיים בחיי היהודים בבגדאד ועוררו את התעניינותם

בחיים הפוליטיים  .החוקה הליבראלית שפורסמה בתורכיה נועדה  ,בין השאר  ,לגשר

על  -פני המחסומים שחצצו בין הגזעים והעמים השונים שהיוו את אוכלוסיית
האימפריה העות ' מאנית וליצור יתר הבנה בין כלל התושבים  .בכלל זה היו היהודים ,
שהיו אמורים ליהנות משוויון  ,צדק וחרות ולהיות זכאים להתקבל למשרות
ממשלתיות  ,לשרת בצבא  ,להיות בעלי זכות בחירה והיבחרות לסנאט ולבית -

הנבחרים רליהנות מכל הזכויות שהיו מנתעים מהם עד

אז .

17

המהפכה עוררה גל של התלהבות בקרב הוגים רחבים בעיראק  .יהודים ולא -
והומתו הוא  . , 17אולם בהערה

, 41

שם  ,הוא מביא את דברי ר ' ע " ר דנגור  ,ב ' סדר עיבור '  ,לשנת

תרע " ח  ,שנכתבו בכתב -ידו  ,ולפיהם נאסרו ' כמו ל ' אנשים צדיקים [  1 . . .יהמיתום בסתר מיתה
משונה בצער וביסורין
15
16

ראה

:

דרויש  ,עמ '

. 23

; 41

קשים ומרים וחשליכום לנהר חדקל ורובם ככולם לא נראו עצמותם ' .
אל  -כביר  ,יחסים  ,פרק ג  ,עמ'  ; 9אל  -כביר ,קהילתי ,עמ ' . 127 , 88 - 87

לפי גירסה אחרת  ,המובעת בזכרונותיו של ד " ר גרובה  ,שכיהן כמיופה  -כוח

ראה  :כהן  ,עמ '
בדרגת שר בצירות הגרמנית בעיראק בשנות

, 1939 - 1932

הימנעות היהודים בעיראק מעיסוק

בפוליטיקה נובעת מהיותם מיעוט קטן בתוך רוב ערבי גדול  .גישה זו התבררה לו  ,לדבריו  ,כאשר
בשנת

1933

ערך ראש העדה היהודית  ,הרב ששון חצ ' ורי (  , ) 1971 - 1880ביקור אצל פון גרובה

והודיעו  ,כי דחה את קריאת הרב הראשי מירושלים להחרים סחורות גרמניות  ,בנימוק שאקט כזה
אינו אקט כלכלי גרידא אלא צעד פוליטי וכי יהודי עיראק הם מיעוט קטן בתוך רוב גדול של
ערבים  ,על  -כן שומה עליהם להימנע מפעילות פוליטית  .ראה  :גרובה  ,עמ '
עמ '
17

ראה

. 125
:

אל  -כביר  ,קהילתי  ,עמ '

; 88

לואיס  ,עמ ' . 172 - 170

; 163

ראה גם  :צפות ,

מנחם צאלח דניאל

( מימין ) ,

ששון יחזקאל

( משמאל )

-

שני נציגים יהודים ראשונים מבגדאד בבית -

הנבחרים בקושטא

עממית גדולה .

יהודים בבגדאד חגגו את המאורע בצהלה ובשמחה
הצטרפו למפלגת ' אחדות וקידמה '

תחאד

(

וחרקי )

18

מספר יהודים

השלטת  ,שעמדה מאחרי

המהפכה והחלו למלא תפקיד מסוים ~
בפעילות הפוליטית 9 .י

הבחירות לבית -הנבחרים העות ' מאני נערכו על בסיס לא עדתי  .היהודים ברוב

אזורי הבחירה היוו מיעוט  ,אבל הצליחו על  -ידי קבוצות עבודה מאורגנות להביא
לבחירת ששון יחזקאל (  ) 1932 - 1860כאחד הנציגים של בגדאד  .בחירת המועמד
היהודי הושגה לאתר מאבק קשה  .חוגים ריאקציוניים ונכבדים מוסלמים שהתנגדו
למתן זכויות ליהודים ניהלו מסע תעמולה נגד בחירתו  ,אירגנו אסיפות והשביעו
בוחרים מוסלמים על ספרי הקראאן לבל יתנו את קולותיהם ליהודים  .ואכן תעמולה
זו נשאה פרי  ,והמועמד היהודי לא זכה להצלחה בבגדאד  ,על אף תמיכתם של חברי
ש 50 -

אלף היהודים שחיו בבגדאד באותה עת  ,לפי

אוכלוסייתה .

את הכף לטובתו הכריעו הקולות שגויסו

' אחדות וקידמה ' במועמדותו ואף

האומדן  ,היוו כרבע מכלל

במחוז בגדאד והביאו בסופו של דבר

שישה

צירים

באסתאנבול .
18

בין

32

20

ראה

שהתכנס

לישיבתו

בדצמבר

הראשונה

1908

; 88

ע ' נימה  ,עמ '

; 180 - 179

דרויש  ,עמ '

; 24

דו " חות , 1925 - 1924 ,

וכן זכרונותיו של שגריר בריטניה בעיראק באותה עת  ,סר ג ' יראלד לות ' ר  -ראה  :צפות ,

השמות של חברי ' אחדות וקידמה ' מאוגוסט

) ( Nahim
:

לבחירתו .

