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 המוסלמים, לבין היהודים שבין היוזסים בתולדות מקיף מחקר להיות מתיימר אינו מאמרי*
 ממחקר חלק זהו והפוליטיים. הסוצידאקונומיים בתחומים והן וזחינוכי־תרבותי בתחום הן

הנידון. בתחום יסודייס וקווים תופעות על הקוראים את להעמיד מקווה אני ובו יותר, מקיף
 המוסלמים כלפי הצרפתית המדיניות הסברת על הדגש את לשים מבקש אני זה במאמר
 בעיזץ הצרפתיים, והתרבות החינוך בהשפעת ולעיין החינוכי״תרבותי, בסקטור והיהודים

ביניהם. השוואה עריכת תוך המרוקאית, בחבחז הללו האלמנטים שני על 2 1הקולוניאלי

ה&רוז־לןולוניאלית חתהןוסה .1
 שונים ובאזורים במארוקו כיהודים מוסלמים כלל בדרך למדו הקולוניאלית החדירה לפני

 היהודים ובמדרסה; במסיד בפתאב, - המוטלמים 3מסורתיים: בבתי־ספר ובמשרק במגרב
 בשיטות קודש לימודי נלמדו אלו במוסדות ובישיבה. בתלמוד־תורה )צלא(, בחדר -

 - והיהודיס הערבית, השפה ואת קוראניים לימודים למדו המוסלמים ישנות. פדאגוגיות
 כשכניהם האמידות, מהשכבות מוסלמים שכרו כלל בזדן־ היהדות. ולימודי עברית

 יותר המסורתי החינוך השפעת הורגשה הללו המגזרים בשני פרטיים. מו־רים היהודים,
 וזדרה ולא כמעט המערבית שההשפעה וצפרו, מכנאס פאם, במרקש, במיווזד הפנים, בערי

 במיוחד והנמל, החוף בערי התשע־עשרה. המאה של התשעים שנות לפני אליהם
 מוזינוך והיהודים המוסלמים אמנם נהנו שבהן ומאזאגאן, טאנג׳יר מוגאדור, בקאזאבלנקה,

 התשע־עשרה, המאה של התשעים שנות לפני עוד האירופית ההשפעה הורגשה מסורתי,
 אסטרטגיים ונמל חוף בערי פיתחו אירופה שנציגי הפוליטי״קונסולארי, שהקשר מפני

 המצב הפנים. באזורי מאשר יותר הדוק קשר היה ומארוקו, אירופה בין הסחר לקידום
- )בצפון( והריף המדינה( )בדרום האטלס ובהרי הפנים באזורי הלא־יציב הפוליטי

הישראלית המזרחית החברה של השמיני בכנס הרצאתי על בחלקו מבוסם המאמר .1
באפריל 28)כר״אילן באוניברסיטת 1981).

רוב את קיבלה צרפת וספרד. צרפת של החסויות תחת מרוקו היתה 1956 ועד 1912 מאז .2  
בשנת בינלאומי לאזור שהפכה טנג׳יר העיר את להוציא הארץ, צפון את ספרד מארוקו; 1923.
H. Zafrani, Pedagogie Juive en terre d’Islam: Venseignement tradilionnel de :3. למשל ראה  
I’Hibreu el du judatsme au Maroc, Paris, 1969; R. Tajouri, “Les el&ves Israelites des 
dcoles du Maroc”, Bulletin de VEhseignement Public, 54 (Decembre 1923), pp. 93-95; J.J. 
Damis, “The Free-School Movement in Morocco: 1919-1970”, a doctoral dissertation,
Tufts University, 1970; R. Gaudefroy-Demombynes, Voeuvre fran^aise en matiire 
d’enseignement au Maroc, ' Paris, 1928; L. Paye, “Physionomie de l’enseignement 
marocain au debut du XXe siScle”, Etudes d’Orienlalisme dtdiie A Livi-Provenqal, II, 

עמ׳ (,1981) 9 פעמים, במארוקו/ היהודי ׳החינוך לסקר, מ׳ מיכאל 99-78.  ;Paris, 1962



היציב הפוליטי המצב זאת, ולעומת - אל־מחזאן וגלאד אל־סיבא בלאד בין הקונפליקט , 
מעמזזם את השנים במשך לפתח לאירופים אפשרו והנמל, החוף בערי יחסית,  

המקומית האוכלוסיה עם במגע ולכוא הנמל, בערי הפוליטי׳אקונומי־מסחרי . 
כאשר ,1856 לאוזר ממש של תנו־פה קיבלה מארוקו על האירופאית התרבותית ההשפעה  
הקולוניאליים האינטרסים את לפתח הצליחו וספרד, אנגליה, צרפת, המעצמות,  

על כבדים לחצים באמצעות - המעצמות הצליחו 1866-1856 בעשור שלהם. והתרבותיים  
ומחמד (1859-1822)א)ל(״רוזמאן עבד השולטאנים את לשכנע -  *4השריפית האימפריה  

אפשרו אשר זכויות, כללו שסעיפיהם מסחר הסכמי על לחתום (1873-1859)הרביעי  
כמעט במספר בתי״מסחר להקים להם נתאפשר כך להתפתח. הקטנות אירופיות לקהילות  

ומחירים מכם של ממשלתיים מונופולים חוטלו ובתים; קרקעות ולרכוש בלתי״מוגבל  
כותנה דברי כגון מיובאות סחורות נמברו למשל, כך, - היבוא כמות על ההגבלה והוטרה  
מוסדות לפתח להם נתאפשר כן המקומית. הסחורה ממחירי אפילו הזולים במחירים וביגוד

וזינוכיים.5
בתי־הספר של החינוך רשתות התפתחו התשע״עשרה המאה של השנייה המחצית מאז  

ארגונים של כיזמה והן אחרת, או זו מעצמה של ביזמה הן והנמל, החוף בערי האירופים  
- חברת  Alliance isra6iite universeiie 6: נמנו אלו מוסדות עם יהודים. ושל מיסיונריים  
Board of Deputies of ! ים0א אגודת  -  Anglo-Jewish Association ; ' חכרים ישראל ׳כל  

הפרוטסטנטים של קורסים או ספר ובתי אנגליה, יהדות נציגי ועד  -  English Jewry 
לה שהיו הצרפתית, ההתפתחות בולטת ביותר הפרנציסקאנים. הספרדים ושל האנגליים  

האינטרסים בעלת כמעצמה 1904 מאז צרפת של הופעתה (1) אחדים: גורמים  
הרשת של וזסתעפותד! (2)השריפית; באימפריה ביותר והענפים העליונים הקולוניאליים  

הפרוטקטוראט הכרזת ערב החשובות הערים בכל ׳אליאנם׳ של החינוכית (1912)!

