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  הקדמה

קושר , בוני את מדינת ישראל במזרח התיכו,  בתכנית הלימוד2נושא   .א

צבו של בי תהליכי יסוד שעברו על ארצות המזרח התיכו לבי מ

המסגרת הכרונולוגית של התקופה . ישוב ומצבה של מדינת ישראליה

 – אחריתה. בסיו מלחמת העול השנייה – ראשיתה. היא רחבה למדי

א נוגעת בהסכ השלו ע היא ו) 1973(במלחמת יו הכיפורי 

בארצות האסלא התאפיי פרק זמ זה בתהלי . 1979מצרי בשנת 

בסיומו כמעט ולא נותרו יהודי במרבית יהודי של הגירה הול וגדל ש

  . ארצות האסלא

: הוא, וזחוברת של  שהוא הנושא,  בתכנית הלימודיה סעי 2נושא   .ב

ההשפעות של תוצאות מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל ושל "

תהלי הקמת של מדינות עצמאיות ריבוניות בארצות אג הי התיכו 

ודוגמאות הסבר התהלי הכללי (ת אלה על גורל היהודי בארצו

 המאפיי המרכזי של התקופה הוא האצה משמעותית)". ממדינות שונות

 תהליכי שעוצבו בסיומה של מלחמת העול השנייה והביאו לסיו של

. הנוכחות היהודית בארצות האסלא

היא להציג תובנות על תהליכי היסוד של כא מטרת החוברת המצורפת   .ג

היר להרחיב ולהציג דוגמאות שיקנו כלי להתמודד ע להב; הנושא

. הנושא

. בסו החוברת מובאת ביבליוגרפיה  .ד
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  הצגת הנושא 

  הקדמה  א

כבר במהל מלחמת העצמאות היה ברור לקברניטי המדינה שבדר כי המלחמה 

יהיו שהיהודי החשש היה . אלו בארצות היהודי אתמסכנת נגד מדינות ערב 

לצור הטיפול ביהודי . ממהלכי המלחמהעלולי להיפגע  ה וכי בני ערובה

המחלקה " – על הקמת מחלקה חדשהבסוכנות היהודית  הוחלט ואלבארצות 

שבראשה עמד , אחת הפעולות הראשונות של המחלקה". ליהודי המזרח התיכו

 לכנס כינוס של נציגי יהודי מארצות אלה כדי לדו בדרכי הייתה, יעקב זרובבל

ננעל , חצי שנה לאחר הקמת המדינה, 1948 בנובמבר 18ב. לה של המחלקההפעו

ר המחלקה יעקב "בדברי הפתיחה אמר יו. הכינוס הראשו של המחלקה

  : זרובבל

כל צעד . יהדות המזרח מרוכזת בארצות שיצאו בהתקפה עלינו

אנו זקוקי . לקראת נצחוננו עשוי להחמיר את מצב היהודי בה

כמליו יהודי [...] אנשי נחוצי לנו . מידיתלתוספת כוחות ת

, ואי עזרה אלא הצלה, ה זקוקי לעזרה. עצורי בארצות אלו

לכ ראתה ההסתדרות הציונית . לאר ישראל מידעלייה שפירושה 

, הכרח להעלות את פרשת יהדות המזרח התיכו בראש דאגתה

גדולי ומתו חרדה למצבה לארג פעולות הצלה דחופה במימדי 

  . ככל האפשר

 בנובמבר 18, כינוס נציגי היהודי יוצאי ארצות המזרח התיכו בירושלי
  .3' עמ ,1948 ,ירושלי, המחלקה ליהודי המזרח התיכו, 1948

  

ער מיידית לטיפול ביהדות יהכינוס שיק את הכוונה של מדינת ישראל לה

.  יהדות המזרחשהיה למעצבי המדיניות על" ידע"ייצג את ההוא  .המזרח

יתה כי ה יודעי יההנחה ה. היו שותפי בו יוצאי ארצות המזרח לראשונהו

אלה ומה הדרכי המתאימות להתמודדות ע האתגר  בארצותמתרחש מה 

  .  בפניוההחשוב שמדינת ישראל ניצב

עביר את מוקד הדיו אל מדינת ישראל ה חשוב מאוד ויהא שהכינוס ה  

. כינוס זהלקוד מזרח תיי התרחשו בארצות ההרי שהתהליכי המשמעו

 האסלארועי מלחמת העול השנייה בארצות יבאמסיבה זו פתחנו את הדיו 

תהליכי שעברו על הרצ כרונולוגי המשלב בי ובהשפעת על היהודי ויצרנו 

  . לבי התהליכי שעברה מדינת ישראלהאסלא  היהודי בארצות
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מחקר אחד שמציג כיו אי .  בראשיתוייהמחקר בנושא זה נמצא עד

במוב זה הדברי המוצגי בחוברת זו . על השוואתי ואנליטי על התקופהמבט

  . ה בבחינת חידוש

, בבחינת ראשי פרקי, במבוא נציג את קווי המתאר של הנושא  

  . נציג מקורות ונעלה שאלות לדיו, ובהמש נרחיב

  

  תהליכי היסוד. ב

מושפעי , קשורי האחד בשני מעצבי את התקופה והשלושה תהליכי יסוד 

הקמת מדינת ישראל , ההנחה היא שמלחמת העצמאות. ומשלימי זה את זה

והקמת מדינות עצמאיות ריבוניות במזרח התיכו האיצו תהליכי ומגמות 

: התהליכי ה. יסוד שהחלו כבר בתו מלחמת העול השנייה

 ערב והתגבשות המער המדיני של השלמת תהלי עצמאות של מדינות)1

.המזרח התיכו וצפו אפריקה

. התחסלות של הקהילות היהודיות בארצות המזרח)2

מעורבות הולכת וגדלה של מדינת ישראל ושל ארגוני יהודי )3

בינלאומיי בתהלי העלייה וההגירה של קהילות היהודי בארצות 

. האסלא

  

הכרונולוגיה. ג

 כאשר שוחררה 1943 הסתיימה בארצות האסלא במאי מלחמת העול השנייה

בארצות אחרות . 1942תוניסיה מהכוחות הגרמניי שכבשו אותה בנובמבר 

בעיראק נית להתחיל את התקופה , כ למשל. הסתיימה המלחמה קוד לכ

דומה כי התארי של סיו . נכבשה מחדש על ידי הבריטיכש 1941כבר ביוני 

. יותרסמלי א בתקופת מלחמת העול השנייה הוא הלחימה בארצות האסל

 שכ בעקבות מלחמת ששת הימי התמעטה 1967מוצע לסיי את הדיו בשנת 

. הקיו היהודי בחלק גדול מארצות האסלאוהסתיי האוכלוסייה עד למאוד 

את עצמאותה ובכ , בריטיתמושבה  1835מאז  הייתהש,  קיבלה עד1967בשנת 

  .  שזכו בעצמאותשל ארצות האסלא יתינמער המדההושל 

1962השני  תאת תקופ : ת משנהו נחלק לשלוש תקופ1943

1(1948 הכשירו את הקרקע  ואלשני ". השני המעצבות "– 1943

 .בה אנו דנישלתהליכי שיעצבו את התקופה 
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2(1949 קביעת דפוסי הפעולה .  שנות המלחמה והקמת המדינה– 1948

. בארצות האסלא

3(1967  וסיו הנוכחות ות הערביות התגבשות מער המדינ– 1949

.היהודית בארצות האסלא

  

כל מדינה בבמצב היהודי ו תהליכילשוני ב הגורמי. ד

ישראלי ומידת המעורבות למוקד הסכסו הערבישל המדינה קרבתה )1

. בסכסושלה 

.משטרי אלהתהליכי השינוי שעברו  אופי המשטרי או)2

  . היקהילה היהודית ואופיגודלה של ה)3

. מדינהלכלכלת התרומת היהודי )4

. יהיעל/אפשרויות ההגירה)5

  

  נתוני היסוד  .ה

הנתוני שלהל מציגי את גודל האוכלוסייה היהודית בארצות האסלא 

הקיו היהודי סיו  בחת של ארצות ושני ומלמדי יותר מכל על תהלי

  .  ההגירה של היהודיהנתוני אינ מתייחסי ליעדי. בארצות אלה
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1969האוכלוסייה היהודית בארצות האסלא בשני  1948*

  1969שנת   1966שנת   1948שנת   אר

  50,000  70,000  260,000  מרוקו

  1,500  3,000  135,000  יריה'אלג

  10,000  23,000  90,000  תוניסיה

  100  6,000  40,000  לוב

  1,000  25,000  75000  מצרי

  2,500  6,000  125,000  עיראק

    2,000  45,000  תימ

  4,000  4,000  27,000  סוריה

  80,000  80,000  80,000  אירא

  1,000  6,000    לבנו

    400  8,700  עד

  250  300  28,000  הודו ופקיסטא

  800  800  5,000  אפגניסט

  39,000  40,000  80,000  תורכיה

      95,000   ברית המועצות

  190150  266500  1,093,700  ס הכל

  

 מבוססי על השנתו היהודי האמריקאי המוסר בדר כלל נתוני 1969ו 1966הנתוני לשני 

 נאספו ממקורות שוני ומחייבי 1948הנתוני לשנת .  רציפי ואמיני למדיידמוגרפי

מפקדי היו בארצות שבה . לעניות דעתנו ה אינ מדויקי מספיק. התייחסות זהירה

הנתוני המתייחסי .  כאמיני למדייש להתייחס לנתוני, בצפו אפריקהכמו , רשמיי

הנתוני המספריי על היהודי בברית המועצות .  כוללי ג את לבנו1948לסוריה בשנת 

  . מתייחסי רק לעדות המזרח שחיו בעיקר ברפובליקות המוסלמיות
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1948(השפעת מלחמת העול השנייה  השני ", )1943

  "תהמעצבו

  הקדמה. א

, בהתפתחות היחסי הבינלאומיי  מפנה נקודתהייתהמלחמת העול השנייה 

 למלחמה הייתהכמו כ . במגמות שהתפתחו באירופה ובארצות האסלא

 הייתההשמדת ששת המיליוני . השפעה דרמטית ומעצבת על הע היהודי

רוע זה הע היהודי במאה העשרי ויש שקשרו בי איבתולדות  אירוע מכונ

הקמת מדינת ישראל לוותה . לבי האצת התהליכי להקמת מדינת ישראל

 זו מלחמתו של העול הערבי נגד הייתה. במלחמה קשה ע מדינות ערב

א שהקהילות היהודיות בארצות .  בכללהציונות בפרט ונגד הע היהודי

 סימנה בכל זאת  באירופהותהיהודיהקהילות  פחות מהאסלא סבלו יחסית 

לכ כונו שני אלה . ראשית הק של הקיו היהודי בארצות אלואת המלחמה 

 בשל העובדה שזו "שנות ההגשמה" לכנותג  א נית ,"השני המעצבות"

 שהביאה לסיו הנוכחות  תחילתה של עליית יהודי ארצות המזרחהייתה

  . היהודית

  

  השפעות מלחמת העול השנייה. ב

 בתקווה גדולה לעול טוב יותר 1945מה במאי מלחמת העול השנייה הסתיי

אחד . לפרו המלחמהובילו שהוהמחלוקות שיידע להתגבר על הסכסוכי 

הקמת הרעיו ל .האומות המאוחדותהביטויי לתקווה זו היה הקמת ארגו 

בי יתר . ע סיומהמיד ביצוע לידי וא הגיע המלחמה והבמהל  עלההארגו 

סכמה שיש לסיי את הה הייתה הקמת הארגו עליה עהוסכ הנושאי ש

הרקע להחלטת בריטניה לפנות , בי היתר,  היהזה. המשטר הקולוניאלי בעול

, שאותה כבשה במהל מלחמת העול השנייה, את לוב, 1947את הודו באוגוסט 

איטליה נדרשה לפנות את השטחי . 1917 שבה שלטה מאז ישראל ארואת 

בעיקר את השטחי ששלטה עליה שנדרשה לפנות , כ ג צרפת. שבשליטתה

הרה ילא משיצאה מ המלחמה מובסת ומושפלת א צרפת . בצפו אפריקה

היו  שיהקולוניאלי הנכסישכ ויתור על להודיע על סיו הקולוניאליז 

תהלי היה למרות מדיניותה של צרפת . היה מחליש אותה מאודבשליטתה 

רק ונותרה קיימת לעובדה ת העול השנייה לאחר מלחמ קולוניזציההדה

   .שאלת העיתוי
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קולוניזציה הוכרז על מת עצמאות למדינות במקביל לתהלי הדה  

 לזכות זו דרישה. ובאפריקהמזרח ואלו היו בעיקר בארצות השלא היו עצמאיות 

 לעצמאות הלאומיות התביעות את העצימה מדינית ולעצמאות עצמית להגדרה

את הגיבוי המוסרי והבינלאומי  לה שכ היא נתנה ינהומד מדינה בכל

   .לדרישותיה

עימות שהחל , עימות חדש בי מזרח לבי מערביצרה המלחמה , ולבסו  

ארצות ). 1946( ע הקמת מס הברזל יהלאחרהעמיק כבר במהל המלחמה א 

הברית הגיעה למעמד של מעצמה עולמית והשפעתה בארצות האסלא הלכה 

  . בריטניה ואיטליה, על חשבו צרפתוגברה 

 המלחמה הזדמנות להשגת הייתהמזרח מנקודת המבט של ארצות ה  

 כחלק מ. מדינות צפו אפריקה, עד, סוריה: עצמאות למדינות שטר זכו בה

 הליגה הערבית שפועלת עד 1945המאבק שניהל העול הערבי הוקמה במר 

, ברות רק המדינות העצמאיותשבה היו ח, הליגה הערבית. עצ היו הזה

תאמה את הפעילות הכלל ערבית בעיקר בכל מה שקשור לעמדת מדינות ערב 

יחד ע זאת העול . כלפי מדינת ישראל וכלפי הע היהודי, כלפי הציונות

מגמות אחדות ופיצול ליוו את . הערבי לא הפגי אחדות מלאה לאור כל השני

ני ואלה התגברו לאחר מלחמת העול היחסי הבי מדינתיי לאור כל הש

גור פיצול אחר בעול . מגמות אלה יאפיינו את כל תקופת הדיו שלנו. השנייה

) פא ערבית(=תפיסה של לאומיות כלל ערבית הבהבדל בי תבטא הערבי ה

לאומיות המבוססת על האסלא לבי  המבוססת על היסוד האתני של הערבי

  . )מיותאפא אסל(=

אחד מגורמי היסוד שמאפייני  יות הערבי ישראלי ימשי לההסכסו  

היחסי בי מדינות על את התקופה וישפיע על היחסי הבי ערביי כמו ג 

מצב של היהודי בארצות אלה יושפע מאוד . ערב השונות לבי מדינת ישראל

המוסדות הציוניי היו ערי להשפעתו של הסכסו על יחסי . מתהליכי אלה

ווחי יודי והמוסלמי והשליחי שפעלו בארצות האסלא העבירו דהיה

הנה . בלתי פוסקי על הסכנה המרחפת על ראש של היהודי בארצות אלו

השליחי הראשוני שהגיעו ללוב מטע הסוכנות . שתי דוגמאות מלוב

  . היהודית מיד לאחר המלחמה תיארו את המצב בלוב

. רה מתחילה להיות מחניקהאבל האוי, לפי שעה הכל לא ברור

מדברי . מתנהגי כבר כאילו העצמאות בכיס התושבי הערבי

ליהודי מתיחסי . כמוב על זה בגלוי ומחפשי את הנסי הדרוש
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, אבל במחירה מבקשי מהיהודי פטריוטיות ערבית, באהדה רבה

היהודי מהססי א להבליט . 'וכו) ערביי(הנפת דגלי לאומיי 

נתיי יאבל הכל ב, הנוער דורש מעשי ציוניי מלוי. ונותאת צי

היו נסיונות מטע השלטונות הבריטיי לרמז על הצור . מעורפל

אבל בכל מקו הודיעו לה על . בחנו משות של ערבי והיהודי

לפעמי מי , ג בעניני העליה. רצו היהודי לקיי בתי ספר נפרדי

הלא עליכ לחזור לחיי , מדוע לכ זאתשהוא מפליט שאלה ליהודי 

בדר כלל הקציני הבריטיי אומרי שכל . במדינה הזו ולהחיותה

ולכ ה , אשר טר ברורה לה, )פוליסי(העניני האלה כרוכי ב

  .מגלי זהירות רבה

 הכותב הוא כנראה נפתלי .1943 ביולי 5, 14/1, ארכיו תולדות ההגנה(

  ) בר גיורא

  

