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מבוא  :חידה העלייה הגדולה מעייאק בתיעוד ובמחקי
רבות נכתב על העלייה הגדולה של יהודי עיראק לישראל בראשית שנות

החמישים :

ספרי זכרונות  ,תיעוד ומחקר  .נושא החוזר ומופיע במרביתה של ספרות זו הוא שאלת

הגורמים שהניעו את הציבור היהודי לצאת בהמוניו ולעלות לישראל .שאלה זו עוררה
את סקרנותו של כל מי שעסקו בנושא  ,למן אנשי הממסד הישראלי של שנות החמישים ,
דרך פעילים ציונים  ,סופרים ועיתונאים ועד להיסטוריונים אשר מחקריהם ניזונים מן
החומר הארכיוני שנפתח לעיון בעשור

האחרון .

1

ואכן  ,יציאתם של יהודי עיראק מארץ הולדתם ועלייתם לישראל בהמוניהם בשנים
 , 195 % - 1950במסגרת ' חוק הוויתור על הנתינותם שחוקקה ממשלת עיראק ב  9 -במארס
 , 1950היא תופעה ייחודית הן ביחס לתנועות הגירה בעת החדשה והן ביחס למאפייני

העלייה הגדולה למדינת ישראל בשנותיה הראשונות  .ייחודה של עלייה זו מתבטא בעיקר
בשני

תחומים :

א  .היקפה  .היא כללה מעל תשעים אחוזים מיהודי עיראק - 3תופעה יוצאת דופן של
הגירת קבוצת מיעוט שלמה  ,על זקניה וטפה  ,על ענייה ועשיריה  ,תוך פרק זמן קצר
ביותר .
ב  .הקרבן שהתלווה לה  .עלייה זו שמה קץ לקהילה שהתקיימה בבבל ברציפות למעלה
מ 2600 -

שנה  ,שגילתה פעילות ענפה ואינטגרטיבית בתחומי הכלכלה  ,החברה והתרבות

בעיראק  ,ושנחשבה כאחת העשירות והמבוססות בין קהילות יהודי המזרח התיכון  .מכלל
העולים לישראל בשנות החמישים  ,היתה זו קבוצת העולים שתהליך העקירה והעלייה

1

נושא נוסף שעורר סקרנות רבה  ,שאלת מניעיה של ממשלת עיראק בהתרת היציאה  ,זכה גם הוא
להתייחסויות רבות  .מעניין לציין שלאחר פתיחת תיקי הארכיונים הבריטיים התברר שלא היתה

כאן כל תעלומה  -שהגורמים לחקיקת החוק שעליהם הצהירה ממשלת עיראק בפני הפרלמנט
העיראקי היו אכן המניעים המרכזיים למדיניותה  .ראה גת  ,עמ ' . 65 - 57
2

על נוסח החוק ראה  ' ,היתר יציאתם של יהודי עיראק  -הצעת החוק '  ,המזרח החדש

 , ) 1950 ( 4עמ '

. 337
3

כ 104 , 000 -

עולים הגיעו ישירות מעיראק ועוד יותר מעשרת אלפים שהגיעו בדרכי עקיפין  ,בעיקר

דרך איראן  .על

פי נתוני הסוכנות היהודית הגיעו מעיראק בשנים

 1952 - 1948כ 124 , 000 -

עולים .
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ארצה פגעו בה מבחינה כלכלית בהשוואה למצבה ערב העלייה יותר מבכל קבוצת
עולים

אחרת .

מאפיינים אלה הם המעצבים את ממדיה החידתיים של העלייה מעיראק  .כבר במהלך
התרחשותה היא הצטיירה כחידה והפתיעה את שליחי המוסד לעלייה ב ' בעיראק  ,את
הנהגת הקהילה היהודית ואת ממשלת עיראק ; את ממשלת ישראל ואף את יהודי עיראק
עצמם .
כאמור  ,לא מעטים ניסו לרדת לפשרה של חידה זו  .על הכול מוסכם שהרדיפות
שעברו על יהודי עיראק עם הקמת מדינת ישראל

( ) % 949 - 1948

היוו גורם חשוב שהאיץ

והשפיע  ,אך הרדיפות לא היוו גורם בלבדי לעלייה ; אולי אף לא גורם מכריע  .הוויכוח
הוא בשאלת הגורמים הנוספים .
בין השליחים הישראלים שפעלו בעיראק וגם בין פעילים מקומיים  ,רווחת הדעה
שלפיה  ,מעבר לרדיפות  ,היה משקל רב לפעילותה של התנועה הציונית או להשפעתן
של אהבת ציון ותחושת הגאולה  .שלמה הלל  ,איש המוסד לעלייה ב '  ,שהיה מעורב

בניהול מבצע היציאה  ,מבצע ' עזרא ונחמיה '  ,ציין את ' פעמי משיח  ,החשש מהשלטונות
העיראקיים ומהרדיפות והאלמנט של פסיכוזה ציבורית '  ,כהסבר לעלייה הגדולה  4 .מרדכי
בן  -פורת  ,שעמד בראש המבצע בעיראק  ,טוען שהיציאה ההמונית לא היתה אלא המשכה

של בריחה המונית ולה היו שני מניעים  :לחצה הכבד של ממשלת עיראק והאידיאולוגיה
הציונית  ' :כלומר הגעגועים לעלות

לארץ האבות ולירושלים ' .

5

לעומת זאת  ,ההיסטוריון

חיים י ' כהן מציין כגורם מרכזי דווקא את פתיחת שערי ישראל בפני עולי עיראק  .לולא
זאת  ,הדיכוי והפגיעות לא היו מביאים את רוב יהודי עיראק לישראל .

6

גישה אחרת תולה את יציאתם ההמונית של יהודי עיראק מארץ הולדתם במסע הפחדה
שנוהל נגדם באמצעות שורה של אירועים אלימים  ,שבהם נזרקו פצצות על ריכוזים
יהודיים  .האצבע המאשימה מופנית כנגד מדינת ישראל בטענה  ,שהדבר בוצע על ידי

סוכניה בבגדאד ביודעם שהאשמה לפעולות אלה תוטל על אלמנטים אנטי-יהודיים ,
והדבר יעורר את היהודים לעזיבה מבוהלת  ,מהירה ומקיפה .
טענה זו הועלתה על ידי ממשלת עיראק עצמה במשפטים שנערכו בבגדאד בשלהי
שנת  , % 951לחברי רשת הריגול הישראלית שנלכדו חודשים ספורים קודם  .צאלח שלום ,
ה ' סליקאי ' של ארגון ההגנה בבגדאד  ,ויוסף בצרי  ,איש המודיעין הישראלי  ,הוצאו להורג
באשמת הטלת הפצצות  .טענה זו נפוצה גם בקרב יוצאי עיראק בישראל של ראשית

שנות החמישים  7 ,והיא קבלה חיזוק לאחר פרסום פרשת ' עסק הביש ' במצרים והדמיון
שהתגלה בין שני

4

המקרים .

8

הטענה אף אומצה על ידי אנשי מחקר ערבים  .ההיסטוריון

הלל  ,המהלכים  ,עמ ' . 36

5

בן  -פורת  ,לבגדאד וחזרה  ,עמ '

6

כהן  ,הפעילות  ,עמ ' . 213

7

8

הלל  ,רוח קדים ,

אשד ,

עמ ,

עמ ' ; 219 - 218

. 153

. 339
גת  ,עמ ' . % 61 - 160
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טוען שיבלאק שהפצצות הוטלו על

ידי שליחים ישראלים ושהדבר לא יכול היה להתבצע ללא החלטה שהתקבלה בתל-
אביב בידיעתו של בן  -גוריון  .לדבריו  ' ,ברור שהפצצות הוטלו בזמנים מכריעים  ,כאשר

גורמים אחרים נראו בלתי מספיקים להבטחת יציאה המונית  .הפצצות מיקדו את כל
יתר הגורמים של חשד  ,פחד ודאגה  . . .בכל פעם שהפחדים שככו  ,פצצה חדשה ניפצה

את תחושת הבטחון  ,והסיכוי של הישארות בעיראק נראה יותר ויותר קודר ' .
לטענתו  ,כפו הציונים על הקהילה היהודית בעיראק להגר

10

בכך ,

לישראל .

אלא שהטלת הפצצות בכלל והשאלה אם היו אלה הציונים שהטילו את הפצצות או
אחרים אינן רלוונטיות כלל לסוגיית העלייה  .בחינת מועדי הטלת הפצצות והמצב ברחוב
היהודי מורים שאי אפשר לקשור בין הטלת הפצצות ובין הרשמת יהודי עיראק לעלייה
לישראל .

ב8 -

באפריל

, % 950

בעת שנזרקה הפצצה הראשונה  ,עדיין אסרו השליחים

הישראלים על הרשמה לעלייה והמתינו להוראות מישראל  .באותו זמן אנשים רבים
המתינו בקוצר רוח לאישור ההנהגה הציונית המקומית על מנת להירשם לעלייה  ,ולא

היה צורך להטיל אימה כדי לדחוף אנשים להרשמה ; יומיים אחר כך  ,בעקבות הנחיית
התנועה הציונית  ,החלה ההרשמה ההמונית  .פצצה שהוטלה

ב2 -

ביוני

% 950

אף לא

הוזכרה על ידי שלטונות עיראק במהלך המשפט והאזכור היחיד לה מצוי בדיווחי השליחים
הישראלים .

11

גם הטלת הרימון על בית הכנסת ' מסעודה

שמטוב ' ב 14 -

בינואר , 195 %

ואשר הוצגה על ידי ממשלת עיראק כגורם המרכזי שהניע את היהודים לצאת  ,אירעה
בעת שלפי דיווחי השגרירות הבריטית  ,יותר מ  84 , 000 -מיהודי עיראק ( מתוך

שעלו ישירות מעיראק ) כבר נרשמו לעלייה .

12

כ % 04 , 000 -

באותה עת השליחים הישראלים  ,לא זו

בלבד שלא ביקשו להגדיל את מספר הנרשמים לעלייה  ,אלא אף נמצאו במצוקה קשה
ביותר  ,כיוון שעד מועד זה רק 9 , 000

%

איש הועלו לישראל ורבים מקרב יתר הנרשמים

כבר איבדו את נתינותם  ,פוטרו ממקומות עבודתם  ,ונותרו חסרי כל  ,ממתינים נואשות

לבואם של המטוסים הישראלים ( על כך ראה בהמשך )  .רק הפצצה שהוטלה בראשית

9

שיבלאק  ,עמ '  . % 19שיבלאק מציין חמישה ארועים שבהם הוטלו
שמטוב ; - % 4 3 . 51

פצצות - 8 . 4 50 :

.

על בית קפה

יהודי ;  - 14 . 1 . 51על בית הכנסת מסעודה
 על סוכנות לאווי למכוניות ;  - 5 . 6 . 51על סוכנות סטנלי שעשוע  .ככל הנראה שיבלאק לא ידע עלהפצצה שהוטלה בתחילת יוני  , 1950ראה הערות  67 - 66להלן .

.

10

במרכז התרבות

.

האמריקאי ; 10 . 5 51

שיבלאק  ,עמ '  . 124 - 123אתאפשר שלא לציין את גישתו הביקורתית של שיבלאק בהתייחסו לפרשת
פגישתו של הלל עם אל -סווידי וחשיבותו של ההסכם שהושג לפינוי יהודי עיראק  .טענתו של

שיבלאק שאל -סווידי ואנשיו לא יכלו שלא לדעת על היותו של הלל שליח ישראלי נראית הגיונית
ביותר  -אם כי בוודאי שאין לראות בזאת קנוניה  ,כהגדרתו של שיבלאק  .יתר על כן  ,יש להניח
שהעדיפו נציג ישראלי  ,כיוון שרק נציג כזה יכול היה להבטיח שההסכם יישמר על ידי ישראל ,
11

השותף הסמוי אך המובן מאליו במבצע פינוי יהודי עיראק .
ראה הערה  66להלן .

12

גת  ,עמ '  , 158הערה  82עמ '  . 224וראה התייחסות מפורטת לנושא  ,עמ ' . 165 - 151

1

28

יוני

24ס ,

1950

עו

משנו

גליצנשטיין

עשויה היתה להשפיע על היקף ההרשמה לעלייה  ,ודווקא היא אינה מוזכרת

כלל על ידי האוחזים בטענה זו .
יתר על כן  ,אשמתם של בצרי ושלום  ,שהורשעו והוצאו להורג באשמת הטלת הפצצות ,
לא הוכחה מעבר לכל ספק  .גם השמועות בעניין זה שנפוצו בקרב יוצאי עיראק בישראל

אינן נתמכות בראיות או במידע מבוסס .

13

עמדה אחרת מציגה דפנה צמחוני במאמר מקיף שהקדישה לנושא זה

,

נ

על השאלה

המרכזית  ,מדוע עלו יהודי עיראק בהמוניהם  ,היא כותבת  ' :כל שאלה המתייחסת

לתחושותיהם  ,רצונותיהם ומניעיהם של בני אדם היא שאלה קשה  . . .בסוגיה שלפנינו
לא נערכו משאלים או סקרים בתקופה הנדונה  .על כן הדיון בה מסתמך יותר על הערכות

והתרשמויות של אנשים בני התקופה מאשר על עובדות מוגמרות' .

15

בסיכומם של דברים

מציינת צמחוני מצד אחד את משקלה של ' תחושת הייחוד התרבותי הקהילתי  ,הריכוזיות
והמרכזיות היהודית ומעל לכל את החינוך היהודי ולימוד השפה העברית '  ,ומצד שני

את ההכרח לבחור ' בין יהודיות לערביות ' כתוצאה מהקמת מדינת ישראל ומן הרדיפות

של שלהי שנות הארבעים  ' .בחירתם של יהודי עיראק מעידה על שורשיותם היהודית
העמוקה ' ,

16

דהיינו  ,שהתחושה היהודית העמוקה  ,יחד עם הרדיפות נגדם  ,הן שהניעו

את יהודי עיראק לבחור בעלייה לישראל  .חד פעמיותו של ' חוק הוויתור על

הנתינות '

יחד עם הריכוז היהודי הגדול בעיר הבירה ומרכזיותם של קשרי המשפחה המורחבת
התוספו וגרמו לתהליך סטיכי בהרשמה לעלייה .
ליקויו העיקרי של טיעון זה נעוץ בבסיס המתודולוגי שלו  :במקורות שעליהם הוא

מתבסס ובשימוש הנעשה בהם  .בעיקר בהסתמכות לא-ביקורתית על זכרונותיהם של
אישים בקהילה או ראיונות אתם שנכתבו שנים רבות לאחר האירועים  ,והענקת משקל
מרכזי לזכרונותיהם ולהערכותיהם של האישים הללו בניתוח תופעת היקפה של העלייה
הגדולה מעיראק .