השש־עשרה המאה של השנייה המוזצית מאז במארוקו ששלטה האימפריה .4 .
Jean-Louis Midge, LeMarocet!'Europe: 1830-1894, II, Paris, 19611963־, p. 331; K. :5. ראה 
L. Brown, People of Salt: Tradition and Change in a Moroccan City: 1830-1930, 
Cambridge Mass., 1976, p. 120; J. Abu-Nasr, A History of the Maghrib, Cambridge,
1971, pp. 289-290; E. Burke III, Prelude to Protectorate in Morocco: Precolonial Protest 

i ■and Resistance: 1860-1912, Chicago, 1976, p. 23
Mjchaei m . Laskier, The Alliance :6. ראה במרוקו, אחרים וארגונים ״אליאנס״ פעילות על  
Israelite Universeiie and the Jewish Communities of Morocco: 1862-1962, New York, State 
University of New York Press and Tel-Aviv: Diaspora Research Institute at Tel Aviv 
University, 1983; N. Leven, Cinquante ans d’histoire: I’alliance Israelite universeiie: 
1860-1910, Paris, 1 9 1 1 2  Vols.; A. Chouraqui, Cent ans d’histoire: I’alliance Israelite ־1920, 
universeiie et la renaissance juive contemporaine (1860-1960), Paris, 1965; J. Roland, “The 
Alliance Israelite Universeiie and French Policy in North Africa, 18601918־”, Ph.D. 
Dissertation, Columbia, 1969; P. Silberman, “An Investigation of the Schools operated 
by the Alliance Israelite Universeiie from 1862 to 1940”, Doctoral dissertation, New

York University, 1974.
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במרוקו ויהודים מוסלמים

הצרפתית השגרירות של ובתמיכתה בהשראתה חינוכית רשת של ווטתעפותה (3)  
למוסלמים פרנקו־ערביים( בתי״ספר ;) dcoies franco-arabe : את כללה אשר בטאנג׳יר  

כאחד ולאירופים ליהודים למוסלמים, . Alliance fran§aise 
, פוליטיים אינטרסים לפתח בדעתה נחושד, צרפת שאם מלכתחילה, האמינו צרפת נציגי  

לטפח היא חובה כך ולשם לוזתפתח, דתרבותי הקולוניאליזם חייב וכלכליים, אסטרטגיים  
מסמכי 7הללו. האינטרסים את שתקדם כלבלית, אליטה המקומית האוכלוסיה בקרב  

בכלל האירופים הקונסולים של האינטרס על מידע גדושי ׳אליאנם׳ ושל  Quai d’Orsayn 
ולרשתות לבתי־מסחר הכפופות אליטות של התפתחותן או הקמתן את לעודד  

קאזאבלנקה יותר ומאוחר מוגאדור, טאנג׳יר, האסטרטגיים: החוף בערי הקונסולאריות . 
עקב האליטות טיפווז במדיניות ביותר היעיל האלמנט הם שהיהודיס טענו, הקונסולים

8: וביניהן שונות סיבות
ממצבם לאמאנציפאציה דרן־ הצרפתי בחינוך ראו יהודים של רב מספר .1  

הדחום היהודי ברובע ומהחיים ( ־ ,i l j j i  ,_M ) א)ל(־דמה כאהל המשפטי״הפוליטי  
בזמן זה האדם. לזכויות המאבק ואת והשוויון החרות את סימלה במיוחד צרפת במלאח.  

וראו מודרני לחינוך עוינים היו הצרפתיים, הקונסולים רוב של דעתם לפי שהמוסלמים,  
את לשלוח וסירבו הכופרים, על־ידי והמתנהלים הנתמכים מוסדות החילוניים בבתי־הספר  

לשלב הנטיון זהותם. את ויאבדו אפיקורסית בתרבות יתכוללו שמא הללו למוסדות ילדיהם  
של הספר בבתי - ובנות בנים - מוסלמים ילדים 1912 לפני Alliance fran$aise ובבתי  

עלה לא - ומוגאדור קאזאבלנקה טאנג׳יר, פאם, - הגדולות בערים הפרנקדערביים הספר  
שמרו שאלו למרות באוכלוסיה המתון האלמנט את ביהודים צרפת נציגי ראו זה עקב יפה.  

דשמונים בשנות מכבר, לא החלו שהיהודים  ,Quai d’Orsay^ דיורחו הם מסורתם. על  
ומסחריים אינטלקטואליים בחוגים הצרפתית השפה את להפיץ והתשעים, . 

. ( 1 8 6 2 ) 2 השישים שנות בתחילת עוד החל ׳אליאנם׳ של הווינוך רשת הקמת תהליך .  
הפרוטקטוראט קום לפני עוד אירופים גם התיישבו שם בעריס-הגדולות, הסתעפה זו רשת ,

האליטות ועל השריפי הסולטאן את ששירתו היהודים בקרב כלכליות־מסחריות אליטות על .7  
M. Abitbol, “Une elite : ראה ,1912 לפני הקולוניאליות המעצמות עם פעולה ששיתפו  
Iconomique juive au Maroc precolonial: les tujjdr al-sultdn", in: M. Abitbol (ed.), 
Judaisme d’Afrique du Nord au XIX’-XX‘ siicles, Jerusalem, 1980, pp. 26-34; ibid., 
Timoins el Acteurs: Les Corcos et Vhistoire du Maroc contemporain, Jerusalem, 1977, pp.
 D. Schroeter, “The Jews ;־Jean-Louis Midge, Le Maroc et 1’Europe, II, pp. 230233 ;־2028
of Essaouira (Mogador) and the Trade of Southern Morocco”, in: M. Abitbol (ed.), 
.Communautis juives des marges sahariennes du Maghreb, Jerusalem, 1982, pp. 365-390 
g . Saint-Rend-Taiiiandier a Thdophiie : 8 הצרפתי החוץ משו־ד של ח״חות לפי למשל ראה .  

ארכיון לגבי  .Delcassd, Tanger, Janvier 6, 1902 et Janvier 6, 1903 (A.E. Maroc. I. 405) 
Gdndral d’Amade h 1’Alliance, Casablanca, Janvier 16, 1909 (Arch. AIU : ראה ״אליאנס״  
Arch. a iu . :1912 ־1909 בשנים בקזבלנקה ׳אליאנם׳ מנהל תיקי וכן  Maroc. 111.E.49)

•Maroc. VIII.E. 155
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 שימש זה כל כלכליות. אפשרויות אחרי בוזיפוש הפנים מערי יהודים הגיעו שאליהן
 מוו־יד., באמצעות ׳אליאנם׳ של הווינוכית שהשפעתה לצרפתים, ברורה כהוכחה

 את עליהם תקל צרפת, יהודי ועשירי המקומיות הקהילות מצד סיבסוד ובאמצעות
9היהודים. בקרב צרפת תרבות את להפיץ המשימה

 את לשרת לבוגרים איפשר ׳אליאנס׳ תלמידי שקיבלו הרב־גוני החינוך ואמנם,
 לימוד כלל זה חינוך בפרט. צרפת ושל בכלל הקולוניאליות המעצמות של האינטרסים

 הצפונית במארוקו )שלימדוה ספרדית לימוד(! )שפת צרפתית - אירופיות שפות
 החוף )שבערי אנגלית מספרד(: המגורשים מצאצאי חלק ישבו שבה ובקאזאבלנקה,

 - מסחריות( בעסקות למשא־ומתן חשובה היתה ובטאנג׳יר, במוגאדור במיוחד והנמל,
 מורים ידי על לתלמידים הוענק זה כל יהודי. מסורתי חינון־ של לצידו חילוני־כללי וחינוך

 מחינוך נהנו ולא כמעט המוטלמים עוד כל ׳אליאנס׳. על״ידי בצרפת שהוכשרו
 בוגרי היהודים, אלפים, מכמד, יותר מנתה לא האירופית הקהילה עוד כל צרפתי״חילוני,

 (lycees, colleges) על־יסודית להשכלה ומוסדות ׳אליאנס׳ כולל הצרפתיים בתי־הספר
 כפקידים, לשמש האירופיים העסקים ואנשי הקונסולים על־ידי שגויסו הם שבטאנג׳ר,

