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 זיכרון והיסטוריוגרפיה בחברה הישראלית ? לצאת מבלי שוב 

 1מנשה ענזי וליאור שטרנפלד 

במוסף   2019באוקטובר   נרחב  מאמר  בציבור אשר  מאמר   , הארץפרסמנו  במגמות  דן 

המוסלמי בעולם  היהודים  של  ההיסטוריה  את  מחדש  ״לגלות״  הפועלות  גילוי    2.הישראלי 

ז הואמחודש  מבורכת  התפתח  ה  העששות  הא ל  כור , רוןחור  שבירת  בתהליכי  הקשורה 

לנרטיבים  , ההיתוך הישראלית  מגווניםובפתיחות  זו. בחברה  שמגמה  שהיא , אלא  כפי 

בעינינו תוך  , מצטיירת  הציוני  הנרטיב  בחיזוק  בעיקר  וע עסוקה   אינה אך  , דכונוהרחבתו 

 . מציעה לו אלטרנטיבה היסטוריוגרפית

יה להיסטוריה של יהודי המזרח  וב ראמת לושל מתן תש  –ה  החדש  ה נראה שהמגמ 

אל בארצות  היהודים  שחוו  והקשיים  הצרות  הבלטת  תוך  אך  אפריקה,  וצפון   –  ה התיכון 

המטאמ את  לחזק  הש-בקשת  לה, לט ונרטיב  של שנועד  והחוץ  הפנים  מדיניות  את  צדיק 

הפ, ישראל  עם  המדינה  ביחסי  האמור  בכל  מדילסטינבמיוחד  ועם  ערנים  והאסלאםות    ב 

תאפשר לדעתנו לערער על  השוואה למחקר המתפתח בעשור האחרון מחוץ לישראל. אזור ב

הי מהנחות  שנראה כמה  כפי  ולהציע,  ישראל,  מדינת  שמקדמת  בנרטיב  הטמונות  סוד 

  בהמשך, אלטרנטיבה מחקרית מגוונת ומכלילה יותר. 

  ך הציבורי, אמרחב  בהאחרונות    בשניםמפעל ההנצחה החדש בישראל צבר תאוצה  

תוכאמו  חיזוקר  בפרוי  ך  לתמיכה  האות  ניתן  כאשר  המקובל,  זיכרון התיאור  של  קטים 

רחב  אזורי  מהקשר  ומנותק  למשל . סלקטיבי  לא   , כך  האסלאם  מארצות  היהודים  יציאת 

מקומיות נסיבות  של  בהקשר  וקולוניאליזם, הוצגה  אימפריאליזם  ציונות, של  ושל  של 

הציגובו, תפרטיקולרי  יותלאומ לא  ה  וודאי  הגמעור את  מוסדות בות  של  הסמויה  או  לויה 

 
ענזיד"ר    1 בנגבאוניב   ,מנשה  בן־גוריון  שטרנפלד   פרופ'   ;רסיטת  ,  Penn State University,  ליאור 

 . סילבניהפנ 
 2019זי, וענ שטרנפלד 2
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או , כדוגמת פעולות המוסד בבגדאד, הציונות בארצות האסלאם להחשת היציאה מן המרחב 

דרך המלך בתיאור הייתה לקשור את עזיבת היהודים  , לעומת זאת 3.מבצע סוזאנה במצרים

ציונות פרימורדיאלית דנ ליהו  םמקומייאת ה ולשנ, תדתי, אל   ה אל ם  יבינרט .אדים מקדמת 

במפעלי , "יום היציאה והגירוש" קיבלו גושפנקא רשמית בחוק שנחקק בכנסת ישראל לציון  

הממשלה   משרדי  של  חברתי)הנצחה  לשוויון  המשרד  וחצי (, למשל  אקדמיים  בכנסים 

 . ובדיון המתמשך על הרכוש היהודי, אקדמיים

במוזי ישר התערוכה  ארץ  שכותרתהאון  מבלי  :הייתה  אל  ולי  י–)יוני״  חזורל   ״לצאת 

