המחתרה החלוציה בעלראק
מרדכן

בלבן

דיון בפעילות המחתרת הציונית בעיראק אינו אפשרי ללא ידיעה כלשהי של התקופה
שקדמה לה והצמיחה פעילות זאת  .לשם כך אסקור בקצרה את מצב הקהילה היהודית
ואת מצב בני  -הנוער בעשר השנים שקדמו לפרעות בשנת

1941

ולהקמת המחתרת

בעיראק .

' לאן ' -

על רקע האיבה רהפרערת

בראשית שנות השלושים  ,כאשר נאבקה עיראק עם בריטניה ועם חבר  -הלאומים כדי

להשיג עצמאות  ,היה אחד התנאים החשובים שהציגו  ,שהמדינה העצמאית החדשה
תתחייב לשמור על זכויות המיעוטים בתוכה  .בעיראק מצוי מספר רב של מיעוטים

,

גדולים וקטנים  ,ולכן הודגשה השמירה על זכויותיהם בדרישות ועדת  -המאנדאטים

של חבר  -הלאומים .
קודם מתן העצמאות לעיראק התנהל מאבק בתוך הקהילה היהודית בין מצדדי
הציונות למצדדי העיראקיזאציה  .ידם של הראשונים  -שבראשם עמדו הרבנים

ופעילי הציונות  -היתה על התחתונה במאבק הזה  .עם התומכים בעיראקיזאציה
נמנתה הנהגת הקהילה וראשיה  ,לרבות האינטליגנציה והנכבדים העשירים שחלשו על
עמדות  -הכוח .
במשך שנות העשרים ושנות השלושים הראשונות היתה הציונות בעיראק לגאלית
או כמעט לגאלית  .כלומר  ,גם לאחר שהשלטונות שללו את לגאליותה של התנועה

הציונית הסכימו להעלים עין מפעילותה  ,בתנאי שהיא תתנהל בשקט  .זו היתה גם
עמדת האפוטרופסים הבריטיים בסוגיה זו  .משום כך נאלצו הציונים לפעול בקול
דממה דקה

:

הם מכרו שקלים  ,התרימו לקרן הקיימת  ,יקיבלו סרטיפיקאטים ופעלו

בענייני  -עלייה  -אבל בהצנע .
מיד לאחר שקיבלה עיראק את
על

יהודיה  .כמה חודשים

בהתחלת

1935

עצמאותה  ,באוקטובר  , 1932החלו ניתכות המכות

אחרי  -כן ,

ביאנואר

, 1933

עלו הנאצים לשלטון בגרמניה .

דוכאה סופית הציונות בעיראק  .מאז עד הפרעות בשנת

1941

אירעה

שורת מעשים שהיו מכוונים לדכא יותר ויותר את יהודי עיראק .
באותו פרק  -זמן אסרה ממשלת עיראק להכניס לארצה עיתונים יהודיים כלשהם
מכל ארץ שהיא  ,וכן ספרים בנושאים ציוניים או בבעיות יהודיות  .כן נאסרה יציאת
יהודים

מעיראק ,

פרט לבעלי  -פריבילגיות שהיו מקורבים לשלטון  .ההתנכלויות '
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למסחר היהודי גברו  :יהודים נרצחו בעת מאורעות  1939 - 1936בארץ  -ישראל  ,ובגבור

התעמולה הנאצית הונהג נומרוס קלאוזוס בבתי  -הספר ובמכללות לרפואה  ,למשפטים
ועוד .
יהדות עיראק היתה קהילה מוכית  ,אך זעקתה נחנקה  .משנת

שרויה בבדידות  ,עזובה לעצמה  ,נעזבת אפילו מצד

1935

ואילך היא היתה

ארץ  -ישראל ,

מצד המוסדות

הלאומיים שבה  .כאשר ניסו יוצאי עיראק בארץ לגייס דעת  -קהל  ,להגיש פטיציות
וכיו " ב  ,התנגד לכך משה שרת  ,ראש המחלקה המדינית של הסוכנות  .הוא דרש שלא

מוסדות  -היישוב יתערבו למען יהודי עיראק  ,כדי לא להבאיש את ריחה של הציונות
בעיני העיראקים  ,אלא אירגונים יהודיים מחוץ לארץ  -ישראל  .ן נראה כי דעתו נתקבלה ,
וזה הוסיף לבידודה של יהדות עיראק .

בגבור העלייה לארץ  -בשנות

1936 - 1931

גדל מספר היהודים בארץ  -ישראל יותר

מאשר פי שניים  -נוכחו הערבים לדעת שחזון הבית  -הלאומי הולך ומתגשם .
העיתונות הערבית שהגיעה לעיראק סיפרה על השביתה הערבית ועל
כביכול  ,של היהודים והבריטים בערבים

המעללים ,

בארץ  -ישראל  ,הסיתה את הערבים המקומיים ,

ואלה שפכו את חמתם על הדהודים היושבים בתוכם .

באותו פרק  -זמן ניסתה עיראק להתקרב לגרמניה הנאצית  .בשנת

1935

נחתם הסכם

מיסחרי בין שתי המדינות  .השגריר הגרמני  ,ד " ר גרובה  ,פיזר כספים בנדיבות רחבה
ושילם לעיתונים ולעיתונאים כדי שיפרסמו מאמרים בשבח גרמניה  ,ואלה שפעו
הסתה אנטי  -יהודית ואנטי  -ציונית פרועה  .עקב ביקור פון שיראר  ,מנהיג תנועת  -הנוער

ההיטלריסטית  ,בעיראק הוקמה בה תנועת  -הנוער ' אל  -פתוה ' .
הוקמו ' כתאיב אל  -שבאב ' ( גדודי

הצעירים ) .

ב , 1941 -

קודם

הפרעות ,

לכך יש להוסיף את שהותם של המופתי

הירושלמי  ,חג ' אמין אל  -חומייני ומרעיו  ,וכן מורים רבים מסוריה ומארץ  -ישראל
שעשו בעיראק  .אלה עוד ליבו את מדורת השנאה כלפי היהודים  .כל ההתרחשויות
האלו מראות כיצד הלכה החומה וסגרה על יהודי עיראק .
מדיניות הספר  -הלבן של הבריטים בא " י  ,שהתנועה הציונית נאבקה נגדה

כידוע ,

נראתה בעיני עיראק  ,והערבים בכלל  ,פרו  -יהודית וכאילו מכוונת לנשל את הערבים
מהארץ .
הקהילה היהודית בעיראק לא היה בכוחה לעמוד בפני ההתרחשויות האלה .
ההצהרות המאונסות שמסרו ראשיה נגד הציונות ובזכות ההזדהות עם הערבים לא
הועילו  .השנאה והאש הוסיפו להתעבות  ,כתוצאה מכך הגיעה מגמת העיראקיזאציה
בקרב הקהילה לפשיטת  -רגל .

