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הוצאתשלי'סליכואדיכהן:איתן
עמ' 181 , 2010משכל

חינוךבעליספרדים,כיהודיםשתפקידנו"אפשר
תיכוןבמזרחלהתאקלםלציונותלסייעצרפתי
ב.כהנוז'קליןכך'פרוגרסיבי",מודרני'חדש,
העיתונאיכתבוכךפנינו'עלטפחההמציאותאך

הקזבלנים"על"האמתבמאמרו:גולןאביעזר
תולדות"בכל .) 28.10.55אחרונות,<ידיעות
שעוררהאחתעלייהחיתהלאהציוניתהעלייה
הצפון-אפריקאיתהעלייהכמוגדולה,סערה

שנאו",המרוקאים('המרוקאית'>."את

בשעתו'שכונוכפיאוב,סליואדיאירועי
אחים,ומלחמתפוגרוםמהומות,מאורעות,

"העלייהבעתחיינואתוליוורבותנחקרו
ההמונית".

אתאילןוישעיהוחזנימשהחקרו-1970בכבר
סאליב"בראויהעדתייםהכנסת"בתי

הנרייטכתבה 1991ב·אילן>.בר<אוניברסיטת
"ואדי·שלה:הדוקטורטעבודתאתוהאן-כלב

<האוניברסיטההשחורים"והפנתריםסאליב
מאורעותעלברזיליצביכתב-1997בהעברית>.

אבישלבספרונכתב-1999ךבסאליב,ואדי

הסלקטיביתהעלייהשלראשיתהעלפיקאר
אתצורירוןחקר 2001ב·החמישים.בשנות

 1943-והלאומיות,מרוקריהודיקרועה:קהילה
שיטריתשלוםסמיכתב-2004בעודב>.<עם 1954
בישראל'המזרחיהמאבקעלהמקיףספרואת

אתחקרהוייסיפעתעובד>.<עם 2003-1948

 , 2007 (והנפקדהנוכחסאליב:ואדיהנושא:

מכון·ון·ליר>.
במשךנשכחלאזהכאובשנושאעולהאלהמכל
מפעםנשמעיםעדייןוהדיושנים,מיובליותר

סוציולוגיים,פוליטיים,בהקשריםלפעם
נכתבשלפנינוהספרוגיאוגרפיים.כלכליים

בודקהואמרוקו.יהודילעלייתשניםיובללרגל
החברהעלהעלייההשפעתשלשוניםהיבטים

חברתייםפעריםאוכלוסייה,פיזורהישראלית:
יהדותאלפסיכולוגייחס-ובעיקרוכלכליים

בפרט.המגרביהדותואלבכלל'המזרח
ומדעלסוציולוגיהמנחהכהן'איתןהחוקר
ספריםשניחיברהפתוחה,באוניברסיטההמדינה

יםלחברהישראלמדינתהפיכתשעיקרם
-המרוקאיםואיכותית:אמיתיתתיכונית
ובאר ,) 2002<רסלינג,האשכנזיםשלהנגטיב
ספרים ,) 2006<כרמל'הרביעיתהעיר-שבע
היםמרחבשליותרטובהלהבנהנדרשיםאלה

העכשווייםהאירועיםלנוכחבעיקרהתיכון'
ובמדינותבתימןבמצרים,המגרב,במדינות

בכךהספרשלייחודו<הערבי>.הפרסיהמפרץ
תוךמזרחית,מבטמנקודתשנכתבהראשוןשהוא

6. 
 354גליון

הכישלוןגורמיוניתוחעצמיתביקורתכדי
 .המזרחילמאבק
אתבפרהסיההציגבחיפה,המרוקאיםשלהמרד

האשכנזיםשלוהשלטוניתהחברתיתההגמוניה
שלהמיתיהחזוןאתוהפריךהציונית,בהוויה
הודרו'יםהמזרחבמציאות,גלויות",ג"מידו

חייםלנושאישקשורמהבכלונדחוהושפלו
אתיצרוואלהרווחה,עבודה,כשיכון'בסיסיים
יכול"המרד"סאליב.ואדילמאורעותהרקע

