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תהליך הדה-קולויזציה והקמת מדיות עצמאיות בארצות המזרח
התיכון וצפון אפריקה
קולויאליזם
המושג "קולויאליזם" מתייחס להשתלטותן של מעצמות אירופה על ארצות ועמים ביבשות
שמעבר לים ,במטרה לצלם בדרכים שוות ומגווות .תופעה זו אשר החלה כבר במאה ה,15-
הגיעה לשיאה במאות ה 19-וה ,20-כאשר כל יבשת אפריקה וכן חלקים גדולים מאסיה
ומאמריקה היו תוים בדרך זו או אחרת תחת שליטה אירופאית .מעצמות אירופה
הקולויאליסטיות הקימו מושבות )"קולויות"( ומערכות שלטויות בארצות שאותן כבשו ויצלו
באמצעותן את משאביהן של הארצות אלה ,את אוכלוסיותיהן ,את אוצרות הטבע שלהן ואת
מיקומן האסטרטגי .במקביל ,הרסו המעצמות את המבים החברתיים והמסורתיים במושבות
והחילו לתושבים המקומיים את תרבות המערב ואת הקדמה .לרוב עשו דברים אלה ביגוד
לרצום של בי העמים הכבושים.
שתי האימפריות הקולויאליסטיות הגדולות היו בריטיה וצרפת .השתיים שלטו על רוב ארצות
אפריקה וכן על המזרח התיכון ועל חלקים רחבים במזרח אסיה .פרוטוגל שלטה על מספר ארצות
באפריקה; בלגיה שלטה על קוגו; איטליה שלטה על לוב והולד שלטה על אידוזיה.
דה-קולויזציה
בעשורים שאחרי מלחמת העולם השיה החל בארצות אפריקה ואסיה 1תהליך שזכה לכיוי "דה-
קולויזציה" .במסגרת תהליך זה אבקו המושבות במטרה להשתחרר משליטתן של המעצמות
האירופאיות ,ולהפוך למדיות ריבויות .תהליך הדה-קולויזציה היה הדרגתי; סימיו הראשוים
ראו אמם כבר בתקופה שבין מלחמות העולם ,אך הוא הגיע לשיאו בשות ה 50-וה 60-של המאה
ה .20-המאבקים לחירות ולעצמאות לא התרחשו באותו הזמן בכל המקומות .הבדלים היו גם
במידת ההצלחה של המאבקים במושבות השוות .הצלחה זו בעה ממאפייי התרבות המקומית,
מספר המהגרים הלבים במושבה ,זהות המעצמה השלטת ואופי המשטר.
לצורך דיוו כאן תמקד בשי איזורים  :המזרח התיכון וצפון אפריקה 2.השליטה באיזורים אלה
התחלקה בין בריטיה וצרפת ,למעט לוב ששלטה על ידי איטליה .באופן כללי יתן לומר שארצות
המזרח התיכון הקדימו להשיג את עצמאותן ביחס לארצות צפון אפריקה .חלקן היו למדיות
עצמאיות עוד לפי שהסתיימה מלה"ע השייה )מצריים ,ערב הסעודית ועיראק( .המושבות
הצרפתיות בצפון אפריקה זכו לעצמאותן מאוחר יחסית; האחרוה שבהן הייתה אלג'יריה ).(1962

הגורמים לתהליך הדה-קולויזציה
 1תהליך הדה-קולוניזציה באמריקה המרכזית והדרומית החל כבר במאה ה 19-אך היה שונה באופיו מהתהליך
שהתרחש באפריקה ובאסיה .המשטרים העצמאיים שהוקמו באמריקה הושפעו מאוד מהקפיטליזם הדורסני
והמנצל .הוקמו בהם אליטות שליטות )"חונטות"( וחלקם הפכו למשטרים דיקטטוריים ורודניים.
 2במזרח אסיה זכו המושבות הבריטיות לעצמאותן בשנים שאחרי מלה"ע השנייה )הודו ,פקיסטן ,בורמה(.
המושבות הצרפתיות וההולנדיות זכו לעצמאות מאוחר יותר )קמבודיה ,אינדונזיה( .בדרום אפריקה ובמרכזה
זכו המושבות לעצמאות בשלבים מאוחרים למדי; היו בהן שזו לכך רק בשנות ה) 70-למשל אנגולה ומוזמביק(.
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מדוע התרחש תהליך הדה-קולויזציה דווקא בעשורים שלאחר מלה"ע השייה ? יתן למצוא את
התשובה לשאלה זו הן בגורמים מקומיים ,שמקורם במושבות ,והן בגורמים חיצויים ,שמקורם
באירופה ובארה"ב .כמובן שגם למלחמת העולם ולתוצאותיה הייתה השפעה רבה על התהליך .את
הגורמים לדה-קולויזציה חלק איפוא למספר תחומים.
