' המרכיב הפלשהיני '

בהתפרצויות אלימות
נ9ו יהודים לפיו מוסלמים
בארצות האתלאם
חקם

סעדור

א  .הקדמה
במרס

פורסם כרוז של האצ " ל בתוניסיה  .בתגובה לכך פנה מוחמד בסאים

1948

 ' t4ראש הוועד להגנת פלשתין הערבית בתוניסיה  ,אל
h ohaeed Sadok BessaisJ
יהודי תוניסיה

:

אין זה טבעי שאתה חי אצלי ודוקר לי סכין בגב  .אין זה הגיוני  ,בן ציון  ,שקיומך
תלוי בכסף

התוניסאי ,

הגורם לשגשוג המסחר

שלכם ,

תורמים מכספנו לפלשתין  .לעולם לא נוכל להסכים לכך

אתכם ,

היהודים ,

[.

בעוד אחדים מכם

 ] . .הרי כבר הזהרנו

בקונגרס שקיים הוועד שלנו במסגד הגדול של

להמנע מכל מגע עם הציונים ולהתרחק מהציונים  .ומה קרה מאז

כאן

:

שידורים ציוניים ברדיו תוניס  ,איסוף כספים הנאמד

מחולקים ,

ההוכחות הן

במיליונים  ,עיתונים

ציוניים אשר משרתים ביהירות את מטרת הציונות ללא בושה

ביניכם .

?

הזיתונה ,

וכלימה  ,כרוזים

הצגות בפומבי של בריונים ואספסוף שלכם אשר תומך

בתכנית החלוקה של פלשתין הערבית  ,מגעים מתמידים עם הגופים הציוניים

.

של פלשתין ושל אירופה נסיעות של הנוער שלכם לפלשתין לאחר שקיבלו
הכשרה צבאית

[ ]. . .

העם התוניסאי לא יכול להרשות לאף אחד מהיהודים

החיים תחת דגל תוניסאי  ,אשר נושם את האויר התוניסאי ומתקיים מהמסחר

התוניסאי  ,להיות תומך של אידאולוגיה ונדלית זו .
[  ] . . .הוועד להגנת פלשתין מציג לאריסטוקרטיה היהודית את השאלה הבאה

:

הפניות ביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .
מאמר זה מבוסס על הרצאה בכנס של מכון בן צבי ' יהודים ומוסלמים בין מפגש

 . 1994המאמר הוא חלק מעבודת מחקר רחבת היקף בנושא
היחסים

' השפעת הסכסוך הערבי ישראלי על מערכת

בין יהודים לבין מוסלמים בארצות האסלאם '  . 1967 - 1929המחקר מתבצע במסגרת מוסד הרצל

לחקר הציונות ולימודה באוניברסיטת חיפה בראשות
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף המאמר .

86

לחיכוך ' שנערך

במאי

פרופ ' י ' גלבר .

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

ן

87

מה יהיה יחסם של יהודי תוניסיה אם מחר תכנס הבעיה התוניסאית לשלב

מכריע ומה יהיה חלקם במאבק בהיותם תוניסאיים לאומיים
ניטרלים ושהם לא צריכים להתערב במה שלא נוגע להם

?

האם יענו שהם

?

האם יהיו אתנו

?ן

פנייה זו אל יהודי תוניסיה היא אחת הביטויים המובהקים להשפעת הסכסוך הערבי -
ישראלי על מערכת היחסים בין יהודים לבין

מוסלמים .

במקרה זה בתוניסיה .

במאמר זה אבחן את חלקו של המרכיב הפלשתיני בהתפרצויות אלימות בארצות
האסלאם ערב הקמת מדינת ישראל  .נושא זה הוא חלק מהותי משני נושאי מחקר
מקיפים יותר

:

השפעת הסכסוך הערבי  -ישראלי על מערכת היחסים בין יהודים לבין

מוסלמים בארצות

האסלאם  ,והבנת ההתפרצויות האלימות בארצות האסלאם  .נושאים

אלה טרם זכו להתייחסות מחקרית נאותה  .כיוון ששני הנושאים הם רבי היקף אתמקד
במאמרי באספקט המשיק לשני הנושאים גם יחד  .בחלקו הראשון אדרש להיבטים

מתודולוגיים  ,ובחלקו השני אנסה להציג את הנושא על כל מורכבותו תוך דיון
בהתפרצויות האלימות שהיו בדצמבר
שבמארוקו

;

947ן

בעדן וביוני

1948

באוג ' דה ובג ' רדה

התפרצויות סמוכות בזמן  ,אך במרחק רב זו מזו .

ב.

על כמה היבטיח מהודולוגיים

.1

בעיית המינוח

הטרמנילוגיה המקובלת בתיאור ובניתוח מערכת היחסים בין יהודים לבין מוסלמים
טרם זכתה להתייחסות מחקרית מתאימה  .המינוחים בהם השתמשו השלטונות
הצרפתיים בארצות שתחת שלטונם לתיאור אירועים חריגים בין קבוצות אוכלוסיה
שונות  ,או בינן לבין השלטון הצרפתי  ,היו מגוונים ביותר  .המונחים השכיחים היו
Rixe

( תגרה או קטטת

ידיים ) ,

Incidence

( מהומה ,

:

( תקרית  ,או תקריות אלימות בצירוף

תקרית ,

Baggarre

( קטטה ) ,

 ( Troubleהפרעה  ,מהומה  ,התפרעות )  ( Evenement ,מאורע ) Agression ,

( התקפה ) .

המלה

, ( Violence

"

1ט8מן ]

התמרדות ) ,

ניתוחם של מינוחים אלה תוך התייחסות לאופים של האירועים מצביע על דירוג על  -פי
חומרתם  .המינוחים הרבים והבדלי הגוון שביניהם מלמדים על החשיבות והרגישות
הרבה שייחסו הצרפתים לכל פעולה של הפרת הסדר הציבורי .

2

על נקודות הראות השונות בדבר אופיה ומשמעותה של ההתפרצות האלימה ניתן
מח " ן  ,תוניסיה  ,משלוח ראשון תיק

ן

ראה

2

בהקשר זה ניתן להרחיב ולשאול מדוע השתמשו הצרפתים במינוח מסוים ולא אחר לתיאור

:

. 1871 / 3

תקריות מסוג מסוים  .מדוע אנשים שונים מכנים אותה תקרית בשמות שונים
של המדווח בהגדרת התקרית

?

האם קיים הבדל בין הטרמינולוגיה בה השתמשו ערבים מול

הטרמינולוגיה בה השתמשו היהודים
ברור יותר על סוגיה זו .

?

מה אם כן מקומו

?

דומה כי רק מחקר ארכיונים מדוקדק יוכל לשפוך אור

ן

88

חיים

סעדון

לעמוד מהמינוח שבעזרתו תוארו אירועי קונסטנטין באלג ' יריה באוגוסט . 1934
ניתוחם של למעלה מארבעים עיולים בנושא מלמד על התפיסות הקשורות בהבנת
תקריות אלו  ' .כך למשל  ,החוקר הצרפתי אג ' רון 4השתמש במושג הניטרלי
בעוד

Emeute

חוקר יהודי צרפתי השתמש כמינוח  ~ pogronleוהיו אף מינוחים כמו
 6ההיסטוריון האלג ' יראי עלי מרד הסתפק במונח התמים ' הימים של

אוגוסט

. ' 1934

7

לעומתם השתמש שנער  ,מזרחן ישראלי  ,שהרבה לדון בהתפרצות

האלימה בקונסטנטין  ,במינוחים שונים לתיאור האירועים ( ' פוגרום של ממש ' ,

' מהומות '  ' ,מאורעות ' ) .

8

הבדלים אלו יש לתלות באופיו או במגמתו של הכותב .

כמובן  ,גם לזמן הכתיבה  ,לאופיו של הפרסום ( מחקר מדעי או פרסום עתונאי ) ולמקום
הפרסום יש תפקיד רב בבחירת המינוח  .כל אלה גם יחד משפיעים אפוא על המינוח
שבאמצעותו מוגדרת ומתוארת ההתפרצות האלימה וממילא על מקומה במכלול
מערכת היחסים בין יהודים לבין מוסלמים .
לעימותים שלא הסתיימו בהרוגים או פצועים מוצע המונח ' תקרית '  .לתיאור עימות
אלים שגרם ' רק ' לפצועים ולא להרוגים מועדף השימוש במונח ' תקרית אלימה ' .
ואילו לתיאור עימות אלים שהסתיים בהרוגים ופצועים מוצע המונח ' התפרצות
אלימה '  .הדגש על הרוגים חשוב ביותר מהסיבה הפשוטה

:

יחס הצדדים השונים

ל ' התפרצות אלימה ' היה שונה לחלוטין מהתייחסות לתקרית אחרת  .השימוש במונח
' התפרצות אלימה ' מבטא את הפן הקיצוני והטרגי ביותר במערכת יחסים זו  ,אך לא
בהכרח את המציאות הקבועה שבמערכת יחסים .
מן הראוי לציין שבגלל מורכבותם של היחסים בין יהודים לבין מוסלמים אין
במינוחים השונים משום התייחסות מדויקת למכלול המצבים האפשריים  .מכל מקום

גם במינוחים המוצעים יש מקום לשונות  .כך למשל  ,לא הרי ' התפרצות אלימה ' בה יש
הרוג אחד כהרי ' התפרצות אלימה ' המסתיימת בעשרות הרוגים  .שם התואר ( כמו

:

' קשה '  ' ,קשה מאוד ' ' הגובלת בטבח המוני ' ) לכל אחד מהמונחים שלעיל הוא אפוא
אשר מגדיר את אופיו של האירוע כשם שהוא מלמד על השקפתו ויחסו של הכותב אל

האירוע .
אשר למונח ' בעיית פלשתין ' אנו מתכוונים לציין בו את מכלול הקשרים  ,היחסים
ראה  :הטל  .ראה הערך קונסטאנטין הכולל

00ן

עיולים  .אנו נתייחס בעיקר ללועזיים שבהם  .כדי

לקבל תמונה רחבה יותר של הנושא ניתן לבחון גם את הערכים הבאים

יחסים בין

דתיים .

ערבים ויהודים  ,פרעות ( כולל

157

לפחות בששה מינוחים שונים להגדרת ההתפרצות

:

אנטישמיות .

גזירות ,

עיולים )  .המחברים השונים משתמשים

האלימה .

אג ' רון .
אואט .
קובי .
מרד  .וראה גם הערותיו של שנער למונוגרפיה זו

בעמ ' . 36 - 33

שנער  .זהו מאמר מתודולוגי חשוב מאוד ובו גם הערות ביבליוגראפיות רבות ערך  .ייתכן שההסבר
לשימוש כמינוחים כה שונים נובע ממיקודו של המאמר הדן בהיבטים השונים של הנושא
במחקר .

ן

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

וההשפעות

שבין התנועה הלאומית הפלשתינית לבין מדינות

89

ערב  ,תנועות לאומיות

בארצות האסלאם  ,או לבין שליטים מוסלמיים  9 .המונח ' המרכיב הפלשתיני ' שנקבע
לצורך הדיון בנושא מחקרנו מציג את חלקה של בעיית פלשתין בהבנת מערכת היחסים
בין יהודים לבין מוסלמים  .הווה אומר  ,בעוד המושג ' בעיית פלשתין ' מתייחס למכלול
היחסים

הבין  -ערביים ,

הרי שהמונח

' המרכיב

הפלשתיני '

יוחד להבנת מקומה

והשפעתה של בעיית פלשתין במכלול היחסים בין יהודים לבין מוסלמים בארצות
האסלאם .

 . 2להבנת מיקומו של ' המרכיב הפלשתימ ' בהתכרצהות אלימות
זה מכבר ידוע במחקר כי להתפרצויות האלימות בין יהודים לבין מוסלמים היו גורמים
רבים שרק צירופם בנסיבות מסוימות עשוי היה לעורר התפרצות אלימה .

' מאורעות

קונסטאנטין '  ,מסביר שנער  ' ,הם דוגמה  ,עד כמה עלולה האטיולוגיה של מהומות

אנטי  -יהודיות להיות סבוכה  ,באשר היא כוללת גם גורמים קוניונקטוראליים מתחום
הפוליטיקה  ,הכלכלה  ,חיי  -החברה והדמוגראפיה  ,והן גורמים

בתורת  -גזע ( האנטישמיות

האירופאית ) ,

קבועים ,

שיסודם

בדת ובפסיכולוגיה ' 0 .י השאלה המתבקשת

היא אפוא כיצד ניתן לבודד את ' המרכיב הפלשתיני '  ,מיתר הגורמים  ,ולבחון את
השפעתו הישירה על ההתפרצות האלימה

?

בכל התפרצות אלימה ניתן למצוא שלושה שלבים  .הראשון  ,הרקע והנסיבות של

ההתפרצות האלימה  .בשלב זה ניתן להתייחס למספר מרכיבים חשובים  :הגורמים או
המניעים להתפרצות האלימה  ,הנסיבות בהן התרחשה  ,העילה הישירה  ,הזמן והמקום
של ההתפרצות האלימה  .השלב השני הוא ההתפרצות האלימה גופה  .הרכיבים
החשובים בשלב זה הם

:

תוכן או סוג האלימות  ,עוצמה ומשך ההתפרצות  ,וכמובן ,

עמדות הצדדים השונים במהלך ההתפרצות  .ואילו השלב השלישי הוא השלכותיה
ומשמעותה של ההתפרצות  .הבנת שלביה ומרכיביה של ההתפרצות האלימה תסייע
למיקוד השפעתו של ' המרכיב הפלשתיני ' בהתפרצויות אלימות  .שכן לדעתי רק מיקוד

זה יאפשר לנו לנתח ולהבין את תפקידו והשפעתו של ' המרכיב הפלשתיני ' במסגרת
מכלול רכיביה של מערכת יחסי יהודים  -מוסלמים .

9

.

סלע  ,עמ '  . 1זהו המחקר המקיף והממצה ביותר הדן במעורבותן של מצרים  ,סוריה ועיראק
בשאלת ארץ ישראל בשנים  . 1948 - 1945ממחקרו ניתן ללמוד רבות על עמדות יסוד כשאלת

הקשר בין פתרון בעיות לאומיות פנימיות במדינות ערב לבין פתרון שאלת פלשתין  .המחקר דן רק
בפן הערבי .
10

שנער  ,עמ '

. 37

90

ן

חיים סעדון

.

 3מצב המחקר
היחסים בין יהודים לבין מוסלמים הם מהנושאים שמשכו את תשומת הלב של חוקרי

יהדות ארצות האסלאם 1 .י יחד עם זאת  ,לא זכו ההתפרצויות האלימות אליהן אתייחס
בהמשך למחקר ממשי  .מעטות הן ההתפרצויות האלימות בארצות האסלאם שזכו
למחקרים

ממשיים  ,כדוגמת ההתפרצויות בקונסטנטין ב 1934 -

וה ' פרהוד ' בעיראק

ב 2 . 1941 -י לגבי חלק מההתפרצויות האלימות חסר מחקר בסיסי על הרקע

הכלכלי ,

הפוליטי  ,החברתי והלאומי של המדינה שבה הן התרחשו  .במיוחד חסר חומר רקע
להבנת היחסים שבין התנועה הלאומית הפלשתינית לבין התנועות הלאומיות בארצות
שבהן היו התפרצויות אלימות .

3ן

השפעת הסכסוך הערבי ישראלי על מערכת היחסים בין יהודים לבין מוסלמים לא

נחקרה עדיין כנושא בזכות עצמו  ,אם כי חוקרים מסוימים החלו לתת דעתם להיבט זה .

על רקע זה בולטים הם המחקרים על מצרים ( קרמר

סוריה נחקרה על ידי נ ' מנחם

לן

] 4,

לסקר ,

5ן

וינקובסקי ' י

וגלבר ) .

אולם רק עד מלחמת העולם השנייה  .גם ביחס לעיראק

רבים המחקרים ( קזז  ,מורה ויהודה ) 8 .י אולם בהם הודגש במיוחד ה ' פרהוד '  .שלוש
זכו אפוא להתייחסות מחקרית רחבה בשל המצאותן במעגל המדינות

מרינות

הגובלות או הקרובות לפלשתין  .המחקר לגבי המדינות הנמצאות במעגל הרחוק של
הסכסוך הערבי ישראלי הוא מועט ביותר ואולי לא

בכדי 9 .י מסיבה זו בחרתי לדון

בשתי התפרצויות אלימות הנמצאות במעגל המדינות הרחוק ממוקד הסכסוך הערבי

ישראלי  ,מעגל שאין לו אינטרס מיידי או ממשי לכאורה בנעשה באזור זה .

1 1

ניתן לעיין בספרה של בת יאור וכן במאמריהם של שנער ואביטבול ובהפניות הביבליוגרפיות
שלהם  .ביבליוגרפיה מקיפה לנושא זה בכל ארצות האסלאם ובכל ההיבטים עדיין לא קיימת
למיטב ידיעתי .

12

לגבי קונסטנטין ראה הטל  .לגבי בגדאד ראה מורה ויהודה  .לגבי תוניסיה ראה צור .

13

ראה פורת  ,צמיחת  ,במבחן  .סלע  ,אל  -פלג .

14

קרמר .

15

לסקר .

16

ראה

17

מנחם .

18

ראה :

19

סעדון  ,הציונות  ,עמ '

:

.

ינקובסקי ציונות .
קזז  ,מאיר  ,מורה ויהודה  .ראה גם חוברת

לגבי עדן .

49 - 136ן 213 - 202 ,

.

טריפולי  ,תימן  ,פרס וארצות

אחרות .

' פעמים '

מספר  8שיוחדה לנושא זה .

וכן כהן עמ '  . 254 - 239אין התייחסות להיבט זה במחקר

ן

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

9%

ג  .שלבים בהשפעה הסיעוד הערבי  -ישראלי על היחסים בין
יהודים לבין מוסלמים

.%

ממאורעות הכוהל

( ) % 929

ועד פרוץ מלחמת העקם השנייה

את ראשית ההתענינות הממשית והמשמעותית של ארצות ערב במצבם של ערביי ארץ
ישראל ניתן לייחס להשפעת מאורעות
חוסייני

,

2

1929

ולפעילותו של המופתי  ,חאג ' אמין אל

כמעט כל התנועות הלאומיות  ,מפלגות ומדינות בארצות המזרח התיכון

וצפון אפריקה נתנו ביטוי להזדהותם עם ערביי פלשתין  .ביטויי ההזדהות העיקריים

היו  :מאמרי הסתה אנטי יהודיים ואנטי ציוניים בעיתונות המקומית  ,הקמת ועדי עזרה
וסיוע לערביי ארץ ישראל  ,מגביות מיוחדות  ,שביתות מסחר  ,החרמת המסחר

היהודי ,

השתתפות בכינוסים כלל ערביים המטפלים בבעיית ארץ ישראל  ,הגבלת הפעילות

הציונית  ,תפילות מיוחדות  ,ימי צום ותענית ועוד  .בולטת במיוחד מעורבותם הצבאית
של העירקים במאורעות

1936

והקשר הכול כך משמעותי של המופתי עם המוסלמים

בעיראק בעת שהותו במקום בשלהי שנות השלושים  .למרות זאת למיטב ידיעתנו לא
הובילו ביטויי הזדהות אלה להתפרצויות אלימות כלפי יהודים בארצות האסלאם  ,אם
כי מדי פעם  ,בארצות שונות  ,היו תקריות אלימות שהסתיימו בפציעתם של יהודים
ובגרימת נזק לרכוש יהודי .

ן2

המרכיב הפלשתיני היה למעשה גורם חדש שחדר למערכת היחסים בין יהודים
לבין מוסלמים  .מאחר שמערכת יחסים זו היתה ממילא עמוסה לעייפה במטעני מתח
שליליים שמצאו ביטויים כמעט בכל תחומי החיים  ,גורם זה הוסיף לה מתח שלילי .
הבנת מאפייניו של מרכיב זה ומקומו בהתפרצויות אלימות היא נושאו של מאמר זה .

 . 2ממלחמת העולם השמיה ועד הקמתה המדינה  -ההתפרצויות האלימות
ההתפרצות האלימה המשמעותית ביותר בתקופה השנייה אירעה בעיראק ביוני

1941

,

תקופת המלחמה היא קשה ובעייתית  ,וזאת לא רק בגלל עוצמת האירועים בעולם
ובזירה

המזרח  -תיכונית ,

אלא גם בגלל מצבה של התנועה הלאומית הפלשתינית

ומצבם של היהודים בארצות האסלאם בתקופה זו  .המידע על התפרצויות אלימות
בארצות האסלאם בשנים

945ן 1949 -

מלמד על תדירות גבוהה ומשמעותית של

התפרצויות אלימות ממה שהכרנו בעבר  .מידע זה אף מלמד שהתפרצויות אלו היו
בעלי עוצמה רבה  .הטבלה הבאה מציגה את עיקרי המידע העובדתי שליקטנו
ממקורות שונים

:

. 221

20

פורת  ,צמיחת  ,עמ '

21

על המופתי בעיראק ראה

tTT

~

עמ ' . 209 - 189

ן

92

חיים מעדון

התפרצויות אלימות בארצות האסלאם
תאריך

ארץ

שלטון

11 . 1945ב

מצרים

עצמאי

-

נפגעים

ה.
.

.

