העלללה מצמודאאמרוקה
ש

ש

לאחר כלבועו אלג ' לרלה

בודו צרמה

שמעוד שורצפוקס
הקהילה היהודית באלג ' יריה קודם כיבוש העיר אלג ' יר בידי הצרפתים בשנת
נראית כמכונסת בתוך עצמה וחסרת

מהמאה

ה 18 -

פעילות .

1830

היהודים בעלי העסקים הגדולים

כאילו נעלמו מן השטח  .הכל התרחש שם כאילו רק הכיבוש הצרפתי

היה מסוגל להעניק לקהילה תנופה חדשה  .הנוכחות הצרפתית מילאה בהכרח תפקיד
נכבד בהתפתחות של הקהילה  -או של קהילות אלה  ,כיוון שאלג ' יריה היתה עדיין

רחוקה מאוד מלהיות מאוחדת  -אך מוגזם לייחס לה את האחריות

הבלעדית לכך .

שכן אין להתעלם מן היחסים של אלג ' יריה  ,שהיתה לפנים פרובינציה תורכית  ,עם

המרכזים הגדולים של האימפריה העות ' מאנית  .לפני פנותה אל עבר הצפון  ,אל
צרפת  ,כבר צפתה צפון  -אפריקה לעבר
ב2 -

המזרח .

באוגוסט  , 1830כחודש לאחר כיבוש אלג ' יר  ,כתב המשנה לקונסול הצרפתי

באיזמיר  ,טדר :ין דיפרה

(

זעת ( ]

Adrien

:

"
מצויים כאן יהודים אלג ' יראים מעטים  ,העוסקים במסחר  .הם בחסות הקונסול

של אלג ' יר  ,שהיה מוסר להם מעין תעודה רשמית תמורת תשלום מועט  .הם

אלג ' יר העתיקה סמוך לשנת  , ~ 830שבה

היא נכבשה בידי הצרפתים

 09ו

ס וו

ן

שמעון שורצפוקס

באו בזה אתר זה

הח ' ראג ' ,

להסתייע בי כיוון שרוצים עכשיו לאלצם לשלם את

ן

שהיו פטורים ממנו משום תשלום החובה ששילמו לקונסול של אלג ' יר  ,ושניים
מהם אף נשלחו לכלא  .מאחר שאלג ' יר נפלה בידי כוחותינו  ,סברתי  ,כפי שזה
נהוג תמיד לגבי נתיני הארצות הכבושות שעוברים לגור במדינות זרות  ,שהם
נתונים לשיפוט הרשויות המוסמכות המייצגות את המנצח  ,חשבתי שאוכל

להגיש מחאה בנוגע ליהודים אלה למיסלין  ( hfussel neJולהציע לו להמתין
לכל הפחות עד שאקבל תשובה לשאלה זאת ~שעליה הודעתי להוד מעלת
השגריר בבקשי אותו לתת לי הנחיות כיצד לנהוג כלפיהם  .נמסר לי בשמו
שכיוון שהראי הוא הואסאל של השליט הגדול  ,יהיו נתיניו חייבים להישאר
תחת שליטתו של הוד מעלתו  ,עתה לאחר שגורש ממדינותיו

פזורה אלג ' יראית היתה לא רק באיזמיר  .בשנות
ברשימת בני  -החסות הצרפתיים בקושטא  ,מהם

1902 - 1872
62

יהודים .

נרשמו
3

[. ] . . .

אלג ' יראים

114

בשנת

2

1888

התלוננו

' מספר מסוים מבני הדת היהודית מאלכסנדריה שנולדו באלג ' יריה ' על הגורל שנפל
בחלקם במצרים  ,שם סירבו להכיר במעמדם כנתינים צרפתיים ואפילו

בדמשק נמנו בשנת

80 1893

משפחות יהודיות ממוצא אלג ' יראי  .לגבי

כצרפתים .

21

4

מהן נמסר

בפירוט  ' :יש להם עדיין קרובים באלג ' יריה  .רובם ילידי העיר אלג ' יר ואילו האחרים
באו מאוראן

וממשעונם ' .

5

הרשימה השמית של בני -חסות אלה נערכה עקב תלונה

שהופנתה אל השגריר על  -ידי נציגי בני  -החסות ששמם נמחק מרשימת

החסות .

בסוריה ובארץ  -ישראל גם כן השתקע מספר גדול של מוסלמים מאלג ' יריה  ,חלקם
מאז כיבוש אלג ' יר בידי צרפת וחלקם שברחו עם פמליית עבד אל קאדר  .הם גרו

בעיקר בסוריה ובגליל  .באותה תקופה היה הגליל כפוף לקונסול צרפת בבירות  ,ולא
בירושלים  ,דבר המסביר את הימצאותו של המידע הרב ביותר על הגליל ועל תושביו
ממוצא אלג ' יראי  ,הן המוסלמים והן היהודים  ,בארכיונים של הקונסוליות ושל סגני
הקונסולים של צרפת בלבנון

ובסוריה .

המוסלמים האלג ' יראים הסתייעו בחסות

הצרפתית לעיתים קרובות יותר מאשר היהודים האלג ' יראים  ,ויש בכך כדי להתמיה ,
שכן שום מחלוקת פוליטית לא הרחיקה יהודים אלה מצרפת ולא היתה להם שום
סיבה שלא לפנות

אליה .

במזרח הקרוב היתה צרפת בתקופה זאת בחזקת המעצמה אשר כבשה טריטוריה
תורכית והרחיקה משם את המעמד השליט  ,התורכי או

התורכופילי .

נתעוררה

השאלה  ,מה יהיה מעתה מעמדם של אלה מילידי הטריטוריות הכבושות שהשתקעו
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות -
1
2

ראה בסוף המאמר .

המס על הרעיא ( הלא  -מוסלמים ) .
ראה  :אמ " ח  ,תורכיה  , 259 ,עמ '  . 1741מיסלין הוא המושל התורכי.

3

ראה

:

4

ראה

:

אמ " ח  ,תחנות  ,אסתאנבול  ,מס '

229

( . ) 1925 - 1862

אמ " ח  ,תחנות  ,עניינים פוליטיים שונים  ,אלג ' יראים בסוריה

( . ) 1893 - 1880

תקציר

הויכוחים של הועדה המעורבת  .היא המליצה לשר החרן בעניין מגישי העצומה בנדון .
5

ראה

:

אמ " ח  ,תחנות  ,שם  .הקונסול שלל להם את החסות

הצרפתית .