גורמים אידיאולוגיים :
 התפתחות הלאומיות – העמים במושבות חיו שים רבות תחת שלטון אירופאי וספגו במתכוון
או שלא-במתכוון את רעיוות הלאומיות אשר צמחו והתעצמו באירופה .גיוסם של חיילים רבים
מן המושבות לצבאות בריטיה וצרפת תרם אף הוא להעברת הרעיוות .בהשפעת התרבות
האירופאית ,החלו העמים הכבושים לפתח תודעה לאומית שכללה שאיפה לחירות ולהגדרה
עצמית .שיטת המדטים עודדה חלק מן העמים לפתח מוסדות שילטויים משל עצמם; מגד,
השלטון הצרפתי המדכא עורר את הרגש הלאומי בקרב בי העמים הכבושים ,ותרם בעקיפין
להתגבשותם של עמים אלה.
 התגדות לקולויאליזם בקרב מעצמות-העל )ארה"ב וברה"מ( – למרות שהיה זה עידן
המלחמה הקרה ,שהתאפיין ביריבות פוליטית ואידיאולוגית מרה בין שתי מעצמות העל – הרי
ששתיהן התגדו לקולויאליזם ,כל אחת מסיבותיה שלה .מבחית ארה"ב ,השליטה בכוח על עם
אחר גדה את עקרוות המוסר הליברלי ואת הזכות להגדרה עצמית .בוסף ,שליטתן של צרפת
ובריטיה בכלכלת המושבות הגבילה את היקף הסחר של ארה"ב עם ארצות אלה .מבחיתה של
ברה"מ ,המעצמות הקולויאליות היו בעלות בריתה הטבעיות של ארה"ב והמשך שליטתן על
ארצות אסיה ואפריקה היה עלול לבלום את התפשטותו של הקומויזם באיזורים רחבים אלה.
גורמים כלכליים :
 תוצאות מלה"ע השייה – זקי מלה"ע השייה היו עצומים ומדיות אירופה ההרוסות זקקו
למשאבים אושיים וכלכליים אדירים כדי לשקם את עצמן .חלקן היו תלויות בסיוע אמריקי
)למשל "תכית מרשל"( .השליטה במושבות המרוחקות עלתה לבריטיה ולצרפת כסף רב .הן
אלצו להחזיק במושבות צבא גדול ,לפתח תשתיות מקומיות ולקיים מוסדות שלטון יקרים.
במקומות שבהם המאבקים הלאומיים היו אלימים ,ספגו המעצמות גם אבדות בפש ,וזאת לאחר
הטראומה הקשה של מלחמת העולם .דעת הקהל במדיות אלה – בעיקר בבריטיה – הפעילה לחץ
כבד על הממשלות לסיים את שליטתן במושבות.
גורמים פוליטיים :
 שיוי ביחסי הכוחות לאחר מלה"ע השייה – המעצמות הקולויאליות ,ובראשן בריטיה
וצרפת ,איבדו מאוד מכוחן לאחר המלחמה .יפן וגרמיה כבשו וכעו .כעת ותרו בעולם שתי
מעצמות גדולות בלבד ,ארה"ב וברה"מ ,שהיו אטי-קולויאליסטיות בתפיסתן .היה זה איטרס
שלהן לתמוך בהעקת עצמאות למדיות "העולם השלישי" )אסיה ואפריקה( ובכך להגדיל את
אזורי ההשפעה שלהן .כל אחת מהשתיים קיוותה שהמדיות העצמאיות החדשות יצטרפו למחה
שלה ,ובכך יחזקו אותו במסגרת המלחמה הקרה.
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 המאבק של התועות הלאומיות – בארצות שהיו תוות תחת השלטון הקולויאלי התפתחו
מאבקים לאומיים מאורגים שהוהגו על ידי תועות לאומיות מקומיות .מאבקים אלה התהלו
במישור הצבאי והפוליטי גם יחד ,והיו ממושכים ואלימים .המאבקים הסבו למעצמות
הקולויאליות אבדות וזקים והתישו אותן .התועות הלאומיות במושבות הוכיחו לעולם
שהעמים הכבושים בשלים לעצמאות וראויים לה .בכך התערערה התפיסה הישה לפיה העמים
הכבושים לא מסוגלים לשלוט על עצמם.
חשוב לציין את תפקידם של האו"ם ושל הליגה הערבית במסגרת המאבק הפוליטי של התועות
הלאומיות .אמת האו"ם תמכה עקרוית בזכות ההגדרה העצמית של כל העמים ,ועל כן בדר"כ
טה האו"ם לצדד במאבקים הלאומיים .הליגה הערבית שהוקמה בסמוך לסיום המלחמה סייעה
בדרכים שוות לתועות הלאומיות בארצות הערביות וודעה לה השפעה גדולה במזה"ת ובצפון
אפריקה.