האצ"ל'עםמרוקועוליבהזדהותגםלהתפרש
עמדמולםהרוויזיוניסטית.ו"חרות""ביתר"
השמאלחוגישלהאשכנזי,הוותיק,הממסד
הפקרהשלמדיניותשהנהיגומפא"יובראשם

והמופקרים.הדחוייםעלו"השגחה"
בשלהיכברלאתרניתןוהזלזולההדרהסיפוראת

הלוי","יהודההמעפיליםבארנייתארצה,העלייה
יבניאלישמואלהביאעתהעשרים,בשנותכמו
בשנותממרוקו'העוליםכךתימן'עוליאת

מים",ושואיבעציםכ"חוטביהובאוהםהחמישים.

דילוללנוכחהספרביישוביפרצות""כסותמי
השואה.לאחרהאירופאיםהעולים

תופעותהתגלובקפריסיןהמעצרבמחנהכבר
שליחשדיווחוכפיזרותתחושתעלהמצביעות
דעתקליאנשיםהם "."בקפריסין:הסוכנות

לרצח,המיועדחומרשחור'משוקשהתקיימו
 ,) 29<עמ'ולאצ"ל"לגבינה,

"המרדשלמעורערהבלתיהמנהיגבן·הרוש,דוד
של~רות ryהתהליךאתעברלאהמרוקאי"'

"הדגלמשמעותאתהביןולאהציוניהשמאל
יוחאיברשמעוןבמסורתדבקהימיןהאדום".

פניעלאותהוהעדיףצדיקיםלקבריועלייה
 .הפועליוהמעמדבמאי""האחד
כוכישלמצבורשהיוותהסאליב,ואדישכונת
הכרמל'הדרבמדרונותתשתיות,ללאמגורים
בהיותההאדומה",ל"עיראנטי-תזההעמידה

אופיבעלתשכונההאדומים",האורות"עיר
עירשלבנופהמכוער""לכתםונדמתהמזרחי
 .) 46<עמ'וההר.היםהנמל,

חושי'אבאביןהאליםהעימותפרץ 1959בקיץ
מפא"ימנהיגאלמוגי'ויוסףחיפהעירייתראש

עדתימנהיגבן·הרוש,דודלביןוההסתדרות,

האשכנזיותכאןעמדהלמעשה,שכונתי.
המודרת.המקופחת,המזרחיותמולהממוסדת

קזבלנקה",שלכ"מלאחהצטיירסאליבואדי
פניםמהגריגםהתנקזושאליומרוקאי'כגטו

 ,) 59<עמ'העוליםוממושביפיתוחמעיירות

הכנסתבבתיהתרכזוהמרוקאים"המורדים"

ההתארגנותהחלהשםעדתיים,קפהובבתי
ספקשהיוהמחאה,גליאתשיצרההראשונית

ידיעלומכווניםמאורגניםספקספונטניים,
אזהתבטאאלמוגייוסףממסדיים;אנטיגורמים

הידיעותכלפיעלהסימנים,כל"לפיכך:
מאחוריפוליטייםגורמיםעמדושבידינו'
לניצולבעיקרחיתההכוונהבחיפה":המהומות

"תנועתדאז'האופוזיציהידיעלוהעוניהדיכוי
 ,) 81<עמ'העבודה"ו"אחדותהחרות"

מפא"ישלמזרחימעסקןמהרהעדנהפךבן-חרוש

 1959הזה','העולםשער

עוליליכוד"ארגוןאתהקיםהואמרד.למנהיג
מלחמתחיתההעיקריתשמטרתואפריקה"צפון

אספתלשכונה.מחוץוהוצאתהבמפא"יחורמה
בן·הרוש.שלהשכונתיהקפהבביתכוננההיסוד
השלטת,המפלגהכנגדהאליםהמאבקהחלשם

מזכירהמאבקחיפה.ומשטרתהפועל""פלוגות
לכן.קודםשניםכעשורהימאים""שביתתאת

דרכיההתארגנות,שלביאתמתארהמחבר

עדשחל'משהשלהפשרהניסיונותהמאבק,
המפורסם,השיכוראלקריף,יעקבשללפציעתו

<עמ'המרילהבתאתשהציתהסאליב,בוואדי
111 (, 

מפא"ימועדונינגדבעיקרהתנקזהאליםהמאבק
אתכמסמליםביותרשנואיםשהיווההסתדרות,

האשכנזי.השלטון
אבנריאוריהתייצבווחבריואלקריףלצד

 1959בקיץשהתפרסםהמרוקאים""מרדבמאמרו

שלהשניהעורךכהן'ושלוםהזה',ב'העולם
המחאהאתגינוהאחריםהתקשורתכליהביטאון.