17

הסתמכות זו אינה יכולה לסייע בהבהרת התופעה מן הסיבות

הבאות :

א ) שיני הזמן ניכרים בזכרונות אלה  .ממרחק של שלושה  -ארבעה עשורי שנים מתקשים
האישים הללו לשחזר את אירועי

התקופה .

ב ) השנים הרבות שעשו כותבי הזכרונות והמרואיינים בארצות שאליהן הגרו -
ישראל או ארצות אחרות  -לא יכולות היו שלא להשפיע על תפיסתם את אירועי העבר .

13

ראה פרוטוקול ועדת החקירה לנושא הפצצות ב  , 1960 -כולל חקירה דקדקנית של העדים שהופיעו
בפניה  ,בן  -פורת  ,עמ '  . 340 - 242אנשים לא מעטים רואיינו על ידי בנושא עלייתם ארצה ועם רבים
יותר שוחחתי  .איש מהם לא הצביע על הפצצות כעל הגורם שדחף אותו אישית או את בני משפחתו
ומכריו להרשמה .

14

צמחוני  ,מדוע עלו .

15

שם  ,עמ ' . 380

16

שם  ,עמ ' . 402 - 401

17

יותר מארבעים מתוך שישים מראי המקום במאמר מציינים ספרי זכרונות ויצירות ספרותיות
שנכתבו משנות השישים ואילך  ,וראיונות שרובם נערכו על ידי המחברת בעשור האחרון .

חידת העלייה הגדולה מעיראק  -גורמים  ,נסיבות ותוצאות

1

29

הזדהותם של רבים מן העולים לישראל עם האידיאולוגיה הציונית עשויה היתה להשפיע

במיוחד על תפיסתם ופרשנותם הרטרוספקטיבית את החיים בעיראק ערב העלייה לישראל.
ג ) הזכרונות והראיונות הללו אינם משקפים את עמדותיהם של בני המעמד החברתי
הבינוני והנמוך  ,שהיוו את עיקר מניינה ובניינה של יהדות עיראק  ,ואשר בהכרעתם
להירשם לעלייה העניקו לה את ממדיה

ההמוניים .

ועל כן  ,יותר משהמאמר הנזכר עוסק בניתוח היווצרותה של תופעת העלייה הגדולה ,
ההמונית  ,הוא משקף את עמדותיהם  ,דעותיהם  ,הערכותיהם והערותיהם של אישים
מבני העילית המוציו-אקונומית והאינטלקטואלית של הקהילה על תופעה זו  .בסיכומם
של דברים נותרת חידת העלייה הגדולה מעיראק בלתי

פתורה .

במאמר זה אני מבקשת להעמיד תזה שונה וכלים מתודולוגיים אחרים בחקר חידת

העלייה הגדולה מעיראק  .זאת מתוך הנחת יסוד שהמפתח לפתרון החידה אינו מצוי
בהערכות ובפרשנויות רטרוספקטיביות  ,בבחינת חכמה שלאחר מעשה  ,אלא בשחזורם
ובניתוחם של תהליכי השינוי שעברו על בני הקהילה היהודית במהלך התקופה שבה
היה עליהם להכריע אם לעלות למדינת ישראל או להישאר בעיראק ; תוך בחינת התהליך
ננסה לאתר את הגורמים שעשויים היו להביא להכרעה כזו  .תפיסה זו מחייבת הגדרתו
של פרק הזמן שבמהלכו הפכה עלייתם הצפויה של כמה אלפים מועטים של אנשים
לעלייה כוללת והמונית .

לדעתי  ,הן שלב הפתיחה בהרשמה לעלייה ( אפריל -מאי
מארס

) 1951

היו צפויים  .באביב של שנת

1950

950ן )

והן שלב הסיום ( ינואר -

צפויה היתה הרשמתם של אלפי יהודים

לישראל  :הנהגת הקהילה היהודית וממשלת עיראק העריכו שבין ששת אלפים לשבעת
אלפים עולים יעלו  ,ואילו ממשלת ישראל והסוכנות היהודית העריכו שמספר העולים
יגיע לשלושים

אלף 8 .ז

מצד שני  ,גם סופו של התהליך  ,הצטרפותם של כעשרים אלף

איש בחודשים ינואר  -מארס  , 1951ערב פקיעת תוקפו של חוק ' הוויתור על

הנתינות '

ולאחר שמרבית בני הקהילה כבר נרשמו לעלייה  ,הוא תופעה מובנת  .אנשים אלה לא
אבו להיוותר בעיראק בעוד הרוב המכריע של קרוביהם ושכניהם עושים את דרכם
לישראל  .ההפתעה חלה דווקא בשלב המעבר  ,בין ראשית ההרשמה ובין סיומה  ,באותו
שלב שבו הצטרפו למעגל הנרשמים עשרות אלפי יהודים בני מעמד הביניים שאיש לא

צפה את עלייתם  .הם שהיוו אותה ' מאסה קריטית' אשר הכריעה את הכף מעלייה חלקית
לעלייה כוללת  ,מעליית אלפים ספורים לעלייה המונית  ,סטיכית .
ההנחה העומדת ביסודו של מאמר זה היא  ,שנקודת המפתח לפתרון חידת היציאה
ההמונית מצויה בשלב הביניים  ,וכדי לחושפה יהא עלינו לבחון בדקדקנות את מסכת
האירועים שהתחוללה בחודשי האביב וראשית הקיץ של שנת

18

% 950

בעיראק בכלל ובקהילה

.

על הערכת ממשלת עיראק ראה 1571 / 8 7 . 3 . 1950 , P. R . O . :סץ 0371 / 82478י  .על ההערכה
הישראלית ראה  :פרוטוקול הנהלת הסוכנות היהודית  , 20 . 3 . 50 ,אצ " מ  .יש לציין שתחזיתו של
הלל  ,שצפה עלייתם של שבעים אלף עולים  ,היתה מבוססת על תחושה שתתחולל תופעה של
סטיכיה  .אפילו הערכה זו המעיטה במספר העולים בפועל .

30

אסתר מאיר  -גליצנשטיין

1

היהודית בפרט  ,בתחום הכלכלי  ,החברתי והבטחוני  .ננסה להקיש בין האירועים בתחומים
אלה ובין היקף ההרשמה לעלייה  ,בהנחה שמתאם בין המשתנים מלמד על קשר נסיבתי
ביניהם  .בחינה זו תיעשה תוך הסתמכות על דיווחים שנשלחו על ידי אישים מקומיים
וזרים שגילו מעורבות בנושא היהודי  ,בהם בריטים  ,אמריקאים ויהודים  ,ישראלים ואחרים .
דיווחים אלה נכתבו ונבחנו בעצם אותם הימים ותוך כדי התפתחותו של התהליך .
המאמר יחולק לשלושה

חלקים :

בחלק הראשון ייבחנו כוחות הדחיפה וכוחות המשיכה שעשויים היו להשפיע על

שיקול דעתם של העולים בשאלת הרשמתם לעלייה ערב חקיקת חוק ' הוויתור על הנתינות' .
בהתאם לכך ננסה לאתר את העולים הפוטנציאליים ואת מספרם הצפוי באותה עת .
בחלק השני ייבחנו הגורמים שפעלו על בני הקהילה בעיראק מהחלת החוק ( מארס
) % 950

ועד להצטרפות אותה ' מאסה קריטית ' של עולים ששיוותה להרשמה לעלייה

אופי המוני והניעה את גלגלי התהליך

הסטיכי .

החלק השלישי של המאמר יעסוק בבעיית היציאה עצמה ובמיוחד מתום ההרשמה
במארס

% 951

ועד תום מבצע העלייה בקיץ

. % 95 %

בחלק זה ייבחנו תוצאות ההרשמה

לעלייה תוך התמקדות בהיבט הטראגי שלה  -התהליך שבו הפכו יהודי עיראק מעולים
בעלי שיקול דעת

ויכולת בחייה

לפליטים נרדפים וחסרי כל .

.

א ההתלבטות בין ' ארץ הו9דה ' ו  ,ארץ

מולדת ' עיב

חקיקה חוק

' הוויהוי ע 9הנהינוה ' .
יחסם של יהודי עיראק לשאלת הגירתם מארץ הולדתם
יהודי עיראק והמערב
שאיפה כללית לצאת מעיראק ולהגר לארצות המערב  ,אנגליה  ,צרפת  ,ארצות הברית
ועוד  ,לא היתה תופעה חדשה בקרב רבים מבני המעמד הבינוני המשכיל של יהודי
עיראק  .הקשרים הכלכליים עם יהודים יוצאי עיראק ברחבי מושבות האימפריה הבריטית
במזרח הרחוק יצרו וחיזקו בקרבם את הדימוי החיובי שהיה לבריטניה בפרט ולארצות
המערב בכלל  ,דימוי שזוהה עם קדמה והצלחה .

19

גם תרבות המערב לא היתה זרה ליהודי עיראק  -צעיריהם נחשפו אליה בלימודיהם
בבתי הספר המודרניים של הקהילה היהודית בבגדאד  ,שהראשונים בהם נוסדו כבר
בשנות השישים של המאה

ה % 9-

על ידי חברת ' כל ישראל חברים ' .

הכמיהה לארצות המערב שיקפה יחס של הערצה לעולם האירופי הנאור  ,שנתפס
כמי שהעניק ליהודים שוויון זכויות אמיתי ופתח בפניהם את השער אל תחומי החברה ,

19

צמחוני  ,המודרניזאציה  ,עמ' 7ן . 22 -

חידת העלייה הגדולה מעיראק  -גורמים  ,נסיבות ותוצאות

הכלכלה והתרבות , 20וכל זאת בניגוד למשטר המושחת של עיראק

מדיניות

,

31

העצמאית .

של הפליה

זמן קצר לאחר כינונה של עיראק העצמאית

( ) % 932

הונהגה בה מדיניות של הפליה

כלפי יהודי עיראק  ,מתוך התחשבות בכוחה ההולך וגובר של התנועה הלאומית
העיראקית .

21

הלאומנים העיראקים שאפו לשחרר את עיראק מתלותה בבריטים ומן הקשרים אתם
ולהגביר את השפעתם של המשכילים המוסלמים הצעירים במינהל הציבורי ובמערכת

הפוליטית  .בשני תחומים אלה הצטיירו היהודים כיריב  -במישור המדיני  ,כיוון ששיתפו
פעולה עם הבריטים ; במישור הפנימי  ,כיוון שמאז שנות העשרים תפסו עמדות מפתח
בפקידות ובמינהל  .בשנות השלושים הביאו הלאומנים לפיטורים המוניים של פקידים
יהודים ממשרדי הממשלה  .כמו כן הוגבל מספרם של התלמידים היהודים בבתי הספר

הממשלתיים ובקולג ' ים .

22

האפליות וההגבלות שבהן נתקלו יהודי עיראק החל משנות השלושים המוקדמות
הפריכו הנחת יסוד בסיסית בתפיסתם של בני הקהילה היהודית בעיראק במאה העשרים -

האמונה שבכוח ההשכלה יבטיחו את מעמדם בחברה  .החינוך היה ילד טיפוחיו של
הממסד הקהילתי שבו הושקעו מרב המאמצים והמשאבים ,

השכלתם של היהודים ושאיפותיהם

23

ועתה התברר שדווקא

להשתלב במשק ובמינהל הן המעוררות אנטאגוניזם .

רבים מהצעירים היהודים הניחו  ,שככל שיגבר כוחו של הימין הלאומני והריאקציוני ,
תגבר המגמה להחזרת היהודים למעמדם הנחות  .לאחר שטעמו טעמו של שוויון מלא
בעשר שנות קיומו של המנדאט הבריטי בעיראק  ,לא אבו יהודי עיראק לשוב למעמד
של מיעוט נסבל .

ה ' פרהוד '
המתח והאיבה בין יהודים ומוסלמים הגיעו לשיאם ב ' פרהוד '  ,הפרעות שפרעו המוסלמים

בשכניהם היהודים בבגדאד באחד ובשניים ביוני  . 1941מאות יהודים נהרגו ונפצעו
ורכוש רב

נשדד ,

24

ולא היתה כמעט משפחה שלא נפגעה במישרין או בעקיפין .

25

ברבות

הזמן קהו משקעיו של הפוגרום  ,אך הם לא נמחו גם בחלוף עשור שנים  ,עשור שבו ידעו
יהודים רבים שגשוג ופריחה כלכלית  .המשקעים התמקדו בעיקר בתחום

20
21

22
23

מודאי  ,עמ ' , 56 - 31

קזז  ,עמ ' . 53 - 40

א  ' .מאיר ,

על כך ראה בהרחבה
א ' מאיר  ,הסכסוך  ,עמ ' . 114
על מערכת החינוך היהודי ראה בהרחבה  :י ' מאיר  ,התפתחות  ,במיוחד עמ '
, 56 - 31

24

; 91 - 82

הסכסוך .

 - 237ן ; 25

סודאי ,

עמ '

. 91 - 82

על הפיכתו של רשיד עאלי ועל מיגור משטרו על ידי הבריטים נכתב רבות  .לסיכום הנושא ראה

סילברפארב  ,עמ '  . 141 - 118על הפרעות ראה קובץ מאמרים בעריכת מורה  -יהודה .
25

הפסיכולוגי :

א ' מאיר  ,הפרעות  ,עמ ' . 51 - 30

32

'

ייס ,

נו

כ ,י2י  ,גליצנשטיין

ביצירת יחסי אי  -אמון כלפי השכנים שפרעו וכלפי השלטונות שעמדו מן הצד ואיחרו
להתערב .

בעיית ארץ -ישראל ורדיפת יהודים בעיראק
משנות השלושים ואילך החלו ניכרים אותותיו של הסכסוך בין יהודים וערבים בארץ -
ישראל ביחסי יהודים ומוסלמים בעיראק  .הממשל העיראקי  ,אנשי התנועה הלאומית

וגם הציבור הרחב גילו עניין רב בשאלת ארץ -ישראל  ,דבר שבא לביטוי בכתבות בעיתונים ,
בהפגנות רחוב  ,בדרשות במסגדים ובאסיפות רבות משתתפים  .רובם של ההמונים שנטלו

חלק בארועים אנטי -ציוניים אלה לא הבחינו בין ' יהודים ' ובין ' ציונים ' .