העלייה מצפון  -אפריקה לאחר

1830

ן

ווו

בממלכה העות ' מאנית ? האם האלג ' יראים שהשתקעו במזרח יהיו בחסות צרפת עקב
הכיבוש  ,או כפופים לריבונות תורכיה שהיתה הריבון הישן של טריטוריה זו ואחרות
כיוצא בה  .בעיה זו היתה אמורה להתעורר במיוהד לגבי היהודים האלג ' יראים בארץ -

ישראל .
במאמר אחר הראיתי כיצד כתוצאה מן הכיבוש הצרפתי עלו לארץ  -הקודש יהודים
רבים מרצועת החוף של

אלג ' יריה  ,הכוללת את אוראן ואלג ' יר .

זאת  ,שהחלה כנראה בשנת

1832

או אולי  , 1831השתקעו מאתיים משפחות בערך לא

בירושלים אלא בגליל  ,כלומר בטבריה  ,בצפת ובחיפה  ,שם

עולים

אלה

כלולים

6

עקב עלייה חשובה

הקימו קהילות מאורגנות .

במיפקד של היהודים בארץ  -הקודש  ,שהוכן ביוזמת

מונטיפיורי בשנת . 1839
בעלי אזרחות צרפתית  .בחיפה נמנו 18
בצפת נמנו

62 :

משפחות שבאו מאוראן ,

40

מאלג ' יר

ו2 -

משפחות מאוראן  1 ,מאלג ' יר ו  1 -מתלמסאן .
בטבריה נמנו  37משפחות מאוראן  4 ,מאלג ' יר ו  1 -מקונסטאנטין  .סך  -הכול נמנו 166
7

משפחות ועליהן יש להוסיף

יתומים מאלג ' יר ועוד

2

מאלג ' יר בעכו  .סך  -הכול
המוזכרות במקורות

6

משפחות מאלג ' יר שישבו בירושלים ,

משפחות מאוראן ביפו  ,וכן
190

אחרים .

משפחות

5

ו4-

13

3

משפחות

ו4-

משפחות מאוראן ומשפחה

בודדים  -קצת פחות

מ 200 -

משפחות ,

..

אולי יהיה מי שיטען  ,כי האלג ' יראים הללו  ,ובעיקר בני 'אוראן שבתוכם  ,הם יוצאי
מארוקו שמיונם לא נעשה כהלכה  .אולם לטענה כזאת אין סימוכין במקורותינו ,
המקפידים היטב להבחין בין אלג ' יראים למארוקאים  :הם מציינים את נוכחותה של
משפחה ממראכש בטבריה  ,שלוש משפחות מאותו מוצא ואחת מרבאט בצפת ,

משפחות מסאלא ביפו ו  3 -משפחות מרבאט

בחיפה .

9

3

אלה שמסרו מידע למונטיפיורי

הבחינו אפוא בין מרוקאים לאלג ' יראים  ,והנתונים שעל  -פיהם מראים שהמרוקאים
היו מועטים  .יש לציין כי המונח ' מערבי '  ,שהוא כינוי ליוצא צפון  -אפריקה  ,ציין
בפרק הזמן שאנו עוסקים בו לרוב את יוצאי אלג ' יריה ולא  ,כפי שהיה מאוחר יותר ,
בעיקר את יוצאי מארוקו  .כך לדוגמה  ,במיפקד של מונטיפיורי ציין יעקב הכהן
המערבי את אלג ' יר כמקום

הולדתו .

הערבוב בין יוצאי אלג ' יריה ליוצאי תוניסיה אינו סביר  .התוניסאים בארץ  -ישראל
לא היו מרובים מאוד בתקופה זאת  ,אף לא בהמשכה  .בשנת

משפחות מתוניס ( בהן אחת בשם משה מערבי

!)

ועוד

1839

- 3

נמנו בירושלים

5

בטבריה .

הגירה זאת של בני אלג ' יריה  ,שהפכו להיות בני -חסות צרפתיים במזרח  ,עוררה

תשומת  -לב  .החל משנת  , 1834היא עלתה על סדר  -היום ושר החוץ הצרפתי התחיל
לטפל בה במרץ רב  ,מתוך מטרה כפולה  :כדי להתפטר מן האלג ' יראים ' הלאומניים ' ,

אלג ' יריה .

6

ראה

7

המספרים כאן הם על  -פי מהדורת המיפקד של גב ' הדסה אסולין  .אני מביע את תודתי לה על

:

שורצפוקס ,

שהרשתה לי להעזר בחומר טרם פירסומו  .ראה
8

ראה :

9

ראה

:

שורצפוקס ,

מיפקד .

אלג ' יריה .

:

מיפקד .

ן

2ו ו

שמעון שורצפוקס

שנסעו למזרח לאחר ששירתו בנאמנות את עבד אל  -קאדר ושאר המנהיגים המורדים ,

וכדי לא לאבד את אהדת אלה מבני -החסות שהחליטו לשמור על הקשר עם אלג ' יריה .
מהר מאוד הוקפד למנוע מקרים

של שימוש כוזב במוצא אלג ' יראי  ,לשם קבלת חסות .

ואכן קונסול צרפת בירושלים כתב לשר שלו

במאי

ב 17 -

: 1847

אני סבור שבדרך  -כלל מן הראוי להגביל במידת האפשר את מספר בני -החסות .
אני מנסה להשיג מטרה זאת  :תשומת  -לבי מוסבת במיוחד לעבר מספר גדול
של יהודים אפריקאניים המכריזים על עצמם שהם אלג ' יראים  ,כיוון שעברו
דרך אלג ' יריה ושם השיגו דרכונים  ,ועל סמך דרכונים אלה הם דורשים לקבל

חסות אשר אינם זכאים לה כלל והם עושים בה שימוש כוזב לעיתים קרובות .
אכן החלה להסתמן מגמה של מארוקאים שהעמידו פני

אלג ' יראים .

0ן

השלטונות

הצרפתיים היו עלולים לפול בפח  ,בשעה שאנשי הקשר של מונטיפיורי כלל לא נפלו
קורבן להונאה זאת  .על כל פנים  ,יש אישור לכך שערכה של החסות הצרפתית ,

שהוענקה מעתה בארץ עות ' מאנית ליהודים מצפון  -אפריקה  ,כבר נאמדה על  -פי

ערכה הנאות .

השתדלו לרוכשה בכל האמצעים  ,והשלטונות הצרפתיים  ,כלומר

הקונסולים וסגניהם  ,הקדישו מעתה חלק נכבד ממרצם לגילוי בני  -חסות ללא זכות ,

בעיקר מארוקאים  .אך ה ' טיהורים ' נעשו בטרם עת ובמשנה מרץ  ,כיוון שלאחר שנת

.