ומעשיונדליזםשלסממניםיותרבהוראו
פלילים.

וכוללניתרחבהיריעההמחברמציגהמרד'לצד
שלבדמותםבחברה,המזרחיםמעמדשליותר
אליהוומיעוטים,משטרהכשרשיטריתבכור

-בירושליםהספרדיתהעדהממנהיגיאלישר'
השלטוןעםפעולהששיתפו"חלשים"כמנהיגים
המרכזי.

אזרחיאתבזמנושהסעירבן·הרוש,שלמשפטו

הממשלהלנפילתבעקיפיןגרםהמדינה,
נפלהזוכי<אםשרתמשהבראשותהחמישית

הדהיההמזרחים""מרדוקסטנר'פרשתבשל
שלהמקוצרמאסרוהמיוחסים"),ל"רכבתקלוש
שלארשימתולנפילתגםהביאהמרדמנהיג
החסימה.אחוזאתעברה

ב·נהפךבאפליה,שנאבקהראשוניה"ליכוד"
החלשיםפטרוןהחדש,ל"ליכוד" 1977

שלפטרונםולמעשהלכאורה,והמדוכאים
העליונים.האלפיוניםוחבריהטייקונים

הטראומתיהמפגשאתלשרטטמיטיבהמחבר



המעצבות","העליותואוכלוסיותמנהיגיםבין
יחסיםנוצרוכאןהמזוהים.המיושביםלבין

כיאםאלימים,מאבקיםשהניבוקולוניאליים
באמצעותהממסד"פיקח"ככולםרובםעל

הריבודבסולםמזעריתעלייה-שונות"הטבות"
הכרהובעיקרוהרביעיהשלישיהדורשל

 .מזרחיגווןבעליוקולנוע,ספרותבמוזיקה,
נוסףעשורכעבוריתחדשהאתני-מעמדיהמאבק

ו"אוהלים",השחורים""הפנתריםתנועתידיעל
המניפולציותבשלחייםוישבקוידוכאוהםגםאך

השלטון'מנגנוניעליהםשיפעילוהשונות
"כורבציונות.המרכזיהזרםאתלעצמםשינכסו

שלהקיומיותוהסכנותהעם""צבאההיתוך",
וסוגיותהיקף,רחבמרדאפשרולאהמדינה,
מאזהעפילווהמדומותהאמיתיותהביטחון
אזרחית,חברהשליותרטובההבנייהעלומעולם

 ·:·יותרושוויוניתסולידרית

יהבדן

מצבמהאז

בישראל?הדמוקרטיה

ערכיםהישראלית,דמוקרטיהמרד
למעשה,הלכהבישראלדמוקרטיים

לדמוקרטיההישראליהמכוןהוצאת
עמ' 154 , 2010לסקריםגוטמןומרכז

באנגליתעשרהועודבעברית

תמר ,>ל"ז(אריאןאשר[בעריכת:שהספרבעת

צבן'הילהפילפוב,מיכאללבל'יובלחרמן'
סביבהתקשורתגעשהלאור'יצאקנפלמן]ואנה

ישראלערבינגדכגזענותשנתפסואירועים
ש-עלהטרומןמכוןשלמסקרהזרים.והעובדים

תומכיםבישראלהיהודיתמהאוכלוסייה 44%
מהשכרתלהימנעצפתלתושביהרבניםבקריאת
בחוקתומךזומאוכלוסייה 40%לערבים.דירות
לדחותקטניםליישוביםהמאפשרהקבלהועדת

חברתיתהתאמה""איבסיסעלמועמדים
מדדלפי ,) 29.12.10('הארץ'תרבותית
שכנותמפריעהמהיהודים-46%להדמוקרטיה