1949 - 1945

, ,,

22

המרכיב הפלשתיני

פ.
'

דרישה מציוני מצרים לגנות הציונות

- ,

4 11 1945

לוב

בריטי

130

266

כנראה השפעת האירועים במצרים

2 . 111947

עדן

בריסן

85

120

העל יה והחלטת באו ם מכ ט בנובמבר

מארוקו

צרפתי

42

40

לוב

אנגלי

14

20 6 1948

מצרים

עצמאי

17 7 . 948

מצרים

עצמאי

מצרים

עצמאי

קצר ם

עצמאי

-

סוריה
-

עצמאי

עשרות פצועים והרוגים

-1947

. . 1948

7 6

,

.

12 6 . 1948

. .

,

.

. 9. 1948

22

(

11 , 11 . 1948

'

. 8 . 1949

,
(

'

,,

122

,

"
הקמת מרינת "הראל
-

-

,

19

'

",

.

,

 62ק

,,

1948

הקמת מד נח י ראל

עשרות

=

-

הצהרת הסולטן  30 ,במאן

+ 80

34

-

1

)

בעקבות הפצצת חיל האוויר הישראלי

לקקת קך ןק
(

'

-

,

י

י

ך
?

רקלקקץ קק קאות

-

-

חודש יוני  1948היה חודש קשה ליהודי מצרים  ,לוב ומארוקו  .למעלה ממאה הרוגים
וכ 300 -

פצועים  ,וזאת מבלי להתייחס לנזקים ברכוש  ,כמו הרס וביזה של חנויות

יהודיות  .מתח רב שרר גם במוקדים יהודיים חשובים אחרים בארצות האסלאם .
בעיראק נערכו היהודים להגנת הרובע היהודי לאור הניסיון הטראומטי של יוני

. 1941

בסוריה  ,עדן  ,תימן ואף בתורכיה הורגשה מתיחות ולא היה ברור מה יילד יום .
בחינה של נתונים אלה בפרספקטיבת זמן ארוכה יותר תציג תמונה קשה יותר .
בחודשים מאי  -ספטמבר

1948

נהרגו במצרים

חנויות נבזזו  .בהיסטוריה של יהודי
המלחמות  ,לא

 53יהודים  ,מעל  150נפצעו ומאות

מצרים  ,מראשית המאה העשרים  ,וביתר שאת

בין

היה אח ורע להתפרצות כה אלימה וטרגית כלפי יהודים  .שונה המצב

במארוקו  .מראשית המאה ידעו יהודי מארוקו התפרצויות לא מעטות

:

בפאס

קזבלנקה  ,סאלה ורבאט בנובמבר  , 1942אך ההתפרצות האלימה באוג ' דה ביוני

, 1912
1948

היתה המשמעותית ביותר מבחינת הנפגעים בנפש והמשמעות לעתיד הקהילה היהודית
במארוקו  .ההתפרצות האלימה בלוב ביוני

נובמבר

1945

( מבחינת הרוגים

ופצועים ) ,

1948

היתה חלשה בעוצמתה מזו של

אולם היו אלה שתי התפרצויות אלימות

חסרות תקדים בהיקפן ובמשמעותן בתוך פחות משלוש שנים .
המכנה המשותף לכל התקריות האלימות הנ " ל הוא היותן קשורות באופן ישיר
לסכסוך הערבי הישראלי .

22

כך ,

למשל ,

ההתפרצות האלימה בנובמבר

1945

בלוב

הרשימה חלקית ומבוססת כעיקר על ספרו של ח ' כהן  .לא תמיד ניתן היה לאשש את כל המידע אך
זהו מידע חיוני להבנת עוצמתן וחדירותן של ההתפרצויות האלימות  .התאריך מציין את תחילת
ההתפרצות האלימה  .יש וההתפרצויות נמשכו יותר מאשר יום אחד  .הסימנים בטבלה הם

ה = הרוגים פ = פצועים  = +יותר מאשר המספר המצוין  = - .אין מידע ברור בנושא .

:

' המרכיב הפלשתיגי ' בארצות האסלאם

ן

93

מוסברת על רקע השפעות ממצרים ובעיראק על רקע ציון הצהרת באלפור  .ההתפרצות
האלימה בעדן בדצמבר

% 947

היתה קשורה בהחלטת האו " ם

בדומה לזה התקריות וההתפרצויות האלימות של יוני

מ 29 -

1948

בנובמבר . 1947

בלוב ובמארוקו היו

קשורות באופן ישיר בהכרזה על הקמת המדינה .
מוזרות הן דרכי ההיסטוריה  .בתקופה זו חברו יחדיו גורמים רבים שהיו  ,לכאורה ,

צריכים לגרום לשיפור מערכת היחסים בין יהודים לבין מוסלמים  :המודרניזציה של
ארצות האסלאם  ,הירידה היחסית בכוחה וחשיבותה של הדת במערכת החיים
הפוליטית ותהליך הקמתן של מדינות לאומיות עצמאיות שנדרשו להוכיח את מידת
יכולתן לשלוט  .והנה דווקא הופעתו של גורם חדש במערכת היחסים בין יהודים לבין
מוסלמים  ' ,המרכיב הפלשתיני '  ,גרמה להתפרצויות האלימות הקשות ביותר שידעו
היהודים בארצות האסלאם במאה העשרים  .ברם  ,האמנם ניתן להציג את כל
ההתפרצויות האלימות כקשורות רק במרכיב הפלשתיני
הפלשתיני השפעה כה רבה דווקא בתקופה זו

ישראלי יש לראות את הסיבה להשפעתו

?

?

?

אם כן מדוע היתה למרכיב

האם בהתעצמותו של הסכסוך הערבי -

דומה כי רק בדיקה מעמיקה ויסודית של שני

מוקדי המאמר  ,השפעת הסכסוך והבנת ההתפרצויות האלימות ברוח דברי לעיל  ,תוכל
לשפוך אור ברור יותר על מהות השפעתו של המרכיב הפלשתיני

,

 . 3מהקמת מדינת ישראל ועד מלחמת ששת הימים
בניגוד לתקופה הקודמת התאפיינה תקופה זו בשקט יחסי ואיננו עדים לתופעה של
התפרצויות אלימות  ,קשות וטרגיות בתדירות גבוהה  .ההסבר לכך קשור בנסיבות
המיוחדות לכל מדינה ומדינה .

23

כך למשל  ,מדינות המגרב הצרפתי היו בשלב הסופי

של מאבקן לעצמאות  .בתקופה זו ביקשו התנועות הלאומיות לקרב את היהודים

מסיבות כמו  :חשיבותם של היהודים למינהל המדינה אם וכאשר יעזבו הצרפתים את
ארצותיהם  ,התקווה להעזר בהשפעה

היהודית בארצות הברית באמצעות הארגונים

היהודיים האמריקאיים או הבינלאומיים  ,ואפילו לזכות בתמיכת מדינת ישראל באו " ם .
יתרה מכך  ,כל תקרית או התפרצות אלימה עשויה היתה להסיט את המאבק מהמוקד
העיקרי שהוא הצרפתים .

24

לוב קיבלה בתקופה זו את עצמאותה ומרבית היהודים עזבו

את הארץ  .עדן היתה עדיין תחת ההלם של ההתפרצות האלימה הכל כך לא צפויה של

דצמבר  . 1947אמנם אין בקביעה כי באופן יחסי התאפיינה תקופה זו בשקט משום
התעלמות מפגיעות שהיו ביהודים בארצות שהן במעגל הסכסוך
רבה סביב נושא הסכסוך

הקרוב  ,או ממתיחות

הערבי ישראלי  ,אך אין ספק כי עוצמתן של הפגיעות היתה

הרבה יותר מתונה .

23

היו התפרצויות אלימות בארצות האסלאם אם כי המידע שלנו עליהן הוא באופן יחסי מועט
ביותר  .ראה

24

ראה

:

:

שנער  ,עמ '  , 37הערה . 173

מעדון  ,העלייה  ,עמ ' . 111

ן

94

חיים

מעדון

.

ד הההפצצות האלימה בעדו

.%

בדצמבר

442

% 947

25

מערכת היחסים בין יהודים לבין מוסלמים

הקהילה היהודית בעדן מנתה

ב  1947 -כ 7500 -

יהודים מתוך אוכלוסייה של מעל

78000

נפש  .השינוי המשמעותי ביותר בחיי היהודים בעדן בעת החדשה היה כיבושה של עדן
על ידי הבריטים

( ) 1839

והפיכתה למושבת כתר  .מצבם של היהודים בעדן היה לאין

ערוך טוב יותר מאשר מצבם של יהודי תימן  .תרומתם לפעילות הכלכלית של המושבה
היתה מעל ומעבר לחלקם היחסי באוכלוסייה .
בתולדות יהודי עדן במאה
לבין מוסלמים

:

באוגוסט

בפצועים בלבד ( ולא
1872

ו 1932 -

ה  19 -וה 20 -

, 1872

קשה )

במאי

ידועות שלוש תקריות אלימות בין יהודים

1932

ובאוקטובר

. 1958

תקריות אלו הסתיימו

ובנזקים לרכוש היהודי  .העילה לתקריות האלימות של

היתה פגיעה של יהודים בדת המוסלמית  ,וליתר דיוק פגיעה במסגד

מוסלמי  .מבלי להיכנס לניתוחן של העילות די לציין כי עילה שכזו  ,בין אם היא נכונה
או לא  ,עשויה היתה להסית את ההמון המוסלמי  .ואכן הפגיעה בדת המוסלמית כעילה

לתקריות  ,תקריות אלימות או אף התפרצויות אלימות  ,היא תופעה מוכרת ביחסים בין
כך  ,למשל  ,העילה להתפרצות האלימה

יהודים לבין מוסלמים בארצות האסלאם .

בקונסטנטין (  ) 1934קשורה בפגיעה של יהודי במתפללים במסגד הסמוך לביתו .

26

גם

האגדה על סוליקה חג ' ואל במארוקו מקורה בפגיעה של סוליקה בדת האסלאם .

בדומה לזה ראשיתה של פרשת באסו ספז בתוניסיה

האסלאם .

ב 1857 -

27

קשורה בפגיעה בדת

28

מחדירותן של התקריות האלימות בעדן ניתן להסיק כאילו עד

שררה מערכת

1947

יחסים פחות או יותר הרמונית ביחסים הבין  -עדתיים  .ברם המציאות היתה אחרת  .ידוע

לנו על מוקדי תקריות שונים בין יהודים לבין מוסלמים  ,אך כאלה היו כנראה מנת
חלקם של היהודים במקומות רבים אחרים .

 . 2ההתפרצות האלימה בעדו
בתודעת יהודי עדן נחרטה ההתפרצות האלימה של דצמבר
על אירועי הימים הראשונים של דצמבר
25

1947

1947

כ ' שואת יהודי עדן ' .

מספר השליח עובדיה טוביהו

:

המחקר המקיף והחשוב על הקהילה היהודית בעדן הוא של אהרוני  .נושא ההתפרצות האלימה

נידון בעמ '  . 365 - 311התאור מבוסס על חומר ארכיוני רב ומגוון אם כי אינו מתייחס באופן ישיר
לנושאים שהם במרכזו של מאמרנו  .על המצב בתימן ובמחנה גאולה ניתן למצוא חומר גם בספרו
של

צדוק  .לצורך הקונקרטיזציה של הנושא השתמשתי גם בחומר מהארכיון

הציוני בירושלים

כפי שיובא להלן  .אני מודה לדני גולדשמיט על הסיוע והעצות בהבנת המצב בעדן  .מובן כי
האחריות לדברים היא שלי בלבד .
26

ראה  :אביטבול  ,עמ '  ; 149שנער  ,עמ ' : 33

ביבליוגרפיה ( סוליכה

27

ראה  :הטל ,

28

על פרשת באטו ספז ראה :

אריאל .

הצדקת )  .שנער  ,עמ '

הירשברג  ,עמ '

. 147 - 145

. 30 - 27

אברהמי  ,עמ ' . 261 - 259

ן

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

ביום ג ' י " ס בכסלו הוכרזה

ע " י הערבים שביתת סולידאריות

95

עם ערביי הארץ .

עוד התווכחו ביניהם  .אם להמשיך אותה שלושה ימים ( כמו בארץ ) או רק יום
אחד  .היהודים גם הם  -באופן אוטומטי  -סגרו את עסקיהם  .עוד היתה
השאלה אם ילמדו בבתי הספר או לא  .מפקח המשטרה יעץ לפתוח גם את בתי
הספר וגם את העסקים  .הוא היה בטוח שלא יקרה מאום  ' . . .המשטרה עומדת
במצב הכן ! ' [  ] . . .עם חשכה נכנסו פרחחים ערבים  ,קבוצות קבוצות  ,לארבעה
הרחובות של הרובע היהודי והחלו רוגמים באבנים .

29

ה ' פרחחים ' גורשו מהרובע רק לאחר שנזרקו בקבוקים מגגות בתי היהודים אל

המתפרעים  ,אולם אז החלה ההתפרצות האלימה  ,שנמשכה שלושה ימים והתפשטה
ברחבי המושבה .
תוצאותיה של ההתפרצות האלימה היו
שלא

זוהו  ,ו 16 -

בשיך

עות ' מן ) 120 ,

97 :

הרוגים יהודים

יהודים פצועים

( 80

( 76

בעדן

בעדן כולל

ו 40 -

בשיך

6

גופות

עות ' מן ) ,

מרבית החנויות בעדן ושיך עות ' מן נבוזו  .באופן מלא  ,שני בתי ספר  ,בתים ומכוניות
רבות נשרפו  .במונחים של הרוגים  ,פצועים ונזקים כלכליים היתה זו טרגדיה איומה

בהתפרצות זו נהרגו גם

38

ערבים

ו 2-

הודים ונפצעו

87

ערבים והודי אחד .

,

3

ן3

 . 3הגורמים להתפרצות האלימה  -דו " ח ועדת החקירה
גורמיה ,

שלושה חודשים לאחר ההתפרצות האלימה מונתה ועדת חקירה לבדיקת

השתלשלות האירועים והדרכים למניעת התפרצויות דומות  .הוועדה סיימה את
עבודתה לאחר כחודש

ימים ( ! ! ) .

הדו " ח של הוועדה הוא למעשה המסמך המקיף

ביותר הן בתיאורה והן בניסיון לעמוד על גורמיה של ההתפרצות האלימה  ,תוך
התייחסות לנסיבות פוליטיות בינלאומיות ומקומיות ולגורמים כלכליים .
הפרקים הראשון והשני בדו " ח מתייחסים להיבטים השונים הקשורים ברקע
ובגורמים שהביאו להתפרצות אלימה זו  .מחבר הדו " ח מסביר
א)

32 :

' מתום מלחמת העולם השנייה  ,בעדן כמו במקומות רבים אחרים  ,ניכרה נטייה

.

להתרופפות המשמעת בקרב חוגים שונים באוכלוסייה  .זה היה  ,ככל הנראה תוצאה

של תקריות כלליות שנגרמו על ידי המלחמה  ,הפיקוח בגבולות שהגביר את ההברחות
ועליית המחירים שהביאה לירידה בכוח הקנייה  .של הכסף  .סביר להניח כי נטייה זו

29
30

' שואת יהודי עדן '  ,בתוך

ראה

 :אהרוני  ,עמ '

צרור  ,עמ ' . 7

 . 311דו " ח הוועדה קבע כי היו

הנראה יהודים .
31

ראה

32

ראה :

:

צרור  ,עמ '

8 , 17ן ,

ודו " ח הוועדה  ,עמ ' . 24

דו " ח הוועדה  ,עמ ' . 7 - 4

 76הרוגים

יהודים ועוד

6

לא מזוהים  ,ככל

בית יהודי שנפגע בפרעות דצמבר

1947

להתרופפות המשמעת התחזקה בעקבות שביתתם המוצלחת של עובדי התחבורה
בינואר
ב)

1947

נגד מתן זיכיון לחברת אוטובוסים זרה

;

התעניינות הולכת וגוברת של האוכלוסייה המקומית  ,בנעשה ' בעולם הערבי ,

בהודו  ,במצרים ובמיוחד באירועים הקשורים

בפלשתין ' .

התעניינות זו היוזה

להערכתו תוצאה של שידורי רדיו המושמעים באמצעות רמקולים בבתי הקפה  .מן
הראוי לציין בהקשר זה שהדו " ח הגדיר את רובה של האוכלוסייה
ג)

כנבערת .

חשש  ,לא מוצדק  ,של פועלים מוסלמים שבואם של יהודים ' מחוץ לעדן ' יגרור

תחרות על מקומות עבודה  ' .נודע לי '  ,כותב מחבר הדו " ח  ' ,כי הופצו שמועות בנוגע
לפעילויות של יהודים

אלה ' .

ד ) מחבר הדו " ח מצטט את דברי מפקח המשטרה כהסבר נוסף להתפרצות האלימה

:

מאז שהגעתי לעדן היה גדל בהתמדה האנטגוניזם בין יהודים לבין מוסלמים .
96

ן

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

אנטגוניזם זה לא היה חזק כאשר הגעתי  ,אך הוא בא

97

לידי ביטוי בפגיעות קלות

ערך ובזריקת אבנים של ילדים אלו על אלו .
ב 1947 -

ניכרה הרעה ברורה ביחסים בין יהודים ומוסלמים שהיא ללא ספק

תוצאה של השפעת האירועים בפלשתין  .היו מקרים של משאיות ערביות
שדרסו יהודים שהלכו במדבר  .באחד המקרים יהודי נהרג והנהג הערבי נעצר
והורשע בגרימת מוות ברשלנות ופזיזות .
ה)

בעקבות החלטת האו " ם מכ " ט בנובמבר

1947

מספר צעירים ערביים מעדן יסדו

ועדה לארגון שלושה ימי שביתה כמו בארצות אחרות .
מכאן ואילך עובר מחבר הדו " ח לתיאור מהלך ההתפרצות האלימה שאינו מעניינו

של מאמר זה  .ניתן אפוא לחלק את הגורמים לשתי קבוצות  :גורמים הברחיים כלכליים

קבועים  ,הקשורים במצבה של עדן לאחר מלחמת העולם השנייה  ,וגורמים שיש בהם
משום קונקרטיזציה של הסכסוך הערבי ישראלי בעדן שהם מעניינו של מאמר זה .

.4

הקונקרטיזציה של הסכסוך הערבי ישראלי בעדו

מועט ביותר הוא המידע על הקשרים שבין הליגה הערבית  ,ערביי פלשתין והערבים
בעדן  .עדן מרוחקת מאד מזירת ההתרחשות המזרח תיכונית והיא אינה חברה בליגה
הערבית  .את ההתענינות ההולכת וגוברת של ערביי עדן בנעשה בארץ ישראל ניתן
להסביר בארבע דרכים
( א)

:

שידורי רדיו שכללו גם מידע על המצב בארץ ישראל .

( ב ) החשיבות הרבה שתפסה ארץ ישראל בהיותה תחת שלטון קולוניאלי בריטי .
בספטמבר

1947

ב 26 -

הודיעה ממשלת בריטניה על כוונתה לפנות את כוחותיה מארץ

ישראל  .הודו  ,היהלום שבכתר הקולוניאליזם הבריטי  ,היתה בשלבים מתקדמים של
דיונים על עצמאותה ובעדן היתה קהילה חשובה של הודים שעקבה בעניין רב אחר
התהליך  .מן הראוי להוסיף בהקשר זה שמינואר

1943

החזיקה בריטניה תחת שלטון

כיבוש צבאי גם את לוב  ,אך היה ברור כי יש בכוונתה לפנות את לוב בעתיד הקרוב
ביותר  .נסיבות אלה גם יחד יצרו סקרנות ועניין מיוחד בכל המתרחש באיזורים שתחת
השלטון הקולוניאלי הבריטי .
( ג ) הקמת מחנה ' גאולה ' ( חאשד ) וזרם העולים התימנים שהגיע לעדן במטרה לעלות
לארץ ישראל  .עדן שימשה כתחנת מעבר לפליטים יהודים מתימן  .בשנות מלחמת

.

העולם השנייה הלך וגבר זרם הפליטים התימנים  ,יהודים ולא יהודים לעדן  .השליחים
שפעלו במקום תארו כצורה קשה ביותר את מצכם של הפליטים היהודים

:

אדם שנכנס לשכונה היהודית בעדן נתקל בראש וראשונה בפליטי תימן  .בכל
חור ובכל פינה תמצאם

:

כרחובות  ,בסמטאות האפלות והצרות  ,בכניסות לבתים

ובמסדרונות  ,במרתפים השחורים והאפלים  ,בכל מקום שאפשר להניה בו את

ן
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חיים סעדון

צרור הסמרטוטים העלובים לשמש למראשות  -שם תמצאם  ,ברחוב לעיני
השמש עוברים חייהם המשפחתיים העלובים

[ ]. . .

