ההיסטוריוגרפיה הישראלית
והבעיה העדפיה
ירור צור

ביישוב הציוני ובמדינת ישראל מוכרת היטב הבעיה החברתית המכונה " עדתית " והנוגעת
ליחסים בין יוצאי אסיה ואפריקה לבין יוצאי אירופה בחברה היהודית המקומית  .יחסים

אלה לבשו צורה ופשטו צורה אך שימרו דפוס יסוד היירארכי  ,לא -שוויוני  ,בחובם  .לצד
הסכסוך הלאומי עם הערבים והשסע התרבותי בין חילוניים ודתיים  ,תופסת הבעיה
העדתית מקום כאחת מחולייה הבסיסיים של המדינה היהודית  .כפי שיתברר בהמשך ,
במחקר הישראלי קיימת מחלוקת לגבי מקורה  ,אבל הכל יסכימו שבמונחים דתיים ולאומיים
מדובר בבעיה פנימית  ,יהודית  ,וכי בקווים כלליים שתי הקבוצות העדתיות שנקלעו
להתנגשות פנימית זו מייצגות יהודים שמוצאם משני אזורים שונים של העולם  :יוצאי

אירופה מזה ויוצאי אסיה ואפריקה מזה .
ערב הופעתה של הציונות בשלהי המאה הי " ט הרוב המכריע של היהודים חיו באירופה ,

ובמיוחד במזרחה  .שיעור המיעוטים היהודיים באסיה ובאפריקה היה אז פחות מעשרה
אחוז מכלל היהודים בעולם  ,וגם לאחר השמדת העם היהודי באירופה במלחמת העולם
השנייה שיעורם ( לא כולל האשכנזים בארץ  -ישראל ) לא עבר את גבול השנים  -עשר אחוז .
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במאה הי " ט הואצו הקשרים בין המיעוטים היהודים  ,ולדומיננטיות הדמוגרפית של היהודים

האירופים התלוו היבטים נוספים של הגמוניה אירופית ומערבית  .לדוגמה  ,הארגון שתרם
יותר מכל גורם אחר למודרניזציה התרבותית של יהודי ארצות האסלאם היה " כל ישראל
חברים " ( האליאנס )  ,שפעל  ,בעיקרו של דבר  ,להנחלת חינוך יסודי צרפתי לרוב הנוער

היהודי במזרח ובצפון אפריקה  .את התפתחותו של ארגון זה לא ניתן להבין אלא במסגרת
החדירה האימפריאליסטית והקולוניאליסטית

*

1

למזרח .

2

ודוגמה אחרת  :ביישוב היהודי

מאמר זה מבוסס על הרצאתי " הבעיה העדתית  -בין הסוציולוגיה להיסטוריה "  ,שנישאה ביום עיון
על הנושא " יהודי ארצות האסלאם והלאומיות "  ,במכון לחקר הציונות שבאוניברסיטת תל  -אביב
(  . ) % 9 . 5 . 02ההרצאה פותחה לכלל מאמר לקראת פרסום בקובץ ( באנגלית ) על ההיסטוריוגרפיה

הישראלית בעריכתו של פרופ ' בני מוריס  .תודתי לעמיתי  ,ד " ר מרדכי בר  -און  ,ד " ר אסתר מאיר
וד " ר הגר הלל  ,שקראו גירסה קודמת של מאמר זה והעירו עליה הערות מועילות .
לגבי שלהי המאה הי " ט וערב מלחמת העולם השנייה ראו באנציקלופדיה יודאיקה  ,כרך  , 5עמודות

. 1496 - 1495

לגבי התקופה שלאחר המלחמה ראו שמלץ  ,עמ '  . 19 - % 8הנתונים שמביא דלה  -פרגולה

אינם שונים  ,בניכויים המתאימים  .לפני השמדת יהודי אירופה התקרב שיעורם של יהודי אסיה
ואפריקה שלא ממוצא אשכנזי לשישה אחוזים
2

רודריג  ,עמ '

; 31

צור והלל  ,עמ '

; 42 - 36

בלבד .

כזום  ,עמ '

; 401 - 398

צור  ,יהודים בין מוסלמים  ,יחידות

 ( 8 - 7רפורמיסטים ויהודים " חדשים " אחרי מלחמת קרים " )  ,עמ '

פעמים

95 - 94

( תשש "

"

עמ '

56 - 7

. 149 - 142
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בארץ הקודש היתה מאז ומתמיד הגמוניה דמוגרפית ופוליטית ליהודי האזור  ,והנה ,
במאה הי " ט  ,עוד לפני העליות הציוניות  ,החלה הכף לנטות לכיוון יהודי אירופה  ,רובם
המכריע מהגרים טריים מן הריכוזים היהודים הגדולים במזרח היבשת .

באותו יישוב יהודי ישן  ,טרום  -ציוני  ,השתרשו שני כינויים שונים לציון שתי הקבוצות

היהודיות שיעמדו אחר כך משני עברי הבעיה העדתית  " :ספרדים " ו " אשכנזים "  .במקורו
ציין הכינוי

" ספרדים "

את היהודים שהגיעו מחצי האי האיברי או גורשו ממנו ואשר

התיישבו ברובם  ,לאחר שנת

, % 492

במרכז האימפריה העות' מאנית ; הכינוי

" אשכנזים "

ציין את יוצאי גרמניה ( אשכנז ) שהתיישבו במזרח אירופה ודיברו יידיש  .לשני גרעינים
אלה  ,שהיו מיוצגים במאה הי " ט בארץ ישראל  ,הצטרפו יהודים שמוצאם היה שונה  ,אך
הם זוהו והזדהו עם אחד משני המחנות  .אל הספרדים נספחו באופן עקרוני כל יוצאי
ארצות האסלאם  ,כלומר בני הארץ מדורי דורות ויוצאי המיעוטים היהודים באסיה
ובצפון אפריקה  ,רובם דוברי ערבית  ,ואילו אל האשכנזים נספחו יוצאי אירופה כולה
ואחר כך גם צאצאיהם באמריקה  .הספרדים שישבו במערב אירופה וכן בארצות הבלקן
לא התאימו כל כך לחלוקה סכמטית זו  ,אך הם היו מיעוט ולא פגעו בכיוון הכללי של
החלוקה  ,שהלם את התפתחות החלוקה העולמית בעידן הקולוניאלי .

אותות התמורה ביחסים בין המיעוטים היהודים בעולם בלטו עוד יותר ב " יישוב החדש " ,

הציוני בעיקרו  ,שהתפתח אחרי שנת  . % 882הרוב המכריע של העולים בשלהי התקופה
העות' מאנית ובכל תקופת המנדט הבריטי היו אשכנזים  .בתקופת המנדט הם מנו קרוב
לתשעים אחוז מן העולים  ,כך שמשקל היסוד האירופי בחברה היהודית בארץ ישראל
היה מכריע מבחינה דמוגרפית  .עם זאת  ,גם מארצות האסלאם גברה העלייה לארץ ,
ובחישוב סופי משקל המזרחים ביישוב הציוני לפני שנת

% 948

היה גבוה הרבה יותר

ממשקלם בכלל האוכלוסייה היהודית בעולם  -כעשרים אחוז  .לעומת זאת  ,במה שקשור
ליחסים ההיירארכיים המאפיינים את העידן הקולוניאלי  ,אלו השתקפו ביישוב היהודי .
ככל שהתרבו הישובים היהודים החדשים  ,התרחבו מסגרות התעסוקה והפרנסה  ,מוסדות
החינוך  ,המוסדות הפוליטיים וכדומה  ,הלכה והתבררה עובדת יסוד  :באופן עקיב כמעט
מקומם של יוצאי אסיה ואפריקה  " ,הספרדים "  ,היה בתחתית הסולם החברתי  ,ואילו
האשכנזים תפסו יותר ויותר את עמדות הבינייים ואת העמדות הגבוהות שלו .

במחנה הלא  -אירופי  ,ההגירה הגוברת שינתה את משקל המרכיב הספרדי הוותיק
( שצמרתו שמרה דווקא על מעמד חברתי  -כלכלי גבוה יחסית )  ,וגררה עימה גם ניצנים
של שינוי במינוח העדתי  .לאור העובדה שבין העולים התרבו יוצאי המיעוטים היהודים

מארצות ערב  ,ובמיוחד התימנים  ,במקום להשתמש רק במונח האחיד " ספרדים " נעשה

שימוש במונחים מורכבים  ,כמו " ספרדים ובני עדות

המזרח " .

מאוחר יותר  ,בתקופת

המדינה  ,כאשר גבר עוד יותר משקל יוצאי ארצות ערב באוכלוסיה  ,החל המונח

להתחרות ב " ספרדים " .

" מזרחים "

הואיל ומאמר זה מתמקד בתקופה שלאחר  , % 948נשתמש בעיקר

במונח האחרון  " ,מזרחים "  ,לציון יוצאי אסיה

ואפריקה .
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ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית
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תחש הדומ ( 3נסיוה של הסוציולוגיה ( ) 1984 - 1949
היחסים הלא -שוויוניים בין שתי קבוצות המוצא הגדולות ביישוב היהודי החדש בארץ
ישראל  ,אשכנזים ומזרחים  ,ניכרו היטב לפני הקמתה של מדינת ישראל  .ואולם עד תקופת
העלייה ההמונית שאחרי הקמת המדינה  ,לא הסוציולוגיה היישובית ולא ההיסטוריוגרפיה

הציונית הקדישו להם מקום חשוב  .האות להתפתחות המחקר ניתן בהתפרצות החמורה

הראשונה של הבעיה העדתית  ,בשנת  . % 949ההתפרצות הזאת יסודה בחרדה שתקפה
חוגים נרחבים בשיכבת העילית האשכנזית ובציבור הרחב בראשית תקופת העלייה
ההמונית  ,כאשר הסתמנה האפשרות שהיחסים הדמוגרפיים בין האשכנזים למזרחים
ישתנו  .בחברה היישובית לא רק שניכרו סימני אי  -השוויון אלא היתה גם תפיסה ברורה
מי הוא הציבור המועדף יותר ומי המועדף פחות  .האפשרות  ,פרי העלייה הגדולה  ,שהיחס
המספרי בין אשכנזים למזרחים ישתנה בהרבה מן היחס שהיישוב הוותיק הכיר  ,איימה ,
והולידה בשנת

1 949

את מה שאפשר להגדיר כהתפרצות הראשונה של הבעיה העדתית .

4

בתפיסה שהשתרשה לגבי תולדות היחסים העדתיים מקובל שההתפרצויות של הבעיה
מתרחשות בצד המזרחי  .ואולם דומה שאין מקום לאמץ תפיסה זו ללא ביקורת  .מאפיין
את ההתפרצויות מן הצד המזרחי שהן באות על רקע של רגשות דיכוי  ,קיפוח והפליה ,

ומתגלות בהפגנות זעם המתגלגלות לעתים לאלימות  -לכן הן גלויות  .המאפיין את
ההתפרצויות האשכנזיות שהן באות על רקע של תחושת אבדן שליטה  ,של חרדה  ,ולבסוף

של מעין ייאוש  -לכן ביטוייהן פחות ברורים על פני השטח  .אך יש התפרצויות הנפתחות
בצד האשכנזי  ,כמו זו שבשנת  , 1949ויש שבצד המזרחי  .ההתפרצות הראשונה של
הבעיה התגלמה כאמור בהופעה של חרדה בצד האשכנזי של הקונפליקט  ,מפני שינוי
המאזן הדמוגרפי הפנימי ופגיעה באופיה התרבותי המערבי ובחוסנה של החברה הישראלית
הצעירה  .הואיל והחשש התפתח במחנה השולט  ,שלא נזקק להתקוממות  ,יש להתבונן אל
מאחורי הקלעים החברתיים והציבוריים כדי לעמוד על התמורה במפלס החרדה ועל

ביטויה  .ביטוי פומבי נתנו לה רק בודדים  ,וביניהם בלט העיתונאי אריה גלבלום כאשר
הוקיע את עולי צפון אפריקה מעל דפי
מתוכניות העלייה  " ,פן יקלטו הם

" הארץ " ,

אותנו " .

5

באפריל  , 1949והציע להוציא אותם

אך גלבלום לא היה בודד בתפיסותיו  ,ולמען

האמת לא מעטים בין קברניטי המדינה הצעירה לא היו רחוקים מדעתו  .על רקע זה החל
אז מאמץ להגביל את העלייה המזרחית  ,מאמץ שכוון בעיקר כלפי יהודי מרוקו  ,ורבים
בין הקברניטים קיוו שזרמי עלייה מאזורים אשכנזיים  ,אפילו " לא  -מובחרים "  ,ימנעו את
הסחף הדמוגרפי  .ניתן להבין את מדיניות הגבלות העלייה כביטוי להתפרצות החרדה

3

לדיונים בנושא המינוח הפנימי בצד המזרחי של החלוקה העדתית ראו למשל  :דלה  -פרגולה ,
; 152 - % 50

צור  ,הבעיה העדתית ,

עמ ' ; 1 % 4

עמ '

שמלץ  ,עמ ' . 17 - 16

4

צור  ,אימת הקרנבל ; צור  ,קהילה קרועה ,

5

הארץ  . 22 . 4 . 1949 ,נדפס מחדש יחד עם התגובות אצל רובינשטין  ,גלבלום  ,ואצל צור  ,אימת הקרנבל ,

עם. 164 - 159 ,

עמ '

. 272 - 264
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האשכנזית  ,הגם שהיא כוונה באופן רשמי כלפי כל התפוצות היהודיות  .יש להניח כי
העמקת המחקר על הלכי הרוח בחברת המהגרים הישראלית הצעירה תחשוף ביטויים
נוספים לשינוי  ,למשל בדפוסי ההתנהגות והיחם כלפי העולים המזרחים בשכבות הרחבות

של הציבור  :התפתחות הסטראוטיפ הדמוני של " המרוקנים "  ,הופעת גל של בדיחות
עדתיות  ,ועוד .
החרדה העדתית הראשונה הנזכרת העסיקה ביותר  ,במודע ושלא במודעי את שיכבת
העילית של החברה הישראלית הצעירה  ,וגררה עימה את השלב הראשון בהתפתחות
המחקר הישראלי על הבעיה העדתית  .הציבור וקובעי המדינות הוטרדו קשות לא רק מן

החרדה אלא גם מן המשמעויות המוסריות  -הלאומיות שלה  .היתה אי  -נחת מעצם קיומה

של חרדה כזאת  ,שכלל אינה מתיישבת עם האתוס הציוני  :על פי אתוס זה כל היהודים
אחים ושווים זה לזה  ,ומה פשרו של היחס השלילי הזה למזרחים  -כלום יש לו הצדקה

או אין לו ? ואם יש לו הצדקה מה הדרכים להתמודד עם בעיה פנימית זו ? כאמור  ,בשלב
זה נשמעו קולות בודדים להוציא את המזרחים מתוכניות העלייה הגדולות מכל וכל .
האתוס והצרכים הלאומיים לא הרשו זאת  .המדע התבקש לסייע להתמודד עם הרגשות ,
המבוכה והמציאות המשוסעת .
לכאורה  ,כדי להתוודע לדיוקן המזרחים ניתן היה לפנות להיסטוריונים המתמחים

בתולדות היהודים בארצות האסלאם  .ואולם מן ההיסטוריונים אין מצפים שיכתבו את
תולדות ההווה  ,ולכל היותר ניתן היה לצפות מהם לחיבורים על העבר הקרוב  ,שיהיה
בהם כדי לתרום להבנת ההווה  .אבל גם שוקת המידע ההיסטורי על עברם של יהודי

האסלאם היתה כמעט ריקה  .להיסטוריונים ניתן אפוא פטור זמני מפענוח הבעיה העדתית .

פטור כזה לא הוענק לסוציולוגיה  .הסוציולוגיה  ,כחוקרת החברה  ,אמורה לספק כלים
מידיים לכל בעיה שצצה  .הדבר יוצר לחץ על המקצוע  ,אבל מעניק לו מלכתחילה רלוונטיות
והשפעה מיידית  ,שההיסטוריוגרפיה זוכה להן רק לעתים נדירות .והסוציולוגיה הישראלית ,
שהיתה עדיין בחיתוליה  ,נענתה לאתגר  .היא נכנסה לחקר הבעיה העדתית בשתי רגליה ,
העניקה למדינה כלים לפענוח ההווה וקיבלה ממנה תמיכה  .דור הסוציולוגים הוותיק ,
חניך האסכולות הגרמניות  ,הלך ופינה את מקומו באותה תקופה לדור חדש  ,שהאישיות
המרכזית בה היה ש " נ אייזנשטדט  .אייזנשטדט  ,אז חוקר צעיר  ,נמרץ וכריזמטי  ,השליט
בתחום לאורך שנים ארוכות אסכולה שהתפתחה בארצות הברית  ,ארץ הגירה מובהקת ,
ונעשתה אז באופן כללי שליטה בעולם המערבי  -האסכולה הפונקציונליסטית  .הוא

עצמו מילא תפקיד בהתפתחות הפונקציונליזם בתרומתו לתאוריית המודרניזציה ; הוא
הצליח גם לבסס לעצמו כבר בשנות החמישים מעמד בינלאומי חשוב .
הרלוונטיות של תאוריית המודרניזציה לשאלת הפער העדתי ברורה  .התאוריה דיברה
על התפתחות קווית  ,של החברות בעולם כולו  ,משלב מסורתי לשלב מודרני  ,וכך העניקה
תובנה ברורה לגבי מצבה של החברה הישראלית הצעירה בהווה  ,וכיוון התפתחותה

בעתיד  .עכשיו  ,בתקופת העלייה ההמונית  ,החברה הישראלית מורכבת משיכבת מהגרים
מאירופה  ,שעברו רובם ככולם תהליכי מודרניזציה בארצות מוצאם  ,ומשיכבת מהגרים
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מארצות האסלאם המפגרים בתהליך המודרניזציה  ,אבל עתידים להתקדם בתהליך זה
במדינה הצעירה  .השוני העדתי הוא בעיקרו פרי הפערים התרבותיים בין אלו לאלו ,
ופערים אלה אף מסבירים את מקומם של העולים מן המזרח המוסלמי בחברה הציונית
הצעירה  .אם היו לעולים אלה כישורים תרבותיים טובים יותר מנקודת המבט של התרבות
המערבית המודרנית היו הם תופסים עמדות טובות יותר  .בעתיד  -במקביל לחשיפה
גדלה והולכת של הנוער העולה למסגרות החינוך המערביות של המדינה היהודית -

יצטמצמו הפערים ולבסוף אף יתבטלו .

6

התפקיד המרגיע שתובנה כזו יכולה היתה למלא בחברה הישראלית היהודית המתהווה
נוכח חוסר הנחת מקיומם של פערים עמוקים בין יהודים אירופים ללא  -אירופים  -ברור .
התאוריה מיקמה את שורש הפערים במקורות התרבותיים השונים של עולי האזורים

השונים  -לא בשיבושים כלשהם ברעיון הלאומי  ,או בבעיות מיוחדות של הציונות או

של התפתחות החברה הלאומית שהיא מקימה  .אמת  ,הפערים העמוקים  -בידול אקולוגי ,
היירארכיה ריבודית וכדומה  -מדאיגים וטורדים מבחינה מוסרית וציבורית  ,אבל יש

להם תיקון  :עם חשיפת הנוער העולה מארצות האסלאם לחינוך המערבי יווצר שוויון
ההזדמנויות ועימו תהליך שילוב מואץ של המרכיב המזרחי במרכיב האשכנזי .
מעבר לרלוונטיות לבעיה העדתית בכללותה  ,היה לתאוריית המודרניזציה תפקיד
משקיט ומרגיע גם מול התפרצות החרדה העדתית של  . % 949החרדה היתה שאיכות
העולים המזרחים אינה עולה בקנה אחד עם צרכי המשק והחברה  ,והיא עלולה לשים
לאל את השגי המפעל הציוני  .מן ההסבר שהציע אייזנשטדט השתמע כי המפתח לשליטה
באיכות המרכיב המזרחי של החברה נמצא אצל קברניטי מפעל המודרניזציה  .אם ינוהל
המפעל כהלכה  ,יש סיכוי לשיפור מהיר יחסית של אותו מרכיב  -ומכאן להסרת האיום
הטמון בו לעתיד המפעל הציוני כולו .

7

אך השנים נקפו  ,והתברר שמשהו משובש בניתוח האמור של מקורות הבעיה העדתית .
אותות הבידול האקולוגי  ,פערי הריבוד וכדומה  ,לא נעלמו  ,אלא אף התרחבו במקביל
לגידול הדמוגרפי המזרחי  .והשטח העדתי לא שקט מול הימשכות הבעיה  .תוך פחות

6

לחיבורו המרכזי של אייזנשטדט בתקופה זו ראו אייזנשטדט  ,קליטת עלייה ( נדפס בעברית ובאנגלית ) .
קדם לחיבור זה מחקר המתמקד בעדות המזרח ואשר נכתב לפני תקופת העלייה הגדולה  :אייזנשטדט ,
מבוא .

7

עדות חשובה לתולדות הלכי הרוח המחקריים על הבעיה העדתית בראשית ימיה של המדינה
מצויה בוויכוח שהתנהל מעל דפי כתב העת הסוציולוגי " מגמות "  ,בשנים  . % 952 - % 951וירכז הדיון
לא היה סוציולוג  ,אלא איש חינוך ,

פרופ ' קארל

פרנקנשטיין  ,שהשפעתו באקדמיה היתה גדולה ,

ובין המשתתפים האחרים היו דמויות חשובות אחרות  ,אנשי חינוך ופילוסופים שלא היו שותפים
דווקא לאותה עמדת יסוד כלפי מהות הבעיה והדרכים לטפל בה ( ראו הוויכוח ב " מגמות " )  .הסוציולוגיה

הפונקציונליסטית לא יוצגה בוויכוח על ידי אייזנשטדט  ,אלא על ידי יוסף בן  -דוד  ,ואולם

מאמר מפרי עטו של אייזנשטדט  " ,המשמעות החברתית של החינוך לאור בעיות קליטת

העליה " ,

מופיע מיד אחרי הסיכום של הוויכוח ונראה כפתיחה של מה שמוגדר שם " שלב הדיון בבעיות
המעשה "  .דיון רטרוספקטיבי בוויכוח ב " מגמות " ראו במאמרו של משה ליסק  " ,המחקר בנושא
הבעיה העדתית  -תמונת מצב "  ,כהן ואחימאיר ,

עמ '

. 16 - 13
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ירון עור

משנות דור התרחשו שתי התפרצויות חדשות של הבעיה העדתית  ,בשנת

. 1971

959ן

ובשנת

בניגוד להתפרצות של  , % 949שנתנה ביטוי לחרדה בצד האשכנזי של היחסים

העדתיים  ,שתי ההתפרצויות החדשות נפתחו בזעם מזרחי על הפליה  ,דיכוי וקיפוח  .זו
של

% 959

% 971

התחילה בהפגנה ותסיסה ברובע עוני בעיר הנמל חיפה ( ואדי סאליב )  ,וזו של

בירושלים ( " הפנתרים השחורים " )  ,ושתיהן הקרינו לשכונות עוני וערי פיתוח גם

במקומות אחרים  .עתה בשלה הקרקע לחשבון נפש בקרב אנשי האסכולה

התרבותית ;

ועוד יותר מכך  ,השעה בשלה להתקפות על הנחות הבסיס שלה מצד אנשי אסכולות
סוציולוגיות

אחרות .

