הגובה היהודים בארצוה המזרח

בגרמניה

על המדלנלוה האנטועומוה
פברואר 933ו  -אפריל

דד

1934

אלדר

כ 30 -

בינואר

1933

התמנה היטלר לרייכסקאנצלר של גרמניה  .כמעט למן היום

הראשון לעלייתם לשלטון  ,נקטו הנאצים אמצעים שנועדו להביא לבידודה של יהדות

גרמניה  .האמצעים נגד היהודים כללו  :הסתה פרועה  ,חרם כלכלי ונישול מכל עמדה
ציבורית בגרמניה  .כבר בהתחלת חודש פברואר

1933

גורשו סטודנטים יהודים מן

האוניברסיטאות ואירעו התנפלויות על יהודים בגרמניה  .עצם עלייתם של שונאי
ישראל מובהקים לשלטון גרם זעזוע קשה ביותר ליהודי גרמניה  ,ועם ראשית הרדיפות
נגדם החלה בריחתם לארצות אחרות  .החרדה לגורלם עוררה תנועת סולידאריות

יהודית כלל  -עולמית  .מקומה של יהדות המזרח לא נפקד בתנועה זו  ,ותגובתם למצוקת
יהודי גרמניה עתידה היתה להתגלות במהרה במלוא עוצמתה .

ן

המחאה

א.

המזרח  -התיכון לא נכלל ביעדי האסטראטגיה העולמית של מדיניות  -החוץ הנאצית
בראשית דרכה  .שליטי גרמניה נמנעו  ,כמעט עד סף מלחמת  -העולם השנייה ,

.

מלהתמודד עם בריטניה ועם צרפת באזורי  -השפעתן במצרים  ,עיראק  ,א " י סוריה

ולבנון  ,והתרכזו בתוכניות להרחבת גבולות הרייך השלישי באירופה  .עם זאת  ,היתה

הפצת האידיאולוגיה הנאצית בריכוזי הגרמנים מעבר לים  ,ועמה חיפוש בעל  -ברית
לשעת  -כושר  ,משימות דחופות  ,ככל

הנאצי  .כבר
הבארון

1

פת

ב6-

בפברואר

1933

הנראה ,

בעיני האחראים למנגנוני השלטון

דיווח נציגה הדיפלומאטי של גרמניה

בקאהיר ,

שטוהןר  ,על התרגשות גדולה שאחזה ביהודי קאהיר למקרא מכתב  -חוזר

המאמר המתפרסם כאן הוא ראשיתו של מחקר  ,שעניינו מעקב אחר תגובות הקהילות היהודיות

בארצות המזרח  -התיכון וצפון  -אפריקה לגורל יהדות אירופה  ,מן עלות הנאצים לשלטון עד סיום
מלחמת  -העולם השנייה  .המאמר דל במיוחד בתגובותיהם של היהודים במצרים  ,בעיראק  ,בסוריה
ובלבנון  .עיקרו מבוסס על דיווחי הנציגויות הדיפלומאטיות של גרמניה

בקאהיר ,

בבגדאד

ובבירות  .התעודות והמיסמכים נאספו בחלקם הגדול כארכיון משרד  -החוץ של הרפובליקה

הפדראלית המערב  -גרמנית כבון .
55

56

ן

דן אלדר

שהפיץ הנציג המקומי של המפלגה הנאצית מאקס דיטריך  .במכתב נכלל מצע
המפלגה הנאצית ובו  ,לדברי פון שטוהרר

' עמדה חריפה נגד

:

היהודים ' .

2

ההתרגשות בקרב יהודי קאהיר הקיפה חיש  -מהר חוגים יהודיים רבים בכל רחבי
מצרים .

ב 6 -ן

בפברואר התפרסם ב ' ל ' אורור '

נ

מכתב גלוי מטעם הקהילה היהודית אל

ממלא  -מקום ראש ממשלת מצרים  ,ובו הוא נתבע לפזר מיד את המפלגה הנאצית
שהוקמה במצרים ולגרש את מאקס דיטריך מגבולותיה .

4

הפניית המכתב הגלוי אל ממשלת מצרים עירבה אותה בעל  -כורחה במתיחות
שהחלה להיווצר בין הקהילה היהודית לנציגות הדיפלומאטית הגרמנית בארץ זו .

אחרי  -כן עתידה הקהילה היהודית להעמיד את ממשלת מצרים בפני מצבים מביכים
ובלחי  -נוחים  .במרוצת שנת

1933 / 34

עוד יחזור ויישנה משולש  -יחסים זה ברמות -

מתח שונות בין מרכיביו  ,במצרים ובארצות אחרות במזרח  -התיכון .
המכתב הגלוי  ,החתום בידי ז ' אק מאלה  ,ממנהיגי הקהילה היהודית בקאהיר  ,נשא
כותרת  ' :ההיטלריזם במצרים '  .המכתב מתחיל בשבח ההבנה בין הגזעים במצרים תחת
שלטונו של המלך פואר  ,ספק מצהיר ספק מביא לידיעת השלטונות כי הוקמה ' מפלגה

היטלראית ' בקאהיר  .קיום היטלריזם במצרים  ,טוען הכותב  ,כמוהו כהכרזת שלטונות
מצרים על סובלנות כלפי המפלגה הקומוניסטית בארצם  .בהמשך מובאים פרטים

אחדים על עמדת הנאצים כלפי היהודים בכלל  ,על ההתארגנות הנאצית במצרים בפרט

.

ועל מאקס דיטריך המתואר במכתב כ ' נשיא המפלגה הנאצית ' בקאהיר  .הוא מואשם
בהפצת מכתב  -חוזר ובו מצע המפלגה הנאצית  ,אשר סעיפו הרביעי קורא לשנוא את
היהודים ולהשמידם  .אחדים מאנשי המושבה הגרמנית בקאהיר  ,שמנתה
איש  ,נענו

כ 1 , 000 -

לקריאתו של דיטריך וכך נוסדה המפלגה הנאצית בקאהיר  .חברי המפלגה

חוייבו בתשלום דמי חבר והוקמה קרן בנקאית על  -שם ' המפלגה הנאציונאל -

סוציאליסטית סניף קאהיר '  .המכתב הגלוי  ,עם כל חריפותו  ,אינו מאשים את כל

הגרמנים באשר הם בנאציזם  ,ולקראת סיומו יש בו אבחנה מעניינת  :מחד גיסא הוא
קורא לממשלת מצרים לפזר את המפלגה הנאצית בארץ זו ולהרחיק את דיטריך אל
מעבר לגבולותיה

;

ומאידך גיסא הוא חולק שבחים ודברי הערכה למושבה הגרמנית

בכללה במצרים ולנציג הדיפלומאטי הגרמני  ,הברון פון שטוהרר  ,המוגדר כ ' ג ' נטלמן
מושלם ' .
אבחנה זו אכן תאמה את המציאות הפוליטית בגרמניה באותה עת  .בפברואר

2
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היהודים במורח והאנטישמיות הגרמנית

57

עדיין לא היתה האידיאולוגיה הנאצית נחלת כל מנגנון המדינה בגרמניה  .נראה כי גם

.

פון שטוהרר לא נמנה באותה עת עם תומכי המפלגה הנאצית ' שכן בדיווחיו על פרשת

המכתב  -החוזר הוא כתב על ' תוכנית מפלגתו ' של דיטריך  ,דהיינו התייחס למפלגה
הנאצית בגוף שלישי .
פון שטוהרר היה סבור כי פירסום המכתב  -הגלוי של יהודי מצרים ב ' ל ' אורור ' עלול
להזיק לאינטרסים של גרמניה במצרים  .לפיכך הוקל לו כאשר למחרת פירסרם

המכתב  ,בשיחה שקיים עם שר העבודה  ,שהיה ממלא  -מקום ראש ממשלת מצרים  ,לא

הועלה כלל נושא המכתב  .בדיווחו לברלין הביע פון שטוהרר סברה  ,כי במהרה ידעך
העניין בנושא זה

ויטושטש  .לא ברור אם קביעה זו היה לה על מה לסמוך או שהיתה

משאלת  -לב שמקורה בניתוק מן ההתפתחויות הפנימיות בגרמניה בשאלת היהודים .

.

מכל מקום  ,פון שטוהרר דיווח בשביעות  -רצון כי דיטריך הבטיח לו להיות מאופק
וזהיר יותר

בעתיד  .בין שהתכוון דיטריך לעמוד בהבטחתו ובין לאו  ,מעתה שוב לא

היה צורך בזהירות מצידו  .התפתחות האירועים בגרמניה והידרדרות מצב היהודים בה
היה בה די כדי לעורר את הסולידאריות היהודית בעולם  ,ואת הקהילה היהודית

במצרים  -לתגובה .
במשך מרבית חודש מארס
בשלטון ,

1933

תוך כדי שימוש באמצעים

התרכזה המפלגה הנאצית בביסוס מעמדה
אלימים ,

על  -מנת לשים קץ לדמוקראטיה

בגרמניה  .משגיבש היטלר רוב גדול ברייכסטאג  ,העביר בו

ב 24 -

ההסמכה ' המעניק לו לגיטימאציה להנהיג דיקטאטורה של שליט

במארס את ' חוק

יחיד '.

על רקע זה  ,ככל שנתחוורו ממדי השינאה של הדיקטאטורה הנאצית כלפי יהודי
גרמניה  ,גברה ההתעוררות היהודית בעולם והחלה התארגנות של מחאות  ,כגון הפגנות
ב 25 -

יהודיות בארה " ב נגד המדיניות האנטישמית של הנאצים  .בקאהיר התכנסה

במארס אסיפת  -עם גדולה ובמהלכה נבחר ועד מייצג לכל הזרמים והקבוצות של יהודי
מצרים והוחלט על ייסוד ' ליגה נגד האנטישמיות הגרמנית ' ( 1 ] -ח /1י' Ligue contre 1
 5111מנ 1ס senlitisrne Allemand , Association formie par toutes les Oeuvres' Juives d ' Egypte

 . ( utionsלנשיא הליגה נבחר עורך  -הדין ליאון

קאסטרו  ,שעד

היבחרו היה נשיא ההסתדרות הציונית במצרים ; חברים אחדים בועד היו  :יעקב וייסמן
( יו " ר ההסתדרות הציונית במצרים ) ושמעון מאני ( נשיא אגודת

' בני ברית ' ) .

אחת

7

הפעולות הראשונות של הליגה היתה כינוס אסיפת  -עם גדולה כדי למחות על מעשי
הזוועה נגד יהודי גרמניה .
5

על

היריבות בין המחלקה לענייני  -חוץ במפלגה הנאצית למשרד החוץ הגרמני ראה

ח0ץ Herausgegeben

.

1964 passim; Von Hentig , Eine
GOttingen 1963 , passim
6

. ] 94 - 190
7

.