בדרך זו הפכו הפליטים

לבעיה מטרידה ומתמדת בשביל השלטונות וביחוד כשנעשו לבמה סואנת
למחלוקת שפרצה בין נציג הסוכנות והמשלחת הרפואית לשעבר .
על זרימת היהודים לעדן ניתן ללמוד מהטבלה הבאה

33

34 :

חיים

במחנה

חיים

מספר

אחוז

מספר

אחוז

1941

405

11

77

]0

1942

173

5

1943

1040

, 27

שנה

בעדן
( מחוץ

,

127

(

,

,

,

80

17

, ,,

,

למחנה )

]0

1944

946

24

155

19

1945

1015

26

134

17

1946

163

4

77

9

1947

110

3

5

-

סה " כ

3850

100

נולדו בעדן

'

'

,

,

,
'

' 655

,

,

155

(

82

18

הנתונים מלמדים כי מספר היהודים התימנים שנשארו בעדן הלך וגדל  ,וזאת גם אם
היתה ירידה משמעותית במספר המהגרים שהגיעו מתימן לעדן בשנים

נוסיף למספר זה את

4400

. 1947 - 1946

אם

היהודים התימנים שהגיעו לארץ ישראל דרך עדן הרי

שמספרם של היהודים יהיה גדול ביותר  .זאת ועוד

:

מספר היהודים התימנים שחיו

בעדן הלך וגדל בהתמדה כאשר לרובם אין תעסוקה ממשית .
לפי מקור אחד שהו ביולי

הג ' וינט

כ 1700 -

1947

במחנה שנוהל על ידי שליחים מארץ ישראל ונציגי

פליטים מתימן  .למעלה
כ 1200 -

ובעדן העיר שהו עוד

פליטים ' .

3

מ 950 -

פליטים נוספים היו בשיך

עות ' מן ,

נוכחות כה מסיבית של פליטים יהודים מתימן

בעדן יצרה מן הסתם מודעות הולכת וגוברת בקרב המוסלמים לקשר המשולש

:

תימן  -עדן  -ארץ ישראל .
פליטי תימן היהודים העמידו בפני השלטונות הבריטיים שלוש בעיות מרכזיות
חוסר שקט בגבול בין עדן לבין תימן

33

;

:

חשש למגפה בריאותית בגלל התנאים

אצ " מ  , 5 - 68 79 ,מד " ר אלקנה דניאל וטוביה עובדיהו ל ' מחלקת השליחות ' של הסוכנות היהודית .
הנושא ' גרוש פליטי תימן מעדן '  .ללא תאריך אך המכתב נכתב סמוך לארועים אלה .

34

' הגירת פליטים יהודים תימנים ממחנה חאשד בעדן למדינת ישראל ' ( באנגלית )  .גנזך המדינה ,
משרד החוץ  ,תיק 5

35

] . 2397 /

בעיית הנתונים המדויקים של פליטים מתימן בעדן אינה מספיק ברורה  .כך למשל דו " ח ועדת
החקירה מצביע על
3800

] 000

פליטים תימנים

בקרטר 400 ,

בשיך

שהוא מספר קרוב לדו " ח שהובא בהערה לעיל .

עותמן  ,ו  2400 -במחנה

חאשד  .סה " כ

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

הסניטריים בהם חיו
לארץ

ישראל ,

;

ן
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ואחרון אחרון  -בעיה פוליטית  ,הקשורה בעליית היהודים

וזאת הן מנקודת ראותם כשלטון בריטי והן בגלל החשש מתגובת

הערבים  .לכן אך טבעי היה שהבריטים חששו מהנוכחות של הפליטים היהודים מתימן

.

וביקשו לזרז את פינוים מהמקום  .כך  ,למשל מספר אחד המקורות

ליל חמישי

13 / 3 / 47

:

היה ליל שמורים מלווה בלהות בשביל פליטי תימן

המתגוללים בעדן  .ללא כל הודעה מוקדמת התנפלו לפתע עשרות שומרים
במקלותיהם על פליטי תימן

[ ]. . .

המשטרה והובלו למקום מעצר .

6

ובכוח הזרוע העלו לאוטומובילים של

'

( ד ) אינטנסיפיקציה משמעותית של הפעילות הציונית שבאה לידי ביטוי בארגון תנועת
החלוץ  ,לימוד העברית ופעילות תרבותית שלא תמיד היתה לשביעות רצונה של

הקהילה היהודית בעדן  .בהקשר זה משמעותית היא אף פעילותם של שליחים וחיילים
יהודים ששרתו בצבא הבריטי .
ההתעניינות הגוברת של ערביי עדן בנעשה בפלשתין לא

תורגמה  ,ככל הנראה ,

לפעילות ארגונית ממשית  .ידוע על הקמת ועדי פעולה מיוחדים לנושא זה ועל איסוף
כספים ואף מתנדבים בארצות שונות
בעדן  .רק לאחר החלטת

האו " ם

37 ,

אך אין בידינו ידיעות על התארגנויות דומות

הוקמה ועדה מיוחדת לטיפול בארגון השביתה  ,ומיד

עם פרוץ התקריות כונסה ועדה נוספת לארגון מגבית למען ערביי ארץ ישראל .
העובדה שלא ידוע לנו על מערכת ארגונית מסודרת לפני ההתפרצות האלימה מלמדת
על טיב הקשרים בין ערביי עדן לבין הליגה הערבית או הוועד הערבי העליון  .כן לא
ידועים המנהיגים הערביים שעמדו בראש ההתארגנות בעדן כשם שאין אנו יודעים על
משקלם בהנהגה של ערביי עדן  .דומה שאנונימיות זו של ההתארגנויות סביב פלשתין
מוכיחה כי הקשרים היו רופפים עד למדי .
בניגוד לקשרים הרופפים של ערביי עדן עם המציאות המזרח תיכונית הלכו
והתרחבו בשנים אלה קשריהם של יהודי עדן עם מוסדות התנועה הציונית וארגונים

.

יהודיים בעולם  .הקשר והעניין היו לא במעט בזכותו של גורם שלישי יהודי

תימן ,

שזה זמן רב היו במוקד התעניינותם של מוסדות היישוב והתנועה הציונית .
החלטת האו " ם מנובמבר

947ן

יצרה אפוא את נקודת המפגש בין הקונקרטיזציה

של ארץ ישראל בקהילה היהודית לבין הקונקרטיזציה של פלשתין בקרב המוסלמים .
לפיכך דומני שיש

לראות בהחלטת האו " ם את הביטוי ל ' מרכיב

הפלשתיני '

בהתפרצות אלימה זו  ,לכן העילה להתפרצות האלימה לא היתה דתית אלא פוליטית
לאומית .
36

ראה :

אהרוני ,

עמ ' . 291

המחקר על עדן עדיין לא נתן תשובה ברורה לשתי שאלות  :א  .מה היתה

מדיניות הבריטים בשאלת עליית יהודי תימן  .ב  .מה היתה תגובת המוסלמים לעלייה זו  ,אם בכלל
היתה תגובה .
37

ראה למשל בתוניסיה  ,סוריה  ,מצרים  ,עיראק  .סבירה ההנחה כי ועדות דומות היו גם בארצות
נוספות .

% 00

.5

ן

חיים סעדון

' המרכיב הפעשהןני '

בהתפרצות האלימה

השפעת ' המרכיב הפלשתיני ' ניכרת למעשה בשניים משלושת שלבי ההתפרצות
האלימה  .בשלב הראשון השפיע המרכיב הפלשתיני על הנסיבות שהביאו להתפרצות
האלימה  ,יום ההתפרצות האלימה  .בעקבות הידיעה על החלטת האו " ם החליט הוועד

הערבי העליון בארץ  -ישראל לפתוח במתקפה צבאית על היישוב היהודי ובמקביל קרא
לשלושה ימי שביתה  .הד האירועים הגיע גם לעדן וקבוצת צעירים מוסלמים התכנסה
במטרה לארגן שלושה ימי שביתה דומה בעדן  .בשלושת הימים שקדמו להתפרצות
האלימה התרחשו מספר דברים הראויים לציון

:

השביתה תואמה עם השלטונות

הבריטיים  ' .השביתה תוכננה כך '  ,מסביר דו " ח הועדה  ' ,שמשמר יוצב על ידי מארגני
השביתה למנוע מגע אם לא מוסלמים ולשמור על הסדר ' .

להצטרף לשביתה

;

38

פועלי הנמל החליטו

בקהילה היהודית החלה התארגנות למקרה של פגיעה ביהודים .

במסגרת התארגנות זו הוכנו מבעוד מועד בקבוקים ואבנים  ,וחנויות של יהודים

נסגרו  .מאחר שהתארגנות זו נראית מוזרה  ,שכן לא ידוע לנו על תקריות אלימות
בעבר  ,סביר להניח שיש להסבירה בנוכחותם של השליחים וניסיון חייהם  .ברוח זו
מסביר טוביהו

:

אודה ולא אבוש

:

גם אני אשר הזהרתי את יהודי עדן השכם והערב מפני

השאננות  .אני שדרשתי מהם להקים בעזרת הממשלה ' הום גרד ' יהודי מזוין ,
בסתר ליבי לא האמנתי שכזאת יקרה בעדן הבריטית .

39

את ' המרכיב הפלשתיני ' ניתן למצוא בעילה המיידית להתפרצות האלימה  ,כך בדו " ח
ועדת החקירה ניתן למצוא שני איזכורים ל ' מרכיב הפלשתיני '  .האחד קשור בהתקהלות

המון מוסלמי מול הארמון בקרטר לאחר שהופצה שמועה כי האמיר עלי  ,בנו של
סולטאן עדן  ,אמור לנאום מעל מרפסת הארמון  .הדו " ח יודע לספר שמרחוב סמוך
הגיעה למקום ההתקהלות קבוצה גדולה של מוסלמים הנושאים כרזות ' תחי

פלשתין '

והקוראים סיסמאות מקבילות  .קבוצה זו פנתה  ,כפי שמציין הדו " ח  ,לעבר בית הספר
ושם החלו המהומות הרציניות  .עד שלב זה לא היו מהומות או אירועים משמעותיים .
איזכור שני נזכר בתיאור פגישה של נכבדים שהתקיימה בארמון בעוד ההמונים
מתקהלים סביבו  .זו התכנסה

:

בכדי לדון בשאלה של גיוס כספים למען פלשתין  .השייך חאליד עבדול לטיף
סיפר בעדותו כי כאשר הנכבדים ראו את ההמון בחוץ הם החליטו להפסיק את
השביתה ושיום אחד מספיק לשביתה  .כמו כן סיפר כי מטיף עיוור בשם ביינני
פנה אל ההמון בבקשה להפסיק את השביתה וללכת הביתה .
דר " ח הוועדה  ,עמ ' . 6

38

ראה

39

ראה  :צרור  ,עמ '

40

ראה

:

:

.7

דר " ח הוועדה  ,עמ '  . 7נושא זה לא צוין משום מה על ידי אהרוני .

40

ן

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

המקור

% 01

לידיעה זו הוא מוסלמי בלבד  .אין כל אפשרות לדעת מה אכן נאמר או התרחש

באותה פגישה  .אין לנו מידע המאשש את פניית המטיף העיוור אל ההמון  .ייתכן
שמטרתה של עדות זו להציג רטרוספקטיווית את מתינותם ואחריותם של הנכבדים
המוסלמים כביכול  .לו אך רצו בכך הנכבדים המוסלמים בנחרצות הם היו יכולים
למנוע את המשך השביתה  .ברם ' למרבה הצער לא ננקטו צעדים נוספים שמידע זה
יופץ לכל המוסלמים ' .

ן4

' המרכיב הפלשתיני ' קשור גם בתוצאות ובמשמעות של ההתפרצות האלימה קרי
השלב השלישי .

42

ב 14 -

בדצמבר

1947

:

פנה ארמנדו ניסים אל סלים בנין  ,ראש ועד

החרום של הקהילה  ,בעקבות שמועה שהוא עומד לחתום על עצומה נגד הציונות
והעלייה לארץ  ' .אני עצמי '  ,כותב ניסים  ' ,איני מאמין ואיני רואה כל סיבה עבורך
לחקות את בני עמנו בארצות ערביות  ,שגורלם ועצם חייהם נתונים לחלוטין בידי

ערביות ' ' .

ממשלות

שכן  ,הוא מסביר ' אנחנו אזרחים בריטיים  ,החיים במושבה

4

בריטית  :ולפיכך אחראית הממשלה הבריטית לבדה להגנתנו ולבטחוננו ' .
בכך הוא אף מוסיף

:

44

ואם לא די

' אין לך כל הצדקה לגנות את הציונות  ,אלא אם כן יאמרו לך

השלטונות הבריטיים במפורש  ,שאין הם יכולים לערוב לשלומנו '  .משמעות הדברים
היא ברורה  .יש חשיבות עליונה לבטחון החיים של היהודים במקום  ,ולפיכך הוא עשוי
להסכים אף לגינוי הציונות במקום שבו קיימת סכנה לקיום החיים עצמם .
שלושה ימים לאחר

מכן  ,ב 17 -

בדצמבר

, 1947

כנראה לאחר פגישה עם המושל או

נציגיו  ,פנו ראשי הקהילה אל ועד שלוחי הקהילות בלונדון והבהירו כי
הממשלה  ,באמצעות אחד מדובריה  ,יעצה לנו לפרסם הצהרה  ,המוקיעה קשרים

כלשהם עם הציונות  ,בדומה למה שעשו יהודים כארצות ערביות  ,בהן מצויים

יהודים ' .

4

בנאום שנשא המושל הבריטי של עדן

ב5-

בינואר

1948

במועצת המחוקקים של

המושכה הסביר מה היתה לדעתו העילה להתפרצות האלימה  .בין יתר הדברים  ,אמר

:

אני מקווה שעתה ידוע לכל  ,שהקהילה היהודית בעדן  ,נתינים בריטים וסוחרים
41
42

ראה

:

דו " ח הוועדה  ,עמ ' . 35

המידע שלהלן רובו ככולו מופיע אצל אהרוני עמ '  . 342 - 333עשינו שימוש במידע כפי שהובא
אצל אהרוני אם כי הפרשנות של העובדות היא בהתאם לנקודת הראות של מאמרנו  .ארמנדו ניסים
היה לאישיות יהודית חשובה בעדן

ומ 1939 -

גם מנהל המשרד הארץ  -ישראלי .

ב 1947 -

סלים בנין

היה ראש הקהילה היהודית .

.

אהרוני עמ ' . 333

43

ראה

44

שם .

45

אהרוני  ,עמ '  . 333המכתב פורסם רק ב  9 -בינואר  . 1948הקשר שבין מכתבו של ארמנדו ניסים לבין

:

העיתוי של הפגישה עם נציגי הממשל יכול להיות מוסבר בעובדה שהמושל הבריטי של עדן ביקר
אצל ניסים מיד לאחר ההתפרצות האלימה בעדן וזה היה ככל הנראה אחד מנושאי השיחה  .ניסוח
כמעט זהה של פנית השלטונות הבריטיים ניתן למצוא במכתבו של עובדיה טוביהו
, 1947

אצ " מ 4668

. 5- 6

המכתב פורסם גם בצרור .

מ 19 -

כדצמבר

ן

102

חיים סעדון

ובעלי  -מלאכה

הפוליטית .

שוחרי  -שלום

מזה

דורות ,

ניתקו

בגלוי מהציונות

עצמם

46

זו הצהרה חמורה ביותר  .שכן  ,היא נאמרה על ידי המושל ולא על ידי ראשי הקהילה .
יתכן שהיא באה על  -מנת לרצות את המוסלמים בעדן  .ברם  ,חרף חומרתה אין להעלים
עין מהעובדה שהמושל לא הזכיר את מחנה חאשד ולא רמז על הגבלה או הפסקת
העלייה מעדן .
הלחץ הבריטי על הקהילה היהודית לגנות את הציונות סמוך להתפרצות האלימה

מקורו מן הסתם בשאיפתם לעמעם את המתח בין יהודים למוסלמים אישור להנחה זו
,

ניתן למצוא בהנחיות שפורסמו

ב 20 -

בדצמבר

1948

למתנדבים ערביים שיצאו מעדן

לפלשתין  .מטרת ההנחיות היתה למנוע פגיעה אפשרית בסדר הציבורי בעדן  .סעיפים
ו5 -

4

בהנחיות קושרים בין המצב בעדן לבין המצב בארץ ישראל .
האויבים המסוכנים של הערבים הם אלה הנמצאים בפלשתין וכל המבקש
להשתתף בהצלת פלשתין מחייב אותנו לשלחו לשם ולא לשפוך את דמנו אלא
בפלשתין בהתאם להנחיות הליגה הערבית .
ועוד ,

זאת

לפושעים הציונים שהתיישבו בפלשתין לא אכפת אם נשחט את כל יהודי עדן
ונשרוף את כל בתיהם  ,אך הם יחששו וידאגו אם נשלח לפלשתין פאונד אחד או
מתנדב אחד .

47

צורת ההתבטאות הקשה ושליחת מתנדבים לארץ ישראל פירושן הידוק הקשר עם
הליגה הערבית באופן משמעותי ביותר  .מן הראוי להדגיש שהידוק קשרים זה נעשה
בה בעת שהמושל הבריטי לחץ על היהודים לגנות את הציונות ועי " כ להעביר כביכול

את העימות לזירה הארץ  -ישראלית בלבד .
פניית הבריטים אל הקהילה היהודית עוררה ויכוח
בדבר

הדרך

יש לנקוט .

שבה

פנימי ,

נוקב

ומשמעותי

' הזקנים ' הסכימו לתמוך בהצהרת המושל בעוד

' הצעירים '  ,נתמכים כנראה על ידי השליחים  ,התנגדו לכך בכל תוקף  .התנגדותם
הרחיקה לכת והם לא נחו עד שלא מנעו מהזקנים להגיע לישיבה של המועצה

המחוקקת ' .

4

התוצאה והמשמעות של ההתפרצות האלימה בקהילה היהודית היו אפוא כפולות .
הן חשפו בתוך הקהילה גישות שונות רמנוגדות ביחס לציונות ולשליחים מארץ
אהרוני  ,עמ ' . 333

46

ראה

47

אצ " מ . 5 - 6 4578 .

:

' הוראות המנהיג אברהים אבן אל אימאם למתנדבים למען פלשתין ' 20 ,

בדצמבר  ( 1947באנגלית ) .
48

ראה  :אהרוני  ,עמ '

 . 334לפי המכתב המצוטט כאן הרי שפקיד בריטי בכיר קרא את נאום המושל

קודם לישיבת מועצת המחוקקים והעביר את תוכנו אל הצעירים היהודים .

ן

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

03ג

ישראל  .ההתפרצות האלימה היתה ההזדמנות הנאותה  ,לדעתם של אלה שלא אהדו את

פעולת הציונים  ,למנוע את המשך הפעולה הציונית המסכנת  -לדעתם  -את
הקהילה היהודית  .כן לא ניתן היה להתעלם מהלחץ על הפסקת הפעולה של מחנה
גאולה  .הדיונים בנושא זה היו מורכבים ביותר  .אמנם המחנה נסגר סופית רק בפברואר
1951

אך הדיונים והטיפול במחנה החלו מיד לאחר ההתפרצות האלימה  .זאת

ועוד ,

מיהודיי תימן להמשיך ולהגיע אל המחנה  .יש להדגיש כי

בעקבות האירועים נמנע

ייתכן שסגירת מחנה חאשד היתה מתבצעת ללא כל קשר להתפרצות האלימה  .אך אין
ספק שבגין ההתפרצות האלימה קיבל הדיון בנושא זה תאוצה הן מנקודת הראות של
הבריטים בעדן  ,והן מנקודת הראות של המוסדות בארץ ישראל  ,ושל ארגונים יהודיים
אחרים וקל וחומר גם של הקהילה היהודית  .ואכן כבר בינואר

פנו הבריטים

1948

לתושבי מחנה חאשד והציעו להם לחזור לתימן תוך ניצול ההזדמנות ' הניתנת להם הן
מטעם

ממשלת עדן

האימאם יחיא לחזור לתימן

והן מטעם

[ ]. . .

שהממשלה מכינה את הקרקע באופן שיטתי לקראת הגירוש ' .

.6

הרגשתי

49

' המיכיב הפלשתי 193במכלול הגורמים להתפיצות האלימה

סיכום הגורמים שהעלה השופט החוקר חשף כזכור שתי קבוצות
בקונקרטיזציה של הסכסוך

גורמים  .לעיל דנו

הערבי ישראלי כגורם להתפרצות האלימה  .נשאלת

השאלה מה מקומם של הגורמים הקשורים במצבה של עדן גופה לאחר מלחמת

העולם השניה  .העיון בהרכב הדמוגראפי של עדן מלמד כי היה קיים איזון מסוים בין
קבוצות אוכלוסיה

7947 Bistarbances

שונות  .הטבלה שלהלן תציג את הנתונים

~

טמ
"

'

5

9

ן

Indians

Somalis

ועזם
-

ן

:

:5

-

-

-

ן

33

י9 30

.

1

54

"

ק0נ

~

7 zoo

5ן [ !
-

קי .

4

Jtwa

ן

ן

ן,

Ycmen

'

ן

יב

'ג

0

1

= י3
boo

"  . 4ין
) z~ . ouo (cl
"גג  4.ן

0טבשק ? 0חא0

- .ן

י

ן קש ן ~
liarn

")1

" or Aden .

1 %שמBistrib~ tioa by race 1 % 1

cent~ es of

opulation prior 10

:

1

ן

.

4

Ad
30

15י

.

-

" ~,

To ~ al

.

Jb Joo

-

",

6

.

?3 3

ן

,

". 4י

"

.,

78

;,
[

Divisioa

1

...

..

"

1נ ! 4שא
Hjhtd

TOTALS

י
י"

::.זמ ש

ש) 4 Total 4
! isclude Egura for ouUYing villa ~jts .
n ti

אג

" ואי

.