 הארץ במאמרנו בעיתון  . למדי  רילופופעזרה ְלַהְבנֹות נרטיב ויזואלי שהיה קל לעיכול ו(,  2019

משקר  הגרועה  האמת  חצי  הוא  לחזור״  מבלי  ״לצאת  האם  הנרשאלנו  את  ובחנו  טיבים  , 

מינו.   בשאינו  מין  יחדיו  ה״שכורכים  ַרַג׳עַ לַ בַ   ַלהחְ ר  שכן  )הא  رجعهرح״  بال  י וטבי  אוה( له 

 בל ההקשר קריטי להבנת הטראומה א  –  בעיקר במקרה של יהודי עיראק, לטראומה אמיתית

ללמוד זה  ולהבנת הדרכים  המקרים של  , זאתיתרה מ. ימוולהתמודד עאותו  לנתח  , זיכרון 

ומה מצרים דהמקרה של יהודי  : ינים מהסיפור העיראקקהילות יהודיות נוספות במרחב שו

אזרחות  ב  צריםמ  הודיי)הה  ז  אינואך   בעלי  היו  לא  כלל  יהודי    ;מצרית(דרך  של  המקרה 

מיון בשל ההקשר אך השוני רב על הד, מותאלג׳יריה יכול להיות בר השוואה בדרכים מסוי

והקולוניאלי מרוקו; הלאומי  של  במקרים  גם  וכו, יהתוניס, וכך  שנכנסה   , איראן. ליתימן 

ב  פ  ל שלמשוואה  שלנסיבות  העיראקי   , ואחת  םעשריההמאה    וליטיות  מהמקרה  רחוקה 

 . כמרחק מזרח ממערב 

הקול, כאמור משמעות  וההקשר  ובעל  חשוב  הוא  עוזר  מ  –  רבהניאלי  שהוא  כיוון 

ך ושפה, ות של חינומסורות שונב להסביר הבדלים במעמד החוקי של היהודים והמוסלמים,  

וכדומהלמטריחס  ב הוא –  ופולין  גם  עך  אינו  מעור אחד  א  גוונישוי  אפילו . םיגוונ  םאלא 

האלג כעת, יראי'המקרה  שאינו  , שהוזכר  לתהליך  בוחן  מקרה  , כיווני-וחדי  תמונולימהווה 

ה ירי 'היו יהודים באלג   , כך למשל . בקרב המוסלמים באותה עתהיהודים  צב  מומלמד גם על  

-התשע  ים של המאהאישי עוד בשנות הארבעים והחמישקיבלו אזרחות צרפתית באופן  ש

בלו אזרחות כחלק מצו כרמייה בשנת  יהיו יהודים שק, המוסלמיםהם  שכניל  בדומה, עשרה

הצרפתית, 1870 האזרחות  לקבלת  שהתנגדו  מעט  לא  היו  עדכ, אך  שמחקרים  ניים  כפי 

אותנומלמ  ב, ולבסוף  4. דים  יהודים  צרפתי יריה'אלגהיו  אזרחות  סיום  שקיבלו  לאחר  רק  ת 

 
ת בדבר מעורבות  לטענוגדאד ומוסד בבלניתוח ראשוני של חומרים ארכיוניים הנוגעים לפעילות ה 3

של בסדרה  מסתו  המוסד  ביעדירייפיצוצים  בשנים    םם  ראו  1951-1950יהודיים  שמאמ,  חנן  רם  ל 
 ,Shiblak:  ראו גםו  ;(, אלימות הארכיונים״1951-1950״אלימות בגדאד )  ,(2017)ב  ה שנ   חבר ויהודה

 .2007ינין, בו: ״, ראהביש קראלי כ״עסשר הישהקידוע בכינויו בה ,לקריאה על מבצע סוזאנה ; 1986
 2017reier, 2Sch ;, 2019Cole ;010: לדוגמה ראו 4
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אלא , טוס האזרחות הצרפתיתבסט   קרמובחנות לא    האל  תקבוצו. ייהת העולם השנמלחמ