(2

מהעיר בגדאד ומהמחוז נבחרו

22

ראה  :אל  -כביר  ,קהילתי  ,עמ '

עמ ' . 25
עמ ' . 76
19

לבית  -הנבחרים ,

20

[ נחום

?]

אפנדי  -ראה

וילקוקס  ,עמ '

בגדאד  ,עמ '

; 320

; 359 , 355

דוחות ,

העולם  ,עמ '

:

1908

מופיע שמו של יהודי בשם נאחים

מח " ב .

 , 1911 - 1910עמ ' ; 11
; 12 - 11

לונגריג  ,עיראק  ,עמ '

אל  -כביר  ,קהילתי  ,עמ '

; 89 - 88

; 11 - 10

כדורי ,

בן  -יעקב  ,בבל  ,עמ '

קפז .
21

ראה  :העולם  ,עמ '

; 12 - 11

בן  -יעקב  ,בבל  ,עמ ' קפז  .אברהים אל  -כביר מעיד על עצמו  ,כמי שנטל

חלק פעיל במערכת הבחירות של יחזקאל ששון  -ראה
22

הנבחרים האחרים הם
ראה

:

:

:

אל  -כביר  ,ממשלתי  ,עמ '

.1

מוחמד בכ  ,תופיק אל  -ח ' אלדי  ,מראד בכ וג ' מיל צדקי אל  -זהאוי -

לונגריג  ,עיראק  ,עמ ' .43
ו4

42
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ששון יחזקאל נבחר שוב כנציב בגדאד לבית  -הנבחרים בשנת  , 1912ובשלישית
ביאנואר

. 1914

הוא היה חבר בבית -הנבחרים העות ' מאני עד סוף מלחמת  -העולם

הראשונה ( . ) 1918

בעת שהותו בבירה העות ' מאנית הוא גילה פעילות פארלמנטארית

רבה והוטלו עליו תפקידים רשמיים שונים  ,בין השאר שימש כיושב  -ראש ועדת
התקציב ומונה בשנת

1913

ליועץ משרד המסחר והחקלאות  .ממשלת תורכיה הטילה

עליו שליחויות דיפלומאטיות שונות  ,למשל בשנת

1909

כחבר המשלחת התורכית

שיצאה ללונדון להידוק הקשרים עם אנגליה  .הוא שב לעיראק בשנת

פעיל בכינון המשטר המלוכני

בה .

1920

ולקח חלק

23

התלהבותם של יהודי תורכיה מן הצלחת המהפכה של ' התורכים הצעירים '
וההכרזה על שיווי זכויות נבעה לא בגלל היותם נרדפים בימי המשטר הקודם אלא
משום שהם ,

כמו יתר חלקי האוכלוסייה  ,סבלו ממשטר העריצות של עבד אל  -תמיד .

הטענה ש ' אחדות וקידמה '  ,בעת שפעלה במחתרת נגד משטרו של עבד אל  -חמיד ,
כללה מספר יהודים מרחבי האימפריה  ,ובמיוחד מסאלוניקי  ,אין לה ביסוס  .ברנארד
לואיס טוען  ,כי ייחוס המהפכה לפעילות של יהודים  ' ,בונים חופשיים ' ומיעוטים

אחרים מחוסר בל יסוד  .עות ' מאנים לא  -מוסלמים מילאו תפקיד קטן מאוד במהפכה ,
שהלך והתמעט בתנועה ובמשטרים שצמחו מתוכה  .זו היתה תנועה פאטריוטית של
תורכים מוסלמים  ,ברובם אנשי צבא  ,שמטרתם העיקרית היתה לסלק שליט כושל
וכלתי יעיל ולהקים במקומו ממשלה שתטיב ממנו לנהל את האימפריה ולהגן עליה
מפני הסכנות שאיימו

עליה .

24

מכל מקום בקרב יהודי עיראק לא היו אנשים שנמנו לפני המהפכה עם ' אחדות
וקידמה '  .גם ששון יחזקאל  ,שנבהר בתמיכת אנשי ' אחדות וקידמה '  ,הצטרף למפלגה
זו אחרי

.2

המהפכה .

25

תגובת החוגים השמרניים בעיראק

עיראק  ,שסבלה פחות ממחוזות אחרים באימפריה מעריצות משטרו של עבד אל -
חמיד  ,לא קיבלה בהתלהבות את מהפכת ' התורכים הצעירים ' ואת הדחת

23

ראה  :בצרי  ,עמ '
קפז  -קפח .

; 30 - 28

המנורה  ,גליון מספר  21 ( 20באוגוסט

, ) 1924

עמ '

;2

הסולטאן .

בן  -יעקב  ,בבל  ,עמ '

ששון יחזקאל כיהן כשר האוצר הראשון בעיראק העצמאית עוד בטרם הומלך פיצל הראשון
ובמרבית הממשלות שקמו בה בשנות

. 1925 - 1920

הוא היה גם חבר בית -הנבחרים העיראקי עד

יום מותו  .הוא נהנה ממוניטין ומהערכה רבים בעיראק ומחוץ לה  .במארס

1921

הוזמן להשתתף

בועידת קאהיר  ,שהתכנסה ברשות שר המושבות הבריטי וינסטון צ ' רצ ' יל לקביעת המועמד
למלוך על עיראק  .גם המלך פיצל הראשון

( ) 1933 - 1888

הוענק ליחזקאל תואר הכבוד סר מטעם מלך
24

ראה

:

לואיס  ,עמ '

25

ראה

:

אל  -פיאץ '  ,עמ '

; 171 - 170

, 60

רחש לו אמון והערכה רבים  .בשנת

אנגליה ..