862ן גברה מאוד העלייה ממארוקו לארץ  -ישראל י1

בני -החסות הצרפתיים לא נהגו כצרפתים  ,אפילו מבחינה מינהלית  .הקונסול

שאטרימוניו  ( PatrimonioJכתב מירושלים
בקושטא

ב 26 -

באוקטובר

1879

אל שגריר צרפת

:

היהודים האלג ' יראים המצויים תחת חסותנו חיים בארצות אלה במשטר כה
מוזר  ,שכמעט אי  -אפשר לקבלו

;

למעשה  ,הם אינם מופיעים לעולם כדי

להודיע על לידות  ,על מקרי פטירה ועל עזבונות ; הנישואים אף הם נעלמים
מאיתנו ; הם באים בקושי כאשר הם מתכוונים להסדיר עניין עסקי בפני הרשות
המקומית  ,ואז הם באים כדי להחליף את תעודות הנתינות

שלהם .

בהמשך הוא הוסיף  ,כי הוא סירב לחלוטין במקרה דומה כלפי הרב הראשי של
האלג ' יראים בירושלים  ,אברהם אשכנזי  ,משום מיעוט יחס הכבוד שרוחשים
אלג ' יראים אלה כלפי הנהלים

הקונסולאריים .

2ן

את החסות הצרפתית אפשר היה לשלול ממי שזכה בה  .שר המלחמה הצרפתי ,
שהיה האחראי על אלג ' יריה  ,כתב

ב7 -

בספטמבר

1855

ש ' מתוך רצונו לשים קץ

לשימוש הכוזב הנובע מהגירת מספר גדול של אלג ' יראים יהודים או מוסלמים '  ,הוא

אמ " ח  ,תחנות  ,תורכיה  ,התכתבות עם הדרגים  ,ירושלים

( . ) 1847 - 1841

10

ראה :

11

ראה :

12

אמ " ח  ,תחנות תורכיה  ,התכתבות עם הדרגים  ,ירושלים  ,תיק של שנת . 1879

הירשברג  ,עמ '

; 313 - 306

לסקר  ,עמ '

.43 - 34

העלייה מצפת  -אפריקה לאחר

ן

1830

3וו

החליט לשלול את הנתינות הצרפתית מכל אלה שנעדרו מאלג ' יריה במשך שלוש
שנים רצופות והם יהיו בחזקת עוזבים לצמיתות  .היהודים האלג ' יראים שהשתקעו
בארץ  -הקודש תפשו מיד את

הסכנה .

הם מחו בפני הקונסיסטואר של אלג ' יר

וביקשוהו להתערב אצל הקונסיסטואר המרכזי של היהודים בצרפת  ,כדי שיגישו

מחאה תקיפה לשר החוץ הצרפתי  .לא נקבע שהם אכן השיגו את

בינתיים השתנו הזמנים  .עקב הצו

) 5 -consulteט1בת) 56

מבוקשם .

משנת

3ן

יכלו

, 1865

אלג ' יראים מסוימים  ,בהם יהודים  ,לקבל אזרחות צרפתית שהפכה להיות פתוחה
בפני כל תושבי אלג ' יריה  ,בתנאי שימלאו אחר תנאים מסוימים  ,ובמיוחד הויתור על
מעמדם האישי  .האפשרות לקבלת אזרחות היתה אישית  ,אבל כבר היה ברור כי

האמאנסיפאציה של יהודי אלג ' יריה הולכת וקרבה  .שר החוץ הצרפתי הודיע

ב 20 -

בספטמבר

1855

ביאנואר

1869

לקונסוליות שהיו מעורבות בדבר על ביטול הצו

מ 7-

רטרואקטיבית מתאריך הפרסום של הצו הנזכר  .לפי הנוהל החדש  ,היה חייב כל יהודי
אלג ' יראי שהתגורר מחוץ לארצו להרשם בקונסוליה שבמקום מגוריו ולהתייצב בה
מדי שנה

בשנה .

4ן

כך אפוא חודשה החסות  ,ובסיוע צו כרמלה כבר לא דובר שוב על

ביטולה  .אף  -על  -פי -כן היהודים האלג ' יראים בארץ  -ישראל לא תמיד הוכרו כאזרחים

צרפתיים ללא סייג  ,כפי שהיו זכאים לכך מאז קיבלו אמאנסיפאציה בשנת . 1870

היה

ערפול מסוים של המדיניות  ,כנראה מכוון  ,שכן הקונסולים חשבו כפי הנראה כי צו
כרמיה חל רק על היהודים שהתגוררו באלג ' יריה בשנת

1870

או שיצאו ממנה מאוחר

יותר  .ודאי חלק מן האזרחים מאלג ' יריה סווגו כבני  -חסות  ,אך לעיתים קרובות ספרו

אותם  ,חקרו וספרו מחדש כדי לודא מעבר לכל חשד את זכותם לחסות צרפתית  .מצד
היהודים כלל לא היו תלונות על כך  ,כיוון שהיתרונות של החסות נראו גם כך מרובים
למדיי 5 .י
נבחן ביתר פירוט את מצב החסות הצרפתית בקהילות צפת וטבריה  ,שהיו כפופות
לקונסולים של צרפת

בסוריה .

ב 27 -

ביאנואר

1896

הודיע עבו  ,המשנה  -לקונסול של

צרפת בצפת  ,על קבלת אישורים של תעודות חסות  ,ששולם בעדם והם חודשו  ,בעבור
משפחות בצפת ובטבריה 6 .י

101

אלג ' יראים

שנעדרו אז מן העיר .

ב7 -

17

בפברואר

% 896

נוספו עוד

במארס

1900

הודיע עבו לקונסול הכללי של

ב 25 -

צרפת בסוריה  ,כי מצא בצפת ובטבריה

152

10

תעודות ליהודים

נתינים צרפתיים שיכלו לשלם

פראנקים בעבור תעודת חסות כנדרש  40 ,נתינים שהיה ביכולתם לשלם רק
ו 48 -

נתעים עניים מאוד שלא

יכלו לשלם מאומה .

8ן

הוא מנה אפוא

240

5

10

פראנקים

משפחות של

בעלי חסות צרפתית בצפת ובטבריה  ,ודאי כולן או כמעט כולן יהודיות  .היה זה ריכוז

אלג' יריה .

ראה

:

שורצפוקס ,

ראה

:

אמ " ח  ,תחנות  ,ירושלים  ,אלג ' יראים  ,חסות

הם יכלו עדיין לשמור על מעמדם האישי

אמ " ח  ,תחנות  ,תורכיה  ,מס '

 , 1914 - 1834תעודה מס ' . 5

!