 . גם בהשתייכות האתנית והתרבותית שלהן

צרפת ממשלת  שגם  לציין  האחרוןעסקה  , לדוגמה , יש  זי  בשאלות בעשור  ון כרשל 

רופ׳ בנג׳מין  ידי פ-עלנה  פורסם לאחרוידי נשיא צרפת ו-על  הוזמןבדו״ח ש. יאליהעבר הקולונ

ד   להתוות  כדי, סטורה היסמפת  לפיוס  בוטרכים  צ רי  לאלגין  של , ׳יריה רפת  ניתוח  הוצע 

הקלוניאלי הרבים, העבר  מרכיביו  זאת  5.על  אזו, עם  אריאלה  פרופ׳  שהראתה  לאי  כפי 

ריוויובמאמ בבוסטון  אינו  6(, 0212)פברואר   ר חשוב  היהודית הדו״ח  מספק,   ביחס לקהילה 

נה.  הנדוופה  קתהחברה האלג׳יראית בה את  נו משקף נאמהוא אינוניתן אף לטעון שבשל כך  

 ,אלף יהודים  140-המונות למעלה מ  , הדו״ח משטיח לחלוטין את קיומן של קהילות מגוונות

, עמודים  160בדו״ח בן  בלבד  ות  שגם היא מוזכרת בשתי פסק  בוצה אחתלכדי קיומה של ק

, מפתיע ן לא  פבאו  7.כלילוהפוליטיים נמחקו   הלאומיים, האתניים ,וכל ההבדלים התרבותיים

עניין בחברה הישראליתשרת עליו כמעט  ביקוהו ח  "הדו שבה חיים מאות אלפי , לא עוררו 

 .צפון אפריקהצרפתית ביהודים שהתבגרו בתקופה הקולוניאלית ה

במוזיאון  שהופיע בתערוכה שהתקיימה    , " לצאת מבלי לחזור":  הסלוגן העדכני, אם כן

וגם בכנסיארץ ישראל בתל אב  "ה ללא חזרהיאיצ" .ה היה דומ  , מכן לאחר    ם שהתקיימויב 

הייתה כותרתו של הכנס לציון יום היציאה והגירוש של יהודי ארצות ערב ואיראן שהתקיים 

, מציע את אותה עמדהו, 2020בשנת    ובאופן וירטואלי  2019אילן בנובמבר  -יברסיטת ברבאונ

 .הלך השנים האחרונותתחזקה במשהלכה וה

ש דומה  פרסוםאך  העוס , הארץב  אמרנומ   מאז  במיקכל  וגיבוש   לאכתם  הנגשת 

ו הבעייתי  הסלוגן  את  לחזק  מאמציהם  את  ושילשו  הכפילו  הבעיית את  הזיכרון  י הרציונל 

י של  חזרההזה  ללא  בחב נ. ציאה  התעצם  זה  הישראליתרטיב  כי , רה  הטענה  ובמרכזו 

ן אין  ם אכאה. מוצאם  צותרלשוב לא  ולא יכלו, הפכו לפליטים, כורחם היהודים יצאו בעל  

שאין לה גם  ,חוקרי הגירה יודעים כי אין הגירה ממקום למקום? סלמיהמו  מרחבה  חזרה אל

חוזרת מן  מיעו   , כלומר , הגירה  ההמהגרט  ארץ  אל  ששב  ל  8.מוצאים  יודע  הצביע המחקר 

שבו אלפי   , ולמרות זוועות השואה, זמן קצר לאחר סיום מלחמת העולם השנייה  כי  , למשל

גרמ  יהודים אלניוצאי  הגר  יה  לחזור אף  ו, יתנממולדתם  ניסו  או  חזרו  מפולין  ניצולים 

 (. ות אלימותמים ניסיון זה נגמר בטבח ובפגיעובמקרים מסוי) לכפריהם

 
5 2021 ,Meheut 
6 2021, Azoulay 
7 Ibid. 
8 1966 ,Lee; 1980h, lceGm  
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צות  ל חזרתם של יהודי ארצות האסלאם לארפורסמו מחקרים רבים ע  טרםמנם  וא