שכנותמפריעהמהערבים-50%ולכערבים,של
אלונתוניםאגב .) 124-123<עמ'יהודיםשל

שלהאבודב"העשורהמדדנתונילמדידומים
ממצאיסקירתבישראל'יהודיםערביםיחסי
סמיפרופ'שערך " 2003-2009השניםביןהמדד

התנגדומהערבים-43%שעולהוממנוסמוכה,
בשנת 27.2%<לעומתיהודילשכן 2009בשנת
לשכןשהתנגדומהיהודים 50.7%),לעומת 2003
 .) 2003בשנת-47.4%וערבי

מדדבישראל?הדמוקרטיהמצבמהואז

מצבהאתמעריךהדמוקרטיה

שלושהפיעלכמותיתמבחינה
מדדים:

שפותחוכמותיים"מדדיםהאחד:

בינלאומייםמחקרבמכוני
עשרותשלמצבןאחרועוקבים
 ,) 25<עמ'שנים"במשךמדינות

שבשנתמעיריםהספרעורכי
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הדמוקרטיה.במדדהנכללים
בקביעהמדובראחרותבמילים

הדמוקרטיהשלהשוואתית
אחרות.מדינותלעומתבישראל
הדמוקרטיה:סקרהנוהשניהמדד

ייחסכהתהקהלדעת"סקר
אתהבוחנות , 2003שנתמאזקבועותלשאלות
מימושכלפיהציבורשלוהעמדותההערכות

ושביעותבההתמיכהמידתבישראל'הדמוקרטיה
מדובראחרות,במילים ,) 26<עמ'ממנה"הרצון
האזרחעמדותדמוקרטיותלבחינתבמדד

בישראל.
בין"ההלימהאתבוחנתזהבמדדהתמקדות
בערכים ]".[הציבורשלהתיאורטיתהתמיכה

שלוהתמיכהמידתוביןמרכזיים[".]דמוקרטיים
<עמ'מעשה"לשפתאלהערכיםשלבתרגום

לבחינתבמדדמדובראחרות,במיליםאו .) 26

למעשה.הלכההאזרחדמוקרטית

 .(o'M ו'ימג<~~=וO"וn ~iו.ו

שלכפרוצדורותפורמלית,
כאן>גם<המוצגתבחירות

הליברליתהדמוקרטיהלבין
הצגתהריהמהותית,

בבירורנוטההדברים

מהותיתדמוקרטיהלהצגת
פורמלית.ולא

הישראליתהדמוקרטיהמדד
u למטשההלנהכ•שואלדמוקוטייטרנ•ט

 ":; ~ g ~י'"
o Oנ• · i ג!• ==:.:.: 

 J " ·:-; crו.-
-.... r1 

-·"~ w ~ 0!!IJll: ~;"י•••·
·•• 

1

90 

י 11 ~: ~ ~

הדמוקרטיהמושגאתכלקודםלבחוןהראוימן
בצדקשמצייניםהחוקרים,אתמשמששהואכפי

מדינההגדרתםפיעלשונות.הגדרותלהישכי
נהניםהתושביםרובשבה"מדינההיאדמוקרטית

אתהפחותלכלהכוללותהאזרחותמזכויות
מקבליאתלבחורהזכותואתלהיבחרהזכות

עלמתמודדיםיותראושנייםמתוךההחלטות
חשאיות,תקופתיות,בבחירותהשלטון'
 .) 23<עמ'מחייבות"תוצאותובעלותתחרותיות

התושבים""רובמצויןמדועלברר:ישראשית
התושבים?כלולא
מוסדי'הבטהגטים:שלושהעללדברגםניתן
 .>םש<היציבותוהבטזכויותשלהבט

מצייניםהשני>,<ההבטהזכויותהבטמבחינת

המהותיבעיקרוןעוסקזהשחבטהכותבים

האדםכבודעלשמירהבדמוקרטיה:והפורמלי
החוק.שלטוןועלהמיעוטזכויותעלוחירותו'
הפוליטיות,הזכויותהןבוהכלולותהזכויות

