מלאח ומדלנה
( מאלה  ,בשנות

עיר בנוארוקו והררבע היהרדי בה

880ו 930 -ו בקירוב )

ק ' ל ' בראך

כינון הפרוטקטוראטים של צרפת ושל ספרד על מארוקו בשנת

19 % 2

סימן נקודת -

מפנה בחייהם של התושבים היהודיים והמוסלמיים  .החברה המארוקאית נעשתה

תלויה ונשלטת בידי האירופאים  ,ולעובדה זו היתה השפעה מרחיקה  -לכת על גורל
הקבוצות שחברה זו היתה מורכבת מהן ועל היחסים שביניהן  .במבט לאחור נראה
שהיה אפשר לחזות מראש את תוצאות התקופה הקולוניאלית כבר
ליהודים תביא ההתמערבות להגירת רוב

רובם ,

מלבד מעטים

;

ב : 1930 -

באשר

ובאשר למוסלמים

תוביל הלאומנות בסופו של דבר לעצמאות מדינית  .הערכה היסטורית של תהליך -

שינויים זה והשפעותיו על הקהילה היהודית במארוקו יש לבסס על מחקרים מפורטים
של מספר רב של ערים וכפרים  .להלן סקירה על היבטים מסויימים של התהליך בתוך

עיר אחת  ,סאלה * .
המלאח בסאלה
מאחורי אותן חומות עצמן  ,וההגנה הכוזבת שהן
מעניקות  ,שוכנת המדינה ספוגת רוח האיסלאם
הקפדן והמל ח היהודי הגדוש קנאות דומה .

"

ד ' אנפריוויל 1916 ,

הרובע היהודי הנפרד הראשון במארוקו הוקם בפאס במאה ה  . 14 -השם ניתן לו על  -פי
המקום שעליו הוקם  ,ביצת  -מלח שהיתה ידועה בכינויה אל  -מלאח  ,ובשם זה נודעו כל
הרבעים היהודים במארוקו .
ברצוני להודות

ן

ברוב הערים והכפרים הוקם ה ' מלאח ' מחוץ לאזורי

לג ' ון קומארוף ולסלים תמארי על הערותיהם הביקורתיות ועל הצעותיהם לשיפור

הנוסח המקורי של מאמר זה  ,וכן למשתתפי הסמינארים כמרכז ללימודי המזרח התיכון בסט '

אנטוני  ,אוקספורד  ,ולמחלקה לאנתרופולוגיה בדורסים על הדיונים מסביב למאמר  ,שהיו לי לעזר .
המחקר התאפשר הודות למענק פולברייט  -הייס מאת משרד החינוך של ארה " ב  .מענק סימון של
אוניברסיטת מאנצ ' סטר איפשר לי להקדיש את הזמן הדרוש להכנת הטיוטה הראשונה של
המאמר .
1

ג ' קולין הוכיח שהמונח הזה התייחס בהתחלה אל מה שהיה פעם ביצת  -המלח בפאס  ,שם התיישבו

.

היהודים לראשונה  .האטימולוגיה העממית דהיינו שהיהודים היו ' זורים מלח ' על ראשי המתים ,
בטעות יסודה  .ראה הערך

' ' mellah

ב . -נ . 8 .
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מלאח ומדינה

41

המגורים והמסחר של התושבים המוסלמיים והוא נבנה בדרך  -כלל  ,אם כי לא תמיד ,
בתור חומותיה של העיר המוסלמית

( המדינה )

עצמה  .בכמה ערים הוקמו הרבעים

היהודיים מאוחר יחסית  ,כגון המלאחים בטטואן  ,בראבאט ובסאלה  ,שנבנו בין

ל  . 1807 -לפני שגורשו היהודים מתוך העיר עצמה  ,הם גרו באזורי  -המגורים

1805

העיקריים ,

ובהרבה מקומות הם גם גרו מפוזרים בין שכניהם המוסלמים .
בידול מגוריהם של היהודים בתוך המלאח נבע לכאורה מרצון השלטונות להגן

עליהם מפני התקפות  ,כיוון שההפרדה הונהגה לאחר תקופה של זעזועים  ,שבה פרצו
תושבי  -הכפרים לערים ובזזו את התושבים היהודיים  2 .היסטוריון תושב מאלה  ,שכתב

את הדברים בהתחלת המאה הזאת  ,הציע הסבר אחר  :הסולטאן הקים את המלאח לפי
דרישות התושבים המוסלמיים  ,משום שלתושבים אלו נמאס לחיות בין אנשים הבזים
לאיסלאם ולמוסלמים  .לילה אחד  ,בחודש הרמדאן  ,שברו כמה מוסלמים במתכוון

בקבוק יין לפני דלת של מסגד שהיה סמוך לבתי יהודים  .המוסלמים האשימו אחר  -כך

.

את היהודים שהם שפכו את היין על המסגד ובכך טימאו אותו ולכן נאסר להתפלל בו .
הדברים נרשמו במיסמך שנשלח לסולטאן וכתוצאה מכך הוא ציווה על הקמת מלאח
בסאלה

ובראבאט  .נ

יהיו אשר יהיו הסיבות לגירוש מהעיר עצמה ( אלו שהזכרנו  ,יותר משהן סותרות זו
את זו הן תערובת של עובדות

ואגדות ) -

היה זה בבחינת התנסות מזעזעת ליהודים .

היו שהעדיפו להתאסלם מאשר להעתיק את מקום מגוריהם  ,וצאצאיהם עדיין מזוהים
לפי מיבטאם ולפי שמות  -המשפחה שלהם כצאצאי משפחות יהודיות  4 .המלאח החדש

בסאלה הוקם בתוך חומותיה  ,בפינה הדרומית  -מזרחית של העיר במקום הנמל
המרינידי העתיק והמחסנים הימיים של שודדי  -הים  .הקהילה היהודית שמנתה אז כ -
% , 500

נפש ( כעשרה אחוזים מתושבי העיר ) עברה לבתים החדשים ב . 1807 -

מאה שנה מאוחר יותר  ,בתחילת תקופת הפרוטקטוראט הצרפתי

כ , 1912 -

היו

במלאת של סאלה כמאתיים בתים  ,יותר מעשרים חנויות  ,שני תנורי  -אפייה ושתי
טחנות  ' .תכנונו של המלאח היה דומה לזה של העיר עצמה  :היה בו שער

רחב  ,שנסגר

כל ערב עם שקיעת השמש  ,וממנו יצא רחוב ארוך  ,רחב יחסית  ,שהיה מקביל לחומה

2

.

ראה  . 18 :ק ( X X ) 1934
לרובע חדש ב , 1807 -

.

 esperisתן  . Semaach , ' Yahas Fes ' ,ץ  .בטטואן הועברו היהודים

~
משום שקונסולים ספרדים וסוחרים התחילו להתיישב ביניהם וככה יכלו

לגשת לגגות שהיו משותפים עם מוסלמים  .הנוצרים  ,ולא היהודים  ,נראו כמהווים סכנה לפרטיות

ולמוסריות  .אדריכל המלאח היה פורטוגאלי מגיברלטאר  ( .מקור הידע הזה הוא רבי אביקאסיס

.

מטטואן שרואיין בפברואר  . ) 1967המלאח בראבאט ובסאלה הוקם
סוליימאן שעל היהודים לגור ברבעים נפרדים  .ראה -

.
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הדרומית  .לאורך הרחוב נבנו חנויות  ,בתי  -מגורים ובתי  -כבסת  .בצד הצפוני של הרחוב

היו תשע סימטאות  ,שנקראו על שמם של ראשי  -משפחות נודעים  ,ובכל אחת מהן היו
בתים ובתי  -כנסת  6 .עשרת בתי  -הכנסת נקראו על שם רבנים מלומדים  ,חיים או מתים ,

והם גם שימשו כבתי  -ספר  .השטח הכולל של המלאח היה כארבעה הקטארים  ,שהם
כארבעים דונאם  ,וצפיפות התושבים בו היתה

מגורים בתנאי  -צפיפות איומים  7 .במשך המאה

נפש להקטאר

375

ה 19 -

משמע

( , ) 1918

ובכל התקופה הקולוניאלית לא

עברו יהודי סאלה לגור ברבעים אחרים של העיר .
ההפרדה בין אזורי המגורים של המוסלמים ושל היהודים בתוך המדינה היתה
איפוא מושלמת  ,אם כי מצב זה היה מאוחר יחסית  .המלאח הגן על היהודים וגם

הפריד בינם ובין תושבי  -העיר האחרים  .גבולות המלאח הפרידו בין אזורי המגורים

ובתי  -התפילה של שתי העדות הדתיות  ,בלי לתחום להם גבולות מבחינה כלכלית
וחברתית  .רוב החנויות במלאח היו בפינות בין רחובות  .הסחורות היחידות שנמכרו בהן
בלבד ולא היה אפשר לקנותן בשוק היו יינות ומשקאות חריפים  .רוב היהודים עבדו
מחוץ למלאת .
עיר נמל
בין סאלה ובין ראבאט  ,שהיא בירת מארנקו מאז כינון הפרוטקטוראט הצרפתי  ,מפריד
נהר בו רגרג  .אם כי שתי הערים התאומות ראבאט וסאלה שמרו כל אחת בקפדנות על

ייחוד ישותה  ,הרי מבחינה כלכלית לא היה כמעט אפשר להפריד ביניהן  .ואמנם במשך

ימי  -הביניים ורוב שנות המאה
מארוקו  ' .במאה

ה 19 -

ה 18 -

היתה ראבאט עיר  -הנמל החשובה ביותר של

הוסיף הנמל למלא תפקיד חשוב במסחר  ,אך פחות מאשר ערים

כמו  :טטואן  ,טאנז ' יר  ,לאראש  ,קאזאבלאנקה  ,מאזאגאן  ,סאפי ומוואדור  9.בין גדולי
הסוחרים בראבאט
19

ובסאלה  ,הן לפני החדירה האירופאית למסחר המארוקאי במאה ה -

והן אחריה  ,היו יהודים

' סלהויים ' ( דהיינו  ,מסאלה )

מרובים .