Seraphin , dtv Dokumente , Mdnchen

הארץ . 4 . 4 . 1933 ,

Hans-Guter

Diensrreise

אלן בולוק  _ .יעלו  -אנטומיה של רודנות ( תירגם מאגגלית

"

:

 "5ס

 und / 939/40 ,נFo/itische Tagebuch Alfred Rosenbergs / 934/3

ג ' אריוך ) ,

א  ,תל  -אביב

 , ] 974עמ '
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דל אלדר

התארגנות זו גרמה מבוכה בחוגים הגרמניים בקאהיר  .הנציג הדיפלומאטי הגרמני

שלח מכתב  -מחאה למיניסטריון  -החוץ המצרי ובו קבל על פעולות  -איבה מצד
היהודים נגד גרמניה  .חוגי  -מסחר גרמניים במצרים הפיצו הכחשות לידיעות שנפוצו

בדבר יחסה העויין של ממשלת גרמניה ליהודים  .מסיבות בלתי  -ברורות אסרה ממשלת
מצרים לקיים אסיפת  -עם במגרש אגודת ' מכבי ' בקאהיר או באחד מבתי  -הספר
היהודיים  .אין לדעת עד כמה הושפע איסור זה מלחצים של החוגים הגרמניים  .לבסוף
נתכנסה אסיפת  -העם באחד מבתי  -הכנסת בקאהיר  .בסיומה פורסם גילוי  -דעת

הקורא ,

בין היתר  ,לשגר מברקי  -מחאה לנשיא גרמניה  ,המארשאל הינדנבורג  ,לחבר  -הלאומים
ולליגה לזכויות  -האדם

אחר החלטותיה
במצרים

בפארים ,

בעתיד .

.

וכן להודות לכל מערכות העיתונים הערביים והאירופיים

שהתייחסו בחיוב

שלטונות גרמניה

לתמוך ב ' ליגה נגד האנטישמיות ' במצרים ולמלא

אל התנועה היהודית  -מצרית נגד מעשי  -הזוועה של

הדעת נותנת  ,כי הידיעות בדבר ההתארגנות היהודית במצרים  ,נוסף להפגנות של
יהודים בניו  -יורק נגד המדיניות הנאצית  ,הניעו את שר  -החוץ הגרמני  ,פון

להצהיר

ב 26 -

נויראט ,

במארס כי ארצו מתכננת פעולות  -הגנה נגד החרמת תוצרתה בחו " ל עקב

התעמולה היהודית  .שר החוץ טען בהודעתו  ,כי ' המהפיכה הלאומית ' לא פגעה כלל
ביהודים

,

והזהיר שכתגובה לתעמולה האנטי  -גרמנית של היהודים בחו " ל  ,ינהלו גם

הנאצים תעמולה ליד חנויות היהודים

בגרמניה  ,והממשלה הגרמנית לא תתערב

שממשלות אחרות אינן מונעות את התעמולה המתנהלת בארצותיהן נגד

כפי

גרמניה ' .

הודעת פון נויראט בישרה את הגברת הרדיפות נגד יהודי גרמניה  ,אך היא לא בלמה

את התעוררותה של תנועת  -המחאה בקרב יהודי  -המזרח  ,ואולי אף הגבירה את זעמם .
למחרת פירסום ההודעה ביטלה חברה גדולה במצרים למסחר במכונות ובמכשירים
מיכאניים  ,שמנהלה היה יהודי  ,הזמנה גדולה מגרמניה  ,כמחאה על קיפוח זכויותיהם

של יהודי גרמניהיי
תביעה להחרים סחורות גרמניות נשמעה באותו זמן גם מכיוון אחר  .מאלז ' יריה
וממארוקו נמסר כי בקרב הקהילות היהודיות התפשטה תנועת  -המחאה נגד המדיניות

האנטישמית של היטיר  , .י

בתוניסיה נסגרו חנויות היהודים ליום אחד  ,ובסוף חודש

מארס נערכו אסיפות  ,מיסדרים והפגנות כמחאה על רדיפות יהודי גרמניה 2 .י
ב 29 -

במארס פירסם הבארון פון שטוהרר הודעה רשמית בקאהיר  ,ובה הכחיש את

השמועות על רדיפת היהודים בארצו  .בהודעה נאמר  ,כי בראשית ' המהפיכה ' היו כמה

.

התקפות אישיות נגד יהודים אך האשמים נענשו בכל חומר  -הדין  .הנציג הדיפלומאטי

של גרמניה גם ביקר במשרד  -הפנים המצרי ומחה על נימת הדברים של ' ל ' אורור ' בדבר
מצבם של יהודי גרמניה .
8

מ

הכחשת הידיעות על רדיפת יהודי גרמניה  ,מפי נציג רשמי

שם .

11

9

שם ,

10

שם 30 . 3 . 1933 ,

. 29 . 3 . 1933

12

( דיווח

מקאהיר ) .

13

שם 28 . 3 . 1933 ,

( דיווח מרבאט ) .

29 . 3 . 1933

( דיווח מתוניס ) .

31 . 3 . 1933

( דיווח מקאהיר ) .

שם .
.
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תוניס מפגינה נגד האנטישמיות ההיטלרית  ( .תצלום בעיתון היהודי התוניסאי

,

על Le Re'veil

מ . ) 31 . 3 . 1933 -

של הרייך  ,חזרה ונשנתה במרוצת שנת  , 1933 / 34והיא משקפת את לבטי ההסברה

הנאצית נוכח התגברות דעת  -הקהל העויינת לגרמניה ברחבי העולם  .דעת  -הקהל גם

הכתיבה לפעמים למשטר הנאצי נסיגות טאקטיות בלוח  -הזמנים של ביצוע המדיניות

האנטי  -יהודית .
ביום שבו פירסם פון שטוהרר הכחשה בדבר מצבם המחמיר של יהודי

גרמניה ,

הכריזה המפלגה הנאצית בברלין חרם כללי על היהודים  ,בתואנה כי זו תגובה לחרם
על תוצרת גרמניה  ,שמתכננים היהודים ברחבי העולם  .החרם  ,שחל על כל בתי  -המסחר

היהודיים ועל כל בעלי  -המקצועות החופשיים היהודיים  ,נועד להתחיל

ולהקיף את כל

גרמניה ,

ב1 -

באפריל

אולם למעשה הוא החל בהרבה ערי  -שדה עוד לפני כן .

הסוחרים היהודים הוכרחו לסגור את חנויותיהם ונצטוו להקדים תשלום משכורת
בעבור חודשיים לפקידיהם .

ב 30 -

במארס בערב פורסמה בכל תחנות הרדיו בגרמניה

הפקודה להחרים את היהודים  ,והסיסמה היתה

:

' היהודים הם

באפריל היה  ,למעשה  ,ההפגנה הגדולה הראשונה נגד

אסוננו ' .

חרם ה -

1

היהודים  ,שאורגנה מטעם

המפלגה הנאצית ובפקודת השלטונות ונתנה ביטוי מעשי למדיניות האנטישמית של

ן

60

דל אלדר

גרמניה  .אף  -על  -פי שהחרם הוגבל ליום אחד  ,הביאה הפגנה זו של שינאת יהודים לידי
מבוכה רבה בקרב יהודי גרמניה  .רבים מהם הבינו כי גורלם קשור בגורלו של העם
היהודי וכי משענם היחיד הוא היהדות העולמית  ,שהרימה קול צעקה בכל הארצות על
הנעשה ביהודי גרמניה .
תנועה ספונטאנית של חרם על סחורות מגרמניה החלה להתפשט בקרב הסוחרים

היהודים בבגדאד  . .מברקים רבים נשלחו לגרמניה והודיעו על ביטול הזמנות מסחריות
ממנה ועל ניתוק מוחלט של הקשרים המסחריים עמה  .גם סוחרים בגדאדיים לא -
יהודים אשר לקוחותיהם היו יהודים ביטלו את הזמנותיהם בגרמניה  .קשרי  -המסחר
הועברו לארצות אחרות באירופה וניתנו הוראות שהסחורה תישלח באוניות לא -
גרמניות  .נציגה הדיפלומאטי של גרמניה בבגדאד ביקר אצל יו " ר הקהילה היהודית

במקום  ,כדי לנסות להשפיע עליו לשים קץ לתנועת

החרם  ,בטענה

שהידיעות בדבר

רדיפת היהודים בגרמניה בשקר יסודן  .יו " ר הקהילה השיב כי הידיעות על הרדיפות
פורסמו בעיתונות ואין יסוד להתכחש להן  .לפי השמועות  ,ביקר הנציג הגרמני גם אצל
ראש  -הממשלה בעיראק ואצל יהודים אחדים וביקש שיושם קץ לחרם ; אולם הוסבר

לו כי אין ממשלת עיראק יכולה להסכים לדרישתו  ,מכיוון שהסחר בעיראק הוא
חופשי .

4ן

הידיעות בדבר החמרת מצבם של יהודי גרמניה עוררו הדים שליליים במצרים גם

בקרב הלא  -יהודים  .בסוף חודש מארס

1933

מיחו אישים מוסלמיים בכירים במצרים

באוזני פון שטוהרר על רדיפות יהודי גרמניה  ,וביקשו באמצעותו מממשלת ברלין
להרגיע את דעת  -הקהל העולמית שנרעשה מן הידיעות על הנעשה

בגרמניה  ' .י

אולם

התערבות זו של גורמים לא  -יהודיים במצרים היתה חד  -פעמית ולא היה לה המשך .
לעומת זאת באה תגובה חריפה מצד היהדות המצרית על השלב החדש במדיניות
האנטישמית של גרמניה הנאצית  ,שהחל למעשה

באפריל  .בעיתון היהודי

ב1 -

' ל ' אורור ' פורסם מיברק שנשלח מטעם יהודי מצרים אל נשיא הרייך  ,ותוכנו הובא
לידיעת הנציג הגרמני בקאהיר  .כבר מכותרת המברק היה פון שטוהרר עשוי ללמוד על
ממדי ההתרגשות שאחזה ביהודי מצרים עקב חרם ה -
כמברקי  -מחאה קודמים שנשלחו בשם ' יהודי

' יהודי

מצרים ' ' .

ב.

בובודזאון לחרם

קאהיר ' ,

1

באפריל בגרמניה  .שלא

נשלח המיברק הפעם בשם

ן

הזעם בקרב קהילות המזרח כלפי המשטר הנאצי בגלל צעדיו נגד יהודי גרמניה החל
לקבל  ,מחודש אפריל
14

]5
16

שם

4 . 1933 ,

.7.

, 1933

צורה של התארגנות אקטיבית  ,שהציבה לה למטרה ליזום

מיכתב מבגדאד מאת בבלי .

שם  , 2 . 4 . 1933 ,דיווח מקאהיר  .מידע זה

gyptens zu

2

? 01 .

.

0 . 225 . Abt . 111 :א 933 ,ן  . )[ . . Kairo , 3 . 4 .ל] .

olitische Beziehungen

Deutschland , Bd
~. 3

אינו מתועד בהתכתבות בין פון שטוהרר לברלין .

~

4.4.

