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א
בכינוס השנתי של האגודה הצפון אמריקנית ללימודי המזרח התיכון ()MESA
שהתקיים בדצמבר  2011בוושינגטון נערך דיון במתכונת שולחן עגול
שכותרתו הייתה ‘למגמת שילובם של לימודי מזרח תיכון “יהודיים"' .משתתפי
המפגש ,היסטוריונים ששדה פעילותם המחקרית קשור בשאלת הקיום הפוליטי
והחברתי של יהודים בארצות האסלאם בעידן המודרני ,הוזמנו לדון ‘בחשיבות
שילובן של שאלות שברגיל מכונות “יהודיות" במסגרת לימודי ארצות המזרח
התיכון' .מתוך כך התבקשו המתדיינים לעמוד על ההשלכות הדיסציפלינריות
והפדגוגיות של כתיבת היסטוריה של יהודים שלא בהכרח מתאימה להמׂשגות
1
ולפרדיגמות המזוהות עם כתיבת היסטוריה יהודית במסגרת לימודי יהדות.
1

שמות התואר ‘יהודי' ו'יהודיים' הושמו במירכאות במקור על
מנת להדגיש את ההבחנה משדה הדעת של לימודי יהדות,
שבו כביכול מושגים אלה אינם דורשים הסבר .מעניין לציין
כי מי שהוזמנו רשמית ליטול חלק בדיון ,ארי אריאל ,אייל
ג'יניאו ,דניאל שרוטר ,שיינה מינקין ואמילי בנישו-גוטרייך,
הם חוקרים יהודים שלמדו או מלמדים במחלקות ללימודי
המזרח התיכון והיסטוריה בארצות־הברית (להוציא ג'יניאו,
המלמד בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה
העברית בירושלים) .בשנים האחרונות נדונה סוגיית
מ(י)קומו של חקר יהודי ערב במודרנה גם מהפרספקטיבה
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לטענת המשתתפים בחינת מקומן של הקהילות היהודיות בארצות המזרח
התיכון במסגרת לימוד ההיסטוריה המודרנית של ארצות אלה עשויה להעמיק
את הבנתנו בנוגע לתמורות הכלכליות ,התרבותיות ,החברתיות והפוליטיות
שעיצבו ושממשיכות לעצב את ההיסטוריה הזאת .הקולוניאליזם ועליית
מדינת הלאום ,כך נטען ,כמו מושגים מופשטים כגון פזורה (דיאספורה),
אתניות והיברידיות ,נראים אחרת בתיווכו של הניסיון היהודי המזרח תיכוני
והמגרבי .אמנם התועלת המחקרית שבשילוב הרכיב היהודי בכלל ההקשרים
ההיסטוריים והכוחות הגאופוליטיים שעיצבו אותו מובנת כיום לכול 2,אך במה
שנוגע לחקר יהודי המגרב כלל לא עלתה לדיון עד כה השאלה מה עוד ניתן
ללמוד על היהודים ועל תרבותם הפוליטית והדתית לאו דווקא מתוך הידרשות
מידית לכוחה ההסברי של הסביבה התרבותית ,ומה עשויה להיות משמעותה
של שאלה זו באקלים האקדמי הנוכחי 3.שניים מן המשתתפים בדיון ,אמילי
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של תחום לימודי היהדות ,שבאגף הליברלי שלו למושג
אינטגרציה נודעת משמעות היסטוריוגרפית רבה .בדצמבר
 2010הקדישו מארגני הוועידה השנתית של האגודה למדעי
היהדות בארצות־הברית (  )AJSדיון מיוחד לשאלת הייחוד
הדיסציפלינרי של חקר היהודים מארצות ערב והאסלאם,
וכותרת הדיון הייתה‘ :לשלב או לא לשלב :האם זו השאלה
הספרדית?' .דומה כי המסגור האמביוולנטי של הדיון הוא
בבחינת מענה על כינוסים קודמים שבהם השתתפו אותם
חוקרים ,למשל הכינוס שהתקיים בנובמבר  2008בלוס־אנג'לס
בחסות ההיברו יוניון קולג' ,ושכותרתו הייתה ‘שילוב לימודי
מזרחים וספרדים :מחקר ופרקטיקה' .כינוס זה הוקדש לשאלת
שילובן של היסטוריות מזרחיות בחקר ההיסטוריה היהודית
המודרנית ,וביקש לבחון את מצב המחקר בארצות־הברית
בימינו ,לעשות היסטוריזציה ל'שתיקה ההיסטוריוגרפית'
של מדעי היהדות נוכח שאלת ההיסטוריה של היהודים הלא־
אירופים ולהציע מגוון דרכים לפתרונה.
רוסמן עוסק בנושא זה בהרחבה בספר שראה אור זה לא כבר.
ראו :רוסמן .וראו במיוחד הפרק השלישי‘ ,היסטוריה יהודית
חוצת גבולות' ,שנכלל רק במהדורה העברית המורחבת ,וכן
הפרק הרביעי‘ ,כלאיים עם מה? הקשר שבין תרבות יהודית
לתרבויות של עמים אחרים' .על אף דיונו הפרטני בעיבודם
של מושגים פרשניים ומתודולוגיות מחקר פוסט־מודרניים,
כמו הכלאה ,רב תרבותיות ,גאוגרפיה תרבותית ,היסטוריה
תרבותית ,מגדר ופולקלור ,במסגרת לימודי יהדות כיום ,נמנע
רוסמן מלדון במיקומו של חקר יהודי המזרח בהיסטוריה
היהודית המודרנית.
לא למותר לציין כי סוגיית השילוב או הייחוד ההיסטוריוגרפי
נוגעת לא רק למקרה היהודי ,ומתחבטים בה חוקרים של
עיונים וביקורת :יגאל נזרי

בנישו–גוטרייך ודניאל שרוטר ,ערכו את הספר שלפנינו‘ ,תרבות וחברה יהודיים
בצפון אפריקה' .ספר זה הוא אפוא מקרה מבחן עדכני לגישה מרובת ההקשרים
לחקר הקהילות היהודיות שנעלמו כמעט כליל מהנוף התרבותי המגרבי אולם
לא נמחו כליל מן הזיכרון ,כמו דף שנתלש מספר אך שוליו עדיין מבצבצים
ממקום התלישה.
קובץ זה מבוסס על כנס שנערך בטנג'יר ביוני  ,2004בחסות המכון
האמריקני ללימודי המגרב 4,והוא רואה אור בהוצאת אוניברסיטת אינדיאנה,
בסדרת ספרים בתחום המתגבש באקדמיה האמריקנית‘ ,לימודי מזרחים'
( .)Mizrahi Studiesהמאמרים שבקובץ ,פרי מחקרם של מרבית משתתפי
הכנס ,מציעים מגוון נוסחים ופירושים למושג ולפרקטיקה של ‘תרבות
יהודית' במגרב המוסלמי משלהי העת העתיקה ועד ימינו .הספר מעלה תרומה
משמעותית לחקר יהודי המגרב בשלבו דיסציפלינות מחקריות שונות
(אנתרופולוגיה ,ספרות ,היסטוריה ,פולקלור ואונומסטיקה) ,ובהיותו אכסניה
לחוקרים וחוקרות בעלי שיוך מוסדי מגוון (מחציתם בארצות–הברית ,והיתר
באלג'יריה ,מרוקו ,תוניסיה ,תורכיה וישראל ,לפי סדר זה); חלקם חוקרים
בכירים שמתמודדים לראשונה עם שאלת הקיום היהודי במגרב ,וחלקם חוקרים
צעירים שזה תחום עיסוקם העיקרי (עמ'  .)6-5הגם שיהודים הם נושא המחקר
המוצג כאן ,עבור עורכי הקובץ ליבת המעשה המחקרי לא בהכרח נטועה
בהתנסות זהותית ,אישית או קהילתית .אולם סקירה קצרה של התמורות
בחקר יהודי המגרב המודרני מציגה את חקר יהודי המגרב כפרויקט ‘יהודי'
בעיקרו .תמורות אלה ראשיתן בחבירתם של אישים יהודים למסגרת הצרפתית
הקולוניאלית בשליש האחרון של המאה התשע עשרה ,מסגרת שבה התהווה
לראשונה ידע מקיף על אודות היהודים בצפון אפריקה; הן נמשכו בשילוב של
מתודולוגיות מתחומי המזרחנות וחכמת ישראל בשנות השישים של המאה
העשרים בארץ ,ובעבודתם של חוקרים ישראלים בתחום האנתרופולוגיה
ההיסטורית והתרבותית נוסח שנות השבעים של המאה העשרים; ולאחר מכן,
מאז שנות השמונים של המאה העשרים ,התפתח בקרב חוקרים ישראלים
שרובם המכריע יוצאי מרוקו חקר הלאומיות היהודית במגרב ,דפוסי ההגירה

4

מיעוטים דתיים ואתניים במקומות שונים בעולם .הנטייה
לראות בסוגיה זו בעיה היסטוריוגרפית ייחודית ליהודים
ראויה לדיון בפני עצמה.
הכנס ,שכותרתו במקור Rethinking Jewish Culture and
 ,Society in North Africaמומן גם על ידי המרכז ללימודי
המזרח התיכון של אוניברסיטת ברקלי ואוניברסיטת
קליפורניה באירוויין.
פעמים ( 131תשע"ב)
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בתוכו וממנו וייסוד קהילות פזורה ,לצד סקירה ומיפוי שיטתיים של טקסטים
5
ותופעות היסטוריות ופילולוגיות.
מה השתנה בעצם? תשובה חלקית יש במאמרו של מֻחמד קנביב (,)Kenbib
היסטוריון מאוניברסיטת מֻחמד החמישי ברבאט שמוכר במרוקו כבר סמכא
בנושא עברּה היהודי 6.במסה הפרדיגמטית ‘יחסי מוסלמים-יהודים במרוקו בת
זמננו' (עמ'  )31-24שבחטיבת ההקדמה לספר ,טוען קנביב כי אי אפשר ללמוד
על ‘ממדיה היהודיים של ההיסטוריה המרוקנית' ב– 200השנים האחרונות מבלי
להידרש לפונקציות החברתיות שמילאו היהודים בחברה (עמ'  .)24גישה זו אינה
מסתפקת בשיבוץ אקראי של יהודים בנרטיב כללי על מוסדות המח'זן (כינוי
למוסדות המלכות) ,התפתחות הדפוס או החדירה הקולוניאלית ,אם לציין כמה
מן החיתוכים המקובלים במחקר .יתר על כן ,גישה זו אינה מסתפקת באיתור
אזורי החפיפה בין ההיסטוריה היהודית לזו המרוקנית ,אלא קוראת לבחון
מחדש מומנטים בהיסטוריה של מרוקו במסגרת חשיבה כוללת על מיעוטים
משפטיים ותרבותיים במגרב 7.ואמנם לצד גילויים שונים של הקיום היהודי
המגרבי המתּווכים כיום באמצעות נוסטלגיה וזיכרון ,יותר ויותר היסטוריונים
מוסלמים ,שחלקם מוצג בספר שלפנינו ,עוסקים במורכבות הקיום היהודי-
האסלאמי בארצות המגרב .אולם כיצד לומדים חוקרים מרוקנים על עברה
היהודי של ארצם? לפי קנביב על מנת להבין טוב יותר את ממדיה היהודיים של
ההיסטוריה המרוקנית שומה על החוקרים להתגבר על ההמשגות הדומיננטיות
5
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לביטוי מחקרי עדכני לגישה זו ראו כרכי הסדרה ‘קהילות
ישראל במזרח במאות התשע־עשרה והעשרים' בעריכת חיים
סעדון ובהפקת מכון בן־צבי ,ובמיוחד :סעדון ,מרוקו; סעדון,
תוניסיה; סעדון ,לוב; סעדון ,אלג'יריה .לסקירת מחקרים
בתולדות יהודי מרוקו שפורסמו בשנים ( 1975-1948בעיקר
פרי עבודתם של קורקוס ,הירשברג ,שוראקי וזעפרני) ,סקירה
שנכתבה מפרספקטיבה שמאמצת את נבדלותם התרבותית
(‘קורות היהודים במרוקו מיוחדות מכל תולדות ישראל'),
ראו :בר־אשר.
ספרו ‘יהודים ומוסלמים במרוקו  '1948-1859עוסק ביחסים
בין יהודים למוסלמים על רקע הנוכחות האירופית במגרב.
ראו :קנביב.
לגישה זו לחקר יהודי המגרב ראו :שרוטר ,על מוצאם; לוין.
עם זאת יש לציין כי גישה פונקציונליסטית בחקר מיעוטים
עשויה להיות מוגבלת למדי .מוסלמים הרי אינם נחקרים
כפועל יוצא של ה'פונקצייה' שמילאו בחברה המרוקנית.
אפשר אפוא לטעון שקנביב חוזר על הגישה הפונקציונליסטית
בחקר היהודים בימי הביניים ,שלפיה קיומם החברתי מוסבר
באמצעות הגדרתם כחוכרים ,גובי מסים וכיוצא באלה.
עיונים וביקורת :יגאל נזרי