26

לסיטואציה זו לא יכלו שלא להיות השלכות על היחס אל יהודי עיראק ועל ערעור
תחושות הביטחון של היהודים עצמם  ,תחושות שהתעצמו לנוכח ההסלמה בסכסוך היהודי -
הערבי באריךישראל לאחר מלחמת העולם השנייה  .הקמת מדינת ישראל
1948

ב% 5 -

במאי

פתחה תקופה קשה במיוחד בתולדות יהודי עיראק  .עם פלישת הכוחות העיראקיים

לישראל  ,כונן משטר צבאי ברחבי עיראק  ,החוק הפלילי והאזרחי הושעה והונהגו חוקי

חירום  -זאת במטרה להבטיח את השקט והיציבות במדינה  .יהודי עיראק שחששו מפני
התנפלות פורעים מוסתים נשמו לרווחה  .זמן קצר לאחר מכן שימש המשטר הצבאי

מסגרת לרדיפות היהודים .
עד אותה עת לא הוחלו בעיראק חוקים אנטי -יהודיים  ,וכל ההגבלות נעשו מכוחם
של תקנות וצווים מינהליים  .מצב זה לא השתנה באופן פורמאלי גם באמצע יולי

, 1948

לאחר שהפרלמנט העיראקי הגדיר את הציונות  ,כמו את הקומוניזם והאנרכיזם  ,כפשע
27

פלילי  ,שעונשו משבע שנות מאסר ועד עונש מוות ( תיקון לחוק

מס ' 51

משנת . ) 1938

לא היתה זו חקיקה אנטי  -יהודית אלא אנטי-ציונית  ,אך ההבחנה הרופפת שהיתה קיימת
בעיראק בין ' ציונים ' ו ' יהודים '  ,בסיטואציה של מלחמת העצמאות  ,בתקופה של משטר
צבאי וללא הגדרה משפטית מדויקת של ' פעילות ציונית '  ,פתחה פתח לנקיטת פעולות

שרירותיות כנגד בני הקהילה היהודית  ,במסווה של פעילות אנטי-ציונית  .השימוש לרעה
בחוק זה נעשה על אף שממשלת עיראק היתה מודעת היטב לנאמנותם לעיראק של
מרבית בני הקהילה היהודית  :חופש התנועה שלהם הוגבל  ,יציאתם את עיראק נאסרה
כמעט לחלוטין  ,וקנסות כבדים הוטלו על עשירי הקהילה ורבים אף נאלצו לתרום סכומי
כסף גבוהים למען המאבק הפלשתינאי  .מאות יהודים נעצרו ורבים מהם נידונו למאסר
או לקנסות בעוון קשר עם הציונות  ,ומאות יהודים פוטרו ממשרדי המדינה ומוסדותיה ,

וגם המסחר ועסקי הכספים של היהודים נפגעו  .משפחות רבות נותרו ללא מקור פרנסה .

26

ראה  :קזז  ,השפעת הנאציזם  ,עמ '  ; 61 - 60כהן  ,הפעילות  ,עמ '  . 160 - 155על בעיות הפנים של עיראק
והסיבות להתמקדות במדיניות פאן  -ערבית ואנטי  -ציונית ראה  :א ' מאיר  ,התנועה ,

עמ ' ; 108 - 103

א ' מאיר  ,הסכסוך  ,עמ '
27

. 124 - 122

על התיקון לחוק ראה גת  ,עמ ' . 30

חידת העלייה הגדולה מעיראק  -גורמים  ,נסיבות ( תוצאות

ן

33

בספטמבר  % 948עברה הקהילה היהודית חוויה טראומטית עם הוצאתו להורג של שפיק
עדם  ,מיליונר יהודי שהיה רחוק מכל פעילות ציונות  ,באשמת מכירת ציוד צבאי לישראל.

28

אווירת חוסר הביטחון עוד גברה לנוכח רעיונות שצצו ועלו במהלך שנת , % 949
בתקופת פעילותה של ' ועידת לוזאן '  ,בדבר החלפתם  ,מרצון או בכפייה  ,של מאה אלף

יהודי עיראק במאה אלף פליטים פלשתינאים  .רעיונות אלה הועלו בעיקר על ידי ראש

הממשלה דאז  ,נורי אל -סעיד  ,וזכו להדים רבים בעיתונות עיראק .

29

הם לא זכו להתייחסות

רצינית של המדינות המעורבות  :ישראל  ,עיראק עצמה ואף לא בריטניה וארצות הברית ,
אך הם תרמו להגברת אווירת חוסר הביטחון של היהודים .
משבר כלכלי
בשלהי שנות הארבעים היתה עיראק שרויה במשבר כלכלי עמוק  ,שהוחמר עקב סגירת

צנור הנפט מכרכוך לחיפה ב. % 948 -

המשבר פגע קשות בכל שדרות האוכלוסייה  ,במיוחד

בפלאחים העניים  ,והוא הניע את ממשלת עיראק לערוך פיטורים בהיקף נרחב בשירות
הציבורי  ,להגביל את היבוא ועוד גזירות מעין אלו .

0

'

מצב זה נוצל על ידי רשויות עיראק

לפגיעה ביהודים  ,הן בתחומי הפקידות והן בתחומי המסחר  .היו אלה בעיקר הצעירים
שנפגעו מהמשבר  .הם התקשו להשתלב בעבודה וגם מוסדות החינוך הגבוה כמעט שלא
היו פתוחים בפניהם  .על השלכות המצב על החברה היהודית מלמד תזכירו של נשיא
הקהילה היהודית  ,הרב ששון כדורי  ,שהוגש לממלא מקום ראש ממשלת עיראק
באוקטובר

: 1949

ב 28 -

' הפיטורים בקנה מידה גדול ,שבוצעו נגד הפקידים היהודים במשרדי

המדינה ובמוסדות הכפופים להם  ,השאירו מאות ללא מקור פרנסה  . . .המצב הכלכלי לא
סייע בידי רובם הגדול לעמוד שוב על רגליהם  ,ועל כן מספר רב של משפחות המשיך

לסבול ממצוקה רבה ביותר  . . .מצד שני  ,המדיניות בה נקטו משרדי האספקה והיבוא
כלפי הסוחרים היהודים הביאה לידי תוצאה מכרעת לגבי שיתוק פעילותם המסחרית . . .

המדיניות הזאת הגדילה במרוצת הזמן את מספר המובטלים והנזקקים בני הקהילה ' .

31

בידודם של יהודי עיראק
לכל אותן פגיעות והגבלות נוסף גם בידודם של יהודי עיראק מהעולם בכלל ומהעולם
היהודי בפרט  .הפצת עתונות יהודית הוגבלה או נאסרה כבר בשנות השלושים בטענה
שיש בה תעמולה ציונית  ,וכמובן ההאזנה לשידורי ישראל היתה עברה על החוק .

32

עם

הקמת מדינת ישראל נאסרה לחלוטין כל יציאה מעיראק  ' .מניעת היהודים  ,אפילו

על תיאור הרדיפות וניתוח מפורט ראה גת ,
ממשלת עיראק ראה א ' מאיר  ,התנועה  ,עמ' . 187 - 180

עמ ' ; 35 - 23

צמחוני  ,הרקע המדיני ,
גת  ,עמ ' . 38

עמ ' ; 96 - 90

גת ,

עמ ' ; 42 - 39

על ההסברים למדיניות הרדיפות של

א ' מאיר  ,התנועה  ,עמ ' . 181

נוסח התזכיר ראה " מאיר  ,מעבר למדבר  ,עמ ' . 327 - 325
על ההאזנה לשידורי

ה ' הגנה '

ולשידורי ' קול ישראל' ראה בר משה  ,עמ' . 104 - 103

1

34

אסתרמאיר  -גליצנשטיין

התלמידים  ,החולים ובעלי

העסקים ' -

כתב נשיא הקהילה בתזכירו  ' -מלנסוע אל מחוץ

לעיראק הידקה את עניבת החנק מסביב לצווארם  ,והעמידה אותם במצב של הסגר -

למחצה כלכלי והשכלתי . ' . . .

33

מצב זה יצר תחושה קשה  -עיראק דמתה בעיני רבים מהיהודים  ,בעיקר הצעירים
בני מעמד הביניים  ,כבית כלא  ,והיציאה ממנה לצורך ביקור או להגירה נתפסה כיעד
נכסף ובלחי מושג .
רדיפות נגד התנועה הציונית ועלייתה להנהגת הקהילה
בשלהי שנת

, % 949

לאחר חודשים ארוכים של רגיעה  ,שב והתחדש מסע הרדיפות של

ממשלת עיראק והפעם נגד חברי התנועה הציונית בעיראק  .עשרות חברי תנועה  ,אחדים
מהם גם חברי ' הגנה '  ,ורבים מבני משפחותיהם נעצרו ונחקרו  .החשש מפני חשיפת

הארגון הציוני היה גדול  :מחסני הנשק  ,אם היו מתגלים  ,עלולים היו לשוות לארגון
אופי טרוריסטי  ,וכל זאת בעיראק של אוקטובר
של סעיף

51

, % 949

תחת משטר צבאי ולנוכח קיומו

בחוק  ,המגדיר את הציונות כפעילות חתרנית שעונשה  -עד מוות  .לאחר

כשלושה חודשים נעצרה החקירה והמחתרת הציונית

ניצלה .

34

לפרשה זו היו השלכות גורליות בשאלת העלייה מעיראק  ,מאחר שבסיומה  ,בדצמבר
 , 1949התגלתה התנועה הציונית כהנהגה אלטרנטיבית של הציבור היהודי בבגדאד .
לעיתוי נודעה חשיבות מכרעת כיוון ששלושה חודשים לאחר מכן  ,כשיהדות עיראק
עמדה בפני הדילמה הקשה אם להירשם לעלייה אם לאו  ,היתה התנועה הציונית בשיא

כוחה והשפעתה ברחוב היהודי  .התנועה הגיעה להישג זה בזכות מאבקה העיקש נגד
הנהגת הקהילה והצלחתה לסחוף אחריה את הציבור היהודי  .בסופו של העימות התפטרה
ההנהגה ואת מקומו של נשיא הקהילה  ,הרב ששון כדורי  ,מילא יחזקאל שמטוב  ,מי
שפעל בעצה אחת עם הציונים .

5

'

הנקודה המרכזית בשרשרת אירועים אלה היא הצלחתה של התנועה הציונית להפעיל
את הציבור היהודי הרחב  ,ציבור פסיבי בדרך כלל  ,למטרות שקבעה התנועה  .מאז
שלהי שנות העשרים לא סערה הקהילה בעטיה של פעילות ציבורית מקיפה וכוללת כל

כך ' .
6

במבט רטרוספקטיבי  ,ניתן לראות במהלך זה מרד ששורשיו יונקים מן התחום

הפוליטי והחברתי ולאו דווקא מן התחום האידיאולוגי  -הרעיוני  .אלו שהנהיגו את הציבור
היהודי היו חברי האקטיבה הציונית  ,בני המעמד הבינוני הנמוך בקהילת בגדאד  ,אשר
התגלו ככוח עממי  ,אנטי  -ממסדי  ,שהתעמת עם הנהגה ותיקה אך חסרת אונים  .שיטות
פעולתה השתדלניות  ,אפופות החשאיות והלוקות בפטרנאליזם  ,של ההנהגה המסורתית ,

35

י ' מאיר  ,מעבר למדבר  ,עמ ' . 237

34

על קורותיה של פרשה זו ראה א ' מאיר  ,התנועה  ,עמ ' . 216 - 200

55

על הגורמים שהניעו את הציבור היהודי לשתף פעולה עם המחתרת הציונית ראה א ' מאיר  ,התנועה ,

עמ ' . 210 - 200
36

על המאבקים הסוערים בקהילה בשלהי שנות העשרים ראה כהן  ,הפעילות ,

עמ '

. 48 - 45

חידת העלייה הגדולה מעיראק  -גורמים  ,נסיבות ותוצאות

1

35

ואי  -מודעותה לצמיחתו של דור צעיר  ,מודרני בתפיסותיו ובדרכי התארגנותו  ,הכריעו
את המאבק  .דווקא הכוחות האקטיביסטיים ברחוב היהודי  ,שקראו תיגר על הזהירות ,

החשאיות  ,המתינות וה ' הליכה בין

הטיפות ' -

מאפייני התנהגות שהיו חיוניים ובסיסיים

לשמירת הקיום היהודי והמשכיותו בקרב חברת הרוב המוסלמית  -דווקא כוחות אלה
זכו לתמיכתו של הציבור היהודי הרחב  .תופעה זו מלמדת על הסערה הפנימית שהתחוללה
בקרב הקיבוץ היהודי בעיראק מאז הקמת מדינת ישראל ועל רקע המשקעים שהותירו

הפגיעות מאז פרעות יוני  . % 941היא מעידה שהציבור ערג לשינוי ולא היה מוכן עוד
להשלים עם תופעות  ,שהתקבלו עד כה בהבנה ובהכנעה כחלק מצרות הגלות  .אותם
אקטיביסטים ציונים  ,שפעלו בשמה של התנועה הציונית ומדינת ישראל  ,בדרך כלל
בלא שהציבור היהודי ידע את זהותם

האישית  ,ביטאו את המרד בהווה ואת הערגה

לשינוי .
השפעתם המצטברת של הגורמים שהוזכרו לעיל עשויה היתה להוות גורם חשוב בעיצוב
תהליך הכרעתם של יהודי עיראק על הגירה מארץ הולדתם  .יהודי עיראק חשו היטב
ביחסם החשדני והעוין של אנשי הימין הלאומני כלפיהם  ,והיו מודעים להאשמות שהוטחו
בהם על תמיכה בבריטים וחוסר פטריוטיות כלפי המולדת  .גם כוחם של אנשי הימין
והאהדה הרבה שזכו לה ברחוב העיראקי לא נסתרו מעיניהם .
היתוספותה של בעיית ארץ -ישראל כמרכיב אינטנסיבי ביחסי יהודים  -מוסלמים בעיראק

גרמה להחרפה והקצנה של אי  -האמון והחשדנות ביחסי יהודים עם שכניהם .
יתר על כן  ,אין להתעלם גם מהשלכותיה של השואה  .בשלהי מלחמת העולם השנייה
כבר נפוצו בקרב יהודי עיראק ידיעות על השמדת יהודי אירופה  ,וללא ספק היתה להן
השפעה על הפירוש שנתנו היהודים לאירועים בעיראק  .גם התנועה הציונית בעיראק
סייעה להפצת ' לקחי השואה ' בקרב חבריה  ,ובאמצעותם ברחוב
הרדיפות של שנת

לביטחון החיים

% 948

היהודי " .

עוד החמירו את המצב  .בצד המצוקה הכלכלית  ,עלו חששות

והרכוש  ,והחלה להתערער תחושת ההשתייכות למולדת וההזדהות אתה .

והחמור מכל  -עיראק קשרה את גורל המיעוט היהודי בתוכה בגורלם של הפליטים
הפלשתינאים  ,כשלמדיניות ישראל כלפיהם אמור היה להיות תפקיד מרכזי בהשלכותיו
על יהודי עיראק  .בתנאי המתיחות במזרח התיכון של שנות החמישים  ,והחששות מפרוץ
' סיבוב שני ' במלחמה בין ישראל וארצות ערב  ,קשה היה לצפות לרגיעה במצבם של
יהודי עיראק  .מצב זה מסביר מדוע ניתן היה לצפות להכרעתם של יהודים רבים לעזוב
את ארצם ולהגר למקום אחר  ,במיוחד צעירים שתקוותיהם לשיוויון זכויות בחברה
העיראקית התנפצו בשנות הארבעים .
מאידך גימא  ,יש לזכור שיהדות עיראק היתה מושרשת בארצה מזה

כ 2 , 600 -

שנה ,

מעל אלף שנה לפני הכיבוש המוסלמי  ,וראתה עצמה קשורה לבבל בכל נימי נפשה -

37

א ' מאיר  ,התנועה  ,עמ ' , 111

. 280 - 279

36

ן

אסתרמאיר -גליצנשטיין

לאדמה  ,לתרבות המקומית ולקברי נביאיה ורבניה .

