רונן יצחק

דינמיקה מועדת לפורענות

רחל הרט ,קרוביֿרחוקי :יחסי יהודי
וערבי ביפו ובתל אביב ,19301881
תלֿאביב :רסלינג2014 ,
"היהודי הראו רחמי כלפי הניזוקי
באופ שלא פיללנו כלל .ה הגדילו
עשות יותר מאות האנשי הסבורי
שה מלאכי הרחמי ומצילי האנושיות"
)עמ'  .(140תיאור זה של העזרה
שהעניקה הקהילה היהודית בתלֿאביב
לתושבי הערבי של יפו לאחר רעידת
האדמה שפקדה את אר ישראל ביולי
 1927הוא רק עדות אחת מני רבות
הכלולות בספרה החדש של רחל הרט,
קרוביֿרחוקי :יחסי יהודי וערבי
ביפו ובתל אביב  ,19301881העוסק
במערכת היחסי הסבוכה בי שני העמי בעיר אחת.
הספר נפתח בבנייתה של יפו המודרנית עלֿידי המושל אבוֿנבוט ,בהתיישבות
היהודי בעיר ובהתפתחותה בסו המאה הֿ 19ובתחילת המאה הֿ ,20תחת
השלטו העותמני .יחסי יהודיֿערבי באות ימי התנהלו בדר כלל על מי
מנוחות ולא התאפיינו בביטויי לאומיי .העוינות ששררה בי שתי הקהילות
הייתה תוצאה מהתנשאות האירופי על הערבי והמזרחי ,והסכסוכי
שהתגלעו היו תוצאה של חוסר הבנת השפה והתרבות הערבית .עיקרו של הפרק
השני נסב בעניי הקמת העיר תלֿאביב .בניית תלֿאביב ביטאה לא רק את
הגשמת החזו הציוני להקמת עיר עברית ,אלא ג צור כלכלי וחברתי על רקע
המצוקה ששררה ביפו ,והיא ביטאה את האתגר שהציבה תלֿאביב ליפו ,כפי
שטוענת המחברת ,א היא לא הביאה להיבדלות מוחלטת מיפו )עמ' .(52
אדרבא ,מערכת היחסי הכלכליי ,המסחריי והחברתיי בי הקהילה הערבית
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ביפו לקהילה היהודית בתלֿאביב המשיכה להתקיי ג שני רבות לאחר מכ
והיא כללה השפעות תרבותיות וחברתיות הדדיות עמוקות .דמותו של הערבי
העניקה השראה למחזאי ,לסופרי ולציירי יהודי בני התקופה ,שהוקסמו
מהערבי ומהמזרח האוריינטלי בכללו בשל העבר ההיסטורי המשות שלה
באר ישראל" .הד היהודי" ,אמר דוד בֿגוריו" ,זור בעורקי הפלאחי
הערביי המקומיי ,שה הצאצאי החוקיי של היישוב היהודי הקדו באר"
)עמ'  .(130ברוח אותה תקופה כתב לוי אריה אריאלי את המחזה אללה כרי,
המתאר את דמות של הערבי המשתלבי ע דמות של החלוצי החיי
באר ישראל .ציוריה של אמני 'בצלאל' ושל ציירי אחרי ,כמו נחו גוטמ,
תיארו את דמויותיה של הערבי בלבוש המסורתי ואנשי רוח יהודי השתלבו
בקהילה הערבית מתו תפיסה אידאולוגית של דוֿקיו .בהקשר זה חשוב היה
לתאר בספר ג את ההשפעות של היהודי בתלֿאביב על הערבי ביפו ,ובכלל
תרבות הבילויי ,שסחפה את הצעירי הערבי תושבי יפו להגיע לבתי הקפה
של תלֿאביב ולהתחכ בצעירי תלֿאביב )וג בצעירותיה( וליהנות מתרבות
מתירנית ופתוחה הרבה יותר מזו שהתקיימה ביפו.
מלחמת העול הראשונה והעלייה השלישית ה עניינו של הפרק השלישי.