שונות  שפורסם  ממה  ולםא, מוצאם  ומעדויות  בי , בינתיים  למקרלמשל  י איראנה ים  חס 

 ם שחיויהודישל   ה הקטנהאפילו בקהיל  9.ריך כי אף כאן המגמה דומה להעתן  ינ ,קיוהעירא 

לארצות  , וך ושוב של יהודים שנסעו לאירופה נועה הל הייתה ת, וניםבעשורים האחר  תימןב

בתימן למולדתם  ושבו  לישראל  או  וע. הברית  אל , ודזאת  היהודים  רוב  שבו  לא  אם  אף 

וחידשו את שייכותם  ( מא מעולם לא עזבוש  או)  ובם שרבים מה ,פיזי  וצאם באופןארצות מ

באמצ  התיכון  המזרח  ארצות  אל  והלשונית  בערהתרבותית  קריאה   בפרסית, ביתעות 

 ם חבריה  עם  ותקשורת  בקשרי מכתביםשפה הדבורה ו ה יקה וזבשימור המו , תייהוד-ובערבית

 .מוצאם בארצות הוותיקים

, ן של נסיבות חברתיותומקיל  ש ב, לישראבלנושא זה  נטלקטואלי  ניכר כי יש רעב אי

בשנים   , כך למשל . הזוהמעודדות את המסע אחר ההיסטוריה הנשכחת   תרבותיות ופוליטיות

)בהובלת המשרד  קט של הממשלה  פרוי 10,"את הקולות  איםור "האחרונות מתבצע הפרויקט  

חב מנעד ר מאפשר לשמוע   . פרויקט זהפה של החיים במזרח -בעלוד  יעלתלשוויון חברתי(  

בעיקר באמצע המאה העשרים במדינות   , החוויה היהודית  עלהמספרים  קולות  ל  שסית  חי

התיכוןהמז לישראליחווי  לעו  ,רח  ההגירה  זאת  . ת  הכוקבמ, עם  הגורמים ודי  ובקרב  ח 

המחק  , המממנים הדומיננטהכיוון  הנררי  את  שמבכר  זה  הוא  הפשוטי   הז , הכוללני, טיב 

תמונה   מטריר  שאשמציג  תחת  את  " בפשטות"  ביר סומ , לחזור״בלי  מ  לצאת״הית  נכנסת 

 . ת ערב והאסלאם דים מכל מדינוסיפור יציאתן של כל קהילות היהו

האקד , זמןב  וב ליהמחקר  מחוץ  תרבותיות, שראל מי  השפעות  לאותן  נתון  , שאינו 

. הנטועה בהקשר ה יותר  הרבאו למצער בצורה  , ח להציג את ההיסטוריה על מורכבותה לימצ

המגמהומקעלין  בה לי  כד, לפיכך את  הישראלית  החדשה  ה  במסה , בחברה  מבקשים  אנו 

ז לתהקצרה  להשוותה  ומענייניםליכים  ו  האקדמי    שונים  בעולם  , י נריקהאמהמתרחשים 

י מרכז הכובד מפתיע לגלות כ. קטים השוניםצלחה של הפרויודות הכשל וההולהצביע על נק 

ה במרחב  היהודים  על  ההיסטורית  הכתיבה  ב מוסלמשל  נמצא  שההחד   תעי  אינו   כבר 

ובאירופהרוב  וכי  , בישראל הברית  בארצות  באוניברסיטאות  יושבים  קתדרות  .הכותבים 

בתחום נפתחו  לנושאים, רבות  מוקדשים  רבים  צעירים  , האל  כנסים  וחוקרים  וחוקרות 

דור חדש של חוקרות הפך להיות  . מחקר העדינה והמורכבתמצטרפות ומצטרפים למלאכת ה

עניין הן בתחום הספציפי של יהודים במרחב   וצרותוהן י, יתנריק האמ  דמיהקא ל ב על משק ב