ב 1900 -

הם היו

הבעלים של לפחות עשר חנויות ברחוב הקונסולים בראבאט  ,מרכז המסחר הסיטונאי

של העיר  ,והם היו הספקים העיקריים של סחורות אירופאיות  ,במיוחד של בדי  -צמר
ושל כותנה מלאנקשייר .
בשל עושרם ויוקרתם היו סוחרים אלו נכבדי הקהילה היהודית בסאלה ומנהיגיה .

6

.

בהתחלה המאה נקראו הרחובות על  -שם האישים הבאים  :ז ' אק בניאיון  ,יוסף דהאן שמואל כהן ,

שאול בן  -צבי  ,יהודה אמזלג  ,רבי רפאל אנקאווה  ,יהודה בן  -הרוש  ,יהודה לוסקי ואלקאיד סביוני .
7

ב 1918 -

מנתה האוכלוסיה של המלאח . 500

הצפיפות במלאח היתה
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מראה כללי של סאלה

בטחונם במצבם היה איתן  ,כי רובם ככולם קיימו קשרים הדוקים עם הנכבדים
המוסלמיים בסאלה ובמקומות אחרים  .רבים מהם קיימו מערכת עניפה של יחסים
כלכליים וחברתיים עם בני  -דתם במארוקו ובארצות אחרות  ,וכמה מהם היו בני  -חסות
של מדינות אירופאיות  .סותרים יהודיים מסאלה היו נוסעים

לדרום  -אמריקה ,

לגיברלטאר ולארץ  -ישראל ; מהם גם התיישבו בארצות אלו  ,אולם בדרך  -כלל המשיכו
וקיימו את קשריהם עם העיר שנולדו בה  ,ובסוף ימיהם אף היו חוזרים אליה  .כפי
שמיאז ' הראה בפירוט רב הם מילאו תפקיד כלכלי חשוב כמתווכים במסחר בין
מארוקו ואירופה .
כתוצאה מהרחבת הסחר עם אירופה במשך המאה

ה 19 -

ומהתפתחותן של ערי  -נמל

אחרות  ,התיישבו מספר סוחרים יהודיים ומוסלמיים מסאלה במקומות שונים  .אולם
זרם קבוע של הגירה מהכפרים אל סאלה והמלאח בתוכה גרם לכך שמספר התושבים
נשאר יחסית קבוע  .הגירתם של מארוקאים  ,הן מוסלמים והן יהודים  ,אל ערי -הנמל -

מפנים  -הארץ אל סאלה  ,ומסאלה למקומות אחרים  -היתה חלק מתהליך של

עיור ,

שכמובן הלך וגבר בהיקפו מאז . % 930
ואכן הרכב האוכלוסים של סאלה היה נתון לשינויים יחסית בתקופה שלאחר
ועד

, 1930

1880

במיוחד במלאח  .ובכל זאת נשאר אחיד ומלוכד הרכב האוכלוסים של

סאלה יותר מזה שבערי  -נמל מארוקאיות אחרות  .נוסף לכך  ,נחשבה סאלה  -בדומה
לפאס  ,טטואן וראבאט  -מרכז של תרבות עירונית

( חאדארה ) ,

הידועה לשבח בעידון
43

ו
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מנהגיה  ,בתרבותה ובחייה הדתיים  .הקהילה היהודית בעיר זו  ,בדומה לקהילה
המוסלמית  ,ראתה את עצמה בעלה על קהילות אחרות ובשל כך תבעה לעצמה  ,וגם
השיגה  ,את הכינוי ' ירושלים זוטא ' .
ניידותם הרבה של המארוקאים  ,ובמיוחד של היהודים  ,לא הביאה להתרופפות

הקשר הרגשי של הפרט אל עיר  -מוצאו  ,והדבר היה נכון בסאלה יותר מאשר בכל

מקום אחר  .אם כי היהודים הרבו לצאת ולבוא ללא קושי  ,ואף  -על  -פי שלפי הרגשתם
הדתית הם חיו בגלות  ,הרי הלוקאל  -פאטריוטיזם שלהם היה מוגזם לא פחות מאשר

בקרב שכניהם המוסלמים  .אמנם סיווגו כל אדם ואדם לפי דתו -

יהודים  ,מוסלמים ,

נוצרים  -אבל גם עיר  -המוצא של כל אחד קבעה את השתייכותו

:

' אנשי ' סאלה ,

פאס  ,ראבאט  ,מאראקש וכיוצ " ב  ,ובהתאם לכך יוחסו לאדם תכונות מיוחדות  .לדעתם ,
חיו טובי המוסלמים וטובי היהודים בסאלה  .המוסלמים בני סאלה היו בעיניהם ' בני -
העיר '

( נאם  -ל  -בלד ) ,

ואילו תושבי הכפרים לא היו בעיניהם אלא בידואים ( ל  -ערב ) או

' שוכני אוהלי קידר '  .היהודים היו מבחינים  ,כשם שעשו זאת המוסלמים  ,בין הקבוצות
האלו לפי הלבוש  ,המיבטא  ,ההטעמה  ,גון  -העור  ,שם  -המשפחה .
השקפות אלו לא

מנעו יחסים חברתיים עם קבוצות אחרות  ,אלא סייעו

בהתרקמותם  ,בכך שהם הציעו אוצר  -מלים בסיסי לעיצוב הזהות  ,שלהם עצמם ושל
אחרים  .יהודים אלו  ,שהתקבצו שם מכל רחבי מארוקו

וספרד ,

0ן

הרגישו שהם

משתייכים לשתי קהיליות מוגדרות  -המלאח של סאלה והמדינה של סאלה .

יסודות הליכוד החברתי
בקשרי  -דם ,

כרוב הקבוצות החברתיות במארוקו  ,היו יהודי סאלה קשורים

חיתון

ואינטרסים כלכליים ומדיניים משותפים  .ואולם מעבר למרכיבים אלו היה קיים רגש
של סולידאריות דתית  ,וזאת לא רק כיהודים  ,אלא בתור קהילה יהודית מיוחדת אשר
לדעתם קיימה את מצוות התורה על כל פרטיה ודקדוקיה  .אמר זאת בפשטות זקן אחד

' אנו היהודים חתרנו לדבר אחד בלבד  :לקיים את מצוות

:

ה ' ותורתו ( טריא אללה ודין ) ;

אנו קיימנו בקפידה את המצוות ( חפדין ביזאף ) '  .יהודי סאלה הצדיקו את טענתם
לעליונות דתית בהתבססם על הדמויות האגדיות מן העבר הידועות מסיפורים על
רבנים מקומיים מפורסמים  ,ובמיוחד על ה ' קדוש ' מהמאה

10

ה, % 8-

ר ' חיים

בן  -עטר  .יי

היו משפחות בסאלה שהזדהו כתושבים  ,דהיינו צאצאי היהודים המארוקאים הילידים

;

אחרות

טענו שהן צאצאי מגורשים  ,של יהודים שהוגלו מספרד  .היו קיימים הבדלים בין המנהגים של

קבוצות אלו  ,אולם ההשתייכות לאחת הקבוצות נקבעה לא על  -פי המוצא  .כנסיבות מיוחדות יכול
היה כל אחד לנהוג כמנהג אחת הקבוצות  .לדוגמה  ,מנהגי הנישואים היו מורכבים מיסודות

מקומיים

 . 393 -420קק .

11

,

( ברבריים ) וזרים ( של קאסטיליה )  .ראה 111581 ' , -טנ טע8
( 111 ) 1923

.

 Nes erisמ ]

"
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ירושלים תרע " א  ,עמ '  . 155דב נוי  ,שבעים סיפורים וסיפור מפי

יהודי מארוקו  ,ירושלים
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הבטיחו מנהיגים דתיים אחרים את התמד המוניטין שיצאו לקהילה זו

ואת המשמעות והאחדות של חייה הדתיים והחברתיים .
ה 19 -

במשך המחצית השנייה של המאה

היה ר ' יששכר אצראף הרב הראשי

והמנהיג הרוחני של סאלה  .מהידיעות המקוטעות על חייו קשה לקבל תמונה ברורה על
סמכותו ועל תפקידו בקהילה  .נראה שהמוניטין שיצאו לו באו משום שהעמיד
תלמידים רבים שאחדים מהם היו רבבים מפורסמים בדורם  .הוא גם קיים קשרים
הדוקים עם נכבדים ועם מורי  -דת מוסלמיים של העיר והיה נפגש לעיתים מזומנות עם

אהד מהם כדי לקרוא לפניו מספרי הרמב " ם ולדון עמו בענייני הדת שלהם  .בזקנתו

רצה הרב אצראף לעלות לירושלים  ,אלא שהקהילה לא הסכימה להרשות לו לעזוב .