באלד. וכיוצא קונסוליות סוכני מסחרייט, מתווכים יועצים,
 של והכלכלי הסוציו״פוליטי במעמדם שחל השינוי בתיאור להגזים מקום שאין מובן
 ה׳אליאנם׳ בחדירת שהחלה זו, בתקופה זאת ובכל .1912-1862 בשנים מארוקו יהדות

 הפרה־ התקופה של השנים בחמישים כלומר, הפרוטקטוראט, בהכרזת ונסתיימה
 10מורים, של דינאמית אליטה הצרפתית החינוכית והרשת ה׳אליאנס׳ טיפחה קו־לוניאלית,

 הזעירה. הקולוניאלית באדמיניסטראציה ופקידים חופשיים מקצועות בעלי מסחר, סוכני
 חמישים ובכן, אחרות. מעצמות ושל צרפת של הכלכליים האינטרסים את שירתה האליטה

 צרפתית, לדבר למדו)בחלקם( צרפתי, חינוך היהודים קיבלו הפרוטקטוראט קום לפני שנה
 ועל 1789 של הגדולה המהפכה על ולמדו רוסו, פונטיץ, לה של יצירותיהם את קראו

 כינון לפני רבות שנים הילדיט, הורגלו לאמאנציפאציה כסמל האדם. זכויות למען המאבק
 ״nos peres 1es gauiois” בית־הספר כותלי בין להכריז ב׳אליאנס׳ הפרוטקטוראט,

 כספית תמיכה קיבלו יסודיים, אז שהיו ׳אליאנס׳, של שבתי־ספר ככל הגליט׳(. )׳אבותינו
 במארוקו התמטדו הם הצרפתיים, מהקונסולים וחסות פוליטית ותמיכה מיהדות׳אירופה

1 ניכרים. במטפרים אליהם להתקבל ליהודים ואיפשרו
 היהודץ אחרי ופיגרו צרפתי, מחיגוך 1912 לפני נהנו ולא כמעט זאת לעומת המוסלמים

 בין ההשכלתי הפער להעמקת הפרה״קולוניאלית בתקופה כבר שהביא דבר דורות, בשני
 לבתי״הספר ילדיהם את לשלוח המשיכו מארוקו יהודי שרוב אף ליהודים. מוסלמים

 אוזרים, צרפתיים וזינוך ולמוסדות ל׳אליאנם׳ והמשיכה האוריינטאציה הרי המסורתיים,
 ההורים בקרב גם לצרפת. היהודים של להתקרבותם הדרך את משמעותי באופן סללה

 סיימו שאלה לאחר ל׳אליאנם׳ ילדיהם את לשלוח הנטייה גברה ביותר, הדתיים היהודיים
המסורתי. בעולמם להישאר העדיפו המוסלמים רוב תורה. בתלמוד או בחדר לימודיהם את
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שם. .9
 הבלקאן, וממדינות העות׳מאנית מהאימפריה מורים כולל מקומיים מרוקאיים יהוזים מורים .10

.Ecoie normaie israeiite orientate הנקרא: ׳אליאנס׳ למורי המדו־ש בבית שהוכשרו
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באיזור צרפת מדיניות - 1956-1912 הלןילוניאלית: התר,ופה .2

 ליוטי מרשל הראשון הכללי הנציב טיפח הפרוטקטוראט, את הקימו כשהצרפתים
(11(Lyautey לחלוטין כמעט שונה מדיניות 1925ב״ פרישתו ועד 1912ב* כהונתו מתחילת 

 ששררה מהמדיניות רבה ובמידה ,1830 שלאחר באלג׳יריה הצרפתית מהמדיניות
 השתלטו למשל, אלג׳יריה, על .1881ב״ שם הצרפתי הפרוטקטוראט כינון לאחר בתוניסיה

 ,colons) שם האירופית לקהילה רבת״משמעות פוליטיוז סמכות העניקו בכוח, הצרפתיים
 פועלית[(, אוכלרסיזז - העירונים ]המתיישבים ,pieds noirs החקלאיים[, ]המתיישבים

 בסקטורים מנוטרלים עצמם את הרגישו המוסלמים התורכי. המשטר של לקיצו והביאו
 הקימה שצרפת החינוכי, במנגנוןי כראוי שולבו ולא וכלכליים, חברתיים הפוליטיים,

 בשנות ולמרד למהומות גרמה המוסלמים כלפי וזכללית המדיניות בייחוד. לאירופים
 משנת אל־קדר עבד למרד כוונתנו התשע־־עשרה. המאה של השבעים ובשנות הארבעים

 בשנים אל־מוקראני מחמד של בהנהגתו הקאבילים ולמרד 1847 שנת ועד 1841
1871-1870.

ם סלמי המו
 רגשי מלהפגין ליוטי בתקופת הצרפתים נזהרו במגרב, מדינה בכל מאשר יותר במארוקו
 במארוקו השריפים לשושלת איפשרו הם 12דתיים. מוסדות וכלפי המוסלמים כלפי עליונות

 פרוטקטוראט בה שהקימו לאחר בתוניסיה החוהינית השושלת עם שנהגו כפי להתקיים
 להתגרות שלא רבים מאמצים הצרפתים עשו הנוכחית למאה העשרים בשנות .1881 בשנת

 בתחום ג□ בחברה. הקיימות ההירארכיות את לשבור ושלא המידו! על יתר במוסלמים
 מוסדות הקים ליוטי הללו. ההירארכיות את לשבור שלא יורשיו, ואף ליוטי, דאגו החינוך

 dcoies ; ecoies europeennes 13ולמוסלמים: ליהודים לאירופאים, נפרז־ים וזינוכיים
ecoies franco-musulnians ; franco-israelites•

 השכבות מכל וסטוזנטים תלמיזים התקבלו וליהודים לאירופים המיועדים לבתי״הספר
 לפי בנוי היה ההירארכי המבנה למוסלמים המיועדים הספר בבתי הסוציו״אקונומיות.

 לילדי בתי״ספר ליוטי ייסד הפרנקו־מוסלמים בתי־־הספר מנגנון בתוך שונה: שיטה
 6co1es - המלאכה בעלי לילדי בתי״ספר ;6c01es des fils de notables - הנכבדים
urbaines ; האיברים לבני ובתי־ספר - ecoies ruraies. בקיום לתמוך היתה הברורה הכוונה 

הוקדשו ליוטי, למדיניות בניגוד ואפילו צרפתי, חינוך קיבלו כולם אמנם הסטאטוס״קוו.

במרוקו ויהודים מוסלמים

r . Bidweii, Morocco Under colonial :11. במיוחד ראה המרוקאים כלפי ומדיניותו ליוטי על
Rule: 1912-1956, London, 1973; J.P. Halstead, Rebirth of a Nation: The Origins and Rise 

,of Moroccan Nationalism: 1912-1944, Cambridge, Mass., 1967 
E. Hermassi, Leadership and National: 1 2 של התיאורטי מחקרו ראה הצרפתית, המדיניות לגבי .   

,Development in North Africa, California; Berkley, Los Angeles, London, 1972
המחקרים את במיוחד ראה ויהודים, מוסלמים כלפי צרפת של החינוכית המדניות של בנושא .13

.Damis ושל Halstead של
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 לבני המיועדיס בבתי־הספר )לפחות לערבית, מאשר יותר רבות שעות הצרפתית ללימוד
 בכיוון הכשרתם, לפי להמשיך המקרים ברוב נאלצו הפרנקו־מוסלמים בוגרי הנכבדים(.

