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בצל
והלאומיות הערביה

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה בשנים

1970 - 1948

מלכאל מ ' לסקר

יהודי יוריה בטרם

בסוריה עוד בתקופת בית ראשון .
מספר יהודי דמשק בכ . 10 , 000 -

קהילות יהודיות היו
לספירה נאמד

ב 70 -

העימום הישראלי  -היורי
ערב חורבן בית  -המקדש
בתקופות מסוימות בימי -

הביניים עלה מספר היהודים בדמשק ובחלב על מספר יהודי ארץ  -ישראל  .הקהילות

בדמשק ובחלב היוו מרכזים תרבותיים חשובים ליהודי המזרה  -התיכון ושימשו

כמקלט ליהודים נרדפים מארצות שונות  .יחם השלטונות כלפי היהודים  ,מאז ימי
הח ' ליפות האומיית והעבאסית  ,להוציא את תקופת שלטון הממלוכים  ,היה סובלני
יחסית

יהודים ונוצרים כ ' בני

;

אוטונומית אשר בתקופה

חסות ' ( אהל

העות ' מאנית נקראה

להוציא את ' עלילת דמשק ' ב , 1840 -

2

קיימו מסגרת קהילתית

אל  -ד ' ימה )

מילת  .י

השתפר מעמדם של היהודים במהלך

המאה התשע  -עשרה  .לקהילות דמשק וחלב היתה זו מאה של תמורות  ,שינויים
פוליטיים

ומודרניזציה .

3

עקב ביצוע רפורמות התנט ' ימאת ( ארגון

על  -ידי הסולטאנים העות ' מאנים עבד אל  -מג ' יד
( , ) 1876 - 1861

מחדש ) ,

( ) 1861 - 1839

שהונהג

ועבד אל  -עזיז

הצליחה הממשלה התורכית לבסס בהדרגה את שלטונה בסוריה ,

כולל לבנון וארץ  -ישראל  ,לראשונה מאז המאה השבע  -עשרה  ,ולהשליט מידה

1
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על עלילת הדם בדמשק משנת  1840ראה במיוחד  :משה מעוז  ' ,הרקע לעלילת דמשק  -מבוא
והערות '  ,פעמים

20

( תשמ " ד )  ,עמ '

; 36 - 29

יעקב מ ' לנדאו ומשה מעוז  ' ,יהודים ולא  -יהודים

במצרים ובסוריה במאה התשע  -עשרה '  ,פעמים 9 ,
 . 393 - 405קק 001 ,
3

"

Source
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חם Historv

ג

( תשמ " א ) ,

עמ '

; 13 - 4

4.

Norman

.

Stillman , The Jews of' Arab Latds :

בנושא זה ראה במיוחד  :צבי זוהר  ,מסורת ותמורה  :התמודדות חכמי ישראל במצרים ובסוריה
עם אתגרי המודרניזציה , 1880 - 1920 ,

ירושלים תשנ " ג .

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

ניכרת של בטחון וסדר בערי האזור .

1970 - 1948

ן

בז

הודות לרפורמות זכו היהודים לייצוג נאות

4

במועצות המוניציפליות  ,הוסר מעליהם עול מס הגולגולת

וזכויותיהם

( גז ' יה )

הפוליטיות התרחבו  .מתקופה זו  ,ובייחוד מאז המחצית השנייה של המאה התשע -
עשרה  ,נהנו היהודים והנוצרים מחדירת התרבות האירופית  ,מהקמת בתי  -ספר
מיוזמה צרפתית או מטעמים מיסיונריים  ,ומהסתעפות הרשת הקונסולרית של
המעצמות האירופיות  ,אשר לא רק העניקו חסות דיפלומטית לקבוצות עילית בקרב
המיעוטים  ,אלא אף עודדו את תהליכי המודרניזציה  .מאמצע המאה התשע  -עשרה
גם יהודי מערב אירופה  ,באמצעות ארגונים  ,כגון

:

' אגודת אחים ' בלונדון ו ' חברת

כל ישראל חברים ' ( להלן ' אליאנס ' )  ,נטלו חלק בהקמת תשתית חינוכית מודרנית
בסוריה ובקהילות אחרות

במזרח  -התיכון ובצפון  -אפריקה .

5

התפתחויות אלו שיפרו

את הסטאטוס של המיעוטים הלא  -מוסלמיים בסוריה לאין שיעור כבר שנים רבות

לפני כינון שלטון המנדט הצרפתי .
עם חיסול האימפריה העות ' מאנית  ,ותחת השלטון הצרפתי המנדטורי בסוריה
ובלבנון לאחר מלחמת העולם הראשונה  ,ניסו הצרפתים לטפח את המיעוטים הלא -

מוסלמים  ,וכן את הדרוזים  ,את המיעוט הכורדי

( מוסלמי  /אתני )

ואת הקבוצות

הטרודוקסיות כמו העלאוים  .מדיניות זו של הפרד ומשול והתסיסה הלאומנית מאז
שנות העשרים עודדו מאבקים בין הרשויות הקולוניאליות לבין הרוב המוסלמי
הסוני .באווירה זו של עימותים פוליטיים  ,ולפעמים פיזיים  ,סבלו גם היהודים  .כך ,
לדוגמה  ,במהלך המהומות נגד הצרפתים ב  , 1936 -הותקפו יהודים בבתי  -קפה

וברחובות .

חרף מאמציהם של יהודי חלב להפגין תמיכה בשאיפות הלאומיות

הסוריות  ,הלאומנים הסוריים לא היססו מלהטיל ספק בלויאליות ובסולידאריות של
היהודים עם מאבקם

האנטי  -קולוניאלי .

6

במהלך שנות השלושים הידרדר מצבם הכלכלי של כל תושבי סוריה  .הבצורת
שפקדה את המדינה והשתלטות הצרפתים על הזהב  ,שהיה הכיסוי למטבע הסורי ,
יצרו תלות של הגרוש הסורי בפראנק הצרפתי  ,וערכו פוחת מדי שנה ביחס ללירה -

זהב התורכית  .פשיטות  -הרגל שפקדו את סוריה עקב האינפלציה לא פסחו גם על

4

! Moshe Ma ' oz, Ottoman Reform
על התנט ' ימאת בסוריה ובארץ  -ישראל ראה :
40 - 1841 : The Impact
 Politics and Society ,תSyraof the Tatimat 0

"

 . 21 - 144 , 189 - 240עק 1968 ,

וחברתיות '  ,בתוך

:

; משה מעוז  ' ,ירושלים החדשה

5

:

The Allance Israilite Universelle and the

7 % 8 Teachers of the Alliance
1 London 1993נ 0 - / 939 , Seattle

שכטמן  ,על כנפי נשרים  ,עמ '

:

ספר זיכרון

. 50 - 66

2 - 1942 , Albany 1983 ; Aron Rodrigue, Images

6

:

תמורות פוליטיות

אלי שלחיאל ( עורך )  ,פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש

ליעקב הרצוג  .ירושלים  ,תשמ " א  ,עמ '

בנושאים אלה ראה

"

and Palestine , 1

Transition :

""

""

7
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"

חן of Sephardi and Eastern Jewries

Israilite Universelle , 1

. 150 - 149

Laskier ,

Michael %4 .
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המשפחות היהודיות

האמידות .

גם ההתפתחויות בארץ  -ישראל פגעו ביהודים

7

בתקופה זו  .בשנות המרד הערבי בארץ  -ישראל

1939 - 1936

היתה דמשק מרכז

תעמולה אנטי  -יהודית ואנטי  -בריטית  .הוועד העליון הפלסטיני גייס תומכים בסוריה

ואף דאג להברחת נשק לארץ  -ישראל  .עליית שלטון וישי בצרפת ובמושבותיה
סייעה בערעור הסטטוס הפוליטי של היהודים  .ברם  ,מאחר שספיחי משטר

ב 1940 -

וישי בסוריה ובלבנון נוטרלו על  -ידי כוחות ' צרפת החופשית ' והבריטים בקיץ
 8 , 1941נחסכה מהיהודים מנת הסבל שהיתה נחלת אחיהם

על  -פי הערכות שונות
סוחרים

;

ב , 1946 -

נחשבו

5%

במגרב .

בלבד מיהודי סוריה לאמידים  ,בעיקר

כ  15 % -השתייכו לשכבה הבינונית ; השאר  ,להוציא את העניים והנזקקים ,

השתייכו לשכבה הבורגנית הזעירה  ,המורכבת מסוחרים קטנים  ,אמנים ובעלי -

מלאכה  .באותה שנה נמצאו רק ששה יהודים ששימשו כרופאים  ,לעומת זאת לא

נמצאו בין היהודים עורכי  -דין  ,מהנדסים ואדריכלים  .טבעי הוא שבתקופה זו גדלה
תלותן הכלכלית של הקהילות ביהודים עשירים ממוצא סורי שהיגרו למכסיקו ,

ולארגנטינה .
האמריקני  .הכספים

לארצות  -הברית

לצד תלות זו נסתייעו יהודי סוריה גם בתרומות

הג ' וינט היהודי

הועברו לסוריה באמצעות בנקים או מבקרים ,

והם נועדו גם לשחד אנשי שלטון  ,קציני משטרה  ,ושוטרים ששמרו על הרובע

היהודי בדמשק .
שכטמן ולנשוט מציינים שבין שתי מלחמות העולם

במדינות אמריקה ובארץ  -ישראל .
הקהילות  .אם בעשור הראשון של
מפקד האוכלוסין
וכ 11 , 000 -

כ 1 , 500 -

עד

בדמשק .

עד

15 , 000

מ 1943 -

2 , 000

9

המאה העשרים חיו

מצביע על

27 , 770

7

יהודים בסוריה ,

כ 17 , 000 -

בחלב ,

לנתונים אלה  ,שאולי אינם מדויקים לחלוטין  ,יש להוסיף עוד

ובסביבתה .

יהודים בקמישלי

ב 1947 -

לא נותרו אלא

. 1948

כ 585 -

4 , 811

כ 13 , 000 -

מיהודי סוריה

בתקופה שבין

15

במאי

10

נחוס מנחם  ,יהודי סוריה ולבנון בין הלאומיות הערבית והתנועה הציונית ( בין שתי מלחמות
העולם )  .חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית  ,אפריל , 1990
עמ '

8

כ 50 , 000 -

יהודים מתוכם

ולבנון הגיעו לארץ  -ישראל בשנים  , 1946 - 1942ועוד
 1947ל 15 -

27 , 000

יהודים בסוריה  ,ולפי נתונים ישראליים רשמיים ,
במאי

יהודים השתקעו

הגירה זו הקטינה באופן משמעותי את גודל

. 61

בנושא זה ראה  . 1 50 - 151קק

,

'
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 , 1992עמ ' ; 97 - 96
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אברמסקי  -בליי ,

' יהודי סוריה ולבנון תחת שלטון וישף  ,פעמים  ( 28 ,תשמ " ו )  ,עמ ' 57 - 131י ; על הפוליטיקה
בלבנון לפני מלחמת העולם השנייה ראה במיוחד  :מאיר זמיר  ,כינונה של לבנון המודרנית  ,הל -

אביב . 1993
9

שכטמן  ,על

כנפי נשרים  ,עמ '

the ; 152

ה!

Communities

Siegfried Landshut, Jewish

 . 57ק Muslim Countries ofthe Middle East; London 1950 ,
10
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יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

1970 - 1948

ן

73

ועדי הקהילות  ,כפי שמתאר נחום מנחם  ,נבחרו לרוב מקרב חברי לשכות ' בני -

ברית ' האמידים  .חברי ארגון זה מינו את הרב הראשי ואת הדיינים  ,לרוב על פי
שיקולים של ייחוס משפחתי וקירבה אישית  .לבתי  -הדין בדמשק ובחלב פנו גם

יהודי קמישלי  ,ואלה דנו בדיני אישות  ,ירושות  ,עסקים והלוואות .בראשית דרכם
אימצו הצרפתים את המוסדות שהיו נהוגים באימפריה העות ' מאנית והכירו
בסמכויות השיפוט של הרבנים  ,אך בשנות העשרים החליטו לחולל רפורמות בבתי -
הדין בניסיון לבטל את סמכות הדיינים ולכפוף אותם לבתי  -משפט מקומיים
בשליטת

צרפת .

התנגדותה הנמרצת של האליטה הרבנית אילצה את הצרפתים

לדחות את יישומן של

הרפורמות .

בסופו של דבר היתה זו דווקא האליטה

החילונית  ,המורכבת מבוגרי בתי  -ספר ' אליאנס '  ,שפגעה במעמד הרבנות בהדיחה

רבנים ראשיים שחתרו תחת סמכויותיה  .אך כיוון שהאליטה החילונית לא הוכיחה
כושר מנהיגות בעתות משבר  ,והדברים נכונים במיוחד לזמן המשבר הכלכלי של
שנות השלושים  ,חברי הקהילות התקרבו יותר ויותר אל התנועה הציונית  .התקרבות

זו אף הלכה וגברה ככל שהחריפו יחסי יהודים  -מוסלמים עקב התסיסה הלאומית

בסוריה ובארץ  -ישראל .

1 1

עם גיבוש תהליך הדה  -קולוניזציה  ,ומאז אמצע שנות הארבעים לאחר שסוריה
ולבנון הפכו למדינות עצמאיות  ,החל השלטון הסורי להתערב בענייני מוסדות

הקהילות  .תופעה זו באה לידי ביטוי במדיניות כלפי בתי  -ספר ' אליאנס '  .כפי שצוין ,

' אליאנס ' עשתה רבות בתחום החינוך היהודי והמודרני בקרב יהדות סוריה ולבנון

מן המחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה  .היא סייעה לא רק בהפצת השפה

והתרבות הצרפתית  ,אלא גם ביצירתה של הנהגה חילונית וקבוצות עילית של
משכילים ואנשי
ב 1947 -

עסקים  ,שלא מעטים מהם היגרו לארצות אמריקה

ולמצרים .

הפעילה ' אליאנס ' בסוריה עשרה מוסדות חינוך יסודיים עם

2 , 485

תלמידים  .שפת ההוראה נשארה צרפתית כבשאר בתי  -הספר של החברה באגן הים -

התיכון  ,אם כי השפה הערבית לא

הוזנחה .

הוראת השלטונות כל בתי  -הספר הצרפתיים

ב 15 -
:

באוקטובר

1947

קתוליים ויהודיים .

צרפתית זו שפגעה גם ב ' אליאנס ' נמשכה עד

ה 18 -

בספטמבר

נסגרו על פי

מדיניות אנטי -
, 1947

כאשר

השלטונות התירו את פתיחתם של בתי  -הספר תחת השם ' בתי  -הספר הלאומיים של
אליאנס יזראלית אוניברסל '

( ובערבית :

' אל  -איתיחאד אל  -אהליה ' ) .

בשנה זו עברה

תכנית הלימודים ב ' אליאנס ' טרנספורמציה מרחיקת  -לכת  ,שכללה חובה ללמד
תרבות  ,שפה והיסטוריה ערבית  ,הדגשת האתוס הלאומי וצמצום מספר השעות
שהוקדשו ללימודי צרפתית

11

נחום מנחם  ,והודי סוריה ולבנון בין הלאומיות הערבית והתנועה הציונית  ,האוניברסיטה
העברית בירושלים

12

ותרבות צרפת .

12

 , 1990עמ '

. 68 - 67

שכטמן  ,על כנפי נשרים  ,עמ '
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הקצב המהיר של תהליך הדה  -קולוניזציה ומתן העצמאות גרמו לשינויים
מהותיים בחיי

היהודים .

מאז

1945

נתקלו בקשותיהם לקבלת דרכונים או היתרי

יציאה בעיכובים אדמיניסטרטיביים ואפילו בסירובים  .אף השאיפה לנוע בחופשיות

כרצויה .

בתוככי המדינה לא נראתה

יהודים אמידים בעלי  -השפעה אמנם הצליחו

לקבל היתרי  -יציאה  ,אך הצלחה זו היתה כרוכה בפקדון של

כ 300 -

לירות סוריות

לנפש  .יהודים שניסו לתצות את הגבול ללבנון בדרך חשאית ונתפסו נחשדו שיעדם
הסופי היה ארץ  -ישראל  .הצרת צעדי היהודים לא עצרה את חיפושיהם אחרי נתיבי

לא  -לגליות .

בריחה במסגרות

כך  ,לדוגמה  ,ביוני

1945

הודיעו שירותי הבטחון

והמשטרה שעל פי מידע שהגיע אליהם  ,רשת הברחת יהודים פעלה באופן קבוע
בסוריה

ובלבנון .

הם האשימו את רחמו נחמד  ,לשעבר נציג היהודים בפרלמנט

הסודי של שנות העשרים  ,ויושב  -ראש קהילת הלב  ,בסיוע לארגון עלייה חשאית

לארץ  -ישראל  -מחלב דרך מרג ' יון  ,מטולה ובינת

ג ' ובייל .

בעקבות פעולות מעין אלו נקטו השלטונות אמצעים קפדניים לבלימת

העלייה .

משטרת הגבולות קבלה הוראה מפורשת לפתוח באש על יהודים המנסים להבריח
את

הגבול .

3

,

בדיעבד ידוע כי רשת ההברחה היתה קשורה  ,בעקיפין או במישרין ,

עם שליחי המוסדות הלאומיים הארצישראליים אשר פעלו בסוריה ובלבנון  ,כמו
בצפון  -אפריקה הצרפתית  ,לוב  ,מצרים ועיראק  ,מאז תחילת שנות

במחצית חודש מארס

1943

נפתח בהר הצופים בירושלים סמינריון לשליחים

לארצות המזרח  -התיכון בהנהלת הסוכנות היהודית והמוסד לעלייה
מספר חודשים

ובו השתתפו שלושים

לשליחות  .בשנים

1945 - 1943

הארבעים .

איש .

ב ' אשר נמשך

לאחר תקופת הכשרתם הם יצאו

הגיעו לסוריה שליחים לארגון מחתרת להגנה עצמית

בקרב הנוער הציוני  .ביניהם היו אברהם עבאס  ,מראשוני החלוצים שעלה מדמשק
בשנות השלושים ואשר עתה פעל מטעם המוסד לעלייה

ב ' בחלב ; נפתלי פרח

ושלמה קוסטיקה מחולתא ; וטוביה ארזי  ,איש ה ' הגנה ' והמחלקה המדינית של
הסוכנות היהודית  .לביירות הגיעו עקיבא פיינשטיין ונפתלי גולומב לארגון עלייה
ב ' דרך גבולות סוריה ולבנון אל קיבוצי הצפון  -כפר גלעדי  ,דן  ,דפנה  ,חולתא ,

ואיילת השחר .

14

פעילות זו בקרב הנוער היהודי המזרח  -תיכוני  /צפון  -אפריקני באה בעקבות
ה ' פרהוד ' בעיראק

( יוני

. ) 1941

שכן  ,מאז ה ' פרהוד ' לא יכלו המוסדות בארץ  -ישראל

להתעלם מהסכנות המרחפות על יהודי ארצות האסלאם בעקבות התגברות הפאן -
ערביות והתעמולה

הנאצית .

אמנם חלק מהשליחים התרכזו בהכשרה חינוכית

וטיפוח ארגוני הנוער הציוניים הקיימים  ,אך רובם עסקו בארגון וניווט ההגנה

. 155

13

שכטמן  ,על כנפי נשרים  ,עמ '

14

שלמה ברד  ' ,שליחות ושליחים לארצות האסלאם '  ,מתוך יצחק אברהמי ( עורך )  ,שורשים
במזרח  ,כרך א '

:

קבצים לחקר התנועה הציונית והחלוצית בארצות האסלאם  ,רמת  -אפעל

תשמ " ו  ,עמ ' . 160 - 158

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

1970 - 1948

ן

75

העצמית ובעלייה ב '  .בתחילת ואמצע שנות הארבעים התרחבו שורות תנועות הנוער
אשר היוו את חוט  -השדרה של הפעילות הציונית הסורית  ,והדברים אמורים בעיקר

ביחס ל ' החלוץ ' ול ' החלוץ הצעיר ' בז -משק ובחלב  .בשנים

1948 - 1943

הצליחה

רשת ההברחה של המוסד לעלייה ב '  ,בתיאום עם צעירים מקומיים  ,להבריח לארץ -

ישראל למעלה

מ 5 , 000 -

יהודים .

פעולות אלה זכו להצלחה לא מעט גם הודות

לסיוע פעילי הפלמ " ח שקיבלו את פני העולים בגבול הצפון וליוו אותם למקום

מבטחים .

15

האם  ,כפי שטענו גורמים בשירות הבטחון הסורי  ,סייעו מנהיגים

יהודיים לגופים ארצישראליים  ,או לגופים חשאיים מקומיים במשימת ההברחה

?

ידוע כי בתקופות יותר מאוחרות פעלו בתחום זה יהודים בעלי  -השפעה בסוריה

ומחוצה לה  .בשלב הנוכחי של המחקר קשה לקבוע מה היה הסיוע הקהילתי לרשת

ההברחה לפני . 1948

יהודי יוריה

והמשטר לפני

ואחיי מלחמה ישראל  -יוריה

:

1958 - 1946

בשנתיים שקדמו למלחמת ישראל  -סוריה היה הגוף הפוליטי הדומיננטי בסוריה
' הגוש הלאומי ' ( אל  -קותלה

אל  -וטניה ) :

קואליציה של לאומנים וותיקים שניהלו את

המאבק לעצמאות בין שתי מלהמות העולם  .עם מנהיגיו הבולטים בשנות השלושים

נמנו ג ' מיל מרדם  ,סעדאללה אל  -ג ' אברי  ,שוכרי אל  -קוותלי  ,תאשם אתאסי ופארם
אל  -חורי  .לקראת

1947

החל ' הגוש הלאומי ' לאבד מיוקרתו ונתגלה כקואליציה

רופפת של סיעות ואישים  ,ולא כהנהגה לאומית מלוכדת בעלת פרוגרמה מדינית

ברורה  .בבחירות

- 1947

הבחירות הראשונות הישירות מאז מתן העצמאות  -הופיע

' הגוש ' כגוף מפורר שמתוכו צמחו ' המפלגה הלאומית ' ( חזב

אל  -ומני ) ,

המורכבת

מפוליטיקאים ומאינטלקטואלים מדמשק  ,ו ' מפלגת העם ' ( חזב אל  -שעב )  ,שייצגה

את הבורגנות התעשייתית והמסחרית החלבית  ,בהנהגת רושדי אל  -כיח ' יא ונאזם
אל  -קורסי  .מרדם  ,מראשי ' הגוש '  ,הופיע מעתה כפוליטיקאי בלתי  -תלוי  .לא פחות
משמעותית היא העובדה שבתקופה זו החלו תנועות ומפלגות שבעבר נחשבו
ל ' רדומות '  ,ביניתן מפלגת הבעת '  ,להפגין את כוחן ולזרוע פירוד בפוליטיקה
ההטרוגנית

הסורית .

שנת

תחילת עידן

היריבויות

הפוליטיות  -אידיאולוגיות שסוריה לא ידעה כמותו בתקופת המנדט .

הפלורליזם

1947

מסמלת

אפוא

את

ההרסני במישור הפוליטי קדם לתסכול ולפוליטיזציה בצבא הסורי שחזר מובס

15

שם .
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מהמלחמה עם ישראל ושעתיד היה לחדור למערכת הפוליטית ולשנותה מקצה

לקצה .

16

בתהפוכות פוליטיות אלה ספק אם היהודים יכלו להרוויח מהפילוג

ב ' גוש ' .

רובם התרחקו ממעורבות פוליטית .לא זו בלבד שהם סלדו ממדיניות המפלגות  ,בין

אם של השמאל הבעת ' י ובין

אם של השמרנים בקרב ' המפלגה הלאומית '  ,גם

התנועות והמפלגות הללו לא השתוקקו לגייס את תמיכתם של היהודים  ,שכן אלה
התחרו וו בזו בהפגנת נאמנות לאחדות הערבית ולאינטרסים פאן  -ערביים  .התחושה
ששררה ברחוב היהודי בחלב ובדמשק בשנים שקדמו למלחמת ישראל  -ערב היתה

תחושת ניכור מאונס  .למרות זאת הם לא פסקו למחות נגד פעולות האיבה והאפליה
נגדם  .כך  ,למשל  ,בפגישה עם הנהגת קהילת דמשק

אל  -קוותלי ,

דו " ח

ב 1946 -

קיבל נשיאה של סוריה ,

שציין את קדמותן של קהילות ישראל בסוריה ואת הלויאליות

שלהן למאבקיה הלאומיים של סוריה .

לפיכך  ,טענו מחברי הדו " ח  ,אל להם

לשלטונות להתייחס אל היהודים כזרים וכמשוללי זכויות כלכליות וחברתיות .
הנשיא נתבקש להסיר את המכשולים שנערמו בפני בעלי  -עסקים יהודים המבקשים
היתרי  -יציאה לצורכי מסחר  .בדו " ח צוין גם יחסם המתגרה של שרותי הבטחון כלפי
האוכלוסייה היהודית  ,ואף הובעה בו מחאה על העונשים שהוטלו על יהודים
שהבריחו את נשותיהם וילדיהם לארץ  -ישראל  .אחד מאנשי המשלחת לא נרתע
מלטעון

:

יהודי ארצות  -הברית ואנגליה אינם מהגרים לארצות אחרות משום שהם חיים
בביטחון ובשלווה בארצותיהם ,
ומעליבות

את

האוכלוסייה .

17

היהודים

[ ומשום ]

בהם

ורואים

שהממשלות

] [ DW

לא משפילות

שווי  -זכויות

אזרחים

כשאר

אל  -קוותלי אמנם הבטיח שהמצב ישתנה וכי הרשויות יתחילו לראות ביהודים

כסורים נאמנים למולדת.

אך הבטחות לחוד ומציאות

החרימה הממשלה אדמות יהודים
במארס

, 1947

בחוראן .

לחוד .

בספטמבר

1946

מכה לא פחות קשה הונחתה עליהם

בעת ביקורו של ג ' מאל אל  -חומייני  ,סגן יושב  -ראש האקסקוטיב של

הוועד העליון הפלסטיני  ,בדמשק  .אל  -חוסייני ביקש מהממשלה לנקוט צעדים
דרסטיים לבלימת הסתננותם של יהודים מסוריה ומלבנון

לארץ  -ישראל .

הוא גם

ביקש לעקוב אחרי עסקות קרקעות בין פלסטינים המתגוררים בסוריה ליהודי

המקום  ,שכן לא מעט ערבים פלסטינים בסוריה ובלבנון שהיו בעלי  -קרקעות בארץ -

ישראל הביעו נכונות למכור חלק מאדמותיהם  .ואכן היהודים נדרשו על  -ידי

16

בנושאים הפוליטיים של השנים שקדמו למלחמת ישראל  -ערב  ,ראה במיוחד
London ,

.