לבסוף הוא הצליח לעלות  ,באומרו שברצונו לעלות על קבר  -אביו בקעאט  .משם הוא
המשיך בסתר בדרכו לארץ הקודש .

ט

את מקומו בסאלה ירש תלמידו וחתנו  ,הרב רפאל אנקאווה

( , ) 1935 - % 848

שהיה

האישיות הדתית המפורסמת ובעלת ההשפעה הרבה ביותר בין יהודי מארוקו
בתקופתו  .מ

מ 1918 -

ר ' אנקאווה שימש רב ראשי ונשיא בתי  -הדין היהודיים במארוקו

עד מותו ב  . % 935 -לפי כמה מקורות הוא היה אהוב ונערץ על כל יהודי מארוקו  .בעוברו
ברחובות  ,היו נשים מסתתרות מפניו וילדים מיהרו לנשק את ידיו  .ראו בו גדול
תלמידי  -החכמים במארוקו ורבים חשבוהו ל ' קדוש בחייו '  .לאחר שנפטר נהיה קברו

בבית  -העלמין בסאלה אתר של עלייה  -לרגל ליהודי

מארוקו  .א

מעבר לסיפורי  -הלל אלו ( הדומים להפליא למה שמסופר על חכמים ועל קדושים
מוסלמיים כמארוקו ) אפשר ללקט מספר עובדות על האיש ועל חייו  .אנקאווה החזיק

במשך תקופה מסויימת חנות ברחוב הקונסולים בראבאט וגם נסע כתלמיד  -חכם

וכסוחר לאלז ' יריה ולספרד  .ידיעותיו בענייני  -חולין ובדת היו מרובות והוא אף קיים
קשרים הדוקים עם קהילות יהודיות אחרות  ,עם העלית המוסלמית בסאלה וכן עם

השלטונות הצרפתיים  .זכרו נשאר חרוט בקרב המוסלמים בסאלה והם דיברו עליו
מתוך יראת  -כבוד  .אחדים מזקניהם זכרו את יחסי  -הידידות אתו ואת פגישותיו
המרובות עם ההיסטוריון המקומי ועם הקאדי .
ר ' אנקאווה היה אחד מנכבדי סאלה  ,כשם שהיו הקאדי והקאיד  .סמכויותיו בתוך
הקהילה היהודית היו מקבילות מכמה בחינות לאלו של הנכבדים המוסלמים בתוך
עדתם ושלובות בה  .האוטונומיה של הארגון הפנימי של המלאח  ,שהוא עמד

בראשה ,

השפיעה על היחסים בין יהודים למוסלמים  .אובדן האוטונומיה תחת השלטון
הקולוניאלי גרם לשינויים ביחסים אלו .
12

13

הארכיון של חברת כי " ח ( להלן

 . 17 .נ .

4נ ) ,

הוא היה מצאצאי ר ' אפרים אנקאווה  ,שהיה הרב הראשי של תלמסן  ,ובנו התיישב בסאלה  .עוד
11 .,
אחד מאבותיו  ,אברהם  ,היה דיין מפורסם בסאלה  ,מאסקארה  ,תוניס וליבורנו  .ראה -

.

,

 . 7מ ! . 27 3ק du Maroc aris 1972 ,

14

פארים  .חליפת מכתבים מסאלה  .גב ' נחום . 15 . 12 . 1937 ,

,

ראה d',4frigue du Nort -

 . 2951ק aris 1952 ,

~

Les

Chouraqui , Les-

) .ע

; Haroche , 2 . 12 . 1933

.

]

 . 17 . :נ ) .ע

בית -הכנסת ר ' יעקב ביבאם במאלה  .מהור

:

ף

פינקרפלד  ,בתרהכנסת באפריקה הצפונית

לפני כינון הפרוטקטוראט היה הרב הראשי של הקהילה השופט והפוסק בכל
העניינים הנוגעים לחיי האוכלוסיה היהודית  .הוא ישב בראש האסיפה הכללית של
הנכבדים ( ג ' מע

אל  -יהוד ) ,

אשר היתה דבה ומחליטה בענייני הקהילה  ,ארגנה את גביית

הכספית לקיום מוסדות  -הצדקה לעניים ודאגה לחלוקתם  ,היתה קובעת בענייני

חינוך ,

וכן בכל הנוגע לאחזקה ולשיטור של המלאח ושל בית  -העלמין  ,ודואגת למתנות
לסולטאן לרגל החגים המוסלמיים  .המקור העיקרי להכנסות הקהילה לשם מימון
פעולות אלו היה המס שהוטל על מכירת בשר כשר  .כל חודש היה הרב מחלק את
הכספים שנגבו  ,ואם לא היה די באלו היו הנכבדים מכסים את הגרעון מתרומות שתרם
כל אחד מהם לפי עושרו  .נוסף לכך  ,היו מזמן לזמן אוספים כספים למטרות צדקה

לעניים  ,במיוחד בימי  -החג  ,וכל אחד מהנכבדים היה תורם לפי יכולתו  .כמו  -כן נתרמו
תרומות לשד " רים מירושלים ,

שנים " .

ברון  ,מצפת ומטבריה  ,שהיו מגיעים אחת לשלוש

כרבע מתושבי המלאח חיו מצדקה  .משום ששמה של
לפי אחד האומדנים ~ ,

סאלה כקהילה דתית יצא לפניה ומשום עושרה היחסי  ,היו יהודים עניים מערים אחרות
באים גם הם אליה לקבץ נדבות .
לאחר כינון הפרוטקטוראט השתנו הרבה מסדרי  -החיים האלו  .האסיפה הכללית
איבדה את תפקידיה העירוניים  ,שעברו לשלטון המקומי  .צו משנת
15
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הראשי  ,יהוו

ועד בעל סמכויות חוקיות שידון עם שלטונות המדינה בכל העניינים הנוגעים לקהילה

היהודית  .למעשה  ,הוגבלו הזכויות והחובות של הועדה לחלוקת כספי  -צדקה ולקיום
המוסדות הדתיים .
ב 1920 -

בקירוב התחילו מספר מנהיגים של הקהילות היהודיות להתלונן על ירידה

כללית באמונה הדתית ובמוסר הציבורי  ,והם ייחסו נסיגה זו להשפעה הפוחתת והולכת

של הועדה ולנוכחותם הגוברת של האירופאים  .בערי  -הנמל התחילו היהודים להתלבש
בבגדים

אירופאיים  ,וכעת -

כך נאמר  -הם גם התחילו לדבר ולהתנהג כאירופאיים .

המנהיגים קבלו על סימני ה ' אמאנסיפאציה ' וראו בהם ביטוי לרצון האוכלוסים
להינתק מהמסורת ומהדת ולהשתחרר מסמכות הנכבדים והרבנים ולהפסיק את תלותם
באוכלוסיה המוסלמית 6 .י

בשנים הראשונות לשלטון הקולוניאלי היתה כל תופעה של שינוי תרבותי בסאלה
נתקלת בהתנגדות עזה ( שורשי השינויים נראו במספר ערים לפחות מאמצע המאה ה -

 . ) % 9בעשור הראשון לפרוטקטוראט התנגדו נכבדי המלאח בכל מאודם לכל תופעה
של התמערבות  ,ובמיוחד לחינוך החילוני  .ר ' אנקאווה גם חשש שהקהילות היהודיות
יסטו מהדרך הישרה  .לדעתו  ,נחלשה זיקתם של רבים לדת בגלל ההגבלות שהוטלו על
כוחם וסמכותם של הרבנים  .הוא טען שסמכותם של הרבנים בעבר בתחום המשפט
והביצוע איפשרה להם להטיל קנסות וחרמות על חברי הקהילה שחטאו נגד מצוות

הדת  ,וכי בהעדר משמעת קפדנית לא תוסיף הדת להדריך את חיי

הפרט  .לי

השליחות הציביליזאטורית
בסיסמה של ' השליחות הציביליזאטורית ' ניסתה צרפת לארגן  -מחדש ולפשט את
המינהל של השלטון המרכזי והמקומי ולשכנע את התושבים כי התרבות הצרפתית

נעלה בערכה על זו שלהם  .בתחום אהד לא נזקקו נכבדי סאלה  ,בדרך  -כלל -
מוסלמים ויהודים כאחד  -אלא למעט שכנוע  .כולם רצו ליהנות מהאפשרויות
הכלכליות שזימנו החדירה וההתפשטות האירופאיות  .בו בזמן הם לא היו מוכנים
לשנות את נוהגי  -חייהם  ,את דתם ואת תרבותם  .לאחר כינון הפרוטקטוראט נאלצו שתי

הקבוצות להתמודד עם התפשטות התרבות הצרפתית  ,שטמנה בחובה סכנה לדתות
שלהם  ,ובמידה רבה לתרבותם המשותפת .