השתייכו. הם שאליו המעמד של הכללי
 את לשלוח העדיפו ואפילו ליוטי למדיניות התנגדות הביעו המוסלמים שרוב בזמן
 של קומץ הפגין הפרוטקטוראט, למוטדוח מאשר בסביבתם מסורתייט לבתי־ספר בניהם

 את השנים, במשך הפרוטקטוראט של בתי־הספר בוגרי שכלל משכילים, מוסלמים
 והשתלבותם התפתחותם את להגביל כוונה גה ראו הם זו. ממדיניות רצונם אי־שביעות

 תפתח גם אך־ האסלאמית, המורשת את אמנם תכבד שצרפת וזדשו, הקולוניאלי, בממסד
 בפני לאירופאיים המיועדים החינוכיים המוסדות כולל הצרפתיים, בתי־הספר כל שערי את

 מגרבי בשם אחד אינטלקטואל 3כת וכך המרוקאית. באוכלוסייה המתקדמים האלמנטים
המוסלמי: החינוך בהדגשת הצורך לגבי 1933 בשנת *J,״* בעיתון

1.6 vtLJ^ ! jL i '■.1 »״ j LaJI &a J

l ' ‘■1.,i■* J! L^.-l V ' j e  f

14
"• **■ Iw J L ii '1.̂ d-J>_J * J •

 לחינוך מתנגד אני ]כאילו־[ מובנים יהיו לא שדברי וברצוני זאת, אומר אני תרגוס;
 הצרפתית השפה זו[. ]לתרבות זקוקים אכן וארצנו אנו הצרפתית. ולשפה הצרפתי

 ושפת האיזור שפת היא כי בינינו יותר נפוצה הערבית השפוז אבל עלינו אהובה
]הקוראן[. והפצת ]זו[ שפה הפצת לפני וזשיבות שום היה לא לאזורינו הז־ת.

:הצרפתית החינוך במערכת ליבראלית יותר במדיניות הצורך ולגבי
H f■** cr-1* (j-IL aiU  ^ J J I I  j j J I-־״—l J * *־£ ״1 ״-  f*׳

• * LJwl

 יסוד על העם לבני ואחרים הצרפתיים התיכוניים בתי״הספר את לפתוח תדגום: ;
! נהלא״מוסלמים[. האחרים האוכלוסיה בני מקרב זולתם עם שיוויון

i
 היו ויורשיו ליוטי אולם מהאינטלקטואלים. חלק בקרב המציאות את משקפים אלו דברים

 למוסלמים לתת בבד ובד הישנות ההירארכיות על האפשר ככל לשמור בדעתם נחושים
 זה שחינוו כך מגבלות, עם אבל מודרני, מחינוך ליהנות והאיכרית הפועלית שבאוכלוסיה

הקולוניאליזם. וביסודות בסטאטום־קוו יפגע לא
 חלק שהיו (fils de notables)ולמיוחסים הנכבדים לבני המיועדים שבתי״הספר לציין יש

בתי־־ספר - colleges musu1mans־n את כללו הפרנקו־מוסלמי החינוכי מהמנגנון אינטגרלי

.Maghribi, “Mushkilat a-tta‘lim”, Majallat al-Maghrib, October, 1933, pp. 11-13 .14
שם. .15
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 החלק את לקבל מיווזסים למו־סלמים איפשר הקולג׳ למוסלמים. ורק אך המיועדים תיכוניים
 לליסיי שהתקבלו מעטים ורק (baccaiaureat) הצרפתית הבגרות תעוזת של וזראשון

(1yc6es) יכלו האחרונים השנייה. במחצית הבגרות בחינות את לסיים יכלו הצרפתיים 
 של אליטה ובכן, ,6הצרפתי. במטרופולין באוניברסיטאות לימודיהם את להמשיך

 במוסדות ולוזמשיך מלאה בגרות לתעודת להגיע הצליחה מיוחסים, מבתים וונם משכילים,
 של ימיו מאז המתוחכמת במדיניות חשוב חלק איפוא היה זה תהליך גבוהה. להשכלה

ליוטי.

ם די הו הי
 גמספרים היציאה ותהליך היהודים של הסוצידאקונומי במעמדם שחל השיפור למרות
 vines - הצרפתים שהקימו האירופיות הערים אל היהודי( המלאח)הגטו מן מבוטלים בלתי

17,nouveiies בפקידות, הקולוניאלית, באדמיניסטראציה משרות קיבלו שהם ולמו־ות 
 במידוז היהודים כלפי מדיניותם את 1912 לאחר הצרפתים שינו ובבתי*מםחר, בבנקים

 ׳אליאנס׳ של שבתי״הספר ככל צרפת מתרבות הושפעו שהיהודים ספק אין רבה.
 בשפה שליטתם בקהילותיהם. התמסדו tecoies franco-israeiites) ופרנקו־ישראלית

 ליהפך להם איפשרו לא הפרוטקטוראט שלטונות אבל ליום. מיום גברה הצרפתית
 השפה היתה אם שגם סבת, הקולוניאלי כמנגנון אחרים ונציגים ליוטי לצרפתים.
 והשאר התרכות, את ספגה מצומצמת קבוצה רק הרי היהודים, בקרב נפוצה הצרפתית

 לחינוך המחלקה ראשי 18האירופים. עם הקשר את להיטיב כדי ורק אך צרפתית למדו
 ובקיאות הצרפתית התרבות על ידע ליוטי. של דרישותיו לפי פעלו הצרפתית במארוקו

צרפת. בתרבות כמתבולל אדם להגדיר כדי די בהם היה לא הצרפתית בשפה
 הקמת 19חמור. משגה היתה היהודים כלפי באלג׳יריה שמדיניותם טענו הצרפתים

 שגרמו גופים (,consistoires) הקהילות את המייצגים כגופים המודרניות המועצות
 בבתי־הספר היהודי הנוער השתלבות את ועודדו היהדות בקרב מודרנית לטרנספורמציה

לרוב צרפתית אזרחות והענקת האירופית, המושבה בני של לצידם הטהורים הצרפתיים

במרוקו ויהודים מוסלמים

של: לספרו מרובה חשיבות לייחס יש והגבוה העל־יסודי החינון־ בתחום צרפת למדניות בנוגע .16
.J. Waterbury, The Commander of the Faithful, New York, 1970 

D.B. Donath, Evolution du judatsme marocain sous le protectorat :17. של מחקריה את ראה  
frangais: 1912-1956, Paris, 1968, p. 51; L’evolution de la femme Israelite d Fis,

.Aix-en-Provence, 1962, p. 116
ראה: צרפתית, אזרווות לקבל והרצון לצרפת היהודים התקרבות ועל זו בעיה סביב חומר על .18

Albert Sagu&s a l’alliance, Casablanca, Septembre 12,1912 (Arch. AIU. Maroc. VIII. E.
155); Victor de Stahl, “La naturalisation des Israelites marocains”, La Ddpeche 
Marocaine, 2 Novembre 1927; R. Lacoste, “Une grave atteinte aux lois lalques”, L'Ecole 
Emancipee, 15 (1925), pp. 1-3; Y.D. Sdmach, “Le recensement de 1936 au Maroc”, Paix