המאפייים של תהליך הדה-קולויזציה במזה"ת ובצפון אפריקה
תהליך הדה-קולויזציה לא התרחש באופן אחיד בכל הארצות .הוא כלל עמים רבים ושיטות
שלטון שוות ,והתפרש על פי שלוש יבשות ,בזמים שוים ובתאים מגווים .עם זאת ,יתן
להצביע על מספר מאפייים משותפים אשר התקיימו ברוב המקומות בהם התרחש התהליך.
מאבק לאומי מורכב והדרגתי
רב המאבקים במושבות הציגו בדרך זו או אחרת את המבה "הקלאסי" של המאבקים
הלאומיים ,כפי שאלה התרחשו באירופה במאה ה : 19-מהיגים כריזמתיים מתוך אליטה
מקומית ,אשר חשפו לרעיוות ההשכלה ,הרומטיקה והמודריזם שהביאו עמם האירופאים
הכובשים – פיתחו תודעה לאומית והקימו תועה ארצית שהובילה את המאבק גד הכובש
הקולויאלי .באמצעות סיוע מבחוץ )האו"ם ,הליגה הערבית ,מעצמות-העל( ,וכן על ידי רתימת
כלל האוכלוסייה המקומית ,יהלה התועה הלאומית מאבק ממושך ועיקש אשר כלל דיפלומטיה
ולעיתים גם אלימות .המטרה הייתה זהה בכל המקרים – הקמת מדית לאום ריבוית ,חופשיה
משלטון זר.
המזרח התיכון הקדים את צפון אפריקה
עמי המזרח התיכון הקדימו את עמי צפון אפריקה במאבקיהם להשגת עצמאות .הם גיבשו תודעה
לאומית כבר בין שתי מלחמות העולם וחלקם אף זכו לעצמאות באותה תקופה )למשל עיראק
ומצריים( .מדיות כמו ישראל ,ירדן ,לבון וסוריה קמו כבר בשות ה 40-של המאה ה .20-אחד
הגורמים הישירים ללאומיות המוקדמת במזה"ת הייתה שיטת המדטים אשר חילקה את המרחב
הערבי-יהודי ליחידות פוליטיות מוגדרות ,דבר שהקל על התפתחות התודעה הלאומית .במקביל,
הכשירה שיטת המדטים את עמי המזה"ת לשלטון עצמי.
בצפון אפריקה הערבית )למעט מצריים( היה המצב שוה .שלטון החסות הקולויאלי )הצרפתי או
האיטלקי( היה בעל אופי מתשא ושאף לשמר את כוחו באמצעות יצול ודיכוי של העמים
הכבושים .בוסף ,יצר שלטון החסות פערים מעמדיים בין חלקי האוכלוסייה השוים .כל אלה
עיכבו את המאבקים הלאומיים בצפון אפריקה והפכו אותם לממושכים ומרים .לוב ,תויסיה
ומרוקו זכו לעצמאות בשות ה 50-של המאה ה ;20-אלג'יריה זכתה בעצמאותה רק בשת .1962
שאיפתן של המעצמות הקולויאליות לשמור על האיטרסים שלהן
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לכל אורך תהליך הדה-קולויזציה ,הקפידו בריטיה וצרפת לשמר את האיטרסים הכלכליים
והצבאיים שלהן במזה"ת ובצפון אפריקה .בריטיה עשתה זאת באמצעות חוזים והסכמים עם
הממשלות שקמו בשטחי שליטתה .כך למשל ,שמרה על זכותה להעביר כוחות צבא בעיראק
החופשית; שמרה על זכותה להחזיק  10,000חיילים סביב תעלת סואץ; ויתקה באמצעות חוזה
את עבר הירדן מהמדט על ארץ ישראל.
צרפת ,אשר במשך זמן רב סרבה לוותר על שליטתה בצפון אפריקה ,עשתה זאת בהדרגה תוך כדי
התערבות בעייים הפימיים של העמים הכבושים .בוסף לאיטרסים הצבאיים והכלכליים שלה,
שאפה לשמור גם על בטחום ומעמדם של המתיישבים הצרפתים הרבים שחיו במושבותיה .על כן,
לא פיתה את בסיסיה הצבאיים הגדולים בתויסיה ובאלג'יריה החופשיות .בוסף ,חתמה על
הסכם אשר איפשר לה לערוך יסויים גרעייים במדבר סהרה.

תוצאות תהליך הדה-קולויאליזם – המפה החדשה במזה"ת ובצפון אפריקה
ההשוואה בין מפת המזה"ת וצפון אפריקה בשות ה 60-של המאה ה ,20-לבין המפה של אותם
איזורים מהתקופה שבין מלחמות העולם ממחישה היטב את תוצאותיו המדייות של תהליך
הדה-קוליאליזם.