 
 2017Roby ,; 2020, שטרנפלד 9

הקולו  10 את  הלאומרואים  המיזם  ואיראן. ת:  ערב  ארצות  יהודי  של  מורשתם  לתיעוד  י 
https://www.seeingthevoices.com/skn/he/c82/%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D

_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA   

https://www.seeingthevoices.com/skn/he/c82/%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://www.seeingthevoices.com/skn/he/c82/%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA
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הכוללת  ןה, המוסלמי  היהודית  ההיסטוריהוהן    , בהיסטוריוגרפיה  הדורות    בחקר  של 

 .בכלל האחרונים

כמאה   לפני  שהתקיימה  שההבחנה  מחקר    יםשנ נדמה  של  המייסדים  האבות  בין 

ישראל ה בארץ  היהודית  ההיסטוריונים  בל, רושלמיתי ה  לה וכסהא אנשי   ,היסטוריה  ין 

, היה זה סאלו בארון. ואולי אף התחזקה , שלנוממשיכה להתקיים היום בתחום  , יםנהאמריק

קולו אוניברסיטת  העברי, מביה איש  האוניברסיטה  אנשי  חבריו  על  ביקורתו  את  , תשניסח 

וייסורי סבל  של  כזיכרון  בגולה  היהודי  העבר  זיכרון  את  את   הניכ  וןבאר. םהמעצבים 

שעב יצודתם  בער ל  ואחרים  -בן, חק  דינור  שמבוססע  –ציון  מחקרית  תפיסה בודה  על  ת 

נמתחה ביקורת מסוימת גם על , מהצד השני. של העבר( lachrymose conception)  בכיינית

יהד מ  , ות אמריקה עבודתם של היסטוריונים של  היהודים בגין הדגשת  מד ההשתלבות של 

המשרטט את המסלול לחיים הרמוניים בהקשר נטי רומ עברשל  ה יבנוה ריבעידן האמנציפטו

והמאוו  כמובןשיקפה   זו  מהמג . הדיאספורי המציאות  בתוך יאת  אמריקה  יהודי  של  ים 

ביקש בארון   1928משנת  ״  יפציהצמנ או במאמרו החשוב ״גטו  . ית הליברלית נברה האמריקהח

היהודית ההיסטוריה  את  ללמוד  הר   פשוט  התקיימו   לםעומ  םדיהיהו 11.חב בהקשרה  לא 

הרוב מאוכלוסיית  רעותתמיד    היולא    האינטרקציות. בבידוד  או  תמיד   , טובות  אבל 

מיעוטים  . התקיימו עם  היחסים  , רביםבחברות  וה  מטריצת    ,יותר   ףא  מורכבתנה  יהייתה 

, המיעוט האחרות צותדים עם קבויחסי היהו תאת יחסי היהודים עם חברת הרוב וא ה  ומכיל

 . ח גם בין קבוצות המיעוטויבות וכשל ח ה שיכרר ש היי שרכא

כי בהכללה בין ההיסטוריוגרפיה האמריק  , נראה  ית לישראלית נאחת הסיבות לפער 

רית העוסקים בחקר החוקרים בארצות הבשבעוד  . רי של החוקריםמיקום הדיסציפלינהא  יה

המזרח  העבר   של  מלמדיםהיהודי  המזרח  התיכון  ללימודי  במחלקות  או ן  כוהתי  בעיקר 

, דים בחלקם במחלקות להיסטוריה יהודיתשראלים מלמהחוקרים הי, ת להיסטוריהקולבמח

ו במחלקות חוקרי יהודי המזרח התיכון שהוכשר. ודייה-פניםנוטה להיות   ולכן המבט שלהם

מגיעים לחקור את   לרוב  צות הבריתמודי המזרח התיכון בארלהיסטוריה או במחלקות ללי

ולכן בדרך כלל יראו את היהודים  , של המזרח התיכון  ניםריוטויס הה כ הנושא לאחר הכשר 