משתי ההתפרצויות העדתיות שאחרי  , 1949רק זו של " הפנתרים "  ,אחרי מלחמת
ששת הימים  ,היתה כרוכה מראשיתה במעורבות של אינטלקטואלים בעלי זיקה מקצועית

למדעי החברה  -אלה לא באו מן הצד המזרחי דווקא  ,אלא מן הצד האשכנזי  .מעורבותם
התבטאה בכך שנוצר קשר בין צעירים משכונות עוני מזרחיות לסטודנטים יהודים מארצות
המערב ואלה החדירו לצעירים  ,ירושלמים ברובם  ,רעיונות חברתיים רדיקליים שהביאו
מארצות מוצאם  .עצם הכינוי שנבחר להתארגנות החדשה  " ,הפנתרים "  ,ציין את הזיקה

להתפתחות המחאה הרדיקלית בארה " ב  .הפנתריזציה של המחאה המזרחית העניקה
בפעם הראשונה לצד המזרחי של היחסים העדתיים  -לא רק לצד האשכנזי  -מסגרת

מושגית שבמסגרתה ניתן היה לנתח את הבעייה העדתית ולשרטט לה פתרונות  8 .גם לפני

הופעת " הפנתרים " היו שניסו לערער על השליטה של תאוריית המודרניזציה ככלי יעיל
להסבר הבעיה העדתית והטיפול בה  -קומוניסטים ואנשי

מפ " ם

ניסו לעשות זאת  -אבל

ללא הצלחה  .כאן  ,בתנועת " הפנתרים "  ,חל מפנה .
ההיבט האינטלקטואלי של המחאה החברתית הקדים  ,בשטח  ,את מה שהתרחש בזירה
האקדמית בשנות השבעים  .במסדרונות האקדמיה קמו מערערים על היעילות של תאוריית
המודרניזציה לניתוח הבעיה העדתית  ,וההתקפה עליה באה מצידן של אסכולות סוציולוגיות

שהתחרו עתה עם הפונקציונליסטים וצברו תנופה ויוקרה בעולם המערבי  .ההתקפה
החמורה ביותר באה מצד אסכולה סוציולוגית שהתנגדה התנגדות עקרונית לתפיסה
הליברלית וההרמוניסטית של אייזנשטדט ואנשיו  .אסכולה זו שמה את הדגש על מימד
הקונפליקט בחברה  ,וביתר דיוק על מאבקי המעמדות הכלכליים  .מדובר בתפיסה נאו -

מרכסיסטית בייסודה  ,ששלמה סבירסקי ודבורה ברנשטיין היו חלוציה בזירה האקדמית

בישראל  .הם התקיפו את קודמיהם על כך שהתעלמו מן האפשרות שהמעמד השליט
בחברה  ,היינו  ,במקרה הישראלי  ,האשכנזים הוותיקים  ,ינצל את כוחו כדי לצבור עוצמה
על חשבון המעמד החלש  ,היינו העולים המזרחים  ,וידחוק אותם לגומחות הנחותות
בחברה  .לא המצב התרבותי המקורי של העולים מסביר את שורשי הפער העדתי  ,טען
סבירסקי  -המזרחים אינם נחשלים  -אלא המדיניות והמעשה של המימסד הישראלי

הם הדוחקים אותם לתחתית החברה  .ובלשון אחרת  :המזרחים
8
9

ברנשטיין  ,הפנתרים .
סבירסקי .

מנוחשלים .

9

ברנשטיין
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אף הוסיפה אש למדורה בנתחה כיצד מסייעת הסוציולוגיה הישראלית למימסד במלאכת
הניחשול .

10

אסכולה אחרת שהתחרתה עתה הן עם הפונקציונליסטים והן עם הנאו -מרכסיסטים

היתה זו של הפלורליסטים  .אלה כפרו בתפיסה הליברלית  ,שלפיה החברה צומחת כמערכת
שהתופעות והמוסדות משתלבים בה אלו באלו ופועלים כאורגניזם אחד מתואם  .לדידם
החברה היא אוסף של קבוצות המתנהלות במעין מערכת של תן וקח  ,שהמאזן השורר בה
מתפתח ודינמי בהתאם לכוחן המשתנה של הקבוצות  ,ומבלי שעיקרון שליט אחד מכתיב
כיוון התפתחות דטרמיניסטי לחברה  .סמי סמוחה היה המייבא המובהק של התפיסה
הפלורליסטית לנוף הסוציולוגי הישראלי  ,וייצג מעין עמדת ביניים גמישה בין האסכולה
התרבותית לאסכולת הקונפליקט  .גם הוא ייחס חשיבות לעמדת המוצא התרבותית של
מרכיבי החברה  ,אך גם למאבקי הכוח המתחוללים בה  .הוא לא היה שותף גם להערכה

השלילית בהכרח של התרבויות הלא-מודרניות ולא צפה את קיצן

הקרוב .

11

בשלב הזה פתחו גם חוקרים שקודם לכן מילאו תפקיד במערך הסוציולוגי
הפונקציונליסטי בבחינה מחדש של תאוריית המודרניזציה  .סוציולוגים ואנתרופולוגים
שנכנסו בשנות השישים והשבעים לזירת המחקר והכתיבה על המזרחים בישראל פיתחו
גישה משלהם  ,סובלנית ואמפטית לתרבויות המקור של העולים  ,וקרובה מבחינה זו
לגישה הפלורליסטית  .בלטו בהתפתחות זו הסוציולוגים שלמה דשן ומשה שוקד
והאנתרופולוג הרווי גולדברג  ,ואליהם ניתן לצרף את הפסיכולוג והאנתרופולוג יורם

בילו .

12

חשיבותה של שורת חוקרים זו היתה גדולה במיוחד לפיתוח הרגישות בשיח

האקדמי והציבורי לדינמיקה של שינוי והמשכיות בתרבות הדתית העממית של המהגרים
מארצות האסלאם  ,ולהשפעותיה על הזירה התרבותית והפוליטית במדינת ישראל
המתפתחת .

13

דשן וגולדברג ניסו לתרום גם לחסר במידע היסטורי באמצעות מחקרים

שהאוריינטציה שלהם מכוונת לתולדות יהודי האסלאם בארצות מוצאם  ,כלומר למלא
את התפקיד המקצועי  -החברתי שהתבקש לכאורה מן ההיסטוריונים .

14

גישות אלה ה למו

את האופנה שרווחה עתה בארה " ב ובאירופה  ,ואשר בישרה את שקיעת הסיפר המודרניסטי
%0

ברנשטיין  ,הסוציולוגיה .

11

חיבורו המרכזי של ממוחה באותה תקופה היה סמוחה  ,פלורליזם  ,שהוא עיבוד של עבודת הדוקטור

שלו משנת  . % 973דומה שסבירסקי היה הראשון שניסה להציע את ההבחנה הסכמטית בין שלוש
הגישות ( סבירסקי  ,עמ '  , ) 11 - 1אחריו הציע סמוחה גירסה משלו להבחנה בין הגישות ( סמוחה ,
שלוש גישות )  ,ובעקבותיהם באו גם אחרים  .ברור שהנטיות האסכולתיות השונות של המחברים
באו לידי ביטוי באופן שהמחנות הסוציולוגים השונים הוצגו  .הצגתן הקצרה והסכמטית כאן של
האסכולות איננה מתיימרת לשקף אותן באופן נאמן ומדויק כפי שרואים אותן אנשיהן  ,אלא לתת
עליהן מושג כללי המתמקד בהבדלים
%2

ביניהן .

ראו דשן  ,האנתרופולוגים  .לכך היו מאוחר יותר השלכות ברוכות על התפתחות ההיסטוריוגרפיה -

ראו צור  ,הרהורים  ,עמ ' . 223 - 222
13

14

בילו  ,ללא מצרים ; בילו  ,פסיכיאטריה ; גולדברג  ,שוכני מערות ; דשן ושוקד ; שוקד  ,המורשת הכפולה ;
שוקד ודשן  .במקביל למחקריהם החל לפרסם יששכר בן  -עמי  ,שהתמקד תחילה בפולקלור  ,את
מחקריו בנושא הקדושים  ,המסוכמים אצל בן  -עמי .

גולדברג  ,הגיד מרדכי ; גולדברג  ,חיים יהודיים ; דשן  ,ציבור ויחידים .

14
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במערב  .הן גילמו גם את הנטייה לפרוץ את המסגרות הדיסציפלינריות הישנות  ,ואפשרו
לרענן את העיון בבעיה העדתית מכיוונים שונים .

15

ועוד  :ההתייחסות לחברה הישראלית

כאל חברה פלורליסטית עודדה את השוואת המזרחים לקבוצות אחרות שמחוץ למרכז
האשכנזי הוותיק  .ממוחה השווה את מעמד המזרחים עם זה של הערבים  ,אבל הדגיש גם

את ההבדל ביניהם  .הוא פיתח את המושג " דמוקרטיה אתנית " כדי להסביר את העדפת

המזרחים והחרדים על פני הערבים בישראל  -אחרי ככלות הכל  ,הציונות מושתתת על
העדפת אנשי הקבוצה האתנית שעבורה קמה המדינה .

16

מימיה הראשונים של מדינת ישראל עד שלהי שנות השבעים וראשית שנות השמונים
של המאה העשרים  ,כלומר במשך כשלושים עד שלושים וחמש שנה  ,היה אפוא שדה
המחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי בישראל פורה ביותר בתחום הבעיה העדתית  .לא רק
שסיפק כמות עצומה של מחקרים ועיונים בתחום  ,אלא אף הוציא מתוכו אסכולות שונות
של ניתוח והסבר על שורשי הבעיה ותולדותיה  .שיאו של תהליך זה היה באמצע שנות
השמונים  -אז הופיעה

ש "ס

ועימה התפרצות חדשה של החרדה העדתית בצד האשכנזי .

ושוב הופיע הדפוס  ,שהובחן כבר בשנת 949ן  ,לפיו התפרצות עדתית מולידה עיסוק

אינטלקטואלי מואץ בשורשי הבעיה ובפתרונות הרצויים לה  .היתה זאת הזדמנות לאנשי
האסכולות השונות להפגין את השגיהם המחקרים בשורה של פרסומים  ,שאחדים מהם
הפכו לנכסי צאן ברזל של חקר הבעיה העדתית בסוציולוגיה הישראלית  .י1

המחקי

ההיטטוי 3בעשויים היאשוניט של מטנה ושיאל

בשנות החמישים  ,השישים והשבעים של המאה העשרים  ,שבהן שררה הסוציולוגיה
בכיפת המחקר על הבעיה העדתית  ,נראה המחקר ההיסטורי שוקט על שמריו  .מבחינת
המתודה המקובלת בתחום  ,שקט זה לא עורר תמיהה משום שכאמור ההיסטוריוגרפיה
איננה עוסקת בהווה  .אך השקט היה יחסי בלבד  ,בהשוואה לזירה הסוציולוגית הסוערת .

בפועל לא יכלו ההיסטוריונים להתחמק מלהתחיל לטפל בנושא  ,ולו בעקיפין  .הן השאלות
שעלו לדיון ציבורי גלוי והן אלו שהאתוס הלאומי הכביד על השמעתן בפומבי  ,אך הציבור
נדרש להן שוב ושוב  ,נעשו נוקבות ככל שממדי הבעיה העדתית החמירו  .מה הוא מקור
הפערים

הנמשכים ?

המיעוטים היהודים

כלום שורשיהם בהבדלים גזעיים ותרבותיים עמוקים בין יוצאי
השונים ?

מה מלמדת ההיסטוריה של יוצאי ארצות האסלאם ערב

בואם לישראל על מידת התאמתם או אי  -התאמתם לנורמות הרצויות בחברה

הציונית ?

ההיסטוריונים התבקשו להשמיע את קולם בבעיה הבוערת  ,אם לא על מה שמתרחש

15

16
17

ראו  ,למשל  ,את השפעת גישתו של דשן על נציגה בולטת של דור הסוציולוגים הצעיר שפנה לחקר
הבעיה העדתית  :הרצוג  ,עמ' . 20
סמוחה  ,מעמד המיעוט .

ראו במיוחד המאמרים השונים והמגוונים במגמות  ,כרכים כ " ח וכ " ט ; כנ " ל במחקרי מכון
הרצוג ; כהן ואחימאיר ; נהון .

ירושלים ;

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית

ן

15

בהווה ממש ביחסים הפנימיים  ,הרי לפחות במתן מידע על דיוקן היהודים המזרחים

בעבר בכלל ובעבר הלא-רחוק בפרט  .יתירה מזו  ,הדרישה לפיתוח ההיסטוריוגרפיה לא
נבעה רק מטעמי הבעיה העדתית  .בסדר הלאומי  ,במיוחד זה הגנאולוגי  ,שאליו מתייחסת
הציונות  ,יש להיסטוריה  ,ומכאן להיסטוריוגרפיה  ,חשיבות עצומה  :הן הקיבוץ הלאומי
בכללותו והן מרכיביו השונים זקוקים להן  ,ובלעדיהן הם חסרים יסודות חיוניים לזהותם
ולתודעתם העצמית .
בדרך לפיתוח של כל סיפר היסטורי הנוגע לתולדות המזרחים עמדה בעיית השוקת

השבורה של המידע ההיסטורי  .המידע ההיסטורי האמין על תולדות היהודים בארצות
האסלאם בעת החדשה היה מצומצם ביותר  -אף צמצום זה היה מאותות הפער בין יוצאי
אירופה ליוצאי אסיה ואפריקה והמעמד ההיירארכי האופייני לבעיה העדתית  .לאשכנזים

היתה היסטוריוגרפיה על קורותיהם בזמנים החדשים ( פרי התפתחות המחקר עליהם
באירופה מאז שלהי המאה הי " ט ) שניתן היה לשאוב ממנה מלוא חופניים  -למזרחים לא

היתה  .וחלל זה של מידע  -שבסוציולוגיה ניתן היה למלאו באמצעות ההישענות על דגם

קבוע של יחסים חברתיים  ,דגם שאין צורך לבדקו בכל מקרה ומקרה  -חלל זה נשאר
פעור לרווחה לפי כללי הדיסצפלינה המדעית האחרת .
הצעדים הראשונים בדרך למילויו של החלל שיקפו גם הם את מתווה היסוד של
הבעיה הפנימית  .חלוצי העניין המדעי בהיסטוריה של המזרחים בשלהי התקופה
העות' מאנית ובראשית המנדט הבריטי היו אוטודידקטים מזרחים  ,שהבולט ביניהם היה
אברהם אלמאליח

; 18

לצידם החל לבלוט בתחום גם אוטודידקט אשכנזי  ,יצחק בן -צבי ,

שהיה אז ממנהיגי תנועת העבודה .

19

ואולם  ,עם גבור ההגירה האשכנזית הגיעו לארץ

חוקרים מקצועיים שהאפילו על דמותם של האוטודידקטים לסוגיהם  ,ובמיוחד המזרחים
נדחקו לשוליים  .מי שהיו מוכרים בראשית ימיה של המדינה כבעלי הכישורים והסמכות
המקצועיים היו אנשי אקדמיה אשכנזים  .הם שחינכו פרחי היסטוריונים  ,ביניהם מזרחים
אחדים  ,והם  ,כמובן  ,עיצבו את המסגרות המתודולוגיות והמושגיות הראשונות שבתוכן

התפתחה ההיסטוריוגרפיה הישראלית על המזרחים  .שתי הדמויות הבולטות בשנות
החמישים והשישים היו פרופ ' ש " ד גויטיין  ,שהתמחה ביהודי תימן  ,ופרופ ' ח " ז הירשברג ,

חלוץ המחקר הישראלי על יהודי צפון אפריקה .

18

20

לחיבוריו ראו אלמאליח  .קדם לאלמאליח יעקב משה טולידאנו  ,שספרו על יהודי מרוקו  ,נר המערב ,

התפרסם כבר בשנת  . 191 1התפתחות העניין ההיסטורי המדעי אצל משכילים מזרחים אוטודידקטים
כותבי עברית לא היה מוגבלת לתחומי ארץ ישראל  .חיבורו של מרדכי הכהן הלובי  -שהועלה

מתהום הנשייה על ידי גולדברג  -הוא אולי הדוגמה הבולטת ביותר להתפתחות תרבותית זו
19
20

במפנה המאות הי " ט והכ'  .התופעה לא היתה מוגבלת לעברית  ,אך לא כאן המקום להרחיב .
לחיבוריו ראו בן-צבי .
קדם להם

פרופ ' נחום

סלושץ  ,שחרף חלוציותו בתחומים שונים לא קנה לעצמו מעמד אקדמי

איתן  ,ודרכו ומעמדו ראויים לעיון בפני עצמם  .לחיבורי גויטיין ראו גויטיין ,

ביבליוגראפיה ; וראו

כמו כן פרנקל  ,עמ '  . 50 - 48גויטיין עבר ללמד ולחיות בארה " ב כבר ב  , 1957 -אך השפעתו בארץ
נמשכה עוד שנים

רבות  .לחיבורי הירשברג ראו הירשברג  ,ביבליוגרפיה .

16
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העברית "
העבודה תשמ
ניצחון ירושלים
יגאל לוסין ,
השנייה -
בעריכת
העלייה
אנשיהאש ,
תימניםעמוד
" מתוך
"ב

מעבר לחוסר במידע  ,שהכל צריכים היו להתמודד עימו  ,ניצבה  ,כמו במחקר הסוציולוגי ,
שאלת ההתאמה של פירות המחקר לאתוס הציוני ההגמוני  ,וכן לצורכיהם  ,לטעמם ,

לנטיותיהם ולדרישותיהם של המימסד ושל שיכבת העילית הישראלית  .בראשית ימיה
של המדינה ניכרו בשיכבת העילית הישראלית שתי מגמות יסוד ביחסה כלפי

המזרחים :

מגמה משלבת ומגמה מסתייגת  .אנשי שתי המגמות היו שותפים לאמונה בעליונות התרבות
האירופית  ,והתבוננו מלמעלה למטה על אוכלוסיות יהודיות שלא היו שותפות לה  ,או על
קבוצות שחינוכן המערבי היה לקוי  .אך היה הבדל ביחס לשאלה האם עולי אסיה ואפריקה
מסוגלים לתרום תרומה חיובית מיידית למפעל הבניין הציוני  ,ולהסתגל במהירות לדרישותיו
ולערכי החברה הלאומית .המשלבים האמינו כי התשובה לשאלה זו חיובית ,ואילו המסתייגים
פקפקו בדבר ; אלו ואלו חיפשו כמובן סימוכין והצדקות להתרשמויותיהם ולנטיותיהם .
הראשונים היו מעוניינים בהבלטת הסגולות החיוביות של יוצאי אסיה ואפריקה  ,והאחרים

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית
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חיפשו אישורים  ,לא לפסילתם המוחלטת בדרך כלל  ,אך לפחות לנקיטת קווי מדיניות
מיוחדים כלפיהם  ,שונים מאלה שננקטו כלפי יוצאי אירופה .

21

לא כאן המקום להתעכב בהרחבה על רובדי המשמעות הגלויים והנסתרים והנוגעים
לבעיה העדתית בחיבוריהם של גויטיין והירשברג  ,ונסתפק בטענה שבחלוקה למשלבים
ולמסתייגים ניצבו שני אלה במחנה הראשון  .לחוקרים אלה היה אפוא עניין לגשר בין
מושאי מחקרם לבין הציבור הישראלי  ,לחבב את יהודי תימן וצפון אפריקה על קוראיהם ,
ולעודד את האמונה שיש בשתי קבוצות עולים אלה פוטנציאל חשוב לבניין החברה

21

בתחומים מסוימים  ,כמו ההיקף הרצוי של העלייה והתנאים לאישור ההגירה של הפרט  ,יכולים
היו להיפער פערים גדולים בין המשלבים למסתייגים  .לעומת זאת  ,בתחומים אחרים יכולים ההבדלים
להיטשטש  ,שכן דרישות לאומיות תובעניות  ,בתחומי פיזור אוכלוסין והפרודוקטיביזציה למשל ,
ודרישות המפלות לרעה קבוצות אוכלוסין מסוימות  ,יכולות להתמזג ללא הכר  .האתוס הלאומי ,
השוויוני והאחדותי  ,עודד מתן ביטוי לגישה המשלבת  ,אך בפועל היתה לגישה המסתייגת השפעה
נרחבת הן בצמרת והן בציבור הישראלי  .לניתוח עמדות היסוד של הגישות ראו צור  ,אימת הקרנבל ;
להשפעתן על היחס ליהודי מרוקו  ,ציבור העולים הפוטנציאלים הגדול ביותר בארצות האסלאם ,
ראו צור  ,קהילה קרועה  ,פרק רביעי .

18
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הישראלית והתרבות הלאומית  .לגבי יהודי תימן  ,מלאכתו של גויטיין לא היתה קשה -
היא עלתה ממילא בקנה אחד עם הדימויים שהשתרשו ביישוב הציוני ביחס לתפוצה
מזרחית זו  .עולי תימן נחשבו משמרי מסורות החיוניות לתחייה הציונית  ,יהודים שורשיים ,
יודעי ספר  ,חרוצים וממושמעים  .לעובדה שתימן עמדה כמעט מחוץ לכל השפעה מערבית
היתה אמנם השפעה על מעמדם הנחות בהיירארכיה החברתית הנוצרת יש מאין במדינה
היהודית  ,אבל היו לה גם גמולים מסוימים  .בין היתר  ,ליהודי תימן ניתן מעמד של משמרי
הרובד ההיסטורי הקמאי  ,שעל בסיסו נבנתה ההצדקה למפעל השיבה של היהודים כולם
למולדתם שבקדמת אסיה  .לעומת זאת  ,יהודי צפון אפריקה  ,ובמיוחד יהודי מרוקו  ,נעשו
לסמל הבעיה העדתית  .אוסף שלם של דימויים שליליים נבנה סביבם  ,כמעט ללא תו של
חיוב  .הם גילמו בדעת הקהל המושפעת מהלכי רוח מסתייגים את האסון הטמון בהשתלטות

היסוד המזרחי על החברה הציונית הצעירה ; מפניהם במיוחד צריך היה להיזהר  .מלאכתו
של הירשברג היתה אפוא קשה יותר לאין ערוך .
לוויכוח סביב הבעיה העדתית נחוצה היתה היסטוריוגרפיה שתתרכז בקורות היהודים
בארצות האסלאם בדורות האחרונים  ,ואולם לא גויטיין ולא הירשברג נטו לכך  .ההכשרה
המזרחנית הקלסית שלהם וזיקתם לאסכולה ההיסטוריוגרפית היהודית של " חכמת

ישראל "

בוודאי השפיעו על נטייתם לעבר הרחוק  ,אך לא רק הן  .המקורות על ההיסטוריה בת
זמננו של יהודי תימן היו דלים  ,ועד מהרה נטש גויטיין את הנושא מכל וכל ועבר להתמקד
בתחום מקורי ועשיר מאין כמוהו  ,חקר הגניזה  .מעבר לכך  ,לגבי מי שנטה לחפש את
החיוב ולא את השלילה ביהודי האסלאם  ,התקופה המוסלמית הקלסית נראתה מבטיחה

לאין ערוך יותר מזו של המאות הי " ט והכ '  22 .שיקולים דומים השפיעו אולי גם על הירשברג ,
אף שהוא לא משך את ידו מן הניסיון לתת תשובות על ההווה  .בשלבו אינטרס מקצועי
במלוא מובן המילה עם עניין חברתי וציוני  ,הוא מיהר לצפון אפריקה זמן קצר לפני
שהחלה צרפת לצאת ממנה  ,אסף שם כתבי יד וכדומה  ,אף כתב גם יומן מסע שאותו
פירסם מיד לאחר שובו לארץ  .בספר המסע  " ,מארץ מבוא

השמש "

( תשי " ז )  ,הירשברג

מוסר מידע רב על חייהם של יהודי צפון אפריקה  :נתונים על המצב החברתי  ,החינוך

והתרבות  ,הארגון  ,חיי הדת ועוד  .פרטים רבים ב " מארץ מבוא השמש " יכולים לנפץ את
הדימוי השלילי החד -משמעי של יהודי צפון אפריקה  .מדפיו עולה רבגוניות תרבותית
וחברתית  ,אך עולים שם גם היבטים המאשרים דימויים  :שכיחות העוני  ,המחלות ובעיות
מוסר  .לדידו של ההיסטוריון המשלב צדדים אלה של המציאות היו לא נוחים ולא נעימים ,
ומורגשת ההתלבטות בשאלה כיצד לבטאם .

23

אמת  :עוני  ,מחלות  ,זנות וכדומה  ,היו

קיימים כמובן גם בקרב יהודי מזרח אירופה בדורות האחרונים  ,אך בעולם הדימויים
שהתפתח בהשפעתה של הבעיה העדתית הם נקשרו ביהודי ארצות האסלאם  ,ובמיוחד

ביהודי מרוקו  .מי שביקש להתחמק מהתמודדות עם הצדדים הפחות נעימים במציאות -
כדי שלא ישרתו את הנטיות המסתייגות  -מוטב היה לו להתרחק מן ההווה  .כך או כך ,
22

לניתוח התמורות בעמדותיו של גויטיןן מזווית רחבה יותר ראו פרנקל  ,עמ ' . 55 - 51

23

הירשברג  ,מארץ מבוא השמש .
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את רוב חילו המדעי הקדיש הירשברג לתקופות קדומות יותר בהיסטוריה של יהודי
צפון אפריקה  ,ואליהן כיוון גם את תלמידיו  .זאת אף זאת  ,בספר ההיסטוריה הכולל
שחיבר על יהודי צפון אפריקה  ,פיסגת כתיבתו המקצועית  ,לא שילב הירשברג כמעט
דבר מכל המידע העשיר שאסף בספר המסע הקטן שלו  .רק דפים מעטים הוקדשו לדור
האחרון .