.el Droit, 19' annfie, 6 (Juin 1939), pp. 8-10
פקידים היו והשלושים העשרים שבשנות לציין יש (.18 הערה )לעיל, שם  ,Sagufcs .19 
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 יהודים בין והעימות המתיחות את הגבירו (,1870) כרמיוז צו דרך אלג׳יריה יהודי
 שני ומצד הקולוניאלית(, המדיניות בגלל והן מרצונם הן ׳ילידים׳ נשארו למוסלמים)אשר

 שהתיישבו וספרדים, צרפתים האירופאים. מצד האנטישמיות להתגברות זה מצב הביא
 למד באלג׳יריה הלקוז את כלנוצרים. ליוזודים שוות זכויות הענקת נגד מחו באלג׳יריה,

 ונציגי ׳אליאנם׳ של המרכזי בוועד שונים גורמים וכאשר שם, הצבאי שירותו בזמן ליוטי
 חסות תחת צרפתית, מאזרחות ליהנות ליהודים לאפשר ברעיון תמכו במארוקו הארגון

 יהודים אלו היו באזרחות. זכה קטן מספר ורק 20בסירוב, נתקלו הם הפרוטקטוראט,
 בתי־הספר בוגרי או בצרפת, שהתיישכו או באלג׳יריה אזרחות להשיג שהצליווו

 להסכם הודות בנוסף, מצומצם. היה 1945 לפני שמספרם (ecoies europeennes)האירופיים
 או מוסלמי - מרוקאי כל במאדו־יד)ספרד( ומארוקו המעצמות בין 1880 בשנת עוד שנחתם

 זה אך המרוקאי. הסולטאן הסכמת את לקבל חייב היה זדוז אזרחות לקבל ששאף - יהודי
זה. מסוג בשאיפות תמך לא

 להם זקוקים שהיו כפי ליהודים 1912 לאחר זקוקים היו לא שהצרפתים להוסיף, יש
 שונים אלמנטים גויסו וממנה בינתיים גדלה האירופאית הקהילה הפרה־קולוניאלי. בעידן

 גורמים מטעם לחצים לכך, בנוטף ולבנקים. לבתי־מסחר לאדמיניסטראציה,
 הצרפתים את אילצו השלושים, שנות מאז שהופעלו המוסלמים בקרב פוליטייס״לאומיים

ליהודים. בהתקרבותם רבה זהירות לנקוט
 מסוכן כיסוד הצרפתי השלטון בעיני נחשבו לא כמארוקו מיעוט כמובן שהיו היהודים,

 שהיהודים מעוניינים רצרפתים היו לפיכך צרפת. בתרבות לגמרי התבוללו לא הם עוד כל
 לעומת ותפחת. תלך בשורותיהם ושהאנאלפבתיות ׳אליאנס׳ דרך בצרפתית ידע ירכשו

 תהליך יגרום פן המידה על יתר המוסלמי הדוב את לקדם מעוניינים הצרפתים היו לא זאת,
 מדיניות לבצע הצרפתי השלטון העדיף כן על במארוקו. צרפת של למעמדה רב לנזק זה

 הפרנקו־מוסלמיים שבבתי״הספר בעוד ועוד, זאת חברתי. איזון תעודד אשר החינוך בתחום
 כל נתקיימה לא ישראלית פרנקו ובבתי״הספר ב׳אליאנם׳ הרי מעמדית הפרדה נשמרה
אחת. בכפיפה שם למדו עניים ובני אמידים - הכל אלא סוציו״כלבליות, לשכבות הפרדה

 המיועדים לבתי־הספר שהתקבלו ויהודים מוסלמים של בסטטיסטיקוז מתבוננים כאשר
 1945ב״ המוסלמית. והאדישות הצו־פתית המדיניות בתוצאות להבחין אפשר לאיוופאים,

 849ו״ יהודים 1,132 אירופאים, 32,346 - יסודיים( )בתי־ספר הללו בבתי־הספר למדו
 בבתי׳ספך 21מוסלמים; 1,867ו־ יהודים 1,939 אירופיים, 46,805 - 1950ב־ מוסלמים;
6^9 - 1947ב־ יהודים; 619 מוסלמים, 393 - 1945ב־ למדו: )ליסיי( צרפתיים תיכוניים

. מקצועי בוזינוך להתרכז היהודים על במרוקו שלוזצו הצרפתית כאדמיניסטרציה בכירים  
בשנת בתב ונכשל, במארוקו יהודים של הצרפתית להתאזרחותם ששאף במארוקו, אליאנם נציג .20  
“Nous avons laisee passer le moment favorable; il est impossible d’obtenir : 1 9 3 6  לפארים 
le moindre avantage sur ce point.” Y.D. Semach it !’Alliance, Rabat, 10 Octobre, 1936

.[Arch. AIU. Maroc. XLV. E. 717 (j)])
.Direction de !'Instruction Publique au Maroc: Bilan 1945-1950, Rabat, 1950, pp. 1 5 6 2 1 ־158 .
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 בלייסי האירופאיים מספר יהודים; 928 מוסלמים, 738 - 1948ב״ יהודים; 884 מוסלמים,
 22.10,535 - 1948ב־ ; 10,017 1947ב־ ! 10,252 - 1945ב־ במיוחד: בולט היה הצרפתיים
 ליהודים המיועדים אלה ובין למוסלמים המיועדים הצרפתיים בתי־הספר בין ההבדל

 מזרח ממוצא יהודים המוריס כל היו ׳אליאנם׳ של בבתי״הספר חשוב. גורם הוא גם היווה
 די תקופוז במשך המנהלים היו הפרנקו־מוסלמים, בבתי־הספר צפון־אפריקאי. - תיכוני
 כל לא למדי. רופף היה המוסלמי הנוער לבין ביניהם והקשר צרפתים בחלקם ארוכה

 במנגנון להשתלב המוסלמים את לעודד כדי מגדרם יצאו הצרפתים המנהלים
 לקידום המורים כל הקדישו שב׳אליאנס׳ בזמן בו הצרפתי האקונומי״אדמיניסטראטיבי

 ההוראה. לשעות מעבר הרבה שונות קהילתיות ולפעילויות לחינוך רב זמן חיהודי הגוער
 לילדי לפחות - הלימודים תכנית הפרנקו־מוסלמים שבבתי״הספר לציין, יש אף כאן

 יסודית להשכלה המוטדות סוגי בשני שב׳אליאנס׳. מזו בהרבה שונה היתה לא - הנכבדים
 במטרופולין, בבתי־ספר שעשו כפי והכללי, הצרפתי החינוך על רב דגש שמו ועל״יסודית

 ארוכות תקופות במשך משנית לב לתשומת זכו - ועברית ערבית •- המקומיות והשפות
 יותר היתה ב׳אליאנם׳ התכנית אכל הנוכחית. המאה של והארבעים השלושים שנות לפני

 שבפרנקו־מוסלמים בעוד היסודי, בבית״הספר שנים שש בדרך״כלל למדו שם מושלמת:
 הפועלים ולילדי הנכבדים לילוי המיועדים בבתי״הספר, שנים שש עד חמש למדו

 דגש שימת תוך האיכרים, לילדי המיועדים בבתי״הספר בלבד שנתיים ולעתים העירוניים,
ואגרונומיה. צרפתית בחשבון, שעורים על מסויים
 באוכלוסיה שוניס רבדים בקרב ומקצועי צרפתי לחינוך שההתנגדות ספק, כל כמעט אין