.

]  %קto ooo malcs and only 4

remaiader art

 ,יו "
)

4

years 4

 .יי

!0

ג

"

.

4Pmttcו "
י "ס) "14

~ att A ~ bs

49

4

Ycmca born Arabs lvherc there

]0

ז ken

. ,.
)4

hava

י "
]!

"  :בנטיף,aarj

~Adcn bv ~ , 33 per cen

ן practiwny the ame

,י

"

)! 4

צב : :ייןנ ש

positioa

יזוד

י

2

ב::צ:יץסן"

 unskilled labourerbז
נ91
- ) . 1 )rater

etc .

.

אצ " מ  , 8 - 86 42מעובדיה טוביהו לסוכנות היהודית  10 ,בינואר  ( 1948הדגש במקור )  .וראה גם
מכתבו של יוסף שער באותו תיק מ 7 -

בינואר

1948

המסביר את החלטת האימאם התימני .

".

1

 ! 4ה) u ~ a -

% 04

ן

חיים

סעדון

העיון בטבלה מלמד על איזון בתוך אוכלוסיית הרוב בין אוכלוסייה ערבית מקומית
לבין אוכלוסייה ערבית ממוצא תימני  .בתוך קבוצת המיעוט היה קיים איזון בין
האוכלוסייה ההודית לבין האוכלוסייה היהודית  .ההגירה הגדולה של יהודים מתימן
לעדן עוררה חששות לגבי ההשלכות הכלכליות של הגירה זו על כלל

האוכלוסייה ,

שכן ממילא עדן לא היתל מקום בו היתה הפרנסה מצויה בשפע לאחר המלחמה
ובעקבותיה  .כל עוד היו המהגרים התימנים מכונסים רק במחנה חאשד וממומנים על
ידי גורמים יהודיים בינלאומיים הנושא היה ככל הנראה מטרד שולי בלבד  .ברם קיומם
של למעלה

יהודים מחוץ למחנה בתנאים לא תנאים עורר דאגה באשר

מ 700 -

להשלכותיה הכלכליות של הגירה זו  .בדו " ח שכתב נורמן בנטביץ  ,נציג ועד שליחי
הקהילות באנגליה  ,עוד קודם לפירסום הדו " ח הרשמי  ,הוא מסביר כי ההגירה של
תימנים היא בעיקר מסיבות כלכליות  .כל עוד היה המצב הכלכלי בעדן טוב הם
התפרנסו בצורה מניחה את הדעת  .כאשר הורע המצב הכלכלי לאחר המלחמה הם
הפכו לפועלים יומיים ותנאי חייהם הורעו במיוחד  .קבוצה שכזו היוותה לדעתו ' איום
פוטנציאלי לבטחון ' .

50

למיטב הבנתי למרכיב הפלשתיני אין נגיעה לגורם יסודי זה

במערכת היחסים החברתית כלכלית בעדן .
גורם יסודי אחר הוא זה הקשור בקולוניאליזם הבריטי  .לשתי קבוצות המיעוט
הגדולות  ,ההודים והיהודים  ,היה קשר עם הקולוניאליזם הבריטי בעדן  ,בארץ ישראל
ובהודו  .בארצות אלו היה הקולוניאליזם הבריטי בתהליך נסיגה  .בניתוח רטרוספקטיבי
מתקבל הרושם כי ' הנשכרים ' העיקריים מההתפרצות האלימה היו הבריטים  .ניתוח
התנהגותם במהלך ההתפרצות האלימה מלמד כי הם לא עשו כל מה שניתן היה לעשות
כדי להפסיק את ההתפרצות האלימה  .למעשה התנהגותם זו היא דוגמא אחת מני רבות
לעמדת השלטונות הקולוניאליים בהתפרצויות כגון אלה .

ן5

הביזה וההרג הרב שנמשכו

שלושה ימים היו תוצאה של נוכחות צבאית מועטה ביותר ברחובות ושימוש ב ' חיילים '
מקומיים שרק הקלו על הערבים בעדן להמשיך בביזה ובהרג  .במקרים שכאלה קשה
לקבוע האם הבריטים יזמו או רק עודדו את ההתפרצויות  .אולם אין ספק שהם לא עשו
די כדי למנוע תקריות אלו  .מהו אם כן האינטרס הבריטי המסביר את התנהגותם

הבריטים חיפשו דרכים להפסיק את הקשר שבין
שבא

?

תימן  ,עדן והתנועה הציונית  ,קשר

לידי ביטוי בעליית יהודי תימן דרך עדן  .הם אף קיוו כי ההתפרצות האלימה של

עדן תשמש כהוכחה לסכנה הגדולה שהיא מנת חלקן של הקהילות היהודיות בארצות
האסלאם ומובן שגם בארץ ישראל  .התפרצות אלימה שכזו צריכה היתה לדעתם לחזק
את אחיזתם במזרח התיכון  .ברוח זו כותב עובדיהו טוביה

50

אצ " מ  ~4 - 255 792מבנטביץ לאגודת האחים האנגלית

:

בלונדון 5 ,

באפריל

1948

( להלן דו " ח

בנטביץ ) .
51

ראה האשמותיו של יוסף אריאל בארועי קונסטנטין באוגוסט
בעיראק ביוני

1941

או להלן בנושא אוג ' דה .

1934

וכן עמדת הבריטים באירועים

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

כיצד יתאוששו ( בני הקהילה היהודית

בעדן )

ן

105

ובמוחם מנקרת כחרב חדה

ההרגשה הנוראה באימתה  ,כי הם נפלו קרבן לפוליטיקה של השלטון הרוצה
לממש את אזהרותיו באומות המאוחדות בדיון על הקמת המדינה היהודית
שנתקבלה בחיוב נגד רצונו ועל אפו וחמתו  .כיצד יתעודדו ושליטי הארץ
ממשיכים באיומיהם

[ ]. . .

כי צעד זה של האומות המאוחדות יביא לידי

' השמדת הקהילות היהודיות במזרח '  -הכרזות שיש בהן משום הזמנה ישירה
למדינות ערב ולתושביהן הפרימיטיביים לבצע דברים  ,אשר הן עצמן עדיין
מהססות לבצעם .

52

דומה אפוא של ' מרכיב הפלשתיני ' היתה השפעה קטנה יחסית על גורמי היסוד
המסבירים את ההתפרצות האלימה במושבת הכתר הבריטית  .במקרה שלפנינו יצר
המרכיב הפלשתיני את הנסיבות המאפשרות את ההתפרצות האלימה  ,את העיתוי ואף
סייע לשלהוב ההמונים  ,אך הוא לא היה גורם יסוד במערכת היחסים  .לא נוכל לקבוע ,

ואין זה גם מעניינו של ההיסטוריון  ,האם בהעדר ה ' מרכיב הפלשתיני ' היו נמצאות
נסיבות ועילות אחרות להתפרצות אלימה  .מכל מקום הוא היה הגורם העיקרי שיצר את
הנסיבות והעילה להתפרצות

בעדן  ,אבל לא מעבר

לכך .

ה  .ההתפרצות האלימה באומדה וג ' ראדה

( מארוקו )

ימי

1948ת

 . 1יחסים בין יהודים עביו מוסלמים
מ 1912 -

הקהילה היהודית במארוקו היא קהילה עתיקת יומין .

במארוקו  .מעמדם המשפטי של היהודים לא השתנה  ,כפי

ועד

1956

שלטה צרפת

שקרה באלג ' יריה ובמידה

מסוימת גם בתוניסיה  ,אך בטחונם האישי הוטב  .הקהילה מנתה בראשית שנות
הארבעים למעלה

מ 200 , 000 -

יהודים המפוזרים בערים  ,עיירות  ,וכפרים נדחים .

הקהילה היתה מפוצלת מאוד וחסרת כל ארגון גג מרכזי  .אשר לציונות הרי שהיא היתה
אסורה במארוקו כבר מראשית הפרוטקטוראט הצרפתי .
טרם נערך מחקר מדעי רציני על יחסים בין יהודים לבין מוסלמים במארוקו
בתקופת הפרוטקטוראט הצרפתי  .במחקר ידוע על מספר התפרצויות אלימות כמו
בפאז

( , ) 1912

בקזבלנקה

( , ) 1942

ובפטיז ' אן

אך הן טרם זכו להארה מחקרית

( , ) 1955

נאותה  .היחסים בין יהודים לבין מוסלמים מורכבים ביותר וזאת בין היתר בגלל הרב

52

.

.

אצ " מ  25 , 5 - 6 4668יום לאחר הפוגרום כעדן ' חתום

:

עט  ,הוא עובדיהו טוביה  .יש לקחת

כחשבון כי מדובר במכתב של שליח שיש לו עמדות מאוד ברורות לגבי המשך שליטתה של
בריטניה בארץ ישראל .
53

.

על אוג ' דה ראה  :קטן וכן התייחסות בספרו של לסקר  ,עמ '  . 101 - 91על המשמעות של ההתפרצות
האלימה ראה  SKסעדון פרדס  ,ההעפלה ( ראה להלן הערה . ) 57
~

.

106

ן

חיים מעדון

גוניות האתנית בקרבה חיה הקהילה והפיזור הגדול של הקהילות היהודיות  .שני
אירועים משמעותיים נחרטו בחייה של הקהילה היהודית במארוקו

האלימה באוג ' דה וג ' ראדה ביוני

.2

948ן

:

ההתפרצות

וטביעת הספינה אגוז בינואר . 1961

ההתפרצות האלימה באוג 'דה וג ' יאדה

כשבעה חודשים לאחר ההתפרצות האלימה בעדן אירעה התפרצות אלימה אחרת
במרחק אלפי קילומטרים  ' .ביום ב '  ,ד ביוני

לא

יכול

היה

לרמוז על

האירועים

1948

בתשע בבוקר  ,הכל היה שקט ומאום

הטרגיים

שיתרחשו בו ביום ' .

54

באווירה

' פסטורלית ' שכזו יצא המפקח האזרחי ברונל את העיר לביקור בעיר סמוכה .

54

מח " ן  ,ארכיון מארוקו  ,חטיבה לשכת הנציב הכללי (  , cabinet 1 . )3 .תיק  , 251המפקח האזרחי

של אוג ' דה  -ברוגל  -לנציב

הכללי .

19

ביוני

1948

( להלן דו " ח ברונל )  .זהו הדו " ח המקיף

והחשוב ביותר שנכתב על ההתפרצות האלימה  .חומר זה אורגן וסודר מחדש באופן שונה מהמקור
שראיתי  .הסימונים בהם אני משתמש שייכים למספור הקודם  .לא ניתן היום לראות חומר זה
שבעקבות ארגונו מחדש ומדיניות הארכיון הפך להיות

פינוי נפגעים בפרעות באוג ' דה

חסוי .

ן

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

האירועים שאירעו בו

% 07

ביום באוג ' דה והתפשטו גם לג ' ראדה היו הקשים ביותר שידעה

יהדות מארוקו תחת השלטון הקולוניאלי הצרפתי  .בסיכומו של יום הדמים נמנו
הרוגים באוג ' דה ( מתוכם צרפתי אחד ויהודי צרפתי
מוסלמי

אחד ) ו 15 -

גברים 10 ,

ילדים

נוסף ) 4 ,

פצועים קשה ( מתוכם

פצועים קל ( מוסלמים ויהודים )  .בג ' ראדה נהרגו
ו 20 -

נשים )  .נפצעו

.

יהודים  .סה " כ  42הרוגים בתוך פחות

איש ,

27

מ 36 -

ביניהם

15

37

( מתוכם

הקהילה היהודית הקטנה של ג ' ראדה לא מנע

17

פצועים קשה מרביתם

שעות של התפרצות אלימה .

"

5

55

רק פינוי

סון הרבה יותר כבד .

הדמיון בין שתי ההתפרצויות האלימות הוא רב  :הן התרחשו לאחר קונקרטיזציה
של הסכסוך הערבי ישראלי ( הצהרת האו " ם והקמת

המדינה ) ,

הן היו קשורות בעלייה

לארץ ישראל והיתה להן משמעות רבה בחיי הקהילות  ,הן היו חמורות במיוחד
מבחינת עוצמת הפגיעה בקהילה היהודית המקומית  ,הן התרחשו במדינות שהיו
תחת שלטון קולוניאלי ובשתיהן לא היתה כל פעולה להגנה על היהודים במקום .
למרות הדמיון יש בין שני האירועים גם הבדלים לא

מעטים  ,כך שרק פרספקטיבה

השוואתית תוכל להבהיר את מיקומו ותפקידו של ' המרכיב הפלשתיני ' בהתפרצויות
אלימות שהוא במוקד מאמרנו .

.3

הגורמים להתפרצות האלימה

לאחר ההתפרצות האלימה הקשה בקונסטנטין  ,באוגוסט

, 1934

מינו הצרפתים ועדת

חקירה ממלכתית שבדקה את כל האירועים שהביאו להתפרצות האלימה  .הקמת
ועדת החקירה הצביעה על החשיבות הרבה שייחסו הצרפתים להתפרצות זו שהיתה
חריגה ביותר במערכת היחסים הבין עדתית באלג ' יריה מאז הכיבוש הצרפתי

ב . 1830 -

למרות שגם ההתפרצות האלימה באוג ' דה היתה חריגה ביותר העדיפו הצרפתים

להסתפק בתחקירים הפנימיים ולא להזדקק לשירותיה של ועדת חקירה  .כמו במקרה

של עדן היו שתי קבוצות גורמים עיקריות  .הראשונה ניתנת לכינוי ' העניין הפלשתיני '
 ( L ' affair Yalestinienneבלשונם של

הצרפתים .

השנייה ,

הנסיבות

הפוליטיות ,

~כלכליות וחברתיות  ,המאפיינות אזור זה .

' ניתן

לשאול ' ,

תוהה נרונל  ' ,מאילו סיבות היתה אוג ' דה הזירה לתקריות כה

קשות  .לא החשיבות של העיר ולא מספר היהודים שגרו בה יכולים היו לבשר מראש
על אפשרות שאירועים שכאלה

יתרחשו '

56 .

את הקונקרטיזציה של הסכסוך הערבי

ישראלי באזור אוג ' דה ניתן לאפיין בשלושה היבטים

55

שם  ,ארכיון מארוקו  ,מינהל הפנים  ,קרטון  3תיק  , 1מברק מהנציב הכללי אל משרד החוץ בפריז .
הנתונים הם של הצרפתים  .סביר להניח כי מספר הפצועים היה גדול הרבה יותר  .כמו כן לא צוינו
הנזקים לרכוש  .זאת
של מעפילים .

56

:

דו " ח ברוגל .

ועוד  ,לא

צוין שההרוגים הם תושבי הערים אוג ' דה וג ' רדה ולא אוכלוסייה

ן
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למעלה

:

חיים סעדון
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( א ) ההגירה היהודית החשאית ממארוקו לאלג ' יריה במטרה להגיע לארץ ישראל .
ראשיתה של הגירה חשאית זו באפריל

נובמבר של אותה שנה  .עד מרץ

1948

1947

57

והיא נמשכה באינטנסיביות לפחות עד

היגרו למעלה

מ 1300 -

יהודים מצפון אפריקה

מרביתם ממארוקו  .ההגירה היתה בשלוש אוניות שיצאו מנמלי אלג ' יריה ובאוניות
אחרות של המוסד לעלייה ב ' שיצאו בדרך כלל מנמלים בצרפת  .שליחי המוסד לעלייה
ב ' שפעלו באלג ' יריה ניסו בכל דרך לעצור את זרם המהגרים ממארוקו אך ללא
הצלחה  .לאחר כשלון הפלגת האניה השלישית מחופי אלג 'יר התערבו גם גורמים
להאטת ,

יהודים בינלאומיים

או לכל הפחות להסדרת ההגירה

ממארוקו  .אולם

הצלחתם היתה מועטה ביותר .
מרבית המהגרים הגיעו לאוג ' דה ומשם הבריחו את הגבול לאלג ' יריה בשיטות
שונות לא פעם בסיועם של מבריחים ערביים  .הקהילה היהודית
ראש הקהילה  ,היו צריכים להתמודד עם מציאות קשה

מציאות זו כדלקמן

באוג ' דה  ,ובמיוחד

ביותר  .אחד השליחים מתאר

:

מאה ושמונים האנשים מאוכסנים בחצרות שברחוב היהודי בתנאים שקשה
לתאר אותם במלים  .ב ' חור '  ,שגדלו אינו עולה על חדר אמבטיה רגיל  ,יושבות
4 -3

משפחות על ילדיהם וזקיניהם .

58

מעבר העולים דרך אוג ' דה  ,השהות בעיר בתנאים קשים מאוד  ,הברחות הגבול ובעיקר
מספר המהגרים היהודים הרב בתקופה יחסית קצרה יצרו קונקרטיזציה של הסכסוך

הערבי ישראלי באוג ' דה  .זו גם תהיה הסיבה לכך שההתפרצות האלימה היתה דווקא
באוג ' דה .
(ב )

הקונקרטיזציה של הסכסוך הערבי ישראלי קשורה בעובדה שהאוכלוסייה

המוסלמית  ,כמו היהודית  ,עקבה בדריכות רבה ביותר אחר האירועים כפלשתין  .לא
פעם התגובות היו הפרחת סיסמאות נגד יהודים ו  /או החרמת המסחר היהודי  .הדו " ח
של ברוגל מזכיר תקריות שונות שהתרחשו בין יהודים לבין מוסלמים באזור על רקע
המלחמה בפלשתין  .מרבית התקריות שהוא מונה התרחשו בעקבות שמועות שהופצר
נגד היהודים  .הוסף לכך שלא כמו בהתפרצות האלימה בעדן הרי שבמארוקו ידוע לנו
על קשרים הדוקים למדי עם הליגה הערבית .

57

59

לצורך הדיון הנוכחי אנו מביאים רק את העובדות הרלבנטיות להבהרת המרכיב הפלשתיני  .נהמא
ההגירה החשאית של יהודי צפון אפריקה בשנים שמתום מלחמת העולם השנייה ועד

1949

הוא

חלק ממחקר מקיף הנמצא בהכנה לדפוס במסגרת הפרוייקט הבינאוניברסיטאי לחקר מערכות
ההעפלה על שם שאול אביגור בניהולה של פרופסור אניטה שפירא  .ראה גם בן חיים .
58

ארכיון ההגנה  ,דר " ח על המצב באוג ' דה מחודש מרץ

1949

 ( .בעת איסוף החומר נמצא מסמך זה

בתוך חומר לא מקוטלג של המוסד לעלייה ב ' )  .הדו " ח הוא ממרץ

1949

אך לעניות דעתנו משקף

באופן מלא גם את המצב שהיה קודם להתפרצות האלימה .
59

בנושא זה יש חומר רב בתיקי ארכיון הפרוטקטרראט של מארוקו בנאנס וכן כתיקי הקונסוליה
הצרפתית בקהיר שעקבה אחר הפעילות של הליגה הערבית והתענינה כמובן באופי של קשרים

ן

%%0

חיים מעדון

ב 23 -

( ג ) קונקרטיזציה של הסכסוך קשורה בעמדת הסולטאן המארוקאי .

במאי

1948

נשא הסולטאן נאום בעל חשיבות רבה ביותר ויש המוצאים קשר ממשי בין הנאום
לבין ההתפרצות האלימה .
הסולטאן ,

בנאום

מוחמד

החמישי ,

שלושה

חלקים

:

בחלק

הראשון מביע

הסולטאן הזדהות עמוקה עם המאבק הערבי ' נגד התרקפנות הלא צודקת של
הציונים '

60

בפלשתין  ,היא הארץ הקדושה  .בחלק השני פונה הסולטאן אל מאמיניו

המוסלמים ומבקשם לא להגרר אחר הפרובוקציות בפלשתין ולהמנע מכל פערלה
היכולה

לפגוע

בסדר

ובבטחון .

הציבורי

המארוקאים ' חייבים לזכור שיהודי

מארוקו ,

נהנים מהכנסת אורחים טובה ביותר ומחסות

הדגיש

הוא

בדבריו

שהמוסלמים

החיים מזה מאות בשנים

במארוקו ,

 ( proteigisJובה הוכיחו את נאמנותם

לשלטון המארוקאי  ,שונים מהיהודים העקורים שהגרו לפלשתין מכל קצוות תבל

ומבקשים לשלוט בה בחוסר צדק ובשרירות '  .בכך יצר הסולטאן אבחנה ברורה וחד
משמעית בין יהודי מארוקו הנאמנים באופן מלא למארוקו ולסולטאן לבין היהודים
החיים בארץ ישראל  ,המסמלים את חוסר הצדק והעוול שנעשים לערבים  .בחלקו
השלישי של הנאום פנה הסולטאן אל יהודי מארוקו בבקשה

' להמנע מכל צעד העלול

להתפרש כתמיכה בתוקפנות הציונית או להפגין את אהדתם לענין הציוני '  .את נאומו

הוא סיים בהבעת תקווה שכל המארוקאים ( יהודים

ומוסלמים )

יכבדו את פנייתו

וישמרו על הסדר הציבורי .
' נאום הסולטאן ' הוא מלאכת מחשבת של ניסוח האיזונים והבלמים הנדרשים כדי
לשמור על הסדר הציבורי מחד

גימא .