ביירות  ,צפת וטבריה (  , ) 1914 - 1891תעודה מס ' .43

ראה

:

ראה

:

שם ( בהערה

 , ) 16תעודה מס ' .94

ראה

:

שם ( בהערה

 , ) % 6סוכנות צפת  -טבריה  ,תעודה מס ' . 1

, 241

הרובע היהודי בצפת  ,שהשתקעו בה עולים מרובים מאלג ' יריה  ,בשנת

1880

ציור מאת ווילסון

יל

חשוב של יהודים מאלג ' יריה  ,ואכן היה בצפת בית  -כנסת אלג ' יראי ( כניס
~
מנרוי)  19 .שלושה בעלי חסות צרפתית השתתפו בשנת  1901בהתקוממות של

ראש  -פינה נגד פקידי הבארון רוטשילד .

מתיישבי

20

לבסוף  ,בשנת

1905

חתמו

162

בעלי חסות צרפתית בצפת ובטבריה על עצומה אל קונסול צרפת בבירות וביקשוהו

להתיר לתת לבניהם שבגרו לקבל תעודת חסות אישית .

כמה מן החותמים על

העצומה לא היו ממוצא אלג ' יראי  ,אולם תופעה זו לא היתה מצומצמת לגליל בלבד
ועוד נחזור

אליה .

21

בירושלים מנה הקונסול ב  1 -ביולי

40 1847

יהודים בעלי חסות  ,שרבים מהם היו

מטופלים במשפחות  .התפלגותם על  -פי מוצאם ומצבם הכספי היא כדלהלן  .בני
אלג ' יר  :אמידים  , 5 -נזקקים -

.5

בני אוראן

:

אמידים  , 8 -נזקקים -

.7

בני

קונסטאנטין  :אמידים  , 7 -נזקקים  -אין  .בני תלמסאן  :אמידים  , 3 -נזקקים -

.3

בני בלידה

:

.2

22

בשנת

הודיע הקונסול על נוכחותם של

1900

אלג ' יראים בעלי חסות צרפתית

בירושלים .

23

ב 1905 -

הוא מנה שם

500

125

יהודים

משפחות .

בשלהי אותה שנה הוא ביצע בדיקת  -אימות כללית וקבע  ,כי בירושלים מצויים

יהודים בעלי חסות

95 :

גברים ,

74

נשים ,

83

בנים

ביירות  ,צפת וטבריה

19

ראה

:

אמ " ח  ,תחנות  ,תורכיה  ,מס '

20

ראה

:

שם ( הערה  , ) 19סוכנות צפת  -טבריה  ,תעודה מס '

21

ראה :

22

ראה

:

23

ראה

:

24

ראה

:

4וד

, 241

אמ " ח  ,תורכיה  ,סדרה חדשה ,

ו 57 -

, 137

( , ) 1914 - 1891

תעודה מס '

דף .225

. 23
. 19

24

. 44

אמ " ח  ,תחנות  ,תורכיה  ,ירושלים  ,אלג ' יראים  -חסות

שם ( הערה  , ) 22תעודה מס '
שם ( הערה  , ) 22תעודה מס '

בנות .

ראה

נספח .

309

( , ) 1914 - 1834

תעודה מס '

. 52

. 98

הרובע היהודי בקונטטאנטין

גם על יוצאי אלג ' יריה ביפו יש בידינו כמה נתונים  .בשנת

1843

העריך המשנה -

לקונסול את מספר האלג ' יראים שהגיעו לעיר מאז הכיבוש הצרפתי
והוסיף

ב 120 ' -

בערך '

' הם באים למזרח על  -פי רוב כדי להרוויח למחייתם  ,ואם יצליחו כאן

:

[ לאלג ' יריה ] ' .

בעסקיהם הם לא ישובו עוד

25

בשנת

1846

נמנו ביפו

46

משפחות .

26

בשנת  , 1872 - 3התרבה מספרם במידה כזאת  ,שהקונסול חשד כי כמה מהם מוצאם
ממארוקו ,

מתוניסיה

האלג ' יראי .

בשנת

27

בעלי ההסות נולדו

או

1906

בארץ .

מטריפוליטאניה ,

והציע לחקור ולאמת

את

מוצאם

הודיע המשנה  -לקונסול  ,כי חלק הארי של האלג ' יראים
28

ניתן להסיק מכך  ,שהגל הגדול של ההגירה מאלג ' יריה

הסתיים כארבעים או חמישים שנה קודם לכן  ,ודאי לפני פרסום צו כרמיה

( . ) 1870

מדרום לקו ירושלים  -יפו צוינה נוכחותו של יהודי אלג ' יראי אחד בלבד  ,בשנת , 1905

בעזה  .לא נראה שהיו יהודים ממוצא אלג ' יראי

בחברון .

האם כל האלג ' יראים האלה מוצאם היה מאלג ' יריה

כלליים בחיוב באשר לשנות

. 1860 - 1830

?

אפשר להשיב על כך בקווים

אמנם החל מ  , 1849 -מצא הקונסול הצרפתי

בירושלים לנחוץ להיוועץ בשר שלו בעניין יהודים אחדים ממארוקו שביקשו להיכלל

בין בעלי החסות הצרפתית  .הוא סבר  ,כי אם בקשתם תיענה בחיוב היא לא תגרום
ראה

:

שם ( הערה

, ) 22

תעודה מס '

ראה

:

שם ( הערה

, ) 22

תעודה מס '

ראה

:

שם ( הערה

, ) 22

תעודה מס ' 33

ראה

:

שם ( הערה

, ) 22

תעודה

.23
. 28
ו 37 -

. 15
115

ן

6וו

שמעון שורצפוקס

מורת  -רוח לשלטונות התורכיים  ,כיוון שמארוקו היא ארץ עצמאית ולא בשליטת
התורכים  .הרחבת החסות הצרפתית על נתיניה לא תחשב השגת גבול של הסמכויות

העות ' מאניות .

29

בעיה זאת נודעה לה חשיבות רבה יותר מאוחר יותר  ,ובמיוחד משנת

ואילך  .הקונסולים  ,שמזמן לזמן חזרו ואימתו את רשימותיהם  ,לא יכלו עוד

1862

להתעלם מהבעיה לאחר שנת  , 1911כאשר כבש צבא צרפת את חלק הארי של

מארוקו  .מאז החילו למעשה באופן חוקי את החסות הצרפתית על היהודים שמוצאם

ממארוקו הצרפתית .ילידי מארוקו הספרדית הגישו עתירה והשיגו החל משנת

1913

את החסות הצרפתית  ,שנחשבה כמועילה יותר מאשר החסות הספרדית  .התוצאות

נראו במהירות על פני השטח  .כבר ב  2 -ביוני
בירושלים לשר שלו

1913

דיווח הקונסול הכללי של צרפת

:

עתה מונים בעלי החסות הצרפתית בני הדת היהודית אשר מקום מושבם הוא

בארץ  -ישראל והם רשומים בלשכה המשפטית יותר
ל 260 -

משפחות  ,בהן

ממוצאים

אחרים .