היהודים במזרח והאנטישמיות הגרמנית

ן

פעולות נגד אינטרסים גרמניים ולהביך את נציגי גרמניה במקום  .התארגנות

61

זו ,

שנמשכה קרוב לשנה  ,באה לידי ביטוי במיוחד באמצעות חרם על סחורות מתוצרת
גרמניה ומאבק שנערך מעל דפי העיתונות  .מאבק זה  ,שידע עליות ומורדות  ,גרם
מבוכה ואף חרדה לנציגי גרמניה במזרח התיכון .
במחצית הראשונה של חודש אפריל היתה ההתארגנות עדיין באבה  ,אולם במהרה
היא צברה תנופה והחלה להדאיג את הנציג הדיפלומאטי הגרמני בקאהיר  .פון
שטוהרר התרשם  ,כי החוגים היהודיים ובטאוניהם מגבירים את המאמצים ליצירת

אווירה עויינת כלפי גרמניה בקרב דעת  -הקהל המקומית  .הוא הפנה את תשומת  -לב
הממונים עליו בברלין למספר גדל והולך של בתי  -מסחר יהודיים המטילים חרם על
סחורות מיובאות מגרמניה

ועם זאת הוא דיווח  ,כי החרם לא אורגן מלמעלה או

;ח

על  -ידי החלטות של האגודות היהודיות .

לדבריו  ,הסתמנה

במיפגשים המזדמנים של

הקהילות היהודיות ברחבי מצרים הסתייגות מהוגי רעיון החרם  .צירוף של דברי חרדה
ודברי ארגעה איפיינו את דיווחי הנציג הגרמני .
במחצית השנייה של חודש אפריל שוב לא היה פון שטוהרר יכול להעביר לברלין
דיווחים מרגיעים  .כל הסימנים הצביעו על הקשחת המערכה היהודית במצרים נגד

ז ' ואיב ' "

גרמניה  .ב ' לה ונאה

נתפרסמה קריאה  ,חתומה בידי נשיא ' הליגה נגד

אנטישמיות גרמנית '  ,עורך  -הדין ליאון קאסטרו  ,ובה נדרשו יהודי מצרים לנתק את
' כל הקשרים האינטלקטואליים  ,החומריים והחברתיים ' עם גרמניה והגרמנים החל מן
ה 20 -

באפריל  ,עד שיוחזרו זכויותיהם של יהודי גרמניה  .נוסף לקריאה זו ובמקגיל לה

פורסמו בעיתון היהודים תיאורים על מעשי זוועה ובריונות נגד יהודי גרמניהן
המשכת המערכה

האנטי  -גרמנית והחרפתה גרמו לאי  -שקט בקרב המושבה

הגרמנית במצרים  .מבין חבריה  ,בשיתוף  -פעולה הדוק עם הנציגות הדיפלומאטית
הגרמנית  ,קמה ועדה מצומצמת שהוטל עליה לעקוב אחר פעולות היהודים במצרים ,

לציין את החנויות היהודיות המחרימות סחורה גרמנית ולהציע אמצעים לפעולות  -נגד .

פעולות אלה היו צריכות להתגבש על  -ידי הועדה ולשכת  -המסחר המאוחדת של
גרמניה  -אוסטריה במצרים  .הקמת הועדה והפעלת לשכת  -המסחר היו פרי יוזמה

גרמנית מקומית  ,אולם בידי פון שטוהרר לא היו הנחיות לפעולה ; הוא ביקש לקבלן

מברלין  .וחזר על בקשתו בהרבה ממכתביו למשרד  -החוץ באותה שנה 9 .י

באפריל דיווח פון שטוהרר כי זו לראשונה הגיעה ' ההסתה היהודית ' במצרים

ב 21 -

לכלל השפעה לא רק בקרב גורמים יהודיים אלא גם בעדות אחרות  .לאחר כינוס רב -

משתתפים  ,שיגר ' האיגוד הבין  -לאומי של פקידי המסחר

בקאהיר ' מברק אל הנציג

הדיפלומאטי הגרמני  ,ובו מחאה נגד מדיניות ' מישטר  -הטרור ההיטלראי ' כלפי הגזע
היהודי .
17

20

פון שטוהרר השיב על מברק  -המחאה .

.

0 . 251א Kairo , 12 . 4 . 1933
oix
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19
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מעשי הבריונות נגד יהודי גרמניה  ,לאחר החרם  -ליום  -אחד שהוטל עליהם  ,לא

פסקו ואף גברו  .למרות ההגבלות שהוטלו על עיתונאים בגרמניה  ,הגיעו ידיעות ממנה
בדבר התגברות מעשי האלימות כלפי היהודים במרוצת חודש אפריל ובמחצית
הראשונה של חודש מאי .

ב9-

במאי

וב 10 -

בו נחשף טפח נוסף באופיו של המישטר

הנאצי  ,כאשר נערך בברלין ברוב  -עם טקס שריפת ספרים ' לא  -גרמניים ' .
התסיסה שעוררו מעשים אלה בקרב היהודים בעולם הגבירה את עירנותם של
הנציגים הדיפלומאטיים הגרמניים גם במקומות שבהם היו קהילות יהודיות קטנות

במספר ודלות בהשפעה  .לפי אומדן  ,היו בשנת

 , 1933כ 13 , 500 -

יהודים בסוריה וכ -

 3 , 500יהודים בלבנון  ,מהם  3 , 200בביירות  .הקונסול הגרמני בבירות  ,ימקה ( "

מ

]

1נ ) ,

"
לא היה מודאג ביותר מן ההתרגשות שאחזה ביהודי המקום נוכח הידיעות על הנעשה
ביהודי

גרמניה  .ן :

"

ידיעות אלה הופצו במיוחד בעיתונות הצרפתית  ,ומקורן היה

בפארים  .הקונסול הגרמני העריך  ,כי יהודי בירות  ,מלבד מספרם המועט  ,אינם גורם
בעל השפעה בעיתונות המקומית  ,במסחר ובפינאנסים  .בדו " חותיו המרגיעים לברלין
ציין הקונסול גורם נוסף המגביל מראש את יכולת  -הפעולה של יהודי בירות  ,והוא

חוסר  -האהדה כלפיהם מצד האוכלוסים המקומיים הלא  -יהודים  .חוסר  -אהדה זה נבע .
לדעת הקונסול  ,מן החשש שיהודי א " י עלולים להיות גורם מתחרה לתעשייה ולמסחר

בלבנון  .הקונסול הוסיף בנימוקיו המרגיעים  ,כי היהודים בבירות ובסוריה לא הושפעו
מ ' תעמולת הזוועה ' על אודות המתרחש בגרמניה  ,אולם היהודים ממזרח  -אירופה
שהיגרו ללבאנט זה מקרוב הם המפריעים את השקט  .ביוזמת יהודים אלה נערכה
בבירות בסוף חודש מארס

1933

אסיפת  -מחאה יהודית  ,שהחליטה לשגר איגרות -

מחאה לקונסול גרמניה במקום ולחבר  -הלאומים  .כמו כן נתקבלה החלטה  ,אם  -כי לא

ברור באיזה פורום  ,להטיל חרם על סחורות מתוצרת גרמניה  .הקונסול הגרמני כתב
מכתב לרב הראשי בבירות ודרש לבטל את ההחלטה בדבר החרם .
כשם שפון שטוהרר לא ניתק מגע עם הקהילה היהודית במצרים  ,כפי שנראה
בפירוט להלן  ,כך גם הקונסול הגרמני בבירות ניסה לבוא בדברים עם הקהילה היהודית
במקום  ,ככל הנראה במגמה לשכך את זעמה ולהחניק את התסיסה האנטי  -גרמנית
בעודה באבה  .ביומונים הצרפתיים בבירות  ,וכמו כן ב ' אל  -אחראר ' הערבי ,

פורסמו ,

ביוזמת הקונסול הגרמני  ,חילופי  -איגרות בינו לבין יו " ר ועד הקהילה היהודית ונשיא

אגודת הנוער היהודי בבירות ,

2

זה האחרון מיחה נמרצות בפני הקונסול על רדיפת

יהודי גרמניה  .בתשובתו  ,אם בגלל אי  -ידיעה ואם במצוות הממונים עליו

בברלין ,

הכחיש הקונסול בתוקף את הרדיפות  .תשובה ברוח זו  ,המשלבת הכחשה נחרצת

בהתקפה על עצם הגינוי היהודי למתרחש בגרמניה  ,השיב הקונסול גם לנשיא ועד
הקהילה היהודית

בבירות  .נ :

. Abt . 111 . Pol . 2 . Syrien , Bd .

]2

1

22

tl~ orient

23

, La Syrie

. 2 - 3 . 4 . 1933
933ן . 4 . 4 .
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.
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העיתונות המקומית דיווחה בהרחבה על כינוס גדול של כל הארגונים היהודיים
בבירות  ,שנערך

ב 30 -

במארס  . 1933בין החלטות הכינוס היתה קריאה לנשיא

גרמניה ,

לרפובליקאים גרמניים ולאירגונים מחוץ לגרמניה להתערב למען החזרת זכויות -
האזרח ליהודי גרמניה  .לקריאה זו התלוותה המלצה להטיל חרם על סחורות ותוצרים
מגרמניה ברחבי סוריה

ולבנון : 4 .

ההחלטה להטיל חרם על תוצרת גרמנית היא  ,ככל הנראה  ,שגרמה דאגה לקונסול

הגרמני יותר מכל קריאות  -המחאה והפניות של יהודי בירות לארגונים בין  -לאומיים .
במיכתב אל הרב הראשי של יהודי כירות ניסה הקונסול לשכנעו בדבר חוסר ההיגיון
שבהטלת חרם  ,וזאת משני טעמים

:

האחד  -החרם אינו האמצעי הנכון להשגת

סולידאריות בין  -לאומית  ,שתביא לחיסול המשבר הכלכלי בעולם ; השני  -חלק ניכר
מהמסחר והתעשייה בגרמניה מרוכז בידי יהודים  ,והטלת חרם עלולה לפגוע אף בהם
ומצבם

יורע ' .

2

בשבוע הראשון לחודש אפריל  ,נוכח צעדי הממשלה הנאצית נגד יהודי

גרמניה ,

התפשטה ההתעוררות של יהודי הלבאגט מבירות לסוריה  .הרב הראשי של יהודי חלב
הודיע במיברק לקונסול הגרמני כבידות כי שלושת אלפים יהודים בחלב קיימו אסיפת -

מחאה נגד ' הזוועות ' בגרמניה  .בדיווחו לברלין הגדיר הקונסול את סגנון המיברק

כ ' בלתי  -הולם '  .הוא פנה אל המזכיר הכללי של הנציב העליון של צרפת בסוריה
ובלבנון ודרש שהרב יתנצל  ,ובתשובה על כך העביר המזכיר הנחיות ברוח הדרישה
לנציג הצרפתי בחלב  .מזכירו של הנציב אף הודיע לקונסול הגרמני  ,כי ממשלת צרפת
מוכנה לעשות כל שביכולתה כדי לשים קץ לתסיסה הכללית בקרב יהודי הלבאנט

והוסיף  ,כי היהודים באיזור המאנדאט הצרפתי נרתמו לתעמולה האנטי  -גרמנית לא
ביוזמתם ,

אלא בהנחיה ובעצה של הציונים מחוץ לסוריה וללבנון .

