השכבוד על ארץ8ישראל

ויחמי יהודיט8מוטלמיט בעיראק
בשנות הארבעיט
אסתר מאיר

א  .מבוא
ביולי

זמן קצר לאחר הפרעות שפרעו תושבי בגדאד ביהודי

, 1941

בקהיר משה שרתוק  ,מנהל המחלקה המדינית של

עירם ,

נפגשו

הסוכנות היהודית  .ונורי אל  -סעיד .

אחד ממדינאיה הבולטים של עיראק  .בין היתר שוחחו השניים על הפרעות  ,ולדברי
שרתוק

:

' הוא הודה כי אלה היו פרעות

ביהודים ,

שהן היו

מאורגנות ,

שמורים

ותלמידים היו בין הפורעים  ,שחלק מן המשטרה העלים עין מן הפרעות  . . .הוא תבע

.

לעצמו את הזכות שהצבא העיראקי דיכא את הפרעות  . . .אבל  ,אמר  ,העיקר הוא

המסקנה המדינית  :דורות על דורות ישבו יהודי בגדאד בטוחים ושאננים  ,ואם קרה

דבר כזה עכשיו  ,הרי רק בגלל ארץ  -ישראל קרה  .נכון שערבים נאצים עוררו וארגנו
את הפרעות  ,אבל הם יכלו לעשות זאת רק מתוך ניצול ענין ארץ  -ישראל '  .י שרתוק לא
היה שותף למסקנתו של נורי אל  -סעיד  .אל מול הטיעון האידילי של חיי היהודים
בקרב שכניהם המוסלמים העלה את ' עלילת דמשק ' והדגיש שהפגיעות ביהודי דמשק

אירעו זמן רב לפני שהתעוררה בעיית ארץ  -ישראל  .את הגורם לפרעות בעיראק ראה
שרתוק בהסתת המופתי הירושלמי חאג ' אמין אל חוסייני ובקיומה של שנאת יהודים .
על אף חילוקי הדעות בשאלת הגורמים לפרוץ הפרעות  ,בנקודה אחת היו השניים
תמימי דעות

:

הפרעות בבגדאד מלמדות על קיומה של בעיה במערכת היחסים בין

יהודים ומוסלמים בעיראק  .בהקשר להכרה זו השאלה העומדת במרכזו של החיבור
שלהלן היא

:

מה היו משקלו והשפעתו של הסכסוך היהודי  -ערבי בארץ  -ישראל

בעיצוב יחסי יהודים ומוסלמים בעיראק

?

האמנם היה זה הסכסוך היהודי  -ערבי

בארץ  -ישראל שפגע במרקם היחסים באורח כה אנוש  ,עד כי ערער כביכול את יסודות
הקיום של היהודים בעיראק

?

ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף המאמר .
1

דיווח שרתוק במרכז מפא " י ,

, 27 . 7 . 1941

ארכיון מפלגת העבודה הישראלית  ,בית ברל ,

דברים דומים אמר נורי אל  -סעיד גם בנאום שנשא בועידת סנט ג ' ימס

. .

ב , 13 2 1939 -
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ראה בן -

גוריון  ,פגישות  ,עמ '  . 232דעה זו היתה מקובלת גם על הבריטים בעיראק  ,ראה הערה . 20
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ב  .יחסי יהודים  -מוסלמים בשנוס העשרים והשלושים
התבוננות בתולדות יחסי יהודים ומוסלמים בעיראק במאה העשרים חושפת תמונה

מורכבת שבה בעיית ארץ  -ישראל מהווה רק גורם אחד מתוך מכלול גורמים השלובים
כן ,

זה בזה  .יתר על

דומה שהבעיה המרכזית לא היתה שאלת ארץ  -ישראל אלא

.

התערערותו של האיזון העדין  ,המסורתי שהיה קיים במערכת היחסים בין יהודים
ומוסלמים  ,וזאת על רקע התמורות במעמדם המשפטי והחברתי של היהודים בעיראק
בשנות העשרים .

2

לאחר הכיבוש הבריטי של עיראק במלחמת העולם הראשונה  ,בניגוד לאוכלוסייה
המוסלמית שעיינה את הכובש הזר ושאפה לעצמאות  ,אהדו היהודים את הכובשים
הבריטים ושיתפו איתם פעולה  .עם הקמת המדינה העיראקית תחת חסות מנדאט
בריטי תמכו היהודים בה ובמלך פייצל שהומלך על עיראק על ידי הבריטים  .בנאום
ב8-

שנשא פייצל

ממשלה ונכבדים

ביולי

[

ערבים ,

1921

.

בפני נכבדי הקהילה ראשי השלטון הבריטי  ,שרי

הצהיר המלך

:

כולנו משתייכים למקור אחד הוא אבינך שם ; כולנו שייכים לגזע אציל זה  ,ואין

הבדל בין מוסלמי  ,נוצרי ויהודי .

גם החוזה האנגלו -עיראקי

מ 1922 -

3

ולאחריו החוקה העיראקית שאושרה

ב 1924 -

הבטיחו את עקרון השיוויון בפני החוק של כל תושבי עיראק  ,ללא הבדל דת וגזע .

ואכן .

המערכת הפוליטית והפקידות הממשלתית נפתחו בפני

שבתקופה העות ' מאנית על אף הרפורמות מאמצע המאה

ה 19 -

היהודים .

בעוד

שהבטיחו להלכה

שוויון בפני החוק פנו רק בודדים לתחומים אלה בשל מגבלות מעמדם הדתי
והחברתי הנחות כ ' בני חסות ' .

הבריטים מצידם בחרו ביהודים כמו גם בנוצרים  ,בשל נאמנותם ובשל כישוריהם
המתאימים ,

כמו

:

השכלה ,

ידיעת אנגלית וכושר ניהול ציבורי  .ואמנם במדינה

העיראקית החדשה זכו היהודים לייצוג בשני בתי הפרלמנט כיאות למספרם
באוכלוסייה  .רבים התקבלו למשרדי האוצר ,

המשפטים ,

התחבורה והעבודות

.

הציבוריות  .רק טבעי הוא לכן שהיהודים בלטו בעיקר בתחום הרכבות  ,המכס הדואר
והטלגרף

-

נכסים אסטרטגיים רגישים שהבטיחו את האינטרסים הבריטיים

בעיראק  .שנות העשרים גם הביאו שגשוג כלכלי לסוחרים ולבעלי המקצועות
החופשיים ,

ורמת החיים של כלל האוכלוסייה היהודית עלתה והיקף ההשכלה

התרחב והעמיק .

2

4

על התמורות במצב היהודים במעבר משלטון עות ' מאני לשלטון בריטי ראה קזז  ,היהודים
בעיראק  ,עמ '

; 98 - 74

. 466

בן יעקב  ,עמ '

3

אירלנד  ,עמ '

4

קזז  ,היהודים בעיראק  ,עמ ' , 77 - 73

רלד -רלה .

על ההצהרה ונסיבותיה

. 98 - 94

:

קזז  ,היהודים בעיראק  ,עמ '

; 64

בל  ,עמ '

. 216

חברי לשכת המסחר בבגדאד בשנות השלושים  .שליש מהחברים  -יהודים

.

יחסם האוהד של היהודים אל הבריטים ואל בית המלוכה ההאשמי השתלבותם
במימשל וכן התעשרותם של רבים מהם

,

הטילו צל על יחסיהם עם תושבי הארץ

המוסלמים  .אלה קנאו ביהודים ונטרו להם טינה
בשירות

הציבורי

נתפסה

כגזילה

של

,

זכויותיהם

כיוון שהשתלבותם במישרות
המסורתיות המובהקות של

המוסלמים  .יתר על כן  ,היתה לכך גם משמעות דתית מאחר שמעמדם הנחות והמוגן
אמנם של היהודים מעוגן בקוראן עצמו  ,עצם הענקת שיוויון זכויות ובמיוחד מסירת
סמכויות שלטון לידי מי שאינם מוסלמים נתפסו כפגיעה באסלאם וכהשפלה
למוסלמים  .הוסף לכך

,

שיתוף הפעולה של היהודים עם השליט הזר השנוא ועם

מדיניותו הציבו אותם מול הלאומנים העיראקים משני צידיו של המתרס הלאומי .
היהודים הוצגו כבוגדים בשאיפות הלאומיות של העם העיראקי .
משנות השלושים ואילך התעצמו בהתמדה כוחה והשפעתה של התנועה הלאומית
העיראקית  .במרכזה עמדו צעירים בני המעמד הבינוני המשכיל  .בשנות העשרים
והשלושים עדיין היו צעירים אלו מיעוט קטן באוכלוסיית עיראק והתרכזו בעיקר

בבגדאד  .אולם חשיבותם בחיי החברה והכלכלה ובמיוחד בפוליטיקה היתה מרכזית .
מאחר שהיו קבוצה תוססת ופעילה  .שהשפעתה הלכה וגברה בהתמדה  ,ואשר מקרבה
צמח דור העתיד של השכבה המנהיגה בעיראק  .צעירים אלה פעלו בקשת רחבה של

מפלגות  ,מן הימין הקיצוני ועד השמאל

הקומוניסטי ,

כשלכולם משותפת השנאה

לבריטים ולבית המלוכה ההאשמי .
בתוך מגוון זה בלטו עמדותיהם ופעילותם של אנשי הימין הקיצוני  ,אשר התרכזו
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בשנות

והחמישים

הארבעים

במפלגת

האסתיקלאל .