43 :

אלג ' יראיות ,

155

מ 1000 -

מארוקאיות ,

3

נפש  ,הנחלקים

תוניסאיות ועוד

52

30

לדו " ח זה יש להעיר מספר הערות  .ראשית  -מספרים אלה כוללים את ארץ  -ישראל
חוץ מהגליל  .שנית  -במקום הנוכחות הדומינאנטית של האלג ' יראים בקרב יוצאי

המגרב בארץ  -ישראל בעבר מתרבה מעתה מספר יוצאי מארוקו  .לפי דו " ח זה מספרם
הוא כמעט פי ארבעה ממספר האלג ' יראים  .שלישית  -מספרם של יוצאי תוניסיה

הוא מזערי ביותר  .שכן השלטונות העות ' מאניים לא הכירו בלגיטימיות של הנוכחות
הצרפתית בתוניסיה

לתוניסאים .

31

( ) 1881

ולכן גם לא הכירו בתקפות החסות הצרפתית שהוענקה

יהודי תוניסיה העדיפו אפוא להפיק תועלת מהחסות הצרפתית בארץ

מוצאם מאשר להפסידה בארץ  -ישראל .

32

הקונסול הכללי של צרפת בירושלים המשיך להתעניין ביהודים המארוקאים  .נודע

לו  ,כי היהודים בצפון  -אפריקה היו שולחים באופן סדיר סכומי כסף ניכרים לאחיהם

בארץ  -ישראל  ,אשר על  -פי דבריו נסתכמו

ב 70 , 000 -

פראנק לשנה  .הוא סבר  ,כי

בסכום כזה אפשר לממן הקמת מרפאה או חדר  -חולים בירושלים  .רבני טבריה הביעו

מיד את מחאתם  .ואילו גנראל ליאוטיי  ,המושל הצרפתי של מארוקו  ,גרס  ,בהודעתו
ב 20 -

ביולי  , 1914כי תצמח תועלת מהצעה זו אך המליץ לקונסול ליישב בעצמו את

הבעיה במקום  .אולם הקונסול הצרפתי בירושלים לא הספיק לעסוק בכך  ,כיוון

 , ) 22תעודה מס '

. 18

29

ראה

:

שם

30

ראה

:

אמ " ח  ,תורכיה  ,ירושלים  ,כרך ג '  ,דף

31

ראה

:

32

ראה  :אמ " ח  ,תחנות  ,תורכיה  ,אסתאנבול  ,מס '

שלח

( הערה

אמ " ח  ,תורכיה  ,סדרה חדשה  ,דף
ב 26 -

באפריל

1914

והשווה הערה

שם .

.75

. 115
, 229

חסות ( . ) 1925 - 1862

שגריר צרפת בקושטא

חוזר לתחנות שונות כדי להודיע להן שהתוניסאים  ,כמו המארוקאים ,

זכאים להנות מהחסות הצרפתית ומהזכויות הקשורות

לכך .

העלייה מצפון  -אפריקה לאחר

1830

ן

117

שהחלה מלחמת  -העולם הראשונה ועימה באה תקופה חדשה  ,שבמהלכה נשתנו
בעיות רבות  ,לרבות זו שנדונה במאמר

זה .

33

מן הנתונים המעטים שהובאו במאמר זה אפשר להסיק את המסקנות הבאות
()1

המונח מערבים  ,שמשמעו המילולי הוא יוצא צפון  -אפריקה  ,ציין בארץ  -ישראל

עד שנת

1860

בערך בעיקר את יוצאי אלג ' יריה  .מאוחר יותר נתרבו בקרב חטיבה זו

יוצאי מארוקו ואילו האלג ' יראים היוו לבסוף מיעוט קטן בתוך
()2

:

המערבים .

הגבול בין אלג ' יריה למארוקו היה מטושטש למדי במשך זמן רב וגם ההגירה

היהודית מתטואן  ,ולא רק מתלמסאן  ,לעבר אוראן היתה ניכרת  ,על  -כן קרוב לודאי

שאחדים מיהודי אוראן בארץ  -ישראל היו ילידי מארוקו  .הקונסולים במשך זמן רב

הפרידו בין הטיפול באלג ' יראים לטיפול במארוקאים .
( )3

אין להפריד את העלייה מאלג ' יריה לארץ  -ישראל מהקשרה  :הכיבוש הצרפתי

( . ) 1830

מוקדם למדי  -אולי כבר בשנות השלושים  -הבינו יהודי אלג ' יריה את

טיב היתרונות שיוכלו להפיק מהחסות הצרפתית ולא היססו להשתמש בה  .יהודי
מארוקו חיקו אותם מהר למדי  .התפתחות אמצעי התחבורה והתרבות אוניות הקיטור

הקלו על המסעות לארץ  -ישראל  ,ואחרי שהפיראטיות נעלמה כבר לא היה מאומה
ששיבש את הנסיעות  .על חשיבות החסות הצרפתית בארץ  -ישראל תעיד העובדה

שאלה שלא הצליחו להשיגה  -במיוחד יהודי תוניסיה  -לא נטלו חלק גדול

העלייה .

בתנועת
( )4

מאז ומתמיד רווחה משיחיות סמויה בקרב יהודי צפון  -אפריקה והנסיעה לארץ -

הקודש נחשבה הגשמה של חובה דתית תשובה  .בכל זאת אין בתיעוד שלפנינו אף
רמז קל של ציפייה משיחית שנתלוותה לעלייה
( )5

לארץ .

כתוצאה בלתי ישירה של הקולוניאליזם הצרפתי  ,נתמעטה העלייה מאלג ' יריה

מאז שזכו היהודים בה לאמאנסיפאציה  .בהיותם נחשבים צרפתים הם כבר לא נזקקו

לחסות  ,ומעתה הפנו את מבטיהם לעבר הצפון  ,לעבר צרפת  .הריכוזים של יהודים
אלג ' יראים בארץ  -ישראל הלכו ונבלעו בקרב העולים המארוקאים המרובים
( )6

יותר .