של ההיסטוריוגרפיה הקולוניאלית ושל יורשתה ,זו הלאומית ,על תפיסות
ההפרדה שבבסיסן ,ולחפש מעבר להכללות שבהן נתון הניסיון ההיסטורי של
קהילות יהודיות כה שונות ומגוונות 8.עליהם לגלות בקיאות במגוון מקורות
יהודיים פנימיים ,המצריכים לא רק ידע לשוני אלא גם ידע דתי ותרבותי נרחב.
עליהם לדחות את הפרשנות הבלעדית שיוחסה למעמד בני החסות ,שארגן
את הופעתם הפוליטית של היהודים עד הופעת מדינת הלאום .למעשה האין
קנביב מבקש מעמיתיו לנקוט גישות שאינן זרות כלל לחוקרים מתחום מדעי
היהדות? הוא כותב‘ :על מנת להבין ,ובתקווה להסביר ,את טרדות היום יום
ונקודת המבט של היהודים מבפנים [ ,from withinההדגשות שלי][ ,היינו את]
האופן שבו תפקדו מי שזכו לכינוי “חברות המלאח" ,דרושה חקירה פנימית
או פנים–ארצית [ ]internal, or domesticשל ההיסטוריה המרוקנית ...אולם
כיצד נוכל להעמיק את ידיעתנו על אודות מקומם של היהודים בתוך החברה
הילידית שלהם [ ]within their native societyבהיעדר גישה הממוקדת כלפי
פנים [( '?]internally focused approachעמ'  .)27-26למעשה קנביב יוצא
נגד דבריו הקודמים ומבקש ככל הנראה מעמיתיו לחקור את הקיום היהודי
לא רק בהתאם לפונקצייה החברתית שלו ,אלא כישות בפני עצמה .מה אפוא
עשויה להיות תרומתם של חוקרים מוסלמים לממדיה היהודיים של ההיסטוריה
של המגרב? באילו אופנים המאמרים כמכלול עונים על ציפיות עורכי הקובץ
‘לחשוב מחדש את/על המחקר הקודם של הדור הראשון של חוקרי יהודי
המגרב [ההדגשה שלי] על מנת לזרות אור על שאלות שלא נשאלו לפני כן'
(עמ'  ?)3שאלות אלו מדריכות את הסקירה שלהלן.

ב
הספר כולל שש חטיבות תמטיות ,המתואמות כרונולוגית( :א) הקדמה; (ב)
מקורות ,פזורות וזהויות; (ג) קהילות ,יחסי חליפין תרבותיים וטרנספורמציות;
(ד) בין מיתוס להיסטוריה :סול חגואל בזיכרון היהודי המרוקני; (ה) מגדר,
קולוניאליזם וארגון ‘כל ישראל חברים'; (ו) יהודי צפון אפריקה והתמורה
הפוליטית בשלהי העידן הקולוניאלי והעידן הפוסט–קולוניאלי.
חלק מהמחקרים בחטיבה השנייה עוסקים בפרקים היסטוריים פרה–
מודרניים .במאמר ‘שמות מקומות במערב אלג'יריה :מקורות תנ"כיים
8

לדיונים בשאלת מקומם של יהודים בהיסטוריה המגרבית
ראו :אביטבול .לסקירה כללית על האסכולות השונות
בהיסטוריוגרפיה המרוקנית ראו :אלמנצור.
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ומרחבים סמנטיים דומיננטיים' (עמ'  )44-35פריד בנרמדאן (,)Benramdane
חוקר בשדה הטופונימיה (חקר שמות מקומות) מאוניברסיטת עבד אלחמיד
ַ
בן באדיס במֻסתגאנם שבאלג'יריה ,משחזר את תחום ההשפעה של העברית
היהודית והנוצרית על מסורות באזור אלג'יריה על ידי מעקב אחר שרידיה
הסמנטיים ,ובתוך כך דן במקומה של מסורת שיּום ( )namingתנ"כית בתרבות
על–פה בעיקרה .מברוּכ מנצורי ( ,)Mansouriחוקר ערבית מאוניברסיטת
ִ
ַ
סּוס שבתוניסיה ,כותב על ‘דימוי היהודים בקרב בני האִּבאציה האִמאזיגין
בצפון אפריקה לפני המאה העשירית' (עמ'  .)58-45מנצורי חודר לנבכי
הנוף המונותאיסטי של המגרב בימי הביניים באמצעות מקורות משפטיים
וביוגרפיים מאזור נ ְפוסה (כיום בצפון–מערב לוב) וורקלה (כיום באזור הסהרה
ִ
במזרח אלג'יריה) ,מקורות של בני האבאציה ,קבוצה דתית שפרשה מן האסלאם
ה'אורתודוקסי' ,ושמאמיניה התיישבו במגרב החל מראשית התקופה המעצבת
של התפשטות האסלאם ,במאה השביעית והשמינית .מנצורי דן בתרגום של
הוראות דתיות לפרקטיקות שבאמצעותן אפשר לעמוד על אופני ייצוג חיוביים
ַ
ַ
של יהודים שחיו בקרב האמאזיגין (ּבֶרּבֶרים בלשון התמאזיגת) לאורך תקופת
התאסלמותם של אלו; בקוסמולוגיה נוסח דאר אלאִסלאם שיצרו הכובשים
הערבים נחשבו היהודים נחותים ,תאולוגית ומוסרית ,כמו הברברים .לפי מנצורי
הזיקות הפוליטיות בין יהודים לברברים נעוצות גם במעמד פוליטי דומה ,שכן
ַ
עד סוף המאה התשיעית הוגדרו האמאזיגין  -במיצוע הקטגוריה המשפטית
אהל אלִד'מה (בני חסות)  -כיהודים .אופיים הלקטני של מאמרים אלו ממשיך
את האמביוולנטיות המחקרית בשאלות מוצא היהודים במגרב 9.ועם זאת היחס
ליהודים במקורות מן התקופה האסלאמית המוקדמת מחייב לשים לב שהחברה
הסובבת ברובה לא הייתה מוסלמית ,אלא התאסלמה בתהליך הדרגתי ,ומכאן
שהכתיבה על יהודים מוסיפה עוד ממד לתיאור תהליך ההתאסלמות ,וממילא
גם לכינון היהדות בהקשר של ראשית האסלאם.
לבעלות על קרקע נודעו השלכות על תודעת המוצא ,תפיסת השייכות ועיצוב
הזיכרון הקיבוצי ,ומכאן מעורבותה הגבוהה של המדינה בניהול המקרקעין .על
סמך תכתובות מאוצר המח'זן ,תעודות משפטיות וסיפורים שהועברו בעל–
ַ
פה עבדאללה לגמאיד ( ,)Larhmaidהיסטוריון מרוקני המועסק כדיפלומט
במשרד החוץ בארצו ,בודק במאמרו ‘זהות יהודית ובעלות על קרקע במחוז
הסוס של מרוקו' (עמ'  )72-59אילו זיקות חוקיות וסמליות קשרו בין היהודים
לקרקע בכפרי עמק הסּוס שבדרום הארץ ,אזור המשתרע בין קו החוף האטלנטי