במישור

5

המדיני

שאפו

הלאומנים העיראקים לשחרר את עיראק מעול הבריטים ומן הקשרים איתם  .הם

נאבקו במיוחד לביטול החוזה האנגלו  -עיראקי

מ '. 1930 -

שאמנם שם קץ למנדאט

והכיר בעצמאותה של עיראק  ,אך הבטיח את מעמדה הדומיננטי של בריטניה בעיראק
ואת האינטרסים האיסטרטגיים שלה  .במישור הפנימי התאמצו אנשי התנועה
הלאומית להעביר לידי המשכילים המוסלמים הצעירים תפקידים הולמים במינהל
הציבורי ויתר השפעה במערכת הפוליטית  .פעולה זו נעשתה בין היתר על ידי
פיטורים המוניים של פקידים יהודים ממשרדי הממשלה  .כמו כן הוגבל מספרם של

התלמידים היהודים בבתי הספר הממשלתיים ובקולג ' ים .

7

לכל אלו נוספה התעמולה הנאצית שהציפה את המזרח התיכון לאחר עלייתו של
היטלר לשלטון בגרמניה  .מן הצירות הגרמנית בבגדאד הופצה תעמולת הסתה אנטי -

בריטית שבה ניתן משקל מיוחד להסתה אנטישמית  .זו הציגה את היהודים כזרים
שיש להקיאם מן החברה וכסוכני האימפריאליזם הבריטי  8 .תעמולה אנטישמית זו
רכשה אוהדים רבים בקרב הציבור הערבי בכלל ובקרב האינטליגנציה הלאומנית

בפרט  ,והיא הקצינה את קווי פעולתה ומגמותיה של התנועה הלאומית העיראקית .
לאווירה טעונה זו נוספו השלכותיו של הסכסוך היהודי  -ערבי בארץ  -ישראל  .הדיו
של הסכסוך הגיעו לעיראק על ידי מורים סורים ופלשתינאים  ,שהגרו אליה מאמצע
שנות

העשרים ,

( - 1936

. ) 1939

ואליהם הצטרפו גולים

ופליטים ,

שברחו בתקופת המאורעות

ביניהם גם המופתי הירושלמי חאג ' אמין אל  -חוסייני ( אוקטובר

 . ) 1939מהגרים ופליטים אלו הפיצו את האידיאולוגיה הפן  -ערבית תוך הדגשת

מרכזיותו של המאבק הערבי בארץ  -ישראל בדרך להגשמת העצמאות והאחדות

הערבית הכוללת  9 .בכך הגבירו את ההתעניינות והמעורבות בבעיית ארץ  -ישראל  ,תוך

הצגת הציונים בארץ ישראל  ,בעיראק ובמזרח התיכון בכלל כמשתפי פעולה עם
השלטונות הקולוניאלים של הבריטים והצרפתים  .הם קראו לצאת למאבק נגד
הציונים תוך שהם מפנים אצבע מאשימה כלפי יהודי עיראק בטענה  ,שהם בוגדים

אוהדים את הציונות ומסייעים לה 0 .י

בארצם ,

5

לונגריג ,

; 336 - 335

שמעוני  ,עמ '  . 196הלאומנים העיראקים  ,מאפייניהם החברתיים ותפיסותיהם

האידיאולוגיות בשנות השלושים מתוארים בהרחבה במחקרו של מיכאל אפל  .וראה גם קזז ,
היהודים בעיראק  ,עמ '
6
7

החתה נכנס
על

לתוקף

; 184 - 179

ב  , 1932 -עם

בארי  ,עמ '

. 19

הצטרפות עיראק לחבר הלאומים .

הפגיעות ביהודים בשנות השלושים ראה בהרחבה כהן  ,עמ '

; 156 - 155

עמ ' . 85 - 84
8

על ההשפעה הנאצית בעיראק ראה  :קזז  ,השפעת הנאציזם ; הירשוב
; 129 - 124

יהודה  ,עמ '

; 17 - 15

וילד  ,עמ '

; 54 - 48

גרמניה במזרח  ,עמ '

עמ ' . 13 - 1
9

ראה :

10

ראה :

אפל  ,עמ ' . 44 - 43
לוקס  ,עמ '  . 33על

הסתה אנטי יהודית ראה

:

אפל  ,עמ '

. 56

"ן .

קזז  ,היהודים בעיראק ,

עמ ' 28 , 23

; לוקקן ,

 ; 15 - 14התעמולה

עמ '

הנאצית ,

יהודים ומוסלמים בעיראק בשנות הארבעים

ן
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התועמלנים הפרו  -נאצים והגולים הפלשתינאים שהפיצו תעמולה נגד ציונים
ויהודים העמיקו את השנאה ליהודים בעיראק  ,העניקו לה בסיס אידיאולוגי  ,ועיצבו
את מאפייניה המודרניים  .אך לא הם שיצרו את השנאה ליהודים  .שנאה זו לא היתה

' מוצר

חוץ ' " .

מערכת היחסים בין יהודים ומוסלמים בעיראק היתה טעונה משקעים

של מתחים ודעות קדומות שליליות שהיו קיימים משכבר בחברה המוסלמית  .חלק

מהם  ,מקורו ברובד הדתי העתיק של היריבות בין האסלאם ובין היהדות  ,וחלק אחר
נוסף והתגבש לאדר יחסי מיעוט  -רוב במרוצת מאדת שנות הקיום היהודי תחת שלטון
מוסלמי .
למשקעים אלו נוספה השפעת הקונפליקטים של שנות העשרים והשלושים

:

טינה

על שיתוף הפעולה של היהודים עם הבריטים ועם המשטר ההאשמי  ,קנאה בעמדות
הכלכליות ובמשרות הממשלתיות שתפסו היהודים וכעס על השתלבותם הכללית

בחברה  .ככל שהתרבו נקודות המגע בין יהודים ומוסלמים  ,גדל שטח החיכוכים וגבר
תחום ההתחרות .

ברם  ,אף אם כל הגורמים הללו היוו מצע עליו התפתחה והתגבשה שנאת היהודים
המודרנית ,

בעיראק

הרי

שהשנאה

עצמה

הקסנופובית שהתפתחה בעיראק במאה
כאזרחים שווי חובות וזכויות במדינה

קשורה

העשרים ,

העיראקית .

בראש

וראשונה

בלאומנות

בהתנגדותה לקבל את היהודים

ובנטייתה לדחות אותם מכלל

הלאום העיראקי המתגבש .

במציאות זו היה לסכסוך היהודי  -ערבי בארץ  -ישראל משקל מכריע בעיצוב
מערכת היחסים בין יהודים ומוסלמים בעיראק  .אמנם בשנות העשרים עדיין היתה

השפעתו של הסכסוך שולית  ,אך ככל שגברו מעשי האיבה בין יהודים וערבים בארץ -

ישראל  ,הוא הלך ותפס מקום מרכזי בעיצוב יחסי יהודים  -מוסלמים בעיראק .
האירוע המציין את הפעילות הציבורית הראשונה של המונים ברחובות בגדאד

סביב נושא ארץ  -ישראל היו ההפגנות נגד ביקורו של הבריטי הפרו  -ציוני אלפרד מונד
בעיראק

ב . 1928 -

ומאורעות

מאורעות הכותל באב תרפ " ט עוררו גם הם הפגנות

936ן 1939 -

אנטי  -ציוניות ,

בארץ  -ישראל הגבירו את המגמה האנטישמית בעיתונות

.

עיראק והביאו להפגנות נגד יהודים לזריקת רימונים על מוסדות ציבור יהודיים ועל
מועדונים חברתיים ולרציחת מספר יהודים .

11

2ן

לדעתו של ח ' כהן  ' ,השנאה ליהודים היא מוצר חקן  ,שיובא לעיראק בשנות העשרים על ידי

הסורים והפלשתינאים ' וחוזק על ידי התעמולה הנאצית שהופצה בשנות השלושים  .לדעתו ,
חולשת המשטר בעיראק בשנות השלושים אפשרה לתועמלנים אלה לעורר בדור הצעיר שנאה

ליהודים .
2ן

ראה :

ראה

:

כהן  ,עמ '

. 162 - 161

קזז  ,השפעת הנאציזם  ,עמ '

 - 60ן, 6

וכן כהן  ,עמ '

 -על פעילות הממשלה לריסון הפגיעות

ביהודים .