כהן  ,עמ ' .25

על  -פי העיתון ' אל  -רקיב '

מ 11 -

במארס

. 1909

1923
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לעומת תמיכתם של אנשי ' אחדות וקידמה ' בהענקת זכויות לבני המילתים השונים
באימפריה  ,גילו החוגים השמרניים בעיראק יחס שלילי לעצם המהפך נגד הסולטאן

והתנגדו למתן זכויות כל  -שהן לאהל אל  -ד ' מה  ,מעבר לאלה שהוענקו להם על -פי

דיני השריעה .
הכרוניקאי הבגדאדי עבאס אל  -עזאוי מתאר את הרושם הקשה שעשתה החזרת
החוקה על המוסלמים

[. . .

]

בבגדאד :

ההודעה על הנהגת חוקה קונסטיטוציונית היתה אמנם אחד האירועים

הגדולים ביותר  ,אולם האנשים לא ידעו מאומה על אודותיה  .הם ידעו רק כי
ההרות הזאת תשווה אותם עם הלא  -מוסלמים ובכך הם ראו אי  -צדק  .יתר  -על -

לפגיעה . . .[ .

כן  ,המילים חרות  ,צדק ושוויון נחשבו בעיניהם

]

רק מעטים ,

שהיתה להם היכרות עם העולם החיצוני  ,הבינו את התועלת של חופש חדש
זה  .הרוב הגדול היה במבוכה  ,ולדעתו לא היה צורך בחוקה  ,שכן השריעה

קיימת  .האדמיניסטראציה החדשה נראתה בעיניו כמכשיר להתערבות בידי

זרים .

26

התנהגות היהודים בבגדאד  ,אשר לא הסתירו את שמחתם מן המהפכה  ,הרגיזה את
המוסלמים השמרניים
תרס " ט )

סוכות ,

בבגדאד .

ב 15 -

באוקטובר

1908

( י " ס תשרי  ,חול  -המועד

הם הגיבו בהתנפלות על היהודים  ,שנמשכה שעות

אחדות .

המתנפלים היו חבורות של ריקים ופוחזים  ,שפשטו על רובעי היהודים למטרות שוד

ובתה  .היהודים עמדו על נפשם  ,ובתגרה שפרצה נפצעו יותר מארבעים איש משני
הצדדים  ,כאשר כוחות הצבא עומדים מנגד  .המהומות הופסקו לאחר שנשלחו חיילים

על  -פי דרישת מנהיגי העדה היהודית ולאחר התערבותם של כמה מנכבדי המוסלמים

בעיר .

27

אולם המסיתים למהומות היו לא רק חוגים ריאקציוניים ותומכי הסולטאן

אלא גם נכבדים מוסלמים  ,שנסחפו עם הזרם של הימים ההם וביקשו להיראות
' ליבראלים ' בהצטרפותם

למפלגת ' אחדות וקידמה '  ,שנוסדה בבגדאד אחרי

.

המהפכה  ,שכאמור הצטרפו אליה גם יהודים ' ליבראלים ' אלה גילו את יחסם השלילי
למתן זכויות פוליטיות ליהודים כאשר סירבו להיות יחד איתם בועד המפלגה שנוסד

בעיר  .כאשר הגיעו לבגדאד שני ' תורכים צעירים ' מסאלוניקי  ,כנציגי הועד המרכזי
של ' אחדות וקידמה '  ,דרשו נכבדי בגדאד ה ' ליבראלים ' את התפטרות היהודים

מהועד  .כאשר דרישתם זו לא נתמלאה  ,הסיתו גם הם לפוגרום נגד

26

ראה

:

אל -עזאוי ,עמ ' . 160

27

ראה

:

אל  -עזאוי  ,עמ '

העולם  ,עמ '
28

; 11

; 164

ראה גם כדורי  ,זכרונות  ,עמ '

ע ' נימה  ,עמ '

; 180 - 179

. 142- 140

כהן  ,עמ '

; 31

בן  -יעקב  ,בבל  ,עמ ' קמח

כדורי ,זכרונות  ,עמ ' . 142- 140

זכרונות ג ' יראלד לוזיר -

ראה :

צפות  ,עמ ' 77

;

היהודים .

28

בן -יעקב  ,בבל  ,עמ ' קמח .

;

44
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התנהגות היהודים

ההתנגדות העזה שקמה בבגדאד נגד הסדר החדש נבעה בין השאר מהתנהגותם של
שליחי ' אחדות וקידמה '  ,אשר עם בואם לעיראק נתקבלו תהילה בהתלהבות  ,אולם זו
הועמה חיש מהר בשל התנהגותם הבלחי הולמת  .חברי ' אחדות וקידמה ' המקומיים ,
ובכללם יהודים ונוצרים  ,גילו אי  -התחשבות בוטה ברגשות הדתיים של המוסלמים

ופגעו בהם במתכוון  .חברי המפלגה נכנסו למסגדים בימי שישי  ,הורידו מהבמות את
אנשי הדת והמטיפים והשמיעו דברים בזכות העקרונות של מפלגת השלטון  .על

התנהגות בלתי הולמת זו יש לנו עדות מפי עד  -ראייה ערבי

[. . .