26

במחצית השנייה של חודש אפריל היה הקונסול יכול לדווח על רגיעה מסויימת
בקרב יהודי סוריה ולבנון  ,אותה זקף לזכות ' תעמולת  -הנגד ' שניהל  .הקונסול הצביע
בסיפוק על מכתב  -תשובה לבבי בניסוחו שקיבל מהרב הראשי בבירות  ,ובו הודה הרב
על ההבהרות המרגיעות שקיבל מן הקונסול בדבר מצב היהודים בגרמניה

שפורסם בעיתונות המקומית  ,אף הרגיע הרב את הקונסול ואמר  ,כי
חרם על תוצרת גרמנית בסוריה

,

במכתב ,

החלטה להטיל

"
ובלבנון תוצא  -לפועל רק אם יימשכו הרדיפות נגד

יהודי גרמניה ; אך מכיוון שאין רדיפות  ,אין ההחלטה על הטלת החרם תופסת  .בתגובה
על המכתב טרח הקונסול הגרמני לבקר אצל הרב הראשי כדי לברכו לרגל חג  -הפסח .
הקונסול היה מרוצה מן הרגיעה שהשתררה בבירות בתסיסה נגד גרמניה  .במאמר -
מערכת בבטאון העדה המארונית  ' ,ל ' אינפורמאסיון '

הציבור בלבנון

' Informationט).

נכתב  ,כי אין

מתעניין במצב היהודים בגרמניה ~ .
לדברי הקונסול  ,נכתבו הדברים

. 5 . 4 . 1933

24

שם ,

25

. 5 . 4 . 1933 , l'fnforma /io/l
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הללו עקב ביקורו שלו אצל איש  -הדת המארוני  ,המונסיניור

מובאראכ  ,ובהשפעת

הקונסוליה הגרמנית  .גם עיתונים אחרים בשפה הצרפתית החלו להתייחס ביתר -
מתינות לגורלם של יהודי גרמניה  .באותה עת לא ניכר בבירות חרם כלשהו על סחורות
מתוצרת גרמנית

;

עם זאת לא הוציא הקונסול מכלל אפשרות שהמצב הרגוע עלול

להשתנות ותתעורר תנועת  -מחאה בגלל ' הסתה של חוגים ציוניים בא " י ' .

27

בשעה שבבירות שררה רגיעה בקרב היהודים  ,הצטרפה יהדות דמשק לתנועת -
ב 18 -

המחאה של היהדות העולמית .

באפריל

התכנסה בבית  -הכנסת בדמשק

1933

אסיפת יהודים שהחליטה  ,נוכח הידיעות על החמרת מצבם של יהודי גרמניה  ,למחות

על מדיניות ממשלת הרייך ולשלוח מברקי  -מחאה לחבר  -הלאומים  ,לשלטונות
המאנדאט הצרפתיים ולקונסול הגרמני  .באסיפה לא הוחלט להטיל חרם על תוצרת
גרמנית ; אך באיגרת שהועברה לקונסול הגרמני בבירות  ,מחה יו " ר מועצת הקהילה על

צעדים מצד ממשלת הרייך כלפי יהודי גרמניה  ,והגדיר צעדים אלה כבלתי  -חוקיים .
הקונסול ענה במכתב

יהודים
בדמשק

ארוך  ,ובו טען

כי מדובר בצעדים חוקיים וכי לא היתה אפליה נגד

בגרמניה  .תשובת הקונסול פורסמה ב ' אלף בא '  ,העיתון הערבי הנפוץ ביותר

,

:

במרוצת חודש מאי ניכרה תמורה הדרגתית בעמדת הנציג הדיפלומאטי הגרמני
במצרים  ,לקראת השלמה עם הקו הנקוט בידי המימשל החדש בארצו  .פילגר
הקבוע ,

ממלא  -מקום הנציג

, ( VilgerJ

הביע אי  -אמון בידיעות שהגיעו מארצו בדבר גילויי

המדיניות הגזענית שם  ,אולם בדיווחיו לממונים עליו לא היה יכול להתעלם מן
ההקשחה במערכה שאסרו יהודי מצרים נגד כל מה שייצג בעיניהם את גרמניה .

לדבריו  ,שוב לא היתה המערכה האנטי  -גרמנית נחלת יהודים בודדים אלא הקיפה את

כל הקהילה ' היהודית במצרים  .הוא סבר כי ' התקפת  -ההסתה ' היהודית אורגנה היטב
ונתמכה באמצעים כספיים רבים  ' .ההסתה ' לבשה לעיתים ממדים שהזכירו לפילגר את
ההסתה האנטי  -גרמנית בעת מלחמת  -העולם הראשונה  .הוא ציין כי הבטאונים הקטנים

של הקהילה היהודית ושל התנועה הציונית במצרים  ,אשר בדרך  -כלל לא היו ידועים

,

גדלה תפוצתם והם החלו לפרסם ' התקפות בוטות ביותר ושקרים חסרי  -בושה נגד
גרמניה '

,

2

כעיתונות היהודית הצטיירה העיתונות הערבית החשובה בעיני פילגר

שלא

כנייטראלית בעמדתה כלפי גרמניה  .עיתונות זו  ,שהיתה כולה בבעלות של נוצרים ושל
לא השתלבה במערכה האנטי  -גרמנית  ,ולעיתים אף יצאה נגד היהודים .

מוסלמים ,

עניינים מתחום התעמולה האנטי  -גרמנית והחרם על תוצרת גרמנית

הערבית ' ".

הנראה  ,מאקטואליותם בעיתונות
1933

18 . 4 .

Beirut ,

28

1933

28 . 4 .

Beirut ,

29

העיתונות

27

ביהודים מבחינה
30

ZLJ

Bd . 3

 .ן  .ל) . 1ע  .ע
 .א ]( .

)

4.4.

המצרית באנגלית ובצרפתית היתה נתונה ברובה להשפעה יהודית או תלויה בעקיפין

מסחרית .

Beziehungen

.

.
.

.
.

איבדו  ,ככל

Xgypten

Politische

.

2

Pol .

.
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התגברות המערכה נגד גרמניה באמצעי  -התקשורת במצרים הניעה את פילגר

למחות בתוקף  ,בכתב ובעל  -פה  ,לפני ממשלת מצרים על אסיפות  -המחאה של היהדות
המקומית נגד

גרמניה ,

ויותר מכך  -על ' ההתקפות חסרות  -הבושה של בטאוני -

השיטנה היהודיים '  .אולם פילגר לא השלה את עצמו בדבר התוצאות שיהיו למחאתו .
ממשלת מצרים הודיעה כי היא אמנם ניסתה להשפיע על מנהיגי היהדות המקומית
שימתנו את עמדתם כלפי

גרמניה ,

ואף השיגה מהם הבטחה כי יימנעו מעריכת

אסיפות  -מחאה נגד גרמניה ומהתקפות ישירות עליה ; אך היא לא היתה יכולה לפעול
ישירות ובמסגרת החוק כדי לגזור שתיקה על העיתונות היהודית .

הנציגות הדיפלומאטית הגרמנית ניסתה גם  -כן לפעול כדי להטות את העיתונות
הערבית לצד גרמניה  .ואמנם פילגר היה מרוצה מכך שהעיתונות הערבית הדפיסה
בקביעות מאמרים ומיברקים שנשלחו מן הנציגות הדיפלומאטית או מחוגים גרמניים
במצרים  .פילגר גם מדווח בסיפוק  ,מבלי לפרט  ,כי הוכשל ניסיון יהודי לקנות השפעה

באמצעות כסף על העיתונות הערבית  .עם זאת התלונן ממלא  -מקום הנציג לפני
הממונים עליו בברלין  ,כי בגלל מחסור בכספים אין הנציגות יכולה להקים עיתון

עצמאי שינקוט עמדה ברורה וחד  -משמעית נגד התנועה האנטי  -גרמנית במצרים  .אך
נראה ,

שהשיקול העיקרי בהקפאת תוכנית זו היה החשש שביטאון מעין זה עשוי

לעורר תגובה חריפה מצד היהדות המקומית .

אנשי המושבה הגרמנית במצרים עסקו בפעילות צנועה  ,אולי בגלל מספרם המועט
וחולשתם הכלכלית  ,אל מול המערכה האנטי  -גרמנית של היהדות המקרמית  .המושבה
הגרמנית והנציגות הדיפלומאטית במצרים הקימו מסגרת משותפת לדיון בכל הבעיות
החשובות והמטרידות  .כמו כן הוקמה תת  -ועדה

מצומצמת .

שחבריה היו

:

איש

הנציגות הדיפלומאטית הגרמנית  ,המנהיג המקומי של המפלגה הנאצית ונציג לשכת

המסחר המאוחדת של אוסטריה וגרמניה  .י '
גם לקראת סוף חודש מאי

1933

הוסיפה הפעילות היהודית במצרים

,

ובמיוחד

המשך הביקורת נגד גרמניה בבטאונים היהודיים  ,להטריד את הנציגות הגרמנית ; אם

כי היא דיווחה בסיפוק מסויים על צימצום הטיפול בנושא היהודי בעיתונות ' הרצינית ' .
יתירה מזאת  ,לקראת סוף חודש מאי חידשה יהדות מצרים את כינוס אסיפות  -ההמונים
לשם גינוי המדיניות הגרמנית  .פילגר

סבר ,

כי הפנייה המחודשת של המנהיגות

היהודית לאמצעי  -מאבק זה  ,שהיא נמנעה מלהשתמש בו במשך כמה חודשים  ,מקורו

בתשומת  -הלב המועטה שמשכה

ה ' הסתה '

האנטי  -גרמנית מעל דפי העיתונות הלא -

יהודית  .סברה זו מנוגדת לדאגתו של הנציג מהיקפה ומעוצמתה של מערכת  -התעמולה
היהודית נגד גרמניה  .ברם  ,סתירות מעין אלה חזרו ונשנו בתכתובת בין הנציג לממונים
עליו בברלין  .בשבוע השלישי לחודש מאי התקיימו ברובע הליופוליס בקאהיר ובעיר
אלכסנדריה

אסיפות  -מחאה

' נגד

האנטישמיות

הגרמנית ' ,

ובהן

השתתפו

לפי

האומדנים בין אלפיים לארבעת אלפים איש  .העיתונות המקומית דיווחה על מהלך
31

שם .

ן
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הכינוסים ועל הנאומים שנישאו בהם  .באחת האסיפות באלכסנדריה השתתפו גם

אישים לא  -יהודים חשובים שנטלו חלק פעיל בהשמעת מחאה נגד גרמניה .
על רקע המאורעות במחצית השנייה של חודש

מאי ,

פנה הנציג הדיפלומאטי

הגרמני פעם נוספת לממלא  -מקום שר  -החוץ המצרי  ,חילמי עיסא פחה  ,הזכיר לו את
הבטחותיו הקודמות  ,שלפיהן הבטיחו המנהיגים היהודים לממשלת מצרים להימנע
מכינוסים אנטי  -גרמניים  ,ואת הערכתו  ,כי יש לצפות להחלשת תנועת  -המחאה

היהודית  ,הפנה את תשומת  -לבו למאורעות החדשים וחזר וביקש ממנו לפעול נגד
המערכה

היהודית ' : .