; 160 - 155

ראה  :אפל  ,עמ '  . 57 - 56עמ ' 58

רחוב בשכונה היהודית טטראן

( ) 1942

ג  .שאלת ארץ  -ישראל החטי יהודים  -מוסלמים בשנות הארבעים
בשנות הארבעים ובמיוחד בסופה של התקופה  ,כבר היתה שאלת ארץ  -ישראל נושא
מרכני במדיניות החוץ של עיראק ובחייה הפנימיים  .הממשל העיראקי  ,אנשי התנועה
הלאומית וגם הציבור הרחב גילו עניין רב בשאלה זו  .הנושא עלה בכתבות
בהפגנות

רחוב ,

בעיתונים ,

בדרשות במסגדים ובאסיפות רבות משתתפים  .גם ממשלת עיראק

גילתה מעורבות רבה בשאלת ארץ  -ישראל ובמישור המדיני הציגה עמדות קיצוניות .
אך בעוד שהממשלה ידעה להבחין בין עמדותיה בנושא הסכסוך ובין יחסה אל

הקהילה היהודית המקומית  ,רובם של ההמונים שנטלו חלק באירועים אנטי  -ציוניים
בעיראק לא הבחינו בין ' יהודים ' ובין ' ציונים '  .המונים אלה הוסתו על ידי מיעוט של
אינטלקטואלים מן הימין הלאומני שהיו ספוגים תעמולה
' יהודי ' ו ' ציוני '

ההמון המוסת לא עשו הבחנה בין

.ן ן

האידיאולוגית והאחרונים  -מכוח השפעתם של

אנטישמית  .יי

לא הם ולא

הראשונים  -בלהט תפיסתם

מיטיבים

דתיים וחברתיים .

כיצד ניתן להסביר את מעורבותה העמוקה כל כך של ממשלת עיראק בשאלת
ארץ  -ישראל ואת עמדותיה הקיצוניות

?

מדוע התמקדה התנועה הלאומית בנושא זה

וכיצד אפשר להבין את השפעתו הרבה של הגורם הארץ  -ישראלי בקרב הציבור
המוסלמי בכללותו

?

ההסבר לכך קשור בבעיות פנים בעיראק  .עיראק היתה מדינה

חדשה שגבולותיה נקבעו שרירותית על ידי

דתיות ומיעוטים לאומיים

שונים ' .

המעצמות ,

והיא הכילה בתוכה עדות

השליטה על עיראק היתה בידי המיעוט הערבי -

ן

סוני שהיה בעימות הן עם הרוב השיעי והן עם המיעוט הכורדי  .לפיכך השוב היה

מאפייני קבוצה מנהיגה זו ראה

13

על

14

ראה

15

על בעיות

116

:

קזז  ,השפעת הנאציזם  ,עמ ' . 58 - 51

דוגמאות שמביא א ' כדורי  ,השבר  ,עמ ' . 30 , 28
הפנים של עיראק ראה

:

לונגריג  ,עמ '

; 327 - 298

וכן ראה

:

מ ' כדורי  ,עמ ' . 254 - 245

ן

יהודים ומוסלמים בעיראק בשנות הארבעים

117

לגבש קונסנזוס לאומי סביב יעדים ונושאים המקובלים על כלל האוכלוסייה  ,כאמצעי

ליצירתו ולעיצובו של לאום עיראקי  .שאלת ארץ  -ישראל היתה אחד הנושאים

.

הבודדים סביבם שררה תמימות דעים בחברה העיראקית שכן נושא זה הציב מטרה
משותפת לכלל האוכלוסייה וגישר על ניגודים במישור הדתי בין

סונים ,

שיעים

.

ונוצרים  ,ועל ניגודים במישור האתני בין ערבים כורדים ואחרים  .סוגיה זו גישרה גם
במישור החברתי והכלכלי בין המעמדות החברתיים

:

בין הפלאחים המדוכאים

והפרוליטריון העירוני מחד גיסא  ,ובין שייכים בעלי קרקעות ועירונים עשירים מאידך

גיסא  :בין המון מדוכא ובין אנשי שלטון  -כולם היו מאוחדים בהתנגדותם להקמת

מדינה יהודית  .מה תימה שהשלטון האוליגרכי והפרו  -בריטי  ,שהיה שנוא על רובו
של העם העיראקי  ,מיצה עד תום את המכנה המשותף שנמצא בינו ובין המוני

העם ,

ואגב כך הסב את תשומת הלב מן הבעיות המציקות של מצב כלכלי מתדרדר  ,דיכוי
פוליטי  ,שחיתות הביורוקרטיה וכיו " ב .
ואילו במישור הבינערבי יתכן שתביעותיהם ובמיוחד הצהרותיהם הקיצוניות של

שליטי עיראק בשאלת ארץ  -ישראל נועדו לחפות על הדימוי השלילי של המשטר
העיראקי ונציגו המובהק נורי אל  -סעיד כ ' סוכני הבריטים ' בעיני מנהיגי ערב ועמיהם .

.

נראה שעיראק ניסתה להוכיח את נאמנותה שאינה מוטלת בספק לעניין הערבי  ,על

ידי הצגת עמדות עקרוניות קיצוניות  ,בלא שהתכוונה לפעול למימושן

ן

הקונסנזוס ששרר בעיראק סביב בעיית ארץ  -ישראל שירת לא רק את המשטר אלא
גם את הלאומנים  ,בראש וראשונה כיוון שנושא זה היווה עילה לגיטימית להתארגן
ולצאת להפגנות המוניות ברחובות בגדאד בחסות השלטונות או לפחות באישורם .
הפעילות סביב ההפגנות יצרה מתח של עשייה וסייעה לשמירת כוח המשיכה של
המפלגות והאירגונים הלאומניים  .כיוון שבבעיית הסכסוך היהודי  -ערבי בארץ -

ישראל היו כרוכים אף יסודות של פגיעה בדת המוסלמית  ,באחווה הערבית ובכבוד

הערבי  ,היתה לנושא זה עוצמה משלהבת שהיתה חזקה דיה כדי להניע את ההמונים

ולהוציאם אל הפגנות הרחוב  .העובדה שנושא ארץ  -ישראל לא ירד מן הכותרות
מתום מלחמת העולם השנייה ואילך והוא לווה תדיר באירועים מסעירים שעוררו
תגובות זעם בכל רחבי המזרח

התיכון .

אך הקלה על פעילות הלאומנים .

יתר על כן  ,בעיראק של שנות הארבעים  ,פרט לתקופת מלחמת העצמאות

לא ניתן היה לנהל מאבק גלוי נגד

היהודים .

ב , 1948 -

ממשלת עיראק חששה מתגובה

ביקורתית של ארצות  -הברית ושל בריטניה שעדיין חשה מחויבות ואחריות כלפי
המיעוט היהודי בעיראק .

16

כך

לן

היא גם חששה שפעילות כזאת תגרור את הפרת הסדר

היה גם בשנות השלושים  .לגבי עמדותיה של ממשלת חכמת סולימאן

ב 1936 -

ראה

:

פורת ,

עמ ' . 183
17

על יחסי הבריטים עם יהודי עיראק בשגות הארבעים ראה
9ן . 187 , 21 -

:

א ' מאיר  ,התנועה הציונית  ,עמ '

ן

118

אסתר מאיר

הציבורי ותתפתח לפעילות נגד הממשל

עצמו .

8ן

לפיכך מאבק נגד הציונים ומעשיהם

בארץ  -ישראל היווה נתיב לגיטימי למאבק עקיף גם נגד יהודים

בעיראק ,

על ידי

.

האשמתם בהזדהות עם הציונות ובסיוע לה  .מצד שני פעילות זו איפשרה גם מאבק

.

עקיף בבריטים על ידי האשמת ' האימפריאליזם הבריטי ' במדיניות פרו  -ציונית  .גם

לממשל העיראקי היה נוח להאחז באשמה זו ולטעון שבעיית ארץ  -ישראל היא
המקור היחיד לחילוקי דעות בין עיראק ובריטניה 9 .י
שנות הארבעים גדושות אירועים הנוגעים ביחסי יהודים  -מוסלמים בעיראק  ,ובכל
אחד מן האירועים ניתן להצביע על גורמים ומניעים שונים שפעלו במקביל  ,כשהם
שלובים ומושפעים זה מזה  .בבואנו לבדוק גורם אחד מתוך המכלול  -השפעת

הסכסוך היהודי  -ערבי בארץ  -ישראל על היחסים בין יהודים ומוסלמים בעיראק -
בחרנו להתייחס אך ורק לאירועים שהיו תוצאה ישירה של הסכסוך  ,ושבעיית ארץ -
ישראל שיחקה בהם בתפקיד מרכזי .
חשוב לציין שדווקא ה ' פרהוד '  ,הפרעות ביהודי בגדאד ביוני

941ן ,

בהן נהרגו

.

ונפצעו מאות אנשים ורכוש רב נבזז ואשר היו האירוע הטראומטי ביותר במערכת

.