38

יהדות עיראק לא חוותה תופעות

מזעזעות של עקירה ונדודים וחיים ארעיים במחנות  ,תופעות שהיו מנת חלקם של יהודי
אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה  .גם התא המשפחתי והמבנה החברתי לא זועזעו
ולא נהרסו  ,כפי שקרה באירופה  .קווי הדמיון היחידים בין מצבה של יהדות עיראק
לבין מצבה של יהדות אירופה באותה תקופה נסבו סביב פרעות

% 941

והשלכותיהן .

הוסף לכך  ,שגם במישור האישי קיימו רבים מן היהודים קשרי רעות עם שכניהם

המוסלמים  .לא מעטים משכנים אלה סייעו ליהודים בימי הפרעות ב  . 1941 -גם שותפויות
עסקיות עם מוסלמים היו תופעה נפוצה ובמקרים רבים היא לוותה ביחסי אחווה עמוקים .
לעתים היו אלה קשרי ידידות שנמשכו באופן מסורתי מדורות קודמים  .על אף מגמות
האפליה עדיין היו בעיראק יהודים רבים שתפסו עמדות חשובות בתחומי המינהל והכלכלה ,
רבים היו בעלי מקצועות חופשיים והיקפה של שכבת בעלי ההון לא היה קטן  .גם מעורבותם

של יהודים בחיי הרוח והתרבות בעיראק לא היתה שולית  -הם בלטו בספרות ובשירה ,

בעיתונות ובמוסיקה ונמנו עם חלוצי התיאטרון  ,הציור וכד ' .
שנסתמנה במצב היהודים משלהי , % 948

40

39

יתר על כן  ,לנוכח הרגיעה

קיוו מרבית יהודי עיראק  ,כפי שעולה גם

מתזכירו של נשיא הקהילה  ,שהמשבר יחלוף ומצבם ישוב לקדמותו  ' :הסרת ההגבלות
המיוחדות שהוטלו על חרותם של העיראקים היהודים  ,הנהגת שיוויון בינם לבין יתר
בני הארץ והענשת העבריינים שביניהם [ הכוונה לציונים ] בהתאם לעקרונות הצדק
ועל פי החוקים הנהוגים  -כל אלה עשויים להחזיר את העניינים למהלכם התקין ולהשיב
את הבטחון והשלווה אל נפשות מאה ועשרים אלף עיראקים יהודים  ,אשר הצטיינו מאז
ומתמיד באהדת הסדר  ,משמעת לחוק  ,שקידה בעבודה  ,נאמנות למולדת העיראקית

ודבקות בכתר ההאשמי האהוב ' .

41

יחסם של יהודי עיראק למולדתם ההיסטורית ולעלייה אליה
אלא שבמקביל פעלו גם כוחות אחרים שהביאו להצבתה של מדינת ישראל כיעד להגירתם
של יהודים מעיראק  .הסיבות לכך קשורות כולן באירועים שהתרחשו במזרח התיכון
ואשר היתה להם השפעה עמוקה על תודעתם של יהודי עיראק .
צמיחתה של גאווה לאומית
הקמתה של מדינת ישראל עוררה גל של התלהבות בקרב יהודי עיראק  .הישגיה הצבאיים
של ישראל היו מעין פיצוי לסבל ולהשפלה שעברו יהודי עיראק ב  , 19 % 8 -בעטיה של
מלחמה זו  .יהודי עיראק שמחו לאידם של החיילים העיראקים המובסים והמושפלים

38
39

על מעורבות האינטלקטואלים היהודיים בחברה ובתרבות ראה שניר .
על בולטות היהודים בתרבות ראה י ' מאיר  ,התפתחות ,

עמ ' ; 325 - 281

40

על כך בהרחבה  ,ראה א ' מאיר  ,התנועה  ,עמ ' . 186

41

י ' מאיר  ,מעבר למדבר  ,עמ ' . 237

מורה .

חידת העלייה הגדולה מעיראק  -גורמים  ,נסיבות ותוצאות
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37

שהוחזרו לארצם והעריצו את כושר עמידותה של המדינה היהודית בשנתה הראשונה ,
אותה ' המדינה המדומה ' כפי שכונתה בתקשורת של עיראק ואשר רבים ממדינאיה ופרשניה
ציפו להתמוטטותה

המהירה .

42

היחס לישראל היה מלווה גם בהתעוררות דתית ובתקוות משיחיות  ,שפעלו בעיקר
בקרב השכבות המסורתיות והשמרניות של יהודי עיראק  .קשה לכמת את השפעתו של

המימד הדתי-המשיחי שמעולם לא חדל להתקיים  ,אלא שבעשורים האחרונים היו
השלכותיו על העלייה מעיראק שוליות .

43

ציפיות לשוויון
אמנם בעיני רבים מיהודי עיראק לא

נתפסה ישראל כמדינת הגירה אידיאלית  ,ואף על

פי כן היה לה דימוי של מדינה מערבית מודרנית שהיא גם מדינה יהודית  ,אשר העניקה
שוויון זכויות מלא לכל תושביה היהודיים  .היקף הציפיות ממדינת ישראל היה כגודל

האכזבה ממעמדם בחברה העיראקית  .הכמיהה למדינה שתעניק שוויון אמיתי להם ולבניהם
אחריהם היתה מרכיב מרכזי ביצירת יחס חיובי כלפי מדינת ישראל  ,והיתה לה השפעה

מטאפיסית ביצירת אווירה חיובית כלפי העלייה לישראל  .מצד שני אין להתעלם מקיומן

של ידיעות  ,אשר זרמו לעיראק לאורך כל שנות הארבעים  -אך ניתן למצאן גם בשנות

העשרים והשלושים  -על היחס המקפח של הממסד היישובי האשכנזי כלפי עולים

מארצות האסלאם  44 .דומה שבלהט ההתלהבות איבדו החששות מכוחם  .על עומק הציפיות
ניתן לעמוד מדברים שאמר אחד מאנשי הקליטה מקרב עולי עיראק ,

ב : % 952 -

' עולי

עיראק חשבו  ,שעם בואם לארץ יכנסו מיד לחברה ישראלית אמיתית ותבוטלנה המחיצור. '1

45

מידע חלקי ולקוי על הצפוי בארץ
יהודי עיראק לא ידעו על היקף קשיי הקליטה בארץ  .מאז מאי

1948

היתה יהדות עיראק

מנותקת מן העולם שמחוץ לעיראק  ,שהרי לצאת כמעט שלא ניתן וידיעות על ישראל
הגיעו לעיראק באמצעי התקשורת הערבים  ,בשידורי ' קול ישראל ' ובאמצעות מכתבים
שנשלחו מהארץ ועשו את דרכם לעיראק בדרכי עקיפין  .מידיעות אלה יכלו יהודי עיראק
ללמוד על המצב הקשה בשדה הקליטה בישראל של
המדומה ' -

% 949

וראשית  , % 950אלא שידיעות

כך כינו את ישראל באמצעי התקשורת בעיראק .

42

' המדינה

43

בעלייה מעיראק ניתן להבחין במניעים כלכליים  ,אידיאולוגיים  ,דתיים ועוד  .אך קשה להצביע על
המניע הדתי דווקא כמניע עיקרי לעלייה  ,לא בשנות העשרים והשלושים ואף לא בשנות הארבעים .
על העלייה בשנות העשרים ראה יהודה ; א ' מאיר  ,מדיניות  ,עמ '  . 32 - 17הערה מעניינת בנושא זה
מצויה בדיווחם של שני שליחים קווייקרים ששהו בעיראק במארס

1950

( על כך בהמשך

המאמר )

ואשר ניסו לברר את משקלו של המימד הדתי בשיחותיהם עם סוחרים יהודים  .הם ציינו  ' :היהודים
שעמם דברנו אינם רואים את ישראל של עכשיו כהתגשמות הנבואה התנ " כית  . . .הבנו שהם אינם
מאמינים בציונות פוליטית '  .מתוך
 , 30/3 / 1950ארכיון המדינה . 2463 / 8 ,

the Aeerican Friend Service Committee ,

44

יהודה  ,עמ ' . 8

45

י ' חדד  ,במערכת

הקליטה  ,ה  ,תמוז תשי " ג  ,עמ ' . 11

)0

Report

38

'

אסתרמאיר -גליצנשטיין

התקשורת הערבית נתפסו כתעמולה ועל כן נידחו כלא אמינות  ,ואילו הידיעות מישראל

הדגישו את ההישגים ומיעטו לעסוק בקשיים  .משמע  ,המידע על המצב לאמיתו היה
נחלתם של מעטים  .יתר על כן  ,אף אלה שידעו  ,בעיקר מקרב הפעילים הציונים  ,לא
קלטו את משמעות הדברים  .כך התרשם השליח ירחמיאל אסא ששהה בעיראק במארס -
אפריל

: % 950

' בכל בית מדברים באופן שטחי על הדברים  :קבוץ  ,מחנות קליטה וכו ' .

מצהירים על נכונות להסתפק בארץ בלחם ומלח  .מובן שבבואם ישתנו הדברים ' .
מה עוד

שב % 949 -

ותחילת

% 950

46

עדיין התקבלו העולים בישראל במחנות עולים ,

שבהם נתמכו על ידי הסוכנות עד שנמצאו להם שיכון או עבודה  .יהודי עיראק לא יכלו
לצפות שבעת הגיעם ארצה יהיו תנאי הקליטה כה קשים עד כי לעתים יקשה אפילו

לספק להם את האוהל למחסה .
העלייה היבלתי לגאלית והשלכותיה
תעמולה למען ציונות ועלייה התקיימה בעיראק מאז שנוסדה בה התנועה הציונית בשנת
 . % 942בשנות פעילותה  ,עד מאי

, % 948

הגיעו לארץ  -ישראל באמצעותה ושלא באמצעותה

כשלושת אלפים עולים  ,ומאות נוספים הבריחו את הגבול לאיראן ב  . % 949 -י 4השינוי
בממדי העלייה חל בסתיו  , 1949בעקבות רדיפת הפעילים הציונים ולאחר השבת החוק
האזרחי על כנו

( 18

בדצמבר  , ) 1949דבר שהביא להקלת העונשים שהוטלו על מעפילים

שנתפסו  .מעתה נפרצו נתיבי היציאה למיראן  .מינואר ועד מאי

1950

הגיעו לטהרן כארבעת

אלפים יהודים ! גל הבריחה ביטא את חששות הציבור היהודי ואת יאושם של בני הנוער
מהעתיד הצפוי להם בעיראק .

לזרם יציאה זה היתה משמעות דו -ערכית בהשפעותיו על המשך היציאה מעיראק .
מחד גימא  ,הוא היווה צינור לניקוזם החוצה של הגורמים הבלתי מרוצים  ,המתסיסים
ומעוררי אי  -השקט בקהילה  ,דבר שעשוי היה להביא דווקא לרגיעה בקרב הציבור היהודי
ולהפסקת זרם היוצאים  .ומאידך גיסא  ,תהליך זה עשוי היה להמשיך ואולי אף להאיץ
את זרם היציאה  .מאחר שבין היוצאים בלט חלקם של הצעירים  ,ועל רקע קשרי המשפחה
ההדוקים בקרב יהדות עיראק  ,עשויים היו העולים למשוך אחריהם גם את בני משפחותיהם .
ההכרעה לכאן או לכאן מותנית היתה בשיפור התנאים הפוליטיים והכלכליים של החיים
היהודיים בעיראק  ,או בהרעתם .

ישראל  -האלטרנטיבה היחידה
מדינת ישראל היתה המדינה היחידה שפתחה את שעריה בפני יהודי עיראק ; שערי
ארצות אחרות היו סגורים בפניה  .גם קהילות הפזורה הבבלית בארצות העולם היו
מעטות ונטולות השפעה  .קהילות קטנות קיימות היו במזרח הרחוק  -בעיקר בהודו
46

פרוטוקול מישיבת מזכירות הקיבוץ המאוחד (  , ) 28 . 6 . 50ארכיון הקיבוץ המאוחד  ,אפעל  ,חטיבה

וב  ,מיכל 8ג  ,תיק . 38
47

על ההעפלה לאורך שנות הארבעים ראה א ' מאיר  ,התנועה  ,עמ ' 99 - 198 , 167 - 159 , 67 - 60ן .

חידת העלייה הגדולה מעיראק  -גורמים  ,נסיבות ותוצאות

1

39

( כחמשת אלפים נפשות ) אך גם במקומות אחרים  :הונג -קונג  ,שנחאי  -ואף בבריטניה .
אלא שהודו  ,שזה עתה זכתה לעצמאות  ,לא פתחה את שעריה בפני היהודים וגם הקהילה
הבבלית עצמה איבדה את מעמדה הכלכלי האיתן וחששה לעתידה המדיני  .תוך תקופה
קצרה עברה גם היא תהליך של הגירה  ,חלק לישראל והרוב לאנגליה ולריכוזים יהודיים
בדרום מזרח אסיה .

48

יתר על כן  ,לא להודו נשאו יהודי עיראק את עיניהם אלא למערב

 לאירופה ולארצות הברית  -וכאן לא נמצאה אף מדינה שהיתה מוכנה לקלוט אותםבהמוניהם .
ומצד שני  ,ממשלת עיראק עצמה סייעה בעקיפין להיווצרות מצב שבו היתה ישראל
אלטרנטיבה יחידה  .משאיפשרה ממשלת עיראק ליהודים לצאת  ,היא התנתה זאת בוויתור
על נתינותם העיראקית ובהצהרה שלא תותר ליוצאים השיבה לעיראק  .כדי להבטיח
זאת סירבה להעניק ליוצאים דרכונים וציידה אותם בתעודות מעבר

) ( Laissez -Passer

בלבד  .בסיטואציה זו קשה היה להעלות על הדעת שתימצאנה מדינות אשר תיאותנה
לקבל לגבולותיהן מהגרים חסרי נתינות  ,שאין לאן להחזירם  ,במקרה הצורך  .כך לדוגמה

מיהר הנציג הבריטי בקפריסין להבהיר למזכיר המדינה לענייני המושבות  " :ויזות לקפריסין

לא יוענקו ( חוזר  :לא יוענקו ) אלא אם יהיה לגמרי ודאי שכניסה לישראל מובטחת ' .