".
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להוקיע בפומבי את הציונות ולחשוף את זהותם של היהודים המסתננים

השלטונות

לארץ  -ישראל  -לרבות הפליטים מאירופה אשר הגיעו לסוריה  .באם לא יעשו כך ,
נאמר בהודעת השלטונות  ,יוטלו עונשי מוות הן על הפליטים והן על המסייעים

להם .

מופתעת ומפוחדת דרשה משלחת של הקהילה בדמשק מראש הממשלה ,

ג ' מיל מרדם  ,לבטל את ההצעה לתחיקה פרלמנטרית בנידון  .מרדם הסכים לפעול
לביטול הגזירה  ,אולם התנה את סיועו בהסכמת המשלחת למסירת האנשים
המסייעים בהעברת הפליטים בהצהרה פומבית נגד הציונות ובתמיכה במאבק נגד

היישוב היהודי בארץ  -ישראל .ואמנם הצעת החוק שנתקבלה בפרלמנט הסורי היתה
מתונה יחסית  :מאסר  -עולם למבריחים ולנתפסים בזמן

בריחתם .

18

בדצמבר  , 1947ימים ספורים לאחר החלטת האו " ם על חלוקת ארץ  -ישראל ,

ב1 -

אנטי  -יהודיות בשכונה היהודית של חלב .

פרצו מהומות

ומשרדים ,
באשיטה

10

בתי  -כנסת

נשרפו .

ברובע היהודי

ו5 -

בפברואר

בתי  -ספר ניזוקו
1948

; 160

כ 150 -

בתים ,

50

חנויות

ספרי תורה עתיקים בבית  -הכנסת

נזרקה פצצה ליד הכניסה לבית  -ספר ' אליאנס '

אחוזי בהלה  ,שלחו מנהיגי קהילת דמשק מברק לאל -

בדמשק .

קוותלי ובו הדגישו את תמיכתם במאבק הערבי נגד היישוב היהודי בפלסטין  .הם

אף הסכימו לתרום  -ללא ספק תחת אילוצים  -כספים למאמץ המלחמתי  .בחודשים
יולי  -אוגוסט הוטלו פצצות ברובע היהודי בדמשק אשר גרמו להריגתם ופציעתם של
עשרות

יהודים .

19

מן המפורסמות הוא שבשעת שריפת בית  -הכנסת בחלב סיפרו פרנסי קהילת חלב
לשלטונות כי ה ' כתר '

נשרף .

סיפור זה נשמע

הגיוני .

אך לאור החומר שנחשף

לאחרונה נראה שיהודי חלב חזו את העתיד  ,וחששו כי עם הקמת ישראל יסבלו
מהתנכלויות  .הם התארגנו בעוד מועד  ,והסתירו את ה ' כתר ' במערה

שבבית  -הכנסת .

מאז הקמת מדינת ישראל סיכנו יהודים רבים את נפשם בשמירה על הספר וגם
בהוצאתו  ,דפים דפים  ,בשורה של מבצעים חשאיים  .בשנות השבעים הגיעו לישראל
עוד שני דפים מה ' כתר '  ,בעקבות צוואתו של יהודי יוצא סוריה שנפטר

בניו  -יורק .

היום  ,רובו ככולו של הספר נמצא בישראל  .יצוין עוד שאף כעת אין לספר את סיפור
' עלייתו ' של ה ' כתר ' לישראל בשלמותו  ,מה גם שהמעורבים בהבאתו גוזרים על

עצמם שתיקה .
בתחילת

20

1949

קיבלו כל הבנקים ברחבי סוריה הוראות מפורשות להקפיא את

חסכונותיהם של היהודים ולהעביר לשלטונות רשימות מפורטות על רכוש

8

,

19

שם .

שלמה ברד  ' ,שליחות ושליחים לארצות האסלאם
שורשים במזרח  ,כרך ג '

20

יהודי .

:

, ' 1972 - 1948 :

מתוך יצחק אברהמי ( עורך ) ,

קבצים לחקר התנועה הציונית והחלוצית במזרח  ,רמת  -אפעל תשנ " א ,

עמ '

. 26

ראה

בנושא זה  :אילנה באום  " ' ,כתר ארם צובא "  ,ספר התנ " ך העתיק בעולם  -בישראל '  ,ידיעות

אחרונות ,

9

ביולי . 1995
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פעולה זו היתה למעשה צעד נוסף במדיניות הממשלה  ,מאז דצמבר  , 1947ושעל -

פיה נדרשו היהודים  ,אזרחי סוריה  ,הנמצאים בארץ  -ישראל  ,לשוב למולדתם
לאלתר  ,או לאבד את

אזרחותם .

!2

צעדים דרקוניים אלה כוונו גם כלפי היהודים

הסוריים שברחו ללבנון לאחר החלטת האו " ם של

רבים שהנם

. 1947

אווירה זו שכנעה יהודים

מוחזקים בסוריה כבני  -ערובה .

עם היוודעות גודלה של התבוסה הסורית במלחמת

רציניות.

לעבור תהפוכות

ב 30 -

במארס

1949

1948

החל השלטון הסורי

התחוללה הפיכה צבאית  ,הראשונה

בתולדות סוריה המודרנית  .בראשה עמד הקולונל חוסני זעים  ,מי ששימש בין יתר

תפקידיו כרמטכ " ל הצבא הסורי  .זעים סימל את כוחם של המיעוטים הדתיים -

אתניים בצבא הסורי שבתקופת המנדט חתרו הצרפתים לקדם על חשבונם של

הסונים .

22

זעים הדיח את אל  -קוותלי שברח למצרים ולא שב מגלותו עד קיץ

בטרם עלייתו לשלטון נוצרו מגעים בין ישראל לסוריה  .כך  ,לדוגמה  ,בדצמבר

. 1954
1948

לאחר שהתפטר מראשות הממשלה עקב מהומות הדרוזים נגד השלטון נפגש ג ' מיל

זוטרים .

מרדם בפארים עם שני קצינים ישראליים

הם דנו באפשרויות לפתרון

העימות בין שתי המדינות  .מרדם נתבקש להעביר את תוכן השיחה לממשלה  .מרד
הדרוזים עודד את הערביסטים הישראליים  ,ובראשם עזרא דנין  ,לתכנן הפיכה
בסוריה לצורך הקמת ממשלה שתכיר בישראל ותחתום עמה הסכם שלום  .כוח של
כ 10 , 000 -

דרוזים אורגן בחסותו ופיקודו של המנהיג הדרוזי הוותיק  ,זייד אל -

ישראלי .

אטרש  ,בעידוד

בסופו של דבר הוגשם החלום הישראלי עם העלייה

לשלטון של זעים  .עד היום לא ברור אם לישראל היתה מעורבות בהפיכה זו  ,אך

נראה שנוסף למגעי הש " י
בראזי  ,יועצו

הבכיר .

עם זעים  ,יצרה ישראל ערב ההפיכה קשרים עם חוסני

23

האם הועילה ההפיכה ליהודי סוריה ותרמה לשיפור היחסים בין ישראל לסוריה

?

אין כמעט ספק בנכונותו של זעים להגיע להסדר עם ישראל  .באפריל  , 1949לאחר

חתימת ישראל על הסכמי שביתת  -הנשק עם מצרים  ,ירדן ולבנון  ,החל המשא  -ומתן
עם

סוריה .

המשא  -ומתן נמשך שלושה

חודשים .

ישראל לנסיגה סורית לגבול הבינלאומי שנקבע
הסכם

שביתת -הנשק .

בסיומו נתקבלה תביעתה של
ב 1923 -

24 ,

וביולי

1949

נחתם

בספרו ' המאבק על סוריה ' גורס פטריק מיל כי זעים שאף

כנפי נשרים  ,עמ '  ; 162אל  -חיאת ,

בדצמבר . 1947

21

שכטמן  ,על

22

זעים  ,שהיה ממוצא כורדי ובן למשפחה עשירה בחלב  ,היה כפי שידוע עתה סוכן בשכר של

20

הסי  -איי  -אי האמריקני  ,ובשנים מוקדמות אף רקם קשרים עם נציגי ' שירות הידיעות ' ( הש " י ) של
23

' ההגנה '  .ראה יוסי מלמן  ' ,קן הצרעות של השטחים המפורזים '  ,הארץ ,
Middle Eastern Studies, vol .

"

.

16
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 the War Of 1948ת ] ruze and Jews

oav Gelber,

~
 . 248 - 249קק (  ; 3 1 , 1 ) 0 . 2 ( April 1995איתמר רבינוביץ  ,השלום שחמק ~ .
ירושלים  , 1991עמ '

. 97 - 59
24

במפות שצורפו להסכם הופיעו שלושה קווים

קווי שביתת  -הנשק

( הקו  -הירוק ) ;

:

הגבול הבינלאומי  ,שאליו נסוג הצבא הסורי

ובתווך השטחים שהצבא הסורי נסוג מהם והוכרזו מפורזים .

;

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

1970 - 1948

ן
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לפגוש את דוד בן  -גוריון ולהגיע להסכם שלום עם ישראל  ,דבר שעורר חשדות
עמוקים בצמרת הצבא

הסורי .

25

אשר למצבם של היהודים  ,אף בו חלו תמורות .בחודש מאי הודיעה הממשלה כי
כל אזרחי המדינה  ,לרבות היהודים  ,יהנו מ ' שוויון מותלט '  ,ויוסרו כל המגבלות

שהוטלו על תנועתם של היהודים  .יחס חיובי זה ליהודים מצא גם ביטויים

אחרים .

באוגוסט  ,כאשר נזרק רימון לבית  -כנסת בדמשק  ,וכתוצאה מכך נהרגו

ב5 -

יהודים

ו 66 -

למעשה .

12

נפצעו  ,שלח זעים נציג לבקר את הפצועים וציווה לעצור את האחראים
באוגוסט הודה צעיר בן  , 17שלחם בחזית הישראלית  ,בזריקת הרימון ,

ב9 -

וחשף את שותפיו למעשה  .זעים צוטט כמי שהורה לשלוח את החשודים לכלא
ושאם תוכח בוודאות אחריותם

לפגיעה ביהודים להוציאם להורג .

אך לרוע מזלם של יהודי סוריה ,

ב 14 -

26

באוגוסט התחוללה הפיכה שנייה

בראשות הקולונל מאמי חינאוי וזעים הוצא להורג  .מצבם של יהודי סוריה חזר

לקדמותו ורצונם לעזוב את סוריה אף התחזק  .יהודים שנתפסו על  -ידי השלטונות
בשעת נסיונם לצאת שלא כחוק נידונו למאסר עד שלושה
, 1949

דיווח
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חודשים .

ב 10 -

יהודים חלביים שנעצרו כשהם

הלבנוני לישראל .דווח גם על קבוצה אחרת של
מנסים לעבור את הגבול ~
כולל

3

נשים ו  4 -ילדים  ,שנעצרו אף הם בנובמבר .

ביירות כי עצרה

200

יהודים סוריים וכי עלתה על

9

בנובמבר

ב 29 -

39

נפשות ,

בדצמבר הודיעה משטרת

ספינות מבריחים .

27

עשרה ימים

לפני כן התחוללה בסוריה הפיכה שלישית שסילקה את חינאוי והעלתה במקומו את
הקולונל אדיב שישכלי ששלט עד הדחתו בפברואר

פנים ליהודי

. 1954

גם שלטונו לא האיר

סוריה .

האם ניצבו גורמים חיצוניים מאחורי מבצעי ההברחה

אותם יהודים שיעדם הסופי לא היה ישראל

?

?

מי דאג להגירתם של

באשר לשתי השאלות הראשונות יש

בידינו בשלב הנוכחי של המחקר מידע חלקי  .לגבי השאלה השלישית חסרים לנו
עדיין

ממצאים ברורים ומהימנים .

מאמצי המוסדות הלאומיים בארץ להעלות יהודים מסוריה ולבנון נמשכו מאז
שנות הארבעים להוציא תקופה מסוימת

ב . 1948 -

ארגון העלייה מחדש נתאפשר

לאחר שגרישה שנקמן  ,נציג המוסד לעלייה ב ' באזור הצפון של ישראל  ,גייס את
שולה כהן  ,תושבת ביירות  ,לשמש כאשת  -קשר בסוריה ובלבנון ולסייע בגיוס
מבריחים לבנוניים
התחדשה בשלהי

וסוריים .

1948

הודות לפעילותה של שולה כהן ואנשיה בביירות ,

גניבת הגבול הלבנוני במטולה ובמקומות נוספים בצפון -

לאמיתו של דבר  ,שולה כהן לא היתה מעורבת אך ורק בענייני

בים

וביבשה .

25

the Middle East, Berkeley and ] 05 Angeles

.

 . 61 - 63קע 1990
26
27

שכטמן  ,על כנפי גשרים  ,עמ ' . 163
שם  ,עמ '

. 164

רוי

, Asad: The Struggle
Patrick Seale

ן
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העלייה .

במשך תקופות ממושכות היא עסקה גם בהיבטים מודיעיניים חיוניים

למדינת ישראל  .באוגוסט

1961

נעצרה כהן יחד עם מספר לבנונים הקשורים לרשת

' הפנינה ' ( שם הצופן שהוענק בישראל למחתרת המודיעים שהיא עמדה

בראשה ) .

במקביל להעפלה המאורגנת על  -ידי שולה כהן עסקה קבוצת יהודים לבנוניים

בשכירת מבריחים וסירות דייגים לצורכי העלייה .
בראיון מקיף שהיה לי

ב 10 -

ביולי

1995

28

עם יהודה דומיניץ  ,מראשי מחלקת

העלייה הבולטים של הסוכנות היהודית מאז שנות החמישים  ,ומי שהיה מעורב
ישירות בתכנון ובביצוע של עליות גדולות ממרוקו  ,מארצות האסלאם האחרות

ומאתיופיה  -הוא ציין כי עד פירוק המוסד לעלייה ב '

ב , 1952 -

היו האחראים

המרכזיים לעלייה מסוריה בישראל משה טשרווינסקי  ,משה כרמל וגרישה שנקמן .
בשנים שקדמו

ל , 1952 -

אך גם לאחר פירוק המוסד לעלייה

ב ' ועם המעורבות

הגוברת והולכת של מחלקת העלייה בסוכנות בשטח זה  ,הפכה שולה כהן לגורם
דומיננטי בהברחת יהודים דרך לבנון  .בשנות החמישים הכביש בין סוריה ללבנון
היה פתוח בפני כל אזרה סורי  ,פרט

ליהודים .

דרכוני היהודים סומנו במילה

' מוסאווי ' ( = בני דת משה ) והיציאה היתה אסורה להם  ,אם כי להלכה לא נחקק חוק
האוסר את יציאתם של יהודי סוריה  .בין הדרכים ליציאה מסוריה ללבנון היו שיחוד
פקידים סורים ואישים אתרים  ,דרכונים מזויפים  ,והתחפשות לנשים  .במלאכת זיוף
תעודות המסע עסקו שולה כהן ואנשיה אך גם אחרים  ,שנטלו חלק בהברחה אך

ללא קשר ישיר עם רשת ההברחה שנווטה על  -ידי המוסדות בארץ  .חלק מהיהודים
שהוברחו ללבנון בדרכם לישראל השתקעו

בביירות  ,שכן לבנון  ,שכונתה אז

' שווייצריה של המזרח התיכון '  ,היתה מאז ומתמיד ארץ יעד אטרקטיבית לרבים
מיהודי סוריה  .הדרך ללבנון לא היתה תמיד

קלה .

נערכו ביקורות בדרכים ואלה

שניסו לברוח ללא תעודות מסע נשלחו לכלא ונאלצו לשלם קנסות  .מכל מקום
יהודים שיכלו להשיג היתרי  -יציאה או תעודות  -מסע מסוג אחר  ,או שיחדו פקידים

סוריים  ,זכו במקרים רבים לצאת את סוריה בדרכם לביירות  .כך  ,למשל ,
1954

ב - 1953 -

יצאו יהודים מחלב לדמשק  .שם הם עלו על רכבת לביירות לאחר ששיחדו את

עובדי הרכבת  .יהודים אלו עזבו את סוריה בחשאיות  ,ומחמת חששם שמא תורגש
בריחתם השאירו מאחוריהם את מרבית רכושם ( ראה תעודות

2

ו.) 3 -

היציאה מביירות לישראל  ,כפי שדומיניץ מתאר  ,היתה בעיה סבוכה יותר  .משנות
החמישים היו מספר אופציות שבהן השתמשה הסוכנות וגורמים ישראליים

אחרים .

אפשרות תיאורטית אחת היתה לצאת מביירות עם ' ניירות כשרים  -למחצה '  ,כלומר
עם

 ( Laissez-Passerתעודת

מעבר )

לבנוניים  .בדרך כלל  ,אנשים שהגיעו ללבנון

מסוריה לא יכלו לצאת כסורים משום שלבנון לא היתה יכולה  ,או מוכנה  ,להעניק

תעודות לאזרחי סוריה  ,ובכך להסתבך עם המשטר בדמשק  .אך לשולה כהן היו

28

ברד  ' ,שליחות ושליחים לארצות האסלאם ,

, ' 1972 - 1948

שורשים במזרח  ,כרך ג '  ,עמ ' . 27 - 26

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

קשרים טובים עם ה -
ופעמים בעזרתה

1970 - 1948

ן
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 ' ( ' [] euxiime-Bureauהמשרד השני ' לשרותי בטחון ) הלבנוני

"
ובעזרת

אחרים הושגו רשיונות מעבר לבנוניים ליהודים יוצאי

סוריה  .חלק מיציאת היהודים מביירות נעשה באמצעות חברת התעופה הגרמנית ,

' לופטהנזה ' .

לסוכנות היהודית היה קשר ישיר עם ההברה  ,שעובדיה גם סייעו

למחלקת העלייה בהעברת דואר ומסמכים אחרים לפעיליה בביירות ומידע המיועד
ליהודים בסוריה  .מספר לא מבוטל של עולים הגיע בטיסות לתורכיה

' הידידותית ' ומשם המשיכו

לישראל .

( איסטנבול )

שיטה זו היתה למעשה בריחה  ,משום

שהעולים שהו בביירות זמן קצר בלבד  .לעומת זאת  ,ליהודים סורים אשר שהו

לבנון .

בביירות זמן ממושך למדי  ,היה קל יותר לצאת כתושבי

חשוב לציין

שליהודים אזרחי לבנון  ,וכמובן לנוצרים  ,לא היו קשיים מיוחדים ביציאה מלבנון
ומביירות  ,שכן הם קיבלו דרכונים כשרים להגירה

לארצות שונות .

מסלול בריחה נוסף היה העפלה דרך הים  .בעבר אורגנו מבצעים כאלה בעידוד
המוסד לעלייה ב ' עד פירוקו

ב . 1952 -

משנות החמישים ואילך  ,כשמבצעים ימיים

הפכו ליותר ויותר מסוכנים  ,נדרשה מהמבצעים רמת מקצועיות שהסוכנות לא יכלה
לספק  .היה אפוא צורך להפעיל גופים ישראליים אחרים בשטח זה  .הסוכנות אמנם
נשארה בתמונה ומבצעי עלייה ימיים נעשו בתיאום עם מחלקת העלייה  ,אולם הצד
האופרטיבי בביצוע עבר לידי ה ' מוסד ' לתפקידים מיוחדים  ,צה " ל וכיוצא

בזה .

בשנות השבעים המוקדמות השתנו פני הדברים ויהודים שתדרו ללבנון יצאו משם

בהסכמת השלטונות הלבנוניים  .בשנים שקדמו למלחמת האזרחים היה איש הקשר
עם השלטונות בקהילה היהודית בביירות אלברט עבדאללה אליה  ,מזכיר הקהילה ,
שלמעשה היה פעיל בנושאי עליה כבר שנים רבות לפני

כן .

בשנים שמסוף שנות הארבעים עד ראשית שנות החמישים היו שחשבו
שהשלטונות הסוריים יסכימו ליציאתם החופשית של היהודים אם הממשלה
האמריקנית תלחץ על המשטר הצבאי ועל ממשלת ' מפלגת העם ' שבחסותו  .תאשם
אתאסי  ,ראש  -הממשלה  ,נחשב בחוגים יהודיים וישראליים כפוליטיקאי ולאומן

מתון שיתכן שיהיה מוכן להתעלם מיציאת היהודים  .הובעו גם תקוות שממשלת
לבנון תאפשר ליהודים תקופת מעבר בביירות לפני צאתם
1950

נפוצו בביירות שמועות כי השלטון בחסות שישכלי עומד לאמץ את מדיניות

עיראק  ,ממארס
סוריה

לישראל .

29

כך  ,במאי

, 1950

שאפשרה ליהודים להגר במספרים ניכרים  ,בתנאי שיהודי

יוותרו על אזרחותם הסורית .

30

בסופו של דבר לא גובשה מדיניות סורית כזו ,

או פשוט לא יצאה לפועל  .האם ישראל התנגדה למבצע עלייה גדול נוסף לגלי
העלייה החשובים מתימן  ,עיראק ורומניה באותה תקופה  -בשל העלות הכספית
הכרוכה בהגירה ובקליטה ו  /או בשל מניעים פוליטיים

29

Congress ,

Jewish

World

of the

Office

Tel -~ AVIV

?

הייתכן שהסורים דרשו דמי

1ן

Held

 , Tuesdayהארכיון הציוני המרכזי ( אצ " מ  -להלן )
, 4 October 1949
30

1950

.
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שוחד מישראל  ,או מגופים המקורבים לסוכנות היהודית  ,כתנאי להגירה  ,וישראל
סירבה

?

האם הסורים באמת התכוונו להנהיג ליברליזציה בתחום ההגירה והושפעו

מהמדיניות

העיראקית ?

האם ישראל אימצה את הרעיון לאותת מוושינגטון בהפעלת

לחץ על סוריה למתן את מדיניות ההגירה

?

ואם כן  ,האם לחץ פוליטי אמריקני עורר

בדמשק מגמה לבחינת סוגיית ההגירה  ,ולו גם זמנית  ,במאי

? 1950

לכל השאלות

הללו אין בשלב הזה תשובות חד  -משמעיות .
בהעדר אפשרות לעלייה ויציאה חופשית  ,בשנים אלה  ,למעט עליית קבוצות
קטנות או עליית בודדים שיכלו ' לרכוש ' את ליבם של הפקידים הממונים על היתרי -

היציאה  ,התנהלה העלייה במסגרת מחתרתית  ,או מחתרתית  -למחצה  ,מאורגנת

ביוזמת הגופים הנזכרים למעלה או ביוזמות אלטרנטיביות -פרטיות  ,לעתים גם
בסיוע מבריחים  .האחרונים  ,היו בעיקר ימאימ ערביים שניצלו לא פעם את מצוקת
היהודים והסגירו אותם לשלטונות

לישראל .

הלבנוניים .

אף מקרי שוד ורצח אירעו בדרך

31

מבצעי עלייה בתיאום בין המוסד לעלייה ב ' ושולה כהן שהצליחו כללו מבצע
ימי

מ . 1951 -

ולגשר

במבצע זה הגיעו

200

איש לביירות ומשם עשו את דרכם לנהריה

הזיו בסירות דייגים  .במקביל התארגנה עליית יהודים דרך תורכיה .

32

דומיניץ

מדגיש שהנתיב התורכי נוצל לצורך הברחת יהודים מצפון סוריה  ,בעיקר מחלב

ומקמישלי  ,בשל קרבתם של אזורים אלה לגבול התורכי  .יהודי דמשק ששאפו להגר
נטו לצאת דרך לבנון בשל ריחוקה של דמשק מהגבול התורכי ובשל המגבלות

השונות על חופש הניידות שחלו עליהם בתחומי המדינה עצמה .
כאמור  ,עד שנת

1952

טיפל המוסד לעלייה ב '  ,בעקיפין ובמישרין  ,בענייני

העלייה הלגלית  -למחצה  ,או הלא  -לגלית  ,שזרמה מארצות אגן הים  -התיכון  .במארס
אותה שנה פורק המוסד לעלייה ב ' וסמכויותיו הועברו למחלקת העלייה של
:

מעמודי התווך של קהילת

1952

עד אמצע שנות החמישים

הסוכנות היהודית  ,ובמקרים מסוימים לראובן שילוח

המודיעין הישראלית  .לא תמיד ברור אם משנת

היתה זו הסוכנות היהודית או גופים אחרים שעמדו מאחורי ארגון עליית היהודים
מסוריה דרך לבנון

ותורכיה .

אם כי אין ספק כי פעולות הברחה שאבו עידוד

משליחי מחלקת העלייה של הסוכנות בתורכיה בשנים מאוחרות

. .

יותר .

. .

( ראה

מסמכים

. .

 12מ ) 19 4 64 -

ארגונים אחרים אשר בעבר עסקו בענייני היהודים בסוריה  ,כמו

; 2
 5מ  6 ; 12 9 58 -מ  8 ; 11 11 58 -מ  9 ; 26 11 61 -מ  10 ; 3 3 63 -מ 3 63 -
the

. .

.

.

. .

:

' הקונגרס היהודי העולמי '  ,הג ' וינט היהודי האמריקני  ' ,אליאנס ; ( הגוף היהודי שגם
פעל בתוככי סוריה )  ,והצלב האדום הבינלאומי
( 1led Cross

1

אף הם הגבירו את פעילותם .

International Comnlittee of

~

. 164

31

שכטמן  ,על כנפי נשרים  ,עמ '

32

ברד  ' ,שליחות ושליחים לארצות האסלאם ,

, ' 1972 - 1948

שורשים במזרח  ,כרך ג '  ,עמ '

. 27 - 26

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

1970 - 1948

ן

83

מקורות חשובים בבכל הנוגע לענייני העלייה וליחסי מוסלמים  -יהודים הם
העדויות שליקטו אנשי הסוכנות ומשרד החוץ מהעולים שהגיעו לישראל או לחופי
מבטחים אחרים  .למשל  ,ממידע מפי עולים אשר יצאו את סוריה באוקטובר
אנו למדים כי מספר היהודים בסוריה נאמד

.

ב . 4 , 500 -

 1מ 11 11 53 -

לא היה מזהיר ( ראה גם מסמך

.

, 1953

מצבם הכלכלי באותה שנה

הטוען כי מעמדם הכלכלי

ב 1953 -

כלל לא היה רע )  ,וסבלם הנפשי היה קשה מנשוא  .הם לא העזו לצאת מבתיהם עם

רדת החשיכה  ,והשלכת אבנים על בתי  -כנסת ובתי  -מגורים היתה דבר

שבשגרה .

סבלו במיוחד הילדים שספגו מכות וקללות ברחוב בלכתם לבית  -הספר או בשובם

ממנו  .לא פחות חמור היה יחס שלוש זרועות הבטחון הפנימי  -המשטרה  ,שרות
הבטחון הכללי ו ' המשרד השני '

( ה  -ט05זט8

( I) euxiilne

-

שהטיפול בענייני

היהודים היה בתחום אחריותם  .יהודים הוזמנו לעתים תכופות לחקירה ולא פעם אף

עונו .