פילגר גם הביא לידיעת ממלא  -מקום שר  -החוץ המצרי את

התקרית שאירעה בבית  -קולנוע בקאהיר  ,שהנהלתו נאלצה לבטל הקרנת סרט גרמני
בשם

Rivaux de 18 piste

בגלל ' התפרעות פרובוקאטורים יהודים '  .הנציג הגרמני

הביע חשש מהישנות מקרים מעין אלה  .ממלא  -מקום שר  -החוץ הבטיח לפעול כמיטב
יכולתו כדי לשים קץ למה שהוגדר על  -ידי הנציג הגרמני כ ' הסתה יהודית '  .עם זאת
נשאר הנציג ספקני בדבר אפשרות היחלשותה של התנועה היהודית נגד גרמניה .
במקביל למערכה בעיתונות

ולכינוסים .

החל החרם היהודי על סחורות מגרמניה

תופס מקום מרכזי בדאגרתיו של הנציג הגרמני במצרים  .סטאטיסטיקות על היקף
המסחר עם גרמניה  ,שפירסמו חוגים יהודיים בחודש אפריל  ,הראו על הצלחתה של
תנועת החרם  .הבטאונים היהודיים הדגישו בסוף חודש מאי ובראשית חודש יוני כי

הנסיגה ביצוא הגרמני נגרמה בגלל החרם היהודי עליו ברחבי  -העולם  .עם זאת דיווח

פילגר בראשית יוני על מקרים של קניות תוצרת גרמנית על  -ידי יהודים למרות

החרם .

לדברי הנציג הדיפלומאטי הגרמני  ,הרי כמה ענפי מסחר המצויים בבעלות יהודית ,
ובמיוחד ענף הטקסטיל  ,סבלו ביותר מן החרם .

לאור תמונת  -המצב שהצטיירה בעיניו  ,חשש הנציג הגרמני כי מנהיגי תנועת  -החרם
במצרים ינסו להרחיב את פעילותם באמצעות ביקורים בחנויות וחיפוש אחר סחורה
גרמנית בהן  .הנציג  ,שהביע את חששותיו אלה באוזני הממונים עליו בברלין  ,סבר כי

אין לבלום באורח יעיל את תנועת  -החרם קודם שינקטו צעדים פומביים נגד מנהיגיה
מקרב היהדות המקומית  .נוסף לכוונתו לבקש את עזרת הממשלה המצרית בנושא
החרם  ,התכוון פילגר לפנות ליהודים באמצעות העיתונות המצרית הנייטראלית

ולנסות להבהיר להם את ' חוסר  -ההיגיון ' שבצעדיהם  .אולם  ,לדבריו  ,מיעוט האמצעים
הכספיים שעמדו לרשות הנציגות הגרמנית וכמו כן הגברת מאמצי המנהיגים היהודים

אצל העיתונות הערבית למען תיתן ביטוי לעמדותיהם  -שני אלה אילצו את הנציג
הגרמני לנהוג זהירות בניצול קשריו עם עיתונות

זו " .

לשכת  -המסחר בקאהיר  ,המשותפת לגרמניה ולאוסטריה  ,הכינה בחודש יוני דו " ח
על תנועת החרם המסחרי של יהודי מצרים נגד גרמניה  .מימצאי הלשכה מציינים
שלוש עמדות עיקריות ביחסם של אנשי  -המסחר היהודים לחרם
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א ) קבוצה המסרבת בהחלטיות להזמין או לקנות סחורה מתוצרת גרמנית  .קבוצה זו

כללה בתי  -מסחר ובתי כל  -בו  .מחברי הדו " ח העריכו כי לטווח הרחוק לא יוכלו בתי -
המסחר היהודיים להתמיד בקיום החרם  .או אז  ,תבוא שעת  -הכושר לדרוש מן החברות
היהודיות ,

שעד כה נהגו לרכוש את הסחורה באשראי  ,לשלם במזומנים בעבור

הסחורה שיזמינו  .לטווח המיידי המליצה הלשכה לפנות לבתי  -המסחר הלא -

יהודיים  -מוסלמיים  ,נוצריים  -סוריים  ,יווניים וארמניים  -שהוסיפו לרכוש סחורה
גרמנית .
ב)

קבוצה פאסיבית של סוחרים ויבואנים  ,הפוסחים על שתי

שהפסיקו

הסעיפים ,

באורח זמני לטפל בהזמנות חדשות של תוצרים מגרמניה  .מחברי

הדו " ח

הניחו כי

כאשר תיפסק ' ההסתה ' נגד גרמניה  ,מיד יחדשו סוחרים אלה את קשריהם הטובים עם
גרמניה .
ג)

הקבוצה השלישית  -שנכללו בה  ,לדברי מחברי

הדו " ח ,

אחדות  -גילתה אהדה גלויה לגרמניה והוסיפה לסחור

חברות  -יבוא וסוכנויות

עמה ,

אף כי בכך עוררו

הנמנים עמה את איבת הועד  -הפועל היהודי כלפיהם  ,ואת איבת היהודים בכלל  .לדעת

הלשכה  ,מן הראוי להוציא קבוצה זו מכלל אלה שגרמניה תנקוט כלפיהם פעולות -
תגמול  .מחברי הדו " ח הניחו  ,כי ככל שיגבר חוסר  -האחדות במחנה היהודי כן תדעך
' ההסתה ' נגד גרמניה והתוצרת הגרמנית  .פילגר תמך  ,כמובן  ,במימצאי לשכת המסחר .
עם זאת  ,ראה כמוקדמת את ההערכה שלפיה יתמוטט החרם בהדרגה  ,על בסיס ההנחה

שלעולם לא תושג אחדות כל  -יהודית .
תחום נוסף שעליו דיווח הנציג הגרמני בהרחבה בחודש יוני

1933

היה החרם -

שהטילו יהודי  -מצרים על סרטים גרמניים  .פעולה זו החלה בפנייה של המועדונים
היהודיים בכל עיר במצרים לבני  -אמונתם שלא לחזות בסרטים גרמניים  .החרם הוטל
על כל הסרטים שהופקו

בגרמניה ,

ובמיוחד על  -ידי שתי החברות הגדולות -

 Terrafilmeו  - VFA -אשר שיתפו  -פעולה באופן ישיר עם הממשלה הנאצית  .אחרי
'

שפורסמו ההודעות על החרם  ,הודיע מיד בית  -קולנוע באלכסנדריה לצופיו היהודים
על התחייבותו שלא לחתום על חוזים נוספים להצגת סרטים גרמניים מעבר לחוזים

הקיימים  .בתי  -קולנוע אחרים במצרים נהגו כמוהו  .בבתי  -קולנוע בקאהיר וכמנצורה
נערכו הפגנות והפרעות קולניות במהלך ההקרנה של סרטים גרמניים

;

הקרנתם

הופסקה והם הורדו מן המסך  .גם בטנטא נכנע בעל בית  -קולנוע מקומי להוראות
' הליגה נגד האנטישמיות '  .באלכסנדריה קיבל בית  -קולנוע את הגנת המשטרה

המקומית לאחר פניית סוכנות חברת  -הסרטים הגרמנית .
נוסף לפעילות היהודית נגד הקרנת סרטים גרמניים

במצרים ,

הורחבה הפעילות

היהודית גם לתחומים נוספים  .לפילגר נודע  ,כי שליחים יהודים ביקרו אצל רופאים

במצרים כדי לשכנעם שלא לרשום תרופות מתוצרת גרמניה  .כמו  -כן נערכה על  -ידי
יהודים ביקורת בחנויות  ,לאיתור סחורות מתוצרת
34
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ליאון

קאסטרו  :נשיא ההסתדרות הציונית במצרים ; נשיא ' הליגה

נגד האנטישמיות

הגרמנית '

שנוסדה

במצרים

;

נשיא הועדה

המארגנת את הח רם נגד גרמניה  ,שנוסדה בועידה יהודית עולמית
ביולי

 933ו

באמסטרראם .

הפעילות היהודית במצרים נגד גרמניה הגיעה לאחד משיאיה בחודש יולי
יהדות מצרים השתלבה באורח בולט בתנועה האנטי  -גרמנית בעולם

. 1933

היהודי  ,שפעלה

להחרמת תוצרת גרמנית וערכה הפגנות נגד גרמניה  .במחצית השנייה של חודש יולי

התכנסה באמשטרדאם ועידה יהודית עולמית  .בועידה זו נבחר עורך  -הדין ליאון
קאסטרו ממצרים לנשיא הועדה המארגנת את החרם נגד גרמניה  .קאסטרו נתבקש
לצאת ללונדון כדי לארגן שם את משרד
ב4-

בספטמבר

1933

החרם " .

התקבל ליאון קאסטרו לראיון אצל שר  -החוץ המצרי  ,לדיון

ממושך בתנועת  -החרם על סחורות גרמניות במצרים  .הוא מסר לשר  -החוץ על החלטת
הועידה היהודית באמשטרדאם בדבר הקמת סניף של ההתאחדות הכלכלית היהודית
העולמית במצרים והגיש לו תוכנית  -פעולה של הסניף  .לשיחה זו לא היו כנראה

תוצאות חד  -משמעיות  .שר  -החוץ הבטיח לקאסטרו לדון בנושא עם שר  -המשפטים

,

כדי לברר אם שאיפות הועדה תואמות את חוקי מצרים  .בשעה שממשלת מצרים
התחמקה מלנקוט עמדה ברורה בעניין החרם היהודי נגד
נבוכה מן

הפרשה  ,נקטה מפלגת הופר

גרמניה  ,וככל הנראה היתה

המצרית הלאומית עמדה אנטי  -יהודית  .בטאון

המפלגה קרא לצעירי מצרים לקבל לידיהם סוכנויות של חברות גרמניות במקום
היהודים שהחרימו אותן .

ג.

6

'

בקיעים בחזית

התפתחות לרעה במערכה היהודית האנטי  -גרמנית במצרים החלה להסתמן בנובמבר

 . 1933אחרי שהחרם מצד היהדות העולמית החל לתת אותותיו והביא לצימצום
הקשרים של גרמניה עם ארצות אחרות  ,כפי שהודיע שר  -הדואר הגרמני ביולי

, 1933

החלו חוגי  -המסחר בגרמניה לעבור להתקפת  -נגד  ,קרוב לודאי  -בהשראת הממשלה .
נ3
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הארץ , 26 . 7 . 1933 ,
שם , 6 . 9 . 1933 ,
התמנה

דיווח מקאהיר .

דיווח מקאהיר .

ב  22 -כספטמבר התפטרה

ממשלת צדקי פחה .