49

משמע  ,היציאה מעיראק והעלייה לישראל היו כרוכות זו בזו והוצעו ליהודים כ ' עסקת
חבילה ' אחת ויחידה  .יחד עם זאת יש להדגיש  ,שגם אם ישראל היתה אלטרנטיבה יחידה

לגבי היוצאים  -היא לא היתה הבחירה היחידה והאולטימטיבית  -הברירה האחרת
היתה להישאר בעיראק ולהמתין .

ב4

שלב ההכרעה  -חוק ' הוויתור על הנהינוה ' ודילמת היציאה

הנה כי כן  ,בחודש מארס  , % 950כאשר נפתחה לפתע בפני יהדות עיראק אפשרות ליציאה
חוקית ועלייה לישראל  ,היתה זו פעם ראשונה שניתנה לה אפשרות להיחלץ מן המלכוד
שאליו נקלעה ביחסיה עם הרוב המוסלמי ולהביא לפתרון הבעיה היהודית בעיראק  .אך
במישור האינדיווידואלי  ,השאלה שעמדה בפני כל אחד ואחד מבני הקהילה היתה שאלה
של רווח והפסד  :האם כדאי להמיר הווה רווי מתחים ודילמות אך מוכר  ,שאתו בדרך

כלל היטיבו להתמודד  ,בעתיד נעלם  ,הכרוך ללא ספק בקשיים שאת היקפם אי  -אפשר
לשער בשלב

זה ?

על הדילמה הזו ניתן ללמוד מדו " ח שחיברו שני שליחים אמריקנים ששהו בבגדאד
בעצם אותם ימים ,
]Jarnes ] . suttor

20 - 15

במארס

, % 950

דונלד סטיוונסון וג ' יימס סוסון

( eonald ]( .

 , ( Stevenson ,חברי אגודה קווייקרית אמריקאית שנשלחו לבגדאד

48

רולנד  ,עמ ' . 241

49

] 01571 / 15 / 82479 . P. R . O .

0371י

Wright 10 FO , 17 / 4 / 1950 .

.

Sir

40

]

אסתר מאיר  -גליצנשטיין

כדי לעמוד על מצב היהודים  .משיחותיהם עם אנשי השגרירות האמריקאית  ,עם פקידי
ממשל ועם נוצרים ויהודים  ,אחדים מהם מקרב ראשי העדה  ,התרשמו השניים שבעיראק
פתוחות בפני היהודים אפשרויות רבות יותר מאשר בישראל  ,ושגם היהודים מודעים
לכך  .משיחותיהם עם סוחרים יהודים הסיקו  ,שגם אלה הרוצים לצאת אינם מוצאים
שישראל אטרקטיבית  ,והם מבכרים לנסוע לאירופה או לאמריקה  ,בין היתר כיוון שיחסה
של ישראל אל הדת לא הלם את ציפיותיהם  .השניים העריכו שמתוך מאה אלף יהודי

בגדאד רק עשרים אלף יבקשו להגרי שלושים אלף ' עלולים לצאת או לא בהתחשב
בהתפתחות העניינים  ,וחמישים אלף היהודים הבגדאדים הנותרים ישארו  ,אלא אם
התנאים יחמירו ביותר '  .מי יהיו המהגרים ? להערכתם  ,יהיו אלה בעיקר עניים ומחוסרי
עבודה .

50

חיזוק להערכה זו נמצא בתחקיר שערכו אנשי השגרירות האמריקאית בבגדאד  ,שנה

קודם לכן  ,במארס  . % 9 % 9השגרירות בדקה את יחסה של הקהילה היהודית לרעיון ההגירה
לישראל והסיקה  ,שהתשובה מובנית במערכת החברתית והכלכלית של הקהילה  .היא
הניחה  ,שהמנהיגות הדתית ותומכיה לא יהיו מוכנים ' לוותר על עמדותיהם הממוסדות
פה בתמורה לגורל בלתי  -ברור בפלשתין '  ,ושהעילית הכלכלית המורכבת מבעלי עסקים

ואנשי פיננסים תתחלק לשתי קבוצות  :המיעוט  -אלה המזדהים עם ישראל  -יעלו
ואילו היתר  ,ככל הנראה רוב בני השכבה הזו  ,יישארו בעיראק  .פקידים צעירים שלא
התבססו ופקידים מובטלים ירצו ללא ספק להגר לישראל  ,אבל בני השכבה הבינונית
ומטה  -סוחרים זעירים  ,בעלי מלאכה וכו '  - ,אינם מעוניינים בהגירה אלא אם ' המנהיגים

הדתיים והכלכליים של הקהילה ( שעמדותיהם הוערכו לעיל ) ינהלו תעמולה אקטיבית

לשכנעם לכך '  .הערכות אלה סויגו בתנאי שהיציבות במזרח התיכון לא תעורער על ידי
מדיניות אגרסיבית של ישראל .

51

התגובות הראשונות ברחוב היהודי לחוק ' הוויתור על הנתינות ' תאמו את הערכותיהם
של השליחים הקווייקרים והשגרירות האמריקאית הן בממדי ההרשמה והן במאפיינים

הסוציו -אקונומיים והאידיאולוגיים של הנרשמים  .ניתן להבחין בשתי קבוצות של מבקשי
עלייה :

א  .חברי התנועה הציונית ובני משפחותיהם ששאפו זה מכבר לעלות ואשר לרבים
מהם היו בני משפחה בארץ  .באותה תקופה היו בעיראק קרוב לאלפיים חברים בתנועה
הציונית ובארגון ההגנה .
ב  .אלפי עניים שבעיראק לא היה להם דבר להפסיד והם קיוו לשיפור מצבם בישראל .
אלה היו הראשונים שנרשמו לעלייה  .אליהם גם כיוונו יוזמי החוק  ,בבקשם להיפטר

מאותו פלח אוכלוסייה בעייתי  ,שמסיבות אידיאולוגיות וכלכליות היה גורם מתסיס .
לצדם נמצאו עוד אלפים רבים שללא ספק הרהרו  ,בחנו ושקלו את שאלת העלייה  ,אך

50

דו " ח השליחים הקווייקרים ראה הערה

51
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חידת העלייה הגדולה מעיראק  -גורמים  ,נסיבות ותוצאות

1

4%

בשלב זה עדיין לא הכריעו  .שבועות אחדים לאחר מכן התברר שמספר הנרשמים עלה

על כל הציפיות  .בתחילת מאי דווח על הרשמתם של כ 47 , 000 -איש בכל רחבי עיראק .

52

בספטמבר אותה שנה הגיע מספרם לשבעים אלף 53ובסופו של דבר הסתכם מספר היוצאים
ב % 04 , 000 -

איש  .להם נוספו עוד כמה אלפי אנשים שמסיבות שונות עשו את דרכם

לישראל במחתרת  ,דרך איראן  .סך הכל  -רובה המכריע של

הקהילה .

מספרים אלה מורים על כך שבמהלך השבועות הראשונים לאחר חקיקת חוק היציאה ,
בחודשים מארס  -אפריל  , % 950הושפעה זירת ההתרחשויות מאירועים שלא הובאו בחשבון
בקביעת ההערכות המוקדמות על מספר העולים  .מה היו הגורמים שהיטו את הכף מעלייה

חלקית לעלייה כה כוללת ומקיפה ? מתי ומדוע חדלה ההרשמה לעלייה להיות תוצאה
של החלטה שקולה והכרעה הגיונית והפכה להיסחפות סטיכית  ,גורפת  ,של המוני אנשים ,
כששיקולים של רווח והפסד מהווים רק גורם אחד בשיקולי העלייה  ,לאו דווקא הגורם

העיקרי ? מתי ומדוע גבר משקלו של הדחף הבלתי רציונאלי על המחשבה

השקולה ?

כדי להסביר תופעה זו ייבחנו בדקדקנות הנסיבות  ,האירועים וההתפתחויות בעיראק
ובקהילה היהודית באותם חודשים קריטיים של אביב

: % 950

מדיניות ממשלת עיראק

והשלכותיה במישור הכלכלי  ,תגובת החברה המוסלמית והשפעותיה על ההתרחשויות
ברחוב היהודי  ,ולבסוף  -תגובתן של ההנהגה היהודית המסורתית ושל האליטה הציונית
הצעירה שהתגבשה ופעלה בשנות הארבעים  .בהמשך נסקור את הגורמים הללו אחד
לאחד .
בהקשר זה חשוב להדגיש שאנו מתייחסים לשאלת היקף ההרשמה לעלייה אך לא
למספר העולים לישראל בפועל .מספר העולים לא היה רלוונטי כלל לבחינת שאלת
יציאתם בהמוניהם של יהודי עיראק משתי

סיבות :

א  .פעולת ההרשמה כשלעצמה מעידה על עמדת הציבור היהודי בשאלת העלייה ,
ואילו קצב העלייה ומועד העלייה נקבעו על ידי מארגני המבצע  ,ממשלת ישראל וממשלת
עיראק  .הבחנה זו חשובה כיוון שקצב העלייה פיגר בהרבה אחר ההרשמה  .רק באמצע
מאי החלו הטיסות ארצה  ,והפער בין מספר הנרשמים לבין מספר היוצאים הלך וגבר

במהלך  . % 950בסוף השנה היו רשומים כשמונים אלף איש  ,יותר משישים אחוזים מכלל
הקהילה  ,אך רק

כ % 9 , 000 -

מתוכם כבר עלו ארצה .

ב  .ההכרעה על העלייה נעשתה בעצם ההרשמה  .גם אם נמצאו מי שחזרו בהם והתחרטו
על הרשמתם  ,היה הדבר ללא הועיל  .מבחינתם של שלטונות עיראק הביע אקט זה אי -

אמון במולדת העיראקית  .מרגע שנרשמו  ,שלילת נתינותם של היהודים היתה עניין
פרוצדוראלי בלבד .

52

ב  7 -במאי

1950

מדורון ודרור ,
53

גת  ,עמ ' . 174

דיווחו הטייס רוני בארנס ומרדכי בן  -פורת על
, 7 . 5 . 50

את " ה ,

429ב . ) 14/

כ 47 , 000 -

שנרשמו לעלייה ( למוסד
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מדיניות הממשלה ותגובות הרחוב העיראקי
לפעולותיה של ממשלת עיראק בחודשים שלאחר חקיקת ' חוק הוויתור על

הנתינות '

היתה השפעה מכרעת ביצירתו של התהליך הסטיכי  ,אשר הוביל להרשמה ההמונית
של היהודים  .פעולות אלה עמדו בסתירה מובהקת לכוונות שהינחו את יוזמי החוק ,
ובמקום ליצור מצב של ביטחון  ,יציבות ואמון  ,גברו אי  -הוודאות וחוסר הבהירות  ,ואתם
גברה העצבנות בשטח הפיננסי  .כבר בהסדרת היציאה התגלו קשיים  :ממשלת עיראק
הניחה שאותם אלפים ספורים שיירשמו לעלייה יוסיפו ויצאו דרך איראן  ,אלא שיציאתם

תוסדר בצורה חוקית ותתבצע תחת עינם הפקוחה של רשויות עיראק  .להפתעתה  ,אותה
איראן שסייעה ליציאתם הבלתי חוקית של היהודים סרבה עתה להתיר את מעברם
ברשות של היהודים  .בכך נענתה איראן לפניית ישראל שביקשה דרכי מעבר בטוחות ,

נוחות  ,קצרות וזולות יותר  .עבור ממשלת עיראק היתה זו הפתעה מוחלטת .
לא עיבדה תכנית

ליציאה ' -

54

' הממשלה

דיווחו השליחים הישראלים בבגדאד  ' -היא נכנסה לעסק

ביש  .היא תפתור כל שאלה כשנעמידה לפני [ צ " ל בפני ] עובדה ' .
חלפו עד שהוסדרה דרך היציאה מעיראק ( המטוס הראשון יצא

55

שבועות ארוכים

ב ) % 9 . 5 . 50 -

ובינתיים

רבו המבוכה ואי  -הוודאות בקהילה היהודית ובמדינה העיראקית .
על תוצאותיו הבלתי צפויות של החוק דיווח השגריר הבריטי בבגדאד שבועיים
לאחר חקיקתו  ' :כמו אמצעים עיראקיים רבים בעלי כוונות טובות  ,תוצאותיו [ של החוק ]
שונות מן הכוונות  .הוא גרם עלייה בהתקפותיה של העיתונות הלאומנית על הקהילה
היהודית ככזאת  .הוא הוביל לסטגנציה גדולה יותר בשווקים בעוד שלמיטב ידיעתי . . .

אף יהודי עדיין לא ניגש לנצל את האפשרות של ההגירה  ,אשר הוא מציע ' .

56

דיווחי

השגרירות הבריטית מסרו שחברות מסחריות של יהודים פרשו מפעילות או צמצמו את
היקפה  .המגמה להמיר נכסי דלא -ניידי להון נזיל גברה  -תופעה המאפיינת מצבים של
אי -ודאות  .ירידת מחירי הבתים גרמה להפסקת הבנייה  .מכירת רכוש הורידה את מחירו
והקפיאה את הפעילות המסחרית תוך פגיעה קשה בסוחרים המקומיים שלא הצליחו
להיפטר ממלאי הסחורות שברשותם  .לכך נוספו שמועות על כוונות הממשלה להקפיא
את נכסי היהודים  ,שמועות שעוררו בהלה גדולה  .המצב הוחמר עקב חוק לפיקוח על
הבנקים  ,שנכנס לתוקף כחודשיים קודם לכן

.

( ב ) 12 . % 50 -

והגביל את היקף פעולותיהם

של הבנקים והצארפים ( חלפני הכספים  ,שהיו ברובם יהודים )  .החוק הוסיף והגביר את
המחסור בכסף נזיל  ,צמצם את האשראי וגרם לפשיטות רגל של אנשי כספים יהודים .

57

החמרת הבעיות הכלכליות הגבירה את התסיסה נגד היהודים  .לדברי השגריר הבריטי ,

עיתונים פתחו במסע אנטי  -יהודי  ,בהאשימם את היהודים בניהול מלחמה קרה נגד המדינה

54

על הלחץ שהופעל על ממשלת איראן ועל המניעים לכך ראה גת ,
עמ ' . 235 - 234

55

למוסד  ,דעת  ,מברמן [ עיראק ]  , 11 . 3 . 50 ,את " ה 427 ,א . 14 /

56

1571 / 10 , P. R . O .
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א ' מאיר  ,התנועה ,

חידת העלייה הגדולה מעיראק  -גורמים  ,נסיבות ( תוצאות

1

43

בניסיון לשתק את פעילות המסחר  ,ובהעמדת פנים של פשיטת רגל במטרה לשדוד את
העם מכספו  .העיתונים אף האשימו את היהודים בהמשך היציאה הלא חוקית מעיראק
במספרים גדולים כדי להבריח הון וחפצי ערך  .בישיבה משותפת עם שר הכספים
האשימו מנהלי הבנקים הגדולים את היהודים בחבלה בכלכלת המדינה .