9
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מדרום לאגאדיר לבין חבל הרי מול האטלס 10.תרבות המלאח העירונית בפנים
הארץ מראשית העת החדשה ואילך זכתה למיפוי מחקרי מעמיק ,אך דפוסי
השימוש של יהודים בקרקע באזורים חקלאיים ,ובכללם השימוש בה לצורכי
קבורה ,כמעט לא נחקרו .באמצע המאה העשרים היה שיעורם של היהודים
ַ
באוכלוסייה במרכזים העירוניים שבאזור הסוס ,כמו איגיל נ'אורו ,תארודאנת
ואינזגאן ,גדול פי שניים ויותר מאחוז היהודים באוכלוסיית מרוקו כולה .הם
ַ
אמנם נתפסו כזרים ,טוען לגמאיד ,אך באיזה מובן? בתחילת המאה העשרים
גרו  90אחוזים מכלל  6,300היהודים שחיו באזור כולו בכפרים מבודדים,
ַ
שבחלקם עברה בירושה בעלות יהודית על הקרקע .לגמאיד מדגים במקרים
שונים לאורך ציר הזמן כיצד הביסו אינטרסים כלכליים קטגוריות בעלּות
מן המשפט המוסלמי .למשל במרוצת המחצית הראשונה של המאה השבע
עשרה ביקש השליט האזורי עלי ּבּו ַדמי ַע לנטוע סוחרים יהודים מאופראן
ַ
שבאזור תפראות בכפר איליג כדי למתוח את נתיב שיירות המסחר חוצה
ִ
הסהרה .בניגוד לדעת הקאצי של מראכש עיסא בן עבד אלרחמן אלסכתאני
(מת בשנת  )1662שנצמד למסורת המאלִכית המקובלת ,האוסרת על ִד'מים
ַ
להקים בתי תפילה חדשים ,הוא אִפשר ליהודים להקים באיליג בית כנסת,
והקצה עבורם שם שטח לצורכי קבורה 11.יחסים בין יהודים למוסלמים הוסדרו
ַ
על בסיס דומה במקומות שונים באזור .כך מקורותיו של לגמאיד מלמדים
כי בשנת  1774הורשו יהודים ,בתמורה לגללי בהמותיהם שהועברו לדישון
השדות ,להקים שכונת מגורים בתאמאנארת ,זכות חסרת ממד טמפורלי ,שכן
לא ניתן היה להעבירה בירושה .לעומת זאת יהודי המלאחים שבערי עמק הסוס
העבירו נכסים בתוך המשפחה על פי הסכמי ֲחז ָקה והורשו לעבד קרקעות או
ליהנות מעיבודן בידי אחרים במסגרת הסכמי מַנפַעה (הפקת תועלת) או ַרהן
(עירבון) .פרקטיקת הרהן נעשתה נפוצה ביותר בקרב יהודים עד שבסוף המאה
התשע עשרה הורה הסֻלטאן חסן הראשון לנציגיו בתארודאנת לאסור על מתן
עירבונות.
הנה כי כן עברם של יהודי דרום מרוקו הוא מצרך נדיר .עֹומר בום
( ,)Boumאנתרופולוג מרוקני המלמד באוניברסיטת אריזונה שבארצות–
הברית ,מציע במאמרו ‘יהדות דרום מרוקו בין ייצור ידע קולוניאלי לבין
שתיקה היסטוריוגרפית פוסט–קולוניאלית' (עמ'  )92-73פתרון לקושי להעמיד
רצפים הסבריים בנוגע לחיי היהודים בדרום מרוקו ,מחמת התיעוד המקוטע.
ַ
 10נושא שהעסיק את לגמאיד בעבודת הדוקטור שלו .ראו:
ַ
לגמאיד.
ַ
 11השוו :שרוטר ,איליג.
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לדבריו קושי זה עשוי להיפתר על ידי שימוש במאות הטקסטים מסוגת ספרות
המסעות האירופית מן המאה התשע עשרה ואילך .זמינותם הסגנונית והלשונית
של טקסטים אלה הפכה אותם למקור היסטוריוגרפי לא אכזב לחוקרים מגרבים
בדור האחרון שניסו לשקם את ייצוגם ההיסטוריוגרפי של יהודי כפרי מול
האטלס .אולם כיצד יש לנסח את תנאי השיקום? לדברי בום היסטוריונים
מרוקנים מהעידן שהחל לאחר כינון מרוקו העצמאית ,שהם כלשונו ‘סוכניה של
ההיסטוריוגרפיה הלאומית' ,כמו ז'רמן עיאש היהודי ומֻחמד אלמֻח'תאר אלסוסי,
חלוץ גישת ההיסטוריה החברתית האזורית במרוקו ,טעו בהערכת ספרות
המסעות הקולוניאלית (‘הוולגטה הקולוניאלית') כמקור היסטורי ,והחמיצו את
חיוניותה ל'ייצורה של היסטוריה יהודית מרוקנית' (עמ'  .)83-82 ,74חיוניות
זו בולטת במיוחד באשר ליהודי הדרום ,שנוכחותם הזעומה בהיסטוריוגרפיה
הלאומית עומדת בניגוד לאזכורים תכופים שלהם בכתבי המסעות .בשל אופייה
המתעתע של ספרות זו ,על הקשריה הקולוניאליים והסוגתיים ,היו חוקרים
שדחו אותה כליל .חשיבות מאמרו של בום ,למרות חזרות רבות ומעברים בין
טענות אתנוגרפיות לתובנות היסטוריוגרפיות ,בניסוח קווי מתאר ראשוניים
לאימוץ מחודש של מקורות אירופיים אלו על ידי חוקרים מרוקנים .דיונו
מוצג כדיון פנים–מרוקני שבכוחו להוסיף נדבך להבנת מיקומם של היהודים
בנרטיבים מרוקניים כלליים ואזוריים ,והמחבר אף נוקט גוף ראשון רבים
12
בדבריו על חידושים בכתיבת ‘ההיסטוריה הלאומית שלנו' (עמ' .)98

ג
הדיון בהיסטוריות רגיונליות (יחידת המקום) אינו יכול להתקיים במנותק
מדיונים בכרונוגרפיה ותיארוך (יחידת הזמן) ,שטרם מוצו כלל ועיקר במה
שנוגע להיסטוריה היהודית של צפון אפריקה .ירון צור טוען במאמרו
‘לתיארוך שקיעת הפזורה היהודית הספרדית המערבית באזור הים התיכון' (עמ'
 )104-93בזכות הרלוונטיות של חקר רשתות הסחר של יהודים ספרדים וחלקם
 12מגמה זו צריכה להידון גם על רקע ניסיונות מן השנים
האחרונות ליצור ידע יהודי אזורי המבוסס על תעודות
יהודיות .כנס שנערך ב־ 30באוגוסט  2010באוניברסיטת
חיפה ,ושכותרתו הייתה ‘ייחודן התרבותי של הקהילות
היהודיות בדרום מרוקו (מראכש ,מוגדור ,תארודאנת ,הדרעה
ותאפילאלת)' ,זימן יחדיו כמה מן החוקרים הבולטים של
מרוקו ויהודיה באקדמיה הישראלית ,ובהם משה עמאר
(הלכה) ,משה בר־אשר (היסטוריה תרבותית) ,יוסף שיטרית
(שירה) ומאיר נזרי (מנהג).
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של יהודים מגרבים בכינונן להיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית ,ומכשיר בכך
דרך לדיון בכוחה ההסברי של הקטגוריה היסטוריה עולמית לחקר היהודים בעת
החדשה .זהו מאמר מרכזי ,שעוסק לא רק בשאלות מקומיות אלא גם בשאלות
של היסטוריה על–אזורית ,ועל כן יש מקום לדון בו בהרחבה .צור בוחן את
מקומן של רשתות העל הבין–קהילתיות ,כפי שהבין אותן ג'ונתן יזראל ,בכינון
יחידת המקום והזמן .יזראל הסיק ,בדומה לטענות על דעיכת דפוסי הסחר
באגן הים התיכון בכלל ,כי רשתות אלו התפוררו בערך סביב אמצע המאה
השמונה עשרה ,עקב ירידת קרנה של אימפריית הסחר ההולנדית והיעלמותם
ההדרגתית של ‘הנוצרים החדשים' מנקודות התפעול של כלכלה זו 13.לדברי
צור ממדיה המרחביים והזמניים של הפזורה הספרדית עשויים להיראות אחרת
מנקודת המבט של תרבויות שאכלסו את החלק הדרומי והמזרחי של אגן הים
התיכון ,שאליהם מופנה הרדאר המחקרי שלו.
מאמרו של צור פותח בהיסטוריה קצרה של קהילות אלו למן עזיבתן את
חצי האי האיברי בסוף המאה החמש עשרה ועד התבססותן כקהילות פזורה
בעלות תודעת מוצא ,קשרי שארות ויחסי סחר ראשוניים ומשניים בתוך הרשת
הספרדית .יזראל התמקד בקהילות שהתבססו בערי מערב אירופה ובתפקידן
בכינון רשתות הסחר הטרנס–אטלנטי .לטענת צור הוא לא דן בקהילות הספרדיות
במחוזות המגרביים והמזרח תיכוניים של האימפריה העות'מאנית שהשתתפו
באותן רשתות ,ושמותגו כסטטיות לשם העצמת הקהילות הספרדיות במחוזות
14
אחרים או כדי להבחין בינן לבין גורמים מוקדמים יותר במאה השש עשרה.
באופן זה ,ממשיך צור ,נפקד חלקן של ההגירות היהודיות בין ליוורנו לתוניס
למשל ,שהתפתחה בה קהילה ספרדית חיונית ביותר לחקר רשתות הסחר.
כך אף הוקטן הממד הגלובלי של פעילות משפחות שניטעו עמוק ברשתות
הסחר ממקום מושבן באלג'יריה העות'מאנית ,ושנקשרו בקשרי עבודה הן עם
הסֻלטאנות הע ַלו ִית במרוקו עד תחילת המאה התשע עשרה והן עם יהודים
שהחזיקו בעמדות מפתח כלכליות ופוליטיות במרוקו .צור רואה בפעילות זו
מעין פרק מקדים לעיצוב הפוטנציאל הרב תרבותי של יהודים מרוקנים אלו
במהלך המאה התשע עשרה‘ .חוטריה האחרים של הרשת [הספרדית ,שהנצו]
בארצות האסלאם ,לא זכו מעולם למעמד [היסטוריוגרפי] של ערוצי מפתח
[בכינון רשתות הסחר] ,בשום תקופה' ,כותב צור (עמ'  ,)95בדגש על התקופה
שלפני אמצע המאה השמונה עשרה ,שהוצגה בניתוחו של יזראל ּכְסוף .יתר
 13ראו :יזראל ,הקדמה ,עמ' .39-1
 14לעיון נוסף במקומם של יהודים ספרדים בראשית כינון רשתות
הסחר העל־אזוריות ראו :טריווילאטו ,ובפרט עמ' .130-102
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על כן‘ ,התמונה הכוללת של הכוח הכלכלי והפוליטי של העילית היהודית
[הספרדית] במזרח התיכון דוחה כל פרשנות נוסח “שקיעה"' (עמ'  .)97צור
מתעכב אפוא על רשתות הסחר של מי שהוא מכנה ,להבדיל מן הפזורה
הספרדית המערבית ,הספרדים המזרחים .הללו פעלו בזירות לשוניות ,משפטיות
וגאופוליטיות מורכבות ,גילו יכולת ספיגה של ‘פרקטיקות תרבותיות ילידיות',
הן באירופה והן במגרב ,והיו גורם משמעותי בעיצוב ‘אחד הפרקים המרתקים
בהיסטוריה של הפזורה היהודית ,בפרט זו הספרדית המערבית[ ,היינו] פריחתו
של ענף משני ,מורכב והיברידי ,של פזורת סחר זו ,בדיוק בנקודת החיבור
כאשר הגזע המרכזי נבל' (עמ' .)101
דוגמאותיו של צור נסמכות על ביביליוגרפיה עשירה מהעשורים האחרונים
ונוגעות לדמויות כמו אליהו הלוי ממכנאס ,סוחר שנמנה עם ‘אצחאב אלסלטאן'
(ידידי המלך) כעדותו של שמואל רומאנילי  -שבא אתו במגע  -ב'משא בערב'
( ,)1792מאיר מאכנין ,יהודי מרוקני שהופקד על רוב הסחר הבין–לאומי של
מרוקו בתחילת המאה התשע עשרה 15,ומשפחות בוג'נאח ובכרי באלג'יריה,
שבניהן נעו לאורך צירי הסחר בערי הפזורה היהודית הספרדית .הללו ,מסכם
צור ,הוסיפו לפעול כמאה שנה לאחר דעיכתן של רשתות הסחר הספרדיות
האירופיות .המעורבות הקולוניאלית הצרפתית הביאה לריסוק שכבת הסוכנים
הזאת באלג'יריה לאחר כיבושה ,בשנת  ,1830ובמרוקו כמה עשורים מאוחר יותר,
לקראת סוף המאה התשע עשרה .ועם זאת האם ייתכן כי על אף הדוגמאות הללו
מדובר בשני צירי חקירה שונים ולא בשני צדדים של אותה תופעה גלובלית?
יתר על כן ,השינויים המשמעותיים בהיקף הסחר באגן הים התיכון ובתפרוׂשתו
הגאוגרפית במאה השמונה עשרה מצריכים לשאול כיצד בכל זאת הצליחו
הסוחרים היהודים לשמר את כוחם הפוליטי והכלכלי בשעה שהיקף הסחר בים
התיכון ירד במאה השמונה עשרה והתשע עשרה בהשוואה למאות קודמות.
מה הסבירות שפעילות הסחר הזאת נטועה הייתה דווקא ברשתות מקומיות
באופיין ,ומה היה משקלה של הספרדיות ברשת ההיקשרויות הזהותיות של
16
יהודים אלה שעה שתודעת הזמן חיונית לא פחות מתודעת המוצא?