  :ספתודוגמא נו

אשר , שכא עומדי להתרחש מאורעות פוליטיי, רוצה אני להזהירכ

וא לא ננצל את . יעמידו את היהדות בתלות מוחלטת מצד הערבי

בשביל לעשות כמה פעולות לטובת , הימי המועטי של שלטו צבאי

הלא אנו בקיאי . כ יהיה מאוחר מדי לכ"אח, הישוב היהודי

כל אשר יש , אנא ,ולכ. ס לשאלות הללובאדיבות של הערבי ביח

  .עשוהו מהר, לכ לעשות לטובת היהודי כא

הכותב , "שלו יוס" , 1943 ביולי 29, 14/1, ארכיו תולדות ההגנה(

  )בר גיורא כנראה נפתלי הוא

  

השליח . אלא שהצגה כזו של יחסי היהודי והמוסלמי אינה מלאה ונכונה

 בלוב באור מערכת היחסי המוכרת לו הציוני רואה את מערכת היחסי

התהליכי שעודדו הגברת העצמאות הביאו לדרישה . ישראל מהמציאות באר

בכ . חיו ופעלו, ליהודי להשאר במדינות בה נולדוהערבי מצד הלאומני 

ה יהמשמעות המיידית לגבי האוכלוסי.  ליהודיגרמו לדילמות וללבטי רבי

 ה חיו מאות תמודד ע שאלת עתיד במדינות בה הצור לההייתההיהודית 

  .החשש שקינ בה לגבי יחס המוסלמי אליה היה מוחשי יותר יותר. בשני
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והקמת מדינות עצמאיות קולוניזציה תהלי הדה

1967(וריבוניות באג הי התיכו  1943(  

  הקדמה   .א

 ועד סו יני את התקופה מתו מלחמת העול השנייהיאחד התהליכי המאפ

תהלי ההתפרקות של , כלומר, "קולוניזציהדה"שנות השישי מכונה בש 

בבסיס התהלי מעוגנת הנחה כי . ייהמדינות האירופאיות מנכסי קולוניאל

שבי היתר גר למלחמות באירופה וסתר הקולוניאליז היה תופעה שלילית 

הדהלי ראשיתו של תה. ת של האומותזכות ההגדרה העצמירעיו  את

ט ובמזרח התיכו בשנות "היה באמריקה הלטינית בשלהי המאה היקולוניזציה 

אנו דני זכתה שעליה רק התקופה א . 'השלושי והארבעי של המאה הכ

השלטו . רחבת היקמדובר היה בתופעה משו ש" קולוניזציהדה"לכינוי 

   .בהקמת של מדינות עצמאיותהקולוניאלי הוחל ברוב המקרי 

במדינות הוא אינו דומה קולוניזציה היה ארו ומורכב תהלי הדה  

 השוני. שהיו תחת שליטה בריטית לבי מדינות שהיו תחת שליטה צרפתית

 ממדינות אחת בכל יהפינו השפיע על תהלי ניאליוהקולבאופיו של השלטו 

ו  הי1949בשנת  .באפריקה השחורהבלט במיוחד קולוניזציה תהלי הדה .אלה

 מדינות עצמאיות וריבוניות 42לעומת רק ארבע מדינות ריבוניות באפריקה 

 הדהמרכזיותו וחשיבותו של תהלי, עוצמתואפריקה מייצגת את . 1969בשנת 

  .  בלבדמזרחנעסוק בארצות הואול אנו . קולוניזציה

 את, מזרח מתארת את השליטה הקולוניאלית בארצות הלהטבלה שלה

המדינות שלא מופיעות . מועד סיו השלטו הקולוניאליהשלטו ואת צורת 

ה נשארו . תימ לא היו תחת שלטו קולוניאלי, תורכיה, אירא: בטבלה כמו

  .  בתקופות שונותמדינות עצמאיות א כי חלק היו בהשפעות קולוניאליות
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  השלטו צורת   מדינה שלטת  אר
  תחילת

  השלטו

  סו

  השלטו

  קבלת

 העצמאות 

  1956  1956  1912  חסות  צרפת  ומרוק

  1962  1962  1830  סיפוח  צרפת  יריה'אלג

  1956  1956  1881  חסות  צרפת  תוניסיה

  לוב
  איטליה

  בריטניה

  חסות

  צבאי

1911  

1943  

1943  

1950  

  

1950  

  1924  1924  1924  חסות  בריטניה  מצרי

  1932  1932  1917  חסות  בריטניה  עיראק

  1946  1946  1918  מנדט  צרפת  סוריה

  1943  1943  1918  מנדט  צרפת  לבנו

  1965  1967  1835  מושבת כתר  1835  עד

  1947  1947  )? (1818  סיפוח  בריטניה  הודו 

  1947          פקיסתא

  1919  1919  1878  מנדט  בריטניה  אפגניסתא

  . היא מדינה חדשה שהוקמה לאחר שהודו קיבלה את עצמאותהפקיסתא   

  

  לאחר מלחמת העול השנייהקולוניזציה בתקופה שגורמי הדה  .ב

קולוניזציה בתקופה שלאחר מלחמת העול לתהלי הדהשהובילו הגורמי 

  : השנייה ה

שתי . עמדת האידאולוגית של ארצות הברית ושל ברית המועצות)1

. קולוניזציהמעצמות העל לאחר מלחמת העול השנייה תמכו בדה

פת תעמולה במתקברית המועצות בתו מלחמת העול השנייה פתחה 

קולוניאלית ותמכה בכל העמי המבקשי עצמאות כחלק אנטי

להשליט את האידיאולוגיה ו המערב את ממדיניותה להחליש

בסו מלחמת כבר נקבע ש, יחסה של ארצות הברית. הקומוניסטית

לעצמאות שקראו , " הנקודות של וילסו14"העול הראשונה בניסוח 

 היה חיובי ביותר ונבע ,וניאלישל המדינות שהיו תחת שלטו קול

  . מהשקפת עול ליברלית

זירה למאבקי פוליטיי ששימש , "האו, קיומו של מוסד בינלאומי)2

 היה אחת "האו.  של מדינות הארגוהשגת תמיכה בינלאומיתלו
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 בעיקר בעידודה ותמיכתה של ברית ייהזירות למאבקי הקולוניאל

. המועצות

והשפעתו על חר מלחמת העול השנייה לאהמשבר הכלכלי באירופה )3

זאת . בשלטונ הקולוניאלית לתמו כלכליהיבשת  יכולת של מדינות

לאחר לשיקומה של אירופה ב שהנהיגה את תכנית מרשל "ארה, ועוד

בתכנית התמיכה המלחמה התנגדה לקולוניאליז והתנתה את המש 

  . ג בסיו השלטו הקולוניאלי

 בעבר טענו השליטי – מושבותת בהתפתחות תנועות לאומיו)4

וכי  בשליטת הייתההמושבה ש הקולוניאליי כי אי למי למסור את

. דרדר לחוסר יציבות וא לאנרכיה מוחלטתיע עזיבת היא ת

 הראו כי יש גו 20התנועות הלאומיות שהתפתחו במהל המאה ה

.השלטו אחראי שנית למסור לו את

את , בי היתר, שתאמה" הליגה הערבית", הקמתו של מוסד כלל ערבי)5

 .קולוניאליתהפעילות האנטי

  

  דפוסי המאבק הקולוניאלי   .ג

  : המאבק הקולוניאלי עוצב על ידי ארבעה גורמי יסוד

   .המדינה הקולוניאלית השלטת)1

  .משכההיא נאופי השליטה הקולוניאלית וכמה זמ )2

   .כיצד התנהל המאבק הלאומי נגד השליט הקולוניאלי)3

 מורשת היחסי שנוצרה בי השלטו הקולוניאלי לבי ייתההמה )4

 .יה המקומית ומנהיגיה בתקופה שקדמה למאבק הלאומייהאוכלוס

  

  ארצות שהיו תחת שליטה בריטית  .ד

מושבת . עשרה מושבות באפריקה המזרחית והמערביתלבריטניה היו שבע

וב  לבריטניה שליטה בלהייתהבארצות האסלא .  הודוהייתההכתר שלה 

 כאשר 1941 לבריטניה השפעה על המצב בעיראק מאז הייתהכמו כ . ובעד

שיצאה מנצחת , בריטניה. כוחותיה הגיעו לפאתי בגדאד א לא כבשו את האר

לא התקשתה לוותר על הנכסי הקולוניאליי שלה לרבות המנדט , מהמלחמה

כתר  היהלו שבהייתה" הודו. "באר ישראל שהביא להקמת מדינת ישראל

מדינה שבה הגיע הקולוניאליז לשיא השליטה והחשיבות : קרי, הבריטי
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 על סיו הקולוניאליז הבריטי בהודו 1947בריטניה הודיעה בשנת . הבריטית

ובהסכ העצמאות הוחלט לחלק את הודו למדינה מוסלמית בש פקיסתא 

  . ולמדינה הינדית בש הודו

באית ותוצאה של מהלכי  בעיקרה צהייתההשליטה הבריטית בלוב   

בריטניה לא התכוונה לשלוט בלוב והעבירה את . מלחמת העול השנייה

 שדנה בעתידה של לוב "ועדת האו. "ההחלטה על גורל לוב להחלטת האו

. להעניק ללוב עצמאות תחת שלטונו של המל1951 בדצמבר24בהחליטה 

. שלו ע איטליההתנאי של בעלות הברית להסכ ב  קשורההייתהההחלטה 

1983(סנוסי  וסעיד מוחמד אידריס אלממלכה חוקתיתלוב הוכרזה כ 1889 (

1969הוא שלט בי השני . הוכרז כמל לוב   .  עד ההפיכה של מעמר קאדפי1951

  

קולוניזציה של צפו  הדה–ארצות שהיו תחת שליטה צרפתית   .ה

אפריקה

ארצות בהיה מזה שהיה שונה בצפו אפריקה פת קולוניזציה של צרהדהתהלי 

הסיבות העיקריות לשוני נבעו מקרבת של ארצות אלה . אפריקה המערבית

יה של מתיישבי יאוכלוס(יה קולוניאלית ימנוכחותה של אוכלוס, לצרפת

גדולה וממעמד המדיני של ) יריה עוד בראשית הכיבוש' לאלגושהגיע צרפתי

 הייתהש , יריה'היה מצב של הצרפתי באלגקשה במיוחד . ארצות אלה

ליטה שיה הקולוניאלית הגדולה ביותר מבי הארצות שהיו תחת יהאוכלוס

 יריה היה סיפוח'מעמדה המדיני של אלגכש) ליו נפש בקרוביכמ(צרפתית 

 ,בעיקרהערבית  הייתהבצפו אפריקה  יהיכי האוכלוס לצייולבסו יש . לצרפת

מתהליכי שעברו על  והיא הייתה מושפעת ול הערביהיו לה קשרי ע הע

   .העול הערבי

בתוניסיה נמש . 1956תוניסיה ומרוקו קיבלו את עצמאות בשנת   

את המאבק הלאומי בתוניסיה .  שני75, 1956 ועד 1881השלטו הצרפתי משנת 

מלחמת לפני  עוד). הדסתור החדש" (דסתורהניאו"מנהיג , הנהיג חביב בורגיבה

ה הוגלה בורגיבה מתוניסיה כחלק מהמדיניות התקיפה של יהעול השני

בורגיבה הורשה לחזור לתוניסיה . השלטונות הצרפתי כלפי התנועה הלאומית

 וניהל מגעי ע הצרפתי לסיו הנוכחות הצרפתית והענקת 1949בשנת 

הצרפתי הסכימו למספר רפורמות אשר יבטיחו יתר . העצמאות לתוניסיה

כאשר התברר כי המשא ומת לא . בות של התוניסאי במוסדות השלטומעור

מתקד בקצב משביע רצו וכי צרפת נסוגה ממדיניות הרפורמות שקבעה שינה 
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 שנת אלימות קשה נגד הצרפתי הייתה 1952בורגיבה את מדיניותו ושנת 

כמו כ התאפיינה שנה זו ברציחות . שהסתכמה בלמעלה מחמישי הרוגי

מחשובי המנהיגי של הדסתור ,  במיוחד זו של פרחאת חאשד,יותפוליט

העלאת . בורגיבה שב ונעצר על ידי הצרפתי. ומראשי האיגודי המקצועיי

פייר מנדס , חד ופעילותו של ראש ממשלת צרפתאצד  מ"בעיית תוניסיה באו

 התחדש 1954בשנת . היו בי הגורמי העיקריי לשינוי במצב צד שנימ, פרנס

 הכריז ,לשלטומנדס פרנס כשעלה  ,ביולי אותה שנה. המשא ומת ע הצרפתי

 נחת חוזה 1955 באפריל 21ב. כי הוא מוכ לדו ע התוניסאי על אוטונומיה

המבטיח את האוטונומיה לתוניסיה תו שמירה על האינטרסי החיוניי של 

התפתחויות ה. תובורגיבה הורשה לחזור למולד. טחוי החו והבמיצרפת בתחו

פנימיות בדסתור גרמו לחידוש ההתפתחויות הו, אות נתאר להל ש,במרוקו

המשא ומת בי תוניסיה לבי צרפת שהסתיי בהכרזת העצמאות של תוניסיה 

בהתא לחוזה העצמאות הורשתה צרפת להחזיק בבסיס הימי . 1956בשנת 

י המדינות וצרפת  התגלע קרע בי שת1961בשנת . בצפו המדינהשבביזרטה 

  . נאלצה לפנות את ביזרטה לאחר קרב בינה לבי תוניסיה

 ולו מ הסיבה ,במרוקו היה המצב מורכב לא פחות מאשר בתוניסיה  

) 1956 ועד שנת 1912הוא נמש משנת (  שהשלטו הצרפתי היה קצר מועד

  הסולט במרוקו היה אישיות.ומעמד הסולט היה שונה ממעמד הביי התוניסאי

 א ללא "ינה של מרוקו באוי עלה ענ1951משנת . חשובה ביותרפוליטית דתית 

 היו מהומות ברחבי מרוקו והצרפתי נקטו 1951שנת ב. תוצאות ממשיות

הסולט החליט לתמו בלאומני . מדיניות קשה למדי נגד הלאומני המרוקני

מבנה אלה האחרוני ביקשו לשמור על ה. למורת רוח של ראשי השבטי

כתוצאה מכ . ה חששו שעצמאות וריבונות יפגעו במעמד. המלוכני של מרוקו

בשנת . התארגנו ראשי השבטי למרד כנגד הסולט בעידוד מסוי של הצרפתי

לגלות , הוא מוחמד החמישי,  הוגלה הסולט סידי מוחמד ב יוסו1953

. של הצרפתיעושה דבר לבמקומו מונה לסולט מוחמד ב ערפה . במדגסקר

 סכנה כי מלחמת הייתה הביא לשינוי המצב הפנימי במרוקו והמינוי לא

מנדס פרנס ניהל . תשפיע ג על מרוקו, בה נדו להלש ו,שא פרצה, יריה'אלג

והסולט מוחמד  ב ערפה פוטר מתפקידו. משא ומת ע הלאומני המרוקני

שי השבטי שבו הוא התקבל בהתלהבות גדולה ורא. החמישי שב למרוקו

בחלקה .  קיבלה מרוקו את עצמאותה1956בפברואר . וקיבלו את סמכותו

הידוע בכינויו מרוקו הספרדית עוד מימי מלחמת ספרד, הצפוני של מרוקו
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נשמרו מספר מובלעות ספרדיות לאחר שזו האחרונה הכירה , 1858מרוקו בשנת 