יחיא פחה לראש ממשלת מצרים  -ראה שם . 24 . 9 . 1933 ,

וב  24 -בספטמבר
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הסחר עם מצרים היה כנראה כה חשוב שהוא נעשה יעד לפעולת  -הנגד הגרמנית .
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ב 10 -

באוקטובר שלח הועד המרכי של בעלי  -התעשייה בגרמניה כרוז חשאי לכל הברי
איגוד תעשיית

האריגים  ,האוסר על

לדברי הנציג הגרמני

מיפעליהם להשתמש בכותנה מצרית .

בקאהיר  ,גרמה

7

'

החלטת מטוויות  -הכותנה בגרמניה  -להפסיק

את קניית הכותנה המצרית בגלל החרם היהודי על סחורות גרמניות  -להתרגשות
מרובה במצרים  .הידיעה הראשונה על אודות צעד זה הגיעה לנציג באמצעות ראש
ממשלת מצרים  ,עבד אל  -פאתח יחיא  ,שקיבל דיווח על האירוע במיברק משגרירו

בברלין " .

ראש  -הממשלה זימן אליו את פון שטוהרר ואמר לו  ,כי הוצאה  -לפועל של

ההחלטה בדבר החרם הגרמני על הכותנה המצרית תהיה בבחינת שואה למצרים  ,וכי
הוא תמה כיצד הוחלט על צעד כה דראסטי ללא דיונים מוקדמים בצינורות
הדיפלומאטיים  .הנציג

הגרמני ,

שכנראה גם הוא היה מופתע למדי מצעדן של

המטוויות הגרמניות  ,ענה לראש  -הממשלה המודאג  ,כי לא היו לו ידיעות מוקדמות על
אודות החלטת איגוד המטוויות והוא משוכנע  ,כי מדובר בפעולה ספונטאנית של
הפגנת סולידאריות מצד ההתאחדות וחבריה  ,שנפגעו מן החרם שהוטל במצרים על
תוצרי התעשייה הגרמנית  .יש להניח כי פון שטוהרר גם הופתע ממידת הרצינות

והמהירות בתגובת הממשלה המצרית  ,אולם הוא ראה בחיוב התפתחות זו  ,כפי שנראה
להלן .
עבד אל  -פחאח יחיא ביקש מן הנציג הגרמני לפעול בדחיפות ובכל האמצעים
שלרשותו כדי להביא לביטול החלטת החרם על הכותנה המצרית  .הוא מנה באוזני פון
שטוהרר את כל האמצעים שנקטה ממשלת מצרים נגד החרם על הסחורות הגרמניות
וביקש שהגרמנים יגלו הבנה למגבלות המוטלות בתוקף החוק והקאפיטולאציות על

יכולת התערבותה של ממשלתו  .פון שטוהרר הודה בצדקת הטיעון המצרי  ,אך העלה

.

לפני ראש  -הממשלה סברה כי צעדן של המטוויות הגרמניות נבע לא רק מהפגיעה של
החרם בחלק מן התעשייה הגרמנית אלא אף מהמשך ההסתה והעלבונות שמטיחה
העיתונות במצרים נגד המושבה הגרמנית  .הנציג הגרמני הוסיף  ,כי לפחות במישור זה
היתה הממשלה המצרית יכולה לפעול ביתר  -יעילות  .פון שטוהרר התעכב במיוחד על
היהודית ' האנטי  -גרמנית ועל תביעה משפטית שהגיש באותה עת יהודי בשם

' ההסתה

יעבץ נגד ההתאחדות הגרמנית במצרים  .הנציג הגרמני ראה בהגשת התביעה צעד
תעמולתי

קנטרני ,

שנרעד לפגוע באינטרסים הגרמניים במצרים  ,וביקש מראש -

הממשלה לבדוק את הרקע והסיבות להגשת התביעה  .יחיא הבטיח בדיקה מדוקדקת

של טיעונים אלה ומתן ייפוי  -כוח לשר המשפטים לבדוק את המיסמכים הקשורים
למשפט האמור  .תביעתו של יעבץ הוסיפה להטריד את הנציגות הגרמנית במצרים  ,אך
לא לזמן רב .
די היה בידיעה בדבר חרם המטוויות הגרמניות על הכותנה המצרית כדי להביא
37
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להתערבות ממשלתית מצרית בדרג הבכיר ביותר  .פון שטוהרר היה מעודד מן

.

ההתפתחות החדשה  .הדבר ניכר אף בנימת דיווחיו לברלין שבהם הוא טען כי ניכרת

התרופפות במערכה היהודית במצרים נגד גרמניה  ,אף כי באותו

זמן  ,בנובמבר , 1933

עדיין לא היו סימנים לכך ' .
1

הממשלה המצרית לא היתה יכולה אמנם לעשות הרבה נגד החרם היהודי  ,אך איום
החרם על הכותנה המצרית דחק אותה לעמדה בלתי  -נוחה ואילץ אותה לנקוט עמדות
וצעדים נגד היהדות המקומית  ,לפחות במסגרת אפשרויותיה  .וכך  ,במחצית השנייה
של נובמבר

שבה

היה

1933

אסרה ממשלת מצרים

אמור

ההיטלראית ' ".

לנאום

ליאון

על כינוס של אסיפה יהודית באלכסנדריה .

קאסטרו ,

ראש

' הליגה למלחמה

באנטישמיות

4

תגובה מצרית נוספת בלתי  -אוהדת כלפי החרם היהודי פורסמה במחצית נובמבר
1933

בבטאון מפלגת

הופר  ' ,אל  -בלאג ' ,

שכתב כי אם יתברר למצרים כי היהודים

שכחו את מצריותם והם יוסיפו לתמוך בחרם המזיק למצרים  ,יקבלו רגשות המצרים

בשאלת ערביי א " י ביטוי

מעשי  .בטאון הקפד איים כי המצרים

יכולתם  ,דבר שלא עשו עד לאותו זמן  .י '

יסייעו לערביי א " י בכל

התבטאות זו היתה עשויה להמחיש את

מגבלות המערכה היהודית האנטי  -גרמנית במצרים .
גם בעיראק סייעו התפתחויות פוליטיות פנימיות לנציגות הדיפלומאטית הגרמנית
בבגדאד ופעלו לטובת האינטרס הגרמני  .בקיץ

1933

הצטרפה יהדות עיראק לתנועה

היהודית העולמית לחרם על סחורות גרמניות  .אולם באוקטובר אותה שנה דיווח הנציג

הגרמני בבגדאד על התעוררות תנועת  -נגד מוסלמית לחרם היהודי  ,הנושאת אופי

אנטי  -יהודי מובהק  .יש מקום להתייחס בספק אל הקישור בין ההתעוררות המוסלמית
ובין החרם היהודי נגד גרמניה  .הנציג הגרמני עצמו נתן הסבר מתקבל יותר על הדעת
להתעוררות האווירה האנטי  -יהודית בקרב המוסלמים בעיראק  .לדבריו  ,התנגד הרוב
המוסלמי בחליפות לציונות עקב הגירה הולכת וגוברת של יהודים מגרמניה לא " י .
' המועדון של המוסלמים הצעירים ' בבצרה שלה ב 23 -

באוקטובר

1933

מיברק  -מחאה

לנציגות הגרמנית בבגדאד על הגידול במספר היתרי  -ההגירה לא " י הניתנים ליהודים
מגרמניה באמצעות

בריטניה  .הנציג הגרמני ראה התפתחות זו בחיוב וקיווה שהיא

תציג את אנגליה כאויב העיקרי של העם הערבי ותקשה על מציאת הסדר אנגלו -

עיראקי  .עם זאת דיווח הנציג הגרמני בבגדאד  ,כי הקהילות היהודיות בבגדאד  ,במוצול

39

לפי גירסה עיתונאית הארץ ,

13

בנובמבר

 , 1933דיווח מקאהיר ) ,

הבטיח הנציג הגרמני במצרים

לראש ממשלתה לברר עם ממשלתו בברלין את עניין החרם  .התשובה נתקבלה ב -

() 1

בנובמבר .

ולפיה אחזה ממשלת גרמניה באמצעים האוסרים על מטוויותיה להחרים את הכותנה המצרית  :וכך
בוטלה  ,למעשה  ,ההחלטה

בדבר החרם הגרמני  .אך גירסה זו אינה תואמת את מיכתב הנציג הגרמני

כמצרים לברלין .
40

הארץ , 24 . 11 . ) 933 ,

41

שם . 13 . 11 . 1933 ,

דיווח מאלכסנדריה .

ן

היהודים במזרח והאנטישמיות הגרמנית

ו7

ובבצרה לא הותקפו ישירות במאמרי העיתונים שמחו על הגירת יהודי גרמניה לא " י .

42

התפתחויות פוליטיות פנימיות בארצות המזרח  -התיכון סייעו לא  -פעם באורח עקיף

וכלתי  -צפוי לנציגי גרמניה בנסיונותיהם לבלום את מערכת התעמולה היהודית האנטי -

גרמנית  .ביולי

1933

שררה בלבנון מתיחות רבה בין הפאטריארך המארוני ערידה

לארכיבישוף של בירות  ,מונסיניור מובאראכ  ,על רקע חילוקי  -דעות בדבר עתידה של

לבנון ומידת שיתוף  -הפעולה עם שלטונות המאנדאט הצרפתי  .בלהט הויכוח בין שני
אישי הכנסייה שלח מובאראכ לערידה בקיץ

1933

מכתב חריף  ,ובו כתב בין היתר על

עמדת הפאטריארך נגד רדיפות יהודי גרמניה  ,בזו הלשון

:

' בשעה שבחרנו בך להיות

אפאטריארך לא בחרנו בך כאפאטריארך היהודים  .אתה זנחת את עדתך ואת ארצך

והגבלת את התעניינותך רק ליהודים ' ' .
מרובה בקונסוליה הגרמנית

4

מכתבו של מובאראכ לערידה זכה לתשומת  -לב

כי תוכל להיבנות מהתפתחות זו  .אך

בבירות  ,שסברה

משרד  -החוץ בברלין הגיע למסקנה כי אין טעם להדק מגע עם הארכיבישוף  ,אשר אף
ערך ביקור אצל הקונסול הגרמני בבירות .

4

'

הנושא היהודי היה רק היבט מצומצם של

מחלוקת גדולה בין שני מנהיגי הדת על עתידה של לבנון .
הסיבות להיחלשותה של המערכה היהודית האנטי  -גרמנית במצרים היו נעוצות לא
רק במגבלות אובייקטיביות  ,אלא נבעו במידה מרובה גם מהעדר אחדות ומפיצול
בקרב ההנהגה היהודית במצרים בדבר ניהול מערכה זו  .מציאות זו לא נעלמה מעיני

פון שטוהרר עוד בראשית המערכה  ,במחצית הראשונה של

. 1933

כאמור לעיל  .ואכן

הפיצול בקהילה היהודית במצרים עתיד היה עד מהרה להשפיע באורח שלילי על

המערכה האנטי  -גרמנית .
פון שטוהרר לא הסתפק באבחנה פאסיבית של המצב  ,אלא גם ניסה את כוחה
להרחיב את הפיצול בקהילה היהודית  .מן התכתבותו הסודית עם משרד  -החוץ בברלין
בדצמבר

, 1933

אנו למדים כי הדיפלומאט הגרמני בקאהיר חיפש מסילות אל מנהיגים

יהודים אשר מלכתחילה לא היו שלמים עם החרם היהודי על תוצרת גרמניה  .פון
שטוהרר לא נרתע ממגעים עם יהודים

בעלי  -השפעה ,

כדי לשכנעם כי המערכה

האנטי  -גרמנית אינה כדאית  .לשירותו של הנציג הגרמני במצרים עמד אדם  ,שזהותו
אינה ידועה

;

בהתכתבות עם ברלין כונה

' מר איקס ' .