היחסים בין יהודים ומוסלמים בעיראק בעת החדשה לא פרץ כתוצאה ישירה של
הסכסוך על ארץ  -ישראל  .ללא ספק ניכרה בו ידם של הגולים הפלשתינאים  .המופתי

.

הירושלמי חאג ' אמין

עאלי ( אפריל  -מאי

אל  -חוסייני  ,עמד

) 1941

בראש הוועד החשאי של מארגני מרד רשיד

ומילא תפקיד מרכזי בהתווית דרכו הפוליטית של השלטון

החדש ובמיוחד  -בטווית היחסים עם גרמניה הנאצית  .יחד עם זאת לבעיית ארץ -
ישראל לא היתה נגיעה ישירה למרד זה ומטרתו היתה  ,בראש וראשונה  ,להשיג
עצמאות מלאה ולמגר לחלוטין את ההשפעה הבריטית בעיראק  .לפיכך גם אם
הפורעים ביהודים היו נתונים להשפעותיהן של הסתה נאצית ואנטישמית ותעמולה
אנטי  -ציונית  ,וגם אם הונעו משנאת הזר והשונה  ,הרי שנושא המחלוקת העיקרי בין
יהודים ומוסלמים בעיראק של

היה היחס אל הבריטים  .היהודים אהדו אותם

1941

ובקשו את חסותם  .המוסלמים ראו בהם כובשים ומדכאים וביהודים ראו בוגדים
ומשתפי פעולה  .לאור זאת היה לנסיברת חילופי השלטון בבגדאד עם מיגור משטרו
של רשיד עאלי משקל מכריע בין הגורמים שאיפשרו את פרוץ הפרעות ביהודי
בגדאד .

20

השנים שלאחר

מכן .

שנות מלחמת העולם

השנייה ,

היו רגועות יחסית  .עם

כשלונותיהם של צבאות הציר במלחמה  ,אפסו תקוותיהם של הלאומנים העיראקים
ופחתה השפעתם בציבור הרחב  .רבים מהם ובמיוחד מנהיגיהם הוחזקו במחנות
הסגר בעיראק ואף מחוצה לה  .כוחות צבא בריטיים שהו כל אותה תקופה בשטח

18

על

19

זו

נושא זה בשנות השלושים ראה

בשנות השלושים ראה
20

:

אפל  ,עמ ' . 57

היתה טענתו של נורי אל סעיד בפגישתו עם שרתוק ביולי
:

 , 1941ראה הערה 1

 .לנושא זה

אפל  ,עמ ' . 60

על ה ' פרהוד ' ראה  :א ' כדורי  ,הפרהוד ; א ' מאיר  ,הפרעות ; יהודה  ,פרעות שבועות  ,עמ ' 3ן . 26 -

חיילים באקדמיה הצבאית הממלכתית

בבגדאד  ,כולם בוגרי בתי  -ספר גבוהים  25 .אחוזים מתוכם

יהודים ( ) 1 . 3 . 1940

עיראק ואיזור בגדאד היה נתון תחת חוקי חירום .

מצב זה הבטיח את השקט

ן?

והבטחון ברחובות בגדאד  .אם היתה פעילות שעוררה את חששות

היהודים ,

הרי

שהיא נעשתה ביוזמת השלטונות או לפחות באישורם  .כזה היה אופיין של שורת

כתבות אנטי  -ציוניות אשר פורסמו בעיתוני עיראק בסתיו

1943

בידיעתו וכנראה גם

בהנחייתו של ראש הממשלה נורי אל  -סעיד  .באמצעותן ניסה להזהיר את הבריטים

והאמריקאים מפני נקיטת מדיניות פרו  -ציונית בארץ  -ישראל  .הכתבות אכן הטרידו

את הבריטים בעיראק  ,אך לא בגלל ההיבט האנטי  -ציוני שלהן  ,אלא בעיקר מפני
ששולבו בהן אזהרות בנוסח

' מדיניות הציונים תשפיע לרעה על היהודים החיים

:

בארצות ערב שמחוץ לפלשתין ' .
והעיתונות ,

יהיה מי שיסיק

,

22

הם חששו  ,שלנוכח הפיקוח הקפדני על הרדיו

שתעמולה זו נעשתה בהסכמתם  .ואמנם כך נתפסו

הדברים בעיני היהודים  .מן השגרירות הבריטית דווח  ,שהמסע האנטי  -ציוני של סתיו
1943

' באופן טבעי הדאיג מאוד את היהודים אשר להם זכרונות מרים מ -

, 1941

יש לציין שלא כך נתפסו הדברים  ,לא בעיני המימשל העיראקי ואף לא בעיני הבריטים  .המימשל

העיראקי הטיל את האשמה על ההסתה הנאצר] ועל התועמלנים הפלשתינאים  ,כפי שעולה לעיל
מדברי גורי אל  -סעיד וכן בדו " ח ועדת החקירה של ממשלת עיראק שבדקה את אירועי הפרעות .

ראה  :קזז  ,ועדת החקירה  .סר קינהן קורנוואליס  ,השגריר הבריטי בבגדאד  ,ששרת בתפקיד זה גם
בימי הפרעות ולא פעל להפסקתן  ,טען שיהודי עיראק ' נתפסו כציונים ושילמו את המחיר  ,לא רק
ב " תרומות "  ,שהגיעו לכדי אלפי לשש  ,אלא גם בדמם '  ,ראה

 :א'

מאיר  ,התנועה  ,עמ '

. 21

הטלת

האשם על הציונים אפשרה לבריטים להתעלם מן הגורמים האימננטים שיצרו בעיראק את
' הבעיה היהודית '  ,ספקה להם תירךן להתעלמות מחלקם שלהם בהיווצרות בעיה זו וסייעה להם

לדבוק בקו הפרו  -ערבי שאיפיין את מדיניות משרד החדן הבריטי בשנות
מאיר  ,התנועה ,

עמ ' , 21 - 19

ראה

בעיראק ראה ניתוחה התמציתי

לונגריג  ,עמ '

21

ראה

22

15594 / 87 / 31

:

; 313 - 300

 :א'

על עיקרי מדיניותם של הבריטים

ומאיר העיניים של לוקקן .

מ ' כדורי ,

. FO 371 / 35038 .

 P. R. O .וראה פורת  ,עמ '

כדורי  ,השבר .

עמ ' . 35 - 32

הארבעים .

ראה

:

א'

; 248 - 245

17 . 9 . 1943

קזז  ,השפעת הנאציזם  ,עמ ' . 67

 ] 0ן) 8

hdinister ,

State

the

Cornwallis 10

. 193
1 %9

ן
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אסתר מאיר

והראה היטב כמה מהר האספסוף הבגדאדי

ניתן להסתה בחסות רשמית של הדרגים

הגבוהים '  .י2
סיומה של מלחמת העולם השנייה החלו להשתחרר העצורים הפרו -

לקראת

נאציים  ,הכוחות הבריטיים יצאו בהדרגה את עיראק וגם חוקי החירום בטלו  .בשנים
וביתר שאת לקראת סופה של

, 1948 - 1945

התקופה ,

הפכה שאלת ארץ  -ישראל

לנושא מרכזי בסדר היום של עיראק  .התעסקותם האובססיבית של ראשי המדינה
והפוליטיקאים המקומיים  ,המפלגות  ,העיתונות ואפילו ' האיש הקטן

ברחוב ' בשאלה

.

זו העניקה לה מימד של מרכזיות אקוטית  ,שאינה נופלת בחשיבותה מבעיות הפנים
המעיקות של

עיראק " .

2

לסיטואציה זו לא יכלו שלא להיות השלכות על היחס אל

יהודי עיראק .
בנאום שנשא נורי אל  -סעיד באוגוסט

הוא

1944

שבתגובה ליעדים

הצהיר ,

הציונים בפלשתינה  ,עלולה חמתם של המוני הערבים לפנות כנגד היהודים  .י 2אריה
אשל

[ שיל ] ,

שליח היישוב ששהה אותה עת בעיראק  ,דיווח למחלקה המדינית של

הסוכנות היהודית על שיחה שהתקיימה בין אחד מראשי הקהילה היהודית ובין
המפקח הכללי של משטרת עיראק  .המפקח הזהיר מפני קיום פעילות ציונית בעיראק
באומרו ש ' ימי רשיד עלי הם כאין וכאפס לעומת מה שיתרחש פה בעתיד '  .אשל העיר
על כך

:

הפעם מותר לתת אמון מלא לדברי האיש הזה  .ובאמת  -נשקף פה משהו

.

איום  .היום שורר שקט מוחלט אין סימנים למהומות  ,ומצב זה יוכל להימשך
גם הרבה זמן אולי שנים  .אך כל ההסתה הפרועה בעיתונות  ,הצגת מפעלנו
[ המפעל הציוני ]

כשטן ,

העומד בעוכרי שחרור האומה הערבית

.

[ עיראק ] ,

קנאות בעמדות הכלכליות של יהודי ברמן
מוכרח לפרוץ החוצה וליצור התפוצצות

בקיץ

1945

להעלאת

מתהווה פה לחץ

2

עקורים לארץ  -ישראל  .בשגרירות הבריטית העריכו שהפרסומים

נעשו בהשראה רשמית .