24

ההתרחקות מעיסוק מקצועי יסודי בהיסטוריה בת זמננו של יהודי ארצות האסלאם
היתה אופיינית  .היא שיקפה את העובדה שבהקשר הבעיה העדתית  ,העבר הקרוב של
המזרחים הפך להיות בעל משמעות מיוחדת ובעייתית  ,בדומה להיסטוריות רגישות
אחרות שצמחו במדינת ישראל הצעירה  .לא רק שאלות הנוגעות לרמת חייהם ולחינוכם
של יהודי ארצות האסלאם  ,למצבם המוסרי והתברואתי ולזיקתם לתרבות המערבית ,

היו רגישות מדי  ,אלא גם השתלבותם במרחב של האויבים הלאומיים  -בתרבות הערבית
ובסביבה המוסלמית  .הזיקה של יהודי אסיה ואפריקה לסביבות המקור המוסלמיות שלהם
גילמה בחובה בעיה לא פשוטה  .דגם היחסים עם הסביבה שעיצב את תפיסת היסוד

הציונית היה זה שהתפתח באירופה הנוצרית  .נוח היה לציונות  ,התנועה הלאומית של
הפזורה היהודית כולה  ,ובוודאי ליסוד ההגמוני בה  ,לדבוק בדגם אחד ולא לפתח דגם
נוסף  ,אולי שונה  ,על סמך נסיונם של מיעוטים יהודים שחיו באגף אחר של העולם ובקרב
אוכלוסיות מוסלמיות  .הדגם האירופי עוצב על פי ניסיון מצטבר של משבר מודרני עם

הסביבה הלא  -יהודית  ,משבר שהגיע לשיאו בשואה  .הסכסוך הלאומי עם הפלסטינים ועם

מדינות ערב  ,המגלם גם הוא משבר עם הסביבה הלא -יהודית  ,נראה אפוא כהמשך טבעי
לניסיון המצטבר של היהודים כולם עם סביבתם  .חיטוט יתר בהיסטוריות האזוריות של
יהודי אסיה ואפריקה עלול היה להפריך את אחדותו וכוליותו של הדגם החיוני לסיפר -

העל הלאומי  .אמנם ספק אם בעיה זו היתה מודעת במלוא בהירותה  ,אבל מתחת לפני
השטח תרמה גם היא  ,מן הסתם  ,את חלקה להתרחקות מן העיסוק האינטנסיבי בהיסטוריה

בת זמננו של יהודי ארצות האסלאם .
היסטוריה אזורית מודרנית זו נשארה אפוא עלומה למדי באותו שלב של התפתחות
ההיסטוריוגרפיה הישראלית  .אך היה בה בכל זאת תחום משנה אחד בעל לגיטימציה
שלא ניתן היה לערער עליה  :תולדות הציונות בארצות האסלאם  .תחת משקל הדימויים
והדעות הקדומות מקובל היה לחשוב כי יהודי אסיה וצפון אפריקה לא נטלו באמת חלק
בהתעוררות הלאומית המודרנית  ,וכי ההיסטוריה של הציונות מתחילה ונגמרת באירופה .
פעילותם ורגשותיהם הלאומיים של יהודי המזרח סווגו בכותרת " ציונות משיחית " ,

מסורתית  -היה זה חלק מן הדימוי הכולל של דימוי המזרחים  ,שהלך והונצח בדעת
הקהל  ,בספרי הלימוד  ,וכדומה .

25

ואולם  ,אם ביקש מישהו למצוא פירצה בחומת חוסר

העניין בהיסטוריות המודרניות של יהודי האסלאם והחשש הלא -מודע מפניהן  -זו
היתה הפירצה  .בשלב הלאומי המעצב שבו עמדה מדינת היהודים איש לא יכול היה
24

הירשברג  ,היהודים באפריקה הצפונית ,

25

בן-עמוס ; פירר .

כרך ב' .
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להתנגד לעיסוק בתחום זה  -להפך  ,הוא קרא לפיתוח ולעידוד  ,גם מצד המפקפקים
מראש בחידוש ובעניין שעשויים להיות בחקירה  .כך אירע  ,שהתחום הראשון בחקר
ההיסטוריה בת זמננו של היהודים בארצות האסלאם היה תולדות הפעילות הציונית
בארצות אסיה ואפריקה .

26

בעקיפין יכולים היו ממצאיו של המחקר הראשון בנושא זה  ,על יהודי עיראק  ,ללמד

על הצורך ברביזיה של דימוי הציונות בארצות האסלאם .

27

ואולם באופן כללי  ,מחקרים

אלה לא זעזעו את הזירה ההיסטוריוגרפית  ,לא חדרו לתודעה הציבורית ולכן לא היתה
להם השפעה רבה על הוויכוח הציבורי על הבעיה העדתית  .חשיבותם להתפתחות המחקר

היתה אחרת  :היא סימנה את הופעתם של חוקרים מזרחים כממלאי תפקיד מרכזי במילוי
החלל בתחום ההיסטוריה של המזרחים  .אחרי הדור הראשון  ,של אוטודידקטים ואנשי
אקדמיה מייסדי התחום  ,רובם אשכנזים  ,הופיע דור חדש של חוקרים  ,דור צעיר  ,וברובו
הגדול מזרחי  .חקר הציונות התגלה לא רק כפירצה המאפשרת חדירה לתחום ההיסטוריוגרפי
הרגיש  ,אלא גם להשתלבות של אינטלקטואלים מזרחים בזירה המקצועית .
השאלה הגדולה עתה היתה מה תהיה דרכם של החוקרים הצעירים בזירה זו  ,ואם
היא תסמן כיוון חדש  ,שונה במובהק מזה של קודמיהם  ,המקצוענים האשכנזים  .מזווית
זו  ,המתמקדת במוצא העדתי של החוקרים  ,כדאי להבחין כי בתחום הסוציולוגיה תפס
סמי סמוחה המזרחי מקום כמי שהחדיר לזירה חלופת פרשנות מיוחדת לבעיה העדתית ,
שונה מזו של ראשי האסכולות האחרות  ,האשכנזים  .מזווית זו כדאי לעורר אף את
השאלה אם אך מקרה הוא שהאסכולה שממוחה הלך בדרכה ייצגה מעין נקודת אמצע בין
שתי האסכולות האחרות  ,כשהאחת צובעת במקורה את המציאות בוורוד ( או לבן ) והשנייה
בשחור ; האחת אינה רואה כל בעיה אמיתית ביחסים בין אשכנזים למזרחים  ,ומעניקה
לגיטימציה להגמוניה ולפטרונות האשכנזית  ,והשנייה אינה רואה פתרון לבעיה ללא

התקוממות  ,מרד ופרישה מן החיבור הבין -מעמדי והבין  -עדתי שבחסות האידאולוגיה
הלאומית המתעתעת .
בדרכם לתפוס מקום במחוזות שעד אז לא דרו בהם אינטלקטואלים מזרחים  ,האיסטרטגיה
המרכזית של ההיסטוריונים בני הדור החדש היתה ההשתלבות  ,ולא ההדרה העצמית
והקיבוצית  .בסוציולוגיה דרך המלך להצטיינות מקצועית היתה חידוש אסכולתי  ,שעלול
היה כמובן לגרור התנגשות עם האסכולה ההגמונית ,אך בזירה ההיסטוריוגרפית הישראלית
של אותן שנים הדרישות והתנאים היו שונים ולא עודדו מסלול מעין זה  .מחלקות מיוחדות
להיסטוריה של עם ישראל נפתחו בנפרד מההיסטוריה הכללית  -מעשה שביטא את

השליטה של הסדר הלאומי  -ושם התבצעה עבודת מילוי החללים ההיסטוריוגרפיים
הנחוצים לבניין חברת המהגרים הישראלית  .המחקר וההוראה התרכזו בתולדותיהן של
אוכלוסיות מסוימות בלבד  ,הקהילות היהודיות המפוזרות  ,וכן בתולדותיה של ארץ

אחת  -ארץ ישראל  -טריטוריית המוצא של היהודים ומחוז שיבתם  ,ואף זאת בעיקר
26

אביטבול  ,לחקר הציונות  ,עמ ' ו .

27

כהן  ,הפעילות הציונית .

הישראלית והבעיה העדתית
י
ההיסטוריוגרפיה

מזווית יהודית .
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המטרה המרכזית של המפעל המקצועי לא היתה יצירת חידושים

היסטוריוגרפיים  ,כי אם מילוי החללים הנחוצים למסעות הזהות של הפרט והציבור ,
שנעשו אז כולם בהשראה לאומית וציונית  .בעולם המקצועי התרחשה אז אמנם מהפיכה ,
זו שהציעה אסכולת האנאל

( 65ן פח) 11

הצרפתית  ,אשר דרשה מן ההיסטוריון להתפנות

"
מן ההיסטוריה הפוליטית של ארצו ולהתעסק בנושאים אחרים  ,כלליים יותר  :אקלימים ,

הים ואיתני הטבע  ,והשפעת כל אלה על אוכלוסיות שונות וכדומה  .אסכולת האנאל
נולדה במידה רבה כתגובה ללאומיות האירופית שהביאה את עמי אירופה עד משברי
מלחמות העולם  -אך חקר ההיסטוריה במדינת ישראל של אותן שנים לא עמד בשלב
היסטורי דומה  .הוא התמסר כולו ללאומיות  ,והשפעת האנאל הגיעה אז רק עד המחלקות
להיסטוריה כללית  ,ולא למחלקות להיסטוריה של עם ישראל ( ואף לא לאלו של המזרח -

התיכון ) .
את דגלו של המפעל ההיסטוריוגרפי הלאומי נשאה אז " האסכולה הירושלמית "  ,אנשי
החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים  ,הוותיקה שבין

האוניברסיט אות  29 .האוניברסיט ה העברי ת ה כשיר ה פר ח י היסט ור יוני ם שמצאו א ת דרכ ם
אחר כך למחלקות שנפתחו באוניברסיטאות אחרות  ,ולא סטו שם בדרך כלל מן העקרונות
האידאולוגיים והמתודולוגיים שרכשו אצל מוריהם באוניברסיטה העבר ת  .כזה היה גם

דיוקנם של רוב בני דור החוקרים המזרחי הראשון  .היתה להם יראת  -כבוד והערכה
עמוקה כלפי הישגי דור מוריהם האשכנזים  ,ודרכם של אלו במחקר  ,הנשענת על המסורת
האקדמית המרכז אירופית  ,על תפיסות היסוד שלה ועל שיטותיה המדעיות  ,התקבלה
כמופת  .מבחינה חברתית  ,הנטייה בחוג זעיר זה  ,כמו בשיכבת העילית המזרחית בכלל ,

היתה לכיוון ההשתלבות בשיכבת העילית האשכנזית  .מי בצמרת המזרחית שלא השלים
את תהליך ההתמערבות  -תהליך שבחברה הציונית ניתן היה אז לכנותו התאשכנזות -
היה בעיצומו או בדרך לכך  .שיכבת העילית המזרחית על כל דורותיה היתה חדורה
רגשות לאומיים  ,ועל כן הדרישה שהסיפר ההיסטורי יהלום את האתוס הציוני הלמה
היטב אף את נטיותיה  .לבסוף  ,עמדתם המשלבת המובהקת של המורים תרמה אף היא
את חלקה לכך שלא נוצר מניע חזק להתנגשות ולמרד בין הדורות .גם בזירה הסוציולוגית
רוב החוקרים לא מרדו כמובן בסמכותו של המורה המרכזי  ,אייזנשטדט  ,ובדרכו במחקר ,

אך מיעוט אכן מרדו  ,והתפתח מעין מאבק דורות  .תופעה מעין זו לא ניכרה בהיסטוריוגרפיה .
בביוגרפיות של בני הדור הראשון של היסטוריונים מזרחים שחדרו למסדרונות האקדמיה
הישראלית ניתן אמנם למצוא עדויות להכרה עדתית ואף למרירות עדתית  ,ואולם זו לא
היתרגמה לקול שניסה לערער על הנחות היסוד של ההיסטוריוגרפיה הציונית  ,פרי

תפיסותיהם של אבותיה האשכנזים  .הקול המזרחי המיוחד בדור זה התבטא בהקדשת
הקריירה לחקר קהילת המוצא  ,כדי שקורותיה ישולבו במסכת ההיסטורית הלאומית

הכוללת .
רז-קרקוצקין  ,השיבה .

28

השוו

29

על האסכולה הירושלמית ראו  :ברנאי  ,יהודי ארצות האסלאם ;

מאיירם .
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קבלת מוסכמותיה של האסכולה ההגמונית לא צררה בכנפיה שגשוג ופריחה למשבצת

ההיסטוריוגרפית החסרה  .להפך  ,תחום ההיסטוריה בת זמננו של יהודי ארצות האסלאם
כמעט שלא התפתח בישראל עד שנות השבעים  ,ולא נוספו כמעט חוקרים שהקדישו לו
את הקריירה שלהם  ,לא מזרחים ולא אשכנזיים  .עבודות חלוציות בודדות בתחום זה
חיברו דווקא בחו " ל  ,בלועזית  ,חוקרים ציונים שלא השתייכו לאסכולה ההיסטוריוגרפית
הישראלית  :אנדרה שוראקי ודוריס בן  -סימון -דונאת בצרפת  ,ויוסף שכטמן

בארה " ב .

בחיבוריהם של שוראקי  ,משפטן בהכשרתו  ,ובן  -סימון  -דונאת הסוציולוגית  ,הראשון יליד

אלג ' יריה והשנייה ילידת מרוקו  ,ניכר המאמץ להשלים את המידע החסר על יהודי צפון
אפריקה בכלל ועל מרוקו בפרט .

30

ואולם  ,רק ספרו של שוראקי  ,שאף עלה לישראל

בשנות השישים  ,תורגם לעברית ונכנס לקורפוס הדל של הספרים ששימשו תדיר את
המתעניינים

בתחום  .ו '

שכטמן  ,חוקר שהתמחה בדמוגרפיה והיה מראשי הציונות

הרביזיוניסטית בארצות הברית  ,כתב על יהודי ארצות האסלאם כולם

; 33

הוא גם הכניס

לספרו פרק על הבעיה העדתית בישראל  ,פרק חושפני  ,שלא ברוח הרמוניסטית

מרגיעה :

הוא דיבר בפירוש על היירארכיה ועל הפליה  33 .ספרו האנגלי לא תורגם לעברית  ,ובארץ
נעשה בו שימוש נדיר למדי  ,הגם שהיה בו כדי להוסיף מידע חיוני חסר  .מעניין לציין שזה
היה גם גורל ספרו האנגלי של האנתרופולוג רפאל פטאי  ,שיצא לראשונה לאור כבר

בשנת  . 1953חיבורו של פטאי  ,שקיבל את הדוקטורט הראשון של האוניברסיטה העברית
והיגר לארה " ב ערב הקמת המדינה  ,התמקד בבעיה העדתית והיה גדוש יחסית במידע ,
אך דומה שגם הוא פרץ פרצות בדעות

המקובלות .

34

חלוץ המאמץ בישראל לספק נתונים כוללים על ההיסטוריה בת זמננו של יהודי
ארצות האסלאם היה חיים כהן  .במעין קפיצה נחשונית הוא עבר ממחקר ממוקד על
תולדות הפעילות הציונית בעיראק למחקר על כל יהודי המזרח התיכון כולם  .בספרו

" היהודים במזרח התיכון בימינו " (  , ) % 973הוא מסר נתונים על התמורות הפוליטיות ,
הדמוגרפיות  ,הכלכליות  ,החברתיות  ,החינוכיות והתרבותיות  ,של יהודי תורכיה  ,עיראק ,

סוריה ולבנון  ,מצרים  ,איראן ותימן .

35

אך מיד לאחר מכן פרש כהן מן המחקר והיגר

מישראל לארה " ב  .קורותיו של כהן  ,בכיר ההיסטוריונים המזרחים בדור הראשון  ,שיקפו
אולי את קשייו והתלבטויותיו הפנימיות של אותו דור ושל התחום כולו  .המחסור הקבוע
במידע היסטורי מהימן העיק ולא היה ניתן להתגבר על בעיה זו תוך שנים ספורות  ,ודאי
לא בתחום שאינו מושך אליו חוקרים רבים  .כושר המשיכה של התחום הושפע כמובן

מזיקתו לבעיה העדתית  .הואיל והאגף המזרחי בחברה הישראלית סבל מדימוי נמוך  ,גם
ההיסטוריה שלהם סבלה מכך  ,ומכאן הקושי להימשך לעיסוק בה  .ההגמוניה האשכנזית ,
לחיבוריהם הרבים
שוראקי .
שכטמן .
שם  ,עמ ' . 398 - 337

פטאי .
כהן  ,היהודים .

ראו בערכיהם אצל הטל  ,צפון אפריקה
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התוכנית  ,המתודולוגית והפרסונלית  ,שגם חוקרים מזרחים נשמעו לה  ,העיקה גם

ן

23

היא .

מאלפת העובדה שכהן  ,איש האוניברסיטה העברית בירושלים עד להגירתו  ,לא מצא את
מקומו במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה הזו  ,מבצר האסכולה הירושלמית

ההגמונית  .הוא מצא אמנם מקום במחלקה אחרת של האוניברסיטה  ,המכון ליהדות
זמננו  ,אך עזיבתו את הארץ קשורה לתסכול עמוק מקצב התקדמותו המקצועית שם .
למעשה  ,גם מוריו של דור החוקרים הצעיר הראשון  ,גויטיין והירשברג  ,לא היו בשר
מבשרה של האסכולה הירושלמית  .גויטיין לימד אמנם באוניברסיטה העברית  ,אך לא

בחוג להיסטוריה של עם ישראל  ,ועד מהרה היגר לארה " ב  ,שם פיתח כאמור את חקר
הגניזה ; שאלת זיקתו להיסטוריוגרפיה הציונית בשלב האמריקני שלו טעונה עיון  .הירשברג
היה מראשוני האוניברסיטה הדתית -הלאומית " בר -אילן "  ,וזיקתו להיסטוריוגרפיה הציונית
איננה מוטלת בספק  ,אך יש מקום לברר אם האוריינטציה הדתית החזקה שלו לא משכה

או תו לכיוונים לא-אופי יניים לאסכולה הי רוש למית  36 .ב ה קשר ז ה יש לתהות  ,למש ל  ,איך
קרה שדווקא הוא התמקד בחקר יהודי צפון אפריקה  ,התפוצה הבעייתית ביותר מנקודת
המבט של הבעיה העדתית  ,והפך את המחלקה להיסטוריה של עם ישראל

ב " בר  -אילן "

הצעירה לחממה מובהקת של חקר יהודי המזרח .
המחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית לא העמידה בתוכה גרעין
יציב של חוקרים העוסקים בתולדות יהודי המזרח  .היא הכשירה מכל מקום אחדים
מפרחי ההיסטוריונים שהפכו אחר כך להיסטוריונים הבולטים בתחום זה באוניברסיטאות
הצעירות יותר  .מלבד זאת  ,בתולדות המחקר על יהודי המזרח יש מקום מרכזי ל " מכון
בן  -צבי "  ,שפעל בחסותה של האוניברסיטה העברית  .מכון מחקר זה היה פרי שילוב

המקרים המוצלח בין העובדה שיצחק בן -צבי התעניין  ,כחוקר אוטודידקט  ,במזרחים ,
לבין התפתחות הקריירה הפוליטית שלו  ,שהגיעה לשיאה בבחירתו לנשיא השני של
מדינת ישראל

( . ) 1963 - 1952

מעמדו הבכיר איפשר לו לפתח מוסד המוקדש למחקר

בתחום עניינו  ,שספק אם היה מתפתח כך בתנאים אחרים  3 ' .עצם הקמת המכון וקשירתו
למעוז האקדמיה הישראלית היתה תרומה ליוקרה של התחום  ,ואף אם היא לא היכתה
גלים ולא הפריחה אותו מיד  ,הרי שבמשך שנים קידם המכון את התחום באיטיות .

36

37

38

ראו ברנאי  ,היסטוריוגרפיה  ,עמ '

38

. 51 - 50

לתולדותיו של יצחק בן  -צבי ראו בצלאל ; לתולדות מכון בדצבי ראו רובינשטיין  ,מכון .
תולדות המחקר במכון והשפעתו המצטברת על התפתחות התחום בתקופת ה " דגירה  -ראויים לעיון .
יש לציין כי הקריירה של הירשברג נקשרה במכון בשנים מסוימות  ,וכמוה של מאיר בניהו  ,מן
החוקרים הפוריים בתחום  .לשמו ולמעמדו הבינלאומי של המוסד תרם רבות ספרנו הראשי של
המכון  ,אברהם הטל  ,שטרח לקבץ בו אוצר ספרים ותעודות שהמתין וציפה למתעניינים  .בשנת
 1973פירסם הטל את הפרי הראשון של מפעלו האספני הענף  ,ביבליוגרפיה של יהודי צפון אפריקה
( הטל ,צפון אפריקה . ) 1
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המהפד

הפו 3 %ט3

והקמה " המרכז %

שעוב מוישה ' הדוה המזרח "

כמו בסוציולוגיה כן בהיסטוריוגרפיה  ,ציין המהפך הפוליטי של

1977

נקודת מפנה .

עצם השינוי הפוליטי הובן במידה מסוימת כמרד מזרחי בהגמוניה האשכנזית  ,שנקשרה
לשמאל הסוציאליסטי שהיה עד אז בשלטון  .המעבר לשלטון ימני נתפס במונחים מזרחים
כ " משחרר "

וכמאפשר התנהגות והשמעת קולות שונים מן המקובל עד אז  .לא עברו

אלא שנים ספורות מן המהפך  ,והנסיבות הפוליטיות החדשות עודדו מתן זריקת עידוד
ממסדית לחקר יהודי המזרח  .במשרד החינוך והתרבות דאז נוסד מרכז מיוחד שתפקידו

לטפח את התחום  " ,המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח "  .המהלכים שהביאו להקמת
למהפך  ,וכללו לחצים פוליטיים ששיאם היה בישיבה של ועדת

המרכז קדמו במעט

החינוך של הכנסת  ,בשנת  , 976ושבה חיוו את דעתם ראשי האסכולה הירושלמית
~

באותה עת  ,הפרופסורים חיים הלל בן  -ששון ושמואל אטינגר  ,כנגד הרוח

" הבדלנית "

המזרחית החדשה  .הראשון היה פחות נחרץ בהתנגדותו להקמת המרכז הייחודי המוצע
והשני נחרץ יותר .

39

הוועדה דחתה את קולות המתנגדים והקמת המרכז הייחודי יצרה

תנאים כלכליים חדשים לעידוד המחקר בתחום השולי  .פריצת דרך ותסיסה בתחום לא
היתה תלויה  ,מכל מקום  ,אך ורק בתקציבים  ,אלא גם בתמורות מבניות בבעיה העדתית ,
שימשכו חוקרים  ,תלמידים ותשומת לב ציבורית  .לחילופין  ,תמורות פנימיות בתוך הזירה
ההיסטוריוגרפית יכולות היו להתסיס את תחום המחקר  ,לתרום לרלוונטיות שלו לוויכוח
הציבורי  ,ובאופן זה למשוך אליו את תשומת הלב שהיתה עד אז נחלת הסוציולוגיה
בלבד .
האוניברסיטה העברית בירושלים מיהרה להגיב על התנאים החדשים  .חרף ההתנגדות
הראשונית של היסטוריוניה הבולטים לעצם הקמת המרכז הייחודי החדש  ,היא ניסתה
לענות  ,במידת האפשר  ,על הלחצים שבאו לידי ביטוי בהקמתו  ,ואגב כך לבסס את
מעמדה הבכיר גם בתחום מתפתח זה  .מפעלה החשוב ביותר  ,הנמשך עד ימים אלה  ,הוא

כתב העת " פעמים " של מכון בן -צבי  .נסיבות הקמתו של

" פעמים "

ראויות אולי לעיון

מיוחד  -גם כאן נדרשו כנראה לחצים מיוחדים שלא באו מראשי החוג לתולדות עם

ישראל אלא דווקא מחוץ לאקדמיה  ,מחוגי אנשי -ציבור ואינטלקטואלים ספרדים  ,שאחד
מהם  ,נסים יושע  ,איש משרד החוץ לשעבר  ,עמד בראש המרכז החל משנת  , 1979שנת
ייסודו של " פעמים "  40 .מכל מקום  ,כתב העת המדעי קם והיה  ,והאיש שהופקד על עריכתו
לא היה איש האוניברסיטה אלא עיתונאי ותיק  ,יצחק בצלאל  ,שהטביע את חותמו -

חותם של פתיחות ועניין אותנטי בעניין הספרדי והמזרחי  -על כתב העת  ,שאותו ערך
במשך שנים רבות  " .פעמים " לא העניק רק במה למחקרים חדשים  ,אלא הקדיש גם

39

ראו הדיון על הישיבה הקובעת בכנסת בנושא זה
. 87 - 85

40

לעדותו ראו יושע .

ב , 1976 -

אצל ברנאי  ,יהודי ארצות האסלאם ,

עמ '
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יצחק בצלאל . 2003 ,
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צילום  :אנה בירקנאו

גליונות לנושאים נבחרים  ,וקשה להפריז בתרומתו לבעיית היסוד בה " א הידיעה של

ההיסטורי .