התיכון המזרח  חברות  של  האנושי  הפסיפס  את  המרכיבה  קבוצה  נוצרים)  כעוד  , לצד 

הכורדים, יםיזיד, בהאיים, זורואסטרים כמו  אתניים  רק נ(. ואחרים, מיעוטים  על  כי  ע ציין 

הקשור   בכל  בידע  בפערים  להבחין  ניתן  זה  ותפקיד   מקום  , לעיתים. תבניר  ותרלספהבדל 

הדת   די  אינםמוסדות  כלל, ישראלי-הלאבמחקר    םבהירים  בדרך  הקהילה , אך  באמצעות 

לימודי דתות או יהודיים,  תופי פעולה עם חוקרים המתמקדים בטקסטים  המחקרית ודרך שי
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ניתן להספרות ר ון  בכיו  שקשה להשלים את הפערים  נראה  . שלים את הפערים הללובנית, 

 מחקר, ובעיקר מבחינת מתודולוגיות המחקר.  הבחינת שפות ן מ : הוךפהה

ת של  בהרכב  תפנית  חלה  האחרונות  ללימודי  ובשנים  רבות  בארצות  כניות  יהדות 

עשרות, התחום . הברית יהדו  שבמשך  על  מחקרי  בדגש  אופיין  אירופהשנים  , קהאמרי-ת 

חדשים מחקר  שדות  אל  כיום  תחום, נפתח  את  במזרח ודייה  של ת  וריוההיסט  ומאמץ  ם 

השדה  של  המתודולוגי  הכלים  ארגז  להרחבת  כהזדמנות  ה. התיכון  של  השנתי    AJS-הכנס 

(udiesAssociation of Jewish St  ,)ועוד מושבים ש אירים באור חדש ממוסיף כל שנה עוד 

 .אלה את ההיסטוריות ה

זה כ, אנחנו  מאמר  בפרוי, ותבי  שותפים  רחבאף  א, קט  עם  בשויחד  קין ורית 

שיקגוסיטיברונאמ סטייט, ת  פן  מאוניברסיטת  קמפוס  ואקנין, מישל  יקותיאלי -ואורית 

בן פרוימ  –גוריון  -מאוניברסיטת  רבובילים  של -קט  משותפת  כתיבה  של  משתתפים 

התייההיסטוריות   המזרח  של  מודרניות  אפר, כוןודיות  מהיבטים  צפון  אסיה  ומרכז  יקה 

שיתוף פעולה זה מאפשר לנו לעמוד . דועוים  יללככ, םתרבותיי, אנתרופולוגיים, םיהיסטורי

האחרונותנוסף  שינוי  על   בשנים  המחקרי  בשדה  שאינם  . שהתרחש  חוקרים  ויותר  יותר 

ם כדי ג, זרח התיכוןבים במחקר על יהודי המשתלמ , וחלקם אף ילידי המזרח התיכון, יהודים

יקרת יא  ם החוהת אל    בה שהם מביאיםהפרספקטי . להבין טוב יותר את החברות האחרות

 .שכמותה טרם נראתה במחקר , ערך ומציעה תמונה רחבה 

נוספת  לעיל מגמה  האמור  מכל  ונתרמת  הס, שתורמת  הוצאות  פרים היא 

ם רבים לאחרונה כותרישמפרסמות  , ת ובאירופהבריהאוניברסיטאיות היוקרתיות בארצות ה

יו מוצאים  ם הפריסהן  ים מבעבר רב. פריקהבנושא העבר של יהודי המזרח התיכון וצפון א

יהדות״ ״לימודי  של  בסדרות  מקומם  המוקדשות  , את  בסדרות  מתפרסמים  הם  כעת  ואילו 

התמקמותו של ה לישנה חשיבות עצומ. הבדל אינו סמנטי בלבד ה. ללימודי המזרח התיכון

על   ההמחקר  המזרח  התיכוןיהודי  המזרח  של  השדה  בתוך  בחש. תיכון  להפחית  יבות  אין 