 המוסלמים את לעודד לא הצרפתיים מהפונקציונריט חלק של רצונו את שירתה המוסלמית
 האוכלוסיה בשכבות המוטלמים בקרב להבחין אפשר הקולוניאלית. בוזבחז להתקדם

האלוז:
 והעדיפו כופרים, בצרפתים שראו וקיצוניים, עלמא מסורתיים, משכילים הורים, .1

 מאלו והן למוסלמים המיועדים מאלו, הן הפרוטקטוראט של החינוך ממוטדות להסתייג
זו. לשכבה השתייכו ברובם המוסלמים לאירופים. המיועדים

 c0116ges־n בייחוד בפרנקדמוסלמים, ומטורתי חילוני חינוך שקיבלו משכילים, .2
musuimans בפירוש שטענו מתונים, מסורתיים או דאירופי, בליסה אף מצומצם ובמספר 

 במערכת מספיק הודגשה לא הערבית שהשפה ובצדק, ציינו, אבל צרפתי, חינוך בעד שהם
 הסטאטוס־קוו(, למדיניות בניגוד מסוימת במידה עמד שגם הפרוטקטוראט)דבר של החינוך
הפרוטקטוראט. של בתי־הספר את רבים מוסלמים ש.ל לנטישתם גרם זה ושמצב

 הפרוטקטוראט במוסדות שלמדו האינטלקטואלים קומץ מוסלמים, משכילים .3
 הצרפתית, לאדמיניסטרציה לוזדור הצליחו שלא בצרפת, גבוהה השכלר רכשו אף ושחלקם

 במדיניות המעוגנות המגבלות בגלל הקולוניאלית בהיו־ארכיה התקדמו שלא ושהרגישו
 שלמרות למסקנה שהגיעו משום הלאומית התנועה לשורות הצטרפו תלקם הפרוטקטוראט.

 הראויה ברמה במקצועם להשתלב מסוגלים הם אין קיבלו, שהם הצרפתי החינוך
 להסרת בדרישה ורק אן־ הסתפקה לא מוסלמים משכילים של קבוצה אותה להשכלתם.
של מדרכם המכשולים את להסיר הצרפתיים מהשלטונות דרשו אף הם ;מדרכם המכשולים

•Andre Chouraqui, La Condition juridique de !’Israelite marocain, Paris, 1950, p. 241 .22
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 שרכשו מוסלמים משכילים עם פעולה שיתפו השנים במשך השכבות. מכל המוסלמים
 מודרניים משכילים של הקואליציה מצרפת. לעצמאות בשאיפה במארוקו מסורתית השכלה
 בתנועד, העיקרי הכוח את היוותה ומסורתיים הפרוטקטוראט( של בתי־הספר )בוגרי

 שיהדות מפני גם המוסלמים מאשר יותר צרפתי מחינוך נהנו היהודים המרוקאית. הלאומית
 את הגבירה הברית( ארצות יהדות גם השנייה העולם מלוזמת )ומאז אירופה מערב

 1945 לאחר בייחוד ׳אליאנס׳ של פעילותה התעצמות בקהילות. החינוך בבעיות מעורבותה
 American Jewish Joint Distribution) ג׳וינט האמריקאי היהודי והארגון צרפת בעזרת

Committee) במיוחד למארוקו ״אוצר־התורה״ אמריקאי הספרדי ־האירגון של וחדירתו 
 היו ״אוצר־התורה״, ארגון שהקים בתי־הספר, היהודים. של התקדמותם תהליכי את חיזקו
 היא, המתאפשרת המסקנה בהם. גם נלמדו כלליים ולימודים שצרפתית אלא דתיים, אמנם

 פרנקו־ישראלית, - הת-ורה׳ ׳אוצר ׳אליאנם/ היו שמרכיביה המגוונת החינוך שמערכת
 וששילבו ,1946ב* במארוקו שנוסדו ׳אורט׳, ובתי־ספר לאירופאים המיועדים בתי־הספר

 הצרפתי החינוך בשטח ליהודים העניקו מקצועי, ווינוך של לצדו וחילוני צרפתי חינוך
 התועלת לניצול מצרפת ציבורי עידוד כל קיבלו שלא המוסלמים, על״פני חשוב יתרון

 איפשרה הלאומנים מטעם לחצים שלאחר ולמרות האירופאי. החינוך מן להפיק שאפשר
 והקימה לאירופאים המיועדים בבתי־ספר ללמוד מוסלמים של יותר גדול למספר צרפת

 נתגבשה 1945 לאחר רק שבאה זו מדיניות נוספים, פרנקו־מוסלמיים בתי־ספר למענם
מדי. מאוחר בשלב ובוצעה

 נגד למאבק חשובה תרומה תרמה היהודיים הארגונים של החינוכית החזית
 המוסלמי במגזר המספר לעומת היהודי במגזר התלמידים מספר השוואת האנאלפבתיות.

 10,000 בפרנקו״מוסלמיים למדו הפרוטקטוראט( קום לאוזר שנים 18) 1930שב״ מראה
 שלמדו 1,500כ־ ועוד ב׳אליאנם׳ שלמדו יהודים 10,000 לעומת בלבד מוסלמים

 יהודים 18,000וכ־ מוסלמים 42,000 בפרנקו״מוסלמים למדו 1945ב״ 23בפרנקו־ישראלית;
 187,000 בפרנקו־מוסלמים למדו 1955ב״ 24בפרנקו־ישראלית; 2,000ב״ ועוד ב׳אליאנס׳

 לאוור וזאת 25והתיכוני, היסודי בית״הספר בגילאי מוסלמים 1,360,000 מתוך תלמידם
 כאדם שנודע טאבולט, רוזה ,1945 מאז הצרפתית במארוקו לחינוך המחלקה שראש

 מוסלמים לשלב רבים מאמצים זה מאוחר בשלב עשה רבה, השפעה ובעל ליבראלי
 1)1מוסד במסגרת למדו המוסלמי הנוער מקרב 15%מ־ פחות זאת ובכל החינון־. במערכת

 בגילאי הנוער רוב )דהיינו־, יהודים 33,000מ״ למעלה למדו שנה באותה הפרוטקטוראט.
 א!ו למעלה הנזברים בבתי״הספר למדו והשאר ג׳אליאנס׳, ותיכוניים( יסודיים בתי״ספר
 הנוער רוב חבש מארוקו, של עצמאותה הכרזת ערב ,1955ב־ שונים. קהילתיים במוסדות

הלימודים. ספסל את היהודי
 של החינוכית במדיניות התקציביים השיקולים לגבי שאלות מעוררות שלפנינו התוצאות

טבלאות לפי המוסלמיים. החינוכיים במוסדות האחראים בקרב האדישות ולגבי הצרפתים

לסקר מ׳ מיכאל

23. Damis, 397 עמ׳.
שם. .24
מועיל. שאינו וטענו המקצועי״חקלאי מהחינוך הסתייגו רבים מווסלמים הורים שם. .25
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במרוקו ויהודים מוסלמים

 שנתקבלו כפי קרוא־ובתוב יודעי שיעורי על סטאטיסטיים נתונים מוצגים שבהן ,2-1
 הכרזת לאחר מלבד שנים ארבע מוצאים אנו (,2% של )מדגם 1960 של האובלוסין ממפקד