התחום  :מילוי השוקת הריקה של המידע

צעד חשוב נוסף עשה ראש האסכולה הירושלמית בהיסטוריוגרפיה היהודית באותן
שנים  ,שמואל אטינגר  ,כאשר יזם בראשית שנות השמונים מעין סיכום מוסמך של הידע
בתחום ההיסטוריה של יהודי המזרח  " ,תולדות היהודים בארצות האיסלאם "  ,חיבור בן
שלושה כרכים  ,שאחד מהם הוקדש לדורות האחרונים  .היה כאן מאמץ חדש  ,מקביל לזה

שעשה חיים כהן עשור לפני כן  .אלא שעתה לא היה זה כרך שכתב חוקר אחד  ,אלא מספר
חוקרים ,

והוא לא הוגבל ימזרח

התיכון וכלל גם פרק נרחב על יהודי צפון אפריקה .

41

אטינגר התעורר לכך בעקבות הביקורת כלפי הכרך שכתב על ההיסטוריה היהודית בעת

החדשה  ,במסגרת הסידרה " תולדות עם ישראל "  ,בעריכת חיים הלל בן  -ששון  ,כרך שבו
נעדר מקומם של יהודי ארצות האמלאם .

41

42

אטינגר  .שלום בר  -אשר ומיכאל אביטבול הופקדו על הפרקים העוסקים באפריקה הצפונית ( כולל

מצרים )  ,יעקב ברנאי הופקד על הפרקים העוסקים באימפריה העות ' מאנית ויוסף טובי הופקד על
הפרקים העוסקים במרכזים היהודים באסיה .
42

ראו ברנאי  ,יהודי ארצות האסלאם  ,עמ ' . 83
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דביה ש 9האיבוסה הייוש9מ9ה
במבואותיו לכרכים א ' וב ' של " תולדות היהודים בארצות האיסלאם " נתן אטינגר  ,כראש
האסכולה הירושלמית  ,ביטוי ברור להשקפתו על תחום היסטורי זה  .בתולדות
ההיסטוריוגרפיה על יהודי המזרח  ,כולל הבעיה העדתית בישראל  ,יש למבואותיו של
אטינגר תפקיד מפתח  .ניתוחם חושף את תמצית העמדה של ההיסטוריוגרפיה הציונית
כלפי הנושא  ,כפי שהתגבשה בראשיתה של תקופת משבר בהגמוניה של שיכבת העילית
שעמדה

מאחוריה .

43

אטינגר פתח בשאלת האחדות והרציפות של העם היהודי על כל פזורותיו  -שאלת
היסוד של הציונות שהתשובה החיובית עליה חיונית לתנועה אידאולוגית זו ולחברת

המהגרים שהיא יצרה  .ברור שהפערים התרבותיים והאחרים בין המיעוטים היהודים
המפוזרים מקשים על כך  ,ואטינגר רמז שעולי אסיה וצפון אפריקה במדינת ישראל
מהווים במסגרת זו בעיה קשה במיוחד  .כלום גררו ההבדלים בהתפתחויות ההיסטוריות

" לכך שנוצרו שני מסלולים שונים בתולדות היהודים  ,בהתפתחות קהילות ישראל  :מסלול

של אלו שבארצות האיסלאם ומסלול של אלו שבארצות הנוצרים ? "  ,שאל  .הוא מנה

שלושה גורמים שהשפיעו לדעתו על " עיצוב אורח חייהם של יהודי ארצות האיסלאם

בעת החדשה  ,על סדרי חברתם ועל אופי תרבותם "  ,ולפחות לגבי אחד מהם מתח קו
ברור של הבדל בינם לבין יהודי אירופה  .התנאים הכלכליים  ,החברתיים והתרבותיים
בארצות האיסלאם השונות ובתקופות השונות  -כך טען  -השפיעו על אופיה של החברה
היהודית יותר משעשתה זאת הסביבה הנוכרית בכמה ממדינות אירופה בראשית העת

החדשה  .ואטינגר הסביר שכך אירע " בגלל המגע ההדוק יותר והיחסים החברתיים

והתרבותיים הקרובים יותר שהיו קיימים בין יהודים ללא -יהודים ברוב ארצות האיסלאם " .

44

מאפיין זה  ,ההבדלים בקירבה שבין היהודים לסביבתם בארצות הנצרות ובארצות
האסלאם  ,היה לפי ניתוחנו לעיל מן הגורמים העיקריים לרגישות המיוחדת כלפי ההיסטוריה
של יוצאי אסיה ואפריקה  .זאת  ,הן משום שהמגעים ההדוקים יותר התקיימו בסביבת אלו
שנחשבו עתה האויבים הלאומיים  ,והן משום שדגמי היסוד של הסיפר הציוני נקבעו על

ידי הניסיון היהודי באירופה  ,וסוג אחר של יחסים עם הסביבה הלא  -יהודית עלול היה
שלא להתאים להם  .אטינגר לא נמנע מכל מקום מלהצביע על קיומו של הבדל חשוב זה .
43

45

לניתוחים אחרים של טקסט יסוד זה  ,שבחלקם חופפים ובחלקם שונים מזה שכאן ראו  :ברנאי ,
יהודי ארצות האסלאם  ,עמ '

; 90 - 89

פיטרברג ,

עמ '

. 10 % - 99

44

אטינגר  ,א  ,עמ ' ט .

45

בוויכוח ההיסטוריוגרפי  ,הגלוי והסמוי  ,שהציונות מנהלת סביב מעמד יהודי ארצות האסלאם במפעל
הלאומי שלה  ,הודאה באפשרות זו מספקת כמובן נשק בידי אויביה  ,ובמיוחד הערבים  .ואמנם ,

ממאמרו של ברנאי למדתי כי מתרגמיו לערבית של הכרך השני של מפעל היסטוריוגרפי זה ( כווית ,
) 1995

התרשמו ביותר ממסר זה שלו  ,עד שצדדיו האחרים  ,הפחות נעימים לעיניים ערביות הטשטשו

בעיניהם  .מכל מקום  ,על נקודה זו במיוחד הרחיבו המתרגמים את הדיבור בהקדמתם שלהם להוצאה

הערבית  -ראו ברנאי  ,יהודי ארצות האסלאם  ,עמ '  . 92 - 91בעדות אישית הוסיף ומסר לי ברנאי כי
לדעתו הגיע אטינגר למסקנה זו כתוצאה מקריאת החומר שהגישו לו מחברי הפרקים השונים של

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית

ן
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קשה היה בשלב זה להתחמק גם מלהתייחס לעוד היבטים רגישים  ,כמו המעמד הלא -

שווה של שני האגפים היהודיים  ,האירופי והלא-אירופי במדינה היהודית  .ההיסטוריוגרפיה
היתה צריכה להציע תשובה לשאלה מה מקור ההבדל הניכר כל כך בין אלה לאלה
בחברה הישראלית  ,ואטינגר הציע לה איסטרטגיה של הסבר  .באיסטרטגיה זו היה לעבר
הרחוק יחסית  ,זה של תקופת ספרד והדורות הסמוכים לגירוש  ,תפקיד חשוב  :הוא סומן
כתקופה שבה לא זו בלבד שלא שרר פער בין שני אגפיה של האומהי אלא היתה אף

עדיפות לאגפה הספרדי  -המזרחי  .יתירה מזו  ,גם לאחר מכן לא שקטו יהודי המזרח על
שמריהם הרוחניים  ,הגם שבמאה העשרים  ,כך נאמר במפורש  ,מעמדם האינטלקטואלי
לא הגיע לזה

שבעבר :

ברור שקהילות ישראל בארצות האיסלאם בעת החדשה אינן מגיעות לעוצמת
היצירה וגיוונה בתחום ההגות הדתית והחברתית ולהישגים הספרותיים שציינו
את יהדות ארצות האיסלאם בימי  -הביניים  .אולם גם במאות
הרוחנית בקהילות אלו היא אינטנסיבית מאוד .

ה % 9 - % 6-

הפעילות

46

אף שעל דרך ההכללה העניק אטינגר למאות הי " ז  -הי " ט ציון חיובי  ,כשהוא בא לפרט ,

מסתבר שהמדובר במאות של שקיעה וירידה  -תפיסה שהיתה מקובלת אז לא רק לגבי
היהודים אלא לגבי אזור האסלאם

כולו :

אחרי ירידת חשיבותו של המרכז הקבלי בצפת במאה

ה % 6-

ובייחוד לאחר כשלון

התנועה השבתאית  ,וכנראה במידה לא מבוטלת בשל כך  ,פחתה השפעתה של
יהדות ארצות האיסלאם על התפתחויות רוחניות וחברתיות של כלל קהילות ישראל
בעולם  .גם החלשת הקיסרות העות ' מאנית והתעצמות מדינות אירופה מבחינה
מדינית וכלכלית במאות הללו העלו באורח יחסי את משקלם והשפעתם של היהודים

בתוכן  ,אף באלו מהן שמעמדם החוקי והחברתי של היהודי היה בהן בשפל המדרגה .
נוספה על כך ההתפתחות הדמוגרפית המהירה של היהודים בארצות

באמצע המאה
המאה

ה % 7-

האירופה :

הם היוו עדיין כמחצית בלבד מן היהודים בעולם ואילו בראשית

חלקם עלה ל % -ס. 5

ה 19 -

במקביל לשקיעה במזרח  ,מסתמנת אפוא נטייה ברורה במאזן לטובת יהודי אירופה .
מודגשים כאן פערי המודרניזציה בין שני
המאזן הדמוגרפי .

47

האגפים  ,פערים שבאו לידי ביטוי גם בשינוי

בנקודה האחרונה התלכדה תמונת ההיסטוריה של האסכולה

הירושלמית עם ההסבר העיקרי לבעיה העדתית של האסכולה הסוציולוגית

הפונקציונליסטית שמבצרה  ,גם הוא  ,היה באוניברסיטה העברית  :פערי המודרניזציה
הכרכים  ,וכי יש בכך עדות על התפתחות תפיסתו ועל כושרו ללמוד ולהפנים מסקנות שלא היו
נוחות בהכרח לתפיסתו הבסיסית .
46

אטינגר  ,א  ,עמ ' י .

47

שם .
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הם האחראים העיקריים לגיוון העמוק שבנוף החברה היהודית בישראל  .ברם  ,אין מדובר
בפערים סגוליים  ,גזעיים או אחרים  ,שכן בעבר היה זה דווקא הצד המזרחי שידו היתה
על העליונה  .שוב  ,כמו במקרה של האסכולה השליטה בסוציולוגיה הישראלית  ,דבר
המדע התגלם במסר שגילם בעת ובעונה אחת הסבר מרגיע לבעיית הפער בהווה וסיכוי
לפתרונה בעתיד במסגרת המפעל המודרניזטורי של הציונות .
לאחר שהודגשו ההבדלים בהתפתחות ההיסטורית בדורות האחרונים  ,מוטב היה
להדגיש ביתר שאת את הנחת היסוד הלאומית האחדותית ההרמוניסטית  ,והפעם לא עם

הפנים אל העתיד  ,כמו בסוציולוגיה  ,אלא אל העבר  " :האם הביאו תהליכים אלה לכך

שנוצרו שני מסלולים שונים בתולדות היהודים  ,בהתפתחות קהילות ישראל  :מסלול של

אלו שבארצות האיסלאם ומסלול של אלו שבארצות הנוצרים ?  . . .המחקר ההיסטורי שאינו
מושפע מטיעונים אידאולוגיים  ,חייב להשיב על שאלה זו בשלילה "  .אטינגר הסביר כי
היו מספר יסודות בעברם הקרוב יחסית של היהודים הן באזור הנצרות והן בזה של
האסלאם שהיו משותפים ובעלי משקל רב  .יסודות אלה הם כדלהלן  :א  -מורשת הארגון
הפנימי

( האוטונומי ) ;

( הטריטוריה

ב  -היצירה הרוחנית

( הדתית ) ;

ג  -הקשר הרצוף לארץ ישראל

הלאומית ) :

למרות השפעתם הרבה של התנאים המקומיים ושל תרבות ארצות ישיבתם של

היהודים על אורח  -חייהם ועל מקורות מחייתם  ,השפעה המתעצמת דוקא בעת
החדשה  ,עדיין רב מאוד משקלה של המורשת ההיסטורית של העם היהודי הן
בתחום הארגון הפנימי והן ביצירה הרוחנית  .יסודות אלה מחזקים את הקשרים

שבין הקהילות היהודיות והקיבוצים היהודיים בארצות השונות ; בין אלה חזק

במיוחד הקשר לארץ -ישראל כמוקד לתקוות העתיד  ,אפילו בתקופות רגיעה של

השאיפות המשיחיות  .הכמיהה לארץ -הקודש  ,התמיכה ביישוב ארץ-ישראל והעלייה
אליה הן מרכיב חשוב ביותר בזיקה שבין הקיבוצים היהודיים בארצות השונות
ובאחדותה של ההתפתחות ההיסטורית של העם בעת  -החדשה  ,ובייחוד במאה

ה . 1 9-

48

הארגון הפנימי  ,היצירה הרוחנית והקשר הרצוף לארץ -ישראל היו גם הנושאים המועמדים
לקבל תשומת לב מיוחדת במפעל ההיסטוריוגרפי שאמור היה לתת גירסה ראשונה של
האסכולה על תולדות היהודים בארצות האסלאם  .זה היה המתווה הרצוי לראש האסכולה
הירושלמית למפעל ההיסטוריוגרפי כולו  ,בן שלושה הכרכים .

49

יא .

48

שם  ,עמ '

49

" פרק מרכזי בכל אחת מן החטיבות הוא הארגון הפנימי היהודי  ,הן כגוף מתווך בין השליטים
לבין היהודים בענייני מיסוי וייצוג ענייניהם והן כסמכות מארגנת ומכוונת את סדרי החברה היהודית
על כל גילוייה  -סדרי בית  -הכנסת  ,עשיית דין  ,שמירה על משמעת פנימית  ,דאגה לחינוך ,
ענייני צדקה  ,קשרים עם קהילות אחרות בתוך המדינה ומחוצה לה ותמיכה ביישוב היהודי בארץ

ישראל  .דיון מיוחד הוקדש לזרמים הרוחניים ביהדות  ,ליצירה וליוצרים  -גדולי התורה  ,הרבנים
והחכמים  -וכן להשפעת הקבלה והשבתאות  .דיון מקביל זה מבליט הן את המשותף והן את המיוחד

ן
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הי " ט

עד

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית

בבואו להקדים מבוא לכרך השני  ,העוסק בדורות האחרונים ( מאמצע המאה

אמצע המאה הכ ' )  ,חידד אטינגר כמה מאשיות התפיסה ההיסטוריוגרפית שנקבעו כבר
במבוא הכללי ופיתח נושאים אחרים  .ראשית  ,הוא סימן את המאה הי " ט  ,וביתר דיוק את
מחציתה השנייה  ,כתקופת המפנה שרק לאחריה נכנסו יהודי המזרח לחוג ההשפעה של

המודרנה  .שנית  ,הוא קבע כי " כל התמורות בחיי יהודי ארצות האיסלאם באותה תקופה

מקורן בחדירת השפעות מערביות-אירופיות  ,שהגיעו לאזור הן במישרין והן בדרכים

עקיפות "  .ההשפעה הישירה התרחשה בעקבות ההתפשטות הקולוניאלית שהגיעה לכלל
השתלטות גמורה בארצות רבות  ,וההשפעה העקיפה באמצעות רפורמות בלחץ מערבי
( למשל באימפריה העות ' מאנית )  .שלישית  ,הוא סימן את היהודים כמי שהיו חשופים
יותר מסביבתם המוסלמית להשפעות המערביות  .עם

זאת  ,כבר בפתיחת המבוא הדגיש

אטינגר ש " אין זאת אומרת שבאותן מאה השנים האחרונות ויותר משתנה אורח חייו של
רוב היהודים בארצות האיסלאם  .נהפוך הוא ; סימן ההיכר הבולט של הקיבוצים יהודיים
אלה הוא  ,שרובם ממשיכים עדיין את סדרי החברה ואת אורח החיים כפי שנתגבשו

מדורי דורות "  50 .האיחור בכניסה לחוג ההשפעה של המודרנה  ,והחשיפה החלקית בלבד
להשפעותיה גם לאחר מכן  ,היו  ,כפי שראינו  ,יסודות מרכזיים בתמונה ההיסטוריוגרפית
ששירטט ראש האסכולה הירושלמית .
ההשתלבות בסדרים החדשים  ,מוגבלת ככל שתהיה  ,הגבירה את החיכוך בין היהודים
לסביבתם  ,קבע אטינגר  .אין זה משנה מהי הסביבה  :מוסלמית  ,נוצרית  -מקומית או של
מתיישבים אירופים חדשים  .במילים אחרות  ,דגם המשבר המודרני עם הסביבה תקף לא
רק לגבי יהודי אירופה אלא גם לגבי יהודי האסלאם  .לכך שורשים בעבר הטרום  -מודרני
( בשני האזורים )  ,אך גם בהתפתחות המיוחדת לתקופה החדשה  ,של הישענות היהודים

על השלטון הקולוניאלי ועל המערב  ,כלומר על הזרים המשתלטים  .מעבר לכך  ,מתחזקים
הקשרים שבין המרכז היהודי האירופי לפריפריה היהודית במזרח  .הראשונים מבקשים
לתקן את אחיהם במזרח  ,הנחשבים מפגרים ומדוכאים  ,באמצעות חינוך מודרני  ,ושיכבת
העילית היהודית המקומית  ,כולל זו הרבנית  ,מזדהה עם תפיסת העליונות התרבותית
האירופית  .התוצאה  :הפער בין היהודים לסביבתם מתרחב ומעמיק .

51

על רקע זה  ,של הכנסת יהודי האסלאם לחוג ההשפעה של דגם המשבר המודרני בין
היהודים לסביבתם  ,היה על אטינגר להתמודד עם אבחנת היסוד הקודמת שלו  ,כי יש
הבדל גדול בין מידת ההשתלבות של היהודים בסביבה המוסלמית לזו שבאירופה הנוצרית .
הוא תולה זאת בשינוי התרבותי שחוללה תרבות המערב המודרנית  ,שינוי שהסביבה
המוסלמית לא הסתגלה

אליו :

לכאורה  ,היתה צריכה להיות התאמה ניכרת בין אלה לאלה [ בין המוסלמים

ליהודים ;

י " צ ]  ,שכן בניגוד לחלק גדול של יהדות אירופה  ,רוב יהדות המזרח היה מושרש
שבתולדות כל אחת מן הקהילות

"

( שם  ,עמ '

ט).

אטינגר מתייחס אמנם גם לנושאים אחרים -

" המחברים [ יתארו ] את המסגרת המדינית שבה חיו ופעלו קהילות ישראל  ,את מעמדם החוקי של

30

'

' רון צור
עמוק בהווי  ,בלשון  ,ביצירה האומנותית  ,ואף באמונות ובדעות של שכניהם

המוסלמים  .בקרב אלה האחרונים הופיעו מגמות מודרניות הקשורות בהשפעת
תרבות המערב  .אולם עוצמת שלטון הדת בחברה המוסלמית ויציבות היסודות
השמרניים בסדרי משפחה ובאורחות החיים מנעו בעד האפשרות של השתלבות
יהודים רבים בתהליכי המודרניזציה בתוככי החברה המוסלמית .

52

במילים אחרות  ,אטינגר מצביע על חסימות בסביבה המוסלמית ההופכות אותה לקשה
יותר לתהליכי שילוב מזו האירופית המודרנית  .לכן משתנה בתקופה המודרנית גם
מאזן הכושר לשילוב  ,שבתקופה הטרום -מודרנית נטה יותר לצד הסביבה המוסלמית .
הערכה זו  ,המבחינה בין כושרם של היהודים  ,לעומת זה של המוסלמים  ,לקלוט השפעות
מערביות ונכונותם לעשות זאת  ,מכשירה את הקרקע להתייחסות לשני נושאים רגישים
נוספים  :מקום היהודים בתנועות השחרור בארצות האסלאם  ,והתפתחות הקונפליקט

הערבי  -הציוני סביב ארץ ישראל  .אטינגר קובע כי יהודים  ,בניגוד לנוצרים מקומיים  ,לא
תפסו מקום חשוב בתנועות הלאומיות והאנטי  -קולוניאליות ומסביר זאת בזיקה המיוחדת
של היהודים לגורם האירופי  ,אשר הפכה אותם לחשודים מראש בעיני הרוב המוסלמי .
הופעת הציונות רק השתלבה בתהליך ארוך הטווח הזה  ,שנפתח בלי שום קשר להופעתה
של התנועה הלאומית היהודית .

53

תמונה היסטוריוגרפית זו איפשרה לראש האסכולה

הירושלמית להתחיל לסיים את מבואו בהדגשת המסר החיוני לציונות  :מסר האחדות בין
המיעוטים היהודים השונים והתפתחות היחסים הסולידריים בקירבם נוכח משברים
חיצוניים ההופכים את חיי היהודים בכל תפוצותיהם לבלתי

אפשריים :

אופיין ומהלכן של התמורות הללו מצביעים שוב על סימני האחדות שבהתפתחות
ההיסטורית של עם ישראל על תפוצותיו  ,גם במאה השנים האחרונות  .תהליכים
שאפיינו את יהודי אירופה בסוף המאה

ה 18 -

ובראשית המאה

על יהדות ארצות האיסלאם במחצית השנייה של המאה

ה 19 -

ה 19 -

החלו עוברים

ובמאה ה  . 20 -גם

בקרבם מתחיל ריבוי מספרי מהיר ותהליך אורבניזציה מואץ ; גם בקרב יהודי
המזרח הופיעה שכבת אינטליגנציה מודרנית  ,וכן התרחב הבסיס והתגוונה הפעילות
הכלכלית של קבוצות בעלות יוזמה  .התפתחות העיתונות היהודית והספרות העברית
הביאה את הרעיונות החדשים אל הקיבוצים היהודיים המרוחקים ביותר  ,גם לאלה

היהודים ואת פעילותם הכלכלית

" -

אך מאלף הפער בין המקום המוקדש במבוא להתייחסות

לנושאים הפנימיים  ,בעלי המשמעות הלאומית  ,מול זה המוקדש לשאלת ההשתלבות בסביבה הכללית .
לא בדקתי את מידת ההלימה בין המבוא לבין תוכני הפרקים
50

שם  ,ב  ,עמ ' . 7

51

שם ,

. 9 -8
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שם  ,עמ ' . 9

53

עמ '

עצמם .

" [ הסכסוךן היהודי  -ערבי  ,שנבע מן הפעילות המדינית הציונית ומהסתמכות תנועה זו על תמיכת
בריטניה ומעצמות המערב  ,רק הבליט ביתר שאת מגמה ששורשיה נטעו זמן רב לפני הופעת הציונות
המדינית ולפני ששאיפותיה נתגלו לדעת  -הקהל הערבית והמוסלמית " ( שם ) .

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית

,

31

שההשפעות המערביות כמעט שלא הורגשו בהם  .התערבות יהודי אירופה ופעילותם
למען יהודי המזרח חיזקו את הרגשת הסולידריות היהודית ואת תחושת שותפות
הגורל של כל הקיבוצים היהודיים  . . .אימי מלחמת העולם השנייה  ,שפגעו ביהודי

יוון וצפון  -אפריקה  ,שימשו גורם מעורר מחודש של תחושת הסולידריות היהודית ,
שנתרופפה בקרב כמה קבוצות יהודיות כתוצאה מהתאזרחות והתמערבות  .התקוות ,
שרובו של העולם הערבי  -מוסלמי תלה בנצחון גרמניה  ,הגבירו אף הן את רגשי
העוינות כלפי היהודים שבקרבם  .נוספו על כל אלה הפרעות שההמון פרע ביהודים

בכמה ארצות מוסלמיות ( עיראק  ,לוב )  .התברר יותר ויותר  ,שאין עתיד ליהודים
בחברות המוסלמיות  ,וכי אם מדינות המזרח תזכינה בעצמאות  ,יהיה גורל היהודים
כגו ר ל המתיישבי ם האי רופ י י ם וי תר הקבוצות שמעמ דן קשור בש לטון הקולוניא לי .