של הגדוליםבקטזה  ה  קרהמח   הנראות  בכנסים  ההוצאות  ובדוכני  כ. לוגים   גוןהוצאות 

קליפורניה ואדינבורו , סטנפורדואוניברסיטאות    אוניברסיטת  פרסמו , לדוגמה , אוקספורד 

 .סלמי היהודים במזרח התיכון והעולם המו קר עירים ביותר בחכמה מהמחקרים המס

קדם וקוראים ל  , םכיו  לראישב  הוגהלאמץ עמדה אחרת מזו הנ, אם כן, אנו מציעים

משלב את המבט של המרחב אשר  ו, מפעל היסטוריוגרפי וזיכרון שאינו דורסני כלפי האחר 

-ן ואקנית  ריקט שאולמשל בפרויטוי  אים לידי ביב   ה מהלכים כאל. בדיון על יהודים במזרח

 .וןגורי-ברסיטת בןחוקרים באוניסספורט ואנו מובילים כעת בפורום  -י'חיה במבג  ,יקותיאלי

)כתב עת היוצא לאור    מאעה'גשל כתב העת  כ״ה  לקרוא גם בגיליון    תהליך ניתן ה  לשות  פיר

המ לחקר  הרצוג  ומרכז  התיכון  המזרח  ללימודי  התיכון  במחלקה  והדיפלומטיה זרח 
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בן שי-באוניברסיטת  לאחרונהגוריון(  ביהודיםועוש  צא  בתרבויות  , סק  ומיעוטים  נוצרים 

 .האסלאם 

היסטוריה  לדעתנו לקוראאמו   הינא,  לגרום  בצדקת  הרג רה  ביטחון  של  טובה  שה 

 .פקידה הוא לעורר שאלות ולהביא את הקורא לחשוב מחדש כל הזמןת –  אלא להיפך, דרכו

נובר בעברשאלות  ישנים, ות  פצעים  ריפוי  , פותחות  מבנים  והבנומאפשרות  של  מחדש  יה 

משלבת טקסטים  רית ה טוסמעודדות קריאה היהן   . חברתיים ותרבותיים בתוך ההקשר הרחב 

ורשויותו ספרותיים ,דתיים מוסדות  ממגוון  כל , ארכיוניים  ומערערות  הפינה  אל  ודוחקות 

 . תמוקדמוה פעם מחדש את ההנחות 

הש  ,לסיום הזירה  אל  מבט  להפנות  תחשוב  מתבצע  שבה  זיכרון הלילישית  של  ך 

המוסלמי במרחב  היהודית  במורשת  א , והיזכרות  עקרי  האסלאם  ארצות  ור בעש. מן צל 

נערכים פר קטים עתירי ממון ומחשבה בתמיכת הממשלות במדינות המוסלמיות  ויהאחרון 

המשותף  , השונות העבר  את  ולהנציח  לשמר  ולכדי  המורשת  , מוסלמיםליהודים  ואת 

הארצותהיהודית   של  השונות  והת . לוהל  המפוארת  מהשלטון   אינןכניות  רק  , מגיעות 

ו גורלא מלוות בתמיכה של אא , מלמעלה  : גם במרחב התרבותי  וזוכות לייצוג, עמותותנים 

יעוד אפשר להזכיר כאן את מבצע שימור ות. בספרות ובתעשיית הקולנוע , ויזיהובסדרות טל

ה ובלבנון בתי  במצרים  תעשי, כנסת  ובאאת  בלבנון  הסרטים  של , יותמירוית  פסטיבלים 

 . ועוד ועודמוזיקה ועמותות לשיתוף פעולה במרוקו 

ה המוסלטוריויס הכחוקרי  במרחב  היהודיות  רא ת  לאמץ  קוראים  אנו  רחבה ימי  יה 

של   ומורכבת גםה מלאה  יותאפשר ראי, שתאפשר הבנה נכונה ומעמיקה של עברנו, ומכילה 

 .אנו חיים תוכובשבמזרח התיכון שותף ההווה והעתיד של המרחב המ 
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