1

אצ " מ תיק מס '  , 525 / 9824מכתב ממשה שרתוק

( שרת )

לבן  -צבי ב . 9 . 11 . 1936 -

נראה שעמדתו זו

של שרת נבעה מהיחס הפושר כלפי בעיית א " י  ,והמדיניות הפאן  -ערבית בכלל  ,שגילתה ממשלת
חכמת סוליימאן שעלתה לשלטון בגלל ההפיכה הצבאית של גנראל בכר צדקי באוקטובר

1936

ונשארה בשלטון כשנה  .אולם המדיניות שקבע שרת נשארה בעינה גם אחרי שירדה ממשלה זו
מהשלטון .
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מעמדם הכלכלי האיתן מאוד של יהודי עיראק היה גורם נוסף לאי  -ראיית הנולד .

על העושר ועל סיר הבשר השמן היה קשה לוותר  ,לכן המתינו היהודים לראות מה ילד
יום  .אבל הפורענויות לא חלפו אלא הלכו והחריפו .
מלחמת  -העולם

בעת

השנייה

העיראקים ,

היו

ובני  -בריתם ,

מניצחונותיהם של הנאצים

ככל

מוקסמים

הערבים ,

וציפו שביום מן הימים הקרובים יגיעו

הגרמנים גם לעיראק  ,ואז יהיה הכל פתוח לפניהם  .בראשית שנת

1941

ניסה ראש -

הממשלה רשיד עאלי אל  -כיילאני להתחבר עם גרמניה  .אחד משריו ניהל באמצעות

השגריר הגרמני בקושטא משא  -ומתן עם הגרמנים  ,כדי לקבל מהם איזו הצהרה שהיא
המכירה בזכויותיהם הבלבדיות של הערבים
הערביים .

2

בארץ  -ישראל ובעצמאות העמים

נראה כי ההודעה הגרמנית לא הניחה את דעתו של רשיד עאלי  ,אולם

גישושיו לעבר הגרמנים הרגיזו את הבריטים ואת יורש  -העצר הפרו  -בריטי  .המתיחות
ביניהם הגיעה לידי כך  ,שרשיד עאלי  ,בסיוע קבוצת בת ארבעה קולונלים  ,שכונו

' ריבוע הזהב '  ,עם המופתי הירושלמי ערכו הפיכה ב  1 -לאפריל  . 1941העוצר ותומכיו
ברחו מעיראק והמלחמה עם הבריטים נמשכה

כחודשיים .

באותו פרק  -זמן עלה המתח במיוחד בקרב יהודי בגדאד ; הקהילות האחרות היו

מרוחקות מהשפעת העיתונות והרדיו ומההסתה של המורים הערבים מארץ  -ישראל .
היהודים בבגדאד ציפו יום  -יום שיתחוללו בהם פרעות  ,אולם מאומה לא קרה בחודשי

שלטונו הקצרים של רשיד עאלי  .רק משניצחו הבריטים והגיעו לשערי בגדאד  ,יחד
עם יורש  -העצר ובני  -חסותם העיראקיים  ,פרצו הפרעות נגד היהודים .
כמעט שליש מיהדות

עיראק ,

או כארבעים אחוז מיהודי

בגדאד ,

נפגעו בצורה

כלשהי בפרעות האלו  .ההערכה הרווחת היא שמספר הקורבנות הגיע לכמאה ושמונים

הרוגים ולכשמונה מאות פצועים  .כששת אלפים וחמש  -מאות בתים נשדדו  ,וכאלפיים
וכמה מאות חנויות

נשדדו  .נ

הלם הפרעות היה גדול בקרב כל שכבות האוכלוסים היהודים  .חלק מהזקנים ראה

בכך ' סדר העולם '  ,מאז גלו היהודים מארצם  .הנוער לא סבר כך  .זה היה המיפנה
הבולט שהתחולל כתוצאה מהפרעות  ,וכמוהו לא ידעה יהדות בבל עד אז  .יש צד של
דמיון בין תגובת הנוער היהודי בבבל לתגובת הצעירים היהודים ברוסיה לפרעות
בשנות

, 1881

שכתוצאה מהן קמה תנועת ביל " ו ובאה העלייה הראשונה לארץ .

בני הנוער בעיראק החלו לשאול  :לאן
האומנם אין לאן ללכת

היתה אסורה בעיראק

2

על ארץ  -ישראל הם לא ידעו הרבה  ,שהרי הציונות ,

כאמור ,

; ונוער זה בגר ללא ספרות וללא הסברה על ארץ  -ישראל  ,על

ראה ספרו של עבד אל  -רזאק אל  -חסני  ,תאריח ' אלוזאראת אלעיראקייה  ,צידון
עמ ' 14

3

?

?

האומנם אובדן דרך

?

האומנם חוסר ישע

?

, 1967

חלק

חמישי ,

( כערבית ) .

אין נתונים מדוייקים על היקף הקורבנות והנזק בפרעות  ,וקיימות גירסאות שונות בנדון  .ראה ספרו
של יוסף מאיר

( יהושפט ) :

.

מעבר למדבר תל  -אביב

 , 1973עמ '

. 35
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הציונות ועל העם היהודי  .הם היו מנותקים מארץ  -ישראל מפני שלא היה אפשר להגיע
לשם .
על תהייתו של הנוער היה אפשר לענות בשלושה דרכים

:

הדרך הקומוניסטית

לפתרון בעיית היהודים בעיראק  ,הפתרון הציוני  ,או הגירה למדינה אחרת

 :אמריקה ,

אנגליה  ,הודו  ,המזרח הרחוק  .הפתרון השלישי נראה אולי לאנשי הדור הישן  ,אולם

לא משך את לב הצעירים  .הקומוניסטים והציונות לא היו דברים ממשיים  ,שכן לא היו
דרכים סלולות אל תנועות אלה .