החסות הצרפתית העניקה יתרון גדול  ,בכך שסיפקה ליהודים האלג ' יראים את

ההגנה של צרפת  ,בעוד היא מאפשרת להם שלא לוותר על מעמדם האישי  .מצב זה
הניח את דעתם  ,וייתכן שזו הסיבה לכך שרבים מהם הסתפקו בקבלת חסות ולא דרשו
את האזרחות הצרפתית  ,שהיו זכאים לה לפי צו כרמיה משנת

33
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נספח

דו " ח הקונסול הכללו של צרפת על הלהודלם האלג ' וראלם בלרושלים
בשנת

 1906ערכה

הקונסוליה הכללית של צרפת בירושלים סקר מקיף על בעלי

החסות האלג ' יראים שהיו רשומים בפנקסיה  .סקר זה נועד לספק מידע שיקבע
מי מהם הוא ממוצא אלג ' יראי ודאי  ,ואילו את אלה שהתחזו כאלג ' יראים
למחוק מרשימת בעלי החסות  .את תוצאות הסקר שלח הקונסול הכללי של

צרפת בירושלים אל מיופה  -הכוח של צרפת בקושטא  .מן התעודה במקורה
הושמטה כאן הרשימה השמית של בעלי החסות וההערות

ירושלים ,

1ן

עליהם .

34

ביאנואר

1906

[  ] . . .נראה מועיל להציג מלכתחילה כמה שיקולים כלליים המוצעים על  -ידי השלמת

עבודה זאת .
לירושלים

יש אכן

 .מעמד

מיוחד

מנקודת  -הראות של התיישבות נתינינו

האלג ' יראים  .מהיותה עיר פנימית שהמסחר בה מועט והתעשייה עוד פחות מזה ,
נראה כי מעטים סיכוייה למשוך גלי הגירה  .אך ירושלים מהווה מטרה לצליינות של
מוסלמים והיא עיר הקודש המובהקת

ליהודים .

אלג ' יראי מוסלמי יפקוד בכל זאת לעיתים נדירות את ירושלים  .הצליינות לעיר
זאת  ,שהיא שנייה בדרגה והיא כמו מיותרת לכשעצמה  ,נראה שהיא מקובלת אך

במקצת באלג ' יריה .

החאג ' ים המעטים העשויים למצוא עצמם כאן נוכח קשיים

ומבוכות מעדיפים לחזור ליפו  ,שם הם מוצאים פרנסה ביתר קלות וממנה יוכלו
להפליג

לביתם .

אכן המלאכות הקטנות שהן לטעמם עוברות יותר ויותר לידי

היהודים בירושלים שהגירתם לעיר זו גוברת מיום ליום ודוחה לאט לאט את
האוכלוסיה המוסלמית  .מקרב בעלי  -החסות הצרפתיים ילידי אלג ' יריה הרשומים
עכשיו בירושלים  ,המוסלמים מהווים גורם נטול משקל  ,רק אחד מתוך

מתכונן לעזוב את העיר הזאת כיוון שנואש למצוא בה

. 95

גם הוא

עבודה .

שונה הדבר בתכלית לגבי היהודים  .הם באים לכאן כאשר המניע לכך הוא למות

בארץ הקודש  .לאחר שמשפחותיהם התיישבו בארץ  -ישראל  ,חשים צאצאיהם שאט -
נפש מסוים על שעליהם לעזוב ארץ זאת  ,שבה המשאבים אינם כה

מרובים .

המשוכנעים ביותר ביניהם אף סבורים שזהו חטא ( מס '  45ברשימה השמית  ,שנמסרה
לשגרירות

ב 19 -

בדצמבר

. ) 1905

35

אלה שהוכרחו לעזוב נושאים בליבם תמיד את

התקווה לחזור לירושלים  ,כדי לסיים בה את חייהם ולהיקבר באדמת הקודש  .אחדים
מהם  ,שהרגשות הציוניים המפעמים בהם ברורים יותר  ,אומרים כי הם נמצאים כאן
כדי להחזיק מחדש בארץ התנ " ך ( מס ' , 91

. ) 119

36

כיוון שכך  ,מן המפורסמות הוא שאי  -אפשר בשום אופן לדבר אל בעלי החסות
שלנו בירושלים שיש להם נטייה כלשהי לחזור
34

35

[ לאלג ' יריה ] .

הם עצמם מצהירים

ראה  :אמ " ח  ,תחנות  ,ירושלים  ,אלג ' יריה  -חסות (  , ) 1834תעודה . 19
המדובר בר ' בן  -ואליד  ,שנולד ברבאט בשנת  1840ועלה לארץ  -ישראל בשנת . 1873

הקונסול

הטיל ספק רב באלג ' יריותו  -הוא הציג את עצמו כבן להורים אלג ' יראים  -אך לא ציווה
למחוק את שמו מן הרשימה בגלל גילו המופלג .
36

הרבנים מלכה ובן  -סימון .

120

ן

שמעת שורצפוקס

שהם כלל לא טיפחו כוונה כזאת  .העדרו המוחלט של מרכיב זה מהרגש הלאומי הוא
המאפיין את נתינינו

בירושלים .

כיוון שאי  -הרצון לחזור

[ לצפון  -אפריקה ]

הוא התופעה הרווחת  ,לא יהיה לכך

שום איזכור בתוכן הדו " ח המפורט שלהלן  .אצטמצם באיזכור המקרים  ,שניים

במספר  ,אשר יש בכוונתם לחזור ( הילדים של מס '

2

ו . ) 3797 -

כך גם באשר להכרת ארצות  -המוצא שלהם  .אסתפק בציון אלה אשר באופן יוצא -

מן  -הכלל חזרו לבקר

באלג ' יריה .

שפות הדיבור הרווחות בקרב המושבה האלג ' יראית הן  :ספרדית  ,ערבית ונדירה
יותר העברית ( כשפת

שפה זרה  .מתוך

309

עתה בירושלים  ,רק

למדנות ) .

צרפתית מצויה במקום הרביעי והיא מדוברת בתור

יהודים בעלי  -החסות הידועים  ,לרבות נשים וילדים  ,המצויים
34

יודעים את שפתנו  .ראוי לציין  ,שכמעט כל התלמידים

הותיקים של בית  -הספר  [ Alliance lsraelite Vniverselleכי " ח ]  ,אשר למרבה הצער

רק מעטים מנתינינו לומדים בו  ,דוברים צרפתית .
ההערות המעטות שהובאו לעיל דיין כדי להוכיח עד כמה מועט העניין של נתינינו
בירושלים כלפי אלג ' יריה והמטרופולין  .הם כלל אינם מבקשים להנות מיתרונות

תרבותנו והם זרים לחלוטין לנימוסינו  .היהודים העוזבים את ירושלים מתוך רצון
להתעשר מהגרים למצרים ולאמריקה יותר מאשר לצרפת  .המעמד של בעלי  -חסות

צרפתיים  ,או על  -פי הכינוי הרויח

כאן ' צרפתים '  ,אינו חדל להיות

מבוקש .