והכלכליות.החברתיותהאזרחיות,
ושוויוןמגדרישוויוןהם:נוספיםמרכיבים

בקנהעולותהראשונותהזכויותשלושלמיעוטים.
שלבבסיסוהעומדהאזרחותמושגעםאחד

<קניין>כלכליותזכויות .הדמוקרטיהמשטר
הכותרתתחתהאמריקניבהקשרבעיקרמופיעות

מתורגמתששםמשוםאזרחיות'''זכויות

 ,) 23-24<עמ'לקנייןלזכותהאזרחות

מספרלהעירראויהדמוקרטיהשלזהמודללגבי
איךוהריבחקיקהמעוגנותזכויותא.הערות:

דמוקרטיהביןההבחנהלמרותב. .בישראלחוקה

ומווtiמ nואנא-אומ

 aDל'נ j)n(נוא W ה.iו('ו.פי('Jt')tלא Ynנtילל{ל

ישראלשלבהשוואה
הדמוקרטיבעולםלמדינות

המדדיםרובפיעלכיעולה
מדורגתהיאהבינלאומיים

הדמוקרטיותאחרימיד

ובסמיכותהוותיקות,

שלהחדשותלדמוקרטיות
<עמ'אמריקהודרוםאמריקהמרכזאירופה,מזרח

שעברולמדינותיותרדומהישראלכלומר ,) 15
אתכשבודקיםיחסית.מאוחרתדמוקרטיזציה

מדדעללסמוךניתןכמהעדברורלאהמדדים
קיימתואשרחוקה,להשאיןבמדינההחוקשלטון

מצויהאישותותחוםמתמדת,חירותחקיקתבה

העדות.ראשיבידי

במדדוסדר>.<חוקשינויללאנותראחד"מדדאך
במדדאבלישראל'שלבציונהשינויחללאזה

שיפור"נרשםהעולמיהבנקשמחשבהחוקשלטון
אסיריםבספירתכשמתרכזיםזה,ככה ,) 28<עמ'

מצייניםעצמםהכותביםפליליים.אוביטחוניים
משואאיואת"העוצמהאתבודק"החוק"שמדד

בעודבמדינה",המשפטמערכתשלפנים
ציותאתבוחנת"סדר"המשנהשקטגוריית

לחוק,ציותלבדוקניתךכיצדלחוק.האזרחים
שאלה?לעוררעלולההחוקיםלגיטימיותכשעצם

האםלגיטימי?הואהאישותתחוםהt;כדרהאם
זכויותבעלאקסטריטוריאלימוסדקיום

הסוכנותשלההתיישבות<מחלקתהתיישבותיות
אזרחותהקובעחוקהאםלגיטימי?הואהיהודית>

לגיטימי?)הואהשבותמכוחעל

שאלותעולותהממדים,תקפותלבעייתמעבר
הדמוקרטיתהסוגיהאתהאוכלוסייההבנתלגבי

לביןבההתמיכהביןהפערנוכחופענוחה,

למשלכךעמה.מתיישבותשאינךדעותהשמעת
81שמתברר עםמסכימיםהציבורמכלל-%
אינהאמנםשדמוקרטיההעקרוניתהקביעה

צורהכלעלעדיפההיאאבלמושלם,משטר
 55%זאתעםיחד .) 17<עמ'שלטוןשלאחרת

טובהיהישראלשלמצבהכיבהנחהתומכים
הדמוקרטיהבכלליפחותהתחשבואילויותר

הציבורי.והסדרהחוקשמירתעליותרוהקפידו
הציבוריוהסדרהחוקלשלטוןעליונותנתינת
בחברה,השסעיםכמיתוןגםלהתפרשיכולה

בשחיתות.לחימהגםכמובה,האלימותהפחתת

מידתלנוכחזושאלהכשבוחניםועוד'זאת
להועיליכוליםחזקיםגיםשמנחיברעיוןהתמיכה
מתבררוהחוקים",הדיוניםמכל"יותרלמדינה

 .) 67<עמ'זאתבהנחהתומכיםמהציבור 60%כי

להביעהנשאליםהתבקשוכאשרכימתבררכך
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