33

מהעדויות השונות של העולים מאוקטובר

ניתן להבין כי תחת משטרו של

1953

שישכלי הוחרפו המגבלות על היהודים  .חברות זרות אף הוזהרו לא למנות יהודים
כנציגיהם

בסוריה .

אמנם הוסרה  ,זמנית לפחות  ,המגבלה של הקפאת חסכונות

שנכנסה לתוקף בתקופה מוקדמת יותר  ,אבל הכנסות היהודים הוקפאו במקרה של

סכסוך בין בעל רכוש יהודי ולא  -יהודי  .לולא העברת כספים שנעשתה ביוזמת

יהודים מחו " ל ומטעם הג ' וינט היהודי האמריקני לקופות הקהילות  ,ספק אם אפשר
היה לקיים חיים קהילתיים
היהודים

שהשכילו

סדירים לאורך זמן .
לעזוב

עם

34

היתרי  -יציאה

ביוזמתם

עברו

מכשולים

אדמיניסטרטיביים רבים  .היתר יציאה ללבנון בשנות החמישים המוקדמות ניתן
לשבועים בלבד  ,ולאחר הפקדת סכום נכבד של

500

לירות סוריות לנפש במתכונת

של ערבות כספית  .הכסף הוחזר אך ורק עם שובם של היוצאים  .כל יהודי שתכנן
לעזוב את סוריה היה חייב לקבל אשרת כניסה ללבנון משרותי הבטחון

הכלליים .

יש עניין בעובדה כי היתרי  -יציאה ללבנון הוענקו רק מנימוקים הקשורים בבעיות
בריאות וזאת על סמך אישור רפואי  ,או לרגל ביצוע עסקות פיננסיות שלא סבלו
דיחוי  .מספר זעום של יהודים  ,אפוא  ,נהנו מיציאה

בעשור מאז קום מדינת ישראל בטבלה

חופשית .

35

( ראה נתוני העלייה

)1

במידע שבידינו לתקופה שקדמה לאמצע שנות החמישים אין סקירות מפורטות

על קהילת קמישלי  .הדגש הנו על חלב ודמשק  .מנהיגיה הבולטים של קהילת חלב
ב 1953 / 54 -

היו הרב הראשי חכם משה מזרחי  ,כבן  , 90חכם זעפראני  ,וסלים דואק

 -האחרון היה סוחר אמיד  .הדמות הדומיננטית בקהילת דמשק דאז  ,ואף מאוחר

33

יוסף הדס  ,מחלקת החקר של משרד החשן  ,הקריה ,

גנזך המדינה  ,משרד החתן
34

שם .

35

שם .

( חצ )

. 116 - 15

23

בנובמבר

, 1953

ארכיון מדיגת ישראל ,

84
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יותר  ,היה צברי לניאדו  ,וכמו עמיתו דואק מחלב  ,נהנה ממעמד של איש עסקים

עשיר עם קשרים ברשויות המקומיות .
ב 1953 -

כמו בשנים קודמות האמינו העולים שהגיעו לישראל כי המשטר הסורי

יהיה מוכן לשקול את יציאת היהודים נוסח עיראק  .לעומת זאת  ,במחלקת החקר
במשרד החוץ פקפקו בהערכה זו  ,בטענה שאין להניח שהסורים יתירו עלייה  ,משום

שהאופוזיציה לשישכלי ארבה לכל הזדמנות לפגוע בו  .יתר על כן  ,כל צעד חיובי

כלפי היהודים עשוי היה להוריד את קרנו של המשטר בעולם הערבי .

36

מכל מקום

אפילו אם יתגלה בעתיד שאכן נרקמו קשרים בין ישראל לשישכלי  ,לא היו לקשרים
אלו השפעה חיובית על מעמד היהודים ועל רצונם להגר ללא

מגבלות .

דומה

שהסורים העדיפו להחזיק ביהודים כבני ערובה  ,לנצלם בשעת הצורך ליעדי
תעמולה  ,אולי אף כדי ' להוכיח ' כי מצבם טוב מזה של ערביי

ישראל .

שישכלי עלה על הבמה הפוליטית כמי שסילק את חינאוי ' הימני '  ,ובכך מנע
מפנה פרו עיראקי  -האשמי ונטייה לאיחוד עם עיראק  .אי  -שביעות הרצון של רבדים
שונים באוכלוסייה ובצמרת הצבא גרמה להדחתו בפברואר

. 1954

בהפיכה זו נטלו

חבורות של קציני  -צבא בכירים  ,אך השתתפו בה אחדים מראשי הדרוזים ובראשם

סולטאן אל  -אטרש  ,גיבור המרד האנטי  -צרפתי של
והמפלגות ששישכלי הפסיק את פעילותן

יהודי סוריה משנים אלו עד

העלייה

*

36

ב . 1952 -

, 1925

וכמה ממנהיגי הציבור

להלן נתוני הסוכנות על עליית

. 1958
לישראל  :מאי  - 1948דצמבר

1958

1948 - 49

2 , 132

1950

931

1951

. 634

1952

230

1953

197

1954

251

1955

175

1956

207

1957

209

1958

664

נוסף ל  5 , 630 -יהודים שעלו לישראל לפי נתוני הסוכנות היהודית
להוסיף עוד כ  5 , 300 -שעלו בתקופה שבין  1942למאי  . 1948היציאה לישראל

לעיל  ,יש

שם .

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

1970 - 1948

ן

85

ולארצות אחרות  ,חרף המגבלות המעוגנות במדיניות הסורית  ,הקטינה את
האוכלוסייה

היהודית .

הסתכם מספר יהודי סוריה

ב 1957 -

ב 5 , 300 -

שהוא

כשליש מגודל אותה אוכלוסייה בתום מלחמת העולם השנייה .
ראוי גם לציין כי ייתכן שבמספרים אלה נכללו יהודים לבנוניים שנרשמו
כעולים מסוריה .

**

היתה גם בעיה הפוכה של רישום יהודים סוריים ששהו

זמן

בלבנון

מה

ונרשמו

מלבנון ,

כעולים

משום

וזאת

שהיו

מצוידים

ב  -ן5550ק  laissez -לבנוני  .לכן המידע הסטטיסטי לוקה בחוסר דיוקים מסוימים

( ראיון עם יהודה דומיניץ  ,ירושלים ,

10

ביולי . ) 1995

יהודי יוריה בתקומת האיחוד היורי  -המצרי ( קע "

ם) :

1961 - 1958

בסתיו

נערכו בחירות חופשיות לבית  -נבחרים

1954

חדש .

מהבתירות כמפלגה החזקה ביותר  ,במקום השני היתה
במהלך

1954

' מפלגת העם ' יצאה

' המפלגה

הלאומית ' .

אך

הסתמנה במפה הפוליטית מגמת השמאלה  .כוחות חדשים ו ' חדשים -

ישנים ' הופיעו בזירה  ,ובבחירות שנערכו בשנה זו כבשה מפלגת הבעת ' הערבית
הסוציאליסטית -

מבין

142

בראשות מישל עפלק  ,צאלה אל  -דין ביטאר ואכרם חוראני -

המקומות בבית  -הנבחרים  ,אם כי רסן השלטון היה

הפוליטיקאים

הוותיקים .

ומאחורי הקלעים עמד

אל  -קוותלי חזר לכהן

הצבא .

אגרסיבית עקב עסקות הנשק

כנשיא

16

ונשאר בידי

הרפובליקה

ב , 1955 -

כן התחזקה באותן שנים מגמה אנטי  -מערבית

בין סוריה והגוש הסובייטי .

ב 1956 -

37

השמאל הסורי  ,ובמיוחד מפלגת הבעת '  ,דגל בפאן  -ערביות מתוך נימוקים
אידיאולוגיים ופוליטיים כאחד  .בראשית

1958

חוראני  ,עפלק וביטאר החישו את

תהליך האיחוד בעולם הערבי ולחצו על אנשי השמאל בסוריה ועל ג ' מאל עבד אל -
נאצר  ,שליט מצרים  ,לאחד את סוריה ומצרים  .הקמת ' הקהיליה הערבית המאוחדת '

( קע " ם ) בין שתי המדינות בפברואר

1958

ערבית  ,תהליך שנמשך עד ספטמבר

היוותה ניסיון אופרטיבי ראשון לאחדות

, 1961

והיה תוצאה של מסע שכנוע מייגע

מטעם הבעת ' הסורי אצל נאצר  .הפחד מפני קנוניות המעצמות המערביות ומפני

התקפה תורכית  ,עיראקית וירדנית ( המדינות החברות ב ' ברית בגדאד ' הפרו -
מערבית ) על סוריה מחד  ,והשתלטות קומוניסטית מבפנים מאידך  ,דרבנו את הבעת '

להרפתקה זו לא פחות מהדחף האידיאולוגי  .למעשה  ,האיחוד שטמן בחובו הבטחה
להרגעת חששות אלו בתהילת האיבוד לא פתר את בעיותיה הפנימיות של סוריה

37

בנושאים אלה ראה  :יעקב שמעוני  ,מדינות ערב  :פרקי היסטוריה מדינית  .תל  -אביב
 . 164 - 185 ; 463 - 454עק Syra ,

Patrick Seale, The Strugglefor

994ן ,

עמ '
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זמן .

לאורך

החשדות מפני השתלטות מצרית על המדינה ואכזבתן של שכבות

רחבות מהאיחוד  ,לרבות אכזבתם וחששותיהם של מנהיגי הבעת ' שנדחקו לשוליים

הפוליטיים על  -ידי נאצר  ,הביאו לפרישה באמצעות הפיכה צבאית

שהחזירה לסוריה את עצמאותה " .

ב 28 -

בספטמבר

3

ההפיכה אורגנה על  -ידי קצינים שפעלו מאחורי ממשלה אזרחית  .בסוף מארס
1962

פרצה הפיכה צבאית חדשה בראשות קולונל עבד אל  -כרים נחלאוי ; האסיפה

המכוננת פוזרה והנשיא נאזם אל  -קודמי והממשלה

פוטרו .

בינואר

1963

ניכרו

סימנים מחודשים של תסיסה פוליטית בין תומכי השלטון לבין הנאצריסטים ,
תסיסה שהובילה להפיכה צבאית

ב8 -

במארס  .הניסיונות במארס  -אפריל להחיות את

האיחוד בין סוריה למצרים ולצרף גם את עיראק  ,שעברה אף היא הפיכה צבאית

נוספת באותה תקופה  ,עלו בתוהו .

39

מה היה מעמד היהודים בסבך הפוליטי והכלכלי מאמצע שנות החמישים
ובשנות קיומו של קע " ם

?

יצחק בן  -צבי  ,נשיא מדינת ישראל  ,סבר ב  , 1956 -כי יהודי

סוריה  ,ובמיוחד אלה היושבים בקמישלי  ,היו במצב גרוע מזה של קהילות אחרות
בארצות

האסלאם .

האשורים

הוא היה משוכנע שפוגרום אכזרי נוסח הטבח העיראקי נגד

יאורגן

( ) 1933

לפיכך הוא המליץ לסוכנות ולממשלת ישראל

נגדם .

להעניק עדיפות בארגון עליית הצלה ליהודי סוריה על יהודי צפון  -אפריקה וארצות
אחרות ( ראה מסמכים

4

ו. ) 5 -

ספקולציות קודרות דומות רווחו בחוגי הסוכנות

היהודית בתקופת האיחוד  ,כפי שניתן להבין משלמה זלמן שרגאי  ,יושב  -ראש

מחלקת העלייה  ,וסגנו  ,ברוך דובדבני ( ראה מסמכים

5

ו. ) 6 -

החומר הראשוני העומד לרשותנו מצביע על תמונת מצב מגוונת ורבת  -ניואנסים

בנוגע למעמד היהודים בשלוש שנות האיחוד  .יתר על כן  ,נמצא גם תיאורים סותרים
בחומר זה  .למשל  ,שרגאי טען בספטמבר
נתנה דרכונים ( או

תשלום של
עד גיל

14

2 , 000

היתרי  -יציאה )

1958

כי בתקופה זו הממשלה הסורית

ליהודים וללא  -יהודים כאחד לצאת  ,תמורת

לירות סוריות לתעודת  -מסע לנפש  ,מגיל

ולאלה מגיל

41

ומעלה תמורת

1 , 000

; 41 - 14

לנשים ולילדים

לירות סוריות  .מתן תעודות  -מסע

נמשך משנה לשנה וחצי  .על  -ידי כך אפשרו ליהודים לצאת מסוריה לתורכיה ומשם
לישראל  .אך לרוב היהודים לא היו סכומי כסף בהיקף הנדרש ולכן התקשו להגר
( ראה מסמך

.) 5

לעומת זאת  ,הציג ארגון הג ' וינט הערכה עגומה באשר למדיניות

הסורית בענייני ההגירה  ,לפחות בנוגע ל  , 1958 -ובעיקר בחודשים הראשונים של

38

לצירך עיון בנושא האיחוד הסורי  -המצרי  ,ראה במיוהד  :שמעוני  ,מדינות ערב  :פרקי היסטוריה
מדינית  ,עמ '  ; 458 - 454ח )Syria under the enion : 1958 - 1961 - /
 the Universitvום

the Ful linlent ofDoctorate

 - / 970 -גar : / 9

. 1 - 43

"

קק  ,ן~ 197
His Eivals, London

אלאד ' י ג ' רא פי סוריה
39

 , Kerrעמ '

. 95 - 44

 Project Toי ' Economic Analysis

 ; Malcolm 11 . Kerr, The Arab Coldצשן
?

קהיר . 1962 ,

"

~
חם

 ] -Nasirם

4 . Laskier,א ftwichae

""

forna

of
מג נ- 10
~
ויכל ,מה
; מותמד תימוין

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

עידן האיחוד  .בפגישה שנערכה

בז ' נווה

במארס

ב 24 -

ן
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בין צ ' רלס ג ' ורדן ,

1958

מנכ " ל הג ' וינט היהודי האמריקני באירופה  ,לנציגי הצלב האדום הבינלאומי ( בה
השתתפו נציגי החברה להגירה יהודית  ,היא " ס  ,והסוכנות היהודית )  ,העלה ג ' ורדן

את מצוקת יהודי סוריה ומצרים  .כיוון שהצלב האדום הבינלאומי היה פעיל במצרים
ג ' ורדן שהצלב

בסיוע ליהודים נזקקים לאחר מלחמת סיני  -סואץ (  , ) 1956קיווה

האדום ירחיב את היקף פעולותיו לסוריה  ,באומרו כי בזמן שהמצרים אפשרו
ליהודים להגר ויהודי סוריה בתקופות שונות נתקלו בקשיים מררבים בנסיונם להשיג

אשרות  -יציאה ( בניגוד להערכת שרגאי לאותה תקופה )  ,הוא גם ציין כי הג ' וינט
וארגונים יהודיים אמריקניים אחרים עשו כמיטב יכולתם להפעיל לחצים על

בין

הסורים .

השאר ,

גייס

הג ' וינט

את

נורמן

תומאס

המנהיג

,
~ Thomas

הסוציאליסטי בארצות  -הברית שהצליח לכאורה לשכנע את המשטר הסורי לנקוט

קו מתון יותר כלפי היהודים .

40

מדבריו של ג ' ורדן מסתבר שהקו המתון לא סייע בתחום ההגירה  ,הופנה כלפי
יהודי דמשק במידה מסוימת  ,אך כלל לא השפיע על הקהילות האחרות  .בהסתמכו
על מקורות אמריקניים  ,טען ג ' ורדן שיהודים מחלב ומקמישלי נשלחו למחנות

ריכוז .

כדי לברר טענה זו שוגר לסוריה דוד דה  -טראז

41

 , ( ee Trazנציג הצלב

האדום בביירות  .בביקורו בסוריה נפגש דה  -טראז עם נציגי ~היהודים  .אלה הכחישו
מכל וכל את השמועה והתריעו נגד האשמות חסרי כל בסיס  .לא לגמרי משוכנע
שההכתשות לא נבעו מחמת חששותיהם של המנהיגים באשר לתגובת המשטר  ,אך

ללא אפשרות לוודא אם יהודים נשלחו למחנות  -ריכוז  ,עזב דה  -טראז את סוריה
בידים ריקות  .למרות היענות חיובית של הצלב האדום לסייע לארגונים יהודיים
בינלאומיים באיסוף מידע על יהודי סוריה  ,החליטה הנהגת הארגון בז ' נווה לא
את

להרחיב

לנזקקים .

השפעתו למדינה

זו

במצרים

ולהסתפק

כשדה  -פעולה

ובלבנון

42

מידע ממקור אחר על יהודי סוריה בעידן קע " ם נמסר במארס

1959

לג ' ו גולן

( מזכירו של ד " ר נחום גולדמן והאיש האחראי על הדסק המזרת  -תיכוני של
' הקונגרס

ביירות .

היהודי

"

.

העולמי ' ) מקור המידע היה ד " ר יוסף עטייה (  , ) 11111נשיא קהילת

מתוכן דבריו התברר שבתחילת

כ 2 , 000 -

בחלב ועוד לפחות

1 , 000

1959

בקמישלי .

שבשנות החמישים המאוחרות ( לא ברור אם

40

תן

1 Archivesתן0נ The

1958 ,

נותרו

כ 3 , 500 -

הוא אישר  ,כפי שעשה שרגאי ,
ב 1958 -

או

41
42

.

,

) 1959

eadquarters, Geneva , 24 Adarch
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"1

hfeeting

~

Jerusalem , 307 ) / 30811
שם .
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מנהליים להתיר יציאה כמעט חופשית ליהודי סוריה .

השלטון התנה זאת בכך

שהמהגרים יעבירו את רכושם  -נכסי דלא  -ניידי  -לידיו ואיפשר להוציא רק עד

400

לירות סוריות ומזוודה עם חפצים אישיים  .יהודים צעירים שרצו להגר נאלצו לשלם
היטל בהיקף של

2 , 000

לירות סוריות במסגרת מס שחרור מהצבא  .לפני שעזבו

נתבקשו היהודים לחתום על מסמך המצהיר כי תרמו את רכושם

לקע " ם .

לאור

הקריטריונים הנוקשים רק קבוצות מעטות עזבו את סוריה באופן לגלי או לגלי -

ותורכיה .

למחצה דרך לבנון

43

עטייה אינו מתייחס להקמת מחנות ריכוז ליהודים בחלב ובקמישלי  ,אך מצביע
ב , 1959 -

על מצבם הקשה במיוחד של יהודי קמישלי

ועל ניסיון השלטונות לעקל

את אדמותיהם כדי לקפח את מקור פרנסתם ( 44ראה גם מסמך

7

מ . ) 30 . 9 . 59 -

קהילת

קמישלי ( העיר ידועה גם בשם קמישלה ) היתה הצעירה שבקהילות סוריה  .ראשיתה
ביוזמת הצרפתים שמכרו באזור אל  -ג ' זירה אדמות בתקופת המנדט במחיר סמלי
כדי למשוך מתיישבים ולהקים יישובים לצרכים כלכליים

ובטחוניים .

כוונת

הצרפתים היתה לקצר את קווי  -התובלה של שיירות האספקה לבסיסי  -הצבא
הצרפתי ששכנו באזור  ,ולהתגבר על התנפלויות שבטי הבדואים שנעשו בהשראת
תורכיה לערער את השליטה

הצרפתית .

45

כשאר היישובים באל  -ג ' זירה  ,משכה

קמישלי נודדים  ,נודדים  -למחצה  ,ובני מיעוטים לא  -יהודיים  -כורדים  ,תורכומנים ,

ונוצרים ( נסטוריאנים  -אשורים ) .
היו ערבים מוסלמים  -סונים  .נמצאו

רוב המתיישבים נמנו עם המיעוטים  ,רק

בדתם )  ,וכ 40 , 000 -

שם

נוצרים  ,ובכללם

הטבח באוכלוסייה זו ב . 1933 -

כ 80 , 000 -

8 , 000

כ 40 , 000 -

כורדים ( אף הם מוסלמים סונים

פליטים אשורים מעיראק שהגיעו לאחר

46

ראשוני המתיישבים היהודים הגיעו לקמישלי

תורכיה סמוך לגבול הסורי (  2ק " מ מקמישלי ) .
אל  -ג ' זירה  :שוכה  ,תל  -שעיר ועוויג ' ה  .כמו בנציבין

ב 1926 -

מנציבין  ,עיר בדרום

משפחות יחידות התיישבו בכפרי

ב 1939 -

היה

אורז  ,עורות ,

- 2 , 000

עסקו יהודי קמישלי  -שמספרם

בסחר ביבוא וביצוא של מוצרי טקסטיל  ,טבק  ,צמר  ,תבואה ,

ומוצרי  -חלב .

הם גם עסקו בחקלאות ויחסיהם בתהום הכלכלי -

החברתי עם שבטי הבדואים והכורדים שנותרו בצד הסורי לאחר סימון הגבול בין

תורכיה לסוריה היו טובים למדי  ,לפחות עד פרוץ מלחמת העולם השנייה  .הבעיות
של היהודים היו בעיקר עם האוכלוסייה הנוצרית שקוממה נגדה לא רק את היהודים
אלא גם את המוסלמים ואת המיעוטים האתניים האחרים  .עם המשפחות האמידות
בקמישלי נמנו משפחות ח ' ודידה  ,כהן  ,שבה  ,רחימה  ,ונשיא הקהילה  ,משה נחום

Rome ,

Goldmann ,

 . Nahumיט

 . Joe Golan 1ק " מ 26 / 1431

43

30 mars 1959

44

שם .

45

מבוסס על תיאור מקיף אצל נחום מנחם  ,יהודי סוריה ולבנון בין הלאומיות הערבית והתנועה
הציונית בין שתי מלחמות העולם  ,עמ '

46

, 66 - 64

. 74 - 69

שמעוני  ,מדינות ערב  :פרקי היסטוריה מדינית  ,עמ '

. 152 - 151

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

עבדאללה .
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אלה קיבלו אדמות מהצרפתים להקים בעיר החדשה מרכז מסחרי

והצליחו לרכוש את הכפר עוויג ' ה  ,שם החכירו

3 , 000

דונם

ל 60 -

משפחות יהודיות

תמורת  12 %מן היבול השנתי  .המשפחות היהודיות שימשו באזור חלוצי גידול
תבואה

ישראל .

וקטניות והפעלת מכונות דיש  ,טרקטורים ומשאיות שנרכשו בארץ -
47

נוכחות משפחות אמידות בקמישלי לא שינתה את המציאות בנוגע לתלות

הקהילה בתמיכה חיצונית  .באמצע שנות החמישים דווח כי הג ' וינט שלח לשם

סכומי כסף ניכרים תחת פיקוח המשטר הסורי ( ראה תעודה

4

מ . ) 5 . 4 . 56 -

בדומה

להנהגה הרוחנית האורתודוכסית בג ' רבה ובגאבס שבדרום תוניסיה  ,קהילת קמישלי
ורבניה  -שכונת ' בני  -ברק ' של יהודי סוריה  -סרבו לאפשר ל ' אליאנס ' לייסד בתי -

ספר במחיצתם  .הם המשיכו להתמקד בחינוך מסורתי במתכונת של

תלמודי  -תורה .

כמו בשנות הארבעים המאוחרות  ,יחסי יהודים  -לא  -יהודים בקמישלי היו

מתוחים גם בשנות החמישים והשישים .

לדוגמה ,

ב 1953 -

רצו תושבי קמישלי

המוסלמים להחרים את הטרקטורים של היהודים  .האחרונים פנו אל שישכלי עם

' מתנה שמנה '  :סכום של  40 , 000לירות סוריות

כ ' עזרה לצבא '  ,ובקשו את תמיכתו

בתור אזרחים נאמנים  ,ושישכלי הורה לצבא ולמשטרה האזרחית שלא לפגוע
ברכוש יהודי ( ראה תעודה

2

מ  . ) 22 . 11 . 53 -היו אף מקרים ששיח ' ים ומושלים

מקומיים התערבו להגנת יהודי קמישלי והכפר ' היהודי ' עוויג ' ה נגד האוכלוסייה
( ראה תעודה

11

מ . ) 3 . 3 . 63 -

האם מדובר בתחרות

האם הסכסוך הערבי  -הישראלי תרם לאווירה העכורה

כלכלית ?

בהסתת גורמים פוליטיים  -לאומניים

?

?

אין לנו

תשובות מן המוכן .
מהסבריו של עטייה עולה שבשנת  , 1958או בתחילתה של שנת  , 1959הטילו

המוסלמים חרם זמני על יהודי האזור  .בעקבות מציאות זו החלו יהודים רבים
לחשוב על העתקת מגוריהם ופרנסתם

לחלב .

48

הרעת תנאי היהודים באל  -ג ' זירה

ורצונם לעקור לאזורי המרכז בעידן האיחוד קשורים גם בעובדה שקמישלי הפכה

למרכז פעילות נגד עיראק המהפכנית תחת שלטון עבד אל  -כרים קאסם  :מי שהביא
קץ לשלטון ההאשימי ביולי

1958

מחד  ,והתנגד לרעיון קע " ם ולנאצריזם ,

מאידך .

מחמת העימות בין סוריה לעיראק הונהג בקמישלי משטר צבאי אשר קציניו וחייליו
השפילו את היהודים והתעללו

בהם .

49

אם נוסיף את הבצורת שפקדה את סוריה

בשנות החמישים המאוחרות ותחילת שנות השישים  ,הרי שניתן להבין עד כמה
קשים היו חייה הכלכליים של האוכלוסייה

כולה .

סיבה נוספת לאווירה העכורה קשורה קשר ישיר למדיניות הכלכלית של קע " ם ,
מדיניות שפגעה בשכבות המבוססות והגבירה את חוסר האונים של

47

המיעוטים .

נחום מנחם  ,יהודי סוריה ולבנון בין הלאומיות הערבית והתנועה הציונית בין שתי מלחמות
העולם  ,עמ '

, 66 - 64

48

30 mars 1959

49

שם .

. 74 - 69

Nahum Goldmann, Rome ,

Dr .

, Joe Golan 1

ק
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הסיוע הכלכלי שנאצר העניק לדמשק בשנות הבצורת נוצל על  -ידי השליט המצרי
להצביע על תפקוד כלכלי קלוקל  ,ולנסות לנווט את הכלכלה הסורית

מקהיר .

הבצורת שאולי השפיעה גם על היחסים המתוחים בין יהודים ללא  -יהודים באל -
ג ' זירה ובמגזר החקלאי כולו עודדה הגירה פנימית של לא  -יהודים למרכזים
העירוניים  .רצונם של יהודי קמישלי להגר לא היה אפוא תופעה יהודית

אמנם אין להאשים את מצרים  ,כפי שנעשה על  -ידי גורמים

ייחודית .

סוריים  ,במכת הבצורת ,

אך תחושת האי  -אמון שהופנתה כלפי המצרים נבעה במידה רבה מהחשש
והשמועות  ,גם אצל היהודים  ,כי נאצר תכנן ליישב באל  -ג ' זירה

מצריים .