27

ידיעות על הפרעות שפרצו ביהודי קהיר וטריפולי בשניים בנובמבר

.

.

.

.

23

. 0.א

24

על בעיות הפנים של עיראק בשלהי מלחמת העולם השנייה ראה  :מאיר  ,התנועה ,

25

.

ראה

:

] - 5455

0371 / 35038

"

943ן 14 . 9 .

FO

. 1945

' יום

Thompson ) 0

לוקס  ,עמ '  , 37על פי מסמך השגרירות האמריקאית בבגדאד

' Pasha ' s Ideas and Plans
26

,

אשר

רגשו הפרלמנט והעתונות בעיראק בעקבות קריאתו של הנשיא טרומן

100 , 000

-ק

האצילה ,

עמ ' 104 - 103

מ  31 8 . 1944 -שכותרתו

. ' Nuri

אל בן יהודה  ,חפשי  ,יוסיפון וגלעדי

[ ש ' אביגור  ,ד '

גמרי  ,א ' דובקין וא '

אילת ] 1 ~ 1944 ,

, 3.

אתה

. 14 / 20
27

דיווחיו של תומפסון למשרד החקן הבריטי מתאריך
 ) ( 371 / 45379 , P . R . O .ק

.

, 22 8 . 1945

.

25 . 8 1945

.

ו 28 . 8 1945 -

ן
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[ שלנק ] ,

שליח

יהודים ומוסלמים בעיראק בשנות הארבעים

הצהרת בלפור '  ,עוררו מתח רב בקרב הקהילה בעיראק  .מאיר שילון

היישוב שפעל בעיראק בשנים  , 1946 - 1945דיווח
רושם הפרעות בפרעונה

[ קהיר ]

:

הוא עצום כאן  .רבים אומרים

:

סוף סוף יש

.

להם גם ימי רשיד  -עלי ילמדו גם הם .
בעיראק עבר מועד זה בשקט בזכות הפיקוח ההדוק של המשטרה .
בינואר

946ן

28

אימצה עיראק את החלטת הליגה הערבית והכריזה חרם על יבוא

סחורות מתוצרת יהודית מארץ  -ישראל .
התעמולה הפלשתינאי .

29

היא אף תרמה מאות אלפי דינרים למשרד

30

בעיית ארץ  -ישראל ושאלת מעמדם של יהודי עיראק עלתה גם בעדויות בפני ועדת

החקירה האנגלו  -אמריקאית לענייני ארץ  -ישראל שפעלה במחצית הראשונה של
. 1946

הנושא עלה בהקשר לטענת הערבים שהסכסוך בארץ  -ישראל אינו עם יהודים

אלא עם ציונים  .לטענתם בעוד שליהודים כעדה דתית מגיעות זכויות אזרח

מלאות ,

הרי כלפי אותם יהודים התובעים יישות מדינית  ,קרי הציונים  ,יש להאבק בכל תוקף .
מצבם של יהודי ארצות ערב

:

מצרים  ,סוריה  ,לבנון ועיראק  ,הוצג כדוגמא ליחסים

תקינים של דו  -קיום מתוך שיוויון זכויות מלא  .ד " ר פדאל אל  -ג ' מאלי  .נציג משרד
החוץ העיראקי  ,הופיע בפני ועדת החקירה בעת שהותה בקהיר בתחילת מרס ובין יתר

.

דבריו בשאלת ארץ  -ישראל  ,הזמין את חבריה  ,בשם ממשלת עיראק לבקר בארצו
ולהתרשם בעצמם ממצב היהודים שם ומדעתם על השאלה הציונית  .לדבריו
בעיראק קיימת קהילה יהודית בת

50ן

:

אלף נפש  .קהילה זאת חיה בעיראק

בשלום ובשלווה עם הערבים ונהנית מאותן הזכויות שנהנים מהן המוסלמים
והנוצרים  ,אלא שהתפשטות הרעיון הציוני מאיימת בעכירת הקשרים בין שתי
העדות  .היהודים מבינים את מצבם המיוחד ומכריזים על התנגדותם לציונות
בצורה רשמית באזני הממשלה העיראקית  .י3
זמן קצר אחר כך יצאו לעיראק שלושה מחברי הוועדה ונפגשו שם עם אישי ממשל
עיראקים ועם נציגי ארגונים שונים ומהם שמעו על התנגדותה הנמרצת של עיראק

להקמת מדינה יהודית בארץ  -ישראל  .הם שמעו גם את הרב ששון כדורי  ,נשיא העדה
היהודית

( 17

במרס

, ) 1 946

אשר הצהיר כי יהודי עיראק הם אזרחים

נאמנים לארצם .

המאושרים תחת השלטון הקיים ראין להם כל עניין בתנועות פוליטיות המכוונות נגד

העניין הערבי '  .אולם בתשובה לשאלותיהם של חברי הוועדה  ,ציין הרב ששון כדורי

28

לעטרה [ מחלקה

מדינית של הסוכנות

היהודית ] מאת

שלנק [ מאיר שילון ] ,

.

, 4 11 . 1945

את " ה

. 14 / 23
29

לונגריג  ,עמ '

, 330

דיווחו של תומפסון למשרד החדן

30

ראה

:

לונגריג  ,עמ ' . 335

) 3

ראה

:

קרליבך  ,עמ ' . 295 - 294

הפריטי .

.

 , 25 . 8 1945הערה 27

לעיל .

122

ן

אסתר מאיו

הוועד הרוחני של יהודי בגדאד בשנת 1945

שבתחומים שונים מופלים היהודים לרעה

:

קיימות מכסות המגבילות את חלקם

בפקידות הממשלתית ובבתי הספר הגבוהים  ,ולעומת זאת  ,תמיכת הממשלה במימון
מוסדות החינוך של הקהילה קטנה מאוד וכן נאסר על לימוד השפה העברית  .במיוחד

.

התלונן הרב על המגבלות הכבדות שהטילה הממשלה על נסיעה לארץ  -ישראל ולו

לצרכי ריפוי  ,אך סרב בכל תוקף להתייחס לבעיית ארץ  -ישראל בטענה שכאיש דת
אינו רשאי להביע דעה 2 .י יש לציין שהוועדה קבלה גם חוות דעת אחרת  -זו של

אברהם אל כביר  ,מנכ " ל משרד האוצר  ,אשר טען שיהודי עיראק אינם מופלים לרעה
וכי הם חיים חיי רווחה ואושר .
הוועדה ,

חבר

בארטליי

55

קראם ,

ציין

בספר

מאותה

זכרונותיו

שליחות .

שהתרשמויות חברי הוועדה ממצבם של יהודי ארצות ערב כמיערט יהודי בחברת רוב
מוסלמי היו כה עזות עד כי שיכנעו את חברי הוועדה שאין להתיר הקמתה של מדינה
פלשתינאית עצמאית בארץ  -ישראל  ,שבה יהיו היהודים נתונים לחסדי הערבים .
כאשר פורסמו המלצות הוועדה באפריל

1946

34

ובכללן ההמלצה להתיר עלייתם

של מאה אלף עקורים יהודים מאירופה  ,סערה דעת הקהל בעיראק  .תלמידי בתי הספר
יצאו להפגנות  ,והמפלגות ארגנו שביתת מחאה כללית ( 10 . 5 . 46

. 415 - 414

32

שם  ,עמ '

33

ראה  :עדותו המובאת

34

ראה

35

ראה :

:

אצל גת  ,עמ ' . 24

ב ' קראם  ,עמ ' , 207

. 231

קזז  ,היהודים בעיראק  ,עמ '

. 197 - 196

)

והפגנות רחוב .

35

יהודים ומוסלמים בעיראק בשנות הארבעים

מאיר שילון דיווח מבגדאד ערב קודם

ן
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:

היהודים כאן פוחדים מיום מחר  .מפקד המשטרה  ,באישור ראש הממשלה

,

הטיל עוצר חמור על העיר ליום מחר עד סיום השביתה  .כל השוטרים מגויסים .
ארבע

מאות שוטרים

מסביב לרובע

חונים

מסתובבות בעיר ועליהן מכונות יריה .
כך  ,ב , 2 . 1 1 . 46 -

חודשים ספורים אחר
כמחאה נגד הציונות .

היהודי  .מכוניות המשטרה

36

' יום הצהרת

בלפור ' ,

פרצה שביתה כללית

37

עיראק שהיתה שותפה פעילה בגיבוש מדיניותה של הליגה הערבית הביעה
עמדות קיצוניות  ,שבאו לביטוי בלחצה העקבי לפעול להגשמת ההחלטות הסודיות
של ועידת בלודן מיוני

נגד

במלחמתם

שעיקריהן היו

1946

הציונים

ואי  -חידוש

:

מתן סיוע צבאי לערביי פלשתינה

או ביטול זיכיונות

נפט

לארצות

הברית

ולבריטניה  ,אם תתמוכנה בהקמת מדינה יהודית  .בוועידה זו וגם בכינוסים הבאים של
הליגה בשלהי

וראשית

1947

נקטה עיראק מדיניות מיליטנטית

1948

קיצונית ,

.