 15שרוטר ייחד ספר לדמותו .ראו :שרוטר ,היהודי.
 16בהקשר זה מעניין השימוש בקטגוריה יהדות ספרד במאמר
על יהודי אוראן בספר זה‘ ,מומנט בהיסטוריה של יהדות
ספרד :ייסודה מחדש של הקהילה היהודית בווהראן -1792
( '1831עמ'  ,)176-168מאת צאדק בנקאדה ( ,)Benkada
היסטוריון אלג'יראי שכיהן עד לאחרונה כראש העיר אוראן.
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ד
הספר מייחד חטיבת מאמרים לחקר הנוכחות היהודית במרחב העירוני
המגרבי בעזרת מתודולוגיה המבוססת בעיקר על המפנה המרחבי
בדיסציפלינה ההיסטורית ,ועל יסוד חקר הספרות לאור מתודולוגיה זו .כל
כותבי המאמרים בחטיבה זו נדרשים לביטוי ‘חיים משותפים' (לצד ‘דו–קיום')
הן כמונח דיסקורסיווי והן כבעיה היסטורית ,שכן עתים נדמה שבדיקת אזורי
המגע בין יהודים למוסלמים לקראת תום התקופה הטרום–קולוניאלית,
בסוף המאה התשע עשרה ,כמוה כמענה לדימויים מאוחרים של הפרדה
ובידול 17.העיר כפיגורה ספרותית לדמיּון חיים יהודיים במרחב מוסלמי היא
נושא מאמרו של פיליפ ברבה (‘ ,)Barbéסינקרטיזם יהודי-מוסלמי וחיים
בין–קהילתיים משותפים בכתיבתו של אלבר ממי' (עמ'  .)127-107מאמרו
של ברבה ,חוקר ספרות צרפתית המלמד באוניברסיטת פאתי באסתאנבול,
עוסק בחלקו בקידוד יסודות מרחביים ביצירתו של אחרון האינטלקטואלים
היהודים המגרבים החיים כיום ,אלבר ממי ,סופר ופילוסוף תוניסאי יליד
 .1920לשם כך הוא מתחקה אחר הדמויות הראשיות ברומן האוטוביוגרפי
של ממי ‘נציב המלח' ( ,)La statue de sel, 1953אלכסנדר מרדכי בנילוש,
הכפיל האוטוביוגרפי ה'אמתי' של ממי ,וחברו ביׂשֹור ,בן דמותו הבדיוני.
לדברי ברבה ‘עברּה של הקהילה היהודית בצפון אפריקה ,ובפרט בעיר
רב אתנית כמו תוניס [שבתחילת המאה העשרים חמישית מכלל 100,000
תושביה היו יהודים] צריך להידון רק על ידי מחקר זהיר של ההיבטים
השליליים והחיוביים של שבריריות החיים המשותפים []cohabitation
בין יהודים למוסלמים' (עמ'  18.)108שאר המאמר מציג שורה של עובדות
 17לגישה ההפוכה לנרטיב היהודי-המוסלמי שבאה לידי ביטוי
בספר ,ושאף היא תוצר של תקופתה ,יש מייצגים רבים .למשל
הרב יעקב משה טולידאנו ( ,)1960-1880בן לקהילת הפזורה
של יוצאי מּכנאס בטבריה שנודע כפוסק ,חוקר ועסקן ציבור
במחצית הראשונה של המאה העשרים ,כתב בספרו הקלסי:
‘דבר נפלא הוא באמת כי אין בכל העולם ארץ אחרת שיהיו
היהודים שונים בה שינוי גמור מהעם שבתוכו הם יושבים,
כמארוקו ,בתואר פניהם ,באופים ,בתכונת נפשם ,בשפתם
ובתלבושתם ,אין להם יחס ודמיון אל המארוקנים' (טולידאנו,
עמ'  .)212עד כה לא מוצתה בחינה עקבית של השינויים
בתודעת הנבדלות של יהודים מגרבים בעידן המודרני.
 18לדיון באירועים הפוליטיים המרכזיים בשנות המלחמה,
אירועים ששינו לעד את טיב היחסים בין יהודים למוסלמים
בתוניסיה ,ראו בספר הנדון‘ :יחסי יהודים-מוסלמים בתוניסיה
במהלך מלחמת העולם השנייה :תעמולה ,סטראוטיפים
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היסטוריות ,סוציולוגיות ואורבניות על תוניס ,לצד הרהורים ,ברוח הזמן ,על
המונח יהודי–ערבי ,ככל הנראה על מנת לתת הקשר חוץ–ספרותי לתרבות
שהצמיחה את ספרו של ממי.
תפיסת החיים המשותפים מקבלת תיקוף מעניין במאמרים אחרים בחטיבה
זו .סוזן גילסון–מילר ( ,)Gilson–Millerהיסטוריונית מאוניברסיטת קליפורניה
בדייוויס המתמחה בהיסטוריה המודרנית של המגרב ובכללה ההיסטוריה
היהודית ,מדגימה במאמרה ‘הפיכת טנג'יר למודרנית :אתניות ופיתוח עירוני
( '1930-1880עמ'  )149-128כיצד עליית היַּז ָמות העסקית במאה התשע עשרה
בטנג'יר הייתה נטועה ברקמת חיים עירונית משותפת ליהודים ולמוסלמים.
גילסון–מילר ממקמת את דיונה כנגד הדטרמיניזם ההיסטוריוגרפי המציב את
החדירה האירופית למרוקו בסוף המאה התשע עשרה כהסבר בלעדי למשבר
שהביא להפרת האיזון הכלכלי והחברתי ,משבר שגם ליהודים היה בו חלק.
לדבריה השעיית המסגרת הקולוניאלית מאפשרת לבחון כיצד הזינו כוחות
מקומיים באופיים את הרחש הכלכלי בטנג'יר ותרמו לעיצוב המודרניות של
העיר .דומה כי עבור גילסון–מילר שחזור הרקמה החברתית של טנג'יר בסוף
המאה התשע עשרה באמצעות ניתוח המרחב הציבורי והתכנון העירוני ,נושאים
שהיא שבה ועוסקת בהם בשלל מחקרים ,אין פירושו להכניס את היהודים
לתוך הקשר מרחבי .אך למעשה ,כך מתברר ,אין אפשרות לדון בהם באמת
מחוץ להקשר זה .לפני הכיבוש הספרדי והצרפתי בשנת  1912היו היהודים
יותר מרבע מאוכלוסיית העיר .לפי גילסון–מילר פיתוחה העירוני של טנג'יר,
שבראשית המאה העשרים הפכה לראשונת ערי הנמל במרוקו ,היה נעוץ
בעלייתן של שתי שכבות חברתיות חדשות :בורגנים חדשים בני המקום,
מוסלמים ויהודים (כמו המתמערב סלומון בוזגלו ,שבנייניו החדשניים נדונים
במאמר) ,וסוכני מעצמות זרות ,ובהם ארכיטקטים ויזמים ,שהשקיעו בנדל"ן
בעיר החדשה .באקלים זה ,שכונה היציאה מן החומות ( ,)extra–murosנקשרו
לעיר תארים חדשים ,כמו בין–לאומית וקוסמופוליטית ,ואלה קיבלו משנה
תוקף לאחר החתימה על הסכם פאס במרס  1912והחלת משטר החסות על
מרוקו .כיצד השפיעו תארים אלה ,במיצוען של טכנולוגיה ותרבות עירונית
חדשה ,על האופן שבו תפסו יהודים ‘מרוקנים' בני העיר את עצמם ,או כיצד
נתפסו בידי זולתם? המאמר מסביר אמנם כיצד ‘עשו' יהודים את העיר ,אבל
פחות מכך כיצד ‘עשתה' העיר אותם.

ועמדות( '1943-1939 ,עמ'  )320-305מאת ַפיצל שריף
(  ,)Cherifמאוניברסיטת מנובה ,תוניסיה.
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עיר ניכרת גם בבתי המטבחיים שלה .סטייסי הולדן (,)Holden
היסטוריונית של המגרב המודרני המלמדת באוניברסיטת פרדּו שבארצות–
הברית ,רואה בפרקטיקות שנקשרו בשחיטה הכשרה ובַד' ַּבי ְחה ,מקבילתה
המוסלמית ,במרוקו הטרום–קולוניאלית מקום של פעילות גומלין בין–דתית
( )interfaithשהוזנה על ידי אינטרסים מקצועיים דומים ובכפוף לאותם
תנאי תברואה .מאמרה המרתק ‘אינטראקציה בין יהודים למוסלמים בשוקי
הבשר במרוקו( '1912-1873 ,עמ'  )167-150בוחן את תפקידו של הבשר
כאובייקט חברתי שבייצורו ובהגדרתו הדתית כחלאל או כשר היו מעורבים
מצד אחד איכרים ,סוחרים ,שוחטים ולקוחות ומצד אחר שלטונות המח'זן,
המדינה ,בדמות פקחי התברואה ופקידי השומה .התנודות במחירי הבשר,
ההפגנות סביבן ,החלוקות המעמדיות שהסדירו את השימושים בחלקיו
השונים ,השפעת האקלים על זמינותו בתקופת הרעב הגדול (,)1884-1878
המיסוי על הפעלת אתרי השחיטה (גּורנה) בשווקים  -כל אלו השפיעו
על יהודים ומוסלמים באופן דומה .כידוע בתרבות היהודית והמוסלמית
כאחת ניתן לשוחטים ,בהיותם נשאים של זכות דתית בעלת משמעות
תאולוגית ,מעמד נכבד בקהילותיהם 19.וכך אף שהדיון בשחיטה ממוסגר
באמצעות ההבדל הדתי הולדן מדגישה את הקשריה האחרים וטוענת כי
למעשה העדפות כלכליות עלו בחשיבותן על אלו שנבעו מזהות דתית.
למשל התחרות בין שוחטים יהודים למוסלמים על המקנה המיועד לשחיטה
התקיימה במרחב ‘חילוני' 20.המחברת עוקבת אחר המסלולים המקבילים
של מינויי שוחטים בשוקי הבשר במרוקו (בעיקר בפאס ובטנג'יר) במסגרת
מנגנוני הפיקוח של המדינה ,בין היתר באמצעות המֻח ַתסִּב ,הממונה מטעם
ִ
הקאצי לפיקוח על תקינות המסחר ,הג ֵהּות והתברואה בשווקים (הולדן
מדגימה כיצד ביקשו שוחטים יהודים לעקוף את סמכותו של המחתסב,