פלאחים

כ 3 , 000 , 000 -

50

בקרב השכבות המבוססות  ,וביניהם שכבה דקה של יהודים  ,נפגעו אותם אנשים
שבעבר נהנו ממדיניות כלכלית נוסח

תיעוש .

הונם במימון תכניות

, 1 aissez-faire

דהיינר :

אנשים שהשקיעו את

מאז כינון האיחוד  ,ובעיקר בשנים  , 1960 / 61בעת

שנאצר החל בהלאמת חברות גדולות בסקטור הפרטי המצרי ובבניית סקטור ציבורי
רחב הכפוף למרות המשטר  ,ניסו המצרים ליצור ' תיאום כלכלי ' בין שני אזורי קע " ם
בתואנה של שיפור רמת החיים של השכבות

הנמוכות .

51

היו גם כוונות להלאים את

תעשיית הטקסטיל שהיתה מקור פרנסה חיוני ליהודים  .בחודשים פברואר  -יולי
1961

הוקפאו בהשראת המצרים חשבונות בנקים  ,מטבע  -חוץ  ,והולאמו חברות

תעשייה בשטחי

קע " ם .

תגובת השכבות המבוססות בסוריה היתה הברתת הונם

ללבנון  .כתוצאה מכך הוברח

ב 1961 -

הון בהיקף של

600 , 000 , 000 - 500 , 000 , 000

לירות סוריות לבנקים בביירות  .י5
בעיה אחרת שבפניה הועמדו היהודים בעידן האיחוד היא יחסו של עבד אל -

חמיד סראג '  ,האיש החזק בסוריה ושר הפנים המקורב לנאצר  .לפי מידע שנחשף

על -ידי אדמונד סולר

, ( Muller

מנציגי הצלב האדום הבינלאומי במצרים  ,קיים

לטיפול בענייני היהודים והחרים  ,לפחות  ,חלק מכספי הסיוע
סראג ' מנגנון מיוחד ~
שהגיעו מיהודי התפוצות ליהודי סוריה  .מולר טען שאת כספם העביר לפליטים

פלסטינים המתגוררים בסוריה .

53

כתגובה לאווירה הקשה ששררה באותם הימים הגבירו הג ' וינט והיא " ס את
מאמציהם לחלץ את יהודי סוריה  ,וזאת לאחר שהתברר כי ההגמשה בהתרת יציאתם
ב 1958 -

50

ימים .

אחת האלטרנטיבות שעמדה בפני

של עפיף אל  -ביזרי  .מסמך בערבית  ,דמשק

ראה גם מוחמד חוסניין

או במהלך

עדותר

1959

לא האריכה

היכל  ,מה אלאד ' י ג ' רא פי סוריה
51

?

 , 1962עמ ' ; 10 - 9

עמ ' . 50 - 49

בנושא זה ראה דבריו של עבד אל  -חכים עאמר  ,נציג מצרים בסוריה

:

אל  -אהראם ,

21

ביוני

. 1960
52

, Middle

53
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הארגונים היהודיים היתה המדיניות האמריקנית החדשה בענייני הגירה לארצות -

הברית באמצעות תכנית  . ] . 86 - 648ע שהעניקה אשרות -כניסה לאמריקה לאלפי

.

פליטים מרחבי העולם היא " ס ניסה לטפל ביהודים סורים שעשו באותה תקופה את

דרכם ללבנון ויעדם  ,לפי תכנית ה  . ] . 86 - 648 -ק  ,היה ארצות -הבריתת ( ראה תעודה

.) 6
גם הסוכנות היהודית לא ישבה

לסוכנות היהודית אנשי קשר בחלב

בחיבוק  -ידיים .
ובתורכיה .

בסוף שנות החמישים היו

אלו סייעו בארגון יציאתם של

יהודים מסוריה  .הסוכנות קיבלה מידע מוועדה של יהודים אמידים ממוצא סורי
שישבו באיסטנבול ושעמדה בקשר עם עסקנים יהודים בחלב  ,ומהם ידעה מי ומי
זכאי לתמיכה כספית מלאה או חלקית  ,ומי לא נזקק לתמיכה  .הקשר בין הסוכנות
וקהילת חלב בענייני הגירה נשמר גם עם יעקב שמוש  ,פעיל עלייה ויליד חלב ,

שהתגורר בעיר איסקנדרון ( לשעבר אלכסנדרטה הסורית שסופחה לתורכיה ) ,
שאליה הגיעו חלק מהמהגרים בדרכם

לישראל .

הסוכנות הגישה סיוע במימון

העלייה אך היקף הסיוע וסעיפיו השונים  -שלמונים למבריחים  ,לאנשי משטרת
הגבול  ,לצורך הכנת העולים ליציאה  ,הוצאות המעבר מסוריה לתחנות ביניים ומשם

לישראל  -עדיין לוט בערפל.
מידע חלקי אודות תמיכת הסוכנות היהודית בתחילת שנות השישים נמצא
בהתכתבות של דומיניץ עם נציגי הסוכנות בארצות -הברית .לדוגמה  ,במאי
דיווח דומיניץ כי מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית העבירה לסוריה

1961

. 15 , 000

סכום זה הועבר ככל הנראה דרך לבנת ומשם באמצעות בלדרים  ,ואולי בהעברות
בנקיות  ,ליעדו הסופי  .באותה תקופה סייע רבות בהעברת הכספים יצחק שלום ,
יהודי אמריקני ממוצא סורי  ,איש רב  -פעלים אשר ייסד את רשת בתי -הספר הדתיים
' אוצר התורה ' באגן

הים  -התיכון .

שלום ואיש  -סודו בסוריה  ,פרג ' צמח  ,דאגו

להעברת חלק מהכספים שנועדו להוצאות העלייה לישראל ולהגירה לארצות

אחרות  .כמו  -כן הם היו מעורבים בהעברת כספים למימון הוצאות שוטפות של

מוסדות קהילתיים .

55

מתוכן הראיון שדומיניץ העניק לי מתברר כי פרג ' צמח אמנם

היה איש קשר חשוב בהעברת הכספים ממקורות חיצוניים ובמתן שוחד לפקידים
סוריים  ,וכמו  -כן  ,מקור ידיעות מהימן לגבי המתרחש בסוריה  ,אך שדה פעולתו

בתחומים אלה הצטמצם לסוריה בלבד  .בתורכיה  ,למשל  ,השפעתו היתה קטנה  ,שם
עסקו בענייני שוחד  ,עזרה לעולים  ,וליקוט מידע יהודים ממוצא סורי שהתגוררו
במקום  -בעיקר יעקב שמוש

54

ומקורביו .

1ת ] Jordan, New Yor , 12 I] ecember 1961 , The 70
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מהפילוג בשע " מ ועד שפוגי השבעים
הפילוג שחל בסוריה  ,והביא להתמוטטות האיחוד עם מצרים  ,שיפר באופן זמני
ביותר את מצבם של היהודים  .מעדויות העולים שהגיעו לישראל בנובמבר
עולה  ,כי המשטר הבדלני נחשב למתון

הסעודית ,

ונטה

פחות

להצר

יותר .

את צעדיהם

1961

הוא נהנה מתמיכת ירדן וערב

בתוככי

( ראה

סוריה

תעודה

8

מ  . ) 26 . 11 . 61 -יהיה זה מוגזם לפרש את דברי העולים כאילו השלטונות אפשרו
חופש תנועה מוחלט  ,גם לגבי הגירה  ,שכן המקורות מציינים כי הסוכנות הצליחה

להוציא משפחות שלמות מאלה שקיבלו היתרי  -יציאה כשרים ומאלה שיצאו בעזרת
מבריחים  ,ואולי עם תעודות מסע שזויפו .מאידך  ,הצליחו לא מעט יהודים לעזוב
ללא מגבלות מיוחדות ואין להוציא מכלל אפשרות שיציאה זו נתאפשרה הודות
לשיחוד השלטונות בדרגים השונים  .מקור מהימן מקמישלי העריך בסוף אוקטובר
1961

כי היו

כ  -ס 16משפחות

עוויג ' ה הסמוך ,

כ 20 -

משפחות .מתוך

הסכמת משרד הפנים לצאת ,
הבטחון

בכתב .

כ 50 -

יהודיות בעיר זו ( בין
וכ 20 -

160

 900ל 1 , 000 -

נפשות )  ,ובכפר

המשפחות בקמישלי ,

קיבלו את

כ 60 -

משפחות מתוכן קיבלו גם את הסכמת משרד

משפחות נוספות בקמישלי קיבלו הסכמה חלקית ממשרד

הפנים וממשרד הבטחון  ,והמתינו להשגת אישורים לפטור ממס הכנסה ומחובות
למשרדים ממשלתיים

אחרים .

56

גם אם היהודים יצאו בדרכים לגליות  -למחצה  ,או לא  -לגליות מאז ספטמבר
, 1961

יציאתם  ,במיוחד דרך תורכיה  ,דרשה שיתוף פעולה הדוק ומסועף בין שליחי

מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית באיסטנבול לאלמנטים מקומיים באדנה

מבריחים בנציבין  ,או ממקומות שונים בשטח סורי

באזור הגבול

;

;

;

פקידים תורכים בדרג נמוך

עם צירות ישראל באנקרה ופעילים יהודים ממוצא סורי באיסקנדרון

ובאיסטנבול  .סוגיה חשובה היא על כן שאלת מידת שיתוף הפעולה בין ישראל
וממשלת תורכיה באנקרה  ,ותגובת הפקידים בדרג הבינוני והגבוה באזורי הגבול
התורכי  -הסורי  .בחלק מהמקורות מודגש כי התעורר חשש בשנת

961ן

שהשלטונות

התורכיים המרכזיים יגבירו את המשמרות בגבול כדי למנוע את כניסת יהודי
קמישלי

כלא  -חוקיים .

לעומת זאת  ,חיים שדמי  ,שליחה המרכזי של הסוכנות

היהודית בתורכיה דאג  ,רמז כי הוא ' יוכל לקבל אצל פקידים תורכיים באיסקנדרון

56

שיחה בביתו של ש  .ז  .שרגאי  ,ירושלים  .סודי ביותר ,
בעדות של עולה מסוריה ( אוקטובר

 ) 1961נמסר

25

בנובמבר

, 1961

אצ " מ . 565 / 197

כי נוצרו קשרים טובים בין נציגי היהודים

שטיפלו בארגון העלייה לבין פקידים במשרדי הממשלה בחלב  ,שלהם היתה השפעה על

הנעשה בקמישלי ואשר טיפלו בהיתרי היציאה של היהודים ' בקצב משביע רצון '  .יחסים אלה
טופחו ביוזמת פראג ' שבח  ,ממארגני העלייה מקמישלי ( עדותו של משה מורדוך כהן מקמישלי
עם הגיעו לישראל )  31 ,באוקטובר  , 1961אצ " מ

. 565 / 197

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

ן

1970 - 1948

93

חותמות כניסה עם ויזות לתורכיה על  . . .תעודות מעבר שישראל תשלח עם תמונות
לקונסוליה הישראלית

[ באיסטנבול ] ' .

57

מידע מקיף יותר על שיתוף הפעולה בנדון עולה מדבריו של דומיניץ בראיון

שהעניק לי  .אין ספק ששיתוף פעולה סבוך ודיסקרטי נרקם במרוצת הזמן בענייני
העלייה מסוריה בין ישראל לתורכיה  ,הן במישור הדיפלומטי והן במישור
המודיעיני  .שידול השלטונות המרכזיים בראשית שנות השישים לאפשר ליהודים
מצפון סוריה להגיע לתורכיה כשלב ביניים לפני היציאה לישראל נעשה ביוזמת

משה ששון  ,ציר ישראל בעיר  .יחד עם זאת  ,באותה תקופה ובתקופות מאוחרות
ובהתאם

יותר ,

לנסיבות

פוליטיות ,

נוצרו

קשרים

הישראליים  -תורכיים  ,התפתחות שהביאה לשילוב

גם

במישור

' השרותים '

דיפלומטי  -מודיעיני .

מדברי

דומיניץ בראיון אתי עולה  :במעבר מסוריה לתורכיה עזר משה ששון הרבה לעלייה .

אבל היה זה עניין של רפלקס של היחסים בין תורכיה וסוריה  .לא תמיד ידעו אם יש
קשר בין שרותי הבטחון הסוריים והתורכיים לעצור את היציאה של היהודים בגבול
הסורי  -התורכי  .לכן הקשר המודיעיני של ישראל עם שרותי הבטחון התורכיים היה

היו תקופות שהשלטונות המרכזיים בתורכיה ידעו על היציאה ואפשרו

חיוני .
לבצעה  .אך היו תקופות שהם פשוט העלימו עין .

למשל  ,כמו ממארוקו ( בעידן

העלייה החשאית בהסות ' המוסד ' לתפקידים מיוחדים ,

) 1961 - 1956

כשהספרדים

במובלעות של סיאוטה ומלייה ובאלהסירס אפשרו לעולים שהוברחו ממדינה זו
לעבור דרך שטה ספרדי בדרכם לגיברלטר ומשם לישראל  ,משום שרצו ' להרגיז ' את

המארוקאים .

התורכים שאפו בתקופות שפל ביחסים עם סוריה לפגוע במשטר

בדמשק וסייעו ליהודים  .אך כפי שהיתה תקופה בעלייה ממרוקו שהספרדים הששו
מלחצים פוליטיים והפסיקו באופן זמני את היציאה דרך ארצם  ,היו זמנים
שהתורכים רצו להראות לסוריה שהם מעונינים בשיפור היחסים ומוכנים למסור
לידם יהודים שהגיעו

לשטחם .

הסיטואציות המשתנות דרשו תיאום בין גורמי

מודיעין ישראליים ותורכיים למנוע תקריות ולדעת מתי אפשר לנקוט צעדים

מסוימים .
בדרג הבינוני ובקשרים עם יהודים מקומיים שסייעו לעלייה  ,טיפל חיים שדמי
כנציג

הסוכנות היהודית

בתורכיה .

קשריו החשוכים

לא

היו באנקרה

אלא

באיסקנדרון באמצעות שמוש ובניו  .כיוון שלשמוש היו אנשי קשר בחלב והוא ידע
לשחד פקידים משני עברי הגבול  ,ניצלה מחלקת העלייה של הסוכנות ערוץ זה ,

ולדעת דומיניץ  ,בהצלחה מרובה .

באותו הקשר היו גם ' יציאות

יזומות ' .

אמת ,

מחלקת העלייה לא תמכה בבריתה המונית מסוריה דרך תורכיה  .אולם היא ניסתה
לעודד עלייה  ,למרות שלא פעלה בתוככי סוריה כפי שעשתה באותה תקופה
בתורכיה  ,אירן וצפון  -אפריקה  .כך מתאר דומיניץ את ' העלייה היזומה '

57

שיחה בביתו של ש  .ז  .שרגאי  ,ירושלים  ,סודי ביותר ,

25

בנובמבר

:

' למשל בא
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אלי לירושלים יהודי ממוצא סורי ואומר שמשפחה בחלב מוכנה ליטול סיכון
ולצאת  .יצרתי קשר עם שדמי שמצידו מסר את המידע לשמוש ובניו  .אלה העבירו

את הדברים למבריחים שעמדו על הקו  .בנציבין ישב מבריח בשם ג ' ורג ' י ( ראה

מסמכים  8ו  ) 9 -מנציבין  ,יהודי שהתאסלם ויותר מאוחר חזר ליהדות ועלה לישראל .
לג ' ורג ' י היו קשרים בכל המקומות  .בדרך ארוכה זו יכול היה שמוש לומר למבריח
כמו ג ' ורג ' י אך גם למבריחים אחרים שעבדו אתם  :תעבירו למשפחה מאתנו מכתב
המאשר שאנו עומדים מאחורי יציאתם וכי אין זו מלכודת  .השלב הבא היה על

המבריח להעביר את המשפחה דרך הגבול  .תפקיד המבריח לא היה אך ורק לשמש
כמוביל  .הוא ידע מתי וכיצד לחצות את אחד הגבולות המסוכנים במזרח  -התיכון ,
אזור שממנו הוברחו סמים

ונשמעו יריות ' .

' יהודי סוריה שהגיעו לאיסקנדרון לוו על  -ידי אנשי שמוש לאדנה ולאיסטנבול .
הקונסוליה הישראלית באיסטנבול הוציאה עבורם תעודת מעבר כמו לאזרה ישראלי
שאיבד את דרכונו ( לא ידוע לנו בשלב הנוכחי של המחקר אם תעודות המעבר
האלה נתנו לעולים עוד לפני הגיעם לשטח תורכיה או הוענקו

בתורכיה ) ,

או כמו

לאזרח ישראלי שביקר בתורכיה ורצה לצאת  .תעודות המעבר נשאו חותמת כניסה
תורכית

מטעם

השלטונות

התורכיים

להם

שאפשרה

להגיע

לשדה

התעופה

באיסטנבול ולעזוב בטיסות " אל  -על " הישר לישראל  .בשלב מסוים כאשר הגיעו
יהודים

סורים

רבים

לתורכיה

התעוררה

בעיה .

אז החלה

פעילות בערוצים

הדיפלומטיים ושל " השירותים " התורכיים  -ישראליים  .ההסדר שעליו הסכימו היה
שהיהודים האלה יתייצבו ברשויות לאחר חציית הגבול ויודיעו כי יעדם הוא
ישראל  .הצעד הבא מטעם הרשויות התורכיות היה כאילו " לגרש " את היהודים  .כך

התפתחה פרוצדורה מיוחדת  :אנשי שמוש ליוו את
הם הועמדו למשפט שהביא באופן

" המגורשים " לאיסטנבול  ,שם

פורמלי לגירושם ' .

בעקבות ההפיכה בסוריה של חודש מארס

1962

בראשות עבד אל  -כרים נחלאוי ,

חדלו השלטונות מלהעניק אשרות יציאה  ,סיטואציה שאילצה את היהודים לצאת

אך ורק במסגרת לא  -לגלית .
הגירה

?

מדוע הקשיח המשטר החדש את עמדותיו בענייני

אפשר לשער כי בין ההפיכה של מארס

1962

ועד לעליית השלטון שדגל

בסימביוזה בין הצבא ומפלגת הבעת '  ,שנה לאחר מכן  ,עברה סוריה משברים

פוליטיים וכלכליים רבים שגרמו לאי  -סדר הגובל באנארכיה  .בינתיים אירעה בחלב
הפיכה  ,אשר מטרותיה ומגמתה לא נתבררו לדיוקן  ,אך נראה כי היתה פרו  -נאצרית

יותר מהפיכת דמשק  .היתה זו אווירה של התנגשויות ויריבויות בין קצינים בכירים

בצבא .

עם התייצבות השלטון לקראת מאי  -יוני

1962

הרפורמות של תקופת האיחוד והולאמו הבנקים הזרים

הוחזרו לתוקפם חוקי

מחדש .

באנדרלמוסיה

שנוצרה חדל השלטון מלתפקד ומלהעניק באופן סדיר שירותים חיוניים לאזרחי

המדינה  .ייתכן כי גם הגורמים המטפלים במתן אשרות  -יציאה במשרדי הממשלה
וברשויות אף הם לא תיפקדו כראוי  .יתכן אפוא שבשל מציאות זו נבצר מהיהודים

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

לקבל היתרי יציאה .

כמו  -כן אין להמעיט באפשרות שמדיניות דרקונית בענייני

הגירה נתחדשה במלוא
בשנת

1962 / 63

970 - 1948נ

ן

95

עצמתה .

שררה בחלב ובקמישלי אווירה של ' יציאת

מצרים ' .

עדות

המאששת הערכה זו מבוססת על ידיעות שהגיעו למרכז ' אליאנס ' בפארים דרך אחד
מנציגי יהדות סוריה  ,שיצא את דמשק ' לרגל עסקים ' ועמד לשוב לשם  ,ושביקש כי

זהותו תישאר חסויה  .לנציג היו נתונים גם לגבי קהילת דמשק  .בראשית

1963

אוז ' ן

וייל  , ( Weillמזכ " ל ' אליאנס ' בצרפת  ,עדכן את ברוך דובדבני מהסוכנות היהודית
אודות היהודים על סמך פגישה שהיתה לו עם הנציג  .האחרון סיפר כי בסוף
~
נותרו בדמשק

3 , 000

יהודים  ,מרביתם

צעירים  ,מתוכם כ 700 -

1962

למדו ב ' אליאנס '

וב ' תלמוד תורה '  .לדברי הנציג  ,בוגרי ' אליאנס ' המשיכו את השכלתם התיכונית

בבתי  -ספר לא  -יהודיים  ,אך הוא לא הבהיר אם מדובר במוסדות פרטיים או

ממלכתיים .

חוברו חוזים סודיים  ,לפיהם נאסר לקבל יהודים למשרות פקידות

ממשלתיות בכל הדרגים  ,ונמנע מהם חופש התנועה מדמשק לנמל לאד ' קיה ,
לקמישלי או לחלב  ,בו בזמן שלסורים מוסלמים  ,כולל כורדים  ,ולנוצרים הותר
ליהנות מחופש
כאמור ,

תנועה .

המשך

58

התסיסה

בשורות

הצבא ,

הפגנות

סטודנטים

נאצריסטים

והמאבקים בין פוליטיקאים המפולגים לתומכי קו מצרי פרו  -קע " ם ולקו אנטי  -מצרי
בדלני  ,הביא להפיכה של ה 8 -

עד להפיכה של

ה 23 -

במארס

בפברואר

. 1963

, 1966

בראש השלטון החדש שהחזיק מעמד

עמדו הגנרל אמין חאפז שכיהן בתקופות

שונות כסגן ראש  -הממשלה  ,שר הפנים ושר המלחמה  ,ואנשי הבעת ' האזרחיים ,
ובראשם צלאח אל  -דין ביטאר  ,ראש  -הממשלה  .הנאצריסטים ששולבו בממשלה זו

בתחילת דרכה סולקו ממנה תוך חודשיים  .מבחינה כלכלית שלוש שנות שלטון
הסימביוזה בעת '  -צבא לא הביאו לשיפור מצב האוכלוסייה  ,אף כי מבחינת נתוניה

וסיכוייה הכלכליים היתה סוריה בעמדה טובה יותר מרוב ארצות ערב  .לא היו בה
מחסור בקרקע  ,עודף אוכלוסין  ,ריבוי טבעי מהיר  .אולם חוסר היציבות המדינית גם
בשנים

1966 - 1963

והדיכוי הפוליטי של קבוצות אופוזיציה  ,עצרו את היוזמה

הכלכלית  -החברתית ולא אפשרו לסוריה להפוך את עושרה הגנוז מפוטנציה

למציאות .

59

הקפאון בפיתוח הכלכלי היווה גורם מכריע ברצון היהודים להגר ,

בייחוד מקמישלי  .אך

ב 1964 -

הקשו השלטונות על היציאה יותר מאי פעם  .לולא

הצליחה הסוכנות היהודית להפעיל את הצלב האדום הבינלאומי בתיווך הג ' וינט
היהודי האמריקני  ,כדי להבטיח מתן שוהד לפקידים בכירים  ,ספק אם אפשר היה

לפנות את עשרות המשפחות שרצו להגר .

58

דו " ח של אוזק וייל  ,מזכ " ל ' אליאנס ' בצרפת לברוך דובדבני  ,מארס
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בנושא

1963

לעברית .

זה ראה  ,שמעוני  ,מדינות ערב  :פרקי היסטוריה מדינית  ,עמ ' . 466
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המאבקים הפוליטיים הרבים מאז התפרקות קע " ם  ,האוריינטציה שמאלה במפה
הפוליטית בחסות קציני

הבעת ' והממסד

הפוליטי  ,בהשפעת המפלגה והתלות

הגוברת והולכת בברית  -המועצות  ,עוררו דאגה בין יהודי סוריה וגם

בירושלים .

היתה זו התקופה שהמודיעין הישראלי הפעיל בסוריה את אלי כהן  ,המרגל שהצליח
לחדור לצמרת הפוליטית והצבאית  ,ולהעביר מידע חיוני לירושלים על המתרחש
שם  .תפנית מסוכנת ליהודים התפתחה

ב 1965 -

בעקבות חשיפתו של כהן והוצאתו

להורג  .האוכלוסייה שאבה עידוד מהרשויות לעשות את חייהם של היהודים לבלתי -

נסבלים .

גם ההפיכה הצבאית בפברואר  , 1966אשר העלתה לשלטון את הפלג

השמאלני הרדיקלי בראשות צלאח ג ' דיד ובשיתוף פעולה עם הגנרל חפאז אל  -אסר

( שר ההגנה החדש )  ,לא הפחיתה מגודל העוינות ליהודים  .המשטר הניאו  -בעת ' י ,
שבעמדות המפתח הוצבו קצינים ממוצא עלאוי  ,דגל בדוקטרינה ששללה על הסף
יוזמה פרטית וריכזה את התכנון הכלכלי בידי קבוצת משכילים אזרחיים ממוצא
מוסלמי

סוני  -יוסוף זועיין  ,איבראהים מקוס ונור אל  -דין אתאסי .

עם פרוץ מלחמת ששת  -הימים מצאו היהודים את עצמם בדילמה קשה כפי
שהיה במלחמת

: 1948

כיצד לתמרן בין שלטון מובס ואוכלוסייה מנוצחת

שבמחיצתם חיו  ,לישראל היהודית  ,השכנה המנצחת  ,שפרי נצחונה כלל השתלטות
טריטוריאלית

?

היקף סבלם במהלך המלחמה ובעקבותיה הפך נושא לויכוח בקרב

עתונאים  ,אך גם בין נציגי ארגונים בינלאומיים .
בשלב זה להכריע לכאן או לכאן בנושא  .העיתונות במערב וכלי  -התקשורת

באשר להיסטוריון  ,מוקדם מדי

על סבל רב ומעצרים  .לעומת זאת  ,אנדרה ג ' אבס

העולמי ' בז ' נווה  ,העריך באוגוסט

ובהתחשב בכל

1967

( 65ל

"

דיווחו

 , ) 7איש ' הקונגרס היהודי

כי חרף כשלונותיה בחזית המלחמה

הנסיבות  ,לא רדפה סוריה את

יהודיה באופן קיצוני .

מספר העצורים

בימים הראשונים למלחמה לא היה גדול במיוחד ואלה שוחררו תוך זמן

מאידך  ,מוסיף ג ' אבס  ,נאסר עליהם לנוע ברחבי סוריה  .במחצית יולי

1967

קצר .
סולקו

מורים יהודים מבתי  -הספר ובמקומם מונו  ,זמנית לפחות  ,מחנכים מוסלמיים  .אנשי
הצבא ומשפחותיהם נצטוו לא לסחור עם יהודים  ,ונמנע מיהודים לחדש רשיונות

נהיגה שפג תוקפם .
פלסטינים ,

ההתעללות כלפי היהודים מצד האוכלוסייה אורגנה ביוזמת

פליטי מלחמת

1948

וילדיהם .