ראשית השליחות החלוצית מארץ  -ישראל
כמה אירועים בזירה הבין  -לאומית באותו זמן מאירים אף הם את ההתפתחויות
שבדיוננו  .גרמניה פלשה לרוסיה שלושה שבועות אחר הפרעות בבגדאד  .רוסיה

ובריטניה כרתו ברית ויחד פלשו לאיראן  ,שהשאה שלה היה פרו  -גרמני  .הממשלה
הפולנית הגולה הגיעה להסכם עם רוסיה לפיו יפונו הפליטים הפולנים

מרוסיה ,

ובתוכם רבבות יהודים  .ארץ  -ישראל חיכתה ליהודים האלה והמוסדות הלאומיים
ביקשו להקים גשר אליהם  ,והאפשרות היחידה להקמתו היתה דרך עיראק ופרס  .עוד

לפני כן  ,בעקבות הפרעות בבגדאד  ,נשלחו שני שליחי  -גישוש מארץ  -ישראל לעיראק

;

אחר  -כך החליטו המוסדות הלאומיים לשלוח שליחים לעיראק ולאיראן לשם הקמת
הגשר הזה אל הפליטים היהודים מפולניה  .בהתחלת
( אביגור ) ,

1942

יצא לבגדאד שאול מאירוב

ראש המוסד לעלייה ב '  ,שהה בה כמה ימים וחזר לארץ  .כתוצאה מביקורו

נשלחו לבגדאד שלושה שליחים

:

אנצו סרני ז " ל  ,וייבדלו לחיים

ארוכים  ,שמריה

גוטמן ועזרא כדורי  .מטרת שליחותם לא הוגדרה במדוייק  .הכוונה היתה תחילה לארגן
יהודים ואחר  -כך להעלותם  ,וכדי שייקלטו העולים בארץ הם היו צריכים ללמוד עברית .
אחרי הפרעות נעשו ניסיונות שונים של יהודים בתוך עיראק להתארגן  .היו אלה
נערים ותלמידי בתי  -ספר תיכוניים חסרי כל נסיון  .כל שניים  -שלושה אנשים שהגו
איזה רעיון התחברו וקראו לעצמם אירגון בשם זה או אחר  .התארגנויות אלה הקימו
מהומה יותר משעשו פעולה של ממש  ,ומשקלן היה מועט  .אולם השליחים

מהארץ ,

שהגיעו אליהם ידיעות על התארגנויות אלה  ,חשבו שלפניהם אירגונים של ממש  ,ועד
מהרה עמדו על טעותם .

בעיני השליחים הראשונים נצטיירה תמונה מוזרה של יהדות בגדאד  ,אחרי מגעיהם
הראשונים עמה  .יהודים אלה נראו לשליחים יותר ערבים מאשר יהודים  .כך מתאר

סרני  ,באחד מדו " חותיו לועדת העלייה ב ' של

ההסתדרות  ,את

היהודים בבגדאד  ,כפי

שנצטיירו בעיניו  :הווי ערבי  ,לבוש ערבי  ,אורח  -חיים ערבי  ,בית ערבי  ,סגנון  -דיבור
ערבי  ,תרבות ערבית  ,ואפילו יהודים עובדים אצל ערבים ( דבר שאין להעלותו על
הדעת

בארץ  -ישראל ) ,

העדר פרולטאריון יהודי  .בעיני סרני אין להבחין בין יהודי

לערבי בעיראק  ,וזו הבחנה שבעיני היהודים המקומיים היתה ניכרת וברורה  .יהודי

ן
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שהלך ברחוב הבחין ביהדותו של אדם גם כאשר לא הכיר אותו  ,על  -פי

תווי  -פניו ,

האינטואיציה של דיבורו ופרטים ועירים אחרים  .גם סרני נוכח לדעת שיהודים מזהים

זה את זה כיהודים  ,גם אלה שאינם מוכרים להם  .מכאן שיש משהו שמייחד

אותם ,

אלא שהוא לא ידע להגדיר מאפיין זה  .כותב סרני  ' :כל היהודים  ,גם אלה שכתבו נגד

.

הציונות אם תשאל אותם

:

אתה נגד ארץ ישראל

אבל הכרה פוליטית ציונית אין

להם '  .הם גם

?

אומרים שהם בעד

בעד הסתדרות  ,אבל כאשר אמרתי לעבוד  ,אמרו

ציונותם זו

הם יענו  :לא  ,אני בעד ארץ ישראל .

:

לא .

עלייה ,

בעד קיבוץ .

4

של יהודי עיראק לא היתה מובנת לשליחים ; הם חיפשו ציונות פוליטית .

ויהודי עיראק היו ללא תודעה של ציונות פוליטית .
אביא קטע ממכתב של שליח בתקופה יותר

מאוחרת  ,שבא במקום סרני  .הוא מתאר

איך הוא ראה את הציונות של יהודי עיראק  ,והוא אינו רואה בה ציונות כלל

:

.

בכל הספרות הנפוצה על גלות בבל ישנה הטעיה חמורה הדגשת האופי הציוני

של יהודי המקום  .יש להגיד שאין פה כמעט יהודי שאינו בחזקת ' ציוני '  .תדבר עם
כל אחד ואחד ותתפלא שכולם ציונים טובים  . . .בנכונותם לעלות ארצה אין

.

להטיל ספק כביכול כולם רוצים לעלות  .מבקר מיקרי אשר ישמע את הדברים

הללו ומקבל רק רשמים מיקריים  ,יכול להתלהב ולמסור בארץ את הדברים כפי

ששמע אותם וראה אותם  ,ואינו יודע שכל זה אינו אמת  . . .כל זה לא ציונות ולא

.

געגועים לארץ  -ישראל ולא נכונות לעלייה ולא נכונות לבנייה לכל זה יש אמנם
יסודות נפשיים מסויימים וגם שורשים בגרעין היהודי של הפרט אך כל

' התורה '

.

הציונית ו ' האני מאמין ' הציוני של היהודי הרגיל ( אני מוציא מן הכלל  ,כמובן את

אלה אשר חונכו על  -ידי התנועה ונעשו ציונים

ממש ) ,

כל זה אינו אלא צביעות

.

בצורה איומה לבאנטיניות בשיא התפתחותה . . .

.

כלומר הציונות הטבעית של יהודי עיראק  ,התחושה שהם חלק מהעם היהודי שצריך
להתחדש על אדמתו  ,ההזדהות עם הציונות והרצון לעלות  -כל אלה לא נחשבו בעיני
אותו שליח  ,והוא רואה בכך רק צביעות  .ומסקנתו היא

:

' אנחנו מוכרחים להרוס את

הציונות הזאת ואז נוכל לבנות ציונות אשר כל צעד בה מלווה נכונות

הגשמה ' .

מובאות אלו מבליטות את הפער שהיה בין המציאות שבה חיתה יהדות עיראק
מבחינת התחושה הלאומית והציונית ובין הערכת

השליחים .

או חלק מהם  ,את

המציאות הזאת .
משהחלו השליחים בעבודתם הם לא ידעו איזה כיוון לתת לשליחותם  .עד שנוצרו

הקשרים עברו חודשים  ,והיו תקלות לא קטנות  .הם אמנם מצאו בתחילת דרכם חבר
של נאמנים  ,אולם משהו בקשר שלהם עם הנוער לא פעל כיאות  .אולי מכיוון שכזאת
היתה דעתם על הנוער היהודי ועל היהדות בכלל בעיראק  .לכך ניתוספה תקלה  ,שהיתה
4

ראה  :דברי סרני בישיבת הועדה לענייני עלייה ב ' ( של ההסתדרות הכללית של העובדים כא " י ) ב -
, 2 . 7 . 1942

א  .ת  .ה  - .מתוך ארכיון ישראל גלילי .