( ) 16 . 3 . 50

58

גם המברקים שהגיעו למוסד לעלייה ב ' מאשרים תמונת מצב זו .
' היהודים הלכו אתמול לקחת את כספיהם מהבנקים  .כמה צורפים ( צארפים ) גדולים
פשטו אתמול את הרגל לאחר שמועה  ,כי הממשלה עומדת להקפיא את הכספים בבנקים .

ישנם סכומים גדולים בבתים '  ,נמסר מעיראק .

59

ירחמיאל אסא  ,נציג המחלקה ליהודי

המזרח התיכון  ,אשר נשלח לבגדאד בעיצומם של אותם ימים ( אפריל  -מאי  , ) % 950תיאר
את המצב הכלכלי הקשה בציינו  ,שהפעם פגע המשבר גם באמידים ואפילו בעשירים ,

וגרם פשיטות רגל  ,מכירת נכסים וירידת ערך השוק  ' :יהודים כמעט ואינם קונים דבר .
החיים הערים  ,התוססים בשוק  ,שקטו  . . .המצב משפיע כמובן גם על מצבם הכלכלי של

תושבי המקום הלא -יהודים ' .

60

באמצע אפריל נסגרו הבנקים לשבוע ימים  ' .הסיבה הרשמית

אשר ניתנה היתה סגירת החשבונות  .אבל הסיבה האמיתית היתה החשש של הבנקים
למשיכת הון על ידי היהודים העומדים לעזוב את עיראק  .נוסף לכך  ,חדלו לבצע עסקאות
בשטרות של יהודים '  ,כך דיווח אגף החקר במשרד החוץ הישראלי  ,והוסיף שכתוצאה
מכך גברה הבהלה בין היהודים ומספר בנקאים וסוחרים יהודים פשטו רגל .

61

התפתחויות אלה נתנו אותותיהן בקהילה היהודית הן מבחינה כלכלית הן מבחינה
פוליטית  ,ו ' כתוצאה  ,היהודים נעשו יותר ויותר מפוחדים והם פורשים יותר ויותר מעסקים ,
וכך המעגל הזה נמשך '  ,כתב השגריר הבריטי

ב 23 -

במארס . % 950

62

המזכיר המסחרי

בשגרירות ציין את ההשלכות על אנשי קהילת העסקים היהודית  ,יבואנים  ,יצואנים ,
סוכנים מסחריים וקמעונאים ועל יחסם לארץ הולדתם ולישראל  ' :רובם משתייכים
למשפחות החיות בעיראק דורות ורואים עצמם אזרחים עיראקים נאמנים  ,ואין להם כל
רצון לעזוב את בתיהם ועסקיהם למען חיי חוסר הביטחון בישראל  .הם מכירים בכך
שבעיראק הם חיים כמעט בביטחון  ,בתנאים טובים יותר  .על כל פנים  ,המאורעות האחרונים
גורמים להם לתהות  ,אם החיים בעיראק יוסיפו להיות אפשריים

עבורם ' .

63

דבריו של

המזכיר המסחרי מתייחסים למעגל החברתי  -הכלכלי של מעמד הביניים המבוסס  ,לב
לבה של הקהילה היהודית  .חדירתם של ספקות אל בני שכבה זו  ,חלחולן של תהיות
בדבר עתידם בעיראק  ,הם נקודת מפתח בהבנת התהליך שהביא לעלייה ההמונית מעיראק .

16 ] 4 .

למוסד מברמן [ עיראק ]  , 17 . 3 . 50 ,את " ה  . 14 / 428 ,וראה מברק נוסף המפרט את שמות פושטי
הרגל  ,למוסד מברמן  , 20 . 3 . 50 ,שם .
ירחמיאל אסא  , ,בשליחות '  ,מבפנים  ,ט " ו  ,ינואר , 1952
1950

עמ '

. 542

דו " ח שנשלח למוסד

ב20 -

במארס

מטהרן מוסר על התפרעויות אנשי איסתיקלאל במקומות המכירה  -את " ה 428א . 14 /

מאגף החקר למוסד לעליה  ,אישי  -סודי ,

.

, 26 4 . 50

את " ה 428 ,א . 14 /
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תהליך זה מעיד על כך שככל שגברו המתח  ,החששות ואי -הוודאות  ,התרחב מעגל האנשים
החרדים לגורלם בעיראק .
לתוך אי  -השקט החברתי והכלכלי נוספו גם התקפות על יהודים מצד הציבור הרחב .
כבר עם פתיחתם היו מרכזי מכירת החפצים הביתיים של היהודים מוקד מתיחות ,

במארס תקפו אנשי איסתיקלאל את מקומות המכירה ,
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או  ,כפי שהשגריר הבריטי סר

הנרי מק הגדיר את האירוע  ' :הפגנה קטנה של צעירים לאומיים במקום שבו התקיימה

המכירה הפומבית'  .המשטרה אסרה זמנית את קיום המכירות  ,אך הן שבו והתחדשו
לאחר מכן ביתר שאת  .אישי דת שיעים קראו להחרים את הסחורות  ' .נראה שיש סכנת-
מה שתתעורר קנאות מוסלמית '  ,סיכם השגריר הבריטי .

לכך נוספו גם פגיעות בגוף  .כנזכר לעיל  ,ב 8-באפריל
יהודי  .שליחי המוסד

דיווחו % ' :

65
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נזרקה פצצה בבית קפה

יהודים נפצעו  ,אחד מהם אנוש  .בחלקים שונים של

העיר היו התגרויות וזרקו אבנים על יהודים ' .

66

פצצה נוספת התפוצצה כעבור חודשיים

ליד בית קפה בבתאווין  ,שכונת וילות שבה התגוררו יהודים רבים  .למחרת דווח על
שלושה יהודים שנפצעו ועל שישה שנעצרו לחקירה  ,ביניהם יהודים  .י 6משום מה  ,פצצה
זו לא הותירה את רישומה לא בזכרונם של יהודי עיראק ואף לא במשפטים שנערכו
בעיראק שנה אחר

כך ;

ייתכן שהדבר משקף את שוליותו של האירוע .

68

באותה עת עלתה בעיה נוספת  -בעיית היהודים בערי השדה של צפון עיראק  .זמן
קצר לאחר חקיקתו של ' חוק הוויתור על הנתינות ' התדרדר מצבם הבטחוני של יהודי
הכפרים באזור כורדיסתאן ומצבם הכלכלי  ,שהיה זה מכבר בשפל  ,החמיר ביותר  .ככל
הנראה ערער החוק את מעמד היהודים  ,הציג אותם כזרים בלתי מוגנים וקרא דרור
לגורמים אלימים  ,שביקשו ליהנות מרכוש היהודים  ,בשיתוף השלטונות המקומיים  .בתחילת
יוני

דיווח מרדכי בן -פורת  ' :פגשתי את ראש הקהילה [ יחזקאל שמטוב ]  ,הוא

% 950

מזועזע מהמצב בצפון  .אלפי משפחות חסרי [ חסרות ]

לחם ' .

69

באותו יום דיווחו השליחים

גם על אנשי הכפר סנדור  ,הכפר היחיד בעיראק שכולו עובדי אדמה יהודים  ' :שכני
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למוסד  ,דעת מברמן  , 11 . 3 . 50 ,את " ה 427 ,א . 14 /

.

 . Mack 10 Bevin , 21 / 3 / 50 ibid .להלן נוסח מודעה שקראה לציבור הבגדאדי להחרים את

קניית

החפצים  ' :את אשר אתם משלמים עבור סמרטוטים  ,יחזירו לכם בעופרת אל לב בניכם ואחיכם .

יתר על כן  ,בקנותכם מן היהודים אתם הורסים את הסדוקים ומערערים את המשק '  -ראה הלל ,

רוח קדים  ,עמ ' . 274
66

' מאת השליחים בעיראק אל המוסד בארץ '  , 9 . 4 . 50 ,את " ה 438א  . 14/בהמשך הדיווח הביעו השליחים
את דעתם שיש לאמן חוליות בקפ " פ על מנת להגיב על התקפות כאלה מבלי להשתמש בנשק  ' :זה
יעלה את קרנם של היהודים בפני הערבים ויחזק את המורל הפנימי ואולי יפסיק האלימות ויכריח
הממשלה להתערב לטובתנו ' .

429א . % 4 /

67

למוסד מדרור [ בן  -פורת ]  ,ברמן  , 3 . 6 . 50 ,את " ה

68

משה גת אינו מזכיר פצצה זו בפרק העוסק בשאלת הפצצות והקשר אל העלייה

לישראל ; כך

גם

הלל שהקדיש פרק מיוחד לנושא זה  .הפצצה אף לא הוזכרה במשפט שנערך על ידי שלטונות

עיראק בשלהי . 1951
69

למוסד מדרור  , 3 . 6 . 50 ,את " ה 429א . 14 /

חידת העלייה הגדולה מעיראק  -גורמים  ,נסיבות ותוצאות

1

45

הכפר מאיימים עליהם ברצח באם לא יעזבו את הכפר ' 0 .י השכנים הכורדים לחצו על

יהודי הכפרים לעזוב את בתיהם ולעקור לבגדאד  -יהודים אלה הצטרפו אל הגל הראשון
של הנרשמים לעלייה .

71

התנועה הציונית כמנהיגת הקהילה
היסוד הטראגי בתולדותיה של יהדות עיראק היה בכך  ,שדווקא בתקופה כה גורלית
היתה הנהגתה המסורתית שרויה במשבר וגילתה חוסר אונים מוחלט  .אמנם  ,מחד גימא ,
היה להנהגה זו אינטרס פוליטי מובהק להביא ליציאתם מעיראק של אותם יסודות ' בלתי
מרוצים ' ,

שהתסיסו וערערו את השקט הפנימי בקהילה  .אך מאידך גיסא  ,היה לה גם

אינטרס לא פחות מובהק לשמור על הקיום היהודי בעיראק  ,הן מתוך הזדהות אמיתית
עם המדינה העיראקית  ,הן מתוך רצון לשמור על מעמדם הבכיר של אישיה כמנהיגים
והן כדי שיוכלו להוסיף ולהחזיק בנכסים רחבי ההיקף שבידיהם  .שכבה זו אמורה היתה

להפסיד יותר מכל מהגירת הקהילה  :אנשים אלה היו בעלי אדמות ושאר נכסי דלא-

ניידי  ,בעלי בנקים וחברות לחלפנות כספים  ,סוחרים גדולים ובעלי חברות מסחריות
שונות  .מעורבותם הרבה בחברה ובכלכלה וידיעתם שאין כל אפשרות לממש את רכושם
ולהוציאו אל מחוץ לעיראק הציבו אותם בין מתנגדי ההגירה  -באופן אישי התעתדו
אנשים אלה להישאר בעיראק  .אך הנהגה זו לא נסתה לשכך חרדות ולא יזמה פעולה
כלשהי להרגעת הרוחות  .הרב כדורי איבד את משרתו כנשיא הקהילה בדצמבר

% 949

ועמה אבדה גם שארית השפעתו  ,ואילו ממלא מקומו  ,שמטוב  ,היה בתפקיד פחות משלושה

חודשים בעת החלת חוק ' הוויתור על הנתינות'  .שמטוב שיתף פעולה עם הציונים ובאופן
מעורר תמיהות לא נקט שום צעד פומבי כדי להשפיע על הציבור  ,להרגיע אותו ולכוון
אותו  .גם יתר נכבדי הקהילה היהודית  ,אותם גבירים עשירים בעלי השפעה שהנהיגו
למעשה את הקהילה  ,מילאו פיהם מים  .איש מהם לא ניסה להשפיע על הציבור היהודי
הרחב ולהניא אותו מלהירשם או לפחות להתרות בציבור זה ולמסור לו מידע מפורט
יותר על הקשיים הצפויים בישראל  .הם לא פעלו נגד ההרשמה לעלייה גם כשנוכחו
לדעת  ,שמספר מבקשי העלייה הולך וגדל ומספר הנשארים מצטמצם והולך  .קשה להסביר
את תגובתם  ,או נצדק לומר  ,אי -תגובתם  .יחד עם זאת לא היתה זו תופעה חדשה  .לאורך
כל שנות הארבעים ידעו מנהיגי הקהילה על קיומה של מחתרת ציונית  ,ועל אף מודעותם
לסכנה שהיתה טמונה בכך לגורל הקהילה כולה  ,הם לא פעלו נגדה ואף לא ניסו להזהיר
מפניה  .הם הותירו בפניה דלת פתוחה .
ואל אותה דלת פתוחה התפרצה התנועה הציונית  .היא בלטה בעמדותיה הברורות
וההחלטיות ובפתרון שהציעה  -מדינת ישראל  .היא נשאה הילה משיחית -לאומית  ,וכבר
בסתיו
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השכילה להפוך את שעתה הקשה ביותר למנוף בדרכה אל ההגמוניה בקהילה .