אולם

יחס

האוכלוסייה

הסורית -

המוסלמית  -סוגית והמיעוטים  ,אף על פי שרחוק מלהיות ידידותי  ,נטה לסובלנות

מפתיעה  .היו מקרים שאנשי צבא הגנו על יהודים מפני פלסטינים  .היהודים  ,כך טען
ג ' אבס  ,העדיפו שלא להתלונן לשלטונות על מקרי האיבה שמא יותקפו ביתר חומרה
ומצוקתם

60
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יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

דו " ח של משרד החוץ מנובמבר

1967

חושף ממצאים שאינם סותרים לחלוטין

את הערכותיו של ג ' אבס  .הדו " ח העריך את מספר היהודים בסוריה

בדמשק

; 1 , 500

בחלב

; וכ 300 -

948ן 1970 -

ן

97

ב 2 , 500 : 4 , 500 -

בצפון  -מזרח הארץ  ,בעיקר בקמישלי  .למרות שלא

נערכו פוגרומים  ,הוגבל חופש תנועתם של היהודים בסוריה ומשמרות המשטרה
שהופקדו במבואות הערים הקפידו על קיום מדיניות זו  .בדומה לממצאי ג ' אבס ,
הדו " ח מצביע על הפלסטינים כעל אלו שהמיטו סבל על

היהודים .

הפלסטינים

ששכנו ברובע היהודי בדמשק  ,או לידו  ,התנכלו להם באיומים  ,גידופים  ,ויידוי
אבנים  .לאור היחם העוין מטעם אותם גורמים נאלצו היהודים להסתגר בבתיהם

לאחר היוודע תוצאות המלחמה .

היהודים וחאפז אל  -אהד ,

61

1994 - 1970

עוד לפני מלחמת ששת  -הימים הוכיח משטר הניאו  -בעת ' י כי אין הוא חסין
ממאבקים פנימיים  .בסבך היריבויות הלכה וגברה השפעתו של חאפז אל  -אסד אשר
ידע לנצל היטב את מעמדו כשר ההגנה  .אסד ייצג את האסכולה הפרגמטית בעילית
הצבאית והפוליטית  ,ועם חלוף הזמן התכונן לקראת עימות עם צאלח

בראשית

1969

ג ' דיד .

בעמדות  -מפתח .

החל אסד להשתלט על המשטר והציב את אנשיו

כתוצאה ממלחמת האזרחים בירדן ( ספטמבר  , ) 1970ופלישת הכוחות הסוריים
אליה  ,הזעזועים במצרים עם מות נאצר

( 28

בספטמבר

) 1970

שיצרו חלל ריק

במנהיגות הכלל  -ערבית  ,וחוסר התפקוד של הניאו  -בעת ' בבעיות פנים  ,השלים אסד

את ההפיכה בנובמבר . 1970
בממשל  ,בצבא ובמפלגה .

אתאסי  ,ג ' דיד  ,זועיין וחסידיהם פוטרו מעמדותיהם

בתקופת שלטונו הארוכה למדי של אסד

( 25

שנה עם כתיבת שורות אלה ) עברה

סוריה  ,היהודים שבה  ,והמזרח  -התיכון תהפוכות רבות -משמעות .במזרח  -התיכון
הפכה סוריה לגורם חשוב  .היא זכתה ליציבות פוליטית הודות לכוח  -הזרוע של
המשטר  ,להישגים צבאיים ופוליטיים בקואליציה המלחמתית

( סוריה  -מצרים )

במלחמת יום כיפור  ,ולעמדת השפעה בלבנון מאז פרוץ מלחמת האזרחים במדינה

זו  .תמיכת אסד בחיזבאללה נגד ישראל  ,תרומת סוריה לקואליציה המלחמתית נגד
עיראק במלחמת המפרץ  ,הידוק הקשרים עם איראן עקב המהפכה האסלאמית ,
והרבה שנים לפני  -כן  ,עם ברית  -המועצות לשעבר  ,ההתקרבות למערב בכלל

ולארצות  -הברית בפרט בשנות התשעים  ,התמיכה בטרור הבינלאומי  ,והגישושים

והמגעים ( בעידוד האמריקנים ) עם ישראל למציאת פתרון לסכסוך הישראלי -הסורי

61

בוליטין אירועים אינטימיים  ,מוגבל  ,משרד החףן  ,כסלו תשכ " ח  ,נובמבר
אצ " מ . 562 / 1059

, 1967

עמ '

, 24 - 22

98

-
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כל אלה מעידים על מרכזיותה של סוריה בעיצוב המזרח  -התיכון בעידן הפוסט -

נאצרי  ,אך גם על מורכבות וניגודים בקבלת החלטות בדרג המדיני .

62

לא ידוע לנו בשלב זה מה עבר על יהודי סוריה בשנים הראשונות של מלחמת
האזרחים בלבנון  ,וב  , 1982 -כתוצאה ממעורבות ישראלית בלבנון ב ' מבצע שלום

הגליל ' .

סביר להניח שמצבם היה קשה משום שהיו אלה התפתחויות שהביאו

לעימותים בין סוריה  ,הפלסטינים וישראל  .מידע חלקי מעיד על בעיותיהם בדמשק
בתקופת מלחמת יום כיפור וזמן קצר

לאחריה .

היום

כדי

בבתיהם

היהודים

לאור

ויצאו

רק

כמו

ב 1948 -

לרכוש

הסתתרו

וב 1967 -

חיוניים .

מוצרים

עם

ההתאוששות הצבאית הישראלית ובמהלך המשא  -ומתן שהתנהל בין ישראל
לסוריה

לביצור

האמריקני

הפסקת  -האש

דאז ,

הנרי

ד" ר

והפרדת
קיסינג ' ר ,

הכוחות
הציקו

בתיווכו של

הפלסטינים

המדינה

מזכיר

ואלמנטים

באוכלוסייה ליהודים ואיימו לנקום בהם על האבידות הסוריות בנפש בשדה

באותן שנים קשות של

1973 / 74

מלבנון לפני

הקרב .

יצאו יהודים ללבנון  .מסתבר שבתקופה זו הצליח

ארגון היא " ס לשכנע את הלבנונים לאפשר לחברת התעופה
5 : 00

אחרים

Am

 Panלהוציאם

בבוקר  -כדי לא להסב תשומת  -לב  .אך הנתיב האווירי החשאי

נסגר בגלל שמידע על המבצע ( או המבצעים

הראשונים )

הודלף לעיתונות

הישראלית על  -ידי העולים  .עם היוודע הדבר ללבנונים הם סרבו להמשך שיתוף -

הפעולה .

63

יהיה זה פישוט  -יתר לשער כי הסתתרותם של היהודים בבתיהם בזמן מלחמה
פירושה פחדנות  .כבר

ב 1972 -

התארגנו יהודי דמשק למחות ולהפגין פומבית נגד

יחס שלילי ואובדן זכויות  .בשנות השבעים הם לא הסתפקו בהגשת דו " חות כפי

שהיה נהוג תחת המשטרים הישנים מתקופת ' הגוש הלאומי '  .המחאות של

דווחו בהרחבה בעתונות

הדברים .

1 , 000

שניסו לברוח

הבינלאומית .

לעומת זאת  ,במארס

1974

1972

לא

השתנו פני

מיהודי דמשק יצאו משכונתם להפגנה נגד רצח ארבע נשים צעירות

ללבנון .

להפגנה במרכז העיר הצטרפו סורים נוצרים בקריאה

לשלטונות שלא להגביל את חופש התנועה  .הנשים שנרצחו זוהו כאווה סעד בת

והאחיות טוני  ,לורה ופרח זבע

) , ( Zebah

בגילאים . 25 - 20

18

בעת מסירת גופותיהן

למשפחות הצהירו השלטונות כי הרצח בוצע בידי ' כנופיה של מבריחים שכללה

62

בנושא משטרו של אפד  ,ראה במיוחד Moshe Ma' oz, The Sphinx of ,Damascus . London , :
Syria under Asad: Domestic Constraints and Regional ftisks ,

Moshe Ma'oz,

; 1988

London 1986 ; Patrick Seale , Asad: The Struggleifor the Middle East, Berkeley and
Los Angeles 1990
63
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יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

יהודים ' .

בשורותיה שני

1970 - 1948

אף על פי כן  ,הסברה שרווחה בקהילה היהודית היתה

שהנשים הוסעו בכלי  -רכב של מבריחים מוסלמים  ,ואלה שדדו  ,אנסו ורצחו
ההפגנה במארס

הפכה לאמצעי יעיל לשחרור תסכולים בנושאים

1974

הפעם  ,כך נראה  ,נטה אסר

לפשרה .

עבאדי בן , 20

אותן .

64

אחרים .

עצם העובדה שהשלטונות העבירו את

גופותיהם של שני גברים יהודים שנעלמו ב  , 1973 -וזוהו כנתן שעיה בן
65

ן

99

18

וקאסם

יש בה כדי ללמד על האפקט החיובי של ההפגנה ותגובת דעת -

הקהל מחוץ לסוריה  .מחוה זו חשובה ככל שתהיה לא פתרה את הבעיה המרכזית
חופש הגירה ללא מגבלות  .אם

עדיין

4 , 000 - 3 , 500

בדמשק ,

ב 1967 -

400

חיו כ  4 , 500 -יהודים בסוריה ,

בחלב ,

ו 100 -

ב 1991 -

:

נותרו

בקמישלי  .סוכני המשטרה ושרותי

הבטחון בתחילת שנות התשעים  ,כמו בשנים עברו  ,התמידו לעקוב אחרי מעשי
היהודים  ,ארגנו פטרולים ברובעיהם ( אולי גם לצורך הענקת חסות נגד פורעים ) ,

הקשיבו לשיחות טלפוניות  ,ובדקו בקפדנות דברי דואר .

66

בתחילת שנות התשעים התרבו הלחצים המדיניים של ישראל והארגונים

היהודיים בעולם על סוריה באמצעות הממשל האמריקני  .בין הגופים היהודיים
בארצות  -הברית שחתרו לפתרון שאלת ההגירה היה
escue of Syrian Jews

ממוצא סורי בארצות
בוש  ,נשיא

,

שמרכזו בברוקלין

~
אמריקה .

ב 17 -

:

ה ~( CRSJ) Council for the -

אחד המעוזים המרכזיים של יהודים

באפריל  , 1992שיגר ה  CRSJ -איגרת

ארצות  -הברית דאז  ,ולג ' יימס בייקר השלישי  ,מזכיר

לג ' ורג '

המדינה  ,בה נאמר

שלמרות הבטחות או רמזים שונים  ,לא מימש אסד את זכות היהודים להגר  ,ובכך
הפר את ההצהרה האוניברסלית לזכויות האדם מדצמבר 1948

כיוון שאחרי פסגת השלום במדריד ( אוקטובר

) 1991

ואת הסכמי הלסינקי .

אסור שיהודי סוריה ימשיכו

להוות קורבן של הסכסוך הערבי  -הישראלי  ,ומאחר שיחסי וושינגטון  -דמשק
השתפרו כתוצאה משיתוף  -הפעולה במלחמת המפרץ  ,חש הממשל האמריקני

מחויב ללחוץ ביתר שאת על אסד בעניין חופש ההגירה לארצות -הברית ולאמריקה

הלטינית .

67

שינוי מהותי במדיניות ההגירה חל אמנם באותה תקופה  ,אך ספק רב אם האיגרת
מטעם

ה  -נ5ן ]

שימשה כמניע עיקרי דווקא אז  .באפריל

1992

נפגש אסד עם נציגי

היהודים בדמשק והודיעם כי יעניק להם זכויות שוות כלשאר האוכלוסייה

;

הם

יוכלו ליהנות מחופש תנועה  ,לרבות נסיעות לחו " ל לרגל עסקים ולנופש  .לא ברור

64

!4

.

Jews under Harsh Curbs ' , The New York Tinles, Sunday

' Henry Kamm ,

; מחלקת ההסברה  ,ירושלים  ,אפריל  , 1974ארכיון מפא " י  ,המחלקה לקשרי חוץ ,

1974

. 14 - 89 - 3
65

שם .

66

 . 21 ; Council for the Rescue ofק  ) 0 . 55 , 1992 - 93 ,ל The Alliance Review, vol . 34 ,
1 Distribution Committee :תן0נ Syrian Jewry : Fact Sheet ; The American Jewish

.

 . 43ק 1991 . Annual Report, New York 1992
67

מכתב לנשיא ג ' ורג ' בוש מה ' 17 , CRSJ -באפריל  ( 1992אצל המחבר ) .

ן
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אם נאמר במפורש שיהודים יכולים להגר לישראל או לארצות אחרות .אך ברור
שמאחורי הקלעים  ,בשיחות בין גורמים סוריים ואמריקניים  ,הסכימו שמדובר על

הגירה .

נקודה זו מובנת גם מהבטחת אסר בפגישה עם המנהיגים היהודים

:

הממשלה תסיר את המגבלות על מכירת ( וקניית ) נכסי דלא  -ניידי  .כמחוה  ,שוחררו
האחים  , Soaedשני יהודים שנעצרו בנסיון לעזוב את סוריה באופן

לא  -חוקי .

ב 27 -

באפריל שלח הבית  -הלבן פקס לארגונים היהודיים שפעלו למען יהודי סוריה  ,בו
צוין כי ממשל בוש ניהל משא  -ומתן עם הצמרת הפוליטית הסורית בכל הנוגע

לגורלם של היהודים ובגורל תהליך השלום במזרח  -התיכון  ,וכי כל המגבלות על
חופש התנועה הוסרו ( ראה תוכן הפקס שנשלח לארגונים  ,בין השאר גם אלי בעת
ששימשתי מנכ " ל ה ~Educatjonal Center -

 ,ארגון עולמי לנוער ולצעירים

ardic

~
בנושא
יהודים שפעל אף הוא להגשמת הליברליזציה

ההגירה ) .

מדוע בעצם החליטו הסורים להגמיש את מדיניות ההגירה

המדויקות אינן ברורות לחלוטין  ,ניתן להיאחז בשתי

?

אם כי הסיבות

אפשרויות .

נוסף ללחצים

פוליטיים  -דיפלומטיים שהופעלו באמצעות ארגונים וביוזמה ישראלית דרך הממשל
האמריקני  ,נעוצה ההחלטה החיובית  ,ככל הנראה  ,בשיחות השלום בין הגורמים

השונים בסכסוך הערבי  -הישראלי בועידת
בוושינגטון בתחילת

1992

השיחות הרב  -צדדיות

מדריד .

למרות שהשיחות שהתנהלו

הגיעו למבוי סתום  ,והסורים התנגדו לקידום מתכונת

( 18115

~ ( ITIUtll-lateral

נתקבלה ההחלטה הסורית כלפי

היהודים ערב פתיחת הסבב החמישי של השיחות  .פארוק א  -שרע  ,שר החוץ הסורי ,

הודיע לשגרירות האמריקנית בדמשק על השינוי במדיניות  .גם אז צוין שיהודים
יוכלו למכור את רכושם  ,ולצורך הדיסקרטיות נאמר כי הגירה לישראל

היה

ברור  ,כמובן  ,שיעדם הסופי של חלק מהעוזבים

אסורה .

68

יהיה ישראל .

אפשרות שנייה היא שסוריה  ,כמו אש " ף  ,איבדה את הפטרון החזק שלה ביחסים

בינלאומיים מאז התמוטטות ברית  -המועצות ועליית קרנה של ארצות  -הברית

כמעצמת  -העל .

לפיכך פתח עתה אמד  ,ששאף לשפר את יחסיו עם הממשל

האמריקני ומדינות מערב אירופה בתקווה ששמה של סוריה יימחק מרשימת
המדינות התומכות בטרור  ,ושדמשק תוכל בעתיד ליהנות מסיוע כלכלי נדיב

ומאספקת ציוד צבאי מתוחכם  ,את שערי היציאה .
בין אפריל לאוקטובר

1992

כ 2 , 600 -

יהודים עזבו את

סוריה .

חלקם הגיעו

לארצות  -הברית ולאמריקה הלטינית  ,חלקם לישראל  .באוקטובר התברר כי עדיין

מוקדם לחגוג ' סוף טוב ' בפרשת ' יציאת סוריה '  .לא ידוע אם היציאה הופסקה כליל
באותו חודש או פשוט צומצמה  .רק במחצית השנייה של דצמבר

מתוך

1 , 220

היהודים שנותרו שוב החלו רבים לקבל היתרי  -יציאה  .הועלו השערות

שרוב העוזבים יעדיפו להשתקע בארצות  -הברית בקרב
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בברוקלין  ,וכי נוח למהגרים להתיישב בקהילה חמה  ,אוהדת  ,שבה בתי  -כנסת ובתי -

עליהם .

ספר המתנהלים לפי מסורת המקובלת

69

ויליאם קלינטון  ,שבינתיים החליף

את ג ' ורג ' בוש כנשיא ארצות -הברית  ,ווורן כריסטופר  ,מזכיר המדינה החדש  ,לא
חסכו במאמצים הן להשלמת יציאת יהודי סוריה והן בהמרצת היוזמות להסדר

במזרח  -התיכון .

מדיני כולל

ב 1993 / 94 -

יצאו את סוריה יהודים בדרכם

לניו  -יורק .

רק קהילה זעירה נשארה בסוריה  ,מורכבת מיהודים  ,שלעת עתה לפחות בחרו

להשאר .
ראוי להדגיש כי התיאוריות שהועלו בכלי התקשורת האלקטרוניים ומעל דפי
ב 1992 / 93 -

העתונות

לגבי יעדם הסופי של יהודי סוריה החטיאו את המטרה  .אמת ,

רבים מיהודי סוריה בתקופה האחרונה השתקעו בארצות  -הברית  ,אך מספר לא
מבוטל מהמהגרים  ,הרבה מעבר למשוער  ,עלו לישראל  .באוקטובר

דיווחו

1994

כלי התקשורת בהרחבה על העלייה המתנהלת בדיסקרטיות מסוריה דרך ניו  -יורק

בסיוע שליחי הסוכנות היהודית  -נושא שעדיין אפוף מיסתורין  .בין העולים
שהגיעו ארצה בסתיו

1994

היה אברהם

חמרה  ,רבה הראשי של יהדות

סוריה .

יישום
ממחקר זה עולה כי יחסי יהודים  -מוסלמים היו מתוחים במשך עשרות שנים בעיקר

עם הסורים הסוניים  ,אך  ,לעתים  ,גם עם הכורדים  ,הבדואים  ,והנוצרים באל  -ג ' זירה .
גורם עוין ביותר כלפיהם מאז

1948

היו הפליטים הפלסטינים בדמשק  .תופעה זו

של הסורים הסוניים והפלסטינים מובנת וקשורה קשר הדוק עם הסכסוך הערבי -

ישראלי  .לעומת זאת  ,עוינות מצד הכורדים ומיעוטים מוסלמיים ולא  -מוסלמיים
נבעה מתחרות כלכלית ותחושה שהיהודים  ,כמיעוט קטן  ,הינם חלשים ופגיעים
הודות לאווירה העכורה שנוצרה סביבם

כתוצאה מהסכסוך הערבי  -ישראלי .

ברם הסכסוך הערבי  -ישראלי והגורם הכלכלי מהווים רק פן אחד  .הלאומנות
שסוריה

הערבית

שימשה

כאחד

ממעוזיה

הגיאוגרפיים ,

ההיסטוריים

והאידיאולוגיים החשובים לא מצאה לנכון לשלב בשורותיה את היהודים  ,אותם

הגדירה לא רק כסוכני הציונות  ,אלא גם כנציגי הקולוניאליזם המערבי  .כפי שטענתי
בספרי על מצרים ויהודיה ,

70

אפילו אם היישוב היהודי הארצישראלי היה נשאר קטן

בהיקף של מאות או אלפי נפשות  ,ומדינת ישראל לא היתה קמה  ,היו יהודי סוריה
( כבני  -דתם במצרים

69

lhe Los Angeles

ועיראק )

מיועדים לפורענות  ,או הופכים לקורבנות התעמולה

/) 11 Jews 10 Leave Soon ' ,

' Syria May Allow

Norman Kempster,

Times , 30 November 1993
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הפאן  -ערבית  .ייתכן שקיומה של ישראל הרתיע את הגורמים הללו מלפגוע באופן

קשה עוד יותר ביהודים  .יחד עם זאת  ,עצם קיומה של מדינת ישראל הקשה על
סוריה להעניק חופש תנועה מלא ליהודים בתוך סוריה ומחוצה לה  .שכטמן צודק
אפוא בהערכתו כי

:

' גורל יהודי סוריה היה קשור בגורל הפליטים הפלסטינים

שברחו [ וגורשו ] מישראל ; ממשלת סוריה [ בעידן תאשם אל  -אתאסי והקולונל סאמי
חינאוי  ,אוגוסט  -דצמבר

] 1949

יוענקו זכויות מלאות ליהודי
1949

טענה כי ברגע שתבוא בעית הפלסטינים על פתרונה ,

סוריה ' .

1ד

ממשלות אחרות  ,אם כי לא כולן  ,נקטו מאז

קו דומה .

למעשה  ,חרף הסבל של יהודי סוריה  ,ואין להמעיט בו ולבטלו  ,קשה בשלב זה
להעריך כי מצבם היה גרוע יותר ממעמד היהודים במזרח

אירופה .

אפשר אף

להשוות עם מצרים  ,שם נשלחו יהודים במספרים ניכרים למחנות ריכוז או גורשו

( כפי שאירע במלחמת

סיני  -סואץ ) .

יהודים מעולם לא גורשו מסוריה במספרים

נכרים  .בזמן שמצרים שאפה להפטר ממיעוטים וזרים כחלק ממדיניות ' ההומוגניות
הלאומית '  , ( national homogeneityJהעדיפו הסורים להחזיק ביהודים כבני  -ערובה

וככקלף  -מיקוח בבוא  -העת למשא  -ומתן עם ישראל  ,ואולי גם מתוך רצון לא לפגוע
בתדמיתה של סוריה כגורם נאמן לעניין

הכלל  -ערבי .

המחקר מלמד כי בדרגים הבינוניים והנמוכים של ההיירארכיה הביורוקרטית

הסורית היו נציגים  -שיח ' ים כפריים  ,מושלים מסוימים  ,פקידים הממונים על מתן
היתרי  -יציאה  -אשר סייעו ליהודים מסיבות שונות  ,כמו כוח השפעה של יהודים ,
שלמונים ועוד  .מעורבות זו הקלה את סבלם של היהודים וסיכלה פעמים רבות את
ניסיונותיה של האוכלוסייה להשתלט על

רכושם .

אבל בהשוואה לעליית יהודי

מרוקו  ,תוניסיה  ,עיראק ומצרים  -שם התנהלה היציאה לסרוגין באופן לגלי  -למחצה

ובלחי  -לגלי בהיקף נרחב  -מעטים הצליחו לעזוב את סוריה
1942

ו . 1958 -

 :כ 11 , 000 -

בין השנים

מה עוד שיש לראות בנתונים הללו מימצאים שאינם משקפים את

המציאות בממדי העלייה  ,שכן כפי שמציין דומיניץ  ,בין המופיעים בסטטיסטיקה

כיוצאי סוריה  ,היו עולים לבנונים ולא רק יהודים סורים  .נוסף לכך כלל וכלל לא
ברור לנו כמה יהודים היגרו לארצות  -הברית ולאמריקה הלטינית בשנים ההן  .חשוב
להדגיש שהיו תקופות בהן לא ניתן היה גם ללא  -יהודים לצאת את המדינה  .עובדה
זו משקפת את המציאות בסוריה מאז נפילת משטרו של זעים ועד עלייתו של אסר

:

סוריה סימלה את מעמד מדינת המשטרה של חברה סגורה  ,בה נתקלת האוכלוסייה
ההטרוגנית כולה באפליה מצד השלטונות  ,כאשר נציגי האוכלוסיות  -רוב ערבי
סוני כמיעוטים  -נתונים למעקב מתמיד של שירותי

הבטחון .

היהודים בין הפטיש והסדן ( הלאומיות הערבית והסכסוך
הוסיפה לסבלם  ,אך הסבל היה

71
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נחלתם של כל אזרחי סוריה .

 Wings ofתSchechtman , 0

הימצאותם של

הערבי  -ישראלי )

אמנם

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

1970 - 1948

ן
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ולבסוף  ,בעיות רבות ניצבות עדיין בפני החוקר  .ראשית  ,אין לנו מידע מהותי על
ארגון העלייה ושיטות ההברחה שנהגו מאמצע שנות השישים  .גם יחסי מוסלמים -

יהודים בקונטקסט הסוציו  -אקונומי והפוליטי בתקופות כמו מלחמת ששת הימים ,

מלחמת יום כיפור  ,מלחמת האזרחים ומבצע ' שלום הגליל ' בלבנון  ,או כתוצאה
מתעמולת החיזבאללה וקבוצות הסירוב הפלסטיניות החילוניות הפועלות בתחום
סוריה  -אינם ברורים

דים .

השיפת מסמכים נוספים בשנים הקרובות  ,לרבות

ראיונות עם יהודים ממוצא סורי בישראל ובארצות  -הברית  ,ללא ספק יזרעו אור על
רוב הסוגיות הללו  .שנית  ,יש עדיין מקום לבדיקה קפדנית יותר כיצד התנהלה
העלייה דרך לבנון ותורכיה  .האם פעל המוסד לעלייה ב ' בנתיב התורכי במקביל או
במקום הנתיב הלבנוני במהלך השנים

ברור שהנתיב התורכי הפך

948ן ? 1952 -

לחשוב בשנות החמישים  .אולם לא ידוע לנו בשלב זה אם היה זה בשנים
1952

- 1957

או מאוחר יותר .האם גם בשנים המאוחרות התנהלה היציאה דרך תורכיה

במקביל ובאופן סימולטני לעזיבה דרך לבנון  ,או האם הנתיב התורכי הופעל

בתקופות שנבצר מהיהודים לצאת דרך לבנון  -או להפך

?

שלישית  ,מה היה היקף

המעורבות  ,אם בכלל  ,של ישראל ו  /או גופים יהודיים במערב  ,בשיחוד אנשי מפתח
בצמרת הפוליטית הסורית כדי לאפשר יציאת יהודים במספרים גדולים יותר
למשל  ,האם ניתנו שלמונים לצורך יישום מבצע עליית יהודי עוויג ' ה

סוג מידע העביר אלי כהן לישראל על הקהילות

היהודיות ?

?

?

רביעית  ,איזה

ספק רב אם נהנה

מנגישות לחומר העוסק בסוגיה ספציפית זו בעתיד הנראה לעין  .חמישית  ,מה עשו
יהודים בעלי רכוש שעזבו

נכסי דלא  -ניידי
' אליאנס '

?

ב ? 1994 - 1992 -

האם מכרו או נטשו את רכושם  ,כולל

מה קרה עם נכסי הקהילות ( למשל

בדמשק ) ?

המבנה החדש של בית  -ספר

:

האם ארגונים יהודיים טיפלו או יטפלו בבעיה זו

העולים שהגיעו יישארו בישראל או יעדיפו להגר לארצות  -הברית

בקרב אלה שהיגרו לארצות  -הברית תתארגן עלייה

להתמודד עם הסוגיות הללו .

