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1954-1943 ,תוימואלהו וקורמ ידוהי - העורק הליהק רוצ ןורי 
,רוגיבא לואש ש"ע הלפעה תוכרעמ רקחל התומעה ,ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת 

.םידומע 520 .2001 .דבוע םע 

.1954-1943 םינשה :וקורמ ידוהי תודלותב הרצק הפוקתב ןד רוצ ןורי לש ורפס 

ייחב תוימואלה לש םינפה־תובר היתותוא בטיה ןהב ורכינש םושמ תוילרוג ויה הלא םינש 

ןיב לותלתפהו השקה שגפמב אלא ,תחא תימואל העונתב רבודמ ןיא .וז ץראב םידוהיה 

,ךעודה ילאינולוקה הנויבצב תיתפרצה תוימואלה ,תקזחתמה תיאקורמה תוימואלה 
היינשה םלועה־תמחלמ יהלשב - הז בלשב הרתחש ,ידוהיה םעה לש "הרוזפה תוימואל"ו 

םנמוא אוה רופיסה דקומ .תידוהיה םואלה־תנידמ תמקה לש ןוזחה תא שממל ־ הירחאלו 

ךא ־ םאלסאה תוצראב תוידוהיה תוליהקה ןיבמ הלודגה לש הבשומ םוקמ ־ וקורמ 

,ןובשחב איבהל ונילע .וז הנידמ לש היתולובגל רבעמ הברה תבחרתמ רופיסה תועמשמ 

תאו ־ זירפב וזכרמש "םירבח לארשי לכ" ־ ח"יכ ןוגרא לש הירוטסיהה תא ,רתיה ןיב 

לש המחלמה םותב םלעופ תא ,ילאינולוקה רטשמה םע םואיתב הקירפא ןופצב ולעפמ 

העונתה לש היתומזוי תא ןכו ,("טניו'ג"ה תמגוד) תירבה־תוצראב םסיסבש םינוגרא 

לש התוינידמ תאו הנידמה תמקה ינפלש הפוקתב תיאקורמה הרוזפל רשקב תינויצה 

.המויקל תונושארה םינשב לארשי 

ןתוסחייתהב ןדו ,תורכזומה תויוימואלה שולשמ תחא לכל םלש קרפ שידקמ רפסה 

רצקה וניח תיאקורמה תוימואלה לע רופיסה .ןהיפלכ םידוהיה תובוגתבו וקורמב םידוהיל 

תידוהיה תוימואלב ןוידה וליאו ,תודועתל עיגהל רבחמה לש ישוקה ללגב ילוא ,רתויב 

םימרזה תא חתנמ ,"תוימואלהו תידוהיה הרבחה" ,ישילשה קרפה .םהיניבמ ךוראה וניה 

תא םגו הכישמה תא םג םיריבסמש םייתוברתו םייכוניח ,םייתרבח םירשקהב םיימואלה 

ונחנא ,תורחתמ תויגולואידיאל הדחה הקולחל רבעמ .הלא תועונתב הכורכה תויתייעבה 

תחא תונווכמ ןיב תוליזנה לעו ,התוללכב הרבחבו תיליעה ייחב ןהיניב שגפמה לע םידמל 

תרגסמב ורצונש םיילסקודרפ םיבצמ לע תחא־אל םיעיבצמ הז קרפב םינותנה .התוערל 

רשקהב דחוימב ,וקורמב םידוהיה ברקב תומרגורפו תויגולואידיא םדקל ץמאמה 

.ילאינולוקה 

הבש הפוקתב תיתפרצה תוינידמב אוצמל ןתינ סקודרפלו הריתסל תחא המגוד 

יפלכ הדהא וליג יתפרצה ץוחה דרשמב םימיוסמ םימרוג .הקירפא ןופצב הנוטלש רערעתה 

,תרבוגה תיברעה תוימואלה לש הכרדב דמועה םרוג הב ואר םה יכ ,הריעצה לארשי 

אל ילאינולוקה רטשמה ,הז םע .הקירפא ןופצב םירז תטילש לע רגית הארקש תוימואל 

םינגפומ םידעצמ דחוימב עתרנו ,וקורמב תצרמנ תינויצ תוליעפ רשפאל לוכי היה 

תוחיתמה תא וריבגה לארשי־ תנידמב וכמתש םייולג םישעמ ןכש ,ץראל היילע ודדועיש 

לש התזיחא תא ושילחה תומילא לש תויוצרפתהו ,םידוהי ןיבל םימלסומ ןיב וקורמב 
.ברגמב תפרצ 