ולהערכתו של הנציג העיראקי ד " ר פדאל אל  -ג ' מאלי  ' ,יותר מכל מדינה ערבית אחרת
גילתה עיראק דאגה לעתידה של פלשתינה ' .
מזירת הסכסוך

בסתיו

,

, 1947

35

זאת אולי בידיעה שבהיותה רחוקה

לא תהיה חייבת לממש את הצהרותיה .
לקראת דיוני עצרת האו " ם

' האינטרסים

" התוקפנות

של

ורווחתם

,

יהודים

600 , 000

הציונית " תצליח ' .

40

39

הזהיר ד " ר אל  -ג ' מאלי
בארצות

ועדת החקירה של האו " ם ( אונסקו "

החלטת האו " ם בכ " ט בנובמבר

ערב

ייפגעו ,

אם

באוקטובר הזהירו חברות הליגה הערבית את
פ)

ש ' הקמת מדינה יהודית בפלשתינה

תביא בעקבותיה לפריצת מהומות בכל המזרח  -התיכון ' .
1947

:

41

על חלוקת ארץ  -ישראל לשתי מדינות התקבלה

בהפגנות סוערות  .אחד מחברי התנועה הציונית בעיראק תיאר בבטאון התנועה ' ניב '

החלוקה .

את תגובת הערבים לתוכנית

תוך שהוא עומד על הדינמיקה המיוחדת

שאיפיינה את ההפגנות האנטי  -ציוניות בעיראק באותה תקופה

:

בעשר בבוקר יצאו תלמידי בתי  -הספר הגבוהים בהפגנת מחאה  . . .בערב יצאו

תלמידי בתי  -הספר לשעורי ערב להפגנות  .באותו יום התכנסה ועידה מתלמידי
בתי  -הספר הגבוהים והחליטה לעשות שביתה לשלושה ימים בכל בתי  -הספר .
וביום השני נערכו הפגנות מסודרות של כל בתי  -הספר כמעט .
36

37

מבועז

לגמז [ משילון למוסד לעלייה ב ' ] ,

ראה  :לונגריג  ,עמ '

. 339

בלודן הסודיות ראה

38

החלטות

40

קמחי  ,עמ ' . 51 , 49
ראה  :לוקס  ,עמ ' . 37

39

41

ראה

:

.

946ן , 9 . 5

את " ה ,
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:

מאחורי הפרגוד  ,עמ '

, 42 - 40

. 45

מאחורי הפרגוד  ,עמ '  , 48החלטות הוועדה המדינית של הליגה מיום

. 19 . 10. 1947

ן
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לדעת

אסתר מאיר

הכותב ,

רוב אלה פעלו לא מתוך אהבתם העמוקה לערבי ארץ  -ישראל  . . .כי אם מתוך
רצונם לשנות את הפוליטיקה האוהדת

( בחוגים

הידועים ) .

לאנגליה ,

וגם מתוך שנאה ליהודים

וכך מצאו את ההזדמנות להרים את קולם  ,למגר את משטר

הטירור שהיה מעיק עליהם .
מבחר הסיסמאות שהוא מצטט מעיד על כיוון זה
אמריקאי ' ,

הלבן

' הלחם

דרישתנו ' .

הוא

הפוליטיים ' ועוד  .בהמשך מתואר

:

' רצוננו

' המוות לאימפריאליזם האנגלו -
האסירים

בשחרור

והעצירים

כיצד ההפגנות שנערכו בעיקר על ידי אלמנטים

.

ליברלים עוררו את הימין הריאקציוני ובראשו את מפלגת האיסתיקלאל לתגובת נגד

:

ביום השלישי כשיצאו ההפגנות התערבו בהן אנשי המפלגה האנטישמית
הקיצונית ביותר
' המות

ליהודים ' ,

הזאת ,

והתחילו להסית את העם נגד היהודים  .הם צעקו

' לשרוף את היהודים '  ' ,אלג ' האד  ,אללאה אכבר ' .

:

42

אמצעי התקשורת מלאו נאומי הסתה אנטי  -ציוניים ומתנדבים החלו להתגייס לעזרת
ערביי

פלשתינה .

( . ) 28 . 1 . 1948

בדרכם

ה ' וותבה '

שכוונו

שבאנגליה .

לחזית

פצעו יהודים אחדים ושדדו רכוש .

המחצית הראשונה של

44

פרעו

המתנדבים

נגד

1948

החוזה

ביהודי

העיירה

פלוג ' ה

43

היתה תקופה סוערת בעיראק  .בינואר פרצו הפגנות

האנגלו  -עיראקי

החדש

שנחתם

בפורטסמות

בהפגנות נטלו חלק כל הגורמים האופוזיציוניים שהיו פעילים במפה

הפוליטית של עיראק  .תומכי מפלגת האיסתיקלאל יצאו בקריאות אנטי  -ציוניות
ואנטי  -יהודיות  ' .יהודים שעמדו על המדרכות באותה עת וצפו במתרחש '  -מספר
בזכרונותיו יצחק

בר  -משה ,

אחד מצעירי הקהילה דאז  ' -שמעו קריאות לחיסול

אזניהם ' " .

היהודים ולא האמינו למשמע

חדשות המלחמה מארץ  -ישראל לא ירדו מן הכותרות בעיראק במשך חודשים .
הידיעה על נפילתו בקרב של עבד אל קאדר אל חוסייני באפריל

1948

הוציאה את

חברי מפלגת האיסתיקלאל אל הרחובות להפגנת אבל  .הם נשאו את תמונתו ואת

.

תמונת המופתי חאג ' אמין אל חוסייני בצד סיסמאות אנטי  -ציוניות ו ' מות ליהודים ' .
היתה זו רק אחת מתוך שורה של הפגנות שידעה בגדאד באותם ימים  .השליח הארץ -

ישראלי שדיווח על כך ציין שחנויות היהודים בשוק נסגרו .

42

' ניב '  ,אדר ב ' תש " ח ( מרס  , ) 1948את " ה תיק

43

ראה

:

י מאיר  ,מעבר  ,עמ ' . 137

44

ראה

:

לונגריג  ,עמ '

45

ראה

:

בר משה  ,עמ '

46

לארנון מברמן [ לארץ  -ישראל

 , 348 - 344בטאטו  ,עמ '
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ד  .וזקזבוונ מדינות ישראל והשפעוצה על יהודי עיראק
הקמת מדינת ישראל

במאי

ב 15 -

פתחה את אחת התקופות הקשות בתולדות

1948

יהודי עיראק  .עם פלישת הכוחות העיראקיים לישראל  ,במטרה להבטיח את השקט
והיציבות

במדינה .

הוכרז על כינון משטר צבאי ברחבי עיראק  ,על השעיית החוק

הפלילי והאזרחי והנהגתם של חוקי חירום  .יהודי עיראק שחששו מפני התנפלות
פורעים מוסתים נשמו לרווחה  .ברם

,

זמן קצר לאחר מכן שימש המשטר הצבאי

מסגרת לרדיפות היהודים .
באמצע יולי

הגדיר הפרלמנט העיראקי את הציונות  ,כמו את הקומוניזם

1948

והאנרכיזם  ,כפשע פלילי  ,שעונשו משבע שנות מאסר ועד עונש מוות ( תיקון לחוק
מס '  51משנת ) 1938

47 .

זה ,

שלא הגדיר במדוייק מהי ' פעילות ציונית ' .

צבאי ,

פתח פתח לניצולו לרעה ולביצוע פעולות

תיקון לחוק

ואשר הוחל בתקופה של משטר

שרירותיות כנגד הקהילה היהודית  .בין היתר על ידי החלתו רטרואקטיבית על
פעולות שנעשו קודם לחקיקת החוק .
בשלב זה

,

האיומים שהשמיעו נציגי עיראק בפורומים בין לאומיים שונים -

.

ובמיוחד האיום לראות ביהודי עיראק בני ערובה האחראים למעשי היהודים בארץ -
ישראל והנותנים את הדין על מעשיהם  -חדלו להיות דיבורים בעלמא  .המצב היה

חמור במיוחד לאור העובדה  ,שתעמולה אנטי  -ציונית היתה מעוו בת לעתים במושגים
וסטיריאוטיפים אנטישמיים
' יהודי ' ו ' ציוני ' אלו

ובעיני המוני העם העיראקי התערבבו מושגים כמו

48 ,

:

באלו  .לדידם היה מובן מאליו  ,שיהודי עיראק אוהדים את מדינת

ישראל  ,תומכים בה ומסייעים בידה  .הם נתפסו כ ' גיס חמישי '  ,ומכאן שיש להתייחס
אליהם בהתאם .
ממשלת עיראק היתה מודעת היטב לנאמנותם של מרבית בני הקהילה היהודית

לעיראק  ,ואף על פי כן נקטה מדיניות אנטי  -יהודית וזאת מכמה סיבות  :במאי

1948

שלטה בעיראק ממשלה שבה היה משקל ניכר לאנשי הימין הקיצוני מתנגדי
הבריטים  .ממשלה זו הוקמה כמענה על ויתור ופיוס בעקבות מהומות ה ' וותבה '
שכאמור ,

בבריטים .