  . 1956בעצמאות מרוקו באפריל 

תר מאשר אצל ושה ומורכב לאי ערו ייריה היה המצב ק'באלג  

 פרצה מלחמה בי צרפת לבי הכוחות 1954בנובמבר . שכנותיה ממזרח וממערב

יריה 'בסופה קיבלה אלג.  זו מלחמה קשה במיוחדהייתה. יריה'י באלגיהלאומנ

הידועה בקיצורה " יריה'החזית לשחרור אלג"כנגד צרפת נלחמה . את עצמאותה

יראי קיבלו משנה תוק לאחר 'ות הלאומיות של האלגהתביע. F.L.Nהלועזי 

וירת הפיוס לאחר המלחמה כדי וה קיוו לנצל את א. מלחמת העול השנייה

השתמשו , זומושבה שחששו לגורלה של , הצרפתי. לקד את מטרותיה

 הגיבו הצרפתי 1945במאי , כ למשל. באלימות קשה ביותר לדכא שאיפה זו

 ,וירוהא יראית בהפגזה מ'התנועה הלאומית האלגמצעד הזדהות של  לע

יריה עד 'אלגבהתגובה הקיצונית גרמה לשקט .  אלפי רביגושבעטיה נהר

המצב בארצות השכנות ממזרח וממערב כמו ג , קולוניזציהתהלי הדה. 1954

המצב באפריקה בכלל היו בי הגורמי המרכזיי שהביאו לכלל הכרה של 

  . יריה לעצמאות' כי ללא מלחמה לא תזכה אלגיראי'הלאומני האלג

 ניסתה כהבמהל.  אכזרית במיוחד משני הצדדיהייתה המלחמה   

מצד ו,  כסדרלנהל את חיי המדינהמצד אחד להמשי , בדרכי שונות, צרפת

תוצאות המשא ומת היו מועטות . משא ומת ע התנועה הלאומיתלנהל  שני

  .  מספר ההרוגי במלחמה היה רב מאודא באופ יחסי להשקעה של צרפת

לתנועה הלאומית , נשיאה של צרפת, גולדהציע  ה1959 בספטמבר   

יריה צועדת 'אלגש מאחורי ההצעות עמד הרעיו .אפשרויות לפתרו הבעיה

גול הסכימו לקבל את הצעותיו של דהיראי 'הלאומני האלג.  עצמאותקראתל

המתיישבי הצרפתי .  בחריפות לההימי הצרפתי התנגדמפלגות א 

ה ארגנו . גולהתנגדות תקיפה ביותר להצעותיו של דהא ה יריה גילו 'באלג

 וכוונותיה לפנות את ימחתרת שנקטה בטרור נגד גורמי הממשל הצרפת

סמוי על ידי קציני הצבא הצרפתי אופ פעילות טרור זו נתמכה ב. יריה'אלג

גול את התפתחות המאבק של קיפה מנע דהבזכות מדיניותו הת. יריה'באלג

יריה 'מאבק שהיה עלול להסתיי בניתוקה של אלג, המתיישבי נגד צרפת

בשלב   שהביא1961לאחר עיכובי שוני נפתח משא ומת במחצית . מצרפת

יריה את 'לחתימת הסכ שביתת נשק ורק לאחר מכ קיבלה אלגראשו 

מהמלחמה הסתיימה בלמעלה . ינההצרפתי נדרשו לפנות את המדועצמאותה 

  .  צרפתי5,000כ מתוכ , הרוגי24,000
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כינו העצמאות וגיבוש מערכות החיי הפנימיות  .ו

שי היה יאפריקה בשנות החמישי והשצפוקולוניזציה של תהלי הדה

הסתיי ברוב המדינות בהבנה בי המעצמות לבי  הוא. בעיקרו לא אלי

יריה בגלל קרבתה ' באלגהייתהת הקשה ביותר האלימו. הארצות השונות

בארצות אחרות היו גלי אלימות קצרי . לצרפת ומעמד המתיישבי הצרפתיי

ציה לווה ג זקולוניתהלי הדה. למדי או שהסתיימו במספר נפגעי קט

היו , כמו בצפו אפריקה, בארצות מסוימות. בתהליכי של התגבשות לאומית

במקביל . מיות שני תהליכי כמעט מקביליקולוניזציה והלאוהדה

  . להשתחררות מהשליטה הקולוניאלית התגבשה הזהות הלאומית

העצמאות לא הביאה לשיפור מיידי . לעצמאות היה ג מחיר כואב למדי

מרבית המדינות התקשו לממש את . בתחו רווחת הפרט מבחינה כלכלית

הייתה מסורת צבאית  לא למדינות אלה. התשתיות הכלכליות שבה נתברכו

בעיות לא פחות קשות . והבעיות של גיבוש הזהות הלאומית החריפו ע השני

 על א המסורת הדמוקרטית לכאורה .היו ג בתחו עיצוב המסורת השלטונית

 מסורת זוהסתבר ע קבלת העצמאות ששניסו לעצב השלטונות הקולוניאליי 

  . אוכלוסייה המקומיתהוטמעה בעדיי לא 

  

  קולוניזציה על היהודי שפעת תהלי הדהה  .ז

 השפעה ממשית על חיי היהודי בצפוהייתהקולוניזציה לתהלי הדה

לאופי המאבק מצד אחד ולדמות המדינה העתידה להחלי את . אפריקה

עבור .  השפעה מרחיקת לכת על חיי היהודיהייתהמצד שני הנוכחות הצרפתית 

 ושינוי שעיקר התערות בתרבות היהודי שעברו תהליכי מודרניזציה

 היה השינוי המדיני העתיד לבוא בבחינת נסיגה או שינוי במסלול ,הצרפתית

של מוסדות המדינה והפיכת ערביזציה תהלי ה, כ למשל. המודרניזציה שבחרו

סימ שינוי , כתוצאה מקבלת העצמאות, הערבית לשפה הרשמית של המדינה

  . מזו הצרפתיתליהודי  מתקדמת דר חיי שנחשבה פחותבתרבות וב

מתו מלחמת העול השנייה התחזקו הדילמות של הקהילות 

שסבלה קשה מתקופת הכיבוש הנאצי , בתוניסיה. היהודיות בארצות אלה

צרפת " בגידת. " הדילמה הקשה ביותרהייתה, )1943 מאי – 1942נובמבר (

 הה לוטית היבתקופת המלחמה הייתה מוכחת ושאלת עתיד הקהילה היהודית

 חלקיכתוצאה מכ החלה פעילות ציונית אינטנסיבית שמשכה אליה . בערפל

שנפגעה מעט מתקופת , הקהילה היהודית במרוקו. גדולי מהחברה היהודית
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האמריקאי נחתו ( במצב יחסי טוב עקב הנוכחות האמריקאית הייתה, וישי

רפתית וא  שאיימה על הנוכחות הצ,) כחלק ממבצע לפיד1942בנובמבר 

   .הבטיחה תעסוקה ליהודי בבסיסי הצבאיי שהקימו במרוקו

. קולוניזציה אפיינו את החברה היהודיתתגובות שונות לתהלי הדה

 תמיכה הייתהמעטי תמכו במאבק הלאומי של תוניסיה ושל מרוקו ובעיקרה 

 של אינטלקטואלי יהודי ושל היא נשענה על תפיסת. זו ללא פומביות יתרה

פעילי במפלגות הקומוניסטיות שצידדו במאבק הלאומי ובזכות העמי 

קיוו כי המדינות העצמאיות תהיינה דמוקרטיות יהודי אלה . להגדרה עצמית

במרוקו נוס לתמיכה זו פ מיוחד והוא . ותאפשרנה קיו יהודי ללא הגבלות

קו היה במרו. האהדה של יהודי מרוקו למל מוחמד החמישי ולבנו חס השני

סיו להקי מפלגה יהודית שתתמו במאבק הלאומי א כאמור היא יא נ

  . ת קטנה ושוליהייתה

בשני . בהמש ההגירה שעל ממדיה נעמוד הייתהתגובה אחרת 

 הגירה גדולה יחסית ממרוקו ומתוניסיה הייתההראשונות להקמת המדינה 

 תוניסיה ומרוקו בשני של ערב עצמאות. לישראל והגירה יחסית קטנה לצרפת

1957בשני , ומיד לאחר העצמאות גבר גל העלייה לאר וג זר , 1954

  החשש לגורל היהודיהייתה תהלי זההסיבה העיקרית ל. המהגרי לצרפת

מרבית נשארה יחד ע זה מיד לאחר העצמאות עדיי . בתקופת העצמאות

על  ו המרוקניבמרוקו אסר השלט. יה היהודית במרוקו ובתוניסיהיהאוכלוס

עלייה חשאית התקיימה בתקופה זו חר האיסור .  לישראלעליית היהודי

מימדי העלייה היו קטני . סיכו ותעוזה יהודיי, שהגיעה לשיאי של אומ לב

1964א ה עיצבו את גל העלייה הגדול שהגיע בשני  ". מבצע יכי"הוא , 1962

ת מרוקו לבי מדינת ישראל בהסכמה מלאה בי שלטונו התקיימבצע זה 

 יהודי ממרוקו 120,000והארגוני היהודיי הבינלאומיי ובמהלכו עלו מעל 

מתוניסיה התנהלה העלייה ללא כל הפרעה מיוחדת מצד השלטונות . לישראל

הפיכת המדינה ( מותנית בהמש תהלי השיערוב הייתההתוניסאיי א היא 

חד ושל צד אשל המדינה מ) תיתלערבית במקו התרבות השלטונית הצרפ

זה היה בעת מאורעות תהלי  שיאו של. צד שניהקטנת הנוכחות הצרפתית מ

לאחר הפינוי הצרפתי של ביזרטה החל גל הגירה גדול של . 1961ביזרטה בשנת 

מלחמת ששת הימי  גל זה התחזק מיד לאחר. יהודי מתוניסיה בעיקר לצרפת

מצב דומה  .שפגעו בקהילה היהודית יסיהבתונכשפרצו מהומות אנטי יהודיות 

  . יהודי מרוקוכלפי  גהיה 
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יריה היה המצב שונה לחלוטי שכ ש קשרה הקהילה היהודית 'באלג

רוב רובה של הקהילה . יריה'הקהילה הצרפתית שחיה באלגאת גורלה ע 

קל וחומר שלא , העדי להמתי להתפתחויות ולא להגר מהמדינה לצרפת

מתיחויות בי היהודי לבי המוסלמי היו יריה 'מה באלגמלחב. לישראל

 יהודי רוב. במחקרשפי חהולכי ונ ופרטיש המאבק הפנימיוהצרפתי על רקע 

   .המדינהשל  הפינוי בעתיריה היגרו לצרפת יחד ע הצרפתי 'אלג
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  מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל השפעת 

  על העול הערבי

  

הקדמה .א

, האחד: ות החמישימרכזיי מאפייני את העול הערבי בשנשני תהליכי 

שבו פינו מדינות אירופה ששלטו בארצות , קולוניזציהתהלי הדההמש 

 הסתיימו חלק צפו אפריקהב. את הארצות שבשליטת או בחסות, האסלא

וחלק , )1956בתוניסיה ובמרוקו בשנת (המאבקי הלאומיי מתו הבנה  מ

תהלי זה חת תקופה ארוכה ). 1962יריה בשנת 'באלג( קשה לאחר אלימות

. ומות שנתפסו בעיני המערב כנחשלילמדי של שלטו והשפעה אירופית במק

  . בנושא זה דנו בפרק הקוד

, אסאלמיותערביות והפאהתהלי השני הוא התגברות המגמות הפא

בושי הגדולי ליפי והכי'שחידשו מסורות של אחדות כלל ערבית מתקופת הח

משמעות הפוליטית המיידית הייתה איחוד . של האסלא בימי הביניי

הכוחות הערביי למאבק נגד הישות הציונית באופ ישיר ונגד המערב באופ 

שני התהליכי האלה היו קשורי קשר ישיר בהתפתחויות הפנימיות בכל . עקי

 והתנערות מההשפעות שעיקר השלטת צביו ערבי במדינה, אחת מ המדינות

הביטוי המרכזי למגמות אלו היה בהקמת הליגה הערבית . של הקולוניאליז

  . שבה נדו להל

א קיבלו , תהליכי אלה החלו עוד קוד להקמתה של מדינת ישראל

חשוב , המאבק במדינת ישראל היה פ אחד. משנה תאוצה לאחר הקמתה

 היהודי בארצות האסלא לא של שני התהליכי והשפעתו על מצב, כשלעצמו

נית להצביע בעניי זה על ארבע קבוצות של מדינות על פי יחס . הייתה אחידה

  : אל היהודי ואל ישראל

ואפשר להוסי , סוריה, לבנו, מצרי – מדינות שלחמו בישראל

טבעי היה .  בה היה מצב היהודי קשה במיוחד–לקבוצה זו ג את עיראק 

  . ממדינות אלה תתנהל בעיקר בדרכי חשאיותשהוצאת היהודי 

במדינות . עד ותורכיה, תימ, אירא,  לוב– מדינות שלא לחמו בישראל

 ִקרבה –אלו לא התקיימו שניי מ התנאי העיקריי להחמרת מצב היהודי 

אול התקיי תנאי חשוב אחר ; גאוגרפית לישראל ומעורבות ישירה במלחמה

מצב היהודי במדינות אלו היה נוח יחסית .  לאמונה הסולידריות ע האחי–

  .וה יצאו מה ללא קשיי מיוחדי ובאורח חוקי
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יריה ותוניסיה נאבקו 'אלג, מרוקו – מדינות צפו אפריקה הצרפתית

ופגיעה ביהודי הייתה עלולה לפגוע בסיכוייה , בתקופה זו על עצמאות

ומרכ בחומת העוינות למדינת מדינות אלו היו גור מרס . להצליח במאבק

מצב היהודי בה היה טוב יחסית ועד עצמאות לא היה כל קושי . ישראל

לאחר שהיו למדינות עצמאיות השתנו בה התנאי ומצב . להוציא מה יהודי

  .הוחמר ,במרוקובמיוחד  ,היהודי

  

  הליגה הערבית. ב

מות או  הייתה תוצאה של שלוש מג1945הקמת הליגה הערבית במרס 

, השני. ההתפתחויות במזרח התיכו בתקופת המלחמה, האחד: תהליכי

השאיפה של חלק מעמי ערב ושל מנהיגי ערבי לפעולה כלל ערבית מאורגנת 

  . רצונה של בריטניה לשוב לעמדת השפעה בעול הערבי, ולבסו. ומסודרת יותר

 הייתה ,1941 במאי 29מ, אנטוני איד, הצהרתו של שר החו הבריטי  

בפרלמנט . למהלכי שבסופ הוקמה הליגהשהובילו  אחד הנדבכי החשובי

  הבריטי הצהיר איד כי 

שהושג בגמר המלחמה , העול הערבי צעד קדימה מרחק רב מאז ההסדר

והוגי דעות ערביי רבי שואפי להשיג לעמי הערבי דרגת , הקודמת

ת לאחדות זו ה מייחלי בחתיר. אחדות גבוהה יותר מזו שה זוכי בה

נראה כי . אל לה לפנייה כזאת מצד ידידינו להיות מושבת ריק. לעזרתנו

שהקשרי התרבותיי והכלכליי בי הארצות , הדבר טבעי וצודק כאחד

מלכותו מצדה ממשלת הוד. יהודקו, וא הקשרי הפוליטיי, הערביות

  . הסכמה כלליתהזוכה ב, תעניק את מלוא עזרתה לאיזו תכנית שהיא

אר ישראל אחדות , במבח המעשה הפוליטי, פורת' י: מצוטט מתו(

  . )262' עמ, ה"ירושלי תשמ, ערבית ומדיניות בריטניה

צחונותיה של בריטניה ילאחר נ.  לא זכה הנאו להתייחסות מעשית1941במאי 

. החלה ההצעה קורמת עור וגידי, במלחמה נגד האיטלקי והגרמני בלוב

 הסתיימה 1944אוקטובר ידה מכינה שהתכנסה באלכסנדריה בספטמברוע

האיש המרכזי בהקמת הליגה . בניסוח פרוטוקול מחייב המכי את כינוס הליגה

1965(הערבית היה מוסטפה נחאס  סדי מפלגת הוופד יממי,  מדינאי מצרי,)1879

. י שכיה מספר פעמי כראש ממשלת מצר,במצרי ומנהיגה משנות השלושי

  . החברות הראשונות של הליגהשבע הצעדי שנקט נחאס הביאו לכינוס 
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 של אמנת היסוד של הליגה הערבית קבע כי מטרות הליגה ה 2סעי   

תיאו קווי פעולת המדינית , הבהידוק הקשרי בי המדינות המשתתפות "

 הגנה על עצמאות וריבונות ועיו כללי, פעולה ביניהלש הגשמת שיתו

אחת ממטרותיה היא ג שיתו. ני ובאינטרסי של הארצות הערביותייבענ

מה בהתא למשטר של כל אחת , הבפעולה הדוק בי המדינות המשתתפות 

1954הליגה הערבית , גור' א( ."ותנאיה    ).378' עמ, ד"אביב תשיתל, 1945

התרבות , החברה, שיתו פעולה בי המדינות יהיה בתחומי הכלכלה  

כיוו שחלק מארצות ערב לא היו עדיי ריבוניות הוש דגש מיוחד . והבריאות

אמנת הליגה לא הביאה לאיחוד כלל . על פעולה כלל ערבית להשגת עצמאות

, כ למשל. ערבי אלא כל מדינה המשיכה לשמור על ריבונותה ועצמאותה

. צעההחלטות שלא התקבלו פה אחד אינ מחייבות את המדינות שלא תמכו בה

כ הפכה הליגה הערבית בעיקר לגו מייע שכוחה העיקרי הוא בסמכות 

חשיבותה . ערביותהמוסרית שהיא מפעילה על חברותיה בש רעיו הפא

העיקרית של הליגה הייתה ביצירת מסגרת קבועה וסדירה לתאו הפעולה 

גרת בכ הייתה מס. ערביותלהעלאת רעיונות הכללו לחילופי דעות, הכלל ערבי

  . בעברכדוגמתה  פעולה שלא הייתה

בה טיפלה הליגה הערבית היה נושא אר שאחד הנושאי החשובי   

הנספח קבע .  התייחסות מיוחדת לנושא זההייתהבנספח לאמנת הליגה . ישראל

כי בהסתמ על הסדרי השלו שלאחר מלחמת העול הראשונה אר ישראל 

  : ועוד נקבע. רתהיא עצמאית ואינה שייכת לכל מדינה אח

כש , מבחינה חוקית, אי להטיל ספק בקיומה ובעצמאותה הבינלאומיי

בשי לב [...] שאי להטיל ספק בעצמאות של שאר הארצות הערביות 

 תבצע –ועד שתיהנה מעצמאות בפועל , ישראל לתנאיה המיוחדי של אר

ות לש השתתפ, ישראל מועצת החבר את בחירתו של נציג לערביי אר

  . בפעולותיה

1954הליגה הערבית , גור' א(   ). 378' עמ, ד"אביב תשיתל, 1945

להתייחסות זו היה בסיס מוצק בפעולות כלל ערביות שנעשו בתקופת בי 

שילב מאבק בו מאחר ש  היה מרכזי בפעולת הליגהישראל ארנושא . המלחמות

ובמערב ,  הערביהתוקעת טריז פוליטי ותרבותי בעול, זמני ביישות הציונית

 שאלת אר, זאת ועוד. מייצגת אותו" האימפריאליסטית"שהיישות הציונית 

 מיקוד תשומת הלב הישראל שימשה הגור המאחד העיקרי לליגה ואפשר

הפנימית בכל מדינה במאבק נגד היישות הציונית במקו להתמקד בבעיות 
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המלחמה נגד , יינהשנאה והדחייה של הציונות שילבה יסודות מודר. פנימיותה