?

?

?

האם רוב

או להפך

:

האם

רק עם חלוף הזמן נוכל

104

מיכאל מ ' לסקר

ן

תעודות
תעודה

1

רדיפת היהודים בסוריה
הקריה  ,ד ' כסלו תשי " ד
11

בנובמבר

מס ,

1953

.

מ 53 4 / 123 /

אל  :שר החוקי

מאת  :מחלקת החקר

הנדון  :רדיפת היהודים בסוריה .
ידיעות מחרידות מגיעות מדי פעם על רדיפת יהודי סוריה שמספרם נאמד
ב  ( 4 , 500 - 4 , 000 -כ 2 , 000 -

בדמשק  ,אותו המספר בחלב וכמה

מאות בקמישלי ) .

לפי

כל העדויות מצבם הכלכלי אינו רע  ,אולם סבלם הנפשי הוא ללא נשוא  .הם חיים

בפחד מתמיד וחרדים ליום מחר .תוך סיכון חייהם מצליחים בודדים לברוח ללבנון

ומשם עולים ארצה .
יהודי חלב
רבעים

:

:

מצב היהודים בעיר זו הוא גרוע מאשר בדמשק  .הם מפוזרים בשני

בעיר החדשה  ,ברובע ' ל  -ג ' מיליה ' בעיר העתיקה ( אל  -בלד )  ,ברובע ' אל -

איללה ' וסביבתו  .עם רדת החשכה אין הם מעיזים לצאת מפתחי בתיהם  .לעתים
קרובות זורקים אבנים על בתיהם ועל בתי  -הכנסת ( בשעת

התפילה )

ושוברים

שמשות בחלונותיהם  .בעברם ברחוב מלווים אותם בקריאות ' יאהודי ' בצרוף קללות
גסות השגורות בפי כל ערבי  .עשרות נמצאים במאסר בהאשמות חסרות שחר  .הם
מעונים באכזריות העולה על כל דמיון

:

מעקירת ציפורניים עד לחריכה של שערות

החזה או של אצבעות .אירע מקרה שאיש אהד נתעוור כתוצאה מן העינויים  .אינם

פוסחים אפילו על נשים וילדים  .רבים הנקראים לעתים מזומנות לחקירה

במשרדי שרות הבטחון הכללי או במשרד השנ "

' מדומה '

של הצבא  .שם מתענגים הפקידים

למראה פחדם וסבלם  .מיד עם כניסתם סוטרים להם על לחיים ואומרים להם ' הגיע

תורכם עתה ' .

הם מוחזקים כמה שעות ואח " כ משחררים

אותם .

רבים חייבים

להופיע מדי יום ביומו במשרדי שרות הבטחון הכללי כדי להוכיח שהם לא

ברחו .

החידוש האחרון בעלילות היה לפני כשלושה או ארבעה חדשים  .בכל שבוע עוברים
פקידים בבתים היהודיים  ,עורכים רישום של כל בני המשפחה ושל כל

בסוף אוגוסט

[ ] 1953

המטלטלים .

הודיעו ליהודים  ,שעליהם להיות מוכנים לפנות את בתיהם

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

ן

1970 - 1948
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בסוף חודש ספטמבר  .נאמר להם שהשלטונות עומדים להעבירם למקום אחר  .אך

לא נאמר להם לאן  .פשטו שמועות  ,שרוצים להכניסם למחנות ריכוז  .בינתיים הגיעו
ידיעות לארץ  ,שהועברו כבר למחנות צבא  .אולם אלה הן רק שמועות ואין להתייחס
אליהן באימון  ,אם כי אין לזלזל

בהן .

שמועה נוספת  ,שעשתה לה כגפיים בזמן האחרון  ,היא שיהודי בשם ' יצחק נורי

אורפלי ' ( ידוע בשם יצחק נורי

בלבד )

נידון כאילו לתליה  .השלטונות חיפשו את

האיש הזה לפני כחדשיים  .אחדים טוענים שהוא נתפס שלוש פעמים כאשר ניסה
לברוח מסוריה ופעם הציג עצמו כנוצרי  .אחרים אומרים שנאסר בקשר עם עסקיו
( הוא עובד עם כפרים ערביים  ,הוא קונה מוצרים חקלאיים  ,שמן

בוודאות אם נכון הדבר  .אולם בטוח שהאיש נמצא

יהודי דמשק

:

וכו ' ) .

אין לדעת

במאסר .

מרוכזים כולם ברובע אחד ( תארת

אל  -יהוד )

שהוא מעין

גטו .

מצבם הוא במידה מסוימת טוב מזה של יהודי חלב  .כאן השלטונות מוכרחים להיות
זהירים יותר בגלל מעמד העיר כבירת הארץ ( בה מרוכזים כל הנציגויות

הזרות )

וקשריה עם חו " ל הם קלים יותר מאשר קשריה של חלב  .בכל אופן ידוע בבטחה
שהם שרויים בפחד איום  ,אינם מעיזים לצאת מן הרובע שלהם אלא אם אין להם

ברירה אחרת  .גם אצלם נפוצו שמועות שעומדים לרכז אותם ברובע ( חארת ) ' אל -
סלאיין ' ( רחוב בתוך הרובע היהודי )

כיהודי

חלב ) .

( לא ברור אם קיבלו הודעה מן השלטונות

השמועה אומרת  ,שהשלטונות טוענים שהם רוצים לרכז את היהודים ,

כדי לשמור עליהם מפני אפשרות של התפרעויות ( ברובע היהודי בדמשק גרים גם
כן פליטים רבים 3וערבים אחרים שתפסו את בתיהם של היהודים שיצאו

מסוריה ) .

הרובע הומה מאנשי שרות הבטחון הכללי והמשרד השני  ,שנוכחותם מטילה אימים

על היהודים .
היהודים הזרים

:

לפני כשנה נרמז ליהודים הזרים  ,שנשארו עדיין בסוריה  ,כי

עליהם לעזוב את הארץ בהקדם  .רובם הגדול יצאו כבר  .אנשים אלה  ,שלא הייתה
אפשרות לפגוע בהם בשל אזרחותם הזרה  ,היו אבן הנגף שעמדה למכשול
לשלטונות הסוריים במזימותיהם נגד אזרחיהם הסוריים  .כפי הנראה  ,החליטו לסלק
אותם  ,כדי שיוכלו לעשות ביהודים ככל העולה על רוחם  ,ברגע שירצו  ,ללא סכנה
של חדירת ידיעות על כך אל מחוץ

לגבולות המדינה .

( דברים אלה נכתבו על סמך שיחות עם עולים מספר  ,שהאחרון ביניהם הגיע
ארצה לפני חודשיים  ,ועל סמך מכתבים שהגיעו לאזרחים ישראליים  ,יוצאי סוריה ,
מקרוביהם שם  .המכתב האחרון הוא מיום

20

בספטמבר  .משתדלים להיפגש עם

עולה שהגיעה לפני  10ימים ולהשיג פרטים נוספים ) .
רדיו דמשק בעברית ( ) 11 . 8

הכחיש את הידיעה  ,שנמסרה מפי דובר ' הציונות

הפושעת '  ,כאילו יהודי סוריה קיבלו אתראה שעליהם לפנות את בתיהם תוך

4

שבועות .לדברי התחנה הידיעה משוללת כל יסוד  ,משום שבסוריה אין קיימת בעיה
של דיור  .הוא הוסיף  ,שידיעה זו נפוצה ע " י ממשלת ישראל  ,כדי להסוות את

ן
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פעולותיה בעינוי תושביה

הערביים .

( יצוין שידיעה זו שודרה רק בעברית  .חוסר

חזרה על ידיעה בחדשות מעיד בדרך כלל שאין לסמוך

עליה ) .
בברכה ,
יוסף הדס4

משה שרת

1

. 1948

(  : ) 1965 - 1894ראש

המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית בין השנים

כיהן כשר החוץ של מדינת ישראל בשנים

. 1955 - 1953

מאז

1961

, 1956 - 1948

ועד מותו היה יושב  -ראש הנהלת

וכראש  -ממשלת ישראל בתקופה

הסוכנות .

הגוף המודיעיני הצבאי הסורי .

2

: Deuxieme Bureau

3

הכוונה  ,בין השאר  ,ואולי בעיקר  ,לפליטים הפלסטינים ממלחמת . 1948

4

מוותיקי משרד החוץ ומומחה לעניינים ערביים .

וצעידה

- 1933

2

היהודים בחלב ובקמישלי

מצב

. .

22 11 1953

מספר היהודים הנמצאים כעת בחלב קרוב לאלפיים נפש

בערך  .גרים בשני אזורים .

השכבה העשירה והבינונית גרה באל  -ג ' מילייה והיתר גרים בחארת אל  -יהוד ואל -

קלה .

1

רובם חיים על כספי התרומות אשר נשלחים מהקהילה באמריקה  .אחוז קטן

מתעסקים

במלאכת  -יד כגון חייטות  ,סנדלרות  ,חנויות מכולת ומסחר זעיר וכו ' .

מצב הבטחון שקט  ,חוץ ממקרים בודדים  ,פה ושם  .כאשר אחד מבני המשפחה
עוזב את הארץ אז מתחילים
בסוף אוגוסט

1953

העינויים .

פנתה המשטרה לאנשים הגרים בבנינים אשר בפיקוח

האפוטרופוס על רכוש נפקדים ומסרה להם הודעה בכתב שעליהם לפנות מקום
מגוריהם בסוף חודש ספטמבר  , 1953ולמסור המפתחות למשטרה  .מעשה זה הוסיף

פחד בליבם וכך נפוצו השמועות בדבר העברתם למחנה אוהלים  .המצב השתנה
לאחר שהמשטרה חזרה מתכניתה ופנתה שנית לאותם האנשים ובטלה את כל

ההתראות .
בדרך כלל היהודים תמיד נמצאים בפחד וישנו מספר גדול המעונין לעלות

ארצה .

ישנה אפשרות לנסוע לדמשק חפשי ובדמשק ישנם אנשים ידועים ( הרב

נפתלי מנג ' ר ) הבאים בקשרים עם ערבים העובדים ברכבת ובתמורת סכום של

150

לירות סוריות לכל נפש מעבירים אותם לביירות  ,אבל חוסר כסף מונע מהם לנקוט
צעדים כאלו  ,ועובדה היא שכל יהודי בעל אמצעים כספיים עוזב את ביתו כמו
שהוא  ,סוגרים את הדלתות על כל הריהוט ויוצאים כאלו לעבודה  ,אפילו בלי מזוזה

ביד מתוך פחד שלא ירגישו בהם שהם עוזבים  .והיתר אשר ידם לא משיגה הסכום

הדרוש להוצאות הדרך יושבים ומחכים לישועה .

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

1970 - 1948
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יהודי קמישלי רובם מתעסקים בחקלאות וחלק במסחר  .ולאחר המקרה שהיה
לפני שנה וחצי בערך כאשר רצו התושבים הערבים להחרים להם את הטרקטורים ,
אז היהודים פנו ישר לרודן שישקלי עם מתנה שמנה  ,סכום של

עזרה לצבא  ,ובקשו את אהדתו בתור אזרחים

נאמנים .

40000

הרודן נתן הוראה לצבא

ולמשטרה האזרחית שלא להפריע להם ולהגן עליהם  ,והכל חזר

למסלול .

מספר היהודים שעלו מסוריה דרך לבנון החל מחודש מרץ עד

הוא

לירות סוריות

1

לנובמבר

1953

נפש .

105

מכירת בית  -הקברות היהודי בחלב נודע לעיתון הדמשקי אל  -שאם שבעתיד

הקרוב יוכרז על מכירתו הפומבית של בית  -הקברות היהודי בחלב  .מקור יודע דבר
בעיריית חלב מסר כי המכירה תכניס לעירייה כשבעה מליון לירות סוריות  .בסכום
זה תשתמש העירייה

לביצוע תכניות אשר עדיין לא בוצעו מחוסר כספים .

מהנדס יהודי הנמצא כעת בארץ מסר שבחודש דצמבר

1950

החרימה העירייה

את בית  -הקברות ושילמה מכיר מבוטל תמורתו לקהילה היהודית של חלב -
450000

לירות סוריות  .המהנדס הנ " ל נקרא לאשר את תעודת ההערכה של העירייה

והסכים לחתום רק לאחר שהוסיף

:

' אני מעריך שאדמה זו שווה עתה

50

לירות

סוריות המ " ר ואני מתנגד להערכה זו של  10לירות סוריות המ " ר ' .
ממצאים של מחלקת החקר במשרד החוץ  .מקור :

ארכיון מדינת ישראל  /משרד

החוץ ,

116 / 15

רבעים יהודיים .

1

וצעודה
מצב

3

היהודים בסוריה

הקונגרס היהודי העולמי
ההנהלה הישראלית
תל  -אביב  ,רחוב מונטיפיורי , 24

ירושלים  ,רחוב בן  -יהודה

,1

טל .

טלפון

67957

ת.ד .

1473

2889

. .

12 1 54

אל  :ההנהלה

מאת  :יוסף גולן

!

הנידון  :מצב היהודים בסוריה

להלן ראשי פרקים לתיאור מצב היהודים בסוריה  .סיכום זה נעשה על סמך שיחות
עם עולים שהאחרון מהם יצא את סוריה

ב9 -

לינואר

. 1954

היות וחלקם הגדול של
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העולים באו מדמשק  ,יגע הדו " ח בפרט בנעשה בעיר זו  .סקירה זו תתחלק לסעיפים
הבאים

:

א  .מצב כללי ובטחון .
ב  .רכוש יהודי ומצב כלכלי .
ג  .בתי ספר ונוער יהודי
ד  .שלטונות
א  .מצב כללי ובטחון

:

כיום חיים בסוריה

כ 6000 -

יהודים מהם פחות

מ 4000 -

וכמה מאות מהעדה הכורדית נמצאים בקמישלה  .יותר
מסוריה

בדמשק
מ 5000 -

וכ 2000 -

בחלב

פליטים יהודים

נמצאים בביירות.

בדמשק מאוכלס הרובע היהודי בפליטים ערביים מארץ

ישראל .

המחלקה

לניהול הרכוש היהודי הושיבה את הפליטים הערביים בבתים הריקים של היהודים
ותופעה זו מסבירה את המתיחות השוררת כיום בקרב האוכלוסייה ברובע היהודי

ואת חסר הבטחון בה היא חיה  .לאחר פרשת קיביה 2רכזו תושבי הרחוב היהודי
בדמשק את הנשים וטף בבתים המודרניים ובקומות העליונות ושילמו שחד
לשוטרים על מנת שישמרו על בתים
השוררת כיום ברחוב

אלה .

פרט זה משקף את האוירה המתוחה

היהודי בדמשק .

בראש הקהילה עומד ועד אשר בראשו יושב מר צברי ליניאדו  ,מנהל בנק זילחה
לשעבר  ,כיום מנהל ' החברה הלבנונית לעניני

בנקים ' .

בועד יושבים הח ' סלים

תותח  ,חיים שלוך ( רופא שינים ) וחודור טאשה  .לועד הקהילה  ,כגוף  ,אין כל קשר
עם השלטונות המקומיים  ,למרות שמעמדו האישי של צברי ליניאדו ראוי להקרא
' בעל השפעה '  .מר ליניאדו מקיים קשרים עם אנשי השלטון

המקומי .

מדיניותו כיום היא לשמור על הקהילה שלא תתפורר  .הוא מסביר עמדה זו
כדלקמן

:

הקהילה הדמשקאית קטנה ובאם יצליחו להסתלק המעטים המהוים בה

עוד כיום כוח צעיר הרי אלה שישארו יהיו ללא כל עזרה  ,רובם זקנים וזקנות ,
מקרים סוציאליים וטף  .ההרכב הקים כבר גרם לבעיות אוכלוסייה כאובות מאד  .מר

ליניאדו דרש מהשלטונות לא להרשות לאף יהודי לעזוב את דמשק  .הוא מאמין
שזה הצעד היחיד העלול עוד לשמור על צורתה הקימת של הקהילה בשיחה
שהתקימה בינו לבין מודיענו הודה מר ליניאדו שבאם יושג הסכם להעלאת כל
הקהילה לא תהיה התנגדות מצדו ואף הוא עצמו ישמח לעזוב את דמשק אך הוסיף
שאין ברצונו להשאר עם החולים בזמן שהבריאים ילכו ללא דאגה  .מודיענו הוסיף
שרודן סוריהב וכן מפקד המשטרה לשעבר  ,איברהים חוסייני  ,הביעו לא פעם את
רצונם לראות את כל יהודי סוריה עוזבים

את הארץ  ,אולם בתנאי שלא יחזרו עוד .

להלכה  ,לא קיים כל חוק האוסר על יהודי סוריה לעזוב את מקום מושבם  ,אולם
נערכות בקורות בדרכים ויהודי הנע ללא רשיון נשלח לבית סהר ומוחזר

לדמשק .

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

בדרך כלל חוקרים אותו מספר ימים ומטילים עליו קנס

1970 - 1948
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כספי .

באשר למצב הכלכלי  ,הקהילה היהודית בדמשק מתקימת  ,בראש ובראשונה ,

מחיסול רכושה באפן בלתי לגלי  .שני מקורות אחרים הם קבלת כספים מהחוץ
ועבודה  .מר ליניאדו מקבל תמיכה כספית חודשית המגיעה אליו דרך ביירות ממר
סיאהו שאמש 4והוא עצמו מקבל את הכסף מארצות הברית מיהודי בשם שלום

ומיהודי שני בשם מרד שעיו .

6

?5

כן מגיעים כספים מהג ' וינט  7 ,ממוסדות צדקה שונים

בעולם ומיהודים סוריים הגרים במכסיקו  ,ארגנטינה  ,ארצות מערב אירופה וארצות

הברית  .רוב הכספים מועברים על ידי בנקים או על ידי מבקרים  .מוסדות כגון ביקור
חולים ותלמוד תורה מקבלים את כספם על ידי העברה רשמית דרך משרד האוצר
הסורי  .מר ליניאדו משתמש בכספים המועברים אליו כאות נפשו  .הוא נעזר למטרה

זו על ידי הא ' איברהים עדאף תותח  .מודיענו יודע למסור שרוב הכספים הולכים
למתנות לאנשי השלטון  ,לקציני המשטרה ואף לשוטרים הממונים על השמירה על

הרובע היהודי  .רק סכום פעוט מגיע לנצרכים עצמם  .מודיענו הוסיף אמנם שאין

חושדים בליניאדו שהוא משתמש בכספים למטרות אישיות .
ב  .רכוש יהודי ומצב כלכלי

:

בהערכת הרכוש בדמשק אין להסתפק ברכוש דלא ניידי המנוהל על ידי

המחלקה המיוחדת של השלטון המקומי  .מחלקה זו מנהלת אך ורק את הרכוש
הקרקעי והבתים או רושמת את הכספים המוקפאים במסבות שונות  .מודיענו יודע
למסור שהחלק החשוב ביותר מ ' הרכוש הבלחי נראה ' הוא הבעלות על החנויות
בשווקי דמשק

השונים .

חנויות אלו הן רכושם של ה ' וואקף '

8

או של הכנסיה

הנוצרית ולעתים רחוקות גם של אנשים פרטיים  ,לא יהודים  .כאשר החלו הרדיפות
נגד הסוחרים היהודיים בדמשק נאלצו אלה לסגור את חנויותיהם ולותר על זכות
השימוש בהם  ,ללא פיצוי  ,למרות שלכל אחת מהחנויות ערך מסחרי משלה העולה
לסכומים גבוהים

מאד .

מספר החנויות היהודיות שנעזבו ללא פיצוי במשך שש

השנים האחרונות כולל שליש מחנויות שוק אלחוג ' ה ( שוק

הבדים )

וכמחצית

החנויות בשוק אל  -סהרה ( שוק הזהב )  .יש להוסיף לרישום שטחי זה את כל החנויות
היהודיות בשכונת מאלחיה שנעזבו ללא כל פיצוי וכן חנויות רבות בכל השוקים
ובכל שכונות דמשק רבתי  .רישום רכוש בלתי נראה זה לא נעשה על ידי אפוטרופוס

לרכוש יהודי .
ג  .בתי ספר ונוער יהודי

:

בדמשק ישנם שני בתי ספר יהודיים

תורה בו רשומים השנה
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:

' אליאנס '

ילד  .מנהל בי " ס ' אליאנס ' בדמשק הוא האדון עראף

רחמני  ,נתין פרסי  ,ועוזרו הוא מר איזאק

בשלמותו מצרפת .

9

המאכלס

500

תלמיד ותלמוד

תותח .

התקציב של מוסד זה מגיע

ב ' אליאנס ' בדמשק יש מחסור במורים וכל תכנית הלימודים

מצטמצמת בלימוד קרוא וכתוב  ,צרפתית ושעורי תנ " ך ( אחד לשבוע ) .

ן

%%0
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תלמוד תורה הוא מוסד יותר צנוע המקבל את כל תקציבו מארצות

הברית .

בראשו עומד מר מישען  .בשני מוסדות אלה בקרו נציגי האונסקו 10רהבטיחו לתת
עזרה בצורת ספרים  ,מכשירי ספורט וכו ' אך הבטחות אלו לא קוימו  .המצב ירוד
ומשרד החינוך הסורי מתעלם מהם לחלוטין ומונע כל אפשרות של שכלולים אשר
יצריכו הבאת מורים מחוץ

ד.

לארץ .

שלטונות :

אין בדמשק מחלקה מסוימת אשר מתפקידה לטפל במיוחד בעניני יהודים .
המדור לניהול הרכוש היהודי וקצין המשטרה האחראי לבטחון הרובע היהודי הם
שני מוסדות הקבע הקשורים עם

היהודים .

תפקידו של קצין המשטרה מגוון למדי  .הוא צריך להגן על התושבים היהודים
מפני התפרעויות של סטודנטים הבאים מחוץ לרובע היהודי וכן מפני התגרויות של

הפליטים הארצי  -ישראליים

! 1

הגרים בתוך הרובע  .קורה כמו כן שהשוטרים מתחנת

משטרה זו עוסקים בכל מיני תפקידי פיוס פנימיים בתוך הרובע והם יודעים יפה על

כל הנעשה בו  .אין כל אפשרות ' לשמור סוד ' לאנשי הרובע היהודי בדמשק  ,כל פרט

מתגלה מבלי שזו תהיה תוצאה של הלשנה .
הבולשת הסורית פתחה בביירות לשכה המטפלת בעניני הפליטים

[ היהודיים ]

הסוריים השוהים בלבנון  .בראש לשכה זו עומד אימאם חומייני  ,אחיו של איברהים
חומייני  ,ראש משטרת לבנון  .מודיענו מוסר שפרט לסחיטת כספים גדולה המבוצעת
על ידי איומים  ,אין כל ערך לבולשת הסורית

בלבנון .

סיכום  :שלש הנקודות העקריות המשתקפות מדו " ח זה הן

א.

:

עמדתו של מר ליניאדו המתנגד להתפוררות הקהילה ובמקביל  ,הצעתו

לחיסול הקהילה כגוף אחד ועל ידי משא ומתן עם אנשי השלטון

הסורי .

ב  .המצב העגום של בתי הספר והנוער במקום  .יש לחפש דרכים לשפור המצב

דרך האונסקו או גורמים חיצוניים אחרים .
ג  .רישום הרכוש היהודי אשר איננו משקף את המצב האמיתי .
( מקור  :ארכיון מדינת ישראל  /משרד החוץ ,

יוסף ( ג ' ו ) גולן ( גולדין

לשעבר ) :

2387א ' )

יליד מצרים בתחילת שנות העשרים  ,גדל בארץ  -ישראל  ,פעל

כשליח המוסדות הלאומיים הארצישראליים במצרים של שנות הארבעים  .שימש בשנות

החמישים כמזכירו האישי של ד " ר נחום גולדתן ועמד בראש הדסק המזרח  -תיכוני של ' הקונגרס
היהודי העולמי '  .טיפח קשרים עם מנהיגים לאומנים בצפון  -אפריקה .

פרשה מאוקטובר  . 1953לאחר ששני ילדים ואמם נרצחו בישראל על  -ידי מסתננים
יחידת הקומנדו '  , ' 101בפיקוח של אריאל שרון  ,את הכפר הירדני

מירדן  ,תקפה

קיבייה  .הפושטים פוצצו יותר

מארבעים מבתי  -הכפר והרגו  66בני  -אדם  -שני שלישים מהם נשים וטף  .פעולה זו זעזעה את

העולם הערבי והגבירה את העימות הישראלי  -הערבי .
אדיב שישכלי  :שליט סוריה מדצמבר

אישיות זו אינה מוכרה לי .

1949

עד פברואר . 1954

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,
יצחק שלום

5

:

ממייסדי בתי  -הספר הדתיים ' אוצר התורה ' בקהילות

ממוצא סורי ופעיל למען יהודי סוריה ולבנון עד

ן

1970 - 1948

111

צפון  -אפריקה ובצרפת .

מותו בשנות השישים .

6

אישיות זו אינה מוכרה

7

הג ' וינט היהודי האמריקני  :נוסד בארצות  -הברית

לי .
ב 1914 -

כדי לסייע כספית וחומרית ליהודים

במצוקה  ,ולכינון מוסדות סעד בישראל לאחר הקמתה .

פעל רבות למען היהודים בארצות

האסלאם והקים מנגנוני סיוע ומשרדי פעולה במרוקו  ,תוניסיה

ואלג ' יריה  .מימן

חלק ניכר

מהוצאות העליה הגדולה לישראל בשנות החמישים  ,אך שאף גם לחזק את מעמדם של היהודים
שרצו להשאר בארצות המוצא .
וקף ( ברבים

8

אוקאף ) :

מוסד ההקדשים

המוסלמי  .קיימים

סוגים שונים של אוקאף או תרומת

נכסים על  -ידי הפרט לרשות ציבורית  -דתית לצרכי דת וגמילות חסדים  .ההכנסות מהנכסים הללו
מימנו מוסדות חינוך ומסייעים לעניים ולנזקקים .
' אליאנס '

9

:

בתי  -הספר של חברת ' כל ישראל חברים '  .החברה נוסדה בצרפת

ב 1860 -

ועדיין

מקיימת מוסדות חינוך  .רוב בתי  -ספרה הוקמו בארצות אגן הים התיכון  ,לרבות ארץ  -ישראל .
בדור האחרון נצטמצמה השפעת החברה בארצות האסלאם לאור גלי ההגירה של רוב הקהילות
היהודיות לישראל ולארצות

אחרות .

כיום תומכת החברה בבתי  -ספר בספרד  ,צרפת  ,קנדה ,

בלגיה וישראל  .נותרו עדיין בהי  -ספר שלה במרוקו ובאירן  .לא ברור בשלב הנוכחי מה עלה

בגורל בית  -הספר בדמשק שבמימון ' אליאנס '  ,עם עזיבת רוב יהודי סוריה
במאבק לצורך וכויותיהם הפוליטיות של היהודים

ב  ; 1994 - 1992 -עסקה

בתפוצות .