המחתרת החלוצית בעיראק

יכולה לקרות בכל ארץ אחרת אך כאן היא עוד החמירה את המצב
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:

.

הקבוצה הראשונה של עולים בלתי  -לגאליים שנשלחו מעיראק על  -ידי השליחים
באמצעות

מבריח ,

נתפסה בחלב שבסוריה  .הבחורים שנתפסו שלחו למשפחותיהם

מכתבים בדואר רגיל  ,ובהם סיפרו שנתפסו ואף ציינו את מקום  -מגוריהם של השליחים
וביקשו מקרוביהם שיבקשו מהשליחים בחזרה את הכסף  ,מאחר שהעלייה לארץ לא
יצאה אל הפועל  .ההורים הנרגשים באו אל השליחים והקימו רעש  .השליחים

הנדהמים  ,שהיו בלתי לגאליים בעיראק  ,ראו בכך חוסר  -אחריות ושפכו חמתם על כלל

הנוער היהודי בעיראק  ,שהוצג על  -ידם בצורה שקשה לתארה  .הלקח מכישלון זה
נלמד  ,גם הבחורים שנתפסו שוחררו בידי פעילי המוסד לעלייה ב ' בסוריה ונשלחו
ארצה והכל בא על מקומו  .אולם השליחים כה התרשמו מהתקרית הזו עד
שאם רוצים באירגון הגנה יש הכרח למצוא בחורים שאפשר לסמוך

שהחליטו ,

עליהם ,

ואם

רוצים לארגן עלייה בלתי  -לגאלית יש למצוא לכך בחורים שיידעו לשמור סוד ויתחנכו
ברוח המתאימה לכך  .מסקנתם מתקרית זו היתה שדפוסי  -פעילותם עד אז לא היו

נכונים וכי עליהם לא ללמד עברית סתם  ,אלא להקים תנועה ציונית חלוצית .

הקמת התנועה החלוצית  :לחינור

ציוני  ,להגנה ,

לעלייה

הפירוש המעשי למסקנה זו היה כי יש להקים תנועת  -חלוץ  ,ומבין שורותיה לקחת את
החלוצים לעלייה ולהגנה  ,וכי החלוץ שיתחנך במסגרת התנועה ירכוש בה ערכים
שיאפשרו לו לעמוד במבחנים הצפויים לתנועה שאינה לגאלית  .כך החלה  ,כתוצאה
מהתפתחות שנקלעו אליה ולא כפרי החלטה

מראש ,

פרשת הקמתו של ' החלוץ '

בעיראק .
ראוי לציין שהשליחים כתבו לארץ גם דברים חיוביים על הנוער  .למשל  ,כאשר

דיווח סרני לועדת העלייה של ההסתדרות במכתב שכבר ציטטנו ממנו  ,הוא כתב

:

לפעמים החברים שלי ואני רואים הופעות נפלאות אצל הצעירים האלה  ,ואנו
אומרים

:

באמת כדברים האלה לא ראינו במקום אחר  ,אך בעוד רגע אנו רואים

הופעות שליליות כאלו שגם כמוהן לא ראינו במקום אחר  . . .אתה שואל  :היהודי
העיראקי הוא כזה או כזה

?

ואני אומר

:

הוא גם כזה וגם כזה .

כתוצאה מההחלטה על הקמת תנועה חלוצית  ,החלו שלושת השליחים להקים את
הקבוצות ולהדריכן ברוח ציונית חלוצית  .חברי הקבוצות למדו עברית  ,שמעו פרקים

.

מתולדות העם היהודי  ,מהתפתחות ההתיישבות בארץ מדברי  -ימי הציונות ועוד .
הפעולה הלכה והתרחבה .
באותו פרק  -זמן זרמו מהארץ לעיראק יחידות  -צבא בריטיות  ,ובתוכן היו חיילים

ארץ -ישראליים  .כאשר הגיעו השליחים לבגדאד באפריל

942ן

היו בעיראק עובדי

סולל  -בונה בתלבושת הצבא הבריטי  .סולל  -בונה היה קשור בחוזה עם חברות  -הנפט

הבריטיות  -עיראקיות  .בשל צורכי המלחמה היה הכרח להגביר את הייצור בבתי -
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הזיקוק בעיראק ובפרס ונדרשו פועלים מקצועיים להקמת בתי  -מלאכה  .לצבא הבריטי

היה נוח שהפועלים מארץ  -ישראל יפעלו בכיסוי של אנשי  -צבא  ,כי העיראקים לא היו

מוכנים לקבל ציונים מארץ  -ישראל  ,והבריטים לא רצו להרגיזם  .יתר  -על  -כן הצבא
הבריטי השתמש באוטובוסים של חברות התחבורה ( ערביות

ויהודיות ) ,

ואגד

ביניהן ,

כדי להעביר יחידות מא " י לעיראק וחזרה  .השליחים השתדלו לנצל את השיירות האלה
ולשלוח עולים עם נהגי אגד  ,אם כי הם לא שבעו נחת בגלל תקשורת לקויה עם
האחראים היהודים על השיירות  .היו גם כן נהגים שמצאו קופצים רבים מבין היהודים
שלא משורות  -התנועה  ,ששילמו מחירים גבוהים כדי להבריחם  .בואם של נהגי אגד

לכשעצמו שימש ליהודי בגדאד הזדמנות נדירה לפגישה בלתי  -אמצעית עם אנשי

ארץ  -ישראל  .והנוער היה נפעם במיוחד מפגישות אלו שחיזקו בו את תחושת השייכות
הלאומית  -יהודית אחרי מהלומת הפרעות .
משנת

1943

החלו להגיע לעיראק חיילים יהודים במסגרת של יחידות ארץ -

ישראליות שלמות בצבא הבריטי  .בין אלו היו
לביקורת הנמלים

וקווי  -התחבורה ,

יחידת  -המפות הארץ  -ישראלית  ,הפלוגה

פלוגות תובלה  ,הפלוגה לציוד מיכני כבד ועוד .