מעט האהדה שרוחשים השלטונות המקומיים כלפיהם והחשש מפני שרירות הלב
התורכית דיים כדי להסביר במידה רבה את ההתלהבות הנלווית אל הביקוש אחר

החסות שלנו  .כמו כן אין לשכוח כי המעמד של בעלי  -חסות צרפתית חשוב כאן פחות
מאשר המעמד של בעל חסות זר

בדרך  -כלל .

למרות המחלוקות המרובות 21 ,חי2יבותן מועבת  ,המובאות על  -ידי היהודים
לפשרה  ,המושבה האלג ' יראית

למשרד המשפטים  ,והן נבדקות ומטופלות כדי להביא
בירושלים היא שלווה  .לבית  -המשפט הקונסולארי אין שום הזדמנות להתערב בתחום

האזרחי או הפלילי  .בארכיונים של התחנה [הקונסוליה המקומית] לא השתמרו שום
עקבות של פשע ואף לא של עברות חמורות  .ניתן בקושי לגלות כמה הרשעות שפסקו

בתי -המשפט המקומיים על עברות שנעשו ברשות הרבים  .הנטייה הלא כל כך טבעית
של האלג ' יראים שלנו לחילוקי  -דעות והמחלוקות המשפחתיות ניכרות פחות
בחומרתן בקרב אלה שבירושלים מזה זמן  -מה  .נטייה זאת נבלמה במקצת משום
החשש להתבלט לרעה בפני הקונסוליה  .למחיקות הרבות יחסית מרשימת בעלי
החסות  ,שנעשו בעת שכיהן מר לדו  ( Ledoulxכממונה על ענייני המשטרה  ,היתה

תוצאה מועילה מבחינה זאת .
~
קשה להעריך באופן מדויק יותר את טיבם המוסרי הפנימי של נתינינו  .אבל יש
להודות שהרמה האינטלקטואלית של בעלי  -החסות שלנו אין בכוחה כלל להעלות
את רמת מוסריותם  .רוב רובם נבערים לחלוטין  ,אף כי בירושלים מצויים בשפע בתי -

ספר מכל

מתוך

הסוגים .
309

היהודים בעלי החסות מכל הגילים  ,למדו

!4

ובהם

2

בנות  ,בבית  -הספר

של ' אליאנס '  ,שהוא היחיד המלמד ברצינות את השפה הצרפתית  .את הילדות
הצעירות העדיפו לשלוח אל בית  -הספר היהודי אנגלי של
37

ד " ר אבו שידיד והבל של אסתר נהון  ,אלמנת יצחק

נהון .

מאדאם ( ! )

ללולינה דה

העלייה מצפון  -אפריקה לאחר

רוטשילד .

12

מבין בנות  -החסות שלנו לומדות כעת במוסד זה

לומדות בבית  -הספר הגרמני יהודי למל  .כעשרה ילדים הולכים

ן
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נערות צעירות

לישיבה .

רק אדם אחד  ,מר אברהם אבושדיד ( מס '  , ) 2קיבל חינוך גבוה מושלם  .הוא

דוקטור לרפואה מטעם האוניברסיטה הצרפתית בבירות .
המצב הכלכלי של המושבה הוא בדרך  -כלל מתחת לממוצע  .המצב הכלכלי של
ירושלים ומצד שני המספר הגדול של בני דתם הם הסיבות לעיכוב בהתפתחות

משאביהם  .נראה כי נתינינו במיוחד לא שפר עליהם מצבם הכספי  .רק אחדים מהם
יכולים לטעון לרווחה

יחסית .

באשר לגישת בעלי  -החסות שלנו כלפי הרשויות המקומיות  ,הרי כיוון שאנשי
שלומנו מכירים בערכה של חסות זו או ביתרון שהיא מעניקה להם  ,הם שומרים עליה

בקנאות ונמנעים מלפנות לשלטונות העות ' מאניים באופן ישיר  .במהלך הקירה זו לא
נתגלתה שום פעולה שיש בה משום שעבוד

עות ' מאני .

הרשויות המקומיות לעומת  -זאת לא עוררו עד כה שום קשיים לקונסוליה הכללית
הזאת באשר לשאלה העקרונית וכן ליישומה של החסות שלנו  .עובדה זאת היא
תוצאה של נחיתותם המספרית הודאית של המוסלמים

האלג ' יראים .

מעט המחשבות שהועלו כאן עשויות להוכיח שהמשך מתן החסות למשפחות

האלג ' יראיות שהשתקעו בירושלים אין בו תועלת מרובה  .כיוון שהשתקעו בארץ
הקודש לצמיתות והזכר של ארץ מוצאם אבד להם וכיוון שאינם יודעים כלל את
שפתנו ומנהגינו זרים להם  ,הרי האלג ' יראים שאנו נותנים להם חסות בירושלים הדבר

הצרפתי היחיד שנותר להם הוא מעמדם כבעלי  -חסות .
מחיקות [ מרשימת כעלי  -החסות ] לביצוע
במהלך הבדיקה היזומה בהתאם להנחיות השגרירות  ,נחקרו בקפדנות מה היו
ההוכחות הקובעות את מוצאם האלג ' יראי של אלה הנתונים

לסמכותנו .

המידע שסופק לנו על  -ידי בעלי  -החסות עצמם הועיל למדי בכך שאיפשר לקבוע
את הליקויים במסמכים שהגישו אחדים מאלה הנתונים תחת החסות

הצרפתית .

מאחר שהם לא ידעו בדיוק לשם איזו מטרה הוצגו להם שאלות על מוצאם  ,הם דלו

ללא חשדנות מתוך הזכרונות המשפחתיים שהורישו להם אבותיהם וסביהם  .כך יכלו

לקבוע  ,כי המשפחות פרחי וגוזלאן ( המספרים

 63ו 68 -

עד

) 75

עזבו את אלג ' יריה

לפני הכיבוש ומספר מסוים של אנשים מוצאם ממארוקו  .בעוד שאת הראשונים יש

למתוק ללא היסוס  ,הרי מחיקת האחרים  ,המארוקאים  ,תגרום למספר קשיים  .אחדים
מהם טוענים כי נולדו במארוקו להורים אלג ' יראים  ,ואילו אחרים אומרים שחיו זמו -
מה

באלג ' יריה .
לדעתי  ,משום היותם ממוצא מארוקאי  ,יש למחוק את המשפחות בן  -נאים ( מס '

 , ) 42 , 4 %גביזון ( מס '  65עד  ) 67ומלכה ( מס '  . )92 , 91אני גם סבור שעליי להסב את
תשומת  -לב השגרירות אל המשפחות בן אואליד ( מס '  )45וסימון (  , ) 122 - 119בשל

האפשרות כי מוצאן הוא

ממארוקו .