]

:

לאחר הדחת הסולטאן עבד אל  -חמיד והחזרת החוקה  ,הייתי באחד מימי

שישי במסגד אל  -וזיר  ,שם נאסף המון רב לשמיעת הדרשה ( אל  -ח ' טבה ) .

ברגע

שבו עלה המטיף על כסאו נכנסה למסגד קבוצת אנשים  ,ובראשם מערוף אל -

רצאפי

[ ] % 945 - 1875

וידידו עבד אל  -לטיף

ת ' ניאן "

2

וכמה חברים יהודים

ונוצרים  .אל  -רצאפי ניגש אל הבמה  ,הוריד ממנה את המטיף והשמיע נאום

חוצב להבות וקרא בדבריו לדבוק בעקרונות מפלגת ' אחדות וקידמה '  ,הפועלת
למען חרות וצדק ולמען מתן זכויות שוות לאנשים

[. . .

]

מעשה זה של אל -

רצאפי וחבריו פגע ברגשות המתפללים  .סילוק המטיף נחשב בעיניהם לחוצפה
ולפגיעה קשה בקדושת הדת  .כתגובה הם החליטו לייסד מפלגה שנקראה ' אל -
חזב אל  -אהל "  ,ששמה לה למטרה להיאבק בתומכי ' אחדות וקידמה '  .בראש

מפלגה זו התייצבו ראשי -הדת

[. . .

]

הדבר עורר המולה גדולה  ,נערכו אסיפות

רבות ונאמרו דברים רבים  .חברי מפלגת ' אל  -אהלי ' התכנסו באחד המסגדים
של בגדאד ודנו בדרכים לחיסול ' הכופרים '  ,הברי ' אחדות

וקידמה ' . . .[ .

]

אחרי -כן פנו לארמון הואלי ודרשו  ,תוך השמעת גידופים וצעקות  ,להוציא
להורג את ' הכופרים ' הסרים מהדת

[. . .

]

הם הסתמכו על פסק הלכה

[ פתוא ]

של אחד מחכמי הדת  ,שבו קבע כי יש להוציא את אל  -רצאפי וחבריו להורג
בתלייה
לכמה

[. . .

]

לנוכח סערת הרוחות  ,נאלץ הואלי לעצור את אל  -רצאפי וחבריו

ימים ' .
0

על שאירע באותם ימים  ,על חולשת הואלי ועל מידת התנגדותה של האוכלוסייה

המקומית והחוגים השמרניים להענקת מעמד שווה לאהל אל  -ד ' מה היהודים -
כותב ראמסיי  , ( 1lamsayJשהיה קינסול כללי בשגרירות הבריטית בבגדאד באותה
עת  ,בדין וחשבון שלו
29

מ 19 -

באוקטובר

. % 908

לדבריו  ,כניעת הואלי הנפחד לדרישת

מערוף אל  -רצאפי  -משורר ערבי  ,עיראקי  ,סימן כיוון חדש בנושאי השירה  ,ובתור כזה השפיע
על הסופרים בני דורו והמשוררים בעיראק המודרנית -

30

ראה  :גיב ולנדאו  ,עמ ' . 175

ואילו עבד

אל  -לטיף ת ' ניאן היה עורך העיתון ' אל -רקיב' .
ראה  :אל  -ח ' טאט  ,עמ ' .54 - 53

ראוי לציין  ,כי למרות המצוטט כאן  ,בתקופת האירוע הנדון

( אוקטובר

) 1908

שימש עדיין עבד אל  -חמיד כסולטאן  .הוא הודח רק באפריל

. 1909
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השמרנים באה לידי ביטוי בהרחקת מזכיר הולאית  ,שחטא בעישון בחודש הרמצ ' אן ,

במעצרם ללא משפט של מחמוד שוכרי אל  -אלוסי ומערוף אל  -רצאפי  ,שנמנו עם

ראשי המתכנסים במסגד אל  -וזיר  ,ושל עבד אל  -לטיף ת' ניאן  ,עורך עיתון ' אל -רקיב '
הפרו  -מהפכני .חולשה זו של הואלי חשקה את ידי השמרנים ועודדה את ההמונים ,

שהחלו לתקוף את היהודים  ,שהיו באותה עת העדה הגדולה והעשירה בעיר  .היהודים
הואשמו בחילול המסגד בעצם נוכחותם בתוכו ובאהדה ל ' תורכים הצעירים ' בכך
שהשתתפו בקבלת  -הפנים מטעם

' התורכים הצעירים'  ,שבראשה עמד אחמד באבאן .

לדברי ראמסיי  ' :ההמון תקף במשך מספר שעות כמעט כל יהודי שנראה  ,בלי שאיש

יתערב '  .ראמסיי מנמק את רפיון ידו של השלטון בהשלטת הסדר  ,בכך שבניגוד
לקצינים  ,היו החיילים שהופקדו על שמירת הסדר מבני  -המקום והם לא רצו לפעול
נגד ההמון המקומי  .התגובה העממית החריפה שבאה לידי ביטוי בהתנפלות על
היהודים נובעת  ,לדעת ראמסיי  ,משמועות שהופצו בקרב המוסלמים המקומיים  ,כי

היהודים העזו לקלל את המוסלמים ואף להשיב באלימות נגד אלימות  .לדברי
ראמסיי

:

תופעה זו  ,טענו השמרנים המוסלמים  ,פירושה שוויון זכויות עם המוסלמים ,

ועל דברים כגון אלה לא חלמו לפני -כן בבגדאד  .רבים מקרב השמרנים
המוסלמים החלו לחשוב  ,כי ' התורכים הצעירים ' מסכנים את העליונות
המוסלמית  .י3
התנהגותם של חברי ' אחדות וקידמה '  ,היהודים והערבים  ,מעידה על חוסר בגרות

פוליטית.
והשוויון .

