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יום עיון למורי היסטוריה ,בית מורשת יהודי בבל,
 29ביוני 2016
ד"ר אורנה כץ אתר

פרהוד –בעיראקית המשמעות היא שוד וביזה (בניבים ערביים אחרים יש למושג משמעויות שונות).
בחג שבועות 1-2 ,ביוני  ,1941נערך פוגרום ביהודי בגדד .כ180-
יהודים נרצחו .הזעזוע בקהילה בת  2600היה בין הגורמים
שהובילו כעבור כעשור לחיסול הקהילה והעלייה לישראל.

מרדכי בן פורת ,2עדות:
מבקש להדגיש כי משפחתו ניצלה בזכות מוסלמים אשר הגנו
עליהם.

ד"ר צבי יהודה ,3מחקר חדש על הפרהוד:
הידע על הפוגרום מצומצם מאוד שכן השלטונות העיראקיים
והבריטים העלימו בכוונה את המקורות כדי לא לחשוף את
אוזלת ידם' .יד ושם' פרסם קובץ עדויות בשנות ה.60-
ביוני  1941חיו בתוך בגדד כ 75,000-יהודים.
יום א' 1 ,ביוני .10:00 ,השליטים העיראקיים אך זה הגיעו לארמון הפרחים בבגדד לתפוס את
מקומם לא חר שברחו בעקבות מהפכת ראשיד עלי .הם הוחזרו בחסות הבריטים.

 1התקצירים הם התרשמות אישית שלי מההרצאות ולא תקצירים רשמיים של החוקרים או המשתתפים.
 2מרדכי בן פורת ,יליד  ,1923כלומר בזמן הפרהוד היה בן  .18היה פעיל בתנועת החלוץ בבגדד .עלה ארצה ב 1945-והיה
מ"פ בצה"ל ,במלחמת השחרור .סייע להעלאת יהודי עיראק ונעצר בשל כך על ידי השלטונות העיראקיים .שימש כראש
המועצה המקומית אור יהודה בשנות החמישים והשישים וייסד את המרכז למורשת יהודי בבל בו התקיים יום העיון.
ב 1979-סייע להעלות את יהודי איראן .לאחר מכן הצטרף לפוליטיקה ואף שימש כח"כ וכשר בלי תיק .ב 2001-קיבל
את פרס ישראל על מפעל חיים ותרומה למדינה.
 3בין מחקריו  -צבי יהודה ,יהודי בבל באלף השני לספירה ,המכון לחקר יהודי בבל2013 ,
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החץ האדום מצביע על הדרך לארמון הפרחים .במקום מצוי גם קברו של יהושוע בן יהוצדק הכהן
הגדול אותו נהגו היהודים לפקוד בחג השבועות.
באזור זה גם התרחשה התקרית הראשונה באותו יום –
קבוצה של חיילים עיראקיים תקפו יהודים שהלכו שם 16 .יהודים נפצעו ו 1-או  2נרצחו.
אחר הצהרים ,בשש בער ב לערך ,באזור המסומן במפה בכתום ,התרחשה התקרית השנייה .באזור
שהו יהודים הולכי רגל וכן יהודים שהיו בתוך מיניבוסים במקום ,בדרכם לשכונות בדרום (מסומן
בעיגול מצד ימי ן) .הם הותקפו על ידי המון ערבי ,אשר יצא מהמסגד הקרוב .יהודים ברחו לתחנת
המשטרה הקרובה ,שם זכו להגנה על ידי השוטרים.
בערב התארגנו פורעים באזור המסומן בעיגון הירוק מצד שמאל .הם התחלקו לקבוצות במטרה
לעבור בשכונות היהודיות ,לרצוח ולבזוז .השכונות אליהן פנו – שכונות היהודים החלשות ביותר,
הצפופות ביותר.
הפוגרום נמשך עד  2-3לפנות בוקר של ה 2-ביוני .על פי עדויות של המשתתפים עצמם – הם פשוט
התעייפו.
למחרת התחדש הפוגרום והתפשט לשכונות נוספות .במקביל הזעיקו השלטונות תגבורת והפסיקו
את ההתפרעויות.
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האירועים מעלים כמה תהיות לגבי תפקוד הבריטים:
הפוגרום התנהל בקרבת השגרירות הבריטית .כיצד זה שלא היה כוח שמירה במקום?
האם הבריטים היו אדישים למתרחש בגלל שהמדובר ביהודים?
מדוע החל הפוגרום דווקא באזור בו לא חיו יהודים?

בדיעבד הסתבר שהדו"ח שהוכן על הפוגרום היה מוטה לטובת השליטים הפרו-בריטים והאשים
את מתנגדיהם בפוגרום .אחת הטענות שהועלו בדו"ח הייתה שבאותה תקופה לא הייתה ממשלה
חוקית בעיראק ,אלא ועדה שמונתה לאחר בריחת השליטים הפרו-גרמנים .כלומר – שלא היה מי
שייתן הוראה לירות בפורעים ולהפסיק את
הפוגרום .אבל בפועל בתקרית הראשונה,
המשטרה דווקא כן ירתה על הפורעים
והפסיקה את ההשתוללות .הבריטים ,בניגוד
לטענות מאוחרות יותר שלהם ,דווקא כן היו
במקום ויכלו לפעול אם רק היו רוצים בכך.
בתמונה – ניתן לראות חיילים בריטיים שהיו
נוכחים במקום בעת הפוגרום.
יתרה מכך – בריטים ששהו בשגרירות
באותה עת סיפרו לאחר מכן ששמעו את
היריות וידעו שהיהודים נרצחים .ובכל זאת
הוחלט לא לעשות דבר בנדון.