ב 1913 -

בעיר  ,האחד של בני  -הבכבדים ( לקול דה פיס דה
16

17

נפתחו שני בתי  -ספר צרפתיים

נוטאבל ) ,

והשני של כי " ח  .הראשון

ראיון מוקלט עם ז ' חיות  ,ראבאט . 1966
לעיל )  ,עמ '

Goulven

( ראה

הסולטאן

ב ! 863 -

 . 114היסטוריון ממאלה רואה בביקורו של משה מונטיפיורי בחצר

תגובה לרצונם של יהודי מארוקו ב ' חירות ' ( אל  -חוריה )  .הוא מגדיר זאת

.

כהפקרות ואנארכיה ומשבח את הסולטאן על ששב ואישר את ההוראות ואת החובות של החוק
האיסלאמי בדבר הגנה על היהודים ועם זאת שלל מהם את החירויות הנתונות לנוצרים  .ראה -
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קנת ל ' בראון

הוקם ופעל בתמיכה ממשלתית והיה מיועד לבני העלית המוסלמית ; השני היה שייך
לארגון יהודי בפארים  ,פעל בתמיכת הממשלה הצרפתית והיה מיועד לילדי הקהילה

היהודית  .שני בתי  -הספר הציעו חינוך צרפתי  ,ובכך פתחו לפני בוגריהם סיכויים להיות
מועסקים במינהל  ,במוסדות המגזר הציבורי או על  -ידי בעלי  -העסקים

האירופאיים .

הן בקהילה המוסלמית והן בקהילה היהודית היתה התנגדות לבתי  -ספר אלו .

המתנגדים חששו שבתי  -הספר יהפכו את הצעירים להיות ' צרפתים קטנים ' ו ' נוצרים
קטנים '  ,שהם יהיו בורים בכל הנוגע לאיסלאם או ליהדות ולא ידעו את שפת הדתות
האלו  ,ערבית ועברית  .הקהילה המוסלמית ברובה הגיבה בכך שאסרה על בניה לבקר
בבית  -הספר הצרפתי ,

וב 1921 -

ייסדה מוסד חינוכי עצמאי משלה  .בתי  -ספר חופשיים

אלו  ,כפי שכינו אותם  ,הקנו חינוך מודרני בערבית וכן הוראה בדת ובהיסטוריה של
האיסלאם  .התסיסה בשאלת החינוך היתה אחד הגורמים לכך שהדור הצעיר של
מוסלמים בעלי חינוך נעשה פעיל בתנועה הלאומית

המארוקאית  ' .י

גם הקהילה היהודית ניסתה בהתחלה להחרים את בית  -הספר הצרפתי של כי " ח  .ב -
1920

הקילו נכבדי המלאח חברה לתחייה עברית ופתחו בית  -ספר רבני כדי להפיץ את

ידיעת העברית בקרב הנוער  .אולם החברה ובית  -הספר לא הצליחו לגייס תמיכה
וכעבור זמן קצר הם הפסיקו את

פעילותם .

מאידך הצליח בית  -הספר של כי " ח

להתבסס בסאלה והודות לו התחיל תהליך של התבוללות תרבותית שבמהלכו ספג
הנוער היהודי בסאלה את השפה הצרפתית ואת תרבותה  .לדעת מי שהיה מורה בבית -
הספר בשנת

934ן

היתה הדרך לקראת התמערבות עדיין ארוכה וקשה לבני  -הנוער  .הוא

הסביר את הקשיים בהצביעו על עוצמתה המיוחדת של התרבות המסורתית הן בין
המוסלמים והן בין היהודים  .הצעירים היו עדיין שמרניים אם כי הם היו מתקדמים

יותר מהמוסלמים  .בדרך  -כלל היה המלאח שומר בעקשנות על מנהגיו והיה ממעיט
ככל האפשר לבוא במגע עם האירופאיים  .כפי שהסיע זאת אותו מורה בדו " ח משנת
, 1934

נשארו יהודי סאלה בדרך  -כלל מסוגרים בתוך עצמם והיו יותר פאנאטיים

מאחיהם בערים אחרות  -להוציא אלו שנהנו מחינוך בבית  -הספר של כי " ח ורק הם
היו מסוגלים לעזוב את החנויות הקטנות של אבותיהם ולמצוא תעסוקה בבנקים  ,או

במשרדים של נוטאריונים ושל עורכי  -דין וכיוצ " ב .
18
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 . ; ] . Haroche , 9 . 12 . 1934ט  % . 1 .רונ נותבי המכתבים אל כי " ח מעירים על ~כך שיהודי מאלה

' נחשלים '  .כדוגמה טיפוסית נביא את דברי ר ' טאז ' ורי במכתבו מ  ' : 24 . 3 . 1919 -יהודי סאלה עדיין
מפגרים ומאוד פאנאטיים  .מתמיה לראות כמה מעט הושפעה סאלה מקהילת ראבאט הסמוכה לה .
יהודי סאלה דומים ליהודי מכנס  :בבורות  ,כפאנאטיות  ,בעוני חומרי ומוסרי  ,בסביבה הסגורה
לרעיונות מודרנתם  ' .על המדיניות הכללית של כי " ח  ,ראה  . Leven , C nqaaate ans -א

) . Charaq~ i , L'/dllianceע
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Paris
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שיער בהליכות -שולחן בבית -ספר כ " ח במאלה  -כחלק מהקניית תרבות צרפת

למרות הכל נראה המצב
הספר כי " ח

ב 1913 -

ב 1934 -

כשיפור מרשים  .שכן  ,כאשר בפתחו שערי בית -

סירבו רוב ההורים להרשות לילדיהם לבקר בו  .ואמנם כפה מנהל

בית  -הספר את מוסדו על הקהילה בכך שגרם כי השלטונות הצרפתיים יסגרו את בתי -
הספר הפרטיים שבמסגרת בתי  -הכנסת  .הוא התבטא כי ' יהודי סאלה הסכימו לקבל את

בית  -הספר של כי " ח רק משום שהוא בכפה עליהם  . . .הם התרעמו מאוד על סגירת

בתי  -הכנסת אם כי הם לא ידעו שהשלטונות הצרפתיים פעלו בהשראתי  .כפי שאמר

פילוסוף גדול  ' :שאלה גדולה היא לדעת אם רשאי אדם להביא אושר לזולת בניגוד
לרצונו ' .

20

למעשה התבסס בית  -הספר של כי " ח בסאלה רק לאחר שהתגבר על ההתנגדות לו .
אחרי דיונים עדינים בין הקהילה לשלטונות והודות לתעמולה מרוכזת של המורים .
הממשלה הצרפתית ושלטובות הפרוטקטוראט תמכו תמיכה מלאה בבית  -הספר מהיום
הראשון  .הביקורת שהטיחה הקהילה בהתחלה בגד חברת כי " ח הופנתה לא נגד תפקידה

כמפיצת התרבות הצרפתית  ,מכל  -מקום לא במפורש  ,אלא משום שלא לימדו בבית -
הספר שלה די עברית ומשום שלא נתקבלו בו ילדים בגיל הרך  .הבשים במיוחד התלובנו

מרה  ,כי הן היו רגילות לשלוח לבית  -הספר של בית  -הכבסת את בניהן כשהם רק עמדו
על רגליהם ולהשאירם שם בהשגחתו של הרב ושל אשתו עד רדת הלילה  .בתגובה על

טענות אלו החליטה כי " ח להיעבות לדרישות על  -ידי הרחבה ושיפור של הוראת
20
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העברית בבית  -הספר שלה ועל  -ידי החזקת הילדים בו עד הערב  .אלא שהנכבדים לא
רצו להשתתף בהוצאות האחזקה של בית  -הספר ולא הראו אהדה או הערכה למשימות

כי " ח  .בהשוואה למה שפקידי כי " ח ומוריו כינו ' הפאנאטיות של נכבדי  -הקהילה '
נראית גישתו של הרב אנקאווה כמעט מתונה  .הנהלת בית  -הספר רכשה סוף  -סוף את

הוקרתו ואת תמיכתו  ,אבל רק לאחר שהבינה כי עליה להקדיש יתר עניין לחינוך הדתי .
תוך מספר שנים החליט הרב להשתמש בהשפעתו למען בית  -הספר וכמעט מיד גדל
מספר התלמידים למאתיים בקירוב

2

"
בני אותם דורות שגדלו במלאח של סאלה בתקופת הפרוטקטוראט

רובם קיבלו

,

חינוך צרפתי בבית  -הספר של כי " ח והרגישו את עצמם פחות או יותר בני  -בית בתרבות
הצרפתית  .חינוכם הכין אותם לכך שיוכלו להרוויח את לחמם ולהסתדר בענייני יומ -

יום של החברה הפלוראליסטית שבשליטת הקולוניאליזם הצרפתי  .התנסותם של
היהודים המארוקאים בקולוניאליזם העלתה ערכי  -תרבות שונים מאלו שקבעו את

דרכי  -חייהם לפנים  .מה שאולי היה עוד יותר חשוב הוא שההתנסות הקולוניאלית
גרמה בקרב היהודים לשינוי מערכות ביחסיהם עם המוסלמים שבקרבתם הם חיו
ובגישתם אליהם  .מכל מקום  ,תהליך ההתמערבות  ,כפי שהקהילה היהודית במארוקו
התנסתה בו  ,לא היה קל והוא עבר לא בלי כאבים  .הוא העמיד אותה לפני ברירות של
זהות תרבותית  ,שנראה כי מראש היו

ללא  -מוצא  .מ

היחסים בין מוסלמים ליהודים
בתקופה שלפני הקולוניאליזם יצא שמה של סאלה כעיר שתושביה החמירו בהקפדה
על התנהגות דתית ומוסרית והתושבים  ,יהודים כמוסלמים  ,נהגו בהתאם למוניטין
שלהם  .היסטוריון מקומי הסביר כי סאלה עלתה על ראבאט משום ' שגם היהודים כאן
הם בעלי נימוסים ' .