מקור ראשון זה של מידע  ,המורכב מהידיעות שסופקו על  -ידי בעלי  -החסות
עצמם  ,בכל זאת לא די בו  .למעשה  ,אחדים אינם יודעים כלל על מוצאם ואף לא יכלו
להסתמך על הוכחות ממשיות הקיימות אמנם ללא ידיעתם ומופקדות

בקונסוליה .

ן
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שמעון שורצפוקס

על כן היה צריך לבדוק בקפידה בין הפנקסים והתיקים המתייחסים לבעלי  -החסות
שלנו  ,שהיה אפשר לגלותם שוב בארכיונים

שלי .

במהלך החקירות הללו  ,מצא מר דני DenyJ

חסרונות

hf

3a

הממונה על עבודה זאת ,

רבים .

הפנקס הישן ביותר של בעלי  -החסות שלנו הוא משנת

משנות

1850

עד  , 1870שנכתב בקפידה רבה

הפנקס לשנות

1870

עד

882ן

;

. 1845

אחריו בא הפנקס

בו נרשמו כל אישורי

הרישומים .

נעלם למרבה הצער  .לעובדה זאת נודעת חשיבות ,

בפרט שבדיוק במהלך תקופה זאת  ,כלומר בשנת  , 1873הפנתה הקונסוליה הכללית

באלכסנדריה אל התחנה [ הקונסוליה ] הזאת צו חקירה בדבר הגילוי שלה  ,שנעשה

סחר בדרכונים שנמסרו שלא כחוק ליהודים מסוימים שביקשו את חסותנו  .סחר זה
התבצע בין התחנות של אלכסנדריה  ,יפו
הפנקס משנות

1882

עד

1888

וירושלים .

מצטמצם ברישום תמציתי של אישורי

ההרשמה .

האיזכור הרווח ביותר קובע רק זאת  :נרשם על סמך תעודת אזרחות  ,שנמסרה על  -ידי
הקונסול הכללי בתאריך זה וזה בשנת . 1882
פנקס הדרכונים שנמסרו הוא שלם  ,אך תחת הכותרת היחידה המעניינת אותנו ,
הכותרת של אישור מסירת הדרכון  ,לעיתים קרובות לא קיים שום

פירוט .

מספר מסוים של דרכונים ראשונים  ,שמקורם ברשויות שלנו באלג ' יריה  ,התגלו
שוב בתוך צרור של דרכונים שפג תוקפם  ,שאינם תקינים  ,ללא סדר ועם

ליקויים .

לבסוף  ,מסמכים מסוימים נוספים בעלי חשיבות רבה יותר או פחותה יותר פזורים
בין התיקים האישיים השונים של בעלי  -החסות

שלנו .

כל הפרטים הללו על מצב הארכיון דיים כדי להוכיח שהיה קשה להחליט
בפסקנות אם הרשמת אדם זה או אחר היתה מוצדקת או

38

תלמיד  -תורגמן  ,נספח לקונסוליה וממונה על

החקירה .

השוק ברובע היהירי באוראן  ,ברח ' אוסטרליץ  ,בהתחלת המאה

ה  -ס2

לא .

העלייה מצפון  -אפריקה לאחר

ן

1830

123

הקונסוליה הכללית שלי שקדה במיוחד על איתור הדרכונים הישנים שמקורם
ברשויות הקולוניאליות שלנו בבון  ,אלג ' יר ואוראן  ,אולם מאחר שמתברר מפנקסי
ההרשמה כי חלק גדול ממסמכים אלה אבד  ,אי אפשר להסיק מאי  -קיומם כנגד
האנשים שתיקיהם חסרים  .כאן תוכל לבוא רק השערה  .כל אלה שהשערה זאת קיימת
לגביהם זומנו ללשכה המשפטית ונתבע מהם להמציא מסמכים רשמיים אחדים ,
שהונפקו על  -ידי השלטונות האלג ' יראים  ,העשויים לבסס את זכויותיהם לחסות
הצרפתית  .כמעט כולם הצהירו שאין באפשרותם לעשות זאת  ,כיוון שהם כבר לא
מכירים קרובים או בני משפחה באלג ' יריה והם לא שמרו על שום קשר

עימה .

מצד שני  ,אלה שיש להם תיקים ובהם איזכורים של רישומים כוללים או רמזים על
דרכונים אלג ' יראים מתעלמים לעיתים קרובות מקיומם של מסמכים שנמסרו

לאבותיהם או לסביהם  ,כאמור לעיל  .בתנאים אלה  ,נראה לי קשה לבסס את הערכת
הזכויות של האלג ' יראים שלנו לחסות צרפתית באופן בלעדי על קיומם או העדרם של
מסמכים בלשכה המשפטית  .אין לנקוט דרך  -פעולה זאת אלא אם כן נראה בעליל כי
נקיטת אמצעים כלליים אינה אפשרית  ,כגון מחיקת האנשים אשר אבותיהם עזבו את

אלג ' יריה לאחר תאריך מוגדר או אלה שעזבו אותה לצמיתות  .אין עוררים על כך ,
שהמשך מצב הדברים הנוכחי יכול רק ללכת ולהתעצם  ,ללא הפקת תועלת לגבי
השפעתנו במזרח  ,אם מספרם של בעלי החסות שלנו שלא ראו את ארץ המוצא שלהם
מזה כמה דורות מבקשים את חסותנו לא בגלל האהדה שהם רוחשים כלפינו אלא
מתוך מניעים תועלתיים  .מצב זה הינו חריג עוד יותר משום שאנשים מסוג זה אינם
חייבים בשרות צבא  ,כפי שחייבים היהודים באלג ' יריה מאז נחקק החוק

ב 28 -

באוקטובר  . 1870יש מקום להוסיף  ,שמספר יהודים שנולדו באפריקה לאחר הצו
הנזכר לעיל ובאו להשתקע בירושלים ( מס '  43ו  ) 100 -נחשבים לבעלי  -חסות צרפתית
וכלל לא שרתו בצבא

39

[. . .

כאן באה רשימה ארוכה של בעלי  -חסות צרפתית  ,מלווה

פרטים מרובים על מצבם המשפחתי

39

אברהם

בן  -לולו ( הגיע בשנת

והמקצועי ] .

ונסים אוחאנה שנולד במדיאה בשנת . 1883

) 1885
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