גם ניתן ליחסה להבנה לא נכונה ולפירוש מוטעה של מושגי החרות

קלות הדעת של חברי המפלגה היהודים והנוצרים מעוררת תמיהות  .שכן ,

הצטרפותם לחבורת אנשים ' פורקי  -עול וכופרים ' הוסיפה על רוגזם וזעמם של
היסודות שהתנגדו למהפכה  ,אשר לא יכלו לקבל בשוויון  -נפש את ההצטרפות של

יהודים למפלגת השלטון ואת השתתפותם בפעילות הפוליטית  .תופעה זו היתה חסרת
תקדים וקשה לעיכול מצד האוכלוסייה

המקומית .

עם זאת ראוי לציין  ,כי הצטרפותם של יהודים למוסדות הפוליטיים ולמועצות
המנהליות המקומיות בתקופת התנט ' ימאת ולאחריה ועקב מהפכת ' התורכים
הצעירים ' נעשתה כמילוי הוראה  ,או בהתאם לרצון השלטון  ,אך לא בניגוד

לכך .

מקרה של פעילות פוליטית יוצאת דופן  ,שהיתה מנוגדת לעמדת השלטונות  ,זו

השתתפותו של היהודי סלימאן ענבר (  , ) 1941 - 1875לצידו של תופיק אל  -סוידי
(  , ) 1968 - 1872בקונגרס ערבי לאומי  ,שנערך ביוני

1913

בפארים  .בקונגרס זה  ,שכונס

ביוזמת אל -לאמרכז :ה ואל  -לסאת  ,נתקבלו מספר החלטות  ,שעיקרן יתר שיתוף של

הערבים במוסדות המינהל העות ' מאניים  .אל  -סוידי וענבר היו היחידים שייצגו את

31

ראה

:

ראמסיי.
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עיראק בקונגרס זה ,

2

' ולפי מיטב ידיעתי היה ענבר היהודי היחיד שהשתתף בו .

מאוחר יותר שב סלימאן ענבר לעיראק  ,ובנובמבר

החליטו השלטונות

1915

התורכיים להגלותו  ,יחד עם עיתונאים עיראקיים אחרים  ,לדרסם שבאנאטוליה .
החלטה זו שונתה מאותר יותר  ,וחבורת העיתונאים הורחקה למוצל  ,וכעבור ארבעה
חודשים הורשתה לשוב לבגדאד

,

3

ראויה לציון פעילות מסוג אחר באותה תקופה  ,וגם היא לא נתקבלה בעין יפה על -

ידי

השלטונות  ,היא התערבותם הפעילה של יהודי בגדאד לטובת הואלי חסין נאט ' ם

פאשא  .הוא הגיע לבגדאד בשנת  , % 910בנושאו מינוי כפול  :ואלי של בגדאד  ,אשר
הואלים של מוצל ובצרה היו כפופים לו  ,ומפקד הארמייה התורכית השישית  ,שחנתה
באותו זמן בעיראק  .הענקת שני המינויים לאיש אחד הקנתה לואלי עוצמה

רבה .

לאחר הגיעו  ,הושגה תוך תקופה קצרה התקדמות מרשימה  ,ותושבי בגדאד נהנו

כלכלי .

בתקופת שלטונו הקצרה מחרות  ,שגשוג וביטחון

ליהודים היתה סיבה

מיוחדת לשבוע נחת משלטונו  .הם נהנו משוויון גמור  ,מוסלמים לא נגעו בהם לרעה
ולא עוד הציקו להם ברחובות  .הוא החזיר ליהודים את קבר יהושוע כוהן גדול  ,שנגזל
מהם בשנת  , 1889והשיג להם פירמאן מקושטא המאשר זלת זכותם

על הקבר .

34

על

החזרתו מתפקידו לאחר עשרה חודשי כהונה בלבד הגיבה האוכלוסייה בשביתות

ובהפגנות מתאה ציבוריות  -אשר בלט בהן חלקם של היהודים  .מברקים הדורשים

את השארתו בתפקידו נשלחו לבירה העות ' מאנית  .משלא נענו דרישות אלה על  -ידי
הממשלה המרכזית  ,הפגינו היהודים את יחסם החיובי אל הואלי בכך שסייעו
במכירת חפציו ומטלטליו במחירים מפולפלים  .יחזקאל אל  -כביר  ,המעיד על עצמו
כמי שלקח חלק בהפגנות למען הואלי ושהיה עד להתרחשויות  ,ציין בזכרונותיו  ,כי

ערכם של תפצי הואלי שנמכרו במכירה פומבית נאמד בכ  30 - 20 -לירות תורכיות  ,אך
בהתערבות היהודים נמכרו החפצים

בכ 300 -

לירות

תורכיות .