 19לפי מקורות יהודיים השחיטה הייתה נושא מובהק של
נבדלות דתית; ראו למשל הביטויים ‘שוקי גוים' ו'מאכל זרים'
בחיבור מאת ר' יהודה אבן עטר ( ,)1737-1665מחשובי רבני
פאס במאה השמונה עשרה ,שהופץ במאה התשע עשרה :אבן
עטר .הבדלים פנים־יהודיים בנוהגי השחיטה תועדו בפולמוס
הלכתי בין מתיישבי דור המגורשים הראשון מספרד ליהודים
תושבי פאס מלפנים .ראו :גאגין.
 20ב־ 17במאי  1880פרץ קרב מילולי על איל בין השוחט
המוסלמי אלג'אזי בן סידי לעמיתיו היהודים מימון אלח'ריפי
ועיוש בן עיוש ,והולדן מצאה בארכיון המלכותי ברבאט תיעוד
של סכסוך זה .ראו עמ' .155
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למשל במכנאס) .היא אף דנה בהשלכות הכלכליות של צריכת בשר טרפה
בידי מוסלמים ובתרגום של היעדר האיסור על צריכת בשר שנשחט בידי יהודי
21
לפסים מוסריים.
ציר נרטיבי נוסף של הביטוי ‘חיים משותפים' וזיקתו לדימויים המזוהים
עם הביטוי ההיסטוריוגרפי  La Convivenciaמוצגים במאמר עתיר מידע,
‘זרמים נגדיים :מסלולי אמנים יהודים אלג'יראים ואישי תרבות החל בסוף
המאה התשע עשרה' (עמ'  ,)187-177מאת חאג' מיליאני ( )Milianiמהמחלקה
ַ
לספרות משווה באוניברסיטת מֻסתגאנם באלג'יריה .המאמר סוקר את התפקיד
שמילאו יהודים ‘בהתפתחות מורשת אמנותית משותפת בצפון אפריקה...
לשלוש הדתות המונותאיסטיות' (עמ'  ,)177ובתוך כך הוא דן בטמיעה
מרצון ( )voluntary acculturationשל יוצרים יהודים בשני מרחבי תרבות
מוגדרים ,המוסלמי והצרפתי ,מסוף המאה התשע עשרה עד אמצע המאה
העשרים באלג'יריה ,המושבה הצרפתית הגדולה ביותר .כך בשדה התאטרון
פעלה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם אמנית הבמה היהודייה מרי סַּוסַן,
שמיליאני מגדיר האישה ה'ערבייה' הראשונה שהופיעה על במת התאטרון,
שכן עד אז גם את תפקידי הנשים שיחקו גברים בלבד .בשדה הספרות בלטה
הסופרת היהודייה רוזינה בּומנדיל ( ,)1940-1876ילידת ּבְלידה ,שנודעה
כאליסה רהיס ( ,)Rraïsשם עט שנתן לה מוציא לאור צרפתי כדי לַדמותּה
לנערה מוסלמית לא משכילה שנפלטה כביכול מן ההרמון 22.בשנות העשרים
של המאה העשרים כתבה בומנדיל מלב אלג'יריה הקולוניאלית ספרים שזכו
לתהודה רבה בצרפת  -כמו ‘סעדה המרוקנית' ()Saada la marocaine, 1919
ו'היהודים ,או בתו של אלעזר' (- )Les juifs, ou la fille d'Eléazar, 1921
ושנתפסו שם כייצוגים אמתיים של חיי נשים מגרביות .בתעשיית המוזיקה
מיליאני מציג את פועלו של סוכן התרבות היהודי אדמונד נתן בן מימון יאפיל
( ,)1928-1874בן אלג'יר ,שנודע בשם יאפיל אבן שבאב .יאפיל היה חלוץ
בתחום הקלטת המוזיקה האנדלוסית בערבית ,שימורּה ,הוראתה והשקתה
 21הולדן מצטטת מחיבור הלכתי מה־ 27בספטמבר  1898את
קביעתו של עאלם מוסלמי בשם אבו אלעבאס אחמד בן סעיד
שעדיף לרכוש בשר מיהודי אדוק מאשר ממוסלמי כופר (עמ'
 .)161דוגמאות נוספות אפשר למצוא בספרה ,שאינו מתמקד
ביחסי יהודים ומוסלמים .ראו :הולדן ,עמ'  .89-65להשוואה
ראו פרק ממחקרו של לביא על גילומן החוקי של פרקטיקות
שחיטה יהודיות ומוסלמיות בגרמניה מאז המאה השמונה
עשרה :לביא.
 22לפרטים הביוגרפיים שבפסקה זו ראו :אנציקלופדיה ,בערכיהם
של האישים הנזכרים.
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במרחב התרבותי של צרפת המטרופולינית .הוא פעל כמפיק וכאתנומוזיקולוג
בצמתים שנפגשו בהם יסודות שאלג'יריה הקולוניאלית הקפידה על הפרדתם:
צמתים בין–תרבותיים (התרבות היהודית הילידית ,המוסלמית והאירופית),
בין–סגנוניים (מוזיקה ערבית אנדלוסית קלסית ומוזיקה פופולרית מהסוגה
הפרנקית–ערבית) ובין–לשוניים (הערבית והצרפתית) .מיליאני מציין כי אמני
הבמה היהודים היו הראשונים שהבחינו את עצמם כ'מודרנים' על ידי לבוש
מערבי; לחדשנותו הסגנונית של יאפיל נודעה אפוא גם משמעות טמפורלית.
בסצנה המוזיקלית של והראן (אוראן) בשנות השלושים של המאה העשרים
בלט המוזיקאי היהודי סעוד מדיוני ,שנודע בכינוי אלוהארני ,כסוכן העיקרי
בהפצת מוזיקה ערבית אנדלוסית .הוא ניהל מספר תזמורות ונהג לארח מוזיקאים
מוסלמים בבתי קפה ברובע היהודי באוראן ,וסופו שנשלח במרס  1943למחנה
ההשמדה בסוביבור לאחר שהיגר למרסיי בשנת  23.1938תלמידתו סֻלטאנה
דאוד ,המוכרת בשם הבמה ֶרנ ֶט ל'אורנז ( ,)1998-1918נגנית עוד וזמרת ילידת
תי ַאֶרת שכבשה את הרדיו האלג'יראי בשנות הארבעים של המאה העשרים,
עקרה לפריז במהלך מלחמת העצמאות של אלג'יריה בשנת  ,1961נשכחה
כליל ,ורק סמוך למותה זכתה שוב לעדנה קצרה .בשנות השלושים של המאה
העשרים צמחו בווהראן עוד מוזיקאים רבים .אלי מויאל ( ,)1969-1897הלא
הוא לילי אלעבאסי ,התפרסם בשירים אגדיים כמו ‘ּכֻלשי מעא פְלוס' (הכול
תמורת כסף) ו'והראן אלבאהיה' (והראן הזוהרת) ,והיה מן היחידים שהקליטו גם
בעברית .ממשיכו ,המוזיקאי הלבקן אלבר רואימי ( ,)1999-1919שנודע בכינוי
בלֹונד בלֹונד ,שר בסגנון העממי האלג'יראי (הסגנון השעבי) .בקונסטנטין היה
המוזיקאי המחונן רמונד לריס ( ,)1961-1912שנודע בשם הבמה שיח' רמונד,
מוקד משיכה למוזיקאים יהודים רבים ששמרו בקנאות על סגנון המלעוף
המסורתי .לריס ,שהיה בן לאם קתולית צרפתייה ואב יהודי ,ושאומץ בילדותו
בידי משפחה יהודית ,הפך בחייו לסמל של רב תרבותיות עד הירצחו בידי
קנאים מוסלמים ביוני  1961בשוק של קונסטנטין 24.באלג'יר נודעו זמרות כמו
אליס פיטוסי ( )1978-1916ולין מֹונטי (מתה בשנת  )2003והמוזיקאי אליהו
בנישּו ,הלא הוא לילי בוניש ( .)2008-1921ממאמרו של מיליאני עולה כי קנה
המידה למעורבותם התרבותית של אמנים יהודים עוצב ביחס ישיר למעמדם
 23אחיינו ,הפסנתרן הנודע מוריס אלמדיוני ,יליד  ,1928מחלק
את זמנו בין מרסיי לנתניה.
 24גסטון גרנאסיה (יליד קונסטנטין ,)1938 ,בנו של הכנר היהודי
בתזמורתו של רמונד לריס ולימים חתנו של לריס ,זכה
לפרסום עולמי בשם אנריקו מסיאס ,והוא אחרון הזמרים
היהודים יוצאי אלג'יריה הקולוניאלית החיים כיום.
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הפוליטי של היהודים באלג'יריה הקולוניאלית ,ומכאן שהביטוי ‘טמיעה מרצון'
יש בו כדי להקטין את משקלם של גורמים חוץ–אמנותיים בעיצוב מסלולי
ההתקבלות של אמנים אלה.
אלג'יריה הייתה מאז  1870ועד אמצע המאה העשרים  -כאשר כבר היו
בקהילה היהודית בה יותר מ– 100,000נפש  -אבן שואבת ליהודים ממדינות
המגרב שקיוו להשיג אזרחות צרפתית באמצעות קרבה ליהודי המקום
שהתאזרחו .אולם רק מעט מזער מן היהודים נותרו באלג'יריה לאחר כינון
המדינה העצמאית בשנת  1962ועזיבתם של המתיישבים הצרפתים (–Pieds
 ,)Noirsובהם רובם המכריע של היהודים ,לצרפת .אלה שנשארו ,ושמספרם
נע בין עשרות למאות ,חיו כאזרחים אלג'יראים לכל דבר ,אף שהמדינה לא
הכירה ביהדותם .האלג'יראים החלו מתוודעים לעברּה היהודי של ארצם רק
בראשית שנות התשעים של המאה העשרים ,כותב בלקאסם מברכי ()Mebarki
מאוניברסיטת אלסאניה שבווהראן ,אלג'יריה ,במאמרו ‘ז'וזף טי ַאיּו [יוסף החייט],
יהודי מנ ֶדרֹומה והאחרים' (עמ'  .)340-334מברכי נזכר בדמותו של טיאיו,
חייט יהודי שהוסיף לחיות בעיר נדרומה שבמחוז ְתלֶמסאן במערב אלג'יריה גם
לאחר עזיבת היהודים .טיאיו הערירי ,כובע ברט לראשו ,היה ‘ערבי “נורמלי"
מנדרומה ...שנראה ,פיזית ,כמו כל אחד אחר ,אולם העובדה שדיבר ערבית די
היה בה כדי להפתיעני' ,משחזר מברכי (עמ'  ,)338שפגש בו לאחרונה בשנת
( 1972הוא אף מציין שהיהודים בעירו היו ‘אנשים נורמלים' ,עמ'  .)339בלחץ
פוליטיקאים מקומיים גורש טיאיו למרסיי בעיצומה של מלחמת  ,1967אך
חזר כעבור זמן קצר לנדרומה ,לכמה שנים נוספות ,עד שבשנת  1973נעלמו
עקבותיו; ייתכן שהוא ‘פונה ...בידי התנועה הציונית' ,כותב מברכי (עמ' .)337
מה אמור סיפור זה ללמדנו? דומה כי בנסותם לקדם דיון בסינקרטיזם יהודי-
מוסלמי בהווה רואים העורכים במאמר זה דוגמה לאופן שבו ‘אלג'יראים בני
זמננו מבקשים לצייר לעצמם ארץ פלורליסטית יותר' (עמ'  ,)18אך גם ניסוח
מרומז זה אינו מחפה על העמימות שאליה עלול להיקלע הדיון במשמעותה של
הירושה התרבותית שהותירו היהודים במגרב 25.ועם זאת חשיבותו של ניסיון
 25לחקר דפוסי העומק של הזיכרון המוסלמי המרוקני ראו:
בום .לאחרונה התרבות הפופולרית המרוקנית מוצאת עניין
מחודש בנושא היהודי .ראו למשל הסרטים הבדיוניים ‘מארוכ'
‘פיִ ן מאשי ,יא משה?' (לאן אתה
של לילא מראכשי (ַ ,)2005
הולך ,משה?  )2007של חסן בנג'לון' ,אדיו ֶמר' (להתראות
אימהות )2007 ,של מחמד אסמאעיל ו'איטו טיטריט' (כוכב
בוקר ,)2010 ,סרטו דובר התמאזיע'ת של מחמד אומולוד
ַ
אבאזי ,והסרט התיעודי ‘תינגיר-ירושלים :קולות מן המלאח'
של כמאל השכר (.)2011
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מהוסס זה לחיפוש זהות ערבית מקומית ועל–דתית באמצעות ‘היהודים' ּבַקשר
שלו לדיונים בחלקם של מיעוטים לא–מוסלמיים בעליית הלאומיות הערבית
במאה העשרים בכל רחבי המזרח התיכון.