במזרח התיכון הוקמו שבע מדיות עצמאיות בטווח של  15שה  :עיראק ,ערב הסעודית ,מצריים,
לבון ,סוריה ,ירדן וישראל .כולן היו תוות לפי כן לשליטתן של צרפת ובריטיה.
בצפון אפריקה הוקמו ארבע מדיות ערביות עצמאיות בשות ה 50-וה 60-של המאה ה : 20-לוב,
תויסיה ,מרוקו ואלג'יריה .לוב שלטה לפי עצמאותה על ידי איטליה ואילו השלוש האחרות
שלטו לפי עצמאותן על ידי צרפת.
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דוגמה למאבק לאומי בארץ אחת – מרוקו
בשת  1956זכתה מרוקו בעצמאותה .בכך הגיע לקיצו מאבק לאומי שמשך למעלה מעשרים שה.
כבר בשת  1904הוכרה מרוקו בתור "איזור השפעה" צרפתי .לאחר מאבקי שליטה ממושכים בין
צרפת ,ספרד וגרמיה ,חתם בשת " 1912הסכם פס" ,במסגרתו הפכה מרוקו באופן רשמי רשמית
למדית חסות של צרפת ושל ספרד )"פרוטקטורט"( .צרפת שלטה ברוב שטחי המדיה ,בעוד ספרד
קיבלה את השליטה על שטחים מצומצמים בצפון ובדרום.

משטר החסות הצרפתי – "הפרוטקטורט"
צרפת ההיגה במרוקו – בדומה לאזורי השליטה האחרים שלה בצפון אפריקה – צורת שלטון
ישירה וריכוזית .שלטון זה גילה מעורבות גדולה מאוד בחייהם של השלטים ולא היסס להשתמש
ביד קשה כגד מתגדיו .הצרפתים שאפו להחיל לעמים שכבשו את התרבות הצרפתית "העלה",
וזאת כחלק מ"שליחותם" התרבותית .בהתאם לתפיסה זו הגיעו למרוקו במהלך השים מתיישבים
צרפתים רבים ,אשר הפכו את מרוקו ל"מולדתם" .מתיישבים אלה חיו בעושר מקר עייים,
באיזורים עירויים מוגדרים משלהם .בסמוך להם התגוררו המרוקאים הילידיים ,חלקם בעוי
מרוד .הם סבלו מהיעדר זכויות בסיסיות כגון חופש הביטוי והתועה .במקביל ,עודדו השלטוות
הצרפתיים את התפחותה של שכבת אצולה מרוקאית מקומית ,שביה זכו לחיוך מערבי ואף
לאזרחות צרפתית.
מתוך מעמד אצולה זה צמחה בשות ה 30-של המאה ה 20-שכבה של צעירים משכילים ,אשר ספגו
מהתרבות המערבית את רעיוות ההשכלה ,הרומטיקה והלאומיות .צעירים אלה הובילו את
המאבק הלאומי בתקופה שבין מלחמות העולם – מאבק שהיה חסר תוצאות.
בתקופה שלאחר מלחמת העולם השייה ,כאשר מרבית חלקי "העולם השלישי" היו תוים בשלב
זה או אחר של תהליך הדה-קולויזציה – התעורר מחדש המאבק הלאומי במרוקו .רוב המהיגים
של מאבק זה הגיעו ממפלגת "איסתיקלאל" )"עצמאות"( שהוקמה כבר בשת  .1940מהיגים אלה
היו בעלי תפיסה מלוכית וחתרו לעצמאותה המלאה של מרוקו .הסולטאן הצעיר ,מוחמד החמישי,
שיתף עמם פעולה ויצא בשת  1952בגלוי גד השלטון הצרפתי .המהומות הקשות בעיר קאזאבלקה
הובילו להגלייתו של הסולטן אל האי מדגסקר בשת  .1953במקומו הושיבו הצרפתים על כס
השלטון את דודו ,מוחמד בן אראפה ,שחשב בעיי העם לשליט-בובה בלתי לגיטימי .הרוחות לא
רגעו.
בשת  1956השלימה צרפת עם העובדה שעליה לוותר על השליטה במרוקו .היא החזירה את מוחמד
החמישי לכס הסולטן והעיקה למרוקו את עצמאותה .ספרד פעלה בצורה דומה ועזבה את השטחים
שהיו בשליטתה ,למעט קודות בודדות שהשאירה לעצמה מטעמים אסטרטגיים .ביום  7באפריל,
 1956הפכה מרוקו רשמית למדיה עצמאית.