35

על הפגנות התמיכה

בנאט ' ם פאשא הגיבה הממשלה המרכזית בניסיון לפגוע באוהדיו  ,וביניהם החכם
באשי של בגדאד הרב דוד פאפו ( כיהן בשנות  , ) 1911 - 1906שהתם יחד עם גבירי

הקהילה היהודית על מברק להשארת הואלי על כנו  .השלטונות התכוונו לפטר את

32

בקונגרס זה התקבלו מספר החלטות  ,ביניהן התביעה לשיתוף ממשי של הערבים במינהל

המרכזי של האימפריה העות ' מאנית  ,הקמת מינהל לא  -ריכוזי בולאיתים של הערבים  ,הנהגת
הערבית כשפה רשמית בבית  -הנבחרים בקושטא ובמינהל של הארצות הערביות ועוד  -ראה :
אנטוניוס  ,עמ '

. 116

תופיק אל  -סוידי בן לאחת המשפחות המיוחסות ביותר בעיראק  ,נמנה עם המדינאים החשובים
בעיראק המלוכנית
כראטרממשלה

( , ) 1958 - 1921

( ב , 1929 -

33

ראה  :בצרי  ,עמ '

. 61

כיהן בתפקידים ממשלתיים רמי  -דרג  ,בין היתר שלוש פעמים

ב , 1946 -

ב-י. ) 195

סלימאן ענבר היה בעליו של עיתון ' תפכר '  ,שיצא לאור בשנת

1912

( ראה

להלן) .
34

35

ראה  :אל  -כביר  ,קהילתי  ,עמ '  ; 89אל  -כביר  ,יחסים  ,פרק ו ,
יעקב  ,בבל  ,עמ ' קמז ; ששון  ,מסע  ,עמ ' קפא .
ראה

:

אל  -כביר  ,יחסים  ,עמ '

.86 - 84

; 180

בן -

אל  -כביר  ,קהילתי  ,עמ '

. 89

עמ ' 1ד ; 84 , 81 -

ראה גם  :ע ' נימה  ,עמ '

; 180

ע ' נימה  ,עמ '

 6'aghdadיפסס
הל

"

_ 5נ

הלל

"

נכדתן

שוך

מממ,

"

הרב דוד פאפו  -החכם באשי של בגדאד

"

.

זב  :ה

7ז ; מזימ ז משהר יותר כרב

רא ,

שיאן

( ) 191 1 - 1906

אשיב

",

 849שנמס 5

דציי

מת 5ש86ק Chief

עם רבני בגדאד ( ראשון משמאל הרב עזרא דהור

וזי )

הרב פאפו ממישרתו ולהעמידו לדין  ,אולם עקב התערבות החכם באשי של קושטא
הרב חיים נחום  ,הסתפקו בפיטורין

בלבד .

36

התערבות זו לטובת הואלי המודח  ,שהקיפה שכבות רחבות בעדה היהודית

בבגדאד  ,ובכללן  :הנהגתה הרוחנית  ,גבירים ומשכילים צעירים  -אין לראות בה
משום התערבות במאבקים הפוליטיים שהתנהלו בימים ההם בין הזרמים השונים של
' התורכים הצעירים '  .לא היתה זו אלא הבעת אהדה ספונטאנית למושל  ,שנתחבב על

האוכלוסייה  ,יהודים ולא  -יהודים  ,בשל מעשיו והתנהגותו  ,בלי להתייחס לדעותיו

הפוליטיות ולמעמדו בצמרת השלטון בבירת האימפריה .
ד  .הפעילות של יהודי עיראק בתחום העיתונות
כפועל  -יוצא

מאי  -התעסקותם

בפוליטיקה ,

הזניחו

יהודי עיראק

את

העיסוק

בעיתונות  ,להוציא תקופות קצרות שבהן הופיעה עיתונות יהודית  .כתוצאה מכך
הופקרה דעת  -הקהל בעיראק להשפעת העיתונות הערבית  ,שהיתה בבעלות  ,או
בניהול  ,של נוצרים

ומוסלמים .

37

הזנחה זו באה חרף העובדה  ,שכבר בסוף המאה

בן  -יעקב ,בבל  ,עמ ' קמו  -קמח  ,קע .

36

ראה

ד3

גישה זו היתה עתידה להתנקם בעדה היהודית בשנות השלושים ובמחצית השנייה של שנות

:

הארבעים  ,כאשר העדה ופרנסיה מצאו את עצמם חשופים להסתה אנטי  -יהודית פרועה  ,שנוהלה
נגדם מעל דפי העיתונות העיראקית  ,ללא אפשרות תגובה או

מענה .
47

]3 ]8

ן

48

נסים קזז

שעברה היו בבגדאד יהודים לא  -מעטים מנויים על עיתונים יהודיים שיצאו לאור
מחוץ

לעיראק .

יעקב אוברמאיר  ,יהודי אוסטרי  ,שחי בבגדאד בשנות

1880 - 1869

בשמשו כמנהל

בית -ספר ' אליאנס '  ,דיווח כי העיתונים העבריים ' הלבנון ' ( יצא לאור במאינץ

ובמקומות אחרים ) ו ' המגיד ' ( יצא לאור בקניגסבורג ) היו מושרים בבגדאד ונקראו על -

ידי מאות יהודים בה .

38

פרט לעיתון ' הדובר '  ,שיצא לאור בבגדאד בשנות

1870 - 1868

בעריכת משה מזרחי  ,לא היה ליהודי כגדאד במרוצת המאה שעברה עיתון

בקשת הרב שלמה חוצין

על  -ידי השלטונות

( ) 1892 - 1843

העות ' מאניים " .

בשנת התרמ " ט

( ) 1889

יהודי .