' מאת השליחים בעיראק אל המוסד לעליה ' ,

על נושא זה ראה בהרחבה גת ,

 , 3 . 6 . 50את " ה 429א . 14/

עמ ' 7289 - 88

46

ו

אסתר מאיר  -גליצנשטיין

עתה מילאה את החלל הריק והפכה להנהגה אלטרנטיבית  -וכל זאת מאחורי הנהגתו
ותוך עקיפתו של יחזקאל שמטוב  .ללא ספק  ,קרבת הזמן בין רדיפת התנועה ובין ' חוק
הוויתור על

הנתינות ' -

כשלושה חודשים בלבד  -סייעה והקלה על התהליך  .מכל

מקום  ,מעת שהתנועה הפכה למנהיגתו ומורת דרכו של הציבור היהודי  ,ניתן היה לצפות
להצטרפותם של רבים נוספים למעגל ההרשמה  .דומה שניתוחם של אנשי השגרירות
האמריקאית ממארס

% 949

את מערכות ההשפעה הפנים  -קהילתיות לא היה נטול בסיס ,

אלא שאת מקום ההנהגה המסורתית המתנגדת לעלייה  ,תפסה עתה התנועה הציונית .
בשבועות הראשונים לאחר חקיקת החוק אסרו הפעילים הציונים על ההרשמה לעלייה
בציפייה להבהרת דרכי העלייה ולהכרעתה של ממשלת ישראל על נכונותה לקלוט את

יהודי עיראק  .איסור זה הגביר את המתח בקרב הציבור היהודי .
התכנסה ההנהגה הציונית ( אנשי התנועה

וה ' הגנה ' )

ב 8-

באפריל
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ודנה בשאלת ההרשמה לעלייה

לנוכח לחצם של המונים המבקשים להירשם  .בסופה של הישיבה הוחלט שלא להמתין

להוראות מתל -אביב ולהורות להמונים לגשת להרשמה  .באותו יום  ,כנזכר לעיל  ,התפוצצה
פצצה בבית קפה יהודי ופצעה ארבעה אנשים  .סביר להניח שהיה קשר בין שני האירועים .
ייתכן שהישיבה נקבעה בעקבות הפצצה  ,אך ההחלטה לקרוא ליהודים להירשם לא
יכולה היתה להיות קשורה באירוע זה  ,כיוון שממילא לחצו אלפי אנשים לאפשר להם
להירשם ואיימו לעשות זאת גם ללא אישורם של ממשלת ישראל והשליחים הישראלים 2 .י
החלטת הציונים היתה כרוכה בתעוזה לא מעטה  ,באשר עמדת ממשלת ישראל לא היתה

ברורה באותה עת  -בארץ התנהל ויכוח אם יש ביכולתה של המדינה לקלוט את יהודי
עיראק מיד  -והיתה בה גם נטילת אחריות כבדה לגורלם של אלה שיישמעו לצו התנועה .
האמונה באידיאל הציוני והקנאות להגשמתו מצד הפעילים הציונים יחד עם בטחונם
בצדקת דרכם  ,והיותם משוכנעים שממשלת ישראל לא תתנכר לצורכי העלייה של יהודי
עיראק  ,סללו את הדרך בפני הכרעה זו .
כדי להביא את ההחלטה לידיעת הציבור היהודי נכתב ' קול

קורא ' :

הוי בני ציון יושבי בבל הימלטו .
היום עומדים אנו בפני אפשרות חדשה ומפנה גדול בתולדות הגולה הזאת  .כבר
התקרבה השעה  ,שכל היהודים יזדרזו להירשם  ,כיוון שזה תואם את השלב החשוב
ביותר בתכניתנו  .היום מחליטים אנו לצאת מגיהנום הגולה הזאת  .עלינו להזדרז
כולנו להיכנס לשלב המעשי ולגשת לרישום  .התנועה קוראת לכל היהדות על
שכבותיה לנצל את ההזדמנות המכרעת הזאת  .חבר ! דע שאתה הוא החלוץ בשעה

הזאת  ,ועליך להנחות את היהודים ולהניעם לעלות היכן שתזדמן  .יהודים ! ישראל

קוראת לכם ' צאו מבבל'  ' .י
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על כך ראה א ' מאיר  ,התנועה  ,עמ ' . 238 - 237

73

הנוסח  :י ' מאיר  ,מעבר למדבר  ,עמ ' . 240

חידת העלייה הגדולה מעיראק  -גורמים  ,נסיבות ותוצאות

'
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כרוז זה הוקרא בבתי הכנסת בכל רחבי עיראק בפני היהודים שבאו לתפילת מוצאי חג
הפסח  .העתקים עם ה ' קול קורא ' והוראות לפעולה נשלחו לסניפי התנועה בכל רחבי
עיראק .

74

למחרת נהרו אלפי יהודים אל תחנות ההרשמה  .חשיבותו של ה ' קול

קורא '

איננה בקריאה לעלות לישראל  ,אלא בכך שבא בתקופה שבה היתה יהדות עיראק שרויה
בהתלבטות קשה בהכרעה על גורלה  ,על רקע המצב הכלכלי והבטחוני המתדרדר  .יחד
עם זאת  ,העובדה שהכרוז חובר בשמה של מדינת ישראל הקנתה לקריאה משנה תוקף
ונתנה ליהודים להבין  ,שאכן מדינת ישראל וממשלת ישראל הן הקוראות להם לצאת
מבבל ולעלות ארצה .
ההרשמה לא הצטמצמה לעיר בגדאד  .חלקם של הנרשמים בפרובינציות היה רב
והקיף כמעט את כל תושבי העיירות הקטנות  ,על אף שהמהפכה החברתית התרחשה
בקהילת בגדאד  .למרות הריחוק מעיר הבירה היה הקשר בינה ובין יתר הקהילות הדוק
במיוחד מכוח העובדה  ,שהתנועה הציונית בעיראק היתה תנועה ארצית שסניפיה פרושים
בכל רחבי המדינה  ,ושהנהגתה הפוליטית  ,הארגונית והאידיאולוגית נמצאת בבגדאד .
הקריאה ליציאת היהודים לא פסחה ולו על הקהילות הקטנות ביותר 5 .י בחלק מקהילות

אלה היתה כבר ' מוכנות נפשית ' ליציאה  ,כיוון שהבריחה לאיראן עברה דרך רבות
מערי הפרובינציות  ,בצרה  ,עמארה  ,מוצול  ,כרכוך וחאנקין ,

76

ומעורבותם של היהודים

המקומיים בסיוע לבריחה חשפה אותם בפניה והניעה רבים להצטרף לבורחים  .גם האהדה
לתנועה הציונית היתה גדולה בקרב הקהילות השמרניות והמסורתיות  ,במיוחד ביישובי
הצפון הכורדי  .ההרשמה לעלייה בערים ובכפרים אלה היתה בדרך כלל הרשמה של
משפחות שלמות ואף הקיפה קהילות שלמות  .וכל זאת  ,כנזכר לעיל  ,על רקע המשבר
הכלכלי והתערערות המצב הבטחוני 7 .י
וכך  ,בקיץ
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מצויה היתה ההרשמה לעלייה בתהליך של סחרור  .התדרדרות

המצב הכלכלי והתערערות תחושת הביטחון של היהודים בחודשים מארס  -אפריל גרמו
להיקף הבלתי צפוי של נהירה אל תחנות ההרשמה  ,וככל שהתרחב חוג הנרשמים כך
הוסיפו והתערערו המצב הכלכלי ותחושת הביטחון  ,דבר שגרר הכנסתם של חוגים
נוספים למעגל מבקשי היציאה  .מכאן ואילך כבר פעלו כוחות הסטיכיה .

ג  .מהגסה לג3יוש  -הסיום הטיאג3
בקיץ

% 950

כבר היה ברור שהיקף ההרשמה לעלייה הולך ומקיף חלקים גדלים והולכים

של החברה היהודית בעיראק  .שלב העלייה החל במאי

% 950

ואמור היה להסתיים במארס

עזר  ,עמ ' . 15
לניגודו  ,עמ ' . 377
על ההעפלה בשנים

1950 - 1949

ראה א ' מאיר  ,התנועה  ,עמ ' . 225 - 224

על יהודי כורדיסתאן ויחסם לעלייה ראה לניאדו  ,עמ ' . 377

ו

48

אסתר מאיר  -גליצנשטיין

 , % 951בתום שנה לחקיקת  ,חוק הוויתור על הנתינות '  ,בסופו של דבר נמשך מבצע

הפינוי המאסיבי עד אוגוסט  . % 951אלא שבסתיו

% 950

חלו מספר התפתחויות אשר

שינו לחלוטין את מאפייני תהליך העקירה מעיראק לישראל והרעו את מעמדם ומצבם
של העולים  .בסופו של התהליך  ,העלייה אשר החלה מתוך בחירה מרצון הפכה

לגירוש ,

ואילו העולים הפכו לפליטים נרדפים וחסרי כל .
בראשיתו נבע השינוי ממדיניות העלייה של ממשלת

ישראל :

קצב העלייה מעיראק פיגר בהרבה אחרי קצב ההרשמה לעלייה ואחרי קצב תהליך
שלילת נתינותם של היהודים שנרשמו לעלייה  .בספטמבר  , 1950לאחר עלייתם של
כעשרת אלפים עולים  ,עדיין נמצאו בעיראק שישים אלף מתוך שבעים אלף היהודים
שנרשמו לעלייה  ,הבעיה הלכה והחמירה  .באמצע נובמבר עלו רק  18 , 000מתוך 83 , 000
היהודים שנרשמו לעלייה ,

הגיע

ל86 , 000 -

78

וגם בראשית ינואר

איש ומהם יצאו

כ 23 , 000 -

1951

עדיין לא חל שינוי  .סך הנרשמים

בלבד  .מעל שישים אלף יהודים המתינו

לעלייה !

לפי החוק  ,יהודים שנתינותם נשללה חייבים היו לעזוב את עיראק תוך חמישה עשר
יום  ,ולהלכה היו בעיראק באותה עת רק

12 , 000

יהודים שסיימו את הליכי ההרשמה

ונתינותם נשללה  ,אולם מצבם של היתר לא היה שונה בהרבה  -ממשלת עיראק ראתה
בכל הנרשמים מקשה אחת ולא האיצה את תהליך שלילת הנתינות כיוון שממילא פיגר
קצב הפינוי אחרי קצב שלילת הנתינות  ,והיא לא היתה מעוניינת להחמיר את הבעיה 9 .י
ובינתיים אלפי יהודים אלה פוטרו מעבודתם  ,מכרו את רכושם והמתינו למטוסים
הישראליים  ,תוך שהם מכלים את מעט הכסף שהיה ברשותם וחלק מהם הגיעו לפת
לחם  .קשה במיוחד היה מצבם של אלפי היהודים העניים אשר עזבו את ערי השדה ובאו

לבגדאד בהמתינם לעלייה  -אלה שוכנו במבני ציבור וניזונו מתקציב הקהילה  .המצב
היה ללא נשוא .
דיווחי שליחי המוסד לעלייה שיקפו את המצוקה הקשה  ' :רדיפות חדשות החלו בצפון ,

מכריחים את היהודים למסור את רכושם ומאיימים עליהם ברצח  .יש צורך לקלוט את

תושבי הכפרים הקטנים ' .

80

באוגוסט דווח על העברת יהודים מערי השדה לבגדאד על

ידי המשטרה  ' :הם מקבלים פקודה לצאת ונאלצים לעשות כן בלווי משטרה  .אנשים
אלה נדחקים לתוך בתי  -הכנסת הגדולים
' כבר קיימים

78

79

7

ולמקומות ריכוז אחרים ' .

81

בדיווח אחר

מסרו :

מרכזים לעולים  .התנאים בהם נוראים  .ארעו שני מקרי מוות של תינוקות

גת  ,עמ '  , 111בהסתמך על מסמכי השגרירות האמריקאית בבגדאד המדווחים על שיחה עם שר
ההגנה ושר החוץ בפועל של עיראק .
גת  ,עמ '  . 114יכולתה לשלול מיידית את נתינותם של אלפי יהודים הוכחה עת עשתה כך

ב8 -

במארס  , 1951כשפג תוקפו של ' חוק הוויתור על הנתינות ' .
80
81

למוסד  ,לידיעת עצמוני [ גורן  ,מברמן  , 18 . 6 . 50 ,את " ה . 14 / 430
קטעים מתוך הודעות ומכתבים משליחי המוסד לעליה מעיראק בימים
העליה של הסוכנות היהודית  ,תיק  , 512ארכיון הסוכנות  ,צריפין .

.

, 23 8 . 50 - 10 . 8 . 50

מחלקת

חידת העלייה הגדולה מעיראק  -גורמים  ,נסיבות ותוצאות

1

49

במרכז אחד בלבד  . . .מרבית הילדים והמבוגרים סובלים מחום ואני חושש שעומדים

בפני מגיפה  .הביוב התקלקל ברבים מהמרכזים והריחות והזוהמה גורמים מחלות לרבים ' .
מאה מן העולים התפרצו למרכז הרישום לעלייה לאחר ששברו את דלתות הבניין  .המשטרה
נקראה לפזר אותם ולאחר מכן הותקן שער
ב 15 -

בספטמבר

1950

ברזל בכניסה .

82

שוגר מבגדאד מכתב נואש  ' :אנחנו עומדים כעת במצב טפשי

מאד  ,כלפי היהדות וכלפי [ הנהגת ] הקהילה  .כל מה שבנינו נהרס  ,מסתכלים עלינו כעל
מרמים  .אנו יודעים שאתם המקור היחידי שנוכל לפנות אליו בתביעות צודקות  .לא

האמנו שמקור זה ינהג איתנו בשיטת לך ושוב  .שיטה כזאת גרמה שהיהודים כאן יאמינו
באמונה שלמה שישראל לא רוצה אותם  . . .אי  -אפשר להאכיל ציונות במקום לחם  .עוד
מעט יאכלו את אנשינו כאן חיים  . . .אנו רואים חובה לעצמנו לסגור את החנות ולחזור
הביתה  .למה לנו לשבת כאן ולראות במו עינינו מוות של יהודים כבולים שכבלנו אותם

במו ידינו ' .

83

כאמור  ,מצב זה נוצר כתוצאה ממדיניות העלייה והקליטה של מדינת ישראל  .לאורך
כל התקופה סירבה מדינת ישראל להורות לשליחיה בבגדאד להגביל את היקף הנרשמים

לעלייה והביעה נכונות לקלוט את כל יהודי עיראק שיבקשו לעלות  .אלא שבאותה שעה
זרמה ארצה גם עלייה גדולה מפולין ובמיוחד מרומניה  ,שממנה שבו ונפתחו שערי
היציאה במפתיע  ,וגם כאן לא היתה נכונות להגביל את מספר היוצאים  .במצב זה היו
הבעיות הקשות של מימון הקליטה הראשונית של המוני העולים מעבר ליכולתה הכלכלית
של ישראל  .ממשלת ישראל נאלצה לקבוע מכסות עלייה ולהחליט על סדרי קדימויות .
ובתקופה זו ניתנה הקדימות לעלייה מפולין ומרומניה על פני העלייה מעיראק  .בחודשים
מאי  -דצמבר

1950

עלו מפולין כעשרים אלף עולים  ,מרומניה  -מעל ארבעים אלף

ומעיראק  -כ . 23 , 000 -המכסה הממוצעת לעלייה מעיראק היתה כשלושת אלפים עולים

בחודש והיא כללה גם אנשים שהגיעו דרך טהרן .

84

ההכרעה על מתן הקדימות ליהודי מזרח אירופה נומקה בחשש מסגירת שערים
ומהפסקת תהליך היציאה עקב מדיניותם רבת הסתירות של המשטרים הקומוניסטים

82

שם .

83

למוסד מברמן ,
) 14

, 15 . 9 . 50

דחוף  ,את " ה  . 14 / 432במכתב נוסף

מ 29 -

באוקטובר

% 950

( את " ה

/ 433

פורט מצבה הכספי הקשה של הקהילה ואי  -יכולתה להוסיף ולתמוך בעולים העניים  ' :לא יכולנו

להשיג פרוטה אחת כי באמת אין להם שום מקור כספי  . . .מצב הקהילה בכי רע  .אנשי המסחר
הפסיקו לעבוד  . . .לאחר האיסורים במתן רשיונות יבוא ליהודים  80 1 .מהפקידים הוצאו מעבודתם ' .
גם רוני בארנס  ,טייס ' ניר איסט '  ,חברת בת של אל-על שהטיסה ~
את העולים ארצה  ,דיווח על המצב
הקשה  ' :למעלה מששים אלף ( אני חוזר ששים אלף ) יהודים ויתרו על אזרחותם ; מכרו
פוטרו

ממשרותיהם  ,מתבטלים  ,מחכים  . . .מחכים  . . .מהכיב . . .