המאבק הממושך גד הכיבוש הקולויאלי ליכד את העם המרוקאי סביב הסולטן מוחמד החמישי
ועד היום חוגגים במרוקו את "מהפכת המלך והעם".
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גורמים שוים והשפעתם על גורל היהודים בארצות האסלאם

ערב הקמת מדית ישראל חיו כמיליון יהודים בארצות האיסלאם השוות .בצפון אפריקה היו
ארצות אלה מצריים ,לוב ,תויסיה ,אלג'יריה ומרוקו; במזרח התיכון היו אלה סוריה ,לבון
ועיראק .יהודים רבים חיו גם בתימן ,בתורכיה ובאיראן )פרס( .עשרים שה לאחר הקמת המדיה,
ותרו בארצות האסלאם כ 200,000-יהודים בלבד !
כיום אין כמעט יהודים בארצות האסלאם ,למעט תורכיה ואיראן )כ 20,000-יהודים חיים בכל
אחת מהן( .כמה קהילות יהודיות מפוארות שפרחו בעבר בארצות אלה ,עלמו כמעט לחלוטין.
הבולטות שבהן היו קהילות מרוקו ,עיראק ותימן.
הגורמים להיעלמותן של הקהילות היהודיות בארצות ערב לא היו זהים ואחידים בכל הארצות.
גורמים אלה היו תלויים באופיין הייחודי של הקהילות השוות ,וכן במצבן הכלכלי והחברתי.
בוסף ,הושפע מצבם של יהודי ארצות האיסלאם מתהליכים גלובליים שהתרחשו בעולם לאחר
מלחמת העולם השייה ובראשם תהליך הדה-קולויזציה והקמתה של מדית ישראל .למרות
ההבדלים בין הקהילות היהודיות השוות ,יתן להצביע על מספר מאפייים שהיו משותפים
לרובן.

מעמדם ומצבם הכללי של יהודי ארצות האסלאם ערב הקמת מדית
ישראל
שיוי במעמדם החוקי של היהודים
עד המאה ה 20-חשבו יהודי ארצות האיסלאם ל"בי חסות" )ד'ימי( .מעמד עתיק זה ,שיתן להם
במאה ה 8-לספירה על פי "חוקי עומר" ,החיל עליהם מגבלות משפילות ואילץ אותם לשלם "מס
גולגולת" .עם זאת ,הקה מעמד זה ליהודים הגה מצד השליטים המוסלמיים ולכן בדרך כלל ,לא
חוו יהודי ארצות האסלאם אטישמיות אלימה ורצחית כפי שהתרחשה במזרח אירופה.
בשלהי המאה ה ,19-הביא עימו השלטון הקולויאלי לארצות האסלאם חוקות מערביות אשר בהן
הושם דגש על שמירת זכויות האדם והאזרח .מתוקף חוקות אלה בוטל מעמד "בי החסות" של
היהודים .המודריזציה ,שהגיעה אף היא לארצות האסלאם בעקבות הכיבוש הקולויאלי ,אפשרה
ליהודים לממש את מעמדם המשפטי החדש ,בעיקר בתחום הכלכלה.
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היהודים בארצות האסלאם התקרבו אל השלטון הקולויאלי
כיוון שהשלטון הקולויאלי הטיב עם מצבם הכלכלי והחברתי של יהודי ארצות האסלאם ,בחרו
רבים מהם לקשור את גורלם עם שלטון זה .כך פתחו בפי היהודים אפשרויות מגווות לפרסה,
לחיוך ולקידום .חלק גדול מהיהודים אף זכו לקבל אזרחות זרה :צרפתית ,בריטית או איטלקית.
בי השכבות הגבוהות מקרב היהודים סיגלו לעצמם את התרבות האירופית שחשבה בעייהם
לתרבות גבוהה ,אורה ומתקדמת .ההתקרבות אל השלטון הקולויאלי בלטה בעיקר בארצות
"המגרב" שבצפון אפריקה ,אשר שלטו על ידי צרפת )מרוקו ,תויסיה ואלג'יריה( .אחד הביטויים
הבולטים לכך היו מוסדות החיוך היהודיים-צרפתיים של כי"ח )"כל ישראל חברים"(.

בטחום של יהודי ארצות האסלאם התדרדר במאה ה20-
במחצית הראשוה של המאה ה 20-חלה הרעה ביחסה של האוכלוסייה הערבית כלפי היהודים
בארצות האסלאם .הרעה זו בעה מהתקרבותם של היהודים אל השלטון הקולויאלי ,אשר תפס
בעיי הערבים כגורם זר ובלתי רצוי .בעקבות המרד הערבי בארץ ישראל ,בשים ,1936-1939
התגברה העוייות כלפי היהודים בארצות האסלאם .הסכסוך המקומי בארץ ישראל הפך לסכסוך
לאומי יהודי-ערבי כולל .להגברת השאה כלפי היהודים תרמה גם התעמולה האטישמית הגואה
באירופה אשר הגיעה לארצות ערב "דרך" הכובש הקולויאלי.