לייסד עיתון נדחתה

3

עם זאת  ,פירסמו כמה יהודים בעיראק מאמרים בעיתונים יהודיים שיצאו לאור
בארצות אחרות  ,כגון  ' :חבצלת ' ( ירושלים )  ' ,הצפירה ' ( וארשה )  ' ,המליץ ' ( פטרבורג ) ,
' המבשר '  ' ,פרה '  ' ,מגיד מישרים ' ( שלושתם

בכלכותה ) .

40

עיתונות זו אמנם שימשה

כאמצעי לקשר עם יהדות העולם  ,אך לא יכלה לשמש כלי ביטוי בידי יהודי עיראק
לשם השפעה על

דעת  -הקהל היהודית או הערבית בעיראק עצמה .

כאן יש לציין  ,כי העיתונות היתה מקצוע חדש יחסית באימפריה

העות ' מאנית .

העיתונאים הראשונים בתקופת התנט ' ימאת היו חובבים  .עיתונאים רבים שילבו את

פעילותם עם משרות ממשלתיות  ,הוראה או מקצוע אחר  .העלייה המהירה במספר
העיתונים ובחיוניותם ההלה לעורר דאגה בקרב השלטונות  ,וכבר במארס
הטילו

1867

הגבלות שהגבירו את הפיקוח על העיתונות וקבעו כללים חמורים

להתנהגותה .

הגבלות אלה צימצמו את מספר העיתונים וגרמו ליציאת עורכי

העיתונים שנסגרו לאירופה  .מצב זה  .נמשך עד מהפכת ' התורכים הצעירים ' בשנת

38

ראה

כדורי  ,בגדאד ,

:

עמ '  ; 356אוברמאיר  ,עמ '

.44 - 43

אוברמאיר עצמו שימש ככתב ' המגיד '

בבגדאד .
39

על ' הדובר '  -ראה  :ששון  ,תולדות  ,עמ '
חיים סומך ב' הצפירה '

, 153

.200

על פניית הרב ש ' חוצין כתב הרב אברהם

:

אין מכתב  -עתי אחד לישראל בעירנו  ,לא בשפת עבר ולא בשאר לשונות  ,והרב המופלג
פאר עדתנו ה " ר שלמה ביכור חוצין בשימו אל לבו נתיצת הדבר המועיל הזה  ,בא בבקשה

לפני ממשלת עירנו לפני ג ' חדשים לתת לו רשות להו " ל מכתב  -עתי בשפת עבר וערב ,
ואחרי הביאו כתבי תעודה מקומיים מאת הפאליציי המעידים על ישרת הח ' הנ " ל וטוב
הנהגות נתן לו הרשיון  ,אך עוד צריך להתאשר בקונסטנטינופל  ,ומהראוי כי אחינו שם
הקרובים אל השרים ישתדלו בדבר הזה כי רב ברכה בו  ,כי מכתב  -עתי אשר יעמוד תחת
הנהגת אדם גדול בחכמה וביראה
ראה

:

כהרב חוצין יצ " ו  ,בלי ספק יביא תועלת רבה לאחינו פה .

בן  -יעקב  ,עמ ' רג ; על  -פי  :הצפירה  ,שנה טז  ,גיליון מספר

109

( כ " ח אייר

תרמ " ט ) ,

עמ '

.446
40

ראה

:

בן  -יעקב  ,בבל  ,עמ ' רב  ' .המבשר '  -שבועון בערבית -בבלית יהודית  ,בעריכת י " ח

סלימאן  ,הופיע בכלכותה  ,י " ג אלול תרל " ג  -ט " ו טבת תרל " ח  ' .מגיד מישרים '  -שבועון ,
בערבית  -בבלית יהודית  ,בעריכת ר ' ש ' תווינא הופיע י " ג חשוון תר " ן  -ט תשרי תרס " א  ' .פרח '

 שבועון  ,בערבית  -בבלית יהודית ובעברית  ,בעריכת מ ' מיוחס וא " ח סלימאן ( משנה ג '  ,גיליון 30ואילך בעריכת א " מ דוויק הכהן )  ,הופיע כ ' סיוון תרל " ח  -ב " ו אדר ב ' תרמ " ט  .התצלומים

של שלושת העיתונים מצויים במכון בן  -צבי -

ראה :

בן  -יעקב  ,בבל  ,עמ ' שצד  ,שצז .

ן

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :פעילות פוליטית

49

 , 1908שהעניקה שוויון זכויות לכל העדות ולבני המיעוטים  .י4
רוח חדשה זו עודדה את יהודי בגדאד לגלות פעילות בתחומים הפוליטיים

ובכללם בתחום העיתונות  .כך הופיע בנובמבר
ובתורכית  ,בעריכתם של נסים יוסף סומך

העיתון ' שין

1909

העיתון ' אל  -זהור ' בערבית

( ) 1928 - 1888

ורשיד אפנדי אל  -צפאר

ל -נהרין '  ,בסוף  , 1909בעריכת יצחק יחזקאל מנחם עאני

;

( ; ) 1922 - 1872

~
תפפר '  ,בבעלות סלימאן ענבר  ,אשר יצא לאור בערבית ובתורכית בפברואר
העיתון '
1912

ותמך במפלגת ' אחדות וקידמה '  42 .עיתונות זו לא האריכה ימים ומרביתה נסגרה

לאחר מספר גליונות  .כך למשל מן העיתון ' תפכר ' יצאו לאור

3

גליונות

בלבד ' .