הפרק מתאר את גירוש יהודי תלֿאביב ,שהתרחש במהל שנת  1917נוכח
התקדמות הצבא הבריטי לאר ישראל .גירוש תלֿאביב היה אחד האירועי
המשמעותיי ביותר בתולדות יהודי אר ישראל בתקופת מלחמת העול
הראשונה ,וחבל שהמחברת לא הקדישה לו דיו רחב יותר .אכ ,היהודי סבלו
מהתנכלות מצד השלטו העותמני ,א ראוי לציי שהתנכלות כזאת לא הייתה
כלפי הציוני במיוחד ,אלא היא כוונה נגד כל מי שהוא לא נחשב עותמני
בהתא לרוח הלאומית ,שפקדה את שליטי האימפריה )הטריומווראט( ערב
מלחמת העול הראשונה .לכ ,שלילת הציונות והחשש ממנה הייתה חלק
מתפיסה טורקית ,ששללה את כלל התנועות הלאומיות )הציונית ,הערבית,
הארמנית ,הכורדית וכו'( ,שפעלו באות ימי ,מחשש שהדבר יפגע באימפריה
ויחליש אותה ערב המלחמה .בהמש דנה המחברת במאורעות הדמי בשנת
 1921ביפו וברצח מפקח ראשו תאופיק אלֿסעיד בק ,קצי במשטרת יפו .צודקת
המחברת באמרה שעל האירועי יש להתבונ בהקשר רחב יותר של התפתחות
לאומית פלסטינית שהתחילה לצו באר ישראל .האגודות הלאומיות הערביות
היוו גרעי ראשוני ללאומיות הפלסטינית והיה לה תפקיד חשוב בהתססת
הרחוב הפלסטיני נגד הציוני באר ישראל באות ימי .רצח תופיק בק בֿ17
בינואר  1923בתגובה לאירועי ביפו אכ הגביר את המתיחות של הערבי ועורר
את הציבור הערבי בכלל נגד היהודי באות שני )עמ' .(103
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הפרק הרביעי ,החות את הספר ,עוסק בהתפתחות העיר תלֿאביב במחצית
השנייה של שנות הֿ 20במאה הֿ 20על רקע העלייה הרביעית ארצה .התפיסה
של הערבי ,כפי שמציינת הכותבת היא של התרסה כלפי הנציב הבריטי העליו,
סר הרברט סמואל ,בגלל מדיניותו הפרוֿציונית לכאורה .אול מדיניותו הייתה
עניינית ולא תמיד תאמה את האינטרסי הציוני .המחקר ההיסטורי העוסק
בסמואל לא תמיד מצליח להבחי במדיניותו בי תפיסתו הפרוֿציונית לבי
קידו האינטרסי הבריטיי בתקופת שלטונו .כ או כ ,מוצאו היהודי לעצמו
היה סיבה מספיקה לעורר את מחאת של הערבי באר ישראל והיה בי
הסיבות שהגבירו את התסיסה והביאו לצמיחת התנועה הלאומית הפלסטינית.
בהמש הפרק עוסקת המחברת במשבר הכלכלי באר ישראל ובהשפעתו על
תושבי יפו ותלֿאביב ,שלמרות העוינות ביניה ,ה חלקו גורל משות של דוחק
ומצוקה בשעות המשבר.