ה
חיי היהודים במרוקו בשלטון החסות הצרפתי ( )1965-1912התאפיינו
בתהליכים מואצים של האחדה ואינטגרציה .במישור המשפטי שמטו במאי
 1918צווים מטעם הגנרל הובר ליוטה ( ,)Lyauteyהנציב הצרפתי העליון
הראשון במרוקו הקולוניאלית ,את בסיס קיומן הפוליטי והדתי של הקהילות
היהודיות במגרב ושינו לעד את דמותם של בתי הדין הרבניים עם כינונה של
‘רבנות ראשית' במרוקו ועם יישומן של קטגוריות מכלילות נוסח ‘יהודי מרוקו'
ו'יהדות מרוקו' .המעבר מדפוסי מרוקו השריפית לדפוסי המדינה הקולוניאלית
הצרפתית נקשר בחיי היהודים גם לתהליכי אינטגרציה במישור המרחב,
כתוצאה מהנחת תשתיות תחבורה בין–עירונית (עדכון מושגי המרחב והזמן)
ושינויים במרקם העירוני (היציאה מן המלאחים ואימוץ דפוסי חיים אירופיים).
על רקע זה קיבלו גם אירועי ההילולות השנתיות ליד קברי הצדיקים צביון
חדש לגמרי בתקופת המשטר הצרפתי .למשל קברו של ר' עמרם בן דיואן ,חכם
ירושלמי בן המאה השמונה עשרה שנשלח למרוקו כשד"ר ,נפטר שם ונקבר
ַ
בכפר אסגאן שבצפון מרוקו ,הפך בעידן הקולוניאלי לאתר חשוב ביותר של
עלייה לרגל במרוקו .דווקא לנוכח שידוד המערכות שכפו הצרפתים בתחומי
המסורות הוורנקולריות  -במסגרת הזיקות בין קולוניאליזם למסורת  -הייתה
הצליינות בעיניהם מעין ‘אתר ניקוז' לצרכים שבטיים קהילתיים קדומים ,ולכן
אפשרו השלטונות את קיומה .במאמרו ‘מרוקו האמתית כשלעצמה :עלייה
לקברי צדיקים ,היברידיות ורעיון הלאום המרוקני' (עמ'  )360-341אורן
קוזנסקי ( ,)Kosanskyאנתרופולוג המלמד במכללת לואיס וקלרק בארצות–
הברית ,ממקם את התגברות הצליינות היהודית על רקע מגמות מיסוד של
תופעת המרבּוטיּות (אפיון מגרבי של הערצת קדושים מוסלמים) ככלי פוליטי
מול בית המלוכה המרוקני.
כיצד הפכה צליינות קדושים יהודים ,תופעה בעלת סממנים פרטיקולריים
לכאורה ,ל'תופעה יהודית–מוסלמית' מובהקת ,היינו לסימן מוסכם של ‘מרוקו
האמתית כשלעצמה' ,אם להידרש למילותיו של האתנוגרף הצרפתי לואי
וּואנֹו? 26וכיצד התקיימה תופעת הביקור של יהודים ומוסלמים בקברי קדושים
 26ראו :וואנו.
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למרות תפיסות ההפרדה והפיצול של הקולוניאליזם מצד אחד והלאומיות בעידן
שלאחר עצמאות מרוקו מצד אחר? קוזנסקי מציע לבחון את היחסים בין יהודים
למוסלמים באמצעות רעיון ההיברידיות המגולם ביחסן של מסורות יהודיות
ומוסלמיות לקדושי העבר במישור התודעתי–המנטלי (הערצת צדיקיםsaint ,
 ,)venerationהפיזי–הגופני (עלייה לרגל )pilgrimage ,והמיתי–הטקסטואלי
(כתיבת חיי קדושים .)hagiography ,למעשה קוזנסקי דן בעמידות הרטורית
של מושג ההיברידיות (אף שאינו מסביר אותו כשלעצמו) בדיסקורסים מתחרים
שבמסגרתם נהפכה עלייה לרגל לקברי צדיקים לפרקטיקה ‘מרוקנית' ,סמל
וסימן ללאום המרוקני עצמו 27.מן המחקר עולה כי משמעותה של ההיברידיות
השתנתה עם הזמן :בתקופה הקולוניאלית נתפסה צליינות יהודית כשילוב
סינקרטי של כאוס מנטלי ,טומאה וחציית גבול (טרנסגרסיה); בעידן שלאחר
כינון מדינת הלאום המרוקנית היא נעשתה סימן היכר לרגש לאומי ולאדיקות
מונותאיסטית בין–דתית; ובעידן הפוסט–קולוניאלי ,כשרובן המכריע של
הקהילות היהודיות חדלו להתקיים ,הפכה עלייה לקברי קדושים יהודים סמל
לאחווה ,סובלנות דתית וטרנסצנדנצייה ,כתופעה מרוקנית שמעבר ליהדות
ולאסלאם .על רקע זה ,ובפרט מאז כינון היחסים הדיפלומטיים בין מרוקו
לישראל ,הפכה הקהילה היהודית שנותרה במרוקו את העלייה לקברות צדיקים
לחג לאומי (מאז  ,)1978השאוב מתופעת המרבוטיות ,והמסמל הכלה ואחווה
בין–דתית .מאמרו של קוזנסקי מציע גישה לסינקרטיות כקטגוריה הנתונה
במשא ומתן ובעיצוב מתמשכים ,והוא נבדל בכך מן המאמרים שמנסים לאתר
ולאפיין גילומים שונים של סינקרטיות תרבותית מבלי להידרש לשאלה היכן
ממוקמת במרחב ובזמן נקודת הייחוס שממנה ואילך בוחנים את הסינקרטיות
של פרקטיקות ותפיסות שונות.

ו
שלושה מאמרים בספר דנים בעיצוב דמותה של סול חגואל בזיכרון היהודי
המרוקני .סוליקה חג'ואל (במקורות עבריים מופיעות הצורות חטשואיל ,חטואל,
חשואל וחאגוייל ,ובמקורות ערביים מופיע השם לאלא סולַיקה) 28,הייתה בת
 27נחיצות המושג היברידיות כקטגוריה אנליטית בלימודי יהדות
נדונה בהקדמה לספר שראה אור לאחרונה .ראו :בוסתן,
קוזנסקי ורסטו ,עמ'  .28-1לדיון בהיברידיות בקשר לקהילות
ספרד והמזרח ראו :בוש.
 28לאחרונה נדפס מאמר בנושא מאת ז'ולייט חסין המנוחה .ראו:
חסין ,אפיונים .ראו גם :אלמאליח ,עמ' .6
226