הפגישה עם החיילים היהודים מארץ  -ישראל העלתה את כבודו המושפל של היהודי

וחיזקה בו את תודעת הקיום הלאומי  .החיילים הארץ  -ישראלים סימלו מידה כלשהי
של כוח לאומי  ,שהיהודי חסר  -הישע נאחז בו ובסמליותו  .ההשפעה של אלה היתה
גדולה עוד יותר על חברי המחתרת  ,ובמיוחד על המדריכים והפעילים

המרכזיים ,

שרבים מהם באו במגע קרוב עם חיילים פעילים שהקדישו הרבה לפעולות ההדרכה
השונות בתנועה .
השליחים לא יכלו לספק את כל הדרישות של ההדרכה -

בנשק ,

בהרצאות ,

בלימוד עברית  ,ועוד  .חשיבות החיילים היתה מרובה במיוחד בעיר בצרה  ,שלא פעל
בה שליח מיוחד מהארץ .
פעילות המליחים היתה מלווה מידה של חוסר ניסיון כיצד לנהוג במדינה ערבית

כעיראק  .נוסף על העובדה שהם לא הכירו את המקום  ,הרי היהודי מארץ  -ישראל בדרך
כלל לא העריך נכונה את הערבי שבשכנותו  .עזרא כדורי  ,שהוא יליד עיראק  ,לא היה

שונה מהאחרים  ,מפני שהגיע ארצה בעודנו ילד  .שלא כמו כדורי ונוטמן נכנס סרני
לעיראק באורח חוקי כנציג סולל  -בונה  ,והוא התנהג כאילו היה בארץ  -ישראל  .הוא
דיבר על ציונות וארץ  -ישראל עם ערבים  ,עם פקידים וראשי מימשל ועם סתם אזרחים .
הפעילים המרכזיים שעבדו עמו היו אומרים כי סרני מנסה לשכנע אפילו את נהגי
הכרכרות להיות ציונים  .סרני גם ניסה לקשור קשרים עם ראשי התנועה הקומוניסטית
בעיראק  ,אולם לא הצליח בכך  .הודות לדינאמיות המיוחדת שלו הוא הספיק לשוחח

עם חברים בתנועה הקומוניסטית  ,הספיק לנסוע למקומות מרוחקים  ,להכיר קהילות
יהודיות נידחות בתוך עיראק  ,לבקר בספריות ובמוזיאונים  ,ולעסוק באין  -סוף דברים .

אולם מידת החופש שנטל לעצמו גרמה ל ' שריפתו ' המהירה  ,והוא נאלץ לחזור ארצה
כעבור פחות משנה לפעילותו בעיראק .
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במסגרת עבודתם של השליחים נשתלבה הפעולה בקרב החיילים היהודים הפולנים
שערקו מצבא אנדרס והיה צורך להבריחם לארץ  .העריקים אוכסנו

בבתי  -יהודים ,

ומשנזדמנה דרך לעלייתם הולבשו מדים צבאיים ונשלחו לא " י עם ניירות מזוייפים עם
נהגי אגד בתורת חיילים בריטים  .העריקות לא נסתרו מעיני השלטונות הבריטיים
וה ' דבויקה '  -הבולשת הפולנית  -והם החליטו לחקור את דרכי ההברחה של
העריקים היהודים  .באחת הפעולות האלה ליווה שמריה גוטמן קבוצת עריקים ארצה .

בשובו לעיראק התברר שאחד החיילים היהודים שנסע עמו נשתל על  -ידי הבולשת
הפולנית  ,כדי לעקוב אחר נתיב ההברחה לארץ  .החייל היהודי השתול חזר

לעיראק ,

לאחר שחשף את נתיב ההברחה  ,ואז החלה השתוללות של שלושה שירותי
המודיעין  -של פולניה  ,אנגליה ועיראק  -נגד הפעולה הזאת  .מטרתם היתה לגלות
את העומדים בראש רשת ההברחה  .שמריה נאלץ להסתתר  ,יתר השליחים סולקו
ממקומותיהם  ,הפעולה בתנועה נפסקה  ,הפעילים שהיו קשורים במיבצעים האלה
הוברחו לארץ  ,והתנועה נאלצה להתחפר במחתרת יותר עמוקה .
בלשון המחתרת כונה הכישלון הזה גם בשם ' משבר '  .והמשבר הראשון הזה כמעט

לא היה ידוע לאיש מאנשי השורה  ,גם לא כל הפעילים ידעו עליו  ,מפני שחוג מצומצם
מאוד של פעילים עסק במיבצעים המיוחדים  .הואיל ורק מעטים ידעו מה היו הגורמים
להפסקת

הפעילות

לאחר

המשבר

בספרים  -המשבר השני שפרץ בקיץ

הזה ,

1944

לכן

נודע  -בהרבה

מקרים

וגם

בשם ' המשבר הראשון ' .

כשבועיים לפני פרוץ המשבר הזה נערך הסמינאר הראשון של המחתרת  ,סמינאר
א '  ,שנמשך כשבועיים וחצי ונקטע  ,כי לא היה אפשר להמשיך בו  .ישראל קופיט
מנען ,

שבא אחרי שלושת השליחים הראשונים ופעל בהדרכת הסמינאר  ,נאלץ

להסתלק מפני שהמלשין הכירו .
אולי כאן המקום לציין כי רמת המודעות של המוסדות בארץ לגבי תנאי העבודה

המחתרתית בעיראק היתה לקויה  ,כנראה  ,אם הם שלחו שליחים בעלי עיניים כחולות ,
שיער בהיר ועור לבן  ,שהתבלטו בכל מקום  .כאלה היו ישראל קופיט מנען  ,ושאר -

ישוב אורי מבית  -השיטה  ,שהגיע אף הוא זמן קצר קודם המשבר  ,ושניהם נאלצו
להסתלק ראשונים ולשוב ארצה .
הפסקת הפעולות בתנועה עקב המשבר הגבירה את הרצון להמשיך ולפעול ביתר -

שאת  .אולם הסתלקותו של סרני  -ואחריו  ,הסתלקותם של השליחים האחרים -

חייבה חילופי משמרות של שליחים  .שמריה נוטמן ועזרא כדורי חזרו ארצה ביאנואר
, 1944

ומלכה רופא  ,שבאה להפעיל את האלחוט ולפעול בקרב הבנות בראשית

, 1943

חזרה גם היא ביאנואר  . 1944בבגדאד נותר רק מחליפו של סרני  ,אריה אשל  ,שהגיע

באוקטובר  . 1943באפריל

1944

הגיעו שני שליחים חדשים

.:

יהושע גבעוני ואריה

אברמובסקי  .שלושה אלה התחילו לארגן את הפעולה יחד עם הפעילים המקומיים
המרכזיים בצורה אחרת .
אחת הבעיות הקשות של המחתרת היתה המחסור בסגל מקומי המסוגל לשאת בעול

סטו

ן
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קבוצת מדריכות ומדריכים במחתרת החלוצית בעיראק
( מתוך ' מבבל

לירושלים ' ,

תל  -אביב

תשמ " א )

של תפקידים מרכזיים  ,כדי להקל מן הנטל של השליחים באירגון  ,בהדרכה  ,בהוראת
עברית ועוד  .פעולתו של אברמובסקי בעלייה ושל גבעוני בהדרכה ובאירגון התנועה
החלו מניבות פירות  .תוך מספר חודשים הועלו כמה מאות עולים בדרכים שונות .