לאחר שהסתיימה מלחמת העולם השייה התגברו המאבקים הלאומיים בארצות האסלאם ,כחלק
מתהליך הדה-קולויזציה באפריקה ובאסיה .מאבקים לאומיים-ערביים אלה הבליטו את זרותם
של היהודים בארצות האסלאם )שאף היו מזוהים עם השלטון הקולויאלי( וערערו עוד את בטחום.

הפעילות הציוית בארצות האסלאם מבדילה את היהודים משכיהם
החל מראשית המאה ה 20-הלך וגדל היקף הפעילות הציוית בארצות האסלאם .פעילות זו כללה
הקמה של תועות וער וארגוים ציויים ,הרחבה של החיוך הציוי ,יצירתה של עיתוות עברית-
ציוית ואפילו עלייה לארץ ישראל )אם כי לא במספרים גדולים( .לאחר מלחמת העולם השייה
התגברה מאוד הפעילות הציוית בארצות האסלאם ,וזאת בזכות הגעתם של שליחים מארץ ישראל
לארצות אלה .הפעילות הציוית העמיקה את היבדלותם של היהודים מסביבתם הערבית .ערב
הקמת מדית ישראל הביו רוב יהודי ארצות האסלאם שיהיה עליהם להגר מארצותיהם – במוקדם
או במאוחר.
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הגורמים השוים שהשפיעו על גורל יהודי ארצות האסלאם החל
מסוף שות הארבעים
כיצד קרה שבתוך  20שה הסתיים כמעט לחלוטין הקיום היהודי בארצות האסלאם ?
למעלה מ 800-אלף יהודים עזבו את ארצות האסלאם בשי העשורים שלאחר מלחמת העולם
השייה .הגורמים לכך אמם היו שוים זה מזה ,אך היה להם מכה משותף  :הם העצימו תהליכים
שכבר התקיימו לפי כן ,ואשר אפייו את חיי היהודים בארצות האסלאם בתקופות שקדמו לעלייה
הגדולה.

השפעות תהליך הדה-קולויזציה והתגברות הלאומיות הערבית
תהליך הדה-קולויזציה השפיע על מצבם של יהודי ארצות האסלאם בכמה תחומים .בדרך כלל
הייתה זו השפעה שלילית .מבחיה תרבותית ,קשרו היהודים בארצות האסלאם את גורלם בשלטון
הקולויאלי וטו לסגל לעצמם את התרבות המערבית .תהליך הדה-קולויזציה הביא להתגברות
הלאומיות בקרב העמים הערבים והתרבות הערבית דחקה אל השוליים את התרבות האירופית.
מצב זה בודד את היהודים והבליט את זרותם; קשה היה להם להשתלב בתרבות הערבית שהקיפה
אותם.
מבחיה מדיית וחברתית ,הגביר תהליך הדה-קולויזציה את השאה אל היהודים .זאת מכיוון
שהיהודים זוהו עם המשטר הקולויאלי השוא שאותו יסו התועות הלאומיות הערביות לסלק.
ככל שהעמיק תהליך הדה-קולויאליזם ,התרחבה הפעילות גד היהודים .היו מקרים בהם האמיו
היהודים שהמאבק הלאומי הערבי יהיה בעל אופי ליברלי ועל כן ייטיב איתם – אך הדבר התברר
כלא כון .בעיראק למשל ,הוביל מאבקם של הערבים גד השלטוות הבריטיים לפוגרום "הפרהוד"
הקשה בו רצחו בשת  1941כ 180-יהודים.
כאשר זכו המדיות המוסלמיות לעצמאותן ,בזו אחר זו ,הגיע מצבם של היהודים בהן לשפל חסר
תקדים .יהודי אלג'יריה אלצו כמעט כולם לברוח ממה לאחר שאלג'יריה קיבלה את עצמאותה
) .(1962עשרות אלפים מיהודי מרוקו עזבו אותה בשים הראשוות לעצמאותה )החל משת .(1956
חלקם עשו זאת בצורה בלתי-לגלית.

השפעת הקמת מדית ישראל ומלחמת העצמאות
ככל שהתרחב הסכסוך הערבי-יהודי בארץ ישראל ,גברה השפעתו על היחסים בין יהודים וערבים
בארצות האסלאם .מלחמת העצמאות והקמת מדית ישראל הפכו סכסוך זה לעימות כולל בין העם
היהודי והעולם הערבי .לעימות זה הייתה השפעה ישירה על גורלם של היהודים בארצות ערב
השוות.