23

הנימוסים שאליהם הוא התכוון היו מכלול מפורט של כללי -

התנהגות שזכה להוקרה של הגברים ושל הנשים  ,מוסלמים ויהודים כאחד  .דו " ח
מוקדם של מורה בכי " ח נוגע בלי משים בנקודה זאת כאשר הוא מעיר
במינו כפי שלא

משלו

:

:

' קור מיוחד

ראיתי מימיי ' קיים ביחסים בין בני משפחה אחת  .לכל אחד יש תפקיד

' האשה עוסקת במשק  -הבית ובגידול הילדים ואין היא דואגת כלל לעסקי

בעלה  ,אשר עוסק בעבודתו

ובידורו היחיד הוא החינוך המוסרי והדתי של בנו ' .

לפעמים אוכל האב לבדו עם בניו  ,הוא מפנק אותם ואוסר עליהם לעסוק בעבודות -
הבית  ,כי הוא רואה בעבודות אלו פיחות כבודו של הגבר  .לעומת זאת  ,הבנות הקטנות
הן תמיד אצל האם  ,עוזרות לה בעברדתה ועושות כל אשר תבקש  .מבחינת האם  ,מתן

21

1914

1 . 12 .

 . :ט  4 . 1 .על השתנות תפקידה של חברת כי " ח במארוקו  ,וכן עיון

% 4 . Soussana ,

מפורט בחינוך היהודי המסורתי  ,ראה -

!~ terre d'ls[antש 11 . Zafrani , pe dagogie juive
~
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חינוך לבנות הוא דבר איום  ,כי על  -ידי כך עלולות הבנות לא רק לעזוב את האם כדי
ללכת לבית  -הספר אלא גם להיהפך תוך כדי לימוד ל ' נוצריות קטנות ' .

24

תנאי  -החיים החברתיים והכלכליים בסאלה בהתחלת המאה הנוכחית והערכים
התרבותיים הכרוכים בכך היו משותפים ליהודים ולמוסלמים  .אלא בו  -זמנית היתה

קיימת מה שבארת היה מכנה בשם ' קומפלימנטאריות ' וכן יחסים הדדיים בין שתי
' קבוצות אתניות ' .

35

וכך

לדוגמה ,

כאשר מוסלמי צעיר רצה לשאת בחורה הוא היה

ניגש לאשה יהודייה מהמלאח ומבקשה  ,הווה אומר שוכר אותה  ,לבקר במסווה של

מוכרת כפתורים ותכשיטים בבית בחירת  -לבו ואחר  -כך תוכל לתאר לו את מעלותיה
ואת מגרעותיה של מי שעשויה להיות אשתו  .נראה שבימוי הביקור היה ידוע יפה
מראש  .היהודייה היתה דופקת בדלת  -הבית  ,המשרתת מודיעה על הביקור לבעלת -
הבית  ,הנערה היתה מסתתרת  ,והבעל  -המיועד היה מקבל את הדו " ח שציפה לו  ' :הבת
היתה הגונה וצנועה והסתתרה ' .

26

בין יהודים למוסלמים בסאלה היתה קיימת סימביוזה תרבותית  ,שבאה לידי ביטוי

באופנים רבים ושונים  .המאפיין המשותף החשוב ביותר היתה השפה  ,דהיינו ניבים של
ערבית מארוקאית

מדוברת  ,שהיתה מובנת

לשתי העדות  .המשותף בידיעת השפה הלך

ופחת לאחר כינון הפרוטקטוראט  .תוך דור אחד התפתחה הפרדה תרבותית ברורה בין
יהודים למוסלמים  .ברור כי תהליך ' הצירפות ' השפיע בדרך שונה על המעמדות
השונים הן אצל היהודים והן אצל המוסלמים  .אולם הנקודה העיקרית היא שהיהודים
איבדו את השליטה בערבית ואת החיבה וההערכה לשפה זו שהיתה פעם שפתם .
יחסי  -הגומלין והתלות  -ההדדית בתחום הכלכלי השתנו גם הם  ,אם כי לא ביסודיות
כזו  .המבנה החברתי של הקהילה היהודית וכן של הקהילה המוסלמית לא היה אף פעם

חד  -גוני ונעדר הכדלים  .הקבוצה

השלטת ,

מסוחרים אמידים  .הם קיימו יחסים

נכבדי

כלכליים ,

המלאח ,

ולפעמים

היתה מורכבת רובה

אישיים  ,עם עמיתיהם

המוסלמים שבעיר וסיפקו להם סחורות והון להשקעות משותפות או כהלוואות  .כינון

הפרוטקטוראט  ,לפחות במשך עשרים וחמש שנותיו הראשונות  ,לא חיבל ביחסים
אלו : 7 .

24

25

אולם יחסי  -המסחר בין הסוחרים היהודים לאזורים הכפריים הצטמצמו בשיעור

.
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 Ou [tureראה במיוהד ההקדמה לספר זה  .התלבטתי

אם להשתמש בדגם של בארת למצב זה  .אלא שאני מוצא שאין הוא מתאים להקשר שכולל
מרקאנטיליזם וקולוניאליזם .
26

' איפינת נאג ' בה '  .מתוך סיפור שהוקלט כרשמקול על מנהגי חתונות מסורתיות בסאלה  .על

.

ההשפעה הניכרת של הדת והחברה המוסלמיים על מצבה של האשה היהודייה  ,ראה S . D . -
27
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תעודות בעלות על קרקע  .לדוגמה  ,קניית חלק בפרדס מושקה בעיר ב ] 930 -
מעידות על כך

בשותפות על  -ידי אחמד
ראבאט  ,תיק
בריבית בת
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אל  -קרש .

שמעון אמזלג ויוסף אבן  -צור ( משרד רישום

' קיסריה אבן  -צור ' )  .מקרה אחר

מ : 1934 -

בובקר אוואד לווה

הקרקעות ,

6 , 000

פראנקים

אחוז לשנה  ,למשך שנתיים  ,מאת מרדכי אנקאווה כדי לקנות בית  .הרכוש שימש
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ה 19 -

ניכר במשך תקופת הפרוטקטוראט  .במשך המאה

מילאו יהודים ממאלה תפקיד

כלכלי חשוב בעורף הכפרי של העיר  .הם סיפקו אשראי  ,הילוו כספים  ,ובמקרים
מסויימים רכשו חלק מהעדרים שהיו בטיפולם של הכפריים  .הסדרים אלו היו שונים

.

בהיקפם ובטיבם אולם במקרים מסויימים היו אלה עיסקות מימון נכבדות למדי

,

2

מספר ניכר של יהודי סאלה עסקו ברוכלות באזורים הכפריים  ,ואת הסחורות קנו

מסיטונאים יהודים בעיר  ( .ר ' הנספח למאמר זה )  .בשווקים של האזורים הכפריים
בגארב ,

מעבר לנחל אום רביע  ,ביקרו בעיקר סוחרים מוסלמיים מסאלה וסוחרים

יהודיים מלאראש  ,אואיןאן ואיל  -קצר אל  -כביר  .בחלוקה זו של אזורי  -מסחר אנו
מוצאים שרוב יהודי סאלה הסתפקו לסחור באזורים הקרובים לעיר  ,שם הם נהנו

כמעט ממונופול ללא התחרות במוסלמים בני  -עירם  .אין הוכחה לכך שלפנינו דוגמה

להסדר הכרוך בהגברת הקומפלימנטאריות והתלות  -ההדדית ( כפי שדיונו של בארת
בדבר קנים איקולוגיים עשוי להעלות על

הדעת ) ,

אלא היה זה הסדר להקטנת חיכוכים

בין יהודים למוסלמים .
סוחרים באזורים אלו עמדו תחת חסותם של מנהיגים מקומיים  .הוענק להם מ ןוג
( התרגום המילולי של המלה הוא

' כידון ' ) ,

ערבות למעבר  -חופשי שעליו הוכרז

בפומבי בשוק  .משמעות המזרג היתה התחייבות שקיבל על עצמו אחד הנכבדים
להעניק חסות  ,לא על מנת לקבל שכר  ,ולדאוג לבטחונו של פרט מסויים ( או של
משפחה מסויימת או לפעמים של בית  -אב מסויים )  .כך נעשו הסוחרים בני  -החסות של
הנכבדים ואף נתנו להם מתנות מזמן לזמן  ,והם יכלו לקנות ולמכור בתוך האזורים

שמעניקי  -החסינות שלטו עליהם  ' .לכן שיירות של יהודים בני סאלה הסתובבו באזור

כשהן מובטחות על  -ידי מזרג חזק ' .