עיונים וביקורת :יגאל נזרי

למשפחה יהודית מטנג'יר ,ילידת  1818לערך .בשל קרבתה לשכניה המוסלמים
היא הוחזקה כמי שהמירה דתה  -ואכן אולי התאסלמה  -וכשביקשה ‘לחזור'
ִ
לדתה נשלחה במצוות הקאצי של טנג'יר אל שלטונות פאס ,ואלה הכריזו כי
היא כופרת (מֻרתדה) ולכן מחויבת הריגה .שתדלנים מטעם רבני טנג'יר לא
29
הצליחו לפדותה ,והיא הוצאה להורג בעריפת ראש בפאס בתקצ"ד (,)1834
בהוראת הסלטאן עבד אלרחמן (שלט בשנים  ,)1859-1822ככל הנראה עקב
לחץ הציבור עליו .לאחר מותה נחשבה סוליקה למי שמסרה את נפשה על
קידוש שם שמים והייתה לסמל נערץ על יהודים ומוסלמים ,גברים ונשים,
ומסוף המאה התשע עשרה ועד היום פוקדים רבים את קברה .החל מאמצע
המאה התשע עשרה ואילך הלך ונרקם קורפוס טקסטואלי רחב סביב האירוע,
עיקרו ורובו בעל אופי הגיוגרפי .הפרשה הזינה תעודות קונסולריות ,דרשות
רבניות ,כתבי נוסעים ,קינות ,פיוטים ,רומנסות ,ציורים ,סיפורים ,מחזות
ופואמה ,בשלל שפות יהודיות ואירופיות.
המאמר ‘סול חגואל בזיכרון הקיבוצי ובסיפורי עם של יהודי מרוקו' (עמ'
 ,)200-191מאת החוקרת העצמאית יעל אזגורי ( ,)Azaguryמבקש לבחון את
הפערים בין האירוע עצמו לבין עיבודו כסיפור בזיכרון הקולקטיבי היהודי.
המחברת מציעה לדון בפערים אלה כמקרה מבחן של ‘חציית גבולות סמלית'
(עמ'  ,)193הן במישור העלילה (ההתקשרות עם השכנים המוסלמים) והן
במישור הצביון הסגנוני שהולבש על ייצוגו הבדיוני של הסיפור (האגדה,
סיפור העם ,האגדה המיתית) .בפועל אזגורי עוסקת בעיקר בשני טקסטים
שנכתבו בצרפתית :קטעי הרומן ‘סוליקה או חייה של סול חטשואיל' ,שפרסם
רובר בוטה ( )Boutetבשלהי  1929בעיתון היהודי הפרו–ציוני ‘ל'אווניר
אילוסטרה' ( )L'Avenir Illustréשראה אור בקזבלנקה ,ועיבוד המקרה
של סוליקה בסיפור ‘ׂשַריטה בן–זקן' מאת הסופרת והמחנכת האיטלקייה
אליסה כימנטי ( ,)Chimentiשנדפס בטנג'יר בשנת  .1964דומה כי המאמר
אינו מצליח להעמיד תשתית מספקת לדיון בממדים האפולוגטיים של
‘המדומיין הקולקטיבי של יהודי מרוקו' (עמ'  )197ולהקשרים ההיסטוריים,
הדתיים והפואטיים של טקסטים סביב מעשה קידוש השם 30.ברוח זו על אף
 29כינויה של שנה זו במקורות עבריים ,שנת צדק"ת ,רומז
להבניות היסטוריות ותאולוגיות של מקרה סול כגזרת גורל.
‘ 30ייחודה של קהילה נבנה ממה שהיא מסתירה ומשתיקה,
וגיבור תרבות נבנה מתעלומות בלתי פתורות' ,כתבה חסין
במאמר חלוצי בעברית שבו ניתחה שלל מקורות ,רבניים־
מרוקניים ואירופיים ששימשו נדבכים בבניית הזיכרון
הקולקטיבי המרוקאי .ראו :חסין ,גיבורת תרבות ,עמ' .44
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העיסוק הספרותי היהודי המתמשך במקרה סול–סוליקה ,לא ברורה ההחלטה
לכלול בחטיבה זו מסה אישית מאת הסופרת האמריקנית רות כנפו–סטון
(‘ ,)Knafo–Settonהחיפוש אחר סוליקה :מסעה של כותבת' (עמ' .)235-226
המחברת ,ילידת צאפי שמרוקו ,עיצבה את בת דמותה בנובלת הבכורה שלה,
31
שראתה אור באנגלית בארצות–הברית ,כחולקת גורל עם סוליקה המיתית.
למעשה כנפו–סטון היא הכותבת היחידה בספר שטוענת לשייכות ביוגרפית
ישירה והיסטורית ליהדות המגרב ,ושיבוץ מסתּה בקטגוריה של כתיבה אישית
בספר מחקרי מובהק מעלה תהיות על עצם החלוקות החוץ–מחקריות המבנות
את מקומם של יהודים מגרבים בכתיבת ההיסטוריה היהודית של המגרב ללא
החסות המוסדית הישראלית.
בחטיבה זו בולט מאמרה של שרון ואנס ( )Vanceמהמחלקה להיסטוריה
באוניברסיטת צפון קנטקי בארצות–הברית‘ ,סול חגואל“ ,גיבורה בת המאה
התשע עשרה" :מגדר ,השאלה היהודית והשיח הקולוניאלי' (עמ' .)225-201
ואנס דנה ברשתות ההקשרים הדיסקורסיוויים והזיקות והאינטרסים הפוליטיים
שנטוו באירופה ,בעיקר בצרפת ובספרד ,סביב הוצאתה להורג של נתינה
יהודייה במגרב ,אירוע שתֹועל למאבק בקנאות הדתית המוסלמית ,לצידוק
עקרונות הומניטריים ולהצדקת החיץ הקולוניאלי בין יהודים למוסלמים.
ואנס בוחנת בפרט היבטים מגדריים של הבעיה היהודית ומנתחת את דימויי
ה'יהודייה היפה' ( )belle juiveבספרות אירופית אוריינטליסטית בת התקופה.
הללו ,לטענתה ,עיצבו את אופן ההתקבלות של מקרה סול חגואל כאירוע
אנטי–מוסלמי ,רומנטי–ליברלי ונוצרי ,אך לא יהודי .מחקר זה הוא חוליה
משמעותית בחקר ההתקבלות הגלובלית של אירועים דומים בעולם היהודי
במאה התשע עשרה ,כמו פרשת דמשק ( )1840ופרשת חטיפת הילד היהודי
אדגרדו מורטארה בבולוניה ( .)1858השיח שעוררו אירועים אלה באירופה
חשף ביתר שאת את מעמדם הפגיע של היהודים המתמערבים ,במיוחד לנוכח
התנפצות התקוות שתלו במערכות השיח המדיני ,שעד אז הסתפחו אליו
באופן טבעי מכוח שיוכם לאירופה 32.לעומת זאת מעצמות אירופה התייחסו
אל יהודי מרוקו במרוצת המאה התשע עשרה ,ובעיקר מאז כיבוש אלג'יריה
בידי צרפת ,כאל יחידים ,אנשי ביניים החיוניים למסחר ולפוליטיקה המקומית.
 31כנפו־סטון.
 32הקשרים אלו ,שוואנס נמנעת מלדון בהם ,מונעים מכוח
הגדרת היהדות כקטגוריה גלובלית .חקר מקרה סוליקה
באמצעות עיצובו הטקסטואלי בידי יהודי מרוקו ובידי כותבים
אירופים הוא נושא המונוגרפיה העשירה של ואנס שראתה
אור לאחרונה .ראו :ואנס.
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גורלם נקשר באירועים היסטוריים שיצרו עידן חדש ביחסי המדינה השריפית
והיהודים ,כמו הסכמי הסחר שנחתמו עם אירופה (למשל הסכם אנגליה-מרוקו
משנת  ,)1856מלחמת מרוקו וספרד ( ,)1860חדירת מפעל החינוך הטרנס–
אזורי (רשת ‘אליאנס') ,שטבורו בצרפת ,החל משנת  ,1862וביקור מונטיפיורי
אצל הסלטאן עבד אלרחמן במראכש בחורף  .1864ממחקרה של ואנס עולה כי
מקרה סוליקה עשוי להיקרא כפרק מקדים בנרטיב הכנסתם של יהודי מרוקו
לקטגוריה המכלילה של היהדות העולמית.

ז
חטיבת מאמרים מוקדשת לדיון בארגון ‘כל ישראל חברים' מנקודות מבט של
חקר המגדר והקולוניאליזם .שני מאמרים עוסקים בהיסטוריה החברתית של
תוניסיה המודרנית באמצעות דיון בחינוך בנות בבתי הספר של רשת ‘אליאנס',
שהוקמו בתוניסיה החל משנת  ,1878טרם הכיבוש (קונגרס ברלין ,בשנת
 ,1878הכשיר למעשה את כיבושה של תוניסיה בידי צרפת בשנת  .)1881עם
המשפחות היהודיות ששלחו את ילדיהן לבתי הספר של ‘אליאנס' בעיר תוניס
נמנו על פי רוב היהודים הילידיים ,סוחרים זעירים ובעלי מלאכה ,והם למדו שם
עם ילדים ממשפחות לא–יהודיות (מרקע קתולי ,פרוטסטנטי ,יווני–אורתודוקסי,
ארמני ומוסלמי) .לעומת זאת משפחות שהתייחסו על ההגירה מליוורנו חינכו
את ילדיהן בבתי ספר איטלקיים .המאמר הראשון‘ ,נשים מתכתבות :מחנכות
בארגון “כל ישראל חברים" בתוניסיה( '1914-1882 ,עמ'  ,)256-239מאת
ג'וי לאנד ( )Landמהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטת קונטיקט ,מבוסס על
התכתבויות בין מנהלות ומורות בבית הספר היסודי לבנות בתוניס למפקחיהן
במשרדי ‘אליאנס' בפריז ,שנשתמרו בשלמותן .האיגרות משמשות למחברת
מצע לבחינת דימויי העצמי של נשים יהודיות בפרופסיה החינוכית בתוניסיה
הקולוניאלית .אף שמעמדן החברתי היה מוגבל ,נשים אלו ,טוענת לאנד ,שימשו
‘מתווכות תרבות' ( )cultural intermediariesבין מגמות חברתיות שונות
שאפיינו את באי ‘אליאנס' .במאמר השני‘ ,חינוך לנערות בתוניס בשלהי המאה
התשע עשרה ובראשית המאה העשרים והתפשטות הצרפתית בתוניסיה' (עמ'
 ,)281-257דן קית וולטרס ( ,)Waltersמרצה לבלשנות יישומית באוניברסיטת
מדינת פורטלנד שבארצות–הברית ,ב'היסטוריה החברתית של השפה' בתוניסיה,
ובתוך כך בודק את האופנים שבהם החליפה הצרפתית בהדרגה את הערבית–
היהודית כשפת דיבור בעיר תוניס בין שתי מלחמות העולם.
מאמרו של ג'ונתן כץ ( ,)Katzמומחה ללימודי המזרח התיכון והאסלאם מן
המחלקה להיסטוריה של אוניברסיטת מדינת אורגון שבארצות–הברית"‘ ,זמנים
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הרואיים" :ארגון “כל ישראל חברים" במראכש על סִּפו של הפרוטקטורט
הצרפתי' (עמ'  ,)301-282מתמקד בבית ספר אחד של ‘אליאנס' במראכש
בעשור הראשון של המאה העשרים ,על ספו הרשמי של משטר הפרוטקטורט.
המחבר עוסק בפרט בפעילות התיווך של המורים והמנהלים ,טרם מינוים מטעם
המדינה ,בין הצרכים השונים של הקהילה והנהגתה (חכמי המעמד) למוסד
הצרפתי .כץ ממקם את פעילות בית הספר במסגרת המשברים שפקדו את
מרוקו באותו עשור  -רעב ,מגפות ,חרדה סביב נוכחות זרים ועד המאבק על
כס השלטון בין האחים עבד אלעזיז ומחליפו עבד אלחפיז  -וממסגר כך את
הדיון כפרק בהיסטוריה המרוקנית .בתקופה הנדונה במחקר מנתה האוכלוסייה
היהודית במראכש יותר מ– 15,000נפש והייתה הגדולה ביותר במרוקו .ארגון
‘אליאנס' ,אף שזוהה עם האינטרסים הצרפתיים ,פעל בצורה עצמאית למדי
באותה עת ,ומנהליו עסקו בין היתר בצורכי שעה הומניטריים (הספקת חיסונים
מפני אבעבועות שחורות בעת מגפה בשנת  ,1902שקטלה  300ילדים יהודים,
וייצוג יהודים מקומיים בפני נציגים צרפתים או בפני הקאיד של המלאח).
דיונו של כץ נסמך על ניתוח מדוקדק של דו"חות מפורטים שכתבו מנהלי
בית הספר בעשור זה ,האירופים מואיז לוי ,נסים פלקון ורפאל דנון ,להנהלה
בצרפת .תכנית הלימודים עדיין נשענה על דגמים מסורתיים ,כדי שלא להוות
תחרות עם מוסדות החינוך התורני .המחקר מראה כי האינטרסים המנוגדים
סביב בית הספר חרגו משאלות חינוכיות גרדא; הם עוצבו במידה רבה בהתאם
לחיכוכים האישיים בין אנשי ממון לבעלי תפקידים יהודים במראכש  -כגון
התחרות בין מחנה הבנקאי יהושע קורקוס למחנה שמואל תורג'מן  -ובהתאם
לקשרים בין ראשי בית הספר לאירופים המעטים ששהו אז בעיר ,כגון הידידות
בין נסים פלקון ,המנהל היהודי יליד סמירנה ,לרופא הצרפתי אמיל מושאן
( ,)Mauchampשלמותו הטרגי היו השלכות מידיות על מצב נתיני אירופה
בעיר ,ובכללם פלקון ומשפחתו 33.דינמיקות אלו השתנו לאחר החלת שלטון
החסות ,ובפרט משנת  ,1924כאשר ראשי ‘אליאנס' בפריז חתמו על הסכם עם
הממשלה הצרפתית להפעלת רשת החינוך .בשנת  ,1955על סף עצמאותה של
מרוקו ,פעלו בה שמונים ושלושה בתי ספר של ‘אליאנס' ,אך כץ תורם לצינון
 33מושאן ,ששירת במראכש משנת  ,1905נרצח בידי ההמון
בשנת  ,1907לאחר שהציב על גג ביתו אנטנה ,מעשה שנתפס
כהזדהות עם ההיערכות הצרפתית להנחת תשתית לטלגרף.
הרצח היווה זרז לאירועים ששינו את מרוקו לעד — כיבוש
העיר אוג'דה בידי הצרפתים והפגזות בקזבלנקה בעקבות
התנכלויות לאירופים .כץ הקדיש לנושא מונוגרפיה חשובה.
ראו :כץ.
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הדימוי ההיסטוריוגפי של הרשת כסוכן פעיל בקולוניזציה של מרוקו .לפחות
במה שנוגע לעשור הראשון של המאה העשרים ,התמונה המורכבת שעולה
ממחקר זה מסייעת בטשטוש הזיהוי חסר הגוונים של יהודים מקומיים חסרי
הגנה עם אירופים זרים ,ומשהה את הנטייה לתפוס את העבר היהודי רק לאור
הסתלקותה של הקהילה היהודית ממראכש חצי מאה אחר כך.