   .ע יסודות של השנאה המסורתית ליהודי ,הקולוניאליז

ישראלי לאחר מלחמת העול השנייה סיפק התפתחות הסכסו הערבי  

לאחר פרסו , כ למשל. לליגה הערבית הזדמנויות חוזרות ונשנות לפעולה

התכנסו ראשי הליגה וקיבלו החלטות  אמריקאיתועדה האנגלווהחלטות ה

ישראל היא  בעיית ארלפיה שישראל ולציונות  לארבנוגע  צוניות ביותרקי

ותמיכה ה קראו להגיש עזרה כלכלית  .חלק מבעיותיו של העול הערבי

מכ בכל הדיוני שהתקיימו לאחר . ישראל מול המערב לערביי ארפוליטית 

, רבהפכה הליגה הערבית לגור מדיני פעיל במדינות המע ישראל ארבנושא 

לימי הייתה הליגה אחד הכוחות החשובי ביותר .  ובכינוסי שוני"באו

הפ לש דבר " החר הערבי. "במאבק הכלכלי נגד הציונות ומדינת ישראל

רעיו . או מדיניות כלל ערבית נגד היישות הציונית ונגד מדינת ישראלילת

. השלושיהחר הכלכלי לא היה רעיו חדש ובא לידי ביטוי כבר בשנות 

של הליגה הערבית ולאחר ביצוע  הפ החר להחלטה רשמית ל1945מדצמבר 

  . כינו המדינה יוש חר זה באופ אוטומטי ג כלפי מדינת ישראל

אינטרסי . קשה להצביע על הישגי רבי משמעות לפעולות הליגה  

קיצוניות לשמה והעדר יכולת ארגונית , מדיניי של כל מדינה בפני עצמה

. משית היו בי הגורמי העיקריי להצלחתה המועטה יחסית של הליגהמ

שלו הלחימה הערבית המתואמת במלחמת העצמאות הנחית מכה קשה על יכ

לאחר מלחמת העצמאות התרכזה עיקר פעילות הליגה בניצול . יכולת פעולתה

ערבית והפיכת בעיית בעיית הפליטי הערביי לצורכי התעמולה הכלל

  . לנשק הפוליטי של מדינות ערב במאבק נגד מדינת ישראלהפליטי 

ערבית או לליגה הערבית הייתה חשיבות רבה בהגברת התודעה הפא  

מעבר לכ היא יצרה מסגרת ארגונית למדינות ערב לטיפול . מיתאאסלהפא

כ למשל הצליחה . ישראל והציונות בנושאי כלל ערביי ובמיוחד בשאלת אר

 נגד מדינת ישראל ובכ הפכה לגור פוליטי "לל ערבית באולעודד פעולה כ

  . בעל חשיבות

  

  ערבית תוצאות מלחמת העצמאות מנקודת הראות ה. ג

כהגדרת " שות הציוניתיהי"מלחמת העצמאות הייתה מלחמה כלל ערבית נגד 

לצד הכוחות . של הערבי שלא קיבלו את ההחלטה על הקמת מדינת ישראל

המדינות  לכל אחת מ.  ישראל פעלו צבאות מדינות ערבהצבאיי של ערביי
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להגיע להישגי ובמטרה  בכניסה למלחמההמעורבות היה אינטרס שונה 

המלחמה . נית שא נוסדהוהמדינה הצי הכנעתשתצליח משמעותיי לאחר 

.  קשהצחו מדינת ישראל ותבוסה ערביתיארכה מעל שנה והסתיימה בנ

 ב היהודי בארישויהו של הפיכת, ראשית. יותלמלחמה היו כמה תוצאות מייד

 ,ריבונית,  בזכות המנדט הבריטי למדינה עצמאית המתקייבשוימיישראל 

מעתה ואיל היה הסכסו . הנהנית מתמיכת העול היהודי ומדינות המערב

ישראל לבי מדינות ערב והוא היה חייב מדינת הערבי ישראלי לסכסו בי 

עבדאללה היה , שנית. דר צבאית ובי בדר מדיניתלמצוא את פתרונו בי ב

היחידי מבי המנהיגי הערביי שהשיג הישג טריטוריאלי על חשבו ערביי 

מצרי סיפחה אליה את רצועת עזה . סיפוח עבר הירד המערבי לירד, האזור

 שהתרכזו ישראל ארויצרה נתק בי האוכלוסייה הערבית שחיה ש לבי ערביי 

ה תבי אוכלוסיירצועת עזה כמו כ ניתקה . גדה המערבית של הירדבעיקר ב

נוצרה בעיית , שלישית. ישראל שהיו בשליטת מדינת ישראל לבי ערביי אר

שבשליטת עבדאללה הפליטי הערביי שהתרכזו כעת בגדה המערבית 

  . ובארצות ערב השכנות

 תיחסיישראלי היה מתו גורמי רבי חברו לכ שהסכסו הערבי  

, לבנו וירד, סוריה, הנשק ע מצריהסכמי שביתת; לאחר מלחמת העצמאות

 ובמצרי 1949הבעיות הפנימיות בעול הערבי ובעיקר ההפיכה בסוריה בשנת 

וחלק , של עבדאללה האלכמו , אינטרסי מקומיי של שליטי, 1952בשנת 

זאת מלחמת יחד ע . ישראליהשולי יחסית של המעצמות בסכסו הערבי

את מדינת , העצמאות יצרה את התשתית לבעיות שהעסיקו את העול הערבי

אזוריי והכללישראל ואת מערכות היחסי המדיניי והצבאיי הבי

הסכסו . הייתה נקודת מפנה בתולדות האזורהעצמאות מלחמת . עולמיי

בעול  הנושא הראשו במעלה יהישראלי ומשמעויותיו לעול הערבי ההערבי

  . בצדק או שלא בצדק, הערבי

  :העול הערבי נאל להתמודד ע שלוש בעיות מרכזיות

  .  העצמאות של מדינת ישראלשלו הערבי במלחמתיכיצד להסביר את הכ. 1

   .כיצד לטפל בבעיות הכלכליות האמיתיות של הפליטי בארצות השונות. 2

  .ישראל  את המאבק הערבי נגד מדינתכיצד לנהל. 3
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  שלו הערבי במלחמהיהכ. ד

" אלנכבה"שני המונחי המרכזיי להבהרת האכזבה הערבית מהמלחמה היו 

כרונות יספרות ז". השואה" שמשמעו "ה'אלכארת"ו" האסו", שמשמעו

העצמאות והסברי ענפה ניסתה להתמודד ע שאלת האסו הערבי במלחמת 

א הצליחו העמי שכ א נגד מדינה קטנה מבחינת כוחה ואוכלוסייתה ל

מנקודת ? וגדלהערביי להתגבר כיצד יצליחו בשני הבאות מול כוחה ההול 

צמחה שאלת הספרות הערבית העוסקת בהתארגנות יש להבי כיצד ראות זו 

  : מסביר המזרח יהושפט הרכבי. לקראת הבאות

 נראו "עצ הקמת מדינת ישראל בסיוע המערב והחלטת האו

של אי התחשבות בערבי מצד העמי , כגילוי של יחס מעליב

. האירופאי המרשי לעצמ ליטול מה נכס ולתתו לאחר

השפל של תהלי ארו  נחשבה כנקודת1948בהתבוסה במלחמה 

היא תוארה כמאורע המכריע שאירע . של ירידת ההיסטורית

והוצגה הדרישה שתבוסת צריכה להיות , לערבי במאה העשרי

   .ניע להתנערות חדשהאזהרה ומ לה אות

לקח , )עור(הרכבי '  בתו י',מגמות בדברי הלקח', הרכבי' י(

   .)7' עמ, 1969אביב תל, הערבי מתבוסת

  

 בענ 1966באשר להסבר הצבאי ציטט הרכבי ציטוטי מספר שפורס בשנת 

שואת פלסטי ומהפכניות 'בפרק הנקרא . למחקרי צבאיי בצבא המצרי

מסביר המחבר כי צבאות ערב פלשו לפלסטי  'כדות ערביתהפניה לקראת התל

  : ישראל ארלסייע לערביי 

כי תגובת החברה הערבית לאתגר ,  בלתי נמנעתהייתההשואה 

המערב בהקמתה של מדינת ישראל שיקפה את צביונה ואת מבניה 

, נעדרי פיקוד מאוחד, הצבאות הערביי היו חלשי. המעורער

וה נמצאו סרי לשליטה שאינה , הבגידה נסתננה לתוכ

באותה מידה  . [...]מאוחדת מבחינת הארגו ומבחינת המטרה

שגילתה שואת פלסטי את האמת המעציבה לגבי מצב התודעה 

באותה מידה שימשה נקודת , הלאומית וליקוייה בפיתוח ובגיבוש

   .מפנה בהתפתחות תודעה זו לגבי המגמה האיחודית ולגבי שיטות המאבק

כיצד הוסברה העמדה הערבית נגד ישראל בצבא , רכביה' י(

   .)126, 124' עמ, 1967אביב תל, המצרי
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  בעיית הפליטי. ה

בעיית "ת מה שמכונה א ויצרהתבוסה הערבית במלחמה והקמת מדינת ישראל 

מד הפליטי הערביי נתונה במחלוקת בי ושאלת א". יהפליטי הערב

וד ישראל סבורה כי מספר הפליטי שברחו בע. פלסטיניישראל לבי גורמי 

. 900,000ל הרי שהאחרוני טועני כי המספר קרוב יותר ,520,000כהוא 

מאוחר . מרבית הפליטי נקלטו במחנות ארעיי בגדה המערבית וברצועת עזה

מצב הכלכלי ותנאי חייה של . יותר נקלטו חלק מהפליטי ג במדינות ערב

מולה בלתי פוסקת של העול הערבי והליגה הערבית הפליטי היו לנושא תע

ארעיות הישיבה לקראת לכמו ג הוכחה לזמניות ו, למול ישראל והעול כולו

  . מה גורשו וקל מיקוח מצוי בתעמולהשהשיבה למקומות 

נושא ". השיבה"אחד הנושאי ששב ועלה על הפרק היה הדיו בזכות   

השיבה הפיזית  : חשובי וביניהנושאיזה מורכב מספרות ענפה של תת

כפי , אבל השיבה לא הייתה רק עניי מקומי אלא ג. לאדמות לנופי, לבתי

כאילו השתבש משהו במהל ההיסטוריה , תיקו עולמי כוללני, שמסביר הרכבי

אנו , רק כשנחזור, אומר אבי, המת עד שנחזור"; ישראל רוש מאריבגלל הג

לפחות בשני הראשונות ".  שנקבע מקדמת דנאנחזור למהלכנו, והקוסמוס

 במעי השלמה ע המצב ותקווה שהשינוי במצ הייתהשלאחר המלחמה 

רק לאחר הקמת הארגו לשחרור פלסטי . יתחולל על ידי המדינות הערביות

המצב הפוליטי והחברתי של " תיקו"מוסדה הפעילות הפלסטינית לטיפול ב

  . הפלסטיני

ערביי הפכה להיות הנושא המרכזי בסכסו הערבי בעיית הפליטי ה  

מעתה ואיל לא נית היה להתקד . ישראלי בי מדינת ישראל לבי שכנותיה

ישראלי ללא התקדמות משמעותית בפתרו הבעיה בפתרו הסכסו הערבי

  . הפלסטינית

  

  מגמות אחדות ופירוד: שייהמזרח התיכו בשנות החמישי והש. ו

ועד סו שנות השישי התאפיינה  העצמאות מלחמתהתקופה שמתו 

סיונות ינ, חדצד אמ. בתהליכי מקבילי שבמידה לא מעטה סתרו זה את זה

בריתות . המש מגמות הפיצול והיריבות, אחר ומצד .לאיחוד המחנה הערבי

משטרי שינו את אופיי והציבו את שאלת . נוסדו והתפרקו במהירות בה נוסדו

בתקופה זו היו שתי . בית בראש סדר היו של מדינות ערבהמהפכה הכלל ער

, בי מצרי לבי ישראל, )מלחמת קדש(מלחמת סוא , 1956בשנת . מלחמות
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צרפת ובריטניה שבסיומה יצאה מצרי כשידה על העליונה ביחסיה ע 

לקראת סו שנות . המעצמות א שהובסה במערכה הצבאית נגד ישראל

 שבמידה לא מעטה שינתה את ,)1967יוני (הימי השישי פרצה מלחמת ששת 

הנושאי המרכזיי .  בפרטהמער האזורי בכלל ואת המער בתו המדינות

מערכת היחסי הבי ערבית שנעה : שעמדו על סדר היו הערבי בשני אלו היו

מערכת היחסי בי ישראל לבי מדינות ערב ; רודיבי אחדות לבי פ

ל אחת מהמדינות שהקרינה על שתי מערכות היחסי וההתפתחות הפנימית בכ

, כ במצרי(במערכת הפנימית התבלטה עליית כוח של קציני הצבא . האחרות

בפרק זה נבקש . ובחוסר יציבות מדינית שנמשכה לאור כל התקופה) בסוריה

, סוריה, מצרי :ערבית תו התמקדות בארבע מדינותלהציג את המערכת הבי

 הקטע שלהל יקל עלינו להבהיר את חשיבותה של הלאומיות .ירד ולבנו

  : ערביובהיבט הכללהבודדת בהיבט של המדינה 

] תנועה לאומית סוציאליסטית ערבית[' בהנהגת של אנשי הבעת

ואנשי התנועה הנאצריסטית לבשה הלאומיות הערבית גוו רדיקלי 

אוויי היא החלה להתייחס אל המ. לבשה אופי משיחי יותר, יותר

שרצתה לראות בתנועה הפוליטית , הכמוסי של החברה הערבית

תשובה לאתגר המערבי , אולוגיה הקיבוצית שלהישלה ובאיד

.  מספקתהייתהעצ השגת החרות לא . במשמעות הרחבה ביותר

של התעוררות רחבת ,  חזו של גדולה לאומיתההיה דרוש איז

ארוכה של השפלה שתת פיצוי על התקופה ה, רחבת היק, ממדי

וכא החלה הלאומיות הערבית לובשת אופי . לאומית ותרבותית

המציגה חזו של עליית הערביות לא רק , של תנועה משיחית

. ציוויליזציה משגשגתכאלא ג , כאימפריה גדולה ומאוחדת

  . שתדביק את המערב ואולי אפילו תעלה עליו

שקד ' ח בתו, 'התפתחות התנועה הלאומית הערבית', שמיר' ש(

87' עמ, תהליכי ובעיות יסוד, מדינות ערב, ]עור[ 86(.  