 לפער במיוחד עדים אנו ליהודים. מוסלמים בין משמעותיים הבדלים (,1956) העצמאות
 היינו, ,29-20,19-15,14-10 הגילים בקבוצות במיוחד הקהילות שתי בין הקיים העצום
החינוך. מוסדוח בוגרי ובקרב והעל־יסודי, היסודי ביודהספר מטגרת גילאי בקרב

: 1 טבלה
עת די ב קרוא י כתו ת ו ת( )צרפתי ערבי ם בקרב ו די הו 1960 - י

אנאלסבת״ם זכתונ קתא יודעי גילאים
50.3 49.7 9 -  5
18.1 81.9 14-10
24.9 75.1 19-15
37.4 62.6 29-20
45.6 54.4 39-30
59.3 40.7 49-40
55.2 44.8 59־50
76.3 23.7 + 60
43.2 56.8 בסה״ב:

מקורות:
Royaume du Maroc. Service Central des Statistiques, sondage au 1150, avril 1963, pp. 31-32; 
Doris Bensimon Donath, Evolution du juda'isme marocain sous le protectorat frangais: 
במארוקו האוכלוסין ׳מיפקד הטל, אברהם •,1912-1956(i960)׳,  (Mouton et Co., 1968), p. 29

עמ׳ (,1964 )אביב הגולה בתפוצות 43.

:2 טבלה
ומוסלם יהודים עת די ב קרוא י בקרב וכתו

יהודים מוסלמים גילאים
81.9 29.8 14-10
75.1 19.9 19-15
62.6 11.3 29-20

מקור:
Royaume du Maroc, בצרפתית וכתוב קרוא לידיעת מתייחסים מוסלמים לגבי )הנתונים 32-31 עמ׳ 

ובערבית(.

מסורתיים בתי־ספר חידוש - הצרפתי החינוך השפעת .3

 השכבה בקרב בייחוד - יותר מקיף היה והיהודים המוסלמים שטפגו הצרפתי שהחינוך ככל
 על ללחוץ האחרונים בחרו - באירופה אוניברסיטאות בוגרי כולל האליטד, של הדקד,

בתלמודי־התורה במדרסות, בכתאבים, חדשה רוח להכנים בתביעתם המסורתית החברה
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 שהשפה דרשו הם קודש. לימודי לצד חול לימודי הללו במוסדות להנהיג כלומר, ובישיבות,
 אלו השיגו השנים במשך המסורתית. החינוך במערכת ישולבו כלליים ולימודים הצרפתית

 לפי הרעיון. את להגשים ונציגיה ׳אליאנם׳ עם שפעלו היהודים, ובייוזוד מטרתם, את
 החפשיים בתי־הספר של חשיבותם המוסלמים אצל הודגשה דאמיס ג׳ון של תיאורו

(ecoies-libres,) ,מתרבות שהושפעו משכילים, של פעולה שיתוף תוך שהתפתווו מוסדות 
 הכללי החינון־ בשילוב שהתעניינו מוסלמיים רפורמיסטים הסלא&יס, עם - צרפת

שם במצרים, היה שמקורה הסלאפיה תנועת בני - הסלאפים והמסורתי.
 מודרניים כותאבים להקמת שתרמו מוסלמים רפורמיסטים היו עבדו, מוחמד על״ידי נוסדה

26הכללי. החינוך השפעת חדדה שאליהם
 נציגי מצד במיוחד בא והוא יותר עוד חזק הקהילות ראשי על הלחץ היה היהודים בקרב

 מרוקאים. יהודים המקרים ברוב היו הארבעים שנות שמאז מורים, רובם ׳אליאנם/
 תלמודי־תורה על לחצים והפעילו מודרניים תלמודי־תורה הקמת עודדו המשכילים
 משכילים שהן לציין, יש הצרפתית. השפה את ולשלב פדגוגיות רפורמות לבצע קהילתיים
 חינוך דרשו הם ובתלמוד־תורה. בפתאב הלימוד לשיטות התנגדו יה״־ים והן מוסלמים
 שיקבלו במורים המסורתיים המורים והחלפת טקסטים של פירושים אנליטי, מחשבתי,

 זה, רעיון לקידום רבות תרם ״אוצר״התורה״ אמנם מסורתית־מודדנית. דואלית: הכשרה
 לרפורמות התשתית את בנו בתי־הספר ובוגרי ׳אליאנס׳ שאנשי אלא ,1948 שנת מאז

כן. לפני רבות שנים

ם עדוני ם מו גי חו ם ו טיי לי פו
 פרנקו״ישראלית הפרגקו״מוסלמים, בוגרי והיהודים, המוסלמים שבין המשכילים
 association des anciens eieves:כגץ בית־הספר בגרי ואיגודי מועדונים הקימו ראליאנם׳

de l’alliance isra61ite universelle הגדולות בערים נפוצים שהיו association des'HI 
anciens 616ves de college d’Azrou פאס:3ו de College Mawlay Idris. במועדונים 

 לאומיות פוליטיות תנועות של בחשיבותן שונות, חברתיות בבעיות דנו אלה ובאיגודים
 בפאם באזרו, המוסלמי הקולג׳ בוגרי שאיגודי כפי ויהודים. ^ר^רים ערבים, בין ובאחוווז
 ׳אליאנם* בוגרי איגודי הפכו כך המוסלמים, הלאומיתבקרב התרבות למרכזי הפכו ובמכנאיס

 אלמנטים של התרבות למרכזי ובסאלי במכנאס בטאנג׳יר, בפאם, בקאזאבלנקה,
 חיפשן אבל הצרפתית התרבות את בדרך־כלל ספגו אלו אלמנטים פרו־ציוניים.
 דנו המוסלמים בין הציוני. הרעיון כגון חילונית לאמנציפאציה שונות אלטרנטיבות

 אפשרות לבין מיליטאנטית, או מתונה, רפורמיסטית, לאומית פעילות המשך של באפשרות
בפרוטקטוראט. מוסלמים משכילים שילוב למען להיאבק

 לבין מסזדתית השכלה בעלי מוסלמים בין פעולה שיתוף של לתופעות עדים שאנו כפי
 עלאל בלפרג׳, אחמד )כגון: בצרפת והאוניברסיטאות הפרנקו־מוסלמי הלייסה בוגרי

 כן הלאומית, בתנועה אל־ואזאני( מוחמד בקקאי, מבארק סי אל־חולתי, מוזמד אל־פאסי,
 הבתי־ספר הפרנקו־ישראלית, ׳אליאנם/ בוגרי בקרב יהודים מנהיגים מוצאים אנו

לוי, )שמואל־דניאל ובמארוקו באירופה גבוהה להשכלה ומוסדות לאירופים המיועדים

לסקר מ׳ מיכאל

שם. .26
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במרוקו ויהודים מוסלמים

 גורמים עם פעולה לעיתים המשתפים דלמאר(, קדוש וחיים אזנקוט מויז כהן, פרוספר
 היהודים בקרב גם הציוני. הרעיון לקידום ומכנאם, רבאט טאנג׳יר, מפאס, מסורתיים

 אלטרנטיבה וחיפשו הצרפתי הקולוניאליזם מן שהתאכזבו רבים היו ׳אליאנס׳ בוגרי
 פוליטית תנועה להקמת סייעו השמאל; תנועות של לפעילות הצטרפו אחרים בציונות.