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הראשוים להיפגע היו היהודים בארצות ערב שהיו מעורבות בפועל במלחמה  :מצריים ,סוריה,
לבון ועיראק .כך למשל ,סבלו יהודי מצריים מפגיעות רבות בעשור הראשון שלאחר הקמת המדיה.
פגיעות אלה כללו מאסרים המויים ,הפקעת רכוש ,חקיקה מגבילה ואפילו ביזה ורצח .מתוך
 80,000היהודים שחיו במצריים ערב הקמת המדיה ,ותרו בה עשר שים אחר כך רק כ.3000-
גם במדיות המוסלמיות שלא השתתפו במעגל הלחימה התערער מאוד מצבם של היהודים .בחלקן
בא הדבר לידי ביטוי בהגבלות על הפעילות הציוית .במרוקו ובלוב התרחשו פוגרומים קשים
ביהודים בשת  .1948רוב יהודי לוב הועלו למדית ישראל בשים הראשוות לקיומה.
ראוייה לציון היא השפעתה של הפעילות האטי-ציוית של הליגה הערבית על מצבם המתדרדר של
יהודי ארצות האסלאם בתקופה שלאחר מלחמת העולם השייה .ההתגדות החרצת לקיומה של
מדית ישראל הפכה לגורם מלכד בעולם הערבי כולו .בהכללה זהירה יתן לומר שיהודי ארצות
האסלאם תפשו בעיי שכיהם כ"זרוע" של היישות הציוית בארצותיהם ועל כן חשבו לאוייבים.
הציוות ומדייות "חיסול הגלויות" של מדית ישראל
לאחר מלחמת העולם השייה התגברה מאוד הפעילות הציוית בארצות האסלאם .פעילות זו
התקיימה בארצות אלה כבר מראשית המאה ה 20-אך היא עשתה בהיקף קטן יחסית להיקפה
בקרב יהדות אירופה .לאחר מלחמת העולם השייה הגיעו שליחים ציויים רבים מארץ ישראל
לארצות האסלאם .מגמה זו סימלה את התעייותם הגוברת של היישוב היהודי בארץ ישראל ושל
התועה הציוית ביהודים בארצות אלה .תהליך הדה-קולויזציה והתגברות הלאומיות הערבית
הפכו את הציוות לאלטרטיבה הכמעט-יחידה של יהודי ארצות האסלאם .דגש חזק הושם על
"ההגשמה" – כלומר על העלייה בפועל לארץ ישראל והצטרפות למאבק על הקמת המדיה.
לאחר הקמת המדיה ,הפעילה ממשלת ישראל מדייות של "חיסול גלויות" שמשמעה היה העלאת
קהילות יהודיות שלמות לישראל .מדייות זו בעה הן מהתפישה שמדית ישראל היא מרכזו של
העם היהודי לאחר השואה ועל כן היא אחראית לגורלם של היהודים באשר הם; והן מההכרה
בסכה הגדולה ששקפה ליהודים במדיות האסלאם ,שרובן מצאו במצב של סכסוך עם מדית
ישראל .במסגרת "חיסול הגלויות" ערכו מבצעים להעלאה מהירה ומקיפה של יהודי תימן )מבצע
"כפי שרים"( ויהודי עיראק )מבצע "עזרא וחמיה"( .בהמשך עשו מאמצים גדולים להעלאתם
המסודרת של יהודי לוב ומרוקו.
חשוב לציין שחלקם הגדול של יהודי ארצות האסלאם היה קרוב אל הדת וטיפח את הזיקה
ההיסטורית לארץ ישראל כחלק ממסורת רבת שים .הקמת מדית ישראל הציפה יהודים אלה
ברגשות עזים ! העלייה לארץ ישראל תפסה בעייהם כהגשמה דתית באותה המידה שהייתה זו
הגשמה לאומית.
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דוגמה להשפעתם של גורמים שוים על מצבם של יהודים בארץ אחת

יהדות מרוקו

מראשית המאה ה 20-ועד למלחמת העולם השייה
הקהילה היהודית במרוקו הייתה הגדולה מבין הקהילות היהודיות בצפון אפריקה .בראשית המאה
ה 20-מתה קהילה זו כרבע מיליון יהודים .הכיבוש הקולויאלי הצרפתי ,אשר הפך את מרוקו בשת
 1912ל"משטר חסות" ,הביא לשיויים במעמדם ובאורח חייהם של היהודים .מעמד ה"תין" החות
)ד'ימי( שממו סבלו היהודים במשך מאות שים – בוטל ,והמודריזציה שהביא עימו השלטון
הצרפתי פתחה בפי היהודים אפשרויות חדשות לפרסה ולקידום .ההים העיקריים מאפשרויות
אלה היו יהודים מן האליטות הכלכליות של ערי החוף; לעומתם ,ותרו רוב יהודי מרוקו מסורתיים
באפיים ,והקפידו לשמור על קשר הדוק עם הקהילה ,רביה ומוסדותיה.