רגל אינטרסים חיוניים מאידך גיסא  .הוא

מזדהה עם ערביי פלשתין והליגה הערבית  ,אך מקפיד לא לפגוע ביהודי מארוקו  .הוא
מבקש מכל

נתיניו ,

יהודים ומוסלמים

,

להתאפק ולא להפוך את מארוקו לזירת

האבקות בין יהודים לבין מוסלמים  .פניית הסולטאן מלמדת על חשש שהסכסוך
הערבי

ישראלי ,

ובמיוחד בתקופת מלחמה  ,עלול לעורר תקריות במארוקו  .הנאום

הוא אפוא ביטוי מובהק למתינות ומשום כך מפתיע הוא הקשר כביכול שבין הנאום
לבין ההתפרצות האלימה .
בהקשר לנאום זה יש לדעתי לשאול שלוש שאלות

 :האחת ,

האם הוא היה פרי

יוזמתו של הסולטאן או שהיה פועל יוצא של לחץ צרפתי  .המקורות המצויים בידינו
אינם נותנים תשובה חד משמעית לשאלה זו  .השנייה  ,האם בנאום היה כדי להשפיע
על מהלך האירועים שהביאו להתפרצות האלימה
חיובית  .בנאום הסולטאן יש התניה

:

?

דומה שהתשובה לשאלה זו היא

פנייה ליהודי מארוקו להמנע מפרובוקציות על

רקע המצב במזרח התיכון  .העלייה החשאית של יהודי מארוקו  ,תרומות הכספים

אלה  .נציגים ממארוקו לקחו חלק בכל ועדות הליגה הערבית במצרים כמו באירופה במסגרת
מעמדה של מדינה זו בליגה
60

הנאום מובא

הערבית .

אצל שוראקי עמ '  . 221כל הציטוטים להלן לקוחים מנאום הסולטן אלא אם כן צוין

אחרת  .השום מובא בנספח למאמר .

יהמרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

ן

111

היהודים בפלשתין הן פרובוקציות  .הסולטאן מטיל אפוא את האחריות

וההזדהות עם

למעשיהם של הצירנים על הקהילה היהודית במארוקו וראשיה שלא תמכו בהגירה
החשאית  ,שהיתה תהליך סטיכי שלא נשלט על ידי מארגניו  .לכן כל תקרית אלימה או

התפרצות אלימה היא מראש פרובוקציה של ציוני ויהודי מארוקו  .הווה אומר  ,היתה
סימטריה בעצם הפנייה אל היהודים והמוסלמים אך חוסר סימטריה מובהק באשר
לאפשרות לממשה .
השלישית היא

השאלה

השבועיים שעברו בין נאום הסולטאן לבין

האם

ההתפרצות האלימה מלמדים על קשר בין האירועים
ההגירה החשאית נמשכה .

ביוני

ב3-

948ן

?

העיון בזמן זה מלמד כי

פנה ברונל לנציב הכללי וביקש ממנו

לנקוט צעדים שימנעו מהמהגרים הבלחי חוקיים להגיע למעבר תאזא  ,כדי למנוע
לחץ על העיר אוג ' דה  .ואמנם עצר הנציב
למקומות מהם באו .

] 6

5

70

יהודים שניסו להגר בחשאי והחזירם

חודשים לאחר ההתפרצות האלימה תספר נדיה כהן  ,פעילה

ציונית מתוניסיה ומראשי ההעפלה בצפון אפריקה  ,על היום שלפני ההתפרצות
האלימה

:

הפוגרום לא אירע פתאום  ,הוא הוכן  .במקרה הייתי אז באוג ' דה  .ערב הפוגרום
באו אלינו יהודים ואמרו

יודעים .

:

' מחר יהיה משהו  ,אם המוסדות הציוניים אינם

או אינם רוצים לארגן בריחה  ,אם אינם רוצים לעזור ליהודים להגיע

לארץ  -נרותר על המוסדות ונדע להסתדר לבדנו ן  ] . . .באותו ערב איימו  ,שאם

לא נארגן את הבריחה מיד יצאו הם לבדם ראז פשוט תהיה שחיטה  ,מפני שדבר
לא יהיה

מאורגן  ,או שתהיה שחיטה גם

בלי שיצאו ' .

62

דבריה של נדיה כהן מלמדים  ,לכל הפחות  ,על המתח הרב ששרר בקהילה היהודית
באוג ' דה

ההתפרצות

ערב

האלימה  .מעדות מוקדמת יותר של נדיה  ,מסתבר כי

המוסלמים באוג ' דה התארגנו בקבוצות נוער של צופים או כסתם פרחחים
שמטרתם היתה לחכות בכל יום לרכבת המגיעה ממארוקו  ,לארוב לנוסעים
בעלי חזות יהודית  ,לעקוב אחריהם עד נקודת האיסוף או השהות הזמנית ואח " כ
להלשין לשלטונות על נסיון הברחת הגבול

עצורים

שוחררו [ . .

15

].

[ ]. . .

במקרה הנוכחי מתוך

30

המעצרים מבוצעים לעיתים קרובות על ידי פרחחים

ערביים המביאים אותם לתחנת

המשטרה ' .

6

61

דו " ח ברונל .

62

דברי נדיה כהן צוטטו מתוך הסטנוגרמה של ' כינוס נציגי היהודים יוצאי ארצות המזרח התיכון
בירושלים

ציון

 , ' 18 . 11 . 48 ,עמ '

בתוניסיה  .ב 1947 -

 . 7נדיה כהן היתה ילידת תוניסיה ואחת מהמנהיגות של תנועת צעירי

.

הצטרפה ליוזמה של אפרים פרידמן לארגון ההעפלה מצפון אפריקה

והיתה אחת הדמויות המובילות של ההעפלה כשנים

1948 - 1947

 .עדותה מאוד אמינה שכן היא

נאמרה תחת הרושם של האירועים הקשים .
63

עדות

.

.

.

נדיה כהן אצ " מ תיק  ] 58 - 364מסמך ללא תאריך  .נמסרה לפריץ ליכטנשטיין שייצג את

מחלקת העלייה כליסבון .

112

ן

חיים מעדון

זאת ועוד  ,בחודשים נובמבר  - 1947מאי
ממארוקו  ,אך בחורש מאי

1948

1948

חלה האטה במספר היהודים המהגרים

חל שוב גידול משמעותי במספר היהודים המהגרים

ומאז ההכרזה על הקמת המדינה הלך וגדל בקביעות זרם המהגרים .
משמעם של דברים שגם בשבועיים שבין הצהרת הסולטאן לבין תחילת ההתפרצות
האלימה לא נפסקה ההגירה החשאית  .האווירה היתה  ,כאמור  ,מתוחה ביותר  .חסרה
היתה רק עילה כדי לתרגם את המתח להתפרצות אלימה .
כדי לקשר בין הצהרת הסולטאן לבין ההתפרצות האלימה מן הראוי להוסיף שתי
הבהרות  .האחת היא עדות בת הזמן של אחד ממנהיגי יהדות מארוקו  ,פרוספר כהן ,
המתאר מה קרה באוג ' דה .
עם הכרזת המדינה נעשה מצבם של היהודים רציני  .ערביי מארוקו לא יכלו
להשתתף באופן פעיל במלחמה בהתחשב עם הסטטוס המדיני של ארצם  .אולם
הכרזת הסולטאן שערביי מארוקו לא יגישו עזרה לאחיהם בארץ ישראל ושגם

היהודים אינם צריכים להביט על ציוני ארץ ישראל כעל אחיהם  -הצהרה זו
הובנה כעידוד לערבים והועברה בעתונות וברדיו בהסכמת הצרפתים .

64

זאת ועוד  ,מהדו " ח של ברונל עולה כי תקריות בעלות אופי דרמה לתקרית שגרמה
להתפרצות האלימה היו כבר לפני נאום הסולטאן  ,אך הן לא הגיעו לכלל התפרצות
אלימה  .לא כן בתקופה שלאחר נאום הסולטאן .
המסקנה המתבקשת היא של ' מרכיב הפלשתיני ' היתה השפעה על קביעת הנסיבות
והמקום של ההתפרצות האלימה  .הנסיבות היו תוצאה של הקונקרטיזציה של הסכסוך

הערבי ישראלי במארוקו בכלל ובאוג ' דה בפרט  .ככלות הכל אוג ' דה היתה תחנת
המעבר העיקרית והחשובה ביותר בדרכם של המעפילים לאלג ' יריה  .העניין ההולך
וגובר בנושא ארץ ישראל ונאום הסולטאן יכולים היו להשפיע על התפרצות אלימה
בכל מקום .
ההגירה וייחודה של אוג ' דה מסבירים אפוא מדוע ' נבחר ' דווקא מקום זה ולא אחר .
מכאן מתבקשת השאלה
הפלשתיני ' ?

:

האם העילה להתפרצות האלימה קשורה גם היא ל ' מרכיב

או מה  ,אם כן  ,היתה העילה להתפרצות האלימה

בתשע ושלושים

בבוקר ,

בשוק

הפחם ,

?

מסביר ברונל

:

הוציאו שלושה שוטרים יהודי מידי

קבוצת מקומיים די משמעותית שהטרידה אותו  .היהודי  ,אלברט בן שושן  ,ספר
באוג ' דה  ,הואשם בכך שניסה לחצות את הגבול לאלג ' יריה בכדי להגיע
לפלשתין כשהוא נושא על גופו רימונים .

65

בדיעבד התברר כי בן שושן זה עסק גם בהברחות בגבול אלג ' יריה מארוקו  .בפעם
64

אצ " מ  , 8 - 75 1917 ,זכרון דברים על פגישה עם מר פרוספר כהן  ,מזכיר ההסתדרות הציונית
במארוקו  ,ביום  17 . 11 . 48בירושלים .
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זו ,

דו " ח ברונל .

ן
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בה נתפס על ידי המוסלמים  ,ניסה להבריה חומר דליק בתוך פחיות  .במקביל  ,ואולי
ללא כל תיאום  ,נדקר מוסלמי ( יהודי שהתאסלם ) על ידי יהודי אחר בעקבות ויכוח
בנושא פלשתין  .בעיר הופצה השמועה

המהומות .

66

:

'יהודי הרג

מוסלמי ' ,

ובעקבותיה החלו

שתי העילות קשורות אפוא באופן ישיר לנסיבות מקומיות  ,קרי  :הגירת

יהודים ממארוקו דרך אוג ' דה  .מכאן ואילך יצאו האירועים מכלל ופליטה וההתפרצות
האלימה התפתחה לממדים טרגיים  .בהתפרצות אלימה זו לא נמצא שלהוב של
ההמונים

באמצעות סיסמאות הקשורות במצב בפלשתין כפי שהיה בעדן  .את

התפשטות האלימות גם לג ' רדה הנמצאת

כ 60 -

ק " מ מאוג ' דה לא נוכל להסביר במקומו

של ' המרכיב הפלשתיני ' אלא בגורמי היסוד שעמדו ברקע ההתפרצות האלימה .

 ' . 4המרכיב הפלשתיני '

במכלול הגורמים להתפרצות האלימה

בניתוח גורמי היסוד של ההתפרצות האלימה באוג ' דה וג ' ראדה יש לזכור כמה עובדות
יסוד  .התקופה היא תקופה של מתח בין הלאומנים המארוקאים לבין השלטון הצרפתי

על רקע מגמות של דה  -קולוניזציה והשאיפה לעצמאות מארוקו  .באפריל

1947

ביקר

הסולטאן המארוקאי בטנג ' יר  .ביקור זה עורר חששות ותקוות רבות  .היו שהאשימו את
הצרפתים בארגון הביקור וניצולו למערכת היחסים שבינם לבין המוסלמים שכן הם
המעצבים את צעדי הסולטאן  .מכל מקום בביקור זה בלט הקשר לליגה הערבית
ולאהדה הרבה של מוסלמיי מארוקו לפעילותה  .היה זה רק ביטוי אחד מני רבים למתח
הגואה בין הלאומנים

המארוקאים  ,הסולטאן והצרפתים  .הלאומנים כמו הסולטאן

ביקשו למגר את שלטונה של צרפת במארוקו  .זאת ועוד  ,בגלל מכרות הפחם אזור
אוג ' דה וג ' ראדה היה אחד ממוקדי הפעילות הלאומית והקומוניסטית החזקים ביותר .

כן היה האזור תחת השפעות של מפלגות מאלג ' יריה וממארוקו הספרדית  .דומה כי
נקודות מוצא אלו יכולות להסביר באופן ברור למדי מדוע כל הנפגעים באוג ' דה
וג ' ראדה היו יהודים מקומיים ולא יהודים מהגרים חשאיים ששהו בעיר  ,ומדוע
התפשטו המהומות לג ' ראדה למרות שרוב הפעילות של ההעפלה בתקופה זו היתה
באוג ' דה  .כן יש בהן כדי להסביר מדוע נאסרו ונשפטו מאות מוסלמים לתקופות מאסר

שונות ומדוע נתנו לכך פומביות רבה כל  -כך .
אזור שכזה עשוי היה כקלות להפוך לנקודת מבחן ליחסי הכוחות שבין הצרפתים
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בדו " ח ברוגל לא אוזכר הוויכוח בנושא פלשתין אך במברק שנשלח

ב 7-

ביוני

1948

מאוג ' דה

לנציב הכללי ברבט נאמר במפורש כי הסיבה לדקירה היתה הוויכוח בנושא פלשתין  .ניתוח
העילות הוא נושא מרתק כפני עצמו אם כי אינו מעניינו של מאמר זה  .העובדה שלא מדובר
במוסלמי ממש אלא במתאסלם גם היא אינה חדשה בניתוח התפרצויות אלימות  .כך למשל
בהתפרצות האלימה בקונסטנטין לא היה מדובר ביהודי שיכור אלא בזואב שאמו היתה יהודיה .
כמו כן מעניין לשים לב למקומה ותפקידה של ' השמועה ' בתקופות בהן אמצעי התקשורת לא היו
מפותחים דיים  .נושא זה הביא לא מעטים להתייחס גם לשאלת התכנון המוקדם של ההתפרצות
האלימה .

ן

% %4

חיים ונעדון

לבין הכוחות הלאומיים או הקומוניסטים  .הצרפתים יכולים היו להוכיח כי מארוקו
עדיין לא בשלה לעצמאות וכי אם תקבל את העצמאות רע ומר יהיה גורלה של הקהילה
היהודית  .פרובוקציה שכזו יכולה היתה לאפשר להם לדכא את התנועות השונות
ולמנוע

את התפשטות

והתרחבות

התביעות לעצמאות מארוקו .

מנקודת הראות

המוסלמית  ,או הקומוניסטית  ,הוכיחה ההתפרצות האלימה שצרפת אינה מסוגלת
לערוב לבטחון האוכלוסייה ולכן אין לה עוד מקום להמשך שלטונה במארוקו .
רגישותם של שני הצדדים היתה אפוא רבה  .תהליך הדה קולוניזציה של בריטניה  ,כולל
במקרה זה פינוי ארץ ישראל  ,העצים את הרצון לעצמאות במארוקו  .לנוכח העובדה

.

שלבריטניה היתה ככל הנראה  ,יד בהקמת הליגה הערבית ואולי אף עודדה את המגעים
שבין הליגה הערבית לבין התנועות הלאומיות בצפון אפריקה כולל במארוקו ברורה
היא רגישותם הרבה של הצרפתים .
ליהודים הוכיחה ההתפרצות האלימה שאם מארוקו תקבל את עצמאותה הרי שגורל
יהודיה יהיה דומה לגורלם של יהודי אוג ' דה וג ' ראדה  .מיד לאחר ההתפרצות האלימה
החלה תקופה המאופיינת כעדות השליחים ב ' פסיכוזה של בריחה '  .כך למשל  ,מספר
אחד השליחים

:

מאז הפרעות באוג ' דה וג ' רדה ביוני

1948

ישנה בריחה ספונטנית ממארוקו  .זוהי

יהדות  -שאפשר לומר עליה בלי גוזמה שאינה ישנה בלילה מרוב פחד .

ובדו " ח אחר נכתב במפורש

67

:

למרות ששלחנו אנשים למארוקו באופן מיוחד כדי להפסיק את הזרם משם

,

ולמרות שאנו משלמים אפילו כרטיס רכבת על חשבוננו למחוסרי האמצעים
בשביל הדרך חזרה מערי הגבול למקומות היציאה  ,מגיעים אלינו יום יום

איש ( וזהו כבר הישג  -כי המספר הממוצע לפני שבוע היה
האנשים כאן
ז.א .

900

החודש

. 1900

בשבוע אחד מגיעים  ,אם

כן 1000 ,

. ) 200

כ 150 -

כיום מספר

איש  .מהם נשלחו

נשארו פה  .לפי חשבון זה יהיו פה באמצע ינואר

כ 3500 -

. 100

איש ועד סוף

" . 6000

כתוצאה מההתפרצות האלימה בין יוני

1948

למרץ

1949

היגרו למעלה

מ 2 , 000 -ן

.

יהודים ממארוקו מספר חסר תקדים בתולדות היהודים במארוקו  .המעניין הוא כי
למרות שממדי ההגירה היו לעין ערוך גדולים יותר מאשר בתקופה שקדמה להתפרצות
האלימה ולמרות שהבעיות שנוצרו כתוצאה מהגירה זו היו קשות ומשמעותיות יותר
הרי שהיא לא גררה תקרית אלימה בין יהודים לבין מוסלמים בארג ' דה או במקום אחר
במארוקו  .אם היתה ההגירה הבלחי ליגלית גורם יסוד להתפרצות האלימה הרי

67

68

את " ה ,
שם ,

5 / 14א

.

' מצב הבריחה והעלייה ממארוקו ' ,

משלמה כהן ויאני אבידוב ליוסף ,

30

17

בדצמבר

בפברואר
1948

.

. 1949

יהמרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

שבתקופה שלאחר ההתפרצות

ן

% 15

האלימה ניתן היה לצפות להגברת המתח בין יהודים

למוסלמים  .ולא היא  .לא נותר לנו אלא להסיק שההגירה לא היתה בין גורמי היסוד
להתפרצות האלימה  .היא היתה גורם שיצר את הנסיבות והעילה אך לא מעבר לכך .
הזעזוע וההלם מעוצמת ההתפרצות האלימה הם שמנעו ניצול נוסף של ' המרכיב
הפלשתיני ' כגורם להתפרצות אלימה אחרת .

ו  .להבנת מאפייניו של המרכיב הפלשתיני בההפרצהוה אלימות
העיון בשתי ההתפרצויות האלימות מוכיח כי למרכיב הפלשתיני היתה השפעה בעיקר

בשלב הראשון של ההתפרצות האלימה  ,קרי

:

בקביעת העיתוי  ,הנסיבות  ,העילה ואף

המיקום  .במקרה של עדן היה העיתוי קונקרטי ביותר  .במקרה של אוג ' דה הוא היה
כללי יותר ויצר את הנסיבות והאווירה בה התרחשה ההתפרצות האלימה  .באוג ' דה
יכרלה היתה ההתפרצות האלימה להתחיל גם יום קודם או יום אחרי  .זו ללא ספק היתה

תגובה ישירה להקמת מדינת ישראל ולמלחמת העצמאות שזה עתה פרצה  ,אך העיתוי
המדויק היה במקרה זה חסר משמעות ייחודית  .גם אם נטען כי ההתפרצות האלימה
באוג ' דה

היתה פרי תכנון מראש הרי שאין כל משמעות לתאריך של ה  7 -ביוני דווקא .

העילה להתפרצות האלימה בשני המקרים היתה קשורה באופן ישיר לסכסוך הערבי
ישראלי  .ברם בעילה זו ניתן לראות את הקטליזטור לאירועים שבאו בעקבות
האירועים  .לנושא זה יש חשיבות רבה  .לעילה לא היה קשר ישיר לפגיעה בדת
האסלאם  .התקריות האלימות הקודמרת שהיו כעדן היו קשורות באופן ישיר בפגיעה
באסלאם  .ההתפרצות האלימה בקונסטנטין

ב 1934 -

היתה קשורה בפגיעה במתפללים

בשעת תפילה  .יתרה מכך  ,הרי התענינותם הממשית של המוסלמים בסכסוך הערבי

ישראלי התחילה מנושא דתי  :מאורעות הכותל בשנת  . 1929המסקנה העולה מקביעה
זו היא כי חלה פוליטיזציה ביחסים בין

הצדדים  .היהודי החלש והנדכא  ,בן חסותו של

האסלאם  ,הופך להיות מזוהה עם הציוני הגא בארצו והמגן על נפשו  ,השואף למדינה
משלו על חשבון האומה הערבית  .בתור שכזה הוא ראוי להתקפה של המוסלמים

כהוכחה לתרומתם למאבק הבין  -ערבי  .גם אם מאחורי הטרמינולוגיה הלאומית
מסתתרות תפיסות דתיות בסיסיות של האסלאם ביחס ליהדרת ולירושלים אין זה משנה
את העובדה שבנסיבות החדשות ניתנה עדיפות לביטוי המודרני  .ייתכן שיש כאן גם
סימן לזיהוי היהודי עם המעצמה

הקולוניאלית ,

שכן

רק

הוא

נהנה

מהכיבוש

הקולוניאלי באופן מפורש  ,מה עוד שזה בדיוק אותו קולוניאליזם הנמצא גם בארץ
ישראל והמדכא את הערבים בארץ ישראל ובארצות

השונות .