 ווולק (!Movement National Marocain) מוסלמית־יהודית אחווה למען מרוקאית יהודית
 התנועה להיות הפכה 1944 שנת מאז אשר המרוקאית, האסתקלאל מפלגת אל הצטרפו אף

 בין זכויות לשיוויון שאפו במפלגה יהודים מארוקו. בעצמאות שדגלה ביותר הדינאמית
התחומיס. בכל ודמוקרטית עצמאית במארוקו ושילובם ומוסלמים יהודים

פיכום

 פחות היה המוסלמים בקרב האידיאולוגי שהפילוג למסקנה להגיע בהוזלט אפשר
 התפלגו בדרד־כלל היהודים. בקרב מאשר והתרבותיים הפוליטיים בתחומים פרובלמאטי
 קשרים על לשמור שהמשיכו אלו את שכללה הדקה השכבה בין המשכילים המוסלמים
 בכיוון שהלכו דתיים( אלמנטים לאלו)ובהם העצמאות, לאחר גם צרפת עם תרבותיים

המיליטנטית. הלאומית התנועה
27אידיאולוגיים: זרמים לכמה עדים אנו היהודים בקרב

 על לשמור השתדלו המקרים שברוב למרות לצרפת, נאמנים שנשארו יהודים, .1
 התרחקו הם ההתבוללות. תהליכי את שעברה מסוימת שכבה להוציא יהודית, סולידאריות

 עצמאותה הכרזת לאחר ובקנדה בצרפת שהתיישבו ביניהם היו שבמלאח. מהחיים לחלוטין
מארוקו. של
 האמנציפאציה להגשמת הקהילות בקרב פעלו המודרנית השכלתם שלמרות יהודים, .2
 או במארוקו נשאר אלא ישראל, למדינת מעולם הגיע לא מהם חלק הציוני. הרעיון דרך

 מנותקים היו הם שאף פעילים נמצאו במארוקו אלה ציונים בין בצרפת. התיישב
במלאח. הקודרת מהמציאות

 שרל בן־זקן, ליאון )ביניהם: המוסלמים עם לאחווה להגיע ששאפו יהודים, .3
 וליאון בן־שמחון שרל כגון מהם, חלק 28אוחאנה(. וג׳ו סבח, מרק דהן, ג׳אק בן־שמחון,

 העצמאית מארוקו את המוסלמים עם לבנות רצונם למרות אשר המתונים, מן היו בן־זקן,
 נכסים וסופן החמישים שנות אמצע של ובצרפת ישראל במדינת ראו הם ווזדמוקראטית,

 שהמוסלמים ודרשו וחינוכם, מוצאם עם הקשורים ותרבותיים, רווזניים כמרכזים חשובים,
 ייסדו 1956 שנת בתחילת אלה. מקומות עם קשרים על לשמור בזכותם יכירו

יהודים בין לסולידריות הקורא גוף האסתקלאל במפלגת הקשורים יהודים אינטלקטואלים

C. Bensimhon, “La mission de I’instituteur de 1’aUiance”, Cahier de 1'Alliance :27. ראה 
Israelite Universelle, 111, Septembre-Octobre, 1957, pp. 57-64; J. Dahan, “Lc juda'isme 
marocain en 1954”, Les cahiers de I’Alliance Israelite Universelle, 85, juillet-aout, 1954, 
pp. 35-45; J. Waterbury, The Commander of the Faithful, New York, 1970, p. 127; J.

.Schechtman, On Wings of Eagles, New York, 1961, pp. 286288־
שם (,27 הערה שכטמן)לעיל, .28 .
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.הפוסלמים לבין  שדדשו ורדיקאליים, שמאלניים אישים גם נמצאו זה בגוף (
 בזמן 29׳אליאנם׳. של הספר בתי הלאמת כולל המוסלמית, בחברה מלאה אינטגראציה

 אימפריאליסטית, כמדינה ישראל את שתקפו אישים ביניהם היו (1956) קדש מבצע
30אגלן־נאצר. עבד ג׳מאל של שלטונו את ולמוטט המצרים׳ ׳אחיהם להשםיל.את השואפת
 ויתכן רב, זמן להתקיים המשיכה לא האסתקלאל מפלגת בתון־ הסולידאריות תנועת

 בצרפת התיישב האחר והחלק במארוקו נשאר מחבריה חלק 31התפזרה. 1960 לפני שכבר
בקנדה. או

 ומיעוטים במארוקו)כמוסלמים ומוסלמים שיהודים העובדה היא אחרת חשובה נקודה
 הערכים את מלהעתיק בדרך־כלל נזהרו במזרח״התיכון( רבות במדינות ונוצריים יהודיים

 נפוצה שהיתה האירופית, התרבות וזשפעת למרות ועיוורת. ספונטנית בשיטה האירופיים
 לציין, יש במזרח״התיכון(, יהודים)ונוצרים בקרב ובעיקר מוסלמים משכילים קומץ בקרב

 את להוציא יש זה מכלל הדתיים. והערכים המסורת את לחלוטין לנטוש נטו לא גיכו שוזלק
 למדו והם צרפתית, אזרחות שקיבלו לאחר וזאת רבים, יהודים התבוללו שם אלג׳יריה,
 היתה שם מצרים, את וכן הצרפתית(, המושבה בני עם וחילוניים)יחד ציבוריים בבתי״ספר

 באחד שטענתי וכפי ביותר. ניכרת והאיטלקית הצרפתית הבריטית, התרבות השפעת
 שונים לרבדים הרלוואנטית טענה במארוקו, יהודי משכיל נהון, במוים העוסק ממאמרי
והעשרים: התשע־עשרה המאות של והצפון־אפריקאית תיכונית המזרוו בחברה

 ואינטלקטואלים נהון מודרני, מוזינוך שהושפעל מוסלמים, מאינטלקטואלים להבדיל
 לצאת אפשרות האירופי בחינוך ראו המוסלמי מהעולם רבים ונוצרים יהודים

 רבה במידה מוסבר זה מצב המוסלמית. בחברה והחברתית הפוליטית מהמסגרת
 שהפך מעמד כדימים, ממעמדם להשתחרר ניסו שהלא־מוסלמים לעובדה הודות
לאירופה, שהתקרבו ככל שליטיהם. על־ידי נסבלו שפשוט לנתינים בעבר אותם

 רוב ודיפלומטית. פוליטית :אירופית חסות ולהשיג זרים לאזרחים להיהפך ניסו הם
 כלל בדרן־ היססו והנוצרים המוסלמים בקרב כזולתם הייהודים האינטלקטואלים

הרעיונות: את ורק אך ואימצו המעו־כ, מדינות תרבות את עיוור באופן מלחקות
 למרות המוסלמים, האינטלקטואלים אולם ביותר. כמושכים להם שנראו

 רמת, למרות האירופים. עם בנוח הרגישו לא פעם אף מאירופה, התלהבותם
שבני; בעיה, שונים, שהם התחושה על להתגבר הצליחו לא הם התמערבותם,

! 32בקלות. עליה להתגבר לכאורה הצליחו והנוצרים היהודים ארצם

לסקר מ׳ מיכאל

 מפלגת בבטאון סבח מרק של מאמרו את ראה קהילתייס, מוסדות כלפי עוין יחס על .29
.1956 ביולי 13 מיום ,Ai-istiqiai האסתקלאל,

שם. (,27 הערה שכטמן)לעיל, .30
31. Waterbury, 127 עמ׳.

32. 61 ,Michael Laskier, ‘Moi'se Nahon, un intellectuel juif marocain’, Les Nouveaux Cahiers 
20 .6t6 1980), p.)
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