גבעוני אירגן סמינאר שני למדריכים  -סמינאר ב '  -הוחל באירגון מוסדות התנועה
ונתקבלו לשורותיה חברים חדשים  .אולם כעבור חודשים מספר מיום בואם אירעה
מפלה נוספת

:

המשבר השני היה חמור מקודמו  ,וגם הוא נגרם בעטיה של הלשנה  .עזרא כדורי
חזר ביוני

1944

לבגדאד לשליחות נוספת לפרק  -זמן מוגבל  .הוא בא בקשרים עם נהג

יהודי שהסכים להעביר לארץ מכתבים של חברים ודברי  -דפוס מחתרתיים  .אשתו של

הנהג היהודי  ,שהיתה מסוכסכת אתו  ,ידעה שהוא מבריח סחורות ורצתה להפיל אותו

.

בפח מפני שנשא לו אשה שנייה  .היא הלשינה עליו בלי לדעת מה טיב המטען שהוא
מבריח  .והנה גילתה המשטרה לא סחורה סתם אלא

' סחורה '

יהודית  -ציונית  .זו היתה

תקלה חמורה ביותר  ,שכן במכתבים שהנהג הבריח היו שמות של חברי  -תנועה  ,לרבות
שמות פרטיים ושמות מלאים של פעילים מרכזיים  .הבולשת התחילה להשתולל  ,אולם
כיוון שהיא לא פעלה מייד ניתנה שהות למחתרת להבריח לארץ את כל האנשים
שנזכרו במכתבים בשמות מלאים  .האחרים הסתתרו בבתים או נעלמו מהעין .
המשבר השני הזה הנחית מכה קשה על התנועה  ,אבל גם ממנו היא יצאה מחוזקת
יותר  .אנשי המחתרת נוכחו לדעת כי כוחם הנפשי והמוסרי חזק דיו כדי לגבור על כל
כשלון ופגע  .זה היה מבחן גדול שהמחתרת יצאה ממנו מנצחת  .אנשי הבולשת

ן

המחתרת החלוצית בעיראק

העיראקית לא הצליחו להשיג מאומה

;
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אפילו את המיסמכים שנפלו בידי הבולשת

הצליחה המחתרת להחזיר לעצמה  .שכן אנשי  -הבולשת לא ידעו לקרוא בחומר והם
מסרוהו ליהודי לשם פיענוח .

וכך ,

תמורת שוחד שניתן לקצין עיראקי  ,חזרו

המיסמכים למחתרת .

כמו במשבר הראשון  ,גם עתה הסתלקו השליחים כדורי  ,גבעוני ואברמובסקי וחזרו

לארץ  .הפעילות נפסקה  ,אך נשמרו חוטי  -הקשר בין השליח היחידי שנשאר  ,אריה
אשל  ,לפעילים

המרכזיים ,

וביל אלה לחברי  -השורה .

ראוי לציין כאן לזיכרון  ,כי בריטיים ששימשו כיועצים במשרד  -הפנים העיראקי

.

וידעו שמחתרת זו היא אירגון ציוני עשו כיכולתם כדי שאנשי הבולשת העיראקית לא
יתפסו יהודים ויענו אותם .
גם גורמים בקהילה היהודית נתנו ידם לחילוץ התנועה מהמצוקה הזאת  ,שהיתה

עלולה לפגוע ביהודים רבים מאוד  ,ועל  -ידי כך להעמיד את הנהגת הקהילה במצב
חמור  .המשברים האלה גרמו בהתחלה תגובות נזעמות בתוך הקהילה  ,אולם אחרי  -כן ,
בחלוף

המשבר ,

התברר לראשי  -הקהילה

כי בני  -נוער אלה עושים דבר שהם ,

.

המבוגרים לא העזו לעשותו  .ואף  -על  -פי  -כן לא נתפסו הצעירים האלה ואף גברו על
מכונת השלטון  .לה חיזק את היוקרה של המחתרת בעיני היהודי המצוי שידע על קיומו
של אירגון ציוני  ,אולם לא ידע פרטים על פעולותיו .
בחלוף המשבר חזר גבעוני לבדו לבגדאד  .התנועה התארגנה מחדש וקיבלה
לשורותיה הרבה חברים  .ההתארגנות המחודשת של המחתרת הושתתה על בסיס חזק
ומוקפד הרבה יותר  .מעתה שוב לא היה אפשר לכנות חבר בשמו האמיתי או לכתוב
מכתב המזכיר את שמו או את קיומו של שליח ללא ביקורת  .השליחים  ,בעזרת
הפעילים

הקימו מוסדות חדשים לתנועה  ,ובהם ועדה מיוחדת להוראת

המרכזיים ,

דרכי  -זהירות .
בסוף שנת

שנתיים וחצי בלבד לאחר היווסד התנועה  ,קיימה התנועה את

, 1944

ועידתה השגייה  .הועידה הראשונה היתה שנה אחת אחר בוא השליחים הראשונים ,

וקשה לכנותה בשם ועידה  .סרני  ,שלא היה אז בבגדאד וכתב על אודותיה בשובו
מביקור בארץ  ,כינה אותה מועצה  .י ואמנם היה זה מעין כנס של פעילים ונציגי  -קבוצות

שהשתתף בו כמעט כל מי שבלט על  -פני השטח  .אבל הועידה השנייה  ,בראשותו של

מרדכי ביבי  ,היתה מאורגנת היטב  ,וכללה הרצאות ותוכנית פרוגראמאטית  .בין נושאי
ההרצאות היו
( המרצה

:

יסודות בניין הארץ  ,יסודות החינוך בתנועה  ,יסודות החלוץ ותפקידיו

 :י ' גבעוני ) ,

היהדות בעיראק ותנועת החלוץ  ,תנועתנו ביהדות עיראק  ,הבחורה

.

בתנועה  ,סיכום פעולה של שנתיים וחצי  ,דינים  -וחשבונות מסניפי התנועה תוכנית -

פעולה לעתיד  ,אירגון החלוץ הצעיר ( שאז הוחלט על הקמתו כתנועת  -בת של
ועוד .

5

ראה מכתב מאהוד

(

סרני .
)

מ 3 . 5 . 1943 -

סעיף  , 2א  .ת  .ה  .תיק מס ' . 14 / 19

החלוץ )

ן
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הועידה השנייה  ,שהשתתפו בה כ 50 -

מדריכים ושני שליחים  ,היתה מרשימה

בתוכנה ובהישגיה  ,לרבות המשימות שהציבה לעצמה  .בועידה ניתן ייצוג הולם לסניף

הגדול שלה בבצרה וכן לסניף במוצול  ,ולפיכך היא היתה ועידה ארצית  .השליחים
שנכחו בועידה ציינו בהתפעלות את התרשמותם  .למחתרת כתב אריה אשל  ' :אתמול
היה לנו יום גדול  ,חבל מאוד שאתם לא יכולתם לראות את שכבת המדריכים

הצעירה " . . .
חוויה

גבעוני כתב  ' :היתה ועידה יפה מאוד ועברה בשלום לכל המשתתפים  .זו

רצינית

ופגישה

בלתי  -נשכחת ' .