  

  מגמות האחדות בעול הערבי

  :הגורמי המרכזיי שהשפיעו על מגמות האחדות הערבית בתקופה זו היו

עליית של מנהיגי כריזמטיי שנשאו את דגל האחדות הערבית כאחת )1

,  גאמל עבד אל נאצרדוגמא בולטת היא. המטרות המרכזיות של תפיסת

  . נשיא מצרי
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  . המאבק בישראל כמדינה ציונית וכמייצגת של שרידי הקולוניאליז באזור)2

כאשר ', דוגמת מפלגת הבעת, הופעת של מפלגות בעלות מצע דומה או זהה)3

לוגי וקשור וערבי אינו עוד טריטוריאלי אלא אידיאנושא האיחוד הבי

  . בתפיסות חברתיות פוליטיות

, ת האחדות הערבית בתקופה זו באו לידי ביטוי ה במישור הכלל ערבימגמו

וה במישור שבי שתי מדינות או , פעילות הליגה הערבית או ועידות הפסגה

  . )קהילה ערבית מאוחדת( "דוגמת הקמת קע, יותר

 אמורה להיות הגו הייתה, 1945בשנת , כזכור, שנוסדה, הליגה הערבית  

בשנות . ת ובנושאי שעמדו על סדר יומו של העול הערביהמרכזי שיטפל בבעיו

החמישי והשישי נמשכו הפגישות של ראשי מדינות ערב במסגרת המוסדות 

ומערכת היחסי , ישראל היא שאלת אר, "בעיית פלסטי. "של הליגה הערבית

. ערבית של הליגה במוקד הפעילות הביהייתההבי ערבית בשאלה זו היא ש

התנגדות מוחלטת , האחד: רבית דנה בנושא זה בשני היבטי סותריהליגה הע

מניעת ניצול , השני. למשל, לציונות ולמגמותיה שבאה לידי ביטוי בחר הערבי

. לצור השגת יתרונות של מדינה אחת על פני האחרת" בעיית פלסטי"של 

הביטוי המובהק למגמה זו היה ההתנגדות לסיפוחה של הגדה המערבית של 

  . 1950הירד לממלכת ירד באפריל 

היו המוסד העיקרי שהחלי את הדיוני " ועידות הפסגה הערביות"  

,  והאחרונה1964ועידת הפסגה הראשונה נערכה בשנת . במסגרת הליגה הערבית

את .  ברבאט שבמרוקו1969בשנת , והחמישית במניי הפסגות, בתקופת דיוננו

בשנות השישי נית להציג . ק לתקופותועידות הפסגה הערביות נוהגי לחל

 בצל הייתה , ועד מלחמת ששת הימי1964מ ,הראשונה: שתי תקופות

יחד ע זאת נמתחה ביקורת על נאצר ועל מדיניותו הכלל . מנהיגותו של נאצר

ערבית שעיקרה היה דווקא למנוע מלחמה ע ישראל שכ מנקודת ראותו טר 

יה מתחילה לאחר מלחמת יהתקופה השנ. בשלו התנאי לכ בעול הערבי

 התכנסה בחארטו שבסודא ועידת פסגה שבה עלתה 1967בשנת . ששת הימי

. השאלה של החזרת השטחי שנכבשו על ידי ישראל במלחמת ששת הימי

. שאלת הדר להשבת השטחי והאמצעי היו במוקד העניי של ועידות הפסגה

כתו למסגרת כוללת לכל הארגוני הפי, פ בתקופה זו"השינויי שחלו באש

מעתה נכר פתרו . פ"ערבי לאשחייבה ג שינוי ביחס הכלל, הלוחמי בישראל

. בעיית השטחי בגדה המערבית וברצועת עזה ע פתרו הבעיה הפלשתינית
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ט אתקופה זו מסתיימת במלחמת יו הכיפורי והיא כוללת ועידה נוספת ברב

  . 1969שבמרוקו בשנת 

 הוקמה בפברואר היא.  היא ברית ואיחוד בי סוריה לבי מצרי"קע  

המדיניות הערבית   תוצאה שלהייתהברית זו . 1961 והתפרקה בספטמבר 1958

של נאצר שחתר למנהיגות העול הערבי והחולשה והחשש בסוריה כי תהליכי 

 א כ לאיחוד הערבי היה. שוני שעוברי על המדינה עלולי לגרו לפירוקה

פרשנות זו . הייתה שבהשאר במתכונת יתפקיד מסוי בהצלחתה של סוריה לה

  .שפעלה בסוריה'  מפלגת הבעתשלתה בעיקרה ילמצב בסוריה הי

בהתא להסכ יהיה . תה איחוד מלא בי שתי המדינותי הי"קע  

 אוחדה "צבא ופרלמנט אחד לשתי המדינות ואפילו הנציגות באו, נשיא

נאצר נבחר לנשיא האיחוד לאחר משאל ע  גאמל עבד אל.לנציגות אחת

הוקמו מוסדות משותפי לשתי .  בשתי המדינות1958 בפברואר 21שהתקיי ב 

 להתקיי "במעט השני שהצליחה קע. המדינות ונקבעה חלוקת התפקידי

עובדה זו . היו שינויי רבי במבנה המוסדות ובחלוקה היחסית של התפקידי

המעצמות הכירו באיחוד של . למדת על הקושי ביישומו של האיחודכשלעצמה מ

החבל "ו" החבל הסורי: " זכו לכינויי"שתי המדינות של קע. שתי המדינות

ית המדינות יפדרצ: " הוקמה מסגרת נוספת בש1958במרס ". המצרי

.  ע תימ"של קע, בשונה מאיחוד מלא, שכללה איחוד פדרטיבי" הערביות

  . חסרת משמעות וכוח ממשיהייתה פדרציה זו

  

  מגמות הפיצול בעול הערבי 

  :הגורמי המרכזיי שהשפיעו על מגמות הפיצול היו

משטרי מלוכניי דוגמת בית המלוכה , מצד אחד: אופי המשטרי)1

משטרי רפובליקני , מצד שני. בירד בערב הסעודית, ההאשמי בעיראק

האשמי י הובילה את הגוש האנטימצר. כמו בסוריה ולבנו ואפילו מצרי

שה מהתפתחות מגמות אנטישכשהיא מצרפת אליה את ערב הסעודית שח

  . סעודיות בקרב המלכי ההאשמי האחרי

 תקופה זו התאפיינה בהעמקת ההשפעה של המעצמות :חדירת המעצמות)2

המאבק היה בי המערב לבי ברית המועצות והשפעתו . במזרח התיכו

. ערבייל היחסי הבי ישירה עהייתה
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הציגו ' מצרי בהנהגת נאצר וסוריה בהנהגת הבעת: מנהיגי כריזמטיי)3

מטבע של המשטרי במדינות אלו שה פעלו נגד . לאומיות רדיקלית

מגמות האחדות הערבית או מציגי אחדות זו תחת ההגמוניה של אות 

  . מפלגות או אות מנהיגי
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מצב על מלחמת העצמאות ואל הקמת מדינת ישרהשפעת 

  היהודי בארצות האסלא 

  

  הקדמה. א

, הקמת מדינת ישראל התקבלה בהתלהבות בקרב היהודי בארצות האסלא

שבה הייתה , בתוניסיה. א כי לא תמיד נית לה לבטא שמחה זו בפומבי

פרס עיתו ציוני בכותרת ראשית את דבר הקמתה , עיתונות יהודית חופשית

, שעמדה על ס עצמאותה, בלוב. למורת רוח של השלטונות, ת ישראלשל מדינ

לא ידוע על גילויי . התקבלה הידיעה בגילויי שמחה ספונטניי בחוצות טריפולי

שרר , לעומת זאת, מתח רב. שמחה כה פומביי במדינות מוסלמיות אחרות

דַפ'ואירועי ה, שכ עיראק נטלה חלק במלחמה, בשכונה היהודית בבגדאד  'ְרה

  .  עדיי היו טריי בזיכרונ של היהודי1941משנת 

כאמור במבוא נושא סיו הנוכחות היהודית בארצות האסלא היה 

התהלי המרכזי שעבר על הקהילות היהודיות והוא היה תוצאה ישירה של 

ושל תהלי הקמת של מדינות ערביות , תהלי הדה קולוניזציה מצד אחד

. מילאו את החלל שהותיר אחריו הקולוניאליזאלו נות מדי. חדשות מצד אחר

ערבי והיחסי הבי ערביי  המער הביובמקביל להקמת המדינות התגבש

קולוניזציה והקמת של המדינות תהלי הדה. כפי שהוצגו בפרקי הקודמי

. החדשות היה הגור הדוח העיקרי ליציאת היהודי מארצות האסלא

חמת העול השנייה ועד לאחר מלחמת העצמאות היו השני שבי תו מל

נתייחס להל לשתי דוגמאות הקשורות . שני קשות של פגיעות ביהודי

  . ישירות לתקופת המלחמה ולאחר מכ נדו בדפוסי העלייה

  

   מצרי ולוב –פגיעות ביהודי בארצות האסלא . ב

 החיי למלחמת העצמאות הייתה השפעה ישירה על הקיבוצי היהודי

, עיראק ומצרי, סוריה ולבנו, מדינות הראשוהבמעגל . בארצות האסלא

בולטת במיוחד היא מצרי . הייתה למלחמה השפעה קשה על מצב היהודי

השלטונות בעטייה של  נפגעה הקהילה היהודית באופ ישיר ואלי מ שבה

לקח  ש למדה הקהילה היהודית את .לא כ היה המצב בעיראק. המלחמה

 למעט מתח מורט ,ואכ. עצמהונערכה בעוד מועד להג על ) 1941יוני  ('פרהוד'ה

 ,דומה הוא המצב בסוריה.  בעיראקעצבי לא הייתה פגיעה בקהילה היהודית
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 ע נפגישראל אר על חלוקת "לאחר הכרזת האו. א מסיבות אחרות לגמרי

ג בחלק . גברבית הכנסת היהודי בחלב והמתח בקהילה היהודית בסוריה 

, כ למשל. היו פגיעות קשות ביהודי, כמו לוב ומרוקו, מדינות המעגל הרחוקמ

 יהודי או הפגיעה ביהודי 12 שגרמו למות של 1948הפגיעות בלוב ביוני 

 34רצח של ב שהסתכמו 1948ראדה שבמזרח מרוקו בראשית יוני 'דה וג'אוג

לא היו פגיעות ,  לוב למרוקובי, יריה'בתוניסיה ובאלג, לעומת זאת. יהודי

  . ביהודי

בי הגורמי שהשפיעו על מצב היהודי בארצות האסלא יש למנות   

הקמת , ) למשל,עיראק(מדינות בלחימה נגד המדינה היהודית האת השתתפות 

שאלת ההתנדבות , הליגה הערבית והחיפוש אחר דרכי מאבק נגד מדינת ישראל

) יריה ולוב'אלג, מרוקו,  מתוניסיההמתנדבי(למאמ המלחמתי הערבי 

  . ישראל ארל, ליגלית ובלתי ליגלית, והעלייה של היהודי

בתקופה זו מה א כ קובע את דפוס ההתנהגות של מדינה זו או אחרת   

מדוע כה שונה היה המצב של היהודי בארצות ? בקשר לקהילה היהודית

של מדינת ישראל על מה הייתה השפעת הניצחו ? האסלא בתקופת המלחמה

נושא מעלה שאלות בשלושה תחומי התייחסות ה? מצב היהודי בארצות אלו

הא מצב היהודי בארצות האסלא : מהלכי המלחמה, הראשו: מרכזיי

הא זה היה בכלל צרי להוות ? היה שיקול בשיקולי המלחמה של הצבא

 לגבי קביעת הא יכולה הייתה להיות לשיקול שכזה משמעות כלשהי? שיקול

תחו ההתייחסות השני הוא מה חשבו יהודי ארצות ? מהלכי המלחמה

מתי החליטו קהילות על ? למה לא עלו בהמוניה? האסלא על הקמת המדינה

הרצו  ל כחלק מ"ל ולגח"מה היו ממדי ההתגייסות למח? העלייה באופ ישיר

תייחסו תחו ההתייחסות השלישי הוא כיצד ה? לסייע במאמ המלחמתי

 את יציאת היהודי  אישרו לוב ותימ, למשל,מדוע. מדינות ערב אל היהודי

  ? כלפי הליגה הערבית מחויבותמה מידת ? תו כדי הלחימה מארצותיה

עדות על קשר זה בי מלחמת העצמאות לבי הקמת המדינה אפשר 

 ארצות של השליח אפרי ב חיי שהיה בשליחויות שונות בדברילמצוא ב

בכינוס של נציגי היהודי . צפו אפריקה כבר לאחר מלחמת העול השנייה

יריה 'ניתח את המצב באלגהוא  1948 קיי בנובמברתמארצות המזרח שה

  :הוסי ולאחר מכ .1948אר אחווה יהודית ערבית עד מלחמת יות

 –שביקרו בבתי יהודי ועזרו לה ושמרו עליה , השייכי[...] 

התייצבו בראש הועדות , ע פרו המלחמה בארמיד , דוקא אלה
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שמצוי בכל צפו , חזיו מופלא הוא.  הערביתישראל ארלמע 

ערבי המקו אינ מגלי התענינות מרובה במה שנעשה . אפריקה

יר העיר וראה 'מי שביקר באלג. לה צרות משלה. באר ישראל

יש לערבי  יבי ש– והרי זה רחוק מהעוני של קזבלנקה –את העוני 

שיש בה להסיח את דעת ממאורעות במקומות , צרות משלה

ג . ההמו הערבי נוטה לא להתעניי באר ישראל. אחרי

 א – נציונליסטי קיצוניי ופחות קיצוניי –גות הערבית יהמנה

אול הליגה הערבית הגיעה .  מעונינת בפרשה הזאתהייתההיא לא 

הפיחה בה קנאה ושנאה לש והיא שעוררה את ההמוני ו

  .  מוכרחה ללכת בעקבותיההייתהגות המקומית יהמנה. לישראל

 18, כינוס נציגי היהודי יוצאי ארצות המזרח התיכו בירושלי

  3' עמ, 1948בנובמבר 

  

 הזהיר 1947 בנובמבר 28ב: נציגי הליגה הערבית היו ערי ג ה לקשר זה

מיליו יהודי חיי בשלו במצרי : "יוס היכל פאשה, "אושגריר מצרי ב

בהחלט אי ה רוצי . ונהני מכל זכויות האזרח) וביתר ארצות האסלא(

. אול א מדינה יהודית תיווצר א אחד לא יוכל למנוע צרות. להגר לפלשתינה

תתפשטנה על כל ארצות ערב ותובלנה אולי , נה בפלשתינהפרעות תפרוצ

א יחליטו האומות המאוחדות על חלוקת פלשתינה  [...] למלחמה בי הגזעי

  ."ה תשאנה באחריות לצרות חמורות ביותר ולטבח של מספר רב של יהודי

   ישראל אר על חלוקת "מלחמת העצמאות נמשכה מההכרזה באו

הסכ שביתת הנשק ע כאשר נחת , 1949 ביולי 20ד וע 1947 בנובמבר 29ב

 14 והסתיי ב1947 בנובמבר 30השלב הראשו של הלחימה נמש מ . סוריה

  . צבא ההצלה שאורג על ידי הליגה הערבית הצטר 1948ינואר ב. 1948במאי 

בשלב . 1949 במרס 10 החל השלב השני של המלחמה שנמש עד 1948 במאי 5ב

 24ב. )עיראק, לבנו, סוריה, ירד, מצרי( מדינות ערב חמש והצטרפהשני 

 במרס 23ב, מצרילהסכ שביתת הנשק בי ישראל  נחת 1949בפברואר 

 – 1949 באפריל 3ב, הסכ שביתת הנשק בי ישראל לבי ללבנו נחת 1949

 הסכ שביתת הנשק ע – 1949 ביולי 20וב הסכ שביתת הנשק ע ירד

האירועי שהיו בלוב ביוני : הל ננסה להביא דוגמאות משתי ארצותל. סוריה

  .  והאירועי שהיו במצרי במהל מלחמת העצמאות1948
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  מצרי

בליל . מדינת ישראלהתנכלויות רבות ליהודי קהילת מצרי באו בעקבות הקמת 

 לשטחה הריבוני של מדינות ערב ופלישת צבאות  על הקמת המדינהההכרז

67 מדינת ישראל עצרה המשטרה המצרית גברי ונשי יהודי בגילאי 16 .