למרכיב הפלשתיני היה קשר ישיר וברור לנסיבות בהן התרחשה ההתפרצות
האלימה  .בשני המקרים היו הנסיבות קונקרטיזציה משמעותית של המציאות הארץ
ישראלית  .עדן ואוג ' דה שימשו כתחנות מעבר למהגרים יהודים לא מקומיים  .במקרה

%%6

ן

חיים סעדון

של עדן היו אלה פליטי תימן ואילו במקרה של אוג ' דה מדובר ביהודים מארוקאים
שמוצאם אינו בהכרח מעיר זו  .אך מוזר הדבר  .בשני המקרים אוכלוסיית המהגרים לא
נפגעה באופן ישיר  .לא ידוע לנו על הרוגים או נפגעים מבין המהגרים  .ההתפרצות
האלימה כוונה נגד יהודי עדן ולא נגד יהודי תימן היושבים בעדן  .לכאורה אך טבעי
היה כי אם הגורמים להתפרצות האלימה קשורים באופן ישיר בהגירה לארץ ישראל

הרי שהפגיעה ביהודים אלה תהיה גדולה ומשמעותית  .כך  ,למשל  ,מחנה גאולה בו
רוכזו רוב המהגרים מתימן לא נפגע ואף לא אוים במהלך ההתפרצות האלימה  .על מנת
להדגיש מוזרות זו די לזכור שפגיעה בעלייה היהודית לארץ ישראל יכולה היתה להיות
אחד ההישגים החשובים ביותר של הליגה הערבית וביטוי מובהק להזדהות ולתמיכה
של המוסלמים במדינות השונות עם ערביי פלשתין  .מה עוד שבמושב המיוחד של
הליגה הערבית שהתכנס בבלודאן שבסוריה

( 12 - 8

ביוני

) 1948

הוחלט להמליץ

למדינות ערב לחוקק חוק לפיו ייחשב כפשע פלילי כל ניסיון להברחת יהודים לארץ
ישראל או סיוע להברחה .
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לכאורה ההתפרצות האלימה לא השיגה את מטרתה  ,קרי

:

הפסקת ההגירה  .נהפוך הוא  ,זרם המהגרים משתי ארצות אלה  ,ובמיוחד ממארוקו ,
הלך וגבר בעקבות ההתפרצות האלימה  .לו היתה המטרה של ההתפרצות האלימה
להפסיק את העלייה לארץ ישראל ספק רב אם היתה נמשכת ההגירה בממדים כה
גדולים .
העיון בשתי ההתפרצויות האלימות הצביע אפוא על תהליך הולך וגובר של
קונקרטיזציה הסכסוך הערבי ישראלי בשני המקומות  .שני המקומות שנבחרו רחוקים
לא רק זה מזה אלא גם מהמציאות המזרח תיכונית  .הקשר שבין התנועה הלאומית
במארוקו לבין הליגה הערבית היה משמעותי יותר מאשר הקשר שבין הליגה הערבית
לבין המוסלמים בעדן  .גם ביטויי התגובה של המוסלמים במארוקו נגד היהודים על
רקע המרכיב הפלשתיני היו רבים ומשמעותיים יותר  .למרות זאת ההתפרצות האלימה
בעדן היתה קשה יותר מזו שבמארוקו  .דומני כי המסקנה המתבקשת היא כפולה .
ראשית  ,עוצמת הפגיעה ביהודים אינה קשורה קשר ישיר לעוצמת הקשר והזיקה
למציאות המזרח תיכונית  .שנית  ,עוצמת הפגיעה אכן קשורה באופן ישיר לגורמי
היסוד ולעמדת השלטונות בכל מדינה ומדינה  .להמחשת הדברים ניתן לחזור לדוגמא
בה פתחנו מאמר זה  .עוצמת הקשרים של תוניסיה עם הליגה הערבית בשנים שקדמו

להקמת המדינה היתה גדולה ועמוקה יותר אף מזו שבמארוקו  .כך למשל  ,כאשר
נתבקשו מדינות ערב לשלוח מתנדבים לארץ ישראל יצאו מתוניסיה כשלושת אלפים
בעוד ממארוקו יצאו רק מאות בודדות  .למרות זאת לא היו בתוניסיה בתקופה זו
התפרצויות אלימות כנגד היהודים  .יתרה מכך  ,גם התפרצות אלימה קשה בין תנועת
הדסתור לבין השלטון הצרפתי שהיתה באוגוסט

1947

בעיר

צפאקץ ,

בדרומה של

תוניסיה  ,לא הפכה להתפרצות אלימה אנטי יהודית  .אמנם גם כאן נהרגו יהודים  ,אך

69

ראה

:

גורן ,

עמ ' . 131

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

ן
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אפילו בזכרונם הקולקטיבי של יוצאי צפאקץ לא נחרטה התפרצות אלימה זו והיא
נותרה נחלתם הכמעט בלעדית של נוברי הארכיונים .
דומה על כן כי המסקנה המתבקשת היא שאין ה ' מרכיב

הפלשתיני ' פועל בחלל

ריק  .ללא קונקרטיזציה משמעותית של המציאות הארץ ישראלית לא תיתכן השפעה
של המרכיב הפלשתיני  .זאת ועוד  ,המרכיב הפלשתיני אינו שייך לגורמי היסוד של
ההתפרצות האלימה והשפעתו על מהלכה כמו גם על עוצמתה היא שולית  ,אם בכלל .
המרכיב הפלשתיני משפיע אפוא רק על

העילה ,

הנסיבות והעיתוי בהם מתרחשת

ההתפרצות האלימה  .יש במסקנה זו כדי לאשש את דבריו של שנער כי ' חקר
התפרצויות כגון אלו עשוי ללמדנו דברים חשובים על מקורם ועוצמתם של הלחצים
הקיימים מתחת לפני

השטח ,

טבעו של המצב הנחשב

הנראה מוצק ואיתן למראית עין

לתקין ' " .

7

:

ומעבר לכך  -על

הווה אומר  ,גם אם היו תהליכים שהיה בהם כדי

לרכך ולמתן את מערכת היחסים בין יהודים לבין מוסלמים בעת החדשה הרי שגורמי
וביטויי הדחייה ביחסים שבין יהודים לבין מוסלמים רק נדחקו אל תחת לפני האדמה .

הגורם החדש שחדר למערכת היחסים  ,קרי

:

המרכיב הפלשתיני  ,עורר ושחרר את

המטען העצום של דחייה ביחסים אלו  .מדוע היתה עוצמתו כה רבה

של ההדחקה היה קצר מדי

?

?

האם פרק הזמן

האם היסודות שהיו אמורים לשפר או להיטיב את מערכת

היחסים שבין יהודים למוסלמים טרם בשלו או שמה היו כאן גורמים שאינם קשורים
כלל למערכת יחסים זו  ,כמו הגורם הקולוניאלי

?

אלו שאלות שאין להן מענה חד

משמעי בגלל העדר תשתית מחקרית מתאימה .
מאמר זה מעורר שאלות רבות נוספות הקשורות למרכיב הפלשתיני  .למשל  ,מה
היתה עמדת התנועה הציונית ומדינת ישראל בשאלת מצב היהודים בארצות האסלאם
ומה יכלה לעשות על  -מנת להגן עליהם  .בשתי ההתפרצויות ישנן עדויות המצביעות

על הצורך בהיערכות הגנתית מוקדמת  .מדוע  ,אם כן  ,לא היתה היערכות מוקדמת
במקום למרות ששנה קודם להתפרצויות החלה עלייה משם
שאלות כמו  :האם

השלטוניים

?

' ניצלו ' השלטונות

במדינות השונות

?

70

?

באיזו מידה נוצל ה ' מרכיב הפלשתיני ' למאבקים פנימיים

אלו הן ללא ספק שאלות חשובות ונכבדות שיימצא להן מענה

במסגרת אחרת .

ראה

הקולוניאליים את המרכיב הפלשתיני לצרכיהם

האם היתה למרכיב הפלשתיני משמעות ביחסים בין פלגים או זרמים

שונים בתנועות הלאומיות

:

?

לא פחות מסקרנות הן

שנער  ,עמ ' . 37

ן

118

חיים סעדון

נספחים
נספח א
מסמך זה שנכתב ככל הנראה בערבית מתורגם כאן מן התרגום בצרפתית שנדפס בספרו
) . Chouraqui , La Condition Juridigue de I' Israe lite Marocain .
של Paris ,

,

221

.

.ק

 . 1950לא עלה בידי~ לאתר את הנוסח הערבי של המסמך ואינני יודע האם היו

שני נוסחים מקבילים  :בערבית וצרפתית  .מכל מקום בשל האילוץ לתרגם מסמך זה
מ ' כלי שני ' אפשר שנפלו בו שיבושים מסוימים  .ממכתבו של המושל הצרפתי ( ראה
נספח  2בהמשך ) עולה ששפת ההצהרה היתה ערבית ספרותית  ,כמקובל בהודעות

רשמיות  .אני מודה לד " ר מאיר בר  -אשר על הסיוע בתרגום התעודה ובהבנת עניינים
מסוימים .

רבאט  23 ,במאי

948ן

הצהרת הוד מעלתו הסולטאןן
לעמנו הנדיב

מתוקף השליחות שהאל הכל יכול הפקיד בידינו לשמור על האינטרסים שלכם  ,אנו
מפנים אליכם את המסר הנוכחי כדי שתכבדו ותשמרו את תוכנו  .זה כמה ימים2
שפרצה המלחמה

בפלשתין ,

ארץ קדושה  ,לאחר שהערבים נואשו מלשכנע את

הציונים לוותר על הרעיון להשתלט על הארץ הזו ולגרש ממנה את תושביה  .המדינות
החברות בליגה הערבית מצאו עצמן מחויבות לפלוש לפלשתין הקדושה כדי להגן על

הציונים ' .

תושביה ולמגר את התוקפנות הבלחי מוצדקת של
שאנו תומכים  ,בלב

1

ובנפשך

באשר לנו  ,בהצהירנו

בשליטי ערב ובראשי הממשלות שלהם  ,כפי שהודענו

הוא המלך סידי מוחמד בן יוסוף הידוע בכינויו ' מוחמד החמישי '  .שלט במארוקו
מותו ב -

1961

ימינו אלה .

מ  1927 -ועד

 .מוחמד החמישי היה בן לשושלת העלווית השלטת במארוקו מאז המאה

בנו  ,המלך חסן  ,הוא שליטה הנוכחי של

במארוקו הוא שלטון

ה  17 -ועד

מרוקו  .שלטונה של השושלת העלווית

' שריפי '  ,קרי  :שלטון העובר בירושה בין שליטים הטוענים להתייחסות

גנאולוגית לנביא מוחמד  .מכאן התואר ' שורפא ' ( ' אצילים ' ) והילת הקדושה הדתית המאפיינת

.

.

שלטון זה  .על שלטונו במארוקו ראה פ ' שנער ' התנועה הלאומית במארוקו ' המזרח החדש  ,חלק

א '  ,כרך ב ' חוברת

עמ '

. 22 - 8

,)8( 4

קיץ תשי " א

 ,עמ ' , 324 - 313

.

חלק

ב',

כרך ג ' חוברת

על יחסו של הסולטאן ליהודי מארוקו נכתב רבות  .כך

 . 12ק 1 ) octobre 1986 ,טMonde 3

1 les Juifs du Maro

)

'

למשל 1( . Cohen , Le Roi :

 Mohammed 1וכן מ ' לסקר ,

יהודי המגרב בצל וישי וצלב הקרס  ,תל אביב  ,תשנ " כ  ,עמ ' 46 - 44

2

הכוונה

, ) 9( 1

סתיו תשי " ב .

וההפניות בהערות .

לשלב השלישי במלחמת העצמאות שהחל לאחר הקמת המדינה והמתאפיין בהצטרפותם

.

של צבאות ערב  :מצרים  ,עיראק סוריה ולבנון למעגל הלחימה  .עובדה זו היתה  ,ככל הנראה  .בין
הגורמים להודעת
3

הסולטאן .

הליגה הערבית הוקמה בקהיר ב 2 -נ במרץ  . 1945מארוקו לא היתה חברה בליגה הערבית  .ההחלטה
הסופית על פלישת מדינות ערב נפלה

ב 12 -

באפריל

 1948בוועדה

המדינית של הליגה  .החלטה זו

היתה המשך להחלטות קודמות של הליגה בוועידותיה הכלליות  .ראה גורן  ,עמ '  . 140הפלישה
התרחשה כאמור מיד לאחר ההכרזה על הקמת המדינה .
4

הסולטאן לא התייחס למחויבות אחרת אלא לאהדה ולקשר שבין מארוקו למדינות ערב כמושג
כולל  .לפי מיטב ידיעתנו מארוקו שלחה מעט מאוד מתנדבים לסייע במלחמת השחרור  .דברים
דומים אמר הסולטאן בביקורו ההיסטורי בטנג ' יר באפריל

. 1947

הדברים התקבלו בהתלהבות

גדולה  .ראה אצ " מ  , 5 - 25 9035דו " ח האגף הערבי של המחלקה המדינית של הסוכנות 18 ,

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

ן

1%9

להם  ,אנו מאשרים את הצהרתם במלואה לאמור שאין בכוונת הערבים להרע ליהודים
וכי אין הערבים רואים בהם אויבים  .מטרתם היחידה היא להגן על ' הקבלה

של האסלאם

( = ירושלים )

5

הראשונה '

ולהשיב על כנו את השלום והצדק לארץ הקודש תוך

שמירה על המעמד שהוענק דרך קבע ליהודים מאז הכיבוש המוסלמי  6 .מסיבה זו אנו
מצווים לנתינינו המוסלמים שלא להיגרר להסתה בעקבות מעשיהם של היהודים כנגד
אחיהם הערביים בפלשתין  ,ולא לבצע מעשה כל שהוא העלול לשבש את הסדר
ובטחון הציבור  .הם צריכים לדעת כי יהודי מארוקו  ,שהשתקעו לפני מאות שנים
בארץ הזאת שהעניקה להם את חסותה  ,ונהגה בהם כמארחת מסבירת פנים  ,ושהעידו
על תמיכתם ללא סייג בכס המלכות המרוקאי  ,שונים הם מהיהודים העקורים שפנו
מכל קצוות תבל לעבר פלשתין בכוונה להשתלט עליה שלא בצדק ובשרירות לב  .אנו
מצווים גם לנתיננו היהודים שלא לשכוח שהם מארוקאים 7אשר חיים תחת חסותנו
וכי בהזדמנויות שונות זכו להגנה הטובה ביותר מצדנו על האינטרסים והזכויות
שלהם  .לפיכך הם צריכים להימנע מכל מעשה שיש בו כדי לתמוך בתוקפנות הציונית
או להפגין

סולידריות '

כלפיהם  ,משום שבכך הם יפגעו בזכויות המיוחדות המוענקות

להם כשם שיפגעו באזרחותם המארוקאית  .אנו סמוכים ובטוחים שאתם  ,המארוקאים

כולכם  ,ללא יוצא מן הכלל  ,תיענו בחיוב לקריאתנו זו כך שהסדר הציבורי במולדת
היקרה שלנו יכובד וישמר  .מי ייתן שאלוהים ידאג לשמור על גורלנו וגורלם  ,הוא
המורה הטוב ביותר ומה טוב הוא כמגן .

באפריל

1947

.

בטנג ' יר נשא הסולטאן שלושה

נאומים  .רק בדרשת יום השישי במסגד של

התייחס הסולטאן בהרחבה רבה לצורך בפעולה כלל
5

טנג ' יר

ערבית .

ירושלים נודעה בין היתר בכינויה ' הקבלה הראשונה של האסלאם ' ( ' כיוון התפילה הראשון של
האסלאם

') ,

כינוי שיסודו בפרשנות המוסלמית המסורתית לדברי הקוראן

( פרשת הפרה ,

פסוק

. ) 142
6

מעמדם המשפטי של היהודים תחת השלטון הצרפתי לא השתנה ובאופן רשמי הם המשיכו להיות
בני חסותו

( ד ' ימי )

של הסולטאן  .עם זאת ראוי להדגיש שרבים מסממני ההשפלה שהיו מנת

חלקם כעכור בוטלו ומצבם הכלכלי והחברתי השתפר בהרבה תחת הפרוטקטוראט הצרפתי .

בני החסות הצרפתית .

7

הסולטאן שב ורומז למעמדם של היהודים ולעובדה שהם בני חסותו ולא

8

הסולטאן הבחין בין תמיכה מתוקפנות ( כמו  :משלוח תרומות  ,פרסום מאמרים בעיתונים  ,שמירה
על קשרי התכתבות ואף

עלייה  ,במקרה זה

עלייה חשאית  ,לארץ ישראל ) לבין הפגנת סולידריות .

ן

% 20

חיים סעדזן

נספח ב
מסמך זה נמצא בארכיון הפרוטקטוראט הצרפתי במרוקו המהווה חלק מארכיון משרד
החוץ הצרפתי  .ארכיון זה ממוקם בעיר נאנס  .המסמך לקוח מחטיבה הנקראת Cabinet
Resident General

תיק

 . 251בביקור שערכתי לאחרונה התברר כי כל התיקים

המתייחסים ליהודי מרוקו אורגנו מחדש וחלקם הגדול סגור למחקר על פי חוק
הארכיונים הצרפתיים  .ביסוד המכתב שלושה טיעונים בסיסיים הבאים להצדיק את
הצרפתים

התערבות הצבא  ,הדו  -קיום היהודי מוסלמי והאזור המיוחד של אוג ' דה .

:

 27ביוני

מפקד הצבא ( הגנרל ) ג ' ואןן

הנציג הכללי של הרפובליקה הצרפתית במרוקו
אל

1948

מינהל הפנים

:

הוד מעלתו מר ג ' ורג ' בידו  ,שר החוץ של צרפת

( מחלקת אפריקה -

המזרח )

פריז
הנדון

:

האירועימנ באוג ' דה ובג ' ראדה

מה  , 6 -ה  7 -וה 11 -

ביוני

1948

בהמשך להודעות הרבות ששלחתי למחלקה  ,באמצעות מברקים ובדרכים אחרות
לאחר האירועים המצערים שפרצו באוג ' דה ובג ' ראדה

ב  , 6 -ב  7 -וב 11 -

ביוני

1948

3,

אני

מתכבד לשלוח אליך מצורף בזה את הנוסח המלא של הדו " ח הארוך שקיבלתי זה עתה
ממפקד אזור אוג ' דה .

4

מלבד מספר רב של פרטים ענייניים  ,הממחישים לעתים בצורה קולעת מידע חשוב
שכבר העברתי במברקים שלי  ,ובמיוחד באלה הממוספרים

 516 , 510 , 432ו , 526 -

הדו " ח של ברוגל אמנם מעניין מאד וגדוש בהערות המעידות על ראייה חדה בנוגע
לנסיבות המקרה  ,אולם בסופו של דבר אין בו כל מידע מהותי לגבי עצם התהוות
המקרה ,

לגבי

הסיבות

המונחות ביסוד

העמוקות יותר

השתלשלות

העניינים

והשלכותיהם  .מלחמת פלשתינה והרגש המסורתי של שינאת יהודים שעוררה אצל
מוסלמי מארוקו  ,בצירוף הרגש החדש יותר של סולידריות מוסלמית שהיא מביאה עם

המדינות הערביות המעורבות במאבק הזה  ,כל אלה עומדים ביסוד ההתפרעויות של

1

הגנרל אלפונם ג ' ואן הגיע למארוקו

ב 14 -

במאי

1947

כנראה לאחר פרשת מסע הסולטן בטנג ' יר

והחליף את המושל אריק לכון .
2

במסמך זה משתמש המושל במונחים שונים לציון ההתפרצות האלימה  .בכותרת המאמר השתמש
במושג  . incidentsאך לאורך המאמר השתמש לא פעם במינוחים troubles , disordres
ואחרים  .דומה שתופעה זו מאוששת את טענתנו בחלקו הראשון של המאמר .

3

הארועים של  11כיוני

1948

בהוד מעלתו הפחה האג ' אוי

הארועים הטרגיים של
4

אינם קשורים ישירות בהתפרצות האלימה  .הכוונה היא לניסיון לפגוע
) ( Hajjaoui

 6ו7-

של אוג ' דה בעת תפילת יום שישי בה הביע את צערו על

ביוני .

.

הכוונה לדו " ח של ברוגל  ,מפקד אזור אוג ' דה מיום

19

ביוני

1948

המכיל

33

עמודים מפורטים

למדי  .לפי נוסח מכתבו של ג ' ואן הוא העכיר את הדו " ח אל שר החוץ וזאת למרות שעברו  9ימים
מיום קבלת הדו " ח  .לא ניתן היה לבדוק בארכיון משרד החוץ בפאריז אם אכן הדו " ח הגיע שכן
חטיבה זו

( אפריקה  -מזרח )

סגורה במשרד החוץ  .המכתב הנוכחי בא לדון אך ורק בנסיבות

היסודיות של ההתפרצות האלימה ולא כפרטי הארועים כפי שבאו לידי ביטוי בדו " ח של ברונל .

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

חודש זה  .הם מעסיקים ומסיתים את דעת הקהל בכל המדינה

;

ן

%2 %

הם עלולים לגרום

לאותן מהומות בכל מקום ומצדיקים נקיטת אמצעי זהירות בכל מקום  ,כלומר העמדת
השלטונות המקומיים במצב של ערנות וכוננות  ,כפי שהוריתי לכל האזורים מראשית
הסכסוך

הפלשתיני .