7

הועידה

השנייה

נקודת  -מיפנה

סימנה

בהתפתחות התנועה בעתיד .
בראשית יאנואר

1945

הגיע יהושע בהרב

( רבינוביץ )

לבגדאד לריכוז ענייני

העלייה  ,יחד עם מרדכי ביבי שהחל לעסוק בכך  ,והוחל בעריכת תוכניות לפיתוח

פעולות  -הבריחה  .באותו קיץ קיבלה העלייה ממדים שלא נודעו קודם לכן

:

מאות

עולים נשלחו מעיראק והגיעו ארצה  .כתוצאה מהצלחת הפעולות הוקמו בארץ מספר
הכשרות מעיראק בקיבוצים

:

נען  ,מעוז  -חיים  ,רמת  -הכובש

;

וכן הכשרות  -נוער

במסגרת עליית  -הנוער במעוז  -חיים ובגליל  -ים  .גם הפעולה החינוכית בעיראק זכתה
להישגים מרשימים  .בעת שליחותו  ,שנסתיימה בספטמבר

, 1945

קיים

גבעוני  ,בעזרת

השליחים והחיילים  ,שלושה סמינאריונים  .בוגרי הסמינאריונים איפשרו את הרחבת

שורות התנועה  ,ומאות רבות של חברים נוספו לה ' חלוץ ' ול ' החלוץ  -הצעיר '  .על  -פי
החלטת מוסדות התנועה החלה חדירת מורים מטעמה לבתי  -הספר של הקהילה  ,והם

הקנו בעקיפין את הרוח היהודית  -ציונית לתלמידיהם  .הוקמו קבוצות של נוער

עובד ,

שלא ידע קרוא וכתוב  ,וקבוצות של בעלי  -מקצוע  .גם החברה בתנועה הגיעה להישגים
ומעמדה התחזק והקנה לה את הכוח להשתחרר באורח הדרגתי מעול המסורת
המשפחתית  .הלכו ורבו המשפחות שהעמידו את בתיהם לרשות הפעולה המחתרתית .
הספרייה גדלה מאוד וכללה

כ 1500 -

ספרים בעברית  ,חדר שלם בעליית  -הגג בביתו של

יואב גורל  .הוצאו  -לאור פירסומים וביטאונים  ,שהחשוב בהם הוא ' דרך

החלוץ ' ,

והוחל בתרגום פרקים בנושאים שונים לערבית  ,המיועדים לחניכים מתחילים .
השליטה בשפה העברית היתה רבה  .הפעילות במוסדות  -התנועה ובחלק מקבוצותיה

הותיקות התנהלה בעברית  .התרומות לקק " ל גדלו  ,והחברים שילמו את דמי  -החבר ,
שהיוו חלק ניכר מתקציבה השוטף של המחתרת  .מאות חברי  -התנועה והנהגתה
המושרשת היוו כוח רב  .בפתיחת המרכז הארצי הראשון  ,שהתכנס באחרון של פסח
תש " ה ,

, 5 . 4 . 1945

מסר מ ' ביבי דו " ח על התפתחות התנועה מאז הועידה ונתקיים דיון .

השליח מאיר שילון  ,שהגיע זמן  -מה לפני כן והשתתף בישיבה  ,אמר בהתפעלות

אפתח בדברי הנביא ישעיהו

6

:

' ואלה מי גדל ' ? הייתי בין זורעי הגרעינים לפני

מכתב מגולני ( אריה אשל ) לכן  -יהודה ( שאול

. 14 / 20
7

.

:

ארכיון החלוץ הבבלי אצל מרדכי כיבי .

אביגור ) ולאחרים  ,ב , 3 . 12 . 1944 -

א  .ת  .ה  .תיק מס '

מפת סניפי ' החלוץ ' בעיראק

נטוע)
 -ע

..

א

4

סניפי  ' -החלוץ ' בעיראק כונו בשמות  -צופן  ,רובם שמות של ישובים בארץ  -ישראל  .במפה
ניתנים שמות -הצופן בעברית ושמות הישובים בעיראק שבהם נוסדו הסניפים  -בערבית .

המפה היא מתוך ספרו של אברהם תוינה ' גולים וגאולים  -אלבום יהדות עירק '  .להלן
שמות  -הצופן ושמות הישובים לצידם ( בסדר הא " ב ) :
אור  -כשדים  -נאצריה

אלשיר

;

;

חולדה  -חלה

אלונים  -ארביל
;

חיפה  -בצרה  :חניתה  -ח ' אנקין

ירושלים  -עיראק  :כנרת  -כות

תבה  -דיואניה

;

;

מנרה  -זאבו

סירני  -סלימאניה

תל  -אביב  -בגדאד

;

;

בית  -הערבה  -פלוגיה

;

;

;

;

גשר  -עאנה ; דגניה  -אלמשיב ; הסופר -

טבריה  -מוצול

;

טירת -צבי  -קלעת צאלח

;

משגב  -עם  -כפרי

;

רמה  -רמאדי

;

מעוז  -טוזכורמאתו  :מקורות  -כרכוך

עמיר  -עמארה

;

עסלוג '  -עבדאן

;

;

עפולה  -בעקובה

;

תל  -חי  -חלבג ' ה .

103

ן

 04ו

מרדכי ביבי

חברי המרש החמישי של ' החלוץ ' .

בגדאד תש  -ח

שנים רבות  , .אז חונכנו לציונות סתמית  ,הציונים מאז יושבים כחנוונים ומלווים

בריבית במחנה  -יהודה  .קוראים ערבית  .יחידים בקיבוצים  .במה ההבדל

?

אז

לימדנו  ,הפעם יש כיוון  ,הכיוון הזה מביא אתכם לארץ  -ישראל העובדת  ,לארץ -

.

ישראל אחרת  .אז דיברנו הפעם תנועה

חלוצית ' . . .

הפתרון הציוני לגולת עיראק
לסיכום מאזנה של תנועת המחתרת החלוצית בעיראק אציין בקצרה כמה תופעות .
התנועה לא היתה יכולה להגיע לכל שהגיעה אליו ללא תרומת החיילים ביחידות
הארץ  -ישראליות ,

שעברו את עיראק או ישבו בתוכה  .אציין במיוחד את הפלוגה

לביקורת נמלים וקווי תחבורה ואת יחידת המפות הארץ  -ישראלית  ,שהרס " ר שלה היה
יצחק

שגב  -וונדרמן ,

והקצין שלה  -יחזקאל טלמון  .העזרה שקיבלה המחתרת

מאנשי היחידות האלה  -בתחום העלייה והחינוך ובשעות  -מצוקה  ,כאשר הם שימשו
מקום  -מיקלט לשליחים שהסתלקו  -היתה גדולה לאין שיעור .