54

מהלך הטיעון ההיסטורי שנפתח בהדגשת התהליכים המשותפים ליהודים כולם במאה
הי " ט  ,אם כי בהבדלים עמוקים  ,לא מגיע אפוא לסיומו אלא בהדגשת שיאו של המשבר
המשותף לכל היהודים  ,והמתבטא בכורח לעקור מארצותיהם הישנות  ,כורח המתפשט

לארצות האסלאם באמצע המאה הכ '  " :יציאתם של היהודים מארצות האיסלאם  ,שבחלקה
נישאה על כנפי האמונה המשיחית והמסורתית  ,היתה הגירת הצלה פשוטה כמשמעה ,

ויציאת רובה המכריע של יהדות אלג ' יריה תוכיח "  .לא במקרה הזכיר אטינגר בהקשר
זה דווקא את יהדות אלג ' יריה  .הוא ביקש להתמודד עם הטענה  -שאותה לא הזכיר

באופן ישיר  -כאילו רק התנועה הציונית בהגמוניה האשכנזית עומדת מאחורי ההגירות
ההמוניות של יהודי ארצות האסלאם  ,וכי אם לא היתה הציונות נכנסת לתמונה היו
היהודים יכולים להמשיך להתגורר בארצותיהם לאורך ימים ולהשתלב במדינות

המוסלמיות המודרניות ללא חיכוכים מיוחדים  .הדוגמה של אלג ' יריה לימדה לכאורה ,
שגם במקומות שבהם לא היתה הכוונה והנחיה ציונית היתה הגירה המונית  " :הסכסוך

היהודי  -הערבי בארץ  -ישראל ותקומת מדינת ישראל  ,כאמור  ,רק העלו מגמות אלו [ של

קשיים ליהודים המגיעים עד פרעות ] לרמת חריפות גבוהה

יותר " .

55

בשלושת עמודיו האחרונים של מבואו לכרך השני הולך אטינגר צעד נוסף בבניין
מערך הטיעונים ההיסטוריים שלו  ,ומציע הסבר לפיו הציונות לא רק שאיננה האשמה
במשבר בין יהודי האיסלאם לסביבתם  ,אלא היה בכוחה להפוך את הגירות ההצלה
ההכרחיות שלהם למפעל שיקום ותחייה  .מלבד המשבר עם הסביבה  ,הוא מציע  ,לקו
הקהילות היהודיות בארצות האסלאם במשבר פנימי  ,בין הנהגה להמון  .על תהליכי
ההתמערבות הוא כותב

כך :

תהליכים אלה החריפו את הדיפרנציאציה החברתית והתרבותית בקרב יהודי
ארצות המזרח והרחיבו את הפער בין השכבות המבוססות מבחינה כלכלית -

שלא מעטים בהן היו עשירים מופלגים ואנשי האינטליגנציה הנושאת עיניה לתרבות

המערב  -לבין השכבות העממיות המידלדלות והולכות  .לא היה זה פער בסגנון
54

שם ,

עמ '

. % 0 -9
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שם  ,עמ ' . 10
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'

ירון צור
החיים בלבד אלא גם בערכים תרבותיים  ,באמונות ובדעות  .לא רק יהודי אירופה
השקיפו על יהודי המזרח כעל נחותים שיש להביא אליהם בהקדם את יסודות
תרבות המערב  ,אלא גם הקבוצות המתמערבות בקרב יהדות המזרח עצמה התייחסו
כך אל רוב הציבור היהודי בארצות הללו .

56

על רקע המשבר התרבותי  -החברתי  ,בולטת הציונות כתנועה מודרנית המוצאת הד בשכבות
העממיות

;

גם כשהגיעו אל יהודי ארצות האיסלאם  . . .שמע הזרמים הרעיוניים והמדיניים
החדשים או שליחים מטעם הארגונים הציוניים  ,הם מצאו הד מועט בקרב השכבה
המבוססת והמשכלת  ,ואילו בחוגים העממיים נצטיירו הרעיונות הציוניים כהמשך
לשאיפות המשיחיות המסורתיות וכביטוי לקשר העמוק עם ארץ הקודש והיישוב
היהודי בה  ,שהיה קיים מדורי

דורות .

57

בהישענו כאן  ,כמו במקומות אחרים במבואותיו  ,על ניסוחים רכים יחסית ולשון נקייה ,
מעניק אטינגר תימוכין היסטוריוגרפיים לאחת הטענות הקשות ביותר שהציג הצד האשכנזי
בוויכוח העדתי כנגד הטענות על קיפוח והפליה  .הטענה היתה ששיכבת העילית בארצות
האסלאם  ,ובמיוחד בצפון אפריקה  ,התרחקה ביותר מן השכבות העניות והתנכרה להן .
יתר על כן  ,כשבאה שעת ההגירה הגדולה פנו שיכבות העילית לעבר ארצות המערב ,
ובראשן צרפת  ,ואילו את ההמונים העניים וחסרי התרבות המערבית שלחו לישראל .
שיכבת העילית האשכנזית הציונית שימשה אפוא כהנהגה חלופית שגאלה למעשה את

הצאן שנשאר ללא רועה  .יתירה מזו  ,בהתייחסו לתרבות המסורתית המקורית של עולי
המזרח וחייהם הקהילתיים  ,מצביע אטינגר על האפקט ההרסני שהיה למודרניזציה עליהם ,
ומציע שדווקא הטריטוריה הלאומית היא שתהיה מקום השיקום והתחייה מחדש לא רק
של ההמונים המסורתיים  ,אלא גם של תרבותם  ,ולו באופן חלקי .

58

המפעל ההיסטוריוגרפי  ,שלא ניתן היה עוד לדחותו בתנאים החדשים  ,הוליד אפוא
סיכום שחשיבותו לא הצטמצמה רק למידע ההיסטורי  ,אלא גם לאוצר הפרשנות
ההיסטוריוגרפית  ,שלא רק שהיה דל  ,אלא סבל גם מערפול ומפסיחות על שני הסעיפים ,

בין היתר בשל רגישותה של הבעיה העדתית  .בשני מבואותיו הקצרים סיכם אטינגר את
עיקרי ההשקפתה ההיסטוריוגרפית של האסכולה הירושלמית בתחום הבעייתי .
56

שם  ,עמ ' . 10 - 9
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" בשום קהילה מקהילות המזרח לא הוסיפו המסגרות המסורתיות להתקיים בשלמותן  .תהליך נטישת
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שם  ,עמ ' . 10

המסורת והחילון נתן את אותותיו  ,אם במעט ואם בהרבה  ,כמעט בכל אחת מהן  .יצירתן הדתית
החלה מאבדת יותר ויותר מחשיבותה  ,ובכמה מקומות כל עיקרה הוא בשמירת מנהגים עממיים
שונים  ,ביניהם כאלה שיותר משהם מושרשים במסורת דתית יהודית  ,שורשיהם מצויים במסורת
העממית המוסלמית  .רובן של קהילות ישראל במזרח  ,גם לפני תקומת מדינת ישראל  ,כבר הועמד
בכל החריפות בפני בעיות של תמורה והסתגלות לסדרי חיים חדשים  .צורות חדשות של סדרי
חברה ודת עדיין לא התפתחו בהן באותו זמן  ,ורובן הושפעו מזרמים ומארגונים שפעלו ביהדות

אירופה  .רק במדינת ישראל החלו להיווצר דפוסי חברה ותרבות בהם יכולים יהודים יוצאי ארצות

האיסלאם לקיים חלק ממורשתם התרבותית והחברתית ולשקמה " ( שם ,

עמ '

. ) 11 - 10

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית
קשה
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לדעת עד כמה המבואות של אטינגר  ,או דעותיו  ,שימשו קווי הנחייה למחברי

הפרקים השונים בכרכי " תולדות היהודים בארצות האימלאם

" ; 59

עוד פחות ברור עד

כמה קראו את המבואות חוקרים ומרצים  ,סטודנטים  ,מורים ותלמידים והושפעו מהם
במישרין  .ואולם אין כל ספק שהנטיות האידאולוגיות  ,כיווני החשיבה והמחקר  ,ומסקנות
המחקר שבאו בהם לידי ביטוי היו משותפים לרוב החוקרים שהיו קשורים לאסכולה
הירושלמית  ,בכל האוניברסיטאות  ,והם השתקפו בחיבוריהם השונים .

60

יתירה מזו  ,הם

חילחלו בעוצמה לזירות אחרות בנוף התרבותי  ,החינוכי והתקשורתי הישראלי  ,שכן לא
זו בלבד שאנשי האסכולה נהנו מהגמוניה בזירה התרבותית והחינוכית במדינה  ,אלא

שסיפר  -העל הציוני היה מקובל כמעט על כל העוסקים בהיסטוריה יהודית במדינת ישראל ,
ובחוג הזה לא צמח גרעין מגובש אחר  ,שהציע תפיסה היסטוריוגרפית שונה .
דבר האסכולה הירושלמית על יהודי ארצות האסלאם לא הגיע לכלל גיבוש בהיר
וברור כל כך אלא בראשית שנות השמונים  ,בלחצן של הנסיבות המיוחדות ששררו אז
ומעטו של אטינגר  ,שבסוף שנות השישים התעלם לחלוטין מתולדות היהודים בארצות
האסלאם בכרך שכתב על תולדות עם ישראל בעת החדשה  .אטינגר לא עסק כלל בחקר
היהודים בארצות האסלאם  ,אלא במזרח אירופה ובאנטישמיות  ,ואף על פי כן  ,לא רק
שניצח על מפעל היסטוריוגרפי זה אלא טרח גם לכתוב לו את המבוא  ,ולא הניח מלאכה
זו לאחד מן ההיסטוריונים המומחים בתחום שכתבו את הפרקים השונים  ,רובם  ,אגב ,
מזרחים מבחינת מוצאם  .חשוב היה לאטינגר  ,מן הסתם  ,לשלוט לחלוטין במשימה רגישה
זו של ייצוג דברה של האסכולה ההגמונית בנושא כה רגיש .

הייטוייוגיפיה

בשקופה משבר

בשנים שבהן חוברו פרקי " תולדות היהודים בארצות

האסלאם "

ונערך מפעל זה של

אסכולת ירושלים כבר הורגשו סימני משבר לא רק בכוחה של שיכבת העילית
האינטלקטואלית הציונית  -הסוציאליסטית הישנה  ,שאטינגר היה נציג חשוב ומעניין שלה ,
זה :

ברנאי  ,יהודי ארצות האסלאם  ,עמ' . 91 - 90

59

ראו עדותו האישית של ברנאי בנושא
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כולל טיפולי הראשון בתולדות יהודי ארצות האסלאם  ,שחובר כמה שנים לפני כן

( - ) 1978

ראו

את האופן שבו שולבו יהודי ארצות האסלאם על סף העידן ההחדש בחלקו הראשון של קורס

המבוא להיסטוריה יהודית מודרנית של האוניברסיטה הפתוחה  :צור  ,יהודים בעידן  ,יחידות . 4 - 1
אטינגר העניק את חסותו הכללית לקורס זה  ,ויצר קשר ביני לבין אנשי החוג להיסטוריה של עם
ישראל באוניברסיטה העברית  ,ישראל ברטל  ,יוסף טובי ומנחם בן  -ששון  ,שסייעו לי אז מאוד לכתוב
את הקורס  .עם יאת  ,אותות אי  -הנחת היסודית ממצב ההיסטוריוגרפיה הישראלית במה שקשור
ליהודי ארצות האסלאם ניכרים בחלקו השני של הקורס  ,הדן בתקופה המודרנית  .בחרתי שלא
ללמד נושא זה באמצעות המחקר ההיסטורי הקיים  ,אלא באמצעות הספרות  ,ודווקא באמצעות

ספרו של אלדר ממי  ,נציב המלח  ,שלא היה טבוע בחותלו של סיפר  -העל הציוני  -ראו שם  ,יחידה

 . 11אך הבחירה בממי לא נעשתה מטעמים אידאולוגיים מודעים ; נפלתי על ספרו כמוצא שלל רב
בשל יכולתו לשמש תחליף לחסרונה של היסטוריוגרפיה עשירה בפרטים ובאירועים והמציירת
עולם חיוני ורב עניין  ,כמו זו שעמדה אז לרשות המתעניינים בהיסטוריה של יהודי אירופה  .עוד
על בחירה זו ראו צור  ,נציב המלח .
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אלא בכוחה של ההגמוניה הציונית כולה בחברה הישראלית  .הופעתה של
% 984

ש "פ

בשנת

היתה איתות ברור לכך  .לראשונה אספו חרדים מזרחים  ,רבנים מבוגרים ובוגרי

ישיבות צעירים  ,די כוח כדי לגייס תמיכה אלקטורלית נרחבת במצע שחיבר בין המורשת
הדתית הספרדית הישנה לבין הדגם האורתודוכסי האשכנזי  ,החברתי  -הכלכלי והפוליטי .
בשלבי התפתחותה הראשונים לא פיתחה ש " ס כמובן היסטוריוגרפיה חלופית לזו הציונית
והחילונית  ,אבל כוחה של שיכבת העילית החרדית המזרחית החדשה לא הצטמצם לתחום
הפוליטי  ,אלא היו לו ביטויים בהגדלת משקלה בין מחברי הספרות הרבנית  ,ובין היתר ,
בשוליה של ספרות זו נכתבו חיבורים בעלי חשיבות היסטורית  ,אשר היו עשויים ברבות
השנים להוות אבני בניין למסד היסטוריוגרפי שונה לחלוטין מזה של אסכולת ירושלים .

61

במקביל נפתחו מכונים ובתי הוצאה לאור ששקדו על פרסום כתבי יד נשכחים ומהדורות
צילום של דפוסים ישנים  .לא לכך  ,בוודאי  ,ציפה אטינגר כשטען כי המדינה היהודית
הלאומית תהיה הקרקע הנוחה לשיקום  ,ולו חלקי  ,של המורשת המסורתית של יהודי
המזרח  .אבל בעקיפין  ,ושלא בטובתו  ,הן הופעת

ש "ס

והן התפתחות הספרות הרבנית

המזרחית הצדיקו את טענתו .
עוד קודם להופעתה של

ש"ס

על המפה הפוליטית בקעו מן העבר האחר  ,המזרחי

החילוני  ,קולות שערערו על הנחות ומוסכמות יסוד של ההיסטוריוגרפיה הציונית .המבקרים ,
שקולותיהם החלו להישמע כבר אחרי משבר מלחמת יום הכיפורים  ,ארבע שנים לפני
המהפך הפוליטי בשנת  , 1977לא הונעו מכוח תפיסה אנטי  -ציונית  -להפך  -אלא
ערערו על המקום שהעניקה ההיסטוריוגרפיה הציונית ליהודי המזרח בכלל ולמקומם
בהתפתחות היישוב היהודי החדש בארץ ישראל בפרט  .הביקורת התפרצה במלוא עוצמתה
ב % 979 -

סביב סידרת הטלוויזיה " עמוד

האש " .

סידרה זו  ,שהיתה אז בהכנה  ,גוללה את

תולדות הציונות עד 948ן  ,ובתסריטיה המקוריים לא היתה כמעט התייחסות לתפקידם

של המזרחים  ,לא בפעילות הציונית בחו " ל ולא ביישוב החדש בארץ ישראל  .המגעים בין
קומץ האינטלקטואלים המזרחים שעוררו את הביקורת לבין הנהלת הטלוויזיה הובילו
תחילה להבנה שיש לחלוק מקום גדול יותר למזרחים באפוס הציוני  ,ואולם ,
בשלב מסוים חשו האינטלקטואלים שהמסגרת הכללית של הסידרה  ,שהוכתבה על ידי
ההיסטוריה של הפעילות הציונית האירופית והאשכנזית  ,איננה מתאימה להיסטוריה
של המזרח ודרכם לציונות  .לפיכך דרשו אותם אינטלקטואלים שינוי במסגרת הסידרה ,

ועד לשינוי  -הקפאה של העבודה  .או -אז נקלעו שני הצדדים להתנגשות שהגיעה עד
לכנסת ולבית המשפט העליון .

61
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דוגמה מופתית לכך היא ספרו של הרב בנימין כהן על רבני תוניסיה  -ראו כהן ( בנימין )  ,מלכי
תרשיש .

62

לגלגולי הפרשה מזווית מבטו של אחד הפעילים בה ראו מנחם  ,עמ '  . 153 - 123אני מודה לד " ר ויקי
שירן  ,אף היא פעילה מרכזית באותה פרשה  ,שסיפקה לי מידע נוסף עליה  .ואולם הגירסה הקצרה
על השתלשלות העניינים שאני מוסר כאן טעונה עדיין בדיקה ומחקר .

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית
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לענייננו יש לפרשת " עמוד האש " תפקיד חשוב כמגלמת שינוי ומשבר בכמה מישורים .
ראשית  ,האינטלקטואלים הצעירים שעוררו את הפרשה סימנו את הופעתו של דור חדש
בזירת המחשבה והכתיבה על המזרחים  .דור זה  ,שנולד פחות או יותר עם המדינה
היהודית  ,צריך היה ,

ראשית  ,להתמודד

עם העובדה שהמידע ההיסטורי על יהודי ארצות

האסלאם היה דל בהגיעו לבגרות ולשלב שבו ניסה לגבש את זהותו  .אחת הבעיות העיקריות
שעמדו בפני מבקרי " עמוד

האש "

היתה הקושי להציג בפני כותבי הסידרה מחקרים

אמינים ועשירים שיכלו לשמש אותם בכתיבה מחדש של תסריטיהם  .הנורמות המקצועיות ,
הנייטרליות אם נרצה  ,פעלו נגד העניין המזרחי  ,ומצב אחר בזירה המקצועית הטהורה
היה משנה אולי מעיקרו את מעמדם של האיטלקטואלים הנזכרים בוויכוח .
במקביל  ,מכל מקום  ,לא היה ניתן לנתק את התנהלות הפרשה ממאזן הכוחות המאפיין
את הבעיה העדתית  ,שבו לצד היהודי  -האירופי מעמד הגמוני ויכולת לדחוק את המזרחים
לשוליים  .במילים אחרות  ,בהשפעת הדפוס של היחסים הבלתי שוויוניים ניתן היה לפקפק
אם מצב אחר בזירה המקצועית היה באמת מביא לתוצאות אחרות  ,ואם החסר
ההיסטוריוגרפי איננו בעת ובעונה אחת תוצאה של הקיפוח הנמשך והצדקה לאישוש
המעמד הנחות של המזרחים בתודעה הציבורית  .בניגוד למסקנה האפשרית הראשונה
מן הפרשה  ,שאיננה מובילה למרד במימסד ואיננה רואה אותו כעוין בהכרח למזרחים ,
הבנת הפרשה באור האחרון הנזכר  ,עלולה היתה להקצין את משבר האמון בין
האינטלקטואלים המזרחים לבין שיכבת העילית האשכנזית ההגמונית  ,ולעודד פעילות
שניתן להבינה כמרד במימסד וכסטייה מדפוסי הפעילות השילוביים הקודמים שאפיינו
את חבריהם לשיכבת העילית המזרחית החילונית  ,הן בדורות הקודמים והן בדור הצעיר .
בתקופה זו  ,על סף המעבר משנות השבעים לשנות השמונים של המאה העשרים ,
השעה היתה נוחה לתמורה חריפה בדפוסי ההתנהגות והמחשבה אצל אינטלקטואלים
מזרחים לא רק בשל המשברים הפנימיים בחברה הישראלית ( מלחמת יום הכיפורים
והמהפך

הפוליטי ) ,

אלא גם בשל התמורות בעולם האינטלקטואלי המערבי  .לעיל הדגשנו

את חשיבות הפן המקצועי בפרשת " עמוד האש "  .משאב פוטנציאלי זה של עוצמה  ,המעמד
המקצועני  ,מילא תפקיד חשוב בכל ההתפתחות המחקר של הבעיה העדתית  ,אך נכון

הוא כי עד שלב זה הוא אישש את כוחו של הצד האשכנזי  -הציוני  .שנות השמונים והתשעים
ראו מפנה בזרמים האינטלקטואלים השולטים בעולם המערבי והתנאים החדשים יכלו ,

לראשונה בתולדות המחקר בתחום  ,לעודד גם כיוונים אנטי -אשכנזיים ואנטי -ציוניים .

המפנה מוכר היטב מהתפתחות מה שמכונה " ההיסטוריונים החדשים "  .ההיסטוריונים
החדשים  ,או לפחות הלקם  ,הפגינו כושר כתיבה ועמידה מרשימה בקני המידה הקלסיים
של כללי המחקר ההיסטורי  ,דבר שלא הקל על מתנגדיהם לדחוק אותם לשוליים המקצועיים
וחייבם להתעמת עם ממצאיהם העובדתיים של " החדשים "  ,ובמקרים רבים אף לאמצם ,
גם אם לא לאמץ את פרשנותם ההיסטוריוגרפית  .אך לצד מקצועיות זו  ,נהנו ההיסטוריונים
החדשים מן העובדה שמסדרונות האקדמיה המערבית נטו באותה תקופה לעבר הלכי

רוח פוסט -מודרניים ופוסט  -קולוניאליים  ,שמסרי ההיסטוריונים החדשים  ,הביקורתיים
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כלפי ישראל והציונות  ,היו נוחים להם  .מול כוחו ועוצמתו של המימסד האקדמי הישראלי
היו יכולים " החדשים " אפוא למצוא תמיכה מקצועית חזקה לאין שיעור  ,במונחים גלובליים ,
ומכאן בין היתר שורשי הצלחתם וכושר עמידתם  ,גם במישור המקומי .

הפושט -קולוניאליט
מה שהתרחש בתחומים הראשונים שנפלו בתחום העניין של ההיסטוריונים החדשים ,

הסכסוך הישראלי  -הערבי והשואה  ,השפיע  ,אם כי מעט מאוחר יותר  ,גם על חקר המזרחים
והבעיה העדתית  ,והוביל להתפתחותו של זרם שמציע לחקר הבעיה העדתית פרשנות
הפוכה ביסודה מזו של האסכולות ששררו בתחום שלטון ללא מצרים עד ראשית שנות
השמונים .
בשנת  , 978שנה אחת אחרי המהפך הפוליטי בישראל  ,הופיע ספרו של אדוארד
~

סעיד " אוריינטליזם " .
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הספר חולל זעזוע של ממש בתחום המחשבה והמחקר על היחסים

בין המערב לאזור האסלאם ; תרומתו מקעקעת המוסכמות מתבטאת בקריעת המסווה
מעל השיח המערבי על המזרח  .לפנינו שיח של יחסי כוח  ,טוען סעיד  .תיאורי המזרח פרי
עטם של אירופים  ,כולל מי שנחשבים כחוקריו הדגולים של האזור  ,אינם אלא שיח של

שליטה  .אירופים השתמשו באוריינט כ " אחר " השלילי  ,תוך כדי נקיטת הכללות גורפות ,
מהותניות  ,על טיב האסלאם ועמיו  ,כדי להגדיר את עצמם באופן חיובי  .הם דיברו בשם
הנאורות והקידמה  ,אך אלו לא היו בידיהם אלא כלי להצדקת השתלטותם על עמי
המזרח התיכון  .ניתוח כתביהם  ,כשהוא משוחרר מן המוסכמות על עליונותה של אירופה
ושל תרבות הנאורות שלה  ,מגלה שיח שאיננו רק מהותני ואירופוצנטרי  ,אלא גם
אימפריאליסטי וגזעני .
סעיד היה פלסטיני החי בארה " ב  ,שלא הסתיר את ההקשר האישי והפוליטי שברקע
התפתחותו המדעית כחוקר תרבות  .את הציונות סימן כתנועה לאומית אירופית  ,שעשתה
שימוש אינטנסיבי ואפקטיבי בשיח האוריינטליסטי .

64

בעולם המחשבה הפוסט  -מודרני ,

שבו ממילא נבחנה הלאומיות בעיניים ביקורתיות כהמצאה מודרנית  ,קיבלה הציונות ,

ראשית  ,מעמד פסול כהמצאה חסרת בסיס  .שנית  ,הפוסט  -מודרניות מתקיפה את רוב
הנחות היסוד של אסכולות מודרניות מסוגים שונים  ,לאומיים ואחרים  -אך כתנועה
לאומית בעלת היסטוריה מיוחדת של יחסים עם המזרח והעולם המוסלמי היתה הציונות

מועמדת להתקפה גם מנקודת המבט של הפוסט  -קולוניאליזם  .והיא אכן הפכה מטרה
להתקפה כפולה  ,כלאומיות וכתנועה קולוניאלית שניצלה היטב את כוחו המדכא של
האוריינטליזם  .יתרה מזו  ,הואיל וההיסטוריה המיוחדת של יחסי תנועת השיבה הלאומית

של היהודים עם המזרח לא הסתכמו בהיבט חיצוני  ,אלא היה להם גם היבט פנים  -יהודי ,
יחסי אשכנזים ומזרחים  ,נוצרה האפשרות שהאקסיומה שהדריכה את האידאולוגיה
63

סעיד  ,אוריינטליזם .

64

ראו התייחסויותיו המרובות לציונות שם  ,לפי המפתח  ,וכן סעיד  ,שאלת פלסטין .