ח
מערכת הזיקות בין המיעוט היהודי לתרבות הרוב בהקשר האירופי של מוצאי
ימי הביניים וראשית העת החדשה ,נדונה בעבר במסגרת המושגית של יחס
היהודים לשכניהם ,ויש שדימויי שכנות גרמו להניח מראש את קיומם של יחסי
כוח בין קבוצות מובחנות ומתוחמות במרחב .מסגרת מושגית זו קיבלה ביטוי
מובהק בעבודתו של ההיסטוריון יעקב כ"ץ ,שכותרת המשנה של ספרו הקלסי
‘בין יהודים לגויים' היא‘ :יחס היהודים לשכניהם בימי הביניים ובתחילת הזמן
החדש' .בהקדמה לספרו כתב כ"ץ כי ‘המושג “יחס לגויים" מורה על תופעה
מסובכת שמרובים צדדיה כריבוי אופני המגע בין חברי קבוצות סוציאליסטיות
שונות' ,וציין שני היבטים המגדירים ומסדירים מבחינה היסטוריוגרפית את
טיב היחס הזה :הדתי והכלכלי–המעשי 34.אם הבידול הדתי באירופה הנוצרית
פעל ‘כנקודת המוצא לפילוג שבין שתי העדות' ,כדברי כ"ץ 35,כיצד עלינו
להבינו בהקשר המגרבי ,במקום שבו הבידול הדתי לא נשען על איבה ותחרות
במישור התאולוגי? חקר יהודי המגרב במאה התשע עשרה ובראשית המאה
העשרים במתכונתו המיוצגת בספר שואף לחרוג ממסגרת זו וממקם את שאלת
היחסים (כביטוי של הדדיות) בתוך מספר מערכות תרבותיות שפעלו יחד;
אולם רק מחקריהם של ואנס (על סול חגואל) והולדן (על השחיטה) עוסקים
בשאלות הנובעות ישירות מן הבידול הדתי.
מרבית המחקרים בספר עשיר זה תורמים רבות לדיונים ספציפיים בטיב
היחסים החומריים ,התרבותיים והיום יומיים שהתפתחו בין יהודים למוסלמים
באזורים מובחנים במגרב המודרני .להוציא מאמרו של צור ,שדן בקשרים
על–אזוריים בין יהודים במגרב ומעבר לו ,שאר מאמרי הספר חתוכים לפי
היגיון גאוגרפי שמקבל את החלוקות הלאומיות כנקודת מוצא מחקרית .ועם
זאת למרות העיסוק המרובה ביחסים כאובייקט מחקר לכיד ומדיד לאורך זמן
ולנוכח תנודות בדינמיקות הפנימיות ביחסי יהודים ומוסלמים ,לא לגמרי ברור
 34כ"ץ ,עמ' .12
 35שם ,עמ' .12
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אם כותבי המאמרים תופסים את היחסים כמושג שעומד לעצמו או כנגזרת
של נקודת מבט מסוימת (יהודית ,מוסלמית ,אירופית) .יתר על כן ,הבחירה
בשאלת האינטגרציה של היהודים בחברה הסובבת מותירה על כנה את
התמיהה איזה סוג של יהדות  -או תמונת עולם ותפיסת עצמי של יהודים -
ראו החוקרים לנגד עיניהם .האם נכון להסתפק באיתור יהודים על פי שמות
וסממנים ‘יהודיים' אחרים ,גישה מוגבלת למדי ליהדותם של היהודים במגרב?
אמנם בחלק לא מבוטל מהמקרים אפיון היהודים במקורות המדינה המרוקנית
אכן מעיד על אינטגרציה ,אך על השאלה מה בדיוק נחשב אינטגרציה ,ויותר
מזה ,אם מדובר באינטגרציה היסטורית או היסטוריוגרפית ,יש בספר תשובות
חלקיות בלבד .אף שיהודים קיימו קשרים מגוונים עם לא–יהודים ,גישה
המבקשת לקדם אינטגרציה היסטוריוגרפית תלקט ידיעות על יהודי הדרום
למשל ,שהיו מבודדים יחסית ,ותנסה לשזור אותם כמייצגים את ‘ממדיה
היהודיים של ההיסטוריה המרוקנית' ,אם לנקוט ביטוי של קנביב.
שאלת עקירת היהודים מן המגרב ,לרבות מכלול הגורמים והנסיבות שעיצבו
את הקיום היהודי העולמי במרוצת המאה העשרים ,ובכלל זה מעורבותה של
מרוקו בפוליטיקה העולמית בזמן מלחמת העולם השנייה ,נדונה רק במאמר
אחד בקובץ‘ ,הגירת יהודי מרוקו( '1956-1948 ,עמ'  ,)333-321מאת ג'מעא
בידה ( ,)Baïdaהיסטוריון מאוניברסיטת מחמד החמישי ברבאט .בידה בוחן
במאמרו אמירות של גופים פוליטיים המזוהים עם ה'מפלגה הלאומית' (חִזב
אלאִסתקלאל) במרוקו ותגובות עליהן סביב הגל הראשון של הגירת יהודים
נרחבת ממרוקו .לדברי המחבר עקירת היהודים כמוה כ'פצע מכאיב' בהיסטוריה
הלאומית המרוקנית (עמ'  ,)321ולכן נמנע המחקר האקדמי המגרבי מלעסוק
בה .בידה וחוקרים נוספים מסמנים כפי הנראה מגמה חדשה בהיסטוריוגרפיה
המרוקנית 36,אך עדיין תלויה ועומדת השאלה מה הם התנאים הדרושים לקיומו
של ‘מרחב היסטורי משותף' ,כדברי עורכי הספר (עמ'  ,)19למגמות אלו בחקר
החברה המוסלמית ולמגמות קיימות בחקר היהודים.
מתוך המקורות בשלל לשונות היהודים במגרב שאליהן נדרשו החוקרים
שבספר נפקד כמעט לגמרי מקומם של מקורות בעברית ובערבית–יהודית .כך
נעדר קולם של שומרי סף קהילתיים נוספים ,על מנגנוני הצידוק והסמכות
שאפשרו אותם .בשום מאמר לא נעשה שימוש במה שנהוג לכנות בהכללה
ספרות רבנית ,שהייתה הביטוי הפוליטי ,הרוחני והחברתי המובהק ביותר
 36העורכים מציינים בהקשר זה (עמ'  )331כי המחקר המעמיק
ביותר עד היום בשאלת ההגירה המרוקנית הוא עבודת
הדוקטור של חטמי.
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במגרב היהודי ,בפרט במרוצת המאה התשע עשרה והעשרים .סיפורי הרבנים
כדמויות פועלות ,כפרטים ,וטווח האפשרויות שזימנו להם אירועים שונים
בחיי היום יום שבהם דנו ,מתועדים בספרות זו .אופיים של חיים אלו ,ובעיקר
שאלת מידורם והסדרתם בין יהודים ללא–יהודים בתקופה זו ,עמדו בעשורים
האחרונים לבחינה מחקרית במידה ובמיקוד לא אחידים .מחקרים אלו הדגימו
כי על אף הבעייתיות שבהם טקסטים רבניים ,בדיוק כמו מקורות הלכתיים
מוסלמיים ,הם מקור חשוב לדיון ביחסי יהודים-מוסלמים.
להוציא מאמרו של קוזנסקי אין הספר עוסק כמעט בשאלת המורשת
התרבותית הפזורתית של יהודי המגרב .היהודים שעדיין חיים בצפון אפריקה,
רובם במרוקו ,נמצאים מחוץ למשחק הפוליטי החדש ,שכלליו נרשמו
באמצעות מהלכיה של התנועה הלאומית החל מאמצע שנות הארבעים.
ייתכן ,כפי שכותבים העורכים ,ש'דווקא היעדרותם של היהודים ,שבעבר היו
חלק אינטגרלי מן החברה והתרבות ,הופכת אותם לסמל מְאזן בעל חשיבות
להמשגתה של צפון אפריקה מתקדמת ופלורליסטית יותר ,שמאוימת כיום
בידי כוחות המתנגדים להחלפת דעות בין–תרבותית ובין–דתית' (עמ'  .)5על כל
פנים ימים יגידו כיצד ישפיע חקר ממדיה היהודיים של ההיסטוריה המגרבית
בידי היסטוריונים מוסלמים צפון אפריקנים ,שמקצת עבודתם מיוצגת בספר,
לא רק על ההיסטוריה המגרבית אלא גם על כתיבת ההיסטוריה היהודית של
האזור.
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