4

סיכום
היהודים מילאו תפקיד פוליטי שולי ביותר בשלהי השלטון העות ' מאני בעיראק  ,שכן
בתור אהל אל  -ד ' מה הם לא יכלו לתפוס עמדות בכירות במערכת השלטון או להימנות
עם העילית

החברתית .

הרפורמות במערכת התחיקה והמינהל שהונהגו בתקופת התנט ' ימאת הביאו

לשינויים במעמדם המשפטי ולשיפורים במצבם הכלכלי והחברתי של אהל אל  -ד ' מה

ברחבי האימפריה העות ' מאנית  .תהליך זה לווה ברחבי האימפריה בתגובות אלימות
מצד החוגים המוסלמיים השמרניים  ,לא כן בעיראק  ,בגלל ריחוקה ממוקד
ההתעניינות של המעצמות ובשל ההד הקלוש שעוררו רפורמות אלה בקרב
אוכלוסייתה  .לעומת זאת  ,עקב פרסום החוקה הליבראלית בשנת

המוסלמיים השמרניים בעיראק באלימות נגד העדה היהודית

1908

הגיבו החוגים

בבגדאד .

מתן ייצוג ליהודים במועצות המנהלתיות של הולאית ובבית  -הנבחרים בשנת
1877

היה צעד מהפכני שהכשיר את שיתופם מאוחר יותר במוסדות הפוליטיים

בתורכיה ובעיראק המלוכנית .
בבחירות לבית  -הנבחרים  ,שנערכו בעקבות מהפכת ' התורכים הצעירים '  ,נטלו

היהודים חלק פעיל .בחירת הציר היהודי הושגה לאחר מאבק חריף נגד חוגים

שמרניים .

מוסלמיים

תופעה זו היתה יוצאת  -דופן ביחסי יהודים וערבים בעיראק

במשך כל התקופה העות ' מאנית ואף בעיראק המלוכנית  .שכן הנציגים היהודים

בבית -הנבחרים בשנת

1877

מונו מלמעלה  ,ואילו בעיראק העצמאית נקבעה מיכסה

לצירים יהודים שייצגו את העדה בבית  -הנבחרים ובסנאט  ,ללא מערכת בחירות
ומאבק נגד מועמדים

לא  -יהודים .

לעומת המאבק החריף שהתנהל בשנת

לואיס  ,עמ '

41

ראה

42

ראה  :מורה  ,הסיפור  ,עמ '

:

, 121 - 120

עמ ' . 61
43

ראה

:

יהושע  ,עמ '

. 18

; 24

908ן

נגד בחירת הציר היהודי בבגדאד

.371 - 370
מורה  ,חיבורי  ,עמ '

; 108

אל  -חסני  ,עמ '  ; 49זאהדה  ,עמ '

; 45

בצרי ,

ן

50
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מצד החוגים המוסלמיים השמרניים ותגובתם האלימה של אלה נגד הענקת שויון -

זכויות ליהודים  ,נעשתה כניסת היהודים למערכת הפוליטית בעיראק העצמאית
בהסכמת השלטון

המרכזי .

היא גם לא עמדה בסתירה לעיקרון ההלכתי ' דינא

דמלכותא דינא '  ,שעל  -פיו נהגה יהדות עיראק במשך הדורות תחת השלטון
העות ' מאני .השלטון מצידו הגיב בחריפות כאשר היתה סטייה מעיקרון זה  ,אפילו
שלא במתכוון  ,כפי שאירע בשנת

1911

כאשר היהודים  ,יחד עם שאר הלקי

האוכלוסיה בבגדאד  ,הביאו רגשות אהדה לואלי

המודח .

עידן הליבראליות שאפיין את השנים הראשונות של שלטון ' התורכים
היה קצר  .משנת

באימפריה .
וליבראליות .

1912

מעתה

הצעירים '

נקטו השלטונות מדיניות נוקשה כלפי המיעוטים הלאומיים

המגמה

היתה

ו ' תורכיפיקאציה '

' תורניות '

במקום

השלישייה טנור פאשא (  , ) 1922 - 1881טלעת פאשא

חופש

() 1921 - 1874

וג ' מאל פאשא (  , ) 1921 - 1872שעלו לשלטון בתורכיה ביאנואר  , 1913הנהיגו מדיניות
חדשה של יד קשה כלפי המיעוטים

הלאומיים .

הוטלו הגבלות על הפעילות

הפוליטית ועל חופש הביטוי ונסגרו עיתונים רבים שנוסדו אחרי מהפכת
למעשה בא הקץ על פרק קצר זה של פעילות פוליטית

. 1908

בכך

יהודית .

ההתפתחות בתקופת התנט ' ימאת ובתקופת ' התורכים הצעירים ' הביאה אמנם

לשינוי -מה בגישת היהודים בעיראק להשתתפותם בפעילות פוליטית  ,אך לא היה זה
שינוי עקרוני בגישתם  ,שעיקרה הימנעות מפעילות פוליטית  .פרט לאפיזודה החולפת
של עידן הליבראליות הקצר  ,שבא לאחר מהפכת ' התורכים הצעירים '  ,המשיכו
היהודים בעיראק להימנע מפעילות פוליטית שלא על דעת

השלטון .

המניות ביבלווגראמיות
אוברמאיר

אלבאלה

Wien

,

3
7 . Obermeyer, Modereo Judentum
'forgen und
"!ו
1907 .

Atisopotamie ' , Hamenora,

O)rganeו
. Albala
piriodique
, ' Le Judaisme
des BenActuel
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