10

[TNESCO : United Nations Educational , Scientific and Cultural Organization

11

פליטים יהודים אירופיים מתקופת מלחמת העולם השנייה ואחריה .

תעודה

4

מכתב של

יצחק בן  -צבי נשיא מדינת ישראל וזכרון דברים של דוד ששון  ,נציג

קהילת חלב  ,אל הנהלת הסוכנות היהודית לישראל על מצב יהודי סוריה בשנת
1956

נשיא מדינת ישראל
ירושלים  ,כ " ח בניסן תשט " ז
9

באפריל

1956

לכבוד
יו " ר הנהלת הסוכנות היהודית
ירושלים
מר ברל לזקר ] הנכבד ,
במצורף הנני מעביר אליך זכרון דברים משיחתי עם מר דוד ששון  ,שהגיע מארם -

צובא ( חלב ) בשליחות מיוחדת בשם קהילתו וקהילת קמישלי אשר בקצה

סוריה .

לדברי מר ששון  ,צפויה ליהודי סוריה סכנה מידית  ,ויש  ,לדעתי  ,מקום לדון בדבר

בכובד ראש .

112

מיכאל מ ' לסקר

ן

מר ששון הנך רעל נתינות פרסית  ,ומשום כך ניתנה לו האפשרות לעזוב את

סוריה  .בני משפחתו מוכרים לי  ,ואין לי ספק כי דבריו נכונים  .יש
השלב הראשון ברדיפת

לחשוש  ,שזהו

היהודים  ,כדוגמה שהונהגה בזמנו גם על  -ידי

הנאצים  ,והרי

נוסף לתורת הנאצים עומדת לפני הסורים דוגמה של השמדת הארמנים בעירק

מלפני עשרים שנה .

2

לדעתי  ,הגיע הזמן כדי לאחוז בכל האמצעים האפשריים להצלת יהודי סוריה ,

והדרך הנכונה היא הדרך הרדיקלית  :הצלת יהדות זו על  -ידי העלאתה ארצה .
אמנם ,

ייתכן ,

שעל  -ידי כך יפסידו את רכושם  ,אולם בהשארם עלולים הם להפסיד גם

את

חייהם .
לפי הידיעות  ,נמצאים בקמישלי
נפש  ,בסך הכל קרוב
עשירים  ,וברובם

ל 6000 -

1200

נפש  ,בחלב

נפש  ,כלומר

1200

1600

נפש ובדמשק

3000

משפחות בכל סוריה  ,בהם גם

עניים .

ברצוני  ,אפוא  ,להביא לפני הנהלת הסוכנות בעיה זו בכל חריפותה  ,ואני סבור ,
שהיא עדיפה וקודמת לכל בעיה אחרת ואף להעלאת יהודי צפון

אפריקה .

מובן מאליו  ,שהדבר דורש התאמת פעולה עם משרד החוץ ועם הקונגרס היהודי

העולמי  ,אולם יש לשקוד לגיוס כל האמצעים למטרה זו .
בברכה ,

יצחק בן  -צבי

העתק  :ד " ר נחום גולדמן  ,יו " ר הנהלת הסוכנות היהודית  ,ירושלימנ

5

באפריל

1956

על המצב בסוריה ( בקמישלי ובחלב ) שנידון
בפגישת נשיא המדינה עם מר [ דוד ] ששון

מר ששון בעל אזרחות פרסית  ,והוא איש חלבי  .הנ " ל נשלח ע " י היהודים
ובקמישלי ( הנמצאת על הגבול

התורכי ) -

ולבאר את מצב היהודים הקיים

כעת שם .

בחלב

לביירות  ,קושטא ולישראל  ,כדי להסביר

מר ששון מספר שהאוכלוסייה היהודית בקמישלי מונה

1200

איש  .הממשלה

הסורית החרימה את כל מכשירי החקלאות של היהודים בקמישלי  ,כגון טרקטורים ,
מכוניות וכולי  ,ונשארו ללא

פרנסה  .היהודים רוכזו בגטו ( בפברואר . ) 1956

יהודי קמישלי נתמכים ע " י
במקום )

אבל תחת פקוח

הג ' וינט ( השולח סכום כסף ניכר לעזרת היהודים

הממשלה  .יהודי קמישלי מדברים ערבית וכורדית .

המשפחות היהודיות הבודדות בדיר אל  -זור 4נאלצו גם הם לברוח  ,מרוב העינויים
שעינו אותם  ,והגיעו לחלב  ,והם נתמכים ע " י הג ' וינט גם הם  .הממשלה שמה שלטים
אדומים על הרכוש היהודי בקמישלי  ,כגון דירות  ,חנויות

וכו ' .

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

ן

1970 - 1948
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היהודים  ,תושבי קמישלי  ,הועברו לשכונה מיוחדת אשר בה ישבו מקודם חלק

מהיהודים .

מאותה השכונה הוציאו את כל המוסלמים והעבירו אותם אל מחוץ

לשכונה היהודית לבתים אשר פינו היהודים  ,והיהודים אשר הוצאו רוכזו בשכונה
שנעשתה לגטו יהודי  .הגטו הזה נסגר בשעה

יהודי קמישלי ,

19 : 00

ולבוא .

בערב  ,ואסור לצאת

הנמצאים  ,אפוא  ,בגטו  ,חוששים שיעבירו אותם למחנות ריכוז  ,כמו

שעשו הנאצים בארצותיהם  .הם שלחו שליחים לחלב ומבקשים מאת היהודים עזרה
והצלה

מהירה .

בית הכנסת הגדול העתיק שבחלב נשרף לפני שמונה שנים יחד עם ספרי התורה
וכל מה שהיה בפנים  ,ועכשיו תקנו היהודים איזה חלק מהבניין  ,וכעת מתפללים בו
קרוב לעשרה אנשים רק

בלילה .

התכם שחיבר 5ברח לארגנטינה בגלל העינויים הקשים אשר עונה בהם  .יהודי
חלב מפחדים מהמשטר הקיים  .ישנם בחלב יהודים בעלי נתינות זרה  -קרוב לעשר
משפחות  .חכם משה טויל 6בחלב רוצה לעלות ארצה יחד עם שאר היהודים  ,אבל
אינם יכולים לשאת בעומס ההוצאות  ,כגון דמי נסיעה  ,פדיון ושוחד

סוריות על כל אחד ועוד
בתוך תארת

היהודים .

8

500

לירות סוריות לטובת

הצבא ) .

( 1000

לירות

בחלב גרים הפליטימ7

עכשיו ישנו חוק המחייב כל יהודי מגיל

15

שנה ומעלה

למסור לממשלה שתי תמונות  .יהודי חלב ארגנו ועדה שהלכה למוחאפז 9יבקשו
ממנו הרשות לצאת

לחו " ל  ,והוא ענה להם שזה לא ענינו אלא

ענין הצבא .

מר ששון פנה למר מוסא שאשו ( מהקרובים שלו ) בקושטא  ,שהוא ראש העדה
היהודית שם  ,והסביר לו את המצב הקיים בקרב היהודים  ,וביקש ממנו שאולי הוא
ישפיע על אמריקה שתתערב בענין  ,ברם קיבל תשובה שלילית  ,שיהודי קושטא לא
יוכלו לעשות בענין דבר  .משם כתב למר שלום 10באמריקה  ,אולם לא קיבל

תשובה .

היהודים שמעו ממקור מוסמך  ,שאם במקרה שתהיה עלייה מסוריה  ,לא תתן
הממשלה אפשרות לשום יהודי להוציא

אתו יותר מחמשה קילו חפצים .

מר ששון הוסיף ואמר  ,שהיהודים בסוריה מבקשים שתהיה העזרה ע " י אמריקה

או ע " י בריטניה או ע " י ועדת זכויות האדם  ,ולא ע " י

ממשלת ישראל  ,מפני שהם

מפחדים שהממשלה הסורית תנקוט אמצעים חריפים נגדם  ,באם ייוודע לה  ,חס
וחלילה  ,שישראל מתערבת

בענין . . .

( מקור  :הארכיון הציוני המרכזי  /אוסף ד " ר נחום גולדמן ,

ברל לזקר

) 21111 / 6

יושב  -ראש הנהלת הסוכנות באותה

( : ) 1972 - 1887

תקופה .

הכוונה לטבח האשורים ב . 1933 -
ד " ר נחום גולדמן ( : ) 1982 - 1895

דיר אל  -זור  :צפון  -מזרח

נשיא הארגון הציוני העולמי ונשיא ' הקונגרס היהודי העולמי

סוריה .

אישיות זו אינה ידועה לי .

אישיות זו אינה ידועה לי .
לא ברור אם הכוונה לפליטים פלסטינים או יהודים ממוצא

אירופי .

114
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הכוונה לרובע

היהודי .

לא ברור אם מדובר במושל או בראש השרותים המוניציפאליים .

9

מוחאפן :

10

יצחק שלום מניו  -יורק .

וצעודה 5

העלייה מסוריה
לכבוד
מר דוד בן  -גוריון ,
ראש הממשלה ושר הבטחון ,

ירושלים .
ירושלים  ,כז אלול

תשי " ח ( ) 12 9 58

. .

מר בן  -גוריון היקר ,
עד עכשיו  ,הממשלה הסורית נתנה דרכונים ליהודים וללא יהודים כאחד לצאת ,
תמורת תשלום של

2000

וילדים  ,עד גיל  , 14ומגיל

משנה  -שנה

לירות סוריות בעד דרכון לנפש  ,מגיל
41

ומעלה -

1000

; 41 - 14

לנשים

לירות סוריות  .אולם  ,מתן דרכון נמשך

וחצי .

בזמן האחרון חל שינוי ובמשך חודש  -ששה שבועות ניתנים הדרכונים  .על ידי
כך מאפשרים ליהודים לצאת מסוריה לטורקיה ומשם הם באים

אולם  ,דא עקא
שזה בערך

600

ורובם ככולם

:

( לגיל

לארץ .

רוב היהודים אין להם אפשרות לשלם בעצמם בעד הדרכון ,
 ) 41 - 14ו 300 -

ליתר הסוגים  .בסוריה נמצאים

כ 5000 -

יהודים ,

מבקשים לעלות .

הבאתי את הדבר בפני

ההנהלה .

1

אולם  ,בהנהלה אין נטייה להוציא כסף כה רב

לדרכונים  ,והנימוק הוא  ,שאם אנחנו ניתן כסף לאלה שנזקקים  -ולא תמיד אפשר
לדעת מי נזקק ומי לא  -כולם ידרשו מאתנו כסף לדרכונים  ,וזה יצטרך לעלות בערך
כחצי מליון

דולר .

דעתי  ,כמובן  ,אחרת  ,כי כיום אפשר להציל

5000

יהודים ואי אפשר לדעת מה

ילד יום .
אני מוצא  ,לכן  ,לחובה להביא בעיה זו בפניך ולבקשך להביא אותה בפני המוסד

לתיאום .

2

בכבוד רב ,
ובברכת כתיבה וחתימה טובה ,
ש " ז שרגאי
ראש מחלקת העלייהנ

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

1
2

1970 - 1948

הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל .
העלייה לאחר קום המדינה חייבה יתר תיאום בין הממשלה והסוכנות היהודית .
להבטיח קליטה טובה יותר  ,הוקם

ב 15 -

במאי

1950

ן
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על  -מנת

ה ' מוסד לתיאום ' בין הממשלה והנהלת

הסוכנות  .מצד הממשלה השתתפו בגוף זה  -ראש הממשלה  ,שרי האוצר והקליטה ; ואילו מצד
הסוכנות היהודית השתתפו בו  -יו " ר ההנהלה  ,הגזבר  ,יושבי ראש מחלקות העלייה והקליטה ,
ונציג הקרן הקיימת לישראל כמשקיף .
3

שלמה זלמן שרגאי היה ממנהיגי ' הפועל

המזרח "

שימש כיו " ר מחלקת העלייה בסוכנות בשנים

969 - 1954ן ;

מקור  :ארכיון מדינת ישראל  /משרד ראש הממשלה  ,ג ' -

תעודה

וראש עיריית ירושלים היהודית הראשון ,

חבר הנהלת הסוכנות לשעבר .

5557 / 13

6

קהילה ועלייה בעידן האיחוד הסורי  -מצרי ( קע "

ת)

דו " ח של ברוך דובדבניי
ירושלים  ,כח בחשון תשי " ט

. .

( ) 11 11 58

העלייה מלבנון ומסוריה
א  .לבנון :
התחלנו בהוצאת יהודי לבנון לארץ 2באמצעות חברת הלופטהנזה .
הוא  63לנפש עד איסטנבול  .כמובן לפי גילים כמו בכל חברה  .אנו
הנחה של  15 % - 10 %מכל כרטיס שיוחזר לנו כתרומה .

3

מחיר הטיסה
מקווים לקבל

בדרך כלל האנשים משלמים בעצמם ואנו מממנים את הנסיעה רק של אלה שאין
בכוחם לשלם

בעצמם .

למשל נדונו למוות

40

וכמה יהודים בגלל השתייכותם

ל ' פלנגה ' ( המפלגה הנוצרית של הנשיא הקודם שמעון  ,אליה נוטים היהודים בדרך
כלל וגם פעילים בה

)4

ראנחנו מצילים אותם  .מובן שכאלה אינם משלמים בעצמם

ואנו חייבים במימון נסיעתם .
נוסעות המשפחות הבינוניות ואילו העניות מחכות למימוננו .

בדרך כלל יהודים עשירים בלבנון אינם

נוסעים .

ועד העלייה בלבנון מורכב משלושה יהודים מכובדים מאוד שהם גם חברי ועד

הקהילה כגון ד " ר עטייה  ,יוסף קובו ואלברט עבדאללה אליה  .האחרון הוא נציגנו
בפועל והוא גם

מחליט מי זכאי למימוננו  ,ומי אינו זכאי .

קהילת לבנון התרוששה מאוד אתרי השביתותי כי פה קרה דבר פרדוכסאלי
המאפיין מצב יהודים בגולה זו  :בזמן השביתה הערבית נאלצו יהודים לשבות כדי
שלא יחשדו בהם באי  -נאמנות ואילו כשפרצה השביתה המנוגדת של ה ' פלנגה ' שוב
נאלצו לשבות  ,כמובן שכל זה רושש את הקהילה מאוד

מאוד .
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מספר היהודים בלבנון הוא כ  , 8000 -מחציתם לבנונים ומחציתם סורים  .רובם
יושבים בביירות  ,העיר  ,ובחלקם בצידון  ,שם יושבות כמאה משפחות שהן

550

נפש .
ב  [ .היהודים ] הסורים שבלבנון
בלבנון גרים

כ 4000 -

:

יהודים סורים שמכלל סוריה יצאו ולכלל לבנון לא נכנסו  .הם

ב . 1948 -

באו מחלב ומדמשק בעת מלחמת השחרור

ממשלת סוריה בטלה את

נתינותם הסורית ואילו מצבם בלבנון הוא מצב של נסבלים מבלי שיהיה להם איזה

סטטוס חוקי  .תוך הזמן הזה היגרו

כ 300 -

[ יהודים ] סורים עשירים לארצות שונות

בדרום אפריקה ולמילנו שבאיטליה  .כמובן שהעניים ומחוסרי הכל

נשארו בביירות .

הם התפרנסו כל הזמן מרוכלות וממסחר זעיר  .עכשיו עקב השביתות הוחמר מצבם

ביותר והם נדלדלו לגמרי  .כולם רוצים לעלות לישראל ומחציתם רוצים כבר לעלות

עד אפריל [ . ] 1959
כמובן ראינו בבעיה הזאת בעיה חיונית ולאחר לבטים והתייעצויות שונות
סיכמנו לפנות לממשלה הצרפתית באמצעות שגריר ישראל בצרפת מר י ' צור6

וקונסול ישראל [ בצרפת ] ד " ר לוטן כדי לקבל ויזות כניסה צרפתיות ועל סמך זה
תתן ממשלת טורקיה ויזת מעבר ונוכל על ידי כך להעלות את האנשים ארצה  .דבר
זה עשינו על סמך תקדים שהיה לגבי ממשלת קולומביה שנתנה ויזות כניסה
[ ליהודים ]

סורים שבלבנון ועל סמך זה קיבלו את היתר היציאה  .בקרתי בצרפת

וסיכמנו עם השגריר והקונסול את הבעיה הזאת וכבר קיבלנו אישור להסכמתה של

ממשלת צרפת לדבר זה .
בד בבד עם זה השתדלנו לברר מה דעת ממשלת לבנון 7לגבי יציאת היהודים

הסורים מתוכה  .מידיעות ראשונות שקבלנו ממר קובו וממר אליה מתברר שממשלת
לבנון עומדת להוציא הוראה שלפיה יוכלו הזרים הגרים בלבנון לעזוב את המדינה
אם תהיה להם ויזת כניסה סופית לאחת הארצות באירופה או בדרום אמריקה  .כל
הבעיה הזאת תבוא על בירורה הסופי תוך זמן

ג  .סוריה

קצר .

:

מספר יהודי סוריה  ,פרט לקמישלי  ,הוא

כ 4000 -

( ארם  -צובא ) וכ  1000 -בדמשק [ 5נתונים הנראים

איש שמהם

כ 3000 -

יושבים בחלב

לי נמוכים למדי לגבי דמשק ] .

ברור שכל יהודי חלב רוצים לצאת ולעלות לארץ  .אין הוודאות הזאת לגבי יהודי

דמשק .
בזמן האחרון המעשית להוצאת יהודי חלב אם נממן את ההוצאות הכרוכות בכך
שהן כידוע אינן

מעוטות .

9

מחיר כופר הנפש לכל בן אדם מגיל  14עד
, ) 700

ואילו לבן אדם מגיל

נשים וקטינים עד גיל

14

40

40

ומעלה המחיר הוא

הוא
1000

2000

לירות סוריות

( - 500

לירות סוריות ( . ) 300 - 250

פטורים מכופר נפש  .מתווספות לזה ההוצאות הבאות

:

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

250

לירות סוריות הדרכון ,

250

1970 - 1948

ן
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לירות סוריות הוצאור! אגירות הקשורות בתעודות

הכרוכות בהוצאת הדרכון .
קיימת ועדה באיסטנבול של יהודים סורים אמידים שעומדת בקשר עם עסקנים
שונים בחלב ומהם אנו יודעים מי ומי זכאי לתמיכה מלאה או חלקית או שאינו נזקק

כלל לתמיכה  .עם זה אנו עומדים בקשר עם חלב גם באמצעות ידידנו מר שמוש ,

איש חלב היושב באיסקנדרון ,
הדוקים עם יהודי

11

10

ואשר יודע את המצב לאשורו שם ויש לו קשרים

חלב .

עד עתה אישרה הסוכנות עליית

44

משפחות סוריות במימוננו  .אינני רואה צורך

דחוף שנאשר כרגע מספרים יותר גדולים עד שלא יגיעו הללו או מרביתם לטורקיה .
כי הפרוצדורה היא

ממושכת ולוקחת כחודשיים .

אנו דואגים שבחלב תוכן הרשימה של כל האנשים החפצים לעלות  ,הרכב
משפחותיהם ומצבם הכלכלי למען נוכל לדעת בכמה יסתכם הסכום שאנו נצטרך

לתת כעזרה לדוקומנטציה הזאת  .יש לציין לשבח את העובדה שגם בחלב יש
יהודים עסקנים שאינם נרתעים מלפעול לטובת אחיהם בקשר ליציאתם  ,אף כי דבר

זה כרוך בסכנות מסוימות .
ד  .קמישלי

:

קמישלי היא עיירת הגבול בין סוריה וטורקיה  ,נמצאת באזור צבאי שהגישה אליו
היא אסורה בהחלט וטעונה רשיון מיוחד ( ורק מעטים זוכים

בעיירה זו יושבים

כ 1800 -

עד

1900

יהודים השקועים

לקבלו ) .
בגלות  ,עבדות ומצוקה

שקשה לתאר כמותה  .כל הנסיונות שנעשו במשך הזמן להקים קשר עם יהודים אלה
עלו עד עכשיו בתוהו למרות המסירות והמאמצים שגילו המטפלים

המצב ברגע זה הוא כך

:

בכך .

מספר משפחות  ,יש אומרים שמספרן מגיע עד

, 26

הגיעו לחלב בכוחותיהם הם וביזמת עצמם  .אנו מנסים עכשיו להעבירם לטורקיה
כאשר אנו מעבירים

את יהודי חלב עצמם .

בימים אלה יצא עסקן מחלב העומד בקשר עם מר שמוש לאיסקנדרון כדי לעודד
יהודים אחרים להמשיך בדרך זאת ( לאמור

:

יציאה מקמישלי לחלב ומשם

לטורקיה ) .
לפי הידיעות האחרונות שקבלנו באמצעות מר שמוש נותן כאילו מושל מחוז

קמישלי ליהודי המקום האפשרות לצאת לחלב  ,דבר שהיה אסור עד עכשיו .
הבעיה היא איך לרכוש את אימון יהודי קמישלי שיסכימו לקום ולצאת לחלב
ולהיות בטוחים שמחלב נסיעתם ארצה  .ואת זה אנו הטלנו על האיש מחלב שיצא

לבקר אותם שם .
עם זה אנו מנסים לפעול יחד עם הלופטהנזה הגרמנית בכוון זה  :על יד קמישלי
קיים בית חרושת גרמני גדול שבו עובדים לפי השמועה כמה יהודים

מקמישלי .

מנהל הלופטהנזה יבקר שם ויבוא במגע עם יהודים אלה על מנת להניעם לבוא

ן
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לחלב  .ברור שלופטהנזה לא תעשה זאת ' לשם שמים ' ואם העניין יצליח  -נצטרך
להטיס את האנשים מחלב לאיסטנבול באוירוני החברה  ,דבר שייקר את ההוצאה פי

וכמה .

כמה

אני רוצה לציין שבכל הסידורים האלה עמדתי בקשר עם כל הגורמים הנוגעים
בדבר ושיש להם זיקה ליהודי סוריה והלבנון והכוון של הדברים נתקבל על דעת

. 4 . -,
וע /

( מקור  :הארכיון הציוני המרכזי  /תיקי ד " ר נחום גולדמן ,

יחיאל ברוך דובדבני

בתפוצות .

( : ) 1984 - 1917

) 23813 / 6

מבכירי שליחי מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית

כיהן בתפקידים בכירים במחלקת העלייה  ,בין השאר כמנהל המחלקה בצרפת

ומנכ " ל המחלקה בירושלים  .מאדריכלי העלייה הגדולה

מצפון  -אפריקה .

לישראל .
חברת התעופה

הגרמנית הלאומית .

פה נפלה טעות אצל דובדבני

:

' הפלנגה ' או  ,ליתר דיוק  ,ה ' פלנגות ' השחייכו לפייר ג ' ומייל  .לא

היה קשר הדוק באותה תקופה בינם לבין כמיל שמעון  ,נשיא לבנון
שבספטמבר 1958

בשנים , 1958 - 1952

ייסד את מפלגתו ה ' ליברלית  -לאומית '  .כמו ג ' ומייל  ,שמעון קיים פלוגות

לוחמים משלו  .ייתכן שיהודים לבנונים תמכו בשמעון ואף היו פעילים בתנועתו .
המהומות ומלחמת האזרחים בלבנון בקיץ . 1958
יעקב צור .
ממשלת לבנון החדשה בראשות הנשיא הגנרל פואר שיהאב ( ספטמבר

. ) 1964 - 1958

נתונים אלה אינם מדויקים  .מספר יהודי דמשק נאמד אז ב  . 3 , 500 -מספר יהודי חלב לא עלה על
. 2 , 000
המשפט

אינו ברור .

יעקב שמוש

:

יהודי חלבי שהתגורר באיסקנדרון ועסק בענייני עליית יהודי סוריה לישראל .

עיר נמל מרכזית בדרום תורכיה  .סופחה לתורכיה מסוריה  .היוותה עורק מסחרי  -כלכלי חשוב
בסרריה הערת ' מאנית

תעודה

,

7

יהודי קמישלי בשנת  1959על  -פי דו " ח של ג ' ו גולן
הקונגרס היהודי העולמי ג ' נבה ,
30

בספטמבר

1959

ד " ר נחום גולדמן

ניו  -יורק .
ד " ר גולדמן היקר ,
ברצוני להביא לתשומת  -לבך את מצבה הקשה ביותר של הקהילה היהודית

בקמישלי .

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

1970 - 1948

]

% 19

קהילה זו מתפרנסת מחקלאות ועבוד אדמות באזור שפעם היה כולו מדבר
וששלטונות המנדט הצרפתי הפכוהו [ לאזור] הראוי לעבוד קרקעות .לאחר יישום

רפורמות אגראריות שונות [ בתקופה

האחרונה ]

השלטונות הסוריים חיפשו ומצאו

את האמתלה הדרושה כדי לעקל את אדמות היהודים  ,הטרקטורים ושאר כלי

עבודתם  .אני משוכנע שבאמצעות התערבות נבונה ועם קצת

כסף 1אפשר להגיע

לפתרון הבעיה  .בזמנו  ,לפני מלחמת סיני [  , ] 1956נפגשתי עם מ  .קלראק ) , ( Clarac

שגריר צרפת בדמשק  ,שהיה מוכן להתערב [ בענין זה ] לפני הממשלה הסורית  .הוא
עצמו הגיע למסקנה שלהתערבות הפטריארך המרוני תהיה השפעה גדולה משלו

בנידון .
זו ההצעה שאני מעלה לפי  -שעה אם כי לא עלה בידי להעמיד למבחן את ידידנו

הנוצרים .
וריגנר ,

אני שולח העתק מהמכתב הזה אל האדונים איסטרמן ,

2

3

פרלצוויג4

רמציע לך שבישיבה הקרובה של המשרד הפוליטי 6שיתקיים במקביל

5

לישיבת הוועד המנהלי 7נדון בנושא

זה .
עם מחשבות מאוד לבביות ,
ג ' ו גולן

( מקור  :הארכיון הציוני המרכזי  /אוסף ד " ר נחום גולדמן ,
1

הכוונה למתן

2

המרונים

3

אלכם

) 21430 / 6

שוחד .

איסטרמן  :ראש המשרד הפוליטי של ' הקונגרס היהודי העולמי ' שהיה ידוע באותם הימים

כ ' קונסול היהודים ' .
4

מוריס פרלצוויג  :מנציגי ' הקונגרס היהודי העולמי ' בארצות  -הברית .

ריגנר  :מנציגי ' הקונגרס היהודי העולמי '

5

גרהרד

6

של ' הקונגרס היהודי

7

של ' הקונגרס היהודי העולמי ' .

ונעורה

בז ' נווה .

העולמי ' .

8

יציאת יהודים מקמישלה באמצעות מבריחים ,

נובמבר 1961

סודי ביותר
י " ח כסלו תשכ " ב 26 11 61

. .