' בית הסוהר לזרי':  מחנות מעצר ברחבי מצריההעצורי נכלאו בארבע

. אבוקיר ומחנה בטוראמחנה , ליופוליסבה' האקסטפ'מחנה , במרכז קהיר

 לבני משפחותיה עד שנה וחצי מבלי שנמסר האלהעצורי הוחזקו במחנות 

 במאי 30ב. בתו התקופה שוחררו ללא שהוגשו נגד כתבי אישו. היכ ה

 הודיעה הממשלה שתפקיע את רכושו של כל מצרי א מעשיו מסכני את 1948

ו נגד יהודי שהואשמו באופ גור בדר כלל החוק כ. טחו המדינהיב

י הופקעו וחברות אחרות מאות חברות ובתי מסחר של יהוד. בתמיכה בציונות

בנוס נאסר על יהודי להתאס וארגוני יהודיי חויבו . הושמו תחת פיקוח

  . למסור את שמותיה וכתובותיה של חבריה

 ונסיגתו גברו מלחמת השחרורלאחר תבוסת הצבא המצרי ב

.  בקהירקראי אירע פיצו ברובע היהודי 1948 ביוני 19ב. ההתנכלויות ליהודי

לאחר הפסקה . 250ה כמספר הנפגעי בחודש יולי הי. עשרות נהרגו ונפצעו

.  ונמשכו ג באוקטובר1948קצרה חודשו הפעולות האלימות בספטמבר 

  .עזבו את מצרי רבי מיהודי מצרי, בעקבות הרדיפות

 מספרת ,גו עולי מצרירר א" שלימי תהיה יו,זמירלבנה וידאל

, הארגו העולמי של יהודי יוצאי מדינות ערב, בזיכרונותיה באתר של ווזאק

  . את הדברי שקרו למשפחתה ולקהילה היהודית

לא רק של " שעיר לעזאזל"מאותו יו ואיל הפכו היהודי במצרי ל

 .אלא ג של השלטונות, והלאומני 'האחי המוסלמי'תנועת 

לראשונה החלו מאמרי מערכת בעיתונות הרשמית המצרית להעלות 

ציעו לה שאלות ביחס לנאמנות של היהודי החיי במצרי וה

מבחינה רשמית הכריז המל פארוק כי . להתרחק מכל פעילות ציונית

 ,מרבית יהודי מצרי ה אזרחי נאמני וא אמצעי לא יינקט נגד

בכ . שינקטו צעדי רק נגד פעילי ציוני, א סייג את דבריו בכ

 .אפשר למשטרה ולצבא לפעול נגד כל מי שהוגדר בעיניה כציוני

והכינה בכ , יזה הממשלה המצרית על מצב צבאי במדינהבמקביל הכר

מאות מיהודי מצרי בתואנה שהיו פעילי  את הרקע למעצר של

  . א על פי שעד לתארי זה פעילות ציונית לא נאסרה, ציוניי
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. אק'רוב החומר שלהל על פגיעות ביהודי מצרי לקוח מאתר ווז ( 

http://www.forgotten-million.co.il/mitzrayim-.html (  
  

,  פשטו כוחות משטרה בכל מצרי1948 במאי 15 ל14בלילה שבי , כאמור

. בחוליות של קצי ושני שוטרי ע רובי מכודני ועצרו יהודי בבתיה

אנשי אמידי ויהודי  ,להנכבדי הקהי, קומוניסטי, הרשימה כללה ציוני

מש המעצר . ללא כתב אישו וללא משפט ,כול נעצרו. ללא מעורבות פוליטית

העצורי נשלחו למחנות המעצר . השתרע מחודשי בודדי עד שנה וחצי

   :הבאי

 נשי בתנאי 30בית הסוהר לזרי במרכז קהיר ש הושלכו כ)1

,  מוגפי במסמריתריסי , חדרי3 נשי בדירה בת 30: מחפירי

רק אחרי שאיימו . מזרוני קש ופשפשי ואוכל ע לכלו, חו מעיק

רוב העצורות היו בעלות נתינות  .לשבות רעב שיפרו במעט את תנאיה

  .זרה

שרכוש , ש נעצרו יהודי אמידי, מ מקהיר" ק14 ,'אקסטפ'מחנה ה)2

 ,' הצעירהחלו'ומנהיגי של הקהילה יחד ע חברי ההגנה של , הוחר

 . בידיעת השלטונות ובהסכמת1948 במאי 15שפעלו בגלוי עד ה

  .'האחי המוסלמי'חברי ג באותו מחנה נעצרו ג קומוניסטי ו

לש היו נשלחי עצירי . השוכ על חו י סו בסיני' ורטא'מחנה )3

כל מחנות בהתנאי ש היו הקשי ביותר מ .מסוכני או פליליי

  .המעצר

 132במחנה זה היו . מ מאלכסנדריה" ק20', אבוקיר'עצר במחנה המ)4

 ,אנשי אמידי ,נכבדי הקהילה ,עצורי יהודי לא קומוניסטי

 וכ בחורי ובחורות ללא 'החלו'חברי תנועת  ,שרכוש הוחר

א , באג אחר הוחזקו ג עצורי קומוניסטי. מעורבות פוליטית

די לבי הקומוניסטי המצרי הפרידו בי הקומוניסטי היהו

.'האחי המוסלמי'אל המחנה הובאה קבוצה גדולה של . המוסלמי

  

התנאי . בכל כמה מטריעמד וזקי ע רובה מכוד ,  כל מחנההקיפהגדר תיל 

אול בהדרגה התארגנו העצירי ושיפרו את מעצר , היו קשי בתחילה

אחד .  שירותי היו לא,'אבוקיר'מחנה המעצר ב ,כ למשל .בכוחות עצמ

וכ יכלו להמשי , העצירי רת את כול לבניית שירותי ע בור ספיגה
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 להכשאמרו  השלטונות הונו את משפחות העצורי. לתפקד כבני אד

לא די בכ . נלקחי לתחקור קצר ומיד ישובו ,ילדיה או בעליה ,שהעצורי

  .אלא שהעלימו מה את מקו כלא ,שלא החזירו מיד

הודיעה הממשלה כי תפקיע את רכושו של כל מצרי  1948 במאי 30ב

בי א הוא מתגורר במצרי או עזב  ,טחו המדינהי מעשיו מסכני את בשרא

שהואשמו באופ גור בתמיכה  ,ו נגד יהודיהחוק כ בדר כלל. אותה

מאות חברות ובתי מסחר של יהודי הופקעו וחברות אחרות הושמו . בציונות

נאסר על יהודי להתאס וארגוני יהודיי חויבו למסור את . תחת פיקוח

היהודי אולצו להכריז שה  חלק מ. שמותיה וכתובותיה של חבריה

יהודי בעלי נתינות זרה אולצו לעזוב . רוצי לשוב למדינות המוצא שלה

  . שעות את מצרי48בתו 

 של המל פארוק מ מארמונו" משפחות שהתגוררו ברדיוס של ק30

הוטלו פצצות  1948 ביוני 20ב.  שעות48אולצו לפנות את בתיה ולמכר תו 

ארבעה ימי לאחר מכ .  נפצעו41 יהודי נהרגו ו22. על הרובע הקראי בקהיר

 בתי עסק ניזוקו וכמה בני אד 500 .קורליס" כל בו"התפוצצה פצצה בבתי ה

ה בי מצרי לישראל אולצו היהודי בחודשי הללו של המלחמ. נהרגו ונפצעו

. אחרת יואשמו בבגידה, ל"לתרו בכפייה כספי לקר החיילי שלחמו נגד צה

ע סיו מלחמה . 80.000$ –ויהודי אלכסנדריה $ 160.000יהודי קהיר תרמו 

העצמאות והסכ שביתת הנשק הוקלו מעט ההגבלות וההחרמות ומקצת 

 20,000 ברחו או אולצו לעזוב כ1949במבר מאוגוסט עד נו. מהרכוש א הוחזר

  :וזו עדותו של בוארו זילבר. יהודי

הראשוני ששלמו את מחיר הכרזת המדינה . נבואתי הרעה התגשמה  

פרי מעקב של פרק , ששמותיה היו ביד הבולשת, היהודי   היו הצעירי

ששמותיה היו , אול לא רק צעירי .זמ ארו לפני הכרזת המדינה

שכלל לא היו ציוני נעצרו באותו , ג צעירי רבי, ידי הבולשת נעצרוב

שזו רק , ידעתי .נתמזל מזלי ופסחו עלי. היו והושלכו למחנה מעצר

 24הייתי ב . שאני חייב לברוחשג אני איעצר והחלטתי , שאלה של זמ

ההזדמנות הגיעה . נישאנו במהירות והחלטנו לברוח .22וחברתי בת 

 שהוריה בקשו להבריח בטר תשי המשטרה את , ילדי80. במהרה

 ,צרפו אותנו. א מבוגר לא הצטר אליה.  התארגנו לברוח,ידה עליה

 היה זה אחד מ.  הילדי80 לשמור על כל , באונייהכמבוגרי היחידי

לשמור על , אני ואשתי הטריה אסתר, האתגרי היותר קשי שהתמודדנו
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למקו לא מוכר  הלכו, ייה עזבו את הוריהשלראשונה בח, ילדי

מעול לא הדרכתי ולא השגחתי . והכול בתנאי קשי של סודיות. וידוע

לא . לפתע הפכנו למפקדי ולתחלי מיידי להוריה, על ילדי קוד לכ

והגענו , אבל עמדנו במשימה בהצלחה ,יודע מהיכ שאבנו את כוחותינו

י אנשי שעמדו על "קבלנו בתשואות עהת. בשלו לנמל מארסיי בצרפת

י שליחי מהסוכנות להמשי "נתבקשתי ע ,בעקבות הצלחתי. הרצי

שבני , אבל לא רציתי להחמי את האפשרות ,לעבוד ע נוער בצרפת

  . הראשו ייולד בישראל

  )http://www.forgotten-million.co.il/eduyot/mitzrayim/buaro_zilber.html: אק'אתר ווז(

  

  : מספר ישראל נלסו ניסי'קסטפא'על החיי המחנה ה

ששרתו בצבא , במלחמת העול השנייה פגשתי לראשונה חיילי יהודי  

ה סיפרו לנו לראשונה על  .המפגש השאיר עלי רוש עצו .הבריטי

במצרי לא לימדו דבר על שואת יהודי ( ה של היהודי באירופההשוא

י ולראשונה חשתי את ההזדהות שהייתה " ה סיפרו לנו על א.)אירופה

. י"סקרנותי הלכה וגדלה ורציתי לדעת מה קורה בא .כול כ חסרה לי

ארזתי מזוודה ויצאתי לראות את . הורי הציעו לי לנסוע ולבקר במקו

אול משאמי שמעה על . ק זמ מסוי וא עבדתי ששהיתי ש פר. י"א

. מא יאונה לי רעש, הפיצו במלו המל דוד היא ביקשה ממני לשוב מיד

אנשי שיש  (="רשימה שחורה" מיד הוכנסתי ל.עזבתי ושבתי למצרי

עיתוני קהיר מלאו במאמרי , מצאתי מצרי אחרת. )לעקוב אחריה

  . כ קריקטורות אנטישמיות ארסיותוכמ, שנאה כלפי היהודי והציוני

. לפנות בוקר שמענו דפיקות על דלת בית הורי 2½באישו לילה בשעה 

ה  ירדתי ע הכרית בידי וחצי מנומנ וראיתי שוטרי בפתח הבית

השעות הפכו לימי והימי . ביקשו ממני להתלוות אליה לכמה שעות

Huckstepנזרקתי למחנה. הפכו לחודשי concentration . על הפספורט

  ". מנוע מלצאת את מצרי"נכתב באדו 

שלא ידענו על מה היה אבל הקושי העיקרי , החיי במחנה היו קשי

אלא פשוט באופ שרירותי הוכנסנו , לא נשפטנו. ולמה נזרקנו למחנה

ויתרה מכ . השוטרי מנעו מאיתנו כל קשר למשפחותינו. למחנה מעצר

נקל לשער את הכאב . יכ אנו ומה עלה בגורלנומנעו ממשפחותינו לדעת ה

החלטנו . רבי השאירו משפחה ללא פרנסה. אתנוכח חוסר הוודאות הז
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. שהיה במצב כלכלי קשה ,שכנענו את אחד השוטרי. לעשות מעשה

, בצורה כזו קווינו. לגשת לאחת המשפחות שלנו ולבקש מה כס ובגדי

  . היהואכ כ. שהורינו ידעו על מקו המצאנו

השוטרי העמידו אותו במרכז  חבריו. שהו הלשי על השוטרילימי מ

 1949 במאי 30ב. המחנה קשרו אותו ברגליו וידיו והכו אותו עד זוב ד

ג במש " ק13רזיתי . אחרי שנה במעצר שוחררתי כמו כל האחרי

  .התקופה הזו

רשימה "באני שמאחר . החלטתי לברוח ממצרי בכל מחיר

אחד . וכל פע יעצרו אותי בתואנה אחרת. ה לא ירפו ממני" השחורה

נשארתי בפאריס עד , היהודי עזר לי מאוד והבריח אותי באוניה למרסיי

 ,ש נפגשתי ע משפחתי.  לישראל'נגבה' ואז עליתי באוניה 1950דצמבר 

  . בפרדס חנה שהגיעה לפני ומש הועברתי למחנה פליטי

  ) html.yisrael_nissim/mitzrayim/eduyot/il.co.million-forgotten.www://http : אק'אתר ווז(

  

י אפשר  שהופיעו בעדויות של יהודי ממצרא נסכ את היסודות העיקריי

תחושת הביטחו והמצב הכלכלי הפער בי , הראשונה: להצביע על כמה נקודות

 " והמצב לאחר הכרזת האו"האישי הטוב של היהודי לפני הכרזת האו

האווירה . והתגברות ההתקפות על היהודי בעיתונות ובציבוריות היהודית

 נעצרו יהודי רבי והושמו הבמהל המלחמ, השנייה. הפכה לעכורה במיוחד

נות מעצר ליהודי לאחר השואה קיומ של מח. במחנות בתנאי קשי למדי

, השלישית. והתנאי במחנות האלה היקשו מאוד על מצב של היהודי

הפקעות והחרמות של רכוש היהודי מה שהפ אות ב לילה מאנשי 

הפגיעה בהתארגנות הקהילתית ובעיקר , הרביעית. מבוססי לאנשי חסרי כל

פגיעות קשות ברכוש , שיתיהחמ. בתנועה הציונית שהוצאה אל מחו לחוק

כ למשל לאחר שפצצה התפוצצה בבית הכלבו היהודי סיקורל בקהיר . היהודי

אירועי קשי אלה הסתיימו . היו ארועי ביזה ושוד של חנויות יהודיות רבות

בפע הראשונה בהיסטוריה של יהודי מצרי מתחילת המאה , בכמאה הרוגי

, ולבסו. ובעי שבה גרו יהודיהשישית היא ההפגזות שהופגזו ר. העשרי

העלייה או הבריחה של יהודי רבי ממצרי לאור ההתפתחויות הקשות 

  . האלה
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  לוב

לכי מהבמלחמת העול השנייה עברה הקהילה היהודית סבל רב ה מה

, החרמות רכוש. הצבאיי של המלחמה וה מיחס של האיטלקי במלחמה

היו , אדו'בעיקר לג, י קירניאקה למחנותפגיעות ביהודי והגליית של יהוד

היה פוגרו , תחת הכיבוש הצבאי, 1945בנובמבר . רועי אלהישיא של א

זיכרו הפוגרו הזה .  מיהודי לוב נרצחו על ידי המו ערבי מוסת132. ביהודי לוב

ריטי לרכ את עוצמת ביחד ע זה נעשה ניסיו על ידי ה. היה קשה מאוד

להל נביא . ראשי הקהילה היהודית לבי נכבדי ערביהמכה במפגש בי 

קטעי . ונציגי המוסלמי במפגשהדברי שאמרו נציגי היהודי  קטעי מ

  .  ולאחריומהות היחסי קוד לפוגרו את במקצת משקפי האל

  

  ח הפגישה בי הנכבדי הערבי והיהודי"דו

 התקיימה 1945 בנובמבר 27בשעות אחרי הצהריי של יו שלישי 

באול הִמנהל הצבאי הבריטי ישיבה ראשונה בי נכבדי הקהילות 

. הבריגדיר בלקליי,  הִמנהל הראשיהיהודית והערבית בהשתתפות

הבנה העלולה להתגלע בי שתי העדות מטרת הישיבה היא לסלק כל אי

 את כל האמצעי – בסיוע הרשויות –ולגבש ולהביא לידי ביצוע 

קיו בידידות בי היהודי לערבי דוהנחוצי להחזרת ה

  [...] להחזרת הֵאמו ההדדי לטובת האר בטריפוליטניה ו

, רבותי הנכבדי: "נוכחי בנאו הבאהפנה אל , מוחמד בורחיס' שייח

מעלת המושל האהוב שלנו הזמי אותנו לכא כדי שנסלק את איהוד

הלבביי ההבנות שנוצרו בי שתי העדות וכדי לחדש את היחסי 

כדי להגיע למטרה זו עלינו . והידידותיי שקשרו אותנו זה מאות שני

ראשית כל לשכוח את המאורעות המעציבי שאי לה תקדימי 

שביצעו אות , מאורעות שה בעינינו פשעי רגילי, בתולדות לוב

ָדעי לחומרת פשעיה כל החכמי ובעלי . נערי ואנשי שאינ מ

של שני הצדדי מגני באופ הנמר ביותר מעשי אלו הדעות הנכונות 

על כ עלינו להדק את קשרי . ואינ חפצי אלא בשלָוה ובשלו

כולנו ; הידידות בינינו ולפעול במגובש למע טובת האר והאוכלוסייה

חזיר את הסדר ואת מ הבריטית לה"מלאי אמו ברצו ממשלת ה

נ ָ יכול שיחזק את קשה לכלאני מסיי את דברי בב. השלו על 

  ".הקשרי הקיימי בינינו וינחה אותנו בדר השלו



חיי סעדו

42

הלה : ענה קומנדאטור חלפאלה נחובש העדה היהודית 

ֹל שתפקיד הוועד המעורב אינו להעלות טרוניות או  אמר ראשית 

כי כל מה ששי לעבר הופקד עתה בידי המערכת , לחקור על העבר

; דרכה ללא כל צור בהשפעה מִצדנושתסלול לעצמה את , המשפטית

אחרי כ הבהיר שתפקיד הוועד הוא לכונ מחדש את האמו ההדדי בי 

ו קיו בשלאגב חיזוק היסודות לדו, הקהילות היהודית והערבית

קומנדאטור נחו הדגיש שרצה .  העדות והאריובכבוד לתועלת שת

 – באר להודות בש כל הקהילה היהודית לכל בני העדות החיות

 שבימי העצובי של –בני מאלטה ויווני , איטלקי, ערבי

וכ , המהומות הושיטו סיוע והכנסת אורחי למשפחות יהודיות רבות

על אשר עשו וכתבו מעלת הקאדי ולהוד אושרו המופתי הודה להוד

  . בימי האחרוני

 ,יהודי לוב בי קולוניאליז, יהודי באר ערבית, ה'פליצדה' ר(

1970(ציונות ולאומנות ערבית  226' עמ, 1980אביב תל, )1835 225(  

  