יהודים עיראקיים שכתבו על האירועים טענו שהבריטים רצו בפוגרום שכן הוא היווה עילה לחיסול
מתנגדיהם .הקונסול הבריטי עצמו החזיק בדעות אנטישמיות .הוא טען שהיהודים מנצלים את
הכסף שלהם כדי להשיג יתרונות פוליטיים .היהודים ,ט ען ,חיים במדינה מוסלמית ועליהם להבין
שמעמדם נמוך יותר – בני חסות ,ד'ימי.

המוסלמים שביצעו את הפוגרום בפועל ,הושפעו מהסתה של גורמים שונים ,כולל הנאציזם
שהשגריר פריץ גרובה 4היה שופרם .אבל לא ניתן לתלות את האירועים רק בהסתה זו .מחקרים של
היסטוריונים עיראקים לא יהודים קבעו כי היו בעיראק חוגים קיצוניים שרצו לפגוע ביהודים ולנשל
אותם .חוגים אלה לא רצו בבריטים שכן לטענתם בריטניה הבטיחה לעיראק הבטחות שונות
במלחמת העולם הראשונה ולא עמדה במילתה .גם הצהרת בלפור הגבירה את העוינות העיראקית

 4גרובה היה מזרחן ,דובר ערבית ובעל דעות אנטישמיות קיצוניות .מ 1932-שימש כשגריר גרמניה בעיראק .הוא רכש
עיתון בערבית ופרסם בו בהמשכים את ספרו של היטלר 'מיין קאמפף' בערבית.
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לבריטים וליהודים שנתפסו כתומכי הבריטים .התעמולה הנאצית השתמשה בתחושות אלה
והאשימה את היהודים כתומכי השלטון הבריטי הכובש.
בבצרה זכו היהודים להגנה חלקית והם "רק" נשדדו .הם ניצלו בשל התערבות השבטים הערביים
באזור אשר הגנו על היהודים "שלהם".

ד"ר ניסים קזז ,הכוחות שהשפיעו על
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הציווי המופיע בקוראן:

הילחמו באנשים אשר אינם מאמינים באלוהים ולא ביום האחרון ואינם מקדשים
את אשר קידשו אלוהים ושליחו ,ואינם מחזיקים בדת האמת  -אלה בהם אשר ניתן
להם הספר  -עד אשר ישלמו את הג'יזיה במו ידיהם ,בעודם מושפלים6 .
תרגומו של אורי רובין ",הקוראן" ,סורה 9

כלומר – מעמד היהודים הוא מעמד נמוך יותר מהמוסלמים .עליהם לשלם את מס הגולגולת לצד
היותם מושפלים.
במשך כ 400-שנה הייתה עיראק תחת שלטון עות'מאני .ב 1920-היא הוכרזה כמדינה תחת מנדט
בריטי 12 .שנה לאחר מכן קיבלה עיראק עצמאות ,תחת שלטונו של המלך פייסל ה .1-ואולם ,מלך
זה שזכה להערכה על י די היהודים ,מת בתוך זמן קצר ובמקומו עלה לשלטון בנו ראזי .תחת שלטונו
של מלך זה הורע מאוד מצבם של היהודים .ראשי מפלגות וקבוצות פוליטיות שונות הרשו לעצמם
לעשות ככל העולה על רוחם.
במקביל עלו הנאצים באירופה והתעמולה הנאצית הגיעה עד עיראק .התעמולה הזו השפיעה על
חוגים נרחבים בתוך עיראק.
הלאומיות הערבית החלה להתפתח ,ואיחוד גרמניה על ידי ביסמרק היה למודל עבור העיראקים.
ראש ממשלת עיראק אפילו כונה ביסמרק אל-ערב .בשנות ה 30-הצבא הפך להיות גורם קובע
והלאומיות הערבית התעצמה.
 – 1936-1939המרד הערבי הגדול בא"י ,אשר מוגר על ידי הבריטים ביד קשה ,ועורר טינה כלפיהם
גם בעיראק .בשנות ה 30-הגיעו לעיראק פלסטינים שנמלטו מהבריטים בעקבות מיגור המרד .הם
היו חוד החנית של ההסתה נגד היהודים ועיינו את הבריטים .גם המופתי חאג' אמין אל חוסייני
הגיע לעיראק לאחר שברח בתחילה ללבנון .בבגדד התקבל כגיבור ,הצליח לרכז סביבו מנהיגים

 5בין מחקריו :דו"ח ועדת-החקירה מטעם ממשלת עיראק על המאורעות:
http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_8.4(1).pdf
 6מתוך ויקיפדיה
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מקומיים אנטי -בריטיים ובהם גם קצינים עיראקיים .הוא הקים אגודה סודית שעל חבריה נימנו 2
ראשי ממשלה 3 ,מקציני 'ריבוע הזהב' 7.כולם נשבעו לו אמונים.

באפריל  1941הוקמה ממשלת ראשיד עלי שהייתה פרו-נאצית .הוקמו תנועות נוער בסגנון הנאצי,
שאימצו גינונים נאציים כולל ההצעה במועל יד .החברות בארגון הייתה לחובה ו ,63,000-חברי
הארגון קיבלו אימון חצי צבאי ונחשפו לאידאולוגיה האנטישמית.

פאנל עדויות על הפרהוד:

ענת אביעד ,שחקנית ,ממחיזה עדות
מהפרהוד:

 4 7קציני צבא עיראקיים בכירים ששמו להם למטרה להביא את עיראק להצטרפות למלחמה לצד גרמניה הנאצית ,תוך
הפרת המחויבות של עיראק בהסכם האנגלו-עיראקי לסייע לבריטניה .קבוצה זו הובילה להפיכה בעיראק ולאחר מכן
השפיעה גם על האירועים שהובילו לפרהוד.
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