מתוך תכתובת זו משתמע כי האיש

היה יהודי בעל קשרים וגישה אל המנהיגות היהודית במצרים  .במחצית השנייה של
דצמבר

1933

דיווח פון שטוהרר לברלין  ,כי ' מר איקס ' זימן אותו אליו

לשיחה ,

ובמהלכה סיפר לו כי יצר קשר עם נכבדי הקהילה היהודית במצרים ונקב בשמות
42
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Bagdad , 25 . 10 . 1933

אחר מות המלך פייצל הראשון כספטמבר

1933

חלה התרופפות המישטר בעיראק  .המלך גאזי

התיר פעילות פוליטית של אגודות לאומניות  ,שמנהיגיהן העיקריים היו פליטים מא " י וערבים
סורים גולים  .בכמה משרדי ממשלה נתמנו שרים  ,מנהלים ופקידים ככירים בעלי תודעה נאצית .
ראה

:

חיים י ' כהן  ,היהודים כארצות המזרה התיכון

בימינו  ,תל

43
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דן אלדר

הבאים  :יוסף קטאווי פחה  ,יו " ר הקהילה היהודית כמצרים  ,סיר ויקטור הררי פחה  ,אלי
מוצרי  ,שארל עאדס

) ( Adis

ואחרים  ' .מר איקס ' הוסיף כי שוחח עם המנהיגים הללו

על ' אפשרות הסכם שלום ' ; ככל הנראה התכוון להפסקת התעמולה היהודית במצרים

נגד גרמניה  ,ולדבריו נתקבלה יוזמתו בחיוב  .המנהיגים היהודים שעמם שוחח הביעו ,
לדבריו  ,את צערם על הצורה שקיבל המאבק היהודי האנטי  -גרמני במצרים ודעתם

היתה  ,כי הצעדים שננקטו במסגרת המערכה פגעו באינטרסים יהודיים  .עוד הביעו
המנהיגים היהודים את צערם על שלא התנגדו למערכה האנטי  -גרמנית ועל כי ניהולה
נפל לידיהם של ' אלמנטים מפוקפקים '  ' .מר איקס '

יתאחדו וינקטו

קו  -פעולה

אחיד ,

הם

סבר  ,שאם

המנהיגים ששוחחו עמו

יוכלו להשפיע על הגורמים

היהודיים

ה ' קיצוניים ' .
פון שטוהרר ביקש  ,כנראה  ,את ' מר איקס ' לפעול גם לביטול התביעה המשפטית

על  -ידי יעבץ  ,אך הדבר לא עלה בידו למרות הצעת פשרה שהציע לבני שיחו  .על כך
פון
לפני ש
1
העלה
1
למדים אנו משיחה נוספת בין השניים שהתקיימה בדצמבר  ' .מר איקס '

שטוהרר את הצורך שגרמניה תבהיר פומבית מהו הסדר המעמד של יהודיה  ,כדי
להביא לצימצום המאבק היהודי האנטי  -גרמני ברחבי העולם  .הוא אף הציע להזמין

את הלורד רדינג מאנגליה לביקור בגרמניה  ,כדי שיעמוד מקרוב על מצב היהודים שם
וישתכנע מכוונות ממשלתה  ' .מר איקס ' העלה את הצעותיו

כי בגרמניה

בהנחה ,

נעשתה האווירה כלפי היהודים מתונה יותר  .דבריו גרמו נחת לפון שטוהרר  ,ועל  -פיהם

הוא דיווח בסיפוק לברלין  ,כי ליהודים במצרים

הובהר  ,ש ' ההסתה ' פגעה בהם

יותר

מאשר הזיקה לגרמניה  .עם זאת הסיק הנציג הגרמני  ,שהיהודים חוששים מפני ' הסכם

שלום '  ,דהיינו הפסקת המערכה האנטי  -גרמנית  ,כי הדבר נראה בעיניהם כבגידה בעניין
היהודי הכללי .
בתחילת

45

1934

נמשכה המגמה של התרופפות המערכה היהודית האנטי  -גרמנית

במצרים  .לפון שטוהרר נודע ממקורות המהימנים עליו על העמקת הפילוג בקרב
הקהילה היהודית  .בשיחות שנערכו במחצית הראשונה של פברואר בין מנהיגי היהדות
במצרים  ,בראשות

יוסף קטאווי

פחה ,

ובין קאסטרו

וברקוביץ '  ,שהנציג הגרמני

הגדירם ' קיצוניים '  ,הוכיחו ה ' מתונים ' את ה ' קיצוניים ' על

קאסטרו

פניהם  .לבסוף ההליטו

וברקוביץ '  ,בלחץ מנהיגיהם  ,להצהיר על הפסקת התעמולה נגד גרמניה

ולדאוג להנמכת הטון האנטי  -גרמני בבטאונים היהודיים ' ל ' אורור ' ו ' ישראל ' .

ימים אחדים לאחר התוועדותם כבר ניכר רישומן של החלטות המנהיגים

46

היהודים .

ה ~ Bourse' Egyptienne -שבו השתתף ברקוביץ '  ,הפסיק כמעט לחלוטין את התקפותיו
על גרמניה וויתר על הכותרת ' האנטישמיות בגרמניה '  ,שהתנוססה דרך  -קבע מעל
החדשות בדבר מצבם של יהודי גרמניה  .פון שטוהרר דיווח  ,כי גם ב ' ל ' אורור '
45
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בקאהיר  ( .ל ' אורור  -ראה

היהודים במזרח והאנטישמיות הגרמנית
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וב 'ישראל ' ניכרה התמתנות  ,ובכל שורה בהם היה אפשר להבחין  ,לדברי ' הנציג
הגרמני '  ,במבוכה נוכח העדר תמיכה מוסרית וכספית שפקד את

' המסיתים ' מקרב

החוגים היהודיים .
חרף הסימנים הברורים להתמוטטות ההדרגתית של המאבק היהודי במצרים נגד
גרמניה  ,לא הרפה פון שטוהרר ממאמציו אצל ממשלת מצרים  ,ראש  -ממשלתה ושר -
הפנים שלה  ,כדי להאיץ בהם לפעול ביעילות נגד שארית ' ההסתה '  .בביקורו אצלם
בפברואר

את

1934

קיבל הבטחה  ,כי ייעשה הכל במסגרת החוקית והמינהלית כדי להביא

' הצעקנות לשקט

בהתחלת מארס

מוחלט ' .

47

דיווח הנציג הגרמני בסיפוק ניכר כי בתי  -מסחר יהודיים

1934

מחדשים את קשריהם עם גרמניה  .כמקביל הוא המשיך במאמצים להכשיר את הדרך
לקשרים עם היהדות המקומית  ,ואף שקל הצעה לערוך ביקור אצל הרב של

אלכסנדריה ,

4

הרגיעה במערכה היהודית נמשכה גם בחודש אפריל  .פון שטוהרר דיווח  ,כי
התעמולה היהודית להטלת חרם על סחורות מגרמניה התמוטטה לחלוטין  .בהסתמכו
על

סטאטיסטיקה  ,טען הנציג הגרמני  ,כי החרם היהודי ב 1933 -

פגע אך מעט בסחר

הגרמני עם מצרים  .היצוא הגרמני למצרים בתשעת החודשים האחרונים של

1933

בסימן עלייה לעומת הסחר עם ארצות אחרות  .היצוא מגרמניה למצרים בשנת
עלה

ב  6 . 2 % -בהשוואה

היה

1933

לשנת  . 1932במקביל ירד באותה שנה היבוא ממצרים לגרמניה

ב  . 13 . 3 % -הנציג הגרמני הביע את בטחונו  ,כי למרות הימנעותם של קונים יהודים

מרכישת תוצרי  -צריכה יום  -יומיים מתוצרת גרמניה  ,פועל הזמן לטובת ארצו  ,וכי
' טרור החרם ' יחדל כאשר יחלוף הפחד מהלשנה .

את עיקר ההצלחה ראה פון שטוהרר בהפסקת התעמולה האנטי  -גרמנית מעל דפי
הבטאונים

היהודיים ,

ובראשית אפריל הוא דיווח על כשלונה הסופי של מערכת

התעמולה  .עיתונים שהיו נתונים להשפעה יהודית ויתרו על ' ההסתה השיטתית ' .
הנמכת הטון ניכרה גם בשבועונים היהודיים

הקטנים  ,ש ' הסתתם

נגד גרמניה החדשה

היתה ארסית במיוחד ' .
בבואו לנתח את מה שנראו בעיניו כמניעים העיקריים לכשלון המערכה היהודית
האנטי  -גרמנית

במצרים ,

זקף פון שטוהרר את הרגיעה בתעמולה בראש וראשונה

לזכות עזרת הממשלה המצרית נגד החרם היהודי  . .יהודי
בארצות אחרות  ,שוב לא היו רשאים באפריל

1934

מצרים  ,שלא

כיהודים

להכריז חרם נגד גרמניה  .במקום

השני בין הגורמים שרכשו את אהדת הממשלה והציבור הלא  -יהודי במצרים מנה
הנציג הגרמני את השקט והמשמעת של המושבה הגרמנית המקומית נוכח המערכה
שהתנהלה נגדה  .הגורמים האחרים שנמנו היו החרפת היחסים בין יהודים לערבים

בא " י בחורף
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1933

ושגיאות גסות ששגו מנהיגי המערכה היהודית האנטי  -גרמנית

0 . 136א  . 2 . 1934 .ן2

6 . 3 . 1934

.

קוב

,

Kairo ,

0.0..

.

0.0.

4.4. ,

.
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במצרים  .למרות האווירה האנטי  -גרמנית שהוסיפה לשרור בקרב היהדות
קבע פון שטוהרר בהתחלת אפריל

, 1934

במצרים ,

כי שנים  -עשר חודשי מאבק הסתיימו בנצחון

העניין הגרמני וכי השיפור מבחינת גרמניה יימשך אם לא ישתנו

הנסיבות '.

4

סיום
ההידרדרות המהירה במצבם של יהודי
לשלטון ,

גרמניה ,

שהחלה מיד אחרי עלות הנאצים

עוררה את היהדות העולמית להפגנת סולידאריות עם אחיהם הנרדפים

בגרמניה  .תחושת הסולידאריות לא פסחה על קהילות היהודים בארצות המזרח -

התיכון .