. נראה היה כי הדברי של ראשי הקהילות היו אמורי להרגיע את האווירה

: גורמי רבי חברו להמש הסתת האווירה נגד היהודי. כ היהאלא שלא 

ט  להעביר בשקהייתה תחת שלטו צבאי בריטי זמני שכל מטרתו הייתהלוב 

היה זה שלטו צבאי רופ שלא היו לו . ובמהירות את השלטו לגור מוסמ

עניינה של לוב הועמד לפני ארגו . אינטרסי שלטוניי ממשיי במדינה

 הקי ועדה "האו. י עתידה של לוביכדי לקבל החלטה בענ, שא נוסד, "האו

וקבוצות המתח בלוב הל וגאה . בינלאומית שדנה בנושא חודשי ארוכי

 לתת "לאומיות שונות נאבקו על ההשפעה במדינה כדי לשכנע את ועדת האו

לא נית לשכוח את השפעתו של הסכסו , ולבסו. לה את השליטה במדינה

כמו ,  על היחסי בי היהודי לבי המוסלמי בלובישראל ארהערבי יהודי ב

, "דת ועדה של האוג בהיבט זה ניכר היה המתח בשל עבו. ג בארצות אחרות

 עלאת ההחלטה לקבל  "שהחליטה להמלי לעצרת האו, פ"היא ועדת אונסקו

  .  לשתי מדינות יהודית וערביתישראל ארחלוקת 

מצד אחד היה ניסיו . הקהילה היהודית לא שקטה ג היא על שמריה

. לשק את החיי היהודי לאחר המלחמה בעיקר בתחו הכלכלי והקהילתי

 התנועה הציונית חיזקה את פעילותה בלוב באמצעות פעילות של ,מצד אחר

  . ארגו ההגנה לש לרבות שליחי ,ישראל ארשליחי שהגיעו מ
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לאחר אחר הכרזת מדינת ישראל נעשתה האווירה בלוב מתוחה במיוחד 

 מתנדבי ערבי מתוניסיה חצו את הגבול של לוב בדרכ למלחמה 2,000מעל ש

חלק מהמתנדבי נעצרו בלוב במחנות . ל הצבאות הערבי לצד שישראל ארב

שוני על ידי הבריטי ולא נית לה להגיע למלחמה א השפעת על האווירה 

 גדולה ומשמעותית ה בשל תחושת האכזבה שלה וה בשל הייתהבמקו 

של חלק אחר . הניסיו של ערביי לוב לחקות את פעולת המתנדבי מתוניסיה

. ע מטריפולי אל עבר הגבול המצרי כדי למנוע מהומות בעירהוסהמתנדבי 

  . האווירה הלכה והתלהטה. פניות של הקהילה אל הממשל הצבאי העלו חרס

שהתפשטו ג  טריפוליהחלו מהומות ב, חג השבועות, 1948 ביוני 12ב

אלא שהפע חיכו . לא ברור בדיוק מה הצית את המהומות. לעבר הרובע היהודי

הגנה הציונית שפעלה במקו וארגנה את ההגנה על הכניסה לרובע לה חברי ה

התגובה היהודית הפתיעה את המוסלמי שנסוגו לעבר . היהודי בנשק ח

. מספר מוסלמי נפגעו במהל פעילות ההגנה. בעי אחרי של העירור

. הפורעי פנו למקומות אחרי ופגעו ביהודי בודדי שנתקלו בה בדרכ

טית החלה בפעילות תקיפה יותר למניעת הישנות המקרי המשטרה הברי

 הרוגי יהודי 13ב הסתיימו הארועי. הסדר על כנוהושב לאחר יו . האלה

   .פצועי קשה ערבי 13ו יהודי 22וב ; ערבי3ו

 ביקר המופתי של טריפולי ברובע היהודי , ביוני14 ב,למחרת היו

מגני בכל תוק את , הנאספי כא, אנו: "ואמר דברי ברורי ביותר

להבא לא ננקוט עמדת צופי מול האספסו שפעמי [...]  .המעשי האמורי

אלא נעשה כל מאמ בשיתו ע , אחדות כבר העכיר את שמה הטוב של האר

להפריע את הסדר הציבורי , העלול להעשות, הרשויות ונמסור לה על כל ניסיו

יהודי לוב בי , יהודי באר ערבית, ה'פליצדה' ר" (ואת שלו האוכלוסייה

1970(ציונות ולאומנות ערבית , קולוניאליז ). 247' עמ ,1980אביב תל, )1835

  . אלא שעל א דברי אלה נמשכו הפגיעות ג בעיירות אחרות ברחבי לוב

מספר יוס .  בטריפולי1948רועי יוני ילהל מספר עדויות של יהודי על א

  :אדיב

בעירנו ה לא  . שבו ופרצו פרעות קשות נגד היהודי1948נת בש 

ראש הקהילה . אלא בעיקר התבטאו בביזה, הגיעו לכלל פגיעות בנפש

שהיו , עזרא בוארו דאג מבעוד מועד לשחד את כל הצעירי הלובי

  .ובכ מנע טבח בקהילה" פלסטי"בדרכ למלחמה ב
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שבה  48–45 בשני בקרב הצעירי היהודי התחוללי טדרסשינוי 

בעקבות , הפוגרומי נגד היהודי וההסתה הגיעה לשיאה התרחשו

רוב הצעירי היהודי . תכנית החלוקה והקמת מדינת ישראל

רבי . הרגישו שהסביבה אינה רוצה בה ורואה בה גור זר

 התחלתי בארגו. מהצעירי וביניה אני פנינו לאופציה הציונית

וא העזתי  , ארגנתי הצגה בשפה העבריתבאחת הפעמי. התנועה

לא עמדתי על . ולהני דגל ישראל" תקווה"לשיר את ההמנו ה

עוד באותו היו הזהירו ידידי . הסכנה הכרוכה במעשה זה

מוסלמי את אבי שאני נמצא בסכנה ועליו להוציאני מהמקו 

באותו יו בלילה הבריח אותי אבי מהבית ומש . במהירות המרבית

  . "תי בגפי לאר ישראלהגע
  ) html.yoseph_adive/luv/eduyot/il.co.million-forgotten.www://http : אק'אתר ווז(           

  

  :נאח רגינה'גנוספת של עדות ו

 על תכנית "באו ת ההכרזההפגנות פרצו בבנגזי העיר בעקבו

שכנתי שהתגוררה בבית הסמו לביתי הייתה בת . י"החלוקה של א

א . בית אצלי והבטיחה לי תמיד שתג עלי א אהיה בצרה כלשהי

 לאחר 1947בנובמבר  .כשהזדקקתי לעזרתה התגלתה במלוא רשעותה

ההכרזה על תוכנית החלוקה החלה ברחוב בו התגוררתי הפגנה נגד 

. בהריו ובאותו יו נשארתי בבית ע שני ילדיי הייתי .היהודי

הצצתי דר חרכי התריס במפגיני , המפגיני התקרבו לביתי

כשלפתע הבחנתי בחברתי הערבייה מגיחה מפתח ביתה לעבר 

זה  – לכו לש: "המפגיני ומצביעה לכוו דלת ביתי ואומרת לה 

הלוכה הראשית ופנו המפגיני עזבו את הת חלק מ" בית של יהודי

שמעתי את הלמות . התריסי הגפתי במהירות את. לעבר ביתי

דחפתי במהירות את ילדיי מתחת . על תריסי הבית ותהניתכהאבני 

החבטות נמשכו . למיטה ונשכבתי סמו אליה כדי להרגיע אות

א למזלי הסתפקו המפגיני רק בזריקת אבני ולא  ,עוד זמ מה

היא , פגשתי את שכנתי למחרת משנעצרו ההפגנות. פרצו לתו הבית

הרי " .שאלה אותי בהיתממות מדוע אני כל כ מפוחדת וחיוורת

אי לי מושג מהיכ אזרתי  ".כשבאו המפגיני בקשתי מה להסתלק

כוח לומר לה שהיא משקרת ואני שמעתי אותה מזמינה את 
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יתי הי" ,היא לא חששה להודות במעשיה. המפגיני לפגוע בביתי

, "בטוחה שהערבי ניצחו את ישראל ולכ בקשתי לשמוח ע כול

  . השיבה

  )http://www.forgotten-million.co.il/luv.html .אתר ווזאק(

  

  :ועדות אחרונה של ראוב ופורטונה סרוסי

 מוסלמי מכל צפו ביו הכרזת המדינה החלו אלפי – 1948

נגד  'פלסטיני'ל כדי לעזור ,דר טריפולי אפריקה לנוע לכוו ישראל

ההמוני המתוסכלי ". שעיר לעזאזל"יהודי לוב הפכו . ישראל

אול , שוב החלו פוגרומי. וחדורי השנאה כילו את זעמ ביהודי

ואכ האבידות בנפש היו . הפע היינו ערוכי לקד את הפרעות

שמשהו לא טוב  אחד משכני הלובי הודיע לי מראש. מותמצומצ

ולכ יע לי לסגור את החנות במהירות ולגשת  עומד להתרחש

לא עברו דקות רבות כשלפתע הבחנתי  .עשיתי כדבריו .להסתתר בבית

הוצאתי את . מבוגר מבעד לחלו בפורעי דולקי אחרי יהודי

ת פעולה יל הנפש ששכני אצי, האקדח ויריתי באוויר כדי להרתיע

הדי הירייה והשולח המתנפ הזעיקו . אתי והשלי שולח לעבר

משראו שיש נשק בידינו ואנו . שהייתה בקרבת מקו, את המשטרה

לא יכול  כל הטבח. יכולי להג על עצמנו ה עצרו את המהומות

להתחולל ללא הסכמה שבשתיקה מצד השלטו וזרועות החוק  היה

 עתה ביתר שאת להבריח את היהודי שהיו נרתמתי. השונות

זמ מה לפני שעזבתי הגיעו לביתי  .מבוהלי וביקשו לצאת בכל מחיר

משלא מצאו דבר אמר לי הקצי . קצי אנגלי ולובי לערו חיפוש

, הדייר הלובי ":)חקנו יחד כדורגלישהכרתי היטב עוד מהתקופה שש(

לא   הסתבר שהדייר".הלשי עלי שמתגורר בשכירות בבית של אבי

להלשי  ומשנדרש לשל החליט , חודשי דמי שכירות6 שיל לאבי

 אחרי מאמ לא קל הצלחתי. עלי כאמצעי להימנע מתשלו השכירות

  ".ג אני ובני משפחתי לברוח

  )http://www.forgotten-million.co.il/luv.html .אתר ווזאק(

  

 הגברת ההגירה של יהודי מלוב הייתה 1948רועי חג השבועות יהתוצאה של א

 מצד אחד על מועד העצמאות של לוב "החלטת האו. ישראל ארבעיקר לעבר 
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ואירועי הדמי הקשי גרמו לכ שג הקהילה וג מדינת ישראל החליטו על 

  . מבצע לחיסול גולת יהודי לוב

ופת מלחמת העצמאות הייתה התקופה הקשה ביותר אי ספק שתק  

ההל של . ובמיוחד במאה העשרי, בעת החדשה ליהודי בארצות האסלא

אות היה כה קשה שהייתה לו ג השפעה ישירה על מהתבוסה במלחמת העצ

מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימי  בי. מצב היהודי בארצות האסלא

 למרות , נפגעו יהודי בארצות האסלאבה לאשהייתה תקופה יחסית שקטה 

הפגיעה ביהודי בתקופת מלחמת ששת . ישראל ארמימדי העלייה הגדולי ל

הייתה ג היא , יחסית למספר היהודי שנשארו בארצות האסלא, הימי

. הקשה ביותר מבי כל ארצות האסלא, שוב, המקרה של לוב הוא. קשה

 העצמאות הייתה השפעה מכרעת על פגיעות האלה ביהודי בתקופת מלחמתל

. ישראל ארהחלטה של יהודי לעזוב את הארצות ולחפש לה מקו ב

, תפקידה ההיסטורי של הציונות ומדינת ישראל היה לכוו את גל הבריחה

  . ישראל ארההגירה עד כמה שאפשר ל

להל נציג בקצרה את שלושת דפוסי העלייה של יהודי ארצות האסלא 

נדגיש כי .  העלייה המבוקרת והעלייה החשאית,גלויות חיסול: אללמדינת ישר

 ואת ישראל ארדפוסי אלה משקפי את גורמי המשיכה של היהודי אל 

, יתרה מכ. הדאגה של מדינת ישראל לגורל של היהודי בארצות אלה

דפוסי אלה הושפעו ג ממצבה של מדינת ישראל בשני הראשונות להקמת 

   .המדינה

  

  חיסול גלויות .ג

שקיבוצי היהודי , משמעו כי מדינת ישראל הגיעה להכרה" חיסול גלויות"

וכי על מדינת ישראל , בסכנה קיומית שרויי , או חלק מה,בארצות האסלא

המונח שננקט לש כ היה . לעשות כל שביכולתה להוציא מש במהירות

בחירת . די מכל הארצות שעניינו העלאת כל היהוגלויות קיבוהמונח  שונה מ

אה של ההתלהבות מהקמת המדינה והגשמת 'חיסול גלויות'הש  ב  היא 

החלטה על חיסול גלויות נבעה בעיקרה משיקול . החזו המדיני של הציונות

כלומר הערכת סבירות גבוהה כי בתו זמ קצר יורע מצב של , מדיניביטחוני

שלוש . מיד להעלאת א תירתהיהודי באר מסוימת א מדינת ישראל ל

  . עיראק ותימ, לוב: הארצות שנכללו בקטגוריה זו היו



עצמאות וגורל

  47

ובמקביל ) 1943מאז ( הייתה לוב תחת כיבוש צבאי בריטי 1948בשנת   

לוב עמדה לקבל את עצמאותה . עדיי הייתה נתונה להשפעה איטלקית חזקה

בשלהי . לגלי התנהלה העלייה מלוב באופ בלתי 1949עד ינואר . 1950בשנת 

ינואר הודיע סג שר החו הבריטי כי בריטניה אינה מתנגדת עוד להגירה של 

הידיעה . יהודי מלוב בתנאי שיוותרו על נתינות הלובית ויקבלו נתינות אחרת

ביוני . התקבלה בהתרגשות רבה בקהילה היהודית והחלה מכירת הרכוש היהודי

והתקבל בחמימות על ,  העלייהאז ראש מחלקת,  ביקר בלוב יצחק רפאל1949

חשיבות ביקורו הייתה בהחלטה על תיאו העבודה . ידי בני הקהילה היהודית

. בי כל הגורמי המטפלי בנושא במגמה להעלות במהירות את כל יהודי לוב

עוד פעלו בלוב . טיפל בארגו העלייה, נציג מחלקת העלייה בלוב, ברו דובדבני

ארגו , )OSE(ע "אוז; שסייע בתחו הכלכלי, וינט'הג: ארגוני יהודיי כמו

שסייע להחלמה ראשונית של יהודי אשר סבלו ממחלות , הבריאות היהודי

עלייה זו סווגה . שטיפל בצד המדיני, והקונגרס היהודי העולמי, מידבקות

הנוכחות , האחת: משתי סיבות, א לא נשקפה ליהודי לוב סכנה מידית, כדחופה

שלוב עמדה לקבל את , והעובדה האחרת,  והסכמתה לעלייההבריטית בלוב

דוגמת אלה שאירעו בנובמבר  – והתפרצויות אלימות כלפי היהודי, עצמאותה

. היו מעכבות את התהלי ואולי א מונעות את השלמתו – 1948 וביוני 1945

אניות ישראליות עגנו בנמל טריפולי והעלו את היהודי ללא כל הפרעות מצד 

א שהייתה זו פעולה של . 1949העלאת היהודי החלה באפריל . למיהמוס

. עברו היהודי בדיקות רפואיות מקיפות, שחייבה פעולה מהירה, חיסול גלויות

ואחרי החלימו במקו עד שהגיע , חולי שחפת קשי הועברו לטיפול באיטליה

קירנאיקה וינט הוחל בריכוז יהודי הכפרי ויהודי 'בסיוע הג. תור לעלייה

  רוב בטריפולי  , יהודי3,700כבתו תהלי העלייה נשארו בלוב . בטריפולי

  .  מה בבנגזי500ו

מצד למיטב ידיעתנו . ישראל הייתה אסורה בתכלית העלייה מתימ לאר

ישראל  לא הייתה מדינה שהערימה קשיי על עליית יהודי ממנה לאראחד 

שיהודי השתדלו כל כ לעלות מדינה  לא הייתה שוומצד שני  .כמו בתימ

ישראל  בתקופה שקדמה לעלייה הגדולה עלו מתימ לאר. ישראל לארממנה 

וזאת חר האיסורי , יהודי במספר גדול יותר מכל אר מוסלמית אחרת

  . ישראל הקשיי והמרחק מאר, הרבי

הגירת יהודי מתימ החלה במספרי משמעותיי עוד קוד הקמת 

התגברה , 1948בשנת , האימא יחיא, לאחר רצח ראש המדינה בתימ. ינההמד
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ומש הוטסו , רוב הגיעו לעד. מגמת הבריחה של יהודי מתימ לישראל