פרצו בינואר
49

וכוונו נגד המשטר ההאשמי וקשרי התלות שלו

1948

ממשלה זו בראשותו של מוחמד אל  -צאדר ( ינואר  -יוני

) 1948

וגם

הממשלה שהחליפה אותה בראשותו של מוזחים אל  -פאצ ' אצ ' י ( יוני  - 1948ינואר
) 1949

התאפיינו בקו לאומני ואנטי  -בריטי  ,והשתתפו בהן גם שרים בעלי עמדות

.

אנטי  -יהודיות מובהקות שהבולט ביניהם היה צאדק אל  -בצאם  ,שר ההגנה בממשלת

אל  -פאצ ' אצ ' י

47

על

'

התיקון לחוק ראה גת  ,עמ ' . 30
לוקס  ,עמ '

48

ראה

49

ראה הערה 44

50

על

חוקי החירום הקנו לו כוח ועוצמה והיוו כלי מרכזי לרכישתן

:

, 37 - 34

לונגריג  ,עמ ' . 353 - 4

לעיל .

שתי הממשלות הללו ראה

:

א ' מאיר  ,התנועה  ,עמ '

. 177

ן
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אסתר מאיר

.

ולביסוסן של השפעה ועמדות כוח וגם לרדיפת יהודים  .י 5עיראק לא רצתה להתנגד
לעמדתה המוצהרת של הליגה הערבית ולא יכלה להתכחש לאזהרות ולהצהרות
החוזרות ונשנות שהצהירו מדינאיה בעניין היהודים  .היא גם הניחה שעמדה זו תקנה
לה קלף מיקוח ותאפשר לה ללחוץ על ישראל כדי לאלצה למתן את יחסה כלפי
הפלשתינאים  .אך יותר מכל ביקשה הממשלה לחזק את מעמדה הרופף ולזכות
באהדת דעת הקהל העיראקית  .בפעולה זו העדיפו מנהיגי עיראק להיסחף אחר זרם
ההמונים מאשר לעמוד בפרץ ולמשוך אליהם את איבת ההמון המשולהב  .יתירה

מזאת .

ספק אם היה בכוחם לרסן את ההמון .

בפעולותיה אלה עשתה ממשלת עיראק את היהודים אזרחים מדרגה שנייה  ,תוך
שהיא מטילה עליהם את האחריות לפעולותיה של מדינת ישראל  .היא הציגה אותם
כבני ערובה בפעילותה הפוליטית בנושא הפליטים הפלשתינאים ומדדה את מצבם
מתוך סימטריה עם מצבם של הפליטים  .היא לא נרתעה מלעשותם שעיר לעזאזל
לבעיותיה של עיראק ולמעמדו הרעוע של המשטר העיראקי  .בכך נעשה עוול ליהדות
עיראק שלא היתה צד בסכסוך ולא היתה קשורה כלל למעשיה של ממשלת

ובוודאי לא אחראית
מאז מאי

, 1948

ישראל ,

עליהם .

במשך יותר מששה חודשים  ,היו יהודי עיראק נתונים ליחס של

דיכוי ואפליה יזומים על ידי ממשלת עיראק  -תופעה ללא תקדים  ,הראויה למחקר
נפרד  .במסגרת מאמר זה אתייחס לקוויה העיקריים בלבד .

היהודים

הוגבל ,

יציאתם לחו " ל נאסרה כמעט

לחלוטין ,

?5

חופש התנועה של

קנסות כבדים הוטלו על

עשירי הקהילה ורבים נאלצו לתרום סכומים גבוהים למען המאבק הפלשתינאי .
מאות יהודים נעצרו ורבים מהם נידננו למאסר או לקנסות בעוון קשר עם הציונות
כשהעדות המרשיעה היחידה היא מכתבים שנתקבלו מקרובים וידידים בישראל .
ממשרדי המדינה ומוסדותיה פוטרו מאות יהודים

,

והמסחר ועסקי הכספים של

היהודים נפגעו בשל הגבלות שהטילה הממשלה  .מאות משפחות נותרו ללא מקור
מחיה  .בספטמבר

1948

הוצא להורג שפיק עדם  ,מיליונר יהודי שלא היה לו כל קשר

לציונות  -אך הוא הואשם במכירת עודפי ציוד צבאי לישראל .
מדיניות הממשל העיראקי כלפי הקהילה היהודית במחצית השנייה של

948ן

היתה חריגה בתולדות מערכת היחסים בין המשטר ההאשמי ובין היהודים  .והגורם
המכריע שאיפשר קיומה של מדיניות זו היתה המלחמה שהתחוללה

יחד עם

זאת ,

במסגרת מדיניות זו ניתן מקום גם לאפליות ואף לרדיפות בתחום

המנהלי ובמישור החברתי

והכלכלי ,

רדיפות שהיו חלק בלתי נפרד ממאבקה של

התנועה הלאומית העיראקית לנישול היהודים מעמדות כוח
העיראקית .

 :א'

בארץ  -ישראל .

כדורי  ,השבר .

. 39

51

ראה

52

תאור הרדיפות וניתוח מפורט ראה א ' מאיר  ,התנועה  ,עמ '

עמ '
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יתר על כן  ,הסכסוך הארץ  -ישראלי שימש את מנהיגי עיראק כעילה וכתירוץ
להסברת היחס המפלה כלפי יהודי עיראק  .כפי שב -
כך

ל ' פרהוד ' ,

ב 948 -ן

הואשמה הציונות באחריות

1941

הוטל על מדינת ישראל האשם לרדיפות היהודים בעיראק

ולאחר מכן החלה מצוקת הפליטים הפלשתינאים להוות קנה מידה להערכת היחס אל
יהודי

כשגם כאן מוטלת האחריות על מדינת ישראל .

עיראק ,

מסוף

948ן ,

בתום הקרבות בישראל  ,ובמיוחד מינואר

53

949ן ,

עם שובו לשלטון

של נורי אל  -סעיד  ,הלכה ושככה עוצמתן של רדיפות היהודים בעיראק  .דומה היה
שהנושא יורד מעל סדר היום וכי מערכת היחסים בין יהודים ומוסלמים הולכת

.

ומתייצבת  .אבל כמה חודשים לאחר מכן בשלהי

שב והתחדש מסע הרדיפות

, 1949

של ממשלת עיראק  .הפעם הוא היה מכוון נגד חברי התנועה הציונית בעיראק  .מאות

.

נעצרו ונחקרו עשרות נשפטו לתקופות מאסר ממושכות  ,ומאות ברחו מעיראק ועברו
לאיראן בדרכם לישראל  .זרם יציאה זה הביא לפריצת דרכי הבריחה ההמונית
ובהמשך הוביל לחקיקתו של החוק שהתיר את יציאתם של יהודי עיראק .
מה היו השלכותיה של האיבה שנקשרה במידה גוברת והולכת בסכסוך היהודי -

ערבי בארץ  -ישראל על תפיסת היהודים את מקומם בעיראק ועל האפשרות להוסיף
ולהתקיים בחברה זו כמיעוט יהודי בקרב רוב מוסלמי

?

יהודי עיראק היו מודעים

לכך שלא השלכות הקונפליקט היהודי  -ערבי בארץ  -ישראל הן שיצרו את בעיית
היחסים בינם ובין המוסלמים בעיראק  .הם היו מודעים ליחסם החשדני והעוין של
אנשי הימין הלאומני כלפיהם  ,ולהאשמות שהוטחו בהם על תמיכה בבריטים וחוסר
 ,פטריוטיות כלפי המולדת  .גם כוחם של אנשי הימין והאהדה הרבה לה זכו ברחוב

העיראקי לא נסתרו מעיני היהודים  .בה בעת  ,הדרך להצטרפות אל מפלגות ואירגונים

לאומנים היתה חסומה בפני היהודים בגלל המגמות הפאשיסטיות והאנטישמירת
_

שאיפיינו גופים אלה  .המסלול הפוליטי העיקרי שהיה פתוח בפני יהודים היה
במסגרת המפלגה הקומוניסטית המחתרתית  .הקומוניסטים היהודים הניחו שעל ידי
פתרון בעיותיה
היהודית  .לעומת

הפוליטיות ,

זאת .

החברתיות והכלכליות של

עיראק .

תפתר גם הבעיה

ההנהגה היהודית של הקהילה בחרה להתרחק ממעורבות

בנושאים פוליטיים ובמיוחד מבעיית ארץ  -ישראל בתקווה שבכך תצליח להפריד בין

שאלת ארץ  -ישראל לבעיית היחסים בין יהודים ומוסלמים בעיראק

.