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית
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הלאומית  ,כאילו לקשרים הפנים  -יהודיים מעמד עדיף ביחס לקשרים בין היהודים לסביבה
הנוצרית או המוסלמית שלהם  -אקסיומה זו תוחלף  .הנחת היסוד המחליפה אומרת כי

החלוקה מזרח  -מערב  ,פרי הנאורות האירופית  ,הקולוניאליזם והאימפריאליזם  ,הציבה
את המוסלמים והיהודים המזרחים במחנה אחד כקורבנותיה  ,וכי מעמד הקורבן  ,ששותפים
לו יהודים מזרחים וערבים פלסטינים  ,משמעותי יותר מן החלוקה הדתית או הלאומית .
עמדות המוצא ההפוכות שמציעות ההיסטוריוגרפיה הציונית והתיזה המעידית לניתוח
הבעיה העדתית נובעות  ,בין היתר  ,מן הדמיון המבני שקיים ביניהן כפראדיגמות הסבר
מדעיות  .בעוד הראשונה מחויבת לדרישות הליכוד והדמיון של לאומיות המבוססת על

תפיסה אתנית  ,ונוטה לכן התעלם מן ההיירארכיה המובנית בין אירופים ללא  -אירופים
בעידן הקולוניאלי  ,הרי השנייה מתעלמת מן האפשרות שהדיכוטומיה פרי עידן הנאורות
והאימפריאליזם האירופי תצטרך להתמודד עם השפעות סותרות של זהויות  ,שאולי
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יתפתחו ויגשרו בין אירופים ללא -אירופים  ,או יפרידו בין קבוצות " מזרחיות " שונות .

65

בפראדיגמת ההסבר הראשונה הדגש המוחלט הוא על הדמיון והליכוד ובזו השנייה על
החלוקה הבלתי ניתנת לגישור בשל עקרון הפסילה המהותנית של

" המזרח "

על ידי

המערב האימפריאליסטי  .אצל סעיד הופך עיקרון דיכוטומי זה בעצמו ל " מהותני "  ,וכפי

שאצל החוקרים הציונים  ,הניתנים עתה לקריאה כ " אוריינטליסטים "  ,נמחקים צדדים
רבים של המציאות ההיסטורית מפני שאין להם מקום בסיפר -העל האידאולוגי  ,כן אצל

סעיד ותלמידיו האדוקים .
כפי שהאסכולות הסוציולוגיות המערביות הגיעו  ,במוקדם או במאוחר  ,לישראל והשפיעו

עמוקות על חקר הבעיה העדתית  ,כן קרה לזרם החדש בחקר התרבות  .פתחה בכך
חוקרת התרבות אלה שוחט  ,בספר שהוקדש לחקר השיח האוריינטליסטי בקולנוע הישראלי

ובמאמר יסוד שהציג את המזרחים כקורבנות הציונות 66 .בעקבותיה של שוחט באו אחרים ,

כמו גבי פיטרברג  ,ובמיוחד אמנון רז  -קרקוצקין  ,אשר הדגיש את חשיבות הפראדיגמה
האוריינטליסטית להבנת היחס ליהודים באירופה של הנאורות  ,והרחיב באופן זה את
מסגרת הרקע ההיסטורי לדיון בהתפתחות הבעיה העדתית .

67

במרוצת השנים בלטו באסכולה הפוסט  -קולוניאלית הוגי דעות אחרים  ,ובראשם הומי
ק ' באבא  ,שתפיסתו המורכבת מאפשרת להתגבר  ,במידה מסוימת  ,על הכשל הפראדיגמטי
הנזכר של סעיד ; רוב החוקרים הישראלים המזהים את עצמם היום עם הזרם הפוסט -

קולוניאלי אימצו את גישתו .

68

עם זאת  ,ביחם לציונות נשמר אצלם  ,בדרך כלל  ,הדפוס

הבינארי  ,והיא מוצגת כיצירה אשכנזית גמורה  ,שלמזרחים לא היה בה חלק אוטונומי

משלהם .
הפוסט -קולוניאלים מציבים אפוא איסטרטגיית מחקר שהיא מעין תמונת ראי הפוכה
לזו שהציבו לפניהם הזרמים ההגמוניים בחקר הבעיה העדתית  .אם לפונקציונליסטים
בסוציולוגיה  ,ולאנשי האסכולה הירושלמית ודומיהם בהיסטוריוגרפיה  ,היתה איסטרטגיה
הרמוניסטית ביסודה  ,אשר ביקשה לכסות על מהותה של הבעיה העדתית כבעיית יסוד
אימננטית למפעל הלאומי היהודי  ,ועל ההתפתחויות השליליות שהתרחשו במסגרתה -

לפוסט  -קולוניאלים פרוגרמה אידאולוגית הפוכה  :להראות כי המפעל הלאומי היהודי

מוטעה היה מיסודו  ,ולהבליט את פגמיו בכלל ובתחום היחסים העדתיים בפרט  .כפי

65

האפשרות להתפתחויות סותרות כאלה קיימות לא רק לגבי היהודים  ,אלא גם לגבי אוכלוסיות
מרחביות אחרות  ,שאגפים שונים שלהן נמצאים במעמד היירארכי שונה והעשויות לנצל את הכלים

התרבותיים הדכאניים שיצר המערב המודרני  .ראו  ,למשל  ,לגבי המוסלמים  ,את העיזה על התפתחות

אוריינטליזם עות ' מאני  ,אצל מקדיסי  ,המפנה בראשית מאמרו לספרות נוספת באותו עניין .
66
67
68

שוחט  ,הספרדים בישראל ; שוחט  ,הקולנוע .
פיטרברג ; רז-קרקוצקין  ,אוריינטליזם .
להומי ק ' באבא  ,המתקיף את גישתו הבינארית של סעיד  ,הקדיש כתב העת המדעי המרכז את

הנוטים לזרם זה  ,תיאוריה וביקורת  ,מקום מיוחד בגליונותיו ( באבא ; חבר ואופיר )  ,והקבוצה שהתגבשה
בחסות מכון ון ליר לעבודה על המזרחים  ,ואשר פרסמה את תוצאות עבודתה לא מכבר  ,מכריזה

בבירור על העדפתה את תורתו של באבא ( חבר ואחרים  ,עמ' . ) 10
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שלציות לאידאולוגיה הלאומית בעבר היה רקע חברתי ברור  ,כן גם להתפתחות המהפכנית
החדשה  .אחרי למעלה מיובל לקיומה של המדינה היהודית  ,דווקא העמדה הפוסט -

קולוניאלית  ,ולא המחויבות לאידאולוגיה הציונית  ,היא שנחשבת עדכנית ויוקרתית הן
בזירה האקדמית הפנימית ובמיוחד בעולם הרחב  .לראשונה בתולדות האינטלקטואלים
המזרחים בישראל  ,דרך המלך לקידום מקצועי וחברתי איננה עוברת בהכרח במסדרונות
המימסד ואינה תלויה בקבלה של ההגמוניה האשכנזית הציונית  .להפך  ,ה " בון  -טון " בחוגים
האקדמיים בעולם המערבי מעודד  ,אם לא מחייב  ,את הוקעתה של המדינה היהודית .
באופן אירוני ופראדוכסלי  ,ניתן לראות בהתפתחות זו אישור לתובנה שמדגיש סעיד ,
הנוגעת לעוצמתם של אנשי המערב המסוגלים לתייג את " האחר " כנחות ומוגבל לאור

" עליונותם " התרבותית  ,האינטלקטואלית והמוסרית  .המהפך נוגע לתיוג הציונות וליחס
כלפי לאומיותם של היהודים  .ליהודי אירופה  ,רוב רובם של יהודי העולם  ,היה מלכתחילה
מעמד מפוקפק בתמונת העולם הדיכוטומית של הנאורות הנוצרית  :ספק אירופים ספק

שמים אנשי המזרח  69 .על רקע זה  ,בין היתר  ,התעוררו קשיי השילוב של היהודים באירופה
הלאומית והתעורר הצורך בתנועה ניאו -בדלנית החותרת להשגת מעמד לאומי ועצמאי
גם ל " שמים " אלה  .בעבר  ,בשלבים היסטוריים קודמים  ,תשתית היחס ליהודים במערב
הנוצרי והנאור עודדה הכרה בזכותם ללאומיות טריטוריאלית משל עצמם במולדתם

המיתולוגית שבקדמת אסיה  .היו לכך סיבות מורכבות וסותרות  :פילושמיות  ,אנטישמיות ,
אימפריאליסטיות וקולוניאליסטיות  ,כאלו הנעוצות ברגשי אשמה על השמדת העם היהודי
באירופה  ,ועוד  .בשלב ההיסטורי הנוכחי  -שלא במנותק  ,כמובן  ,מהשפעת המפעל

הציוני על גורל הפלסטינים ומהבעיות האזוריות שהוא חולל  -אותה תשתית דו -משמעית
של יחס ליהודים מקילה על נסיגה מן התמיכה בזכותם למדינה לאומית באותו אזור
באסיה  .הציונות חדלה להחשב תנועת שחרור לאומית וקיבלה מעמד של תנועה אירופית
קולוניאלית ותו -לא  .לכן חשוב גם כל כך להמעיט בחלקם של יהודי אסיה ואפריקה

במפעל הציוני ולהציגם כקורבנות האשכנזים  ,או כבובות הנעות לפי משיכתם בחוטיהן .
המזרחים הם עצמאיים רק בהתקוממיותיהם ובמרידתם ביהודים האירופים .
 .הפוסט -קולוניאלים אינם מתייחסים כלל למחקר הענף על התפתחות הנטיות ללאומיות

יהודית ולציונות בקרב יהודי ארצות האסלאם  ,מחקר שהרקע להתפתחותו המואצת

יחסית נידון לעיל.

70

כפי שהזיקה לציונות עודדה מחקר לא -פרופורציונלי על היבט זה

בתולדות יהודי האסלאם  ,כן נטייה אנטי-ציונית מעודדת התעלמות מאותו היבט או

69
70

רז -קרקוצקין  ,אורייבטליזם .
ראו  ,כדוגמה אחרונה מימים אלה ממש  ,במאמרו של שנהב ארל חבל

ואחרים  ,עמ '  . 109 - 108גם

מעיון ברשימות הביבליוגרפיות המלוות את מאמריהם של אנשי הזרם פוסט  -קולוניאלי מתעורר
הרושם כי קריאתם חד  -צדדית ביותר  ,וכי הם נוטים שלא להתייחס כלל לחיבורים שאינם הולמים

"

את פראדיגמת היסוד שלהם  .אופייני  ,מבחינה זו  ,שכדי " להוכיח " היעדר של זיקה מזרחית לציונית
בוחר שנהב  ,אחד מבדיגיו הבולטים האחרונים של זרם זה  ,כסימוכין את טענת היסוד של שוחט
בנושא זה  .זכויותיה של שוחט בוודאי רבות כמייסדת הזרם ששנהב הצטרף אליו  ,אך ספק אם יש
להכיר בה כסמכות המקצועית הבלעדית בחקר התפתחות הלאומיות היהודית בארצות האסלאם .
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דחיקה שלו לשוליים  .מכל מקום  ,על פי אנשי הזרם הפוסט  -קולוניאלי למזרחים עצמם
אין היסטוריה לאומית  -מודרנית משלהם  ,וכל היקלעותם למדינה היהודית ולסבך היחסים

עם האשכנזים הוא פרי אינטרסים אשכנזים  ,שלא לומר מזימות אנטי  -מזרחיות  .אם במחקר
הישראלי המכונה " ישן " הוצגו המזרחים כ " בעיה "  ,במחקר ה " חדש " מן הסוג הזה הציונות

האשכנזית היא היא הבעיה  .וי
רוב הפוסט  -קולוניאלים אינם באים לחקר הבעיה העדתית מרקע של עיסוק אינטנסיבי
רב שנים בתולדות המזרחים בישראל או בארצות המוצא של עולי אסיה ואפריקה  .רובם
החלו את הקריירה המקצועית שלהם בתחומים שונים לחלוטין והחלו להתמקד במזרחים
בישראל רק בשנים האחרונות  .לפי שעה  ,תרומתם לבעיה הנמשכת של חקר המורחים
בדורות האחרונים  ,בארצות האסלאם ובמדינת היהודים  -המידע החסר  -צנועה  .אשר
להשפעותיהם האחרות על זירת המחקר  -הן דומות לאלו של אסכולות אחרות שקדמו

להם ושהיו מחויבות לסיפר -על  .מצד אחד  ,השפעתם  ,לעניות דעתי  ,מעוותת ומטשטשת
את המציאות ההיסטורית  ,ומצד אחר יש לה השפעות ברוכות  .הפוסט  -קולוניאליים של
שנות התשעים ממשיכים  ,מרחיבים ומגוונים ביותר את הקולות הביקורתיים על התפיסות

ששלטו  ,ולעתים עדיין שולטות  ,בסוציולוגיה ובהיסטוריוגרפיה הישראלית .כיווני החשיבה
והמחקר שהם מציעים יונקים מעורף תאורטי בינלאומי עשיר ומתפתח  ,והם מכניסים
רוח חיים לתוך התחום שסבל מהערכת  -חסר וממיעוט כוחות כשרוניים הפועלים בו  .כמו
קודמיהם  ,הם מחדירים לתחום תובנות חשובות ומטילים אור על מחוזות שהיו שרויים
בחשיכה לפני כן .

היויניוייוגיפיה בחיפוש אחר מיגע

מושגר

במרכז המחקר ההיסטורי  ,במחלקות להיסטוריה באוניברסיטאות  ,היו שנות השמונים
שנות פריחה יחסית הן בשל השינוי במדיניות המימסד  ,עידוד המחקר וההוראה והקצאת
משאבים  ,והן בשל השפעתו של הגל האתני על התחום הספציפי הנידון כאן  .בירושלים

קודם חוקר צעיר ומוכשר יוצא מרוקו  ,מיכאל ( מישל ) אביטבול  ,לתפקידי מפתח
בהיירארכיה האקדמית של האוניברסיטה העברית ובמכון בן  -צבי  .אביטבול נע מתחום
מחקרו המקורי  ,ההיסטוריה הכללית של אפריקה  ,לתחום המתעורר של חקר יהדות
המזרח  ,ולראשונה הופקדו רבים ממפתחות פיתוחה של ההיסטוריוגרפיה הרגישה בידי
חוקר מזרחי 2 .י יש לציין עם זאת כי חרף העובדה שאביטבול עצמו התגלה באוניברסיטה
העברית  ,אם האוניברסיטאות הישראליות  ,כחוקר פורה וכאישיות אקדמית מרכזית ,
לא נוצר בה בתקופתו גרעין חוקרים שיתמסר לפיתוח ההיסטוריוגרפיה של יהודי ארצות

71

שם  ,ברוב המאמרים  .וראו גם המאמרים הנוגעים לבעיה העדתית בגיליון המיוחד שפירסמה מערכת
" תיאוריה וביקורת " במלאת יובל למדינת ישראל  :חמישים לארבעים ושמונה  .וראו גם

שוחט  ,מזרחים בישראל ; שוחט  ,קרע .
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לפרסומיו ראו בערכו אצל הטל  ,צפון אפריקה . 2

דהאן  -כלב ;

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית

,

ן

ן4

האסלאם  .אדרבא  ,בשנות השמונים והתשעים הלכו והתפתחו גרעינים כאלה דווקא
באוניברסיטאות הצעירות יותר  .בר -אילן המשיכה להיות חממה לחוקרים ותיקים וצעירים
גם אחרי פטירתו של הירשברג ; חיפה קלטה כמה מן הכוחות היצירתיים ביותר בתחום ,
ודווקא בין חברי הסגל הזעיר של האוניברסיטה הפתוחה בלט משקל העוסקים בהיסטוריה
של יהודי המזרח .
ברוב האוניברסיטאות המשיך המחקר להיות מושפע  ,בעיקרו  ,מן הסיפר הציוני ההגמוני
ומדרישות המימסד החינוכי והאקדמי  .כך  ,למשל  ,על רקע עליית משקלה של השואה
כגורם מרכזי בזהות הישראלית היהודית  ,והמקום הגדל והולך שתפסו לימודי השואה
בתוכניות החינוך  ,גברה הדרישה למילוי החלל בתחום זה בתולדות יהודי המזרח  .הדבר
נעשה מתוך אוריינטציה שעיקרה הדגשת הדמיון בהוויית התקופה ולא בהדגשת ההבדלים
העמוקים  ,דבר שהיה מסכל כמובן את מסר אחדות הגורל בין יהודי אירופה הנוצרית
ליהודי האזורים המוסלמים  .ועם כל זאת  ,התוצאה הסופית היתה שלמדף הספרים על
יהודי המזרח נוספו חיבורים שהעשירו ביותר את אוצר המידע עליהם ואשר אפשרו ,
כתוצאה מכך  ,להמשיך את הדיון בהם גם בכיוונים אחרים .
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לאחר שנים אחדות של פריחה יחסית  ,ולמרות הגידול הנמשך במספר המחקרים על
יהודי ארצות האסלאם ובאיכותם  ,התחום בכללותו לא משך  ,מכל מקום  ,כוחות חדשים
רבים  .לא די היה בתמיכה המימסדית כדי לשנות את מעמדו של החלק המזרחי של

החברה הישראלית בתפיסה ובדמיון  .הבעיה העדתית איננה רוח רפאים ; היא בעיית
יסוד הפושטת צורה ולובשת צורה  ,אך המיתווה היסודי שלה  ,המעניק עדיפות ליסוד
האירופי והמערבי בחברת המהגרים הישראלית על פני היסוד הלא  -אירופי  -המזרחי -

שריר וקיים  .מיתווה זה משפיע אף  ,כפי שראינו לעיל  ,על התפתחות המחקר על המזרחים
לפחות בעשור האחרון  ,והוא מסביר  ,בין היתר  ,את המפנה ביוקרת התחום  ,כשניתן היה ,
באמצעות הזרם הפוסט -קולוניאלי  ,לקושרו לסדר היום המועדף של העולם האינטלקטואלי
המערבי .
דפוס ההתרחקות מן העבר הקרוב  ,המאה העשרים  -שאפיין את דור ההיסטוריונים
הקודם  -נמשך  .לכן בודדים הם ביותר הם החוקרים שפנו לחקור את הבעיה העדתית .
עם זאת  ,שנות השמונים ציינו נקודת מפנה בבעיה המקצועית העיקרית של

התחום :

המידע ההיסטורי החסר  .הארכיונים הישראליים נפתחו לעיונם של החוקרים  ,וכמו

בחקר הסכסוך הישראלי -הערבי כן בחקר תולדות המזרחים והבעיה העדתית נוצרו כאן
אפשרויות חדשות  .השימוש המקצועי בארכיונים הוביל אחדים מן החוקרים לחשיפת
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ראו  ,למשל  ,גליונות פעמים  , 29 - 27משנת  , 1986שהוקדשו לנושא זה ; אביטבול  ,יהודי צפון אפריקה ;
אברמסקי  -בליי ; לסקר ,

יהודי המגרב  .בקשר להעשרת אוצר המידע בזיקה לדרישותיה של מערכת

החינוך יש לציין את הסידרה " קהילות ישראל במזרח במאות התשע  -עשרה והעשרים " שיזם מכון
בן  -צבי ושאת כרכיה השונים עורך חיים מעדון  .מדובר במפעל אנציקלופדי המיועד לאיסוף הידע
שהצטבר במחקר  ,פישוטו והפצתו לציבור הלומדים ולקהל הרחב  .עד עתה יצאו הכרכים על תימן
ועל עיראק והכרך על מרוקו עומד בפני השלמתו  .המפעל נערך בסימן מלאת שנות דור להקמת
המרכז לשילוב .
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פרטים עובדתיים ואף למסקנות שלא עלו בהכרח בקנה אחד עם הנחות היסוד של

ההיסטוריוגרפיה הישראלית הישנה או לא היו נוחות לה  .הצטיינו בכך מחקרים על
יהודי עיראק ועל יהודי מרוקו 4 .י
גם עבודות שלא עשו שימוש נרחב בארכיונים החדשים החלו לפתוח אפיקים חדשים -

כזאת היתה למשל עבודתו של נסים קזאז  .לראשונה בחקר היהודים בארצות האסלאם

חשף קזאז את העובדה  ,שלפחות בארץ מוסלמית -ערבית אחת  ,עיראק  ,היו לשיכבת
העילית היהודית המקומית המרכזית נטיות לאומיות  -ערביות והיא דגלה  ,כמו רוב שיכבות
העילית ההגמוניות בארצות המערב  ,בהשתלבות מלאה במדינה המודרנית המקומית .
קזאז ניסה אמנם גם להסביר את כשלונה של הנהגה זו והיקיזה שלו עלתה בקנה אחד עם
הסיפר הציוני  ,אך עצם חשיפתה של תופעה זו כאילו קרא לעיון מחדש לא רק בתולדותיהם
של יהודי עיראק אלא גם בארצות ערביות ומוסלמיות אחרות במאה העשרים  .האוריינטציה

הלאומית  -הערבית עלתה על מפת ההיסטוריוגרפיה היהודית כאפשרות ששומה על
ההיסטוריון לעקוב אחריה  .אחרי ה " מסורתיות " לא באה מיד הציונות המשיחית  ,וההנהגה
המתמערבת לא מילאה בהכרח תפקיד שולי בחיי היהודים המקומיים עד שהגיעו השליחים

הציונים וגאלו אותם  .אי  -אלו התפתחויות אידאולוגיות וארגוניות מודרניות לעילא התרחשו
לפני כן בעולמם של היהודים בארצות

האסלאם .

לסוג זה של גילויים על התפתחותם האינטלקטואלית והאידאולוגית של יהודי ארצות
האסלאם בדורות האחרונים ניתן להוסיף שורה שלמה של מחקרים היסטוריים ואחרים
שהונעו  ,בין היתר  ,מכוח הרצון לערער את דימוי המזרחים בישראל  ,גם אם לא באופן
מודע או מוצהר  .צבי יהודה  ,תלמידו המובהק של חיים כהן  ,הוסיף נדבכי מידע ופרשנות
עשירים ומורכבים לתולדות עולי תימן  ,לתולדות הציונות במצרים ובמרוקו ואחר  -כך
לתולדות יהודי עיראק 5 .י מאוחר יותר נחשף רובד שלם  ,בלתי מוכר  ,של השכלה עברית
בצפון אפריקה  ,שבלעדיו קשה כנראה להבין את שורשי הנטייה לציונות מודרנית באזור
 r6להיבט זה של התפתחות הידע והמסגרות הפרשניות להבנת ההיסטוריה המודרנית

של יהודי ארצות האסלאם תרמו תרומה חשובה יוסף שטרית ויוסף טובי  ,אנשי אוניברסיטת
חיפה  ,שאינם היסטוריונים מובהקים  ,אלא אנשי ספרות ולשון  .שטרית וטובי הם מן
הוותיקים והפוריים בדור החוקרים הנוכחים ( טובי פתח בפעילות מחקרית בתחום כבר

בשנות השישים ועבד במשך שנים רבות במכון בן -צבי על קהילת המקור שלו  ,תימן ) .
העושר וההיקף של פרסומיהם מוסבר  ,בין היתר  ,בשל חלוציותם בתחומים כמעט בתוליים
של חקר הלשונות  ,הספרויות והתרבויות של יהודי ארצות האסלאם  ,מחוזות עלומים
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גת ; מחקריה של אסתר מאיר ( המהפך ; התנועה הציונית ; עולי
( ממשלת עיראק ; מדוע עלו ) ;

עיראק ) ;

פיקאר ; מחקריה של צמחוני

וכן מחקךי השונים על יהודי מרוקו .
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ראו  ,למשל  ,יהודה  ,גורמים ; יהודה הפעילות ; יהודה  ,ראשיתה ; יהודה  ,שינויים

צור  ,הרהורים ,

עמ ' , 223

דמוגראפיים .

ושם ההפניות למחקריהם של החוקרים שמילאו תפקיד מרכזי בחשיפת

רובד זה  ,במיוחד שטרית .