הפעילות הציוית במרוקו בתקופה שבין מלחמות העולם הייתה מצומצמת ולפעמים אף אסורה.
ארגוים ועיתוים ציויים אלצו לפעול במסווה .עם זאת ,הכמיהה לציון – שהייתה דתית במהותה
– פיעמה תמיד בקרב יהודי מרוקו והרעיון של "שיבה" לארץ האבות לא ראה בעייהם מופרך או
מפתיע .קבוצת עולים ראשוה ממרוקו הגיעה למל יפו עוד בזמן מלחמת העולם הראשוה.

ימי מלחמת העולם השייה
כאשר כבשה צרפת על ידי גרמיה ובדרומה הוקם "משטר וישי" – פלו לידי האצים גם יהודי
ארצות "המגרב" שהיו בידי צרפת  :מרוקו ,תויסיה ואלג'יריה .משטר וישי סייע לאצים
במאמציהם לשלב את יהודי צפון אפריקה בתכית "הפיתרון הסופי" .ואולם ,שלא כמו בתויסיה
ובאלג'יריה – השלטוות המקומיים במרוקו סרבו לשתף פעולה עם משטר וישי .הסולטן הצעיר
מוחמד החמישי התגד להכלת "חוק מעמד היהודים" על יהודי מרוקו .בכל זאת ,הורע מצבם של
יהודי מרוקו בזמן המלחמה; רבים מהם פוטרו ,הם לא הורשו להתגורר מחוץ לשכות היהודים,
ובמקרים קיצויים אף ערכו בהם פוגרומים .דוגמה לכך היה הפוגרום הרצחי בקזבלקה בובמבר
.1942

מסוף מלחמת העולם השייה ועד לסוף שות ה 60-של המאה ה20-
בשת  1945מתה הקהילה היהודית במרוקו כ 265,000-איש .רב יהודי מרוקו חיו בערים הגדולות,
התפרסו ממגוון רחב של מקצועות ועסקים ,והיו משולבים כך או אחרת בכלכלה ובחברה הערבית.
מצב זה השתה ללא הכר עם ההצבעה באו"ם על הקמת מדית ישראל )כ"ט בובמבר(1947 ,
ותחילתה של מלחמת השחרור .הסכסוך האלים בין היהודים והערבים בארץ ישראל הקרין ישירות
על הפלגים הלאומיים במרוקו .החל משת  1948החלו מתרחשים פוגרומים בדרגות שוות
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בקהילות היהודיות במרוקו ,דבר שהביא להתגברות העלייה לארץ ישראל .פוגרומים קשים במיוחד
התרחשו ביוי  1948בערים אוג'אדה וג'יראדה.
בשת  1956קיבלה מרוקו את עצמאותה והסולטן מוחמד החמישי שאף לשלב את היהודים בחברה
ובמוסדות השלטון .ואולם ,תהליך הדה-קולויזציה אשר העצים את הלאומיות המרוקאית-ערבית,
הביא להתגברות השאה אל היהודים ,שחשבו לאוייבי העמים המוסלמיים .התערבותה של הליגה
הערבית בעשה במרוקו וסירובה של מרוקו להכיר במדית ישראל ערערו את מצבם הבטחוי של
יהודי מרוקו ושקפה סכה ממשית לחייהם .לוכח עזיבתם של עשרות אלפי יהודים אסר על
קיומה של פעילות ציוית במרוקו .במיוחד אסר על יהודים לעלות לארץ ישראל ,שם הם היו עלולים
להצטרף למלחמה גד הערבים.
במסגרת מדייות "חיסול הגלויות" של מדית ישראל ,שלחו למרוקו עשרות שליחים מארץ ישראל.
שליחים אלה פעלו במטרה להוציא את היהודים ממרוקו בדרכים לגליות ובלתי-לגליות )למשל
בדרך הים לספרד( .בשת  1961טבעה ספית המעפילים "אגוז" ו 44-הוסעים היהודיים שהיו עליה
מתו .טרגדיה זו הובילה להסכם חשאי שאפשר את יציאתם של יהודים ממרוקו ,אם כי לא במסלול
ישיר לארץ ישראל ,ובתמורה לתשלום כופר .במסגרת "מבצע יכין" עלו לארץ ישראל כ80,000-
יהודים ממרוקו בין השים  .1961-1964בשי העשורים שאחרי מלחמת העולם השייה עזבו את
מרוקו כמעט כל היהודים שחיו בה .רובם עלו למדית ישראל .כיום חיים במרוקו כ 3500-יהודים.