בתיהם ;

כמה אלפים הגיעו ( יותר נכון לומר

גורשו ) מערי השדה  ,בלי פרוטה וחסרי כל  .הם מתגוללים בכל מקום במצב נורא  . . .בהתחלה הם
אוכלים את הכספים שהשיגו איך שהוא לתשלום בעד טיסת עצמם ומשפחותיהם  ,אחר כך נופלים

84

למעמסה על הקהילה  .אני מניח שידוע כי ארעו כחמישים מקרים של מות
מאת בארנס  , 22 . 9 . 50 ,את " ה . 14 / 432
טבלת נתוני מספר העולים ראה גת  ,עמ ' . % 75

תינוקות ' -

אל מילס

50

1

אסתר מאיר  -גליצנשטיין

בשאלת היהודים ואי  -הוודאות לגבי המשך מדיניותם  .החשש להמשך העלייה מרומניה
נתפס כחמור יותר מאשר מצבם הכלכלי והבטחוני המתדרדר של המוני היהודים משוללי

הנתינות בעיראק  .בראש וראשונה היתה זו הכרעתו של בן-גוריון  .הוא הבין שבשלב זה
מנהיגי עיראק נחושים בהחלטתם להביא ליציאת היהודים שנרשמו לעלייה והניח שהעיכוב
בהעלאתם לא יביא לעצירת התהליך  .לעומת זאת חשש פן העלייה מרומניה תיפסק
בפתאומיות  ,בצו מגבוה ,

85

ואילו מפולין עמדה העלייה להסתיים בראשית

 . 195 %כך

שבשלהי  % 950היתה ממשלת ישראל זקוקה להפוגה של חודשים אחדים בתכננה להאיץ
לאחר מכן את

העלייה מעיראק .

אבל תוך תקופה קצרה חדל העיכוב בפינוי היהודים להיות בעייתם של העולים
והשליחים והפך לבעייתה של המדינה העיראקית  .למצבם של היהודים היו השלכות על
המצב הפוליטי בכללותו  ,על בטחון הפנים ועל הכלכלה בעיראק  .ממשלת עיראק נוכחה
לדעת שבעיית חוסר היציבות והשקט לא זו בלבד שלא נפתרה  ,אלא אף החמירה  .מכעיסה
במיוחד היתה ההכרה שמקור הבעיה היא ממשלת ישראל  ,אשר בידה נמצא המפתח
להיקף ולקצב של יציאת היהודים מעיראק .
התפתחויות אלה הביאו לשינוי ביחסה של עיראק כלפי היהודים  .מעתה ביקשה זו
להיפטר מכל מי שנרשמו לעלייה  ,באופן מיידי וכמעט בכל מחיר  .מדיניות זו אף החמירה

בשל שינויים פרסונאליים בהנהגת עיראק  -באמצע ספטמבר

% 950

החליף נורי אל-

סעיד את תופיק אל -סווידי  ,שיזם את חוק ' הוויתור על הנתינות '  ,בתפקידו כראש
הממשלה .

86

נורי אל-סעיד היה נחוש בדעתו לעשות הכול כדי להוציא את היהודים

בהקדם האפשרי מארצו  ,וכאשר התברר לו שישראל אינה מוכנה להגדיל את מכסות
העלייה ,

87

העלה רעיונות שונים לגירוש היהודים  .השגריר הבריטי דיווח  ' :ראש הממשלה

נחוש בדעתו להביא ליציאה מזורזת  ,והוא ספר לי שהוא שוקל העברת יהודים בדרך
האוויר לביירות או מפרק ומשם במשאיות לגבול ישראל  ,בהנחה שהישראלים  ,לאור

מדיניות ההגירה שלהם  ,לא יעזו לסרב להם ' .

88

נורי אל-סעיד השמיע איומים אלה גם

בפני האמריקאים ודרש את התערבות המעצמות כדי להאיץ את העלייה .

89

אלא שעבדאללה מלך ירדן סירב לסייע לעיראקים  ,ואילו הבריטים והאמריקאים ,
אף שלחצו על ממשלת ישראל  ,היו מודעים לקשייה האובייקטיביים בקליטת העולים .
בסופו של דבר היתה זו ממשלת ישראל שקבעה את קצב היציאה  ,ואילו ממשלת עיראק

מצאה עצמה במלכוד  .בינואר

1951

נאלצה להסכים לקיום טיסות ישירות בין בגדאד

ולוד  ,ובלבד שיואץ קצב פינוי היהודים .

90

85

גת  ,עמ ' . 114

86

על ההבדלים באישיותם של השניים וההשלכות על היחס ליהודים ראה גת  ,עמ ' . 103

037י .

87

. 3 . ] 0 . 50 P. R . O .

88

lbid .

89

על איומיו  ,פעולותיו השונות וכשלונו של נורי אל -סעיד  ,ראה גת  ,עמ ' . 116 - 103

90

גת  ,עמ ' . 122
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חידת העלייה הגדולה מעיראק  -גורמים  ,נסיבות ותוצאות

1

51

במישור המדיני לא היתה לאיומיו של נורי אל-סעיד השפעה על גורל היהודים  ,אולם
איומיו פורסמו בהבלטה באמצעי התקשורת  ,הן בעיראק והן בישראל  .איומים אלה עשו
את השלב האחרון לקראת העלייה לישראל לשלב מאוים וגדוש חששות  ,שנוספו על
יתר הקשיים הרבים מנשוא שהיו מנת חלקם של יהודי עיראק באותה עת .
חשובה ביותר היתה ההשפעה שהיתה לידיעות אלה על הציבור בישראל  .ידיעות על
רדיפות יהודים בעיראק פורסמו בהבלטה ובהרחבה רבה בעיתונות הישראלית כבר
בשלהי  , % 949כשהמשטר העיראקי ניסה לחסל את המחתרת הציונית .

91

יהדות עיראק ,

שלאורך כל שנות הארבעים נתפסה ותוארה על ידי המנהיגות היישובית כיהדות הנתונה
לסכנה  ,ומאז

1948

כיהדות נרדפת  ,הוצגה בשלהי

% 949

כיהדות במצוקה קיומית קשה ,

על סף השמדה  ,שאנשיה בורחים על נפשם ושישראל היא מקום מקלטם היחיד  .תיאורים
אלה נועדו אמנם לשרת את המאבק הפוליטי נגד עיראק ולהציל את המחתרת הציונית ,
אך בה בעת הם גם עיצבו וקיבעו את דימויה של יהדות עיראק בציבוריות הישראלית .

איומיו של נורי אל -סעיד מסתיו

% 950

ואילך לגרש את יהודי עיראק התיישבו היטב עם

דימוי זה  .ברור היה שבפני יהדות כזו חייבים שערי ישראל להיות פתוחים  ,אך במחיר

כבד  -יהודים כאלה לא יתקבלו כעולים גאים אלא כפליטים נידחים וחייבי תודה
למציליהם  .דימוי זה תאם היטב את התפיסה הפאטרונית  ,המתנשאת  ,שאפיינה את יחסי
היישוב עם יהודי עיראק בשנים עברו והשתלב בה .
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שלב נוסף בהתדרדרות מצבם של יהודי עיראק חל

ב 14 -

בינואר  . 1951פצצה הוטלה

ליד מרכז ההרשמה לעלייה ושלושה אנשים נהרגו וכעשרים נפצעו  .במקביל הלך והתקצר
הזמן שנותר לפינוי היהודים  ,כיוון שעיראק איימה שלאחר

ה3 % -

במאי לא תותר עוד

יציאת יהודים  .התפתחויות אלה  ,יחד עם לחץ בריטי ואמריקאי וכן סיומה של העלייה
מפולין והצטמצמות העלייה מרומניה  ,הביאו את ישראל לפתוח במבצע חירום לפינוי
מיידי של יהודי עיראק  ,למבצע הצלה  .בשנת

1951

מעיראק  ,רובם הגדול בחודשים מארס  -יוני .

93

עלו לישראל מעל שבעים אלף יהודים

עם העולים הללו נמנו גם

% 9 , 000

איש

שנרשמו בשבועות האחרונים לקראת סיום מועד הרישום לעלייה  .יהודים אלה באו
מקרב מעמד הביניים המבוסס והאמיד  ,שהיססו רבות ועתה החליטו לעזוב יחד עם
הרוב הגדול של בני הקהילה .
אך המכה הקשה ביותר ניחתה על יהודי עיראק דווקא בשלב האחרון של מבצע

91

על כך ראה בהרחבה א ' מאיר  ,התנועה  ,עמ '  . 2 % 5 - 210חמורים במיוחד היו פרטי ' עדותו ' של אחד
השליחים שעזב את עיראק בדצמבר

1948

והוצג בפני עיתונאים כפליט שברח זה עתה מעיראק .

בין היתר תיאר  ,כפי שציטט מפיו כתב הניו  -יורק הרלד טריביון  ' :יום יום מתנהלת האינקויזיציה .
מכוניות משא של המשטרה מלאות יהודים עוברות ברובע היהודי כל יום  .יהודים רבים רדפו

אחריהן כדי ללמוד להיכן נלקחים קרוביהם  -אך לשוא '  ,קטע מתוך העיתון  ,וכן פרטים על עדותו
ראה את " ה . 14 / 29
92

93

על היחסים בין היישוב ויהודי עיראק בשנות העשרים והשלושים ראה
 ; 32על יחסו בשנות הארבעים ראה א ' מאיר  ,התנועה  ,עמ ' . 89 - 84
טבלת נתונים על מספרי העולים ראה גת  ,עמ ' . 175

א ' מאיר ,

מדיניות ,

עמ ' - 21
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היציאה .
כ 64 , 000 -

ב% 0 -

במארס  , % 951בתום שנה בדיוק ל ' חוק הוויתור על הנתינות '  ,כאשר

איש עדיין המתינו לעלייה  ,חוקק הפרלמנט העיראקי חוק שהקפיא את בכסי

היהודים אשר ויתרו על נתינותם  .פתחי החנויות נחסמו  ,חשבונות הבנק הוקפאו ובן
לילה התרוששה הקהילה  .מקהילה שנחשבה אחת המבוססות ביותר במזרח התיכון ,
הפכה יהדות עיראק לענייה מרודה  .החוק התקבל בהפתעה גמורה  .כיוון שנושא הרכוש
לא נזכר כלל ב ' חוק הוויתור על הנתינות '  ,וכיוון שגל העולים הראשון הורשה להוציא
חפצים  ,בכללם חפצי ערך  ,הניחו היהודים שיינתן להם לחסל בהדרגה את רכושם ,
למכרו במחיר כלשהו  ,להבריח את הונם לאיראן ומשם להעבירו לישראל או למקומות
אחרים  ,כפי שעשו חלק מן העולים שכבר הגיעו לישראל  .רבים מהעולים מסרו את
רכושם לקרובים ומכרים שהתעתדו להישאר בעיראק  ,על מנת שאלה יטפלו בחיסולו

בהדרגה  .כעת נותרו חסרי כל  .הפגיעה היתה קשה במיוחד  ,כיוון שדווקא אלה שהצטרפו
אחרונים ולא הספיקו למכור את רכושם נמנו עם בני השכבה הבינונית והגבוהה של
הקהילה  ,והם אלה שנפגעו יותר מכל  .בבואם לישראל הגיעו יהודים אלה מרוששים ,
פגועים  ,חסרי כל  ,ללא אותם סכומי כסף שאמורים היו לסייע להם בצעדיהם הראשונים
בארץ .

סינוט
בין תחילת

% 950

ושלהי 95 %ן  ,מראשית תהליך ההרשמה במסגרת חוק הוויתור על

הנתינות ועד תום מבצע עלייתם לישראל  ,השתנו לחלוטין מעמדם ומצבם של יהודי

עיראק  .ראשיתו של התהליך בעולים בעלי מניעים אידיאולוגיים -ציוניים ובאחרים שראו
בישראל יעד הגירה לשיפור מצבם הכלכלי  .תוך זמן קצר  ,בעקבות התדרדרות המצב
הכלכלי והבטחוני של היהודים  ,הפכה העלייה לתהליך סטיכי שמשך אחריו גם את בני
מעמד הביניים ולבסוף  -גם חלק מבני המעמד הגבוה  .תהליך סטיכי זה  ,שהביא להיקפה
ההמוני של העלייה מעיראק  ,לא היה מובן מאליו בראשיתו  .רק ההשלכות הבלחי צפויות
של ' חוק הוויתור על הנתינות ' בתחום הכלכלי  ,החברתי והבטחוני שכנעו את יהודי
עיראק  ,שאין סיכוי לחיים של ביטחון ויציבות בעיראק  ,וגרמו להצטרפות ההמונית
ולהיווצרות התהליך הסטיכי  .רובם של העולים הללו נרשמו לעלייה מתוך בחירה ,
מתוך הנחה שעלייה לישראל  ,על כל קשייה  ,יש בה הבטחה לעתיד טוב יותר לעומת
הצפוי להם בעיראק  .אך הנסיבות שפורטו לעיל גרמו לכך שבסופו של התהליך הגיעו
העולים הללו לישראל כפליטים נרדפים ומגורשים וחסרי כל  .הטראגי בתהליך זה הוא
שהמצב אליו נקלעו יהודי עיראק לא היה המניע לעלייה אלא דווקא תוצאה שלה  .יהדות
עיראק היתה הקהילה היחידה ששילמה מחיר כלכלי כה כבד עבור עלייתה לישראל .
למצב זה של יהודי עיראק היו השלכות על מאפייני קליטתם בארץ  .כאמור  ,רבים
מהם הגיעו חסרי כל  .גם אלה מהם שהצליחו להבריח כספים הצילו רק חלק קטן בלבד

חידת העלייה הגדולה מעיראק  -גורמים  ,נסיבות ותוצאות

1
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מהונם ומרכושם  .יתר על כן  ,בהגיעם לישראל ציפתה להם מהלומה נוספת  -הם הגיעו
בסיומו של גל העלייה הגדולה של ראשית שנות החמישים  ,בתקופת המצוקה הקשה
ביותר בתולדות קליטת העלייה בישראל  .גם מפגשם של העולים החדשים עם החברה
הישראלית הושפע מנסיבות עלייתם  .בעוד עולי עיראק ציפו להערכה על קורבנם
ומבלותיהם  ,הרי בעיני הישראלים נתפסו כפליטים נרדפים שמדינת ישראל הושיעה
אותם ועל כך הם חייבים לה תודה  .ואם הקשיים האובייקטיביים של הקליטה עוררו את
העולים מעיראק למאבק יום יומי לשיפור מצבם  ,הרי האכזבה  ,הכאב ותחושת ההשפלה
של נסיבות המפגש עם החברה הישראלית ליוו אותם עוד שנים ארוכות לאחר שקליטתם

בישראל היתה ל' סיפור של הצלחה ' .
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