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית

במיוחד של העבר היהודי  -המזרחי .
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ן

43

כמוהם השליר אור גם צבי זוהר לעבר תחום שהיה

לא ידוע  ,פסיקת הרבנים המזרחים המתמודדים עם

המודרנה .
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אשר למחקר ההיסטורי בשנים האחרונות  ,חקר העליות  ,קליטת המהגרים במדינת
ישראל וקווי המדיניות שננקטו כלפי עולי המזרח התפתח מאוד גם הוא  ,גם בידי היסטוריונים
שלא התרכזו במזרחים דווקא 9 .י גם אם ממצאי ההיסטוריונים לא הפכו על פיה את
הפרשנות ההיסטורית שהציעה האסכולה הירושלמית  ,הם לא התיישבו עוד בנקל עם

חלק חשוב מהנחות היסוד שלה  .בעיקר הסתמנה דחיית ההסבר ההרמוניסטי  -האידילי
והמושתת על דימויים אוריינטליסטיים  ,שהאסכולה הירושלמית הציעה למעשה להבנת
שורשי הבעיה העדתית  .עם זאת  ,אף אחד מן ההיסטוריונים שעסקו במחקר מתועד על
יהודי האסלאם בדורות האחרונים לא הגיע לכלל דחייה מוחלטת של הנחות היסוד של
האסכולה ותפיסותיה  .טענתה המרכזית  -שהתקופה המודרנית גררה בכנפיה גידול

במתיחות בין יהודים למוסלמים  ,וכי התפתחות זו החלה לפני היות הציונות  -לא הופרכה .
לעומת זאת  ,טענתו של אטינגר שהופעת הציונות רק החריפה את המצב ולא שינתה אותו
איכותית טעונה תיקון  .המחקרים מלמדים שלפחות בארצות הערביות הציונות מילאה
תפקיד מפתח בהדרדרות היחסים עם הסביבה  .כך קרה אמנם לאחר שהמתיחות גדלה

ממילא בשל השפעות מערביות קדם -ציוניות  ,כגון חתירת היהודים לחסות אירופית  ,או
האצת תהליך ההתמערבות הרבה מעבר לממדים המקובלים בסביבה המוסלמית  .ואולם

עליית הציונות בעידן הלאומיות מילאה תפקיד מרחיק ומנכר שקשה להפריז בחשיבותו .
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אמת  ,בעידן זה סבלו היהודים ממעמדם כמיעוט גם בארצות המוסלמיות הלא -ערביות ,
אך אין להשוות את מצבם בתורכיה או באיראן לזה שבמרחב המושפע עמוקות מהקרנות
הסכסוך הלאומי הציוני  -הערבי בפלסטין  /ארץ  -ישראל .גם טענה מרכזית אחרת של אטינגר
על פערי המודרניזציה בוודאי מוצדקת  ,אך היקף הפערים ואופיים טעונים גם הם תיקונים .

זו המסקנה העולה מרוב המחקרים המעודכנים על יהודי ארצות המזרח בדורות האחרונים .
במה שקשור לתולדות הבעיה העדתית בישראל  ,אטינגר והאסכולה שלו כבר היו צד
של ממש להתפתחות חברתית זו  ,וקשה לצפות במקרים מעין אלה לראייה מפוכחת

לחלוטין  .לפי המחקרים האחרונים  ,בשנים המעצבות של הקמת היישוב הציוני ובניית
המדינה ניצל הצד האשכנזי את הפערים הריאליים כדי לבסס את מעמדו בחברה הנבנית
יש מאין מיהודים אירופים ולא-אירופים  .טענות היסוד של אסכולת הקונפליקט הסוציולוגית
אינן מצוצות מן האצבע  -להפך  ,בתובנותיה טמונים המפתחות החשובים לפענוח

77

לרשימת חיבוריו של טובי  ,המדעיים והפובליציסטיים  ,עד

462 ( 2002

במספר )  ,ראו עמיר  .שטרית

פירסם חלק מחיבוריו המדעיים בשני כרכים  -ראו  :שטרית  ,הפיוט ; שטרית ,
מצרים ;

השירה .

זוהר  ,פני המזרח .

78

זוהר  ,רבני

79

ראו  :הכהן  ,הגרעין ; הכהן  ,עולים ; מאיר  ,המהפך ; מאיר  ,התנועה הציונית ; ניני ,
צמרת  ,עלי גשר ; צמרת  ,פרשת התימנים ; צור  ,קהילה

80

קרועה ; שגב ;

ההיית ; פיקאר ;

ועוד .

הדבר עולה גם ממחקריהם ההיסטוריים של חוקרים שכמדומה אינם מהרהרים כלל אחר הנחות
היסוד של ההיסטוריוגרפיה הציונית הקלסית  ,אך עושים את מלאכת חשיפת העובדות ההיסטוריות

נאמנה  -ראו  ,למשל  :לסקר  ,מצרים ; לסקר  ,צפון אפריקה ; מעדון .
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התפתחותה של החברה הנבנית ולחלוקת המשאבים הלאומיים .

81

עם זאת  ,לאידאולוגיה

ולרגשות הלאומיים הסולידריים היה תפקיד משלהם  .לדוגמה  ,תפיסת ה " הצלה " הציונית

של קהילות יהודיות במצוקה איננה סיסמה ריקה מתוכן  :היא עשויה להכריע מהלכים ,
גם בשעה שהשיקול האינטרסנטי של הצמרת האשכנזית אומר אחרת  .בשעות חרום
כאלה ידם של המסתייגים בוויכוח העדתי על התחתונה בדרך כלל .

82

גם במדיניות

העלייה והקליטה ובעבודת השטח עם העולים  ,לצד היבטי ההפליה לא קשה לאתר
היבטים הפוכים  ,של מאמצים לעידוד  ,קידום והשוואה  .לא נדיר למצוא אף פעילים
אשכנזים המגיעים עד נכונות לסיכון ולהקרבה עצמית לטובת השליחות הלאומית בקרב
המזרחים  .מאפיין מעניין העולה מן המחקר הוא קיומו של מעין מאזן אינטרסים בין
המדינה היהודית לבין המיעוטים היהודיים שמחוצה לה ,

ו " המשחק "

שהדבר מאפשר

לשני הצדדים כל עוד אין צד אחד נקלע למשבר קיומי  .יש שנים שבהם " מחזרים " יהודי
מרוקו  ,למשל  ,אחרי ישראל  ,ואחרות שבהן המרכז הלאומי מחזר אחרי אנשי התפוצה .
בעת משבר נוצרת כמובן תלות ושעת

" המשחק "

תמה .

83

אשר ליהודי עיראק  ,גורלם

שלהם  ,שיש לו סימני ייחוד רבים  ,מותיר מקום נכבד לעיונים פוסט  -קולוניאליים  ,ולא
פלא שאינטלקטואלים יוצאי עיראק היו מאז ומתמיד חלוצי התהייה והערעור על נסיבות
עקירתם למדינה היהודית  .מכל מקום  ,בחינת התפתחותם של יהודי עיראק כמהגרים

בישראל מלמדת גם היא על משחק מורכב בין החלוקה מערב  -מזרח לבין האידאולוגיה
והרגשות הלאומיים  .אלה פועלים באופן כללי בכיוון סותר לזה של מגמות הניצול ,
ההפליה והקיפוח  ,ונותנים בידי המזרחים משאבים מורליים וחוקיים שניתן לתרגמם ,
בתנאים המתאימים  ,לכוח פוליטי וכלכלי ממשי .

81

84

כאמור לעיל  ,ההיסטוריה הקרובה של המזרחים  ,שנות

" היישוב "

והמדינה  ,מושכת אף פחות

היסטוריונים לעסוק בהם  ,מאשר השנים שלפני כן  ,ולכן מצומצם ביותר מספר החוקרים המקדישים
לכך את מאמציהם העיקריים  ,או לפחות החלקיים  .ניכרת אף תסמונת של כניסה לתחום ויציאה
ממנו  ,לצורך ההפלגה למחוזות העבר הרחוקים יותר  .מכל מקום  ,ההיסטוריונים שעוסקים בנושא
נתקלים על כל צעד ושעל באותות ההפליה הכלכלית  ,ומאשרים בדרך כלל את טענות המזרחים
על קיפוח  .בנושא זה הראשונים להדגיש את ההפליה היו כמה מן החוקרים שעסקו בתימנים בתקופת
היישוב  :דרויאן ; מאיר ( יוסף )  ,התנועה הציונית ; שפיר  .מאמרו של יהודה  ,שינויים דמוגראפיים ,
טוען  ,אגב  ,טענה הפוכה  .לאחרונה נוספים אל חושפי ההפליה החוקרים העוסקים בעולי עיראק ,

מרוקו  ,ושוב חוקריה של העלייה מתימן בשנים האחרונות  ,ניני ועראקי  -קלורמן .
82

ויכוחים המסתירים מאחוריהם  ,בין היתר  ,את הוויכוח העדתי התנהלו סביב כל עליות ההצלה
מארצות האסלאם בתקופת העלייה ההמונית ( מלוב  ,מתימן ומעיראק ) והם הסתיימו בנצחון הקו

השילובי ( שניתן להסבירו גם בשיקולים דמוגרפיים  ,אך ספק אם יש לראות בהם את חזות הכל ) .
לעומת זאת  ,במה שקשור לעלייה ממרוקו  ,הרי שבתקופת יציאת הצרפתים מארץ זו  ,יציאה שעוררה
חרדות  ,ניצחו דווקא המסתייגים  -ראו צור  ,לאומיות .
83

צור  ,קהילה

84

ראו מאיר  ,עולי עיראק  ,החושפת את מורכבותם ואת צדדיהם השונים של תולדות המהגרים מעיראק

קרועה .

בישראל הצעירה  .ממצאיה וניתוחיה של מאיר  ,שם ובמחקרים נוספים העתידים להתפרסם  ,מוסיפים
את הנדבך ההיסטוריוגרפי החסר למחקרים קודמים של אנשי מדעי החברה בתחום ( בנסקי ואחרים ;

דרויש ) .
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המחקר ההיסטורי לא מגיע כמובן לעשורים האחרונים ממש  ,ולגבי המתרחש בתחום
העדתי בשנים האחרונות שוב נקראת הסוציולוגיה לספק נתונים ותובנות  .האסכולות
השונות שוב מראות מצגות ש ונות  ,אך בולטת במיוחד האכזבה במח נה ה פונקציונליסטי ם .

85

אמנם לא קשה להבחין בתהליכים של התקרבות וסגירת פערים בין אשכנזים למזרחים ,
כפי שחזתה אסכולה זו  ,ואולם במקביל לא קשה להצביע גם על הנצחה של פערים ואפילו

על העמקתם במחוזות חברתיים נרחבים  86 .יתירה מזו  ,המציאות הבלחי שוויונית הקלה
על השתמרות שיכבות עילית ותרבויות עדתיות מסורתיות  ,שלאחר שלב ראשון של
דיכוי  ,עברו בתנאים הלאומיים החדשים תהליכים של שיקום ותמורה  ,שכללו היערכות
מזרחית מאוחדת וצמיחת מנהיגות צעירה  ,כדי להציע חלופה לתרבות האשכנזית ההגמונית ,

הן בנוסחה החילוני והן בנוסחה החרדי  .קשה לדעת באיזה מצב רוח היה אטינגר כאשר
קבע כי דווקא הקרקע הלאומית נוחה יחסית לשימורן של המסורות הישנות של יהודי
ארצות האסלאם  -אך הוא צדק  .כך אירע חרף מדיניות " כור ההיתוך " שנועדה להשליט
את הדגם המערבי והחילוני שהיה עדיף לשיכבת העילית האשכנזית  ,ובפועל נקלעה

לסתירות קשות  .הופעתה של

ש "ס

וקיומה היציב בדור האחרון קוראת כמובן לעיון

מעמיק בסוגיה זו  87 .הנטייה השלטת במחקר הסוציולוגי היא לראות בש " ס תופעה ישראלית
בעיקר  ,אך מנקודת המבט של התהליכים ההיסטוריים יש להתחיל את הדיון בהתפתחותה
בארצות המוצא של יהודי ארצות האסלאם  ,שם כבר דוכאו נטיותיה התרבותיות של
העילית הרבנית הילידית השמרנית  ,במיוחד בצפון אפריקה הקולוניאלית  .דווקא על
הקרקע הלאומית  ,לאחר תקופה של הסתגלות שבה המשיכו לסבול מדיכוי  ,היו בידי
אנשי אותה שיכבת עילית הכלים לנסות לשנות את מצבם .
בהבדל ממה שהתרחש בתחומים רגישים אחרים בהיסטוריוגרפיה הישראלית בדור
האחרון  ,כאשר פריפריה רדיקלית  ,פוסט -ציונית ברובה  ,התקיפה את המרכז המימסדי ,
בחקר ההיסטוריה של המזרחים השינוי בא מבפנים  ,מתוך האוניברסיטאות  ,באופן משולב

וכאילו ללא מאבק של דורות ואסכולות  .אף על פי כן  ,במחקריהם של ההיסטוריונים
הבודדים שעסקו בחקר הבעיה העדתית טמון חומר נפץ לא קטן  .אם לפתוח בוותיק
ההיסטוריונים מן הסוג הזה  ,יהודה ניני  ,במחקר מאוחר שהקדיש לפרשת יסוד בבעיה

85

ליסק .

86

למרבה העניין  ,תפקיד חשוב במדידת תהליכים מדאיגים אלה ושכנועו של מחנה החוקרים כולו
באמיתותם ובמשקלם מילא דווקא צוות בראשותו של אייזנשטדט  ,ושמילא בו תפקיד מפתח יעקב
נהון  -ראו פרסומיו במסגרת מכון ירושלים לחקר ישראל  .אייזנשטדט ותלמידיו ערכו במשך

השנים מספך רוויזיות בתפיסותיהם ( ראו  ,למשל  ,אייזנשטדט  ,החברה ; הורוביץ וליסק ) ואנשי
.

האסכולה התרבותית  ,לא רק באוניברסיטת ירושלים  ,המשיכו לתרום לתחום ( ראו למשל בן  -רפאל ) .
סבירסקי  ,שהוצא מן האקדמיה  ,המשיך את פעילותו המחקרית מחוץ לה  ,והוא ממשיך במעקב
מתמיד אחרי המדדים להתפתחות המצוקות והשסעים החברתיים  ,באמצעות " מכון אדווה " שהוא
עומד בראשו  .לסיכומים מעודכנים יחסית של דבר הסוציולוגיה הביקורתית ראו רם  .עניינו של
סמוחה בשסע העדתי פחת במרוצת השנים  ,ועבר לקבוצות מיעוט אחרות בחברה הישראלית ,
87

ובמיוחד לערבים .
לתוצאות התחלותיו של עיון זה ראו  ,למשל  ,המאמרים השונים אצל פלד .
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" תימנים מגדלים ירקות במושבה כינרת "  .הארכיון הציוני המרכזי
העדתית  ,התיישבות התימנים בכינרת  ,הגיע למסקנות הפוכות מאלה שאפיינו את עמדתו
ביחס ליחסים הבין עדתיים במחקריו

הראשונים .

88

בראשית תקופת המשבר הגן ניני על

הנחות היסוד של ההיסטוריוגרפיה שבתוכה צמח  ,התקשה לתמוך בעמדת האינטלקטואלים
הצעירים שביקשו לעצור את הפקת " עמוד האש "  ,והתקיף מעמדה מקצועית את חלוצי

המבקרים את הגירסה הציונית -האשכנזית הרשמית  89 .עתה מכל מקום  ,מסקנותיו תואמות
את ההערכות של הזרם הביקורתי בסוציולוגיה הישראלית ומלהיבות אף את הפוסט -

קולוניאלים .

90

ניני סירב אמנם לראות בפרשת כינרת דגם המשקף את יסודות היחסים

88

ניני  ,ההיית .

89

ניני  ,בדרך מתימן  ,עמ '  , 1שם הוא מפנה חצים מושחזים ( בצדק  ,לעניות דעתי  ,מנקודת מבט טהורה

של הוויכוח על העובדות ) לעבר יוסף מאיר  ,שאת עמדתו העקרונית  ,המבקרת קשות את הצד
האשכנזי במפגש העדתי  ,אימץ לאחר שנים ( וזאת לאחר שניני בעצמו נקט עמדה דומה לפני השתלבותו
במימסד האקדמי )  .יוסף מאיר  ,יוצא עיראק  ,עבר מהפך מאמונה ציונית תמימה לעמדה ביקורתית

חריפה כלפי יחסה של שיכבת העילית הציונית בהגמוניה אשכנזית כלפי יהודי ארצות האסלאם ,
וספרו הראשון בנושא זה הוקדש ליהודי תימן ולהעלאתם היזומה בתקופת העלייה השניה [ מאיר
( יוסף )  ,התנועה הציונית ]  .מאיר הוא דוגמה להתפתחותו של אינטלקטואל ביקורתי בפריפריה
שמחוץ לעולם האקדמי  ,ותרומתו  ,כולל זו המחקרית  ,לא זכתה עד כה לכבוד הראוי לה  -ראו

במיוחד מאיר  ,יהודי עיראק  .מאיר החל לדרוש הבחנה בין ההיסטוריה המודרנית האופיינית ליהודי
ארצות האסלאם לבין זו של יהודי אירופה בראשית תקופת המשבר של שלהי שנות השבעים -

ראשית שנות השמונים  .לסוג זה של אינטלקטואלים היו אף נציגים קודמים  ,למשל  ,אליהו
אלישר  -שהיה בעיקרו דמות פוליטית מרתקת  -אך יקצר כאן המצע  .נציין רק שקשרים מיוחדים
נוצרו באופן טבעי בין אינטלקטואלים כאלה לבין אנשי האסכולה הנאו  -מרכסיסטית  ,הביקורתית
ביותר כלפי המימסד האשכנזי  ,הגם שקירבה אידיאולוגית כוללת לא שררה בהכרח ביניהם .
90

חבר ואחרים  ,עמ ' . 299
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העדתיים בציונות במלואם  ,אך השינוי בעמדתו מאלף ומלמד על חריקות קשות בגירסת
ההיסטוריוגרפיה הציונית הישנה  .בדור הצעיר יותר  ,עבודותיהן האחרונות של אסתר
מאיר  ,בת  -ציון עראקי  -קלורמן ורחל שרעבי  ,כוללות אף הן גילויים החותרים מתחת
לאשיותיה של היסטוריוגרפיה זו .

91

לבסוף  ,בעבודותי מוצע לנתח את התפתחות הבעיה

העדתית כתוצאה של מפגש בין לאומיות הנשענת על תפיסה אתנית לבין הדיכוטומיה

הקולוניאלית  .מפגש זה  ,המתרחש לעניות דעתי רק בחברה הציונית  ,הוא פרי הצורך
להתמודד עם הפיזור המיוחד ליהודים  :באירופה  ,באסיה ובאפריקה .

92

הואיל והמגעים

הכלל יהודיים התרחבו בעידן המודרני קודם להופעתה של הציונות  ,המתח בין קהיליית
זהות המאגדת יהודים אירופים ולא  -אירופים איננו מופיע לראשונה בחברה היישובית
ובמדינת ישראל  .לא קשה לעקוב אחרי מופעיו של מתח זה החל משלהי המאה הי " ח ( אכן

בהשפעת הנאורות והאימפריאליזם המערבי ) שלא בהקשר ציוני ומחוץ לגבולותיה של
ארץ ישראל .

93

אני מציע להתבונן במתח זה כסוג מיוחד של

" אוריינטליזם " -

פנימי -

סוג שהדיכוטומיה האורייטנליסטית צריכה להתמודד בו עם השפעות הסותרות אותה .
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הבעיה העדתית בישראל היא  ,לפי תפיסה זו  ,מופעה האחרון והאינטנסיבי ביותר של
בעיית יסוד זו של הפזורה היהודית .

95

עזיזה כזום  ,המתייחסת לזרם הפוסט  -קולוניאלי ,

הציעה דגם יסוד מורכב משלה לבחינת התפתחותם של היחסים הבין  -תפוצתיים מאירופה
של הנאורות ועד מדינת ישראל  ,דגם המבוסס על יחסים בינאריים בין הצד שעבר תהליכי
התמערבות לצד שלא עבר תהליכים כאלה  96 .אך תפיסת האוריינטליזם הפנימי  -המדגישה
את המתח בין הדיכוטומיה הקולוניאלית לבין אתוס השוויון והליכוד של הלאומיות -

נראית לי הולמת יותר את המציאות

ההיסטורית .

בשנות המשבר של שלהי שנות השבעים וראשית שנות השמונים חשתי אף אני בחוסר
ההתאמה של המסגרת הכללית והאירופוצנטרית שכפתה ההיסטוריוגרפיה הציונית הישנה
על כל חטיבות המהגרים שהתקבצו בישראל הצעירה  .אפשר היה להבין נטייה זו לפני
1948

על רקע המאזן הדמוגרפי הכללי של המיעוטים היהודים בעולם  ,ועל רקע התפקיד

המרכזי של המיעוטים המזרח אירופים בהקמת היישוב הציוני  .ואולם לא היה ניתן עוד
לקבלה על רקע המבנה החברתי של ישראל אחרי הקמת המדינה  ,שבו הגיע אחוז המזרחים
לחמישים ויותר  .אכן  ,נדרשו התאמות מושגיות  ,ודור החוקרים שאני משתייך לו הוכיח
במיגוון של אופנים ודרכים לפחות חוסר נחת וקושי לקבל את המסגרת התפיסתית
התפורה לפי מידת המיעוטים היהודים בארצות הנצרות לכתיבת ההיסטוריה של המזרחים .

91

מאיר  ,המהפך ; עראקי  -קלורמן ; שרעבי .

92

צור  ,אימת הקרנבל .

93

צור  ,יהודים בין מוסלמים  ,יחידות

94

צור  ,שם  ,יחידות

8- 7

 . % 99 - 168וראו גם
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6- 5

( " פרשת דמשק במבט ממזרח " ) ,

( " רפורמיסטים מוסלמים ויהודים אחרי מלחמת קרים " ) ,

עמ ' 38

עמ ' 148 , 87 - 80

לעיל והערה . 65

השפעת הסביבה הלאומית המיוחדת על התפתחותה של הבעיה  ,וכן השלכות משבר השואה עליה
נידונות בהרחבה אצל צור  ,קהילה קרועה .

96

עמ ' ; 146 - 119

שרוטר .

כזום .
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ואולם דברים אלה אמורים להיות תקפים לא רק לגבי ההיסטוריוגרפיה הציונית הישנה ,

אלא גם לגבי הזרם הפוסט  -קולוניאלי שמחמת הנטייה האנטי  -ציונית השלטת בו נעשה
עיוור הן לגבי כניסתם הטבעית של המיעוטים היהודים למסגרות התפיסה והפעולה
הנהוגות בעידן הלאומיות  ,והן לגבי נטיותיהם הלאומיות האוטונומיות של המיעוטים
היהודים בארצות האסלאם  .אם המערך המטה  -מקצועי האידאולוגי הציוני  -האשכנזי הישן
כפה על חקר המזרחים והבעיה העדתית מסגרת פרשנית מיובאת מבחוץ  ,כך גם המערך

הפוסט  -קולוניאלי  .זה אמנם נולד על קרקע הרצון של שיכבת העילית המתמערבת ואף
המערבית לחלוטין של העולם השלישי לספר את סיפורה  ,אך הנחות היסוד הכלליות של
הזרם החדש מחייבות התאמות למקרים הפרטיים של כל אוכלוסייה ואוכלוסייה  .ההיסטוריה
כדיסציפלינה מדעית נוטה לחפש התאמות כאלה  ,והיא איננה נוחה  ,כמו מדעי החברה ,
לאמץ דגמים כוללים .

סיכום
בדור החוקרים האחרון  ,על רקע התפוררותה של ההגמוניה הציונית הישנה והתמורות
שהתחוללו בעולם האינטלקטואלי והאקדמי במערב ובישראל  ,התקדם מאוד מחקר הבעיה
העדתית  .בעוד שבתחום הסוציולוגיה הוצעו להבנתה פרשנויות מגוונות כבר בשלהי
שנות השבעים וראשית שנות השמונים  ,בעשור האחרון הציעו פרשנויות חדשות גם

תחומים דיסצפלינריים אחרים  ,כמו חקר התרבות בהשפעת הזרם הפוסט  -קולוניאלי
ואף זרם ביקורתי חדש בהיסטוריוגרפיה הישראלית  .לפני קומץ ההיסטוריונים שנמשכו
לתחום והמשיכו לעסוק בו עמדו אפשרויות שונות של התפתחות  .הראשונה היתה להמשיך
בדפוסים שאפיינו את הדור הקודם  ,שלפני המשבר  .המשכם של דפוסים אלה לא הבטיח
רבות לחקר הבעיה העדתית  ,הן משום שמשמעותם היתה אוריינטציה אל העבר הרחוק
יחסית ולא לעבר לדורות האחרונים  ,והן בשל הנחות היסוד של ההיסטוריוגרפיה הציונית
הישנה  ,שכיוונו לפרשנות הרמוניסטית ואירופוצנטרית של המידע הנאסף  ,ונשענו בין

היתר על תפיסות אוריינטליסטיות  .כיוון הפוך לחלוטין היה קבלת הנחות היסוד
המתודולוגיות של הזרם הפוסט  -קולוניאלי  .כיוון זה  ,בניגוד לראשון  ,יכול היה בוודאי
לתרום תרומה חדשה ובעלת משמעות לתחום  ,אך הזרם החדש הציע לא רק מערך
מתודולוגי חדש אלא גם נטייה אידאולוגית אנטי -ציונית חזקה  ,המקשה על התבוננות
נייטרלית בפרשת היחסים הנרקמת בעידן הלאומיות בין יהודים אירופים ולא -אירופים .
בכל מקרה  ,הנחות היסוד הכלליות של הזרם החדש חייבו  ,מנקודת המבט של ההיסטוריה
כדיסצפלינה מדעית  ,בדיקה והתאמה למקרים הפרטיים של כל אוכלוסייה ואוכלוסייה .
כיוון שלישי היה אפוא ניסיון לעשות את ההתאמה הנדרשת בין המידע הפרטני המצטבר
לבין פראדיגמות ההסבר הסותרות .
כיוון זה הוא שנבחר למעשה על ידי כותב שורות אלה ואחדים מעמיתיו ההיסטוריונים ,
גם אם לא באופן מודע  ,ולאו דווקא מתוך חשיפה להנחות היסוד של הזרם הפוסט -

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית

ן
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קולוניאלי ולשיטות העבודה שלו  ,אלא מתוך המחקר ההיסטורי הישראלי האוטונומי
ובהשפעה חזקה יותר של האסכולות הסוציולוגיות המכונות " ביקורתיות "  .עם זאת ,
למעט היחס השונה ללאומיות כסדר מחולל  ,לאו דווקא בעל השפעות הרסניות על האגף
האסיאתי והאפריקני של המיעוטים היהודים  ,מסתמנת קירבה לא מעטה בין המחקר

ההיסטורי שמן הסוג הזה לזרם הפוסט  -קולוניאלי  ,והיא איננה מתמצה רק בעירנות
להשפעת דפוסי היחסים הקולוניאליים על היחסים בין הצד האירופי והלא  -אירופי במפגש
הציוני  ,אלא באה לידי ביטוי גם ברגישויות לריבוי הפנים והזהויות אצל המזרחים ,
בתחומי העניין למחקר  ,בדרכי עבודה ועוד  .מבחינת היחס העקרוני לציונות  ,מסקנות
המחקר ההיסטוריוגרפי של הבעיה העדתית מקרבות אותו ביותר לדגם היסוד שהציעה
האסכולה הסוציולוגית הפלורליסטית לפענוח הבעיה  ,כלומר עירנות להפליית המזרחים
אך גם להשפעת הלאומיות היוצרת הבחנה בינם לבין האזרחים הערבים של המדינה
היהודית  ,יציר כפיה של הציונות  .אם נרצה  ,לאומיות הפזורה שמשמעותה המעשית
היתה תנועת הגירה והתיישבות בארץ המוצא המיתולוגית של יהודי אירופה  ,אסיה
ואפריקה  ,ושהיתה תפוסה על ידי אוכלוסייה מקומית  ,הולידה מדינה לאומית דמוקרטית
לכאורה אך למעשה דמוקרטיה המעדיפה את היהודים על פני הלא  -יהודים .