29

נארב היה אחד מאזורי  -המסחר הבטוחים והחשובים בפנים הארץ  .הירצחם של
ב , 1880 -

מספר סוחרים יהודים

שעליו מספר המסמך המתפרסם בנספח  ,היה כנראה

מקרה יוצא  -דופן באזור זה  .יש לזכור כי העדר ביטחון באזורי  -הכפר של מארוקו היה
לעתים קרובות תופעה של שנות  -רעב וכי השנים

הופעת ארבה  .הסולטאן חסאן הראשון

היו שנים של בצורת ושל

1888 - 1873

( ) 1894 - 1873

עשה מאמצים מיוחדים כדי

בטוחה להחזר ההלואה  .אנקאווה פנה לכיח  -המשפט בגלל פיגור בתשלומים ( תיק  . ) 28998כמו  -כן
שמעתי מפי תושבים זקנים של

סאלה .

מוסלמים ויהודים  ,על עשרות שותפויות  ,אשראים

והלוואות .
28
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עצמם '  .מתוך  . 197 :ק harb ' , Archivesflfarocaines 20 ) 1913 ( ,

(

 . , Leוכן ט4 ] 45ן  ,כמיוחד כרך

.

7 . L2
 2עמ '  , 580 - 559וכרך  3עמ '  . 456ראה גם e cozt Le lharb. Fel[ah er Colons Rabat -
Thesis ,

.ט

.

4 . Blincow, The Rural soן ; 1964

ofa North African Village Ph .

Manchester 1977
29

ראה harb ' -

טdes hdokhtar dans 1

.

. " tribu

.

 Peirsu s , ' 1כתב  -יד שלא פורסם עמ ' , 19

~
בפירוט בשוקי הגארב בהתחלת המאה הנוכחית
~ Le ~cראה לעיל  ,ואילך  .לה קוז דן
מצוטט אצל oz
שם  ,עמ '

. 352

מלאח ומדינה

ן

53

להבטיח את שלומם ואת בטחונם של הסוחרים ושל הסחורות שנעו בדרך  -המלך שבין
פאס לראבאט  -סאלה  ,במיוחד לאורך גבול  -המריבה שהפריד בין בני למור לבני  -חסאן .
ב 189 % -

הסכימו הנכבדים ונציגי  -המינהל של בני  -חסאן לדאוג לביטחונם של

הסוחרים ושל הסחורות ולהיות אחראים לתביעות  -נזיקין בעבור סחורות שהלכו
לאיבוד  .על הסכם זה הוכרז בצו מלכותי

( צהיר )

שחל על המוסלמים ועל הדימים

כאחד  .צו זה מצביע על התפקיד החשוב שהיה ליהודים בחיי  -המסחר של האזור ועל
רצון הסולטאן להגן עליהם  ' .עלינו להצביע על תפקידם החשוב ביותר של היהודים
במסחר הנארב  ,שהם ניהלוהו בשותפות עם יהודים אחרים או בעבור בתי  -עסק זרים

שמרכזם היה בערי  -הנמל ' .

30

יהודי סאלה שלא עסקו במסחר עבדו בעיר עצמה או במלאת  .לרבים מהם היו
חנויות בשוק שבהן נמכרו סחורות אירופאיות

;

כצורפים ,

מהם עבדו

וכאורגי  -משי  ,אחרים עבדו כפחחים ( מלאכה שיהודים בלבד עסקו

בה ) .

כחייטים ,
כסנדלרים ,

כבעלי  -אטליזים ובעבודות אחרות  .אמנם היתה בהם נטייה להתמחות במלאכות
 .קובעות  .יתר  -על  -כן  ,בעלי -
ובעיסוקים מסויימים  ,אך היתה זו נטייה ולא הגבלות
המלאכה היהודים היו חברים ברשת הרופפת של התאגדויות

בשנות העשרים של המאה הנוכחית למען יעדים מוגבלים .

האומנים  ,שפעלו

עדיין

ת

לאחר כינון הפרוטקטוראט עבר חלק מיהודי סאלה  ,ובמיוחד בעלי  -המלאכה
בנרות  ,בנפט  ,בתבואות

והרוכלים  ,לעיסוקים אחרים  .רבים מהם עסקו במסחר סיטונאי

ובביצים  ,אחרים עסקו בהובלה ובשינוע של מזון  .צעירים שידעו צרפתית התחילו
למצוא עבודה במשרדי  -הממשלה ובמגזר הפרטי האירופאי  .שינויים אלו השפיעו על
היחסים הכלכליים והחברתיים בין מוסלמים

ליהודים  ,שמעתה

היו רופפים ומפוצלים

יותר ופחות הדוקים ואישיים  .במשך הזמן פחתה הקומפלימנטאריות הכלכלית בין
שתי הקבוצות ונפוצה ההתחרות ביניהן .
תוצאות השינוי החברתי
נראה כי במשך חמש  -עשרה השנים הראשונות לתקופת הפרוטקטוראט השתפר המצב
הכלכלי של רוב האוכלוסים במלאח וגם תחושתם הכללית לרווחה  .תהליך דומה

בכללותו התחולל במדינה  .אין להסיק מכאן שהיה קיים ניגוד חריף בין רמת  -החיים
30
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קנת ל ' בראון

של אוכלוסי המלאח בעשור השנים שלפני  1912ובין זו שבעשור השנים לאחר  -מכן .
אשר למעמד הסוחרים העשירים  ,מצבו הלך והשתפר מאמצע המאה

ה 19 -

התקופה הקולוניאלית הביאה אתה התחרות מסוג חדש  ,מצד אירופאים

עד

912ן .

ומוסלמים ,

לסוחרים אלה וכן עלייה חדה בהוצאות ההפעלה של עסקיהם ושל משק  -ביתם .
אם כי רוב רובם של אוכלוסי המלאח שיפר את מצבו הכלכלי במשך השנים
הראשונות לפרוטקטוראט  ,הרי רמת  -החיים הכללית היתה  ,כפי שמשתמע מדו " חות
מורי

כי " ח ,

ירודה מאוד  .מורים אלו  ,שהיו לרוב מאוד מסורים לעבודתם  ,רצו

' לתרבת '

את תלמידיהם ולשפר את תנאי  -החיים של העניים בעזרת החינוך  .בשנות השלושים

הם סברו שההצלחה האירה להם פנים  .אורח  -החיים האירופאי צפן בחובו הבטחה
לשיפור

תנאי  -החיים ,

שלהם ושל

שלו  .בעיני המורים ותושבי

תלמידיהם ,

המלאח ,

וזה היה מרכיב חשוב בכוח  -המשיכה

קידמה היה פירושה לחיות כאירופאי  ,בראש

וראשונה לחיות בנוחות וברווחה חומרית  .לפי השקפתם ( ושותפים לה רבים מאלו

שהכירו את מארוקו שלפני הפרוטקטוראט ) .

שררו במלאח עוני ובורות בגלל המבנה

של המדינה המארוקאית המסורתית והאמונה האיסלאמית שדיכאה את היהודים .
אולם המידע שבידנו מלמד כי אין אף מלאח אחד שבו החיים התאפיינו בשיעורים

כאלה של עוני  ,בורות או ניוון כפי שבעלי  -השקפה זאת גורסים

;

עם זאת גם לא היו

אלה חיי עושר ורווחה .
קשה להפריד כאן בין המידגם התיאוריטי ובין העובדות האמפיריות  .אחד הזקנים
שראיינתי נולד בסאלה בהתחלת המאה  ,ולדבריו הביא כינון הפרוטקטוראט חירות
ליהודים  .אם כי הוא דיבר

ערבית ,

הוא השתמש במתכוון במלה העברית ' חירות '

והסביר שהיה זה שחרור לא מהגלות אלא

מ ' הערבים ' ,

דהיינו מהפחד של עושק מצד

תושבי האזורים הכפריים  .הוא המשיך ודיבר על היחסים הרגילים והתקינים שבין
מוסלמים ליהודים מזה  ,ועל ההשפלות  ,ההטרדות והפחדים מזה  .כעקרון היו היהודים
' אהל א  -דימה ' דהיינו  ,נתינים לא  -מוסלמים  ,אוטונומיים  ,אשר תמורת תשלום מס -
גולגולת מיוחד ( ג ' יזיה ) נהנו מבטחון ומחסות של הסולטאן  ,של הממשלה ושל העדה
המוסלמית  .ואמנם מעיד מכתב הסולטאן לקאדי של סאלה בשנת

, 1840

כי הסדר  -חוזי

כזה היה קיים לכל  -הפחות עד אותו זמן  .במכתב מאשר הסולטאן קבלת אלף ריאל

שנתקבלו מיהודי סאלה בעבור מס  -הגולגולת לשלוש שנים .