שיחה עם העולה שלמה יוסף כהן מקמישלה
[ ש ] הגיע באניה ' מרמרה ' ביום

השיחה

. .

 11 61ן2

התנהלה במשרדנו [ בסוכנות היהודית בירושלים ] .

מסמך ללא חתימה

שני גויים ( שמם לא ידוע ) מתושבי קמישלה כעשרה ימים לפני כן העבירו משפחה

120

מיכאל מ ' לסקר

ן

מיהודי קמישלה לאיסקנדרון בהצלחה ולכן העולה פנה אליהם וביקש שיעבירו

אותו  ,את אחיותיו בהיה ובלהה .
שלושת העולים הנ " ל ביחד עם משפחת משה נחום הוא ואשתו ושני ילדיו

נפשות ) יצאו עם

לנציבין .
400

2

הגויים הנ " ל את קמישלה ביום ג '

[ העולה ] שילם לשני הגויים

1

2000

. .

14 11 61

בשעה

.

(4

בדרכם

17 00

לירות טורקיות ומר משה נחום שילם

לירות טורקיות בעדו ובעד אשתו כי לילדים לא משלמים למבריחים  .כעבור

שעה קלה עברו את הגבול שם פגשו בגוי מנציבין שמו מוחמד והוא שותף של
השניים

[ המבריחים ]

מקמישלה  .מוחמד קבל אותם שם  .הוא ביקש מיוסף

שישלם לחייל הטורקי שבגבול

150

לירות טורקיות אך העולה טען שיש לו

לירות טורקיות בלבד והחייל הסתפק בזה ( העולה שילם לחייל את

הטורקיות ) .

100

100

הלירות

ראש המשפחה השניה מר משה נחום אף הוא שילם לחייל הטורקי

לירות טורקיות או
2

[ כהן ]

150

100

לירות טורקיות .

הגויים הסורים חזרו מהגבול לשטח סוריה ומוחמד הטורקי הביא אותם לביתו

בשעה

...

.

19 00

] [ DW

שהו כרבע שעה ואז הביא עבורם טקסי  .שם הנהג היה

העולה שילם שכר המונית

350

עזיז .

לירות טורקיות ( הסכום שהיה לו ) ולמשה נחום לא

היה כסף לשלם והפקיד את תכשיטי אשתו אצל הנהג עד לתשלום

באיסקנדרון .

הנהג החזיר את התכשיטים בדרך ואמר שהוא יקבל את שכר המונית ממר שמוש

באים ק נדרון .
עוויג ' ה  .הכפר
2

את שני הגויים מסוריה הכירו

[ העולים ]

דרך יהודים הגרים בכפר

נמצא במרחק של כחצי שעה רגלי מקמישלה  .בכפר הזה יש

כ 20 -

משפחות יהודיות .
כשיצאו מנציבין בכוון לאיסקנדרון נלוה אליהם גוי נוסף ושמו

הנסיעה מנציבין עד איסקנדרון נמשכה [ מערב ] יום ג '
בבוקר שעה

. 9 : 00

.

.

7 11 61

עד יום

עבדול  -קדר .
ד ' 15 . 11 . 61

כשהגיעו לעיר איסקנדרון העולים נשארו במונית יחד עם חברו

הגוי של הנהג ( עבדול

קדר ) .

הנהג עצמו יחד עם שלמה יוסף הלכו למצוא את מר

שמוש כדי שיבוא לקבל העולים ולשלם לנהג ולמבריח  .כדי למצוא את מר שמוש
בתחילה שאלו היכן בית הכנסת ולאחר שמצאו את בית הכנסת שם שאלו על מר
שמוש ומישהו מהיהודים לקח אותם לחנות של מר

שמוש .

שמוש  ,בנו של מר יעקב שמוש  .הגוי הודיע לו שהביא
שמוש שילם לו את יתרת שכר המונית

650

העולים קבלו ממר שמוש לכלכלה

450

ימים ולדברי העולה זה הספיק לכלכלה של

לירות

7

בחנות היה אהרון

יהודים מקמישלה

;

מר

טורקיות . . . .

לירות טורקיות כי נשארו באיסקנדרון
7

5

נפשות .

העולים אוכסנו במלון ' מדאי פלאס ' באיסקנדרון  .לא בעל המלון ולא השלטונות
התענינו בהם ולא שאלו את שמם

ואזרחותם .

לדברי העולה יש לעבדול  -קדר  ,שותפו של מוחמד המבריח  ,מהלכים והשפעה
רבה באיסקנדרון ובנציבין ומזאת נובעת העובדה שאף אחד לא התענין בהם ולא
חקר את מוצאם

וכו ' .

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

1970 - 1948

ן
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לדעת העולה  ,המבריח מוחמד ושותפו עבדול  -קדר יכולים לבצע כל פעולה  .הם
טובים ונאמנים יותר מג ' ורג ' י

וחג ' י עבדו  -המבריחים האחרים .

לשאלה מי הוא פרג ' צמח בחלב ומה הוא עושה למען העולים  ,העולה ענה
שהוא איננו עושה מאומה ואין לו שום השפעה ולא

כלום .

פרג ' צמח  ,לדברי

העולה  ,גם אין לו פרנסה  .העולה שיבח הרבה את פרג ' שבה  ,לדבריו  ,הוא האיש

העושה רבות בהצלת יהודים  ,בסדור נירות  ,וכו ' ( יש לציין שאת עניין מסירות של
פרג ' שבה שומעים כמעט מכל הבא

מקמישלה )  .יש לו ביד היתר יציאה מלפני

שנתיים אך לא יוצא בגלל שהוא רוצה להמשיך בהצלת היהודים משם .
לדעתו של העולה יש עדיין
בכפר עוויג ' ה  ,ועוד

40

800 - 700

יהודים בקמישלה גופה ,

משפחות מיהודי קמישלה בעיר

וכ 170 - 150 -

חלב .

יהודי קמישלה יכולים לעזוב את קמישלה לחלב ולהפך ואין שום הגבלה

עליהם  .מי שיש לו במה לסחור ולעבוד יוכל לעבוד חופשי  .אין שום הגבלה על

עבודת היהודים .

מצבם השתפר לאחר המהפכה 3רבכל זאת כולם רוצים לעלות

לישראל מלבד המשפחות משה נחום  ,מחלוף יהודה  ,שלום צמח  ,יעקב נחום  ,עזרא
יצחק וצמח

אליהו .

לדברי העולה  ,צמח אליהו הוא המלשין אצל הפקידים הסוריים ובזמן

קע " ם4

גרם צרות ליהודים שם במשרדי הש  .ב  .כעת גם כן ממשיך בהלשנה אך השלטונות
לא שומעים לו  ,ובמיוחד כי הוא היה קשור עם אוהדי

קע " ם .

לאחר יציאת הבורחים מקמישלה בזמן ' קע " ם ' היו הרבה צרות ואפילו מכות
לקרוביהם של העולים אך מאז המהפכה השלטונות מסתפקים בעדות של ראש
הקהילה וקרובי היהודים שאלה ואלה ברחו  .השלטונות מאיימים כי את הכופר של

הבורחים יקחו מהוריהם בזמן שירצו לעזוב ואם אין הורים [ יילקח
מקרוביהם ובתוספת

הכופר ]

קנס .

העולה מוסר שישנם

כ 40 - 30 -

משפחות שקבלו הסכמה עקרונית ליציאה וחלק

שולם עבורם הכופר וסדורים משרדיים אחרים  ,כגון

העיריה וחובות ממשלתיים וכו '  ,המעכבים

:

אשור על מס הכנסה  ,מס

את יציאתם .

על כל מקרה של בריחה ראש הקהילה משה נחום מודיע למתרת לשלטונות כי
הוא חייב לעשות

כן .

יש לציין שמנהל המשרד  ,כנראה משרד המשטרה החשאית  ,ששמו פריר בג הוא
טוב ליהודים ולפי דברי העולה  ,כשברחה משפחה ראשונה הוא כתב לדמשק שיש
לתת רשיונות ליהודים לצאת ללא לעכב כי אחרת הם כולם יברחו  .הוא עצמו הלך
לדמשק וביקש שיאפשרו ליהודים יציאה חוקית לבל יצטרכו כולם לברוח באופן
בלתי

חוקי .

העולה מוסר כי עם בריחת המשפחה הראשונה הלך צמח אליהו והודיע לפריר
בג

הנ " ל .

[ פריר ]

אמר לו כי לא איכפת לו שכולם יברחו  .וכשראה [ צמח

אליהו ]

שכאן לא יצליח הלך להלשין בפני המשטרה האזרחית .גם שם נאמר לו כי אין זה

ן

122

מיכאל מ ' לסקר

מענינה של המשטרה להתערב בכך  .לא הסתפק בכך והלך להלשין בפני

הצבאי  ,המשרד הנקרא מכתב

תאני .

5

הש  .ב .

גם הם אמרו לו שזה לא מענינם  .העובדות

האלה חיזקו את המוסר [ היהודי ] ולכן [ העולה ] החליט לצאת את המדינה באורח

בלתי חוקי .
( מקור  :הארכיון הציוני המרכזי  /תיקי משה שרת ,

1

) 565 / 197

נציבין  :עיר בדרום תורכיה סמוך לגבול הסורי .

שמוש הנזכר לעיל .

2

יעקב

3

הכוונה להפיכה הצבאית האנטי  -נאצריסטית שסימלה את פרישת סוריה מקע " ם

. 1961

בספטמבר
4

הקהיליה הערבית המאוחדת .

5

המינוח בערבית ל ' משרד השני ' או ~ Deuxieme Bureau

ריעודה

ב 28 -

9

יציאת יהודי עוויג ' ה

( ) 1963

הסוכנות היהודית לארץ  -ישראל
איסטנבול  ,ז ' אדר תשכ " ג

. .

3 3 63

סודי ביותר
לכבוד
מר ש  .ז  .שרגאי
ראש המחלקה
ירושלים
מר שרגאי היקר ,
הנדון  :מבצע

84

יהודי עוויג ' ה  -הכפר הסורי שליד קמישלה

:

דו " ח של בן  -ציון כהן  ,שליח הסוכנות היהודית בטורקיה

למבצע זה קדמו שני סיורים במזרח  ,האחד לפני כחודש וחצי  .בין השאר קבעתי
מראש עם יעקב שמוש ופגשתי

בגורג ' י1

בגזיענטב .

2

אתו קבענו שנוציא את כל

יהודי עוויג ' ה בבת  -אחת כי מחציתם אינו רוצה לצאת לבד  .מה גם שבאם נוציא

מחציתם תיאסר המחצית השנייה ע " י

השלטונות

הסוריים .

וכך נקבע ליל חג

הרמדאן כליל המבצע  .כשבוע לפני המועד ערכתי הסיור השני בדרום  .באותו זמן
נפגש יעקב שמוש בנוסייבין 3עם גורג ' י  ,אך היות וליל החג הנודע כליל שמירה
מיוחד  ,הוחלט להקדים הביצוע בלילה אחד וכך  ,הוכנו מראש כל ראשי המשפחות
ליציאה בשעה

ה . 22 . 00 -

הערבים והנוצרים לא ידעו על התכונה והתכנית  .אני הייתי

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,
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באדנה אך החלטתי לחזור לקושטא להכנות מנהלתיות .בעברי בשדה התעופה של
אנקרה הערתי תשומת לבו של מר ששון 4על כמויות גדולות שבתכניתנו להעביר

בימים הקרובים  .בבואי לקושטא סיפרתי למר חביליו 5על התכנית וכן קבעתי עם

אהרון שמוש [ בנו של יעקב שמוש ] שימתין באיסקנדרון לבוא ההודעה מגזיענטב
( באותו זמן העביר יעקב שמוש שבעת הראשונים שהוברחו מהכפר

לקושטא ) .

עם

קבלת הידיעה יצא אהרון לגזיענטפ וממשפחת כהן משה שבגזיענטב קבלתי הודעה
טלפונית שאהרון שמוש קיבל את המשלוח ויצא לדרכו דרך אדנה  ,במשלוח
למעלה

מ 80 -

נפש  .לאחר

44

שעות נסיעה הגיע המשלוח לקושטא  .לפני הגיעם ובו

ביום באתי בדברים עם מנהל המלון גול  ,והכינונו בקושי מקומות לכולם  ,מה גם
שבאותה עת היו לנו שתי משפתות מרומניה ועוד המשפחה הראשונה שהגיעה

שבוע לפני כן מעוויג ' ה . . . .

במקביל הכינותי מבצע הלבשה מיוחד ורכזנו מיהודי

העיר ( מבלי להודיעם עבור מי ) ביגוד וכן הנעלה עבור כל הנ " ל .
העתק  :ברוך דובדבני  ,מנהל המחלקה בירושלים
מ [ שה ] ששון  ,ציר ישראל באנקרה
שלמה חביליו  ,קונסול כללי באיסטנבול

( קושטא )

מקור  :הארכיון הציוני המרכזי  /תיקי משה שרת ,
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בברכה ,
ב " צ כהן6

מבריח יהודים המוזכר במסמך . 8
גזיענתב  :ידוע גם בשם עינתב  ,אזור בדרום תורכיה .

נוסייבין הנה שיבין בדרום תורכיה על הגבול הסורי .
משה ששון  :ציר ישראל באנקרה באותה תקופה  ,ומאוחר יותר כיהן כשגריר ישראל במצרים .
שלמה חביליו  :קונסול כללי של ישראל באיסטנבול באותה תקופה  .קודם לכן ואף מאוחר יותר
פעל במסגרות שונות בשרות מדינת ישראל  ,לרבות כמפקד ' המסגרת ' בחסות ' המוסד '
לתפקידים מיוחדים בצרפת  ,לצורך הקמת וקיום מנגנון עלייה חשאי במרוקו  ,ומנגנוני הגנה
עצמית בתוניסיה ובאלג ' יריה .

בן  -ציון כהן  ,שליח מטעם מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית .

תעודה 10
בריחה מחלב  2 ,במארס 1963

סודי ביותר

( שיחה שהתקיימה בשדה התעופה לוד ביום
מטעם

ה ' י " א אדר תשכ " ג ) 7 3 69 -

מחלקת העלייה [ של הסוכנות היהודית] נוכחו

. .

:
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ן

מר חיים שדמי ושלוס וימני

הגיעך לעודה התעופה

20

עולים

(6

משפחות) ובחורה

בודדה המקור  :זקי נאמוס בן מוראך מחלב ויצחק מטלוב מקהילת קמישלה אנו
משפחות

( 20

בשם צאלח
היססנו ולא

5

עולים ) יצאנו באופן בלתי לגלי מחלב  .לפני כחודש וחצי בא אלינו גוי

ובידו כרטיס של מר יעקב שמוש  ,הציע לנו שנילווה אליו לטורקיה .
הסכמנו להצעתו  .שתי משפחות אחרות ענתבי ו  . .הסכימו לצאת אתו .

הוא העביר אותם בשלום לטורקיה וכשנודעה לנו הצלחתו הסכמנו אנו לצאת אתו

לדרך  .יצאנו אתו במוצאי שבת ו ' אדר תשכ " ג

. .

( ) 3 2 63

מכונית סטיישן גדולה  ,נסענו מחלב בכיוון לגבול

.

בשעה

הטורקי .

21 00

בערך עם

אחרי נסיעה של

כשלושה רבעי שעה ירדנו מהמכונית על  -יד הר גדול  ,הלכנו ברגל מרחק של כחצי
שעה  .אז המכונית הגיעה אלינו  ,שוב נכנסנו למכונית והמשכנו לנסוע כשעה

וחצי.

בכל הדרך היה אתנו נהג המכונית וצאלח המבריח  .כשירדנו מהמכונית הלכנו
עם צאלח ברגל מרחק של שלוש שעות בערך ואז הגענו לכפר בשטח

הטורקי .

בכפר הזה מתגורר צאלח המבריח  .ישנו אצלו בבית ולמחרת יום א '
ב 6 : 30 -

בבוקר יצאנו משם במכונית אחת עם נהג טורקי ובנו של צאלח המבריח

ליווה אותנו ; הוא

היה בחור בן  20בערך .

הגענו לעיר אדנה בשעה

. 16 - 14

. .

3 3 63

, 14 : 00

שם פגשנו את מר יעקב שמוש ובנו דודי נער בן

כעבור רבע שעה יצאנו משם עם אוטובוס לאיסטנבול  .מאדנה לאיסטנבול

ליווה אותנו הנער דודי שמוש בלבד  .הגענו לאיסטנבול ביום ב '

. .

4 3 63

בשעה

9 : 00

בבוקר  .האוטובוס הביא אותנו עד למלון ' גולפלאס ' באיסטנבול שם פגשנו את בן -

ציון כהן  ,ועוד אחרים  .הכל הלך בסדר ולא היו לנו בעיות בביקורת המשטרתית

והמכס .
( מקור  :הארכיון הציוני המרכזי  /תיקי משה שרת ,

לנעליכן

יחסי
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%%

יהודים  -לא יהודים בכפר עוויג ' ה שבאזור קמישלי

סודי ביותר

שיחה שהתקיימה בשדה התעופה לוד עם העולים מכפר עוויג ' ה  -קמישלה  :יוסף בן

משה נחום  ,סברי בן  -סלים משה  ,וניסן בן יוסף משה  ,ביום ז ' אדר תשכ " ג
בשעה

.

21 00

עם רדתם ממטוס

בכפר עוויג ' ה חיו

85

. .

, 3 3 63

' אל  -על ' .

יהודים  .הכפר נמצא במרחק של כשלוש רבעי שעה מקמישלה

עצמה  .היהודים סבלו מאוכלוסיית הכפר  ,הגויים שהם

כ 14 - 13 -

משפחות מהם

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

1970 - 1948

ן
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נוצרים מהם מוסלמים כורדים ומהם מוסלמים ערבים  ,כולם התייחסו ליהודים

בזלזול וכל אחד התחרה במשנהו איך להזיק לתושבי הכפר היהודים .
העולים מסרו לעובד מחלקת העלייה ש  .חמני את הפרטים כדלהלן

:

זה כבר כחצי שנה שאנשי הכפר גמרו אומר לצאת את הכפר באיזו דרך שלא

תהיה  ,ההחלטה היתה נחושה .
המתיחות בכפר עלתה בחודש וחצי האחרונים וזה לאחר שתושבי הכפר הלא
יהודיים החליטו לגזול את אדמות היהודים מידיהם  .הספור התתיל כך  .לפני כמה
חודשים עזב את הכפר יהודי בעל הרבה אדמות בשם סלים רחימה ( הוא עלה לארץ

ישראל ) .
אחרת  .האדמה

כאשר נעדר  ,הגויים החליטו שהאדמות שייכות להם  ,והיהודים סבורים היו

שנזרעה ע " י יהודים  ,נחרשה בלילה ע " י

הטרקטור של הגויים

וכתוצאה מסכסוך האדמות הענינים החריפו והגיעו לידי התנפלויות חוזרות ונשנות
על

היהודים .
תלונות היהודים לשלטונות האזרחיים והצבאיים בעיר קמישלה לא נשאו פרי ,

אנשי השלטון בגלוי עזרו למתקיפים ועודדו אותם ( לדברי המוסרים קבלו שוחד
מאנשי הכפר

היהודים

הגויים ) .
החליטו להתנגד לגזל האדמות וכשלא

נענו לתלונותיהם

אצל

השלטונות פנו אל שייח ' עבדול רזאק נאייף הגוי העשיר בעל הכפר הסמוך לכפר
עוויג ' ה  ,שהוא גם חבר הפרלמנט

בדמשק .

לגוי הנ " ל מסרו את האדמות  .הוא שלח את אנשיו לחרוש ולזרוע את

האדמות .

כמובן שאנשי הכפר לא השלימו עם הצעד הזה של היהודים  ,התנפלו עליהם ,
הרביצו בהם מכות וכתוצאה מכך היהודים הלכו והתלוננו אצל פקיד השייח '

הפקיד שלח אתם

30

איש מאנשי כפר עזם [ הסמוך ] .

בדין ודברים עם גויי הכפר וכתוצאה מחלופי דברים

הנ " ל .

הם באו לכפר עוויג ' ה פתחו

הגיעו לתגרות ידיים .

כשעזבו הגויים  ,אשר באו לעזרת היהודים מכפר עזם  ,שוב התנפלו אנשי הכפר

על היהודים  .דבר זה דרבן את כל היהודים להחלטה גורלית של עזיבת המקום בכל

מחיר .
יש לציין שלמחרת הקטטה בין אנשי השייח ' לאנשי הכפר נלקחו לשלטונות
בדמשק

4

מיהודי הכפר ,

4

מאנשי השייח ' שבאו לעזרתם ושניים מאנשי כפר

עוויג ' ה לקמישלה והובאו בפני המושל הצבאי ולאחר שיחה קצרה נשלחו כולם
לביתם ( כמובן בהתערבות השייח '

הנ " ל ) .

כאמור  ,זה חצי שנה שאנשי הכפר חשבו על עזיבת הכפר ולשם כך היו בקשר
מתמיד עם

4

מוסלמים ( לשעבר תושבי כפר

עוויג ' ה )

כיום גרים בנציבין ומהם

:

רשיד  ,צאלת סבתו  ,עלי בוטח  ,את שמו של הרביעי אינם זוכרים .
ארבעה אלה היו באים אליהם לעתים קרובות  ,מעודדים אותם ליציאה והיו
אומרים להם להתכונן ולחכות לשעת

הכושר .

ן
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מענין שהיהודים פנו לשלטונות בבקשה להרשות להם למכור את העדרים ,
התבואה וכו ' בתירוץ שברצונם לעזוב את הכפר עוויג ' ה כדי לעבור לקמישלה
עצמה  ,הרשות ניתנה להם וכך מכרו את העדרים  ,התבואה

( מקור  :הארכיון הציוני המרכזי  /תיקי משה שרת ,

ורעידה

וכו ' . . . .
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12

נסיונות של מדינת ישראל והסוכנות היהודית ליצור קשר עם השלטונות
הסוריים לצורך יציאת היהודים
סודי
ברוך דובדבני [ מנכ " ל מחלקת העלייה של הסוכנות

למשה שרת

היהודית ]

[ יו " ר הנהלת הסוכנות היהודית ]

ז ' אייר תשכ " ד
19

אפריל

1964

הנדון  :יהודי קמישלי
זה שנים אחדות אנו מחפשים דרכים להצלת יהודי סוריה בכלל ויהודי קמישלי
בפרט  .מצבם של בני קהילה זו השוכנת על גבול תורכיה היה והנו חמור

במיוחד .

מצבם הכלכלי קשה  ,חופש התנועה שלהם מוגבל  ,התנכלויות האוכלוסייה הכללית
ונציגי השלטון להם  ,לפרנסתם ולחייהם  ,מגיעות להתפרצויות

מחרידות .

לאחר

שנים שבהן היתה עיירה זו סגורה ומסוגרת הצלחנו בשנים האחרונות להוציא

עשרות משפחות  ,מהן שהגיעו בעזרת מבריחים ומהן  -בודדות  -שקיבלו היתרי -
יציאה מהשלטון  .הוצאת היהודים האלה היתה כרוכה באמצעים מבצעיים וכספיים

מרובים .
בזמן האחרון הוגבלו ביותר אפשרויות היציאה מסוריה ושוב לא ראינו מוצא
ופתרון לבעייתם אלא בחיפוש אחר מגעים עם השלטונות  ,במישורים שונים  ,לשם

השגת הסדר כולל ורשמי  -למחצה  .היה ברור ומובן מאליו  ,שקשרים אלה אינם
יכולים להיווצר ישירות ע " י הסוכנות היהודית  ,ועל כן הפעלנו את הג ' וינט  ,יותר
נכון את ג ' ורדן1

יאת

' היאס ' ,

2

ובאמצעותם ארגונים בינלאומיים כמו ה ' צלב

האדום '  3רכן שירותים ממשלתיים שונים  .במארס שנה זו  ,שמחנו להתבשר מפיו  ,כי
מאמציו נושאים פרי וכי הוא מצפה לתשובה חיובית מאנשי

הקשר שלו . . . .

בליל שביעי של פסח קבלנו ידיעה נוספת על ההסדר הצפוי ובשבוע שעבר נמסר
לנו כי רשימה ראשונה של

11

משפחות  ,הכוללת

68

נפשות  ,עומדת מאושרת

יחסי מוסלמים  -יהודים בסוריה ,

1970 - 1948
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ליציאה  .ביום  16 . 4 . 64קבלנו ידיעה נוספת כי ההסדר יחול מיד על 201
הרשימה הכוללת של יהודי קמישלי אשר למענם הושגו אשרות לקולומביה .

נפש  -זו

לפי שעה אין בידינו פרטים מלאים על ההסדר  ,אך העקרון הוא שאין המדובר

על היציאה לישראל  ,אם כי לארצות אחרות  ,ובשלב זה  -לקולומביה .
אשר לצד הכספי של הבעיה

:

היציאה מסוריה היתה תמיד כרוכה בהוצאות

מרובות  ,ובכללן הוצאה קבועה של  2 , 000לירות סוריות לכל זכר מבני  14ועד , 45
כדמי שחרור מהצבא ותשלום של 1 , 000

לירות סוריות לכל אשה וכן לילד ולזקן .

הנקודה העיקרית של ה ' הסדר ' היא בתוספת הוצאה של
נפש  .תוספת זו

( כ ) 130 -

400

לירות סוריות לכל

מתחלקת בין ' פקיד בכיר ' בשלטון ובין עורך  -דין מתווך ,

וסכום זה כולל שכר טרחה ממש  ,כגון ארגון היהודים ליציאה  ,דאגה לסידור
הפורמליות

שלהם .

תשלום בלתי  -רשמי זה לא יבוא במקום התשלום של דמי

שחרור מהצבא  ,אך ייתכן שהוא ישחרר אותנו במקרים מסוימים מתשלומים

פורמליים אחרים .
לסיכום הדברים

:

ההסדר החדש פותח סוף סוף אפשרות להצלת יהודי קמישלי

ויהודי סוריה בכלל ו ' מחירו ' של ההסדר הוא
המשך לשיחתנו הננו מבקשים את

כ 130 -

לנפש .

אישור הפעולה .
ברוך דובדבני

העתק  :מר ל  .א פינקוס4

( מקור  :אצ " מ

1
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צ ' רלס הארולד ג ' ורדן אחד היהודים הבולטים בעולם  ,מנכ " ל הג ' וינט באירופה בשנות

החמישים והשישים  .החל

ב 1965 -

כיהן כסגן יושב  -ראש הג ' וינט  .נרצח באוגוסט

1967

בפראג

מסיבות מסתוריות .
2

היא " ס  :הארגון היהודי העוסק בענייני הגירה יהודית .

3

הצלב האדום הבינלאומי

4

אריה לואי פינקוס
ב 1965 -

( )ן ] נ) .

( : ) 1973 - 1912

חבר הנהלת הסוכנות היהודית וגזברה  .עם מות משה שרת

נבחר לתפקיד יושב  -ראש הסוכנות וכיהן בתפקיד זה עד

מותו ב . 1973 -