97

במקביל ,

לאומיות הפזורה  ,שיש לה אתוס אחדותי ושוויוני כלפי כל בני הלאום  ,בכל זאת איננה
נמלטת מהשפעות העידן הקולוניאלי החופף לעידן

הלאומיות .

כל הדור האחרון של חוקרי הבעיה העדתית צמח על רקע המשבר בהגמוניה הציונית

הישנה ובתפיסותיה  .תקופת ההגמוניה  ,שהיו לה ממדים חברתיים  ,רוחניים ורגשיים ,
הקשתה ביותר על צעידתם של אינטלקטואלים בכלל במסלולים עצמאיים  ,ושל
האינטלקטואלים המזרחים במיוחד  ,בשל מתווה היסוד ההיירארכי והדכאני של הבעיה
העדתית  .שבירת ההגמוניה הסירה מחסומים ואיפשרה לקולות שונים לעלות על פני
השטח  ,ולאינטלקטואלים שונים לברור להם מסלולים לפי נטיותיהם  .מעבר לחשיפה
לאפשרויות חשיבה ולזרמים אינטלקטואלים שונים  ,לא קשה להצביע על ההשפעה שיש
לרקע האישי  ,המשפחתי והעדתי  .הרוב המכריע של העוסקים בחקר הבעיה העדתית

בדור האחרון הם מזרחים  ,או צאצאים לנישואים בין  -עדתיים  ,ואין ספק שיש קשר בין
מוצאם למסע המחקרי שפתחו בו  .מעבר לרגישות המשותפת לכולם לשאלה העדתית ,
עולה ההשפעה של ההיסטוריות השונות של מיעוטים יהודים שונים ושל משפחות שונות
בישראל .יהודה שנהב הפוסט  -קולוניאלי מספר על השפעות סותרות בעד ונגד הציונות
בתוך משפחתו  ,ואגב כך מצטיירת הזדהותו עם סבתו  ,בעלת הביקורת הקשה על העלייה

,

ההמונית של יהודי עיראק ועל תפקידם של חברי " התנועה " [ הציונית בדחיפה לעבר
ארץ ישראל  98 .אם אטול דוגמה מעצמי  ,בית סבי וסבתי התימנים  ,שבו גדלתי  ,הציב חזית
97

סמוהה  ,כזכוי  ,הציע את המונח " דמוקרטיה אתנית " לצורך הגדרתה של התופעה  ,אך יפתחאל
נוטה להסתייג מן הדגש על המאפיין הדמוקרטי של המדינה היהודית המשתמע ממונח זה ומציע
את המונח

95

" אתנוקרטיה " -

ראו יפתחאל .

במאמרו " יהודים יוצאי ארצות ערב בישראל  -הזהות המפוצלת של מזרחים במחוזות הזיכרון
הלאומי " ,

אצל חבר ואחרים  ,עמ ' . 148
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אחידה  ,מלאת רגש והכרת תודה למפעל הלאומי  .לסבי המתאשכנז והציוני הנלהב היתה
עלי השפעה ארוכת טווח  ,לא פחותה בוודאי מזו שהיתה לסבתו של שנהב עליו  .יתירה
מזו  :כאמור  ,חלק מן החוקרים בדור האחרון הם ממוצא מזרחי שלם  ,בעוד שאחרים
מייצגים את המגמה המתפתחת בחברה היהודית בישראל  ,של אחוז גדל והולך של נישואים

בין  -עדתיים  .היסטוריונית עמיתה  ,אסתר מאיר  ,שהיא כמוני בת לנישואים בין  -עדתיים ,
אמרה לי פעם משפט פוקח עיניים  " :אנחנו חייבים תשובות לא רק לאמא [ המזרחית ] אלא

גם לאבא [ האשכנזי ] "  .גם הבדלים כאלה ממלאים ללא ספק תפקיד חשוב  .כולנו פתחנו
במסע לחיפוש זהות עצמית וקיבוצית  ,אך קורותינו בדרך  ,בתחנות המסע ובסופו  ,תלויות
גם במה שהניחו בתרמילינו בני משפחתנו הקרובים ערב היציאה לדרך ובשאלות הבלתי

פתורות שנטעה במוחנו הסביבה שלתוכה נולדנו .
אך דורנו איננו מתמודד רק עם המשבר הפנימי באידאולוגיה הציונית  ,אלא גם ,

וביתר חומרה  ,עם המשבר החיצוני  :חוסר ההצלחה של ממשיכי המפעל הלאומי היהודי
להשקיט  ,או לפחות להרגיע  ,את הזעזוע שהוא חולל בפלסטין  /ארץ  -ישראל  ,ביחסים
שבין ערבים ליהודים ובין מוסלמים ליהודים  .לחוסר הצלחה זה יש גם  ,כפי שנזכר
במאמר  ,השלכות על היחס ליהודים ולישראל בארצות הנצרות ובמערב  .לעניות דעתי ,
בשלב זה הוויכוח האקדמי סביב הבעיה העדתית ניזון יותר מן המתחים הקשורים בקונפליקט
החיצוני מאשר מן המתחים הפנימיים  .שאלת היחסים שנרקמו במסגרת המפגש הלאומי
בין יהודי האסלאם ליהודי הנצרות במפגש הלאומי  ,נתפסת כבעלת משמעות חשובה
לפיצוח סבך היחסים שבין יהודים לערבים  .יש נטייה לחפש בהיסטוריה של הבעיה
העדתית ובהיסטוריות של יהודי האסלאם שקדמו לה מפתחות לבעיה הדוחקת והמייאשת ,
ואנשי חוגים שונים עושים זאת בהתאם למיצובם ולנטיותיהם הפוליטיות והאישיות .

בשנים המעצבות של המפעל הציוני חזרו אינטלקטואלים ואנשי ציבור " ספרדיים " וטענו

כי בעברם טמון המפתח להרמוניזציה של יחסי ההווה עם הסביבה הלא -יהודית  ,אך
הואיל והיתה זו שעת הבנייה ללא ערעור של החומות הלאומיות ודחיקת המרכיב האוריינטלי
לשולי המפעל הציוני  -לרטוריקה זו לא היה שומע  .על רקע נסיונה המצטבר של המדינה
היהודית עד ראשית המאה הכ " א  ,הן בתחום היחסים הפנימיים והן  ,במיוחד  ,כלפי חוץ ,
ייתכן שהשעה נוחה יותר להתעניינות אותנטית בניסיון היהודי באזור האסלאם  ,אזור

קיומה של מדינת ישראל  .הפריחה היחסית ( בהשוואה לעבר המשמים כמעט

לחלוטין )

של ההיסטוריוגרפיה  ,שמאמר זה דן בה  ,ושל המחקר הפוסט  -קולוניאלי על המזרחים

היא אולי מאותותיו הראשונים של המפנה .
והערה אחרונה  :בימים אלה ממש מסתמנת גם תחילתו של השלב שדור ההיסטוריונים
הראשון של תקופת המשבר ניגש לסכם את דרכו  -הסנונית הראשונה  ,כנראה  ,המבשרת
על התפתחות זו היא ספרו של מישל אביטבול על יחסי יהודים וערבים מאז המאה
השביעית לספירה .

99

אביטבול  ,העבר .

99

אך על האביב החדש מעידים גם סימנים נוספים  ,הגם שלא כולם

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית

,

ן

ן5

זכו כבר לפרסום גמור  ,כמו עבודותיה של מינה רוזן על יהודי האימפריה העות ' מאנית
ועל הלאומיות בקרב יהודי הבלקן ,

100

מפעל " ספרי הקהילות " בעריכת חיים סעדון ,

101

וקורס המבוא של האוניברסיטה הפתוחה על תולדות היהודים בארצות האסלאם בתקופה
המודרנית  ,פרי עטו של כותב שורות אלה .

102

נראה שגם באמתחתם של חוקרים אחרים

מצויים חיבורים דומים  .מצאי החיבורים המסתמן כבר מאפשר להתנבא כי שלב סיכום
זה יהיה שונה ביותר מאלה שקדמו לו  .לא יהיה זה פרי עבודתו של חלוץ אחד  ,כמו חיים

כהן בראשית שנות השבעים ; אף לא פשוט עוד לנצח בשרביט אחד על עבודתו של כל
דור החוקרים הצעירים  ,כפי שעשה אטינגר  .שוקת המידע כבר איננה ריקה כפי שהיתה ,

ואוצר הפרשנויות גדול ומקוטב  .במתח בין נאו -בדלנות לאומית לתהליכי הגלובליזציה ,
יד הגלובליזציה איננה דווקא על התחתונה  ,ואופייני אולי לשלב הזה שהסנונית המבשרת

שלו הופיעה בצרפתית קודם שהופיעה בעברית  .האידאולוגיה ההגמונית קיימת אף
קיימת  ,אך כוחה כבר לא במותניה כבעבר  .סדקיה לא רק שמאפשרים ביטוי לקולות
מגוונים  ,אלא מחייבים את הופעתם  .שכן מעל לכל מרחפים קשייה של המדינה היהודית
ומאמציהם של ההיסטוריונים  ,כמו אזרחים ואינטלקטואלים אחרים  ,לסלול לעצמם ולאחרים
דרכים להבין את חולייה ולמצוא להם מזור .
100

רוזן  ,היסטוריה  ,שהוא ראשון בסדרה מתוכננת של
( עורך ) ,

( עורך ) ,

תימן ; סעדון

כרכים ; רוזן ,

עיראק  .וראו גם הערה

המאה העות  ,מאנית .

לעיל .

101

מעדון

102

צור  ,יהודים בין מוסלמים  .בכתיבת החטיבה האחרונה של הקורס משתתפת הגר הלל  -ראו הלל .

קיצור ( נ

)

72

ביבליוגרפיים

אביטבול  ,העבר
אביטבול ,

VIIe

"

,

 Arabes depuisש d ' une disc (/ rde : Jufs

,

נאנק Michel Abitbol , Le
siicle, Paris 1999

מיכאל אביטבול  ,יהודי צפון  -אפריקה במלחמת -העולם השנייה  ,ירושלים תשמ " ו .

יהודי צפון אפריקה
אביטבול ,
לחקר הציונות

אברמסקי  -בליי

  " ,לחקר הציונות והעלייה מקרב יהודי  -המזרח  -הבטים מתודיים "  ,פעמים39

( תשנ " ט )  ,עמ ' . 14 - 3

עירית אברמסקי  -בליי ( עורכת )  ,פנקס הקהילות  :לוב תוניסיה ; אנציקלופדיה של
היישובים היהודיים למן היווסדם ועד לאחר שואת מלחמת העולם השנייה ,
ירושלים תשנ " ז .

אטיגגר

שמואל אטינגר ( עורך )  ,תולדות היהודים בארצות האיסלאם  ,א  -ג  ,ירושלים

אייזנשטדט  ,החברה

תשמ " א  -תשמ " ו .
שמואל נח אייזנשטדט  ,החברה הישראלית  -רקע  ,התפתחות ובעיות  ,ירושלים

תשכ " ז .
אייזנשטדט  ,מבוא

 , -אייזנשטדט  ,מבוא לחקר המבנה הסוציולוגי של עדות המזרח  ,ירושלים

תש " ח
אייזנשטדט  ,קליטת עלייה

,

  ,קליטת עלייה  -מחקר סוציולוגי  ,ירושלים תשי " ב  .נוסחLondon 1954

אלמאליח

,

: Immigrants,

)

אנגלי  . :א 5 .

Eisenstadt, The:

א " ר מלאכי  " ,בשדה היצירה ; פרסומי בעל היובל ביבליוגרפיה "  ,מנחה

לאברהם  -ספר היובל לאברהם אלמאליח במלאת לו שבעים שנה  ,ירושלים

תשי " ט ,

עמ '

%1

,

.% 1

 ] 52ירון צור
באבא

הומי ק ' באבא  " ,שאלת האחר  -הבדל  ,אפליה ושיח פוסט  -קולוניאלי "  ,תיאוריה
וביקורת  , ) 1994 ( 5עמ ' . 157 - 144

בילו  ,ללא מצרים

יורם בילו  ,ללא מצרים  -חייו ומותו של רבי יעקב ואזנה  ,ירושלים תשנ " ג .

בילו  ,פסיכיאטריה

  " ,פסיכיאטריה מסורתית בישראל '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העבריתבירושלים . 1979 ,

בךעמוס

אבנר בן  -עמוס  " ,פלורליזם בלתי  -אפשרי ? יהודים יוצאי אירופה ויהודי עדות

המזרח בתוכנית הלימודים בהיסטוריה בישראל "  ,החינוך לקראת המאה העשרים
ואחת  ,בעריכת דוד חן  ,תל -אביב תשנ " ה  ,עמ ' . 276 - 267

בן  -עמי
בן  -צבי

יששכר בן  -עמי  ,הערצת הקדושים בקרב יהודי מרוקו  ,ירושלים תשמ " ד .
" פרסומי יצחק בךצנן שבתחום ארץ  -ישראל וקהילות המזרח "  ,ספר הזכרון ליצחק

בן  -צבי  ,בעריכת מאיר בניהו  ,א  ,ירושלים השכ " ד  ,עמ ' כח  -מב .

בן  -רפאל

,

)

 : The Caseמ) ע ; עןמ ןם

"

.

 )7נ and

"

4משע/

,

,

Eliezer Ben -Rafael ,
Oxford 1994

Israel,

בנסקי ואחרים

טובה בנסקי  ,יהודה דון  ,תקוה לקר  -דרויש וארנסט קראוס  ,יהודי עיראק
בישראל  -בחברה ובכלכלה  ,ירושלים ותל -אביב . 1991

בצלאל

יצחק בצלאל  " ,כתבי יצחק בן  -צבי על יהדות  -המזרח  -השלבים  ,התחומים ,
המאפיינים "  ,פעמים  ( 25תשמ " ה )  ,עמ ' . 145 - 123

ברנאי ,
יהודי ארצות האסלאם

יעקב ברנאי  " ,יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה והאסכולה הירושלמית " ,

פעמים  ( 92תשס " ב )  ,עמ ' . 115 - 83

ברנאי  ,היסטוריוגרפיה

  ,היסטוריוגרפיה ולאומיות  -מגמות בחקר ארץ  -ישראל וישובה היהודי , , 1881 - 634ירושלים תשנ  -ה .

ברנשטיין  ,הסוציולוגיה

דבורה ברנשטיין  " ,הסוציולוגיה קולטת את העליה "  ,מחברות למחקר ולביקורת
 , ) 1978 ( 1עמודים . 21 - 5

ברנשטיין  ,הפנתרים

  " ,הפנתרים השחורים  -קונפליקט ומחאה בחברה הישראלית "  ,מגמות כה -ו (  , ) 1979גילית  , 1עמ ' . 79 - 65

גויטיין  ,ביבליוגראפיה

אברהם הטל  ,ביבליוגראפיה של כתבי פרופ' שלמה דב גויטיין  ,ירושלים תש " ס .

גויטיין  ,התימנים

שלמה דוב גויטיין  ,התימנים  :הסטוריה  ,סדרי חברה  ,חיי רוח  -מבחר מחקרים ,
בעריכת מ ' בן  -ששון  ,ירושלים תשמ " ג .

גולדברג  ,הגיד מרדכי

מרדכי הכהן  ,הגיד מרדכי  -קורות לוב ויהודיה  ,ישובייהם ומנהגיהם  ,ההדיר
והוסיף מבוא והערות הרווי גולדברג  ,ירושלים תשלט .

גולדברג  ,חיים יהודיים
גולדברג  ,שוכני מערות

,
Libya

Rivals and
~

",

mmunity

:

"

Goldberg , Jewish Life ] :

Harvey 5 .

Chicago 1990

-. Cave Dwellers and cirrus Growers : 1 Jewish C

(/

and lsrael, Cambridge 1972
גת

שלמה גת  ,קהילה יהודית במשבר  -יציאת עיראק  , 1951 - 1948ירושלים תשמ " ט .

דהאן  -כלב

הגרייט דהאן  -כלב  " ,עדתיות בישראל  -נקודת מבט פוסט  -מודרנית "  ,מודרניות ,

פוסט  -מודרניות וחינוך  ,בעריכת אילן גור  -אריה  ,תל -אביב  , 1999עכז . 231 - 197
דלה  -פרגולה

סרינו דלה  -פרגולה  " ,הערות על המחקר הסוציו  -דמוגרפי של קהילות ישראל
במזרח "  ,פעמים  ( 93תשס " ג )  ,עמ ' . 156 - 149

דרויאן

ניצה דרויאן  ,באין מרבד קסמים  -ההתיישבות התימנית בארץ  -ישראל  ,תרמ " ב -

דרויש

תרע " ד  ,ירושלים תשמ " א .
תקוה דרויש  ,יהודי עיראק בכלכלה טרם עליתם לישראל ואחריה  ,רמת -גן תשמ " ז .

דשן  ,האנתרופולוגים

שלמה דשן  " ,האנתרופולוגים וחקר התרבויות של עדות המזרח "  ,פעמים
( תשל" ט )  ,עמ' . 84 - 79

דשן  ,הדתיות

 " , -הדתיות של המזרחים  -ציבור  ,רבנים ואמונה "  ,אלפיים

1

 ( 9תשנ " ד )  ,עמ '

. 58 - 44
דשן  ,ציבור ויחידים

  ,ציבור ויחידים במרוקו  -סידרי חברה בקהילות היהודיות במאותה  , 19 - 18 -תל -אביב . 1983

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית

שלמה דשן ומשה שוקד  ,יהודי המזרח  -עיונים אנתרופולוגיים על העבר וההוה ,

דשן ושוקד
הוויכוח

ן
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ירושלים ותל -אביב . 1984
מגמות ב  ; ) 195 % ( 4 , 3 ,שם  ,ג ,

ב " מגמות "

4 ,2 , 1

(  ; ) 1952כולל מאמרים של קרל פרנקנשטיין ,

ע " א סימון  ,נתן רוטנשטרייך  ,משולם גרול  ,יוסף בן  -דוד .
דן הורוביץ ומשה ליסק  ,מצוקות באוטופיה  :ישראל  -חברה בעומס  -יתר ,

הורוביץ וליסק

תל-אביב . 1990
הטל  ,צפון אפריקה

1

אברהם הטל  ,יהדות צפון  -אפריקה  -ביבליוגראפיה  ,ירושלים תשל " ג .

הטל  ,צפון אפריקה

2

  ,יהדות צפון  -אפריקה  -ביבליוגראפיה  ,מהדורה שנייה מורחבת  ,ירושליםתשנ " ג .

הירשברג  ,ביבליוגרפיה

" כתבי פרופ ' ח " ז הירשברג ז " ל  -רשימה ביבליוגראפית "  ,ערוכה בידי אליעזר

הירשברג ,

בשן ואברהם הטל  ,בר  -אילן יד  -סו ( תשל" ז )  ,עמ ' טו  -לג .
 , -תולדות היהודים באפריקה הצפונית  ,א  -ב  ,ירושלים

. 1965

היהודים באפריקה הצפונית
הירשברג ,

מארץ מבוא השמש
הכהן  ,הגרעין

  ,מארץ מבוא השמש  -עם יהודי אפריקה הצפונית בארצותיהם  ,ירושליםתשי " ז .
דבורה הכהן  ,הגרעין והריחיים  -התיישבות העולים בנגב בעשור הראשון

ביבא-

למדינה  ,תל אביב . 2000
הכהן  ,עולים

  ,עולים בסערה  :העלייה הגדולה וקליטתה בישראל  , 1955 - 1948 -ירושליםתשנ " ד .

הלל

הגר הלל  ,רשמים על יהודי האימפריה אחרי מהפיכת התורכים הצעירים ( , ) 1908

תל -אביב

הרצוג

-

2003

( מהדורה זמנית ) .

חנה הרצוג  ,עדתיות פוליטית  -דימוי מול מציאות  .ניתוח סוציולוגי  -היסטורי

של הרשימות ה " עדתיות " לאסיפת הנבחרים ולכנסת (  , ) 1984 - 1920תל-אביב

תשמ " ו.
זוהר  ,רבני מצרים

צבי זוהר  ,מסורת ותמורה  -התמודדות חכמי ישראל במצרים ובסוריה עם

זוהר  ,פני המזרח

אתגרי המודרניזציה  , 1920 - 1880ירושלים תשנ " ג .
 , -האירו פני המזרח  -הלכה והגות אצל חכמי ישראל במזרח התיכון  ,תל

אביב . 2001
חבר ואופיר

חנן חבר ועדי אופיר  " ,הומי באבא  -תיאוריה על חבל דק "  ,תיאוריה וביקורת

5

(  , ) 1994עמ ' . 143 - 14 %
חבר ואחרים

חנן חבר  ,יהודה שנהב  ,פנינה מוצפי  -האלר ( עורכים )  ,מזרחים בישראל  -עיון

חמישים כלרבעים ושמונה

ביקורתי מחודש  ,תל -אביב . 2002
עדי אופיר ( עורך )  ,חמישים לארבעים ושמונה  -מומנטים ביקורתיים בתולדות
מדינת ישראל  ,תיאוריה וביקורת

13 - 12

(  , ) 1999עמ ' . 77 - 67

טולידאנו

יעקב משה טולידאנו  ,נר המערב  -תולדות ישראל במארוקו  ,ירושלים תרע " א .

יהודה  ,גורמים

צבי יהודה  " ,גורמים שהשפיעו על הפעילות הציונית במצרים בשנים

יהודה  ,הפעילות

 , " 19 % 7מקדם ומים א ( תשמ " א )  ,עמ ' . 264 - 249
צבי יהודה  " ,הפעילות הציונית במרוקו ערב הפרוטקטוראט "  ,יהדות צפון אפריקה

יהודה  ,ראשיתה
יהודה ,

( , " ) 1897 - 1904

ספונות  ,סדרה חדשה  ,ספר ראשון
  " ,שינויים דמוגראפיים  ,בריאותיים וכלכליים באוכלוסיית יוצאי -תימן( טז ) ,

שינויים דמוגראפיים

עמ ' צו  -קח .

במאות הי " ט  ,כ'  ,בעריכת מ ' אביטבול  ,ירושלים
  " ,ראשיתה של הפעילות הציונית במצרים אגודת ' בר  -כוכבא'תש " ם ,

- 1897

( תש " ם )  ,עמ ' . 352 - 311

בשעריים ( רחובות ) בתקופה שלפני המדינה  ,יהודי תימן  -פרקי מחקר ועיון ,

בעריכת ישראל ישעיהו ויוסף טובי  ,ירושלים תשליו  ,ענר רמס  -רפא .

יפתחאל

" המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח  -מרעיון למוסד "  ,שיחה עם נסים יושע ,
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