.

בהקשר זה מעניינת פעילותה של ' הליגה נגד הציונות ' ארגון של קומוניסטים
יהודים שפעל בין שלהי

945ן

ואמצע

. 1946

חברי הליגה נאבקו נגד הציונות  ,אותה

הגדירו כתנועה אימפריאליסטית ריאקציונית  .אולם סיסמאותיה של הליגה לא

53

דעה

זו היתה מקובלת גם על משרד החרן הבריטי  .במברק מהשגרירות בבגדאד למשרד החרו

נכתב  ' :צריך להיות מובן  ,שבמצב הנוכחי יהודי ארצות ערב יסבלו מאפליות מסוימות  ,אם כי
מפתיע  ,שלמרות ההתגרות הקיצונית של המאורעות בפלשתינה  ,נעשה כה מעט יחסית  ,להפלות
את היהודים בארצות אלה או לפגוע
P. R . O .

.

3653

בהם ' .

] 1949 , FO 371 / 75182

3.3.

Baghdad 10 FO ,
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הצליחו להאפיל על המניעים העמוקים של מייסדיה  .טפח מעולם החרדות שלהם
נחשף בדיווחו של השגריר הבריטי  ,סר ה ' סטונהוור בירד  ,למשרד החוץ

:

הדבר החל ברעיון להוכיח לערבים שיהודי עיראק אינם לצידם של הציונים ,
ונועד להיות מעין אמצעי ביטוח מפני פרעות אפשריות העלולות לפרוץ נגד
היהודים

,

אם המצב בפלשתינה יגרום לצרות בארץ זו .

54

ניסיון זה של פעילות אנטי  -ציונית אקטיבית על ידי יהודי עיראק היה אפיזודה קצרה
ויוצאת דופן  .מכל מקום

,

לא פעילות ההנהגה ואף לא פעילות הליגה לא הועילו .

הציבור העיראקי הוסיף לזהות את יהודי עיראק עם הציונות .

5

'

בסופו של דבר נאלצך

היהודים להוסיף ולהיות סמוכים על שולחנו של המשטר המלוכני השנוא ושל
תומכיו הבריטים  .הם נמצאו במילכוד .
דומה שהביטוי העיקרי למילכוד זה היה התגברות תחושת הפחד  .בבסיסם של
רגשות הפחד עמדו זכרונות הפוגרום

מ  -ן94ן ,

שכמעט כל יהודי בגדאד חוו בעוצמה

זו או אחרת  ,ושהיו עדיין טריים ומוחשיים  .פוגרום זה  ,כמו גם דחיקתם ההדרגתית
54

סר ה ' סטונהוור  -בירד למשרד החוץ ,

 .ל)  . 1) .ק 10228
55
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א ' מאיר  ,התנועה  ,עמ ' . 117 - 115

:

נאלצה ההנהגה היהודית לפרסם הצהרה נגד תוכנית החלוקה של ארץ  -ישראל

שהתקבלה בכ " ט בנובמבר  . 1947על הנסיבות ראה

בוגרי בית הספר להנדסה  ,שלושה מהם יהודים ( בגדאד

:

א ' מאיר  ,התנועה  ,עמ '

) 1939

. 114
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של היהודים

ן

129

מן השירות הציבורי  ,ממוסדות ההשכלה הגבוהה ומחיי הכלכלה  ,היו

תוצר של בעיות אימננטיות

,

היתווספותה של בעיית ארץ  -ישראל כמרכיב אינטנסיבי ביחסי יהודים  -מוסלמים
בעיראק  ,כשאירועים בתחום זה רודפים זה את זה ואינם מניחים לבעיה לרדת מסדר
היום הציבורי  -החריפה והקצינה את

אי  -האמון .

הפחד והחששות

החשדנות ,

שביחסי יהודים עם שכניהם .
אין להתעלם גם מהשלכותיה של השואה  .בשלהי מלחמת העולם השנייה כבר
נפוצו בקרב יהודי עיראק ידיעות על השמדת יהודי אירופה וללא ספק היתה להם
השפעה על הפירוש שנתנו היהודים לאירועים בעיראק  .הם ידעו שהשמדת המוני
יהודים היתה אפשרית

באירופה ,

וחששו מפני הישנותה בעיראק ספוגת התעמולה

הנאצית והאנטישמית  .גם התנועה הציונית בעיראק סייעה להפצת ' לקחי
בקרב חבריה ובאמצעותם  -ברחוב
הרדיפות של

החששות

948ן

לביטחון

היהודי ' " .

עוד החמירו את המצב  .בצד המצוקה

החיים

והרכוש ,

השואה '

הכלכלית ,

התגברו

ובד בבד עמם החלה להתערער תחושת

ההשתייכות וההזדהות עם המולדת  .והחמור מכל  -עיראק קשרה את גורל המיעוט
היהודי בתוכה בגורלם של הפליטים הפלשתינאים  .כשלמדיניות ישראל כלפיהם
אמור להיות תפקיד מרכזי בהשלכותיו על יהודי עיראק  .בתנאי המתיחות במזרח -

התיכון של שנות החמישים  ,כשהחשש מפרוץ ' סיבוב שני ' היה מוחשי ביותר  ,קשה
היה לצפות לרגיעה במצבם של יהודי עיראק .
במצב זה יש כדי להסביר מדוע בקשו רבים מיהודי עיראק לעזוב את ארצם ולהגר
למקום אחר  .במיוחד צעירים שתקוותיהם לשיוויון זכויות בחברה העיראקית התנפצו

.

בשנות הארבעים  .היה להם ברור שככול שיגבר הימין הריאקציוני קטנים סיכויושל

השיוויון וגדלים הסיכויים להחזרת היהודים למעמדם הנחות  ,כפי שהיה קיים במשך
מאות שנים תחת שלטון האסלאם  .על כן בקשו להגר לארצות שבהן הובטחה זכותם
של היהודים להשתלב בחברה תוך שיוויון זכויות מלא  .ארצות היעד המועדפות היו
ארצות המערב  ,בעיקר אנגליה וארצות הברית  .הציונים שבבני הקהילה ביקשו להגר
למדינת ישראל .

וסיכום
לא הסכסוך היהודי  -ערבי בארץ  -ישראל הוא אפוא שהוליד את משבר היחסים בין
יהודים ומוסלמים בעיראק  .שורשיו של המשבר באופיה של התנועה הלאומית
בעיראק ובתפיסותיה הלאומניות  .לכך נוסף המשקל הרב שהיה לאסלאם בחברה

56

ראה  :א '

מאיר  ,התנועה  ,עמ '
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המוסלמית בעיראק  .רעיון השיוויון האזרחי לכל  ,גם ללא מוסלמים  ,היה זר לרוח
האסלאם  ,והמוני העם בעיראק התקשו להשלים עמו  .גם הסיטואציה הקולוניאלית
בעיראק תרמה להחרפת המשבר  .שיתוף הפעולה של היהודים עם הכובש הבריטי
ועם המשטר שכונן בעיראק הגדילו את חוסר האמון בין יהודים ומוסלמים והביאו
לידי קרע  .בנקודה זו היתה לסכסוך הארץ  -ישראלי השפעה גורלית  .כיוון ששאלת

ארץ  -ישראל היתה חלק אינטגראלי מן התפיסה הפן  -ערבית  ,וכיוון שעלתה לכותרות
בתדירות גדולה ובאינטנסיביות מרובה  ,ובמיוחד כיוון שבנושא זה התירו השלטונות
פעילות

פוליטית ,

הפך הסכסוך היהודי  -ערבי בארץ  -ישראל לגורם המרכזי ביחסי

יהודים ומוסלמים בעיראק  .בשלהי שנות הארבעים כבר התערבבו שני התחומים

ולמאבק נגד הציונים בישראל נוספה הסתה אנטי  -יהודית  .הבעיה החריפה במאי
, 1948

.

עם מעורבותה הצבאית של עיראק בסכסוך וכשגורל הפלשתינאים היה לחרב

המתנופפת מעל עתידם של יהודי עיראק .

אם אמנם נשקפה ליהודי עיראק סכנת קיום  -לא ניתן לקבוע  .אך ללא ספק

,

התערערות תחושת הבטחון של היהודים יצרה סיטואציה פסיכולוגית שבצירוף
נסיבות היסטוריות מסוימות הכשירה את הקרקע ליציאתם ההמונית של היהודים
מעיראק בעתים

. 1951 - 1950
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1978 .

שע Lady Bell ( editor ) , The Lerrers of Gertrude

דוד בן  -גוריון  ,פגישות עם מנהיגים ערבים  ,תל  -אביב . 1975
אברהם בן יעקב  ,יהודי בבל  ,א  -ב  ,ירושלים . 1980 - 1979 ,

בר משה

יצחק בר משה  ,יציאת עיראק  ,זכרונות משגת

גרמניה במזרח

' גרמניה במזרח התיכון '  ,ילקוט המזרח התיכון  ,מס '
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