בנוסף

ישנם

לכך

גורמים

לאומניים ,

5

מן

הצד

האחד ,

וקומוניסטים  ,מן הצד השני  ,שעל התערבותם המזיקה בכל שלוש הפרשיות באוג ' דה
ובג ' ראדה נותן ברוגל פירוט מלא

הם ממתינים כעת ביתר זהירות אך באותו רצון

;

לפעול  ,להזדמנות לנצל את הבלבול  ,שנוצר בעקבות האירועים במזרח  6 ,למטרותיהם
המיוחדות .
ואולם  ,הוא

מביא את הנימוקים שציינתי גם אני כדי להסביר שלא היה מנוס מכך

שדווקא אזור אוג ' דה יהפך לזירת אלימות אופיינית ; זהו אזור ספר בשני מובנים  :אזור
מעבר נוח לשימושם של סוכני תעמולה מכל ההשקפות  ,דרך מעבר לצעירים יהודיים
שגויסו למען המדינה החדשה ,

7

אזור מועדף לתעמולה _ קומוניסטית המועברת

מאלג ' יריה השכנה  ,אזור מכרות זרוע יישובי פועלים גדולים למדי הרגישים במיוחד
להשפעות עכורות  ,אזור של מבריחים  ,של פועלים עונתיים מהריף  ,של אוכלוסיה
נודדת  ,בלתי יציבה  ,מוסתת בקלות  .בנסיבות האלה לא היה מנוס מכך שאזור אוג ' דה
היה בין האזורים החשופים ביותר לתעמולה של מסיתים  .אינני יכול להדגיש די את
תוצאות החקירות ואיסוף המידע שערכו רשויות הפיקוח לאור המהומות באוג ' דה
ובג ' ראדה החושפות בודאות את ההשתתפות הפעילה של חברי המפלגה הקומוניסטית
המרוקנית ושל חברי המפלגה הלאומנית האסתקלאל .
מלבד ההשלכות המשפטיות הפליליות והאזרחיות שנמצאות בעת בשלבי ביצוע
ושאני מנסה לזרז באמצעות הוראותי  ,נראה לי שיש להסיק מסקנות מסוימות
מהאירועים שהתרחשו

ב  , 6 -ב  7 -וב 11 -

ביוני

במזרח .

8

ראשית  ,במישור המקומי אנו יכולים לציין בסיפוק את התבונה ואת היעילות של
מערך הביטחון שנקבע לאזור אוג ' דה  ,מן הצד האחד  ,ואת המהירות והנחישות שכהן
פעלו כוחות אלה בעת המבחן  ,מן הצד השני  .הטיפול בתיגרה  9 ,שפרצה באחד במאי
במרכז וכמלאת של העיר פאס  ,כבר נתנה לנו הזדמנות להעריך  ,בנקודה אחרת  ,רגישה
וחשובה במיוחדות את טיב האמצעים שננקטו בכל המרכזים הגדולים של מארוקו כדי
לקדם פני מאורעות אפשריים  ,ואת המהירות שבה פועל מנגנון כזה  ,ללא התראה
מוקדמת  ,במקום שבו פורץ משבר  .בכל האובייקטיביות  ,אפשר רק לשבח את מהירות

הכוונה למפלגת האסתקלאל ( חזב אל  -אסתקלאל ) שחידשה את פעולתה בינואר
עצמאות מארוקו במניפסט חשוב שהוגש

ב 11 -

1944

ודרשה את

בינואר 944נ .

המושל משתמש במילה  l' orientולא ברור אם הכוונה למזרח מארוקו שם נמצאות אוג ' דה
וג ' ראדה או הכוונה למזרח הערבי קרי

:

פלשתין  .בתחילת המסמך השתמש המושל במושג

. levant
הכוונה היא לגיוס של המח " ל והגח " ל שהתנהל גם בצפון אפריקה  .אין ספק שהמושל התכוון לכל

זרם המהגרים הכלתי ליגליים שיצאו ממארוקו כבר מאפריל  . 1947עד ההתפרצות האלימה
באוג ' דה יצאו למעלה מאלף יהודים

ממארוקו .

ראה הערה . 6
המושל השתמש במינוח

 baggarreשמשמעו תגרה או קטטה והיא נראית כבעלת אופי מקומי

וקטן בניגוד למינוח שבו השתמש לתיאור ההתפרצות האלימה

אין לנו מידע על הארועים כפאס במאי
העיר פאס נובעת מלנפיה הדתי .

1948

באוג ' דה .

והם כנראה לא קשורים בפגיעות ביהודים  .רגישות

ן
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חיים שעדון

הפעולה  ,את האומץ ואת קור  -הרוח של הממונים על הסדר האזרחי והצבאי  ,את
היעילות של תוכניות ההתערבות שאיפשרו חדירה במהירות מירבית ובמינימום

סיכונים הן לאוכלוסיה והן לכוחות עצמם  ,למבוך הסבוך של מרכזי הערים  .באוג ' דה
החזיק קומץ שוטרים  ,שלא השתמש בנשקו  ,מעמד כנגד המון מסתער ומשתלח  ,והגן
מפני זעם ההמון על קבוצה של יהודים מסכנים  ,שנידונה למוות איום והיתה מוחזקת
בתנאים חסרי תקווה עד להגעתה של התגבורת  .מאידך  ,בין הרגע שדקירת המספריים

של בן  -קיראן ין נתנה את האות לרצח ולביזה  ,לבין הרגע שעתודות המשטרה והצבא
התערבו במקום  ,בלב העיר עצמה  ,עכרו כעשרים רקות בלבד  .בהתחשב בעובדה
ששום פעולה מן הסוג הזה לא בוצעה עד כה באזור הזה  ,מן הצד
באופי

האחד  ,ובהתחשב

הבלחי צפוי עד מאד של התקרית הראשונה הזאת  ,מן הצד השני  ,אין לחלוק על

כך שתגובת הכוחות הממונים על שמירת הסדר  ,שהוזעקו על פי ההוראות הכלליות
שניתנו מחמת המתח המתמשך עק ב נושא פלשתינה  ,שברה שיא  .ברור כי ההתערבות
המיידית הזאת עצרה באיבה מגמה  ,שלו היתה מתפתחת הלאה  ,היתה ככל הנראה
הופכת תוך דקות ספורות לטבח המוני .

2ן

ואולם  ,אף שיכולנו באוג ' דה ובפאס להתפעל מהנחישות ומהיעילות של כוחות

הביטחון  ,יש להודות בכך שהזריזות הזאת

אפשרית  ,בהתחשב באמצעים העומדים

לרשותנו  ,במספר מוגבל של מרכזים עיקריים בלבד  .המרכזים שבהם כוחות הביטחון
יכולים לבצע את פעולתם במירב

הנוחות  ,הם גם אלה שבהם הצורך לשמור על הסדר

הוא הגדול ביותר  .יש אפוא מקום לרכז בהם כוחות משטרה וצבא  .ואולם  ,ישנם
מרכזים פחות גדולים  ,אך לא פחות פגיעים  ,שלא ניתן לשמור עליהם בצורה כה

יעילה  .מה שהתרחש בג ' ראדה ב  7 -ביוני יכול היה באותה מידה לקרות למשל

בדבדו ,

שבה קיימת קהילה יהודית גדולה למדי  ,או בעוד עשר ערים קטנות ובינוניות

באזור ,

שבהן קבוצות יהודים גדולות יחסית מעורבות באוכלוסיה המוסלמית  .הדבר שבולט
לעין כאשר בוחנים את הזירה הגיאוגראפית ואת האקלים הדתי שבהם מתרחש השלב
הנוכחי של הדרמה ביחסים בין יהודים למוסלמים במארוקו  ,המושפעים מהסיכסוך
במזרח התיכון  ,הוא ערבוב האוכלוסיות  ,המצטופפות זו לצד זו בערים בעלות

איכלוס  -יתר  ,ברבעים צמודים במערב המדינה  ,והמוטמעות לעתים קרובות בשלמותן
זו בזו בערי המזרח  .באח של עצים יבשים די בניצוץ אחד כדי ללבות את האש  .אינני
יכול להדגיש די את האופי הבלתי צפוי של המצב הנוכחי באשר לרגע ולמקום

הסכנה ,

מייד על רקע

בורות ,

ולא באשר למזער הסיבות או התירוצים

למהומות  ,הפורצות

פנטיות ושינאה ; גם לא באשר לסכנות ההתפשטות

המיידית של מוקדים כאשר אלה

מתפרצים  .במובן זה  ,חידוש האלימות בפלשתינה צריך לשמש לשלטונות הצרפתיים
במארוקו סימן שיש להכפיל את הערנות .

3ן

נוכל להוסיף  ,שחשוב שדעת הקהל  ,בצרפת ומחוצה לה  ,תדע שאלמלא
11

נוכחותנו ,

בן קיראן )  Kiranתט , ) 8בדו " ח ברוגל ( עמ '  ) 2הוא מוסלמי ממוצא יהודי ( יהודי שהתאסלם ) ,
מוכר ומכובד בעיר  ,סוחר בדים שנפגע מדקירת סכין של צעיר יהודי  .בעיית הזהות של בן קיראן
דומה גם לבעיית הזהות של הזואב שממנו החלו האירועים שהביאו להתפרצות האלימה
בקונסטנטין באוגוסט  . 1934כלום מקרי הוא הדבר או שבידינו כיוון מחשבה ומחקר ?

12

בכך הצדיק המושל את פעולת כוחות הבטחון אך לא הסביר מדוע נעדרו הכוחות ביום ההתפרצות
האלימה כולל מושל האזור  ,ברוגל  ,וכיצד נתנו לארועים להתפשט גם לג ' ראדה .

13

.

זה היסוד השני הבסיסי בטיעוני המושל והוא שמערכת היחסים בין הצדדים מורכבת קשה ובלחי
ניתנת לחיזוי .

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

ולנוכח

האווירה

שנוצרה

הסכסוך

עקב

הערבי  -ישראלי ,

ן
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היתה הקהילה היהודית

בכללותה ניצבת כיום מול סכנה גדולה וחמורה עשרת מונים מאשר בכל התקופה
האחרונה בטרם בואנו לארץ זו  ,כאשר פרצו לעתים מזומנות תופעות של ביזה ורצח .
אני מוצא לנכון לציין שתי נקודות  .הראשונה היא שקור הרוח שבו בוצעו הפעולות
לדיכוי המהומות איפשר לכוחותינו להימנע מהשימוש בנשק  .ההשלכות הפוליטיות
של תבונה זו אינן חסרות  -ערך  :עד כה  -ונקווה שהנסיבות לא יאלצו אותנו להוסיף
עוד

פרק

להיסטוריית

אומלל

הדיכוי

הזה

-

יכולים המסיתים הלאומניים

והקומוניסטיים לזקוף לחובתם הנתעבת לא רק את היוזמה
העובדה שהם

היחידים שידיהם מגועלות בדם  .הם מודעים היטב לעובדה

לקוות שבנסיבות האלה

לפרעות

למהומות  ,אלא גם את
זו  ,ומותר

יש אולי יסוד שיכול לגרום להם להרהר לפני שיתנו אות

נוספות .

הנקודה
פלשתינה .

השנייה

מתייחסת

להודעה

שהיפנה

הסולטאן

לעמו בנוגע לפרשת

ידוע לי שחוגים שונים בדעה שההודעה הזאת היתה רעיון טראגי  ,שעשה

4ן

לבטחונם של היהודים יותר רע מטוב  .אם נתבונן בתוכן ההודעה  ,ברור שהדברים
הנאמרים בה מבטאים בסך הכל דאגה לשמירת הסדר במדינה  .מבחינה זו היא שימשה
הוראה רשמית לכל רשויות המכזאן 5 ,י ועצם העובדה שהיא פורסמה לציבור גרמה
לכך שההוראה הלחיצה את אלה שלהם היא נועדה  .אני משוכנע שבנסיבות האלה

הביאה ההודעה את התועלת המצופה ממנה  ,ואיש לא יכול לטעון שהיו מתרחשות
מהומות רבות יותר וחמורות יותר לולא הפומבי הרשמי שניתן לה .
באשר לסילופים שנכנסו להודעה כאשר היא הופצה בקרב ההמונים

6 ,ן

אני יכול רק

לציין שאין ביכולתנו להתגונן מפני חוסר  -הכנות של הגורמים הפוליטיים המעוניינים
להעכיר את המים כדי לדוג בהם ביתר קלות  .הם היו מגלים שלולא הודעת הסולטאן
הם היו יכולים בקלות רבה עוד יותר להפיץ שינאה נגד היהודים כאילו בחסות
הסולטאן  .וההיפך הוא

הנכון ,

.

אנשים שוחרי סדר  ,כמו הפחה של אוג ' דה ופחוות

וקאידים אחרים הנאמנים לנו יכלו למצוא בטקסט הרשמי של ההודעה טיעון כדי
לדחות את השמועות המכוונות  ,שחצר הסולטאן מעודדת פעולה ישירה נגד אויבי
האסלאם בתוך הארץ  ,לגבי ההמון הגדול  ,הכרת השפה הערבית הספרותית  ,המשמשת
לכל ההודעות הרשמיות  ,עוד פחות נפוצה אצלם מאשר אצלנו השפה הלטינית  .קל
למדי בתנאים אלה  ,להסוות את המובן האמיתי של ההודעות  .יחד עם זאת הותירה
ההודעה של

ה 23 -

במאי על סוכני השלטון המארוקאי את הרושם הדרוש  ,שלא ניתן

היה לקבלו באותה מידה באמצעים אחרים .

14

הכוונה לנאים הסולטאן המובא בתעודה מספר

15

' המכזאן '  ,הכוונה לרשויות השלטון של הסולטאן ובעיקר למידת יכולתו לשלוט באופן יעיל
ברחבי

16

1

.

הממלכה .

לא ברור למה הכוונה  .ייתכן שרק פתיחת הארכיונים תאפשר בירור יסודי של טענה זו .

]

124

חיים

מעדון

וסיפח ג
המסמך לקוח

מאצ " מ .

 . 5 - 25 42המסמך מצוטט בחלקו אצל אהרוני  ,עמ '

342 - 333

שהוסיף הערות הבהרה חשובות  .עקב חשיבותו של מסמך זה מצאנו לנכון לפרסמו
במלואו בצירוף הערות המתייחסות בעיקר לנושא המאמר  .המסמך אינו מובא בקובץ
המסמכים צרור  .המסמך מבטא לדעתנו את ההשפעה של הנוכחות הארץ ישראלית על
היחסים בין ההנהגה הוותיקה של יהודי עדן לבין השליחים כאשר נושא המאבק הוא
אופי הפעילות הציונית בעדן ( ולאו דווקא במחנה ) לאחר ההתפרצות האלימה  .המכתב
נכתב ששה חודשים לאחר ההתפרצות האלימה אך מתאר התפתחויות מעניינות ביותר
הקשורות בארועים שלאחריה  .הערותינו מתייחסות גם למסמכים נוספים הקשורים
לפרשה זו והנמצאים רוכם ככולם בארכיון הציוני .
עובדיהן טוביה

ן

מחנה ' גאולה '

2

עדן

13 / 5 / 48

לכ .
המדור לשליחימנ
בממשלת ישראל
תל  -אביב
ח  .נ .מ .
בטלגראמה שלי מיום

12 / 5 / 48

הודעתי את הדברים הבאים

:

' הפעולה שלנו בעדן

נאסרה ע " י המשטרה ושלשת השליחים עובדים עתה רק במחנה ' .

איך הגענו למצב זה

?

כבר כתבתי לכם במכתבי שבאו לאחר הפוגרום  ,כי פקידים ממשלתיים רמזו לאנשי
הקהילה שעליהם להכריז נגד הציונות .

4

כנראה שנציגי הקהילה עשו את רצון

הממשלה  ,כי מיד אחרי זמן מה הזמין המושל את נציגי כל העדות ובתוכם את נציגי

היהודים ( נציגי היהודים לא באו לאותה ישיבה כפי שיוסבר

להלן ) ,

והטיף מוסר

לפורעים  .ובאותה ישיבה הכריז המושל את הדברים הבאים  ' :אני מקוה שמעתה יהא

1

עובדיהו טוביה נולד בתחילת שנות העשרים בעדן ועלה עם משפחתו לא " י בהיותו ילד  .הגיע
כשליח לעדן

ב  20 -בדצמבר  1945ועזב

במאי

 , 1949כמעט ארבע

שנים  .היה ממקימי תנועת החלוץ

בעדן  .בספרו של אהרוני מספר הערכות על דמותו ואישיותו של עובדיהו  .ראה למשל עמ ' , 270
, 272

2

, 275

. 286

' מחנה גאולה ' הוא מחנה חאשד  .המחנה נסגר ב  . 1951 -המחנה היה אחד ממחנות המעפילים
שמוקמו מחוץ לאזור המגורים העיקרי ונועד לרכז את כל העולים מתימן בדרכם לארץ  .ריכוז

.

העולים איפשר פיקוח טיפול והגנה על ידי יהודים כך שהם לא נפלו למעמסה על הממשל בעדן .
המחנה הוקם

ב . 1945 -

3

' המדור לשליחים ' היה כמובן חלק מהסוכנות היהודית ולא מממשלת ישראל .

4

הכוונה בעיקר למכתביו מיום  13בדצמבר  ( 1947ידוע בשם  ' :שואת יהודי עדן ' ) ומיום

19

בדצמבר

 . 1947לאחר מכן תיאר בעקביות רבה את מצב יהודי עדן  .במכתבו מיום  19בדצמבר כתב

:

הציעו לקהילה שהיא תבוא במו " מ עם ראשי

' השלטונות באמצעות אחד הפקידים שלהם ,
הערבים ותכריז הכרזות נגד " הציונות " ונגד העלייה כדוגמת הכרזות היהודים בארצות ערב

.

אחרות  . ' . . .נוסח כמעט זהה הופיע במכתב ועד החירום של הקהילה אל ועד שלוחי הקהילות
בעדן  .בספרו של אהרוני מספר הערכות על דמותו ואישיותו של עובדיהו  .ראה למשל עמ '

270 :

.

ן

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם
ברור לכל

% 25

שקהילת יהודי עדן  ,נתינים בריטיים וסוחרים שקטים ובעלי מלאכה במשך

דורות  ,הבדילר עצמם בגלוי מפוליטיקה ציונית ' ( ראה למטה ) .

5

על הנושא מה הביא את המושל לידי הכרזה שכזאת אפשר לכתוב הרבה  ,אך כאן
רוצה אני להתעכב רק על חלקם של היהודים בעסק זה

:

לפני ההכרזה ישבו נציגי

היהודים ודנו כענין  .כל הזקנים היו בעד ההכרזה וכל הצעירים היו נגדה  . . .אך כנראה
שהזקנים עשו את שלהם  . . .וכאשר קבלו היהודים את ההזמנה להיות נוכחים בטקס
קבורת כבודם הנ " ל

6,

עצרו בעדם הצעירים וההכרזה ניתנה בלי נוכחות היהודים .

( פקיד ממשלתי אשר קרא את נאום המושל מהכתב בעוד מועד  ,גילה את הדבר
לצעירים והם הקימו רעש גדול ואיימו באלימות נגד אלה אשר יהיו נוכחים באותה

ישיבה . ) . . .

7

עד כאן לענין ההכרזה .
מאזי לא פסקו הדרישות מצד הזקנים להפסיק את הפעולות שלנו ובמיוחד את
פעולות ' החלוץ ' .

הם חששו מכל שיר ומכל מסיבה  .כל אסיפה של חברים נראתה

9

בעיניהם מסוכנת  . . .לדידם נראה הדבר  ,כאילו הערבים בולשים כל צעד וצעד
מצעדינו  .והלא הם הבטיחו שלא יעסקו בציונות 0 . . .י
לעומת זאת  ,הנוער בעדן בהדרכתם של חברינו שמעון

ובנימין רצאבי

שערן

,

ן

( אני כמעט שלא פעלתי בעדן מאחר הפוגרום  ,כי הייתי עסוק כל הזמן
באדמיניסטרציה של המחנה )  ,המשיכו בפעולתם  ,אמנם בצנעא [ ה ]  ,בבתים

פרטיים ,

אך בקביעות ובהתמדה .
5

ההכרזה של

המושל מר רגינאלד צ ' מפיון ניתנה בישיבת מועצת המחוקקים של עדן ב  5 -בינואר

.

 . 1947מכאן שהפגישה התקיימה בימים שקדמו להכרזה זו ייתכן שהיא התקיימה אף לפני
בדצמבר  , 1947יום בו כתב ארמנדו ניסים ראש הקהילה  ,לסלים בנין  ,ראש ועד החרום את

.

הדברים הבאים

:

.

' נדהמתי מאד לשמוע  ,שאתה עומד לחתום על הצהרה לפיה מגנה הקהילה

היהודית של עדן את הציונות ואת העלייה לארץ ישראל '  .ראה
6

7

14

אהרוני  ,עמ '

. 333

הכוונה לטקס הנאום הנזכר בהערה הקודמת .

במכתבו

מ 19 -

בדצמבר

1947

מסביר עובדיה  ] . . . [ ' :הפקיד הממונה על המחנה הוא אדם מצויין

בו בזמן שהשני הממונה על הרובע היהודי בעדן הוא אנטישמי וצר עין ' .