סאלה הוסיפו לשלם את מס  -הגולגולת עד

1912

2

'

לא ברור אם יהודי -

או הפסיקו לשלמו במועד מוקדם

יותר  ,בדומה ליהודים בכמה ערי  -נמל  .מכל מקום  ,הם עוד אספו כספים בינם לבין

עצמם  ,כדי להגיש מתנות לסולטאן לרגל החגים המוסלמיים העיקריים  .אמנם נכון
שהגשת מתנות במקרים אלה היתה חובה על תושבי העיר עצמה כמו על תושבי
המלאח  .מכל

מקום ,

נראה כי היהודים לא גרסו כי בעלי  -חסותם המוסלמים גובים

מהם כופר  -נפש .
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55

בתוך העיר אין עדות לכך

שיהודי מאלה סבלו מפגיעות בתוך העיר עצמה או מהתקפות ומביזה שהיו מנת  -חלקם
של תושבי המלאח בכמה מקומות אחרים  .אולם מקור אחד מציין שבשנת

, 1908

בתקופת המאבק על כס  -המלכות  ,היו תושבי המלאח במאלה אחוזי בהלה והם נשארו

ב 912 -ן " .

במצב זה עד התערבות הצרפתים

אין ספק כי היהודים חששו שהם עלולים

להיות קורבן למהומות פוליטיות  ,כפי שקרה לעיתים קרובות בעבר במקומות אחרים
במארוקו  ,כאשר בתקופות של אי  -סדרים פשטו הכפריים על ערים  ,ותושבי המלאח
היו הניזוקים העיקריים מבוזזים אלה  .מאורעות כגון אלו אמנם קרו לעיתים רחוקות
בסאלה  ,אולם מהומות היוו סכנה גם למלאח וגם לעיר והאנשים התייחסו אליהן
לפרשה  ' ,אי  -הסכמה ' ,

ברצינות  .ואכן זו היתה ההגדרה

בפי בני  -סאלה כולם  .אבל

בתקופות רגילות חיו תושבי העיר ותושבי המלאח בשלום ובביטחה .
חיי הסוחרים היהודים באזורי  -הכפר היו פחות בטוחים  .תייר אנגלי שביקר
בראבאט

ב 1848 -

מספר על שיחה עם המושל  ,אשר בתשובה לשאלה על הפשיעה

בעיר  ,אמר כי ' לעיתים קרובות גונבים בשוק ירקות ודברים דומים  .יהודים הבאים
למאלה מוכים  .דורשים מהם לשלם כופר  -כסף  .זה קורה כאשר שבטי הנוודים חונים
שם ' .

4

סוחרים  -ניידים  ,תושבי המלאח בסאלה  ,ודאי היו מסתכנים במסעיהם  .ואכן פנו

'

הרבנים הראשיים של סאלה ושל ראבאט

ב 1880 -

אל חברת כי " ח בפארים כדי

שתתערב אצל הסולטאן ושריו למען סוחר יהודי מסאלה שאחיו עם שני סוחרים

שהיו בדרכם אל

ממאראקש ,

דורו .

13 , 000

נרצחו וכל רכושם

נארב ,

וכספם ,

בשווי כולל בסך

נשדד " .

.

אף  -על  -פי  -כן הרבה עובדות מצביעות על כך שהיהודים הרבו לסייר ובדרך  -קבע ,

באזורי  -הכפר  ,ואנו רשאים ללמוד מכך כי בדרך  -כלל הם נהנו מביטחון או לכל
הפחות מחסות  .בדברנו על בטיחות  -החיים עלינו לציין שתי
להעמיד את הדברים בהקשרם הנכון

:

עובדות ,

וזאת כדי

ראשית  ,מקרים של אלימות נגד יהודים אמנם

.

לא היו נדירים אבל גם אין להפריז בחשיבותם ; שנית  ,הנסיעה באזורי  -הכפר מסביב

לסאלה היתה לא  -בטוחה יחסית הן למוסלמים והן ליהודים  .בדרך  -כלל חיו תושבי
סאלה  ,במלאת ובמדינה  ,חיים שלווים ובטוחים  ,הן בנפרד והן ביחד  .מר

קונקי  ,מנהל

.

בית  -הספר כי " ח בראבאט בעת המשבר המארוקאי וההפגנות שפרצו בעקבותיו תיאר
את מצב היהודים בדומה למה שזכור לאנשי סאלה על אותה תקופה

שהתנסו בחוויות קשות ולפעמים התעללו

בהם ,

:

היו ביניהם

אולם בדרך  -כלל ידעו היהודים

להסתדר עם השלטונות ועם הממשלות שהתחלפו  ,כל שכן עם שכניהם .
33
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ד " ר מאורן  ,שחי בקרב יהודי מארנקו בין השנים

894ן , 1909 -

מתאר את בטחונם

העצמי של היהודים ואת יכולתם להסתדר ביחסיהם עם המוסלמים  .אפשר לראות בו
משוא  -פנים ' ,

אדם ' ללא

כי לא היתה בליבו אהדה רבה אף לאחת משתי העדות  ,ולפי

הערכתו היתה קיימת מעין קנוניה ביניהן שתי העדות בזות מעומק הלב אחת לרעותה .
אלא שאין הן מסוגלות להסתדר האחת בלי חברתה והנוצרים  ,אויבן המשותף  .הוא
' :

;

הצד המיותר בעסקיהן הקטנוניים '  .ראוי לציין כי ביקורתו החריפה ביותר מופנית נגד

היהודים  ,שלדעתו אינם מעריכים את משמעותה ' האמיתית ' של ההתערבות הצרפתית
במארוקו  ' .הם רואים רק את התוצאות הברוטאליות של מדיניות ההתערבות שלנו ולכן
הם תולים בה את האשמה לאנארכיה ' .

ע

השקפה זו על אי  -ההסכמה

מהווה  ,למעשה ,

הערכה מוצדקת של ' המשבר המארוקאי ' בשנים הראשונות למאה הנוכחית .

סיכום

בעשרות השנים שלפני כינון הפרוטקטוראט הצרפתי סבלו יהודי סאלה  ,כפי שסבלו
המוסלמים  ,מהעדר יציבות פוליטית במארוקו  .במידה רבה היו תנאים אלה תוצאה של
התפשטות האינטרסים האירופאיים  .יש לראות את החברה המארוקאית כיחידה
הכוללת את הקהילה היהודית  ,אם כי מכמה בחינות היו היהודים קבוצה שולית בתוך
החברה הזאת  .התייחסותם לאיום ולמציאות של הקוליאנליזם היתה ביסודה דו -

משמעית ואין בכך משום אפתעה  .החיים הכלכליים של הקהילה היהודית היו תלויים
בקשרים עם האירופאים ועם המארוקאים כאחד  .גם האינטרסים הפוליטיים והערכים
התרבותיים משכו אותם לשני הכיוונים .

היחסים בין יהודים למוסלמים הם דוגמה לכך  ,כיצד קבוצות ' אתניות ' בחברה

קולוניאלית מקיימות או משנות את האמצעים לפעילות  -גומלין ביניהן .

במארוקו ,

.

במאלה כבמקומות אחרים  ,השפיעה כנראה צורה זו של אתניות על הזהות החברתית

.

ועל היחסים האישיים אך בלי להכתיב את אופיים  ,כך לפני ההתערבות הצרפתית וכך

לאחריה ' " .

בקרב היהודים רווחו סטיריוטיפים על דמות המוסלמי ופולקלור שתיאר

סטיריוטיפים אלה על דרך הקאריקאטורה  .תופעה דומה רווחה בקרב המוסלמים לגבי

היהודים  .אולם הדבר לא הפריע לקיום יחסים דיאדיים  -אישיים  ,פנים  -אל  -פנים  ,בין
חברי שתי העדות הדתיות  ,יחסים שהיו מושתתים על אינטרסים הדדיים  ,על קירבה
ועל כיבוד סגולתו המיוחדת של כל פרט ופרט .
קשרים אישיים מסוג זה קויימו במשך עשרות השנים הראשונים
למרות

לפרוטקטוראט ,

ההבדלים התרבותיים שהתפתחו כתוצאה מהקצב השונה של ההתמערבות

בקרב הנוער היהודי בהשוואה לנוער המוסלמי  .אולם במרוצת הזמן תגרום השפעת
המערב לעידוד הלאומיות והציונות במארוקו  ,וכתוצאה מכך תעקור רבים מצעירי
37

שם  ,עמ '

38

ניתוח סוציולוגי מצוין של יחסים והזדהויות אלו  ,ראה -
111
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.

המלאח כסאלה משורשיהם ומייחודם המארוקאי דוגמת דפוס  -ההתפתחות שנפוץ
ברוב חלקי אפריקה הצפונית .

ב 930 -ן

התחילו יהודי סאלה לשנות את

אורחות  -חייהם ,

את לבושם  ,את לשונם  ,את מנהגיהם  ,את יחסיהם החברתיים  ,ואולי  -כפי שסבור
שוראקי  -את

נפשותיהם ' " .