ואכ ,שנות הֿ 20היו שני של התגברות התנועה הלאומית הפלסטינית .אנשי
רוח ודת ,עיתונאי ומדינאי פלסטיני תחת הנהגת המופתי של ירושלי ,חאג'
אמי אלֿחוסייני ,התקיפו מדי יו ביומו את התנועה הציונית .התקפות אלו
הובילו לאלימות כלפי היהודי ,שבאו לידי ביטוי במאורעות אחד מאי ,1921
שבי  47הקורבנות היהודי נמנה ג הסופר יוס חיי ברנר; מאורעות פורי
בשנת  1924ומאורעות ) 1929תרפ"ט( .מאורעות  1929יצרו חוסר אמו בי
היהודי לערבי ,גרמו לשבר עמוק בדוֿקיו בי הקהילות והעצימו את תהלי
ניתוקה של תלֿאביב מיפו .אירועי הדמי התחילו בירושלי באוגוסט 1929
לאחר הסתה דתית והעלאת מעמדו של הר הבית בחברה הפלסטינית ,ומירושלי
התפשטו במהרה ליישובי מעורבי נוספי – חברו ,צפת ,חיפה ,תלֿאביב
ויפו .למאורעות היו השפעה רבה כפי שג המחברת כותבת במפורש )עמ' .(155
ע זאת ,לא ברור מדוע נוכח חשיבות של המאורעות והשלכותיה העתידיות,
מיוחד לעניינ רק חלק מזערי בספר עד כדי אפיזודה בלבד .מ הראוי היה
להרחיב את הדיו על הגורמי והנסיבות שהביאו למאורעות ,לנתח את
האירועי והתפשטות ברחבי אר ישראל ואולי א להתפלמס ע חלק
מהמחקרי המדעיי הדני בתפקידו של המופתי חאג' אמי אלֿחוסייני במהל
המאורעות .זאת ועוד ,הרט לא התייחסה להנמקת תיקופו של המחקר בתחו
השני שבחרה ) .(19301880ייתכ שראוי היה לסיי את הספר במאורעות
 ,1929משו שבה התחיל הניתוק בי שתי הקהילות .כלומר ,נקודת הזמ בקי
 1929ציינה את סו עיד יחסי השכנות הטובה בי שתי הקהילות ביפו
ובתלֿאביב.
מטרתו של הספר ,כדברי המחברת ,היא "להאיר פרקי בקורות היהודי
והערבי ביפו ובתלֿאביב ,פרקי אשר נעלמו מאתנו או שידיעתנו לגביה
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מקוטעות ומעורפלות" .לאור תוצאות העבודה נראה כי המטרה נחשבת יומרנית
מדיי ,משו שהחיבור החדש אינו חוש בפני הקורא גילויי חדשי שטר
פורסמו על התקופה הנדונה .הספר מתבסס על מקורות ראשוניי עשירי
ומגווני – בעיקר ספרי זיכרונות ,ומציג בצורה מעניינת וקריאה את המציאות
ביפו ובתלֿאביב ,את התפתחות הערי ,את הזיקה ביניה ואת חיי תושביה .ע
זאת בתחו המקורות למחקר טמונה ג חולשתו העיקרית של החיבור.
הסתמכות על מקורות ראשוניי ,טובי ככל שיהיו ,תו התעלמות מספרות
המחקר הענפה שנכתבה על תקופה זאת ,והתעלמות מהידע הרב שהצטבר ברבות
השני על התקופה הנדונה ,מחטיאות את המטרה שהציבה המחברת – להאיר
פרקי חדשי בקורות היהודי והערבי ביפו ובתלֿאביב .ע זאת יצוי כי
לקהל הקוראי הרחב שמחפש מידע זמי ,נגיש וקריא ,הספר בהחלט יכול
להתאי .שלל הסיפורי ,האנקדוטות והתיאורי מפי אנשי התקופה יכולי
להציג את פני הדברי באופ כללי למתענייני בנושא זה.
המסקנה העולה מהספר היא כי חיי משותפי בעיר אחת אינה ערובה בהכרח
שתקפה ג לגבי ערי מעורבות
ֵ
לדוֿקיו .זו מסקנה חשובה ,שנית להניח
אחרות בימי המנדט הבריטי )חיפה ,טבריה וצפת( .ייתכ שנית כעת להבי טוב
יותר את סיפור של הערי המעורבות ג במלחמת העצמאות ,ובמיוחד את חוסר
רצונ של הערבי להישאר בה למרות הפצרות היהודי ,במיוחד בחיפה ,בגלל
חוסר האמו שהיה קיי בי שתי הקהילות כפי שקרה בשנות הֿ 20ביפו
ובתלֿאביב.
יצוי כי הגהה מחקרית מוקפדת יותר של כתב היד הייתה חוסכת טעויות
מביכות בכותר המודפס .לדוגמה ,הצהרת בלפור לא ניתנה בֿ 2באוקטובר ,1917
אלא בֿ 2בנובמבר )עמ'  ;(89ושמו של איש התנועה הלאומית הפלסטינית היה
אכר זעיתר ולא אכיר זעיתר )עמ'  .(153זאת ועוד ,רשימה ביבליוגרפית
ומפתח שמות ,מקומות וענייני היו תורמי להשבחת החיבור המחקרי ומועילי
להתמצאות הקורא.