מלוב נית . התנאי לעליית היו שוני מאלה של עליית יהודי לוב. לישראל

לכ . סואילו מתימ לא נית היה אלא להטי, היה להביא את היהודי באניות

כפי שטועי " מרבד הקסמי"ולא " (על כנפי נשרי"נקראה העלייה התימנית 

יית הטיסה אינה משקפת את מלוא התלאות שעברו יהודי וחו). לעתי קרובות

דרכי לאמרבית נאלצו לעזוב את מקומות מגוריה ולצאת בדרכי. אלה

לה של עלייה זו ה הגדואהאפופי. שמש נית היה להטיס ארצה, לעבר עד

יהודי אלה הגיעו בדר כלל . הגעת למטוסי שלפניהייתה דווקא השלב 

לאחר המתנה קצרה ש , )חאשד בשמו הערבי( 'גאולה'מחנה , למחנה גדול

  . הועברו למטוסי שהביאו ארצה

תהלי המודרניזציה של יהודי עיראק היה שונה מזה של היהודי 

במידת , סוימת של יהודי ביקשה להתערותקבוצה מ. בארצות אסלא אחרות

לכ קרא החוקר ניסי קזז . בתרבות ובחברה העיראקית, האפשר

ההתפרצות האלימה שאירעה ". האוריינטציה העיראקית של יהודי עיראק"

שינתה את כיוו ההתפתחות של יהדות , 'פרהוד'הוהידועה בש , 1941ביוני 

שבי היתר עסקה , ק מחתרת יהודית פעלה בעירא1949משנה וזו ועד . עיראק

עד הקמת מדינת ישראל עלו מעיראק באופ בלתי לגלי . ליגליתבעלייה בלתי

א בעיקרה , סייע רבות ליהודי עיראק' המוסד לעלייה ב.  יהודי3,500מעל 

  . נישאה פעולה זו על כתפי הנוער היהודי העיראקי

. ו על היהודילאחר הקמת מדינת ישראל החלו שלטונות עיראק ללח

נגד מדינת ישראל והסכסו הערביהעצמאות במלחמת עיראק כידוע השתתפה 

הציונות .  היחסי שבי יהודי עיראק לבי השלטונותישראלי השפיע על מערכת

כמו כ פוטרו . לרבות יציאת יהודי מעיראק, הוגדרה כפשע ונאסרו כל ביטוייה

לשיא הגיע לח השלטונות . עונפג עסקיה הכלכלייויהודי ממשרותיה 

ל ע בהאשמה ,1948בספטמבר , יהודי עשיר מאוד, להורג של שפיק עדס הבהוצא

שכ עדס היה , הייתה זו פעולת ראווה של השלטונות. מכירת ציוד צבאי לישראל

שנה לאחר מכ נעצרו עשרות מחברי המחתרת בעיראק . רחוק מענייני ציונות

ששימשה , ה היציאה מעיראק בעיקר דר איראבתקופה זו נמשכ. ועונו קשות

  . עלו בדר זו  יהודי מעיראק4,000ההערכה היא שכ. אר מעבר לעולי לאר

, 'חוק הוויתור על הנתינות' פרס הפרלמנט העיראקי את 1950במרס 

ת שמשמעו היה כי ממשלת עיראק התירה ליהודיה לעזוב את המדינה תו הצהר

וה בחוק על . ראקיתעל נתינות העיויתור  פיקוח וניהול נכסי "חוק זה ל
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 שמשמעו הקפאת כל הנכסי של ,"היהודי שנשללה מה אזרחות עיראקית

עד ספטמבר . חוקי אלה פגעו קשה ביהודי עיראק. היהודי שעזבו את עיראק

בחודשי מסוימי הגיעו ממדי . יהודי עיראק למדינת ישראל רוב עלו 1951

  .  יהודי ומעלה20,000העלייה לכדי 

לסיכו דפוס פעולה זה נציג בטבלה שלהל את נתוני העלייה מארצות 

חיסול 'המסקנה היא שמבצע . אלו בהשוואה לנתוני העלייה משאר התפוצות

  . הקי כשני שלישי מכלל העלייה מארצות האסלא בתקופה הנידונה 'גלויות

  העלייה מארצות של חיסול גלויות

  

  

15.5.1948 

31.12.1949  

1950  1951  1951 1948  

  120,828  88,161  31,627  1,724  עיראק

  25,747  6,534  8,818  15,130  לוב

  45,288  588  9,203  35,408  תימ

  

  

  מבוקרת העלייה ה. ד

. ממדי העלייה הגדולה למדינת ישראל חייבו היערכות של המוסדות הקולטי

.  העלייה בממדי המוניימשימערכות הקליטה יקרסו א תשההנחה הייתה 

הנחה זו הצריכה כמסקנה צמצו ובקרה של העלייה ואול ביצוע מסקנה זו 

ולהלכה הוא סתר את מדיניות השערי הפתוחי , היה בעייתי מבחינה מוסרית

  . לעלייה חופשית של כל יהודי למדינת ישראל

 באירא ובתורכיה, בעיקר במרוקו ובתוניסיה, אפריקהבארצות צפו

לאחר . לכ התבצע תהלי העלייה בהדרגתיות. לא נשקפה ליהודי סכנת קיו

בשלב .  נקבעו עקרונות לארגו העלייה, שהגיע ע קו המדינה,גל העלייה הגדול

, משמעות הדבר הייתה. בחירת מועמדי לעלייה והכשרת כבר בגולה, הראשו

נה את אלה שנחשבו ראשובכי המדינה העדיפה להביא ארצה על חשבונה בראש ו

ממילא עסוקה ש, ולא יהיו נטל כלכלי על המדינה, רי לעבודהבעיניה כֵש

 השנישלב ה. 'סלקציה'זה היה הרקע למושג ה. בקליטת עולי מארצות רבות

בהתא לתפיסה כי יש להתכונ למצב שבו עלולה . 'חיסול הכפרי' היה

ז יהודי הכפרי  הוחל בתהלי של ריכו.יהודיקיו הסכנה ל להתעורר

. מבצע זה היה כרו בעגמות נפש רבות ובהוצאות כבדות. במרכזי עירוניי

כ . שהתנהל בעיקר בדרו תוניסיה ובמרוקו, קשה לאמוד את הצלחת המבצע

נשארו עדיי , להעלאת יהודי מרוקו 'מבצע יכי'כאשר החל , 1961בשנת , למשל
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, המקויהודי לפול בריאותי טי  ניתבשלב השלישי. אלפי יהודי בכפרי

 העניקו ואלבמסגרת הכנות .  ארצהלקראת עליית במגמה לרפא את החולי

בחלק מ הארצות סבלו היהודי . תשומת לב מיוחדת לבריאות של העולי

לש כ . החלמת הייתה תנאי לעליית ארצה. ממחלות קשות ומידבקות

 'אליהו'ו היו אלה מחנות במרוק. הוקמו מחנות מיוחדי לטיפול ביהודי

לאחר הטיפול הרפואי הועברו . שבה רוכזו היהודי המוכני לעלות, 'קדימה'ו

היה זה . ומש לישראל, היהודי למחנות המעבר במרסיי שבדרו צרפת

  . תהלי ארו ומייגע

1956(העלייה המבוקרת  1952(  

  1952  1953  1954  1955  1956  

  36,301  24,994  8,171  2,996  5,031  מרוקו

  6,545  6,104  2,651  606  2,548  תוניסיה

  652  128  505  1,096  4,856  אירא

  1,285  208  106  220  271  תורכיה

  47,417  33,691  15,534  7,750  16,561  ס הכול 

  54,925  36,303  17,471  10,347  23,375  כל הארצות

  

דית ולקיבו מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהו: " העצמאות נכתב מגילתב

הצהרה זו היא היסוד שעליו הושתתו האידאולוגיה הציונית וחזו ". גלויות

הסלקציה בעלייה משמעה שלא כל העולי יכולי היו . שיבת הע למולדתו

העצמאות ובניגוד לרעיו במגילת  כרזהוזה בניגוד לה, לעלות לאר באופ חופשי

רעיוני , שני היבטיהיו קציה לסל! הציוני ולמסד שעליו כוננה מדינת ישראל

: אשר להיבט הרעיוני היו כמה וכמה טעמי להחלטה על הסלקציה. ומעשי

סדרי העדיפויות בקביעת ממדי העלייה לאר בתקופת מלחמת העצמאות 

גודל , הלחצי הכלכליי הפוליטיי והחברתיי בארצות המוצא, ולאחריה

וממצב הבריאות של היהודי " האופי" וא חששות מ, של הקהילות היהודיות

יש להדגיש כי מדיניות הסלקציה הייתה בעיקרה ניסיו לקבוע . בארצות אלו

1951לוב ועיראק בשני , לגבי יהודי תימ. סדרי עדיפויות  לא הייתה כלל 1948

 ידית של כליהלחצי בארצות אלה חייבו העלאה מ. שאלה של סדרי עדיפויות

די לסלקציה כי היא פוגעת בזכויות האד מנגד טענו המתנג. היהודי

מנוגדת להצהרה המפורשת של מגילת , מנוגדת למסורת היהודית, והאזרח
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כי מצב , מעל לכל ריחפה הטענה. העצמאות ולחזו היסוד של התנועה הציונית

  . של היהודי הול ומחמיר בארצות המוצא וכי ה עומדי בפני סכנה אמיתית

ד , משה ליסקהסוציולוג . קר בקהילות מרוקו ותוניסיההסלקציה הופעלה בעי

באחד ממאמריו . בשאלת הסלקציה כלפי יהדות ארצות האסלאבעבודותיו 

  : קבע

שחודו הקשה והנוקשה הופנה בעיקר כלפי , נעבור כעת לעניי המיו

על בסיס גיל , היה זה מיו על בסיס כושר בריאות. אפריקהיהדות צפו

שעמדה בראשית שנות , הסוכנות היהודית[...] צוע ועל בסיס של מק

החמישי בפני התמוטטות מערכת השירותי הסוציאליי במחנות 

 על כמה וכמה עקרונות 1951החליטה עוד בנובמבר , לאר ובארשבחו

מדובר ( אחוזי מ העולי מארצות אלה 80) א: (שעיקר, של מיו

,  מבי המועמדי לעליית הנוערחייבי להיבחר) אפריקהבעיקר על צפו

 ומשפחות 35בעלי מקצוע עד גיל , מבי חלוצי וגרעיני התיישבותיי

פרט לבעלי מקצוע ולבעלי , המועמדי) ב(; 35שבה המפרנס הוא עד גיל 

צריכי להתחייב בכתב לעבודה חקלאית במש , אמצעי לשיכו עצמי

ה יינת רק לאחר בדיקה אישור לעלייה למועמדי אל) ג(; שנתיי ימי

 אחוזי 20 לא יותר מ) ד(; בהשגחת רופא מ האר, רפואית יסודית

 א ה נלווי  35ממספר העולי הנזכרי יוכלו להיות מעל גיל 

למשפחות שמפרנס הוא בעל כושר עבודה או א ה נדרשי ונקלטי 

  . ידי קרובי בארעל

עולי , נאור' מ: בתו, 'מישימדיניות העלייה בשנות הח', ליסק' מ(

1952, ומעברות   .)14' עמ, ז" ירושלי תשמ,1948

אפריקה הנה כי כ מתברר כי הסלקציה בתקופה זו נגעה בעיקר לעולי צפו

  :על תקנות אלו כתב פרופסור ליסק. דווקא לעולי מארצות אחרות ולאו

ות כדוגמת מעול בתולדות שיבת ציו של ימינו לא תוקנו תקנות דרקוני

המשמעות המידית של החלטה זו הייתה פיצול [...] אלה לגבי העלייה 

כשירי לעבודה הושארו הנכי והבלתי, כאשר הזקני, משפחות

תהליכי המיו לא היו , אגב. ואילו הצעירי והכשירי עלו לאר, במרוקו

אפריקה במחנות זמניי כשהשלב הראשו נעשה עוד בצפו, פעמייחד

שלב נוס בתהלי המיו נער . כגו קזבלנקה וערי החו, רי שונותובע

המיו הסופי . בעיקר באזור מרסיי, באות מחנות שיקומיי

  .והאינטנסיבי ביותר נעשה כנראה באנייה
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עולי , נאור' מ: בתו, 'מדיניות העלייה בשנות החמישי', ליסק' מ(

1952, ומעברות   .)14' עמ, ז" ירושלי תשמ,1948

  

  עלייה חשאית. ה

דפוס זה הופעל . הדפוס השלישי של ארגו העלייה היה העלייה החשאית

לבנו ומצרי , סוריה. במדינות שלא התירו יציאה חופשית של יהודי מתחומ

היו מדינות עימות ותושביה היהודי היו לבני ערובה של השלטונות במאבק 

ת לאחר הקמת המדינה הוא מ סיפורה של העלייה החשאי. ע מדינת ישראל

בניגוד לחיסול הגלויות . ועדיי רב הסתו על הנגלה, הסיפורי שטר סופרו

סיכו . ולעלייה המבוקרת התבצעה עלייה זו תו שמירה על חשאיות מרבית

ניצחו עליה מחלקת העלייה . תעוזה ותחכו אפיינו את העלייה החשאית, גבוה

מסוריה . בי והמוסד לתפקידי מיוחדיאישי יהודי חשו, של הסוכנות

לבנו הוברחו יהודי מעטי בלבד בגלל הקושי לחצות את הגבול ע ישראל מו

שונה היה . היה זה ג דינ של יהודי מצרי. או להעביר למדינת גבול סמוכה

, בי: ה הוברחו כמעט בכל הדרכי האפשריות. מצב של יהודי מרוקו

 לא ברור מה היה חלק של השלטונות המקומיי בעלייה עדיי. באוויר וביבשה

. כי הדבר נעשה בהסכמה שבשתיקה ותו העלמת עי, יש הסבורי. החשאית

וכל , שכ מחויבות לעול הערבי הייתה גדולה, אי הדבר פשוט כלל ועיקר

. פרסו שכזה היה עלול להזיק לעניי היהודי המקומי ולגרו לעצירת העלייה

. קיבלו שליטי מקומיי וסייעני שלמוני רבי ממדינת ישראללא פע 

. לאחרי סייעה מדינת ישראל בזירה הבינלאומית וא בפתרו בעיות מקומיות

שטבעה  'אגוז'סיפורה של הספינה . העלמת עי זו הייתה חסויה כל השני

ת  לתודע חש את הפעולה של המוסד במרוקו והביא1961במצולות י בינואר 

  . הציבור בעול

  

  

  סיכומה של תקופה 

השני שבי תו מלחמת העול השנייה ועד מלחמת ששת הימי עיצבו את 

את מערכת היחסי בי , פניו של העול הערביאת , פניה של מדינת ישראל

תהליכי . העול הערבי לבי מדינת ישראל ואת גורל של הקהילות היהודיות

, מדינות,  השלימו ע תהליכי שחלו על חברותאו/תמורה עולמיי התנגשו ו

זכות , קולוניזציהתהלי הדה תהליכי עולמיי כמו. תנועות וארגוני
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ההגדרה העצמית והקמת מנגנוני ליישוב משברי ולקידו בעיות עולמיות 

קיבלו את ביטויי בהקמת מדינות חדשות ג בצפו אפריקה ובמזרח התיכו 

קמת המדינות החדשות גרמה באופ ישיר להעלאת של ה. שה במוקד דיוננו

וזאת דווקא , אלודילמות באשר לאפשרות של המש הקיו היהודי בארצות 

. התרבותית והחברתית, הדמוגרפית,  הכלכליתתכאשר ה הגיעו לשיא פריח

 אלו הוא כמעט בלתי הקיו היהודי בארצותההכרה כי בשלה בתקופה הנדונה 

    .אפשרי עוד
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