א'

מה שרק מעטים מהם הבחינו בו  ,כנראה  ,הוא כי יש הרבה

מהמשותף בתשתית של כל חוויה  ,אמונה והתנהגות  .מהקצה השני של המגרב הביע

.

יהודי תוניסאי  ,שהוא גם סופר מפורסם  .אלבר ממי את זהותו היהודית  ,באופן שהרבה

מוסלמים היו רואים כמוגזם ללא  -הצדקה

:

' יש מינהג שיהודים מקיימים בערב יום -

הכיפורים  .אויבים בנפש מטלפנים או מושיטים יד זה לזה  .זאת חנינה כללית  .כאן אני
מרגיש יהודי

לחלוטין ' .

40

.

נראה שממי שכח או שכלל לא ידע כי בדיוק כך נוהגים

המוסלמים בימי  -חגיהם  ,עיד אל  -אדחא ועיד אל  -פיטר

39
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קנת

ל ' בראון

נספח א
אחינו ושרנו ראש גולת אריאל אנשי החסד והרחמים  .אנשי הוועד הקדוש
הנקראים בשם חברת כל ישראל חברים אשר בעיר תהלה פאריז יע " א

אתה

ן

ה ' תשמרם וכצנה רצון תעטרם  .אחר עתרת החיים והשלם מאח " מי דורש
שלומכם וגדולתכם תמיד כל הימים ויקויים בכם מקרא שכתוב לא יסור שבט

מיהודה וגו '  .עתה באתי להודיע למעלתכם היקרה והנוראה את המעשה הרע
ומר שאירע במחוזינו זה סמוך לעיר תהלה סאלי יעא '  .הלא תדעו שמוביל
כתבא דנא הלא הוא הנבון

וח "

ומעולה

כה " ר4

רפאל הכהן

נר " ונ

נאמן רוח

וישר בכל דרכיו כידוע לכל באי שער עירנו זאת  ,והיה לו שותפות עם אחיו
מאמו הנו " ח

6

ה " רל

יצחק דיין דהיינו

כה " ר רפאל הנז

הטיל לכיס השותפות סך

אחד  -עשר מאות דורוסו ועוד קנו סחורות מאת הסוחרים הגדולים בהקפה
לערך שלשת אלפים דורוס ויצא להאלגרב שהוא מקום המסחר שלהם .
וכאשר גמרו למכור כל הסחורות וקבצו כל הממון שלהם שלח רפא

הנז ' 9

ליצחק אחיו הנז ' ונתן בידו כל הממון הנז ' לקנות בו עוד סחורות אחרות ובא
לכאן יצחק הנז ' בי " ד לאב רחמן שעבר ועשה כאשר צוה לו אחיו רפאל

הנז '

וקנה רוב הממון הנז ' סחורות וכלי כסף וזהב והנשאר החזירו בידו ממון בעין
שביום שני בשבת כ " ד לאב רחמן שעבר יצא מכאן והוליך עמו כל הסחורות

הנז ' שקנה והממון הנשאר לו והוליך הכל בידו להביאו לרפאל הנז ' שהיה
עדיין בהאלגרב מקום מסחר שלהם וביציאתו מכאן נתלוו עמו ב ' אנשים יראי
ה ' מהעיר הגדולה מראקס יעא ' ואלה שמותם הא ' הוא החכם

השא

ר ' שלמה

צבעוני  .והב ' גם כן המשכיל ונבון ה " ר יצחק ראבוז וה " ר יצחק דיין הנז ' היו לו
ב ' פרדים  .והשני יהודים הנז ' היה להם חמור א ' וביום שני ליציאתם שהוא יום
ג ' בשיי

ב " ה לאב רחמן לעתותי ערב פגעה בהם מדת הדין ויצאו עליהם

ליסטים ושחטום כשחיטת האיל והניחו גויותיהם מושלכים בדרך לעוף
השמים ולחית הארץ ושוב חזרו והטמינו גם נופם שכבר טרחו ויגעו והוציא
כמה שוחדות למצוא גויותיהם שיזכו לקבורה ועדיין עד היום הזה לא זכו
לקבורה אוי לנו שכך עלתה בימינו שאנחנו רואים אחינו בני ישראל בני
אברהם יצחק ויעקב שהם בני מלכים נתונים כצאן לטבחה .
ובכן אחינו הרי ישראל עם קדש חוסו ורחמו על נפשות אחיכם בני ישראל ועל
נפש עולליהם ללבוש בגדי קנאה ואזרו חיל לעמוד בכל כח ואל על דם נפשות
נקיים האלה ולהוציא לאור משפטן מאת אדוננו המלך

נפשותם ביתר שאת ביד

מוכ " ד ' י

יר " הם

לפרוע כופר

להחיות נפש עולליהם וגם משפט האיש

1

יכוננה עליון אמן .

5

נטריה רחמנא ופרקיה ( שמרהו אל והצילהו ) .

2

מאת חתום מטה .

6

הגבונה והחכמה .

3

וחכם .

7

הרב רבי .

4

כבוד הרב .

8

.

דורו מטבע  -כסף ספרדי שערכו

5

פוטים  ,היה אחד מאמצעי  -התשלום העיקריים במארוקו

באותו זמן .
9

הנזכר .

12

ירום הודו .

סו

השלם .

13

מוביל כתבא דנא .

11

בשבוע .
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הלזה דל ורזה מוכ " ד שהניחוהו ריקם ריקם לגזרה שוה ונשאר נתבע ונרדף
מאת הבעלי חובות

הנז '

ומאחר שלא יכול להתאפק לישב בכאן הן מצד

שנשאר ריקם מכל וכל  .הן מצד שהוא נרדף מהבעלי חובות על כן הוכרח
במעשיו ללכת אצל מעלתכם היקרה והנוראה אנשי החסד והרחמים שתרחמו
עליו ותעמדו עמו לדבר עליו אל המלך יר " ה אדוננו ולהוציא לאור משפטם
כמנהגכם הטוב והישר לרחם על כל אחיכם בני ישראל ועל הכל יבוא שכרכם
הטוב כפול ומכופל מן השמים כנפשכם הרמתה והיקרה וכנפש נאמן
אהבתכם החותם פה ביום ה '

שתא אמרת "
יוסף בירדוגו
14

בש " י

בסדר ומוראכם וחתכם יהיה וגו ' רהאי

ה ' צרופה מגן הוא לכל החוסים וגו ' לפ " ק פה רבאט יעא ' הדיין
יס " ט

בשבוע .

15

שנת תרמש .

נספח ב
ליד החברה היקרה זכה וברה המעמד של חברת כל ישראל חברים  .שרי החסד

והרחמים  .אתה ה ' תשמרם  .וכצנה רצון תעטרם  .ה ' עליהם יחיו אכי " ר .
מאתנו

אח " צ :

]

דורשי שלומכם וטובתכם כל הימים כיר " א  3 .הלא תדעו הלא

תשמעו בחדש אב רחמן שעבר יצאו

ממחז " ק4

סאלי

יע " א5

שלשה אנשים

יאודים ללכת ללגרב ואחד מהם הוא מתושבי עירנו זה שמו יצחק דיין אחיו של
רפאל הכהן מאמו וזה יצחק יש לו אשה מעוברת ושני בנים זכרים והגדול שמו
אברהם
ג " ךל

מ " מ6

בן שש שנים ואחיו הקטן

יש לו בת קטנה בת שתי שנים

שיצאו עמוהם מעיר מראקיס
עם השני יאודים

הנז "

ממנו שמו מסעוד מ " מ '

מ " מ שמה רחמה

יע " א לא נודע שמם

בן ארבע שנים

והשני יאודים אחרים

ויהי כאשר הלך יצחק

הנז '

ללכת אצל אחיו רפאל הנז ' שהיה באהלי קדרי ויהי

בהיותם בדרך עמדו עליהם ליסטים בדרך לגרב הנז ' והרגו אותם ושללו אותם

ולקחו כל הסחורות שהוציא עמו יצחק הנז ' שהם של אחיו רפאל הנז ' והנה

בעת " ה ~ י

בבקשה ממעלתכם שתעמדו עם רפאל הנז ' עד שתוציאו משפטו

לפני המלך והשרים לאור והנה ידוע למעלתכם שזה יצחק הנז ' הניח אשתו
ובניו מוטלים ברעב ולכן עליכם המצוה שתעמדו עם רפאל הנז ' לדבר לפני
המלך והשרים כמנהגכם הטוב והישר על אודות הנפשות היקרות שהורגים
הגוים כצאן לטבחה ושכרכם כפול מן השמים ועל דבר אמת וצדק כתבתי
וחתמתי יום חמישי בשבת שני ימים לחדש מרחשון שנת התרמ " א ליצירה פה
סאלי יע " א

י

הדיין יששכר אצראף

2

מטה .
חתומים רצון .
אמן כן יהי
אנו

6
7

משנה  .מזל .
גם כן

3

כן יהי רצון אמן .

8

הנזכרים .

4

ממחוז קודש .

9

בדואים .

5

יכוסה עליון אמן .

10

לפי ירמיהו יד טו .