םביל תא תונקל םיתפרצה לש םנויסנב תוארל ןתינ וזכ תימינפ הריתסל תרחא המגוד 

,תימוקמ תידוהי תונגראתהל רתוי הבר הימונוטוא תקנעה ידי־לע םיימוקמה םידוהיה לש 

ןתינש לבחה תא .וקורמב םנוטלש תא ךישמהל םהיצמאמב םדיצל ודמעי וללהש תגמ־לע 

.ןטלוסה יניתנכ םתרדגה תא לטבל ץחל תלעפהל םהמ קלח ולצינ הז רשקהב םידוהיל 
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289 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

.היצפיצנמאה רחאל הפוריאב םידוהיל וקנעוהש הלאל תומוד תויוכז ושקיב הלא םידוהי 

עגפ הז הרקמבו ,םידוהי ןיבל םימלסומ ןיב חתמה תא המיצעה ,המצעלשכ ,וז השירד םג 

ויה אל הלא םידוהי .וקורמב ידוהיה טועימל ירשפא דיתע וארש םידוהיב אקווד חתמה 

רתיה־תוטלובמ םיצורמ ויה אל םה לבא ,יגולואידיאה ןבומב "םיינויצ־יטנא" ללכ־ךידב 

.היילעה דודיעל לארשי הטקנש םידעצה ןמ וא תינויצה העונתה לש 

תוחתפתה לע םג םידמל ונא ,םידוהיה דיתע ביבס םייטילופה םינוויכב ןויד ידכ ךות 

רשקהב תיזכרמ תומד .הקירפא ןופצ ידוהי לש (תיגולויצוסה הייארהו) היפרגוירוטסיהה 

ידוהי לע ףיקמ רפס רביח יקארוש .ח"יכ לש ל"כזמה ןגסכ ןהיכש ,יקארוש הרדנא היה הז 

דבעל דעצמה - (PUF, Paris, 1952) Marche vers l'occident ותרתוכש ,ברגמה 

תיאקורמה הריזב ךא .תילגנאלו תירבעל םג (םינוכדע ידכ ךות) םגרות רשאו ־ ברעמה 

לש יטפשמה בצמה לע רוביח םסרפ רשאכ ,ןכל םדוק דוע םיעודי יקארוש לש וירקחמ ויה 

Andre Chouraqui La Condition Juridique del Israelite Marocain,) םש םידוהיה 

 1950 ,AIU, Paris). םתרדגה ףקותמ םידוהיה לע תולחה תולבגהה תא שיגדה יקארוש

.תפרצ ידוהי לש הלאל תוליבקמ תויוכז שרדו ,(יזכרמה ןוטלשה) ןז'חמה לש םיניתנכ 

םיגיהנמו יקארוש ולכי ,היינשה םלועה־תמחלמ לש תושקה תואצותה ירחא ,תע התואב 
שיגדה (ברעמה רבעל דעצמה)ינשה ורפס .םינויצ־ ורפ םגו םיתפרצ־ ורפ תויהל םירחא 

םע הבלתשה וז הנומתו ,וקורמב םיבר םידוהי לש השקה יתרבחהו ילכלכה בצמה תא 
סיסבבש החנהה .הנממ ועיגהש םילועה יפלכו וז הרוזפ יפלכ לארשיב החתפתהש הייארה 

ריכהש ימ לכל תפתושמ התייה אל ,ברעמה רבע לא וקורמ ידוהי לש םהינפ היפלש ,רפסה 

Andre Adam Casablanca, Editions CNRS, t. 1.) םדא הרדנא ףרגואיגה .אשונה תא 

 1972 ,Paris) ברעמל חרזמ ןיב" םייולתכ וקורמ ידוהי תא וגיצהב םיזגה יקארושש ןעט",

ימלסומה בורה לש תיתרבחה תואיצמל רתוי הברה םירבוחמכ םתוא ראית הז םוקמבו 

,תונוש תויונשרפלו םינוש םישגדהל םיחותפ "םייביטקייבוא"ה םינותנהש רורב .וקורמב 

חותינב תורוזשה תויגולואידיאה תוסיפתה תא ךירעהל תונמדזה ונל ןתונ רוצ לש ורפסו 
.תויפרגומדה תומגמה 