8

מ ' שילון הגיע לעיראק בפעם הראשונה

ב 1930 -

כמורה לעברית באחד מבתי  -הספר של הקהילה

היהודית .
9

דו " ח של המרכז הארצי של החלוץ  ,אחרון של פסח תש " ה

שמור אצל מרדכי ביבי .

( , ) 5 . 4 . 1945

ארכיון החלוץ

הכבלי .

המחתרת החלוצית בעיראק

בשנים הראשונות למלחמה נוסדה בארץ  -ישראל ליגה

ע,

ן

~

סו

שנועדה לקשור יחסים

עם רוסיה הסובייטית  .פעולתה העיקרית היתה תרומה בת שלושה משלוחים של
אמבולאנסים לצבא הסובייטי  ,שחנה בצפון איראן  .האמבולאנסים הועברו דרך

עיראק  ,ושליחי הליגה שליוו אותם נפגשו עם יהודי המקום ועם פעילי התנועה שלנו .
היה זה מעין מגע חי עם ארץ  -ישראל  .הם גם הביאו ספרים וכתבי  -עת לתנועה  ,וחלק
מאנשי המשלחות הרצה בחוגי המדריכים במוסדות התנועה  .ביניהם היו אישים כמו

:

אהרן ציזלינג מעין  -חרוד  ,משה ארם  ,יעקב ריפטין  ,יהושע גלוברמן איש יגור  ,שהיה
מפקד ההגנה באזור חיפה  ,ואחרים  .מהמגע אתם שאבה התנועה השראה ועידוד .
שלא כפעילות הציונית בעיראק בשנות העשרים והשלושים היתה התנועה הציונית
בשנות הארבעים תנועה ממוסדת עם מוסדות מתפקדים

( ועידה ,

מרכז ,

מועצה ,

.

מזכירות ועדות  ,פרוטוקולים וכיוצ " ב ) והירארכיה של בעלי  -תפקידים  .יהדות המזרח
לא נחשבה ליהדות ציונית אולי דווקא משום שלא היתה ממוסדת  ,לא עמדה בראשה
הנהגה סמכותית והיא לא הצמיחה מתוכה כתבי  -עת וביטאונים שיבטאו אותה  .אבל
המחתרת החלוצית בעיראק הקימה את כל המוסדות והכלים האלה שנדרשו לה

לחיזוקה  .היא הקימה סניפים ברחבי עיראק  ,פתחה דרכים של עלייה

ברגל ועל גבי חמורים במדבר  ,ובדרכונים מזוייפים

' עליית

כנף ' באמצעות אווירון ,

בלתי  -לגאלית ,

ולא  -מזוייפים ,

ואחר  -כך גם

עד שהגענו לעלייה דרך איראן ולעלייה ההמונית

הלגאלית במבצע עזרה ונחמיה .

באשר ל ' שורה ' ( כך נקראה ההגנה

בעיראק ) ,

התפתחותה היתה בהתחלה איטית

מאוד  ,אחר  -כך  ,עם בואו של דן רם מחניתה  ,שזה היה תפקידו המרכזי  ,היא הלכה
והתרחבה  .לא אוכל להרחיב על כך את הדיבור  ,אבל ראוי לציין כי ערב הקמת המדינה
היתה למחתרת השפעה עצומה על מצב  -רוחם של היהודים בעיראק  .היא היתה אחד

מגורמי ההרתעה נגד הערבים במקום  ,שלא העזו להתפרע מפני שהם ידעו  ,הרגישו
יותר מאשר ידעו  ,שהפעם יש ליהודים נשק וצריך להיזהר .
על הקשר האלחוטי של המחתרת עם הארץ לא אוכל להרחיב את הדיבור מקוצר -

.

היריעה  .האלחוט היה אחת המשענות של המחתרת ובלי קשר ישיר עם המפקדה
בארץ היה קשה לה להתקיים  .בהתחלה לא היה זה קשר תקין  ,ורק בקיץ
עמל ומאמצים

מרובים ,

, 1945

זכתה המחתרת לקשר אלחוטי תקין ועצמאי עם

אחרי

הארץ ,

שנמשך עד חיסול גולת עיראק .
המהפכה החברתית שחוללה התנועה בחיי היהודים בעיראק באה לידי ביטוי

בעליית כוחו של הדור הצעיר ובירידת קרנו של הדור הישן  ,בצימצום כוחה של
ההירארכיה המעמדית ביהדות המקומית ובביטול הנוהג שבעל המאה הוא גם בעל
הדעה בענייני הכלל  .הבית היהודי נעשה יותר ויותר בית ציוני ותנועתי .
עוד מהפכה שחוללה התנועה היתה התמורה במעמדה ונחייה של הבחורה
היהודייה ,

שכמו שוחררה מכבלי המסורת המקומית בת דורות ארוכים שניזונה

מהשפעת הסביבה ומאורח  -החיים של הערבים .
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מרדכי ביבי

במשך שלוש שנים וחצי בערך  -שעברו מבואם של שלושת השליחים הראשונים
באפריל

1942

עד סוף המלחמה באוגוסט

, 1945

כאשר החלו החיילים הארץ -

ישראליים לחזור לבתיהם  -הצליחה המחתרת לבסס את כוחה בקרב הקהילה

;

עד

כדי כך שכבר לא היה כוח שיהיה מסוגל לערער את מעמדה  ,לא רדיפות  ,לא משטרה
ולא בולשת עיראקית ולא שום גורם אחר  .ההתפתחות שחלה עם הקמת מדינת ישראל

ומה שאירע אחרי  -כן  :הנהגת מישטר צבאי בעיראק  ,רדיפת היהודים

בתוכה  ,מאסרים

ותליות של יהודים  -כל אלה הוכיחו את איתנות מעמדה של המחתרת .
פעילות המחתרת הציונית בשנות

1945 - 1942

היוותה את עמוד האור

 ,שלאורו

הלכה הקהילה היהודית בעיראק לעבר ארץ  -ישראל  .במרוצת הזמן קם דור של בוגרי

המחתרת שנשא על שכמו את עיקר המעמסה שמחתרת כזו צריכה לשאת  ,והשליחים
היו בבחינת מסייעים לפעילים המקומיים  .אילולא פעילות זו של הדור
שליחי היישוב

לישראל .

וחייליו  ,לא

הצעיר  ,בעזרת

היינו מגיעים לכך שיהדות עיראק תעלה רובה ככולה