ובמיוחד במצרים  .יהדות  -המזרח בראשית שנות השלושים היתה שלווה

ובוטחת במקומות מושבה ונאמנה לשליטים המקומיים  .אם היה בתגובת יהודי מצרים
על המכתב  -החוזר של נציג המפלגה הנאצית המקומית כדי להצביע על חשש
בהם ,

שהנאציזם עלול לפגוע גם

הרי שמניע זה לתגובה היה חריג  .הסולידאריות

שהפגינה יהדות  -המזרח עם יהודי גרמניה בשנת

1933 / 34

נבעה לא מעמדת התגוננות

אלא מתחושת עוצמה וביטחון ביכולתה להשיב לגרמניה כגמולה  .תגובת יהודי -

המזרח עברה במהירות רבה משלב המחאה המילולית לשלב התגובה המעשית .
תגובתם לא הצטמצמה במישור התעמולתי בלבד אלא התרחבה גם למישור

הכלכלי ,

.

בחותרה בגלוי ובמודע להזיק לאינטרסים הגרמניים כדי להביא לשינוי ביחסה של

גרמניה הנאצית כלפי יהודיה  .באותה עת עדיין סברו יהודי  -המזרח  ,ככל הנראה  ,כי
יהיה אפשר באמצעות לחץ נגדי להסיר את רוע הגזירה מיהודי גרמניה .
תגובת הדיפלומאטים הגרמנים בקאהיר  ,בבירות ובבגדאד הזינה ככל הנראה את
תקוות

היהודים .

כי יש להם סיכויים להצליח  .שכן  ,דיפלומאטים מקצועיים

אלה ,

שחלקם טרם עיכל את האידיאולוגיה הנאצית  ,הגיבו באורח דפנסיבי ואפולוגטי על
המערכה היהודית  .חוסר העניין במזרח  -התיכון שגילה המישטר הנאצי בראשית

צעדיו  ,והתמקדותו בשנתו הראשונה בביסוס שלטונו מבית  ,הגבילו מלכתחילה את
יכולתם של הדיפלומאטים הגרמנים לפעול ביעילות לבלימת המערכה היהודית .
בהעדר משאבים מספיקים לבניית תשתית לפעולה עצמאית מול הפעילות

היהודית ,

פנו הדיפלומאטים הגרמנים אל הממשלות במקומות כהונתם למען יתערבו אצל

מנהיגי היהודים ויביאו להפסקת המערכה האנטי  -גרמנית .

נראה כי מעורבותן של הממשלות  ,או השלטונות המקומיים  ,במאבק בין הקהילות

היהודיות לגרמניה הנאצית  ,היא שהיתה בעוכרי המאבק היהודי והביאה להחלשתו .
היפגעותם של אינטרסים כלכליים לאומיים
עויינת של הערבים

כלפי היהודים בשאלת

במצרים .
א "י ,

וכמו כן התעוררות לאומית

נוסף לפיצול בחזית ההנהגה

היהודית  -הם הגורמים שהביאו לרפיון במאבק לקראת אמצע שנת

49

"

ונ  .ייא

2 . 4 . 1934 .

..ס.ם

.

.ג4.

. 1934

סבבה חמורה

:

ההוטלריזם במצרים
[ מכתב גלוי מטעם הקהילה היהודית במצריסי שנכתב בידי אחד

מ " מ ראש  -הממשלה במצרים  .המכתב שנתפרסם

ב 16 . 2 . 1933 -

ממנהיגיה  ,אל

בעיתון המצרי

.

בשפה הצרפתית ל ' אורור  ,נמצא מתוייק בארכיון משה " ח הגרמני עם סימוני
הנציג הדיפלומאטי הגרמני

בקאהיר ] .

מכתב גלוי אל מעלת כבוד ממלא  -מקום ראש  -הממשלה וממלא  -מקום שר הפנים הוד
מעלתו ,

בהעדרו של ה  .מ  .איסמאעיל צידקי פחה  -וכולנו מצטערים על כך שבגלל מחלתו
הוא נאלץ להיות מרוחק מהזירה הפוליטית הפעילה -

הממשלה  ,לכן אני פונה אל

כב ' ,

כב '

הוא העומד בראש

אל מי שגדולתה של ארצנו היפה יקרה לו  ,אל האדם

המלא דאגה  -ומדובר בדאגה שה  .מ  .מלכנו הנערץ שותף לה ומשמש דוגמה נאה

לכולנו  -לכך כי ידידות והבנה תשרורנה תמיד בין כל העדות .

כב ' יבץ מיד את חומרת הבעיה והיקפה וכב ' ישקול את תוצאותיה הבלתי  -צפויות אם

לא ישליטו מיד סדר בעניין זה .
המדובר  ,וכותרת מכתבי מצביעה על כך  ,בהיטליריזם .
נוסדה בקאהיר מפלגה

היטלריסטית  ,או

כפי שנהוג לכנותה בגרמניה בשם הנוטעה

:

מפלגה נאציונאל  -סוציאליסיטית .
ההיטלריזם במצרים

!

הדבר דומה כאילו היו סובלים את קיומה של מפלגה

קומוניסטית במצרים  .והרי הקומוניזם  ,לכל  -הפחות  ,שולט באופן רשמי ברוסיה !

מפלגה נאצית בקאהיר  ,צעדים אחדים מדלתות בתינו  ,ואולי גם בשערינו .
המדובר במפלגה שתוכניתה מצהירה בסעיף
להשמדתו

;

4

על שינאתה ליהודי והיא החותרת

זוהי מפלגה שיעדיה הדמאגוגיים ושינאתה לבני  -אדם ידועים

ואין צורך להאריך את הדיבור עליהם במכתב זה

ה .מ .

,

האם אץ הדבר נראה

לכב ' מזעזע ?

למכביר ,

ן

לנטוע בלב מצרים  -ארץ בה כולם חיים

בהארמוניה מושלמת  ,בה כל העדות חיות אלו בצד אלו בלי שהדבר יעורר

חיכוכים ,

ארץ שיפי  -הטבע שבה ופתיח ות האוכלוסים שלה הם שם  -דבר וידועים בעולם כולו -

לנטוע בארצנו את רוח הקינאה והשינאה  ,הרי לפנינו מעשה חצוף ושטותי שאין דומה
לו אלא אותו דיבוק  -הפשע המתפשט במוחו של היטלריסט משתולל .
דיבוק זה השתלט על רוחו של מר מאקס דיטריך הגר בקאהיר וחי חיי רווחה  ,בעושר
ובשפע  ,ואין לחשוש שהוא מצטער על שאינו חי במולדתו  .ואולם העובדה שהוא

רחוק ממולדתו לא מנעה ממנו  -וזו זכותו  -מלאמץ את רעיונותיו הפוליטיים של
היטלר  ,וכמו  -כן לכונן  -ואין זו זכותו  -סניף מפלגה היטלריסטית בקאהיר  ,שבראשו
הוא עומד .
ובקאהיר גרים רק

1 , 000

גרמנים .

מר מאקס דיטריך  ,גרמני טהור  -הגזע  -ואני מעז לומר  :גרמני

' אקסטרא ' -

יזם ושלח

לכל הגרמנים הגרים בקאהיר מכתב  -חוזר המודיע להם כי נוסד בקאהיר סניף של

המפלגה הנאציונאל  -סוציאליסטית המכונה ' נאצית '  .כפי

שאפשר היה לחזות מראש ,

75

ן
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נענו מספר אזרחים לקריאה  ,והמפלגה נוסדה ובראשה עומד מר דיטריך  .שולמו דמי -
חבר ונפתח חשבון בבנק בשם ' המפלגה הנאציונאל  -סוציאליסטית  ,הסניף בקאהיר ' .
הוד מעלתו  ,אנו מתנגדים באופן נמרץ לכך שבמצרים תתקיים מפלגה

היטלריסטית ,

כשם שאנו מתנגדים למפלגה קומוניסטית  .קיומה של מפלגה זו מהווה סכנה ברורה
ליהודי

מצרים  .לגבי

הגרמני ההיטלריסטי  ,הרי היהודי  -ויהיה זה יהודי  -גרמני או

יהודי  -אוסטראלי או מצרי  -הוא תמיד יהודי  .הגרמני ההיטלריסטי  ,ולא חשוב אם

הוא גר בגרמניה או בקאהיר  ,הוא אנטישמי  .בכך שמרשים לו להתארגן כאן  -נותנים
לו

להתאסף ,

להיוועד ,

לשתף  -פעולה  ,לנהל תעמולה  ,לרדוף את היהודי מתוך

שינאתו  ,אותה שינאה אשר ההיסטוריון הגדול אמיל לודוויג אמר עליה בראיון

מפורסם  ' , ,שהיא צומחת במעמקי הנפש הגרמנית '  .ישנם גרמנים שאצלם אנטישמיות
זו

רדומה נ_

ואלה הכי מתונים  -וישנם שהשינאה עלולה לחנוק אותם  -ואלה הם

ההיטלריסטים .

לכן דורשים אנו כי ה  .מ  .יצווה לפזר מייד את המפלגה הנאצית הנ " ל ולהרחיק ממצרים
את מר מאקס דיטריך ; התברר כי הוא גורם לפורעוניות ולאי  -סדר וכי הוא סוכן מסוכן
שהימצאו בקאהיר עלול לסכן חיי אזרחים מצריים בני הדת היהודית הגרים בעיר
בשלום  .ממשלת הוד מלכותו המלך פואד נקטה תמיד אמצעים הדרושים להגן על

חייהם ועל האינטרסים שלהם  ,כפי שנקטה לגבי כל האזרחים המצריים האחרים בני
הדתות השונות .

בטוחים אנו  ,ה  .מ .

,

כי תנקוט בדחיפות באמצעים המתבקשים  .המדובר לא רק

בשלוותם של היהודים וגם של גרמנים מספר  -שהרי יש ביניהם שאינם נאציים -
אלא גם בשלוות הציבור

כולו  .קיומו

של סניף של המפלגה ההיטלריסטית במצרים

אינו דרוש כל עיקר ואין לו כל צידוק  .המושבה הגרמנית קיימת  ,וכולנו מעריכים
אותה  .ה  .מ  .ציר גרמניה  ,הבארון פון שטורר  ,שהינו ג ' 5טלמן מושלם  ,עומד בראש

המושבה הזאת במסירות ובתבונה נדירה  .ולכן  ,ומתוך העניין שיש בכך עבור כל

תושבי הארץ  ,אין מקום לסבול במצרים לא את הקומוניזם ולא את הנאציזם .
לא רוח הקינאה והפאנאטיות הביאה אותנו היום לזעוק את זעקת האתראה  .חייו של
האדם  ,של כל אדם  ,והשלום והאחוה בשירות מצרים יקרים לנו מדי מכדי שלא נתנגד
לכל ניסיון העלול

לסכנם .

בהיותנו בטוחים שה  .מ  .ינקוט בצעדים האמורים לעיל אנו מביעים לה  .מ  .את רגשות
הערצתנו
בכבור רב ,
ז ' אק מאלה