רתוי םיבורקכ וא ברעמה תוברתמ תוחפ םיעפשומב וקורמב םידוהיה תא םיספותש ןיב 

עצוהש יברעמה ךוניחב ליבומה םרוגה .םייתועמשמ םייוניש תע התואב םברקב ולח ,הילא 

לש רפסה־יתב ויה היינשה םלועה־תמחלמ דעו תילאינולוקה הפוקתה ךשמב םידוהיל 

ךישמה המחלמה רחאל .יתפרצה טרוטקטורפה רטשמ לש תיפסכ הכימתמ ונהנש ,ח"יכ 

סנכיהל םיפסונ םיידוהי םימרוגל םג חתפ חתפנ השדחה תואיצמב לבא ,ליעפ תויהל ח"יכ 

,"הרותה רצוא" תיכוניחה תשרה ןה תומגוד יתש .ךוניחה םוחתב דתי עוקתלו וקורמל 

תעונת םעטמ רפסה־יתבו ,תירבה־תוצראב םקוממה יתד ידרפס ןוגרא ידי־לע המקוהש 

ךרוצ ושח םיבר ךוניח ישנא ,הלא םירקמל רבעמ .הקירמאב ןכ־מג הסיסבש ,ד"בח 

בל־תמושת לביק אלש אשונ ־ תרבודמ תירבע לש ביכרמ םידומילה תינכותל רידחהל 

ילעב םיריעצ לש דבור רצוויהל לחה תונוש תורגסמב .ח"יכ לש יסלקה םולוקירוקב 

תא םהלש תינרדומה הפשכ וצמיאש ,"םיברעמתמ" םתונכל רשפאש ,תונוש תויונוממ 

יבגל דחוימב ,חווט־תוכורא תוכלשה ויה וז המגמלש רורב .תיתפרצה םוקמב תירבעה 

.לארשיל ףוסבל ועיגהש םיריעצ םתוא 

(יעיברה) קרפב ןיינע אצמי המויקל ןושארה רושעב תילארשיה הרבחב ןיינעתמה לכ 

לבא ,לארשיב הטילקה וניא קרפה אשונ ."תינקורמה הצופתהו תידוהיה הנידמה" לע 
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ןיבש סחיב לופיטה ידכ ךות בל־תמושתב םיכוז הטילקו היילע יכילהת לש םיבר םיטביה 

יכ החינהש ,זאד יגולויצוסה רקחמב החמצש הייארה םוקמב .וקורמב םידוהיל הנידמה 

תויפיצ שי הבש תימניד הנומת גיצמ קרפה ,תירוקמה הרבחהמ קותינב הכורכ היילע 

םילוע ןיב םיישחומ םישגפמ ראתמ קרפה .שדחה ימואלה תיבה לש תועמשמה יבגל וקורמב 

ולבקתהש תוטלחהה תא ראתמ אוה .םיידדה םייומיד ורציש תטלוקה הרבחה ןיבל וקורממ 

דציכו ,הנידמה םוקל תונושארה םינשב תישממה היילעה תא וליבגה רשאו לארשיב 

חוכב־סילועבו םהב ועגפש תוטלחהה חכונל םילועה לש תינושארה םתובהלתה הננטצה 

תא דדועל ןויסינב תאצמנ וז תוסחייתהל תיפיצפס המגוד .םהיפלכ הלפמה סחיה חכונלו 

תוחפשמ םיתיעל ריאשה הז ךילהת .םהירוה לש םאוב תא בכעלו הצרא תולעל םיריעצה 

,םהירוהמ קחרה המחלמב ולפנש םיריעצ לש םירקמ םג ויה .ירקיע סנרפמ אלל וקורמב 

תמקהל עקרה תא התוויה וז היעב .אובל "תוחפשמה דוחיא" ששוב םגב תומ רחאל וליפאו 

וכישמה הלא םינוגרא ,עודיכ .הלא םיישק םע דדומתהל ולעפש וקורמ ידוהי לש םינוגרא 

.הבחרה הרבחב תוחתפתהל ליבקמב הנוש ןויבצ ןמזה םע ולביקו םייקתהל 

אוהש םושמ "םייתרוקיבה םירפסה" תציחמב הזה רישעה רפסה תא "גלטקל" רשפא 

תוירוטסיה תויגוסב קמועל ןדו ,הלש יתרבחה ריחמהו תוימואלה יבגל תולאש הלעמ 

ליכשמ רוצ .תקהבומ תיטרואית הדמעמ עבונ וניא וחוכ ךא .התואנ הרהבהב וכז םרטש 

תולוק עומשל ונל תורשפאמש תונווגמ תוירוטסיה תודועת ךרד בכרומ רופיס ללוגל 

לש םיעינמה תא ונינפל גיצמ אוה ןתרזעב .ףקיה־יבחר םיכילהת ךותב םינוש םיישונא 

ןודל איה תעכ הייטנהש הלא ןהו "תיעבט" הדהאב םויכ תוכוזש הלא ןה ,תונוש תוצובק 

לארשיב הרבחה תא דדובל רשפא־יאש חיכומ רפסה ,לכל לעמ .הבוח ףכל ןתוא 
.םאלסאה תוצראב םידוהיה לש הירוטסיהה ללוכ ,הלש הירוטסיההמ 

גרבדלוג יוורה 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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