ייתכן שיש

בכך הסבר

ל ' הדלפה המכוונת ' של ההצהרה לצעירים קודם פרסומה על ידי המושל  .הקטע עד כאן חושף את
ההבדלים בין הצעירים המושפעים מהפעולה הציונית וכעיקר מהשליחים לבין ראשי הקהילה
החשים אחריות לכל הקהילה ולא מעט גם למעמדם בקהילה בעיקר בתקופה של משבר כה קשה .
הגינוי לציונות מצד ראשי הקהילה הוא אחד מההשפעות הישירות של ההתפרצות האלימה על
הקהילה היהודית ומוכיח את הקשר לכאורה בין המצב בארץ ישראל לבין המצב בעדן .
8

הכוונה

מאז ה  5 -בינואר  . 1948הקטע הבא מתייחס לתקופה שבין ינואר לאפריל

שליחי הג ' אנט כפי שיובאר להלן ( מתחיל במילים
ב 1945 -

, 1948

בואם של

' והנה באו שליחי הג ' וינט . ) ' . . .

:

9

' החלוץ ' או ' החלוץ הצעיר ' נוסד

10

עמדת ראשי הקהילה היהודית וחששם לא היו נטולי יסוד  .כבר במכתב

על יד עובדיהו טוביה .
מ 19 -

בדצמבר

1947

סיפר

עובדיה על פגישות בין מנהיגים מוסלמים לראשי הקהילה וכך כתב  ' :אם אינכם רוצים שמקרים
דומים יחזרו חייבים אתם להוציא ממכם את הציונות ואת העליה לא " י ולסגור את המשרד הא " י
ולהחזיר את כל אנשי חאשד ( מחנה גאולה

)

לתימן '  .או מקרה אחר בואמרעסקן ערבי

:

' איך אתם רוצים שהערבים ישתקו בו בזמן שאתם מכינים בחאשד חיילים כדי להרוג את
אחינו הערבים ' ( הדגשים במקור )  .כמעט בכל מכתבי השליחים עולה החשש שכל פעולה בעדן

או הד ממאורעות ארץ ישראל הופיעו על המצב כעדן .
11

שמעון שער ( אביזמר )  .הגיע לעדן
31

12

במרץ

1924

ב 12 -

בינואר

1948

כשליח הג ' וינט והסוכנות היהודית  .נולד כ -

בצנעא שבתימן  .עלה ארצה ב . 1935 -

בנימין רצבי הגיע בספטמבר

1947

ונשאר עד אפריל . 1949

ן

% 26

חיים מעדון

זקני העדה ניסו להשפיע על מר ויטליס 3י שהוא יפסיק את פעולתנו  .מר ויטליס
הסביר להם בצורה חריפה וחותכת ביותר שאין טעם בדרישתם  .מר בנטויטש4ן הכריז

במסיבת הפרידה שנערכה לכבודו ע " י הקהילה שפעולת השליחים הביאה

' רנסנס '

ליהודי עדן . . .
והנה באו שליחי הג ' וינט ד " ר אבויזק ~

ן

ומנחם ברגר וביום השניר לבואם באו

אלינו למחנה ובפיהם טענות  :אנשי הקהילה אחוזים פחד מהפעולה הציונית ולמה לנו
לבוא בקונפליקט אתם

?

הם מרגישים שבמצב כזה הם אינם יכלים לעברד  .אנשי

הקהילה פוחדים גם מהם  .הם נדרשו להשפיע עלינו שנפסיק את פעולותינו  .וגם

הצעות לא חסרו  :אנחנו השליחים צריכים להפסיק את הפעולה בעדן ולהתרכז במחנה

( האם קצר היה המצע עבורם ? .

.

, ).

והם לאט לאט יקחו בידם את רסן הענינים ועד

שישבר המנגנון הריאקציוני של הקהילה תחזור עבודתינו למסלולה  .וגם סיפורים
סיפרו

:

כל זקני העדה נאספו והזמינו אותם לישיבה 7 .י בראשונה קבלו אותם בפנים

זועפות  .חשבו אותם לסוכנים של עובדיה  . . .אך ד " ר אבויזק לא רק שהכחיש את
שייכותו לעובדיה אלא אף הבטיח להרוס את פעולות ' החלוץ ' ולעקור מן השורש את
התנועה  . . .וכלם קמו על רגליהם וברכו אותו מעומק לבם . . .
וגם הסברות ניתנו

:

הד " ר אבויזק טוען שבין כה וכה כלם שואפים לעלות לא " י

ושאם רק יגיעו הרשיונות  ,כלם יהיו ציונים אם כן למה לדבר על ציונות ?  . . .וגם
דוגמאות הביא  :הנה אביו ( של אבויזק ) לא ידע מה זאת ציונות וגם כיום הוא אינו
חושב לעלות לא " י ( וכי מה יש לו לעשות שם ?  ) . . .אבל את כספו הוא משקיע בארץ .
אם כן תאמרו שהוא אינו ציוני ? . . .
קיצורו של דבר  ,הסיכום היה שעלינו להפסיק את הפעולה שלנו  .ברגר הוסיף כי
אסור שיגידו על שליח א " י שהוא גרם חלילה לנפילת שערה משערת יהודי ארצה . . .
והלא פחדם של יהודי עדן הוא שהציונות תגרום למהומות .

13

8ן

ויטליס הרי  .שליח הג ' וינט  .הגיע ככל הנראה לאחר ההתפרצות האלימה לבדוק את אפשרות
הסיוע של הג ' וינט ליהודי עדן  .כיוון שוויטליס מימן גם חלק ממשכורות השליחים ( מנחם ברגר

קיוו מנהיגי הקהילה להשפיע עליו כדי למנוע את הפעולה ' המזיקה ' של השליחים

למשל )

לדעתם .
14

נורמן בנטוויץ  ,נציג ועד שלוחי הקהילות היהודיות כלונדון  ,לוועדת החקירה של ההתפרצות
האלימה בעדן .

15

ד" ר

אברזק ( אבו יצחק ) ומנחם ברגר הגיער כשליחי הג ' וינט לעדן לאחר ההתפרצות האלימה  .כאן

נכנס גורם נוסף למערכת  -היחסים בקהילה והוא הג ' וינט .
16

התאריך הוא

שנכתב

ב 29 -

23

באפריל  . 1948האפשרות לדייק בתאריכים אלה מקורה במכתב חשוב ביותר

ביוני

1948

עליו חתומים שבעה שליחים ומיועד לג ' וינט והעתקים נשלחו לממשלת

ישראל ולוועד הפועל של ההסתדרות  .נושא המכתב הוא  ' :התנהגות ד " ר אבו יצחק שליח הג ' וינט
וסלים בנין יו " ר הועד היהודי לשעת חרום '  .המכתב נמצא באצ " מ  586 - 42והובא במלואו על ידי
אהרוני  ,עמ '

. 341 -338

המכתב כולל שני חלקים  .הראשון הוא שחזור מדויק של הארועים מאז

בואם של ברגר ואבו יצחק לעדן ועד משלוח מכתבו הנוכחי של עובדיהד טוביה  .ההשוואה בין
מכתב השליחים לבין מכתבו של עובדיה היא המאפשרת את שחזור התאריכים .
17

הישיבה התקיימה

ב 21 -

באפריל  . 1947כמושג

' זקני העדה ' ייתכן שהוא מתכוון להנהגת הקהילה .

בהמשך המסמך מתייחס גם למושגים כמו ' בית הדין ' ונראה
18

לי כי הכוונה זהה .

זהו אחד ממשפטי המפתח המבטאים את החשש מהשפעת הסכסוך הערבי על יחסי יהודים
ומוסלמים  .החשש הוא הן מהציונות כתנועה והן מפעולת השליחים המייצגים את ארץ ישראל

בעדן .

' הסיכום ' בראשית הקטע מתייחס לסיכום הפגישה

מ 23 -

באפריל . 1948

ן

' המרכיב הפלשתיני ' בארצות האסלאם

% 27

אם כן  ,יהודי עדן קיבלו אישור לטענותיהם משליחי הארץ  . . .והתוצאות לא איחרו
לבוא  .בתחילה הזמינו אותיר וטענו שהפעולות של ' החלוץ ' ושל הפליטים מעוררות
' רעש '  ,והערבים רוטנים ורוגזים  .הבטחתי שאין רעש ושאם היה כזה  ,הוא יפסק .

הבטחתי כמו כן שעד ה  15 -במאי לא תהא שירה ( דבר שהם דרשו בתוקף )  .אך גם
באותה ישיבה בא ברנר ולפני השריעה ל 2טען את הטענה שלו הרשומה לעיל :
שיגידו על שליח א " י שגרם לנפילת שערה משערת יהודי ארצה ' . . .

' אסור

אחרי ההצלחה הזאת נגשו זקני העדה להרחבת ' הישגיהם ' .
בחג הפסח י 2סידרנו חגיגה גדולה במחנה  .כמה מחברי
התכוננו לבוא לחגיגה  .זקני העדה התנגדו ליציאה למחנה  .הם דרשו מד " ר פיינברג22
שתאסור את הכניסה למחנה  .ד " ר פיינברג ענתה בשלילה  .סלים בנין 23יו " ר הועדה

' החלוץ ' ואחרים בעדן

לשעת חרום שלח את חבורת הגנגסטרים שלו ( אשר הקים אותה אחרי הפוגרום

כשומרת ראשו  ) . . .ומזויינים במקלות ודיונ

?]

מנעו מחברי ' החלוץ ' מלבוא למחנה .

כמה ימים 24אחרי זה  ,סודרה ב ' החלוץ ' בעדן מסיבה לחג  .הגנגסטרים של סלים
בנין היו נוכחים  .הם טענו שהם באו בשם היו " ר לשמור שלא ישירו במסיבה  .כמה זמן
ישבו שקטים אך אחרי שחברנו שמעון שער קרא סטירה בחרוזים על הפעולות נגד

.

' החלוץ '  ,נאחזו בדבר ועשו עצמם נעלבים  . . .התפרצו לתוך המסיבה כיבו את האורות
בזריקת כסא  ,ובנצלם את החושך זרקו כסאות על ימין ועל שמאל  ,שברו את כל הכלים
ונסתלקו בהשאירם אחריהם חרבה ושממה  .בעת יציאתם איימו בסכינים נגד חברים
שרצו לתפוש אותם .

כשהגענו הביתה עמדה מיד השאלה  ,לפנות למשטרה או לא  .הכריעה הד " ר
פיינברג שהחליטה בחיוב ופנתה אישית אל מפקח המשטרה .
המשטרה ,

לאחר יומיים 25נודע לנו שארבעת הגנגסטרים של סלים נאסרו ע " י
ובהתערבותו האישית של סלים שוחררו .

יומיים אחרי כן הוזמנו  -הד " ר פיינברג ושלשת השליחים  -למשרד מפקח
המשטרה  .כשהגענו למקום ראינו  ,כי יחד אתנו הוזמנו גם נציגי הקהילה היהודית
בעדן  .גם ראש הסי  .אי  .די  .נוכח בפגישה  .המפקח שטען כי הוא התיעץ עם המושל
הודיע לנו  ,כי אחרי ' חקירות ודרישות ' הוא מצא שכל המקרה נובע מ ' הפעולות הבלחי
אחראיות ' הנעשות בעדן ע " י אנשי המחנה ( הכוונה היתה
19

התאריך הוא

1

במאי

1948

הוא שמע

לשליחים ) .

והכוונה היא לחברי בית הדין של עדן  .ראה גם הערה  . 18ההבטחה

ניתנה לגבי התקופה של שבועיים ללא כל קשר לעניין הקמת המדינה  .גם

ב 13 -

במאי  ,עת כתיבת

המכתב  ,לא היה מידע ודאי על כך כעדן .
20

לא ברור למה הכוונה במילה ' שריעה '  .סבירה בעיני ההנחה כי הכוונה למפגש עם חברי בית הדין
היהודי בעדן  .ראה למשל מכתבו של שמעון שער למדור השליחים מיום
 ) 586 - 42שם נכתב

:

.

.

6

במאי

1948

( אצ " מ

' [  ] . . .ביקרה משלחת מבית הדין ה " שריעה " [ . ' ] . . .

חל ביום ו '  23באפריל  . 1948שלושה שבוערת לפני כתיבת המכתב הנוכחי .

21

ערב פסח

22

הד " ר אולגה פיינברג  .רופאה כמחנה חאשד .

23

סלים בנין נולד בעדן בתחילת המאה העשרים  .בן למשפחת סוחרים עשירה  .סגן יו " ר ועד הקהילה
כעדן מראשית שנות הארבעים  .לאחר ההתפרצות האלימה שמש בתפקיד ראש ועד החרום של
הקהילה היהודית .

24

27

באפריל

 1948שעה

 . 19 . 30במכתב של בנימין רצבי מיום

ן

ביולי

 1948הוא

מתאר בפירוט רב

את איסור היציאה למחנה  .הוא גם מזכיר ארוע נוסף שארע ביום המחרת  .ראה אצ " מ
25

2

. 586-42

במאי  . 1948הכוונה ליומיים לאחר הפנייה למשטרה  .משמע שהפנייה למשטרה התעכבה מספר

ימים  ,מה שמוכיח על הקושי שבפנייה להתערבות משטרתית בעניין יהודי פנימי .

% 28

ן

חיים

סעדון

שאנחנו מלקטים ילדים וילדות במסגרת ' החלוץ '  ,שרים ורוקדים אתם ומחנכים אותם
לציונות בלי כל מחשבה מה יאמרו על זאת הערבים  . . .הוא הזכיר לנו שאנחנו בעדן
מיעוט בין רוב ערבי ' פראי ' שיש לו סימפטיה לערביי א " י  .הוא הצהיר שהוא אינו אנטי
ציוני אבל הוא חושב שהציונות הנה מסוכנת בשביל יהודי עדן  .הוא דרש מהכל
להפסיק את הפעולות הציוניות  ,אחרת הוא לא יוכל לקבל על עצמו את האחריות
להגנת הקהילה  . . .נציג הקהילה קם והודה למפקח על דאגתו להגנת הקהילה  . . .ראש
הסי  .אי  .די  .טען שהוא שמע שישנה תלבושת אחידה לתנועה  -החולצה הכחולה -
והוא דרש לבטלה  .כדי ' למנוע מריבה גדולה בין שתי הקהילות  -קהילת יהודי עדן
וקהילת מחנה " גאולה "  ' -דרש מפקח המשטרה מהשליחים להפסיק את פעולתם

במחנה .

26

 -טען מפקח המשטרה .

27

בעדן ולהתרכז רק

' תנו ליהודי עדן לחיות כפי רצונם ואל תתערבו בחייהם '

בקיצור  ,כל טענות ארמנדו נסים

28

בזמנו וכל טענות סלים בנין ממלא מקומו

הורצו מפי מפקח המשטרה וראש הסי  .אי  .די  .ואף כי הדברים היו מכוונים לשני
הצדדים כביכול  ,הנה עיניו של מפקח המשטרה ננעצו בי ורק בי  . . .בשיחה פרטית עם

ד " ר פיינברג ציין אותי מפקח המשטרה כ ' איש מסוכן ' .
,

.

ברור לנו  ,כי הפגישה היתה לפי יזמתו של יו " ר ועד הקהילה סלים  ,אך כאן

מתלחשים  ,כי גם ידו של ד " ר אבויזק במעל  .ואם נביט אל הענין בעינים פקוחות

נראה ,

כי למעשה הוגשמה תכניתם של אבויזק ושל ברגר . . .
ברנר התנצל בפנינו והודה שאכן טעה  ,אך הוסיף שלא בזדון עשה את הדבר  .הוא
ביקש סליחה והבטיח שישתדל לתקן את הדבר  .אך ד " ר אבויזק התכחש לגמרי
מדבריו  . . .הוא טוען שהוא כלל לא הבטיח לועד הקהילה לעקור מן השורש את
' החלוץ ' אלא להיפך  -הוא הבטיח לנו שהוא יעקור מן השורש את רצד הקהילה . . .
אכן רק טורקי מסוגל להיות בעל מצח נחושה כזאת .
מר ברגר שהספיק בינתים לריב עם ד " ר אבויזק טוען שיש לו הוכחות ברורות שיד
אבויזק ניהלה את הפעולה נגד ' התלוץ ' .

29

הוא טוען שאבויזק עשה את הדבר פשוט

מתוך פחד  .אך כפי שאני מבין נעשה הדבר מתוך שתי סיבות נוספות  :הראשונה  ,כדי
למצוא חן בעיני זקני העדה והשניה כדי למצוא חן בעיני השלטונות . . .
בסיכום נוכל לומר כך

:

התנועה החלוצית בעדן גילתה בימים קשים אלה כחות חיוניים מפליאים  ,והיא
ממשיכה להתקיים בכוחותיה העצמיים על אף הכל .
כאשר ברגר נזקק למורים או מורות עבור הרשת החינוכית שלו  ,הרי הקורס

למדריכים שלנו סיפק לו אותם  .וכאשר ד " ר אבויזק נזקק לאחיות  ,הרי שוב פנה לקורס
למדריכים שלנו  .למעשה  ,קורס למדריכים זה שבו השקענו את מיטב מרצנו במשך
שנתים ומחצה נחלק עתה בין אבויזק ובין ברגר  .אבויזק לקח לו עשר מדריכות וסידר
26

האיסור התפרסם

27

ראויה לתשומת לב אף נימת האזהרה המזכירה את זו של הערבים מיום

28

ב  7 -במאי

ארמנדו נסים ( סעדיה מנחם

. 1948
יוחאי ) :

19

בנובמבר

. 1947

נולד בעדן ב  . 1904 -אביו היה סוחר שנסע לטרייסט

שבאיטליה עם משפחתו  ,שם גם התחנך ארמנדו  .כשנפטר האב שבו בני המשפחה לעדן  .משנת
 1929ועד 1939

 1939ועד

שימש ארמנדו כמזכיר בקונסוליה האיטלקית בעדן  .פוטר בגלל חוקי הגזע  .ממרץ

דצמבר

1947

( לאחר הפרעות ) היה ראש המשרד הארץ  -ישראלי בעדן  .כמו כן היה סגן

יו " ר ועד הקהילה היהודית בעדן .
29

מנחם כרגר חתם על המכתב

מ 29 -

ביוני

1948

נגד ד " ר אבויצחק .

קבורת הרוגי אוג ' דה

מהן קררם לאחיות  ,ואת השאר  -כעשרים וחמשה במספר  -לקח ברנר וסידר
' סמינר למורים

ומורות ' .

אכן הפרודות שנזרעו היו בריאות וגדלו נטיעים יפים ורשאים אנו להיות גאים
עליהם  .הם למעשה מהוים את קרן האור היחידה המאירה ומחממת בימי העלטה
והכפור השוררים כיום בקהילת יהודי עדן .
ואשר לנו הנה

32

כיתות ביה " ס במחנה לפנה " צ ועשר הכיתות

אחה " צ  17 ,הקבוצות

ב ' החלוץ ' ואלפי הפליטים במחנה עאולה ' מהווים כר נרחב לעבודתינו  .ואנשי המחנה
שוקדים על התורה יומם ולילה  ,מתקדשים ומטהרים בכל נפשם ומאודם לקראת היום
הגדול בו יעלו למדינתם וישתתפו יחד עם אחיהם בבנינה ובהגנה עליה .
בברכת המדינה
שליחכם
עובדיהו טוביה
129

% 30

ן

חיים סעדון

הפמות ביבליוגראפיות
מ ' אביטבול  ' ,בין יהודים לסביבתם המוסלמית בצפון  -אפריקה במאות התשע -

אביטבול

עשרה והעשרים '  ,בתוך  :בין ישראל לאומות  -קובץ מאמרים שי לש '

ירושלים
אביטבול ,

אנטישמיות - -

תשמ " ח  ,עמ '

מרומייה

,

אטינגר ,

. 276 - 263
אנטישמיות כאלג ' יריה הקולוניאלית

לפטן ,

, 1940 - 1870

ירושלים תשנ " ד .
אברהמי

י ' אברהמי  ' ,פרק בתולדות
( תשל " ד )  ,עמ '

אג ' רון

.

1

( 1934

"

0

"

האמנציפציה של יהודי תוניסיה '  ,ממזרח וממערב  ,א

. 284 - 259

) C . R . Ageron , ' Une eineute anti-juive 4 Constantine

13 - 14

 -סח Afe'diterrane e ,

23 - 40

 .קק .

"

 de 1וש Revue de I' Occident Musulman

( ~
) 1973

אהרוני

ר ' אהרוני  ,יהודי עדן  -קהילה שהיתה  ,תל אביב תשנ " א .

אואט

 -י1חנ

 Algeirie Fran aise : Les eineutesחט  pogromeחלו  . ) . Aouate ,ץ

Constantine : Contribution
1 l ' histoire des Juifs
~

1980 .

8

juives d ' ao t 1934

~ d' Algeirie .
Mimoire de Maitrise, Universitei de Nice ,

.

אל  -פלג

צ ' אל  -פלג  ,המופתי הגדול תל אביב תשמ " ט .

אריאל

י ' אריאל  ,מסמך בלתי ידוע על הפרעות בקונסטנטין

ילקוט

, ) 1934

מורשת .

שנה כ ' חוב ' ג ' ( כסלו

( אלג ' יר ] (  5 - 3באוגוסט

תשכ " ה )  ,עמ ' 151 - 139
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